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في دول الخليج ط والمسئوليةحرية الصحافة بين الضغو   
 

لقد انتقل الحديث في السنوات األخيرة من الحديث عن اإلعالم العربي بشكل عام من كونه إعالما 
تابعا إلى الحديث عن هوامش الحرية الممنوحة له، وقد كان الحديث األول جليا أثناء حرب 

ا الخليجية من وكاالت األنباء عاصفة الصحراء، عندما كانت تنقل وسائل اإلعالم العربية ومنه
من موقع  ، حيث لم نكن نرى أو نسمع أو نقرأ تغطيات عربية مباشرةةخبارية العالميإلوالقنوات ا

.الحديث وتحمل رؤيتها وموقفها الخاص والمختلف عما تنقله الوسائل الغربية تحديدا  

 
بية على أرض خليجية، التي أما الحديث الثاني فقد أثاره وجود قناة الجزيرة  في الساحة العر 

بدأت ببث كل ما هو غير مألوف وجريء ومختلف ـ من الدوحة ـ عما تنقله وسائل اإلعالم 
العربية المتنوعة، وقد بدأ الجدل حول قناة الجزيرة على أشده في أحداث كثيرة منها وأهمهما 

.الحرب ضد العراق ومن ثم احتالله  

 
ته الجزيرة للمشاهدين من خالل برامج الحوار المختلفة، وبقدر مساحات الحوار الحر الذي منح

بقدر ما هوجمت وكيلت لها أشد التهم، من الطرفين،من  طرف الحكومات ومن طرف بعض 
المثقفين فقد وصفها الفريق األول بأنها تسئ إلى الحكومات وتحرض الشعوب عليها وهكذا 

إحدى قمم دول مجلس التعاون إلى قاطعتها عدة حكومات، ووصل األمر إلى اتخاذ قرار في 
.اإلعالن عن ضروروة وأهمية مقاطعة قناة الجزيرة  
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أما المثقفون ـ بعضهم ـ فإنهم لم يتخيلوا وجود قناة عربية بهذه الجرأة وهذا القدر من الحرية، ما 
لم تكن مدعومة من الخارج الغربي القوي، وتكبر عالمات االستفهام حول المكان الذي تطلق 

يرة منه بثها، مما زاد الشك في أنها مفروضة من الغرب، وهي إحدىالضغوط الجز   

 

 
وقد اعتبر . الخارجية على حكومات الخليج التي طالما عدت من أصدقاء الغرب والموالين له

الغرب هو مؤسسها، ولهذا فإن قوتها هذه تأتي من الخارج وليس من الداخل العربي أو الخليجي 
.عن رأيه بحرية ودون خوف من حبس أوقتل أو عقاب آخرالضمآن إلى التعبير   

ولكن لمزيد من الجدل والتناقض؛ كان هذا الغرب أكثر المهاجمين للجزيرة، وخاصة الواليات 
سبتمبر ومن ثم الحرب  11المتحدة، وذلك بسبب تغطية الجزيرة ألحداث معينة أهمها أحداث 

.ل الصحفيين العاملين بهعلى العراق مما أدى إلى قصف مكتب الجزيرة وقت  

 
خبارية أخرى عربية وخليجية، مثل أبوظبي والعربية، وتغطيتها المتميزة إوعند ظهور قنوات 

لألخبار بدأ الحديث عن أمور مختلفة ومالحظات هامة مثل ان هذه القنوات تتسم بمهنية عالية، 
ج العربي، والقضايا التي ال ولديها طاقم عمل متميز، ولكنها تركز كل عملها ومهنيتها على الخار 

تمس المجتمع الذي تنطلق منه، بغض النظر عن جنسيتها، ومن الواضح في بعض القنوات أنها 
ال تريد أن تورط نفسها مع بعض الحكومات، ولهذا فهي تركز على القضايا التقليدية في اإلعالم 

.إلى حد ما العربي، ولكن تقدمها بشكل مختلف برؤية لم تعد تابعة لقنوات أخرى  

 
وأعتقد أن هذه هي النقطة الفارقة تحديدا بين توجهات ومستقبلي اإلعالم في الغرب، وتوجهات 
ومستقبلي اإلعالم في الخليج بصفة خاصة ـ وقد ينطبق ذلك على اإلعالم العربي بشكل عام ـ 

ذاعة نالحظ أنها تركز على القضايا المحلية  في وسائل اإلعالم الغربية من صحف وتلفزيون وا 
لمجتمع مستقبلي الوسيلة اإلعالمية، األمر الذي يؤدي في كثيرمن األحيان وبشكل دائم في 

كثيرمن الوسائل إلى غياب القضايا واألخبار العالمية، أواألخبار ذات الطابع القومي أو اإلقليمي، 
، وهو يندرج ولذلك فإن الفرد العادي قد يعرف تفاصيل التفاصيل عن مجتمعه وقوانينه ومشاكله
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وفقا لما لديه من معلومات في منظمات ومؤسسات اجتماعية مستقلة وغير حكومية لممارسة 
أي أن الفرد ألسباب كثيرة منها إمكانية . مواطنته بشكل أو بآخر  

 
 

الحصول على المعلومات والتعبير عن الرأي بحرية، وحرية التنظيم النقابي والمهني، ولكنه قد ال 
.الجتمعات األخرى وعن العالم حولهيعرف شيئا عن   

 
هنا في الخليج فإن المواطن قد يلم بأدق التفاصيل عن تطورات القضية الفلسطينية، أو األحداث 

في العراق، أو عن تعقب القاعدة، ولكنه قد ال يعرف عن القوانين المختلفة لبلده،ال يعرف 
رى ـ وذلك مع اسثناءات معينة المشكال ت التي تتعرض لها جماعة من السكان أو أحداث أخ

ومحدودة مثل الصحافة الكويتية على سبيل المثال التي تحظى بهامش حرية كبير نسبيا مقارنة 
.بدول الخليج األخرى  

 
إن عدم توفر أو عدم القدرة على الحصول على المعلومات حول القضايا واألحداث واألخبار 

المهنة، وفي المؤسسات الصحفية، وغياب  المحلية، سببه غياب حرية الصحافة  في ممارسة
.حرية التعبير عن الرأي، باإلضافة إلى غياب حرية الحصول على المعلومات أساسا  

مر مخالف للمواثيق أمن انتهاكات حقوق اإلنسان، وهو  والواقع أن غياب هذه األمور يعد واحدا   
على 11الذي ينص في المادة  الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

دون مضايقة، وأن له الحق في حرية التعبير، ويشمل  لكل إنسان الحق في اعتناق آرائه: نأ
هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقدهاإلى آخرين دونما 

كما  ية وسيلة يختارها،اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأ
أن هذه الحقوق تستتبع واجبات ومسئوليات خاصة، ولذلك فإنه يجوز  على 11تنص المادة 

إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بالقانون، وأن تكون ضروريةالحترام 
اآلداب  اآلخرين أو سمعتهم، أو لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة، أو

.العامة  
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و يبدو أن الحكومات العربية ومنها الحكومات في الخليج قد ركزت على العبارتين األخيرتين 
اللتين تتعلقان بالقيود، وأصبحت ممارسة الصحافة خاضعة للقيود، العتبارات األمن القومي أو 

حكومات وحدها هي وكأن ال المصالح العليا أو الحفاظ على اآلداب العامة وغيرها من األعذار،  
 

المسئولة عن األمن القومي والمصالح العليا للمجتمع، ولكنه ليس للصحفي الحق نفسه أو 
الواجب نفسه تجاه مجتمعه ووطنه، األمر الذي أدى إلى دفن مفهوم حرية الصحافة، وتجاهل 

تاحة الفرصة للمواطنين بنشر آرائ: أبسط أركانها التي تتمثل في هم، وحق حق إصدار الصحف، وا 
الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، كذلك حق الصحفي في الحفاظ 
على سرية مصادر أخباره،  وحقه في تحليل المعلومات، والتعبير عن رأيه بحرية ودون قيود إال 

.في الظروف التي أشرت إليها سلفا  

 
ي مشكالت رئيسة من وجهة نظري، إن الصحافة في الخليج بشكل عام تواجه عدة مشكالت، وه
: وسعيا لحرية الصحافة، فإنه البد من تجاوزها وحلها، أهمها  

 
ن الحكومات تحتكر في معظم هذه الدول إن لم يكن كلها امتالك وسائل اإلعالم والمؤسسات إ

حيث نجد محطات اإلذاعة والتلفزيون مملوكة للدولة، تقديم خدمات اإلنترنت يخضع بالصحفية، 
أيضا، باإلضافة إلى الرقابة الحكومية تفرض شروطها بأشكال كثيرة على المؤسسات  لها

الصحفية غير التابعة للدولة، حتى يكاد ال يلمس الفرق بين الصحف التابعة للدولة والصحف 
ذات الملكية الخاصة، وهذه الرقابة تشمل المطبوعات والمنشورات كافة سواء كانت محلية أو 

قوانين المطبوعات والنشر التي تفرض الكثير من القيود والشروط على ممارسة غير ذلك، وهناك 
.المهنة، وعلى الصحفيين أنفسهم  

 
كذلك ال يحظى الصحفيون في دول الخليج بحرية التنظيم المهني أو النقابي، وفي بعض هذه 

مثل الدول نشأت بعض التنظيمات التي ال تمارس في الواقع ما تمارسه النقابات، وذلك   
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إن أهمية قيام نقابات أو تنظيمات مهنية يكمن في . الجمعيات واالتحادات، وغيرها من المسميات
أن هذه التنظيمات تعمل أو تخلق توازنا بين طرفين هما الشعوب من جهة أو األفراد، والحكومات 

 ومؤسساتها المختلفة، وذلك بهدف إيجاد قنوات للحوار والنقاش السلمي من أجل مصالح
كما أن وجود تنظيمات نقابية يساعد على تكوين رأي عام واضح ومحدد . المجتمع  

 
إزاء القضايا وهو يساعد أيضا الصحفيين، وغيرهم من ممارسي مهنة اإلعالم على تشكيل قوى 
ضاغطة في المجتمع، وبالتالي يشعرهم ذلك  بالقوة، والثقة النتمائهم إلى نقابة أو تنظيم قادر 

والمطالبة بحقوقهم، ويكشف عن انتهاكات المهنة من قبل الجهات على حمايتهم 
. المختلفة،الجانب الذي بدون شك سينعكس على أدائهم المهني إيجابا  

 

يعترف البحرينيون على سبيل المثال بتراجع حرية الصحافة في البحرين، خاصة بعد تفعيل 
اب، وقد قامت السلطات في قانون الصحافة الجديد في المحاكم ضد رؤساء التحرير والكت

البحرين باستخدام حمالت للتخويف والضغط  ضد الجمعيات واألفراد الذين يتطرقون لموضوعات 
والطموح التي نشرها مركز  عحساسة، كما جاء في ورقة عمل في ندوة الصحافة بين الواق

نما تحدث فإن مثل هذه األمور ال تحدث في البحرين وح وعموما  . البحرين لحقوق اإلنسان دها وا 
.في أماكن أخرى أيضا، الفرق أنها في معظم األحيان ال يعلن عنها  

إن الرقابة التي تفرض على الصحافة من قبل الدول، هي أمور كما ال يخفى على أحد تتعلق 
بمسائل أساسية وجوهرية، وهي مسائل تتعلق بالتحول الديمقراطي، وقد كانت حرية الصحافة 

ديموقراطيات العالم، ولهذا فإنها مؤشر خطير ومخيف بالنسبة لألنظمة أهم مؤشر على قيام 
الحاكمة التي ال تستمد شرعيتها من الناس، أن تطلق  حرية صحافة وأن تجعل المسئولية 

مشتركة بين المجتمع وبينها، ويكون قرار المصالح العليا قرارا جماعيا وليس أحاديا من جانب 
لحكومات ـ إن فعلت ذلك ستكون أول من يجلد بسياط حرية الحكومة وحدها، ألنها ـ أي ا

.الصحافة  
 

ومع كل ما تعانيه الصحافة في الخليج وفي بعض الدول العربية، هناك أحاديث حول الضغوط 
الخارجية بمنح الصحافة حريتها المقيدة، ولكن تجربة قناة الجزيرة مثال ال تدل على أن هناك 
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ذا كانت ثمة ضغطا، ألن الجزيزة وحدها تتلق ى الضغوط من الجهتين الداخلية ا لخارجية، وا 
ضغوط باتجاه حرية الصحافة فلماذا نرفضها، إن حرية الصحافة هي مطلب داخلي محلي وطني، 

وحاجة ضرورية ألفراد هذه المجتمعات التعبير عن آرائهم بحرية  دون خوف، سواء كان عن 
قة المرة أن الصحافة في الخليج لكن الحقي .طريق الصحافة أو بأي وسيلة أخرى  

 
تعاني من ضغوط داخلية على مستويات عدة، إذا ما حررت منها فإنها بمنأى عن أية ضغوط 

.أخرى  

  
إن تقييد حرية الصحافة انعكس سلبا على أوضاع الصحفيين األخالقية والمهنية، ويؤثر ذلك 

لذي همش وقلص ألقصى درجاته، أخالقيات المهنة نفسها وعلى قيمها، وعلى دورها ا حتما على
بحيث أصبح ال الصحفي وال المهنة في ذاتها تحظى باالحترام،والتقدير، سواء من قبل األفراد أو 

لقد آن األوان لتحرير المؤسسات الصحفية، وإللغاء . المؤسسات المستقلة أوالتابعة للحكومات
نية،ألن التحديات التي تواجهها و قوانين المطبوعات والنشر، واالحتكام إلى مواثيق الشرف المه

ستواجهها الحكومات في المستقبل بشكل أكثر وضوحا تتمثل في التقدم التكنولوجي في مجال 
ترى هل تعتقد الحكومات أنها تستطيع إحكام قبضتها عليها، وتتحكم في . المعلومات واإلنترنت

 سيل المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها أي فرد؟؟؟ 
 

طالعيرفيعة ال صحفية وكاتبة عمان   -         
عن مركز الخليج لألبحاث 4002سبتمبر/مقال نشر في مجلة آراء الصادرة في شهر أغسطس  

 ومعوقات مجتمع المعرفة  اإلعالمتحديات     
 ورقة عمل ـ لمؤتمر نحو إقامة مجتمع المعرفة ـ البحرين    
   رفيعة الطالعي ـ سلطنة عمان    
 

 تحديات اإلعالم
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و اإلعالم بشكل  سأتناول في هذا العرض الملخص والسريع أهم مشكالت أو تحديات الصحافة
كثيرة ولكني سأحاول أن أوجزها في  في الوقت الراهن كما أراها،هي  في حقيقة األمر عام

 :النقاط التالية

 
 

ة حرية الصحافة، هم مشكلة تواجه الصحافة في المنطقة العربية هي مشكلأأعتقد أن # 
 .وانتهاكات حرية الصحافة، والنقص الحاد الذي ترزح تحته معظم الصحف في المنطقة

النقص في حرية الصحافة  الذي يعد أحد أشكال حرية التعبير أو إحدى وسائل حرية التعبير 
. ن ال يتمتع به اإلنسان العربي بشكل سوي في أي دولة من دولهاهو حق من حقوق اإلنس

هذا النقص الحاد على العمل الصحفي من حيث المهنية، ومن حيث ممتهني الصحافة،  أثر  
 .يمكن القول أن الصحافة يمكن أن تكون مهنة من ال مهنة له

 

أحد أهم المشكالت التي تواجهها الصحافة في أغلب الدول العربية هي السيطرة الحكومية # 
ل الحكومات، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على على وسائل اإلعالم، والرقابة على الصحافة من قب

 .حرية الصحافة من جهة وعلى أخالقيات المهنة من جهة أخرى

 
كذلك هناك نوع من االحتكار لوسائل اإلعالم وخاصة الصحف من قبل رجال األعمال والتجارة # 

. ةمثل الكويت، ذوي العالقات بالحكومة، مصالح مع الحكومة، تمنع الصحفي من نقد الحكوم
رغم أن حرية الصحافة في الكويت في أفضل مستوياتها مقارنة بدول أخرى في المنطقة السيما 

 .في الخليج
 

 :في الصحافة تتعرض في هذه الفترة إلى انتهاكات حادة ومهينة فهناك  المهنة# 
أبسط قواعد كتابة الخبرالصحفي غير متوفرة في . الخلط بين الرأي و التغطية الخبرية -

 .ي أو الصحفية، ال تدريب ال متابعةالصحف
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صحافة التحقيقات ضعيفة، بمعنى الصحافة التي تعتمد على البحث والتنقيب هناك األخبار  -
 .الجاهزة والمعلومات المتوفرة عبر وكاالت األنباء وغيرها من مصادر المعلومات

 
 
 
 
 عالقة له بها سوى ال الكتاب ليسوا صحافيين، في كثير من األحيان ينتسب للصحافة من -
يكون صحفيا، وكثير من الصحفيين اآلن دخلوا إلى الصحافة من باب األدب،  أننه يحب أ

 .ليس كل من يستطيع أن يكتب عمودا صحفيا ناجحا

 
الصحافة المصرية والمغربية على سبيل المثال، تزخر :  الضعف التكنولوجيا التقنية -

،هناك مؤسسات واإلمكانياتاألوراق و حبار بالكفاءات ولكن نوعية التقنيات ضعيفة األ
 .تحدثت ولكن تبقى األغلبية في وضع يرثى له

 
من المشكالت التي أعتقد أنها واحدة من أهم مشكالت الصحافة هو ضعف العمل النقابي أو # 

المطالبة بحقوقهم،وتعمل  تعمل على حماية الصحفيين،وعلى الجمعيات النقابية الصحفية، التي
ن النقابات المهنية إ. أخالقيات المهنة وعلى الحفاظ على ة انتهاكات حرية الصحافة،على مراقب

مهمة للغاية ألنها تقوم بدور كبير يساعد الناس على المطالبة بحقوقهم، ومراقبة الحكومات 
 . فيما تعد من جهة، وتعمل على تطوير العمل الصحفي من جهة أخرى

 
كثر الحديث عنه هذه األيام، حول إذا ما كان المحرك يمكن اإلشارة هنا أيضا إلى تحد ي# 

 والحافز لتطور الصحافة العربية سواء على مستوى حرية الصحافة أو على مستوى التقنية 

المهنية هو الضغوط الداخلية لكل دولة والتي يمثلها الناس ومطالبهم والجمعيات والمنظمات 
،أما أن ذلك يحدث بسبب ضغوط (تإن وجد) غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني

هنا يمكن أن يثار جدل كبير، حول . خارجية يمثلها الغرب األوروبي والواليات المتحدةالمريكية
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، هل هو في صالح العمل الصحفي وحريته؟ (بغض النظر عن ما هيتها) نتيجة هذه الضغوط 
 .وهل هو في صالح شعوب المنطقة المعذبة

 
 .ثم العقوبات ر في الدول العربية تبدأ وتقدس الممنوعات، ومنقوانين المطبوعات والنش# 
 
 

 :مؤشرات متقائلة

 
اإلنترنت، اعتبره أهم باعث للتفاؤل، وهو أمر ال يمكن بأي حال من األحوال أن نتجاهل طفرته  

في مجال المعلومات، وبالقدر الذي يعتقد البعض أنه قد يؤثر سلبا على الصحافة، بالقدر الذي 
نه سيحرر الصحافة من قيودها التقليدية ، أو أنه سيسخر منها، مما قد يستفزها نحو أشعر أ

 .تطوير وتحسين نوعية العمل

 
إلغاء وزرارات اإلعالم كما حدث في قطر، ولكن هنا سؤال يطرح أيضا حول المدى الذي 

 (هل العيب فينا أم في زماننا؟) استفادت منه الصحافة من هذه الخطوة؟ 
في مصر والمغرب، والمجتمع المدني ومؤسساته في  صحفية الفاعلة مثاللبات ابعض النقا

 .دولة مثل اليمن، وتعدد الصحف بتعدد الرؤىواألحزاب
 
 :يمكن أن يطور من العمل الصحفي في المنطقة الذي ما

 
قرار حرية الصحافة كركن أساسي ومفعل باعتباره حقا من  تعديل قوانين المطبوعات والنشر وا 

ولكن ما الفائدة حيث ال . حقوق اإلنسانمن  اإلنسان، وأي انتهاك له هو انتهاك لحق حقوق
 قيمة لإلنسان؟ 

 .يجب استقاللها. من ملكية ورقابة الحكومات( الصحف) تحرير وسائل اإلعالم 
قامة نقابات وجمعيات مهنية تعنى بأمره  .حماية الصحفي، من خالل إنشاء وا 
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بمجتمع المعرفة؟  ماذا نعني: مجتمع المعرفة  

 

بعض المفكرين مجتمع المعرفة من الناحية االجتماعية أو باعتباره منتجا اجتماعيا، حيث يعرف 
 يرى د عبد الرحمن الحبيب في إحدى مقاالته أن الكثير من المجتمعات انتقلت من 

 
زا  فكريا طبيعتها الصناعية إلى ما يسمى بمجتمع  ما بعد الصناعي أومجتمع المعلوماتية، مفر 

اجتماعيا وسسيولجيا معرفية جديدة تتمثل في تفجر المعلومات مصاحبا بوسائل وأدوات إنتاج 
معرفي يتصف بالتجدد والمتسارع والمتنوع ويتميز بالقابلية الفسيحة للنقد واالعتراض، في هذه 

) يدة للمعرفة المجتمعات يتزايد اعتماد كثير من المنتجات واألعمال والخدمات على التقنيات الجد
لتصبح أهم الموارد الجديدة، على سبيل المثال األقراص   (المعلوماتية، والبرمجيات،واإلنترنت

من قيمة الطائرات رغم أنها كمنتج % 19وشرائح رقائق السيلكون التي تزود بها الطائرات تشكل 
.مادي رقائق سيلكون ال تساوي شيئا فهي منتج معرفي صرف  

 
ل وأدوات المعرفة من الشكل التقليدي إلى هذا الشكل الحديث وتغيرت أدوار وهكذا تغيرت وسائ

وأنماط األشكال التقليدية للمعرفة مثل المكتبات والتعليم واإلعالم واالتصال والسياحة وغيرها، 
.وبالتالي تغيرت أدوار المجتمعات والدولة، وترسيخ أنماط العولمة  

 

العربي من التبعية والتخلف والجهل وانتشار الخرافات  في ظل كل تلك التغيرات يعاني العالم
، كما يعاني الفكر ممثال في الكتاب من المنع  الحال نفسه مع األدوات وتوقف العقل عن اإلبداع

.الجديدة مثل اإلنترنت، ومن إجراءات بيروقراطية معيقة لنشرها  

 
نتاج  كما تفتقر المؤسسات التعليمية والتربوية إلى برامج تحفز على اإلطالع والمعرفة والقراءة وا 

ويتم . المعرفة، باإلضافة إلى ضعف الطابع االحترافي واحترام البحث العلمي  وتطبيقاته العلمية
حصراإلصالح في العالم العربي في الجانب السياسي أو في تطوير السلطة، ومن النادر أن تشغل 
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حسين المهارات والمعرفية وطريقة قضايا من مثل الموارد البشرية وتطوير المجتمعات وت
.استخدامها  

 
ل يكبتإن هذه الممارسات وهذا الواقع ال شك يؤدي إلى إعاقة التفكير الحر و خمد اإلبداع، و 

صبح حقا من حقوق ي استقالل المعرفة وحرية الحصول على المعلومات البد أنكما أن .العقل
.ذلك األفراد التي يجب أن تؤكد بقوانين وتشريعات تحترم  

 
:معوقات إقامة مجتمع المعرفة   

 
نتجاهل مسألة التعليم ألنه أساس المعرفة ألي   عند الحديث عن مجتمع المعرفة ال يمكن أن
من % 10كان هناك أكثر من  1119نه في عام إمجتمع، حيث تشير بعض اإلحصاءات إلى 

ارس الثانوية، وقد في المد% 00من اإلناث في المدارس االبتدائية،وحوالي % 59الذكور و
عدا منطقة الكاريبي وأمريكا الالتينية في  تفوقت البلدان العربية على جميع المناطق النامية

مليونا، وتشير إلى أن ما تنفقه 90الطالب العرب في ذلك العام بلغ وأن عدد . التعليم العالي
ى، ورغم هذا ال يزال الدول العربية من دخلها القومي  أعلى مما تنفقه الدول النامية األخر   

مليون أمي ثلثاهم من النساء و نسبة األمية في العالم العربي أعلى من دول أخرى  09هناك 
.أكثر فقرا  

 
وتوجد فجوة بين مخرجات النظم التعليمية واحتياجات السوق، كما أن نسبة من يستخدمون 

ب، وال يتجاوز االستثمار في من المواطنين العر % 0،0اإلنترنت في العالم العربي ال يزيدون عن 
من الدخل القومي وهو أقل من ربع المعدل العالمي، وتبلغ نسبة البطالة % 0،9البحث العلمي 

.وهي من أعلى النسب في العالم% 19  

 

ضمن المعوقات التي أشار إليها تقرير التنمية اإلنسانية والتي يمكن إيرادها في هذا السياق 
وانخفاض الدخل األسري والفردي، إضافة إلى  قلة  والركود االقتصادي ، التربية الخاطئة لألبناء،
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إنتاجية الفرد، والتراجع في تطوير المجتمع، وتعاظم دور األجهزة األمنية داخل المجتمعات 
.د اإلبداع وزيادة القمع والخوف وضعف المواطنةو العربية، وما ينتج عن ذلك من خم  
بعدة تحديات تتمثل في ضعف المناهج وضعف وتخلف  كما يواجه التعليم نفسه كما أشرت

وسائل وأدوات المعرفة، والبحث العلمي، و تخلف اإلعالم ومستواه الذي يتراجع و حريته المقيدة 
 األمر الذي يمنعه من القيام بدوره في مساعدة الرأي العام على صياغة آرائه وأفكاره 

 
 

ات، وعدم استطاعة اإلعالم ممارسة وظيفته وقراراته من خالل إمداده بالمعارف والمعلوم
.األساسية وهي مراقبة الحكومة و تنبيهها إلى أخطائها  

 

:مقترحات لدور أكثر فاعلية  
 

ينبه تقرير التنمية اإلنسانية إلى أن نشر المعرفة واكتسابها يتطلب تغييرا في المواقف والقيم 
واالبتكارباعتبار هذه العوامل من مقومات لضمان احترام العلم والمعرفة والتشجيع على اإلبداع 
في عملية التوفيق بين الثقافة التقليدية  ا  التنمية و روحها ، ويذكر التقريرأن للديمقراطية دور 

.والحداثة العالمية  
 

وقد أوضح التقرير أنه من خالل اإلطار الديمقراطي يستطيع المواطنون تقرير التغييرات الثقافية 
هتمام بقيم ذات تأثير في التنمية مثل التسامح واحترام الثقافات و يوصي باالوالتأثير فيها، وه

وحماية البيئة ودعم الضعفاء وعدم التسامح المختلفة ومراعاة حقوق الشباب وحقوق المرأة 
.اتجاه البطالة المفرطة، وتقدير المعرفة والعلم  

 
ن العرب بمختلف شرائحهم كيف يمكن للمواطني:ولكن السؤال الذي يطرح نفسه مرة أخر هو

وانتماءاتهم أن يشاركوا في بناء مجتمع المعرفة وهم بال حقوق،وحرياتهم مستلبة، كيف يمكنهم 
 أن يتحرروا من الجهل والفقر والمرض؟
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ال يمكن لمجتمع المعرفة أن ينشأ ويكبر في مجتمعات شمولية كالمجتمعات العربية، مجتمعات 
نظمة الحكم، تعمل أسكرية والخدمية على راحة وبقاء وتأييد تعمل كل أجهزتها األمنية والع

لتضمن سالمتها،وتحافظ على ثرواتها، هذه األجهزة تعمل على إقصاء مصالح المواطنين 
.بمختلف فئاتهم وتدمر أي معرفة من شأنها أن تؤثر على الحالة الراهنة  

 
 
 

تؤدي متى تحققت إلى زحزحة هذه إن األنظمة الحاكمة تكره المعرفة ألنها هي الوسيلة التي س
الح خطير إذا ما تمكنت منه الشعوب، إن ساألنظمة والنخب الحاكمة من مواقعها، المعرفة 

ء بكثير مثير للتفاؤل ألنه واقع بال معرفة، حيث ال مكان لمفاهيم مثل ىالواقع العربي ال ينب
ي الحل على مختلف المستويات التعلم مدى الحياة، وحرية اإلعالم وحرية التعبير، إن الحرية ه

.والصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  
 
 

 


