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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

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.

محمد طاهر زين:
ّ
ً
ومحرًرا
مراسل
عمل
تشادي،
صحفي
ّ
ّ
ِّ
ّ
مهتم بقضايا الصحافة والتقنيات الرقم ّيةِ ،
مؤسسات محل ّية وعرب ّية ودول ّية ،وله ِع ّدة مقاالت تتع ّلق بالصحافة يف
مع ّ
تشاد يف مجلة الصحافة التابعة ملعهد الجزيرة لإلعالم.
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ّ
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ملخص البحث
صــة ،جــاءت هــذه
فــي ِظ ـ ّل التحـ ّـوالت الرقميّــة التــي تشــهدها مهنــة الصحافــة حــول العالــم ،والصحافــة التشــاديّة خا ّ
الدراســة لترصــد واقــع اإلعــام فــي تشــاد ومــا يعيشــه مــن تحـ ُّـوالت ،وتُسـ ِهم فــي عــرض العقبــات والفــرص التــي تقــود
سـ ِلس نحــو صحافــة رقميّــة أكثــر مهنيــة وقُربًــا مــن الجمهــور.
نحــو انتقــال َ
صلــت الدراســة إلــى ّ
ضــا فــي هــذا العصــر ،ســوا ٌء تعلَّــق األمــر بأســاليب
ـرا مفرو ً
تو ّ
ي أضحــى أمـ ً
أن التحـ ّـول الرقم ـ ّ
ي أو بتع ـدُّد مضامينــهّ ،
صــا،
وأن التحدّيــات التــي تواجــه الصحافــة التشــاديّة عمو ًمــا ،والورقيّــة خصو ً
اإلنتــاج اإلعالم ـ ّ
ي
هــي نتيجــة طبيعيــة َو ْفــق مــا يجــري مــن تطـ ُّـورات اتّصاليّــة وتقنيّــة ومهنيّــة متواصلــة ،ومــا يطلبــه الجمهــور التشــاد ّ
المتنوعــة.
ـواب التواصــل والتغذيــة اإلعالميّــة
الــذي فَتحــت البيئــة الرقميّــة أمامــه أبـ َ
ّ

ي.
الكلمات المفتاحية :الصحافة التشاديّة ،الصحافة الرقميّة،
ّ
التحول الرقم ّ
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ّ
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المقدمة
المســتمر وزيــادة عــدد مســتخدمي
ي
مــع
ّ
ُّ
التطــور التقنــ ّ
سســات
األجهــزة الرقميّــة ،بــدأت العديــد مــن المؤ َّ
اإلعالميّــة حــول العالــم فــي التو ُّجــه نحــو الرقمنــة لضمــان
ـورة ،وبنــاء
توفيــر مصــادر معلومــات بأشــكال تقنيّــة متطـ ّ ِ
ّ
تتخطــى الحواجــز الجغرافيّــة،
قاعــدة جماهيريّــة عريضــة
وذلــك مــن خــال إنشــاء مواقــع إلكترونيّــة علــى شــبكة
ي والســرعة فــي
اإلنترنــت تتَّســم بالتفاعــل والنقــل الحــ ّ
تغطيــة األحــداث.
ي شــأنها
وكان للصحافــة نصيــب أوفــر مــن التطـ ُّـور التقن ـ ّ
شــأن باقــي وســائل االتّصــال واإلعــام ،فامتزجــت مــع
التكنولوجيــا ،وظهــر شــكل جديــد لهــا ،وهــو الصحافــة
الرقميّــة التــي غــزت العالــم منــذ التســعينيّات ويُتوقَّــع ّ
أن
ً
بديــا للصحافــة الورقيّــة .1
تكــون

ّ
فــإن
ولَئِــن كان للصحافــة فــي تشــاد تاريــخ عريــق،
الصحافــة التشــاديّة العربيّــة عرفــت تحـ ّـوالت عميقــة ،فبعــد
ـتعمر فــي
ظهــور صحيفــة “كوكــب تشــاد” علــى يــد المسـ ِ
العــام  ،1952توالــى ظهــور الصحــف العربيّــة ،واختفــى
بعضهــا نهائيًّــا ،والبعــض اآلخَــر كان يختفــي ثــ ّم يعــود
للحيــاة فــي حيــن ظهــرت صحافــة جديــدة منافســة.
وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تشــخيص واقــع الصحافــة
والنشــر فــي تشــاد ،وتســتعرض التحـ ّـوالت التــي شــهدتها
الصحافــة التشــاديّة فــي ِحقَــب زمنيّــة مختلفــة ،وتكشــف
عــن التحدّيــات التــي تواجههــا فــي تأديــة مها ّمهــا ،وفــرص
التحــوالت الرقميّــة.
تطورهــا ل ُمالحقــة
ّ
ّ

ففــي العــام  1998كتــب جاكــوب نيلســن -االســم األبــرز
ً
مقــال بعنــوان
فــي مجــال دراســات اســتخدام اإلنترنــت-
ي”َ ،خلَــص فيــه إلــى ّ
أن معظــم
“نهايــة اإلعــام التقليــد ّ
وســائط اإلعــام “التقليديّــة” ستتالشــى وتُســتب َدل بوســيط
ي متكامــل فــي فتــرة تتــراوح بيــن خمــس وعشــر
شــبك ّ
ســنوات .2
واعتمــد نيلســن فــي توقُّعــه ذلــك علــى مؤشــرات ِعـدّة منهــا
تراجــع مقروئيّــة الصحافــة الورقيّــة فــي الســنوات األخيرة،
ـراء صحافــة اإلنترنــت
رغــم تاريخهــا القديــم ،وتنامــي قُـ ّ
الحديثــة ،إذ يعــود صــدور ّأول صحيفــة إلكترونيّــة إلــى
العــام 1993م حيــث أطلقــت صحيفــة “ســان جوزيــه
ميركــوري” األمريكيــة نســختها اإللكترونيّــة ،وبعــد عــام
واحــد فقــط تــم تدشــين النســخة اإللكترونيّــة لصحيفتــي
( )Daily Telegraphو( )Timesالبريطانيّتيــن .3

 1علي عبد الفتاح كنعان ،الصحافة اإللكترونية في ظل الثورة التكنولوجية ( ،2014 -عمان ،دار اليازوري ،ص.)6
2
ي” مجلة الصحافة ،معهد الجزيرة لإلعالم قطر 2018 https://bit.ly/2Mm2Y0B
عثمان كباشي“ ،غرف األخبار ..موسم الهرولة إلى بيت الطاعة الرقم ّ

 3المرجع السابق
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اإلطار المنهجي
مشكلة البحث
تعيــش الصحافــة التشــاديّة منــذ ســنوات عـدّة أزمـةً حقيقيــة
صــات
أخــ َذت تتفاقــم مــع انتشــار شــبكة اإلنترنــت ومن ّ
ي ،لتتغيّــر خريطــة المنافســة فــي
التواصــل اإلجتماعــ ّ
عالــم الصحافــة بيــن صحــف ورقيّــة وإلكترونيّــة ،فترا َجــع
توزيــ ُع الصحــف الورقيّــة واإلقبــا ُل عليهــا ،وانعد َمــت
قدرتهــا علــى التكيُّــف مــع التحـ ّـوالت الرقميّــة ،م ّمــا أضعف
ي ومعالجــة
تنويرهــا للــرأي العــام ،والقيــام بدورهــا الرقابـ ّ
القضايــا والمشــكالت السياسـيّة واالقتصاديّــة واالجتماعيّــة
والثقافيّــة.
التعــرف علــى واقــع
وتُر ِ ّكــز إشــكاليّة الدراســة علــى
ُّ
سســاتها ،واســتعراض أه ـ ّم
الصحافــة التشــاديّة وأبــرز مؤ َّ
التحول
المشــاكل التــي تُعانــي منها ،والفــرص التي يُو ِفّرهــا
ّ
ي ،ك ّل ذلــك مــن خــال االعتمــاد علــى اســتبيانَيْن
الرقمــ ّ
مو َّج َه ْيــن لطرفَ ْيــن أسا ِس ـيَّيْن فــي العمليّــة اإلعالميّــة همــا
ي.
القائــم باالتصــال والجمهــور التشــاد ّ

تساؤالت البحث
تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت اآلتية:
ي علــى آليّــة عمــل الصحف
 )1مــا تأثيــرات التحـ ّـول الرقمـ ّ
التشاد يّة؟
ي فــي
 )2كيــف واكبــت الصحــف التشــاديّة التحـ ّـول الرقمـ ّ
حرفــة الصحافــة؟

أه ّمية البحث
عــا جديــدًا
تتجلّــى أه ّميــة الدراســة فــي تناولهــا موضو ً
موا ِكبًــا لمــا يعرفــه عالــم الصحافــة والنشــر فــي العالــم
صــة مــن تحـ ُّـوالت فــي
عا ّمــة ،وفــي الصحافــة التشــاديّة خا ّ
ي ،كمــا
األدوات التقنيّــة وتع ـدُّد أشــكال المحتــوى اإلعالم ـ ّ
أنّهــا تُقــ ّدِم تقيي ًمــا موضوعيًّــا ألداء الصحافــة التشــاديّة،
8

وتكتشــف طبيعــة عالقتهــا مــع صحافــة اإلنترنــت؛ م ّمــا
يســاعد هــذه الصحافــة علــى تقويــم سياســاتها وممارســاتها
حتّــى تتم ّكــن مــن مواكبــة التحـ ّـوالت الرقميّــة المتواصلــة.

أهداف البحث:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
ي.
تعرف ماهيّة
ُّ )1
ّ
التحول الرقم ّ
تحــوالت الصحافــة التشــاديّة خــال ِحقَــب
تعــرف
)2
ُّ
ُّ
زمنيّــة مختلفــة.
 )3فهم طبيعة العالقة بين الصحافة الورقيّة والرقميّة.
 )4توضيح العقبات التي تواجه الصحف التشاديّة.
 )5توضيــح واقــع النشــر الحالــي فــي تشــاد ،ورهانــات
ي.
المســتقبل الرقمــ ّ
 )5وضــع خالصــات وخطــوات عمليّــة لمشــروع التحـ ّـول
ي فــي الصحافــة التشــاديّة.
الرقمـ ّ

مصطلحات الدراسة
صــد بهــا
ي :صفــة منســوبة إلــى (رقــم) ،والرقميّــة يُق َ
الرقمـ ّ
التكنولوجيــا وطريقــة نقــل وتخزيــن المعلومــات ومعالجتهــا
رقميًّــا ،م ّمــا يســاعد علــى معالجــة البيانــات ونقلهــا فــي
الشــبكة العنكبوتيّــة.
والرقمنــة هــي العملیّــة التــي یت ـ ّم فیهــا تحویــل المــوا ّد غیــر
الرقمیّة (الکتب ،والمخطوطات ،والجرائد ،والموا ّد الســمعیّة،
والمــوا ّد البصریّــة) إلــی شــکل ِملفّــات رقمیّــة یمکــن التعامــل
معهــا مــن خــال تکنولوجیــا الحاســبات عــن طریــق اســتخدام
ي مع ـدّات أو أجهــزة أخــرى.
الماســحات الضوئیّــة ،أو أ ّ
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ّ
ّ
ّ

تشاد:

قدرتهمــا علــى مواجهــة متطلّبــات المرحلــة ورهاناتهــا.

تقــع جمهوريّــة تشــاد فــي وســط القــارة اإلفریقیــة ،یحدّهــا
مــن الشــمال لیبیــا ،ومــن الغــرب جمهوریّــة النیجــر
ي جمهوریــة الكاميــرون،
ونیجیریــا ،ومــن الجنــوب الغربـ ّ
الو ْسـ َ
طى ،ومــن الشــرق
ومــن الجنــوب جمهوریّــة إفريقيــا ُ
الســودان ،وتبلــغ مســاحتها ( )1.284.000كلــم.²

اهتمــت (زينــب  )2017فــي دراســتها بمعرفــة وجهــات
التحــوالت التــي شــهدتها الصحافــة
ــراء بشــأن
نظــر القُ ّ
ّ
الســودانيّة ،وانعكاســات النشــر اإللكترونــي علــى الصحــف
الورقيّــة  .5وخلصــت بتقييــم مــدى اســتفادة الصحــف
ي.
الورقيّــة مــن خدمــات النشــر اإللكترونــ ّ

وتعتبــر خامــس دولــة إفریقیــة مــن حیــث المســاحة ،ويبلــغ
عــدد ســكانها نحــو  16مليــون نســمة ،تســتوطن بمســاحتها
الواســعة نحــو  205قبائــل ،يتحــدّث أفرادهــا أكثــر مــن
 508لهجــات ،ولُغت َ ْيــن رســم ِيّتَيْن همــا العربية والفرنســية،
وتســكن مناطقهــا الجنوبيّــة قبائــل أغلبهــا مــن المســيحيّين،
أ ّمــا فــي الشــمال فتســكنها قبائــل مــن المســلمين ،وتفــوق
نســبة المســلمين  85%مــن عــدد السـ ّكان .ينتمــي المجتمــع
ي إلــى عـدّة ثقافــات؛ وتتنـ ّـوع فيــه العرقيّــات واللغــات
التشــاد ّ
كبيــرا فــي العــادات
واللهجــات؛ األمــر الــذي منحــه ثــرا ًء
ً
والتقاليد.

درس  )Michael 2008( 6فــي دراســة حالــة مشــاریع
الرقمنــة التــي ت ّمــت فــي مکتبــات والیــة أوریغــون
ســم خطــوات الرقمنــة ومراحلهــا إلــی
األمريكيّــة ،وقــد ق ّ
ّ
ســت خطــوات رئیســيّة:

الدراسات السابقة

ي،
اإلدارة ،وحقــوق التألیــف والنشــر ،والتصویــر الرقم ـ ّ
والمع ـدّات والبرمجیّــات ،وتصمیــم المواقــع اإللکترونیّــة،
وأثبتــت الدراســة علــى أنّهــا خطــوات أساسـيّة وحيويّــة فــي
س ـ ِلس ،وقــد قــارن الباحــث نتائــج
ي َ
ضمــان تحـ ّـول رقم ـ ّ
دراســته بنتائــج دراســة اســتقصائیة أُجْ ِریَــت فــي وقــت
ســابق مــن قبــل المکتبــات .ARL

مــن خــال مراجعــة الباحــث ألدبیّــات الموضــوع لــم
تطرقــت لموضــوع البحــث ،لكنّــه
يجــد دراســات مباشــرة ّ
ســيعرض دراســات علمیّــة تناولــت مواضيــع مماثلــة
للدراســة الحاليــة:

تحدثــت (لميــاء  )2019فــي دراســتها عن فاعليّة النشــر
ي فــي تطويــر الصحافة الســودانيّة واســتعرضت
اإللكترونـ ّ
تجــارب بعــض الصحــف اإللكترونيّــة الســودانيّة ،وكشــفت
صلــت الدراســة إلــى
عــن التحدّيــات التــي تواجههــا وتو ّ
أنّهــا تعتمــد علــى الصحــف الورقيّــة فــي موضوعاتهــا،
وغيــر قــادرة علــى تحديــث مضامينهــا باســتمرار.

تنــاول (المعـ ّ
ع الدائــر بين
ـز  4 )2016فــي دراســته الصــرا َ
ي ورهانــات مســتقبلهما فــي ظـ ّل
ي والرقمـ ّ
الوســيط الورقـ ّ
الثــورة التكنولوجيّــة ،وســلّط الضــوء علــى التحـ ّـوالت التــي
ي ،وكشــف
شــهدتها الصحافــة الورقيّــة فــي العالــم العربــ ّ
طبيعــة العالقــة بيــن الصحافــة الورقيّــة واإللكترونيّــة،
وكيــف أثّــرت األخيــرة علــى تراجــع مســتوى الصحافــة
الورقيّــة ،وتأثيــر ذلــك علــى مســتقبل ك ٍّل منهمــا ،ومــدى

ـدور الــذي یمکــن ْ
أن تقــوم
وصــف ( )Olayinka 2007الـ َ
بــه مشــاریع الرقمنــة فــي تنمیة إفریقیــا ،وســلّط الضوء على
ي التــي ت ّمــت
المبــادرات الخا ّ
صــة بمشــاریع التحویــل الرقمـ ّ
سســات الصحفيّــة والتعليميّــة فــي نیجیریــا،
فــي بعــض المؤ َّ
وأوصــت دراســته بضــرورة تبــادل الخبــرات والتجارب في
مجــال الرقمنــة ،وضــرورة التوســیع واإلســهام فــي قاعــدة

7

 4المعز بن مسعود “ الصحافة العربية صراع البقاء ورهانات الرقمنة “ بحث منشور في موقع مركز الجزيرة للدراسات  -قطر 2016م
 5زينب محمد حسن “ النشر اإللكتروني وانعكاساته على الصحف الورقيّة “ رسالة ماجستير غير منشورة  -جامعة أفريقيا العالمية السودان 2017
Maikel Michael” Organizing for Digitization at Oregon State University: A Case Study and Comparison with ARL Libraries”Journal of AcademicLibrarianship ( 2008) Vol. 34 n°5 p445-451.
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 7لمياء صالح الدين “ النشر اإللكتروني ودورها في تطوير الصحافة السودانية “ رسالة ماجستير غير منشورة  -جامعة أم درمان اإلسالمية 2009م
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ي فــي إفریقیــا .8
المعرفــة للمحتــوى المحلّــي الرقمـ ّ

والبيانــات حــول ظاهــرة الدراســة.

ر َكــز (کلیــر 9 )1998فــي دراســته علــی تقنیــات التحـ ّـول
التعــرف الضوئــي علــی
ضا تقنيــة
ي
مســتعر ً
ُّ
ِ
الرقمــ ّ
صــة برقمنــة الوثائــق الورقیّــة
الحــروف ،والبرامــج الخا ّ
قبــل نشــرها علــی شــبکة اإلنترنــت ،وأثبتــت فاعليّتهــا فــي
التطــورات التكنولوجيّــة.
مواكبــة
ُّ

عيّنة الدراسة ومجتمعها
َ

عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة
مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة یمکــن القــول
ّ
التحــول
إن أغلــب هــذه الدراســات ر ّكــزت علــى أه ّميّــة
ّ
ي واســتعراض تجــارب ســابقة لهــذا التحـ ّـول؛ غيــر
الرقم ـ ّ
أن هــذه الدراســة تختلــف عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا
معتمــدة ً علــى
اهت ّمــت بتشــخيص واقــع الصحافــة التشــاديّة
ِ
القائــم باالتّصــال فــي هــذه الصحافــة وعلــى الجمهــور
ضــا؛ وذلــك مــن أجْ ــل بحْ ــث مظاهــر التحـ ّـول
ي أي ً
التشــاد ّ
ي ،والتحدّيــات التــي تعترضــه.
الرقم ـ ّ

عيْنتَيْن اثنتَيْن:
تعتمد الدراسة على َ
ي ،مــن خــال  200فــر ٍد يُم ِث ّلون
األولــى :الجمهــور التشــاد ّ
عيّنــة علميّــة تســمح بدراســة الظاهــرة ورصــد عناصــر
َ
متعلّقــة بهــا.
كثيــرة ِ
عيّنــة
الثانيــة :القائــم باالتّصــال فــي صحافــة تشــاد ،وهــي َ
سســات إعالميّــة
تضــ ّم  26قائِ ًمــا باالتّصــال يم ِث ّلــون مؤ َّ
متعــ ّدِدة (صحــف ورقيّــة – مواقــع إلكترونيّــة  -وكاالت
أنبــاء َ -مجـ ّـات – قنــوات تلفزيونيّــة – إذاعــات) مــن أجــل
تحقيــق أهــداف الدراســة.

ي
ولــم یحــظ هــذا الموضــوع؛ رغــم أه ّمیّتــه البالغــة؛ بــأ ّ
ي
بحْ ــث ِمــن قَب ـ ُل ســواء فــي تشــاد أو فــي الوطــن العرب ـ ّ
ي.
واإلفريقــ ّ

منهجيّة البحث
ـرف على
ي للتعـ ُّ
تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج التاريخـ ّ
ي
ي التحليل ّ
تشــاد وتطـ ّـور صحافتهــا ،وعلــى المنهــج الوصفـ ّ
عبــر أداة االســتبيان -الــذي يســمح بوصــف الظاهــرةالمدروســة وتحليــل البيانــات والمعلومــات وتفســيرها.

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
& Olayinka C. Fatoki” Digitization of Library Materials in Nigeria: Issuesand Considerations for Information Professionals” 2007 Afr. J. Lib. Arch.
Inf. Sc. Vol. 17
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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
احتلّــت فرنســا تشــاد فــي  5/9/1892حيــث أعلنــت
ي فــي البــاد ،وهــو يض ـ ّم عرقيّــات
قیــام اإلقلیــم العســكر ّ
مختلفــة ،وســيطرت علــى جمیــع المناطــق فــي عــام
1912م ،وفیمــا بعــد ض ّمــت فرنســا تشــاد إلــى مجموعــة
مســتع َمراتها المعروفــة باســم إفريقيــا االســتوائية الفرنســية
( ،)Française Equatoriale Afriqueوهــي
تضــم جمهوریــات كل مــن الكاميــرون وإفریقیــا الوســطى
والكونغــو برازفیــل والغابــون وغینیــا االســتوائیة وتشــاد.
وتــم اإلعــان عــن جمهوريــة تشــاد فــي ،28/11/1958
وحصلــت علــى االســتقالل  ،11/8/1960غيــر أن مناطق
الشــمال ظلّــت تحــت اإلدارة الفرنســیة حتــى ینايــر 1965
بعــد مــرور خمســة أعــوام علــى االســتقالل .10

تاريخ الصحافة التشاديّة:
ـرت وســائل اإلعــام فــي تشــاد؛ مثلهــا مثــل باقــي الــدول
مـ ّ
اإلفريقيــة؛ بمراحــل عــدّة قبــل ْ
أن تصــل إلــى مرحلتهــا
اليــوم ،فقــد كانــت تلــك الوســائل بدائيّــة عنــد نشــأتها نســبة
إلــى بدائيّــة المجتمــع نفســه فــي تلــك الفتــرة ،وكانت وســائل
اإلعــام المتاحــة هــي الطبــول ،ولهــا أنــواع مختلفــة ،ولك ّل
ـان ودالالت
واحــد منهــا إيقــاع خـ ّ
ـاص ،ولقــرع الطبــول معـ ٍ
ـارف عليهــا النــاس فــي ذلــك الوقــت.
خا ّ
صــة ت َعـ َ
وقــد انتشــرت هذه الوســائط خــال فترة ما قبل االســتعمار،
وكانــت الممالــك القديمــة التــي نشــأت علــى أرض تشــاد
تعتمــد علــى تلــك الوســائل فــي اتصالهــا بالســكان ،فالطبول
والمهرجــون الشــعبيّون المعرفــون بـــ “الدوكــو” والكرســي
ّ
قــد اســتُخدِموا لحشــد الجماهيــر واإلعــان عــن األخبــار
المه ّمــة ،وكذلــك فــي نقــل رســائل الســلطات وتو ّجهاتهــا

لهــم وقراراتهــا التــي كانــت تنتقــل مــن النخــب والزعمــاء
التقليد ِيّيــن إلــى باقــي الســكان.
ضــا كانــت تُعلَــن الحــروب والغــزوات
وبالطبــول أي ً
والكــوارث الطبيعيّــة والمناســبات الرســميّة والشــعبيّة،
وإذاعــة أخبــار الوفيــات وكل مــا يتعلَّــق بالحيــاة كمراســيم
تتويــج الزعمــاء والســاطين وخطــب الملــوك والســاطين
المتعلّقــة بالحيــاة العا ّمــة للسـ ّكان فــي
وغيرهــا مــن األمــور
ِ
تلــك الفتــرة ،كمــا اســتُخدِمت واجهــات األماكــن العا ّمــة
والشــوارع ودور العبــادة لوحــا ٍ
ت لإلعالنــات فــي حــاالت
أخــرى ،ونشــر القــرارات والقوانيــن العرفيّــة.
ـتمرت هــذه الوســائط وســائ َل اتصــا ٍل وتواصــل بيــن
واسـ ّ
السـ ّكان ومســؤوليهم إلــى ْ
أن جــاء االســتعمار؛ حيــث وجــد
هــذه الوســائل تُســتخ َدم فــي ك ِّل المناطــق التــي وصــل إليها؛
صــة بــه حيــث حمــل معــه
فجلــب معــه وســائل اتصالــه الخا ّ
التلغــراف الالســلكي .11
يمتــ ّد عمــر الصحافــة التشــاديّة إلــى أكثــر مــن ســتّين
ســنة مضــت مــن تاريــخ البــاد ،غيــر أنّــه قبــل التحـ ّـول
ي لــم يوجــد ّإل عــدد قليــل مــن الصحــف مثــل
الديمقراط ـ ّ
صحيفــة “كوكــب تشــاد “  1952التــي كان يُصدرهــا
المســتعمر باللغــة العربيّــة مــن فــورت المــي عاصمــة
ِ
تشــاد آنــذاك ،ونشــرة إنفــو تشــاد  1960التــي توقّفــت بعــد
صدورهــا بأشــهر قليلــة ،وفــي العــام  1961ظهــرت مجلــة
تشــاد والثقافــة التــي تصدر مــن مركز الدراســات والتدريب
مــن أجــل التنميّــة؛ وهــو تابــع للكنيســة الكاثوليكيــة؛ وفــي
ينايــر  1964رأت الوكالــة التشــاديّة لألنبــاء النــور كمــا
عــادت نشــرة إنفــو للصــدور.

 10نبیه األصفھاني ،أزمة تشاد بین الصراع المسلّح والمصلحة الوطنیّة مجلّة السیاسة الدولیّة ،القاھرة :مطبعة األھرام  1979ص .116 - 115
 11عباس محمود ،مكانة ودور اللغة العربية في وسائل اإلعالم التشاديّة ،ورقة بحثيّة مقدَّمة في المؤتمر الجامع حول وضع اللغة العربيّة في تشاد .2012
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

ي المســتق ّل فــي العــام 1993
وبعــد انعقــاد المؤتمــر الوطنـ ّ
تحــول كبيــر فــي حركــة النشــر بصفــة عا ّمــة،
حــدث
ُّ
وظهــرت أعــداد كبيــرة مــن الصحــف فــي الســنوات األولى
اســتقر هــذا القطــاع ببعــض
ي ،ثــم
ّ
ّ
للتحــول الديمقراطــ ّ
التحــول تأ َّخــر رفــع الســيطرة
الصحــف ،وخــال هــذا
ّ
الحكوميّــة علــى الموجــات اإلذاعيّــة ،وبــدأت تصــدر
بعــض الصحــف بانتظــام باللغــة الفرنســية مثــل صحيفــة
لوبروغــري اليوميّــة ،وصحيفــة أنجمينــا بــي هيبــدو،
مرتَيْــن فــي األســبوع ،وصحيفــة لوتــان
التــي تصــدر ّ
األســبوعيّة ،وصحيفــة نوتــر تــان األســبوعيّة ،وصحيفــة
لويســرفتير األســبوعيّة ،ومجلــة تشــاد والثقافــة الشــهريّة،
ومجلــة أودي ماغازيــن ،والدوريــة كاريفــور التــي تصــدر
مــن مركــز المنــى التابــع للكنيســة الكاثوليكيّــة ،وصحيفــة
ابــا قــارد.
غيــر ّ
تحوالت
أن واقــع الصحافــة العربيّــة فــي تشــاد عــرف ّ
عميقــة ،فبعــد ظهــور العديــد مــن الصحــف العربيّــة فــي
وقــت ســابق ،واختفــى بعضهــا فــي وقــت قريــب بســبب
نقــص التمويــل وارتفــاع تكاليــف الصــدور وضعــف القدرة
الشــرائيّة وغيرهــا مــن المشــاكل التــي تواجــه الصحــف
التشــاديّة مثــل :الحريّــة ،واألضــواء ،وأنجمينــا اليــوم،
واأليّــام ،والحضــارة ،والديمقراطيّــة ،والــرأي ،والبطحــاء،
واالســتقالل ،والشــروق ،والوحــد ،وصــوت الجماهيــر،
والحــوار ،والهدايــة ،والبحيــرة وغيرهــا .12
ـتم ّرة في
ث ّمــة بعــض الصحــف العربيّــة ظلّــت صامــدة ومسـ ِ
الصــدور كأنجمينــا الجديــدة ،والشــاهد ،والســام ،واألنبــاء،
والحيــاة ،والخبــر ،وإنفــو ،ورفيــق ،ال ليكــم ،والنصــر،
والوســط ،والفجــر وغيرهــا مــن الجرائــد العربيّــة التــي
كانــت ثمــار جهــود شــخصيّة وجماعيّــة؛ حيــث ال توجــد في
تشــاد اليــوم إال صحيفــة حكوميّــة واحــدة فقــط وهــي (إنفــو)
التــي تصــدر مــن الوكالــة التشــاديّة لألنبــاء ( ،)ATPوتُعَـ ّد
صحيفــة البروقــري األكثــر توزيعًــا فــي البــاد.
خــال ِحقبت َ ْيــن مــن الزمــن حــدث تحـ ّـول كبيــر فــي الســاحة

ي علــى
اإلعالميّــة التشــاديّة ،وســاعد االنفتــاح الديمقراط ـ ّ
سســات وطنيّــة ،وأ َ
ي
ســهم
إنشــاء عــدّة مؤ ّ
ُ
التطــور التقنــ ّ
َ
فــي وجــود بعــض وســائل اإلعــام األجنبيّــة بفضــل
األقمــار الصناعيّــة ،كمــا توجــد فــي تشــاد خدمــات
لبعــض المحطــات اإلذاعيّــة والتلفزيونيّــة العالميّــة؛ مثــل
إذاعــة فرنســا الدوليّــة ،وهيئــة اإلذاعــة البريطانيّــة ،وقنــاة
الجزيــرة ،وصــوت أمريــكا ،وإذاعــة إفريقيــا رقــم واحــد.
وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن اإلذاعــة الوطنيّــة أبرمــت اتفاقيّــة
ـث محتويــات األخيــرة ،وتُبَـ ّ
مــع إذاعــة فرنســا الدوليّــة لبـ ّ
ـث
خدمــات “بــي بــي ســي” العربيّــة والفرنســية وإذاعــة إفريقيــا
رقــم واحــد علــى موجــة إف إم ،كمــا وقّعــت إذاعــة البيــان
ي إلذاعــة الهيئــة البريطانيّــة
اتفاقيّـةَ تعـ ٍ
ـاون مــع القســم العربـ ّ
علــى ْ
أن ت ُ ِعيــد بثّهــا لمــدة  4ســاعات فــي اليــوم ،واختــارت
إذاعــة صــوت أمريــكا إذاعــة الحريّــة لت ُ ِعيد بَـ َّ
ـث برامجها في
تشــاد لمـدّة ســاعة فــي اليــوم .وأ ّمــا قنــاة الجزيــرة فاختــارت
إذاعــة جــا إف إم لت ُ ِعيــد بَـ ّ
ـث برامجهــا يوميًّــا .13
تطــو ًرا ملحو ً
ظــا منــذ
صــة
شــهدت وســائل اإلعــام الخا ّ
ُّ
عــام  1990حيــث انض ّمــت عــدّة صحــف إلــى قائمــة
الصحــف اليوميّــة التــي كانــت موجــودة فــي ذلــك الوقــت،
وبعــد الصحافــة المكتوبــة يُال َحــظ ازديــاد عــدد اإلذاعــات
يو ًمــا بعــد يــوم؛ حيــث بلــغ عددهــا أكثــر مــن  80إذاعــة
صــة وحكوميّــة ودوليّــة ،وتجاريّــة ،ودينيّــة.
بيــن خا ّ
وبالتــوازي مــع تزايــد وســائل اإلعــام ،بــدأت تظهــر
ــرا بعــض ال ِكيانــات اإلعالميّــة التــي تهــدف إلــى
مؤ َّخ ً
تطويــر قطــاع اإلعــام عمو ًمــا مثــل :اتّحــاد الصحف ِيّيــن
التشــاد ِيّين ( ،)1989ورابطــة الصحف ِيّيــن التشــاد ِيّين
صــة
الناطقيــن بالعربيّــة ( ،)2005واتّحــاد اإلذاعــات الخا ّ
فــي تشــاد ( ،)2003ونقابــة اإلعالم ِيّيــن المحترفِيــن،
صــة ،وجمعيّــة تنميــة
وجمعيّــة ناشــري الصحافــة الخا ّ
ي
وســائل اإلعــام فــي إفريقيــا ،ومركــز التدريــب اإلعالمـ ّ
ّ
لمنظمــة إنتــر نيــوز األمريكيّــة ،وتج ُّمــع
ي التابِــع
اإلذاعــ ّ
14
أربــاب الصحــف بتشــاد .

تطوراإلعالم المسموع في تشاد  ،2010 -1990ورقة بحثيّة مقدَّمة في مؤتمر الديمقراطيّة والسالم والتنميّة بتشاد ،أكتوبر2012
 12يوفيدي عبد العزيز حسنّ ،
 13يوفيدي ،المرجع السابق
 14عبد هللا عيسى محمد ،اللغة العربيّة في وسائل اإلعالم التشاديّة ،ورقة بحثيّة مقدَّمة في المؤتمر الجامع الخامس حول وضع اللغة العربيّة في تشاد 2018م

12

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

وقــد عاشــت وســائل اإلعالم تحـ ُّـوالت تاريخيّــة ذات صبغة
وتطورهــا،
سياســيّة أثّــرت علــى ظهورهــا وانتشــارها
ُّ
ويُم ِكــن إجمــال تلــك التحـ ّـوالت التاريخيّــة فــي التالــي:

بُعَ ْيد االستقالل
انحصــر اإلعــام فــي عهــد الرئيــس األول تمبلبــاي
علــى اإلذاعــة الوطنيّــة ونشــرة إنفــو التــي كانــت تصــدر
مــن الوكالــة التشــاديّة لألنبــاء ( )ATPوصحيفــة ّ
البطــة
الثائــرة ،وكانــت كل هــذه الوســائل تعكــس أخبــار النظــام
آنــذاك ،فــي وقــت لــم تكــن فيــه حركــة التأليــف والنشــر
مزدهــرة حينئــذ.
وبعــد ســقوط نظــام تمبلبــاي واســتيالء العســكر علــى الحكم
عبــر المجلــس األعلــى للقــوات المســلّحة بقيــادة الجنــرال
فليكــس مالــوم ،لــم يتغيَّــر حــال اإلعــام والنشــرّ ،إل ّ
إن
هنــاك صحيفــة عســكريّة جديــدة ظهــرت لنقــل إنجــازات
ي.
النظــام العســكر ّ

في عهد حكومة الوحدة الوطنيّة
وفــي عهــد حكومــة الوحــدة الوطنيّــة االنتقاليّــة ،انحصــر
دور الصحافــة فــي دعــم التيــارات السياســيّة والحــركات
الثوريّــة المســلَّحة ،وظهــر فــي ذلــك الوقــت عــدد مــن
الصحــف مثــل صحيفــة “صبــاح الخيــر” و”الــدرع”
و”الحقيقــة” ،إلــى جانــب إذاعــة “صــوت الشــرعيّة”
الحــرة”.
و”مونــدو” و”وابشــة
ّ

الدكتاتوري ()1990 - 1982
في ظل النظام
ّ
لــم تعــرف تشــاد حك ًمــا قا ِسـيًّا كنظــام الرئيــس حســين َه ْبــري
الــذي وصــل إلــى الســلطة فــي العــام  1982بعد فتــرة طويلة
مــن الحــروب األهليّــة فــي ربــوع البــاد ،وحينمــا حـ ّل الفكــر
ي لــم يتوقَّــع أحــد ْ
أن يكــون
األحــاد ّ
ي القمعـ ّ
ي والنظــام البوليسـ ّ
هنــاك تنــازل فيمــا يتعلَّــق بحريّــة الصحافــة والــرأي ،حيــث
تحولــت وســائل اإلعــام العا ّمــة آنــذاك (تلفزيــون تشــاد،
َّ
وراديــو تشــاد ،ونشــرة إنفــو تشــاد ،وصحيفــة الوطــن) إلــى

وســائل دعايــة للســلطة والثنــاء المبالَــغ فيــه لشــخصيّة رئيــس
الجمهوريّــة ،ولــم تكــن هنــاك صحــف ووســائل إعــام أ ُ ْخ َرى
ِلتُعَ ِبّــر عــن رأي معا ِكــس ،وكانــت صحيفــة انجمينــا بــي
هبــدو هــي الوســيلة اإلعالميّــة الوحيــدة التــي تنتقــد النظــام
صــص محتواهــا للقضايــا االجتماعيّــة والثقافيّــة ،فــي
وتُخ ِ ّ
حيــن كانــت إذاعــة بــرداي هــي صــوت الثــورة حيــث تبـ ّ
ـث
المتاخمــة للحــدود الليبيّة لصالح
برامجهــا مــن منطقــة بــرداي
ِ
المعارضــة السياسـيّة والعســكريّة .15
َ

ي
في ظ ّل النظام الديمقراط ّ
فــي األول مــن ديســمبر  1990اســتطاع الرئيــس إدريــس
ديبّــي االســتيالء علــى الســلطة بعــد فــرار حســين هَبــري
قواتهمــا ،فــكان ّأول مــا نطــق
عقــب معــارك ضاريــة بيــن ّ
بــه ديبّــي فــي بيانــه المقولــة الشــهيرة “لــم آتيكــم بذهــب وال
بالحريّــة” ،ومنــذ ذلــك الوقــت شــهدت تشــاد
ضــة ،جئتكــم
ف ّ
ّ
تنــاو ِل المواضيــع
بــروز صحافــة مســت ِقلّة تتمتّــع بحريّــ ِة
ُ
مــن زوايــا مختلفــة.
فــي ينايــر  1992ســمح ديبّــي بتأســيس األحــزاب
ي
السياسـيّة ،وفــي العــام الــذي يليــه أُقِيــم َّأول مؤتمــر وطنـ ّ
مســت ِق ّل فــي الفتــرة مــا بيــن  5ينايــر و 17أبريــل 1993
ي.
خــرج بوثيقــة الحكــم االنتقالــ ّ
وفــي العــام  1996أُجْ ِريَــت ّأول انتخابــات رئاســيّة فــي
عهــد اإلنقــاذ ،تلتهــا انتخابــات برلمانيّــة عــام ،1997
حيــث أحــرزت الحركــة الوطنيّــة لإلنقــاذ (الحــزب الحاكــم)
أغلبيّــة المقاعــد فــي الجمعيّــة العموميّــة ،وفــي أبريــل مــن
العــام نفســه ت ـ ّم تكويــن الجمعيّــة الوطنيّــة (البرلمــان).
ي وجــدت حركــة النشــر
فــي ظــ ّل الحكــم الديمقراطــ ّ
الحريّــة تمثّلــت فــي إصــدار
والتأليــف مســاحة مــن
ّ
الصحــف وال َمجـ ّـات والكتــبّ ،إل ّ
أن هنــاك عوائــق كبيــرة
ظلّــت قائمــة وتأثّــرت بهــا الصحافــة التشــاديّة ،وتتمثّــل
تلــك العوائــق فــي:
 1التجربــة الديمقراطيّــة اله ّشــة للدولــة عمو ًمــا ،والنظــام

 15يوفيدي ،مرجع سابق
 16آدم عبد القادر الحاج ،مشكالت إنتاج البرامج اإلخباریّة التلفزیونیّة بالتطبيق على تلفزيون تشاد ،رسالة ماجستير في جامعة أ ّم درمان اإلسالميّة ،السنة الدراسية .2008
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

صــة.
الحاكــم خا ّ
سسات اإلعالميّة.
ي المو َّجه للمؤ َّ
 2ضعف الدعم الما ّد ّ 3قِلّة الكوادر البشريّة المؤ َّهلة.		
ّ
فــإن الصحافــة التشــاديّة شــهدت فــي هــذه
ورغــم ذلــك
الحقبــة التاريخيّــة تق ُّد ًمــا ملحو ً
ظــا بظهــور العديــد مــن
وســائل اإلعــام المختلفــة:

الصــوت عبــر الراديــو علــى الموجــة القصيــرة “إف إم”،
وكان االســتديو يوجــد فــي مبنــى البلديّــة فــي حيــن كان
ّ
يبــث لمــدة 3
جهــاز اإلرســال فــي أســوار مبنــى TTT
ســاعات يوميًّــا مــن السادســة مســاء وحتــى التاســعة مســاء
أيّــام الجمعــة والســبت واألحــد ،ثــم انتقــل التلفزيــون فــي
ي ســفانغالي .16
ي فــي حـ ّ
العــام  1989إلــى المبنــى الحا ِلـ ّ
كمــا شــهد هــذا العهــد ظهــور العديــد مــن المؤسســات
اإلعالميّــة ،ســنوردها فــي اآلتــي:

ميالد راديو تشاد

** معلومات انفوجرافيك

أُن ِشــئ َت اإلذاعــة الوطنيّــة التشــاديّة فــي العــام 1956
سســة إعالميّــة وطنيّــة ،وكانــت جــز ًءا من
بوصفهــا ّأول مؤ َّ
ّ
سـ َّمى فــي ذلــك الوقــت
المحطــة الكبــرى فــي برازافيــل ،وت ُ َ
بإذاعــة تشــاد.

 55إذاعة محليّة FM
ّ
محطــة رئيســيّة وإقليميّــة تابعــة للهيئــة الوطنيّــة
23
ي Onama
ي البصــر ّ
لإلعــام الســمع ّ
ّ
محطة إذاعة وتلفزيون حكوميّة
25
 5تلفزيونات
 41صحيفة ورقيّة
 9صحف إلكترونيّة

ومــع قيــام الثــورة الثقافيّــة عــام  1972قام الرئيس األســبق
فرانســوا تمبلبــاي بتغييــر اســمها إلــى إذاعــة صــوت الثورة
واســتمرت بهــذا االســم إلــى ســقوط
الثقافيّــة التشــاديّة،
ّ
نظــام تمبلبــاي يــوم  13أبريــل 1975؛ لتســتعيد اســم
ي الصــادر
اإلذاعــة الوطنيّــة التشــاديّة بالمرســوم الرئاســ ّ
عــام  2006والــذي تــم بموجبــه دمــج اإلذاعــة والتلفزيــون
تحــت مظلّــة واحــدة ،وإعــان تكويــن الهيئــة الوطنيّــة
لإلذاعــة والتلفزيــون.

تلفزيون تشاد
ي إلــى العاشــر مــن
يعــود تاريــخ نشــأة التلفزيــون التشــاد ّ
ديســمبر  1987أثنــاء انعقــاد ﻗِ َﻤﻢ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺣﻮﺽ
ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺣﻮﺽ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻛﻲ ﻟﺪﻭﻝ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ فــي ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍالﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺮ ّ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳّﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ لغــرض تغطيــة فعّاليــات ال ِق َمــم
وعكــس سياســات الحكومــة ودعــم خطتهــا.
ي برئاســة
كانــت إدارة التلفزيــون تتبــع المكتــب اإلعالمــ ّ
الجمهوريّــة ،وكان المشــاهدون آنــذاك يلتقطــون الصــورة
الملونــة عبــر الشاشــة ويلتقطــون
التلفزيونيــة غيــر
َّ
17
ي ،منصة مزن ،السعودية https://bit.ly/2Xa4Dwi
عبير القصبي ،إدارة التحول الرقم ّ
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

ّ
والمجلت التشاديّة:
أو ًل -قائمة أشهر الصحف
ّ

1

1952

2

1960

3

1961

4

1989

5

1993

6

1993

7

1993

8

1995

9

1997

10

2003

11
12

2004

13

2006

14

2006

15

2006

16

2006

17
18

2012

19

2012

20
21

2015

22
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

ثانيا :اإلذاعات العا ّمة والدوليّة:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ّ
تبــث بالشــراكة مــع
ثالثًــا اإلذاعــات الدوليّــة التــي
اإلذاعــات المحليّــة:

1

FM Liberté

2

DJAFM

3

AL-BAYANE

4

DujilokarFM

5
6

16

Fmloti-koh1
Loti-koh2
RadioBrakos

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

صة:
رابعًا :إذاعات الجمعيّات والتج ّمعات الخا ّ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

ي
الفصل الثاني:
ّ
التحول الرقم ّ
وتأثيراته على الصحافة
ي
األول :مفهوم
ّ
المبحث ّ
التحول الرقم ّ
وأشكاله
مــع التســارع الكبيــر الــذي تشــهده جميــع تفاصيــل الحيــاة
المســتمر ،أصبحــت الصحافــة
ي
بســبب
ّ
ُّ
التطــور التقنــ ّ
التشــاديّة أمــام ضغــط كبيــر لمواكبــة المســتجدّات
التكنولوجيّــة ،وســعى الكثيــر منهــا لتعلُّــم مــا أمكــن مــن
أدوات تقنيــة وتطبيقهــا بهــدف التطويــر والرفــع لجــودة
األداء وزيــادة معيــار التنافســيّة لديهــا.
أن التغييــر ليــس سـ ً
ّإل ّ
صــا بعــد هــذه الســنوات
ـهل وخصو ً
الطــرق التقليديّــة واســتخدام األدوات
الطويلــة مــن اتّبــاع
ُ
ـررو الصحــف علــى روتيــن
الكالســيكيّة؛ فقــد اعتــاد محـ ِ ّ
وإجــراءات معيَّنــة إلنجــاز العمــل؛ م ّمــا أنتــج الكثيــر مــن
التحدّيــات عنــد محاولــة تغييــر ذلــك الواقــع؛ نتيجــة لذلــك
ي” شـ ً
سســات
ـغل شــا ِغ ًل للمؤ َّ
فقــد أصبــح “التحـ ّـول الرقم ـ ّ
الصحفيّــة والتقنيّــة ومجـ ً
ـال م ِه ًّمــا للبحــث والدراســة.

التحول؟
أو ًل -ما
ّ
ّ
ّ
ـرد اســتخدام
ي أشــمل وأعمــق مــن مجـ ّ
إن التحـ ّـول الرقم ـ ّ
ي واإلنترنــت فــي إنجــاز
محـ ِ ّ
ـرري الصحــف الحاســب اآللـ ّ
أعمالهــم اليوميّــة ،بــل هــو يشــمل عناصــر عــدّة فــي
العمليّــة اإلعالميّــة ،وهــو مــا أســهم فــي تعــدُّد تعريفــات
ي ومفاهيمــه ،لكنّنــا ســنقتصر علــى تعريفَ ْيــن
التحـ ّـول الرقمـ ّ
أوردهمــا عبيــر القصبــي وعبــد المطلــب صديــق.
ي ( )Digital Transformationعنــد
ّ
التحــول الرقمــ ّ
ُ
سسـة التقنيّـةَ فــي إدارة
عبيــر القصبــي هــو “اســتخدام المؤ َّ
أعمالهــا وخدماتهــا وأنشــطتها وفــي معالجة وتحليــل بياناتها
وفــي التواصــل بيــن أفرادهــا (بيــن ك ٍّل مــن اإلدار ِيّيــن

ّ
والموظ ِفيــن) وفــي أداء تعامالتهــا إلكترونيًّــا بشــكل كامــل،
والبــد ْ
أن يتـ ّم كل ذلــك فــي بيئــة تقنيّة/رقميّــة أمينــة مســتنِدة
إلــى قواعــد بيانــات محميّــة .17
أ ّمــا عنــد عبــد المطلــب فهــو العمليّــة التــي يتـ ّم مــن خاللهــا
سســة اإلعالميّــة مــن بيئتهــا الورقيّــة التقليديّــة
انتقــال المؤ َّ
َوفقًــا لقواعــد االتّصــال التقليديّــة المعروفــة فــي شــكلها
ي بمــا لهــا مــن خصائــص
ي أو المســموع أو المرئ ـ ّ
الورق ـ ّ
سســة
ي ،لتنتقــل المؤ َّ
ي التقليــد ّ
فــي إنتــاج المحتــوى اإلعالمـ ّ
صاتــه المختلفة وأنماط رســائله
ي بمن ّ
إلــى بيئــة العمــل الرقم ّ
صــد
الجديــدة ذات األبعــاد التفاعليّــة واالندماجيّــة .ويُق َ
باالندمــاج هنــا االســتفادة مــن خصائــص اإلعــام القديــم
ي ،لحشــد ك ّل هــذه الوســائط
المكتــوب والمســموع والمرئ ـ ّ
لتعمــل معًــا فــي بيئــة جديــدة ت ُ ِ ّ
النــص والصــوت
وظــف
ّ
والصــورة والفيديــو والمؤ ِث ّــرات المختلفــة فــي بيئــة رقميّــة.
سســة مــن تحقيــق هــذه األهــداف تكــون
وكلّمــا اقتربــت المؤ َّ
ي الجديــد؛
قــد اقتربــت مــن بيئــة االندمــاج والتحـ ّـول الرقمـ ّ
لتُصبِــح ذات مزايــا جديــدة للمتل ِقّــي تتمثّــل فــي التفاعليّــة
ـاص .18
واآلنِيّــة وبنــاء المحتــوى الخـ ّ

ي
ثانيا -أشكال
ّ
التحول الرقم ّ
ي أشــكال ودرجــات متعــدّدة ،وتختلــف
ُّ
وللتحــول الرقمــ ّ
ي ودرجته
مؤ َّ
سســة عــن أخــرى فــي طريقــة التحـ ّـول الرقمـ ّ
ســب طبيعــة نشــاطها ونــوع التقنيّــة التــي تســتخدمهاّ ،إل
ح َ
ّ
ص ِنّفــت ضمــن األكثــر
أن هنــاك بعــض التقنيــات التــي ُ
تحــول وســائل اإلعــام
انتشــارا مــن غيرهــا فــي مجــال
ً
ُّ
ي ،مــن أهمهــا:
إلــى العالــم الرقم ـ ّ

إنشاء مواقع إلكترونيّة
ـهم ظهور شــبكة اإلنترنت وانتشــارها حــول العالم في
فقــد أ َ ْسـ َ
بــروز وســيلة نشــر واتّصــال جديــدة ،تُم ِ ّكــن وســائل اإلعــام
مــن التمـدُّد واالنتشــار داخــل أوطانهــا وحــول العالــم ،وقــد بدأ
وجــود اإلعــام بنشــر نســخ شــبيهة بالنســخ الورقيّــة وتحـ َّـول
متنوعــة مــن المواقــع اإللكترونيّة.
اليــوم إلــى أشــكال ّ ِ
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 19عدنان مصطفى البار،
ُّ
التحول الرقم ّ
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

ي
ي إلى فضاء رقم ّ
من إصدار ورق ّ
ـهم ظهــور وانتشــار وســائل اإلعــام مــن خــال
وقــد أ َ ْسـ َ
ي
المواقــع اإللكترونيّــة فــي عــرض المحتــوى اإلعالمــ ّ
بأشــكال مكتوبــة ومرئيّــة ومســموعة وبيانــات ،كمــا أســهم
فــي اســتهداف أنــواع متعــدّدة مــن الجماهيــر م ّمــا دعــا
ي
بعــض الصحــف الورقيّــة للتحـ ُّـول إلــى اإلصــدار الرقم ـ ّ
ي ،وفــي المقابــل أنشــأت بعــض المواقــع اإلخباريــة
اليوم ـ ّ
صحفًــا ومجـ ّـات ورقيّــة تابعــة لهــا.

إنشاء صفحات على مواقع التواصل
ي
االجتماع ّ
صــة يوتيوب
ي؛ خا ّ
بعــد انتشــار مواقــع التواصــل االجتماعـ ّ
وفيســبوك وتويتــر وإنســتغرام وغيرهــا؛ بــدأت وســائل
صــة بهــا فــي هــذه المواقــع
اإلعــام فــي إنشــاء صفحــات خا ّ
ـراء جــدد،
التواصليّــة مــن أجــل الترويــج لموادّهــا وجــذب قـ ّ
وغيــر ذلــك مــن األهــداف المنشــودة.

تطبيقات الهواتف الذكيّة
ً
واســتعمال فــي
حضــورا
وهــي أكثــر التقنيــات الرقميّــة
ً
ي بفعــل انتشــار الهواتــف المحمولــة والذكيّــة
الوقــت الحالـ ّ
حــول العالــم ،وتزايُــد اســتهالك الجماهيــر للمحتويــات
اإلعالميّــة وغيرهــا عبــر هــذه األجهــزة الرقميّــة؛ م ّمــا
دفــع وســائل اإلعــام إلــى إنشــاء تطبيــق خــاص بهــا لهــذه
الوســيلة الرقميّــة الحديثــة مــن أجــل بَـ ّ
ـث محتوياتهــا وتوفير
خدماتهــا لــك ّل المســتهلكين.

الحوسبة السحابيّة
Cloud computing
وهــي كل المصــادر واألنظمــة الحاســوبيّة المتوافــرة تحــت
الطلــب عبــر الشــبكة والتــي تُوفّــر عــددًا مــن الخدمــات
الحاســوبيّة المتكاملــة للتيســير علــى المســتخدم ،وتشــمل
هــذه الخدمــات توفيــر مســاحة لتخزيــن البيانــات وإجــراء
ي والمزامنــة الذاتيّــة ،باإلضافــة إلــى
النسْــخ االحتياطــ ّ

قــدرات معالَجــة برمجيّــة و َجد َْولــة للمهــا ّم وإدارة البريــد
ي والطباعــة عــن بعــد.
اإللكترونــ ّ

إنترنت األشياء Internet of Things
والمر َكبــات واألجهــزة
وهــي شــبكة مــن األجهــزة الما ّديّــة
ْ
المنزليّــة وغيرهــا مــن األجهــزة اإللكترونيّــة وأجهــزة
ـركات واالتّصــال؛
الكمبيوتــر وأجهــزة االستشــعار والمحـ ِ ّ
تســتطيع هــذه األجهــزة االتّصــال وتبــادُل البيانــات فيمــا
بينهــا ،غيــر ّ
أن طبيعــة وجــود اإلعــام فــي هــذه الشــبكة
الرقميّــة لــم تتّضــح مالمحــه بعــد.

ي
ثالثا :مستويات
ّ
التحول الرقم ّ
ّ
ي بشكل عا ّم يت ّم على ثالثة مستويات:
إن
ّ
التحول الرقم ّ
ْ
بــأن
علــى مســتوى القيــادة  :Leadershipوذلــك
التحــول وداعمــة لــه
سســة متب ِنّيــة لهــذا
تكــون إدارة المؤ َّ
ّ
لتطوراتــه.
ومتابعــة
ُّ
علــى مســتوى االســتراتيجيّة ْ :Strategy
أن ت َدخــل
عمليّــةُ
سســة
ص ْلــب رســالة المؤ َّ
ي فــي ُ
ّ
التحــول الرقمــ ّ
اإلعالميّــة واســتراتيجيّتها التنفيذيّــة والمســتقبليّة ،وينعكــس
ي وواضــح.
ذلــك علــى أهدافهــا ومنتوجاتهــا بشــكل تلقائ ـ ّ
علــى مســتوى الثقافــة ْ :Culture
أن تظهــر آثــار
سســة اإلعالميّــة
ي علــى ك ّل تفاصيــل المؤ َّ
التحـ ّـول الرقم ـ ّ
ّ
الموظفيــن وبيئــة العمــل واإلجــراءات والمعاييــر
مــن
19
سســة وتعمــل بهــا .
والقيــم التــي تتبنّاهــا المؤ َّ
وال شــك فــي ّ
سســات الصحفيّــة
أن طبيعــة أنشــطة المؤ ّ
وأعمالهــا التــي تُر ِ ّكــز عــادة ً علــى قضايــا مختلفــة عــن
ي
طبيعــة المؤ َّ
سســات وأعمالهــا التــي ت ُ ِ
ســارع المتــاك أ ّ
ســع قاعــدة َ جماهيرها
تقنيــة جديــدة ترفــع مــن انتشــارها وتُو ِ ّ
وربّمــا تُح ِقّــق أرباحــا وت ُ ِ ّ
عظــم مــن قيمــة اســتثماراتها.
ونتيجــة لهــذا االختــاف؛ فـ ّ
سســات الصحفيّــة تحتاج
ـإن المؤ َّ
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

ي تقنيــة قبــل تبنّيهــا ،ومحاولــة عــدم
إلــى دراســة عميقــة أل ّ
المتســارعة مــن دون دراســة
ركــوب الموجــات التقنيّــة
ِ
ُمســبَّقة للفائــدة الحقيقيّــة التــي ســتضيفها هــذه التغييــرات
علــى المســتويات المختلفــة التــي ســبق ذكرهــا.
ي،
سســات
ولتقييــم مــدى حاجــة المؤ ّ
ُّ
للتحــول الرقمــ ّ
ولمعرفــة الطريقــة األنســب لتطبيقــه ال ب ـ ّد مــن ْ
أن نُجيــب
علــى األســئلة اآلتيــة:
ي مــدًى تعتمــد عمليّــة اتّخــاذ القــرار فــي إدارة
أ .إلــى أ ّ
سســات علــى إحصــاءات البيانــات ونتائجهــا التــي
المؤ َّ
تُق ّدِمهــا الحلــول الرقميّــة؟
سســة إلــى جمهورهــا المســته َدف عــادة ً
ب .هــل تصــل المؤ ّ
عبــر الشــبكات اإللكترونيّــة الحديثــة وبالصــورة المطلوبــة
َّ
والمخطــط لهــا؟
ج .هــل مــا تُق ّدِمــه مــن محتـ ًـوى ومــوا ّد صحفيّــة لــه يت ـ ّم
باألســاس بصيغــة إلكترونيّــة ،ثــم يتـ ّم تحويلهــا إلــى صيــغ
أخــرى تُناســب الوســائل التقليديّــة؟ أم ّ
إن العكــس هــو الــذي
ي ليُنا ِســب
يحــدث؛ بحيــث يتــ ّم تحويــل المحتــوى التقليــد ّ
اســتخدامات اإلنترنــت؟
سســات الصحفيّــة صفحــات رســميّة
د -هــل تمتلــك المؤ َّ
ي؛ لتزويــد جمهورهــا
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــ ّ
بالمســتجدّات آنيًّــا؟
سســات اإلعالميّــة بتوظيــف الكفــاءات
ذ -هــل تهتــم المؤ ّ
ي.
والمدربــة والمســت ِعدّة
المهيّــأة
َّ
ُّ
للتحــول الرقمــ ّ

ي
رابعًا :مراحل
ّ
التحول الرقم ّ
ـرق وتتنـ ّـوع األســاليب المؤ ّدِيــة إلــى التحـ ّـول
تختلــف الطـ ُ
ي ،لكــن هنــاك خطــوات أساســيّة مه ّمــة ال بــ ّد ْ
أن
الرقمــ ّ
ي
ي مؤ َّ
تمـ ّ
ـر بهــا أ ّ
سســة إعالميّــة را ِغبــة فــي التحـ ّـول الرقمـ ّ
المنشــود:
 .1لوجســتيّة :تُعنَــى بتوافــر البيئــة التحتيّــة المســا ِعدة علــى
ي.
التحـ ّـول الرقم ّ

صــد بهــا توافــر التطبيقــات التــي تســاعد
 2إجرائيّــة :يُق َ
ي ،وهــي الوفــاء الــذي يســاعد علــى
علــى التحـ ّـول الرقم ـ ّ
إنتــاج الرســالة اإلعالميّــة وتقديمهــا.
وتنبثــق مــن هاتيــن المرحلتيــن خطــوات عمليّــة تشــغيليّة
تتمثّــل فــي:
* تعريــف مســؤولي الوحــدات اإلداريّــة المختلفــة علــى
ي ومــا يتض ّمنــه مــن إجــراءات ومــا يواجهــه
التحـ ّـول الرقمـ ّ
التحــول بوعــي وإلمــام
مــن تحدّيــات حتّــى تتــ ّم عمليّــة
ُّ
تا َّميــن بهــا.
قوتهــا
* دراســة واقــع المؤ َّ
سســة اإلعالميّــة ونقــاط ّ
وضعفهــا ،وفــرص تطويرهــا وتحســينها ،والحلــول التقنيّــة
المقترحــة المناســبة لذلــك ،ووضــع االســتراتيجيّات ال ُمثْلَــى
َ
ي وآليّاتــه.
ُّ
للتحــول الرقمــ ّ
التحــول
* توزيــع المســؤوليّات علــى القائميــن بعمليّــة
ّ
للتحــول.
واعتمادهــم مرجعيّــات إداريّــة
ّ
ضــع مراحــل واضحــة
*رســم أهــداف تفصيليّــة محـدَّدةٍ وو ْ
ي بشــكل
للتنفيــذ واعتمادهــا فــي مرحلــة التطبيــق العملــ ّ
سســة.
أولويتهــا وأه ّميتهــا للمؤ ّ
ـي ح َ
ســب ّ ِ
تدريجـ َ
ســب ّ
خطــة زمنيّــة معيَّنــة وعــن
* البَــدْء فــي التطبيــق ح َ
التحــول.
طريــق إشــراك الجميــع فــي عمليّــة
ّ
التحــول
المســتم ّرة لســير عمليّــة
* المراجعــة والمتابعــة
ِ
ّ
سســة ،وقيــاس مــدى فعّاليّــة التقنيــة
ي فــي المؤ َّ
الرقمــ ّ
المســتخ َدمة عبــر قــراءة البيانــات المســتخرجة منهــا
وتحليلهــا .20
ـرح الســؤال عــن صحافــة تشــاد ،ومــا إذا كانــت
وهنــا يُطـ َ
التحــوالت الرقميّــة أم أنّهــا ال تــزال
تعيــش فــي عصــر
ُّ
تعمــل بطريقــة تقليديّــة.

21
ي (هاما) “قانون تنظيم مهنة الصحافة واإلعالم اإللكتروني في تشاد” LOIN°31 /PR/2018 DU 03
ي البصر ّ
السلطة العليا لإلعالم السمع ّ
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

ي على الصحافة
تأثيرات
ّ
التحول الرقم ّ
التشاديّة
ي،
تشــهد الفتــرة الحاليــة اهتما ًمــا وا ِســعًا
ُّ
بالتحــول الرقمــ ّ
حيــث بــرز عــدد مــن الصحــف اإللكترونيّــة خــال هــذه
الســنوات فــي حيــن توقَّفــت مجموعــة مــن الصحــف الورقيّة
عــن الصــدور بعــد ْ
أن كان الجمهــور فــي وقــت ســابق
ينتظــر مــا تكتبــه الصحــف أو يُذيعــه الراديــو وتبثّــه القنــوات
الفضائيّــة عــن أحــداث اليوم ،بيــد ْ
أن هذه الوســائل اإلعالميّة
صات
أصبحــت حاليًّــا تنتظــر مــا ســيقوله الجمهــور علــى من ّ
ي بشــأن األحــداث الجاريــة لتتناولــه فــي
التواصــل االجتماعـ ّ
نشــراتها اليوميّــة وإصداراتهــا األســبوعيّة.
التحــوالت التــي تعرفهــا وســائل
ويمكــن إجمــال أهــ ّم
ّ
اإلعــام التشــاديّة فــي األمــور التاليــة:

اعتماد أدوات تواصل جديدة
سســات الصحفيّــة إلــى وقــت قريــب تتواصــل
كانــت المؤ َّ
مــع جمهورهــا عــن طريــق وســائل االتّصــال التقليديّــة
فقــط؛ كالرســائل الخطيّــة والمكالمــات الهاتفيّــة والرســائل
القصيــرة ( ،)SMSلكــن ك ّل هــذه الوســائل لــم تعــد قــادرة
علــى ْ
ـاركيّة مــع الجمهــور ،ومــع صعــود
خلــق مســاحة تشـ ُ
الرقمنــة أضحــت الحاجــة ُم ِل ّحــة إلــى أدوات تواصــل أكثــر
ـارا؛ فاتّجهــت معظــم الصحــف التشــاديّة الناطقــة
قــوة وانتشـ ً
بالعربيّــة منهــا والفرنسـيّة إلــى إنشــاء صفحــات إلكترونيّــة،
ي
ومجموعــات تفاعليّــة علــى من ّ
صــات التواصــل االجتماعـ ّ
ال ســميا فــي فيســبوك وواتســاب ،فــي ســعي ٍ لالقتــراب مــن
الجمهــور أكثــر.

غرف أخبار ذكيّة
ي عندمــا يذهــب إلــى التغطيــة ال
فــي الســابق كان الصحف ـ ّ
بـ ّد ْ
أن يعــود إلــى صالــة التحريــر لتحريــر الخبــر وتســليمه
ي اليــوم
لرئيــس القســم ورئيــس التحريــر ،لكــن الصحفــ ّ
ي ،إ ْذ
لــم يعــد بحاجــة إلــى ممارســة ذلــك الروتيــن التقليــد ّ

يُمكنــه ْ
أن يــؤ ّدِي مها ّمــه وهــو فــي موقــع الحــدث أو فــي
سســته أو بريــد خــاص
بيتــه ،ويرســل المــادّة عبــر بريــد مؤ َّ
بالمحرريــن علــى
صــة
بــه أو عبــر مجموعــة تواصــل خا ّ
ِّ
ُراجــع رئيــس القســم أو مديــر التحريــر المــوا ّد
واتســاب؛ في ِ
ي لحظــة مــن أجــل اعتمادهــا ونشــرها.
فــي أ ّ

جهود الدولة في مشروع الهجرة الرقميّة
صــادق البرلمــان علــى قانــون تنظيــم مهنــة الصحافــة
ي فــي جلســته المنع ِقــدة بتاريــخ 26
واإلعــام اإللكترونــ ّ
نوفمبــر  ،2018وتــ ّم اإلعــان عنــه رســميًّا يــوم 3
ونــص القانــون علــى عــدّة بنــود منهــا
ديســمبر ،2018
ّ
ي ،مــن ذلــك ّ
أن تنشــر خدمــة
شــروط النشــر اإللكترونــ ّ
ي محتـ ًـوى إخباريًّــا
الصحافــة اإللكترونيّــة فــي إطــار مهن ـ ّ
ً
أصيــا يخضــع لمعالَجــة تحريريّــة داخــل أقســام غرفــة
األخبــار ويعكــس الحالــة الراهنــة ويبتعــد عــن الدعايــة للعنف
وخطــاب الكراهيــة ،ويتض ّمــن الوســائط المرئيّة والمســموعة
ـؤرخ ويت ـ ّم تحديثــه باســتمرار .21
والمكتوبــة ،ويـ َّ
ّ
حــث
يخــص مشــاركة المســتخدم وتفاعلــه؛ فقــد
وفيمــا
ّ
لمحاربــة المحتويــات
القانــون علــى وضــع آليّــة مالئمــة
َ
التــي تتض ّمــن خطــاب الكراهيــة واإلســاءة لآلخريــن،
وأشــار إلــى ّ
أن اإلنترنــت ليــس دائــرة للفوضــى بــل تخضع
والمدونــات اإللكترونيّــة للقانــون المعمــول بــه فــي
المواقــع
َّ
الخدمــات كافّــة.
ـق لــكل جريــدة إلكترونيّــة ْ
كمــا أشــار إلــى أنّــه يحـ ّ
أن تنشــر
بــدون تصريــح مســبق وإيــداع كفالــة بعــد تقديمهــا البيــان
المنصــوص عليــه فــي هــذا القانــون ،مؤ ِ ّك ـدًا ّ
أن اإلعــان
عــن تأســيس الجريــدة اإللكترونيّــة يتــ ّم بواســطة مدّعــي
الجمهوريــة فــي مـدّة أقصاهــا  15يو ًمــا مــن تاريــخ إصدار
إيصــال اإلعــان بعــد موافقــة الســلطة العليــا لإلعــام
ي .22
ي البصــر ّ
الســمع ّ
تأتــي هــذه الخطــوة بعــد ســعي دؤوب مــن وزارة اإلعــام
مــن أجــل دعــم مشــروع الهجــرة الرقميّــة الــذي أعلنــت
عنــه منــذ ســنوات.

 22هاما ،المرجع السابق
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ومــن المنت َ
ظــر ْ
أن تشــهد الصحافــة التشــاد يّة طفــرة
كبيــرة خــال الســنوات القليلــة ال ُمقبِلــة نتيجــةَ
التحــو ل
ُّ
ي الــذي فَــرض نفســه علــى بيئــة العمــل
الرقمــ ّ
التحــو ل ســلبًا
ي فــي تشــاد؛ حيــث أ ثّــر هــذا
ّ
الصحفــ ّ
ســب توزيــع الصحــف الورقيّــة ،وانخفــاض
بتراجــع نِ َ
فــي عــدد النســخ المطبوعــة ،األمــر الــذي أجبــر
الكثيــر مــن الصحــف علــى االندثــار بعــد ســنوات
مــن العمــل والحضــور ،وعــادت بعــض منهــا بأنمــاط
جديــدة لخــوض غمــار المنافســة فــي ســوق الصحافــة
الرقميّــة.

تطورات قطاع االتّصاالت
ُّ
ال تــزال تشــاد واحــدة مــن أق ـ ّل البلــدان نمـ ًّـوا فــي القــارة
اإلفريقيــة نتيجـةَ ســيطرة صــادرات البــاد علــى االقتصــاد
ي ســلبًا علــى انخفاض
ِ
المحلّــي ،وتأثيــرات النمـ ّـو االقتصــاد ّ
أســعار الســلعة فــي األســواق الدوليّــة؛ م ّمــا أدّى الــى تفاقــم
األزمــة االقتصاديّــة األخيــرة التــي أجبــرت الحكومــة
اإلعــان عــن حالــة تق ُّ
ع ِرفــت
شــف عــا ّم فــي البــاد التــي ُ
بـــ ( 16ميزيــر) بســبب االضطرابــات األمنيّــة وتدفُّــق
الالجئيــن مــن البلــدان المجــاورة.
وعلــى الرغــم مــن ظــروف التشــغيل الصعبــة والضرائــب
ّ
فــإن ســوق االتّصــاالت فــي تشــاد
الحكوميّــة الباهظــة،
يو ِفّــر بعــض اإلمكانيّــات للمســتثمرين لتطويــر الخدمــات.
اســتثمر المشــغالن الرئيســيان  Tigo ChadوAirtel
المزو َد ْيــن الرئيسـيَّين
 Chadفــي البنيــة التحتيّــة وأصبحــا
ِّ
لخدمــات االتّصــاالت.
دخلــت مجموعــة  Millicom Internationalالمالكــة
لشــركة تيجــو تشــاد فــي مناقشــات مــع ك ٍّل مــن Orange
 Groupفــي أبريــل  2017و Econetفي أكتوبر بشــأن
عمليّــة بيــع محت َملــة ،بينمــا أعلنــت  Bharti Aircomفــي
مايــو ّ 2017
أن تشــاد كانــت واحــدة مــن أســواقها اإلقليميّــة
التــي ف ّكــرت فــي تفريغهــا.

تــم بيــع  Tigo Chadإلــى Maroc Telecom
فــي يونيــو ( 2019علــى الرغــم مــن احتفــاظ الوحــدة
بعالمــة  Tigoفــي الوقــت الحالــي)؛ م ّمــا يشــير إلــى
دخــول األخيــر إلــى ســوق أبــدت اهتما ًمــا بــه منــذ عــام
.2014
لقــد تطـ َّـور قطــاع الهاتــف المحمــول بشــكل ّ
مطــرد تحــت
رعايــة ه َذ ْيــن المشـ ِغّلَيْن .تديــر شــركة االتصــاالت الوطنيّة
ومشــ ِغّل الخطــوط الثابتــة ( )Sotel Tchad STشــبكةَ
المحمــول الثالثــة فــي البــاد ،مثــل ،Salam Mobile
ســا علــى الخدمــات
علــى الرغــم مــن أنّهــا تُر ِ ّكــز أسا ً
الصوتيّــة ألنّهــا تعتمــد علــى تقنيــات  GPRSوEDGE
(التــي يمكنهــا توفيــر خدمــات البيانــات المتن ِقّلــة فقــط)،
و ُمنِــح َّأول ترخيــص للهاتــف المحمــول  3G/ 4Gفــي
البــاد فــي أبريــل.23 2020

مؤشرات البنية الرقميّة
كشــف تقريــر حديــث صــادر عــن (ويــر آر سوشــيال)
األول مــن ينايــر عــام ّ 2020
ي
فــي ّ
أن العــدد اإلجما ِلــ ّ
لســ ّكان تشــاد يبلــغ  16.19مليــون نســمة ،بينمــا عــدد
مســتخدمي اإلنترنــت فــي تشــاد  2,23مليــون مســتخدِم،
ولفــت إلــى ّ
عــا فــي زيــادة
أن البيئــة الرقميّــة شــهدت ارتفا ً
عــدد مســتخ َدمي اإلنترنــت فــي تشــاد بـــ  153ألــف (+
 )7.4٪بيــن عا َمــي  2019و ،2020وأ َّكــد ّ
أن نســبة
نســبة انتشــار اإلنترنــت فــي تشــاد بلغــت  14٪حتّــى ّأول
ينايــر .2020
وأشــار التقريــر إلــى ّ
أن عــدد مســتخ ِد مي شــبكات
ي فــي تشــاد  330ألــف مســتخ ِد م
التواصــل االجتماع ـ ّ
حتــى ينايــر  ،2020وارتفــع عــدد مســتخ ِد مي وســائل
ي فــي تشــاد بنســبة  236ألــف
التواصــل االجتماعــ ّ
( )252٪ +بيــن أبريــل  2019وينايــر 2020؛
حيــث بلغــت نســبة انتشــار وســائل التواصــل
ي فــي تشــاد  2.0٪فــي ينايــر ،2020
االجتماعــ ّ
وأوضــح التقريــر أ نّــه تــ ّم إجــراء  5.94مليــون
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ا تّصــال محمــول فــي تشــاد حتّــى ينايــر .2020
وارتفــع عــدد اال تّصــاالت المتن ِقّلــة فــي تشــاد بنســبة
 557ألــف ( )10٪ +بيــن ينايــر  2019وكانــون
الثانــي (ينايــر)  ،2020وقــد كان عــدد االتصــاالت
المتنقلــة فــي تشــاد فــي ينايــر  2020يعــادل 37٪
مــن مجمــوع الســكان .24

سكان تشاد  16.19مليون نسمة ()23%
مســتخدمو اإلنترنــت فــي تشــاد  2,23مليــون مســتخدم
()14%
مستخدمو الهاتف المحمول 75,5%
ي 23,4%
الحاسب اآلل ّ
اللوحة الذكيّة 1,1%
ي فــي تشــاد 330
مســتخدمو شــبكات التواصــل االجتماع ـ ّ
ألــف مســتخدِم ()2%
الذكــور

فيســبوك  310,0ألــف مشــترك
اإلنــاث 81,7%
18,0%
الذكــور
توتيــر  14,8%ألــف مشــترك
اإلنــاث 75,7%
24,3%
انستجرام  27,0ألف مشترك
اإلناث 76,3%
الذكور 23,7%
لنكد ان  42,0ألف مشترك
الذكور 19,3%

اإلناث 80,7%

يوتيوب
عــدد مســتخدمي الهاتــف المحمــول  5,94مالييــن مســتخدم
()37%
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

الفصل الثالث :الدراسة التطبيقيّة
ملحق االتصال

ونســبة  ،11.5%والمرتبــة الرابعــة مــن نصيــب “46
بتكرار ْيــن ونســبة  .7,7%ويالحــظ مــن
إلــى  55عامــا”
َ
النتائــج ّ
أن غالبيــة العيّنــة مــن الشــباب م ّمــن أعمارهــم ال
تتجــاوز  35عامــا بـــ  19تكــرارا ونســبة ّ 73%
وأن عــدد
المســنين قليــل ج ـدًّا بنســبة .7.7%

ي
جدول رقم ( )3المستوى األكاديم ّ

جدول رقم ( )1نوع الفئة

23

88,5 %

11

%11,5

26

100

يُال َحــظ مــن نتائــج جــدول رقــم (ّ )1
أن الغالبيــة مــن أفــراد
الع ِيّنــة مــن الذكــور بنســبة  ،88.5%فــي حيــن ّ
أن نســبة
اإلنــاث لــم تتعـ ّد  ،11.5%وتُظ ِهــر هــذه النتيجــة ّ
أن الذكور
أكثــر وجــودًا ونشــا ً
ي فــي تشــاد،
طا فــي الحقــل اإلعالمــ ّ
ّ
وأن نســبة النســاء فــي المؤسســات اإلعالميّــة ضئيلــة جـدًّا.

13

50 %

13

50 %

26

100

يالحــظ مــن نتائــج الجــدول رقــم (ّ )3
أن هنــاك تســاويًا
فــي نســبة المســتوى التعليمــي لــدى أفــراد العيّنــة بـــ 13
ي” و“فــوق
تكـ ً
ـرارا ونســبة  50%لــك ٍّل مــن فِئَتَــي “جامع ـ ّ
ي”.
الجامعــ ّ

جدول رقم ( )4جهة العمل

جدول رقم ( )2الفئة العمرية
11

26.3%

3

11.5

7

18.4%

16

61,5%

3

7,9%

45- 36

5

19,2%

2

5,3%

55 – 46

2

7,7%

5

13,2%

100

100

11

26,3%

26

100

تُب ِيّــن نتائــج الجــدول رقــم (ّ )2
أن المرتبــة األولــى كانــت
ـرارا
مــن نصيــب فئــة “مــن  26إلــى  35عامــا” بـــ  16تكـ ً
ونســبة  ،61,5%والمرتبــة الثانيــة مــن نصيــب “ 36إلــى
 45عامــا” بـــ  5تكــرارات ونســبة  ،19,2%والمرتبــة
الثالثــة مــن نصيــب “أقــل مــن  25عامــا” بـــ  3تكــرارات
24

تُب ِيّــن نتائــج الجــدول رقــم (ّ )4
أن المرتبــة األولــى كانــت
مــن نصيــب فِئَت َــي “صحافــة ورقيّــة” و”إذاعــة” بـــ 11
ـرارا ونســبة  26,3%لــك ٍّل منهمــا ،وفي المرتبــة الثانية
تكـ ً
“موقــع إلكترونــي” بـــ  7تكــرارات ونســبة  ،18.4%وفــي
المرتبــة الرابعــة “قنــاة تلفزيونيــة” بـــ 5تكــرارات ونســبة
 ،13.2%وفــي الخامســة “مجلــة” بـــ  3تكــرارات ونســبة

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

بتكراريْن
 ،7,9%وفــي السادســة األخيــرة “وكالــة أنبــاء”
َ
ونســبة .5,3%

الحريّة
جدول رقم ( )6هامش
ّ

يالحــظ مــن النتائــج ّ
أن أغلــب المبحوثيــن مــن العامليــن
فــي الصحافــة التقليديّــة بنســبة  ،81.6%فــي حيــن ّ
أن
ي ال تتجــاوز نســبتهم
الذيــن يعلمــون فــي اإلعــام الرقمــ ّ
.18.4%

جدول رقم  5الصفة

4

%15.4

4

%15.4

1

%3,8

4

%15.4

7

26,9 %

3

11,5 %

3

%11,5

26

100

تكشــف نتائــج الجــدول رقــم ( )5أنّــه حــ ّل فــي الرتبــة
ـرر” بـــ  7تكــرارات ونســبة  ،26.9%وفــي
األولــى “محـ ِ ّ
المرتبــة الثانيــة حـ ّل ك ٌّل مــن “مديــر عــا ّم” ورئيــس تحرير”
ورئيــس قســم” بـــ  4تكــرارات ونســبة  ،15.4%وفــي
ي” بـــ  3تكــرارات
المرتبــة الثالثــة ك ٌّل مــن “مخــرج” و”تقنـ ّ
ونســبة  ،11.3%وفــي المرتبــة الرابعة “ســكرتير تحرير”
بتكــرار واحــد ونســبة  .3.8%وتكشــف النتائــج ّ
أن نصــف
أفــراد العيّنــة يشــغلون مســؤوليّات إداريّــة (مديــر عــا ّم،
رئيــس تحريــر ،ســكرتير تحريــر) إضافــة إلــى “رئيــس
ـررون الرتبــة
قســم” بنســبة  ،50%فــي حيــن احت ـ ّل المحـ ِ ّ
األولــى مــن النســبة الباقيــة بنســبة .26.9%

7

26.9 %

6

23.2 %

9

34.6 %

4

15.4 %

ضــح نتائــج الجــدول رقــم (ّ )6
أن المرتبــة األولــى كانــت
تو ّ
مــن نصيــب فئــة “موافــق إلــى ح ـ ٍ ّد مــا” بـــ  9تكــرارات
ونســبة  ،34,6%بينمــا حــازت فئــة “موافــق بشـدّة” علــى
المرتبــة الثانيــة بـ  7تكرارات ونســبة  ،26,9%وأحرزت
فئــة “موافــق” علــى المرتبــة الثالثــة بـــ  6تكــرارات ونســبة
 ،23,1%وفئــة “غيــر موافــق” علــى المرتبــة األخيــرة بـــ
 4تكــرارات ونســبة  .4,15%نســتخلص مــن هــذه النتائــج
ّ
أن معظــم أفــراد العيّنــة يوافقــون إلــى ح ـ ٍ ّد مــا فمــا فــوق
علــى العبــارة ّ
(أن هامــش
الحريّــة المتوافــر غيــر كافٍ
ّ
ـرارا وبنســبة .84.6%
للمعالجــة الصحفيّــة) بـــ  24تكـ ً

جدول رقم ( )7تقييد السلطات

6

23.1 %

11

42.3 %

4

15.4 %

5

19.2 %

26

100 %

تُب ِيّــن نتائــج الجــدول رقــم ّ 7
أن الرتبــة األولــى كانــت لمــن
يوافقــون فقــط (أوافــق) بـــ  11تكــرارا ونســبة ،42,3%
والمرتبــة الثانيــة لـــ “موافــق بشــدة” بـــ  6تكــرارات
ونســبة  ،23.1%والرتبــة الثالثــة لـــ “غيــر موافــق” بـــ 5
تكــرارات ونســبة  ،19,2%والرابعــة لـ”موافــق إلــى ح ـ ٍ ّد
مــا” بـــ  4تكــرارات ونســبة  .15.4%وتكشــف النتائــج
ّ
أن غالبيــة العيّنــة يوافقــون إلــى حــ ٍ ّد مــا فمــا فــوق علــى
25

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

عبــارة (الحكومــة تُق ِيّــد الصحافــة لخدمــة سياســاتها ودعــم
ّ
(80,8%وأن أقليّــة
تكــرارا ونســبة
انجازاتهــا) بـــ 21
ً
ترفــض العبــارة بـــ  5تكــرارات ونســبة .19.2%

ي وتطلُّعات الصحافة
جدول رقم ( )8التد ُّخل الحكوم ّ

8

30.8 %

7

26.9 %

8

23.1 %

5

19.2 %

26

100 %

أظهــرت نتائــج الجــدول رقــم ّ 8
أن الرتبــة األولــى كانــت
لفئــة “موافــق بشــدة” بـــ  8تكــرارات ونســبة ،30,8%
والرتبــة الثانيــة لفئــة “موافــق فقــط” بـــ  7تكــرارات ونســبة
 ،26.9%والرتبــة الثالثــة لفئــة “إلــى حــ ٍ ّد مــا” بـــ 6
تكــرارات ونســبة  ،23,1%والرتبــة األخيــرة لفئــة “غيــر
موافــق” بـــ  5تكــرارات ونســبة  ،19,2%وتشــير هــذه
النتائــج إلــى ّ
أن الغالبيّــة يوافقــون إلــى ح ـ ٍ ّد مــا فمــا فــوق
علــى العبــارة (التدخــل الحكومــي يق ِيّــد تطلُّعــات الصحافــة)
بنســبة  ،80.8%م ّمــا يؤ ِ ّكــد تد ُّخــل الحكومــة فــي وســائل
اإلعــام التشــاديّة لخدمــة سياســاتها ومصالحهــا.

ي
جدول رقم ( )9الدعم الحكوم ّ

10

38.5 %

11

42.3 %

4

15.4 %

1

3.8 %

26

100 %

تكشــف نتائــج الجــدول رقــم ّ 9
أن أفــراد العيّنــة الذيــن
يوافقــون فقــط (موافــق) علــى عبــارة “الدعــم المقــدَّم
26

للصحافــة غيــر كافٍ لتســيير العمــل” هــم األكثريّــة بـــ 11
تكــرارا ونســبة  ،42,3%فــي حيــن أبــدت المجموعــة
ً
الثانيــة عــن موافقتهــا بشــدّة (موافــق بشــدة) بـــ 10
تكــرارات ونســبة  ،38.5%أ ّمــا المجموعــة الثالثــة فأ َّكــدت
“موافقتهــا إلــى حـ ٍ ّد مــا” بـــ  4تكــرارات ونســبة ،15,4%
ـرارا واحـدًا بعــدم موافقتها
والمجموعــة الرابعــة سـ َّجلت تكـ ً
علــى العبــارة المذكــورة بنســبة  ،3,8 %وهــي تم ِث ّــل
األقليّــة .ويُال َحــظ مــن النتائــج ّ
أن غالبيّــة كبيــرة مــن أفــراد
العيّنــة يوافقــون علــى العبــارة “إلــى حـ ٍ ّد مــا فمــا فــوق” بـــ
 25تكــرارات ونســبة .96.2%

جدول رقم ( )10آليّات اتّخاذ القرارات

2

7.7 %

16

61.1 %

8

30.8 %

26

100 %

تُب ِيّــن لنــا نتائــج هــذا الجــدول رقــم ّ 10
أن غالبيــة العيّنــة
يعتمــدون فــي إدارة شــؤونهم على قــرارات المديرين بـ 16
ـرارا ونســبة  %61.1ثــم َوفــق “ردود أفعــال للجمهور”
تكـ ً
بـــ  8تكرارات ونســبة  ،8.3%ث ّم “اإلحصــاءات والبيانات
بتكرار ْيــن ونســبة .7,7%
التــي تقدّمهــا الحلــول الرقميّــة”
َ
وتُب ِيّــن هــذه النتائــج ّ
ي ال يــزال يســير
أن اإلعــام التشــاد ّ
بالتحــوالت التــي يعرفهــا الجمهــور
مــن فــوق وال يهتّــم
ُّ
وشــبكة اإلنترنــت.

ي
جدول رقم ( )11الحضور الرقم ّ

16

61.5 %

10

38.5 %

26

100

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

يالحــظ فــي نتائــج الجــدول رقــم ّ 11
سســات
أن معظــم المؤ ّ
ـرارا ونســبة
المبحوثــة تمتلــك مواقــع إلكترونيّــة بـــ  16تكـ ً
سســات اإلعالميّــة التــي
 ،61,1%فــي حيــن جــاءت المؤ َّ
ال تمتلــك موقعًــا إلكترونيًّــا بـــ  10تكــرارات ونســبة
 .38,5%وتوضّــح هــذه النتيجــة ّ
أن وســائل اإلعــام
ي بنســبة قريبــة
التقليديّــة والجديــدة تواكــب التحـ ّـول الرقم ـ ّ
مــن الثلثَيْــن ( ،)61.1%وتوضّــح هــذه النتيجــة ّ
أن
ً
كبيــرا بينهمــا؛ م ّمــا يثيــر إشــكاليّة تداخــل
تداخــا
هنــاك
ً
ي واإلعــام
المصطلحــات والمفاهيــم بيــن اإلعــام التقليــد ّ
الجديــد.

ي
جدول رقم ( )12التواصل االجتماع ّ

23

88.5 %

3

11.5 %

26

100

تكشــف نتائــج الجــدول رقــم ّ 12
أن وســائل اإلعــام
ي بـــ 23
التشــاديّة تســتغل من ّ
صــات التواصــل االجتماعــ ّ
ـرارا ونســبة  ،%88.5فــي حيــن ّ
أن أقلّيّــة لــم تســتغل
تكـ ً
صــات بَ ْعــ ُد بـــ  3تكــرارات ونســبة .11,5%
تلــك المن ّ

جدول رقم ( )13مستوى استخدام األدوات الرقميّة

19

73.1 %

7

26.9 %

26

100 %

يُال َحــظ فــي الجــدول رقــم ّ 13
سســات
أن معظــم المؤ َّ
الصحفيّــة المبحوثــة تســتخدم األدوات التقليديّــة فــي صناعة
تكــرارا ونســبة ،73,1%
ي بـــ 19
ً
المحتــوى اإلعالمــ ّ
فــي حيــن ّ
أن المهت ِ ّميــن باســتعمال األدوات الرقميّــة فــي

ي قليلــون بـــ  7تكــرارات ونســبة
إنتــاج المحتــوى اإلعالمـ ّ
ــون
 .26,9%ويســتنتج مــن هــذه النتيجــة أنّــه رغــم َك ْ
صــات
 88.5%مــن وســائل اإلعــام التشــاديّة تســتعمل من ّ
التواصــل ّ
وأن  61.1%منهــا لديهــا مواقــع إلكترونيّــة،
فـ ّ
سســت ال تــزال تُنتِــج بعقليّــة تقليديّــة بنســبة
ـإن هــذه المؤ َّ
73.1%؛ األمــر الــذي يشــير إلــى أه ّميّــة االهتمــام بتطوير
القائــم باالتّصــال َوفــق التحـ ّـوالت الرقميّــة الجديــدة.

جدول رقم ( )14التدريب على اإلنتاج

10

38.5 %

16

61.5 %

26

100

نســتخلص مــن نتائــج الجــدول ّ 14
أن معظــم الصحف ِيّيــن
لــم يتلَقّــوا دورات تدريبيّــة علــى اســتخدام األجهــزة الرقميّــة
ـرارا ونســبة  ،61,5%فــي
وصناعــة المحتــوى بـــ  16تكـ ً
مقابــل  10تكــرارات ونســبة  38,5%ل َمــن تلقَّــى تدريبًــا
ســر ّ
أن ضعــف التدريــب أدّى
علــى هــذه األجهــزة؛ مــا يُف ِ ّ
إلــى االعتمــاد علــى األدوات التقليديّــة فــي إنتــاج المحتوى،
فضـ ًـا عــن االســتفادة مــن أدوات الثــورة الرقميّــة.

جدول رقم ( )15أسباب تراجع مستوى المقروئيّة

34.6 %
15.4 %
34.6 %
11.5 %
3.8 %
100 %
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

بيّنــت نتائــج الجــدول ّ 15
ي الجديــد
أن الســلوك االتصالــ ّ
للجمهــور وضعــف التمويــل ،أهـ ّم األســباب التــي أدّت إلــى
تكرارا ونســبة
تراجــع مســتوى المقروئيّــة فــي تشــاد بـــ 18
ً
 ،% 69.2تالهمــا ضعــف التمويــل ثالــث األســباب بـــ 4
ســب
تكــرارات ونســبة  ،15.4%وت َمثَّــل الســبب الربــع ح َ
ي المؤ َّهــل بـــ 3
المبحوثيــن فــي غيــاب الــكادر البشــر ّ
تكــرارات ونســبة 11،5%؛ أ ّمــا الســبب الخامــس واألخيــر
ْ
صــر فــي التهميــش بتكــرار واحــد ونســبة .3,8%
فاخت ُ ِ
تشــير هــذه النتائــج إلــى ّ
ي عامــل مهـ ّم،
أن الســلوك البشــر ّ
والتمويــل ركيــزة أساسـيّة لســير العمــل.

س ِفيّة
جدول رقم ( )16االعتقاالت التع ُّ

9

34.6 %

8

30.8 %

4

15.4 %

5

19.2 %

26

100 %

تُب ِيّــن نتائــج الجــدول رقــم ّ 16
أن المرتبــة األولــى كانــت
لصالــح فريــق “موافــق بشــدّة” بـــ  9تكــرارات بنســبة
 ،34,6%والمرتبــة الثانيــة لفريــق “موافــق فقــط” بـــ 8
تكــرارات ونســبة  ،30,8%والمرتبــة الثالثــة لفريــق
“غيــر موافــق” بـــ  5تكــرارات ونســبة ،19,2%والمرتبــة
الرابعــة واألخيــرة لفريــق “إلــى ح ـ ٍ ّد مــا” بـــ  4تكــرارات
ونســبة  .15,4%نســتنتج مــن نتائــج هــذا الجــدول ّ
أن
غالبيــة أفــراد العيّنــة يؤ ِ ّكــدون قمعيّــة الســلطة تجــاه
ـرارا
الصحف ِيّيــن ،مــن “إلــى حــد مــا” فمــا فــوق بـــ  21تكـ ً
حريّــة
ونســبة  ،80.8%وهــذا الســلوك يف ِ ّ
ســر إنتهــاك ّ
التعبيــر.
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ي
جدول رقم ( )17التيار الكهربائ ّ

4

15.4 %

20

76.9 %

2

7.7 %

26

100

يُال َحــظ فــي نتائــج هــذا الجــدول رقــم ّ 17
أن الغالبيــة مــن
تكــرارا ونســبة،76,9%
نصيــب فئــة “أحيانــا” بـــ 20
ً
وجــاءت فــي المركــز الثانــي فئــة “نعــم” بـــ  4تكــرارات
ونســبة  ،15,1%وبالمركــز الثالــث واألخيــر جــاءت فئــة
بتكراريْــن ونســبة .7,7%
“ال”
َ
تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن الغالبيّــة بنســبة  92.3%موافقــون
ي يُعَـ ّد مهـ ٍ ّددًا
علــى العبــارة (عــدم اســتقرار التيــار الكهربائـ ّ
لســير عمــل الصحافــة)؛ وهــي نتيحــة تقــود إلــى ضــرورة
تطور
ي لدفــع عجلــة ُّ
العمــل علــى اســتقرار التيــار الكهربائـ ّ
الصحافة.

جدول رقم ( )18تقييم مستوى شبكة اإلنترنت

16

61.5 %

8

30.8 %

2

7.7 %

0

0.00 %

26

100 %

تُب ِيّــن نتائــج الجــدول رقــم ّ 18
أن المركــز األول مــن
تكرارا ،ونســبة ،61.5%
نصيــب “موافــق بشـدّة “ بـــ 16
ً
والمركــز الثانــي مــن نصيــب فئــة “موافــق” فقــط بـــ 8
تكــرارات ونســبة  ،30.8%والمركــز الثالــث مــن نصيــب
“بتكراريــن ونســبة  ،7.7%أ َمــا المركــز
فئــة” إلــى حـ ٍ ّد مــا
َ
الثالــث واألخيــر المتم ِث ّــل فــي فئــة” غيــر موافــق” بصفــر

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

تكــرار ونســبة  .0%يســتخلص مــن هــذه النتائــج ّ
أن جميــع
عام ً
أفــراد العيّنــة يوافقــون علــى ّ
ــا
أن اإلنترنــت يُعَــ ّد ِ
ـرارا ونســبة
ي بـــ  26تكـ ً
أسا ِسـيًّا فــي عمليّــة التحـ ّـول الرقمـ ّ
سســات
بلغــت  ،100%وبالرغــم مــن امتــاك بعــض المؤ ّ
مواقــع إلكترونيّــة ،إال أنّهــا ال تفيــد فــي ظــ ّل ضعــف
الشــبكة ،وغــاء اإلنترنــت.

ضــح نتائــج الجــدول رقــم (ّ )1
أن الغالبيّــة مــن أفــراد
تو ِ ّ
تكــرارا ونســبة ،81.5%
العينــة مــن الذكــور بـــ 163
ً
ّ
ـرارا ونســبة ،18.5%
وأن البقيّــة مــن اإلنــاث بـــ  37تكـ ً
وتُظ ِهــر هــذه النتيجــة ّ
ـورا فــي الرأي
أن الذكــور أكثــر حضـ ً
ي وأكثــر تفاعـ ًـا مــع االســتبيانات واألحــداث
العــا ّم التشــاد ّ
والقضايــا.

ي
جدول رقم ( )19المستوى التكوين ّ

جدول رقم ( )2يو ِ ّ
ضح الفئة العمريّة للعيّنة

9

34.6 %

93

46.5 %

10

38.5 %

92

46 %

7

26.9 %

45- 36

14

7%

0

0.00 %

55 – 46

1

5.0 %

26

100 %

0

0.00 %

200

100

يالحــظ فــي نتائــج الجــدول رقــم ّ 19
أن فئــة موافــق فقــط
شــ ّكلت  10تكــرارات ،ونســبة  38,5%وهــي أعلــى
نســبة ،فيمــا شــ ّكلت فئــة “موافــق بشــدّة”  9تكــرارات
ونســبة  34,6%وفئــة “إلــى حـ ٍ ّد مــا” شـ ّكلت  7تكــرارات
ونســبة  .26.9%أ ّمــا فئــة “غيــر موافــق” فلــم تشـ ِ ّكل أيّــة
نســبة.
تبقــى اإلشــارة إلــى ّ
أن جميــع أفــراد العيّنــة يوافقــون علــى
الكلّيّــات اإلعالميّــة ،بـــ
ضعــف المناهــج التعليميّــة فــي ِ
ـرارا ،ونســبة  ،100%ويســتدعي ذلــك ضــرورة َ
 26تكـ ً
مراجعــة المناهــج ،وتطويرهــا َو ْفــق متطلّبــات العصــر.

ملحق الجمهور
جدول رقم ( )1يو ِ ّ
ضح نوع العيّنة

163

81.5 %

37

18.5 %

200

100

تُب ِيّــن نتائــج الجــدول رقــم (ّ )2
أن المرتبــة األولــى كانــت
تكــرارا
مــن نصيــب فئــة “أقــ ّل مــن  25عا ًمــا” بـــ 93
ً
ونســبة  ،46.5%والمرتبــة الثانيــة مــن نصيــب “مــن 26
إلــى  35عا ًمــا” بـــ  92تكــرارا ونســبة  ،46%والمرتبــة
ـرارا
الثالثــة مــن نصيــب “ 36إلــى  45عامــا” بـــ  14تكـ ً
ونســبة  ،7%والمرتبــة الرابعــة لفئــة “ ”46-55بتكــرارا
واحــد ونســبة .0.5%
يُال َحــظ مــن النتائــج ّ
ي
أن  92.5%مــن الــرأي العام التشــاد ّ
مــن الشــباب ِم ّمــن ال تتجــاوز أعمارهــم  45عا ًمــا ،األمــر
ي ،علــى عكــس
الــذي يــد ّل علــى مواكبتهــم للتحـ ُّـول الرقمـ ّ
فئــة المسـ ِنّين م ّمــن تتجــاوز “أكثــر مــن  56عا ًمــا” والذيــن
ي م ّمــا يــد ّل علــى
لــم يشــاركوا فــي االســتبيان اإللكترون ـ ّ
ي الــذي يجــري حولهــم.
أنّهــم غيــر متابعيــن للتحـ ُّـول الرقمـ ّ
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

جدول رقم ( )3يو ّ
ي للعيّنة
ضح المستوى التعليم ّ

200

100

يُال َحــظ مــن نتائــج الجــدول رقــم ّ 3
أن فئــة المســتوى
تكرارا ونســبة ،61.5%
ي” هــي األولــى بـ 123
ً
“الجامعـ ّ
ي” ثانيـةً بـــ  61تكــرارا
فــي حيــن حلّــت فئــة “فــوق الجامعـ ّ
ي” ثالثــة بـــ 16
ونســبة  ،30.5%وحلّــت فئــة “ثانــو ّ
تكــرارا ونســبة .8%
ً

جــدول رقــم ( )4يو ّ
ضــح تعاطــي العيّنــة مــع وســائل
اإلعــام

43

21.5 %

57

28.5 %

100

50 %

200

100

تُظ ِهــر نتائــج الجــدول رقــم ّ 4
أن فئــة “أحيانًــا” جــاءت فــي
المركــز األول بـــ  100تكــرار ونســبة  50%وجــاءت
تكــرارا ونســبة
فــي المركــز الثانــي فئــة “نعــم” بـــ 57
ً
ـرارا
 ،28,5%وفــي المركــز الثالــث فئــة “ال” بـــ  43تكـ ً
بنســبة  .21.5%تشــير النتائــج إلــى ّ
أن نصــف العيّنــة
يطالعــون الصحــف التشــاديّة عنــد الحاجــة والضــرورة،
م ّمــا يُث ِبــت تراجــع مســتوى المقروئيّــة لديهــاّ ،
وأن مــن
يقــرؤون هــذه الصحــف لــم يبلغــوا الثلــث.
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جــدول رقــم ( )6يو ّ
ضــح أســباب تراجــع مســتوى
المقروئيّــة

28

12.4 %

19

8.4 %

45

20 %

133

59.1 %

200

100 %

كشــفت نتائــج الجــدول رقــم ّ 5
أن األســباب التــي أدّت إلــى
تراجــع مســتوى المقروئيّــة فــي تشــاد ،تمثّلــت فــي هجــرة
تكــرارا
الجمهــور نحــو “صحافــة اإلنترنــت” بـــ 133
ً
ونســبة  ،59.1%والســبب الثانــي تمثّــل فــي “غــاء
تكــرارا ونســبة  ،20%فيمــا
أســعارالصحف” بـــ 45
ً
تكــرارا
تمثّــل الســبب الثالــث فــي “عــدم الفائــدة” بـــ 28
ً
ونســبة  ،12,4%والســبب األخيــر تمثّــل فــي “عــدم وجــود
ضــح تغييــر
ـرارا ونســبة ،8,4%م ّمــا يو ّ
الوقــت” بـــ  19تكـ ً
أنمــاط الجمهــور وتأثّــره بصحافــة اإلنترنــت ،ويقتضــي
ي إلــى الوســيط
ذلــك األمــر التحـ ُّـو َل مــن الوســيط التقليــد ّ
ي الحديــث.
الرقمــ ّ

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

جدول رقم ( )7يو ّ
انتشارا
ضح الصحف األكثر
ً

14

2,1

22

3,3

21

3,1

73

10,8

34

6,4

38

5,6

35

5,2

34

5,0

31

4,6

35

5,2

33

4,9

37

5,5

23

3.4

25

3,7

39

5,8

26

3,9

18

2,7

24

3,6

18

2,7

16

2,4

14

2,1

7

1,00

15

2,2

11

1,6

12

1,8

6

0,9

5

0,7

675

100

أظهــرت نتائــج الجــدول رقــم ّ 6
أن صحيفة انجمينــا الجديدة
مــن أكثــر الصحــف نشــا ً
ـارا مــن بيــن الصحــف
طا وانتشـ ً
ـرارا ونســبة  ،10,8%وجاءت
الورقيّــة العربيّــة بـــ  73تكـ ً
ـرارا ونســبة
صحيفــة الســام فــي المرتبــة الثانيــة بـــ  39تكـ ً
 ،8,5%وفــي المرتبــة الثالثــة نشــرة “انفــو” التــي تصــدر
تكــرارا ونســبة
عــن وكالــة األنبــاء التشــاديّة بـــ 37
ً
 ،5,55%أ ّمــا فــي قائمــة الصحــف اإللكترونيّــة فأحــرز
تكــرارا ونســبة
األول بـــ 38
ً
موقــع “ال ليكــم” المركــز ّ
 ،6,5%وأحــرز المركــز الثانــي موقــع “الوحــدة انفــو” بـــ
تكــرارا ونســبة  ،6,4%وجــاء فــي المركــز الثالــث
31
ً
ـرارا ونســبة .6,3%
موقــع  Le sahelبـــ  24تكـ ً

القوة الشرائيّة للصحف
جدول رقم (ّ )7

21

10.5 %

40

20.0 %

8

4.0 %

131

65.5 %

200

100 %

يُال َحــظ فــي نتائــج الجــدول رقــم ّ 7
أن معظــم أفــراد العيّنــة
يشــترون الصحــف “عنــد الحاجــة والضــرورة” بـــ 131
تكــرارا ،ونســبة  ،65,5%وتأتــي الفئــة التــي تشــتري
ً
ـرارا ونســبة ،20%
“مـ ّ
ـرة فــي األســبوع” ثانيـةً بـــ  40تكـ ً
ي فجــاءت
أ ّمــا الفئــة التــي تشــتري الصحــف بشــكل يوم ـ ّ
تكــرارا ونســبة  ،10,5%والفئــة الرابعــة
ثالثــة بـــ 21
ً
ـرة واحــدة فــي
واألخيــرة هــي التــي تشــتري الصحــف “مـ ّ
الشــهر” بـــ  8تكــرارات ونســبة  ،4%ويســتخلص مــن
نتائــج هــذا الجــدول ّ
أن الجمهــور لــم يعــد بحاجــة إلــى
صحافــة بعــد تكيُّفــه مــع التقنيــة.

31

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

جــدول رقــم ( )8قــدرة الصحافــة التشــاديّة علــى قيــادة
الــرأي العا ّم

7

3.5 %

31

15.5 %

105

52.5 %

57

28.5 %

200

100 %

تُب ِيّــن نتائــج الجــدول ّ 8
أن الرتبــة األولــى كانــت لفئــة
“موافــق إلــى حـ ٍ ّد ما” بـــ  105تكرارات ونســبة ،52,5%
ـرارا ونســبة
والرتبــة الثانيــة لفئــة “غيــر موافــق” بـــ  57تكـ ً
ـرارا
 ،28,5%والرتبــة الثالثــة لفئــة “موافــق” بـــ  31تكـ ً
ونســبة  ،15,5%والرتبــة الرابعــة لفئــة “موافــق بشـدّة” بـــ
 7تكــرارات ونســبة .3,5%
نســتنتج مــن النتائــج ّ
ي
أن غالبيّــة الــرأي العــا ّم التشــاد ّ
يوافقــون علــى عبــارة (الصحافــة التشــاديّة غنيّــة مــن حيــث
ـرارا ونســبة
الموضوعــات) لحـ ٍ ّد مــا فمــا فــوق بـــ  143تكـ ً
 ،71,5%ويــد ّل ذلــك علــى تقديــر التشــاد ِيّين أله ّميّــة
اإلعــام ودوره فــي حياتهــم.

جــدول رقــم ( )9يو ّ
ضــح صمــود الصحافــة الورقيّــة
أمــام الرقميّــة

3

1.5 %

31

15.5 %

ي علــى
جــدول رقــم ( )10تأثيــرات
ّ
التحــول الرقمــ ّ
الصحــف

67

33.5 %

70

35 %

42

21 %

21

10.5 %

200

100 %

ســتنتج مــن نتائــج الجــدول رقــم ّ 10
أن  89.5%مــن
الــرأي العــا ّم “موافــق إلــى حـ ٍ ّد مــا” فمــا فــوق علــى عبــارة
ي قلــل مــن مقروئيّــة الصحــف الورقيّــة)
(التحـ ّـول الرقم ـ ّ
فــي مقابــل  10,5%يرفضــون تلــك العبــارة ،م ّمــا يُؤ ِ ّكــد
ي
علــى اســتحواذ
ّ
ي علــى العمــل اإلعالمــ ّ
التحــول الرقمــ ّ
ي وعلــى أنمــاط الجمهــور.
التشــاد ّ

ي علــى
جــدول رقــم ( )11انعكاســات
ّ
التحــول الرقمــ ّ
مضمــون الصحافــة

74

37 %

54

27 %

92

46 %

78

39 %

200

100 %

30

15 %

38

19 %

200

100 %

يُال َحــظ فــي نتائــج الجــدول رقــم ّ 9
أن المرتبــة األولــى
ـرارا ونســبة ،46%
كانــت لفئــة “غيــر موافــق” بـــ  92تكـ ً
32

تكرارا ونســبة
والمرتبــة الثانيــة لفئــة “الــى حـ ٍ ّد مــا” بـــ 74
ً
تكرارا
 ،37%والمرتبــة الثالثــة لفئــة “موافــق” فقط بـــ 31
ً
ونســبة  ،15,5%والمرتبــة الرابعــة لفئــة “موافــق بش ـدّة”
بـــ  3تكــرارات ونســبة  .1,5%نســتخلص ّ
أن  54%مــن
ي يوافقــون علــى ّ
أن الصحافــة الورقيّــة
الــرأي العــا ّم التشــاد ّ
التشــاديّة تُق ـ ّدِم معلومــات وتحليــات أعمــق مــن غيرهــا،
م ّمــا يُ ِشــير إلــى ّ
أن الصحافــة الورقيّــة مــا زالــت صامــدة
أمــام صحافــة اإلنترنــت.

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

يُال ّحــظ فــي الجــدول رقــم ّ 11
أن المرتبــة األولــى كانــت
ـرارا ونســبة ،39%
مــن نصيــب فئــة “موافــق” بـــ  78تكـ ً
والمرتبــة الثانيــة مــن نصيــب فئــة “موافــق بشــدة بـــ 54
ـرارا ونســبة  ،27%والمرتبــة الثالثــة لـــ “غيــر موافــق”
تكـ ً
ـرارا ونســبة  ،19%والمرتبــة الرابعــة لفئة “إلى
بـــ  38تكـ ً
ـرارا ونســبة  .15%يســتخلص مــن هذه
حـ ٍ ّد مــا” بـــ  30تكـ ً
النتائــج ّ
أن  81%مــن أفــراد العيّنــة “موافــق إلــى حـ ٍ ّد مــا”
فمــا فــوق علــى ّ
ي انعكــس إيجابًــا علــى
أن (التحـ ّـول الرقمـ ّ
ســر أه ّميّــة التحـ ّـول
مضمــون الصحــف الورقيّــة) ،م ّمــا يُف ِ ّ
ي فــي توفيــر معلومــات ومــوا ّد إعالميّــة تُشــبِع
الرقمــ ّ
احتياجــات الجمهــور.

ي ،وبنــاء القاعــدة
جــدول رقــم ( )12التحـ ّ
ـول الرقم ـ ّ
الجماهيريّــة

14

7%

49

24.5 %

73

36.5 %

64

32 %

200

100 %

تُب ِيّــن نتائــج الجــدول رقــم ّ 12
أن فئــة “إلــى حــد مــا”
ـرارا ونســبة ،36,5%
أحــرزت المركــز األول بـــ  73تكـ ً
تكرارا ونســبة
وفئــة “غيــر موافــق” المركــز الثانــي بـــ 64
ً
تكــرارا
 ،32%وفئــة “موافــق” المركــز الثالــث بـــ 49
ً
ونســبة  ،24,5%وفئــة “موافــق بشـدّة” المركــز الرابــع بـــ
ـرارا ونســبة  .7%تشــير هــذه النتائــج إلــى ّ
أن نســبة
 14تكـ ً
 68%مــن الجمهــور المشــارك فــي االســتبيان يوافقــون
علــى ّ
ـراء ُجـدُد
ي ســاعد علــى إضافــة قـ ّ
أن التحـ ّـول الرقمـ ّ
ضــح ّ
ـهم
للصحافــة؛ األمــر الــذي يو ِ ّ
أن التحـ ّـول الرقمـ ّ
ي أ َ ْسـ َ
ي.
فــي انتشــار اإلعــام التشــاد ّ

ـول علــى زيــادة معـدّالت
جــدول رقــم ( )13قــدرة التحـ ُّ
انتشــار الصحــف الورقيّــة
يتضــح مــن نتائــج الجــدول رقــم ّ 13
أن المرتبــة األولــى
50

25 %

100

50 %

34

17 %

16

8%

200

100 %

كانــت مــن نصيــب فئــة “موافــق” بـــ  100تكــرار ونســبة
 ،50%والمرتبــة الثانيــة مــن نصيــب فئــة “موافــق بشـدّة”
ـرارا ونســبة  ،25%والمرتبــة الثالثــة من نصيب
بـــ  50تكـ ً
ـرارا ونســبة  ،17%والمرتبة
فئــة “إلــى حـ ٍ ّد مــا” بـــ  34تكـ ً
الرابعــة واألخيــرة مــن نصيــب فئــة “غيــر موافــق” بـــ 16
ضــح مــن هــذه النتائــج ّ
أن غالبيّــة
ـرارا ونســبة  .8%يت ِ ّ
تكـ ً
أفــراد العيّنــة ونســبة  92%يوافقــون إلــى حــ ٍ ّد مــا فمــا
ي ســاعد علــى زيــادة
فــوق علــى عبــارة (التحـ ّـول الرقم ـ ّ
معــدّالت انتشــار الصحــف الورقيّــة)؛ مــا يُث ِبــت قــدرة َ
ي فــي عمليــة الترويــج لمحتويــات الصحــف
التحـ ّـول الرقمـ ّ
فــي نطــاق واســع.

ي فــي ض ـ ّخ
جــدول رقــم  14ممكنــات التحـ ّ
ـول الرقم ـ ّ
المعلومــات للجمهــور

21

10.5 %

65

32.5 %

48

24 %

66

33 %

200

100 %

بيّنــت نتائــج الجــدول رقــم ّ 14
أن فئــة “غيــر موافــق”
ـرارا ونســبة ،33%
جــاءت فــي المركــز األول بـــ  66تكـ ً
ـرارا ونســبة
وفئــة “موافــق” فــي المركــز الثانــي بـــ  65تكـ ً
33

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

 ،32,5%وفئــة “إلــى حــ ٍ ّد مــا” فــي المركــز الثالــث بـــ
تكــرارا ونســبة  ،24%وفئــة “موافــق بشــدّة” فــي
48
ً
ـرارا ونســبة  .10,5%يســتنتج
المركــز الرابــع بـــ  21تكـ ً
مــن النتائــج ّ
ـتجيب يوافقــون
أن  67%مــن الجمهــور المسـ ِ
علــى ّ
ي ســاعد علــى توفيــر معلومــات
أن (التحـ ّـول الرقم ـ ّ
متنوعــة).

ي علــى
جــدول رقــم ( )15انعكاســات التحـ ّ
ـول الرقم ـ ّ
تطويــر الصحــف

33

16.5 %

90

45 %

52

26 %

25

12.5 %

200

100 %

تُب ِيّــن نتائــج الجــدول رقــم (ّ )15
أن المرتبــة األولــى كانــت
ـرارا ونســبة ،45%
مــن نصيــب فئــة “موافــق” بـــ  90تكـ ً
والمرتبــة الثانيــة مــن نصيــب فئــة “موافــق إلــى حـ ٍ ّد مــا” بـــ
ـرارا ونســبة  ،26%والمرتبــة الثالثــة مــن نصيــب
 52تكـ ً
فئــة “موافــق بشـدّة” بـــ  33تكــرارا ونســبة  ،16,5%أ ّمــا
المرتبــة الرابعــة فكانــت مــن نصيــب فئــة “غيــر موافــق”
ـرارا ونســبة  .12,5%يســتخلص مــن النتائــج
بـــ  25تكـ ً
ّ
أن  87.5%مــن العيّنــة يوافقــون إلــى ح ـ ٍ ّد مــا فمــا فــوق
علــى ّ
ي ســاعد علــى تطويــر شــكل
أن
ّ
(التحــول الرقمــ ّ
ي علــى
الصحيفــة)؛ م ّمــا يشــير إلــى تأثيــر التحـ ّـول الرقم ـ ّ
شــكل الصحافــة التشــاديّة ومضمونهــا.
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ي علــى مصداقيّة
جــدول رقــم ( )16أثــر التحـ ّ
ـول الرقم ّ
المعلومات

46

23 %

64

32.5 %

64

32.5 %

25

12.5 %

200

100 %

تُب ِيّــن نتائــج الجــدول رقــم (ّ )16
أن فئــة “موافــق إلــى حـ ٍ ّد
تكــرارا ونســبة
مــا” حلّــت فــي المرتبــة األولــى بـــ 64
ً
 ،% 32,5وفئــة “موافــق” فــي المرتبــة الثانيــة بـــ 64
ـرارا ونســبة  ،32%وفئــة “موافــق بشـدّة” فــي المرتبــة
تكـ ً
ـرارا ونســبة  ،23%وفئــة “غيــر موافــق”
الثالثــة بـــ  46تكـ ً
ـرارا ونســبة .12,5%
فــي المرتبــة الرابعــة بـــ  25تكـ ً
ضــح مــن النتائــج ّ
ي
يت ّ
أن  87.5%مــن الجمهــور التشــاد ّ
يوافقــون إلــى حـ ٍ ّد مــا فمــا فــوق علــى ّ
ي
أن (التحـ ّـول الرقمـ ّ
ســر ّ
أن الجمهــور
أثّــر علــى مصداقيّــة المعلومــات)؛ م ّمــا يُف ّ
ي ومحتــواه نتيج ـةَ
يتش ـ ّكك فــي معلومــات الفضــاء الرقم ـ ّ
ت َعـدُّد زيــف المحتــوى وضعــف الرقابــة الذاتيّــة.

الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
ّ
ّ
ّ

النتائج والتوصيات
ر ّكــزت هــذه الدراســة الميدانيّــة علــى اســتبيانَيْن؛ أحدهمــا
ي ،والثانــي للقائميــن باالتصــال
للجمهــور العــا ّم التشــاد ّ
سســات الصحفيّــة التشــاديّة ،وبعــد تحليــل نتائــج
فــي المؤ ّ
االســتبيانَيْنَ ،خلَــص الباحــث للنتائــج التاليــة:

أ .النتائج

ـادي ذكــور بنســبة
* غالبيّــة َمــن يعملــون فــي اإلعــام التشـ َ
 88%وال يــزال حضــور النســاء ضعيفًــا بنســة .12%
ي وذوي المســتوى مــا
* لــك ٍّل مــن ذوي المســتوى الجامع ـ ّ
الحضــور فــي اإلعــام
ي للقائــم باالتّصــال
ُ
فــوق الجامعــ ّ
ي بنســبة  50%لــك ٍّل منهمــا.
التشــاد ّ
ي ذكــور فــي مقابل
*  81,5%مــن متابعــي اإلعــام التشــاد ّ
نســبة حضــور ضعيفــة لإلنــاث لم تتعـ َّد الثلــث .18,5%
ي،
*  61,5%مــن أفــراد العيّنــة ذو المســتوى الجامعــ ّ
ي.
و 30,5%مــن ذوي المســتوى مــا فــوق الجامعــ ّ

الحريّة لدى الصحافة
مستوى
ّ
●  95.85%مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يؤ ِ ّكــدون
ّ
الحريّــة المتوافــر فــي تشــاد غيــر كافٍ لمعالجــة
أن هامــش
ّ
القضايــا المحوريّــة التــي تهـ ّم المواطــن.
●  80.8%مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يفيــدون بـ ّ
ـأن
تد ُّخــل الحكومــة يُق ِيّــد تطلُّعــات الصحافة.
●  96.2%مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يفيــدون بـ ّ
ـأن
الدعــم المقـدَّم للصحافــة غيــر كافٍ لتســيير العمل.

تعاطي العيّنة لوسائل اإلعالم
●  71,5%مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يتابعــون الصحــف
التشــاديّة عنــد الحاجــة فقــط؛ فيمــا يتابعهــا 28,5%
باســتمرار.

●  65,5%مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يشــترون الصحــف
الورقيّــة عنــد الضرورة.
●  88.9%مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يوافقــون علــى
تراجــع مســتوى المقروئيّــة فــي تشــاد.
●  59.1%مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يُفيــدون ّ
أن الســبب
ي فــي تراجــع مســتوى المقروئيّــة غــا ُء األســعار
الرئيس ـ ّ
وميلُهــم إلــى الصحــف اإللكترونيّــة.
●  68,5%مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يوافقــون
علــى ّ
ي قلَّــل مــن مقروئيّــة الصحــف
أن
ّ
التحــول الرقمــ ّ
الورقيّــة.

التحول للصحافة الورقيّة
طبيعة
ّ
● 81%مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يفيــدون ّ
التحــول
أن
ّ
ي انعكــس إيجابًــا علــى مضمــون الصحــف الورقيّــة.
الرقمـ ّ
●  75%مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يوافقــون علــى ّ
أن
متنوعــة
ي ســاعد علــى توفيــر معلومــات ّ
ّ
التحــول الرقمــ ّ
ومــن مصــادر متعــدّدة.
●  67%مــن عيّنــة الجمهــور يفيــدون ّ
ي
أن التحـ ّـول الرقمـ ّ
ســاعد علــى زيــادة معـدّالت انتشــار الصحــف الورقيّــة.
●  83%مــن أفــراد عيّنــة الجمهــور يفيــدون ّ
أن الصحافــة
الرقميّــة تق ـدّم معلومــات وتحليــات أعمــق مــن نظيرتهــا
الورقيّــة.
● 88,5%مــن عيّنــة القائــم باالتّصــال تمتلــك مواقــع
ي.
وصفحــات علــى من ّ
صــات التواصــل االجتماعــ ّ
●  61,5%مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال لــم يتلقَّــوا
دورات تدريبيّــة فــي اســتخدام األجهــزة الرقميّــة وصناعــة
المحتــوى.
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الرقمي
الورقي إلى
تحوالت الصحافة يف تشاد من
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ّ

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

 .2الحكومة التشاديّة

واقع الصحافة الورقيّة التشاديّة

صــص فــي
ي متخ ِ ّ
 تبنّــي مشــروع مركــز دراســات إعالمـ ّي.
التحـ ّـول الرقمـ ّ

●  69.2%مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يؤ ّكــدون
علــى ّ
أن أســباب تراجــع المقروئيّــة فــي تشــاد تتمثّــل فــي

 االســتفادة مــن خبــرات الــدول الخارجيــة وتجاربهــامــن خــال ع ْقــد اتفاقــات وشــراكات جديــدة لدفــع عجلــة
ي.
ّ
التحــول الرقمــ ّ

●  80.8%مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يفيــدون ّ
أن
ســفيّة للصحف ِيّين ال تُشـ ِ ّجع استمرار الصحف.
االعتقاالت التع ُّ

سســات فــى توفیــر
 رصــد میزانیّــة کافیــة تُم ّكــن المؤ ّي.
متطلّبــات
ّ
التحــول الرقمــ ّ

●  92.3%مــن أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يوافقــون
علــى ّ
ي يُعَــ ُّد مهــ ِ ّددًا
أن عــدم اســتقرار التيــار الكهربائــ ّ
لتطويــر الصحافــة.

حريّــة الــرأي والتعبيــر ،وعــدم التعــدّي علــى
 احتــرام ّالحــرة.
الصحافــة
ّ

ي للجمهــور ،وضعــف التمويــل.
الســلوك االتصالــ ّ

● جميــع أفــراد عيّنــة القائــم باالتّصــال يوافقــون بنســبة
 100%علــى ّ
أن غــاء أســعار خدمــة اإلنترنــت ال يُح ِفّــز
ي.
علــى التحـ ّـول الرقم ـ ّ

ب .التوصيات:

صصــة إلمــداد
 فتــح معاهــد وكلّيّــات إعالميّــة متخ ّالصحافــة التشــاديّة بمهــارات وخبــرات حديثــة.

 .3الباحثيــن وأســاتذة كلّيّــات الصحافــة
واإلعــام

ُوصــي الباحــث األطــراف
مــن خــال النتائــج الســابقة ،ي ِ
التاليــة باآلتــي:

 مراجعــة المناهــج الدراســيّة وتقويمهــا بُ ْغيــة مواكبــةتطــورات الثــورة الرقميّــة.

سسات اإلعالميّة التشاديّة:
 .1المؤ ّ

 إجــراء دراســات شــاملة ومتعــدّدة الزوايــا تُم ّكــن مــني.
ي ومواكبــة
ّ
التحــول الرقمــ ّ
تطويــر العمــل اإلعالمــ ّ

موازيًــا للرجــال فــي العمــل
دورا
 إعطــاء النســاءً
ِ
ي.
اإلعالمــ ّ

ي
 تشــجيع الطلبــة علــى االنخــراط فــي الحقــل اإلعالمــ ّصــة بهــم
صــات إعالميّــة رقميّــة خا ّ
مــن خــال إطــاق من ّ
ي.
علــى شــبكات التواصــل االجتماع ـ ّ

سســات اإلعالميّــة علــى
 تدريــب العامليــن فــى المؤ ّالتحــوالت الرقميّــة.
األدوات التقنيّــة بُ ْغيــة التكيُّــف مــع
ّ
ي.
ي بأه ّميّة
ّ
 رفع الوعي اإلدار ّالتحول الرقم ّ

االجتماعى
رواد شبكات التواصل
ّ .4
ّ

والحريّــة فــي
 تحفيــز العامليــن وتعزيــز روح المبــادرةّ
العمــل.

 العمــل علــى تعزيــز مفهــوم صحافــة المواطــن ،ودعــموســائل اإلعــام بتغطيــات آنيّــة.

 إتاحــة الفرصــة أمــام القيــادات اإلعالميّــة والتقنيّــة الشــابةي.
لإلســهام فــي إدارة التحـ ّـول الرقمـ ّ

 المســاعدة فــي محاربــة األخبــار المزيّفــة ،ونشــر الوعــيبأه ّميّــة الصــدق فــي تبــادل المعلومــات.
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 -االرتقاء من مستوى االستهالك إلى ثقافة اإلنتاج.
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ّ
ّ
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