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تمهيد
إن ما وصلت إليه المجتمعات العربّية من 
تباعد وتشرذم يطرح وبشكل قوي، ضرورة 
من  تشكله  لما  الظاهرة  ه��ذه  عند  ال��وق��وف 
من  وذل��ك  االجتماعي  البناء  على  خ��ط��ورة 
بهدف  واألب��ح��اث  بالدراسات  تناولها  خ��ال 
ولعّل  مخاطرها،  وتافي  وتفسيرها  فهمها 
اإلع����ام واالت���ص���ال وال��ت��واص��ل وال��ت��ف��اع��ل 
بحثّي.  المهمة ألّي هدف  المفاتيح  يشكلون 
لذا، كان قد وقع االختيار على هذه المفاهيم  

كأساس للبحث والّدراسة.

اإلعالم  
بدايًة، كان اإلعام ِعبَر اإلشارة والكتابة 
الرسوم، فضاً عن اإلشارات  أو  الّتصويرّية 
الحرب،  إب��ان  الطبول  على  كالّدق  الّصوتّية 
إعامّية  أداة  ال��زاج��ل  الحمام  ك��ان  وك��ذل��ك 
إخبارّية باإلضافة إلى إضرام النار، وتصاعد 
كالمضافات  ما،  شيء  على  للّداللة  الّدخان 
عبَر  يأتي  أي��ًض��ا  اإلع���ام  وك��ان  للمسافرين. 
ن��ح��ت ال��ق��وان��ي��ن ع��ل��ى ال��ّص��خ��ور ف���ي عهد 
ُتنقش على  ال��ّدع��اي��ات  وك��ان��ت  ح��م��وراب��ّي، 

ش��ك��ل رس����وم أي����ام ال��ف��راع��ن��ة ف���ي ال��م��ع��اب��د 
وداخل الكهوف.

تغير اإلعام كثيًرا من حقبة إلى أخرى، 
إلى عصر  واإلش���ارات،  العامات  فمن عصر 
إلى  الكتابة  عصر  وم��ن  واللغة،  الّتخاطب 
إلى  االنتقال  ك��ان  ث��مَّ  وم��ن  الطباعة،  عصر 

عصر المعلوماتية)1(.
المصرية  األبجدية  الحروف  لقد ظهرت 
قبل  والثاثين  الثالث  القرن  في  الفرعونية 
حرًفا.  وعشرين  أرب��ع  ف��ي  وتجّلت  المياد 
ظهر  ك��م��ا  أبجدّية.  أق����دُم  أّن��ه��ا  ُع����ّدت  وق���د 
القلم والورق والحبر والحروف في زمنهم، 
ما  منذ  وكتبوا  الّصحافة،  الفراعنة  فمارس 
البردى.  أوراق  أربعة آالف سنة على  يقارب 
هزلّية  وك��ان��ت  ال��ق��ص��ر  “جريدة  وأص�����دروا 
هذه  كانت  ن�����ادًرا”)2(.  ودعائية  األغ��ل��ب،  ف��ي 
الجريدة دورية تتناول أحياًنا قضايا الملوك 
والحكام، والغاية منها إلهاء الشعب، وإصدار 

األوامر للحفاظ على والء الّشعب للحكام.
شاعت في العصر اليوناني الخطابة كما 
شاع النشاط اإلعامّي، وقد تجّسد اإلعام 
السياسّية  ال��خ��ط��اب��ة  ف��ي  ال��ع��ص��ر  ذل���ك  ف��ي 

اإلعالُم وجدلّيُة االتصال والتواصِل الّتفاعلي
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وال��ّش��ع��ر ال��ح��م��اس��ّي ك��إل��ي��اذة ه��وم��ي��روس، 
العصر أفاطون كتاب  ذل��ك  وق��د وض��ع في 
من  لكّل  تعليمات  تضمن  ال��ذي  الجمهورية 
الحكام والمحكومين، إذ يرى أفاطون »أن 
الستتباب  مهمة  وسيلة  والّتعليم  اإلع���ام 

األمن والّسعادة«)3(.
وض���ع أرس���ط���و، ف��ي ال��ع��ص��ر ال��ي��ون��ان��ي 
كتاب  أول  ُعّد  وقّد  الباغة،  بعنوان  كتابه 
القائمة  الّدعاية  وه��ي  اإلغ���راء  دعاية  في 
على الحديث والخطابة. عمل أعام العصر 
اليوناني أمثال جالينوس، وأرخميدس على 
التأثير في الجمهور من خال التشكيك في 
عقائده وسلوكه، وذلك عن طريق الخطابة 
والّدعاية واإلعام وكتابة الّشعر. وقد عمل 
أنبياء هللا على نشر اإلعام، والّدعاية في 
كالّنبّي  الجديد،  بالّدين  التبشير  عمليات 
م��وس��ى وال��م��س��ي��ح ع��ي��س��ى ال��ل��ذي��ن ب��ش��را 
واإلنجيل«.  »التوراة  كتابيهما  عبر  الناس 
اإلع��ام، فكان  التبشير على  وقامت مهمة 
المسيحيين،  خصوًصا  األوائ��ل  المبشرون 
وال��س��ام،  المحبة  تعاليم  بنشر  ينشطون 
كما الوعيد الذي ينتظره الناس إذا خالفوا 

تعاليم الّدين.
أيام  الرومانّي  العصر  اإلع��ام في  تطور 
صحيفة  ال��روم��ان  فأصدر  قيصر،  يوليوس 
أسموها »الحوادث اليومّية«، حيث تضمنت 
ك��ث��ي��ًرا م���ن األخ���ب���ار ال��م��خ��ت��ل��ف��ة خ��ص��وًص��ا 

السياسّية واالقتصادّية والفكاهّية.

ك��ان��ت األس�����واق ف���ي ال��ع��ص��ر ال��ج��اه��ل��ي 
تعج بقضايا المبايعة والمزاوجة والمناقشة 
بعبقر  وحسبكم  بالشعر،  تفاخروا  واإلع��ام، 
فكان بيت الشعر  ناقل الّشعر بسرعة البرق. 

الواحد يرفع قوًما أو يذّل قوًما.
مع اإلسام أعطيت أهمية كبيرة لُكّتاب 
للكتابة  وك��ان  ال��ّدع��وة،  ون��اش��ري  الحديث 
الكتابة  تعليم  ارت��ب��ط  وق��د  ك��ب��ي��رة،  مكانة 
ب��ح��رّي��ة األس��ي��ر، إذ ي��ج��ب ع��ل��ى ك��ل واح��د 
لكي  الكتابة  أميين  عشرة  يعّلم  أن  منهم 

يطلق سراحه.
الدعوة  وم��ا  ال��ّدع��وة،  على  الدين  ارتكز 
خال  من  الجديد  الّدين  تعاليم  نشر  سوى 
الحمات اإلعامّية التي قام بها المسلمون. 
وفاة  بعد  اإلعامّية  الحمات  اشتدت  وقد 
والمناهضين  األم�����راء  ب��ي��ن  م��ا  ال���ن���ب���ي)ص(، 
الدولة  أب��واق  »كانت  ابن خلدون  حتى ذكر 
العباسّية تطعن بالّنسب الفاطمّي، ويؤولون 

أعمال الحاكم الحسنة تأوياً سيئًّا«)4(.
اشتد أث��ر اإلع���ام، م��ع م��رور ال��زم��ن في 
نابليون  ق���ال  ال��س��ي��اس��ة واالق��ت��ص��اد، ح��ت��ى 
هناك »أربع جرائد ترهبني أكثر من مئة ألف 
الصحف  ب��إص��دار  نابليون  اهتم  بندقية«)5(. 
وذلك  احتلها،  التي  الباد  وف��ي  ب��اده،  في 
لتعزيز مواقفه، وحشد التأّييد له ولحماته 
العصر  ف��ي  اإلع����ام  أص��ب��ح  ��ا  ت��ال��يًّ الحربية. 
واسُتخدم  الناس،  من حياة  الحديث جزًءا 
ألج����ل ت��ق��وي��ة ال�����رأي ال���ع���ام ف���ي اح��ت��ض��ان 
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ال��ح��ك��وم��ة أو ل��ت��ق��دي��م ح���زب ع��ل��ى آخ���ر أو 
كوسيلة انتخابية أو تسويقية.

لقد اضطلع اإلعام بمهام تضليلّية عندما 
فلسطين في  نكبة  قبل  الغربّي  اإلع��ام  ركز 
العام 1948، على »أّن فلسطين أرض با شعب 
واليهود شعب با أرض«)6(. وكذلك عندما ركز 
السويس  قناة  إّن  على  القول  البريطانيون 
شريان حيوّي لإلمبراطورّية البريطانّية التي 
احتالها  أّن  وا  ف��ع��دُّ الّشمس،  عنها  تغيب  ال 

يضيف جوهرة إلى التاج البريطانّي.
إي��ص��ال  ع��ل��ى  اإلع����ام  م��ه��م��ة  تقتصر  ال 
ال��ف��راغ  وم����لء  تصحيحها  أو  ال��م��ع��ل��وم��ات 
والترفيه، بل تتعداها إلى التأثير في األفكار 
واللعب  التصورات  وتشكيل  والمعتقدات، 
والّتحكم  للّشعوب،  الثقافية  المخيلة  على 
بالّسوق والصناعة والتجارة والتقنية إنتاًجا 
)لقد  بالمستقبل  التنبؤ  وك��ذل��ك  وت��س��وي��ًق��ا، 
زادت أرباح شركات غربّية بشكل كبير عند 
الغاية،  تحقق  كوسيلة  لإلعام  استخدامها 
الغربّية  الّصحف  بعض  ذك��رت  عندما  وذل��ك 
بشكل  أرب��اح��ه��ا  ستزيد  ال��ّش��رك��ات  ه��ذه  أن 
ك��ال��ّدراس��ات  المنظور،  المستقبل  ف��ي  كبير 
التي تتنبأ بفوز أحد المرشحين لانتخابات، 
فذلك إشارة إلى الّناخبين بوجوب انتخابه، 

كونه فائزًا حكًما(.
أص��ب��ح اإلع����ام وس��ي��ل��ة ت��خ��دم مصالح 
مختلفة، وقد أصدر رؤساء تحرير الّصحف 
اآلسيوّية بعد مؤتمرهم )المائدة المستديرة( 

ما يلي: "هناك دور مهم يتعين على وسائل 
اإلعام االضطاع به، وهو الّتعجيل بالّتطور 
أّن  ذلك  آسيا،  في  واالقتصادّي  االجتماعّي 
بمشاركة  إال  تنجح  ال  التنمّية  م��ش��روع��ات 
بمساعدة  يتحقق  ال����ذي  األم����ر  ال��ّش��ع��وب، 
وس��ائ��ل اإلع�����ام، أّي ب��م��س��اع��دة ال��ّص��ح��اف��ة 

المّطلعة وبرامج اإلذاعة والتلفزيون")7(.
ال يكون لوسائل اإلعام هذه القدرة، ما 
لقد  الّدائمان.  والّدعم  الّتمويل  لها  يتوفر  لم 
العربّية إنجازات  المنطقة  حقق اإلعام في 
ا ونوًعا خال العقد المنصرم، فقد  كبيرة كمًّ
إعام  ك��أداة  الخاصة  الفضائيات  دور  تعزز 
ارتفع عددها من  »إذ  المنطقة،  أساسّية في 
مئة قناة في العام 2004 إلى 450 قناة في العام 
600 منها   ،2012 العام  1100 قناة في  2009 إلى 

على األقل مجانية«)8(، ويتابع هذه القنوات 
وصل  إذ  العربّية،  البلدان  من  كبير  جمهور 
شهدت  وق��د  مشاهد«)9(.  مليون   250« إل��ى 
المنطقة »ارتفاًعا ملموًسا في عدد الصحف 
عدد  إق��ف��ال  م��ن  ال��ّرغ��م  على  المستقلة«)10(، 
جديدة  أشكال  ظهرت  أّن��ه  إال  الّصحف  من 
في  الّصحف  عدد  »فازداد  المطبوعات،  من 
البلدان العربّية من 144 )مئة وأربٍع وأربعين( 
صحيفة في العام 2003، إلى 189 )مئة وتسع 

وثمانين( صحيفة في العام 2009«)11(.
هذا وقد شهدت المنطقة العربّية ارتفاًعا 
ف��ي اس��ت��خ��دام وس��ائ��ل اإلع����ام ال��ج��دي��دة، 
ارتفع  كما  الّشباب.  ص��ف��وف  ف��ي  سيما  وال 
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 2000 عامي  بين  اإلنترنت  مستخدمي  ع��دد 
107 مايين  »ليبلغ  3458 بالمئة،  و2011 بنسبة 

مستخدم لإلنترنت«)12(.
لقد تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت مع 
األحداث األخيرة التي شهدتها منطقة الّشرق 
الفايسبوك  صفحات  شهدت  فقد  األوس��ط، 
كذلك   ،2012-2010 عامي  بين  ما  كبيًرا  إقبااًل 
»في  العربّية  باللغة  موقًعا  »تويتر«  أطلق 
تشرين األول من العام 2009«)13(، مؤدًيا بذلك 

دوًرا بارًزا في الحركات الّشعبّية. 
أّما على الّصعيد الّنوعّي، فقد أشار تقرير 
إلى   2002 للعام  العربّية  اإلنسانّية  التنمّية 
هذا الّتطور حين تطرق إلى الّدور المحتمل 
كبدائل عن وسائل  الجديد  اإلعام  لوسائل 
اإلعام الرسمّي »التي يمكن أن تستخدمها 
ل��ج��م��ع اآلراء  ال��م��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ّي��ة 

وتنسيق األنشطة وحشد التأييد«)14(.
على  إق��ب��االً  األك��ث��ر  ه��و  الّصاعد  فالجيل 
استخدام اإلنترنت، وذلك بحسب الفرضّية 
استبدل هذا  المرجعيات، فقد  بتغير  القائلة 
الّشبكة  بمرجعّية  ال��ك��ب��ار  مرجعّية  الجيل 
اهتماماته  ل��ه  أص��ب��ح��ت  وق���د  العنكبوتّية، 
اإلن��ت��رن��ت،  بشبكات  المرتبطة  وان��ش��غ��االت��ه 
بوسائل  مهتمين  ال��ّس��ن  كبار  ي��زال  ال  بينما 
اإلع������ام ال��ت��ق��ل��ي��دّي��ة ك��ال��ت��ل��ف��از وال��ّص��ح��ف 
أصبح  المرجعيات  هذه  تغير  ومع  اليومّية. 
للجيل الّصاعد عائلته ومرجعيته المتمركزة 

في العالم االفتراضّي.

عائلته  ال��ّص��اع��د  ال��ج��ي��ل  اس��ت��ب��دل  إًذا، 
متغيرة  عالمية  بعائلة  الصغيرة  الواقعّية 
كونًيا،  بيًتا  وس��ك��ن  ون��وًع��ا،  ��ا  ك��مًّ ومتغايرة 

أعمدته خطوط الشبكة العنكبوتّية.
أص��ب��ح ك��ل ف���رد م��ن أف����راد ه���ذا الجيل 
ونقله  تصويره  خ��ال  من  ا  صحافيًّ مراسًا 
ها على مواقع  لألحداث التي يشاهدها ثم بثِّ
الجديد  ال��م��واط��ن  ص���ار  وب��ذل��ك  اإلنترنت. 
أي  من  بكثير  أكثر  اإلع��ام  لوسائل  شريًكا 

وقت مضى.
أسهم الّتطور في جعل الّشباب والجيل 
ال��ج��دي��د م��ال��ك��ي��ن م��ن��ص��ات إع���ام���ّي���ة، وق��د 
استطاعوا التحرر من قيود الملكية الخاصة 
شخص  ألّي  فيمكن  اإلع���ام���ّي���ة،  ل��ل��ق��ن��وات 
امتاك موقع إلكترونّي أو صفحة يشاهدها 
ال��ّرغ��م من ذلك  أّن��ه وعلى  ال��ن��اس، إال  آالف 
ت��ب��ق��ى إم��ك��ان��ّي��ة ال��ت��غ��ي��ي��ر م���ح���دودة بسبب 
وإن  الباد،  مقدرات  على  العالمية  الهيمنة 
ت��ط��ورت وس��ائ��ل اإلع����ام واالت���ص���ال تبقى 
قاصرة عن كسر قاعدة الخطوط الحمر التي 
ترسمها الغرف الّدولّية والمصالح الّرأسمالّية.
اإلع��ام  لوسائل  الكبير  ال��ك��ّم  ُيسهم  ل��م 
واالتصال في تغيير نمط الحكم في المنطقة 
أو تغيير االنصياع الّشعبّي لحكومات بعض 
ال�����دول، ح��ي��ث ت��رك��ز م��ع��ظ��م ق���ن���وات ال��ب��ث 
والترفيهّية  العائلية  البرامج  على  الفضائّي 
من دون االهتمام بقضايا التنمية، ومن دون 

االهتمام بتمكين ثقافة حرية التعبير.
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ال��ث��ال��ث  ال��ع��ال��م  ف��ال��ح��ك��وم��ات ف��ي دول 
ت��س��ع��ى دائ���ًم���ا إل����ى ت��ق��وي��ض دور اإلع����ام 
اإلعام  وسائل  قلة  ذلك  من  وزاد  وحريته، 
المستقلة، والتي تخضع بدورها إلى قوانين 
خاصة، هدفها تعزيز الربحّية وليس الهدف 

تعزيز الوعّي والّترقّي المعرفّي والسياسّي.
»تشير اإلحصاءات إلى  أضف إلى ذلك، 
التي  العربّية  الفضائّية  القنوات  بين  من  أّن 
عشر   ،2009 في  تقريًبا  قناة   450 عددها  بلغ 
يؤكد  ما  تعليمّية«)15(.  ُتعد  فحسب  قنوات 
مع  متناغم  رب��ح��ي  أّن���ه  ع��ل��ى  اإلع����ام  دور 

أجهزة الحكم المسيطرة في نطاقه.
أكدت هذه األزمة »إعان ميثاق الّشرف 
اإلعامّي العربّي في العام 2008 الذي اعتمدته 
التنمية  تقرير  ووص��ف��ه  ال��ع��رب��ّي��ة،  الجامعة 
أداة  أّن��ه  على   2009 لعام  العربّية  اإلنسانية 
اإلنترنت  شبكة  توفره  ال��ذي  للمتنفَّس  قمع 
والخاصة«)16(.  المستقلة  اإلعامّية  للقنوات 
القرن  ف��ي  ق��د تحققت  اإلع���ام  ث��ورة  كانت 
التاسع عشر، بينما في القرن العشرين ارتفع 
شأن اإلعام والّتقنيات، أّما في القرن الواحد 
والعشرين فقد اتضح أّنه » قرن التّعايش«)17(. 
وقد  ق��س��رّي،  يبدو  م��ا  على  الّتعايش  وه��ذا 
عولم كّل شيء من مأكل، ومشرب وملبس 
القبول  الجمهور  وع��ل��ى  وت��ق��ال��ي��د،  وع����ادات 
كل  تنشر  اإلعامّية  فالوسائط  ال��ّرف��ض،  أو 
وع��ل��ى مستوى  ال��ح��ي��اة،  ب��ش��ؤون  يتعلق  م��ا 
الكون غير آبهة بخصائص الّشعوب وسمات 

ع��ق��دة  ال���ّش���ع���وب  ت���واج���ه  وه���ن���ا،  الجمهور. 
االنفتاح والّتعايش، وهي تجربة في بداياتها 
األول�����ى، وال��ت��ي س���وف ت��ك��ون م��ح��ل ج��ذب 
لكثير من الّدراسات، واألبحاث لمعرفة مدى 
بثقافتها،  االحتفاظ  على  الجماعات  ق��درة 
الّتغير  سيكون  الغالب  وفي  منها  التفلت  أو 
اآلتية.  للّدراسات  عنواًنا  والّسلوكي  الثقافّي 
ال��ذي  الكبير  ال��ّس��ؤال  ع��ن  لإلجابة  ومنطلًقا 
العالمي  اإلع��ام  استطاع  هل  نفسه،  يطرح 

من اختراق منظومة قيم الجماعات؟؟
إنتاج  العالمي  وهل استطاع اإلعام   -

عاقة تفاعلية مع الجمهور المختلف 
والمتغاير؟؟

ال��س��ؤال األول، إال  ال يمكن اإلج��اب��ة عن 
لقد  الثانّي.  ال��ّس��ؤال  عن  اإلج��اب��ة  يمكن  أّن��ه 
المالية  ب��ق��درات��ه  العالمي  اإلع���ام  استطاع 
العربّية، ال سيما  والتقنية خرق المجتمعات 
العربّي، فحدث  بالربيع  في حقبة ما يسمى 
ما حدث، لكن ال يمكن بوصف ذلك تواصًا 
ا، ألّن األحداث التي شهدتها المنطقة  تفاعليًّ
بقيت من دون أفق، ومن دون مستقبل. لقد 
أكد اإلعام نفسه في هذه المرحلة أنه مصنع 
لقد  المنظمة،  والفوضى  الخاّقة،  الفوضى 
استطاع اإلعام أن يقنع جماعات بضرورة 
لم يلحظ  لكن  التغيير والّتجديد والتطوير، 
للتعليم  الجماعات  هذه  حاجة  واح��دة  مرة 
والمعرفة، حيث هما القاعدتان األساسيتان 

لكل تغيير وتطوير.
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ي�����ؤّم�����ن اإلع���������ام ث����اث����ة أن���������واع م��ن 
المعلومات:

بالّصحافة  النبأ، المرتبطة  المعلومة –   - 1
المقروءة أو المسموعة.

على  المنتشرة  الخدمة،   – المعلومة   - 2
ن���ط���اق واس������ع، ال س��ي��م��ا م���ع ظ��ه��ور 

اإلنترنت.
المعلومة – المعرفة، المرتبطة بازدهار   - 3

بنوك المعلومات وقواعد البيانات.

الّتواصل
أيًضا ضمن ثاث فئات،  التواصل  يمكن 
بحسب  ومتغيرة  متداخلة  تكون  ما  غالًبا 

أولوية القائمين بالتواصل.
ضمن  مشترك  ه��و  م��ا  تقاسم  يمكن   - 1
التقاسم، أن يأخذ كل  التواصل  آلية 
ب��دور  ويعلم  وم��رك��زه  دوره  متصل 
المتواصلين  ف��ك��ا  وم���رك���زه،  اآلخ���ر 
يعلمان بوضعية بعضهما بعضًا وعلى 

أساس ذلك يكون التواصل.
ال���ت���ب���ادل وه����و ت���ب���ادل ال���رس���ائ���ل أو   - 2

المعلومات لتحقيق هدف معين.
التفاوض  مبدأ  على  القائم  اإلق��ن��اع   - 3

والمحاججة.
بعد  التفاعلّي  التواصل  يحصل  وهكذا، 
اآلخر،  وضعّية  المتواصلين  من  كل  معرفة 
وي��ت��ب��ادالن م���ادة ال��ت��واص��ل ب��ه��دف تحقيق 

اإلقناع، والوصول إلى نتاجات تفاعلّية.

التفاعل االجتماعي
بين شخصين  الرابطة  عدَّ غي روشيه 
العاقة  و«أنها  تفاعلّية  عائقية  راب��ط��ة 
الذي  التفاعل  هي  تحديًدا  أكثر  أو  بينهما 
عملّية  فالتفاعل  عاقتهما«)18(.  عن  ينتج 
اآلخر  معرفة  بنية  إّن  ومتواصلة،  بنائّية 
ويرى  معه،  الفعل  بنية  في  وتستمر  تمتد 
روشيه أّن الفعل مع اآلخر ليس ثمرة من 
اآلخر.  معرفة  من  أكثر  المصادفة،  ثمرات 
اآلخ��ر  معرفة  على  ي��ق��وم  إًذا،  فالتفاعل 
ب��دوره  ويخضع  معه،  الفعلّي  وال��ت��واص��ل 
بداية  إّن  البنائّية.  أو  التنظيم  من  ألنماط 
تكون  شخصين  بين  م��ا  تنشأ  ع��اق��ة  أي 
وبالتالي  لآلخر،  منهما  كل  لمعرفة  بداية 
واح��ِد  كل  أدرك  وكّلما  والتكيف.  التفاعل 
م��ن��ه��م��ا اآلخ����ر ت��ع��م��ق ال��ت��ف��اع��ل وال��ت��ك��ي��ف 
بينهما.  وهذه العاقة التفاعلية ال تكون إال 
من خال االتصال المباشر، إذ ال يمكن ألّي 
بناء  إلى  ت��ؤدي  أن  ُبعد  اتصال عن  عملية 
بالنسبة  أّما  بين شخصين.  تفاعلّية  عاقة 
إلى منهجّية البحث فقد اعُتمد في البحث 
ال��م��ن��ح��ى ال��ت��ح��ل��ي��ل��ّي م��ن خ���ال اس��ت��ق��راء 
م��ج��م��وع��ة م��ن األس���ات���ذة وال��ط��اب  آراء 
 – الخامس  الفرع   – اللبنانية  الجامعة  في 
مقاربة  وف��ق  اآلراء  ه��ذه  وتحليل  صيدا، 
اإلعام ووسائطه  لكلِّ من  سوسيولوجية 
وال��ّت��ف��اع��ل االج��ت��م��اع��ّي وآل��ي��ات��ه، وك��ان��ت 
االستمارة أساسّية في جمع المعطيات، فقد 
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ُأجريت االستمارة مع خمسين أستاًذا في 
الجامعة اللبنانية- الفرع الخامس بمختلف 
على  الحائزين  من  واألساتذة هم  كلياتها، 
التعليم  وي��م��ارس��ون  ال���دك���ت���وراه  ش��ه��ادة 
جميًعا  ف��ه��م  ال��ط��اب،  أّم���ا  الجامعة.  ف��ي 
الجامعة  ال��ّس��ن��ة األول����ى ف��ي  م��ن ط���اب 
وقد  االختصاصات،  مختلف  من  اللبنانّية 
قاعات  داخل  معهم  استمارة  مئة  أجريت 
التيعلى  ال��غ��اي��ة  إل���ى  ب��ال��ن��س��ب��ة  ال����ّدراس����ة. 
االستمارة  تعبئة  فيها  حصل  قد  أساسها 
من أجلها، فهي استبيان آراء مجموعتين 
التعليمّي  الفارق  المتعلمين، مع إظهار  من 
وفارق الخبرة ما بين طاب السنة األولى 
بهدف  وذل��ك  التعليم،  يمارسون  وأساتذة 
م��ع��رف��ة م���دى ف��ع��ال��ي��ة وس���ائ���ط االت��ص��ال 
االجتماعّي  الّتفاعل  عملية  في  الحديثة 
ل����دى ال��ف��ئ��ات ال��م��ت��ع��ل��م��ة، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
باإلعام  واهتماماتهم  اتجاهاتهم  معرفة 
في  االت��ص��ال  ك��ان  لما  والمقروء.  ال��م��رئ��ي 
السابق واقع مباشر، وقد تغّير هذا الواقع 
م��ع ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم ال��ح��اص��ل، فقد كان 
يعرفون  ال��ذي��ن  بين  ال��س��اب��ق  ف��ي  يحصل 
بالّتعارف،  ي��ب��دأون  الذين  بين  أو  بعضهم 
في حين أصبح االتصال اليوم ممكًنا بين 
في  البحث  إشكالّية  تتركز  ل��ذا،  الجميع. 
محاولة توضيح مفهوم االتصال من خال 

والتفاعل،  الّتواصل  مفهوَمي  مع  مقاربته 
أّي الّتواصل الّتفاعلّي.

نحو  البحث على  تنبنّي فرضية  عليه، 
المقارنة بين جيلين مختلفين لجهة العمر 
ولجهة المستوى الّتعليمّي؛ تختلف نوعّية 
جيل  بين  اإلنترنت  شبكات  عبر  االتصال 
ال��ّش��ب��اب، وجيل  فئة  يمّثل  ال��ذي  ال��ط��اب 
تختلف  عمرية  فئة  يمّثل  ال��ذي  األس��ات��ذة 
ا عن سابقتها؛ يؤثر  ا واجتماعيًّ ا وثقافيًّ علميًّ
االتصال في التامذة لجهة بناء العاقات 
ثقافّية  مرجعيات  واعتماد  اإلفتراضّية، 
غير  وه��ي  أي��ًض��ا،  افتراضّية  واجتماعّية 
يتمسكون  ال��ذي��ن  األس��ات��ذة  ل��دى  معهودة 
- وع��ل��ى ال���ّرغ���م م���ن اس��ت��خ��دام��ه��م ل��ه��ذه 

وتقاليده.  مجتمعهم  ب��ع��ادات   - الّشبكات 
وبالتالي سيقود استخدام تقنيات االتصال 
واإلعام من قبل الجيل الجديد إلى بناء 
غريبة  ِقيم  استدماج  على  يقوم  مجتمع 
تتشكل  وعليه  افتراضّي،  هو  ما  كل  نتاج 
ال��ع��اق��ات االج��ت��م��اع��ّي��ة ال��ج��دي��دة وس��ط 
يهدد  نحو  على  جيلين  بين  ح��اد  ص���راع 
والتعاضد  التماسك  ويهدد  المجتمع  بنية 

االجتماعيين.  
الحقلّية  ال��م��ع��ط��ي��ات  إل���ى  بالنسبة  أّم���ا 
المستقاة م��ن إج��اب��ات األس��ات��ذة وال��ط��اب، 

فهي كاآلتي:
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الجدول رقم )1( البرامج التلفزيونية التي يشاهدها األساتذة والطالب

نعم أو ال 
إذا نعم، حدد نوع البرامج 

النسبةطابالنسبةأساتذة
النعمالنعمالنعمالنعم

7 %58 %10587 %38 %195ترفيهية وثقافية
23 %2423 %12سياسية وثقافية

12 %2812 %14كل البرامج

المجموع
455% 90% 10937% 93% 7

50% 100100% 100

الجدول رقم )2( قراءة الصحف وأنواع القراءة

قراءة الصحف
إذا نعم، حدد نوع القراءة

النسبةطابالنسبةأساتذة
النعمالنعمالنعمالنعم

56 %16 %301656 %50 %2515سياسية

27 %627 %3سياسية وفنية

1 %141 %7كل األخبار

المجموع
3515% 70% 304456% 44% 56

50% 100100% 100

ت��وزي��ع   )1( رق���م  ال��ج��دول  معطيات  تظهر 
األساتذة والطاب الذين يشاهدون التلفاز على 
البرامج المحددة في الجدول المذكور، حيث 
يشاهدون  األس��ات��ذة  م��ن   % 38 نسبته  م��ا  تبين 
الّترفيهّية والثقافّية، و24 % يشاهدون  البرامج 
منهم  وال��ث��ق��اف��ّي��ة، و28 %  ال��س��ي��اس��ّي��ة  ال��ب��رام��ج 
نسبة  أن  نجد  بينما  ال��ب��رام��ج،  ك��ّل  يشاهدون 
الّترفيهّية  البرامج  يشاهدون  الذين  الطاب 
والثقافّية، قد بلغت 58 %، و23 % منهم يشاهدون 
وثقافّية، و12 % يشاهدون كل  برامج سياسّية 
بشكل  الطاب  اهتمام  يتبين  عليه،  البرامج. 
وكذلك  والثقافّية،  الترفيهّية  بالبرامج  الفت 

الطاب.  نسبة  من  أق��ل  بنسبة  إّنما  األس��ات��ذة، 
أه��داف  وج���ود  على  المتفاوتة  ال��ّن��س��ب  ت��دل 
أو  األس��ات��ذة  م��ن  أّي  يجمع  ل��م  مشتتة، حيث 
الطاب على مشاهدة معينة، فكانت إجاباتهم 
البرامج، ولعل ذلك يدل  موزعة على مختلف 
وكذلك  بعد.  تتبلور  ل��م  انتقالّية  مرحلة  على 
تدل الّنسب المبينة أعاه إلى أن نسبة الذين 
يشاهدون التلفاز سواء أكانوا أساتذة أو طاًبا 
وسائل  تطور  م��ن  ال��ّرغ��م  على  عالية  ت��زال  ال 
الّشبكة  ف��ي  ال��م��ت��وف��رة  واالت���ص���ال  ال��م��ع��رف��ة 
العنكبوتّية، ويؤشر ذلك إلى الدور الفاعل الذي 

ال تزال تؤديه أجهزة المرئّي والمسموع.
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الجدول رقم )3( استخدام اإلنترنت ونوع االستخدام

استخدام اإلنترنت
نوع االستخدام 

النسبةطابالنسبةأساتذة
النعمالنعمالنعمالنعم

6ألغراض ترفيهية

2

% 12

% 4
16

2

% 16

% 2 29 %5429 %27ألغراض علمية

53 %3053 %15اإلثنان معًا

المجموع
482% 96% 4982% 98% 2

50% 100100% 100

تشير معطيات الجدول رقم )2( إلى أن 70 % 
من األساتذة مهتمون بقراءة األخبار السياسّية 
والفنية المختلفة، إالّ أّن األخبار السياسّية قد 
نالت االهتمام األكبر، حيث بلغت نسبتها 50 %، 
والافت للنظر وجود نسبة مهمة من األساتذة 

الذين ال يقرأون الصحف وقد بلغت 30 %.
من   % 56 ال��ث��ان��ي  المقلب  ف��ي  نجد  بينما 
و44 %  الصحف،  ب��ق��راءة  يهتمون  ال  ال��ط��اب 
األخبار  نالت  وق��د  ب��األخ��ب��ار،  يهتمون  منهم 
واألخبار  قراءاتهم  من   % 16 نسبة  السياسية 
تغّير  إل��ى  النسب  ت��ؤش��ر   ،% 27 نسبة  الفنّية 
واضح لدى الفئات المتعلمة ال سيما الطاب، 
الّسابق كانت كل الحركات والتحركات  ففي 
اهتمام  يظهر  فلم  بامتياز،  طابية  المطلبية 
ال��ط��اب ب��األخ��ب��ار ال��س��ي��اس��ي��ة م���ؤش���ًرا على 
ذلك  يأتي  ل��ذا،  السياسّي.  بالعمل  تاريخهم 
في اطار تبلور دور جديد للطاب وللحركات 
الّشبابّية التي بدورها لم يعد الشأن السياسي 
الحياة  مظاهر  أضحت  فقد  لها،  ا  يوميًّ ا  همًّ
الجديدة أكثر جذًبا لها، األمر الذي يّدل على 

لكنها  واضحة،  غير  وقيم  لعادات  استدماج 
والمجال  البيئة  وليدة  ليست  هي  بالتأكيد 
الثقافيين، ومن هنا نرى بداية تمظهر لمجتمع 
التكاتف  إل��ى  منه  التفكك  إل��ى  أق��رب  جديد 
والتعاضد وذلك باإلشارة إلى فرضية البحث.   
وت��ظ��ه��ر م��ع��ط��ي��ات ال����ج����دول اب���ت���ع���اًدا 
عن  وال��ط��اب  األس��ات��ذة  قبل  م��ن  ملحوًظا 
قراءة الُصحف، ولعل ذلك يعود إلى الّتغير 
أصبح  فقد  الخبر،  نشر  أشكال  في  الطارئ 
هناك الكثير من المواقع اإللكترونية المهتمة 
بنشر مختلف األخبار، وقد يكون ذلك أيًضا 
س��ب��ًب��ا م���ن األس���ب���اب ال��ت��ي دف��ع��ت 30 % من 
الصحف،  قراءة  اإلحجام عن  إلى  األساتذة 
الجيلين  بين  الفرق  نسبة  يقلل  مؤشر  وهو 

ويؤكد اهتمام الجميع بالوسائط الحديثة.
ق��د يعود اإلح��ج��ام ع��ن ق���راءة الصحف 
لهذه  اليومي  القيد  التفلت من  إلى  اليومية 
واتجاهاتها،  األخبار  نمطية  ومن  الصحف، 
ح���ي���ث ل���ك���ل وس���ي���ل���ة إع���ام���ي���ة س��ي��اس��ت��ه��ا 

اإلعامية وجمهورها. 
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شبه   )3( رق���م  ال��ج��دول  معطيات  تظهر 
إج���م���اع ع��ل��ى اس��ت��خ��دام اإلن���ت���رن���ت، حيث 
توزعت االهتمامات على األغراض الّترفيهّية 
ال��ت��رف��ي��ه��ّي��ة م��ن اهتمام  وال��ع��ل��م��ّي��ة، ف��ن��ال��ت 
ال��ط��اب،  اه��ت��م��ام  م��ن  12 % و16 %  األس���ات���ذة 
ونالت العلمية 54 % من اهتمام األساتذة و29 % 

من اهتمام الطاب.
ك���م���ا ت���ظ���ه���ر ن���س���ب ال�����ج�����دول أع����اه 
من  اإلنترنت  باستخدام  الكبير  االهتمام 
أن كا  والافت  األس��ات��ذة  والطاب.  قبل 
باستخدام  اه��ت��م��اًم��ا  يظهرا  ل��م  الطرفين 
لمتابعة  أو  سياسّية  ألغ���راض  اإلن��ت��رن��ت 
األخ��ب��ار وم��ا ش��اب��ه، م��ا ي��ؤش��ر إل��ى ابتعاد 
واألحداث  التطورات  متابعة  عن  ملحوظ 
وذل��ك  اإلن��ت��رن��ت  شبكات  عبر  السياسّية 
ينفي الفرض الذي ورد في تحليل الجدول 
اح��ج��ام  ش��ب��ه  أن  اح��ت��م��ال  )2(، لجهة  رق���م 
األس���ات���ذة وال��ط��اب ع��ن ق����راءة الصحف 
عبر  األخبار  بقراءة  الهتمامهم  يعود  إنما 
معطيات  ي��ؤك��د  وذل���ك  األنترنت.  م��واق��ع 
ال���ج���دول رق���م )2( ال��ت��ي أظ��ه��رت اب��ت��ع��اًدا 
عن  والطاب  األس��ات��ذة  قبل  من  ملحوًظا 
وبحسب  بالتالي،  وه��ي  الصحف،  ق���راءة 
نشرات  تتابع  ال   )3( رقم  الجدول  معطيات 
األخبار عبر الوسائط الحديثة، األمر الذي 
ما  والتفاعل  ال��ّت��واص��ل  ضعف  على  ي��دل 
أمر  وهو  والجمهور،  الّشبكّي  اإلع��ام  بين 
غريب وطارئ على مجتمعنا، حيث كانت 

اليسارّية  وال��ث��ورّي��ة  السياسّية  الحركات 
على  كبير  وبشكل  تعتمد  واليمينّية  منها 
الفئات المتعلمة، وقد أصبحنا اليوم بصدد 
ظاهرة جديدة جديرة باالهتمام والّدرس 
الشأن  ع��ن  المتعلمة  الفئات  ابتعاد  وه��ي 
ال��س��ي��اس��ّي وال��م��ط��ل��ب��ّي، األم���ر ال���ذي يؤشر 
باإليجاب إلى فرضّية البحث التي تمركزت 
التي  الجديدة  العاقات االجتماعّية  حول 
ب��ن��اء مستقبل غير  إل��ى  ب��دوره��ا س��ت��ؤدي 
االجتماعّية،  اللحمة  لجهة  المعالم  واضح 
بين  توافق  شبه  ظهور  هنا  الافت  ولكن 
معالم  تظهر  لم  بحيث  واألساتذة  الطاب 
الصراع لجهة االهتمام بالشأن العام. وعليه 
المستهدفة  الفئة  آراء  تحليل  على  وبناء 
استبطان،  ل��ب��داي��ة  ج��دي��دة  ص���ور  تتبلور 
واستدماج لعادات وقيم جديدة قد يكون 
الحاصل  األس����رّي  التفكك  عليها  ال��دل��ي��ل 
العاقات  وهشاشة  الطاق  حاالت  وكثرة 
اليوم  شباب  بها  يرتبط  التي  االجتماعّية 
بحيث  افتراضية،  بمجملها  تأتي  وال��ت��ي 
ي��ق��ض��ي ش��ب��اب ال���ي���وم ج���ّل وق��ت��ه��م على 
الّشباب  ك��ان  حين  في  اإلنترنت،  شبكات 
الفعلّية  ب��ال��ص��داق��ة  يهتمون  ال��س��اب��ق  ف��ي 
في  األوق��ات  وقضاء  والزمالة،  والصحبة 
الشأن  موضوعات  ونقاش  العامة  األماكن 

العام وأمور أخرى ذات صلة.
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الجدول رقم )4( آلية التواصل مع األصدقاء

النسبةطابالنسبةأساتذة آلية التواصل  مع األصدقاء
20 %3020 %15لقاءات شخصية

27 %2027 %10عبر وسائط االتصال الحديثة

53 %5053 %25اإلثنان معًا

100 %100100 %50المجموع

الجدول رقم )5( آلية التواصل مع األقارب

النسبةطابالنسبةأساتذة آلية التواصل  مع األقارب
49 %5249 %26زيارات خاصة

19 %2219 %11عبر وسائط االتصال الحديثة

32 %2632 %13اإلثنان معًا

100 %100100 %50المجموع

آلية   )4( رق���م  ال���ج���دول  م��ع��ط��ي��ات  ت��ب��ّي��ن 
ال���ت���واص���ل م���ع األص����دق����اء، وق����د ظ��ه��ر أن 
يعتمدون  إّن��م��ا  وال��ط��اب  األس��ات��ذة  أغلبية 
على اللقاءات الّشخصية ووسائط االتصال 
االجتماعّي.  التواصل  عملية  في  الحديثة 
ول��م��ا ك��ان��ت آل���ي���ات ال��ت��واص��ل ف���ي ال��س��اب��ق 
بعض  أو  الّشخصية  اللقاءات  عبر  تحصل 
المراسات، فقد أصبحت في الوقت الحاضر 
والتطور،  ال��ح��داث��ة  يماشي  ب��ات��ج��اٍه  تذهب 

االت��ص��ال دور مهم في  ل��وس��ائ��ط  أص��ب��ح  إذ 
إطار  في  ذل��ك  يأتي  وق��د  التواصل،  عملية 
العاقات  من  جديدة  ألنماط  تمظهر  بداية 
االجتماعي  للتغّير  ي���ؤذن  م��ا  االج��ت��م��اع��ّي��ة، 
ف��ي ع��اق��ات االرت��ب��اط،  ول��ف��وض��ى منتظرة 
وهو ما ستؤول إليه الحياة االجتماعّية بعد 
في  الحداثة  تقنيات  استخدام  استفحال 
مسار الّلهو وبعد عملية التثاقف  السلبي مع 

العالم الخارجي.

أهمّية   )5( رق���م  ال���ج���دول  م��ع��ط��ي��ات  ت��ب��ّي��ن 
التواصل  الحديثة في عملية  االتصال  وسائط 
لم يؤثر في استمرار  ذل��ك  أّن  إال  األق���ارب،  مع 
الزيارات الخاصة لألقارب، إذ ال تزال الّزيارات 
ن��ال��ت عند  األول����ى، فقد  المرتبة  ف��ي  ال��خ��اص��ة 
األساتذة نسبة 52 % وعند الطاب 49 %، مع بروز 
دور مهم لوسائط االتصال الحديثة في عملية 
التواصل. ويعود الّدور المهم إلى استخدام هذه 

العاقة  وإل��ى  المسبقة،  المعرفة  إل��ى  الوسائط 
اإلنسانّية التي تربط ما بين األساتذة وأصدقائهم 
وأقاربهم، وما بين الطاب وأصدقائهم وأقاربهم، 
وذلك يكون مثل تأكيد على أن التفاعل وآلياته 
أّننا  أيًضا  الممكن  ي��زاالن محل اهتمام وم��ن  ال 
بعد  معالمها  تتبلور  لم  انتقالّية  مرحلة  بصدد 
التفاعل  الواضح ما بين  وذلك يرجع لانقسام 

واالتصال، أّي ما بين الواقع والوهم.
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الجدول رقم )6( كفاية وسائط االتصال الحديثة في عملية التفاعل االجتماعي

هل تعتبر أن وسائط االتصال 
النسبةطابالنسبةأساتذة الحديثة كافية في عملية التواصل

9 %149 %7نعم
91 %8691 %43ال

100 %100100 %50المجموع

فقد   )6( رق��م  ال��ج��دول  معطيات  بحسب 
أن وسائط  والطاب  األساتذة  غالبية  َع��ّدت 
االت��ص��ال ال��ح��دي��ث��ة غ��ي��ر ك��اف��ي��ة ف��ي عملية 
التفاعل  أن  يؤكد  ما  االجتماعّي،  التواصل 
اللقاءات  خال  من  إال  يكون  ال  االجتماعّي 
ال��م��ب��اش��رة، وذل���ك م��ا يلحظ ال��ف��رق م��ا بين 
االتصال والتفاعل، فاالتصال عاقة محددة 
خال  من  يكون  التفاعل  بينما  وآل��ة،  بزمان 
عاقة غير مقيدة بآلة أو مادة، إنما يكون من 
خال عاقة إنسانّية تسبقها معرفة متبادلة.

الذين وجدوا في وسائط  بالنسبة إلى  أّما 
االت���ص���ال ال��ح��دي��ث��ة آل���ي���ة ك��اف��ي��ة ل��ل��ت��واص��ل، 
الوقت  تختصر  الوسائط  ه��ذه  أن  ع��دوا  فقد 
والمسافات مًعا، وهي وسيلة عصرية ال بد منها.
وس��ائ��ط  أن  وا  ع����دُّ ال��ذي��ن  إل���ى  بالنسبة 
االت��ص��ال ال��ح��دي��ث��ة غ��ي��ر ك��اف��ي��ة ف��ي عملية 
مع  التفاعل  أّن  على  رك��زوا  فقد  التواصل، 
اآلخرين ال يكون من خال آلة، إّنما من خال 
من حل  تمكن  التي  تلك  المتبادلة،  المعرفة 
القضايا والمشكات العالقة، األمر الذي ينفي 
الفرض الذي يطال كيفية بناء العاقات لدى 
الطاب، كما يؤكد الفرضية القائلة أّن الفئات 
المتعلمة المتمّثلة باألساتذة ال تزال تتمسك 

ذلك  وي��ؤش��ر  وتقاليده.  مجتمعها  ب��ع��ادات 
األساتذة  بين  االختاف  مساحة  ضيق  إلى 
والطاب، كما يؤشر أيضًا إلى وجود دخيل 

جديد إلى حياتنا االجتماعّية.
إن إج��اب��ات ك��ل م��ن األس��ات��ذة وال��ط��اب 
تؤكد أّن العاقات اإلنسانّية التفاعلّية ال تكون 
المباشرة،  وال��ل��ق��اءات  المعرفة  خ��ال  من  إال 
ل��ح��ل م��ا ه��و ش��ائ��ك ف��ي إط��ار  ت��ل��ك الممكنة 
وعليه  المتفاعلين.  المتواصلين  بين  تعاوني 
أو  إخبارية  الحديثة  االتصال  وسائط  تكون 
وسيلة تبادلية بينية يمرر من خالها التحيات 

واألخبار وتحدد عبرها المواعيد.

الحصيلة
بناًء على ما ورد، وبما أن وظيفة اإلعام 
ممكن  ق��در  أكبر  إل��ى  وإيصالها  الرسالة  بث 
اإلع��ام  تقييد  يمكن  ال  فإنه  الجمهور،  م��ن 
بمبدأ التواصل أو التفاعل، فلكل من اإلعام 
ال  واإلع��ام  وأه��داف��ه،  مرتكزاته  والتواصل 
يقوم على مبدأ اإلقناع المتبادل، فهو يرسل 
الرسالة ويهمه إقناع اآلخر لكنه ال يقوم على 
أساس استقبال حجج اآلخر والتفاوض معه 

في سبيل اإلقناع أو اإلقتناع.
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إًذا، فاإلعام له منطلقاته وأهدافه التي 
وأيًضا  ال تلتقي مع مبدأ التواصل التفاعلّي. 
ال يستقبل الجمهور رسائل اإلعام فحسب، 
ورف��ض  الرسائل  ه��ذه  برفض  يقوم  ق��د  ب��ل 
محتواها. وهنا تكون وظيفة اإلعام مقيدة 
في  الحّق  فلألخير  وقيمه،  الجمهور  بعقلية 
رفضها  أو  بها  واالقتناع  الّرسالة  استقبال 
اإلع��ام  بين  ال��ع��اق��ة  تقتصر  وب��ذل��ك  ا.  كليًّ
حيث  ال��م��رس��ل،  أح��ادّي��ة  بعاقة  والجمهور 

الجمهور متلٍق في الغالب.
عندما يرفض الجمهور رسائل اإلعام، فإنه 
يتحول بذلك من دور المتلقي إلى دور الفاعل، 
وغير  مختلف  جمهور  إل��ى  ي��رس��ل  ف��اإلع��ام 
يتحدث  وال  واح���دة،  قيم  بمنظومة  منضبط 
لغة واحدة، وهكذا، يجد اإلعام صعوبة في 
جعل رسالته عالمية، وأن تكون على مستوى 

وعّي الجماهير المختلفة وثقافتها.
اإلعام إًذا؛ خاف التواصل، بل التواصل 

أعقد من اإلعام ألسباب عديدة.
يواجه اإلع��ام مسألة اآلخ��ر، أي مسألة 
يكون  ال  الُمرسل  حيث  اآلخ���ر،  م��ع  العاقة 
وال  يعرفه  ال  وهو  إليه،  بالمرَسل  على صلة 
يعرف قيمه واتجاهاته، في حين ال تشكل 
ال��ت��واص��ل، فا  ف��ي  اآلخ����ر مشكلة  م��س��أل��ة 
من  تواصل  ال  أّي  معرفة،  دون  من  تواصل 
دون عاقة، فالتواصل يقوم بشكل أساسي 
ومن  والمتلقي.  المرِسل  بين  العاقة  على 
األسس الخافّية بين اإلعام والتواصل أن 

اإلعام يقوم على كمٍّ كبير من التقنيات، في 
إذ  الكّم،  ه��ذا  كل  التواصل  يتطلب  ال  حين 
التقاسم،  مبدأ  من خال  ما  زعيم  يستطيع 
أّي م���ن خ���ال م��ع��رف��ت��ه وم��ع��رف��ة م��رك��زه، 
ومكانته أن يتفاعل مع أكبر قدر ممكن من 
مع  يتبادلها  واح��دة  معلومة  عبر  المتلقين 

عدد قليل من المريدين له. 
على  المنطوّية  الجماعة  ق��وة  تكمن  هنا 
بوسائل  بعضها  م��ع  تتفاعل  وال��ت��ي  نفسها، 
خاصة بها لتمكين قوتها، ومكانتها باإلضافة 
إلى منع أي كان من اختراق حدودها. وهكذا، 
التواصل  أم��ا  بالّرسالة،  معني  اإلع��ام  »فإّن 
فمعني بالعاقة، وهذه مسألة أكثر تعقيدًا«)19(. 
وال يكون لوسائل اإلعام القدرات التأثيرّية 

من دون تمويل مناسب ومستمر.
مشبع  ع��ال��م  ف���ي  واض����ح  ال��ت��ح��دي  إّن 
ب���اإلع���ام وال��ت��ق��ن��ي��ات، وي��ف��ت��ق��ر إل���ى ك��ث��رة 
التواصل والتفاعل بين الجماهير المتخالفة، 
اإلع����ام  ل��م��ق��ارب��ة  ال��ّس��ب��ي��ل  ه���و  ك��ي��ف  إًذا، 
والّتواصل على نحو يخدم العيش والّسام 
والحّرّية وحقوق اإلنسان وذلك على الّرغم 
أصبحت  التي  والغيرّيات  االختافات  من 
يتواصل مع  أن  للجمهور  مرئية؟ كيف  كلها 
آخر ويتفاعل معه في ظل حقوق مسلوبة 
وح��ري��ة  ج���ائ���رة  وأن��ظ��م��ة  م��ح��ت��ل��ة  وأراض 
وهو  يتواصل  أن  للجمهور  كيف  ممنوعة؟ 
م��م��ن��وع م���ن ال���ف���ي���زا؟ ك��ي��ف ل��ل��ج��م��اه��ي��ر أن 
بمنظومة  الحدود مقيدة  تزال  تتواصل وال 
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يبث  أن  لإلعام  يسمح  نعم  معقدة؟  دف��اع 
رسائل كونّية وال يسمح للتواصل أن يكون 
العالمّي الجديد يطبق على  ا، فاإلعام  كونيًّ
البث،  ح��ري��ة  يملك  كلها،  الجماهير  ف��ض��اء 
السياسات  مع  بالّتوازي  مناهض،  بث  ومنع 
الجديدة وآحادّية الحكم والسيطرة، وعليه 
أنشئ ألجله وهو  الذي  يجدد اإلعام دوره 
ق����درة على  ال��ح��ك��م م���ن دون  ب���ث رس���ائ���ل 

تحقيق التواصل والتفاعل.
انتشاًرا  والعشرون  الحادي  القرن  يشهد 
واسًعا لإلعام ووسائطه، كما يشهد استعمااًل 
منقطع الّنظير لمختلف تقنيات االتصال. وال 
يؤشر ذلك إلى تفوق أدب الّرسالة على آليات 
العاقة، فالماحظ أّن هناك ثورة كبيرة في 
مايين  قبل  من  الّرفض  أو  القبول  ش��روط 
على  يكونون  ال  الذين  المتباينين،  المتلقين 
هو  فالمتلقّي  المرِسلين.  م��ع  ت��واص��ل  خ��ط 
هدف الرسالة اإلعامّية. وعند وصولها فإّن 
قبولها  انتظار  يتوقف على  للقارات  عبورها 
اإلع��ام  تطور  م��ن  ال��ّرغ��م  وعلى  رفضها.  أو 
وت��ق��ن��ي��ات��ه، ف��إن��ه ال ي����زال م��ق��ي��ًدا ب��أه��داف��ه 
األولى والتي ال تتخطى الرسالة، وال ترقى 
التفاوض  على  القائمة  العاقة  مستوى  إلى 
واإلق���ن���اع وف��ه��م اآلخ����ر، وه���ك���ذا، تتوضح 
وأدب��ي��ات��ه،  وأه��داف��ه  اإلع���ام  بين  المسافة 

وبين التواصل ومنطلقاته وغاياته.
المتلقين  وت��ن��وع  المعطيات  كثافة  إّن 
ي��ج��ع��ان م���ن ال��ت��واص��ل ن��ظ��ري��ة م��ت��ق��دم��ة، 

سرعة  وال  المبثوثة  المعلومات  زي���ادة  ف��ا 
التواصل  ف��ي  زي���ادة  إل��ى  ي��ؤدي��ان  انتقالها 
أو  الجمهور  أو  فالمتلقون  البيني.  والتفاهم 
الشعوب يقاومون المعلومات واألخبار التي 
تزعجهم، ويبتغون تقديم ما لديهم من رؤى 
إلى حقيقة  لم يلتفت اإلعام  إذ  وتطلعات، 
جمهور  »إن  وطموحاته.  وأحامه  الجمهور 
أكثر  الحادي والعشرين يشاهد نفسه  القرن 
ال��ت��اري��خ، فهو  م��ن أي جمهور آخ��ر على م��ر 
الخاصة  ال��رأي  استطاعات  في  نفسه  يرى 
أو  اإلذاعّية  البرامج  وفي  العامة،  بالقضايا 
ا، حيث يقوم  ا حيًّ التلفزيونّية التي تعرض بثًّ
إلبداء  البرامج،  بهذه  باالتصال  المشاهدون 
الرأي أو اإلجابة عن أسئلة، وفي مناقشات 
االستديوهات  إل��ى  يحضر  ال���ذي  الجمهور 
الواقعّية  الّدرامّية  األعمال  وفي  للمشاركة، 
كل  ف��ي  نفسه  ي���رى  فالجمهور  المسلسلة. 
م���ا س���ب���ق، ول��ك��ن��ه ال ي��م��ك��ن��ه ال��ت��ح��ك��م في 
الجمهور  ُيستخدم  م��ا  ودائ��ًم��ا  صورته«)20(. 
المناسبات  مختلف  ففي  اإلع���ام،  قبل  من 
ي��س��ت��ع��ان ب��ه إلن��ج��اح األه�����داف اإلع��ام��ّي��ة 
مباشر،  بشكل  ُيستخدم  لم  وإن  والّدعائّية، 
ف����إّن ال���ّرس���ائ���ل ال��م��وج��ه��ة إل��ي��ه ت��ك��ون غير 
وأحامه،  وتطلعاته  حاجاته  مع  متجانسة 
أو  متنفذين  غ��اي��ات  تحقيق  سبيل  ف��ي  ب��ل 
اإلع��ام  ليعود  اقتصاديين،  أو  سياسيين 
زمن  منذ  وأهدافه  ومنطلقاته  نفسه  مكرًرا 

الفراعنة حتى يومنا هذا.
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وع��ل��ي��ه ن��ض��ع ب��ي��ن أي��دي��ك��م ال��ت��س��اؤالت 
اآلتية:

ه��ل اس��ت��ط��اع اإلع����ام م��ع م��ا يملكه   - 1
عقبات  تذليل  وتقنيات  ق��درات  من 

التواصل بين الشعوب؟
ه���ل اس���ت���ط���اع اإلع������ام وف����ي عصر   - 2
ال���ت���ط���ور وال���ح���داث���ة إن���ت���اج ع��اق��ة 
ت���ف���اوض���ّي���ة إق���ن���اع���ّي���ة ب��ي��ن��ه وب��ي��ن 

الجماهير المتباينة؟
هل استطاع اإلعام وبرسالة واحدة   - 3
الجماهير  أو  الجماعات  قيم  احترام 

المختلفة والمتباينة؟
هل تغير دور اإلعام من مرِسل فقط   - 4

إلى مرِسل ومتلٍق؟
ه��ل اس��ت��ط��اع اإلع���ام إن��ت��اج جمهور   - 5
يستطيع  ال  ج��م��ه��ور  أّي  ب���ه،  خ���اص 

العيش من دون إعام؟
ال��واق��ع ي��دح��ض أدب��ي��ات إرس���ال  أّن  إال 
يستطيع  ال  جمهور  أّي  أّن  ويؤكد  الّرسائل، 
الوقت نفسه  العيش من دون تواصل وفي 

يستطيع االستمرار من دون إعام.
ولإلعام  اإلنسانّية،  نزعته  فللتواصل 
الكونّية  القرية  إّن  البحتة.  التقنّية  نزعته 
وال  اجتماعّية  ليست  ولكنها  تقنّية  حقيقة 
وإذا  مجتمعّية.  وال  س��ي��اس��ّي��ة  وال  ث��ق��اف��ّي��ة 
تسمى  التي  التقنيات  في  البحث  أردن��ا  ما 
ب��وس��ائ��ل االت��ص��ال االج��ت��م��اع��ّي، ف��إّن��ن��ا نجد 
الفرد ككائن مادّي  تقنيات تربط  أّنها مجرد 

تواصل،  وسائل  ليست  وهي  أجمع،  بالعالم 
كما هي ليست وسائل اتصال اجتماعّي.

إّن ما نشهده من كثافة تقنيات وتطبيقات 
هي في الواقع غير موضوعة لخدمة اإلنسان، 
وليست مجانية. العالم الذي نعيشه لم يشهد 
ثمن  يدفع  وال��ف��رد  بالمجان،  واح���دة  خدمة 
العنكبوتية، فضاً عن دفعه تاريخه  الشبكة 
التي  للغرف  انكشافه  خ��ال  من  ومستقبله 

تدير هذه التقنيات وهذه التطبيقات.
يمكنك بسهولة أن تعرف أن فاًنا موجود 
On line أو أّنه غائب منذ وقت محدد بالضبط 

 ،Last seen العنكبوتّية  بالّشبكة  عن االرتباط 
الّناس  قبل  م��ن  ذل��ك  معرفة  يمكن  ك��ان  ف��إذا 
وأعمالنا  أس���رارن���ا  ك��ل  أّن  يعني  ف��ه��ذا  ك��اف��ة، 
في  إّننا  التطبيقات.  ه��ذه  لواضعي  مشكوفة 
الواقع شعوب مكشوفة، وبدأنا نخسر منظومة 
الحماية من خال اهتمامنا واشتغالنا الكبيرين 
بكل جديد من دون النظر إلى واقعنا وحاجاتنا، 
أو العمل على تمتين ثقافتنا من الغزو الغربّي 
وحمايتها من الّشلل، ما جعل من شعوبنا دمية 
بيد الّدول أصحاب المصالح، وما يشهده عالمنا 

العربّي اليوم خير دليل على ذلك.
اإلع��ام  ف��إن  المعرفّية،  الحصيلة  ف��ي 
لتواصل  يؤسس  أن  يستطيع  ال  الحديث 
أو ل��ع��اق��ة ت��ف��اع��ل��ّي��ة م��ع ال��ج��م��ه��ور وس��ط 
ك��ث��رة االت���ج���اه���ات وال��م��ي��ول وال��م��ص��ال��ح 
والتناقضات الموجودة في مجتمعنا، األمر 
كيفّية  إشكالّية جديدة حول  يطرح  الذي 
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ال��ج��م��ه��ور،  وما  م��ع  ب��ن��اء ع��اق��ة تفاعلية 
ب��ن��اء ه��ذه العاقة ف��ي العصر  آل��ي��ات  ه��ي 
شبه  موقف  لحاظ  مع  سيما  ال  الحديث؟ 
قبل  م��ن  وتقنياته  اإلع����ام  ت��ج��اه  م��وح��د 
بشكل  ع��ّب��رت  وال��ت��ي  المستهدفة،  الفئات 

واضح عن الرأي العام.

بداية  إلى  اإلش��ارة  بمكان  األهمّية  ومن 
تمظهر مجتمع جديد مختلف لجهة منظومة 
قيمه وعاداته وتقاليده، وهو مجتمع التباعد 
وهذا  اللحمة  ال  الفرقة  ومجتمع  التقارب  ال 
م��ا ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��وض��وًع��ا ل��ل��دراس��ات 

واألبحاث المستقبلّية.
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o عبر وسائط التواصل اإلجتماعي  ب- 

غير ذلك:  ج- 
آلية التواصل مع األقارب:  .11
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تواريخ في مسيرة تطور اإلعالم ووسائل االتصال

في العام 1438 اخترع غوتنبرغ مكبس الطباعة... وبدأ عصر الصحافة.   )1

في العام 1605 نشات الدوريات الصحفية المتخصصة االولى.     )2
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في العام 1631 اخترعت الصحف كوسائل جماهيرية وكانت صحيفة التايمز Times أول صحيفة.   )3

في العالم 1660 نشات الصحيفة اليومية االولى في العالم وهي صحيفة المانية.   )4

العام 1839 تم اختراع آلة التصوير الفوتغرافية التي حلت محل الرسم اليدوي.   )5

في العام 1876 تم اختراع التلغراف.   )6

7( وفي العام 1894 تم اختراع المذياع. 

 .Lumiere 8( في العام 1895 ولدت آلة صناعة السينما مع االخوة لوميير

9( في العام 1917 استفادت الثورة الروسية من التلغراف لتذيع بياناتها عبره...

والراديو هو اول وسيلة اتصال في التاريخ تستطيع الوصول  10( في العام 1922 تأسست اول اذاعة في العالم واسمها “راديو ال” 

مباشرة الى الجمهور الكبير...
11( في العام 1923 تم اختراع كاميرا الفيديو.

12( في العام 1923 تم اختراع التلفزيون او نافذة العالم كما يسميه خبراء االعام  وتطورت خطوطه الى ان انتشر في العام 1948. 

13(  في العام 1968 اصبح التلفزيون بااللوان..

14( في العام 1951 تم اختراع الكومبيوتر ) الحاسوب (. 

15( في العام 1957 بدأ مشروع البحث المتقدم في وزارة الدفاع االميركية بربط 4 جامعات اميركية ببعضها بشبكة حواسيب لحاجات 

الجيش االميركي. 
في العام 1976 تم اختراع اول هاتف نقال..وبلغ تطوره  في الوقت الراهن الى حد ان يزود بكاميرات تصوير بنقاء الكاميرات   )16

المعلوماتية  الخدمات  من  والعديد   SMS النصية  الرسائل  واستقبال  وإرس��ال  االنترنت  مع شبكات  التواصل  ويمكنه  الرقمية 
واالعامية، وهو ما استفادت منه الحركات الشبابية الجديدة. 
17( في العام 1980 بدأ االنترنت باالنتشار كوسيلة اعام جماهيرية.  

18(  في العام 1982 ارسلت اول رسالة بريد الكتروني Email  على الشبكة.  

الرسوم والنصوص  التي تسمح بنقل   Web الويب   الكومبيوتر  المسماة بلغة  العالمية  في العام 1989 تم والدة شبكة االنترنت   )19

والصور والبيانات عبر شاشة الكومبيوتر من خال  شبكات الهاتف ويستطيع أي مشترك موصول الى الخادم االستفادة منها،  
وتكون اما على الخط مباشرة او عبر االقراص الصلبة. 

20( في العام 1993 نشات اول صحيفة الكترونية على شبكة االنترنت... 

21(  في العام 1995 دخل موقع Classmate كاول شبكة اجتماعية انترنتية. 

 .Face book 22(  في العام 2002 انتشرت الشبكات االجتماعّية خاصة

23( في العام 2006 دخل موقع Twitter ومواقع استقبال وعرض الفيديو YouTube وحازت على االقبال الجماهيري.


