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*

امللخ�ص

يعر�ض هذا البحث م�شكلة التكوين الإعالمي يف جمال التلفزيون ب�أق�سام الإعالم العرب ّية ،وير ّكز على �ضرورة �إعادة
النظر يف �أ�ساليبه بو�صفه جماال متم ّيزا من جماالت الإعالم واالت�صال ،جمال تخرتقه اليوم تطورات فكر ّية وتقن ّية على �أكرث
من �صعيد.
�إن التكوين الإعالمي يف جمال التلفزيون ب�أق�سام الإعالم العرب ّية ال ي�ستند �إلى ر�صيد فكري معريف ،ولي�س له �إطار نظري
تف�سر وظائفها
يكون مبنزلة املرجع ّية العلم ّية� .إ ّنه يجري على نحو يغ ّيب التفكري فيما يحيط ّ
بال�صورة من �أطروحات و�أدبيات ّ
وحت ّلل �أبعادها� ،أي �إ ّنه غارق بر ّمته يف املنظومة التقنية اخلال�صة .وال ي�سمح هذا الو�ضع بطبيعة احلال �إلى ت�أ�سي�س تكوين
قادر على �إنتاج خطاب �إعالمي مبني يخدم واقعا ثقاف ّيا عرب ّيا؛ لأنّ التقنية جمال يزيد من �ضعف القيم وانهيارها �إذا مل تتم
ال�صدد عقلنة التفكري يف التعامل مع الو�سائط التقن ّية وطرائق ا�ستخدامها.
ال�سيطرة عليها بالكامل .وال�سيطرة تعني يف هذا ّ
كان ال ب ّد حينئذ من مراجعة منظومة التكوين ب�أكملها يف جمال الإعالم الإذاعي ب�شكل عام حتى ال يتح ّول التعليم
اجلامعي �إلى تعليم مهني جم ّرد ،يفرز �صناعة �إعالم ّية ال تخدم املجتمع.

* �أ�ستاذ م�شارك  -ق�سم الإعالم وال�سياحة والفنون  -كلية الآداب – يعمل بجامعة البحرين �ساب ًقا.
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Sign and Medium
in information society
Dr. Abdullah Al Hidari

Abstract

This Article deals with the problem of media education in the field of television studies in Arab
mass-communication departments. Furthermore, it focuses on the necessity of re-considering the
methods of teaching TV on account of its uniqueness at a time of major intellectual and technical
developments.
The media education in the field of television studies in Arab mass communication departments
is not based on knowledge and intellect, neither does it posses a theoretical framework that acts
as a scientific reference. It rather maintains total ignorance of thought in what surrounds the whole
picture in theses and issues that explains its functions and analyses its dimensions, hence it is
totally drowned in a pure technical system. Naturally, this situation does not allow for education
capable of producing a well established media discourse that serves the current state of Arab
culture. The field of technology in fact, if not being tightly controlled, adds up to the present
weakness of ethical values. In this regard we mean by control the rationalization in dealing with
and utilizing technical means.
It was hence necessary to review the entire system of media education in general so that
college education does not transform to mere vocational education producing a media industry
that does not serve the community.
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يطرح تط ّور التقنية الو�سائط ّية يف جمال الإعالم واالت�صال اليوم ق�ضايا معرف ّية
ال�سو�سيولوجي املر ّكب الذي �أفرزه
حا ّدة تدور ك ّلها حول فهم الآفاق احلقيق ّية للواقع ّ
ظهور بيئة عامل ّية جديدة تتمتّع بق ّوة تدفق فائقة للمعلومات .و لقد �أ�صبح من البدهي
احلديث عن ظهور هذه البيئة خ�صو�صا ملّا ندرك تنامي احل�ضور امل�ضاعف لتكنولوجيا
االت�صال يف املواقع التي مت ّثل حمور �أن�شطة املجتمع ال ّدينام ّية ،و نتبينّ مدى اعتماد
الأف��راد االجتماعيني ،يف �إنتاجهم و مبادالتهم ،على الو�سائط اجلديدة للإعالم
واالت�صال؛ �إذ ال يخلو نظام عالئقي اليوم من وجود �أثر يعك�س ثقافة اال�ستخدام املرن
مما �أ ّدى �إلى ح�صر التفكري يف تنمية �أ�ساليب التعامل و التعاي�ش
لتكنولوجيا املعلوماتّ ،
مع الأن�ساق احلديثة ملجتمع املعلومات .و الأ�صل يف ت�ش ّكل جمتمع املعلومات �إنمّ ا يعود
�إلى بداية الت�سعينات من القرن املا�ضي ملّا الحت الوظائف االجتماع ّية الأولى ل�شبكة
جناحا وا�سع النطاق يف م�ستوى تبادل ال ّر�سائل الإلكرتون ّية ،و معربة
الإنرتنت حم ّققة ً
يف الوقت ذاته عن ت�أ�سي�س عالقة جديدة باملعرفة و بالعامل دفعت بالأفراد االجتماعيني
�إلى مراجعة منعك�ساتهم االجتماعية يف التوا�صل ،بل و ا�ستبدال جزء منها مبا يجعلهم
م�سيطرين على جميع االجتاهات التي يحكمها ال ّنظام ال ّرقمي العاملي .فالتط ّور التقني
ال يحدث و ال ي�ستم ّر وفق نظام م�ستق ّل بذاته ،حت ّركه الو�سائل و الأدوات� ،إنمّ ا يرافقه
تط ّور ل�سلوك اجتماعي هو مبنزلة الأمر الواقع الذي ّ
ينظم ويراقب و�سطا ثقاف ّيا بعينه
لذلك ف�إ ّنه من ّ
ال�ضروري ،عند درا�سة مظاهر التط ّور التقاين احلديث ،ال ّنظر �إلى
جمتمع املعلومات على نحو ال يق ّوم التقنية املتط ّورة �أكرث من ال ّالزم؛ لأنّ ك ّل �أ�شكالها
مرتبطة ببنية فوق ّية من املفاهيم تقود الفرد �إلى تعديل مناهج تفكريه و عمله و تعاونه
مع نظرائه .و ال ّ
�شك �أنّ ظهور «الواب» « ،»Webكف�ضاء للفكر اجلماعي �أتاح مرونة ال
مثيل لها يف تبادل املعلومات و �إنتاج املعرفة ،قد رافقته قراءة جديدة للزّمان واملكان
حت ّول مبقت�ضاها العامل �إلى نظام مفتوح ّ
تن�شطه املعلومة يف ك ّل حاالته و �أطواره ،و�إذا
�أخذنا يف احل�سبان امتالكه لل ّرمز و ال ّذاكرة ،كما يقول ريجي�س دوبري يف حديثه
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عن التخزين الإلكرتوين ،وطواعيته يف �أداء وظائف اجتماعية و اقت�صاد ّية و معرف ّية،
ندرك حقيقة و�صفه بالع�صب املركزي ملجتمع املعلومات.
مل يعد ب�إمكان العامل اليوم ،وقد �سعى منذ عقود �إل��ى م�ضاعفة �سرعة تد ّفق
ال ّر�سائل و امل�ضامني التي مت ّثل حمور ق ّوته الإنتاج ّية،مل يعد ب�إمكانه االنف�صال عن
ال�شروط الإلكرتون ّية لنظام املعلومات؛ لأنّ ق�ض ّية بناء املعرفة التي ت�شغل بال املفكرين
و الباحثني من خمتلف االخت�صا�صات العلم ّية لي�ست مرتبطة باملعلومة يف بعديها
بال�صيغة التي يطرحها نظام دمج الو�سائط  ،ق�ض ّية
هيّ ،
املعريف و اال�سرتاتيجي� ،إنمّ ا َ
تك ّيف مع الو�سائط يف ح ّد ذاتها ،ذلك �أنّ ك ّل مـجال و�سائطي جــديد «يعيد ت�شكيل
ال�س�ؤال الذي نطرحه ه َو كيف يجري التكوين يف جمال الإعالم
العقد االجتماعي» و ّ
التلفزيوين،يف ح�ضور و�سائط تقن ّية جديدة ،وكيف يت�سنى بناء املعنى وك�سب املعلومات
با�ستخدام الو�سائط ذاتهاّ ،
فالطريق املو�صلة �إلى املعلومات غمرتها م�سالك تقان ّية
على غاية من التعقيد ،واتباعها ي�ستوجب معرفة دقيقة للتح ّكم يف وظائف الو�سيط
يتم التعامل معها ،يف املقام الثاين ،على نحو تفاعلي
الإلكرتوين ب�شكل عامّ .ثم كيف ّ
�ضمن ما يرتاكم من دمج للو�سائط ،و من �أنظمة حا�سوب ّية ال تروم اال�ستقرار والثبات.
هل نحن �أمام حتم ّية التكوين امل�ستمر� ،إلى ما ال نهاية له ،يف جمال و�سائطي متغيرّ ،
نر�صد تغيرّ ه من اخللف� ،أو �أ ّنه ب�إمكاننا اال�ستمرار يف تطبيق ف�صل املهن التقليد ّية
التخ�ص�صات امل�ستق ّلة امل�سرت�سلة؛ ليظ ّل املخرب خمربا
القا�ضي بتوزيع الأدوار وفق
ّ
على ال ّدوام ،و امل�ص ّور م�ص ّورا ،و الإذاعي �إذاع ّيا ،و ال ّناقد ناقدا ،و املف ّكر ،كما �ألفه
ال ّنا�س ،غارقا يف التفكري من دون احلاجة �إلى اعتماد لغة �إلكرتون ّية يف التفكري �أو
بالأحرى ،وك�أنّ ما يدور يف فكره ال عالقة له �أ�صال بالو�سائط املاد ّية للمعرفةّ � .أي
للمتخ�ص�ص و � ّأي دور له يف اجلغرافيا اجلديدة ملهن الإعالم و االت�صال .هل من
موقع
ّ
التخ�ص�ص التي ع ّمرت حتى �أواخر القرن املا�ضي؛
اجلائز قطع اجل�سور مع �أحاد ّية
ّ
التخ�ص�ص يف «ك�� ّل �شيء» حتت �شعار
ليتعاقد الفرد مع ثقافة جديدة تقت�ضي
ّ
()1
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االن�سجام مع التقاليد احلديثة ملجتمع املعلومات.
من الوا�ضح هنا وج��ود حقل للجاذب ّية ي��دور حوله جمتمع املعلومات ،ويت�ض ّمن
الأ�شكال املاد ّية؛ لإنتاج املعلومات و معاجلتها و نقلها و تخزينها ،وهي �أ�شكال تتم ّدد
وتتزايد خم ّلفة عرب مراحلها �أجياال من املهن ،بع�ضها يقاوم الزّمن ،وبع�ضها الآخر
�سرعان ما ّ
يتبخر؛ ليح ّل حم ّله جيل جديد ،و لنالحظ مرحلة دمج الو�سائط املو�صوفة
بـ  :ثورة االندماج� ،إ ّنها املرحلة البارزة يف تاريخ تكنولوجيا املعلومات ،التي �أربكت
ا�ستقرار مهن الإعالم و االت�صال ،وجعلتها مه ّي�أة للتب ّدل يف كل حني على �أنّ هذه املهن
مل ت�شهد اال�ستقرار على امتداد تاريخها التقني و االجتماعي ،و لكن ال�سرعة التي
هي املطروحة اليوم كعامل حم ّدد للتفكري
يتق ّرر بها تطور النظام ال ّرقمي الو�سائطي َ
يف ال�سيطرة على املرتكزات ال ّرقم ّية املندجمة و حميطها املهني.
مرحلة االندماج
املهم ،يف احلديث عن دمج الو�سائط ،تعيني مراحل ت�ش ّكله يف الزّمان واملكان
لي�س ّ
لأنّ ال ّنظر �إلى املو�ضوع من هذه الزّاوية ،يحيلنا� ،إلى ا�ستعرا�ض امل�شهد يف بعده
التاريخي القا�ضي بفح�ص البذور الأولى ملرحلة االندماج و التي ميكن ح�صرها يف
ظهور احلا�سب الأ ّول و ما تاله من ت�سارع يف تط ّور �أنظمة الإعالم و االت�صال ،ت�سارع
اخت�ص به ال ّن�صف الثاين من القرن الع�شرين معلنا حلول ع�صر املعلومات .و لي�س من
ّ
ق�صدنا يف هذه ال ّدرا�سة قراءة ال ّدالالت التاريخ ّية لقوانني التط ّور التقني لالت�صاالت
فمركز االهتمام يف التفكري حول ثورة االندماج �إنمّ ا ينبغي �أن ي�ؤ ّدي �إلى فهم الأ�سلوب
اجلديد الذي بد�أ يعيد �إنتاج املجتمع لذاته ،و �إدراك مواقع الن�شاط املا ّدي و ال ّرمزي
للفرد االجتماعي لكيال نغفل احلقيقة الوظيف ّية لل ّدموج يف ح ّد ذاتها ،و ما يرتتّب
عليها من تب ّدل يف مالمح اجليل اجلديد ملهن االت�صال.
ق�صة الو�سائط التقن ّية
املف�سرة لالندماج يف �إثراء ّ
لقد �أطنبت الأدبيات الوا�صفةّ ،
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ب�أنظمتها املر ّكبة املتوا�صلة �إلى ح ّد َع َّدها احللقة املركز ّية التي يجري التفكري من
داخلها؛ لفهم الأبعاد اخلارج ّية يف حني جند �أنّ االندماج ،خ�صو�صا عندما نعود �إلى
يخت�ص به املجال الو�سائطي فقط� ،إنمّ ا ي�ستم ّر على نحو
دالالت احلال املعا�صرة ،ال
ّ
ي�شمل ،يف الوقت ذاته ،قطاع اخلدمات و الفاعلني يف االت�صال .و لقد احت ّل املفهوم
ذاته يف الدليل ال ّلغوي م�ستويات مرتادفة متاما مع جغرافيته املر ّكبة القائمة اليوم.
فاالندماج لغة يعني ،يف امل�ستوى الأ ّول  :االجتماع .و يقال « :تداجموا على ّ
ال�شيء
�أي اجتمعوا» واملق�صود بذلك التقاء �أكرث من طرف يف �آن واحد من �أجل حتقيق
هدف م�شرتك ،وهو املعنى الذي يحيلنا �إلى حقيقة التكتّل اجلارية اليوم بني امل� ّؤ�س�سات
و�شركات الإنتاج مبختلف �أ�صنافها ،وقطاع اخلدمات ،وهو ما يعرف باندماج الفاعلني
ال�صناعيني.
ّ
فاالجتماع بو�صفه �صورة من �صور التكتّل� ،إنمّ ا حتدثه قيمة ّ
ال�شيء فيما يطرحه
من رهان ،يكون مبقت�ضاه فعل التحالف �أو التكتّل م�شروطا بتقاطع الأهداف و التقاء
ال�سياق� ،أن يكون التقاء امل�صالح يف الزّمن.
امل�صالح ،وال يعدو االندماج� ،ضمن هذا ّ
ين�سجم حينئذ ما ورد يف ال ّدليل ال ّلغوي من �شرح ملعنى االندماج ،مع مظاهر
ال�سمعي املرئي
التحالف املتنامية اليوم� ،أك�ثر من ذي قبل ،بني �شركات الإن��ت��اج ّ
وقطاعات �إنتاج الإلكرتونيات اال�ستهالك ّية الكربى يف العامل ،و�شركات الهاتف
والكابل ،مظاهر برزت باخل�صو�ص خالل العقد الأخري من القرن املا�ضي على نحو
�أ ّدى �إلى ظهور �إمرباطوريات �ضخمة متع ّددة االخت�صا�صات مثل �إمرباطور ّية «تامي
وارنر»  Time Warnerالتي « بد�أت باتفاق ّية اندماج �شركتي «وارنر كوميونيكي�شنز»
و «تامي �إنكوربوري�شني» بر�أ�س مال �إجمايل مقداره  13،1بليون دوالر عام  .1991و قد
ال�سينما و عرو�ض التلفزيون ،و بني واحد
ربط ذلك االندماج بني منتج رئي�س لأفالم ّ
من �أكرب ال ّنا�شرين يف العامل .و اليوم ُت َع ُّد م� ّؤ�س�سة «تامي وارنر» �أكرب �شركــة يف العامل
ال�سنوي  13بليون دوالر» .
للو�سائط الإعالم ّية و عرو�ض الت�سلية ،و يبلغ دخلها ّ
()2

()3

203

ال ّرمز والأداة يف جمتمع املعلومات
التكوين الإعالمي يف جمال التلفزيون ب�أق�سام الإعالم العرب ّية

د .عبد اهلل احليدري

ال�سمع ّية املرئ ّية واملعلومات ّية
لقد �أع��اد التقارب بني الفاعلني يف ّ
ال�صناعات ّ
واالت�صاالت تركيبة امل�شهد الإعالمي واالت�صايل من جديد ،و الحت قطاعات ،ظ ّلت
لوقت طويل متباعدة ،م�ستق ّلة بذاتها ،تعمل �ضمن ن�سق متما�سك حتكمه قواعد التكتل
ال�سارية على �أكرث من �صعيد .ف�إنتاج املعلومات وامل�ضامني واخلدمات� ،إنمّ ا يتح ّقق
ّ
اليوم يف حدود منظومة من البنى املر ّكبة جتمع كذلك البث والتوزيع.
كما �أفاد هذا التقارب تطوير قطاع اخلدمات ،وجعله �أكرث مرونة بال ّن�سبة �إلى
امل�ستخدمني الذين يجدون يف �أ�سلوبه املندمج جم��اال وا�سعا؛ لتحقيق م�ستويات
متفاوتة من التفاعل والبحث وك�سب املعرفة ،خ�صو�صا و�أنّ املرتكزات ال ّرقم ّية ت�سمح
بنقل وتخزين ك ّل �أ�صناف امل�ضامني  :امل�سموعة واملرئ ّية واملكتوبة .فاخلدمات التي
ا�ستم ّرت ،خالل العقود املا�ضية ،متمركزة يف حدود �أنظمتها الو�سائط ّية املغلقة ،بد�أت
ت�ستق ّر �ضمن هند�سة و�سائط ّية مندجمة «ال�ضفائر» ،و«مفتولة كاحلبل» ،وهو امل�ستوى
الثاين ملعنى االندماج ح�سب ما ورد يف الدليل ال ّلغوي .ويقال « :دجم��ت املا�شطة
ّ
ال�شعر دجما و�أدجمته �أي �ضفرته ،وك ّل �ضفرية على حيالها ت�س ّمى دجما واحدا» ،
ويقال �أي�ضا �« :أدمج احلبل �إذا �أحكم فتله»  ،والتوافق وا�ضح هنا بني ال ّداللة ال ّلغو ّية
ودالالت احلال .ويكفي الإمعان يف طبيعة اخلدمات املعرو�ضة من خالل الن�صو�ص
ال�صوت والتي ميكن للم�ستخدم الو�صول �إليها باعتماد مرتكز واحد �أو
ال�صور �أو ّ
�أو ّ
ال�صحافة املكتوبة والإعالنات
قناة واحدة .فربامج الإذاعة �أو التلفزيون �أو م�ضامني ّ
مبختلف �أجنا�سها ،ميكن ا�ستقبالها عرب �شبكة الإنرتنت .والو�صول �إلى ال�شبكة يف
كم كبري من
ح ّد ذاته ،يتح ّقق اليوم با�ستخدام تقنيات ات�صالية مرنة تتيح توفري ّ
اخلدمات ،كالربيد الإلكرتوين ،والعرو�ض التجار ّية والثقاف ّية ،وم�ساحات الرتفيه،
والتعليم والتكوين...
أدى هذا «الفتل» تدريج ّيا �إلى ظهور مواد ملتيميديا جديدة ،كان لها الأثر
لقد � ّ
البالغ يف ت�ش ّكل مالمح ما يعرف اليوم باالقت�صاد ال ّرقمي.
()4

()5

204

جملة العلوم الإن�سانية  -العدد 2012 - 22

�إنّ حجر الزاوية لك ّل ما يحدث من تب ّدل م�ستم ّر يف جغراف ّية الإعالم واالت�صال،
يعود �إلى درجة الن�ضج الفائقة التي بلغتها ال ّرقمنة � ،Numérisationإذ �أتاحت دمج
تكنولوجيات مل تكن عنا�صرها قابلة للو�صل بع�ضها ببع�ض .فاملعلومات ّية و املجال
ال�سمعي املرئي واالت�صاالت توافرت لعنا�صرها ,ووظائفها القاعدة التكنولوج ّية
ّ
امل�شرتكة مبا يجعلها تنح�سر ه ّ��ي الأخ��رى يف ح��دود بنية مت�سقة من التطبيقات
اجلديدة وت�ستق ّر فيها .ومن الوا�ضح �أنّ اندماج هذه القطاعات قد �أحدث تراكما
كبريا يف م�ستوى �إنتاج املعرفة ومرونة فائقة يف نقل �صناعات امل�ضمون .كما �أ ّنه بد�أ
يغيرّ من عالقة الفرد بالو�سائط التقن ّية على نحو يقود �إلى تبني ثقافة جديدة يف
ال�صورة الوحيد الذي ينقل �إلينا �أخبار
وال�سلوك .فالتلفزيون مل يعد م�صدر ّ
التفكري ّ
العامل يف �صيغها الن�شطة؛ �إذ ب�إمكان املتلقني للمواد الإخبار ّية متابعة ذلك عرب �شبكة
الإنرتنت باعتبار دخول التلفزيون «يف» مدار جديد ه َو «الواب» ،وباعتبار كذلك دخول
«ال��واب» «يف» مدار قدمي ه َو التلفزيون .فما كان حمظورا يف التلفزيون �أو يف بع�ض
القنوات التلفزيون ّية ،من حقائق اجتماع ّية و�سيا�س ّية واقت�صاد ّية ،وعنف و�إثارة ،ظ ّل
مباحا يف ح�ضور تقنية الدموج .وما كان ت�صويره م�ستع�صيا بالكامريا العاد ّية �أ�صبح
جت�سيمه ممكنا با�ستخدام النظام االفرتا�ضي ،واالت�صاالت الهاتف ّية جتاوزت �إلى ح ّد
ما �أ�سلوب ا�ستخدام الهاتف الثابت واملنقول ،و�أ�صبح من املمكن حتقيقها عرب بع�ض
الأنظمة املتاحة يف �شبكة الإنرتنت انطالقا من احلا�سب ّ
ال�شخ�صي وبتكلفة �أق ّل بكثري
من تكلفة املكاملات التقليد ّية ،ذلك �أنّ االت�صاالت دخلت ،هي الأخ��رى «يف» �أنظمة
احلا�سب ،وظ ّلت وظيفة من وظائفه املر ّكبة.
ّ
يلخ�ص حقيقة «الدخول» هذه ،امل�ستوى الثالث ملعنى االندماج كما ورد يف الدليل
ال�شيء دموجا �إذا دخل يف ّ
ال ّلغوي ،ويقال « :دمج ّ
ال�شيء وا�ستحكم فيه»  ،ويعك�س هذا
املعنى طبيعة االندماج احلقيقي لل�شبكات والطرف ّيات.
�إنّ التط ّور الذي يحدث اليوم� ،سواء تع ّلق الأمر بظهور و�سائط جديدة للإنتاج
()6

()7
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والتخزين والبثّ � ،أو بابتكار �أ�ساليب حديثة للتوا�صل والتفاعل� ،إنمّ ا ي�سري يف اجتاه
م�ضاعفة ال ّدمج و «الفتل» ملا ه ّو مندمج من ال ّداخل ،معنى ذلك �أنّ ك ّل تقنية جديدة
ال�سطح ال ت�ش ّكل جم�� ّرد �إ�ضافة «نوع ّية» �إل��ى تقنية �سابقةّ ،
كالطباعة
تطفو على ّ
وال�سينما بال ّن�سبة �إلى الفوتوغرافيا ،والإذاعة بال ّن�سبة �إلى
بال ّن�سبة �إلى املخطوطّ ،
ال�صحيفة ،...بل حتدث دجما ت�ستحكم مبقت�ضاه يف التقنية ال�سابقة وت�سكنها؛ لتظ ّل
ّ
يف �آخر الأم��ر مه ّي�أة بذاتها للت�آلف مع تقنية �أخ��رى الحقة .وهكذا ي�ستم ّر التطور
التقني يف ات�ساع حلقة االن��دم��اج التي ت�ش ّكل الع�صب املركزي ملجتمع املعلومات،
واملح ّرك الدينامي للتنمية؛ لأنّ تقنية االندماج ،بو�صفها تقنية و�صل بني تكنولوجيا
االت�صاالت وتكنولوجيا الربجم ّيات ،وعتاد احلوا�سب ،وهند�سة ال ّنظم والتح ّكم...
فتحت �آفاقا جديدة؛ لإنتاج املعلومات ومعاجلتها وتخزينها وتبادلها ب�أ�سلوب �سريع،
مرن ،ال مثيل له يف تاريخ االت�صاالت �إلى ح ّد َعدِّ املعلومة اليوم الطاقة احلقيق ّية التي
ال�صناعي واالجتماعي .ثلث امل�ستخدمني للإنرتنت يف الواليات
حتكم قوانني التط ّور ّ
املتحدة يعتقدون �أنّ نظام حياتهم قد تغيرّ متاما :تراجع كبري للعالقات احلميم ّية،
وهجر املغازات واملتاجر ،وعدم الإقبال على متابعة و�سائل الإعالم التقليد ّية� ...إ ّنهم
ي�ستهلكون الوقت ،الوقت الكثري ،يف البحث عن املعلومات يف ّ
ال�شبكة .فاملعلومة هي
املو�صلة �إلى الق�صد ،مهما كانت طبيعة الق�صد.
()8

تقنية االندماج هي حينئذ تقنية منتجة ّ
للطاقة .وخالفا لطبيعة الطاقة التقليد ّية
التي ك ّلما تزايد �إنتاجها وتبادلها وتخزينها ،تزايد تبديدها عند اال�ستخدام ،وهي
ال�صورة طاقة تتب ّدد �أنرتوب ّيا ،جند �أنّ الطاقة احلديثة ،ونعني بذلك املعلومات،
بهذه ّ
تت�ضاعف ك ّلما تنامى حجم �إنتاجها وتخزينها ،وارتفع ن�سق تبادلها؛ لأنّ املعلومة
التي تو ّثق �أو التي يقع ا�ستغاللها ب�شكل �أو ب�آخر تو ّلد جيال جديدا من املعلومات يكون
م�صدرا لظهور جيل �آخر ،وهكذا ي�ستم ّر منحنى اال�ستغالل يف الت�صاعد .فاملعلومات،
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ال�صورة ،طاقة منتجة ،متج ّددة على ال ّدوام.
بهذه ّ
�إنّ الثورة احلقيق ّية يف ك ّل ما يحدث من تب ّدل تقاين وعالئقي ،ال تتم ّثل يف االندماج،
وال يف ظهور و�سائط االت�صال اجلديدة كما ي�شار �إلى ذلك ب�شيء من املغاالة يف العديد
من �أدب ّيات االت�صال � ،إ ّنها كامنة يف احتالل املعلومات ل�صدارة القوانني والقيم
ّ
املنظمة حلياة الفرد واملجتمع .فالتط ّور التقني �إنمّ ا يجري على نحو مينح املعلومات
مركز ّية �إنتاج النفوذ و�إدارة العامل ،واالندماج لي�س �إ ّال نتيجة لهذا املنطق.
()9

ومن الطبعي و�سط هذا امل�شهد الذي مت ّيزه �أ�ساليب العمل ال ّالماد ّية ،احلديث عن
جمتمع املعلومات بو�صفه حقيقة �سو�سيولوج ّية لها �سياقها التاريخي واحل�ضاري ،
على ال ّرغم من وجود فجوات عميقة يف م�ستوى تد ّفق املعلومات وا�ستثمارها  :الفجوة
بني ال�شمال واجلنوب ،والفجوة بني بلدان ال�شمال يف ح ّد ذاتها  .فاملجتمعات يف
العامل ال تعي�ش ع�صر املعلومات بوترية واحدة و�أمناط متجان�سة� .إنّ دخولها احللبة
املعلومات ّية ي�شهد م�ستويات متفاوتة ،وتدعو لالنتباه يف العديد من احلاالت ،وتفيدنا
ال ّدرا�سات �أنّ  % 45من امل�ستخدمني للإنرتنت يف العامل ينتمون �إلى بلدان �أمريكا
ال�شمال ّية يف حني جند  % 0،8من امل�ستخدمني ينتمون �إلى البلدان الإفريق ّية .
مل متنع هذه الفجوة ال ّرقم ّية انت�شار ثقافة جديدة بد�أت مالحمها تت�س ّرب حتى �إلى
داخل املجتمعات التي ما زال انخراطها �ضمن النظام ال ّرقمي بطيئا ،و�أحيانا ال داللة
له ،ذلك �أنّ تكنولوجيا املعلومات لي�ست جم ّرد و�سائط ّ
ي�سخرها الإن�سان؛ لتطوير بيئته
ال�سائد قد َي ُع ُّدها �أدوات
الثقاف ّية واالقت�صاد ّية ،وحتقيق متط ّلبات ع�صره ،ولع ّل ال ّر�أي ّ
حياد ّية غارقة بر ّمتها يف حميط املك ّونات املاد ّية� .إنّ تكنولوجيا املعلومات ،كغريها من
مدججة بالقيم التي تغيرّ من تفكرينا و�سلوكنا ،كما ي�شري
ال�سابقةّ ،
االبتكارات التقن ّية ّ
وال�سلوك ،فهي
�إلى ذلك برينو التور وريجي�س دوبري ،بل �إ ّنها املو ّلد احلقيقي للتفكري ّ
مما ي�صنعها.
ت�صنع الفرد �أكرث ّ
()10

()11

()12
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و�إنّ من �أبرز مالمح هذه الثقافة ه َو �أنّ ال ّرقم ّية قد �شرعت بعد يف �إعادة ت�شكيل
العالقات االجتماع ّية على نحو ظ ّل فيه التفاعل االجتماعي مبن ّيا على اخلطابات
ال�سارية يف كيان املجتمع ،معنى ذلك �أنّ التفاعل االجتماعي ،ال يتح ّقق �إال
املتبادلة ّ
با�ستخدام الو�سيط التقني بو�صفه� ،أ ّوال� ،أداة لإنتاج امل�ضامني ونقلها ،وهذه حقيقة
�صرفت النظر يف جمال الإعالم باخل�صو�ص �إلى االهتمام بكيف ّية ال�سيطرة على الو�سيط
ال�سيطرة هذه
املادي �أكرث من االهتمام ب�إنتاج امل�ضمون الذي �سينقله ،وتتج ّلى مظاهر ّ
يف �سعي امل� ّؤ�س�سات الأكادمي ّية وامل� ّؤ�س�سات التعليم ّية وم� ّؤ�س�سات اخلدمات� ،سعيها
�إلى و�ضع خطط للتدريب العملي والتكوين يف جمال ا�ستخدام الو�سائط التقن ّية،
والربامج والأنظمة احلا�سوب ّية ،ولكونه ثانيا �أداة التفاعل الفعلي بني املر�سل واملتلقي
وبني امل�ستخدم وامل�ضمون ،لأنّ التفاعل ّية يف اجلغرافيا اجلديدة للإعالم واالت�صال ال
تلق كما و�صفها فينري يف اخلم�سينات من القرن املا�ضي �ضمن
تتح ّقق بني مر�سل و ُم ٍ
درا�سات رجع ال�صدى يف بعده الفيزيائي والهند�سي� ،أو كما �أو�ضحها روبار �أ�سكربيت
يف نقده للنماذج اخلط ّية لالت�صال� ،إنّ التفاعل ّية اليوم تتج ّلى يف الدور الذي يتح ّول
املتلقي مبقت�ضاه �إلى فاعل يف «و�ضع الأجندة» .فالثقافة ال ّرقم ّية ،يف نهاية املطاف ،قد
�أوجبت �إعادة النظر من جديد يف �أ�ساليب التعليم والتدريب العملي.
التكوين الأكادميي يف جمال التلفزيون
ي�شهد التكوين الأكادميي يف جمال التلفزيون ب�أق�سام الإعالم العرب ّية متاثال بارزا
يف اخلطط والأهداف ،يتج ّلى بو�ضوح فيما تت�ض ّمنه اخلطط الدرا�س ّية من مق ّررات
تعنى بتطوير مهارات الطالب يف الكتابة الإخبار ّية التلفزيون ّية ،و�إنتاج الربامج
التلفزيون ّية .ويكاد التكوين ال يخرج عن هذه الدائرة «النموذج» التي ي�ستم ّر العمل
ال�سمعي املرئي مثلما �أ�شرنا �إلى ذلك يف مدخل
مبك ّوناتها على ال ّرغم من تبدل امل�شهد ّ
ال�سمع ّية
البحث .وندرج فيما يلي ع ّينة من م�ستويات التكوين
ّ
املتخ�ص�ص يف الإذاعة ّ
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املرئ ّية بك ّل من تون�س وم�صر وال�سعودية والكويت.
اجلدول رقم 1:
ال�سمع ّية املرئ ّية ب�أق�سام الإعالم العرب ّية
مق ّررات التخ�ص�ص يف الإذاعة ّ
()13

اجلامعة �أو املعهد
تون�س
م�صر

ال�سمع ّية املرئ ّية
مقررات التخ�ص�ص يف الإذاعة ّ
ّ
مدخل للتلفزيون* �صحافة الإنتاج التلفزيوين* ور�شة الإنتاج التلفزيوين «ور�شة
متخ�ص�ص ح�سب حاجات املحيط واختيارات الطالب»* الإلقاء.
�إنتاج �إعالمي
ّ
الأخبار والربامج الإخبار ّية* �إنتاج الربامج يف ال ّراديو والتلفزيون* الدراما والنقد

*

�إدارة امل� ّؤ�س�سات الإذاع ّية* الإعالن الإذاعي* االت�صال وتكنولوجيا الإذاعة

*

اخلرب* االت�صال املرئي* الربامج الإذاع ّية والتلفزيون ّية* ت�شغيل الأ�ستوديو الإذاعي
ال�سعود ّية

والتلفزيوين* الإدارة والتخطيط يف الإذاع��ة والتلفزيون* الإنتاج التلفزيوين

*

الدراما يف الإذاعة والتلفزيون* الكتابة للإذاعة والتلفزيون* تدريب عملي �إذاعة
تلفزيون

*

الكويت

حترير الربامج الإخبار ّية* الإخ���راج الإذاع���ي والتلفزيوين* الإع�لان الإذاع��ي
والتلفزيوين* برامج املن ّوعات والربامج الثقاف ّية* تدريب ميداين �إذاعة وتلفزيون

*

ال�سمع ّية واملرئ ّية
يظهر من ع ّينة اخلطط املعتمدة يف تدري�س ّ
تخ�ص�ص الإذاعة ّ
وال�سعود ّية والكويت وتون�س� ،أنّ التكوين يجري على
ب�أق�سام الإعالم يف ك ّل من م�صر ّ
�صعيدين بارزين :
 ال�صعيد الأ ّول وهو البارز من خالل القراءة العمود ّية للجدول ،ويتم ّثل يف االعتناءاملفرط بالأداة �أي بالو�سائل املحدثة؛ لبناء امل�ضامني التلفزيون ّية ،مثل التد ّرب على
�أ�ساليب الت�صوير والإ�ضاءة والإخراج وت�شغيل الأ�ستوديو .وهذه �أبعاد رئي�سة يف التكوين
ال�سمعي املرئي ،وال ننفي مدى �أهميتها خ�صو�صا ملّا نتحدث عن �صناعات
الإعالمي ّ
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امل�ضمون وال�صناعات الثقاف ّية القائمة اليوم على جيل من الو�سائط التقن ّية املتغيرّ
تر�سخت هذه الأبعاد منذ ظهور التلفزيون يف البلدان العرب ّية
بن�سق مت�سارع .ولقد ّ
التي حر�صت حكوماتها �آنذاك على �أن تكون الأعمال التقن ّية هي احللقة املركز ّية يف
التكوين� ،إلى ح ّد تر�سيخ االعتقاد �أنّ من ي�سيطر على الو�سيلة ي�سيطر كذلك على
امل�ضمون ،وترتّب على هذا الو�ضع ظهور تقنيني يف جمال العمل التلفزيوين يديرون
�شئون ال ّر�سائل الإعالم ّية مبهاراتهم التقن ّية .لقد �ساد هذا التوجه وبلغ الأو�ساط
الأكادم ّية يف كل ّيات الإعالم ومعاهده بالبلدان العرب ّية والإفريق ّية �أي�ضا ،وا�ستم ّر العمل
به �إلى يومنا هذا على ال ّرغم من تب ّدل امل�شهد الإعالمي يف �شقيه املادي وال ّرمزي.
 ال�صعيد الثاين ،وهو املتع ّلق بالرتكيز املفرط على القوالب ال�صحف ّية يف �أثناءحلقات التكوين الإعالمي التلفزيوين .وهي �إذ تع ّد من املحاور املركز ّية يف التكوين،
ف�إنّ الإملام بتطبيقاتها ال ميكن جتاوزه ب�أ ّية حال من الأحوال .فامل�ضمون الإعالمي ال
يك�سب �صفته الإعالم ّية �إال يف حدود القوالب امل�شار �إليها .تبدو هذه القوالب من خالل
ع ّينة احلال ،وكذلك من خالل املالحظة ،املادة الرئي�سة يف التكوين مثلما حتيلنا
�إليها �أ�سماء بع�ض املقررات كـ « :الأخبار والربامج الإخبار ّية» ،و «الكتابة الإذاع ّية»،
و«الإعالن الإذاعي» ،وك�أنّ جم ّرد الإملام بها ي� ّؤهل الطالب لأن يكون �صحف ّيا حمرتفا.
�إنّ التكون الإعالمي يف ك ّل طور من �أطواره ينبغي �أن ي�أخذ يف احل�سبان امل�س�ألة
التقن ّية بو�صفها مدخال ال غنى عنه يف التكوين والتدريب؛ لأ ّنه ال وجود مل�ضمون �إعالمي
خارج منظومة الو�سائط التقن ّية .فالتكوين الإعالمي ينبغي �أن ي�أخذ يف احل�سبان،مثال،
ال�صورة بالواقع،
خ�صائ�ص البيئة اجلديدة للنظام ال ّرقمي الذي بد�أ يغيرّ من عالقة ّ
بال�صورة .ففي امل�ستوى الأ ّول ّ
ال�صورة مرحلة ن�سخ الواقع
تتخطى ّ
ومن عالقة املبدع ّ
يج�سم متثال �أو «ت�ص ّورا» لواقع ال وجود حلقيقة ماد ّية
وتكراره؛ لتظ ّل بعدا رمز ّيا ّ
جت�سمه ،وال يعدو �أن يكون واقعا افرتا�ض ّيا ي�ؤ ّثر يف جمال الواقع املح�سو�س .وهذا
ّ
يتم �إدراكه بالت�ص ّور ،ويتح ّقق جت�سيده بالنظام ال ّرقمي ثالثي
الواقع االفرتا�ضي �إنمّ ا ّ
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الأبعاد� ،أو ما يعرف يف الأو�ساط املهن ّية بال ّنظام االفرتا�ضي� .أ ّما امل�ستوى الثاين وهو
ال�صور بدلاً من ا�شتقاقها
الذي ي�شري �إلى دور املبدع ،ف�إ ّنه يربز �أهم ّية التم ّثل يف «خلق» ّ
من الواقع امل��ادي املح�سو�س ،وتوظيفها طبقا للمقا�صد االت�صال ّية .معنى ذلك �أنّ
ال ّنظام ال ّرقمي قد �أطلق العنان لتمثالت املبدعني التي �أ�صبح من املمكن «بث ال ّروح»
بال�صورة يف هذه احلالة هي عالقة ابتكار ملا ال
فيها �إعالم ّيا وات�صال ّيا .فعالقة املبدع ّ
وجود له على �أر�ض الواقع.
كما �أنّ التكوين الإعالمي م�شروط بوجود حماور تعنى ب�شرح القوالب ال�صحف ّية
وتطبيقها ،ذلك �أنّ امل�ضامني الإعالم ّية ال تكت�سي �صفتها تلك �إ ّال �إذا ت�ش ّكلت �ضمن
ال�صحف ّية ،وهي تختلف
قوالب تعرف لدى العديد من الأو�ساط الأكادمي ّية بالأجنا�س ّ
يف �صيغها من �صنف �إعالمي �إلى �آخر  :وجند يف الإعالم التلفزيوين مثال الأجنا�س
التالية  :النقل �أو ما ي�س ّمى عند بع�ضهم بالريبورتاج ،والتحقيق ،والتقرير الإخباري،
واملقابلة التلفزيون ّية...
ولكن هل يكفي ذلك؛ لإنتاج امل�ضمون الإعالمي امل�شحون بالقيم واملقا�صد� .ألي�س
الأ�صل يف �إنتاج املعنى و�صناعته علم العالمات الذي هو عماد ا�ستق�صاء الأمناط
املتن ّوعة واملختلفة من حلقات الإعالم واالت�صال.
وملّا بحثنا� ،ضمن خطط التدري�س الإعالمي التلفزيوين املعتمدة يف �أق�سام الإعالم
العرب ّية ،ع ّما يح ّقق معادلة يف التكوين تقوم على اعتبارات عالم ّية وتقن ّية يف الوقت
ذاته ،كاعتماد حتليل اخلطاب مادة علم ّية تخدم �صلب الإنتاج الإعالمي و�أغرا�ضه،
جند �أنّ اللجوء �إلى مثل هذه املواد غائب عن �شبكة الربامج الأكادمي ّية يف الإعالم.
ونكاد نفهم من وراء ذلك �أنّ مو�ضوع اخلطاب و�أدوات تفكيكه ال ميكن �أن ينت�سب �إلى
بال�صورة التي ه َو عليها يف �أق�سام �أخرى ،مثل ق�سم ال ّلغة العرب ّية يف
ق�سم الإعالم ّ
العديد من كل ّيات الآداب والعلوم الإن�سان ّية بالبلدان العرب ّية؛ لكونه يع ّد من املباحث
النظر ّية التي ال تخدم مق ّررات الإعالم التطبيقي .وجند هذا الفكر �سائدا لدى الكثري
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من الإعالميني والباحثني �أي�ضا.
هي ،يف املقام الأ ّول ،ق�ض ّية م�ضمون ال يجوز ،يف
�إن ق�ض ّية التكوين الإعالمي َ
تقديرينا ،عزلها عن �سياقها الطبيعي فيما حتتاج �إليه من �أدوات لتفكيك اخلطاب
ال�صحفي مبختلف مراتبه .ف� ّأي �إنتاج ي�سعى �إلى حتقيقه الطالب خارج نظام الداللة
والعالمة ؟ �ألي�س من الأج��در ،يف تدري�س ال ّدعاية و الإع�لان ،و التحرير ال�صحفي
والدراما و الكتابة �إلى الإذاعة و العالقات العا ّمة و حترير الربامج الإخبار ّية� ...أن
يدرك ّ
الطالب دالالت اخلطاب يف ال ًن�ص الإعالين و الدعائي ،و الإخباري و مدلوالت
ال�صورة ،البالغ ّية و الإلكرتون ّية فيما يتل ّقاه من معارف يف العالقات العامة و الإذاعة و
ّ
ال�صحافة؛ لكي يكون قادرا على �صناعة �صورة للم� ّؤ�س�سة� ،أو التخطيط حلملة �صحف ّية
ّ
�أو �إعداد ن�صو�ص يف الإعالن و ال ّدعاية �أو بلوغ الق�صد فيما يقوم به من �إخبار...
�أال حتتاج ك ّل هذه املق ّررات لرابط �أ�سا�سي مينحها البعد املعريف الذي ه َو الأ�صل يف
الإنتاج .و�إذا �س ّلمنا بحقيقة �أنّ كل �إنتاج �إعالمي ال ب ّد له من مقا�صد يبلغها ،كيف
يتح ّقق بلوغ الق�صد خارج نظام الدال واملدلول ؟
على �صعيد �آخ��ر ،جند �أنّ التكوين يف جمال الإع�لام التلفزيوين ال ي�ستند �إلى
ال�صورة ودالالتها على نحو يقود �إلى التح ّكم يف �آليات �إنتاجها
�أدبيات يف فهم حميط ّ
واحلال �أنّ العمل التلفزيوين يقوم كل ّيا على ما لل�صورة من م�ستويات فيزيائ ّية ودالل ّية
حت ّدد طبيعتها.
مقررات الإعالم التلفزيوين
نحو ّية ّ
ال�صورة يف ّ
تب�سط مفاهيم
تفتقد خطط تدري�س الإعالم ب�أق�سام الإعالم العرب ّية �إلى مداخل ّ
ال�صورة
ال�صورة ودالالتها يف اخلطاب الإعالمي على وجه اخل�صو�ص .فالتعامل مع ّ
ّ
املوجهة �إلى طالب الإعالم يجري على
التلفزيون ّية يلوح من خالل م�ضامني الدرو�س ّ
نحو مي ّيز وظيفة الأداة يف التعبري؛ �إذ يتد ّرب الطالب على كيف ّية الكتابة بالكامريا
ال�صورة ،واحلال �أنّ مراحل
املف�سرة خلطاب ّ
من دون اال�ستناد �إلى احلقول الدالل ّية ّ
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ال�صورة
التكوين الأولى يف الإعالم ،هي التي ينبغي �أن ينبثق منها الوعي املبني بق�ضايا ّ
مبا ي�سمح ّ
بال�سيطرة على نحو ّيتها ،قراءة و حتليال و �إنتاجا.نحن ال ن ّدعي
للطالب ّ
انعدام بع�ض املقاربات من خطط التدري�س يف الع ّينة املذكورة ،التي حتيل �إلى مو�ضوع
ال�صورة ،فقد نطالع ح�ضور مق ّررات متتلك بامتياز بذور التفكري يف جمايل الت�صوير
ّ
ويهتم بقواعد
والت�ص ّور مثل «�أ�س�س الت�صوير» الذي يد ّر�س بجامعة امللك �سعود،
ّ
الت�صوير يف عالقتها بالو�سائط املحدثة ّ
لل�شكل و امل�ضمون ،و كذلك «الأدب العربي
الق�صة الق�صرية وال ّرواية،
احلديث» الذي يد ّر�س يف جامعة القاهرة ،ويعنى بدرا�سة ّ
يف مرحلة �أولىّ ،ثم امل�سرح ّية ّ
وال�شعر ،يف مرحلة ثانية ،و هي يف تقديرنا حقول ال تخلو
ال�صورة البالغ ّية و بناء املعنى ...و نكاد جنزم �أنّ
من البحث يف ال ّلفظ و املعنى و داللة ّ
ال�صورة
�أغلب املق ّررات يف م�ستوى التكوين الأ�سا�سي قد تتع ّر�ض �إلى مقاربة مو�ضوع ّ
ب�شكل �أو ب�آخر مثل علم ال ّنف�س االجتماعي و الدعاية و �إقناع اجلماهري ،والعالقات
العا ّمة ،وال ّر�أي العام ،و ال ّدرا�سات الأدب ّية ،و علم ال ّنف�س الإعالمي.
ولكن هل ب�إمكان املقاربات املتناثرة عرب مق ّررات خمتلفة ،ت�أ�سي�س تراث علمي
يتوجه
لل�صورة و يدر�سها .و هل يت�سنى للطالب الذي ّ
متما�سك يرتجم الأبعاد املر ّكبة ّ
ال�صحافة �أو يف الإذاعة �أو يف االت�صال و العالقات العا ّمة،
�إلى
التخ�ص�ص الدقيق يف ّ
ّ
ال�صورة من دون التغلغل يف
بال�صورة و �إلى ّ
ك�سب ال ّر�صيد املعريف الذي ي� ّؤهله للكتابة ّ
ال�صورة.
املف�سرة خلطاب ّ
املداخل ال ّرئي�سة ّ
�إنّ املهن الإعالم ّية و االت�صال ّية ب�شكل عام ،ف�ضال عن كونها تتح ّقق باملمار�سة
و التعامل املبا�شر مع الو�سط املا ّدي ،ف�إ ّنها حتتاج �إلى منطلقات �سيميولوج ّية تدر�س
هي عماد العمل الإعالمي و الأ�صل يف التوا�صل
مادة التعبري و معنى التعبري التي ّ
االجتماعي .معنى ذلك �أنّ التعبري ك�شكل من �أ�شكال االت�صال ال ي�ستق ّل عن الدور
ال�صورة يف عمل ّيات التفكري املر ّكبة ،بل ال يتح ّقق �إ ّال يف دائرة التم ّثل
الذي تقوم به ّ
والت�ص ّور والت�صوير ،وهي ال ّدائرة التي ت�سكنها حمولة ال ّرموز الثقاف ّية.
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مل نعرث يف خطط التدري�س ب�أق�سام الإع�لام العرب ّية �ضمن ع ّينة البحث ،على
م��ق�� ّررات مت ّكن الطالب من فهم علم العالمات ,و�إدراك �أدوات حتليل اخلطاب
التخ�ص�ص يف الإعالم عائم بر ّمته يف ق�ضايا
ال�صورة على ال ّرغم من �أنّ
ّ
و�سيميولوجيا ّ
ال ّدال و املدلول و الق�صد التي تت�ش ّكل منها الوظائف االت�صال ّية كما يذهب �إلى ذلك
ال�سيميائيني مثل مونان ومارتينيه .فبناء امل�ضامني الإعالم ّية و�إحداث الت�أثري
بع�ض ّ
ال�سلوك ،ك ّلها �أفعال
و تعديل ال ّر�سائل ّ
املوجهة �إلى اجلمهور و �صناعة ال ّر�أي و �ضبط ّ
م�شروطة بـ «:الق�صد» ،و طاملا هي «ق�صد ّية» ،فهي تتح ّقق بالتح ّكم يف نظام العالمات
و ال ّرموز.. .
ال�سمعي املرئي،
�إدراك نحو ّية ّ
ال�صورة لي�س هو احللقة الوحيدة الغائبة يف التكوين ّ
ال�سائد يف التكوين ال يكرتث يف �أغلب مناهجه
ب�أق�سام الإع�لام العرب ّية،
ّ
فالتوجه ّ
بحقيقة ال ّدموج التي يعي�شها التلفزيون ،وال ُي َع ُّد التلفزيون تقنية مندجمة ،قابلة للو�صل
مع جيل جديد من و�سائط الإنتاج ال ّرقم ّية� .إ ّنه يتح ّقق كما لو �أنّ التلفزيون تقنية
ال�سمع ّية املرئ ّية تقوم على ما تتيحه
م�ستق ّلة بذاتها .وواقع احلال هو �أنّ ال�صناعة ّ
مهن الإعالم واالت�صال اجلديدة من �إمكانات وا�سعة يف ال ّر�سم والتج�سيم با�ستخدام
الو�سائط املتع ّددة.
املتعددة وتطبيقاتها يف التكوين الإعالمي التلفزيوين
الو�سائط
ّ
ال ّ
�شك �أن الت�سارع التكنولوجي يف االت�صاالت قد �أربك كثريا مهن الإعالم واالت�صال
خالل الع�شر ّية الأخرية ،وذلك بظهور مهن جديدة �أفرزها واقع الإندماج،مثلما �أ�شرنا
�إلى ذلك �سابقا ،و�أتاحتها الأنظمة احلا�سوب ّية املتطورة التي فتحت �آفاقا عري�ضة يف
التخ�ص�صات
ال�صناعات الإعالم ّية� .إنّ ما مي ّيز هذه املهن هو ح�ضورها يف ك ّل
ّ
جمال ّ
التخ�ص�صات يف العلوم �أخرى؛ لكونها تنبثق كلها
الإعالم ّية واالت�صالية وغريها من
ّ
من رحم واحدة ،وهي التي ّ
تلخ�ص حقيقة االندماج ،وندرج فيما يلي ً
بع�ضا منها للنظر
يف مدى ارتباطها الوثيق بالإعالم التلفزيوين.
()14
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ال�صورة ال ّرقم ّية «»Infographiste
متخ�ص�ص يف معاجلة ّ
ّ
متخ�ص�ص يف التج�سيم بوا�سطة الكومبيوتر «»graphiste
ّ
متخ�ص�ص يف �إن�شاء مواقع الواب «»Webmaster
ّ
متخ�ص�ص يف الت�سويق والتطوير ال��ت��ج��اري للمواقع الإل��ك�ترون�� ّي��ة وتن�شيطها
ّ
«»responsable marketing -pub
متخ�ص�ص يف الكتابة للواب «»Redacteur web
ّ
متخ�ص�ص يف الإنتاج للواب «»producteur web
ّ
متخ�ص�ص يف ال ّلغات الربجم ّية «»developpeur
ّ
متخ�ص�ص يف ال ّر�سم للواب «»Web designer
ّ
ميكن َع�� َّد «ال��واب» قلب الدائرة يف ك ّل ما يرتاكم من مهن �إعالم ّية وات�صال ّية
اليوم .و�إذا نظرنا �إلى الإعالم التلفزيوين بو�صفه �صناعة تتح ّقق با�ستخدام الو�سائط
ال ّرقم ّية املندجمة ،جند �أنّ املهن اجلديدة ،امل�شار �إليها ،هي �صلب ما يجري يف
الأعمال التلفزيون ّية .فالتلفزيون قد احتل ف�ضاء الواب ،والواب حت ّول بدوره �إلى ف�ضاء
ال�سمعي املرئي التي كانت
تلفزيوين ب�أ ّمت معنى الكلمة ،وهذا يعني �أنّ �آل ّية الإنتاج ّ
اخلا�صة بالتلفزيون كالت�صوير با�ستخدام الكامريا
مت ّيزها �سل�سلة الأعمال التقن ّية
ّ
التقليد ّية والرتكيب ّ
اخلطي� ،أ�صبحت بفعل ال ّدموج التقاين ،حمكومة بقواعد الكتابة
�إلى الواب.
وعلى ال ّرغم من وجود هذا التداخل بني التلفزيون بو�صفه و�سيلة �إعالم جماهري ّية،
والواب كف�ضاء للمعرفة والذكاء اجلماعي�،سواء يف م�ستوى الإنتاج والبث� ،أو يف م�ستوى
التل ّقي ،ف�إنّ املواد اخلا�صة بتعليم �أ�س�س الو�سائط املتع ّددة وتطبيقاتها ،جندها تنت�سب
تخ�ص�ص التلفزيون على نحو ما يكون
تخ�ص�ص امللتيميديا ،وال تد ّر�س يف ّ
تنظيم ّيا �إلى ّ
عليه التدري�س يف الت�صوير �أو الرتكيب �أو املزج.
ّ
يعطل هذا الف�صل بني التخ�ص�صات املذكورة عمل املبدع؛ لأن الإبداع يف ح ّد ذاته،
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ال يتح ّقق �إال يف حال الإحاطة با�ستخدام الو�سيط التقني ،وال ّرمزي معا .لذلك ف�إ ّنه
من ال�ضروري عند ال ّنظر يف �أمر الإعالم التلفزيوين ،والإعالم ب�شكل عام ،التفكري
يف مراجعة املناهج واخلطط الدرا�س ّية،و�إعادة كتابتها مبا ي�ستجيب ملقت�ضيات الواقع
ال�صناعات الثقاف ّية ،والتي مي ّثل فيها
الو�سائطي اجلديد ،خ�صو�صا ملّا نعلم �أنّ ّ
التلفزيون املح ّرك الدينامي؛ لإنتاج امل�ضمون ،لكونه ح�سب عبارة ماتالر مو ّزعا �آل ّيا
للقيم� ،إنّ هذه ال�صناعات ،ال جتد مرونة التدفق �إال عرب الإنرتنت.
هي
�إنّ ق�ض ّية التكوين الإعالمي يف نظرنا ،لي�ست ق�ض ّية تدريب عملي مك ّثف ،وال َ
املتخ�ص�صة� ،أو غياب �أجهزة متط ّورة،كما يرتاءى للكثري
م�س�ألة نق�ص يف الكفاءات
ّ
من اخلرباء والباحثني يف الإعالم واالت�صال  ،ولو كانت هذه العوامل ت�ش ّكل بالفعل
الع ّلة العليا ل�ضعف التكوين،لوجد امل�شكل طريقه �إلى احل ّل يف حدود زمن ّية وجيزة،
ال�صعب توفري احل ّد الأدنى من التجهيزات ّ
ال�ضرور ّية واملهارات الفن ّية ،و�إ ّنه
فلي�س من ّ
املخ�ص�صة للتدريب العملي.
ملن الي�سري �إعادة النظر يف اجلدولة الزّمن ّية
ّ
�إنّ امل�شكل مطروح يف بعده العلمي والنظري .فــظهور التلفزيون يف البدان العرب ّية
مل حتت�ضنه ،ومل ترافقه �أدب ّيات تعنى بتحليل اخلطاب املرئي كالتي ملع يف �إنتاجها
روالن بارت وكري�ستيان ماتز و�إمربتو �إيكو ،ومل يتك ّون له ر�صيد من املعارف ي� ّؤ�س�س
لبناء املعنى ال�سمعي واملرئي على غرار ما حدث يف �أوروب��ا� .إنّ ظهور التلفزيون يف
ال�سيا�س ّية ،ورافقه وظ ّل يرافقه �إلى يومنا هذا
البلدان العرب ّية احت�ضنه خطاب ال�سلطة ّ
على ال ّرغم من تبدل امل�شهد الإعالمي بحلول الف�ضائيات والتلفزيون ال ّرقمي الأر�ضي.
ال�سيا�س ّية املهيمنة يف
فهو يف واقع الأمر ظهور لو�سائط تقن ّية ناقلة خلطاب القوى ّ
املجتمع .فمدار الأمر يف مو�ضوع التلفزيون هو  :كيف ينقل التلفزيون خطاب ال�سلطة
يف املجتمع ،وكيف يك ّرر �صورتها فيه ،وي�ضاعفها .ظهور التلفزيون يف البلدان العرب ّية
مل يكن مه ّي�أ ل�صناعة حا�ضر املجتمع وم�ستقبله ،ولذلك ال جنده مه َّي�أ ال�ستيعاب ما
يجري يف �أق�سام ال ّلغة من تكوين يف امل�سائل الل�سان ّية ،وما يتفرع منها من تخ�ص�صات
()15
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تهتم باخلطاب والداللة ،بل كان غارقا بر ّمته يف امل�س�ألة التقن ّية التي تلوح للكثري من
ّ
املك ّونني �صلب �صناعة ال ّر�سالة الإعالم ّية ،واليوم نراه ال ي�ستوعب بالقدر املطلوب ،ما
يجري يف جمال امللتيميديا من �أعمال رائدة يف �صناعات امل�ضمون.
مو�ضوع التكوين الإعالمي ينبغي،يف نظرنا�،إعادة هيكلته انطالقا من التفكري يف
�إحداث التزاوج بني ال ّرمز والأداة؛ لكي تكون الو�سيلة هي ال ّر�سالة على ح ّد عبارة
ماكلوهان ومن �سبقه يف الإ���ش��ارة �إل��ى هذا املعنى كاجلاحظ واب��ن خلدون ،وتكون
ال ّر�سالة هي الو�سيلة ان�سجاما مع اجلغرافيا اجلديدة للإعالم واالت�صال.
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