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برنامج زمالة الجزيرة:

 برنامج أطلقه معهد الجزيرة لإلعالم، ويهدف إلى تشجيع البحث األكاديمي،
 وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين والباحثين لالطالع ىلع تجارب عملية ودراستها
 بعمق، بشكل يسهم، مع جهود مؤسسات عربية وعاملية عديدة، يف تحسين

مهنة الصحافة والعبور بها إلى املستقبل.

محّمد طاهر زين:

 صحفّي تشادّي، مهتّم بقضايا الصحافة والتقنيات الرقمّية، عِمل مراساًل ومحرًِّرا
 مع مؤّسسات محلّية وعربّية ودولّية، وله ِعّدة مقاالت تتعّلق بالصحافة يف

تشاد يف مجلة الصحافة التابعة ملعهد الجزيرة لإلعالم.
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ملخص البحث

ــة التشــاديّة خاّصــة، جــاءت هــذه  ــم، والصحاف ــة حــول العال ــة الصحاف ــي تشــهدها مهن ــة الت ــّل التحــّوالت الرقميّ ــي ِظ ف
الت، وتُســِهم فــي عــرض العقبــات والفــرص التــي تقــود  الدراســة لترصــد واقــع اإلعــام فــي تشــاد ومــا يعيشــه مــن تحــوُّ

نحــو انتقــال َســِلس نحــو صحافــة رقميّــة أكثــر مهنيــة وقُربًــا مــن الجمهــور. 

ــق األمــر بأســاليب  ــي هــذا العصــر، ســواٌء تعلَّ ــى أّن التحــّول الرقمــّي أضحــى أمــًرا مفروًضــا ف ــت الدراســة إل توّصل
اإلنتــاج اإلعامــّي أو بتعــدُّد مضامينــه، وأّن التحّديــات التــي تواجــه الصحافــة التشــاديّة عموًمــا، والورقيّــة خصوًصــا، 
رات اتّصاليّــة وتقنيّــة ومهنيّــة متواصلــة، ومــا يطلبــه الجمهــور التشــادّي  هــي نتيجــة طبيعيــة َوْفــق مــا يجــري مــن تطــوُّ

ــة المتنّوعــة. ــة أمامــه أبــواَب التواصــل والتغذيــة اإلعاميّ الــذي فَتحــت البيئــة الرقميّ

الكلمات المفتاحية: الصحافة التشاديّة، الصحافة الرقميّة، التحّول الرقمّي.



تحّوالت الصحافة يف تشاد من الورقّي إلى الرقمّي

6

الفهرس

7

8

35

11

18

24

مقدمة

الصحافة التشادية من النشأة 
والتطور 

الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية

اإلطار املنهجي

النتائج والتوصيات

الفصل الثاني: التحول الرقمي 
وتأثيراته ىلع الصحافة



تحّوالت الصحافة يف تشاد من الورقّي إلى الرقمّي

7

المقدمة

ر التقنــّي المســتمّر وزيــادة عــدد مســتخدمي  مــع التطــوُّ
المؤسَّســات  مــن  العديــد  بــدأت  الرقميّــة،  األجهــزة 
ــه نحــو الرقمنــة لضمــان  اإلعاميـّـة حــول العالــم فــي التوجُّ
رة، وبنــاء  توفيــر مصــادر معلومــات بأشــكال تقنيّــة متطــّوِ
قاعــدة جماهيريّــة عريضــة تتخّطــى الحواجــز الجغرافيّــة، 
ــبكة  ــى ش ــة عل ــع إلكترونيّ ــاء مواق ــال إنش ــن خ ــك م وذل
اإلنترنــت تتَّســم بالتفاعــل والنقــل الحــّي والســرعة فــي 

ــداث.   ــة األح تغطي

ر التقنــّي شــأنها  وكان للصحافــة نصيــب أوفــر مــن التطــوُّ
ــع  ــت م ــام، فامتزج ــال واإلع ــائل االتّص ــي وس ــأن باق ش
ــة  ــو الصحاف ــا، وه ــد له ــكل جدي ــر ش ــا، وظه التكنولوجي
ــع أّن  ــذ التســعينيّات ويُتوقَّ ــم من ــي غــزت العال ــة الت الرقميّ

ــة 1.  ــة الورقيّ ــًا للصحاف ــون بدي تك

ففــي العــام 1998 كتــب جاكــوب نيلســن -االســم األبــرز 
ــوان  ــااًل بعن ــت- مق ــتخدام اإلنترن ــات اس ــال دراس ــي مج ف
“نهايــة اإلعــام التقليــدّي”، َخلَــص فيــه إلــى أّن معظــم 
ــيط  ــتبَدل بوس ــة” ستتاشــى وتُس ــائط اإلعــام “التقليديّ وس
ــر  ــس وعش ــن خم ــراوح بي ــرة تت ــي فت ــل ف ــبكّي متكام ش

ــنوات 2. س

واعتمــد نيلســن فــي توقُّعــه ذلــك علــى مؤشــرات ِعــّدة منهــا 
تراجــع مقروئيـّـة الصحافــة الورقيـّـة فــي الســنوات األخيرة، 
ــت  ــة اإلنترن ــّراء صحاف ــم، وتنامــي قُ ــا القدي رغــم تاريخه
ــى  ــة إل ــة  إلكترونيّ ــود صــدور أّول صحيف ــة، إذ يع الحديث
العــام 1993م حيــث أطلقــت صحيفــة “ســان جوزيــه 
ــد عــام  ــة، وبع ــة نســختها اإللكترونيّ ميركــوري” األمريكي
واحــد فقــط تــم تدشــين النســخة اإللكترونيّــة لصحيفتــي 

.3 البريطانيّتيــن   )Times(و )Daily Telegraph(

فــإّن  تاريــخ عريــق،  تشــاد  فــي  للصحافــة  كان  ولَئِــن 
الصحافــة التشــاديّة العربيـّـة عرفــت تحــّوالت عميقــة، فبعــد 
ــد المســتعِمر فــي  ظهــور صحيفــة “كوكــب تشــاد” علــى ي
العــام 1952، توالــى ظهــور الصحــف العربيّــة، واختفــى 
ــود  ــّم يع ــي ث ــر كان يختف ــض اآلَخ ــا، والبع ــا نهائيًّ بعضه

ــدة منافســة. ــة جدي ــن ظهــرت صحاف ــي حي ــاة ف للحي

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تشــخيص واقــع الصحافــة 
والنشــر فــي تشــاد، وتســتعرض التحــّوالت التــي شــهدتها 
ــة، وتكشــف  ــة مختلف ــب زمنيّ ــي ِحقَ ــاديّة ف ــة التش الصحاف
عــن التحّديــات التــي تواجههــا فــي تأديــة مهاّمهــا، وفــرص 

ــة. ــّوالت الرقميّ ــة التح ــا لُماحق تطّوره

1 علي عبد الفتاح كنعان، الصحافة اإللكترونية في ظل الثورة التكنولوجية - 2014، )عمان، دار اليازوري، ص6(. 

2018 https://bit.ly/2Mm2Y0B 2 عثمان كباشي، “غرف األخبار.. موسم الهرولة إلى بيت الطاعة الرقمّي” مجلة الصحافة، معهد الجزيرة لإلعام قطر

3 المرجع السابق
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اإلطار المنهجي

مشكلة البحث 

تعيــش الصحافــة التشــاديّة منــذ ســنوات عــّدة أزمــةً حقيقيــة 
أخــَذت تتفاقــم مــع انتشــار شــبكة اإلنترنــت ومنّصــات 
فــي  المنافســة  لتتغيّــر خريطــة  التواصــل اإلجتماعــّي، 
عالــم الصحافــة بيــن صحــف ورقيـّـة وإلكترونيـّـة، فتراَجــع 
توزيــُع الصحــف الورقيّــة واإلقبــاُل عليهــا، وانعدَمــت 
قدرتهــا علــى التكيُّــف مــع التحــّوالت الرقميـّـة، مّمــا أضعف 
تنويرهــا للــرأي العــام، والقيــام بدورهــا الرقابــّي ومعالجــة 
القضايــا والمشــكات السياســيّة واالقتصاديـّـة واالجتماعيـّـة 

ــة.  والثقافيّ

ف علــى واقــع  ــز إشــكاليّة الدراســة علــى التعــرُّ وتُرّكِ
ــة التشــاديّة وأبــرز مؤسَّســاتها، واســتعراض أهــّم  الصحاف
المشــاكل التــي تُعانــي منها، والفــرص التي يُوفِّرهــا التحّول 
ــتبيانَْين  ــى اس ــاد عل ــال االعتم ــن خ ــك م ــّي، كّل ذل الرقم
ــة همــا  ــة اإلعاميّ ــي العمليّ ــيَّْين ف ــن أساِس ــن لطرفَْي َهْي موجَّ

ــادّي. ــور التش ــم باالتصــال والجمه القائ

تساؤالت البحث 

تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت اآلتية:

1( مــا تأثيــرات التحــّول الرقمــّي علــى آليـّـة عمــل الصحف 
التشاديّة؟ 

2( كيــف واكبــت الصحــف التشــاديّة التحــّول الرقمــّي فــي 
حرفــة الصحافــة؟

أهّمية البحث

تتجلّــى أهّميــة الدراســة فــي تناولهــا موضوًعــا جديــًدا 
ــم  ــي العال ــر ف ــة والنش ــم الصحاف ــه عال ــا يعرف ــا لم مواِكبً
الت فــي  عاّمــة، وفــي الصحافــة التشــاديّة خاّصــة مــن تحــوُّ
ــة وتعــدُّد أشــكال المحتــوى اإلعامــّي، كمــا  األدوات التقنيّ
ـا ألداء الصحافــة التشــاديّة،  م تقييًمــا موضوعيًـّ أنّهــا تُقــّدِ

ــا  ــت؛ مّم ــة اإلنترن ــع صحاف ــا م ــة عاقته وتكتشــف طبيع
يســاعد هــذه الصحافــة علــى تقويــم سياســاتها وممارســاتها 
حتـّـى تتمّكــن مــن مواكبــة التحــّوالت الرقميّــة المتواصلــة.

أهداف البحث:

تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 

ف ماهيّة التحّول الرقمّي. 1( تعرُّ

الت الصحافــة التشــاديّة خــال ِحقَــب  ف تحــوُّ 2( تعــرُّ
زمنيّــة مختلفــة. 

3( فهم طبيعة العاقة بين الصحافة الورقيّة والرقميّة. 

4( توضيح العقبات التي تواجه الصحف التشاديّة. 

ــات  ــاد، ورهان ــي تش ــي ف ــر الحال ــع النش ــح واق 5( توضي
ــّي.   ــتقبل الرقم المس

5( وضــع خاصــات وخطــوات عمليّــة لمشــروع التحــّول 
الرقمــّي فــي الصحافــة التشــاديّة.

مصطلحات الدراسة

الرقمــّي: صفــة منســوبة إلــى )رقــم(، والرقميـّـة يُقَصــد بهــا 
التكنولوجيــا وطريقــة نقــل وتخزيــن المعلومــات ومعالجتهــا 
ــي  ــا ف ــات ونقله ــة البيان ــى معالج ــاعد عل ــا يس ــا، مّم رقميًّ

ــة. الشــبكة العنكبوتيّ

ــّم فيهــا تحويــل المــوادّ غيــر  ــة التــي يت ــة هــي العمليّ والرقمن
الرقميّة )الکتب، والمخطوطات، والجرائد، والموادّ الســمعيّة، 
والمــوادّ البصريـّـة( إلــی شــکل ِملفـّـات رقميـّـة يمکــن التعامــل 
معهــا مــن خــال تکنولوجيــا الحاســبات عــن طريــق اســتخدام 

الماســحات الضوئيّــة، أو أّي معــدّات أو أجهــزة أخــرى. 
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تشاد:

تقــع جمهوريّــة تشــاد فــي وســط القــارة اإلفريقيــة، يحّدهــا 
النيجــر  جمهوريّــة  الغــرب  ومــن  ليبيــا،  الشــمال  مــن 
ونيجيريــا، ومــن الجنــوب الغربــّي جمهوريــة الكاميــرون، 
ومــن الجنــوب جمهوريـّـة إفريقيــا الُوْســَطى، ومــن الشــرق 

ــم². ــغ مســاحتها )1.284.000( كل الســودان، وتبل

وتعتبــر خامــس دولــة إفريقيــة مــن حيــث المســاحة، ويبلــغ 
عــدد ســكانها نحــو 16 مليــون نســمة، تســتوطن بمســاحتها 
ــن  ــر م ــا أكث ــّدث أفراده ــل، يتح ــو 205 قبائ ــعة نح الواس
508 لهجــات، ولُغتَْيــن رســميِّتَْين همــا العربية والفرنســية، 
وتســكن مناطقهــا الجنوبيّــة قبائــل أغلبهــا مــن المســيحيّين، 
ــوق  ــن المســلمين، وتف ــل م ــي الشــمال فتســكنها قبائ ــا ف أّم
نســبة المســلمين %85 مــن عــدد الســّكان. ينتمــي المجتمــع 
التشــادّي إلــى عــّدة ثقافــات؛ وتتنــّوع فيــه العرقيـّـات واللغــات 
ــادات  ــي الع ــًرا ف ــراًء كبي ــه ث ــذي منح ــر ال ــات؛ األم واللهج

والتقاليد. 

الدراسات السابقة

مــن خــال مراجعــة الباحــث ألدبيّــات الموضــوع لــم 
ــه  يجــد دراســات مباشــرة تطّرقــت لموضــوع البحــث، لكنّ
مماثلــة  تناولــت مواضيــع  دراســات علميّــة  ســيعرض 

للدراســة الحاليــة:

تنــاول )المعــّز 2016( 4 فــي دراســته الصــراَع الدائــر بين 
الوســيط الورقــّي والرقمــّي ورهانــات مســتقبلهما فــي ظــّل 
الثــورة التكنولوجيـّـة، وســلّط الضــوء علــى التحــّوالت التــي 
ــّي، وكشــف  ــم العرب ــي العال ــة ف ــة الورقيّ شــهدتها الصحاف
طبيعــة العاقــة بيــن الصحافــة الورقيّــة واإللكترونيّــة، 
ــة  ــتوى الصحاف ــى تراجــع مس ــرة عل ــرت األخي ــف أثّ وكي
ــدى  ــا، وم ــى مســتقبل كّلٍ منهم ــك عل ــر ذل ــة، وتأثي الورقيّ

ــة ورهاناتهــا.  ــات المرحل ــى مواجهــة متطلّب قدرتهمــا عل

ــات  ــة وجه ــي دراســتها بمعرف ــب 2017( ف اهتمــت )زين
ــة  ــهدتها الصحاف ــي ش ــّوالت الت ــأن التح ــّراء بش ــر القُ نظ
الســودانيّة، وانعكاســات النشــر اإللكترونــي علــى الصحــف 
الصحــف  اســتفادة  مــدى  بتقييــم  5. وخلصــت  الورقيّــة 

ــّي.  ــر اإللكترون ــات النش ــن خدم ــة م الورقيّ

ــة مشــاريع  درس Michael 2008( 6( فــي دراســة حال
أوريغــون  واليــة  مکتبــات  فــي  تّمــت  التــي  الرقمنــة 
ــی  ــا إل ــة ومراحله ــم خطــوات الرقمن ــد قّس ــة، وق األمريكيّ

ســّت خطــوات رئيســيّة:

ــر الرقمــّي،  ــوق التأليــف والنشــر، والتصوي  اإلدارة، وحق
ــة،  ــم المواقــع اإللکترونيّ ــات، وتصمي والمعــّدات والبرمجيّ
وأثبتــت الدراســة علــى أنّهــا خطــوات أساســيّة وحيويـّـة فــي 
ــج  ــارن الباحــث نتائ ــد ق ــِلس، وق ــّي َس ــان تحــّول رقم ضم
دراســته بنتائــج دراســة اســتقصائية أُْجِريَــت فــي وقــت 

.ARL ــات ــل المکتب ســابق مــن قب

تحدثــت )لميــاء 2019( 7 فــي دراســتها عن فاعليّة  النشــر 
اإللكترونــّي فــي تطويــر الصحافة الســودانيّة  واســتعرضت 
تجــارب بعــض الصحــف اإللكترونيـّـة الســودانيّة، وكشــفت 
ــى  ــة إل ــت الدراس ــا وتوّصل ــي تواجهه ــات الت ــن التحّدي ع
ــا،  ــي موضوعاته ــة ف ــف الورقيّ ــى الصح ــد عل ــا تعتم أنّه

وغيــر قــادرة علــى تحديــث مضامينهــا باســتمرار. 

وصــف )Olayinka 2007( الــدوَر الــذي يمکــن أْن تقــوم 
بــه مشــاريع الرقمنــة فــي تنمية إفريقيــا، وســلّط الضوء على 
المبــادرات الخاّصــة بمشــاريع التحويــل الرقمــّي التــي تّمــت 
فــي بعــض المؤسَّســات الصحفيّــة والتعليميّــة فــي نيجيريــا، 
وأوصــت دراســته بضــرورة تبــادل الخبــرات والتجارب في 
مجــال الرقمنــة، وضــرورة التوســيع واإلســهام فــي قاعــدة 

4 المعز بن مسعود “ الصحافة العربية صراع البقاء ورهانات الرقمنة “ بحث منشور في موقع مركز الجزيرة للدراسات - قطر 2016م

5 زينب محمد حسن “ النشر اإللكتروني وانعكاساته على الصحف الورقيّة “ رسالة ماجستير غير منشورة - جامعة أفريقيا العالمية السودان 2017 

  
6 Maikel Michael“ Organizing for Digitization at Oregon State University: A Case Study and Comparison with ARL Libraries“Journal of AcademicLi-
brarianship ) 2008( Vol. 34 n°5 p445-451.

7 لمياء صاح الدين “ النشر اإللكتروني ودورها في تطوير الصحافة السودانية “ رسالة ماجستير غير منشورة - جامعة أم درمان اإلسامية 2009م 
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المعرفــة للمحتــوى المحلـّـي الرقمــّي فــي إفريقيــا 8. 

رَكــز )کليــر1998( 9 فــي دراســته علــی  تقنيــات التحــّول 
علــی  الضوئــي  ف  التعــرُّ تقنيــة  مســتعِرًضا  الرقمــّي 
ــة  ــق الورقيّ ــة الوثائ ــة برقمن ــج الخاّص ــروف، والبرام الح
قبــل نشــرها علــی شــبکة اإلنترنــت، وأثبتــت فاعليّتهــا فــي 

ــة.  رات التكنولوجيّ ــوُّ ــة التط مواكب

عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة 

ــول  ــابقة يمکــن الق ــن خــال اســتعراض الدراســات الس م
ــّول  ــة التح ــى أهّميّ ــزت عل ــات رّك ــذه الدراس ــب ه إّن أغل
الرقمــّي واســتعراض تجــارب ســابقة لهــذا التحــّول؛ غيــر 
أن هــذه الدراســة تختلــف عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا 
اهتّمــت بتشــخيص واقــع الصحافــة التشــاديّة معتِمــدةً علــى 
القائــم باالتّصــال فــي هــذه الصحافــة وعلــى الجمهــور 
التشــادّي أيًضــا؛ وذلــك مــن أْجــل بْحــث مظاهــر التحــّول 

ــي تعترضــه.  ــات الت ــّي، والتحّدي الرقم

ــأّي  ــة؛ ب ــه البالغ ــم أهّميّت ــذا الموضــوع؛ رغ ــظ ه ــم يح ول
ــّي  ــُل ســواء فــي تشــاد أو فــي الوطــن العرب ــن قَب بْحــث ِم

واإلفريقــّي.

منهجيّة البحث 

ف على  تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج التاريخــّي للتعــرُّ
تشــاد وتطــّور صحافتهــا، وعلــى المنهــج الوصفــّي التحليلّي 
-عبــر أداة االســتبيان- الــذي يســمح بوصــف الظاهــرة 

ــات والمعلومــات وتفســيرها.  ــل البيان المدروســة وتحلي

أدوات جمع المعلومات 

يعتمــد الباحــث فــي جمــع بيانــات دراســته علــى االســتبيان 
وعلــى المقابلــة بوصفهمــا مــن األدوات البحثيّــة التــي 
تســمح بالوصــول إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات 

ــة.  ــرة الدراس ــات حــول ظاه والبيان

َعيّنة الدراسة ومجتمعها

تعتمد الدراسة على َعْينتَْين اثنتَْين: 

األولــى: الجمهــور التشــادّي، مــن خــال 200 فــرٍد يُمثِّلون 
ــرة ورصــد عناصــر  ــة الظاه ــمح بدراس ــة تس ــة علميّ َعيّن

كثيــرة متعلِّقــة بهــا.  

الثانيــة: القائــم باالتّصــال فــي صحافــة تشــاد، وهــي َعيّنــة 
ــة  ــات إعاميّ ــون مؤسَّس ــال يمثِّل ــا باالتّص ــّم 26 قائًِم تض
ــة - وكاالت  ــع إلكترونيّ ــة – مواق ــف ورقيّ دة )صح ــّدِ متع
أنبــاء - َمجــّات – قنــوات تلفزيونيـّـة – إذاعــات( مــن أجــل 

تحقيــق أهــداف الدراســة.

 

 8 Olayinka C. Fatoki“ Digitization of Library Materials in Nigeria: Issuesand Considerations for Information Professionals“ 2007 Afr. J. Lib. Arch. &
Inf. Sc. Vol. 17
  
 9 McClean, Clare M ” Digitization of Full-Text Documents Before Publishing on the Internet: A Case Study Reviewing the Latest Optical Character
 Recognition Technologies. Library Software Review.Vol.17 p165-69. )1998(
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الفصل األول:
 الصحافة التشاديّة .. من النشأة

والتطور

أعلنــت  فــي 5/9/1892 حيــث  تشــاد  فرنســا  احتلّــت 
ــات  ــام اإلقليــم العســكرّي فــي البــاد، وهــو يضــّم عرقيّ قي
عــام  فــي  المناطــق  جميــع  علــى  وســيطرت  مختلفــة، 
1912م، وفيمــا بعــد ضّمــت فرنســا تشــاد إلــى مجموعــة 
مســتعَمراتها المعروفــة باســم إفريقيــا االســتوائية الفرنســية 
وهــي   ،)Française Equatoriale Afrique(
تضــم جمهوريــات كل مــن الكاميــرون وإفريقيــا الوســطى 
والكونغــو برازفيــل والغابــون وغينيــا االســتوائية وتشــاد. 
وتــم اإلعــان عــن جمهوريــة تشــاد فــي 28/11/1958، 
وحصلــت علــى االســتقال 11/8/1960، غيــر أن مناطق 
الشــمال ظلـّـت تحــت اإلدارة الفرنســية حتــى ينايــر 1965 

ــى االســتقال 10.  ــد مــرور خمســة أعــوام عل بع

تاريخ الصحافة التشاديّة:

مــّرت وســائل اإلعــام فــي تشــاد؛ مثلهــا مثــل باقــي الــدول 
ــا  ــى مرحلته ــل إل ــل أْن تص ــّدة قب ــل ع ــة؛ بمراح اإلفريقي
اليــوم، فقــد كانــت تلــك الوســائل بدائيّــة عنــد نشــأتها نســبة 
إلــى بدائيـّـة المجتمــع نفســه فــي تلــك الفتــرة، وكانت وســائل 
اإلعــام المتاحــة هــي الطبــول، ولهــا أنــواع مختلفــة، ولكّل 
واحــد منهــا إيقــاع خــاّص، ولقــرع الطبــول معــاٍن ودالالت 

خاّصــة تَعــاَرف عليهــا النــاس فــي ذلــك الوقــت.

وقــد انتشــرت هذه الوســائط خــال فترة ما قبل االســتعمار، 
ــاد  ــى أرض تش ــي نشــأت عل ــة الت ــك القديم ــت الممال وكان
تعتمــد علــى تلــك الوســائل فــي اتصالهــا بالســكان، فالطبول 
والمهّرجــون الشــعبيّون المعرفــون بـــ “الدوكــو” والكرســي 
ــار  ــر واإلعــان عــن األخب ــد الجماهي ــتُخِدموا لحش ــد اس ق
ــا  ــلطات وتوّجهاته ــائل الس ــل رس ــي نق ــك ف ــة، وكذل المهّم

لهــم وقراراتهــا التــي كانــت تنتقــل مــن النخــب والزعمــاء 
التقليديِّيــن إلــى باقــي الســكان.

والغــزوات  الحــروب  تُعلَــن  كانــت  أيًضــا  وبالطبــول 
والكــوارث الطبيعيّــة والمناســبات الرســميّة والشــعبيّة، 
وإذاعــة أخبــار الوفيــات وكل مــا يتعلَّــق بالحيــاة كمراســيم 
تتويــج الزعمــاء والســاطين وخطــب الملــوك والســاطين 
وغيرهــا مــن األمــور المتعلِّقــة بالحيــاة العاّمــة للســّكان فــي 
ــة  ــن العاّم ــات األماك ــتُخِدمت واجه ــا اس ــرة، كم ــك الفت تل
والشــوارع ودور العبــادة لوحــاٍت لإلعانــات فــي حــاالت 

ــة. ــن العرفيّ ــرارات والقواني ــر الق ــرى، ونش أخ

ــن  واســتمّرت هــذه الوســائط وســائَل اتصــاٍل وتواصــل بي
الســّكان ومســؤوليهم إلــى أْن جــاء االســتعمار؛ حيــث وجــد 
هــذه الوســائل تُســتخَدم فــي كّلِ المناطــق التــي وصــل إليها؛ 
فجلــب معــه وســائل اتصالــه الخاّصــة بــه حيــث حمــل معــه 

التلغــراف الاســلكي 11. 

يمتــّد عمــر الصحافــة التشــاديّة إلــى أكثــر مــن ســتّين 
ــل التحــّول  ــه قب ــر أنّ ــاد، غي ــخ الب ــن تاري ســنة مضــت م
ــم يوجــد إاّل عــدد قليــل مــن الصحــف مثــل  الديمقراطــّي ل
صحيفــة “كوكــب تشــاد “ 1952 التــي كان يُصدرهــا 
المســتعِمر باللغــة العربيّــة مــن فــورت المــي عاصمــة 
تشــاد آنــذاك، ونشــرة إنفــو تشــاد 1960 التــي توقّفــت بعــد 
صدورهــا بأشــهر قليلــة، وفــي العــام 1961 ظهــرت مجلــة 
تشــاد والثقافــة التــي تصدر مــن مركز الدراســات والتدريب 
ــة؛ وهــو تابــع للكنيســة الكاثوليكيــة؛ وفــي  مــن أجــل التنميّ
ــا  ــور كم ــاء الن ــاديّة لألنب ــة التش ــر 1964 رأت الوكال يناي

ــو للصــدور. عــادت نشــرة إنف

10 نبيه األصفهاني، أزمة تشاد بين الصراع المسلّح والمصلحة الوطنيّة مجلّة السياسة الدوليّة، القاهرة: مطبعة األهرام 1979 ص 115 - 116. 

11 عباس محمود، مكانة ودور اللغة العربية في وسائل اإلعام التشاديّة، ورقة بحثيّة مقدَّمة في المؤتمر الجامع حول وضع اللغة العربيّة في تشاد 2012.
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وبعــد انعقــاد المؤتمــر الوطنــّي المســتقّل فــي العــام 1993 
ل كبيــر فــي حركــة النشــر بصفــة عاّمــة،  حــدث تحــوُّ
وظهــرت أعــداد كبيــرة مــن الصحــف فــي الســنوات األولى 
للتحــّول الديمقراطــّي، ثــم اســتقّر هــذا القطــاع ببعــض 
ــر رفــع الســيطرة  الصحــف، وخــال هــذا التحــّول تأخَّ
تصــدر  وبــدأت  اإلذاعيّــة،  الموجــات  علــى  الحكوميّــة 
ــة  ــل صحيف ــة الفرنســية مث بعــض الصحــف بانتظــام باللغ
هيبــدو،  بــي  أنجمينــا  اليوميّــة، وصحيفــة  لوبروغــري 
التــي تصــدر مّرتَْيــن فــي األســبوع، وصحيفــة لوتــان 
ــة  ــان األســبوعيّة، وصحيف ــر ت ــة نوت األســبوعيّة، وصحيف
ــة تشــاد والثقافــة الشــهريّة،  لويســرفتير األســبوعيّة، ومجل
ومجلــة أودي ماغازيــن، والدوريــة كاريفــور التــي تصــدر 
ــة، وصحيفــة  مــن مركــز المنــى التابــع للكنيســة الكاثوليكيّ

ــارد. ــا ق اب

غيــر أّن واقــع الصحافــة العربيـّـة فــي تشــاد عــرف تحّوالت 
ــي  ــة ف ــد مــن الصحــف العربيّ ــد ظهــور العدي ــة، فبع عميق
ــب بســبب  ــت قري ــي وق ــا ف ــى بعضه ــت ســابق، واختف وق
نقــص التمويــل وارتفــاع تكاليــف الصــدور وضعــف القدرة 
ــه الصحــف  ــي تواج ــاكل الت ــن المش ــا م ــرائيّة وغيره الش
التشــاديّة مثــل: الحريّــة، واألضــواء، وأنجمينــا اليــوم، 
واأليـّـام، والحضــارة، والديمقراطيـّـة، والــرأي، والبطحــاء، 
واالســتقال، والشــروق، والوحــد، وصــوت الجماهيــر، 

ــا 12.  ــرة وغيره ــة، والبحي والحــوار، والهداي

ثّمــة بعــض الصحــف العربيـّـة ظلـّـت صامــدة ومســتِمّرة في 
الصــدور كأنجمينــا الجديــدة، والشــاهد، والســام، واألنبــاء، 
والحيــاة، والخبــر، وإنفــو، ورفيــق، ال ليكــم، والنصــر، 
ــي  ــة الت ــد العربيّ ــن الجرائ ــا م ــر وغيره ــط، والفج والوس
كانــت ثمــار جهــود شــخصيّة وجماعيـّـة؛ حيــث ال توجــد في 
تشــاد اليــوم إال صحيفــة حكوميـّـة واحــدة فقــط وهــي )إنفــو( 
التــي تصــدر مــن الوكالــة التشــاديّة لألنبــاء )ATP(، وتُعـَـّد 

صحيفــة البروقــري األكثــر توزيعـًـا فــي البــاد. 

خــال ِحقبتَْيــن مــن الزمــن حــدث تحــّول كبيــر فــي الســاحة 

ــى  ــاح الديمقراطــّي عل ــة التشــاديّة، وســاعد االنفت اإلعاميّ
ــّي  ــوُر التقن ــهَم التط ــة، وأَس ــات وطنيّ ــّدة مؤّسس ــاء ع إنش
بفضــل  األجنبيّــة  اإلعــام  بعــض وســائل  فــي وجــود 
خدمــات  تشــاد  فــي  توجــد  كمــا  الصناعيّــة،  األقمــار 
ــل  ــة؛ مث ــة العالميّ ــة والتلفزيونيّ لبعــض المحطــات اإلذاعيّ
إذاعــة فرنســا الدوليّــة، وهيئــة اإلذاعــة البريطانيّــة، وقنــاة 
الجزيــرة، وصــوت أمريــكا، وإذاعــة إفريقيــا رقــم واحــد.

ــة  ــة أبرمــت اتفاقيّ وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن اإلذاعــة الوطنيّ
مــع إذاعــة فرنســا الدوليّــة لبــّث محتويــات األخيــرة، وتُبَــّث 
خدمــات “بــي بــي ســي” العربيـّـة والفرنســية وإذاعــة إفريقيــا 
رقــم واحــد علــى موجــة إف إم، كمــا وقّعــت إذاعــة البيــان 
اتفاقيـّـةَ تعــاوٍن مــع القســم العربــّي إلذاعــة الهيئــة البريطانيـّـة 
علــى أْن تُِعيــد بثّهــا لمــدة 4 ســاعات فــي اليــوم، واختــارت 
إذاعــة صــوت أمريــكا إذاعــة الحريـّـة لتُِعيد بـَـثَّ برامجها في 
تشــاد لمــّدة ســاعة فــي اليــوم. وأّمــا قنــاة الجزيــرة فاختــارت 

إذاعــة جــا إف إم لتُِعيــد بَــّث برامجهــا يوميًّــا 13. 

ــذ  ــا من ًرا ملحوًظ ــوُّ ــة تط ــام الخاّص ــائل اإلع ــهدت وس ش
عــام 1990 حيــث انضّمــت عــّدة صحــف إلــى قائمــة 
الصحــف اليوميّــة التــي كانــت موجــودة فــي ذلــك الوقــت، 
وبعــد الصحافــة المكتوبــة يُاَحــظ ازديــاد عــدد اإلذاعــات 
ــا بعــد يــوم؛ حيــث بلــغ عددهــا أكثــر مــن 80 إذاعــة  يوًم

ــة.  ــة، ودينيّ ــة، وتجاريّ ــة ودوليّ ــة وحكوميّ ــن خاّص بي

وبالتــوازي مــع تزايــد وســائل اإلعــام، بــدأت تظهــر 
ــًرا بعــض الِكيانــات اإلعاميّــة التــي تهــدف إلــى  مؤخَّ
ــن  ــاد الصحفيِّي ــل: اتّح ــا مث ــام عموًم ــاع اإلع ــر قط تطوي
التشــاديِّين  الصحفيِّيــن  ورابطــة   ،)1989( التشــاديِّين 
الناطقيــن بالعربيّــة )2005(، واتّحــاد اإلذاعــات الخاّصــة 
المحترفِيــن،  اإلعاميِّيــن  ونقابــة  تشــاد )2003(،  فــي 
وجمعيّــة ناشــري الصحافــة الخاّصــة، وجمعيّــة تنميــة 
وســائل اإلعــام فــي إفريقيــا، ومركــز التدريــب اإلعامــّي 
ــع  ــة، وتجمُّ ــوز األمريكيّ ــر ني ــة إنت ــع لمنّظم اإلذاعــّي التابِ

أربــاب الصحــف بتشــاد 14. 

12 يوفيدي عبد العزيز حسن، تطّوراإلعام المسموع في تشاد 1990- 2010، ورقة بحثيّة مقدَّمة في مؤتمر الديمقراطيّة والسام والتنميّة بتشاد، أكتوبر2012 

13 يوفيدي، المرجع السابق 

14 عبد هللا عيسى محمد، اللغة العربيّة في وسائل اإلعام التشاديّة، ورقة بحثيّة مقدَّمة في المؤتمر الجامع الخامس حول وضع اللغة العربيّة في تشاد 2018م
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الت تاريخيـّـة ذات صبغة  وقــد عاشــت وســائل اإلعام تحــوُّ
رهــا،  سياســيّة أثّــرت علــى ظهورهــا وانتشــارها وتطوُّ

ــة فــي التالــي:    ويُمِكــن إجمــال تلــك التحــّوالت التاريخيّ

بُعَْيد االستقالل 

تمبلبــاي  األول  الرئيــس  عهــد  فــي  اإلعــام  انحصــر 
ــو التــي كانــت تصــدر  ــة ونشــرة إنف ــى اإلذاعــة الوطنيّ عل
ــة  ــة البّط ــاء )ATP( وصحيف ــاديّة لألنب ــة التش ــن الوكال م
ــار النظــام  ــرة، وكانــت كل هــذه الوســائل تعكــس أخب الثائ
ــف والنشــر  ــة التألي ــه حرك ــن في ــم تك ــت ل ــي وق ــذاك، ف آن

ــذ. ــرة حينئ مزده

وبعــد ســقوط نظــام تمبلبــاي واســتياء العســكر علــى الحكم 
ــرال  ــادة الجن ــوات المســلّحة بقي ــى للق ــس األعل ــر المجل عب
ــال اإلعــام والنشــر، إاّل إّن  ــر ح ــم يتغيَّ ــوم، ل ــس مال فليك
ــل إنجــازات  ــدة ظهــرت لنق ــة عســكريّة جدي ــاك صحيف هن

النظــام العســكرّي.

في عهد حكومة الوحدة الوطنيّة

ــة، انحصــر  ــة االنتقاليّ ــي عهــد حكومــة الوحــدة الوطنيّ وف
ــيّة والحــركات  ــارات السياس ــم التي ــي دع ــة ف دور الصحاف
الثوريّــة المســلَّحة، وظهــر فــي ذلــك الوقــت عــدد مــن 
و”الــدرع”  الخيــر”  “صبــاح  صحيفــة  مثــل  الصحــف 
الشــرعيّة”  “صــوت  إذاعــة  جانــب  إلــى  و”الحقيقــة”، 

الحــّرة”. و”مونــدو” و”وابشــة 

في ظل النظام الدكتاتورّي )1982 - 1990(

لــم تعــرف تشــاد حكًمــا قاِســيًّا كنظــام الرئيــس حســين َهْبــري 
الــذي وصــل إلــى الســلطة فــي العــام 1982 بعد فتــرة طويلة 
مــن الحــروب األهليـّـة فــي ربــوع البــاد، وحينمــا حــّل الفكــر 
األحــادّي والنظــام البوليســّي القمعــّي لــم يتوقَّــع أحــد أْن يكــون 
هنــاك تنــازل فيمــا يتعلَّــق بحريّــة الصحافــة والــرأي، حيــث 
ــاد،  ــون تش ــذاك )تلفزي ــة آن ــام العاّم ــائل اإلع ــت وس ل تحوَّ
وراديــو تشــاد، ونشــرة إنفــو تشــاد، وصحيفــة الوطــن( إلــى 

وســائل دعايــة للســلطة والثنــاء المبالـَـغ فيــه لشــخصيّة رئيــس 
الجمهوريـّـة، ولــم تكــن هنــاك صحــف ووســائل إعــام أُْخَرى 
ــي  ــا ب ــة انجمين ــت صحيف ــس، وكان ــن رأي معاِك ــر ع ِلتُعَبِّ
ــد النظــام  ــدة التــي تنتق ــة الوحي ــدو هــي الوســيلة اإلعاميّ هب
ــي  ــة، ف ــة والثقافيّ ــا االجتماعيّ ــا للقضاي ــص محتواه وتُخّصِ
حيــن كانــت إذاعــة بــرداي هــي صــوت الثــورة حيــث تبــّث 
برامجهــا مــن منطقــة بــرداي المتاِخمــة للحــدود الليبيّة لصالح 

المعاَرضــة السياســيّة والعســكريّة 15. 

في ظّل النظام الديمقراطّي 

فــي األول مــن ديســمبر 1990 اســتطاع الرئيــس إدريــس 
ــي االســتياء علــى الســلطة بعــد فــرار حســين َهبــري  ديبّ
عقــب معــارك ضاريــة بيــن قّواتهمــا، فــكان أّول مــا نطــق 
بــه ديبـّـي فــي بيانــه المقولــة الشــهيرة “لــم آتيكــم بذهــب وال 
فّضــة، جئتكــم بالحّريـّـة”، ومنــذ ذلــك الوقــت شــهدت تشــاد 
ــع  ــاُوِل المواضي ــِة تن ــع بحريّ ــتِقلّة تتمتّ ــة مس ــروز صحاف ب

مــن زوايــا مختلفــة.

األحــزاب  بتأســيس  ديبّــي  ســمح   1992 ينايــر  فــي 
ل مؤتمــر وطنــّي  السياســيّة، وفــي العــام الــذي يليــه أُقِيــم أوَّ
مســتِقّل فــي الفتــرة مــا بيــن 5 ينايــر و17 أبريــل 1993 

ــّي. ــم االنتقال ــة الحك ــرج بوثيق خ

ــي  ــيّة ف ــات رئاس ــت أّول انتخاب ــام 1996 أُْجِريَ ــي الع وف
عهــد اإلنقــاذ، تلتهــا انتخابــات برلمانيّــة عــام 1997، 
حيــث أحــرزت الحركــة الوطنيـّـة لإلنقــاذ )الحــزب الحاكــم( 
أغلبيّــة المقاعــد فــي الجمعيّــة العموميّــة، وفــي أبريــل مــن 

ــة )البرلمــان(. ــة الوطنيّ ــن الجمعيّ ــّم تكوي ــام نفســه ت الع

النشــر  حركــة  وجــدت  الديمقراطــّي  الحكــم  ظــّل  فــي 
إصــدار  فــي  تمثّلــت  الحّريّــة  مــن  مســاحة  والتأليــف 
الصحــف والَمجــّات والكتــب، إاّل أّن هنــاك عوائــق كبيــرة 
ــل  ــاديّة، وتتمثّ ــة التش ــا الصحاف ــرت به ــة وتأثّ ــت قائم ظلّ

ــي: ــق ف ــك العوائ تل

-1 التجربــة الديمقراطيّــة الهّشــة للدولــة عموًمــا، والنظــام 

15 يوفيدي، مرجع سابق 

16 آدم عبد القادر الحاج، مشكات إنتاج البرامج اإلخباريّة التلفزيونيّة بالتطبيق على تلفزيون تشاد، رسالة ماجستير في جامعة أّم درمان اإلساميّة، السنة الدراسية 2008.
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الحاكــم خاّصــة.

ه للمؤسَّسات اإلعاميّة.  -2 ضعف الدعم الماّدّي الموجَّ

-3 قِلّة الكوادر البشريّة المؤهَّلة.
  

ــذه  ــي ه ــهدت ف ــاديّة ش ــة التش ــإّن الصحاف ــك ف ــم ذل ورغ
الحقبــة التاريخيّــة تقدًُّمــا ملحوًظــا بظهــور العديــد مــن 

وســائل اإلعــام المختلفــة:   

ميالد راديو تشاد 

العــام 1956  أُنِشــئَت اإلذاعــة الوطنيّــة التشــاديّة فــي 
بوصفهــا أّول مؤسَّســة إعاميـّـة وطنيـّـة، وكانــت جــزًءا من 
ى فــي ذلــك الوقــت  المحّطــة الكبــرى فــي برازافيــل، وتَُســمَّ

بإذاعــة تشــاد.

ومــع قيــام الثــورة الثقافيـّـة عــام 1972 قام الرئيس األســبق 
فرانســوا تمبلبــاي بتغييــر اســمها إلــى إذاعــة صــوت الثورة 
الثقافيّــة التشــاديّة، واســتمّرت بهــذا االســم إلــى ســقوط 
نظــام تمبلبــاي يــوم 13 أبريــل 1975؛ لتســتعيد اســم 
ــّي الصــادر  ــوم الرئاس ــاديّة بالمرس ــة التش ــة الوطنيّ اإلذاع
عــام 2006 والــذي تــم بموجبــه دمــج اإلذاعــة والتلفزيــون 
تحــت مظلّــة واحــدة، وإعــان تكويــن الهيئــة الوطنيّــة 

ــون.  ــة والتلفزي لإلذاع

تلفزيون تشاد

ــى العاشــر مــن  ــون التشــادّي إل ــخ نشــأة التلفزي يعــود تاري
ديســمبر 1987 أثنــاء انعقــاد قَِمم رؤساء الدول لحوض 
الدول  بين  ما  واللجنة  تشاد  بحيرة  حوض  ولجنة  النيجر 
لدول  الجمركّي  واالتحاد  الساحل  فــي  الجفاف  لمكافحة 
إفريقيا المركزيّة، وذلك لغــرض تغطيــة فعّاليــات الِقَمــم 

ــا.  ــم خطته ــة ودع ــات الحكوم ــس سياس وعك

ــة  ــّي برئاس ــب اإلعام ــع المكت ــون تتب ــت إدارة التلفزي كان
ــذاك يلتقطــون الصــورة  ــة، وكان المشــاهدون آن الجمهوريّ
ويلتقطــون  الشاشــة  عبــر  نــة  الملوَّ غيــر  التلفزيونيــة 

الصــوت عبــر الراديــو علــى الموجــة القصيــرة “إف إم”، 
ــن كان  ــي حي ــة ف ــى البلديّ ــي مبن ــد ف ــتديو يوج وكان االس
ــدة 3  ــّث لم ــى TTT يب ــوار مبن ــي أس ــال ف ــاز اإلرس جه
ســاعات يوميًّــا مــن السادســة مســاء وحتــى التاســعة مســاء 
ــي  ــون ف ــل التلفزي ــم انتق ــام الجمعــة والســبت واألحــد، ث أيّ
العــام 1989 إلــى المبنــى الحاِلــّي فــي حــّي ســفانغالي 16. 

كمــا شــهد هــذا العهــد ظهــور العديــد مــن المؤسســات 
اإلعاميّــة، ســنوردها فــي اآلتــي:

** معلومات انفوجرافيك

 FM 55 إذاعة محليّة
الوطنيّــة  للهيئــة  تابعــة  وإقليميّــة  رئيســيّة  محّطــة   23

Onama البصــرّي   الســمعّي  لإلعــام 
25 محّطة إذاعة وتلفزيون حكوميّة 

5 تلفزيونات 
41 صحيفة ورقيّة 

9  صحف إلكترونيّة

https://bit.ly/2Xa4Dwi 17 عبير القصبي، إدارة التحول الرقمّي، منصة مزن، السعودية
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أّواًل- قائمة أشهر الصحف والمجاّلت التشاديّة: 

1952

1960

1961

1989

1993

1993

1993

1995

1997

2003

2004

2006

2006

2006

2006

2012

2012

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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ثانيا: اإلذاعات العاّمة والدوليّة:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ثالثًــا اإلذاعــات الدوليّــة التــي تبــّث بالشــراكة مــع 
المحليّــة: اإلذاعــات 

FM Liberté

DJAFM

AL-BAYANE

DujilokarFM

Fmloti-koh1

Loti-koh2

RadioBrakos

1

2

3

4

5

6
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رابعًا: إذاعات الجمعيّات والتجّمعات الخاّصة:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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 الفصل الثاني: التحّول الرقمّي
وتأثيراته على الصحافة

المبحث األّول: مفهوم التحّول الرقمّي 
وأشكاله

مــع التســارع الكبيــر الــذي تشــهده جميــع تفاصيــل الحيــاة 
ر التقنــّي المســتمّر، أصبحــت الصحافــة  بســبب التطــوُّ
المســتجّدات  لمواكبــة  كبيــر  ضغــط  أمــام  التشــاديّة 
ــن  ــن م ــا أمك ــم م ــا لتعلُّ ــر منه ــعى الكثي ــة، وس التكنولوجيّ
ــودة  ــع لج ــر والرف ــدف التطوي ــا به ــة وتطبيقه أدوات تقني

األداء وزيــادة معيــار التنافســيّة لديهــا. 

إاّل أّن التغييــر ليــس ســهًا وخصوًصــا بعــد هــذه الســنوات 
ــة واســتخدام األدوات  ــاع الطــُرق التقليديّ ــن اتّب ــة م الطويل
ــن  ــى روتي رو الصحــف عل ــاد محــّرِ ــد اعت الكاســيكيّة؛ فق
وإجــراءات معيَّنــة إلنجــاز العمــل؛ مّمــا أنتــج الكثيــر مــن 
التحّديــات عنــد محاولــة تغييــر ذلــك الواقــع؛ نتيجــة لذلــك 
فقــد أصبــح “التحــّول الرقمــّي” شــغًا شــاِغًا للمؤسَّســات 

ــا للبحــث والدراســة. ــة ومجــااًل مِهمًّ ــة والتقنيّ الصحفيّ

أّواًل- ما التحّول؟

ــّي أشــمل وأعمــق مــن مجــّرد اســتخدام  إّن التحــّول الرقم
ري الصحــف الحاســب اآللــّي واإلنترنــت فــي إنجــاز  محــّرِ
أعمالهــم اليوميّــة، بــل هــو يشــمل عناصــر عــّدة فــي 
ــات  ــدُّد تعريف ــي تع ــا أســهم ف ــو م ــة، وه ــة اإلعاميّ العمليّ
التحــّول الرقمــّي ومفاهيمــه، لكنّنــا ســنقتصر علــى تعريفَْيــن 

ــق. ــب صدي ــد المطل ــي وعب ــر القصب ــا عبي أوردهم

التحــّول الرقمــّي )Digital Transformation( عنــد 
عبيــر القصبــي هــو “اســتخدام المؤسَّســةُ التقنيّــةَ فــي إدارة 
أعمالهــا وخدماتهــا وأنشــطتها وفــي معالجة وتحليــل بياناتها 
وفــي التواصــل بيــن أفرادهــا )بيــن كّلٍ مــن اإلداريِّيــن 

والموّظِفيــن( وفــي أداء تعاماتهــا إلكترونيًّــا بشــكل كامــل، 
والبــد أْن يتــّم كل ذلــك فــي بيئــة تقنيّة/رقميـّـة أمينــة مســتنِدة 

ــة 17.  إلــى قواعــد بيانــات محميّ

أّمــا عنــد عبــد المطلــب فهــو العمليـّـة التــي يتــّم مــن خالهــا 
ــة  ــة التقليديّ ــة مــن بيئتهــا الورقيّ انتقــال المؤسَّســة اإلعاميّ
َوفقًــا لقواعــد االتّصــال التقليديّــة المعروفــة فــي شــكلها 
الورقــّي أو المســموع أو المرئــّي بمــا لهــا مــن خصائــص 
فــي إنتــاج المحتــوى اإلعامــّي التقليــدّي، لتنتقــل المؤسَّســة 
إلــى بيئــة العمــل الرقمّي بمنّصاتــه المختلفة وأنماط رســائله 
ويُقَصــد  واالندماجيّــة.  التفاعليّــة  األبعــاد  ذات  الجديــدة 
ــم  ــص اإلعــام القدي ــن خصائ ــا االســتفادة م ــاج هن باالندم
المكتــوب والمســموع والمرئــّي، لحشــد كّل هــذه الوســائط 
ــوت  ــّص والص ــف الن ــدة تُوّظِ ــة جدي ــي بيئ ــا ف ــل معً لتعم
والصــورة والفيديــو والمؤثـِّـرات المختلفــة فــي بيئــة رقميـّـة. 
وكلّمــا اقتربــت المؤسَّســة مــن تحقيــق هــذه األهــداف تكــون 
قــد اقتربــت مــن بيئــة االندمــاج والتحــّول الرقمــّي الجديــد؛ 
ــة  ــي التفاعليّ ــل ف ــي تتمثّ ــدة للمتلقِّ ــا جدي ــح ذات مزاي لتُصبِ

ــوى الخــاّص 18.  ــاء المحت ــة وبن واآلنِيّ

ثانيا- أشكال التحّول الرقمّي 

ل الرقمــّي أشــكال ودرجــات متعــّددة، وتختلــف  وللتحــوُّ
مؤسَّســة عــن أخــرى فــي طريقــة التحــّول الرقمــّي ودرجته 
حَســب طبيعــة نشــاطها ونــوع التقنيـّـة التــي تســتخدمها، إاّل 
ــر  ــن األكث ــت ضم ــي ُصنِّف ــات الت ــض التقني ــاك بع أّن هن
ــائل اإلعــام  ل وس ــي مجــال تحــوُّ ــا ف ــن غيره ــاًرا م انتش

ــم الرقمــّي، مــن أهمهــا: إلــى العال

إنشاء مواقع إلكترونيّة

فقــد أَْســهَم ظهور شــبكة اإلنترنت وانتشــارها حــول العالم في 
ــن وســائل اإلعــام  بــروز وســيلة نشــر واتّصــال جديــدة، تُمّكِ
مــن التمــدُّد واالنتشــار داخــل أوطانهــا وحــول العالــم، وقــد بدأ 
ل  وجــود اإلعــام بنشــر نســخ شــبيهة بالنســخ الورقيـّـة وتحــوَّ

عــة مــن المواقــع اإللكترونيّة. اليــوم إلــى أشــكال متنّوِ

18 مقابلة شخصية أجراها الباحث مع د. عبد المطلب صديق مكي، نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية سابقا، استاذ الوسائط الرقميّة بكلية االعام جامعة قطر 10 مارس 2020 الدوحة.

https://bit.ly/3d9arf0/ل الرقمّي كيف ولماذا؟، منتدى اسبار 19 عدنان مصطفى البار، التحوُّ
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من إصدار ورقّي إلى فضاء رقمّي 

ــهَم ظهــور وانتشــار وســائل اإلعــام مــن خــال  ــد أَْس وق
المواقــع اإللكترونيّــة فــي عــرض المحتــوى اإلعامــّي 
بأشــكال مكتوبــة ومرئيّــة ومســموعة وبيانــات، كمــا أســهم 
ــا  ــا دع ــر مّم ــن الجماهي ــّددة م ــواع متع ــتهداف أن ــي اس ف
ل إلــى اإلصــدار الرقمــّي  ــة للتحــوُّ بعــض الصحــف الورقيّ
اليومــّي، وفــي المقابــل أنشــأت بعــض المواقــع اإلخباريــة 

ــا.   ــة تابعــة له ــا ومجــّات ورقيّ صحفً

إنشاء صفحات على مواقع التواصل 
االجتماعّي

بعــد انتشــار مواقــع التواصــل االجتماعــّي؛ خاّصــة يوتيوب 
وفيســبوك وتويتــر وإنســتغرام وغيرهــا؛ بــدأت وســائل 
اإلعــام فــي إنشــاء صفحــات خاّصــة بهــا فــي هــذه المواقــع 
التواصليـّـة مــن أجــل الترويــج لمواّدهــا وجــذب قــّراء جــدد، 

وغيــر ذلــك مــن األهــداف المنشــودة.

تطبيقات الهواتف الذكيّة 

ــي  ــتعمااًل ف ــوًرا واس ــة حض ــات الرقميّ ــر التقني ــي أكث وه
الوقــت الحالــّي بفعــل انتشــار الهواتــف المحمولــة والذكيّــة 
حــول العالــم، وتزايُــد اســتهاك الجماهيــر للمحتويــات 
ــا  ــة؛ مّم ــزة الرقميّ ــذه األجه ــر ه ــا عب ــة وغيره اإلعاميّ
دفــع وســائل اإلعــام إلــى إنشــاء تطبيــق خــاص بهــا لهــذه 
الوســيلة الرقميـّـة الحديثــة مــن أجــل بـَـّث محتوياتهــا وتوفير 

ــكّل المســتهلكين.  ــا ل خدماته

الحوسبة السحابيّة
 Cloud computing

وهــي كل المصــادر واألنظمــة الحاســوبيّة المتوافــرة تحــت 
ــات  ــن الخدم ــدًدا م ــر ع ــي تُوفّ ــبكة والت ــر الش ــب عب الطل
ــمل  ــتخدم، وتش ــى المس ــير عل ــة للتيس ــوبيّة المتكامل الحاس
هــذه الخدمــات توفيــر مســاحة لتخزيــن البيانــات وإجــراء 
النْســخ االحتياطــّي والمزامنــة الذاتيّــة، باإلضافــة إلــى 

ــد  ــاّم وإدارة البري ــة للمه ــة وَجْدَول ــة برمجيّ ــدرات معالَج ق
ــد. ــة عــن بع ــّي والطباع اإللكترون

 Internet of Things إنترنت األشياء

وهــي شــبكة مــن األجهــزة الماّديّــة والمْرَكبــات واألجهــزة 
المنزليّــة وغيرهــا مــن األجهــزة اإللكترونيّــة وأجهــزة 
كات واالتّصــال؛  ــر وأجهــزة االستشــعار والمحــّرِ الكمبيوت
ــا  ــات فيم ــاُدل البيان ــال وتب ــزة االتّص ــذه األجه ــتطيع ه تس
ــي هــذه الشــبكة  ــر أّن طبيعــة وجــود اإلعــام ف بينهــا، غي

ــم تتّضــح مامحــه بعــد. ــة ل الرقميّ

ثالثا: مستويات التحّول الرقمّي 

إّن التحّول الرقمّي بشكل عاّم يتّم على ثاثة مستويات:

بــأْن  وذلــك   :Leadership القيــادة مســتوى  علــى 
ــه  ــة ل ــّول وداعم ــذا التح ــة له ــة متبنِّي ــون إدارة المؤسَّس تك

راتــه.  ومتابعــة لتطوُّ

تَدخــل  أْن   :Strategy االســتراتيجيّة علــى مســتوى 
عمليّــةُ التحــّول الرقمــّي فــي ُصْلــب رســالة المؤسَّســة 
اإلعاميـّـة واســتراتيجيّتها التنفيذيـّـة والمســتقبليّة، وينعكــس 
ــّي وواضــح. ــا بشــكل تلقائ ــا ومنتوجاته ــى أهدافه ــك عل ذل

آثــار  تظهــر  أْن   :Culture الثقافــة  مســتوى  علــى 
ــة  ــل المؤسَّســة اإلعاميّ ــى كّل تفاصي ــّي عل التحــّول الرقم
مــن الموّظفيــن وبيئــة العمــل واإلجــراءات والمعاييــر 

والقيــم التــي تتبنّاهــا المؤسَّســة وتعمــل بهــا 19. 

وال شــك فــي أّن طبيعــة أنشــطة المؤّسســات الصحفيّــة 
ــن  ــة ع ــا مختلف ــى قضاي ــادةً عل ــز ع ــي تُرّكِ ــا الت وأعماله
ــاك أّي  ــاِرع المت ــي تُس ــا الت ــات وأعماله ــة المؤسَّس طبيع
ــع قاعــدةَ جماهيرها  تقنيــة جديــدة ترفــع مــن انتشــارها وتُوّسِ

ــة اســتثماراتها. ــم مــن قيم ــق أرباحــا وتُعّظِ ــا تُحقِّ وربّم

ونتيجــة لهــذا االختــاف؛ فــإّن المؤسَّســات الصحفيـّـة تحتاج 

20 عبد المطلب، مرجع سابق )مقابلة( 
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إلــى دراســة عميقــة ألّي تقنيــة قبــل تبنّيهــا، ومحاولــة عــدم 
ركــوب الموجــات التقنيّــة المتســاِرعة مــن دون دراســة 
ــرات  ــذه التغيي ــتضيفها ه ــي س ــة الت ــدة الحقيقيّ ــبَّقة للفائ ُمس

علــى المســتويات المختلفــة التــي ســبق ذكرهــا. 

الرقمــّي،  ل  للتحــوُّ المؤّسســات  حاجــة  مــدى  ولتقييــم 
ولمعرفــة الطريقــة األنســب لتطبيقــه ال بــّد مــن أْن نُجيــب 

علــى األســئلة اآلتيــة:
ــي إدارة  ــرار ف ــاذ الق ــة اتّخ ــد عمليّ ــًدى تعتم ــى أّي م أ. إل
المؤسَّســات علــى إحصــاءات البيانــات ونتائجهــا التــي 

مهــا الحلــول الرقميّــة؟ تُقّدِ

ب. هــل تصــل المؤّسســة إلــى جمهورهــا المســتهَدف عــادةً 
عبــر الشــبكات اإللكترونيّــة الحديثــة وبالصــورة المطلوبــة 

والمخطَّــط لهــا؟

ــّم  ــه يت ــة ل ــواّد صحفيّ ــًوى وم ــه مــن محت م ــا تُقّدِ ج. هــل م
باألســاس بصيغــة إلكترونيّــة، ثــم يتــّم تحويلهــا إلــى صيــغ 
أخــرى تُناســب الوســائل التقليديـّـة؟ أم إّن العكــس هــو الــذي 
ــب  ــدّي ليُناِس ــوى التقلي ــل المحت ــّم تحوي ــث يت ــدث؛ بحي يح

ــت؟ اســتخدامات اإلنترن

د- هــل تمتلــك المؤسَّســات الصحفيّــة صفحــات رســميّة 
ــا  ــد جمهوره ــّي؛ لتزوي ــبكات التواصــل االجتماع ــى ش عل

ــا؟  ــتجّدات آنيًّ بالمس

ــاءات  ــف الكف ــة بتوظي ــات اإلعاميّ ــم المؤّسس ــل تهت ذ- ه
ــّي.   ل الرقم ــوُّ ــتِعّدة للتح ــة والمس ب ــأة والمدرَّ المهيّ

رابعًا: مراحل التحّول الرقمّي

ــى التحــّول  ــة إل ي ــّوع األســاليب المؤّدِ تختلــف الطــُرق وتتن
ــّد أْن  ــة ال ب ــيّة مهّم ــوات أساس ــاك خط ــن هن ــّي، لك الرقم
تمــّر بهــا أّي مؤسَّســة إعاميـّـة راِغبــة فــي التحــّول الرقمــّي 

المنشــود: 

1.  لوجســتيّة: تُعنـَـى بتوافــر البيئــة التحتيـّـة المســاِعدة علــى 
التحــّول الرقمّي. 

ــاعد  ــي تس ــات الت ــر التطبيق ــا تواف ــد به ــة: يُقَص 2 إجرائيّ
علــى التحــّول الرقمــّي، وهــي الوفــاء الــذي يســاعد علــى 

ــا.  ــة وتقديمه ــالة اإلعاميّ ــاج الرس إنت

ــة تشــغيليّة  ــن خطــوات عمليّ ــن المرحلتي ــق مــن هاتي وتنبث
تتمثّــل فــي: 

ــى  ــة عل ــة المختلف ــدات اإلداريّ ــؤولي الوح ــف مس * تعري
التحــّول الرقمــّي ومــا يتضّمنــه مــن إجــراءات ومــا يواجهــه 
ــام  ــي وإلم ل بوع ــوُّ ــة التح ــّم عمليّ ــى تت ــات حتّ ــن تحّدي م

يــن بهــا. تامَّ

قّوتهــا  ونقــاط  اإلعاميّــة  المؤسَّســة  واقــع  دراســة   *
وضعفهــا، وفــرص تطويرهــا وتحســينها، والحلــول التقنيـّـة 
المقتَرحــة المناســبة لذلــك، ووضــع االســتراتيجيّات الُمثْلـَـى 

ــه.  ــّي وآليّات ل الرقم ــوُّ للتح

* توزيــع المســؤوليّات علــى القائميــن بعمليّــة التحــّول 
للتحــّول. إداريّــة  واعتمادهــم مرجعيّــات 

*رســم أهــداف تفصيليـّـة محــدَّدةٍ ووْضــع مراحــل واضحــة 
ــكل  ــّي بش ــق العمل ــة التطبي ــي مرحل ــا ف ــذ واعتماده للتنفي

ــا للمؤّسســة. ــا وأهّميته يته ــب أولّوِ تدريجــَي حَس

ــة وعــن  ــة معيَّن ــة زمنيّ ــب خّط ــق حَس ــي التطبي ــْدء ف * البَ
ــّول. ــة التح ــي عمليّ ــع ف ــراك الجمي ــق إش طري

ــّول  ــة التح ــير عمليّ ــتِمّرة لس ــة المس ــة والمتابع * المراجع
الرقمــّي فــي المؤسَّســة، وقيــاس مــدى فعّاليّــة التقنيــة 
منهــا  المســتخرجة  البيانــات  قــراءة  عبــر  المســتخَدمة 

 .20 وتحليلهــا 

وهنــا يُطــَرح الســؤال عــن صحافــة تشــاد، ومــا إذا كانــت 
ــزال  ــا ال ت ــة أم أنّه الت الرقميّ ــوُّ ــر التح ــي عص ــش ف تعي

ــة. ــة تقليديّ ــل بطريق تعم
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تأثيرات التحّول الرقمّي على الصحافة 
التشاديّة

ــّي،  ل الرقم ــوُّ ــعًا بالتح ــا واِس ــة اهتماًم ــرة الحالي ــهد الفت تش
ــذه  ــال ه ــة خ ــن الصحــف اإللكترونيّ ــدد م ــرز ع ــث ب حي
الســنوات فــي حيــن توقَّفــت مجموعــة مــن الصحــف الورقيّة 
عــن الصــدور بعــد أْن كان الجمهــور فــي وقــت ســابق 
ينتظــر مــا تكتبــه الصحــف أو يُذيعــه الراديــو وتبثـّـه القنــوات 
الفضائيـّـة عــن أحــداث اليوم، بيــد أْن هذه الوســائل اإلعاميّة 
أصبحــت حاليًّــا تنتظــر مــا ســيقوله الجمهــور علــى منّصات 
التواصــل االجتماعــّي بشــأن األحــداث الجاريــة لتتناولــه فــي 

نشــراتها اليوميّــة وإصداراتهــا األســبوعيّة. 

ويمكــن إجمــال أهــّم التحــّوالت التــي تعرفهــا وســائل 
اإلعــام التشــاديّة فــي األمــور التاليــة:

اعتماد أدوات تواصل جديدة
 

ــب تتواصــل  ــت قري ــى وق ــة إل ــت المؤسَّســات الصحفيّ كان
ــة  ــال التقليديّ ــائل االتّص ــق وس ــن طري ــا ع ــع جمهوره م
ــة والرســائل  ــة والمكالمــات الهاتفيّ فقــط؛ كالرســائل الخطيّ
القصيــرة )SMS(، لكــن كّل هــذه الوســائل لــم تعــد قــادرة 
علــى خْلــق مســاحة تشــاُركيّة مــع الجمهــور، ومــع صعــود 
الرقمنــة أضحــت الحاجــة ُمِلّحــة إلــى أدوات تواصــل أكثــر 
قــوة وانتشــاًرا؛ فاتّجهــت معظــم الصحــف التشــاديّة الناطقــة 
بالعربيـّـة منهــا والفرنســيّة إلــى إنشــاء صفحــات إلكترونيـّـة، 
ومجموعــات تفاعليـّـة علــى منّصــات التواصــل االجتماعــّي 
ال ســميا فــي فيســبوك وواتســاب، فــي ســعيٍ لاقتــراب مــن 

الجمهــور أكثــر. 

غرف أخبار ذكيّة 

فــي الســابق كان الصحفــّي عندمــا يذهــب إلــى التغطيــة ال 
بــّد أْن يعــود إلــى صالــة التحريــر لتحريــر الخبــر وتســليمه 
ــوم  ــّي الي ــن الصحف ــر، لك ــس التحري ــم ورئي ــس القس لرئي
لــم يعــد بحاجــة إلــى ممارســة ذلــك الروتيــن التقليــدّي، إْذ 

ــي  ــع الحــدث أو ف ــي موق ــه وهــو ف ي مهاّم ــؤّدِ ــه أْن ي يُمكن
بيتــه، ويرســل المــاّدة عبــر بريــد مؤسَّســته أو بريــد خــاص 
ريــن علــى  بــه أو عبــر مجموعــة تواصــل خاّصــة بالمحّرِ
واتســاب؛ فيُراِجــع رئيــس القســم أو مديــر التحريــر المــواّد 

فــي أّي لحظــة مــن أجــل اعتمادهــا ونشــرها. 

جهود الدولة في مشروع الهجرة الرقميّة 

صــادق البرلمــان علــى قانــون تنظيــم مهنــة الصحافــة 
ــخ 26  ــدة بتاري ــته المنعِق ــي جلس ــّي ف ــام اإللكترون واإلع
 3 يــوم  رســميًّا  عنــه  اإلعــان  وتــّم  نوفمبــر 2018، 
ــا  ــود منه ــّدة بن ــى ع ــون عل ــّص القان ــمبر 2018، ون ديس
ــة  ــر خدم ــك أّن تنش ــن ذل ــّي، م ــر اإللكترون ــروط النش ش
ــا  ــة فــي إطــار مهنــّي محتــًوى إخباريًّ الصحافــة اإللكترونيّ
ــة  ــام غرف ــل أقس ــة داخ ــة تحريريّ ــع لمعالَج ــًا يخض أصي
األخبــار ويعكــس الحالــة الراهنــة ويبتعــد عــن الدعايــة للعنف 
وخطــاب الكراهيــة، ويتضّمــن الوســائط المرئيّة والمســموعة 

ــه باســتمرار 21. ــّم تحديث خ ويت ــؤرَّ ــة، وي والمكتوب
 

وفيمــا يخــّص مشــاركة المســتخدم وتفاعلــه؛ فقــد حــّث 
ــات  ــة المحتوي ــة لمحاَرب ــة مائم ــى وضــع آليّ ــون عل القان
التــي تتضّمــن خطــاب الكراهيــة واإلســاءة لآلخريــن، 
وأشــار إلــى أّن اإلنترنــت ليــس دائــرة للفوضــى بــل تخضع 
نــات اإللكترونيـّـة للقانــون المعمــول بــه فــي  المواقــع والمدوَّ

ــة. ــات كافّ الخدم

كمــا أشــار إلــى أنـّـه يحــّق لــكل جريــدة إلكترونيـّـة أْن تنشــر 
بــدون تصريــح مســبق وإيــداع كفالــة بعــد تقديمهــا البيــان 
ــًدا أّن اإلعــان  ــه فــي هــذا القانــون، مؤّكِ المنصــوص علي
ــي  ــطة مّدع ــّم بواس ــة يت ــدة اإللكترونيّ ــيس الجري ــن تأس ع
الجمهوريــة فــي مــّدة أقصاهــا 15 يوًمــا مــن تاريــخ إصدار 
إيصــال اإلعــان بعــد موافقــة الســلطة العليــا لإلعــام 

الســمعّي البصــرّي 22.   

تأتــي هــذه الخطــوة بعــد ســعي دؤوب مــن وزارة اإلعــام 
ــت  ــذي أعلن ــة ال ــرة الرقميّ ــم مشــروع الهج ــن أجــل دع م

عنــه منــذ ســنوات.

22 هاما، المرجع السابق 

  
23 Research AndMarkets ” Chad - Telecoms, Mobile and Broadband - Statistics and Analyses“3763712 Repo https://bit.ly/2M92Xgf
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التشــاديّة طفــرة  أْن تشــهد الصحافــة  المنتَظــر  ومــن 
ل  ــة نتيجــةَ التحــوُّ ــة الُمقبِل ــرة خــال الســنوات القليل كبي
العمــل  بيئــة  علــى  نفســه  فَــرض  الــذي  الرقمــّي 
الصحفــّي فــي تشــاد؛ حيــث أثّــر هــذا التحــّول ســلبًا 
ــاض  ــة، وانخف ــع الصحــف الورقيّ ــب توزي ــع نَِس بتراج
أجبــر  الــذي  األمــر  المطبوعــة،  النســخ  عــدد  فــي 
ســنوات  بعــد  االندثــار  علــى  الصحــف  مــن  الكثيــر 
ــا بأنمــاط  مــن العمــل والحضــور، وعــادت بعــض منه
ــة  ــي ســوق الصحاف ــار المنافســة ف ــدة لخــوض غم جدي

الرقميّــة.  
      

رات قطاع االتّصاالت            تطوُّ

ــارة  ــي الق ا ف ــدان نمــوًّ ــّل البل ــزال تشــاد واحــدة مــن أق ال ت
اإلفريقيــة نتيجــةَ ســيطرة صــادرات البــاد علــى االقتصــاد 
المحلِّــي، وتأثيــرات النمــّو االقتصــادّي ســلبًا علــى انخفاض 
أســعار الســلعة فــي األســواق الدوليـّـة؛ مّمــا أّدى الــى تفاقــم 
الحكومــة  التــي أجبــرت  األزمــة االقتصاديّــة األخيــرة 
ــف عــاّم فــي البــاد التــي ُعِرفــت  اإلعــان عــن حالــة تقشُّ
ـق  بـــ )16 ميزيــر( بســبب االضطرابــات األمنيّــة وتدفُـّ

ــدان المجــاورة. ــن مــن البل الاجئي

وعلــى الرغــم مــن ظــروف التشــغيل الصعبــة والضرائــب 
الحكوميّــة الباهظــة، فــإّن ســوق االتّصــاالت فــي تشــاد 
ــات للمســتثمرين لتطويــر الخدمــات. ــر بعــض اإلمكانيّ يوفِّ

 Airtelو Tigo Chad اســتثمر المشــغان الرئيســيان
َدْيــن الرئيســيَّين  Chad فــي البنيــة التحتيـّـة وأصبحــا المزّوِ

لخدمــات االتّصــاالت.  

ــة  ــت مجموعــة Millicom International المالك  دخل
 Orange لشــركة تيجــو تشــاد فــي مناقشــات مــع كّلٍ مــن
Group فــي أبريــل 2017 وEconet في أكتوبر بشــأن 
عمليـّـة بيــع محتَملــة، بينمــا أعلنــت Bharti Aircom فــي 
مايــو 2017 أّن تشــاد كانــت واحــدة مــن أســواقها اإلقليميـّـة 

التــي فّكــرت فــي تفريغهــا. 

 Maroc Telecom إلــى   Tigo Chad بيــع  تــم   
ــدة  ــاظ الوح ــن احتف ــم م ــى الرغ ــو 2019 )عل ــي يوني ف
ــى  ــير إل ــا يش ــي(؛ مّم ــت الحال ــي الوق ــة Tigo ف بعام
ــا بــه منــذ عــام  دخــول األخيــر إلــى ســوق أبــدت اهتماًم

.2014
 

ر قطــاع الهاتــف المحمــول بشــكل مّطــرد تحــت   لقــد تطــوَّ
لَْين. تديــر شــركة االتصــاالت الوطنيّة  رعايــة هَذْيــن المشــغِّ
ــة )Sotel Tchad ST( شــبكةَ  ل الخطــوط الثابت ومشــغِّ
 ،Salam Mobile ــل ــاد، مث ــي الب ــة ف ــول الثالث المحم
ــز أساًســا علــى الخدمــات  علــى الرغــم مــن أنّهــا تُرّكِ
 EDGEو GPRS ــة ألنّهــا تعتمــد علــى تقنيــات الصوتيّ
ــط(،  ــة فق ــات المتنقِّل ــات البيان ــر خدم ــا توفي ــي يمكنه )الت
ل ترخيــص للهاتــف المحمــول 3G/ 4G فــي  وُمنِــح أوَّ

ــل2020 23.  ــي أبري ــاد ف الب

مؤشرات البنية الرقميّة       

ــيال(  ــر آر سوش ــن )وي ــادر ع ــث ص ــر حدي ــف تقري كش
ــّي  ــدد اإلجماِل ــام 2020 أّن الع ــر ع ــن يناي ــي األّول م ف
ــدد  ــا ع ــمة، بينم ــون نس ــغ 16.19 ملي ــاد يبل ــّكان تش لس
مســتخدمي اإلنترنــت فــي تشــاد 2,23 مليــون مســتخِدم، 
ولفــت إلــى أّن البيئــة الرقميـّـة شــهدت ارتفاًعــا فــي زيــادة 
ــف )+  ــي تشــاد بـــ 153 أل ــت ف عــدد مســتخَدمي اإلنترن
٪7.4( بيــن عاَمــي 2019 و2020، وأكَّــد أّن نســبة 
نســبة انتشــار اإلنترنــت فــي تشــاد بلغــت ٪14 حتـّـى أّول 

ــر 2020. يناي

شــبكات  مســتخِدمي  عــدد  أّن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
التواصــل االجتماعــّي فــي تشــاد 330 ألــف مســتخِدم 
حتــى ينايــر 2020، وارتفــع عــدد مســتخِدمي وســائل 
236 ألــف  التواصــل االجتماعــّي فــي تشــاد بنســبة 
2020؛  وينايــر   2019 أبريــل  بيــن   )252٪  +(
التواصــل  وســائل  انتشــار  نســبة  بلغــت  حيــث 
 ،2020 ينايــر  فــي   2.0٪ تشــاد  فــي  االجتماعــّي 
مليــون   5.94 إجــراء  تــّم  أنّــه  التقريــر  وأوضــح 

24  ReportWher are Social Media https://bit.ly/3dfOZVH
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 .2020 ينايــر  حتّــى  تشــاد  فــي  محمــول  اتّصــال 
ــبة  ــاد بنس ــي تش ــة ف ــاالت المتنقِّل ــدد االتّص ــع ع وارتف
2019 وكانــون  ينايــر  بيــن   )10٪ ألــف )+   557
ــدد االتصــاالت  ــد كان ع ــر( 2020، وق ــي )يناي الثان
المتنقلــة فــي تشــاد فــي ينايــر 2020 يعــادل 37٪ 

 .24 الســكان  مــن مجمــوع 

سكان تشاد 16.19 مليون نسمة )23%(

مســتخدمو اإلنترنــت فــي تشــاد 2,23 مليــون مســتخدم 
)14%(

مستخدمو الهاتف المحمول 75,5%
الحاسب اآللّي 23,4%

اللوحة الذكيّة 1,1%

مســتخدمو شــبكات التواصــل االجتماعــّي فــي تشــاد 330 
ألــف مســتخِدم )2%(

 
فيســبوك 310,0 ألــف مشــترك                  الذكــور 

%18,0               اإلنــاث 81,7%  
توتيــر    %14,8 ألــف مشــترك                   الذكــور 

%24,3                 اإلنــاث 75,7%
انستجرام   27,0 ألف مشترك

الذكور %23,7                 اإلناث 76,3%

لنكد ان 42,0 ألف مشترك 
الذكور %19,3                  اإلناث  80,7%

يوتيوب  
عــدد مســتخدمي الهاتــف المحمــول 5,94 ماييــن مســتخدم 

)37%(
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الفصل الثالث: الدراسة التطبيقيّة

ملحق االتصال

جدول رقم )1( نوع الفئة 

يُاَحــظ مــن نتائــج جــدول رقــم )1( أّن الغالبيــة مــن أفــراد 
العيِّنــة مــن الذكــور بنســبة %88.5، فــي حيــن أّن نســبة 
اإلنــاث لــم تتعــّد %11.5، وتُظِهــر هــذه النتيجــة أّن الذكور 
ــي تشــاد،  ــّي ف ــل اإلعام ــي الحق ــر وجــوًدا ونشــاًطا ف أكث
وأّن نســبة النســاء فــي المؤسســات اإلعاميـّـة ضئيلــة جــدًّا.

جدول رقم )2( الفئة العمرية

88,5 %

%11,5

100

23

11

26

11.5

61,5%

19,2%

7,7%

100

3

16

5

2

100

45- 36

55 – 46

ــن نتائــج الجــدول رقــم )2( أّن المرتبــة األولــى كانــت  تُبيِّ
مــن نصيــب فئــة “مــن 26 إلــى 35 عامــا” بـــ 16 تكــراًرا 
ونســبة %61,5، والمرتبــة الثانيــة مــن نصيــب “36 إلــى 
ــة  ــبة %19,2، والمرتب ــرارات ونس ــا” بـــ 5 تك 45 عام
الثالثــة مــن نصيــب “أقــل مــن 25 عامــا” بـــ 3 تكــرارات 

ونســبة %11.5، والمرتبــة الرابعــة مــن نصيــب “46 
إلــى 55 عامــا” بتكراَرْيــن ونســبة %7,7. وياحــظ مــن 
ــن أعمارهــم ال  ــة مــن الشــباب مّم ــة العيّن ــج أّن غالبي النتائ
تتجــاوز 35 عامــا بـــ 19 تكــرارا ونســبة %73 وأّن عــدد 

المســنين قليــل جــدًّا بنســبة 7.7%.

جدول رقم )3( المستوى األكاديمّي
 

50 %

50 %

100

13

13

26

ــاويًا  ــاك تس ــم )3( أّن هن ــدول رق ــج الج ــن نتائ ــظ م ياح
ــة بـــ 13  ــراد العيّن ــدى أف ــي نســبة المســتوى التعليمــي ل ف
تكــراًرا ونســبة %50 لــكّلٍ مــن فِئَتَــي “جامعــّي” و“فــوق 

ــّي”. الجامع

جدول رقم )4( جهة العمل 

26.3%

18.4%

7,9%

5,3%

13,2%

26,3%

100

11

7

3

2

5

11

26

ــن نتائــج الجــدول رقــم )4( أّن المرتبــة األولــى كانــت  تُبيِّ
ــة” بـــ 11  ــة” و”إذاع ــة ورقيّ ــي “صحاف ــب فِئَتَ ــن نصي م
تكــراًرا ونســبة  %26,3 لــكّلٍ منهمــا، وفي المرتبــة الثانية 
“موقــع إلكترونــي” بـــ 7 تكــرارات ونســبة %18.4، وفــي 
المرتبــة الرابعــة “قنــاة تلفزيونيــة” بـــ5  تكــرارات ونســبة 
%13.2، وفــي الخامســة “مجلــة” بـــ 3 تكــرارات ونســبة 
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%7,9،  وفــي السادســة األخيــرة “وكالــة أنبــاء” بتكراَرْين 
ونســبة 5,3%.

ــن  ــن العاملي ــن م ــب المبحوثي ــج أّن أغل ــن النتائ ــظ م ياح
فــي الصحافــة التقليديّــة بنســبة %81.6، فــي حيــن أّن 
ــبتهم  ــاوز نس ــّي ال تتج ــي اإلعــام الرقم ــون ف ــن يعلم الذي

.18.4%

جدول رقم 5 الصفة

%15.4

%15.4

%3,8

%15.4

26,9 %

11,5 %

%11,5

100

4

4

1

4

7

3

3
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تكشــف نتائــج الجــدول رقــم )5( أنّــه حــّل فــي الرتبــة 
ر” بـــ 7 تكــرارات ونســبة %26.9، وفــي  األولــى “محــّرِ
المرتبــة الثانيــة حــّل كلٌّ مــن “مديــر عــاّم” ورئيــس تحرير” 
ــي  ــبة %15.4، وف ــرارات ونس ــم” بـــ 4 تك ــس قس ورئي
المرتبــة الثالثــة كلٌّ مــن “مخــرج” و”تقنــّي” بـــ 3 تكــرارات 
ونســبة %11.3، وفــي المرتبــة الرابعة “ســكرتير تحرير” 
بتكــرار واحــد ونســبة %3.8. وتكشــف النتائــج أّن نصــف 
ــاّم،  ــر ع ــة )مدي ــؤوليّات إداريّ ــغلون مس ــة يش ــراد العيّن أف
ــس  ــى “رئي ــة إل ــر( إضاف ــكرتير تحري ــر، س ــس تحري رئي
رون الرتبــة  قســم” بنســبة %50، فــي حيــن احتــّل المحــّرِ

األولــى مــن النســبة الباقيــة بنســبة 26.9%.

جدول رقم )6( هامش الحّريّة 

26.9 %

23.2 %

34.6 %

15.4 %

7

6

9

4

توّضــح نتائــج الجــدول رقــم )6( أّن المرتبــة األولــى كانــت 
ــا” بـــ 9 تكــرارات  ــى حــّدٍ م ــق إل ــة “مواف ــب فئ مــن نصي
ونســبة %34,6، بينمــا حــازت فئــة “موافــق بشــّدة” علــى 
المرتبــة الثانيــة بـ 7 تكرارات ونســبة %26,9، وأحرزت 
فئــة “موافــق” علــى المرتبــة الثالثــة بـــ 6 تكــرارات ونســبة 
%23,1، وفئــة “غيــر موافــق” علــى المرتبــة األخيــرة بـــ 
4 تكــرارات ونســبة %4,15. نســتخلص مــن هــذه النتائــج 
ــوق  ــا ف ــا فم ــى حــّدٍ م ــون إل ــة يوافق ــراد العيّن أّن معظــم أف
علــى العبــارة )أّن هامــش الحّريّــة المتوافــر غيــر كاٍف 

للمعالجــة الصحفيـّـة( بـــ 24 تكــراًرا وبنســبة 84.6%.

جدول رقم )7( تقييد السلطات 

23.1 %

42.3 %

15.4 %

19.2 %

100 %

6

11

4

5
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تُبيـِّـن نتائــج الجــدول رقــم 7 أّن الرتبــة األولــى كانــت لمــن 
يوافقــون فقــط )أوافــق( بـــ 11 تكــرارا ونســبة 42,3%، 
تكــرارات   6 بـــ  بشــدة”  “موافــق  لـــ  الثانيــة  والمرتبــة 
ونســبة %23.1، والرتبــة الثالثــة لـــ “غيــر موافــق” بـــ 5 
تكــرارات ونســبة %19,2، والرابعــة لـ”موافــق إلــى حــّدٍ 
ــج  ــبة %15.4. وتكشــف النتائ ــرارات ونس ــا” بـــ 4 تك م
ــى  ــوق عل ــا ف ــا فم ــّدٍ م ــى ح ــون إل ــة يوافق ــة العيّن أّن غالبي
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ــد الصحافــة لخدمــة سياســاتها ودعــم  عبــارة )الحكومــة تُقيِّ
انجازاتهــا( بـــ 21 تكــراًرا ونســبة )%80,8وأّن أقليّــة 

ــرارات ونســبة 19.2%. ــارة بـــ 5 تك ــض العب ترف

ل الحكومّي وتطلُّعات الصحافة  جدول رقم )8( التدخُّ

30.8 %

26.9 %

23.1 %

19.2 %

100 %

8

7

8

5
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أظهــرت نتائــج الجــدول رقــم 8 أّن الرتبــة األولــى كانــت 
ــبة 30,8%،  ــرارات ونس ــدة” بـــ 8 تك ــق بش ــة “مواف لفئ
والرتبــة الثانيــة لفئــة “موافــق فقــط” بـــ 7 تكــرارات ونســبة 
بـــ 6  لفئــة “إلــى حــّدٍ مــا”  الثالثــة  %26.9، والرتبــة 
تكــرارات ونســبة %23,1، والرتبــة األخيــرة لفئــة “غيــر 
ــذه  ــير ه ــبة %19,2، وتش ــرارات ونس ــق” بـــ 5 تك مواف
ــى حــّدٍ مــا فمــا فــوق  ــون إل ــة يوافق ــى أّن الغالبيّ ــج إل النتائ
علــى العبــارة )التدخــل الحكومــي يقيِّــد تطلُّعــات الصحافــة( 
ــل الحكومــة فــي وســائل  ــد تدخُّ بنســبة %80.8، مّمــا يؤّكِ

ــا. ــاتها ومصالحه ــة سياس ــاديّة لخدم اإلعــام التش

جدول رقم )9( الدعم الحكومّي 
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15.4 %

3.8 %

100 %
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تكشــف نتائــج الجــدول رقــم 9 أّن أفــراد العيّنــة الذيــن 
المقــدَّم  يوافقــون فقــط )موافــق( علــى عبــارة “الدعــم 

للصحافــة غيــر كاٍف لتســيير العمــل” هــم األكثريّــة بـــ 11 
تكــراًرا ونســبة %42,3، فــي حيــن أبــدت المجموعــة 
 10 بـــ  بشــدة(  )موافــق  بشــّدة  موافقتهــا  عــن  الثانيــة 
تكــرارات ونســبة %38.5، أّمــا المجموعــة الثالثــة فأكَّــدت 
“موافقتهــا إلــى حــّدٍ مــا” بـــ 4 تكــرارات ونســبة 15,4%، 
لت تكــراًرا واحــًدا بعــدم موافقتها  والمجموعــة الرابعــة ســجَّ
علــى العبــارة المذكــورة بنســبة % 3,8، وهــي تمثِّــل 
األقليـّـة. ويُاَحــظ مــن النتائــج أّن غالبيـّـة كبيــرة مــن أفــراد 
العيّنــة يوافقــون علــى العبــارة “إلــى حــّدٍ مــا فمــا فــوق” بـــ 

25 تكــرارات ونســبة 96.2%.

جدول رقم )10( آليّات اتّخاذ القرارات
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ــة  ــة العيّن ــم 10 أّن غالبي ــج هــذا الجــدول رق ــا نتائ ــن لن تُبيِّ
يعتمــدون فــي إدارة شــؤونهم على قــرارات المديرين بـ 16 
تكــراًرا ونســبة 61.1% ثــم َوفــق “ردود أفعــال للجمهور” 
بـــ 8 تكرارات ونســبة %8.3، ثّم “اإلحصــاءات والبيانات 
التــي تقّدمهــا الحلــول الرقميـّـة” بتكراَرْيــن ونســبة 7,7%. 
ــزال يســير  ــج أّن اإلعــام التشــادّي ال ي ــذه النتائ ــن ه وتُبيِّ
ــور  ــا الجمه ــي يعرفه الت الت ــوُّ ــم بالتح ــوق وال يهتّ ــن ف م

وشــبكة اإلنترنــت.

جدول رقم )11( الحضور الرقمّي 

61.5 %

38.5 %
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ياحــظ فــي نتائــج الجــدول رقــم 11 أّن معظــم المؤّسســات 
المبحوثــة تمتلــك مواقــع إلكترونيّــة بـــ 16 تكــراًرا ونســبة 
ــة التــي  %61,1، فــي حيــن جــاءت المؤسَّســات اإلعاميّ
ونســبة  تكــرارات   10 بـــ  ـا  إلكترونيًـّ موقعًــا  تمتلــك  ال 
أّن وســائل اإلعــام  النتيجــة  %38,5. وتوّضــح هــذه 
ــة والجديــدة تواكــب التحــّول الرقمــّي بنســبة قريبــة  التقليديّ
أّن  النتيجــة  هــذه  وتوّضــح   ،)61.1%( الثلثَْيــن  مــن 
ــكاليّة تداخــل  ــر إش ــا يثي ــا؛ مّم ــًرا بينهم ــًا كبي ــاك تداخ هن
المصطلحــات والمفاهيــم بيــن اإلعــام التقليــدّي واإلعــام 

ــد. الجدي

جدول رقم )12( التواصل االجتماعّي 

اإلعــام  أّن وســائل   12 الجــدول رقــم  نتائــج  تكشــف 
ــّي بـــ 23  ــات التواصــل االجتماع ــتغل منّص ــاديّة تس التش
ــم تســتغل  ــة ل ــن أّن أقلّيّ تكــراًرا ونســبة 88.5%، فــي حي
ــبة 11,5%. ــرارات ونس ــُد بـــ 3 تك ــات بَْع ــك المنّص تل

جدول رقم )13( مستوى استخدام األدوات الرقميّة 
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100 %
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يُاَحــظ فــي الجــدول رقــم 13 أّن معظــم المؤسَّســات 
الصحفيـّـة المبحوثــة تســتخدم األدوات التقليديـّـة فــي صناعة 
المحتــوى اإلعامــّي بـــ 19 تكــراًرا ونســبة 73,1%، 
ــي  ــة ف ــتعمال األدوات الرقميّ ــن باس ي ــن أّن المهتّمِ ــي حي ف

88.5 %
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إنتــاج المحتــوى اإلعامــّي قليلــون بـــ 7 تكــرارات ونســبة 
%26,9. ويســتنتج مــن هــذه النتيجــة أنّــه رغــم َكــْون 
%88.5 مــن وســائل اإلعــام التشــاديّة تســتعمل منّصــات 
التواصــل وأّن %61.1 منهــا لديهــا مواقــع إلكترونيّــة، 
ــة بنســبة  ــة تقليديّ ــج بعقليّ فــإّن هــذه المؤسَّســت ال تــزال تُنتِ
%73.1؛ األمــر الــذي يشــير إلــى أهّميـّـة االهتمــام بتطوير 

ــدة. ــة الجدي ــق التحــّوالت الرقميّ ــم باالتّصــال َوف القائ

جدول رقم )14( التدريب على اإلنتاج
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ــن  ــج الجــدول 14 أّن معظــم الصحفيِّي ــن نتائ نســتخلص م
لــم يتلَقـّـوا دورات تدريبيـّـة علــى اســتخدام األجهــزة الرقميـّـة 
وصناعــة المحتــوى بـــ 16 تكــراًرا ونســبة %61,5، فــي 
ــا  ــى تدريبً مقابــل 10 تكــرارات ونســبة %38,5 لَمــن تلقَّ
ــر أّن ضعــف التدريــب أّدى  ــى هــذه األجهــزة؛ مــا يُفّسِ عل
إلــى االعتمــاد علــى األدوات التقليديـّـة فــي إنتــاج المحتوى، 

فضــًا عــن االســتفادة مــن أدوات الثــورة الرقميّــة.

جدول رقم )15( أسباب تراجع مستوى المقروئيّة

34.6 %

15.4 %

34.6 %

11.5 %

3.8 %

100 %
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ــد  ــّي الجدي ــلوك االتصال ــدول 15 أّن الس ــج الج ــت نتائ بيّن
للجمهــور وضعــف التمويــل، أهــّم األســباب التــي أّدت إلــى 
تراجــع مســتوى المقروئيـّـة فــي تشــاد بـــ 18 تكراًرا ونســبة 
69.2 %، تاهمــا ضعــف التمويــل ثالــث األســباب بـــ 4 
تكــرارات ونســبة %15.4، وتَمثَّــل الســبب الربــع حَســب 
المبحوثيــن فــي غيــاب الــكادر البشــرّي المؤهَّــل بـــ 3 
تكــرارات ونســبة %11،5؛ أّمــا الســبب الخامــس واألخيــر 

فاْختُِصــر فــي التهميــش بتكــرار واحــد ونســبة 3,8%. 

تشــير هــذه النتائــج إلــى أّن الســلوك البشــرّي عامــل مهــّم، 
والتمويــل ركيــزة أساســيّة لســير العمــل.

جدول رقم )16( االعتقاالت التعسُِّفيّة
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ــت  ــى كان ــة األول ــم 16 أّن المرتب ــج الجــدول رق ــن نتائ تُبيِّ
لصالــح فريــق “موافــق بشــّدة” بـــ 9 تكــرارات بنســبة 
ــط” بـــ 8  ــق فق ــق “مواف ــة لفري ــة الثاني %34,6، والمرتب
لفريــق  الثالثــة  والمرتبــة  ونســبة 30,8%،  تكــرارات 
“غيــر موافــق” بـــ 5 تكــرارات ونســبة%19,2، والمرتبــة 
الرابعــة واألخيــرة لفريــق “إلــى حــّدٍ مــا” بـــ 4 تكــرارات 
ونســبة %15,4. نســتنتج مــن نتائــج هــذا الجــدول أّن 
تجــاه  الســلطة  قمعيّــة  ــدون  يؤّكِ العيّنــة  أفــراد  غالبيــة 
الصحفيِّيــن، مــن “إلــى حــد مــا” فمــا فــوق بـــ 21 تكــراًرا 
ــر إنتهــاك حّريّــة  ونســبة %80.8، وهــذا الســلوك يفّسِ

ــر. التعبي

جدول رقم )17( التيار الكهربائّي 
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يُاَحــظ فــي نتائــج هــذا الجــدول رقــم 17 أّن الغالبيــة مــن 
نصيــب فئــة “أحيانــا” بـــ 20 تكــراًرا ونســبة76,9%، 
ــة “نعــم” بـــ 4 تكــرارات  ــي فئ وجــاءت فــي المركــز الثان
ونســبة %15,1، وبالمركــز الثالــث واألخيــر جــاءت فئــة 

“ال” بتكراَرْيــن ونســبة 7,7%.

تجــدر اإلشــارة إلــى أّن الغالبيـّـة بنســبة %92.3 موافقــون 
ًدا  علــى العبــارة )عــدم اســتقرار التيــار الكهربائــّي يُعـَـّد مهــّدٍ
لســير عمــل الصحافــة(؛ وهــي نتيحــة تقــود إلــى ضــرورة 
ر  العمــل علــى اســتقرار التيــار الكهربائــّي لدفــع عجلــة تطوُّ

الصحافة.

جدول رقم )18( تقييم مستوى شبكة اإلنترنت 
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تُبيِّــن نتائــج الجــدول رقــم 18 أّن المركــز األول مــن 
نصيــب “موافــق بشــّدة “ بـــ 16 تكراًرا، ونســبة 61.5%، 
ــط بـــ 8  ــق” فق ــة “مواف ــب فئ ــن نصي ــي م ــز الثان والمرك
تكــرارات ونســبة %30.8، والمركــز الثالــث مــن نصيــب 
فئــة” إلــى حــّدٍ مــا “بتكراَريــن ونســبة %7.7، أَمــا المركــز 
ــل فــي فئــة” غيــر موافــق” بصفــر  الثالــث واألخيــر المتمثِّ
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تكــرار ونســبة %0. يســتخلص مــن هــذه النتائــج أّن جميــع 
أفــراد العيّنــة يوافقــون علــى أّن اإلنترنــت يُعَــّد عاِمــًا 
أساِســيًّا فــي عمليـّـة التحــّول الرقمــّي بـــ 26 تكــراًرا ونســبة 
بلغــت %100، وبالرغــم مــن امتــاك بعــض المؤّسســات 
مواقــع إلكترونيّــة، إال أنّهــا ال تفيــد فــي ظــّل ضعــف 

ــت. الشــبكة، وغــاء اإلنترن

جدول رقم )19( المستوى التكوينّي 
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ياحــظ فــي نتائــج الجــدول رقــم 19 أّن فئــة موافــق فقــط 
شــّكلت 10 تكــرارات، ونســبة %38,5 وهــي أعلــى 
نســبة، فيمــا شــّكلت فئــة “موافــق بشــّدة” 9 تكــرارات 
ونســبة %34,6 وفئــة “إلــى حــّدٍ مــا” شــّكلت 7 تكــرارات 
ل أيّــة  ونســبة %26.9. أّمــا فئــة “غيــر موافــق” فلــم تشــّكِ

نســبة. 

تبقــى اإلشــارة إلــى أّن جميــع أفــراد العيّنــة يوافقــون علــى 
ــة، بـــ  ــة فــي الكلِّيّــات اإلعاميّ ــج التعليميّ ــف المناه ضع
ــك ضــرورةَ  26 تكــراًرا، ونســبة %100، ويســتدعي ذل
ــات العصــر. ــق متطلّب ــا َوْف ــج، وتطويره ــة المناه مراجع

 
ملحق الجمهور

ح نوع العيّنة جدول رقم )1( يوّضِ
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ــراد  ــن أف ــة م ــم )1( أّن الغالبيّ ــدول رق ــج الج ــح نتائ توّضِ
ــبة 81.5%،  ــراًرا ونس ــور بـــ 163 تك ــن الذك ــة م العين
ــة مــن اإلنــاث بـــ 37 تكــراًرا ونســبة 18.5%،  وأّن البقيّ
وتُظِهــر هــذه النتيجــة أّن الذكــور أكثــر حضــوًرا فــي الرأي 
العــاّم التشــادّي وأكثــر تفاعــًا مــع االســتبيانات واألحــداث 

ــا.  والقضاي

ح الفئة العمريّة للعيّنة  جدول رقم )2( يوّضِ
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ــن نتائــج الجــدول رقــم )2( أّن المرتبــة األولــى كانــت  تُبيِّ
ــراًرا  ــا” بـــ 93 تك ــن 25 عاًم ــّل م ــة “أق ــب فئ ــن نصي م
ونســبة %46.5، والمرتبــة الثانيــة مــن نصيــب “مــن 26 
إلــى 35 عاًمــا” بـــ 92 تكــرارا ونســبة %46، والمرتبــة 
الثالثــة مــن نصيــب “36 إلــى 45 عامــا” بـــ 14 تكــراًرا 
ونســبة %7، والمرتبــة الرابعــة لفئــة “55-46” بتكــرارا 

واحــد ونســبة 0.5%. 

يُاَحــظ مــن النتائــج أّن %92.5 مــن الــرأي العام التشــادّي 
مــن الشــباب ِمّمــن ال تتجــاوز أعمارهــم 45 عاًمــا، األمــر 
ل الرقمــّي، علــى عكــس  الــذي يــدّل علــى مواكبتهــم للتحــوُّ
فئــة المســنِّين مّمــن تتجــاوز “أكثــر مــن 56 عاًمــا” والذيــن 
ــى  ــدّل عل ــا ي ــّي مّم ــي االســتبيان اإللكترون ــم يشــاركوا ف ل
ل الرقمــّي الــذي يجــري حولهــم.  أنّهــم غيــر متابعيــن للتحــوُّ
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جدول رقم )3( يوّضح المستوى التعليمّي للعيّنة

200100

يُاَحــظ مــن نتائــج الجــدول رقــم 3 أّن فئــة المســتوى 
“الجامعــّي” هــي األولــى بـ 123 تكراًرا ونســبة 61.5%، 
فــي حيــن حلـّـت فئــة “فــوق الجامعــّي” ثانيــةً بـــ 61 تكــرارا 
بـــ 16  ثالثــة  فئــة “ثانــوّي”  ونســبة %30.5، وحلّــت 

ــبة 8%. ــراًرا ونس تك

ــة مــع وســائل  ــم )4( يوّضــح تعاطــي العيّن جــدول رق
اإلعــالم 
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تُظِهــر نتائــج الجــدول رقــم 4 أّن فئــة “أحيانـًـا” جــاءت فــي 
المركــز األول بـــ 100 تكــرار ونســبة %50 وجــاءت 
ــبة  ــراًرا ونس ــم” بـــ 57 تك ــة “نع ــي فئ ــز الثان ــي المرك ف
%28,5، وفــي المركــز الثالــث فئــة “ال” بـــ 43 تكــراًرا 
بنســبة %21.5. تشــير النتائــج إلــى أّن نصــف العيّنــة 
ــة والضــرورة،  ــد الحاج ــاديّة عن ــف التش ــون الصح يطالع
ــن  ــا، وأّن م ــة لديه ــتوى المقروئيّ ــع مس ــت تراج ــا يُثبِ مّم

ــث. ــوا الثل ــم يبلغ ــذه الصحــف ل ــرؤون ه يق

جــدول رقــم )6( يوّضــح أســباب تراجــع مســتوى 
المقروئيّــة 

12.4 %

8.4 %

20 %

59.1 %

100 %

28 

19 

45 

133 

200

كشــفت نتائــج الجــدول رقــم 5 أّن األســباب التــي أّدت إلــى 
ــة فــي تشــاد، تمثّلــت فــي هجــرة  تراجــع مســتوى المقروئيّ
الجمهــور نحــو “صحافــة اإلنترنــت” بـــ 133 تكــراًرا 
فــي “غــاء  تمثّــل  الثانــي  والســبب   ،59.1% ونســبة 
فيمــا  ونســبة 20%،  تكــراًرا   45 بـــ  أســعارالصحف” 
ــراًرا  ــدة” بـــ 28 تك ــي “عــدم الفائ ــث ف ــل الســبب الثال تمثّ
ونســبة %12,4، والســبب األخيــر تمثـّـل فــي “عــدم وجــود 
الوقــت” بـــ 19 تكــراًرا ونســبة%8,4، مّمــا يوّضــح تغييــر 
ــي  ــت، ويقتض ــة اإلنترن ــره بصحاف ــور وتأثّ ــاط الجمه أنم
ــى الوســيط  ــدّي إل َل مــن الوســيط التقلي ــك األمــر التحــوُّ ذل

ــث. ــّي الحدي الرقم
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أظهــرت نتائــج الجــدول رقــم 6 أّن صحيفة انجمينــا الجديدة جدول رقم )7( يوّضح الصحف األكثر انتشاًرا 
مــن أكثــر الصحــف نشــاًطا وانتشــاًرا مــن بيــن الصحــف 
الورقيـّـة العربيـّـة بـــ 73 تكــراًرا ونســبة %10,8، وجاءت 
صحيفــة الســام فــي المرتبــة الثانيــة بـــ 39 تكــراًرا ونســبة 
%8,5، وفــي المرتبــة الثالثــة نشــرة “انفــو” التــي تصــدر 
ونســبة  تكــراًرا   37 بـــ  التشــاديّة  األنبــاء  وكالــة  عــن 
ــة فأحــرز  ــة الصحــف اإللكترونيّ ــي قائم ــا ف %5,55، أّم
ــبة  ــراًرا ونس ــز األّول  بـــ 38 تك ــم” المرك ــع “ال ليك موق
%6,5، وأحــرز المركــز الثانــي موقــع “الوحــدة انفــو” بـــ 
ــث  ــز الثال ــي المرك ــاء ف ــراًرا ونســبة %6,4، وج 31 تك

موقــع Le sahel بـــ 24 تكــراًرا ونســبة 6,3%. 

جدول رقم )7( القّوة الشرائيّة للصحف 
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يُاَحــظ فــي نتائــج الجــدول رقــم 7 أّن معظــم أفــراد العيّنــة 
ــد الحاجــة والضــرورة” بـــ 131  يشــترون الصحــف “عن
تكــراًرا، ونســبة %65,5، وتأتــي الفئــة التــي تشــتري 
“مــّرة فــي األســبوع” ثانيــةً بـــ 40 تكــراًرا ونســبة 20%، 
ــي تشــتري الصحــف بشــكل يومــّي فجــاءت  ــة الت ــا الفئ أّم
ــة  ــة الرابع ــبة %10,5، والفئ ــراًرا ونس ــة بـــ 21 تك ثالث
واألخيــرة هــي التــي تشــتري الصحــف “مــّرة واحــدة فــي 
ــن  ــتخلص م ــبة %4، ويس ــرارات ونس ــهر” بـــ 8 تك الش
نتائــج هــذا الجــدول أّن الجمهــور لــم يعــد بحاجــة إلــى 

ــة.  ــه مــع التقني ــد تكيُّف ــة بع صحاف
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جــدول رقــم )8( قــدرة الصحافــة التشــاديّة علــى قيــادة 
ــرأي العاّم  ال
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تُبيِّــن نتائــج الجــدول 8 أّن الرتبــة األولــى كانــت لفئــة 
“موافــق إلــى حــّدٍ ما” بـــ 105 تكرارات ونســبة 52,5%، 
والرتبــة الثانيــة لفئــة “غيــر موافــق” بـــ 57 تكــراًرا ونســبة 
%28,5، والرتبــة الثالثــة لفئــة “موافــق” بـــ 31 تكــراًرا 
ونســبة %15,5، والرتبــة الرابعــة لفئــة “موافــق بشــّدة” بـــ 

7 تكــرارات ونســبة 3,5%.

نســتنتج مــن النتائــج أّن غالبيّــة الــرأي العــاّم التشــادّي 
يوافقــون علــى عبــارة )الصحافــة التشــاديّة غنيـّـة مــن حيــث 
الموضوعــات( لحــّدٍ مــا فمــا فــوق بـــ 143 تكــراًرا ونســبة 
%71,5، ويــدّل ذلــك علــى تقديــر التشــاديِّين ألهّميّــة 

ــم. ــي حياته اإلعــام ودوره ف

ــة  ــة الورقيّ ــود الصحاف ــح صم ــم )9( يوّض جــدول رق
ــة  أمــام الرقميّ
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ــى  ــة األول ــم 9 أّن المرتب ــدول رق ــج الج ــي نتائ ــظ ف يُاَح
كانــت لفئــة “غيــر موافــق” بـــ 92 تكــراًرا ونســبة 46%، 

والمرتبــة الثانيــة لفئــة “الــى حــّدٍ مــا” بـــ 74 تكراًرا ونســبة 
%37، والمرتبــة الثالثــة لفئــة “موافــق” فقط بـــ 31 تكراًرا 
ونســبة %15,5، والمرتبــة الرابعــة لفئــة “موافــق بشــّدة” 
بـــ 3 تكــرارات ونســبة %1,5. نســتخلص أّن %54 مــن 
الــرأي العــاّم التشــادّي يوافقــون علــى أّن الصحافــة الورقيـّـة 
م معلومــات وتحليــات أعمــق مــن غيرهــا،  ــّدِ التشــاديّة تُق
ــة مــا زالــت صامــدة  ــير إلــى أّن الصحافــة الورقيّ ــا يُِش مّم

أمــام صحافــة اإلنترنــت.

جــدول رقــم )10( تأثيــرات التحــّول الرقمــّي علــى 
الصحــف
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ســتنتج مــن نتائــج الجــدول رقــم 10 أّن %89.5 مــن 
الــرأي العــاّم “موافــق إلــى حــّدٍ مــا” فمــا فــوق علــى عبــارة 
ــة(  ــة الصحــف الورقيّ ــل مــن مقروئيّ ــّي قل )التحــّول الرقم
ــد  ــا يُؤّكِ ــارة، مّم فــي مقابــل %10,5 يرفضــون تلــك العب
ــّي  ــل اإلعام ــى العم ــّي عل ــّول الرقم ــى اســتحواذ التح عل

ــاط الجمهــور. ــى أنم التشــادّي وعل

ــى  ــّي عل ــم )11( انعكاســات التحــّول الرقم جــدول رق
ــة  ــون الصحاف مضم
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ــت  ــى كان ــة األول ــم 11 أّن المرتب ــي الجــدول رق ــظ ف يُاّح
مــن نصيــب فئــة “موافــق” بـــ 78 تكــراًرا ونســبة 39%، 
ــة “موافــق بشــدة بـــ 54  ــة مــن نصيــب فئ ــة الثاني والمرتب
تكــراًرا ونســبة %27، والمرتبــة الثالثــة لـــ “غيــر موافــق” 
بـــ 38 تكــراًرا ونســبة %19، والمرتبــة الرابعــة لفئة “إلى 
حــّدٍ مــا” بـــ 30 تكــراًرا ونســبة %15. يســتخلص مــن هذه 
النتائــج أّن %81 مــن أفــراد العيّنــة “موافــق إلــى حــّدٍ مــا” 
فمــا فــوق علــى أّن )التحــّول الرقمــّي انعكــس إيجابًــا علــى 
ــة التحــّول  ــر أهّميّ ــة(، مّمــا يُفّسِ مضمــون الصحــف الورقيّ
الرقمــّي فــي توفيــر معلومــات ومــواّد إعاميّــة تُشــبِع 

احتياجــات الجمهــور.

ــاء القاعــدة  ــّي، وبن ــم )12( التحــّول الرقم جــدول رق
ــة  الجماهيريّ
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تُبيِّــن نتائــج الجــدول رقــم 12 أّن فئــة “إلــى حــد مــا” 
أحــرزت المركــز األول بـــ 73 تكــراًرا ونســبة 36,5%، 
وفئــة “غيــر موافــق” المركــز الثانــي بـــ 64 تكراًرا ونســبة 
ــراًرا  ــث بـــ 49 تك ــز الثال ــق” المرك ــة “مواف %32، وفئ
ونســبة %24,5، وفئــة “موافــق بشــّدة” المركــز الرابــع بـــ 
14 تكــراًرا ونســبة %7. تشــير هــذه النتائــج إلــى أّن نســبة 
ــون  ــتبيان يوافق ــي االس ــارك ف ــور المش ــن الجمه %68 م
علــى أّن التحــّول الرقمــّي ســاعد علــى إضافــة قــّراء ُجــُدد 
ــح أّن التحــّول الرقمــّي أَْســهَم  للصحافــة؛ األمــر الــذي يوّضِ

فــي انتشــار اإلعــام التشــادّي.

ل علــى زيــادة معــّدالت  جــدول رقــم )13( قــدرة التحــوُّ
انتشــار الصحــف الورقيـّـة 

ــى  ــة األول ــم 13 أّن المرتب ــج الجــدول رق يتضــح مــن نتائ
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كانــت مــن نصيــب فئــة “موافــق” بـــ 100 تكــرار ونســبة 
%50، والمرتبــة الثانيــة مــن نصيــب فئــة “موافــق بشــّدة” 
بـــ 50 تكــراًرا ونســبة %25، والمرتبــة الثالثــة من نصيب 
فئــة “إلــى حــّدٍ مــا” بـــ 34 تكــراًرا ونســبة %17، والمرتبة 
الرابعــة واألخيــرة مــن نصيــب فئــة “غيــر موافــق” بـــ 16 
ــة  ــح مــن هــذه النتائــج أّن غالبيّ تكــراًرا ونســبة %8. يتّضِ
ــا  ــا فم ــّدٍ م ــى ح ــون إل ــبة %92 يوافق ــة ونس ــراد العيّن أف
ــادة  ــى زي ــّي ســاعد عل ــارة )التحــّول الرقم ــى عب ــوق عل ف
معــّدالت انتشــار الصحــف الورقيّــة(؛ مــا يُثبِــت قــدرةَ 
التحــّول الرقمــّي فــي عمليــة الترويــج لمحتويــات الصحــف 

فــي نطــاق واســع.

جــدول رقــم 14 ممكنــات التحــّول الرقمــّي فــي ضــّخ 
ــات للجمهــور المعلوم
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بيّنــت نتائــج الجــدول رقــم 14 أّن فئــة “غيــر موافــق” 
جــاءت فــي المركــز األول بـــ 66 تكــراًرا ونســبة 33%، 
وفئــة “موافــق” فــي المركــز الثانــي بـــ 65 تكــراًرا ونســبة 
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ــث بـــ  ــز الثال ــي المرك ــا” ف ــّدٍ م ــى ح ــة “إل %32,5، وفئ
48 تكــراًرا ونســبة %24، وفئــة “موافــق بشــّدة” فــي 
المركــز الرابــع بـــ 21 تكــراًرا ونســبة %10,5. يســتنتج 
مــن النتائــج أّن %67 مــن الجمهــور المســتِجيب يوافقــون 
علــى أّن )التحــّول الرقمــّي ســاعد علــى توفيــر معلومــات 

ــة(. متنوع

ــى  ــّي عل ــم )15( انعكاســات التحــّول الرقم جــدول رق
ــر الصحــف تطوي
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تُبيـِّـن نتائــج الجــدول رقــم )15( أّن المرتبــة األولــى كانــت 
مــن نصيــب فئــة “موافــق” بـــ 90 تكــراًرا ونســبة 45%، 
والمرتبــة الثانيــة مــن نصيــب فئــة “موافــق إلــى حــّدٍ مــا” بـــ 
52 تكــراًرا ونســبة %26، والمرتبــة الثالثــة مــن نصيــب 
فئــة “موافــق بشــّدة” بـــ 33 تكــرارا ونســبة %16,5، أّمــا 
المرتبــة الرابعــة فكانــت مــن نصيــب فئــة “غيــر موافــق” 
ــج  بـــ 25 تكــراًرا ونســبة %12,5. يســتخلص مــن النتائ
ــة يوافقــون إلــى حــّدٍ مــا فمــا فــوق  أّن %87.5 مــن العيّن
علــى أّن )التحــّول الرقمــّي ســاعد علــى تطويــر شــكل 
الصحيفــة(؛ مّمــا يشــير إلــى تأثيــر التحــّول الرقمــّي علــى 

شــكل الصحافــة التشــاديّة ومضمونهــا.

23 %

32.5 %

32.5 %

12.5 %

100 %

46 

64 

64 

25 

200

جــدول رقــم )16( أثــر التحــّول الرقمّي علــى مصداقيّة 
المعلومات

تُبيِّــن نتائــج الجــدول رقــم )16( أّن فئــة “موافــق إلــى حــّدٍ 
ــبة  ــراًرا ونس ــى بـــ 64 تك ــة األول ــي المرتب ــت ف ــا” حلّ م
ــة بـــ 64  ــة الثاني ــي المرتب ــق” ف ــة “مواف 32,5 %، وفئ
تكــراًرا ونســبة %32، وفئــة “موافــق بشــّدة” فــي المرتبــة 
الثالثــة بـــ 46 تكــراًرا ونســبة %23، وفئــة “غيــر موافــق” 

فــي المرتبــة الرابعــة بـــ 25 تكــراًرا ونســبة 12,5%.

ــج أّن %87.5 مــن الجمهــور التشــادّي  يتّضــح مــن النتائ
يوافقــون إلــى حــّدٍ مــا فمــا فــوق علــى أّن )التحــّول الرقمــّي 
أثـّـر علــى مصداقيـّـة المعلومــات(؛ مّمــا يُفّســر أّن الجمهــور 
ــواه نتيجــةَ  ــّي ومحت ــي معلومــات الفضــاء الرقم يتشــّكك ف

تَعــدُّد زيــف المحتــوى وضعــف الرقابــة الذاتيّــة.
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النتائج والتوصيات
 

رّكــزت هــذه الدراســة الميدانيّــة علــى اســتبيانَْين؛ أحدهمــا 
للجمهــور العــاّم التشــادّي، والثانــي للقائميــن باالتصــال 
ــج  ــل نتائ ــد تحلي ــة التشــاديّة، وبع ــي المؤّسســات الصحفيّ ف

ــة:  ــج التالي ــث للنتائ ــص الباح ــتبيانَْين، َخلَ االس

أ. النتائج 
* غالبيـّـة َمــن يعملــون فــي اإلعــام التشــادَي ذكــور بنســبة 

%88 وال يــزال حضــور النســاء ضعيفـًـا بنســة 12%. 
* لــكّلٍ مــن ذوي المســتوى الجامعــّي وذوي المســتوى مــا 
ــي اإلعــام  ــال الحضــوُر ف ــم باالتّص ــّي للقائ ــوق الجامع ف

ــكّلٍ منهمــا.  التشــادّي بنســبة %50 ل

* %81,5 مــن متابعــي اإلعــام التشــادّي ذكــور فــي مقابل 
نســبة حضــور ضعيفــة لإلنــاث لم تتعــدَّ الثلــث 18,5%.

* %61,5 مــن أفــراد العيّنــة ذو المســتوى الجامعــّي، 
و%30,5 مــن ذوي المســتوى مــا فــوق الجامعــّي.

مستوى الحّريّة لدى الصحافة 

ــدون  ● %95.85 مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يؤّكِ
أّن هامــش الحّريـّـة المتوافــر فــي تشــاد غيــر كاٍف لمعالجــة 

القضايــا المحوريـّـة التــي تهــّم المواطــن.

● %80.8 مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يفيــدون بــأّن 
ــل الحكومــة يُقيِّــد تطلُّعــات الصحافة.  تدخُّ

● %96.2 مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يفيــدون بــأّن 
الدعــم المقــدَّم للصحافــة غيــر كاٍف لتســيير العمل.

تعاطي العيّنة لوسائل اإلعالم 

● %71,5 مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يتابعــون الصحــف 
يتابعهــا 28,5%  فيمــا  فقــط؛  الحاجــة  عنــد  التشــاديّة 

باســتمرار.

● %65,5 مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يشــترون الصحــف 
ــة عنــد الضرورة.  الورقيّ

● %88.9 مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يوافقــون علــى 
ــاد. ــي تش ــة ف ــتوى المقروئيّ ــع مس تراج

● %59.1 مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يُفيــدون أّن الســبب 
ــة غــاُء األســعار  الرئيســّي فــي تراجــع مســتوى المقروئيّ

وميلُهــم إلــى الصحــف اإللكترونيّــة.

ــون  ــال يوافق ــم باالتّص ــة القائ ــراد عيّن ــن أف ● %68,5 م
ــف  ــة الصح ــن مقروئيّ ــل م ــّي قلَّ ــّول الرقم ــى أّن التح عل

ــة. الورقيّ

طبيعة التحّول للصحافة الورقيّة 

ــّول  ــدون أّن التح ــور يفي ــة الجمه ــراد عيّن ــن أف ●%81 م
الرقمــّي انعكــس إيجابـًـا علــى مضمــون الصحــف الورقيـّـة. 
ــى أّن  ــون عل ــور يوافق ــة الجمه ــراد عيّن ــن أف ● %75 م
ــة  ــات متنّوع ــر معلوم ــى توفي ــاعد عل ــّي س ــّول الرقم التح

ــّددة. ــن مصــادر متع وم

● %67 مــن عيّنــة الجمهــور يفيــدون أّن التحــّول الرقمــّي 
ســاعد علــى زيــادة معــّدالت انتشــار الصحــف الورقيـّـة.

● %83 مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يفيــدون أّن الصحافــة 
ــّدم معلومــات وتحليــات أعمــق مــن نظيرتهــا  ــة تق الرقميّ

الورقيّــة.

●%88,5 مــن عيّنــة القائــم باالتّصــال تمتلــك مواقــع 
وصفحــات علــى منّصــات التواصــل االجتماعــّي.

ــوا  ــم يتلقَّ ــة القائــم باالتّصــال ل ● %61,5 مــن أفــراد عيّن
دورات تدريبيّــة فــي اســتخدام األجهــزة الرقميّــة وصناعــة 

المحتــوى.
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● %73.1 مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يســتخدمون 
األدوات التقليديـّـة فــي صناعــة المحتــوى.

واقع الصحافة الورقيّة التشاديّة

ــدون  ــال يؤّك ــم باالتّص ــة القائ ــراد عيّن ــن أف ● %69.2 م
ــة فــي تشــاد تتمثّــل فــي  علــى أّن أســباب تراجــع المقروئيّ

ــل. ــف التموي ــور، وضع ــّي للجمه ــلوك االتصال الس

ــدون أّن  ــال يفي ــم باالتّص ــة القائ ــراد عيّن ــن أف ● %80.8 م
ع استمرار الصحف. االعتقاالت التعسُّــفيّة للصحفيِّين ال تُشــّجِ

ــون  ــال يوافق ــم باالتّص ــة القائ ــراد عيّن ــن أف ● %92.3 م
ًدا  علــى أّن عــدم اســتقرار التيــار الكهربائــّي يُعَــدُّ مهــّدِ

لتطويــر الصحافــة.

ــبة  ــون بنس ــال يوافق ــم باالتّص ــة القائ ــراد عيّن ــع أف ● جمي
%100 علــى أّن غــاء أســعار خدمــة اإلنترنــت ال يُحفِّــز 

ــى التحــّول الرقمــّي. عل

ب. التوصيات:
ــي الباحــث األطــراف  ــابقة، يُوِص ــج الس ــن خــال النتائ م

ــي:  ــة باآلت التالي

1. المؤّسسات اإلعالميّة التشاديّة: 

العمــل  فــي  للرجــال  مواِزيًــا  دوًرا  النســاء  إعطــاء   -
اإلعامــّي. 

علــى  اإلعاميّــة  المؤّسســات  فــى  العامليــن  تدريــب   -
ـف مــع التحــّوالت الرقميّــة.  األدوات التقنيّــة بُْغيــة التكيُـّ

- رفع الوعي اإلدارّي بأهّميّة التحّول الرقمّي. 

ــي  ــة ف ــادرة والحّريّ ــز روح المب ــن وتعزي ــز العاملي - تحفي
العمــل.

- إتاحــة الفرصــة أمــام القيــادات اإلعاميـّـة والتقنيـّـة الشــابة 
لإلســهام فــي إدارة التحــّول الرقمــّي.

 

2. الحكومة التشاديّة 

ــص فــي  - تبنـّـي مشــروع مركــز دراســات إعامــّي متخّصِ
التحــّول الرقمــّي.

 - االســتفادة مــن خبــرات الــدول الخارجيــة وتجاربهــا 
ــة  ــع عجل ــدة لدف ــات وشــراكات جدي ــد اتفاق ــن خــال عْق م

ــّي. ــّول الرقم التح

- رصــد ميزانيّــة کافيــة تُمّكــن المؤّسســات فــى توفيــر 
متطلّبــات التحــّول الرقمــّي.

ــى  ــّدي عل ــدم التع ــر، وع ــرأي والتعبي ــة ال ــرام حّريّ - احت
ــّرة. ــة الح الصحاف

إلمــداد  متخّصصــة  إعاميّــة  وكلّيّــات  معاهــد  فتــح   -
حديثــة.  وخبــرات  بمهــارات  التشــاديّة  الصحافــة 

الصحافــة  كلّيّــات  وأســاتذة  الباحثيــن   .3
واإلعــالم 

- مراجعــة المناهــج الدراســيّة وتقويمهــا بُْغيــة مواكبــة 
تطــورات الثــورة الرقميّــة. 

ــن  ــن م ــا تُمّك ــّددة الزواي ــاملة ومتع ــات ش ــراء دراس - إج
تطويــر العمــل اإلعامــّي ومواكبــة التحــّول الرقمــّي. 

ــّي  ــل اإلعام ــي الحق ــى االنخــراط ف ــة عل - تشــجيع الطلب
مــن خــال إطــاق منّصــات إعاميّــة رقميّــة خاّصــة بهــم 

ــى شــبكات التواصــل االجتماعــّي.  عل

4. رّواد شبكات التواصل االجتماعّى 

ــة المواطــن، ودعــم  ــز مفهــوم صحاف ــى تعزي - العمــل عل
ــة.  ــات آنيّ وســائل اإلعــام بتغطي

- المســاعدة فــي محاربــة األخبــار المزيّفــة، ونشــر الوعــي 
بأهّميـّـة الصــدق فــي تبــادل المعلومــات. 

- االرتقاء من مستوى االستهاك إلى ثقافة اإلنتاج. 
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