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Preface

It is with great pleasure that this volume Opportunities for Media and Information Literacy
in the Middle East and North Africa is presented as Yearbook 2016 from the International
Clearinghouse on Children, Youth and Media, at Nordicom. The Yearbook is published
in cooperation with UNESCO and UNAOC.
The aim of the International Clearinghouse on Children, Youth and Media is to increase awareness and knowledge about children, youth and media. Providing information
and knowledge about new research findings and positive examples will hopefully offer a
solid basis for relevant policy-making, contributions to a constructive public debate, and
an enhancement of children’s and young people’s media literacy and media competence.
The rapid advances in information and communication technology, the opportunities
that, for example, social media provide for citizens to engage, have transformed how
and at what pace information is spread and circulated. In a time when almost everyone
can be a publisher, the abundance of media content gives us increased opportunities to
find information, but also disinformation. Hence, this development has also brought
forward new challenges. The need for information and education about media and information literacy (MIL) has become more and more urgent. With MIL competencies,
citizens may be empowered and able to fully exercise fundamental human rights such
as freedom of information and freedom of expression, and be able to scrutinize media
content with a critical eye.
Opportunities for Media and Information Literacy in the Middle East and North Africa is the seventeenth Yearbook published by the Clearinghouse and fills a gap in the
existing body of literature about the progress of media and information literacy work
in different parts of the world. We believe it is of particular interest to shed light on a
region, the MENA region, where young citizens’ engagement with media has been in
focus in news reporting all over the world in recent years and awareness of MIL competencies is gaining ground.
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All books published by the Clearinghouse aim to stimulate further research on
children, youth and media. Various groups of users are targeted, such as researchers,
policy-makers, media professionals, voluntary organizations, teachers, students and
interested individuals. It is our hope that this Yearbook will provide new insights to
these targeted groups all over the globe.
Ingela Wadbring
Director at Nordicom, University of Gothenburg
and The International Clearinghouse on Children, Youth and Media
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Foreword

This publication is one of the outcomes of a series of media and information literacy
teacher training workshops that the UNAOC co-organized in 2013 and 2014 in Fez
(Morocco) and in Cairo (Egypt).1
From early on, the UNAOC recognized the paramount importance that MIL has
in building peaceful societies, where individuals from different cultural and religious
backgrounds live side by side in harmony. As the UNAOC High Level-Group Report
acknowledged:
The constant exposure of populations to media presents an educational challenge,
which has increased in the electronic and digital age. Evaluating information sources
requires skills and critical thinking and is an educational responsibility the importance
of which is often underestimated. Separating fact from opinion, evaluating text and
image for bias, as well as constructing and deconstructing a text based on principles
of logic are teachable skills. Media literacy instruction is not widely recognized for its
importance as an aspect of civic and peace education and therefore few instructional
programs have been developed as part of basic modern education.

The Report recommends that
Media literacy programs should be implemented in schools, particularly at the secondary level, to help develop a discerning and critical approach to news coverage
by media consumers and to promote media awareness and development of Internet
literacy to combat misperceptions, prejudices and hate speech.2

Today, the need to implement media and information literacy in schools has only increased in extraordinary proportions, the pervasive power of social media has caught
the attention not only of the publicists of consumer goods, but – tragically so – of
the digital propaganda engines of groups spreading hate, polarization and extreme
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violence across the world. Media and information literacy should be understood as a
fundamental piece in the efforts towards building resilience to the narratives of violent
extremists. Media and information literacy, not as censorship, but as a platform for the
development of critical thinking skills, creating counter narratives to the speech that
glorifies death and violence.
We hope this book will inspire and become a resource for educators in the Middle
East and North Africa region looking for opportunities to bring to their classrooms elements of MIL education, with the hope that it will facilitate the development of better
understanding among individuals from different religious and cultural backgrounds.
We would like to thank the government of Spain for providing the funding for the
above-mentioned workshops and facilitating this publication. We would also like to
thank all the contributors of this book, particularly Magda Abu-Fadil for her double
task by being the main editor in English and Arabic. Our gratitude as well goes to Alton
Grizzle and UNESCO for joining forces with the UNAOC and making this book possible. A very special thank you to The International Clearinghouse on Children, Youth
and Media at NORDICOM for their support in publishing this book and ensuring its
global distribution.
Jordi Torrent
Project Manager
Media and Information Literacy Initiatives
United Nations Alliance of Civilizations

Notes
1.

2.
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These workshops tested and discussed with secondary level educators the opportunities and challenges
for the implementation of UNESCO’s “MIL Curriculum for Teachers.” Please see http://unesco.mil-forteachers.unaoc.org
Please see http://www.unaoc.org/who-we-are/high-level-group

I.

General Perspectives on
Media and Information Literacy in the MENA Region

1. Introduction
Magda Abu-Fadil

There has never been a more propitious time than the present to promote, teach, and
engage with media and information literacy (MIL) in all its permutations across the
Middle East/North Africa region, notably the Arab states that are undergoing tectonic
changes. The very notion of MIL is nascent in most of the countries surveyed herein
and the application of programs falling under the MIL umbrella varies from almost
non-existent to relatively dynamic, albeit on a limited scale. That is due, in great measure, to the variety of educational systems across the Arab world, although there is also
common ground in that the top-down imparting of information (not always knowledge) has been the rule rather than the exception and can still be seen in schools and
universities. Critical thinking has yet to take root across the board. There are examples
of educational institutions where it has been encouraged but various factors come into
play in its application.
Religious and social traditions in the region have dictated norms where certain figures
such as parents and teachers are treated with respect and high regard and whose views
and knowledge should not be questioned. Religious figures sometimes also double as
educators and are supposed to be held in high esteem, so their approach to media and
information literacy is likely colored by their moralistic and more conservative slant
on the topic.
Then there is the matter of the different educational systems that exist in the region.
There are public, private, and religious schools (that could be either publicly funded or
privately subsidized) and learning is acquired mostly in Arabic (the common language
in the Arab countries), French (where the French colonized), and English (where the
British Empire spread its influence). This has also been complemented by the influence
of the American entry into the educational and religious panorama through missionaries
establishing their foothold in several countries, as well as teaching in local and/or ethnic
languages like Amazigh in North African states, Kurdish in some parts of the Middle
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East, and Armenian in Lebanon and Syria where an Armenian minority has lived for
over a century. All of these elements have become part of the intertwined, integrated
and multimedia content, interaction, and audiences/producers in the region.
Since media and information literacy as a field of study is relatively new, it continues
to be explored and built upon worldwide, and is still taking baby steps in the Middle
East and North Africa region. Quite often media literacy and information literacy are
used interchangeably. For those with more academic backgrounds, information literacy
takes precedence, with media literacy acting as an appendage. Those more in tune with
the media landscape tend to focus on that aspect of the literacy spectrum. Ideally, those
who have worked in media and have been involved in academia and are familiar with
the latter’s structures, tend to better straddle those two cultures through their comprehension of what exists and what needs to be done, provided, they, too, keep up with the
fast changing technologies and priorities.
The book’s authors shed light on this promising landscape with the hope that their
enterprising work will provide the building blocks on which to erect a solid, yet flexible,
structure. The following lineup sheds light on different national, local and individual
efforts to create more awareness, show the existing shortcomings, and expand the circle
of stakeholders involved in MIL.
In his Preliminary Comparative Analysis of Media and Information Literacy in the
MENA Region, UNESCO’s Alton Grizzle explored what is transpiring in the Middle
East and North Africa. Grizzle provided a roadmap to the region, with an overview of
its demographics and information and media environments in light of the large number
of young citizens in the Arab countries. He also stressed that the conceptualization of
media and information literacy had direct bearing on how MIL programs were designed,
implemented, and monitored and their impact on the lives of youth, and citizens in
general. The author’s underlying rationale is that MIL in the Arab states is treated as
a means to achieve a broad spectrum of social, political, and economic development
goals. “On the other hand, it is also an end in itself, insofar as MIL enables people to
acquire personal competencies, self-awareness, creativity and self-actualization” he said.
Meanwhile in Lebanon, Jad Melki, an associate professor of media studies at the
American University of Beirut, and Lubna Maaliki, the director of the Media and Digital
Literacy Academy of Beirut (MDLAB), shed light on the academy, its activities, and
its evolution. MDLAB was launched in 2013 by a group of Arab and international academics “with the explicit aim of advancing digital and media literacy education in the
region through training Arab media educators and developing digital and media literacy
curricula, not only in Arabic, but also grounded in Arabic cultures and concerns.” The
academy has since been convened in summers to host academics, graduate students and
media practitioners from different Arab countries wishing to hone their digital skills and
gain better understanding of how those skills tie in with an understanding of media and
information literacy. According to Melki: “Media and digital literacy is media education for the masses. It is the silent revolution that can counter the ideologies of greed,
hate and death and fight for generalizing and globalizing social justice and egalitarian
14
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systems”. The authors conclude their chapter by stressing that digital and media literacy
cannot be only available for the shrinking pool of students who can afford a university
education: “We need to create more accessible online and offline courses and workshops
in Arabic to reach a broader audience. What’s more, media and digital literacy needs to
move into schools, all the way down to elementary teaching and beyond. We need to
develop a critical mass of well-networked teachers, academics and researchers capable
of taking digital and media literacy teaching and research to the next level.”
Jordi Torrent, Project Manager of Media and Information Literacy at the United
Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), turned his attention to youth and digital
media, with particular focus on workshops involving middle and high school educators
in Egypt and Morocco. “The workshops were an opportunity for most of the educators
to discuss for the first time the main concepts and building blocks of MIL pedagogy,
understanding that traditional concepts of literacy (writing and reading print texts) are
no longer enough skills for individuals to properly function as active participant citizens
in contemporary societies,” he said. While digital technology skills are an important
prerequisite to succeed in today’s world, Torrent stressed that media and information literacy was more ‘humanities’ than ‘technology.’ The educators in Cairo and Fez
conducted a simple survey to gauge their students’ media habits and discovered that
television was the young respondents’ favorite medium. Torrent wrote: “I put watching
TV in quotes because youth today do not only watch TV (this is no longer the captive
audience of the pre-Internet era), they consume other forms of media while watching
TV.” That includes uploading photos and videos to social media, sending text messages,
and using multi platforms for multi purposes.
A very difficult scenario is the one presented by Lucy Nuseibeh and Mohammed
Abu Arqoub on the concept of MIL in the occupied Palestinian territories of the West
Bank, East Jerusalem and the Gaza Strip, why it is composite, and why it has to be on
empowerment. The authors said the concept of ‘information literacy’ was more prevalent
than ‘media literacy.’ What is particularly striking is that Palestinians have had to live in
those territories under the control of Jordan and Egypt at one point, then under Israeli
military occupation, and under their own form of government that has been divided
between pro-Palestine Liberation Organization’s (PLO, or Fateh in Arabic) supporters
mostly on the West Bank of the Jordan River and annexed East Jerusalem, and the proHamas advocates mostly in the Gaza Strip. The divisions have created their own set of
challenges, not least of which are restrictions on Palestinians’ movements, individual
and collective punishment of those opposing the occupation, shortages of basic needs
such as water, a chaotic media scene where conflicting jurisdictions of ministries play
out in the control, licensing, airwaves rentals and fees of the media, and, a diet of crackdowns on the media. Against this backdrop, Nuseibeh and Abu Arqoub explained that
MIL is still a relatively new concept in Palestine, both in the education system and in
civil society. “There is also growing realization of the need to raise the general level of
awareness on how to interact and deal with the media,” they said. “These activities are
being organized across all sectors of society: civil society, academia, government and
15
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the private sector.” “But,” they added, “more than developments in technology, is the
prolonged Arab-Israeli conflict that has had, and continues to have, the most impact
on everything to do with media, including media literacy, for Palestinians.”
In tackling prospects, Dr. Abdul Ameer Al-Faisal noted that one might not be able
to frame the information scene in Iraq, as it is evolving in a country that is swiftly
turning to expanded use of information at all levels via unrestrained Internet access.
“Iraq has kept pace with the current boom in terms of the evolution and proliferation
of information into which individuals and organizations tap, to promote advanced
technological developments to monitor, collect, process, store, retrieve, transfer and use
information via computers, microfilm techniques, and telecommunications, to name a
few, and their coupling and association to form what we call ‘information technology,’”
he said. There is more focus on Information and Communication Technologies (ICTs)
than on an actual MIL mechanism, despite the emergence of a national information
policy in Iraq. Dr. Al-Faisal concentrated on the role of libraries in Iraq as they have
evolved over the years and technology is the predominant interest in this particular
MIL equation. “In a nutshell, Iraq’s information technology footprint began in 2003,
and has witnessed quantum leaps,” he wrote. “It has managed to make clear changes in
the IT’s general performance.”
On the other side of the Arab world, Dr. Redouane Boujemaa, a research professor at
the University of Algiers, addressed the issue of media literacy in Algeria and its correlation with various historical developments the educational system has been undergoing
since the country’s independence. Boujemaa acknowledged that Algeria had suffered
from high illiteracy rates due to colonialism and its negative consequences and that at
independence in 1962 the rate stood at 86 per cent. Since then and the country had not
yet achieved the goal of integrating media and communication into the education system
by using ICTs. Algeria has also gone through a transition of self-definition, where the
educated few had functioned in French, the language of the former colonists, and where
the need to recognize Arab and African roots required a re-examination of the educational system, and, by extension, the media landscape. In this chapter, the author zeroed
in on the introduction and promotion of ICTs, as opposed to MIL since the concept has
yet to take hold in Algeria and where teachers and students require extensive training
and immersion into its multiple strata. “However, the introduction of technologies alone
will not have a significant impact unless it is associated with new educational practices
along with other educational activities and a new dynamic; a dynamic which will pave
the way for a collective knowledge-building process,” he concluded.
Abdelhamid Nfissi, from Sidi Mohamed Ben Abdellah University in Fez, Morocco
and Drissia Chouit from Moulay Ismail University in Meknes, Morocco, examine the
state of the art of media and information literacy in their country. They study how MIL
was introduced in Morocco, the actions undertaken to promote it to better prepare
citizens for the information age, and the main action plans and initiatives which will
be undertaken in the future. According to Nfissi and Chouit, “media and information
literacy is still in its infancy in Morocco. It is not included in the educational system.
16
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It is not on the agenda of activists, policy makers and educators. People are not even
informed about it to consider it. For many Moroccans, ‘literacy’ means the ability to
read, write, and interpret printed messages.” Media literacy was incorporated into
Moroccan media studies courses, they wrote, but information literacy per se had not
been integrated into university curricula. So there was a missing component. “After
teaching ML and IL separately in semester 2, the course on Studies in Media and
Cyber Culture taught in semester 4 involved the combination of ML and IL since it
included both ‘studies in media’ and ‘cyber-culture,’” they said. Since MIL was not on
anyone’s radar screen in Morocco, and believing strongly that it is important for youth,
parents and every citizen, they decided to organize an international conference on the
topic to make it known to Moroccan academics and to raise individuals’ awareness of
its importance in their lives. They have since engaged in other activities, detailed in
their chapter, and are well on their way to developing a more rooted understanding
and implementation of MIL.
Egypt, at the heart of the Arab countries, also boasts the largest population in the
region, with 95 percent of some 85 million Egyptians occupying a mere three percent of
the landmass. Urban congestion in most cities alongside an overloaded free public school
system with woefully underpaid teachers, an over-priced private school network beyond
the reach of average Egyptians, and a mix of private and state-controlled print, broadcast
and online media marching to different drummers need qualified media interpreters to
ensure citizens comprehend what they’re consuming. Samy Tayie, a department head
at Cairo University’s Faculty of Mass Communication, admits his country is a bit of a
latecomer to the world of media and information literacy despite the proliferation of
news and entertainment outlets following transformative years after recent revolutions
triggered by the ‘Arab Spring’ in 2010 and several changes of governments in Egypt.
Tayie said his faculty had introduced a course on media and information literacy for
undergraduate students in 2005 and that other public and private universities had followed suit. Moreover, his efforts included workshops, conferences and the creation of
a kit aimed at making available resources for university professors to use in their teaching of MIL courses at different public and private institutions. But stumbling blocks
abounded, as he explained: “The main challenge to media and information literacy
in Egypt lies with policy makers. There is no policy on the matter. Some scholars and
experts tried to include representatives from the Ministry of Education and Ministry
of Higher Education in most of these activities but the problems and obstacles usually
came from policy makers and those working at the Ministry of Education.”
Yasar Durra of the Jordan Media Institute (JMI) admitted he first learned of MIL
at a UNESCO conference in 2012 and that prior to that it was a series of fragmented
values and goals taught within different media training curricula that did not include
young school children. “In the past three years, however, the term has become part of
the jargon used by staff and students at JMI and has assumed ever-greater momentum
as students are regularly invited to take part in MIL workshops,” he said. Durra said
“that the most extensive and long-term MIL-focused training in Jordan took place in
17
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2006 as part of the Newspapers in Education NIE Development Project, an initiative
by the World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA).” While
schools in urban areas were more fortunate to receive the attention of, and funds from,
policymakers, those in remote regions of Jordan, where they have had to host a steady
flow of Syrian refugees escaping that war-torn country, lack the resources needed to
help make the country more media and information literate. “In the present unsettled
climate in the region where blame is laid on the failure of education systems to address the issues of pluralism, freedom of expression, and the right to information, it is
imperative for the Ministry of Education to integrate MIL in the national curriculum
as a matter of priority,” said Durra who recommended an action plan to put Jordan on
the international MIL map.
In the Sultanate of Oman, Dr. Naifa Eid Saleem, an assistant professor in the Department of Information Studies, found that the development of ICTs and the huge flow of
information has made it easier for civil society actors to share information with each
other, which the country’s leader, Sultan Qaboos, had addressed in November 2008.
Referring to the role of the Omani Ministry of Information and the Ministry of Heritage and Culture, in addition to an IT body whose aim is to turn the Sultanate into a
sustainable knowledge society through ICTs, Saleem said these entities’ goals were to
provide citizens and residents with accurate information in addition to helping people
process information and develop critical and analytical thinking. She also called for the
introduction of a curriculum on media and information literacy in schools, urging the
Ministry of Education to implement it, given the ministry’s experience with learning
resource centers that are the equivalent of school libraries. “If the content of the proposed ‘media and information literacy’ course does not correspond with the Ministry
of Education’s specific guidelines and benchmarks, the Learning Resources Center is
expected to provide the course as it is directly linked to the media and information
programs following approval by the Ministry,” she wrote. Saleem further offered alternatives to those centers, saying that if they did not provide the MIL course, private
and public universities should incorporate it within their education plans and make it
a requirement for all students.
Magda Abu-Fadil, a veteran international journalist, academic and blogger, was an
early adopter and proponent of the concepts of media literacy. In 1999, as the coordinator
of a journalism program at a university in Lebanon, she participated with her students
in a virtual media exchange project with a professor and students from the University
of Missouri’s School of Journalism. Through it, they were all part of an experiment in
cross-cultural communication, values, newsworthiness, the use of nascent technology
(notably the Internet in Lebanon), and finding out what really mattered in a media environment to people on two different continents. As a multilingual foreign correspondent
who covered news from different capitals around the world, Abu-Fadil was also too well
aware of the impact media had on audiences and was particularly sensitized to their
often harmful effects on children and young people. With the proliferation of online,
digital and social media across various platforms, Abu-Fadil became a strong advocate
18
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of media ethics and the need to create awareness about deconstructing messages, processes, outcomes and repercussions of all the interactivity, integration, convergence, and
the overwhelming flow of communications that keeps morphing into new shapes at
incredible speeds. “Subliminal messages tucked into programs may influence purchasing
patterns. Conflict-filled episodes or video games could incite violence and lead to aggressive behavior. Even innocuous-seeming serials could traumatize young people into
confusing fantasy with reality. All with the end result that an unsophisticated approach
to the consumption of news, entertainment, and even the more popular ‘edutainment’
may contribute to dysfunctional societies and individuals, or, at the very least, confusion
about how to react to the cacophony of messages overloading our sensory circuits,” she
wrote. Abu-Fadil has since been writing extensively on the subject, speaking at conferences on the need to adopt national MIL programs and training educators, students
and media practitioners on the pros and cons of the media.
Carmilla Floyd and Gabriella Thinz present a refreshing hands-on approach in their
chapter on empowering children and youth in Tunisia by fusing media and education.
They took on the task of training students and teachers on how media and information
literacy can help them find meaning in their lives, particularly in post-revolution Tunisia,
following the self-immolation of street vendor Mohamed Bouazizi in December 2010
that marked what the media termed the ‘Arab Spring.’ Floyd and Thinz wrote:
Picture this: A regime that unscrupulously controlled the media was forced to give up
power. Before the revolution, censorship was commonplace. Journalists were often
subjected to harassment. 1 For the first time, during the revolution Tunisian journalists went out on the streets and reported live – letting the public voice their opinion
without any censorship.
With the fall of the regime, the Ministry of Information, a once-feared instrument of
media control, was abolished. Suddenly there was free speech. An explosion of new
radio stations, TV channels and online news sites followed, while state broadcasters
re-organized, and an endless stream of information and news was shared through
online news services and social networks.

Enter the authors, who between them have extensive experience working with young
people in Sweden and elsewhere, to provide capacity building through a series of workshops for youngsters, educators and media producers in different parts of the country
aimed at helping children and young people become active and have a voice in matters
of human rights and a democratic Tunisia. “To achieve this, we believe that adults also
need to become media and information literate – teachers, youth leaders and parents. In
addition we were determined to reach out to those who produce the media: journalists,
editors, newsroom managers, TV producers and bloggers,” they wrote.
Some Arab countries are making fast inroads and aiming to ascend to the next levels.
These countries have the economic resources and/or a certain modicum of freedom,
where creativity and vision are encouraged. In the United Arab Emirates, the Dubai
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Foundation for Women and Children has been active in calling for the inclusion of
media literacy in school curricula in a bid to mitigate the negative impact of television
and online content on young people and lessen the effects of violence that various media
can promote. The Mohammad Bin Rashid Program for Smart Learning – named after
the UAE’s vice president and ruler of Dubai – launched in 2012 has also been pro-active
in promoting the latest high tech tools and equipping classrooms with digital tablets
to replace traditional textbooks, cut down on paper use, and foster awareness on the
need to protect the environment. A young Emirati illustrator has created an iPad book
app for children. The Smart Learning Program has helped school students enjoy, and
become more involved in, the learning process; better interact with their teachers and
classmates in class and wherever they are thanks to high speed mobile connectivity;
and, develop their curiosity to search for information via the Internet and other online
channels. It is part of the Emirates’ Vision 2021 initiative. The program was awarded a
prize for capacity building projects at the World Summit on the Information Society
(WSIS) in Geneva, Switzerland in 2014. The twofour54 media and entertainment hub
in Abu Dhabi, a tax-free media zone that provides television and film services, is also
home to a creative lab and training center available to students and professionals. In
2014 it began collaborating with major Arab media and entertainment organizations
to support young media producers, gaming developers and platforms that conform to
the country’s norms and traditions.
In Saudi Arabia, progress on media and information literacy has been slower. Despite
tremendous wealth, the country’s education system has been more traditional and its
teachers less attuned to the digital knowledge society. Smart learning has taken a back
seat to the more classical methodologies but the desert kingdom is pressing ahead trying to catch up with other countries in the region. Distance learning is catching on and
teachers are encouraged to adopt it as one of several teaching/learning methods. While
command of foreign languages has proven a key to better understanding and interaction
with media and information, the Saudi public educational system has failed to produce
up-to-date English language curricula as well as qualified instructors who use creative
teaching methods, as opposed to subjecting their charges to learning by rote. But all
is not lost. There have been efforts underway to turn the tide, if only incrementally, in
accordance with religious and cultural traditions. Ultimately, there’s much ground to
cover and MIL in the MENA region remains a work in progress.
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2. Preliminary Comparative Analysis of Media
and Information Literacy in the MENA Region
Alton Grizzle

Media and information literacy (MIL) is coming of age. It should no longer be overlooked
by governments and policy makers of the world given the emerging huge body of academic literature supporting the relevance of MIL. MIL is a necessary subject of learning,
a way of learning and self-awareness, self-guided socialization or self-regulation. It is a
tool that can be applied to all forms of development issues and contexts. Finally, MIL is
a set of 21st Century competencies that can ultimately lead to citizens’ empowerment,
self-expression and intercultural and interreligious dialogue.
In marked similarity, the UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2006,
drawing on years of work of many academic scholars, proposes four ways to understand
literacy and has evolved based on disciplinary traditions. First, literacy is considered a
separate set of tangible skills such as reading, writing and numeracy, that is independent of context and that extends to skills to access information and knowledge. Second,
literacy is viewed as reliant on context, going beyond acquisition of skills to bringing
to the fore the use and application of these skills to real-life situations. Third, literacy
is seen as a learning process. As persons learn, they gradually and actively become
literate. In this sense literacy is both a means and an end. Finally, literacy is considered
as ‘text’ or ‘subject matter’ – located in communication, politics and power that can
take on multiple forms. Written language is one form of text through which learning
is communicated. But there are other texts, such as oral communication, media (radio,
television, and newspaper), technological, art and artifacts. Media and technology
are associated with all four traditions of literacy. In the 21st Century, more than in
any other period of history, learning, socialization, cultural exchange, political, and
social activism are being mediated by media, technology, the Internet and the flood
of information they bring. Media and information literacy can empower all citizens to
understand what new dimensions media and technology bring to their experiences. In
the 21st Century more than ever before, citizens are learning more about themselves
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and the world around them outside the classroom (Watt, 2012; See also Macedo, 20071).
Media and information literacy is that bridge between learning in the classroom and
learning that takes place outside of the classroom enabling both to enrich each other.
This calls for new pedagogy of learning and a greater focus on non-traditional literacy
competencies. MIL is as relevant to the Middle East and North Africa as it is to every
other region of the world.
Abu-Fadil (2007) wrote, “Media literacy and awareness have long been neglected in
the Arab world… Media literacy as a subject is rarely taught in schools in any organized
way and is often couched in vague terminologies within university courses that fail to
address the raison d’etre of mass communication tools…” (p.1). Six years later, etching
Lebanon and Qatar as case studies, she acknowledged that there is slow progress with
respect to the existence and development of media literacy programs in the Middle East
and North Africa and that “critical thinking is not embedded in the education systems
of many of the countries [though many experts would agree that this phenomenon is
common in all regions of the world]...” but many inventive educators and other actors
are implementing projects that enable students to think critically and to explore multimodal learning through multiple media platforms (Abu-Fadil, 2013). Watt (2012) cited
Mihailidis (2009, p. 65) as arguing, “it is not enough to focus on media content alone,
but also on citizens as the nexus of the information world.”
The articulation of MIL as an area that deserves the attention of the development
community and national governments, the depth of awareness and implementation of
MIL initiatives vary from region to region. The depth and breadth of what has changed
in media and information literacy awareness and implementation in the Middle East/
North Africa since the first international meeting on media literacy in the region – the
Riyadh International Conference on Media Education in March 2007 – is the subject of
this chapter, and indeed this entire book. I first give a sketch of the media and information environment in the region. I then navigate a basic framework for a preliminary
critical comparative analysis of MIL in the region using four questions:
• How do experts in the MENA region conceptualize MIL?
• What is the underlying rationale for MIL in the Arab States?
• Are these countries harmonizing the field?
• Do they have national policies and strategies on MIL?

Overview – demographics, information and media environments
The Middle East and North Africa (MENA), often erroneously used interchangeably
with the Arab States, covers the region that includes countries from northern and
north-eastern Africa and southwest Asia2. The Middle East includes Iran and Turkey,
two non-Arab countries. The 22 countries in the MENA, according to the League of
Arab States, in alphabetical order are Algeria, Bahrain, the Comoros, Djibouti, Egypt,
22

Table 1.

Media Characteristics in the MENA Countries
Radio stations, television stations10 and newspapers

							
Proportion of		
		
Proportion 			
Proportion of		
households		
		
of population			
households		
with
Number of
		
on the
Number of
Radio
with
Television
television
Newspaper8
9
9
11
Internet (%)
Libraries
stations
radios (%)
stations
sets (%)
titles12
Country
Population
39 667 000

17

760

34

60 (2009)

46

...

17

1 377 000

97

209

5

32 (2013)

4

99 (2013)

6

Comoros

788 000

7

3

6

...

...

...

1

Djibouti

888 000

9

4

3

50 (2004)

1

...

...

Egypt

91 508 000

48

11 048

65

20 (2013)

64

97 (2013)

...

Iraq

36 423 000

8

11 395

55

...

28

...

...

Jordan

7 595 000

45

5 687

29

...

4

...

4

Kuwait

3 892 000

87

132

18

...

13

...

8
15

Lebanon

5 851 000

67

642

54

...

12

...

Libya

6 278 000

22

41

22

...

12

...

4

Mauritania

4 068 000

11

38

16

...

1

...

3
24

34 378 000

60

735

15

67 (2009)

8

100 (2011)

Oman

Morocco

4 491 000

66

1 121

14

36 (2010)

13

94 (2011)

6

Qatar

2 235 000

97

208

12

25 (2013)

1

95 (2013)

5

Saudi Arabia

31 540 000

59

5 317

76

...

117

...

12

Somalia

10 787 000

2

4

12

...

4

...

...

1		

...

3

...

...

3

14

...

4

...

22

State of Palestine
Sudan

4 668 000
40 235 000

24

4 851

Syria

18 502 000

27

1 760

55

...

44

...

...

Tunisia

11 254 000

45

947

47

67 (2012)

26

98 (2012)

10

9 157 000

93

1 364

23

53 (2012)

15

95 (2012)

55

26 832 000

19

12

9

...

3

...

6

United Arab Emirates
Yemen
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Note: Readers should use this table carefully when making comparison given the unavailability of complete data from a single source and in some cases data are not available for the same set of dates.
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Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia,
Somalia, the State of Palestine, Sudan, Syria, Tunisia, the United Arab Emirates, and
Yemen. This configuration varies from source to source. For instance, the World Bank
references a configuration that consists of 14 countries including Israel3. The United
Nations Human Rights/Office of the High Commissioner for Human Rights lists 19
countries as part of the MENA region4. This configuration also includes Israel but
excludes the Comoros, Somalia and Sudan and Djibouti.
The region has an estimated population of 416,000,0005. Approximately 20 per cent
of the population of the MENA region, one in five people, are youth between the ages
of 15 and 24 (Assaad and Roudi-Fahimi, 2007). The number of youth in the region
stood at 95 million in 2005 (ibid). The youth population is almost evenly distributed
across Arab countries ranging from 15 per cent to 23 per cent with only four countries
having less than 18 per cent of youth as a percentage of their population. “The extent to
which this large group of young people will become healthy and productive members
of their societies depends on how well governments and civil societies invest in social,
economic, and political institutions that meet the current needs of young people.” (ibid)
Thirty-seven percent of the MENA population have access to the Internet6. At the
time of this writing, the author could not find sources providing the number of archives
in the region as a whole or by country. Public, academic and special libraries stood at
over 47,364. Radio stations, television stations and newspapers stood at 584, 420 and
201, respectively in MENA (See details and sources in Table 1).

Conceptualization of MIL by experts in the MENA region
Those who follow my writings on information literacy, media literacy, digital literacy
or media and information literacy would know that I go through pains to stress the
necessity of a coherent approach, focusing on key commonalities and interrelated competencies, rather than a disjointed definitional approach. This is not to belabor a point
but, the conceptualization of media and information literacy has direct bearing on how
MIL programs are designed, implemented, monitored and ultimately their impact on
the lives of youth, and citizens in general. In a September 2015 meeting with Dr. Fahad
Sultan Alsultan, Deputy Secretary-General, King Abdul Aziz Centre for National Dialogue, he reminded me of the transformative potential of creating knowledge in a local
language (in this case – Arabic) as opposed to simply translating knowledge or concepts
from one language to another. Dr Alsultan is a senior representative from Saudi Arabia,
which is one of the lead partners and supporters of UNESCO’s media and information
literacy thrust in MENA. He was right. He also acknowledged that when translation
of knowledge from one language to another takes place adaptation should be in the
mix. By saying this he recognized that to create new knowledge, it is often necessary to
borrow and adapt from other sources and languages. As Jenkins (Jenkins et al., 2009:
32) posits, “most of the classics we teach in the schools are themselves the product of
appropriation and transformation, or what we would call sampling and remixing.” As
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Professor Redouane Boudjema said in his chapter when reporting on ICTs and media
literacy in Algeria, “Traditionally, knowledge and culture were at the core of several
philosophical debates as well as various social, political and ideological conflicts. The
current education systems and institutions were no exception. Since the second decade of the last century, mass communication has played at least a pivotal role in either
overestimating or underestimating the importance of education.” All the authors of this
book employed that approach here or in other articles written by them; they directly or
indirectly sampled and remixed concepts of information literacy, media literacy, digital
literacy or media and information literacy in their discourses.
Jad Melki and Lubna Maaliki, Lebanon: Here and in and other academic writings a
strong leaning to critical digital competencies, ‘digital media literacy.’ (See Melki, 2013)
Jordi Torrent, Morocco and Egypt: Presents MIL as a composite concept based on the
UNESCO model.
Lucy Nusseibeh and Mohammed Abu Arqoub, Palestine: In this chapter, the authors
focus primarily on media literacy. They propose that media literacy is teaching about
how media work as well as how citizens can effectively engage with media. It is both
protective and proactive. Protective in connection with enabling people to “analyze
media content and read between the lines, understand the messages behind the images, and therefore become less vulnerable” and proactive to the extent that people are
empowered to “to work creatively – not as technicians, but again in regard to content,
so they can produce their own media messages.” In their conceptualization, Internet
literacy, citizen journalism as well as Master of Arts and Bachelor of Arts degrees in
media are connected to media literacy.
Abdul Ameer Al-Faisal, Iraq: Abdul Ameer Al-Faisal in his chapter focused on information and an understanding of how information is created and disseminated as being
central to development in Iraq. The author used the word information 41 times and
information technology 9 times. He mentioned computer literacy only once in referring to the objectives of the National Information Technology Strategy in Iraq. While
he highlighted the revolutionary impact that new technologies have had on media and
freedom of expression in Iraq and the centrality of libraries and documentation centres
– media literacy, information or MIL as concepts was not mentioned though evidently
implicit in his arguments.
Redouane Boudjemaa, Algeria: The very title of this chapter suggests a particular focus.
The author juxtaposes ICTs in education, media literacy and education and communication. He defines media literacy as “the process of optimally using means of communication in order to meet the goals stated in the state’s education and communication
policy. Another definition is that the process consists of teaching and training students
as well as teachers on how to deal with media content selectively and consciously in
order to avoid their negative impact, leading to an awareness in dealing with media
messages and images.”
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Abdelhamid Nfissi and Drissia Chouit, Morocco: These authors note, “the potentials of
media and information cannot be realized if people lack the ability to access, analyze,
evaluate and create media content.” They also posit that media and information literacy is “providing individuals with the skills and tools to critically evaluate, process
and interpret the content of messages, sounds and powerful images of our multimedia
culture.” As they see it, information literacy and media literacy are natural transitions
from basic literacy given the proliferation of media and technology. In their analysis,
information literacy is being able to assess authority, credibility, and reliability of information, identify information needs in cyberspace, how to visit the relevant websites
and to use ICTs effectively. Based on their experiences in teaching media studies and
cyber culture in the Department of English, they see the necessity for the combination
of information literacy and media literacy as media and information literacy (see also
Nfissi, 2014 and Nfissi, 2013).
Samy Tayie, Egypt: While no particular reference is made to conceptualization of MIL
in this chapter, in describing MIL activities in Egypt, the author alludes to the need for
young people to understand media and to effectively use social media.
Yasar Durra, Jordan: The author made no reference to what MIL entails. Having first
encountered the concept through the UNESCO MIL Curriculum, the concept quickly
became central to the work of the Jordan Media Institute. He thus aptly used this umbrella concept to describe a series of activities related to youth engagement in political
accountability, storytelling, simulation exercises for youth as a platform for opinion and
expression, news in education, and, “mentoring and training journalists, journalism
students and representatives of civil society organizations on the power of data to help
make this dialogue more effective and informed.”
Naifa Eid Saleem, Oman: Dr. Saleem, based on her background in information sciences,
places emphasis on the data and information aspect of MIL. She writes that there is a
need to “provide citizens with the right skills and information or the so-called ‘Media
and Information Culture’ covering knowledge as well as attitudes. Access to knowledge
is about the data needed, their timing, how and where to get them, how to analyze
them, criticize them, arrange them, and most importantly, how to use them ethically.”
She outlines MIL as described by UNESCO and embraces MIL as a composite concept.
Magda Abu-Fadil, Lebanon: Magda Abu-Fadil used the term MIL throughout her
discourse though she has used the terms media literacy and media education in other
articles (Abu-Fadil, 2013). She ties MIL closely to journalism education and media
ethics. She underlines the mixed media environment that exists in Lebanon, games,
applications, animated cartoons, comic books, posters and street signs, newspaper,
television, digital and mobile media, radio, and multimedia online and offline. Magda
Abu-Fadil writes, “In Lebanon, MIL is tied to education, pedagogy, religion, and media
in the general sense. Information is often brought in as an adjunct, with technology
playing a supportive role.”
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Carmilla Floyd and Gabriella Thinz, Tunisia: These authors, while using the term media
and information literacy, did not offer a specific or explicit definition. However they
pointed to MIL as a tool for youth empowerment and civic engagement. They noted that
MIL initiatives in Tunisia received inspiration from similar projects in Palestine, Belarus
and Sweden where MIL is used to combat gender stereotypes, promote respect for human rights and “sustainable development that improves conditions for peace, stability…”
Other experts from the region have also presented important perspectives on MIL.
Only two are noted here for the sake of brevity. Saleh (2011: 35) argues that media
education (media literacy or MIL) should necessarily begin in primary school when
fundamental knowledge skills and habits are formed. “Children must learn how to
question the reliability and validity of decisions and to offer criticism and alternatives,
as well as to understand that there exist other viewpoints, solutions or perspectives in
addition to their own.” For Gomaa (2014: 33), media literacy or MIL includes being
able to think critically, be creative, as well as “exercising one’s duties and rights as an
active citizen rather than be [a subject] subjects of the state.” Moghtar, Majiid et al.
(2008: 196) purports, “…Teaching information literacy does not merely involve library
and bibliographic instructions or the ability to use different information sources effectively. It also includes teaching critical and analytical thinking skills regarding
information, as well as the ability to generate new ideas from current information and
prior knowledge. Most importantly, it includes what students will be able to know,
think or do as a result…”.
What is clear from the above analysis is that there are a variety of viewpoints about
how MIL should be conceptualized in the MENA region. However one cannot help
but notice the convergence and complementarity of perspectives offered. MENA is no
different from the rest of the world in grappling with ensuring clarity to delineating the
field and process of media and information literacy.

Underlying rationale for MIL in the Arab States
The purpose or rationale for media and information literacy is to some extent implicit
in, or at the very least, grows out of the myriad of conceptualizations of the field. Based
on the contribution of authors in this book, other sources, preliminary analysis of the
findings of research that I am undertaking, MIL is treated as a means to achieve a broad
spectrum of social, political, and economic development goals. On the other hand, it is
also an end in itself, insofar as MIL enables people to acquire personal competencies,
self-awareness, creativity and self-actualization (Grizzle, 2013)13. Some experts question
the overemphasis of the ‘instrumentalization’ of MIL over citizens’ acquisition of these
competencies for personal use, enjoyment and creativity (see Madrenas, 2014). FrauMeigs (2011: 334) posits, “For now, media education [MIL] is seen as a kind of panacea
by all partners (private, public and civic) but in many ways it is being instrumentalized
as the sweet wrapper around the bitter pill of neo-liberal polices…”.
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These rationales include:
• Combatting stereotypes and promoting intercultural understanding (Saudi Arabia,
Qatar, many Arab States) (See Abu-Fadil, 2007).
• Promoting press freedom and understanding of the news.
• Increasing access to information and easing the free flow of ideas (Qatar, Lebanon)
(ibid).
• Combatting the influence of media in the lives of youth (Egypt) (See Tayie, 201114,
2013 and 2014; See also Saleh, 2009)
• Journalists needing digital skills to compete with the influx of news from outside
and within the country (Lebanon)
• Enabling young people to use social networks for productive and development
purposes other than entertainment (Lebanon, Egypt).
• Advocating for media ethics (Lebanon).
• For young people, challenging world views in media and being critical of the
tendency towards monolithic secular and religious media in the Middle East
(Lebanon, Egypt, Morocco, Palestine).
• Protecting and preserving local cultures and intercultural dialogue (Morocco,
Saudi Arabia, and Egypt) (Nfissi, 2013 and 2014).
• Establishing a basis for citizen journalism (Tunisia, Egypt Jordan, Lebanon, and
Qatar).
• Enhancing quality education (Algiers, Oman).
• Improving quality research and decision-making (Morcco, Algieria, Oman).
• Promoting peace and non-violence (Palestine, Egypt, and Tunisia).

Trends towards national policies on MIL in the MENA region
There is no country in the Arab States Region with a national policy on MIL. Countries
like Morocco and Qatar are perhaps heading in that direction, given related decisions
taken by these governments and national initiatives supported by them. However, most
Arab States have related policies and laws based on constitutions and information and
broadcast regulations. These include ICT policies and strategies, access to information
laws, education policies, cultural policies (all countries in MENA), and media and communication policies and national youth policies. See Table 2 below.
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Table 2.

Strategies on Information-, ICT-, and media policies/media laws in the MENA
Region

Country

National Information
Policies/Strategy

National ICT
Policies/Strategy

National Communication/
Media Policies/Laws

Algeria

Yes

Yes

Bahrain

Yes

Yes15

Yes
Yes16

The Comoros

N/A

N/A

N/A

Djibouti
N/A
		

Yes17 (Evidence of this
online but not full version)

N/A

Egypt

Yes

Yes18

Yes

Iraq

N/A

In Draft or being prepared

Yes

Jordan

Yes19

Yes

Yes

Kuwait

Yes

Yes

Yes

Lebanon

N/A

Yes20

Yes

Libya

N/A

N/A

N/A

Mauritania

N/A

Yes21

N/A

Morocco

Yes

Yes22

Yes

Oman

Yes

Yes23

N/A

Qatar

Yes

Yes24

Yes
N/A

Saudi Arabia

Yes25

Yes26

Somalia

N/A

No27

N/A

State of Palestine

N/A

Yes

N/A

Sudan

N/A

Yes28

N/A

Syria

In Draft

Yes

N/A

Tunisia

Yes

Yes29

N/A

United Arab Emirates

No

Yes

N/A

Yemen

Yes

Yes

N/A

Source (if not indicated): National Profiles of the Information Society http://www.escwa.un.org/wsis/profiles.html

A summary and analysis of as well as recommendations concerning media related laws
in Bahrain, Kuwait Saudi Arabia, United Arab Emerate, Qatar, and Oman was carried
out by the Doha Centre for Media Freedom and written by Dr. Matt J. Duffy30. A broad
analysis of these existing policies, strategies or laws is needed to ascertain the extent
to which they cover elements to ensure media and information literacy for all. For instance, are there provisions in these policies that promote, direct and guide the design
and implementation of programs to enable citizens’ acquisition of critical thinking
competencies about information, media and ICTs? This is the subject of another paper
and comprehensive research. However, contemplating these policies has implications
for the future articulation of national MIL policies in the MENA region and elsewhere.
One implication is whether these policies, strategies or laws are geared towards citizens’
empowerment in contrast to a focus on institutions, business or government processes,
opens the possibility for the articulation of media and information literacy policies.
Menou (2002), for example gives an insightful analysis of how information literacy (IL)
could be integrated in national ICTs policies referring to cases from Latin America.
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While it is clear that citizens can be, and are often, reached through institutions,
policies that serve institutions may not necessarily serve citizens. Media and information literacy policies should not be developed in isolation. Rather, they should be placed
in the broader ecology and seen as an enabler to the efficacy of other related policies
that may include youth, cultural and educational policies (Grizzle, Moore et al., 2013).
Figure 1 below shows the interrelationship of various national policies. Purposeful
collaboration across government ministries or entities is necessary to lead to multilateral
policy development, a sort of crossing of policies that embeds MIL in relevant aspects
of public policies (cf. idem). It is crucial to note here that national MIL policies and
strategies are not only the remit of national governments. All information providers
such as libraries, archives, media organizations, telecommunication organizations,
publishers, Internet service providers, museums, etc., should engage in internal MIL
policy formulation and outreach strategies to benefit their audiences and users.
Figure 1.

UNESCO Media and Information Literacy Policy and Strategy Guidelines

Media
Policies

ICTs Policies

Education
Policies

MIL
Policies

Information
Policies
Source: Grizzle, Moore et al., 2013.

The articulation and application of national/regional MIL policies and strategies should
consider five interwoven approaches:
1) Convergence – a joined-up approach as described in Figure 1 above;
2) Rights-based approach – recognizing that MIL is a direct offshoot of the right
to quality education, the right to access to information, the right to freedom of
expression, and the right to peace and security;
3) A shift from a focus only on protecting citizens from potentially negative aspects
of information, media and technology to empowering them to self-regulate as
well as appropriate the benefits of the information, technology and media-driven
age (Mihailidis, 2008);
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4) Building an inclusive knowledge society/communication and information for
development, including a culture and linguistic diversity approach.
5) A gender-based approach – underscoring equal access, participation and leadership of women and men in the information life cycle, media and technology
development, and providing men and women equal access to MIL education (see
detail analysis in ibid).

National strategies on MIL and their implementation
There are no systemized national MIL strategies. In the main, there are many important,
but often fragmented, workshops and conferences. Pockets of success, mostly led by
universities and in some cases libraries and NGOs, are highlighted here:
• MENTOR Project, Cairo University, Egypt – MENTOR International Media
Education Association.
• Alexandria Library, High-level colloquium on information literacy and lifelong
learning, Alexandria, Egypt.
• American University in Cairo, information literacy instruction labs31.
• Sidi Mohamed Ben Abdellah Univeristy, Morocco – International Institute on MIL.
• Birzeit University´s Media Development Center, Palestine – Media Education
(MIL) Program – Cooperation with Ministry of Education and development of
materials for teachers and students32.
• Doha Centre for Media Freedom – MIL Program involving 10 per cent of public
and private elementary schools in Qatar, with projections to implement it in
all 150 elementary schools.
• Qatar University Library, Information literacy program and the Qatar chapter of
the Information Literacy Network of the Gulf33.
• MENTOR/Cairo University taking steps to set-up a Master of Arts in MIL.
• MIL Toolkit for the Arab States supported by UNESCO.
• Ministry of Education in Morocco leading the national integration of MIL in
teacher education supported by UNESCO.
• Magda Abu-Fadil conducted workshops at the Two Sacred Hearts School and
International College for high school seniors (Lebanon), as well as for teachers and
coordinators at International College (Lebanon), for teachers and coordinators of
dozens of schools in Qatar, for journalists in Morocco, Tunisia and Mauritania,
and in a remote media literacy (ML) program with the University of Missouri
School of Journalism, to name a few.
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• Information Literacy Program in a Private School in Lebanon34.
• The Interactive Cultures research group is working in partnership with the USbased technology company Meedan on Developing Citizen Journalists in the Arab
region, (Tunisia, Egypt Jordan, Lebanon).
• Maghreb network of media and information literacy (IL) experts launched by
UNESCO35.
Where governments are involved, there is evidence of possibly more sustained or long
and broad-based MIL programs. This is evident in Qatar, through the government’s
MIL program at the Doha Centre for Media Freedom.36
Are MIL Programs in These Countries Harmonizing the Field?
• Activities are generally either ML- or IL-related.
• In some cases, ML or IL includes digital/ICT skills.
• In a few cases, MIL is being considered (the use of the UNESCO MIL Curriculum
for Teachers) in countries recently taking systematic actions to promote media and
information literacy. These countries include Morocco, Egypt, Qatar, Lebanon,
Tunisia, and Jordan.

Do many MIL experts/practitioners live and work in the region?
At the time of this writing, I was in the middle of initial analysis of research, one
component of which was to ascertain the existence and levels of media and information literacy experts globally. The research explores criteria such a level and area of
qualification, level and period of involvement in MIL, academic writings in MIL, etc.
In the MENA region, over 150 experts from various disciplines such information, media, communication, education and other practitioners, were invited to complete the
questionnaire. Preliminary analysis indicated that library and information specialists,
media and communication specialists, and journalists were the main drivers of media
and information literacy education. With respect to experts who spend more than half
their professional time on MIL-related activities, Table 3 depicts how the MENA region
compares to the rest of the world.
Table 3.

Arab States Compared to Other Regions on MIL Experts

MENA

Other Regions of the World

Less than or equal to

Sub-Sahara Africa

Less than

Latin America

Less than

Asia Pacific

Less than

Caribbean

Less than

Europe

Less than

North America
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Using the UNESCO Media and Information Literacy Policy and Strategy Guidelines
and the Media and Information Literacy Assessment Framework as a basis, literature
review of MIL in the MENA region, including chapters in this book, as well as preliminary analysis of the primary research that I am undertaking, Table 4 offers an initial
classification of the take-up of MIL in MENA countries across four possible scenarios.
Table 4.

Initial Classification of the Take-Up of MIL in MENA Countries

Scenario

Countries

MIL is largely unknown
and undeveloped

Bahrain, Libya, Iraq, Kuwait, Somalia, Sudan, Syria, the Comoros, Yemen,
Mauritania, Palestine, and Oman.

MIL is nascent and quite
novel as a concept

Djibouti, Algeria and the United Arab Emirates.

MIL is somewhat established
within specialist programs
and institutions and some
citizens benefit from access
to these initiatives

Qatar, Jordan, Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, Tunisia and Egypt.

MIL is widely understood and
MIL programs are available to
most citizens

Systemizing MIL in the MENA region and standing together
through regional and international alliances
The future for MIL in the MENA region is dependent on all stakeholders, individuals,
private and public organizations or institutions, international development organizations, and civil society in general. This preliminary analysis attempted to illuminate some
first steps that should be considered such as a harmonized approach in conceptualizing
and articulating MIL competencies, recognizing that there already exist related public
policies in the MENA region on which MIL policies can be built, and the need to create
consensus around MIL diffusion. There is undoubtedly meaningful experience in the
region on which to build. A main challenge for the region – lack of policy – has been
noted by Samy Tayie, a leading expert, in various regional and international conferences.
A key starting point then is to raise the awareness about MIL among policy makers and
educators and to strengthen concrete partnerships among actors in the region to accelerate MIL for all. This was the subject of the Regional Forum on Media and Information
Literacy (MIL) in the Arab States in Cairo, Egypt, held April 22-23, 2015 and organized
by UNESCO in collaboration with the League of Arab States, the Swedish International
Development Corporation Agency (SIDA), Al Ahram Canadian University, and the
Egyptian National Commission for UNESCO.
It grouped some 140 participants from Algeria, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait,
Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Sudan, Tunisia, Yemen, and the UAE.
Participants included policy makers, curriculum experts, educators, and media and
information experts. Ms. Zainab Al-Wakeel, Assistant Secretary-General of the Egyptian
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National Commission for UNESCO, representing Prof. El Sayed Abdel-Khalek, Minister
of Higher Education of Egypt, Dr. Haifa Abu Ghazaleh, the Assistant Secretary-General,
League of Arab States, Dr. Farouk Ismail, President of Ahram Canadian University,
underlined the importance of media and information literacy in the Arab states in the
present social and political context. They also stressed the need to introduce literacies
at an early stage of the students’, and citizens in general, lives in schools and clubs, work,
on the Internet or social media, and other places (cf.37).
In connection with enhancing partnerships among MIL actors in the region, in 2013
UNESCO launched the Global Alliance for Partnerships on MIL (GAPMIL) with three
objectives: 1) articulating concrete partnerships to drive media and information literacy
(MIL) development and impact; 2) enabling the MIL community to speak as one voice
on certain critical matters, particularly as it relates to policies; and 3) further deepening
the strategy for MIL by providing a common platform for MIL-related networks and
associations. A formal call for membership in the alliance was carried through an ongoing survey in English, French and Spanish. While this is anecdotal, since then only
13 organizations from the MENA region have joined the alliance which now has over
600 members (See Table 5).
Table 5.

GAPMIL Members from the MENA region

Name of Organization

City

Country

Doha Centre for Media Freedom
Delta University for Science and Technology
Search For Common Ground Morocco
Zayed University
Supreme Council for Information and Communication
Technology (ict QATAR)
Editore libri e comunicazione (Book Publisher)
International Centre of Film for Children and Youth
(CIFEJ) Headquarters
Petra University
Al-Hussein Bin Talal University
Hashemite University
Regional Centre for Media and Information
Literacy and Intercultural Dialogue

Doha
Mansoura
Rabat
Abu Dhabi

Qatar
Egypt
Morocco
United Arab Emirates

DOHA
Cairo

Qatar
Egypt

Tehran
Amman
Ma’an
Zarqa

Iran
Jordan
Jordan
Jordan

Fez

Morocco

Jordan Media Institute

Amman

Jordan

The Arab States’ Chapter of the Global Alliance on Partnerships on Media and Information Literacy was launched at the Forum. A detailed action plan for the Arab States
GAPMIL Chapter was finalized along with committee members from 14 countries.
UNESCO has developed four vital international resources that, through adaptation,
can help to systemize national MIL policies and programs in the MENA region. In
the area of curriculum, there is the Media and Information Literacy Curriculum for
Teachers. This is adaptable to all levels of society and is available in Arabic.38 In the area
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of policy and strategy, countries can access the model Media and Information Literacy
Policy and Strategy resource39 which will be available in Arabic by the first quarter of
2016 through the UNESCO and Saudi Arabia Culture of Peace Project. In the area of
monitoring and assessment, UNESCO has produced the Global Media and Information
Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies.40 In the area
of teaching resources, to make these more accessible to teachers and trainers, UNESCO
has partnered with the United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), also in
connection with the UNESCO and Saudi Arabia Culture of Peace Project, to set up an
international online multimedia, intercultural MIL teaching resources tool. This online
platform, while available to the public, is still under development with components in
Arabic, French, and other languages.
Finally, systemizing national MIL policies and strategies requires capitalizing on new
forms and modes of educating citizens. To increase access to media and information
literacy among youth in the Arab States, UNESCO has partnered with the American
University of Beirut and is preparing the first Massive Open Online Course (MOOC)
in media and information literacy in Arabic. It is an adaptation of an international
MIL and intercultural MOOC developed by UNESCO. The Arabic version will include
cooperation among many other universities in the MENA region. The reader of this
article should recognize that the traditional information literacy part is not as rich as
the traditional media literacy characteristic. This is due to a general absence of relevant
literature. Attempts will be made to address this in a future article. This article and
indeed the entire book, attempts to put stakeholders in the know about MIL in the
MENA region. When one does not know and thus does nothing, a certain course of
action is required. When one knows and still does nothing, other questions are raised.
In June 2015, I was browsing through the latest book published by the renowned expert
Paul Zurkowski, who coined the concept ‘Information Literacy.’ The book is titled,
Action Literacy – Empowering “We the People” in the information age. During my reading of this book I learned of a new form of literacy called ‘Action Literacy.’ According
to Zurkowski, Action Literacy means “the ability to transform good information into
ethical action. Being action literate means that one’s ethical actions are firmly rooted
in good information.” He goes on to say “the actions are helpful. The actions are good.
Right actions are carried out even when difficult.” There are many inferences we could
draw from this definition of action literacy.
Here, UNESCO and I propose two points for reflection:
One, Action Literacy is part of media and information literacy (MIL). When we are
fully media and information literate we should take positive and purposeful actions
concerning how we use, engage with, act upon the positive and negative impact of
information, media and technology in our personal, economic and social life.
Two, armed with information about MIL in the MENA region, UNESCO encourages all stakeholders to consider the challenges facing the region. We first need the
commitment of all players. We can do this together but we must first commit and
take action.
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Like the 13-year-old girl, who was determined to tackle cyberbullying by creating
the innovation software, ReThink,41 we must rethink the relevance of media and information literacy in the MENA region and globally. We must take rapid and innovative
actions to fuel change.

Notes
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Editors note: Not in list of references.
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arableagueonline.org/remark. The official website is http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx
and there is no English equivalent).
http://www.worldbank.org/en/region/mena. Accessed on 26 October 2015.
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MenaRegion/Pages/MenaRegionIndex.aspx. Accessed on 26
October 2015.
This is based on the configuration of MENA by the League of Arab States.
ITU ICT Facts And Figures – The World In 2015. Geneva: International Telecommunication Union,
2015. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx Accessed on September 16, 2015.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision. http://esa.un.org/unpd/wpp/ or directly at, http://esa.un.org/unpd/
wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf. Accessed on September 16, 2015.
Internetlivestats.com, “Internet Users By Country (2014) – Internet Live Stats.” http://www.internetlivestats.com/. Accessed on September 16, 2015.
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Data.uis.unesco.org, ‘Communication and Information: Newspapers’. http://data.uis.unesco.org/. Accessed on September 16, 2015.
Editors note: Reference not found.
Editors note: Reference not found.
Bahrain eGovernment Programme ‘Looking Beyond the Obvious’, 2009, http://www.ega.gov.bh/ Accessed on November 7, 2015.
The five-year strategic plan (2013- 2018) seeks to support professionalism in media practice and production and to contribute to the spreading of awareness and knowledge throughout the community.
National Profiles of the Information Society in Bahrain (2013), p. 31.
Djibouti National ICT Strategy and accompanying Action Plan (has disappeared from site. It is mentioned on the following link which may not be reputable given the disclaimer, http://www.hartford-hwp.
com/archives/33/index-bc.html).
National ICTs Strategy: 2005-Present, a very elaborate plan focused on infrastructure and governance
of ICT networks. http://www.mcit.gov.eg/ict_sector.
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Plan de Développement de l’Infrastructure Nationale d’Information et de Communication 1999-2002
(Available in French language, 2000). http://www.uneca.org/AISI/NICI/Documents/Mauritanie_NICI_
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(GENIE, French/Arabic); National Strategy for Information Society and Digital Economy «Digital Morocco 2013.» http://www.men.gov.ma/sites/fr/SiteCollectionDocuments/G%C3%A9n%C3%A9ralisation_
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Media laws and regulations of the GCC countries: Summary, analysis and recommendations By Dr. Matt J.
Duffy, http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_en_0.pdf. Accessed on November 7, 2015.
http://library.aucegypt.edu/dept/infoliteracy/index.htm. Access on November 7, 2015.
http://mdc.birzeit.edu/en/, Accessed on October 4, 2015.
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qatar-information-literacy-network-meeting/ and University of Qatar, http://library.qu.edu.qa/index.
php/services/faculty/information-literacy-program. Access on November 7, 2015.
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3. Helping Arab Digital and Media
Literacy Blossom
Three Years of the Media and Digital Literacy Academy
of Beirut (MDLAB)
Jad Melki & Lubna Maaliki
Realizing the importance of educating youth about ubiquitous media systems and messages that surround every aspect of their lives, many countries across the globe have
embraced media and information literacies as core components of university curricula,
and in some cases middle- and high-school programs. Unfortunately, the Arab region
has been a latecomer to this realization (Melki, 2009, 2011).
Even as social media fuel Arab uprisings, most Arab higher education systems remain
oblivious to the merits of incorporating digital and media literacies within their core
teaching requirements, and in most cases critical media literacy competencies remain
absent even from journalism and communication programs. In fact, up until recently,
most digital and media literacy initiatives in the Arab region have been individually
driven or promoted transiently by a few civil society groups through training workshops
and awareness campaigns (Melki, 2013b, 2015b). But even the individual academic
initiatives – mostly at private elite Arab universities – have faced opposition and discouragement from entrenched interests of traditional Arab media academics who have
resisted innovations that threaten their turfs and have clung to outdated media theories
that view the digital media revolution as an insignificant matter. In addition, many Arab
academics who would otherwise have championed digital and media literacy at their
universities faced a dearth in Arabic curricular material and an absence of the necessary
facilities and equipment. Many of them were also uncertain about their own skills and
knowledge to develop and teach digital and media literacy. In the past few years, multiple efforts to advance digital and media literacy in the Arab world have been launched
by academic coalitions and international institutions, such as the UNESCO-initiated
International Network on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue
(MILID), the Doha Center for Media Freedom (DCMF), and the Association of Kuwaiti
Teachers and the Kuwait Centre for Media Literacy (KCML). These admirable efforts
have had mixed outcomes so far. Both DCMF and KCML seem to be mainly nation-
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ally focused and have yet to produce significant, tangible and long-lasting outcomes
(DCMF has had an outreach program involving workshops in Jordan, Morocco and
other countries). MILID remains the most promising international initiative that will
hopefully bear fruit soon for the Arab region.

Launch of the Media and Digital Literacy Academy of Beirut
Another institutional initiative that has tried to address this situation and fill the
gap is the Media and Digital Literacy Academy of Beirut (MDLAB). Sponsored by
the Open Society Foundations (OSF), al-Monitor news, and the Arab-European Association for Media and Communication Researchers (AREACORE) through the
German Academic Exchange Service, MDLAB launched in 2013 by a group of Arab
and international academics with the explicit aim of advancing digital and media literacy education in the region through training Arab media educators and developing
digital and media literacy curricula, not only in Arabic, but also grounded in Arabic
cultures and concerns.
Building on the model of the Salzburg Academy on Media and Global Change – an
international partnership of over a dozen universities from around the world – MDLAB runs an annual summer academy that brings together 50 Arab media faculty and
graduate students, in addition to Arab and international media literacy trainers and
experts, particularly from the Salzburg Academy network. The academy also works
year-round to develop curricula, support media literacy initiatives in the region, and
acts as a hub for a network of Arab media literacy educators. MDLAB’s missions encompass five objectives:
(1) To diffuse the knowledge and teaching of digital and media literacy education
and promote its importance among Arab universities.
(2) To train each year young Arab university instructors and graduate students on
digital and media literacy concepts and competencies.
(3) To develop annually university-level curricula that include lesson plans, curricular
modules, training manuals, case studies, and multimedia content.
(4) To establish a hub for a network of regional universities and media educators
centering on the development and promotion of digital and media literacy education.
(5) To create and maintain an open online space for the dissemination of curricular
material and the connection of the academy’s alumni and potential contributors
and collaborators.
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The Academy
The idea of MDLAB first emerged as a recommendation of the 2011 conference of the
Arab-US Association of Communication Educators (AUSACE) themed “Digital and
Media Literacy: New Directions” and the OSF-sponsored global study on Mapping
Digital Media (Melki et al., 2012). Both projects recommended the expansion and
generalization of digital and media literacy education in the Arab region. By providing the needed training, curricular material and resources, and motivating faculty
to transfer what they learned to their institutions, the academy aims to spread such
knowledge throughout Arab universities, creating a multiplier effect. MDLAB focuses
mainly on junior educators and graduate students who have the highest potential and
flexibility to learn advanced digital skills and accept innovative ideas, in addition to
being closely in touch with the largest Arab demographic that today is leading change in
the region. Three years after the launch of MDLAB, some two-dozen Arab universities
teach digital and media literacy in a variety of formats based on curricula developed
at the academy. Some have introduced full courses. Others have used the modules to
infuse their traditional media courses with digital and media literacy concepts and
competencies, while they continue to battle with tedious government and institutional
bureaucracies and obstacles that have delayed the approval of standalone digital and
media literacy courses. Nevertheless, today nine Arab universities have been able to
offer full digital and media literacy courses: Damascus University, American University in Sharjah, American University of Beirut, Ahram Canadian University, Lebanese
American University, Rafik Hariri University, Notre Dame University, Birzeit University,
and Azm University. The number is expected to double next year, especially after the
Iraqi Ministry of Education approves a proposed national curriculum that includes a
required digital and media literacy course.
Although the first two years of the academy focused on Eastern Arab countries –
namely Lebanon, Syria, Palestine, Jordan and Iraq, the 2015 MDLAB academy had
participants from Egypt, Oman, Yemen, Qatar, Sudan, the UAE, and Iran. The same
year, MDLAB included three schoolteachers from the International College (IC) in
Lebanon, the first Arab school to officially name media literacy as a strategic priority.
Future plans include expanding to the rest of the Arab region, adding more schoolteachers, and other international participants. MDLAB’s resolution is to get each Arab
country by the end of this decade to have at least one school and one university offer
digital and media literacy as a core curriculum.

Curriculum and methods used
When it comes to curriculum, teaching and learning methods, MDLAB has striven to
go beyond the classic definition of media literacy, “the ability to access, analyze, evaluate
and create media in a variety of forms” (Center for Media Literacy, 1992). Digital and
media literacy, in this conception, transcends the mission of training students to become
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critical media consumers. In an era of infinite digital media potential and globalized
communication, digital and media literacy becomes most essential for survival in the
information age and more critical for our globalized cultures and economic systems.
Hence, digital and media literacy not only offers competencies to critically read, listen
and watch diverse media content and decipher its underlying ideologies, assess its embedded commercialism, propagandistic intentions, and harmful hidden consequences.
Digital and media literacy also empowers individuals and communities. It helps people
intelligently manage their media uses, effectively utilize digital and social media tools for
personal and communal advancement, and proactively engage in collaborative global
discussions and civic action. Digital and media literacy offers the requisite knowledge
and competencies for marginalized individuals and disenfranchised communities to
gain back the initiative and balance the powers of big business, concentrated wealth,
and unbridled authoritarian systems. “Media and digital literacy is media education for
the masses. It is the silent revolution that can counter the ideologies of greed, hate and
death and fight for generalizing and globalizing social justice and egalitarian systems”
(Melki, 2015b). MDLAB’s curriculum covers diverse social, political and economic
topics, integrated with essential digital competencies and research skills, all of which
are guided by studies that inquire into the media uses and digital activism of Arab
youth and prevalent media-related disorders and trends in the region (Hitti et al., 2014;
Melki, 2013a, 2015a; Melki and Mallat, 2014a, 2014b; Melki et al., 2014). Core conceptual modules include the influences of corporate ownership and business practices on
media production, the politics of news construction and control, the persuasive power
of images, advertising and its devastating effects on body image and self-worth, media
representation of gender, race, and sexuality, and, deconstructing propaganda messages
and institutions.
The curriculum strives to integrate critical media analysis with digital production
competencies and scientific research skills in a seamless and coherent fashion (Melki,
2013a). Weaved into the conceptual lectures are a set of research methods and digital
composition workshops that both concretize the media literacy theories and offer
students an array of exciting technologies to learn and use creatively. Core digital and
research competencies cover blogging, photo manipulation, audio and video editing,
digital curation, comparative media analysis, social network analysis, and the effective
use of digital research tools. The curriculum tries hard to tie each of these digital and
research competencies to corresponding theoretical and critical media literacy concepts.
For example, teaching photo manipulation using free applications such as Pixlr are
closely tied to lectures about the power of images in news and the representation of the
body in advertising, while learning digital curation and comparative news analysis with
applications such as Storify and Meograph are linked to lessons about news construction and the role of media in war. While the teaching of theoretical and critical media
literacy concepts is delivered through a series of lectures and discussions moderated
by renowned digital and media literacy academics, a team of digital media production
experts dubbed the ‘digital squad’ runs the digital media workshops. The digital work44
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shops follow a carefully designed learning approach based on four guidelines: Visual
demonstrations, one-on-one guidance, non-linear exercises, and scaffolding (Melki,
2013a). The non-linear approach allows participants with a higher level of technical
skills to skip to a different task while they await the teacher’s help, which saves time
and lowers frustration levels. In addition, these advanced participants can offer great
help during the workshop. Whenever a participant finishes the exercise quickly, we
recruit him/her to help other participants during the lab exercise, which also offers the
participant a chance to test his/her teaching skills. A digital workshop session usually
starts with a 15-minute lecture about, for instance, digital audio formats and the concept
of push technology used by podcasting applications. Then, the digital squad delivers
a short demo on how to use a digital audio recording application, such as Audacity,
to record, edit, and export an audio file. Immediately after that, participants follow a
written exercise that guides them step-by-step through a specific task, such as creating
a 60-second audio interview with one sound bite. The detailed written instructions are
posted online along with all curricula, lectures and exercises created at the academy
for participants to use in the future when they plan to teach digital and media literacy
at their universities. Such integrative teaching and learning approaches were developed
and tested over several years in collaboration with international academics within the
Salzburg Academy circle (Mihailidis, 2011, 2014; Shumow, 2014). The methods have
consistently shown great promise:
Effectively integrating digital and research skills into media and news literacy teaching builds on the critical reading skills traditional media literacy classes produce,
and helps students transition from media consumer to adept and critical producers
of information and knowledge and empowered global citizens engaged in important
discussions and able to organize in networks better positioned to shape societies and
regions and enhance the statuses of marginalized individuals and disenfranchised
groups. (Melki, 2013a)

Building on experiences
The hard work of MDLAB participants has helped us refocus the academy’s curriculum
and better deal with the priorities of Arab societies. Thanks to extensive feedback from
participants through discussion sessions and focus groups, the core curriculum now
includes such topics as media and terrorism, sectarianism, extremism and war and
emphasizes human rights, tolerance, civic activism and global citizenship. Other recommendations include strengthening the training components on social network analysis,
digital media research, and data literacy competencies, as well as more networking opportunities and ongoing activities throughout the year, such as conferences and shorter
workshops conducted on the campuses of each participating university. Moreover, the
academy offers intentional social integration activities, as well as cultural excursions
and networking events to help participants from various countries and cultures better

45

Jad Melki & Lubna Maaliki

assimilate and build long-lasting relationships. Such activities were enhanced after the
inaugural academy when we observed participants clustering in national and even
sectarian groups with little interaction between groups.
During that first year, in at least one recorded case, some participants felt being derided by individuals from another national group. The matter was effectively addressed
in the following academy by ensuring that each working group and team – as well as
hotel roommates – included participants from various countries and by incorporating
several ‘speed meets’ where participants spend time meeting with other individuals and
ask about their lives and professional backgrounds. In addition, the screening of applicants became more rigorous in the second and third years, including phone interviews
that asked questions about openness to other cultures and tolerance of difference. What
also helped tremendously in raising the quality of participants was the increase in the
pool of applications from fewer than 70 in the first year (70 per cent acceptance rate)
to over 200 in the third year (25 per cent acceptance rate).
We anticipate even further improvement in this area and expect the number of applicants to exceed 250 in the fourth year, as the academy continues to build a strong
reputation regionally and internationally and as digital and media literacy courses become more common on Arab campuses. But MDLAB’s long-term goals for the region
are far from being reached. Promoting the teaching of digital and media literacy courses
on Arab campuses is a positive step in the right direction but not enough. Arab media
and communication curricula – regardless of specialty – should become grounded in
the theories, concepts and skills of digital and media literacy.
Whether it is journalism, advertising, public relations, political communication,
health communication or any subspecialty within this field, all its courses and curricula
should incorporate critical media literacy concepts and applied digital literacy competencies. For example, teaching advertising should never be devoid of critical teaching
about the negative effects of advertising and consumerism on society. Journalism training
must incorporate the formidable competencies of citizen journalism, data journalism,
and digital activism, as well as the latest knowledge on propaganda strategies and tactics, especially those used in war and conflict by extremists and terrorists. Questions
examining gender, sexuality, race and religion should become embedded within any
communication training and research, while civic engagement, global citizenship, social
justice and tolerance should guide their purpose. In addition, digital and media literacy
cannot be only available for the shrinking pool of students who can afford a university
education. We need to create more accessible online and offline courses and workshops
in Arabic to reach a broader audience. What’s more, media and digital literacy needs to
move into schools, all the way down to elementary teaching and beyond. We need to
develop a critical mass of well-networked teachers, academics and researchers capable
of taking digital and media literacy teaching and research to the next level.
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4. Youth and Digital Media
Drafting a Landscape from Fez and Cairo
Jordi Torrent

In November 2013 and February 2014, the United Nations Alliance of Civilizations
(UNAOC) organized two workshops on Media and Information Literacy (MIL) for
educators in Cairo, Egypt, and Fez, Morocco. In Egypt, the local organizer was Cairo
University1, and in Morocco it was the Sidi Mohamed Ben Abdellah University2. Both
universities are partners of the UNESCO-UNITWIN UNAOC Global University Network on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue.3 Both universities
were able to gain the support and engage with their respective country’s Ministry of
Education, facilitating in this way the participation of middle and high school educators
in the MIL training during these workshops (presented as an opportunity for professional development). Other partners of these workshops included UNESCO, the Doha
Center for Media Freedom, and, for the ones organized in Fez, Search for Common
Ground.4 A total of 36 educators in Cairo and 27 in Fez participated; the workshops
were conducted in Arabic.
The main purpose of the workshops was to introduce MIL concepts and a framework
to the educators, mostly using UNESCO’s Arabic version of the Media and Information
Literacy Curriculum for Teachers5 as well as the Doha Center for Media Freedom’s teacher
resources on MIL.6 The workshops were an opportunity for most of the educators to
discuss for the first time the main concepts and building blocks of MIL pedagogy, understanding that traditional concepts of literacy (writing and reading print texts) are no
longer enough skills for individuals to properly function as active participant citizens in
contemporary societies. During the workshops it was also stressed that teaching merely
‘digital technology skills’ (how to use a computer, build a blog, basic coding, etc.) is not
MIL education per se. Developing critical thinking skills applied to media messages,
introducing the analysis of media representations of historical events in social studies,
encouraging students to produce relevant and ethical media messages, etc., is part of
MIL education.
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Making it clear that MIL is in many ways more ‘humanities’ than ‘technology,’ that
MIL education is a good platform to re-introduce humanistic themes in an educational
framework that currently – across the world – tends to prioritize science and technology
over philosophy, history and social studies. Questions of state power, media control,
freedom of speech, citizens’ ethical responsibilities as media producers, censorship, hate
speech in social media platforms, etc., were also discussed during the workshops. Given
the challenging political and social movements that certain countries from the MENA
region are experiencing, some of the educators expressed concerns that teaching MIL
in their schools could be interpreted as a form of social activism with political implications that could jeopardize the safety and future of their students. Others responded that
while it is true MIL education has aspects of social criticism, it is also true that learning
to read and write is already a political act. In that sense, MIL education is no more a
‘political activist’ pedagogy than teaching to read and write – it is only a better, more
relevant, way to teach ‘literacy’ in the mediatized world that we inhabit.

Survey of media use
At the end of the workshops, the educators were asked to distribute in their classrooms
a questionnaire aimed at assessing the media habits of their students.7
Looking at the results of the research we acknowledge that television continues to be
the favorite medium for these young people, over 60 per cent of youth (in Cairo and in
Fez) spend between 1 and 3 hours a day watching TV. Some 18 per cent in Cairo spend
4-6 hours a day in front of the TV screen. Not dissimilar to youth of the same age from
other countries. A 2015 Nielsen study reported that North-American youth of the same
age watch television an average of 2.8 hours a day.8 This being an average calculation, we
can infer that at least 18 per cent, if not more, of American teenagers are also spending
4-6 hours a day “watching TV.” I put watching TV in quotes because youth today do
not only watch TV (this is no longer the captive audience of the pre-Internet era), they
consume other forms of media while watching TV. We found that 16 per cent of the
young people from Fez and Cairo who participated in the questionnaire spend 4 to 6
hours a day surfing the Net. Youth watch TV while surfing the Internet as well as sending SMS with their phones to their friends, and some listening to music as well. This
being the so-called multi-tasking phenomenon: multi-media (multi platforms, multi
screens) simultaneously used. This occurrence is also global; other countries experience
similar youth interactions with media.9 The study also showed that youth from Fez and
Cairo upload photos and/or videos to their Internet social media of choice at least once
a week, in Cairo 31 per cent of them do this daily. In Fez, 30 per cent send more than
10 SMS to their friends each day. In contrast 16 per cent have conversations with their
family only once a week. In both cities 40 per cent spend 30 minutes or less a day doing
school homework. And only a quarter read from a book each day. It is clear then that
media have a great stake in their socialization development as well as in their identity-
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Table 1.

Media Use Among Youth in Egypt and Morocco (per cent)

Youth 10 to 20 years of age

Cairo, Egypt

Fez, Morocco

Television watching 1-3 hours a day

67

62

Television watching 4-6 hours a day

18

11

Internet surfing from school

13

4

Internet surfing from home

65

32

Internet surfing using a cellphone

39

16

Internet surfing 1-3 hours a day

45

38

Internet surfing 4-6 hours a day

16

15

Internet use for social media & fun

90

36

Internet use for news

15

5

Uploading photos & videos on social media

78

49

Uploading photos & videos on social media, each day

31

7

Uploading photos & videos on social media, once a week

42

40

Have a cellphone

92

70

Using a cellphone for photos

80

90

Using a cellphone for videos

39

80

Using a cellphone for SMS, more than 10 messages a day

13

30

Reading books, each day

21

25

Reading books, once a month

10

34

School homework, less than 15 minutes a day

16

9

School homework, about 30 minutes a day

25

34

Meeting with friends after school, each day

57

30

Meeting with friends after school, once a week

8

44

Having conversations with family, once a week

22

16

Having conversations with family, once in a while

20

12

Note: The number of respondents in Morocco was 201 students and 233 students from Egypt. The gender balance was about 50/50. The
respondents were between 10 to 20 years old.

personality formation. That it is through media consumption and production that their
social persona is created, that the understanding of themselves, their community, the
world at large, and ‘the other’ is shaped and constructed.
It is precisely because of this that MIL education needs to be included in the mandatory curriculum of middle and high school education. We were pleased that the
representatives of the Ministries of Education of Morocco and Egypt present during
the workshops understood the scope and importance of MIL education. We trust they
conveyed to their supervisors information and knowledge that will soon be developed
into new educational policies where MIL education is not only acknowledged but, more
importantly, included in the school curricula of their countries. Recognizing that many
educators need to be trained on MIL concepts, we also hope that these workshops were
but a pilot for a much larger MIL teacher-training program in the region. We welcome the
efforts of many organizations that are actively involved in promoting MIL education in
the MENA region, many mentioned in the introduction and chapters of this publication.
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The UNAOC understands that a media literate individual is less prone to be violently
polarized when finding on his/her media options messages that might be insulting to his
or her creed. A media literate citizen develops opportunities to engage in conversation,
not in violent confrontation. It is for these reasons that from its origins the UNAOC
identified media literacy as one educational initiative to be supported, encouraged and
developed – as it is clearly stated in the initial UNAOC’s High Level Group Report.10

Notes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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II.

Media and Information Literacy in the MENA Region
From State Policies to Action Research

5. An Overview from the Occupied
Palestinian Territories
Lucy Nuseibeh & Mohammed Abu Arqoub

This article gives a brief overview of the state of Media and Information Literacy (MIL)
in the Occupied Palestinian Territories (oPt), starting with a brief look at the concept,
including why it is has to be composite, and why the focus has to be on empowerment.
It focuses on MIL among the Palestinian population in the West Bank and Gaza Strip
(the Occupied Palestinian Territory), including East Jerusalem, among schoolchildren,
university students, and among the general public. It also examines briefly the overall
media context and situation, various MIL activities, and the most urgent needs of the
Palestinian population with regard to MIL.

MIL as concept
MIL is a two-way concept. It includes both educating about how media work, how emotions and images can be manipulated, and how to work actively with media including
new media and technology. MIL is a subject that is still settling, with the definition
and scope still the subject of hot debates, but as a composite concept, comprising the
technological (information literacy) along with the analytical skills (media literacy), it
combines and underpins what is needed for full participation in today’s world. In the
words of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Media and Information Literacy Policy and Strategy Guidelines1, “Media and
Information Literacy (MIL) is a basis for enhancing access to information and knowledge, freedom of expression, and quality education. It describes skills and attitudes that
are needed to value the functions of media and other information providers, including
those on the Internet, in societies, and to find, evaluate and produce information and
media content; in other words, it covers the competencies that are vital for people to
be effectively engaged in all aspects of development.” As different forms of media have
proliferated during the past 20 years, so have the different names and different forms of
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literacy, such as digital literacy, Internet literacy, even social networking literacy, with
new terms accompanying the new developments in technology. These can be taken as
included in the overall umbrella of MIL.2 While media literacy is sometimes opposed to
information or digital literacy, which are more concerned with skills and with Internet
navigation, it is the combination of the two that has the most force. The UNESCO MIL
policy and strategy paper gives clear details of how the two separate concepts combine:
“Information Literacy focuses on the purposes of engaging with information and the
process of becoming informed.”3 “While the concept of information literacy focuses
on the information user as an autonomous decision-maker, citizen and learner, media
literacy examines the ways in which the media environment facilitates, shapes, enables
and, in some cases, constrains engagement with information and the communication
process, be it for intentional or indirect learning, social participation or simply for
entertainment.”4
In the context of the occupied Palestinian territories, “information literacy” is more
present and more known than “media literacy” or the composite, MIL. In the case of
libraries, training is taking place on information literacy: “Changes in technology are
having a considerable impact on libraries and their instruction programmes. These
changes require information literacy programmes for users to become more effective,
efficient and independent in their information searching.”5 There is general appreciation of the importance of information literacy: all the 13 Palestinian universities offer
ICT courses, as do many smaller community colleges, and in the revised Palestinian
school curriculum, grades 5 to 10 are supposed to include technology education as
part of the science and maths overall “STEM” (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) approach. However, it is the composite concept, MIL, with emphasis on
media literacy as well as the information component, that is most relevant for the oPt,
a nation that, regardless of the frustrating situation of prolonged occupation (in fact
also because of this), that needs to move towards becoming a learning society, with
a knowledge base, to build a viable democracy. “When addressed jointly, media and
information literacy do not only interact, but add value in promoting participation in
future knowledge societies.”6
In addition to the debate about the actual term, (which kind of literacy?) there
has also been considerable debate as to whether MIL is protective or empowering
(proactive). It can be seen as protective in so far as people are taught to analyze media
content and read between the lines, understand the messages behind the images, and
therefore become less vulnerable, less easy prey. This is especially in relation to children and media, where research has tended to focus on the possible negative impacts,
even dangers from unfiltered media. But it is the proactive empowering element of
MIL that really makes it essential for all sectors of society. Renee Hobbs, for instance,
describes how: “we look to digital and media literacy to help us more deeply engage
with ideas and information to make decisions and participate in cultural life”7 MIL
is proactive and empowering in so far as people are taught to read, listen, watch,
perhaps interact, with an active critical approach, not simply a passive receptivity. It
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is also proactive in so far as people are taught to work creatively – not as technicians,
but again in regard to content, so they can choose, develop and produce their own
media messages.
UNESCO again, sums this up well:
The ‘everywhereness’ of information, media, Internet and other information providers requires a greater emphasis on citizens’ empowerment by ensuring that they have
the skills, attitudes and knowledge that will enable them to critically and effectively
interact with content in all forms of media and with all information providers. The
digital age thus calls for a shift from a “protectionism only” approach to a focus on
citizen empowerment. This does not necessarily imply that protection, for instance
Internet safety, should be abandoned, but the emphasis should be on empowerment.
Emphasis on only protectionism may lead to excessive restrictions being placed on
media and other information providers. Further, children who do not acquire the
competencies to be critical of media and information will be more susceptible to the
potential negative influence of information and media content and less equipped to
capitalize on opportunities when they become adults.8

By encouraging greater awareness of the various forces in society, such as media owners,
business, special interests, MIL programs encourage civic engagement. “MIL has the
citizen as its starting point. In addressing the status of the citizen, MIL is underpinned
by human rights….” However, people are not regarded as inactive from an MIL perspective. Rather, they are actively involved in constructing their own realities. “Thus, the
purpose of MIL becomes one of empowering people to actively take part in determining
the conditions under which they live.”9 What is more, MIL becomes its own engine
of empowerment: “…There is strong evidence to support the hypothesis that if young
people gain greater media literacy and access to the internet, they will use it to obtain
information about and express their views on political and other public debates.”10
The examples of media literacy projects in the oPt, such as those teaching children
to become “Media Smart” or enhancing the rule of law, or participatory video, are all in
fact examples of MIL as empowerment. MIL as protection can contribute to awareness
around the manipulation of words, images and general propaganda, thereby giving some
protection against manipulation, scaremongering and divisiveness, although even this
is in a way also a form of empowerment. Too much of a protective approach would risk
being yet another restriction on already restricted lives, where human rights are lacking. Both the protection and the empowerment elements are relevant in the context of
conflict. MIL “enables diversity, dialogue and tolerance.”11 What is more, MIL can also
be considered an important component of peace building as it shapes self-awareness,
awareness of others and awareness of bias and stereotyping, thereby building resistance
to them, and generally to propaganda.12

57

Lucy Nuseibeh & Mohammed Abu Arqoub

Brief background on the political situation and media landscape
The oPt (East Jerusalem, the West Bank and the Gaza Strip) are roughly 6,220 square
kilometres (2,402 square miles), with a population of just over 4.5 million in 2014
(2,790,000 in the West Bank, including East Jerusalem, and 1,760,000 in the Gaza
Strip) of whom nearly 70 per cent are under 30 years old.13 Since June 1967, for nearly
50 years, Palestinians in the West Bank and Gaza Strip have been living under Israeli
military occupation, and in East Jerusalem, which was annexed by Israel, where the
Palestinians are also directly subject to Israeli laws. Israel retains control over every
aspect of Palestinian lives.
The current state of affairs for Palestinians in the oPt is summed up by the United
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA):14
Palestinian civilians living in the occupied Palestinian territory (oPt) continue to
bear the brunt of ongoing conflict and Israeli occupation. A lack of respect for international humanitarian and human rights law has resulted in a protection crisis with
serious and negative humanitarian consequences. In the Gaza Strip, Israel continues
to impose a land, sea and air blockade that has significantly undermined livelihoods,
seriously diminished the quality of, and access to, basic services, and which amounts
to collective punishment of the population of the Gaza Strip. In the West Bank, East
Jerusalem is isolated from the rest of the West Bank. Communities in Area C face a
range of pressures, including demolitions, settler violence, and movement and access
restrictions, that make meeting basic needs increasingly difficult and threaten Palestinian presence in the area. Bedouin and herder communities are particularly vulnerable.
Unlawful Israeli settlement activity lies at the heart of many of the humanitarian difficulties facing Palestinians in the West Bank. Overall, the lack of accountability for
violations of human rights and humanitarian law, along with a failure to effectively
enforce the rule of law when it comes to attacks on Palestinians and their property
by Israeli military forces or Israeli settlers, has created a climate of impunity that
contributes to further violence.

History
The first Palestinian newspaper was published on September 18, 1908,15 with a license
from the Ottoman rulers, rapidly followed by licences for 15 more newspapers and
magazines. Apart from a brief hiatus during World War I, the media continued to develop
and thrive first under the Ottomans and then under the British Mandate (1922-48). The
first radio station, Honaalquds (“This is Jerusalem Calling”) was launched in March
1936. From 1948 to 1967, the Gaza Strip was under the control of Egypt, and the West
Bank of the River Jordan was under the control of Jordan, with the media continuing
under their respective auspices, while the rest of British Mandate Palestine became the
Israeli state. In June 1967, the “Six-Day War” left Israel in control of the West Bank
and the Gaza Strip, as well as Egypt’s Sinai Peninsula and Syria’s Golan Heights. Israel
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imposed a military occupation on the West Bank and the Gaza Strip and annexed
East Jerusalem, and, immediately clamped down on Palestinian media. In 1968, some
newspapers, such as Al-Quds, As-Shaab, An-Nahar and Al-Fajr, representing different
Palestinian factions, and all printed in Jerusalem, were allowed, but only with heavy
censorship, and often with large glaring blanks on the pages.16 No Palestinian television or radio stations were allowed. Therefore, in those days before widespread satellite
access, Palestinians under occupation would mostly watch either Jordanian or Israeli
television. They did however have access to a broad range of international radio stations,
and several monthly magazines, including those published within Israel.17
Less traditional media were prominent, too. In the “Intifada,” the Palestinian uprising
against the Israeli occupation in 1987, the main form of media that gave the instructions for the forms of nonviolent resistance (such as what days to strike, what hours
shops should be closed) and therewith drove the uprising, was leaflets, distributed
in the name of the Unified Leadership of the Intifada. Graffiti were also used a lot at
that stage and are still very much part of the Palestinian media landscape, generally
expressing political affiliation. It was only after the Oslo Peace accords of 1993 and
1995 that Palestinian radio and TV stations were allowed to operate. This time, apart
from the original newspapers, they were allowed only in the West Bank and Gaza and
not in Jerusalem, as the Palestinian Authority was not allowed to operate in Jerusalem.
Despite rapid proliferation of media outlets, the situation remains complex in relation
to freedom of expression, frequencies, and other core matters, and is still essentially
under Israeli control.
The media landscape
The media environment in the West Bank and Gaza is, at best, a confusing one. Three
ministries control licensing, airwave rentals, and fees, and they were in conflict until
late 2005. The media law is at odds with the basic law. The press and publications law
is currently being reworked. Many say there are too many media outlets.18

The main media outlet is the Palestine Broadcasting Corporation (PBC) set up in 1995
with “Palestine TV” as the national satellite (and originally also terrestrial) television,
the “Voice of Palestine,” the national radio station, and the national news and information agency “WAFA” (in Arabic, English, French and Hebrew). Originally broadcasting
from Gaza, the PBC moved to Ramallah in 2007, when there was a split between the
two main Palestinian factions, Fatah and Hamas, leading to separate governments in
the West Bank and the Gaza Strip. In a survey published by Internews in 2014,19 “in
the West Bank alone, there are 17 terrestrial TV stations and 72 radio stations…the
majority of stations are in [the main cities] Hebron Nablus, Ramallah.” According to
the UNESCO Assessment of Media Development in Palestine, published in 2014, there
are: “85 radio stations – 70 in the West Bank and 15 in the Gaza Strip – and 17 local
TV stations, which broadcast from the West Bank. There are also four satellite channels: Maan and Falastiniat in the West Bank and Al-Aqsa and Al-Kittab from Gaza.”20
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In addition to the local media, Palestinians watch Aljazeera (established in 1996)
and Al Arabiya (established in 2003) and any of the wide variety of available satellite
channels.21
There are three main newspapers in the West Bank, Al Quds (published in Jerusalem),
Al Ayyam (published in Ramallah) and Al Hayat Al Jadida (also published in Ramallah).
There is one newspaper published in Gaza called Al Resala. “There are approximately
18 local news agencies with locations in Gaza and the West Bank.”22 The newspapers
also have online versions. According to the Palestine Central Bureau of Statistics, about
one-fifth of Palestinian households take a daily newspaper and more than half prefer
to listen to the news: “The percentage of households in Palestine who obtain a daily
newspaper was 20 per cent distributed as 24 per cent in the West Bank and 14 per cent
in the Gaza Strip compared with 32 per cent in 2009. Also, 23 per cent of persons aged
10 years and above in Palestinian society read newspapers: 27 per cent of males and 18
per cent of females.” The percentage of households who listen to radio stations was 61
per cent, including 57 per cent in the West Bank and 68 per cent in the Gaza strip. With
regard to the households’ first choice of programs, news ranked the highest followed
by religious programs and music and songs.23
New media are developing fast. In the decade preceding 2014, the number of young
people with access to mobile phones has doubled – 75 per cent of young people own
a mobile phone (79 per cent in the West Bank against 69 per cent in the Gaza Strip)
compared to 35 per cent in 2004. For 28 per cent of youth ages 18-35, the Internet is
now their primary source of information while 25 per cent of people use the Internet
daily. Some 50 per cent of youth aged 15-29 in the Palestinian Territory do not read
newspapers or magazines at all – 40 per cent in the West Bank and 65 per cent in the
Gaza Strip (Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013). In 2013, 68 per cent of young
people in the age group 15-29 used a computer (70 per cent in the West Bank and 63
per cent in the Gaza Strip) and 43 per cent used e-mail (PCBS, 2013). The landscape is
changing and moving to younger users as shown by figures from the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) indicating that in 2014, 60 per cent of the population
aged 10 or over used a computer and 54 per cent used the Internet. (PCBS 2014).24 This
should facilitate MIL programs with schools. Even in 2012, UNESCO reported that the
percentage of Internet users in the oPt, 58 per cent, was almost 20 per cent higher than
the average (40 per cent) for the MENA region.
UNESCO draws attention to the development of community media, noting that
“despite having limited access to the Internet, community media use the available ICTs
to convey their message to the community and encourage public interaction through
the existing means of communication, such as mobile phones and land lines.”25 Two
radio stations (Ajyal and Raya) have developed apps to broadcast their programs to
smart phones in areas out of range of frequencies. UNESCO also mentions another
example of community media, Honaalquds, a community radio and news agency in the
Old City of Jerusalem that targets the Jerusalemite community and broadcasts via the
Internet.26 However, social media are the most popular method of communication among
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Palestinians, and Facebook is far and away the most prevalent form (used primarily for
chatting and by nearly half the entire population,27 according to Socialbakers (a social
media analysis and publicity company for Facebook.)28 “The number of Facebook users is the third highest in the region with over 1,987,000 making it #81 in the ranking
of all Facebook statistics by country in an area with a population of approximately 4
million.” Again, according to Socialbakers, “Although Twitter has been slow to catch
among Palestinians, the interest and usage has increased in the three years since the
Arab uprising. In 2013, the total number of active Twitter users reached 36,800.”
Use of broadcast media
UNESCO sums it up: “The conditions of Palestine’s use of broadcasting frequencies
were decided by the Oslo Accords of 1993 and 1995. Frequencies have been granted
to Palestinian governmental radio and TV media outlets only and not formally to the
private or community broadcast media. The PA has not, to date, devised a plan for spectrum allocation and management. The PA is now looking to develop a plan for digital
transition to be implemented mid-2015 as per the road map set out by the International
Telecommunication Union (ITU). The lack of a proper legal basis renders the Palestinian spectrum management unclear and unstable.’29 “Unclear and unstable” means that
Israel can close down Palestinian stations whenever it wants, on the pretext that they are
interfering with its communications. This will soon change however, as in relation to
traditional media, especially radio and television, the media landscape is set to change
between 2015 and 2020, as throughout the Arab world TV and radio frequencies are
moving from analogue to digital.30 Mamoun Mattar, a Palestinian expert who has been
working on this, states that: “One of the biggest advantages of going digital will be that
the current spectrum will be freed of frequencies that can have other usages. It will allow
for the use of 4G technologies for local cell phone companies and therefore allow us to
skip the problems over 3G, which Israel is refusing to give to the Palestinian cell phone
companies, using the excuse that the frequency spectrum for 3G is already full.”31 This
fogginess over frequencies is part of the Palestinian media landscape, which includes
attacks both on the infrastructure and on journalists themselves.32
Lack of safety for Palestinian journalists, and problems over freedom of expression
While problems of safety and freedom of expression for journalists are not directly
connected to MIL, they still have an impact on the overall media scene in Palestine.
The Israeli occupation permeates the media landscape as it does the political scene,
and “Where there is an environment of fear the media cannot effectively carry out
their role of disseminating information to the public and fostering democracy. Safety
standards for journalists in Palestine are poor. Numerous assaults have been recorded
by international and local institutions that monitor violations against Palestinian journalists.”33 Journalists are often affected by Israeli restrictions on movement (including
the denial of access to Jerusalem) just as much as the rest of the population. The Israeli
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army also sometimes deliberately targets journalists, so they are generally discouraged
from moving around. The violations against Palestinian journalists by the Israelis are
escalating according to a 2014 report by the Palestinian Center for Development and
Media Freedoms (MADA):34
The violations monitored by MADA escalated in the West Bank including East Jerusalem, and the Gaza Strip in 2014, compared to the violations against journalists and
media freedoms in Palestine monitored during the previous years. The total number
of crimes and violations in the West Bank, the Gaza Strip and Jerusalem reached 465
in 2014. The IOF [Israel Occupying Forces] committed the most serious and dangerous
violations: 351 cases, i.e. 75 per cent of the total of violations. The Palestinian side committed 114 violations, i.e. 25 per cent of the total. The number of the Israeli violations
was double of the violations committed in 2013, with the Israeli violations rising from
151 violations in 2013 to 351 assaults in 2014, which means an escalation of 132 per cent.

MADA also pointed out that half the Israeli attacks directly threatened the lives of
journalists. Moreover, 17 Palestinian journalists and media workers were killed in the
summer of 2014 alone in the Israeli operation “Protective Edge.”35
The impact of the conflict on media for Palestinians is, therefore, like other aspects
of the occupation, oppressive and restrictive. The impact on MIL is to hold it back along
with all other developments that could take place in a more enabling environment. In
an atmosphere of fear and insecurity, it is even more essential than in an atmosphere
of peace and safety, to be able both to distinguish truth from falsehood and the real
from the unreal, and to be able to engage in action, including media actions, that could
perhaps improve the situation. It is not only the Israeli occupation that has a negative
impact on the Palestinian media landscape. Specifically, the rift between the two main
factions Fatah and Hamas that began in May 2007, has severely negatively affected the
Palestinian media scene.
Although since 2014 there is an official reconciliation and “unity government” made
up of members from Fatah and Hamas, it is not clear how long this will last and the
situation remains tense. As the extreme factionalism and aggressive divisions encourage
media being both used and perceived as propaganda and attack tools rather than reliable sources of information, the Palestinian media environment, by extension, tends to
have a negative impact on media and media literacy. Rather than encourage pluralism
and respect for human rights, the media climate encourages divisions, bias and even
violence, and pushes people away from mutual understanding. As for MIL, Palestinians
primarily watch Palestine TV (Fatah) or Al-Aqsa TV (Hamas) with varying levels of
credulity. There is little criticism or analysis, with little tolerance for contrarian views.
The preceding overview of the media landscape in Palestine is of specific relevance to
local media literacy in so far as the bias in the coverage of news has become more and
more extreme. “No doubt that the internal Palestinian division negatively impacted
Palestinian media,” says Adel Zanoun, a reporter with Agence France-Presse in Gaza.
“The most important impact was the gradual retreat among journalists from ethical,
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professional and objective values and standards to political agendas, and the consequent
exploitation of the news outlets in the respective areas. As such, many of the news outlets contributed, by agreeing to be a tool of the division, in strengthening the division
itself.”36 The increase in partisan attitudes as expressed in the Palestinian media were not
limited to them, but were also manifested in attacks on the press, and on journalists and
bloggers. The figures from MADA’s report (above) give evidence of this.37 The problem
of the Fatah-Hamas rift and the decline in media ethics is also linked to freedom of
expression and the question of pluralism and diversity in the media38 – the rift affects
the laws as there cannot be elections and, therefore, the entire system is paralyzed.
Freedom of expression is part of the Palestinian constitution (article 19): “Freedom
of opinion may not be prejudiced. Every person shall have the right to express his
opinion and to circulate it orally, in writing or in any form of expression or art, with
due consideration to the provisions of the law.”39 But it is not so simple. There are in
fact many contradictory laws. There are various press laws that guarantee freedom of
opinion and expression for each Palestinian and freedom of the press, such as Article
4 of the Palestinian Press and Publications Law, while Article 7 stipulates that it is “illegal to publish anything that goes against the general system,” without defining what
this means. Indeed, the law institutes a number of sweeping restrictions on the content
of what may be published, many of which are unacceptably broad or vague.”40 In fact
the legal situation is extremely unclear, with laws still in force from Ottoman times,
from the British Mandate and from Jordan.41 For instance, Jordanian Criminal Law No
16 of 1960 applied in the West Bank defines slander as: “The attribution of a specific
statement about someone – even as a suspicion or a question – that may damage his
honour or dignity or expose him to derision, whether the crime requires punishment
or not.”42 This allows any number of restrictions and arrests on the grounds of slander
or libel, and as criminal offenses they are punishable by imprisonment. UNESCO states
that “Both the Palestinian Authority (PA) and the de facto authorities in Gaza exercise
tight control over the information disseminated by the media. There have been cases
of media content being censored and journalists being detained and persecuted for
voicing political opinions and for reporting on human rights violations.”43 It goes on to
say that, “Official bodies prosecute most often in response to published material that
allegedly defames political figures, damages national security, incites hatred or includes
inaccurate information.”44 In addition to the external constraints on freedom of expression, there is also a serious problem with self-censorship.
In a study released in December 2014, showing that 80 per cent of interviewed journalists practice self-censorship, MADA’s General Director Musa Rimawi pointed out
that the spread of self-censorship seriously impacts the quality of Palestinian journalism,
in addition to hampering freedom of expression and citizens’ right to information. He
explained that self-censorship obstructs the role that journalism must play in a democratic society.45 The question of pluralism and diversity in the media is clear from the
problems with the Fatah-Hamas rift and the extreme bias in some of the media outlets.
But, as the sheer number of outlets shows, there is open access to these opposing views.
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In general the media reflect the tradition of openness and tolerance prevalent in Palestinian society towards different groups. The problem is more with the perception of
bias in media outlets, not in their being dominated by any one group. UNESCO states
that “there does not necessarily appear to be much trust in media outlets overall,”46
and that “a number of Palestinian media outlets tend to be biased towards one political
orientation and are reported to design their programmes on the basis of their political
leaning rather than the needs of their audiences.”47

Background for Media and Information Literacy
MIL, as such, is still a relatively new concept in Palestine, both in the education system
and in civil society. The writers of this chapter were introduced to media literacy outside
the context of Palestine – via work with nonviolence and gender, the United Nations
Alliance of Civilizations (UNAOC), and media activities in Jordan. Since 2009, there
has been growing appreciation of MIL’s importance. There has also been an increasing number of activities related to information and media literacy, as there have been
a number of projects, i.e. developing skills, and how to navigate today’s digital world.
There is also growing realization of the need to raise the general level of awareness
on how to interact and deal with the media. These activities are being organized across
all sectors of society: civil society, academia, government and the private sector. For
instance, “In relation to schools, and information literacy, the Ministry of Education
has had several initiatives regarding e-learning since 1995, and several projects were
conducted such as ‘Intel teach’ that was related to training teachers on the use of ICT
in education and training them on basic computer skills, involving more than 10,000
teachers. Other major projects related to the use of ICT in education were ‘world links’
funded by the European Union (EU), ‘SEED’ funded by the Japanese International Cooperation Fund (JICA), as well as smaller projects.”48 More than developments in technology, however, it is the prolonged conflict that has had, and continues to have, the most
impact on everything to do with media, including media literacy, for Palestinians. One
aspect of the occupation, for instance, is the severe restriction on movement imposed
on the Palestinian population. Media is one of the ways that can help to overcome these.
From teaching children through televised classes (in Hebron), to Facebook, to meetings
via digital videoconference between the West Bank and the Gaza Strip, although they
are often not possible due to the lack of sufficient electricity.49
The current situation is one of frustration and fragmentation among the Palestinian
population, as the Israeli occupation continues, and becomes increasingly entrenched,
and as the level of human security decreases and hopes for a just solution fade. The occupation remains the dominating feature of all Palestinians’ lives. It also keeps the bulk of
the population constantly focused on media to keep up with what is happening around
them. MIL is especially important for Palestinians. With more media awareness, their
sources and messages, along with an ability to anaylze them, Palestinians could perhaps
take more control of their lives and the process of conflict, “actively determining the
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conditions under which they live,”50 and start to improve their human security. Given
the intensity of the international focus on the Israeli-Palestinian conflict, Palestinians
are used to seeing themselves represented in the media. Foreign journalists covering the
conflict regularly number in the hundreds. But this representation of Palestinians all too
often is negative, whether as victims or as violent actors and terrorists, thus feeding into
existing stereotypes. What is more, these negative images affect self-image and lead to
disempowerment and demoralization among Palestinians. MIL could help Palestinians
escape from some of these chains as they communicate more and better with the outside
world; as they build up internal freedom and democracy within Palestinian society, and
become sure of their own battered and bruised identity.

Media literacy and universities
It is via universities that various projects on media literacy, as opposed to just information literacy, have begun to be implemented and to have an impact. Some 300 students
graduate every year from the 10 Palestinian universities in the West Bank, East Jerusalem
and Gaza that currently offer BAs in various forms of media studies, though only Birzeit
and Al-Quds Universities do additional work on media literacy. The Islamic University
in Gaza is so far the only Palestinian institution to offer an MA in Journalism and Media.
Media literacy is not a separate major or emphasis area under the umbrella of media
studies, although it is included in a general way in courses across the board from the
theoretical “Introduction to Media” and “International Media,” to a variety of practical
courses on different media techniques. Al Quds Open University (a completely different entity from Al-Quds University in Jerusalem, owned and funded by the Palestinian
Authority and with a very large virtual student body, in the tens of thousands, as it
has offices in all major population centers), through collaboration with the Palestinian Ministry of Information, has provided training and education in the media as a
general course for its students. This has included field visits to Palestinian and other
media institutions to draw students’ attention to the media as a means of influencing
and bringing about change in the community. It provides an introduction to MIL as a
means of empowerment.
Finally, and only tangentially connected with media literacy, starting in 2013, Al-Quds
University developed a series of training manuals on investigative journalism, for professional journalists, for civil society (including training 30 NGO representatives), and
undergraduates. Since February 2014, the course was approved and has been included
as a requirement for all undergraduates. This is part of a project funded by the United
Nations Democracy Education Fund (UNDEF), which has included the production of
36 investigative reports, partly with the aim of raising the standard of expectations on
the part of the public regarding Palestinian media. While this is not specifically media
and information literacy, by raising expectations regarding reporting, it indirectly
encourages media literacy, as audiences will start to look for more depth and accuracy
and in general view news reports with a more critical eye.
65

Lucy Nuseibeh & Mohammed Abu Arqoub

Media literacy projects
Both Al-Quds University and Bir Zeit University have worked specifically on MIL
projects. Birzeit, in conjuction with FOJO of Sweden, spearheaded a project on media
literacy education in secondary schools. Al-Quds has introduced MIL via community
and school projects, such as training the “popular resistance” nonviolent activists,
(groups of Palestinians who since 2005 have been organising weekly nonviolent demonstrations in their villages, to try to change the route of the Israeli separation wall)
both in how to use and how to analyse the media. The Media Development Center
of Birzeit University implemented the first specific MIL project, “Helping Palestinian
Children Become Media Smart,” in 2007. Its goal was to deepen the understanding of
children and adolescents, to inform them and to provide them with tools for analysis
and critique of the various types of media messages, as well as encourage them to undertake their own media productions.51 “It included a new media literacy toolkit for
Palestinian schools to help children become “media smart.” The toolkit was the result
of a joint project between the Birzeit University Media Development Center (MDC),
in Ramallah, and Sweden’s FOJO, the Institute for Further Education of Journalists.
Some of the activities were tested in a pilot workshop for Palestinian schoolchildren in
the Ramallah area – 21 children aged 9-14 and three teachers spent a day at the BZU
Media Center, discussing what makes media tick and how they influence our lives.
The children analyzed all kinds of media, from newspapers to the Internet to graffiti.
After a lively discussion, the workshop ended with the children producing their own
“fanzine.”Participating children’s comments were enthusiastic:
I learned in the workshop how to differentiate between important news and unimportant news that does not touch our lives or our concerns, but unfortunately it fills
the newspapers. I dream of an integrated Palestinian newspaper or magazine that
meets the tastes and needs of children and adolescents and the family in general. (Aya
Jayousi – sixth grade, 12 years old)

The first stage of this project, in 2008/2009, involved producing a toolkit: a manual for
seventh grade school children along with a manual for their teachers. The preparation
of these manuals was based on a large number of interviews, meetings and workshops
that included specialized institutions working with children, as well as media, teachers, writers and intellectuals, in addition to children themselves and their parents.
Altogether, 2,000 hard copies were published. They are not available online. In 2009
the manuals were tested in eight schools; a combination of government, private, and
the United Nations Refugee and Works Agency (UNWRA)52 schools. An evaluation of
this stage, and further consultations resulted in the inclusion of an additional chapter
on the art of journalistic writing, and the inclusion of practical exercises in media work.
The manuals were based on nationwide input and expertise, and more importantly, on
local Palestinian input and models. There were additional worksheets produced for
training in media literacy, based on a comprehensive range of interviews and thorough
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testing and preparation. The project continued for two years with the development and
distribution of manuals, and 17 schools involved. The project was very participatory in
nature, working continuously with the manuals as drafts, and regularly soliciting and
incorporating feedback. Despite plans to continue with the project, the most recent
meeting was in February 2011. The significance of this project notwithstanding at the
formal education level in schools, there are always constraints due to constant pressure
to focus on the official curriculum for each year, and to complete it during the allotted
time. In the Occupied Palestinian territory, this can be quite challenging as there are
often disruptions to the school year, due to “normal” interference by the Israeli occupation, such as road closures, incursions, and exacerbation of the overall conflict. There is
officially one class per week allocated for “activities” such as MIL, citizen education, or
drama, but to work effectively with the formal education system, it would be essential
to integrate media literacy into the formal curriculum via the Ministry of Education,
and especially to include it as a subject in the final school exams. This means much of
the current work with schoolchildren on MIL has to be done via non-formal education,
through projects with media institutions or NGOs.
In fact, it is through civil society that the bulk of MIL takes place. There are tens of
projects (there are more than 2,400 NGOs in the oPt, according to an estimate from
201053) that include some element of media training and empowerment, such as a radio discussion or a film, as well as blogs or elements of social media. Fewer, however,
include a specific element of media literacy such as media awareness, though these also
exist. Youth organizations often implement projects, funded primarily by the United
States Agency for International Development (USAID) and the European Union (EU),
that include media training and production. As an example of a youth empowerment
project, Al-Quds University in 2013-14 implemented a project funded via the United
States Middle East Partnership Initiative (MEPI)) that consisted of training 30 marginalized youth from East Jerusalem, many of whom had not completed their schooling,
to become “citizen journalists.” This resulted in a group of confident and empowered
young people, several of whom were able to find work, and all of whom are now able
to express themselves on camera and via all forms of modern media. Their training
focused on media literacy as well as on specific skills and competencies.
An example of a current very wide-reaching youth-centred project,54 also funded via
USAID, is one that began in 2009 with the training of three groups of youth in media
skills and the establishment of youth media centers in three key city centers. Again,
this is more closely related to media skills and information literacy than specifically to
media literacy. However, the project was restarted in 2015 by the International Research
and Exchanges Board (IREX) as the “Partnership with Youth.” As part of the project,
youth in the West Bank were to develop pre-employment and marketable employability
skills through engagement in media activities, information communications technology (ICT) programs, and other areas such as the English language, sports, drama, and
the environment. This involves extensive practical training in new media techniques
and the project has included the production of a media training manual for the youth,
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with some media literacy components. One of the more interesting projects on MIL
that actually focused as much on literacy as on skills, combined learning about the law
with learning about media. In January 2012 Al-Quds University’s Institute of Modern
Media engaged in MIL education via a series of projects to promote justice and the
rule of law through the use of media. The projects were funded by USAID’s Palestinian
Justice Enhancement program (PEJP) with the aim of raising the levels of knowledge
and awareness among school children and teachers in the Palestinian governorates on
the principles of the rule of law, and as a way to combat internal community violence
(20 schoolchildren and 10 teachers).55 The children and teachers attended workshops
on how to create media messages and analyze them. They were also trained in the use
and questioning of media with regard to many issues of concern to both the community
and individuals in Palestinian society. They produced three documentaries, four talk
shows, five radio reports, and 20 written reports. The training included many different pedagogical methods to ensure the children’s attention and interaction with the
trainer and the taught material. The trainer’s feedback on the teachers training was
very positive; he mentioned that the teachers’ session included a very interesting and
lively discussion on the current lack of law enforcement, its obstacles and possibilities
to overcome them.
Jana Hamarsheh, a 15-year-old student from Jenin was one of the workshop participants. In her interview she said she was very happy during her participation in the
training, as it was a very special experience for her and enhanced her understanding
of the law, the justice sector and the role of media as an informant of society, which
can be used to strengthen the rule of law. Jana stated that she personally enjoyed the
part in which participants were trained on how to produce TV and radio reports. She
added that the trainers asked the school children to give examples from their daily
lives, such as the issue of school dropouts or the right to vote, and used this example
to explain how the rule of law can help solve this problem as well as how media can be
used to spread information and awareness on the subject. Jana said she plans to share
her experiences with classmates. As an example of empowerment through MIL, another
project implemented by Al-Quds University in 2008, “All Children Together” (ACT),
funded by the Canadian International Development Agency (CIDA), taught children
with special needs how to use media to create and report via programs catering to
their needs. It empowered them to speak up on their need for inclusion in the general
education system from which they are frequently excluded.

Media literacy and civil society
At the level of civil society, as opposed to universities, The Foundation for the Future
has focused on training Palestinians to promote community accountability through the
use of media. The foundation organized a program in partnership with the Maan News
Network in Bethlehem, which started in 2011, during which participants were trained
on how to use media to monitor the performance of various institutions operating in
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the community, and to hold accountable those responsible for mistakes and corruption.
The project was named “Empowering Citizens, Civil Society and Media to Demand
Accountability and Good Governance in the Occupied Palestinian Territories” (OPt).
Its main focus was on training 10 Palestinian journalists and civil society actors on how
to act as strong and independent interlocutors between the Palestinian population and
those in positions of power in the Palestinian National Authority. Specifically, training was designed to focus on utilizing innovative media activities and strengthening
awareness of best practices.
Another civil society approach is that of “participatory video,” a form of empowerment through the teaching of video/film techniques to small groups of ordinary
people – often marginalized groups, such as women and youth – whereby they learn
both to film and be filmed and to become aware of their own image. This method
has been used particularly by Middle East Nonviolence and Democracy (MEND) in
projects supported by the United Nations Development Programme (UNDP), the
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), and more recently with
the Institute of Development Studies at Sussex University.56 The MEND project with
Sussex University was undertaken in the context of research on change, and the importance of participation as an element in creating change, with the aim of proving how
a participatory approach is crucial to formulating the next set of sustainable development goals. The films were shown at the United Nations Children’s Fund (UNICEF)
in September 2013, as part of a campaign to influence policy makers towards a more
participatory approach regarding sustainable development goals. The short films were
designed and produced by two groups of rural women from villages on the outskirts
of Jerusalem that have been totally cut off from the city by the Israeli separation wall.
With no media background, after 52 hours of training57 the women were directly responsible for every stage of each film; they chose their own subjects, wrote their own
storyboards, did their own filming. Everything short of editing. But they also worked
with the editor for the day given to each film.
The above examples come from the West Bank and East Jerusalem, where despite
the many problems and restrictions on human rights due to the occupation, there is
still some level of media freedom. However, efforts towards education on MIL in the
Gaza Strip have been considerably fewer, due to appalling security conditions and
the Israeli-imposed siege since 2007. Nevertheless, there have been some attempts
at MIL in a few schools. These were carried out by the Ministry of Youth and Sports
in the Gaza Strip in 2010, as part of a project on media education for children. The
project was implemented at the ministry’s headquarters, with the participation of 20
children, some of them very young, one even described as a “baby.” The ministry organized an additional workshop with experts to discuss a vision for the activation of
school sports and how to work with it via media. This workshop involved 12 hours of
training, included a simplified definition of the concepts of the press and news reports
and interviews, as well as how to develop websites, how to analyze, how to implement
and how to develop good interactions with the media. Sadly, with the deterioration of
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conditions in Gaza, especially since the war in the summer of 2014, the focus switched
to urgent basic needs.58

Media literacy in the context of peace building
Living under occupation is often humiliating, whether directly or indirectly. This
damage to dignity and self-respect is also harmful to the sense of self. MIL, through its
empowerment, can help rebuild self-respect and a strong sense of identity. These are
also an essential base for being able to engage in cross-cultural dialogue and peace building. This process of self-identity formation is critical to intercultural dialogue, enabling
people to understand their own cultural points of departure, and thus engage in dialogue
on the basis of an “authentic communication” in which they “have an awareness of the
ways in which they might be manipulated or coerced and an awareness of the ways
in which differential power is operative in the society.”59 What is more, MIL can also
be considered an important component of peace building as it shapes self-awareness,
awareness of others and awareness of bias and stereotyping, thereby building resistance
to them, and generally to propaganda.60
Projects using MIL as a peace building tool could have a lot of potential, and could
be a way to shift some of the negative stereotyping that contributes (directly or indirectly) to the perpetuation of the occupation, and to work towards overcoming some
of the psychological obstacles to peace. There has been one attempt at working with
media literacy as an approach to peace-making, funded by the European Union and
implemented on the Palestinian side by the Israel–Palestine Journal, which has a joint
Israeli-Palestinian editorial board and staff. As a joint project, with an emphasis on
reaching the Israeli side, it is on the very edge of the scope of this chapter, but it did
work with some young Palestinians and did focus specifically on media “to encourage
students to apply critical thinking to the functioning of older and newer media, and
to offer alternative approaches to, and messages about conflict coverage. “The project,
funded by the EU as part of their ‘Peace Education Through Media,’” featured three
expert roundtable discussions (15-20 participants) in Jerusalem in 2010 and 2011, and
included a detailed policy paper on “Media Guidelines for Covering the Middle East
Conflict”61 modelled on the theoretical bases of critical media literacy for the purpose
of developing students’ critical analysis and evaluation of media frames of the IsraeliPalestinian conflict. It is based on the experimental resources of three academic colleges
in Israel (two of them teacher training institutions), which encourage students to apply
critical thinking to the functioning of older and newer media, and to offer alternative
approaches to and messages about conflict coverage. In this way it offers students the
experience, both as consumers and producers, of being critical citizens of current digital
new media.”62
The other joint project: Middle East Entrepreneurs of Tomorrow (MEET) focuses on
information literacy. Established in 2005 under the auspices of the Massachusetts Institute of Technology, MEET works with Palestinian and Israeli secondary school children
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in a three-year program that “enables its participants to acquire advanced technological
and leadership tools while empowering them to create positive social change within
their own communities.”63 The teaching takes place at the Hebrew University, and, as
it is in East Jerusalem, due to the Israeli restrictions on Palestinian access, is only open
to Palestinian children from Jerusalem.

Educational needs
Education is one of the areas frequently suffering from the negative effects of the Israeli
occupation, due to closures of schools, of roads, or to settler violence, as well as from
flare-ups of the conflict.64 The only locally produced publication specifically on media
literacy is via the FOJO/Birzeit project. The IREX project includes a training manual in
Arabic, but more focused on practical media skills than on the analytical approach of
media and information literacy. While there is an excellent training manual for teachers
in Arabic produced by UNESCO,65 unfortunately this is not widely known, compared
with the many resources on the topic in English. This reflects a real problem in that
many of the educational institutions would like to provide media literacy, but have difficulty in finding educational and training materials for the reliable implementation
of their programs. The authors of this chapter, for instance, were both introduced via
materials in translation and via other projects.
In general, the Palestinian educational environment discourages media literacy by
discouraging all forms of critical thinking and enquiry. The final high school exam, the
Tawjihi, is based on rote learning in all subjects.66 Even in science it is possible to achieve
a grade of 99 per cent without ever having performed a scientific experiment.67 Media
literacy, by contrast, as a skill that develops a curious, critical and analytical approach,
could and should ideally be taught even in primary schools.68 It includes familiarity and
“literacy” with the Internet. But while Internet literacy might seem to provide a possible
entry point, unfortunately the vast majority of government and UNRWA, despite the
introduction of technology as a compulsory subject from grades 5 to 10, many public
schools do not have enough computers or Internet bandwidth. Many will only have one
computer at most for the school principal, and none for the children. Schools often cannot afford to maintain an Internet connection (a cost of some $40 per month). Despite
major progress in the provision of materials, equipment and ICT, the challenge is to get
evidence on their actual levels of use in schools and classrooms.69 This means exploring
to what extent they are really used, how intensively and in which subjects, what the level
of curriculum integration is, and, most importantly, the impact on student performance
and learning outcomes. All are key elements for the future agenda of improving quality
and relevance of education in the West Bank and Gaza.
The issue of MIL in the Palestinian curriculum is essentially non-existent. There
have not been any discussions or debates of MIL at the national level. Nor has there
been any decision to incorporate the subject in the curriculum in spite of the huge and
rapid developments in the media, and the growing presence of social media and their
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increasing impact on students and schools. There is an urgent need to identify and develop sound approaches and teaching tools to deal with these new developments and to
teach young people to analyze the mass of information in all the various media. While
media literacy is much needed and is highly relevant in today’s world for Palestinians
as for all in the MENA region, it will take time and dedicated work with the Ministry
of Education to convince policy makers of its importance as a separate subject of focus
in the school curriculum before it can be mainstreamed.

Recommendations
MIL in its sense of understanding the media and being able to analyze and criticize,
and in its sense of knowing how to use media and participate, especially via the use of
digital tools, is crucial for the development and empowerment of individuals and societies.70 The authors believe it essential to be included in the formal education system
in the oPt, from primary schools through universities. The process of mainstreaming
MIL can perhaps be done most effectively by a combination of a bottom-up and topdown approach. Bottom-up to make sure the needs of the general public, and especially
women and youth and marginalized groups, are heard and addressed in any program.
Top-down, to make sure that the process can be implemented throughout the education
systems – primary, secondary and tertiary, and both formal and non-formal.
We therefore make the following specific recommendations:
1. A high-level multi-stakeholder consultation

One of the best ways to initiate and give immediate momentum to MIL would be to
organize a high-level consultation with representatives from the UNAoC, UNESCO, and
other development agencies with expertise in MIL and could thereby engage high-level
officials from the Palestinian Authority and educational community in the appreciation
of the importance of MIL and the formulation of a national strategy.
It would be important to incorporate monitoring and evaluation from the outset to
make sure the project takes place as planned and that schools and teachers don’t just
put it to one side. It would be better to start small and prove the effectiveness of MIL.
2. Regarding primary and secondary education

MIL should be introduced to the main (compulsory) curriculum for primary and secondary schools, starting from first grade. It should be treated as an essential form of
literacy in this day and age. The focus should be on practical exercises, not on theories,
and on encouraging children to ask questions, not just learn by heart.
It is not enough to have it as an option. It needs to be included from primary school
through to the final “Tawjihi” (terminal high school) exam.
The first step could be a workshop/consultation under the auspices of the UN,
and especially in conjunction with the Global Alliance for Partnerships on Media and
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Information Literacy (GAPMIL)71 to raise awareness of the success in other contexts,
and to share the tools such as the MIL curriculum for teachers, and the system for
evaluation. In particular, it would be relevant for Palestinians to hear about the example
of Argentina and work with young children in that country. Such a workshop would
need to include all the local stakeholders, especially the UNRWA, that is responsible
for roughly half the Palestinian schools. Since UNRWA has an extensive psycho-social
program, it could contribute to how the MIL may help address these needs both in the
oPt, and for other countries in the MENA region.
Teachers and officials would need to be trained, or at least given a thorough introduction to MIL. Monitoring and evaluation would be essential throughout the process.
3. Regarding universities/higher education

MIL should be a requirement for ALL university students (along with basic courses such
as Islamic culture, etc.), and the emphasis should be on the practical not the theoretical.
A first step for higher education could be, in addition to the high-level consultation,
a major conference under UN auspices, bringing international speakers and securing media coverage to get the subject into the discourse. There could be two days of
conference and one day of very practical discussion on course building to help each
participating university devise its own course for its specific student body.
Again, monitoring and evaluation should be built into the courses and participating
universities and other higher education institutions would meet every few years for a
follow-up conference to analyze the impact and results.
4. Regarding civil society

A manual should be produced – a Practical Guide for Civil Society – on how to deal
with local and international media. This could also come out of the UN conference,
and should include questions that arise during the conference. Ideally there would be
a questionnaire and base-line study first. This would help with raising awareness about
the subject and would help with both the conference and the production of relevant
teaching and training materials. The survey would also provide a baseline for measurements and evaluation of various proposed programs.
Specific media literacy training programs for civil society should be developed and
implemented by, and for, NGOs, based on the survey’s responses.
The donor community should support such developments and training and other
related projects, to raise awareness and establish at least a basic level of consciousness
regarding the media. It would be important to include them in the conference and in
the training to make it a really multi-stakeholder effort.
5. Regarding media outlets

There also needs to be training for media outlets to learn how to deal with feedback,
to share in producing media, and to encourage people with media awareness to work
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with them towards more openness, encourage media accountability and media ethics.72 One of the conference panels should deal with problems facing media outlets in
the oPt, and media outlets should be included at all stages in both the consultation
and the conference.
In addition, media outlets could participate in a national (even MENA-wide) campaign to promote MIL, via a series of radio/TV spots, apps, games, etc. This could be
discussed initially at the consultation and the conference and would use the findings of
the questionnaires. Perhaps one of the media outlets could develop cartoon characters,
one male, one female, who learn, make mistakes, and are easily identifiable, to bring
out the importance and relevance of MIL.
6. Regarding Palestinian society as a whole

Start establishing a more critical approach among civil society, media, and the general
public, and promote the concept of media accountability. The conference could help by
raising awareness and should produce an interactive page for the general public, perhaps
linked with the GAPMIL initiative, to keep up an ongoing discussion.
For youth, MIL summer camps could be an attractive option, especially if they are
international. Youth who have been trained in MIL could then become mentors and
perhaps help with the development and rapid expansion of the program in primary
and secondary schools.
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6. An Iraqi Perspective
Abdul Ameer Al-Faisal

Knowledge and cognition are key pillars to any country’s growth and development,
since information is considered a primary aspect of knowledge building and cognitive skills enrichment. Information is also a key tool of performance that contributes
to the decision-making process. Hence, the failure and success of any administrative
organization in achieving its goals hinges on the validity, credibility and accuracy of
information used for drafting and decision-making by higher administrations. This, in
turn, was the main impetus for many countries in the world to give increased attention
to information and allocate funds to guarantee access to it. Iraq was not isolated from
the rest of the world as is still witnessing a radical shift at all levels and in all fields. At
the forefront of these changes comes the scientific and technological progress occurring in Iraq. All the more so with libraries, research centers and public opinion polls
becoming the vital inexhaustible wellspring feeding progress to the scientific and technological movement. One might not be able to frame the information scene in Iraq, as
it is evolving in a country that is swiftly turning to expanded use of information at all
levels via unrestrained Internet access. The more developed societies become, the more
complicated lifestyles get, the more information is accumulated and used, the more our
need for additional data to help us make sound decisions.
The field of ‘information’ has been subjected to vital and fast-paced developments,
dictated by cultural needs, coupled with a technological revolution that put forward
the role of information as a cornerstone to various aspects of human activity, and as an
effective primary resource which constitutes an integral part of social and economic
development plans and programs. Hence, the current era is known as The Age of Information, given its prominence. To many observers today, we live in an information
society as an alternative to the ‘industrial society’ which we experienced for most of
the 20th century, with proof that working in the field of information has increased from
10 per cent to about 30 per cent of the workforce. In parallel, the size of the labor force
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in agricultural professions has dropped to less than 4 per cent. Iraq has kept pace with
the current boom in terms of the evolution and proliferation of information into which
individuals and organizations tap, to promote advanced technological developments to
monitor, collect, process, store, retrieve, transfer and use information via computers,
microfilm techniques, and telecommunications, to name a few, and their coupling and
association to form what we call ‘information technology.’

The Internet and the media
Like previous new discoveries in Information and Communication Technologies (ICTs),
Internet technology has had an impact on media, with every medium preserving its
character, strength and popularity. In the media industry, the Internet has caused a massive revolution in the Iraqi press, where the majority of newspapers booked sites on the
Net, to present their outlets to readers online. This called for creativity and innovation
as well as avoiding what was familiar and traditional. In short, the network imposed a
new rationale that profoundly changed the news industry, with 134 (Iraqi) newspaper
sites 47 magazines and thousands of electronic websites across Iraq. The Iraqi press has
become increasingly interested in serious analyses, studies and comments. The Internet
is considered a pivotal source and tool at the service of these journalistic genres that
as it contains hundreds of newspapers, magazines, radio and TV stations, and news
agencies, all of which are important sources of information sought by newspapers to
present to the public.

The media at the service of the Iraqi national plan
Major changes in Iraq at all political, economic, social and security levels following April
2003 (U.S. invasion) required the emergence of an energetic national media movement
able to accommodate those variables and based on high professional standards and
mechanisms. That period saw an unusual proliferation of media and mass communication means, marked by the emergence of hundreds of newspapers and publications,
satellite TV channels and online radio stations. This was made possible through the
appropriation of a billion dollars by the U.S. government in 2004 to support the Iraqi
media sector.
Successive Iraqi governments have focused on building a media framework aimed at
ensuring news coverage in broadcast and print media, to highlight the country’s social,
economic and political issues and promote purposeful media. Iraq has undergone an
unprecedented media experience as a result of the change that affected the philosophy of
the new political system based on freedom of expression and democratic practices. These
were approved by the Constitution in Article (2) of the fundamental principles – Section
I, paragraph (b) stating that no law may be enacted contradicting the principles of democracy, provided such a law does not violate public order and morality, as per Article (36):
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First: Freedom of expression by all means.
Second: Freedom of the press, publishing, advertising and media.
Third: Freedom of assembly and peaceful protest organized by law.

The National Information Technology Strategy in Iraq
The National Public Information Technology Strategy in Iraq includes a set of goals
that can be summarized as follows:
1. To keep on developing the legal and regulatory environment to control, regulate
and protect working and dealing in this field in line with developments related
to information technology applications and systems.
2. To rehabilitate human resources and to allow them to plan, manage, operate and
make optimal use of ICT applications.
3. To mainstream an IT culture and enhance the ability to own and use modern
technologies among all segments of society, and to achieve computer literacy.
4. To enhance and encourage academic research capabilities and support innovation.
5. To disseminate and promote the culture of the use and development of open source
software (Open Sources), mainly those that can be used in the development of
new software packages.
6. To facilitate access to information and the use of the Internet by all segments of
society.
7. To adopt the concept of true partnership between the public and private sectors
in the development and implementation of plans for the transfer and localization
of information technology applications and knowledge sources.
8. To protect individual data and institutional databases.
9. To protect the intellectual property rights of digital categories of works.

Information and national development strategy in Iraq
Information is at the core of all work, so success or failure in reaching key goals depend
on understating it, organizing it and the ability to use it. Additionally, information is
a source of economic wealth as the strategic plan to the planning operation depends
mostly on correct information that leads to taking right decisions that achieve accurate
results. Information has economic, social, cultural and political dimensions disseminated
via libraries, information centers and systems. They serve as channels to market data
and develop sources of information and their delivery to benefit researchers, workers
and scholars in the field of development and the use of available technologies. A joint
study was undertaken by the World Bank and United Nations to assess Iraq’s needs and
presented at the Madrid Conference in line with Iraq’s national strategy that incorpo-
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rates a comprehensive economic and social development program. The estimated cost
of investments for the reconstruction of Iraq was set at about 136 billion dollars, but
components of the national strategy did not address the design of a strategy for information policies or ICT infrastructure in the country, as it falls under the jurisdiction
of the Iraqi Ministry of Science and Technology that is leading the transformation to
information technology applications.

National information policy components
The components of the National Information Policy confirm the value of information and the legal and regulatory framework set for its promotion and management,
including the government’s role in this area. These elements include the policy on ICT
infrastructure in order to develop it. Cultural aspects and the human factor are important
elements of the national information policies, as is regional and international cooperation in this vital domain. They also represent the general framework of the national
policy for information in Iraq, which supports all activities aimed at:
1. Identifying, using and promoting common standards in IT developments.
2. Pooling information sources to utilize them in the process of comprehensive
decision-making.
3. Overcoming barriers that prevent information sharing, in conformity with the
responsibilities of individuals and institutions, and that emphasize the privacy
and unity of information.
4. Encouraging participatory approach within a favorable coordination mechanism
that deals with social, sectoral and regulatory issues.
5. Encouraging efforts to create an information and communication infrastructure
considered urgent to link and exchange data.
6. Promoting efforts aimed at making Iraq a regional information center.
The stunning progress in all scientific and technological fields coupled with modern
developments have resulted in an enormous increase in published information. This has
had a direct impact on the economic and social development in each country, which has
led to the establishment of institutions specializing in the collection, sorting, storage and
retrieval of information before delivering it to researchers, scholars, decision-makers,
scientists and others in a timely fashion.

Information technology infrastructure and communications in Iraq
At the beginning of the 19th and the 20th centuries, there were many libraries in
mosques, as well as private libraries in the homes of dignitaries. Shortly thereafter,
libraries spread in large cities, districts, and counties. The first such public structure
in Baghdad, the Peace Library, was established in 1920. Other libraries followed suit
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in Mosul, Basra and other Iraqi cities, with publications donated by people. A cultural
and scientific embargo was imposed on Iraq as a result of various wars. But the resolve
of those working in the field of information never faltered as conferences, seminars,
workshops and meetings have been held on several occasions since 1995. A conference was held at the University of Mosul that included the role of information among
other topics. The university’s Department of Information and Libraries at the Faculty
of Arts approved theses related to that topic. On the Arab and international fronts,
the efforts materialized in the preparation for the World Summit on Information
Society, initiated in stages in Geneva in December 2003. Similarly, ESCWA (United
Nations Economic and Social Commission for Western Asia) held an experts meeting
on the Promotion of the Digital Arabic Content, in June 2005 at the United Nations
House in Beirut, aimed at empowering Arab states in general and Asian countries in
particular to raise Arab online standards and specify the most efficient strategies and
mechanisms in this field.

Information institutions in Iraq
Public libraries proliferated in Iraq in the mid-1950s, following the enactment of legislation on local provincial administrations in 1945 in a bid to support libraries and provide
them with books and magazines, and in recruiting professionals to manage, organize and
support them with the necessary funding. However, due to the uncertain jurisdiction
of, and affiliation with, the Ministry of Local Government and the Ministry of Interior,
the libraries became ineffective and did not provide proper services. The exceptions
were the National Library and the National Archives and Books that provide services
to researchers such as professors, students and others. Public libraries numbered 54 in
the province of Baghdad and 176 in other provinces of the country.
Having a school library in every school should be the goal of the Ministry of Education, especially at the secondary level, since a library is an integral part of the objectives of educational curricula to which the state aspires. Curricula cannot be enhanced
without cooperation between the librarian, who is a member of the teaching body and
of the school’s administration. Cooperation with the Directorate of School Libraries is
also a must to select the resources, according to school directives and curricula, and
in line with students’ aspirations, to allow them to compare, have extensive access to
information, and the opportunity to connect academic subjects and prepare them for
life, good citizenship, and aware of all aspects of their economic, social and political lives.
School library activities provide students with the means to understand the situation
of their countries, its history and its realities through information sources and modern
technology. The table below lists the number and types of school libraries:
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Table 1.

Number of libraries in schools in Iraq per year (1971, 1988, 2005 and 2013)
Number of
primary school libraries

Year

Number of
secondary school libraries

Number of
vocational school libraries

1971

358

648

305

1988

5 692

1 524

-

2005

1 783

217

-

2013

2 371

7 543

2 156

Table 1 shows that the number of school libraries does not meet the aspirations of the
teaching body’s aspirations, as indicated in Table 2.
Table 2.

Number of schools, students and number of teachers members for all academic levels in Iraq

			
Number of the personnel
Levels
Number of schools
Number of students
of the teaching body
Primary education

9 115

3 507 975

165 738

Secondary education

3 138

1 132 106

65 681

(Middle and lower secondary education)
Vocational education

234

65 377

6 636

Teacher training institutes

151

42 669

1 620

18

6 000

369

Open colleges

As for the availability of audio-visual materials and modern technologies like computers
and CD-ROMs and telecommunications, i.e. the Internet and online access to information, it is a different matter, since their use spread widely especially among the youth
and students. But since Iraq has over 12,600 elementary, vocational and secondary
schools, about 4.75 million students, and nearly a quarter of a million teaching staff
members, 13 million of them need access to information and education to provide
their services to Iraq.
The number of academic libraries, colleges and research centers affiliated with the
Ministry of Higher Education and Scientific Research, according to statistics shown in
table 3. Table 4 shows Iraqi universities in the province of Kurdistan. According to tables
3 and 4, there are 59 research centers, 240 colleges and 1,342 departments affiliated with
the Ministry of Higher Education and Scientific Research. In the Province of Kurdistan,
there are 71 colleges and 234 departments. This means 1,946 libraries in Iraqi public
universities, in addition to more recently established community college libraries that
need to be supplied with modern facilities such as the Internet, necessary hardware and
the training of specialized and qualified personnel to operate all the resources.
It is known that specialized libraries are interested in specialized intellectual products
in particular subjects, based on the goals and functions of the parent institution. Some
libraries serve industrial or commercial companies, others serve ministries, hospitals,
mosques, museums, and prisons as well as specialized professional associations.
Specialized libraries are as follows:
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Table 3.

Iraqi universities

						Number of		Number of
						
students
Ratio of
students
					
Number of in primary teachers in higher
No. Universities Centers
Colleges
Depts
teachers education to students education

Year
founded

1

Baghdad

11

24

100

4 391

63 289

15:1

1 556

1956

2

Basra

8

17

61

1 728

32 877

13:1

55

1963

3

Mosul

5

21

71

2 548

26 802

11:1

418

1964

4

Mustansiriya

6

11

48

1 788

39 137

22:1

225

1965

5

Technology

7

13

As faculties

832

13 660

17:1

264

1975

6

Kufa

2

10

29

549

10 399

19:1

152

1987

7

Tikrit

1

11

41

674

7 728

12:1

248

1987

8

El-Qadisiya

1

12

31

492

11 947

24:1

52

1987

9

Al-Anbar

1

12

47

596

9 343

16:1

89

1987

10

Mesopotamia

3

6

13

324

1 676

5:1

454

1988

11

Al-Iraqia

0

4

10

74

2 315

31:1
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1989

12

Babylon

4

13

39

648

13 625

21:1

198

1991

13

Diyala

2

9

33

374

12 608

34:1

77

1999

14

Karbala

2

6

13

223

4 564

21:1

4

2001

15

Kar

1

6

14

245

4 858

20:1

10

2001

16

Kirkuk

1

7

18

154

4 502

29:1

11

2002

17
18

Waset
Central Technical
Education
Authority
Iraqi Council
for Medical
Specializations
Iraqi Computers
and IT Authority
Community
Colleges

0

4

14

130

4 901

38:1

18

2002

4

36

280

2 300

13 000

6:1

129

1969

-

-

-

16

-

-

438

-

-

-

-

47

-

-

12

-

-

18

89

671

24 719

-

1 988

-

59

240

1 342

18 804

291 950

-

4 493

-

19
20
21

Total

Table 4.

Iraqi universities in the Province of Kurdistan
Number of students (in thousands)

						 		
Higher
No. Universities Centers
Colleges
Depts
Teachers
Morning
Night
education

Year
founded

1

Salahuddin

-

19

49

1 023

12 741

-

-

1968

2

Sulaymaniyah

-

16

41

486

8 197

1 795

-

1992

3

Dohuk

-

11

34

377

4 041

408

-

1992

4
5

Koya
Technical
Education
Authority, Erbil
Technical
Education
Authority,
Sulaymaniyah

-

10

23

122

1 522

426

-

2005

-

8

45

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

7

42

12

410

Total 		

71

234

2 020

26 911

2 629		
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- At research institutions such as the Center for Arab World Studies at Al-Mustansiriya University.
- Industrial and commercial enterprises such as the Library of the Baghdad Chamber
of Commerce.
- Ministries and their government departments.
- Professional and grassroots organizations such as the Iraqi Women’s Association
or the Iraqi Engineers Association (Ministry of State).
- Museums and historical archives.
- Disabled people and people with special needs
The Iraqi Academy of Sciences library is one of the best in social sciences and humanities in the country, notably on the Arabic, Kurdish, and Syriac languages and literature,
history, geography, expeditions, Arab and Islamic heritage, providing academics and
researchers with information. The library is divided into five sections, the largest being
the Arabic section, which includes (160,000) books and volumes. Collections of books
are obtained by purchase or dedication, and more than 30 magazines arrive monthly
at the library.
Private libraries, such as the libraries of mosques, hussaynias (Shiite Muslim gathering
halls), churches, monasteries, and parishes, have been the main source of knowledge
for scholars and researchers for the preservation of Arab, Islamic and other religious
heritage, since ancient times. The state was in charge of their construction and maintenance. These libraries were fed with rare books and manuscripts. Most of the collections
relate to religions, languages, literature, philosophy, and history. Some of them were
previously affiliated with the Ministry of Religious Endowments, others to dignitaries as part of private libraries, but mostly rare resources from donations, dedications,
endowments and purchases.
The National Manuscript Center is considered one of the libraries that specializes in
manuscripts on various topics and languages. It includes the rarest and most expensive
manuscripts, totaling 42,146, and dating back to the history of Iraq and the Islamic
nation. The manuscripts were either purchased or received as gifts from institutions,
noted figures, or seizure and confiscation of libraries, mosques and religious schools.

Conclusion
In a nutshell, Iraq’s information technology footprint began in 2003, and has witnessed
quantum leaps. It has managed to make clear changes in the IT’s general performance.

Note
No references available in this article.
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7. An Algerian Perspective
Redouane Boujemaa

Traditionally, knowledge and culture were at the core of several philosophical debates
as well as various social, political and ideological conflicts. The current education systems and institutions were no exception. Since the second decade of the last century
mass communication has played at least a pivotal role in either overestimating or underestimating the importance of education. The same applies more or less to Algerian
society, which has greatly suffered from high rates of illiteracy due to colonialism and
its negative consequences. However, since its independence, Algeria has sought to build
an education system, with the aim of expanding and spreading education, a goal, which
has been relatively achieved, according to available quantitative data and statistics;
however, the quality challenge has not yet been met, especially in terms of integrating
media and communication into the education system by using ICTs. Since 2001, the
education system has failed to address one of its main concerns, namely digitizing
schools. Before sharing some figures and statistics on training and equipment which are
part of a strategy on integrating ICTs in the education system – training teachers and
students on various types of ICTs – it is essential, from a methodological perspective, to
refer to some theories on media literacy as well as the relationship between education
and media in general.

Media literacy:
evolution of a concept and the explosion of new technologies
The concept of education through means of communication deserves a separate
study as a result of a wide and rich academic debate on education and on media and
communication. However, in order not to lose sight of this dilemma, only the main
concepts of this subject are to be discussed in the present article. The term ‘media
literacy’ may be defined as the process of optimally using means of communication
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in order to meet the goals stated in the state’s education and communication policy.
Another definition is that the process consists of teaching and training students as well
as teachers on how to deal with media content selectively and consciously in order to
avoid their negative impact, leading to an awareness in dealing with media messages
and images. The concept of media literacy has received special attention from various
international organizations and institutions, which produced dozens of reports in
this field. The Thomas report (1990), for example, has defined media literacy as “the
ability to read and process information in order to be fully involved in one’s community.” The ED-MEDIA 1999 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia
& Telecommunications defined it as “education specialized in dealing with all media
and communication means including printed words and illustrations, audio, silent
and motion pictures presented through any genre of technologies.” This definition
encompasses evolutions in modern ICTs especially that such evolutions have brought
structural changes into both the communication and education systems. These changes
increased the existing competition between ICTs and education, a competition that
will escalate the theoretical and conceptual debate on education and communication
and on media literacy where education goes beyond time and space especially with
its evolution through the Web.

Education and communication in Algeria:
the triangle of competition, contradiction and homogeneity
The majority of societies have recognized the increased competition and even contradiction in some cases between education and communication systems where
competition has led to various contradictions in individuals’ perceptions and ways of
thinking. While the education system is based on competition in terms of attainment
and achievement and on teaching critical individual thinking, the information system
is based on mass communication where disseminating what is new is valued, without
stopping to contemplate its content, while presenting, while presenting enjoyable
entertainment programs that are easy to understand, regardless of their weakness in
style and linguistic structure, all of which indicates clearly the contradiction between
education and communication.
This contradiction has produced a confrontational relationship between educational
institutions and the media where a clear discrepancy emerged between the academic
knowledge-based schooling culture and media-based information culture, which revolves around promotion, entertainment, pleasure and publicity, which in turn reflect
the existing relationship between media organizations and commercial, political and
security bodies. Despite their contradictions, education and media share a kind of homogeneity and similarity that cannot be overlooked. Both institutions take part in the
communication process and contribute to social development of individuals who spend
much time exposed to media or as learners in classrooms, although many indicators
confirmed since the end of the last century that a child in France, for example, spends
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an average of 1,200 hours a year watching TV against an average of 900 hours in the
classroom. Studies in sociology of communication as well as cultural studies have concluded that the effects of mass media on the new generations’ behavior, values, habits
and trends, have greatly increased especially with uninterrupted satellite broadcasts.
This has led the media and educators to end their estrangement by seeking to cooperate
and put media at the service of education and vice versa. Thanks to modern technology
and since the end of the 1990s, education and communication have become more homogeneous with media and ICTs becoming an integral part of the education process.
Teachers began resorting to multimedia and the Internet in preparation of learning
materials. Distance education, e-learning, the virtual university, and education websites
have become important areas for educational institutions in technologically advanced
and a real challenge in developing countries like Algeria.

Post-Independence illiteracy in Algeria exceeds 86 per cent
We cannot understand media literacy in Algeria without examining the reality of education and the history of the country, which was under colonial rule that imposed a racist
educational system. In 1962 – the year of liberation from French colonialism – illiteracy
exceeded 86 percent. This figure is essential if we are to understand the lack of media
literacy and the qualitative deficiencies in the inclusion of new communication technologies in education. In 1962, education covered only 20 percent of children who reached
school age. Algeria also inherited only a few educational institutions where the French
language dominated. Education was limited to specific groups and categories. Since
then, Algeria has been trying to address this intolerable situation by seeking alternatives
and different reform measures. Reform measures and policies can be summarized in
three major phases: The first phase from 1962 to 1976, a transition phase with several
shortcomings where progressive adjustments were made as a prelude to the establishment of an educational system commensurate with development requirements. The
priority was to systemize education by establishing facilities to be extended to remote
areas while gradually introducing the Arabic language. These measures increased the
enrollment percentage of school age children from 20 per cent in 1962 to 70 per cent
by the end of 1976.
The second phase from 1976 to 1999 witnessed the execution of Decree 76-35 of April
16, 1976, which organized education and training in Algeria. The decree introduced
educational reforms to keep pace with economic and social transformations, which
manifested themselves in the consecration of compulsory free education. The decree
was implemented in the academic year 1980-1981, and was called the ‘basic school
system’ with a scientific and technological scope.
The third phase has been ongoing since 2000. It is the period of major reforms,
which matters most for us since it coincides with the use of modern communication
technologies and the school digitization projects, at the recommendations of experts
overseeing reforms workshops calling for the use of modern teaching tools in education.
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Quantitative developments and the challenge of quality
It is only natural that the demographic growth rate, which is relatively high in Algeria,
associated with the principle of democratizing education, has contributed to increasing
the school enrollment rate by more than ten times; the number of enrolled children
during the academic year 2014-2015 exceeded 8,600,000. The number of successful
candidates in the baccalaureate degree increased from 42 per cent in 1962 to 23 per
cent in 1976, 23 per cent in 1979, 25 per cent in 1999, and to nearly 59 per cent in 2012.
To counter the rise in the number of pupils, it was natural that the employment rate of
teachers increase significantly – a rise of 16 times from 1962 to the present, reaching
326,000 in 2000, with 170,000 at the elementary level, 101,000 in basic education and
55,000 in secondary education.
The supervision percentage at the national level (number of pupils per teacher) was
estimated at 54 per cent in primary schools, 97 per cent in intermediate schools, and
10 per cent at the secondary level. It is worth noting, from a sociological point of view,
the progressive rise in the feminization of the teaching profession, with 130 women
versus 100 men in 2010-2011, throughout the various grades, against 89 females in
2000-2001, with 121, 149 and 117 women in primary, intermediate and secondary
education consecutively against 100 men, while it was completely non-existent in the
wake of independence.
As far as education facilities are concerned, since 1962, Algeria has managed to build
more than 24,932 institutions (elementary schools, intermediate and secondary schools)
against an estimated number of 21,000 institutions in the year 2000 i.e. 355 primary, 79
complementary (intermediate) and 32 secondary schools every year.
Table 1.

Number of educational institutions in Algeria 1964 and 2000

Type of institution

1964

2000

Primary schools

3 050

19 040

49

1 218

3 099

20 258

Secondary schools
Total

But these figures, which were often a source of pride for Algerian officials, hide another
reality manifested in a crisis of quality. Experts talk about a sick and stricken school
from the perspective of quality. This diagnosis opened the door to a reform process
in 2000, which aimed at mainstreaming modern communication technologies in the
various stages of education.

ICTs at all levels of education and training in Algeria
Algeria embarked on comprehensive and in-depth reforms of the educational system
in 2000 following work undertaken by the National Commission for the Reform of the
Educational System, established May 13, 2000. The Commission conducted a number
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of workshops, namely the training of trainers, radical pedagogical renewal, strengthening
and supporting the Arabic language, upgrading the Amazigh language (Berber language)
and openness to foreign languages, civic, moral and religious education to make citizens
feel proud of their values and their country while being open to the world, in addition to
the inclusion of new ICTs at all levels of education and training. The commission also
came up with a number of proposals, namely: Improving the level of teacher training,
review of curricula and teaching materials, specifying a new policy for school textbooks,
establishing an evaluation system, modernization of education’s management system,
and introducing modern ICTs in schools.
In order to improve the level of teachers, a new policy for the training of trainers
was conceived as a means to teach academic knowledge in parallel with professional
skills. The content of curricula was also reviewed, as were teaching methods, to keep
pace with the evolution of technological or pedagogical scientific knowledge to ensure
schools’ openness to the outside world. The aim is to respond to the needs of the new
Algerian society generated by profound political, economic and social transformations
in Algeria. The commission concluded that it is a priority to use ICTS if the educational
system is to be reformed.

School digitization
Therefore, bearing in mind the need to optimize the use of ICTs, the Ministry of Education introduced IT in the education process as part of comprehensive reforms. The
official discourse, as well as resolutions related to education, confirms that IT literacy
is indeed a strategic goal and that the targeted groups differ from one grade to another.
In primary education, for example, students should learn how to use the basic functions
of a computer and how to produce an electronic document. In intermediate school,
students should be able to process and exploit data. Such capacities are to be developed
for students to be ready for university and scientific research. The introduction of IT
in education and the development of modern ICTs is an integral part of ‘the school
digitization’ strategy that is divided into three levels: e-Education, equipment for school
facilities and the digitization of the pedagogical and administrative content. In order to
achieve the objectives of this strategy, a plan was developed as follows below.

Continuous training: recycling over 200,000 teachers
A training program was developed for teachers in primary, intermediate and secondary
schools and has been applied since 2001. It targeted 50,000 teachers from secondary
schools between 2001 and 2003, and over 18,000 teachers in the primary and intermediate school between 2003 and 2004. The sector succeeded in the period from 2006
to 2008 in training and recycling more than 102,000 teachers in primary education,
63,000 in intermediate schools, and 36,000 at the secondary level. The training sessions
addressed four educational topics: introduction to the use of new technologies, inclu91
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sion of new IT rules while incorporating them in distance learning. These figures are
expected to multiply significantly by 2020, as it is likely that the training will become
more specialized, notably since the Ministry of Education plans to use smart boards
and make ICTs accessible in all levels of education.

Equipping school facilities: one computer for every 15 students
The Ministry of Education earmarked a portfolio of 800 million dinars to equip
educational institutions to connect to ‘intranet’ and ‘Internet’ networks. It is a project
of major importance for public authorities that are seeking to achieve a so-called
‘modernized education system,’ notably in administrative and pedagogical management. This project consists of three phases: 1) Connecting the Ministry of Education
with all its relevant institutions; 2) connecting 2,000 secondary and 5,000 intermediate schools; and, 3) introducing the ‘intranet’ and ‘Internet’ into all 15, 000 primary
schools. Education officials in Algeria have ascertained that the aim of the project is to
introduce the “video conferencing” system to allow schools in the south of the country
to benefit from the lessons provided by schools in the north. It will also store data,
post, digitize and record all lessons and lectures on the Web to make them accessible
to students and teachers.
It is worth noting that 68 educational institutions have so far been connected to
the official website of the ministry, with 84 per cent Internet connectivity in secondary schools, 77 per cent in intermediate schools and 23 per cent in primary schools.
Significant amounts of money have been allocated to equip secondary and intermediate schools with computer labs. Figures indicate there is one computer for every 44
students in secondary schools as opposed to one computer for every 120 students in
intermediate schools. However the short-term goal is to have one computer for every
15 secondary students and one for every 30 intermediate students, as well as connecting
all educational institutions to the Internet in the short term.

Digitization of pedagogical and administrative content
The training of human resources was not limited to teachers since it also covered inspectors, directors and administrators of educational institutions. The plan aims at developing
a network, which would connect central bodies to the various directorates of education,
a process that has made significant progress so far. The plan also seeks to link the administration as a whole to training institutes, the aim being to digitize the pedagogical
content, particularly the curricula. This is a huge process given that the education sector in Algeria employs about 650,000 people, 400,000 of whom are teachers who cover
25,000 educational institutions.
Digitization will create a kind of flexibility in the education system, which can, in
turn, contribute to improving the level of students and compensate for deficiencies in
training. Digitization should help students in the training process and will enable them
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to take advantage of the digital bag, so they won’t have to carry and bear the burden of
traditional books and copybooks, which exceed 15 kg.

Conclusion
One can conclude that media and information literacy in Algeria never received much
attention until the end of the 1990s, due to historical and structural circumstances in Algerian society. Illiteracy in 1962, the year of liberation from French colonialism, exceeded
86 percent, which explains the failure of introducing communication means in the educational system and how attention to it has helped introduce ICTs into the learning process.
However, the challenges are many, mainly the quality of education, as experts acknowledge the existence of a deep crisis in a ‘sick and stricken’ school.
The education sector in Algeria currently employs about 650,000 people, among them
400,000 teachers in 25,000 institutions. Therefore, the introduction of modern ICTs will
create a kind of flexibility in the system, which can, in turn, contribute to improving the
level of students and compensate for deficiencies in training. Digitization should help students in the training process and will enable them to take advantage of the digital bag, so
that they won’t have to carry traditional books and pamphlets whose weight exceeds 15 kg.
However, the introduction of technologies alone will not have a significant impact
unless it is associated with new educational practices along with other educational
activities and a new dynamic; a dynamic which will pave the way for a collective knowledge-building process. Such a process is a good summary of the challenges facing the
education system in Algeria through communication means and modern ICTs. Quality
challenges as opposed to quantity.
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8. A Moroccan Perspective
Abdelhamid Nfissi & Drissia Chouit

Images in the media shape understanding, interpretation, and interaction amongst and
between people, nations and groups in an increasingly globalized world. Media messages may be harmful, conflicting, confusing and confounding and may not often be
uniformly understood or acted upon by their heterogeneous audiences. In this context,
media and information literacy (MIL) becomes imperative to empower audiences to be
more critical and discriminating in their reception, evaluation and use of information
and media. Media ethics are often violated by journalists and media organizations,
which may have a big impact on people if they are not media and information literate
consumers. This is why it is of prime importance to develop high critical and analytical
skills to be active and responsible media consumers and to understand how to demystify
media and information as they depict social realities. MIL enjoys a very important status
and is integrated in curricula in some developed countries. However, it is unknown or
poorly developed in developing countries. This chapter examines the state of the art of
MIL in Morocco, highlighting the actions undertaken by Sidi Mohamed Ben Abdellah
University in this field.
Media and new information and communication technologies are a means for social
and economic development. However, the potentials of media and information cannot be realized if people lack the ability to access, analyze, evaluate and create media
content. Increasingly, media literacy and information literacy are viewed as operators
for the acquisition of such skills and knowledge, and compulsory elements for all levels
of education and every member of society. Yet, media literacy and information literacy
(henceforth MIL) is still in its infancy in many developing countries and faces many
challenges. The aim of this article is to examine the state of the art of media and information literacy in Morocco. It addresses the following issues: (1) it shows how media and
information literacy is introduced in Morocco; (2) it highlights the actions undertaken
by Morocco to promote MIL to better prepare citizens for the information age, and (3)
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it intends to inform the national and international reader of the main action plans and
initiatives which will be undertaken in the future.

Media and information literacy in Morocco
Media and information literacy is still in its infancy in Morocco. It is not included in
the educational system. It is not on the agenda of activists, policy makers and educators.
People are not even informed about it to consider it. For many Moroccans, ‘literacy’
means the ability to read, write, and interpret printed messages. Yet, in today’s multimedia world, it is not sufficient to teach this form of literacy only. We know that the
information about what happens in the world comes to us not only through print but
also through sounds and powerful images. So, providing individuals with the skills and
tools to critically evaluate, process and interpret the content of messages, sounds and
powerful images of our multimedia culture becomes a must. In fact, new information
communication technologies and media culture have been shaping people’s lives and
reframing the way they reconstruct societies at the national and international levels.
That’s why we have to equip ourselves with the necessary skills to know how to use
media and information contents in our lives.
Integrating media studies in the Moroccan educational system
Aware of the importance of the Internet in our daily lives, and aware of the challenges
posed by the information age, the Moroccan Emergency Plan for Higher Education
introduced in 2009 Media Studies and Cyber Culture in the curriculum of all departments of English at the faculties of Arts and Humanities in Morocco to help students
understand the functions of media and their impact on society.
The course is taught in semesters 2 and 4, introducing students to the world of new
and old media and cyber culture. The objective of this course is to help students learn
how media work. This provides for us a good opportunity to include media and information literacy in the curriculum to enable students to critically interpret the media
messages, information and the images we are bombarded with in our daily lives.
Teaching MIL at the Faculty of Arts Sais-Fez (Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines Sais-Fes): Personal experience
When I started teaching the course of introduction to media studies in semester 2 and
media studies and cyber culture in semester 4, four years ago, my students expressed
their dissatisfaction with Moroccan media programs, which, according to them,
constitute a threat to their identity and culture. The first thing I did was to integrate
MIL in the curriculum. MIL added value to media studies by equipping students with
analytical skills to become responsible viewers, readers and users of different media
and information content.
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Media literacy
My students were introduced to media literacy (ML) by understanding the following
key concepts:
1. Media messages are constructed to gain profit and power.
2. Critical thinking is vital to identify erroneous beliefs fostered by media content.
3. The media have an impact on individuals by shaping their values and points of
view.
4. It is important to ask questions about the contents of media messages such as:
Who is the target audience?
What techniques are used to convey specific information?
What values and lifestyles are promoted in this message?
What is the credibility of information conveyed in a specific message?
5. It is important not to be addicted to one source of information since the media
use different ways to present information about a topic.
6. It is important to go beyond the surface and be able to detect prejudice, stereotype, defamation, manipulation, misinformation, disinformation and distortion
of information for specific purposes.
7. How can we invest in media for sustainable development and for world of peace?
These issues have helped my students know for the first time that there are skills to take
into consideration when reading print, watching media formats and surfing the Net.
They recognized that these skills provided them with reflective learning on the dynamics
of mass media: the nature of the media landscape, its processes and functions, which
raised their awareness on how the media shape the frames of reference of individuals,
their value systems, attitudes and behaviors. It also provided them with the capacity to
access, decipher, evaluate, interpret and make informed and responsible use of media
forms and hence become active and responsible consumers of media content.
Information literacy
Information literacy (IL) has not yet been fully integrated into the Moroccan university
curriculum. Information literacy includes library skills, computer literacy, thinking
skills, visual literacy and culture literacy, in addition to research skills and evaluation
of print and online sources. The exposure to a rich variety of information resources
requires the acquisition of novel skills and competencies to evaluate information and
media content to become competent readers and researchers able to make informed
decisions. These skills provided the framework for students to learn how to find, critically evaluate, seek, check and use information in a variety of forms and in different
contexts. Through IL, students were taught to:
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1. Evaluate the authority, credibility and the accuracy of the materials required while
carrying out academic research;
2. Question the reliability of online sources because they are much less controlled
than the resources available in a library;
3. Identify their needs for information in cyberspace;
4. Check the accuracy of a piece of information retrieved from the Internet;
5. Know how to visit the right and useful website;
6. Know how to use information and communication technologies effectively. One
obstacle to the efficient use of these technologies in developing countries is the
lack of information literacy.
My students discovered that information literacy empowered them (1) to be competent
and responsible researchers in their academic studies; (2) to be active consumers and
creators of information; (3) to ethically use information to participate in building a
culture of peace in their society and in the world community; and (4) to use ICTs effectively and efficiently.
MIL combined
After teaching ML and IL separately in semester 2, the course on Studies in Media and
Cyber Culture taught in semester 4 involved the combination of ML and IL since it included both studies in media and cyber-culture. We seized the opportunity to highlight
that the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
took the lead in combining media and information literacy and encouraging its integration in educational systems as a set of competencies, aiming to equip individuals of all
ages and genders with the skills and competencies to be more critical in their reception,
evaluation, and use of media and information. The UNESCO Media and Information
Literacy Curriculum for Teachers, launched at the First International Forum on Media
and Information Literacy on June 15, 2011, puts teachers at the center of this process,
towards achieving the goals of the Grünwald Declaration (1982), the Alexandria Declaration (2005) and the UNESCO Paris Agenda (2007).
We can conclude that MIL is taught in the departments of English at the faculties of
Arts only. It is imperative to extend its teaching to all faculties and institutions. In this
case, MIL will be most effective to teachers, parents, youth, decision-makers, etc. What
is important to know is that the main working languages in Morocco are Arabic and
French. The first step is to translate the main documents on MIL into Arabic to make
everyone take advantage from these literacies. Since MIL is not known in Morocco,
and believing strongly that it is important for youth, parents and for every citizen, we
decided to organize an international conference on the topic to make it known to Moroccan academics and to raise individuals’ awareness of its importance in their lives.
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Conclusion
In recent years the Internet and other network technologies have emerged as a major
issue for development worldwide. They have shown their potential to increase productivity and competitiveness in the economy, to create new ways to deliver education and
health services, and to be driving forces for the modernization of public services. They
also facilitate easy access to information.
Due to the explosion of information, media and information literacy becomes a
must to help citizens handle and tailor this information to their personal, academic
and social benefits. This article focused on the importance of media and information
literacy in the digital age and highlighted the plans and actions taken by Sidi Mohamed
Ben Abdellah University to promote MIL in Morocco.
We are at the stage of setting a network of Moroccan and Arab universities interested
to work with us as associate members to promote MIL in Morocco, the Maghreb and
Arab region. But, there are major challenges facing us, notably:
1. We need to adapt MIL actions and research to the Moroccan and Arab contexts
and to serve in the best way the needs of Moroccan youth and people of the region;
2. The illiteracy rate in Morocco is high, which prevents people from taking advantage of MIL.
3. Poor mastery of foreign languages and lack of references on MIL in Arabic constitute a real handicap.
4. Libraries in Morocco still operate in traditional ways.
5. Users of the Internet cannot fully profit from this medium because they are neither
media literate nor information literate.
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Activities undertaken by Sidi Mohamed Ben Abdellah University
in media and information literacy
First International Forum on Media and Information Literacy
Under the Auspices of King Mohammed VI, the First International Forum on Media
and Information Literacy was organized by the Research Group on Mass Communication, Culture and Society; the Laboratory of Discourse, Creativity and Society:
Perception and Implications; the Faculty of Arts and Humanities, Sais-Fes; and Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco, June 15-17, 2011 at the Faculty of
Medicine and Pharmacy in Fez, with the collaboration of UNESCO as lead partner,
the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), the Arab
Bureau of Education for the Gulf States (ABEGS), and the United Nations Alliance
of Civilizations (UNAoC).
Project leaders

The project was conceptualized by Dr. Abdelhamid Nfissi, Chair, International Forum
on Media and Information Literacy, Faculty of Arts and Humanities, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez, Morocco; and Dr. Drissia Chouit, Vice Chair, International Forum on Media and Information Literacy, Faculty of Arts and Humanities,
Moulay Ismail University, Meknes, Morocco.
Rationale of the Forum: Grounds for combining media and information literacy

The Forum examined both media and information literacy because in the digital
age and convergence of communications, these literacies should go hand in hand
to achieve full human development, to build civic societies, and to lay the foundations for world peace and constructive intercultural dialogue. The Forum was the
first of this magnitude since UNESCO initiated the blending of the two concepts to
empower audiences to be aware of the functions of media and other information
providers, and to be more critical and discriminating in their reception, evaluation
and use of information and media.
Objectives

The Forum aimed: (1) to raise awareness and understanding about the importance
of MIL in the information and communication age as a prerequisite to human and
economic development; (2) to draw up plans to integrate MIL in the national educational programs to encourage the development of media and information literate
users/audiences/producers, thereby maximizing the potentials of the media and
information at the service of democracy, justice, sustainable economic models, and
development at all levels of society; (3) to sensitize participants to legal, political, economic and ethical issues in information and media literacy, and to discuss scientific

100

A Moroccan Perspective

approaches for media and information sourcing, sharing, evaluation and utilization;
(4) to examine conceptual issues regarding verbal, visual and digital literacy; (5) to
focus discussion on media and information literacy from cross-cultural perspectives, giving voice to the concerns, preoccupations and aspirations of countries of
the South and stressing the importance not only of North/South cooperation but
also South/South to promote MIL, and (6) to come up with the Fez Declaration on
MIL and Plan of Action to this effect.
Outcomes of the forum: Fez Declaration on media and information literacy

The First International Forum on Media and Information Literacy came up with the
Fez Declaration on MIL. Participants urged UNESCO, UNAoC, ISESCO, ABEGS,
and other stakeholders worldwide to:
1. Reaffirm their commitment to initiatives relating to Media and Information
Literacy for all and consider this International Forum on MIL an international
platform for MIL;
2. Dedicate a week as World Media and Information Literacy Week to highlight to
all stakeholders the value of promoting and pursuing Media and Information
Literacy throughout the world. It was proposed that this should be celebrated
on 15-21 June every year;
3. Integrate media and information literacy in educational curricula both in the
formal and non-formal systems, to (i) ensure the right of each and every citizen
to this new civic education, (ii) capitalize on the multiplier effect of educators
to train learners for critical thinking and analysis, (iii) endow both teachers and
learners with MIL competencies to build up media and information literate
societies, setting the stage for knowledge societies;
4. Include the production and distribution of user-generated content (UGC), particularly youth-produced media, as part of the overall framework of MIL;
5. Conduct research on the state of media and information literacy in different
countries so that MIL experts and practitioners would be able to design more
effective initiatives;
6. Pursue appropriate follow-up to the regional consultations for the adaptation of
the MIL Curriculum for Teachers and the promotion of MIL and Intercultural
Dialogue;
7. Expand the UNESCO-UNITWIN-UNAoC Media and Information Literacy and
Intercultural Dialogue (UNESCO-UNITWIN-UNAoC-MILID) Network to include other universities representing all regions of the world; and encourage the
setting up of national, regional and international institutes or centers or clearing
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houses on media and information literacy in all regions to support media and
information literacy initiatives worldwide; making this network a driving force
for fostering MIL throughout societies at large, thus contributing to building
sustainable peace around the world;
8. Foster media and information literacy for development of local cultures and as
a platform for intercultural dialogue, mutual knowledge and understanding;
9. Ensure that media and information ethics are embedded in all curricula, and
advocate for ethical values on the part of communication, information, and media
providers;
10. Endorse the setting up of a regional MIL Institute or Center that will operate
under the umbrella of Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco,
and cooperate with this Institute/Center to enhance its international relevance
within the framework of the UNESCO-UNITWIN-UNAOC-MILID Network;
11. Convene biennial meetings of the International Forum on Media and Information
Literacy to provide a venue for continuing interactions on MIL across borders,
cultures, fields of study and professional practice. The Second Edition of the International Forum on Media and Information Literacy is proposed to take place
in 2013. The exact dates will be specified in consultation with all partners.

International seminar on media and information literacy
at the university level
In celebration of the first anniversary of the Fez Declaration on Media and Information Literacy, the Research Group on “Mass Communication, Culture and Society;”
the Laboratory of Discourse, Creativity and Society: Perception and Implications; the
Faculty of Arts and Humanities Sais Fes; and Sidi Mohamed Ben Abdellah University
organized an International Seminar on “Media and Information Literacy at the University Level” June 19-20, 2012 at the Faculty of Arts and Humanities Sais Fes, Morocco.
Objectives of the seminar

The seminar grouped teachers, activists, media specialists, journalists, librarians, and
archivists to raise students’ awareness of the vital importance of Media and Information Literacy in their academic and professional lives. It also emphasized the idea
that in an increasingly digitalized world, and in view of the explosion of information,
information literacy and media literacy form the basis for lifelong learning.
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Regional Center for Media and Information Literacy
and Intercultural Dialogue
The regional Center for MIL and Intercultural Dialogue endorsed in the Fez Declaration operates under the umbrella of Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez,
Morocco, and cooperates with the UNESCO-UNITWIN-UNAOC-MILID Network.
The objective of the center is to:
1. Promote MIL in Morocco and the Arab World;
2. Highlight the critical role media and information literacy can play in building a
culture of peace towards intercultural dialogue, mutual knowledge and understanding among civilizations;
3. Emphasize the importance of media and information literacy for social, economic
and cultural development;
4. Promote the principal that media and information literacy is a fundamental
human right, particularly in the digital age of explosion of information and
convergence of communication technologies;
5. Highlight the importance of MIL in developing countries and its effects in the
age of knowledge societies;
6. Reinforce the role of universities both as centers of knowledge and vectors of
sustainable development.

Workshops on media and information literacy for future educators
The research group on “Mass Communication, Culture and Society” affiliated with
the Laboratory of “Discourse, Creativity and Society: Perception and Implications”
organized two workshops for future and current educators February 18-19, 2013 and
March 26-27, 2014 at the Faculty of Letters and Human Sciences, Fez, Morocco with
the collaboration of the United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), Moulay
Ismail University, Morocco, and the Doha Centre for Media Freedom.
First workshop on media and information literacy for future and current educators

It is evident that today students live and learn in a world that is constantly changing.
This workshop provided support for teachers to help students think critically about
using and evaluating the vast amounts of information available to them for solving
real-life problems, abilities and knowledge that will be vital for living productively
in the 21st century.
The objective was to train teachers to be able to teach media and information literacy
to primary and secondary schools students. This workshop aimed to:
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1. Show current and future educators the importance of media and information
literacy in the media-saturated world of the 21st Century;
2. Explain to them the basic media processes,
3. Introduce them to media and information providers and the world of information
communication technologies for a better understanding of how traditional and
new media work, what impact they have on individuals and society, and how
they shape attitudes and behaviors.
4. Focus on analysis and critical thinking to make current teachers informed citizens, active users of mass media, able to read between the lines and decipher
tendencies to manipulation and distortion of information.
5. Make them aware that media and information literacy is important given the
amount of information available in contemporary society. Being exposed to a
great deal of information will not make people informed citizens; they need to
learn how to use it effectively.
6. A society that is capable to access, evaluate, use and communicate information
in an effective and efficient manner is called a media and information literate
society. When we educate our children with the necessary information literacy
skills, society becomes information literate.
The papers presented at the event were diverse in subject matter, theoretical orientation, and methodological approach. A number of key common themes and issues
were raised and discussed by different speakers and members of the audience.
Second workshop on media and information literacy

The rapid growth of media and information and communication technologies and
the explosion of information make it imperative that MIL be taught at schools as
young people are easily influenced by media and information content.
Enhancing MIL among students requires that teachers become media and information literate. In this context, the second workshop was devoted to exploring the main
modules of the Media and Information Literacy Curriculum for Teachers published
by UNESCO in 2011. This publication is designed to equip teachers with the skills
and methodology to teach MIL in class.

Study day on information literacy in the information age
The research group on “Mass communication, Culture and Society” affiliated with
the Laboratory of “Discourse, Creativity and Society: Perception and Implications”
organized a Study Day on Information literacy in the Digital Age February 20, 2014
at the Faculty of Letters and Human Sciences Fez, Morocco.
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The study day grouped teachers, researchers, activist, information specialists and
librarians to raise people’s awareness to the importance of information literacy in
the digital age.
The Internet and other communication technologies are the greatest media of
information for all people in the world. The information we are exposed to on the
Internet determines and shapes our attitudes, our understanding, our interpretation, our beliefs, and our views about the world. Although the Internet and ICTs
are a means for social and economic development, there are equally unprecedented
numbers of mistakes, prejudice, stereotypes, propaganda, defamation, manipulation,
misinformation, and many types of distortion of information.
In this context, information literacy becomes imperative to empower audiences to be
more critical and discriminating in their reception, evaluation and use of information and to develop highly critical and analytical skills to be active and responsible
information consumers. The study day tackled important issues such as key aspects of
information literacy, integrating information literacy in the classroom, citizens’ role in
the digital age, cultural literacy, computer literacy, cinema literacy and news literacy.

Study day on cultural literacy
The growing use of information technology is increasing the demand for programs
that address information and culture literacy. Such programs in the West are developed, as the rate of literacy in these countries is high. Besides, these countries enjoy
economic and political stability, which provides a healthy platform for MIL.
However, the use of ICTs in the developing countries is very complex and suffers
from many drawbacks. Today, in the Arab world, lack of literacy, lack of political
security, and lack of economic stability are a handicap for the Arabs to be media and
information literate as the programs of MIL cannot be easily implemented.
The objective is this study on culture literacy is two-fold:
1. To examine how to effectively and efficiently use ICTs in the Arab states.
2. To raise awareness on the right to access to information, the value of information
and the right of freedom of speech.
3. To foster media and information literacy for development of local cultures and
as a platform for intercultural dialogue, mutual knowledge and understanding.
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9. An Egyptian Perspective
Samy Tayie

Egypt lies in North East Africa with part of the country, the Sinai Desert, jutting into
Asia. It has long borders on both the Red Sea in the east, and the Mediterranean in
the north. Egypt has the largest population in the Arab World, exceeding 85 million
(Statistics published by the National Population Centre, 2014), living mainly along the
banks of the Nile River, which crosses vertically the heart of the country. It is estimated
that 95 per cent of the population live on only 3 per cent of the land. The capital Cairo
is home to about 18 million. Young people under the age of 25 represent two-thirds of
the population, with some 17 million being students at schools and universities.
Education in Egypt is compulsory for all children who attend government or private
schools until the age of 12. Public schools provide almost free education. Children
have to pay only a small amount of money for fees (sometimes about 10 dollars for the
whole school year). If they cannot afford these fees, they may be waved. Textbooks are
also provided for free. Children are admitted to public schools at the age of six. They
represent nearly 1.5 million students (National Population Centre, 2014). Some private
schools’ fees are quite elevated. They can go up to 20,000 US Dollars a year, as is the
case with most American and British schools in Egypt. Such institutions provide quality
education. Most public schools lack quality education because classes are overcrowded
and teachers are not highly qualified. Private and international schools follow the
American, French, British or German systems. Egyptian students usually spend up to
12 academic years in school.

Media in Egypt
Egypt has a wide range of public and private media. The Egyptian Radio and Television
Union (ERTU), which is a part of the Ministry of Information, oversees and ‘controls’
radio and television. There are three national TV channels and six local stations. Na107
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tional channels broadcast to the whole country whereas local outlets broadcast to only
specific areas such as certain governorates. Channel Two, a national station, broadcasts
mainly in English and French. It is meant to serve expatriates living in Egypt. There are
more than 20 private TV channels that sometimes compete with the official (state-run)
stations and have a higher viewership than the national channels. Viewers in the Arab
World are exposed to hundreds of satellite channels. In addition to the TV stations,
there are as many as 696 satellite outlets: governments own 97 while 599 are private
(Arab League, Statistics, 2014)1. They broadcast through 17 satellites orbiting the Arab
World. Among the state-run channels, 49 offer the usual mix of news and entertainment
fare and 48 broadcast specialized programs like education or entertainment. Egyptians
are also exposed to European, North American, Turkish and other channels. Egypt has
seven radio networks drawing listeners from across the country. One network, Overseas
Radio, broadcasts in more than 40 languages. There are local radio stations in all parts
of the country as well as private FM radio stations that broadcast mainly light fare and
music programs. They are the most listened to by young people.
On the print media front, there are three important state-run publishing houses
that produce dozens of newspapers and magazines in Arabic, English, French and
German. Private entities and political parties also publish newspapers such as Al Wafd
and Al Ahaly. It is estimated there are over 600 newspapers and magazines in Egypt,
according to Higher Press Council figures for 2011. Issuance of private and political
party newspapers is subject to the approval of the Higher Press Council, which is the
regulatory organization for print media. Egypt’s film industry and its reach in the Arab
World is similar to that of Hollywood in the West. Egyptian films and TV programs are
very popular. Most Arab TV channels rely on these programs. In other media, subscriptions to mobile phone services total 125 per cent of the total population of Egypt, as
subscribers often have more than one line, and the number of Internet users exceeds
40 million (Ministry of Telecommunications, 2013).
Young people in Egypt are in tune with new technology. They have been keen to use
the Internet since 2002 when the Ministry of Communications launched an initiative to
provide free service for all Egyptians. According to an agreement between the Ministry
of Communications and Internet Service Providers (ISPs), Internet service was made
available for all with the cost of normal telephone calls – (30 per cent of a call’s cost went
to the Egyptian Company for Communications and 70 per cent to the ISPs (Morad, 2012,
p. 76). In 2004, the government launched high-speed Internet service (ADSL), placing
Egypt first among Middle Eastern and North African (MENA) countries in terms of
Internet users. Social media soon became the most important communication vehicle
among young people (Tayie, 2014).
Since 2004, the number of young online political activists and human rights advocates
has increased rapidly and the role of social media has changed. They became important
tools to mobilize young people against the misconduct and corruption of the ousted
government of then president Hosni Mubarak. Social media have become important
and effective tools because of their speed and efficiency in enabling mobilization, instant
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feedback, and rapid actions by large numbers of people in response to socio-political
issues. Media outlets’ convergence and the ubiquity of multimedia have also contributed
to the changing scenario and landscape. For young Egyptian activists inside and outside
Egypt, social media provided an opportunity to express their views, join groups, and
engage in discussions on current events and political issues. Such discussions paved the
way for the January 25, 2011 events that took the form of uprisings to protest against
unemployment, rising prices and corruption.
Social media:
• Made it easy to reach a large number of people and keep them engaged in discussions about political issues.
• Made it possible to participate in groups and discussions without the need to reveal
one’s identity. This was a crucial issue at a time when Egyptian authorities were
paying close attention to political activities and when marshal law was enforced
for 30 years (Chebib & Sohail, 2011, p. 140).
• Enabled Egyptian youths’ political participation, which was prominently highlighted in April 2008. Egyptian activists created a page on Facebook to plan and
organize a general strike of workers in textile factories at Al Mahalla Al Kobra (a
governorate north of Cairo) to protest against their low wages and deteriorating
working conditions. Thanks to the use of social media, more than 70,000 protesters
participated in the action that was terminated decisively by security forces who
used tear gas to quell the demonstration. It is worth noting that the number of
Internet users jumped from 1.5 million in 2004 to 13.6 million in 2008.
In 2009 a young Egyptian university student and activist called Mahmoud Al Heeta
created a group on Facebook called Al Baradei for President in Egypt. Tens of thousands
of young Egyptians joined the group that was transformed into a popular movement to
support Mohamed Al Baradei to be Egypt’s new leader. Al Baradei was a famous political activist who was admired by many young people. He was the head of International
Atomic Energy Agency (IAEA) for more than eight years and when he retired he came
back to Egypt and form an opposition movement against the Mubarak regime. He succeeded in recruiting supporters among young people who were fed up with corruption
and deteriorating economic conditions.
In 2010, Wael Ghoneim, another young Egyptian activist, who worked for Google,
created a new pro-Al Baradei website. The number of young followers exceeded 100,000.
When Al Baradei created an account on Twitter, he attracted more than 10,000 followers
in a short period of time (ibid). In June 2010, Ghoneim created another Facebook page
entitled We Are All Khalid Saeed in the wake of Egyptian police’s torturing to death of a
young man from the port city of Alexandria, and aimed at persuading people to rebel
against police brutality and corruption. Ghoneim then expanded the page’s activities
and discussions to protest against violations of human rights in Egypt and police misconduct. Followers of the page exceeded a quarter of a million in September 2010. The
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followers reported news, exchanged information, and shared photos and video clips
in support of an uprising. This page had more of an impact than any other medium
or source of information in Egypt. Young followers relied on this website to organize
gatherings and street demonstrations. When the number of followers reached 365,000,
they called for street protests to rebel against injustice and police brutality (Masin, 2011,
p. 19). Young people responded with fervor.
During the events the Egyptian government shut down the Internet and mobile phone
connections from January 28 to February 1, 2011, a clear admission of the strength of
social media and the Internet in mobilizing young people. Despite these measures, the
number of followers of the webpage We Are All Khalid Saeed jumped from 365 000 to
640 000. After January 25, 2011, the number of Internet users in Egypt increased by 1.9
million in 2011 (Tayie, 2014), reaching 23.1 million, and the number of Facebook users
also rose by a million, reaching 5.2 million for that period. Meanwhile, the number of
Twitter users in Egypt jumped from 26 800 to 44 200 in 2011. More than 8.7 million
webpages on YouTube were viewed during the last week of January 2011 (Lou, 2011, p. 2).

Media and information literacy in Egypt: late initiatives
Media and information literacy in the Arab world lags behind many other countries. By
the turn of 21st Century, university students began knowing about this concept. More
than 1,200 international participants, including representatives of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the European Commission attended a conference organized by the Mentor International Association for
Media Education and sponsored and launched by the late Saudi King Abdullah Bin
Abdel Aziz. Participants, mostly from the fields of academia and the media, took part
in the event that introduced the “new” concept of media literacy in the Arab world.
The more inclusive media and information literacy (MIL) concept is still not very
well known. It is more common to use ‘media literacy’ than ‘media and information
literacy’. Following this key regional event, a few initiatives emerged in the Arab world,
promoted by the Arab Bureau of Education for the Gulf States, the Doha Centre for
Media Freedom, and, universities and schools of journalism in the MENA region.
In the last few years, from the turn of the 21st century, a few initiatives related to
media and information literacy took place in Egypt. Five important initiatives from the
event worth are mentioning:
1. The introduction of MIL as a curriculum in university education
In 2005, the Faculty of Mass Communication at Cairo University introduced a course on
Media and Information Literacy for undergraduate students. Other public and private
universities followed suit. From the year 2000, I believe MIL has been taught at all 18
public and 29 private universities in Egypt. Additionally, a few M.A. and Ph.D. theses
were conducted in the field of MIL.
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2. The introduction of MIL to young journalists, information specialists, and researchers
In line with UNESCO’s policy to promote media and information literacy globally,
Cairo University organized a workshop for young journalists, information specialists
and researchers in collaboration with the Autonomous University of Barcelona and with
support from UNESCO. The three-day workshop (February 14-17, 2013) was initially
planned for 25 participants, but because of high demand from the target groups, it was
expanded to accommodate 65 persons from different Arab countries. Two trainees
from Afghanistan and Ghana were also among the participants. An important outcome
was extensive media coverage of the event and media and information literacy in print,
radio and television outlets.
3. The production of a MIL teaching kit
Cairo University, in collaboration with the Autonomous University of Barcelona and
support of the UNESCO Office in Cairo, produced a kit aimed at making available
resources for university professors to use in their teaching of MIL courses at different
public and private institutions.
The kit includes materials on the following:
Intercultural Dialogue and MIL (cultural diversity and MIL, stereotyping, reconstructing stereotypes, media cooperation);
New Media and Young People (the use of media, social media, risk and advantages);
Global Experiences in MIL;
Media and Information Literacy: Curriculum for Teachers (the UNESCO Curriculum, Media and Information Curriculum around the world: case studies);
An Introduction to Media and Information Literacy (definition, historical perspective, global framework, media and information literacy in formal learning);
Media Values and MIL (analyzing the news, entertainment, advertising, political
persuasion);
How to implement Media and Information Literacy Curriculum (Methodology
and Resources);
Freedom of expression and MIL;
MIL in the school (New languages and codes, new learning spaces, new learning
approach, MIL competencies);
Impact of status of Freedom of Expression and Press freedom on MIL in MENA
countries;
Eleven teaching videos;
List of available resources.
4. MIL for secondary school teachers
The Faculty of Mass communication at Cairo University, in cooperation with the United
Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), organized a two-day workshop (November
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19-20, 2103) for secondary school teachers in Egypt that was attended by 34 participants
from different parts of the country. Representatives from the Ministry of Education also
attended the workshop that dealt with different areas of Media and Information Literacy
(MIL). The first day included three sessions on the concept of MIL, and planning for
media and information literacy in schools’ curricula (the strategies and the challenges).
The second day included four sessions. The first was about the media and information literacy and representing media from different cultures. The second session was
about applying the media literacy program in schools. The third session was on who
is to produce media material for children. The fourth session dealt with training and
basic media production. The closing session was open for discussion and questions
from participants as well as suggestions on how to improve the education process in
Egypt using the media literacy program.
5. MIL for senior students at Cairo University’s Faculty of Mass Communication
In collaboration with Filmpedagogerna of Sweden (an associate member of UNITWIN),
a network of universities was created in Fez (Morocco) in 2009. The network’s main goal
is to encourage collaboration among member universities. Cairo University organized a
two-day workshop for senior students. They were trained on MIL and the production
of media materials, some of which were presented on Media Education Day in Sweden
on January 29, 2014. The materials were well received by the Swedish audience.

Challenges to, recommendations for, the future of MIL in Egypt
The main challenge to media and information literacy in Egypt lies with policy makers.
There is no policy on the matter. Some scholars and experts tried to include representatives from the Ministry of Education and Ministry of Higher Education in most of
these activities but the problems and obstacles usually came from policy makers and
those working at the Ministry of Education. Another challenge is related to the lack of
awareness about media and information literacy. So there is a need to work closely with
media people, to encourage them to publish and broadcast more information about the
matter and to engage with them. It is hoped international organizations such as UNESCO
and UNAOC will try to influence the Egyptian government to adopt policies on MIL.

Note
1.

Editors note: reference not found.
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10. A Jordanian Perspective
Yasar Durra

My first encounter with the term MIL (Media and Information Literacy) was during
discussions with UNESCO in 2012, while working on developing ideas for a series of
European Union-funded training workshops to enhance professional and accurate media reporting on the electoral process in Jordan1. Prior to that, MIL for me was a series
of fragmented values and goals taught within different media training curricula that did
not include young school children. The term has now become part of the jargon used
by staff and students at the Jordan Media Institute (JMI) and has assumed ever-greater
momentum as students are regularly invited to take part in MIL Workshops. JMI’s training programs were aimed at mid-career journalists and young users of social media.
Such training comprised most of the values, if not all, presently grouped under MIL.
In 2013, the term assumed even greater weight and importance for me. I was invited by UNESCO to participate in the Abuja, Nigeria, 2013 launch of the Media and
Information Literacy Global Network (GFPML), a/k/a the Global Forum for Partnership on Media and Information Literacy)2. The Forum’s theme was “Promoting Media
and Information Literacy as a Means to Cultural Diversity.” The presentations and
discussions at the conference sessions and outside were an eye opener and revealed
the extent of work needed in the part of the world I represented. Unfortunately, other
more immediate training priorities due to the technological upheaval the media were
undergoing, and the absence of a MIL platform in Jordan, reduced the topic to a serious aspiration. The extent of my involvement in MIL training programs at that stage
was confined to promoting the concept and asserting the great urgency with which
it needed to be embraced by educators and parents. I made it a point to underscore
the importance of the issue in every interview, meeting or talk I gave to students and
visitors to the Jordan Media Institute. Since I started searching for evidence of MIL
in Jordan, I came across United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) training
manuals in the Arabic language. They were well written in user friendly Arabic and
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did not vary much from the manuals we use to train young journalists except in being
more comprehensive and extensive.
Furthermore, following interviews I conducted with Ghada Kakish who is currently
involved in MIL educational programs, her response can only be described as passionate
engagement in the subject. She finds the manuals to be most adequate. She described
the fulfillment and great satisfaction of the teachers, students and parents involved in
the MIL programs she supervises.3 Although there is no national database or reference
to seek information on MIL programs implemented in Jordan, UNESCO-Amman and
active NGOs led to a trail of limited activities and programs carried out in the country.
The Ministry of Education does not implement a MIL curriculum. However, a positive indicator was the comments by ministry officials that appeared in the press in 2007
supportive of MIL programs and values.4 Inquiries made by phone to the ministry were
met with encouraging replies of positive intentions to integrate MIL in the curriculum
but without a definite date.5

Integrating MIL in the curriculum
During the last few years, successful MIL training initiatives took place. In May 2013, The
National Commission for UNESCO and the Arab Women Media Center collaborated
to incorporate media and information literacy into the Jordanian school curriculum by
providing high school teachers and students the training to gather, analyze and utilize
information.6 The project targeted 40 male and female students aged 16 and 17 from
four UNESCO Associated Schools representing the northern, central and southern
regions of Jordan. Officially titled “Integrating Media and Information Literacy into
Jordanian Schools,” the project consisted of two phases. The first was training teachers
who would be involved in the project, followed by a second phase during which specialists and teachers provided hands-on training to the students on journalistic writing
skills, debating techniques, web search, website development, and, management and
dissemination of information through modern media tools.
The aim of the project was to demonstrate a MIL activity and raise the profile of the
topic to support a curriculum planner in its adoption in the Jordanian curriculum so
that it can be taught on a sustainable and impactful basis. The project was funded by the
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) in its goal to promote
an enabling environment for freedom of expression, with a special focus on the Arab
region. The highlight was a public event marking the end of the program in which two
teams competed in an open debate that was attended by high-ranking officials from the
Ministry of Education, observers, representatives of NGOs, and members of the public.
As a witness to the event, the enthusiasm displayed by teachers, trainers, students and
the audience underscored the importance of MIL to the ministry officials attending the
event and the public at large. The success achieved demonstrated the positive impact it
had on the students who took part in the exercise and who displayed remarkable open
mindedness and tolerance in their debating skill.
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MIL training and workshops
UNESCO’s efforts extended to encompass training of journalists and young social
media activists in partnership with the Jordan Media Institute in a project to enhance
the quality of media reporting for the 2013 parliamentary elections. The workshops,
which were EU funded, concentrated on training journalists on independent media
coverage of elections. They covered key topics such as understanding Jordan’s elections
laws, as well as a review of elections and democracy practices in Egypt and Lebanon.
The training also focused on comparison of Jordan’s election laws with international
standards, elections from a gender sensitive perspective, and guidelines to independent
and professional election coverage.
For the young activists in the governorates, the workshops focused on basic news
writing and other journalistic skills in covering elections, interviewing techniques, and
examination of candidates’ election manifestos’ credibility, requiring basic research skills
to help pose informed authoritative questions. The training involved brainstorming with
the participants and helped them focus on urgent priorities in their respective local
communities. Other partners were involved in different components of the project such
as Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) and Community Media Network
(CMN), a not-for profit organization aimed at raising the level of cooperation within
the same society and stimulating the development of communications between citizens
within it. The combined effort gave impetus to enhanced independent coverage of the
elections in a more professional manner than in previous elections.8
UNAOC also contributed to the training activities in Jordan with a two-day workshop
in April of 2013. The theme was Digital Tools for Newsgathering and Reporting Across
Cultures and was held at JMI, for a group of editors, journalists and bloggers from the
Middle East North Africa (MENA) region. UNAOC and Google, in partnership with the
World Bank Institute, created an environment during the workshop, for the participants
to interact and acquire new skills and tools that strengthened their ability to communicate
across different cultures. They learned many supplementary skills and approaches to
online journalism using Google tools, Google maps, infographics and advanced browsing and search skills.7 It was a good learning experience in view of the number of expert
speakers and trainers who over the course of the two days introduced new skills and
tools that participants could make use of and impart to their colleagues and trainees.8
The most extensive and long-term MIL-focused training in Jordan, however, took
place in 2006 as part of the Newspapers in Education NIE Development Project. It was
supported by Norske Skog, the Norway-based newsprint producer and was implemented
by the World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA). The Center
for Defending Freedom of Journalists in Jordan (CDFJ), also in partnership with the
Jordanian Ministry of Education and three leading daily newspapers, Ad Dustour, AlRai, Al Ghad, and the mobile telephone service provider Zain also cooperated for the
most serious MIL program yet. Twenty teachers were selected from 25 participating
schools at the initial phase of the project (five schools eventually opted out leaving 20
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active members). Teachers were trained for a period of three days on the use of tools
prepared by WAN-IFRA. A weekly period was dedicated to NIE in each of the 20 schools
participating in the program. The newspapers supplied the schools with daily editions
for the use of students participating in the NIE classes. A “Press Club” was established
in each of the schools, and a wall newspaper and school morning broadcast became a
part of the club’s responsibility.
In one of the participating girls’ schools in Amman, the students purchased a video
camera and production of videos started almost immediately. Topics ranged from
female harassment to other gender-related issues. Another school composed a special
Press Anthem. Enthusiasm was huge and the learning curve of participating students
improved greatly according to parents interviewed after the program ended. WAN-IFRA
also organized a Training of Trainers (T.O.T.) program for teachers. The new trainers
held eight workshops, attended by teachers from different parts of Jordan. The topics
designed for training were drawn from local issues. Three teachers collaborated in
writing a guidebook for NIE, which was distributed to teachers. The reaction of some
students who participated in the program, as recorded in the video report they produced,
indicated a heightened sense of curiosity and a growing-up experience as a result of
sharing a product thought to be the domain of adults. Parents of participating students
reported that their children had matured and the project’s coordinator, Ghaith Shoqairi,
said they had improved their reading skills. Aralynn MacMane, WAN-IFRA’s project
coordinator said: “What began with 25 government schools in and around Amman
has now expanded to 170 governmental and private schools all over Jordan. By 2010,
more than 6,000 classrooms were doing NIE.” The project also created a national team
of teachers who could train their colleagues in NIE. Two of those teachers, Raja’a Al
Khatieb and Ghada Kakish, became WAN-IFRA Teacher Ambassadors and explained
NIE to media executives attending WAN-IFRA’s Arab Free Press Forum. “Media are no
longer only used by politicians and politics, all people use media as a source of know
ledge and to engage in the political scene,” said Nidal Mansour, executive president of
the CDFJ, who led the project. “Media are now present everywhere – in homes, cafés,
at work – and they should also be present in schools and in classrooms.”9
Private schools were the principal long-term beneficiary of the program. Almost
all major private schools have introduced MIL classes and show great commitment to
its sustainability and values. The Jubilee School is one of the success models for MIL
implementation in Jordan. The staff has embraced the ideals and the idea as they noted
marked improvement in students’ reading skills, general knowledge and critical thinking,
according to MIL teacher Ghada Kakish. To this end, the school uses a variety of tools
to reinforce MIL values. It also supports and promotes musical activities and school
plays that enable students to gain profound understanding of various forms of expression. During student council elections in September 2014, students simulated campaign
activities of a real election. Candidates published their manifestos and engaged in serious
mature debates to explain or defend what they had declared to be their action plan if
elected. Advertisements and posters carrying slogans were posted around the school.
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Parents were invited as observers to ensure the fairness of the process.10 Other private
schools have also conducted similar exercises successfully. However, the vast majority of
schools and particularly those in remote parts of the country can barely offer the most
basic services to students due to limited resources and rapidly expanding student numbers given the unprecedented population growth and an influx of refugees from Syria.

Democratic Empowerment Program
By virtue of its precarious geo-strategic position and location, Jordan is extremely sensitive to developments in neighboring countries, which can best be characterized at this
juncture of history as unstable and dangerously volatile. The steady flow of refugees,
whose numbers vary from one day to the next and depending on how the calculations
are made, are in excess of 615,000 for those registered, according to the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR). Substantial unregistered numbers
have settled outside refugee camps in towns and villages. Schools in northern Jordan,
in the vicinity of the Syrian frontier, have suffered the most as their infrastructure and
resources were never designed to withstand such a population explosion.11 The already
limited resources have been stretched to the limit, altering priorities and shifting attention to daily survival issues.
However, a major initiative by the King Abdallah II Fund for Economic Development
has launched programs whose goals converge with those of MIL. The Fund’s activities
include debating clubs in schools, democratic empowerment programs, responsible
citizenship through active participation, and embracing open minded approaches to
culture, the arts and philosophy, which were considered necessary educational luxuries
in recent years. According to Yousour Hassan, the Democratic Empowerment Program
manager, 1,800 students in the 14-17 years age group participated in the debating clubs.
The pilot program, which comprised 92 schools, was based on guidelines drawn after
23 brainstorming sessions with teachers. The Ministry of Education supported the pilot
project by dedicating two class periods weekly, for a whole semester. They revolved
around values of tolerance, enlightened intellectual discussion, and meaningful debate
where emphasis on disagreement and constructive opposition were based on positions
grounded in fact, not impressions, hearsay, or populism. The program also targeted 6,500
students with poor reading skills during the same period and yielded satisfactory results.
During the summer of 2014, 44 Ministry of Education summer camps provided a
healthy environment for youth to discuss wide-ranging issues. They touched on matters
that covered local pressing issues in the framework of nurturing democratic practices
to broad cultural topics such as poetry, music and the arts. One thousand three hundred and twenty students participated in the discussions over the summer period. The
experience provided program officers a valuable opportunity to appreciate the issues
that mattered most to students and served as an indicator for planning similar future
events to meet the program’s objectives. Students had someone listening attentively to
what they were saying for a change, instead of being at the receiving end of lectures from
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grownups. Many felt a certain degree of fulfillment and some felt empowered, having
learned about their rights. Others felt the experience had turned them into responsible
grownups able to participate in making decisions that affect their lives when electing
competent candidates to represent them in local councils and municipalities. Under
the same program, other initiatives were launched such as Khan Al Funoun, a festival
activity designed to stimulate appreciation of the arts. Artists, poets, musicians from
different parts of the country and the region were invited to perform. Young people
who live in remote parts of the country and who were unable to participate were bused
from their towns and villages for the day to attend the events and interact with young
people from different parts of the country.
Another novel activity was the Hakawaty Festival, an enabling environment for people
with special narrative skills to entertain the public with stories from their heritage or
improvise and develop stories based on heritage themes. The events were well attended
and held in busy and much frequented parts of the capital that attract a young age group.
The events and activities created a positive atmosphere where people communicated
through a medium that was the domain of the television screen. In another bold experiment, a Speakers Corner was established at Al Hashimiyah University in Zarka. A blog
with guidelines was set up by the students. The topics were announced in the blog and
once a week, students gathered and spoke freely to a crowd of curious Speakers Corner
listeners. The event picked up momentum and became a regular feature of student life
at the university. It enforced the principle of free expression, encouraged enlightened
debate and fostered an ambience of friendly cordial challenges instead of violence and
confrontation, a feature that had plagued some universities in recent years and resulted
in the occasional loss of life.12

NGO’s Building MIL skills
On the NGO front, activities take place on a regular basis. Unfortunately there are no
surveys or data available on the number of activities, their precise nature, or numbers
of participants. The NGOs selected are the most visible at the national level. However,
It is hoped that the work which the Information Research Center (IRC), the King Hussein Fund on a National Youth Survey of Jordan, with funding from the United Nations
Children’s Fund (UNICEF), will be nearing completion after over a year of focus groups
and the careful creation of survey tools to ensure quality assurance of the research conducted. The survey tools will be available for the collection by Jordan’s Department of
Statistics: this important contribution will provide credible and representative information on the diverse issues that Jordanian youth face today. The tools were redeveloped
in the context of the post-Arab Spring world, so the survey will provide insight on
youth civic engagement, political awareness, job readiness after education, and other
elements related to their aspirations, perceptions, and opportunities in today’s world.13
One of the innovative and active NGOs is MO7AKA, meaning Leaders of Tomorrow – a youth-led independent non-profit organization, active since 2007 in Jordan and
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regionally. In the absence of a national MIL policy or program, it works energetically
on different initiatives that deliver a number of MIL objectives. The most relevant MIL
initiatives are Fadfed,14 meaning “Let it Out,” and MO7AKA. Fadfed is a youth initiative
that provides an open, low-key and free platform to encourage citizens to creatively
express their opinions on sensitive issues on white papers in public places. By livetweeting these opinions to decision makers, experts and officials, the citizens bridge
the gap between the offline and online communities, hold decision makers accountable
and keep experts in touch with the grassroots. Citizens also document public opinion,
analyze it and write qualitative scientific research and reports. MO7AKA is a creative
initiative that gets youth in an intense, mind-changing experience and builds their
critical thinking and problem-solving capacity through a simulation and role-playing
environment that provides eye-opening experience on human rights issues and contentious social and political subjects in an unconventional public space.15
In October 2014, Jordan Media Institute (JMI) trained 30 young students in a program
funded by the Jordan River Foundation on basic social media and journalism skills.
It incorporated components consistent with MIL culture. The participants who came
from remote communities, received intensive training in critical thinking, evaluation
of media and information sources, narrative skills that enabled them to produce basic
reports using their mobile phones, in addition to simple slide shows and blogging on
community issues. The program also focused on elections culture and democracy and
how to evaluate and report on local municipal affairs. In the course of their stay, they
visited a newspaper, a television station and a high-tech computer and IT facility where
video games are designed. It is hoped that such a program will empower the participants
and raise their awareness of local issues in their communities and empower them to
blog and produce reports for social media outlets. JMI, in collaboration with Journalists for Human Rights (JHR), launched the Amman-based project Expanding Public
Dialogue on Human Rights Issues. The project, which is supported by the U.S. Middle
East Partnership Initiative (MEPI), includes mentoring and training journalists, journalism students and representatives of civil society organizations on the power of data
to help “make this dialogue more effective and informed.” Designed and managed by
JHR, Canada’s leading media development organization, and implemented by the JMI,
the project was meant to engage two more local partners: Community Media Network
(CMN), a media and community radio organization, and the Centre for Defending the
Freedom of Journalists (CDFJ), a regional press freedom organization based in Amman.
At the core of the project is the use of data journalism tools to run major investigations on human rights issues. The initiative is supported by the use of “a citizen reporting
crowd-sourcing tool developed by CMN – the first in the Arab world – which aims
to help a more informed and participatory public dialogue on these issues.” CDFJ will
be facilitating the communications training and public engagement elements of the
project. This project will support journalists through training and tools, including
closely tracking a breaking story, reaching out to the public via snap polls, gauging
civil society’s mood about key issues. On the research and training side, the project will
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develop curricula to increase data-driven reporting on human rights, and monitoring
media coverage of human rights issues.16 JMI’s involvement in the implementation of
this program will give momentum to its leadership of MIL campaigns along with its
active partners The launch of its fact-check website Akeed with the support of the King
Abdallah II Fund for Economic Development, will equip more students and journalists with tools and skills to consolidate future MIL programs. The website has already
contributed to creating a culture of awareness of the need for accountability, the right
of access to information, and the application of professional criteria in content analysis,
thus contributing to raising media standards and underscoring the importance of good
journalistic practices.17

Recommendations
In the present unsettled climate in the region where blame is laid on the failure of education systems to address the issues of pluralism, freedom of expression, and the right
to information, it is imperative for the Ministry of Education to integrate MIL in the
national curriculum as a matter of priority. Such a move, accompanied by a visibility
campaign in the national media expounding MIL’s attributes and impact on youth in
the promotion of harmony and tension reduction will go a long way towards preparing
young people to play their part in the democratization of society. A vigorous campaign
to mobilize parents and civil society organizations to take interest in supporting MIL
programs would accelerate its implementation and encourage its adoption by teachers and schools. The impact will manifest itself in improved reading skills, expanded
horizons, critical thinking and the development of an inquisitive mind. It will enhance
acceptance of differences of opinion, and encourage free uninhibited self-expression
and respect of human rights. The Jordan Media Institute, the Press Syndicate, media
departments at universities, private schools that already implement MIL programs as well
as NGOs and UNESCO, would be natural partners in such an endeavor. Their united
drive would support the Ministry of Education in its efforts to introduce MIL and in
securing additional financial appropriations needed to this end. The national media:
principal newspapers, news websites, social media, radio and television stations, should
all be lobbied to provide sustained exposure and support to the project.
UNAOC curricula and modules provide a rich and ready-to-use resource of material
for schools and teachers. In areas where there is limited connectivity, NGOs and civil
society volunteers can be invited to help. Poor Internet coverage in some areas should
not be a pretext for delaying decisions to accelerate the introduction and institutionalization of MIL in schools. The current crisis in the Middle East gives impetus and
urgency to decision makers and major donors interested in peace and stability in the
region to support the scheme.
T.O.T. and training programs for teachers and administrators will need to be addressed. There is no shortage of innovative means to achieve tangible outputs. Criteria for
the assessment of outputs and the program’s impact should be developed simultaneously.
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Schools with established experience in MIL should be invited to share their experience
and contribute their know-how in the development and implementation of the project.
Their achievements should be lauded and given a high profile and acknowledged by
the local media and civil society. The public should be made aware of the value of their
pioneering efforts to give them further encouragement and incentive to consolidate
and expand their existing programs.
The setting up of an MIL digital teaching platform by the Ministry of Education
would be a cost effective means to launch the program. It would provide resources
needed for its efficient implementation by making needed educational material readily
available to schools throughout the country. It would also help the program’s administrators measure and evaluate its impact and provide a feedback channel for comments
and constructive suggestions from students and teachers. The student discussion topics
would be carefully selected and designed to nurture the generation and formulation of
questions that enrich and enlighten. The skill of formulating questions would create
awareness of the drawbacks of intransigence, hate and bigotry.
The daily school broadcast, part of Jordanian students’ diet, is an opportunity that
should not be missed by the ministry to promote MIL education. It is an opportunity
to weave MIL values into the content of the schools’ broadcast with content designed
to inform, stimulate and inspire with narratives that fire the imagination. Resources
can be dedicated so that schools can access new ideas and fresh material for the daily
broadcasts with a leitmotif of human rights, freedom of expression, the bounty of pluralism, and responsible citizenship.
A new dynamic format for these broadcasts incorporating content streaming from
different parts of the country, with MIL in the foreground, would turn these broadcasts
into an agent for change that would, hopefully, chart the way for young generations to
live in peace and harmony with themselves, “the other,” and the rest of the world.
A report on the state of education in Jordan released to the national daily Al Rai on
October 4, 201418 presents a huge challenge to the people, the government and international community to allocate resources to save the present generation.
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11. An Omani Perspective
Naifa Eid Saleem

At a time when the importance of the media’s role is being increasingly felt in modern
times by society and peoples it is important to develop Omani media to undertake
their mission of developing citizens’ capabilities and enlightening them about their
key role in building their nation.
In some instances, information may be undeclared, costly to assimilate, or difficult
to interpret (Shinnick & Ryan, 2008).

Today information plays a key role in strengthening and reinforcing rulings by decisionmakers. Without the appropriate information for the right person at the right time, decision making can be off track as the process of taking decisions is no longer dependent on
experience or hunches alone but on the availability of reliable data from diverse sources.
In today’s ubiquitous information environment, no institution can afford to do without
modern sources of data. Rather, most institutions compete to establish in-situ libraries
and centers to provide and deliver accurate and appropriate sources of information for
decision-makers and other beneficiaries.
According to the International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA), access to information is possible through three steps: 1) observation and experimentation; 2) conversation, dialogue and communication with other people; and, 3)
consultation of data storage and memory vehicles, namely data centers and institutions
as well as libraries (IFLA, 2014). Not long ago accurate and important data were kept
secret from citizens, notably concerning health, consumption and salaries. Failing to
inform citizens led them to lose confidence in higher authorities. Citizens were denied
the right to express themselves freely. The development of ICTs and the huge flow of
information has made it easier for civil society actors to share information with each
other, which Sultan Qaboos addressed at the Council of Oman in November 2008 when
he said: “Information and communication technology have now become the key engine
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propelling development in the third millennium, which is why we have focused our
attention on finding a national strategy to develop the skills and abilities of citizens in
this domain with the aim of furthering eGovernment services.”1
In the wake of the Arab Spring in 2010, with citizens in most Arab countries implementing what they considered their fundamental right to freedom of expression
and to livelihood, some of them did not express their legitimate rights in a proper and
systematic way, and instead became unruly, as noted by Calkins (2013). He believes the
Arab Spring provided the Arabs with the first opportunity in decades to have their voices
heard, but that the establishment of new governments and constitutions is ongoing and
several countries are facing a backlash regarding freedom of speech. The correct and
effective way to provide citizens benefiting from government services with appropriate
skills and information is through Media and Information Literacy” (MIL). MIL includes
knowledge and behaviors as well as the skills to:
1) Access needed data;
2) knowing when to obtain them;
3) how and where to get them;
4) how to analyze them, criticize them, and arrange them;
5) and, most importantly, how to use them ethically.
The MIL concept goes beyond information and communication technology to include
learning, critical thinking, analysis and interpretation skills inside and outside the
scope of learning and teaching. As for sources of information, the concept includes
oral, printed and digital data from various sources (IFLA, 2014; Van de Vord, 2010). To
help Arab and other countries learn and properly implement Media and Information
Literacy by empowering citizens, the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) produced the Media and Information Literacy Curriculum for
Teachers2 that covers the following:
Key elements of information literacy:
1) Define and articulate information needs
2) Locate and access information
3) Assess information
4) Organize information
5) Make ethical use of information
6) Communicate information
7) Use ICT skills for information processing
Key elements of media literacy:
1) Understand the role and functions of media in democratic societies
2) Understand the conditions under which media can fulfill their functions
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3) Critically evaluate media content in the light of media functions
4) Engage with media for self-expression and democratic participation
5) Review skills (including ICTs) needed to produce user-generated content
The objective of this article is to shed light on the following points:
1) Media and information in the Sultanate of Oman and their links to the Media
and Information Literacy curriculum.
2) The Ministry of Education and its role in promoting media and information
literacy initiatives.
3) The Ministry of Higher Education’s institutions and the culture of media and
information literacy.
4) Introduction to the Media and Information Literacy curriculum.
5) Arab intellectual output and the culture of media and information literacy.
6) Convergence of the Media and Information Literacy curriculum and the Sultan
Qaboos University curriculum.

Media and information in the Sultanate of Oman
and its link to the Media and Information Literacy curriculum
Most Arab countries have a Ministry of Information, which is separated from the Ministry of Culture. In Saudi Arabia it is called the Ministry of Culture and Information, in
the United Arab Emirates it is the Ministry of Information and Culture, in Qatar the
appellation is Ministry of Culture, Arts and Heritage, in the Kingdom of Bahrain it is
called the Ministry of Culture. In Oman, there is a Ministry of Information and another
entity called the Ministry of Heritage and Culture, in addition to an IT body whose
aim is to “transform the Sultanate into a sustainable Knowledge Society by leveraging
Information and Communication Technologies to enhance government services, enrich
businesses, and empower individuals.”3
Regardless of their names, the ultimate goal of Oman’s ministries and public agencies
is to provide citizens and residents with accurate information in addition to helping
people process information and develop critical and analytical thinking. On closer
inspection of proposals and initiatives launched by the above-mentioned ministries
and agencies, it seems none ever suggested adoption of a systematic curriculum on
media and information literacy. Arming citizens with media and information literacy
is a fundamental human right and one of the civil rights that have emerged in recent
times supported by digital technology. The importance of this curriculum is its call
for social integration and the bridging of the information gap between rich and poor
(IFLA, 2014).
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The Ministry of Education and its role in media
and information literacy initiatives
In addition to the Ministry of Information, the Ministry of Heritage and Culture and
the IT body, the role and mission of educational institutions should not be overlooked.
The latter provide information and communication literacy skills, namely where to
find and how to select information. If a media and information literacy curriculum is
absent from the early stages of education, it should be incorporated into undergraduate,
not graduate, studies. It is recommended that the curriculum accompany the student
from the first educational stages without delay. What matters is to introduce it sooner
or later. Despite the absence of a curriculum on media and information literacy, probably because its content does not match any existing program, the institutions and the
schools of the Ministry of Education are equipped with so-called learning resource
centers that are an equivalent of school libraries.
Since he came to power, Oman’s Sultan Qaboos has paid special attention to the
development and modernization of education, notably the establishment of school
libraries. From nine school libraries in 1977, the number increased to 134 in 1990
spread across the country’s provinces and regions (Ministry of Education, 1990). In
the academic year 1998-1999, the Ministry of Education implemented the primary
education system in 17 schools aimed at providing a quantum leap in education, to
ensure quality outcomes and keep up with the explosion of knowledge and technological developments (Al Hanai 20074). The new education system consisted of allocating resources to establish a learning center in each school to replace the traditional
library and provide a technological environment and a variety of information sources.
If the content of the proposed ‘Media and Information Literacy’ course does not correspond with the Ministry of Education’s specific guidelines and benchmarks, the
Learning Resources Center is expected to provide the course as it is directly linked to
the media and information programs following approval by the Ministry. It appears
from the above-mentioned key elements of media and information literacy that they
help individuals effectively process information and have a clear picture about media,
as the curriculum focuses on providing technological skills as well as the capacity to
ethically evaluate, organize and use information. A survey of undergraduates by the
author on the ethical use of the Internet revealed that students had no reservations
about exchanging passwords to access online content despite their awareness of their
unethical behavior (Saleem 2013).

The Ministry of Higher Education’s institutions
and media and information literacy
If learning resource centers affiliated with the Ministry of Education do not offer this
curriculum, Sultan Qaboos University – the only public university – or private institutions such as Sohar University, Nizwa University, Dhofar University, the German
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University of Technology or other institutions of higher education, should incorporate
the curriculum within their education plans and make it a requirement for all students.
The study plans of those universities were reviewed.
Both departments offer requirements related to media and society, and media and
technology. At Sultan Qaboos University, the Media Department offers the following
required courses:
Table 1.

Required courses related to media and information at the Sultan Qaboos
University Media Department

Required Course

Semester

Credit Hours

1

News in the Media

2

3

2

Radio & TV Technology

4

3

3

Media Law & Ethics

7

3

Table 2.

Course Name

Required courses related to media and information at the Sohar University
Journalism and Media Department

Required Course

Semester

Credit Hours

1

Course Name
Media & Society

2

3

2

Institutions & the Role of Media in Society

2

3

3

Communications & New Media & Society

2

3

The Department of Information Studies at Sultan Qaboos University offers a course
called Information Awareness. Sadly, despite its importance in introducing students to
accessing, organizing, evaluating, and using information through different sources, it
is an elective, not a required, course. No private universities mentioned above include
a Department of Information Studies, hence the need for such an entity to play a role
in providing society with the requisite information awareness skills.
Mohamed (2008) undertook a study on universities that offer information awareness
courses namely, Maricopa Community Colleges in the U.S. State of Arizona, Dakota
State University, and Oregon State University in the United States of America. These
institutions demonstrate their commitment to the inclusion of information awareness
skills within the academic plan where instructors are required to teach the course in
an effective way in collaboration with information experts.
There is no real course on media and information literacy at Sultan Qaboos University or private institutions. Required courses in the Media or Information Studies
Departments at that university focus on each major’s specialty separately. There is no
single course that combines contents and components from both.
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Introduction to the UNESCO Media and Information
Literacy Curriculum
This researcher was introduced to the Media and Information Literacy curriculum in
June 2011 while attending the first International Forum on Media and Information
Literacy, organized by UNESCO in cooperation with the Educational, Scientific, Islamic
Organization and Cultural Organization (ISESCO), and the Arab Bureau of Education
for the Gulf States in Fez, Morocco.
During the forum, the curriculum was distributed to the teachers. The curriculum
focuses on information and media from the perspective of understanding the role and
functions of the media in democratic societies, critically evaluating media content in
light of their functions as well as engaging with media for self-expression and democratic participation. Additionally, it is good to have a well thought out curriculum that
addresses the use of information and communication technology skills in information
processing. We need for our teachers and students to be aware of how to communicate
information, to know its sources, to assess it, to define it, and most importantly, to make
ethical use of it. Unfortunately, I could not, in my capacity as a researcher interested in
the elements and basics of media and information, undertake research related to the
curriculum. But in one instance I addressed ethics in dealing with the Internet, and
in another examined the various behaviors of undergraduate students in dealing with
information in a changing technological era.

Arab Iintellectual output and media and information literacy
There is a shortage of intellectual content in the Arab world addressing this curriculum,
its basics and its components. The author could only find a conference held in Qatar in
June 2013 that recommended the teaching of sound media literacy in a comprehensive
way to help young generations avoid the negative consequences of the media5.

Convergence between the curriculum on Media and Information
Literacy and the requirements at Sultan Qaboos University
Sultan Qaboos University is the only public institution in the Sultanate of Oman, and
the only university that hosts a department of Information Studies offering a course
called Information Awareness.
Media and Information Literacy is a comprehensive course offering components of
two majors, media and information, so it is fitting to adopt it after ‘Omanizing’ it, i.e.
adapting it to fit the reality and nature of Omani society in a bid to turn out students
aware of information and media and their issues.
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Recommendations
The author, therefore, recommends the following:
1. Implementation of a Media and Information Literacy curriculum.
2. Incorporation of a Media and Information Literacy curriculum in the plans and
curricula of the Ministry of Education at the early levels of education and later
during university studies.
3. Addition of the curriculum to the educational plans of Sultan Qaboos University
by setting it as requirement for all university students, the aim being to ensure
the transfer of knowledge and skills to everyone.
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3.
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12. A Lebanese Perspective
Magda Abu-Fadil

Do Middle East/North Africa (MENA) consumers and producers of media in all their
permutations and across countless platforms fully comprehend what they are doing
and how they fit in the larger scheme of things?
Do various groups and individuals take the time to deconstruct messages, processes,
outcomes and repercussions of all the interactivity, integration, convergence and overwhelming flow of communications that keeps morphing into new shapes at speeds we
can hardly keep up with?
It’s as dizzying as Mork from the planet Ork, American comedian Robin Williams’
famous TV character, credited in part with paving the way to our truncated media consumption habits from back in the 1970s. “Robin Williams Was An Unwitting Prophet
of the Internet Era,” headlined Business Insider to a story about Williams’ frenetic and
breathtaking influence on us.1 According to writer Aaron Gell, Williams channeled
culture; his cut-and-paste style echoed what rappers were doing with samples, and
like them, he occasionally got into trouble for borrowing material. “It’s only now, in
retrospect – in the era of broadband and ‘an app for that,’ Twitter and subreddits, and
binge-watching and channel-surfing and emojis and Google Now and instant everything
everywhere at all times – that we can really see where he was coming from, acknowledge the debt we owe him and spot the warning flares he was sending up,” Gell said.
When news went viral of Williams’ suicide in August 2014, media and citizen journalists worldwide were all over the map reporting it – many in very poor taste.2 A day
later Lebanon’s Future TV’s website upped the ante by showing a photo3 purportedly
of Williams’ corpse with the mark of the belt he used to hang himself around his neck,
which several websites later said was a fake.4 Such sights and other earlier violations
got this writer interested in the 1990s in media ethics (or the lack thereof), explaining
the media’s role and power, demonstrating how to use media to create better engaged
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and more tolerant citizens, as well as developing awareness about the need for media
and information literacy on all fronts.

A Lebanese MIL chronology
While serving as coordinator of the journalism program, director of university publications and eventually director of the Institute for Professional Journalists (wearing three
hats) at the Lebanese American University, I participated in a virtual cross-cultural
academic and journalistic experiment with a professor and students from the University of Missouri’s School of Journalism. It was entitled Internationalizing a Journalism
Curriculum Using Distance Education Technology: A Pilot Project Between Lebanese
American University and the University of Missouri – Columbia (Missouri School of
Journalism). A paper about it is available online.5 It was a rich exercise in cross-cultural
communication, values, newsworthiness, the use of nascent technology (notably the
Internet in Lebanon) and finding out what really mattered in a media environment to
people on two different continents.
Fast forward to 2002 when I examined how Lebanese and Middle East media covered the September 11, 2001 attacks on the U.S. in an article for the (defunct) Lebanon
Journalism Review’s Spring 2002 issue entitled Keep Kids in Mind When Writing that
Story: Are Detailed Graphics Really Worth It?:6
Children were glued to TV sets, along with adults, when passenger jets slammed into
the World Trade Center Towers in New York, the Pentagon in Washington and into
a field outside Pittsburgh, Pennsylvania, on September 11, 2001.
Reactions were varied, but often based on their own experiences with violent TV
shows, epic Hollywood movies, or, science-fiction video or computer games. But
when the reality began to sink in, thanks to the endless replay of the horrific footage,
fear and incredulity also took hold.7

In May 2004, this author presented a paper entitled Media Literacy: Awareness vs. Ignorance at the seminar Young People & the Media organized by the Swedish Institute in
Alexandria, Egypt.8 In it, I asked if children knew what they received as information, if
they evaluated content, if their parents and teachers were helpful in selecting programming, or if they let young people judge for themselves what was suitable for reading,
listening, watching or browsing:
Subliminal messages tucked into programs may influence purchasing patterns.
Conflict-filled episodes or video games could incite violence and lead to aggressive
behavior. Even innocuous-seeming serials could traumatize young people into confusing fantasy with reality. All with the end result that an unsophisticated approach to the
consumption of news, entertainment, and even the more popular “edutainment” may
contribute to dysfunctional societies and individuals, or, at the very least, confusion
about how to react to the cacophony of messages overloading our sensory circuits.
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It may then be worthwhile exploring the realm of media literacy to help young people
– and their parents, teachers, counselors – understand the impact of the media and
how their values and views are shaped by them.9

In November 2004, I delivered a lecture entitled Lebanese Youth & the Media: Social
& Political Influences at the German-Arab Media Dialogue a conference organized by
the German Foreign Ministry and Institute for Foreign and Cultural Affairs in Berlin.
In any country, when the state is a key partner in the media, or somehow linked to
them, there’s no hope for liberal media to operate,” wrote Lebanese media professor
and analyst Jean Karam.
He added that regardless of the state’s liberalism, openness and democratic stance,
there was no hope it would give up its hegemonic attitude, notably when it senses its
political or economic plans or diplomacy are threatened by every journalist’s legitimate free expression. (Media Pot Boiling, Jean Karam, Ink and Moons, An-Nahar,
29-10-2004).

Nordicom’s Clearinghouse in Sweden published it as a chapter in the book In The Service
of Young People? Studies and Reflections on Media in the Digital Age in September 200510.
This writer hammered on the theme again in a lecture entitled Obstacles & Prospects
for Women & Youth in the MENA Media Landscape delivered at the seminar/workshop
Media, Women & Youth in the Middle East & North Africa organized by the Olof Palme
International Center at the Swedish Institute in Alexandria, Egypt in February 2005.
In March 2007, I presented a research paper for the UNESCO Regional Conference
in Support of Global Literacy in Doha, Qatar entitled Media Literacy: A Tool to Combat
Stereotypes and Promote Intercultural Understanding:11
Media literacy and awareness have long been neglected in the Arab world, often leading
to unfavorable consequences and exacerbating a volatile situation spawned by political, economic and social unrest, not to mention lack of leadership. Media literacy as a
subject is rarely taught in schools in any organized way and is often couched in vague
terminology within university courses that fail to address the raison d’être of mass
communication tools, their financial support systems and the various influences that
could transform them into weapons of mass deception.
The very concept of critical thinking that underpins media literacy seems alien to
young people weaned on a steady diet of rote learning and passive intake. This is
particularly evident in schools following the French and Arabic educational systems
where the very idea of questioning authority has, traditionally, been anathema. Even
British and American systems have sometimes fallen short of their stated goals of
effective learning and questioning.
Raja Kamal, an associate dean for resource development at the Harris School for
Public Policy Studies at the University of Chicago, said higher education in the Arab
world had performed inadequately and produced graduates who were having a dif-
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ficult time integrating and assimilating into the global economy. ‘The vast majority of
Arab universities teach their students what to think instead of how to think,’ he said.
‘Unless this mentality changes fast, little hope of progress will be seen on the horizon’
(Kamal, 2007). Kamal urged Arab countries to incorporate higher education into their
strategic planning and create a partnership between the private sector and educators.12

In January 2008, this writer presented a paper at a UNESCO conference on cultural
diversity and education entitled Fostering Critical Capacities and Fighting Against Unilateral Points of View: Finding Common Ground and the Subject Matters Amenable to
Cultural Diversity Learning – The Journalism Education & Training Dimension:
Stereotypical images and misunderstandings arise when there is lack of information,
when information is distorted and mis-communicated and sometimes when there
is ill intent. So we need a solid media education, proper media literacy, adequate
research, perseverance, patience, an enterprising spirit and willingness to see and
think outside the box.

A major report grew from the initial event in Barcelona, Spain and was launched at the
UN’s Alliance of Civilizations in Rio de Janeiro, Brazil in May 2010. The author’s recommendations in the first conference paper were included in the report.13 Since then, I have
lectured on the topic and conducted workshops on media and information literacy in
Lebanon, Qatar, Morocco, Tunisia and Yemen. Elsewhere in Lebanon, others seem to
have picked up the mantle. The American University of Beirut established the Media
& Digital Literacy Academy of Beirut14 grouping participants and speakers from across
the Arab world and beyond. Its efforts have yet to translate into implementation of a
viable and sustainable program involving all educational institutions in the country and
in all three major languages of instruction. International College15 (IC), a private K-12
school with two campuses in Beirut and Ain Aar, Lebanon, has been a keen adopter of
media and information literacy concepts and practices. Its teachers, coordinators and
section heads have undergone some initial training in media and information literacy
but still need further immersion in the subject. On the student front, IC has devised
what it calls a Responsible Digital Citizenship Contract for pupils at the elementary, midand secondary levels focused on respecting, educating and protecting themselves and
others.16 Students are expected to sign this agreement of rules for Internet safety and
digital citizenship with their parents in a bid to create awareness and foster responsibility
online. A similar arrangement needs to be adopted nation-wide.
Elsewhere, the Greek Orthodox Archdiocese of Beirut introduced e-books in the
classroom to replace heavy texts students carry as part of the ‘EDUVATION’ school
network17 grouping three institutions under its jurisdiction.18 The ‘eBok Book Series’
developed by the school system educators of the Ecole des Trois Docteurs, Beirut Annunciation Orthodox College and Saint Mary’s Orthodox College cover Arabic, Social
Studies, English, French, Mathematics and Science for grades 1-3.19 Students are required
to provide their own tablets (iPads, etc.), but there’s little indication the critical thinking skills they’re trained to use include deciphering media messages. The ‘eBok Book
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Series’ seems more focused on developing ICT skills to complement the learning process
than delving into the realm of digital messages and multimedia. The daily newspaper
Annahar20 went through several phases of producing children’s and youth supplements
– as have other print media – and was briefly involved in a modest experiment with the
World Association of Newspapers and News Publishers’ (WAN-IFRA) Newspapers in
Education program 21. However, the plan did not go far and was unsustainable.
In May 2012, Lebanon’s then education and higher education minister Hassan Diab
and former telecommunications minister Nicolas Sehnaoui announced the provision of
tablets to public school students at grades 10 and 11 to improve curricula and advance
the country’s educational system. The Ministry of Education and Higher Education had
received an initial gift of 1,500 tablets to use as testing samples in public and private
schools. The ministry also set up a media and information literacy program aimed at
establishing a network to serve schools across the country (Ministry of Education &
Higher Education 2012). But little else has emerged about the scheme. That particular
Lebanese cabinet (and the ministry) changed hands, political life in Lebanon has gone
through several stumbling blocks, security has been adversely affected, and the school
educational system has since been riding on a public and private teachers’ syndicate-led
roller coaster of strikes and school disruptions, thereby paying scant attention to what
might be considered of secondary importance.
Moreover, the ambitious plan to promote MIL has had to contend with absurd
recurring inconveniences like chronic power cuts and shortages and slow Internet
connectivity despite official claims of providing ADSL service. Sadly, a culture of media
and information literacy has not yet permeated Lebanon’s academic institutions at the
elementary, middle, secondary and university levels. Parents have not yet been fully
engaged in the process. The government has not yet allocated adequate resources to
provide MIL programs in all public schools. Most of all, content and materials for
MIL have not been made widely available in Arabic (the country’s official language)
as well as French and English for schools where those are the languages of instruction, and, to a lesser extent, Armenian, the language of the largest national minority
in the country.

Conclusion
How do we contribute to media and information literacy in Lebanon? Gaming is one
way to channel young people’s energy and is a booming industry that caters to multiple
tastes. Games, particularly the electronic and virtual varieties, are used in education to
teach life skills, mathematics, science, languages and a host of topics, both as standalone
software and as applications. Want ‘better adjusted’ children? An hour of video gaming
a day (and no more) might help, advise experts:
Playing video games might actually be good for child development according to a new
study from the University of Oxford, but only if kids play for less than an hour a day.
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Research undertaken by experimental psychologist Dr Andrew Przybylski suggested
that young people who played video games for just a few hours a week were better
adjusted, more likely to care about the welfare of their peers and presented fewer
behavioural problems over all.22

But games and ‘apps’ also come in sinister forms with a heavy emphasis on violence,
wars, and deviant behavior. With wars raging in various Arab countries and instability
ruling the day in Lebanon, it’s important to demonstrate to impressionable young people
that games based on conflicts are not necessarily good examples to follow. Animated
cartoons, another form dear to young and old, can be instrumental in promoting and
perpetuating stereotypes, reflecting positive and negative images, and in prompting
actions and reactions. The trick is to capitalize on the positive.
Their predecessors, comic books, have also had a similar effect on readers who
sometimes mixed myth with reality. They are still a popular form of media and can be
used to good effect in teaching and learning. In Lebanon, comic books are available
mostly in Arabic, French and English, although these publications can also be found
in other languages. Tie in the lure of advertising across various platforms and its power
of influencing behavior, and the mix can swing either way – positive and negative
messages. Throw in posters and street signs for good measure and you’re starting to
get inundated. Newspapers and magazines are not as dominant as digital and mobile
media and radio plays a secondary role to online audio and video content. Television
was once termed a ‘babysitter’ when parents sought to pacify their children. It has since
taken a back seat to all things mobile and online and in which user-generated content
is ubiquitous. In an environment of mash-ups and media mixes, it’s easy to lose sight
of ethics, copyrights and violations of privacy. The Lebanese have had a longstanding
struggle with copyright laws and registered trademarks. They flout them. Understanding
all these concepts and practices and how to navigate the choppy waters is imperative in
a globalized 21st Century world.
In Lebanon, MIL is tied to education, pedagogy, religion, and media in the general
sense. Information is often brought in as an adjunct, with technology playing a supportive role. Implementation of programs that promote digital knowledge along with
media literacy is where the heavy work is needed and given the country’s geographic
location, there’s an urgent requirement to provide more practical content in Arabic,
while producing materials in French and English to cater to the different sub-groups.
Meanwhile, Dennis Hayes, a professor of education at the University of Derby in Britain,
offers a contrarian view to what we’ve been hearing and preaching lo these many years. In
a blog post entitled Let’s Stop Trying to Teach Students Critical Thinking, Hayes suggests
that concept is not a skill. It means indoctrination and critical theories are uncritical:23
The truth is that you can’t teach people to be critical unless you are critical yourself.
This involves more than asking young people to “look critically” at something, as if
criticism was a mechanical task.
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As a teacher, you have to have a critical spirit. This does not mean moaning endlessly
about education policies you dislike or telling students what they should think. It
means first and foremost that you are capable of engaging in deep conversation. This
means debate and discussion based on considerable knowledge – something that is
almost entirely absent in the educational world. It also has to take place in public,
with parents and others who are not teachers, not just in the classroom or staffroom.

On that note, this author would ask readers to think about the issue, engage in deep
conversation, debate and discuss in public, and involve others in a bid to better serve
media and information literacy.
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13. Empowering Children and Youth in Tunisia
Carmilla Floyd & Gabriella Thinz

Tunis, early morning February 2014. The first rays of sun were trying to break through
the haze, the air was cold. Every news channel highlighted the anniversary of the murder
of Chokri Belaïd, the secular politician who was killed in the street outside his home in
Tunis a year earlier, on 5 February 5, 2013. There was tension in the air – or was that
our imagination? Because we knew that Tunisia and Tunis – a vibrant city of millions,
a mix of new and old worlds, tradition and modernity – had gone through more than
one would think possible in only a few years. We were a small team of media trainers on
our way to Beni Khaled, a small town an hour’s drive from Tunis, to hold the first of a
series of media and information literacy workshops. Our project, Empowering Children
and Youth Through Media and Information Literacy: Fusing Education and Media had
existed on paper since 2011. Now, in February 2014, we were about to hit the ground
to try to transform ideas and concepts into practice for the first time.
In the afternoon we would meet children and young people frequenting a local
youth center, to give them a crash course in Media and Information Literacy (MIL).
Before that, a morning session was set up with a group of youth leaders working at the
center. But our car was still moving at a crawling pace through the rush hour of Tunis
city center as sidewalks filled with people on the move. We spotted soldiers and police
officers in riot gear, and passed a government building surrounded by barbed wire and
tanks. What we did not know was that only hours earlier, a few kilometers away, a terrorist cell was blown up – literally. So, the tension was not imaginary. We finally made
it out of the crammed city center and drove on narrow, winding streets. While central
Tunis bears the marks of modern city landscaping, there are huge contrasts between
the city center, suburbs and countryside. After an hour on a bumpy highway we finally
reached Beni Khaled and parked outside a graffiti covered building in the midst of busy
streets. We were nervous and excited to get started. But first a word about Tunisia and
the background to this project.
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Why Tunisia?
It was here in Tunisia that the Arab Spring began. In December 2010 a street vendor
named Mohamed Bouazizi set himself on fire in Sidi Bouzid, a small town in central
Tunisia. This became the spark that ignited the uprisings in Tunisia, then in Egypt
and Libya. The consequences of the revolution from a media perspective are almost
impossible to grasp.
Picture this: A regime that unscrupulously controlled the media was forced to give
up power. Before the revolution, censorship was commonplace. Journalists were often
subjected to harassment.1 For the first time, during the revolution Tunisian journalists
went out on the streets and reported live – letting the public voice their opinion without
any censorship. With the fall of the regime, the Ministry of Information, a once-feared
instrument of media control, was abolished. Suddenly there was free speech. An explosion of new radio stations, TV channels and online news sites followed, while state
broadcasters re-organized, and an endless stream of information and news was shared
through online news services and social networks. After the first euphoric sense of
freedom, people became weary. State-owned media that turned into public service
broadcasters were desperately trying to convince audiences they had changed, but were
still considered by many to be part of the old regime. And since virtually all mainstream
Tunisian media were once connected, to a greater or lesser degree, to the deposed Ben
Ali regime, people remained cautious. The media were flooded with rumors, all sides
wanting to give their own versions of the past and present. At the center of the turmoil
one found a young population – at least half of all Tunisians are below the age of 202.
They grew up being told certain rules applied, only to find they had to learn quickly it
was no longer important. Who should one listen to, who could one trust?
According to a 2013 study from the Gerhart Center for Philanthropy and Civic Engagement and the British Council, media in post-revolutionary Tunisia are still largely
viewed by young people as “commercial and manipulative, and agenda-driven rather than
truth-driven,” unprofessional and responsible for spreading bogus news. While the role
that social media played in the revolution is undeniably positive, the research shows that
perception among youth is that its influence has shifted from a positive to a negative one:
“Though social media previously contributed towards mounting awareness, many now
fear it as an unwieldy tool for fostering division and spreading rumors. Social media’s
current use for political mobilization has further led to stereotyping and manipulation
that have made many of the study participants consider its revolutionary role to be over.”
However, in spite of these fears, there is an overall positive but cautious attitude amongst
young respondents in the study towards media and the newly experienced freedom of
expression. These changes are considered important and positive by youth and there
remains a persistent conviction that media can be used as a tool for democracy3. This
makes for fertile soil for an MIL project. The project Tunisian and Swedish partners were
about to embark on in February 2014 had a broad approach. Early on, we had decided
to involve capacity building not only for youngsters and educators but also for media
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producers. The ultimate project goal is for children and young people to become active
and have a voice in matters of human rights and a democratic Tunisia. To achieve this,
we believe that adults also need to become media and information literate – teachers,
youth leaders and parents. In addition we were determined to reach out to those who
produce the media: journalists, editors, newsroom managers, TV producers and bloggers.
These worlds must meet to promote inclusion and cross-fertilization of knowledge, ideas
and insights. We believe media producers must listen to children and youth and include
them in their creative processes. In this way, media can become more relevant for young
people and contribute to their participation in a democratic society. Put simply, if the
media disseminate a biased message without checking sources – instead reinforcing
stereotypes, with no concern for their audience – does it really matter if young people
become media literate? The opposite is also true: How can the media evolve if young
people from all walks of life don’t have the skills to ‘read’ the media and their subtexts?

Meeting reality
Back to Beni Khaled, where we were standing on a street corner looking for the entrance
to the youth center with an interpreter who would translate English and French into
the local Arabic dialect, Darija used by most teenagers here. A group of young people
called out to us and pointed to a doorway. One of them said: ”You must be from Sweden, right? Welcome!” A group of youth leaders were waiting for us, offering tea, sweet
cookies and many questions. We answered and asked our own, slowly forming a picture
of their views, knowledge and awareness on media in general and MIL in particular.
The center in Beni Khaled is one of over 300 similar locales around the country4 that
were established during the Ben Ali regime and sometimes used as hubs for propaganda
by the ruling party. Since May 2011 they have been legally governed by Revolutionary
Decree that give the centers more freedom vis-à-vis the government. The youth leaders
described their area as ‘socially vulnerable,’ an industrial and rural region with high
unemployment numbers. The Director said that many, perhaps a majority, of the children and youth that use the center come from poor families and face many problems
including poverty, drugs and domestic violence. Together we discussed how their young
charges used the media and were affected by them. We talked about social media, gender
stereotypes and politicization. The youth leaders were open minded, and very sharp. All
were passionate about supporting the young people at the center, but felt that children
and youth had no voice in the mainstream media. Due to financial constraints, they
said, young people in Beni Khaled had limited access to social media, otherwise an
arena where many young Tunisians have taken an active role. All of the youth leaders
felt issues concerning the media were very important in today’s Tunisia, but also said
the MIL concept was virtually unknown in schools and at youth centers, and at the Bir
El Bey Advanced Institute for Youth and Culture, where practically all youth leaders in
Tunisia get their degrees in youth recreation pedagogy and leadership. Shortly before
lunch we toured the small center and its bare but brightly painted rooms. With pride
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the youth leaders told us about their latest project: a simple web radio station that would
broadcast from the youth center with content produced and presented by young people.
We visited the small, makeshift studio and they asked our opinions.
This was our first visit to a Tunisian youth center and we did not realize how far
they had come in Beni Khaled compared to many other centers around the country. We
did not know how many barriers existed for a non-commercial, secular and apolitical
venture to be heard on the air, notably one involving young people. This we realized
much later, after traveling to other parts of the country, meeting many more people and
visiting other youth centers that had barely any equipment or space. The passion for
change and youth empowerment was evident everywhere. But to actually, in practice,
be able to offer children and young people the opportunity to make their voices heard
on the air was rare. In the afternoon we met the young people for the first time.
We had asked for a group of about 15, but at least 30 eager girls and boys between the
ages of 12–20 were waiting for us in a large room otherwise used for everything from
after-school tutoring to dance practice and rap music performances. Kids continued to
drop in all afternoon to participate in the workshop, as schools closed and the rumor
spread that something was happening at the center. We started with the basics. Using
simple, interactive learning activities we explored how the youngsters defined media
and what they meant to them. Some of the older teens had cheap and simple mobile
phones, but they managed to use them to access Facebook and Google. To watch
YouTube clips they used the few computers at the youth center, or went to one of the
local Internet cafés. Very few had access to computers at home. The workshop was to
continue the next morning and when we returned to the center we were surprised to
see young people already waiting in line outside.
More than 60 youngsters, an equal number of boys and girls, crammed into the room,
sitting around tables, along the walls and on the floor. “They are hungry for knowledge,
anything that is new,” explained one of the youth leaders. It was slightly daunting – the
largest group any of us had ever worked with using interactive classroom activities. We
began with a classic counting heads activity, dividing the youngsters into smaller groups
and asking them to count women and men, but also children and youth in photos in a
week’s batch of local and national newspapers. Not surprisingly, we found that women
and children were practically non-existent in the news. Teenagers were slightly more
visible, but only as victims or delinquents. We trainers were expecting this, after many
studies over the years have shown that this ratio repeats itself in nearly all forms of media
around the world.5 But the young participants in the room were surprised, then angry.
“Why is there nothing about me? About us?” asked a young girl who for the first time
had discovered that she and her peers, especially the girls, were nearly invisible in the
media. During the rest day, we focused on turning anger and frustration into action. We
tried many different activities; writing headlines and captions; analyzing social media
posts and short videos; forming a mock editorial room, letting the teenagers plan their
own news show. Afterwards, we were exhausted but filled with enthusiasm and new
knowledge. We felt we were on the right track.
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A joint effort
The idea for launching an MIL project in Tunisia came from Le Centre Africain de
Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs (CAPJC), the African Center for
Training Journalists and Communicators. CAPJC, that celebrated its 30th anniversary
in 2013, underwent a complete overhaul after the revolution. A new leadership was
appointed after the ousting of the president in 2011, to restructure and upgrade the
organization and its services to be able to respond to existing and emerging needs and
challenges faced by Tunisian media. Early on, CAPJC identified the need for empowering young Tunisian media consumers through MIL education and sought a partnership
with Swedish Radio’s Media Development Office6 (SR MDO). SR MDO runs as part
of Swedish Radio7 (SR), a Public Service Broadcaster that has for several consecutive
years been the most trusted institution in the eyes of the Swedish public.8 SR MDO has
20 years of experience of development cooperation in Asia and Africa, and can provide
competencies and expertise for journalist training and media development from all of
the public service institutions in Sweden: SR, Swedish Television9 (SVT) and the Swedish Educational Broadcasting Corporation10 (UR). UR has a special mission to work
actively to promote Media and Information Literacy. Annually it produces numerous
educational and general knowledge programs and educational multimedia packages
for the educational sector, from pre-school to high school. It has been especially successful in building bridges between the media and schools. UR is also part of a national
network11 working to implement MIL in the educational system.
Collaborating with international partners is an important part of CAPJC’s re-structuring. It also works with International Media Support (IMS), Denmark, a non-profit
organization aimed at strengthening the capacity of media to reduce conflict, strengthen
democracy and facilitate dialogue; Deutsche Welle Akademie (DW), Germany’s leading organization for international media development; and the Friedrich Naumann
Foundation (FNF), a German institution that supports projects for human rights, rule
of law and democracy. Additionally, CAPJC is in charge of a European Union (EU) assistance program to Tunisian media12, along with the European Center of Journalism
at Maastricht and other Tunisian partners.
Covering a three-year period, the program aims at strengthening the role and professional capacities of Tunisia’s journalists and media through deepening ties among the
media, socio-economic development entities and civil society. Here, MIL can also play
an important role. CAPJC and SR MDO designed the MIL project together as a tool
for democratization and empowering youth, drawing on our different experiences and
expertise. Key people involved in the project had previously developed and run other
international MIL projects in, for example, Palestine and Belarus. Inspiration also came
from different Swedish national and international MIL projects, including a successful
national campaign that combatted gender stereotypes and promoted civic engagement
for adolescent girls across Sweden in 2005. Run jointly by Sweden’s Ministry of Social
Affairs and a network of NGOs and media outlets, it targeted teachers, middle and
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high school students, and the media, conducting workshops and launching a public
awareness campaign. The CAPJC and SR MDO MIL project in Tunisia is funded by
the Swedish International Development Cooperation Agency13 (Sida), in line with the
Swedish Government’s strategy for development cooperation with the Middle East and
North Africa14: to foster stronger democracy and greater respect for human rights; and,
sustainable development that improves conditions for peace, stability and freedom in
the region. In the MENA region Sida provides support to groups in civil society that
promote democratization and human rights by means of lobbying, opinion building
and through independent media and journalism.

Fusion of media and education
After the training in Beni Khaled, several workshops were held at other youth centers.
Several seminars and meetings were also organized in and around Tunis to establish an
MIL network with different actors who were passionate about empowering youth in the
media, including bloggers and policy makers, social activists and university professors,
film producers, journalists, teachers and artists. Meetings were also held with international and local institutions and organizations working in Tunisia.
In April 2014 SR MDO and CAPJC organized a second series of MIL workshops.
This time, the objective was to include media professionals, primarily TV and radio
producers as active participants. When the team members from Sweden arrived in Tunis
in April, the political climate had calmed down. Street cafés were filled with people of
all ages, women and men, girls and boys, talking, arguing and smiling. A new constitution was finally in place, being applauded worldwide as unique, forward thinking and
progressive. Parts of the country that we had previously been dissuaded from visiting
only two months earlier were now opening up.
In this series of workshops, producers and journalists were asked to create a series
of short videos focusing on youth and the media in Tunisia, through a participatory
learning process. Workshops were held in Tunis and Sfax, and the media professionals
had to work closely with youth leaders, children and teenagers. The key words were
inclusion, cooperation and innovation.
The first workshop was held in Tunis at the CAPJC training center. Before we let
the journalists loose on the stories, we gave them the basics of media and information
literacy, using the same learning activities that we had run in February 2014 with youth
leaders and youngsters at the youth centers in Beni Khaled and beyond. When the
journalists performed the counting heads activity, counting males and females, children
and adults in the media, they were just as surprised and provoked as the 15-year-old girl
who was sitting on the floor of the youth center in Beni Khaled. “What is this?” asked
one of the journalists, pointing to the results on the board. “Are only middle-aged men
allowed to be seen?” We had invited youth and youth leaders who had participated in
the February workshops in Beni Khaled to meet the media producers in Tunis. And it
was at this very moment that the practical aspect of MIL became visible to all of us in
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the project team: When a media producer includes her or his young audience in the
creative process, it affects the finished media product in a very positive way. Suddenly
children and youth had leading roles in telling the stories. The participating journalists
remarked that it was the first time they were talking with young people instead of about
them. A reference group was formed with young people that later were invited back to
evaluate the short videos produced by adult workshop participants. All the important
questions were asked: How are the subjects portrayed? What is being said and what
is not being said? Are there any hidden messages? The youth’s presence and feedback
made the journalists question their work more and in a new way.
After the workshops in Tunis we traveled to the south and Sfax, Tunisia’s second largest city. Sfax is more polarized than Tunis, with a strong leftist movement as well as many
influential conservative and Islamist groups. Again we worked with local journalists,
primarily from radio and local newspapers, youth leaders and young people. We more
or less replicated what we did in Tunis but here everything became sharper and clearer.
The yoke of decades of censorship and exercise of power could still be felt at the media
organizations and youth centers. The journalists with whom we worked said they had
practically never interviewed a child or a young person before, but that they were ready
for a change. What they said mirrored an interview15 with the head of DW Akiademe’s
Tunis, Rüdiger Maack: “For 25 years journalism didn’t really exist (in Tunisia). They
(journalists) simply held out a microphone to those in power and recorded them, but
never in a journalistic sense with viewers or listeners in mind.”

Looking to the future
The April workshops resulted in several short videos about current topics seen from
the perspective of Sfax youth. The participating media felt they had learned new important skills, not least through interacting with the youth. The youth said they felt
more confident in sharing their views and ideas with the media. Actually, none of the
participants wanted to leave when the workshops were over, irrespective of age, experience or gender. One young female radio journalist said: “We used to do things because
we were told to do them. Now, we want to meet and have a dialogue about what we do
and why. We have to listen to each other.”
To us in the team, the workshops and resulting videos provided important input to
the continuation of the project, since one of our key objectives was to develop a locally
adapted approach and MIL toolkit containing training methods and materials, through
a participatory process. Thus, the first year of activities – workshops, seminars, network
meetings and trainings for journalists – all had a common goal: to map local needs and
try out different learning activities that could be included in the locally adapted educational package. And as the first project year drew to a close in August 2014, we felt
we had reached further than we had even hoped. We had met with hundreds of young
people, youth leaders and media professionals who helped us shape the design for the
next phase, that started in 2015. Together, we had drafted an outline for our toolkit
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and media guidelines suited to the specific circumstances and needs of Tunisia and its
fast changing media landscape. Young people, youth leaders and media producers had
been actively involved in the creative process, while, at the same time, improving their
own capacity and skills.
As we look to the future, we are happy to also have a wide network in place, including
representatives from international and national organizations and institutions such as
UNESCO16, UNICEF17, OHCHR18, The Institute of Press and Sciences Information19
(IPSI), Association Tunisienne de Défense de Droits des Enfants20 (ATDDE), or the
Tunisian Association for Defending the Rights of the Child, The Tunisian Department
of Youth and Culture, Centre National d’Innovation Pédagogique et de Recherches en
Education (CNIPRE), or the Center for Pedagogical Innovation and Education Research.
Although few other MIL projects are up and running in Tunisia, a multitude of media
development initiatives and activities were implemented in the country after the revolution. Many touch on, or include, MIL aspects. For example, international non-profit
organization Internews has trained young journalists and bloggers through a series of
workshops on political talk shows, covering human rights issues through radio reporting,
and investigative journalism in dealing with corruption21. The Institute for War and
Peace Reporting (IWPR) has supported the Tunisia Youth Media Network (TYMN),
a two-year project that started in 2011 and involved the training of young journalists
and bloggers in best practices, as well as establishing Internet centers as publication
and training hubs, and community radio stations22. A pilot project to strengthen citizenship and human rights education was launched in 2012 under the coordination of
UNESCO, grouping six UN agencies (OHCHR, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR
and UNICEF), the Tunisian government, the Arab Institute for Human Rights (AIHR)
and local NGOs. Its aim is to create citizenship and human rights school clubs in seven
regions of Tunisia.
Although there are no national MIL policies or strategies in development yet, there
has been overwhelming consensus during all our meetings and activities regarding the
need for MIL education in the dramatically transformed media landscape of post-revolution Tunisia. Government officials have also expressed a strong interest, not least
since they recognize that strengthening democratic values lies at the very core of MIL.
The need for MIL was also stressed in meetings with La Haute Autorité Indépendante
de la Communication Audiovisuelle23 (HAICA), the Independent High Authority for
Audiovisual Communication – Tunisia’s principal organization set up in May 2013 to
regulate the audiovisual sector in the country. The Authority clearly stated, as have all
our other network partners in Tunisia, that all Tunisians and especially children and
young people are in desperate need of skills to filter, analyze and process a never-ending
flow of messages that fill their daily lives. In this project, we feel that we have taken a
big step forward through enabling, in practice, a qualitative encounter between media
producer and media consumer that results in new ways of thinking and acting.
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كارميال فلويد وغابرييال ن ز
ثي�
أ
الخــرى ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة تعمــل ف ي� تونــس ،تــم تنفيــذ العديــد مــن
ال�بيــة إ
ي
الكثــر مــن تلــك
العالمــي ف ي� تونــس بعــد الثــورة .ويتطــرق
المبــادرات وأنشــطة التطويــر إ
ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة .عــى ســبيل المثــال،
المشــاريع أو يشــتمل عــى جوانــب ال�بيــة إ
تولــت منظمــة ت
«إن�نيــوز» ،وهــي منظمــة دوليــة غـ يـر ربحيــة ،بتدريــب الصحافيـ ي ن
ـ� الشــباب
ت
والمدونـ ي ن
ـ�
ـ� مــن خــال سلســلة مــن ورش العمــل حــول ب
ال�امــج الحواريــة السياســية ،الـ ف ي
الذاعيــة ،والصحافــة االســتقصائية ي�
النســان مــن خــال التقاريــر إ
تغطــي قضايــا حقــوق إ
التعامــل مــع الفســاد .xxiهــذا وقــد قــام معهــد صحافــة الحــرب والســام ( )IWPRبدعــم
مــروع يســتغرق ي ن
ين
عالميــ� الشــباب التونســية ( ،)TYMNوهــو ش
عامــ� بــدأ عــام
ال
شــبكة إ
أ
ن
ن
 2011وتضمــن تدريــب الصحفيـ يـ� والمدونـ يـ� الشــباب وفق ـاً لفضــل الممارســات ،فض ـا ً
الذاعــة المجتمعيــة .xxiiتــم
ال تن�نــت كمراكــز للنـ شـر والتدريــب ،ومحطــات إ
عــن إنشــاء مراكــز إ
النســان عــام  2012بالتنســيق مــع
ـ� لتعزيــز المواطنــة وثقافــة حقــوق إ
إطــاق مـ شـروع تجريـ ب
ي
أ
النســان ،وبرنامــج
اليونســكو ،ويضـ ّـم ســت وكاالت تابعــة للمــم المتحــدة (مفوضيــة حقــوق إ
أ
أ
المــم المتحــدة إ ئ
المفوضيــة العليــا
ـا� ،واليونســكو ،وصنــدوق المــم المتحــدة للســكانّ ،
النمـ ي
أ
للمــم المتحــدة لشــؤون الالجئـ ي ن
بالضافــة اىل الحكومــة التونســية ،والمعهــد
ـ� ،واليونيســيف) إ
النســان ( )AIHRومنظمــات محليــة غـ يـر حكوميــة .هــذا المـ شـروع كان يهــدف
ـر� لحقــوق إ
العـ ب ي
ف
ف
ت
النســان ي� ســبع مناطــق ي� تونــس.
لخلــق نــوادي ال�بيــة عــى المواطنــة وحقــوق إ
عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي سياســات أو اسـ تـراتيجيات وطنيــة ف� مجــال ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة طــور التطويــر ،كان هنــاك إجمــاع ســاحق خــال كافــة اجتماعاتنــا وأنشــطتنا
ف
بالحاجــة إىل برامــج ت
العالمــي الــذي شــهد تحــوال ً
العالميــة والمعلوماتيــة ي� المشــهد إ
ال�بيــة إ
جذريـاً ف ي� تونــس مــا بعــد الثــورة .وقــد أعــرب مســؤولون حكوميــون أيضـاً عــن اهتمــام قــوي،
خصوصــاً أنهــم أقــروا بــأن تعزيــز قيــم الديمقراطيــة يكمــن ف� صميــم ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة �ف
والمعلوماتيــة .هــذا وقــد تـ ّـم التشــديد عــى الحاجــة اىل ت
إ
ي
للتصــال الســمعي البــريxxiii
الجتماعــات مــع الهيئــة العليــا المســتقلة إ
خــال سلســلة مــن إ
ف
ف
 ،)(HAICAوهــي الهيئــة الرئيســية � تونــس ،ت
والــ� تأسســت ي� مايــو عــام  2013لتنظيــم
ي
ي
القطــاع الســمعي البــري ف ي� البــاد .وذكــرت الهيئــة بشــكل واضــح ،تمام ـاً كمــا فعــل كافــة
ـي� وخاصــة أ
ش�كاؤنــا آ
الخــرون ف� تونــس ،أن جميــع التونسـ ي ن
الطفــال والشــباب ،هــم ف ي� حاجــة
ي
ماســة إىل المهــارات المناســبة مــن أجــل تصفيــة وتحليــل ومعالجــة الســيل الالمتناهــي مــن
الرســائل الـ تـ� تمـ أ
ـ� حياتهــم اليوميــة .ف ي� هــذا المـ شـروع ،نشــعر بأننــا قمنــا بخطــوة كبـ يـرة إىل
ي
أ
المــام مــن خــال الســماح بلقــاء نوعــي بـ ي ن
العالمــي والمســتهلك ســيؤدي ،مــن
ـ� المنتــج إ
الناحيــة العمليــة ،إىل خلــق طــرق جديــدة ف ي� التفكـ يـر والعمــل.
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التطلع إىل المستقبل

ت
ـ� عقــدت ف ي� شــهر أبريــل عــن عــدة شأ�طــة فيديــو قصـ يـرة حــول
أســفرت ورش العمــل الـ ي
ف
العــام المشــاركة
المواضيــع الراهنــة مــن منظــور الشــباب ي� صفاقــس .وقــد شــعرت وســائل إ
أنهــا تعلمــت مهــارات جديــدة هامــة ،عــى أ
القــل مــن خــال التفاعــل مــع الشــباب .مــن
جانبهــم ،قــال الشــباب انهــم شــعروا بمزيــد مــن الثقــة ف ي� تبــادل آرائهــم وأفكارهــم مــع
العــام .ف� الواقــع ،لــم يشــأ أي مــن المشـ ي ن
ـارك� المغــادرة بعــد انتهــاء ورش العمــل،
وســائل إ
ي
بغــض النظــر عــن العمــر ،والخـ بـرة أو الجنــس .وقالــت إحــدى الشــابات الصحافيــات العاملــة
الشــياء ألنــه ُطلــب منــا القيــام بهــا .لكننــا آ
ف� الذاعــة« :اعتدنــا أن نفعــل أ
الن نريــد ان نجــري
ي إ
اللقــاءات والحــوارات بشــأن مــا نقــوم بــه ولمــاذا نقــوم بــه .يجــب أن نســتمع اىل بعضنــا
البعــض ».بالنســبة لنــا ف ي� الفريــق ،قدمــت ورش العمــل ومــا نتــج عنهــا مــن شأ�طــة فيديــو
مدخ ـا ً هام ـاً الســتمرار المـ شـروع ،بمــا أن أحــد أهدافنــا الرئيســية كان تطويــر نهــج مالئــم
العالميــة والمعلوماتيــة الـ ت
محليـاً ووســائل ت
ـ� تحتــوي عــى أســاليب ومــواد التدريــب،
ال�بيــة إ
ي
أ
أ
ت
ـ� تتضمــن ورش
مــن خــال عمليــة تشــاركية .وبالتـ ي
ـال ،فــإن الســنة الوىل مــن النشــطة – والـ ي
عمــل ونــدوات واجتماعــات ودورات تدريبيــة للصحفيـ ي ن
ـ�  -كان لهــا هــدف مشـ تـرك؛ أال وهــو
ت
الــ� يمكــن تضمينهــا ف ي�
تحديــد االحتياجــات المحليــة وتجربــة أنشــطة التعلــم
المختلفــة ي
الحزمــة التعليميــة المكّيفــة محلي ـاً .ومــع اقـ تـراب العــام أ
الول عــى المـ شـروع مــن نهايتــه �ف
ي
شــهر أغســطس عــام  ،2014شــعرنا أننــا وصلنــا اىل أبعــد ممــا كنــا نتأمــل .كنــا قــد اجتمعنــا
والعالميـ ي ن
ـ� الذيــن ســاعدونا عــى تصميــم شــكل
مــع المئــات مــن الشــباب وقــادة الشــباب إ
ت
ـ� مــن المقــرر أن تبــدأ ف ي� عــام  .2015معـاً ،وضعنــا الخطــوط العريضــة
المرحلــة المقبلــة ،الـ ي
ت
ـ� تناســب ظــروف واحتياجــات تونــس والمشــهد
للوســائل والمبــادئ إ
العالميــة التوجيهيــة الـ ي
العالميـ ي ن
العالمــي رسيــع التغـ يـر الخــاص بهــا .وكان الشــباب وقــادة الشــباب والمنتجـ ي ن
ـ� قــد
ـ� إ
إ
ف
ف
ن
البداعيــة ،مــن خــال تحسـ يـ� قدراتهــم ومهاراتهــم ي� الوقــت
شــاركوا بفعاليــة ي� العمليــة إ
نفســه.
وفيمــا نتطلــع إىل المســتقبل ،يســعدنا أن نكــون قــد وضعنــا أ
الســاس لشــبكة واســعة ،تتضمن
ممثلـ ي ن
ـ� عــن المنظمــات والمؤسســات الدوليــة والوطنيــة مثــل اليونســكو  xviواليونيســيف xvii
ومفوضيــة حقــوق النســان  ،xviiiومعهــد الصحافــة وعلــوم أ
الخبــار  ،)xix (IPSIوالجمعيــة
إ
التونســية لحقــوق الطفــل ،)xx (ATDDEوزارة الثقافــة والشــباب التونســية والمركــز الوطــ�ن
ي
للتجديــد البيداغوجــي والبحــوث ت
ال�بويــة ( .)CNIPREعــى الرغــم مــن أن قلــة مــن المشــاريع
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ـ�
ـ� كانــت جالســة عــى الرض ي� مركــز الشــباب ي� بـ ي
الفتــاة البالغــة مــن العمــر  15عامـاً الـ ي
ت
خالــد .وقــد تســاءل أحــد الصحفيـ ي ن
ـ� تـ ّـم تدوينهــا
ـ�« :مــا هــذا؟» إ
بالشــارة اىل النتائــج الـ ي
ف
ف
العــام؟» كنــت قــد
عــى اللــوح« .هــل يحــق فقــط للرجــال ي� منتصــف العمــر أن يظهــروا ي� إ
ف
ف ن
ـ� خالــد ف ي� بف�ايــر للقــاء
دعونــا قــادة الشــباب والشــباب الذيــن شــاركوا ي� ورش العمــل ي� بـ ي
ف
ن ف
و� تلــك اللحظــة بالــذات ،ظهــر الجانــب العمــ� ت
المنتجـ ي ن
لل�بيــة
ـ� إ
العالمـ يـ� ي� تونــس .ي
ي
العالميــة والمعلوماتيــة واضحـاً لنــا جميعـاً ف ي� الفريــق المنفــذ للمـ شـروع :عندمــا يقــوم المنتج
إ
أ
ف
ش
البداعيــة ،فــإن هــذا المــر يؤثــر
العالمــي بــإ�اك الجمهــور مــن شــبان وشــابات ي� العمليــة إ
إ
أ
ئ
ـا� بطريقــة إيجابيــة جــداً .وأصبــح فجــأة للطفــال والشــباب دور
عــى المنتــج إ
العالمــي النهـ ي
أ
ف
ت
ـ� يتحدثــون فيهــا
رائــد ي� رسد القصــص .الحــظ الصحفيــون المشــاركون أنهــا المــرة الوىل الـ ي
مــع الشــباب بــدال ً مــن التحــدث عنهــم .تــم تشــكيل مجموعــة مرجعيــة مــن الشــباب الذيــم
تمــت دعوتهــم الحق ـاً مــن أجــل تقييــم شأ�طــة الفيديــو القصـ يـرة الـ ت
ـ� أنتجهــا المشــاركون
ي
الســئلة الهامــة :كيــف تــم وصــف أ
البالغــون ف� حلقــة العمــل .وهنــاُ ،طرحــت كل أ
الشــخاص؟
ّ
ي
مــا الــذي يقــال ومــا الــذي ال يقــال؟ هــل توجــد رســائل خفيــة؟ وقــد ســاهم وجــود الشــباب
وردود فعلهــم بدفــع الصحفيـ ي ن
ـ� للتســاؤل أكـ ثـر عــن عملهــم وبطريقــة جديــدة.
ف
ن
ـا� أكـ بـر
بعــد إنتهــاء ورش العمــل ي� تونــس ،انتقلنــا إىل الجنــوب وتحديــداً اىل صفاقــس ،ثـ ي
ف
الشــارة اىل أن صفاقــس أكـ ثـر اســتقطاباً مــن تونــس ،وهــي مركــز
مدينــة ي� تونــس .تجــدر إ
لحركــة يســارية قويــة فضـا ً عــن العديــد مــن الجماعــات االســامية والمحافظــة ذات النفــوذ.
ين
ين
الذاعــة والصحــف المحليــة ،وقــادة
الصحفيــ�
هنــاك ايضــاً عملنــا مــع
المحليــ� ،مــن إ
ف
ت
ـ� قمنــا بهــا ي� تونــس؛ لكــن هنــا ،أصبــح
الشــباب والشــباب .قمنــا نوعـاً مــا بتكـرار التجربــة الـ ي
كل ش�ء أكـ ثـر وضوح ـاً .وكانــت آثــار عقــود مــن الرقابــة وممارســة الســلطة ال ت ـزال ظاهــرة �ف
ي
ي
العالميــة ومراكــز الشــباب .قــال الصحفيــون الذيــن عملنــا معهم أنهم لــم يجروا
المؤسســات إ
أ
عملي ـاً أي مقابــات مــع الطفــال أو الشــباب مــن قبــل ،لكنهــم كانــوا مســتعدين للتغيـ يـر.
وجــاء كالمهــم ليعكــس مــا قالــه رئيــس أكاديميــة دويتشــه فيلــه ف ي� تونــس ،روديغــر مــاك ،ف ي�
ـ� ف ي� تونــس .كانــوا (أي
إحــدى المقابــات« :xvطــوال  25عامـاً ،لــم يكــن للصحافــة وجــود فعـ ي
الصحفيـ ي ن
ـ�) يحملــون الميكروفــون ألولئــك الذيــن ف ي� الســلطة ويســجلون تصاريحهــم ،لكــن
ليــس بالمعـ نـى الصحفــي ،الــذي يأخــذ المشــاهدين أو المسـ ي ن
ـتمع� ف ي� االعتبــار».
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الدمج ي ن
العالم والتعليم:
ب� إ

ف ن
الكثــر مــن ورش العمــل ف ي� مراكــز أخــرى لدعــم
بــ� خالــد ،أقيــم
ي
بعــد التدريــب ي� ي
الشــباب .وتـ ّـم أيضـاً تنظيــم النــدوات واللقــاءات ف ي� تونــس وضواحيهــا بهــدف إنشــاء شــبكة
ت
ـ� بشــأن تمكـ ي ن
ـ� المتحمسـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة مــع مختلــف الفاعلـ ي ن
ـ� الشــباب
لل�بيــة إ
ف
ـط� االجتماعيـ ي ن
ـ� وصانعــي السياســات والناشـ ي ن
العــام ،بمــا ف� ذلــك المدونـ ي ن
ـ� وأســاتذة
ي� إ
ي
الجامعــات ومنتجــي أ
ـ� والفنانـ ي ن
ـ� والمعلمـ ي ن
الفــام والصحفيـ ي ن
ـ� .وعقــدت اجتماعــات أيض ـاً
مــع المؤسســات والمنظمــات الدوليــة والمحليــة العاملــة ف ي� تونــس.
ف
ف
الذاعــة الســويدية ()SR MDO
العــام ي� إ
ي� أبريــل  ،2014نظــم ّكل مــن مكتــب تطويــر إ
ـ� واالتصاليـ ي ن
الفريقــي لتدريــب الصحافيـ ي ن
ـ� ( )CAPJCسلســلة ثانيــة مــن ورش العمل
والمركــز إ
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة .وكان الهــدف هــذه المــرة أن تشــمل تلــك الــورش
ي� مجــال ال�بيــة إ
ين
ين
ين
ين
كمشــارك�
العاملــ� ف ي� مجــال التلفزيــون والراديــو،
المنتجــ�
عالمــ� ،وبشــكل خــاص
ال
إ
ف
ن
فاعلـ يـ�  .عندمــا وصــل أعضــاء الفريــق مــن الســويد إىل تونــس ي� شــهر أبريــل ،كان المنــاخ
الســياس قــد هــدأ .وكانــت المقاهــي ف� الشــوارع تغــص بالنــاس مــن كافــة أ
العمــار؛ نســاء
ّ
ي
ي
أ
ورجــال ،فتيــان وفتيــات ...يتبادلــون الحاديــث ويتجادلــون ويبتســمون .كان الدســتور الجديــد
قــد دخــل أخـ يـراً حـ ي ز
ـر التنفيــذ ،واعتـ بـره الجميــع ف ي� كافــة أنحــاء العالــم فريــداً مــن نوعــه،
أ
ت
ـ� ســبق
وتطلعي ـاً وتقدمي ـاً .عنــد هــذا الحــد ،أصبحــت بعــض تلــك الج ـزاء مــن آالبــاد الـ ي
أن نصحونــا بالعــدول عــن زيارتهــا قبــل شــهرين فقــط ،مفتوحــة أمامنــا الن .ف ي� إطــار تلــك
ـ� والصحفيـ ي ن
السلســلة مــن ورش العمــلُ ،طلــب مــن المنتجـ ي ن
ـ� إعــداد مجموعــة مــن شأ�طــة
ت
العــام ف ي� تونــس ،مــن خــال عمليــة
ـ� تركــز عــى الشــباب ووســائل إ
الفيديــو القصـ يـرة الـ ي
ف
ين
عالميــ�
ال
التعلــم التشــاركية .وعقــدت حلقــات العمــل ي� تونــس وصفاقــس ،وكان عــى إ
ـ�  .كانــت العنــوان أ
أن يعملــوا بشــكل وثيــق مــع قــادة الشــباب أ
والطفــال والمراهقـ ي ن
البــرو
لتلــك الحلقــات الدمــاج والتعــاون واالبتــكار .أقيمــت ورشــة العمــل أ
الوىل ف ي� تونــس ف ي� مركــز
إ
ـ� واالتصاليـ ي ن
الفريقــي لتدريــب الصحافيـ ي ن
ـ� ( .)CAPJCوقبــل أن نـ تـرك
التدريــب التابــع للمركــز إ
ت
ز
ين
ش
للصحفيــ� مهمــة اختيــار القصــص ومبــا�ة العمــل عليهــا ،قمنــا ب�ويدهــم بأساســيات
أ
ت
ت
الــ� نفذناهــا ف ي�
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ،باســتخدام النشــطة التعليميــة نفســها ي
ف
ف ن
ـ� خالــد وخارجهــا.
بف�ايــر  2014مــع قــادة الشــباب والشــباب أنفســهم ي� مراكــز الشــباب ي� بـ ي
عندمــا ن ّفــذ الصحفيــون نشــاط «عـ ّـد الــرؤوس» ،الــذي من خاللــه يتولــون إحصاء عــدد الذكور
والنــاث ،أ
والطفــال والبالغـ ن ف
العــام ،فوجئــوا بالنتيجــة واســتفزتهم تمامـاً كتلــك
ـ� ي� وســائل إ
إ
ي
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كارميال فلويد وغابرييال ن ز
ثي�
ـ� واالتصاليـ ي ن
الفريقــي لتدريــب الصحافيـ ي ن
ـ� ( )CAPJCمســؤول عــن برنامــج تمويــل
المركــز إ
أ
أ
ف
ورو�
ورو� لدعــم وســائل إ
العــام ي� تونــسxii ،جنب ـاً إىل جنــب مــع المركــز ال ب ي
االتحــاد ال ب ي
ت
للصحافــة ف� ماســريخت وغـ يـره مــن الـ شـركاء التونسـ ي ن
ال�نامــج ،الــذي يمتــد عــى
ـي� .ويهــدف ب
ي
ف
ن
العــام ي� تونس وقدراتهــم المهنية
مــدى ثــاث ســنوات ،إىل تعزيــز دور الصحفيـ يـ� ووســائل إ
مــن خــال تعميــق العالقــات بـ ي ن
العــام وهيئــات التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
ـ� وســائل إ
ن
ـد�  .ويمكــن بل�امــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة أن تلعــب دوراً هامـاً أيضـاً
ال�بيــة إ
والمجتمــع المـ ي
ف
ين
ين
واالتصاليــ� ()CAPJC
الصحافيــ�
الفريقــي لتدريــب
ي� هــذا المجــال .وقــد تــوىل المركــز إ
مــروع ت
العــام ( )MDOتصميــم ش
العالميــة والمعلوماتيــة معــاً
ال�بيــة إ
ومكتــب تطويــر إ
ين
وخ�اتنــا المختلفــة.
كأداة لتحقيــق الديمقراطيــة
وتمكــ� الشــباب ،باالرتــكاز عــى تجاربنــا ب
أ
ف
ن
ن
ـارك� ي� المـ شـروع أن ســاهموا بوضــع وإدارة مشــاريع
ـي� المشـ ي
وقــد ســبق للشــخاص الرئيسـ ي
أخــرى ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة الدوليــة ف� فلسـ ي ن
ـط� وروســيا البيضــاء عــى
ال�بيــة إ
ي
ي
ت
العالميــة
اللهــام مــن مختلــف مشــاريع ال�بيــة إ
ال�نامــج إ
ســبيل المثــال .كذلــك ،اســتمد ب
والمعلوماتيــة الوطنيــة والدوليــة ف� الســويد ،بمــا ف� ذلــك الحملــة الوطنيــة الناجحــة الــ�ت
ي
ي
ي
ســاهمت بمكافحــة أ
ـ� وعــززت المشــاركة المدنيــة للمراهقــات �ف
ـ� الجنسـ ي ن
الفــكار النمطيــة بـ ي ن
ي
ف
ال�نامــج ،الــذي تتوىل تشــغيله بشــكل مشـ تـرك
كافــة أنحــاء الســويد ي� عــام  .2005ويســتهدف ب
ّكل مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة الســويدية وشــبكة مــن المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ووســائل
ـ� وطــاب المرحلتـ ي ن
العــام ،المعلمـ ي ن
العــام ،مــن خــال
ـ� المتوســطة والثانويــة ،ووســائل إ
إ
النمــا�ئ
إجـراء ورش العمــل وإطــاق حملــة توعيــة عامــة .وتقــوم الوكالــة الســويدية للتعــاون إ ي
الفريقــي لتدريــب الصحافيـ ي ن
ـ�
ـدول «( xiiiســيدا») بتمويــل المـ شـروع الــذي ينفــذه المركــز إ
الـ ي
ف
ف
ن
الذاعــة الســويدية ( )SR MDOي� تونــس،
العــام ي� إ
واالتصاليـ يـ� ( )CAPJCومكتــب تطويــر إ
ئ
وذلــك تماشــيا مــع ت
نمــا� مــع ش
الــرق
اســراتيجية الحكومــة الســويدية لتقويــة التعــاون إ
ال ي
أ
ت
النســان؛
الوســط وشــمال أفريقيــا :xivمــن خــال تعزيــز الديمقراطيــة
واحــرام حقــوق إ
وتعزيــز التنميــة المســتدامة الـ تـ� تعمــل عــى تحسـ ي ن
ـ� ظــروف الســام واالســتقرار والحريــة
ي
ـيدا» الدعــم ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط لمجموعــات المجتمــع
ف ي� المنطقــة .وتوفــر وكالــة «سـ
ي
المـ ن ت
النســان مــن خــال وســائل الضغــط ،وبنــاء الـرأي
ـ� تعــزز الديمقراطيــة وحقــوق إ
ي
ـد� الـ ي
العــام والصحافــة المســتقلة.
ومــن خــال وســائل إ
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جهد ت
مش�ك:

ف
جــاءت فكــرة إطــاق مـ شـروع ت
الفريقــي
العالميــة والمعلوماتيــة ي� تونــس مــن المركــز إ
لل�بيــة إ
ـ� واالتصاليـ ي ن
لتدريــب الصحافيـ ي ن
ـ� ( .)CAPJCخضــع المركــز ،الــذي احتفــل بالذكــرى الســنوية
ـ� لتأسيســه عــام  ،2013إىل عمليــة إصــاح شــامل بعــد الثــورة .وتــم تعيـ ي ن
الثالثـ ي ن
ـ� القيــادة
الجديــدة بعــد االطاحــة بالرئيــس ف ي� عــام  ،2011بهــدف إعــادة هيكلــة وتطويــر المؤسســة
ت
العــام
الــ� تواجههــا وســائل إ
وخدماتهــا لتتمكــن مــن تلبيــة االحتياجــات والتحديــات ي
التونســية القائمــة والناشــئة .وأدرك المركــز منــذ البدايــة أهميــة ي ن
التونــ�
تمكــ� الشــباب
ي
للعــام مــن خــال برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة ،فدخــل ف ي� ش�اكــة مــع
المســتهلك إ
ال�بيــة إ
ف
ف
الذاعــة
العــام ي� إ
الذاعــة الســويدية .)vi (SR MDOمكتــب تطويــر إ
العــام ي� إ
مكتــب تطويــر إ
الذاعــة الســويدية ،viiوهــي اذاعــة حكوميــة بقيــت لعــدة ســنوات
الســويدية هــو جــزء مــن إ
المؤسســة أ
الكـ ثـر ثقــة ف� نظــر الجمهــور الســويديviii .ويتمتــع مكتــب تطويــر العــام �ف
إ
ي
ي
الذاعــة الســويدية بنحــو  20عامـاً مــن الخـ بـرة ف� مجــال التعــاون إ ئ
ـا� ف ي� آســيا وأفريقيــا،
إ
النمـ ي
ي
العالمــي مــن كافــة
وهــو قــادر عــى توفـ يـر الكفــاءات والخـ بـرات للتدريــب الصحفــي والتطويــر إ
ف
الذاعــة الســويدية ،التلفزيــون الســويدي  ،ixوالمؤسســة
المؤسســات الحكوميــة ي� الســويد :إ
ت
الــ� تســعى المؤسســة التعليميــة
التعليميــة الســويدية  .xتجــدر إ
الشــارة إىل أن المهمــة ي
الســويدية لتحقيقهــا هــي العمــل بشــكل ناشــط لتعزيــز ت
العالميــة والمعلوماتيــة .وهــي
ال�بيــة إ
ال�امــج التعليميــة وبرامــج المعرفــة العامــة ومجموعــة مــن الوســائط
تنتــج ســنوياً العديــد مــن ب
التعليميــة المتعــددة لقطــاع التعليــم ،مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة إىل المدرســة الثانويــة.
ف
مــد الجســور ي ن
العــام والمــدارس .المؤسســة
بــ� وســائل إ
وقــد نجحــت بشــكل خــاص ي� ّ
التعليميــة الســويدية هــي أيضـاً جــزء مــن شــبكة xiوطنيــة تعمــل عــى تنفيــذ برامــج ت
ال�بيــة
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� النظــام التعليمــي.
إ
هــذا ويشـكّل التعــاون مــع الـ شـركاء الدوليـ ي ن
الفريقــي
ـ� جــزءاً هامـاً مــن إعــادة هيكلــة المركــز إ
ـ� واالتصاليـ ي ن
لتدريــب الصحافيـ ي ن
العــام
ـ� ( .)CAPJCويعمــل المركــز ايضـاً مــع منظمــة دعــم إ
ـدول ( ،)IMSف ي� الدنمــارك ،وهــي منظمــة غـ يـر ربحيــة تهــدف إىل تعزيــز قــدرات وســائل
الـ ي
العــام للحــد مــن ن ز
ال�اعــات وتعزيــز الديمقراطيــة وتســهيل الحــوار .مــن ش�كاء المنظمــة
إ
أ
ف
العالم
ايضـاً أكاديميــة «دويتشــه فيلــه» ،المنظمــة اللمانيــة الرائــدة ي� مجــال تطويــر وســائل إ
الدوليــة؛ ومؤسســة فريدريــش ناومــان ،وهــي مؤسســة ألمانيــة تدعــم المشــاريع ف ي� مجــال
الشــارة إىل أن
بالضافــة إىل ذلــك ،تجــدر إ
النســان ،وســيادة القانــون والديمقراطيــة .إ
حقــوق إ
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كارميال فلويد وغابرييال ن ز
ثي�
الجميــع الخــر بــأن ثمــة مــا يحصــل ف� المركــز .بدأنــا أ
بالساســيات .ومــن خــال النشــاطات
ب
ي
العــام ومــا
التعليميــة التفاعليــة البســيطة ،تعرفنــا اىل كيفيــة تعريــف الشــباب لوســائل إ
ـ� أ
تعنيــه لهــم .كان بعــض المراهقـ ي ن
الكـ بـر ســناً يملكــون هواتــف محمولــة بســيطة وزهيــدة
الثمــن ،لكنهــم تمكنــوا مــن اســتخدامها للولــوج اىل مواقــع مثــل موقــع التواصــل االجتماعــي
«فيســبوك» و»جوجــل» .كانــوا ايضـاً يســتخدمون أجهــزة الكمبيوتــر القليلــة الموجــودة ف ي� مركــز
ال تن�نــت
الشــباب لمشــاهدة مقاطــع الفيديــو عـ بـر «يوتيــوب» ،أو يقصــدون أحــد مقاهــي إ
المحليــة .قلــة منهــم كانــوا يملكــون أجهــزة الكمبيوتــر ف� المـ ن ز
ـرل .اختتمنــا ورشــة العمــل ذاك
ي
ف
ـال .وكــم كانــت مفاجأتنــا كبـ يـرة عندمــا وصلنــا اىل المركــز
اليــوم ،عــى أن تكمــل ي� اليــوم التـ ي
ورأينــا الشــبان ينتظــرون بالصــف ف� الخــارج .ث
أكــر مــن  60شــاباً وشــابة ،تزاحمــوا ف ي� تلــك
ي
القاعــة وجلســوا اىل الطــاوالت وحـ تـى عــى االرض ،أو اتــكأوا عــى طــول الجــدران .قــال أحــد
قــادة الشــباب واصف ـاً هــذا المشــهد« :إنهــم متعطشــون للمعرفــة ،للتعــرف اىل كل مــا هــو
أ
ش
ـسء – ألنهــا أكـ بـر مجموعــة مــن الشــبان ســبق ألي منــا أن
جديــد» .كان المــر شــاقاً أبعــض الـ ي
عمــل معهــا باســتخدام النشــطة التعليميــة التفاعليــة .بدأنــا اوال ً بتمريــن «إحصــاء الــرؤوس»،
وقمنــا بتقســيم الشــباب إىل مجموعــات أصغــر وطلبنــا منهــم إحصــاء عــدد النســاء والرجــال،
الطفــال والشــبان ف� مجموعــة مــن الصــور الـ تـ� نـ شـرت خــال أ
وكذلــك أ
الســبوع ف ي� الصحــف
ي
ي
المحليــة والوطنيــة .لــم نســتغرب بــأن نكتشــف أنــه ليــس هنــاك عمليــاً أي ذكــر للنســاء
والطفــال ف� أ
أ
ـ� بــدا ذكــر المراهقـ ي ن
الخبــار ،ف� حـ ي ن
بالشــارة اليهــم
ـ� أكـ ثـر وضوحـاً ،لكــن فقــط إ
ي
ي
كمدربــ� نتوقــع هــذا أ
ين
ين
المــر ،بعدمــا أظهــرت الدراســات عــى
كجانحــ� .كنــا
كضحايــا أو
ف
ف
العــام ي� أنحــاء العالــم
مــدى ســنوات أن هــذه النســبة تتكــرر ي� كافــة أشــكال وســائل إ
ـارك� ف� الورشــة فوجئــوا أ
ن
ش
�ء
بالمــر وغضبــوا« .لـ
تقريب ـاً .لكــن الشــبان المشـ ي ي
ـم ال يوجــد اي ي
عــ�؟ أو عنــا؟» ســوأل طرحتــه فتــاة شــابة ،بعدمــا اكتشــفت للمــرة أ
ن
الوىل أنهــا وأقرانهــا،
ي
ف
العــام .خــال يــوم
ـن تقريبـاً ي� وســائل إ
وخاصــة الفتيــات ،انــه ال يوجــد تقريبـاً أي ذكــر لهـ ّ
ف
والحبــاط للتــرف ي� هــذا الشــأن.
اسـ تـراحتنا ،ركزنــا عــى االســتفادة مــن مشــاعر الغضــب إ
قمنــا بتجربــة أ
النشــطة المختلفــة؛ مثــل كتابــة العناويــن والعناويــن الفرعيــة او ش�ح الصــور؛
تحليــل التعليقــات الـ تـ� تنـ شـر عـ بـر مواقــع التواصــل االجتماعــي ش
وأ�طــة الفيديــو القصـ يـرة؛
ي
ن
إنشــاء غرفــة التحريــر وهميــة؛ والســماح للمراهقـ يـ� بالتخطيــط بل�امجهــم االخباريــة الخاصــة.
ـ� لكــن ممتلئـ ي ن
بعــد ذلــك ،كنــا منهكـ ي ن
ـ� بالحمــاس والمعرفــة الجديــدة .شــعرنا أننــا نسـ يـر ف ي�
الطريــق الصحيــح.
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تمك� االطفال والشباب ف� تونس – الدمج ي ن
ين
العالم والتعليم
ب� إ
ي
الغلبيــة مــن أ
مديــر المركــز بــأن الكث�يــن ،وربمــا أ
الطفــال والشــباب الذيــن يســتخدمون
ي
الكث� من المشــاكل منهــا الفقــر والمخدرات
المركــز ،يتحــدرون مــن عائــات فقـ يـرة ويواجهــون ي
والعنــف المـ ن ز
ـر يل .وقــد ناقشــنا مــع هــؤالء كيــف يقــوم الشــبان الذين يســتفيدون مــن رعايتهم
العــام االجتماعــي والصــور
العــام ويتأثــرون بهــا .تحدثنــا عــن وســائل إ
باســتخدام وســائل إ
ين
ين
النمطيــة ي ن
منفتحــ� للغيــة وفائقــي الــذكاء.
الجنســ� والتســييس .كان قــادة الشــباب
بــ�
جميعهــم كان متحمسـاً لقضيــة دعــم الشــباب ف ي� المركــز ،لكنهــم كانــوا يشــعرون أنــه ليــس
أ
ف
العــام الســائدة .بحســب قولهــم ،فــإن القيــود الماليــة
للطفــال والشــباب صــوت ي� وســائل إ
ت
ف ن
ـ� شــكلت منصــة
ـ� خالــد اىل وســائل االعــام االجتماعــي ،الـ ي
تحـ ّـد مــن وصــول الشــباب ي� بـ ي
اعتــر كافــة قــادة الشــباب أن القضايــا المتعلقــة
كان للشــباب
التونــ� دوراً نشــطاً فيهــا .ب
ي
ف
ت
العالميــة
بالعــام مهمــة جــداً ي� تونــس اليــوم ،لكنهــم أشــاروا إىل أن مفهــوم ال�بيــة إ
إ
ف
ف
العال للتنشــيط
والمعلوماتيــة غـ يـر معــروف تقريبـاً ي� المــدارس ومراكــز الشــباب ،ي
و� المعهــد ي
ف
ف
ـا� ف ي� بـ ئـر البــاي ،حيــث يحصــل كافــة قــادة الشــباب ي� تونــس تقريب ـاً عــى
الشـ ب ي
ـبا� والثقـ ي
ف
ف
ت
ـبا� والقيــادة .قبيــل وقــت الغــداء ،قمنــا بجولــة ي� المركــز الصغـ يـر
شــهادتهم ي� ال�فيــه الشـ ب ي
أ
أخ�نــا قــادة الشــباب بفخــر
وعــى غرفــه الخاليــة لكــن الزاهيــة اللــوان .خــال تلــك الجولــة ،ب
ـث إنطالق ـاً مــن مركــز
ال تن�نــت تبـ ّ
عــن أحــدث مـ شـروع يخططــون لــه :محطــة إذاعيــة عـ بـر إ
الشــباب محتــوى إعالمــي يتــوىل الشــباب أنفســهم إنتاجــه وتقديمــه .زرنــا ايض ـاً االســتوديو
الصغـ يـر المؤقــت وطلبــوا رأينــا بمــا رأينــاه.
كانــت هــذه زيارتنــا أ
ـ� للشــباب ولــم نــدرك مــدى التقــدم الــذي احــرزوه
الوىل إىل مركــز تونـ
ي
ف� بـ نـ� خالــد مقارنــة مــع الكثــر مــن المراكــز أ
الخــرى ف ي� مختلــف أنحــاء البــاد .كنــا نجهــل
ي
ي ي
ت
ش
ـ� تواجــه مــروع إذاعــة غـ يـر تجاريــة ،وعلمانيــة وغـ يـر سياســية يشــارك
مقــدار الحواجــز الـ ي
أ
فيهــا الشــباب .لــم نــدرك كل هــذه المــور ســوى الحق ـاً ،بعدمــا ســافرنا إىل أنحــاء أخــرى
أ
ت
ـ� بالــكاد تملــك أي
مــن البــاد ،والتقينــا المزيــد مــن النــاس وزرنــا مراكــز الشــباب الخــرى الـ ي
ـر .كانــت الحماســة الحــداث التغيـ يـر وتمكـ ي ن
معــدات أو الحـ ي ز
ـ� الشــباب واضحــة ف ي� كل مــكان.
أ
لكــن التمكــن فعلي ـاً وعملي ـاً مــن منــح الطفــال والشــباب الفرصــة للتعبـ يـر عــن آرائهــم عــى
الهــواء كان ام ـراً نــادراً .بعــد الظهــر ،التقينــا بالشــباب للمــرة أ
الوىل .كنــا قــد طلبنــا اللقــاء
بمجموعــة مــن  15شــخصاً ،لكــن مــا ال يقــل عــن  30شــاباً وشــابة ،ت
تــراوح أعمارهــم ي ن
بــ�
 12-20كانــوا بانتظارنــا بــكل حماســة ف ي� قاعــة كبـ يـرة متعــددة االســتخدامات يتــم فيهــا إعطــاء
الــدروس مــا بعــد المدرســة ودروس الرقــص وعــروض ال ـراب .اســتمر توافــد الشــبان طــوال
فـ تـرة بعــد الظهــر مــن اجــل المشــاركة ف ي� ورشــة العمــل ،إذ أغلقــت المــدارس ابوابهــا وتناقــل
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نعتـ بـر أنــه مــن الـ ضـروري أن يتــم تدريــس أساســيات ت
ين
للبالغ�
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ـ� وقــادة الشــباب أ
والهــل .أضــف إىل ذلــك ،كنــا مصممـ ي ن
أيضـاً  -المعلمـ ي ن
ـ� عــى الوصــول إىل
أ
العالميــة :أي الصحفيـ ي ن
الشــخاص المسـ ي ن
ـ� والمحرريــن ومــدراء غــرف
ـؤول� عــن انتــاج المــواد إ
أ
ـ� .يتعـ ي ن
والمدونـ ي ن
ـ� التلفزيونيـ ي ن
الخبــار والمنتجـ ي ن
ـ� عــى تلــك العوالــم أن تلتقــي مــن أجــل
ـ�
ّ
تعزيــز االندمــاج والثـراء المتبــادل للمعــارف أ
والفــكار والــرؤى.
إ
عالميــ� الصغــاء إىل أ
ين
الطفــال والشــباب ش
وإ�اكهــم ف ي�
ال
برأينــا ،ينبغــي عــى
ين إ
المنتجــ� إ
ث
العــام بــأن تصبــح أكــر أهميــة بالنســبة
البــداع .هــذه الطريقــة ستســمح لوســائل إ
عمليــات إ
ف
ش
العــام
للشــباب وتشــجع مشــاركتهم ي� مجتمــع ديمقراطــي .ببســاطة ،إن نــرت وســائل إ
رســالة مغرضــة مــن دون التحقــق مــن المصــادر – وقامــت بتعزيــز الصــور النمطيــة ،مــن
دون أي مبــاالة بجمهورهــا  -هــل يهــم إن إضطلــع الشــباب بأساســيات ت
العالميــة؟
ال�بيــة إ
العــام أن تتطــور إن لــم يكــن الشــباب مــن
العكــس صحيــح أيض ـاً :كيــف يمكــن لوســائل إ
العــام وعناوينهــا الفرعيــة؟
كافــة الفئــات يتمتعــون بالمهــارات الالزمــة لـ»ق ـراءة» وســائل إ

مواجهة الواقع:

ن
ين
واقفــ� عنــد زاويــة الشــارع بحثــاً عــن مدخــل مركــز
بــ� خالــد ،حيــث كنــا
بالعــودة إىل ي
الشــباب ،يرافقنــا ت
ال ي ز
نجل�يــة والفرنســية إىل
الم�جــم الــذي يتــوىل مهمــة ترجمــة الحديــث مــن إ
ت
ـ� يســتخدمها معظــم
اللهجــة العربيــة المحليــة (أو مــا يُعــرف باللغــة العاميــة «الدارجــة») الـ ي
المراهقـ ي ن
ـ� ف ي� هــذه المنطقــة .نادتنــا مجموعــة مــن الشــباب وأرشــدتنا اىل المدخــل .قــال لنــا
أحدهــم« :أنتــم مــن الســويد ،اليــس كذلــك؟ أه ـا ً بكــم!» ف ي� المركــز ،كانــت مجموعــة مــن
قــادة الشــباب ف ي� انتظارنــا ،حيــث قدمــوا لنــا الشــاي والكعــك المحــى وطرحــوا علينــا الكثـ يـر
الســئلة مــن جانبنــا ،أ
الســئلة .قمنــا باالجابــة عــى اســئلتهم وطرحنــا أ
مــن أ
المــر الــذي ســمح
العالمــي بشــكل عــام
لنــا شــيئاً فشــيئاً بتكويــن صــورة عــن آرائهــم ،ومعرفتهــم ووعيهــم إ
وعــن ت
العالميــة والمعلوماتيــة بشــكل خــاص.
ال�بيــة إ
ف ن
ـ� خالــد هــو واحــد مــن أكـ ثـر مــن  300موقــع مماثــل ف ي�
تجــدر إ
الشــارة إىل أن المركــز ي� بـ ي
ت
ـ� وكانــت تُســتخدم أحيان ـاً مــن
ـ� تــم إنشــاؤها خــال نظــام بــن عـ ي
كافــة أنحــاء البــاد والـ ي
قبــل الحــزب الحاكــم ف� ســبيل الدعايــة ت
وال�ويــج .ومنــذ مايــو عــام  ،2011أصبحــت تلــك
ي
ً
المراكــز خاضعــة مــن الناحيــة القانونيــة للمرســوم الثــوري الــذي يمنــح المراكــز مزيــدا مــن
الحريــة إزاء الحكومــة .ووصــف قــادة الشــباب منطقتهــم بأنهــا «غـ يـر حصينــة مــن الناحيــة
االجتماعيــة» ،وهــي منطقــة صناعيــة وريفيــة تتمـ ي ز
أخ�نــا
ـر بنســبة عاليــة مــن البطالــة .وقــد ب
204

تمك� االطفال والشباب ف� تونس – الدمج ي ن
ين
العالم والتعليم
ب� إ
ي
أ
ـ� المخلــوع ،بقــي النــاس عــى
مــن الوقــات عــى صلــة وثيقــة ،إىل حــد مــا ،بنظــام بــن عـ ي
حذرهــم .وغمــرت الشــائعات وســائل العــام ،بســبب رغبــة جميــع أ
الطـراف ف ي� اعطــاء آرائهم
إ
ف
�ض
�ض
و� وســط االضطرابــات ،نجــد مجموعــة من الســكان الشــباب
الخاصــة عــن المــا ي والحــا  .ي
أ
ت
– نصــف التونسـ ي ن
ش
ـ�
ـي� عــى القــل هــم دون الع�يــن مــن العمــر .iiنشــأوا عــى التعاليــم الـ ي
تقــول ان بعــض القوانـ ي ن
ـ� تطبــق ف ي� هــذا المجــال ،ليتعلمــوا الحقـاً أن ذلــك لــم يعــد مهمـاً.
إىل مــن ينبغــي ان يصغــي المــرء ،وبمــن يســتطيع الوثــوق؟
أ
ت
– نصــف التونسـ ي ن
ش
ـ�
ـي� عــى القــل هــم دون الع�يــن مــن العمــر .iiنشــأوا عــى التعاليــم الـ ي
تقــول ان بعــض القوانـ ي ن
ـ� تطبــق ف ي� هــذا المجــال ،ليتعلمــوا الحقـاً أن ذلــك لــم يعــد مهمـاً.
إىل مــن ينبغــي ان يصغــي المــرء ،وبمــن يســتطيع الوثــوق؟
ج�هــارت للعطــاء االجتماعــي والمشــاركة المدنيــة
بحســب دراســة اجراهــا ّكل مــن مركــز ي
ف
ف
ن
العــام ي� تونــس مــا بعــد الثــورة تعتـ بـر إىل
ـا� ،مــا زالــت وســائل إ
ـا� ب
ال�يطـ ي
والمجلــس الثقـ ي
حــد كبـ يـر مــن قبــل الشــباب عــى أنهــا «تجاريــة وشــديدة التالعــب ،تحركهــا أجنــدات مختلفــة
نــر أ
بــدال ً مــن أن تحركهــا الحقيقــة» ،وأنهــا «تفتقــر اىل المهنيــة ومســؤولة عــن ش
الخبــار
العالم
ـا� الــذي ال يمكــن إنــكاره الــذي لعبتــه وســائل إ
الزائفــة» .وعــى الرغــم مــن الــدور إ
اليجـ ب ي
االجتماعــي ف� الثــورة ،تشـ يـر الدراســة إىل أن التصــور الســائد حالياً ي ن
ب� الشــباب هــو أن نفوذها
ي
ـ
س
اىل
ـا�
ـ
ايج
ـن
ـ
م
قــد تحــول
ـل�« :مــع أن وســائل االعــام االجتماعــي قــد ســاهمت ف ي� زيــادة
بي
بي
آ
ف
الوعــي بـ ي ن
يعت�هــا الكثـ يـرون الن أداة غـ يـر عمليــة لتعزيــز االنقســامات
ـ� النــاس ي� الســابق ،ب
ش
العــام االجتماعــي ف ي� التعبئــة
ونــر الشــائعات .كمــا أدى االســتخدام
الحــال لوســائل إ
ي
أ
السياســية بمزيــد مــن التنميــط والتالعــب؛ المــر الــذي حمــل العديــد مــن المشـ ي ن
ـارك� الذيــن
شــملتهم الدراســة اىل الظــن بــأن دورهــا الثــوري قــد يكــون انتهــى « .ومــع ذلــك ،وعــى الرغــم
ـ� المسـ ي ن
مــن تلــك المخــاوف ،يبــدو أن هنــاك موقــف إيجـ بـا� شــامل وحــذر بـ ي ن
ـتجيب� الشــباب
ي
ت
وتعت�
الذيــن شــملتهم الدراســة تجــاه وســائل إ
ـ� بــدأت تشــهدها .ب
العــام وحريــة التعبـ يـر الـ ي
ش�يحــة الشــباب هــذه التغيـ يـرات مهمــة وإيجابيــة ،وهنــاك قناعــة ثابتــة بامــكان اســتخدام
وســائل االعــام كأداة للديمقراطيــة  .iiiهــذا يعـ نـ� ارضـاً خصبــة لمـ شـروع ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
ش
والمعلوماتيــة .كان المـ شـروع الــذي يوشــك الـ شـركاء التونســيون والســويديون عــى الــروع
فيــه ف ي� بف�ايــر عــام  2014واســع النطــاق .كنــا قــد قررنــا ف ي� وقــت ســابق أن نضمنــه بنــاء
العالميـ ي ن
ـ� بــل ليشــمل أيض ـاً المنتجـ ي ن
القــدرات ،ليــس فقــط للشــباب والمربـ ي ن
ـ� .ويتم ّثــل
ـ� إ
أ
ئ
ـا� للمـ شـروع بتفعيــل دور الطفــال والشــباب ومنحهــم إمكانيــة إيصــال صوتهــم
الهــدف النهـ ي
ف
النســان وتونــس الديمقراطيــة .لتحقيــق هــذا الهــدف ،نحــن
ي� المســائل المرتبطــة بحقــوق إ
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ن
ت
بالمعــى
«تفجــر» خليــة إرهابيــة –
كيلومــرات ،تــم
ســاعات فقــط ،عــى مســافة بضعــة
ي
أ
ف
ف
ـال ،لــم يكــن ذلــك التوتــر الســائد مجــرد وهــم .ي� نهايــة المــر ،تمكنــا مــن
الحـ ي
ـر�  .بالتـ ي
الخــروج مــن وســط المدينــة المكتــظ بالنــاس وانطلقنــا ف ي� شــوارع ضيقــة ومتعرجــة .فعــى
الرغــم مــن أن وســط مدينــة تونــس ي ز
يتمــر بالتصميــم الطبيعــي للمــدن الحديثــة ،ثمــة
ـ� وســط المدينــة وبـ ي ن
تناقضــات كبـ يـرة بـ ي ن
ـ� الضواحــي والريــف .بعــد ســاعة أمضيناهــا عــى
ن
ن
ـا�
ـ� خالــد واوقفنــا الســيارة بجــوار احــد المبـ ي
الطرقــات العامــة الوعــرة ،بلغنــا أخـ يـراً بلــدة بـ ي
الــذي تغطــي جدرانــه الخارجيــة كميــة مــن الكتابــات والنقــوش وســط الشــوارع المزدحمــة .كنــا
ف� الوقــت عينــه متوتريــن ومتحمسـ ي ن
ـ� لبــدء العمــل .لكــن قبــل ان نبــدأ ،ال بــد مــن كلمــة عــن
ي
ش
تونــس وخلفيــة هــذا المــروع.

لماذا تونس؟

ف
ـم� مــن العــام ،2010
ـر�» .ي� ديسـ ب
شــهدت تونــس انطالقــة أحــداث مــا ُعــرف بـ»الربيــع العـ ب ي
أ�ض م البائــع المتجــول محمــد البوعزيــزي النــار ف ي� نفســه عنــد واليــة ســيدي بوزيــد ،وهــي
بلــدة صغـ يـرة ف ي� وســط تونــس ،احتجاجـاً عــى مصــادرة بضاعتــه .وقــد ُوصفــت تلــك اللحظــة
أ
ت
ش
ـ� أشــعلت لهيــب االنتفاضــات ف ي� تونــس ،ثــم ف ي� مــر وليبيــا.
بأنهــا الــرارة الوىل الـ ي
العالمي تكاد تكون مستحيلة الفهم.
عواقب الثورة من المنظور إ
العــام اىل
تصــوروا هــذا :اضطــر النظــام الــذي يســيطر مــن دون ضمـ يـر وازع عــى وســائل إ
ـ� عــن الســلطة .قبــل الثــورة ،كانــت الرقابــة ام ـراً شــائعاً .وغالب ـاً مــا كان الصحافيــون
التخـ ي
أ
يتعرضــون للمضايقــات i.للمــرة الوىل ،خــال الثــورة ،نــزل الصحفيون التونســيون اىل الشــوارع
ونقلــوا أ
الحــداث ش
بالتعبــر عــن رأيــه مــن
مبــا�ة مــن أرض الحــدث ،مــا ســمح للجمهــور
ي
ت
ـ� كانــت فيمــا مـ ضـى أداة
دون أي رقابــة .ومــع ســقوط النظــام ،ألغيــت وزارة إ
العــام ،الـ ي
مثــرة للخشــية للســيطرة العالميــة؛ أ
المــر الــذي ش ـكّل انطالقــة لحريــة التعبـ يـر .ومــع هــذه
إ
ي
الذاعيــة الجديــدة والقنــوات التلفزيونيــة تبعتهــا
الحريــة ،ولــدت اعــداد كبـ يـرة مــن المحطــات إ
المواقــع االخباريــة عــى ت
االن�نــت ،ف� حـ ي ن
ـ� أعــادت المحطــات الحكوميــة تنظيــم نفســها،
ي
وبــدأ التــداول الالمنتناهــي للمعلومــات أ
والخبــار مــن خــال المواقــع االخباريــة عــى ت
االن�نــت
والشــبكات االجتماعيــة .إال أن النــاس شــعروا بالملــل ،بعدمــا زال ذاك الشــعور أ
الول بنشــوة
ت
ـ� تحولــت إىل شــبكات عامــة كانــت
الحريــة .ومــع أن وســائل إ
العــام المملوكــة للدولــة الـ ي
يعت�ونهــا
الكث�يــن ال يزالــون ب
تســعى بشــكل يائــس إلقنــاع الجماهـ يـر بأنهــا تغـ يـرت ،إال ان ي
ف
العــام التونســية الســائدة كانــت ي� وقــت
جــزءاً مــن النظــام القديــم .وبمــا أن كافــة وســائل إ
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كارميال فلويد وغابرييال ن ز
ثي�

تونــس ،ف ي� صبــاح أحــد ايــام بف�ايــر  .2014كانــت أوىل خيــوط أشــعة الشــمس الدافئــة تحــاول
ف
الخبارية
اخـ تـراق الضبــاب ،وكان الهــواء بــارداً للغايــة .ي� تلــك اللحظــات ،كانت كافــة القنــوات إ
تحــ� الذكــرى الســنوية أ
ن
العلمــا� الــذي قتــل ف ي�
الســياس
الوىل الغتيــال شــكري بلعيــد،
ي
ي
يي
الشــارع أمــام ن ز
م�لــه ف ي� تونــس ف ي� العــام الســابق ،يــوم  5بف�ايــر .2013 ،كان التوتــر ســيد
الموقــف ...أو ربمــا كان هــذا الشــعور وليــد مخيلتنــا؟ ألننــا كنــا نعلــم جيــداً أن تونــس وتونــس
العاصمــة – تلــك المدينــة النابضــة بالحيــاة الـ تـ� يعيــش فيهــا الماليـ ي ن
ـ� مــن الســكان الذيــن
ي
ن
يشــكلون مزيج ـاً مــن العالمـ ي ن
ـ� الجديــد والقديــم؛ ويجمعــون بـ يـ� التقاليــد والحداثــة  -قــد
عانــت أكـ ثـر ممــا يعتقــد المــرء أنــه ممكــن ف ي� غضــون بضــع ســنوات فقــط .كنــا فريقـاً صغـ يـراً
ن ف
ت
ن
مــن المدربـ ي ن
ـ� تبعــد مســافة ســاعة
ـ� إ
ـ� خالــد الصغـ يـرة الـ ي
العالميـ يـ� ي� طريقنــا إىل بلــدة بـ ي
بالســيارة عــن مدينــة تونــس ،حيــث مــن المقــرر ان نبــدأ بعقــد أول سلســلة مــن ورش العمــل
حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة .وبعدمــا كان ش
م�وعنــا ،الــذي يحمــل شــعار م» مجــرد
ال�بيــة إ
حــر عــى ورق منــذ عــام 2011؛ كنــا آ
الن ،ف� بف�ايــر عــام  ،2014عــى وشــك الـ ن ز
ـرول فعليـاً
ب
ي
أ
أ
أ
ف
عــى الرض ي� محاولــة لتطبيــق الفــكار والمفاهيــم عمليـاً لول مــرة .
كان مــن المقــرر ان نلتقــي ف� فـ تـرة مــا بعــد الظهــر بـ أ
ـالوالد والشــباب الذيــن يرتــادون مرك ـزاً
ي
للشــباب المحــ� ،لمنحهــم دورة مكثفــة ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة .قبــل ذلــك ،كنــا
ـة
ـ
بي
ال�
�
إ
ي
ي
ف
قــد عقدنــا جلســة صباحيــة مــع مجموعــة مــن قــادة الشــباب الذيــن يعملــون ي� المركــز .لكــن
الســيارة الـ ت
ـ� كانــت تق ّلنــا كانــت ال ت ـزال تتحــرك ببــطء شــديد خــال ســاعة الــذروة وســط
ي
مدينــة تونــس حيــث كانــت أ
الرصفــة تعـ ّـج بالنــاس .شــاهدنا عــدداً من الجنــود وضبــاط ش
ال�طة
ن
ـا� الحكوميــة تحيــط
بكامــل عتادهــم المخصــص لمكافحــة الشــغب ،ومررنــا امــام أحــد المبنـ ي
بــه أ
الســاك الشــائكة والدبابــات .مــا لــم نكــن نعرفــه ف ي� تلــك اللحظــات ،أنــه وقبــل بضــع
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ـال ف ي� لبنــان (« :)2013كتــاب يوثّــق إدارة الوزيــر االســتاذ حســان
وزارة ال�بيــة والتعليــم العـ ي
ال�بيــة والتعليــم العــال» ،الطبعــة أ
ديــاب ف� وزارة ت
الوىل ،ص.124-127 .
ي
ي
https://www.linkedin.com/profile/view?trk=nmp_pymk_name&authToken=ME-V&authType=name&id=325913617
غــر قصــد» ،صحيفــة «بزنيــس
نــ� عــر إ
ال تن�نــت ،عــن ي
غيــل ،آ« / .روبــن وليامــز كان ب ي
إنســايدر» 12 ،أغســطس .2014
http://www.businessinsider.com/robin-williams-internet-prophet-2014-8
التفك� النقدي للطالب» المحادثة 9 .أغسطس .2014
هايز ،دنيس « /لنكف عن محاولة تعليم
ي
http://theconversation.com/lets-stop-trying-to-teach-students-critical-thinking-30321
ت
ش
فــرال غوكــر»13 .
«انــ� ي
هونجــو ،إتــش« /.توقفــوا عــن نــر صــورة روبــن وليامــز الميــت» ،ي
أغســطس .2013
http://antiviral.gawker.com/stop-sharing-that-fake-robin-williams-death-photo_1620835563/+leahfinnegan?utm_campaign=socialflow_gawker_twitter&utm
source=gawker_twitter&utm_medium=socialflow
مدرسة ت
«ان�ناشيونال كولدج»  ،لبنان« .اتفاقية المواطنة الرقمية المسؤولة».
http://cld.bz/bookdata/uFKqVZt/basic-html/page40.html
و
http://cld.bz/bookdata/SOIKqHt/basic-html/page50.html

«روبن وليامز :إالعالم يتجاهل مبادىء االنتحار» المدونة إالعالمية 13 ،أغسطس .2014
http://www.themediablog.co.uk/the-media-blog/2014/08/robin-williams-newspaper-coverage.html
«أول صــورة بعــد انتحــار روبــن وليامــز» ،تدوينــة بالعربيــة وصور ي ن
تــ� عــى موقــع تلفزيــون
المســتقبل  ،لبنــان 13 ،أغســطس .2014
http://www.futuretvnetwork.com/node/106731
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ماجدة أبو فاضل
المصادر والمراجع
ـ� ،ر« / .تدويــل منهــج الصحافــة باســتخدام تكنولوجيــا التعليــم عــن
أبــو فاضــل ،م .و جافـ ي
أ
ن
ـ� بـ يـ� الجامعــة اللبنانيــة  -ال يم�كيــة وجامعــة ميســوري  -كولومبيــا (كليــة
بعــد :مـ شـروع تجريـ ب
ي
ميســوري للصحافــة) .أعــدت للمؤتمــر الســنوي الرابــع للجمعيــة العربيــة أ
المريكيــة ألســاتذة
االتصــال (أوســاس) ( ،)AUSACEبـ يـروت ،لبنــان ،أكتوبــر ».1999 ،26-29
http://ipj.lau.edu.lb/outreach/1999/ausace/ausace1.php
أبــو فاضــل ،م« / .فكــروا بـ أ
المفصلة
ـالوالد لــدى كتابتكــم ذلــك المقــال :هل تســتحق الصــور
ّ
ّكل هــذا العنــاء؟» مجلــة « ،»Lebanon Journalism Reviewربيع عام .2002
http://ipj.lau.edu.lb/outreach/2002/03_ljr/ljrspring2002.php
أبــو فاضــل ،م / .ت
العالميــة :الوعــي مقابــل الجهــل» ورقــة عمــل ف ي� إطــار نــدوة
«ال�بيــة إ
ف
ت
الســكندرية ،مــر.
الــ� نظمهــا المعهــد الســويدي ي� إ
«الشــباب إ
والعــام» ي
http://ipj.lau.edu.lb/outreach/2004/05_youth/media_literacy.pdf
ن
التأثــرات االجتماعيــة والسياســية».
والعــام:
أبــو فاضــل ،م« /)2006( .الشــباب
اللبنــا� إ
ي
ي
ف
تز
ف ي� كتــاب بعنــوان لـ ّ
«� خدمــة الشــباب؟ دراســات
ـكل مــن و .كارلســون و س .فــون فيل�يــن :ي
ف
الــدول
الحــول  .2006 / 2005المركــز
العــام ف ي� العــر الرقمــي» .الكتــاب
وتأمــات ي� إ
ي
ي
أ
والعــام التابــع لمركــز «نورديكــوم» ،جامعــة
لتبــادل المعلومــات حــول الطفــال والشــباب إ
ـال`www.nordicom.gu.se :
«جوتنـ بـرج» ،الســويد .متوفــر عــى الرابــط التـ ي
أبــو فاضــل ،م / .ت
العالميــة :أداة لمحاربــة الصــور النمطيــة وتعزيــز التفاهــم بـ ي ن
ـ�
«ال�بيــة إ
أ
أ
القليمــي لدعــم محــو الميــة ف ي� العالــم،
الثقافــات» .ورقــة بحثيــة أعـ ّـدت لمؤتمــر الونيســكو إ
الدوحــة ،قطــر ،مــارس .2007
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161157e.pdf
أبــو فاضــل ،م« / .تنفيــذ برامــج ت
العالميــة» ،تقريــر اليونســكو العالمــي :االســتثمار
ال�بيــة إ
ف
ف
ـا� والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات ،منظمــة اليونســكو ،باريــس ،فرنســا .متوفــر عــى
ي� التنــوع الثقـ ي
ـال:
الرابــط التـ ي
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202e.pdf
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الخــاق وآداب المهنــة ،وحقــوق الطبــع والنـ شـر وانتهــاكات الخصوصيــة .لطالمــا واجــه
اللبنانيــون رصاع ـاً طويــل أ
المــد مــع قوانـ ي ن
ـ� حقــوق التأليــف والنـ شـر والعالمــات التجاريــة
الشــارة اىل أن فهــم كل هــذه المفاهيــم
المســجلة .بــل ويتجاهلونهــا بالكامــل .ال بــد مــن إ
والممارســات والطريقــة أ
ف
المثــل لخــوض هــذا المجــال المتقلــب قــد أصبــح أساســياً ي� القــرن
ش
والع�يــن المعولــم.
الحــادي
ن
العالميــة والمعلوماتيــة بالتعليــم ت
ف� لبنــان ،ترتبــط ت
بالمع�
والعــام
وال�بيــة والديــن إ
ال�بيــة إ
ي
العــام .وغالب ـاً مــا يتـ ّـم إدخــال المعلومــات كعامــل مســاعد ،فيمــا تلعــب التكنولوجيــا دوراً
ال�امــج الـ تـ� تعــزز المعرفــة الرقميــة إىل جانــب ت
العالميــة يتطلــب
ال�بيــة إ
داعمـاً .إن تطبيــق ب
ي
ف
�ض
الكثـ يـر مــن الجهــد والعمــل الحثيــث .ونظ ـراً للموقــع الجغ ـر يا� للبــاد ،ثمــة ورة ملحــة
لتوفـ يـر محتــوى أكـ ثـر عمليــة باللغــة العربيــة ،إىل جانــب إنتــاج المــواد باللغتـ ي ن
ـ� الفرنســية
وال ي ز
نجل�يــة لتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات المجوعــات الفرعيــة المختلفــة .ف ي� غضــون ذلــك،
إ
ف
ف
ت
ديــر� ي� بريطانيــا ،دنيــس هايــز ،رأيــاً مناقضــاً لمــا كنــا
يقــدم أســتاذ ال�بيــة ي� جامعــة ب ي
ف
و� إحــدى التدوينــات بعنــوان «لنكــف عــن محاولــة
نســمعه وننصــح بــه طــوال ســنوات عــدة .ي
ن
ت
ـ� أن
تعليــم التفكـ يـر النقــدي للطــاب» ،يقــرح هايــز أن المفهــوم ليــس مهــارة .هــذا يعـ ي
ـ� والنظريــات النقديــة ال تتفــق مــع قواعــد النقــد ن ز
التلقـ ي ن
ال�يــه23 .
ف
«� الحقيقــة ،ال يمكــن تعليــم النــاس أن يكونــوا ناقديــن مــا لــم يكــن المــرء بنفســه ناقــداً.
ي
هــذا يتطلــب أكـ ثـر مــن مجــرد الطلــب مــن الشــباب أن «ينظــروا بشــكل ناقــد» اىل أ
المــور ،كمــا
لــو كانــت االنتقــادات مهمــة آليــة.

ن
ـ� التذمــر باســتمرار مــن سياســات التعليم
كمــدرس ،يجــب ان تتمتــع بــروح النقــد .هــذا ال يعـ ي
ن
ت
ـ� قبــل
ـ� ال تــروق لــك أو إ
اليحــاء اىل الطــاب بمــا ينبغــي أن يفكــروا بــه .هــذا يعـ ي
الســائدة الـ ي
ف
ن
ش
ـ� ايض ـاً الحــوار والمناقشــة
�ء أم تتمكــن مــن االنخ ـراط ي� محادثــة عميقــة .هــذا يعـ ي
كل ي
باالرتــكاز عــى معرفــة واســعة  -وهــو أمــر غائــب بشــكل شــبه تــام ف ي� عالــم التعليــم .كمــا
أ
آ
ف أ
وغ�هــم ممــن ليســوا معلمـ ي ن
ـ�،
ينبغــي أن يحصــل ي� الماكــن العامــة ،مــع البــاء والمهــات ي
وليــس فقــط ف� الصفــوف أو قاعــات أ
الســاتذة».
ي
ف
بنــاء عــى ذلــك ،ســيطلب هــذا المؤلــف مــن القـراء التفكـ يـر بالمســألة ،واالنخـراط ي� محادثــة
وإ�اك آ
المــر ف� أ
عميقــة ومناقشــة أ
الخريــن ف� محاولــة لخدمــة ت
الماكــن العامــة ،ش
ال�بيــة
ي
ي
العالميــة والمعلوماتيــة بشــكل أفضــل.
إ
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تريــدون أوالداً «أفضــل تكيفـاً» ،فــإن ســاعة مــن ممارســة ألعــاب الفيديــو يوميـاً (وليــس أكـ ثـر)
قــد تكــون مفيــدة.
«خلصــت دراســة حديثــة أجرتهــا جامعــة أوكســفورد اىل أن ممارســة أ
الطفــال أللعــاب الفيديو قد
يكــون ف� الواقــع مفيــداً لنمــو الطفــل ،لكــن فقــط إذا لعــب أ
الطفــال ألقــل مــن ســاعة ف ي� اليــوم.
ي
أ
ت
ـ� أن
ـ� قــام بهــا الدكتــور أنــدرو برزبلسـ ي
وأشــارت البحــاث الـ ي
ـ� ،اســتاذ علــم النفــس التجريـ ب ي
ف
الشــباب الذيــن مارســوا ألعــاب الفيديــو لبضــع ســاعات فقــط ي� االســبوع كانــوا أفضــل تكي ًفــا،
وأكـ ثـر اهتمامـاً برفاهيــة أقرانهــم ويظهــرون مشــاكل ســلوكية أقــل ف ي� إالجمــال22 ».
إال أن هنــاك ايضـاً أنواعـاً ســيئة مــن أ
اللعــاب و»التطبيقــات» تركّز بشــدة عىل العنــف والحروب،
ف
ف
و� وقــت يســود
والســلوك المنحــرف .مــع انتشــار الحــروب المشــتعلة ي� كافــة الــدول العربيــة ي
أ
ف
ت
ـ�
عــدم االســتقرار ي� لبنــان ،مــن المهــم أن نثبــت للشــباب الشــديد التأثــر بــأن اللعــاب الـ ي
ترتكــز عــى الرصاعــات ليســت بالـ ضـرورة أمثلــة جيــدة يمكــن االقتــداء بهــا .كذلــك ،يمكــن أن
تكــون للرســوم المتحركــة ،وهــي نمــوذج آخــر يعشــقه ّكل مــن الصغــار والكبــار ،دور فعــال
ف
ف
و� نـ شـر الصــور إاليجابيــة والســلبية ،وتحفـ ي ز
ـر
وحيــوي ي� تعزيــز الصــور النمطيــة واســتمراها ،ي
الفعــال وردود أ
أ
الفعــال .الــر يكمــن ف ي� االســتفادة مــن النواحــي إاليجابيــة.
أ
ف
ن
ـ� بذلــك الكتــب المصــورة ،تأثـ يـر مماثــل
ي� الســابق ،كان لســاف الرســوم المتحركــة ،وأعـ ي
عــى القـراء الذيــن كانــوا احيانـاً يخلطــون بـ ي ن
ـ� الخيــال والواقــع .وال تزال الكتــب المصــورة نوعاً
العــام الشــعبية ،ويمكــن اســتخدامها إلحــداث تأثـ يـر جيــد ف ي� مجــال التدريــس
مــن وســائل إ
ف
الشــارة اىل أن الكتــب المصــورة متوفــرة ي� لبنــان باللغــات الثــاث ،العربيــة
والتعليــم .تجــدر إ
وال ي ز
نجل�يــة ،إال أنــه يمكــن إيجــاد مثــل هــذه المنشــورات بلغــات أخــرى ايض ـاً.
والفرنســية إ
ف
العالنــات عـ بـر مختلــف المنصــات وقوتهــا ي� التأثـ يـر بالســلوك،
الغـراء الــذي تشــكله إ
ادمجــوا إ
أ
اليجابيــة والســلبية
يوجــه الرســائل إ
سـ تـرون أن هــذا المزيــج ســاح ذو ّ
حديــن – ويســتطيع لن ّ
عــى حــد ســواء .أضيفــوا الملصقــات والفتــات الشــوارع ،ستشــعرون انكــم تغرقــون تحــت
العــام الرقميــة
الكــم الوافــر منهــا .الصحــف والمجــات ليســت مهيمنــة بقــدر وســائل إ
ّ
ت
الن�نــت.
والمتنقلــة واالذاعــة تلعــب دوراً ثانوي ـاً مقارنــة بالمحتــوى الصــوت والفيديــو عـ بـر إ
الطفــال» ف� وقــت كان أ
أمــا التلفزيــون ،فقــد وصــف فيمــا مـ ضـى بأنــه «جليــس أ
الهل يســعون
ً
ي
لتهدئــة أطفالهــم .إال أن أهميتــه تراجعــت منــذ بعــض الوقــت لصالــح وســائط البــث المتنقّلة
ت
ين
ـتخدم� شــامل وموجــود ف ي� كل مــكان .ف ي� بيئــة
واالن�نــت ،حيــث المحتــوى المقــدم مــن المسـ
الخلــط الموســيقي الهجـ ي ن
ـ� وتوزيــع المحتــوى عـ بـر وســائط عــدة ،مــن الســهل أن يغفــل المــرء
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ن
ت
اللبنا�
العالمية والمعلوماتية من المنظور
ال�بية إ
ي
ت
ـال قــد تلقــت هبــة أوليــة مــن  1،500جهــاز ســتكون
البــاد .وكانــت وزارة ال�بيــة والتعليــم العـ ي
بمثابــة عينــات اختبــار ف ي� المــدارس العامــة والخاصــة .كمــا وضعــت الــوزارة أيض ـاً برنامج ـاً
خاص ـاً ت
العالميــة والمعلوماتيــة يهــدف اىل إشــاء شــبكة لخدمــة المــدارس ف ي� كافــة
لل�بيــة إ
ت
ـال  .)2012لكــن لــم تُعــرف معلومــات كافيــة حــول
أنحــاء البــاد( .وزارة ال�بيــة والتعليــم العـ ي
هــذا المخطــط.
ن
ـا� هــذا (والــوزارة) قــد تغـ يـر ،وعرفــت الحيــاة السياســية ف ي� لبنــان
إال أن مجلــس الــوزراء اللبنـ ي
أ ن
مــ� ســلباً ،ومــذاك الوقــت ،يشــهد النظــام
ي
الكثــر مــن العقبــات ،كمــا تأثــر الوضــع ال ي
�ض
التعليمــي المــدرس بقيــادة نقابــة المعلمـ ي ن
ال ابــات والعراقيــل والتعطيــل
ـ� موجــة مــن إ
ي
المــدرس ،ممــا تســبب بايــاء اهتمــام ضئيــل اىل مــا يمكــن اعتبــاره ذات أهميــة ثانويــة.
ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة
بالضافــة اىل ذلــك ،واجهــت الخطــة الطموحــة لتعزيــز ال�بيــة إ
إ
ئ
ـا� المزمــن والنقص
سلســلة مــن مــع العقبــات المتكــررة والســخيفة مثــل انقطــاع التيــار الكهربـ ي
ت
ف� الطاقــة وبــطء خدمــة إ ت
ـ� تؤكــد توفـ يـر خدمــة
ي
الن�نــت عــى الرغــم مــن المزاعــم الرســمية الـ ي
الخطــوط االشـ تـراك الرقميــة غــر المتماثلــة («آي دي إس إل») .أ
للســف ،فــإن ثقافــة ت
ال�بيــة
ي
آ
ف
ف
ت
ش
كاف حــى الن ي� المؤسســات التعليميــة ي� لبنــان
إ
العالميــة والمعلوماتيــة لــم تنتــر بشــكل ٍ
ش
ف ي� المســتويات االبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة والجامعيــة .كمــا أنــه لــم يتــم بعــد إ�اك
ذوي الطــاب بالكامــل ف ي� هــذه العمليــة .ولــم تخصــص الحكومــة المــوارد الكافيــة لتوفـ يـر
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة ف� كافــة المــدارس العامــة .أ
برامــج ت
الهــم مــن ذلــك ،لــم
إ
ي
يصبــح المحتــوى والمــواد الخاصــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة متوفريــن عــى نطــاق
بال�بيــة إ
وال ي ز
نجل�يــة ف ي� المــدارس
واســع باللغــة العربيــة (اللغــة الرســمية للبــاد) ،او باللغــة الفرنســية إ
واالنكل�يــة ،وإىل حــد أقــل ،باللغــة أ
ت
يز
الرمنيــة ،وهــي لغــة أكـ بـر
ـ� تـ ّـدرس المناهــج الفرنســية
الـ ي
أقليــة ف ي� البــاد.
الخاتمة:

ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة ف� لبنــان؟ تشــكل أ
كيــف يمكننــا المســاهمة ف� ت
اللعــاب
إ
ي
ي
ت
تلــ�
مزدهــرة
صناعــة
وهــي
الشــباب
طاقــة
ــه
توج
ان
يمكــن
الــ�
ب ي كافــة
ّ
إحــدى الوســائل ي
أ
أ
أ
ت
ال ت
واالف�اضيــة ،ف ي� التعليــم مــن
لك�ونيــة
الذواق .وتُســتخدم اللعــاب ،وخاصــة اللعــاب إ
اجــل تدريــس المهــارات الحياتيــة ،والرياضيــات ،والعلــوم ،واللغــات ومجموعــة كبـ يـرة مــن
المواضيــع ،ســواء بك�مجيــات مســتقلة وعــى شــكل تطبيقــات .وبحســب الخـ بـراء ،إن كنتــم.
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ورؤســاء أ
القســام ف� تلــك المدرســة اىل تدريــب أول ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة،
ال�بيــة إ
ي ي
ي
ف
ث ف
و� مــا يتعلــق بالطــاب،
لكنهــم ال يزالــون بحاجــة إىل
ّ
التعمــق أكــر ي� هــذا الموضــوع .ي
وضعــت مدرســة «آي س» مــا أســمته بـ»اتفاقيــة المواطنــة الرقميــة المســؤولة» للطــاب �ف
ي
ي
ت
المرحلــة االبتدائيــة ،والمتوســطة والثانويــة  ،تركــز عــى احــرام وتثقيــف وحمايــة أنفســهم
آ
ت
ـ� تنطــوي عــى قواعــد
والخريــن 16 .ويتوقــع مــن الطــاب التوقيــع عــى هــذه االتفاقيــة الـ ي
ال تن�نــت والمواطنــة الرقميــة مــع ذويهــم ،ف ي� محاولــة لخلــق الوعــي وتعزيــز
الســامة عــى إ
ف
مســؤولية الطــاب لــدى اســتخدام ت
االن�نــت .وال بــد مــن اعتمــاد نمــوذج مماثــل ي� انحــاء
البــاد.
مــن جهــة اخــرى ،قامــت مطرانيــة بـ يـروت للــروم االورثوذوكــس باعتمــاد الكتــب الرقميــة ف ي�
الصفــوف ،بــدال ً مــن الورقيــة الثقيلــة الــوزن ،ف ي� إطــار ش
المــروع الــذي أطلقتــه مجموعــة
المــدارس أ
ت
تضــم ثــاث مؤسســات تعليميــة 18 .تشــتمل
17الــ�
الرثوذكســية ف ي� لبنــان
ّ
ي
الــ� قــام بتطويرهــا عــدد مــن ت
سلســلة الكتــب الرقميــة ت
ين
ال� ي ن
المدرســي� ف ي� ّكل مــن
بويــ�
ي
الرثوذكســية بــروت وثانويــة الســيدة أ
مدرســة البشــارة أ
الرثوذكســية ومدرســة الثالثــة أقمــار،
ي
ـر� والعلــوم االجتماعيــة واالدب االنكلـ ي ز
ـري واالدب
عــى مواضيــع مختلفــة مثــل االدب العـ ب ي
أ
ـ� والرياضيــات والعلــوم للصفــوف االبتدائيــة الثالثــة الوىل 19 .يحتــاج الطــاب اىل
الفرنـ ي
آ
وغ�هــا) .لكــن ال توجــد إشــارات كثـ يـرة
إحضــار أجهزتهــم اللوحيــة الخاصــة (كأجهــزة اليبــاد ي
ت
ـ� يتدربــون عــى اســتخدامها تشــمل فــك رمــوز الرســائل
عــى أن مهــارات التفكـ يـر الناقــد الـ ي
العالميــة .ويبــدو أن سلســلة الكتــب الرقميــة تركــز ث
أكــر عــى تطويــر مهــارات تكنولوجيــا
إ
ف
التعمــق ي� عالــم الرســائل
المعلومــات واالتصــاالت الســتكمال عمليــة التعلــم بــدال ً مــن ّ
الرقميــة والوســائط المتعــددة.
مــن جهــة أخــرى ،قامــت أحــدى الصحــف اليوميــة «النهــار»  20بإنتــاج ملحقــات خاصــة
أ
بــالوالد والشــباب لبعــض الوقــت  -كمــا فعلــت بضــع وســائل إعــام مطبوعــة أخــرى -
وشــاركت لفـ تـرة وجـ ي ز
ـرة ف ي� تجربــة متواضعــة مــع الرابطــة العالميــة للصحــف وأخبــار ش
النا�يــن
( )WAN-IFRAتحــت عنــوان« :الصحــف ف� ت
ال�بيــة والتعليــم» 21 .إال أن ن الخطــة لــم تذهــب
ي
بعيــداً ولــم يُكتــب لهــا االســتمرار.
ف
ت
ـال ف ي� ذلــك الوقــت حســان ديــاب ووزيــر
ي� مايــو  ،2012أعلــن وزيــر ال�بيــة والتعليــم العـ ي
االتصــاالت الســابق نقــوال صحنــاوي عــن توفـ يـر حواســيب لوحيــة لطــاب الصفـ ي ن
ـ� العـ ش
ـا�
والحــادي عـ شـر ف� المــدارس الحكوميــة بهــدف تحسـ ي ن
ـ� المناهــج وتطويــر النظــام التعليمــي ف ي�
ي
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و� معــرض تعليقــه عــى أ
ف
المــر ،أشــار رجــا كمــال ،عميــد تنميــة المــوارد ف ي� كليــة هاريــس
ي
للسياســات العامــة ف� جامعــة شــيكاغو ،إن أداء التعليــم العـ ف
ـر� كان غـ يـر
ـال ي� العالــم العـ ب ي
ي
ي
ف
ف
كاف ،وأنتــج خريجـ ي ن
ـ� يواجهــون صعوبــة ي� االندمــاج ي� االقتصــاد العالمــي واســتيعابه .وقــال:
ٍ
«إن الغالبيــة العظمــى مــن الجامعــات العربيــة تع ّلــم طالبهــا مــا ينبغــي أن يفكــروا بــه بــدال
مــن كيفيــة التفكــر ».وأضــاف« :مــا لــم تتغــر هــذه العقليــة رسيعــاً ،أ
فالمــل ضئيــل ف ي�
ي
ي
ـال
تحقيــق التقــدم( ».كمــال .)2007 ،وحـ ّ
ـث كمــال الــدول العربيــة عــى إدراج التعليــم العـ ي
والمدرسـ ي ن
ف� مشــاريع التخطيــط االسـ تـراتيجي ،وخلــق ش�اكــة بـ ي ن
ـ�12 .
ـ� القطــاع الخــاص
ّ
ي
ف ي� ينايــر مــن عــام  ،2008قــدم هــذا الكاتــب ورقــة عمــل ف ي� إطــار أحــد المؤتمـرات باليونســكو
ف
ـا� والتعليــم بعنــوان «تعزيــز القــدرات الحرجــة ومكافحــة وجهــات النظــر
حــول التنــوع الثقـ ي
ف
ت
ـا�
احاديــة الجانــب :إيجــاد أرضيــة مشــركة ومواضيــع مالئمــة للتعليــم مــن خــال التنــوع الثقـ ي
– أبعــاد تعليــم الصحافــة والتدريــب».
«تـ بـرز الصــور النمطيــة وســوء التفاهــم ف ي� حــال وجــود نقــص ف ي� المعلومــات ،أو عندمــا يتــم
تشــويه المعلومــات ونقلهــا بشــكل سـ يـىء ،أو عندمــا تكــون هنــاك ســوء نيــة أحيان ـاً .لهــذه
الغايــة ،نحتــاج اىل تعليــم إعالمــي ي ن
متــ� واىل تربيــة إعالميــة مناســبة ،وكذلــك اىل البحــث
ف
ـكا� والمثابــرة والصـ بـر وروح المغامــرة واالســتعداد للنظــر والتفكـ يـر عــى غـ يـر العــادة».
الـ ي
أ
ف
ول الــذي أقيــم ف ي� برشــلونة،
ي� هــذا الســياق ،تــم وضــع تقريــر حاســم بنــاء عــى الحــدث ال ي
أ
ف
جانــرو،
اســبانيا وأطلــق خــال منتــدى المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات ي� ريــو دي ي
ف
ت
ـ� خ ًلــص اليهــا ف ي� ورقــة عمــل
ب
ال�ازيــل ي� أ مايــو  .2010وقــد أدرجــت توصيــات المؤلــف الـ ي
ف
�ض
ن
المنتــدى الول ي� التقريــر 13 .مــذاك الحـ يـ� ،ألقيــت محــا ات عــدة عــن الموضــوع وأقمــت
ورش عمــل حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� لبنــان وقطــر والمغــرب وتونــس واليمن .ال
ال�بيــة إ
الشــارة اىل أن الكثـ يـر مــن االشــخاص ف ي� أماكــن أخــرى ف ي� لبنــان قــرروا أن يسـ يـروا عــى
بــد مــن إ
أ
ف
هــذا النهــج .فأنشــأت الجامعــة ال يم�كيــة � بـ يـروت أكاديميــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ي
ـارك� والمتحدثـ ي ن
الرقميــة ف� بـ يـروت  14جمعــت عــدداً مــن المشـ ي ن
ـ� مــن مختلــف أنحــاء العالــم
ي
ت
ـر� وخارجــه .أال أن جهودهــا ال تـزال تحتــاج أن ت�جــم مــن خــال تنفيــذ برنامــج مســتدام
العـ ب ي
ف
وقابــل للتطبيــق تشــارك فيــه كافــة المؤسســات التعليميــة ي� البالد وباللغــات الثالث الرئيســية.
ت
س»)  ،15وهــي مدرســة ابتدائيــة وثانويــة خاصــة لهــا
مدرســة «ان�ناشــيونال كولــدج» («آي ي
ن ف
ن
ن
ـ�
فرعـ يـ� ي� ّكل مــن بـ يـروت ومنطقــة عـ يـ� عــار ،لبنــان ،كانــت مــن ابــرز مــن حــرص عــى تبـ ي
مفاهيــم ت
المدرســون والمنســقون
العالميــة والمعلوماتيــة وممارســاتها .وقــد خضــع
ال�بيــة إ
ّ
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وأضــاف أنــه بغــض النظــر عــن مواقــف الدولــة ب
أمــل ف ي� أن تتخــى عــن موقفهــا المهيمــن ،ال ســيما عندمــا تشــعر بــأن خططهــا السياســية أو
ف
ت
ش
ـا�
ـ� يتمتــع بهــا كل صحـ ي
االقتصاديــة أو الدبلوماســية مهــددة مــن حريــة التعبـ يـر ال�عيــة الـ ي
العــام ف ي� حالــة غليــان ،جــان كــرم ،النهــار.)29-10-2004 ،
( .وســائل إ
ف
ف
ف
«� خدمــة
وقــد نـ شـر مركــز «نورديكــوم» ي� الســويد هــذا المقــال كفصــل ي� كتــاب بعنــوان :ي
ف
ف
ف
ـبتم� عــام .2005
الشــباب؟ دراســات وتأمــات ي� وســائل إ
العــام ي� العــر الرقمــي» ي� سـ ب
 10عــاد هــذا الكاتــب ليعالــج هــذا الموضــوع مجــدداً ف ي� محــا�ض ة بعنــوان «المعوقــات وآراء
الــرق أ
المــرأة والشــباب ف ي� منطقــة ش
الوســط وشــمال أفريقيــا» ألقاهــا ف ي� خــال النــدوة /
أ
ف
ت
ش
ـ�
ورشــة العمــل إ
«العــام والمـرأة والشــباب ي� منطقــة الــرق الوســط وشــمال أفريقيــا» الـ ي
ف
ف
ف
الســكندرية ،مــر ي� بف�ايــر
ـدول ي� المعهــد الســويدي ي� إ
نظمتهــا مركــز «أولــوف بالــم» الـ ي
عــام .2005
أ
ف
القليمــي لدعــم محــو
ي� مــارس عــام  ،2007قدمــت ورقــة بحثيــة خــال مؤتمــر الونيســكو إ
أ
العالميــة ف� العالــم الــذي عقــد ف� الدوحــة بقطــر تحــت عنــوان ت
العالميــة:
«ال�بيــة إ
الميــة إ
ي
ي
أداة لمحاربــة الصــور النمطيــة وتعزيــز التفاهــم بـ ي ن
ـ� الثقافــات»11 .

المــد ف� العالــم العــر� ،أ
ال�بيــة العالميــة والتوعيــة إهمــاال طويــل أ
لقــد شــهدت ت
المــر
ً
إ
بي
ي
الــذي غالبـاً مــا يــؤدي إىل عواقــب ســلبية ويزيــد مــن خطــورة الوضــع المتفجــر الناجــم عــن
االضطرابــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وعــن غيــاب القيــادة .كمــا أن موضــوع
ت
ـدرس ف ي� المــدارس ،وغالبـاً مــا كانــت
ال�بيــة إ
العالميــة كمــادة تدريــس من ّظمــة نــادراً مــا كان يُـ ّ
ف
ت
ـ�
تتــم االشــارة اليهــا بواســطة مصطلحــات غامضــة ي� إطــار مــواد التدريــس الجامعيــة الـ ي
المــال
الجماهــري ،وأنظمــة الدعــم
تعجــز عــن معالجــة ســبب وجــود وســائل االتصــال
ي
ي
ت
ـ� يمكــن أن تجعــل منهــا «أســلحة للخــداع الشــامل».
الخاصــة بهــا والتأثـ يـرات المختلفــة الـ ي
إن مفهــوم التفكـ يـر النقــدي الــذي يشــكل جــزءاً مــن ت
العالميــة يبــدو غريبـاً بالنســبة اىل
ال�بيــة إ
التحض�يــة
الشــباب الذيــن اعتــادوا عــى نظــام ثابــت مــن التعلــم عــن ظهــر قلــب والــدروس
ي
الــ� تتبــع أ
أ
ف
ت
النظمــة التعليميــة
الســلبية .يبــدو المــر واضحــاً بشــكل خــاص ي� المــدارس ي
الفرنســية والعربيــة حيــث لطالمــا كانــت فكــرة مســاءلة الســلطة بمثابــة لعنــة .كمــا عجــزت
والمريكيــة ف� بعــض أ
النظمــة التعليميــة ال�يطانيــة أ
أ
الحيــان عــن بلــوغ أهدافهــا المعلنــة ف ي�
ب
ي
مجــال التعلــم واالســتجواب الفعالـ ي ن
ـ�.
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بيتس�غ  ،بنسلفانيا ،يوم الحادي ش
سبتم� .2001
ع� من
ب
ا ي� أحد الحقول خارج ب
كانــت ردود الفعــل متباينــة ،إال أنهــا غالبـاً مــا كانــت ترتكــز عــى تجاربهــم الخاصــة مــع برامــج
التلفزيــون العنيفــة ،وأفــام هوليــوود البطوليــة ،أو ألعــاب الفيديــو الخياليــة أو ألعــاب
أ
العــادات الــا متناهيــة
الكمبيوتــر .لكــن عندمــا بــدأت حقيقــة المــور تتوضــح ،بفضــل إ
للمشــاهد والصــور المروعــة ،بــدأ الخــوف والشــك يســيطران أيض ـاً7 .
ف� مايــو  /أيــار عــام  ،2004قــدم هــذا الكاتــب ورقــة عمــل بعنــوان ت
العالميــة :الوعــي
«ال�بيــة إ
ي
ف
ف
ت
الســكندرية ،مــر،
الــ� نظمهــا المعهــد الســويدي ي� إ
مقابــل الجهــل» ي� إطــار النــدوة ي
أ
والعــام» 8 .ف ي� إطــار تلــك الورقــة ،ســألت عمــا إذا أدرك الوالد مــا تلقــوه
بعنــوان« :الشــباب إ
مــن معلومــات ،عمــا إذا قامــوا بتقييــم المحتــوى ،وإذا ســاعدهم أهلهــم أو أســاتذتهم ف ي�
ال�امــج ،أو إذا ســمحوا للشــباب بــأن يحكمــوا بأنفســهم مــا هــي المــواد المناســبة
اختيــار ب
للق ـراءة أو االســتماع أو المشــاهدة أو التصفــح .
ف
ت
ال�امــج قــد تؤثــر عــى أنمــاط الـ شـراء .الحلقــات
ـ� يتــم إدراجهــا ي� ب
إن الرســائل المموهــة الـ ي
المليئــة بالرصاعــات أو ألعــاب الفيديــو يمكــن أن تحــرض عــى العنــف وتــؤدي إىل الســلوك
ن
ـدوا� .حـ تـى المسلســات الـ تـ� تبــدو بريئــة ف� الظاهــر قــد تدفــع الشــباب اىل الخلــط بـ ي ن
ـ�
العـ ي
ي
ي
الخيــال والواقــع .بالنتيجــة ،فــإن االســتهالك الســاذج أ
للخبــار ومــواد ت
ال�فيــه ،وحـ تـى «التعليم
ال�فيهــي» أ
ت
الكـ ثـر شــعبية يمكــن أن تســهم ف� خلــق مجتمعــات مفككــة وأفـراد مضطربـ ي ن
ـ� ،أو،
ي
ت
ـ� تكتســح
عــى أقــل تقديــر ،اىل خلــق ارتبــاك حــول كيفيــة التفاعــل مــع الرســائل المتنافــرة الـ ي
مشــاعرنا الحســية.
قــد يكــون اذاً مــن المفيــد ان نستكشــف عالــم ت
العالميــة مــن أجل مســاعدة الشــباب –
ال�بيــة إ

العــام عليهــم وكيــف تســاهم
وذويهــم ومعلميهــم ومرشــديهم – عــى فهــم تأثـ يـر وســائل إ
بتشــكيل قيمهــم ووجهــات نظرهــم9 .
ف
ن
�ض
والعــام :التأثـ يـرات االجتماعيــة
ـا� إ
ي� نوفمـ بـر  ،2004ألقيــت محــا ة بعنــوان «الشــباب اللبنـ ي
والسياســية» ف� إطــار «حــوار وســائل العــام العربيــة أ
اللمانيــة» ف ي� مؤتمــر نظمتــه وزارة
إ
ي
الخارجيــة أ
اللمانيــة ومعهــد الشــؤون الخارجيــة والثقافيــة ف� برلـ يـ�.ن
ي
ف
ن
«� أي بلــد ،عندمــا تكــون الدولــة ش�يــكاً
كتــب أســتاذ إ
العــام اللبنـ ي
ـا� والمحلــل جــان كــرم :ي
ف
ف
العــام ،أو مرتبطــة بهــا بشــكل أو بآخــر ،ال يوجــد أمــل ي� أن تتمكــن
أساســياً ي� وســائل إ
اللي�اليــة مــن العمــل».
وســائل إ
العــام ب
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ماجدة أبو فاضل
ف
العــام وصحفــ� ت
االن�نــت ف ي� كافــة
وليامــز ي� أغســطس عــام  ،2014ســارع ّكل مــن وســائل إ
يي
ف
أنحــاء العالــم اىل نقــل الخـ بـر ...الكثـ يـر منهــم بشــكل سـ ي ئ
ـال ،عــزز
ـ� للغايــة  .2ي
و� اليــوم التـ ي
موقــع تلفزيــون المســتقبل ف ي� لبنــان مــن حــدة النقــاش عـ بـر نـ شـره صــورة تظهــر فيهــا صــورة
لجثــة  3زعــم الموقــع أنهــا تعــود للممثــل الراحــل ويليامــز ،تظهــر فيهــا عالمــات الح ـزام
الــذي اســتخدمه لشــنق نفســه حــول العنــق؛ صــورة اشــارت عــدة مواقــع أخــرى ف ي� وقــت
وغ�هــا مــن االنتهــاكات الســابقة دفعــت بالكاتــب
الحــق انهــا مزيفــة  .4مثــل هــذه المشــاهد ي
ف
العــام (أو عــدم توافرهــا) ي� تســعينيات القــرن المــا�ض ي  ،حيــث دأب
إ
للهتمــام بأخالقيــات إ
العــام ونفوذهــا ،وبرهــن كيــف يمكــن اســتخدام وســائل االعــام
عــى ش�ح دور وســائل إ
إل ش�اك المواطنـ ي ن
بالضافــة اىل تطويــر الوعــي بشــأن
ـ� بشــكل أفضــل وجعلهــم أكـ ثـر تســامحاً ،إ
الحاجــة إىل ت
العالميــة والمعلوماتيــة عــى كافــة الجبهــات.
ال�بيــة إ
التسلسل ن
الزم� ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� لبنان:
لل�بية إ
ي
ـ� كأســتاذة ومنســقة برنامــج الصحافــة ومديــرة المطبوعــات ومديــرة معهــد
مــن خــال عمـ ي
أ
ت
المح�فـ ي ن
الصحافيـ ي ن
ـ� ف ي� الجامعــة اللبنانيــة ال يم�كيــة (العمــل ف ي� المجــاالت الثالثة) ،شــاركت
ـ�
ـ� الثقافــات مــع أ
ف� تجربــة تبــادل أكاديميــة وصحافيــة ت
اف�اضيــة بـ ي ن
الســتاذ والطــاب ف ي� كليــة
ي
الصحافــة بجامعــة ميســوري .حملــت النــدوة عنــوان «تدويــل منهــج الصحافــة باســتخدام
ـ� الجامعــة اللبنانيــة أ
تكنولوجيــا التعليــم عــن بعــد :مـ شـروع تجريـ بـ� بـ ي ن
ال يم�كيــة وجامعــة
ي
ميســوري ،كولومبيــا (كليــة ميســوري للصحافــة) .يمكــن إيجــاد ورقــة عمــل حــول هــذه النــدوة
عــى الرابــط التــال عــى ت
االن�نــت  .5كانــت تجربــة غنيــة ف� مجــال التواصــل بـ ي ن
ـ� الثقافــات،
ي
ي
أ
ف
ت
الن�نــت ي� لبنــان)
والقيــم ،والخبــار الهامــة ،واســتخدام التكنولوجيــا الناشــئة (خصوص ـاً إ
أ
ـ� مختلفتـ ن ف
ت
تهم أشــخاصاً يعيشــون عــى قارتـ ي ن
العالم.
ـ� ي� بيئــة إ
ي
ـ� ّ
ومعرفــة مــا هــي المــور الـ ي
لنعــد برسعــة اىل الــوراء ،اىل العــام  ،2002عندمــا قمــت بدراســة كيفيــة تعاطــي وســائل
أ
ف
ـبتم�  /أيلــول
إ
العــام ي� لبنــان والـ شـرق الوســط وتغطيتهــا لهجمــات الحــادي عـ شـر مــن سـ ب
ف
ف
 20011عــى الواليــات المتحــدة ي� مقالــة صــدرت ي� عــدد ربيــع عــام  2002مــن مجلــة «�Leba
( »non Journalism Reviewالمنحلــة) بعنــوان «فكــروا بـ أ
ـالوالد لــدى كتابتكــم ذلــك المقــال:
المفصلــة ّكل هــذا العنــاء؟» 6
هــل تســتحق الصــور
ّ
الجميــع ،كبــاراً وصغــاراً ،مسـ ّـمراً أمــام شاشــات التلفــاز ،يشــاهد لحظــات اصطــدام طائـرات
ركاب بب�جــي مبـ نـى مركــز التجــارة العالمــي ف� نيويورك ،ن
ومب� البنتاجون ف ي� واشــنطن وســقوطها
ي
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ن
ت
اللبنا�
العالمية والمعلوماتية من المنظور
ال�بية إ
ي

ن
ت
اللبنا�
العالمية والمعلوماتية من المنظور
ال�بية إ
ي
ماجدة أبو فاضل
هــل يفهــم مســتهلكو العــام ومنتجــوه ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال أفريقيــا عــى
إ
ي
ف
غــر متناهيــة مــا يقومــون بــه ومكانتهــم ي� المخطــط الشــامل
وعــر منصــات ي
إختالفهــم ب
أ
للمــور؟
هــل تكــرس الجماعــات المختلفــة أ
والف ـراد بعض ـاً مــن الوقــت لتفكيــك الرســائل والعمليــات
ّ
ت
ـ� ترتدي
ومخرجــات وتداعيــات التفاعــل والتكامــل والتقــارب والكـ ّـم الهائــل مــن االتصــاالت الـ ي
باســتمرار أشــكاال ً جديــدة برسعــة بالــكاد نتمكــن مــن مواكبتهــا؟
ن أ
المــر مذهــل للغايــة ،مثــل مــورك مــن كوكــب «أورك» ،الشــخصية التلفزيونية الشـ ي ت
ال�
ـه�ة ي
أ
ـ� روبــن ويليامــز ،الــذي يُنســب اليــه بعــض الفضــل ف ي� تمهيــد
لعــب دورهــا الكوميــدي المريـ ي
العالمــي المختــرة ف ي� الســبيعينات .وعنونــت صحيفــة «بزنيــس
الطريــق لعــادات االســتهالك إ
ت
الن�نــت ،عــن غـ يـر قصــد» ،تتحــدث
ـ� عــر إ
إنســايدر» أحــد مقاالتهــا« :روبــن وليامــز كان نـ ب ي
الحمــاس والســاحر علينــا  .1وبحســب الكاتــب آرون غيــل ،فــإن
تأثــر ويليامــز
فيــه عــن ي
ي
ف
روبــن وليــام ســاهم برســم مســار الثقافــة؛ وكان أســلوبه ي� االســتعارة أو مــا يُعــرف بـ»القطع
ن
ـ� ال ـراب مــع العينــات الموســيقية؛ ومثلهــم ،كان
والتلصيــق» ،يعكــس طريقــة تعامــل مغـ ي
يقــع أحيان ـاً ف ي� المتاعــب بســبب اســتعارته للمــواد .وقــال غيــل ف ي� مقالتــه« :اليــوم ،عندمــا
نعــود بالذاكــرة اىل الفـ تـرة الماضيــة – نحــن الذيــن نعــارص تقنيــات النطــاق العريــض ووجــود
التطبيــق المناســب لذلــك ،ت
تويــر و»المنتديــات الفرعيــة» والمشــاهدة المســتمرة والتنقــل
بـ ي ن
(اليموجــي) وتطبيــق «جوجــل نــاو» والقــدرة عــى الوصــول
ـ� القنــوات والصــور الرمزيــة إ
و� كل أ
ف
ف
ش
الوقــات – يمكننــا ان نفهــم مــن ايــن تأ�،
�ء عــى الفــور ي� كل مــكان ي
اىل كل ي
ت
ـ� كان يطلقهــا ».وعندمــا إنتـ شـر خـ بـر انتحــار
ونقـ ّـر بفضلــه ونتعــرف عــى عالمــات التحذيــر الـ ي
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مــع ال تن�نــت ،وببحــث آخــر لســلوكيات طلبــة المرحلــة الجامعيــة أ
الوىل ف ي� التعامــل مــع
إ
ف
المتغــر.
المعلومــات ي� عــر التقنيــة
ي
العالم والمعلومات»
العر� و «ثقافة إ
إ
النتاج الفكري ب ي
الســف ال يتضمــن النتــاج الفكــري العــر� أيــة كتابــات تتنــاول هــذا المقــرر أ
مــع أ
والساســيات
إ
بي
والمكونــات الـ ت
ـ� يضمهــا .ولــم تجــد الباحثــة إال مؤتمـرا عقــد ف ي� دولــة قطــر ف ي� العــام ،2013
ي
أوىص بتدريــس الثقافــة العالميــة الســليمة ف� مختلــف المناهــج الدراســية ،ومــد أ
الجيــال
إ
ي
العــام .
الناشــئة بمــا يمكنهــا مــن تفــادي ســلبيات إ
العالم و المعلومات» ي ن
التقارب ي ن
وب� مقررات جامعة السلطان قابوس
ب� مقرر « ثقافة إ
بمــا أن جامعــة الســلطان قابــوس هــي الجامعــة الحكوميــة الوحيــدة بســلطنة عمــان ،وهــي
الوحيــدة الـ تـ� تضــم قســما لدراســات المعلومــات ،أ
ولن قســم دراســات المعلومــات يطــرح
ي
مقــررا يســمى «الوعــي المعلومـ ت
ـا�» -ينبغــي التقريــب بـ ي ن
ـ� محتويــات المقرريــن.
ي
ين
العــام
ّ مقــرر «ثقافــة العــام والمعلومــات» مقــررا شــامال لمكونــات
تخصصــ� همــا إ
ن
ـ� مثــل هــذا المقــرر بعــد «تَ ْع ِمينــه» أي جعلــه يناســب واقــع
والمعلومــات؛ ومــن ثــم تبـ ي
ن
العمــا� ،يعــد مكســبا علميــا للطلبــة وللمجتمــع ،كيــف وال وبتطبيقــه
وطبيعــة المجتمــع
ي
والعــام وقضاياهمــا.
ســيحصل المجتمــع عــى خريــج واع بالمعلومــات إ
التوصيات:
يل:
توص الكاتبة بما ي
بناء عىل ّكل ما سبق ،ي
العالم والمعلومات»
 .1تطبيق مقرر «ثقافة إ

 .2يفضــل إدراج المقــرر ضمــن خطــط ومقــررات وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم ولكــن عــى
مســتوى مبتــدئ للطلبــة ف ي� المراحــل التعليميــة الدنيــا  ،ثــم التوســع ف ي� المقــرر عندمــا
يلتحــق الطالــب بالدراســات الجامعيــة.
 .3إضافــة المقــرر للخطــط الدراســية لجامعــة الســلطان قابــوس بجعــل المقــرر متطلبــا
ت
ـ�
إجباريــا لــكل طلبــة الجامعــة حــى نضمــن انتقــال المعــارف والمهــارات إىل كل منتسـ ب ي
الجامعــة.
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مقرر «ثقافة إ
التســجيل ف ي� المقــرر ،والمفـ تـرض أن يكــون هــذا المقــرر إجباريــا لــكل طلبــة الجامعــة خاصــة
ن
ـا� لثقافــة العــام والمعلومــات.
أنــه يتعلــق بالمكــون الثـ ي
قــام محمــد ( )2008بدراســة اســتعرض فيهــا بعــض النمــاذج لجامعــات تــدرس مهــارات
ت
المعلومــا� ضمــن مقرراتهــا الدراســية منهــا جامعــة  ،Maricopaوجامعــة Dakota
الوعــي
ي
أ
ف
 ،Stateوجامعــة  Oregon Stateي� الواليــات المتحــدة المريكيــة .وإذا مــا نظرنــا لجهــود
ت
ـا� ضمــن
هــذه الجامعــات يتضــح لنــا حرصهــا المتواصــل عــى إدراج مهــارات الوعــي المعلومـ ي
الخطــة التدريســية ويلــزم أ
اختصــاص المعلومــات ف ي� تدريســها
الســاتذة بالتعــاون مــع
ي
للطــاب بالطريقــة الفعالــة.
ـ� ينقــل لــكل طلبــة جامعــة الســلطان قابــوس أو طلبــة الجامعــات
عليــه ال يوجــد مقــرر فعـ ي
أ
الخــرى الخاصــة ،مكونــات مقــرر «ثقافــة العــام والمعلومــات»؛ فالمقــررات الـ تـ� تطــرح �ف
إ
ي
ي
ت
ـ� بقســم دراســات المعلومــات بجامعــة الســلطان قابــوس تعالــج قضايــا
قســم إ
العــام أو الـ ي
كل تخصــص منفــرد ،وال يوجــد مقــرر يجمــع مكونــات وقضايــا المكونـ يـ�.ن
العالم والمعلومات»
التعرف عىل مقرر «ثقافة إ

العــام والمعلومــات» عــام  ،2011عندمــا حـ ضـرت
بــدأت معرفــة الباحثــة بمقــرر «ثقافــة إ
أ
أ
العــام ومحــو الميــة المعلوماتيــة ،الــذي
الباحثــة الملتقــى
الــدول الول حــول وســائل إ
ي
الســامية ت
لل�بيــة والعلــوم و الثقافــة (أيسيســكو)،
نظمتــه اليونســكو بالتعــاون مــع المنظمــة إ
ف
ت
ـر� لــدول الخليــج ف ي� فــاس ،ي� المغــرب.
ومكتــب ال�بيــة العـ ب ي
تــم خــال الملتقــى توزيــع المقــرر المقـ تـرح عــى المعلمـ ي ن
ـ� .ويرطــز المقــرر عــى محــاور
العــام ف ي� المجتمعــات
العــام والمعلومــات خاصــة مــا تعلــق منهــا بفهــم دور ووظائــف إ
إ
العــام ،والتعامــل مــع
العــام نقديــا عــى ضــوء وظائــف إ
الديموقراطيــة ،وتقييــم محتــوى إ
العــام للتعبـ يـر عــن النفــس ،والمشــاركة الديموقراطيــة .كذلــك مــن الجيــد وجــود
وســائل إ
مقــرر مــدروس بــكل عنايــة ،يعالــج اســتخدام مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت �ف
ي
معالجــة المعلومــات؛ فنحــن نحتــاج فعليــا إىل أن يكــون معلمونــا وطلبتنــا عــى وعــي بطــرق
المعلومــات ومصادرهــا وطــرق إيصــال ونقــل المعلومــات وتبويبهــا وتقييمهــا ،وأهــم مــن
الخالقيــة ف� اســتخدام المعلومــات .مــع أ
ذلــك كيفيــة مراعــاة الجوانــب أ
الســف لــم أســتطع
ي
العــام والمعلومــات ،إنجــاز أبحــاث تتعلــق
بوصفــي باحثــة مهتمــة بعنــارص وأساســيات إ
أ
ف
ث
ن
ـا� لبعــض الجوانــب ،كجانــب الخالقيــات ي� التعامــل
ـ� تعرضــت بأحــد أبحـ ي
بالمقــرر ،ولكنـ ي
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العالم والمعلومات
مؤسسات وزارة التعليم
العال وثقافة إ
ي

واذا لــم تكــن مراكــز مصــادر التعلــم التابعــة لــوزارة ت
ال�بيــة و التعليــم تقــدم هــذا
المقــرر ،يفضــل أن تكــون جامعــة الســلطان قابــوس -وهــي الجامعــة الحكوميــة الوحيــدة -أو
الجامعــات الخاصــة كجامعــة صحــار ،وجامعــة نــزوى ،وجامعــة ظفــار أو الجامعــة أ
اللمانيــة
أ
ت
ـ� تطــرح هــذا المقــرر ضمــن
للتكنولوجيــا أو مؤسســات التعليــم العـ ي
ـال الخــرى  ،هــي الـ ي
خططهــا الدراســية ،ويفضــل أن يكــون هــذا المقــرر متطلبــا لــكل طلبــة الجامعــات.
وتمــت مراجعــة الخطــط الدراســية لتلــك الجامعــات .وقــام القســمان بطــرح مقــررات لهــا
العالم
والعــام والتكنولوجيــا .عــى ســبيل المثــال يطــرح قســم إ
بالعــام والمجتمــع إ
عالقــة إ
آ
بجامعــة الســلطان قابــوس المقــررات التيــة :
ت
ـ� لهــا عالقــة بثقافة
الجــدول ( : )1مقــررات قســم إ
العــام بجامعــة الســلطان قابــوس الـ ي
العــام والمعلومات
م
1
2
3

اسم المقرر
ف
العالم
الخ� ي� وسائل إ
ب
الذاعة و التلفزيون
تكنولوجيا إ
العالمي
أخالقيات العمل إ
ش
والت�يعات

الدراس
الفصل
ي
2
4
7

الساعات المعتمدة
3
3
3

ت
ـ� لهــا
الجــدول ( : )2مقــررات قســم الصحافــة إ
والعــام بجامعــة الســلطان صحــار الـ ي
عالقــة بثقافــة العــام والمعلومــات
م
1
2
3

اسم المقرر
العالم والمجتمع
إ
المؤسسات ودور العالم �ف
ي
المجتمع
والعالم الجديد 2
وسائل االتصال إ
والمجتمع

الدراس
الفصل
ي
2
2

الساعات المعتمدة
3
3
3

أمــا بالنســبة لقســم دراســات المعلومــات بجامعــة الســلطان قابوس فهــو يطرح مقــررا بعنوان
الوعــي المعلومــات ،ولكــن مــا يؤســف لــه أنــه عــى الرغــم مــن أهميــة هــذا المقــرر ودوره ف ي�
تعريــف الطالــب كيفيــة الوصــول إىل المعلومــات ،وتنظيمهــا ،وتقييمهــا ،واســتخدامها عـ بـر
أ
النــواع المختلفــة للمصــادر -إال أنــه تــم طرحــه مقــررا اختياريــا لطلبــة الجامعــة ،أي لمــن أراد
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الجامعيــة أ
الوىل ال العليــا؛ ذلــك أن المقــرر يفضــل أن يرافــق الطالــب مــن مراحلــه الدراســية
أ
الوىل وال يحبــذ أن يؤخــر .عــى الرغــم مــن خلــو المقــررات الدراســية لــوزارة ت
ال�بيــة والتعليــم
ن
العــام والمعلومــات -وربمــا كان ذلــك لعــدم تطابــق
ـ� ويعالــج قضايــا ثقافــة إ
مــن مقــرر يعـ ي
مفرداتــه مــع أي مقــرر دراس -إال أن مؤسســات ومــدارس وزارة ت
ال�بيــة و التعليــم مــزودة بمــا
ي
ف
يســمى مراكــز مصــادر التعلــم وهــي ي� مقابــل المكتبــة المدرســية.
منــذ أن تــوىل حـ ضـرة صاحــب الجاللــة لمقاليــد الحكــم ف ي� البــاد ،أوىل جـ ّـل اهتمامــه للتعليــم
ت
ـ� اهتــم بهــا جاللتــه -حفظــه اللــه! -إنشــاء
وتطويــره وتحديثــه ،وكان مــن ضمــن العنــارص الـ ي
المكتبــات المدرســية .فارتفــع عددهــا مــن تســع مكتبــات عــام  ،1977إىل  134مكتبــة مدرســية
ف
ف
ت
و�
عــام  ،1990ي� جميــع محافظــات وواليــات الســلطنة (وزارة ال�بيــة والتعليــم .)1990،ي
أ
ت
ـاس ف ي� 17
اس ( )1998/1999طبقــت وزارة ال�بيــة والتعليــم نظــام التعليم السـ ي
العــام الــدر ي
ف
مدرســة ،وهــذا النظــام يهــدف إىل إحــداث نقلــة نوعيــة ي� التعليــم ،وضمــان جــودة مخرجات
ف
ئ
ن
(الهنــا�.)*2007،
التقــ� الهائــل
المعــر� والتطــور
العمليــة التعليميــة ومواكبــة االنفجــار
ي
ي
ي
وشــمل تغيـ يـر نظــام التعليــم جميــع نواحــي النظــام التعليمــي كمــا تضمــن نظــام التعليــم
أ
ـاس تخصيــص مركــز لمصــادر التعلــم بــكل مدرســة ليكــون بديــا عــن المكتبــة التقليديــة
السـ ي
وموفـرا بيئــة تقنيــة راقيــة ومصــادر متنوعــة وكافيــة للمعلومــات .ويفـ تـرض إذا كانــت مفــردات
العــام و المعلومــات» ال تتطابــق مــع مقــررات وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم -وذلــك
مقــرر «ثقافــة إ
العــام و المعلومــات -أن تقــوم
العــام والمعلومــات» بل�امــج إ
لشــمول مقــرر «ثقافــة إ
أ
مراكــز مصــادر التعلــم بتقديــم ذلــك المقــرر ،لنهــا المــكان الــذي لــه عالقــة بالمعلومــات.
ولكــن ينبغــي أوال طــرح المقــرر وتبنيــه مــن قبــل وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم .يالحــظ مــن
ـو� ثقافــة العــام والمعلومــات ،اللذيــن ذك ـرا ســابقا أنهمــا يســاعدان أ
ن
الف ـراد
إ
أساســيات مكـ ي
عــى التعامــل بفعاليــة مــع المعلومــات كمــا يســاعدان عــى تكويــن صــورة واضحــة صادقــة
عــن العــام ،ألن هــذا المقــرر يركــز عــى تزويــد أ
الفـراد بالمهــارات ســواء أكانــت التكنولوجيــة
إ
أو مهــارات تقييــم وتنظيــم واســتخدام المعلومــات ،وكل ذلــك مــع احـ تـرام أ
الخالقيــات الــ�ت
ي
ال نركــز عليهــا كثـ يـرا ف ي� تعاملنــا مــع المعلومــات .إذ قامــت الباحثــة بدراســة عــن أخالقيــات
الوىل ف� تعاملهــم مــع أ
طلبــة المرحلــة الجامعيــة أ
ال تن�نــت ،وتبـ ي ن
ـ� أنهــم عــى رغــم علمهــم
ي
بــأن بعــض أ
الخالقيــات ال يجــوز تخطيهــا كتبادلهــم ألرقامهــم الرسيــة الالزمــة للدخــول إىل
ال تن�نــت ،إال أنهــم ال يبالــون بذلــك (ســليم.)2013،
شــبكة إ
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العالم و المعلومات»
العالم والمعلومات بسلطنة وعالقته بمقرر «ثقافة إ
إ
تــكاد ال تخلــو دولــة عربيــة مــن وزارة إعــام وأخــرى لهــا عالقــة بالمعلومــات والثقافــة وهاتــان
الوزارتــان ف ي� معظــم الــدول همــا وزارتــان مســتقلتان؛ فعــى ســبيل المثــال ف ي� المملكــة العربية
ف
العــام والثقافة،
المــارات تســمى وزارة إ
و� دولــة إ
الســعودية تســمى وزارة الثقافــة إ
والعــام ،ي
ت
بينمــا ف ي� قطــر نجــد منحــى آخــر ف ي� تســمية الوزارة حيــث تســمى وزارة الثقافة والفنــون وال�اث،
ف
للعــام ووزارة
و� مملكــة البحريــن تســمى بــوزارة الثقافــة ،أمــا ف ي� ســلطنة عمــان فهنــاك وزارة إ
ي
أخــرى تســمى وزارة الـ تـراث والثقافــة ،كمــا توجــد هيئــة لتقنيــة المعلومــات وتتمثــل رؤيتهــا
ف
ف
ـر� مســتدام مــن خــال االســتفادة مــن تقنيــات
ي� «تحويــل ســلطنة ُعمــان إىل مجتمــع معـ ي
ـ� أ
المعلومــات واالتصــال لتعزيــز الخدمــات الحكوميــة وإثـراء قطــاع أ
العمــال وتمكـ ي ن
الفـراد« .
ومهمــا تعــددت واختلفــت أســماء تلــك الــوزارات والهيئــات بســلطنة عمــان فــإن هدفهــا
ئ
النهــا� هــو تزويــد المواطــن والمقيــم بالمعلومــات الصحيحــة والدقيقــة كمــا ت
يفــرض
ي
أنهــا تقــوم بتهيئــة أ
الشــخاص لكيفيــة التعامــل مــع المعلومــات وكيفيــة النقــد والتحليــل
البنــاء لــكل معلومــة يتــم الحصــول عليهــا .وبمراجعــة متفحصــة ودقيقــة لــكل ت
المق�حــات
ت
العــام ووزارة الـ تـراث والثقافــة
ـ� أطلقتهــا الــوزرات الســالفة الذكــر (وزارة إ
والمبــادرات الـ ي
ن
ت
ن
ـ� مقــرر
وهيئــة تقنيــة المعلومــات) ،تبـ يـ� أن أيــا منهــا لــم تقــم ســابقا بتقديــم مق�حــات لتبـ ي
العــام
العــام و المعلومــات» .ويعتـ بـر تزويــد المواطــن بثقافــة إ
ممنهــج يتعلــق ب»ثقافــة إ
والمعلومــات حقــا إنســانيا مكتســبا لــكل مواطــن وهــو مــن الحقــوق المدنيــة الجديــدة الــ�ت
ي
أ
ف آ
وتــرز أهميــة هــذا
خــرة ودعمهــا تطــور الرقميــة والتكنولوجيــا .ب
بــدأت تظهــر ي� الونــة ال ي
ـ� الفق ـراء أ
المقــرر ف� دعوتــه للدمــج االجتماعــي وتجسـ يـر الفجــوة المعلوماتيــة بـ ي ن
والغنيــاء
ي
(إفــا.)2014 ،
ف
وزارة ت
العالم والمعلومات»
ال�بية والتعليم و دورهما ي� مبادرات غرس «ثقافة إ
العــام ووزارة ت
الــراث والثقافــة وهيئــة تقنيــة المعلومــات يجــب أال
بالضافــة إىل وزارة إ
إ
ف
ض
ت
ن
ـ� تكمــن ي� تزويــد المدرجـ يـ� تحــت مظلتهــا
نتغتــى عــن دور ومهمــة مؤسســات التعليــم الـ ي
بالمهــارات المرتبطــة ثقافــة المعلومــات واالتصــاالت ،وبالتحديــد ايــن يمكــن إيجــاد مصــادر
المعلومــات وكيفيــة اختيارهــا.
ف
العــام والمعلومــات ف� المراحــل ت
ال�بويــة والتعليميــة
و� حالــة عــدم طــرح مقــرر لثقافــة إ
ي
ي
أ
الوىل للطفــل يفـ تـرض أن يكــون هــذا المقــرر بـ ي ن
ـ� وحــدات الخطــة الدراســية لطلبــة المراحــل
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ـ� المواطنـ ي ن
العــام والمعلومــات» بطريقــة صحيحــة وتمكنـ ي ن
ـ� مــن تعلــم وكســب
«ثقافــة إ
أ
العــام و المعلومــات» -قامــت اليونســكو (منظمــة المــم المتحــدة ت
لل�بيــة والعلــم
«ثقافــة إ
آ
العــام والمعلومــات» يغطــي ال ت ي�:
والثقافــة) بإعــداد مقــرر يســمى « ثقافــة إ
أساسيات ثقافة المعلومات
 )1تعريف وتفصيل الحاجة إىل المعلومات
 )2تحديد موقع المعلومات والوصول إليها
 )3تقييم المعلومات
 )4تنظيم المعلومات
أ
ت
 )5استخدام المعلومات مع اح�ام الخالقيات
 )6إيصال ونقل المعلومات
ف
 )7استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ي� معالجة المعلومات
العالم
أساسيات ثقافة إ
ف
العالم ي� المجتمعات الديموقراطية
 )1فهم دور ووظائف إ
ت
العالم من وظائفها من خاللها
ال� تتمكن وسائل إ
 )2فهم الظروف ي
العالم
العالم نقديا عىل ضوء وظائف إ
 )3تقييم محتوى إ
للتعب� عن الذات والمشاركة الديموقراطية
العالم
 )4التعامل مع وسائل إ
ي
ف
 )5مراجعــة المهــارات الالزمــة ،بمــا ي� ذلــك تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،إلنتــاج
ين
ـتخدم�.
العالمــي مــن قبــل المسـ
المضمــون إ
تهدف هذه المقالة إىل إلقاء الضوء عىل النقاط االتية:
العالم و المعلومات»،
العالم والمعلومات بسلطنة وعالقته بمقرر «ثقافة إ
 )1إ
ف
 )2وزارة ت
العالم والمعلومات»،
ال�بية والتعليم و دورهما ي� مبادرات غرس «ثقافة إ
العالم والمعلومات،
العال وثقافة إ
 )3مؤسسات وزارة التعليم ي
العالم والمعلومات»،
 )4التعرف عىل مقرر «ثقافة إ
العالم والمعلومات»،
العر� و «ثقافة إ
 )5إ
النتاج الفكري ب ي
العــام و المعلومــات» وبـ ي ن
 )6التقــارب بـ ي ن
ـ� مقــررات جامعــة الســلطان
ـ� مقــرر « ثقافــة إ
قابــوس.
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اطــاع المواطــن عــى المعلومــات المهمــة حاج ـزا ،لعــدم الثقــة ف ي� الســلطات العليــا .ولــم
يكــن المواطــن يحــق لــه التعبـ يـر بحريــة عــن كل مــا يجــول ف ي� خاطــره .إال أن تطــور تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت والتدفــق الهائــل للمعلومــات جعــل مــن الســهل عــى أبــرز الفاعلـ ي ن
ـ�
ف ي� المجتمعــات المدنيــة تبــادل المعلومــات مــع بعضهــم البعــض .وقــد تحــدث الســلطان
قابــوس عــن هــذا أ
المــر ف� مجلــس عمــان ف� نوفمـ بـر عــام  ،2008حـ ي ن
ـ� قــال« :لقــد أصبحــت
ي
ي
الاســاس لدفــع التنميــة ف� أ
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت المحــرك أ
اللفيــة الثالثــة .لهــذا
ي
ي
الســبب ركزنــا اهتمامنــا عــى ايجــاد اسـ تـراتيجية وطنيــة لتطويــر مهــارات المواطنـ ي ن
ـ� وقدراتهــم
ف� هــذا المجــال ،بهــدف دفــع الخدمــات الحكوميــة ت
االلك�ونيــة قدمـاً« .
ي
ين
المواطنــ� ف ي� تلــك الــدول
العــر� لمعظــم الــدول العربيــة وقيــام
ومــع قــدوم الربيــع
بي
بتطبيــق مــا يرونــه حقــا مكتســبا ف ي� التعبـ يـر بــكل حريــة عــن آرائهــم تجــاه الحكومــات وتجــاه
لقمــة العيــش ،لــم يعـ بـروا عــن الحقــوق ش
الم�وعــة بطريقــة ممنهجــة صحيحــة؛ فبــدال مــن
الراء تعبــرا عــن الحقــوق تحولــت إىل تطــاول طــال أ
أن تصبــح تلــك آ
الخـ ضـر واليابــس ،كمــا
ي
نز
العــر�» قــدم للعــرب أول فرصــة منــذ
يعتــر أن «الربيــع
«كالكــر ( .)2013فهــو
لحــظ
ب
بي
ـات� الجديــدة ال يـزال قائمــا
عقــود ليكــون صوتهــم مســموعاً ،إال أن إنشــاء الحكومــات والدسـ ي
وتواجــه بلدانـاً عــدة ردود فعــل عنيفــة فيمــا يتعلــق بحريــة التعبـ يـر .إن الطريقــة الصحيحــة
لمــد وتزويــد المواطــن والمســتفيد مــن الحكومــات عــى حــد ســواء بالمهــارات والمعلومــات
العــام والمعلومــات» .كيــف وال وهــي تتكــون
بطريقــة صحيحــة وفعالــة يســمى ب»ثقافــة إ
مــن المعرفــة والســلوكيات كمــا تشــتمل المهــارات الالزمــة للمعرفــة عــى:
ت
ال� نحتاج إليها
 )1المعلومات ي
 )2تم� نحتاج إليها
 )3وكيف ومن أين نحصل عليها
 )4كيفية تحليل ونقد وترتيب تلك المعلومات بعد الحصول عليها
 )5أ
والهم من كل ما سبق كيفية استخدام تلك المعلومات بطريقة أخالقية.
العــام و المعلومــات» ال يقــف عنــد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
إن مفهــوم « ثقافــة إ
بــل يتخطاهــا ليشــمل التعلــم والتفكـ يـر النقــدي ومهــارات التحليــل والتفسـ يـر خــارج وداخــل
نطــاق التعلــم والتعليــم .وبالنســبة ألشــكال ومصــادر المعلومــات فــإن المفهــوم يشــمل كل
أشــكال المعلومــات الشــفهية والمطبوعــة والرقميــة ومصادرهــا المختلفــة (إفــا2014 ،؛ فــان
دي فــورد .)2010 ،ومــن أجــل مســاعدة الــدول العربيــة منهــا أ
والجنبيــة عــى تعلــم وتطبيــق
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ف
«� الوقــت بــدأ فيــه المجتمــع والشــعوب يشــعرون عــى نحــو ت ز
م�ايــد بأهميــة دور وســائل
ي
ف
ن
للضطــاع بمهمتــه
ـا� إ
العــام ي� العــر الحديــث ،مــن المهــم جــداً تطويــر إ
إ
العــام العمـ ي
أ
ف
ف
ن
ـاس ي� بنــاء دولتهــم* ».
ي� تطويــر قــدرات المواطنـ يـ� وتوعيتهــم بشــأن دورهــم السـ ي
ف ي� بعــض الحــاالت ،قــد تكــون المعلومــات غـ يـر معلنــة كمــا انهــا قــد تكــون مكلفــة للنـ شـر ،أو

صعبــة التفسـ يـر (شــينيك وريــان.)2008 ،
ف
ت
ـ� يتخذهــا صانعــو الق ـرارات
تلعــب المعلومــات دورا مهمــا ي� تقويــة وتعزيــز الق ـرارات الـ ي
 ،ودون توفــر المعلومــات المناســبة للصاحــب القــرار المناســب ف ي� الوقــت المناســب يعــد
اتخــاذ القـرار ف ي� غـ يـر محلــه الصحيــح؛ ذلــك أن اتخــاذ القـرارات لــم يعــد يعتمــد عــى الخـ بـرة
ف
ـال
أو الحــدس بــل عــى توفــر المعلومــة الموثوقــة مــن مصادرهــا المتنوعــة .ي
و� العــر الحـ ي
الــذي نعيشــه ويعــرف بعــر انفجــار المعلومــات ال تســتطيع أي مؤسســة بــأي حــال مــن
أ
ن
ـتغ� عــن مصــادر المعلومــات الحديثــة ،بــل عــى العكــس تتبــارى معظــم
الحــوال أن تسـ ي
المؤسســات ف ي� توفـ يـر المكتبــات ومراكــز المعلومــات بمؤسســاتها حرصــا عــى توفـ يـر وإيصــال
مصــادر المعلومــات الدقيقــة والمناســبة ألصحــاب القـرار وجميــع المســتفيدين من المؤسســة.
ـدول لجمعيات ومؤسســات المكتبات (إفــا) ،يتم الوصــول اىل المعلومات
بحســب االتحــاد الـ ي
المنشــودة مــن خــال ثــاث خطــوات )1 :المالحظــة والتجربــة  )2الحــوار والمحادثــة واالتصال
مــع أشــخاص آخريــن  )3التشــاور مــع مؤسســات ذاكــرة المعلومــات أو الحافظــة لهــا وهــي
بالضافــة اىل المكتبــات( .إفــا  .)2014ولفـ تـرة ليســت ببعيــدة
مراكــز ومؤسســات المعلومــات إ
ظلــت المعلومــات الدقيقــة والمهمــة رسا عــى المواطــن عــى الرغــم مــن أهميــة المعلومــات
بالنســبة لذلــك المواطــن خاصــة مــا تعلــق منهــا بالصحــة وباالســتهالك وبالرواتــب .وكان عدم
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http://www.unaoc.org/2013/04/google-the-united-nations-alliance-of-civili� )8
zations-and-the-world-bank-institute-jointly-organized-a-unique-digital-journalism-training-for-arab-media-professionals
http://www.wan-ifra.org/articles/2011/01/09/jordan-marks-fifth-year-of- )9
using-newspapers-in-class
http://www.jubilee.edu.jo )10
http://www.fletcherforum.org/2014/04/07/siam )11
http://www.kafd.jo/node/77 )12
http://www.kinghusseinfoundation.org/index.php?pager=end&� )133
task=view&type=news&pageid=200
www.fadfed.org )14
http://www.youtube.com/watch?v=ZuwWobdx_4g )15
http://www.jmi.edu.jo/en/details/3069/The-Announcement-of--Launching- )16
Expanding-Public-Dialogue-on-Human-Rights-Issues-Project
http://www.akeed.jo )17
http://www.alrai.com/article/673265.html )18
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لدمــج قيــم ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� محتــوى ش
النــرة االذاعيــة المدرســية مــع
ال�بيــة إ
الطــاع والتحفـ ي ز
واللهــام بواســطة روايــات تســاهم باطــاق
ـر إ
المحتــوى الــذي يهــدف اىل إ
أ
العنــان للخيــال .يمكــن تخصيــص المــوارد بشــكل يســمح للمــدارس بالوصــول اىل الفــكار
ت
ش
الــ� تتمحــور بشــكل خــاص حــول حقــوق
والمــواد الجديــدة للنــرات االذاعيــة اليوميــة ي
التعبــر ،ونعمــة التعدديــة والمواطنــة المســؤولة.
النســان ،وحريــة
إ
ي
ت
ش
ـتمد
ـ� تدمج المحتوى المسـ ّ
كمــا ان توفـ يـر صيغــة ديناميــة جديــدة لهذه النــرات االذاعية والـ ي
مــن مناطــق مختلفــة مــن البــاد ،ومــع ت
العالميــة والمعلوماتيــة بشــكل خــاص ،مــن
ال�بيــة إ
شــأنه أن يحــول هــذه التـ شـرات إىل عامــل تغيــر ،نأمــل أن يســاهم برســم الطريــق أ
للجيــال
ي
آ
الشــابة للعيــش بســام وتناغــم مــع أنفســهم ،مــع «الخــر» ،ومــع بقيــة العالــم.
ويســاهم تقريــر شن�تــه صحيفــة ال ـراي الوطنيــة اليوميــة بتاريــخ  4اوكتوبــر  18 2014عــن
الردن بإلقــاء الضــوء عــى التحــدي الهائــل الــذي يواجــه أ
حالــة التعليــم ف� أ
الردن ف ي� التعامــل
ي
ت
ز
مــع الحاجــة الم�ايــدة اىل المــدارس والمــوارد التعليميــة.
مالحظات ومراجع
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_ )1
and_partners_launched_global_alliance_for_partnerships_on_media_and_information_literacy/back/18256/#.VC2LBL6OlBs
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-de� )2
velopment/media-literacy/mil-events/global-forum-for-partnership-on-mil-gfpmil
ّ )3رسة غادة قاقيش
أ
 http://classic.aawsat.com/details.asp?section )4صحيفة ش
ال�ق الوسط ،رقم العدد
ديسم� 2003
 9159تاريخ 26
ب
http://www.unesco.org/new/en/amman/about-this-office/single-view/news/ )6
integrating_media_and_information_literacy_into_jordanian_schools/#.VC8MNr6OlBs
http://www.unesco.org/new/en/amman/about-this-office/single-view/news/ )7
unesco_and_jmi_hold_training_workshop_for_journalists_on_independent_media_coverage_of_elections/#.VBSL9Uvx9Bs
175

يسار درة
تقــدم المناهــج والوحــدات التعليميــة الخاصــة بتحالــف الحضــارات التابــع لالمــم المتحــدة
والمدرسـ ي ن
ـ� .ف ي� المناطــق ذات االتصــال
مــوارد غنيــة وجاهــزة لالســتخدام لصالــح المــدارس
ّ
والمتطوعــ� مــن المجتمــع المــد�ن
ين
غــر الحكوميــة
المحــدود ،يمكــن دعــوة المنظمــات ي
ي
ف
ت
للمســاعدة .ينبغــي اال تشــكل التغطيــة الضعيفــة لالن�نــت ي� بعــض المناطــق ذريعــة لتأخـ يـر
اتخــاذ القـرار لترسيــع إدخــال برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة اىل المــدارس وترســيخها.
ال�بيــة إ
الزمــة الحاليــة ف� الـ شـرق أ
تجــدر االشــارة اىل ان أ
الوســط تعطــي زخمـاً وإلحاحـاً لدفــع صنــاع
ي
القــرار والجهــات المانحــة الرئيســية المهتمــة بتحقيــق الســام واالســتقرار ف ي� المنطقــة اىل
دعــم هــذه الخطــة.
ســتكون هنــاك حاجــة لمعالجــة مســألة برامــج تدريــب المدربـ ي ن
الموجهــة
وال�امــج التدريبيــة
ـ� ب
ّ
والداريـ ي ن
للمدرسـ ي ن
ـ� .ال يوجــد نقــص بالوســائل المبتكــرة مــن اجــل تحقيــق نتائــج ملموســة.
ـ� إ
ّ
ف
ال�نامــج ي� الوقــت عينــه .ينبغــي دعــوة المدارس
ينبغــي وضــع المعايـ يـر لتقييــم نتائــج وتأثـ يـر ب
الــ� تتمتــع بتجربــة مثبتــة ف� مجــال ت
ت
العالميــة والمعلوماتيــة اىل تبــادل تجاربهــا
ال�بيــة إ
ي
ي
بخ�اتهــا ف ي� تطويــر المـ شـروع وتنفيــذه .ال بــد مــن االشــادة بإنجازاتهــم ومنحهــا
والمســاهمة ب
ن
ـد� .وينبغــي
الدعايــة الكافيــة والتقديــر مــن قبــل وســائل إ
العــام المحليــة والمجتمــع المـ ي
ت
ـ� قامــوا بهــا مــن أجــل منحهــم المزيــد مــن
تعريــف الجمهــور بقيمــة الجهــود الرائــدة الـ ي
ال�امــج الحاليــة وتوســيعها.
التشــجيع والحوافــز تل�ســيخ ب
أن إعــداد منصــة للتدريــس الرقمــي بل�امــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة مــن قبــل وزارة
ال�بيــة إ
ت
ال�نامــج .ومــن شــأنه أن
ال�بيــة والتعليــم سيشــكل وســيلة فعالــة مــن حيــث التكلفــة إلطــاق ب
ال�نامــج بكفــاءة ،مــن خــال توفـ يـر المــواد التعليميــة
يوفــر المــوارد ال�ض وريــة لتنفيــذ هــذا ب
الم�فـ ي ن
الالزمــة بســهولة للمــدارس ف ي� كافــة أنحــاء البــاد .مــن شــأنه أن يســاعد أيضـاً ش
ـ� عــى
ت
واالق�احــات
ال�نامــج عــى قيــاس وتقييــم تأثـ يـره ،وعــى توفـ يـر آليــة الســتقصاء التعليقــات
ب
ن
والمدرسـ يـ� .وســيتم اختيــار مواضيــع النقــاش الخاصــة بالطــاب بعنايــة
البنــاءة مــن الطــاب
ّ
أ
ث
ت
وتوســع
ـ� تــري معلوماتهــم ّ
وســتكون مصممــة لتنشــئة جيــل أالشــباب وصياغــة الســئلة الـ ي
ت
ـ� يتســبب بهــا ّكل
آفاقهــم .كمــا أن مهــارة صياغــة السـ
ـئلة ســتخلق الوعــي بشــأن العقبــات الـ ي
أ
مــن التعنــت والكراهيــة والتعصــب العمــى.
النـ شـرة االذاعيــة المدرســية اليوميــة ،الـ تـ� تش ـكّل جــزءاً مــن نظــام حيــاة الطلبــة أ
الردنيـ ي ن
ـ�،
ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة .إنهــا فرصــة
ـة
ـ
بي
ال�
ـز
ـ
لتعزي
هــي فــرص ينبغــي أال تفوتهــا الــوزارة
إ
ف
لدمــج قيــم ت
العالميــة والمعلوماتيــة ي� محتــوى ش
النــرة االذاعيــة المدرســية مــع
ال�بيــة إ
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ن ف
ال�نامــج بإعطــاء الزخــم
 16كمــا ستســاهم مشــاركة معهــد االعــام
االرد� ي� تنفيــذ هــذا ب
ي
لقيادتهــا حمــات ت
ين
الفاعلــ�.
العالميــة والمعلوماتيــة جنبــاً إىل جنــب مــع ش�كائهــا
ال�بيــة إ
هــذا وسيســاهم إطــاق الموقــع إ ت ن
العــام «أكيــد» ،بدعــم
و� لمرصــد مصداقيــة إ
اللكــر ي
ن
ب�ويــد عــدد أكـ بـر مــن الطــاب والصحفيـ ي ن
ـا� للتنميــة ،ت ز
ـ�
مــن صنــدوق الملــك عبداللــه الثـ ي
بـ أ
ـالدوات والمهــارات الالزمــة لتعزيــز برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة المســتقبلية .وقــد
ال�بيــة إ
ســاهم الموقــع بالفعــل بخلــق ثقافــة الوعــي بالحاجــة اىل المســاءلة ،وحــق الوصــول إىل
المعلومــات ،وتطبيــق المعايـ يـر المهنيــة ف ي� مجــال تحليــل المحتــوى ،ممــا يســهم ف ي� رفــع
العــام ويؤكــد أهميــة الممارســات الصحفيــة الجيــدة17 .
معايـ يـر إ

توصيات

ف
ـال البغيــض الســائد ف ي� المنطقــة ،والــذي يتــم فيــه القــاء اللــوم عــى
ي� ظــل المنــاخ الحـ ي
التعبــر ،وحــق الوصــول اىل
فشــل نظــم التعليــم ف ي� معالجــة قضايــا التعدديــة ،وحريــة
ي
ال�بيــة والتعليــم دمــج برامــج ت
المعلومــات ،يتحتــم عــى وزارة ت
العالميــة والمعلوماتية
ال�بيــة إ
ال�بويــة عــى ســبيل أ
ف� المناهــج ت
الولويــة .إن مثــل هــذه الخطــوة ،إذا كانــت مصحوبــة بحملة
ي
واضحــة ف
ت
ز
ش
وتأث�هــا
ـة
ـ
والمعلوماتي
ـة
ـ
عالمي
ال
ـة
ـ
بي
ال�
ات
ـر
ـ
م
ح
ـر
ـ
ت
ـة
ـ
الوطني
ـام
ـ
ع
ال
ـائل
ـ
وس
�
إ
إ
ي
ي
ي
ف
عــى الشــباب ي� إطــار تشــجيع التوافــق وتخفيــف التوتــر ،ستســاهم بإعــداد الشــباب للعــب
دورهــم ف� نـ شـر الديمقراطيــة بالمجتمــع .هــذا وسيســاهم تنظيــم حملــة قوية لتشــجيع آ
الباء
ي
ن
ت
العالميــة والمعلوماتيــة بترسيــع تنفيــذ
ـد� عــى دعــم برامــج ال�بيــة إ
ومنظمــات المجتمــع المـ ي
المدرسـ ي ن
ـ� والمــدارس .ســيظهر تأثـ يـر مثــل
ال�امــج وتشــجيع اعتمادهــا مــن قبــل
مثــل هــذه ب
ّ
آ
ف
ن
ال�امــج ي� تحسـ يـ� مهــارات القـراءة وتوســيع الفــاق وتشــجيع التفكـ يـر النقــدي وتطويــر
هــذه ب
ف
غــر
التعبــر
الفضــول .كمــا ســيعزز قبــول االختالفــات ي� الــرأي ،وتشــجيع
العقــل
الحــر ي
ي
ّ
ي
أ
ن
ت
الصحفي�ن
رد� ،ونقابــة
ـال ،ســيكون معهــد إ
المقيــد واحــرام حقــوق إ
ي
ّ
العــام ال ي
النســان .بالتـ ي
أ
ف
ت
ن
ـ� تطبــق بالفعــل برامــج
والدارات إ
الردنيـ يـ� ،إ
العالميــة ي� الجامعــات والمــدارس الخاصــة الـ ي
ت
غــر الحكوميــة واليونســكو ،ش�كاء
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ،وكذلــك المنظمــات ي
ين
طبيعيــ� ف ي� مثــل هــذا المســعى .سيســاهم هــذا المســعى الموحــد بدعــم جهــود وزارة
ال�بيــة والتعليــم ف� تقديــم برامــج ت
ت
وتوف� االعتمــادات المالية
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ي
ي
العــام الوطنيــة ،مثــل الصحــف
الضافيــة ال�ض وريــة لهــذه الغايــة .ال بــد مــن حشــد وســائل إ
إ
الذاعــة والتلفزيون،
الخباريــة ووســائل التواصــل االجتماعــي ،ومحطــات إ
الرئيســية ،والمواقــع إ
ش
مــن أجــل توفـ يـر العــرض المســتدام والدعــم للمــروع.
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آرائهــم بشــكل خــاق حــول القضايــا الحساســة عــى أوراق بيضــاء ف� أ
الماكــن العامــة .ومــن
ي
آ
ن
ـؤول� ،يســاهم المواطنــون
خــال إعــادة تغريــد تلــك الراء إىل صنــاع القـرار والخـ بـراء والمسـ ي
ـ� المجتمعــات المتصلــة وغـ يـر المتصلــة ت
ف� ردم الهــوة بـ ي ن
باالن�نــت ،ومســاءلة صنــاع القـرار،
ي
آ
وإبقــاء الخـ بـراء عــى اتصــال مــع القاعــدة الشــعبية .كمــا يتــوىل المواطنــون أيضـاً توثيــق الراء
العامــة ،وتحليلهــا وكتابــة البحــوث والتقاريــر العلميــة والنوعيــة .أمــا مبــادرة «محــاكاة» ،فهــي
ف
مبــادرة إبداعيــة تقــوم بـ ش
تفك�هــم النقــدي
ـإ�اك الشــباب ي� تجربــة قويــة وغامــرة تعــزز ي
وقدرتهــم عــى حــل المشــكالت الحرجــة مــن خــال أســلوب المحــاكاة ولعــب أ
الدوار .وتوفــر
النســان والمواضيــع االجتماعيــة والسياســية
هــذه المبــادرة تجربــة مثـ يـرة حــول قضايــا حقــوق إ
المثـ يـرة للجــدل ف ي� بيئــة غـ يـر تقليديــة15 .
ن
االرد� بتدريــب  30طالبـاً شــاباً ف ي� إطــار برنامــج
ف ي� أكتوبــر عــام  ،2014قــام معهــد االعــام
ي
أ
أ
ـاس لوســائل التواصــل االجتماعي
ممـ ّـول مــن مؤسســة نهــر الردن عــى ســبل االســتخدام السـ ي
ومهــارات الصحافــة .وقــد تضمــن التدريــب عــدة مكونــات تتفــق مــع ثقافــة ت
العالميــة
ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة .وتلقــى المشــاركون الذيــن جــاؤوا مــن المجتمعــات النائيــة تدريب ـاً مكثف ـاً ف ي�
ت
الــ�
مجــال
التفكــر النقــدي ،وتقييــم مصــادر إ
ي
العــام والمعلومــات ومهــارات الــرد ،ي
بالضافــة إىل عــروض
ســمحت لهــم بإنتــاج تقاريــر أساســية باســتخدام هواتفهــم النقالــة ،إ
ال�نامــج أيض ـاً عــى ثقافــة
ش�ائــح بســيطة ونـ شـر التدوينــات حــول قضايــا مجتمعيــة .وركــز ب
االنتخابــات والديمقراطيــة وكيفيــة تقييــم الشــؤون البلديــة المحليــة والكتابــة عنهــا .ف ي� ســياق
ف
ال�نامــج صحيفــة ومحطــة تلفزيــون ومنشــأة كمبيوتــر وتكنولوجيــا
الزيــارة ،زار المشــاركون ي� ب
المعلومــات متطــورة حيــث يتــم تصميــم ألعــاب الفيديــو .أ
والمــل قــوي بــأن يســمح مثــل
ين
ين
المشــارك� وتعزيــز وعيهــم بالمشــاكل المحليــة ف ي� مجتمعاتهــم
بتمكــ�
ال�نامــج
هــذا ب
وتمكينهــم مــن كتابــة المدونــات وإعــداد تقاريــر عــى وســائل التواصــل االجتماعــي .وقــد
أطلــق معهــد االعــام ن
النســان»
االرد� ،بالتعــاون مــع مؤسســة «صحفيــون مــن أجــل حقــوق إ
ي
الكنديــة ( ،)JHRالمـ شـروع الــذي حمــل عنــوان «تعزيــز الحــوار العــام حــول قضايــا حقــوق
النســان» ،الــذي أقيــم ف ي� عمــان .ويتضمــن ش
المــروع ،الــذي يحظــى بدعــم مــن مبــادرة
إ
أ
ال�اكــة المريكيــة الـ شـرق أوســطية ( ،)MEPIتوجيــه وتدريــب الصحفيـ ي ن
ش
ـ� وطــاب الصحافــة،
ن
ـد� عــى اســتخدام قــوة البيانــات لجعــل هــذا الحــوار أكـ ثـر
ـ� منظمــات المجتمــع المـ ي
وممثـ ي
ال�نامــج ،الــذي صممتــه وتديــره مؤسســة «صحفيــون مــن أجــل
فعاليــة واطالع ـاً .ويهــدف ب
ن
االرد� تنفيــذه ،اىل
النســان» الكنديــة الرائــدة ( ،)JHRوالــذي يتــوىل معهــد االعــام
حقــوق إ
ي
ين
شإ�اك ش� ي ن
العــام المجتمعــي ( ،)CMNوهــي منظمــة
يكــ�
محليــ� آخريــن همــا :شــبكة إ
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أ ن
ت
رد�
ال�بية إ
العالمية والمعلوماتية من المنظور ال ي
المدونــة ،وكان الطــاب يتجمعــون مــرة باالســبوع ويتحدثــون
يتــم االعــان عــن المواضيــع ف ي�
ّ
ين
ين
ين
المتحدثــ�» .وقــد اكتســب هــذا
الفضوليــ� ف ي� «ركــن
المســتمع�
بحريــة اىل حشــد مــن
ف
الحــدث زخمـاً قويـاً وأصبــح ســمة منتظمــة للحيــاة الطالبيــة ي� الجامعــة .هــذا الركــن ســاهم
بتطبيــق مبــدأ حريــة التعبـ يـر ،وتشــجيع النقــاش المنفتــح وتعزيــز جــو مــن التحديــات الوديــة
أ
آ
ف
ت
خ�ة
ألمــت ببعــض الجامعــات ي� الســنوات ال ي
ـ� ّ
بــدال ً مــن العنــف والمواجهــة ،وهــي آ الفــة الـ ي
وأســفرت عــن خســائر متفرقــة ف ي� الرواح12 .

المنظمات يغ� الحكومية وتعزيز ت
العالمية والمعلوماتية
ال�بية إ

النشــطة بشــكل منتظــم .أ
عــى جبهــة المنظمــات غــر الحكوميــة ،يتــم اج ـراء أ
للســف ،ال
ي
أ
توجــد اســتطالعات لل ـرأي أو بيانــات متاحــة حــول عــدد النشــطة ،وطبيعتهــا الدقيقــة ،أو
ـارك� .مــع ذلــك ،أ
عــدد المشـ ي ن
المــل قــوي بــأن يــؤدي العمــل الــذي أجـراه مركــز المعلومــات
ـ� ( ،)IRCوصنــدوق الملــك حسـ ي ن
والبحــوث – مؤسســة الملــك الحسـ ي ن
ـ� للتنميــة عــى المســح
أ
الوطـ نـ� للشــباب ف� أ
الردن ،بدعــم مــن صنــدوق المــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)،
ي
ي
أ
ث
ت
الــ� أجريــت ،بعــد اكــر مــن عــام مــن مجموعــات
اىل
ي
توفــر ضمــان جــودة البحــاث ي
ت
ز
ال�كـ يـر وعمليــة ايجــاد ادوات المســح الدقيقــة .وســيتم توفـ يـر أدوات المســح مــن قبــل دائــرة
الحصــاءات العامــة ف� أ
الردن :وتهــدف هــذه المســاهمة الهامــة اىل توفـ يـر معلومــات موثوقــة
إ
ي
أ
ن
ت
رد� اليــوم .وقــد أعيــد تطويــر
ـ� تواجــه الشــباب ال ي
وتمثيليـ أـة حــول المشــاكل المتنوعــة الـ ي
بالتــال ،كان مــن
العــر�».
تلــك الدوات بشــكل يأخــذ ف ي� االعتبــار «العالــم بعــد الربيــع
بي
ي
المفـ تـرض ان يقــدم هــذا المســح رؤى تحليليــة حــول المشــاركة المدنيــة للشــباب ،والوعــي
بالضافــة اىل عنــارص أخــرى تتعلــق
ـياس ،واالســتعداد للوظيفــة بعــد التحصيــل العلمــي ،إ
السـ ي
ف
بتطلعاتهــم ،وتصوراتهــم ،والفــرص المتوفــرة لهــم ي� عالــم اليــوم13 .
مــن المنظمــات غـ يـر الحكوميــة المبتكــرة والفعالــة هــي  MO7AKAأي «قــادة الغــد» ،وهــي
منظمــة مســتقلة غــر ربحية يقودها الشــباب ،وهي تنشــط منــذ عــام  2007ف� أ
الردن وإقليمياً.
ي
ي
ف
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ،تعمــل المنظمــة
ي� غيــاب سياســة وطنيــة أو برنامــج ي� مجــال ال�بيــة إ
بنشــاط عــى تنفيــذ المبــادرات المختلفــة الـ تـ� تقــدم عــدداً مــن أهــداف ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
ت
ـ� أطلقتهــا منظمــة «قــادة الغــد» ،مبــادرة «فضفــض»
والمعلوماتيــة .مــن أبــرز المبــادرات الـ ي
ت
ـ� إىل «عـ ب ّـر عــن إحباطــك» ومبــادرة «محــاكاة» (وهــي
 ،14والـ ي
ـ� يمكــن ترجمتهــا بشــكل تقريـ ب ي
عبــارة عــن خلــوة تدريبيــة تعتمــد اســلوب المحــاكاة و لعــب االدوار)« .فضفــض» هــي مبــادرة
موجهــة للشــباب ،توفــر منصــة مفتوحــة ،متواضعــة وحــرة لتشــجيع المواطنـ ي ن
ـ� للتعبـ يـر عــن
ّ
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ـتن�ة ،والنقــاش الهــادف ،وكان ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى الخــاف والمعارضــة البنــاءة مســتنداً اىل
المسـ ي
مواقــف مبنيــة عــى اســباب وجيهــة ،وليــس عــى مجــرد انطباعــات ،أو إشــاعات ،أو عــى
ال�نامــج  6،500طالــب مــن ذوي المهــارات
التصويــر الواقعــي لحيــاة الشــعب .كمــا اســتهدف ب
الضعيفــة ف ي� الق ـراءة خــال الفـ تـرة نفســها وحقــق نتائــج مرضيــة.
خــال صيــف عــام  ،2014ســاهم  44مخيمـاً صيفيـاً تابعـاً لــوزارة ت
ال�بيــة والتعليــم بتوفـ يـر
بيئــة صحيــة تســمح للشــباب بمناقشــة قضايــا واســعة النطــاق .وقــد بحثــوا مجموعــة
ت
الــ� تراوحــت ي ن
بــ� القضايــا المحليــة الملحــة ف ي� إطــار تعزيــز الممارســات
مــن المواضيــع ي
الديمقراطيــة وصــوال ً اىل المواضيــع الثقافيــة الشــاملة مثــل الشــعر والموســيقى والفنــون.
ف
ال�امــج
ـؤول ب
شــارك  1.320طالبـاً ي� المناقشــات خــال الصيــف .وقدمــت هــذه التجربــة لمسـ ي
فرصــة ثمينــة للتعــرف اىل القضايــا الـ تـ� تهـ ّـم الطــاب وتشــكل مـ ش
ـؤ�اً للتخطيــط ألحــداث
ي
ف
ال�نامــج .عــى غـ يـر عــادة ،وجــد الطــاب مــن يصغــي
مماثلــة ي� المســتقبل لتحقيــق أهــداف ب
ف
�ض
ت
ـ� يلقيها
بانتبــاه إىل مــا كانــوا يقولونــه ،بــدال ً مــن أن يشــكلوا الطــرف المتلقــي ي� المحــا ات الـ ي
البالغــون .وشــعر كثـ يـرون منهــم بدرجــة مــن الرضــا فيمــا شــعر آخــرون بالســلطة ،بعدمــا
تعرفــوا اىل حقوقهــم .ورأى آخــرون ان التجربــة قــد حولتهــم إىل راشــدين مسـ ي ن
ـؤول� ،قادريــن
أ
عــى المشــاركة ف� صنــع القـرارات الـ تـ� تؤثــر عــى حياتهــم عنــد انتخــاب المرشـ ي ن
ـح� الكفــاء
ي
ي
ف
ف
ال�نامــج نفســه ،أطلقــت مبــادرات
لتمثيلهــم ي� المجالــس المحليــة والبلديــات .ي� إطــار ب
ف
ـا� ،الــذي يهــدف إىل تعزيــز التقديــر للفــن .وقــد
أخــرى مثــل مهرجــان «خــان الفنــون» الثقـ ي
ـ� والشــعراء والموسـ ي ن
ُدعــي عــدد مــن الفنانـ ي ن
ـيقي� مــن أج ـزاء مختلفــة مــن البــاد والمنطقــة
للمشــاركة .وقــد نقــل الشــباب الذيــن يعيشــون ف ي� المناطــق النائيــة مــن البــاد ،والعاجزيــن
عــن المشــاركة بواســطة الباصــات مــن مدنهــم وقراهــم لحضــور فعاليــات هــذا المهرجــان
ف
ـا� والتفاعــل مــع الشــباب مــن مختلــف أنحــاء البــاد.
الثقـ ي
ومــن النشــاطات الجديــدة أ
ت
«الحكــوا�» ،الــذي يشــكل البيئــة المواتيــة
الخــرى ،مهرجــان
ي
ـرة ت
لــذوي مهــارات الــرد الممـ ي ز
لل�فيــه عــن الجمهــور ورسد قصــص مــن الـ تـراث أو االرتجــال
وابتــكار القصــص المرتكــزة إىل مواضيــع تراثيــة .شــهدت تلــك الفعاليــات حضــور ًا كبـ يـر ًا وقــد
ف
ت
ـ� تجــذب فئــة الشــباب .وقــد خلقــت
أقيمــت ف ي�
أماكــن مشــهورة ومقصــودة ي� العاصمــة والـ ي
الحــداث أ
أ
والنشــطة أجــواء إيجابيــة ،تمكــن النــاس ف ي� خاللهــا مــن التواصــل مــن خــال وســيلة
لطالمــا كانــت مــن اختصــاص شاشــة التلفزيــون .ف ي� تجربــة جريئــة أخــرى ،تــم إنشــاء «ركــن
ف
المتحدثـ ن ف
مدونــة خاصــة بهــم .كان
ي
ـ�» ي� جامعــة الهاشــمية ي� الزرقــاء .كمــا أطلــق الطــاب ّ
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ت
تــم ش
الــ� تحمــل الشــعارات االنتخابيــة ف ي� كافــة أنحــاء
نــر إ
وقــد ّ
العالنــات والملصقــات ي
المدرســة .ودعــي أوليــاء الطــاب بصفــة مراقبـ ي ن
ـ� لضمــان نزاهــة العمليــة االنتخابيــة 10 .وقــد
تو ّلــت مــدارس خاصــة أخــرى تنظيــم ممارســات مماثلــة بنجــاح .إال أن الغالبيــة العظمــى
مــن المــدارس وخاصــة ف ي� المناطــق النائيــة مــن البــاد بالــكاد تســتطيع أن تقــدم الخدمــات
أ
الساســية للطــاب ،نظـرا لمحدوديــة المــوارد والتوســع الرسيــع ف ي� عــدد الطــاب الــذي فرضــه
ن
ـكا� غـ يـر المســبوق وتدفــق الالجئـ ي ن
ـ� مــن ســوريا.
النمــو السـ ي

ين
التمك� الديمقراطي
برنامج

اتيجي� غــر المســتقرين ،يعتــر أ
ت
الردن شــديد التأثــر
بحكــم موقعــه ومركــزه
ب
الجيواســر ي ن ي
ف
ف
ت
ـ� يمكــن أن يقــال عنهــا ي� هــذه المرحلــة مــن
بالتطــورات الحاصلــة ي� البلــدان المجــاورة ،والـ ي
التاريــخ ،أنهــا غـ يـر مســتقرة ومتقلبــة اىل حــد خطـ يـر .إن تدفــق الالجئـ ي ن
ـ� المســتمر ،الذيــن
يختلــف عددهــم بـ ي ن
ـ� يــوم وآخــر ووفق ـاً لكيفيــة إج ـراء الحســابات ،يزيــد عــى  614ألف ـاً
أ
ـجل� منهــم ،بحســب المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئـ ي ن
للمسـ ي ن
ـ� التابعــة للمــم المتحــدة.
وقــد اســتقرت كبـ يـرة أعــداد غـ يـر مســجلة منهــم خــارج مخيمــات الالجئـ ي ن
ـ� ف ي� المــدن والقــرى.
وقــد عانــت المــدارس الواقعــة شــمال أ
الردن عــى مقربــة مــن الحــدود الســورية ،بشــكل
ي
مصممــة لتحمــل
كبـ يـر .ويعــود الســبب وراء ذلــك إىل أن بنيتهــا التحتيــة ومواردهــا لــم تكــن ّ
ن
ـكا�  11 .المــوارد المحــدودة أص ـا ً اســتنفدت إىل أقــى الحــدود،
مثــل هــذا إ
النفجــار السـ ي
أ
أ
المــر الــذي أدى اىل تغيـ يـر الولويــات وتحويــل االنتبــاه إىل القضايــا اليوميــة المتعلقــة بالبقــاء
ن
ـا� للتنميــة http://
عــى قيــد الحيــاة .إال أن مبــادرة كـ بـرى مــن صنــدوق الملــك عبــد اللــه الثـ ي
 www.kafd.joأطلــق عــدداً مــن ال�امــج الـ تـ� تتـ ق
ـا� أهدافهــا مــع أهــدف ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ب
ي
ف
والمعلوماتيــة .وتشــمل أنشــطة الصنــدوق أنديــة الحــوار والمناظــرة ي� المــدارس ،وبرامــج
ن
ن
ـ� مقاربــات
التمكـ يـ� الديمقراطــي ،والمواطنــة المســؤولة مــن خــال المشــاركة الفعالــة ،وتبـ ي
ت
تعتــر مــن الكماليــات التعليميــة
الــ� كانــت ب
منفتحــة نحــو الثقافــة أ والفنــون والفلســفة ،ي
الالزمــة ف� الســنوات الخـ يـرة .وبحســب مديــرة برنامــج التمكـ ي ن
ـ� الديمقراطــي يــر حســان،
ي
ف
ت
ن
شــارك  1،800طالــب وطالبــة تــراوح أعمارهــم بـ يـ�  14-17عامـاً ي� أنديــة الحــوار والمناظــرة.
ـ� ،الــذي شــمل  92مدرســة ،عــى سلســلة مــن المبــادئ التوجيهيــة
وارتكــز ب
ال�نامــج التجريـ ب ي
ن
ت
ن
المدرسـ يـ� .هــذا وقــد
ـ� مــع
ّ
ـ� تــم التوصــل اليهــا بعــد  23جلســة مــن العصــف الذهـ ي
الـ ي
دعمــت وزارة ت
ـ� دراسـ ي ن
ال�بيــة والتعليــم المـ شـروع التجريـ بـ� مــن خــال تخصيــص حصتـ ي ن
ـيت�
ي
اس كامــل .وقــد تمحــورت حــول قيــم التســامح والمناقشــة الفكريــة
أســبوعياً ،طيلــة فصــل در ي
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ـق�ي ،أن مهــارات القـراءة لديهــم.
ال�نامــج ،غيــث شـ ي
منســق ب
أوالدهــم نضجــوا ،فيمــا اشــار ّ
قــد تحس ـ ّنت ايض ـاً .مــن جانبهــا ،قالــت ارالـ ي ن
منســقة المـ شـروع لــدى االتحــاد
ـ� ماكمايــنّ ،
ـا�ي أ
العالمــي للصحــف ونـ ش
النبــاء (« :)WAN-IFRAمــا بــدأ مــع  25مدرســة حكوميــة داخــل
آ
ف
توســع الن ليصــل إىل  170مدرســة حكوميــة وخاصــة ف ي� كافــة أنحــاء
و� ضواحيهــا قــد ّ
عمــان ي
أ
ث
اس ينفــذ برنامــج «التعليــم عـ بـر
الردن ».بحلــول عــام  ،2010كان أكــر مــن  6،000صــف در ي
المدرسـ ي ن
ـ� القادريــن عــى تدريــب
الصحافــة» .كمــا شـكّل المـ شـروع فريقـاً وطنيـاً مؤلفـاً مــن
ّ
زمالئهــم ف� مجــال «التعليــم عـ بـر الصحافــة» .وقــد أصبحــت اثنتـ ي ن
ـ� مــن هــذه المجموعــة
ي
ن
ـف� ت ي� االتحــاد العالمــي للصحــف
ـ
س
ـش،
ـ
قاقي
ـادة
ـ
وغ
ـب
ـ
الخطي
ـاء
ـ
رج
ـا
ـ
وهم
.،
ـ�
ـ
المدرس
مــن
ي
ي
أ
ف
ـا�ي النبــاء ( � )WAN-IFRAمجــال التعليــم ،وتولتــا ش�ح ت
ونـ ش
«ال�بيــة عـ بـر الصحافــة» اىل
ي
ف
ن
ـر� للصحافــة الحــرة الذي ينظمــه االتحاد
المــدراء إ
العالميـ يـ� الذيــن يشــاركون ي� المنتــدى العـ ب ي
ـا�ي أ
النبــاء .قــال المديــر التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة الصحافيـ يـ�ن
العالمــي للصحــف ونـ ش
العــام ُمقتـراً
نضــال منصــور الــذي يتــوىل تنفيــذ المـ شـروع« :لــم يعــد اســتخدام وســائل إ
ين
العــام كمصــدر
عــى
السياســي� والسياســة .بــل إن جميــع النــاس يســتخدمون وســائل إ
للمعرفــة واالنخ ـراط ف� المشــهد الســياس  .لقــد أصبحــت وســائل العــام موجــودة آ
الن �ف
إ
ي
ي
ي
ف
كل مــكان  -ف ي� المنــازل والمقاهــي ،ف ي� العمــل  -وينبغــي أن تكــون موجــودة أيضـاً ي� المــدارس
وداخــل الصفــوف9 ».
ال�نامــج .فقــد أدخلت
ـ� عــى المــدى الطويــل مــن ب
كانــت المــدارس الخاصــة المســتفيد الرئيـ ي
كافــة المــدارس الخاصــة الكـ بـرى تقريبـاً صفــوف ت
العالميــة والمعلوماتيــة اىل مناهجهــا
ال�بيــة إ
التعليميــة وهــي تظهــر ت ز
ال�ام ـاً كبـ يـراً حيــال اســتدامتها وقيمهــا .تش ـكّل مدرســة «اليوبيــل»
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة ف� أ
أحــد نمــاذح النجــاح ف� مجــال تنفيــذ برامــج ت
الردن .وقــد
إ
ي
ي
بال�نامــج ،فيمــا الحظــوا تحســناً ملحوظ ـاً
تبـ نـى الموظفــون المثــل العليــا والفكــرة المرتبطــة ب
والتفكــر النقــدي ،بحســب
ف ي� ّكل مــن مهــارات القــراءة لــدى الطــاب ،والمعرفــة العامــة
ي
مدرســة ت
العالميــة والمعلوماتيــة غــادة قاقيــش .لهــذه الغايــة ،تســتخدم
ال�بيــة إ
مــا أوردت ّ
أ
ت
العالميــة والمعلوماتيــة.
المدرســة مجموعــة متنوعــة مــن الدوات لتعزيــز مبــادئ ال�بيــة إ
أ
ت
الــ� تســمح للطــاب
كمــا تدعــم وتشــجع النشــطة الموســيقية والمرسحيــات المدرســية ي
ف
ـبتم�
باكتســاب فهــم عميــق لمختلــف أشــكال التعبـ يـر .خــال انتخابــات مجلــس الطلبــة ي� سـ ب
أ
ف
و� اطــار
عــام  ،2014قــام الطــاب بتنظيــم محــاكاة لنشــطة حملــة انتخابــات حقيقيــة .ي
تلــك الحملــة ت
االف�اضيــة ،نـ شـر المرشــحون بياناتهــم وشــاركوا ف ي� مناقشــات جديــة وناضجــة
ت
ش
ـ� أعلنــوا أنهــم ســيعتمدونها ف ي� حــال انتخابهــم.
لــرح أو الدفــاع عــن خطــط العمــل الـ ي
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والطــول مــدة ف� أ
كــر شــموال أ
بيــد أن برنامــج التدريــب أ
ال ث
الردن والــذي يتمحــور حــول
ً
ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة  ،حصــل عــام  2006ف ي� إطــار مـ شـروع تطويــر «التعليــم عـ بـر
ال�بيــة إ
ال�نامــج ،الــذي تدعمــه مؤسســة «نورســك ســكوج»
الصحافــة» ( .)NIEوقــد تــوىل تنفيــذ ب
الــ� تتخــذ مــن ن
لصناعــة الــورق ت
ش
ال�ويــج مقــراً لهــا ،االتحــاد العالمــي للصحــف ونــا�ي
ي
الصحفيــ� ف� أ
أ
النبــاء ( .)WAN-IFRAكمــا ت
ن
الردن ( )CDFJمــع
اشــرك مركــز حمايــة وحريــة
ي ي
ال�بيــة والتعليــم أ
وزارة ت
الردنيــة ّ
وكل مــن جريــدة الـرأي اليوميــة ،وجريــدة الدســتور اليوميــة،
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة أ
وجريــدة الغــد اليوميــة ،ف� تنفيــذ برنامــج ت
الكـ ثـر جديــة حـ تـى
إ
ي
آ
الن ،بالتعــاون مــع ش�كــة زيــن لالتصــاالت المحمولــة .وقــد تــم اختيــار ش
ع�يــن معلمــاً
ومعلمــة مــن  25مدرســة مشــاركة ف� المرحلــة التجريبيــة أ
الوىل مــن المـ شـروع (اختــارت خمــس
ي
ً
المدرســون للتدريــب طــوال
ال�نامــج ،مــا يـ تـرك  20عضــوا فاع ـاً) .خضــع
مــدارس مغــادرة ب
ّ
أ
ت
ش
ـ� تــوىل إعدادهــا االتحــاد العالمــي للصحــف ونــا�ي
ثالثــة أيــام عــى اســتخدام الدوات الـ ي
أ
النبــاء  . WAN-IFRAوقــد خصصــت فـ تـرة أســبوعية بل�نامــج «التعليــم عـ بـر الصحافــة» ()NIE
ف
ف ي� كل مــن المــدارس ش
ال�نامــج .وتولــت الصحــف تزويــد المــدارس بنســخ
الع�يــن المشــاركة ي� ب
يوميــة لالســتخدام مــن قبــل الطلبــة المشـ ي ن
ـارك� ف ي� صفــوف «التعليــم عـ بـر الصحافــة» .وقــد
ش
ـسء «نــادي الصحافــة» ف ي� كل مدرســة مــن المــدارس ،وأصبــح إعــداد صحيفــة جداريــة
أُنـ ي
ونـ شـرة اذاعيــة صباحيــة عــن شــؤون المدرســة جــزءاً مــن مســؤوليات النــادي.
ف ي� إحــدى مــدارس الفتيــات المشــاركة ف ي� عمــان ،عمــدت الطالبــات اىل ش�اء كامـ يـرا فيديــو وبــدأ
إنتــاج شأ�طــة الفيديــو عــى الفــور .أ
ال ش�طــة تناولــت موضوعــات عــدة ،بــدءاً مــن موضــوع
التحــرش بالفتيــات وصــوال ً إىل قضايــا أخــرى ذات الصلــة بالجنسـ ي ن
ـ� .وقامــت مدرســة أخــرى
بتأليــف «نشــيد الصحافــة» الممـ ي ز
ـر .كان الحمــاس شــديداً
وتحســن معــدل التقــدم ف ي� التع ّلــم
ّ
ـارك� بشــكل كبـ يـر ،بحســب المقابــات الـ ت
لــدى الطــاب المشـ ي ن
ـ� أجريــت مــع أوليــاء الطــاب
ي
ـا�ي أ
ال�نامــج .كمــا نظــم االتحــاد العالمــي للصحــف ونـ ش
النبــاء ()WAN-IFRA
بعــد انتهــاء ب
المدر ي ن
ين
ســ� بشــكل خــاص .وعقــد المدربــون الجــدد
المدربــ� يســتهدف
برنامجــاً لتدريــب
ّ
أ
ن
المدرســون مــن مناطــق مختلفــة ف ي� الردن .كانــت المواضيــع
ـا� حلقــات عمــل ،ح�ض هــا
ّ
ثمـ ي
ـتمدة مــن القضايــا المحليــة .وقــد تعــاون ثالثــة مدرسـ ي ن
ـ� عــى كتابــة
المعـ ّـدة للتدريــب مسـ ّ
ن
المدرسـ يـ� .ردة فعــل بعــض
دليــل «التعليــم عـ بـر الصحافــة» ( ،)NIEالــذي تــم توزيعــه عــى
ّ
ف
ال�نامــج ،كمــا نقلهــا تقريــر الفيديــو الــذي أنتجــوه ،أشــارت اىل
الطــاب الذيــن شــاركوا ي� ب
حــس الفضــول لديهــم والشــعور بالنضــج ،نتيجــة لتبــادل منتــج أو ســلعة كانــوا
تنامــي ّ
ف
ـ� .وقــال أوليــاء الطــاب المشـ ي ن
يعت�ونهــا مــن المجــاالت الخاصــة بالبالغـ ي ن
ال�نامــج أن
ـارك� ي� ب
ب
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العالميــة المســتقلة لالنتخابــات .وقــد اشــتملت الــورش عــى مواضيــع أساســية مثــل فهــم
إ
أ
ف
ن
قوانـ يـ� االنتخابــات الردنيــة ،ومراجعــة لالنتخابــات والممارســات الديمقراطيــة ي� ّكل مــن مرص
قوانــ� االنتخابــات ف� أ
الردن ي ن
ين
ولبنــان .وركــز التدريــب أيضــاً عــى إجــراء مقارنــة ي ن
وبــ�
بــ�
ي
ين
المعايــر الدوليــة ،باالضافــة اىل االنتخابــات مــن منظــور يراعــي الفــوارق ي ن
الجنســ�،
بــ�
ي
ت
والمح�فــة لالنتخابــات.
والمبــادئ التوجيهيــة للتغطيــة المســتقلة
بالنســبة اىل النشــطاء الشــباب ف� المحافظــات ،ركــزت ورش العمــل عــى الكتابــة أ
الساســية
ي
أ
ف
وغ�هــا مــن المهــارات الصحفيــة ي� مجــال تغطيــة االنتخابــات ،وتقنيــات إجــراء
للخبــار ي
ت
المقابــات ،والتأكــد مــن مصداقيــة بيانــات المرشـ ي ن
ـ� تتطلــب مهــارات
ـح� االنتخابيــة ،والـ ي
الساســية للمســاعدة ف� طــرح أ
البحــث أ
الســئلة الموثوقــة والذكيــة .كمــا اشــتمل التدريــب عــى
ي
ـر عــى أ
جلســة عصــف ذهـ نـ� لتبــادل أ
ـارك� وســاعدهم عــى ت
ال�كـ ي ز
الفــكار مــع المشـ ي ن
الولويــات
ي
ف
ف
ت
ش
ـ� ينتمــي اليهــا كل منهــم .وتــوىل �كاء آخــرون المشــاركة ي� مختلف
الملحــة ي� المجتمعــات الـ ي
مكونــات المـ شـروع مثــل شــبكة «إعالميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة («أريــج»)
العــام المجتمعــي ( ،)CMNوهــي مؤسســة إيرلنديــة غـ يـر ربحيــة تهــدف إىل رفــع
وشــبكة إ
ـ� المواطنـ ي ن
ـر تنميــة االتصــاالت بـ ي ن
مســتوى التعــاون داخــل المجتمــع الواحــد ،واىل تحفـ ي ز
ـ�
والمحســنة لالنتخابــات بطريقــة
فيــه .هــذا الجهــد المشـ تـرك أعطــى زخمـاً للتغطيــة المســتقلة
ّ
أكـ ثـر ت
اح�افيــة ممــا كانــت عليــه ف ي� االنتخابــات الســابقة8 .
كمــا شــارك تحالــف الحضــارات المنبثــق عــن أ
المــم المتحــدة ايض ـاً ف ي� أنشــطة التدريــب ف ي�
أ
الردن مــن خــال ورشــة عمــل امتــدت عــى مــدى يومـ ي ن
ـ� خــال أبريــل مــن عــام  .2013وقــد
االرد� ،موضــوع أ
ن
ت
«الدوات الرقميــة لجمــع
ـ� اســتضافها معهــد االعــام
ي
تناولــت الورشــة ،الـ ي
أ
الخبــار وإعــداد التقاريــر عـ بـر الثقافــات» ،بمشــاركة مجموعــة مــن المحرريــن والصحفيـ ي ن
ـ�
ـ� مــن منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال أفريقيــا .هــذه الورشــة ،الـ ت ت
والمدونـ ي ن
ـأ� ف ي� إطــار
ـ� تـ ي
ي
ـ� جوجــل أ
التعــاون بـ ي ن
والمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات وباالشـ تـراك مــع معهــد البنــك
الــدول ،ســاهمت بخلــق البيئــة المناســبة وســمحت للمشـ ي ن
ـارك� بالتفاعــل واكتســاب المهــارات
ي
أ
ت
ـ� تُعــزز مــن قدراتهــم عــى التواصــل عـ بـر الثقافات.
الجديــدة واســتخدام الدوات الالزمــة الـ ي
ف
وقــد تع ّلــم المشــاركون العديــد مــن المهــارات والمناهــج التكميليــة ي� مجــال صحافــة
ت
االن�نــت باســتخدام أدوات جوجــل ،وخرائــط جوجــل ،والرســوم البيانيــة والتصفــح المتقــدم
ومهــارات البحــث 7 .كانــت تجربــة تعليميــة جيــدة نظ ـراً لوجــود عــدد كبـ يـر مــن المتحدثـ ي ن
ـ�
ـ� بادخــال المهــارات أ
ـ� الذيــن قامــوا عــى مــدى يومـ ي ن
الخـ بـراء والمدربـ ي ن
والدوات الجديــدة
ـارك� االســتفادة منهــا ونقلهــا إىل زمالئهــم والمتدربـ ي ن
الـ تـ� يمكــن للمشـ ي ن
ـ�8 .
ي
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أ ن
ت
رد�
ال�بية إ
العالمية والمعلوماتية من المنظور ال ي
ف� المناهــج المدرســية أ
المدرسـ ي ن
ـ� والطــاب ف ي� المــدارس الثانويــة
الردنيــة مــن خــال تزويــد
ّ
ي
ش
بالتدريــب الــازم مــن اجــل جمــع المعلومــات وتحليلهــا واســتخدامها 6 .اســتهدف المــروع
والنــاث ،ت
تــراوح أعمارهــم ي ن
بــ�  16و  17عامــاً مــن أربــع مــدارس
 40طالبــاً مــن الذكــور إ
مــن شــبكة المــدارس المنتســبة لليونســكو يمثلــون المناطــق الشــمالية والوســطى والجنوبيــة
مــن أ
الردن .المـ شـروع ،الــذي حمــل رســمياً عنــوان «دمــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي�
ال�بيــة إ
ـ� .المرحلــة أ
المــدارس أ
المدرسـ ي ن
الردنيــة» ،كان يتألــف مــن مرحلتـ ي ن
ـ�
الوىل تتضمــن تدريــب
ّ
الذيــن سيشــاركون ف ي� المـ شـروع ،تليهــا مرحلــة ثانيــة قــام خاللهــا المختصــون والمدرســون
تز
ـ� ف ي� مجــال مهــارات الكتابــة الصحفيــة ،وتقنيــات المناقشــة،
ب�ويــد الطــاب بالتدريــب العمـ ي
ال تن�نــت ،وتطويــر الموقــع ت
االلك�ونيــة ،وإدارة ونـ شـر المعلومــات مــن خــال
والبحــث عــى إ
أ
العالميــة الحديثــة.
الدوات إ
المــروع إثبــات وجــود بعــض النشــاط ف� مجــال ت
ش
العالميــة
كان الهــدف مــن
ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة وتســليط الضــوء عــى هــذا الموضــوع مــن أجــل مســاعدة المســؤول عــن إعــداد
المناهــج عــى اعتمــاده ضمــن المناهــج الدراســية أ
الردنيــة ،بحيــث يتــم تدريســها بشــكل
والنمــاء
مســتدام ومؤثــر .وقــد حظــي المـ شـروع بتمويــل مــن الوكالــة الســويدية للتعــاون إ
الــدول ( )SIDAتحقيقـاً لهدفــه المتم ّثــل ف� تعزيــز بيئــة مؤاتيــة لحريــة التعبـ يـر ،مــع ت
ال�كـ ي ز
ـر
ي
ي
بشــكل خــاص عــى المنطقــة العربيــة .الــذروة كانــت الحــدث الــذي أقيــم بمناســبة اختتــام
ـؤول� مــن وزارة ت
ال�نامــج ،حيــث تنافــس فريقــان ف� حــوار مفتــوح حـ ضـره كبــار المسـ ي ن
ال�بيــة
ب
ي
ن
غــر الحكوميــة ،وأفــراد الجمهــور .كشــاهد عــى
اقبــ�
وممثــ� المنظمــات ي
والتعليــم ومر ي
ي
ز
الحــدث ،الحظــت ان الحمــاس الــذي تمـ يـر بــه المدرســون والمدربــون والطــاب والحضــور
يؤكــد عــى أهميــة ت
ين
للمســؤول� ف ي� الــوزارة الذيــن
العالميــة والمعلوماتيــة بالنســبة
ال�بيــة إ
يشــاركون ف ي� هــذا الحــدث وبالنســبة للجمهــور بشــكل عــام .وســاهم النجــاح الــذي تحقــق ،ف ي�
أ
ـا� لهــذا الحــدث عــى الطــاب الذيــن شــاركوا ف ي� التمريــن ،والذيــن أظهــروا
إبـراز الثــر إ
اليجـ ب ي
درجــة عاليــة مــن االنفتــاح والتســامح ف ي� مهــارات المناظــرة.

التدريب وورش العمل ف� مجال ت
العالمية والمعلوماتية
ال�بية إ
ي

ين
ين
عــر وســائل
الصحفيــ�
امتــدت جهــود اليونســكو لتشــمل تدريــب
والناشــط� الشــباب ب
أ
ف
ن
رد� � إطــار مـ شـروع يهــدف لتحسـ ي ن
ـ�
التواصــل االجتماعــي باالشـ تـراك مــع معهــد إ
العــام ال ي ي
ال�لمانيــة عــام  .2013وقــد ركــزت ورش العمــل
نوعيــة التغطيــة إ
العالميــة لالنتخابــات ب
أ
ف
ين
الصحفيــ� ي� مجــال التغطيــة
ورو� ،عــى تدريــب
المختلفــة،
ّ
الممولــة مــن االتحــاد ال ب ي
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يسار درة
والمعلوماتيــة ف� أ
الردن ،مــا جعــل الموضــوع يتحــول اىل مجــرد طمــوح جــدي .اقتــرت
ي
ف
مشـ ت ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ي� تلــك المرحلــة عــى
ـارك� ي� برامــج التدريــب المتعلقــة بال�بيــة إ
ي
ت
المدرسـ يـ�ن
ال�ويــج للمفهــوم والتأكيــد عــى الحاجــة الملحــة اىل أن يتــم اعتناقــه مــن قبــل
ّ
وأوليــاء أ
المــور .وانــا أحــرص عــى التأكيــد عــى أهميــة هــذه المســألة ف ي� كل مقابلــة ،أو لقــاء
أو كلمــة ألقيهــا أمــام الطــاب والـ ف
أ ن
رد�  .منــذ أن بــدأت البحــث عــن
ـزوار ي� معهــد إ
ّ
العــام ال ي
أ
أ
ف
الدلــة عــى وجــود ت
العالميــة والمعلوماتيــة ي� الردن ،وقعــت عــى كتيبــات التدريــب
ال�بيــة إ
باللغــة العربيــة الخاصــة بتحالــف الحضــارات المنبثــق عــن أ
المــم المتحــدة .كانــت مكتوبــة
ت
ـ�
بشــكل جيــد باللغــة العربيــة الســهلة االســتخدام ولــم تكــن مختلفــة جــداً عــن الكتيبــات الـ ي
نســتخدمها لتدريــب الصحفيـ ي ن
ـ� الشــباب إال ف ي� كونهــا أكـ ثـر شــموال ً واتســاعاً.
ت
ت
ـ� تشــارك
ـ� أجريتهــا مــع
ّ
المدرســة غــادة قاقيــش ،الـ ي
مــن ناحيــة اخــرى ،وإثــر المقابــات الـ ي
ف
ال�امــج التعليميــة حــول موضــوع ت
العالميــة والمعلوماتيــة ،ارتأيــت أن جوابها
ال�بيــة إ
حاليـاً ي� ب
ال يمكــن أن يوصــف إال بأنــه نــوع مــن االرتبــاط الشــغوف بهــذا الموضــوع .فهــي تــرى أن تلــك
الكتيبــات مالئمــة للغايــة .ووصفــت الســعادة القصــوى بالنجــاح والرضــا الكبـ يـر لــدى ّكل مــن
أ
ت
ـارك� ف� برامــج ت
ن
ّ ن
ـ�
ال�بيــة إ
المدرسـ يـ� والطــاب وأوليــاء المــور المشـ ي ي
العالميــة والمعلوماتيــة الـ ي
ش
تــرف عليهــا 3 .عــى الرغــم مــن غيــاب قاعــدة بيانــات وطنيــة أو مرجــع للحصــول عــى
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة الـ تـ� يتــم تنفيذهــا ف� أ
معلومــات حــول برامــج ت
الردن ،فــإن
إ
ي ّ
ي
ن
ـ� اىل اكتشــاف أثــر عــى وجــود
اليونيســكو – ّ
عمــان أوالمنظمــات غـ يـر الحكوميــة الناشــطة قادتـ ي
ف
ت
ـ� يتــم تنفيذهــا ي� البــاد.
عــدد محــدود مــن النشــطة ب
وال�امــج الـ ي
ال�بويــة حــول ت
ال�بيــة والتعليــم ال تنفــذ المناهــج ت
ومــع أن وزارة ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ت
ش
ـ� ظهــرت
والمعلوماتيــة ،إال أن أحــد المــؤ�ات االيجابيــة كان تعليقــات مسـ ي
ـؤول الــوزارة الـ ي
ف
العــام عــام  ،2007والـ تـ� تدعــم برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة وقيمهــا.
ال�بيــة إ
ي� وســائل إ
ي
ف
ـال لالستفســار عــن الموضــوع مــع الــوزارة ،حصلــت عــى ردود مشـ ّـجعة،
 4ي
و� خــال اتصـ ي
ـدل عــى نوايــا إيجابيــة لناحيــة دمــج ت
تـ ّ
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المناهــج التعليميــة
ال�بيــة إ
لكــن مــن دون وضــع موعــد محــدد5 .

دمج ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� المناهج
ال�بية إ

خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،تــم تنفيــذ عــدد مــن مبــادرات التدريــب الناجحــة ف ي�
ف
مجــال ت
و� مايــو مــن عــام  ،2013تعاونــت اللجنــة الوطنيــة
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة .ي
العالميــات العربيــات بهــدف دمــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
التابعــة لليونســكو ومركــز إ
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أ ن
ت
رد�
ال�بية إ
العالمية والمعلوماتية من المنظور ال ي

ال�بية العالمية والمعلوماتية من المنظور أ
ال ن
ت
رد�
إ
ي
يسار درة
ت
تعرفــت ألول مــرة عــى مصطلــح ت
ـارك� ف ي� احــدى
«ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة» خــال مشـ ي
جلســات المناقشــة مــع اليونســكو عــام  ،2012فيمــا كنــا نعمــل عــى تطويــر أفــكار لتنظيــم
أ
العالميــة
ورو� لتعزيــز التغطيــة إ
سلســلة مــن ورش العمــل التدريبيــة الممولــة مــن االتحــاد ال ب ي
للعمليــة االنتخابيــة ف� أ
الردن  1بشــكل دقيــق ومحـ تـرف .قبــل ذلــك ،كانــت ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة بالنســبة ل ،مجــرد سلســلة مــن القيــم أ
الــ� يتــم تدريســها �ف
والهــداف ت
ي
ي
ي
العالميــة التدريبيــة وال تشــمل صغــار طــاب المــدارس .امــا اليــوم ،فقــد
مختلــف المناهــج إ
ـ� والطــاب �ف
اصبــح هــذا التعبـ يـر جــزءاً مــن المصطلحــات المســتخدمة مــن قبــل الموظفـ ي ن
ي
أ ن
رد� ( )JMIوقــد اكتســب مزيــداً مــن الزخــم ،مــع تلقــي الطــاب الدعــوة
معهــد إ
العــام ال ي
ف
بشــكل منتظــم للمشــاركة � ورش عمــل حــول موضــوع ت
العالميــة والمعلوماتيــة .كانــت
ال�بيــة إ
ي
ف
ن
ن
االرد� تســتهدف الصحفيـ يـ� ي� منتصــف حياتهــم المهنيــة
برامــج التدريــب ف ي� معهــد االعــام
ي
ومســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي مــن الشــباب .ويشــمل هــذا النــوع مــن التدريــب
الــ� تنــدرج حاليــاً ف� خانــة ت
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ،إن لــم يكــن
ال�بيــة إ
ي
معظــم القيــم ي
جميعهــا.
أكــر بالنســبة يل  .فقــد تلقيــت دعــوة
عــام  ،2013اكتســب هــذا
التعبــر وزنــاً وأهميــة ب
ي
لل�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة �ف
ت
مــن اليونســكو للمشــاركة ف ي� إطــاق الشــبكة العالميــة
إ
ي
الــراكات بشــأن ت
نيج�يــا ( .المنتــدى العالمــي مــن اجــل إقامــة ش
العالميــة
ال�بيــة إ
أبوجــا ،ي
العــام والمعلومــات كوســيلة
والمعلوماتيــة 2 ).المنتــدى ناقــش موضــوع «تعزيــز ثقافــة إ
ف
ت
ـ� شــهدتها جلســات المؤتمــر وخارجــه
للتنــوع الثقـ ي
ـا�» .شــكلت العــروض والمناقشــات الـ ي
ـارة ومفيــدة بالنســبة يل ،وكشــفت عــن مقــدار العمــل الــذي ال بــد مــن االضطــاع
مفاجــأة سـ ّ
أ
ث
بــه ف ي� هــذا المجــال .للســف ،كانــت هنــاك أولويــات تدريبيــة اخــرى أكــر إلحاح ـاً ،بســبب
العــام ،وعــدم توفــر منصــة ت
ت
العالميــة
لل�بيــة إ
ـ� تشــهدها وســائل إ
الثــورة التكنولوجيــة الـ ي
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سامي طايع
وزارة االتصاالت )2013( ،إحصاءات عن استخدام المحمول ف ي� مرص.
•
مراد م« )2012( ، .استخدام المعلومات عىل ت
االن�نت من خالل وسائل التواصل
•
ن
المرصي� الشباب» .المجلة المرصية لالتصاالت.
السياس لدى
االجتماعي وآثارها عىل الوعي
ي
ي
.73-146 :42
المركز القومي للسكان ( ،)2014إحصاءات عن عدد السكان( ،القاهرة).
•
أ
ف
العر� :تحليل من
•
طايع س« ،)2008( ،.الطفال واستخدام وسائل إ
العالم ي� العالم ب ي
ف
ن
ت
العالمية :حوار يب�ن
ن
الثا�» ي� جامعة كارلسون ،وآخرون،
«التمك� من خالل ال�بية إ
ي
المستوى ي
الثقافات ،ملحق من انتاج «نورديكوم».
الجتماعي عىل المشاركة السياسية للشباب
•
طايع س« ،)2014( ،.أثر وسائل التواصل إ
أ
ف
ماجست� يغ� منشورة( ،القاهرة ،الجامعة المريكية ي� القاهرة).
المرصي» .رسالة
ي

 1مالحظات للمحررين :لم يتم العثور عىل المرجع المذكور
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ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� مرص
ال�بية إ
ـ� الجامعــات أ
 .2009وتم ّثــل الهــدف الرئيــ� للشــبكة ف� تشــجيع التعــاون بـ ي ن
العضــاء .وقــد
ي
ي
أ
ف
ن
نظمــت جامعــة القاهــرة ورشــة عمــل لمــدة يومـ يـ� لطــاب الســنة الخـ يـرة ،تدربــوا ي� خاللهــا
ت
عــى ت
ـ� تـ ّـم تقديــم بعضهــا
العالميــة والمعلوماتيــة وإنتــاج المــواد إ
ال�بيــة إ
العالميــة ،الـ ي
خــال «يــوم ت
العالميــة ف ي� الســويد» ف ي�  29ينايــر عــام  .2014وقــد لقيــت المــواد
ال�بيــة إ
استحســاناً جيــدا مــن جانــب الجمهــور الســويدي.

التحديات ،التوصيات ،ومستقبل ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� مرص:
ال�بية إ

يقــع التحــدي أ
البــرز الــذي يواجــه ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� مــر عــى عاتــق صانعي
ال�بيــة إ
السياســات .إذ ال توجــد سياســة محــددة بشــأن هــذه المســألة .حــاول بعــض العلمــاء والخـ بـراء
ت
ت
ن
ش
ـال ف ي� معظــم هــذه
إ�اك ممثلـ يـ� عــن وزارة ال�بيــة والتعليــم ووزارة ال�بيــة والتعليــم العـ ي
أ
النشــطة ،إال أنــه ي ّ ن
تبــ� أن المشــكلة والعقبــات يتســبب بهــا ّكل مــن واضعــي السياســات
ال�بيــة والتعليــم .أحــد التحديــات أ
والعاملــ� ف� وزارة ت
ن
الخــرى يرتبــط بانعــدام الوعــي
ي ي
بشــأن ت
العالميــة والمعلوماتيــة .مــن هنــا تـ بـرز الحاجــة اىل العمــل بشــكل وثيــق مــع
ال�بيــة إ
العالميـ ي ن
ـ� ،بهــدف تشــجيعهم عــى نـ شـر وبــث مزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه المســألة،
إ
ت
واالشــراك معهــم .كمــا يوجــد أمــل كبـ يـر بــأن تحــاول المنظمــات الدوليــة ،مثــل اليونســكو
وبرنامــج أ
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات ،التأثـ يـر عــى الحكومــة المرصيــة مــن أجــل
اعتمــاد سياســات حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة.
ال�بيــة إ
المراجع:

شبيب ن .ك ،سهيل ر .م« ،.أسباب مساهمة وسائل التواصل االجتماعي ف ي� الثورة
•
أ
أ
والدارة (IJBRM)، 2.3
المرصية عام  ،»2011المجلة الدولية لبحاث العمال إ
أ
العالم ف ي� مرص،
•
الحصاءات الصادرة عن وضع إ
المجلس العىل للصحافة )2011( ،إ
لو ل.ل« )2011( ، .الوحدة والصداقة ت
واح�ام الذات :تجربة طالب الجامعات
•
أ
ف
بالسنة الوىل ي� استخدام موقع فايسبوك ،أطروحة دكتوراه يغ� منشورة :جامعة والية
نيويورك.
ين
«تأث� استخدام موقع فايسبوك عىل تطوير العالقات الشخصية
•
ماس� ر )2011( ،.ي
ن
ماجست� يغ� منشورة :جامعة والية أوكالهوما.
يب� طالب الجامعات» .أطروحة
ي
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ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المدرســة (لغــات ورمــوز جديــدة ،وأماكــن جديــدة
•
ال�بيــة إ
ف
للتعلــم ،نهــج جديــد للتعليــم ،الكفــاءات � مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة) ؛
ال�بيــة إ
ي
تأثـ يـر حالــة حريــة التعبـ يـر وحريــة الصحافــة عــى ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي�
•
ال�بيــة إ
أ
بلــدان منطقــة ش
الــرق الوســط وأفريقيــا ؛
•

 11ش�يط فيديو تعليمي ؛

•

قائمة بالموارد المتوفرة.

 - 4تنظيم ورش عمل للتدريب عىل ت
العالمية والمعلوماتية للمد ّر ي ن
س� ف ي� المدارس
ال�بية إ
الثانوية:
قامــت كليــة العــام بجامعــة القاهــرة ،بالتعــاون مــع برنامــج أ
المــم المتحــدة لتحالــف
إ
ف
ف
ن
ســ� ي� المــدارس الثانويــة ي� مــر
الحضــارات ( ،)UNAOCبتنظيــم ورشــة عمــل
للمدر ي
ّ
اســتغرقت يومـ ي ن
ـ� (مــن  19-20نوفمـ بـر ،)2103 ،وح�ض هــا نحــو  34مشــاركاً مــن مختلــف أنحــاء
البــاد .كمــا حـ ضـر ورشــة العمــل ايضاً ممثلــون عــن وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم ،وتناولــت مجاالت
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة .اشــتمل اليــوم أ
مختلفــة مــن ت
الول عــى ثــاث جلســات حــول
إ
العالميــة والمعلوماتيــة ،والتخطيــط بل�امــج ت
مفهــوم ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ال�بيــة إ
ف ي� المناهــج الدراســية (االسـ تـراتيجيات والتحديــات).
ن
ـا� أربــع جلســات .أولهــا عــن ت
العالميــة والمعلوماتيــة ووســائل
ال�بيــة إ
وتضمــن اليــوم الثـ ي
ت
ـ� تمثــل مختلــف الثقافــات .الجلســة الثانيــة ســلطت الضــوء عــى تطبيــق برامــج
إ
العــام الـ ي
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ي� المــدارس .أمــا الجلســة الثالثــة ،فتضمنــت إنتــاج المــواد
ال�بيــة إ
أ
العالمــي
والنتــاج إ
العالميــة الخاصــة بالطفــال ،فيمــا تناولــت الجلســة الرابعــة التدريــب إ
إ
أ
ف
ين
بالضافــة اىل
و� الجلســة الختاميــة ،فتــح البــاب للنقــاش وأســئلة
ال
المشــارك� ،إ
ســاس .ي
ي
ف
ت
ن
ن
ـارك� حــول كيفيــة تحسـ يـ� العمليــة التعليميــة ي� مــر باســتخدام برامــج
اق�احــات المشـ ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة.
ال�بيــة إ
أ
 - 5تنظيم ورش عمل تدريبية حول ت
خ�ة ف ي�
ال�بية إ
العالمية والمعلوماتية لطالب السنة ال ي
العالم التابعة لجامعة القاهرة :
كلية إ
بالتعــاون مــع «فيلــم بيداجورجنــا» الســويد (وهي عضو مشــارك ف ي� برنامج «توأمــة الجامعات»
التابــع لليونســكو ،أو «يونيتوين») ،تم إنشــاء شــبكة مــن الجامعات ف ي� فــاس (بالمغرب) ف ي� عام
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ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� مرص
ال�بية إ
ين
والباحثــ� ،بالتعــاون مــع جامعــة برشــلونة المســتقلة ( ،)AUBبدعــم مــن
المعلومــات
ت
الــ� اســتمرت ثالثــة أيــام (مــن  14-17بف�ايــر )2013
«اليونســكو» .كانــت ورشــة العمــل ي
مصممــة أساس ـاً لنحــو  25مشــاركاً .إال أن ازديــاد الطلــب مــن الفئــات المســتهدفة عــى مثــل
ّ
ن
ورش العمــل هــذه ،دفــع بالمنظمـ يـ� اىل توســيعها الســتيعاب  65شــخصاً مــن مختلــف الــدول
ـارك� ،شـ ي ن
ـ� المشـ ي ن
ـ� المتدربـ ي ن
العربيــة .وكان مــن بـ ي ن
ـخص� مــن أفغانســتان وغانــا .ومــن أبــرز
النتائــج ت
العالميــة الواســعة للحــدث وســائل
الــ� توصلــت اليهــا ورش العمــل ،التغطيــة إ
ي
ف
العــام وذكــر ت
والذاعــة
العالميــة والمعلوماتيــة ي� كافــة وســائل االعــام المكتوبــة إ
ال�بيــة إ
إ
والتلفزيــون.
 - 3إنتاج مجموعة مواد لتدريس ت
العالمية والمعلوماتية للجامعات ف ي� المنطقة:
ال�بية إ
قامــت جامعــة القاهــرة ،بالتعــاون مــع جامعــة برشــلونة المســتقلة ( )AUBوبدعــم مــن مكتــب
ف
ت
للســتخدام
ـ� تهدف إىل توفـ يـر الموارد إ
اليونســكو ي� القاهــرة ،بإعــداد مجموعــة مــن المــواد الـ ي
مــن قبــل أســاتذة الجامعــات ف� تدريــس برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� مختلــف
ال�بيــة إ
ي
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة.
يل:
وتشمل تلك المواد ما ي
ف
الثقــا� ت
ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار ي ن
وال�بيــة
بــ� الثقافــات (التنــوع
•
«ل�بيــة إ
ي
العالمي)؛
العالميــة والمعلوماتيــة؛ نمطيــة التفريــق ،إعــادة بنــاء الصــور النمطيــة ،والتعــاون إ
إ
الجتماعي؛
•
العالم ،ووســائل التواصــل إ
العــام الجديد والشــباب (اســتخدام وســائل إ
إ
المخاطــر والحســنات) ؛
التجارب العالمية ف� مجال ت
العالمية والمعلوماتية؛
•
ال�بية إ
ي
ت
للمدر ي ن
ســ� (منهــاج «اليونيســكو» ،منهــاج
العالميــة والمعلوماتيــة :مناهــج
•
ال�بيــة إ
ّ
ت
العالميــة والمعلوماتيــة حــول العالــم :دراســات حالــة)؛
ال�بيــة إ
مدخــل إىل ت
الطــار
•
العالميــة والمعلوماتيــة (التعريــف ،منظــور تاريخــي ،إ
ال�بيــة إ
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ي� التعليــم الرســمي) ؛
العالمــي ،ال�بيــة إ
وال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة (تحليــل أ
الخبــار ت
العالميــة ت
وال�فيــه والدعايــة
•
إ
القيــم إ
الســياس) ؛
والقنــاع
إ
ي
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سامي طايع
أكـ ثـر مــن اســتخدام ت
القليمــي الهــام،
العالميــة والمعلوماتيــة .وبعــد هــذا الحــدث إ
ال�بيــة إ
ف
ت
ت
ـر� لــدول
ـر� ،قــام بال�ويــج لهــا مكتــب ال�بيــة العـ ب ي
ظهــرت بضــع مبــادرات ي� العالــم العـ ب ي
العــام ف ي� منطقــة الـ شـرق
العــام ،وجامعــات ومــدارس إ
الخليــج ،ومركــز الدوحــة لحريــة إ
أ
الوســط وأفريقيــا.
ش
والع�يــن ،حصلــت بضــع
ف ي� الســنوات القليلــة الماضيــة ،أي منــذ مطلــع القــرن الحــادي
ف
ت
مبــادرات مرتبطــة ت
ـ�
بال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ي� مــر .مــن أبــرز المبــادرات الهامــة الـ ي
ـ�:
ّ
تضمنهــا الحــدث ،ال بــد أن نذكــر مــا يـ ي
ف
 .1إدراج ت
اس ف ي� الجامعات المرصية.
ال�بية إ
العالمية والمعلوماتية ي� المنهاج الدر ي
والباحثــ� ت
ين
ين
ين
بال�بيــة
والمتخصصــ� ف ي� المعلومــات،
الصحفيــ� الشــباب
 .2تعريــف
العالميــة والمعلوماتيــة.
إ
 .3إنتاج مجموعة مواد لتدريس ت
العالمية والمعلوماتية للجامعات ف ي� المنطقة.
ال�بية إ
 .4تنظيــم ورش عمــل للتدريــب عــى ت
للمدر ي ن
ســ� ف ي�
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ّ
المــدارس الثانويــة.
 .5تنظيــم ورش عمــل تدريبيــة حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة لطــاب الســنة
ال�بيــة إ
أ
ف
العــام التابعــة لجامعــة القاهــرة.
خــرة ي� كليــة إ
ال ي
 - 1إدراج ت
الدراس ف ي� الجامعات المرصية:
العالمية والمعلوماتية ف ي� المنهاج
ال�بية إ
ي
ف
العــام التابعــة لجامعــة القاهــرة دورة تدريبيــة حــول ت
ال�بيــة
ي� عــام  ،2005نظمــت كليــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة للطــاب الجامعيـ ي ن
ـ� .وحــذت بعدهــا الجامعــات الحكوميــة والخاصــة
إ
أ
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة �ف
ت
الخــرى حذوهــا .منــذ عــام  ،2000أعتقــد أنــه تــم تدريــس
إ
ي
ت
ت
ـ� يبلــغ عددهــا
ـ� يبلــغ عددهــا  18جامعــة ،والجامعــات الخاصــة الـ ي
الجامعــات الحكوميــة الـ ي
ف
ـت� والدكتــوراه
 29جامعــة ي� مــر .إ
بالضافــة إىل ذلــك ،تـ ّـم وضــع بضــع أطروحــات الماجسـ ي
ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة.
ال�بيــة إ
ي
والباحثــ� ت
ين
ين
ين
بال�بيــة
والمتخصصــ� ف ي� المعلومــات،
الصحفيــ� الشــباب
 - 2تعريــف
العالميــة والمعلوماتيــة:
إ
تماشــيا مــع سياســة «اليونســكو» لتعزيــز ت
العالميــة والمعلوماتيــة عــى الصعيــد
ال�بيــة إ
ين
ين
والمتخصصــ� ف ي�
للصحفيــ� الشــباب
العالمــي ،نظمــت جامعــة القاهــرة ورشــة عمــل
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ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� مرص
ال�بية إ
المــوت .وتهــدف الصفحــة اىل اقنــاع النــاس عــى التمــرد ضــد وحشــية ش
ال�طــة والفســاد .ثــم
النســان
قــام غنيــم بتوســيع أنشــطة الصفحــة والمناقشــات احتجاجـاً عــى انتهــاكات حقــوق إ
الـ تـ� تُرتكــب ف ي� مــر وســوء ســلوك ش
ال�طــة .وقــد تخطــى عــدد متابعــي الصفحــة الربــع
ي
أ
ف
ـبتم�  .2010عـ بـر هــذه الصفحــة ،قــام المتابعــون بتبــادل الخبــار والمعلومــات،
مليــون ي� سـ ب
ومشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو دعم ـاً لالنتفاضــة .وكان لتلــك الصفحــة تأثـ يـر تخطــى أي
وســيلة أو مصــدر آخــر للمعلومــات ف ي� مــر .واعتمــد المتابعــون الشــباب عــى هــذا الموقــع
لتنظيــم التجمعــات والمظاه ـرات ف� الشــوارع .عندمــا وصــل عــدد المتابعـ ي ن
ـ� اىل  365الف ـاً،
ي
ن
ش
دعــا هــؤالء إىل تظاهـرات ف ي� الشــوارع للتمــرد عــى الظلــم ووحشــية ال�طــة (ماسـ يـ�،2011 ،
ص  .)19وقــد تجــاوب الشــباب مــع تلــك الدعــوات بحمــاس شــديد.
أ
ال تن�نــت ووســائل االتصــاالت الالســلكية
خــال الحــداث ،قامــت الحكومــة المرصيــة بقطــع إ
(الهاتــف المحمــول) مــن  28ينايــر اىل  1بف�ايــر  ،2011ف ي� اعـ تـراف واضــح بقــوة وســائل التواصل
وال تن�نــت ف ي� تعبئــة الشــباب .وعــى الرغــم مــن هــذه التدابـ يـر ،قفــز عــدد متابعــي
االجتماعــي إ
صفحــة «كلنــا خالــد ســعيد» عــى ت
االن�نــت مــن  365الــف إىل  640الــف متابــع .بعــد  25ينايــر
ال تن�نــت ف ي� مــر بمقــدار  1.9مليــون ف ي� عــام ( 2011طايــع،
 ،2011ارتفــع عــدد مســتخدمي إ
 ،،)2014ليصــل إىل  23.1مليــون؛ فيمــا ارتفــع عــدد مســتخدمي فايســبوك أيض ـاً مــن مليــون
إىل  5.2مليــون ف� تلــك الفـ تـرة .ف� تلــك أ
الثنــاء ،ارتفــع عــدد مســتخدمي تويـ تـر ف ي� مــر مــن
ي
ي
ف
عــر موقــع
 26.800إىل  44.200ي� عــام  .2011وبلــغ عــدد المشــاهدات لصفحــات الويــب ب
الســبوع أ
«يوتيــوب» أكـ ثـر مــن  8.7مليــون صفحــة ،خــال أ
الخـ يـر مــن ينايــر ( 2011لــو،2011 ،
ص.)2.

ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� مرص :مبادرات متأخرة –
ال�بية إ

ف
ال ت ـزال ت
ـر� متخلفــة عــن الكثـ يـر مــن الــدول
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ي� العالــم العـ ب ي
أ
ف
ش
يتعرفــون اىل هــذا
والع�يــن ،بــدأ طــاب الجامعــات
و� مطلــع القــرن الحــادي
الخــرى .ي
ّ
ـ� عــن منظمــة أ
المفهــوم .وقــد حـ ضـر أكـ ثـر مــن  1200مشــارك دول ،بمــا ف� ذلــك ممثلـ ي ن
المــم
ي
ي
المتحــدة ت
لل�بيــة والعلــم والثقافــة (اليونيســكو) المؤتمــر الــذي نظمتــه مؤسســة «منتــور»
العالميــة ،ت
الدوليــة ت
ين
الحرمــ�
والــ� تــوىل رعايتهــا وأطالقهــا المغفــور لــه خــادم
لل�بيــة إ
ي
ال� ي ن
ش
يفــ� الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز  .وقــد شــارك الحضــور ،ومعظمهــم مــن
أ
العــام ،ف� الحــدث الــذي أدخــل مفهــوم ت
العالميــة
ال�بيــة إ
المياديــن الكاديميــة ووســائل إ
ي
ـر�  .ف� ذلــك الوقــت ،لــم يكــن المفهــوم الشــامل ت
العالمية
لل�بيــة إ
«الجديــد» اىل العالــم العـ ب ي ي
والمعلوماتيــة معروفـاً بشــكل جيــد بعــد .بــل كان اســتخدام تعبـ يـر ت
العالميــة شــائعاً
ال�بيــة إ
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وسائل التواصل االجتماعي:

ســهلت الوصــول إىل أعــداد كبـ يـرة مــن النــاس وإبقائهــم منخرطـ ي ن
ـ� ف ي� مناقشــات حــول
•
القضايــا السياســية.
جعلــت مــن الممكــن المشــاركة ف ي� المجموعــات والمناقشــات مــن دون الحاجــة اىل
•
ف
ت
الكشــف عــن هويــة الشــخص .حصــل ذلــك ي� فــرة دقيقــة وحاســمة  ،كانــت فيــه الســلطات
بالنشــطة السياســية وفيمــا كان قانــون أ
المرصيــة تــول اهتمامــاً وثيقــاً أ
الحــكام العرفيــة
ي
مفروضــاً طيلــة  30عامــاً( .شــبيب وســهيل ،2011 ،ص .)140
ســمحت للشــباب المــري بالمشــاركة السياســية ،أ
المــر الــذي بــرز بشــكل خــاص ف ي�
•
أبريــل  .2008فقــد أنشــأ الناشــطون المرصيــون صفحــة عــى موقــع فايســبوك للتخطيــط
وتنظيــم إ�ض اب عــام للعمــال ف ي� مصانــع النســيج ف ي� المحلــة الكـ بـرى (محافظــة شــمال القاهرة
احتجاجــاً عــى غــاء المعيشــة وســوء ظــروف العمــل ومطالبــةً بزيــادة أ
الجــور .وبفضــل
ف
ت
ث
ـ�
اســتخدام وسـ
ـائل التواصــل االجتماعــي ،شــارك أكــر مــن  70ألــف متظاهــر ي� التظاهــرة الـ ي
أ
أنهتهــا قــوات المــن بشــكل حاســم باســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق المتظاهريــن.
ال تن�نــت قفــز مــن  1.5مليــون ف ي� عــام  2004اىل 13.6
الشــارة إىل أن عــدد مســتخدمي إ
تجــدر إ
ف
مليــون مســتخدم ي� عــام .2008
ف ي� عــام  ،2009قــام طالــب جامعــي مــري شــاب وناشــط يدعــى محمــود الحيتــة بانشــاء
«ال�ادعــي للرئاســة ف ي� مــر» .وقــد انضــم
حركــة عــى موقــع فايســبوك أطلــق عليهــا اســم ب
آ
ت
ن
ش
ـ� تحولــت إىل حركــة شــعبية لدعــم
عــرات الالف مــن الشــباب المرصيـ يـ� إىل المجموعــة الـ ي
ف
ال�ادعــي ناشــطاً سياســياً محبوبـاً جــداً مــن
ال�ادعــي اىل الرئاســة ي� مــر .وكان ب
وصــول محمــد ب
أ
ن
ث
ـا� ســنوات،
الشــباب .تـرأس ب
ال�ادعــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ( )IAEAلكــر مــن ثمـ ي
وعــاد بعــد تقاعــده إىل مــر وقــام بتشــكيل حركــة معارضــة ضــد نظــام الرئيــس مبــارك.
ال�ادعــي ف ي� حشــد المؤيديــن ف ي� أوســاط الشــباب الذيــن ضاقــوا ذرعـاً بالفســاد وتدهــور
نجــح ب
أ
ف
الوضــاع االقتصاديــة .ي� عــام  ،2010أنشــأ وائــل غنيــم ،وهــو ناشــط مــري شــاب آخر ســبق
أن عمــل لــدى موقــع «جوجــل» ،موقعـاً ت
لل�ادعــي .وقــد تجــاوز عــدد
الك�ونيـاً جديــداً مواليـاً ب
ال�ادعــي حســاباً عــى موقــع تويـ تـر،
متابعيــه الشــاباب  100ألــف شــخص .عندمــا انشــأ محمــد ب
نجــح باســتتقطاب أكـ ثـر مــن  10آالف متابــع ف� فـ تـرة قصــرة مــن الزمــن (المرجــع نفســه)� .ف
ي
ي
ي
يونيــو  ،2010أطلــق غنيــم صفحــة أخــرى عــى موقــع فايســبوك تحــت عنــوان «كلنــا خالــد
ســعيد» ،ف ي� أعقــاب قيــام ش
ال�طــة المرصيــة بتعذيــب شــاب مــن مدينــة االســكندرية حـ تـى
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ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� مرص
ال�بية إ
ف
ـر� يشــبهان اىل حــد كبـ يـر
إن إمتــداد صناعــة الســينما المرصيــة وانتشــارها ي� العالــم العـ ب ي
أ
ف
وال�امــج التلفزيونيــة المرصيــة
مــا لــدى هوليــوود مــن انتشــار ي� الغــرب .وتحظــى الفــام ب
ال�امــج .ف ي�
بشــعبية كبـ يـرة ،فيمــا تعتمــد معظــم القنــوات التلفزيونيــة العربيــة عــى هــذه ب
مــا يتعلــق بوســائل العــام أ
الخــرى ،بلغــت االشـ تـراكات ف ي� خدمــات الهاتــف المحمــول مــا
إ
ف
ث
ت
ن
ـال ســكان مــر ،إذ يملــك بعــض المشــر يك� أكــر مــن خــط
مجموعــه  125ي� المائــة مــن إجمـ ي
ال تن�نــت  40مليــون شــخص (بحســب وزارة االتصــاالت،
واحــد ،فيمــا تجــاوز عــدد مســتخدمي إ
.)2013
الشــباب ف� مــر يعشــقون مواكبــة واســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة .وقــد كانــوا حريصـ ي ن
ـ�
ي
ت
ت
عــى اســتخدام االن�نــت منــذ عــام  2002عندمــا أطلقــت وزارة االتصــاالت مبــادرة االن�نــت
ـ� .وفق ـاً لالتفــاق بـ ي ن
المجانيــة لجميــع المرصيـ ي ن
ـ� وزارة االتصــاالت ش
و�كات مــزودي خدمــات
ت
ال تن�نــت بكلفــة المكالمــة العاديــة مــع اقتســام تلــك القيمــة
االن�نــت ،بــدأ تقديــم خدمــة إ
ال تن�نــت( .م ـراد،2002 ،
بنســبة  30%للمرصيــة لالتصــاالت و  70%لـ شـركات تقديــم خدمــة إ
ص .)76 .ف� عــام  ،2004أطلقــت الحكومــة مبــادرة إ ت
عــال الرسعــة ( ،)ADSLممــا
ي
الن�نــت ي
أ
أ
ن
ش
جعــل مــر تحتــل المرتبــة الوىل بـ يـ� دول شــمال أفريقيــا والــرق الوســط مــن حيــث عــدد
ال تن�نــت .ورسعــان مــا أصبحــت شــبكات التواصــل االجتماعــي وســيلة االتصــال
مســتخدمي إ
أ
الكـ ثـر أهميــة بـ ي ن
ـ� الشــباب( .س .طايــع.)2014 ،
ـي� الشــباب والمدافعـ ي ن
منــذ عــام  ،2004ازداد عــدد النشــطاء السياسـ ي ن
النســان
ـ� عــن حقــوق إ
عــى ت
االن�نــت بشــكل رسيــع ،وتغـ يـر دور وســائل التواصــل االجتماعــي .فأصبحــت أدوات هامة
ن
ـ�
لتعبئــة الشــباب ضــد ســوء الســلوك وفســاد الحكومــة المخلوعــة التابعــة للرئيــس حسـ ي
مبــارك .أصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي أدوات مهمــة وفعالــة بســبب رسعتهــا وكفاءتهــا
ف� تمكـ ي ن
ـ� التعبئــة ،وردود الفعــل الفوريــة ،واتخــاذ إجـراءات رسيعــة مــن قبــل أعــداد كبـ يـرة
ي
ف
ن
مــن النــاس ي� االســتجابة للقضايــا االجتماعيــة والسياســية .وقــد ســاهم التقــارب بـ يـ� وســائل
العــام ووجــود الوســائط المتعــددة ف ي� كل مــكان ،بتغيـ يـر الســيناريو والمشــهد الطبيعــي.
إ
ن
ـط� مــن الشــباب المــري داخــل مــر وخارجهــا ،وفــرت وســائل التواصــل
بالنســبة اىل الناشـ ي
ف
االجتماعــي فرصــة للتعبـ يـر عــن آرائهــم ،واالنضمــام اىل الجماعــات ،واالنخـراط ي� مناقشــات
حــول أ
الحــداث الجاريــة والقضايــا السياســية .وقــد مهــدت هــذه المناقشــات الطريــق اىل
ت
ش
ـ� اتخــذت شــكل انتفاضــات لالحتجــاج عــى
أحــداث الخامــس أوالع�يــن مــن ينايــر  ،2011الـ ي
البطالــة وارتفــاع الســعار والفســاد.
155

سامي طايع

العالم ف ي� مرص:
وسائل إ

الذاعة
العــام الحكوميــة والخاصة .ويتــوىل إتحــاد إ
تملــك مــر مجموعــة واســعة مــن وســائل إ
العــام ،مهمــة ش
الذاعــة والتلفزيون
اال�اف عىل إ
والتلفزيــون المــري ( ،)ERTUالتابــع لــوزارة إ
ووضــع الضوابــط لـ أ
ـ�داء االعالمــي .توجــد ثــاث شــبكات قنــوات للتلفزيــون المــري تبث عىل
ن
ـ� وســت محطــات محليــة .وتقــوم القنــوات الوطنيــة بالبــث اىل كافــة انحــاء
المســتوى الوطـ ي
البــاد بينمــا تتــوىل المحطــات المحليــة البــث اىل مناطــق محــددة مثــل بعــض المحافظــات.
ال ي ز
بالضافــة اىل
ـاس إ
القنــاة الثانيــة ،وهــي شــبكة وطنيــة ،تبــث باللغــة إ
نجل�يــة بشــكل أسـ ي
ف
ث
الفرنســية .وتهــدف اىل خدمــة ت
المغ�بـ ي ن
ـ� الذيــن يعيشــون ي� مــر .كمــا توجــد أكــر مــن 20
ت
ـ� تديرهــا الدولــة) ،ولهــا
قنــاة تلفزيونيــة خاصــة تتنافــس أحيانـاً مــع المحطــات الرســمية (الـ ي
ف
ـر� اىل
نســبة مشــاهدين أعــى مــن القنــوات الوطنيــة .ويتعــرض المشــاهدون ي� العالــم العـ ب ي
بالضافــة إىل محطــات التلفزيــون ،تـ ّـم إحصــاء مــا ال يقــل
المئــات مــن القنــوات الفضائيــة .إ
عــن  696قنــاة فضائيــة ،منهــا  97قنــاة حكوميــة ،بينمــا بلــغ عــدد القنــوات الخاصــة  599قنــاة.
(جامعــة الــدول العربيــة ،إحصائيــات .1 )2014 ،وتســتخدم تلــك القنــوات  17قمـراً صناعيـاً
ف
ـر� .وتضـ ّـم الشــبكات الحكوميــة  49قنــاة شــاملة تبــث المزيــج
تــدور ي� مــدار العالــم العـ ب ي
المعتــاد مــن أ
الخبــار ومــواد التســلية ،فيمــا تبــث  48قنــاة برامــج متخصصــة مثــل التعليــم
ال�فيــه .كمــا يشــاهد المرصيــون أيضــاً العديــد مــن القنــوات الفضائيــة أ
أو ت
الجنبيــة منهــا
وغ�هــا .كمــا تملــك مــر ســبع شــبكات إذاعيــة
قنــوات مــن أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وتركيــا ي
تجــذب المسـ ي ن
ـتمع� مــن كافــة انحــاء البــاد .مــن هــذه الشــبكات ،إذاعــة «مــا وراء البحــار»
ت
ـ� تبــث برامجهــا بأكـ ثـر مــن  40لغــة .كمــا توجــد إذاعــات محليــة أخــرى ف ي� كافــة
 ،overseasالـ ي
بالضافــة اىل إذاعــات «إف إم» خاصــة ،تقــوم ببــث برامــج التســلية الخفيفــة
أنحــاء البــاد إ
أ
والموســيقى ف ي� المقــام الول .وتســتمع اليهــا فئــة الشــباب بشــكل خــاص.
العــام المطبوعــة ،توجــد ف ي� مــر ثــاث دور نـ شـر هامــة تديرهــا الدولــة،
ـص وســائل إ
مــا خـ ّ
وال ي ز
ش
نجل�يــة والفرنســية
وهــي تنتــج
العــرات مــن الصحــف والمجــات باللغــات العربيــة إ
أ
أ
ش
واللمانيــة .كمــا تقــوم الكيانــات الخاصــة و الح ـزاب السياســية ايضــأ بنــر الصحــف مثــل
أ
ـ�  .وتشـ يـر التقديـرات إىل وجــود أكـ ثـر مــن  600صحيفــة ومجلــة ف ي� مرص،
جريــدة الوفــد والهـ ي
أ
وفق ـاً أ
للرقــام الـ ت
الشــارة اىل
ـ� أصدرهــا المجلــس العــى للصحافــة عــام  .2011ال بــد مــن إ
ي
أن إصــدار الصحــف الخاصــة والصحــف الحزبيــة السياســية تخضــع لموافقــة مجلــس أ
العــى
العــام المطبوعــة .ف ي� مــا خــص الفــن الســابع،
للصحافــة ،وهــو الجهــة المنظمــة لوســائل إ
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سامي طايع
ف
ـمال الـ شـر ق ي� مــن
مــر أو رســمياً جمهوريــة مــر العربيــة ،دولــة عربيــة تقــع ي� الركــن الشـ ي
قــارة أفريقيــا ،ولديهــا امتــداد آســيوي ،حيــث تقــع شــبه جزيــرة ســيناء داخــل قــارة آســيا.
الحمــر ف� الـ شـرق ،والبحــر أ
ويحــد جمهوريــة مــر العربيــة كل مــن البحــر أ
البيــض المتوســط
ّ
ي
ف
ف
ـر� ،حيــث تجــاوز عــدد ســكانها
ي� الشــمال .تتمتــع مــر بأعــى كثافــة ســكانية ي� العالــم العـ ب ي
ن
الوط� للســكان ،)2014 ،يعيشــون
الـــ  85مليــون (بحســب إحصائيــات شن�ت مــن قبل المركــز
ي
ـاس عــى ضفــاف نهــر النيــل الــذي يمتــد بطــول البــاد .وتشـ يـر التقديـرات إىل أن
بشـ فـكل أسـ ي
أ
 95ي� المائــة مــن الســكان يعيشــون ضمــن مســاحة  3بالمائــة فقــط مــن الرض .ويعيــش
ف
ـوال  18مليــون نســمة .تشــهد مــر طفــرة ف ي� أعــداد الســكان مــن
ي� العاصمــة القاهــرة حـ ي
الشــباب ،حيــث يمثــل الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  25ســنة نحــو ثلــث ســكان البــاد،
 17مليــون منهــم هــم مــن الطــاب ف ي� المــدارس والجامعــات.
التعليــم ف� مــر إلزامــي لجميــع أ
الطفــال الذيــن يرتــادون المــدارس الحكوميــة أو الخاصة من
ي
ن
ن
ش
ـا� تقريبـاً لكافــة المســتويات.
ـ� عــر عامـاً  ،فيمــا توفــر الحكومــة التعليــم المجـ ي
ســتة اىل اثـ ي
أ
صغــر مــن المــال كرســوم (نحــو 10
وليــس عــى الوالد أن يدفعــوا ســوى مبلــغ زهيــد
ي
أ
ف
اس) ،يمكــن ان يتــم االســتغناء عنهــا إن كانــوا
دوالر ي� بعــض الحيــان لكامــل العــام الــدر ي
ال يســتطيعون تحمــل هــذه الرســوم .كمــا يتــم توفـ يـر الكتــب المدرســية مجانـاً أيضـاً .ويتــم
قبــول أ
الطفــال ف ي� المــدارس الحكوميــة منــذ ســن السادســة .وهــم يمثلــون مــا يقــرب مــن 1.5
مليــون طالــب (بحســب تقديـرات المركــز القومــي للســكان .)2014 ،أمــا المــدارس الخاصــة ف ي�
مــر ،فتتطلــب تكاليــف باهظــة وقــد يصــل متوســط الرســوم فيهــا اىل نحــو  20ألــف دوالر
أ
ف
وال�يطانيــة ف� مــر ،الـ ت
ـ� تقــوم
ســنوياً ،كمــا هــي الحــال ي� معظــم المــدارس المريكيــة ب
ي
ي
بتوفـ يـر تعليــم ذي جــودة .وتتمـ ي ز
ـر معظــم المــدارس الحكوميــة بمســتوى تعليمــي رديء ف ي�
ـ� مؤهلـ ي ن
غيــاب مع ّلمـ ي ن
ـ� تأهي ـا ً عالي ـاً ،كمــا تكــون الصفــوف مكتظــة غالب ـاً بالطــاب .وتتبــع
المريكيــة وال�يطانيــة والفرنســية أ
المــدارس الخاصــة والدوليــة النظــم أ
واللمانيــة ف� التعليــم.
ب
ويقـض ي الطــاب المرصيــون عــادة نحــو  12ســنة دراســية إلزاميــة ف ي� المدرســة.
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النفيس و ادريسية شويت
عبد الحميد
ي
 .3نـ شـر ت
العالميــة والمعلوماتيــة لتطويــر الثقافــات المحليــة ولتكــون منصــة للحــوار
ال�بيــة إ
بـ ي ن
ـ� الثقافــات والمعرفــة المتبادلــة والتفاهــم.
الخالصة:
الخــرة ،شــكلت شــبكة ال تن�نــت والتقنيــات الشــبكية أ
ف� الســنوات أ
الخــرى قضيــة رئيســية
إ
ي
ي
ف
النتاجيــة والتنافســية ف ي�
للتنميــة ي� كافــة أنحــاء العالــم .وقــد أظهــرت قدرتهــا عــى زيــادة إ
ـ�
االقتصــاد ،مــن أجــل خلــق طــرق جديــدة لتقديــم الخدمــات التعليميــة والصحيــة ،ولـ ي
تكــون القــوى المحركــة لتحديــث الخدمــات العامــة .كمــا أنهــا تســهل الوصــول الســلس إىل
المعلومــات.
ال�بيــة ت
بســبب انفجــار المعلومــات ،أصبحــت ت
العالميــة والمعلوماتيــة �ض ورة ال بــد
ال�بيــة إ
ين
المواطنــ� عــى التعامــل مــع هــذه المعلومــات وتخصيصهــا لمنفعتهــم
منهــا لمســاعدة
أ
ت
العالميــة
الشــخصية والكاديميــة واالجتماعيــة .وقــد ر ّكــز هــذا الفصــل عــى أهميــة ال�بيــة إ
ف
ت
الــ� اتخذتهــا
والمعلوماتيــة ي� العــر الرقمــي وســ ّلط الضــوء عــى الخطــط إ
والجــراءات ي
جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه مــن اجــل تعزيــز ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي�
ال�بيــة إ
المغــرب.
نحــن آ
الن بصــدد إنشــاء شــبكة مــن الجامعــات المغربيــة والعربيــة المهتمــة بالعمــل معنــا
كــركاء لتعزيــز ت
ش
العــر� والمنطقــة
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المغــرب والمغــرب
ال�بيــة إ
بي
ـ�:
العربيــة .لكــن ،ال بــد مــن إ
الشــارة اىل وجــود تحديــات كبـ يـرة تواجهنــا ،أبرزهــا مــا يـ ي
 .1نحــن بحاجــة إىل تكييــف الجـراءات أ
والبحــاث المرتبطــة ت
العالميــة والمعلوماتية
بال�بيــة إ
إ
ف
ولــ� تســاهم بأفضــل طريقــة ي� خدمــة
لتتــاءم مــع الظــروف المغربيــة والعربيــة ي
ـر� وشــعوب المنطقــة.
احتياجــات الشــباب المغـ ب ي
الميــة ف� المغــرب مرتفعــة ،وهــذا مــا يمنــع أ
 .2إن نســبة أ
الفـراد مــن االســتفادة مــن ت
ال�بيــة
ي
العالميــة والمعلوماتيــة  .3ضعــف إتقــان اللغــات أ
الجنبيــة وعــدم وجــود مراجــع بالغــة
إ
ت
العالميــة والمعلوماتيــة تشــكل عائقـاً حقيقيـاً.
العربيــة حــول ال�بيــة إ
 .4ال تزال المكتبات ف ي� المغرب تعمل بالطرق التقليدية.
ال تن�نــت عاجــزون عــن االســتفادة بالكامــل مــن هــذه الوســيلة ألنهــم
 .5إن مســتخدمي إ
غـ يـر ملمـ ي ن
العــام والمعلومــات.
ـ� بثقافــة إ
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إن ال تن�نــت وتكنولوجيــا االتصــاالت أ
الخــرى هــو أعظــم وســيلة لنقــل المعلومــات اىل جميــع
إ
ف
ت
ت
الن�نــت تحــدد وتغـ ي ّـر
ـ� نتعــرض لهــا عـ بـر شــبكة إ
النــاس ي� العالــم .كمــا أن المعلومــات الـ ي
وتفســرنا ومعتقداتنــا ،وآرائنــا حــول العالــم .عــى الرغــم مــن أن
شــكل مواقفنــا ،فهمنــا،
ي
ال تن�نــت وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت تش ـكّل وســائل لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة
إ
أ
أ
واالقتصاديــة ،ثمــة ايض ـاً كميــات غـ يـر مســبوقة مــن الخطــاء والحــكام المســبقة والصــور
ـه� ،والتالعــب ،التضليــل ،والعديــد مــن أنــواع تشــويه المعلومــات.
النمطيــة والدعايــة والتشـ ي
ف� هــذا الســياق ،تصبــح ت
ال�بيــة المعلوماتيــة �ض وريــة للســماح للجماهـ يـر بالتمتــع بالتفكـ يـر
ي
النقــدي والحكــم الجيــد لــدى تلقــي وتقييــم واســتخدام المعلومــات؛ كمــا تســمح لهــم
ين
ين
ين
ومســؤول�
فاعلــ�
مســتهلك�
بتطويــر المهــارات النقديــة والتحليليــة ال�ض وريــة ليكونــوا
للمعلومــات .وقــد ناقــش يــوم الدراســة عــدداً مــن القضايــا الهامــة مثــل الجوانــب الرئيســية
العالميــة ،ودمــج ت
ت
ين
المواطنــ� ف ي�
ال�بيــة المعلوماتيــة ف ي� الفصــول الدراســية ،ودور
لل�بيــة إ
ـينما� وثقافــة أ
ف
ئ
الخبــار.
ـو� ،والوعــي السـ ي
ـا� والوعــي الحاسـ ب ي
العــر الرقمــي ،والوعــي الثقـ ي
يوم دراسة حول الوعي ف
الثقا�:
ي
ت
ـ�
يــؤدي االســتخدام المتنامــي لتكنولوجيــا المعلومــات اىل زيــادة الطلــب عــى ب
ال�امــج الـ ي
ـا�  .ويعتــر مثــل هــذه ال�امــج فائــق التطــور �ف
ف
تعالــج ت
ب
ال�بيــة المعلوماتيــة والوعــي الثقـ ي ُ ب
ي
الغــرب ،بمــا ان نســبة التع ّلــم مرتفعــة ف ي� هــذه البلــدان .فضـا ً عــن ذلــك ،تتمتــع تلــك الدول
باســتقرار اقتصــادي وســياس ،أ
المــر الــذي يوفــر قاعدة متينــة ت
العالميــة والمعلوماتية.
لل�بيــة إ
ي
ف
غــر أن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ي� البلــدان الناميــة معقــد للغايــة
ي
أ
أ
الســياس ،وعــدم
الكثــر مــن العقبــات .إذ أن انتشــار الميــة ،وانعــدام المــن
ويواجــه
ي
ي
ف
ـر� ،هــي عوامــل تشــكل عائقـاً هامـاً أمــام قــدرة العــرب
االســتقرار االقتصــادي ي� العالــم العـ ب ي
أ
عــى أن يحققــوا إلمام ـاً واســعاً ف ي� مجــال االعــام والمعلومــات لنــه مــن الصعــب تنفيــذ
برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة.
ال�بيــة إ
إن الهدف من هذه الدراسة حول الوعي ف
الثقا� هو ذات ي ن
شق�:
ي

 .1دراســة كيفيــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بفعاليــة وكفــاءة ف ي� الــدول
العربية.
 .2تعزيــز الوعــي حــول الحــق ف ي� الوصــول إىل المعلومــات ،وقيمــة المعلومــات والحــق ف ي�
حريــة التعبـ يـر.
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ي
 .5تعريفهــم بمــدى أهميــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة نظــرا لكميــة المعلومــات
ال�بيــة إ
المتوفــرة ف� المجتمــع المعــارص .التعــرض لكـ ّـم كبـ يـر مــن المعلومــات لــن يو ّلــد مواطنـ ي ن
ـ�
ي
م ّطلعـ ي ن
ـ�؛ بــل إنهــم بحاجــة إىل أن يتعلمــوا كيفيــة اســتخدام تلــك المعلومــات بفعاليــة.
 .6إن المجتمــع القــادر عــى الوصــول إىل المعلومــات وتقييمهــا واســتخدامها وتوصيــل
العــام والمعلومــات .عندمــا
فعــال وكفــوء هــو مجتمــع يتمتــع بثقافــة إ
المعلومــات بشــكل ّ
العالميــة ،ال بــد أن يتمتــع المجتمــع بالثقافــة
ـزود أوالدنــا بمــا يلــزم مــن مهــارات الثقافــة إ
نـ ّ
العالميــة والمعلوماتيــة الواســعة.
إ
ت
الــ� قدمــت خــال هــذه الورشــة ف ي� مــواد المواضيــع المطروحــة،
تنوعــت أوراق العمــل أ ي
والتوجــه النظــري ،والســلوب المنهجــي .كمــا تـ ّـم طــرح عــدد مــن الموضوعــات والقضايــا
ت
ين
المتحدثــ� وأفــراد الجمهــور.
المشــركة ومناقشــتها مــن قبــل مختلــف
الرئيســية
ورشة العمل الثانية حول ت
العالمية والمعلوماتية:
ال�بية إ

العــام والمعلومــات وتكنولوجيــا االتصــاالت وانفجــار المعلومــات
النمــو الرسيــع لثقافــة إ
أ
ف
ت
العالنيــة والمعلوماتيــة ي� المــدارس ،لن فئــة الشــباب
جعــل مــن الـ ضـروري تدريــس ال�بيــة إ
أ
ت
ـا� .
هــي الكـ ثـر تأث ـراً بالمحتــوى إ
العالمــي والمعلومـ ي
تعزيــز ت
المدرسـ ي ن
العالنيــة والمعلوماتيــة بـ ي ن
العــام
ـ� الطــاب يتطلــب تمتــع
ـ� بثقافــة إ
ال�بيــة إ
ّ
والمعلومــات .ف ي� هــذا الســياقُ ،خصصــت ورشــة العمــل الثانيــة الستكشــاف الوحدات الرئيســة
لمنهــج ت
للمدرسـ ي ن
ـ� الــذي شن�تــه منظمــة اليونســكو ف ي� عــام
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ّ
المدرسـ ي ن
ـ� بالمهــارات والمنهجيــة الالزمــة لتعليــم
الكتيــب اىل تزويــد
ّ
 .2011ويهــدف هــذا ّ
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ي� الصــف.
ال�بيــة إ
يوم دراسة حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� عرص المعلومات:
ال�بية إ
أ
ف
البــداع
العــام والثقافــة والمجتمــع .مختـ بـر الخطــاب ،إ
نظمــت ّكل مــن مجموعــة البحــاث ي� إ
والمجتمــع :الدراك آ
والثــار يومــاً دراســياً حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� العــر
ال�بيــة إ
إ
آ
ف
والنســان العلــوم فــاس ،المغــرب.
الرقمــي يــوم  20بف�ايــر  2014ي� كليــة الداب إ
ين
ين
ين
المدر ي ن
والمتخصصــ� ف ي� المعلومــات
والناشــط�
والباحثــ�
ســ�
جمــع يــوم الدراســة
ّ
ت
ن
والقيمـ ي ن
العالميــة
ـ� عــى المكتبــات مــن أجــل تعزيــز الوعــي بـ يـ� النــاس حــول أهميــة ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة ف ي� العــر الرقمــي.
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ورش عمل حول ت
س المستقبل:
ال�بية إ
العالمية والمعلوماتية لمد ّر ي

أ
ف
البــداع
العــام والثقافــة والمجتمــع .مختـ بـر الخطــاب ،إ
نظمــت ّكل مــن مجموعــة البحــاث ي� إ
والمجتمــع :الدراك آ
ت
والمســتقبلي� مــا ي ن
ين
ين
ين
بــ� 18-19
الحاليــ�
للمربــ�
ورشــ� عمــل
والثــار
إ
ي
آ
ف
النســانية ،فــاس ،المغــرب
بف�ايــر 2013 ،و 26-27مــارس 2014 ،ي� كليــة الداب والعلــوم إ
بالتعــاون مــع برنامــج أ
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات ( ،)UNAOCوجامعــة مــوالي
العــام.
إســماعيل ،بالمغــرب ،ومركــز الدوحــة لحريــة إ

ورشةالعمل أ
الوىلحول ت
ين
ين
العالميةوالمعلوماتية ي ن
والمستقبلي�:
الحالي�
للمرب�
ال�بية إ

يعيــش طــاب اليــوم ويتعلمــون ف ي� عالــم دائــم التغيـ يـر .وقــد ســاهمت هــذه الورشــة بتوفـ يـر
للمدرسـ ي ن
ـ� مــن أجــل مســاعدة الطــاب عــى التفكـ يـر النقــدي حــول اســتخدام وتقييم
الدعــم
ّ
الكميــات الهائلــة مــن المعلومــات المتاحــة لهــم مــن أجــل حــل المشــاكل المرتبطــة بواقــع
ت
ـ� يعيشــوا بشــكل مثمــر ف ي�
ـ� ســتكون حيويــة لـ ي
الحيــاة ،وتزويدهــم بالقــدرات والمعــارف الـ ي
ش
والع�يــن.
القــرن الحــادي
كان الهــدف مــن ورشــة العمــل أ
المدر ي ن
لــ� يتمكنــوا مــن تدريــس
الوىل هــذه تدريــب
ّ
ســ� ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة لطــاب
ال�بيــة إ
يل:
المدارس االبتدائية والثانوية .وقد هدفت ورشة العمل هذه إىل ما ي
والمســتقبلي� بأهميــة ت
ين
ين
ين
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي�
الحاليــ�
المربــ�
 .1تعريــف
ال�بيــة إ
ف
ش
العالــم المتخــم إعالميــاً ي� القــرن الحــادي والع�يــن؛
 .2ش�ح العمليات العالمية أ
الساسية لهم؛
إ
العالميــة والمعلومــات وعــى عالــم تكنولوجيــا المعلومــات
ـزودي المــواد إ
 .3تعريفهــم بمـ ّ
والعــام الجديــد،
العــام التقليــدي إ
ـ� يفهمــوا بشــكل أفضــل كيفيــة عمــل إ
واالتصــاالت لـ ي
أ
ف
تغيــر وقولبــة المواقــف
تأث�همــا عــى الفــراد والمجتمــع ،وكيــف يســاهمان ي� ي
ومــدى ي
والســلوكيات.
 .4ت
ـ� مواطنـ ي ن
ـ� الحاليـ ي ن
ـر عــى التحليــل والتفكـ يـر النقــدي لجعــل المربـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـ� واســعي
العــام ،وقادريــن عــى قـراءة مــا بـ ي ن
ـتخدم� نشـ ي ن
ين
ـ� الســطور
االطــاع ،ومسـ
ـط� لوســائل إ
وفــك رمــوز التالعــب بالمعلومــات وتشــويهها.

147

النفيس و ادريسية شويت
عبد الحميد
ي
بــن عبــد اللــه ،فــاس ،المغــرب ،نــدوة دوليــة حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة عــى
«ال�بيــة إ
آ
ف
مســتوى الجامعــات» مــا بـ ي ن
النســانية ســايس
ـ�  19-20يونيــو  2012ي� كليــة الداب والعلــوم إ
فــاس ،المغــرب.

أهداف الندوة:

ين
ين
المدر ي ن
والصحفيــ� ،وأمنــاء المكتبــات،
عالميــ�
وال
جمعــت النــدوة
ســ� والنشــطاء ،إ
ّ
أ
ـ� الطــاب حــول الهميــة الحيويــة ت
والمحفوظــات بهــدف تعزيــز الوعــي بـ ي ن
العالميــة
لل�بيــة إ
أ
ف
ت
ـ� تقــول ،أنــه ف ي�
والمعلوماتيــة ي� حياتهــم الكاديميــة والمهنيــة .كمــا أكــدت عــى الفكــرة الـ ي
م�ايــد ،ونظ ـرا! النفجــار المعلومــات ،تش ـكّل ت
عالــم يتحـ ّـول اىل الرقمنــة عــى نحــو ت ز
ال�بيــة
الســاس للتعلــم طويــل أ
العالميــة والمعلوماتيــة أ
المــد.
إ

القليمي ت
العالمية والمعلوماتية والحوار ي ن
ب� الثقافات:
لل�بية إ
لمركز إ

القليمــي ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات الــذي تمــت
لل�بيــة إ
يعمــل المركــز إ
ف
الموتفقــة عــى إنشــائه ي� إطــار إعــان فــاس تحــت مظلــة جامعــة ســيدي محمــد بن عبــد الله،
فــاس ،المغــرب ،ويتعــاون مــع شــبكة جامعــات مبــادرة تحالــف الحضــارات ــــــ اليونيســكو.
ـ�:
وكان الهــدف مــن المركــز مــا يـ ي
ف
 .1تعزيز ت
العر� .
ال�بية إ
العالمية والمعلوماتية ي� المغرب والعالم ب ي
 .2تســليط الضــوء عــى الــدور الحاســم الــذي يمكــن أن تلعبــه ت
العالميــة
ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة ف� بنــاء ثقافــة الســام مــن أجــل الحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات والمعــارف المتبادلــة
ي
والتفاهــم ي ن
بــ� الحضــارات؛
 .3التأكيــد عــى أهميــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة ألغ ـراض التنميــة االجتماعيــة
ال�بيــة إ
واالقتصاديــة والثقافيــة؛
 .4تعزيــز المبــدأ القائــل بــأن ت
ـاس مــن
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة هــي حــق أسـ ي
النســان ،وال ســيما ف ي� العــر الرقمــي الــذي يشــهد انفجــار المعلومــات وتقــارب
حقــوق إ
تكنولوجيــات االتصــال.
 .5تســليط الضــوء عــى أهميــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� البلــدان الناميــة
ال�بيــة إ
وآثارهــا ف ي� عــر مجتمعــات المعرفــة.
 .6تعزيز دور الجامعات سواء كمراكز للمعرفة علم أو كناقالت للتنمية المستدامة.
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اس الجامعيــة لليونســكو و شــبكة جامعــات
 .7توســيع برنامــج توأمــة الجامعــات والكـر ي
مبــادرة تحالــف الحضــارات ــــ اليونيســكو الـ تـ� تعـ نـى ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحوار
بال�بية إ
ي
أ
ت
ن
ـ� تمثــل كافــة مناطــق العالــم؛ وتشــجيع إنشــاء
بـ يـ� الثقافــات لتشــمل الجامعــات الخــرى الـ ي
والقليميــة والدوليــة أو مراكــز تبــادل المعلومــات حــول ت
ال�بيــة
المعاهــد أو المراكــز الوطنيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ف� كافــة المناطــق لدعــم مبــادرات ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
إ
ي
ف
ت
العالميــة
ي� كل أنحــاء العالــم .ممــا يجعــل هــذه الشــبكة القــوة الدافعــة لتعزيــز ال�بيــة إ
ف
ـال ف ي� بنــاء ســام مســتدام
والمعلوماتيــة ي� كافــة أنحــاء المجتمعــات ككل ،والمســاهمة بالتـ ي
حــول العالــم.
 .8تعزيــز ت
العالميــة والمعلوماتيــة مــن أجــل تنميــة الثقافــات المحليــة لتكــون
ال�بيــة إ
منصــة للحــوار ي ن
بــ� الثقافــات والمعرفــة المتبادلــة والتفاهــم.
العــام والمعلومــات جــزءاً ال يتجــزأ
 .9الحــرص عــى أن تكــون أخالقيــات ثقافــة إ
مــن كافــة المناهــج الدراســية ،ودعــم القيــم أ
الخالقيــة المرتبطــة باالتصــاالت والمعلومــات،
ومقدمــي المــواد االعالميــة.
عــى ت
 .10الموافقــة عــى إنشــاء معهــد أو مركــز اقليمــي يُ ن
العالميــة
بال�بيــة إ
والمعلوماتيــة ،مــن شــأنه أن يعمــل تحــت مظلــة جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه ،فــاس،
ت
ـ� ســتتعاون مــع هــذا المعهــد أو المركــز مــن أجــل تعزيــز أهميتهــا الدوليــة ف ي�
المغــرب ،الـ ي
إطــار منظمــة شــبكة جامعــات مبــادرة تحالــف الحضــارات ــــــ اليونيســكو الـ تـ� تعـ نـى ت
بال�بيــة
ي
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار ي ن
بــ� الثقافــات.
إ
 .11عقــد اجتماعــات ســنوية للملتقــى الــدول ت
العالميــة والمعلوماتيــة لتوفـ يـر
لل�بيــة إ
ي
الفرصــة الســتمرار التفاعــل حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة عـ بـر الحــدود والثقافــات
ال�بيــة إ

ـدول
ومجــاالت الدراســة والممارســة المهنيــة .ومــن المتوقــع عقــد الطبعــة الثانيــة للملتقــى الـ ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� عــام  .2013وســيتم تحديــد الموعــد المحــدد بعد التشــاور
لل�بيــة إ
مــع جميــع الـ شـركاء.
ندوة دولية حول ت
العالمية والمعلوماتية عىل مستوى الجامعات:
ال�بية إ

ف� الذكــرى الســنوية أ
الوىل إلعــان فــاس حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة ،نظمــت ّكل
ال�بيــة إ
ي
أ
ف
البــداع والمجتمع:
العــام والثقافــة والمجتمــع .مختـ بـر الخطــاب ،إ
مــن مجموعــة البحــاث ي� إ
آ
آ
النســانية ،ســايس فــاس؛ وجامعــة ســيدي محمــد
الدراك والثــار؛ كليــة الداب والعلــوم إ
إ
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ي
نتائج الملتقى :إعالن فاس حول ت
العالمية والمعلوماتية:
ال�بية إ
أصــدر الملتقــى الــدول أ
العالميــة والمعلوماتيــة إعــان فــاس حــول ت
الول ت
ال�بيــة
لل�بيــة إ
ي
الســامية
والمنظمــة
اليونســكو،
مــن
ال
ك
المشــاركون
حــث
وقــد
والمعلوماتيــة.
العالميــة
ً
ّ
إ
إ
ت
ت
العــر� لــدول الخليــج،
لل�بيــة والعلــوم والثقافــة (إيسيســكو) ،ومكتــب ال�بيــة
بي
أ
وغ�هــم مــن أصحــاب المصلحــة ف ي� كافــة
وبرنامــج المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات ،ي
ـ�:
أنحــاء العالــم إىل مــا يـ ي
ال�امهــم بالمبــادرات المتعلقــة ت
 .1إعــادة تأكيــد ت ز
العالميــة والمعلوماتيــة
بال�بيــة إ
للجميــع واعتبــار هــذا الملتقــى الــدول منصــة دوليــة حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة.
ال�بيــة إ
ي
أ
 .2تخصيــص أســبوع ،تحــت تســمية «الســبوع الــدول حــول ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة» بهــدف إبـراز قيمــة تعزيــز وتنفيــذ برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة حــول
ال�بيــة إ
ـ� .واقـ تـرح االحتفــال بهــذا أ
الســبوع مــا بـ ي ن
العالــم لجميــع المعنيـ ي ن
ـ�  15-21يونيــو مــن كل
عــام.
 .3دمــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المناهــج التعليميــة ف ي� أنظمــة التعليــم
ال�بيــة إ
الرســمي وغـ يـر الرســمي ،مــن أجــل (أ) ضمــان حــق كل مواطــن بالحصــول عــى هــذه ت
ال�بيــة
المدنيــة الجديــدة( ،ب) االســتفادة مــن أ
ين
المدرسـ ي ن
المتعلم�
ـ� بتدريــب
الثــر المضاعف لقيــام
ّ
ـ� بمهــارات ت
ـ� والمتعلمـ ي ن
المدرسـ ي ن
ال�بيــة
عــى التفكـ يـر النقــدي والتحليــل( ،ج) تزويــد كل مــن
ّ
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة،
العالميــة والمعلوماتيــة لبنــاء مجتمعــات متمكّ نــة ي� مجــال ال�بيــة إ
إ
أ
المــر الــذي يمهــد الطريــق لمجتمعــات المعرفــة؛
ين
المســتخدم� ،وخاصــة المــواد
 .4إدراج إنتــاج وتوزيــع المحتــوى المقــدم مــن
الطــار العــام ت
ت
العالميــة والمعلوماتيــة؛
لل�بيــة إ
ـ� ينتجهــا الشــباب ،كجــزء مــن إ
إ
العالميــة الـ ي
ف
 .5إجـراء البحــوث عــن حالــة ت
ـ� يتكمــن
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ي� مختلــف البلــدان ،لـ ي
خ�اء ت
ين
والممارس� من تصميم مبادرات أك�ث فعالية؛
العالمية والمعلوماتية
ال�بية إ
ب
القليميــة الخاصــة بتكييــف المناهــج الدراســية
 .6إجـراء متابعــة مناســبة للمشــاورات إ
ت
الخاصــة ت
للمدرسـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة
العالميــة والمعلوماتيــة
ـ� وتعزيــز ال�بيــة إ
بال�بيــة إ
ّ
والحــوار ي ن
بــ� الثقافــات.
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آ
الرئيــس ،الملتقــى الــدول ت
النســانية،
العالميــة والمعلوماتيــة ،كليــة الداب والعلــوم إ
لل�بيــة إ
ي
جامعــة مــوالي إســماعيل ،مكنــاس ،المغــرب.
أ
الساس المنطقي للملتقى:

ب� ت
أسباب الجمع ي ن
العالمية والمعلوماتية:
ال�بية إ
العالميــة والمعلوماتيــة ألنــه مــن ض
تنــاول الملتقــى كال ً مــن ت
الــروري ان تكونــا
ال�بيــة إ
متالزمتــ� ف� العــر الرقمــي والتقــارب ي ن
ن
بــ� وســائل االتصــال ،مــن أجــل تحقيــق التنميــة
ي ي
ش
الب�يــة الكاملــة ،وبنــاء مجتمعــات مدنيــة ،وإرســاء أســس الســام العالمــي والحــوار الب ّنــاء
ـ� الثقافــات .وكان هــذا الملتقــى أ
بـ ي ن
الول مــن هــذا الحجــم منــذ أن بــدأت اليونســكو المــزج
ـ� بغيــة تمكـ ي ن
ـ� هذيــن المفهومـ ي ن
بـ ي ن
العــام
ـ� الجماهـ يـر مــن االطــاع عــى وظائــف وســائل إ
وغ�هــا مــن مــزودي المعلومــات ،والســماح لهــا بــأن تكــون بارعــة ف ي� االنتقــاد والحكــم الجيــد
ي
ف
العالميــة والمعلوماتيــة.
ي� خــال تلقــي وتقييــم واســتخدام المــواد إ
أ
الهداف
يهــدف الملتقــى اىل مــا يــ� )1( :تعزيــز الوعــي والفهــم حــول أهميــة ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
ف
ش
ش
ـاس للتنميــة الب�يــة واالقتصادية؛
والمعلوماتيــة ي� عــر المعلومــات واالتصــاالت كــرط أسـ ي
ف
( )2وضــع الخطــط لدمــج ت
ال�امــج التعليميــة الوطنيــة مــن
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ي� ب
ـتخدم� والجماهـ يـر والمنتجـ ي ن
ين
ـ� يتمتعــون بخـ بـرة ف ي� مجــال
اجــل تشــجيع تطويــر أف ـراد المسـ
ت
العالميــة
العالميــة والمعلوماتيــة ،
المكانــات إ
وبالتــال تحقيــق أقــى قــدر مــن إ
ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة ف ي� خدمــة الديمقراطيــة والعدالــة والنمــاذج االقتصاديــة المســتدامة والتطويــر ف ي�
كافــة مســتويات المجتمــع؛ ( )3توعيــة المشـ ي ن
ـارك� بالقضايــا القانونيــة والسياســية واالقتصاديــة
أ
والخالقيــة المرتبطــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة ،ومناقشــة المقاربــات العلميــة الســتقاء
بال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ،وتبادلهــا وتقييمهــا واســتخدامها؛ ( )4دراســة المســائل
المــواد إ
ت
ت
ز
تركــر النقــاش عــى ال�بيــة
المفاهيميــة بشــأن ال�بيــة اللفظيــة والبرصيــة والرقميــة؛ ( )5ي
العالميــة والمعلوماتيــة مــن خــال وجهــات النظــر بـ ي ن
ـ� الثقافــات المختلفــة ،والتعبـ يـر عــن
إ
مخــاوف ،وانشــغاالت وتطلعــات بلــدان الجنــوب والتشــديد عــى أهميــة التعــاون ليــس فقــط
ـ� دول الجنــوب نفســها ،مــن أجــل تشــجيع ت
ـ� الشــمال والجنــوب ،بــل أيض ـاً بـ ي ن
بـ ي ن
ال�بيــة
العالميــة والمعلوماتيــة ،و؛ ( )6التوصــل إىل إعــان فــاس حــول ت
العالميــة والمعلوماتية
ال�بية إ
إ
ووضــع خطــة عمــل لهــذا الغــرض.
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ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف�  15يونيــو  ،2011يضــع المعلمـ ي ن
ـ� ف ي� صلــب هــذه العمليــة،
ال�بيــة إ
ي
أ
ف
العالمــي،
مــن أجــل تحقيــق الهــداف الــواردة ي� إعــان جرنوالــد ( )1982بشــأن التعليــم إ
الســكندرية ( )2005وجــدول أعمــال اليونســكو باريــس (.)2007
وإعــان إ
مــن هنــا ،يمكننــا أن نســتنتج أن ت
ـدرس ســوى ف ي� أقســام
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ال تـ ّ
نجل�يــة ف� كليــات آ
ال ي ز
الداب .ومــن الـ ضـروري أن يمتــد تدريــس تلــك المــادة اىل كافــة
اللغــة إ
ي
ف
الكليــات والمؤسســات � .هــذه الحالــة ،ســتكون ت
العالميــة والمعلوماتيــة فعالــة
ال�بيــة إ
ي
ســ� وأوليــاء أ
للمدر ي ن
والكث�يــن يغ�هــم .كمــا ال بــد مــن
المــور والشــباب وصنــاع القــرار،
ي
ّ
أ
ـيت� ف� المغــرب همــا العربيــة والفرنســية .الخطــوة الوىل تق�ض
ـ� الرئيسـ ي ن
التوضيــح بــأن اللغتـ ي ن
ي
ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة إىل اللغــة العربيــة مــن
تب�جمــة الوثائــق الرئيســية المتعلقــة بال�بيــة إ
أجــل الســماح للجميــع باالســتفادة مــن هــذه المــادة .بمــا أن ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
غــر معروفــة ف� المغــرب ،وإنطالق ـاً مــن أهميتهــا بالنســبة اىل الشــباب وأوليــاء أ
المــور وكل
ي
ي
أ
ن
دول حــول الموضــوع مــن أجــل تعريــف الكاديميـ يـ� المغاربــة
مواطــن ،قررنــا تنظيــم مؤتمــر ي
ـ� أ
ف
بــه وتعزيــز الوعــي بـ ي ن
الف ـراد بأهميتــه ي� حياتهــم.

أ
ت
الــ� تضطلــع بهــا جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه ف ي� مجــال
النشــطة ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة:
ال�بيــة إ
الملتقى الدول أ
الول حول ت
العالمية والمعلوماتية:
ال�بية إ
ي

تحــت رعايــة الملــك محمــد الســادس ،أُقيــم الملتقــى الــدول أ
الول ت
العالميــة
لل�بيــة إ
ي
أ
ف
العــام والثقافــة والمجتمــع .مختـ بـر الخطــاب،
والمعلوماتيــة مــن قبــل مجموعــة البحــاث ي� إ
آ
آ
النســانية ،ســايس فــاس؛ وجامعــة
الدراك والثــار؛ كليــة الداب والعلــوم إ
البــداع والمجتمــع :إ
إ
ف
ن
ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه ،فــاس ،المغــرب ،مــا بـ يـ�  15-17يونيــو  2011ي� كليــة الطــب
الســامية ت
والصيدلــة ف ي� فــاس ،بالتعــاون مــع اليونســكو ش
لل�بيــة
ك�يــك أسـ
ـاس ،والمنظمــة إ
ي
ال�بيــة العــر� لــدول الخليــج ،ورابطــة أ
والعلــوم والثقافــة (إيسيســكو) ،ومكتــب ت
المــم
بي
المتحــدة لتحالــف الحضــارات.
قادة ش
الم�وع:
ش
ـ� ،الرئيــس،
وضــع التصــور الخــاص المــروع مــن قبــل ّكل مــن الدكتــور عبــد آالحميــد النفيـ ي
الملتقــى الــدول ت
النســانية،
العالميــة والمعلوماتيــة ،مــن كليــة الداب والعلــوم إ
لل�بيــة إ
ي
جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه ،فــاس ،المغــرب؛ والدكتــورة ادريســية شــويت ،نائــب
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تأثــر ومصداقيــة ودقــة المــواد المطلوبــة ف ي� خــال إجــراء البحــوث
.1
تقييــم قــوة ي
أ
ال كاديميــة.
 .2التشــكيك بموثوقيــة المصــادر عــى شــبكة ت
االن�نــت ألنهــا ال تخضــع لـ ش
ـا�اف بقــدر
المــوارد المتوفــرة ف ي� المكتبــة.
تحديد احتياجاتهم من المعلومات ف� الفضاء إ ت ن
و�؛
.3
اللك� ي
ي
ال تن�نت؛
 .4التحقق من دقة معلومة ّتم استقاؤها من إ
.5

ت ن
و� المناسب والمفيد؛
معرفة كيفية زيارة الموقع االلك� ي

 .6معرفــة كيفيــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت عــى نحــو فعــال .مــن
أبــرز العقبــات أمــام كفــاءة اســتخدام هــذه التقنيــات ف� البلــدان الناميــة هــو غيــاب ت
ال�بيــة
ي
المعلوماتيــة.
طــا� أن ت
ين
باحثــ� ماهريــن
ال�بيــة المعلوماتيــة ســاهمت بتمكينهــم ( )1ليكونــوا
اكتشــف ب ي
أ
ف
ن
ن
ين
فاعلــ� ومبتكريــن
مســتهلك�
ومســؤول� ف ي� دراســاتهم الكاديميــة؛ ( )2ي� أن يكونــوا
ي
ي
ق
ـا� والمشــاركة ف ي� بنــاء ثقافــة الســام
للمعلومــات؛ ( )3الســتخدام المعلومــات بشــكل أخـ ي
ف
ف
ـدول؛ و ( )4الســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
ي� مجتمعهــم ي
و� المجتمــع الـ ي
بفعاليــة وكفــاءة.

ت
العالمية والمعلوماتية مجتمعة:
ال�بية إ

ف
ن
ت
بعــد تدريــس ت
الثا� ،اشــتملت
ال�بيــة إ
العالميــة وال�بيــة المعلوماتيــة ّكل عىل حــدة ي� الفصل ي
ف
ف
ال ت
المــادة ت
لك�ونيــة
العــام والثقافــة إ
الــ� قدمتهــا ي� الفصــل الرابــع بعنــوان دراســات ي� إ
ي
عــى مزيــج مــن ت
العالميــة والمعلوماتيــة مجتمعــة ،ألن كليهمــا يتضمــن «دراســات ف ي�
ال�بيــة إ
العــام» و «الثقافــة إ ت
ـ� نســلط الضــوء عــى الواقــع بــأن
إ
اللك�ونيــة» .لقــد اغتنمنــا الفرصــة لـ ي
أ
ف
ت
منظمــة المــم المتحــدة لل�بيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) قــد تولــت المبــادرة ي� الجمــع
ـ� ت
بـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة وتشــجيع عمليــة دمجهــا ف ي� النظــم التعليميــة كمجموعــة
ال�بيــة إ
العمــار أ
الفــراد مــن كافــة أ
الــ� تهــدف إىل تزويــد أ
ت
والجنــاس بالمهــارات
مــن الكفــاءات ي
ـ� يكونــوا أكـ ثـر مهــارة ف ي� االنتقــاد الحكــم الجيــد ف ي� تلقــي ،وتقييــم،
والكفــاءات الالزمــة لـ ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة .إن مناهــج اليونســكو الدراســية الخاصــة بال�بيــة
واســتخدام المــواد إ
أ
ف
ّ ن ت
ـدول الول حــول
العالميــة والمعلوماتيــة الخاصــة
إ
ـ� أطلقــت ي� الملتقــى الـ ي
بالمدرسـ يـ� ،الـ ي
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ي
ت
يتم ت
ال�ويج لها ف ي� هذه الرسالة؟
ال� ّ
ما هي القيم وأساليب الحياة ي
ت
ال� تنقل ف ي� رسالة معينة؟
ما هي مصداقية المعلومات ي
 .5مــن المهــم أال يصبــح المــرء مدمن ـاً عــى مصــدر واحــد للمعلومــات بمــا ان وســائل
العــام تســتخدم طرقــاً مختلفــة لتقديــم المعلومــات المتعلقــة بموضــوع ي ن
معــ�.
إ
مــن المهــم أن نتخطــى المظاهــر وأن نتمكــن مــن كشــف أ
الحــكام المســبقة والصــور
.6
أ
والتشــه� ،والتالعــب ،والتضليــل أو تشــويه المعلومــات لغــراض محــددة.
النمطيــة،
ي
ف
العــام مــن أجــل التنميــة المســتدامة والوصــول اىل عالــم
 .7كيــف يمكــن االســتثمار ي� إ
يســوده الســام؟
ـا� عــى أن يدركــوا ألول مــرة أن هنــاك مهــارات
وقــد ســاهمت هــذه المســائل بمســاعدة طـ ب ي
ف
العــام
ال بــد أن تؤخــذ ي� االعتبــار عنــد ق ـراءة الصحــف المطبوعــة ،أو مشــاهدة وســائل إ
ال تن�نــت .وقــد اعـ تـرف الطــاب بــأن هــذه المهــارات قدمــت لهــم فرصــة التعلــم
وتصفــح إ
العالمــي ،وعملياتــه
العــام
الجماه�يــة :طبيعــة المشــهد إ
ـكاس لديناميــات وســائل إ
ي
االنعـ ي
أ
العــام بوضــع
ووظائفــه .وقــد ســاهم هــذا المــر بتعزيــز وعيهــم حــول كيفيــة مســاهمة إ
الطــر المرجعيــة أ
أ
للفـراد ،وقيمهــم ،ومواقفهــم وســلوكياتهم .كمــا قدمــت لهــم القــدرة عــى
وتفســره إىل جانــب االســتخدام
العالمــي ،وفــك رمــوزه ،وتقييمــه
الوصــول اىل المحتــوى إ
ي
ـتهلك� فاعلـ ي ن
العــام ،لــ� يصبحــوا بالتــال مسـ ي ن
ـ�
المســؤول والم ّطلــع لكافــة أشــكال وســائل إ
ي
ي
ومسـ ي ن
العالمــي.
ـؤول� للمحتــوى إ

ت
ال�بية المعلوماتية:

لــم يتــم دمــج ت
ال�بيــة المعلوماتيــة بالكامــل ف ي� المناهــج الدراســية ف ي� الجامعــات المغربيــة.
ن
وتشــمل ت
التقــ�،
ال�بيــة المعلوماتيــة المهــارات المكتبيــة ،الوعــي بالحاســبات  /الوعــي
ي
ف
بالضافــة إىل مهــارات البحــث والتقييــم
ـا�؛ إ
ومهــارات التفكـ يـر ،الوعــي البــري والوعــي الثقـ ي
العالميــة المطبوعــة والمنشــورة عــى شــبكة ت
االن�نــت .إن التعــرض لمجموعــة
للمصــادر إ
متنوعــة وغنيــة مــن مصــادر المعلومــات يتطلــب اكتســاب مهــارات وكفــاءات جديــدة لتقييــم
العالمــي ويســمح بخلــق قـراء وباحثـ ي ن
ـ� ماهريــن ،قادريــن عــى اتخــاذ
المعلومــات والمحتــوى إ
قـرارات م ّطلعــة .قدمــت هــذه المهــارات للطــاب االطــار المناســب لتعلــم مهــارات البحــث
والتقييــم النقــدي ،والســعي ،والتحقــق واســتخدام المعلومــات ف ي� مجموعــة متنوعــة مــن
أ
ف
ت
ـ�:
الشــكال ي
و� ســياقات مختلفــة .وقــد تع ّلــم الطــاب مــن خــال ال�بيــة المعلوماتيــة مــا يـ ي
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ت
ال�بية االعالمية والمعلوماتية ف ي� المغرب
الفصلــ� الدر ي ن
ين
اســي�  2و  ،4لتعريــف الطــاب عــى عالــم
يتــم تدريــس هــذه المــادة ف ي�
االلك�ونيــة ت
العــام الجديــد والقديــم والثقافــة ت
(االن�نــت) .ويتمثــل هــدف هــذه الــدورة ف ي�
إ
العالمــي .هــذا يوفــر لنــا فرصــة جيــدة
مســاعدة الطــاب عــى فهــم وتعلــم سـ يـر العمــل إ
إلدراج ت
ن
تفســر
لتمكــ� الطــاب مــن
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المناهــج الدراســية
ال�بيــة إ
ي
ي
ت
ـ� نواجههــا ف ي� حياتنــا اليوميــة بشــكل نقــدي.
الرســائل إ
العالميــة والمعلومــات والصــور الـ ي

آ
ف
تدريس ت
النسانية سايس
العالمية والمعلوماتية ي� كلية الداب والعلوم إ
ال�بية إ
فاس :تجربة شخصية

ف
ف
ن
ـا�
عندمــا بــدأت تدريــس مــادة «مقدمــة ي� الدراســات إ
اس الثـ ي
العالميــة» ي� الفصــل الــدر ي
ال ت
لك�ونيــة ف ي� الفصــل الرابــع قبــل أربــع ســنوات ،أعــرب
العالميــة والثقافــة إ
والدراســات إ
ت
تعب�هــم،
ال�امــج إ
الــ� تشــكل بحســب ي
طــا� عــن اســتيائهم مــن ب
بي
العالميــة المغربيــة ،ي
ت
ً
العالميــة
تهديــدا لهويتهــم وثقافتهــم .لهــذا ،فــإن أول خطــوة قمــت بهــا كانــت دمــج ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة ف� المنهــج الــدراس  .وقــد ســاهمت ت
العالميــة والمعلوماتيــة بإعطــاء
ال�بيــة إ
ي
ي
ـ�
قيمــة مضافــة إىل الدراســات إ
العالميــة مــن خــال تزويــد الطــاب بالمهــارات التحليليــة لـ ي
ن
العــام المختلفــة ومحتــوى
يصبحــوا مشــاهدين وقــراء ومســتخدمي
مســؤول� لوســائل إ
ي
المعلومــات.

ت
العالمية:
ال�بية إ

ال�بية العالمية من خالل فهم المفاهيم أ
طال� اىل ت
الساسية التالية:
إ
تعرف ب ي
ّ

.1

العالمية لتحقيق الربح والسلطة.
تتم صياغة الرسائل إ

.4

أ
التال:
من المهم أن نطرح السئلة حول محتوى الرسائل إ
العالمية عىل الشكل ي

ت
ـ� تتبناها بعــض المحتويات
ـاس لتحديــد المعتقــدات الخاطئة الـ ي
 .2التفكـ يـر النقــدي أسـ ي
العالميــة.
إ
لوســائل العــام تأثــر عــى أ
ت
الــ�
الفــراد ألنهــا تســاهم
.3
إ
ي
ي
بتغيــر معالــم القيــم ي
تز
يل�مــون بهــا ووجهــات نظرهــم.
من هو الجمهور المستهدف؟
ما هي التقنيات المستخدمة إليصال معلومات محددة؟
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ي
وكل فــرد مــن أف ـراد المجتمــع .إال أن ت
العالميــة والمعلوماتيــة ال ت ـزال ف ي� بداياتهــا ف ي�
ال�بيــة إ
الكثـ يـر مــن البلــدان الناميــة وتواجــه الكثـ يـر مــن التحديــات .والهــدف مــن هــذا المقــال هــو
دراســة حالــة فــن ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المغــرب .وهــو يتنــاول مســائل عــدة
ال�بيــة إ
ـ� هــذا الفصــل كيفيــة التعريــف ت
عــى الشــكل التــال )1( :يبـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة
بال�بيــة إ
ي
ف
ت
ت
الــ� اتخذهــا المغــرب لتعزيــز ال�بيــة
ي� المغــرب؛ ( )2ويســلط الضــوء عــى إ
الجــراءات ي
العالميــة والمعلوماتيــة بهــدف إعــداد المواطنـ ي ن
ـ� بشــكل أفضــل لعــر المعلومــات ،و ()3
إ
ن
ـدول عــى خطــط العمــل والمبــادرات
ـ� والـ ي
يهــدف إلطــاع القــارئ عــى الصعيديــن الوطـ ي
ت
ـ� ســيتم تنفيذهــا ف ي� المســتقبل.
الرئيســية الـ ي

ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� المغرب:
ال�بية إ

ال ت ـزال ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� بداياتهــا ف ي� المغــرب ،وليســت مدرجــة ف ي� مناهــج
ال�بيــة إ
ين
الناشــط� وصانعــي السياســات
النظــام التعليمــي .كمــا أنهــا ليســت عــى جــدول أعمــال
والمربـ ي ن
ـ� ،كمــا أن النــاس ليســوا عــى إطــاع عليهــا مــن أجــل التفكـ يـر بهــا .بالنســبة اىل الكثـ يـر
ن
مــن المغاربــة ،ت
ـ� القــدرة عىل القـراءة والكتابة ،وتفسـ يـر
«ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة» تعـ ي
الرســائل المطبوعــة .اال انــه ف ي� عالــم الوســائط المتعــددة اليــوم ،ال يكفــي تعليــم هــذا النــوع
ف
ت
ـأ� إلينــا ليــس
مــن الثقافــة فقــط .نحــن نعلــم أن المعلومــات حــول مــا يحــدث ي� العالــم تـ ي
فقــط مــن خــال وســائل العــام المطبوعــة بــل أيضـاً مــن خــال أ
الصــوات والصــور القويــة.
إ
أ
بالتــال ،فــإن تزويــد أ
الف ـراد بالمهــارات والدوات الالزمــة لتقييــم وفهــم وتفسـ يـر محتــوى
ي
أ
ت
الــ� توفرهــا الوســائط المتعــددة بشــكل نقــدي قــد
الرســائل والصــوات والصــور القويــة ي
أصبــح �ض ورة ال بــد منهــا .ف ي� الواقــع ،تســاهم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الجديــدة
بتغيــر حيــاة النــاس وإعــادة صياغــة طريقــة بنــاء المجتمعــات عــى
العالميــة
والثقافــة إ
ي
ن
ن
ـدول .لهــذا ،يتعـ ي ّـ� علينــا تزويــد أنفســنا بالمهــارات الالزمــة لمعرفــة
ـ� والـ ي
الصعيديــن الوطـ ي
ف
ت
ـا� ي� حياتنــا.
كيفيــة اســتخدام المحتــوى االعالمــي والمعلومـ ي

المغر�:
العالمية ف ي� النظام التعليمي
دمج الدراسات إ
بي

ف
ت
إدراكاً منهــا ألهميــة إ ت
ـ� يفرضهــا عــر المعلومــات،
الن�نــت ي� حياتنــا اليوميــة ،والتحديــات الـ ي
ف
العالميــة
أدخلــت خطــة الطــوارئ المغربيــة للتعليــم
العــال ي� عــام  2009الدراســات إ
ي
آ
ف
ف
ف
والثقافــة ت
ال ي ز
نجل�يــة ي� كليــات الداب
االلك�ونيــة ي� المناهــج الدراســية ي� كافــة فــروع اللغــة إ
ف
العــام
النســانية ي� المغــرب بهــدف مســاعدة الطــاب عــى فهــم وظائــف وســائل إ
والعلــوم إ
وتأث�هــا عــى المجتمــع.
ي
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النفيس و ادريسية شويت
عبد الحميد
ي
تســاهم الصــور المنشــورة ف� وســائل االعــام بقولبــة عمليــة الفهــم والتفسـ يـر ،والتفاعــل ي ن
ب�
ي
الف ـراد أ
أ
ف
ث
ث
والمــم والجماعــات ي� عالــم يتجــه أكــر فأكــر نحــو العولمــة .قــد تكــون الرســائل
ض
ـرة ،متضاربــة ،أو مربكــة ،وغالبـاً مــا ال تكــون مفهومــة بشــكل موحــد أو خاضعــة
إ
العالميــة مـ ّ
ف
لتأثـ يـر الجماهـ يـر غـ يـر المتجانســة الخاصــة بهــا � .هــذه الحــال ،تصبــح ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة �ض وريــة لتمكـ ي ن
ـ� الجماهـ يـر والســماح لهــا بــأن تكــون بارعــة ف ي� االنتقــاد والحكــم
الجيــد ف� تلقــي وتقييــم واســتخدام المعلومــات ووســائل العــام .تتعــرض أ
الخالقيــات
إ
ي
أ
ن
العالميــة .ومــن شــأن هــذا المــر أن
ـات
ـ
والمؤسس
ـ�
ـ
الصحفي
ـل
ـ
قب
ـن
ـ
م
ـرق
ـ
للخ
ـة
العالميـ
إ
إ
ي
العــام والمعلومــات.
ـتهلك ثقافــة إ
يؤثــر بشــكل كبـ يـر عــى النــاس إن لــم يكونــوا مــن مسـ ي
لــ�
لهــذا الســبب ،مــن المهــم أن نقــوم بتطويــر المهــارات النقديــة والتحليليــة العاليــة ي
ـؤول� وفاعلـ ي ن
ـتهلك� مسـ ي ن
نكــون مسـ ي ن
ـ� نفهــم الســبيل للتخلــص مــن
ـ� للمــواد إ
العالميــة ولـ ي
غمــوض ثقافــة االعــام والمعلومــات الـ تـ� تصــور الواقــع االجتماعــي .تتمتــع ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة بمركــز مهــم جــداّ وهــي مدمجــة ف ي� المناهــج التعليميــة ف ي� الكثـ يـر مــن الــدول
المتقدمــة .إال أنهــا غـ يـر معروفــة أو رديئــة المســتوى ف ي� البلــدان الناميــة .ويتنــاول هــذا الفصل
ف
ت
حالــة ت
ـ�
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ي� المغــرب؛ كمــا يســلط الضــوء عــى الخطــوات الـ ي
اتخذتهــا جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه ف ي� هــذا المجــال.
العــام وتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت الجديــدة وســيلة لتحقيــق
تشـكّل ّكل مــن وســائل إ
المكانــات الكامنــة ت
لل�بيــة
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة .مــع ذلــك ،ال يمكــن أن تتحقــق إ
أ
العالمــي
العالميــة والمعلوماتيــة إن كان الفـراد يفتقــرون للقــدرة عــى الوصــول اىل المحتــوى إ
إ
ت
العالميــة والمعلوماتيــة تُعتـ بـر شــيئاً فشــيئاً
وتحليلــه وتقييمــه وابتــكاره .وقــد بــدأت ال�بيــة إ
المحــرك الكتســاب هــذه المهــارات والمعرفــة ،وكعنــارص إلزاميــة لكافــة مراحــل التعليــم
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الخالصة

يمكــن التأكيــد ،ف� خالصــة هــذه الورقــة ،أن ت
ال�بيــة عـ بـر وســائل االعــام ف ي� الجزائــر ،لــم
ي
ف
تكــن محــط اهتمــام كبـ يـر ي� منظومــة التعليــم ،إال ابتــداء مــن نهايــة التســعينيات مــن القــرن
�ض
ت
ـ� عرفهــا المجتمــع الجزائــري ،حيثكانــت
المــا ي  ،أ بســبب الظــروف التاريخيــة و البنيويــة الـ ي
ـ� -نســبة تفــوق 86
تشــكل الميــة فيــه عــام – 1962ســنة التحــرر مــن االســتعمار الفرنـ ي
ف
بالمائــة ،وهــو معطــى أســاس لفهــم تخلــف ت
ال�بيــة عــى وســائل االعــام ي� المنظومــة
ي
ث
ت
ال�بويــة ،وكيــف أن هــذا االهتمــام ارتبــط اليــوم أكــر بإشــكالية إدخــال التكونولوجيــات
لالتصــال ف� النســق ت
ال�بــوي.
ي
ويصطــدم هــذا االهتمــام ،اليــوم بمجموعــة مــن التحديــات ،أهمهــا نوعيــة التعليــم،
المتخصصــ� ف� ت
ن
ال�بيــة بالجزائــر ،يقــرون بوجــود أزمــة عميقــة ف ي�
الكثــر مــن
خاصــة وأن
ي
ي ي
ين
متهمــ� المدرســة بأنهــا منكوبــة ومريضــة.
نوعيــة التعليــم،
ف
ت
ـوال 650ألــف شــخص ،مــن بينهــم 400ألــف أســتاذ
يوظــف قطــاع ال�بيــة ي� الجزائــر اليــوم حـ ي
عــى مســتوى  25ألــف مؤسســة تربوية.لذلــك فــإن إدخــال تكنولوجيــات االتصــال الحديثــة
ســتخلق نوعــا مــن المرونــة ف ي� منظومــة التعليــم ،وهــو مــا يمكــن أن يســاهم كذلــذ ف ي� إخـراج
المدرســة الجزائريــة مــن ضعــف مســتوى التالميــذ ،و النقــص المالحــظ ف ي� التكويــن ،وهــو
مــا قــد ينتهــي بتكويــن جيــد أ
للجيــال القادمة.كمــا أن مســار الرقمنــة سيســاعد التالميــذ ف ي�
صـ يـرورة التكويــن ،وهــو مــا ســيعطيهم فرصــة االســتفادة مــن مـ شـروع المحفظــة الرقميــة،
ليتمكــن التلميــذ مــن تفــادي حمــل أثقــال المحفظــة الحاليــة الحاملــة ألكـ ثـر مــن  15كــغ مــن
الكتــب والكراريــس.
غـ يـر أن إدخــال التكنولوجيــات لــن يكــون لــه أثـرا كبـ يـرا ،لوحــده ،إذا لم يرفــق بممارســة تربوية
جديــدة ،وبخلــق نشــاطات تربويــة أخــرى ،مصحوبــة بديناميكيــة جديــدة؛ ديناميكيةيجــب
أنتعبــد طريــق ايجــاد مســار جماعــي لبنــاء المعــارف ،هــذا المســار الــذي يلخــص جيــدا
تحديــات منظومــة التعليــم ف� الجزائــر ف� عالقتهــا ت
بال�بيــة عـ بـر االعــام ،وعـ بـر تكنولوجيــات
ي
ي
ت
ـ� تتجــاوز لغــة الكمبلغــة الكيــف.
االتصــال الحديثــة .تحديــات النوعيــة الـ ي
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ئ
الشــارة إىل وجود68هيئــة تربويــة ،ف ي� الوقــت الراهــن،
ـا� نفســه ،تجــدر إ
و� الســياق إ
الحصـ ي
ي
تــم ربطهــا بالموقــع الرســمي للــوزارة ،كمــا تعــرف نســبة الربــط بشــبكة أ
ال تن�نــت 84بالمائــة
بالثانويــات ،و 77بالمائــة ف ي� المتوســطات ،و 23بالمائــة فيمــا يخــص المــدارس االبتدائيــة.
ومــن الواجــب التنويــه هنــا ،بــأن امكانيــات ماديــة كبـ يـرة تــم تجنيدهــا ،مــن أجــل تجهـ ي ز
ـر
الثانوياتوالمتوســطات بمخابــر المعلوماتية؛حيــث تشــر أ
الرقــام الحاليــة إىل أنــه يوجــد
ي
معــدل جهــاز كمبيوتــر واحــد لــكل 44تلميــذ عــى مســتوى الثانويــات ،و معــدل كمبيوتــر
أ
ت
ـ� يســعى المســؤلون
واحــد لكل120تلميــذا عــى مســتوى المتوسـ
ي
ـطات،غ� أن الهــداف الـ ي
لتحقيقهــا ،عــى المــدى القصـ يـر ،هــي كمبيوتــر واحــد لــكل  15تلميــذ ثانــوي ،و كمبيوتــر واحد
لــكل  30تلميــذا عــى مســتوى المتوســطات ،كمــا تهــدف الخطــة إىل ربــط كل المؤسســات
ال�بويــة ،عــى المــدى القصــر ،بشــبكة أ
ت
ال تن�نــت.
ي

ين
المضام� البيداغوجية واالدارية
رقمنة

الب�يــة ،لــم يقتــر عــى أ
ومــن جانــب آخــر ،فــإن تكويــن المــوارد ش
الســاتذة فقــط ،بــل شــمل
ـ� ،ومــدراء المؤسســات ت
ال�بويــة و االداريـ ي ن
برنامــج آخــر لتكويــن المفتشـ ي ن
ـ� ،حيــث تســعىى
هــذه الخطــة إىل وضــع شــبكة تربــط المصالــح المركزيــة بمختلــف مديريــات ت
ال�بيــة ،وهــي
ت
ـ� حققــت تقدمــا كبـ يـرا ،كمــا تســعى هــذه الخطــة إىل ربــط كل المصالــح االداريــة
العمليــة الـ ي
أ
بمعاهــد تكويــن الســاتذة ،بهــدف الوصــول ،ف� النهايــة ،إىل رقمنةالمضامـ ي ن
ـ� البيداغوجيــة،
ي
ف
و� مقدمتهــا برامــج التعليــم.
ي
وتعتـ بـر هــذه العمليــة مهمــة عــى أكـ ثـر مــن صعيــد ،خاصــة إذا مــا علمنــا أن قطــاع ت
ال�بيــة
ف
ـوال 650ألــف شــخص ،مــن بينهــم 400ألــف أســتاذ،يغطون بيداغوجيــا
ي� الجزائــر يوظــف حـ ي
نشــاط 25ألــف مؤسســة تربويــة،إذ أن هــذه الرقمنــة ســتخلق نوعــا مــن المرونــة ف ي� منظومــة
التعليــم؛ وهــو مــا يمكــن أن يســاهم ف ي� إخ ـراج المدرســة الجزائريــة مــن ضعــف مســتوى
التالميــذ ،والنقــص المالحــظ ف� التكويــن ،وهــو مــا قــد ينتهــي بتكويــن جيــد أ
للجيــال القادمــة.
ي
ف
صــرورة التكويــن ،وهــو مــا ســيمكنهم مــن
كمــا أن مســار الرقمنــة سيســاعد التالميــذ ي� ي
االســتفادة مــن مـ شـروع المحفظــة الرقميــة ،ليتمكــن التلميــذ مــن تفادي حمــل أثقــال المحفظة
ت
ـ� تفــوق حمولتهــا ،الحاليــة ،الـــ  15كــغ مــن الكتــب و الكراريــس.
التقليديــة الحالية،الـ ي

133

أ.د.رضوان بوجمعة
ت
ت
ـ� نســتعرضها
ومــن أجــل تحقيــق أهــداف هــذه االســراتيجية ،بــرزت خطــة لتطبيقهــا ،والـ ي
ت
ـأ�:
فيمــا يـ ي

التكوين المستمر :رسكلة ث
أك� من 200ألف أستاذ

أ
ف
ئ
ـدا� و المتوســط
تــم وضــع برنامــج تكويــن لصالــح الســاتذة ي� جميــع أطــوار التعليــم ،االبتـ ي
ال�نامــج الــذي يخــص 50ألــف أســتاذ للتعليــم الثانــوي-
و الثانــوي منــذ ســنة  ،2001وهــو ب
ف
ئ
ـدا� و المتوســط -مــن ســنة
مــن ســنة 2001-و ،2003و أكــر مــن 18ألــف أســتاذ ي� طــوري االبنتـ ي
ف
 �2008تكويــن و رســكلة أكــرث
2003إىل.2004نجــح القطــاع فيالفـ تـرة الممتــدة مــن 2006إىل
ي
ف
ئ
ـدا� ،و 63ألــف أســتاذ ف ي� التعليــم المتوســط ،و36ألــف أســتاذ ف ي�
مــن 102ألــف أســتاذ ي� االبتـ ي
التعليــم الثانــوي.
وقــد تمحــورت دورات التكويــن هــذه عــى أربعــة مــواد تعليميــة منهــا :مدخــل إىل اســتخدام
أ
خــرة ف ي�
التكنولوجيــات الجديــدة ،وادراج قواعــد التكنولوجياالجديــدة ،مــع إدراج هــذه ال ي
التعليــم عــن بعد.وهــذه أ
الرقــام مــن المتوقــع أن تتضاعــف بشــكل كبـ يـر ف ي� غضــون ،2020
إذ مــن المحتمــل أن يــزداد التكويــن ليتخصــص أكـ ثـر  ،خاصــة و أن وزارة ت
ال�بيــة لهــا مـ شـروع
اســتعماالللوحات الذكيــة وتعميــم اســتتخداممختلف الوســائل التكنولوجيــة الجديــدة ف ي�
التعليــم بمختلــف أطــواره.

يز
تجه� المنشآت المدرسية :كمبيوتر واحد لكل  15تلميذ

خصصــت وزارة ت
ال�بيــة غالفــا ماليــا بقيمــة 800مليــون دينــار ،مــن أجــل تجهـ ي ز
ـر المؤسســات
«ال تن�انــت» أ
ال�بويــة بشــبكة أ
ال�بويــة بمــا يســمح لهــا  ،بربــط كل المؤسســات ت
ت
و»ال تن�نــت»،
وهــو المـ شـروع الــذي تعــول عليــه كثـ يـرا الســلطات العموميــة مــن أجــل تحقيــق مــا تســميه
بعرصنــة منظومــة ت
بالتســي� االداري و البيداغوجــي ،وســيتم
ال�بيــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق
ي
المــروع عــى ثــاث مراحــل :و تتعلــق أ
الوىل بربــط وزارة ت
ش
ال�بيــة بــكل
تحقيــق هــذا
ف
ن
حــ� تهــدف المرحلــة الثانيــة بربــط ألفــي ثانويــة ،و 5آالف
المؤسســات التابعــة لهــا ،ي� ي
أ
أ
أ
ت
ت
متوســطة،بينما تتعلــق المرحلــة الخـ يـرة بتعميــم نســق «الن�انــت» و «الن�نــت» عــى كل
المــدارس االبتدائيــة 15 -ألــف مدرســة ابتدائية.-وقــد أكــد مســؤولوقطاع التعليــم ف ي� الجزائــر،
ت
ـ� تتمكــن
أن هــذا المـ شـروع يهــدف إىل إدخــال تقنيــة اســتخدام «الفيديــو ي
كونف�ونــس» ،حـ ي
مــدارس جنــوب الجزائــر مــن االســتفادة مــن دروس مــدارس الشــمال ،كمــا يســعى إىل تخزيــن
المعلومــة ،بوضــع كل الــدروس والمحــا�ض ات ورقمنتهــا وتســجيلها عــى موقــع الــواب،
ليتمكــن التالميــذ أ
والســاتذة مــن االطــاع عليهــا.
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ت
ال�بية بواسطة وسائل االعالم وتكنولوجيات االعالم واالتصال ف ي� الجزائر
ف
االنجازات الكمية ي� مواجهة تحديات النوعية
اللجنــة عــددا مــن ت
ـ� مســتوى تأهيــل المع ّلمـ ي ن
أهمهــا :تحسـ ي ن
ال�امــج
ـ� ،مراجعــة ب
المق�حــاتّ ،
ـي�
ـدرس ،إقامــة نظــام للتقويــم ،عرصنة تسـ ي
التعليميــة ،تحديــد سياســة جديــدة للكتــاب المـ ي
ف
المنظومــة ت
للعــام واالتصــال ي� المدرســة
ال�بويــة وإدخــال التكنولوجيــات الحديثــة إ
تحســ� مســتوى تأهيــل المع ّل ي ن
ين
تصــور سياســة جديــدة لتكويــن
تــم
يخــص
ففيمــا
مــ�ّ ،
ّ
ّ
أ
ف
ن
ن
المكونـ يـ� ،ترمــي إىل تلقـ يـ� المعــارف الكاديميــة والمهــارات المهنيــة ي� آن واحــدّ ،أمــا فيمــا
ّ
ف
ن
ال�امــج التعليميــة
فتــم إعــادة النظــر ي�
مضامــ� ب
ي
يتع ّلــق بمراجعــة ب
ال�امــج التعليميــةّ ،
وطــرق التعليــم كليــة لمواكبــة تطـ ّـور المعــارف العلميــة ،التكنولوجيــة والبيداغوجيــة ،قصــد
ضمــان تف ّتــح المدرســة عــى العالــم الخارجــي الــذي بــات �ض وريــا ،وكــذا اســتجابة للحاجيات
ت
ـ� أفرزتهــا التحـ ّـوالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
الجديــدة للمجتمــع الجزائــري الـ ي
ت
ـ� عرفتهــا الجزائــر.
العميقــة الـ ي
الــ� تكتــ� طابــع أ
ت
وخلصــت اللجنــة إىل أنّــه مــن ي ن
الولويــة ،تلــك
ي
بــ� نشــاطات الدعــم ي
أســاس
كســد
العــام واالتصــال الحديثــة،
المتعلقــة باالســتعمال
العقــا� لتكنولوجيــات إ
ّ
بي
ي
إلصــاح المنظومــة ت
ال�بويــة.

رقمنة المدرسة

لهــذا كلــه و مــن أجــل ضمــان أحســن لتوظيــف التكنولوجيــا واســتغاللها ،أدخلــت وزارة ت
ال�بيــة
ف� الجزائــر ،مقيــاس المعلوماتيــة ،ف� إطــار إصــاح المنظومــة ت
ال�بويــة ،حيــث يتــم تعليــم
ي
ي
ف
المعلوماتيــة ي� كل المســار التعليمــي للتلميــذ.
ويؤكــد الخطــاب الرســمي و المقــررات ت
ال�بويــة ،أن التحكــم ف ي� المعلوماتيــة يشــكل هدفــا
اسـ تـراتيجيا ،وبــأن القــدرات المســتهدفة مــن هــذا تختلــف مــن طــور تعليمــي إىل طــور آخــر،
ئ
االبتــدا� مثــا ،يســتهدف هــذا التعليــم ي ن
تمكــ� التالميــذ مــن التحكــم ف ي�
ففــي التعليــم
ي
الوظائــف أ
ت
الساســية لجهــاز الكومبيوتــر ،وبتمكينهمــن أن يقــوم بتحريــر وثيقــة إلك�ونيــة.
حــ� وضــع القائمــون عــى شــؤون ت
ف� ي ن
ال�بيــة ،هــدف التعليــم المعلوماتيــة ف ي� التعليــم
ي
ت
ن
ـ� يجــب
المتوســط ،تمكـ يـ� التالميــذ مــن معالجــة و اســتغالل المعطيــات :وهــي القــدرات الـ ي
تطويرهــا ف ي� التعليــم الثانــوي ،مــن أجــل تحضـ يـر التلميــذ لعالــم الجامعــة و البحــث العلمــي.
إدخــال المعلوماتيــة ف� ت
ال�بيــة ،و تطويــر التكنولوجيــات الجديــدة لالتصــال ،يشــكل مجــال
ي
ت
ت
ت
ال� تنقسـ�م إىل ثالثة مسـ�تويا:تe-Edu�:
اسـتراتيجية»رقمنة المدرسـ�ة»»،« ،وهي االسـتراتيجية ي
ين
يز
والداريــة،
التكوينوتجهــر المنشــآت المدرســية و رقمنــة
cation
المضامــ� البيداغوجيــة إ
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ف
ئ
ـدا� ،المتوســط والثانــوي،
ـوال  121و 149و 117امـرأة ي� االبتـ ي
 ،2001ويتــم تســجيل عــى التـ ي
مقابــل  100رجــل ،بعــد أن كادت تكــون منعدمــة تمامــا غــداة االســتقالل.
أمــا عــى صعيــد الهيــاكل ،فقــد أنجــزت الجزائــر منــذ  1962إىل يومنــا هــذا ،حظـ يـرة تضـ ّـم
أكـ ثـر مــن  24.932مؤسســة (مــدارس ابتدائيــة ،متوســطات وثانويــات) ،بعــد أن كانــت تقـ ّـدر
عــام  2000بنحــو  21ألــف مؤسســة تعليميــة بمختلــف أنواعهــا ،ممــا يعــادل فتــح  355مدرســة
ابتدائيــة 79 ،إكماليــة (متوســطة) و 32ثانويــة أو متقنــة ّكل ســنة.
الجدول ( :)1عدد المؤسسات ت
ال�بوية ف ي� الجزائر من  1964إىل 2000
2000
1964
طبيعة المؤسسات
19040
3050
المدارس االبتدائية
1218
49
الثانويات
20258
3099
المجموع
أ
ت
الرســمي� الجز ي ن
ين
ائريــ� ،تخفــي
الــ� كثـ يـرا مــا شــكلت مجــاال الفتخــار
لكــن هــذه الرقــام ،ي
وراءهــا واقعاآخــر ،وهــو واقــع يتلخــص ف ي� وجــود أزمــة نوعيــة التعليــم ف ي� الجزائــر ،وهــو مــا
ـ� ف� ت
ن
ال�بيــة ف ي� الجزائــر للحديــث عــن وجــود مدرســة مريضــة و
دعــا الكثـ يـر مــن المتخصصـ ي ي
منكوبــة مــن منظــور النوعيــة هــو التشــخيص الــذي فتــح البــاب لفتــح ورشــة االصــاح ســنة
 ،2000وهــي الورشــة الـ تـ� كان مــن بـ ي ن
ـ� مقرراتهــا ،تعميــم تكنولوجيــات االتصــال الحديثــة ف ي�
ي
مختلــف أطــوار التعليــم.
ف
الجديــدة� جميــع مســتويات التعليــم والتكويــن
العــام واالتّصــال
واقــع تكنولوجيــات إ
ي
الجزائريــة
ـا�ت الجزائــر منــذ  2000إصالحــات شــاملة ،وعميقــة للمنظومــة ت
بـ ش
ال�بويــة ،وهــي االصالحات
الـ تـ� انطلقــت بعــد العمــل الــذي قامــت بــه اللجنــة الوطنيــة إلصــاح المنظومــة ت
ال�بويــة ،و
ي
نصبــت يــوم  13مــاي ، 2000
ـ�
الـ ت ي ّ
ف
المكونـ ي ن
ـ�»« ،التجديــد
و� هــذا االطــار ،فتحــت اللجنــة عــددا مــن الورشــات ،كـــــــ»تكويــن
ّ
ي
الجــذري للبيداغوجيــا» ،و»تقويــة ودعــم اللغــة العربية»،و»ترقيــة اللغــة أ
المازيغيــة والتف ّتــح
عــى اللغــات أ
الجنبيــة» ،ت
يع�
«ال�بيــة المدنيــة والخلقيــة والدينيــة ،مــن أجــل تكويــن مواطــن ت ز ّ
للعــام
بقيمــه ووطنــه ومتف ّتــح عــى العالــم» ،إىل جانــب إدراج التكنولوجيــات الجديــدة إ
ف
ت
يأ�.كمــا وضعــت
واالتصــال ي� جميــع مســتويات التعليــم والتكويــن؛ وهــو مــا سـ ب
ـي�ز فيمــا ي
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ت
ال�بية بواسطة وسائل االعالم وتكنولوجيات االعالم واالتصال ف ي� الجزائر
ف
االنجازات الكمية ي� مواجهة تحديات النوعية
تنفيــدا أ
للمــر الصــادر رقــم 76-35 :المــؤرخ ف�  16أفريــل  ،1976الخــاص بتنظيــم ت
ال�بيــة
ي
والتكويــن بالجزائــر .إذ أدخلــت بموجــب هــذا أ
المــر إصالحــات عــى النظــام ت
ال�بــوي غايتهــا
مســايرة التحـ ّـوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وقــد تجلــت أوىل ثمــار هــذه االصالحــات ،ف ي�
اللزامــي للتعليــم ومجانيــه ،حيــث ش�ع ف ي� تعميــم وتطبيــق أحــكام هــذا
تكريــس الطابــع إ
أ
أ
المــر ابتــداء مــن الســنة الدراســية  ،1981 1980-وهــو مــا عــرف بنظــام “المدرســة الساســية”
ذات البعــد العلمــي والتكنولوجــي.
الصالحــات
أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد امتــدت مــن ســنة 2000إىل يومنــا هــذا ،وهــي فـ تـرة إ
ت
ـ� تهمنــا أكـ ثـر ف ي� ســياق هــذاه المقاربــة ،حيــث تزامنــت معهــا بداية
الكـ بـرى ،وهــي المرحلــة الـ ي
اســتخدام تكنولوجيــات االتصــال الحديثــة ،ومشــاريع رقمنــة المدرســة ،بنــاء عــى توصيــات
ـ� عــى ورشــات إصــاح المنظومــة ت
الم�فـ ي ن
الخـ بـراء ش
ال�بيويــة ،الداعيــة إىل اســتخدام الوســائل
التعليميــة الحديثــة ف� أداء المهمــة ت
ال�بويــة وتعميمهــا.
ي

التطورات الكمية وتحديات النوعية

ف
ف
ـبيا �،الجزائــر،
لقــد كان مــن الطبيعــي أن تنعكــس نســبة النمــو الديموغ ـر يا� المرتفعــةن نسـ ي
إضافــة إىل مبــدأ طيموقراطيــة التعليــم ف� مضاعفــة عــدد أ
الطفــال المتمدرسـ ي ن
ـ� بأكـ ثـر مــن
ي
عـ شـر مـرات؛ حيــث بلــغ عددهــم ،خــال العــام الــدراس  ،2015 –2014أكـ ثـر مــن  8ماليـ يـ�ن
ي
و  600ألــف تلميــذ.
ين
الناجحــ� ف ي� امتحــان شــهادة البكالوريــا مــن  42بالمائــة ســنة  1962إىل
وارتفــع عــدد
22،64بالمائــة ســنة  ،1976وإىل  22،64بالمائــة عــام  ،1979لتصــل نســبة  24،64بالمائــة عــام
 ،1999وإىل مــا يقــارب  59بالمائــة عــام  . 2012ولمواجهــة هــذا االرتفــاع ف ي� عــدد التالميــذ،
كان مــن الطبيعــي أن ترتفــع أيضــا نســبة توظيــف أ
الســاتذة بشــكل كبـ يـر؛ إذ تضاعــف العــدد
الجمــال أ
للســاتذة بـــ  16مــرة ،منــذ  1962إىل اليــوم .تم�جمــة ذلــك ف ي� رقــم قــدر بـــ 326ألــف
إ ي
ئ
ـاس و 55ألــف تعليــم
عــام  ،2000منهــم  170ألــف معلــم ابتـ ي
ـدا� ،و 101أســتاذ تعليــم أسـ ي
ن
ـ� (عــدد التالميــذ لــكل أســتاذ)
ثانــوي .وغليــه فقــد قــدرت نســبة التأطـ يـر عــى المســتوى الوطـ ي
ف
ئ
ـدا� و 97،20ف ي� المتوســط و 10،16ف ي� الثانــوي.
بـــ 54،23ي� االبتـ ي
كمــا يمكننــا ان نســجل مالحظــة سوســيولوجية مهمــة ،ف ي� هــذا الســياق ،وهــي االرتفــاع
ف
ـوال
التدريجــي لنســبة التأنيــث ي� ســلك التعليــم ،حيــث سـ ّـجل خــال ســنة  2011 2010حـ ي
 130ام ـرأة مقابــل  100رجــل ،ف� مختلــف أ
الطــوار التعليميــة ،مقابــل  89ام ـرأة ســنة 2000
ي
129

أ.د.رضوان بوجمعة
ـت� ت
ـ� المؤسسـ ي ن
مــن القــرن المــا�ض  ،عرفــت العالقــة بـ ي ن
ال�بويــة واالتصاليــة عهــد التجانــس،وأ
ي
ت
صبحتوســـــــائاللعـــالموتــــقـنيةالمعلوماتتستخدمفيصلبالعمليةال�بوية،واستــــخـدامالمع
إ
لمالوسائطالمتعددةوشبكةالمعلوماتالدولية،فيإعدادالخ�اتالتعليميةوتــــوصيلهاللطالب،وأص
ب
ت
ـدوالتعلمال ت
ونيوالجامعةاالف�اضية ،وكــذا المواقعالتعليمية،مجاالتمهمة
لك�
بحالتعليمعنبعــــ
إ
ف
تعتمدعليهاالمؤسسـ ت
ـةال�بوية ،وهــو العهــد الــذي بــدأ ي� البلــدان المتقدة تكنولوجيــا ،وأصبح
يشــكل تحديــا حقيقيــا بالنســبة للبلــدان الســائرة ف� طريــق التنميــة ،أو الناميــة أ
الخــرى ،عــى
ي
غـرار الجزائــر.

نسبة أ
المية ف ي� الجزائرغداة االستقالل تفوق86بالمائة

ال يمكــن فهــم واقــع ت
ال�بيــة عــى وســائل االعــام ف ي� الجزائــر ،دون أن نبــدأ مــن واقــع
التعليــم وتاريخــه ف ي� الجزائــر ،ففــي هــذا البلــد الــذي اســتقل عــن نظــام اســتعماري عــرف
بعنرصيــة منظومتــه التعليميــة .كانــت تشــكل أ
الميــة فيــه عــام  - 1962ســنة التحــرر مــن
االســتعمار الفرنــ� -نســبة تفــوق  86بالمائــة؛ وهــو معطــى أســاس لفهــم نقــص ت
ال�بيــة
ي
ي
ف
ف
ت
عــى وســائل االعــام ي� المنظومــة ال�بويــة ،ولفهــم النقائــص النوعيــة ي� إدراج تكنولوجيــات
االتصــال الجديــدة ف ي� منظمومــة التعليــم .فقــد كان التعليــم ســنة  1962محــدودا جــدا،
إذ لــم يتجــاوز نســبة  20بالمائــة مــن مجمــوع أ
الطفــال الذيــن بلغــوا ســن التمــدرس .كمــا
الطــارات الجزائريــة وســيطرة
ورثــت الجزائــر هيــاكل اســتقبال تربويــة قليلــة جــدا ،مــع قلــة إ
شــبه تامــة للغــة الفرنســية ،زاده انحصــار التعليــم ف ي� مناطــق محــدودة وعلــى طبقــات أو
فئــات محــددة دون أخــرى ضعفــا مضاعفــا .االمــر الــذي ســعت الجزائــر المســتقلة منــذ ذلــك
الوقــت ف� تــدارك هــذا الوضــع ت
ال�بيــوي ،غـ يـر المقبــول ،باعتمادسياســات بديلــة ،وتدابـ يـر
ي
إصالحيــة مختلفــة.
الصالحيــة ،الخاصــة بالمنظومــة
ويمكــن تلخيــص أهــم محطــات هــذه السياســات والتدابـ يـر إ
ال�بويــة ف� الجزائــر ،ف� ثــاث مراحــل ،المرحلــة أ
ت
الوىل :وقــد امتدت مــن  1962إىل  ،1976وتعد
ي
ي
هــذه المرحلــة مرحلــة انتقاليــة ســادتها عــدة نقائــص؛ حيــث اقتــرت عــى إدخــال تعديــات
تدريجيــة ،تمهيــدا لتأســيس نظــام تربــوي يســاير متط ّلبــات التنميــة .و كانــت أولويــة هــذه
المرحلــة تعميــم التعليــم بإقامــة منشــآت تعليميــة وتوســيعها للمناطــق النائيــة ،والتعريــب
التدريجــي للتعليــم ،وقــد أدت هــذه التدابــر إىل ارتفــاع نســبة تمــدرس أ
الطفــال الذيــن
ي
ّ
أ
ـدرس الول ســنة  ،1962إىل
بلغــوا ســن الدراســة ،إذ قفــزت مــن  ،20%إبــان الدخــول المـ ي
ف
ت
ـ� تلتهــا ،مــن ســنة  1976إىل ،1999
 70%ي� نهايــة ســنة  .1976وامتــدت المرحلــة الثانيــة ،الـ ي
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ت
ال�بية بواسطة وسائل االعالم وتكنولوجيات االعالم واالتصال ف ي� الجزائر
ف
االنجازات الكمية ي� مواجهة تحديات النوعية

منظومتا ت
ال�بية واالعالم ف ي� الجزائر :أو ثالثية التنافس والتناقض والتجانس

عرفتالغالبيــة العظمــى مــن المجتمعاتاليوماتســاع التنافــس بــل و حـ تـى التناقــض ف ي� بعــض
المحطات،بينالنظامينال�بويوالعالمي،حيــث أفــرز هذاالتنافستناقضاتمتشــعبةفيإدر أ
ت
اكاتالفرا
إ
ف
طرقتفك�هــم .فــإذا كان النظــام ت
ال�بوييقومعلىعلىالتنافســفيالتحصيلواالنجاز ،وعــى
د،و�
ي
ي
التلقـ ي ن
النظامالعــــــــامي يقــوم علىاالتصااللجماهـ يـري ،الذي
ـ� وتعليــم الفــرد التفكـ يـر .فــإن
إ
غالبــا مــا ينغلــق عــى قيمــة نـ شـر الجديد،دونالتوقــف والتأمــل ف ي� محتواه،مــع تقديمالـــ بـرامـــ
ـجال�فيهيةالمـــــمتعة،التييسهلفهمها،بغضالنظرعنضعف أ
ت
الســلوب أو ركاكــة البنيــة اللغويــة،
ت
وغ�هاتبـ ي ن
بويوالعالمــي.
الموجودبينالنظامينال�
ـ� ،بوضوح،التناقــض
إ
و كل هــذه المعطيــات ي
ت
بويةوالعالمية،وظهورتباينواض
ـائمةبينالمؤسساتال�
تناقض أفرز نوعامنالصداميةفيالـعالقةالقــ
إ
أ
ت
كاديمي،وبينالثقافةالعالميةالـــتي�و
ـحبينالثقافةالمدرسيةالتيتعتمدعلىالــــمعرفةذاتالطابعال
إ
جهاوسائـــاللعـــــاموالقائمة عــى ت
ال�ويــج واالثــارة و الدعايــة ،وهــي مســتويات تـ بـرز بنيــة
إ
أ
ف
المؤسســة االعالميــة ي� عالقتهــا بالمؤسســة التجاريــة و المؤسســة السياســية و المنيــة.
ـ� بنيـ تـ� ت
ورغــم التناقــض الموجــود بـ ي ن
ال�بيــة واالعالم،،إالأنهــا يمكــن إغفالمجاالتالتجــان
ي
ت
بويةوالعالمية ،فالمؤسســتان تؤديــان عملهمــا ف ي� إطــار عمليــة
ـمؤسستينال�
سوالتشابهبينالــــ
إ
أ
فيصــرورة التنشــئةاالجتماعيةللفرادالذينيخصصون
االتصــال ،كمــا يســاهم كل منهمــا
ي
أ
التعرضلوســائاللعالمأوكمتعلمينفي القســام الدراســية،رغم أن
أوقاتاطويلةمنحياتــــهمفي
إ
ف
ض
�ض
ش
الكثـ يـر مــن المــؤ�ات أكــدت منــذ نهايــة القــرن المــا ي  ،أن الطفــل ي� فرنســا ،مثــا ،يقـ ي
مــا معدلــه 1200ســاعة ســنويا أمــام الشاشــة ،ف� حـ ي ن
ـ� يقـض ي معــدل 900ســاعة ســنويا فقــط
ي
ف ي� مقاعــد الدراســة.
ف
ف
و� الدراســات الثقافيــة ،تشــدد
فالعديــد مــن الدراســات ي� علــم اجتمــاع االتصــال ،ي
الثقــا� أ
ف
للجيــال الجديدة،وكذلــك ف ي�
عالمالجماه�يةفيالتكوين
اتوســائالل
تأث�
إ
ي
عــى أن ي
ي
ف
تعاظمكث�اًفيظلتقدمتقنيــةاالت
ـلوكها،و� غــرس القيموالعاداتواالتجاهات،قــد
تحديدأنماطسـ
ي
ي
أ
أ
الصناعيةالتيتبث�امجهادون انقطاع،المــر الــذي دعا
صاالتوالمعلومات،وازدحـــامالفضاءبالقمار
ب
ت
ـ� ت
ـ� ف� القطاعـ ي ن
ن
ـةالقائمةبينال�
ال�بــوي واالعالمــي إىل تجاوزالقطيعــــــ
الكثـ يـر مــن المتخصصـ ي ي
أ
عالمفيخدمةالغر ت
بويينوال ي ن
اضال�بو
ـائالل
عالمي�،والعمــل عىل ارســاء أســس التعاونفيتوظيفوسـ إ
إ
ت
ـعياللرسائاللعالمية.
ية،وتــوظيفال�بيةفيتفـــ
إ
وقــد وجــدت هــذه الدعــوة صداهــا معالتطوراتالتقنيةالحديثــة،إذ ومــع نهايــة التســعينيات
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أ.د.رضوان بوجمعة
باسـ تـراتجية ادخــال تكنولوجيــات االتصــال الجديــدة ف� منظومــة التعليــم  -تكويــن أ
الســاتذة
ي
والتالميــذ عــى مختلــف أنــواع التقنيــات الحديثــة لالتصــال  -ولكــن قبــل ذلــك ينبغــي علينــا،
منهجيــا ،التوقــف عنــد بعــض المنطلقــات النظريــة ،الخاصــة بتطــور مفهــوم ت
ال�بيــة عـ بـر
ـ� منظومــة ت
وســائل االعــام ،وبالعالقــة أيضــا بـ ي ن
ال�بيــة ومنظومــة االعــام عمومــا.

ت
ال�بية االعالمية:تطور المفهوم وانفجار التقنية

يمكــن أن يتحــول مفهــوم ت
ال�بيــة عـ بـر وســائل االعــام لوحــده إىل دراســة مســتقلة ،نظ ـرا
أ
ف
ف
ت
و� علــوم االعــام
للنقــاش الواســع الــذي غــذى الســاحة الكاديميــة ي� علــوم ال�بيــة ي
واالتصــال ،غـ يـر أن ذلــك يمكــن أن يخرجنــا مــن عمــق االشــكالية ،لذلــك ســنكتفي باســتعراض
أهــم المفاهيــم أ
الساســية ف ي� هــذا المقــال وباســتخالصها.
ف
ت
ن
ـ� انطلقــت من وســائل االعــام ف ي� مقاربة
فمــن بـ يـ� أهــم التعاريــف ي� هــذا المجــال ،تلــك الـ ي
ال�بويــة ،والـ تـ� أكــدت أن ت
العمليــة ت
ال�بيــة االعالمية هــي :عــمـــليةتوظيفوسائالالتصالبطريقة
أ ي
ت
بويةالمرســـــومةفيالسياســـةالتـعليميةوالسياسةالعالميةللدولة،
هدافال�
مثلىمنأجلتحقيـقال
إ
ف� حـ ي ن
ـ� تؤكــد تعاريــف أخــرى أنها:عمليةتهدفإلىتعليمالتالميــذ والطالب،وتدريبهمعــى التــع
ي
آ
ـاءوالدراك ،بغيــة تجنــب الثــــــارالسلبية؛مما يــؤدي ،مــع تراكــم
املمعمحتوىالعـالمفياالنتقـــ إ
إ
ف
ت
ال�بيــة االعالميــة ،إىل تشــكيل وعــي ي� التعامــل مــع الرســائل والصــور االعالميــة .وقــد شــكل
مفهــوم ت
ال�بيــة عـ بـر وســائل االعــام ،مجــاال واســعا لالهتمــام مــن قبــل مختلــف المنظمــات
والهيئــات الدوليــة ،وتــم انتــاج عـ شـرات التقاريــر ف ي� هــذا المجــال ،فقــد عــرف تقريــر تومــاس
( ،)1990مثــا ،ت
العالميــة بـــــــأنـــها :المقــدرة عــى الق ـراءة ومعالجــة المعلومــات،
ال�بيــة إ
ـ� تتــم المشــاركة بشــكل كامــل ف ي� المجتمــع
لـ ي
ـ� عــــرفها مـــــــؤتمر ت
ف� حـ ي ن
العــام والتقنيــة الرقميــة ( )1999بأنهــا:
ال�بيــة مــن أجــل عــر إ
ي
ف
ت
ت
العــام واالتصـــــال ،وتشــمل الكـــــلمات
ـ� تختــص ي� التعــــامل مــع كل وســائل إ
«ال�بيــة الـ ي
ت
الـــ� يـــتم تقديمهــا عــن
والـرســـوم المطبوعــة والصــوت والصــورة الســاكنة والمتحركــة ي
طريــق أي نــوع مــن أنــواع التقنيــات» .وهــو التعريــف الــذي شــمل التطــورات الحاصلــة �ف
ي
تغيــرات بنيويــة عــى
تكنولوجيــات االتصــال الحديثــة ،خاصــة وأن هــذا التطــور ،أدخــل ي
ـ� االعالميــة ت
المنظومتـ ي ن
وال�بويــة عــى حــد ســواء؛ تغيـ يـرات زادت مــن التنافــس والتســابق
ـ� منظومــة االعــام واالتصــال ومنظومــة ت
الحاصــل بـ ي ن
ال�بيــة ،وهــو التنافس الذي ســيؤدي إىل
ال�بيــة واالعــام ت
احتــدام النقــاش النظــري والمفاهيمــي ،حــول مفاهيــم ت
وال�بيــة االعالميــة،
مــع تجــاوز التعليــم لحــدود الزمــان والمــكان ،خاصــة مــع تطــور التعليــم عــن طريــق الــواب.
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ت
ال�بية بواسطة وسائل االعالم وتكنولوجيات االعالم واالتصال ف ي� الجزائر
ف
االنجازات الكمية ي� مواجهة تحديات النوعية

ت
ال�بية بواسطة وسائل االعالم وتكنولوجيات االعالم
واالتصال ف ي� الجزائر
االنجازات الكمية ف ي� مواجهة تحديات النوعية
أ.د.رضوان بوجمعة
مقدمة:
عرفــت ش
كثــرة حــول قضايــا المعرفةوالثقافــة
الب�يــة منــذ القديــم نقاشــات فلســفية ي
والحياة،كمــا عاشــت رصاعــات اجتماعيــة وسياســية وأيديولوجيــة مختلفة،غالبــا مــا كانــت
مؤسســة ت
ال�بيــة موضــوع هــذه النقاشــات والرصاعــات ،ولــم يشــد عرصنا عــن هذه النقاشــات
والرصاعــات حــول منظومــات ت
ال�بيــة ومؤسســاتها ،إال أن مســألة االتصــال الجماهـ يـري قــد
الع�يــة الثانيــة مــن القــرن المــا�ض عــى أ
لعــت ،منــذ ش
القــل ،دورا مركزيــا ف ي� تضخيــم هــذه
ي
المســألة–أي ،مســألة ت
ال�بيــة  -أو التقليــل مــن أهميتهــا.
أ
والمــر نفســه ينســحب ،قليــا أوكثـ يـرا ،عــى المجتمــع الجزائــري ،فقــد عـ ن
ـا� هــذا المجتمــع
كثــرا مــن اتســاع أ
الميــة ،بســبب الظاهــرة االســتعمارية وآثارهــا الســلبية بشــكل خــاص .إال أنــه
ي
ف
ســعى ،منــذ فجــر االســتقالل،إىل بنــاء منظومــة تعليميــة  ،تمثــل هدفهــا المركــزي ي� البدايــة
ف ي� توســيع التعليــم ونـ شـره ،وهــو هــدف يمكــن القــول أنــه :تحقــق نســبيا ،وفقــا لمـ ش
ـؤ�ات
المعطيــات الكميــة المتوفــرة؛ ف� حـ ي ن
ـ� أن تحــدي الننوعيــة ف ي� هذه المنظومــة التعليمية قد ظل
ي
قائمــا ،خاصــة ف� مجــال اهتمامنــا هــذا ،نعـ نـ� ف� مجــال إدخــال ت
ال�بيــة عــى وســائل االعــام
ي ي
ي
ش
ف ي� منظومــة التعليــم  ،واســتخدام تكنولوجيــات االتصــال الجديــدة؛ حيــث ظــل مــروع
رقمنــة المدرســة تحديــا قائمــا ينبغــى رفعــه منــذ ســنة  2001وانشــغاال أساســيا من انشــغاالت
أ
المنظومــة ت
ائرية.المــر الــذي ســنعرضه كمــا يــ� :حيــث سـ ي ّ ن
كميا،مــن خــال
ال�بيويــة الجز
ـنب� َّ
ي
بعــض أ
الرقــام واالحصائيــات ،مختلــف المنج ـزات ف� مجــال التكويــن والتجهـ ي ز
ـر ،المتعلــق
ي
125

االم� الفيصل
عبد ي

المكتبــات الخاصــة مثــل مكتبــات المســاجد والجوامــع والحســينيات والكنائــس أ
والديــرة
و� حفــظ الـ تـراث العــر� والســامي واالديــان أ
ن ف
الخــرى
بي إ
واالبريشــيات منهــا للعلمــاء والباحثـ يـ� ي
منــذ القــدم وقــد أولــت الدولــة بتعم�هــا واالهتمــام بهــا وقــد رفــدت مكتبــات تلــك أ
الماكــن
ي
آ
أ
بالكتــب النــادرة وخاصــة المخطوطــات واغلــب مجاميعهــا تخــص الديــان واللغــات والداب
والفلســفة والتاريــخ  ،بعضهــا كانــت تابعــة اىل وزارة أ
الوقــاف (ســابقا) وبعضهــا تابعــة اىل
ت
الــ� تصــل
الشــخصيات وتعــد مــن المكتبــات الخاصــة واغلبهــا تضــم نــوادر المصــادر ي
المكتبــات عــن طريــق التـ بـرع واالهــداء والوقــف وبعضهــا ش�اء.
ن
الوطــ� للمخطوطــات مــن المكتبــات المتخصصــة بالمخطوطــات بمختلــف
يعــد المركــز
ّ
ي
الموضوعــات واللغــات وتضــم انــدر وانفــس المخطوطــات ترجــع اىل تاريــخ الع ـراق واالمــة
ت
ـ� يبلــغ عددهــا نحــو  42.146مخطوطــة .وقــد جمعــت تلــك المخطوطــات
االســامية والـ ي
امــا بالـ شـراء او االهــداء مــن المؤسســات او الشــخصيات او عــن طريــق االســتيالء والمصــادرة
لبعــض المكتبــات اومــن الجوامــع والمــدارس الدينيــة.
الخاتمة :

ت
ـا� ف ي� العـراق بعــد  2003وحـ تـى يومنــا
وخالصــة القــول مــن كل مــا تقــدم ان المشــهد المعلومـ ي
الحا�ض شــهد
تغيــرات واضحــة ف ي�
قفــزات نوعيــة تســتحق الوقــوف عندهــا  ،فقــد تمكــن مــن احــداث ي
ت
المعلومــا�
مجمــل االداء
ي
باختالف وسائله ومؤسساته.
(مالحظة للمحررين :ال مراجع متوفرة لهذا المقال)
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ت
المعلوما� ف ي� العراق
المشهد
ي
بحســب الجدولـ ي ن
ـ� ( )3و( ،)4هنــاك  59مركــز بحـث ي و 240كليــة و 1342قســم تابــع إىل وزارة
ـال والبحــث العلمــي ،أمــا ف ي� اقليــم كردســتان هنــاك  71كليــة و 234قســم .إي
التعليــم العـ ي
أ
ف
وجــود  1946مكتبــة ي� الجامعــات العراقيــة الرســمية فضــا عــن مكتبــات الكليــات الهليــة
الـ تـ� هــي بحاجــة إليهــا وتعــد أكـ ثـر مــن خمسـ ي ن
ـ� مكتبــة كليــة بعضــا منهــا تحتــاج إىل رفدهــا
ي
بالمصــادر الحديثــة ولكونهــا حديثــة التأســيس وتحتــاج إىل وســائل االتصــال الحديثــة مــن
االن�نــت أ
ت
والجهــزة واىل تهيئــة الــكادر المتخصــص والمؤهــل عــى اســتخدام واســتعمال
التكنولوجيــا أ
والجهــزة المتطــورة.
مــن المعلــوم ان المكتبــات المتخصصــة تهتــم بالنتــاج الفكــري المتخصــص ف ي� مجــال
موضوعــي معـ ي ن
ـ� فهنــاك أشــكال مــن المكتبــات المتخصصــة وتختلــف فيمــا بينهــا باختــاف
ت
ت
ـ�
ـ� تعــد المكتبــة واحــدة منهــا  .فهنــاك المكتبــات الـ ي
أهــداف ووظائــف المؤسســة االم الـ ي
تخــدم ش
وغ�هــا مــن مكتبــات الــوزارات  ،والمستشــفيات
الــركات الصناعيــة او التجاريــة ي
والمســاجد والمتاحــف والســجون او مكتبــات النقابــات المتخصصــة المهنيــة كالحقــوق
والطــب ...الــخ ومــن أنــواع المكتبــات المتخصصــة:
ـر� /الجامعة
•
مكتبــات مراكــز البحــوث مثــل مكتبــة مركــز دراســات وبحــوث الوطــن العـ ب ي
المســتنرصية.
مكتبات المؤسسات الصناعية والتجارية مثل مكتبة غرفة تجارة بغداد .
•
مكتبات الوزارات والدوائر الحكومية التابعة لها
•
مكتبــات المنظمــات المهنيــة والشــعبية مثــل مكتبــة رابطــة المـرأة العراقيــة  ،أو رابطــة
•
المهندســ� العر ي ن
ين
اقــ�(وزارة الدولــة)
مكتبات المتاحف ودور الوثائق التاريخية .
•
ين
بالمعاق� وأصحاب العاهات.
مكتبات الخاصة
•
مكتبــة المجمــع العلمــي العـر ق يا� هــي مــن أفضــل المكتبــات ف ي� العلــوم االجتماعيــة و إالنســانية ف ي�
البــاد وخصوصــا ف ي� موضوعــات اللغــة العربيــة والكرديــة والرسيانيــة وآدابهــا والتاريــخ والجغرافية
والرحــات والـ تـراث العــر� والســامي  ،وهــي ترفــد أ
الســاتذة والباحثـ ي ن
ـ� بالمعلومــات .
بي إ
اك�هــا المكتبــة العربيــة وتضــم ( )160000كتــاب ومجلــد
المكتبــة مقســمة اىل خمســة أقســام ب
للدوريــات وهنــاك اربعــة مكتبــات وهــي مكتبــة المخطوطــات والمكتبــة االجنبيــة والمكتبــة
الكرديــة والمكتبــة الرسيانيــة  .وتصــل المجاميــع امــا عــن طريــق الـ شـراء او االهــداء وتصــل مــا
يزيــد عــن ( )30مجلــة شــهريا اىل المكتبــة.
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ت

عدد المراكز عدد
الكليات

الجامعات

 19المجلس
العر ق يا�
لالختصاصات
الطبية
 20الهيئة
العراقية
للحاسبات
والمعلوماتية

 21الكليات
أ
الهلية
المجموع

عدد
االقسام

عدد
ين
التدريس�

عدد الطلبة
ف ي� الدراسة
االولية

عدد
نسبة
تدريس الطلبة ف ي�
ي
الدراسات
اىل
العليا
طالب

-

-

-

16

-

-

438

-

-

-

-

47

-

-

12

-

-

18

89

671

- 24719

59

240

- 291950 18804 1342

الجدول رقم ( :)4الجامعات العراقية ف ي� اقليم كردستان
ت الجامعات

سنة
التأسيس

عدد
عدد
عدد عدد
أ
ين
القسام
المراكز الكليات
التدريس�

-1988
- 4493
عدد
الطلبة
آ
(بالالف)

سنة
التأسيس

 1صالح
الدين
 2السليمانية -

19

49

1023

ئ
مسا� عليا
صباحي
ي
- 12741

1968

16

41

486

- 1795 8197

1992

-

11
10
8

34
23
45

377
122
-

-

1992
2005
-

-

7

42

12

410

-

-

71

234

2020

2629 26911

-

3
4
5

6

122

دهوك
كويه
هيئة
التعليم
ن
التق� /
ي
اربيل
هيئة
التعليم
ن
التق� /
ي
سليمانية
المجموع

408 4041
426 1522
-

-

ت
المعلوما� ف ي� العراق
المشهد
ي
ـ� الجــدول رقــم ( )3عــدد المكتبــات أ
يبـ ي ّ ن
الكاديميــة والجامعــات والكليــات والمراكــز البحثيــة
ـ� بـ ي ّ ن
الحصائيــات .ف� حـ ي ن
ـ� الجدول
ـال والبحــث العلمــي حســب إ
ي
المرتبطــة بــوزارة التعليــم العـ ي
ف
رقــم (  )4عــدد الجامعــات العراقيــة ي� اقليــم كردســتان.
الجدول رقم (:)3
الجامعات العراقية
ت

الجامعات

عدد المراكز عدد
الكليات

11
 1بغداد
8
 2البرصة
 3الموصل 5
 4المستنرصية 6
 5التكنولوجيا 7
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

الكوفة
تكريت
القادسية
االنبار
النهرين
العراقية
بابل
دياىل
كربالء
ذي قار
كركوك
واسط
هيئة
التعليم
ن
التق�
ي
المركزية

2
1
1
1
3
0
4
2
2
1
1
0
4

24
17
21
11
13
10
11
12
12
6
4
13
9
6
6
7
4
36

عدد
االقسام

عدد
عدد الطلبة نسبة
عدد
ين
التدريس� ف ي� الدراسة
تدريس اىل الطلبة ف ي�
ي
الدراسات
طالب
االولية
العليا

4391 100
1728
61
2548
71
1788
48
بمثابة 832
كليات
549
29
674
41
492
31
596
47
324
13
74
10
648
39
374
33
223
13
245
14
154
18
130
14
2300 280

سنة
التأسيس

63289
32877
26802
39137
13660

15:1
13:1
11:1
22:1
17:1

1956 1556
1963
55
1964 418
1965 225
1975 264

10399
7728
11947
9343
1676
2315
13625
12608
4564
4858
4502
4901
13000

19:1
12:1
24:1
16:1
5:1
31:1
21:1
34:1
21:1
20:1
29:1
38:1
6:1

1987
1987
1987
1987
1988
1989
1991
1999
2001
2001
2002
2002
1969

152
248
52
89
454
83
198
77
4
10
11
18
129
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الجدول رقم ( :) 1
ف
عدد المكتبات ف ي� المدارس ي� العراق ،حسب السنوات ( 2005 ،1988 ،1971و)2013
عدد مكتبات
عدد مكتبات
عدد مكتبات
السنة
المدارس االبتدائية المدارس الثانوية المدارس المهنية
305
648
358
1971
1524
5692
1988
217
1783
2005
2156
7543
2371
2013
ّ
يلــ� طموحــات اعضــاء الهيئــة
دل الجــدول رقــم (  ) 1فان عــدد المكتبــات المدرســية ال ب ي
التدريســية كمــا يظهــر ي� الجــدول رقــم ( ) 2
الجدول رقم ( ) 2
ف
عدد المدارس وطالبها وعدد اعضاء الهيئة التدريسية للمراحل كافة ي� العراق (السنة؟)
المراحل

عدد المدارس

عدد الطالب

ئ
االبتدا�
التعليم
ي
التعليم الثانوي
(المتوسط
والعدادي)
إ
التعليم المه�ن
ي

9115
3138

3507975
1132106

عدد أعضاء الهيئة
التدريسية
165738
65681

234

65377

6636

151

42669

1620

18

6000

369

معاهد إعداد
ين
المعلم�
الكليات المفتوحة

أمــا بالنســبة إىل وجــود المــواد الســمعية والبرصيــة والتقنيــات الحديثــة مــن الحاســبات
أ
الل�ريــة واالتصــال عــن بعــد أي ت
والق ـراص ي ز
االن�نــت والحصــول عــى المعلومــات غـ يـر الــو
رقيــة فحالهــا مختلــف حيــث شــاع اســتخدامها بشــكل واســع وخاصــة بـ ي ن
ـ� اوســاط الشــباب
والطلبــة .لكــن بالنظــر إىل أن ف ي� العــراق مــا يزيــد عــى  12.600مدرســة ابتدائيــة ومهنيــة
ـ�،
وثانويــة  ،وحـ ي
ـوال  4.75مليــون طالب ـاً  ،ومــا يناهــز مــن ربــع مليــون عضــو هيئــة تدريـ ي
الطــاع والتثقيــف لتقديــم خدمــات للع ـراق.
فــان ( )13مليــون مــن هــؤالء بحاجــة إىل إ
120

ت
المعلوما� ف ي� العراق
المشهد
ي
ـر� عــى ت
االن�نــت
البلــدان العربيــة عامــة وبلــدان آســيا خاصــة مــن االرتقــاء بالمحتــوى العـ ب ي
والليــات أ
وعــى الوســائط الرقميــة المختلفــة  ،وتحديــد االسـ تـراتيجيات آ
الكـ ثـر ممــا عليــه �ف
ي
هــذا المضمــار.

مؤسسات المعلومات ف ي� العراق

انتـ شـرت المكتبــات العامــة ف ي� العـراق ف ي� منتصــف الخمســينات مــن القــرن المــا�ض ي عــى اثــر
ف
الدارات بدعــم
الدارات المحليــة للمحافظــات ي� عــام .1945وقــد دأبــت تلــك إ
شت�يــع قانــون إ
ين
ين
ين
الفنيــ� إلدارتهــا وتنظيمهــا
الموظفــ�
وتعيــ�
المكتبــات وتزويدهــا بالكتــب والمجــات
أ
ن
ـ�
ودعمهــا بالمــوال  ،ولكــن تبعيــة تلــك المكتبــات وتذبذبهــا مــا بـ يـ� وزارة الحكــم المحـ ي
ووزارة الداخليــة ممــا جعلتهــا غـ يـر فعالــة ولــم تــؤد خدماتهــا عــى الوجــه المطلــوب عــدا
المكتبــة الوطنيــة ودار الوثائــق والكتــب الـ تـ� تقــدم خدماتهــا للباحثـ ي ن
ـ� مــن االســاتذة والطلبة
ي
وغ�هــم .
ي
بلــغ عــدد المكتبــات ف ي� محافظــة بغــداد  54مكتبــة عامــة و( )176مكتبــة عامــة ف ي� محافظــات
القطــر.
وجــود مكتبــة مدرســية ف� كل مدرســة ينبغــي أن يكــون هــدف وزارة ت
ال�بيــة وخاصــة ف ي� المدرس
ي
الثانويــة ,إذ أن المكتبــة جــزء مكمــل أ
وال�بويــة ت
وال�امــج التعليميــة ت
الــ� تطلــع
هــداف
لل
ب
ي
ن
ن
إليهــا الدولــة واليمكــن تعزيــز المناهــج الدراســية دون أن يتــم التعــاون بـ يـ� أمـ يـ� المكتبــة
ـ� المدرسـ ي ن
الــذي يكــون بالطبــع عضــوا ف� الهيئــة التدريســية وبـ ي ن
ـ� وإدارة المدرســة,وان يتــم
ي
التعــاون مــع مديريــة المكتبــات المدرســية الختيــار المصــادر وحســب توجيهــات المدرســة
والطــاع الواســع وربــط
ومناهجهــا وتطلعــات الطلبــة بحيــث تســمح للطالــب مجــال المقارنــة إ
الموضوعــات الدراســية وذلــك إلعــداد الطالــب لمواجهــة الحيــاة وليصبــح مواطنــا صالحــا
مــدركا لجميــع نواحــي حياتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية  .أن ي ز
تركــر ف ي� أنشــطة
المكتبــة المدرســية عــى توفــر الوســائل وأوعيــة المعلومــات أ
والجهــزة والتكنولوجيــا الحديثــة
ي
يدفــع الطالــب إىل تفهــم أوضــاع بــاده وتاريخهــا وواقعهــا
ف
يل:
أدناه عدد المكتبات ي� المدارس بأنواعها وكما ي
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أ
ـارك ضمــن آليــة تنســيقية جيــدة تتنــاول القضايــا االجتماعيــة
4
 تشــجيع الســلوب ألتشـ يوالقطاعيــة والتنظيميــة.
ت
ـ� تعــد
5
 تشــجيع الجهــود الراميــة إلنشــاء بنيــة تحتيــة لالتصــاالت المعلومــات والـ يحاجــة ملحــة مــن اجــل الربــط ي ن
بــ� المعلومــات وتبادلهــا.
 تشجيع الجهود الهادفة لجعل العراق مركز معلومات إقليمي .6
لقــد ادى التطــور المذهــل ف ي� جميــع المياديــن العلميــة والتقنيــة ومــا صاحبهــا مــن تطــورات
تقنيــة حديثــة ,اىل زيــادة هائلــة مــن حجــم المعلومــات المنشــورة ,وكان لذلــك التضخــم
انعكاســاته المبـ ش
ـا�ة عــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ف ي� كل دولــة ممــا ادى اىل إنشــاء
مؤسســات متخصصــة ف ي� جمــع المعلومــات وتنظيمهــا وتخزينها واسـ تـرجاعها ومن ثــم توصيلها
ف
ـ� ودارسـ ي ن
اىل طالبيهــا مــن باحثـ ي ن
و�
ـ� وصانعــي ق ـرارات وعلمــاء ي
وغ�هــم بالقــدر المناســب ي
الوقــت المناســب ايضــا.

البنية أ
الساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف ي� العراق

ف� بدايــة القرنيـ ي ن
ش
كث� مــن المكتبــات ف ي� المســاجد والجوامع
ـ� التاســع عـ شـر
والع�يــن وجــدت ي
ي
أ
ف
ش
ش
والمكتبــات الخاصــة عنــد البيــوت وال�اف ورسعــان مــا انتــرت المكتبــات ي� المــدن الكبـ يـرة
إىل االقضيــة والنواحــي  ,إن أول مكتبــة أنشــأت ف ي� بغــداد عــام  1920وهــي مكتبــة عامــة
ف
وغ�هــا
وســميت ب(مكتبــة الســام) ثــم توالــت افتتــاح مكتبــات أخــرى ي� الموصــل والبــرة ي
أ
ـال.
مــن مــدن العـراق  ,وكانــت نــواة مجاميــع تلــك المكتبــات عــن طريــق التـ بـرع مــن الهـ ي
ف
ت
الــ� مــرت بها.ولكــن
لقــد فــرض الحصــار
ي
الثقــا� والعلمــي عــى العــراق جــراء الحــروب ي
ث
ن
عزيمــة مــن يعمــل ف ي� مجــال المعلومــات لــم ت ـ ِ عزيمتهــم عــن المواصلــة حيــث عقــدت
المؤتمـرات والنــدوات والحلقــات والملتقيــات ف ي� العديــد مــن التواريــخ منــذ عــام  1995حيــث
ت
ـ� لــم تخــل مــن دور المعلومات.كمــا أجــاز قســم
عقــدت نــدوة ف ي� جامعــة
الموصــل الـ ي
آ
ـ�
المعلومــات والمكتبــات /كليــة الداب رســائل بهــذا الخصــوص هــذا عــى الصعيــد المحـ ي
ـر� والعالمــي هــو التحضـ يـر للقمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات
,أمــا عــى الصعيــد العـ ب ي
أ
أ
ف
الــذي انعقــد ف ي� مرحلتهــا الوىل ي� جنيــف خــال شــهر كانــون الول  ، 2003كمــا عقــدت
أ
ـر� آســيا( اجتماعــا للخـ بـراء
االســكوا ) لجنــة المــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغـ ب ي
حــول تعزيــز المحتــوى الرقمــي العربيــة وذلــك ف� ت
الفــرة مــن  3-5حزيــران  2005ف ي� بيــت
ي
أ
المــم المتحــدة ف� بـ يـروت  ،وكان الهــدف مــن االجتمــاع هــو بحــث أفضــل الســبل لتمكـ يـ�ن
ي
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وللمعلومــات أبعــاد إقتصاديــة وإجتماعيــة وثقافيــة وسياســية مــن خــال المكتبــات ومراكــز
المعلومــات والنظــم فهــي القنــوات لتســويق المعلومــات وتنميــة مصــادر المعلومــات
ـ� والدارسـ ي ن
ـ� والعاملـ ي ن
وإيصالهــا اىل المســتفيدين مــن الباحثـ ي ن
ـ� ف ي� مجــال التنميــة ،وإســتخدام
ف
ت
ت
ـ� تضمنــت برنامجاً
وســائل التقنيــة المتاحــة  ،وبالنســبة لالســراتيجية الوطنيــة ي� العـراق  ،الـ ي
تنمويــا إقتصاديــا وإجتماعيــا شــامال ً وتعتمــد عــى معلومــات مفصلــة ودقيقــة أعــدت تلــك
أ
ـدول بصــورة مشـ تـركة تحــت عنــوان تقويــم إحتياجــات
الدراســة المــم المتحــدة والبنــك الـ ي
الع ـراق وقدمــت اىل مؤتمــر مدريــد .
الســتثمارات ألغ ـراض إعــادة إعمــار الع ـراق بحــدود ( )136مليــار دوالر ،
وقــد قــدرت كلفــة إ
ومــن الممكــن ان نشـ يـر ان عنــارص االسـ تـراتيجية الوطنيــة لــم تتطــرق اىل وضــع اسـ تـراتيجية
اىل سياســات المعلومــات ف ي� القطــر واالهتمــا م بالبنيــة االساســية لتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت  ،وضعــف الدعــم الحكومــي لهــذا القطــاع  ،وهــو مــن اختصــاص وزارة العلــوم
والتكنولوجيــا ف ي� الع ـراق الريــادة ف ي� عمليــة التحــول نحــو تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات .

عنارص السياسة الوطنية للمعلومات

ن
ـو�
تؤكــد عنــارص سياســة المعلومــات الوطنيــة عــى قيمــة المعلومــات وعــى إ
الطــار القانـ ي
والتنظيمــي تل�ويجهــا وأدارتهــا  ،بمــا ف ي� ذلــك دور الحكومــة ف ي� هــذا المجــال  .وتتنــاول هــذه
العنــارص أيضــا السياســة المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة للمعلومــات وتكنولوجيــا المعلومــات
ن
نســا� عنــارص هامــة ف ي� سياســات
بهــدف تطويرهــا وتعــد الجوانــب الثقافيــة والعامــل إ
ال ي
ف
ـدول ي� هــذا المجــال الحيوي
المعلومــات الوطنيــة  ،فضــا عــن أهميــة التعــاون إ
القليمــي والـ ي
ف
الطــار العــام لسياســة المعلومــات الوطنيــة ي� الع ـراق  ،لــذا فــان االطــار العــام
 ،وتعــد إ
لسياســة المعلومــات الوطنيــة يدعــم كل النشــاطات الهادفــة اىل:
ت
ت
ـ� تشــمل التطــورات الحاصلــة ف ي�
1
 تحديــد واســتخدام وتعزيــز المعايـ يـر المشــركة الـ يمجــال تكنولوجيــا المعلومــات.
 تجميــع مصــادر المعلومــات بهــدف اســتغاللها مــن اجــل المســاعدة ف ي� عمليــة صنــع2
القــرار وشــموليته.
الــ� تمنــع تبــادل المعلومــات مــع ت
ت
احــرام مســؤوليات االفــراد
3
 إزالــة الحواجــز يت
الــ� تؤكــد خصوصيــة المعلومــات ووحدتهــا.
والمؤسســات
ي
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ت
االس�اتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات ف ي� العراق

ت
االســراتيجية الوطنيــة العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات ف ي� العــراق مجموعــة مــن
تتضمــن
ت
بــاال� :
االهــداف يمكــن اجمالهــا
ي
 1االســتمرار ف ي� تطويــر البيئــة القانونيــة والتنظيميــة لضبــط وتنظيــم وحمايــة العمــلوالتعامــل ف ي� هــذا المجــال بمــا يتالئــم مــع التطــورات ف ي� مجــال اســتخدام تطبيقــات ونظــم
المعلومــات التكنولوجيــة.
 2تاهيــل المــوارد شالب�يــة واكســابها القــدرة عــى التخطيــط  ،واالدارة  ،والتشــغيل
واالســتخدام االمثــل لتطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
 3تعميــم ثقافــة المعلوماتيــة وتعزيــز القــدرة عــى امتــاك واســتخدام التقنيــاتالحديثــة لــدى فئــات المجتمــع كافــة ومحــو أ
الميــة الحاســوبية.
 4زيادة وتشجيع القدرات البحثية االكاديمية ودعم االبتكار.ش
نــر وتشــجيع ثقافــة اســتخدام وتطويــر برمجيــات المصــادر المفتوحــة(�Open
5-ف
ت
ـ� يمكــن اســتخدامها ي� عمليــات تطويــر حــزم برامجيــات جديــدة.
∗)Sourcesبخاصــة تلــك الـ ي
 6تسهيل الوصول اىل المعلومات واستخدام تاالن�نت لجميع ش�ائح المجتمع .

ال�اكــة الحقيقيــة بـ ي ن
 7تبـ نـ� مفهــوم شـ� القطاعــات الحكوميــة والخاصــة ف ي� مجــال وضــع
ي
وتنفيــذ الخطــط المتعلقــة بنقــل وتوطـ ي ن
ـ� تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات ومصــادر المعرفــة
محليــا.
8-

حماية البيانات الفردية وقواعد البيانات المؤسسية.

9-

حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية.

المعلومات ت
واس�اتيجية التنمية الوطنية ف ي� العراق

ـ� ف ي� كل عمــل ،وعــى فهمهــا وتنظيمهــا وكيفيــة إســتخدامها
تعــد المعلومــات المحــور الرئيـ ي
أ
يتوقــف النجــاح او الفشــل للوصــول اىل الهــداف والغايــات المهمــة  ،فالمعلومــات احــد
أ
السـ تـراتيجية لعمليــة التخطيــط تعتمــد بالدرجــة
القتصاديــة ،ل َن الخطــة إ
مصــادر الـ ثـروة إ
أ
ت
ـ� يتــم ف ي� ضوئهــا إتخــاذ القـرار الســليم الــذي يحقــق
الوىل عــى المعلومــات الصحيحــة الـ ي
النتائــج الصحيحــة .
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ن
االعالم وخدمة ش
الم�وع
الوط� العر ق يا�
ي

ت
ـ� شــهدها العـراق عــى كافــة الصعــد السياســية واالقتصاديــة
تســتدعي التحــوالت الكبـ يـرة الـ ي
ـ� ف ي� ابريــل  2003وجــود حركــة اعالميــة وطنيــة
واالجتماعيــة واالمنيــة بعــد االجتيــاح االمريـ ي
نشــيطة قــادرة عــى اســتيعاب تلــك المتغـ يـرات وفــق اســس واليــات مهنيــة عاليــة  ،نســتطيع
ت
ن
ـ� تمكنــه مــن
مــن خاللهــا بنــاء ع ـراق حــر لــكل العراقيـ يـ� ويمتلــك الوســائل والمؤهــات الـ ي
الصمــود بوجــه التحديــات الجديــدة بكافــة انواعهــا وصورهــا ومفاصلهــا ومــن اجــل اداء
مهامهــا ووظائفهــا المتعــددة ف �،ظــل وجــود حركــة اعالميــة عامــرة ف� المحيطـ ي ن
ـ� االقليمــي
ي
ي
ـدول ،اذ اضحــت عمليــة مناقشــتها امــر صعــب المنــال بالنســبة للمؤسســات االعالميــة
والـ ي
ووســائل االعــام العراقيــة الفتيــة اذ شــهدت الفـ تـرة مــا بعــد نيســان  ، 2003انتشــار وســائل
االعــام واالتصــال الجماهـ يـري بشــكل منقطــع النظـ يـر حيــث ازدادت ف ي� فضائها الواســع مئات
الصحــف والمطبوعــات والفضائيــات واالذاعــات ت
االلك�ونيــة وقــد ســاعد ذلــك تخصيــص
مليــار دوالر مــن قبــل الحكومــة االمريكيــة عــام  2004لدعــم القطــاع االعالمــي العــر ق يا�
ف� اطــاق كــم هائــل مــن الفضائيــات – االذاعــات – الصحــف – المواقــع ت
االلك�ونيــة وكان
ي
ف
ش
اهتمــام الحكومــات المتعاقبــة لبنــاء مــروع اعالمــي هدفــه التغطيــة االخباريــة ي� وســائل
االعــام المرئيــة والمســموعة والمطبوعــة وابـراز القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية
ت
ت
ش
ـ�
ـ� يمــر بهــا البلــد واالهتمــام باالعــام الهــادف �يطــة طــرح االفــكار وتوفـ يـر المــوارد الـ ي
الـ ي
مــن شــأنها ان تســاعد وســائل االعــام المحليــة وتوفـ يـر التغطيــة المتعمقــة للقضايــا المحليــة
تز
ـ� يتفاعــل المواطــن مــع الوســيلة االعالميــة .
وااللــرام بواقعيــة الحــدث لـ ي
ـياس الجديــد
فقــد شــهد تجربــة اعالميــة غـ يـر مســبوقة نتيجــة لتغـ يـر فلســفة النظــام السـ ي
ت
ـ� اقرهــا الدســتور ف ي� المــادة ( )2مــن
القائــم عــى حريــة التعبـ يـر والممارســات الديمقراطيــة الـ ي
المبــادئ االساســية اوال ً والفقــرة ب -اليجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة
امــا المــادة ( )36مــن الدســتور تكفــل الدولــة بمــا ال يخــل بالنظــام العــام واالداب
التعب� عن الرأي بكل الوسائل
اوال :حرية
ي

ثانيا :حرية الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم ش
والن�

ثالثا  :حرية االجتماع والتظاهر السلمي وتنظيم بقانون
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ـال «عــر المعلومــات»
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،ومــن ثــم أطلــق عــى العــر الحـ ي
باعتبــار ان المعلومــات هــي أبــرز عالماتــه الممـ ي ز
ـرة .
فالمجتمــع آ
الن ،كمــا ي ـراه العديــد مــن المراقبـ ي ن
ـ� هــو «مجتمــع المعلومــات» وهــو البديــل
الجديــد «للمجتمــع الصناعــي» الــذي عايشــناه معظــم القــرن ش
الع�يــن ،والدليــل عــى هــذا
االســتنتاج هــو حقيقــة ان العمــل ف ي� مجــال المعلومــات  information occupationقــد زادت
ـوال  ،30٪ومــن ناحيــة أخــرى تناقــص
نســبته مــن  ،10٪مــن حجــم القــوى العاملــة اىل حـ ي
حجــم العمالــة ف ي� المهــن الزراعيــة اىل اقــل مــن  4٪فقــط.
وواكــب العـراق الطفــرة المعــارصة ف� نمــو وتكاثــر المعلومــات ت
ال� ينهــل منها الفــرد والمنظمة
ي
ي
ف
عــى حــد ســواء ،ترويــج تطــورات تكنولوجيــة متقدمــة للتحكــم ي� المعلومــات وتجميعهــا
واخ�انهــا واسـ تـرجاعها ونقلهــا واســتخدامها ،ومــن امثلــة هــذا الحاســبات آ
ومعالجتهــا ت ز
الليــة
او اجهــزة الكمبيوتــر بــكل اجيالهــا ،وتقنيــات المصغـرات الفيلميــة ،ووســائل االتصــاالت عــن
بعــد ،وتزاوجهــا وارتباطهــا معــا ف ي� اطــار مــا نطلــق عليــه «تكنولوجيــا المعلومــات».

شبكة ت
االن�نت ووسائل االعالم:

االن�نــت تاثــرا ف� أ
احدثــت تكنولوجيــا ت
الوســاط االعالميــة كســابقاتها من االكتشــافات الجديدة
ي ي
ت ف
و� نهايــة االمــر حافظــت كل وســيلة عــى شــخصيتها
االتصــال
ف ي� الميــدان
ي
والمعلومــا� ،ي
ي
وقوتهــا وشــعبيتها ..
ف� الصناعــة االعالميــة ت
االن�نــت احدثــت ثــورة عارمــة ف ي� عالــم الصحافــة العراقيــة حيــث ان
ي
غالبيــة الصحــف لجــأت لحجــز موقــع ف� الشــبكة ،وتقديــم الصحيفــة اىل القـراء عـ بـر ت
االن�نت
ي
�ض
وهــذه التقنيــة الجديــدة تحتــم بطبيعــة الحــال عــى الصحــف ورة االبــداع واالبتــكار
ن
ـ� ان الشــبكة فرضــت منطقــا جديــدا
والخـ فـروج عــن المألــوف وتجنــب التقليــدي ،هــذا يعـ ي
غـ يـر � العمــق ميــدان صناعــة االخبــار وتبادلهــا ،وللعلــم فــإن شــبكة ت
االن�نــت تحتــوي عــى
ي
اكـ ثـر مــن 134مواقــع لجرائــد ورقيــة و 47مجلــة مطبوعــة باالضافــة اىل االالف مــن المواقــع
ت
االلك�ونيــة المختلفــة ف ي� مختلــف انحــاء الع ـراق .
والصحافــة العراقيــة اصبحــت تهتــم أكـ ثـر فاكـ ثـر بالتحليــات والدراســات والتعليقــات الجادة
ف
ت
ت
ـ� تتطلــب تعمقـاً
فوتعــد االن�نــت مص فــدراً ووســيلة مهمــة ي� فخدمــة هــذه االنــواع الصحفيــة الـ ي
� التحليــل وغـزارة � المعلومــات ،وقــوة � االقنــاع والتأثـ يـر ،فشــبكة ت
االن�نــت تحتــوي عــى
ي
ي
ي
مئــات الصحــف والمجــات ومحطــات االذاعــة والتلفزيــون ووكاالت االنبــاء ،كل هذه الوســائط
ت
ـ� تبحــث عنهــا الصحيفــة لتقديمهــا للجمهــور .
تعــد روافــد مهمــة للمعلومــات الـ ي
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ت
المعلوما� ف ي� العراق
المشهد
ي

ت
المعلوما� ف ي� العراق
المشهد
ي
االم� الفيصل
عبد ي
يشــكل العلــم والمعرفــة ركـ ي ز
ـرة اساســية مــن ركائــز النمــو والتطــور الي بلــد مــن البلــدان
حيــث تعتـ بـر المعلومــات احــدى الجوانــب الرئيســية والمهمــة ف ي� بنــاء العلــم واثـراء المعرفــة،
اضافــة اىل كونهــا اداء مهمــة تســاعد ف ي� عمليــة اتخــاذ القـرارات وعليــه فــان فشــل وانجــاح أي
منظمــة اداريــة ف ي� تحقيــق اهدافهــا يبقــى مرهونــا عــى صحــة ومصداقيــة ودقــة المعلومــات
ت
الــ� تســاهم ف ي� عمليــة صياغــة واتخــاذ القــرارات مــن قبــل االدارات العليــا وهــذا بــدوره
ي
كان الدافــع االســاس للعديــد مــن دول العالــم ف� اعطــاء االهتمــام ت ز
الم�ايــد ورصــد مبالــغ
ي
ي
لغــرض تأمـ ي ن
ـ� حصولهــا عــى الملعومــات.
والع ـراق لــم يكــن بمعــزل عــن دول العالــم اذ يشــهد تحــوال جذريــا عــى جميــع االصعــدة
والمياديــن وكان ف ي� مقدمــة هــذه التحــوالت هــو التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الــذي يشــهده
العـراق وتعتـ بـر المكتبــات ومراكــز البحــوث واســتطالعات الـرأي العــام هــي المعـ ي ن
ـ� الحيــوي
الــذي ال ينضــب والرافــد المتدفــق المــداد الحركــة العلميــة والتكنولوجيــة بــكل مقومــات
ق
ـر� .
التقــدم والـ ي
ت
ـا� ف ي� العـراق كونــه مشــهد يتشــكل ف ي� بلــد
وقــد ال نســتطيع االلمــام باطـراف المشــهد المعلومـ ي
يتحــول اىل اســتخدام المعلومــات ف ي� كل مفاصلــه بشــكل رسيــع وعميــق ف ي� ظــل اســتخدام
عــام للتكنولوجيــا باحــدث اجيالهــا وبشــبكة ت
ان�نــت مفتوحــة مــن دون قيــود .
فكلمــا تطــورت المجتمعــات ،وتعقــدت أســاليب الحيــاة تراكمــت المعلومــات ،واتســع نطــاق
اســتخدامها ،وبالتــال تــزداد حاجاتنــا اىل المزيــد مــن المعلومــات ت
الــ� تســاعدنا ف ي� اتخــاذ
ي
ي
الق ـرارات الســليمة ،فالمعلومــات مــورد ال ينضــب ،وعنــر ال غـ نـى ألي مجتمــع أ
ولي فــرد.
اليقــاع ،أملتهــا احتياجــات
وقــد تعــرض مجــال «المعلومــات» لتطــورات حيويــة رسيعــة إ
ف
حضاريــة ،وصاحبتهــا ثــورة تكنولوجيــة أبــرزت دور المعلومــات كركـ ي ز
ـرة أساســية ي� مختلــف
أوجــه النشــاط إ ن
ـاس فعــال يشــكل جــزءاً ال يتج ـزأ مــن خطــط وبرامــج
النسـ ي
ـا� ،ومــورد أسـ ي
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جوردي تورنت
ـ� عــى ت
المدرسـ ي ن
العالميــة
أن تكــون حلقــات العمــل هــذه تمهيــداً بل�نامــج تدريــب
ال�بيــة إ
ّ
ت
ـ� تعمــل بنشــاط
والمعلوماتيــة ف ي� المنطقــة .نحــن نرحــب بجهــود الكثـ يـر مــن
المنظمــات الـ ي
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة ف� منطقــة الـ شـرق أ
عــى تعزيــز ت
الوســط وإفريقيــا ،وقــد ذكرنــا
إ
ي
الكثــر منهــا ف� مقدمــة هــذا الصــدار والتقاريــر الــواردة فيــه .يفهــم برنامــج أ
المــم المتحــدة
إ
ي
ي
الفـراد الذيــن يتمتعــون بثقافــة إعالميــة هــم أقــل عرضــة لنأ
لتحالــف الحضــارات جيــداً أن أ
ف
العالميــة عــى رســائل قــد تكــون
يتــم إبعادهــم بشــكل عنيــف عنــد العثــور ي� خياراتهــم إ
مهينــة لعقيدتــه أو عقيدتهــا .المواطــن الــذي يتمتــع بثقافــة إعالميــة قــادر عــى خلــق الفــرص
الســباب ،قــام برنامــج أ
للدخــول ف� محادثــة ،وليــس ف� مواجهــة عنيفــة .لهــذه أ
المــم المتحــدة
ي
ي
ت
العالميــة عــى أنهــا مبــادرة تعليميــة ال بــد
لتحالــف الحضــارات منــذ نشــأته ،بتعريــف ال�بيــة إ
أ
ف
ول لفريــق برنامــج تحالــف
مــن دعمهــا وتشــجيعها ،كمــا هــو مذكــور بوضــوح ي� التقريــر ال ي
الحضــارات رفيــع المســتوى)x(.

مالحظات:
i

لل�وفسور سامي طايع من جامعة القاهرة
شكر خاص ب

النفيس من جامعة سيدي محمد بن عبدالله
لل�وفسور عبد الحميد
ii
شكر خاص ب
ي
التالhttp://milunesco.unaoc.org/unitwin :
 iiiالرجاء زيارة الرابط ي
و www.unesco.org/new/en/gapmil
آ
عدل رضا؛
 ivيتضمن
المدربون الخرون كال ً من :أيمن بردويل؛ يوسف عمر؛ فؤاد حلمي؛ ي
ف
الشا�؛ دريسيا شويت؛ خالد عطيل؛ راوية الحميدان؛ أحمد المهندي؛
حسن عماد؛ أمل
ي
محمد فوبار؛ صفيانا الحمدي؛ محمد عزمي؛ يوسف بن عبد الرزاق.
التالhttp://www.unesco.org/new/en/communica� :
v
الرجاء زيارة الرابط ي
tion-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers
التالhttp://www.dc4mf.org/en/content/media-litera� :
 viiالرجاء زيارة الرابط ي
cy-another-vision-teaching
 viiشكر خاص اىل محمد سامي عبد الرؤوف ونورا س .عبد الرؤوف محمد (القاهرة)
ومحمد فوبار (فاس) لدعمهم هذا البحث
التال:
 viiiالرجاء زيارة الرابط ي
http://www.adweek.com/news/television/infographic-look-kids-media-consumption-163087
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ت
ن
ـ� اقتبــاس ألن الشــباب
«مشــاهدة التلفزيــون» .أضــع عبــارة «مشــاهدة التلفزيــون» بـ يـ� عالمـ ي
اليــوم ال يشــاهدون التلفزيــون فقــط (لــم يعــد هــذا الجمهــور المأســور والمفتــون بالشاشــة
ف
العالم
ال تن�نــت) ،فهــو يســتهلك أشــكاال ً أخــرى مــن وســائل إ
الــذي كان عليــه ي� عــر مــا قبــل إ
أثنــاء مشــاهدة التلفزيــون .وجدنــا أن نحــو  16بالمائــة مــن الشــباب ف ي� فــاس والقاهــرة ممــن
ـ�  4اىل  6ســاعات يومي ـاً ف� تصفــح ت
شــاركوا ف� االســتبيان ،يقضــون مــا بـ ي ن
االن�نــت .ويشــاهد
ي
ي
ت
القصــرة مــن هواتفهــم
الرســائل
ويرســلون
نــت
ن�
ال
تصفحهــم
أثنــاء
التلفــاز
الشــباب
إ
ي
ف
ألصدقائهــم ،والبعــض منهــم يســتمع اىل الموســيقى أيضـاً ي� الوقــت عينــه .هــذا مــا يســمى
بظاهــرة تعــدد المهــام :الوســائط المتعــددة (المنصــات المتعــددة ،والشاشــات المتعــددة)
ف
ت
الشــارة إىل أن هــذه الظاهــرة تتكــرر عــى الصعيــد
ـ� تســتخدم ي� وقــت واحــد .تجــدر إ
الـ ي
العــام ( .)ixكمــا
العالمــي؛ إذ تشــهد بلــدان أخــرى تفاعــات مماثلــة للشــباب مــع وســائل إ
أظهــرت الدراســة أن الشــباب مــن فــاس والقاهــرة يقومــون بتحميــل الصــور و  /أو الفيديــو
ت
ـ� يختارونهــا مــرة واحــدة عــى
عــى صفحتهــم الخاصــة عـ بـر مواقــع التواصــل إ
الجتماعــي الـ ي
القــل ف� أ
أ
ف
الســبوع ،فيمــا يفعــل نحــو  31بالمائــة منهــم ذلــك بشــكل يومــي .ي� فــاس ،يقــوم
ي
نحــو  30بالمائــة مــن الشــباب بإرســال أكـ ثـر مــن  10رســائل قصـ يـرة إىل أصدقائهــم كل يــوم.
ف ي� المقابــل ،يقــوم  16بالمائــة منهــم بالتحــادث مــع أف ـراد أرستهــم مــرة واحــدة فقــط ف ي�
أ
الســبوع .كمــا يق ـض نحــو  40بالمائــة مــن الشــباب ف� كلتــا المدينتـ ي ن
ـ� حــواىل  30دقيقــة أو
ي
ي
أقــل ف� اليــوم ف� إنجــاز فروضهــم المدرســية؛ ف� حـ ي ن
ـ� أن ربــع هــذا العــدد فقــط يقـرأ كتابـاً
ي
ي
ي
ف
العــام مصلحــة كبـ يـرة ي� تنميــة الشــباب مــن
كل يــوم .مــن الواضــح إذاً أن لــدى وســائل إ
الناحيــة االجتماعيــة وكذلــك ف ي� تشــكيل ّكل مــن هويتهــم وشــخصيتهم .إذ أنــه مــن خــال
العالميــة وإنتاجهــا يمكــن للشــباب أن يبنــوا شــخصيتهم االجتماعيــة ،وأن
اســتهالك المــواد إ
آ
يبنــوا فهمهــم ألنفســهم ،ولمجتمعهــم ،والعالــم بــأرسه ،وفهمهــم «للخــر».
لــكل هــذه أ
الســباب المذكــورة أعــاه ،ال بــد مــن إدمــاج ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي�
ال�بيــة إ
ف
ـ�
المناهــج الدراســية إ
اللزاميــة ي� المــدارس المتوســطة والثانويــة .رسرنــا كثـ يـراً لتمكــن ممثـ ي
ف
ت
�ض
ار� ت
ال�بيــة والتعليــم ي� المغــرب ومــر الحا يــن أثنــاء حلقــات العمــل مــن فهــم
وز ي
نطــاق وأهميــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة .ونأمــل أن يكونــوا قــد نقلــوا اىل رؤســائهم
ال�بيــة إ
المعلومــات والمعرفــة ت
الــ� ســيتم تطويرهــا قريبــاً وإدراجهــا ف ي� السياســات التعليميــة
ي
بال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة فحســب ،بــل أ
الجديــدة الـ تـ� ال تكتفــي باالعـ تـراف ت
الهــم
إ
ي
مــن ذلــك ،تقــوم بإدراجهــا ف ي� المناهــج الدراســية ف ي� بلدانهــم .وإذ نقـ ّـر بأهميــة الحاجــة اىل
ـ� عــى مفاهيــم ت
المدرسـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة ،نأمــل أيض ـاً
تدريــب الكثـ يـر مــن
ال�بيــة إ
ّ
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39%

استخدام الهاتف المحمول
أل ش�طة الفيديو
30%
13%
استخدام الهاتف الخليوي
القص�ة  -أك�ث من
للرسائل ف ي
 10رسائل ي� اليوم
25%
21%
قراءة الكتب ،كل يوم
قراءة الكتب ،مرة واحدة �ف
ي
الشهر
34%
10%
9%
16%
الواجبات المدرسية ،أقل من
 15دقيقة ف ي� اليوم
34%
25%
الواجبات المدرسية ،نحو 30
دقيقة ف ي� اليوم
لقاء مع أ
30%
57%
الصدقاء بعد
المدرسة ،كل يوم
لقاء مع أ
44%
8%
الصدقاء بعد
المدرسة ،مرة واحدة ف ي�
االسبوع
أ
16%
22%
التحادث مع الرسة ،ومرة
واحدة ف� أ
السبوع
ي
أ
12%
20%
التحادث مع الرسة ،مرة
واحدة من ي ن
ح� اىل آخر
مالحظــة :بلــغ عــدد المسـ ي ن
ـتطلع� ف ي� المغــرب  201طالبـاً و  233طالبـاً آخـراً مــن القاهــرة .كان
ف
ـتطلع� بـ يـ�ن
ين
ن
والنــاث متعــادالً ،بنســبة  ،50/50ي� حـ يـ� تراوحــت اعمــار المسـ
تمثيــل الذكــور إ
 10و 20ســنة.
نقــر أن التلفزيــون ال يــزال الوســيلة المفضلــة لــدى هــؤالء
عنــد تفحــص
نتائــج البحــثّ ،
ف
ث
ن
الشــباب ،إذ أن أكــر مــن  60بالمائــة مــن الشــباب ي(� القاهــرة وفــاس) يقضــون مــا بـ يـ� ســاعة
اىل  3ســاعات يوميـاً ف� مشــاهدة التلفزيــون .ف� حـ ي ن
ـ� أن  18بالمائــة منهــم ف ي� القاهــرة يقضــون
ي
ي
مــا بـ ي ن
ـ�  4اىل  6ســاعات يوميـاً أمــام شاشــة التلفزيــون .وهــم ال يختلفــون عــن الشــباب مــن
ف
نفــس الفئــة العمريــة � بلــدان أخــرى .وأفــادت دراســة نيلســن الـ ت
ـ� نـ شـرت عــام  2015أن
ي
ـمالية مــن نفــس العمــر يشــاهدون التلفزيــون يبمــا معدلــه  2.8ســاعة �ف
الشــباب ف ي� أمـ يـركا الشـ
ي
اليــوم ( .)viiiونظـراً لكــون هــذا الرقــم حســاباً تقريبيـاً ،يمكننــا أن نســتنتج أن  18بالمائــة عــى
ـ� أ
أ
ال يم�كيـ ي ن
القــل ،إن لــم يكــن أكـ ثـر ،مــن المراهقـ ي ن
ـ� يقضــون أيضـاً  4اىل  6ســاعات يوميـاً ف ي�
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80%
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الجــدول  :1اســتخدام وســائل االعــام بـ ي ن
ـ� فئــة الشــباب ف ي� مــر والمغــرب 15 – 2014
(بالنســبة المئوية)
الشباب ما ي ن
فاس ،المغرب
القاهرة ،مرص
ب�  10-20سنة
62%
67%
مشاهدة التلفزيون من 1اىل
 3ساعات ف ي� اليوم
11%
18%
مشاهدة التلفزيون من  4إىل
 6ساعات ف ي� اليوم
4%
13%
ال تن�نت من المدرسة
تصفح إ
ن
ت
ز
32%
65%
الن�نت من الم�ل
تصفح إ
ت
16%
39%
الن�نت باستخدام
تصفح إ
الهاتف الخليوي
38%
45%
ال تن�نت من ساعة اىل
تصفح إ
ف
 3ساعات ي� اليوم
15%
16%
ال تن�نت من  4اىل 6
تصفح ف إ
ساعات ي� اليوم
استخدام ت
36%
90%
االن�نت لتصفح
وسائل التواصل االجتماعي
والتسلية
ت
5%
15%
استخدام االن�نت للحصول
عىل أ
الخبار
تحميل الصور ش
49%
78%
وأ�طة
الفيديو عىل وسائل التواصل
االجتماعي
ش
7%
31%
تحميل الصور وأ�طة
الفيديو عىل وسائل التواصل
االجتماعي ،كل يوم
تحميل الصور ش
40%
42%
وأ�طة
الفيديو عىل وسائل التواصل
االجتماعي ،مرة ف� أ
السبوع
ي
70%
92%
اقتناء هاتف خليوي
90%
80%
استخدام الهاتف الخليوي
للصور
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النصــوص المطبوعــة) لــم تعــد تعتــر مهــارات كافيــة أ
ـ� مشـ ي ن
للفـراد لــ� يكونــوا مواطنـ ي ن
ـارك�
ب
ي
ونشـ ي ن
ـط� ف ي� المجتمعــات المعــارصة .وخــال حلقــات العمــل ،تــم التأكيــد أيضاً عــى أن مجرد
مدونــة،
تدريــس «مهــارات التكنولوجيــا الرقميــة» (كيفيــة اســتخدام جهــاز كمبيوتــر ،إنشــاء ّ
ـر أ
الســاس ،ومــا إىل ذلــك) ال يدخــل ف� إطــار تعليــم ت
ت
ال�مـ ي ز
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ي
ي
ت
العالميــة ،وإدخــال
بحــد ذاتــه .إن تطويــر مهــار
ـ� تطبــق عــى الرســائل إ
ات التفكـ يـر النقــدي الـ ي
أ
ف
العالمــي للحــداث التاريخيــة ي� الدراســات االجتماعيــة ،وتشــجيع الطــاب
تحليــل التمثيــل إ
أ
العالميــة الخالقيــة ذات الصلــة ،الــخّ ...كل مــا ســبق يش ـكّل جــزءاً مــن
عــى إنتــاج الرســائل إ
تعليــم ت
العالميــة والمعلوماتيــة.
ال�بيــة إ
ال بــد مــن التوضيــح أن ت
العالميــة والمعلوماتيــة تجســد بأشــكال عــدة «العلــوم
ال�بيــة إ
أكــر مــن «التكنولوجيــا» ،وأن تعليــم ت
النســانية» ث
العالميــة والمعلوماتيــة هــو
ال�بيــة إ
إ
ف
النســانية ي� إطــار تعليمــي ،يميــل حاليــاً إىل
منصــة جيــدة إلعــادة تقديــم الموضوعــات إ
إعطــاء أ
الولويــة للعلــوم والتكنولوجيــا عــى الفلســفة والتاريــخ والدراســات االجتماعيــة �ف
ي
أنحــاء العالــم .خــال حلقــات العمــل ايض ـاً ،تمــت مناقشــة مســائل مختلفــة ،مثــل ســلطة
الدولــة ،ومراقبــة وســائل العــام ،وحريــة التعبــر ،المســؤوليات أ
ين
للمواطنــ�
الخالقيــة
إ
ي
ف
ـ� إعالميـ ي ن
بصفتهــم منتجـ ي ن
ـ� ،والرقابــة ،وخطــاب الكراهيــة ي� وســائل التواصــل االجتماعــي،
ت
الــ� تعرفهــا دول معينــة
ومــا إىل ذلــك .نظــراً أ للحــركات السياســية واالجتماعيــة الصعبــة ي
المدرسـ ي ن
ـ� عــن مخاوفهــم مــن أن يتـ ّـم
ف ي� منطقــة الـ شـرق الوســط وإفريقيــا ،عـ ب ّـر بعــض
ّ
تفسـ يـر قيامهــم بتعليــم ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� مدارســهم عــى أنــه شــكل مــن
ال�بيــة إ
أشــكال النشــاط االجتماعــي ذات تداعيــات سياســية يمكــن أن تعــرض للخطــر ســامة طالبهــم
ومســتقبلهم .وقــال آخــرون إنــه عــى الرغــم مــن أن التعليــم الحقيقــي ت
العالميــة
لل�بيــة إ
والمعلوماتيــة ينطــوي عــى بعــض جوانــب النقــد االجتماعــي ،فمــن الصحيــح أيضـاً أن تعلــم
الق ـراءة والكتابــة هــو بالفعــل عمــل ســياس  .بهــذا المعـ نـى ،فــإن تعليــم ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
ـياس» ممــا هــو عليــه تعليــم القـراءة
والمعلوماتيــة ليــس تعليمـاً مختلفـاً عــن «النشــاط السـ ي
والكتابــة – إال أنــه طريقــة أفضــل وأكـ ثـر قابليــة للتطبيــق ،لتعليــم «مهــارات القـراءة والكتابة»
ف ي� العالــم الوثيــق االرتبــاط باالعــام الــذي نعيــش فيــه.

استبيان حول استخدامات وسائل االعالم

المدرسـ ي ن
ـ� توزيــع اســتبيان ف ي� صفوفهــم ،بهــدف تقييــم
ف ي� نهايــة حلقــات العمــلُ ،طلــب مــن
ّ
العالميــة لطالبهم.
العــادات إ
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جوردي تورنت
ف� نوفمــر  2013وف�ايــر  ،2014نظــم برنامــج أ
المــم المتحــدة لتحالف الحضــارات ()UNAOC
ب
ب
ي
ف
ت
ت
ن
للمدرسـ يـ� ي� القاهــرة ،بمــر ،وفــاس،
ـة
ـ
والمعلوماتي
ـة
ـ
عالمي
ال
ـة
ـ
بي
ال�
ـول
ـ
ح
ـل
ـ
عم
ـ�
ـ
حلق
إ
ّ
ي
ف
ف
و� المغرب ،جامعة ســيدي
ـ� ي� مــر هــو جامعة القاهــرة ( ،)iي
بالمغــرب .كان المنظــم المحـ ي
ف
ت
ن
العالميــة
محمــد بــن عبــد اللــه ( .)iiكانــت الجامعتــان ش�يكتـ يـ� ي� الشــبكة الجامعيــة لل�بيــة إ
والمعلوماتيــة والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات ( )MILID Networkوتحظــى بدعــم اليونيســكو وبرنامــج
أ
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات .)iii( .وقــد تمكنــت الجامعتــان مــن الحصــول عــى دعــم
ال�بيــة والتعليــم ف� بلدهمــا ،أ
ومشــاركة وزارة ت
المدرسـ ي ن
ـ�
المــر الــذي ســاهم بتســهيل مشــاركة
ّ
ي
مــن المــدارس المتوســطة والثانويــة ف� التدريــب عــى ت
العالميــة والمعلوماتيــة خــال
ال�بيــة إ
ي
حلقــات العمــل هــذه (الـ تـ� يمكــن اعتبارهــا فرصــة للتطويــر المهـ ن
ـ�) .ومــن أبــرز الـ شـركاء
ي
ي
آ
الخريــن ف� حلقــات العمــل تلــك ،نذكــر اليونســكو؛ ومركــز الدوحــة لحريــة العــام ،و� ،ف
إ
ي
ي
ت
ـ� نظمــت ف ي� فــاس ،منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشـ تـركة (.)iv
مــا يتعلــق بحلقــات العمــل الـ ي
ف
ف
ف
ت
ـ�
مدرسـاً ي� القاهــرة و ّ 27
وقــد شــارك مــا مجموعــه ّ 36
مدرسـاً ي� فــاس؛ ي� حلقــات العمــل الـ ي
ـ� مــن حلقــات العمــل هــذه إدخــال مفاهيــم
نُظمــت باللغــة العربيــة .وكان الغــرض الرئيـ ي
ت
ن
للمدرسـ يـ� ،باســتخدام النســخة العربيــة مــن
العالميــة والمعلوماتيــة وإطــار عمــل
ال�بيــة إ
ّ
«منهــج ت
للمدرسـ ي ن
بالضافــة اىل
العالميــة والمعلوماتيــة
ـ�» الخــاص باليونســكو ( ،)vإ
ال�بيــة إ
ّ
ت
ـ� حــول ت
المــوارد التدريبيــة المتقدمــة للمدرسـ ي ن
ـ� يقدمهــا
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة الـ ي
المدرسـ ي ن
ـ�
العــام( .)viوقــد ش ـكّلت حلقــات العمــل فرصــة لمعظــم
مركــز الدوحــة لحريــة إ
ّ
أ
أ
ت
العالميــة
لــ� يناقشــوا لول مــرة المفاهيــم الرئيســية والركائــز الساســية لتعليــم ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة ،وليفهمــوا أن المفاهيــم التقليديــة لمعرفــة الق ـراءة والكتابــة (كتابــة وق ـراءة
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لوس نسيبة ومحمد أبو عرقوب
ي
ف
ف
�و
 ي� قطاع غزة ي،2015  مايو ويونيو عام، كخطوة هامة نحو إعداد قواعد السلوكIxxiii
الضفة الغربية
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/introducing_best_practices_for_code_of_conduct_and_ethics_among_journalists/#.
VZrKR6bvs7A
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ال�بية العالمية والمعلوماتية ف� أ
لمحة عامة عن ت
الرا�ض ي الفلسطينية المحتلة
إ
ي
يرجى االطالع عىل الرابطhttp://unispal.un.org/pdfs/ESASept06.pdf :
الدول  .تحليل قطاع التعليم  ،2006الصفحة  28و 29
مجموعة البنك
ي
xix
 Ixxفشــل محاولــة للعمــل مــع «تويــغ» ،وهــي مؤسســة تعليميــة مبتكــرة ومقرهــا بريطانيــا
تتــوىل إنتــاج أفــام تعليميــة مدتهــا ثــاث دقائــق لتوضيــح واســتكمال المناهــج الدراســية
الخاصــة بالمــدارس الثانويــة وتعزيــز بيئــة الصــف .وتأمــل «تويــغ» ف ي� العمــل مــن خــال
افالمهــا ف� المــدارس الفلســطينية ،لكنهــا لــم تتمكــن مــن البــدء بذلــك ت
حــى ،اذ اظهــرت
ي
أ
ت
الن�نــت لعــرض الفــام خــال الفصول الدراســية.
االختبــارات ،ان المــدارس تفتقــر اىل قــدرة إ
اس�اتيجية اليونسكو ف� مجال ت
ت
العالمية والمعلوماتية – كما هو مذكور سابقاً
Ixxi
ال�بية إ
ي
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ Ixxii
media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-me/dia-and-information-literacy
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-informa/tion-literacy
وبالنسبة للخطط:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/gapmil_framework_and_plan_of_action.pdf
ف
 Ixxiiiكخطــوة هامــة نحــو إعــداد قواعــد الســلوك ،مايــو ويونيــو عــام  ،2015ي� قطــاع غــزة
ف
و� الضفــة الغربيــة
ي
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/introducing_best_practices_for_code_of_conduct_and_ethics_among_journalists/#.
VZrKR6bvs7A
اس�اتيجية اليونسكو ف� مجال ت
ت
العالمية والمعلوماتية – كما هو مذكور سابقاً
Ixxi
ال�بية إ
ي
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ Ixxii
media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-me/dia-and-information-literacy
وبالنسبة للخطط:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/gapmil_framework_and_plan_of_action.pdf
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( https://www.youtube.com/watch?v=EWTFunqqicEالهوية الزرقاء والهوية الخ�ض اء)
(الن� صموئيل)
 http://www.youtube.com/watch?v=48W2j1sN8Ag&feature=youtu.beب ي
النسانية التفاصيل حول هذه  -كيف أنه ت
وح�
 Iixتعطي تقارير مكتب تنسيق الشؤون إ
قبل عملية «الجرف الصامد» االرسائيلية ،كان هناك نقص بنسبة  200مدرسة ف ي� قطاع غزة.
https://www.ochaopt.org/documents/gaza_mira_report_9september.pdf
Ix
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Ixi

اليونسكو  -المرجع نفسه

http://www.pij.org/policypapers/PETMed_PolicyPaper.pdf Ixii
أ
 Ixiiiالمرحلة الثانية من هذا ش
ورو� ،عملت فقط
الم�وع ،الممول
أيضاً من قبل االتحاد ال ب ي
ين
الرس ي ن
المعلم�.
ائيلي� ،وشملت وضع دليل تدريب
مع إ
/http://meet.mit.edu Ixiv
 Ixvخارج نطاق هذا الفصل ،تقدم تقارير المنظمات يغ� الحكومية مثل منتدى شارك
الشبا� عىل معلومات إضافية:
بي
www.youthpolicy.org/national/Palestine_2009_Youth_Study.pdf
http://unesdoc.unesdoc.org/images/0019/001929/192971a.pdf Ixvi
 Ixviiشارك ،الصفحة 23
 Ixviiiال يملــك الكثـ يـر مــن المــدارس المختـ بـرات« .وعــى الرغــم مــن النجــاح الشــامل الــذي
أ
ت
ن
ـ�
ـطي� الجديــد ،فــإن الدلــة الـ ي
ال يمكــن إنــكاره لعمليــة تصميــم وتطويـ أـر المنهــاج الفلسـ ي
تــم جمعهــا خــال الســنوات القليلــة الوىل مــن التنفيــذ تكشــف عــن مشــكلة خطـ يـرة هــي
ـ� وأوليــاء أ
والمدرسـ ي ن
المــور والطــاب
«الحمولــة الزائــدة» .ويتفــق ّكل مــن مديــري المــدارس
ّ
ين
والم� ي ن
ش
المدرســ� عــى أن المنهــج الجديــد هــو «طويــل جــد ًا» و «متطلــب
ومــدر�
فــ�
بي
جــداً» .وتتعــرض فــرص التعلــم للتقويــض عندمــا يكــون هنــاك وقــت قليــل مخصــص لكثـ يـر
مــن الموضوعــات الرئيســية؛ كمــا ان حقيقــة أن المدرسـ ي ن
ـ� والطــاب يمــددون طوع ـاً وقــت
الدراســة ف ي� بعــض المــدارس ليتمكنــوا مــن تغطيــة المنهــاج.
إن النهــج التقليــدي الــذي يلقــي الضــوء عــى الحقائــق والمعرفــة الوصفيــة والنظريــة المجردة
ال ت
يــرك مجــاال ً ف ي� المناهــج أو وقتــاً ف ي� الفصــول الدراســية ،لتنميــة المهــارات المعرفيــة
والمواطنــة المطلوبــة مــن الخريجـ ي ن
ش
والع�يــن .لمزيــد مــن المعلومــات،
ـ� ف ي� القــرن الحــادي
بمــا ف ي� ذلــك تفاصيــل عــن أعــداد مختـ بـرات العلــوم وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت،
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http://www.madacenter.org/news.php?lang=1&id=161 xIvi
 xIviiاليونسكو  -المرجع نفسه الصفحة 75
 xIviiiاليونسكو  -المرجع نفسه ،الصفحة 31
ت ن
ش
و� .
 xIixرشيد
الجيو� ،االتصال بع� ب
ال�يد االلك� ي
ي
 Iلمزيد من التفاصيل ،وخاصة عن موضوع غزة ،يرجى مراجعة تقارير مكتب تنسيق الشؤون
النسانية المشار إليها أعاله
إ
ن
اليونسكو – ت
الثا�  -ص107 .
Ii
ال�بية إ
العالمية والمعلوماتية  -ص 151 .ي
http://milunesco.unaoc.org/helping-palestinian-children-become-me� Iiii
/dia-smart
للمــم المتحــدة مســؤولة عــن االحتياجــات أ
الونــروا هــي هيئــة تابعــة أ
أ
الساســية ،وال
Iiii
ـطيني� .هــذا يعـ ن
ـ� الفلسـ ي ن
ســيما الصحيــة والتعليميــة لالجئـ ي ن
ـ� أنهــا مســؤولة عــن مــا يقــرب
ي
مــن نصــف المــدارس ف� أ
الرا�ض ي المحتلــة.
ي
http://www.palestine.rosalux.org/fileadmin/ab_palestine/pdf/RLF_news� Iivv
letters_EN/RLF_PAL_Gerster_PNGOs.pdf
https://www.irex.org/projects/partnerships-with-youth Iv
( Iviتقرير ش
الم�وع – الملحق ب ي�  6-تقرير االنجازات رقم )1
 Iviiنـ شـرت جامعــة «ساســكس» كتابـاً عــن هــذا الموضــوع ،يتضمــن فصـا ً عــن الفيديــو
ـارك وآخــر عــن قــوة روايــة القصــص الرقميــة« :المعرفــة مــن الهوامــش :مختــارات مــن
التشـ ي
شــبكة عالميــة عــى الممارســة القائمــة عــى المشــاركة والتأثـ يـر عــى السياســة» .يمكن مشــاهدة
ـال:
أو تحميــل المنشــور عـ بـر الرابــط التـ ي
http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/4199#.U8aGllGfj2s
https://www.irex.org/projects/partnerships-with-youth
 viiiالروابط لالفالم:
( https://www.youtube.com/watch?v=nHs3otiFHfAعيد ميالد تعيس)
 https://www.youtube.com/watch?v=HZiFSBZfezwأ
(الرجوحة)
( https://www.youtube.com/watch?v=81pcETn6sxIأحتاج اىل عمل)
101

لوس نسيبة ومحمد أبو عرقوب
ي
 xxxiiغمــوض الـ تـرددات يؤثــر أيضـاً عــى القــدرة عــى بــث كمــا ف ي� بف�ايــر  ،2011عنــدم تـ ّـم
الرسائيليـ ي ن
ـ�
الرســال الخاصــة بتلفزيــون القــدس والوطــن مــن قبــل إ
االســتيالء عــى أجهــزة إ
عــى أســاس أنهــا تتداخــل حركــة المالحــة الجويــة
 xxxiiiاليونسكو  -المرجع نفسه .ص76 .

ين
فلســط� ،التقريــر الســنوي لعــام
العالميــة ف ي�
 xxxivمركــز مــدى :انتهــاكات الحريــات إ
 ،2014ص  5و :6
http://www.madacenter.org/images/text_editor/Study%20pdf.pdf
 xxxvمركز مدى :المرجع نفسه.

ال�ق أ
ال ن
ن
الفلسطي� ،ش
د� لالستشارات (- )2010
 xxxviiمقابلة :الدراسة االستقصائية لالعالم
ي
لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع بالعربية:
http://www.madacenter.org/images/text_editor/Study%20pdf.pdf
http://www.madacenter.org/images/text_editor/Study%20pdf.pdf
xxxviii
والتقارير السنوية.
		
http://mdc.birzeit.edu/files/English_Report_for_wessed.pdf xxxix
ص85 .
أ
ن
الفلسطي� ،المادة 19
ساس
ي
 xIالقانون ال ي
http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2014/07/palestine-me� xIii
dia-framework.pdf
ف
ـص عليــه يــارس عرفــات ي� عــام  1994يوم تأســيس الســلطة الفلســطينية»« :يســتمر
 xIiiكمــا نـ ّ
والنظمــة أ
ـ� أ
والوامــر الـ تـ� كانــت ســارية المفعــول قبــل تاريــخ � 5/6/1967ف
العمــل بالقوانـ ي ن
ي
ي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة « ».الجريــدة الفلســطينية :رقــم 20/11/1994 1
ن
ئ
االرد� :الرقــم  16لعــام  ،1960المــادة  – )1( 188وضــع هــذا
الجنــا�
 xIiiiالقانــون
ي
ي
القانــون عندمــا كان االردن يحكــم الضفــة الغربيــة ،ويبــدو أكـ ثـر مالءمــة للملكيــة منــه الدولــة
الحديثــة.
الدول لتنمية االتصال( .)IPDCالمرجع نفسه ،ص11 .
ال�نامج
 xIivاليونسكو  -ب
ي
xIv
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« xxiنبــذة عــن القنــاة الفضائيــة 48 ،بالمائــة يشــاهدون قنــاة الجزيــرة 15 ،بالمائــة
ـط� 7 ،بالمائــة يشــاهدون القنــوات العربيــة أ
يشــاهدون قنــاة العربيــة وتلفزيــون فلسـ ي ن
الخرى،
أ
ف
و»� ب� س» � ،حـ ي ن
ـ� أن
و  4بالمائــة يشــاهدون قنــاة المنــار 2 ،بالمائــة يشــتهدون القــى ،ب ي ي ي ي
 7بالمائــة يشــاهدونالقنوات أ
الخــرى».
(ال�ق أ
ال ن
ش
د� لالستشارات ،تقرير أبريل مايو عام 2010؛
/http://www.neareastconsulting.com/press
ت
إن�نيوز .المرجع نفسه
xxii
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&Ite� xxiiii
mID=1342&mid=3171&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx#InformationSociety xxiv
الدول لتنمية االتصال( ،)IPDCالمرجع نفسه ،ص103 .
ال�نامج
 xxvاليونسكو ،ب
ي
 xxviالمرجع نفسه
العر� عام  ،2015الصفحة .24
 xxviiتقرير إ
العالم االجتماعي ب ي
.www.wpp.com/govtpractice/~/.../arabsocialmediareport-2015.pdf
 xxviiiت
إن�نيوز .المرجع نفسه و www.socialbakers.com
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/re� xxixx
sources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/assess/ment-of-media-development-in-palestine
ص12 .
ين
فلسط� ،داود ك ّتاب 4 ،مايو :2015
 xxxالتحول إىل التلفزيون الرقمي يواجه طريقاً وعرة ف ي�
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/05/palestinian-television-digital-media-independent.html#ixzz3er6gyFzQ
أ
ن
ين
يع� القليل .لكن بالنسبة لولئك الذين يعملون منذ
«امعظم
الفلسطيني� 17 ،يوليو  ،2015ي
ن
ن
التماثل إىل البث
الفلسطي� من البث
التلفزيو�
تف�ة طويلة تجاه انتقال كافة ترددات البث
ي
ي
ي
الدول لالتصاالت وبموافقة الجامعة
الرقمي ،التاريخ محفور ف ي� الحجر .بتكليف من االتحاد
ي
العربية ،وافقت كل الدول العربية ف ي� عام 2006
 xxxiالمونيتور .المرجع نفسه.
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 xiiاليونيكسو – الموقع نفسه.
 xiii http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspxاالرقام الصادرة عن الجهاز المركزي
ن
الفلسطي�.2014 ،
للحصاء
إ
ي
xiv https://www.ochaopt.org/documents/ochaopt_atlas_opt_general_december2011.pdf
النسانية يقدم تحديثات أسبوعية ممتازة عن الوضع كما يقوم بإعداد
مكتب تنسيق الشؤون إ
«س» ( 60بالمائة
تقارير مفصلة وصحائف وقائع ،عىل سبيل المثال حول مشاكل المنطقة ي
من الضفة الغربية)
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_august_2014_english.pdf
 xvماري حنانيا ،مجلة الدراسات الفلسطينية .2007 ،العدد  32الصفحة  ،51جورجي
ين
فلسط� 1914 - 1908
حبيب حنانيا ،تاريخ الصحافة ف ي�
http://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/77872
الرسائيلية عىل الصحافة
 xviروبرت إي .فريدمان ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،الرقابة إ
الفلسطينية ،المجلد  ،13الرقم :1
http://www.jstor.org/stable/2536927?seq=1#page_scan_tab_contents
 xviiهذه ذكرى شخصية – لم اتمكن من العثور عىل مصدر مكتوب  -يمكن محوها إذا شئت
 xviiiتقرير ت
ين
والعالم ،االستخدام ،والثقة والفعالية:
إن�نيوز عن
الفلسطيني� إ
http://www.internews.org/sites/default/files/resources/Palestinians%26Media070314.pdf
 xixلمزيد من التفاصيل انظر:
http://www.internews.org/research-publications/media-landscape-west-bank-gaza#sthash.Vug7Iu3c.dpuf
ايضاً اليونسكو المذكور باالسفل
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/ xx
publications-and-communication-materials/publications/full-list/assessment-of-me/dia-development-in-palestine
المرجع نفسه ص31 .
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العالميــة .يمكــن ان يســاهم المؤتمــر مــن خــال تعزيــز
العــام ،وتعزيــز مفهــوم المســاءلة إ
الوعــي وينبغــي أن يقــوم بإعــداد صفحــة تفاعليــة إل ش�اك الجمهــور ،يمكــن ربطهــا مــع مبــادرة
العالميــة والمعلوماتيــة ( ،)GAPMILلمواكبــة المناقشــات الجاريــة.
ـدول للثقافــة إ
التحالــف الـ ي
بالنســبة للشــباب ،يمكــن للمخيمــات الصيفيــة ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ي
أن تش ـكّل خيــار ًا جذاب ـاً ،ال ســيما إذا كانــت دوليــة .ويصبــح الشــباب الذيــن تــم تدريبهــم
ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة أن يصبحــوا مدربـ ي ن
ـ� وربمــا يســاعدون ف ي� تطويــر
ال�بيــة إ
ي
ف
ش
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ي
المحــ� والــدول .يمكــن أن يصــدر هــذا أ
المــر أيض ـاً عــن مؤتمــر لالمــم المتحــدة ،وينبغــي
ي
ي
أ
ت
ـال إعــداد اســتبيان ودراســة
ـ� تظهــر خــال المؤتمــر .وســيكون مــن المثـ ي
أن يشــمل الســئلة الـ ي
ف
مقارنــة أساســية أوالً .مــن شــأن ذلــك ان يســاعد ي� تعزيــز الوعــي حــول الموضــوع ،ويســاعد
ســواء ف ي� المؤتمــر او ف ي� إنتــاج المــواد التعليميــة والتدريبيــة ذات الصلــة .كمــا يســاهم
أ
ال�امــج ت
المق�حــة.
االســتطالع أيض ـاً بتوفـ يـر الســاس لعمليــات القيــاس والتقييــم لمختلــف ب
ن
ينبغــي إعــداد برامــج تدريبيــة محــددة ف� مجــال ت
ـد� وينبغــي
ال�بيــة إ
العالميــة للمجتمــع المـ ي
ي
أ
ت
ً
ـ� ُجمعــت
تنفيذهــا مــن قبــل المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ولصالحهــا ،اســتنادا إىل الجوبــة الـ ي
ف ي� االســتطالع.
ينبغــي عــى مجتمــع المانحـ ي ن
وغ�هــا مــن المشــاريع
ـ� أن يدعــم هــذه التطــورات والتدريــب ي
ذات الصلــة ،مــن اجــل تعزيــز الوعــي وخلــق مســتوى أســاس مــن الوعــي عــى أ
القــل بشــأن
ي
ف
ف
ـ�
إ
و� عمليــة التدريــب لـ ي
العــام .ســيكون مــن المهــم أن تــدرج هــذه االمــور ي� المؤتمــر ي
أ
يصبــح جهــداً لصحــاب المصلحــة المتعدديــن.

العالم:
 .5إعادة :وسائل إ
العــام المختلفــة لتعلــم كيفيــة التعامــل مــع ردود الفعــل،
ال بــد ايضـاً مــن تدريــب وســائل إ
العالميــة للعمــل معهم
العالميــة ،وتشــجيع النــاس بواســطة التوعيــة إ
لمشــاركة إنتــاج المــواد إ
أ
العالميــة Ixxiii .ينبغي أن
العالميــة والخالقيــات إ
نحــو مزيــد مــن االنفتاح وتشــجيع المســاءلة إ
أ
ف
�ض
ت
العــام ي� الرا ي الفلســطينية
ـ� تواجــه وســائل إ
تعالــج إحــدى هيئــات المؤتمــر المشــاكل الـ ي
العــام ف ي� كافــة المراحــل كالمشــاورات والمؤتمــر نفســه.
المحتلــة ،وينبغــي أن تــدرج وســائل إ
العــام ف ي� حملــة (حـ تـى عــى مســتوى منطقــة
بالضافــة إىل ذلــك ،يمكــن أن تشــارك وســائل إ
إ
أ
ت
ش
العالميــة والمعلوماتيــة ،مــن خــال
الــرق الوســط وإفريقيــا) وطنيــة لتعزيــز ال�بيــة إ
أ
سلســلة مــن االعالنــات عــى الراديــو والتلفزيــون ،والتطبيقــات ،واللعــاب ،الــخ .ويمكــن
مناقشــة ذلــك ف ي� البدايــة ف ي� إطــار المشــاورات والمؤتم ـرات واســتخدام نتائــج االســتبيانات
لهــذه الغايــة .كذلــك ،ربمــا تتمكــن إحــدى وســائل االعــام مــن تطويــر شــخصية كرتونيــة
ـ�  -رجــل وام ـرأة) ،يقومــون بالتعلــم ،وارتــكاب أ
(أو اثنتـ ي ن
الخطــاء ،ويمكــن التعــرف اليهمــا
بســهولة ،البــراز أهميــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة وجدواهــا.
ال�بيــة إ

ن
 .6إعادة :المجتمع
الفلسطي� ككل:
ي

ن
ال بــد مــن البــدء بوضــع نهــج ث
أكــر نقديــة ي ن
والعــام ،والجمهــور.
بــ� المجتمــع
المــد� إ
ي
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ال�بية العالمية والمعلوماتية ف� أ
لمحة عامة عن ت
الرا�ض ي الفلسطينية المحتلة
إ
ي
لتعزيــز الوعــي بالنجــاح ف� ســياقات أخــرى ،وتقاســم أ
الدوات مثــل منهــج ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
للمدر ي ن
ســ� ،ونظــام التقييــم .بشــكل خــاص ،مــن المناســب أن يعطــى
والمعلوماتيــة
ّ
أ
أ
ف
الفلســطينيون مثــل الرجنتـ ي ن
ـ� والعمــل مــع الطفــال الصغــار ي� ذلــك البلــد .مثــل ورشــة
ين
المحليــ� ،وخاصــة وكالــة
العمــل هــذه ســتحتاج ألن تشــمل جميــع أصحــاب المصلحــة
الغــوث أ
(الونــروا) ،وهــي المســؤولة عــن مــا يقــرب مــن نصــف المــدارس الفلســطينية .وبمــا
أ
ت
ال�
أن الونــروا تملــك برنامجـاً نفســياً واجتماعيـاً شــامالً ،يمكــن أن يســاهم ذلــك اىل الطريقــة ي
يمكــن مــن خاللهــا ان تقــوم ت
العالميــة والمعلوماتيــة بتلبيــة هــذه االحتياجــات ،ســواء
ال�بيــة إ
الرا�ض الفلســطينية المحتلــة ،او ف� بلــدان أخــرى ف� منطقــة الـ شـرق أ
ف� أ
الوســط وافريقيــا.
ي
ي
ي
ي
ـؤول� للتدريــب ،أو عــى أ
ـ� والمسـ ي ن
المدرسـ ي ن
القــل إعطاؤهــم مقدمة
لهــذا ،ال بــد مــن خضــوع
ّ
شــاملة عــن ت
العالميــة والمعلوماتية.
ال�بيــة إ
الشــارة إىل أن الرصــد والتقييــم ســيكونان عنرصيــن �ض وريـ ي ن
ـ�
إ
بلضافــة اىل ذلــك ،ال بــد مــن إ
ف ي� كافــة مراحــل العمليــة.

العال:
 .3إعادة :الجامعات  /التعليم
ي

ينبغــي أن تكــون ت
ين
الجامعي�
العالميــة والمعلوماتيــة مطلبــاص أساســياً لجميع الطــاب
ال�بيــة إ
أ
الســامية ،الــخ ،).ويجــب أن يكــون ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى
(إىل جانــب الــدروس الساســية مثــل الثقافــة إ
ـ� وليــس النظري.
الجانــب العمـ ي
أ
بالضافــة إىل المشــاورات الرفيعة
ـال ،إ
يمكــن ان تكــون الخطــوة الوىل نحــو دعــم التعليــم العـ ي
المســتوى ،عقــد مؤتمــر كبــر تحــت رعايــة أ
المــم المتحــدة ،يجمــع عــدداً مــن المتحدثـ ي ن
ـ�
ي
ف
ـ� وتأمـ ي ن
الدوليـ ي ن
العالميــة إلدخــال الموضــوع ي� ســياق الحديــث .يمكــن أن يُعقــد
ـ� التغطيــة إ
يومــان للمؤتمــر ويــوم واحــد للمناقشــات العمليــة جــداً حــول بنــاء الــدورات لمســاعدة كل
جامعــة مشــاركة عــى ابتــكار دوراتهــا الخاصــة لهيئــة طالبهــا المحــددة.
مــرة أخــرى ،يجــب أن يُدمــج الرصــد والتقييــم ف ي� الــدورات؛ عــى أن تجتمــع الجامعــات
ـال كل بضــع ســنوات لعقــد مؤتمــر متابعــة
المشــاركة ي
وغ�هــا مــن مؤسســات التعليــم العـ ي
لتحليــل آ
الثــار والنتائــج.

ن
المد�:
 .4إعادة :المجتمع
ي

ن
العــام
ـد� – حــول كيفيــة التعامــل مــع إ
ـ� للمجتمــع المـ ي
ال بــد مــن انتــاج دليــل  -دليــل عمـ ي
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ي
يمكــن تعميــم ت
العالميــة والمعلوماتيــة بشــكل أكـ ثـر فعاليــة باســتخدام اسـ تـراتيجية
ال�بيــة إ
مــن أســفل ألعــى ومــن أعــى ألســفل .مــن أســفل ألعــى للتأكــد مــن إلقــاء الضــوء عــى
الحتياجــات
المهمشــة ،وتلبيــة تلــك إ
احتياجــات الجمهــور ،وخاصــة النســاء والشــباب والفئــات ّ
ف
مــن خــال أي برنامــج .مــن أعــى ألســفل ،للتأكــد مــن أن إمــكان تطبيــق العمليــة ي� كافــة
أ
ئ
ـال ،والرســمي وغـ يـر الرســمي.
النظمــة التعليميــة  -التعليــم االبتـ ي
ـدا� والثانــوي والعـ ي
وبالتال يمكننا أن نطلق التوصيات المحددة التالية:
ي

 .1تشاور رفيع المستوى ي ن
ب� أصحاب المصلحة المتعددين:

ـا�ة بب�امــج ت
إن أفضــل الســبل للمبـ ش
العالميــة والمعلوماتيــة ومنحهــا الزخــم الفــوري
ال�بيــة إ
ممثلــ� عــن ّكل مــن برنامــج أ
ين
المــم
ســيكون بتنظيــم مشــاورات رفيعــة المســتوى مــع
ت
ـ� تتمتــع بالخـ بـرة
المتحــدة لتحالــف الحضــارات ،واليونســكو ،ي
وغ�هــا مــن وكاالت التنميــة الـ ي
ت
ف� مجــال ت
ن
ش
ـؤول� رفيعــي
ال�بيــة إ
ـ� يمكــن أن تقــوم بــإ�اك مسـ ي
ي
العالميــة والمعلوماتيــة والـ ي
ف
ت
العالميــة
المســتوى مــن الســلطة الفلســطينية والمجتمــع التعليمــي ي� تقديــر أهميــة ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة وصياغــة اسـ تـراتيجية وطنيــة.
كمــا ســيكون مــن المهــم إدراج الرصــد والتقييــم منــذ البدايــة للتأكــد مــن تنفيــذ المـ شـروع ف ي�
ـ� بوضعــه جانبـاً .مــن أ
والمدرسـ ي ن
الفضــل البــدء
موعــده المقــرر وأال يقــوم ّكل مــن المــدارس
ّ
بخطــوات صغـ يـرة وإثبــات فعاليــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة.
ال�بيــة إ

ئ
االبتدا� والثانوي:
 .2إعادة :التعليم
ي

ال بــد مــن إدراج ت
(اللزامــي) للمــدارس
العالميــة
ـ� إ
ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة إىل المنهــج الرئيـ ي
أ
االبتدائيــة والثانويــة ،بــدءا مــن الصــف الول .ال بــد ايضـاً مــن اعتبــار هــذا الموضــوع شــكال ً
أساســياً مــن أشــكال التثقيــف ف� هــذا العــر .وينبغي أن يكــون ت
ال� ي ز
ك� عــى التماريــن العملية،
ي
الطفــال عــى طــرح أ
وليــس عــى النظريــات ،وعــى تشــجيع أ
الســئلة ،وليــس االكتفــاء بالتعلم
عــن ظهــر قلــب.
ال يكفــي إقـ تـراح ت
العالميــة والمعلوماتيــة كخيــار .بــل ينبغــي إدراجهــا ف ي� المناهــج بــدءاً
ال�بيــة إ
ئ
ـا� «التوجيهــي» (المدرســة الثانويــة).
مــن المدرســة االبتدائيــة وصــوال إىل االمتحــان النهـ ي
الوىل ورشــة عمــل  /أو جلســة تشــاور تحــت شإ�اف أ
يمكــن أن تكــون الخطــوة أ
المــم المتحــدة،
تز
العالميــة والمعلوماتيــة (GAPMIL) Ixxii
ـدول للثقافــة إ
وخصوص ـاً بال�امــن مــع التحالــف الـ ي
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ال�بية العالمية والمعلوماتية ف� أ
لمحة عامة عن ت
الرا�ض ي الفلسطينية المحتلة
إ
ي
وغالبـاً مــا تملــك تلــك المــدارس جهــاز كمبيوتــر واحــد عــى أ
الكـ ثـر ،لمديــر المدرســة وليــس
بال تن�نــت بشــكل
للطــاب .كمــا أن بعــض المــدارس يعجــز عــن الحصــول عــى االتصــال إ
مســتمر ف� كثــر مــن أ
الحيــان (بتكلفــة نحــو  40دوالراً ف ي� الشــهر).
ي ي
توفــر المــواد والمعــدات وتكنولوجيــا المعلومــات
الكبــر ف ي�
وعــى الرغــم مــن التقــدم
ي
ي
واالتصــاالت ،يبقــى التحــدي أ
البــرز هــو الحصــول عــى دليــل عــى اســتخدامها الفعــ� �ف
ي ي
المــدارس والصفــوف Ixxx .هــذا يعـ ن
ـ� االســتعالم عــن مدى اســتخدامها ،وكثافة اســتخدامها
ي
والهــم مــن ذلــك ،أ
و� ايــة مواضيــع ،ومســتوى التكامــل مــع المنهــج؛ أ
ف
الثــر عــى نتائــج أداء
ي
الطالــب وقدرتــه عــى التعلــم .كلهــا عنــارص رئيســية لجــدول أ
العمــال المســتقبل لتحسـ ي ن
ـ�
ي
نوعيــة ومالءمــة التعليــم ف ي� الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
ف
ن
ان موضــوع التثقيــف االعالمــي ت
ـطي� يمكــن أن يقــال
(ال�بيــة إ
العالميــة) ي� المناهــج الفلسـ ي
عنــه انــه ضعيــف جــداً أو غـ يـر موجــود .ولــم تكــن هنــاك مناقشــات بشــأن ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ت
ن
ـ� ،ولــم يتخــذ ق ـرار
والمعلوماتيــة (التثقيــف إ
العالمــي والمعلومـ ي
ـا�) عــى المســتوى الوطـ ي
ن
الفلســطي� بشــكل بــارز ،عــى الرغــم مــن
بعــد بــإدارج هــذا الموضــوع ضمــن المنهــاج
ي
ف
تأث�هــا
التطــور الكبـ يـر والمتســارع ي� االعــام ووجــود وســائل التواصــل االجتماعــي واتســاع ي
عــى الطــاب والمــدارس.
كمــا توجــد حاجــة ملحــة لتحديــد مقاربــات ســليمة وأدوات تعليميــة للتعامــل مــع هــذه
التطــورات الجديــدة وتعليــم الشــباب كيفيــة تحليــل الكــم الهائــل مــن المعلومــات ف ي� وســائل
ف
ـ� ان الحاجــة شــديدة اىل ت
و� حـ ي ن
العالمــي)،
العالميــة (التثقيــف إ
ال�بيــة إ
إ
العــام المختلفــة .ي
ف
ف
ن
ش
ـطيني� والجميــع ي� منطقــة الــرق
وهــي ذات أهميــة كبـ يـرة ي� عالــم اليــوم بالنســبة للفلسـ ي
أ
ن
ت
ـا� مــع وزارة ال�بيــة والتعليــم
الوســط ،ال بــد مــن تكريــس الوقــت الطويــل والعمــل المتفـ ي
إلقنــاع صانعــي السياســات بمــدى أهميتهــا كموضــوع تركـ ي ز
ـر منفصــل ف ي� المناهــج الدراســية
قبــل أن يتــم تعميمهــا.

التوصيات:

إن ت
للعــام والقــدرة عــى التحليــل
العالميــة والمعلوماتيــة ،بمــا تعنيــه مــن فهــم إ
ال�بيــة إ
واالنتقــاد ،ومعرفــة كيفيــة اســتخدام االعــام والمشــاركة ،ال ســيما مــن خــال اســتخدام
وتمكــ� ّكل مــن أ
أ
ين
الفــراد والمجتمعــات.
الدوات الرقميــة ،تشــكل جانبــاً أساســياً لتنميــة
ف
ف أ �ض
ض
Ixxi
ب
ويعتــر المؤلفــون أنــه مــن الــروري إدراجهــا ي� نظــام التعليــم الرســمي ي� الرا ي
الفلســطينية المحتلــة ،مــن المــدارس االبتدائيــة وصــوال ً اىل الجامعــات.
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االحتياجات التعليمية:

آ
ن
ت
ـ�،
ـا� باســتمرار مــن الثــار الســلبية لالحتــال إ
ـ� تعـ ي
الرسائيـ ي
التعليــم هــو أحــد الجوانــب الـ ي
ين
المســتوطن� ،وكذلــك تفجــر
وذلــك بســبب إغــاق المــدارس والطــرق ،أو بســبب عنــف
الــراعIxv .
المطبوعــة الوحيــدة المنتجــة محليـاً بشــكل محــدد عــن ت
العالمــي)
العالميــة (التثقيــف إ
ال�بيــة إ
هــو عـ بـر مـ شـروع معهــد فوجــو  /جامعــة بـ يـر زيــت .ويشــمل المـ شـروع الممــول مــن مجلــس
أ
ـدول « »IREXيتضمــن دليـا ً تدريبيـاً باللغــة العربيــة ،لكنــه يركــز بشــكل
البحــاث والتبــادل الـ ي
ـر عــى المنهــج التحليــ� ت
العالميــة العمليــة بــدال ً مــن ت
ال�كـ ي ز
لل�بيــة
محــدد عــى المهــارات إ
ي
ف
ت
العالمــي والمعلومــا�) .و� حـ ي ن
ـ� انــه يوجــد دليــل ممتــاز
العالميــة والمعلوماتيــة (التثقيــف إ
إ
ي ي
أ
أ
ن
المدرسـ يـ� ،مــن إنتــاج اليونســكو باللغــة العربيــة Ixvi ،للســف ،ليــس هــذا المــر
لتدريــب
ّ
معروفــاً عــى نطــاق واســع ،مقارنــة مــع العديــد مــن المــوارد حــول الموضــوع باللغــة
ال ي ز
نجل�يــة.
إ
يعكــس هــذا أ
المــر مشــكلة حقيقيــة ،إذ يرغــب العديــد مــن المؤسســات التعليميــة ف ي� تقديــم
ت
العالميــة ،إال أنهــا تجــد صعوبــة ف ي� العثــور عــى المــواد التعليميــة والتدريبيــة لتنفيــذ
ال�بيــة إ
ـ� هــذا الفصــل عـ بـر المــواد
برامجهــا بشــكل موثــوق .عــى ســبيل المثــال ،تــم التعريــف بكاتـ ب ي
المقدمــة بواســطة ت
ال�جمــة وعـ بـر مشــاريع أخــرى.
إذاً ،وبشــكل عــام ،يمكــن القــول أن البيئــة التعليميــة الفلســطينية تعيــق ت
ال�بيــة االعالميــة

التفكــر النقــدي واالســتعالم .ويســتند
العالمــي) مــن خــال اعاقــة كل أشــكال
(التثقيــف إ
ي
ئ
ـا� ،الــذي يُعــرف باالمتحــان التوجيهــي ،عــى التعلــم عــن
امتحــان المدرســة الثانويــة النهـ ي
ظهــر قلــب ف ي� كافــة المــواد الدراســية Ixvii .حـ تـى ف ي� العلــوم ،مــن الممكــن نيــل درجــة 99
بالمائــة مــن دون أجـراء أن يكــون الطالــب قــد أجــرى تجربــة علميــة مــن قبــل Ixviii .بالمقابــل،
تســمح ت
ـ�،
العالميــة (التثقيــف إ
ال�بيــة إ
العالمــي) كمهــارة بتطويــر نهــج غريــب ،نقــدي وتحليـ ي
ـدرس حـ تـى ف ي� المــدارس االبتدائيــةIxix .
يمكــن وينبغــي أن تـ ّ
ف
ويشــمل ذلــك التعريــف والتثقيــف ت
باالن�نــت .لكن ف� حـ ي ن
ال تن�نت
ـ� يبــدو أن التثقيف ي� مجــال إ
ي
للســف الغالبيــة العظمــى مــن الحكومــة أ
يوفــر نقطــة دخــول محتملــة ،أ
والونــروا ،عــى الرغــم
مــن إدخــال التكنولوجيــا كمــادة إلزاميــة مــن الصــف الخامــس اىل العـ ش
ـا� ،ال يملــك الكثـ يـر
ال تن�نــت.
مــن المــدارس الحكوميــة مــا يكفــي مــن أجهــزة الكمبيوتــر أو عــرض النطــاق الـ تـرددي إ
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إ
ي
العالمــي كنهــج لصنــع الســام ،بتمويل من
قــد ُسـ ّـجلت محاولــة واحــدة للعمــل مــع الثقيــف إ
أ
ن
ـطي� مجلــة فلسـ ي ن
ـط�-إرسائيل الفصليــة
االتحــاد ال ب ي
ورو� تو ّلــت تنفيذهــا مــن الجانــب الفلسـ ي
والــ� تملــك هيئــة تحريــر إرسائيليــة فلســطينية ت
للسياســة واالقتصــاد والثقافــة ،ت
مشــركة
ي
وفريــق عمــل مشـ تـرك .كونــه ش
ـ�،
م�وع ـاً مشـ تـركاً ،يركــز عــى الوصــول إىل الجانــب إ
الرسائيـ ي
فهــو يــكاد يطــال نطــاق هــذا الفصــل ،لكنــه نجــح مــع بعــض الشــبان الفلسـ ي ن
ـطيني� وركــز
العــام «بهــدف تشــجيع الطــاب عــى تطبيــق التفكـ يـر النقــدي لــدى
بشــكل خــاص عــى إ
العــام القديــم والحديــث ،ولتقديــم أســاليب بديلــة ،ورســائل حــول تغطيــة
تحليــل عمــل إ
الرصاعــات.
أ
ورو� ف ي� إطــار ش
م�وعــه «تعليــم الســام مــن
«تضمــن المـ شـروع ،الممـ ّـول مــن إ
التحــاد ال ب ي
العــام» ،ثــاث جلســات نقــاش حواريــة ي ن
الخــراء ( -20 15مشــاركاً) وعقــد ف ي�
بــ�
خــال إ
ب
ف
القــدس ي� عــام  2010وعــام  .2011تضمــن ايض ـاً وثيقــة توجيهيــة مفصلــة عــن «المبــادئ
الــرق أ
العالميــة التوجيهيــة لتغطيــة ن ز
الــراع ف ي� ش
الوســط» Ixii،تــم تصميمهــا عــى غــرار
إ
أ
العالمــي النقــدي لغــرض تطويــر التحليــل النقــدي لــدى الطــاب
الســس النظريــة للتثقيــف إ
أ
ن
ـطي� .وهــو يقــوم عــى المــوارد تجريبيــة
العالميــة للـراع إ
وتقييــم الطــر إ
الرسائيـ ي
ـ� الفلسـ ي
لثــاث كليــات أ
ين ت
ال� تشــجع
الكاديميــة ف ي� إرسائيــل (اثنــان منهــم مؤسســات تدريــب
المعلم�) ،ي
العــام القديمــة والجديــدة ،وتقديــم
الطــاب عــى تطبيــق التفكـ يـر النقــدي لعمــل وســائل إ
ت
ز
أســاليب بديلــة ورســائل حــول تغطيــة ال ـراع .بهــذه الطريقــة ،يســاهم ب�ويــد الطــاب
ـ� عــى حــد ســواء ،ليكونــوا مواطنـ ي ن
ـتهلك� ومنتجـ ي ن
بالخـ بـرة ،كمسـ ي ن
للعــام الرقمــي
ـ� ناقديــن إ
ـال الجديــد»Ixiii .
الحـ ي
الخــر :يركــز مركــز رجــال أعمــال الغــد ف� الـ شـرق أ
المـ شـروع المشـ تـرك آ
الوســط « »MEETيركــز
ي
ت
ت
ـا�) .المركــز ،الــذي أنـ شـىء ف ي� عــام  2005تحــت
عــى ال�بيــة المعلوماتيــة (التثقيــف المعلومـ ي
رعايــة معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،يعمــل مــع طــاب المــدارس الثانوية الفلسـ ي ن
ـطيني�
للمشــارك� باكتســاب أ
ين
والرس ي ن
الدوات
ائيليــ� ف ي� إطــار برنامــج مدتــه ثــاث ســنوات «يســمح
إ
ف
التكنولوجيــة والقياديــة المتقدمــة ،ويمكنهــم ي� الوقــت نفســه مــن إحــداث تغيـ يـر اجتماعــي
ف
الع�يــة .وكمــا هــي الحــال
ـا� داخــل مجتمعاتهــم» Ixiv .يتــم التدريــس ي� الجامعــة ب
إيجـ ب ي
ف
الفلســطيني�،ن
ش
الرسائيليــة المفروضــة عــى وصــول
ي� القــدس ال�قيــة ،وبســبب القيــود إ
ي
فالتدريــس مفتــوح فقــط لـ أ
ـ�والد الفلسـ ي ن
ـطيني� مــن القــدس.
91

لوس نسيبة ومحمد أبو عرقوب
ي
عــام  2010دورة التثقيــف العالمــي أ
للطفــال ،ف� مقــر الــوزارة ،بمشــاركة  20ت
فــى وفتــاة،
إ
ي
بعضهــم يافــع جــداً  ،لدرجــة أن احدهــم كان يُقــال عنــه انــه «طفــل».
كمــا نظمــت الــوزارة ورشــة عمــل إضافيــة بمشــاركة المختصـ ي ن
ـ� لمناقشــة وضــع تصــور لتفعيل
الرياضــة المدرســية .وقــد نفــذت الــدورة بواقــع  12ســاعة تدريبيــة ،وشــملت تعريفـاً مبســطاً
ال ت
لك�ونية
بالضافــة لطبيعــة عمــل المواقــع إ
لمفاهيــم الصحافــة والخـ بـر والتقريــر والمقابلــة ،إ
الخباريــة ،وكيفيــة تحليــل المضامـ ي ن
ـ� والتعامــل معهــا والتفاعــل الجيــد مــع وســائل االعــام.
إ
أ
أ
ف
ت
ـ� اندلعــت صيــف عــام
للســف ،ومــع تدهــور الوضــاع ي� غــزة،أ ال ســيما خــال الحــرب الـ ي
 ،2014تحــول ت
ال�كـ ي ز
ـر إىل االحتياجــات الساســية العاجلــةIix .

ت
العالمي) ف ي� سياق بناء السالم:
العالمية (التثقيف إ
ال�بية إ

ـا� أو غـ يـر مبـ ش
إن العيــش تحــت نـ يـر االحتــال غالب ـاً مــا يكــون مهين ـاً ،ســواء بشــكل مبـ ش
ـا�.
الحســاس بالــذات.
هــذا االذى الــذي يلحــق بالكرامــة واحـ تـرام الــذات يشــكل ايضـاً �ض راً عــى إ
ت
يمكــن لعمليــة ت
ـا�) مــن خــال ما
العالميــة والمعلوماتيــة (التثقيــف إ
ال�بيــة إ
العالمــي والمعلومـ ي
ف
تســمح بــه مــن تمكـ ي ن
والحســاس القــوي بالهويــة.
ـ� ،أن تســاعد ي� إعــادة بنــاء احـ تـرام الــذات إ
وهــي تشــكل أيض ـاً قاعــدة أساســية للقــدرة عــى االنخ ـراط ف� الحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات وبنــاء
ي
الســام.
إن عمليــة تشــكيل الهويــة الذاتيــة هــي مــن المقومــات أ
الساســية للحــوار ي ن
بــ� الثقافــات،
ـال الدخــول ف ي�
وهــي تســمح للنــاس بفهــم نقــاط االنطــاق الثقافيــة الخاصــة بهــم ،وبالتـ ي
حــوار عــى أســاس «التواصــل أ
الصيــل» الــذي مــن خاللــه «يصبحــون اكـ ثـر ادراكاً بالطــرق
ت
ت
ـ� تؤثــر فيهــا الســلطة
ـ� قــد يتعرضــون بواســطتها للتالعــب أو إ
الكـراه وإدراكاً بالطــرق الـ ي
الـ ي
التفاضليــة ف ي� المجتمــع»Ix .
أضــف اىل ذلــك ،يمكــن أيض ـاً إعتبــار ت
العالميــة والمعلوماتيــة مــن المقومــات الهامــة
ال�بيــة إ
الــذا� والوعــي آ
ت
يز
التحــر
بالخريــن والوعــي بشــأن
لبنــاء الســام باعتبارهــا تشــكل الوعــي
ي
ـال بنــاء مقاومــة لهــا ،وعمومــا للدعايــة السياســيةIxi .
والتنميــط ،وبالتـ ي
ت
ت
ـا� كأداة لبنــاء الســام
ـ� تســتخدم التثقيــف إ
العالمــي والمعلومـ ي
يمكــن ان تكــون للمشــاريع الـ ي
ت
ال�
الكثـ يـر مــن إ
المكانيــات ،ويمكــن أن تكــون وســيلة لتغيـ يـر بعــض الصــور النمطيــة الســلبية ي
ـا�ة أو غـ يـر مبـ ش
تســاهم (مبـ ش
ـا�ة) باســتمرار االحتــال ،والعمــل عــى التغلــب عــى بعــض
العقبــات النفســية امــام الســام.
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ال�بية العالمية والمعلوماتية ف� أ
لمحة عامة عن ت
الرا�ض ي الفلسطينية المحتلة
إ
ي
التمكـ ي ن
ـ� مــن خــال تدريــس تقنيــات الفيديــو  /وتصويــر االفــام لمجموعــات صغـ يـرة مــن
االشــخاص العاديـ ي ن
ـ� – غالبـاً مــا يكونــون مــن الجماعــات المهمشــة ،مثــل النســاء والشــباب -
حيــث يتعلمــون التصويــر والمشــاركة بالتصويــر وكيــف يدركــون صورتهــم الخاصــة.
وقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة بشــكل خــاص ف� مركــز الـ شـرق أ
الوســط لالعنــف والديمقراطية
ي
( )MENDف� المشــاريع الـ تـ� يدعمهــا برنامــج أ
النمـ ئ
ـا� ( ،)UNDPوصنــدوق
ـدة
ـ
المتح
ـم
ـ
م
ال
إ ي
ي
ي
أ
ـا� للم ـرأة (اليونيفيــم) ،ومؤخ ـرا ف� معهــد دراســات التنميــة (� )IDSف
النمـ ئ
المــم المتحــدة إ ي
ي
ي
جامعــة ساســكسIvii .
الــرق أ
مــروع مركــز ش
وقــد أجــري ش
الوســط لالعنــف والديمقراطيــة ( )MENDالــذي أقيــم
بالتعــاون مــع جامعــة ساســكس ف ي� ســياق البحــوث عــن التغيـ يـر ،وأهميــة المشــاركة كعنــر
ف
ـارك لصياغــة المجموعــة
ي� إحــداث التغيـ يـر ،وذلــك بهــدف إثبــات مــدى أهميــة النهــج التشـ ي
التاليــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
أ
أ
ف
ف
ـبتم� عــام
وقــد عرضــت الفــام ي� صنــدوق المــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) ي� سـ ب
تشــارك بشــأن
للتأثــر عــى صانعــي السياســات العتمــاد نهــج
 ،2013كجــزء مــن حملــة
ي
ي
أهــداف التنميــة المســتدامة .وقــد تــم تصميــم أ
الفــام القصـ يـرة والـ تـ� أنتجتهــا مجموعتـ يـ�ن
ي
ت
ـ� انقطعــت تمامـاً عــن
مــن النســاء الريفيــات مــن القــرى الواقعــة عــى مشــارف القــدس والـ ي
ـن بــأي خـ بـرة إعالميــة مســبقة،
المدينــة بســبب جــدار الفصــل إ
ـ� .ورغــم عــدم تمتعهـ ّ
الرسائيـ ي
وبعــد  52ســاعة مــن التدريــب ،كانــت النســاء مســؤوالت بشــكل مبـ ش
ـا� عــن كل مرحلــة مــن
مراحــل كل فيلــم؛ إذ اخـ تـرن مواضيعهــن الخاصــة ،وكتـ ب ن
ـ� الســيناريو الخــاص بهــن ،وتو ّلــن
ش
�ء مــا عــدا المونتــاج .لكنهــن عملــن ايضــاً مــع المحــرر
عمليــة التصويــر بأنفســهن .كل ي
(منفــذ المونتــاج) ف ي� اليــوم الــذي أعطــي لــكل فيلــم.
أ
المثلــة المذكــورة أعــاه مســتمدة مــن الضفــة الغربيــة والقــدس ش
ال�قيــة ،حيــث عــى الرغــم
النســان بســبب االحتــال ،ال ي ـزال
مــن المشــاكل الكثـ يـرة والقيــود المفروضــة عــى حقــوق إ
العــام.
هنــاك قــدر مــن حريــة إ
يمكــن القــول أن الجهــود المتعلقــة بالتثقيــف االعالمــي ومحــو اميــة االعــام ف ي� قطــاع غــزة
ت
ـ� يعيشــها قطــاع غــزة منــذ عام
كانــت أقــل وتـ يـرة نظـرا للظــروف االمنيــة وظــروف الحصــار الـ ي
 .2007لكــن جهــودا بذلــك وإن كانــت قليلــة هدفــت اىل تثقيــف طلبــة المــدراس واالطفــال
بهــذا بكيفيــة التعامــل والتعاطــي مــع االعــام .فقــد نفــذت وزارة الشــباب والرياضــة ف ي� غــزة
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لوس نسيبة ومحمد أبو عرقوب
ي
وأضافــت جـ نـى أنهــا اســتمتعت شــخصيا بالجــزء الــذي يتــم فيــه تدريب المشـ ي ن
ـارك� عــى كيفية
والذاعيــة .وأضافــت أن المدربـ ي ن
ـ� طلبــوا مــن طــاب المــدارس
إعــداد التقاريــر التلفزيونيــة إ
إعطــاء أمثلــة مــن حياتهــم اليوميــة ،مثــل مشــكلة تغيــب الطــاب عــن المدرســة أو الحــق �ف
ي
التصويــت ،واســتخدموا هــذا المثــال لتوضيــح كيــف يمكــن لســيادة القانــون المســاعدة ف ي�
العــام لنـ شـر المعلومــات والوعــي حــول هــذا
حــل هــذه المشــكلة وكيــف يمكــن إســتخدام إ
ف
ت
ن
ـ� اكتســبتها ي� ورشــة العمــل هــذه
الموضــوع .وقالــت جــى انهــا تخطــط لمشــاركة الخـ بـرة الـ ي
مــع زمالئهــا.
التمكــ� مــن خــال ن
ين
العالميــة والمعلوماتيــة ،ســاهم ش
مــروع آخــر
وكمثــال عــى
ال�بيــة إ
أ
نفذتــه جامعــة القــدس عــام  ،2008تحــت عنــوان «جميــع الطفــال معــا»( )ACTبتمويــل مــن
الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة ( ،)CIDAبتعليــم أ
الطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة تدرس
ـ� احتياجاتهــم .فقــد
كيفيــة اســتخدام االعــام للخلــق وإعــداد أالتقاريــر مــن خــال برامــج تلـ ب ي
مكنهــم ذلــك مــن التعبـ يـر عــن حاجتهــم لن يتــم إدراجهــم ف ي� نظــام التعليــم العــام الــذي
كثـ يـراً مــا يســتبعدون منــه.

ن
المد� واالعالم
مؤسسات المجتمع
ي

ن
ـد� ،وعــى عكــس الجامعــات ،كان لمؤسســة المســتقبل إهتمــام
عــى صعيــد المجتمــع المـ ي
ن
ـطي� عــى المســاءلة المجتمعيــة عـ بـر االعــام .وقــد نفــذت
بتدريــب أفـراد المجتمــع الفلسـ ي
المؤسســة ف ي� هــذا االطــار برنامجـاً تدريبيـاً ش
بال�اكــة مــع شــبكة معــا االخباريــة ف ي� بيــت لحــم
بــدأ عــام  ،2011تــدرب المشــاركون خاللــه عــى كيفيــة اســتخدام االعــام ف ي� مراقبــة اداء
ين
المســؤول� عــن االخطــاء وقضايــا
مختلــف المؤسســات العاملــة ف ي� المجتمــع ومحاســبة
الفســاد.
ن
ن
ن
والعــام مــن طلــب المســاءلة
ـد� إ
حمــل المـ شـروع عنــوان «تمكـ يـ� المواطنـ يـ� والمجتمــع المـ ي
والحكــم الرشــيد ف� أ
ش
أســاس عــى
المــروع بشــكل
الرا�ض ي الفلســطينية المحتلــة» .وركــز
ي
ي
ن
ن
ن
ن
ن
المــد� عــى كيفيــة
فاعلــ� مــن المجتمــع
وممثلــ�
فلســطيني�
صحفيــ�
تدريــب 10
ي
ي
ي
ي
ي
ف
ن
ن
ن
ـطيني� والذيــن ي� مواقــع الســلطة
ـتقل� بـ يـ� الســكان الفلسـ ي
التــرف كمحاوريــن أقويــاء ومسـ ي
ف� الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .وقــد صمــم التدريــب عــى وجــه التحديــد ت
لل�كـ ي ز
ـر عــى
ي
أ
العالميــة المبتكــرة وتعزيــز الوعــي بأفضــل الممارســات.
اســتخدام النشــطة إ
ن
ـارك» ،وهــو شــكل مــن أشــكال
مــن المقاربــات االخــرى للمجتمــع المـ ي
ـد� هــو «الفيديــو التشـ ي
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ال�بية العالمية والمعلوماتية ف� أ
لمحة عامة عن ت
الرا�ض ي الفلسطينية المحتلة
إ
ي
ف
العــام العــري،
والدرامــا ،والبيئــة .وهــذا يشــمل التدريــب
العمــ� شــامال ً ي� تقنيــات إ
ي
العالمــي للشــباب ،مــع بعــض مكونــات ت
ال�بيــة
كمــا تضمــن المـ شـروع إنتــاج دليــل التدريــب إ
العالمــي).
العالميــة (التثقيــف إ
إ
أ
ت
مــن مشــاريع ت
ـ� تركــز فعـا ً عــى التثقيــف
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة المهمــة الخــرى والـ ي
ترك�هــا عــى المهــارات ،مــزج بـ ي ن
بقــدر ي ز
العــام.
ـ� التعلــم عــن القانــون مــع التعلــم عــن إ
ف ي� ينايــر  ،2012بـ ش
العالمــي
العــام العــري التابــع لجامعــة القــدس التثقيــف إ
ـا� معهــد إ
ت
ـا� مــن خــال سلســلة مــن المشــاريع الراميــة إىل تعزيــز العدالــة وســيادة القانــون
والمعلومـ ي
العــام.
مــن خــال اســتخدام وســائل إ
وقــد تــم تمويــل هــذه المشــاريع مــن قبــل برنامــج تعزيــز العدالــة الفلســطينية ()PEJP
الممــول مــن الوكالــة أ
المريكيــة للتنميــة الدوليــة « »USAIDبهــدف رفــع مســتويات المعرفــة
والمدر ي ن
والوعــي بشــأن مبــادئ ســيادة القانــون ي ن
ســ� ف ي� المحافظــات
بــ� طــاب المــدارس
ّ
مدر ي ن
ســ�).
الفلســطينية؛ وكوســيلة لمكافحــة العنــف المجتمعــي
الداخــ� ( 20طالبــاً وّ 10
ي
ف
العالميــة
 Iviكمــا شــارك الطــاب
والمدرســون ي� ورش عمــل تناولــت كيفيــة إعــداد الرســائل إ
ّ
وتحليلهــا .وقــد تلقــوا أيضـاً التدريــب عــى اســتخدام ومســاءلة وســائل االعــام فيمــا يتعلــق
أ
ف
ن
ت
ـطي�  .وقــد
ـ� تهــم كل مــن المجتمــع والف ـراد ي� المجتمــع الفلسـ ي
بالكثـ يـر مــن القضايــا الـ ي
أنتجــوا ثالثــة أفــام وثائقيــة ،وأربعــة برامــج حواريــة ،خمســة تقاريــر إذاعيــة ،و  20تقري ـراً
مكتوب ـاً.
تضمــن التدريــب سلســلة مــن أ
الســاليب ت
ال�بويــة المختلفــة لضمــان الحصــول عــى انتبــاه
أ
ت
ـ� يتــم تدريســها .كانــت ردود فعــل المــدرب
الطفــال وتفاعلهــم مــع المــدرب والمــواد الـ ي
المدر ي ن
المدر ي ن
ســ� تضمنــت
ســ� إيجابيــة للغايــة؛ فقــد قــال إن دورة تدريــب
عــى تدريــب
ّ
ّ
ـال لجهــود إنفــاذ القانــون ،والعقبــات
مناقشــة مثـ يـرة لالهتمــام وحيويــة تناولــت الغيــاب الحـ ي
والفــرص المتوفــرة للتغلــب عليهــا.
جـ نـى حمارشــة ،طالبــة ف� الـــ  15مــن العمــر مــن مدينــة جنـ ي ن
ـ� كانــت إحــدى المشــاركات ف ي�
ي
ف
و� المقابلــة الـ ت
ـ� اجريــت معهــا ،قالــت جـ نـى إنهــا كانــت ســعيدة جــد ًا خــال
ورشــة العمــل .ي
ي
مشــاركتها ف� التدريــب ،وكانــت تجربــة ممـ ي ز
ـرة جــداً بالنســبة لهــا وســاهمت بتعزيــز فهمهــا
ي
العــام كأداة إلطــاع المجتمــع ،يمكــن يمكــن اســتخدامها
للقانــون ،وقطــاع القضــاء ودور إ
لتعزيــز ســيادة القانــون.
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ي
العالمية والمنظمات يغ� الحكومية.
مع المؤسسات إ
ال بــد مــن االشــارة اىل أن الجــزء أ
الكـ بـر مــن برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة يتـ ّـم مــن
ال�بيــة إ
ن
ـد�  .هنــاك العـ شـرات مــن المشــاريع (توجــد أكـ ثـر مــن  2400منظمــة
خــال المجتمــع المـ ي
غــر حكوميــة ف� أ
الرا�ض ي الفلســطينية المحتلــة ،بحســب التقديــرات مــن عــام )Iiv 2010
ي
ي
ت
ن
الذاعيــة أو فيلــم
العالمــي والتمكـ يـ� ،مثــل المناقشــة إ
ـ� تشــمل بعــض عنــارص التدريــب إ
والـ ي
ئ
المدونــات أو عنــارص خاصــة بمواقــع التواصــل االجتماعــي .إال أن قلــة
بالضافــة اىل
ـينما� ،إ
ّ
سـ ي
منهــا تدمــج عنـراً محــدداً مــن ت
العالميــة مثــل التوعيــة االعالميــة ،إال أنهــا موجــودة
ال�بيــة إ
أيضـاً.
كمــا تنفــذ المنظمــات الشــبابية احيانـاً كثــرة المشــاريع الـ تـ� تمولهــا أساسـاً الوكالــة أ
المريكيــة
ي
ي ّ
أ
ت
والنتــاج.
العالمــي إ
ـ� تشــمل التدريــب إ
للتنميــة الدوليــة ( )USAIDواالتحــاد ال ب ي
ورو� ،والـ ي
وكمثــال عــى مـ شـروع تمكـ ي ن
ـ� الشــباب ،قامــت جامعــة القــدس ف ي� عــام  2014 2013-بتنفيــذ
أ
ت
ش
ش
ش
ـ�
مــروع ممــول مــن خــال مبــادرة ال�اكــة المريكيــة الــرق أوســطية للتعليــم ( ))MEPIالـ ي
شــملت تدريــب  30شــاباً مهمشـاً مــن القــدس ش
ال�قيــة ،وكثـ يـر منهــم لــم يكملــوا دراســتهم،
ـ� مواطنـ ي ن
ليصبحــوا «صحفيـ ي ن
ـ�».
ـ� والمتمكنـ ي ن
نتيجــة لذلــك ،بــرزت مجموعــة مــن الشــباب الواثقـ ي ن
ـ� ،اســتطاع الكثـ يـر منهــم

العثــور عــى عمــل ،وجميعهــم قــادر االن عــى التعبـ يـر عــن نفســه امــام الكامـ يـرا وعـ بـر كافــة
العــام العــري .وركــز التدريــب الــذي خضعــوا لــه عــى ت
العالميــة وكذلــك
ال�بيــة إ
أشــكال إ
عــى المهــارات والكفــاءات المحــددة.
مــن المشــاريع الواســعة االمتــداد ت
والــ� تتمحــور حــول الشــباب والممــول مــن الوكالــة
ي
أ
المريكيــة للتنميــة الدوليــة ( ،)USAIDهــو المـ شـروع الــذي بــدأ ف ي� عــام  2009بتدريــب ثــاث
العالميــة وإنشــاء مراكــز إعالميــة للشــباب ف ي� ثالثــة
مجموعــات مــن الشــباب عــى المهــارات إ
ت
العالميــة وال�بيــة المعلوماتيــة ،وليــس
مــدن رئيســية .مــرة أخــرى ،هــذا مرتبــط بالمهــارات إ
ف
ت
ش
المــروع ي� عــام  2015مــن
العالميــة بشــكل محــدد .مــع ذلــك ،أعيــد إطــاق
بال�بيــة إ
قبــل مجلــس أ
ف
البحــاث والتبــادل الــدول « »IREXبإســم ش
و� إطــار
«ال�اكــة مــع الشــباب» .ي
ي
المـ شـروع ،يتــم تدريــب الشــباب ف ي� الضفــة الغربيــة عــى تطويــر مهــارات مــا قبــل التوظيــف
ف أ
العالميــة وبرامــج
ومهــارات قابليــة التوظيــف مــن خــال المشــاركة الفعالــة ي� النشــطة إ
ال ي ز
نجل�يــة ،والرياضــة،
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ومجــاالت أخــرى مثــل اللغــة إ
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ال�بية العالمية والمعلوماتية ف� أ
لمحة عامة عن ت
الرا�ض ي الفلسطينية المحتلة
إ
ي
ومر ي ن
اهق� وأولياء أمور.
ف
الجمــال ،تــم نـ شـر نحــو  2000نســخة ورقيــة مــن هذيــن الدليلـ ي ن
ـ� .وهمــا غـ يـر متوفريــن
ي� إ
ف
ف
ن
عــى شــبكة إ ت
ـا� مــدارس حكوميــة،
الن�نــت .أمــا ي� عــام  2009فتــم إختبــار الدليــل ي� ثمـ ي
وخاصــة ،وأخــرى تابعــة لوكالــة أ
ين
ين
الفلســطيني�
الالجئــ�
المــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل
ف
ـا� حــول فنــون
(االونــروا) . .وأثمــرت مرحلــة التقييــم والمزيــد مــن المشــاورات عــن فصــل إضـ ي
ف
ن
ن
ـ� الدليــان عــى
الكتابــة الصحافيــة ،وتماريــن عمليــة ي� إ
العــام ،أضيفــت للدليلـ يـ� .وقــد بُـ ي
ورفــدا بعـ شـرات مــن أوراق
خـ بـرات وطنيــة ،وباســتخدام مــواد إعالميــة ونمــاذج فلســطينيةُ ،
العمــل التدريبيــة ف� ت
العالميــة ،ليكــون المضمــون بذلــك شــامال ً لمقابــات متخصصــة
ال�بيــة إ
ي
العــام ،وأوراق عمــل تدريبيــة.
وأخــرى متنوعــة ،ومــواد نظريــة عــن إ
ين
المــروع لمــدة ي ن
اســتمر ش
الدليلــ� وتوزيــع الكتيبــات ،بمشــاركة 17
عامــ� وتضمــن تطويــر
ش
المــروع تشــاركياً جــداً ف ي� طبيعتــه ،وتواصــل العمــل بشــكل مســتمر عــى
مدرســة .وكان
الدليلـ ي ن
ـ� بصفتهمــا مســودة للعمــل ،وشــهد عمليــة اســتقاء ودمــج منتظمــة لــردود الفعــل.
وعــى الرغــم مــن وجــود مخطــط لالســتمرار ف ي� المـ شـروع ،فقــد ُعقــد آخــر اجتمــاع ف ي� بف�ايــر
مــن عــام .2011
وتكمــن أهميــة هــذا المـ شـروع ،عــى الرغــم مــن مســتوى التعليــم الرســمي ف ي� المــدارس ،أن
هنــاك دائمـاً معوقــات بســبب الضغــط المســتمر مــن اجــل ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى المناهــج الدراســية
الرســمية كل عــام ،واســتكماله ف ي� الوقــت المخصــص لــه.
الرا�ض الفلســطينية المحتلــة ،قــد يش ـكّل هــذا أ
ف� أ
المــر تحدي ـاً كبـ يـراً بحيــث يشــهد العــام
ي
ي
اس ،وذلــك بســبب التدخــل «العــادي» مــن
اس اضطرابــات وتوقــف طــوال العــام الــدر ي
الــدر ي
ـ� ،مثــل إغــاق الطــرق والتوغــات ،وتفاقــم الـراع الشــامل.
قبــل االحتــال إ
الرسائيـ ي
الســبوع مخصصــة أ
توجــد رســمياً حصــة واحــدة ف� أ
«للنشــطة» مثــل ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة ت
وال�بيــة المدنيــة ،أو الدرامــا ،لكــن مــن أجــل العمــل بفعاليــة مــع نظــام
العالمــي ت
العالميــة) ف ي�
(ال�بيــة إ
التعليــم الرســمي ،ســيكون مــن الـ ضـروري دمــج التثقيــف إ
ال�بيــة والتعليــم ،وخصوص ـاً إدراج ت
المناهــج الدراســية الرســمية عــن طريــق وزارة ت
ال�بيــة
العالميــة كمــادة ف ي� االمتحانــات المدرســية النهائيــة.
إ
العالمــي ت
ن
العالميــة)
(ال�بيــة إ
ـال عــى برامــج التثقيــف إ
ـ� أن الكثـ يـر مــن العمــل الحـ ي
هــذا يعـ ي
مــع طــاب المــدارس ينبغــي أن يتـ ّـم عــن طريــق التعليــم غـ يـر الرســمي ،مــن خالل المشــاريع
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ي
ين
ين
ين
التابعــ� «للمقاومــة
الســلمي�
الناشــط�
المدرســية المجتمعيــة والمحليــة ،مثــل تدريــب
ين
الفلســطيني� الذيــن ينظمــون اســبوعياً ومنــذ عــام ،2005
الشــعبية»( ،مجموعــات مــن
ف
ف
ـ�) حــول
المظاهـرات الســلمية ي� قراهــم ،ي� محاولــة لتغيـ يـر مســار جــدار الفصــل إ
الرسائيـ ي
العــام وتحليلهــا.
كيفيــة اســتخدام وســائل إ
مــروع ف� مجــال ت
العــام ف ي� جامعــة يب�زيــت أول ش
العالميــة
ال�بيــة إ
أطلــق مركــز تطويــر إ
ي
أ
ـطيني� عــى أن يصبحــوا ماهريــن �ف
والمعلوماتيــة تحــت عنــوان «مســاعدة الطفــال الفلسـ ي ن
ي
مجــال العــام» ف� عــام  .2007ويتمثــل الهــدف مــن هــذا المـ شـروع ف� تعميــق فهــم أ
الطفــال
إ
ي
ي
أ
ن
العالميــة عــى
والمراهقـ يـ� إ
للعــام؛ وتزويدهــم بــالدوات الالزمــة للتحليــل والنقــد للرســائل إ
العالمــي الخــاصIii.
اختــاف أنواعهــا .ويهــدف ايضـاً اىل تشــجيعهم عــى القيــام بانتاجهــم إ
«واشــتمل المـ شـروع عــى مجموعــة أدوات جديــدة ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ي
أ
ف
العالم».
ـ� يصبحــوا «ماهرين ي� مجــال إ
لصالــح المــدارس الفلســطينية ولمســاعدة الطفال لـ ي
كانــت تلــك أ
الدوات ثمــرة مـ شـروع مشـ تـرك بـ ي ن
العــام التابــع لجامعــة
ـ� ّكل مــن مركــز تطويــر إ
ف
ف
ـا� للصحافيـ ي ن
ـ� الســويدي «فوجــو» .وقــد تــم
يب�زيــت ي� رام اللــه ،ومعهــد التعليــم إ
الضـ ي
اختبــار بعــض أ
النشــطة ف ي� إطــار ورشــة عمــل تجريبيــة لطــاب المــدارس الفلســطينية ف ي�
ض
مدرسـ ي ن
منطقــة رام اللــه  21 -طفـا ً تـ تـراوح أعمارهــم بـ ي ن
ـ�
ـ�  9و 14عامـاً .وقــد أمــى ثالثــة ّ
ف
ف
العــام،
العالمــي لجامعــة يب�زيــت ،ي� مناقشــة مــا يحفــز وســائل إ
يوم ـاً كام ـا ً ي� المركــز إ
أ
العــام ،مــن
تأث�هــا عــى حياتنــا .وتــوىل الطفــال تحليــل كافــة أنــواع وســائل إ
وكيفيــة ي
أ
ت
الن�نــت والكتابــات الجداريــة .وبعــد مناقشــة مســهبة ،انهــى الطفــال ورشــة
الصحــف إىل إ
العمــل بانتــاج «مجلــة متخصصــة» خاصــة بهــم .وكانــت ترصيحــات أ
ـارك� �ف
الطفــال المشـ ي ن
ي
الورشــة تعـ بـر عــن حماســة شــديدة:
أ
ن أ
ف
ت
ال�
* «تعلمــت ي� خــال ورشــة العمــل كيفيـ أـة التفريق أبـ يـ� الخبار الهامــة والخبار غـ يـر الهامة ي
ال تمــس حياتنــا أو اهتماماتنــا ،لكنهــا للســف تمــ� الصحــف .انــا أحلــم بصحيفــة فلســطينية
ـ� أ
متكاملــة أو مجلــة تلــ� بشــكل علــم أذواق أ
الطفــال والمراهقـ ي ن
والرسة واحتياجاتهــم ».آيــة
بي
ـوس  -الصــف الســادس 12 ،عامـاً.
الجيـ ي
أ
ت
ش
ـ� نفــذت خــال عــام  ،2008/2009تضمنــت إنتــاج
المرحلــة الوىل مــن هــذا المــروع ،الـ ي
ين
العالمــي لطلبــة الصــف الســابع ،ودليــل آخــر اســتهدف
دليلــ� :أول دليــل للتثقيــف إ
ـ� .وجــاء إعــداد الدليلـ ي ن
المعلمـ ي ن
ـ� بعــد العـ شـرات مــن المقابــات واالجتماعــات وورش العمــل
ـ� ،وأدبــاء ومثقفـ ي ن
ـ� ،ومعلمـ ي ن
مــع مؤسســات متخصصــة بإعــام الطفــل ،وإعالميـ ي ن
ـ� ،وأطفال
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إ
ي
تركـ ي ز
العالميــة ،عــى الرغــم مــن أنــه يتــم تضمينهــا بشــكل عــام
ـر تحــت مظلــة الدراســات إ
ف
العــام»
ي� دورات تشــمل كافــة المجــاالت مــن المجــاالت النظــري عـ بـر «مقدمــة إىل وســائل إ
العــام الدوليــة »،اىل مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات العمليــة حــول التقنيــات
و»وســائل إ
العالميــة المختلفــة.
إ
ت
ـ� تشـكّل كيانـاً مختلفـاً تمامـاً عــن جامعــة القــدس ف ي� القــدس،
جامعــة القــدس المفتوحــة (الـ ي
الـ تـ� تملكهــا وتمولهــا الســلطة الفلســطينية وتملــك جســماً طالبيـاً ت
اف�اضيـاً كبـ يـر ًا جــد ًا ،يبلــغ
ي
آ
ف
عـ شـرات الالف ،ومكاتــب ي� كافــة المراكــز الســكانية الرئيســية) ،ومــن خــال تعاونهــا مــع وزارة
ف
العــام لطلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة.
االعــام الفلســطينية ،قدمــت تدريبـاً تثقيفيـاً ي� إ
وشــمل هــذا التدريــب زيــارات ميديانيــة اىل مؤسســات إعالميــة فلســطينية أو يغ�هــا مــن
العــام كوســيلة يمكــن مــن خاللهــا
العالميــة ،بهــدف لفــت إنتبــاه الطلبــة اىل إ
المؤسســات إ
ف
التأثـ يـر وإحــداث التغيـ يـر � المجتمــع .كمــا يوفــر تعريفـاً ت
العالميــة كوســيلة للتمكـ ي ن
ـ�.
بال�بيــة إ
ي
وأخــراً ،وبشــكل مرتبــط بشــكل عــر�ض فقــط مــع ت
العالميــة ،ومنــذ عــام ،2013
ال�بيــة إ
ي
ي
وضعــت جامعــة القــدس سلســلة مــن كتيبــات التدريــب حــول الصحافــة االســتقصائية،
ن
ت
المح� ي ن
ين
المــد� (بمــا ف ي� ذلــك تدريــب  30ممثــا ً عــن
فــ� ،والمجتمــع
الصحفيــ�
لصالــح
ي
المنظمــات غـ يـر الحكوميــة) ،والطــاب الجامعيـ ي ن
ـ� .منــذ بف�ايــر  ،2014تمــت الموافقــة عــى
الــدورة وأدرجــت كـ شـرط لجميــع الطــاب الجامعيـ ي ن
ـ� .هــذا جــزء مــن مـ شـروع ممــول مــن قبــل
صنــدوق أ
المــم المتحــدة للديمقراطيــة ( ،)UNDEFشــمل أيضـاً إنتــاج  36تقريـراً اســتقصائياً،
العــام الفلســطينية.
بهــدف رفــع مســتوى التوقعــات مــن جانــب الجمهــور بشــأن وســائل إ
ف� حـ ي ن
ـ� أن مــا ســبق ال يُعتـ بـر تربيــة إعالميــة ومعلوماتيــة عــى وجــه التحديــد ،مــن خــال رفــع
ي
ت
العالميــة بشــكل غـ يـر مبـ ش
ـا� ،ف ي� وقــت بــدأت
ـة
ـ
بي
ال�
ـجع
ـ
يش
ـو
ـ
فه
ـر،
ـ
التقري
ـأن
ـ
بش
ـات
ـ
التوقع
إ
فيــه الجماهـ يـر البحــث عــن المزيــد مــن العمــق والدقــة وبشــكل عــام تنظــر اىل التقاريــر
الخباريــة بمزيــد مــن االنتقــاد.
إ

مشاريع ت
العالمية
ال�بية إ

عملــت كل مــن جامعــة القــدس وجامعــة يب�زيــت بشــكل محــدد عــى مشــاريع ت
ال�بيــة
العالميــة والمعلوماتيــة .وتولــت جامعــة يب�زيــت ،باالشـ تـراك مــع معهــد «فوجــو» الســويد،
إ
ف
ت
ش
العالميــة والمعلوماتيــة ي� المــدارس الثانويــة.
قيــادة مــروع حــول ال�بيــة إ
وقــد دمجــت جامعــة القــدس برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة مــن خــال المشــاريع
ال�بيــة إ
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لوس نسيبة ومحمد أبو عرقوب
ي
ـ� صفــوف الفلسـ ي ن
والت�ذم بـ ي ن
الحبــاط ش
ـطيني� ،مــع اســتمرار االحتالل
يســود حاليـاً وضــع مــن إ
أ
أ
تز
ش
ش
ـا� المــل
إ
الرسائيـ ي
ـ� ،وترســخه عــى نحــو م�ايــد ،ومــع تراجــع مســتوى المــن البــري وتـ ي
ف
ـرة المهيمنــة � حيــاة جميــع الفلسـ ي ن
بالتوصــل اىل حــل عــادل .ويبقــى االحتــال المـ ي ز
ـطيني� .كمــا
ي
أ
العــام مــن أجــل مواكبــة مــا يحــدث
يبقــي الجــزء الكـ بـر مــن الســكان مركزيــن باســتمرار عــى إ
مــن حولهم.
ن
تعتـ بـر ت
العالميــة أمـراً مهمـاً بشــكل خــاص بالنســبة للفلسـ ي ن
ـا� الوعــي
ال�بيــة إ
ـطيني� .ومــع تنـ ي
العالمــي ومصــادره ورســائله المختلفــة ،جنبــاً إىل جنــب مــع القــدرة عــى تحليلهــا ،قــد
إ
يتمكــن الفلســطينيون ربمــا مــن الســيطرة بشــكل أفضــل عــى حياتهــم وعــى عمليــة الـراع،
ت
ين
تحســ�
الــ� يعيشــون ف ي� ظلهــا بشــكل فعــال»  ،Iiوالبــدء ف ي�
ي
«وبالتــال ،تحديــد الظــروف ي
أمنهــم االنسـ ن
ـا� .
ي
الرسائيل-الفلسـ ن
ت ز
ـطي� ،اعتــاد الفلســطينيون عــى
ـدول عــى الـراع إ
ونظـرا لشــدة ال�كـ يـر الـ ي
ي
ي
ـ� أ
رؤيــة أنفســهم ممثلـ ن ف
العــام .ويبلــغ عــدد الصحفيـ ي ن
الجانــب الذيــن يغطــون
ـ� ي� وســائل إ
ي
أ
ف
ن
الـ ن ز
ـطيني� يكــون ي� كثـ يـر مــن الحيــان ســلبياً ،ســواء
ـراع المئــات .لكــن هــذا التمثيــل الفلسـ ي
ن
ـال يغــذون الصــور النمطيــة القائمــة.
كضحايــا أو كجهــات فاعلــة وعنيفــة وإرهابيـ يـ� ،وبالتـ ي
مــا هــو أكـ ثـر مــن ذلــك ،تؤثــر هــذه الصــور الســلبية عــى الصــورة الذاتيــة وتــؤدي إىل عــدم
ـ� الفلسـ ي ن
الحبــاط بـ ي ن
التمكـ ي ن
ـطيني�.
ـ� واىل نـ شـر إ
ت
العالميــة يمكــن أن تســاعد الفلسـ ي ن
ـطيني� عــى الهــروب مــن بعــض هــذه السالســل،
ال�بيــة إ
فيمــا يتواصلــون بشــكل أكـ ثـر وأفضــل مــع العالــم الخارجــي ،وفيمــا يبنــون الحريــة الداخليــة
ف
ن
ـطي� ،ويتأكــدون أكـ ثـر مــن هويتهــم المحطمــة.
والديمقراطيــة ي� داخــل المجتمــع الفلسـ ي

ت
العالمية من خالل الجامعات:
ال�بية إ

العالميــة ،ف� مقابــل ت
بــدأ تنفيــذ عــدة مشــاريع حــول ت
ال�بيــة المعلوماتيــة فقــط،
ال�بيــة إ
ي
مــن خــال الجامعــات وبــدأت تحقــق تأثـ يـراً مهم ـاً .ويتخـ ّـرج نحــو  300طالــب ســنوياً مــن
الجامعــات الفلســطينية العـ شـر الموجــودة ف ي� الضفــة الغربيــة والقــدس ش
ال�قيــة وقطــاع غــزة
ف أ
ت
العالميــة ،ف ي�
ـ� تقــدم حالي ـاً درجــة البكالوريــوس ي� الشــكال المختلفــة مــن الدراســات إ
والـ ي
ف
ـا� حــول ت
ت
ن
العالميــة.
ال�بيــة إ
ـ� ي
«ب�زيــت» و»القــدس» فقــط تقومــان بعمــل إضـ ي
حـ يـ� أن جامعـ ي
ف
ت آ ت
ـ� تقــدم درجة
الجامعــة إ
الســامية ي� غــزة هــي المؤسســة الفلســطينية الوحيــدة حــى الن الـ ي
ف
والعــام .وال تشـكّل ت
العالميــة تخصصـاً منفصـا ً أو مجــال
ال�بيــة إ
ـت� ي� الصحافــة إ
الماجسـ ي
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إ
ي

وضع ت
العالمية والمعلوماتية
ال�بية إ

ال يـزال مفهــوم ت
العالميــة والمعلوماتيــة جديــداً نســبياً ف� فلسـ ي ن
ـط� ،ســواء ف ي� نظــام
ال�بيــة إ
ي
ن
المــد� .وقــد تعــرف كاتبــا هــذا الفصــل عــى ت
العالميــة
التعليــم أو ف ي� المجتمــع
ال�بيــة إ
ي
ّ
ـط� – خــال عملهمــا عــى مســائل الالعنــف والمســاواة بـ ي ن
والمعلوماتيــة خــارج ســياق فلسـ ي ن
ـ�
والنشــطة العالميــة ف� أ
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات ،أ
ـ� ،ومــع برنامــج أ
الجنسـ ي ن
الردن.
إ
ي
تقديرم�ايــد ألهميــة ت
تز
العالميــة والمعلوماتيــة .كمــا تزايــد
منــذ عــام  ،2009حصــل
ال�بيــة إ
عــدد أ
النشــطة المتعلقــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة ،وعــدد مــن المشــاريع ،أي تطويــر
بال�بيــة إ
المهــارات ،وكيفيــة التنقــل ف ي� العالــم الرقمــي اليــوم.
انتـ شـر ايضـاً إدراك ت ز
م�ايــد اىل الحاجــة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى النــاس حــول كيفيــة التفاعل
مــع وســائل العــام والتعامــل معهــا .ويتــم تنظيــم هــذه أ
النشــطة ف ي� كافــة انحــاء قطاعــات
إ
ّ
أ
أ
ن
ـد� والوســاط الكاديميــة والحكوميــة والقطــاع الخــاص.
المجتمــع ،اي المجتمــع المـ ي
وال�بيــة المعلوماتيــة ،كان لــوزارة ت
عــى ســبيل المثــال« ،وفيمــا يتعلــق المــدارس ت
ال�بيــة
والتعليــم عــدة مبــادرات متعلقــة ابلتعلــم إ ت ن
و� منــذ عــام  ،1995ونفــذ الكثـ يـر مــن
اللكــر ي
ت
المدر ي ن
ســ� عــى
الــ� كانــت مرتبطــة بتدريــب
ّ
المشــاريع مثــل مبــادرة «إنتــل» التعليميــة ي
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ف ي� التعليــم وتدريبهــم عــى مهــارات الكمبيوتر
أكــر مــن  10آالف مــدرس .مــن المشــاريع الكــرى أ
أ
الساســية ،وشــملت ث
الخــرى المتعلقــة
ب
ّ
ف
ت
ـ�
باســتخدام
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ي� التعليــم ،مبــادرة «وورلــد لينكــس» الـ ي
أ
ـدول
يمولهــا االتحــاد ال ب ي
ورو�؛ مبــادرة «ســيد»  SEEDبتمويــل مــن الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الـ ي
الصغــرة.
بالضافــة اىل المشــاريع
( ، )JICAإ
ي
عــدا التطــورات ف� مجــال التكنولوجيــا ،كان للـراع المتواصــل وال يـزال التأثــر أ
الكـ بـر عــى كل
ي
ي
ف
ت
ن
ـطيني� .مــن الجوانــب
بالعــام ،بمــا ي� ذلــك ال�بيــة إ
مــا لــع عالقــة إ
العالميــة بالنســبة للفلسـ ي
المختلفــة لالحتــال ،عــى ســبيل المثــال ،هــي القيــود الصارمــة عــى الحركــة المفروضــة �ف
ي
كثــر مــن أ
ت
الحيــان عــى الســكان الفلسـ ي ن
ـ�
ـطيني� .ويعتـ بـر إ
ي
العــام أواحــدة مــن الوســائل الـ ي
ف
يمكــن أن تســاعد ي� التغلــب عــى تلــك القيــود .مــن تعليــم الطفــال بواســطة الــدروس
المتلفــزة ،ف(� الخليــل) ،اىل الفيســبوك ،واالجتماعــات عــن طريــق الفيديــو الرقمــي ي ن
بــ�
ي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،عــى الرغــم مــن أنهــا غالبـاً مــا تكــون غـ يـر ممكنــة نظـرا لغيــاب
التغذيــة الكهربائيــة الكافيــةI .
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ي
تقــول اليونســكو إن «كل مــن الســلطة الفلســطينية وســلطات أ
المــر الواقــع ف ي� غــزة تمــارس
تن�هــا وســائل العــام .ففــي بعــض أ
رقابــة مشــددة عــى المعلومــات الـ تـ� ش
الحيــان ،جــرى
إ
ي
أ
اقتطــاع بعــض ن ن
العالمــي واحتجــز الصحفيــون واضطهــدوا لنهــم قامــوا
مــ� المحتــوى إ
آ
النســانxIiv ».
بالبــاغ عــن انتهــاكات ضــد حقــوق إ
بالتعبـ يـر عــن الراء السياســية وقامــوا إ
وتضيــف اليونســكو أن «الهيئــات الرســمية تحاكــم ف� أغلــب أ
الحيــان رداً عــى المــواد المنشــورة
ي
أ
ض
ت
ـر بالمــن القومــي وتحرض
ـ� يزعــم أنهــا تشــكل تشـ ي
الـ ي
ـه�اً بحــق الشــخصيات السياســية أو تـ ّ
عــى الكراهيــة أو تحتــوي عــى معلومــات غـ يـر دقيقــة»xIv .
بالضافــة إىل القيــود الخارجيــة عــى حريــة التعبـ يـر ،توجــد أيضـاً مشــكلة خطـ يـرة مــع الرقابــة
إ
الذاتية.
ف
ف
ـ� أن  80بالمائــة مــن الصحفيـ ي ن
ـم� كانــون االول عــام  ،2014تبـ ي ن
ـ�
ي� دراســة نـ شـرت ي� ديسـ ب
الذيــن تـ ّـم اســتطالعهم يمارســون الرقابــة الذاتيــة .وقــد أشــار المديــر العــام لمركــز «مــدى»
مــوىس الريمــاوي إىل أن انتشــار الرقابــة الذاتيــة يؤثــر بشــكل خطـ يـر عــى نوعيــة الصحافــة
ين
المواطنــ� ف ي� الحصــول عــى
التعبــر و حــق
بالضافــة إىل إعاقــة حريــة
الفلســطينية ،إ
ي
المعلومــات .وأوضــح أن الرقابــة الذاتيــة تعرقــل الــدور الــذي يتوجــب عــى الصحافــة أن
تؤديــه ف ي� مجتمــع ديمقراطــيxIvi .
ف
العــام واضحــة مــن خــال المشــاكل الناجمــة عن
تظهــر مســألة التعدديــة والتنــوع ي� وســائل إ
ف
ـ� فتــح وحمــاس والتحـ ي ز
الصــدع بـ ي ن
العــام .ولكــن ،كمــا يظهــر ف ي�
ـر الشــديد ي� بعــض وســائل إ
الكــم الهائــل مــن وســائل العــام ،هنــاك وصــول مفتــوح إىل تلــك آ
الراء المتعارضــة .بشــكل
إ
ّ
ف
العــام تقليــد االنفتــاح والتســامح الســائد � المجتمــع الفلســطي�ن
عــام ،تعكــس وســائل إ
ي
ي
نحــو مجموعــات مختلفــة.
لكــن المشــكلة بشــكل خــاص هــي مــع إدراك التحـ ز ف
العــام ،وليــس ف ي� وجــود
ـر ي� وســائل إ
ي
ض
مجموعــة واحــدة تســيطر عليهــا .تقــول اليونســكو إن «ال يبــدو بالــرورة أن هنــاك الكثـ يـر مــن
العــام الفلســطينية يميــل
العــام عموم ـاً xIvii ،»،وأن «عــدداً مــن وســائل إ
الثقــة بوســائل إ
ز
تصمــم برامجهــا عــى أســاس ميولهــا
ـياس واحــد ،ويُقــال أنهــا ّ
اىل التحـ يـر لصالــح توجــه سـ ي
جماه�هــاxIviii ».
السياســية بــدال ً مــن احتياجــات
ي
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ال�بية العالمية والمعلوماتية ف� أ
لمحة عامة عن ت
الرا�ض ي الفلسطينية المحتلة
إ
ي
ـ� عــن القيــم والمعايــر أ
ـ� الصحفيـ ي ن
التدريجــي بـ ي ن
الخالقيــة والمهنيــة والموضوعيــة لصالــح
ي
الجنــدات السياســية ،ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن اســتغالل وكاالت أ
أ
النبــاء ف ي� المجــاالت ذات
الصلــة .بالتــال ،فقــد ســاهم العديــد مــن وكاالت أ
النبــاء ف ي� تعزيــز االنقســام نفســه ،مــن
ي
خــال الموافقــة عــى أن يكــون أداة للتقســيمxxxvii ».
ف
ف
ت
العــام الفلســطينية لــم
ـ� تـ ّـم التعبـ يـر عنهــا ي� وســائل إ
الزيــادة ي� المواقــف الحزبيــة الـ ي
والمدونـ ي ن
تقتــر عليهــم ،بــل تج ّلــت أيضـاً ف� الهجمــات عــى الصحافــة ،وعــى الصحفيـ ي ن
ـ�.
ـ�
ّ
ي
ن أ
ت
ـ� شن�هــا مركــز «مــدى» (أعــاه) دليـا ً عــى ذلــكxxxviii .
وتبـ ي ّـ� الرقــام الـ ي
ف أ
ـ� فتــح وحمــاس ت
ـراع بـ ي ن
كمــا ترتبــط مشــكلة الـ ن ز
التعب�
العالميــة بحريــة
وال�اجــع ي� الخالقيــات إ
ي
ف
العــام  – xxxixويؤثــر الصــدع عــى القوانـ ي ن
ـ� النــه ال يمكــن أن
ومســألة التعدديــة والتنــوع ي� إ
ـال ،يكــون النظــام بكامله مشــلوالً.
تكــون هنــاك انتخابــات ،وبالتـ ي
ن
ـص المــادة  19عــى أنــه «ال
ـطي� ،بحيــث تنـ ّ
حريــة التعبـ يـر هــي جــزء مــن الدســتور الفلسـ ي
مســاس بحريــة الـرأي .ولــكل إنســان الحــق ف ي� التعبـ يـر عــن رأيــه ونـ شـره بالقــول أو الكتابــة أو
غـ يـر ذلــك مــن وســائل التعبـ يـر أو الفــن ،مــع مراعــاة أحــكام القانــونxI ».
ـ� متناقضة .ثمــة ي ن
ولكــن المســألة ليســت بهــذه البســاطة ،إذ توجــد ف� الواقــع عدة قوانـ ي ن
قوان�
ي
مختلفــة لتنظيــم الصحافــة تكفــل حريــة الـرأي والتعبـ يـر لــكل فلسـ ن
ـطي� وحريــة الصحافــة،
ي
ن
ـطي� ،ف� حـ ي ن
ـ� تنــص المــادة  7أنــه «مــن
مثــل المــادة  4مــن قانــون المطبوعــات والنـ شـر الفلسـ ي ي
ش
ش
ش
�ء يخالــف النظــام العــام» ،مــن دون تحديــد مــا يعنيــه ذلــك».
غـ يـر �عــي نــر أي ي
بالفعــل ،يفــرض القانــون عــدداً مــن القيــود واســعة النطــاق عــى المحتــوى الــذي يمكــن
ش
غــر مقبــول xIi .ف ي� الواقــع،
كثــر منهــا شــامل أو مبهــم بشــكل ي
نــره ،وغالبــاً مــا يكــون ي
ن
ـو� غـ يـر واضــح للغايــة ،والقوانـ ي ن
ـ� الموجــودة ال ت ـزال ســارية المفعــول منــذ
الوضــع القانـ ي
يطــا� ومــن أ
ن
ن
الردنxIii .
العــر
العثمــا� ،مــن عهــد االنتــداب ب
ال� ي
ي
أ ن
رد� رقــم  16لســنة  1960المطبــق ف ي� الضفــة
عــى ســبيل المثــال ،قانــون العقوبــات ال ي
ـال« :الــذم  :هــو إســناد مــادة معينــة إىل شــخص -
الغربيــة يعـ ّـرف الـ ّ
ـذم عــى النحــو التـ ي
ولــو ف ي� معــرض الشــك واالســتفهام  -مــن شــأنها أن تنــال مــن ش�فــه وآرامتــه أو تعرضــه إىل
بعــض النــاس واحتقارهــم ســواء أآانــت تلــك المــادة جريمــة تســتلزم العقــاب أم الxIiii ».
ـه� ،وعــى غـرار
وهــذا يســمح بــأي عــدد مــن القيــود واالعتقــاالت عــى أســاس الـ ّ
ـذم أو التشـ ي
الجرائــم الجنائيــة ،هــي أفعــال يعاقــب عليهــا بالســجن.
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ي
ف
ف
ت
ـ� أطلــق
وموظفـاً إعالميـاً فلســطينياً ي� صيــف عــام  2014وحــده ،ي� العمليــة االرسائيليــة الـ ي
عليهــا اســم «الجــرف الصامــد»xxxv .
ين
للفلســطيني� ،تمامــاً مثــل
العــام بالنســبة
تأثــر الــراع عــى إ
بالتــال ،يمكــن القــول ان ي
ي
أ
ت
ومقيــد للحريــات .كمــا تســبب بتأخـ يـر انتشــار ال�بيــة
الجوانــب الخــرى لالحتــال ،ظالــم ّ
أ
ف
ت
ـ� يمكــن أن تحــدث ي� بيئــة
إ
العالميــة والمعلوماتيــة إىل جانــب كافــة التطـ أـورات الخــرى الـ ي
ـر بـ يـ�ن
مواتيــة أكـ ثـر .ف� جــو مــن الخــوف وانعــدام المــن ،مــن الـ ضـروري التمكــن مــن التميـ ي ز
ي
أ
ف
�ض
ث
ن
الحــق والباطــل وبـ يـ� الحقيقيــة والوهــم ،أكــر مــا هــو وري ي� جــو مــن الســام والمــان،
ف
ف
ت
تحســن الوضــع.
والتمكــن مــن االنخـراط ي� العمــل ،بمــا ي� العمــل إ
ـ� يمكــن ان ّ
العــام  ،الـ ي
الرسائيــ� ليــس وحــده مــا ت
العالمــي
تأثــراً ســلبياً عــى المشــهد إ
بيــد أن االحتــال إ
يــرك ي
ي
ن
ن
ـطي� ســلباً وبشــكل خطـ يـر مــن جـراء الصــدع
ـطي�  .فقــد تأثــر المشــهد إ
العالمــي الفلسـ ي
الفلسـ ي
ـ� الرئيسـ ي ن
ـ� الفصيلـ ي ن
ف� العالقــات بـ ي ن
ـي� ،فتــح وحمــاس الــذي بــدأ ف ي� مايــو xxxvi .2007
ي
عــى الرغــم مــن حصــول مصالحــة رســمية وإنشــاء «حكومــة وحــدة وطنيــة» تتكــون مــن
أعضــاء مــن فتــح وحمــاس منــذ عــام  ،2014فإنــه ليــس مــن الواضــح كــم سيســتمر هــذا
أ
ـال ،يبقــى الوضــع متوت ـراً .وبمــا أن التحــزب المتطــرف واالنقســامات العدوانيــة
المــر ،وبالتـ ي
العــام والنظــر إليهــا عــى أنهــا دعايــة وأدوات هجــوم بــدال ً مــن
تشـ ّـجع اســتخدام وســائل إ
ت
العالميــة الفلســطينية تميــل إىل أن تــرك
كونهــا مصــادر موثوقــة للمعلومــات ،فــإن البيئــة إ
تأثـ يـراً ســلبياً عــى وســائل االعــام وعــى ت
العالميــة .وبــدال ً مــن تشــجيع التعدديــة
ال�بيــة إ
العالمــي بتشــجيع االنقســامات والتحـ ي ز
ـر وحـ تـى
النســان ،يســاهم المنــاخ إ
واحـ تـرام حقــوق إ
العنــف ،ويدفــع النــاس بعيــداً مــن التفاهــم المتبــادل.
فيمــا يتعلــق ت
ين
فلســط�
العالميــة والمعلوماتيــة ،يشــاهد الفلســطينيون تلفزيــون
بال�بيــة إ
أ
ـاس ،ويتمتعــون بمســتويات متفاوتــة مــن
(فتــح) أو تلفزيــون القــى (حمــاس) بشــكل أسـ ي
قابليــة التصديــق .كمــا ان هنــاك انتقــاد قليــل أو تحليــل ،اىل جانــب القليــل مــن التســامح
العالمــي
الشــارة اىل أن اللمحــة الســابقة عــن المشــهد إ
لوجهــات النظــر المناقضــة .تجــدر إ
ف
ت
ز
ف� فلسـ ي ن
العالميــة المحليــة حيــث ان التحـ يـر ي� تغطيــة
ـط� هــي ذات صلــة خاصــة بال�بيــة إ
ي
أ
الخبــار قــد إزداد تطرف ـاً.
ن
الفلســطي�
عنــون ،مراســل وكالــة فرانــس بــرس ف ي� غــزة« :ممــا ال شــك فيــه أن االنقســام
ي
الفلســطي� .ويتمثــل التأثــر أ
ن
الهــم ف ي� االبتعــاد
العــام
الداخــ� قــد أثــر ســلباً عــى إ
ّ
ي
ي
ي
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إ
ي
ت
ـ� ترفــض إرسائيــل منحهــا لـ شـركات الهاتف
نتخطــى المشــاكل حــول الجيــل الثالــث ‘ 3جــي’ ،الـ ي
ت
ملء بالفعــلxxxi ».
المحمــول الفلســطينية ،بحجــة أن طيــف الــردد الخــاص بالجيــل الثالــث ي
ن
ويشــكل هــذا االرتبــاك بشــأن ت
الفلســطي� ،الــذي
العالمــي
الــرددات جــزءاً مــن المشــهد إ
ي
ين
الصحفيــ� أنفســهمxxxii .
يتضمــن هجمــات عــى ّكل مــن البنيــة التحتيــة وعــى
د) انعدام أ
ين
ين
التعب� -
الفلسطيني� ،ومشاكل بشأن حرية
للصحفي�
المان بالنسبة
ي

ـ� أن مشــاكل الســامة وحريــة التعبـ يـر الـ تـ� تواجــه الصحفيـ ي ن
ف� حـ ي ن
ـ� ليســت مرتبطــة مبـ ش
ـا�ة
ي
ي
ت
العالمــي
تأث�هــا عــى المجــال إ
بال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ،ال تــزال لهــذه المشــاكل ي
ف
الشــامل ف� فلسـ ي ن
العالمــي كمــا هــي الحــال
ـ� يتغلغــل ي� المشــهد إ
ـط� .فاالحتــال إ
ي
الرسائيـ ي
العــام
ـائل
ـ
لوس
ـن
ـ
يمك
ال
ـوف،
ـ
الخ
ـن
ـ
م
ـو
ـ
ج
ـد
ـ
يوج
ـث
ـ
«حي
و
،
ـياس
ـ
الس
ـهد
ـ
المش
اىل
بالنســبة
إ
ي
ف
أن تــؤدي دورهــا بفعاليــة ي� نـ شـر المعلومــات اىل الجمهــور وتعزيــز الديموقراطيــة .كمــا أن
ـ� ف� فلسـ ي ن
ن
ـط� رديئــة .وقــد ســجلت المؤسســات الدوليــة والمحليــة
معايـ يـر الســامة للصحفيـ ي ي
ـ� الفلسـ ي ن
الـ تـ� ترصــد االنتهــاكات اعتــداءات عــدة ضــد الصحفيـ ي ن
ـطيني�xxxiii ».
ي
الرسائيليـ ي ن
غالبـاً مــا يتأثــر الصحفيـ ي ن
ـ� لحريــة تحركهــم (بمــا ف ي� ذلــك حرمانهــم
ـ� بســبب تقييــد إ
ـ� أحيان ـاً
يتعمــد الجيــش إ
مــن دخــول القــدس) شــأنهم شــأن بقيــة الســكان .كمــا ّ
الرسائيـ ي
ن
ـ� يثنوهــم مــن التنقــل بشــكل عــام.
التعــرض للصحفيـ يـ� ،لـ ي
ن
ش
ـطي� للتنميــة والحريــات
بحســب مــا أورده تقريــر نُــر عــام  2014مــن قبــل المركــز الفلسـ ي
ين
ين
الفلســطيني� تتصاعــد« xxxiv .إن
الصحافيــ�
العالميــة (مــدى) ،فــإن االنتهــاكات ضــد
إ
ف
ف
ف
ت
ـ� رصدهــا مركــز ‘مــدى’ قــد تزايــدت ي� الضفــة الغربيــة بمــا ي� ذلــك ي� القــدس
االنتهــاكات الـ ي
ف
ن
ش
ال�قيــة ،وقطــاع غــزة ي� عــام  ،2014مقارنــة مــع االنتهــاكات ضــد الصحفيـ يـ� والحريــات
ف
العالميــة ف� فلسـ ي ن ت
ـال للجرائــم
ـ� ُرصــدت ي� الســنوات الســابقة .بلــغ العــدد إ
إ
ي
الجمـ ي
ـط� الـ ي
ف
ف
واالنتهــاكات ي� الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس  465ي� عــام  .2014وقــد ارتكبــت قــوات
ـال االنتهــاكات.
ـ� أخطــر إ
االحتــال إ
النتهــاكات 351 :حالــة ،أي  75بالمائــة مــن إجمـ ي
الرسائيـ ي
ن
ـطي� فقــد بلغــت  114انتهــاكاً ،أي  25بالمائــة مــن مجمــوع
أمــا إ
النتهــاكات مــن الجانــب الفلسـ ي
ف
ت
ـ� ارتكبــت ي� عــام
النتهــاكات .وش ـكّلت االنتهــاكات إ
إ
الرسائيليــة ضعــف عــدد االنتهــاكات الـ ي
ف
ف
الرسائيليــة مــن  151ي� عــام  2013اىل  351اعتــدا ًء ي� عــام
 ،2013وارتفــع عــدد االنتهــاكات إ
 ،2014مــا ن
يعــ� تصعيــداً بنســبة  132بالمائــة « .وأشــار مركــز ‘مــدى» أيضــاً أن نصــف
ي
ـا�ة حيــاة الصحفيـ ي ن
الرسائيليــة تهــدد مبـ ش
ـ� .وعــاوة عــى ذلــك ،قُتــل  17صحفيـاً
الهجمــات إ
77
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ي
الك�ث انتشاراً (يستخدم ف� المقام أ
ويشكّل موقع فيسبوك اىل حد كب� ،الشكل أ
الول للدردشة
ي
ُ
ي
ف
ش
ومن قبل ما يقرب من نصف السكان xxvii ،بحسب �كة «سوشيال بايكرز» (الرائدة ي� مراقبة
بيانات وسائل التواصل االجتماعي ش
و�كة اعالنات لصالح فيسبوك»).
ين
ـتخدم� ف ي� المنطقــة ،مــع أكـ ثـر
«إن عــدد مســتخدمي الفيســبوك هــو ثالــث أعــى عــدد مسـ
مــن  1.987.000مســتخدم ،مــا يجعلــه يحتــل المرتبــة  81ف ي� ترتيــب كافــة إحصــاءات فيســبوك
ين
ماليــ� نســمة ».مــرة أخــرى ،وفقــاً
بحســب البلــد ف ي� منطقــة يبلــغ عــدد ســكانها نحــو 4
شل�كــة «سوشــيال بايكــرز»« ،عــى الرغــم مــن أن ت
تويــر كان بطيئــاً ف ي� االســتئثار باهتمــام
ف
ف
الفلسـ ي ن
و�
ـطيني� ،ازداد االهتمــام واالســتخدام ي� الســنوات الثــاث منــذ االنتفاضــة العربيــة .ي
عــام  ،2013بلــغ عــدد مســتخدمي تويـ تـر النشـ ي ن
ـط�  36.800مســتخدم».

ج) ت
ال�ددات -

تلخــص اليونســكو الموضــوع بمــا يــ�« :تقــررت ش�وط اســتخدام فلسـ ي ن
ـط� لـ تـرددات البــث
ي
ف
ت
الذاعــة
ي� اتفاقــات أوســلو لعــام  1993وعــام  .1995وقــد ُمنحــت الــرددات لمحطــات إ
والتلفزيــون الحكوميــة الفلســطينية فقــط وليــس بشــكل رســمي اىل وســائل االعــام الخاصــة
أو المجتمعيــة .ولــم تقــم الســلطة الفلســطينية حـ تـى آ
الن ،بوضــع خطــة لتخصيــص الطيــف
وإدارتــه .وتســعى الســلطة الفلســطينية حالي ـاً لوضــع خطــة لالنتقــال الرقمــي ،مــن المقــرر
ت
ـدول
ـ� وضعهــا االتحــاد الـ ي
ان يتــم تنفيذهــا منتصــف عــام  ،2015وفقــا لخارطــة الطريــق الـ ي
ن
ـو� ســليم يجعــل إدارة الطيف الفلســطينية مســألة
لالتصــاالت ( .)ITUإن غيــاب اي أســاس قانـ ي
ن
ـ� أنــه يمكــن إلرسائيــل
غـ يـر واضحــة وغـ يـر مســتقرة xxix».غـ يـر واضحــة وغـ يـر مســتقرة ،تعـ ي
اقفــال المحطــات الفلســطينية مـ تـى شــاءت ،بحجــة أنهــا تشـ ّـوش عــى اتصاالتهــا.
ف
العــام التقليديــة ،ال
و� مــا يتعلــق بوســائل إ
إال أن مــن شــأن ذلــك أن يتغـ يـر قريبـاً .إذ أنــه ي
العالمــي بـ ي ن
ـ� عامــي  2015و
الذاعــة والتلفزيــون ،مــن المتوقــع أن يتغـ يـر المشــهد إ
ســيما إ
ف
ـر� مــن البــث
 ،2020مــع بــدء انتقــال تــرددات االذاعــة والتلفزيــون ي� كافــة أنحــاء العالــم العـ ب ي
ـ� إىل البــث الرقمــيxxx .
التماثـ ي
ن
ـطي� الــذي يعمــل عــى هــذا الموضــوع ،ف ي� معــرض
ويقــول مأمــون أ مطــر ،الخبـ يـر الفلسـ ي
ز
ـال ســيخلو مــن
تعليقــه عــى المــر« :مــن أبــرز مـ يـرات التحــول الرقمــي هــو أن الطيــف الحـ ي
ت
ت
ـ� يمكــن أن تحظــى باســتخدامات أخــرى .ســوف يســمح ذلــك لـ شـركات الهاتــف
الــرددات الـ ي
ـال ان
المحمــول المحليــة باســتخدام تكنولوجيــات الجيــل الرابــع ‘ 4جــي’ ،ويســمح لنــا بالتـ ي
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إ
ي
بالنســبة اىل  28بالمائــة مــن الشــباب الذيــن تـ تـراوح أعمارهــم بـ ي ن
ـ�  18-35عام ـاً ،أصبحــت
شــبكة ال تن�نــت آ
الن المصــدر الرئيــ� للمعلومــات؛ ف� ي ن
حــ� أن  25بالمائــة مــن النــاس
إ
ي
ي
ت
ت
الن�نــت يوميـاً .كمــا أن نحــو  49.9بالمائــة مــن الشــباب الذيــن تــراوح أعمارهــم
يســتخدمون إ
أ
ف
�ض
ين
الطــاق -
بــ�  15-29عامــاً ي� الرا ي الفلســطينية ال يقــرأون الصحــف أو المجــات عــى إ
 40.4بالمائــة ف ي� الضفــة الغربيــة و  65.1بالمائــة ف ي� قطــاع غــزة (بحســب الجهــاز المركــزي
ن
الفلســطي�.)2013 ،
للحصــاء
إ
ي
ف� عــام  ،2013اســتخدمت  67.5بالمائــة مــن الشــباب الذيــن تـ تـراوح أعمارهــم بـ ي ن
ـ� 15-29
ي
ف
ف
عامـاً جهــاز كمبيوتــر ( 70.4بالمائــة ي� الضفــة الغربيــة و  62.7بالمائــة ي� قطــاع غــزة) ،و43.0
ال�يــد إ ت ن
للحصــاء.)2013 ،
و� (بحســب الجهــاز المركــزي إ
بالمائــة اســتخدموا ب
اللكــر ي
الصغــر ،كمــا يتضــح مــن أ
ـتخدم� أ
ين
الرقــام الصــادرة عــن
المشــهد يتغـ يـر وينتقــل اىل المسـ
ف
ت
ن
ـ� تشـ يـر اىل أنــه ي� عــام  60.2 ،2014بالمائــة مــن
الجهــاز المركــزي إ
ـطي� ،والـ ي
للحصــاء الفلسـ ي
ث
ن
الســكان الذيــن تـ تـراوح أعمارهــم بـ يـ�  10أو أكــر اســتخدموا جهــاز الكمبيوتــر و 53.7بالمائــة
ن
ـال ،ال
ال تن�نــت( .بحســب الجهــاز المركــزي إ
اســتخدموا إ
ـطي� xxiv .)2014 ،بالتـ ي
للحصــاء الفلسـ ي
ف
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ي� المــدارس.
بــد أن يســاهم كل ذلــك هــذا ي� تســهيل برامــج ال�بيــة إ
حـ تـى ف� عــام  ،2012ذكــرت اليونســكو أن نســبة مســتخدمي ال تن�نــت ف� أ
الرا�ض ي الفلســطينية
إ
ي
ي
المحتلــة بلغــت  58بالمائــة ،وكانــت أعــى بنحــو  20بالمائــة مــن المعــدل ( 40بالمائــة) لمنطقة
ال�ق أ
ش
الوســط.
العالميــة المجتمعيــة ،مشـ يـرة إىل أنــه «عــى
تلفــت اليونســكو االنتبــاه إىل تطويــر المؤسســات إ
العــام المجتمعيــة
ال تن�نــت ،تســتخدم وســائل إ
الرغــم مــن محدوديــة الوصــول إىل شــبكة إ
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت المتوفــرة لنقــل رســالتها اىل المجتمــع وتشــجيع التفاعــل
العــام مــن خــال وســائل االتصــال القائمــة ،مثــل الهواتــف الجوالــة وخطــوط الهاتــف
أ
الرضيــة xxv ».وقــد قامــت محطتــان إذاعيتــان (وهمــا «أجيــال» و»رايــة») بتطويــر تطبيقــات
ف
الــ� تقــع خــارج نطــاق ت
ت
الــرددات .كمــا
لبــث برامجهــا عــى الهواتــف الذكيــة ي� المناطــق ي
تذكــر اليونســكو مثــاال ً آخــر عــى وســائل االعــام المجتمعيــة ،وهــي «هنــا القــدس» وإذاعــة
ف
ـدس وتبــث
مجتمعيــة ووكالــة انبــاء ي� مدينــة القــدس القديمــة الموجهــة اىل المجتمــع المقـ ي
ال تن�نــتxxvi .
عـ بـر شــبكة إ
إال أن وســائل التواصــل االجتماعــي تبقــى أســلوب التواصــل أ
ـ� الفلسـ ي ن
الكـ ثـر شــعبية بـ ي ن
ـطيني�،
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ي
ين
فلســط� اســتناداً
العــام ف ي�
وفقــا للتقريــر الــذي أعدتــه اليونســكو بشــأن تنميــة وســائل إ
ـؤ�ات اليونســكو ،والــذي نُـ شـر ف� عــام  ،2014توجــد 85« :محطــة إذاعيــة  70 -منهــا �ف
لمـ ش
ي
ي
الضفــة الغربيــة و  15ف ي� قطــاع غــزة  -و 17محطــة تلفزيــون محليــة تبــث مــن الضفــة الغربيــة.
توجــد أيضـاً أربعــة محطــات فضائيــة« :معـاً» و»فلســطينيات» ف� الضفــة الغربيــة أ
والقــى
ي
العــام المحليــة ،يشــاهد
بالضافــة إىل وســائل إ
و «قنــاة الكتــاب الفضائيــة» مــن غــزة» xx .إ
الفلســطينيون قنــاة «الجزيــرة» (الـ تـ� أنشــئت ف� عــام  )1996و «العربيــة» (الـ تـ� تأسســت �ف
ي
ي
ي
ي
عــام  ،)2003وأي مــن مجموعــة واســعة مــن القنــوات الفضائيــة المتاحــةxxi .
توجــد ايضــاً ثــاث صحــف رئيســية ف ي� الضفــة الغربيــة ،وهــي« :القــدس» (وتصــدر ف ي�
القــدس) ،أ
«اليــام» (وتصــدر ف ي� رام اللــه) و «الحيــاة الجديــدة» (تصــدر ايضـاً ف ي� رام اللــه).
هنــاك صحيفــة واحــدة تصــدر ف ي� غــزة وتدعــى «الرســالة»« .توجــد نحــو  18وكالــة أنبــاء محليــة
موزعــة ف ي� مناطــق مختلفــة ف ي� غــزة والضفــة الغربيــة xxii ».كمــا تملــك الصحــف نســخة تصــدر
عـ بـر شــبكة ت
االن�نــت.

للحصــاء الفلسـ ن
ـطي� ،فــإن واحــدة مــن كل خمــس أرس فلســطينية
بحســب الجهــاز المركــزي إ
ي
أ
تبتــاع صحيفــة يوميــة وأكـ ثـر مــن النصــف تفضــل االســتماع إىل الخبــار:
«بلغــت نســبة أ
الرس ف� فلسـ ي ن ت
ـ� تبتــاع صحيفــة يوميــة  20.4بالمائــة موزعــة عــى النحــو
ي
ـط� الـ ي
ـال 23.7 :بالمائــة ف ي� الضفــة الغربيــة و  14.1بالمائــة ف ي� قطــاع غــزة مقارنــة مــع  32.1بالمائــة
التـ ي
أ
ف
بالضافــة اىل ذلــك ،فــأن  22.6بالمائــة مــن الشــخاص الذيــن تـ تـراوح أعمارهــم
ي� عــام  .2009إ
ف
ن
ن
ـطي� يقـرأ الصحــف 26.9 :بالمائــة مــن الذكــور
بـ يـ�  10ســنوات ومــا فــوق ي� المجتمــع الفلسـ ي
النــاث «.
و  18.2بالمائــة مــن إ
بلغــت نســبة أ
الرس ت
الذاعيــة  60.8بالمائــة ،بمــا ف ي� ذلــك 57.3
الــ� تســتمع إىل المحطــات إ
ي
بالمائــة ف� الضفــة الغربيــة و  67.6بالمائــة ف� قطــاع غــزة .أمــا الخيــار أ
الول بالنســبة اىل
ي
ي
الخبــار المرتبــة أ
الرس مــن حيــث ال�امــج ،احتلــت أ
أ
ال�امــج الدينيــة والموســيقى
ـا
ـ
تليه
وىل،
ال
ب
ب
أ ن
غــا�xxiii .
وال ي
العــام الجديــدة تطــوراً رسيعـاً .ف ي� العقــد الــذي يســبق عــام ،2014
ذلــك ،تشــهد وســائل إ
الجوالــة 75.2 :بالمائــة مــن
تضاعــف عــدد الشــباب الذيــن يتمتعــون بالوصــول إىل الهواتــف ّ
الشــباب يمتلكــون هاتف ـاً محمــوال ً ( 79.4بالمائــة ف� الضفــة الغربيــة مقابــل  68.5بالمائــة �ف
ي
ي
قطــاع غــزة) مقابــل  34.9بالمائــة ف ي� عــام .2004
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ال�بية العالمية والمعلوماتية ف� أ
لمحة عامة عن ت
الرا�ض ي الفلسطينية المحتلة
إ
ي
بالضافــة اىل ذلــك ،كانــت وســائل العــام أ
القــل تقليديــة بــارزة أيض ـاً .خــال «االنتفاضــة»
إ
إ
ف
العالميــة الرئيســية الــ�ت
الفلســطينية ضــد
ـ� ي� عــام  ،1987كانــت الوســيلة إ
االحتــال االرسائيـ ي
ي
أ
�ض
ـ� اب ،أي ســاعة
تعطــي تعليماتهــا لشــكال المقاومــة غـ يـر العنيفــة (مثــل أفضــل يــوم لـ إ
ينبغــي أن تغلــق المتاجــر )...وتقــود االنتفاضــة ،هــي المنشــورات الـ ت
ـ� كانــت تــوزع باســم
ي
«القيــادة الوطنيــة الموحــدة لالنتفاضــة» .كمــا اســتخدمت الكتابــة عــى الجــدران أيض ـاً ف ي�
ن
ـطي� اىل حــد كبـ يـر ،وتعـ ب ّـر بشــكل
تلــك المرحلــة ،وال تـزال جــزءاً مــن المشــهد إ
العالمــي الفلسـ ي
ـياس .
عــام عــن االنتمــاء السـ ي
كان ال بــد مــن االنتظــار حـ تـى مــا بعــد اتفاقــات أوســلو للســام عــام  1993و  ،1995لتنــال
الذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية الحــق بالعمــل .هــذه المــرة ،وبمعزل عــن الصحف
محطــات إ
أ
ف
ف
الصليــة ،ســمح لهــا بالعمــل فقــط ي� الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وليــس ي� القــدس ،كمــا
لــم يســمح للســلطة الفلســطينية بالعمــل ف ي� القــدس .عــى الرغــم مــن االنتشــار الرسيــع
وغ�هــا
لوســائل إ
العــام ،ال يـزال الوضــع معقــداً فيمــا يتعلــق بحريــة التعبـ يـر ،والـ تـرددات ،ي
أ
أ
الرسائيليــة.
ـاس تحــت الســيطرة إ
مــن المســائل الساســية الخــرى ،وال ي ـزال بشــكل أسـ ي

العالمي:
ب) المشهد إ

العالميــة ف ي� الضفــة الغربيــة وغــزة مربكــة إذا صـ ّـح التعبـ يـر .ثمــة ثــاث وزارات
«إن البيئــة إ
ف
تتحكــم ت
بال�خيــص وتأجـ يـر الموجــات الهوائيــة ،والرســوم الماليــة ،وكانــت ي� حــال مــن الرصاع
أ
ـاس .وتجــري
حـ تـى أواخــر عــام  .2005كمــا أن قانــون إ
العــام عــى خــاف مــع القانــون السـ ي
حاليـاً إعــادة صياغــة قانــون الصحافــة والمطبوعــات فيمــا يقــول كثـ يـرون ان هنــاك عــدد كبـ يـر
العــامxviii .
مــن وســائل إ
العــام الرئيســية ،وقــد أنشــئت عــام
الذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية وســيلة إ
تعتـ بـر هيئــة إ
أ
ف
ئ
�ض
ن
ن
ـ� (والر ي أيضـاً ي� االســاس)،
 1995مــع «تلفزيــون فلسـ ي
ـط�» ،كالتلفزيــون الفضـ ي
ـا� الوطـ ي
أ
ن
الذاعــة الوطنيــة ،ووكالــة النبــاء الوطنيــة «وفــا»
ـط�» ،محطــة إ
ومــع إذاعــة «صــوت فلسـ ي
وال ي ز
والع�يــة) .بعدمــا كانــت تبــث أص ـا ً مــن غــزة،
(باللغــات العربيــة إ
نجل�يــة والفرنســية ب
ف
الذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية إىل رام اللــه ي� عــام  ،2007عنــد حصــول
انتقلــت هيئــة إ
ن
ن
ن
االنقســام ي ن
ئيســي� ،فتــح وحمــاس ،مــا أدى إىل فصــل
الفلســطيني� الر
الفصيلــ�
بــ�
ي
ي
ي
الحكومــات ف ي� الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
ف� اســتطالع شن�تــه شــبكة ت
«إن�نيــوز» ف ي� عــام « xix ،2014توجــد ف ي� الضفــة الغربيــة وحدهــا،
ي
 17محطــة تلفزيــون أرضيــة و  72محطــة إذاعيــة؛ غالبيتهــا موجــودة ف ي� المــدن الرئيســية
(الخليــل نابلــس ورام اللــه)».
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ي
النســانية الـ تـ� تواجــه الفلسـ ي ن
ـطيني� ف ي� الضفــة
غـ يـر المـ شـروع أســاس الكثـ يـر مــن الصعوبــات إ
ي
النســان والقانــون
الغربيــة .بشــكل عــام ،أدى انتشــار عــدم المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق إ
أ
إ ن
ـا� ،إىل جانــب الفشــل ف ي� تطبيــق ســيادة القانــون بشــكل فعــال عندمــا يتعلــق المــر
النسـ ي
ين
الرسائيليــة أو
بالهجمــات عــى
الفلســطيني� وممتلكاتهــم مــن قبــل القــوات العســكرية إ
ائيليــ� ،أدى اىل خلــق جــو مــن الفــات مــن العقــاب الــذي يســهم �ف
الرس ي ن
ين
إ
المســتوطن� إ
ي
مزيــد مــن العنــف «.

أ) تاريخ :

ســبتم�  xv ،1908بعــد الحصــول عــى ترخيــص
صــدرت اول صحيفــة فلســطينية ف ي� 18
ب
مــن الحــكام العثمانيـ ي ن
ـ� ،تبعتهــا رسيع ـاً تراخيــص لصالــح  15صحيفــة ومجلــة أخــرى .عــدا
أ
التوقــف الوجـ ي ز
العــام التطــور واالزدهــار
ـر خــال الحــرب العالميــة الوىل ،واصلــت وســائل إ
ف
ن
أوال ً تحــت حكــم العثمانيـ ي ن
و� مــارس ،1936
ـ� ثــم تحــت االنتــداب ب
ال�يطـ ي
ـا� ( .)1922-1948ي
تــم إطــاق أول محطــة إذاعيــة ،حملــت اســم «هنــا القــدس» (This is Jerusalem Calling
) .مــن عــام  1948إىل عــام  ،1967كان قطــاع غــزة تحــت ســيطرة مــر ،وكانــت الضفــة
أ
أ
العــام بالعمــل تحــت رعايــة
الغربيــة لنهــر الردن تحــت ســيطرة الردن ،واســتمرت وســائل إ
ن
ت
ـا�
ـ� كانــت تحــت االنتــداب ب
ال�يطـ ي
كل منهمــا ،فيمــا ش ـكّلت بقيــة المناطــق الفلســطينية الـ ي
الرسائيليــة.
الدولــة إ
انتهــت حــرب أ
اليــام الســتة ف ي� يونيــو  ،1967بانتصــار إرسائيــل واســتيالئها عــى الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،وكذلــك شــبه جزيــرة ســيناء المرصيــة ومرتفعــات الجــوالن الســورية.
وفرضــت ارسائيــل االحتــال العســكري عــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وضمــت القــدس
ش
العــام الفلســطينية .ف ي� عــام ،1968
ال�قيــة ،وقامــت بتضييــق الخنــاق عــى وســائل إ
ســمح بالصــدور لعــدد مــن الصحــف ،مثــل صحيفــة القــدس ،والشــعب ،والنهــار والفجــر،
المطبوعــة ف ي� القــدس وتمثــل مختلــف الفصائــل الفلســطينية ،لكــن بعــد خضوعهــا لرقابــة
شــديدة ،مــا كان يــؤدي اىل صــدور تلــك الصحــف مــع فراغــات كبـ يـرة عــى صفحاتهــاxvi .
بالتــال ،وقبــل إنتشــار
ولــم يُســمح لمحطــات التلفزيــون واالذاعــة الفلســطينية بالعمــل.
ي
إمكانيــة الوصــول اىل أ
ن
القمــار الصناعيــة عــى نطــاق واســع ،كان الفلســطينيون الرازحـ يـ� تحــت
أ ن
ـ� بشــكل عــام .إال أنهــم كانــوا يتمتعــون
االحتــال يشــاهدون التلفزيــون ال ي
رد� أو االرسائيـ ي
الذاعــات العالميــة ،والكثـ يـر مــن المجــات الشــهرية ،بمــا
بالوصــول إىل مجموعــة واســعة مــن إ
ف
ت
ـ� تنـ شـر ف ي� إرسائيــلxvii .
ي� ذلــك تلــك الـ ي
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إ
ي
ت
النسان.
ال� تفتقر إىل حقوق إ
ي

الــراع .وتتيــح ت
والتمكــ� هــي ذات صلــة ف� ســياق ن ز
ين
العالميــة
إن عنــري الحمايــة
ال�بيــة إ
ي
ت
بالضافــة اىل ذلــك ،يمكــن أيضـاً إعتبــار ال�بيــة
والمعلوماتيــة «التنــوع والحــوار والتســامح» xi .إ
أ
ت
ـذا� ووعي
إ
العالميــة والمعلوماتيــة عنـراً هامـاً لبناء الســام لانها تســاهم بتشــكيل الوعي الـ ي
آ
ز
ـال بنــاء مقاومــة لهــا ،وعمومــا للدعايــةxii .
الخريــن والوعــي بشــأن التحـ يـر والتنميــط ،وبالتـ ي

العالمي:
لمحة موجزة عن الوضع
السياس والمشهد إ
ي

تطلــق تســمية أ
الرا�ض الفلســطينية المحتلــة عــى القــدس ش
ال�قيــة والضفــة الغربيــة وقطــاع
ي
ت
ـ� تبلــغ مســاحتها نحــو  6.220كيلومـ تـر مربــع ،وعــدد ســكانها أكـ ثـر مــن  4.5مليــون
غــزة) ،الـ ي
نســمة ف ي� عــام ( 2014منهــم  2.790.000ف ي� الضفــة الغربيــة ،بمــا ف ي� ذلــك القــدس ش
ال�قيــة،
و 1.760.000ف ي� قطــاع غــزة) منهــم مــا يقــرب مــن  70بالمائــة تقــل أعمارهــم عــن  30عامـاًxiii .
منــذ حزيـران  ،1967وطــوال نحــو  50عامـاً ،يعيــش الفلســطينيون ف ي� الضفــة الغربيــة وقطــاع
ف
ت
ش
ـ� ضمتهــا ارسائيــل،
غــزة تحــت نـ يـر االحتــال العســكري إ
ـ� ،ي
الرسائيـ ي
و� القــدس ال�قيــة ،الـ ي
ن
يخضــع الفلســطينيون أيض ـاً مبـ ش
الرسائيليــة .تحتفــظ إرسائيــل بالســيطرة عــى
ـا�ة للقوانـ يـ� إ
كل جانــب مــن جوانــب حيــاة الفلسـ ي ن
ـطيني�.
أ
ـال للشــؤون
يلخــص مكتــب المــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون إ
النســانية (أوتشــا) الوضــع الحـ ي
للفلسـ ي ن ف أ �ض
ـ�xiv :
ـطيني� ي� الرا ي الفلســطينية المحتلــة بمــا يـ ي
يســتمر «المدنيــون الفلســطينيون الذيــن يعيشــون ف� أ
الرا�ض ي الفلســطينية المحتلــة ف ي� تحمــل
ي
النســا�ن
ت
وطــأة الـراع الدائــر واالحتــال إ
ـدول إ ي
ـ� .وقــد أدى عــدم احــرام القانــون الـ ي
الرسائيـ ي
ف
النســان اىل أزمــة حمايــة ذات عواقــب إنســانية وخيمــة وســلبية .ي� قطــاع غــزة،
وحقــوق إ
ف
تســبب ي� تقويــض ســبل العيــش
تواصــل إرسائيــل فــرض حصــار بــري وبحــري وجــويّ ،
أ
إىل حــد كبـ يـر ،وأدى اىل تضــاؤل نوعيــة ،وإمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات الساســية بشــكل
خطــر؛ أ
المــر الــذي يمثــل عقاب ـاً جماعي ـاً لســكان قطــاع غــزة .أمــا ف ي� الضفــة الغربيــة ،فــإن
ي
ق
القــدس ش
ـا� الضفــة الغربيــة .ويواجــه ســكان المناطــق المص ّنفــة (ج)
ال�قيــة معزولــة عــن بـ ي
ين
المســتوطن�،
مجموعــة مــن الضغــوط ،بمــا ف ي� ذلــك أعمــال الهــدم ،والعنــف مــن قبــل
والقيــود المفروضــة عــى حريــة الحركــة والتنقــل ،الـ تـ� تجعــل تلبيــة االحتياجــات أ
الساســية
ي
ن
ث
ث
ـطي� ف� المنطقــة .أمــا البــدو المزارعـ ي ن
ـ� والرعــاة،
أكــر فأكــر صعوبــة وتهــدد الوجــود الفلسـ ي ي
ـ�
فهــم عاجــزون ومغلــوب عــى أمرهــم بشــكل خــاص .ويشــكل نشــاط االســتيطان إ
الرسائيـ ي
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ي
ت
الــ� تمكنهــم مــن التفاعــل بشــكل انتقــادي وفعــال مــع المحتــوى
فوالمواقــف والمعــارف ي
ـال ،يشـ تـرط العــر
ي� كافــة أشــكال وســائل إ
العــام ومــع جميــع مــزودي المعلومــات .بالتـ ي
ت
ن
ز
الرقمــي التحــول مــن نهــج «الحمايــة فقــط» إىل ال�كـ يـر عــى تمكـ يـ� المواطــن .هــذا ال يوحــي
ض
ال تن�نــت؛ بــل ينبغــي
ـ� كليـاً عــن الحمايــة ،مثــل ســامة اســتخدام إ
بالــرورة أنــه ينبغــي التخـ ي
ـ� بشــكل خــاص .ت
ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى التمكـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـر عــى الحمايــة فقــط قــد يــؤدي إىل فــرض قيــود
وغ�هــا مــن مقدمــي المعلومــات .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن
مفرطــة عــى وســائل إ
العــام ي
أ
ت
العــام والمعلومات
ـ� تســمح لهــم بانتقاد وســائل إ
الطفــال الذيــن ال يكتســبون الكفــاءات الـ ي
العالمــي وأقــل
ســيكونون أكـ ثـر عرضــة للتأثـ يـرات الســلبية المحتملــة للمعلومــات والمحتــوى إ
اســتعداداً لالســتفادة مــن الفــرص عندمــا يصبحــون بالغـ ي ن
ـ�viii ».
العــام،
ـ� وســائل إ
مــن خــال تشــجيع زيــادة وعــي القــوى المجتمعيــة المختلفــة ،مثــل مالـ ي
أ
والعمــال التجاريــة ،والمصالــح الخاصــة ،تســاهم برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
بتشــجيع المشــاركة المدنيــة.
ف
«المواطــن هــو نقطــة االنطــاق � برامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة .مــن خــال معالجــة
ال�بيــة إ
ي
وضــع المواطــن ،تحظــى ت
النســان ».مــع
العالميــة والمعلوماتيــة بالدعــم مــن حقــوق إ
ال�بيــة إ
ـط� من منظــور ت
ذلــك ،ال ينظــر اىل النــاس عــى انهــم يغ� نشـ ي ن
العالميــة والمعلوماتية،
ال�بيــة إ
ف
ـال ،يصبــح الغــرض مــن
بــل إنهــم يشــاركون بشــكل نشــط ي� بنــاء واقعهــم الخــاص .وبالتـ ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة هــو تمكـ ي ن
ـ� النــاس مــن المشــاركة الفعالــة ف ي� تحديــد الظــروف
ال�بيــة إ
ت
ـ� يعيشــون فيهــا»ix .
الـ ي
أكـ ثـر مــن ذلــك ،تصبــح ت
العالميــة والمعلوماتيــة محـركاً للتمكـ ي ن
ـ� بحــد ذاتها« .ثمــة أدلة
ال�بيــة إ
قويــة تدعــم فرضيــة أنــه ف ي� حــال حصلــت فئــة الشــباب عــى تثقيــف إعالمــي أكـ بـر وإمكانيــة
ال تن�نــت ،ســوف تســتخدم هــذه الوســائل للحصــول عــى معلومــات عــن
الوصــول إىل شــبكة إ
المواضيــع السياســية والعامــة والتعبـ يـر عــن وجهــات نظرهــم بشــأنهاx ».
ال�بيــة العالميــة (التثقيــف العالمــي) ف� أ
ش ـكّل أ
المثلــة عــى مشــاريع ت
الرا�ض ي الفلســطينية
إ
إ
ي
أ
ت
العالمــي» أو تعزيــز ســيادة
ـ� تع ّلــم الطفــال أن يكتســبوا «الــذكاء إ
المحتلــة ،مثــل تلــك الـ ي
القانــون ،أو الفيديــو التشــارك ،كلهــا أمثلــة عــى ت
العالميــة والمعلوماتيــة كأدة تمكـ ي ن
ـ�.
ال�بيــة إ
ي
إن ت
العالميــة والمعلوماتيــة كعنــر حمايــة يمكــن أن تســهم ف ي� التوعيــة بشــأن التالعب
ال�بيــة إ
بالكلمــات والصــور والدعايــة العامــة ،ممــا يوفــر بعــض الحمايــة ضــد التالعــب ،وضد سياســة
ال�ويــع ونـ شـر االنقســام؛ عــى الرغــم مــن أن هــذه أ
ت
المــور تشـكّل أيضـاً نوعـاً مــن التمكـ ي ن
ـ�.
ف
ئ
ـا� قــد يشـكّل قيــداً آخــر عــى الحيــاة المقيــدة بالفعــل،
إال ان المبالغــة ي� إعتمــاد النهــج الوقـ ي
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إ
ي
الدراســية الفلســطينية المعدلــة ،يُفـ تـرض أن تتضمــن الصفــوف الممتــدة مــن الصــف الخامس
ش
العــا� تعليــم التكنولوجيــا كجــزء مــن منهــج تعليــم مجــاالت العلــوم والتكنولوحيــا
اىل
والهندســة والرياضيــات الشــامل «.»STEM
العالميــة والمعلوماتيــة ،مــع ت
إال أن المفهــوم المركــب ت
ال� ي ز
كــر عــى عنــر
لل�بيــة إ
أ
أ �ض
ت
أ ث
ـ� ،بغــض النظــر
المعلوماتيــة ،هــو الكــر مالءمــة لــ�را ي الفلســطينية المحتلــة ،المــة الـ ي
عــن وضــع االحتــال الطويــل والمحبــط (وايضـاً بســببه ف ي� الواقــع)  ،تحتــاج إىل المـض ي قدمـاً
نحــو التحــول إىل مجتمــع التعلــم ،يتمتــع بقاعــدة معرفــة ،مــن أجــل بنــاء ديمقراطيــة قابلــة
للحيــاة« .عندمــا يتــم جمعهمــا ،مــن المالحــظ ان ت
العالميــة والمعلوماتيــة ال تتفاعــان
ال�بيــة إ
فحســب ،بــل تضيفــان القيمــة ف ي� تعزيــز المشــاركة ف ي� مجتمعــات المعرفــة المســتقبلية».
ـ�( ،أي نــوع مــن التثقيــف؟) ،حصــل جــدل كبـ يـر
إ
بالضافــة إىل النقــاش حــول التعبـ يـر الفعـ ي
ت
ن
العالميــة والمعلوماتيــة وقائيــة أو عامــل تمكـ يـ� (اســتباقية) .ويمكن
حــول مــا إذا كانــت ال�بيــة إ
العالمــي
أن ينظــر إليهــا عــى أنهــا وقائيــة حيــث يتعلــم النــاس مــن خاللهــا تحليــل المحتــوى إ
ن
بالتال أقــل تأثـراً وال يتحولوا
وقـراءة مــا بـ يـ� الســطور ،وفهــم الرســائل وراء الصــور ،ليصبحــوا ي
أ
أ
والعــام ،حيــث تميــل البحــاث
اىل فريســة ســهلة .هــذا يتعلــق بشــكل خــاص بالطفــال إ
إىل ت
ال�كـ ي ز
العــام غـ يـر المعالــج
ـر عــى التأثـ يـرات الســلبية المحتملــة ،او حـ تـى عــى مخاطــر إ
ـر ت
ـ� االســتباقيالذي يمـ ي ز
والمعـ ّـدل .لكــن عنــر التمكـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة هــو مــا
ال�بيــة إ
يجعلــه �ض وري ـاً لكافــة قطاعــات المجتمــع .عــى ســبيل المثــال ،تصــف رينيــه هوبــس مــن
جامعــة رود آيالنــد كيــف« :نتطلــع إىل ت
العالميــة والرقميــة لمســاعدتنا عــى التعاطــي
ال�بيــة إ
بشــكل أعمــق مــع أ
الفــكار والمعلومــات التخــاذ القـرارات والمشــاركة ف ي� الحيــاة الثقافيــة».
ق
تعتــر ت
ين
اســتبا� حيــث تعلــم النــاس عــى
تمكــ�
العالميــة والمعلوماتيــة عنــر
ال�بيــة إ
ب
ي
القـراءة ،واالســتماع ،والمشــاهدة ،وربمــا التفاعــل ،باســتخدام مقاربــة نقديــة نشــطة ،وليــس
ـل� .كمــا تعتـ بـر ايضـاً اســتباقية بحيــث تعلــم النــاس العمــل بشــكل خــاق
مجــرد التقبــل السـ ب ي
ن
ـ� يتمكنــوا مــن اختيــار وتطويــر
 ليــس كفنيـ يـ� ،لكــن مــرة أخــرى فيمــا يتعلــق بالمحتــوى ،لـ يالعالميــة الخاصــة بهــم.
وإنتــاج الرســائل إ
مرة أخرى ،تلخص اليونسكو الموضوع بشكل جيد:
وال تن�نــت ومقدمــي المعلومــات
«إن ‘الوجــود
والعــام ،إ
الــكل والشــامل» للمعلومــات إ
ي
آ
ـ� المواطنـ ي ن
ـراً أكـ بـر لتمكـ ي ن
الخريــن ،يتطلــب تركـ ي ز
ـ� مــن خــال الحرص عــى امتالكهــم المهارات
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لوس نسيبة ومحمد أبو عرقوب
ي
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة« ،هــي أ
ت
الســاس لتعزيــز الوصــول إىل المعلومــات والمعرفــة،
إ
وحريــة التعبـ يـر ،وجــودة التعليــم .وهــي تصــف المهــارات والمواقــف الالزمــة لتقييــم وظائــف
وغ�هــا مــن المعلومــات ،بمــا ف ي� ذلــك تلــك المتوفــرة عــى شــبكة
مقدمــي المــواد إ
العالميــة ي
ف
إ ت
العالمــي وإنتاجهــا.
و� المجتمعــات؛ وإيجــاد وتقييــم المعلومــات والمحتــوى إ
الن�نــت ،ي
ت
بتعبـ يـر آخــر ،تشــمل ت
ـ� تخـ ّـول
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة الكفــاءات الحيويــة للنــاس الـ ي
النــاس المشــاركة بفعاليــة ف ي� كافــة جوانــب التنميــة».
العــام المختلفــة خــال الســنوات ش
الع�يــن الماضيــة ،كذلــك انتـ شـرت
ومــع انتشــار وســائل إ
ف
العــام الرقمــي والتثقيــف ي� مجــال
تســميات وأشــكال مختلفــة مــن التثقيــف ،مثــل تعليــم إ
ال تن�نــت ،والتثقيــف ف� كجــال شــبكات التواصــل االجتماعــي؛ ت
وت�افــق التعابـ يـر الجديــدة مــع
إ
ي
ف
التطــورات الجديــدة ي� مجــال التكنولوجيــا .ويمكــن أن تُعتـ بـر كل هــذه المجــاالت جــزءاً مــن
ف
حــ� تتعــارض ت
المظلــة الشــاملة ت
و� ي ن
العالميــة
ال�بيــة إ
لل�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة  .iiي
ت
أحيانـاً مــع ت
ـ� تت�كــز بشــكل خــاص عــى
ال�بيــة المعلوماتيــة أو تعليــم إ
العــام الرقمــي ،والـ ي
ال تن�نــت ،فإنهــا مزيــج هذيــن النوعـ ي ن
ـ� هــو الــذي يحتــوي عــى
المهــارات والمالحــة عـ بـر إ
ت
ت
العالميــة
معظــم القــوة .وتوفــر ورقــة اليونســكو الخاصــة بسياســة واســراتيجية ال�بيــة إ
ـ�« :تركــز ت
ـ� المنفصلـ ي ن
ـ� المفهومـ ي ن
والمعلوماتيــة تفاصيــل واضحــة عــن كيفيــة الدمــج بـ ي ن
ال�بيــة
الطــاع .iii
المعلوماتيــة عــى أغ ـراض التعامــل مــع المعلومــات وعمليــة إ
ف
ـ� يركــز مفهــوم ت
«� حـ ي ن
ال�بيــة المعلوماتيــة عــى مســتخدم المعلومــات بوصفــه صانــع قـرار
ي
ف
ت
مســتقل ،ومواطــن ومتعلــم ،فــإن ت
ـ� بواســطتها تســاهم
ال�بيــة إ
العالميــة تنظــر ي� الســبل الـ ي
ين
وتمكــ� التعامــل مــع المعلومــات وعمليــة االتصــال
وتغيــر
العالميــة بتســهيل
البيئــة إ
ي
أو تقييدهــا احيان ـاً؛ ســواء كان ذلــك لصالــح التعلــم المتعمــد أو غـ يـر المبـ ش
ـا� ،المشــاركة
االجتماعيــة أو لمجــرد التســلية « .iv
ف� حالــة أ
الرا�ض الفلســطينية المحتلــة ،ت
«ال�بيــة المعلوماتيــة» أكـ ثـر حضــوراً كما أنهــا معروفة
ي
ي
ت
ت
ث
العالميــة والمعلوماتيــة».
العالميــة» أو مــن المفهــوم المركــب أي «ال�بيــة إ
أكــر مــن «ال�بيــة إ
ف
ت
عــى ســبيل المثــال ،ي� حالــة المكتبــات ،فــإن التدريــب يجــري عــى ال�بيــة المعلوماتيــة:
«التغـ يـرات ف ي� التكنولوجيــا تـ تـرك تأثـ يـراً كبـ يـراً عــى المكتبــات وبرامــج التعليــم الخاصــة بهــا.
هــذه التغيـ يـرات تفــرض ان تصبــح برامــج ت
ين
ـتخدم� أكـ ثـر فعاليــة
ال�بيــة المعلوماتيــة للمسـ
وكفــاءة ومســتقلة ف� بحثهــا عــن المعلومــات ».ثمــة تقديــر عــام ألهميــة ت
ال�بيــة المعلوماتيــة:
ي
تقــدم كافــة الجامعــات الفلســطينية والبالــغ عددهــا  13جامعــة دورات ف ي� مجــال تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت ،كمــا يفعــل العديــد مــن كليــات المجتمــع أ
الصغــر ،و ف ي� المناهــج
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ال�بية العالمية والمعلوماتية ف� أ
لمحة عامة عن ت
الرا�ض ي الفلسطينية المحتلة
إ
ي

ال�بية العالمية والمعلوماتية ف� أ
ال ض
لمحة عامة عن ت
را�
إ
ي
ي
الفلسطينية المحتلة
لوس نسيبة ومحمد أبو عرقوب
ي
مقدمة:

ف أ �ض
يعطــي هــذا المقــال لمحــة موجــزة عــن حالــة ت
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ي� الرا ي
الفلســطينية المحتلــة ،ويلقــي ف ي� البدايــة نظــرة رسيعــة عــى هــذا المفهــوم ،بمــا ف ي�
ذلــك الســبب الــذي يجعــل مــن الـ ضـروري أن يكــون مركب ـاً ،ولــم ينبغــي أن يكــون ت
ال�كـ ي ز
ـر
ـ� .كمــا يركــز هــذا الفصــل عــى ت
العالميــة والمعلوماتيــة بـ ي ن
عــى التمكـ ي ن
ـ� الســكان
ال�بيــة إ
ـطيني� ف� ّكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أ
ن
(الرا�ض ي الفلســطينية المحتلــة) ،بمــا
الفلسـ ي ي
ـ� طــاب المــدارس والجامعــات ،وبـ ي ن
ال�قيــة ،وبـ ي ن
ف ي� ذلــك القــدس ش
ـ� النــاس بشــكل عــام.
كمــا ينظــر هــذا الفصــل أيضـاً بشــكل وجـ ي ز
العالمــي العــام والوضــع ،وأنشــطة
ـر اىل الســياق إ
أ
العالميــة والمعلوماتيــة المختلفــة ،واالحتياجــات ال ث
ت
كــر إلحاحــاً بالنســبة للســكان
ال�بيــة إ
الفلســطيني� فيمــا يتعلــق ت
ين
العالميــة والمعلوماتيــة.
بال�بيــة إ

ت
العالمية والمعلوماتية كمفهوم
ال�بية إ

ت
العالميــة والمعلوماتيــة مفهــوم ذو اتجاهـ ي ن
ـ� .وهــو يتضمــن التثقيــف حــول كيفيــة
ال�بيــة إ
العالمــي ،وكيــف يمكــن التالعــب بالعواطــف والصــور ،وكيــف يمكــن العمــل بنشــاط
العمــل إ
أ
بالضافــة اىل ذلــك،
العــام الجديــد والتكنولوجيــا .إ
مــع وســائل العــام وبشــكل خــاص إ
ف
إن ت
تعتــر موضوعــاً ال يــزال ي� طــور التســوية ،وال يــزال
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ب
تعريفــه ونطاقــه يشــكالن محــور نقاشــات ســاخنة .لكــن إن نظرنــا اليهــا كمفهــوم مركــب،
ت
يضــم التكنولوجيــا ت
المعلومــا�) جنبــاً إىل جنــب مــع
(ال�بيــة المعلوماتيــة أو التثقيــف
ي
المهــارات التحليليــة ت
العالمــي) ،فهــي تجمــع مــا هــو �ض وري
العالميــة أو التثقيــف إ
(ال�بيــة إ
للمشــاركة الكاملــة ف ي� عالــم اليــوم .مــن حيــث المبــادىء التوجيهيــة للسياســة واالسـ تـراتيجية
 iالمعتمــدة مــن قبــل منظمــة أ
المــم المتحــدة ت
لل�بيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) ،فــإن
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جاد ملك ،ن
ولب� معاليقي
ي
ج .ملــ� ( 2015أ) .ت
العــر� ســبيال ً للمــض ي قدمــاً.
العالميــة تقــدم للعالــم
•
ال�بيــة إ
بي
ي
الفنــار.
http://www.al-fanarmedia.org/2015/07/media-literacy-offers-the-arab•
/world-a-way-forward
العــام
•
ـ�؛ ي .ي .الدبــوس؛ ن .خالــد ،وســارة مــاط ( .)2012رســم خريطــة إ
ج .ملـ ي
ف
العــام الرقمــي ،دراســة قطريــة متعــددة ،تقريــر بب�نامــج
الرقمــي :لبنــان .ي� رســم خريطــة إ
�ال www.opensocietyfoun� :
مؤسسـ�ة المجتمـ�ع المفتـ�وح إ
العالمـ�ي .متوفـ�ر عـلى الرابـ�ط التـ ي
dations.org
ت
العالمــي ،مقارنــة
ج.
•
حــ�؛ م .أوغيــا؛ وع .مفــرج ( .)2014التعــرض إ
ي
ملــ�؛ إ .ي
اجتماعيــة مؤثــرة مــع الصــور المثاليــة لقــوة العضــات ،واســتخدام المنشــطات« .هيلــث
كوميونيكايشــن»473-84 ،)5( 30 ،
ملــ�؛ وس .مــاط ( 2014أ ) .إمنعــوا دخولهــا ،وأعيقــوا تطورهــا ،وادفعوهــا
ج.
•
ي
ن
ن
ز
ـ� ،والبيئــة القانونيــة واالجتماعيــة المعطلــة
للخــروج :التميـ يـر بـ يـ�
الجنسـ يـ� والتحــرش الجنـ ي
ف
ف
ت
العــر� .دراســات ي� الصحافــة.)1( 17 ،
الــ� تواجــه الصحفيــات ي� العالــم
بي
ي
العــام الرقمــي
•
ـ�؛ وس .مــاط ( 2014ب) .النشــاط الرقمــي :كفــاءات وأعبــاء إ
ج .ملـ ي
ن
العــام العربيــة والمجتمــع (طبعــة خاصــة)19 ،
ـد� .وســائل إ
واالجتماعــي عــى النشــاط المـ ي
(الخريــف).
العالميــة ونتائــج التعليــم ن
ب .ميهايليديــس ( .)2009مــا وراء الســخرية :ت
المد�
•
ال�بيــة إ
ي
للعــام والتعليــم .)3( ،1
ف ي� الجامعــة .المجلــة الدوليــة إ
الخبــار :وجهــات نظــر عالميــة لغرفــة أ
ب .ميهايليديــس ( .)2011إتقــان فــن أ
الخبــار
•
ت
ش
والصفــوف الدراســية .نيويــورك :دار بيــر النــج النــر.
بــول ميهايليديــس ( .)2014ت
ش ئ
النــا� :شإ�اك الشــباب
العالميــة والمواطــن
•
ال�بيــة إ
ف
والمشــاركة � الثقافــة الرقميــة .نيويــورك :دار ت
ش
النــر.
بيــر النــج
ي
أ
ـ� ت
العالميــة :الصــوات المدنيــة والتمكـ ي ن
وال�بيــة
•
مــوىس شــوماو ( .)2014المجتمعــات إ
ف
ت
ش
العالميــة ي� العــر الرقمــي .نيويــورك :دار بيــر النــج النــر
إ
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مساعدة ت
والعالمية عىل االزدهار :ثالث سنوات عىل إطالق أكاديمية
العر� إ
ال�بية إ
العالمية والرقمية ب ي
ت
العالمية والرقمية ف ي� يب�وت ()MDLAB
ال�بية إ

المراجع

ـ� حــول مؤتمــر ت
العالميــة .)1992( .تقريــر أسـ ب ن
العالميــة .متوفــر
•
ال�بيــة إ
مركــز الثقافــة إ
التــالhttp://www.medialit.org/reading-room/what-media-literacy- :
عــى الرابــط
ي
definitionand-more
إ .حـ تـ�؛ ج .ملــ�؛ ع .مفــرج .)2014( .انتشــار ومحــددات اســتخدام المنشــطات بـ ي ن
ـ�
•
ي
ي
ف
مرتــادي مراكــز اللياقــة البدنيــة ي� لبنــان .مجلــة «ســبورت ميــد» الدوليــة.401-391 ،)4( 15 ،
كبــرة ف� حركــة ت
العالميــة .مجلــة
•
ال�بيــة إ
آر .هوبــز ( .)1998ســبعة مناقشــات ي ي
االتصــاالت.32-16 ،)1( 48 ،
ب� .آر .جونــز كافالييــه؛ وإس .إل فالنيغــان ( .)2006الربــط ي ن
بــ� النقــاط الرقميــة:
•
ي
ف
ش
والع�يــن .منشــورة منظمــة «إديوكــوس» الفصليــة.2 ،
الثقافــة ي� القــرن الحــادي

إس .ليفينغســتون ( .)2004ت
العالميــة وتحــدي تكنولوجيــا المعلومــات
•
ال�بيــة إ
واالتصــاالت الجديــدة .مجلــة «كوميونيكايشــن ريفيــو».3/14 ،7 ،
العالميــة ف ي� لبنــان .دراســات الصحافــة10 ،
•
ـ� ( .)2009الصحافــة والدراســات إ
ج .ملـ ي
(.690-672 ،)5
ج .ملــ� ( .)2011محنــة ت
العــال
العالميــة والبحــوث ف ي� مجــال التعليــم
•
ال�بيــة إ
ي
ي
ف
ف
ت
ش
العالميــة (ص .)108-83
� كيــم شــونغ ،بحــوث ي� ال�بيــة إ
بي
العــر� .ي� تقريــر الدكتــور ي
نيويــورك :نوفــا ســاينس.
المعمقــة والمهــارات الرقميــة مــع
ملــ� ( 2013أ) .دمــج منهجيــات البحــوث
•
ّ
جــاد ي
ف
ت
ت
ت
العالميــة :وجهــات
العالميــة ال�بويــة .ي� تقريــر بــول ميهايليديــس ،ال�بيــة إ
مناهــد ال�بـ يـى إ
أ
نظــر عالميــة لغرفــة الخبــار والصفــوف (ص  .)160-139سلســلة االعــام ووســائل االتصــال
الجماهــري ،نيويــورك ،دار ت
بيــر النــج ش
للنــر.
ي
نــر بــذور ت
ملــ� ( 2013ب) .ش
والعالميــة ف ي� لبنــان والعالــم
ج.
•
ال�بيــة الرقميــة إ
ي
ـر� :أهميــة المنهــج المحــ� والمســتدام .تقريــر ب .دي أبــرو و ب .ميهايليديــس ،ت
ال�بيــة
العـ ب ي
ي
ف
ت
العالميــة ي� العمــل :وجهــات النظــر النظريــة وال�بويــة .روتليــدج.
إ
ج .ملك ( 2015أ) .توجيه تطوير ت
والعالمية ف ي� المناهج العربية من
•
ال�بية الرقمية إ
ي
ت
العالمية.28-14 ،)3( 6 ،
العر� .مجلة ال�بية إ
خالل فهم استخدامات إ
العالم من الشباب ب ي
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ي
ف
ت
الطلبــات أشــد رصامــة ف� السـ ي ن
ـ�
ـنت� الثانيــة
ي
والثالثــة ،بمــا ي� ذلــك المقابــات الهاتفيــة أالـ ي
أ
تطــرح أ
الســئلة حــول االنفتــاح عــى الثقافــات الخــرى والتســامح وتقبــل الفــوارق .مــن المــور
ـ� نوعيــة المشـ ي ن
الـ تـ� ســاهمت أيض ـاً ف� تحسـ ي ن
ـارك� بشــكل كبـ يـر ،كانــت الزيــادة ف ي� مجمــوع
ي
ي
الطلبــات المقدمــة مــن أقــل مــن  70ف� الســنة أ
الوىل (معــدل القبــول  70بالمائــة) إىل أكــرث
ي
مــن  200ف ي� الســنة الثالثــة (معــدل القبــول  25بالمائــة) .ونتوقــع مزيــداً مــن التحســن ف ي�
هــذا المجــال ،كمــا نتوقــع أن يتخطــى عــدد مقدمــي الطلبــات الـــ 250ف ي� الســنة الرابعــة،
مــع مواصلــة أ
الكاديميــة بنــاء ســمعة قويــة إقليميـاً ودوليـاً ومــع إزديــاد نســبة دورات ت
ال�بيــة
والعالميــة ف� الجامعــات العربيــة .لكــن أهــداف أكاديميــة ت
العالميــة والرقميــة
ال�بيــة إ
الرقميــة إ
ي
ف
ف ي� بـ يـروت  MDLABعــى المــدى الطويــل ي� المنطقــة ال تـزال بعيــدة المنــال .ومــع أن تعزيــز
تدريــس دورات ت
والعالميــة ف ي� الجامعــات العربيــة يش ـكّل خطــوة إيجابيــة ف ي�
ال�بيــة الرقميــو إ
االتجــاه الصحيــح إال أنهــا ال تـزال غـ يـر كافيــة .وينبغــي ان تكــون مناهــج الصحافــة واالعــام
العربيــة والمناهــج االتصــاالت  -بغــض النظــر عــن االختصــاص  -متجــذرة ف ي� النظريــات
والمفاهيــم ومهــارات ت
والعالميــة .ســواء كان التخصــص هــو الصحافــة
ال�بيــة الرقميــة إ
العــان أو العالقــات العامــة ،أو العلــوم السياســية أو العلــوم الصحيــة أو أي مــن
أو إ
أ
ف
التخصصــات الفرعيــة الخــرى ي� هــذا المجــال ،ينبغــي أن تضـ ّـم كافــة الــدورات والمناهــج
ال�بيــة العالميــة أ
الساســية ومهــارات ت
مفاهيــم ت
ال�بيــة الرقميــة التطبيقيــة .عــى ســبيل
إ
المثــال ،ينبغــي أال يكــون تدريــس العــان خاليـاً مــن التدريــس النقــدي حــول آ
الثــار الســلبية
إ
للعــان ن ز
وال�عــة االســتهالكية عــى المجتمــع .ويجــب عــى التدريــب الصحفــي أن يشــتمل
إ
عــى مهــارات صحافــة المواطــن الرائعــة وصحافــة البيانــات ،والنشــاط الرقمــي ،فضــا ً
عــن أحــدث المعــارف بشــأن اسـ تـراتيجيات وتكتيــكات الدعايــة ،خاصــة تلــك المســتخدمة ف ي�
ـ� .وينبغــي ان تكــون أ
والرهابيـ ي ن
وال�اعــات مــن قبــل المتطرفـ ي ن
الحــروب ن ز
الســئلة المرتبطــة
ـ� إ
بالنــوع والجنــس والعــرق والديــن جــزءاً ال يتجـزأ مــن أي تدريــب عــى التواصــل أ
والبحــاث� ،ف
ي
حـ ي ن
ـ� ينبغــي عــى المشــاركة المدنيــة والمواطنــة العالميــة ،والعدالــة االجتماعيــة والتســامح
أ
بالضافــة إىل ذلــك ،ال يمكــن أن تكــون ت
والعالميــة
ال�بيــة الرقميــة إ
أن تكــون مرشــداً للهــداف .إ
متوفــرة لمجموعــة صغـ يـرة مــن الطــاب الذيــن يســتطيعون الحصــول عــى تعليــم جامعــي.
نحــن بحاجــة إىل توفـ يـر دورات متصلــة ت
باالن�نــت وغـ يـر متصلــة وورش عمــل ســهلة المنــال
أكــر مــن ذلــك ،تحتــاج ت
باللغــة العربيــة للوصــول إىل جمهــور أوســع .ث
ال�بيــة الرقميــة
ئ
االبتــدا� ومــا بعــده .نحــن
والعالميــة إىل االنتقــال إىل المــدارس ،وصــوال ً اىل التعليــم
إ
ي
أ
ت
ن
ن
ن
والباحثــ� القادريــن
كاديميــ�
المعلمــ� وال
بحاجــة إىل تطويــر مجموعــة م�ابطــة مــن
ي
ي
ي
عــى نقــل التعليــم أ
والبحــاث ف� مجــال ت
التــال.
والعالميــة إىل المســتوى
ال�بيــة الرقميــة إ
ي
ي
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مساعدة ت
والعالمية عىل االزدهار :ثالث سنوات عىل إطالق أكاديمية
العر� إ
ال�بية إ
العالمية والرقمية ب ي
ت
العالمية والرقمية ف ي� يب�وت ()MDLAB
ال�بية إ
ين
ين
دوليــ� ضمــن دائــرة أكاديميــة ســالزبورغ (بــول
أكاديميــ�
عــدة ســنوات ،بالتعــاون مــع
ميهايليديــس2014 ،2011،؛ مــوىس شــوماو .)2014 ،ولطالمــا أثبتــت هــذه الطــرق أنهــا واعدة:
ف
العالمــي عــى
العــام وتعليــم النقــد إ
يســتند الدمــج الفعــال للمهــارات الرقميــة والبحثيــة ي� إ
مهــارات القـراءة النقديــة الـ تـ� تنتجهــا فصــول ت
العالميــة التقليديــة ،وتســاعد الطــاب
ال�بيــة إ
ي
ين
ين
ين
ن
ودقيقــ� للمعلومــات
بارعــ�
منتجــ�
للعــام اىل
مســتهلك�
عــى االنتقــال مــن مجــرد
ي إ
ف
ين
ين
عالميــ� نافذيــن ،يشــاركون ي� مناقشــات هامــة
مواطنــ�
والمعرفــة بغيــة تحويلهــم اىل
وقادريــن عــى االنتظــام ضمــن شــبكات تتمتــع بوضــع مالئــم لتغيـ يـر المجتمعــات والمناطــق
وتعزيــز أوضــاع أ
ين
(ملــ� 2013 ،أ)
المهمشــ� والجماعــات المحرومــة مــن حقوقهــا.
الفــراد
ي

االستناد اىل التجارب

ســاهم العمــل الجــاد الــذي قــام بــه المشــاركون ف� أكاديميــة ت
العالميــة والرقميــة ف ي�
ال�بيــة إ
ي
بـ يـروت  MDLABبمســاعدتنا عــى إعــادة تركـ ي ز
ـر المناهــج والتعامــل بشــكل أفضــل مــع أولويــات
المجتمعــات العربيــة .وبفضــل ردود الفعــل الواســعة مــن المشـ ي ن
ـارك� خــال جلســات النقــاش
أ
ت ز
والرهــاب،
العــام إ
ـاس حالي ـاً موضوعــات مثــل إ
ومجموعــات ال�كـ يـر ،يتضمــن المنهــج السـ ي
ن
ـد�
والطائفيــة والتطــرف والحــرب؛ ويشــدد عــى حقــوق إ
النســان والتســامح والنشــاط المـ ي
والمواطنــة العالميــة .وتشــمل التوصيــات أ
الخــرى تعزيز عنــارص التدريب عىل تحليل الشــبكات
ف
العــام الرقمــي ،وكفــاءات التعامــل مــع البيانــات ،باالضافة
االجتماعيــة ،والبحــوث ي� مجــال إ
اىل فــرص التواصــل أ
والنشــطة المســتمرة عــى مــدار الســنة ،مثــل المؤتمـرات وورش العمــل
القصــرة الـ تـ� تنفــذ ف� حــرم كل جامعــة مشــاركة .عــاوة عــى ذلــك ،توفــر أ
الكاديميــة أنشــطة
ي
ي
ي
ف
مدروســة ي� مجال الدمج االجتماعي ،باالضافة اىل رحالت ثقافية وفعاليات للتواصل لمســاعدة
ـارك� مــن مختلــف البلــدان والثقافــات عــى فهــم وبنــاء عالقــات طويلــة أ
المشـ ي ن
المــد .قمنــا
بتعزيــز مثــل هــذه النشــاطات بعــد أ
الكاديميــة االوىل ،عندمــا الحظنــا المشـ ي ن
ـارك� يتجمعون ف ي�
مجموعــات وطنيــة وحـ تـى طائفيــة ،ف� حـ ي ن
ـ� لــم تشــهد المجموعات ســوى القليل مــن التفاعل.
ي
الوىل ،ســجلت حالــة واحــدة عــى أ
خــال تلــك الســنة أ
ين
المشــارك�
القــل لتعــرض بعــض
ّ
اىل الســخرية مــن قبــل أف ـراد ينتمــون اىل جماعــة وطنيــة أخــرى .وقــد ّتمــت معالجــة تلــك
المســألة بشــكل فعــال ف� أ
الكاديميــة التاليــة مــن خــال الحــرص عــى أن يتضمــن كل فريــق
ي
ف
ن
ـارك� مــن مختلــف البلــدان ومــن خــال تنظيــم
عمــل  -وكذلــك الزمــاء ي� غــرف الفنــدق  -مشـ ي
عــدة «لقــاءات تعــارف رسيعــة» ،حيــث يم ـض ي المشــاركون بعــض الوقــت للقــاء أشــخاص
آخريــن لالستفســار عــن حياتهــم وخلفياتهــم المهنيــة .كمــا أصبحــت عمليــة اختيــار مقدمــي
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ي
االعالمــي المقــارن ،وتحليــل الشــبكات االجتماعيــة ،واالســتخدام الفعــال ألدوات البحــث
الرقميــة .ويســعى المنهــج جاهــداً لربــط ّكل مــن هــذه الكفــاءات الرقميــة والبحثيــة بمفاهيــم
ت
العالميــة النظريــة والنقديــة المطابقــة .عــى ســبيل المثــال ،إن تعليــم خاصيــة
ال�بيــة إ
التالعــب بالصــور باســتخدام التطبيقــات المجانيــة مثــل تطبيــق «بيكســلر» لمعالجــة الصــور
يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالمحــا�ض ات المتع ّلقــة بقــوة الصــور ف� أ
الخبــار وتمثيــل الجســم ف ي�
ي
ـ� ان تعلــم أ
العالنــات ،ف� حـ ي ن
الرشــفة الرقميــة والحفــظ والتحليــل المقــارن بواســطة
مجــال إ
ي
أ
تطبيقــات مثــل «ســتوريفاي» و»ميوغ ـراف» يرتبــط بالــدروس المتع ّلقــة ببنــاء الخبــار ودور
ف
ف
يتــم تعليــم مفاهيــم ت
و� ي ن
العالميــة النظريــة والنقديــة
ال�بيــة إ
إ
حــ� ّ
العــام ي� الحــرب .ي
الــ� يديرهــا عــدد مــن الأ
�ض
ت
كاديميــ�ن
ي
مــن خــال سلســلة مــن المحــا ات والمناقشــات ي
المشــهورين ف� مجــال ت
العــام
خــراء إنتــاج إ
ال�بيــة الرقميــة إ
والعالميــة ،قــام فريــق مــن ب
ي
العالميــة الرقميــة.
الرقمــي ويطلــق عليهــا اســم «الفرقــة الرقميــة» بــإدارة ورش العمــل إ
مصمــم بعنايــة ويرتكــز عــى أربعــة
وتعتمــد ورش العمــل الرقميــة عــى نهــج تعلــم ّ
مبــادئ توجيهيــة :العــروض الســمعية؛ التوجيــه المبـ ش
ـا� ،التماريــن غـ يـر الخطيــة ،وتقنيــات
دعــم التع ّلــم (ملــ� 2013 ،أ) .وتســمح طريقــة التعليــم غـ يـر الخطيــة للمشـ ي ن
ـارك� الذيــن
ي
يتمتعــون بمســتوى أعــى مــن المهــارات التقنيــة الالزمــة باالنتقــال إىل مهمــة مختلفــة فيمــا
أ
الحبــاط.
ينتظــرون مســاعدة المعلــم ،المــر الــذي يوفــر الوقــت ويقلــل مــن مســتويات إ
ـارك� المتقدمـ ي ن
بالضافــة إىل ذلــك ،يمكــن لهــؤالء المشـ ي ن
ـ� تقديــم مســاعدة كبـ يـرة خــال ورشــة
إ
ن
ـارك� التمريــن برسعــة ،نقــوم بتوكيلــه  /او توكيلهــا لمســاعدة
العمــل .كلمــا انجــز أحــد المشـ ي
المشــارك� آ
ين
ين
الخريــن خــال التمريــن ،االمــر الــذي يتيــح أيضــاً
للمشــارك� فرصــة اختبــار
مهاراتــه  /مهاراتهــا ف ي� التعليــم .تبــدأ ورشــة العمــل الرقميــة عــادة بمحــا�ض ة تســتغرق 15
ت
ـ� تســتخدمها
دقيقــة حــول تنســيقات الصــوت الرقميــة ومفهــوم تقنيــة تدفــق البيانــات الـ ي
تطبيقــات البــث .بعدهــا ،تقــدم الفرقــة الرقميــة عرضــاً
قصــراً عــن كيفيــة اســتخدام
ي
ت
ـي�» ،لتســجيل وتحريــر واصــدار
تطبيقــات تســجيل الصــوت الرقميــة ،مثــل تطبيــق «أوداسـ ي
الملفــات الصوتيــة .بعــد ذلــك مبـ ش
ـا�ة ،يقــوم المشــاركون بتمريــن خطــي يرشــدهم خطــوة
بخطــوة اىل كيفيــة انجــاز مهمــة محــددة ،مثــل اعــداد مقابلــة صوتيــة مدتهــا  60ثانيــة مرفــق
بترصيــح مسـ ّـجل واحــد .يتــم نـ شـر التعليمــات المكتوبــة بالتفصيــل عــى ت
االن�نــت مــع كافــة
المناهــج الدراســية والمحــا�ض ات والتدريبــات الـ تـ� تــم إعدادهــا ف� أ
الكاديميــة لالســتخدام
ي
ي
ال�بيــة الرقميــة والعالميــة �ف
ت
مــن قبــل المشـ ي ن
ـارك� ف ي� المســتقبل عندمــا يخططــون لتعليــم
إ
ي
ـ� هــذا واختبــاره عــى مــدى
جامعاتهــم .وقــد تــم تطويــر نهــج التدريــس والتعليــم التكامـ ي
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مساعدة ت
والعالمية عىل االزدهار :ثالث سنوات عىل إطالق أكاديمية
العر� إ
ال�بية إ
العالمية والرقمية ب ي
ت
العالمية والرقمية ف ي� يب�وت ()MDLAB
ال�بية إ
ت
والعالميــة أساســية لالســتمرار ف ي� عــر المعلومــات وأكـ ثـر أهميــة لثقافاتنــا
ال�بيــة الرقميــة إ
المعولمــة وأنظمتنــا االقتصاديــة .وبالتــال ،فــإن ت
ال�بيــة الرقميــة واالعالميــة تقــدم ،ليــس
ي
فقــط الكفــاءات ال�ض وريــة لق ـراءة ،وســماع ومشــاهدة محتــوى الوســائط المتنوعــة وتفسـ يـر
عقائدهــا الكامنــة ،وتقييــم نواياهــا التســويقية والدعائيــة المضمنــة ،ونتائجهــا الضــارة
بتمكــ� أ
الخفيــة؛ بــل إن ت
ين
ال�بيــة الرقميــة واالعالميــة تســمح ايضــاً
الفــراد والمجتمعــات.
العالميــة الخاصــة بــذكاء واســتخدام أدوات
وهــي تســاعد النــاس عــى إدارة اســتخداماتهم إ
ت
المشــرك،
الشــخص والمجتمعــي
العــام الرقمــي واالجتماعــي بفعاليــة بهــدف التطويــر
إ
ي
ف
ق
ن
ـد� .كمــا تقــدم
ـتبا� ي� المناقشــات العالميــة التعاونيــة والعمــل المـ ي
واالنخـراط عــى نحــو اسـ ي
أ
ت
ال�بيــة الرقميــة واالعالميــة المعرفــة والكفــاءات ال�ض وريــة للفـراد المهمشـ ي ن
ـ� والمجتمعــات
بــ� صالحيــات أ
المحرومــة لتســمح لهــا باســتعادة المبــادرة وتحقيــق التــوازن ي ن
العمــال
التجاريــة الكبــرة ،والـ ثـروة المركــزة ،أ
والنظمــة الســلطوية الســائبة« .تعتـ بـر ت
ال�بيــة الرقميــة
ي
ت
ـ� يمكنهــا مواجهــة
واالعالميــة نوعـاً مــن الثقافــة إ
العالميــة للجماهـ يـر .إنهــا الثــورة الصامتــة الـ ي
أيديولوجيــات الجشــع والكراهيــة والمــوت والكفــاح مــن أجــل تعميــم العدالــة االجتماعيــة
ونظــم المســاواة وعولمتهــا( ».ملــ� 2015 ،ب) .ويتنــاول منهــج أكاديميــة ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
ف
بــروت  MDLABالمواضيــع االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة المتنوعــة،
والرقميــة ي� ي
المتكاملــة مــع الكفــاءات الرقميــة أ
الساســية والمهــارات البحثيــة ،وكلهــا ت
تس�شــد بالدراســات
ف
ت
ـر� واالضطرابــات ذات
ـ� تنظــر ي� االســتخدامات إ
العالميــة والنشــاط الرقمــي للشــباب العـ ب ي
الـ ي
ف
ت
ـ�،
الصلــة إ
ـ� ،ومفــرج2014 ،؛ ملـ ي
ـ� ،ملـ ي
بالعــام واالتجاهــات الســائدة ي� المنطقــة ( حـ ي
ت
حــ� ،أوغليــا ،ومفــرج.)2014 ،
ملــ� ومــاط 2014 ،أ 2014 ،ب ،ي
 2013أ 2015 ،أ؛ ي
ملــ� ،ي
أ
ش
تأثــرات ملكيــة الــركات والممارســات التجاريــة
وتشــمل النمــاذج المفاهيميــة الساســية ي
أ
القنــاع،
العالمــي ،وسياســة بنــاء الخبــار والتحكــم بهــا ،وقــدرة الصــور عــى إ
النتــاج إ
عــى إ
العالمــي للجنــس
والدعايــة وآثارهــا المدمــرة عــى صــورة الجســم وتقديــر الــذات ،والتمثيــل إ
ـ� ،وتفسـ يـر رســائل ومؤسســات الدعايــة.
أو العــرق ،والنشــاط الجنـ ي
يســعى المنهــج إىل دمــج التحليــل االعالمــي النقــدي مــع كفــاءات االنتــاج الرقمــي والمهــارات
ـ� 2013 ،أ) .وتتضمــن المحــا�ض ات النظريــة
البحثيــة العلميــة بطريقــة ســهلة ومتماســكة (ملـ ي
أ
ف
ف
تجســد
ي� صميمهــا مجموعــة مــن الســاليب البحثيــة وورش عمــل ي� مجــال التكويــن الرقمــي ّ
ّكل منهــا نظريــات ت
العالميــة وتقــدم للطــاب مجموعــة واســعة مــن التقنيــات المثـ يـرة
ال�بيــة إ
للتعلــم واالســتخدام بشــكل خــاق .وتشــمل الكفــاءات الرقميــة والبحثيــة أ
الساســية كال ً مــن
المدونــات ،والتالعــب بالصــور والصــوت وتحريــر الفيديــو ،أ
والرشــفة الرقميــة ،والتحليــل
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جاد ملك ،ن
ولب� معاليقي
ي
الشــكال بنــاء عــى مناهــج تــم تطويرهــا ف� أ
مــن أ
الكاديميــة .بعضهــا قــام بإدخــال دورات
ّ
ي
آ
والعالميــة ف ي�
كاملــة .والبعــض الخــر اســتخدم النمــاذج لدمــج المفاهيــم والكفــاءات الرقميــة إ
ت
ـ� يقدمهــا ،فيمــا يواصــل المعركة مــع الحكومة والمؤسســات
الــدورات إ
العالميــة التقليديــة الـ ي
ت
ت
الــ� أخــرت الموافقــة عــى دورات ال�بيــة الرقميــة
ي
الب�وقراطيــة والعقبــات المضجــرة ي
والعالميــة المســتقلة .مــع ذلــك ،تمكنــت اليــوم تســع جامعــات عربيــة مــن تقديــم دورات
إ
ال�بيــة الرقميــة واالعالميــة وهــي :جامعــة دمشــق ،والجامعــة أ
المريكيــة �ف
كاملــة ف� مجــال ت
ي
ي
أ
أ
ف
الشــارقة ،والجامعــة ال يم�كيــة ي� بـ يـروت ،وجامعــة اله ـرام الكنديــة ،والجامعــة اللبنانيــة
أ
ال يم�كيــة ،وجامعــة رفيــق الحريــري ،وجامعــة ســيدة اللويــزة ،وجامعــة يب�زيــت ،وجامعــة
العــزم .ومــن المتوقــع أن يتضاعــف هــذا العــدد ف ي� العــام المقبــل ،خصوصـاً بعــد موافقــة
ال�بيــة العراقيــة عــى منهــاج وطـ نـ� مقـ تـرح يتضمــن دورة إلزاميــة ف� ت
وزارة ت
ال�بيــة الرقميــة
ي
ي
والعالميــة.
إ
ـنت� أ
عــى الرغــم مــن أن أ
الوليـ ي ن
الكاديميــة ركــزت ف� السـ ي ن
ـ� عــى البلــدان العربيــة ش
ال�قيــة
ي
والردن والعـراق ،فقــد تضمنــت أ
ـط� أ
وبالتحديــد لبنــان وســوريا وفلسـ ي ن
الكاديميــة عــام 2015
مشـ ي ن
والمــارات العربيــة المتحــدة وإي ـران.
ـارك� مــن مــر وعمــان واليمــن وقطــر والســودان إ
ف
ف
و� العــام نفســه ،شــملت أكاديميــة ت
العالميــة والرقميــة ي� بـ يـروت  MDLABثالثــة
ال�بيــة إ
ي
«إن�ناشــونال كولــدج» ف� لبنــان ،وهــي أول مدرســة عربيــة تضــع ت
ـ� مــن مدرســة ت
مدرسـ ي ن
ال�بيــة
ي
ق
ت
ـا�
إ
العالميــة كواحــدة مــن أولوياتهــا االســراتيجية .وتشــمل الخطــط المســتقبلية التوســع إىل بـ ي
آ
ن
ن
ن
ـارك� الدوليـ يـ� الخريــن .ومــن
دول المنطقــة العربيــة ،إضافــة المزيــد مــن
المدرسـ يـ� ،والمشـ ي
ّ
ف
أبــرز ق ـرارات أكاديميــة ت
العالميــة والرقميــة ي� بـ يـروت  MDLABهــو التوصــل بحلــول
ال�بيــة إ
ـر� بأهميــة أن يتضمــن مدرســة واحــدة أو جامعــة
نهايــة هــذا العقــد ،إىل إقنــاع كل بلــد عـ ب ي
أ
واحــدة عــى أ
القــل ،تقــدم ت
والعالميــة كأحــد المناهــج الدراســية الساســية.
ال�بيــة الرقميــة إ

المناهج الدراسية والوسائل المستخدمة

فيمــا يتعلــق بالمناهــج الدراســية ،وأســاليب التدريــس والتعلــم ،ســعت أكاديميــة ت
ال�بيــة
ف
بــروت  MDLABلتخطــي التعريــف التقليــدي ت
العالميــة
لل�بيــة إ
إ
العالميــة والرقميــة ي� ي
العالميــة
يعرفهــا بأنهــا «القــدرة عــى الوصــول اىل وتحليــل وتقييــم وخلــق المــواد إ
الــذي ّ
أ
ف
العالميــة .)1992 ،مــن هــذا المنطلــق،
ي� مجموعــة متنوعــة مــن الشــكال» (مركــز الثقافــة إ
تتخطــى ت
والعالميــة مهمــة تدريــب الطــاب ليصبحــوا مسـ ي ن
ـتهلك� ناقديــن
ال�بيــة الرقميــة إ
ف
و� عــر يتمـ ي ز
العــام الرقمــي واالتصــاالت المعولمــة ،تصبــح
ـر بوفــرة إمكانــات إ
لالعــام .ي
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ف
مهام أكاديمية ت
التال:
ال�بية إ
العالمية والرقمية ي� يب�وت خمسة أهداف عىل الشكل ي
نــر المعرفــة وتعليــم ت
والعالميــة وتعزيــز أهميتهــا ي ن
( )1ش
بــ� الجامعــات
ال�بيــة الرقميــة إ
العربيــة.
ـ� الجامعيـ ي ن
( )2تدريــب المدربـ ي ن
ـ� العــرب الشــباب كل عــام وتخريــج طــاب الدراســات العليــا
الذيــن اكتســبوا المعــارف ف� مفاهيــم وكفــاءات ت
والعالميــة.
ال�بيــة الرقميــة إ
ي
( )3تطويــر مناهــج جامعيــة ســنوياً تشــمل الخطــط الدراســية ،وحــدات المناهــج الدراســية،
وكتيبــات التدريــب ،ودراســة الحــاالت ،ومحتــوى الوســائط المتعــددة.
العــام تركــز عــى تطويــر ت
ال�بيــة
س إ
( )4إنشــاء مركــز لشــبكة مــن الجامعــات إ
القليميــة ومـ ّ
ـدر ي
والعالميــة وتعزيزهــا.
الرقميــة إ
ال تن�نــت بهــدف نـ شـر المــواد الدراســية
( )5إنشــاء والحــرص عــى اســتمرار فضــاء مفتــوح عـ بـر إ
وربــط خريجــي أ
ـ� المحتملـ ي ن
ـاهم� والمتعاونـ ي ن
الكاديميــة والمسـ ي ن
ـ�.

أ
الكاديمية

ف
ظهــرت فكــرة أكاديميــة ت
بــروت ( )MDLABأوال ً كتوصيــة مــن
ال�بيــة إ
العالميــة والرقميــة ي� ي
المؤتمــر الســنوي للجمعيــة العربيــة أ
المريكيــة ألســاتذة االتصــال لعــام )AUSACE( 2011
تحــت عنــوان ت
والعالميــة :االتجاهــات الجديــدة» والدراســة العالميــة لرســم
«ال�بيــة الرقميــة إ
ت
ـ� .)2012،أوىص ش
الم�وعــان
ـ� ترعاهــا مؤسســة المجتمــع المفتــوح (ملـ ي
الخرائــط الرقميــة الـ ي
بتوســيع وتعميــم ت
والعالميــة ف ي� المنطقــة العربيــة .مــن خــال توفـ يـر التدريــب
ال�بيــة الرقميــة إ
الــازم والمــوارد والمــواد الدراســية ،وتحفـ ي ز
ـر أعضــاء هيئــة التدريــس لنقــل مــا تعلمــوه إىل
مؤسســاتهم ،تهــدف أ
الكاديميــة اىل نـ شـر مثــل هــذه المعرفــة ف ي� كافــة الجامعــات العربيــة،
وخلــق تأثـ يـر مضاعــف .تركــز أكاديميــة ت
العالميــة والرقميــة ف ي� بـ يـروت  MDLABبشــكل
ال�بيــة إ
ـ� المبتدئـ ي ن
أســاس عــى المعلمـ ي ن
ـ� وطــاب الدراســات العليــا الذيــن يتمتعــون بأعــى درجة من
ي
أ
بالضافــة
وتقبــل الفــكار المبتكــرة ،إ
إ
المكانــات والمرونــة لتعلــم المهــارات الرقميــة المتقدمــةّ ،
إىل كونهــا عــى اتصــال وثيــق مــع أكـ بـر مجموعــة مــن الســكان العــرب الذيــن يقــودون التغيـ يـر
حاليـاً ف ي� المنطقــة.
بعــد ثــاث ســنوات عــى إطــاق أكاديميــة ت
العالميــة والرقميــة ف ي� بـ يـروت ،MDLAB
ال�بيــة إ
بــدأت نحــو  24جامعــة عربيــة بتدريــس ت
والعالميــة ف ي� مجموعــة متنوعــة
ال�بيــة الرقميــة إ
59

جاد ملك ،ن
ولب� معاليقي
ي
ـرات الالزمــة .وكان العديــد منهــم غـ يـر واثقـ ي ن
الدراســية العربيــة ،وغيــاب المرافــق والتجهـ ي ز
ـ� من
مهاراتهــم ومعارفهــم ليتمكنــوا مــن تنميــة ت
والعالميــة وتعليمهــا .ف ي� الســنوات
ال�بيــة الرقميــة إ
القليلــة الماضيــة ،أطلقــت جهــود متعــددة لتعزيــز ت
والعالميــة ف ي� العالــم
ال�بيــة الرقميــة إ
العــر� مــن قبــل التحالفــات أ
الكاديميــة والمؤسســات الدوليــة ،مثــل الشــبكة الجامعيــة
بي
ت
ن
بــ� الثقافــات ( ،)MILIDومركــز الدوحــة لحريــة
لل�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار ي
ـ� الكويتيــة والمركــز الكويـ تـ� ت
العــام ( ،)DCMFوجمعيــة المعلمـ ي ن
العالميــة (.)KCML
لل�بيــة إ
إ
ي
آ
ت
وقــد كان لهــذه الجهــود الرائعــة حــى الن نتائــج متفاوتــة .إذ يبــدو أن كال ً مــن مركــز الدوحــة
ز ن
العــام ( ،)DCMFوالمركــز الكويـ تـ� ت
ـ�
العالميــة
لل�بيــة إ
لحريــة إ
( )KCMLهمــا ذات تركـ يـر وطـ ي
ي
آ
أ
إال أنهمــا لــم يحققــا نتائــج هامــة ،ملموســة وطويلــة المــد حـ تـى الن (أقــام مركــز الدوحــة
ف أ
وغ�هــا
لحريــة إ
العــام  DCMFبرنامــج توعيــة إشــتمل عــى ورش عمــل ي� الردن والمغــرب ي
ت
ن
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار بـ يـ� الثقافــات
مــن الــدول) .إال أن الشــبكة الجامعيــة لل�بيــة إ
ف
ت
ـ� نأمــل أن تعطــي ثمارهــا قريب ـاً ي� المنطقــة
( )MILIDتبقــى المبــادرة الدوليــة الواعــدة الـ ي
العربيــة.

انطالق أكاديمية ت
العالمية والرقمية ف ي� يب�وت ()MDLAB
ال�بية إ

أ
ت
ـ� حاولــت معالجــة هــذا الوضــع ومــلء الفجــوة هــي
مــن المبــادرات المؤسســية الخــرى الـ ي
المبــادرة الـ تـ� قامــت بهــا أكاديميــة ت
العالميــة والرقميــة ف ي� بـ يـروت ( .)MDLABوقــد
ال�بيــة إ
ي
ف
ف
ت
بــروت ي� عــام  ،2013برعايــة مؤسســة
انطلقــت أكاديميــة ال�بيــة إ
العالميــة والرقميــة ي� ي
أ
ن
ت
و� ،والجمعيــة العربيــة الوروبيــة
المجتمــع المفتــوح ( ،)OSFوموقــع «المونيتــور» إ
اللكــر ي
أ
العــام واالتصــال ( )AREACOREمــن خــال الهيئــة اللمانيــة للتبــادل العلمــي ،عــى
لباحـث ي إ
يــد مجموعــة مــن أ
ـ� بهــدف تطويــر ت
ـ� العــرب والدوليـ ي ن
الكاديميـ ي ن
والعالميــة
ال�بيــة الرقميــة إ
ف
العــام العــرب وتطويــر المناهــج الدراســية ف ي� مجــال
ـدرس إ
ي� المنطقــة مــن خــال تدريــب مـ ي
ت
التعمــق ف ي�
ال�بيــة الرقميــة إ
والعالميــة ،ليــس فقــط باللغــة العربيــة ،بــل ايض ـاً مــن خــال ّ
للعــام والتغيـ يـر
الثقافــات واالهتمامــات العربيــة .إســتناداً إىل نمــوذج أكاديميــة ســالزبورغ إ
ن
ث
ش
ـ� عـ شـرة جامعــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم،
العالمــي ،وهــي �اكــة دوليــة مــن أكــر مــن اثـ ي
تنظــم أكاديميــة ت
العالميــة والرقميــة ف ي� بـ يـروت أكاديميــة صيفيــة ســنوية تجمــع 50
ال�بيــة إ
ـ� عــرب ودوليـ ي ن
مدربـ ي ن
ـ� وخـ بـراء
طالــب دراســات عليــا ومدرس ـاً إعالمي ـاً عربي ـاً  ،إ
بالضافــة إىل ّ
أ
ف� مجــال ت
العالميــة ،ال ســيما مــن شــبكة أكاديميــة ســالزبورغ .كمــا تعمــل الكاديميــة
ال�بيــة إ
ي
عــى مــدار العــام عــى تطويــر المناهــج ،ودعــم مبــادرات ت
العالميــة ف ي� المنطقــة،
ال�بيــة إ
ـ� ف� مجــال ت
ّ ن
العالميــة العربيــة .وتشــمل
وتعمــل بمثابــة مركــز لشــبكة مــن
ال�بيــة إ
المدرسـ ي ي
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ي
أ
ش
المنتــرة ف ي� كل مــكان
العــام
إدراكا منهــا لهميــة تثقيــف الشــباب حــول أنظمــة وســائل إ
والرســائل الـ ت
ـ� تحيــط بــكل جانــب مــن جوانــب حياتهــم ،تبـ نـى الكثـ يـر مــن البلــدان حــول
ي
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة كواحــد مــن المكونــات أ
العالــم ت
الساســية للمناهــج الجامعيــة،
إ
ف
و� بعــض الحــاالت ،مــن مناهــج المــدارس المتوســطة والثانويــة .لكــن ،لســوء الحــظ ،تأخــرت
ي
ف
ـ�2009 ،؛ .)2011
المنطقــة العربيــة ي� التوصــل اىل ذلــك إ
الدراك (ملـ ي
ف
و� الوقــت الــذي تســاهم فيــه وســائل التواصــل االجتماعــي ف ي� دعــم االنتفاضــات العربيــة،
ي
ال ت ـزال معظــم أنظمــة التعليــم العــال العربيــة غـ يـر مدركــة لفوائــد دمــج ت
ال�بيــة الرقميــة
ي
والعالميــة ضمــن متطلبــات التعليــم أ
الساســية .وبالتــال ،تبقــى الكفــاءات المرتبطــة ت
بال�بيــة
إ
ي
العالميــة أ
حــى عــن برامــج الصحافــة واالعــام� .ف
الساســية غائبــة ف� معظــم الحــاالت ت
إ
ي
ي
ال�بيــة الرقميــة والعالميــة �ف
ف
ت
ت
الواقــع ،حــى وقــت قريــب ،كانــت معظــم المبــادرات ي� مجــال
إ
ي
المنطقــة العربيــة مدفوعــة بشــكل فــردي أو تحظــى ت
بال�ويــج العابــر مــن قبــل عــدد قليــل مــن
ن
ـ�
منظمــات المجتمــع المـ ي
ـد� مــن خــال حلقــات العمــل التدريبيــة وحمــات التوعيــة (ملـ ي
حــى المبــادرات أ
 2013ب 2015 ،ب) .ولكــن ت
الكاديميــة الفرديــة  -بشــكل خــاص ف ي� نخبــة
الجامعــات العربيــة الخاصــة – قــد واجهــت المعارضــة وعــدم التشــجيع بســبب المصالــح
الم�ســخة أ
ت
ت
ـ� العــرب التقليديـ ي ن
العالميـ ي ن
للكاديميـ ي ن
ـ� تهــدد
ـ� الذيــن قاومــوا إ
ـ� إ
البداعــات الـ ي
ت
العــام
ـ� تعتـ بـر ثــورة إ
مجــال عملهــم وتشــبثوا بالنظريــات إ
العالميــة القديمــة الط ـراز الـ أ ي
ن
بالضافــة إىل ذلــك ،واجــه عــدد كبـ يـر مــن الكاديميـ يـ� العــرب الذيــن
الرقمــي مســألة تافهــة .إ
ف
ف
كان يمكــن ان ينــارصوا ت
والعالميــة ي� جامعاتهــم نــدرة ي� مــواد المناهــج
ال�بيــة الرقميــة إ
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 29دراســة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتعليــم ف ي� أفريقيــا :تقرير عن الســودان.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/10660
تونــس – مســاهمة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ف ي� التنميــة وتوليــد فــرص
30
ن
تقــ� ./http://documents.banquemondiale.org ،تمــت
التوظيــف
(المجلــد  ،)2تقريــر ي
ف
نوفمــر .2015
زيــارة الرابــط ي� 8
ب
أ
ف
 31قوانـ ي ن
العــام والنظمــة المعمــول بهــا ي� دول مجلــس التعــاون الخليجــي :ملخــص
ـ� إ
ف
دا�  http://www.dc4mf.org/sites/de� .
وتحليـ�ل وتوصيـ�ات بواسـ�طة الدكتـ�ور مـ�ات جـ�ي .ي
ف
نوفمــر .2015
 fault/files/gcc_media_law_en_0.pdfتمــت زيــارة الرابــط ي� 7
ب
 http://library.aucegypt.edu/dept/infoliteracy/index.htm 32تمــت زيــارة الرابــط
نوفمــر .2015
ف ي� 7
ب
 /http://mdc.birzeit.edu/en 33تمت زيارة الرابط ف ي�  4أكتوبر .2015
الــدول لجمعيــات ومؤسســات المكتبــات http://blogs.ifla.org/literacy-
 34االتحــاد
ي
 ، /qatar-information-literacy-network-meeting/16/03/reading/2014وجامعــة قطــر،
http://library.qu.edu.qa/index.php/services/faculty/information-literacy-program
تمــت زيــارة الرابــط ف ي�  7نوفمـ بـر .2015
مراجعــة مقتطفــات مــن المقــال أ
الكاديمــي «وصــف وتقييــم برنامــج ت
ال�بيــة
35
المعلوماتيـ�ة ف ي� مدرسـ�ة خاصـ�ة ف ي� لبنـ�ان :دراسـ�ة حالـ�ة https://www.questia.com/libra� ،
ry/journal/1P3-1741798951/description-and-evaluation-of-the-information-literaنوفمــر .2015
 ،cyتمــت زيــارة الرابــط ف ي� 7
ب
ت ن
و� لليونســكوhttp://www.unesco.org/new/en/media- ،
36
الموقــع االلكــر ي
_services/single-view/news/unesco_launches_maghreb_network_of_media_and
نوفمــر .2015
 information_literacy/#.Vj-UXfxdHIUتمــت زيــارة الرابــط ف ي� 7
ب
http://www.dc4mf.org/en/content/media-literacy-another-vision-teaching 37
تمــت زيــارة الرابــط ف ي�  4أكتوبــر .2015
ت ن
ت
الــ� نُ ش
و�
38
الرجــاء االطــاع عــى المقــاالت إ
ــرت عــى الموقــع االلكــر ي
العالميــة ي
لليونســكو مــن تأليــف وكتبــه الحــارة  ،Padhyمستشــار االتصــاالت والمعلومــات ،مكتــب
اليونســكو ف ي� القاهــرة ،وألتــون غريــزل ،اليونســكو ،باريــسhttp://www.unesco.org/new/ .
en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all_news/news/unesco_gave_boost_to_media_and_information_literacy_for_arab
 states/#.VhCtj_yhfIUتمــت زيــارة الرابــط ف ي�  4أكتوبــر  .2015ربمــا تكــون صفــة ومركــز
بعــض هــؤالء المسـ ي ن
ـؤول� قــد تغـ يـرت وقــت نـ شـر هــذا الكتــاب.
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آلتون غريزل
ف
ت
ت
ـو� وخطــة العمــل
 18اســراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الوطنيــة ي� جيبـ ي
ـال الــذي قــد ال يكــون حســن
المرفقــة .اختفــى مــن الموقــع .وهــو مذكــور عــى الرابــط التـ ي
الســمعة نظــراً للتنويــهhttp://www.hartford-hwp.com/archives/33/index-bc.html 1 .
اســراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الوطنيــة – 2005 :ت
ت
حــى الوقــت
19
�ض
مفصلــة تركــز عــى البنيــة التحتيــة وحوكمــة شــبكات تكنولوجيــا المعلومــات
الحــا  ،خطــة ّ
واالتصــاالتhttp://www.mcit.gov.eg/ict_sector .
 20حرية الوصول اىل قانون المعلومات رقم .2007/47
ال ت
ت
لك�ونيــة الوطنيــة ف ي� لبنــان ،وثيقــة رقــم  :4سياســات تكنولوجيــا
21
االســراتيجية إ
المعلومــات واالتصــاالت والمبــادرات الســبع (http://siteresources.worldbank. ،)2003
_org/EDUCATION/Resources/WorldBankMasterICT-EdPolicyDocumentList-Draft
نوفمــر 2015
 . June2011_for-external-site.pdfتمــت زيــارة الرابــط ف ي� 7
ب
 22خطــة تطويــر البنيــة التحتيــة الوطنيــة للمعلومــات واالتصــاالت ( 1999-2002متوفــر
باللغــة الفرنســيةhttp://www.uneca.org/AISI/NICI/Documents/Mauritanie_ – )2000 ،
 NICI_PLan.htmlاختفــى عــن الموقــع.
ف
ن
«جيــ�»
 23تعميــم إدمــاج تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ي� التعليــم (برنامــج
ي
ت
االســراتيجية الوطنيــة لمجتمــع المعلومــات واالقتصــاد الرقمــي
– الفرنســية  /العربيــة)؛
«المغـ�رب الرقمـ�ي http://www.men.gov.ma/sites/fr/SiteCollectionDocu� .»2013
 . ments/G%C3%A9n%C3%A9ralisation_TICEnseignement_Vf2.pdfتمــت زيــارة
نوفمــر .2015
الرابــط ف ي� 7
ب
اســراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات الوطنيــة تحــت عنــوان ت
ت
اســراتيجية «عمــان
24
الرقميــة» ( http://www.ita.gov.om .2002متوفــرة باللغــة العربيــة هنــا).
 25وضــع المجلــس أ
س ت ي� قطــر) خطــة
العــى لالتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات (آي ي
ت
االســراتيجية الشــاملة ف ي� عــام .2010
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
http://www.ictqatar.qa/en/news-events/news/ictqatar-releases-2010-annual-re portتمــت زيــارة الرابــط ف ي�  8نوفمـ بـر .2015
سياســة الوصــول العالمــي والخدمــة الشــاملةsiteresources.worldbank. .
26
 . org/.../2012-02-29-AndrewDymond.pptxتمــت زيــارة الرابــط ف
نوفمــر .2015
8
�
ب
ي
الخطــة الوطنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالتwww.kacst.edu.sa/en/re� .
277
 search/Documents/InformationTechnology.pdfو .www.mcit.gov.sa
نوفم� .2015
تمت زيارة الرابط ف ي� 8
ب
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ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي
ـدول لالتصــاالت :تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .حقائــق وأرقــام -
6
فاالتحــاد الـ ي
ـدول لالتصــاالتhttp://www.itu.int/en/ITU-D/ :
العالــم ي� عــام  .2015جنيــف :االتحــاد الـ ي
ف
ســبتم� .2015
 Statistics/Pages/facts/default.aspxتمــت زيارتــه ي� 16
ب
يتعـ ي ّ ن
ـ� عــى القـراء اســتخدام هــذا الجــدول بعنايــة عنــد إجـراء المقارنــة نظـراً لعــدم
7
ف
و� بعــض الحــاالت ،البيانــات ليســت متوفــرة لنفــس
توفــر بيانــات كاملــة مــن مصــدر واحــد ،ي
مجموعــة التواريــخ.
أ
المــم المتحــدة ،إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة ،شــعبة الســكان (.)2015
8
ف
ش
التوقعــات الســكانية ي� العالــم :تنقيــح  /http://esa.un.org/unpd/wpp .2015أو مبــا�ة
التــالhttp://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_ :
عــى الرابــط
ي
ف
ســبتم� .2015
 wpp_2015.pdfتمــت زيــارة الرابــط ي� 16
ب
« ،Internetlivestats.comمســتخدمي ت
االن�نــت بحســب البلــد ( - )2014إحصائيــات
9
ف
ت
ـبتم�
االن�نــت الحيــة» . /http://www.internetlivestats.com .تمــت زيــارة الرابــط ي�  16سـ ب
.2015
 . oclc.org 100مكتبــة االحصائيــات العالميــةwww.oclc.org/content/dam/oclc/glo� .
 . ballibrarystats/globalstats_countrydataset_oclcweb.xlsxتمــت زيــارة الرابــط ف ي� 16
ســبتم� .2015
ب
 . Cia.govكتــاب حقائــق العالــمhttps://www.cia.gov/library/publications/ .
11
ف
ســبتم� .2015
 /the-world-factbookتمــت زيــارة الرابــط ي� 16
ب
https://www.quandl.com/collections/society/households-with-a-radio-by- 12
country. Accessed on 7 November, 2015
« . Data.uis.unesco.org 13االتصــاالت والمعلومــات :الصحــف»http://data.uis. .
ســبتم� .2015
 /unesco.orgتمــت زيــارة الرابــط ف ي� 16
ب
 14مالحظة للمحررين :المرجع يغ� متوفر
 15مالحظة للمحررين :المرجع يغ� متوفر
 16برنامــج الحكومــة ت
االلك�ونيــة للبحريــن« ،النظــر مــا بعــد مــا هــو واضــح» ،2009
نوفمــر .2015
 ./http://www.ega.gov.bhتمــت زيــارة الرابــط ف ي� 7
ب
 17الخطــة االسـ تـراتيجية الخمســية ( )2018 2013-وتســعى لدعــم االحـ تـراف ف ي� الممارســة
والنتــاج والمســاهمة ف ي� نـ شـر الوعــي والمعرفــة ف ي� جميــع أنحــاء المجتمــع .المالمــح
العالميــة إ
إ
ف
ف
الوطنيــة لمجتمــع المعلومــات ي� المجتمــع .المالمــح الوطنية لمجتمــع المعلومــات ي� البحرين
( ،)2013ص.31 .
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آلتون غريزل
•س .ويلســون ،آ .غريــزل ،ر .تــوازون ،وك .أكيمبونــج ،وس .تشــونغ ( .)2011منهــج ت
ال�بيــة
ـ� .اليونســكو ،باريــس ،فرنســا .متوفــر عـ بـر شــبكة ت
للمدرسـ ي ن
االن�نــت
العالميــة والمعلوماتيــة
إ
ّ
ـالwww.unesco.org :
عــى الرابــط التـ ي
•م .ن .يليديــز ( .)2014ثقافــات مختلفــة ،تحديــات مماثلــة  -دمــج الوســائط المتعــددة
اللغــات والثقافــات ف� تعليــم ت
العالميــة ،ص  ،259-270ف ي� :المواطنــة العالميــة ف ي�
ال�بيــة إ
ي
كــر (محررتــان) .الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة
العالــم الرقمــي .ش .ه .كالفــر وب .ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات ( ،MILID) 2014جامعــة غوتنـ بـرغ،
لل�بيــة إ
ت
�ال www.nordicom.gu.se/clearin� :
السـ�ويد .متوفـ�ر عـ ببر شـ�بكة االن�نـ�ت عـلى الرابـ�ط التـ ي
ghouse
•ب .زوركوســ� ( .2014العمــل مــن اجــل تعزيــز محــو أ
الميــة  -تمكـ ي ن
ـ� «نحــن الشــعب»
ي
ت
ز
ش
ف ي� عــر المعلومــات» .النــا�« :أول غــود لي�اسـ يـر بريــس» ،لوريــل ،ماريالنــد ،الواليــات
المتحــدة أ
المريكيــة.

هــذا النــص مرتبــط بدراســة بحثيــة عــن تحليــات ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة حــول
ال�بيــة إ
ي
العالــم واســتجابة المواطنـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة فيمــا يتعلــق بالتحديــات
ـ� لمهــارات التلربيــة إ
الشــخصية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والدينيــة والفــرص المتصلــة ت
باالن�نــت
باالن�نــت بعــد اكتســاب مهــارات ت
أو غـ يـر المتصلــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة ذات الصلــة مــن
ال�بيــة إ
ف
خــال أنــواع مختلفــة مــن الــدورات عـ بـر ت
االن�نــت .يتــم إج ـراء هــذا البحــث ي� جامعــة برشــلونة
ال�وفيســور خوســيه مانويــل يب�يــز تورنـ يـرو .43
المســتقلة تحــت شإ�اف ب

مالحظة للمحررين :يغ� متوفر ف ي� الئحة المراجع
1
ـر�ّ http://www.arableagueonline.org :تمت
رأي
2
مســتقل مــن موقــع العالــم العـ ب ي
ف
ســبتم� ( .2015مالحظــة :هــذا ليــس الموقــع الرســمي لجامعــة الــدول
زيــارة الرابــط ي� 7
ب
العربيــة .رؤيــة .http://www.arableagueonline.org/remark :الموقــع الرســميhttp:// :
يز
باالنكل�يــة).
 . www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspxوال يوجــد مــرادف لــه
ف
 http://www.worldbank.org/en/region/menaتمت زيارة الرابط ي�  26اكتوبر .2015
3
�http://www.ohchr.org/EN/Countries/MenaRegion/Pages/MenaRegionIn
4
ف
 dex.aspxتمــت زيــارة الرابــط ي�  26اكتوبــر .2015
باالرتكاز اىل ترتيب جامعة الدول العربية.
5
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ي
تورنــت (محــرران) .برنامــج أ
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات ،الواليــات المتحــدة
أ
المريكيــة.
م�ايــد حــول ت
•س .طايــع ( .)2014نحــو وعــي ت ز
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� مــر ،ص.
ال�بيــة إ
ف
ف
كــر (محررتــان).
 ،347-354ي� :المواطنــة العالميــة ي� العالــم الرقمــي .ش .ه .كالفــر وب .ي
الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات
لل�بيــة إ
ت
ـال:
( ،MILID) 2014جامعــة غوتنـ بـرغ ،الســويد .متوفــر عـ بـر شــبكة االن�نــت عــى الرابــط التـ ي
www.nordicom.gu.se/clearinghouse
•س .طايــع ( .)2015تأثـ يـر وســائل التواصــل االجتماعــي عــى المشــاركة السياســية للشــباب
المــري ،ص ،169-178 .ف� :ت
العالميــة والمعلوماتيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف
«ال�بيــة إ
ي
التنميــة المســتدامة» .ج .ســينغ ،آ .غريــزل ،س .ج .ي ي� وش .ه .كالفــر (محــررو نصــوص).
الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات
لل�بيــة إ
(« ،MILID) 2015نورديكــوم» ،جامعــة غوتنـ بـرغ ،الســويد .متوفــر عـ بـر شــبكة ت
االن�نــت عــى
التــالwww.nordicom.gu.se/clearinghouse :
الرابــط
ي
الطــار المرجعــي لتقييــم ت
العالميــة والمعلوماتيــة :جاهزيــة
ال�بيــة إ
•اليونســكو ( .)2013إ
عــر شــبكة ت
االن�نــت عــى الرابــط
البلــد والمهــارات .اليونســكو ،باريــس ،فرنســا .متوفــر ب
التــالwww.unesco.org :
ي
الطفــال ف� العالــم ،ص ،289-299 .ف� :أ
•اليونســكو ( .)1998إحصــاءات عــن أ
الطفــال
ي
ي
تز
فيليــرن (محررتــان)« ،نورديكــوم» ،جامعــة
العالمــي .أ .كارلســون وس .فــون
والعنــف إ
غوتنــرغ ،الســويد.
ب
•اليونســكو ( .)1998إحصــاءات عــن وســائل العــام ف� العالــم ،ص ،261-285 .ف� :أ
الطفــال
إ
ي
ي
ت
ز
فيليــرن (محررتــان)« ،نورديكــوم»،
العالمــي .أولــا كارلســون وسيســيليا فــون
والعنــف إ
جامعــة غوتنـ بـرغ ،الســويد.

•اليونســكو ( .)2006محــو أ
الميــة مــن أجــل الحيــاة .التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم
للجميــع .اليونســكو ،باريــس ،فرنســا.
•د .واط ( .)2012الحاجــة الملحــة ت
لل�بيــة االعالميــة المرئيــة ف ي� العالــم مــا بعــد الحــادي
ف
العــام المطبوعــة .مجلــة
عـ شـر مــن ايلــول :ق ـراءة صــور النســاء المســلمات ي� وســائل إ
تعليــم ت
ال�بيــة االعالميــة .المجلــد رقــم  )1( 4ص.32-43 .
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(محررتــان) ،الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار
لل�بيــة إ
ـ� الثقافــات ( ،MILID) 2013جامعــة غوتنـ بـرغ ،الســويد .متوفــر عـ بـر شــبكة ت
بـ ي ن
االن�نــت عــى
ـالwww.nordicom.gu.se/clearinghouse :
الرابــط التـ ي
•إ .ن .أورهــون ( .)2009ت
العالميــة ف ي� تركيــا :نحــو إطــار عمــل شــامل ألصحــاب
ال�بيــة إ
ف
العالمــي ف ي�
المصلحــة المتعدديــن ،ص  ،211-224ي� :وضــع خارطــة سياســات التثقيــف إ
العالــم  -الــرؤى وال�امــج والتحديــات .د .فراو-ميغــز وج .تورنــت (محــرران) .برنامــج أ
المــم
ب
أ
المتحــدة لتحالــف الحضــارات ،الواليــات المتحــدة المريكيــة.

ن
ـا� ،وإ .أوســطا ( .)2009وصــف وتقييــم برنامــج ت
ال�بيــة المعلوماتيــة
•ر .صقــر ،وم .النبهـ ي
ف ي� مدرســة خاصــة ف ي� لبنــان :دراســة حالــة ،ص  .28-44مكتبــات المــدارس حــول العالــم.
المجلــد رقــم .)1( 15
•إ .صالــح ( .)2015مــن غــرف الجلــوس إىل الصفــوف« :أضيئــوا أنــوار» التعلــم المتنقــل ف ي�
منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا ،ص  ،83-89ف� :ت
العالميــة والمعلوماتيــة
«ال�بيــة إ
ي
مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة» .ج .ســينغ ،آ .غريــزل ،س .ج .ي ي� وش .ه .كالفر
(محــررو نصــوص) .الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة
لل�بيــة إ
والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات (« ،)MILIDنورديكــوم» ،جامعــة غوتنـ بـرغ ،الســويد .متوفــر عـ بـر
ت
ـالwww.nordicom.gu.se/clearinghouse :
شــبكة االن�نــت عــى الرابــط التـ ي
ن
ـبا� ف ي� مــر  -الحـركات االجتماعيــة
•إ .صالــح ( .)2013التقــارب بـ يـ� الشــباب والنشــاط الشـ ب ي
الجديــدة ،ص  ،201-214ف� :ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار ي ن
بــ� الثقافــات .أ.
ال�بيــة إ
ي
ت
العالميــة
كارلســون وش .ه .كالفــر (محررتــان) ،الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة لل�بيــة إ
والمعلوماتيــة والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات ( ،)MILIDجامعــة غوتنـ بـرغ ،الســويد.
أ
ت
العــام والديمقراطيــة ف ي� منطقــة الـ شـرق
ـأ� وراء الطفــال ،ووســائل إ
•إ .صالــح ( .)2011مــا يـ ي
أ
الوســط وشــمال أفريقيــا؟ ص ،29-37 .ف ي� :أســئلة جديــدة ،ورؤى جديــدة ،ومقاربــات
تز
فيليــرن وكاثريــن بوكــت (محــررات) .الكتــاب
جديــدة .أولــا كارلســون وسيســيليا فــون
غوتنــرغ ،الســويد.
الســنوي ،جامعــة
ب
ال�بيــة العالميــة ف� منطقــة الـ شـرق أ
•إ .صالــح ( .)2009ت
الوســط وشــمال إفريقيــا :االنتقــال
إ
ي
مــا وراء الحلقــة المفرغــة للتناقــض اللفظــي ،ص ،155-174 .ف ي� :وضــع خارطــة سياســات
ف
وال�امــج والتحديــات .ديفينــا فراو-ميغــز وجــوردي
التثقيــف إ
العالمــي ي� العالــم  -الــرؤى ب
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تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي
وجهــات نظــر نظريــة وتربويــة .ب .س .دي أبــرو وب .ميهايليــدس (محــرران) .روتليــدج،
نيويــورك ،الواليــات المتحــدة.
•م .مينــو ( .)2002ت
ال�بيــة المعلوماتيــة ف ي� سياســات تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات
الوطنيــة :البعــد المفقــود وثقافــة المعلومــات .ورقــة بيضــاء تــم إعدادهــا لصالح اليونســكو،
ن
ـ�
واللجنــة الوطنيــة االمريكيــة حــول يــوم المكتبــات وعلــم المعلومــات ،والمنتــدى الوطـ ي
لل�بيــة المعلوماتيــة ،الســتخدامها ف� اجتمــاع خـ بـراء ت
ت
ال�بيــة المعلوماتيــة ،ف ي� بـراغ ،جمهورية
ي
ـال:
التشــيك .متوفــرة عــى الرابــط التـ ي
. http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/menou-fullpaper.pdf
•ب .ميهايليــدس .)2008( ،مــا بعــد الته ّكــم :كيــف يمكــن ت
العالميــة والمعلوماتيــة أن
لل�بيــة إ
تجعــل مــن الطــاب مواطنـ ي ن
ـ� أكـ ثـر انخراطـاً .أطروحــة مقدمــة إىل كليــة الدراســات العليــا ف ي�
جامعــة ماريالنــد ،الواليــات المتحــدة أ
المريكيــة.
•أ .إ .مختــار ،وس .ماجــد ،وس .فــو ( .)2008تعليــم ت
ال�بيــة المعلوماتيــة :تطبيقــات التعلــم
غـ يـر المبـ ش
ـا� والــذكاءات المتعــددة .بحــوث المكتبــات وعلــم المعلومــات .المجلــد رقــم 30
ص.-206 195 .
العالنــات الخارجيــة عــى التنســيق
تأثــر إ
•م .محمــد ،ون.أ .المنعــم .)2013( ،تقييــم ي
ف
الحـ ضـري ف� المواقــع التاريخيــة ف� مــر ،ص :� ،115-123 .ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ي
ي
ي
ن
والحــوار بـ يـ� الثقافــات .أولــا كارلســون وشـ يـري هــوب كالفــر (محررتــان) ،الكتــاب الســنوي
للشــبكة الجامعيــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات ( ،)MILIDجامعة
لل�بيــة إ
ت
ـال:
غوتنـ بـرغ ،الســويد .متوفــر عـ بـر شــبكة االن�نــت عــى الرابــط التـ ي
www.nordicom.gu.se/clearinghouse
•أ .النفيــ� ( .)2014ت
ال�بيــة المعلوماتيــة ف ي� العــر الرقمــي :المغــرب كدراســة حالــة ،ص
ي
ف
ف
كــر
شــري هــوب كالفــر وبوليــت ي
 ،389-399ي� :المواطنــة العالميــة ي� العالــم الرقمــي .ي
(محررتــان) .الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار
لل�بيــة إ
ـ� الثقافــات ( ،MILID) 2014جامعــة غوتنـ بـرغ ،الســويد .متوفــر عـ بـر شــبكة ت
بـ ي ن
االن�نــت عــى

التــالwww.nordicom.gu.se/clearinghouse :
الرابــط
ي
•أ .النفيــ� ( .)2013تطــورات ت
ال�بيــة االعالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المغــرب ،ص،87-96 .
ي
ف� :ت
ن
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار بـ يـ� الثقافــات .أولــا كارلســون وش .ه .كالفــر
ال�بيــة إ
ي
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ن
ديزوا� وم .أســتانة وس .يلســون ،وف .بانــدا وس .أونوما (.)2013
•آ .غريــزل ،وب .مــور ،وم.
ي
واســراتيجية ت
ت
العالميــة والمعلوماتيــة .اليونســكو،
المبــادىء التوجيهيــة لسياســة
ال�بيــة إ
ت
ـالwww.unesco.org :
باريــس ،فرنســا .متوفــر عـ بـر شــبكة االن�نــت عــى الرابــط التـ ي
•ف .و .هورتــون .)2013( .نظــرة عامــة عــى مــوارد ت
ال�بيــة المعلوماتيــة ف ي� كافة أنحــاء العالم.
اليونســكو ،باريس ،فرنســا.
•م .ايتــو ( .)2013دمــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المناهــج الوطنيــة لتدريــب
ال�بيــة إ
المعلمــ� ف� المغــرب ،ص ،275-276 .ف� ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار ي ن
ن
بــ�
«ال�بيــة إ
ي
ي ي
الثقافــات .أ .كارلســون وش .ه .كالفــر (محررتــا نصــوص) .الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة
ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات ( )MILIDجامعــة غوتنـ بـرغ ،الســويد.
لل�بيــة إ
ت
ـالwww.nordicom.gu.se/clearinghouse :
متوفــر عـ بـر شــبكة االن�نــت عــى الرابــط التـ ي
نز
جنكيــر ،ك .كلينتــون ،ور .بوروشــوتما ،أ .ج .روبيســون ،وم .فيغــل ( .)2009مواجهــة
•ه.
ف
تحديــات ثقافــة المشــاركة :ت
ش
والع�يــن .دار النـ شـر «إم
العالميــة ي� القــرن الحــادي
ال�بيــة إ
أي ت ي� بــرس « ،لنــدن ،إنجلـ تـرا.
كام�يــر .)2013( .ت
العالميــة .اتجاهــات البحــوث ف ي� مجــال االتصــاالت  -مركــز
ال�بيــة إ
•د .ي
لدراســة االتصــاالت والثقافــة ،المجلــد .)1( 32
شــر .)2007( .ت
•د .ن
العالميــة الحرجــة ،الديمقراطيــة ،وإعــادة بنــاء
ال�بيــة إ
كيلــر ،وج .ي
التعليــم ،ص  3-23ف� ت
ـتاين�غ (محــرران).
«ال�بيــة إ
العالميــة :قــارئ .د .ماســيدو وس.ر شـ ب
ي
أ
دار ت
ش
«بيــر النــج» للنــر ،نيويــورك ،الواليــات المتحــدة المريكيــة.
•ك .ر .مادرينــاس ،ت
ال ي ز
نجل�يــة كمنهــج لغــة ثانيــة :نقــد المناهــج
العالميــة واللغــة إ
«ال�بيــة إ
الدراســية وأحــام للمســتقبل» ( .)2014مخــزن الرســائل واالطروحــات إ ت ن
و�  .الورقــة
اللكــر ي
البحثيــة رقــم .2529
ف ف
«� خدمــة
•م .المصمــودي ( .)2006الطفــل العـ ب ي
ـر� ومجتمــع المعلومــات ،ص ،77-100 .ي� ي
ف
ف
العــام ي� العــر الرقمــي .أولال كارلســون وسيســيليا
الشــباب؟ دراســات وتأمــات ي� وســائل إ
فــون فيليـ ت ز
غوتن�غ ،الســويد.
ـرن ( محررتــا نصــوص)« .نورديكــوم» ،جامعــة ب
ف
•ج .ملــ� ( .)2013بــذر بــذور ت
ـر� ،ص
ال�بيــة الرقميــة إ
والعالميــة ي� لبنــان والعالــم العـ ب ي
ي
ف
ت
العالميــة:
 ،77-86ي� «آليــة ال�بيــة إ
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ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي
الرقمــي .أ .كارلســون وس .فــون فيليـ ت ز
غوتن�غ،
ـرن ( محررتــا نصــوص)« .نورديكــوم» ،جامعــة ب
السويد.
الــرق أ
•ر .أســعد ، ،والدكتــورة ف .رودي فهيمــي ( .)2007الشــباب ف ي� منطقــة ش
الوســط
وشـ�مال أفريقيـ�ا :فرصـ�ة ديموغرافيـ�ة أو تحـ�د ؟ �http://www.prb.org/pdf07/youthinme
ســبتم� .2015
ّ na.pdfتمــت مراجعتــه ف ي� 7
ب
ن
ن
ديجــا� ( .)2015اســتطالع لتصــورات ومواقــف الشــباب بشــأن التغطيــة
ديجــا� و ر.
•أ.
ي
ي
ف
ف
العالميــة ي� إرسائيــل .تـ ّـم إجـراء البحــث بتكليــف من اليونســكو اىل مجموعــة «جيوكارتوغـر يا�».
إ
الــرق أ
•أ .إ .فهمــي ،ون .م .رفعــت ( .)2010الوعــي حــول ت
العالميــة ف ي� ش
الوســط
ال�بيــة إ
أ
صــ� ،ص .111-123 .دوريــة المعلومــات والمكتبــات
وتحديــات المحتــوى
بي
العــر� ال ي
الدوليــة ،المجلــد .)2( 42
العالميــة ف ي� التناقضــات الثقافيــة لمجتمــع المعلومــات
•د .ف ـراو -ميغــز ( .)2011الشــؤون إ
النســان ،ص .334.مجلــس أوروبــا ،ت
س�اســبورغ،
– نحــو الحوكمــة القائمــة عــى حقــوق إ
فرنســا.

•أ .ه .جمعــة .)2014(.إنتــاج الفيديــو كأداة لتعزيــز ت
العالميــة والمواطنــة ف ي� مــر،
ال�بيــة إ
ف
ف
كــر (محررتــا
ص ،33-43 .ي� «المواطنــة العالميــة ي� العالــم الرقمــي» .ش .ه .كالفــر وب .ي
نصــوص) .الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار بـ ي ن
ـ�
لل�بيــة إ
عــر شــبكة ت
االن�نــت عــى الرابــط
الثقافــات ( )MILIDجامعــة
غوتنــرغ ،الســويد .متوفــر ب
ب
التــالwww.nordicom.gu.se/clearinghouse :
ي
•آ .غريــزل ( .)2015قيــاس ت
العالميــة والمعلوماتيــة :االنعكاســات عــى أهــداف التنمية
ال�بيــة إ
المســتدامة ،ص ،107-129 .ف� ت
العالميــة والمعلوماتيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف
«ال�بيــة إ
ي
التنميــة المســتدامة» .ج .ســينغ ،آ .غريــزل ،س .ج .ي ي� وش .ه .كالفــر (محــررو نصــوص).
الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات
لل�بيــة إ
(« MILID)، 2015نورديكــوم» ،جامعــة غوتنـ بـرغ ،الســويد .متوفــر عـ بـر شــبكة ت
االن�نــت عــى
ـالwww.nordicom.gu.se/clearinghouse :
الرابــط التـ ي
•آ .غريــزل ( .)2009ت
ـ� تـ ّـم تقديمــه ف ي�
«ال�بيــة إ
العالميــة – المنظــور العالمــي .عــرض رئيـ ي
نــدوة «أوروميــدوك» حــول ت
ال تن�نــت مــن قبــل الشــباب .فــارو،
العالميــة وتم ّلــك إ
ال�بيــة إ
ال�تغــال.
ب
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ف� هذا الصدد ،ت
ين
للتفك�:
نقطت�
اق�ح أنا واليونسكو
ي
ي
اوال :العمــل مــن اجــل تعزيــز محــو أ
الميــة هــو جــزء مــن ت
العالميــة والمعلوماتيــة.
ً
ال�بيــة إ
ت
ن
العالميــة والمعلوماتيــة بشــكل كامــل ،يتعـ يـ� علينــا القيــام
عندمــا نتمتــع بمهــارات ال�بيــة إ
آ
ف
بأعمــال إيجابيــة وهادفــة بشــأن كيفيــة اســتخدام ،واالنخــراط ي� ،والتعامــل مــع الثــار
والعــام والتكنولوجيــا ف ي� حياتنــا الشــخصية واالقتصاديــة
اليجابيــة والســلبية للمعلومــات إ
إ
واالجتماعيــة.
ثانيـاً :تقــوم اليونســكو ،متســلحة بالمعلومــات حول ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� منطقة
ال�بيــة إ
أ
ت
ش
ـ�
الــرق الوســط وشــمال إفريقيــا ،بتشــجيع جميــع االطـراف المعنيــة لمعاينــة التحديــات الـ ي
ـ� .يمكننــا القيــام بذلــك مجتمعـ ي ن
ـرام جميــع الالعبـ ي ن
تواجــه المنطقــة .نحتــاج اوال ً إىل الـ ت ز
ـ�،
لكــن ينبغــي اوال ً أن تلـ ت ز
الجـراءات الالزمــة.
ـرم ونتخــذ إ
ت
ت
ـ� كانــت عازمــة عــى مواجهــة التنمــر
ـ� تبلــغ مــن العمــر  13عامـاً ،والـ ي
تمامـاً كتلــك الفتــاة الـ ي
ت ن
التفكــر) «ريثينــك»  ،42يجــب
ال�نامــج االبتــكاري( ،إعــادة
ي
و� ،مــن خــال ابتــكار ب
االلكــر ي
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة ف� منطقــة الـ شـرق أ
علينــا أن نعيــد التفكـ يـر ف� أهميــة ت
الوســط
إ
ي
ي
ف
و� العالــم اجمــع .كمــا ينبغــي أن نتخــذ إج ـراءات رسيعــة ومبتكــرة لدعــم
وشــمال إفريقيــا ي
عمليــة التغيـ يـر.

المراجع:

المدرســون ف� قطــر كيفيــة دمــج ت
العالميــة ف ي�
•أبــو فاضــل ،م .)2013( .يتعلــم
ال�بيــة إ
ّ
ي
ف
المناهــج الدراســية ،ص � ،381-386 .ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار ي ن
بــ�
«ال�بيــة إ
ي
الثقافــات» .أ .كارلســون وش .ه .كالفــر (محررتــا نصــوص) .الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعية
ت
العالميــة والمعلوماتيــة والحــوار ي ن
بــ� الثقافــات (« ،MILID)، 2013نورديكــوم»،
لل�بيــة إ
ت
ـال:
جامعــة غوتنـ بـرغ ،الســويد .متوفــر عـ بـر شــبكة االن�نــت عــى الرابــط التـ ي
www.nordicom.gu.se/clearinghouse
•أبــو فاضــل ،م .)2007( .ت
العالميــة ،أداة لمكافحــة القوالــب النمطيــة وتعزيــز
ال�بيــة إ
الحــوار بـ ي ن
القليميــة لدعــم
ـ� الثقافــات .ورقــة بحثيــة أعــدت لصالــح مؤتم ـرات اليونســكو إ
محــو أ
الميــة ف ي� العالــم .الدوحــة 12-14 ،مــارس .2007
ن
والعــام  -التأثـ يـرات االجتماعيــة والسياســية ،ص
ـا� إ
•م .أبــو فاضــل ( .)2006الشــباب اللبنـ ي
ف
ف ف
العــام ف ي� العــر
«� خدمــة الشــباب؟ دراســات وتأمــات ي� وســائل إ
 ،183-195ي� ي
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ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي
الخــاص باليونســكو والمملكــة العربيــة الســعودية ،مــن اجــل انشــاء أداة دوليــة متعــددة
ـ� الثقافــات ف� مجــال مــوارد تعليم ت
ال تن�نــت ،بـ ي ن
العالميــة والمعلوماتية.
ال�بيــة إ
الوســائط عـ بـر إ
ي
ف
ت
هــذه المنصــة عــى االن�نــت � ،حـ ي ن
ـ� انهــا متوفــرة للجمهــور ،ال تـزال قيــد التطويــر وتتضمــن
ي
وغ�ها من اللغات.
مكونات باللغات العربية والفرنسية ي
واالســراتيجيات الوطنيــة ف� مجــال ت
ت
ال�بيــة
وأخــراً ،يتطلــب وضــع منهجيــة للسياســات
ي
ي
أ
العالميــة والمعلوماتيــة االســتفادة مــن أ
الشــكال والســاليب الجديــدة لتثقيــف المواطنـ يـ�.ن
إ
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ي� الــدول
ومــن أجــل تعزيــز إمكانيــة وصــول الشــباب إىل ال�بيــة إ
العربيــة ،دخلــت اليونســكو ف� ش�اكــة مــع الجامعــة أ
ف
ال يم�كيــة ي� بـ يـروت وهــي تقــوم بإعــداد
ي
ف
ت
ت
العالميــة والمعلوماتية باللغة
الن�نــت ( )MOOCي� ال�بيــة إ
أول «دورة تعليميــة مفتوحــة عــى إ
ت
العالميــة والمعلوماتيــة الــدول بـ يـ�ن
مكيــف ومعــدل بل�نامــج ال�بيــة إ
العربيــة .وهــو نمــوذج ّ
ي
الثقافــات عـ بـر ت
االن�نــت الــذي قامــت اليونســكو بتطويــره .وستشــمل النســخة العربيــة تعاونـاً
الخــرى ف� منطقــة الـ شـرق أ
ـ� الكثــر مــن الجامعــات أ
بـ ي ن
الوســط وشــمال إفريقيــا .ينبغــي عــى
ي
ي
قــارئ هــذا الفصــل أن يعـ تـرف بــأن الجــزء التقليــدي مــن ت
ال�بيــة المعلوماتيــة ليــس غني ـاً
لل�بيــة العالميــة .يرجــع ذلــك إىل الغيــاب العــام للمــواد أ
ال�نامــج التقليــدي ت
الدبيــة
إ
مثــل ب
ف
ـتقبل .ويحــاول
ذات الصلــة .وســيتم بــذل المحــاوالت لمعالجــة هــذا النقــص ي� مقــال مسـ ي
هــذا الفصــل ،ال بــل هــذا الكتــاب ،أن يعــزز معرفــة أصحــاب المصلحــة بشــأن ت
ال�بيــة
الــرق أ
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� منطقــة ش
الوســط وشــمال إفريقيــا .عندمــا يجهــل المــرء
إ
ـال ال يفعــل شــيئاً ،يكــون ال بــد مــن اتخــاذ اجـراءات معينــة .وعندمــا يكــون المــرء
امـراً وبالتـ ي
أ
مــدركاً أ
ف
للمــر ومــع ذلــك ال يفعــل شــيئاً ،فــإن هــذا المــر يثـ يـر أســئلة أخــرى .ي� يونيــو ،2016
ـه� بــول زوركوســ� ،الــذي اخـ تـرع مفهــوم ت
«ال�بيــة
كنــت أتصفــح الكتــاب االخـ يـر للخبـ يـر الشـ ي
ي
ت
اء� للكتــاب ،الــذي يحمــل عنــوان« ،العمــل مــن اجــل تعزيــز محــو
المعلوماتيــة» .أثنــاء ق ـر ي
أ
الميــة  -تمكـ ي ن
ـ� «نحــن الشــعب» ف ي� عــر المعلومــات» ،تعلمــت شــكال ً جديــداً مــن المعرفــة
أ
ـ� ،العمــل مــن اجل
ويســمى «العمــل مــن اجــل تعزيــز محــو الميــة» .وبحســب بــول زوركوسـ ي
تعزيــز محــو أ
ق
الميــة يعـ ن
ـا�  .أن
ـ� «القــدرة عــى تحويــل المعلومــات الجيــدة اىل عمــل أخـ ي
ي
الميــة يعـ نـ� أن أعمــال المــرء أ
يعمــل المــرء مــن أجــل تعزيــز محــو أ
الخالقيــة تم�ســخة بشــكل
ي
«العمــال مفيــدة ،أ
قــوي ف� المعلومــات الجيــدة» .ويضيــف الكاتــب :أ
العمــال جيــدة .ويتــم
ي
أ
ت
القيــام بالعمــال الصحيحــة حــى عندمــا تكــون صعبــة « .يوجــد الكثـ يـر مــن االســتدالالت
الـ تـ� يمكــن أن نســتخلصها مــن هــذا التعريــف حــول «العمــل مــن اجــل تعزيــز محــو أ
الميــة».
ي
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جامعة ت
الب�اء
ين
الحس� بن طالل
جامعة
الجامعة الهاشمية
القليمي ت
لل�بية
المركز إ
العالمية والمعلوماتية
إ
والحوار ي ن
ب� الثقافات
أ ن
رد�
معهد إ
العالم ال ي
قطر

عمان
معن
الزرقة
فاس

أ
الردن
أ
الردن
أ
الردن
المغرب

أ
الردن
عمان
أ
المجلس العىل لالتصاالت
الدوحة
وتكنولوجيا المعلومات (آي
س ت ي� قطر)
ي
لي�ي اي
"ايديتوري
مرص
القاهرة
ب
ش
كومونيكاسيون" (نا� كتب)
الدول ألفالم
مقر المركز
طهران
ايران
ي
أ
للطفال والنشء
أطلــق الفصــل الخــاص بالــدول العربيــة حــول التحالــف العالمــي للـ شـراكات ف� مجــال ت
ال�بيــة
ي
أ
خــرة عــى خطــة
إ
العالميــة والمعلوماتيــة خــال المنتــدى .وقــد تــم وضــع اللمســات ال ي
ف
ت
العالميــة
عمــل مفصلــة لفصــل التحالــف العالمــي مــن أجــل الـ شـراكات ي� مجــال ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة ( )GAPMILالخــاص بالــدول العربيــة مــن قبــل أعضــاء اللجنــة مــن  14بلــداً.
كمــا قامــت اليونســكو بتطويــر أربــع مــوارد دوليــة أساســية بهــدف المســاهمة ،مــن خــال
التكييــف والتعديــل ،ف� وضــع منهجيــة لسياســات وبرامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ي
أ
ف
ف
ش
و� مجــال المناهــج الدراســية ،يوجــد
الوطنيــة ي� منطقــة الــرق الوســط وشــمال إفريقيــا .ي
منهــج ت
للمدرسـ ي ن
ـ� .وهــو قابــل للتكييــف مــع كافــة مســتويات
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ّ
ت
واالســراتيجية ،يمكــن
المجتمــع ،وهــو متوفــر باللغــة العربيــة  .39ف ي� مجــال السياســة
للبلــدان الوصــول إىل نمــوذج المصــدر  40المتعلــق بسياســة واسـ تـراتيجية ت
العالميــة
ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة الــذي ســيكون متاحــة باللغــة العربيــة ف� الربــع أ
الول مــن عــام  2016مــن خالل
ي
مـ شـروع ثقافــة الســام الخــاص بمنظمــة اليونســكو والمملكــة العربيــة الســعودية .ف ي� مجــال
الطــار المرجعــي لتقييــم ت
العالميــة
ال�بيــة إ
الرصــد والتقييــم ،أصــدرت منظمــة اليونســكو إ
والمعلوماتيــة :جاهزيــة البلــد والمهــارات  .41ف ي� مجــال المــوارد التعليميــة ،وبهــدف جعــل
ـ� والمدربـ ي ن
للمدرسـ ي ن
هــذه المــوارد أكـ ثـر توف ـراً
ـ� ،دخلــت اليونســكو ف ي� ش�اكــة مــع برنامــج
ّ
أ
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات ( ،)UNAOCبشــكل مرتبــط مــع مـ شـروع ثقافــة الســام
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ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي
ف
ال تن�نــت أو وســائل التواصــل االجتماعــي،
ي� المــدارس والنــوادي ،والعمــل ،وعــى شــبكة إ
وغ�هــا مــن أ
الماكــن (المرجــع .)38
ي
ـ� الجهــات الفاعلــة ف� مجــال ت
وبهــدف تعزيــز الـ شـراكات بـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي�
ال�بيــة إ
ي
المنطقــة ،قامــت اليونســكو ف ي� عــام  2013باطــاق التحالــف العالمــي مــن أجــل الـ شـراكات
ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة ( )GAPMILمــع ثالثــة أهــداف هــي عــى الشــكل
ال�بيــة إ
ي
ت
ش
تأث�هــا؛
ـال )1 :صياغــة �اكات ملموســة لتطويــر ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة وتعزيــز ي
التـ ي
ت
 )2تمكـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة مــن التحــدث بصــوت واحــد بشــأن بعــض
ـ� مجتمــع ال�بيــة إ
ت
ـ� تتعلــق بالسياســات؛ و )3االســتمرار بتعميــق اسـ تـراتيجية
المســائل الهامــة ،ال ســيما تلــك الـ ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة مــن خــال توفـ يـر منصــة موحــدة للشــبكات والجمعيــات ذات
ال�بيــة إ
الصلــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة .وقــد أطلقــت دعــوة رســمية لجــذب العضويــة اىل
بال�بيــة إ
ال ي ز
والســبانية .وقــد يكــون
نجل�يــة والفرنســية إ
التحالــف مــن خــال اســتفتاء مســتمر باللغــة إ
هــذا أ
المــر طريف ـاً ،إال أنــه منــذ ذلــك الحـ ي ن
ـ� ،لــم تنضــم ســوى  13منظمــة مــن منطقــة
الــرق أ
يضــم حاليــاً ث
ش
أكــر مــن  600عضــو
الوســط وشــمال إفريقيــا إىل التحالــف ،الــذي
ّ
(انظــروا الجــدول رقــم .)5
ال�اكات ف� مجال ت
الجدول رقم  :5أعضاء التحالف العالمي من أجل ش
العالمية
ال�بية إ
ي
ال�ق أ
والمعلوماتية من منطقة ش
الوسط وشمال أفريقيا:
اسم المنظمة

المدينة

مركز الدوحة لحرية االعالم الدوحة
المنصورة
جامعة الدلتا للعلوم
والتكنولوجيا
الرباط
منظمة البحث عن ارضية
ت
مش�كة
ابوظ�
جامعة زايد
بي
أ
المجلس العىل لالتصاالت الدوحة
وتكنولوجيا المعلومات (آي
س ت ي� قطر)
ي
مرص
لي�ي اي
"ايديتوري
ب
كومونيكاسيون" ش
(نا� كتب)
طهران
الدول ألفالم
مقر المركز
ي
أ
للطفال والنشء

البلد

قطر
مرص
المغرب
االمارات العربية المتحدة
قطر
القاهرة
ايران
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ال�ق أ
ال�تيب المنهجي ت
ت
العالمية والمعلوماتية ف� منطقة ش
الوسط وشمال
لل�بية إ
ي
القليمية والدولية:
إفريقيا والتضامن من خالل التحالفات إ

ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة ف� منطقــة الـ شـرق أ
يعتمــد مســتقبل ت
الوســط وشــمال إفريقيــا
إ
ي
عــى جميــع أصحــاب المصلحــة من أفـراد ومنظمــات خاصة وعامــة أو المؤسســات والمنظمات
أ
ن
ول أن
إ
النمائيــة الدوليــة ،والمجتمــع المـ ي
ـد� بشــكل عــام .حاولنــا مــن خــال هــذا التحليــل ال ي
أ
ت
ـ� ينبغــي النظــر فيهــا ،مثــل المقاربة المنســقة
نســلط الضــوء عــى بعــض الخطــوات الوىل الـ ي
ف
ف� تصــور المهــارات ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة وصياغتهــا ،واالعـ تـراف ي� الوقــت
ال�بيــة إ
ي
ي
الــرق أ
عينــه بــأن هنــاك سياســات عامــة ذات الصلــة قائمــة بالفعــل ف ي� منطقــة ش
الوســط
وشــمال إفريقيــا ،والـ تـ� يمكــن االعتمــاد عليهــا لبنــاء سياســات ت
العالميــة والمعلوماتية،
ال�بيــة إ
ي
�ض
ت
ش
العالميــة والمعلوماتيــة .ممــا
بالضافــة اىل الحاجــة إليجــاد إجمــاع حــول ورة نــر ال�بيــة إ
إ
ف
ال شــك فيــه أن هنــاك تجربــة هامــة ي� المنطقــة يمكــن االرتــكاز عليهــا لهــذا الغــرض .ويتمثــل
ئيــ� بالنســبة اىل المنطقــة ،أي غيــاب اي سياســة واضحــة ،كمــا لحــظ ذلــك
التحــدي الر ي
ف
ـال،
ســامي طايــع ،وهــو خبـ يـر رائــد ي� خــال المؤتمـرات إ
القليميــة والدوليــة المختلفــة .وبالتـ ي
فــإن نقطــة االنطــاق أ
الساســية تكــون بتعزيــز الوعــي حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ـ� أ
ـ� وتعزيــز الـ شـراكات الملموســة بـ ي ن
ـ� واضعــي السياســات والمدرسـ ي ن
بـ ي ن
الط ـراف الفاعلــة ف ي�
المنطقــة لترسيــع إيصــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة للجميــع .كان هــذا هــو موضــوع
ال�بيــة إ
القليمــي حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� الــدول العربيــة» الــذي ُعقــد ف ي�
ال�بيــة إ
«المنتــدى إ
ف
القاهــرة بمــر ،ي�  22-23أبريــل عــام  2015والــذي نظمتــه اليونســكو بالتعــاون مــع جامعــة
الــدول العربيــة ،والوكالــة الدوليــة للتنميــة الســويدية ( ،)SIDAجامعــة أ
الهــرام الكنديــة،
واللجنــة الوطنيــة المرصيــة لليونســكو.
جمــع المنتــدى نحو  140مشــاركاً مــن الجزائــر ،والبحرين ،ومــر ،أ
والردن ،والكويــت ،ولبنان،
ين
والمــارات العربيــة
وليبيــا ،والمغــرب ،وعمــان،
وفلســط� ،والســودان ،وتونــس ،واليمــن ،إ
ســ�ن
وخــراء وضــع المناهــج
والمدر ي
المتحــدة .واشــتمل المشــاركون واضعــي السياســات ب
ّ
أ
ن
العــام والمعلومــات .الســيدة زينــب الوكيــل ،مســاعد المـ يـ� العــام للجنــة الوطنيــة
وخـ بـراء إ
أ
ف
ـال ي� مــر،
المرصيــة لليونســكو ،مم ّثلــة ال أســتاذ الســيد عبــد الخالــق ،وزيــر التعليــم العـ ي
الدكتــورة هيفــاء أبــو غزالــة ،المـ ي ن
ـ� العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة ،والدكتــور
فــاروق إســماعيل ،رئيــس جامعــة أ
الهـرام الكنديــة ،أكــدوا جميعهــم أهميــة ت
العالمية
ال�بيــة إ
ف
ف
ـال  .كمــا شــددوا عــى
ـياس الحـ ي
والمعلوماتيــة ي� الــدول العربيـ فـة ي� الســياق االجتماعــي والسـ ي
�ض ورة إدخــال هــذه المهــارات � مرحلــة مبكــرة مــن حيــاة الطــاب والمواطنـ ي ن
ـ� بشــكل عــام،
ي
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ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي
أ
بخــراء ت
ال�بيــة
الجــدول  :3الــدول العربيــة مقارنــة بالمناطــق الخــرى فيمــا يتعلــق ب
العالميــة والمعلوماتيــة.
إ
ال�ق أ
منطقة ش
الوسط وشمال إفريقيا

المناطق أ
الخرى ف ي� العالم

الك�ى
أقل من أو مساو لها
منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ب
أمريكا الالتينية
أقل من
منطقة آسيا المحيط الهادىء
أقل من
الكاراييب
أقل من
أوروبا
أقل من
أمريكا الشمالية
أقل من
باســتخدام المبــادئ التوجيهيــة لسياســة واسـ تـراتيجية ت
والطــار
العالميــة والمعلوماتيــة إ
ال�بيــة إ
المرجعــي لتقييــم ت
العالميــة والمعلوماتيــة الخاصــة باليونســكو كأســاس ،باالضافــة
ال�بيــة إ
الــرق أ
اىل المراجعــات أ
الدبيــة حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� منطقــة ش
الوســط
ال�بيــة إ
أ
ف
ت
ول للبحــث
ـ� يتضمنهــا هــذا الكتــاب ،والتحليــل ال ي
وشــمال إفريقيــا ،بمــا ي� ذلــك الفصــول الـ ي
أ
الســاس الــذي أقــوم بــه ،يقــدم الجــدول رقــم  4تصنيف ـاً أولي ـاً العتمــاد ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة ف� بلــدان الـ شـرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا عـ بـر أربعــة ســيناريوهات محتملــة.
ي
أ
الول العتمــاد ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� منطقــة
ال�بيــة إ
الجــدول رقــم  :4التصنيــف ي
الـ شـرق أ
الوســط وشــمال أفريقيــا:
السيناريو
ت
العالمية والمعلوماتية يغ� معروفة عىل
ال�بية إ
وغ� متطورة
نطاق واسع ي

البلدان
البحرين ،ليبيا ،العراق ،الكويت ،الصومال،
السودان ،سوريا وجزر القمر واليمن وموريتانيا
ين
وفلسط� وسلطنة عمان.
ت
والمارات العربية المتحدة.
جيبو� والجزائر إ
ي

ت
العالمية والمعلوماتية حديثة العهد
ال�بية إ
وجديدة كمفهوم
أ
ت
ً
العالمية والمعلوماتية مدمجة نوعا ما قطر ،الردن ،لبنان ،المغرب ،المملكة العربية
ال�بية إ
ال�امج والمؤسسات المتخصصة ويستفيد السعودية ،تونس ومرص.
ضمن ب
ن
المواطن� من الوصول اىل تلك المبادرات
بعض
ي
ت
العالمية والمعلوماتية مفهومة عىل
ال�بية إ
نطاق واسع ،وتوجد برامج ت
العالمية
لل�بية إ
المواطن�.ن
والمعلوماتية متوفرة لمعظم
ي
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ف
هــل تســاهم برامــج ت
النســجام ف ي�
العالميــة والمعلوماتيــة ي� هــذه البلــدان بتعزيــز إ
ال�بيــة إ
هــذا المجــال؟
	• أ
العالمية أو ت
النشطة بشكل عام هي ذات صلة إما ت
بال�بية المعلوماتية.
بال�بية إ
العالمية أو ت
	• ف� بعض الحاالت ،تشتمل ت
ال�بية المعلوماتية عىل المهارات
ال�بية إ
ي
الرقمية  /تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ف
عت� ت
العالمية والمعلوماتية (استخدام منهج اليونسكو
ال�بية إ
	• ي� حاالت قليلة ،تُ ب
أ
ف آ
لل�بية العالمية والمعلوماتية الخاص بالمدر ن ف
ت
ت
خ�ة
إ
ال� بدأت ي� الونة ال ي
ّ ي
س�) ي� البلدان ي
باتخاذ إجراءات منهجية لتعزيز ت
العالمية والمعلوماتية .وتشمل هذه الدول المغرب،
ال�بية إ
مرص ،قطر ،لبنان ،تونس ،أ
والردن.

خ�اء  /ممارس ت
العالمية والمعلوماتية ف ي�
ال�بية إ
هل يقيم ويعمل العديد من ب
ي
المناطق؟

ف
ت
ـ� مــن مكوناتهــا،
ي� وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،كنــت وســط إجـراء تحليــل ي
أول للبحــوث ،الـ ي
التأكــد مــن وجــود خـ بـراء ت
العالميــة والمعلوماتيــة عــى الصعيــد العالمــي ومســتواهم.
ال�بيــة إ
وينظــر البحــث ف ي� معايـ يـر مثــل هــذا المســتوى ومجــال التأهيــل ،ومســتوى وفـ تـرة االنخـراط
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة والكتابــات أ
الكاديميــة ف� ت
ف� ت
العالميــة والمعلوماتيــة،
ال�بيــة إ
إ
ي
ي
أ
ف
ث
ش
ومــا إىل ذلــك ،ي� منطقــة الــرق الوســط وشــمال إفريقيــا .وقــد دعــي أكــر مــن  150خبـ يـراً
وغ�هــم مــن
مــن مختلــف التخصصــات مثــل المعلومــات إ
والعــام واالتصــاالت والتعليــم ي
أ
ف
ن
ن
ول أن المتخصصـ يـ� ي� مجــال المكتبــات
الممارسـ يـ� ،الســتكمال االســتبيان .وأشــار التحليــل ال ي
ن ف
ين
ين
المحركــ�
والصحفيــ� كاوا
العــام واالتصــاالت،
والمعلومــات،
والمتخصصــ� ي� مجــال إ
ي
أ
ف
ث
ـي� ت
الساسـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة .ي� مــا يتعلــق بالخـ بـراء الذيــن يقضــون أكــر مــن
لل�بيــة إ
نصــف وقتهــم ف� أ
النشــطة المتعلقــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة  ،ي ّ ن
يبــ� الجــدول 3
بال�بيــة إ
ي
أ
مقارنــة بـ ي ن
ش
ـ� منطقــة الــرق الوســط وشــمال إفريقيــا وبقيــة العالــم.
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ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي
العالميــة ت
فلســط� – برنامــج ت
ين
(ال�بيــة
العــام ،جامعــة يب�زيــت،
ال�بيــة إ
• مركــز تطويــر إ
العالميــة والمعلوماتيــة )  -تعــاون مــع وزارة ت
للمدرسـ ي ن
ـ�
ال�بيــة والتعليــم وتطويــر المــواد
إ
ّ
والطــاب .33
العــام  -برنامــج ت
العالميــة والمعلوماتيــة يشــمل  10بالمائــة
ال�بيــة إ
• مركــز الدوحــة لحريــة إ
ف
ف
ال�نامــج ي� كافــة
مــن المــدارس االبتدائيــة العامــة والخاصــة ي� قطــر ،مــع توقعــات بتنفيــذ ب
المــدارس االبتدائيــة البالــغ عددهــا  150مدرســة.
ف
• مكتبــة جامعــة قطــر ،برنامــج ت
ال�بيــة المعلوماتيــة والفصــل المتعلــق بدولــة قطــر ي� شــبكة
ت
ال�بيــة المعلوماتيــة ف ي� منطقــة الخليــج .34
ـت�
• مـ شـروع «مينتــور»  /جامعــة القاهــرة :اتخــاذ الخطــوات الالزمــة النشــاء برنامــج الماجسـ ي
ف� ت
العالميــة والمعلوماتيــة .
ال�بيــة إ
ي
ت
العالمية والمعلوماتية للدول العربية بدعم من اليونسكو.
• أدوات ال�بية إ
ال�بيــة والتعليــم ف� المغــرب تقــود عمليــة الدمــج الوطنيــة ت
• وزارة ت
العالميــة
لل�بيــة إ
ي
المدر ي ن
ســ� بدعــم مــن اليونســكو.
والمعلوماتيــة ف ي� مجــال تدريــب
ّ
ين
ين
االقدســ� وطــاب
القلبــ�
• تولــت ماجــدة أبــو فاضــل تنظيــم ورش عمــل ف ي� مدرســة
الثانويــة العليــا ف� مدرســة ت
ـ� والمنسـ ي ن
«ان�ناشــيونال كولــدج» (لبنــان) ،وكذلــك للمعلمـ ي ن
ـق� ف ي�
ي
مدرســة ت
ـ� والمنسـ ي ن
للمدرسـ ي ن
ـق� ف ي� عـ شـرات المــدارس ف ي� قطــر،
ـان)،
ـ
(لبن
ـدج»
ـ
كول
ـونال
«ان�ناشـ
ّ
ف
ن ف
و� برنامــج ت
العالميــة عــن بعــد مــع كليــة
لل�بيــة إ
والصحفيـ يـ� ي� المغــرب وتونــس وموريتانيــا ،ي
الصحافــة بجامعــة ميســوري ،عــى ســبيل المثــال ال الحــر.
• برنامج ت
ال�بية المعلوماتية ف ي� مدرسة خاصة ف ي� لبنان .35
• يعمــل فريــق البحــث ف ي� مجــال الثقافــات التفاعليــة ف ي� ش�اكة مع ش�كــة «ميــدان» للتكنولوجيا
ـ� الصحفيـ ي ن
ف� الواليــات المتحــدة بهــدف «تطويــر المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� المنطقــة العربيــة»( ،تونــس،
ي
أ
مــر ،الردن ،لبنان).
ت
لخ�اء ت
ال� أطلقتها اليونسكو .36
ال�بية إ
العر� ب
• شبكة المغرب ب ي
العالمية والمعلوماتية ي
حيــث الحكومــات تتــوىل أ
المــور ،توجــد أدلــة عــى برامــج أكـ ثـر اســتدامة ف� مجــال ت
ال�بيــة
ي
العالميــة والمعلوماتيــة أو ربمــا أطــول وقت ـاً وأكـ ثـر شــموال .ويظهــر هــذا أ
المــر واضح ـاً ف ي�
ً
إ
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة الــذي تنفــذه الحكومــة ي� مركــز
قطــر ،مــن خــال برنامــج ال�بيــة إ
العــام .37
الدوحــة لحريــة إ
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آلتون غريزل
القليميــة واالسـ تـراتيجيات ف� مجــال ت
ال�بية
ينبغــي عــى صياغــة وتطبيق السياســات الوطنيــة  /إ
ي
ف
ـال:
إ
العالميــة والمعلوماتيــة أن تأخــذ ي� االعتبــار خمــس مقاربــات متشــابكة عــى الشــكل التـ ي
 )1التقارب – مقاربة متصلة كما هو موضح ف ي� الرسم رقم  1أعاله؛
 )2مقاربــة قائمــة عــى الحقــوق  -االعـ تـراف بــأن ت
العالميــة والمعلوماتيــة هــي نتيجــة
ال�بيــة إ
ش
مبــا�ة للحــق ف ي� التعليــم الجيــد ،والحــق ف ي� الوصــول إىل المعلومــات ،والحــق ف ي� حريــة
التعبــر ،والحــق ف� الســام أ
والمــن؛
ي
ي
 )3التحــول مــن ت
ين
ال� ي ز
المواطنــ� مــن الجوانــب الســلبية المحتملــة
كــر فقــط عــى حمايــة
ت
ـذا� وكذلــك مــن امتــاك
للمعلومــات إ
والعــام والتكنولوجيــا اىل تمكينهــم مــن التنظيــم الـ ي
فوائــد المعلومــات والتكنولوجيــا العــر القائــم عــى االعــام (ميهايليديــس)2008 ،؛
ف
ـر� شــامل  /االتصــاالت والمعلومــات مــن أجــل التنميــة ،بمــا ف ي� ذلــك
 )4بنــاء مجتمــع معـ ي
مقاربــة الثقافــة والتنــوع اللغــوي.
 )5مقاربــة قائمــة عــى الجنــس – التأكيــد عــى المســاواة ف ي� الوصــول والمشــاركة وريــادة
ف
العــام وتطويــر التكنولوجيــا ،وتزويــد
النســاء والرجــال ي� دورة حيــاة المعلومــات ،ووســائل إ
الرجــال والنســاء بالوصــول المتســاوي اىل ت
العالميــة والمعلوماتيــة (انظــر التحليــل
ال�بيــة إ
بالتفصيــل ف ي� المرجــع نفســه).

االس�اتيجيات الوطنية بشأن ت
ت
العالمية والمعلوماتية وتطبيقها:
ال�بية إ

ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة .ف� أ
ال توجــد اسـ تـراتيجيات وطنيــة منهجيــة ف� ت
الســاس ،يوجــد
إ
ي
ي
العديــد مــن ورش العمــل والمحــا�ض ات الهامــة ،ولكــن المجـزأة ف� كثــر مــن أ
الحيــان .ويتــم
ي ي
تســليط الضــوء عــى جيــوب النجــاح ،وهــي ف� الغالــب بقيــادة الجامعــات والمكتبــات ،و�ف
ي
ي
أ
ف
بعــض الحــاالت ،المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ،ي� هــذه الماكــن:
• ش
العالمية.
م�وع «مينتور» ،جامعة القاهرة ،مرص  -جمعية «مينتور» الدولية تل�بية إ
الســكندرية ،نــدوة رفيعــة المســتوى حــول ت
ال�بيــة المعلوماتيــة والتعلــم مــدى
• مكتبــة إ
الســكندرية ،مــر.
الحيــاة ،إ
أ
ف
مخت�ات ت
العالمية والمعلوماتية . 32
ال�بية إ
• الجامعة المريكية ي� القاهرة ،ب
• جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه ،المغــرب  -المعهــد الــدول ت
العالميــة
لل�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة .
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ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي
ويفتــح المجــال إلمكانيــة التعبـ يـر عــن سياســات ت
العالميــة والمعلوماتيــة .عــى ســبيل
ال�بيــة إ
ال�بيــة المعلوماتيــة ت
المثــال ،يعطــي مينــو ( )2002تحليـا ً دقيقـاً حــول كيفيــة دمــج ت
(ال�بيــة
العالميــة والمعلوماتيــة ) ف ي� سياســات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الوطنيــة ،مشـ يـراً
إ
اىل عــدد مــن الحــاالت مــن أمريــكا الالتينيــة.
ـ� يبــدو مــن الواضــح أن يمكــن الوصــول اىل المواطنـ ي ن
ف� حـ ي ن
ـ� ،وغالب ـاً مــا تكــون هــذه هــي
ي
ت
ـ� تخــدم المؤسســات قــد ال تخــدم
الحــال ،مــن خــال المؤسســات ،فــإن السياســات الـ ي
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة �ف
ت
بالـ ضـرورة المواطنـ ي ن
ـ�  .ال ينبغــي أن يتــم تطويــر سياســات
إ
ي
عزلــة مــن المواطنـ ي ن
ـ� .بــل ينبغــي وضعهــا ف ي� إطــار أوســع وأن يُنظــر إليهــا باعتبارهــا محف ـزاً
أ
ت
ـ� قــد تشــمل الشــباب ،والسياســات الثقافيــة
لفعاليــة السياســات الخــرى ذات الصلــة الـ ي
والتعليميــة (غريــزل ،مــور وآخــرون .)2013
ـ� الرســم  1أدنــاه ت
ال�ابــط بـ ي ن
ويبـ ي ن
ـ� السياســات الوطنيــة المختلفــة .كمــا ان التعــاون الهــادف
ين
بــ� الــوزارات أو الجهــات الحكوميــة �ض وري مــن أجــل تطويــر السياســات المتعــددة
أ
ـ� السياســات يدمــج ت
الطـراف ،وهــو نــوع مــن التقاطــع بـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي�
ال�بيــة إ
كافــة الجوانــب ذات الصلــة للسياســات العامــة (راجــع المصــدر نفســه) .ومــن الـ ضـروري أن
نلحــظ هنــا أن السياســات واالسـ تـراتيجيات الوطنيــة المرتبطــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة
بال�بيــة إ

ليســت فقــط مــن اختصــاص الحكومــات الوطنيــة .ينبغــي عــى جميــع مــزودي المعلومــات
أ
ش
والنا�يــن،
العالميــة ومنظمــات االتصــاالت،
مثــل المكتبــات والرشــيف والمؤسســات إ
ال تن�نــت ،والمتاحــف ،...أن يشــاركوا ف� صياغــة سياســات ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ومقدمــي خدمــة إ
ي
ت
ـتخدم�.ن
والمعلوماتيــة الداخليــة واســراتيجيات التوعيــة لصالــح جمهورهــم والمسـ
ي
واس�اتيجية ت
الرسم  :1اليونسكو -المبادئ التوجيهية لسياسة ت
العالمية والمعلوماتية
ال�بية إ
سياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت

السياسات اإلعالمية

سياسات التعليم

سياسات الرتبية اإلعالمية
واملعلوماتية

المصدر :غريزل ،مور وآخرون2013 .

السياسات
املعلوماتية

37

آلتون غريزل
موريتانيا
المغرب
عمان
قطر
المملكة العربية
السعودية
الصومال
فلسط�ن
دولة
ي
السودان
سوريا
تونس
االمارات العربية
المتحدة
اليمن

يغ� متوفر
نعم
نعم
نعم
نعم 26

نعم 22
نعم 23
نعم 24
نعم 25
نعم 27

يغ� متوفر
نعم
يغ� متوفر
نعم
يغ� متوفر

يغ� متوفر
يغ� متوفر
يغ� متوفر
العداد
قيد إ
نعم
كال

كال 28
نعم
نعم 29
نعم
نعم 30
نعم

يغ� متوفر
يغ� متوفر
يغ� متوفر
يغ� متوفر
يغ� متوفر
يغ� متوفر

نعم

نعم

يغ� متوفر

* المصدر (إن لم يكن محدداً) :المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات
http://www.escwa.un.org/wsis/profiles.html

بالضافــة اىل توصيــات
العــام وضــع ملخــص وتحليــل ،إ
وقــد تــوىل مركــز الدوحــة لحريــة إ
ين
العالميــة ف ي� ّكل مــن البحريــن ،والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية،
بشــأن
القوانــ� إ
ف
دا� .31
واالمــارات العربيــة المتحــدة ،وقطــر ،وســلطنة عمــان ،كتبــه الدكتــور مــات جــي .ي
وهنــاك حاجــة إىل تحليــل واســع النطاق لهــذه السياســات واالسـ تـراتيجيات أو القوانـ ي ن
ـ� القائمة
للتأكــد مــن مــدى قدرتهــا عــى تغطيــة العنــارص المالئمــة لضمــان وصــول ت
العالميــة
ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة اىل الجميــع .عــى ســبيل المثــال ،هــل توجــد أي بنــود ف ي� تلــك السياســات
ـ� المواطنـ ي ن
ال�امــج لتمكـ ي ن
ـ�
تســاهم بتعزيــز وتوجيــه وإرشــاد المحــاوالت لتصميــم وتنفيــذ ب
والعــام وتكنولوجيــا المعلومــات
مــن اكتســاب مهــارات التفكـ يـر النقــدي بشــأن المعلومــات إ
واالتصــاالت؟ يش ـكّل هــذا الســؤال موضــوع ورقــة عمــل أخــرى وبحوث ـاً شــاملة .مــع ذلــك،
فــإن اقـ تـراح تلــك السياســات لــه آثــار عــى العمليــة المســتقبلية لصياغــة سياســات ت
ال�بيــة
العالميــة والمعلوماتيــة الوطنيــة ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا وأماكــن أخــرى.
إ
ي
آ
ت
ن
مــن تلــك الثــار هــو مــا إذا كانــت تلــك السياســات واالســراتيجيات والقوانـ يـ� موجهــة نحــو
المواطنــ� ف� مقابــل ت
ال� ي ز
ن
ين
كــر عــى المؤسســات والعمليــات التجاريــة أو الحكوميــة،
تمكــ�
ي ي
ويفتــح المجــال إلمكانيــة التعبـ يـر عــن سياســات ت
العالميــة والمعلوماتيــة .عــى ســبيل
ال�بيــة إ
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االتجاهــات نحــو وضــع سياســات وطنيــة حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا:
ي

ال توجــد أي سياســات وطنيــة حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� أي بلــد مــن بلــدان
ال�بيــة إ
تســر ف ي� هــذا
منطقــة الــدول العربيــة .ربمــا تكــون بعــض الــدول ،مثــل المغــرب وقطــر ي
االتجــاه ،نظ ـراً اىل الق ـرارات ذات الصلــة الـ تـى اتخذتهــا حكومــات تلــك الجــول والمبــادرات
ت
ين
وقوانــ� ذات
الــ� تدعمهــا .بيــد أن معظــم الــدول العربيــة تملــك سياســات
الوطنيــة ي
وبالضافــة اىل قوانـ ي ن
ـ� بشــأن المعلومــات والبــث .وتشــمل تلــك
صلــة ،ترتكــز اىل الدســتور إ
ت
ن
ين
وقوانــ� الوصــول
واســراتيجيات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت،
القوانــ� سياســات
ي
اىل المعلومــات ،وسياســات التعليــم والسياســات الثقافيــة (كل البلــدان ف ي� منطقــة ش
الــرق
أ
العــام واالتصــال وسياســات وطنيــة خاصــة بالشــباب.
الوســط وشــمال إفريقيــا) ،وسياســات إ
انظــر الجــدول  2أدنــاه.
الجــدول  :2اسـ تـراتيجيات مرتبطــة بالمعلومــات وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والسياســات
العالميــة ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال أفريقيــا:
إ
ي
البلد

سياسات  /ت
اس�اتيجية
المعلوماتالوطنية

الجزائر
البحرين
جزر القمر
ت
جيبو�
ي

نعم
نعم
يغ� متوفر
يغ� متوفر

مرص
العراق

نعم
يغ� متوفر

االردن
الكويت
لبنان
ليبيا

نعم 20
نعم
يغ� متوفر
يغ� متوفر

سياسات  /ت
اس�اتيجية
تكنولوجياالمعلومات
واالتصاالت

نعم
نعم 16
يغ� متوفر
نعم ( 18يوجد
دليل عىل ذلك بع�
ت
االن�نت لكن ليس
النسخة الكاملة)
نعم 19
العداد او
قيد إ
التحض�
ي
نعم
نعم
نعم 21
يغ� متوفر

االتصاالت الوطنية /
العالمية /
السياسات إ
القو ي ن
ان�

نعم
نعم 17
يغ� متوفر
يغ� متوفر

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
يغ� متوفر
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العالميــة ت
تعتــر ت
العالميــة والمعلوماتيــة ] عــى أنهــا نــوع مــن العــاج
[ال�بيــة إ
ال�بيــة إ
ب
ف
ن
ش
ـد�) ولكــن مــن
ـا� لجميــع الــركاء (القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المـ ي
العالمــي الشـ ي
اللي�الية الجديــدة( »...ص .)334
نــواح عــدة ،يتــم اســتخدامها كأداة تمويه إلخفــاء السياســات ب
وتشمل هذه أ
السباب:
	•مكافحة الصور النمطية وتعزيز التفاهم ي ن
ب� الثقافات (المملكة العربية السعودية
والكث� من الدول العربية) (انظر أبو فاضل.)2007 ،
وقطر
ي
أ
	•تعزيز حرية الصحافة وفهم الخبار.
أ
	•زيادة فرص الوصول إىل المعلومات وتسهيل تدفق الفكار الحر (قطر ،لبنان) (المرجع
السابق).
العالم ف ي� حياة الشباب (مرص) [انظر طايع 2013 ،15 2011 ،و
تأث� وسائل إ
	•مكافحة ي
 .2014انظر أيضاً صالح]2009 ،
	•الصحفيون الذين يحتاجون إىل المهارات الرقمية للتنافس مع تدفق أ
الخبار من خارج
وداخل البلد (لبنان)
أ
تمك� الشباب من استخدام الشبكات االجتماعية لغراض إنتاجية وإنمائية يغ� ت
	• ي ن
ال�فيه
(لبنان ،مرص).
أ
العالمية (لبنان).
	•تأييد الخالقيات إ
ف
العالم وانتقاد التوجه
	•بالنسبة إىل الشباب ،تحدي وجهات النظر العالمية ي� وسائل إ
ال�ق أ
ن
ن
والدي� ف ي� ش
الوسط (لبنان ،مرص ،المغرب،
العلما�
العالم المتجانس و
اىل إ
ي
ي
ن
فلسط�).
ي
	•حماية والحفاظ عىل الثقافات المحلية والحوار ي ن
ب� الثقافات (المغرب ،المملكة
(النفيس 2013 ،و .)2014
العربية السعودية ،ومرص)
ي
أ
	•وضع أ
الساس لصحافة المواطن (تونس ،مرص ،الردن ،لبنان ،وقطر).
	• تعزيز جودة التعليم (الجزائر وسلطنة عمان).
ين
تحس� نوعية البحوث وصنع القرار (المغرب ،الجزائر ،عمان).
	•
ين
(فلسط� ،ومرص ،وتونس).
	• تعزيز السلم والالعنف
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الساســية والعــادات« .يجــب أن يتعلــم أ
المعرفــة أ
الطفــال كيفيــة التشــكيك ف ي� صــدق وصحــة
القـرارات وتقديــم النقــد والبدائــل ،وأن يفهمــوا ان هنــاك وجهــات نظــر  ،وحلــول أو وجهــات
نظــر أخــرى غـ يـر آرائهــم وحلولهــم( ».ص .)35 .بالنســبة اىل جمعــة ( ،)2014فــإن ت
ال�بيــة
العالميــة والمعلوماتيــة تشــمل القــدرة عــى التفكـ يـر بشــكل نقــدي ،وأن يكــون المــرء خالقـاً،
إ
بالضافــة اىل «ممارســة المــرء لواجباتــه وحقوقــه كمواطــن ناشــط وفاعــل بــدال مــن أن يكــون
إ
[موضوعـاً] مــن مواضيــع الدولــة( ».ص  .)33ويقــول ّكل مــن مختــار ،مجيــد وآخــرون)2008( ،
« ...إن تدريــس ت
ال�بيــة المعلوماتيــة ال يشــمل فقــط التعليمــات المكتبيــة والببليوغرافيــة أو
القــدرة عــى اســتخدام مصــادر المعلومــات المختلفــة بشــكل فعــال .بــل يشــمل أيضـاً تعليم
بالضافــة إىل القــدرة عــى
مهــارات التفكـ يـر النقــدي والتحليــل فيمــا يتعلــق بالمعلومــات ،إ
أ
توليــد أفــكار جديــدة مــن المعلومــات الحاليــة والمعرفــة الســابقة .والهــم مــن ذلــك ،فهــو
يشــمل مــا ســيتمكن الطــاب مــن معرفتــه ،وتفكـ يـره او القيــام بــه نتيجــة لذلــك( »...ص .)196
إن مــا يبــدو واضح ـاً ف� التحليــل أعــاه ،هــو أن هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن آ
الراء حــول
ي
أ
ف
ت
ش
العالميــة والمعلوماتيــة ي� منطقــة ال�ق الوســط وشــمال
الطريقــة المناســبة لتصـ ّـور ال�بيــة إ
إفريقيــا .ومــع ذلــك ،ال يمكــن للمــرء ســوى أن يالحــظ التقــارب والتكامــل بـ ي ن
ـ� وجهــات النظــر
المقدمــة .إن منطقــة الـ شـرق أ
ف
الوســط وشــمال إفريقيــا ال تختلــف عــن بقيــة العالــم ي� النضــال
مــن اجــل الحــرص عــى تقديــم الوضــوح ف� مجــال ترســيم الميــدان وعمليــة ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتية.

أ
الساس المنطقي ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� الدول العربية:
لل�بية إ

إن الغــرض أو أ
ن
الســاس المنطقــي ت
ـ� إىل حــد مــا ،أو عــى
لل�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة ضمـ ي
أقــل تقديــر ،يتطــور باالســتناد اىل التصــورات العديــدة ف ي� هــذا المجــال .باالرتكاز اىل مســاهمة
ـ� ف� هــذا الكتــاب ،ومصــادر أخــرى ،والتحاليــل أ
ن
الوليــة لنتائــج البحــث الــذي أقــوم
المؤلفـ ي ي
بــه ،يتــم التعاطــي مــع ت
العالميــة والمعلوماتيــة عــى أنهــا وســيلة لتحقيــق طيــف
ال�بيــة إ
واســع مــن أهــداف التنميــة االجتماعيــة ،والسياســية ،واالقتصاديــة .وهــي مــن ناحيــة أخــرى،
تش ـكّل غايــة ف� حــد ذاتهــا ،ألن ت
العالميــة والمعلوماتيــة تم ّكــن النــاس مــن اكتســاب
ال�بيــة إ
ي
ت
والبــداع وتحقيــق الــذات( .غريــزل .14 )2013 ،هــذا
ـذا�
ـ
ال
ـي
ـ
والوع
ـخصية،
ـ
المهــارات الش
ي إ
ويشــكك بعــض الخـ بـراء بالتشــديد المفــرط عــى اســتخدام ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ن
ـخص والمتعة الشــخصية
كأداة تســمح للمواطنـ يـ� باكتســاب هــذه المهــارات لالســتخدام الشـ ي
ف
«� الوقــت الحا�ض ،
إ
والبــداع( .انظــر مادرينــاس .)2014 ،وتقــول ديفينــا فراو -مايغــز ()2011؛ ي
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ـر عــى جوانــب البيانــات والمعلومــات ف� ت
المعلومــات ،ت
بال�كـ ي ز
العالميــة والمعلوماتيــة.
ال�بيــة إ
ي
«ل�ويــد المواطنـ ي ن
وقالــت ف� كتاباتهــا ان هنــاك حاجــة ت ز
ـ� بالمهــارات المناســبة والمعلومــات
ي
ت
ـ� تغطــي المعرفــة وكذلــك المواقــف.
أو مــا يســمى بـــ» الثقافــة إ
العالنميــة والمعلوماتيــة» الـ ي
الوصــول إىل المعرفــة مرتبــط بالبيانــات الالزمــة ،وتوقيتهــا وكيفيــة الحصــول عليهــا ومــن ايــن،
أ
ق
ـا�».
وكيفيــة تحليلهــا ،وانتقادهــا ،وترتيبهــا ،والهــم مــن ذلــك ،كيفيــة اســتخدامها بشــكل أخـ ي
العالميــة والمعلوماتيــة كمــا وصفتهــا منظمــة اليونســكو وتتبـ نـى ت
وهــي تحــدد ت
ال�بيــة
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة كمفهــوم مركــب.
إ
تعبــر ت
العالميــة
ماجــدة أبــو فاضــل ،لبنــان :إســتخدمت ماجــدة أبــو فاضــل
«ال�بيــة إ
ي
والمعلوماتيــة» ف ي� كالمهــا عــن الموضــوع عــى الرغــم مــن انهــا ســبق ان اســتخدمت تعبـ يـر
العالمــي ت
العالميــة ف ي� مقــاالت أخــرى (أبــو فاضــل  .)2013وهــي تربــط
وال�بيــة إ
التثقيــف إ
ت
العــام .وهــي
العالميــة والمعلوماتيــة بشــكل وثيــق بتعليــم الصحافــة وأخالقيــات إ
ال�بيــة إ
تلقــي الضــوء عــى البيئــة العالميــة المختلطــة الســائدة ف� لبنــان ،أ
واللعــاب ،والتطبيقــات،
إ
ي
ف
والرســوم المتحركــة ،والكتــب المصــورة والملصقــات والالفتــات ي� الشــوارع والصحــف
والذاعــة ،والوســائط المتعــددة عــى
العــام الرقميــة والمحمولــة ،إ
والتلفزيــون ووســائل إ
ف
ت
ت
ت
االن�نــت وغـ يـر المتصلــة باالن�نــت .وكتبــت ماجــدة أبــو فاضــل « :ي� لبنــان ،ترتبــط ال�بيــة
العالميــة والمعلوماتيــة بالتعليــم ت
والعــام بالمعـ نـى العــام .وغالبـاً مــا يتـ ّـم
وال�بيــة والديــن إ
إ
إدخــال المعلومــات كعامــل مســاعد ،فيمــا تلعــب التكنولوجيــا دوراً داعم ـاً».
ـر ،تونــس :مــن خــال اســتخدامهما لتعبـ يـر ت
كارميــا فلويــد وغابرييــا ثيـ ن ز
العالميــة
«ال�بيــة إ
إعت�تــا ت
ال�بيــة
والمعلوماتيــة» ،لــم تقــدم المؤلفتــان تعريف ـاً محــدد ًا أو رصيح ـاً .إال أنهمــا ب
العالميــة والمعلوماتيــة هــي أداة ي ن
لتمك� الشــباب والمشــاركة المدنية .وأشــارتا إىل أن المبادرات
إ
ف
ف
ت
اللهــام مــن مشــاريع مشــابهة
العالميــة والمعلوماتيــة ي� الجزائــر إســتمدت إ
ي� مجــال ال�بيــة إ
فلســط� وروســيا البيضــاء والســويد حيــث تســتخدم ت
ين
العالميــة والمعلوماتيــة
ف ي�
ال�بيــة إ
ـ� الجنسـ ي ن
لمكافحــة الصــور النمطيــة بـ ي ن
النســان ومــن أجــل تعزيــز
ـ� ،وتعزيــز احـ تـرام حقــوق إ
«التنميــة المســتدامة الـ تـ� تعمــل عــى تحسـ ي ن
ـ� ظــروف الســام واالســتقرار»...
ي
كمــا تــوىل عــدد مــن الخــراء آ
الخريــن ف ي� المنطقــة أيض ـاً تقديــم وجهــات نظــر هامــة حــول
ب
ف
ت
ن
العالميــة والمعلوماتيــة .لــم نذكــر منهــم ســوى اثنـ يـ� ي� هــذا الكتــاب مــن أجــل
ال�بيــة إ
العالميــة أو ت
العالمــي ت
العالميــة
ال�بيــة إ
(ال�بيــة إ
اليجــاز .صالــح ( )2011يقــول إن التثقيــف إ
إ
ف
ن
حــ� تتــم تنميــة وتشــكيل مهــارات
والمعلوماتيــة) يجــب أن يبــدأ ي� المدرســة االبتدائيــة ي
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ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي
ـل� ،ممــا يــؤدي إىل تعزيــز الوعــي ف ي� التعامــل مــع الرســائل
مــن أجــل تجنــب ي
تأث�هــا السـ ب ي
العالميــة».
والصــور إ
ـ�« :ال يمكــن
ـ� وإدريســية شــويت ،المغــرب :يلحــظ المؤلفــان مــا يـ ي
عبــد الحميــد النفيـ ي
إلمكانــات ت
العالميــة والمعلوماتيــة أن تتحقــق إذا لــم يتمتــع النــاس بالقــدرة عــى
ال�بيــة إ
يف�ضــان أيضـاً أن ت
العالمــي  ،وتحليلــه وتقييمــه وخلقــه» .كمــا ت
ال�بيــة
الوصــول اىل المحتــوى إ
أ
أ
العالميــة والمعلوماتيــة هــي «تزويــد الف ـراد بالمهــارات والدوات الالزمــة لتقييــم ومعالجــة
إ
أ
ف
وتفسـ يـر محتــوى الرســائل والصــوات والصــور القويــة ي� إطــار ثقافــة الوســائط المتعــددة
ال�بيــة المعلوماتيــة ت
الخاصــة بنــا بشــكل نقــدي ».برأيهمــا ،إن ت
العالميــة تمثــل عمليــة
وال�بيــة إ
أ
العــام والتكنولوجيــا.
االنتقــال الطبيعــي مــن الثقافــة الساســية ،نظــراً النتشــار وســائل إ
ويحســب تحليلهمــا ،إن ت
ال�بيــة المعلوماتيــة هــي القــدرة عــى تقييــم الســلطة ،والمصداقيــة،
وموثوقيــة المعلومــات ،وتحديــد االحتياجــات مــن المعلومــات ف� الفضــاء إ ت ن
و� ،وكيفيــة
اللكــر ي
ي
زيــارة المواقــع ذات الصلــة واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت عــى نحــو فعــال.
ف
ال ت
لك�ونيــة ف ي� قســم اللغــة
العالميــة والثقافــة إ
باالســتناد إىل تجربتهمــا ي� تدريــس الدراســات إ
ال�بيــة المعلوماتيــة ت
ـ� ت
نجل�يــة ،يــرى المؤلفــان مــن الـ ضـروري المــزج بـ ي ن
ال ي ز
العالميــة
وال�بيــة إ
إ
ت
ـ�.)2013 ،
لتصبــح ال�بيــة إ
ـ� 2014 ،والنفيـ ي
العالميــة والمعلوماتيــة( .انظــروا ايض ـاً النفيـ ي
ـ� لــم تــرد إشــارة خاصــة إىل تصــور ت
ســامي طايــع ،مــر :ف� حـ ي ن
العالميــة والمعلوماتية
ال�بيــة إ
ي
أ
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ي� هــذا الفصــل ،قــام المؤلــف ،مــن خــال وصفــه لنشــطة ال�بيــة إ
ف
العــام وأن يســتخدموا وســائل التواصــل
ي� مــر ،بالتلميــح إىل �ض ورة أن يفهــم الشــباب إ
االجتماعــي بفعاليــة.
يــارس الــدرة ،أ
الردن :لــم يقــدم المؤلــف أي إشــارة إىل مــا تســتلزمه ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ّ
أ
ت
العالميــة
والمعلوماتيــة .بعدمــا تعـ ّـرف للمــرة الوىل اىل المفهــوم مــن خــال مناهــج ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة الـ ت
ـ� تقدمهــا اليونســكو ،رسعــان مــا أصبــح المفهــوم أسايس ـاً لعمــل معهــد
ي
رد�  .بالتــال ،اســتخدم هــذا المفهــوم بجــدارة لوصــف سلســلة مــن أ
أ ن
النشــطة
إ
العــام ال ي
ي
ف
ذات الصلــة بعمليــة شإ�اك الشــباب ي� المســاءلة السياســية ،وروايــة القصــص ،وتماريــن
المحــاكاة للشــباب كمنصــة للتعبــر عــن الــرأي أ
والخبــار ف ي� مجــال التعليــم ،و»التوجيــه
ي
ن
ن
ـد� عــى مــا يمكــن
ـ� منظمــات المجتمــع المـ ي
وتدريــب الصحفيـ يـ� وطــاب الصحافــة و ممثـ ي
لقــوة البيانــات ان تفعلــه للمســاعدة ف� جعــل هــذا الحــوار ث
أكــر فعاليــة وإطالعــاً».
ي
بالرتــكاز اىل خلفيتهــا ف ي� مجــال علــوم
ال�وفســور ســالم ،إ
نايفــة عيــد ســالم ،عمــان :تقــوم ب
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آلتون غريزل
الكاديميــة أ
و� غ�ه مــن الكتابــات أ
ف
ف
الخرى،
ـ� ولبـ نـى معاليقــي ،لبنــان :ي� هــذا الكتــاب ي ي
جــاد ملـ ي
يوجــد ميــل قــوي إىل الكفــاءات الرقميــة الحرجــة ت
ـ�،
«ال�بيــة إ
العالميــة الرقميــة( ».انظــر ملـ ي
)2013
جــوردي تورنــت ،المغــرب ومــر :يعــرف ت
العالميــة والمعلوماتيــة عــى أنهــا مفهــوم
ال�بيــة إ
ّ
مشـ تـرك باالرتــكاز عــى نمــوذج اليونيســكو.

لــوس نســيبة ومحمــد أبــو عرقــوب ،فلسـ ي ن
ـط� :ف ي� هــذا الفصــل ،يركــز المؤلفــان بالدرجــة
أ ي
يق�حــان أن ت
العالميــة .وهمــا ت
ت
ال�بيــة االعالميــة هــي تعليــم كيفيــة عمــل
ـة
ـ
بي
ال�
ـى
ـ
ع
وىل
ال
إ
ين
العــام.
العــام وكيــف يمكــن
للمواطنــ� االنخــراط بشــكل فعــال مــع وســائل إ
وســائل إ
ف
ن
إنــه «وقائيــة واســتباقية ي� الوقــت عينــه» .وقائيــة عــى صلــة بتمكـ يـ� االف ـراد مــن «تحليــل
ن
ـال ليصبحوا
المحتــوى إ
العالمــي ،وقـراءة مــا بـ يـ� الســطور ،وفهــم الرســائل وراء الصــور ،وبالتـ ي
أ
ن
أقــل تأثـراً»؛ واســتباقية بمعــى أنهــا تم ّكــن الفـراد مــن «العمــل بشــكل مبــدع وخــاق  -ليــس
ن
العالميــة
ـ� يتمكنــوا مــن إنتــاج الرســائل إ
كفنيـ يـ� ،لكــن مجــدداً فيمــا يتعلــق بالمحتــوى ،لـ ي
ـ� ،إن تعزيــز ثقافــة ت
الخاصــة بهــم» .ف� تصــور المؤلفـ ي ن
بالضافة
االن�نــت ،وصحافــة المواطــن إ
ي
اىل الماجســت� ف� العــام والبكالوريــوس ف
ت
العالميــة.
ـة
ـ
بي
بال�
ـة
ـ
تبط
ر
م
ـا
ـ
كله
ـام
ـ
ع
ال
�
إ
ي إ
ي ي إ
عبــد العامــر الفيصــل ،العــراق :ركــز عبــد العامــر الفيصــل ف ي� فصلــه مــن الكتــاب عــى
ـرة أ
ون�هــا باعتبارهــا الركـ ي ز
المعلومــات وعــى فهــم كيفيــة خلــق المعلومــات ش
الساســية للتنميــة
ف ي� العــراق .واســتخدم المؤلــف كلمــة «المعلومــات»  41مــرة و»تكنولوجيــا المعلومــات» 9
مـرات .كمــا ذكــر ت
«ال�بيــة المعلوماتيــة» مــرة واحــدة فقــط ف ي� اشــارة اىل أهــداف االسـ تـراتيجية
الوطنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات ف� العــراق .ف� ي ن
التأثــر الثــوري
حــ� ســلط الضــوء عــى
ي
ي
ي
العــام وحريــة التعبـ يـر ف ي� العـراق ومركزيــة المكتبــات
ـائل
للتكنولوجيــات الجديــدة عــى وسـ
إ
العالميــة أو المعلوماتيــة أو ت
ومراكــز التوثيــق – إال أنــه لــم يذكــر ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ال�بيــة إ
والمعلوماتيــة كمفاهيــم ،عــى الرغــم مــن كونــه ألمــح اليهــا بشــكل واضــح ف ي� حججــه.
رضــوان بوجمعــة ،الجزائــر :يوحــي عنــوان هــذا الفصــل بحــد ذاتــه إىل وجــود تركـ ي ز
ـر خــاص.
ويقــوم المؤلــف بمــزج تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ف� التعليــم ت
العالميــة
وال�بيــة إ
ي
أ
والتعليــم واالتصــاالت .كمــا يعــرف ت
العالميــة عــى أنهــا «عمليــة االســتخدام المثــل
ال�بيــة إ
ّ
أ
ف
لوســائل االتصــال مــن أجــل تحقيــق الهــداف المنصــوص عليهــا ي� سياســة التعليــم
واالتصــاالت ف� الدولــة .أمــا التعريــف آ
الخــر ،فهــو أن العمليــة تتضمــن تعليــم الطــاب
ي
ئ
ّ ن
العالمــي
ـا� وبوعــي مــع المحتــوى إ
والمدرسـ يـ� وتدريبهــم عــى كيفيــة التعامــل بشــكل انتقـ ي
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ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي

الــرق أ
ت
الخــراء ف� منطقــة ش
الوســط
العالميــة والمعلوماتيــة بحســب
ال�بيــة إ
ب ي
وشــمال إفريقيــا:

يمكــن أ
ت
ال�بيــة المعلوماتيــة ت
كتابــا� حــول ت
العالميــة
للشــخاص الذيــن يتابعــون
وال�بيــة إ
ي
ن
ن
وال�بيــة الرقميــة أو ت
ت
ـا� الكثـ يـر للتشــديد
ال�بيــة إ
ـ� أعـ ي
العالميــة والمعلوماتيــة أن يعرفــوا أنـ ي
عــى �ض ورة اتبــاع نهــج متماســك ،مــع ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى القواســم الرئيســية المشـ تـركة والمهــارات
ت
الم�ابطــة ،بــدال ً مــن اعتمــاد نهــج تعريفــي مفــكك .ال أحــاول االســتفاضة بالـ شـرح حــول هــذه
النقطــة ،لكــن تصــور ت
بتأث� مبـ ش
ـا� عىل كيفيــة تصميم،
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة يتمتــع ي
وتنفيــذ ورصــد برامــج ت
تأث�هــا عــى حيــاة الشــباب،
ال�بيــة إ
ـال ي
العالميــة والمعلوماتيــة ،وبالتـ ي
ف
ف
ن
والمواطنـ ي ن
ـر� الدكتــور فهــد
ـ� بشــكل عــام .ي� اجتمــاع جمعنــا ي� سـ ب
ـبتم� مــن عــام  ،2015ذ ّكـ ي
ن
أ ن
ـ�،
بــن ســلطان الســلطان ،نائــب المـ يـ� العــام لمركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطـ ي
إمكانيــات التغيـ يـر مــن خــال خلــق المعرفــة باللغــة المحليــة ف ي(� هذه الحالــة – اللغــة العربية)
بــدال ً مــن مجــرد ترجمــة المعرفــة أو المفاهيــم مــن لغــة إىل أخــرى .الدكتــور الســلطان هــو
ت
ـ� تعـ ّـد واحــدة مــن أبــرز الـ شـركاء
ممثــل رفيــع المســتوى مــن المملكــة العربيــة الســعودية ،الـ ي
والداعمــ� لحركــة تعزيــز ت
ين
العالميــة والمعلوماتيــة الخاصــة باليونيســكو ف ي� منطقــة
ال�بيــة إ
الـ شـرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا .وكان عــى حــق .وقــد اعـ تـرف أيضـاً أنــه عنــد حصــول ترجمــة
المعــارف مــن لغــة إىل أخــرى ،ينبغــي أن يــدرج التغيـ يـر ف ي� هــذا المزيــج .وأضــاف ،بقولــه
هــذا ،أنــه وبهــدف خلــق المعرفــة الجديــدة ،مــن الـ ضـروري ف� كثــر مــن أ
الحيــان االســتعارة
ي ي
ن
ز
ز
والتعديــل نق ـا ً عــن مصــادر ولغــات اخــرى .وكمــا يفـ تـرض جنكيـ نـر (جنكيــر وغـ يـره ،)2009
ت
ندرســها ف ي� المــدارس هــي نفســها نتيجــة االعتمــاد
ـ� ّ
«فــإن معظــم المــواد الكالســيكية الـ ي
أ
والتحويــل ،أو مــا يمكــن أن نســميه أخــذ العينــات والتعديــل( ».ص .)32 .كمــا قــال الســتاذ
رضــوان بوجمعــة ف ي� فصلــه مــن الكتــاب عنــد التحــدث عــن واقــع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ت
العالميــة ف ي� الجزائــر« :تقليديــا ،كانــت ّكل مــن المعرفــة والثقافــة ف ي�
وال�بيــة إ
صميــم الكثــر مــن المناقشــات الفلســفية والرصاعــات االجتماعيــة والسياســية أ
واليديولوجيــة
ي
المختلفــة .كمــا أن نظــم التعليــم الحاليــة والمؤسســات ال تشــكل اســتثناء .منــذ العقــد الثــا�ن
ي
مــن القــرن المــا�ض ي  ،لعبــت وســائل االتصــال الجماهـ يـري دوراً محوريـاً ســواء ف ي� المبالغــة أو
التقليــل مــن أهميــة التعليــم ».وقــد اســتخدم جميــع مؤلفــي هــذا الكتــاب هــذا النهــج،
ـا� أو غـ يـر مبـ ش
ســواء هنــا أو ف ي� يغ�هــا مــن التقاريــر الـ تـ� كتبوهــا .وقــد قامــوا بشــكل مبـ ش
ـا�
ي
ت
ت
بجمــع العينــات وتعديــل مفاهيــم ّكل مــن ال�بيــة المعلوماتيــة ،الثقافــة الرقميــة أو ال�بيــة
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� مناقشــاتهم.
إ
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آلتون غريزل
ت
ت
وجيبو� .
ال�تيب أيضاً إرسائيل ،لكنه ال يشمل جزر القمر والصومال والسودان
ي
يقــدر عــدد ســكان هــذه المنطقــة بنحــو  416مليــون نســمة تقريبـاً  .5كمــا ان مــا يقــرب مــن
 20بالمائــة مــن ســكان منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا ،بمعــدل واحــد مــن أصــل
خمســة أشــخاص ،هــم مــن فئــة الشــباب الذيــن تـ تـراوح أعمارهــم مــا بـ ي ن
ـ�  15و  24عام ـاً
(أســعد ورودي -فهيمــي .)2007 ،وقــد بلــغ عــدد الشــباب ف ي� المنطقــة حــواىل  95مليــون
ف ي� عــام ( .2005المصــدر نفســه) كمــا ان فئــة الســكان الشــباب مو ّزعــة بالتســاوي تقريبــاً
ـ�  15بالمائــة و 23بالمائــة ،ف� حـ ي ن
ـ� البلــدان العربيــة ،وتـ تـراوح نســبتها مــا بـ ي ن
بـ ي ن
ـ� ان أربعــة
ي
بلــدان فقــط لديهــا أقــل مــن  18بالمائــة مــن الشــباب كنســبة مئويــة مــن عــدد الســكان« .إن
نســبة تحـ ّـول هــذه المجموعــة الكبـ يـرة مــن الشــباب اىل أعضــاء صحيحــي البنيــة ومنتجـ ي ن
ـ� ف ي�
مجتمعاتهــم يعتمــد عــى مــدى قــدرة الحكومــات والمجتمعــات المدنيــة عــى االســتثمار ف ي�
ت
ـ� االحتياجــات الحاليــة للشــباب».
المؤسســات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية الـ ي
ـ� تلـ ب ي
(المرجــع نفســه).
يملــك ســبعة وثالثــون ف� المائــة مــن ســكان منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا يتمتعــون
ي
ال ت
ـدول لالتصــاالت) .وعنــد كتابــة هــذا الفصــل،
ـ
ال
ـاد
ـ
(االتح
.6
ـت
ـ
ن
ن�
بإمكانيــة الوصــول إىل إ
ي
ف
لــم يتمكــن المؤلــف مــن ايجــاد مصــادر توفــر عــدد المحفوظــات ي� المنطقــة ككل أو البلــد.
بلــغ عــدد المكتبــات العامــة أ
والكاديميــة والخاصــة نحــو  .47،364ف� حـ ي ن
ـ� بلــغ عــدد محطــات
ي
ال�ق أ
الذاعــة والتلفزيــون والصحــف حــواىل  584و 420و 201عــى التــوال ف ي� منطقة ش
الوســط
إ
ي
ف
وشــمال إفريقيــا( .انظــروا التفاصيــل والمصــادر ي� الجــدول  1أدنــاه).

26

ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي
بالقــول «أنــه ال يكفــي ت
العالمــي وحــده ،لكــن أيض ـاً عــى المواطنـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـ�
ـر عــى المحتــوى إ
باعتبارهــم همــزة الوصــل ف ي� عالــم المعلومــات (.« )P.65
إن التعبـ يـر عــن ت
العالميــة والمعلوماتيــة باعتبارهــا المجــال الــذي يســتحق اهتمــام
ال�بيــة إ
مجتمــع التنميــة والحكومــات الوطنيــة ،وعمــق الوعــي وتنفيــذ مبــادرات ت
العالميــة
ال�بيــة إ
تغــر ف ي�
والمعلوماتيــة هــي مســائل تختلــف مــن منطقــة إىل أخــرى .إن عمــق واتســاع مــا ي
مجــال تعزيــز الوعــي بشــأن ت
العالميــة والمعلوماتيــة الوعــي وتطبيقهــا ف ي� منطقــة
ال�بيــة إ
الـ شـرق أ
الوســط وشــمال أفريقيــا منــذ أول اجتمــاع دول حــول ت
العالميــة ف ي� المنطقــة
ال�بيــة إ
ي
 المؤتمــر الــدول أالول ت
العالميــة ف ي� الريــاض ف ي� مــارس  - 2007هــو موضــوع هــذا
لل�بيــة إ
ي
العالميــة والمعلوماتية
الفصــل ،وكامــل هــذا الكتــاب بالواقــع .ســأعطي أوال ً صــورة عــن البيئــة إ
أ
ف
ت
أول مقــارن لل�بيــة
ي� المنطقــة .ثــم انتقــل بعدهــا لعطــي إطــاراً أساســياً لتحليــل نقــدي ي
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المنطقــة باســتخدام أربعــة أســئلة:
إ
ال�ق أ
الوسط وشمال إفريقيا ت
الخ�اء ف ي� منطقة ش
ال�بية إالعالمية والمعلوماتية ؟
يتصور ب
• كيف ّ
• ما هو المنطق أ
الساس ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� الدول العربية؟
لل�بية إ
ي
• هل تقوم هذه الدول بالتوفيق ف ي� هذا المجال؟
واس�اتيجيات وطنية حول ت
• هل تملك تلك الدول سياسات ت
العالمية والمعلوماتية ؟
ال�بية إ

نظرة عامة  -ت
العالمية:
ال�كيبة السكانية والمعلومات والبيئات إ

الوســط وشــمال أفريقيــا ،والـ تـ� ف� كثــر مــن أ
إن منطقــة الـ شـرق أ
الحيــان يُذكــر أنهــا بشــكل
ي ي ي
خاطــىء انهــا تضــم الــدول العربيــة ،تغطــي المنطقــة الـ ت
ـ� تشــمل الــدول الواقعة من شــمال
ي
ـ� تشــمل منطقــة الـ شـرق أ
وشــمال ش�ق أفريقيــا وجنــوب غــرب آســيا  . 2ف� حـ ي ن
الوســط إيـران
ي
أ
ف
ت
وتركيــا ،وهمــا دولتــان غـ يـر عربيتـ ي ن
ش
ـ� تقــع ي� منطقــة الــرق الوســط
ـ� .إن الــدول الـــ  22الـ
ي
بال�تيــب أ
وشــما إفريقيــا ،بحســب جامعــة الــدول العربيــة ،هــي التاليــة ،ت
البجــدي :الجزائــر،
ـو� ،مــر ،العـراق ،أ
ت
الردن ،الكويــت ،لبنــان ،ليبيــا ،موريتانيــا،
البحريــن ،جــزر القمــر ،جيبـ ي
المغــرب ،عمــان ،قطــر ،المملكــة العربيــة الســعودية ،الصومــال ،دولــة فلسـ ي ن
ـط� ،الســودان،
المــارات العربيــة المتحــدة ،واليمــن .ويختلــف هــذا ت
ال�تيــب مــن مصــدر اىل
ســوريا ،تونــس ،إ
ـدول تركيبــة مكونــة مــن  14دولــة بمــا فيهــا إرسائيــل
آخــر .عــى ســبيل المثــال ،يذكــر البنــك الـ ي
أ
النســان
النســان  /مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق إ
 .3أمــا مكتــب المــم المتحــدة لحقــوق إ
فيتحــدث عــن  19دولــة كجــزء مــن منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا  .4ويشــمل هــذا
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آلتون غريزل
السياســة والســلطة ويمكــن أن يتخــذ أشــكاال ً عــدة .اللغــة المكتوبــة هــي أحــد أشــكال النــص
ت
ـ� يتــم مــن خاللهــا إيصــال التعلــم .لكــن هنــاك نصــوص أخــرى ،مثــل االتصــال الشــفهي،
الـ ي
(الذاعــة والتلفزيــون والصحــف) والنصــوص التكنولوجيــة والفنيــة والتحــف.
العــام إ
وســائل إ
ترتبــط وســائل االعــام والتكنولوجيــا بالتقاليــد أ
الربعــة لعمليــة التثقيــف .ف ي� القــرن الحــادي
ش
والع�يــن ،أكـ ثـر مــن أي فـ تـرة أخــرى ف ي� التاريــخ ،يتــم تحقيــق التعلــم ،والتنشــئة االجتماعية،
ف
العــام ،والتكنولوجيــا
ـا�
والســياس والنشــاط االجتماعــي بوســاطة وســائل إ
والتبــادل الثقـ ي
ي
ت
ت
إ ت
العالميــة
ـ� تجلبهــا .يمكــن أن تســاهم ال�بيــة إ
والن�نــت والفيــض الهائــل مــن المعلومــات الـ ي
ن
ن
العــام والتكنولوجيــا
ـ� يفهمــوا مــا تجلبــه وســائل إ
والمعلوماتيــة بتمكـ يـ� جميــع المواطنـ يـ� لـ ي
ش
والع�يــن ،أكـ ثـر مــن أي وقــت مـ ضـى،
خ�اتهــم .ف ي� القــرن الحــادي
مــن ابعــاد جديــدة اىل ب
يتعلــم المواطنــون المزيــد عــن أنفســهم وعــن العالــم مــن حولهــم خــارج الفصول الدراســية
(وات2012 ،؛ انظــروا ايضـاً ماســيدو)1 .2007 ،
إن ت
العالميــة والمعلوماتيــة هــي ذلــك الجــر ي ن
بــ� التعلــم ف ي� الفصــول الدراســية
ال�بيــة إ
ـكل منهمــا بإث ـراء آ
والتعلــم الــذي يحــدث خــارج الفصــول الدراســية ويســمح لـ ّ
الخــر .هــذا
يســتدعي بيداغوجيــا تعليميــة جديــدة وتركـ ي ز
ـر أكـ بـر عــى مهــارات التثقيــف غـ يـر التقليديــة .إن
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة هــي ذات صلــة لمنطقــة الـ شـرق أ
ت
الوســط وشــمال أفريقيــا كمــا
إ
هــي الحــال ف ي� كل منطقــة أخــرى مــن العالــم.
ممــا كتبــت الســيدة أبــو فاضــل (« :)2007لقــد شــهدت ت
العالميــة والتوعيــة إهمــاال ً
ال�بيــة إ
أ ف
ـر�  ...كمــا أن موضــوع ت
العالميــة كمــادة تدريــس من ّظمــة
ال�بيــة إ
طويــل المــد ي� العالــم العـ ب ي
ـدرس ف ي� المــدارس ،وغالبـاً مــا كانــت تتــم االشــارة اليهــا بواســطة مصطلحــات
نــادراً مــا كان يُـ ّ
ف
ت
ـ� تعجــز عــن معالجــة ســبب وجــود وســائل
غامضــة ي� إطــار مــواد التدريــس الجامعيــة الـ ي
االتصــال الجماهـ يـري )P.1( »...بعــد ســت ســنوات ،باســتخدام لبنــان وقطــر كدراســة حالــة،
اع�فــت أبــو فاضــل بــأن هنــاك تقدم ـاً بطيئ ـاً فيمــا يتعلــق بوجــود وتطويــر برامــج ت
ت
ال�بيــة
العالميــة والمعلوماتيــة ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط وشــمال أفريقيــا ،وأن «التفكـ يـر النقــدي
إ
ي
ف
ف
الكثــر مــن الــدول [عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن
ليــس مدمجــاً ي� نظــم التعليــم ي�
ي
ف
الخـ بـراء قــد يتفقــون بــأن هــذه ظاهــرة شــائعة ي� كافــة مناطــق العالــم] »...لكــن الكثـ يـر مــن
ت
المدرسـ ي ن
ـ� تمكــن
ـ� المبتكريــن ي
ّ
وغ�هــم مــن الجهــات الفاعلــة يقومــون بتنفيــذ المشــاريع الـ ي
الطــاب مــن التفكـ يـر النقــدي واستكشــاف التعلــم المتعــدد الوســائط مــن خــال المنصــات
العالميــة المتعــددة( .أبــو فاضــل ).2013 ،واط ( )2012استشــهد بـــميهايليديس (،)2009
إ
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ال�ق أ
تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية ف ي� منطقة ش
الوسط
ال�بية إ
ي

تحليل أول مقارن حول ت
العالمية والمعلوماتية
ال�بية إ
ي
أ
ش
ف ي� منطقة ال�ق الوسط
آلتون غريزل

لقــد بلغــت ت
بالتــال ،ال يجــدر بالحكومــات
ال�بيــة االعالميــة والمعلوماتيــة ســن الرشــد.
ي
وصانعــي السياســات ف� العالــم تجاهلهــا ،نظـراً للمجموعــة الهائلــة مــن المؤلفــات أ
الكاديميــة
ي
ت
الـ تـ� تدعــم أهميــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة هــي
العالميــة والمعلوماتيــة .إن ال�بيــة إ
ال�بيــة إ
ي
ت
�ض
ـذا� ،والتنشــئة االجتماعيــة الموجهــة
موضــوع وري للتعلــم ،وســيلة للتعلــم والوعــي الـ ي
ت
ـذا� .إنهــا أداة يمكــن تطبيقهــا عــى كافــة أشــكال قضايــا وســياقات التنمية.
ذاتيـاً أو التنظيــم الـ ي
وأخـ يـراً ،إن ت
العالميــة والمعلوماتيــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الكفــاءات الخاصــة
ال�بيــة إ
ـ� المواطنـ ي ن
والع�يــن يمكــن أن تــؤدي ف� نهايــة االمــر إىل تمكـ ي ن
ش
ـ� ،والتعبـ يـر
بالقــرن الحــادي
ي
أ
عــن الــذات والحــوار بـ ي ن
ـ� الثقافــات والديــان.
ف ي� تشــابه ملحــوظ ،يقــوم التقريــر العالمــي عــن رصــد التعليــم للجميــع ( )2006الصــادر عــن
اليونســكو ،باالرتــكاز إىل عمــل ســنوات لكثــر مــن العلمــاء أ
الكاديميـ ي ن
ـ� ،باقـ تـراح أربــع طــرق
ي

لفهــم مســألة التثقيــف؛ وقــد تطــور باالرتــكاز عــى التقاليــد التأديبيــة .أوالً ،يعتـ بـر التثقيــف
مجموعــة منفصلــة مــن المهــارات الملموســة مثــل القـراءة والكتابــة والحســاب ،مســتقلة عــن
ت
ـ� تمتــد إىل المهــارات الالزمــة للوصــول إىل المعلومــات والمعــارف .ثانيـاً ،يُنظر اىل
الســياق والـ ي
التثقيــف عــى انــه موضــوع يعتمــد عــى الســياق ،ويتجــاوز مجــرد اكتســاب المهــارات الالزمــة
مــن اجــل تعزيــز وإب ـراز اســتخدام وتطبيــق هــذه المهــارات ف ي� مواقــف الحيــاة الحقيقيــة.
ثالثـاً ،ينظــر اىل التثقيــف باعتبــاره عمليــة تعلــم .فكلمــا تعلــم أ
الشــخاص ،يكتســبون تدريجيـاً
ُ
ن
وبشــكل فاعــل مهــارات الق ـراءة والكتابــة .بهــذا المعــى ،يعتـ بـر التثقيــف الوســيلة والغايــة
عــى حــد ســواء .وأخـ يـراً ،يعتـ بـر التثقيــف «نصـاً» أو «موضوعـاً»  -يقــع ف ي� مجــال االتصــاالت،
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تمهيد
لصالــح منهجيــات أكـ ثـر كالســيكية ،لكــن المملكــة الصحراويــة تمـض ي قدمـاً ف ي� محاولــة اللحــاق
بركــب الــدول أ
الخــرى ف ي� المنطقــة .وقــد بــدأ التعلــم عــن بعــد يحظــى بإقبــال كبـ يـر ويتــم
ف
و� حـ ي ن
ن
ـ�
تشــجيع المعلمـ يـ� عــى تبنيــه كواحــد مــن طــرق التدريــس  /التعليــم المختلفــة .ي
أ
اللمــام باللغــات الجنبيــة أنــه مفتــاح التفاهــم والتفاعــل بشــكل أفضــل مــع وســائل
أثبــت إ
ف
العــام والمعلومــات؛ فشــل النظــام التعليمــي الســعودي العــام ي� وضــع مناهــج تعلميمــة
إ
ن
ن
ز
مؤهلــ� يســتخدمون أســاليب التدريــس
مدرســ�
وبتوفــر
نجل�يــة
عرصيــة باللغــة إ
ي
ي
ي
ال ي
البداعــي ،بــدال ً مــن إخضــاع طالبهــم لطريقــة التعلــم عــن ظهــر قلــب .لكــن الوضــع ليــس
إ
أ
ميؤس ـاً منــه ويمكــن التعويــض عــن هــذا المــر .إذ أن هنــاك جهــود جاريــة لتغيـ يـر مســار
أ
المــور ،ولــو تدريجيـاً ،بموجــب التقاليــد الدينيــة والثقافيــة .ف ي� النهايــة ،ال يـزال هنــاك الكثـ يـر
مــن المســائل الـ تـ� تحتــاج اىل المعالجــة ،وتبقــى ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� الـ شـرق
ال�بيــة إ
ي
أ
ف
النجــاز.
الوســط ومنطقــة شــمال أفريقيــا عم ـا ً ي� طــور إ
ماجدة ابو فاضل ـ المحررة الرئيسة
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تمهيد
العالميــة :الصحفيــون ورؤســاء التحريــر ومديــرو
الوصــول إىل أولئــك الذيــن ينتجــون المــواد إ
غــرف أ
ـ� والمدونـ ي ن
ـ� التلفزيونيـ ي ن
الخبــار والمنتجـ ي ن
ـ�».
النتقــال إىل المســتويات
تقــوم بعــض الــدول العربيــة بشــق طريقهــا برسعــة وتهــدف إىل إ
التاليــة .وتملــك هــذه الــدول المــوارد االقتصاديــة و  /أو قــدراً معينـاً مــن الحريــة ،حيــث يتــم
البــداع والرؤيــة.
تشــجيع إ
ف� دولــة المــارات العربيــة المتحــدة ،شــاركت مؤسســة د� لرعايــة النســاء أ
والطفــال بشــكل
إ
بي
ي
ف
ف
ناشــط ف
ت
العالميــة ي� المناهــج الدراســية ي� محاولــة للتخفيــف
بيــة
ال�
اج
ر
إد
إىل
الدعــوة
�
إ
ي
آ
ت
والن�نــت عــى الشــباب والحــد مــن آثــار العنــف الــذي
مــن الثــار الســلبية للتلفزيــون إ

ـذك،
يمكــن لوســائل إ
العــام المختلفــة تعزيــزه .كمــا أن برنامــج محمــد بــن راشــد للتعلــم الـ ي
ف
المــارات العربيــة المتحــدة
الــذي أطلــق ي� عــام  2012وســمي تيمن ـاً بنائــب رئيــس دولــة إ
أ
أ
ف
ف ت
و� تجهـ ي ز
ـر الصفــوف
وحاكــم ب ي
د� ،كان ايضـاً ســباقاً ي� ال�ويــج لحــدث الدوات التكنولوجيــة ي
ف
بالحواســيب اللوحيــة الرقميــة بــدال ً مــن الكتــب المدرســية التقليديــة ،ي� خفــض اســتخدام
الــورق ،وتعزيــز الوعــي بشــأن الحاجــة إىل حمايــة البيئــة .وقــد قــام رســام إمــار ت يا� شــاب
آ
أ
ـذك بمســاعدة
بإنشــاء تطبيــق كتــاب للطفــال عــى اليبــاد .وقــد ســاهم برنامــج التعلــم الـ ي
طــاب المــدارس عــى التمتــع ،واالنخ ـراط ف ي� العمليــة التعليميــة ،والتفاعــل بشــكل أفضــل
مــع معلميهــم وزمالئهــم ف ي� الصــف ،وأينمــا كانــوا ،بفضــل االتصــاالت المتنقلــة عاليــة
ال تن�نــت
الرسعــة .كمــا ســاعدهم عــى تطويــر فضولهــم للبحــث عــن المعلومــات عـ بـر شــبكة إ
المــارات .»2021
ال�نامــج جــزءاً مــن مـ شـروع «رؤيــة إ
وغ�هــا مــن القنــوات المتصلــة .يش ـكّل ب
ي
ال�نامــج جائــزة مؤتمــر القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات ( )WSISعــن فئــة
وقــد منــح ب
ف
ف
العالميــة ت
وال�فيهيــة الخاليــة
«بنــاء القــدرات» ي� جنيــف ،ســويرسا ي� عــام  .2014المنطقــة إ
ف
�ض
ت
ـ� توفــر خدمــات التلفزيــون
ـ� ،الـ ي
مــن ال ائــب «تــو فــور  )TwoFour54( ،»54ي� أبــو ظـ ب ي
والســينما ،هــي أيضـاً موطــن لمختـ بـر إبداعــي ومركــز تدريــب متوفريــن للطــاب والمهنيـ ي ن
ـ� .ف ي�
العالميــة العربيــة ت
وال�فيهيــة الرئيســية
عــام  ،2014بــدأت المنطقــة التعــاون مــع المنظمــات إ
أ
أ
ت
العالميـ ي ن
لدعــم المنتجـ ي ن
ـ� تتوافــق مــع العـراف
ـ� إ
ـ� الشــباب ،ومطــوري اللعــاب ب
وال�امــج الـ ي
والتقاليــد الســائدة ف ي� البــاد.
ف� المملكــة العربيــة الســعودية ،كان التقــدم ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة بطيئـاً.
ال�بيــة إ
ي
ي
وعــى الرغــم مــن الـ ثـروات الهائلــة ،كان نظــام التعليــم ف ي� البالد أكـ ثـر تقليديــة وكان المعلمون
ـذك لقــي بعــض االهمــال
أقــل انســجاماً مــع مجتمــع المعرفــة الرقميــة .كمــا أن التعلــم الـ ي
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يمكــن أن تســهم ف� خلــق مجتمعــات مفككــة وأف ـراد مضطربـ ي ن
ـ� ،أو ،عــى أقــل تقديــر ،اىل
ي
ت
ـ� تكتســح مشــاعرنا الحســية».
خلــق ارتبــاك حــول كيفيــة التفاعــل مــع الرســائل المتنافــرة الـ ي
ـ� ،تقــوم أبــو فاضــل بالكتابــة عــن هــذا الموضــوع بشــكل واســع ،وتتحــدث �ف
مــذاك الحـ ي ن
ي
المؤتمـرات عــن �ض ورة تبـ نـ� برامــج وطنيــة ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة ،وتدريب
ال�بيــة إ
ي
ي
ف
ن
المدرسـ ي ن
العــام وســلبياتها.
العــام عــى إيجابيــات وســائل إ
ـ� والطــاب والعاملـ يـ� ي� وســائل إ
ّ
قدمــت ّكل مــن كارميــا فلويــد وغابرييــا ثيـ ن ز
ـر مقاربــة عمليةممتعــة ف ي� فصلهمــا مــن الكتــاب،
والــذي يتنــاول تمكـ ن أ
ف
العــام والتعليــم.
ـ� الطفــال والشــباب ي� تونــس عــن طريــق دمــج إ
ي
ت
ن
وقــد أخــذا عــى عاتقهمــا مهمــة تدريــب الطــاب والمعلمـ يـ� عــى كيفيــة مســاهمة ال�بيــة
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� مســاعدتهم عــى إيجــاد معـ نـى ف ي� حياتهــم ،ال ســيما ف ي� تونــس مــا
إ
�ض
ت
ـ� قدمهــا محمــد البوعزيــزي ،البائــع المتجــول الــذي أ م
بعــد الثــورة ،وبعــد التضحيــة الـ ي
ف
العــام اســم «الربيــع
ـم� ،2010وهــو حــدث أطلقــت عليــه وســائل إ
النــار بنفســه ي� ديسـ ب
نز
ـ�:
العـ ب ي
ـر�» .وكتبــت فلويــد وثيــر مــا يـ ي
ـ�
«تصــوروا هــذا :اضطــر النظــام الــذي يســيطر مــن دون وازع أو رادع عــى إ
العــام اىل التخـ ي
وكث�اًمــا كان الصحفيــون يتعرضــون
عــن الســلطة .قبــل الثــورة ،كانــت الرقابــة شــائعة .ي
للمضايقــات .ألول مــرة ،أثنــاء الثورة،خــرج الصحفيــون التونســيون إىل الشــوارع ونقلــوا
أ
الحــداث مبـ ش
ـا�ة وســمحوا لل ـرأي العــام بالتعبـ يـر عــن رأيــه مــن دون أي رقابــة».
ت
العالميــة
ـ� كانــت فيمــا مـ ضـى أداةالســيطرة إ
مــع ســقوط النظــام ،ألغيــت وزارة إ
العــام ،الـ ي
ت
االكـ ثـر اثــارة للرعــب .فجــأة ،ســادت حريــة التعبـ يـر .وشــهددت تلــك الفــرة ارتفاع ـاً رسيع ـاً
ف
الذاعيــة الجديــدة ،تبعتهــا محطــات التلفــاز والمواقــع االخباريــة عــى
ي� عــدد المحطــات إ
ت
االن�نــت ،ف� حـ ي ن
ـ� أعــاد مذيعــو الدولــة تنظيــم أنفســهم ،وتـ ّـم تشــارك كميــات المتنهايــة مــن
ي
المعلومــات أ
والخبــار مــن خــال الخدمــات االخباريــة عــى ت
االن�نــت والشــبكات االجتماعيــة».
ت
ـ� ،اللتـ ي ن
ـأ� دور المؤلفتـ ي ن
ـ� تتمتعــان بخـ بـرة واســعة بالعمــل مــع الشــباب ف ي� الســويد
هنــا يـ ي
وغ�هــا ،لبنــاء القــدرات مــن خــال سلســلة مــن ورش العمــل للشــباب والمربـ ي ن
ـ� ووســائل
ي
أ
ف
ن
ن
االعالميــ� ي� أجــزاء مختلفــة مــن البــاد ،بهــدف مســاعدة الطفــال
والمخرجــ�
العــام
إ
ي
ي
ف
ن
النســان وانتشــار
والشــباب ليصبحــوا
ناشــط� و يكــون لهــم صــوت ي� مســائل حقــوق إ
ي
الديمقراطيــة ف� تونــس .وكتبــت المؤلفتـ ي ن
ـ�« :لتحقيــق تلــك الغايــة ،فإننــا نعتقــد أن عــى
ي
ف
ت
البالغـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة ،ســواء كانــوا
ـ� أيضـاً أن يكتســبوا المهــارات ي� مجــال ال�بيــة إ
أ
بالضافــة إىل ذلــك ،كنــا مصممتـ ي ن
المدرسـ ي ن
ـ� عــى
مــن
ـ� أوقــادة الشــباب أوأوليــاء المــور .إ
ّ
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ـ� .ودعــت أيضــا
مســاعدة النــاس عــى معالجــة المعلومــات وتطويــر التفكـ يـر النقــدي والتحليـ ي
العالميــة والمعلوماتيــة اىل المــدارس ،وحثــت وزارة ت
إىل إدخــال منهــج حــول ت
ال�بيــة
ال�بيــة إ
والتعليــم اىل تطبيــق مثــل تلــك المناهــج ،نظـراً لتجربــة الــوزارة مــع مراكــز مصــادر التعلــم
ت
ـ� تعــادل المكتبــات المدرســية .وكتبــت ف ي� معــرض تعليقهــا عــى االمــر« :إذا كان محتــوى
الـ ي
المــادة حــول ت
العالميــة والمعلوماتيــة المقـ تـرح ال يتوافــق مــع المبــادئ التوجيهيــة
ال�بيــة إ
والمعايـ يـر المحــددة لــوزارة ت
ال�بيــة والتعليــم ،مــن المتوقــع أن يتــوىل مركــز مصــادر التعلــم
توفـ يـر تلــك الــدورات ،ألنــه مرتبــط بشــكل مبـ ش
والعــام بعــد موافقــة
ـا� بب�امــج الصحافــة إ
الــوزارة « .ت
واق�حــت الدكتــورة ســليم البدائــل لتلــك المراكــز ،مشـ يـرة اىل أنــه ف ي� حــال عــدم
تقديمهــا لمــواد ت
العالميــة والمعلوماتيــة ،ينبغــي عــى ّكل مــن الجامعــات الخاصــة
ال�بيــة إ
والعامــة دمجهــا ضمــن خطــط التعليــم الخاصــة بهــا وجعلهــا ش�طـاً أساســياً لجميــع الطــاب.
كانــت الســيدة ماجــدة أبــو فاضــل ،وهــي صحفيــة دوليــة مخ�ض مــة ،وأكاديميــة ومدونــة،
تبــى مفاهيــم ت
بــ� أول مــن ن
مــن ي ن
العالميــة والمعلوماتيةوأيّدهــا .ف ي� عــام ،1999
ال�بيــة إ
وبصفتهــا منســقة برنامــج الصحافــة ف ي� إحــدى الجامعــات ف ي� لبنــان ،شــاركت ابــو فاضــل مــع
طالبهــا ف ي� مـ شـروع تبــادل إعالمــي إفـ تـرا�ض ي مــع أســتاذ وطــاب كليــة الصحافــة ف ي� جامعــة
ميســوري .مــن خــال ذلــك المـ شـروع ،شــكلوا جميع ـاً جــزءاً مــن تجربــة ف ي� مجــال التواصــل
بــ� الثقافــات ،والقيــم ،أ
ين
والخبــار الهامــة ،واســتخدام التكنولوجيــا الناشــئة (ال ســيما
ف
ف
ـ� مختلفتـ ي ن
العــام عــى قارتـ ي ن
ـ�.
ال تن�نــت ي� لبنــان) ،ومعرفــة مــا يهــم النــاس فعـا ً ي� بيئــة إ
إ
بصفتهــا مراســلة أجنبيــة متعــددة اللغــات عملــت عــى تغطيــة االخبــار مــن عواصــم مختلفــة
ف
العــام عــى الجماهـ يـر
ي� كافــة أنحــاء العالــم ،كانــت أبــو فاضــل تــدرك جيــداً تأثـ يـر وســائل إ
الحيــان عــى أ
وكانــت تعــي بشــكل خــاص آثارهــا الضــارة ف� كثــر مــن أ
الطفــال والشــباب.
ي ي
مــع انتشــار وســائل االعــام عــى ت
العــام الرقميــة ووســائل التواصــل
االن�نــت ،ووســائل إ
االجتماعــي عـ بـر مختلــف المنصــات ،أصبحــت أبــو فاضــل مــن أبــرز المؤيديــن ألخالقيــات
العــام والمناديــن بالحاجــة اىل خلــق الوعــي حــول تفكيــك الرســائل والعمليــات والنتائــج
إ
ت
ـ� تتحــول باســتمرار
وانعكاســات التفاعــل والتكامــل والتقــارب ،والتدفــق الهائــل لالتصــاالت الـ ي
ت
ـ� يتــم
وبرسعــة مذهلــة إىل أشــكال جديــدة .ممــا كتبــت أبــو فاضــل« :إن الرســائل المموهــة الـ ي
ف
ال�امــج قــد تؤثــر عــى أنمــاط الـ شـراء .الحلقــات المليئــة بالرصاعــات أو ألعــاب
إدراجهــا ي� ب
ن
الع��دواـ ت
حــى المسلســات
الفيديـ�و يمك��ن أن تح��رض ع�لى العنفــ وت��ؤدي إىل الس�لـوك
ي
ف
ت
ن
ب�ي الخيـ�ال والواقعــ ..بالنتيجــة،
ال�ت تب��دو بريئةــ ي� الظاهــر ق�دـ تدف��ع الشبــاب اىل الخل��ط ي
ي
ال�فيهــي» أ
فــإن االســتهالك الســاذج أ
ال�فيــه ،وحـ تـى «التعليــم ت
للخبــار ومــواد ت
الكـ ثـر شــعبية
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ن
االرد� انــه تعــرف ألول مــرة عــى مصطلــح ت
«ال�بيــة
واعـ تـرف يســار الــدرة مــن معهــد االعــام
ي
العالميــة والمعلوماتيــة» خــال مشــاركته ف ي� احــدى جلســات المناقشــة مــع اليونســكو عــام
إ
 ،2012وأنهاكانــت قبــل ذلــك مجــرد سلســلة مــن القيــم أ
والهــداف الـ تـ� يتــم تدريســها �ف
ي
ي
العالميــة التدريبيــة وال تشــمل صغــار طــاب المــدارس .وقــال الــدرة انــه
مختلــف المناهــج إ
ف ي� الســنوات الثــاث الماضيــة ،اصبــح هــذا التعبـ يـر جــزءاً مــن المصطلحــات المســتخدمة مــن
ف
أ ن
قبــل الموظفـ ي ن
رد�()JMIوقــد اكتســب مزيــداً مــن الزخــم،
ـ� والطــاب ي� معهــد إ
العــام ال ي
مــع تلقــي الطــاب الدعــوة بشــكل منتظــم للمشــاركة ف� ورش عمــل حــول موضــوع ت
ال�بيــة
ي
العالميــة والمعلوماتيــة.
إ
والطــول مــدة ف� أ
الكـ ثـر شــموال أ
وقــال الــدرة أن برنامــج التدريــب أ
الردن والــذي يتمحــور حول
ً
ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة  ،حصــل عــام  2006ف ي� إطــار مـ شـروع تطويــر «التعليــم عـ بـر
ال�بيــة إ
ونــا�ي أ
الصحافــة» ( ،)NIEبمبــادرة مــن االتحــاد العالمــي للصحــف ش
النبــاء (.)WAN-IFRA
ف� حـ ي ن
ـ� كانــت المــدارس ف ي� المناطــق الح�ض يــة أوفــر حظ ـاً ف ي� تلقــي االنتبــاه والتمويــل مــن
ي
أ
ف
ف
ت
ال� اضطرت الســتقبال
واضعــي السياســات ،فإنتلــك الموجــودة ي� المناطق النائيــة ي� الردن ،ي
ـوري� الهاربـ ي ن
ـ� السـ ي ن
التدفــق المســتمر لالجئـ ي ن
ـ� مــن بلدهــم الــذي مزقتــه الحــرب ،تفتقــر إىل
ــ
تحس�ي وص��ول الب�لاد اىل ت
ين
العالميــة والمعلوماتيــة.
ال�بيــة إ
الم��وارد الالزمةــ للمس��اعدة ي
ف
ـال البغيضالســائد ف ي� المنطقــة ،والــذي يتــم فيــه القــاء
وختــم قائ ـاً :ي
«� ظــل المنــاخ الحـ ي
التعبــر ،وحــق
اللــوم عــى فشــل نظــم التعليــم ف ي� معالجــة قضايــا التعدديــة ،وحريــة
ي
ال�بيــة والتعليــم دمــج برامــج ت
الوصــول اىل المعلومــات ،يتحتــم عــى وزارة ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ال�بويــة عــى ســبيل أ
والمعلوماتيــة ف� المناهــج ت
الولويــة».وأوىص الــدرة بتقديــم خطــة عمــل
ي
أ
ت
العالميــة والمعلوماتيةالدوليــة.
لوضــع الردن عــى خريطــة ال�بيــة إ
ف ي� ســلطنة عمــان ،وجــدت الدكتــورة نايفــة عيــد ســليم ،وهــي أســتاذة مســاعدة ف ي� قســم
دراســات المعلومــات ،أن تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتدفــق الهائــل
ف� المعلومــات قــد ســاهما ف� تســهيل عمليــة تبــادل المعلومــات ي ن
بــ� الجهــات الفاعلــة ف ي�
ي
ي
ف
ن
ت
ـ� تناولهــا زعيــم البــاد الســلطان قابوســفي خطابــه ي� نوفمـ بـر مــن
المجتمــع المـ ي
ـد� ،والـ ي
ت
عــام  .2008وقــد تحدثــت الدكتــورة ســليم عــن دور وزارة االعــام العمانيــةووزارة الــراث
ت
الــ� تهــدف إىل تحويــل الســلطنة
والثقافــة ،إ
بالضافــة إىل هيئــة تكنولوجيــا المعلومــات ي
ف
معــر� مســتدام مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،وأضافــت
إىل مجتمــع
ي
أن تلــك الكيانــات تهــدف إىل تزويــد المواطنـ ي ن
بالضافــة إىل
ـ� والســكان بمعلومــات دقيقــة ،إ
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العالميــة ت
المعلوماتيــة الـ تـ� تــدرس ف� الفصــل الــدراس الرابــع عــى مزيج مــن ت
وال�بية
ال�بيــة إ
ي
ي
ي
العالمية»و»الثقافــة المعلوماتيــة» .بمــا ان
المعلوماتيــة بمــا أنهــا تضمنــت كال ً من»الدراســات إ
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة لــم تكــن ضمــن اهتمامــات أي شــخص ي� المغــرب ،وإيمان ـاً
ال�بيــة إ
آ
دول
منهمــا بأهميتهــا لــكل مــن الشــباب والبــاء وكل مواطــن ،قررالمؤلفــان تنظيــم مؤتمــر ي
ـ� المغاربــة بــه وتوعيــة أ
حــول هــذا الموضــوع لتعريــف أ
الكاديميـ ي ن
الفـراد بأهميتــه ف ي� حياتهــم.
مــذاك الوقــت ،اشـ تـركا ف ي� أنشــطة أخــرى ،تجدونهــا بالتفصيــل ف ي� فصلهمــا مــن الكتــاب ،وهمــا
ف� طريقهمــا إىل تعميــق فهــم ت
العالميــة والمعلوماتيــة وتطبيقهمــا.
ال�بيــة إ
ي
ت
ـ� تقــع ف ي� قلــب الــدول العربيــة ،تتمتعبأعــى كثافــة ســكانية ف ي� المنطقــة .وتشـ يـر
مــر ،الـ ي
التقدي ـرات إىل أن  95ف ي� المائــة مــن الســكان يعيشــون ضمــن مســاحة  3بالمائــة فقــط مــن
أ
ض
الحــري ف� معظــم المــدن ،ت
الم�افــق مــع نظــام المــدارس العامــة
الرض .االزدحــام
ي
ـ� الذيــن يتقاضــون أجــوراً يـ ث
ن
والمدرسـ ي ن
ـر� لهــا ،وشــبكة المــدارس الخاصــة
ـا� المكتــظ
ّ
المجـ ي
ت
المرصيــ� تحملهــا ،ومزيــج ي ن
ين
بــ� وســائل
الــ� تتطلــب تكاليــف باهظــة ال يمكــن لمتوســط
ي
العــام المطبوعــة والمســموعة والمرئيــة وعــى ت
االن�نــت الخاضعــة لســيطرة الدولــة
إ
ت
ن
ـ� مؤهلـ ي ن
ـ� فوريـ ي ن
ـ� إعالميـ ي ن
ال�عــات والتوجهــات ،كلهــا تحتــاج اىل م�جمـ ي ن
المختلفــة ز
ـ� للحــرص
عــى أن يفهــم المواطنــون مــا يســتهلكونه .ســامي طايــع ،رئيــس قســم الصحافــة بكليــة
العــام ف� جامعــة القاهــرة ،يعـ تـرف أن بــاده وصلــت متأخــرة اىل عالــم ت
العالميــة
ال�بيــة إ
إ
ي
أ
ت
ت
ـ� ظهــرت بعــد الســنوات
والمعلوماتيــة عــى الرغــم مـ أـن انتشــار وســائل الخبــار وال�فيــه الـ ي
الخــرة الـ تـ� و ّلدهــا «الربيــع العــر� «والعديــد مــن التغــرات �ف
التحويليــة وبعــد الثــورات
ي
ي
بي
ي
ي
ف
ت
ت
العالميــة
ـ� يعلــم فيهــا قدمــت مــادة ال�بيــة إ
الحكومــات ي� مــر .وقــال طايــع أن الكليــة الـ ي
والمعلوماتيــة لطــاب المرحلــة الجامعيــة ف ي� عــام  2005وأن الجامعــات الحكوميــة والخاصــة
أ
الخــرى حــذت حذوهــا .عــاوة عــى ذلــك ،شــملت جهــوده ورش العمــل والمؤتمـرات وابتــكار
أ
ت
ـ� تهــدف إىل توفـ يـر المــوارد ألســاتذة الجامعــات الســتخدامها ف ي� تدريــس
الدوات المناســبة الـ ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المؤسســات العامــة والخاصــة المختلفــة .لكنــه أوضــح ان
ال�بيــة إ
العقبــات تزايــدت .وقــال« :يقــع التحــدي الرئيــ� ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� مــر
لل�بيــة إ
ي
عــى عاتــق صانعــي السياســات .ال توجــد سياســة بهــذه المســألة .حــاول بعــض العلمــاء
ت
ن
ـال ف ي� معظــم
والخـ بـراء أن يضمــوا ممثلـ يـ� عــن وزارة ال�بيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العـ ي
هــذه أ
النشــطة؛ لكــن المشــاكل والعقبــات جــاءت عــادة مــن واضعــي السياســات والعاملـ ي ن
ـ�
ف� وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم «.
ي
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تنــاول الدكتــور رضــوان بوجمعــة ،أســتاذ وباحــث ف� جامعــة الجزائــر ،قضيــة ت
ال�بيــة
ي
ت
ت
ـ� عرفتهــا منظومتهــا ال�بويــة ،منــذ
االعالميــة ف ي� الجزائــر ،وعالقتهــا بالتطــورات التاريخيــة الـ
ي
االســتقالل إىل اليــوم .اعـ تـرف بوجمعــة أن الجزائــر عانــت مــن ارتفــاع معــدالت أ
الميــة بســبب
االســتعمار وآثــاره الســلبية وأنــه عنــد اســتقالل البــاد ف� عــام ،1962كانــت نســبة أ
الميــة
ي
تفــوق  86بالمائــة ،ومــذاك الحـ ي ن
العــام واالتصــاالت
ـ� ،لــم تحقــق البــاد بعــد هــدف دمــج إ
ف ي� نظــام التعليــم باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .كمــا شــهدت الجزائــر
أيضـاً مرحلــة مــن تحديــد الــذات ،حيــث كان العــدد القليــل مــن المثقفـ ي ن
ـ� يســتخدمون اللغــة
ت
ين
االعــراف بالجــذور العربيــة
الســابق� ،وحيــث الحاجــة إىل
الفرنســية ،لغــة المســتعمرين
أ
ف
العالمــي.
والفريقيــة كان يتطلــب إعــادة النظــر ي� النظــام التعليمــي،
وبالتــال ،المشــهد إ
ي
ف ي� هــذا الفصــل ،ركــز المؤلــف عــى إدخــال وتعزيــز تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت،
ف� مقابــل ت
العالميــة والمعلوماتيــة بمــا أن المفهــوم لــم تي�ســخ بعــد ف ي� الجزائــر،
ال�بيــة إ
ي
ف
المدرســون والطــاب تدريب ـاً مكثف ـاً وانغماس ـاً ي� طبقاتهــا المتعــددة .وختــم
حيــث يتطلــب
ّ
المؤلــف قائـاً« :غـ يـر أن إدخــال التكنولوجيــات لــن يكــون لــه أثـراً كبـ يـراً لوحــده ،إذا لــم يرفــق
بممارســة تربويــة جديــدة ،وبخلــق نشــاطات تربويــة أخــرى ،مصحوبــة بديناميكيــة جديــدة؛
ديناميكيةيجــب أن تعبــد طريــق ايجــاد مســار جماعــي لبنــاء المعــارف الجماعيــة».
ـ� مــن جامعــة ســيدي محمد بــن عبــدهللا ف ي� فــاس ،بالمغرب،
ب
ال�وفســور عبــد الحميــد النفيـ ي
ف
وإدريســية شــويت مــن جامعــة مــوالي (المــوىل) إســماعيل ي� مكنــاس ،المغــرب ،قاما بدراســة
حالــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� بلدهمــا .المؤلفــان قدمــا ف ي� دراســتهما لمحــة عــن
ال�بيــة إ
ت
الطريقــة الـ تـ� أُدخلــت فيهــا ت
ـ�
العالميــة والمعلوماتيــة اىل المغــرب ،إ
ال�بيــة إ
والج ـراءات الـ ي
ي
ن
اتخــذت لتعزيزهابهــدف إعــداد المواطنـ يـ� بصــورة أفضــل لعــر المعلومــات ،وأهــم خطــط
ت
النفيــ� وشــويت« :ال
الــ� ســتنفذ ف ي� المســتقبل .وبحســب ّكل مــن
ي
العمــل والمبــادرات ي
ت ـزال ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� بداياتهــا ف ي� المغــرب .لــم يتــم تضمينهــا ف ي� النظــام
ال�بيــة إ
التعليمــي ،وليســت عــى جــدول أعمــال النشــطاء وصانعــي السياســات والمربـ ي ن
ـ� .كمــا أن
ـ� يفكــروا بهــا .بالنســبة اىل العديــد مــن المغاربــة ،كلمــة
النــاس ليســوا عــى علــم بهــا لـ ي
ن
ت
ـ� القــدرة عــى الق ـراءة والكتابــة ،وتفسـ يـر الرســائل المطبوعــة».
«التثقيــف» (او ال�بيــة) تعـ ي
ف
وأضــاف المؤلفــان ،ان ت
العالميــة
العالميــة والمعلوماتيةأدمجــت ي� دورات الدراســات إ
ال�بيــة إ
المغربيــة ،لكــن ت
ال�بيــة المعلوماتيــة بحــد ذاتهــا لــم تدمــج ف ي� المناهــج الجامعيــة .لــذا
العالميــة ت
كان هنــاك عنــر مفقــود .قــاال« :بعــد تدريــس ت
وال�بيــة المعلوماتيــة
ال�بيــة إ
ّكل عــى حــدة ف� الفصــل ن
العالميــة والثقافــة
الثــا� ،اشــتملت الــدروس حــول الدراســات إ
ي
ي
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بالضافــة اىل حملــة مــن عمليــات القمــع ضــد
العــام ،إ
واســتئجار موجــات البــث ورســوم إ
العــام .ف ي� ظــل هــذه الظــروف مجتمعــة ،أوضــح ّكل مــن نســيبة وأبــو عرقــوب أن
وســائل إ
ف
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ال تـزال مفهومـاً جديــداً نســبياً � فلسـ ي ن
ـط� ،ســواء ي� نظــام
ال�بيــة إ
ي
ف
ن
ـد� .وقــاال ف ي� معــرض تعليقهمــا عــى الموضــوع« :هنــاك أيضــا
التعليــم أو ي� المجتمــع المـ ي
إدراك ت ز
م�ايــداىل الحاجــة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى النــاس حــول كيفيــة التفاعــل مــع وســائل
العــام والتعامــل معهــا .ويتــم تنظيــم هــذه أ
النشــطة ف ي� كافــة انحــاء قطاعــات المجتمــع،
إ
ّ
أ
أ
ن
ـد� والوســاط الكاديميــة والحكوميــة والقطــاع الخــاص ».وأضافــا« :عــدا
اي المجتمــع المـ ي
ف
ـ� المتواصــل وال يـزال التأثـ يـر
ـر� إ
التطــورات ي� مجــال التكنولوجيــا ،كان للـراع العـ ب ي
الرسائيـ ي
أ
بالعــام ،بمــا ف� ذلــك ت
العالمية بالنســبة للفلسـ ي ن
ـطيني�».
ال�بيــة إ
الكـ بـر عــى كل مــا لــه عالقــة إ
ي
ف� إطــار معالجتــه لالحتمــاالت المختلفــة ،أشــار الدكتــور عبــد أ
المـ يـر الفيصــل أن المــرء قــد ال
ي
أ
ف
يتمكــن مــن تحديــد اطــار محــدد لوضــع مشــهد المعلومــات ي� العـراق ،لنــه يتطــور باســتمرار
ف ي� بلــد يتوســع ف ي� اســتخدام المعلومــات ف ي� كافــة المســتويات مــن خــال إتصــال غـ يـر مقيــد
بال تن�نت.
إ
ت
الــ�
وقــال:
«واكبــت العــراق الطفــرة الحاليــة مــن حيــث تطــور وانتشــار المعلومــات ي
أ
يســتخدمها الف ـراد والمنظمــات ،لتعزيــز التطــورات التكنولوجيــة المتقدمــة لرصــد وجمــع
ومعالجــة وتخزيــن واسـ تـرجاع ونقــل واســتخدام المعلومــات عـ بـر أجهــزة الكمبيوتــر ،وتقنيــات
الميكروفيلــم ،واالتصــاالت عــى ســبيل المثــال ال الحــر ،ت
واق�انهــا لتشــكيل مــا نســميه
‘تكنولوجيــا المعلومــات’» .ثمــة ي ز
أكــر عــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ممــا
تركــر ب
يوجــد عــى آليــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة الفعليــة ،عــى الرغــم مــن بــروز سياســة
ال�بيــة إ
إعالميــة وطنيــة ف ي� العــراق .ركــز الدكتــور الفيصــل عــى دور المكتبــات ف ي� العــراق ألنهــا
تطــورت عــى مــر الســنوات ،ف� حـ ي ن
ـ� تشــكل التكنولوجيــا مصــدر االهتمــام الســائد ف ي� معادلــة
ي
ت
العالميــة والمعلوماتيــة هــذه .وكتــب الفيصــل« :باختصــار ،بــدأت بصمــة تكنولوجيــا
ال�بيــة إ
المعلومــات تظهــر ف ي� العـراق ف ي� عــام  ،2003وشــهدت قفـزات نوعيــة .كمــا نجحــت ف ي� إجـراء
تغيــرات واضحــة ف� أ
الداء العــام لتكنولوجيــا المعلومــات».
ي
ي
ف� الجانــب آ
العــر� ،تنــاول الدكتــور رضــوان بوجمعــة ،أســتاذ
الخــر مــن العالــم
بي
ي
ف
ف
ت
وباحــث ي� جامعــة الجزائــر ،قضيــة ال�بيــة االعالميــة ي� الجزائــر ،وعالقتهــا بالتطــورات
ال�بويــة ،منــذ االســتقالل إىل اليــوم .ت
الــ� عرفتهــا منظومتهــا ت
التاريخيــة ت
اعــرف بوجمعــة
ي
الميــة ف� الجانــب آ
أن الجزائــر عانــت مــن ارتفــاع معــدالت أ
العــر�،
الخــر مــن العالــم
بي
ي
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ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة ف� برنامــج أ
مــروع ت
ش
الممالمتحــدة لتحالــف الحضــارات
إ
ي
والعــام الرقمــي ،مــع ي ز
تركــر خــاص عــى ورش العمــل
( ،)UNAOCاهتمامــه اىل الشــباب إ
ف
الـ ت
المدرسـ ي ن
ـ� ف ي� المــدارس المتوســطة والثانويــة ي� ّكل مــن مــر والمغــرب .وقــال:
ـ� تشــمل
ّ
ي
المدر ي ن
لــ� يناقشــوا ألول مــرة المفاهيــم
«شــكّلت حلقــات العمــل فرصــة لمعظــم
ّ
ســ� ي
الرئيســية والركائــز أ
الساســية لتعليــم ت
العالميــة والمعلوماتيــة ،وليفهمــوا أن المفاهيــم
ال�بيــة إ
التقليديــة لمعرفــة الق ـراءة والكتابــة (كتابــة وق ـراءة النصــوص المطبوعــة) لــم تعــد تعتـ بـر
مهــارات كافيــة أ
ـارك� ونشـ ي ن
ـ� مشـ ي ن
للفـراد لــ� يكونــوا مواطنـ ي ن
ـط� ف ي� المجتمعــات المعــارصة».
ي
ف
و� حـ ي ن
ـ� تشـكّل مهــارات التكنولوجيــا الرقميــة ش�طـاً أساســياً هامـاً لتحقيــق النجــاح ف ي� عالــم
ي
اليــوم ،أكــد تورنــت أن ت
العالميــة والمعلوماتيــة تجســد بأشــكال عــدة «العلــوم
ال�بيــة إ
النســانية» أكـ ثـر مــن «التكنولوجيــا» .وقــد أجــرى المدرســون ف ي� القاهــرة وفــاس اســتطالعاً
إ
المفضلة
العالميةلطالبهــم واكتشــفوا أن التلفزيون كان الوســيلة
ّ
بســيطاً للتعــرف اىل العــادات إ
ـ� ت
ـتطلع� الشــباب .وأضــاف تورنــت :أضــع عبــارة «مشــاهدة التلفزيــون» بـ ي ن
لــدى المسـ ي ن
عالم�
ي
اقتبــاس ألن الشــباب اليــوم ال يشــاهدون التلفزيــون فقــط (لــم يعــد هــذا الجمهــور المأســور
ف
ال تن�نــت) ،فهــو يســتهلك أشــكاال ً أخــرى
والمفتــون بالشاشــة الــذي كان عليــه ي� عــر مــا قبــل إ
العــام أثنــاء مشــاهدة التلفزيــون .هــذا يشــمل تحميــل الصــور ومقاطــع الفيديو
مــن وســائل إ
عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وإرســال الرســائل النصيــة ،واســتخدام منصــات متعــددة
ألغ ـراض متعــددة.
ال�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة ف� أ
حمــد أبــو عرقــوب حــول مفهــوم ت
الرا�ض ي الفلســطينية
إ
ي
المحتلــة ،والضفــة الغربيــة والقــدس ش
ال�قيــة وقطــاع غــزة ،والســبب الــذي يجعلهموضوعـاً
معقــداً ،ولــم ينبغــي تمكينــه  .وقــال المؤلفــان إن مفهــوم ت
«ال�بيــة المعلوماتيــة» أك�ث انتشــاراً
مــن ت
العالميــة».
«ال�بيــة إ
ـطيني� اضطــروا إىل العيــش ف� تلــك أ
أ
المــر الملفــت بشــكل خــاص هــو أن الفلسـ ي ن
الرا�ض ي تحت
ي
أ
ف
ـ� ،ثــم
ســيطرة الردن ومــر ي� إحــدى الفـ تـرات ،ثــم تحــت االحتــال العســكري إ
الرسائيـ ي
تحــت ســيطرة حكومتهــم الخاصــة الـ تـ� انقســمت ما بـ ي ن
ـ� أنصــار منظمــة التحرير الفلســطينية
ي
أ
ف
ش
(أو فتــح باللغــة العربيــة) بشــكل خــاص ي� الضفــة الغربيــة لنهــر الردن والقــدس ال�قيــة،
ين
وبــ� أنصــار حمــاس ف ي� قطــاع غــزة .وقــد أدت االنقســامات اىل خلــق مجموعتهــا الخاصــة
مــن التحديــات ،أقلهــا القيــود عــى حركــة الفلسـ ي ن
ـطيني� ،والعقــاب الفــردي والجماعــي ضــد
أ
أولئــك الذيــن يعارضــون االحتــال ،والنقــص ف ي� االحتياجــات الساســية مثــل الميــاه ،والمشــهد
العالمــي الفوضــوي حيــث يؤثــر التضــارب ف� ســلطات الــوزارات عــى الســيطرة ،ت
وال�خيــص،
إ
ي
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الــدول العربيــة .كمــا أكــد غريزيــل أن مفهــوم ت
العالميــة والمعلوماتيــة بحــد ذاتــه
ال�بيــة إ
ـا�اً عــى كيفيــة تصميــم برامــج ت
يملــك تأثـ يـراً مبـ ش
العالميــة والمعلوماتيــة وتنفيذهــا
ال�بيــة إ
وتأث�هــا عــى حيــاة الشــباب بشــكل خــاص ،والمواطنـ ي ن
ـ� بشــكل عــام .أمــا المنطــق
ورصدهــا ي
ف
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ي� الــدول العربيــة تعتـ بـر
الــذي تحــدث عنــه المؤلــف فهــو أن ال�بيــة إ
ـياس ،واالقتصــادي.
وســيلة لتحقيــق طيــف واســع مــن أهــداف التطويــر االجتماعــي ،والسـ ي
أ
وقــال « :مــن جهــة أخــرى ،تشــكل ت
العالميــة والمعلوماتيــة غايــة ف ي� حــد ذاتهــا ،لنهــا
ال�بيــة إ
ت
والبــداع وتحقيــق الــذات».
ـذا� إ
تم ّكــن النــاس مــن اكتســاب المهــارات الشــخصية ،والوعــي الـ ي
أ
ف
ف
ملــ� ،وهــو أســتاذ مشــارك ف ي� دراســات
ي� هــذه الثنــاء ،ي� لبنــان ،قــام ّكل مــن جــاد ي
الصحافــة والعــام ف� الجامعــة أ
ال يم�كيــة ف ي� بـ يـروت ،ولبـ نـى معاليقــي ،وهــي مديــرة أكاديميــة
إ
ي
أ
ف
ت
العالميــة والرقميــة ي� بـ يـروت ( )MDLABبتســليط الضــوء عــى الكاديميــة ونشــاطاتها،
ال�بيــة إ
وتطورهــا  .أنطلقــت أكاديميــة ت
العالميــة والرقميــة ف ي� بـ يـروت MDLABف ي� عــام 2013
ال�بيــة إ
عــى يــد مجموعــة مــن أ
والدوليــ� «بهــدف تطويــر ت
ين
ين
ال�بيــة الرقميــة
كاديميــ� العــرب
ال
العــام العــرب وتطويــر المناهــج
والعالميــة ف ي� المنطقــة مــن خــال تدريــب
مــدرس إ
إ
ي
ف
ت
والعالميــة ،ليــس فقــط باللغــة العربيــة ،بــل وتطويــر
الدراســية ي� مجــال ال�بيــة الرقميــة إ
المناهــج الدراســية ف� مجــال ت
والعالميــة ،ليــس فقــط باللغــة العربيــة،
ال�بيــة الرقميــة إ
ي
ف
ن
التعمــق ي� الثقافــات واالهتمامــات العربيــة ».ومــذاك الحـ يـ� ،تعقــد
بــل ايض ـاً مــن خــال ّ
أ
ف
والعالميـ يـ�ن
ن
الكاديميــة دورات ي� الصيــف الســتضافة أكاديميـ يـ� وطــاب الدراســات العليــا إ
مــن مختلــف الــدول العربيــة الذيــن يرغبــون ف ي� صقــل مهاراتهــم الرقميــة واكتســاب فهــم
أفضــل لكيفيــة ارتبــاط تلــك المهــارات مــع فهــم ت
العالميــة والمعلوماتيــة .وبحســب
ال�بيــة إ
«تعتــر ت
للجماهــر .إنهــا
العالميــة
ملــ�:
ال�بيــة الرقميــة واالعالميــة نوعــاً مــن الثقافــة إ
ي
ب
ي
ت
ـ� يمكنهــا مواجهــة أيديولوجيــات الجشــع والكراهيــة والمــوت والكفــاح
الثــورة الصامتــة الـ ي
مــن أجــل تعميــم العدالــة االجتماعيــة ونظــم المســاواة وعولمتهــا ».واختتــم الباحثــان
فصلهمــا مــن الكتــاب بالتأكيــد عــى أنــه ال يمكــن أن تكــون ت
والعالميــة
ال�بيــة الرقميــة إ
متوفــرة فقــط لمجموعــة صغـ يـرة مــن الطــاب الذيــن يســتطيعون الحصــول عــى تعليــم
توفــر دورات متصلــة ت
وغــر متصلــة وورش عمــل
جامعــي« .نحــن بحاجــة إىل
باالن�نــت ي
ي
ت
ث
ســهلة المنــال باللغــة العربيــة للوصــول إىل جمهــور أوســع .أكــر مــن ذلــك ،تحتــاج ال�بيــة
ئ
االبتــدا� ومــا بعــده.
والعالميــة إىل االنتقــال إىل المــدارس ،وصــوال ً اىل التعليــم
الرقميــة إ
ي
أ
ت
ن
ن
ن
نحــن بحاجــة إىل تطويــر مجموعــة م�ابطــة مــن المعلمـ يـ� والكاديميـ يـ� والباحثـ يـ� القادريــن
عــى نقــل التعليــم أ
والبحــاث ف� مجــال ت
ـال».
ال�بيــة الرقميــة إ
ي
والعالميــة إىل المســتوى التـ ي
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وال ي ز
تأثــر الدخــول
نكل�يــة (حيــث امتــد نفــوذ إ
إ
ال�يطانيــة) .يُضــاف اىل ذلــك ي
ال بم�اطوريــة ب
أ
ف
ن
ت
ش
ـ� مــن خــال المب�يــن الذيــن أسســوا لهــم موطــئ قــدم
المـ يـر يك ي� المشــهد ال�بــوي والديـ ي
ف ي� الكثـ يـر مــن البلــدان ،وكذلــك مــن خــال التدريــس باللغــات المحليــة و  /أو العرقيــة مثــل
الــرق أ
لغــة أ
المازيــغ ف ي� دول شــمال أفريقيــا واللغــة الكرديــة ف ي� بعــض مناطــق ش
الوســط،
أ
والرمنيــة ف ي� لبنــان وســوريا حيــث عاشــت أقليــة أرمينيــة طــوال أكـ ثـر مــن قــرن .أصبحــت
كل هــذه العنــارص جــزءاً مــن محتــوى الوســائط المتعــددة المتشــابك والمتكامــل ،والتفاعــل،
والجماهـ يـر  /المنتجـ ي ن
ـ� ف ي� المنطقــة.
بمــا أن ت
اس هــي جديــدة نســبياً ،ال ت ـزال تخضــع
ال�بيــة إ
العالميــة والمعلوماتيــة كمجــال در ي
لالستكشــاف ويتــم االرتــكاز عليهــا ف ي� مختلــف أنحــاء العالــم ،وال تــزال تتقــدم بخطــوات
الوســط وشــمال أفريقيــا .يتــم ف� كثــر مــن أ
بطيئــة ف� منطقــة الـ شـرق أ
الحيــان اســتخدام ّكل
ي ي
ي
أ
ت
مــن ت
العالميــة وال�بيــة المعلوماتيــة بشــكل مطابــق .إال أن ذوي الخلفيــات الكاديميــة
ال�بيــة إ
ال�بيــة المعلوماتيــة تحظــى أ
بالســبقية ،ف� ي ن ت
تــأ� ت
المتطــورة ،فــإن ت
العالميــة
ال�بيــة إ
حــ� ي
ي
أ
أ
العالمــي ،فيميلــون إىل ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى
كملحــق .أمــا الشــخاص الكـ ثـر انســجاماً مــع المشــهد إ
ـأ� مــن أ
أ
ت
ت
الشــخاص الذيــن عملــوا ف ي�
ذلــك الجانــب مــن الطيــف ال�بــوي .التعريــف المثــل ،يـ ي
الكاديمــي وهــم عــى درايــة ببنيــة هــذا أ
مجــال العــام وشــاركوا ف� المجــال أ
الخـ يـر .فهــم
إ
ي
ين
الثقافتــ� بشــكل أفضــل مــن خــال فهمهــم لمــا هــو موجــود ومــا
يميلــون إىل تأييــد كال
أ
ش
ينبغــي القيــام بــه� ،ط أن يقومــوا ،هــم أيض ـاً ،بمواكبــة التقنيــات والولويــات المتغـ يـرة
برسعــة.
يس ـ ّلط المؤلفــون المشــاركون ف ي� إعــداد هــذا الكتــاب الضــوء عــى هــذا المشــهد الواعــد،
عــى أمــل أن يقــدم عملهــم المبتكــر أ
الســاس لبنــاء هيــكل متـ ي ن
ـ� ومــرن ف ي� الوقــت عينــه.
يســاهم هــذا العمــل المشـ تـرك ف ي� تســليط الضــوء عــى الجهــود الوطنيــة والمحليــة والفرديــة
المختلفــة لخلــق المزيــد مــن الوعــي ،وإظهــار أوجــه القصــور القائمــة ،وتوســيع دائــرة
المعنيــ� ف� مجــال ت
ن
العالميــة والمعلوماتيــة.
أصحــاب المصلحــة
ال�بيــة إ
ي ي
ف� الفصــل الــذي وضعــه ضمــن الكتــاب ،بعنــوان« :تحليــل أول مقــارن ت
العالميــة
لل�بيــة إ
ي
ي
الــرق أ
والمعلوماتيــة ف ي� منطقــة ش
الوســط» ،استكشــف آلتــون غريــزل ،مــن شــعبة تنميــة
الــرق أ
العــام والمجتمــع ،اليونســكو ،مــا يحــدث ف ي� ش
الوســط وشــمال أفريقيــا.
وســائل إ
وقــدم غريزيــل خارطــة طريــق للمنطقــة ،تتضمــن لمحــة عامــة عــن تركيبتهــا الســكانية
والعــام فيهــا ،ف� ظــل وجــود عــدد كبـ يـر مــن المواطنـ ي ن
ـ� الشــباب ف ي�
وبيئــات المعلومــات إ
ي
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مقدمة:
ال يوجــد وقــت مالئــم اكـ ثـر مــن آ
النمــن اجــل تعزيــز ،وتعليــم ،واســتخدام ت
العالميــة
ال�بيــة إ
الــرق أ
والمعلوماتيــة بكافــة تعديالتهــا ف ي� كافــة أنحــاء منطقــة ش
الوســط وشــمال أفريقيــا،
وال ســيما ف� الــدول العربيــة الـ تـ� تشــهد تغـ يـرات جذريــة هامــة .إن فكــرة ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
ي
ف
ت
الــ� شــملتها هــذه الدراســة ،وتطبيــق
والمعلوماتيــة حديثــة الوجــود ي� معظــم البلــدان ي
ال�امــج الـ تـ� تنــدرج تحــت مظلــة ت
العالميــة والمعلوماتيــة تختلــف مــن شــبه معدومــة
ال�بيــة إ
ب
ي
إىل حيويــة نســبياً ،وإن كان ذلــك عــى نطــاق محــدود.
العــر�؛ عــى
كبــر اىل أنظمــة التعليــم المختلفــة ف ي� أنحــاء العالــم
يعــود ذلــك إىل حــد ي
بي
ف
ت
الرغــم مــن وجــود نقــاط مشــركة تتم ّثــل ي� أن عمليــة نقــل المعلومــات مــن أعــى إىل أســفل
(وليــس دائمــا المعرفــة) تش ـكّل القاعــدة وليســت االســتثناء وال ت ـزال موجــودة ف ي� المــدارس
والجامعــات .كمــا أن التفكـ يـر النقــدي ال يـزال ينتظــر أن يتجــذر ف ي� كافــة المجــاالت .ووتوجــد
ت
ـ� تشـ ّـجع ذلــك ،ولكــن هنــاك عــدة عوامــل هامــة
أمثلــة عــى بعــض المؤسســات التعليميــة الـ ي
تدخــل حـ ي ز
ـر التنفيــذ عنــد التطبيــق.

ســاهمت التقاليــد الدينيــة واالجتماعيــة الســائدة ف ي� المنطقــة بفــرض المعايـ يـر ،حيــث يحظــى
البــاء أ
بعــض الشــخصيات مثــل آ
والمهــات والمعلمـ ي ن
ـ� باالحـ تـرام والتقديــر الكبـ يـر ،لدرجــة
انــه ال ينبغــي التشــكيك ف ي� وجهــات نظرهــم ومعرفتهــم .وتقــوم بعــض الشــخصيات الدينيــة
ت
ن
ـال ،فمــن
أحيان ـاً بمهمــة المعلمـ يـ� ومــن المفــرض ان تتــم معاملتهــم بتقديــر عــال ،بالتـ ي
المرجــح أن تكــون مقاربتهــم ف� مجــال ت
ش
مت�بــة مــن وجهــة
ال�بيــة إ
ي
العالميــة والمعلوماتيــة ّ
الخالقيــة أ
نظرهــم أ
والكـ ثـر تحفظ ـاً عــى الموضــوع.
توجــد ايض ـاً مســألة النظــم التعليميــة المختلفــة المنتـ شـرة ف ي� المنطقــة .إذ توجــد مــدارس
ت
ـ� يمكــن أن تكــون إمــا ممولــة مــن القطــاع العــام أو
عامــة وخاصــة ،ومــدارس دينيــة (الـ ي
مدعومــة مــن القطــاع الخــاص) ويوفــر التعليــم ف ي� تلــك المــدارس ف ي� معظمــه باللغــة العربيــة
ف
ت ف
ت
ـ� كانت مســتعمرات فرنســية،
(اللغــة المشــركة ي� البلــدان العربيــة) ،والفرنســية ي(� الــدول الـ ي
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أســاس ف ي� الجهــود الراميــة إىل تعزيــز المرونــة والصمــود ف ي� وجــه
والمعلوماتيــة كعنــر
ي
ـ� المشــهود لهــم بالعنــف .يجــب ان تشــكل ت
رســائل المتطرفـ ي ن
العالميــة والمعلوماتيــة،
ال�بيــة إ
التفكــر النقــدي ،وخلــق رســائل مضــادة
ليــس أداة رقابــة ،بــل كمنصــة لتطويــر مهــارات
ي
للخطــاب الــذي يمجــد المــوت والعنــف.
للمدر ي ن
ســ� ف ي� منطقــة ش
نأمــل أن يصبــح هــذا الكتــاب مصــدر إلهــام ومــورداً هامــاً
الــرق
ّ
أ
الوســط وشــمال أفريقيــا الذيــن يبحثــون عــن فــرص إلدخــال عنــارص تعليــم ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ـ� أ
والمعلوماتيــة اىل صفوفهــم؛ أمـا ً ف� أن يسـ ّهل ذلــك تطويــر تفاهــم أفضــل بـ ي ن
الفـراد مــن
ي
مختلــف أ
الديــان و الخلفيــات الثقافيــة.
ف
لتوف�هــا التمويــل الــازم لــورش العمــل
ونرغــب ي� توجيــه الشــكر اىل الحكومــة إ
الســبانية ي
المذكــورة أعــاه وتســهيل عمليــة نـ شـر هــذا الكتــاب .كمــا نــود أن نشــكر جميــع المسـ ي ن
ـاهم�
ف
ت
ـ� تولــت مهمــة مزدوجــة مــن خــال
ي� هــذا الكتــاب ،ال ســيما الســيدة ماجــدة أبــو فاضــل الـ ي
ال ي ز
عملهــا كالمحــررة الرئيســية للنصــوص كافــة باللغتـ ي ن
نجل�يــة والعربيــة .نحــن ايضـاً ممتنون
ـ� إ
لــكل مــن الســيد آلتــون غريــزل واليونســكو ،لضــم جهودهــم اىل برنامــج أ
المــم المتحــدة
لتحالــف الحضــارات ،لجعــل نـ شـر هــذا الكتــاب ممكن ـاً.
أود أن أتوجــه بشــكر خــاص اىل «نورديكــوم» ،تقديـراً لدعمهــم مــن أجــل نـ شـر هــذا الكتــاب،
وضمــان توزيعــه عــى الصعيــد العالمــي.
جوردي تورنت
مدير ش
الم�وع
مبادرات ت
العالمية والمعلوماتية
ال�بية إ
برنامج أ
المم المتحدة لتحالف الحضارات
مدر ي ن
ســ� مــن المراحــل الثانويــة الفــرص
()1
ب
اختــرت ورش العمــل المذكــورة أعــاه وناقشــت مــع ّ
ت
ت
ن
ســ�» الخاصــة
العالميــة والمعلوماتيــة
الــ� تواجــه عمليــة تنفيــذ مناهــج ال�بيــة إ
للمدر ي
ّ
والتحديــات ي
التــالhttp://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org:
باليونســكو .يرجــى زيــارة الرابــط
ي
التالhttp://www.unaoc.org/who-we-are/high-level-group :
( )2يرجى زيارة الرابط ي
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مقدمة:
ـ� ف� مجــال ت
ّ ن
ال�بية
يشـكّل هــذا الكتــاب ثمــرة مــن ثمــار سلســلة ورش العمــل لتدريــب
المدرسـ ي ي
العالميــة والمعلوماتيــة الـ تـ� شــارك برنامــج أ
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات بتنظيمهــا
إ
ي
ف
خــال عــام  2013و  2014ي� فــاس بالمغــرب والقاهــرة بمــر)1( .
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات منــذ وقــت مبكــر أ
وقــد أدرك برنامــج أ
الهميــة القصــوى
لل�بيــة العالميــة والمعلوماتيــة ف� بنــاء مجتمعــات ســلمية ،يتعايــش فيهــا أ
ت
الفــراد مــن
إ
ي
خلفيــات ثقافيــة ودينيــة مختلفــة ف ي� وئــام تــام جنب ـاً إىل جنــب؛ باعـ تـراف تقريــر المجموعــة
رفيعــة المســتوى التابعــة لـــ «برنامــج أ
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات».
العــام تحديـاً تعليميـاً ،إزداد تعقيــداً
شـكّل التعــرض المســتمر لمجموعــات الســكان لوســائل إ
ف� العــر إ ت ن
و� والرقمــي .إن تقييــم مصــادر المعلومــات يتطلــب المهــارات والتفكـ يـر
اللكــر ي
ي
الناقــد ،كمــا أنــه يشـكّل مســؤولية تعليميــة ،يتــم االســتخفاف بأهميتهــا ف� كثــر مــن أ
الحيــان.
ي ي
إن فصــل الواقــع عــن ال ـرأي ،وتقييــم النــص والصــورة مــن دون تحـ ي ز
بالضافــة اىل بنــاء
ـر ،إ
وتفكيــك النــص باالرتــكاز عــى مبــادئ المنطــق هــي مهــارات قابلــة للتعليــم .كمــا أن تعليــم
ت
العالميــة والمعلوماتيــة ليــس معروفــاً عــى نطــاق واســع ألهميتــه كأحــد جوانــب
ال�بيــة إ
ن
ـال لــم يتــم تطويــر ســوى عــدد قليــل
التعليــم المـ ي
ـد� والتعليــم مــن أجــل الســام؛ وبالتـ ي
أ
ـوص التقريــر «بـ ضـرورة
مــن ب
ـاس الحديــث ».ويـ ي
ال�امــج التعليميــة كجــزء مــن التعليــم السـ ي
ال�بيــة العالميــة ف� المــدارس ،وخاصــة ف� المرحلــة الثانويــة ،للمســاعدة �ف
ت
تنفيــذ برامــج
إ
ي
ي
ي
أ
العــام ،وتعزيــز الوعــي
ـتهلك إ
تطويــر مقاربــة واعيــة ونقديــة لتغطيــة الخبــار مــن قبــل مسـ ي
ال تن�نــت لمكافحــة ســوء الفهــم والتعصــب وخطــاب
العالمــي وتطويــر التثقيــف عــى إ
إ
الكراهيــة)2( ».
وقــد إزدادت الحاجــة اليــوم إىل تنفيــذ ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� المــدارس بنســب
ال�بيــة إ
اســتثنائية .فقــد اســتقطبت الســلطة المتناميــة والرسيعــة االنتشــار لوســائل التواصــل
ين
المعلنــ� ف ي� مجــال الســلع االســتهالكية ،بــل
الكث�يــن ،ليــس فقــط
إ
الجتماعــي إهتمــام ي
ت
ش
ـ� تنــر الكراهيــة
ايض ـاً ،وبشــكل مأســوي ،كافــة مح ـركات الدعايــة الرقميــة للمجموعــات الـ ي
والتباعــد والعنــف الشــديد ف� كافــة أنحــاء العالــم .ينبغــي أن يتــم فهــم ت
العالميــة
ال�بيــة إ
ي
9

الصــدار ،الــذي يحمــل عنــوان «فــرص انتشــار ت
العالميــة والمعلوماتيــة
ال�بيــة إ
يش ـكّل هــذا إ
أ
ف ي� منطقــة الـ شـرق الوســط وشــمال أفريقيــا» ،الكتــاب الســنوي الســابع عـ شـر الــذي يصــدره
مركــز ت
يســد الثغــرة ف ي� مجموعــة الكتابــات حــول
كل�ينــج هــاوس» ؛ وهــو
ّ
«إن�ناشــيونال ي
التقــدم المحــرز ف� مجــال ت
العالميــة والمعلوماتيــة ف ي� أجـزاء مختلفــة حــول العالــم.
ال�بيــة إ
ي
نحــن نعتــر أنــه مــن أ
الهميــة بمــكان أن نس ـ ّلط الضــوء عــى منطقــة ،هــي منطقــة الـ شـرق
ب
أ
ف
ف
الخباريــة ي� كافــة أنحــاء العالــم ي� الســنوات
الوســط وشــمال أفريقيــا ،حيــث تركــز التقاريــر إ
أ
ف
ين
العــام ،كمــا يشــهد الوعــي بشــأن
خــرة عــى مشــاركة ش�يحــة
المواطنــ� الشــباب ي� إ
ال ي
م�ايــداً .إن كافــة الكتــب الـ ت
مهــارات ت
العالميــة والمعلوماتيــة تقدم ـاً ت ز
ـ� شن�هــا مركــز
ال�بيــة إ
ي
تحفــر المزيــد مــن البحــوث حــول أ
ت
يز
الطفــال
كل�ينــج هــاوس» تهــدف إىل
«إن�ناشــيونال ي
ين
ـتخدم� ،مثــل
والعــام .وتســتهدف تلــك الكتــب مجموعــات مختلفــة مــن المسـ
والشــباب إ
ت
ـ� والمنظمــات التطوعيــة والمعلمـ ي ن
المح�فـ ي ن
والعالميـ ي ن
الباحثـ ي ن
ـ� والطــاب
ـ�
ـ� وصنــاع القـرار إ
ين
والمهتمــ� .ونحــن نأمــل ف ي� أن يوفّــر هــذا الكتــاب الســنوي رؤى تحليليــة جديــدة لهــذه
الفئــات المســتهدفة ف ي� كافــة أنحــاء العالــم.

إنجيال وادبرينغ

أ
مديــرة ،مركــز ت
ورو�
«إن�ناشــيونال ي
كل�ينــج هــاوس» التابــع لمؤسســة بلــدان الشــمال ال ب ي
ف
العــام واالتصــاالت (نورديكــوم).
للبحــوث ي� ميــدان وســائط إ

8

الصــدار الــذي يحمــل عنــوان «فــرص انتشــار ت
العالميــة
ال�بيــة إ
نقــدم هــذا إ
يســعدنا أن ّ
أ
ش
والمعلوماتيــة ف ي� منطقــة الــرق الوســط وشــمال أفريقيــا» بمثابــة الكتــاب الســنوي للعــام
أ
 2016مــن ت
ورو� للبحوث ف ي�
«إن�ناشــيونال ي
كل�ينــج هــاوس» التابع لمؤسســة بلدان الشــمال ال ب ي
العــام واالتصــاالت (نورديكــوم) .وقــد نـ شـر هــذا الكتــاب الســنوي بالتعــاون
ميــدان وســائط إ
أ
بـ ي ن
ـ� اليونســكو ( )UNESCOوبرنامــج المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات (.)UNAOC
«إن�ناشــيونال كل�ينــج هــاوس» ف� تعزيــز الوعــي والمعرفــة حــول أ
يتم ّثــل هــدف مركــز ت
الطفال
ي
ي
والعــام .ونأمــل ف ي� أن يســاهم توفـ يـر المعلومــات والمعرفــة حــول نتائــج البحــوث
والشــباب إ
أ
ف
ن
اليجابيــة ي� تقديــم أســاس متـ يـ� لوضــع السياســات ذات الصلــة ،وأن
الجديــدة والمثلــة إ
يُســهم ف� إطــاق مناقشــة عامــة بنــاءة ،وتعزيــز ت
العالميــة لــدى
العالميــة والمهــارات إ
ال�بيــة إ
ي
فئـ تـ� أ
الطفــال والشــباب.
ي
ف
ف
بالضافــة
ســاهم التقــدم الرسيــع الحاصــل ي� مجــال ي� تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،إ
اىل فــرص المشــاركة الـ ت
ين
للمواطن�،
ـ� ،عــى ســبيل المثال ،توفرها وســائل التواصــل االجتماعــي
ي
ـ� أ
ف� تغيـ يـر كيفيــة انتشــار المعلومــات ووتـ يـرة انتقالهــا بـ ي ن
الشــخاص .ف ي� وقــت يمكــن للجميــع
ي
العالمــي بمنحنا فرصـاً ت ز
ش
ً
م�ايــدة للعثور
المحتوى
ـرة
ـ
وف
ـؤدي
ـ
ت
،
ـا�
ـ
الن
ـدور
ـ
ب
ـوا
ـ
يقوم
أن
ا
ـ
تقريب
إ
ـال ،أدى هــذا التطور
عــى المعلومــات ،لكــن أيضـاً عــى المعلومــات الخاطئــة والمض ّللــة .بالتـ ي
بالعالم
إىل إبـراز تحديــات جديــدة .فقــد أصبحــت الحاجــة إىل المعلومــات والتعليم المرتبــط إ
ت
العالميــة والمعلوماتيــة،
العالميــة أكـ ثـر فأكـ ثـر إلحاحـاً .بفضــل امتالكهــم للمهــارات إ
وال�بيــة إ
ـ� وقادريــن عــى ممارســة الحقــوق النســانية أ
مخولـ ي ن
الساســية بالكامــل،
إ
يصبــح المواطنــون ّ
ف
العالمــي
العــام وحريــة التعبـ يـر ،كمــا يتمكنــون مــن إمعــان النظــر ي� المحتــوى إ
مثــل حريــة إ
بعـ ي ن
ـ� ناقــدة.
7
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لل�بية إ
ال�ق أ
ف� منطقة ش
الوسط وشمال أفريقيا
ي
ئيس) ،جوردي تورنت وآلتون غريزل
المحررون :ماجدة أبو فاضل (المحرر الر ي
بــ� برنامــج أ
عمــل تــم إنجــازه بالتعــاون ي ن
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات ()UNAOC
واليونســكو ( )UNESCOمــع المركــز الــدول لتبــادل المعلومــات حــول أ
الطفــال والشــباب
ي
غوتنــرغ.
والعــام التابــع لمركــز «نورديكــوم» ،جامعــة
إ
ب
© مسائل التحرير واالختيار ،والمحررين؛ والمقاالت أ
ين
المساهم�
والفراد
ف
الكتيــب ال تم ّثــل تعبـ يـراً عــن أي
إن التســميات المســتخدمة والمــواد ّ
المقدمــة ي� إطــار هــذا ّ
رأي كان مــن جانــب برنامــج أ
المــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات ( )UNAOCأو اليونســكو
ن
ـو� ألي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة أو لســلطات أي
( )UNESCOبشــأن الوضــع القانـ ي
آ
أ
ف
الكتيــب
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تمثــل آ
الراء الشــخصية للمؤلفـ ي ن
المــم المتحــدة لتحالــف
ّ
الحضــارات ( )UNAOCأو اليونســكو ( )UNESCOكمــا أنهــا ليســت ملزمــة بــأي شــكل للمنظمــة.
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