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 (absract) :ممخـصال
لعب٠ب اٌزمبسة ث١ٓ اإلػالَ ٚاالرصبالد ٚرطج١مبرٙب ٚرٌه ثذساعخ ِغز٠ٛبرٙب اٌّخزٍفخ  ِٕبلشخ  اٌجسث ٠ٙذف

 .ٚاإلغالع ػٍٝ اٌزدبسة اٌؼب١ٌّخ فٟ ٘زا اٌّدبي ِٚمبسٔزٙب ِغ ٚالغ اٌسبٌخ اٌغٛس٠خ

ِٓ خالي رس١ًٍ اٌٛالغ اٌسبٌٟ ٌٍزمبسة ث١ٓ لطبػٟ اإلػالَ  ،اٌدّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌغٛس٠خ : ِدزّغ اٌجسث

ِٓ خالي رغ١١ش ٚرسغ١ٓ اٌج١ئخ اٌزشش٠ؼ١خ  عٛاء ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌزمبٟٔ أَ ٚدساعخ إِىب١ٔخ رط٠ٛشٖ ،رصبالدٚاال

 .ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌزٟ رسىُ ٘ز٠ٓ اٌمطبػ١ٓ زب١ٌب  

، اػزّذ اٌجسث ػٍٝ إٌّٙح اٌٛصفٟ اٌزس١ٍٍٟ ٌٍٛالغ اٌغٛسٞ ِٚٓ ثُ اعزخذَ إٌّٙح اٌّمبسْ : ِٕٙح اٌذساعخ 

 .اٌشائذح فٟ ِدبي اٌزمبسة ٚأّ٘ٙب وٛس٠ب اٌدٕٛث١خ ٌٍّمبسٔخ ِغ اٌذٚي

 : أُ٘ ِب رٛصً ٌٗ اٌجسث

رطج١مبد اٌزمبسة ث١ٓ اإلػالَ ٚاالرصبالد ٚإٌّفزح زب١ٌب  فٟ عٛس٠خ ثغ١طخ ٚرزٕبعت ِغ اٌج١ٕخ اٌشجى١خ  -

 .اٌّزٛاظؼخ ٌالرصبالد

رم١ٕبد شجىبد اٌخٍٛٞ ٠ّىٓ رط٠ٛش خذِبد ٚرطج١مبد اٌزمبسة ثغشػخ فٟ عٛس٠خ ِٓ خالي رط٠ٛش  -

 .ٌزغزط١غ زًّ ٚرٛص٠غ ٘زٖ اٌخذِبد ،اٌؼبٍِخ زب١ٌب  

ِٓ دساعخ رشش٠غ خذ٠ذ ٠زٕبعت ِغ اٌزطٛس  فٟ ِشزٍخ لبدِخ ال ثذ: أُ٘ ٔز١دخ رٛصً ٌٙب اٌجسث ٟ٘ -

ٚرشى١ً اٌج١ٕخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّشزشوخ ث١ٓ ، اٌزمٕٟ ٌزطج١مبد اٌجث اإلػالِٟ ػجش شجىبد االرصبالد

 .بدسح ػٍٝ رٕف١ز ٘زا اٌزشش٠غ اٌّطٍٛة ٚزّب٠زٗاٌمطبػ١ٓ ٚاٌم
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 اإلطار العام: الفصل األول – 0

 المقدمة  :0-0

استخدم ىذا المصطمح منذ القدم قد ، و بالالتينية يعني التقارب أو التكامل واالندماج convergenceمصطمح ''
وأخذ الفالسفة وعمماء  .البيولوجيا، والدراسات السكانية، والمغويةلمتعريف بالتفاعالت المتشابية والمتبادلة في 

منذ خمسينات القرن الماضي بيذا المصطمح الستخدامو في العموم االجتماعية والسياسية  يناالجتماع الغربي
 .معتمدين عمى منجزات التقدم العممي والتكنولوجي

والباحث اليولندي ، .وكانت الثورة العممية والتكنولوجية القوة المحركة األساسية برأي الباحث األمريكي روستو و
 .،المجتمع الرأسمالي والمجتمع االشتراكييولوجي بين المجتمعين المتناقضينتينبيرغين يا، لتشجيع التقارب األيد

سيحصل في تقنيات المعموماتية  الذي القرن الماضي بمعنى التكامل اتنثمانيبداية واستخدم ىذا المصطمح منذ 
واستمر تطور مصطمح التقارب من  .، واليواتف، واإلذاعة المرئية(الكمبيوتر)الحاسبات اآللية : ووسائل االتصال

ي ، أي المرئخالل الحوارات التي جرت في إطار إعادة تنظيم سوق االتصاالت الياتفية وسوق البث اإلذاعي
وجاءت تسعينات . في الواليات المتحدة األمريكية وغرب أوروبا مع نياية ثمانينات القرن العشرين والمسموع،

القرن الماضي لتشيد انتشار استعمال االنترنيت في الحياة اليومية لماليين البشر وىو ما أعطى تمك الحوارات 
 .ًا عمميًا جديدًا لنظرية التقاربمفيوم

 باختالفيختمف  Media))ية الحديثةاإلعالمديًا أن مفيوم التقدم التكنولوجي في النظم ومن المعروف تقمي
السرعة التي احتمت فييا شبكة االنترنيت ساحة جماىيرية واسعة، محدثة  وعبرت عن ىذا ماو . خصائص نموىا

احتاجت اإلذاعة المسموعة في الواليات المتحدة  فقد. الجماىيرية اإلعالمسبقًا في تاريخ تطور وسائل االتصال و 
عامًا لتشغل نفس  14واحتاجت اإلذاعة المرئية إلى . مميون مستمع 51سنة لتشغل ساحة تضم  38األمريكية لـ 

في الواليات  م1999عام سنوات فقط ليبمغ عدد مستخدمييا 4بينما لم تحتج شبكة اإلنترنيت سوى لـ . الساحة
 .مميون مستخدم 51 المتحدة ألمريكية

بين المصطمحات  المستخدمة في الحوارات الحديثة الدائرة حول  أىمية خاصةوبات مصطمح التقارب يأخذ 
، وبالتدريج أخذ ىذا المصطمح مكانو في التحوالت الجارية في المجاالت اإلعالممستقبل تطور وسائل االتصال و 

الحوارات الدائرة في مجاالت االتصاالت والمعموماتية الدولية واحتل مصطمح التقارب مكانة ىامة في . يةاإلعالم
عمى تفسير مفاىيمو واستخداماتو المتعددة، وبشرت بأن التقارب سيغير بالكامل  ىذه الحوارات حديثًا، حيث دأبت

-2111)، وكل الصناعات المرتبطة بيا، خالل السنوات العشر القادمةاإلعالمعمل نظم وسائل االتصاالت و 
صبح من الصعوبة بمكان أ ، بحيثمعنى االندماج اإلعالموسرعان ما أخذ تقارب وسائل االتصاالت و . (2121

فاإلذاعتان المسموعة والمرئية دخمتا عالم االنترنيت، . التمييز عن أية وسيمة محددة منيا يجري الحديث
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ر قنوات الكابالت والموسوعة البريطانية سجمت عمى أقراص مضغوطة، وأفالم الفيديو غدت تبث عب
ية الحديثة إلى اإلعالملتمفزيونية،وتحولت شبكة اإلنترنيت إلى مصدر لممعمومات التعميمية، وتحولت القنوات ا

وأخذت معو صناعة . األسواقو  في الصناعات تحول التقارب إلى اندماجوفي النياية . مصدر لمعمومات متميزة
 اإلعالممن سمطة بارونات الصحف، الذين كانوا يقودون تجارة  باالنتقالالجماىيرية  اإلعالموسائل االتصال و 

في القرن الماضي، نحو التكامل األوسع مع قطاع االتصاالت اإللكترونية، ونحوالتحول إلى إنتاج تكنولوجيا 
خدمات  مما أدى بالنتيجة لظيور سوق جديدة لمتكامل ارتبطت فيو. االستعمال اليومي وتكنولوجيا المعموماتية

نتاج البرامج والمحتوى الالزم ليا  "0."االتصاالت، وشبكات الخدمة، وا 

، تاالتصاال وتكنولوجيااالتصاالت تممك وسائل ف، حتمياً  أمراً أصبحت عمميات التقارب واالندماج  أنومنو نجد 
في ضوء و  بالشكل المطموب، تالمحتوى الذي من دونو لن تستثمر وسائل االتصاال اإلعالمبينما يممك 

أن الكومبيوتر ىو التجسيد األمثل لالندماج، حيث يقوم  نجدمعطيات الثورة الرقمية وما أفرزتو من خدمات 
جراء اتصاالتو، بالصوت  المرء اليوم، من خاللو،  بتصفح الصحف، عبر زيارة مواقعيا عمى الشبكة، وا 

ناىيك عن تصفح المواقع المعرفية  التمفزيونية، والصورة، إضافة إلى سماع اإلذاعات ومشاىدة برامج األقنية
 .ية والترفييية األخرى، ومشاىدة األفالم واالستعراضات التي يحب عبر االسطوانات المدمجةاإلعالمو 

  

                                                           
 276-266ص  ،2119كانون أول ، 554،مجمة المعرفة،عددرقمتقارب وسائل االتصال واإلعالم الجماىيرية، 2119محمد البخاري،. د.أ - 1

 

http://muhammad-2009.blogspot.com/2009/12/blog-post_06.html
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 :مشـكمة الدراسة : 0 –0

استراتيجية واالتصاالت في سورية وفق رؤية  اإلعالمكيفية تنظيم العالقة بين قطاعي تتجسد مشكمة الدراسة في 
، وخاصة في في مشاريع ذات جدوى إقتصادية متكاممة تؤسس الستثمار أمثل لتقانات المعمومات واالتصاالت

ي والمعرفي، وخاصة الرقمي منو، من جية اإلعالم، من جية، وتعزيز صناعة المحتوى اإلعالمتطوير وسائل 
 .أخرى

  :أىميـة الدراسة :4 – 0

 :إلى أىمية نظرية أكاديمية وأىمية عممية تطبيقيةيمكن تقسيم أىمية الدراسة 

a. غناء المكتبة العربية بدراسـة متقدمة حول إدارة عممية االندماج بين االتصاالت إ :أىمية نظرية
 .واالتصاالت في العالم  اإلعالم، بشكل يواكب ويسـتفيد من التقدم العالمي الحاصل في مجالي اإلعالمو 
b. التجارب العالمية في التقارب واالندماج، خاصة عمى المستويات  االستفادة من الخبرات :أىمية عممية

 اإلعالم قطاعي وذلك لتحديد استراتيجيات ،، بما يناسب الخصوصية السوريةاإلدارية والتنظيمية واالقتصادية
  .وتعزيز تواجده عمى الشبكة المحتوى الرقمي العربي تحفيز صناعةفي   إضافة إلى تأثير االندماج واالتصاالت،
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 :تساؤالت الدراسة: 3 - 0

واالتصاالت كما جاءت في مخرجات القمة العالمية لمجتمع  اإلعالمما ىي أوجو التقارب  بين ( : 1)السؤال 
 ؟(تونس + بمرحمتييا جنيف )المعمومات 

 ؟واالتصاالت ونتائجو عمى الواقع اإلعالمما ىي ميزات التكامل واالندماج بين : (2)السؤال 

 ؟واالتصاالت اإلعالمما ىي أىداف وطموحات العشرية التشاركية العربية بين قطاعي  :(3)السؤال 

 ؟العربية التشاركية بالعشريةما ىي معاييـر تحديد المشاريع ذات العالقة  :(4)السؤال 

 ؟واالتصاالت اإلعالمما ىو دور المنظمات اإلقميمية والدولية في المساعدة في تنفيذ التشـاركية بين  :(5)السؤال 

 ؟العربيما ىي انعكاسات االندماج عمى تطوير المحتوى الرقمي : (6)السؤال 

 ؟واالتصاالت اإلعالمبين  لالندماجما ىي األبعاد االقتصادية االجتماعية : (7)السؤال 

 ؟في تسييل االندماج ماذا عن دور وتأثير التشريعات(: 8)السؤال 

 ؟واالتصاالت ي مستويات دراسة االندماج بين اإلعالمماى (:9)السؤال
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 مجتمـع وعينة البحـث : 2 –0

و إجراء  مقارنة َمع  .واالتصاالت والتقانة ومؤسساتيما ،اإلعالميضم مجتمع البحث سورية من خالل وزارتي 
 }كوريا الجنوبية } : بعض الدول الرائدة في مجال االندماج مثـل

 

 البحث وأدوات منيج:  6 – 0

التي سيعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي باإلضافة لممنيج المقارن والذي يعتمد عمى المقارنة مع الدول 
 .عتمادًا عمى المالحظة المباشرة والمقابالت المعمقةاتم جمع البيانات قد و  .ليا تجارب ناجحة في مجال التقارب
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 مصطمحات الدراسة:0-5
 

convergence= بالالتينية يعني التقارب أو التكامل واالندماج 
        Media =يةاإلعالم أو الوسائل النظم 

CABLE TV     = التمفزيون عبر الكابل 
 من قبل مشغل واحد(الصوت، الفيديو، البيانات )تقديم خدمات=  التشغيل الثالثي

        IPTV    =البث اإلذاعي والتمفزيوني عبر شبكات االنترنت 
        VoD    =الفيديو عند الطمب= VIDEO ON DEMAND 

        VOIP   =الصوت عمى برتوكول اإلنترنت 
 Mobile TV    =التمفاز النقال 

       NGN    =الجيل التالي تقنية شبكات 
          G4     =تقنيات الجيل الرابع لالتصاالت المتنقمة 

    FTTH      =ذفي شبكات النفا بصرية إلى المنازلتقنيات األلياف ال  
    WLAN     =الشبكات المحمية الالسمكية 
       MMS    = ية القصيرة اإلعالمالرسائل 

         IP      = بروتوكول اإلنترنت 
     DVB-T     =البث التمفزيوني الرقمي األرضي 

DVB-H            = المحمولالبث التمفزيوني الرقمي 
HD TV             =تمفزيون عالي الدقة 

   DVB-H    =بث الفيديو الرقمي األرضي المحمول=  Digital Video Broadcasting Handhelds  
ASBU           =لألذاعات العربيةالعربي  االتحاد 

SDH – STM – 1   =نظام أرسال ميكروي 
       WEB   =عمى االنترنت  صفحة 
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 النظريااإلطار : الفصل الثاني – 0
 تمييد

ٌّفَٙٛ اٌزمبسة  ز١ث عٕزؼشض ِٓ خالي ِعّْٛ اٌّجسث االٚي إٌٝ ِجسث١ٓ أعبع١ٓ، ٘زا اٌفصًعٕمَٛ ثزمغ١ُ 

ٚاٌزطييٛساد  ،ٚاالرصييبالد ٚاٌدييزٚس اٌزبس٠خ١ييخ ٌٙييزا اٌزمييبسة ِييشٚسا  ثبٌزشييغ١ً اٌثالثييٟ  اإلػييالَثيي١ٓ لطييبػٟ 

 ،ٟ ثىبفييخ أشييىبٌٗ اإلػالِيياٌزىٌٕٛٛخ١ييخ ٌالرصييبالد اٌزييٟ أصييجسذ اٌسبِييً ٚاٌّييٛصع االفزشاظييٟ اٌدذ٠ييذ ٌٍجييث 

ػٍيٝ اٌّغيزخذَ ِيٓ ٚاٌزغ١يشاد االخزّبػ١يخ ٚااللزصيبد٠خ اٌزيٟ فشظيٙب  ،ٚا١ٌّضاد اٌدذ٠ذح ٌزطج١مبد ٘زا اٌزميبسة

ٚعٕغٍػ اٌعٛء ِٓ خالي اٌّجسث اٌثبٟٔ ػٍيٝ ٔزيبئح اٌزميبسة ثي١ٓ .خٙخ ٚػٍٝ اٌغٛق االلزصبدٞ ِٓ خٙخ أخشٜ

 .ٚاالرصبالد ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼشثٟ اإلػالَ

 واالتصاالت اإلعالمقضايا التقارب بين :  المبحث االول:0-0

المستمر في قدرات وسائل اإلعالم عمى  التعظيم المتسارع و، عممية تيدف إلى تاإلعالم واالتصاال التقارب بين
ما توفره التكنولوجيا الحديثة والتكامل واالندماج بين  تجاوز الحدود السياسية و الثقافية بين المجتمعات بفضل

 و المعمومات، و ذلك لدعم عممية توحيد و دمج أسواق العالم من ناحية، و تحقيق توسائل اإلعالم و االتصاال
إلعالمي مكاسب لشركات اإلعالم واالتصاالت العمالقة عمى حساب تقميص سمطة و دور الدولة في المجالين ا

 .و الثقافي من ناحية أخرى

 واالتصاالت اإلعالممفيوم التقارب بين :0-0-0 

 .االنترنت التقانة الرقمية ومن ثم  اليواتف المتنقمة وشبكة يمكن إرجاع الجذور التاريخية لمتقارب إلى ظيور

وحتى . ، ألكثر سنوات عقد التسعينات، شركات مستقمةتقميدياً  كان مشغمو خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقمة
وعندما ظيرت شبكة  .تدار بشكل مستقل عندما كانت نفس المؤسسة تسوق منتجاتيا، كانت ىذه الخدمات

لمرحمة بصفة عامة ا ومع ذلك ال تعد ىذه .اإلنترنتاالنترنت، بدأ مشغمو االتصاالت الثابتة بتسويق خدمات 
 .وليدة لالتصاالت الثابتة ن خدمات االنترنت نشأت بوصفياأبأنيا اندماج، كما 

اندماج تسويق االتصاالت الثابتة واالتصاالت المتنقمة وخدمات االنترنت،  كانت الخطوة األولى لمتقارب ىي
وىذا ما يسمى اندماج االتصاالت الثابتة . وتباع وتُقدم مع بعضيا البعض حيث بدأت المنتجات تترابط، وتتقاطع

ون مشغمي والمشغمون الذي يعممون في ىذا الجزء من السوق  كانوا يسم  . المتنقمة وخدمات االنترنت –
 (االتصاالت الثابتة، المتنقمة، االنترنت)

االتصاالت مع باقي الخدمات  ابل من قبل مشغميالخطوة التالية ىي جمع خدمات الفيديو بما فييا تمفزيون الك
تقديم   أيضا و ما سميأ .(الصوت، الفيديو، البيانات)  التشغيل الثالثيوىذا ما يسمى . المذكورة أعاله
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عبر كبل البث اإلذاعي و التمفزيوني ، النطاقخدمات االنترنت عريض ، تخدمات االتصاال) لخدمات المتعددة ا
 .( االتصاالت

أدت زيادة المنافسة والتطورات التكنولوجية الجوىرية منذ التسعينات إلى تغيير وضع األسواق بشكل جذري، ال 
وأصبح التمييز بين االتصاالت السمكية . سيما من خالل النمو اليائل لالنترنت وخدمات الياتف المتنقل

فعمى سبيل المثال، بعض شركات االتصاالت  .والبث اإلذاعي والتمفاز أكثر ضبابية عمى نحو متزايد ،والالسمكية
تُدير ىيئة اإلذاعة البريطانية واحدة من أكثر صفحات االنترنت شعبية في المممكة بينما تقدم خدمات التمفاز، 

 2.بعض مقدمي خدمات التمفاز المدفوع خدمات الصوت وخدمات اإلنترنت السريع أيضا يؤمنالمتحدة، كما 

 أثر التطور التكنولوجي عمى عممية التقارب :0-0-0-0

تشمل حمول التقارب كاًل من تقانات االتصاالت الثابتة والمتنقمة وذلك عبر تقديم خدمات االتصاالت المتنوعة 
  :مثمة الحالية عمى تقارب الخدماتومن األ. ياإلعالم المحتوىو 

  .الصوتية  استخدام شبكة االنترنت لالتصاالت الياتفية  - 1

  .الفيديو عند الطمب  - 2

  .االتصاالت الثابتة والمتنقمة  تالقي  - 3
  .البث اإلذاعي والتمفزيوني عبر شبكات اإلنترنت  -4 

 .خدمات تحديد الموقع  - 5
 .التمفزيون النقال - 6

  ( تقديم المزود لمجموعة من الخدمات بحزمة واحدة وبسعر أقل ) المنتجات المتكاممة والتحزيم - 7

شبكات اإلنترنت فقد تم  تتوكوالو بر و  االتصاالت تكنولوجيا عبر النقل ألنظمةونتيجة لإلمكانيات اليائمة 
 :استحداث خدمات جديدة مثل

 .IPTV(تمفزيوني عبر شبكات االنترنت البث اإلذاعي وال) تمفاز برتوكول اإلنترنت   - 8

    .VOIPالصوت عمى برتوكول اإلنترنت  - 9

 . Mobile TV(التمفاز النقال) المحمول يدويا -الفيديو الرقمي بث  - 11 

 .VoDتكنولوجيا الفيديو عند الطمب - 11 

منتشرة و قادرة عمى استيعاب تدفق  ولتحقيق كل ما تقدم يجب توافر بنية تحتية لشبكات اتصاالت متطورة و
المعمومات المتبادلة، الناتجة عن تعدد االستخدامات والتطبيقات وتنوعيا، وتوفيرىا لمستخدمييا عمى مختمف 

متابعة المستجدات في تقنيات البنية التحتية لشبكات  إضافة إلى. مستوياتيم أينما كانوا، وبتكمفة مقبولة

                                                           
 www.amict.org،،الورقة األردنية،أندماج اإلعالم واالتصاالت2118،بدمشق مؤتمر وزراء اإلعالم واألتصاالت العرب- 2

http://www.amict.org/
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، وتقنيات األلياف البصرية في   NGNالجيل التالي االتصاالت وتحديثيا بالتقنيات المتطورة مثل تقنية شبكات
، وتقنيات الجيل الرابع لالتصاالت المتنقمة مثل خدمات النطاق العريض FTTHشبكات النفاذ المعروفة بـ 

وتوفير الطيف الترددي الالزم ليذه الشبكات . WLAN، والشبكات المحمية الالسمكية G4طالحًا بـ المعروفة اص
والتقنيات الحديثة من خالل الخطة الوطنية لمطيف الترددي التي تحقق االستخدام األمثل لو بوصفو ثروة وطنية 

 .محدودة

حيث  ،واالتصاالت يتيح الفرصة لتقديم محتوى بطرق مختمفة غير تقميدية اإلعالمبين وسائل  التقاربوصار 
 وأكثر األساليب  .التفاعل معو، و وحسب خياراتو ،يصبح المشاىد ىو صاحب القرار بأخذ المحتوى المناسب لو

 قال أوالن والتمفزيون ي عبر االنترنت وفيديو االنترنتشيوعًا ىو البث التمفزيون  االندماج ىذا التي تمثل
 .المحمول

و  IPTV) الخدماتوقد استخدم مشغمو االتصاالت المعروفون والذين يقدمون خدمات الياتف الثابت والنقال ىذه 
MOBILETV    )حيث باتوا يسعون لمتوسع في خدمات جديدة لزيادة  ،لحماية مصالحيم وحصصيم في السوق

 .وكسب زبائن جدد يمفرص االحتفاظ بزبائن

البث التمفزيوني عبر االنترنت ومزودي المحتوى فإن ( اإلذاعي  والتمفزيوني ) أما بالنسبة لمشغمي البث 
حيث تؤمن ىذه المقاربة الجديدة في اإلنتاج والتوزيع توسع لزيادة التوفر وتتيح الفرصة  والتمفزيون عبر المحمول،

 .في العملمرونة المع االتصاالت خفض التكاليف وزيادة 

( دخل ) توليد عائد  يتمثل في كيفيةكبر تحد يواجيو ىؤالء المشغمون والمزودون ليذه الخدمات الجديدة وأ
تنافس محموم في   بوجود ي،مجانالالمحتوى  عمىالمشاىدين  قبل من المتزايدالطمب  في ظلضافي  ليم إ

 .االندماجىذا النوع من السوق عمى 

 مجاالت التقارب: 0-0-0-0

التي تقوم عمييا عممية تقديم الخدمات الناتجة عن عمميات األساسية  التطبيقاتتتضمن مجاالت التقارب، 
    . األندماج بين اإلعالم واالتصاالت

ية الجديدة التي تتيح تطوير محتوى ووسائل االتصال اإلعالمىو الخدمات والنماذج  :اإللكتروني اإلعالم - 0
ي، باستخدام التقنيات اإللكترونية الحديثة الناتجة عن اندماج تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات كنواقل اإلعالم

ىو اإلشارات والمعمومات والصور واألصوات  بتعبير آخرو . إعالمية غنية بإمكاناتيا في الشكل والمضمون
 .استخدام االتصاالت وتكنولوجياالمعمومات،التي ترسل أو تستقبل عبر  المختمفة المكونة لمواد إعالمية بأشكاليا

 اإللكتروني اإلعالمبعض أشكال 
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a.  ية عمى شبكة اإلنترنتاإلعالمالمواقع. 
b. خدمات النشر الصحفي عبر مواقع عمى الشبكة: الصحافة اإللكترونية. 
c. الشبكةعمى مواقع خاصة عمى ذاعات والقنوات التميفزيونيةالحي لإل البث خدمات. 
d.  اإللكترونيخدمات األرشيف. 
e. خدمات النشر اإلعالني عبر مختمف المواقع عمى الشبكة: اإلعالنات اإللكترونية. 
f. تواصمية ومعرفية وترفييية: خدمات إعالمية إلكترونية متنوعة. 
g. بث الرسائل .البث االذاعي والتمفزيوني عمى الياتف الجوال خدمات البث عبر الياتف الجوال، وتشمل

 3.وغيرىما ،MMSوالـ  SMSية القصيرة عبر خدمة الـ اإلعالم

 NGN التاليشبكات الجيل  - 0

اليدف الرئيس من ورائيا ىو  ،(IP)بروتوكول اإلنترنت  ىي عبارة عن شبكات ترتكز عمى التاليشبكات الجيل 
ترسل إلى  في شبكة موحدة  تعتمد عمى الحزمة العريضة( والفيديو والبيانات الصوت)جمع خدمات االتصال 

ىو أن  التاليالجيل  والفكرة العامة الكامنة وراء شبكات ،IP الكوابل الضوئية إلى المنازل المتمقي عبر تقنية
عن طريق ( اإلعالمأنواع وسائل  خدمات الصوت، والبيانات ، وجميع)شبكة واحدة تنقل جميع المعمومات 

وىي توفر الوصول غير المقيد من قبل المستخدمين . األمر عمى شبكة اإلنترنت التغميف في الحزم، كما ىو
 .يانختالف الخدمات التي يقدمو االمزودين ب لمختمف

 IPTV البث التمفزيوني عبر شبكة االنترنت - 4

يعرف ىذا النظام بإرسال الفيديو باستخدام برتوكول االنترنت عبر وسائط االتصاالت عريضة النطاق ذات 
التمفزيون اإلذاعة و خدمة  بمافيياوتحمل عمى ىذه الكوابل خدمة الياتف وخدمة االنترنت . سرعات النقل العالية

 :بالتفاعمية ويتم إرساليا إلى المنزل بوسيمتين وىما وتتميز وسيمة االتصال ىذه . باستخدام برتوكول االنترنت

a. البث المباشر لمقنوات. 
b. الفيديو عند الطمب (البث عند الطمب) VOD SERVICE   (VIDEO ON DEMAND) : وىنا يقوم

ويمكن لو التحكم بعممية البث من تقديم .  المستخدم باختيار وطمب البرنامج الذي يريد مشاىدتو ويقوم بتحميمو
تحسب عمى الخدمات   VODخدمة  ،مما يجعل تجربة مشاىدة التمفزيون أكثر تفاعالً  ،ترجيع المشاىدةأو 

المتقاربة ليس فقط ألنيا تستخدم شبكات االتصاالت والبث ولكن أيضًا ألنيا تزود اإلذاعة واالتصاالت بأنواع 
 .المحتوى

                                                           
    www.amict.org  سورية،االجتماع االول لفريق الخبراء باإلعالم االلكتروني، الورقة ال2117االمانة العامة لجامعة الدول العربية،- 3

http://www.amict.org/
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بحيث يستقبل   ؛(فيديو –صوت ) المسموع-مرئيلمحتوى الاإرسال و ى :MOBILE TVالتمفزيون النقال  - 3
كما يمكن القول أنو تمفاز تفاعمي ذو محتوى  .تجييزات متحركة أو قابمة لمحركة وخاصة الياتف الجوال عمى

 (.نّقال)معّدل ليتوافق مع وسيط متحرك 

افة الى ميزات التقانة يتميز التمفاز النّقال عن التمفاز التقميدي بإمكانية الحركة واالستثمار الشخصي باالض
الرقمية ، مما يجعل تجربة مشاىدة التمفاز عبر تجييزات متنقمة تختمف عن الطرق التقميدية في عدة نواحي، 

 (.حجم شاشة العرض والتفاعمية وتعدد الخدمات: منيا)

تمثل الخدمات التفاعمية المقدمة من خالل التمفاز النّقال فرصًا جديدة لكل من المعنيين  :ميزات التمفاز النّقال
و لم  .والياتف المحمول، من خالل تزويد المستخدمين بخدمات أغنى وأكثر إشباعًا لرغباتيم اإلعالمبصناعة 

نّقال بمشاىدة البرامج التمفزيونية  يعد المستخدم مقيدًا بمنزلو عند مشاىدة برامجو المفّضمة؛ وسيسمح لو التمفاز ال
وبالتالي . أو اإلذاعية في أي مكان وأي زمان، ويمكنو اختيار المحتوى وشراؤه، ومن ثم مشاىدتو متى يريد 

تتوافر حاليًا طريقتان و . ستتشكل نماذج سموكية جديدة تعتمد عمى االحتياجات الشخصية لممحتوى والمنَتج
ز النّقال، األولى عبر شبكات الخميوي ذات االتجاىين، والثانية عبر شبكة بث أساسيتان لتقديم خدمة التمفا

  .مخّصصة وحيدة االتجاه
 video streamingفيديو حسب الطمب أو ( VOD)خدمة  مزودي الخدمة من الجيل الثالث من يقدم كثير -1

وىي مبنية عمى . مع قدرة إرسال محدودة( unicasting)والتي ىي أساسًا خدمات بث فردي . فيديو تدفقي
م خدمة التمفاز النّقال عبر شبكة خميوي موجودة قدتُ حيث .التقنيات المستخدمة في أنظمة الخميوي النّقال نفسيا

مما يسمح باستثمار بنية تحتية منشأة، ويخفف تكاليف التنفيذ، وبنفس الوقت يكون لدى المشغل سوق قائم يضم 
الخميوي الحاليين، والذين يمكن حمميم عمى إضافة خدمة التمفاز النّقال إلى جممة الخدمات التي مشتركي شبكة 

 .يشترونيا
من الممكن تصميم ىذه الشبكات بحيث تقدم الخدمة بالشكل األمثل، ىذه األنظمة ممكن أن تكون أرضية 

يتم تقديم و .، أو مزيج من النظامين(satellite)، أو تعتمد عمى األقمار الصناعية بالكامل (terrestrial)بالكامل 
بث الفيديو الرقمي األرضي المحمول  :خدمات التمفاز النقال عبر ىذه الشبكات باستخدام عدة تقنيات منيا

(DVB-H: Digital Video Broadcasting – Handhelds )  وىي تعتمد نفس طريقة بث التمفزيون الرقمي 
 .باستقبال التمفزيون الرقمي المحمولوىو النظام الذي يقوم  ،األرضي

 

تستقبل من قبل ي و شبكات التمفزيون الرقمعبر MULTI CAST لبث التمفزيوني الرقمي المحمولا  نظام-2 
يشبو كثيرًا مبدأ  DVB-Hمبدأ عمل الـ و .يتوفر لدييم جياز استقبال محمول ليذا النوع من البث نالعموم الذي

                                                           

4 -http://www.mobiletvworld.com 

http://www.mobiletvworld.com/
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عتبار مجال التردد المخصص لمبث وطريقة بث تراعي عدم االستخدام باإلإال أنيا تأخذ   DVB –Tعمل 
وقد اعتمدت ىذه التقنية كنظام  لمتمفاز النّقال ،المتواصل لبطارية الجياز وبالتالي عمميا أكبر وقت ممكن 

 .في معظم أوربا

    (T-DMB) حيث ال(:DMB: Digital Multimedia Broadcasting)البث الرقمي لموسائط المتعددة -3 
( S-DMB)الساتميو . اندونيسيا وبعض أجزاء أوربا يستخدم كذلك في،ىو نظام كوري جنوبي (األرضي) 

األمور التي أضافت قيمة جديدة إلى سمسمة القيمة  منحيث كانت ىذه الخدمة .مستخدم في كوريا الجنوبية
 DMB:   إطالق الخدمة الفضائية  عبر اإلعالمبين أعمال االتصاالت و  المضافة لمتقارب الرقمي

(SATELITE DIGTAL MEDIA BROADCASTING  ) ي الرقمي الفضائي عن طريق االقمار اإلعالمالبث
الصوت ونقل البيانات ) ىي اندماج لمجموعة من الخدمات    SATELITE DMBعممًا أن تقنية.الصناعية
عبر الياتف النقال والذي يعتبر وسيمة لموصول إلى كمية ضخمة من المعمومات  اثناء ( والصور 

ونشوء  ،مكن الياتف المحمول المتعدد الوسائط من استقبال البث التمفزيوني واإلذاعي األمر الذي يُ .التنقل
تفاعمية الناتجة عن انتقال المحتوى بما في ذلك البيانات والصور باإلضافة لميمتو مجموعة من الخدمات ال

  .سية وىي نقل الصوت الياتفياألسا

 (: SMS) الرسائل القصيرة  - 2

ومن أىم . من أىم العوامل التي عمقت التقارب، ىو التطور التكنولوجي لمرسائل القصيرة بكافة اشكال تقديميا 
وبما فييا خدمات تجمع  الرسائل الصوتية القصيرة ،صوت بدال من النص وصوت عمى النص،)  ىذه االشكال

والتي ترسل الى كل أو مجموعة  بين الرسائل القصيرة الشخصية والرسائل القصيرة العامة الُمحضرة مسبقًا 
 .مشتركين

لى الخطوط الياتفية الثابتة ، حيث يمكن  ومن التطورات اليامة أيضا إمكانية نقل الرسائل القصيرة من وا 
لى أي ىاتف أرضي  ويمكن اليوم ارسال أشكال مختمفة من ( . ثابت)لممشتركين إرسال الرسائل النصية من وا 
 .الرسائل القصيرة ، كالصوت، والرسائل المصورة ، وما إلى ذلك 

، واإلذاعات، والمؤسسات التجارية ، ومراكز االتصال  اإلعالمنوع من التقارب مفيد بشكل خاص لشركات ىذا ال
 5.ومكاتب المساعدة واإلدارات الحكومية ، كونيا بحاجة إلى وضع إستراتيجية ثابتة لالتصال مع المستفيدين

 : DVB-T البث التمفزيوني الرقمي األرضي  - 6

                                                           
 www.amict.org،،الورقة األردنية،أندماج اإلعالم واالتصاالت2118،بدمشق مؤتمر وزراء اإلعالم واألتصاالت العرب-5

http://www.amict.org/
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 ،وىو نظام البث الذي تم اعتماده في أوروبا والدول العربية وكثير من دول أسيا كبديل لمبث التمفزيوني التماثمي 
في جنيف قرار بإيقاف حماية البث التماثمي والتحول إلى  2116حيث اتخذ في المؤتمر اإلقميمي لمراديو في عام 

ت بناء عتمدوقد ا.  VHFبالنسبة لمنطاق  2121م وعا  UHFبالنسبة لمنطاق  2115النظام الرقمي في عام 
في النطاقين  في سورية لمطيف الترددي المخصصة لمبث الرقمي األرضي ىذا المؤتمر الخطة السورية عمى

UHF/VHF   تقوم عمى أساس البث التمفزيوني بتقنية الـDVB-T  التي تتسم بالسمات التالية: 

a.  الترددي الذي كان مخصصا لقناة تمفزيونية  الحيزبرامج في /  11/زيادة عدد القنوات بحيث يصل إلى
 وبالتالي اختصار المجاالت الترددية وتوفير الطيف الترددي(  MHZ 7/8) تماثمية واحدة  

b.  وضوح أكبر في معمومات   –بالتداخالت  اً أقل تأثر  –ال توجد انعكاسات ) جودة عالية لمصورة والصوت
 (.بب تركيب اإلشارة الرقمية األلوان و النصوع والصوت بس

c.  ديسبل من االستطاعة المطموبة  في النظام التماثمي الحالي لنفس رقعة  10-8استطاعة أقل بحوالي
 .التغطية 

d. مختمفة وخدمات نقل معطيات. 
e.  محمول  –نقال : خدمات جديدة(DVB-H  )–  تمفزيون عالي الدقة(HD TV ).6 

  

                                                           
 www.amict.org،ورقة الجميورية العربية السورية،نماذج البث التمفزيوني الرقمي 2118العرب، مؤتمر وزراء اإلعالم واألتصاالت - 6

http://www.amict.org/
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 :واالتصاالت  اإلعالمالتقارب بين  مستويات:0-0-0

 :عادة يتم  تقسيم مواضع  التقارب إلى خمس مستويات ،واالتصاالت اإلعالمعند دراسة قضايا التقارب بين 

 .اإلعالمالتقارب عمى مستوى الشبكات والبنية التحتية لتقديم خدمات االتصاالت و  – 1

خدمات  شبكات تقدم أو فوق خاللوىي إما تقديم خدمات إعالمية من : التقارب عمى مستوى تقديم الخدمة – 2
 .خدمات إعالمية شبكات تقدم أو تقديم خدمات اتصاالت فوق اتصاالت

وىو وجود جياز مستخدم عند المشترك كوسيمة :  TERMENALS(الطرفيات)التقارب عمى مستوى الجياز – 3
 اإلعالماالت وخدمات وعند تقديم خدمات التقارب يستخدم كوسيمة استقبال لالتص ،اتصاالتية مثل الموبايل
 تم خدمات اتصاالتقديو  ،وجود جياز يستخدم لنقل خدمات إعالمية كالتمفزيون أو، المختمفة المذكورة سابقاً 

 .الولا ضافة الستخدامياباإل

وىو كيفية وضع التشريعات الالزمة الستخدام قضايا التقارب ومن ثم من : التقارب عمى مستوى التنظيم – 4
 .المخولة بتنفيذ ىذه التشريعات وتنظيم عمميا بالسوقىي الجية 

وىي دراسة التقارب عن طريق تنظيم استخدام وتوزيع الموارد النادرة لقضايا : التقارب عمى مستوى الموارد – 5
 7.التقارب وأكثرىا شيوعًا ىي الترددات

  

                                                           
 د عماد صابوني نة المعمومات،السيد وزير االتصاالت وتققابمة مع ام-  7
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وسائل اإلعالم و تكنولوجيا االتصاالت و  تطور بعد :واالتصاالت اإلعالم التقارب بين قطاعي نتائج: 0-0-4
ظيرت تكنولوجيا  ،تطور الحاسبات وشبكات الياتف وشبكات المعمومات واستخدام تكنولوجيا البث الفضائيو 

 أىمكانت و ،االتصال متعدد الوسائط و تكنولوجيا االتصال التفاعمي بتطبيقاتيا المختمفة و أشيرىا حاليا االنترنت
 :،والتي أتسمت بما يميتطبيقات التقارب بين األعالم واالتصاالت  نتائج ىذا التطور ،

a. أي القدرة عمى تبادل األدوار بين مرسل الرسالة االتصالية و مستقبميا إذ يتحول من يتعامل :التفاعمية
 المعمومات في مع وسائل االتصال الحديثة من مجرد متمقي سمبي إلى مشارك متفاعل يرسل ويستقبل

 .الوقت ذاتو
b. فمم تعد وسائل االتصال تعتمد عمي مخاطبة الجماىير فحسب في رسائل عامة و منمطة  :التخصيص

بل أصبح بإمكانيا توجيو رسائميا و مضامينيا إلى فرد بعينو أو إلي جماعة أو فئة معينة تبعا 
رجت من وخ الجماىيرية اإلعالم،فتغير بذلك مفيوم ماكان يسمى وسائل الىتماماتيا و حاجاتيا الخاصة

 .نطاق العمومية إلي خصوصية الرسالة تبعا لحاجة مستقبميا

c. فيناك وسائل اتصال كثيرة يمكن استخداميا و االستفادة منيا في : قابمية التحرك و التحويل و التوصيل
معدات كثيرة من أجل االتصال والتشغيل مثل الياتف النقال  ىلاأي مكان و في أي وقت دون الحاجة 

كما أصبح لكثير من وسائل االتصال الحديثة تقانات .و غيرىا.. …مدمج مع ساعة اليد و التمفون ال
عالية القدرة عمى نقل المعمومات من وسيط ألخر و تحويميا من صورة ألخرى كتحويل الرسالة 

 .المسموعة إلي رسالة مكتوبة و العكس و كذا نظام الترجمة اآللي
d. تجاوز ت ، وىذا ما جعميا باتت اليوم تعمل عمى مدى الساعةالحديثة  اإلعالموسائل : الالتزامنية

إمكانية إرسال و استقبال  ىمحدودية الوقت في استقبال الرسائل و االتصال من طرف الجميور إل
مرسل يبعث برسالتو الفأصبح  ، حد سواء ىالرسالة في الوقت الذي يناسب المرسل و المستقبل عم

مستقبل يستقبل الرسالة التي تصمو في الكما أصبح  ،يت الذي يناسبو ىواالتصالية التي يريدىا في التوق
 .الوقت الذي يناسبو ىو

e. ىو المعمومات إل تأدى التطور التكنولوجي اليائل في تصنيع وسائل االتصاال :التدويلو  راالنتشا 
الحد الذي أتاح ليا قدرا كبيرا من االنتشار و اتساع نطاق االستخدام بين  ىتقميل تكاليف إنتاجيا إل

ىذه الوسائل كترف ال داعي  ىاألفراد رغم تفاوت مستوياتيم االقتصادية و الثقافية بحيث لم يعد ينظر إل
قد  الحديثة تكما أن الربط بين وسائل االتصاال ،لو و إنما باعتبارىا ضرورة ال يمكن االستغناء عنيا

إلقميمية إذ أصبح في اإلمكان االتصال بأي مكان في العالم من االحدود  ىيتخط أو كونياً  لمياً عا بات
 8.الياتف المحمول أو من الياتف العمومي كما تعددت قنوات البث التمفزيوني الفضائي

                                                           
 (2113،السعودية ،مكتبة ممك فيد الوطنية، الرياضالضغوط الخارجية، ترجمة رياض األبرش، و  بول كير كبرايد،العولمة - 8
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و تكنولوجيا االتصاالت و المعمومات أحدث تحوالت ىيكمية في  اإلعالمإن تكامل و اندماج وسائل  وىنا نجد
بنية العمميات االتصالية و أتاح لممتمقين إمكانيات غير محدودة لالختيار و التفاعل الحر مع القائمين 

و  اإلعالم وسائل باالتصال و تبادل األدوار االتصالية و كسر مركزية االتصال فضال عن تعظيم استخدامات
الصعيدين المحمي و الدولي و مجمل ىذه التحوالت تبمورت  ىفي التسويق و الترويج و التجارة عم االتصال

 .بوتيرة متسارعة

واالتصاالت كما جاءت في مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعمومات  اإلعالمالتقارب بين : 0-0-3
 (تونس + بمرحمتييا جنيف )

بناء  «بيدف ( 2115تونس  ، 2113جنيف )عقدت القمة العالمية حول مجتمع المعمومات في مرحمتييا 
مجتمع معمومات جامع ىدفو اإلنسان ويتجو نحو التنمية ، مجتمع يستطيع كل فرد فيو استحداث المعمومات 

والشعوب من تسخير كامل  والمعارف والنفاذ إلييا واستخداميا وتقاسميا ، ويتمكن فيو األفراد والمجتمعات
وقد جاءت  مخرجات وثيقتي عمل جنيف .   » إمكاناتيم لمنيوض بتنميتيم المستدامة ولتحسين نوعية حياتيم
 اإلعالمالمتعمقة بالتقارب بين قطاعي  التوصياتوتونس بالعديد من خطوط العمل ، وسنورد فيما يمي أىم 

 .واالتصاالت

a.  إنجاز ربط شبكي شامل كعامل تمكيني محوري في بناء مجتمع المعمومات وكركيزة أساسية لشبكة
 .ية الجديدةاإلعالمإعالمية تتيح تطبيق السياسات 

b.  النفاذ الشامل، في كل مكان وعمى أساس منصف وبتكمفة معقولة ، إلى البنية التحتية لتقانة المعمومات
 .يةاإلعالمات واالتصاالت وخدماتيا وخاصة الخدم

c.  توفير بنية تحتية متطورة من شبكات المعمومات واالتصاالت وتطبيقاتيا ، تراعي الظروف المحمية
ويسيل النفاذ إلييا بتكمفة معقولة ، وتستغل عمى نطاق أوسع إمكانات النطاق العريض وغيره من التقانات 

 .يةاإلعالمدث الوسائط و التقانات ية استخدام أحاإلعالمالمبتكرة حيثما أمكن بما يتيح لممؤسسات 
d.  مكانية  اإلعالمالتعاون بين قطاعي االتصاالت و لوضع سياسات توفر مناًخا مواتًيا من االستقرار وا 

التنبؤ والمنافسة الشريفة عمى جميع المستويات وتنفيذ ىذه السياسات بحيث ال تؤدي إلى اجتذاب المزيد من 
نما تسمح أيًضا االستثمارات الخاصة من أجل تنمية ال بنية التحتية لتقانة المعمومات واالتصاالت فحسب ، وا 

 .بالوفاء بالتزامات الخدمة الشاممة في المناطق التي ال تنجح فييا ظروف السوق التقميدية
e.  إنشاء نقاط لنفاذ الجميور في المناطق المحرومة إلى تقانة المعمومات واالتصاالت، والمحتوى الخدمي
 .ماكن مثل مكاتب البريد والمدارس والجامعات والمكتبات ودور المحفوظات والمرافق العامةي في أاإلعالمو 
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f. ضرورًيا  وضع خطط إعالمية لممحتوى الرقمي تتيح ثراء ميدان المعمومات العمومي الذي يعّد عنصًرا
ة ، واالبتكار لنمو مجتمع المعمومات وتحقيق منافع متعددة مثل تثقيف الجميور، وتوفير فرص العمل الجديد

 .وتوفير فرص مشاريع األعمال وتقدم العموم
g.  نتاج المحتوى الرقمي في المؤسسات العامة التعاون في إعداد استراتيجيات لتدعيم عمميات صناعة وا 

مثل المكتبات ومراكز التوثيق عمى اختالف أنواعيا، ودور المحفوظات والمتاحف ومعارض مجموعات األعمال 
 .ن نقاط النفاذ في المجتمعات المحميةالثقافية وغيرىا م

h.  وضع خطط مشتركة اتصاالتية إعالمية إلتاحة فرص اكتساب الميارات والمعارف الالزمة لفيم مجتمع
 .المعمومات واالقتصاد القائم عمى المعرفة

i.  لتحفيز مؤلفي المحتوى وناشريو ومنتجيو وكذلك المدرسين والمدربين اإلعالمالتعاون بين االتصاالت و 
 .وأمناء المحفوظات وأمناء المكتبات والدارسين لمقيام بدور نشط في تعزيز بناء مجتمع المعمومات

j.  وأصحاب المصمحة ويعبر عن الواقع الوطني اإلعالموجود إطار تنظيمي يجمع االتصاالت و. 
k.  وخاصة  واالتصاالت تتيح تعزيز االستثمار المنتج وتمكن المنشآت، اإلعالمانتياج سياسات مشتركة في

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أن تدخل التغييرات الالزمة لكي تجني ثمار تقانة المعمومات واالتصاالت
l.  التعاون المشترك لتكريس حماية الممكية الفكرية كعنصر ىام من عناصر تشجيع االبتكار واإلبداع في

 .مجتمع المعمومات
m.  9.وتقاسميا عمى نطاق واسعوضع خطط إعالمية لنشر المعرفة وبثيا 

  

                                                           
القمة العالمية لمجتمع  الورقة السورية،ميزات التقارب حسب مقررات ،2118 االجتماع المشترك لمجمسي وزراء اإلعالم واالتصاالت العرب،-  

 www.amict.orgالمعمومات 

http://www.amict.org/
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 واالتصاالت اإلعالمبين  التقاربنموذج ل االجتماعيةاألبعاد : 0-2- 0

ظيرت أنماط جديدة من األعمال التجارية تقدم الخدمات والتطبيقات التي تستفيد من القدرة عمى مزج الصوت، 
عمى سبيل المثال  أنفسيم،من قبل المستيمكين  النص، الصورة والفيديو، حيث يمكن إنتاج المحتوى

إلى توفر مساحات واسعة ألصحاب الرأي  ذلك وأدى Facebookو MySpaceو YouTubeأشرطةالفيديوعمى 
 .آلخراوالرأي 

واآلثار المترتبة عمى ذلك، ونحن بحاجة إلى  االندماجمن ىنا نرى أنو قد حان الوقت لمنظر كيف سيكون عالم 
لجوده، مع امان النفاذ الشامل لمحتوى عالي  ىذا وض االندماجالنظر في كيفية تعزيز النمو واالبتكار في عالم 

إلى المحتوى الذي يريدون، حيث يريدونو وعندما  ينرر وضمان وصول المستيمكحماية المواطن من الض
 .يريدونو وبكمف مقتدر عمييا

في وسائل " إعادة توزيع لألدوار"ويبقى التقارب التكنولوجي الجاري تطبيقو بالمعنى الممموس ىو عبارة عن 
الجماىيرية التقميدية، لتغيير األدوار عمى ساحة المستفيدين، من كتمة سمبية إلى كتمة ايجابية،  اإلعالماالتصال و 

تستيمك المضامين المقدمة ليا، وتتحول إلى مجموعات محددة بالكامل، من حيث االستيالك المعموماتي 
خالل التقارب مع وسائل  ي مناإلعالمليحظى الجميور . لالتصاالت المعتاد عميو ويمكن تحديد أطرافيا بدقة

لتي ىي فعاًل توجو عممية فالمستخدم يتحول إلى احد الحقائق ا .الجماىيرية بخاصية رئيسية اإلعالماالتصال و 
 .التقارب

الجماىيرية بإمكانيات غير  اإلعالمالدولي النشيط الجديد يقدم لممستيمكين التقميديين وسائل االتصال و  اإلعالمو  
يصبحون مشاركين   ON LINE MEDEA ولكن في الوقت ذاتو نرى أن مستخدمي. محدودة الختيار المضمون

ليجري من خالليا توحيد المستخدم والمنتج وتقارب . في تحرير المواد، وحتى في إدخال مواد ومضامين جديدة
.مختمف األدوار والوظائف

11 

  

                                                           
 276-266ص  ،2119كانون أول ، 554،مجمة المعرفة،عددرقمالجماىيرية اإلعالمتقارب وسائل االتصال و ، 2119محمد البخاري،. د.أ -  
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      :واالتصاالت اإلعالمبين  لمتقارب ةقتصادياال بعاداأل: 0-0-6

نما تتعدى ذلك إلى إدارة وتسويق الخدمات واإلدارة  ال تقتصر عمميات االندماج عمى الحمول التكنولوجية فقط وا 
يجاد الحمول عمى  وتعتمد قدرة المزود ،المالية وغيرىا من النشاطات تقديم سمة متكاممة من الخدمات المدمجة وا 

 : من المناسبة لتوفير البيئة المناسبة لتمكنو

a .القدرة عمى تقديم نموذج تمتقي فيو المنتجات والخدمات في قائمة منتج واحد. 

b .لفوترة الموحدةا. 

c . (.العميل)نافذة واحدة لممستخدم 

d .قابمية االستخدام ونوعية الخدمات . 

e .سياسة تقوم عمى أمن المعمومات والتفويض. 

وأظيرت ، لمنماذج التجارية القائمة والمستيمك، ويشّكل االندماج تحدياً  المنتجكبيرة عمى  ندماج أثارولإل
 عواملالترتبط ب اإلعالمالتحميالت التي أجراىا االقتصاديون أن القوة المحركة اليامة لمتحوالت في اقتصاد 

 :التالية قتصاديةاال

a-   التحاد األوروبيا:اإلقميمي مثالتكامل االقتصاد القومي عمى المستوى. 
b- بروز دور التطور التكنولوجي؛ الذي أدى إلى تطور في االقتصاد العالمي.  

  اإلعالمويتفق الكثير من الباحثين عمى تأثير التكنولوجيا الحديثة عمى اقتصاد وسائل االتصال و 
عادة تنظ ي، وخاصة في اإلعالميم االقتصاد وأن النتائج التي توصمت إلييا التكنولوجيا شجعت عمى تطوير وا 

وليس غريبًا أن النتائج المتوقعة في األلفية الجديدة . اآلونة األخيرة التي أضافت عوامل ونتائج محددة جديدة
ي لم يزل يجري قياسو وفقًا لمتقارب اإلعالمولكن الغريب في أن االقتصاد . أخذت منحى عالميًا شامالً 

ي اإلعالمتتعرض عمميًا إلعادة في تركيبة االقتصاد   الحديثة التي  إلعالماالتكنولوجي لوسائل االتصال و 
لنرى أن التقارب فرض عمى ، بالكامل مع بروز تناقضات في النظريات السائدة خالل السنوات العشر األخيرة

الغربيين إلى وتطرق الكثير من الباحثين  األسواق يق الثبات فيتباع إستراتيجية مرنة لتحقاية اإلعالمالمنشآت 
لى التحول من الصناعات التقميدية التي تحافظ عمى تقسيم وسائل  فكرة أن التقارب سيؤدي إلى تقاسم األسواق، وا 

الجماىيرية، الصحف، والبث اإلذاعي، والكابالت، إلى إنتاج منتجات جديدة تشمل  اإلعالمو  تاالتصاال
نتاج منتج  .ات تدعم قنوات التوزيعتكنولوجيا االستعمال اليومي وتقنياتيا، وا 

ي، وفي األسواق اإلعالمية، وفي المضمون اإلعالموأدى التقارب إلى تغيير األساليب في التكنولوجيا 
استجابة وأول . وبشكل أقل كانت تأثيراتيا عمى تغيير عالقات السياسيين مع ما يجري من تغييرات. يةاإلعالم
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واالتصاالت  اإلعالملمسياسيين عمى تفاعالت التقارب كانت بظيور قوانين جديدة موجية نحو ليبرالية أسواق 
لى إضعاف االحتكارات السابقة في أسواق االتصاالت . وتشجيع المنافسة فييا يمكن أن تسمح لبعض حيث وا 

واالتصال الحديثة من دمات المعموماتية الشركات بدخول األسواق، وتخفيض األسعار، وتقريب كل قطاع الخ
 .المستيمكين

التخفيف من التركيز واالحتكار الذي يمكن الكثير من وخاصًة في الدول النامية   يرافق تقارب األسواقو 
يمكن أن يحصل في المجتمعات  وىذا ال ية الحديثةاإلعالمالشركات الصغيرة من العمل بنجاح في السوق 

ناىيك عن أن التخمف عن التقدم التكنولوجي قد يصبح عائقًا لموصول إلى البنية التحتية العالمية  الرأسمالية،
لممعموماتية واالتصاالت في عدد من الدول ال بل ومناطق كاممة من العالم أثناء تكامميا مع البنية التحتية 

لمتقارب صعب بسبب إمكانياتيم ويصبح وصول أشخاص محددين لإلعالم ا. العالمية لممعموماتية واالتصاالت
ي اليوم تحتاج ألموال ومعارف جديدة اإلعالمألن عممية التقارب . المادية، أو بسبب األمية التكنولوجية

رادة سياسية من الدول والتكتالت السياسية  .لألشخاص العاديين، وموارد كبيرة وا 
تصال، والتقارب االقتصادي في األسواق توفر ومعروف أن حقيقة توافق تفاعالت التقارب التكنولوجي لوسائل اال

لمشغمي االتصاالت دخول سوق شبكات التوزيع بالكابالت، وينصير معيا دور النشر مع شركات أفالم 
 11.الفيديو

 

  

                                                           
  
 ندماج اإلعالم واالتصاالتا األردنية،،الورقة 2118،بدمشق تصاالت العربوزراء اإلعالم واال أجتماع مجمسي - 
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 الفرق بين مفيوم التقارب ومفيوم االندماج:0-0-5

النظري  اإلطار، في اإلعالماالتصاالت و ورد من مفاىيم عن قضايا التقارب بين  يجب التأكيد أواًل أن جميع ما
تساعد بيا  أنمن البحث، ىي قضايا تقاربية تقوم بيا الدول والحكومات، ويمكن  األولالذي تم ذكره في الجزء 

وىي تبقى في حدود التقارب واالستفادة المتبادلة من . ،  ويمكن أن تتم عمى المستوى العربياإلقميميةالمنظمات 
ويمكن أن يتم االستفادة المتبادلة من البنية التحتية . في مجال معين من قضايا التقارب الخبرات لكل دولة

قمر صناعي اتصاالتي عربي أو استخدام شبكات من قبل  إطالقمثل مد كبل ضوئي مشترك أو ، التشاركية 
وتساعد عمى  تشاركيوحيث تساعد ىذه األشياء عمى تكوين بنية تحتية . الخ...أحد الطرفين يممكيا اآلخر 

 12اإلعالماطالق خدمات االندماج بين االتصاالت و 

مرتبط  شيءالتأكيد بأن االندماج ىو شيء مختمف عن التقارب؛ ذلك أن االندماج ىو  إلىوىذا يقودنا بالتالي 
ر والسيطرة ية واالتصالية الرأسمالية أساسًا، ويقوم بمفيومو األساسي عمى مبدأ تعزيز االحتكااإلعالمبالشركات 

عمى أكبر قدر ممكن من السوق والزبائن، كما رأينا في التجربة الكورية، وما جرى ويجري عمى مستوى العالم 
وىذا مثاًل ما يدفع إلى دمج شركات االتصاالت، التي تممك البنى التحتية والوسائل المتعددة، مع . الرأسمالي 

قد وافقت  :في الواليات المتحدة األمريكية فمثال .لمستيمكي الذي يرغبو ااإلعالمالشركات المنتجة لممحتوى 
وذلك . باالتحاد مع بعضيم واالستثمار في كل األسواق  الخاصة بيذا التقارب  اإلعالملمشغمي االتصاالت و 

حيث أدى ىذا التشريع إلى موجة من عمميات االندماج  1996من خالل تعديل قانون االتصاالت لعام 
 AT&T:وحدة  1999واالستحواذ بين مشغمي االتصاالت ومشغمي كابل التمفزيون وعمى سبيل المثال في عام 

 اإلعالموتجدر اإلشارة إلى أننا ىنا إنما نقصد   ،CBSاندمجت مع   VIACOMو MEDIAONEاندمجت مع 
INFORMATIONالـ، وليس فقط اإلخباري أو بمفيومو العام أي الميديا

13 

ويجب التركيز عمى أن االندماج، الذي قد يتم بالمعنى المباشر لمكممة، أي االندماج الكامل بين شركتين أو 
أكثر، أو المساىمة الجزئية إلحدى الشركات في أسيم شركات أخرى، ىو موضوع اقتصادي بالدرجة األولى، 

والعولمة و نظام االقتصاد الرأسمالي  ، فرضتو التحوالت االقتصادية العالمية والتطور وىو وليد الثورة الرقمية 
السريع لتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات؛ بل يمكن القول أنو كان يقف في بعض األحيان خمف بعض من ىذا 

 .التطور

خالل العقدين السابقين، وال تزال  كثيراً ( واالتصاالت  اإلعالم) ولقد تبمورت اتجاىات االندماج بين القطاعين 
ألن .تتقدم و تزدىر في العالم الصناعي الرأسمالي، وخاصة في الدول التي تممك صناعة تقنيات ىذا االندماج 

ىذه التوجيات إنما تفرضيا شروط الصناعة والشركات الصناعية الرأسمالية وأطماعيا االحتكارية، القائمة أساسا 
                                                           

  
 مقابلة مع المهندس نبيل الدبس،معاون وزير اإلعالم- 
  
-Perspective.html-Historical-convergence.com/Convergence-http://www.telecom 

http://www.telecom-convergence.com/Convergence-Historical-Perspective.html
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ويمكن .  يةاإلعالملزبائن من خالل امتالك كامل أو أغمب حمقات العممية االتصالية و عمى مبدأ زيادة أعداد ا
القول أن تمك الشروط ىي التي قادت لالندماج بين القطاعات المختمفة، التي تسمح بتكامل اإلنتاج والخدمات 

لك اندماج أصحاب ومثال ذ. المقدمة لمجميور، والتوسع في االستثمارات؛ والذي يؤدي الى عائد وربح أكثر
ية، أو صانعي المحتوى، سواء منو المطبوع أم المرئي اإلعالمشبكات االتصاالت مع مزودي الخدمات 

  .والمسموع؛ إضافة إلى مزودي خدمات االنترنت بمختمف أشكاليم ومستوياتيم

 :البحث االول خالصة

ِٓ خالي  ،اٌّعٍِٛاث فشضج ٚالعاً خذٌذاً ّا روش سابماً أْ حىٌٕٛٛخٍا ٚحمٍٕاث االحصاالث ٚشبىاث ِٔسخٕخح 

اٌثابخت ٚاٌخٌٍٛت ٚشبىاث ) ٚاٌخً حخضّٓ باإلضافت ٌىافت أٔٛاع االحصاالث  ،ِدّٛعت اٌخذِاث اٌخً حمذِٙا

إٌى ٔشٛء خذِاث إعالٍِت  باإلضافتٍت اٌخمٍٍذٌت ِٓ خالٌٙا اإلعالِخذِاث بث خٍّع اٌٛسائً  ،(اٌّعٍِٛاث 

االٌىخشًٚٔ االفخشاضً عٍى اٌشبىت اٌثابخت ٚاٌّخحشوت  اإلعالَ ،خذٌذة ٌُ حىٓ ِعشٚفت ِثً اٌخٍفزٌْٛ إٌماي

٘زٖ اٌخطٛساث اٌدذٌذة أدث ....(صحف  ،ِحطاث حٍفزة  ،إراعت ) بذْٚ ٚخٛد ِمابً فٍزٌائً ٌٗ عٍى األسض 

 .د ٚٔشٛء أعّاي اسخثّاس خذٌذة ٌُ حىٓ حعشفٙا اٌسٛق سابماً ٚسخؤدي إٌى حغٍش اٌسٍٛن االخخّاعً ٌٍفش
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 انة

 عمى المستوى العربيواالتصاالت  اإلعالمبين التقارب قضايا :المبحث الثاني:0-0
ٚاالرصبالد  اإلػالَإٌٝ اٌزسشوبد اٌؼشث١خ فٟ عج١ً رشد١غ ٚسػب٠خ لعب٠ب اٌزمبسة ث١ٓ  اٌّجسث اٌثبٟٔع١زطشق 

ٚعٕزؼشض ٌّب رُ أدبصٖ . ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٛغٓ اٌؼشثٟ ثشىً ػبَ ٚػٍٝ اٌّغزٜٛ اإلل١ٍّٟ ٚاٌٛغٕٟ ٌىً دٌٚخ

ززٝ ا٢ْ ٚأّ٘ٗ ،٘ٛ إغالق اٌؼشش٠خ اٌزشبسو١خ ٌإلػالَ ٚاالرصبالد ٚاٌزٟ وبٔذ عٛس٠خ صبزجخ اٌّجبدسح 

 .األٌٚٝ ٌٙب ػٍٝ وً اٌّغز٠ٛبد

 واالتصاالت أىدافيا وطموحاتيا اإلعالمالعشرية التشاركية العربية بين قطاعي  :0-0-0

تحت  الذي عقد في دمشق العرب اإلعالمتم اطالق العشرية التشاركية العربية في مؤتمر مجمسي االتصاالت و 
واالتصاالت من أجل التنمية  اإلعالمنحو تكامل بين " تحت عنوان 2118عام  رعاية السيد رئيس الجميورية

 ،إمكاناتيماواالتصاالت واالستفادة المتبادلة من  اإلعالمتعزيز التكامل بين ل تحقيقاً  كوذل" اإلنسانية العربـية 
دراكاً  حياة اإلنسان العربي المعاصر وتمكينو من التفاعل  لمدور المتعاظم والمشترك  لإلعالم واالتصاالت فى وا 

يشكالن المسار العام  اإلعالمبأن التكامل واالندماج بين االتصاالت و  واقتناعاً البناء مع مجتمعو ومع العالم،
عمى إتاحة أوسـع الفرص أمام اإلنسان العربي لالستفادة  وحرصاً لتطور ىذين المجالين في المستقبل المنظور،

لحق اإلنسان العربي فى  وتعزيزاً  واالتصاالت وتقانة المعمومات ، اإلعالميقات االندماج بين وسائل من تطب
 14."واالتصاالت اإلعالمالحصول عمى الخدمات المتطورة في 

تحقيقًا  (2118 -2119)لإلعالم واالتصاالتالعشرية العربية لمتنمية التشاركية "لك تم إطالق ذمن اجل 
 :ألىداف التاليةل

a.  وقطاع االتصاالت وتقنية المعمومات في وضع االستراتيجيات وتخطيط  اإلعالمالتنسيق بين قطاع
 .مجاالت ذات االىتمام المشترك بين القطاعينالالمشروعات والمبادرات والفعاليات ب

b.  وضع برنامج مشترك لمتحول من أنظمة البث التماثمي إلى الرقمنة الكاممة لموسائط المشتركة لإلعالم
ماىو موجود ستثمار في ىذا المجال وبالتالي االستفادة من لألت لما ينطوى عميو ذلك من تشجيع واالتصاال
 .باألساس

c.  توسيع نطاق التعاون مع الييئات اإلقميمية والدولية المعنية بشؤون التكامل واالندماج بين االتصاالت
 اإلعالمموضوع تنظيم فعاليات حول التطور العالمي لمجاالت التكامل بين االتصاالت و  ، مع إيالءاإلعالمو 

 .االىتمام المناسب

d.  واالتصاالت حسب القوانين والتشريعات  اإلعالمحث الدول األعضاء عمى تشجيع التكامل بين
 .المتبعة لدييا
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e.  والمؤسسية والتنظيمية التي من حث الدول األعضاء عمى اتخاذ كافة الترتيبات واإلجراءات اإلدارية
 .اإلعالمشأنيا تيسير التكامل واالندماج بين االتصاالت و 

f. واالتصاالت من خالل اقامة نواة محورية لشبكة  اإلعالملمتكامل واالندماج بين  يةتنمية البنية األساس
شبكة لأللياف  اتصاالت عربية ذات سعات فائقة بدءًا بما ىو متاح بالفعل لدى بعض الدول العربية من

 .الضوئية

g.  اإلعالمتنمية الموارد البشرية في مجاالت التكامل بين االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات و ،
 .وخاصة من ىذه التطبيقات شبكات الجيل القادم وخدمات النطاق عريض الحزمة

 التشاركية العشرية بتطبيق العالقة ذات المشاريع تحديد معاييـر: 0-0-0-0

أن الكثير من مشاريع االتصاالت اليمكن ربطيا بشكل مباشر مع العشرية التشاركية، وكذلك بالنسبة لمكثير  بما
رية الذي يقتصر عمى النماذج التشاركية، يحتاج إلى ية، وبالتالي فإن مجال عمل العشاإلعالممن المشاريع 

 .توصيف دقيق غير قابل لمتأويل، من خالل معايير محددة

:مواصفات خاصة بالمشاريع التشاركية يمكن تحديدىا في ىذا المجال مثلوثمة   

 نقل المعلومات العامة أو معالجتها بوسائط رقمية اتصالية (1
 البث العمومي للمعلومات (2
 النشر اإللكتروني (3
 التطبيقات الخاصة بالمعلومات العامة (4
 ربط مشاريع خدمات المعلومات العامة العربية (5
 تطبيقات الخاصة بالمعلوماتمعايير التعامل مع ال (6
 المعالجة اآللية للمعلومات العامة (7
 تطبيقات التوليد اآللي للنصوص (8
 تكامل الخدمات والمصلحة اإلقتصادية (9

 قتصاديةالجدوى اال (11

 15.واالتصاالت اإلعالموىذه المواصفات تتيح لنا إذا تحققت جزئيًا أو كميًا أن نصنف المشروع بأنو تشاركي بين 

  الواقع الراىن وتحديد الفعاليات والمبادرات والبرامج والمشاريع المرتبطة دراسةاعتماد المعايير يتيح لنا  ان
ومن خالل مثل ىذه الدراسة نكتشف .بالتشاركية سواء عمى الصعيد المحمي أم عمى الصعيدين اإلقميمي والعربي

د المشاريع التي نحتاج إلييا لموصول إلى حالة يا تحدالفعاليات المكررة أو مواقع الضعف ومواقع القوة كما يمكنن
تكاممية وتنسيق شامل فيما بين المشاريع من جية أو بين الجيات الفاعمة سواء عمى مستوى كل دولة أم عمى 

أيضًا تبادل الخبرات العربية في ىذه المجاالت، ومن ثم لمواقع الراىن  وتوفر لنا الدراسة.المستوى اإلقميمي
 .لى قدرات تمكينية مميزةالوصول إ
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وىنا فإن إعداد دراسة حول نقاط االلتقاء في الخطط واالستراتيجيات والمبادرات والمشاريع وفرق العمل القائمة 
 .حاليًا يعّد مطمبًا ممحًا وأساسيًا لمتقدم في ىذا المجال

 :لمتشاركيو الشروط األساسية التي يجب ان يستوفييا المشروع المقدم
a.  ط الحاجة بالنسبة لممستخدم والمجتمعأن يحقق شر 
b. أن تكون المغة العربية المغة األساسية في المشروع 

c.  اإلعالمأن ينتمي إلى نموذج التقارب بين االتصاالت و. 
d. ان يخدم أىداف مجتمع المعرفة العربي. 

e. 16.قابمية التطبيق 
 
واالتصاالت اإلعالمالتشـاركية بين دور المنظمات اإلقميمية والدولية في المساعدة في تنفيذ  :0-0-0-0  

ككيان واحد يشير إلى إمكانية التعاون تشريعيًا واقتصاديًا وتقنيا وتحقيق التكامل  العربية إن النظر لممنطقة
ويمكن لذلك التكامل المنشود من التحقق في أشكال شتى، ابتداء من تضافر عقول الخبراء والمنظمات . اإلقميمي

ياء بالتكامل المبني عمى بالمنطقة في وضع السياسات وتحديد األولويات، ومرورا بفتح األسواق وتكامميا، وانت
الشراكة ، ومن منظور أخر، يمكن تعريف مستويات ليذا التكامل، فيناك مستوى التكامل بين الحكومات في 

وىناك مستوى لمتكامل بين القطاع الخاص االستثماري بتكوين شركات مشتركة . وضع التشريعات وتوحيد الرؤى
تمثل في وىناك مستوى ثالث ي. دة أو قائمة ذات طابع إقميميأو إنشاء صناديق استثمار لتمويل مشروعات جدي

مشروعات بنية أساسية رئيسية مثل مشروعي عربسات والثريا وغيرىا نشاء تكامل شركات االتصاالت الرئيسية إل
 .أو بإنشاء قدرات تصنيعية تخدم المنطقة بوجو عام

ويتحقق ذلك . ويعتبر التكامل اإلقميمي شرطًا أساسيا لخفض تكاليف خدمات تقنية المعمومات واالتصاالت
البيانات أو عن طريق إيجاد وضع تفاوضي أفضل لدى /الخفض إما عن طريق إعادة ىيكمة حركة المكالمات

الخبرات المتاحة في المنطقة  إتمام عمميات شراء األجيزة والمعدات من األسواق الخارجية أو عن طريق تبادل
وكذلك يعتبر التكامل اإلقميمي الخطوة األولى لمواجية اآلثار السمبية لمعولمة وما . بدال من استيرادىا من الخارج

يصاحبيا من فتح لألسواق العربية أمام الشركات األجنبية، وذلك عن طريق خمق كيانات قادرة عمى الصمود 
انات والمشروعات المرتبطة بيا من الجاذبية بمكان مما سيجعميا قادرة عمى اجتذاب وستكون تمك الكي. والمنافسة

 .العقول المياجرة وكذلك االستثمارات األجنبية لممنطقة

 :يحيطو قدر من العوائق التي ينبغي إزالتيا ونمخصيا في اآلتي إال أن التكامل اإلقميمي يعد ىدفاً 
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a. ن دول المنطقة، فبعض تمك الدول قد سنت قوانين وتشريعات اختالف البنية التشريعية بين العديد م
 .والبعض اآلخر في طريقو لذلك، والبعض لم يعمن اتجاىو بعد

b. ختالف طبيعة الشبكات اختالفًا كبيرًا بين الدولا. 
c. اختالف طريقة المحاسبة والتعرفة وأسموب الدعم وخالفو. 
d. العربية وتفاوت أسس واىداف برامج التنمية والتطوير اإلقتصادي  اختالف مستويات وأنظمة اإلقتصادات

 فيما بينيا
e. من دولة ألخرى وعدم توفر الموارد المالية الالزمة لمعديد من الدول  توفر الموارد المالية تفاوت مستوى 

 17.عمى حدة لتحقيق الطفرة المنشودة

 العشرية التشاركيةفي تحقيق أىداف التي تساعد المنظمات اإلقميمية والدولية : 4- 0 -0 – 0

a. جامعة الدول العربية 
b.  المنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال والمعموماتAICTO 
c. البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةUNDP 

d. المجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسياESCWA 
e.  المجنة االقتصادية إلفريقياUNECA 
f.  منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافةUNESCO 
g.  المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمومALICSO 
h. االتحاد الدولي لالتصاالت ITU 
i .   مركز بحوث التنمية الدوليةIDRC 

 ذات واإلقميمية الدولية المنظمات جميع إلييا تدعى عمل ورشات عقد عمى دائما العمل ومنو نجد أنو البد من
 لمتعاون صيغة ووضع التشاركية، بالعشرية المنظمات ىذه تعريف األساسي ىدفيا يكون بالتشاركية، العالقة
 .بالتشاركية العالقة ذات الفعاليات تقويم أجل من
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العربي ما ىي انعكاسات التقارب عمى تطوير المحتوى الرقمي:  0-0-0  

واالتصاالت أمرا ضروريا، فإنو يصبح أكثر تأثيرا مع تحقيق أىداف تعزيز  اإلعالمإذا كان التكامل بين 
صناعة المحتوى  أنالمحتوى، ومن ثم العمل عمى زيادة االستثمار في صناعة المحتوى الرقمي العربي، حيث 

 .أصبحت صناعة قائمة بذاتيا وذات تأثير متنام عمى االقتصاديات الوطنية 

 :واالتصاالت اإلعالمالتي تساعد عمى تطوير المحتوى العربي من خالل التقارب بين  األمورومن 

a.  قيام المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعمومات واتحاد إذاعات الدول العربية واألمانة العامة
ات الرقمية عبر مختمف لجامعة الدول العربية باالستمرار في الدراسات الفنية واالقتصادية الالزمة إلطالق الخدم

 .الوسائل في المنطقة العربية 
b.  رقمنة األرشيفات التميفزيونية واإلذاعية واألرشيفات والمكتبات والمتاحف لدى الدول العربية من خالل

 .الجيات المعنية 
c.  واالتصاالت وتقنية المعمومات  اإلعالمتوجو الجيات المعنية بالخدمة الشاممة بما يمبي احتياجات

والمحتوى عالي الجودة، وتسييل الحصول عمى الخدمات، وخصوصًا لمفئات التي لم تتمكن بعد من االندماج في 
عالم االتصاالت، وذوي االحتياجات الخاصة والنساء واألطفال، وفي المناطق النائية بغية تعزيز اندماجيم في 

 .المجتمع

القول بأن الجزء األكبر واألىم الذي تقدمو خدمات التقارب لممحتوى الرقمي العربي ىو الذي يتم  وأستطيع
والذي سيؤدي  ،ي بمختمف أشكالواإلعالمالحصول عميو عن طريق ازدياد وتعدد أنواع وسائل االتصال والبث 

 ىذا تفاعل طريق عن لمتشكلا المحتوى ازدياد وبالتاليإلى ازدياد أعداد الجميور المتمقي ليذه الخدمات 
 .تفاعمية خدمات بأغمبيا ىي التي الجديدة الخدمات ىذه مع الجميور

 الشركات وتكامل وتمدد تمركز عميو بناء سيزداد اإلعالمو  االتصاالت اندماج ازداد كمما أنو نجد ذلك من واألىم
كما . محمومة منافسة في السوق عمى وسيطرتيا أرباحيا لزيادة الزبائن من مزيد إلى تحتاج وىي يةاإلعالم

سيشجع ىذه الشركات عمى صناعة محتوى جديد ومتناسب مع طمب جميورىا وىكذا  الطمب عمى المحتوى أن
 .الرقمي العربي المحتوى تعظيم الى سيؤديمما تتم األمور بشكل تراكمي 
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 التقاربمؤشرات قياس  :4 -0 – 0

رغم الحاجة إلييا،  اإلعالمالمؤشرات التقميدية في قطاعي االتصاالت و لقد خففت مؤشرات التقارب من فعالية 
 .بسبب تطور السوق الذي تأثر بشكل مباشر بالتقارب

 :االندماج وتشملتطبيقات  تعكس التقدم في تطوير :المؤشرات الكمية:  0 – 4 -0 – 0

a. عدد التطبيقات والخدمات 
b. نسبة المستفيدين إلى عدد السكان 

تعكس ىذه المؤشرات مستوى التقدم في التقارب، وخاصة فيما يتعمق  :مؤشرات األداء:  0 – 4 – 0 – 0
ويمكن تصنيف مؤشرات األداء في مجالين  .بالجانب التنظيمي منو، وتستخدم لتتبع السوق وخدمة العمالء

 :رئيسيين ىما

a. واإليرادات والتكاليف وحجم السوق، تغطي المجاالت االجتماعية واالقتصادية :مؤشرات أداء السوق 
b. ووثوقية الشبكة مثلالتطبيقات والخدمات، و جودة المنتج تغطي: الجودة و الخدمة مؤشرات أداء ،: 

 Call completion rateكمال المكالمة إمعدالت ، نوعية الصوت :الياتف -
 والموثوقية ،جودة الصوت، جودة الصورة :عبر وسائل االتصاالت البث التمفزيوني -
 استعادة الخدمةو  ،الفواتيرو  ،تفعيلال معالجة الشكاوى، وخدمة :العمالءجودة خدمة  -

 وقطاع االتصاالت اإلعالممؤشرات التنسيق بين قطاع : 4 – 4 – 0 – 0

 :نظرًا لمتقارب بين القطاعين نحتاج لقياس مدى التنسيق بينيما من خالل دراسة وجود كل مما يمي

a. تغطي الجوانب المشتركة سواء فيما يتعمق بالبنى التحتية، أو خدمات : استراتيجية تكامل بين القطاعين
 التقارب

b. يمكن مسح جميع المشاريع المشتركة، ودراسة التنسيق في دراستيا : خطيط المشروعات المشتركةت
وتنفيذىا، ويمكن اعتبار نسبة عدد المشاريع المشتركة المخططة بالتنسيق بين القطاعين إلى عدد 

 لمشتركة كقيمة ليذا المؤشرالمشاريع ا
c. يمكن مسح الفعاليات المشتركة، واعتبار عدد الفعاليات المشتركة المنسقة : تخطيط الفعاليات المشتركة

18.بين القطاعين إلى عدد الفعاليات المشتركة كقيمة ليذا المؤشر
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  اإلعالمالتقييس في مجالي االتصاالت و  :0-0-3

فالخدمات المقدمة فييما تكون موجية إلى عموم . واالتصاالت اإلعالمأىمية كبيرة في مجالي  يكتسب التقييس
كما أن المصنع بحاجة ليذه المقاييس لكي يحقق . الجميور الذي يستفيد من وجود مقاييس مفتوحة وغير محتكرة

فإن المقاييس تمكنو من  ومن ناحية مقدم الخدمة،. اإلنتاجاقتصاديات الحجم التي تمكنو من تخفيض تكمفة 
أما المستيمك فإن بإمكانو استقبال خدمات كثيرة . جميوره أو مستخدميو، بدون عوائق تقنية ال ضرورة ليا توسيع

كما أن بإمكانو تغيير مقدم الخدمة دون الحاجة لتغيير جياز . ومتنوعة بواسطة أجيزة منخفضة التكمفة
والميزة األخيرة ىذه تؤدي إلى منع االحتكار . (Interoperability)لبيني االستقبال، وىو ما يشار إليو بالتشغيل ا

، حيث عمى الجودة والنوعية وليس بالضرورة عمى التقنية أو النمط المستخدم وتجعل اىتمام مقدم الخدمة منصباً 
 .في ذلك اتمع باقي مقدمي الخدم أنو متساو  

ما تحقق من خالل تطبيق نظام االتصاالت ممن خالل التقييس  وليس أدل عمى الميزات التي يمكن تحيقيقيا
وفي مجال . الذى انتشر عمى مستوى العالم بشكل سريع ومؤثر، حتى في أكثر بمدان العالم فقراً  GSMالمتنقمة 
عبر مختمف الوسائل من انتشار  DVBيديو الرقمي فال بث، فقد مكنت األنظمة التي تستخدم مقاييس اإلعالم
 .لبث التمفزيوني عمى نحو متنوع ومتعدد وبأسعار في متناول كافة شرائح الجميورخدمات ا

 واالتصاالت لحماية وتطبيق مبدأ التقييس اإلعالممن خالل الجيات التشريعية والتنظيمية لقطاعي  يجب السعي
لمنظم واألجيزة والمعدات، سواء كان ذلك لمخدمات التي تقدم لمجميور أو لالستخدامات الخاصة بالمشغمين 

وىذا ال يعني بالضرورة أن تكون جميع الخدمات مفتوحة، بل أنو يمكن تشفير . ومزودي الخدمة والشركات 
 19.الستقبال الخاصة بالجميوربعضيا عند الرغبة في ذلك من خالل إيجاد البينية المشتركة في أجيزة ا

 
 :المبحث الثاني خالصة

ِٚاا ٔااشاٖ  ِاآ حٛساع ٚاِخااذاد ٌالححاااد األٚسباً ٚٔشااٛء حىااخالث  ،إْ االححااد ٚاٌخدّااع أصاابة ٍِازة ٘اازا اٌعصااش

فاألساٛاق اٌصاغٍشة حازٚت ٚحٕاذِح فاً  ،٘ٛ اوباش دٌٍاً عٍاى رٌاه ،ألسٛاق الخصادٌت فً أِشٌىا اٌالحٍٍٕت ٚأسٍا

ٚاٌششواث حخحذ ٌخىٌٛٓ سأس ِاي لٛي ٌسخطٍع اٌصّٛد بٛخاٗ إٌّافسات اٌىبٍاشة فاً اٌساٛق  ،األسٛاق اٌىبٍشة

ٌٚعااً اٌااذٚي اٌعشبٍاات سااخعً أخٍااشاً ٘اازٖ اٌحمااائك ٚحبااذأ باٌعّااً االسااخثّاسي فااً أدٚاث  ،اٌخااً ال حااشلُ اٌضااعٍف

 .ُ٘ حطبٍماحٗ اٌٙاِتٚاالحصاالث ألذ أ اإلعالَٚسائً ِدخّع اٌّعٍِٛاث ٚالخصاد اٌسٛق ٚاٌزي ٌعخبش أذِاج 
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الدراسة الميدانية: الثالثالفصل -4   
 تمييد

ٚاالرصبالد ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌٛغٕٟ فٟ  اإلػالٌٍَؼًّ ػً إغالق ٚرط٠ٛش خذِبد ٚرطج١مبد االٔذِبج ث١ٓ 

ٚاٌمٛح ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌسىِٟٛ ث١ٓ  ،وبْ ال ثذ ٌٕب ِٓ دساعخ اٌٛالغ اٌسبي ٚٔمبغ االٌزمبء ٚاٌزؼبْٚ ،عٛس٠خ

ٚاالسرمبء ثٗ ١ٌىْٛ  ،ِغ دساعخ اٌٛالغ اٌزشش٠ؼٟ ٚاٌزٕظ١ّٟ اٌسبٌٟ ٚغشق رط٠ٛشٖ ،ٚاالرصبالد اإلػالَلطبػٟ 

ٚاالرصبالد فٟ اٌغٛق اٌغٛس٠خ  اإلػالَػ١ٍّبد االعزثّبس ثبٌّشبس٠غ اٌّشزشوخ ث١ٓ   الٔطاللخ ٞاألعبط اٌمٛ

إٌٛع ِٓ االعزثّبس، ٚلذ اػزّذٔب فٟ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٛالؼ١خ ػٍٝ اٌّمبسٔخ ِغ ردبسة  اٌزٟ رؼزجش عٛق ػزساء ٌٙزا

 .أال ٟٚ٘ اٌزدشثخ اٌىٛس٠خ اٌدٕٛث١خ فٟ اٌؼبٌُ ٚرُ اخز١بس ردشثخ ِؼشٚفخ زب١ٌب   ،اٌذٚي اٌشائذح فٟ ٘زا اٌّدبي 

 اٌّبحث االٚي: 3-1

 (التجربة الكورية)واالتصاالت اإلعالملتقارب بين اتجارب سابقة في : 4-0-0

واالتصاالت  اإلعالمالتقارب بين وسائل  سةسيا تعتبر كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي بدأت باكرًا بتبني
. وذلك باعتمادىا عمى التقارب الرقمي وىو أحد االتجاىات السائدة في صناعة تكنولوجيا المعمومات في ىذا البمد

خدمات االتصاالت الياتفية الصوتية واالنترنت )اذج الثالث التي توفر حيث بدأت العمل باكرًا بمشاريع النم
 .عن طريق مزود واحد( عريض النطاق وخدمات التمفزيون 

التزمت حكومة كوريا الجنوبية باالنتقال بيذا البمد إلى الرقمنة والبث الرقمي بكافة أشكالو اإلذاعي حيث 
 .عن طريق استخدام شبكة الكابالت األرضية والبث الرقمي الساتمي والتمفزيون االلكتروني اإلعالموالتمفزيوني و 

المساىم األكبر بالتقارب بين االتصاالت والبث بكافة  (تمديد الكوابل الضوئية لممنازل) FTTHوتعتبر تقنية
وعن طريق ىذه الشبكة قامت الكورية المزودة لخدمات االنترنت ذات النطاق العريض بإطالق خدمة  .أشكالو

وسيمكن ىذا النطاق العريض لالنترنت المشتركين من مشاىدة  ،IPTVالـ عبر بروتوكول االنترنت التمفزيون
 .االنترنتعبر شبكة  التفاعمي الفيديو والتمفزيون

من األسر في كوريا % 90حيث أن نسبة ، تكتسب زخمًا في كوريا IPTVعبر االنترنتالبث التمفزيوني  إن خدمة
الذي  الحزمة العريضةكبل بأصبحت تتجو نحو االشتراك ، TV BOX بكبل التمفزيون  تدفع لالشتراك كانت التي

 .IPTVينقل الـ 

/ 900.000/،   2008أصبح لدييا في عام  ،في كوريا  IPTVالمزود الرئيسي لخدمة  HANAVOشركة اتصاالت 
تقديم خدمات لجميع مشغمي الياتف الثابت والنظام العريض لالنترنت يسعون  ث بدأحي ( CABLE TV)زبون  

تأسيسيا  بسببكوريا الجنوبية بيئة مالئمة لمبث التمفزيوني عبر االنترنت  بأعتبار وذلك .التمفزيون الى زبائنيم
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عرض لذلك تجد البث التمفزيوني عبر االنترنت غير مو ، (سريعة و موثوقة ) النطاق  ةلشبكة انترنت عريض
 .لمتأخير أو لعدم وضوح الصورة

عمى الرغم من وجود ىذه المزايا ىناك عقبات تعرقل فرص االزدىار المتزايد والمتنامي لمبث عبر االنترنت في و 
بتوفير البث في الوقت الحقيقي وخاصة بالنسبة لألخبار   ال تسمحالتي أنظمة الحكومة  ومنيا كوريا الجنوبية،

 كانت التي األخرى اإلعالمكذلك وجود المنافسة مع وسائل .طرح مسألة عدم الحياد لممحتوىوىنا تُ ، والرياضة
ومع كل ىذا تعتبر كوريا الجنوبية من الدول الرائدة عمى مستوى العالم في  ، IPTVلمشغميمسألة مقمقة بالنسبة 

 KT,HAMARO:عمما أن شركات االتصاالت واالنترنت في كوريا مثل  .IPTVمجال البث عبر االنترنت 

TELECOM ّتم  بعدأن 2009االنترنت في الوقت الحقيقي في عام  عبر رت إلطالق أقنية البث التمفزيوني،حض
 21.ولكن مع بقاء مكتب ارتباط مع الحكومة السماح ليم بذلك

 :MOBILE TVخدمات االندماج في كوريا الجنوبيو خدمة  ومن

شركات المحمول في كوريا الجنوبية من أوائل الشركات في أسيا والعالم التي تييمن عمى السوق العالمي أن  
صعود ،عمما بأن بالعالم في بمدين ىما اليابان وكوريايتركز سوق التمفزيون النقال محمول، حيث لخدمات ال

كوريا كانت   2008في عام و .التمفزيون النقال كان نتيجة لدمج قدرات االستقبال لمتمفزيون والياتف المحمول
باإلضافة إلى . مميون مشترك بخدمات استقبال التمفزيون النقال عبر األقمار الصناعية 1334الجنوبية تممك 

التمفزيون النقال في كوريا ال يجني حتى اآلن ومع ذلك فأن  ،مستقبل أرضي لمتمفزيون الرقمي مميون 938
كبير في ىذه الصناعة والسبب  مالي وأكثر من ذلك يوجد عجز ،ياإلعالممكاسب مالية عالية من قيامو بالبث 

 .ية عن طريق األقمار الصناعيةماإلعاليعود لمتكاليف العالية لتنفيذ البنية الشبكية التحتية إلرسال الخدمات 

من الزبائن لتغطي  ير قادرة عمى الحصول عمى عدد كافالنقالة غ تي عبر االتصاالاإلعالمإن شركات البث 
 :نفقاتيا بسبب

a.    ي بالوقت الحقيقي اإلعالملعدم القدرة عمى تقديم المحتوى : عقبات تنظيمية. 
b.   ال يوجد قيمة خاصة لتمفزيون المحمول ألنو يرى التمفزيون المتنقل كمجرد تمفزيون بشاشة صغيرة وغير

 .مريحة
c.   ي لدى الزبوناإلعالمعدم توفر وتنوع في أشكال أجيزة استقبال البث. 

ت ومن األمور التي أضافت قيمة جديدة إلى سمسمة القيمة المضافة لمتقارب الرقمي بين أعمال االتصاال
 DMB  (SATALITE ي الرقمي الفضائي عن طريق االقمار الصناعيةاإلعالمالبث ىو إطالق  اإلعالمو 

DIGTAL MEDIA BROADCA STING  )  اإلعالمحيث كانت ىذه الخدمة وليدة التزاوج بين االتصاالت و. 
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  SATALITE DMBىنا أن اعتماد مزودي الخدمات عمى ىذه التكنولوجيات الجديدة لمعمل مثل  الذكر ويجب
ية التي اإلعالموالذي أدى بالتالي الى نمو سوق الخدمات  تستوجب كميات مرتفعة جدًا من االستثمار المالي،

كامل بين  أندماجتعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في كوريا الجنوبية ممى أدى إلى حدوث 
 .بكافة أشكالو في ىذا البمد اإلعالماالتصاالت و 

يظيروا المعاناة من المشاكل المالية عمى  DMB-Tمقدمي خدمات البث التمفزيوني الرقمي األرضي  فأنكذلك 
وذلك بسبب أن ىذه الخدمة تقدم مجانًا لممشتركين  DMB-T مميون مستخدم أرضي لخدمة 936الرغم من تخديم 

 21.وتقتصر إيراداتيا عمى اإلعالن التمفزيوني

جعل بتقدم من خالل المتابعة المتزايدة لمخدمات تواالتصاالت في كوريا الجنوبية  اإلعالمأن التقارب في صناعة 
 VOD (VEDIO و   CABLE TVالـ خدمات  يا تقديممن خالل يتمتحسين الخدمة الياتفية لكي المحتوى أفضل و 

ON DEMAND )من ) ىذا التقارب سيؤدي في النياية إلى إعادة تنظيم الصناعات ذات الصمة  أن ، وبالتالي
 (.بكل وسائمو اإلعالماالتصاالت الصوتية ومزودي  مزودي المحتوى وخدمة

كانت سياسة التنظيم لمخدمات المتقاربة بين القطاعين تتبع بالضرورة المتغيرات في السياسات  2115لغاية عام 
ذات الصمة بصناعة ىذه الخدمات وبقيت ىذه السياسة بدون مفيوم واضح لمسؤليات وسمطات التقارب الرقمي 

جود لوائح تنظيمية مناسبة أوتداخل مع حيث بقيت الخدمات المتقاربة رقميًا تواجو صعوبات لعدم و .وتنظيمو
ي الكوري ليا سمطة عمى البرامج األساسية في حين أن وزارة اإلعالموبقيت ىيئة البث  .خرىأ ىيئات تنظيمية

ي اإلعالمعتبر ىيئة البث تو ، المعمومات واالتصاالت الكورية ىي  المسؤولة عن توزيع الترددات ومعايير البث
حيث 2117وبقي ىذا الوضع حتى عام .صاالت الكورية كمييما مسئولين عمى الترخيصووزارة المعمومات واالت

سياسة البث  و بيئةواالتصاالت في كوريا حيث بقيت  اإلعالمتم تشكيل ىيئة تنظيم واحدة مسؤولو عن قطاعي 
 .الحياةالتكنولوجي وتنوع أساليب واالتصاالت في كوريا الجنوبية تتغير بسرعة تماشيًا مع التقدم 

أنظمة تأخير البث حيث أصبح البث يطمق بالزمن الحقيقي عبر   2009ىيئة االتصاالت الكورية ألغت عام 
والشيء المثير لمجدل   2009ي عبر االنترنت عام اإلعالموذلك بعد أن تم إقرار إنشاء قانون البث . االنترنت 

من أجل نمو خدمات البث عبر االنترنت أن تتخذ إجراءات خاصة يم االتصاالت ىل يجب عمى ىيئة تنظ
وازدىارىا حيث تطالب شركات البث عبر االنترنت بإجبار شبكات تمفزيون الكابل بمشاركتيا ببرامجيا الشعبية 

ىيئة االتصاالت الكورية فشمت بانجاز و  .لدعم ىذه الصناعة الوليدة ولكن شركات كابل التمفزيون ترفض ذلك
ي بما في ذلك شركات تمفزيون الكابل ومشغمي اإلعالمركات التي تعمل في البث طريق واضح لتعايش جميع الش
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وذلك كمو بسبب المصالح .البث عبر االنترنت مع مالكي ومشغمي شبكات االنترنت ومالكي التمفزيونات الصغيرة 
 .المتضاربة ليذه الشركات

الت والمعمومات والتكنولوجيات الجديدة لمبث التقدم التكنولوجي يتمثل بزيادة التقارب الرقمي بين شبكات االتصا
أدت  ىذه التغيرات في صناعة ىذه التكنولوجيات الجديدة إلى إنشاء سوق واحدة لمتقارب من  حيث ،ي اإلعالم

خالل توحيد سياسة التنظيم لعمميات البث وشبكات االتصاالت في كوريا حيث ضمنت ىذه السوق قدرة تنافسية 
اعين إلى ارتفاع أىمية صناعة وأدى توفر ىذه البيئة التنظيمية الموحدة لمقط، حرة وعادلة لجميع العاممين فييا 

من الناتج المحمي اإلجمالي  % 15.8وأصبح يمثل ، البث واالتصاالت في االقتصاد الوطني الكوري الجنوبي 
وتدل ىذه الزيادة عمى أىمية تطور   2009الى  2004منذ عام  %9.3= بزيادة وسطية    2009ليذا البمد في عام 

عمى الرغم من أن معدل نمو المبيعات عن طريق البث و  ،د الوطنيصناعة البث واالتصاالت في االقتصا
 زيادة المتوقع أن تصل مع ذلك منو .بسبب الركود االقتصادي العالمي   2009واالتصاالت  انخفض في عام 

من ىذا كمو أدركت ىيئة تنظيم االتصاالت في و  .عن العام السابق%  3.8زيادة  إلى 2010 عام مبيعاتال
كوريا أىمية ىذا االندماج بين القطاعين وقامت باستخدام مردوده وخصائصو لمتغمب عمى األزمات االقتصادية 

 22.العالمية التي تؤثر عمى ىذا البمد وتعمل عمى تطوير جميع الصناعات المتعمقة بيذا االندماج لتسويقيا دولياً 
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 :واالتصاالت في سورية اإلعالملمحة عن قطاعي : 0-0– 4

 اإلعالمقطاع :4-0-0-0

كونو يقدم المعرفة والتوعية ويعبر عن الواقع الحياتي والمعيشي لممواطنين ويسمط  اإلعالمتأتي أىمية قطاع 
ديمو الضوء عمى ما ىو إيجابي بغية تكريسو، وعمى ما ىو سمبي بغية معالجتو وتقويمو، ىذا إضافة إلى تق

قميميا ودوليًا  كما أن لإلعالم ، صورة ايجابية وموضوعية لممواقف الوطنية لمجميورية العربية السورية محميًا وا 
دورا مساعدًا ومكماًل لبقية القطاعات بما يحقق نيضة تنموية شاممة ومتوازنة ومواكبة لسمسمة التطورات  التي 

وتعتبر العولمة . في عممو مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية  باعتباره يتشابك، يشيدىا القطر عمى كافة الصعد
ي لمفضائيات والشبكة العنكبوتية من التحديات الرئيسية التي تواجو ىذا القطاع اإلعالمية واالختراق اإلعالم

ية ماإلعالوذلك في ظل التطور اليائل لوسائل وتقانات االتصال والمعموماتية وتزايد اندماج وتمركز االحتكارات 
 .واالتصالية في العالم

اعة مبدأ االنفتاح عمى مجتمع المعمومات واالتصاالت المتطورة وتعزيز صن اإلعالموتتبنى الرؤية الوطنية لقطاع 
واالنتقال إلى إعالم المعرفة والمجتمع القائم عمى المعرفة في ظل مجتمع  ،منو يالمحتوى العربي وخاصة الرقم
 .ديمقراطي قائم عمى التعددية

 :لمؤسسات التالية ا اإلعالمويتضمن قطاع 

a.  الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيون حيث تشمل: 
b. القناة التمفزيونية األرضية الثانية ،قناة سورية الدراما الفضائية ،القناة  القناة التمفزيونية األرضية االولى،

 الفضائية ،
c.  صوت الشعب ، صوت الشباب ،  قناة البرنامج العام :اإلذاعة وتتضمن. 
d. وىي المؤسسة التي تعمل في مجال الصحافة :مؤسسة الوحدة لمصحافة والطباعة والنشر والتوزيع

 (.الصحف المحمية في المحافظات ، تشرين ، الموقف الرياضي ، الثورة  )وتصدر جرائد ، المكتوبة
e. وتعد الناطق الرسمي لمدولة والناقل اإلخباري لنشاطيا وعمميا /:سانا / الوكالة العربية السورية لألنباء

المحمية والعربية  اإلعالموىي المصدر الرئيسي لألخبار المحمية بالنسبة لوسائل  بصفتيا الوكالة الوطنية لألخبار
 .والدولية

f.  7/4/2111تاريخ / 16/وقد أحدثت بالقانون رقم :المؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعي و التمفزيوني ،
وتعتبر حصانة لإلنتاج الفني في سورية ويؤمل منيا أن تقدم إنتاجا يعكس صورة حقيقية لسورية يرتقي بالسوية 

خذ بعين االعتبار تحقيق عوائد تزيد من رأسماليا وحجم استثماراتيا، الفكرية وبالذائقة الفنية لممتمقين مع األ
رساء األسس المنشودة النطالق صناعة حقيقية لممحتوى المرئي والمسموع  .وا 
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g.  ية بكافة وسائميا العامة  والخاصة وتتركز نوتشرف عمى العممية اإلعال:المؤسسة العربية لإلعالن
الحكومية  والخاصة وتنظيم العمل اإلعالني واإلشراف عميو ورسم مسؤوليتيا بالعمل اإلعالني لمجيات 

 .الحكومية والخاصة  اإلعالمالسياسات العامة بالتعاون مع وسائل اإلعالن و 
h.  تاريخ /63/وقد أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم :الشركة السورية لتوزيع المطبوعات
لمناطق الشمالية والساحمية والوسطى والشرقية تحل وتعمل الشركة عمى إحداث فروع ليا في ا  6/11/2119

محل الوكالء المعتمدين في تمك المناطق وستمغى حصرية الشركة في التوزيع داخل األراضي السورية اعتبارًا 
  2112من عام 

i.  ية اإلعالمويعد بمثابة المركز الميني المسئول عن رفع مستوى تأىيل الكوادر :ي اإلعالممعيد اإلعداد
 .من خالل تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة ، المرئي والمسمع والمقروء  اإلعالمافة مجاالت في ك

j.  ويقوم بتوفير الكادر الميني المتخصص ، وىو مؤسسة تدريبية وتعميمية :المعيد التقاني لمطباعة والنشر
ممو منذ مطمع عام وباشر ع،  في مجال الطباعة وقد تم إحداث المركز اإلنتاجي في منطقة حوش بالس 

، وتم تجييزه ليكون قاباًل لتوضع مجموعة من آالت الطباعة التي ستستخدم في عمميات التدريب و  2116
 .اإلنتاج 

 04:اإلعالممؤشرات تطور قطاع : 0 – 0 – 0 – 4

المتسارعة خالل السنوات االخيرة سمسمة من التطورات التي فرضتيا جممة من المتغيرات  اإلعالمواكب قطاع 
لثورة االتصاالت والتقانة والمعموماتية فضاًل عن المتغيرات التي طرأت في كافة المجاالت السياسية و 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي مرت بيا سورية ، وخاصة التحديات الصعبة التي واجيتيا سورية عمى 

ية المبنية عمى اإلعالمي والرسالة اإلعالماب المستوى السياسي و ما استدعى ذلك من ضرورة لتطوير الخط
 .المصداقية والشفافية بما يخدم أىداف وخطط الدولة وتوجياتيا في عممية التنمية المستدامة 

 :نورد  أىم المؤشرات  اإلعالموفي سياق تحميل الوضع الراىن لقطاع 

a.  إذاعة تجارية خاصة 16الترخيص لـ :اإلدارة المركزية (FM ) جميعيا بالعملوباشرت. 
b.  اجتماعية  –اقتصادية  –سياسية )مطبوعة خاصة بكافة االختصاصات  164الترخيص ألكثر من– 

 .. ( .عممية  –ثقافية 
c.  دار نشر 611الترخيص ألكثر من. 
d.  مؤسسة الوحدة: 
 % .85ألف نسخة يوميًا ، معدل التوزيع  74تطبع : جريدة الثورة  -1
 % .85معدل التوزيع ( ألف  69يوم السبت  )ألف نسخة  54تطبع : جريدة تشرين  - 

                                                           
 زيارة ميدانية لوزارة اإلعالم-   
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الفداء في حماة ، العروبة في حمص . الجماىير في حمب . الوحدة في الالذقية: ) صحف المحافظات  -3
معدل (  81511ألف إلى   46ارتفعت خالل السنة الفائتة من ) ألف نسخة  82تطبع ( الفرات في دير الزور. 

 % .9535التوزيع 

e. ذاعة والتمفزيون الييئة العامة لإل: 

وتبث قناة  1من السكان% 95من مساحة القطر ، % 91شممت  : التغطية التمفزيونية األرضية  -1
 .ساعات  5ساعة يوميًا ، بينما يبمغ بث القناة الثانية حاليًا   1635البرنامج العام عمى مدى 

 .من السكان % 95من المساحة و % 86وتشمل  :التغطية اإلذاعية  - 
العام اإلذاعي يبث عمى مدار الساعة وكذلك صوت الشباب، بينما تصل ساعات بث برنامج البرنامج  -3

 .ساعة  12ساعة يوميًا وتغطي اإلذاعات األجنبية وصوت فمسطين حوالي  12صوت الشعب إلى 

من مساحة % 91الفضائية السورية والبرامج اإلذاعية المرافقة وتغطي : التغطية التمفزيونية الفضائية  -4
 .ابسة ، وتبث عمى مدار الساعةالي
 .ساعة 24من المساحة المأىولة وتبث عمى مدى % 61سوريا دراما تغطي  -5

يعمل قطاع االتصاالت في سورية ضمن صالحيات وزارة االتصاالت  :قطاع االتصاالت :4-0-0-4
 :ترتبط بوزير االتصاالت و التقانة الجيات اآلتية و .وتقانة المعمومات

a.  المؤسسة العامة لالتصاالت 
b.  المؤسسة العامة لمبريد 
c.  الييئة العامة لالستشعار عن بعد 

 :ميام الوزارة  - 1

a.   ووضع االستراتيجيات والخط ، رسم السياسة العامة لقطاع االتصاالت و تقانات المعمومات في سوريا
 .واإلشراف عمى تنفيذىا ، المتوافقة مع ىذه السياسة 

b.   ووضع التوجيات العامة المتعمقة بتطويره وتنميتو وتقديم خدمات ، تحديد بنية سوق االتصاالت
 .عمى نحو يواكب التطور التكنولوجي العالمي ، وضمان أمنيا ،االتصاالت والمعمومات فيو 

c.   رسم سياسة تقديم الخدمة الشاممة عمى نحو يحقق متطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
d.   وتسمح بإيجاد المناخ ، وضع الخطط التي تشجع االستثمار في قطاع االتصاالت و تقانات المعمومات

 .المناسب لتوفير خدمات االتصاالت والمعمومات لممستخدمين بأسعار متوازنة 
e.    وذلك بالتشاور مع ىيئة ، إعداد مشاريع التشريعات المتعمقة بقطاع االتصاالت و تقانات المعمومات

 م االتصاالتتنظي
f.  المشاركة في إعداد الخطة الوطنية لمطيف الترددي. 
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g.   تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات واالتحادات الدولية  واإلقميمية والعربية في كل ما يخص قطاع
 .وذلك بالمشاركة مع باقي الجيات المعنية ، االتصاالت و تقانات المعمومات 

h.   في االتفاقيات الدولية واإلقميمية والعربية في مجال االتصاالت و ضمان التقيد بااللتزامات المحددة
 .تقانات المعمومات التي تكون سورية منضمة إلييا أو طرفًا فييا

 :المؤسسة العامة لالتصاالت - 2

رزّزغ اٌّؤعغخ ثسك اٌسصش ٌالرصبالد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ فٟ خ١ّغ أساظٟ اٌدّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌغٛس٠خ 

 .ٚفعبئٙب اٌخبسخٟ ١ِٚب٘ٙب اإلل١ّ١ٍخٚأخٛائٙب 

a. رأ١ِٓ اٌخذِبد األعبع١خ ٚفك ِٙبِٙب ٚاٌخطػ ٚاإلِىب١ٔبد اٌّزبزخ. 

b.  رط٠ٛش اٌجٕٝ اٌزسز١خ ٚوبفخ شجىبد االرصبالد ٌزأ١ِٓ خذِبد رجبدي اٌّؼط١بد ٚاٌّؼٍِٛبد ثّب ٠سمك

 .أزشبس اٌخذِبد اٌّؼزّذح ػٍٝ االٔزشٔذ

c. ٌٍ ُشجىبد ٚاٌزد١ٙضاد اٌؼبئذح ٌٙب ٚص١بٔخ رد١ٙضاد اٌطشف١خ اٌّٛظٛػخ اٌم١بَ ثأػّبي اٌص١بٔخ ٚرش١ِ

 .ِٓ لجٍٙب ٌخذِخ اٌّشزشو١ٓ ِٚشالجخ أدائٙب

d. رأ١ِٓ ثؼط اٌخذِبد اٌؼبِخ اٌعشٚس٠خ ِدبٔب  ٚفك اٌعٛاثػ ٚاٌزؼ١ٍّبد إٌبظّخ ٌزٌه.
 4

 

 : اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌّؤعغخ - 3

a. ذاٌٙبرف اٌثبث 

b. االرصبالد إٌمبٌخ 

c. اإلٔزشٔذ  

d. رشاعً اٌّؼط١بد  

e. اٌخذِبد اٌشجىخ اٌشل١ّخ اٌّزىبٍِخ ISDN  

f. خذِبد ارصبالد ِزٕٛػخ  

g. اٌالعٍى١خ رشخ١ص ٚرٕظ١ُ ٚزّب٠خ االرصبالد  

h. ٌشجىخ اٌزو١خا 

i. ٟاالعزؼالَ اٌصٛر 

َٛ اٌّؤعغخ ثزٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشبس٠غ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب رسغ١ٓ ِغزٜٛ اٌخذِبد اٌّمذِخ ِٓ لجٍٙب ز١ث رم

عٛاء ػٍٝ صؼ١ذ خذِبد اٌٙبرف اٌثبثذ أٚ اٌخٍٛٞ، أٚ غ١ش رٌه ِٓ اٌخذِبد اٌزٟ رششف ٚرؼًّ ٌٍّٛاغ١ٕٓ، 

ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ اٌّشبس٠غ اٌٛاسدح فٟ خطػ اٌّؤعغخ ٚاٌزٟ رزعّٓ رٛع١غ ٚرط٠ٛش .اٌّؤعغخ إل٠صبٌٙب ٌٍّشزشو١ٓ

ٚشجىبد اٌد١ً اٌثبٌث شجىبد االرصبالد ٚاٌّؼٍِٛبد، ٚاٌزشو١ض ثشىً وج١ش ػٍٝ شجىبد اإلٔزشٔذ ٚاٌّؼٍِٛبد 

 .ٌٍٛصٛي إٌٝ ِدّغ اٌّؼٍِٛبد ٚإٌفبر اٌشبًِ

١ٍِبس ١ٌشح   0ٚرغؼٝ اٌّؤعغخ ٌزسم١ك ِدّٛع ِٓ اال٘ذاف فٟ راد اٌغ١بق رغزٙذف اٌٛصٛي ثئ٠شادارٙب إٌٝ 

، ز١ث اٌٛصٛي إٌٝ ٘زا اٌشلُ ع١زُ ِٓ خالي خٍّخ ِٓ االخشاءاد ٚاٌّشبس٠غ اٌزٟ  1  عٛس٠خ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ 

زعّٓ اعزىّبي إ٠صبي اٌخذِخ ا١ٌ٢خ إٌٝ وبفخ ِٕبغك اٌمطش، ثّب ف١ٙب اٌمشٜ ٚاٌزدّؼبد اٌصغ١شح ٚاٌزٟ ٌُ ر

٪  3رصٍٙب اٌخذِخ ثؼذ، ٚرغط١خ اٌطٍت اٌّزٛلف ٚاٌّمذس ٚإٌغبء ِذح االٔزظبس ٚاٌٛصٛي إٌٝ وثبفخ ٘برف١خ رمبسة 

                                                           
 قانون االتصاالت الجديد-   
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ٚرٌه ٚفمب  إلزصبئ١بد ػذد اٌغىبْ اٌّؼزّذح ِٓ ٚرأ١ِٓ خػ ٘برفٟ ٌىً ػبئٍخ ػٕذ اٌسذ األدٔٝ،  13  فٟ ٔٙب٠خ 

اٌفمبس٠خ،    1٪ ٚص٠بدح اٌشجىخ   1اٌّىزت اٌّشوضٞ ٌإلزصبء إٌٝ خبٔت سفغ ٔغجخ اٌزغط١خ اٌخ٠ٍٛخ إٌٝ 

 . ٚرٛع١غ ِٕبغك اٌزغط١خ ثخذِبد اإلٔزشٔذ ٚرشاعً اٌّؼط١بد

 

 :إٌبظّخ ٌمطبع االرصبالد ا١ٌٙئخ-4

ٚرزٌٛٝ رٕظ١ُ  ،رشرجػ ثبٌٛص٠ش ،"ا١ٌٙئخ إٌبظّخ ٌمطبع االرصبالد" ١٘ئخ ٔبظّخ رغّٝ  عٛس٠خفٟ  ذزذثأ –أ 

 .ٚرزّزغ ثبٌشخص١خ االػزجبس٠خ ٚثبالعزمالي اإلداسٞ ٚاٌّبٌٟ، لطبع االرصبالد 

اٌزٟ وبٔذ ِٕٛغخ عبثمب  ، رزٌٛٝ ا١ٌٙئخ ػٕذ إزذاثٙب ِّبسعخ خ١ّغ اٌّٙبَ اٌّزؼٍمخ ثزٕظ١ُ االرصبالد –ة 

 .عغخ اٌؼبِخ ٌالرصبالدثبٌّؤ

 اٌغشض ِٓ رٕظ١ُ لطبع االرصبالد-5

 : ٌال٘ذاف اٌزب١ٌخ٠ٚدشٞ رٕظ١ّٗ  ،٠ؼذ لطبع االرصبالد ِٛسدا  ٚغ١ٕب  

ٚظغ اٌمٛاػذ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب رٕظ١ُ ٚرط٠ٛش لطبع االرصبالد ٚخذِبد االرصبالد ثد١ّغ أشىبٌٙب فٟ  – 1

 .رجؼب  الزز١بخبد اٌّدزّغ ٚااللزصبد اٌٛغٕٟ  ،عٛس٠خ 

ٚثخبصخ ٚصاسح االرصبالد ٚ  ،إػبدح ١٘ى١ٍخ لطبع االرصبالد ٚرسذ٠ذ أدٚاس األغشاف اٌشئ١غ١خ اٌؼبٍِخ ف١ٗ –  

 .ٚا١ٌٙئخ إٌبظّخ ٌمطبع االرصبالد ،اٌزمبٔخ 

رٛف١ش ِٕبفغخ ػبدٌخ ث١ٓ اٌّشغ١ٍٓ ِٚمذِٟ اٌخذِبد اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِدبي االرصبالد ٚزّب٠خ اٌّغزخذ١ِٓ  – 3

.ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خذِبد االرصبالد
 5
 

 :خالصخ

ٌمذ عٍّج اٌّؤسست اٌعاِت ٌالحصاالث ِٕز ٔشأحٙا عٍى حطٌٛش ٚحٛسٍع خذِاحٙا بأشىاٌٙا اٌّخخٍفت؛ ًٚ٘ ِا 

ِذ اٌشبىاث ٚحمذٌُ خذِاث االحصاالث، ِٓ اٌٙاحف اٌثابج ٚاٌخٍٛي، ٚحبادي  حزاي اٌٍَٛ حعًّ عٍى اسخىّاي

اٌّعطٍاث ٚإٌفار إٌى االٔخشٍٔج، بدٛدة ِشحفعت ٚحعشفت حشدٍعٍت، ٚعٍى إٌصاي حٍه اٌخذِاث ٌدٍّع األفشاد 

 .ٚاٌّؤسساث، إٌّٔا ٚخذٚا فً ِٕاطك اٌمطش وافت

  

                                                           
 قانون االتصاالت الجديد -   
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 :سورية فيواالتصاالت  اإلعالمبين  تقاربال تاريخ:4-0-4

وكيف كانت تجري عمميات التعاون  ،لموقوف عن كثب عمى نقاط التقارب القائمة بين القطاعين في سوريا
والسمبيات   ،كان ال بد لمباحث من إجراء دراسة ميدانية معمقة  لواقع العمل الميداني وآلياتو ،بينيماوااللتقاء 

وااليجابيات التي يمكن اعتمادىا لمنيوض بعممية البناء المستقبمية لمتقارب بين  ،والمعوقات التي يعاني منيا
مواقع أساسية في سوريا تقوم باالستثمار في صناعة المحتوى وخدمات  ةدراسة ميدانية لثالثجرت  .القطاعين

 :وشبكات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وىي

a.  صيدناياالفضائية في  تصاالت االمحطة 

b. ئة العامة لالذاعة والتمفزيوناليي 

c. المؤسسة العامة لالتصاالت 

 صيدناياالفضائية في  االتصاالتمحطة : 4-0-4-0
 .متر فوق سطح البحر/ 1241/كم من دمشق عمى ارتفاع /31/يقع المجمع في منطقة معرة صيدنايا عمى بعد 

محطتان تعمالن مع منظمة  ،يحتوي المجمع عمى أربع محطات أرضية تعمل مع منظمات اتصال عالمية - 1
والمحطة الثالثة تعمل مع منظمة إنترسبوتنيك والرابعة مع منظمة ( اطمسي وانتمساتإنتمسات ىندي ) إنتمسات 
 .عربسات

a.  متر وتعمل مع  3235بقطر ىوائي  1978بالخدمة عام (  إنتمسات ىندي ) وضعت المحطة األولى
دارة فضائية بتخديم  119 درجة شرق خط غرينتش بعدد دارات 61القمر المتوضع فوق منطقة المحيط اليندي 

 .تايوان واإلمارات العربية –بريطانيا  –رومانيا  –الصين  –دارة مشترك اتصال دولي وتعمل مع استراليا  245

b.  متر وتعمل مع القمر الروسي 12بقطر ىوائي  1987ووضعت المحطة الثانية إنترسبوتنيك بالخدمة عام
 .دارة فضائية وتعمل مع موسكو وبولونيا 38درجة غربًا بعدد دارات  13قع إكبريس بالمو 

c.  متر وتعمل مع القمر  11بقطر ىوائي  1988بالخدمة عام ( محطة عربسات ) وضعت المحطة الثالثة
دارة مشترك اتصال  672دارة فضائية وتخدم  612درجة شرقًا بعدد دارات  31بالموقع   B-2العربي عربسات 

 –ليبيا  –الجزائر  –قطر   -اإلمارات العربية  –مصر  –البحرين  –تونس  –عمل مع السعودية دولي وت
 .العراق والكويت –عمان  –السودان 

d.  متر وتعمل مع  1833بقطر ىوائي  1994وقد وضعت بالخدمة عام ( إنتمسات أطمسي ) المحطة الرابعة
دارة مشترك اتصال دولي وتعمل  412دارة فضائية وتخدم  214درجة شرقًا بعدد دارات  33535القمر األطمسي 

الدنمارك ويكون مجموع الدارات  -  MCI – AT&T –ىولندا  –ايطاليا  –السويد  –فرنسا  –ألمانيا  –مع كندا 
دارة مشترك اتصال دولي في نفس الوقت باستخدام  1367دارة فضائية وتخدم  973العاممة فضائيًا عبر المجمع 

 .اعفات األقنيةأجيزة مض
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 وتقوم مجموع ىذه المحطات بتأمين الخدمة الياتفية والتمفزيونية ونقل المعمومات والفاكس وخدمة االنترنت من
لى جميع دول العالم عبر حوالي  .اتجاه دولي 41وا   

رقمي  بين المجمع والمقسم الدولي وبين المجمع ومبنى التمفزيون عن طريق خط ميكروي اكما أن ىناك ربط
) والذي يربط سوريا ولبنان ولو تفرعات مع مجمع المحطات األرضية بصيدنايا   SDHوالذي يستخدم تقنية الـ 

كذلك الربط عن طريق وصمة الميف الضوئي عن طريق كابل فايبر تحت أرضي من طرف (ىاتف وتمفزيون 
 .ميغا بت 622المجمع إلى كل من المقسم الدولي ومبنى التمفزيون وبسعة 

 :في مجال الخدمة التمفزيونية محطةاألعمال التي تقوم بيا ال - 2
a.  صيانة ومراقبة وتشغيل التجييزات التمفزيونية بشكل مستمر. 
b.   قسم التبادل ) مبرامج التمفزيونية التي يتم طمبيا من قبل التمفزيون السوري لإجراء وتنفيذ كافة الحجوزات

 .، وبالعكسعمى كافة المحطات( اإلخباري 
c.   عبر المحطة األرضية عن طريق الشبكة إلى تبادليا تم يتزويد المديرية بكافة البرامج التمفزيونية التي

 .المديرية لتتم المحاسبة عمى تنفيذ البرامج
d.  إجراء حجز وتنفيذ كافة التبادالت الجماعية والثنائية التي تتم عمى قنوات اتحاد اإلذاعات العربية. 

e. األسبوعية والشيرية المقررة والثابتة وىي –يومية التبادالت الجماعية ال: 

 الحقائب اإلخبارية (1

 الحقائب الرياضية (2

 الحقائب االقتصادية (3

 الحقائب الثقافية (4

 السيرات العربية (5

 المقاء العربي (6

 f  .  العارضة وىيالتبادالت الجماعية: 

a. البرامج السياسية 

b.  الدينيةالبرامج 

c. والرياضية البرامج الثقافية والفنية  

g . بين محطة صيدنايا ومحطة أخرى أو بين  العربي لالذاعات التبادالت الثنائية والتي تتم عبر قنوات االتحاد
 .جية أخرى مباشرةلالمحطة وىيئة تمفزيونية 
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وتعتبر الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيون مسؤولة بشكل كامل عن المواد المرسمة والمستقبمة وتنحصر مسؤولية 
 .في تأمين النقل التمفزيوني بالجودة المطموبةالعامة لالتصاالت المؤسسة 

يو ومراكز اإلعالمالييئات و من قبل الييئو العامو لالذاعو والتمفزيون  المنتج المحتوىلتبادل  العمل المتكامل  ىذا
في  االتصاالت كانت تتم بالكامل عن طريق قطاع ىذه العمميو من الخارج الى الداخلاالخبار في العالم واعادة 

 .ي الى الخارجاإلعالمسوريو الذي كان المنفذ الوحيد لقطاع 

،اما االن (C-BAND)مجالعمى الجميعيا تعمل ائيو ضالفىذه االليو كانت مستخدمو عندما كانت المحطات 
يو اإلعالمتركب عمى سطح المراكز ، (KU-BAND) المجالاصبح يوجد محطات صغيرة رقميو تستخدم 

باخذ المحتوى عن  الستمراروا ،C-BAND  ي من المحطات التي ال تستخدم تقنيو الاإلعالمقبل المحتوى وتست
 C-BANDk  ال تقنيةالتي التستخدم سوى  االتصاالت الفضائية في صيدنايا من المحطاتمحطة  طريق

 عمى محمولة  DSNG محطات/ 4/ اخيرا بالخدمة وضعت صيدنايا في الفضائية االتصاالت محطة بأن عممأ

ساعة تمبية لتخديم القطاع  24وبكادر تشغيمي يعمل عمى مدار  ،  KU- BAND التردد عمى تعمل سيارات
 .ي  بيذه التقنيو الجديدهاإلعالم

 الفضائي البث محطة وىي الفضائية لالتصاالت خرابو محطة بانشاء قام اإلعالم قطاع أن بالذكر الجدير ومن
 .في سوريةالتمفزيوني 

   C- BAND الحزمة عمى التماثمي البث ايقاف وتم ،تماثمية بث محطة عبر/  1995/ عام اإلرسال بدأت حيث
 قمر عمى ترسل DCS ( Digital contripution system)  رقمية بث محطة تركيب تم حيث 2113 عام في

 محطة إلى التماثمية  KU – BAND الـ محطة تحويل ذلك بعد تم ثم ،  KU – BAND المجال في  B 2 عربسات
 W1 .06 القمر عمى والبث  DIGITAL رقمية

 :نرى  الميدانية الدراسة ىذه بعد و

من المبنات االولى الناجحة لاللتقاء والتعاون بين قطاعي  الفضائية في صيدنايا ىي تصاالت االمحطة  ان
والبناء عمييا واالستفادة من تجربتيا لتكوين نموذج  واالتصاالت في سورية والتي يمكن اخذىا اإلعالم

 .والنمو االستمرار من تتمكنلعممية اندماج ناجحو ورابحة  اجحاقتصادي ن

من  ويستفيدىذه الدراسة الميدانية لواقع العمل في ىذه المحطة التي يممكيا قطاع االتصاالت  وبنياية
 :مجموعة نقاط البد من ذكرىا أو العمل من خالليا وجودفي سوريا نالحظ  اإلعالمخدماتيا قطاع 

                                                           
 زيارة ميدانية لمحطة صيدنايا لألقمار الصناعية-   
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a.  كان يتم مباشرة أي عبر ( كنموذج إعالمي)والتمفزيون ( كنموذج اتصالي)التعاون بين المحطة الفضائية
أي أنو تجاوز الروتين المعتمد سواء في ( عبر الفاكس)االتصال المباشر بين المؤسستين وبطمب 

 .ال بالمراسالت العاديةاالتصال عبر الوزارتين أو االتص

b.  تأسست العالقة بين المحطة والتمفزيون وفق اتفاقية محددة تتضمن آلية العمل واألسعار وآلية التعامل
 كافة والى من التمفزيونية البرامج وأستقبال لنقل نافذة لوجود اإلعالم قبل من ممحة لحاجة تنفيذا
 .العالم انحاء

c. عمى  الحتوائيا باالضافة دولية ميكرويةمبادرة من االتصاالت كنافذة أتصاالت  مىبنيت المحطة بناء ع
كانت عممية تطوير المحطة  و.بسورية اإلعالم قطاع لتخديم يةاإلعالم والبرامج المحتوى لنقل أنظمة

 .الجديدة التكنولوجية لمتطورات ووفقا اإلعالمو  االتصاالت  ليا المستخدمتين تينتتوافق مع حاجة الجي
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 اإلعالمو  االتصاالت بين النقل شبكات فيالتشارك : 4-0-4-0

في سورية من خالل دراسة تاريخ  اإلعالميمكن التعرف بدقة عمى التداخالت في عمل شبكات االتصاالت و 
 .البث اإلذاعي والتمفزيوني

a -   أول مشروع وطني لمبث كان المشروع األمريكي لمبثRCA 
ومحطة في ( قاسيون ) عة في دمشق متوضّ ( بث )وكان يقتصر عمى ثالث محطات إرسال 1961انطمق عام 

 بثو تميلذلك كان المحتوى الذي  وكان اليوجد ارسال ميكروي بين المحطات، ،حمب ومحطة أخرى في حمص 
ىذا وكان . حمص وحمب ليتم بثو  في اليوم الثاني إلى عمى اشرطة ويرسليسجل عمى اليواء في محطة دمشق 

 .لمييئة العامة لإلذاعة والتمفزيون اً المشروع بشكل كامل ممك
b- المشروع الفرنسي: 

الفرنسيو ويحتوي عمى  TRTوىو اول مشروع ميكروي لمبث االذاعي والتمفزيوني ينفذ في سوريا، من قبل شركة
 : (1)في الشكل حسب المخطط  1966ثالث محطات في دمشق وحمب وصمنفو وبدأ العمل بو عام 

 
 

 زٍت                                                   

 

 صٍٕفخ                                                                  

 

 

 اٌصٛاْ                                                      

 

 لٍذْٚ                                                      

 

 

 دِشك                                                      

 

 المشروع الفرنسي ( 1)شكل                                           
C  - لُيخدم المنطقة الشرقية  العربي السوري  و التمفزيونئوىو المشروع الثاني الذي قام بإنشا:  شروع التغطيةم

حيث كان يوجد قناة واحدة فقط ) ليبث برامج القناة األولى السورية  1976بالعمل بو عام  ئمن سوريا وقدُ بد
بعد أن تم  عمما أنو ،يبين مسار ىذا المشروع بسوريا (2)شكل رقم مرفق ،(لمبث اإلذاعي والتمفزيوني في سوريا 

وىنا بدأت أولى بذور االلتقاء بين  ،تخديم المنطقة الشرقية توسع ىذا المشروع ليخدم المنطقة الساحمية والشمالية
حيث قام التمفزيون بتخديم قطاع االتصاالت في المنطقة الشرقية  ،وقطاع االتصاالت في سوريا اإلعالمقطاع 
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مع العمم أن  ،والياتفية تمفزيونيةتنقل األقنية الإرسال ميكروية  تجييزاتعن طريق . قناة صوتية ميكروية 961بـ
وكانت  ،المنطقة التي خدمت ىاتفيًا من قبل محطات التمفزيون لم تكن مخدمة من قبل االتصاالت في تمك الفترة

تعمل عند أي عطل في إحدى  ( قناة حماية+ قناة  ىاتفية  +تمفزيونيو  قناة )التقنية التي يعمل بيا المشروع 
 .القناتين األولى أو الثانية

 

-  

 اٌسغىخ         -

 زٍت              اٌالرل١خ                 رً أث١ط                                                                 -

-      

 أَ ِذفغ         -

-                 

 صٍٕفخ                صجبذ اٌخ١ش                                                                                   -

-            

-  

 رجٕخ    اٌؼى١شخ  اٌشلخ   اٌطجمخ    اٌشصبفخ   اثشثب     رً اٌص١بدح      رً خش٠غ   زّص                    -

-  

 اٌصٛاْ                                                                                                        -

 د٠ش اٌضٚس              -

 لٍذْٚ                                                                                                          -

 دِشك                  ِحطت                                                                               -

 
 مشروع التغطية( 2)شكل                                       

 
 

d -  عمان-دمشقمشروع: 
 تل الجمح-نفذتو اإلتصاالت وكان يخدم محطة تمفزيون السويداء

خدم بالبث اإلذاعي والتمفزيوني عن طريق الخط الميكروي الذي بأن المنطقة الجنوبية في سوريا كانت تُ مع العمم 
 .يربط األردن مع سوريا

 :(3)الشكل رقم وكان مساره كما ىو مبين في 
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 لبع١ْٛ   ِشوض ارصبالد     عبزخ األ١٠ِٛٓػش٠مخ            زغٓ ثبشب                        االسدْ                   

 اٌغ٠ٛذاء          غش٠ك اٌغ٠ٛذاء                         إٌصش               

 

 

 ِسطخ رً خّر                              غش٠ك ٌجٕبْ                    ٌجٕبْ                      

 (ظٙش اٌدجً اٌغ٠ٛذاء )                

 

 

 عمان-مشروع دمشق (3)شكل                           ِسطخ 

 حيث يعتبر ىذا الخط الميكروي أول تعاون إعالمي اتصاالتي إقميمي بين سوريا واألردن
 

e - المشروع الوطني الكبير: 
 :( 4)الشكل رقم ىو أول مشروع ميكروي حديث يقوم بو قطاع االتصاالت ويغطي جميع أنحاء سوريا حسب 

 :وكان يعمل عمى التقنية الميكروية ،  1982العمل بو عام  ئُوبد
(2+1)      1 TV   +1 TP   (ىاتف  + )(حماية )1 

يصالو إلى جميع أنحاء سوريا  ،وىنا بدأت مسيرة مؤسسة االتصاالت السورية بتخديم النقل اإلذاعي والتمفزيوني وا 
وذلك بإرسال اإلشارة التمفزيونية بأقنية ميكروية متوافقة مع  ،بأحدث تجييزات النقل الميكروي في ذلك الحين

وبدأت القناة  ،تجييزات وأبراج ممموكة وتشغل من قبل مؤسسة االتصاالت السورية ىاألقنية الصوتية الياتفية وعم
 ،الفاً بعد أن حولت عن مشروع التغطية المذكور س ،التمفزيونية السورية األولى تبث إرساليا عمى ىذا المشروع

 .عبرمشروع التغطية لتبدأ إرسالياالقناة الثانية السورية  بينما انطمقت
 27.المشاريع السابقة كميا كانت تستخدم التقنية التماثمية وكانت أيضا تنقل األقنية اإلذاعيةعمما أن 

 
 

                                                           
 زيارة ميدانية للهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون-   
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 المشروع الوطني الكبير( 4)شكل 
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f - المشروع الرائد :MARCONI 
وىو مشروع  ،بتجييزات ميكروية حديثة جدًا في وقتيا  2111قامت مؤسسة االتصاالت بتنفيذ ىذا المشروع عام 

ولو مركز تحكم بالشبكة عمى مستوى سوريا موجود في دمشق   SDH – STM – 1رقمي يعتمد عمى تقنية اإلرسال
 .T.M.Nكفرسوسة ويدعى  –

ورية العربية السورية وشمل جميع المناطق التي لم تمحظ في مناطق الجمي أغمبوقام ىذا المشروع بتغطية 
 .(5)الشكل رقم حسب  ،المشروع الوطني الكبير

 :وموزع عمى الشكل  1+7ويعتمد عمى تقنية اإلرسال الميكروي 
6 TP       ( أقنية صوتية ىاتفية) 
1 TV      ( قناة تمفزيونية) 

مع أفضمية الحماية ألقنية  تعمل عند تعطل أي قناة من األقنية السبعة األخرى(  قناة حماية احتياط )  
 .االتصاالت

السوري بإيصالو  اإلعالمبتخديم قطاع  ،المنفذ من قبل قطاع االتصاالت في سوريا MARCONIوقام مشروع 
بشكل واضح وبتقنيات رقمية حديثة جدًا مازالت تعمل  ،لمحتوى البث اإلذاعي والتمفزيوني إلى جميع أنحاء سوريا

التمفزيون السوري بتحويل بث القناة األولى عمى ىذا المشروع ونقل إرسال القناة  عندىا بدأ.بشكل جيد لتاريخو
 .وبقي مشروع التغطية احتياطيًا إلرسال القناة الثانية، الثانية إلى المشروع الوطني الكبير

 ،بإنشاء المراكز اإلذاعية والتمفزيونية في أغمب محافظات القطر تباعا في ىذه األثناء سوريالتمفزيون البدأ  و
واستقبال برامجيا في المركز الرئيسي لمييئة العامة لإلذاعة .حيث بدأت ىذه المراكز بالبث المحمي لممحافظات

 28.والتمفزيون في ساحة األمويين بدمشق عن طريق الخط الراجع لنظام إرسال اإلشارة الميكروية

 
 
 

 

                                                           
 ، دائرة االتصاالت الميكرويةزيارة ميدانية للمؤسسة العامة لالتصاالت   
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 MARCONI: المشروع الرائد( 2)شكل                                     

  اإلعالمفي مواقع المحطات بين االتصاالت و  التشارك  :4-0-4-4

بين القطاعين من خالل شبكات النقل الميكروي واالعتماد الكامل حاليًا  التشاركرأينا من خالل الدراسة السابقة 
ى لقطاع االتصاالت لتغطية البث اإلذاعي والتمفزيوني عم التابعةالميكروية  عمى الشبكات اإلعالممن قبل قطاع 
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 والمشروعالوطني الكبير  خالل مشروعي المؤسسة السورية لالتصاالت من الرقعة الجغرافية في سوريةكامل 
 .الرائد

ذا انتقمنا لدراسة مواقع أبراج وتجييزات النقل الميكروي لالتصاالت ومحطات التقوية والبث لمييئة العامة  وا 
  :والمشروع الوطني الكبير لوجدنا ما يمي MARCONIلإلذاعة والتمفزيون حسب المخططات السابقة لمشروع 

براج التي ال يوجد فييا محطات بث أو مراكز إعالمية نجد أن األبراج بشكل كامل يوجد عمييا األفي المواقع و 
عادة إرساليا تتجييزات نقل النظام االتصاال ي الميكروي فقط حيث يتم تكبير ورفع استطاعة اإلشارة الميكروية وا 

لمتغطية  ما في المواقع التي يقوم التمفزيون فييا بتركيب محطات إ.إلذاعية والتمفزيونية من خاللياونقل اإلشارة ا
 مخرجمن ( ويكون ضوئي غالبًا لمحفاظ عمى اإلشارة بدون تخامد ) يؤخذ كبل ، فيتم األمر عمى الشكل التالي

رساليا من جديد يسمم لمفريق الفني ىذا الكبل الضوئي  وبنياية ،محطة االتصاالت الميكروية لتقوية اإلشارة وا 
عبر ىوائيات التمفزيون  وبثيا يقوم ىذا الفريق بمعالجة محتوى االشارة ، 34MB/Sقناة تمفزيونية لمتمفزيون 

وفي بعض المواقع تعود عائدية  .ليتم أستقباليا عبر أجيزة التمفزيون والموجودة غالبا عمى نفس أبراج االتصاالت
إلى ىيئة االذاعة والتمفزيون وتستخدميا مؤسسة االتصاالت لوضع ىوائيات االتصاالت الميكروية  االبراج
 29.عمييا

 قطاعي عمل بين والتداخل االلتقاء لنقاطبيا  قمنا التي الميدانية الدراسة ىذه عدب :المبحث الصةخ
بشكل كامل تقريبًا  اإلعالمإن التقارب بين القطاعين كبير حيث يعتمد  نستنتج سوريا في اإلعالمو  االتصاالت

 :ويمكن أستنتاج مايمي قبمو من المنتج المحتوى وتوزيع لنشر لالتصاالتعمى البنية التحتية الشبكية 

a.   إن أسموب التعامل والتعاون بين العاممين في القطاعين بسيط وغير معقد ويعتمد عمى محاضر
 .أحيانا أخرى عاماجتماعات مشتركة عمى مستوى المجان أحيانا وعمى مستوى مدير 

b.  ين بأساليب مخاطبات إدارية بسيطةنجاح التعامل بين قطاعين تابعين لوزارتين مختمفت 
c. االتصاالت قضايا بينمن نجاح ىذا التعاون الفني بين القطاعين بذرة مشجعة لنجاح التقارب  يرى 
 .بيا طرفا الحكومة تكون التي أو.المستقبل في الحكومي المستوى عمى تتم أن يمكن التي اإلعالمو 
d. البنية التشريعية توفر في تقديم خدمات االندماج بسبب عدملقطاع الخاص بسوريا ضعف دخول ا 

 .لمحتوىواالمريحة والمحفزة ليقوم بانجاز مشاريع رائدة في مجال االندماج الصحيحة  والتنظيمية

                                                           
  
 زيارة ميدانية لدائرة االرسال الميكروي،الهيئة العامة لألذاعة والتلفزيون- 
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الثانيالمبحث :4-0  

  ورؤية الباحث ىذا المبحث دراسة واقعية لموضع الراىن لشبكات االتصاالت العاممة في سورية سيتضمن
 و ،المتالحقة والسريعة لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لتتناسب مع التطورات ىذه الشبكات تحديثل

وكذلك دراسة البيئة التشريعية  ،بكافة أشكالو وتطبيقاتوي اإلعالمقدرتيا عمى حمل وتوزيع خدمات البث 
 .اإلعالموالتنظيمية الموجودة حاليًا والتي تحكم قطاعي االتصاالت و 

   

 حالة السوريةاالندماج من خالل الدراسة مستويات تنفيذ :4-0-0

واالتصاالت من خالل تقسيميا إلى خمـس مسـتويات أساسـية  اإلعالمسيدرس البحث تقديم خدمات االندماج بين 
م األخـذ بـو فـي التجـارب العالميـة و متعارف عميو بعد دراسة الواقع لكل مستوى لوحده واالستفادة ممـا تـحسب ماى

 .مع مراعاة الواقع والحالة السورية ،لتقديم ىذا النوع من الخدمات

 التنظيمي التشريعي ة االندماج عمى المستوىدراس:4-0-0-0

، فروقًا واضحًة بين في سورية تعكس األطر التنظيمية الحالية المسندة إلى القوانين والتشريعات المعنية
تحتية مستقمة، ولنتمكن من الولوج إلى مرحمة  االتصاالت والبث اإلذاعي والتمفزيوني، وتعتمد كل منيا عمى بنى

االندماج فإن ذلك يتطمب مراجعة شاممة لمتشريعات واألطر التنظيمية وذلك لتجنب أية تناقضات أو تداخالت 
معيقة لعممية االندماج، باإلضافة إلى ضرورة إيجاد لوائح تفصيمية لتنظيم المحتوى في البث التمفزيوني واإلذاعي 

 .بحيث ال تعيق التطور في تقديم الخدمات وتنوعيا اإلعالمل وممكيو وسائ

 ي وآليات نشره وتسويقو أصبحت وضعاً اإلعالمندماج بين عممية انتاج المحتوى أن ضرورة وجود إدارة لتنظيم اال
في  خذاالمن دون  مشروع استثماري اتصاالتي كبير ويصعب  النيوض بأي. اليمكن األستغناء عنو قائماً 

أي من دون وجود رؤية ادارية واستراتيجية واضحة األىداف لكال . اإلعالمحاجات واستراتيجيات قطاع االعتبار 
وتؤدي في  ،تبني األسس الواضحة الستثمارات مستقرة ومحفزة لرؤوس االموال بالعمل في ىذا التقارب ،القطاعين

 .بدونو لن تنجح العممية التقاربيو برمتيا النياية إلى تحقيق رغبة وفائدة المستيمك النيائي، الذي
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والذي . واالتصاالت، وىذا يقود إلى البحث في التداخل في التشريعات اإلعالمعرضت في البحث التقارب بين 
 .قد يؤدي إلى إعادة النظر في بعض القوانين لتجنبو

بعض التشريعات أو إصدار  وىذا يفرض تطوير البيئة التشريعية لتستجيب لمتقارب، مما قد يتطمب تعديل
تشريعات جديدة، تراعي شروط ىذا التقارب، والتطور الكبير في التقانات الحديثة ذات الصمة،  وعمى ضوء ذلك 

 .تشكيل الييئات الناظمة المناسبة

، / 1985/و/ 1933/، الصادرة عامي اإلعالمبعض القوانين المتعمقة ب/ 1999/فاليند مثاًل استبدلت عام  
والمتعمقة باالتصاالت، بقانون  يعالج التقارب بين االتصاالت، والبث، وتبادل البيانات، و جميع الخدمات 

 .واالتصاالت، وتم إنشاء ىيئة ناظمة واحدة تنسجم ومتطمبات التقارب اإلعالمالحديثة في مجالي 

ذا عدنا إلى تاريخ االندماج في كوريا  الجنوبية سنجد أن الجية التشريعية التي تشرع وتصدر القوانين الناظمة وا 
ففي . رت بمراحل متعددةقد م، لخدمات االندماج، والييئات الناظمة التي تشرف عمى صحة تنفيذ ىذه القوانين

إلعطاء البداية وجدت ىيئتان تنظيميتان، واحدة لالتصاالت وأخرى لإلعالم، يتم التنسيق بينيما بشكل مباشر 
وكانت الحكومة الكورية تتدخل في البداية بعدة أمور تتعمق . رخص إطالق الخدمات االندماجية بين القطاعين

إلى أن أقرت .كذلك منع البث المباشر، ليتسنى ليا مراقبة المحتوى الذي يتم بثو  ،ياإلعالمبكيفية بث المحتوى 
وتوقف تدخل الحكومة . خدمات االندماج بين القطاعين الحكومة الكورية أخيرًا وجود ىيئة واحدة، تشرف عمى

إلى درجة أن المحتوى أصبح يقدم بشكل مباشر، وبكافة  2119 في بث المحتوى عمى شبكة االتصاالت عام،
 .لمدولة أنواعو، بحيث ال يتعارض مع معتقدات المجتمع واألمن القومي

 

فييا التداخل بشكل كامل، والتي تغطي ىذا االندماج، سأحاول فيما يمي أن أعرض مجمل القوانين التي يتجمى 
 .مركزًا عمى الواقع السوري وما يحتاجو من ىذه القوانين

 :قانون تنظيم االتصاالت - 0

وقد وضع القواعد التي من شأنيا /(. 2111/لعام / 18/القانون رقم )صدر قانون تنظيم االتصاالت في سورية 
ت بجميع أشكاليا في سورية، إضافة إلى إعادة ىيكمة قطاع االتصاالت، تنظيم االتصاالت وخدمات االتصاال

وتأسيس الييئة الناظمة لالتصاالت، وتوفير شروط منافسة عادلة بين المشغمين ومقدمي الخدمات، وحماية 
، في الوقت الذي توجيت بعض الدول إلى وضع قانون ينظم اإلعالموقد تم ذلك بعيدًا عن قطاع . المستخدمين

فعمى سبيل المثال ستكون ىناك حاجة لوضع قانون ينظم البث االذاعي والتمفزيوني . معاً  اإلعالمالتصاالت و ا
 فإنفعمى سبيل المثال . في سورية، ال سيما وأن ىذا القانون سوف يتداخل المحالة مع قانون تنظيم االتصاالت

 .تعمق بمواد خدمات البثقانون تنظيم االتصاالت في جنوب إفريقيا يحتوي عمى فصل كامل ي



61 
 

وال نعتقد أن ىناك إمكانية لتشكيل ىيئة ناظمة لإلعالم فقط، إذ أنو وفي ضوء الدراسة التي بينت االندماج بين 
وذلك بسبب أن عمل الييئتين . القطاعين، ال يمكن ليذه الييئة أن تعمل مستقمة عن ىيئة تنظيم االتصاالت

وبالتالي نجد أنفسنا أمام تحد كبير .  تصاالتيةاي عمى بنية تحتية اإلعالممترابط لبث جميع أصناف المحتوى 
 .اإلعالميتمثل في تحويل الييئة الناظمة لالتصاالت إلى ىيئة ناظمة لالتصاالت و 

أمام تواضع نصوص قانون حماية حقوق المؤلف النافذ حاليًا، والصادر  :قانون حماية الممكية الفكرية - 0
، وفي ظل التطور التقني واالجتماعي والتشريعي الذي شيده العالم مؤخرًا في /2111/لعام / 12/بالقانون رقم

، والفني مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبوجو خاص فيما يتعمق بالمصنفات ذات الطابع المعموماتي
ي، من مقاالت اإلعالم وأمام الحاجة إلى حماية كل ما ينشر عمى شبكة اإلنترنيت من محتوى، وخاصة المحتوى

يصنع  النسبة األكبر من  المحتوى عمى الشبكة العالمية، برزت الحاجة  اإلعالموأخبار وتحقيقات، باعتبار أن 
مما سينعكس إيجابًا عمى تطوير . الماسة إلى تعديل قانون حماية المؤلف ليحمي جميع الوثائق اإللكترونية

 .صناعة المحتوى

 :مة اإللكترونيةقانون مكافحة الجري - 4

وىنا يجب التمييز بين الجريمة اإللكترونية، والجريمة . ىناك حاجة ماسة إلى قانون لمكافحة الجريمة المعموماتية
فتخريب موقع صحفي، أو تغيير محتوياتو، أو محاولة الوصول إلى بيانات . العادية التي تنفذ بوسائل إلكترونية

رونية، أما القدح أو الذم، أو التحقير، أو الترويج لممخدرات، أو الدعارة فيو بصفة غير مشروعة، ىي جريمة إلكت
 .عمى صفحات مواقع االنترنت ىي جرائم عادية نفذت بوسائل إلكترونية

ية كالصحف والمجالت اإلعالمويجب اعتبار شبكة االنترنيت إحدى الوسائل العمنية كغيرىا من الوسائل 
وىذا ما لحظ في مشروع قانون التواصل مع العموم عمى الشبكة، الذي تم وضعو من قبل وزارتي  .والتمفزيون
 .واالتصاالت والتقانة اإلعالم

 :قانون حماية البيانات الشخصية - 3

نظرًا النتشار المواقع اإللكترونية، وما يمكن أن تحتويو ىذه المواقع من بيانات، قد تكون شخصية، وجب إصدار 
وال يوجد حتى  .نظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتيا واستخداميا، ويعاقب عمى انتياك ىذه البياناتقانون ي
، حتى تاريخ إعداد ىذا البحث، وىناك فقط ن في سورية يحمي البيانات الشخصية عمى اإلنترنيتنو اآلن قا

 31.مسودة لمشروع القانون أعد في وزارة االتصاالت والتقانة

التواصل مع العموم عمى الشبكةقانون  -   

                                                           
 تقانة المعلوماتمقابلة مع المهندس وائل عبيد،وزارة االتصاالت، مديرية تنمية  -   
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واالتصاالت،  يضع أسس تنظيم عمل  اإلعالممشروع القانون ىذا، الذي جاء ثمرة لجيود مختصين من  وزارتي 
 اإلعالمويكاد يكون شكاًل بسيطًا من أشكال تنظيم االندماج بين . المواقع اإللكترونية عمى الشبكة بكافة أنواعيا 

ليس ليا طابع المراسالت  ية التواصل التي يجري عبرىا تداول المعمومات التيواالتصاالت، حيث ينظم عمم
التعامل مع ىذا المحتوى وكيفية تخديم وتنظيم الشبكة كما يضع نواظم لمحتوى تمك المواقع، وينظم . الشخصية
  .، وعالقة العموم مع ىذا المحتوىالتي تحممو

واالتصاالت سيفرض مراجعة شاممة لمتشريعات، لذا يجب اإلستعداد لمحظ ىذا التقارب  اإلعالمبين  األندماجإن 
كما أن التقارب يفرض شكاًل جديدًا من تشكيل الييئات . في جميع القوانين، وخاصة القوانين السيبرانية منيا

 .الموضوعي، واإلجرائيالناظمة، ويستوجب إعداد وتأىيل الكوادر الالزمة لتنفيذ أحكام ىذه القوانين بشقييا 
ويفترض أن يترافق ذلك  مع إصدار قوانين جديدة في مختمف المجاالت االقتصادية والتشريعية وتسييل األمور 

 .اإلجرائية والقضاء عمى الروتين والبيروقراطية اإلدارية

اإلقتصاد السوري خاصة وأن . وذلك لتشكيل بنية تشريعية تؤدي إلى التحفيز عمى االستثمار قي السوق السوري 
) يعتمد عمى القطاع العام بكل شيء، إلى اقتصاد السوق االجتماعي  اقتصادفي طور التحول السريع، من  

الذي يعتمد عمى القطاع الخاص ضمن بنية قانونية تحفظ حقوق األفراد، من تأمين العمل ورواتب البطالة 
 (.الخ ............... المدني  والتأمين الصحي ومجانية التعميم وتشجيع جمعيات المجتمع

الخاصة إلى السوق السوري، والعمل في خدمات االندماج  بين  االستثماريةىذا كمو سيؤدي إلى توافد الشركات 
وذلك من خالل التخطيط . لكن مع الحفاظ عمى دور الدولة  كقائد وموجو ليذه العممية. واالتصاالت اإلعالم

وبدور توجييي صحيح مبني عمى المصمحة  .واالتصاالت اإلعالمالتكاممي لكافة خدمات االندماج بين 
 .االقتصادية لمسوق السوري

. قوم بإعطاء التراخيص لمثل ىذه المشاريع اإلستثمارية مثاًل ىو تحديد الجية التي ست "ومن األمور اليامة ىنا،
عمى االنترنت ىي نفسيا التي ستعطيك التراخيص   WEBىل الجية التي ستعطيك التراخيص إلنشاء صفحة 

لترخيص إعالمي بنفس الطريقة  WEB وىل يحتاج ىذا البث عبر الـ .  WEBلمبث اإلذاعي والتمفزيوني عبر الـ 
ن تقديم خدمة بث الترخيص لمحطات البث اإلذاعي والتمفزيوني األرضي والفضائي؟ عمما أنو يمكالتي يتم بيا 

أو بدون  ،ي عمى االنترنت بدون أن تكون ليا محطة تمفزيونية موجودة فيزيائيًا عمى األرضعتمفزيوني أو إذا
مية أم رخصة اتصاالت وىل ىذا النوع من البث سيحتاج إلى رخصة إعال. تعمل عمى الواقع  FMوجود محطة 

  31؟"يعمل من خالل شبكة االتصاالت كونو

                                                           
  
 مقابلة مع د عماد صابوني،وزير االتصاالت وتقانة المعلومات- 
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 ،كميا  اإلعالموتعطي تراخيص لمشاريع  اإلعالمومن جية أخرى ىل الجية  الناظمة لالتصاالت ستقوم بتنظيم 
ذا تقدمت شركة لالستثمار في بناء شبكة   ؟أو لتمك التي تستخدم فقط وسائل االتصاالت كيف  ،FTTHوا 

 وكيف سيكون شكل الترخيص؟ ىل سيسمح ليا ببناء ىذه الشبكة واستخداميا لتقديم خدمات ليا سيرخص
ومن  ، IPTVوخدمات  ، MOBILEالياتف وبالترافق مع خدمات إعالمية؟ ومن سيقوم بتنظيم خدمات الـ 

بر ع االتصاالت) VOIPوالـ  ،والذي ىو أيضًا حامل لالنترنت ،التمفزيون عمى الكابل خدمة بث سينظم
 (.األنترنت بروتوكول

نجد أن بعض دول االتحاد لجأت إلى  .إذا أخذنا االتحاد األوربي كمثال. إن تجارب العالم بيذا الموضوع متعددة
، اإلعالمدمج الجيات الناظمة من خالل ىيئة واحدة تقوم بجميع أعمال الترخيص والتنظيم لقضايا االتصاالت و 

ومنيا قضايا االندماج ؛ وىنالك دول أخرى لم تقم بعممية الدمج لييئات التنظيم بل أعطوا صالحيات معينة لكل 
 .ويقوم المشغل بأخذ رخص من الييئات حسب الصالحيات المناطة بكل منيا .  ىيئة

القاعدة العامة التي تقول بأن  فيبدو  أن عمينا دومًا اتباع ،أما بالنسبة لتنظيم خدمات االندماج في الحالة السورية
ولكن . ومن حيث المبدأ يجب أن تشرع لألمور الموجودة وال تشرع لشيء غير موجود. التشريع يمحق الحاجة 

حيث يبدأ التشريع بعد أن تتبمور أشياء معينة، أو نتوقع أنيا ستصبح . يجب أن ال تتأخر كثيرُا وال تسبق كثيراً 
تصفح )  خدمات االندماج بدأت تظير في السوق السورية من خالل شبكة الموبايل وبما أن .قريبا أمرًا واقعاً 

، ومن خال ل شبكة االنترنت عريضة النطاق، الموجودة حاليًا والتي ىي  .......(الرسائل اإلخبارية  ،االنترنت 
ت إذاعية وتمفزيونية ووجود محطا، بحالة توسع وتطور مستمر، ومن خالل  المواقع السورية لإلعالم االلكتروني 

  .عمى الشبكة  IPTV واستقبال الـ ،تبث عمى األرض وليا مواقع عمى شبكة االنترنت 

 اإلعالمبين  االندماجأمام انطالق ثورة " ناعي طمطب اص"  غياب الحمول التشريعية سيكون بمثابة  وألن
نجاز إد أنو سيكون من المناسب البدء  بنج ،، وانطالقًا من رؤية ىذه البوادر لالندماج في سوريةواالتصاالت

ية عبر شبكة االتصاالت، ومن ثم يتم إنشاء ىيئة تنظيمية واحدة تضم خبراء اإلعالمقانون ينظم الخدمات 
 .وخبراء اتصاالتإعالم 

وفي غياب قانون شامل لإلعالم، ، وبما أنو تم إصدار قانون جديد بإحداث ىيئة تنظم االتصاالت في سورية 
معًا،  اإلعالمفيمكن العمل في المستقبل القريب عمى توسيع مجال عمل ىذه الييئة لتقوم بتنظيم االتصاالت و 

ية التي تبث عمى شبكات االتصاالت فقط بل تقوم بتنظيم اإلعالمعمميا عمى تنظيم الخدمات  بحيث ال يقتصر
في سورية، بما في ذلك توزيع الموارد النادرة، مثل الترددات التي ىي أساس عمل البث  اإلعالمجميع خدمات 

 .اإلذاعي والتمفزيوني

 (البنية التحتية)دراسة االندماج عمى مستوى الشبكة :4-0-0-0

http://www.alamrakamy.com/3almra2my/index.php?option=com_content&view=article&id=2664:the-absence-of-legislative-solutions-qspeed-bumpq-before-starting-the-digital-media-revolution&catid=56:filesns&Itemid=147
http://www.alamrakamy.com/3almra2my/index.php?option=com_content&view=article&id=2664:the-absence-of-legislative-solutions-qspeed-bumpq-before-starting-the-digital-media-revolution&catid=56:filesns&Itemid=147
http://www.alamrakamy.com/3almra2my/index.php?option=com_content&view=article&id=2664:the-absence-of-legislative-solutions-qspeed-bumpq-before-starting-the-digital-media-revolution&catid=56:filesns&Itemid=147
http://www.alamrakamy.com/3almra2my/index.php?option=com_content&view=article&id=2664:the-absence-of-legislative-solutions-qspeed-bumpq-before-starting-the-digital-media-revolution&catid=56:filesns&Itemid=147
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ي في اإلعالمباإلضافة لمبنية التشريعية المالئمة والجاذبة لالستثمارات الكبيرة في مسائل االندماج االتصاالتي 
، يتوجب عمينا دراسة االندماج عمى مستوى الشبكة والبنية سورية، والتي من الميم العمل عمى أنجازىا بسرعة
 .اللياخالعمل من ة باالستثمارفي خدمات االندماج ،عمى التحتية، المتوفرة حاليًا، والتي تحرص الشركات، الراغب

ال يعني  ،مع العمم أن نقص او عدم كفاية البنية التحتية الحديثة، من الكوابل الضوئية أو كوابل النقل التمفزيون
ألن االندماج يمكن أن يقدم من خالل البنية التحتية الموجودة، والتي يمكن تطويرىا . أنو ليس عندنا اندماج 
ومن الميم أن نرى إلى البنية التحتية  الموجودة حاليًا، وما ىي الخدمات التي يمكن أن . واالستثمار بيا الحقًا 

وحتى عن  ،بكة الموبايل الموجودة حاليًا يوجد وسيوجد اندماج حيث أنو من الواضح أنو عن طريق ش ،توفرىا 
32."تمفزيونيالبث ال تطبيقات طريق شبكة االنترنت الموجودة حاليًا في سورية نستطيع أن نستقبل

 

ألنو يوجد لدينا  ،ي من قبل الدولةاإلعالمأما في الواقع السوري فال نستطيع القول أنو يوجد احتكار لمسوق 
 MOBILEومخدمي انترنت ومشغمي  وشركات خاصة لصناعة المحتوى،وتمفزيونات خاصة ،إذاعات خاصة 

فيل تحرير إنشاء  ، اإلعالميبقى موضوع بناء البنى التحتية والذي ىو حامل لمقطاعين االتصاالت و  ،خاصين 
،ىذا ماسنراه  متعددة أخرى يمكن العمل من خالليا أو يوجد خيارات. البنى التحتية يمكن أن يكون حاًل لممشكمة 

 .في ىذه الدراسة الميدانية

 :FTTH)) األرضية الضوئية الكوابل شبكة - 0

ىي المحور FTTx   (FIBER TO THE (Cabinet, Building, Home )إذا عممنا أن شبكات الكوابل الضوئية  
أجراء دراسة ميدانية لشبكة الكوابل  بعدو والييكل العظمي لالستثمار في مشاريع االندماج في أي بمد،   األساسي

الضوئية في سورية والتي قامت بإنشائيا مؤسسة االتصاالت السورية نالحظ بأنيا تقتصر عمى تخديم وربط 
اممة وبطريقة ربط حمقية ونجمية مراكز االتصاالت مع بعضيا و ربط مراكز المدن السورية بشبكة ضوئية متك

 .بحيث يمكن الوصول الى نفس النقطة من أكثر من مكان لتأمين استمرار الربط االتصاالتي مع ىذه النقطة
ولكن الشبكة االتصاالتية التي تؤمن الربط إلى منازل المشتركين التزال بمجمميا شبكة نحاسية بشقييا الرئيسي 

 33.لمشاريع وخدمات االندماج مقبولة ولكنيا غير منافسة بالنسبةتشكل بنية تحتية ، وىي والفرعي

أن يقدم نواة بنية تحتية خدمية جيدة و أساسية ومن كل ماسبق نجد أنو البد لقطاع االتصاالت في سورية من  
حديثة تكون الحاممة التقنية لجميع المشاريع  وىي عبارة عن شبكات اتصاالتية ،في ىذا المجال لتشجع االستثمار

 .التي ستقوم بتنفيذىا الشركات الخاصة في السوق السوري

                                                           
 مقابلة مع الدكتور عماد صابوني،وزير االتصاالت والتقانة-   
  
 مقابلة مع المهندس ناظم بحصاص،مدير عام مؤسسة االتصاالت- 
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)  FTTH بالمستقبل القريب التصاالتا أن نذكر أنو عند وجود بنية تحتية متطورة ومتكاممة لمؤسسةبنا  يجدرو  
بنية منافسة ليا،ألن تكمفة  أنشاءيقوم ب يأتي مستقبال و لن يستطيع أحد أن ،عندىا(كوابل ضوئية الى المنازل
بل يمكن أن توجد جيات أخرى تقوم باستئجار ىذه  ،وتبنى عمى فترات زمنية طويمة،بناء ىذه الشبكات عاليةجدا

أن قسم كبيرمن  مع العمم .فالعمل عمى تنفيذىا ىو أستثمار ناجح لذلك .خالليا البنية وتقدم خدمات مختمفة من
 .ييا أصالألنجاز ىذه الشبكة موجود لد بنية التحتيةال

حيث ال يمكن  ،أن موضوع تحرير البنى التحتية ىوموضوع مختمف عن تحرير الخدمة وتحرير التطبيق "
فمثال بالنسبة لالندماج فأن القطاع الخاص يمكن أن يقدم . لمقطاع الخاص أن يستثمر بكل األمور مع بعضيا

ولكل مستوى من مستويات االندماج لمقطاع العام عممو وأىدافو . والتطبيق والقطاع العام يقدم الشبكة الطرفيات
 34".ولمقطاع الخاص عممو وأىدافو

لذلك فأنو البد لمؤسسة االتصاالت، مدعومة من الحكومة، وخاصة بعد تحويميا إلى نظام شركة ممموكة من  
أن تعمل وبشكل سريع عمى تمديد ىذه الشبكة الضوئية الى جميع مشتركييا أوعمى االقل البدء بتشكيل  ،الدولة

مع عممنا بأن تنفيذ ىذه الشبكة الضوئية ليس ىو مجرد شراء كوابل ضوئية ، ىذه الشبكة التي البد من وجودىا
تمدد داخميا الكوابل التي تخدم  والتي ىي عبارة عن أنابيب) ومدىا في شبكة القساطل الرئيسية االرضية 

من مجموع شبكة % 75بل أيضًا إعادة حفر وتمديد قساطل لمشبكة الفرعية، والتي تشكل ( المشتركين حاليا 
االتصاالت، و تصل بين المراكز االتصاالتية والمشتركين، والتي دائما تكون مطمورة باالرض بدون قساطل 

 . حسب مايعمل بو في سورية

فية معالجة الوضع السابق واالستفادة  من جميع البنى التحتية الموجودة حاليًا فإنني أرى بأنو يجب أما عن كي 
لشركة ) تعميم سياسة التقارب ومن ثم  االندماج عمى كافة ىذه الخدمات بحيث توضع البنية التحتية الموجودة 

يستفيد ىذا القطاع من التجربة  تحت تصرف قطاع االتصاالت في سوريا بحيث( المياه وشركة الصرف الصحي
ممدد إلى بناء لتمديد كبل ضوئي فيو ( قسطل ) وذلك باستغالل كل أنبوب  ،الموجودة في أغمب المدن الفرنسية

خاصة لمد وتثبيت ىذه ( ألة )سواء كان ىذا القسطل تابع لممياه أو الصرف الصحي، حيث يوجد ريبورتات
 .وبعد ذلك إيصاليا إلى كل مدخل بناء وتمديدىا إلى كل منزل ساطل،الكوابل الضوئية المسمحة ضمن ىذه الق

وبذلك نتخمص من الكمفة المادية اليائمة إلعادة حفر كل شارع من جديد لتمديد كوابل ضوئية تصل إلى كل بناء 
قطاع  وليأخذ كل. ومنزل ونكون قد عممنا ثقافة  ومنطق ورؤية االندماج عمى كل القطاعات الخدمية في الدولة 

 .نصيبو من ىذا االستثمار ومن استغالل قطاع االتصاالت لبنيتو التحتية لموصول إلى األبنية السكنية

 ( (DVB-Tشبكات التمفزيون الرقمي  - 0

                                                           
 مقابلة مع د عماد صابوني وزير االتصاالت وتقانة المعلومات-   
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إلنشاء شبكة أرضية متطورة لتخديم تقنيات االتصاالت  قترحومفة إلى ما تم ذكره أعاله من خطة وباإلضا
يوجد شبكة جديدة يقوم القطاع  ،ي من خالليااإلعالموالمعمومات وتقديم خدمات االندماج وبث المحتوى 

. DVB-Tي في سورية بالتحضير لمبدء بنشرىا ووضعيا بالخدمة وىي شبكة التمفزيون الرقمي األرضي اإلعالم
الى "  Analog" بصدد تنفيذ خطة لتحويل البث التمفزيوني الحالى من النظام التماثمي  اإلعالمأي أن قطاع 

وذلك ألن  2115وحتى عام   2111، وعمى عدة مراحل ابتدًاء من العام الجارى " DigitaL" نظام البث الرقمي 
زيادة عدد القنوات من  مزايا البث الرقمى الذى سيتمتع بجودة عالية في الصورة المعروضة فضاًل عن امكانية

 اإلنفاققنوات وىو ما يعمل عمى توفير  (8-5)خالل ىذا النظام حيث يتيح جياز اإلرسال الرقمى الواحد إرسال 
 .والمجيود والطيف الترددي

عمما أن أجيزة التمفزيون الموجودة في المنازل حاليًا بجميع أنواعيا ستتمكن من إظيار إشارة الديجيتال الجديدة 
ومن .  ، أشبو بجياز استقبال الساتل"  Set Box Top" خالل جياز استقبال خاص سيتم إضافتو يسمى ،من 

المعروف بأن التحول من البث التماثمي إلى البث الرقمي ىو خطوة عالمية واجبة التنفيذ، مما سيوفر نطاقات 
وبالتالى من المتوقع أن تشيد . كبيرة من الترددات يمكن استغالل بعضيا اقتصاديا من جانب شركات المحمول

 .الترددات المقبمة منافسة كبيرة بين شركات المحمول عمى تمك األيام

حيث ستعمل ىذه الشبكة باإلضافة إلرسال البث التمفزيوني الرقمي عمى تشجيع نشر خدمات االندماج وذلك  
جياز  وتتم ىذه العممية من خالل ربط MHB   (MULTIMEDEA HOME BACK  )باستخدام ما يسمى 

 اإلعالمترك وتكوين حمقة مغمقة بين استقبال التمفزيون الرقمي مع شبكة االتصاالت األرضية الموجودة لدى المش
حيث يمكن من خالليا طمب  ،واالتصاالت تشجع عمى استخدام الميزة التفاعمية بين المشترك ومقدمي المحتوى 

بتقنية خاصة كفتح شاشة جديدة . خدمات أو مواد إعالمية حسب رغبة الطالب عبر شاشة التمفزيون الرقمي
ترمينال أخر لدى المشترك بناء عمى طمبو بعد أن يرسل  إلى ىذا المحتوى إرسالالمحتوى المطموب أو  إلرسال

(CODE)عمى حاسبو الخاص إرسالومن عنوانو عمى شبكة األنترنت ليتم ضخاص بو يت. 

 أدناه الخطوات التي ستقوم بيا الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيون لنشر شبكة التمفزيون الرقمي في وفيما يمي
التابع لمسورية لالتصاالت    Marconiسيقوم التمفزيون السوري حاليًا باستخدام المشروع الميكروي  حيث .ةسوري

الرقمي الذي بواسطتو  وىو الخط الميكروي(    stm-1)لمبث التمفزيوني الرقمي عن طريق نظام النقل الميكروي  
ذا عممنا أن  مشروع .  DVB-Tسيتم نقل اإلشارة التي ستحتوي عمى باقة قنوات التمفزيون الرقمي األرضي وا 

تقريبا من المساحة الجغرافية لسورية  وال يصل إلى جميع مواقع البث التمفزيوني األرضي   %75ماركوني يخدم  
لذلك سيسعى الفريق اليندسي بييئة اإلذاعة  ،تقبل عند بدء البث الرقمي الحالية واإلضافية المراد أنشاؤىا بالمس

 :والتمفزيون إلى أيجاد حمول الستكمال ىذه النواقص ومنيا

a.  وردف مشروع ماركوني بيا( مثل مشاريع نيرا ) تم شراء وصالت مكروية خاصة بالتمفزيون. 
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b. سيقوم التمفزيون بشراء وصالت أخرى. 
c.  باالستعانة بقطاع االتصاالت السوري لتخديم مواقع أخرى بوصالت ضوئية عند وجودىا سيقوم التمفزيون

42.وخاصة في مواقع المدن
 

:الشبكات الخموية - 4  
يوجد شبكة ميمة جدا بل إنيا األىم حاليًا وىي قائمة  إلى كل ماتقدم عن البنية التحتية لألندماج، باإلضافة

أال وىي شبكة الخموي  تصاالت،واال اإلعالمبين  االندماجمن أركان  أساسياوتعمل في سورية وتشكل ركنًا 
:ىما وتقوم بتخديم مشتركييا عن طريق مشغمين ليذه الشبكة.عمى معظم المساحة الجغرافية لسورية المنتشرة  

محطة لخدمة الجيل  G2 ، 578(  GSM )محطة لخدمة الجيل الثاني  3133بشبكة تتكون من  :سيريتيلشركة 
وعدد مشتركييا  ،31/5/2111مقسم عممًا أن ىذه المعمومات لغاية  14ويبمغ عدد مقاسميا العاممة  ،الثالث

كذلك يبمغ عدد مشتركي  ،مشترك  4899132وعدد مشتركييا مسبقي الدفع  ،مشترك  581957الحقي الدفع 
مساحة الجميورية العربية وتبمغ نسبة التغطية عمى  ، 31/1/2111لغاية  مشترك G3 ،51111الجيل الثالث 

 36%.9735وتغطيتيا لممناطق المأىولة سكانيًا  ،% 71السورية 

 691و،  G2( GSM) محطة لمجيل الثاني  2681يبمغ  31/5/2111عدد محطاتيا العاممة لغاية : MTNشركة 

وبمغ (  NGN) ي الجيل التالمع عشر مقاسم تعمل عمى تخديم ىذه الشبكة حسب تقنية  G3محطة لمجيل الثالث 
ونسبة ،مشترك  3156654مشترك وعدد مشتركي مسبق الدفع  583758عدد مشتركي الحق الدفع ليذا المشغل 

 37%.98وتغطية المناطق المأىولة سكانيًا  ،% 79التغطية لكامل أراضي الجميورية العربية السورية 

ي عبر شبكات الموبايل بطرق متعددة ومنيا تقديم خدمات اإلعالمحيث من الممكن تقديم خدمات المحتوى 
عمما .كذلك الدخول لألنترنت مع خدمات البريد األلكتروني وغيرىا (.....،الرسائل األخبارية (MOBILE TVـال

 أن تركيب ىذه الشبكات والتوسع بيا والعمل عمى تحديث تقنيات أرساليا حسب التكنولوجيات التي تظير
وتتطور بشكل سريع،ىو أسيل بكثير ويستغرق وقتًا أقل من تنفيذ وتحديث شبكات النقل لألتصاالت 

باألضافة إلى كل ذلك فأن الشبكات الخموية تعتبر من شبكات االتصاالت االكثر مرونة وأكثر عممية .األرضية
عالمية أثناء التنقل والحركة وأستقبال جميع ماتنقمو من خدمات صوتية  ،بسبب قدرة مشتركييا عمى أستخداميا وا 

 .من مكان إلى أخر، وبالوقت والمكان الذي يراه المستخدم مناسب لو

                                                           
  
 ة مع م فادي عز الدين،الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون،مدير الدراساتمقابل- 
 زيارة ميدانية لشركة سيريتيل لالتصاالت الخلوية-   
 لالتصاالت الخلوية MTNزيارة ميدانية لشركة -   
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 ومن ىذا كمو نجد أن شبكات األتصاالت وبكافة أنواعيا الموجودة والعاممة في سورية حاليا ىي نواة جيدة
حيث من غير  واالتصاالت، عالماإللبنية أساسية لخدمات االندماج بين قطاعي أولية  وقابمة ألن تكون نواة

 .ي من خالليااإلعالمالممكن أنتظار أكتمال بناء ىذه الشبكات بشكل كامل حتى نبدأ بنشر المحتوى 

 (الترددات،األرقام)المحدودة دراسة االندماج عمى مستوى الموارد:4-0-0-4

لوجود موارد مخصصة  ،واالتصاالت اإلعالميعتبر من محاور االندماج األساسية بين  النادرة إن استخدام الموارد
حيث تعتبر ىيئات تنظيم االتصاالت ىي المخولة ،لالتصاالت وموارد أخرى مخصصة لإلذاعة والتمفزيون

مع احتفاظ  القطاع األمني  ،بالنسبة لالستخدامات المدنية وتوزيع الترددات واألرقامالوحيدة  بالموافقة عمى منح 
واالندماج بين  االتصاالتتعاظم ظاىرتي المنافسة بين مشغمي ولسبب   من الترددات،والعسكري بمجالو الخاص 

مثل موجات  الموارد المحدودةالستخدام بعض  واالتصاالت والذي سيؤدي إلى زيادة الحاجة اإلعالمخدمات 
أقتضى ذلك العمل عمى تنظيم منح األرقام وترخيص  ،بالخدمات المختمفة وترقيم االشتراك الطيف الترددي

بناء عمى أسس وقياسات عالمية وبما يتناسب مع المصمحة الوطنية  الترددات بشكل منظم ومدروس استخدام
 .لالستفادة القصوى من ىذه الموارد النادرة

 :ترقيم االشتراكات - 0

الطبيعية وىو مورد محدود عمميًا وال بد من إدارتو األرقام مورد من موارد االتصاالت : عمى المستوى العالمي
حيث تضع الييئات الناظمة لقطاع االتصاالت خطط الترقيم وتعمنيا وتديرىا وتتضمن ىذه الخطط  ،بفعالية

ويجب أن تضمن الييئة أن يكون توزيع  ،تخصيص سالسل األرقام لمخدمات أو لممشغمين وضمان كفاءتيا
 .ال تمييزياً األرقام موضوعيًا وشفافًا 

لتحديد ( لكل مشترك رقم فريد وخاص ) سمسمة من المحارف الرقمية تستخدم بصورة متفردة  :الياتفية األرقام
 .الوجية عبر شبكة االتصاالت 

الثابتة ) بجميع الخدمات الياتفية  سوريةىي خطة معمنة تبين ىيكل الترقيم المستخدم في : خطة الترقيم الوطنية
ضة عمى وتتضمن اإلجراءات المعتمدة لتوزيع سالسل األرقام في الحاالت المختمفة واألجور المفرو ، (النقالة ،

 .التصاالت ىي التي تضع خطة الترقيم الوطنيل المؤسسة العامة حالياتخصيص ىذه األرقام ،و 

 :الطيف الترددي - 0

ويعطي التشريع . الطيف الكيرومغناطيسيتنظيم قطاع االتصاالت غالبًا ميام إدارة وتنظيم استخدام  يوكل لييئة
تخطيط وتخصيص وترخيص  وىذا يعني أن سياسة. اىتماما خاصا لالستخدامات الحكومية لذلك الطيف
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التنسيق بين مختمف المستخدمين من الفئتين الحكومية  استخدام ذلك الطيف يجب أن تمر جميعيا عبر بوتقة
 .مجاورة وفي إطار االتحاد الدولي لالتصاالتوكذلك التنسيق مع الدول ال. وغير الحكومية

توزيع وتخصيص وترخيص استخداميا  إن استثمار الموارد المحدودة بالشكل األمثل، والعدالة وعدم التمييز في
وتنظيميا، ولكن درجة توافر وتكاليف استخدام كل من  ىي من واجبات المؤسسات الرسمية المسؤولة عن إدارتيا

والمعرفة المسبقة بطرق استخدام الموارد المختمفة وكمفيا  ومن حالة ألخرى، من حين آلخرتمك الموارد يختمف 
المثمى الستخدام  والتشغيمية ىي التي تمكن المستثمر من التعرف عمى فرص ومخاطر االستثمار والطرق المادية

 .الموارد الالزمة

الخبرات التي تستطيع تقديميا لممستثمرين في  يجب أن يكون لدييا والييئة المسؤولة عن توزيع الطيف الترددي،
وميام الجيات  تحديد الجيات التي تتشارك بالموارد المحدودة، إعداد مبادئ توزيعيا، التعريف بحقوق مجاالت

دارة تمك الموارد وحقوق مستخدمييا، إعداد آليات تحديد رسوميا وأسعارىا، تحديد الحاالت  المسؤولة عن صيانة وا 
 .واإلعفاءات وغيرىا االستثنائية

 :ميام اإلدارة أو الييئة المسؤولة عن تنظيم طيف الترددات الراديوية  - 4

ىو الجزء من ترددات األمواج الكيرطيسية : إن طيف األمواج الراديوية وىو ما يسمى الطيف الترددي الراديوي
 .جيغا ىرتز 0311كيمو ىرتز و  3: المنتشرة في الفضاء والواقع بين 

التطبيقات  –عموم الفضاء  –لبحث العمميا{يستخدم الطيف الترددي لألمواج الراديوية ألغراض كثيرة منيا
عمما .وأىم استخداماتو في االتصاالت الراديوية والبث اإلذاعي والتمفزيوني}......(الرادار ) المالحة  –العسكرية 

لذلك ينظم استخدام الطيف الترددي  ،(دات المجاورة الترد) األمواج الراديوية تتميز بالتداخل فيما بينيابأن 
وكون طيف الترددات الراديوية من الموارد الوطنية . لتوزيعو عمى االستخدامات المختمفة لتجنب ىذا التداخل

تتضمن إدارة طيف الترددات الراديوية و .النادرة لذلك وجب االستخدام الفعال ليذا الطيف لالستفادة المثمى منو
 :قنية وأخرى تنظيميةمياما ت

a.  (وفقا لمخدمات واألماكن واإلستطاعات ) تخطيط طيف الترددات الراديوية.. 

b.  توزيع الطيف عمى االستخدامات المختمفة بحسب االحتياجات واألولويات والجدوى االقتصادية
 .واالتفاقيات الدولية والخصائص التقنية

c. السماح لممستخدمين باستعمال ترددات مخصصة ليم : الترخيص باستخدام طيف الترددات الراديوية
 .تتضمن اعتماد أنواع التجييزات الراديوية. وبأجور محددة وبشروط خاصة
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d. مراقبة حسن استخدام الترددات و التجييزات الراديوية  لألغراض : مراقبة طيف الترددات الراديوية
38.المخصصة ليا

 

 :من ينظم الطيف الترددي - 3

يقوم بتنظيم الطيف الترددي الحكومة ممثمة بالوزارة المسؤولة عن االتصاالت أو ىيئة  :الوطنيعمى الصعيد 
 .تنظيم االتصاالت أو يمكن إنشاء ىيئة خاصة بإدارة وتنظيم طيف الترددات الراديوية

تصاالت يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت قسم قطاع الراديو بالتنظيم عن طريق لوائح اال :عمى الصعيد الدولي
 .الراديوية

ودائمًا يوجد اتفاقيات ثنائية بين الدول المتجاورة لمنع التداخل الراديوي عمى الحدود الناتج خاصة عن 
 .االتصاالت النقالة والبث االذاعي والتمفزيوني

حيث يتم إنشاء جدول : (  ALLOCATION FRECQUENCY)   الترددات الوطنية تحصيص/ توزيع  - 2
وبناء عمى ىذا الجدول يتم  مجاالت الحزم الترددية وكل حزمة تقسم إلى أجزاء أصغر وأصغر منيايحدد بو 

وىو : صيص تأتي عممية التخصيص أو التخويلحبعد عممية التتسمية كل حزمة الختصاص أو عمل معين 
جياز أو  إعطاء إذن لمستخدم ما الستخدام ترددات أو حزمة ترددية حيث المستخدم ىنا يمكن أن يكون 

منظومة اتصاالت السمكية  لشركة تعمل بحقل نفط مثاًل ، ويجب مراعاة عدم وجود تداخل بين الترددات التي 
 .يتم تخصيصيا حيث تستخدم لذلك برامج حاسوبية خاصة إلدارة وتوزيع الطيف الترددي

 واالتصاالت عمى مستوى إدارة الموارد في سورية  اإلعالمتجربة لمتقارب بين :تجارب سابقة في سورية - 6

صدر قرار تنظيمي بتشكيل لجنة  FMبعد أن صدر مرسوم  إحداث اإلذاعات التجارية الخاصة عمى مجال ال
انبثق عن ىذه المجنة فريق عمل فني، يضم ميندسين و فنيين . واالتصاالت اإلعالملمتراخيص تضم ممثمين من 
واالتصاالت، ميمتو دراسة الجانب التقني لطمبات الترخيص، ويتضمن  الماإلعمتخصصين من وزارتي 

مواصفات األجيزة واليوائيات ومناطق التغطية، واقتراح الترخيص لدخول األجيزة ومكان وضع اليوائيات 
 .واستطاعات  البث وبعد ذلك منح التردد المطموب

. بدراسة الممف التقني وبعد الموافقة عميو يحال إلى لجنة التراخيص حيث يتم إقراره ،وبعد قيام ىذا الفريق الفني
وتعطى المحطة أو الشركة طالبة الترخيص الموافقة الفنية عندما تكون جاىزة لذلك وبالتالي منحيا التردد الالزم 

 .وريةلمبث من قبل مؤسسة االتصاالت المخول الوحيد حاليا بتخصيص الطيف الترددي في س

:تجارب عالمية  
                                                           

 ،مقرر تنظيم االتصاالت،المعهد العالي الدارة االعمال    د عماد صابوني،-   
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ىي التي تقوم  اإلعالمالمخولة بتنظيم و  وبدراسة التجارب الموجود بالعالم نجد أن ىيئة تنظيم االتصاالت الكورية
أما في أوربا فيوجد نموذجان لمنح الترددات، الدول التي فييا ىيئة تنظيم  ،بإعطاء تراخيص منح الترددات

أما الدول التي فييا ىيئتان واحدة لإلعالم وأخرى  ،تقوم بمنح الترددمشتركة لإلعالم واالتصاالت ىي التي 
 .لالتصاالت فإن ىيئة تنظيم األتصاالت ىي التي تقوم بمنح وترخيص الترددات

 :نتيجة

أما بالنسبة لسورية فإذا تحققت رؤية ىذا البحث بتشكيل ىيئة تنظيم مشتركة تعمل عمى اإلشراف عمى تنفيذ 
فعمى ىذه الييئة أن تتصدى لميمة  ،تشريعات وقوانين االندماج بين مشغمي االتصاالت ومقدمي المحتوى 

والثمينة جدًا بالنسبة ليذا البمد  الطيف الترددي والذي يعتبر من الموارد النادرة التخطيط لتحصيص وتوزيع
 .ومصدر دخل كبيرلمخزينة العامة 

 (TERMNAL) عمى مستوى الطرفيات االندماجدراسة :4-0-0-3
 وانتشارالمحمول  واالتصاالت عمى جياز اإلعالمبين  االندماجفي ظل انتشار خدمات  :جياز الموبايل - 0

ىذا الجياز بكثرة بين مستخدمي خدمات االتصاالت بات ىذا الجياز يمثل طفرة واسعة فى عالم خدمات 
وبشكل مستمر عمي أحدث التقنيات ليذه األجيزة ودراسة الفوائد والتأثيرات  االطالعاالندماج وبالتالى البد من 

 .يائي من ناحية اخرىواالتصاالت من ناحية والمستخدم الن اإلعالم قطاعيعمى  التى ستعود

من المقرر أن تفوق عممية االعتماد عمى  وبالتالي فإن تطبيقات االندماج وتقديم المحتوى عمى أجيزة المحمول
والذي )من خالل ما توفره تقنيات الموبايل ،إعالميةالتقميدية بما فييا شبكة االنترنت كوسيمة  اإلعالموسائل 
 األخباروصول  فيتفاعمية أكثر بين الوسيمة والمتمقى وسرعة  من Smart Phone)التميفون الذكى  يسمى

البث التمفزيوني  استقبالليس فقط  مكان،اإلحيث أصبح ب والمعمومات أكثر من نظيرتيا فى الوسائل التقميدية،
ي الذي يطمبو المشترك وبالوقت والمكان الذي اإلعالمجميع المحتوى  استقبالبل  عن طريق الجياز الخموي،

تصاالت صوتية محمولة، وىنا يتجمى االندماج ياز موجود أساسًا لمتخديم كوسيمة اىذا الج مع العمم أن يناسبو،
 .إنجازاتوبأبيى صوره وأكبر 

المرتبط بشبكات المعمومات المحمية واإلقميمية ( الكومبيوتر) أصبح الحاسب اآللي  :جياز الكمبيوتر - 0
ليحدث بذلك ثورة حقيقية  ،يخزن وينقل وينشر المعرفة بكافة أشكاليا المقروءة والمرئية والمسموعة ،والعالمية

وأنظمة تخزين المعمومات واستعادتيا مما وفر فرصًا كبيرة لرفع ( بشكل خاص) التقميدية اإلعالمداخل أنظمة 
متقدمة من االندماج بين وسائل  وشكل حالة ،ي و الحصول عمى المحتوى بطرق متنوعةاإلعالممستوى األداء 

ي الذي يبث من خالليا، وانتقل ىذا الجياز إلى واقع جديد اإلعالماالتصاالت وتقنيات المعمومات والمحتوى 
إن استخدام شبكات ، ية التقميدية وبأساليب أكثر تطورًا وأكثر فاعميةاإلعالموعادات مختمفة وبات بدياًل لمطرق 
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 ،االنترنت العالمية أتاح سرعة إدخال وتمقي المعمومات وحفظيا والتعامل معياالحاسب اآللي وخاصة شبكة 
وأتاح لممشترك ليس فقط  مطالعة الصحف والمجالت والكتب واالستماع لبرامج اإلذاعتين المرئية والمسموعة 

وىذا ما  ،برىاالصوتية والمرئية بل أيضا إعادة استخدام الممفات والمعمومات الواردة ع االتصاالتإضافة إلى 
واالتصال الجماىيري مع وسائل االتصاالت والمعموماتية عبر جياز  اإلعالميؤكد تكامل واندماج وسائل 

 ا.الكمبيوتر

 :الطرفياتأىمية وجود نواة صناعية وطنية عمى مستوى  - 4

بنجاح تقديم وتسويق خدمات  إن توجو السوق السوري باتجاه إدخال القطاع الخاص الذي قد يكون الميتم األكبر
ال يعني إىمال القطاع العام وعدم مشاركتو في ىذا المجال االقتصادي والرافد الكبير لمدخل القومي  ،االندماج 
بل يجب العمل عمى تحفيز وتطوير القطاع العام وخاصة الصناعي منو لممشاركة بفاعمية في تشكيل  ،السوري

التي تممك  شركة سيرونيكس لمصناعات االلكترونية: مى سبيل المثالو ع. االندماج نواة صناعية لتقنيات
مثل تصنيع الشاشات . اإلمكانات الجيدة  لتبدأ بعمميات التصنيع ألجزاء ىامة من  البنى  التقنية لالندماج

الرقمي عالي ألن البث التمفزيوني  ،والتي تعتبر نتيجة ىامة من نتائج االندماج) الرقيقة، والتي بدأت فييا مؤخرًا 
وال تستطيع تقنية صمام الشاشة الوصول إال إلى حجم محدود  ،إال عمى شاشات كبيرة يشاىدالدقة ال يمكن أن 
 39..وغيرىا    DVB-Tالرقميلمتمفزيون "  Set Top Box" وكذلك دارة االستقبال ،(لمساحة الشاشة 

، تصنع ولو أجزاء من تقنية االندماج تساعد كثيرا  ىذا الكالم كمو تفرضو حقيقة أن  وجود بيئة صناعية ناجحو
لذلك البد من تشجيع القطاع الخاص الصناعي و  .عمى تطوير خدمات اندماجية اتصاالتية إعالمية ناجحة

ألن القطاع الصناعي ىو صاحب المصمحة ،باإلضافة إلى القطاع العام عمى إنشاء صناعة ىذه التقنيات 
األساسية بإنجاح ىذه الخدمات ألن نجاحيا سيؤدي إلى ازدىار وترويج صناعتو لذلك يقوم بإنشاء مراكز البحث 

ودفع مبالغ كبيرة عمى  .سوق خدمات االندماج إلنجاحD&R(RESEARCH AND DEVELOPMENT  )والتطوير 
حيث تقوم أغمب الشركات المصنعة  ،دول المتقدمة في ىذا المضمارواالستفادة من تجارب ال األبحاثىذه 

ألن ىذه الشركات ىي  البحث والتطويرمن صافي ربحيا عمى % 25لتقنيات االندماج في كوريا الجنوبية بدفع 
 .صاحبة المصمحة  الحقيقية لنجاح خدمات وتقنيات  االندماج

 عمى مستوى الخدمة والتطبيق االندماجدراسة : 4-0-0-2 33

 :يمكن تعريف االندماج عمى مستوى الخدمة بما يمي

                                                           
 زيارة ميدانية لشركة سيرونيكس للصناعات االلكترونية-   
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a.  عمى شبكة موجودة أصاًل لتقديم خدمات  ( صحف  -تمفزيون  -إذاعة) ية اإلعالمىو تقديم الخدمات
أي مثاًل  تقديم البث التمفزيوني من خالل وجود حزمة عريضة لالنترنت عمى شبكة االتصاالت وىو  ،اتصاالت 

 (خالليا ىنا استخدمنا وسيمة اتصاالت لتقديم خدمات إعالمية من )  IPTVما يطمق عميو الـ 

b.  كذلك عند وجود مقدم خدمات إعالمية يقدم البث التمفزيوني عن طريق الـ (CTV   ) تمفزيون الكابل، 
وفوق ذلك كمو نستخدم ىذا االنترنت إلرسال  ،يصبح ىذا الكبل بعد االندماج مزود لالنترنت أيضًا مع التمفزيون 

وىنا استخدمت وسيمة خدمة إذاعية )أي إرسال صوت ىاتفي فوق شبكة االنترنت ،(  VOIP)  من خاللوصوت 
 (.موجودة لتقديم خدمات اتصاالت عمييا 

c.  مثاًل في  ،أن لكل دولة مسارىا الخاص باالندماج ،وبالنتيجة نرى من خالل دراسة تجارب العالم
كابل التمفزيون متوفرة ألن ىذه الدول كانت تستقبل  (  CTV) الواليات المتحدة وأغمب دول أوربا كانت خدمة 
وقامت ىذه الدول بتطوير ىذه الخدمة بحيث بدأ إدماج .مباشرة  التمفزيون من خاللو وليس عن طريق الستااليت

أي أنيم قاموا بتطوير شبكة موجودة لدييم أساسا وتعمل عمى نقل .. الصوت واالنترنت من خالل ىذا الكابل 
ونحن في سورية ال نممك بعد كابل . واالنترنت( الصوت )  VOICEالتمفزيون ألستخداميا لنقل خدمات الـ 

 .بالتالي تطبيق ىذا الشكل من االندماجون وال نستطيع التمفزي

 اإلعالمتقدم يتبين لدينا أن االندماج عمى مستوى الخدمة ىو من أىم النقاط التي يبنى عمييا التقارب بين مما 
االتصاالت والشيء الميم في االندماج عمى مستوى الخدمة ىو التطبيق الذي نستخدمو في ىذا االندماج ،حيث 

 .من أشير تطبيقات االندماج عمى مستوى الخدمة( االلكتروني اإلعالم ، MOBILE TV ، IPTV)  يعتبر
عمى الشبكات القائمة حاليًا في  أعاله المذكورة األندماج تطبيقات سة واقعية لمواقع الحالي لتقديمفيما يمي درا إ

 :خالل تطوير الشبكات التي تحمميا رؤية المستقبمية لتفعيل ىذه التطبيقات منالو ، سورية 

من خالل الدراسة التي تمت في فقرة سابقة من ىذا البحث تعرضنا لشبكة الخموي الممتدة :شبكة الموبايل - 0
والتي يتم استخداميا من قبل مزودي االتصاالت الخموية لتقديم بعض التطبيقات  عمى المساحة الجغرافية لسورية

 :وذلك مثل ،متواضعة وتتوافق مع البنية التقنية لمشبكة الخموية الموجودة حالياً ية والتي مازالت اإلعالم

a. إرسال النص اإلعالني عن طريق الموبايل. 

b.   عن طريق الموبايل اإلخباريةإرسال النصوص. 

c. التصفح لشبكة االنترنت واإلطالع عمى البريد االلكتروني لممشترك من خالل شبكة الخموي. 
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ىذه الخدمات بسيطة  لكنيا تعتبر ىامة كنقطة لالنطالق بعممية االندماج، حيث يوجد أتفاق تحكمو مصمحة 
ي المذكور سابقًا اإلعالمعمى إرسال المحتوى  اإلعالممشتركة بين مقدمي خدمات االتصاالت و مقدمي خدمات 

 .من خالل شبكات الموبايل

 لبثية  نربة الكورية وتجارب الدول األوروبية، إلى وجود  إمكاىنا، ومن خالل دراستنا لمتج وتجدر اإلشارة
عن طريق شبكات التمفزيون الرقمي األرضي، والذي سينتشر قريبًا في   MOBILE TVي لمـ اإلعالمالمحتوى 

سورية، وذلك بتكنولوجيا خاصة  لدخول اتصاالت الياتف الخموي عمى الشبكة األرضية لمتمفزيون الرقمي 
محتوى ىذا التمفزيون ويتم ىذا من خالل اتفاق مشترك بين مزودي التمفزيون الرقمي ومزودي واستقبال 

 .االتصاالت الخموية
  MOBILE TVأما بالنسبة لتطوير التطبيقات الحالية لالندماج عمى مستوى شبكة الخموي وخاصة تطبيق الـ 

لخموي في سورية عمى رفع تقنيات ىذه فيجب العمل من قبل مزودي شبكات ا ،والذي يعتبر التطبيق األىم 
الجيل الرابع وتطوير وتحديث البنية التقنية التحتية من أجل الوصول إلى  G4الشبكات واستخداميم لتكنولوجيا 

 وىذا الموضوع سيؤدي إلى تشجيع شركات إنتاج المحتوى  ،إمكانية إرسال المحتوى التمفزيوني من خالليا
الل ىذه الشبكة الخموية عمى عقد اتفاقيات تسويق ىذا اإلنتاج من خ(وريةالقطاع العام أو الخاص في س)

  .الحديثة
حيث تعتبر العممية برمتيا عممية تفاعمية فإذا زادت تقنيات شبكات الخموي تشجع الشركات عمى إنتاج وتسويق 

ية وتنافست عمى تسويق ىذا اإلعالموبالجية المقابمة إذا ازدادت ىذه الشركات  ،محتوى إعالمي من خالليا
. سيؤدي بمالكي ىذه الشبكات عمى االستمرار بتطويرىا وتحسن أدائيا، المحتوى عن طريق شبكة الموبايل 

 ن.والعممية مصمحة اقتصادية ربحية لمطرفين تعود بالفائدة والمنفعة عمى المشترك متمقي ىذه الخدمات
 وينقل وينشر المعرفة بك 
 أشكاليا 

 (:  IPTV)البث التمفزيوني عبر االنترنت  - 0

ىو البث التمفزيوني عبر شبكة االنترنت ولتنفيذ ىذا الموضوع نحتاج إلى شبكة  IPTVكما ذكرنا سابقًا أن الـ
انترنت بحزمة عريضة ألن نقل الصورة يختمف عن نقل المعمومات والصوت بسبب الحاجة إلى وجود حزمة 

ورغم جميع وسائل معالجة وضغط المعطيات التي تتم عمى الصورة عند إرساليا فأنو وبدون  ،ترددية عريضة 
 . IPTVوجود ىذه الحزمة العريضة ال يمكن حتى التفكير بتقديم خدمة الـ 
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ذمتطمبات تنفي - IPTV  3  :في سورية   

a.   ضوئية الكوابل الشبكة تطويرFTTB  ( تصل إلى األبنية )وىي الخطوة األصعب في الوضع الراىن. 
b.   وىو موجود أصاًل إذا أردنا أن نبدأ بما ينتجو  ،وجود محتوى وىو أسيل بكثير من تنفيذ شبكة ضوئية

أفالم  ،دراما) ويسوقو التمفزيون العربي السوري بكافة محطاتو، وعمميًا يجب أن يكون ىذا المحتوى متنوعًا 
 ......(ألعاب  ،ترفيو  ،معرفة  ،محتوى إعالمي تعميمي  ،وثائقية

 ولكن بجودة غير مرضية  IPTVيمكن تنفيذ  راىن لشبكة النفاذ االتصاالتية أنو عمى الوضع ال: ومنو نستنتج 
وذلك رغم القدرة المحمية عمى إنتاج محتوى إعالمي متنوع يغني ويكفي لتقديم ىذه الخدمة ،ألن سورية مؤىمة 
لصناعة محتوى رقمي إعالمي عربي عمى كل المستويات وخاصة التمفزيونية، وما نجاح الدراما السورية بكافة 

 .أشكاليا إال دليل عمى نجاح أنتاج ىذا المحتوى

در ىذه القدرات المحمية  إلنتاج محتوى متميز واستغاللو في تنفيذ مشروع سوري رائد من لذلك يجب عدم ى
وذلك بعد  MOBILE TVالموبايل  من خالل خدمة الـ ، مشغمي معي اإلعالمخالل تعاون منتجي المحتوى 

بكثير ويأخذ وقت أقل من تنفيذ شبكة  العمل عمى تحسين جودة وتقنيات الشبكات الموجودة وىو عمميًا اسيل
FTTB   ( شبكة ضوئية إلى األبنية ) ًوىو مشروع قابل لمتحقق بوقت مقبول نسبيا. 

 اٌخاحّت :  3- 3

االغالع ػٍٝ اٌٛالغ اٌّزٛاظغ ٌٍج١ٕخ اٌزسز١خ اٌشجى١خ االرصبالر١خ ٌخيذِبد ثؼذ ٚ ،ِٓ وً ِب ٚسد  فٟ ٘زا اٌجسث  

 اإلػيالَٚثؼيذ دساعيخ اٌٛاليغ اٌسيبٌٟ ٌٍزشيش٠غ اٌغيٛسٞ اٌّغيزمً ٌىيال لطيبػٟ  ،ثشم١ٙب اٌثبثزخ ٚاٌخ٠ٍٛيخ ،االٔذِبج 

ريذػُ  ،اٌجذء ثئصالزٗ ٚاٌزٛخٗ ٔسٛ رشش٠غ ٚازذ ١٘ٚئخ رٕظ١ّ١يخ ٚازيذح ِٕفيزح ٌيٗ  ٔدذ أٔٗ الثذ ِٓ ،ٚاالرصبالد 

د ٚخبصيخ ثيأْ ثيٛادس ٘يزا االٔيذِبج ثيذأد ٚاالرصيبال اإلػالَٚرٛخٗ ٚرصسر لعب٠ب االعزثّبس فٟ االٔذِبج ث١ٓ 

 .رظٙش ٚثشىً ٚاظر ػجش شجىخ اٌخٍٛٞ اٌسب١ٌخ

ز١ث رىْٛ اٌّّٙخ األعبع١خ ٌٙزا اٌزشش٠غ ٚا١ٌٙئخ إٌبظّخ إٌّفزح ٌٗ ٟ٘ اٌسفبظ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌٛغ١ٕخ إٌبدسح ِٓ  

ظبفخ ٌّّٙزٙب األعبع١خ ٟٚ٘ ثبإل ،رشدداد ٚأسلبَ ٚغ١ش٘ب ٚرٛص٠ؼٙب ثشفبف١خ ٚثبدسان شذ٠ذ ٌم١ّزٙب اٌث١ّٕخ 

 ،ٚٚظغ إٌظُ ٚاٌششٚغ األعبع١خ ٌٍذخٛي ٚاٌؼًّ ثٗ زغت اٌسبخخ اٌٛغ١ٕخ ِٚزطٍجبد اٌّٛاغٓ  ،ِشالجخ اٌغٛق

ٟ ٚاٌزٞ ٠دت أْ ال اإلػالِٚزبٌزٗ اٌّبد٠خ ِٚمذاس رمجٍٗ ٌّب ع١ؼشض ػ١ٍٗ ِٓ ٘زٖ اٌخذِبد ٚخبصخ اٌّسزٜٛ 

 .خزّبػٟ ٚاٌؼمبئذٞ اٌغبئذ٠خشج ػٓ ِب ٘ٛ ِمجٛي ِٕٚبعت ٌٍٛظغ اال

ٚاالرصبالد أخ١شا  ِٓ لجً ِدٍظ اٌٛصساء ٌٛظغ ِغٛدح لبْٔٛ اٌزٛاصً ِغ اٌؼَّٛ  اإلػالَٚإْ رى١ٍف ٚصاسرٟ 

 .ػزشاف اٌسىِٛخ ثعشٚسح االٔذِبج ٚثأٔٗ أِش ٚالغ ٚززّٟاػٍٝ اٌشجىخ ٘ٛ اٌذ١ًٌ األٚظر ػٍٝ 

ألْ ،ثؼذ وً ٘زا ٔشٜ أْ اٌجسث ٠شذد ٚفٟ أوثش ِٓ ِىبْ ػٍٝ ٚخٛة رسذ٠ث اٌزشش٠غ إٌيبظُ ٌؼ١ٍّيبد االٔيذِبج 

١يخ اٌّشعيٍخ ػجيش اإلػالِ٘زا اٌّٛظٛع خٛ٘شٞ ٚ٘يبَ ٠ٚؼزجيش األعيبط اٌّزي١ٓ الٔزشيبس ٘يزا إٌيٛع ِيٓ اٌخيذِبد 
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فأػطزييٗ  ،ٍجٍييذاْ اٌزييٟ ٚػييذ أ١ّ٘زييٗ ٚاٌييزٞ أصييجر ِييٓ اٌّييٛاسد األعبعيي١خ ٌٍييذخً اٌمييِٟٛ ٌ، شييجىبد االرصييبالد 

 .اٌّمذاس إٌّبعت ِٓ اال٘زّبَ ثٗ ػٍٝ وً اٌّغز٠ٛبد اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ إٔدبزٗ ٚاعزّشاسٖ

 

 :نتائج عامة :  3 – 4

 :عمى المستوى العربي   اإلعالمالتقارب بين االتصاالت و  - 0

a.  بأول مؤتمر  2118ي عمى المستوى العربي حديثًا في عام اإلعالمبدأت بذور التقارب االتصاالتي
وقادت سورية  التخطيط واإلعداد لو وسعت  ،واالتصاالت العرب عقد في دمشق اإلعالممشترك بين وزراء 

-2119)نتج عنو إطالق العشرية التشاركية لإلعالم واالتصاالت عمى المستوى العربي و  ،بشتى السبل إلنجاحو
 واالتصاالت في الوطن العربي  اإلعالمأىدافو نشر وتعميم استخدام تطبيقات االندماج بين  وكان أبرز(  2118

b.  يطرح رؤى وسياسات إستراتيجية عامة  اً ي االتصاالتي عمى المستوى العربي تقارباإلعالميبقى التقارب
ويمكن أن يفيد بتسريع وتشجيع عمميات االندماج الوطنية  ،بشكل عام اإلعالملالندماج بين خدمات االتصاالت و 

من خالل البنية الشبكية االتصاالتية المشتركة عمى مستوى الوطن العربي بمد كوابل ضوئية بسعات نقل عالية 
 .اإلعالمرسال قمر صناعي يعنى باالتصاالت و ا  أو  ،بين دول وأقاليم الوطن العربي

 :ي في سورية التقارب عمى المستوى الحكوم - 0

 :نجد البحث مجمل في وردت التي الميدانية الدراسة خالل من

a.  واالتصاالت والتي فرضتو المصمحة  اإلعالمإن التقارب الموجود سابقًا والمستمر حاليًا بين قطاعي
من خالل تخديم شبكات قطاع االتصاالت في سورية لنقل وتوزيع  ،الوطنية ناجح ويؤدي عممو بشكل مرض

ي اإلذاعي والتمفزيوني ضمن الرقعة الجغرافية الداخمية والتواصل مع دول العالم من خالل نقل اإلعالمالمحتوى 
لى سورية وىذا التقارب يتم بتنسيق متكامل وسريع وبدون أي تعقيد إدا ري بين الحقائب والتقارير اإلخبارية من وا 

 .مؤسسات القطاعين وبدون تدخل القيادات اإلدارية العميا فيو

b.  إن البنية التحتية القائمة حاليًا في المؤسسة السورية لالتصاالت ىي بأغمبيا كوابل نحاسية وجزء قميل
وىذه البنية عمى وضعيا  الراىن يمكن أن  ،منيا ضوئي وىو المستخدم  لمربط بين  المدن ومراكز االتصاالت

بسبب أن الكوابل الضوئية ىي البيئة النموذجية إلرسال  ، تخدم اندماج الخدمات ولكن بكفاءة غير مرضية
 .رسال كل خدمات االندماج بشتى أنواعياإاالنترنت بحزمات عريضة وبالتالي 

c. ية جيدة تقوم بتقديم بعض خدمات االندماجإن البنية الحالية لمشبكات الخموية العاممة في سورية بن .
لتكون بيئة نموذجية وناجحة  شبكات الكابالت الضوئيةويمكن أن تتطور تقنيًا بشكل سريع وبكمفة أقل بكثير من 
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واالتصاالت في سورية من خالل تقديم خدمات المحتوى  اإلعالملمبدء السريع بتنفيذ خدمات االندماج بين 
 .ي بشكل عام من خالليااإلعالمالتمفزيوني و 

d.  ي وخاصة قانون اإلعالمإن صدور سمسمة من التشريعات الجديدة عمى المستوى االتصاالتي و
قيد الصدور  التواصل مع العموم عمى الشبكةاالتصاالت في سورية وتشكيل الييئة الناظمة لالتصاالت وقانون 

 كافية أبدًا لفتح السوق أمام خدمات االندماج، لكنياورغم أنيا غير  ،جميعيا قوانين تشكل بداية لبنية تشريعية
 ت عالئميابعد أن بدأ االندماج تشير إلى توجو اإلستراتيجية والسياسة االقتصادية السورية إلى تشجيع خدمات

ي باإلضافة إلى ما ىو اإلعالموىو حافز قوي لظيور شركات إلنتاج  المحتوى  ،بالظيور في السوق السورية
 .في القطاع العام والخاص موجود حالياً 

 

 والتوصيات المقترحات :  2 – 4

a.  ال بد من إيجاد طريقة معينة لتفعيل المجنة المشتركة والمشكمة سابقًا لتنسيق التعاون لجميع المشاريع
بحيث  ،لدراسة متطمبات وحاجات كل قطاع من القطاع اآلخر  ، اإلعالماالستراتيجية لمؤسستي االتصاالت و 

بشبكاتيا والمحتوى المنتج من قبل قطاع االتصاالت مؤسسة يتطور ىذا التنسيق إلى بناء خدمات تقاربية بين 
  .ليكون نواة لبدء القطاع الخاص لممشاركة بانتاج وتقديم خدمات االندماج في السوق السورية  ،  اإلعالم

b. انون تشريعي ينظم وبشكل واضح عمل جميع ال بد من الوصول بيذه المتغيرات التشريعية الجديدة إلى ق
ل ىيئة تنظيم وبالتالي توسيع عم .شبكات االتصاالت عبرية وخاصة التي ترسل وتبث اإلعالمالخدمات 

أي وجود ىيئة واحدة لتنظيم . ت حديثًا بحيث تممك كل السبل لتنفيذ ىذا التشريع المقترح االتصاالت التي أنشئ
 .ع أشكالو في سوريةبجمي اإلعالمعمل االتصاالت و 

c.   ال بد من البدء وبشكل سريع ومنظم بتنفيذ شبكات البنية التحتية لالتصاالت الحديثةFTTB صال إي
لعمل عمى اإلسراع بتنفيذ المشروع االستراتيجي الضخم الذي تم التوقيع عميو حديثًا الكوابل الضوئية إلى األبنية وا

يصبح ىذا الكبل ىو ل بسورية العربية المتحدة إلى تركيا مروراً بإيصال مسارين لمكبل الضوئي من اإلمارات 
طريق الحرير الجديد لسورية بحيث يستعمل كمورد اقتصادي ضخم لقطاع االتصاالت ولتطوير قدراتيا التقنية 

 .الخارج ي عبر ىذه الشبكة إن كان من الخارج إلى الداخل أو تصديره من الداخل إلىاإلعالمونقل المحتوى 
d.   العمل عمى رفع وتحسين القدرة التقنية لشبكة الموبايل في سورية وذلك من خالل السماح لصناع

بالعمل عمى  ،(وخاصة من القطاع الخاص وباإلضافة إلى ما ىو موجود بالقطاع العام ) محتوى إعالمي جدد 
رسال ىذا المحتوى عبر شبكات الخموي وبالتالي تحفيز مشغمي الخموي عمى اإلسراع بتطوير شبكاتيم  صناعة وا 

 .اإلعالملتستطيع ىذه الشبكات حمل وتوزيع وتسويق خدمات  ،العاممة حاليًا عمى كافة المساحة السورية
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e.  لجميع من يريد أن يستثمر بصناعة محتوى فتح السوق السورية من خالل بيئة تشريعية تنظيمية واضحة
يجاد رؤية  العذراءن بدراسة ىذه السوق تصاالت بحيث يقوم ىؤالء المستثمرو إعالمي يرسل فوق شبكات اال وا 

جديدة لمعمل واالستثمار بيا بعد دراسة ما ىو قائم وموجود حاليًا لكيفية استقبال المواطنين لإلعالم بأساليبو 
، ودراسة جميع الشبكات االتصاالتية الموجودة والبنية التحتية ليا ليقوموا .... (أرضي  ،ستااليت) المختمفة 

ية اإلعالمبعدىا بابتكار نموذج االستثمار الذي يناسبيم ، ويعود بالفائدة عمييم وعمى السوق االتصاالتية 
 .وغاية ىذه الصناعة، وأخيرًا بشكل مفيد ومرضي ومناسب اقتصاديًا لممشترك الذي ىو ىدف السورية

 

 :الدراسات المستقبمية المقترحة:4-6

 مع دراسة مدى، بين األعالم واالتصاالت لألستثمار في خدمات التقاربالسورية،  دراسة أقتصادية لمسوق

.أمكانية نجاح تنفيذ تطبيقات ىذا التقارب بالنظر لما ىو مستخدم حالياً 
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