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 مقدمة املركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات 

اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها، 

وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات 

أساسية يف فضاء التفكري املعارص. 

برامجية  الهيئة املرشفة خارطة  الهدف وضعت  إىل هذا  وسعياً 

وتداوالً  حضوراً  األكرث  واملفاهيم  باملصطلحات  للعناية  شاملة 

وعلم  الفلسفة،  حقول  يف  سيام  وال  اإلنسانية،  العلوم  يف  وتأثرياً 

وتاريخ  واالقتصاد  الدين  وفلسفة  السيايس،  والفكر  اإلجتامع، 

الحضارات. 

عىل  إجاملها  فيمكن  املعريف  املرشوع  هذا  من  الغاية  أما 

النحوالتايل:

وتنمية  تشكيل  يف  املركزية  وأهميتها  باملفاهيم  الوعي  أوالً: 

املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتايل التعامل 

النظريات  معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرف عىل 

واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة. 

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أويجري تفسريها عىل خالف املراد 
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منها. ال سيام وأن كثرياً من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب 

الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية. 

ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام 

الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار 

سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات 

العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة. 

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابعاً: 

الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضالً  العلمية،  استخداماته  ومجال  اإلصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقاً  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

أن  المركز عىل  حرص  فقد  املرشوع  لهذا  والتحكيمي  واملنهجي 

يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي.

***
تتناول هذه الحلقة يف سلسلة "مصطلحات معارصة" مفهوم امليديا ويعرض 

نشأته  عن  فضالً  االستخدام،  وطرائق  واملعنوية  االصطالحية  دالالته  يف  له 

التاريخية وعالقته باإلعالم الكالسييك.

تربز أهمّية هذه الدراسة يف أنها تلقي الضوء عىل املقدمات التي أسست 

التي ولّدتها  بثورة املعلوماتية واآلثار االجتامعية والسياسية والثقافية  ملا ُسمي 

عىل اتجاهات الحضارة العاملية املعارصة.

والله ويل التوفيق



              متهيد

مع ختام القرن العرشين، إنتقل العامل الحديث إىل زمن جديد 

اصطُلح عىل تسميته بـ »زمن العوملة«. وقد ساد مناخ ثقايف عارم 

الحواجز  تعد  مل  كونية  قرية  إىل  العامل  تحول  الطاغي:  عنوانه 

التقليدية للمجتمعات وال الحدود الجغرافية للدول تشكل عائقاً أمام 

التواصل بني مواطنيها. لكن العامل األسايس الذي يقف وراء هذه 

النقلة الكربى التي شهدتها الحضارة املعارصة هو ثورة االتصاالت 

التي  سُميت اختصاراً وتكثيفاً بـ »ثورة امليديا«. 

وإذا كان لكل زمان ظواهره غري العادية فال ريب أن امليديا هي 

ظاهرة استثنائية تحمل الكثري من امليزات والخصائص التي تخترص 

وال  بدونها،  فّعال  تواصل  يقوم  فال  آن.  يف  واملكان  الزمان  أمداء 

تُرسم سياسات أو تُبنى اقتصادات وحتى أن تنشب حروب وثورات 

والصوت  الصورة  تقنيات  عليها  تُلِق  مل  إن  االجتامعي  للتغيري 

ملساتها األثريية، ومتدها مبا ينبغي لها أن تبلغه من غايات.

إنها امليديا، ذلك التعبري السهل اللفظ، املمتنع االستيعاب إن 

مل نسرب به غور الحياة بأدق تفاصيلها. بل هي كام وصفها الخرباء 

من صناديق  خاٍل  العامل شبه  التي جعلت  العنكبوتية  الشبكة  تلك 

البحر  كأمواج  اللغات  بكل  تتدفق  املعلومات  وأصبحت  األرسار، 

يف كل أنحاء املعمورة. 
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هذا  ينطلق  امليديا  لظاهرة  واملكثفة  اإلجاملية  النظرة  هذه  من 

البحث  لييضء فضاء أثريياً رحباً، يعرض إىل تطوره عىل مر التاريخ، 

كام  واملعرفية.  واالصطالحية  اللغوية  بجوانبه  مفهومه  ويستوضح 

ينظر يف األسباب التي جعلت امليديا أمرباطورية للسيطرة الناعمة 

عىل املجتمعات والدول، وصوالً إىل زمن بات الفرد فيه قادراً عىل 

صناعة عامله املعلومايت الخاص يُنشئه أنَّ شاء ومتى أراد.

يتوزع هذا البحث عىل اربعة فصول وخامتة نقدية:

- الفصل األول: جاء بعنوان مفهوم امليديا، وقد جرى فيه تحليل 

الداللة اللغوية واالصطالحية ، وعلم اإلعالم )امليديولوجي(، حيث 

االنتاج  الخطي،  االنتاج  هي:  ميديولوجية  عصور  ثالثة  تحديد  تم 

املطبوع، واالنتاج السمعي ـ البرصي، كام تطرَّق إىل أنواع امليديا، 

وعالقتها بثورة االتصاالت، والنظام املنهجي لعملها، ومستوياتها، 

وتحديد مفهومي وسائل اإلعالم ووسائط اإلعالم. 

واإلعالم  امليديا  بني  الوظيفية  الفروق  يبنّي  الثاين:  الفصل   -

وصفاته،  ووظيفته،  اإلعالم،  تاريخ  إىل  عودة  وفيه  الكالسييك، 

املعارصة  الظروف  إىل  ينتقل  ثم  القدمية،  الحضارات  وموقعه يف 

األقامر  ودور  التلفزيون،  وأنواع  التفاعيل،  اإلعالم  إىل  ليشري 

الصناعية، والهواتف الذكية، واملدّونات اإللكرتونية، كام يتناول أبرز 

النظريات املتعلقة بامليديا، عىل املستويات السياسية واألخالقية.

اإلجتامعي  التواصل  مواقع  ظاهرة  يتناول  الثالث:  الفصل   -

)social media(، وتحليل رموزها ووظائفها ومخاطرها، مع جولة 
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الحكومات  وتزاحم  تأسيسه،  من  املغزى  وتبيان  موقع،  كل  عىل 

من  لها  ملا  املواقع،  هذه  متلّك  عىل  العاملية  الرشكات  وكربيات 

ي  سمِّ ما  نطاق  يف  أرباح  من  تدرّه  وما  الحياة،  سريورة  يف  تأثري 

بأمرباطوريات املال اإلعالمية.

- الفصل الرابع: وهو بعنوان »امليديا والسياسة«، وييضء عىل 

دور امليديا يف خدمة املصالح السياسية، والنظريات املعتمدة يف 

الفضائية،  التلفزة  وتأثري  اإلعالمية،  الرتهيب  وثقافة  املجال،  هذا 

والتحول من امليديولوجيا إىل األيديدولوجيا.

- الخامتة النقدية، جاءت تحت عنوان »نقد امليديا ـ استعامر 

الصورة والصوت«، ويف سياقها توضيح للكيفية التي استثمرت فيها 

الدول الكربى تقنيات الصورة والصوت يف السيطرة عىل مقدرات 

السياسية  الحياة  مناحي  مبختلف  والتحكم  والشعوب،  الدول 

فعلته  ما  املثال،  سبيل  عىل  سيام،  وال  واالجتامعية،  واالقتصادية 

الوجه  بجالء  يتّضح  حيث  الغرب  يف  اإلعالمية  األمرباطوريات 

اإلعالمي لالستعامر املعارص.

والله املوفِّق

خرض ا. حيدر





الفصل األول

بنية المفهوم 



   املبحث األول:

الداللة اللغويَّة واالصطالحية:

 شـاعت كلمـة ميديـا )Media( بزخم الفـت يف الثقافة العاملية 

املعـارصة. وقـد حفلـت السـنوات األخـرية مـن القـرن العرشيـن 

وبدايـات القـرن الجـاري بهـذه الكلمـة حتـى بـدت إحـدى أبـرز 

ة عـن العـامل الجديـد الذي بـدأ بالتشـكُّل يف ما  الكلـامت املعـربِّ

ي  ُعـرف بـ«عـرص العوملـة«. إالَّ أن كتابـات الباحثـني حول ما سـمِّ

بــ »امليديا الجديدة«، أشـارت إىل أن املصطلحـات التي تتداولها 

دراسـات االتصـال عربيـاً، هـي مصطلحـات وافـدة عـىل اللغـة 

العربيـة، وتشـكلت يف سـياقات معرفيـة وثقافية مختلفة. وحسـب 

هـذه الكتابـات، فـإن مصطلـح »اإلعـالم الجديـد« ليـس ترجمـة 

للمصطلـح اإلنكليـزي  )New media(، أو املصطلـح الفرنـي 

)Nouveaux Media(، فالعـامل املعـارص الـذي دخـل بقـوة غـري 

مسـبوقة يف ثـورة اإلتصـاالت ميتلئ بكـمٍّ هائل مـن املصطلحات 

واملفاهيـم املتداخلة واملركبة، وال سـيام تلك التـي تُعنى بامليديا 

ى بـ»ثـورة اإلتصـاالت«. فـإذا مل يكـن هنـاك اختـالف  أو مـا يسـمَّ

يف ترجمـة كلمـة )New(، رغـم أنها تعبـري غري محايـد وذو حمولة 

 .)Media( ثقافيـة، فإن كلمة اإلعالم ليسـت الحـل األمثل لرتجمـة

وسـبب ذلـك، أن مصطلـح اإلعـالم يرتبـط مبؤسسـات )التلفـزة 

يف  وظيفتهـا  تتمثـل  املؤسسـات  وهـذه  والصحافـة(،  واإلذاعـة 
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إنتـاج مضامـني موجهـة للجمهـور، بينام تحيـل التقنيـات الحديثة 

تقـوم  التـي  الرقميـة كالحاسـوب والهاتـف  التقنيـة  الوسـائل  إىل 

بعمليـات التوصيـل والنقـل والتواصـل. ذلـك عـىل الرغـم من أن 

هـذه التقنيـات باتـت تؤدي وظيفـة الصحيفـة والتلفزيـون واإلذاعة 

والكتـاب معـاً، مـا أدى إىل تداخـل واندمـاج بـني وسـائل اإلعالم 

وظائفهـام  تنـوع  إىل  أدى  كـام  الحديثـة،  والتقنيـة  الكالسـيكية 

وتنافسـهام وتفاعلهـام)1(.

غري أن »امليديا الجديدة« التي برزت بقوة هائلة يف زمن العوملة، 

ال ميكن اختزالها يف عملية إدماج وإدراج للتقنية يف العملية التواصلية 

واإلعالمية، بل هي تدمج األنظمة التقنية )أجهزة االستقبال الرقمي 

واألنشطة  السياسية،  والحمالت  )األرسة  االجتامعية  والرتتيبات 

الدينية(. كام أنها مل تنشأ من فراغ، وهي كذلك ليست وليدة قطيعة 

جذرية ومطلقة تفصل بني تراث ثقايف غابر مرشح لالندثار، ووضع 

راهن يقوم عىل التجديد الجذري.. وإمنا هي حركة للجمع والتوفيق 

والتجاوز يف آن واحد)2(.

يف »قاموس امليديا املفيد« الذي نرش تحت إدارة »فرنسيس بال« 

ورد تعريف لـ »امليديا« بأنها »تقنية يستخدمها فرد أو جامعة ليبلّغوا 

فرداً آخر أو جامعة أخرى عرب لقاء غري مبارش وعىل مسافة معينة«. 

الشديد  الضيِّق والتعريف  التعريف  تتأرجح كلمة »ميديا« بني  و»إذ 

ـ  والسياقات  واالشكال  االبستمولوجيا  الجديدة:  امليديا  ـ  الحاممي  1-الصادق 

املنشورات الجامعية ـ اإلمارات العربية املتحدة ـ الطبعة األوىل 2012 ـ ص 31.

2-املصدر نفسه ـ ص 32.
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االتساع، فذلك ألنها تحيل إىل حقائق متاميزة غالباً، ولكن ليست 

مرتبطة ببعضها البعض دامئاً: فهي تكون إما تقنية أو استخداماً أو 

جمهوراً أو مؤسسة أو يف النهاية نوعاً أو شكالً من التعبري«)1(.

املعارص  اإلعالم  علم  يف  الباحثون  يوضح  نفسه،  املجال  يف 

الثالثة  العقود  خالل  شاعت  التي  الجديد«،  »اإلعالم  عبارة  أن 

املختلفة  بروافده  التقليدي،  اإلعالم  انتقال  نتيجة  جاءت  املاضية 

املكتوبة واملسموعة واملرئية، إىل مرحلة جديدة من مراحل تطوره، 

بحكم الطفرة التكنولوجية التي طالت ميادين اإلعالم واملعلومات 

شبكة  مقدمتها  ويف  الرقمية،  الشبكات  وانفجار  كافة،  واالتصال 

اإلنرتنت، كذلك القنوات الفضائية التي تبث عبر األقامر الصناعية، 

بالحواسيب،  وامللتقطة  البرصية،  األلياف  كوابل  تكنولوجيا  أو 

وبالهواتف النقالة. لذلك، فإن التسمية تستحرض البعد التكنولوجي، 

أن  التحديد. يضاف إىل ذلك،  اإلنرتنت عىل وجه  تقنية  خصوصاً 

اإلعالم الجديد يجري تعريفه عىل أنه تسخري التكنولوجيا يف نرش 

وسائل  دمج  عملية  خالل  من  واملعارف  واملعلومات  األخبار 

العاملية  املعلومات  وشبكة  الرقمية  األدوات  مع  القدمية  اإلعالم 

مبا يحقق االتصال التفاعيل بني املرِسل واملستقِبل برسعة فائقة، 

التي  االجتامعية  الشبكات  اإلنرتنت ومواقع  تكنولوجيا  عبر  وذلك 

تستخدم تقنية الويب)2(. 

1-Definition of Media -http://www.dictionary.com/browse/media.

2-حسن الوز ـ اإلعالم.. أدوار وامرباطوريات ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق- 2012 ـ 

ص 14.
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 امليديولوجيا أو علم اإلعالم

مل يولد مصطلح »امليديا« مع الطفرة الكربى لثورة اإلتصاالت 

العرشين، والتي عرفت بعرص  القرن  نهاية  العامل يف  التي عارصها 

املصطلح  لتداول  األوىل  البدايات  أن  القول  ونستطيع  العوملة. 

الثقايف  النقاش  خالل  من  العرشين  القرن  سبعينيات  يف  بدأت 

الذي جرى يف أوروبا، ويف فرنسا عىل وجه الخصوص، يف ذلك 

الحني. وقد شاع آنذاك مصطلح »امليديولوجيا« للتعبري عن الوسائل 

اإلعالمية التي تحوِّل األفكار إىل أحداث. واملقصود بامليديولوجيا 

النظرية  تلك  اإلعالمية، هي  الوسائط  علم  أو   ،)La médiologie(

التي تعنى بالوسائط التقنية واآللية واملؤسساتية التي يشغلها الفعل 

الثقايف. وقد ظهر املصطلح أول مرة سنة 1979م، مع جهود املفكر 

الفرني ريجيس دوبريه )Régis Debray( )1940م( التي أوردها يف 

كتابه )السلطة الثقافية يف فرنسا()1(. وهو يعني بنوع خاص الوسيط 

هذا  إىل  واستناداً  مادية.  قوة  إىل  الفكرة  تتحول  بواسطته  الذي 

 )Medio( الوسيط  : التعريف الكيل يتكون املصطلح من كلمتني 

أما  املعلومات.  من  رمزي  ماهو  كل  ونرش  نقل  وسائل  مجموع 

الالحقة »علم« )Logie( فدالَّة عىل االختصاص. 

مع ذلك، ليست الوسائطية )وهو االسم الذي خص به ريجيس 

دوبري »نظريته«( بحثاً يف الصورة حرصاً، وال يف السمعي البرصي 

أو الوسائط الجامهريية اإلعالمية فحسب. إنها بحث يف الوساطات 

1-Régis Debray، Le pouvoir intellectuel en France، Ramsay، Paris 1979.

pp. 107.
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التي تتكفل بإرسال وتناقل وتواتر املعلومات والكائنات والحاالت 

املادية والذهنية. وهي بهذا املعنى ليست تصوراً فكرياً يف التواصل 

بلغة  )ساكرونية  حالة  التواصل  أن  ذلك  لغوي،  غري  أم  كان  لغوياً 

اللسانيني(، يف حني أن االرساالت والتناقالت والتواترات قد تأخذ 

البعدين معاً: الزمني والتاريخي. لهذا يلح ريجيس دوبري عىل هذا 

( وال  علمياً)  نظرية وال مبحثاً  ليست  الوسائطية  أن  املنحى معترباً 

منهجاً للدراسة، إنها يف الحقيقة حقل للتفكري تتقاطع فيه املناهج 

وتتواشج فيه املعطيات)1(.

الحياة  ملعطيات  جديداً  منظوراً  الوسائطية  تغدو  املعنى  بهذا 

له.  منهجياً  مركزاً  بالوساطات  االهتامم  تراكم  من  يتخذ  والوجود، 

سابقني  وسائطيني  عىل  العاملي  الفكر  تاريخ  يف  نعرث  أن  وميكن 

اهتموا  الذين  املفكرين  كل  أن  ذلك  املصطلح،  والدة  عىل 

بالعالقات واالنتقاالت قد ساهموا بهذا القدر أو ذاك يف منح قيمة 

فإنه من املنتظر أن يكون  الوسائطية كذلك،  للوسائط. وإذا كانت 

تطورها رهيناً بنامء الدراسات املهتمة بالوساطات) (، سواء كانت 

طابع  ذات  كانت  أم  كاللغة،  مفاهيمي  طابع  ذات  الوساطات  تلك 

أن هذا  أو غريها. والحقيقة   القطار  أو  الدراجة  أو  مادي كالصورة 

االهتامم بالوسيط ) ( إن مل يكن وليد اليوم، فهو مع ذلك ظل توجهاً 

انتظار  أو فلسفياً. وقد كان من الالزم  فكرياً  أكرث منه تصوراً  فكرياً 

أواخر هذا القرن يك يتبلور هذا االهتامم ويتخذ يف اآلن نفسه منحى 

فريد  ترجمة:  وموتها«-  الصور  »حياة  دوبريه  ريجيس  لكتاب  املرتجم  مقدمة  1-راجع 

الزاهي ـ دار أفريقيا الرشق ـ بريوت -2002 ص 6-5.
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تنظريياً. لذلك، مل يلبث الوسائطيون الفرنسيون أن تجمعوا يف إطار 

ملفات  ذات  متميزة  مجلة  تصدر  الوسائطية  يف  متخصصة  جمعية 

جديدة كل الجدة عن القضايا الوسائطية. وقد عملت هذه املجلة 

الطابع  من  وانتزاعها  أوسع،  بعداً  الوسائطية  املامرسة  منح  عىل 

النظري التحلييل للزج بها يف غامر االكتشاف والبحث)1(.

وفقاً لهذه اآلليات، تقوم التصاوير الرقمية الجديدة بإنتاج معرفة 

والتصوير  واملكروسكوب  املسبار  فبعد  إلغرائها.  حّد  ال  وسلطة 

من  هائل  بشكل  لتوسع  املعلومية  املعالجات  جاءت  باألشعة، 

عرب  أبنيتنا  ومن  وأمراضها،  األعضاء  ويف  املسافات  يف  تحكمنا 

التصاميم والرسوم، ومن فرضياتنا الفكرية نفسها، وذلك بتمكيننا من 

الرتجمة البرصية للنامذج النظرية املجردة. فأجهزة الرؤية الجديدة، 

التدخل  متكننا، عرب مضاعفة معلوماتنا، من مضاعفة قدراتنا عىل 

اآلن  من  غدونا  وألننا  الكون.  مع  تواصلنا  ومساحة  محيطنا  يف 

بإمكاننا  غدا  فقد   )Omniscope( متكاملة  برؤية  مجهزين  فصاعداً 

اكتشاف ما يتجاوز مدانا من دون أن نرتاده، وبرمجة املستقبل قبل 

الوصول إليه. يصل املكروسكوب اآلن إىل 1/10000 من املليمرت، 

أقامر  عرب  العوامل  من  الكثري  ربحت  قد  الكربى  املسابر  أن  كام 

الرصد االصطناعية)2(.

يف السابق، جاءت األشعة السينية، واألشعة ما تحت الحمراء، 

أما  للمريئ.  األثريية  املسافات  تجاوز  إىل  لتدفعنا  غاما  وأشعة 

1-ريجيس دوبريه ـ حياة الصورة وموتها ـ املصدر نفسه ـ ص 297.

2-املصدر نفسه ـ ص 298.
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سائق  مكَّنت  فقد  الحرارية  والكامريات  اإللكرتونية  املبصارات 

الدبابة وربان الطائرة ومستعمل مدافع البازوكا من الرؤية ليالً، فيام 

وباألصوات  بالصدى  األشعة  مكَّنت  كام  الخفاء.  يف  هم  يظلون 

أبعاده  أو إىل حوض برشي يف  الجمجمة  إىل  النظر  من  القصوى 

الطبي.  التشخيص  يف  واللمس  السمع  تعوِّض  الرؤية  إن  الثالثة. 

اخرتاق  من  املغناطيي  الرجع  عىل  املعتمدة  التصاوير  ومتكن 

ما  االنعكاسية  األشعة  أن  كام  واألعصاب.  والخاليا  األنسجة 

تحت الحمراء تخرتق، بواسطة  كامريا فيديكون، املواد األصلب. 

عرب  بها  واإلمساك  األشياء  تصوير  النيوترونية  الصورة  وتستطيع 

اآليل يف  التحكم  من  الرقمية  الصورة  املعدنية، كام متكن  املواد 

الروبوتات. ومثة الصورة املكربة امللتقطة عرب األقامر اإلصطناعية 

من دائرة علوها 800 كيلومرت، وهي صورة ذات دقة عالية وتسرب،عن 

املجلدات  أو  الرمال  وتقدم  األنهار  فيضانات  ثاليث،  وببعد  بعد 

والهيكل الجيولوجي لألرض والرتسبات البحرية يف األنهار الكربى، 

 )Panchromatique( الكلية  باأِللوان  معالجتها  تتم  الصور  وهذه 

شانجو  العامل  إن   بل   .)multispectral( املتعددة  بالشبحيات  أو 

يؤكد لنا أنه مل يعد أبداً رضباً من الطوباوية تصور قدرة الكامريات 

ذات البوزيرتون عىل إظهار صورة األشياء الذهنية عىل الشاشة يف 

يوم من األيام. وقد كانت املهمة الرسمية التي قام بها ميشيل سري، 

واملتمثلة يف إعادة بناء املجتمع الرتبوي عرب التعليم عن بُعد، يف 

داخل  املعارف  توزيع  بجعل  املعلوماتية  الوسائل  صياغة  أصل 

منيتيل.  شاشة  عىل  املجموعة  دماغ  إنه  مرئية:  ما  برشية  مجموعة 
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لكن، هل هذه التطورات التقنية بدون مقابل؟ »ليس مثة من يشء 

الخارج  نحو  املوجهة  الفعالية  من  الفائض  هذا  فثمن  باملجان«. 

تم  السنني،  عرشات  منذ  الداخل.  يف  رمزية  عاهة  خلق  يف  يكمن 

دفع مثن التوسع يف الفضاءات القابلة للمالحظة واملراقبة باالقتطاع 

من أرايض اليوتوبيا. فحني كان شبح اإلشعاع اإللكرتوين محصوراً 

يف النور الذي تراه شبكية العني، كان الالَّمريئ ميلك واقعية النهائية 

كتابة  نظام  ألي  )ميكن  واألخوة  واملساواة  الحرية  مثالً  الكرب. 

تصويرية ترميزها فيام سيعجز أي ميكروسكوب إلكرتوين عن جعلنا 

نراها مبارشة()1(.

بعد كتابه السابق الذكر تابع دوبريه نشاطه االبستمولوجي حول 

مفهوم امليديا. وبعد كتابه )محارضات يف امليديولوجيا العامة( الذي 

ظهر سنة 1991م أول كتاب يعرِّف بالدرس الوسائطي للميديا)2(. بيد 

أن هذا الكتاب يعتمد عىل مجموعة من الخلفيات املعرفية التي تحيل 

عىل كتابات عدد من كبار املفكرين واألدباء األوروبيني أمثال: فيكتور 

 ،)Walter Benjamin( بنجامني  ووالرت   ،)3()Victor Hugo( هيجو 

 Marshall( ماكلوهان  ومارشال   ،)Paul Valéry( فالريي  وبول 

لوروا  وأندري   ،)Walter J. Ong( أونج  ووالرت   ،)McLuhan

1-نفسه ـ ص 299.

2-Régis Debray، Cours de médiologie générale. Bibliothèque des 

Idées، 1991، 395p ; Manifeste médiologique. Gallimard، 1994، 220p ; 

Introduction à la médiologie. PUF، Collection Premier Cycle، 2000 ; Vie 

et mort de l’image، une histoire du regard en Occident، Gallimard، 1992.

3-Victor Hugo، Notre-Dame de Paris، Livre V، chap. 2 )» La presse tuera 

l’Église… L’imprimerie tuera l’architecture «(.
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 Gilbert( سيموندون  وجيلبري   ،)André Leroi-Gourhan( غوران 

وبرينار   ،)François Dagognet،( داغونيي  وفرانسوا   ،)Simondon

وجاك   ،)Pierre Lévy( ليفي  وبيري   ،)Bernard Stiegler( شتايغلر 

ريجيس  كتابات  أهم  نرشت  وقد   ...)Jacques Derrida.( ديريدا 

 Cahiers de  / امليديولوجيا  )دفاتر  يف  امليديولوجيا  حول  دوبريه 

/ )ميديوم  الوسيط  ومجلة  1996و2004م،  بني  ما   )médiologie

MediuM( سنة 2005م، ومازالت مستمرة إىل يومنا هذا. 

ومن هنا، فامليديولوجيا هي عبارة عن نظرية علمية تجمع بني 

يهتم  الوسائط. وبالتايل،  الكلمة عىل علم  الثقافة والتقنية. وتحيل 

هذا العلم مبختلف الوسائط التي تعنى بنقل الرسائل من ذات إىل 

أخرى، إنها من ذات إىل آلة، أو من آلة إىل أخرى.أي: تدرس وسائل 

واألدب  عامة،  بصفة  الثقافة  عليها  تعتمد  التي  واإلعالم  اإلتصال 

العالمات  يفكك  أن  العلم  هذا  يحاول  ثم،  ومن  خاصة.  بصفة 

الرمزية والسيميائية يف سياقها الزماين واملكاين والفني والجاميل 

والبرصي. وليس هذا العلم مستقالً، بل يتكئ عىل الفلسفة، وعلوم 

اإلعالم، ونظريات التواصل)1(.

األكوان  مفهوم  مثل:  عدة،  مفاهيم  إىل  امليديولوجيا  تستند 

الذي يهتم بدراسة مجموعة من   )Les médiasphères( الوسائطية

زمنية  فرتة  يف  الثقافة  عليها  تشتغل  التي  والتواصل  اإلرسال  أنظمة 

محددة.ويعني هذا أن الكون الوسائطي يحدد املكان الذي يحرض فيه 

1-جميل حمداوي ـ املقاربة الوسائطية )L’approche médiologique( ـ بحث خاص 

يف إطار محارضات جامعية- الرباط- اململكة املغربية 2016.
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البعد التقني إىل جوار البعد الرمزي والفني والجاميل. ومن هنا، ميكن 

الحديث عن الكون اللغوي )la logosphère( الذي يعنى بالوسيط 

الشفوي، والكون الكتايب )la graphosphère( الذي يهتم بالوسيط 

ى أيضاً  الكتايب أو الطباعي أو البرصي، والكون القريص، أو ما يسمَّ

التقنية  الذاكرة  فعل  إىل  ويستند   ،)la vidéosphère( الفيديو  بكون 

كالصور، والفيديو...؛ والكون الشبيك أو الكون املتشعب واملرتابط 

)l’hypersphère( الذي يقوم عىل الشبكات الرقمية. وهكذا تخضع 

هذه األكوان الوسائطية املختلفة ملنطق التتابع يف الزمان من جهة، 

وملنطق الربمجة من جهة أخرى. ولكن ال يصيبها العدم، بل تحرض 

وتغيب بحسب رغبة املشغل وميوله الشعورية والالَّشعورية.

نظرية  عن  الحديث  إىل  سبَّاقاً  دوبريه  ريجيس  يكون  وبهذا، 

العوامل املمكنة من الوجهة اإلعالمية أو الوسائطية أو امليديولوجية. 

عواملها  وتعدد   ، الرقمية  الوسائط  بتعدد  قوله  ذلك  عىل  والدليل 

االفرتاضية واإلعالمية والوسائطية. من جانب آخر تستند الوسائطية 

إىل وجهني أساسيني: الوجه التقني ، والوجه التنظيمي أو السيايس 

واألدوات  الوسائل  كل  األول  الوجه  ويضم  املؤسسايت.  أو 

واملستندات )الكتاب، الطريق، الدراجة...(. يف حني يقوم الوجه 

)الربيد،  ورشعي  قانوين  هو  وما  واألمكنة  املؤسسات  عىل  الثاين 

يعني  ال  ذلك،  كل  مع  الدينية...(.  املؤسسة  املدرسة،  املكتبة، 

األمر أن امليديولوجيا خاضعة للحتمية التكنولوجية، بل تهتم مباهو 

.)1()L’effet-jogging( ثقايف أكرث مامهو تقني وآيل

1-املصدر نفسه.
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وتقوم املقاربة امليديولوجية أو الوسائطية عىل دراسة الثقافة عىل 

املستوى الكيل )الدين، والفن، والسياسة، واللغة(، وعىل املستوى 

اليومي )املواد، والوسائل، واالستعامالت...(، مع تحديد امللفات 

دفاتر  اقرتحتها  التي   )Les dossiers thématiques( املوضوعاتية 

الطريق، والورق، والدراجة،  الوسيط، مثل:  أو مجلة  امليديولوجيا 

والحركة، والنقود، والحدود؛ أو الربط بني التقنية والثقافة، بالتوقف 

وفكرة  اإلنارة،  ووسائل  الرمزية  واإلضاءة  والشبكات،  الوطن  عند 

التضحية واألجيال التكنولوجية، واإلرهاب وتقنية الفرجة.

وبالطبع مل يقترص االهتامم مبفاهيم امليديولوجيا عىل ما قدمه 

ريجيس دوبريه من نظريات تأسيسية، فهناك مجموعة من الباحثني 

اهتموا بها، مثل: دانييل بونيو)Daniel Bougnoux()1(، ولوي مريزو 

Catherine Bertho-(وكاترين بريتو الفونري ،)Louise Merzeau(

 ،)3()Pierre-Marc de Biasi(دوبيازي مارك  وبيري   ،)2()Lavenir

هويث  برينار  وفرانسوا   ،)4()Monique Sicard(سيكار ومونيك 

 Françoise(جايار وفرانسواز   ،)François-Bernard Huyghe(

1-coordinateur des Cahiers de médiologie n°1 » La Querelle du spectacle « 

)1996( et n°15 » Faire face « )2002(. 

2 -coordinatrice des Cahiers de médiologie n°5 » La bicyclette « )1998( et 

n°17 » Missions « )2004(

3-coordinateur des Cahiers de médiologie n°4 » Pouvoirs du papier « 

)1997( et producteur de l’émission Le Cercle des médiologues sur France 

Culture )20012002-(.

4-coordinatrice des Cahiers de médiologie n°10 » Lux، des Lumières aux 

lumières « )2000(
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 Marc( ومارك كيوم ،)1()Michel Melot(وميشيل ميلو ،)Gaillard

Guillaume()2(، وجاك برييول )Jacques Perriault(، وأودون فايل 

...)Paul Soriano( وبول سوريانو ،)Odon Vallet(

 ثالثة عصور ميديولوجية

امليديولوجيا  مصطلح  شقَّ  ظهوره  عىل  عقود  ثالثة  نحو  بعد 

طريقه ليصبح مفهوماً متداوالً ابتداًء من تسعينيات القرن العرشين. 

مصطلح  هو  )اإلعالمياء(  أو  امليديولوجيا  فإن  وأرشنا،  سبق  فكام 

جديد لكنه متصٌل بتاريخ طويل يصّنفه دوبريه يف كتابه »علم اإلعالم 

العام« ضمن ثالثة عصور هي: 

أوالً: عرص اإلنتاج الخطي، وركيزته املخطوطة.

 ثانياً: عرص اإلنتاج املطبوع، وركيزته الكتاب.

 ثالثاً: عرص اإلنتاج السمعي البرصي، وركيزته الصورة املتمثلة 

يف السينام والتلفزيون والكمبيوتر.

إال أن العصور امليديولوجية مل تتوقف عند الحد الذي وصل 

مع  ظهر  جديداً  ميديولوجياً  عرصاً  نشهد  أننا  حيث  دوبريه،  إليه 

ونصف  مليارين  من  يقرب  )ما  العامل  يف  القوي  اإلنرتنت  حضور 

1-coordinateurs des Cahiers de médiologie n°7 » La confusion des 

monuments « )1999(.

2- coordinateur des Cahiers de médiologie n°12 » L’automobile « )2001(
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املليار مستخدم(، وهو ما يسميه علامء االجتامع بـ»عرص اإلنتاج 

السايربي« وركيزته املجتمعات االفرتاضية والفضاء السايربي)1(.

ثم يرشح لنا دوبريه هذه العصور كالتايل:

)Logosphere( العرص األول، يطلق عليه إسم املجال الكالمي •

أو الدائرة الكالمية. وهو »عرص الهويت تأتيه الكتابة من الله، »الله 

مييل واإلنسان يدّون ومييل بدوره«. والديانات الكربى مع التوراة 

مكانة  تربز  وهنا  كتابًة.  الشفهي  الوحي  ثبّتت  والقرآن  واإلنجيل 

س واألزيل، وكام يرّصح دوبريه فإن »العقل البرشي ال  الكالم املقدَّ

يخرتع، فهو ينقل حقيقة تلقاها«.

)Graphosphere( العرص الثاين، يطلق عليه إسم املجال الخطّي • 

أو الدائرة الخطية، و«فيه تبعية الصورة للنص«، وضامن الحقيقة عرب 

االنتاج الخطي ووفرته وفتح املجال لالخرتاعات واالبداعات.

 ،)Videosphere( العرص الثالث، وهو عرص املجال التلفازي • 

املريئ  إىل  اإلعالم  سلطة  انتقلت  حيث  التلفازية،  الدائرة  أو 

واملسموع، ونزول الكتاب من منصته الرمزية)2(.

أما عرص امليديا أو العرص امليديولوجي الذي يجري الحديث 

الدائرة  أو   )Internetsphere( االنرتنتي  باملجال  ى  فيسمَّ عنه 

امليديولوجية  العصور  يضم  أنه  العرص  هذا  مييز  وما  االنرتنتية. 

الكالم يف  الكالمي، لكن  السابقة كلها، فهو يحتوي عىل املجال 

1-Cours de médiologie générale، P.P 395. 

2-IPID. P 396.
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إمنا  إلَهي،  هو  ما  لنقل  برشية  حوارات  مجرد  يبق  مل  العرص  هذا 

اإللكرتوين بني  الحوار  اعتمد عىل  الكالم  من  اتخذ شكالً جديداً 

ما  وكل  معلومات  من  يريده  ما  كل  من خاللها  ينقل  وآلة،  إنسان- 

يحتاجه من تواصل. كام يحتوي عىل املجال الخطّي، حيث تربز 

واملواقع   )e-book( اإللكرتوين  والكتاب  اإللكرتونية  الصحيفة 

االلكرتونية التي اعتمدت عىل النص املكتوب، واالهتامم بالقراءة 

تزول  أن  املتوقع  التي من  الورقية  القراءة  اإللكرتونية عىل حساب 

مع ارتفاع سيطرة هذا العرص امليديولوجي الجديد. وكذلك يحتوي 

مشاهدة  إمكانية  من  يقدمه  ما  خالل  من  التلفازي  املجال  عىل 

األفالم واألخبار والرياضة والفيديو كليب وغريها من خالل املواقع 

الشهري.   )YouTube(يوتيوب موقع  سيام  وال  الكثرية  اإللكرتونية 

ويف واقع الحال يتميز هذا العرص امليديولوجي بنشوء املجتمعات 

االفرتاضية التي سمحت للمشرتكني بتكوين املجتمع الذي يرغبون 

به، والتواصل ضمن الفضاء السايربي الرحب من دون أي حواجز 

مكانية وزمانية. وهذا ما أدى إىل والدة »نيوميديا« متقدمة عن امليديا 

سيام  ال  االفرتاضية،  املجتمعات  لتحرض  التلفزيونية،  التقليدية 

الفايسبوك )Facebook(، وترتك أثرها البالغ يف نقل الخرب بالصوت 

الجمهور  وتفاعالت  الفعل  وردود  والتعليقات  والكالم  والصورة 

وانتفاضات  ثورات  تحريك  يف  ساهم  مام  ومذهلة  فائقة  برسعة 

واحتجاجات شعبية شهدها العامل العريب يف اآلونة األخرية)1(. 

1-Ipid، P.P 399.
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مقومات املفهوم 

تقوم الـ»ميديا« عىل رشطني الزمني:

 األول: الوسائل التي تنقل املعلومات.

والثاين: البيئة املحيطة، وهي التي من خاللها تقوم األشياء بأداء 

وظيفتها وتزدهر. 

مستويني  ضمن  »امليديا«  تصّنف  أن  ميكن  الرشطني  بهذين 

اثنني: بسيط ومركب. 

 - املستوى األول يتصل باملصطلح اإلنكليزي لوسائل اإلعالم 

واملجالت  كالصحف  واملريئ(  واملسموع  )املقروء  الجامهريية 

واإلذاعة والتلفزيون، من خالل رؤية نقدية تستوعب معطيات العامل 

املعارص والتوجهات الكربى التي تحكم تغريه املتسارع.

الوسائل  املركب فإن »امليديا« تعني  الثاين  أما يف املستوى   -

القريبة،  أو  البعيدة  املحيطة  البيئة  من  املعلومات  إلينا  تنقل  التي 

هي  امليديا  أن  أي  أيضاً.  اإلحساس  لتنقل  تتطوَّر  أن  ميكن  والتي 

املرئية  الوسائل  فقط  ليست  فهي  عنه.  يشاع  مام  أشمل  مفهوم 

واملسموعة، بل األشياء الحسية أيضاً.

- امليديا.. أو ثورة إتصاالت 

االتصالية  الثورة  ظهور  منذ  خاصة  أهمية  الـ»ميديا«  إكتسبت   
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التلفزيوين  البث  تتضمن  التي  تلك  الخصوص  وعىل  الحديثة؛ 

املبارش بواسطة األقامر الصناعية، كام يتم عربها توصيل محتوى 

من  محدود  عدد  عرب  األفراد  من  واسع  نطاق  إىل  ما  معلومايت 

النرش،  ودور  والسينام،  والتلفزيوين،  اإلذاعي  كالبث  الوسائل؛ 

وحديثاً عرب اإلنرتنت.

تحتوي عىل  أن  من  بد  ال  الـ»ميديا«  أن  نالحظ  أن  لنا  وميكن 

رسالة معينة ألن الوسيط هو من يوصل إليك شيئاً معيناً. وقد تكون 

عىل  التأثري  ورائها  من  والقصد  إيجابية،  أو  سلبية  إما  الرسالة  هذه 

الثقافة أو الفكر أو السياسة العامة أو غري ذلك)1(. وهذا ما تضمنته 

البحوث العلمية التي راكمت بنية معرفية غايتها تحويل امليديا إىل 

جزء أسايس من العلوم اإلنسانية املعارصة.

السامت العامة لتكنولوجيا امليديا      

املعلوماتية  بتكنولوجيا  املتعلق  الجانب  يف  امليديا  متيزت 

علم  يف  املتخصصون  يوردها  األساسية  السامت  من  مبجموعة 

اإلعالم الجديد عىل الشكل التايل:

 1- التفاعلية: وتعني تبادل األدوار بني املرسل واملستقبل، أي 

أن هناك أدواراً  مشرتكة بينهام يف العملية االتصالية، مثل املامرسة 

نظام  استعامل  ذلك  عىل  مثاال  وأفضل  التحكم،  التبادل،  الثنائية، 

1-Definition of media in British and World English in Oxford dictionary. 

Meaning، pronunciation and example sentences. English to English 

reference content  - www.oxforddictionaries.com  ًراجع أيضا
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)Video Text( الذي يتيح تفاعالً واضحاً بني املرسل واملستقبل، 

ويعد هذا النظام واحداً  من أنظمة النصوص املتلفزة. 

تكون  سوف  املعلومات  أن  عىل  وتدل  املستفيد:  تحديد   -2

املستفيد  معرفة  يف  التحكم  من   درجة  وهناك  الغرض،  محددة 

أفرزتها  السمة  وهذه  غيرها،  دون  معينة  معلومات  من  الحقيقي 

اإللكرتوين  الربيد  أنظمة  أحد  يف  املتمثلة  االتصاالت  تكنولوجيا 

واسعاً  بها حيزاً  تتيح للمشترك  التي  الخادمة«  الربيدية  وهي »الرزم 

للتحكم بكمية املعلومات املرغوب بها ونوعيتها. 

تراسل  بإمكانية  تسمح  كونها  من  أهميتها  وتربز  تزامنية:  الالَّ  -3

وجودها  رشط  دون  من  االتصالية  العملية  أطراف  بني  املعلومات 

املعلومات  لخزن  إمكانية  هناك  أن  يعني  وهذا  إرسالها،  وقت  يف 

املرسلة عند استقبالها يف الجهاز واستعاملها وقت الحاجة. 

4- قابلية التحرك أو الحركية: وتسمح ببث املعلومات واستقبالها 

من أي مكان إىل آخر أثناء حركة إنتاج املعلومات واستقبالها، وذلك 

السيارة  وهاتف  النقال  الهاتف  مثل  األجهزة  من  عدد  باستخدام 

والتلفاز املدمج يف ساعة اليد، وكذلك الحساب اإللكرتوين النقال 

واملزود بطابعة. 

5- قابلية التحويل: وهي إمكانية نقل املعلومات من وعاء إىل 

آخر باستعامل تقنيات تسمح بتحويل األوعية الورقية إىل مصغرات 

فيليمة وبالعكس، وإمكانية تحويل املعلومات املسجلة عىل هذه 

الليزرية،  أو  املمغنطة  األوعية  إىل   )Microform( املصغرات 
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ما يسمى  أو  لغة إىل أخرى  النصوص من  إمكانية تحويل  وكذلك 

بنظام الرتجمة اآللية. 

استعامل  إمكانية  يف  تتمثل  السمة  هذه  التوصيل:  قابلية   -6

األجهزة املصنعة من قبل الرشكات املختلفة التي تحكمها معايري 

يتيح  لهذه األجهزة، مام  معينة يف توحيد صناعة األجزاء املختلفة 

عن  النظر  بغض  املستفيدين  بني  فيام  املعلومات  تناقل  إمكانية 

الرشكات املصنعة لألجهزة املختلفة. 

7- الشيوع واالنتشار: بني مختلف الطبقات االجتامعية وحول 

العامل، إذ كلام تظهَّرت وسيلة لتناقل املعلومات عدت يف البداية 

ترفاً ولكنها يف النهاية تصبح مع الوقت  تقليدية ميكن استعاملها من 

فئات وطبقات مختلفة يف املجتمع. 

 8- العاملية أو الكونية: ونعني إمكانية تناقل املعلومات فيام بني 

املستفيدين عىل مستوى العامل وذلك لتوافر التقنيات التي تسمح 

عىل  املميزات  من  الكثري  تضفي  السمة  وهذه  ونوعاً،  كامً  بذلك 

ثم يكون  الخربات ومن  تناقل  العلمي والتقني يف مجال  التواصل 

التواصل عاملياً)1(. 

    

1-حسن رضا النجار ـ تكنولوجيا االتصال: املفهوم والتطور ـ بحث أكادميي - جامعة 

املستنرصية ـ بغداد ـ 2011.
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 أنواع امليديا 

أنواع  ضمن  »امليديا«  بنية  اإلتصال  تكنولوجيا  خرباء  يصّنف 

وقد  اإلعالمي.  النقل  وسائل  من  واملستجد  القديم  عىل  تشتمل 

حددوا هذه األنواع بثالثة:

إىل  النوع  هذا  ويعود  قدمية:  بتكنولوجيا  امليديا  األول:  النوع 

مجموعة من األشكال الصحفية يف اإلذاعة والتلفزيون والصحف، 

كاملجالت اإلخبارية وبرامج األخبار الحية. 

النوع الثاين: امليديا بتكنولوجيا جديدة: ومتثله جميع الوسائل 

التبادل  حالة  يَان  رَسَ من  مكنت  والتي  اآلن،  استخدامها  ألفنا  التي 

الحي والرسيع للمعلومات. 

الفوارق  تزول  وفيه  مختلطة:  بتكنولوجيا  امليديا  الثالث:  النوع 

أنواع  بني  الفاصلة  الحدود  أصبحت  حيث  والجديد،  القديم  بني 

الوسائل املختلفة حدوداً اصطناعية، بعد أن حدثت حالة التامهي 

بني اإلعالم القديم والجديد وتبادل املنافع)1(. 

فرعية،  تصنيفات  خمسة  ضمن  فتدخل  اإلنرتنت  صحافة  أما 

وهي:

األنواع  أكرث  وهي  السائدة:  األخبار  صحافة  األول:  الصنف 

محررة  الصحافية  املواد  من  واسعة  خيارات  توفر  حيث  انتشاراً، 

بوساطة املوقع مأخوذة من مواقع أخرى. 

1-ريتشارد ديفيز ـ وسائل اإلعالم الجديدة والسياسة األمريكية ـ دراسة أكادميية -  جامعة 

أوكسفورد ـ نيويورك 1998.
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بخدمات  ترتبط  التي  واألدلة:  الفهارس  مواقع  الثاين:  الصنف 

أو   ،)google( و»غوغل«   )yahoo( »ياهو«  مثل  البحث  محركات 

باملشاريع  أو  اإلنرتنت،  تعمل عىل  التي  األخبار  بوكاالت خدمات 

الفردية. 

صحافة  فجميع  املفتوحة:  املصادر  صحافة  الثالث:  الصنف 

عىل  يطلق  حيث  مفتوحة،  مصادر  صحافة  هي  تقريباً  اإلنرتنت 

شبكة  مزايا  بسبب  املفتوحة«  املصادر  »إعالم  الجديد  اإلعالم 

اإلنرتنت التي تعتمد أساساً عىل البناء الحر املفتوح. 

صحافة  تتيح  حيث  واملشاركة:  النقاش  مواقع  الرابع:  الصنف 

اإلنرتنت مجاالً للناس لتبادل األفكار واملعلومات وما إىل ذلك. 

وسائل  حول  تتمحور  التي  التعليق:  مواقع  الخامس:  الصنف 

اإلعالم والقضايا اإلعالمية عىل نحو عام)1(.

العدد  ـ  السادس  ـ املجلد  العاملية  ـ شبكة ويب  اإللكرتونية  الصحافة  ديوز-  1-مارك 

.2012 15-
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املبحث الثاين: العالمات الرمزية للميديا

لألنظمة  استخداماً  الجديدة  املفاهيم  أكرث  من  امليديا  تعترب 

الرمزية. وقد وضع الخرباء استناداً إىل االختبارات والتجارب طيلة 

يف  إدراجها  الرمزية ميكن  العالمات  من  مجموعة  متواصلة،  عقود 

ما ييل:

 )réthorique de la املريئ  التواصل  بالغة  األوىل:  العالمة 

)communication visuelle: تأسيس نظري يرمي إىل كيفية اشتغال 

املنظومات البالغية داخل السيميائية، وإىل أي مدى ميكن تطبيقها 

التواصل  بالغة  أن  املؤلفون  بنيَّ  وقد  والتشكييل.  اإليقوين  عىل 

 )l’écart( االنزياح  تدرس  اللسانية،  البالغة  من  تُفيد  إذ  املريئ، 

اإليقوين   )l’énoncés( امللفوظني  يف  يتحقق  الذي  املكاين 

والتشكييل اعتامداً عىل الدرجة املُدركة )le degré percu(  والدرجة 

املُتصورة  )le degré conçu( . ففي ملصق إرنست مثالً/ وهو رأس 

املذكرة  الدرجة  العصفور  رأس  ميثل  طفل،  جسد  عىل  عصفور 

امللصق(  الحارض يف  )غري  الطفل  أن رأس  نراها، عىل حني  التي 

يخصص  وهكذا  املتصورة.  الدرجة  ميثل  جسده،  به  يوحي  الذي 

املؤلفون حيزاً واسعاً ليك يتفحصوا بالتفصيل العالقة الدقيقة بني 

الدرجة املدركة والدرجة املتصورة ضمن إطار التواصل املريئ)1(.

1-راجع هذه املفاهيم الفرعية ذات الصلة بعامل امليديا ضمن كتاب: بحث يف العالمة 

املرئية ـ مجموعة مؤلفني- ترجمة: سمر محمد سعد ـ املنظمة العربية للرتجمة ـ بريوت 

- الطبعة األوىل -2012 ص 157.
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صدى  فني  عمل  لكل   :)ethos( شعوري  جو  الثانية:  العالمة 

يف ذات املتلقي الذي يدخل عامله. ولكن هذا الصدى ال ميكن 

العمل.  هذا  يف  الداخلية  العالقات  إدراك  خالل  من  إال  يوجد  أن 

التي تحققها األسلبة    )la lisibilité( بـ»املقروئية«  يُسمى  ما  وهذا 

حني تتيح للمتلقي أن يفهم تركيب الشكل، وتكوينه، كمزج األلوان 

الرسم،  يف  انكسارها  أو  الخطوط  وانسياب  اللوحة،  يف  وتوزيعها 

األشكال  ووظيفة  النحت،  يف  للكتلة  املحيطية  الخطوط  وتعبريية 

الهندسية كاملربع والدائرة، وتداخالتهام يف العامرة... إلخ. ذلك 

أن مدلول التشكيالت املحصلة نتيجة األسلبة يعتمد إىل حد  كبري 

مؤلفو  يقول  كام  ـ  فهو  العالمة:  تأويل  يف  املشاهد  مشاركة  عىل 

الكتاب ـ »ميكن أن يرى الفانتازيا يف مربع ألوان املعامري ما بعد 

إحدايث تنساب يف إيقاع من النوافذ«، كام أنه قد يجد »العنف يف 

األلوان الحمراء التي تُعاكس تدرجية لوحة نابوليون«، مام يعني أن 

لكل إجراء فني أو تقني يف العمل الفني أثره يف املشاهد، فلإلطناب 

أثر، ولإليجاز أثر ثان، ولإلضافة أثر ثالث. ومن ثم يقسم املؤلفون 

الجو الشعوري إىل ثالثة أقسام:

تتميز  الذي   )l’éthos nucléaire( النووي  الشعوري  الجو   - أ 

فيه ثالثة مظاهر: إدراك البالغية، أي إدراك الخطاب ذاته )توضيح 

مقاومة  )أي  الشكل  مرونة  وإدراك  للعالمات(،  النابض  الجانب 

خطوط  باستقامة  الفنان  يلعب  حني  يحدث  كام  لتقويضه  الشكل 

من  تقويضهام  يتفادى  إذ  الدائرة؛  خطوط  بانحناء  أو  املربع 

الخطوط  بإهامل  املتغريات  وإدراك  املرونة(،  عىل  اللعب  خالل 
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بينهام  املشرتكة  الخطوط  لصالح  والدائرة  املربع  تعارض  التي 

)اإلحديداب، قفل املحيط، سطح متساو تقريباً، مستوى عال من 

التناظر(.

ب - الجو الشعوري التكويني )l’éthos synnome( الذي ينتج 

من إدراك العالقات الداخلية بني األجزاء التي حققت مرونة الشكل، 

وتكامله، وتناُغمه.

ج - الجو الشعوري املستقل )l’éthos autonome( الذي ينتج 

والدائرة.  باملربع  تحديداً  يتصل  وهو  الالمتغريات،  توضيح  من 

املتلقي،  ذهن  يف  ومستقران  بسيطان  الهندسيان  الشكالن  فهذان 

ووجودهام املسبق قوي عىل العبارة السيميائية. لذا فإن أي تالعب 

بهام، وأي مساس بخطوطهام، سيرتك يف ذات املتلقي تأثرياً أقوى 

من املساس بأشكال أقل استقراراً كاألضالع مثالً)1(.

هذه   :)function synnome( تكوينية  وظيفة  الثالثة:  العالمة 

املشاهد.  أو  املتلقي  الفني يف  العمل  أثر  تولد  التي  هي  الوظيفة 

أو  للقارئ  الفعالة  املشاركة  عىل  التلقي  جاملية  نظرية  د  تشدِّ لذا 

املشاهد يف خوض تجربة تذوق ما تنطوي عليه الفنون من إبداع 

التكوين املتكامل عىل مستوى األجزاء الداخلية للشكل، وتكاملها، 

وانتظامها، وإيقاعها املتناغم. فالوظيفة التكوينية املتنوعة ذات أثر 

كبري يف إغناء الشعور الجاميل عند امللتقي؛ ألن التكوين يفتح يف 

يتباين  ذاته  النص األديب  فتكوين  التخيل واالبتكار،  أبواب  كل فن 

1-املصدر نفسه ـ ص 160.
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بني الشعر والرواية واملرسح، كام أن تكوين الكتلة يف فن النحت 

يختلف عن تكوينها يف فن العامرة، وتكوين الكتلة التعبريية يختلف 

عن تكوين اللوحة الرسيالية أو االنطباعية. وهكذا يخلق كل تكوين 

صداه الخاص يف ذات املتلقي. وإذا ما أضفنا األسلوب الذي يتبعه 

كل فنان ويُتميز به عن سواه، تجىّل غنى هذه الوظيفة وتنوعها.

)أو  ـ  التسليع   :)Commodification( تسليع  الرابعة:  العالمة 

الرأساملية  عرص  يف  مستحدث  مفهوم  سلعة(  إىل  اليشء  تحويل 

الجديدة التي ترمي إىل تحويل أي حاجة ميكن تحويلها إىل سلعة 

العملية.  تلك  وراء  من  ربحية  تحقيق  لغرض  وذلك  وتباع  تشرتى 

وهذا ينطبق عىل أشياء أو حاجات أو نشاطات مل تكن يف العرف 

هذا  ويشمل  والرشاء.  للبيع  معدة  )سلعة(  تعترب  اليوم  السائد حتى 

عىل سبيل املثال األلحان الشعبية املوسيقية والساحات العامة يف 

يف  جديدة  طفرة  النزعة  هذه  ومتثل  السكانية.  والتجمعات  املدن 

سيطرة رأس املال عىل حياة األفراد العاديني.

 )Electromagnetic إلكرتومغناطيي  الخامسة: طيف  العالمة 

)Spectrum: يشمل الكيف مدى واسعاً جداً من تردد يقل عن ألف 

ويعطي  الثانية.  ذبذبة يف   1020 إىل  تردد يصل  إىل  الثانية  ذبذبة يف 

الراديوي  للبث  تستخدم  وموجات  صوتية  موجات  الطيف  هذا 

املسموع واملريئ، واملوجات الحرارية )تحت الحمراء(، والضوء 

يف  الذبذبات  عدد  وزيادة  املوجة،  طول  قرص  مع  تدرجاً  املريئ 

الثانية الواحدة، إىل األشعة فوق البنفسجية، واألشعة السينية، وأشعة 

غاما )Gamma( ومن ثم عىل ما يدعى باألشعة الكونية. ما يتكلم 
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عنه الكتاب وتجري محاوالت لبيعه إىل رشكات خاصة هو الجزء 

100 كيلوهرتز)أي  املستخدم للبث الراديوي، وترتاوح ذبذباته بني 

ميغاهرتز،  ألف  أو  مليون  ألف  أكرث من  الثانية( إىل  ذبذبة يف   100

وميكن استخدام هذه الذبذبات لنقل الصوت والصورة واملعلومات 

والبيانات بواسطة شبكة اإلنرتنت وغريها من الوسائل.

 :)Cyberspace( العالمة السادسة: مجال سايربي أو فضاء سايربي

تعرّفه موسوعة  »ويكيبيديا« )Wikipedia( املوجودة عىل اإلنرتنت بأنه 

»امليدان املييز باستخدام اإللكرتونيات والطيف اإللكرتومغناطيي 

لخزن وتحوير وتبادل البيانات عرب منظومات شبكية وبنى تحتية مادية 

مرتبطة«. اعتامداً عىل هذا التعريف ولكونه يشمل »بنى تحتية مادية«، 

ارتأينا استخدام »مجال سايربي« كتعريب له بدل »فضاء سايربي« ألن 

مدلول كلمة فضاء هو الفراغ املطلق.

 )Destination املقصودة  التسلية  مراكز  السابعة:  العالمة 

جديد  تجاري  ابتكار  املراكز  هذه   :Entertainment Centres(

الشباب  تجذب  التي  واملتعة  اللهو  أصناف  من  العرشات  يجمع 

االعتيادية  للسينام  متعددة  دوراً  املركز  يضم  وقد  البالغني.  وحتى 

وأخرى لعرض األفالم املجسمة )ثالثية األبعاد(، ومحالت لأللعاب 

برامج األلعاب املتوفرة،  فيها طلب أي نوع من  الفيديوية تستطيع 

والبولينغ  كالبلياردو  التقليدية  لأللعاب  محالت  أيضاً  ويضم  

دار  ورمبا  أعامرهم،  حسب  مدرجة  األطفال  أللعاب  ومحالت 

ع، يف حني يتمتعون ببقية  حضانة ليرتك األبوان فيها أطفالهم الرضَّ

واملشارب  بأنواعها  املطاعم  بالطبع  املراكز  وتضم  اللهو.  مراكز 
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املدن  يف  انترشت  وقد  املتخصصة.  املتاجر  وبعض  واملقاهي 

األمريكية الكربى منذ عقدين من الزمن، وأصبحت تنافس مجمعات 

التسوق )Shopping Malls( كمراكز لجذب الزبائن)1(.

العالمة الثامنة: مستقبلية )Futurology(: املستقبلية يف العلوم 

 )Futurism( الفنية  املستقبلية  الحركة  بخالف  وهي  ـ  االجتامعية 

ـ تُعنى بدراسة االتجاهات والنزعات السائدة آنياً للتنبؤ بالتطورات 

املستقبلية. وقد بدأت البحوث ضمن هذا املضامر لتعتمد مناذج 

املستقبلية  التنبؤات  حول  نرش  ما  أشهر  ومن  ورياضية.  حاسوبية 

التقرير الذي أعده عدد كبري من العلامء واملفكرين اجتمعوا يف ما 

 1972 عرف آنذاك بنادي روما )The Club of Rome(، ونرش سنة 

من قبل معهد ماساشوستس للتكنولوجيا )MIT( يف أمريكا، وحمل 

.)The Limits to growth( عنوان حدود النمو

العالمة التاسعة: نصوص مفرطة )Hypertexts(: استحدث هذا 

التعبري للداللة عىل النصوص املوجودة يف مراجع شبكة االنرتنت 

وبخالف الكتاب املرجعي املعروف مؤلفه، واملجلد ضمن غالف 

النص  أن  نجد  متوالية،  وفصول  واضحتني  ونهاية  بداية  مع  واحد 

املفرط يبدأ حيث يدخل املستخدم إىل املعلومة التي يبتغيها، ومن 

تلك النقطة يستطيع أن يرحل عرب اإلنرتنت إىل نصوص أخرى ذات 

صلة وميكن له أن يتشعب ويصل إىل معلومات أخرى ال بداية لها 

النصوص تعوض  مفتوحة. ورغم أن هذه  نهاية كونها نصوصاً  وال 

وعىل  املعّولية،  تعوزه  بعضها  لكن  املراجع،  من  كبري  عدم  عن 

1-املصدر نفسه - ص 161.
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بينها حسب درجة معّوليتها. ذلك أن اعتامدها  املستخدم أن مييز 

كمصادر تدرج عىل بحث أو مؤلف ميثل سنداً قد يختفي بعد حني 

حتى إن كان عىل درجة عالية من املوثوقية.

تقنية  )Virtual Reality(: هي  افرتايض  واقع  العارشة:  العالمة 

تتيح للمستخدم التفاعل مع محيط يتم إخراجه بواسطة الحاسوب. 

وقد يكون ذا أصل حقيقي أو أنه مختلف، ويتم عرضه عىل شاشة 

الحاسوب أو من خالل نواظري مجسمة حرصياً يف بعض األحيان 

بالصوت، وميكن للمستخدم التفاعل معه باستخدام بعض معدات 

أو معدات  والفارة  املفاتيح  بالحاسوب، كلوحة  املرتبطة  اإلدخال 

أخرى ذات أنواع خاصة)1(.

مفردات ومفاهيم مفتاحية

من املزايا الالّفتة لعامل امليديا أنه غنٌي باملصطلحات والرموز 

املتفرعة منه. ويف ما ييل نعرض قامئة باملفردات اإلصطالحية التي 

يتضمنها النظام املعريف والتقني للميديا.

لتحسيب-  ا ل- لتجوا ا اإلنرتنت- ر- اإلبحا لتصفُّح- ا - لشاشة ا

الرقمنة-التفاعل-التيهان-الذاكرة-الخارطة-الشبكة-الرابط-النص 

االفرتاضية- الشبيك-العوامل  الداللية-الفضاء  املتشعب-الشبكة 

الشبيك-الواجهة-الواقع  املتصفح-املستعمل-املوقع-النص 

االفرتايض-الوسائط-الوسائطيات-االتصال-التحكم-الربمجة-القراءة 

1-املصدر نفسه ـ ص 162.
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الرقمي-الكائنات  الرقمية-السياق  الرقمي-البيئات  الرقمية-النص 

الرقمية-الشخصيات الرقمية-الفضاء الرقمي-الحدث الرقمي-

وفك  االتصال  الربط-عمليات  عملية  والالخطية-الويب-  الخطية 

التفاعيل-النقر- الرقمي-الطابع  الرقمية-املرجع  الثقافة  االتصال- 

االنتقال النقري- املسارات الرقمية-املعنى الرقمي - اللوغاريتمية- 

-املوسوعة  تا لدا ا نات-املعطيات- لبيا ا لتسجيل-املعلومات- ا

الثقافية-اإلعالم-األرقام-الرياضيات-اآللية-التقنية-الحاسوب-اإلنتاج 

الرقمي- الرياضية-املحيط  للعامل-القيم  الريايض  الرقمي-التمثيل 

الرتابطي-العالقة  الرقمية-الرابط  وامللفات  اللوائح  الرقمي-  الكون 

االرتباطية-عملية النقل واإللصاق-التناص-الطابع الوسائطي املتعدد-

املزج-التعددية-التهجني-امللفات الحاسوبية-السند- النوافذ-النص 

اآليل-  املرتابط-املواقع-املدونات-الربنامج-السربينيتيقا-التحكم 

االصطناعي-  الرقمية-الذكاء  املعجمية  العقد-الروابط-الحقول 

التفاعل-النص الفائق-النص املتعالق-الوسائط اإللكرتونية- املكتبة 

اإللكرتونية-املعلوميات- الفأرة-الوحدة املعلوماتية-

الرقمي-امللفاتالرقمية-البالغة  التصفح-املعالجة-التنشيط  خرائط 

)الخادم(- املتشعبة-املستندات-الوثائق-السريفر  الرقمية-الوسائط 

ويندوز- والثالثية-نظام  الثنائية  األبعاد  املحمولة-  املستندات 

لفوتوشوب-الجهاز-معالج  الحاسبات-الطابعات-ماكينتوش-ا

الشذرة-  الربنامج-  الضويئ)السكانري(-  النصوص)Word(-املاسح 

املنتديات- املكتبة الناطقة-التخزين-القص-واللصق-إعادة 

االستعامل-امللف النيص- املربمج-املصور-السيناريوهات-

الخطاطات-املدونات-املعرفة الخلفية- االستنساخ...
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من  مجموعة  مع  الذكر  اآلنفة  املفتاحية  املفردات  ترتافق  كام 

املفاهيم الفرعية التي دأب الباحثون يف علم اجتامع التواصل عىل 

تقدميها لتصبح من املكونات الرضورية لعامل امليديا. وقد أدرج 

هؤالء هذه املفاهيم عىل النحو اآليت:

مستحدثة  كلمة  هي   :)Mentalais( الذهنية  العمليات  لغة   -  1

الذهنية.  للحاالت  االفرتايض  والتصور  الرتميز  منظومة  عىل  تدل 

طرحها  التي  دالالتها  أقوى  يف  الذهنية،  العمليات  لغة  إىل  ينظر 

جريي فودور )Jerry Fodor(، عىل أنها لغة: أي لغة الفكر، يف هذا 

قواعد  عىل  إذن  الذهنية  التصورات  تبنى  اإلبستيمولوجي،  اإلطار 

شكلية أي نحوية. إنها واحدة من املسلَّامت األساسية يف النظريات 

»التصورية« للفكر)1(.

قدرة  وهي تدل عىل   :)Métacognition( 2 - ما بعد املعرفية

أساسية يف الذكاء قوامها معرفة نشاطاته املعرفية الخاصة أو التفكري 

فيها. تدل السابقة »méta« عىل »ما بعد« وتقتيض عملية من النوع 

الثاين؛ وتأيت ما بعد املعرفية بالرضورة بعد املعرفية وتعكس معرفة 

الكلمة  »السابقة« يف  املضامني والعمليات املعرفية. وتنطبق هذه 

)ما  والذاكرة  االنتباه(،  بعد  )ما  كاالنتباه  الوظائف  من  عدد  عىل 

بعد الذاكرة(، والفهم )ما بعد الفهم(، وحل املشاكل )ما بعد حل 

الذاكرة،  ذاكرة  االنتباه وعىل  انتباه  املشاكل(. فال تدل عندئٍذ عىل 

مراجعة:  شحيِّد-  جامل  ترجمة:  املعرفية-  العلوم  قاموس  وآخرون-  تيربغيان  1-غي 

مصطفى حجازي ـ املنظمة العربية للرتجمة ـ توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية ـ 

بريوت ـ -2013 ص 378.
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حالة  هي  املعرفية  بعد  ما  أن  أي  والذاكرة.  االنتباه  معرفة  عىل  بل 

املعرفية  العلوم  لجميع  بحثي  حقل  وهي  املعرفية،  يف  خاصة 

والطبيعية واالصطناعية التي تجتمع حول هدف مشرتك هو بالضبط 

»معرفة املعرفة«. يف الذكاء االصطناعي تستخدم منظومات عديدة 

معلومات تتعلق مبعارف أخرى )ما بعد املعارف(، أو بقواعد متكِّن 

القواعد  بني  االختيار  من  أو  أخرى،  قواعد  استعامل  تحديد  من 

العديدة )ما بعد القواعد(. والجدير بالذكر أن هذا املفهوم برز يف 

املساهامت  يف  سيام  ال  النمو،  نفس  علم  مجال  يف   1970 العام 

 A. وأ. ل. براون )J. H. Flavell( التي قام بها كل من ج. هـ. فالفيل

الدراسات املطوَّرة إىل  أدى تحليل  )L. Brown )1987(. ومنذئٍذ 

عزل مكوِّنني أساسيني: 1- معرفة الحاالت واملضامني والعمليات 

هدف.  إىل  الوصول  بغية  النشاط  وتنظيم  مراقبة   -2 املعرفية؛ 

وميكن القول أن هذه املكونات تنحدر بشكل طبيعي من املعارف 

املعرفة  ترتبط  الفرد،  إىل  بالنسبة  املعلومات.  معالجة  وعمليات 

بثالثة أنواع من األهداف: 1( أداء املنظومة املعرفية بعامة، أو أيضاً 

النظريات الساذجة أو االعتقادات )ورمبا تكون خاطئة ويتشاطرها 

أفراد املجتمع(؛ 2( الوصول إىل املعلومات الخاصة التي تظهر يف 

العملية املعرفية، والناجمة عن تحليل ظريف، والوصول إىل وعي 

ومراقبة مبارشة للعمليات واملضامني الذهنية؛ 3( كشف النقاب عن 

املضمون املعرفية والعمليات املعرفية الخاصة بالفرد.

ميّكننا هذا التصنيف  3 - املعارف والتجارب املا بعد معرفية: 

من أن نغري بني املعارف املا بعد معرفية  والتجارب املا بعد معرفية 
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وبني معلومات املتغريات التي تؤثر يف االنجاز. يفصل هذا الكاتب 

تلك املتعلقة بالفاعل )أي املتغريات التي تتم داخل األفراد أو يف 

ما بينهم، واملتغريات العاملية( وباملهامت، وتلك املتعلقة باملواد 

وردود  مشاعر  هي  معرفية  بعد  املا  التجارب  إن  واالسرتاتيجيات. 

إرادية  بالرضورة  عنها  اإلفصاح  وال ميكن  الفعل  أثناء  تظهر  أفعال 

وسهلة املنال بالنسبة للوعي)1(.

عالقة  توجد  وهنا  واإلنجاز:  والتحكُّم،  معرفية،  بعد  املا   -  4

مركبة بني بعَدْي املا بعد معرفية. يرى نيلسون )Nelson( ونارينس 

صفتني  متلك  معرفية  بعد  املا  املنظومة  أن   )1994(  )Narens(

أساسيتني: 

أوالً، تنبني عىل مستويني عىل األقل: مستوى املرمى واملا بعد 

مستوى الذي يتضمن منوذجاً منقوصاً للمستوى األول. 

لدى  التوجه  تحدد  املستويني  بني  هيمنة  عالقة  توجد  ثانياً، 

تدفق املعلومة. ومتّكن هذه الصفة األخرية من أن منايز بني آليات 

املراقبة وآليات التحكم املستقلة. وتشري فكرة املراقبة إىل أن املا 

وهذا  املرمى،  مستوى  يف  بحدث  مبا  علامً  أخذ  قد  مستوى  بعد 

التحكم تعديالً  يساهم يف تعديل منوذج الوضعية. وتتضمن فكرة 

الفعل  يف  بالرشوع  وذلك  املرمى،  مستوى  عىل  العمليات  يف 

بني  مشابه  متايز  يظهر  االصطناعي  الذكاء  ويف  وانهائه.  وتعديله 

مستوى القاعدة، الذي تنجز فيه عمليات املعالجة وحل املشكلة، 

1-املصدر نفسه ـ ص 380.
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ومستوى ما بعدي يدرس ويؤثر بالتايل يف هذه العمليات برجوعه 

.)Pitrat، 1990()1( إىل املعارف املابعدية

بعد  املا  بأن  تقول  كهذا  مفهوم  عليها  ينطوي  التي  الفرضية  إن 

معرفية تفيد يف رفع مستوى اإلنجاز إىل الحد األقىص. إذ عندما يفكر 

االنسان يف عملياته الخاصة يستطيع أن يختار االسرتاتيجيات املثىل 

ليحل مشكلة، وليقيم الفارق بني إنجازه وهدفه املنشود، وليصّحح 

الترصفات غري املناسبة... بيد أن عدداً من الدراسات التي تظهر أن 

أفضل. وهذا يعود  إنجازاً  جودة املا بعد معرفيات ال تضمن دامئاً 

معرفية.  بعد  باملا  والتحكم  املعرفة  بني جوانب  الخلط  إىل  جزئياً 

وفعالً يستطيع االنجاز الرديء أن ينجم عن ثغرات يف املعارف أو 

املا  الظواهر  نفهم  وليك  املناسبة.  للمعارف  سيىء  استعامل  عن 

بعد معرفية فهامً كامالً، من املفيد أن تؤخذ بعني االعتبار جوانب 

أخرى من نفسية اإلنسان، كالحاالت العاطفية والشخصية والدافع 

اإلفهامية  العنارص  بني  جداً  وثيقة  عالقات  توجد  وفعالً،  املحرك. 

املعريف  والتحليل  للذات(،  وتقدير  ذاتية  )فعالية  الذات  وتصور 

لوضع معني، والتحكم يف الترصف ) إتخاذ القرارات حول األفعال، 

إلتزام يف املهامات، مثابرة(.  )ش.كومب ـ بانغو(.

1-املصدر نفسه ـ ص 381.
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هندسة مثلثة األبعاد للميديا 

عىل الرغم من البنية املعقدة التي تتميز بها املنظومة املفهومية 

املنظومة  هذه  تصنيف  إيالء  الرضوري  من  فإن  للميديا،  والتقنية 

أهمية خاصة من أجل فهم بنيتها. واألهمية التصنيفية هنا ترجع إىل 

اإلنسانية  العالقة  تنقل  التواصل،  لتحقيق  هائل  كجهاز  امليديا  أن 

من القوة إىل الفعل، ومن الكمون إىل الظهور، ومن الالّزمني إىل 

كلياً  باإلحاطة  بعد  يسمح  ال  الهام  التدقيق  هذا  أن  إال  التاريخي. 

بإشكاليتنا األساسية، ألنه يجدر أيضاً إقامة خط متاس واضح مسبقاً 

وسائل  االتصال،  أدوات  التالية:  املتجاورة  الثالثة  املفاهيم  بني 

اإلتصال، ووسائط اإلتصال)1(.

     - أدوات اإلتصال

إن األداة هي يشء )أو غرض( يُصنع ليؤثر عىل املادة. فهو إذن 

غرٌض ذو استعامل يدوي ومحسوس. مثالً العصا هي أداة تسمح 

بالدق عىل الطبل من أجل إصدار صوت. وبهذا املعنى إن أدوات 

االتصال متعددة بقدر ما يسمح به الحوض البيئي لشعب ما وتاريخه. 

وهكذا ميكن أن نؤكد أن الخيار املتعلق بصناعة واستخدام أدوات 

بالنسبة إىل الرمز  االتصال ليس اعتباطياً كام هي الحال عليه مثالً 

اللغوي. من هنا، فإن تاريخية األداة هي »وساطة ثقافية« »ال ميكنها 

إنتاج  أن تساهم يف  أن تكتفي بنسج روابط عابرة«، بل عليها أيضاً 

معنى تلتزم به الجامعة«:)2(

1-بحث يف العالمة املرئية ـ مجموعة مؤلفني- مصدر سابق ـ ص 167.

2-املصدر نفسه ـ ص 168.
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- وسائل اإلتصال:

تختلف الوسيلة عن األداة ألنهام معاً من صنع اإلنسان، إال أن 

األداة  كانت  فإذا  منهام.  بكل  املنوط  الهدف  بينهام هو يف  الفرق 

تنفيذ  يف  هو  الوسيلة  استخدام  فإن  املادة  عىل  للتأثري  أكرث  ة  معدَّ

املادة.  لها عالقة مبارشة مع  يكون  قد ال  التي  املتنوعة  العمليات 

ومن هذا املنظور تبدوالوسيلة ذات بعد أقل مادية من األداة، وهذا 

هو بالتحديد واقع وسائل االتصال. فهي تندرج وتنخرط يف العملية 

أخرى  أدوات  أخرى وحتى  مع وسائل  متناسقة  املعقدة  االتصالية 

أحياناً  نتيجة مل تكن مضمونة  ببلوغ  نهاية املطاف  يك تساهم يف 

يف البداية. وهذه بالتحديد هي الحالة التاريخية للتلفون الذي أعد 

يف األصل ملتابعة األوبرا عن بعد والذي أصبح يف ما بعد »وسيلة 

اتصال«)1(.

الثقافة  يف  الختصاصيني  عدة  دراسات  برهنت  أن  سبق  لقد 

األفريقية أن معظم وسائل االتصال القدمية  قد جرى تحويلها يف 

الوسط العمراين إىل وسائل موسيقية. لذا أصبح بإمكاننا االنتباه إىل 

أن الوسائل، كونها ذات بعد أقل حسية، هي قابلة للتحرر بسهولة 

أكرب من الركيزة الثقافية لصناعتها.

 - وسائط اإلتصال:

األدوات  من  هي  وضوحاً،  أكرث  وبصورة  االتصال،  وسائط  إن 

والوسائل، ترتجم رهان الوساطة. ولكن ينبغي تحديد أن مثل هذا 

1-املصدر نفسه ـ ص 170.
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أن  إىل  الوساطة  تهدف  ناحية،  فمن  مضاعفة:  حقيقة  هو  الرهان 

تكون ممراً إىل غاية معينة، ومن ناحية ثانية، هي موقف متخذ يف 

منتصف العملية، أو موقف ما بني ـ االثنني. فالواسطة كممر تذكِّر 

والوسيلة، والذي هو من  األداة  الذي وجدناه سابقاً يف  بالبعد  هنا 

طبيعة أكرث مادية وأكرث تقنية؛ فبهذا املعنى يستخدم الكندي مارشال 

للجسم  امتداد  الـ»ميديا« كمجرد  لوهان بشكل خاص مفهوم  ماك 

البرشي. هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإن الواسطة كموقف تتبنى 

يأخذ  ما هو واسطة  إن  برصاحة أكرث معنى سوسيولوجياً. وبالفعل 

القطع  وتجسيد  باقرتاح  لذاته  ويسمح  واملرجعية،  املرجع  صفة 

بني قطبني نقيضني سواء عىل املستوى املكاين أم عىل املستوى 

فبذلك  والجامع.  املصلح  دور  عندها  عاتقه  عىل  آخذاً  الزمني، 

وبني  الناس  بني  التوسط  قدرة  أي  القدرة،  لنفسها  الواسطة  تنسب 

االتصال  تعاريف  من  نستخلص  وهكذا  العصور)1(.  وبني  األمكنة 

رموز،  معلومات،  أو  أخبار  التالية:  العنارص  يحتوي عىل  أنه  أعاله 

قناة، استقبال وتأثري. 

1--  املصدر نفسه ـ ص 171.
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النظام املنهجي لعمل امليديا

واالتصال  اإلعالم  بني  ما  االختالف  أن  سبق  ما  يف  لنا  تبني 

يف  تكمن  االتصال  وأهمية  والتأثري،  الرموز  مستوى  عىل  موجود 

هذا املستوى. فلام كان األول يعني التأثري، فإن األخري ميارس من 

روان  بن  بلقاسم  الجزائري  الباحث  يؤكده  ما  وهذا  الرموز،  خالل 

بقوله »إن االتصال عملية ترامز، سواء كانت الرموز، رموزاً لفظية أو 

غري لفظية، فثمة حقيقة واقعية هي أن عملية االتصال بكافة أشكاله، 

وأمناطه، تتوقف عىل انتقال الرموز وتبادلها بني الناس« )1(.  

الرموز واستغاللها هو عملية تتطلب  وال شك يف أن استعامل 

أن  يرى  فالبعض  ومحيطه.  املتلقي  بثقافة  واسعني  واطالع  دراية 

ال  وعليه  لالتصال)2(،  الرئيسيان  املكونان  هام  اإلعالم  مع  الثقافة 

وجود لإلعالم مبعزل عن االتصال، فال خدمة إعالمية بدون هدف، 

وعىل قول البعض »اإلعالم الرصف أو الربيء، مبعنى محتوى بدون 

تكييف إقناعي، نادر الوجود« )3(. 

مصدرها  من  املعلومة  لنقل  كعلم  امليديولوجيا  إىل  وبالنظر 

تقسيامت  اإلنساين  االجتامع  يف  املختلفة  امليادين  إىل  األصيل 

منهجية يضعها الباحث يف مستويات عدة متضافرة ومتجادلة عىل 

النحو التايل:

1- بلقاسم بروان، وسائل االعالم واملجتمع، دراسة يف االبعاد االجتامعية واملؤسساتية، 

دار الخلدونية، الجزائر، 2007، ص21.

2-cf. Bernard Miège، La société conquise Par la communication ، Pug، 

Grenoble، 1989، p. 21.

3-A. Silem et  G. Martinez، op. cit. ، p.20.
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1- مستوى التوريق)التصفيح(     

النص  مع  تعامله  أثناء  يف  التفاعيل،  املتلقي  به  يقوم  ما  أول 

الرقمي، هو توريق صفحات ملف الشاشة،  بقلب صفحة صفحة، 

أو ورقة ورقة بغية البحث عن املطلوب والهدف.ومن ثم، فعملية 

للتعامل مع  الحاسوب  إليها مستعمل  يلتجئ  أوىل مرحلة  التوريق 

التصفح  عمليات  إىل  ينتقل  ذلك،  وبعد  الرقمي.  اإلبداعي  النص 

بكل  العنقودية  الشبكة  يف  السباحة  قصد  واإلبحار   والتجوال 

مفتاح  عىل  بالنقر  التوريق  ويكون  املمكنة.  االفرتاضية  عواملها 

الصفحة بالفأرة املستخدمة لالنتقال من ورقة إىل ورقة أخرى، كأننا 

نتصفح كتاباً ورقياً مطبوعاً)1(.

ومثة مجموعة من العمليات التي يقوم بها املستعمل املتصفح 

والتيهان،  والتصفح،  التجوال،  منها:  الرقمي  النص  مع  للتعامل 

والتفاعل، والربط ... 

العقد  بني  »االنتقال  هو   )Broutage/Browsing( فالتجوال   -

بواسطة الروابط لغاية غري محددة. فاملتجول مثل متصفح الكتاب 

ليس له قصد محدد من وراء عمله، ينتقل من عقدة إىل أخرى، وقد 

يتوقف أحياناً عند عقدة ما، ثم رسعان ما يتجه إىل غريها. نسمي 

أو  الوثائق  بني  بالتجوال  يكتفي  ألنه  أيضاً،  املتصفح  املتجول 

تصفحها« )2(. 

1-سعيد يقطني: من النص إىل النص املرتابط مدخل إىل جامليات اإلبداع التفاعيل ـ 

املركز الثقايف العريب ـ الطبعة األوىل ـ الرباط ـ بريوت ـ -2004 ص 136..

2-املصدر نفسه، ص:258.
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الفضول  الذي يستحثه  القارئ  )Fureteur(، هو«  - واملتصفح 

ويرتك  ملموسة،  غاية  بدون  املرتابط  النص  يف  التجوال  كرثة  إىل 

املجال للصدفة لتجعله يريس عند عقدة ما. لذلك، يحتاج املتصفح 

إىل » الخارطة« يك اليكون عرضة للتيهان« )1(. 

- أما التيهان )Désorientation(، فهو مبعنى أن النص املرتابط« 

مبثابة متاهة الميكن للمتصفح غري املتعود إال أن يتيه يف مختلف 

الرساديب والجزيرات التي يزخر بها. وعندما التكون للمتصفح أو 

حتى املستعمل قدرة عىل إعادة إنتاج النص املرتابط، والتحرك بني 

عقده والتحكم يف مساراتها، أو خطة محددة لالنتقال، فإنه يكون 

عرضة للضياع والتيهان. ميكن أن يعود السبب يف ذلك إىل طبيعة 

النص املرتابط ذاته من جهة، كام ميكن أن يعود إىل املتعامل معه 

ألنه الميتلك وجهة محددة، أو اليتذكر الخطوات التي قطعها من 

جهة ثانية. لذلك، ميكن اعتامد الحافظة للرجوع إىل نقطة انطالق 

واملعاودة من جديد«)2( . ويعني هذا أن مستوى التوريق والتصفح 

ومقاربته  استهاللية،  قراءة  الرقمي  النص  لقراءة  إجرائية  أول خطوة 

مقاربة وسائطية موضوعية.

2- مستوى التشذير)التصنيف واالقتباس(

 يقصد بالتشذير)La fragmentation( توزيع النص الرقمي إىل 

معينة،  سيميوطيقية  آليات  وفق  وروابط  ونصوص  وفقرات  مقاطع 

وآلية  التشاكل،  وآلية  األسلبة،  وآلية  التفضية،  وآلية  التزمني،  كآلية 

1-املصدر نفسه، ص:263.

2-املصدر نفسه، ص:259.
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التدليل، وآلية الحضور والغياب... وميكن  البياض والسواد، وآلية 

تشذير النص الرقمي إىل لوحات أو صفحات أو ورابط أو نصوص 

الحركة،  الصوت، وشذرة  النص، وشذرة  معينة، كشذرة  أو وسائط 

وشذرة الصورة، وشذرة الرابط...

بامتياز،  شذرية  مقاربة  هي  الوسائطية  املقاربة  أن  هذا  ويعني 

التقطيع  عملية  أو  والرتكيب،  التفكيك  عمليتي  عىل  تعتمد 

واإللصاق  النقل  وعملية  وامليكساج،  العزل  وعملية  واملونتاج، 

...)Copier coller(

ويبدو من هذا كله أن النص التفاعيل أو النص الرقمي هو نص 

مهجن )Hétérogène( بامتياز، تتداخل فيه مجموعة من النصوص 

والروابط والوسائط والعوامل. فهناك النص األديب، والنص الصويت 

املسموع، والنص البرصي، والنص املوسيقي، والنص املتحرك، 

والنص  الشبيك،  والنص  التفاعيل،  والنص  املرتابط،  والنص 

عىل  عالوة  وكيل.  جزيئ  تشذير  إىل  كله  هذا  اإلحايل...ويحتاج 

متآلفة  بنية  خلق  يف  تسهم  وروابط  نصوصاً  مثة  أن  يالحظ  ذلك، 

.)Une construction combinatoire(

3- املستـوى الشكيل والفني والجاميل

التي  واللسانية  والجاملية  الفنية  باآلليات  املستوى  هذا  يهتم   

تتعلق باألدب من جهة، والوسيط الرقمي من جهة أخرى. ومن ثم، 

يكون هدف البحث هو التحقق من توفر الوظيفة األدبية من ناحية، 

ومدى تحقق الوظيفة الرقمية من ناحية أخرى.
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دراسته  ثم  وتنميطه،  النص  تجنيس  إىل  املستوى  هذا  ويستند 

وفق جنسه األديب، كأن يكون قصيدة، أو نصاً، أو قصة قصرية جداً، 

الجنس  مكونات  وفق  نص  كل  ويحلل  مرسحية...  أو  رواية،  أو 

الثابتة، وسامته النوعية التي تحرض وتغيب)1(. 

4- املستـوى املوضوعايت

 يرصد هذا املستوى املوضوعات التي يزخر بها النص الرقمي، 

مع تصنيفها ودراستها ومعالجتها معجمياً وداللياً وسياقياً وتداولياً. 

وينبني هذا املستوى عىل العمليات التالية:

- تحديد العقد النصية والرقمية )مواضيع التصفح(؛

- رصد مختلف الروابط الداخلية والخارجية )العالقات التفاعلية 

بني األنساق الرقمية(؛

- إستجالء األكوان االفرتاضية )الكون اللغوي، والكون الكتايب، 

والكون الشبيك، والكون الخيايل، والكون الرقمي...( ؛

الداللية  والحقول  األدبية،  الداللية  الحقول  مختلف  جرد   -  

الرقمية، والحقول التقنية والوسائطية ...

5 - املستوى الوسائطي

الوسيط  أو   )Support( السند  نوعية  يبحث هذا املستوى يف   

ما  إطار  يف  اإلبداعي  األدب  أو  النص  يوظفه  الذي   )Médium(

الوسائل  و«تستعمل   .)multimédia( املتعددة  بالوسائط  ى  يسمَّ

1-جميل  حمداوي - مصدر سابق.



الميديا54

للداللة عىل  البرصي واملعلوميات  السمعي  املتعددة يف املجال 

املوسيقى  ومقاطع  والخطاطات  والصور  األصوات  استعامل 

وتوظيفها جميعاً يف آن واحد« )1(.

الوسائط  من  مبجموعة  الرقمي  األدب  يستعني  هنا،  ومن 

باإلضافة إىل  النص، والصوت، والصورة، والحاسوب.  األساسية: 

الجمع بني الحرف والرقم، واملزج بني ماهو كتايب وماهو صويت، 

واألدبية  والبرصية  والغنائية  املوسيقية  األنساق  بني  أوالتأليف 

والرقمية. مبعنى أن هناك تعددية يف الوسائط املستخدمة.

6- املستوى التقني

يهتم هذا املستوى مبا هو مادي وتقني وآيل. وهنا، نتحدث عن 

برامج آلية أوتوماتيكية تسهم يف توليد النصوص الرقمية وتحريكها. 

ويعني هذا أن القراءة التقوميية للنص األديب البد من أن تعتمد عىل 

والبد  التفاعيل.  واملعيار  السيميوطيقي،  واملعيار  التقني،  املعيار 

كذلك من استحضار البعد الجاميل إىل جانب البعد التقني. أضف 

إىل ذلك رضورة التثبت من جاملية البعد املادي والتقني للواجهة 

والصورة  البالغية  الصورة  بني  الجمع  عىل  عالوة  الرقمية.  النصية 

الوسائط  عىل  املادي  التقني  البعد  يعتمد  ما  وغالباً،  املادية. 

املتعددة املرتبطة بالحاسوب، وهندسة التحكم، وبرمجة الجهاز)2(.

1- سعيد يقطني: مصدر سابق، ص:267.

2- املصدر نفسه، ص 
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7-  املستوى املرجعي

عوامله  مبختلف  االفرتايض  الرقمي  السياق  بدراسة  يُعنى   

الفضاء  عىل  أيضاً  ويحيل  والذهنية.  والتداولية  واملرجعية  النصية 

الشبيك الذي يعني »فضاء التواصل الذي يتم عرب االتصال العاملي 

الفضاء  اإلنرتنت. وهذا  الحواسيب من خالل شبكة  املتحقق بني 

بني  للتواصل  املوظفة  الوسائط  مختلف  عن  يختلف  التواصيل 

الناس. وقد استخدم هذا املفهوم ألول مرة الروايئ وليام جيبسون 

يف روايته )Neuromancer( سنة 1985. وانترش استخدامه للداللة 

عىل فضاء اإلنرتنت، وكل ما يتجسد من خالله«)1(. ذلك يعني أن 

النص الرقمي يتضمن مجموعة من العوامل واملراجع والفضاءات، 

النوافذ،  وفضاءات  الشبكة،  املمكنة، وعوامل  االفرتاضية  كالعوامل 

واملراجع الرتابطية املختلفة واملتنوعة. 

8 - املستوى التفاعيل

 يهتم هذا املستوى بالعالقات التفاعلية املوجودة بني الكاتب 

املفرتض.  الحاسويب  والقارئ  السارد  بني  أو  الرقميني،  واملتلقي 

و»يعترب التفاعل يف اإلعالمياتـ  حسب سعيد يقطنيـ  مبثابة عملية 

التي  اإلمكانات  بني  تتحقق  التي  املزدوجة  االستجابة  أو  التبادل 

التدليل  وميكن  والعكس.  للمستعمل،  اإلعالميايت  النظام  يقدمها 

إىل  لالنتقال  مثالً  أيقونة  املستعمل عىل  نقر  ذلك من خالل  عىل 

املستعمل  من  يطلب  أن  الحاسوب ميكن  أن  أخرى، كام  صفحة 

1- املصدر نفسه، ص:262.
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يحمل  رشيط  ظهور  خالل  من  الترصف  أخطأ  إذا  ما،  يشء  فعل 

الخدمة املالمئة.  معلومات عىل املستعمل الخضوع لها لتحقيق 

التي  العمليات  يتمثل يف  ما  وهو  أعم،  للتفاعل  آخر  معنى  وهناك 

يقوم بها املستعمل وهو ينتقل بني الروابط لتشكيل النص بالطريقة 

التي يقوم بها قارئ  القراءة الخطية  التي تفيده. وهو بذلك يتجاوز 

الكتاب املطبوع. ولقد ظهرت أعامل أدبية ـ، الرواية مثالً، أو فنية 

)األلعاب، أو الدراما...( تقوم عىل الرتابط بني مختلف مكوناتها، 

وهي تنهض عىل أساس التفاعل أو القراءة التفاعلية«)1(.

9- املستـوى اللوغاريتمي 

يبحث هذا املستوى عن عالقة الحرف بالرقم، ويدرس مختلف 

اإلبداعي. النص  إنتاج  يف  تسهم  التي  الهندسية  الرقمنة  عمليات 

إنه مبثابة مستوى توليدي إنتاجي بامتياز، يرصد مختلف العمليات 

واملراحل التي مير بها النص األديب من العمق نحو السطح. وأكرث 

األديب  النص  لها  يخضع  التي  اإلجرائية  الخطوات  يفرس  هذا  من 

والربمجة،  والضبط،  والهندسة،  الرتقيم،  عمليات  عرب  الرقمي 

النص  يصبح  أن  والتحويل...إىل  والربط،  والتحسيب،  والتحكم، 

األديب نصاً رقمياً، يتكون من مجموعة من الوسائط النصية والبرصية 

املرتابطة . 

جهة،  من  للتحسيب  اللوغاريتمي  املستوى  يخضع  هنا،  ومن 

والرتقيم من جهة أخرى. فالتحسيب »عملية نقل النص أو الصورة 

1-سعيد يقطني: نفسه، ص:259.
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أو ما شاكل ذلك من الوثائق من طبيعتها األصلية التي توجد عليها 

بذلك  واملقصود  الحاسوب،  إىل  مثالً(  مخطوط  أو  مطبوع  )نص 

عملية ترقيمها«. أما عملية الرتقيم ، فهي»نقل أي صنف من الوثائق 

النص  يصبح  وبذلك،  الرقمي.  النمط  إىل  التناظري  النمط  من 

والصورة الثابتة أو املتحركة والصوت أو امللف...مشفراً إىل أرقام 

بأن  نوعها،  كان  مهام  للوثيقة،  يسمح  الذي  هو  التحويل  هذا  ألن 

املعلوماتية«.  األجهزة  بواسطة  واالستعامل  لالستقبال  قابلة  تصري 

الرياضية  بالعمليات  يعني  اللوغاريتمي  املستوى  فإن  وهكذا، 

واملنطقية والهندسية التي تتحكم يف توليد النصوص األدبية الرقمية 

املتشعبة.

10 - املستوى الرتابطي 

النص  بني  تكون  التي  الرتابطية  بالعالقات  املستوى  هذا  يهتم 

نصاً  يستوي  حتى  األخرى  اإلعالمية  الوسائط  ومختلف  األديب 

أدبياً رقمياً أصيالً. ومن ثم، يرتبط النص األديب بوسائط أخرى، يف 

كأن   ،)Montage( أوالرتكيب   )Découpage( التقطيع  عملية  إطار 

واللوحة  واملوسيقى،  واإلطار،  والصوت،  بالصورة،  مثالً،  يرتبط، 

الربط بني  النص املرتابط عند حد  يقف  هنا، »ال  التشكيلية. ومن 

النصوص املكتوبة، ولكنه ميكن أن يتعدى ذلك ليشتمل إىل جانبها 

أو متصلة. وكلام كان  عىل الصورة، والصوت، والحركة... منفردة 

إمكان الربط بني هذه املكونات جميعها فإننا نغدو ليس أمام النص 

املرتابط فقط، ولكننا نتعداه إىل الوسائط املرتابطة حيث تغدو كل 

عقدة كيفام كان نوعها مرتبطة بغريها، متاماً كام نجد يف أي نص 
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ترابطية  صالت  بعقد  الرتابطي  املستوى  يتميز  هنا،  ومن  مرتابط«. 

بني النص وبقية النصوص والنوافذ الرقمية املتشعبة األخرى«)1(.

11- مستــوى التحريك

يهتم  مستوى التحريك )Animation( بتحريك النص الرقمي 

تحسيباً وترقيامً وتفاعالً وتشعيباً، ويتم باالنتقال من نافذة إىل أخرى، 

ومن صفحة إىل أخرى، بطريقة رسيعة وديناميكية. 

وإذا كان النص الورقي ثابتاً وساكناً وستاتيكياً، فإن النص الرقمي 

حريك دينامييك خاضع ملجموعة من الديناميكيات: ديناميكية يف 

املعنى،  عن  البحث  يف  وديناميكية  والتوريق،  واإلبحار  التصفح 

وديناميكية يف االنتقال من فضاء إىل فضاء آخر، وديناميكية التفاعل 

والرتابط والتشعيب والتناسل والتوليد.

12- املستوى التناصِّ

أدبياً  بعداً  ويتخذ  الرقمي.  التفاعل  آليات  أهم  من  التناص  يعد 

ومن  أخرى.  جهة  من  وتقنياً  رقمياً  وبعداً  جهة،  من  وجاملياً  وفنياً 

ثم، فهو من أهم املفاهيم النقدية التي اهتمت بها الشعرية الغربية 

وما بعد البنيوية والسيميائيات النصية؛ ملا له من فعالية إجرائية يف 

تفكيك النص وتركيبه، والتغلغل يف أعامقه وال شعوره اإلبداعي. 

وإذا كان التناص مصطلحاً نقدياً تسلح به النقاد العرب األقدمون 

والتضمني،  الشعرية،  الرسقات  مثل:  عديدة،  تسميات  تحت 

1-سعيد يقطني: نفسه، ص:267-266.
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والنحل، واالنتحال، واألخذ، والتأثر، فإن النقاد والدارسني الغربيني 

ابتعدوا عن مفهوم الرسقة )Plagiat( القدحي، واستخدموا مصطلح 

التناص بديالً منه، واهتموا بالجانب اإليجايب فيه، والذي يتمثل يف 

التفاعل  وعالقات  الجنينية،  ومكوناته  اإلبداع،  أصول  عن  البحث 

والتأثر والتأثري. وإىل ذلك، يتخذ التناص، يف األدب الرقمي، بعداً 

ترابطياً وتفاعلياً متشعباً يدرس يف ضوء الثقافة الرقمية واإللكرتونية 

والحاسوبية)1(.

13- املستـوى الوظيفي

يركز املستوى الوظيفي، يف دراسته لألدب الرقمي، عىل الوظيفة 

األدبية أو الجاملية )La fonction poétique( من جهة، والوظيفة 

الرقمية )La fonction numérique( من جهة أخرى.

عنرص  يؤديه  الذي  الدور  )Function( ذلك  بالوظيفة  ونعني 

مثل:  ما،  خطاب  أو  نص  داخل  أو  ما،  ملفوظ  داخل  ما  لغوي 

الفونيم )الصوت(، والكرافيم )الوحدة الخطية(، واملورفيم )املقطع 

الرصيف(، واملونيم )الكلمة(، واملركب)العبارة(، والجملة، 

والصورة البالغية، أو ذلك الدور الذي يؤديه العنرص السيميايئ من 

رمز، وإشارة، وأيقون، وصورة، ومخطط داخل سياق تواصيل ما ...

وهكذا، فالفاعل النحوي له دور معني داخل الجملة، وله أيضاً 

وظيفة  له  به  واملفعول  محددة،  وظيفة  له  والفعل  نحوية.  وظيفة 

كل  أن  مبعنى  معينة.  وظائف  لها  والظروف  والحروف  كذلك، 

1-يقطني ـ املصدر نفسه.
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عنرص لغوي له وظيفة ما داخل وضعية تواصلية معينة. وقد تهيمن 

وظيفة محددة عىل بقية الوظائف األخرى داخل جملة أو نص أو 

ملفوظ ما. وهنا، نتحدث ـ إذاً ـ عن الوظائف األساسية والوظائف 

الثانوية«)1(.

الحاسوب )Computer( ومكانته يف عامل امليديا

القرنني  فبني  دالالته.   »)computer( »حاسوب  كلمة  لتاريخ 

لـ»شخص  مرادفاً  الكلمة  هذه  كانت  عرش،  والتاسع  عرش  السابع 

يُجري العمليات الحسابية«، ألنه ببساطة مل يكن هناك أي يشء آخر 

 ،1890 العام  ذاتياً. يف  الحسابية  العمليات  الكون ميكنه إجراء  يف 

تنافسياً  عىل سبيل املثال، أجرت الخدمة املدنية األمريكية اختباراً 

لشغل منصب »حاسب« اشتمل عىل أقسام »قواعد اإلمالء والتهجئة، 

وفن الخط والكتابة، والنسخ، وكتابة الخطابات، والجرب، والهندسة، 

كانت  الوقت  ذلك  يف  املثلثات.  حساب  وعلم  واللوغاريتامت، 

تزال مسيطرة. لكن  الحساب« ال  »التفكري هو  أن  فكرة هوبز حول 

بحلول الوقت الذي نرش فيه تورينغ أطروحته الكالسيكية بعنوان 

 Computing Machinery and والذكاء  الحوسبة  »آالت 

 Intelligence« كان يتحتم عليه يف بعض الحاالت أن يحدد أنه 

علم  قد  كان   1950 العام  فبحلول  إنسان«،  يتحدث عن »حاسب 

الشخص  إىل  لإلشارة  فقط  تستخدم  تعد  مل  »حاسب«  كلمة  أن 

التي  تورينغ  أعقاب  ففي  الحسابية.  العمليات  يجري  الذي 

»حاسب«  كلمة  فقدت  املايض،  القرن  خمسينيات  يف  ظهرت 

1-املصدر نفسه.
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لآللة  مرادفاً  أصبحت  وبالطبع  متاماً،  األنرثوبولوجية  دالالتها 

تورينغ  آلة  اآلن  تسمى  التي  للربمجة،  والقابلة  األغراض،  العامة 

. )1( Turing machine

النامذج الحوسبية ـ الرمزية

يعترب النموذج الحوسبي الذي مّكن العلوم املعرفية من االنطالق 

هو النموذج الذي يستند إىل آلة تورينغ. تستطيع مثل هذه اآللة التي 

تطبق  وأن  ريط مسجل،  موجودة يف خانات  تقرأ رموزاً  أن  ميكنها 

الئحة من التعليامت إلعادة  كتابة هذه الرموز عىل الرشيط، تستطيع 

أن تحسب كل وظيفة تكرارية. يكفي عندئٍذ أن نفكر يف أن كل ما 

التكرارية،  الوظائف  يعالج  فعالً يكون مبثبة حساب  ميكن حسابه 

ويف أن كل فكر صارم يجب أن يأخذ صيغة قابلة للحساب، وذلك 

للقول بأنه ينبغي التمكن من مقارنة كل فكرة فعلية بالنموذج الذي 

تشكله هذه الصيغة القابلة للحساب. 

تتيح لنا الحواسيب، وبخاصة اللغات التقعيدية املعلوماتية، أن 

التي يجب  بعملية معرفية معينة واملراحل  الخاص  النموذج  نحدد 

املعريف.  باألداء  كهذا  منوذج  مقارنة  نستطيع  عندئٍذ  تقطعها.  أن 

معرفية  وظيفة  ألن  رضوري(  )وهذا  عديدة  مناذج  منلك  وفعالً 

عديدة  عمليات  عىل  دامئاً  تحتوي  مثالً(  حسابية  )وظيفة  معينة 

إلنجازها، وألن اللغات املعلوماتية ال تنجز كلها الوظيفة. أنظر مثالً 

إيدملان )Edelman(، وبولتوف )Bulthoff(،  وتار )Tarr( ؛ الذين 

الواقع  تشكيل  املعلومايت  الغالف  يعيد  كيف  ـ  الرابعة  الثورة   - فلوريدي  1-لوتشيانو 

اإلنساين ـ ترجمة: لؤي عبد املجيد السيد ـ املجلس الوطني للثقافة ـ الكويت ـ 2017.
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استخدموا مثريات الختيار التعرف عىل األشياء التي تشبه قطعاً من 

كان  البداية  يف  األميبات.  أو  البطاطا  دود  تشبه  أو  حديدة،  خيوط 

األشخاص املختربون يطلعون عىل هذه األشياء، ثم كان عليهم يف 

اختبار ملزم لالختيار، أن يتعرفوا عىل اليشء الذي ملحوه من قبل. 

الجديدة تستطيع أن تتوسط رؤيتني سابقتني  النظرات  كانت بعض 

ترى  الرؤيتني.  هاتني  خارج  تكون  أن  أو  اإلقحام(،  يعادل  )مام 

النظرية الجيونية أن هذين الرشطني متكافئان )ألن التشكل الجيوين 

ال يتغري بالنسبة إىل وجهة النظر(. وال تتامىش النتائج الحاصلة مع 

هذا التنبؤ، ألن الرؤى املقحمة يتم التعرف عليها بانتظام أكرث مام 

يتم التعرف عىل الرؤى الخارجية. وفرّس بولتون وايدملان نتائجهام 

قائلني: إنها تتناسب مع أمنوذج قريب من أمنوذج »مرتع األبالسة« 

 ،)Lindsay( لنديس  أيضاً  1959،أنظر  سيلفريدج  عنه  تكلم  الذي 

ونورمان )Norman( 1977(. قال هؤالء إن التعرف عىل األشياء يتم 

املتعلمة  واألشكال  املشاهد  الشكل  بني  تشابه  وحدة  من  انطالقاً 

)من دون أن تتعرض لتفكيك جيوين()1(.

بييدرمان  نظر  تشكل يف  أنها ال  إال  مربكة،  النتائج  أن هذه  مع 

التي  املثريات  إن  فقال  الجيونية؛  للنظرية  أساسية  مراجعة   1995

استعملها بولتوف وإيدملان ال متكن من االستخراج السهل للرتكيب 

ولكن  املوضوع،  يف  البت  يصعب  الراهن  الظرف  يف  الجيوين. 

تار وبولتوف  )بييدرمان ضد  الباحثني  الناشب بني مختلف  الجدل 

وإيدملان( هو عىل جانب من الشدة، وال ميكننا من أمل التوصل 

اىل تطورات مفاجئة يف املستقبل القريب.

1-غي تيربغيان وآخرون ـ قاموس العلوم املعرفية ـ مصدر سابق- ص 285.
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يف الوضع الراهن للمسألة، تيح النظريات املجزأة إىل عنارص 

الظواهر،  من  كبرياً  عدداً  بأناقة  ترشح  أن  الجيونية(  النظرية  )ومنها 

برشط أن تبقى مقترصة عىل معرفة األشياء  مبستواها القاعدي. مل نعد 

النتائج )والتفسري بالتايل( عن اختالف  نستبعد أن تنجم اختالفات 

االختبارات  يف  بييدرمان  استعمله  الذي  )التصنيف  الوظيفة  يف 

حسبام  األشياء  تحديد  مع  يتعارض  الذي  التصنيف  وهو  الشائعة، 

رآها كل من تار بولتوف وإيدملان()1(.

الحاسب  تورينغ، مارست علوم  به  قام  الذي  الرائد  العمل  بعد 

فهمنا  عىل  الصلة  ذات  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيات 

إىل  قدمت  فهي  معاً.  )منغلقاً(  وانطوائياً  )انبساطياً(  ُمنفتحاً  تأثرياً 

وكذلك  مسبوقة،  غري  علمية  رؤى  واالصطناعية  املادية  وقائعنا 

جديداً  أنها سلطت ضوءاً  كام  فيها.  للتحكم  هندسية  قوى  قدمت 

عىل من نكون نحن، وكيف نرتبط بالعامل وببعضنا ببعض، ومن ثم 

كيف نتصور أنفسنا. ومثلام فعلت الثورات الثالث السابقة، أزالت 

الوسيلة  أيضاً  وقدمت  تفردنا،  بشأن  خاطئاً  اعتقاداً  الرابعة  الثورة 

املفاهيمية ملراجعة فهمنا لذاتنا. إننا نتقبل بروية فكرة ما بعد تورينغ 

ما  أو  نوعها،  من  وفريدة  ومستقلة،  نيوتونية،  عنارص  لسنا  أننا  يف 

نحن  )Robinson Crusoe( عىل جزيرته.  كروزو*  روبنسون  يشبه 

باألحرى كائنات حية معلوماتية إنفورغز )inforgs(، متصلة بعضها 

ببعض، وجزٌء ال يتجزأ من بيئة معلوماتية )اإلنفوسفري( نتشاركها مع 

أخرى، طبيعية واصطناعية، هي  معلوماتية  )وكالء(  عنارص وسيطة 

1-املصدر نفسه ـ ص 383.
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أيضاً تعالج املعلومات بصورة منطقية وبشكل مستقل. سوف نرى 

يف الفصل السادس أن مثل هذه العنارص الوسيطة )الوكالء( ليست 

براعة يف عدد متزايد  تفوقنا  أن  مثلنا، ولكنها تستطيع بسهولة  ذكية 

من املهام)1(.

)Inforgs( اإلنفورغات

يذكر الباحث اإليطايل يف علم االتصال  لوتشيانو فلوريدي أن 

من املحتمل أن نكون الجيل األخري الذي يشهد فرقاً واضحاً بني 

 .)offline( وأخرى غري متصلة )online( بيئة متصلة بشبكة حاسوبية

فبعض الناس يقضون بالفعل معظم أوقاتهم يف حياة دامئة االتصال 

تعيش  املجتمعات  وبعض   ،)onlife( أوناليف  حاسوبية  بشبكة 

توجد  حيث  هو  بيتك  كان  إذا  املُفرط.  التأريخ  بأسلوب  بالفعل 

البيانات الخاصة بك، فمن املحتمل أنك تعيش بالفعل يف غوغل 

إيرث )Google Earth( ويف السحابة cloud. فالعديد من العنارص 

االصطناعي  من  )مزيج  والهجني  االصطناعية  )الوكالء(  الوسيطة 

)وكالء(  وسيطة  كعنارص  الرقمية  البيئات  مع  تتفاعل  والبرشي؛ 

رقمية. وألن هذه العنارص الوسيطة )الوكالء( لها طبيعة البيئة نفسها، 

فبوسعها أن تعمل داخلها بكثري من الحرية والسيطرة. 

عنارص  إىل  نعهد  أو  نُفوِّض  متزايد،  نحو  »إننا، وعىل  يضيف: 

وسيطة )وكالء( اصطناعية بذاكراتنا وقراراتنا واملهام الروتينية التي 

1-لوتشيانو فلوريدي ـ مصدر سابق - ص 384.
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تصبح  أن  شأنها  من  بأساليب  األنشطة  من  ذلك  وغري  بها،  نقوم 

تدريجياً متكاملة معنا. كل هذا معروف جيداً وذو صلة بفهم اإلزاحة 

الناجمة عن الثورة الرابعة، فام يتعلق مبا نحن ال نكونه. 

عىل رغم ذلك، فليس هذا ما يشري إليه الباحث فلوريدي عند 

الرابعة  الثورة  تدعونا  الذي   ،)inforgs( اإلنفورغات  عن  التحدث 

األقل  بأن هناك عىل  فإنه يحذر  الواقع  نكونه. ويف  أننا رمبا  لنظن 

ثالث حاالت أخرى مرجحة لالعتقادات الخاطئة)1(:

أوالً، الثورة الرابعة معنية، بشكل سلبي، بـ»تفردنا« املفقود أخرياً 

معنية  هي  إيجايب،  وبشكل  اإلنفوسفري(،  مركز  يف  نعد  مل  )نحن 

بأسلوبنا الجديد لفهم أنفسنا باعتبارنا إنفورغات. ينبغي عدم الخلط 

هذا  »السايبورغية«*.  بالبرشية  الخاصة  والرؤية  الرابعة  الثورة  بني 

خيال علمي. أن تتجول وقد انغرس يف أذنك يشء ما مثل سامعة 

الرأس الالسلكية التي تعمل بتكنولوجيا بلوتوث ال يبدو أنه أفضل 

الرسالة  تتعارض مع  أنها  أقلها  ليس  طريقة للميض قدماً، ألسباب 

االجتامعية التي هي أيضاً معنية بتوجيهها: إن كونك رهن االستدعاء 

أشكال  من  شكل  هو  األسبوع  يف  أيام  سبعة  اليوم  يف  ساعة   24

لديه  يكون  أن  ينبغي  للغاية  ومهم  مشغول  شخص  وأي  العبودية، 

مساعده الشخيص بدالً من ذلك. ميكن تطبيق منطق مامثل عىل 

غول  نظارات  ذلك  ارتداؤها، مبا يف  التي ميكن  األخرى  األجهزة 

Google Glass. الحقيقة باألحرى هي أن الناس لن يقبلوا بأن يكونوا 

نوعاً من سابورغ cyborg، ولكن عىل العكس، هذا ما سوف يحاولون 

1-املصدر نفسه- ص 386.
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للتخلص  الجارية  تأمل املحاوالت  منه.  إذا كان ال مفر  إال  تجنبه، 

من شاشات العرض ملصلحة عرض الصورة عىل الجسد، إىل درجة 

أنه ميكنك طلب رقم هاتف باستخدام لوحة مفاتيح افرتاضية تظهر 

عىل راحة يدك. هذا سيناريو واقعي، لكنه ليس ما أعنيه عندما أشري 

إىل تطور اإلنفورغات. تخيل يف املقابل تجربتك الحالية لطلب رقم 

مبجرد أن تنطقه ألن هاتفك »يفهمك«. أنت وهاتفك اآلن تتشاركان 

البيئة نفسها باعتباركام اثنني من العنارص املعلوماتية.

معلوماتية،  حية  كائنات  أننا  عىل  أنفسنا  تفسري  عند  ثانياً، 

خارجية  عقلية  مبصادر  »اإلستعانة  ظاهرة  إىل  أشري  ال  فأنا 

mental outsourcing« الواسعة االنتشار، والتكامل مع تكنولوجياتنا 

اليومية. نحن بالطبع نعتمد بشكل متزايد عىل مجموعة متنوعة من 

اليومية، وهذا يشء مثري لالهتامم. عىل  األجهزة ألداء مهام حياتنا 

رغم ذلك، فالنظرة التي وفقنا إليها رمبا تُدرج األجهزة، واألدوات، 

»عقولنا  من  مالمئة  كأجزاء  األخرى  البيئية  الركائز  أو  واملعاونات 

املوسعة extended minds« قد عفا عليها الزمن. إنها ال تزال قامئة 

عىل عنرص ديكاريت مستقل بذاته ومسؤول متاماً عن البيئة اإلدراكية 

تعويضية، من  ذهنية  بديالت  ويستخدمها من خالل  يحكمها  التي 

اليومية  الذيك، من املُفكرات  الهاتف  الرصاص إىل  الورقة والقلم 

إىل الحاسب اللوحي، من عقدة يف منديل إىل جهاز الحاسب)1(.

1-لوتشيانو فلوريدي ـ املصدر نفسه ـ ص 385.
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تكنولوجيات التحسني واالزدياد وإعادة الهندسة

املضامر  هذا  يف  عندها  التوقف  ينبغي  الذي  األهم  النقطة 

الطبيعة  النور  إىل  أخرجت  قد  امليديا،  ثورة  أو  الرابعة  الثورة  أن 

املعلوماتية املتأصلة يف هوية اإلنسان. وهذا أمر يشعرنا بالتواضع، 

فنحن نتقاسم هذا الطابع مع بعض من األدوات األذىك التي صنعناها 

بأيدينا. أياً يكن اليشء الذي يُعرفنا عىل أننا متفردون، فهو مل يعن 

أننا أفضل من بعض تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف لعب 

الشطرنج، أو التدقيق اإلماليئ ملستند أو ترجمته إىل لغة أخرى، أو 

حساب املدار لقمر اصطناعي، أو إيقاف سيارة يف محل االنتظار، 

املعلومات  تكنولوجيا  عىل  الفوز  ميكنك  ال  بطائرة.  الهبوط  أو 

واالتصاالت، حتى يف لعبة عشوائية مثل لعبة »طوبة ورقة مقص«، 

ألن الروبوت رسيع جداً ويستطيع يف واحد من األلف من الثانية أن 

يتعرف عىل الشكل الذي تصنعه بيدك، ويختار حركة الفوز، ويكمل 

ذلك آنياً تقريباً. ولو مل يكن لديك ما يكفي من املعرفة، لظننت أنه 

يقرأ أفكارك)1(.

أنفسنا بشكل  تنويرية أيضاً، ألنها متكننا من فهم  الرابعة  الثورة 

أفضل عىل أننا كائنات حية معلوماتية من نوع خاص. هذا ال يعني 

أن لدى الواحد منا أنا بديلة رقمية متحولة، أو أننا زمرة من السادة 

التغريدات،  او  املدونات،  أو   ،@ عالمات  متثلهم  الذين  هايد* 

نخطئ  أن  عىل  إال  تُشجعنا  ال  البديهية  النقطة  هذه   .**https أو 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لنحسبها مجرد تكنولوجيات 

1-املصدر نفسه ـ ص 390.
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للتحسني، مع بقائنا يف مركز اإلنفوسفري. ينبغي أيضاً عدم الخلط بني 

طبيعتنا املعلوماتية والظل البيانايت data shdow، الذي هو بطريقة 

 digital profile أخرى مصطلح مفيد لتوصيف ملف تعريف رقمي

إن  اإلنرتنت.  عىل  املستخدم  بعادات  املتعلقة  البيانات  من  يتولد 

التغيري أعمق، وليك نفهمه، يتعني أن نتأمل التمييز بني تكنولوجيات 

.augmenting وتكنولوجيات االزدياد enhancing التحسني

التي  التدريج  ذات  األقراص  أو  التبديل  مفاتيح  أو  مقابض  إن 

تُستخدم لتحسني تكنولوجيات مثل الفؤوس والبنادق وآالت الحفر، 

هي واجهات بينية تهدف إىل وصل الجهاز يف جسم املُستِدم بطريقة 

إرغونومية ***مريحة. هذا أقرب إىل فكرة السايبورغ. يف املقابل، 

فإن لوحات البيانات ولوحات التحكم املستخدمة يف تكنولوجيات 

االزدياد هي واجهات بني بيئات مختلفة. عىل أحد جانبي الواجهة، 

هناك البيئة الخارجية لإلنسان مستخدم التكنولوجيا؛ وعىل الجانب 

بيئة  هي  األمثلة  بعض  بالتكنولوجيا.  الخاصة  البيئة  هناك  اآلخر، 

والساخنة  والصابونية  واملائية  الديناميكية  الصحون  غسل  آلة 

وظُلمة  وساخنة  وصابونية  مائية  بيئة  من  مُياثلها  ما  أو  واملظلمة؛ 

التي  الرباد  بيئة  أو  املالبس؛  غسل  آلة  يف  دوارة  بيئة  أيضاً  لكنها 

تكون  أن  املحتمل  وباردة ومن  ومعقمة وغري صابونية  ثابتة  تكون 

بيئات  لها  ناجحة ألن  أن تكون  التكنولوجيات ميكن  مضيئة. هذه 

ظاهرة  هي  هذه  قدراتها.  حول  متاماً  ومضبوطة  )مغلفة(«  »ملفوفة 

يف  أحللها  سوف  التي   «enveloping the world العامل  »تغليف 

الفصل السابع. اآلن، عىل الرغم من بعض املظاهر السطحية، فإن 
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تكنولوجيات  مجرد  ليست  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات 

تحسني أو تكنولوجيات ازدياد باملعنى الذي رُشح منذ قليل. إنها 

قوى تُغريِّ جوهر عاملنا ألنها تستحدث وتُعيد هندسة الواقع بأرسه 

الذي ميكن بعد ذلك أن يسكنه املُستخِدم، وتكون واجهاتها البينية 

االستخدام(.  وسهلة  مألوفة  تكون  ما  )عادة  بوابات  مبنزلة  الرقمية 

دعني أرضب لك مثاالً:

أن  املرء  يكتشف   ،mouse الكمبيوتر  فأرة  تاريخ  إىل  بالنظر 

أيضاً  ولكنها  كُمستَخدمني،  معنا  تتكيف  فقط  ليست  تكنولوجياتنا 

)2013-1925( إنغلربت  دوغالس  أخربين  كُمستَخِدمني.  تعلمنا 

 Douglas Engelbart، مخرتع الفأرة، ذات مرة، أنه قد قام بتجربة 

بتشغيلها  املُستخِدم  يقوم  بحيث  املكتب  أسفل  الفأرة  لوضع 

مستخدماً ركبته، وذلك بهدف أن تبقى يداه حرتني. عىل أي حال، 

نحن قادمون من ماٍض حيث كانت اآلالت الكاتبة تُستخَدم بنجاح 

أكرث باالعتامد عىل كلتا اليدين. لحسن الحظ، مل تسلك قصة الفأرة 

التي   ،Qwerty كويريت  املفاتيح  لوحة  التي سلكتها  ذاتها  الطريق 

مل تتغلق عىل القيود اإلوىل التي فرضتها اآلالت الكاتبة القدمية. 

ونحن نتوقع اليوم أن نتمكن من ملس الشاشة مبارشة. إن التفاعل 

بني اإلنسان والحاسب هو عالقة متامثلة)1(.

غسل  آللة  البينية  الواجهة  فإن  املبديئ،  التمييز  إىل  بالعودة 

الصحون هي لوحة تدخل اآللة من خاللها إىل بيئة املُستخِدم، يف 

هي  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  البينية  الواجهة  أن  حني 

1-املصدر نفسه ـ ص 392.
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بوابة يدخل املُستخِدم من خاللها إىل منطقة من اإلنفوسفري وميكنه 

الوجود بها. هذه الخاصية األساسية إليجاد وفتح فضاءات جديدة 

هي أساس العديد من االستعارات املكانية مثل »الفضاء اإللكرتوين 

 ،»virtual reality و«الواقع االفرتايض ،»cyberspace أو السرياين

الويب  و»ركمجة   ،»being online باإلنرتت  متصل  و»وجودك 

surfing the Web«، و»بوابة gatway«، وغري ذلك)1(.

الجديد  اإلعالم  علم  يف  الباحثون  يكتفي  ال  الحال،  بطبيعة 

بحرص مفهوم امليديا مبا شاع عنه من تعريفات خالل الفرتة املمتدة 

والعرشين.  الحادي  القرن  وبدايات  العرشين  القرن  تسعينيات  بني 

اإلعالم  مع  عضوي  ارتباط  له  امليديا  مصطلح  أن  هو  والسبب 

الكالسييك، وهذا ما ستتعرض له يف الفصل التايل.

1-املصدر نفسه ـ ص 393.



الفصل الثاني

بين الميديا 

واإلعالم الكالسيكي



املبحث األول: تاريخ اإلعالم

مصطلَحي  بني  لغوياً  التمييز  تحاول  التي  التفسريات  تعددت 

مختلفة  اإلعالم  مصطلح  مدلوالت  أن  غري  والـ»ميديا«.  »اإلعالم« 

ويجب وضعها يف سياقاتها اإلصطالحية واللغوية والتاريخية املناسبة. 

معنى  عىل  يحيل  اإلعالم  ملصطلح  العريب  االستخدام  كان  وإذا 

 «Media«،ميديا فإن مصطلح  اإلبالغ واإلخبار واإلرسال واملعرفة، 

بسبب اشتقاقه من كلمة )Medium(، يحيل كام الحظنا عىل معاين 

الوساطة والوصل والوسط )Milieu(. وبهذا املعنى يبدو مصطلح 

»ميديا« أكرث داللة عىل اإليفاء برثاء ظواهره الجديدة)1(.

لعامل  اإلجاميل  البناء  مبثابة  واالتصال  اإلعالم  علم  يعد 

»امليديا«. وهو األساس التي تفرعت منه بقية الظواهر اإلعالمية يف 

استحدث  1974، حني  البداية يف عام  كانت  العوملة، وعليه،  ظل 

علمياً  اختصاصاً  الجامعيني  واألكادمييني  الباحثني  من  مجموعة 

منوذج  من  انطالقاً  واالتصال«،  اإلعالم  »علوم  اسم  عليه  أطلقوا 

ولكن  اآليل،  التوجيه  وعلم  آنذاك،  الحديث  التناسبي،  »شانون« 

بسبب غياب القاعدة الفكرية املشرتكة وتعدد النظريات أصبح هذا 

العلم الجديد علامً مشرتك االختصاصات، حيث يستدعي التفاعل 

والتبادل بني الباحثني يف حقول عديدة)2(. كانت البداية لهذا العلم 

ـ  والسياقات  واألشكال  اإلبستمولوجيا  ـ  الجديدة  امليديا  ـ  الحاممي  1-الصادق 

 .30 ص  ـ    2012 األوىل  الطبعة  ـ  املتحدة  العربية  اإلمارات  ـ  الجامعية  املنشورات 

www.aljazeera.net :وللمزيد راجع عرض الكتاب املذكور عىل موقع الجزيرة

2-Dominique Wolton، Penser la communication، Paris، Flammarion، 

1997، p. 8384-.
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معارضة  واجهت  أنها  إرسال(، غري  ـ  )اإلتصال  أساس  تقوم عىل 

من الباحثني األمريكيني، حيث اقرتحوا منوذج )اإلتصال ـ مشاركة( 

الذي يستند إىل منوذج الجوقة. وهذا النموذج مل يكن شامالً بل 

صنَّفوه كعلم نفسـ  اجتامعي حديث، ثم قامت مدرسة فرانكفورت 

رشوط  فوضعت  سياقاً(.   - )االتصال  بنموذج  باستبداله  الجديدة 

الصدق؛  الرضوخ؛  التالية:  بالنقاط  وفعاليته  الخطاب  نجاح 

الصحة؛ الحقيقة؛ استناداً إىل نظرية »هابرماس« الكونية)1(. فضاًل 

عن هذه االتجاهات الثالثة هناك محاوالت لباحثني يف مجاالت 

االقتصادي  النموذج  أساس  عىل  بناؤها  يؤسس  قريبة  علمية 

التقليدي ممثالً باالنتاج والتوزيع واالستهالك، واعترب هذا االتجاه 

لالتصال  التناسبي  املفهوم  من  الخالص  طريق  هو  العوملة  أن 

يرى  وبالنتيجة  متلٍق)2(.  ـ  مرسل  ثنائية:  عالقة  يف  يحرصه  الذي 

البعض أن علوم االعالم واالتصال ظهرت »ألن مجتمع االتصال 

الناجمة عن  االتصال  أو  اإلعالم  يدرس عمليات  يحتاج إىل علم 

أشكال  التقنيات، ومشاركة يف  إىل  مرتكزة  هادفة،  منظمة،  أعامل 

واحد  تعريف  من  هناك  ليس  والثقافية«)3(.  االجتامعية  التواصل 

هذا  يف  متعددة  محاوالت  هناك  بل  واالتصال،  اإلعالم  لعلوم 

1-Jean Charron، »Une introduction a la communication«، Presses de 

l’Université du Québec et Télé- Université، coll. Communication et 

sociéte، Quebec، 1991.

2-Lucien Sfez، dir.، La Communication، que sais- je?2567 ؛. Paris، Presses 

universitaires de France، 1991، p.9.

3-Bernard Miège، La Pensée communicationnelle، en plus1  :Grenoble ،؛ 

Presses universitaires de Grenoble، 1995، P.84.
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ثالثة  إىل  واالتصال  اإلعالم  بحوث  البعض  ويصنف  املجال)1(، 

اتجاهات أساسية: 

ويعالج  املعرفية،  والعلوم  العصبية  العلوم  بني  يقع  األول: 

االتصال يف عالقته بالدماغ: إدراك، حركة، تفكيك الصورة واللغة؛ 

ويرتكز  الطبيعية،  والعلوم  املعرفية  العلوم  بني  فيقع  الثاين:  أما 

إىل مشاكل االتصال بني االنسان واآلالت؛ 

أما الثالث: فريتكز إىل علوم اإلنسان واملجتمع، ويعالج االتصال 

مسار  يف  االتصال  تقنيات  تأثري  وكذلك  والجامعات،  األفراد  بني 

الفلسفة،  التالية:  االختصاصات  هنا  تستخدم  وعليه  املجتمع)2(. 

الحقوق، االقتصاد، علم السياسة، تاريخ اآلليات، الجغرافية، علم 

النفس، علم النفس األلسني، علم اإلنسان...أي أن علوم االتصال 

بطبيعتها مشرتكو االختصاصات)3(.     

  تثري العالقة بني اإلعالم واالتصال إشكاليات متعددة تتجه نحو 

العالقة   R. Escarpit يصف   الصدد  هذا  ويف  والتوافق،  التقارب 

تحتوي  اتصالية  عملية  »كل  بأنها  واالتصال  اإلعالم  بني  العضوية 

1- مي العبد الله، االتصال يف عرص العوملة: الدور والتحديات الجديدة، ط2، بريوت، 

دار النهضة العربية، 2001، ص30-27.

 André Vitalis، dir.، Médias et nouvelles technologies: Pour une socio--2

 politique des usages، collection medias et nouvlles technologies، Rennes:

.37-Ed. Apogée، 1994، p. 36

األبحاث  واقع  وانعكاساتها عىل  إشكاليات علوم اإلعالم واالتصال  الله،  العبد  3-مي 

العربية، بحث منشور يف كتاب بعنوان: ثورة الصورة املشهد اإلعالمي وفضاء الواقع، 

من سلسلة كتب املستقبل العريب)57(، حسن مظفر الرزو، خالد الهمداين، عبد الرحمن 

عزي، فاضل البدراين، املنصف وناس، مي العبد الله، نرص الدين لعيايض، ط1، مركز 

دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2008، ص78.
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للفكر  األصيل  اإلنتاج  أي  املعلومة،  ومعالجة  ونقل  إنتاج  عىل 

البرشي الفرداين، مهام كانت طبيعة هذا االنتاج )علمي، تقني، فني، 

 P. Levy حديث...(« )1(. كام يؤكد العديد من الباحثني وعىل رأسهم

عىل االرتباط الوثيق والقديم بني اإلعالم واالتصال، وأن التغيريات 

تحوالت  إىل  أدت  قد  االتصال  تقنيات  وسائل  يف  املستحدثة 

املوزعة،  ثم  املنتجة  املعلومات  وشكل  محتوى  يف  محسوسة 

والتغريات الحديثة ما هي إال انتقال من عرص تقني إىل آخر. وتأخذ 

أهمية  اإلعالم  علم  يف  تتدخل  والتي  والثقافية  السياسية  التغريات 

كربى، فضالً عن الرهانات االسرتاتيجية كالطابع الصناعي املتزايد 

أو  االتصال،  جامعات  لدى  املركزي  والتوجه  والثقافة،  لإلعالم 

انتشار شبكات االتصال يف عملها العنكبويت يف العامل، وعليه فإن 

االتصال ال يتعارض مع اإلعالم بل هو امتداد له، ومفهومي اإلعالم 

واالتصال متشابكان، وكل نقد موجه ألحدهام ينعكس عىل اآلخر.

إىل هذا، تؤكد الّدراسات العلميّة النقديّة املعارصة أّن اإلعالم 

املريّئ واملسموع واملطبوع قد اكتسب أهمية هائلة منذ ثالثينيات 

وسائل  تزايد سهولة  بسبب  منها  املزيد  ويكتسب  العرشين،  القرن 

الوعي  نسبة  وتزايد  التكنولوجية،  والثورة  واملواصالت،  االتصال 

بأهمية متابعة األحداث.. ولعل السبب املنطقي يف ذلك يعود إىل 

أن وسائل اإلعالم التي يدعم بعضها بعًضا وال يلغي بعضها بعًضا 

الهائل  انتشارها  بحكم  التعليم  مؤسسات  من  أهمية  أكرث  أصبحت 

إىل  مقدمة  ورقة  واالتصال،  اإلعالم  علوم  حول  التساؤالت  بعض  رابح،  1-الصادق 

املؤمتر العلمي التاسع لكلية اآلداب والفنون، جامعة فيالدليفيا، عامن، 26-28 نيسان 

.2004
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وتأثريها الكبري، كام أّن وسائل اإلعالم مل تعد وظيفتها اإلعالم فقط 

الّذوق  وصياغة  والرّتفيه  التّثقيف  وسائل  أهم  من  أصبحت  وإمّنا 

العام والتّوّجه الّنفّي العام)1(. 

ويف كلتا الحالتني ال بد من أن للميديا آثارها السلبية واإليجابية 

عىل الصغار والكبار واملجتمعات سواء كانت عربية أم غربية، ذلك 

أن من الصعب جداً عىل املجتمع الواعي املثقف أن تؤثر فيه امليديا 

أو أن تدخل عليه عامل خارجي يؤثر عىل حياته العلمية والعملية؛ ألنه 

سيكون متمسكاً بحبل مرجعياته وهويته الفكرية األصيلة، وبالتايل لن 

لقيمِه ومالمئة  متوافقة  تكن  ما مل  املطروحة  الجديدة  الفكرة  يقبل 

الحتياجاته. إن ذلك املجتمع قادر عىل التمييز والتفرقة بني ما هو 

ناجع ورضوري وبني ما هو متعارض مع قيمِه، وليس رضورة أو أولوية 

إن مل يره ميس بثقافته وال يشكل خطراً عىل أصالته)2(.

اإلعالم يف الحضارات القدمية

يرى املؤرخون أن بدايات وظائف اإلعالم  جاءت عىل شكل 

تبليغ املنشورات واألوامر والرسائل الشفوية التي كان يصدرها شيخ 

الحرب  وسائل  إحدى  كانت  كام  السلطان،  أو  الحاكم  أو  القبيلة 

بأساليبه  البدائية اإلعالم  الوقت. وقد عرفت املجتمعات  يف ذلك 

البسيطة األوىل، وكان اإلنسان ميارس اإلعالم بطرق فطرية مل يبذل 

1-راجع موقع www.oxford dictionaries.com مصدر سبق ذكره.

2-املصدر نفسه.
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يف  واملناداة  واألشجار  األحجار  عىل  كالنقش  كبرياً  مجهوداً  فيها 

ظهور  وعىل  والتالل  الجبال  أعايل  من  الطرقات  يف  أو  املآذن، 

الدواب. وقد ظلت بعض وسائل وأساليب اإلعالم القديم تستخدم 

يف العرص الحديث بنجاح كبري وخصوصاً الخطابة كام هو الحال 

يف خطب ومنابر الكنيسة واملسجد. ومازلت الخطابة تستخدم لغاية 

اآلن، وكذلك امللصقات التي كان الحكام يلجأون إليها ويوجهون 

فيها البيانات الرسية السياسية.

الحضارات  يف  اإلعالم  وظائف  فإن  ذكره  ماتقدم  ضوء  وعىل 

القدمية انحرصت يف الوظائف التالية)1(:

- الحضارة الفرعونية: كان امللوك والحكام مبثابة اآللهة، لذلك 

إنجازات  تضخيم  يف  انحرصت  الفرعوين  اإلعالم  وظائف  فإن 

التي  الحضارية  االنجازات  لحكمهم وخصوصاَ  والرتويج  الحكام 

حققوها كتشييد األهرامات واملعابد الضخمة، وتوثيق انتصاراتهم.

- حضارة بالد مابني النهرين: كشف علامء اآلثار العراقيون وجود 

ترشد املزارعني  قبل امليالد  1800 سنة  ترجع إىل  نرشات إعالمية 

إىل كيفية بذر املحاصيل الزراعية وريّها وعالجها من اآلفات، وهذا 

منط من أمناط اإلعالم وهو اإلعالم الزراعي.

القدماء )اإلغريق( يف خلق  اليونانيون  بدأ  اليونانية:  - الحضارة 

واملناقشة  الخطابة  طريق  عن  معاً  والسياسية  اإلعالمية  األفكار 

الفكرية واملساجالت ويسجل التاريخ أن االسكندر املقدوين آمن 

.New Media Wiki 1-بسام عبد الرحمن املشارقةـ  اإلعالم والسلطةـ  عامن - نقالً عن
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بأهمية اإلعالم والنرش عن طريق التاثري بالجامهري فكان يصحب يف 

واألدباء،  والكتاب  واملفكرين  والخطباء  الشعراء  من  عدداً  ترحاله 

والننىس نظرية أفالطون يف االتصال فهو أول من قدم نظرية لالتصال 

عرفها اإلنسان يف حقل النظرية االتصالية واإلعالمية الحقاً.

- العرص الروماين: برزت وظائف اإلعالم يف العرص الروماين من 

خالل رسائل املبرّشين املسيحيني األوائل، ولكن نشاط املراسلني 

وأتباعه يف الخروج إىل البالد. ومام الشك فيه أن اإلعالم الذي كان 

وسائل  من  هامة  وسيلة  يعترب  كان  الذي  الديني  اإلعالم  هو  سائداً 

إرساء السالم وتجنب الحروب.

اإلعالم  العربية  الجزيرة  عرفت  اإلسالمية:  العربية  الحضارة   -

بشكل بارز وواضح، فاألمة العربية هي أمة اللغة والبالغة والشعر، 

الذي  عكاظ  سوق  وخصوصاً  الشعرية  باملناظرات  اشتهرت  وقد 

يعترب منرباً ومهرجاناً إعالمياً للشعر حيث كانت القبائل العربية ترسل 

مندوبيها اإلعالميني للمشاركة يف فعالياته، والقصائد التي تفوز بهذا 

املؤمتر كانت تعلق عىل جدارن الكعبة، فأصبحت ظاهرة إعالمية 

اإلسالم  جاء  أن  ومنذ  العرش.  أو  السبع  باملعلقات  عرفت  متميزة 

إىل  والشعر  الخطابة  إعالم  من  العربية  الجزيرة  يف  اإلعالم  تحول 

إعالم ديني بحت. ولقد كان القرآن الكريم الوسيلة العظيمة لإلعالم 

الديني حيث أن الوظيفة التي كلف بها الرسول األعظم قبل أن تكون 

وظيفة دينية هي وظيفة إعالمية تبليغية بالدرجة األوىل، أي وظيفة 

إعالمية  سياسية  تطبيق  من خالل  الجديد  الدين  عن  الحقائق  نرش 

محافظة.
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يف  الوسطى  العصور  شعوب  عرفت  الوسطى:  العصور  يف   -

أوروبا اإلعالم الديني فقط إىل أن ظهر املذهب الربوتستانتي حيث 

مضاد  إعالم  شن  إىل  مضطرة  نفسها  الكثاوليكية  الكنيسة  وجدت 

ضد الكنيسة الربوتستانتية واعتربتها خارجة عن حدود الدين. وهذا 

خطاباً  وليس  دعايئ  خطاب  بأنه  وصفه  ميكن  اإلعالمي  الخطاب 

إعالمياً. فقد تم تكليف رجال الدين من كرادلة وقساوسة بأمر من 

البابا غريغوري الثالث عرش للقيام مبهام رجال اإلعالم يف مواجهة 

خطاب الكنيسة الربوتستانتية  وإعادة الثقة إىل الكنيسة الكاثوليكية.

غوتنربغ  يد  عىل  الطباعة  اخرتاع  منذ  الحديث:  العرص  يف   -

الوعي  زيادة  يف  ساهمت  نوعية  نقلة  اإلعالم  انتقل  عام1450 

الصناعية  الثورتني  الطريق لربوز  أوروبا، حيث مهدت  والتنوير يف 

والتكنولوجية، وأصبح لإلعالم  دور متميز يف املجتمعات الغربية 

أنحاء  إىل جميع  والصحافة حتى وصل  الكتاب  انتشار  من خالل 

علامً  وبات  به،  الخاصة  وفلسفته  نظرياته  له  وأصبحت  العامل، 

مستقالً له مناهجه وكيانه كبقية العلوم اإلنسانية والطبيعية، بل ميكننا 

أي  يواكب  بأن  ملزماً  أصبح  الحديث  العرص  اإلعالم يف  أن  القول 

به  القيام  والحكومات  الدول  تنوي  مرشوع  أي  أو  تنويري  مرشوع 

يف  األوىل  املرتبة  هذه  أيامنا  يف  احتل  أن   إىل  الجامهري،  إلقناع 

جميع املؤسسات والهيئات كمصدر أول من مصادر الحصول عىل 

املعرفة واملعلوماتية)1(.

1-مشارقة ـ املصدر نفسه.
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املبحث الثاين:

اإلعالم يف اللغة واإلصطالح والوظيفة 

والعلم:  علم،  مادة  ضمن  العريب  اللسان  يف  اإلعالم  يقع 

ويقال:  أعلمه.  به:  وأذنه  األمر،  وأذنه  علامً.  وَعلِم  الجهل،  نقيض 

وأذَّنْت: أكرثت  أعلمته،  إذا  وإْذناً  إيذاناً  أْوِذنُه  وكذا،  بكذا  أذنته  قد 

أعلَْمتُك  بيشء:  وأذنتك  هو اإلعالم.  واألذان  باليشء.)1(  اإلعالم 

بأمره. وأَذنتُه: أعلمتُه. ويقال :إستعلم خرب فالن، واستعلمني الخرب 

املعنى  إىل  نظرنا  وإذا  نه.  وتعلمه :تيقَّ األمر  وعلم  إياه،  فأعلمته 

اللغوي يف الدعوة إىل أمٍر ما،  وجدنا فيه معنى النداء للمشاركة يف 

تحقيق  أجل  والفعلية من  القولية  يفيد املحاوالت  وأنه  األمر.  هذا 

هدف أو عمل، وكذلك إذا نظرنا إىل املعنى اللغوي لإلعالم وجدنا 

فيه املعنى نفسه مام يدل عىل أن الدعوة هي اإلعالم، واإلعالم هو 

الدعوة، وال فرق بينهام من حيث اللغة يف جانبها التبليغي. ولعلنا 

ال نتجاوز اإلطار العلمي حيث نذهب إىل أن املفهوم العريب لكلمة 

)بالغة( يقرتب من املفهوم الحديث لعملية االتصال، فالبالغة تشري 

إىل الوصول واالنتهاء. لهذا يقال  بلغ فالن مراده إذا وصل، وبلغ 

الرَّكُب املدينة إذا انتهى إليها، وبلغه هو إبالغاً، وبلغه تبليغاً، وتبلغ 

اليشء :تكلَّف البلوَغ إليه حتى َوَصلَُه. والبالغ :ما يُتبلغ ويُتوصل به 

إىل اليشء املطلوب.

مادة  املحيط:  القاموس  وترتيب  العروس.  وتاج  العرب«،  لسان  منظور،  »ابن  1-راجع 

)علم(.
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من  اقرتابها  من  نقصده  ما  يتبني  للبالغة  العربية  الداللة  ومن 

تبادل  فيها  يتم  هو )عملية  حيث  لالتصال من  الحديثة  الداللة 

املفاهيم بني األفراد وذلك باستخدام نظام الرموز املتعارف عليها . 

ومن هنا يتبني لنا أن اللفظ العريب لإلعالم يحمل يف تضاعيفه عدة 

معاٍن، متقاربة تارة ومتباعدة تارة أخرى، فهو مبفهومه املعارص يعني 

االستعالم عن الحوادث واألخبار، ويعني الخرب والرواية، كام يشري 

إىل الدعاية والتوجيه واإلرشاد.)1(

األصل  مستوى  عىل  سواء  باإلعالم  املتعلقة  التعريفات  تكرث 

اللغوي أو عىل املستوى اإلصطالحي. ولذا ليس هناك من تعريف 

من  كثري  يف  وتداخله  مفهومه  التساع  »اإلعالم«  ملفهوم  محدد 

مجاالت النشاط اإلنساين وأنواع العالقات البرشية وعليه: يصعب 

اللغوي  معناه  ولكن  واحد  تعريف  ضمن  »اإلعالم«  لفظة  حرص 

يف  وتقدمه  وتطوره  ذيوعه  كذلك  االصطالحي  تعريفه  إلينا  يقرّب 

اإلعالمية،  واملؤسسات  والجامعات  املعاهد  يف  وتدريسه  أيامنا 

ووفرة الكتب اإلعالمية)2(.

التعريفات  من  جملة  نسوق  أن  املجال  هذا  يف  املفيد  ومن 

اإلصطالحية عىل الشكل التايل:

أوالً: اإلعالم فن استقصاء األنباء اآلنية ومعالجتها ونرشها عىل 

أوسع الجامهري بالرسعة التي تتيحها وسائل اإلعالم الحديثة«.

ـ  والتوزيع  والنرش  للطباعة  دار خرض  ـ  اإلعالم  مطالعات يف  ـ  محمد حمد خطر   -1

بريوت - الطبعة الثالثة 1996- ـ ص 11.

2-املصدر نفسه ـ ص 13.
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نرش  عليها  يرتتب  التي  العملية  تلك  باإلعالم،  يقصد  ثانياً: 

والرصاحة،  الصدق  عىل  ترتكز  التي  الدقيقة  واملعلومات  األخبار 

مبستوى  واالرتقاء  السامية،  وعواطفهم  الجامهري  عقول  ومخاطبة 

أسلوب  مستخدماً  والتثقيف،  التنوير  عىل  اإلعالم  ويقوم  الرأي، 

الرشح والتفسري والجدل املنطقي.

الدقيقة،  الصحيحة، واملعلومات  باألخبار  الناس  تزويد  ثالثاً:   

والحقائق الثابتة والتي تساعدهم عىل تكوين رأي صائب يف واقعة 

واتجاهاتهم  الجامهري  عن عقلية  موضوعياً  تعبرياً  يعربِّ  أو مشكلة، 

وميلهم.

املعلومات  من  ممكن  قدر  بأكرب  الجامهري  تزويد  رابعاً: 

املوضوعية الصحيحة والواضحة.

خامساً: هو العلم الذي يدرس اتصال اإلنسان بأبناء جنسه اتصال 

وعي وإدراك وما يرتتب عىل عملية االتصال هذه من أثر ورد فعل، 

ونوعية  وكمية  ومكانية  زمانية  ظروف  من  االتصال  بهذا  يرتبط  وما 

وما شابه ذلك. فاإلعالم هو العلم الذي يدرس الظاهرة االجتامعية 

املتمثلة يف اتصال الجامهري بعضها ببعض والتي ال ميكن أن تعيش 

بدونها أي جامعة إنسانية أو منظمة اجتامعية برشط أن تكون دراسة 

تلك الظاهرة دراسة منظمة تعتمد عىل املنهج التجريبي وتقوم عىل 

تكوين الفروض واملالحظة وإجراء التجارب والقياس.

الجامهري  عقلية  عن  املوضوعي  التعبري  هو  اإلعالم  سادساً: 

وروحها وميولها واتجاهاتها يف نفسه الوقت...إنه املجال الواسع 
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التي  التعبري  طرق  كافة  ويشمل  البرش،  بني  واآلراء  الوقائع  لتبادل 

تصلح للتفاهم املتبادل...فوظيفة اإلعالم اإلبالغ والرشح والتفسري 

رجل  من  ذاتياً  تعبرياً  ليس  فاإلعالم  واإلعالن..  واالمتاع  والتثقيف 

اإلعالم ألنه يعتمد عىل الحقائق واألرقام واإلحصائيات)1(.

إذا كان اإلشتقاق اللغوي لكلمة إعالم من العلم، مبعنى استعلمه 

الخرب فأعلمه إياه، أي صار يعرف الخرب، فذلك يعني أن الغاية من 

ووفقاً  املتلقي.  إىل  إيصاله  ينبغي  حدث  عن  اإلخبار  هو  اإلعالم 

للمنجد املوسوعي لعلوم اإلعالم واالتصال، فإن العملية اإلخبارية 

تعني تسجيل إشارة محّددة اجتامعياً يف نظام صوري )شكيل( قابلة 

يجب  وهنا  االتصال.  مجال  يف  تبادل  أو  نرش  موضوع  تكون  ألن 

واملعرفة)2(.  واملعلومات  املعطيات  عن  اإلعالم  مفهوم  متييز 

 Information واإلعالم ـ بحسب املنجد املشار إليه ـ تقابله كلمة

باللغة الفرنسية، وتعني إيتيمولوجيا وفقاً لبعض الباحثني الفرنسيني، 

العام،  املفهوم  ويف  شكل،  إعطاء  إىل  الهادف  النشاط  »ذلك  أي 

أما  نفسها«)3(.  باإلخبار  أو  أخبار  بتقديم  املتعلق  النشاط  إما  تعني 

يف »منجد وسائل اإلعالم« )Dictionnaire des Médias( فيعرّف 

بشخص  املتعلقة  املعلومات  مجموعة  أو  »املعلومة  بأنه  اإلعالم 

تُبلّغ إىل شخص أو مجموعة أشخاص،  أو بيشء، والصالحة ألن 

1-محمد حمد خرض ـ مصدر سبق ذكره ـ ص 16.

2-Bernard Lamizet، Ahmed Silem، dir. ؛ Dictio naire encyclopédique des 

sciences de l’information et de al communication، Ellipses، paris ، 1997، 

p297.

3-Ahmed Silem، Gerard Martinez، Information des salaries et strategies de 

communication ، ed. d’Organisation، Paris، 1983، p.16.
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مجتمعني يف مكان واحد أو متفرقني ومن دون عالقات بني بعضهم 

بتقنياتها  الفريدة،  املؤسسة  هذه  أيضاً  تعني  والكلمة  البعض. 

القرن  يف  اليومية  الجرائد  مع  ولدت  التي  وأنظمتها،  ومحرتفيها 

السياسية  والحريات  الصناعية،  الثورة  موجة  عىل  عرش،  التاسع 

 Robert Escarbit إسكاربيت  روبري  يعرف  بينام  والشخصية«)1(. 

اإلعالم بأنه »ما ينقل ويستقبل ويزيد يف املعلومات«))2((. 

صفات اإلعالم وأفعاله

وجود  إىل  التواصل  اجتامع  علم  يف  الباحثني  من  عدد  ذهب 

بني  الحدود  وأن  جديد  وإعالم  تقليدي  إعالم  اإلعالم:  من  نوعني 

هذين النوعني متداخلة إىل الدرجة التي توحدهام ضمن فضاء واحد. 

وهكذا فإن مثة تكامالً بينهام ميكن أن نجده يف ثالثة جوانب: 

 )Functional Complementarity( األول: التكاملية الوظيفية

من  كالَّ  أن  بها  واملقصود  األهم،  كانت  رمبا  الخصيصة  هذه 

بها  يقوم  التي  الوظيفة  تكمل  معينة  اشتغل عىل وظيفة  اإلعالميني 

التواصل  وسائل  األهم  وتعبريه  الجديد  فاإلعالم  اآلخر.  اإلعالم 

بالكامريات  املحملة  النقالة  الهواتف  عىل  يعتمد  االجتامعي، 

1-Francis Balle )Sous la direc. De.(، Dictionnaire des Médias، ed. Larousse، 

Paris، p.124125-.

2-Robert Escarbit، Théorie générale de l’information، Hachette، paris، 

1980، p16.
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الشخصية ويسجل األحداث عىل األرض مبارشة سواء لآلخرين أم 

ملحطات تلفزيونية أو ملواقع ألكرتونية.

 )Mobil: Zation and والتعبئة  بالحراك  يتعلق  الثاين: 

mobility(

واالستدعاء  النرش  عىل  الفائقة  والقدرة  الحركة  مرونة  ويعكس 

املوجود يف جيب  االجتامعي  اإلعالم  يتحرك  وهنا  ذلك.  وسوى 

كل فرد من األفراد أو بني الناشطني االجتامعيني والسياسيني.

)Inclusivity( الثالث: يتعلق بالشمولية

القيام  من  متكن  قد  االجتامعي  اإلعالم  أن  هنا  واملقصود 

بتغطية إعالمية شاملة لكل األحداث التي تقع يف ميادين الحروب 

واالضطرابات السياسية واألمنية.)1(

         

 مبادئ تأسيسية  لإلعالم

بـ»امليديا«  يعرف  ما  أو  الجديد  اإلعالم  أن  من  الرغم  وعىل 

يتميّز بالقدرة عىل تجاوز الرقابة، وسهولة امتالكه من أوسع الرشائح 

التأسيسية  القواعد  ضمن  يدور  يبقى  فإنه  االجتامعية،  والطبقات 

لنشأته. وهي املتعارف عليها يف علم اإلعالم وتقوم عىل ما ييل:

ـ الحقائق التي تدعمها األرقام واإلحصاءات.

1-خالد الحروب - جدل اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديدـ   االثنني 2014/5/19. موقع 

www.al-sharq.com بوابة الرشق
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ـ التجرد من الذاتية والتحيّل باملوضوعية يف عرض الحقائق.

ـ الصدق واألمانة يف جمع البيانات من مصادرها األصلية.

ـ لتعبري الصادق عن الجمهور الذي يتوجه إليه اإلعالم.

أما وظائف اإلعالم، فتقوم عىل األركان التالية:

التوجيه وتكوين املواقف واالتجاهات.• 

زيادة الثقافة واملعلومات.• 

تنمية العالقات البيتية وزيادة التعارف االجتامعي.• 

اإلعالن والدعاية والرتفيه وتوفري سبل التسلية وقضاء أوقاع • 

الفراغ.

فهم روح العالقات العامة.  • 

اإلعالم  لكلمة  واالصطالحي  اللغوي  املدلول  فإن  وهكذا، 

يفيض إىل كونه »التعبري العميل عن املعرفة واإلطالع واإلحاطة ملا 

يهم اإلنسان يف كل زاوية من زوايا محيطه، ويف كل مرفق من مرافق 

حياته، ويف كل ركن من أركان طموحه وهمومه وحاجاته، وإن القوى 

التي متارس عملية التكوين هي جميع الوسائل واألجهزة والواجهات 

عليها  ترتكز  التي  اإلعالمية  واملادية  والفنية  البرشية  والفعاليات 

»دينامية  اإلعالم  يكون  املدلول  هذا  إىل  واستناداً  التكوين.  عملية 

الجامهري  فئات  مختلف  وإقناع  وتعليم  وتثقيف  توعية  إىل  تهدف 

التي تستقبل مواده املختلفة وتتابع برامجه وفقراته... بل إن اإلعالم 

يعترب أحد العمليات االجتامعية التي تؤثر يف املجتمع املعارص من 
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خالل وسائله املختلفة، وقد ساعد عىل ذلك سهولة انتقال مواده 

التي  الجامهريي  االتصال  وسائل  من  املرسلة  وبخاصة  املختلفة 

تدخل كل بيت تقريباً، ويستقبلها أغلبية أفراد املجتمع، ويتأثرون بها 

أي أمناط اإلعالم املختلفة وقنواته الحديثة«)1(.

ويرى الباحثون يف علم اإلعالم، أن تطور طرائق التواصل عرب 

باإلشارات  اإلتصال  عرص  فهناك  مراحل:  بعدة  مّر  والرواية  الخرب 

والذي  الذايت  اإلتصال  ثم ظهر  رموز،  إىل  تطور  أن  لبث  ما  الذي 

االتصال  إىل  ليتطور  ثم  نفسه،  مع  اإلنسان  خالله  من  يتواصل 

الشخيص الذي يكون بني اثنني أو أكرث، وهو من أكرث االتصاالت 

عهد  يف  وضعه  بداية  وكانت  واالعتقاد،  السلوك  يف  وتغيرياً  تأثرياً 

الخطابة  الجامعي عرب  املبارش  االتصال  برعوا يف  الذين  اإلغريق 

واملرسح، حتى ظهر االتصال الجامهريي، الذي أحدث نقلة نوعية 

ويف  غوتنربغ.  املطبعة  مخرتع  يد  عىل  أملانيا  يف  بدايته  وكانت 

اخرتاعات يف عامل  الصناعية، ظهرت  الثورة  وبداية  الحداثة  عرص 

أواخر  يف  تّوجت  عارمة  ثورة  لتطلق  والتلفزيون  كالراديو  االتصال 

لينطلق  ثم  الفضائية،  والقنوات  الصناعية  باألقامر  العرشين  القرن 

طور جديد من أجهزة اإلتصال اإللكرتوين يف ما عرف بعامل امليديا 

املعارص)2(.

بقدميه  اإلعالم  مفهوم  تقسيم  لنا  ميكن  تقدم،  ما  عىل  بناء   

1-محمد حمد خرض، املصدر نفسه، ص 18.

املطبوعات،  وكالة  والتنمية،  والدعاية  اإلعالم  بني  بالجامهري  االتصال  بدر،  2-أحمد 

الكويت، الطبعة األوىل، 1982، ص 26.
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وجديده إىل قسمني يوضحان التطورات واملفهومية التي مرَّت بها 

التجارب التاريخية لإلعالم.

)Communication( أوالً: مفهوم االتصال

لالتصال عدٌد من املعاين. رمبا يكون أقدمها تحويل )األشياء 

الرابع عرش. ويف  القرن  تاريخه إىل  يعود  الذي هو معنى   ، مادية( 

حني أصبح هذا املعنى نادراً، توسع يف القرن السابع عرش إىل فكرة 

األشمل عن )الوصول أو وسيلة الوصول بني شخصني أو مكانني؛ 

أي فعل املرور أو القدرة عىل املرور من مكان إىل آخر(. أو عن 

)خط ربط، أو ممر واصل، أو انفتاح(. وهنا نستطيع أن نرى العالقة 

الطويلة والوثيقة لالتصال مبا نسميه يف الوقت الحارض بالنقل.

ويف القرن الخامس عرش، اتسعت كلمة )اتصال( لتشمل الوقائع 

واملعلومات التي كانت تُنَقل، أي ما نسميه اليوم مبحتوى االتصال. 

ويرجع تاريخ أشهر معنى حديث لكلمة )اتصال( ، وهو الذي يشري 

معلومات  عىل  تنطوي  التي  الرسائل  نقل  أو  اإلرسال  فعالية  إىل 

بواكري  ومنذ  عرش.  السابع  القرن  أواخر  إىل  معارف،  أو  أفكار  أو 

القرن الخامس عرش، كان معنى ثانياً للكلمة ال يركز كثرياً عىل نقل 

الرسائل أو محتواها، بل عىل فعالية الحوار والتفاعل، كام يف فكرة 

املحادثة أو االتصال بني األشخاص )أو حتى الجامع الجني يف 

القرن الثامن عرش(.

ومع بواكري القرن السابع عرش، اكتسب االتصال معنى آخر أكرث 

خاصية  أو  عامة  مشاركة  إىل  يشري  هنا صار  املشاركة.  داللة عىل 
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مشرتكة أو قرابة، كام يف القداس املسيحي )Communion(. وهذا 

املعارص،  األمرييك  اإلنكليزي  االستعامل  يف  بقوة  حارض  معنى 

أن  يف  يرغبون  إنهم  بالقول  تعليقاتهم  املتكلمون  يفتتح  حيث 

يركز  آخر  معنى  وهناك  مستمعيهم.  جمهور  مع  بيشء(  )يشرتكوا 

عىل فكرة االتصال بوصفها، ضمناً، عملية )تشارك مع كثريين( يف 

جذور  من  قسٌم  ويكمن  التجارب.  أو  األفكار  من  معينة  مجموعة 

هنا  مشاركة.  كعملية  )القداس(  الدينية عن  الفكرة  املعنى يف  هذا 

أيضاً نبدأ برؤية بعض الروابط بني أفكار االتصال وأفكار الجامعة 

.)Community(

الذي  التقني  الوسط  عىل  يركز  للكلمة  آخر  مهم  معنى  هناك 

يُجرى من خالله االتصال. فإما أن يشري هذا االستعامل إىل وسائل 

االتصال الرمزي )اللغة، العالمات، الصور، والتقنيات التي غالباً ما 

يتم نقلها عربها(، أو عىل وسائل االتصال املادي )الطرق، القنوات، 

سكك الحديد، الباخرات، الطائرات(. والتغريات التاريخية يف عالقة 

أمناط االتصال الرمزي بأمناط النقل املادي هي قضية جوهرية هنا. 

التي متيزت بها االتصاالت الرمزية عن  ولعل أحسن ترميز للحظة 

أمناط النقل يكمن يف قدرة الربق عىل إرسال رسائل كهربائية مبارشة 

عرب مسافات بعيدة. يؤرش هذا التطور نقلة تاريخية حاسمة يف دور 

مع  ويتوازى  ووظيفتيهام.  لـ)االتصال(  املتميزين  املعنيني  هذين 

النقاشات  التاريخية كلٌّ من  الناحية  التاريخي هذا من  النقل  معنى 

التاسع عرش  القرن  أواخر  اإلعالم يف  وسائل  بظهور  أحاطت  التي 

)الوسيلة  العرشين، والنقاشات املعارصة عن أهمية  القرن  وبواكري 
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الجديدة( للعرص الرقمي / الحاسويب، التي يُعتقد أنها اآلن تحّول 

االتصال البرشي بطرق أساسية)1(.

الجدير بالذكر أن دراسة االتصال يف أواخر القرن العرشين قد 

عىل  يركز  للمصطلح،  ضيّق  معنى  حول  كبري  حد  إىل  متحورت 

 . متلقٍّ إىل  مرِسل  من  الفعال  املعلومات  نقل  تحدد  التي  العوامل 

لتحقيق  الطرق  بأفضل  معنية  الجامهريي  االتصال  مناذج  كانت 

حرص  وقد  واملتلقي.  املرسل  بني  للرسائل  عائق  يعوقه  ال  نقل 

بالنقل الغريض لوحدات املعلومات  التناول تعريف االتصال  هذا 

ميدان  ويف  آلية.  أكرث  أطر  ضمن  العملية  تصّور  وحدد  الرصيحة، 

االتصال بني األشخاص، أدرك كثري من املشتغلني يف ميدان علم 

تعريف  تبني  إىل  ودعوا  النموذج،  هذا  حدود  االجتامعي  النفس 

أوسع، ميكن أن يشمل أيضاً الصور غري املقصودة من االتصال )مبا 

فيها العوامل التي صار يُطلق عليها لغة الجسد(. وقد قام انتقادهم 

أال  املبدأ(  حيث  )من  املستحيل  من  واقعياً  أنه  ترى  مقدمة  عىل 

يتم االتصال، سواء أرغب الشخص شعورياً أم مل يرغب يف القيام 

بذلك )إذ حينئٍذ سيكون الحد األدن من االتصال أنهم سيشعرون 

بأنهم غري توصيليني()2(.

تعرَّض  الثقافية،  والدراسات  لالتصاالت  األوسع  امليدان  يف 

هذا النموذج العريف أيضاً النتقاد مهم، وقد تطّور بتأثري السيميائية، 

العربية  بينت ـ مفاتيح اصطالحية جديدة ـ ترجمة: سعيد الغامني ـ املنظمة  1-طوين 

للرتجمة ـ -2010 ص 48.

2-طوين بينت ـ املصدر نفسه ـ ص 50.
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مع تركيزها عىل )الشفرات( اللغوية والثقافية التي تكمن وراء جميع 

أفعال االتصال، ومبدأها الهادي يف ذلك أنه ال ميكن أن توجد )رسالة 

من دون شفرة(. ومن هذه الناحية، كان منوذج االتصال يف التشفري 

/ فّك التشفري ذا تأثري خاص. وهذا النموذج، الذي طّوره ستيوارت 

هول )Hall، 1981(، أثّر أيضاً يف رصف االنتباه إىل ما يتعدى مجرد 

مستوى داللة املطابقة ،أو )الظاهر( يف املعلومات التي يراد نقلها يف 

رسالة ما، نحو مستويات املعنى اإليحايئ )الضمني، أو االقرتاين، أو 

ل يف العادة عىل )ظهر( ما يبدو وحدات بسيطة  )الكامن( التي تُحمَّ

من املعلومات الرصيحة التي ميكن أن تنقلها الرسالة. واستند هذا 

التناول إىل النموذج البنيوي يف علم اللغة بدعواه أن نطاقاً أوسع من 

الشفرات الثقافية ) يف الصورة الفنية، وامللبس، واألزياء، واألسلوب( 

ميكن أيضاً أن يُدرس دراسة مفيدة استناداً إىل منوذج اللغة.

الناجح(  )االتصال  معاملة  إىل  متيل  السابقة  النامذج  كانت 

الفهم(  )سوء  بأحوال  إال  تُْعَن  ومل  اعتيادية،  شؤون  حالة  بوصفه 

أن  إىل  بحاجة  كانت  االتصاالت،  دفق  يف  استثنائية  كانقطاعات 

عن  التساؤل  شّجع  السيميايئ  املنظور  أن  عىل  وتزال(.  )تُسّوى 

هذا االفرتاض بخصوص شفافية االتصاالت )االعتيادية(. وبحكم 

وجود تقسيامت اجتامعية وثقافية يف أغلب املجتمعات، فمن غري 

املرجح أن يشرتك مرسلو الرسائل ومتلقوها اشرتاكاً تاماً بالشفرات 

االتصالية، وقد عامل هذا التناول الجديد التأويل املتنوع للرسائل 

باعتباره )اعتيادياً( وقضية مفتاح لبحث ينبغي االنكباب عليه معاً)1(.

1-املصدر نفسه.
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هنا حصلت قضية السلطة يف ميادين االتصال والثقافة أيضاً عىل 

تركيز بوضوح بالغ. كان الرتكيز عىل هذه القضية يتم سابقاً برصف 

االنتباه من أمناط االتصال بني األشخاص )الثنايئ أو الحواري( إىل 

النخبة  ومن جامعات  األحادي،  الرسائل  لنقل  الجامهريية  الصور 

التي كانت تسيطر عىل وسائل اإلعالم إىل جمهور املتلقني الواسع. 

بخطابات  تتالعب  التي  السلطة  هي  هنا  املفتاحية  القضية  وكانت 

اإلعالن  أو  السياسية  الدعاية  )مثل  الجامهريية  اإلعالم  وسائل 

االتصاالت  تعريف  تم  وهكذا  العام.  الرأي  لتشكيل  التجاري( 

الجامهريية بأنها دراسة لقضية من يقول ماذا، ويف أي قناة، وملن، 

تقومييٌّ  منظور  يشّكله  التناول  هذا  أن  الواضح  ومن  نتيجة.  وبأي 

يورغن  يه  يسمِّ ملا  املساواتية  الصورة  بوصفه  ثنائياً  حواراً  ميتلك 

هابرماس )Habermas، 1970( بـ)املوقف الكالمي املثايل(، ويعنى 

يف املقابل باملدى الذي تنحرف به صور االتصال الجامهريية عن 

التفاعلية،  الوسائل  من  املعارصة  الصور  أن  والجيل  املعيار.  هذا 

التي يُعتقد أن من شأنها إعادة تفويض السلطة إىل الجمهور، ومن 

الرسائل  مرسيل  بني  الحوار  من  دميقراطية  أكرث  منط  استعادة  ثم 

ومتلقيها، هي أمر مهم هنا. تهتم القضية موضوع الرهان إذاً باملدى 

الذي ميكن فيه، عىل سبيل املثال، للربامج التلفزيونية التي تشجع 

مشاهديها عىل االتصال والتصويت يف تطورات تآمرية ضمنية، أن 

تشكل صوراً أصيلة من الحوار الدميقراطي، أم مجرد تظاهر به.

نقل  يف  السلطة  ميتلك  من  سؤال  عىل  الرتكيز  هذا  أن  غري 

نحو  عىل  بالتغذية  النظام  يسمح  حد  أي  وإىل  املعلومات، 
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ويف  االتصال.  قضية  أبعاد  من  واحد  بُْعٍد  سوى  ليس  مناسب، 

نالحظ  أن  الرضوري  من   ، )االتصال(  يف  املشاركة  معنى  عالقة 

والجامعة   )Communication( االتصال  مصطلحي  بني  الرتابط 

الذي  والدور  والصلة[،  االتصال  العربية  يف  ]أو   )Community(

أن  الجوهرية هنا يف  النقطة  الثانية. تكمن  يؤديه األول يف تشكيل 

نعرف أن الجامعة ليست كياناً يوجد ثم يحصل له أن يتواصل. بل 

خالل  ومن  يف  تكوَّنت  بوصفها  أفضل  فهامً  تُفَهم  الجامعات  إن 

مناذجها املتغرية يف االتصال. والحقيقة أن العائلة النووية غالباً ما 

الحارض،  الوقت  يف  الهاتف،  خطوط  عرب  األوارص  مشدودة  تبقى 

من  ومبارشة  رخيصة  صوراً  توفّر  الحديثة  التقنيات  صارت  حني 

بالرضورة  تقوم  الجامعة  تعد  ومل  بعيدة،  مسافات  عىل  االتصال 

فكرة  أيضاً  التناول  هذا  ويؤكد  الجغرافية.  املجاورة  أساس  عىل 

التجاميل  البعد  أهمية  عن   )Jakobson، 1972( جاكوبسن  رومان 

أكرث مجرد  معاً،  الناس  مفتوحة( وربط  القنوات  )ترك  لالتصال يف 

نقل املعلومات. واألكرث جوهرية أن تبّني هذا املنظور يعني أيضاً 

أن نََهَب االتصاالت دوراً أولياً ـ وتأسيسياً ـ يف الشؤون االجتامعية، 

بدالً من النظر إليها كمجرد ظاهرة ثانوية أو جانبية.

من منظور آخر، ادعى كثريون بأن صناعات االتصاالت نفسها 

تزداد مركزية يف حقبتنا ما بعد الحديثة أو الحديثة املتأخرة. وبقدر 

واملكان،   الزمان  طّي  هي  الحقبة  لهذه  املميزة  السمة  تُعترَب  ما 

و)التعايل( بالجغرافيا الذي أتاحته تقنيات االتصاالت الجديدة، فإن 

هذه الصناعات مركزية لهذا التحّول. وهي أيضاً تزداد مركزية بالنسبة 
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التي صارت تستند يف  العامل املتقدمة   اقتصادات مجتمعات  إىل 

تصنيع  من  أكرث  ونقلها،  واملعلومات  املعرفة  إنتاج  إىل  األساس 

مؤهالً  اآلن  االتصال  مهارات  تصري  أن  عبثاً  وليس  املادية.  السلع 

مطلوباً مهامً للعمل يف هذه املجتمعات، وأن يكون غياب الصور 

ذات الصلة باملهارات اللغوية والكتابية والحاسوبية كافياً ألن ترسل 

إقصاء  موقع  إىل  فقراً  أعضائها  أكرث  من  كثريين  املجتمعات  هذه 

اجتامعي)1(.

وفقاً لرأي الخرباء، أن املعنى القديم لكلمة االتصال هو الوصل 

والبلوغ، أما معناه العرصي فهو مأخوذ من االنكليزية أو الفرنسية، 

 )communication( وهام يستخدمان لفظاً واحداً للداللة عليه، وهي

ولهذه املفردة يف اللغات األجنبية معاٍن متعّددة منها: »املواصالت« 

النرش،  تعني  »اتصال«  فكلمة  وعليه  و»االتصال«))2((.  و»البلوغ« 

وسيلة.  او  قناة  بواسطة  متلقٍّ  إىل  مرسل  من  أو خرب  معلومة  ونقل 

ويعرف الباحثون الفرنسيون االتصال بأنه »تبادل أو إرسال معلومات 

عن  الحديث  فإن  وهكذا،  اآلخر«))3((.  سلوك  تغيري  بهدف  أخبار   /

املشهورة  الخمسة  االسئلة  االجابة عن  القدرة عىل  يعني  االتصال 

لـ»السوال« وهي »من يقول؟ ماذا؟ ملن؟ كيف؟ وبأّي أثر؟«.

ويؤكد الباحث الفرني فيليب سويت، ان ال وجود لالتصال إذا 

مل يكن مثة هدف يؤدي اىل إدخال طرف ثالث، وهو )املستفيد( 

1-املصدر نفسه ـ ص 53.

الجامعية،  املطبوعات  ديوان  واالتصال،  االعالم  علوم  اىل  مدخل  حدادين،  2-زهري 

الجزائر، 2002، ص11.

3-A. Silem et G. Martinez، op. cit. p.21.
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واملستقبل.  املرسل  أي  التقليديني  الطرفني  اىل  يضاف  الذي 

واملثال  ثالث،  طرف  او  املستقبل  او  املرسل  يكون  قد  املستفيد 

عىل ذلك الرسالة االشهارية يف الجرائد، حيث املرسل هو املحرر، 

واملستقبل هو القارئ، اما املستفيد فهو الرشكة التي يتحقق االقبال 

املنجد  يركز  آخر  جانب  ومن  اإلشهار.  هذا  بفضل  منتجاتها  عىل 

املوسوعي لعلوم االعالم واالتصال يف تعريفه لالتصال عىل ثالثة 

عنارص أساسية)1(هي: 

ارشاك  أو  شخص  مع  عالقة  اقامة  اىل  يهدف  الذي  النشاط 

شخص أو مجموعة أشخاص يف يشء ما، ونتيجة هذه العالقة.

ونبأ،  وخرب،  ورسالة،  وبرقية،  )إعالن،  نبلّغه  الذي  اليشء  هو 

ومعلومة...(.

وسيلة تقنية يتصل بواسطتها االشخاص يف ما بينهم.

بانه:  االتصال  فيعرف   Abraham Moles مولس  أبراهام  اما 

»النشاط الهادف اىل ارشاك جهاز او تنظيم موجود يف نقطة معيّنة 

يف  موجود  نظام  أو  آخر  شخص  محيط  وتجارب  محفز  يف  )ن( 

مكان آخر ويف زمن آخر )ز(، باستعامل عنارص املعرفة املشرتكة 

نحاول  فإمنا   - مولس  يبنيِّ  كام  ـ  باالتصال  نقوم  فعندما  بينهام«. 

ان ننجز )رسالة مشرتكة( مع شخص أو جامعة، أي أننا نحاول ان 

وتحتاج  محددة«  مواقف  أو  أفكار  أو  معلومات  »نشرتك سوية يف 

1-احمد عظيمي، االعالم الديني: نحو تخصص جامعي جديد، مرجع سابق، ص-64 

.65
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عملية االتصال اىل »املصدر والرسالة والهدف )أو جهة الوصول(، 

او  أويرسم  يكتب  أو  )يتحدث  يكون شخصاً  ان  واملصدر: ميكن 

تلفاز  محطة  أو  النرش  دار  أو  الصحيفة  )مثل  اتصال  وهيئة  يومئ( 

شكل  عىل  تكون  ان  فيمكن  الرسالة  أما  السينام...(،  استديو  أو 

حرب عىل الورق... أو موجات صوتية يف الهواء... أو نبضات يف 

تيار كهربايئ، كام ميكن ان تكون تلويحاً باليد أو علامً يرفرف يف 

ومعنى..،  داللة  وذات  تفسريها  ميكن  أخرى  إشارة  أي  أو  الهواء، 

أويقرأ...،  يشاهد  او  ينصت  شخصاً  يكون  أن  فيمكن  الهدف  أما 

وميكن أن يكون عضواً يف جامعة مثل جامعة مناقشة أو شخصاً 

من بني املستمعني ملحارضة أو فردا يف حشد يشاهد كرة القدم أو 

قارئاً يف صحيفة او مشاهداً للتلفاز. وغري ذلك من مستقبيل الرسالة 

االتصالية)1(.

واقعية  رسائل  بث  عىل  يدل  اإلتصال  فإن  املقاربة،  وبهذه 

األحداث  عن  اإلعالم  وسائل  تنرشها  التى  واألخبار  كاملعلومات 

املختلفة أو بث رسائل خيالية، كالقصص والروايات واألغان عىل 

االقتصادية  مستوياتها  اختالف  عىل  الناس  من  كبرية  مجموعات 

أماكن تواجد هذه  والسياسية واالجتامعية والثقافية وعىل اختالف 

او  الكلمة  ببث  يتميّز  بالجامهري  االتصال  أن  أي  املجموعات، 

الصورة من مصادرها املحددة جداً اىل عدد كبري جداً من الناس، 

وتعترب عملية االتصال عملية ديناميكية متصلة الحلقات. 

1-Abraham Moles، Théorie structural de la communication et société، Ed. 

Masson، Paris، 20 ed. 1988. p56.
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ومن عنارص عملية االتصال:

ـ املوقف اإلتصايل العام.

ـ الهدف الذي تسعى عملية االتصال لتحقيقه. 

ـ رجع الصدى من املستقبل اىل املرسل ألن املستقبل مفرسِّ 

وليس جهاز تسجيل. 

ـ اإلطار الداليل، اي الخربة املشرتكة بني املرسل واملستقبل، 

أي معرفة موضوع االتصال كسياسة او اقتصاد أو علم، فضالً عن 

لغة االتصال ذاتها.

واإلتصال،  اإلعالم  بني  العميق  االصطالحي  الرتابط  وبسبب 

ينطوي  أن االتصال  وتداخلهام عىل صعيد املامرسة، تربز حقيقة 

مشاركة  فيه  يتوافر  أي ظرف  تناوله  لجهة  داللة سوسيولوجية  عىل 

معينة  تآلف حول قضية  تحقيق  أي  أمر معني،  األفراد يف  عدد من 

شيوعاً  موريس  يسميها  أخرى  وسيلة  أي  أم  الرموز  بواسطة  سواًء 

.Communisation

لهذا تستخدم كلمة اتصال لتشري إىل التفاعل بواسطة العالمات 

والرموز التي قد تكون حركات أو صور أو لغة أو أي يشء آخر تعمل 

)جورج  الرموز  بواسطة  التفاعل  من  نوع  فاالتصال  للسلوك..  كنبه 

لندبرغ( )1(.

من هنا، سرنى كيف أن مفهوم االتصال يتضمن مبعناه الواسع 

1-محمد حمد خرض، مطالعات يف اإلعالم، مصدر سبق اإلشارة إليه، ص 19-18.
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كل اإلجراءات التي ميكن مبقتضاها أن يؤثر عقل برشي عىل عقل 

آخر أو جهاز عىل جهاز آخر )ميكن آللة أوتوماتيكية ترصد تحركات 

طائرة وتحسب مواقعها املحتملة أن تطلق صاروخاً موجهاً ليطارد 

هذه الطائرة )نوبرت ويرن(.

إذن، االتصال هو العملية التي يتفاعل مبقتضاها متلقي ومرسل 

الرسالة )كائنات حية أو برش أو آالت( يف مضامني اجتامعية معينة، 

ويف هذا التفاعل، يتم نقل أفكار ومعلومات )منبهات( بني األفراد 

عن قضية معينة أو معنى مجرد أو واقع معنّي، فاالتصال يقوم عىل 

مشاركة املعلومات والصور الذهنية واآلراء.

وهو إىل ذلك كله، يحتاج إىل دراسة وتدريب وخربة واستخدام 

وهكذا  ومفيدة،  ناجحة  اإلعالمية  الرسالة  لتكون  الحديثة  الوسائل 

بفعالية  مرسلة  متقنة  رسائل  خالل  من  الجيد  املرسل  عمل  يتم 

ردود  ومتابعة  العملية  والخربة  املستمر  وبالتدريب  املستقبل،  إىل 

الهادفة  املرسلة  اإلعالمية  املادة  نجاح  مدى  نقيس  اآلخرين  فعل 

إىل إحداث تغيري ما من خالل تأثري ملموس. وبهذا املعنى وذاك، 

فاالتصال عملية أساسية يف املجتمعات كافة بدائية كانت أم حديثة 

العهد، إنها عملية تبادل املعلومات والرغبات واملشاعر واملعرفة 

والصور  والكلامت  الرموز  باستعامل  أو  شفهياً  إما  والتجارب 

واإلحصائيات، بقصد اإلقناع أو التأثري عىل السلوك)1(.

1-املصدر نفسه.
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 Interactiv media ثانياً: اإلعالم التفاعيل

تكنولوجية  قفزات  العرشين  القرن  منتصف  منذ  العامل  شهد 

املعلومات  مجتمع  فظهر   االتصاالت،  نظم  أهمها  من  هائلة 

تكنولوجيا االتصاالت  التزاوج بني  نتيجة    Information Society

واملكان،  الزمان  حدود  تجاوز  عىل  الفائقة  القدرة  ذات  الفضائية 

البيانات  تخزين  عىل  القادرة  اإللكرتونية  الحاسبات  وتكنولوجيا 

عىل  ذلك  وساعد  قليلة.  ثوان  ويف  االسرتجاع  يف  وسهولة  بكرثة 

عىل  الفورية  االتصال  وسائل  طريق  عن  املعلومات  شبكة  ظهور 

مهامً  بعداً  الشبكات  الفضاء، فأضافت هذه  أو من خالل  األرض، 

وإنتاج  وترتيبها  وتخزينها  معارفه  توسيع  عىل  اإلنسان  قدرة  عىل 

املعلومات وبثها والتعامل معها يف الحال. 

واإلنرتنت ليست وسيلة اتصال منفردة من وسائل االتصال، بل 

وانتشاراً،  تشعباً  وأكرثها  العامل  يف  املعلومات  شبكات  أكرب  هي 

إىل  املعلومات  بث  يف  االتصال  تكنولوجيا  أحدث  عىل  وتقوم 

ماليني املشرتكني.

*التفاعل يف اللغة 

جـاء يف معاجـم اللغـة العربيـة أن التفاعل من األصـل اللغوي، 

فعـل الـيشء فعـالً وفعـاالً أي عملـه، وافتعـل الـيشء أي اختلقه، 

وانفعـل كذا تأثـر به، انبسـاطاً أو انقباضـاً فهو منفع. ويقـال تفاعال 

أي أثـر كل منهـام يف اآلخـر. والتفاعـل عمليـة كيامويـة يتـم مـن 

أن  الخسيسـة، أي  النفيسـة إىل  خاللهـا تحويـل بعـض املعـادن 
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عمليـة التفاعـل الكيميـايئ أن تؤثـر مـادة يف مـادة أخـرى فتغـري 

الكيميايئ. تركيبهـا 

ومن  واملتلقي،  املرسل  يعني  التفاعل  أن  الباحثون  ويرى 

يتعدى حدود  التفاعيل  االتصال  أن  أي  االستجابة،  أهم خصائصه 

وليس  ذاتها  الوسيلة  مع  والتفاعل  االتصال  إىل  اإلنساين  االتصال 

بني الفرد وأطراف العملية االتصالية .

  هناك ثالث خدمات رئيسية يقدمها االنرتنت للمستخدمني كام 

ييل:  

من  أو  جامعة،  إىل  فرد  من  أو  فرد،  إىل  فرد  من  االتصال   -1

جامعة إىل جامعة أخرى، وأكرث ألغراض شخصية أو عامة .

التعلم ألغراض  أو  للتسلية  استخدام االنرتنت  التفاعل: أي   -2

اجتامعية وثقافية وسياسية. 

واسرتجاع  لنرش  اإلنرتنت  إستخدام  واملعلومات:  اإلعالم   -3

املعلومات التي تعطي مساحات واسعة من األنشطة اإلنسانية واملعرفية .

 أنـــواع اإلعــالم التفاعلــي:

االتصال  تكنولوجيا  تطور  سياق  يف  الصناعية  األقامر  ثورة  زادت 

والقنوات املتخصصة  من التفاعل مع الجامهري عرب ثالثة تطورات، هي:

Cable Tv: أوالً: التلفزيون الكابيل

عام  املتحدة  الواليات  يف  التلفزيونية  الخدمة  لتحسني  نشأ 
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1946، ثم انترش يف الدول املتقدمة، وتعرث تطبيقه يف الدول األخرى 

ومنها الدول النامية التي هي أقل تكلفة وخدمة عالية الجودة.

ثانياً: القمر الصناعي املبارش:

  Direct Broadcasting Satellite )DBS( 

ساهم يف نقل البيانات واملعلومات داخل وخارج الحدود يف 

رسعة وبحد أدن من التشويش وتغطي مسافات شاسعة.

Digital Television  :ثالثاً: التلفزيون الرقمي

ميثل التلفزيون الرقمي ثورة يف عامل البث التلفزيوين مبا ميلك 

من إمكانيات. ويوفر البث الرقمي نوعية صورة عالية الدقة والوضوح، 

ويضمن صوتاً أنقى وسعراً أرخص. وقد تم استخدامه أوائل عام 1993، 

ويف ضوء ذلك ظهرت القنوات املتخصصة للربامج والجمهور.

رابعاً: األقامر الصناعية

اإلعالم  اسرتاتيجية  يف  أساسياً  مكوناً  الصناعية  األقامر  تعترب 

الجديد. ويذهب الخرباء إىل أن امليديا ما كانت لتكتسب مزاياها 

كثورة يف عامل االتصاالت لوال األقامر الصناعية التي تتوىل إرسال 

املعلومات باتجاه القارات الخمس.

وتتوزع أدوار األقامر اإلصطناعية يف امليادين التالية:

ميدان االتصاالت التي تستخدم ىف نقل املعلومات.• 

القنوات •  بث  ىف  تستخدم  التي  الفضايئ  البث  ميدان 

التلفزيونية واإلذاعية.
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الغالف •  عن  املعلومات  بجمع  تقوم  التي  األرصاد  ميدان 

الجوي وتنبؤات الجو.

امليدان العسكري واألمني.• 

العلمية •  األغراض  ىف  تستخدم  حيث  العلمي  امليدان 

املختلفة.

عام  األوىل  تجاربها  الصناعية عرفت  األقامر  أن  املعروف  من 

به  افتتح  الذي   )Sputnik( الرويس  القمر  إطالق  تم  حيث   ،1957

القمر  أطلق  بعام  ذلك  بعد  لألرض.  الفضائية  االتصاالت  عرص 

الصناعي األمرييك )Score(.  لكن التاريخ الذي ال ينىس هو عام 

1962 حيث تم إطالق القمر الصناعي )Tele star 1( الذي استخدم 

إطالق  تم  ذلك  بعد  وأوروبا.  بني أمريكا  التلفزيوين  البث  نقل  ىف 

العديد من األقامر ذات األغراض املختلفة.

واآلن  وات   10 قدرها  قوة  تطلق  الصناعية سابقاً  األقامر  كانت 

القوة  زادت  كلام  أنه  املعروف  وات.. ومن   150 قدرها  قوة  تطلق 

الكهربية التى يطلقها القمر أمكن استقبال إرساله بأطباق ذات قطر 

أصغر.

والتلفزيوين  اإلذاعي  البث  ىف  املستخدمة  الصناعية  واألقامر 

يتم وضعها ىف املدار الجغرايف  لألرض حتى يأخذ رسعة األرض 

األرض  حول  فإنها تدور  أقل  ارتفاع  عىل  وضعها  تم  إذا  أنه  حيث 

برسعة أعىل من رسعة دوران األرض، وإذا تم وضعها عىل ارتفاع 

أعىل فإن رسعتها ستكون أدن. وتدور األقامر حول األرض فوق 
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مايسمى  وهو  كيلومرت،  ألف   36 ارتفاع  عىل  االستواء مبارشة  خط 

يعني  وهذا   Geostationary( )Orbit لألرض  الجغرايف  باملدار 

أن القمر الصناعي سيدور برسعة األرض ويكون دامئاً ىف املوقع 

إىل  املكتوب  والرقم  فالعالمة  ذاته.  االرتفاع  هو عىل  طاملا  نفسه 

جوار اسمه يدل عىل موقعه بالنسبة إىل موقع الصفر الجنويب، فمثالً 

القمر اسرتا 19.2 رشقاً يعني أنه يقع بالضبط عند الدرجة 19.2 رشق 

الصفر الجنويب، والقمر نايل سات 7 درجة غرباً يعني أنه يقع عند 

الدرجة 7 إىل الغرب من الصفر الجنويب . 

أما إذا كان هناك أكرث من قمر يف املوقع نفسه فإنه يسمى موقع 

مشرتك لألقامر )positioning coo(، كام هو الحال يف أقامر اسرتا 

ومن  رشقاً.  13 درجة  بيد  هوت  أقامر  وأيضاً  رشقاً،  درجة   19.2

املعروف أن األقامر تقع ىف مكعب وهمي طول ضلعه 100كيلومرت 

لكل قمر.

الفضائية يف مجال امليديا  وقد تطورت تكنولوجيا االتصاالت 

حيث تتكون من وحدتني رئيسيتني: وحدة الخدمة ووحدة االتصال.

- الوحدة األوىل تحتوي عىل أجزاء تخدم عمل تحكم األقامر 

الالزمة  الكهربية  بالطاقة  القياس وأجهزة إمدادها  الصناعية وأجهزة 

 ،Transponder الحوامل عىل  تحتوي  االتصال  ووحدة  لعمله.. 

األرض..  وإىل  من  اإلشارات  واستقبال  بإرسال  تقوم  أجهزة  وهي 

التقنية  يف  أما  قناة  لكل  حامل  يستخدم  كان  التامثلية  يف التقنية 

الحامل  عىل  مختلفة  عرش قنوات  حتى  إرسال  فيمكن  الرقمية 
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تستخدم  التي  بالرتدد. واألقامر  أو  بالذبذبة  والحامل ميثل  نفسه.. 

من  مجموعة  عىل  أيضاً  تحتوي  والتلفزيوين  اإلذاعي  البث  يف 

األرض،  من  القنوات  استقبال  ىف  منها  جزء  األطباق يستخدم 

األرض،  إىل  القنوات  هذه  إعادة إرسال  ىف  يستخدم  آخر  وجزء 

املحطة  من  الصناعي  بالقمر  التحكم   أوامر  يستقبل  ثالث  وجزء 

األرضية. ويتم إرسال اإلشارة إىل املحطة التي تقوم بتوزيعها عىل 

األقامر الصناعية، ثم يتم تحويلها إىل ذبذبات قوتها 14 جيغا هرتز، 

وإرسالها إىل القمر الصناعي.

التحكم  وحدة  إىل  تذهب  القمر  يستقبلها  التي  اإلشارة  هذه 

يتم  الذبذبات  مقوى  )أوسيليتور(  الحوامل حيث عن طريق  داخل 

10.700- 12.750 جيجا هرتز..  تقويتها إىل ذبذبات ىف نطاق بني 

بإرسالها  تقوم  التي  األطباق  إىل  الذبذبات  هذه  تذهب  ذلك  بعد 

مرة أخرى إىل األرض حيث يتم استقبالها بأطباق أخرى عن طريق 

املستخدمني. واألقامر الصناعية ال تستخدم فقط يف البث اإلذاعي 

املهمة  واألحداث  إرسال األخبار  ىف  ولكن  الرتفيهي  والتلفزيوين 

األخرى بني الدول. ومن املهم معرفة معلومات عن مناطق تغطية 

قطر  مع  عكسياً  تناسباً  تتناسب  حيث  وقوتها  الصناعية  األقامر 

قوة  كانت  فكلام  األقامر..  تلك  إرسال  الستقبال  الالزمة  األطباق 

إشارته  الستقبال  الالزم  الطبق  كان  ضعيفة  القمر الصناعي  إرسال 

كبري الحجم، والعكس صحيح.
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خامساً: الهاتف الذيك ومميزاته

كُرست  التي  الة  النقَّ األجهزة  هي  الذكية  بالهواتف  املقصود 

تطور  ومع  املتباعدة.  األمكنة  وبني  والرسيعة  الفورية  للمحادثة 

جديدة  وظائف  النقالة  الهواتف  إىل  أضيفت  الحديثة،  التقنيات 

كانت موجودة عىل أجهزة أخرى كالتصوير الذي كان يتم بالكامريا، 

والتعامل مع الربيد اإللكرتوين الذي كان يتم عن طريق الكمبيوتر، 

األلعاب،  أجهزة  طريق  عن  تتم  كانت  التي  اإللكرتونية  واأللعاب 

وغريها العديد من الوظائف. ولتتمكن من القيام بكل هذه الوظائف 

احتاجت إىل مواصفات عالية من معالجات وكامريات بدقة عالية 

وذاكرة عشوائية تستطيع استيعاب كل هذه التطبيقات. 

وتلبية  الناس  بني  التقريب  من  الذكية  الهواتف  مكَّنت  لقد 

يحملونها  الذي  األشخاص  استطاع  حيث  جميعها،  احتياجاتهم 

كام  االجتامعي،  التواصل  شبكات  طريق  عن  والتعارف  التحادث 

استخدام  طريق  عن  يحتاجونها  التي  املعلومات  معرفة  استطاعوا 

مقاطع  ومشاهدة  والحجوزات  واألخبار  كالطقس  معينة  تطبيقات 

وتحديد  الخرائط  واستخدام  ومعالجتها،  الصور  والتقاط  الفيديو 

املواقع بدقة ورسعة رائعتني.

باإلضافة إىل هذه األدوار التي تتوالها الهواتف الذكية، هنالك 

مميزات أخرى ميكن إدراجها مبا ييل:

1- نظام التشغيل: يحتوي الهاتف الذيك عىل نظام تشغيل قادر 

عىل استغالل مميزات الهاتف التقنية إىل أقىص حد، بحيث ميثل 
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ومن  الوصول  من  الجهاز  مقتني  متّكن  التي  الواجهة  النظام  هذا 

تفعيل كل ما يحتويه الهاتف من قطع.

2- املعالج: تعترب املعالجات رضورة قصوى للهواتف الذكية، 

وذلك بسبب استخداماتها املتعددة التي تقارب الحواسيب أحياناً، 

لذا يتوجب عىل املعالج القدرة عىل معالجة البيانات، فكلام كان 

أرسع يف معالجته للبيانات كان الجهاز أفضل.   

3- الذاكرة: وهي الجزء املسؤول عن حفظ البيانات واملعلومات 

تستخدم  داخلية  ذاكرة  قسمني:  إىل  وتقسم  الذكية،  األجهزة  عىل 

تركب  خارجية  وذاكرة  األخرى،  وامللفات  التشغيل  أنظمة  لحفظ 

األجهزة  بعض  يف  القدرة  تتوافر  ال  وقد  املستخدم.  رغبة  حسب 

فإنَّ  الحالة  هذه  يف  ولكن  الخارجية،  الذاكرة  تركيب  عىل  الذكية 

يساعد عىل اإلستغناء  الداخلية تكون ذات سعة عالية مام  الذاكرة 

عن تركيب الذاكرة الخارجية.

املراد  الهاتف  نوعية  لتحديد  مهامً  عنرصاً  تعترب  الشاشة:   -4  

رشاؤه، وقد تكون شاشة ملس أو شاشة عادية.  

5- االتصـال: يسـتطيع املسـتخدم الولـوج إىل شـبكة اإلنرتنت 

كام يسـتطيع التحـدث أو إرسـال املعلومات والبيانـات املختلفة. 

لذلـك كلـام زادت هـذه الوسـائل يف الهاتـف الـذيك  كان  مفضالً 

عـن غريه. 

6- التطبيقات: تعتمد التطبيقات التي ميكن تثبيتها عىل الهاتف 

الذيك بشكٍل أسايس عىل تنوع ما يحتويه متجر التطبيقات املثبت 
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عىل نظام التشغيل. فكلام زادت استطاع الشخص استخدام هاتفه 

إىل أقىص درجة. 

بعد ثورة األقامر الصناعية والبث املبارش والبث الرقمي، جاءت 

تعتمد  التي  االفرتايض  الواقع  تقنيات  عرب  املعلومات  تفجر  ثورة 

املعلومات  ونظم  القرار،  اتخاذ  دعم  ونظم  الصناعي  الذكاء  عىل 

املؤسسات  داخل  فعاالً  اسرتاتيجياً  عنرصاً  أصبحت  التي  الرقمية 

عىل املستوى العاملي وفق القوانني وااللتزام بالتطبيق والتعاون يف 

التنفيذ. 

يف عقد الثامنينيات، ومنو االنرتنت وتطوير شبكة الويب أوائل 

زاد  مام  تيكست«  الـ«فيديو  ظهر  العرشين،  القرن  من  التسعينيات 

من التفاعلية واالنتشار خارج الزمان واملكان والرسعة، وانخفاض 

انتقلت  الثورة  السمع والبرص. يف هذه  التكاليف وبخاصة حاستي 

اإلنرتنت من مملكة العلامء والخرباء إىل األفراد يف أي مكان وأي 

وقت طاملا توفر للفرد جهاز الكمبيوتر.

وأضاف الربيد اإللكرتوين خاصية أخرى للماليني عرب العامل، 

وهي الدفع النقدي اإللكرتوين من حساب بنيك إىل حساب آخر 

وفق البطاقات االئتامنية وغريها من الخدمات .

وعرفنا من ذلك النرشات اإلخبارية، وكذلك الندوات وخطوط 

بالصحة  خاصة  ونرشات  اإللكرتونية  الجرائد  وظهرت  الدردشة، 

الحكومة  تديرها  التي  العلمي  للبحث  القومية  والشبكة  والدواء 

يف  للمشاركة  البرصية  األلياف  بواسطة  الجامعات  لربط  األمريكية 
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املعلومات واملوارد الالنهائية، ثم الوصول إىل التعليم عم بعد عرب 

»الفيديو كونفرنس«.

الشباب،  بني  كبرياً  انتشاراً  انترشت  فقد  الدردشة،  خطوط  أما 

كام ظهرت الجامعات اإلخبارية بأنواعها سواء ذات الفكر العميق 

اإليجايب والبناء، أم التي تشوبها ترصفات غري أخالقية مام يتطلب 

شكالً من أشكال الرقابة، كام حدث مع القرار الذي اتخذته »كمبيو 

وصول  مبنع  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف   1996 عام  سريف« 

أعضاء هذه الجامعات إىل حوايل 200 عنوان معروف ببثه للصور 

الفاضحة وأشكال أخرى من النرش.

املدّونات:

ساهم االنتشار الهائل لشبكة االنرتنت، وتوافرها بني أيدي عامة 

الناس، يف ظهور فكر املدوِّنات، بحيث بات كل شخص قادراً عىل 

نرش أخبار وصور وتعليقات وآراء بدون حسيب وال رقيب. 

برغر  جون  األمرييك  ابتكرها  اإلنرتنت  عىل  صفحة  واملدّونة 

الـ»ويب« عليها تدوينات  1997 لوصف عملية التسجيل عىل  عام 

أو  تصاعدياً  ترتيباً  ومرتبة  مؤرخة  نظام،  وفق  أصحابها  أو  صاحبها 

تنازلياً وفق آلية ألرشفة التدوينات القدمية، ولكل تدوينة عنوان دائم 

للقراء يف  الحق  وتعطي  أي وقت،  إليها يف  الرجوع  بحيث ميكن 

التعليق مبارشة أو عرب الربيد اإللكرتوين الخاص باملدّون. 

ودفع  انتشار التدوين بني مستخدمي اإلنرتنت  رشكة »غوغل« 

املدوَّنات  يف  هائلة  انطالقة  فأحدث   2003 عام  املوقع  رشاء  إىل 
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االنتخابات  ويف   ،2003 عام  العراق  عىل  الحرب  يف  وبخاصة 

الرئاسية األمريكية عام 2004، ما زاد من وعي الجامهري باملدونات 

الكربى  الصحف  الذي شجع  األمر  باملاليني،  التي أصبح عددها 

مواقعها  عىل  مدوِّنات  إنشاء  عىل  الدولية  واملنظامت  واإلذاعات 

وتنظيم مسابقات دولية الختيار أفضل مدوِّنة .

املبحث الثالث: نظريات امليديا العلمية واألخالقية

أطلقت حول الـ»ميديا« نظريات عديدة يف العامل، منها »نظرية 

اإلعالم«  وسائل  ثراء  و«نظرية  ليبامن،  لوالرت  األولويات«  ترتيب 

لريتشارد دافت وروبرت لينجيل، األوىل تتمحور حول دور وسائل 

اإلعالم يف إيجاد الصلة بني األحداث التي تقع يف الخارج والصور 

وسائل  دور  حول  فتتمحور  الثانية  أما  عنها،  أذهاننا  يف  تنشأ  التي 

اإلعالم داخل املنظامت واإلدارات، هذا فضالً عن نظرية صناعة 

الخوف، وتطور النظريات يف مجال وسائل التواصل االجتامعي.

يف ما ييل نشري إىل عدد من النظريات التي يجري تداولها يف األوساط 

األكادميية ومركز األبحاث يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.

أوالً: نظرية ترتيب األولويات)1(*:

)ترتيب  األجندة«  »وضع  لدراسات  النظرية  األصول  تعود 

املرصية  - الدار  املعارصة  و نظرياته  االتصال  السيد:  ليىل  مكاوي،  حسن عامد   -  1

اللبنانية، القاهرة 2006.
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األولويات( يف اإلعالم إىل ما كتبه  والرت ليبامن )Lippman( عام 

األحداث  بني  الصلة  إيجاد  يف  اإلعالم  وسائل  »دور  عن:   1922

عن  أذهاننا  يف  تنشأ  التي  والصور  الخارجي  العامل  يف  تقع  التي 

»وسائل  أن  فيه  جاء  الذي  العام«  »الرأي  كتابه  يف  األحداث«  هذه 

اإلعالم تساعد يف بناء الصور الذهنية لدى الجامهري، ويف الكثري 

من األحيان تقدم هذه الوسائل ـ بيئات زائفة ـ يف عقولهم«. وقد تم 

تجاهل هذه النظرية متاماً يف األربعينيات والخمسينيات من القرن 

العرشين.

الستينيات )1963( أعاد كوهني )Cohen( إحياء وجهة نظر  يف 

إبالغ  يف  دامئاً  تنجح  »ال  اإلعالم  وسائل  أن  زعم  حيث  ليبامن، 

يف  دامئاً  تنجح  ولكنها  )االتجاهات(  يفكرون  كيف  الجامهري 

إبالغهم عام يجب أن يفكروا فيه )املعلومات(«.

 وقد دعم كل من النغ والنغ )lang et lang،1966( هذا الرأي 

توجه  التي  اإلعالم هي  »وسائل  أن  إىل  فيه  أشارا  تقرير  من خالل 

االهتامم نحو قضايا بعينها، فهي التي تطرح املوضوعات وتقرتح 

ما الذي ينبغي أن يفكر فيه األفراد... وما الذي ينبغي أن يعرفوه وما 

الذي ينبغي أن يشعروا به«.

ودونالد  كومبس  ماك  ماكسويل  إىل  الفضل  ويرجع 

شاو )MC Combs et Show( يف إجراء أول اختبار لنظرية ترتيب 

من  هو»بالرغم  لدراستهام  الرئيي  الغرض  األولويات،  وكان 

التأثريات املحدودة يف بعض األحيان لوسائل اإلعالم عىل نوع أو 
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بتحديد األولويات للحمالت  أنه يفرتض أن تقوم  شدة االتجاه إالَّ 

نحو  االتجاهات  شدة  عىل  تأثري  الوسائل  لتلك  ويكون  السياسية، 

القضايا السياسية املثارة«.

واعتمدت هذه الدراسة عىل أسلوب تحليل املحتوى للتعرف 

عىل الكيفية التي قدمت بها الصحف واملجالت والتلفزيون األخبار 

السياسية عن املرتشحني والقضايا االنتخابية خالل فرتة زمنية معينة.

حيث  للنظرية  اآلخر  الجانب  إىل  وشو  كومبس  ماك  كام أشار 

بقولهام  اإلعالم  أجندة وسائل  الجمهور يف وضع  دور  تحدثا عن 

إن لهذه األخرية دوراً رئيساً يف تحديد القضايا العامة اليومية، لكنها 

بينها  الحاصل  للتفاعل  نظراً  الجمهور،  ألولويات  املحددة  ليست 

وبني مصادرها بالشكل الذي يؤثر يف وضع أجندتها نفسها، واألهم 

تلك التفاعالت الكائنة مع جمهورها بحيث تأخذ يف اعتبارها ما هو 

مقبول لديهم.

نقد النظرية

عىل الرغم من تعدد البحوث التي متت الختبار فروض النظرية 

زالت  ما  أنها  إال  والثامنينيات،  السبعينيات  خالل  فيها  والتوسع 

تتعرض للعديد من صور النقد لبعض جوانبها:  

- يرى غريفني  أنه عىل الرغم من اعتبار ماك كومبس و شو اعتربا 

أن وظيفة األجندة حقيقة قامئة، فإن البحوث التالية خالل العقدين 

أجندة  فتحديد  نتيجة محتملة وليست مؤكدة،  أنها  أثبتت  السابقني 

يرى  آخر  جانب  ومن  آخر.  إىل  بحث  من  كثرياً  اختلف  الجمهور 
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ناتجة  التأثريات  إذا كانت  ما  أنه ليس واضحاً  ماكويل و وينداهل  

من أجندة وسائل اإلعالم أو من االتصال الشخيص، باإلضافة  إىل 

تحليل  نتائج  عىل  االعتامد  املمكن  من  كان  إذا  ما  حول  السؤال 

املحتوى ليعطينا مؤرشاً يف ذاته لتأثري أجندة اإلعالم.

التي  )األجندات(  الرتتيب  صور  بني  واالختالف  التباين   -

تشملها مثل أجندات األفراد أو الجامعات أو أجندات املؤسسات 

عملية  عىل  تتم  التي  والتأثريات  الحكومات  أو  األحزاب  مثل 

وضع األجندة يف كل حالة مثل تأثري االتصال الشخيص، أو تأثري 

وهو  املصدر  وحدة  من  الرغم  عىل  القرار،  وصانعي  السياسيني 

وسائل اإلعالم. 

- عدم تحديد مستوى النية أو العمد أو الهدف الخاص بوسائل 

اإلعالم.

البداية،  نقطة  يف  الشك  حول  التساؤل  إىل  بالنسبة  وكذلك   -

الجمهور  بأعضاء  أو  اإلعالم  وسائل  بواسطة  تبدأ  كانت  إذا  وما 

تعمل كمصدر  التي  الصفوة  بواسطة مؤسسات  وحاجاتهم، ورمبا 

لوسائل اإلعالم .

ثانياً: نظرية »ثراء وسائل اإلعالم«

قدم الباحثان األمريكيان ريتشارد دافت وروبريت لينجيل نظرية 

اإلتصال  وسائل  وتقييم  لوصف   1984 عام  اإلعالم«  وسائل  »ثراء 



113  الفصل الثاني: بين الميديا واإلعالم الكالسيكي

داخل املنظامت. وهي تهدف إىل التغلب عىل تحديات اإلتصال 

مثل الرسائل غري الواضحة أو الرسائل ذات التفسريات املتناقضة، 

كام  مرة.  ألول  عرضها  منذ  واسع  نطاق  عىل  دراستها  متت  وقد 

اختربها علامء اتصال آخرون  من أجل تطويرها. 

إال  اإلعالم،  وسائل  باستخدام  النظرية  ارتباط  من  الرغم  وعىل 

من  كثري  يف  دراسات  عليها  أجريت  التي  التجريبية  الدراسات  أن 

وليس  باإلتصال  القائم  يختارها  أن  يجب  التي  الوسيلة  األحيان 

التأثريات املرتتبة عىل استخدام وسائل اإلعالم.

تنص نظرية »ثراء وسائل اإلعالم« عىل أن جميع قنوات اإلتصال 

متلك خصائص معينة تجعلها أقل أو أكرث ثراًء، وأحد أهم أهداف 

الرسالة  إذا كانت  الرسالة.  اختيار وسيلة اتصال هو تقليل غموض 

غامضة، فإنها تكون غري واضحة، وبالتاىل يكون فك شيفرتها أكرث 

صعوبة عىل مستقبلها. وتضع النظرية وسائل اإلتصال عىل مقياس 

متواصل ميثل ثراء الوسيلة وقدرتها عىل إيصال رسالة معقدة. عىل 

لقاء ميكن  سبيل املثال، رسالة بسيطة معدة لرتتيب موعد ومكان 

رسالة  بينام  اإللكرتوين،  الربيد  عرب  قصرية  رسالة  خالل  من  نقلها 

يكون  حوله  والتوقعات  ما  شخص  عمل  أداء  عن  تفصيالً  أكرث 

األفضل نقلها من  خالل اإلتصال املبارش وجهاً لوجه.

الغموض  مستوى  عىل  محاور  له  إطار  عىل  النظرية  تشتمل 

والشك متتد من األدن إىل األقىص، مع انخفاض درجة الغموض 

درجة  إرتفاع  مع  جيداً،  ومعروفاً  واضحاً  املوقف  يصبح  والشك، 
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الغموض والشك، تصبح األحداث مبهمة وملتبسة املعنى تحتاج 

إىل توضيح القائم باإلتصال. 

يكون  الرسالة  وضوح  أن  عىل  أيضاً  ولينجيل  دافت  أكد  وقد 

مهدداً أثناء اتصال اإلدارات املتعددة مع بعضها البعض، وذلك ألن 

اإلدارات من املمكن أن تكون مدربة يف مجموعات نهارية مختلفة 

أنه  أو لها قواعد ومبادئ اتصالية متناقضة. ويف مقاٍل مشرتك ذكرا 

الوسيلة،  خالل  من  ضخها  ميكن  التي  التعلم  نسبة  زادت  »كلام 

كانت الوسيلة أكرث ثراًء«.  وقاال إن ثراء وسائل اإلعالم يعد وظيفة 

لعدة خصائص شاملة هي:

القدرة عىل معالجة إشارات املعلومات املتعددة يف وقٍت • 

واحد.

القدرة عىل تيسري فورية رجع الصدى.• 

القدرة عىل جذب الرتكيز الشخيص.• 

القدرة عىل استخدام اللغة الطبيعية.• 

باختيار  املدراء  يقوم  بأن  اإلعالم«  وسائل  »ثراء  نظرية  تتنبأ 

طريقة اإلتصال عىل أساس مالءمة غموض الرسالة لرثاء الوسيلة، 

ومع ذلك، فكثرياً ما تدخل عوامل أخرى يف اإلعتبار، مثل املوارد 

املتاحة للقائم باإلتصال. وهذا يفرتض أن يكون املدراء أكرث تركيزاً 

عىل كفاءة املهمة )وهى تحقيق الهدف بأكرب قدر من الكفاءة(، وال 

يأخذوا يف اإلعتبار عوامل أخرى، مثل بناء العالقات. 
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يف كتابه »New community networks»)1( أشار الباحث يف 

 500،000 حوايل  أن   إىل  شيلر  دوكالس  الكندية  مونريال  جامعة 

الجامعات عىل  مئات من  شبكات  بانتظام  يستعملون  األفراد  من 

االنرتنت يف الواليات املتحدة األمريكية والعامل. إنهم يتوحدون يف 

مختلف املؤسسات املحلية )مثل املدارس، الجامعات، الوكاالت 

إىل  تهدف  ال  التي  واملنظامت  املكتبات  املحلية،  الحكومية 

االضطالع  أجل  من  توظف  واحد  مجتمع  موارد  شكل  يف  الربح( 

بوظائف متعددة من متكني األفراد من التواصل بينهم، عرب الرسائل 

وتنمية  املحلية  القرارات  يف  انخراطهم  تشجع  التي  اإللكرتونية، 

خالل  من  يحصل  ذلك  إن  أمامهم.  املفتوحة  االقتصادية  الفرص 

اآلليات التالية)2(:

وحل  النقاش  وتشجيع  معينة،  جامعة  أعضاء  بني  الربط   -

املشاكل املشرتكة.

الخاصة  األهمية  ذات  االتصال  ووسائل  املعلومات  تنظيم   -

لحاجات الجامعات وملواجهة مشاكلها بناء عىل جدول زمني.

نشطاء  فيهم  مبن  املواطنني  من  عريضة  قاعدة  مشاركة   -

الخدمات  مقدمي  ألنشطتهم،  الراعية  الجهات  القادة،  املجتمع، 

وذلك بشكل مستمر.

- العمل عىل إدماج جميع أعضاء الجامعة، وعىل الخصوص 

1-Douglas Shiller، New Community networks، Université de Montréalm 

2007، P.P. 57.

2-Ipid.
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ذوو الدخل املنخفض والذين يعانون من إعاقات أو محدودية يف 

الحركة.

عىل  أو  ومعقولة  عادلة  بتكاليف  األساسية  الخدمات  توفري   -

أسايس مجاين.

- وأخرياً من خالل دعم الثقافة املحلية.

هي  اإلنرتنت  شبكة  عىل  الجامعات  أن  يعني  ال  سبق  ما  إن 

virtuelles بل هي موجودة وتحتاج  الواقع  جامعات ال توجد يف 

بينهم  الروابط  أعضائها من أجل متتني  لوجه بني  اللقاء وجهاً  إىل 

وإن كانت اإلنرتنت أحد الفضاءات املهمة لذلك.

الدويل  للنضال  للنظر  الفت  بتطور  األخرية  الفرتة  متيزت  لقد 

الواسع،  التظاهر  قبل:  من  الواحدة  الدولة  حدود  يتجاوز  الذي 

ووكاالت  العاملية  الرشكات  ضد  املتواصلة  الدعائية  الحمالت 

التنمية، وابتكار نظم املساءلة العامة لسلوك الرشكات واملؤسسات 

الحديثة،  االتصال  بوسائل  اقرتنت  التي  األنشطة  وهي  الحكومية. 

خفض  عرب  تحفيزها  يف  كبرية  بدرجة  االنرتنت  ساهمت  والتي 

والهواتف  الرقمي  والفيديو  االنرتنت  إن  الرسعة.  وضامن  التكلفة 

الخلوية وغريها من وسائل االتصال الحديثة تخول لألفراد إمكانية 

يصعب  سياسية  أنشطة  وتنظيم  والجغرافيا  الوقت  إكراهات  تجاوز 

تصورها بدون تلك الوسائل.

وعندما تكون الجامعات أو شبكات النشطاء غري مراقبة بواسطة 

تتبادل  مفتوح  عام  فضاء  عن  عبارة  االنرتنت  تصري  منظمة  مراكز 
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فيه  يرتكز  ال  ذلك  وكل  نسبية،  بسهولة  االحتجاج  وبرامج  األفكار 

عمل النشطاء عىل قنوات االتصال التقليدية من إعالم أو تلغراف.

يف هذا اإلطار يذهب أحد الباحثني إىل القول بأنه عندما يتعلق 

األمر بشبكات غري مركزية وموزعة يكون من الصعب عىل أية نخبة 

مراقبة األنشطة عىل االنرتنت، إنها تسمح لعملية االتصال بأن تتم 

من الفرد إىل الفرد ومنه إىل املجموعات وحتى من املجموعات 

إىل املجموعات. فطبيعة التكنولوجيا واملظاهر االقتصادية متكن 

دار  وساطة  وبدون  نسبياً  منخفضة  بتكلفة  النرش  بعملية  القيام  من 

للنرش.

يف إطار سريورة وسائل االتصال الحديثة هذه واستعاملها من 

والتي  االجتامعية  الربمجيات  ظهرت  والجامعات،  األفراد  قبل 

ما  بسبب  التقليدية  االنرتنت  مجال  يف  ثورة  إحداث  يف  ساهمت 

متنحه لألفراد  والجامعات من مجال للمشاركة والتفاعل، وذلك 

جزءاً  تشكل  شبكات  خلق  أجل  من  عاملية  تحتية  بنية  باستخدام 

مهامً يف النشاط السيايس واملشاركة السياسية.

الحديثة،  االتصال  لوسائل  املتزايدة  األدوار  بهذه  اإلقرار  ومع 

وبتوسع استخدامها من قبل النشطاء سواء كانوا محليني أم دوليني، 

التعرض  أثر  بتقييم  يتعلق  نفسه  يفرض  الذي  املرشوع  فالسؤال 

لوسائل االتصال الحديثة يف التعبئة واالنخراط.
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)Glady Lang( ثالثاً: نظريات كالجي النج

وكالديس   Kurt Lang النج  كورت  إىل  النظريات  هذه  ترجع 

انتشار  بني  ارتباط  بوجود  يقوالن  اللذين   Gladys Lang النج 

شبكات األخبار وتوسع مشاعر االنقطاع عن العملية السياسية، ذلك 

تؤثر عىل  أن  التلفزيونية لألحداث ميكن  األخبار  تغطية  أن طريقة 

التوجهات األساسية للناخبني اتجاه املؤسسات العامة. أنهام يريان 

أن تلك التغطية تزيد من حدة العنارص املتضاربة للعملية السياسية 

التي تغذي بدورها السخرية العامة لدى األفراد منها. 

يف االتجاه نفسه يؤكد ميشال روبنسون أن سائل اإلعالم من قبيل 

التلفزة والجرائد كمصدر للمعلومات السياسية تتسبب يف العزوف 

السيايس وذلك بفعل العوامل التالية:

- الحجم الكبري وغري املتجانس ملشاهدي األخبار التلفزيونية.

- التصورات العامة لشبكات األخبار.

- الطابع التفسريي لتغطية األخبار التي يقدمها التلفزيون.

- تركيز التقارير اإلخبارية عىل العنارص السلبية.

بالرصاعات  املرتبطة  املواضيع  عىل  األخبار  شبكات  تركيز   -

والعنف.

نهاية  اإلعالم يف  النظري حول وسائل  االتجاه  هذا  ترسخ  وقد 
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السياق  يف  خاصاً  منحى  واتخذ  التسعينيات،  وبداية  الثامنينيات 

السيايس ألمريكا الشاملية: فأخبار التلفزة يف الواليات املتحدة تقدم 

الحياة السياسية بطريقة أكرث سلبية من تلك التي تتضمنها الجرائد، 

ولهذا ميكن القول أن العزوف السيايس يزداد بازدياد األخبار السيئة 

يف قصص السياسيني واملؤسسات السياسية.

ويتعني اإلشارة إىل أن هذه النظرية تعرضت النتقادات تتأسس 

عىل التأثري الكبري الذي ميارسه اإلعالم عىل مختلف مناحي الحياة، 

انتقادات أدت إىل ظهور نظريات أخرى يف مجال التأثري السيايس 

لإلعالم من بينها نظريات التعبئة السياسية.

رابعاً: النظريات العلمية الحديثة

وسائل  أدوار  وتفسري  تحليل  حاولت  التي  النظريات  شهدت 

اإلعالم تغيريات هامة عىل مدى القرنني املاضيني، وقد بلغ عددها 

ـ حسب الباحث يف علم اجتامع اإلعالم الربوفسور حسني أبو شنب 

ولذلك  جميعاً،  إليها  التطرق  معه  يصعب  نظرية   150 يقارب  ما   -

سنحاول استعراض مضامني بعض مناذج من هذه النظريات - رغم 

من  ابتداء  ـ  واألحداث  الزمن  تجاوزها  املقاربات  هذه  بعض  أن 

نظرية وسائل اإلتصال الجامهريي  يف القرن التاسع عرش، وصوالً 

إدراج  ميكن  ولذلك  املعارصة)1(.  االتجاهات  من  مجموعة  إىل 

مجموعة النظريات العلمية واألخالقية عىل الوجه التايل:

1-حسني أبو شنب ـ فصل من محارضات يف اإلعالم التفاعيل ـ الجامعة األردنية.
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نظرية املجتمع الجامهريي

االتصال  مرحلة  ضمن  تتأطر  التي  األوىل  األفكار  تعود 

التاسع عرش، وهي فرتة  القرن  النصف األخري من  الجامهريي إىل 

الحرضية  املناطق  يف  الكربى  للمصانع  الرسيع  باالنتشار  متيزت 

بالتزامن مع ارتفاع وترية هجرة األفراد من املناطق الريفية إىل داخل 

بإنشاء  سمحت  التي  املطابع  وظهور  الصناعية  الدول  يف  املدن 

الصحف القابلة للبيع بأسعار منخفضة لجمهور من القراء آخذ يف 

االزدياد وبوترية متسارعة.

والثقافة  الجامهريي  املجتمع  ملنظّري  األساسية  الخصوصية 

اإلتصال  وسائل  تحدثه  الذي  التأثري  يف  بالغوا  أنهم  الجامهريية 

الجامهريي، ويف قدرتها عىل تحفيز التغريات املجتمعية والثقافية. 

إنها تتأسس عىل خلفية التأثر الرسيع والتلقايئ لألفراد بالرسائل التي 

تتضمنها تلك الوسائل، وبعدم توفرهم عىل إمكانية مقاومتها.

 نظرية فرانكفورت

الثقافية  للدراسات  مبكراً   فرانكفورت منوذجاً   أنتجت مدرسة 

النقدية لوسائل اإلعالم الجامهريية والثقافة ، إذ طّورت  نقداً متعدد 

االقتصاد  نقد  بني  الجمع  عىل  يقوم  اإلعالم  لوسائل  التخصصات 

اآلثار  ودراسات  النصوص،  وتحليل  اإلعالم،  لوسائل  السيايس 

الجامهريية  للثقافة  الجمهور  واإليديولوجية  الستقبال  االجتامعية 

واإلعالم .
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وعىل الخصوص قام أنصار هذه املدرسة، ومن أبرزهم  تيودور 

 ،Max Horkheimer وماكس هوركامير Theodor Adorno أدورنو

بفحص الصناعات الثقافية كشكل من أشكال إدماج الطبقة العاملة 

يف املجتمعات الرأساملية. 

التكنولوجيا  اهتاممها عىل  فرانكفورت جل  وقد ركزت مدرسة 

إلنتاج  رئيسية  قوة  إىل  التكنولوجيا  تحول  إىل  مشرية   والثقافة، 

له  صدر  مقال  ففي  عليه.  وللسيطرة  االجتامعي  التنظيم  وتكوين 

1941 بعنوان »بعض اآلثار االجتامعية للتكنولوجيا الحديثة«،  عام 

أداة  تشكل  املعارصة  التكنولوجيا  أن  إىل  ماركوز  هربرت  يذهب 

لتنظيم وإدامة )أو تغيري( العالقات االجتامعية، ومظهراً من مظاهر 

أمناط السلوك والفكر السائد، وسيلة للسيطرة والهيمنة. يف مجال 

االمتثال  عىل  األفراد  تعود  شاملة  ثقافة  التكنولوجيا  تنتج  الثقافة 

قوية  أدوات  توفر  وبالتايل  املهيمنني،  والسلوك  التفكري  ألمناط 

للرقابة االجتامعية والهيمنة.

نظرية األثر املحدود لوسائل االتصال الجامهريي

الزارسفيلد  قام  املايض  القرن  من  الخمسينات  منتصف  مع 

Lazarsfeld وبقية باحثي وسائل االتصال الجامهريية ذوي النزعة 

بتجميع كم هائل من املعطيات والبيانات، وقد دفعهم  التجريبية، 

تحليلها إىل استنتاج أن وسائل االتصال. ورغم مرور ما يزيد عىل 

النظرية فهي مازالت تجد صدى وقبوالً  ستني سنة من ظهور هذه 

يف العديد من األبحاث األكادميية، وذلك عىل الرغم من التحوالت 
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النظر  زاوية  تغري  ومن  والسياسية،  االجتامعية  البنية  امللحوظة يف 

يف آثار وسائل االتصال من االهتامم بتغري املواقف والسلوك عىل 

قبيل  من  املبارشة  غري  لآلثار  األولوية  إعطاء  إىل  القصري  املدى 

من  وغريها   ، املعلومات  معالجة  التأطري،  األعامل،  جدول  إعداد 

اآلليات التي تؤثر عىل التصورات عىل املدى الطويل األجل.

نظرية املاركسية الجديدة

اإلتصال  وسائل  دور  حول  املاركسية  النظرية  مع  إنسجاماً 

تيارات  إىل  املنتمني  املنظرين   من  مجموعة  يعترب  الجامهريي، 

االشرتاكية األوروبية - الذين قاوموا بشدة هيمنة الواليات املتحدة 

بعد الحرب العاملية الثانية، والذين يطلق عليهم تسمية »املاركسيني 

املهيمنة  االجتامعية  النخب  متّكن  االتصال  وسائل  أن   - الجدد« 

استثامر  خالل  من  سلطتهم،  استمرارية  عىل  والحفاظ  خلق  من 

اإلمكانيات التي تخولها تلك الوسائل واملتمثلة مبا ييل:

- إنها تقدم آلية مريحة ولكنها فعالة يف تعزيز التصورات حول 

املجتمع واالقتصاد والسياسية املالمئة ملصالح النخب املهيمنة.

- إنها إحدى أدوات الرصاع الثقايف يف املجال العام متكن من 

تكريس ثقافة مهيمنة ودعم استمراريتها.

القائم   الوضع  وتقديم  املعارضة،  لتهميش  تستعمل  إنها   -

quo the status باعتباره السبيل الوحيد املنطقي والعقالين لهيكلة 

املجتمع.



123  الفصل الثاني: بين الميديا واإلعالم الكالسيكي

 مدرسة الدراسات الثقافية االنكليزية

 Stuart Hall،Richard Hoggart ( ركز املنتمون إىل هذه املدرسة

...( بشكل كبري عىل وسائل االتصال الجامهريية ودورها يف تعزيز 

درسوا  حيث  املجتمع،  رشائح  مختلف  بني  مهيمنة  وثقافة  نظرة 

كيفية استخدام وسائل االتصال، وتوجهوا إىل تقييم كيف ميكن أن 

يؤدي ذلك االستعامل إىل جعل الناس يساندون األفكار التي تدعم 

النخب املهيمنة.   

الثقافية  الدراسات  أن  إىل  اإلشارة  يتعني  ذلك،  عىل  عالوة 

الربيطانية اهتمت أيضاً بدراسة ثقافات الشباب بهدف إيجاد أشكال 

جديدة للمعارضة وللتغيري االجتامعي. فمن خالل بحثها يف ثقافات 

الشباب الفرعية، أظهرت الدراسات الثقافية الربيطانية كيف تشكل 

الثقافة مناذج متميزة للهوية وللعضوية يف الجامعة  ذات مقومات 

كبرية ملقاومة الثقافة والهوية املهيمنة، وخلق هويات ومنط خاص 

بهن.

االتجاهات النظرية الحالية

يف  والتكنولوجيـة  السوسـيولوجية  املعطيـات  تغـرّي  أدى 

املجتمعـات املعـارصة، وظهـور وسـائل االتصـال الجديـدة، إىل 

تبـدي محدوديـة كبـرية يف قـدرة املقرتبـات النظريـة السـابقة عىل 

تحليـل وتفسـري أدوار وسـائل اإلتصـال الجامهـريي وتأثريها عىل 

األفـراد. )...( وميكـن القـول أننا نوجد اليوم يف بداية سـياق ظهور 

نظريـات جديـدة حـول أثـر وسـائل االتصـال الجامهـريي سـواء 



الميديا124

يف شـكلها التقليـدي أم الجديـد. ومـن بـني أمثلـة النظريـات التي 

تحـاول مقاربـة وسـائل االتصـال بطريقـة مختلفـة عـن املقاربات 

السـابقة، نظريـة اإلطـار FRAMING THEORY التـي تنحـو إىل 

تفسريالسـريورة التـي ميتلـك مـن خاللها األفـراد التصـورات حول 

قضيـة، أو يعيـدون توجيـه تفكريهـم حولهـا، بحيـث يشـري اإلطار 

قبـل  التـي تسـتعمل مـن  إىل مجموعـة مـن املفاهيـم املجـردة 

األفـراد لتنظيم وهيكلـة املعـاين االجتامعي لألحداث والرسـائل.

النظريات األخالقية

األخالقية  النظريات  من  األقل  عىل  أمناط  ثالثة  تطورت  لقد 

حول امليديا بوجه عام:

 -النمط األول: نظريات ترتكز عىل القاعدة أو النظرية األخالقية 

.)Deontolpgical( للواجب األخالقي

.)Teleological( النمط الثاين: نظريات الغائية أو املوازنة- 

.)Relativism( النمط الثالث:  النظريات النسبية-

إن أكرث النظريات األخالقية شهرة هي تلك املرتبطة بالفيلسوف 

أخالقية  قوانني  افرتض  لقد   .)Imaanuel Kant( كانط  إميانويل 

هو  ما  تحدد  التي  للمبادئ  قاطعة  أو  مطلقة  رضورات  تشكل 

اتباع هذه  الحاالت. وإن  أو املناسب يف جميع  الصحيح  اإلجراء 

الرضورات القاطعة ميثل واجباً أخالقياً عىل جميع البرش. ولتحديد 

ما هي الرضورات القاطعة، فإن عىل املرء أن يتساءل عام ما إذا كان 
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السلوك موضوع البحث هو أمر يرغب يف أن يراه مطبقاً بشكل عام 

)عاملياً()1(.

وبعبارة أخرى، إن عىل املرء أن يترصف بطريقة يرغب يف أن 

يرى جميع اآلخرين يترصفون بها. الحظ أن تفكري )كانط( يتوازى 

من عدة نواح مع القاعدة الذهبية القائلة: عامل اآلخرين كام تُحب 

أن يعاملوك.

اإلعالم  مجال  يف  باحث  يطور  قد  املثال،  سبيل  وعىل 

يريد  ال  أمر  هو  فالخداع  الخداع.  حول  قاطعة  حتمية  الجامهريي 

الباحث أن يراه يطبق بصورة عامة من قبل الجميع. كام أن الباحث 

ال يريد أن يخدع. وبهذا، فإن الخداع هو أمر يجب عدم استخدامه 

يف البحث مهام كانت املنافع وبغض النظر عن الظروف.

أبسط  فإن   ،)Teleological( املوازنة  أو  الغائية،  النظرية  أما 

مثال عليها هو ما دعاه الفيلسوف جون ستيوارت بالنفعية )مذهب 

الخري  موازنة  تتم  النظرية،  هذه  ويف   .)Utilitarianism( املنفعة( 

الفرد  ويترصف  املحتمل.  الرضر  مقابل  عمل  جرّاء  سيأيت  الذي 

الرضر.  وتقلل  الخري،  الحدود  أقىص  إىل  تزيد  بطريقة  هذا  بعد 

وبعبارة أخرى، إن االختبار النهايئ لتقرير خرب سلوك ما يعتمد عىل 

النتائج التي ترتتب عىل هذا السلوك. الغاية قد تربر الوسيلة. وكام 

الكليات  يف  املعاهد  يف  املراجعة  مجالس  فإن  مالحظته،  ستتم 

والجامعات تؤيد هذا املبدأ عندما تقوم بالنظر يف مشاريع البحث 

1-روجر ومير ـ جوزف دومينيك ـ مدخل اىل مناهج البحث اإلعالمي ـ ترجمة صالح 

أبو اصبع ـ فاروق منصور ـ املنظمة العربية للرتجمة - 2013 ـ ص 123.



الميديا126

والتزامها املعايري األخالقية. وال شك بأن النظريات الثالث تُشكل 

أساساً للمبادئ األخالقية.

أربعة  اإلعالم  اجتامع  علم  الباحثون يف  يقدم  املجال  هذا  يف 

مبادئ:

له  الذي  املصري  تقرير  أو   )Aitonomy( االستقاللية  مبدأ   -

إنكار أو رفض االستقاللية أمر ال  القاطعة. إن  الحتمية  رضورة يف 

هذا  أساسيات  ومن  عام.  بشكل  مُيارس  يراه  بأن  الباحث  يرغب 

إن  الباحث حقوق اآلخرين وقيمهم وقراراتهم.  أن يحرتم  املفهوم 

التدخل يف  يتم  تُحرتم وأن ال  أن  ما يجب  أسباب ترصف شخص 

ترصفاته. ويتجىل هذا املبدأ باستخدام املوافقة املسبقة الواعية يف 

إجراءات البحث.

-مبدأ عدم اإليذاء )Nonmaleficene(. ويعني باختصار أن من 

الخطأ إلحاق األذى باآلخرين عن قصد.

مصاحباً  عادة  يعترب  والذي   ،)Beneficence( اإلحسان  -مبدأ 

األرضار  بأزالة  إيجابياً  التزاماً  املبدأ  هذا  ويتطلب  السابق.  للمبدأ 

معاً،  املبدآن  هذان  ويعمل  اآلخرين.  املنافع عىل  وإسباغ  الحالية 

وغالباً ما يجب عىل الباحث أن يوازن ما بني املخاطر الضارة لبحثه 

مقابل منافعها املحتملة )مثل زيادة املعرفة، او تنقيح نظرية(. الحظ 

كيف تتعامل نظرية املنفعة مع هذه املبادئ.

-مبدأ العدالة ) Justice (، يرتبط بكلتا نظريتي األخالق والغائية. 

وعند املستوى العام لهذا املبدأ فإنه يعني أن الناس املتساويني يف 
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الجوانب املتناظرة يجب أن يعاملوا بشكل متساو. أما يف السياق 

البحثي، فإن هذا املبدأ يجب أن يتم تطبيقه عندما يجري تقييم برامج 

أو سياسات جديدة. ويتم تشارك الجميع يف النتائج اإليجابية ملثل 

هذا البحث. وعىل سبيل املثال، فإنه يكون من غري األخالقي أن ال 

الذين  للتدريس مجموعة األطفال  الجديدة  يستفيد من اإلجراءات 

التي  املجموعة  دون  من  )مراقبة(  اختيارهم كمجموعة ضابطة  تم 

يتقاسمها  الفوائد يجب أن  التجريبية. إن  أجريت عليها اإلجراءات 

جميع املُؤهلني لذلك)1(.

)Frey، Botan and AKreps( وكريبس  وبوتان  فراي  ويُقدم 

)2000( املوجز التايل للمبادئ األخالقية التي ينادي بها الباحثون 

بشكل عام:

وفِّر للناس الذين تتم دراستهم حرية االختيار.. 1

إحِم حقهم يف الخصوصية.. 2

أفدهْم وال تؤِذهم.. 3

عاملهم باحرتام.. 4

اتباع  اإلعالم  دراسات  يف  الباحثني  عىل  أن  الواضح  ومن 

لألفراد  نحو  األخالقية  التزاماتهم  لتحقيق  القواعد  من  مجموعة 

واملستجوبني )املشاركني(. ويف مناقشته لألسلوب املختربي، فإن 

كوك )Cook( )1976( يقدم مثل هذا املعيار األخالقي الذي ميثل 

القاعدة يف امليدان:

1-املصدر نفسه ـ ص 133.
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ال ترُشك أناساً يف البحث من دون علمهم أو موافقتهم.. 1

ال تجرب أناساً عىل املشاركة.. 2

ال تحجب عن املشاركني الطبيعة الحقيقية للبحث.. 3

ال تكذب بفاعلية حول طبيعة البحث.. 4

ال تقد املشارك إىل ارتكاب أفعال تقلل من احرتامه لنفسه.. 5

ال تنتهك الحق يف تقرير املصري.. 6

ال تعرض املشارك لضغوط جسدية أو عقلية.. 7

ال تنتهك خصوصية املشارك.. 8

ال تحجب الفوائد عن املجموعات الضابطة.. 9

مبساواة، . 10 البحث  يف  املشاركني  معاملة  عن  تحجب  ال 

وإظهار االحرتام والتقدير لهم)1(.

يف  تسري  اإلعالم  أخالقيات  حول  تدور  التي  األبحاث  إن 

تسميته  ميكن  ما  أساساً  هناك  أن  القول  يرفض  اتجاه  اتجاهني: 

بأخالقيات اإلعالم انطالقاً من أن تصور أخالق اإلعالم هو يف ذاته 

يكشف  أن  للصحايف  ميكن  كيف  أنه  ذلك  ذاتياً،  متناقض  تصور 

عليه  يجب  كان  إذا  معرفتها  الناس  يريد  التي  القصص  بعض  عن 

أولئك  وخصوصيات  مشاعر  واحرتام  باألخالقيات  التحيل  دامئاً 

والطريقة  ينرشها  التي  األخبار  نوع  إن  ثم  ؟  بفضحهم  يقوم  الذين 

1-املصدر نفسه ـ ص 135.
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التي يحصل بها عليها أحياناً ما تكون غري أخالقية، كيف ميكن أن 

يكون هناكـ  إذاـً  اتساق بني مهنته ومسئوليته األخالقية ؟ أضف إىل 

ذلك أن الغالبية من الناس ينظرون إىل رجال اإلعالم ـ أو الصحافة 

تحديداً- عىل أنهم أولئك الذين يبحثون دامئاً عام يروِّج بضاعتهم 

أكرث، أي عن فضائح الناس، إذ هي مصدر كل من الشهرة واملال 

للصحايف . كيف ميكن ـ إذاً ـ أن تكون هناك أخالقيات لإلعالم أو 

للصحافة ؟ وما يقوي هذه النظرة هي إرصار رجال اإلعالم عىل ما 

إذا كانت وظيفة رجال اإلعالم ترتاوح  إنه  ثم  التعبري.  يسمى حرية 

من نرش الفضائح السياسية لبعض الشخصيات إىل عرض األحداث 

الهامة التي تحدث يف العامل ، فإن هذه املهام جميعها ال صلة لها 

من قريب أو من بعيد باألخالق. 

أما الفريق اآلخر فريى عىل العكس أنه إذا كانت وظيفة الصحايف 

نرش األخبار الهامة ذات الداللة، مبا يف ذلك عرض وكشف أشكال 

التي تحدث يف املؤسسات  الالأخالقية  والغش واملسائل  الفساد 

عن  والحديث  السياسيني،  بعض  ومن  الحكومية  وغري  الحكومية 

الشخصيات،  لبعض  الرشعي  غري  الرثاء  وفضح  املنظمة  الجرمية 

وهو ما جعل من الصحافة »السلطة الرابعة« كام يسمونها من حيث 

أنها من ميلك مراقبة ذوي السلطة والنفوذ يف املجتمع، فإذا كانت  

الفساد  وفضحه، فإن  وظيفة الصحايف باختصار هي الكشف عن 

إذا  أنه  باألخالق، مبعنى  اإلعالم  دليالً عىل صلة  يقف  هذا وحده 

عىل  يجب  فإنه  الالأخالقية،  املسائل  عن  الكشف  مهمتها  كانت 

رجالها أن يكونوا أبعد الناس عن هذا الذي يريدون كشفه وفضحه، 
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فرجال اإلعالم عليهم واجب أخالقي يتمثل يف الكشف بإخالص 

مع  متسقني  يكونوا  ليك  فإنه  هنا  من  األخالقية،  غري  األعامل  عن 

األخالقية  املعايري  احرتام  يتمثل يف  أن  يجب  فإن هدفهم  أنفسهم 

للسلوك التي يطلبون من غريهم التمسك به)1(.

الصحفية  املامرسات  فحص  كان  إذا  أنه  بالذكر  والجدير 

والتحقق من فهم العامة  للدور الذي تلعبه الصحافة يندرجان أيضاً 

االجتامع،  وعلم  النفس  وعلم  اإلعالمية  الدراسات  اهتامم  ضمن 

فإن هذه الدراسات جميعها ال ميكنها اإلجابة عن السؤال: ما الذي 

يجب ـ وما الذي ال يجب ـ عىل الصحايف ـ من الناحية األخالقية 

ـ أن يفعله ؟ إن البحث يف االلتزامات األخالقية للصحافة واإلعالم 

مبحث فلسفي خالص من حيث أنه مبحث معياري. 

أخالقيات اإلعالم ـ إذاً ـ مبحث أخالقي يعني بالبحث يف تلك 

املعايري  أن  مبعنى  جيداً،  إعالماً  اإلعالم  من  تجعل  التي  املعايري 

األخالقية هي معيار التمييز بني اإلعالم الجيد واإلعالم غري الجيد، 

ومبا أنه بحث يف املعايري فهو باألساس مبحث فلسفي.

املشكلة األخالقية لإلنرتنت

املبارش  باالتصال  تجري  التي  البحوث  من  الكثري  أن  رغم 

)Online( )اإلنرتنت( قد ال تثري أية أسئلة حول األخالقيات، إال أن 

1-بهاء درويش- أخالقيات اإلعالم ـ دعاوى التنظري ومربرات التفعيل. دراسة خاصة ـ 

جمهورية مرص العربية.
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الباحثني كمياً وكيفياً يجب أن يدركوا أن االستخدام املتزايد لإلنرتنت 

كوسيلة بحث قد سبق كثرياً جهود الباحثني لوضع مبادئ أخالقية 

وإحدى  املبارش.  باالتصال  بالبحث  يتعلق  ما  يف  عموماً  مقبولة 

املشكالت هي أن البحث باالنرتنت قد ينطوي عىل طائفة واسعة 

من األوضاع مبا فيها املواقع اإللكرتونية أو الربيد اإللكرتوين، أو 

ُغرف الدردشة )Chat(، أو الرسائل الفورية، أو مجموعات األخبار، 

 )Multiple User Dialogues( أو الحوارات املتعددة املستخدمني

القامئة  األخالقية  التوجيهية  املبادئ  تتناولها  والتي مل   ،)MUDs(

هي  التالية  التوصيات  فإن  االعتبار،  يف  ذلك  إبقاء  ومع  حالياً. 

مقرتحات عامة لتوجيه الباحثني الذين يواجهون قضايا محددة يف 

البحث باإلنرتنت.)1(

وكنقطة بداية، من املمكن متييز نوعني عىل األقل من البحث 

السلبي  بالبحث  األول  النوع  تسمية  وميكن  املبارش.  باالتصال 

)Passive( حيث يدرس الباحثون محتويات املواقع اإللكرتونية، أو 

غرف الدردشة، أو لوحات الرسائل، أو املدونات )Blogs(. وقد يقوم 

والكثري  للمشاركني.  بأنفسهم  بالتعريف  يقومون،  ال  أو  الباحثون، 

من البحوث النوعية، وبعض بحوث تحليل املضمون الكمية، تقع 

بإجراء  يقوم  الذي  الباحث  النوع. ومثال عىل ذلك هو  ضمن هذا 

تحليل مضمون للرسائل املنشورة عىل املوقع اإللكرتوين لربنامج 

تلفزيوين، أو املضمون املوجود يف عيِّنة من املدونات.

1-روجر ومير وجوزيف دومينيك ـ مدخل إىل مناهج البحث اإلعالمي ـ مصدر سابق 

ـ ص 156.
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واملشكلة األخالقية التي قد تظهر يف مثل هذه الحالة تكون يف 

ما إذا كان الباحث بحاجة إىل موافقة ُمسبقة ليقوم بتحليل واقتباس 

كان  إذا  أنه  الواضح  ومن  اإلنرتنت.  عىل  املعلقات  التعليقات/ 

CNN. القصد من املوقع أصالً الوصول إىل عامة الناس مثل شبكة

com، فإن املادة تكون متاحة بحرية للتحلل واالقتباس يف البحث 

إىل درجة معقولة من دون حاجة إىل موافقة ُمسبقة. وهذا الوضع 

مامثل لتحليل مضمون صحيفة أو نرشة أخبار تلفزيونية.

منتدى  عىل  ينرش  ما  تحليل  عن  ماذا  ملموساً.  مثاالً  ولنأخذ 

 )Poynter عىل اإلنرتنت مثل ذلك املوقع الذي يديره معهد بوينرت

هو  فهل  خالفية.  قضايا  يتناول  املنتديات  هذه  فأحد   .Institute(

أخالقي أن يقوم الباحث بنرش مقتبسات من هذا املنتدى من دون 

موافقة املشاركني املُسبقة؟ يف هذه الحالة يحتاج الباحث إىل أن 

يسأل:

هل املنتدى مفتوح للجميع؟ وبعبارة أخرى هل هو مساحة . 1

عامة أم خاصة؟

هل التعليق عليه يحتاج إىل تسجيل أو كلمة رس؟. 2

هل للموقع سياسة ضد االقتباس من محتوياته؟. 3

يتعلق . 4 ما  يف  الخصوصية  يف  توقع  املشاركني  لدى  هل 

بتعليقاتهم/ مبعلقاتهم )Post(؟

وفق  التسجيل  يتطلب  املنتدى  فإن  املحدد،  املثال  هذا  ويف 
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كلمة رس للدخول، مام يوحي بأنه مساحة خاصة ال عامة وأن لدى 

املشاركني بعض التوقعات بالخصوصية.

االقتباس  سياسة رصيحة ضد  للموقع  ليس  أنه  من  وبالرغم 

موافقة  دون  من  املعلقات   / التعليقات  نرش  فإن  املبارش، 

»بوينرت«  معهد  وترتيبات  أخالقياً.  به  مشكوكاً  أمراً  يبدو  مسبقة 

الحالية.  اإلنرتنت  منتديات  معظم  عن  منوذج  هي  هذه 

مواقع  وبعض  عام.  بشكل  مطلوبان  الرس  وكلمة  فالتسجيل 

ملناقشة  املكرسة  كتلك  حال،  أي  عىل  األخبار،  مجموعات 

مُيكن  موافقة  تتضمن   )Microsoft’s Windows Media Player(

قراءتها من قبل أي شخص من دون حاجة للتسجيل. ويحذر بيان عىل 

هذا املوقع بالقول »لطفاً ذكر أن مجتمعاتنا هي مساحات مفتوحة، لذا 

ال تعلق أي يشء ال ترغب يف أن يراه العامل«. ويبدو أن تحليل مثل 

هذا النوع من املنتديات ال يثري إال قليالً من املخاطر األخالقية.

إن كان موقع ما يتطلب كلمة رس أو لديه مبادئ توجيهية تشري 

إىل أن لدى األعضاء بعض التوقعات بالخصوصية، عندها يجب عىل 

الباحث أن يحصل عىل موافقة املشاركني املُسبقة. وعىل أي حال، 

ينبغي عىل الباحث أن يدرك أن تعليق رسالة مثل »هل ميكنني تسجيل 

تعليقاتك ألغراض البحث؟« عىل لوحة رسائل قد ال تقابل بإجابة 

دافئة. ويف الحقيقة، أنه يف معظم غرف الدردشة الحيَّة، فإن مثل هذا 

الباحث خارجاً. وعالوة عىل ذلك، إن أُعطيت  الطلب يكفي لطرد 

املوافقة، فعىل الباحث أن ينتظر يف ما إذا كان فعل تسجيل التعليقات 

من املجموعة )وجعلها دامئة( يثري أي نوع من املخاطر للمشاركني.
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املشاركني.  شخصيات  سرت  أو  إخفاء  مشكلة  هناك  وأخرياً، 

فتسمية املجموعة أو املنتدى الذي جرى االقتباس منه قد مُيكن 

بعض الناس من تحديد هوية فرد ما. وأكرث من ذلك، إن نرش باحث 

مقتبسات حرفية طويلة، فمن املمكن أن يكون محرك البحث قادراً 

عىل تتبع الجملة املقتبسة إىل الشخص الذي قالها. والباحث الذي 

يعد مساهميه بالرسية قد يستخدم أحد الضامنات التالية:

ال تذكر اسم املجموعة.• 

غرّي صياغة املقتبسات الطويلة.• 

إخِف بعض املعلومات، مثل أسامء املؤسسات أو املعاهد.• 

إحذف التفاصيل التي قد تكون ضارة باألفراد املشاركني.• 

الذي  املبارش)االنرتنت(  االتصال  بحوث  من  الثاين  والنوع 

ميكن التفكري فيه هو البحث النشط )Active( حيث يحاول الباحث 

جمع معلومات من خالل مسوح اإلنرتنت، أو مجموعات الرتكيز، 

أو أمناط من التجارب. ويطرح هذا الوضع مشكالت أخالقية أكرث. 

من  اإلنسانية  البحث  ملواضيع  االتحادية  القواعد  تتطلب  فأوالً، 

الباحثني توثيق املوافقة املسبقة الواعية من املشاركني. وإضافة إىل 

ذلك، فإن القواعد تقول بأن هذا التوثيق يجب أن يكون »أمنوذجاً 

عىل  مستحيالً  يكون  يكاد  وهذا  الشخص.  من  موقعاً  مكتوباً« 

يف  عنه  التنازل  ميكن  املتطلب  هذا  أن  الحظ  ولحسن  االنرتنت. 

البحوث مع البالغني التي تثري القليل فقط من املخاطر. ويف هذه 

الحالة يعد الباحث نسخة إلكرتونية عن استامرة املوافقة املسبقة، 
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وتعطى هذه املوافقة بالنقر عىل زر يشري اىل ان املستجوب قد قرأ 

االستامرة وفهمها.

ويف بعض الحاالت يكون من الصعب عىل الباحث تحديد إن 

كان املشارك يفهم حقاً أمنوذج املوافقة املسبقة.

ولقد زودنا سنجر وسنجر )Singer and Singer، 1981( مبثال 

ممتاز عن كيفية تضييق موضوع البحث وتطويره ووضعه يف صيغة 

تعزز  التلفزيون  إذا كانت مواد  ما  الباحثان معنيني يف  بسيطة. كان 

مقدرة الطفل عىل السلوك التخييل أو تعوقها، وبعد مراجعة عميقة 

بالتفتش عن  الدراسة  بتضييق  قام سنغر وسنغر  املتوافرة  لألدبيات 

أجوبة ألسئلة بحثية أساسية ثالثة)1(:

1-هل يرُثي مضمون التلفزيون مقدرات الطفل التخيلية بتقديم مواد 

.)Make-Believe Play( وأفكار من أجل اللعب الذي يكون االقتناع؟

2-هل يقود التلفزيون إىل تشويهات للواقع لدى األطفال؟

األطفال  مشاهدة  أثناء  وتوسطهم  الراشدين  تدخل  يقوم  3-هل 

للربنامج أو فوراً بعد انتهائه، إىل إثارة تغريات يف اللعب الذي يكون 

االقتناع، أو أنه يستثري لعباً يكون االقتناع.

من  النوع  هذا  مثل  من  جمعها  يتم  التي  للمعلومات  وميكن 

فمثالً،  لالختبار.  قابلة  فرضية  إىل  تؤدي  بيانات  توفري  الدراسات 

1-روجر ومير ـ جوزف دومينيك ـ مدخل إىل مناهج البحث اإلعالمي- ترجمة: صالح 

أبو أصبع وفاروق منصور ـ مركز دراسات الوحدة العربية واملنظمة العربية للرتجمة ـ 

بريوت 2013.
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دراستهام  كافية من  مهمة  بيانات  قد جمعا  يكون سنغر وسنغر  قد 

املبدئية الختبار هذه الفرضيات.

لالقتناع  املكون  اللعب  يف  الطفل  يقضيه  الذي  الوقت  1-إن 

يرتبط مبارشة مبقدار الوقت الذي يقضيه يف مشاهدة اللعب املكون 

لالقتناع عىل التلفزيون.

مبقدار  مبارشة  يرتبط  الطفل  لدى  الواقع  تشويهات  2-مستوى 

وطبيعة الربامج التلفزيونية التي يشاهدها.

3-مناقشة األبوين مع األطفال حول اللعب املكون لالقتناع قبل، 

وأثناء، وبعد مشاهدة الطفل لربامج تلفزيونية.

والفرق بني املجموعتني من البيانات، أن األسئلة البحثية تطرح 

قابل  بيان  هي  الفرضية  أن  حني  يف  للتقيص،  عامة  مجاالت  فقط 

لالختبار حول العالقة، أو العالقات، بني املتغريات. والقصد الوحيد 

يف مرحلة السؤال البحثي هو جمع معلومات تساعد الباحثني يف 

تحديد الفرضية واختبارها يف املرشوعات الالحقة.

الذي  االستنتاج  من  مقتطف  ييل  ما  يف  املثال،  سبيل  وعىل 

:)Singer and Singer، 1981، p. 385( توصل اليه سنجر وسنجر

التي  العنارص  كل  عىل  تُؤكد  وسيلة  بطبيعته  التلفزيون  »إن 

توجد عموماً يف التخيل: السيولة البرصية، مرونة الوقت واملجال 

)املساحة(، وتوليد االقتناع )Make-Believe(... ونتج من املربني 

وهذا  محدودة...  ألعامر  برامج  لتطوير  ضئيل  جهد  املنتجني  أو 

لتطوير  البحث  من  املزيد  إىل  ماسة  حاجة  هناك  أن  عىل  دليل 

الربامج ولتوسط البالغني.



الفصل الثالث
 مواقع التواصل اإلجتماعي

)Social Media(
رموزها ووظائفها ومخاطرها



أن  إىل   ،2016 العام  يف  صدر  بريطاين  بحثي  تقرير  خلص 

رئيي  كمصدر  التلفزيون  تتفوق عىل  االجتامعي  التواصل  مواقع 

للحصول عىل األخبار بني فئة الشباب. وأشار إىل أن 28 يف املئة 

يلجؤون  عاماً   24 إىل   18 من  أعامرهم  ترتواح  الذين  الشباب  من 

إليها كمصدر رئيي ملعرفة األخبار مقارنة بنسبة 24 يف املئة منهم 

يعتمدون عىل التلفزيون)1(.

الصحافة«،  لدراسة  »رويرتز  معهد  أعده  الذي  التقرير  أضاف   

من  املئة  يف   51 أن  دولة،   26 من  شخص  ألف   25 وشمل 

املستخدمني ممن لديهم  إمكانية الدخول إىل اإلنرتنت يستخدمون 

االتجاه  هذا  وأدى  لألخبار،  كمصدر  االجتامعي  التواصل  مواقع 

معرفة  يف  املحمولة  الهواتف  استخدام  زيادة  عن  فضالً  الجديد، 

األخبار، إىل تقويض دور النامذج التقليدية يف هذا املجال.

اإلضطرابات«  من  ثانية  »موجة  أن  مقدمته  يف  التقرير  ويذكر 

تعصف مبؤسسات األخبار يف شتى أرجاء العامل، نتيجة »العواقب 

إنتاج  مستقبل  وكذا  النارشين،  ستطول  التي  الكبرية  املحتملة 

للتواصل  أخرى  ومواقع  »فايسبوك«  موقع  أن  إىل  مشرياً  األخبار«، 

األخبار«  الكتشاف  »مساحات  كونها  حيز  تخطت  االجتامعي 

أن  ورأى  أخبارهم.  فيها  يستهلكون  للمستخدمني  مواقع  لتصبح 

هذا املوقع هو األكرث شيوعاً بني املستخدمني )44 يف املئة ممن 

.bbc 1-أنظر: جني ويكفيلد ـ مراسلة التكنولوجيا يف شبكة
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شملتهم الدراسة( من حيث مشاهدة األخبار وتبادلها والتعليق عليها 

يليه يف املرتبة موقع »يوتيوب« بنسبة 19 يف املئة، وموقع »تويرت« 

بنسبة 10 يف املئة.

يف  املئة  يف   19 نيوز«  »أبل  ملوقع  املستخدمني  نسبة  وتصل 

الواليات املتحدة، و3 يف املئة يف بريطانيا، يف حني تصل النسبة 

بني مستخدمي تطبيق »سناب شات« للرسائل إىل واحد يف املئة 

فقط أو أقل من ذلك يف معظم الدول.

عىل  الحصول  يفضلون  املستخدمني  أن  إىل  التقرير  ويشري 

حسابية،  بعمليات  انتقاء  لعمليات  تخضع  التي  اإلخبارية  مادتهم 

ويقول 36 يف املئة إنهم يحبون قراءة األخبار املختارة عىل أساس 

يفضلون  إنهم  منهم  املئة  يف   22 قال  حني  يف  السابقة،  القراءات 

جدول أعاملهم اإلخباري الذي يعتمد عىل قراءات األصدقاء.

عملية  تخضع  أن  املستخدمني  من  املئة  يف   30 ويرغب 

أن  من  كثريون  يخىش  كام  صحافيني،  محررين  إلرشاف  االختيار 

يرى  إخبارية  »فقاعات«  حدوث  إىل  الحسابية  العمليات  تؤدي 

لتفكريهم.  مشابهة  نظر  وجهات  من  األخبار  املستخدمون  فيها 

»يحب   : التقرير  عىل  املرشف  نيومان  نيك  يقول  اإلطار،  هذا  يف 

لكنهم  حسابية،  بعمليات  املختارة  األخبار  قراءة  املستخدمون 

نظر  وجهات  أو  رئيسية  نقاطاً  فقدانهم  ذلك  يعني  أن  من  يخشون 

قوية.

والحظ التقرير زيادة استخدام الهواتف الذكية يف معرفة األخبار، 
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 66( كوريا  تليها  املئة(  يف   69( مستويات  أعىل  السويد  وسجلت 

يف املئة( وسويرسا )61 يف املئة(. كام أشار إىل أن املستخدمني 

يالحظون العالمة التجارية اإلخبارية األصلية للمحتوى املقدم عىل 

مواقع التواصل اإلجتامعي أقل من نصف الوقت، وهو أمر قد يثري 

قلق منصات اإلعالم التقليدية.

:)Face Book( 1 - فايس بوك

»فايس بوك« يف االصطالح عبارة عن كلمتني باللغة اإلنكليزية: 

»فايس« وتعني الوجه، و»بوك« وتعني الكتاب، وبهذا تعني »كتاب 

الوجوه«. 

من  املستخدمني  ميّكن  مجاين  اجتامعي  تواصل  موقع  هو 

التحدث  وكذلك  جدد،  أصدقاء  وإضافة  األصدقاء  مع  التواصل 

إليهم والتواصل معهم من خالل  إرسال رسائل  بسهولة عن طريق 

موقع  أي  من  موسيقى  أو  أفالم  ونقل  تعليقات،  وكتابة  صور  نرش 

عىل شبكة التواصل. كام يؤّمن املحادثات سواء كانت صوتية  أم 

املميزة  الخدمات  من  الكثري  عن  فضالً  هذا  وصورة،  صوتاً  فيديو 

التي تجعله شبكة التواصل األفضل عىل اإلطالق.

إنطلق املوقع يف 4 كانون الثاين )يناير( 2004، من خالل فكرة 

بسيطة جداً. فقد كان الطالب يف جامعة »هارفارد«  مارك زوكربرغ 

طلبة  بني  تواصل  وسيلة  بإيجاد  ففّكر  التخرج،  مرشوع  يحرّض 

إليه طالب كليات جامعتي »بوسطن« و »إيفي  الجامعة، ثم انضم 

املتحدة  الواليات  الكليات يف  من  للعديد  متاحاً  أصبح  ثم  ليج«، 
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حزيران  شهر  ويف  الطلبة،  خاللة  من  ويتواصل  وكندا،  األمريكية 

)يونيو( العام نفسه انتقل مقره  إىل مدينة » بالو ألتو« بوالية كالفورنيا.

أصحاب  وتسابق  العامل،  يف  كبرية  ضجة  املوقع  أحدث  وقد 

أول  وكان  فيه،  االستثامر  بهدف  رشائه  عىل  الكربى  الرشكات 

 500 التي حصل عليها مارك  من رشكة »باي بال« بقيمة  العروض 

ألف دوالر أمرييك، وجاء عرض آخر يف عم 2005، والعرض الثاين 

من رشكة »أكسيل بارترنز«  بقيمة 12.7 مليون دوالر، ثم قدمت له 

رشكة »جرايلوك بارترنز« عرضاً أكرث إغراء بلغت قيمته 27.5 مليون 

دوالر، ولكن مارك رفض هذه العروض.  

ما  اشرتت  أنها  »مايكروسوفت«  رشكة  أعلنت   2007 عام  ويف 

العام  ويف  دوالر،  مليون   240 مببلغ  املوقع  من   %  1.6 ب  يقدر 

نفسه أعلن امللياردير يل كاشينج من هونغ كونغ أنه قام باستثامر يف 

فايس بوك بقيمة 60 مليون دوالر.

بعنوان  كتاب  صدر  املايل،  ومردوده  املوقع  لفاعلية  ونظراً 

»بليونري بالصدفة« للكاتب بن مزريتش، هاجم فيه زوكربرغ، ويف ما 

بعد تحول إىل فيلم بعنوان » ذا سوشال نتوورك«، عرض فيه مراحل 

ر بـ 6  انطالق موقع »فايس بوك«، وكيف جمع منه مؤسسه ثروة تقدَّ

ح الفيلم لثامن جوائز أوسكار. مليارات دوالر. وقد رشِّ

خطوات تطوير املوقع:

أن  الربيطانية،  »إندبندنت«  لصحيفة  اإللكرتوين  املوقع  ذكر 

رشكة »فايس بوك« بصدد إطالق ميزة للدردشة الرسية داخل تطبيق 
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»ماسنجر«، تتيح للمستخدمني التواصل بكل سهولة بعيًدا عن أعني 

أجهزة املخابرات، وهي امليزة التي تشبه خاصية التشفري الجديدة 

التي أضافتها الرشكة لتطبيق »واتس آب«.

وكشف املوقع األمرييك »إنجادجت«، أن »فايس بوك« تخطط 

الرشكة  تنافس  حيث  »ماسنجر«،  بتطبيق  كبرية  دفع  ثورة  إلحداث 

لـ»أبل«  التابعة  الدفع  وخدمات  تطبيقات  الشهرية،  التكنولوجية 

و»غوغل« و»سامسونغ«، يك يتمكن املستخدمون من الدفع مقابل 

مشرتياتهم يف أي مكان باستخدام تطبيق »ماسنجر«.

هي  املؤمتر،  خالل  الرشكة  تعلنها  أن  املتوقع  األبرز  امليزة 

يف  »موظفني  مبثابة  سيكون  الذي  االصطناعي«،  »الذكاء  إضافة 

خدمة العمالء«، ليتمكن من الرد عىل أسئلة املستخدمني، ومساعدة 

الروبوتات  تعيني  يتم  أن  عىل  ملنتجاتها،  التسويق  يف  الرشكات 

الذكية، لتنبيه املستخدمني بشأن توفر منتج معني، أو توجيههم يف 

أثناء عملية اسرتجاع املنتجات.

2 -«فايس بوك ماسنجر«:

انتشار  من  النابع  الواسع  باالنتشار  ماسنجر«  بوك  يتميز»فايس 

املوقع ذاته، وهو يتيح إجراء محادثات وإرسال رسائل نّصية ليس 

فقط لألصدقاء بل لجهات االتصال املخزنة يف الهاتف املحمول، 

كام يوفّر أدوات للتحكم باملحادثة وإرسال الرسائل.
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اب«  »واتس  لتطبيق  املنافسني  أقوى  أحد  التطبيق  هذا  ويعرب 

الذي متلكه رشكة »فايس بوك« أيضاً.

يقّدم الربنامج ميزة الدردشة الجامعية، فهو يقوم بجمع األصدقاء 

معاً يف محادثة، كام يسمح بعرض الرسائل يف نافذة واحدة. وميكن 

أيضاً إنشاء مجموعات للحديث مع العديد من األصدقاء يف وقت 

واحد، ويسمح  بإجراء مكاملات مجانية عرب الـ»واي فاي«.

 ومن امليزات اإلضافية لتطبيق»فايس بوك ماسنجر«:

-معرفة وقت عرض األشخاص لرسائلك.

أو صور إىل أشخاص غري موجودين يف  -إعادة توجيه رسائل 

املحادثة.

- البحث عن األشخاص واملجموعات حتى تتمكن من معاودة 

التواصل معهم برسعة.

اآلخرون  األشخاص  يعرف  املوقع حتى  تحديد  ميزة  تشغيل   -

مكانك.

- معرفة األشخاص املوجودين معك عىل املوقع.

شاشتك  من  محادثة  أي  إىل  للوصول  اختصارات  إنشاء   -

الرئيسية.

- وقف تشغيل اإلشعارات أثناء انشغالك بالعمل، أو أثناء الراحة 

والنوم.
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اآلثار النفسية:

جامعة  يف  الباحثني  من  فريق  بها  قام  جديدة  دراسة  حذرت 

»فايس  موقع  استخدام  مدمني  أن  من  تكساس  بوالية  »هيوسنت« 

الدراسة  وأوضحت  حادة.  نفسية  بأرضار  يصابوا  أن  ميكن  بوك« 

التي نرشتها جريدة »جورنال أوف سوشال إند كلينيكال« أن هؤالء 

املدمنني  يقارنون أوضاعهم االجتامعية دامئاً بالنسبة إىل غريهم، 

وبالتايل يؤدي ذلك إىل زيادة خطر إصابتهم باالكتئاب املزمن.

الجامعة:  يف  للدراسة  الرئيي  املؤلف  ستريز   يل  ماي  وقال 

»من املهم أن ندرك أن معظم الناس مييلون إىل التفاخر عىل موقع 

»فايس بوك«، لذلك فهم يصورون أنفسهم دامئاً يف أفضل األحوال، 

مخفني  حياتهم،  يف  فقط  الجيدة  الجوانب  سوى  يعرضون  وال 

السيئة، ومع ذلك فنحن ال ندرك أن هذا يحدث، ونحن نحاول دامئاً 

أن نقارن أنفسنا باآلخرين، مبا حققوه ومبا وصلوا إليه، وسنشعر ال 

إرادياً بأننا ال نعيش الحياة الطيبة التي يتمتع بها أصدقاؤنا«)1(.

وقام فريق الدراسة مبراقبة 154 مستخدماً ترتاوح أعامرهم بني 

18 إىل 42 عاماً ملدة أسبوعني، ويف نهايتهام الحظ ظهور عالمات 

املقارنة  من  معني  مبستوى  انشغالهم  عن  فضالً  عليهم،  اكتئاب 

االجتامعية.

الرغم من حقيقة أن مستخدمي  أنه عىل  البحث  وأوضح فريق 

أن  إال  منهم،  حظاً  باألقل  أنفسهم  يقارنوا  أن  أيضاً  ميكن  املوقع 

1-RT Arabicموقع 
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االستخدام املنتظم  يهبط مبزاجهم العام، مام يولد حالة من تدين 

االحرتام للذات، ومع الوقت يشعرون باألسوأ.

:  )Twitter(3 - تويرت

صوت  من  مستمدة  وهي  »املغرِّد«،  تعني  اللغة  يف  »تويرت« 

العصفور الذي اتخذه مطلقو املوقع شعاراً له.     هذا املوقع يختص 

مبتابعة أخبار الشخصيّات، وكذلك تتبُّع األصدقاء واملقّربني، ويقوم 

عىل مبدأ التّغريدة أي كتابة نص ونرشه عىل صفحتك الخاّصة وبحد 

أقىص 140 خانة؛ حتى يراه كل املتابعني لديك. وعندما نقول خانة؛ 

فنحن ال نعني عدد أحرُف، ألّن املسافة بني الكلامت تعترب خانة، 

والفاصلة خانة، والّنقطة خانة وهكذا. وما يجعل املوقع  مميّزاً أيضاً 

هو سهولة ورسعة نرش األخبار واألفكار. وما يجعله  أفضل من غريه 

أّن  حيث  العالية  اإلحرتافية  هو  االجتامعي؛  التّواصل  شبكات  من 

بغض  اإلختصاص؛  وذوي  املحرتفني  من  هم  مستخدميه  أغلب 

الّنظر عن نوع اإلحرتاف أو التخّصص، فكلٌّ يجد من يريد ملتابعته 

ومعرفة أخباره. 

والستخدام »تويرت« ال بدَّ من أن يكون لديك حساب، وإن مل 

لديك، فيمكن فتحه يف غضون دقائق. وبعدها ميكن  يكن متوفراً 

أن تغرِّد مبا يجول يف خاطرك. وميكن يف التّغريدة أن تذكر أسامء 

أصدقائك أو معارفك ممن تريد أن تشاركهم هذه، ويجب أن يكون 

»تويرت« مسبوقاً  الشخص عىل  اإلسم كام هو موجوداً يف حساب 
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بالرّمز »@«، حتى تصله  تغريدتك. وكذلك ميكن استخدام خاصيّة 

الرّسائل الخاّصة، يف حال أردت أن ترسل للُمستَْقِبل رسالة ال يتم 

نرشها عىل حسابه. 

4 - هاشتاغ: خاصية تويرت

الـ »هاشتاغ« هو مصطلح فرعي يتبع »تويرت« وهو خاصيّة أخرى 

يتميَّز بها »تويرت« عن غريه من شبكات التّواصل اإلجتامعي، ورمزه 

»#«. وهو رمز يستخدم للّدخول إىل مواضيع معيّنة يتم تداولها عىل 

املُستخِدمة  الفئة  إىل  بالشخص  الخاّصة  األفكار  ونرش  املوقع، 

مبوضوع  خاص  جديد  هاشتاج  عمل  ميكن  كام  الهاشتاغ.  لهذا 

تم  هاشتاغ  ألكرث  إحصائية  املوقع  ويجري  ونرشه،  ُمستخَدم  غري 

استخدامه خالل فرتة معيّنة؛ ويقوم بوضعه تحت مسمى »تريندينغ«. 

أما الدردشة فهي غري موجودة يف » تويرت«، كـ»فايس بوك« مثالً، وال 

ميكن إجراء حوارات خاّصة.

يد األمرييك جاك دوريس  الحالية عىل  تأسس املوقع بصورته 

من  كانت  والبداية  ستون.  بيز  وكريستوفر  ويليامز  إيفان  ورشيكيه 

دوريس الذي كان يف صغره مولعاً بخرائط املدن، إال أن تركيزه عىل 

التفاعلية يف اإلنسان آنذاك، كان مؤرشاً عىل أنه سيكون  الجوانب 

وراء تأسيس إحدى كربى شبكات التواصل االجتامعي يف العامل 

اليوم، وأكرثها شعبية.      
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بوالية   ،1976 سنة  الثاين(  )ترشين  نوفمرب   19 يف  دوريس  ولد 

»ميسوري« األمريكية. وعام 1984 أحرض والده إىل املنزل أّول جهاز 

بنفسه عرب  الخرائط  بتصميم  اهتاممه كامالً، وبدأ  حاسوب، فرسق 

مناطق  تعيني  ليتمّكن من  الربمجة  تقنيّات  برامج املؤثرات، وتعلّم 

هذا  عند  يتوقّف  ومل  الخرائط.  عىل  وانطالقها  القطارات  وصول 

املخّصصة  الراديو  موجات  إىل  باالستامع  نفسه  شغل  بل  الحد، 

لعربات الرشطة وسيّارات اإلسعاف، وراقبها، يك يتمّكن من رسم 

طريقة حركتها يف املدينة عىل خرائطه الخاّصة.  

بعـد تنقـل دوريس بـني مجموعـة مـن الوظائـف سـنة 2006، 

انتهـى بـه األمر أخـرياً لدى رشكـة برمجيّـات تحمل إسـم »أوديو« 

يف مدينـة »سـان فرانسيسـكو«، واقـرتح  عـىل مالك الرشكـة إيان 

ويليامـز إطـالق خدمـة يتمّكـن مـن خاللها كّل مشـرتك مـن كتابة 

جملـة أو جملتـني عن نفسـه، عرب لوحـة مفاتيح الهاتـف الخلوي 

الخـاص بـه، وسـيتمّكن كّل من يرغـب يف قراءة هذه الرسـالة من 

الوصـول إليهـا، إذ سـيعلمه بوصولهـا نظـام تنبيـه، وهـذه الجملة 

القصـرية كانـت هـي الحلقـة املفقـودة التـي متّكـن دوريس مـن 

إيجادهـا. وبالفعـل شـجع  ويليامـز فكـرة دوريس وقـام بتعيينـه 

رئيسـاً ملجلـس إدارة الرشكـة الجديـدة التـي حملـت الحقاً اسـم 

»تويـرت«. وبعـد مـرور خمـس سـنوات عـىل تأسيسـها أضحـت 

واحـدًة مـن أكـرث منّصـات التواصـل االجتامعـي شـهرًة، بعدمـا 

وصـل عـدد املشـرتكني فيهـا إىل أكرث مـن ربـع مليار مسـتخدم، 

وباتـت الـرشكات العمالقة يف مجـال الربمجيّات أمثـال »غوغل« 
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و»مايكروسـوف« و»فايـس بـوك«، تتهافـت عـىل رشائهـا مببالـغ 

زادت عـىل 8 مليـارات دوالر يف ذلـك الحـني. 

يف نيسان / أبريل سنة 2007 أبرص »تويرت« النور يف صورة رشكة 

قامئة بذاتها، تحت رئاسة جاك دوريس، وذلك بعد الحصول عىل 

العاملني،  عدد  وزيادة  بالتوسع  لهم  مستثمرين سمحت  من  أموال 

يف  املنصب  ليرتك   ،2008 عام  التنفيذي يف  املدير  إيفان  وأصبح 

ربيع 2011، بينام صار جاك  رئيس مجلس اإلدارة. 

 :)WhatsApp( 5 - واتس آب

الذكية.  املنصات للهواتف  فوري ومتعدد  تراسل  تطبيق   هو 

إرسال  للمستخدمني،  األساسية  الرسائل  إىل  باإلضافة  وميكن 

الصور، الرسائل الصوتية، الفيديو والوسائط. تأسس عام 2009 من 

التنفيذي  كوم )الرئيس  أكتون واألوكراين جان  األمرييك بريان  قبل 

أيضاً(، وكالهام من املوظفني السابقني يف موقع »ياهوو«!، ويقع 

مقرها يف »سانتا كالرا« ـ كاليفورنيا. 

اآلسيوية  الرسائل  خدمات  من  عدد  مع   WhatsApp يتنافس 

عرشة  إرسال  تم  وقد   ،)WeChattو  ،KakaoTalk  ،LINE )مثل 

مليارين  زادت  آب 2012، كام  يف  خالله  من  يومية  رسالة  مليارات 

يف نيسان 2012 ، وملياراً يف ترشين األول. ويف 13 حزيران 2013، 

أعلنت الرشكة عىل »تويرت»  أنها سجالتها اليومية الجديدة وصلت 

إىل 27 مليار رسالة. 
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وقد قامت رشكة »فايس بوك» برشاء »واتس آب» يف 19 شباط 

من العام 2014 مببلغ 19 مليار دوالر أمرييك.  

مخاطر أمنية: 

جرائم  يف  جنائيون  ومحققون  املعلومات  أمن  يف  خرباء  أكد 

آب»  »واتس  تطبيق   مبستخدمي  تحيط  التي  الخطورة  الكمبيوتر، 

بعدما  استحوذت عليه »فايس بوك«، وهي  تتمثل يف مسألتني:

إدارة »فايس  ستقوم  التي  الخصوصية  بسياسية  متعلقة  األوىل: 

عىل  استحواذها  بعد  حصل  مثلامً  سياسته  لتوافق  بوك» بتعديلها 

ستنتقل  الحالية  والبيانات  املعلومات  أن  إىل  إضافة  »إنستغرام«، 

إليها، وهي بحسب سياسة الخصوصية الحالية لـ»واتس آب» تجمع 

. Metadataa أيضاً العديد من البيانات مبا يعرف بـ

االستخباراتية  األجهزة  مع  بوك»  »فايس  بتعاون  تتعلق  الثانية: 

االتصاالت  ومكاتب  األمريكية  القومي  األمن  وكالة  خصوصاً 

الحكومية يف وكالة االستخبارات الربيطانية،  والتساهل  مع طلبات 

الخاصة  الرسائل  يف  بالبحث  قيامه  مثل  األخرى،  الحكومات 

باألعضاء ثم تبليغ السلطات عن مخالفاتهم تحت ذريعة استغالل 

األطفال وغسيل األموال وغريها.

وأضاف الخرباء أن سياسة الخصوصية الحالية الخاصة بتطبيق 

»واتس آب« تنص عىل أن أي تعديل عليها سيتم حتى من دون إبالغ 

املستخدمني، األمر الذي أشاروا إليه عىل أنه يثري قلق العديد من 

التجسس عىل معلوماتنا  املختصني، ملا مييزها من مقدرتها عىل 
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بذلك  نقوم  أننا  أيضاً  ذلك  يف  والغريب  سهولة،  بكل  الشخصية 

تعودنا  التي  التكنولوجية  الجهل  عادات  بسبب  أو  إرادتنا  مبحض 

عليها .

من  الحديثة  اإلصدارات  ىف   E2EE تشفري  إضافة  متت  مؤخراً 

الربنامج، حيث يقوم املستخدم بتبادل الرسائل مع شخص آخر من 

دون أن يستطيع أحد قراءة الرسائل لكونها مشفرة  .

محاذير:  

ومن محاذير استخدام تطبيق »واتس آب«:

الجغرايف،  موقعك  تحديد  من  يتمكن  التطبيق  تنزيل  عند   .1

الجهة املسؤولة  نعرف  نكن  إن مل  أمر خطري جداً خصوصاً  وهذا 

عن تحديد املكان!

وأخذ  جوالك،  رسائل  إىل  الدخول  عىل  القدرة  له  تصبح   .2

نسخة منها، ورمبا استخدام املعلومات املتضمنة ضدك!

وبهذا  بك،  الخاصة  االتصال  جهات  إىل  الدخول  يستطيع   .3

يعرف عنك أكرث مام يعرف الكثريون.

4. يدخل إىل ألبوم صورك .

5. مبجرد تنزيلك لهذه التطبيقات فإنها تستطيع استغالل كامريا 

جوالك وكذا املايكروفون!

الشبكة  وعن  جهازك  عن  معلومات  أخذ  قادرعىل  التطبيق   .6

املتصل بها.  
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وانطالقاً من هذه املحاذير مثة احتامل لوجود ثغرات للتجسس 

أو  الفيديوهات  أو  الصور  ترسيب  خالل  من  املستخدم  عىل 

املعلومات املتبادلة بني األطراف.

           :) Snapchat(  6-سناب شات

كام  سناب،   )snap( املصورة.  اللقطة  تعني  رمزية  عبارة  وهي 

تعني)chat( شات محادثة، وبهذا يعني املطلح: محادثة بالصور. 

الحديثة،  التطبيقات  أهم وأبرز  تطبيق »سناب شات« من  يعترب 

له  وأصبح  الذكية  الهواتف  ومستخدمي  الشباب  بني  انترش  حيث 

شعبية كبرية، خصوصاً بعد اإلعالن عن ميزة رسائل الفيديو ألجهزة 

فيديو  مقطع  تسجيل  عىل  قادراً  الشخص  تجعل  التي  »آيفون«، 

تعمل  التي  األجهزة  امليزة يف  تلك  إطالق  تم  ثوان. كام   10 مدته 

بنظام »أندرويد«.  استخدام هذا التطبيق عىل النسخ وأشارت بعض 

 4000 األبحاث إىل أن عدد مستخدمي  »سناب شات« يصل إىل 

مليون صورة يومياً. 

بإعادة  يتميز  إس«  أو  »أي  نظام  عىل  الجديد  التحديث  ولكن 

التطبيق  هذا  أصبح  حيث  أخرى،  مرة  مشاهدتها  وإمكانية  الرسالة 

ميّكن مستخدميه عىل أجهزة أبل الذكية من مشاهدة رسالة واحدة 

خادم  يقوم  ذلك  وبعد  أخرى،  مرة  الواردة  الرسائل  من  يومياً  فقط 

املرشحات  مبيزة  التطبيق  يتصف  كام  مبسحها،  شات«  »سناب 
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الحرارة  درجة  وضع  عىل  قادراً  املستخدم  تجعل  التي  الذكية 

التطبيق  ويتميز  بإرسالها ألصدقائه.  يقوم  التي  الصور  الحالية عىل 

باإلضافة  الصور،  عىل  مؤثرات  تضيف  التي  البرصية  باملرشحات 

إىل إمكانية كتابة تعليق عىل الصور املرسلة، وكذلك إمكانية تفعيل 

خالل  من  التقاطها  تم  التي  الصور  يف  خصوصاً  الضويئ  الفالش 

الكامريا األمامية، كام يتميز بإمكانية تحديد وقت معني ألصدقائك 

يتم  انتهاء هذا الوقت  التي قمت بإرسالها، وبعد  ملشاهدة الصورة 

مسح تلك الصورة وحذفها بشكل نهايئ.

سلبيات »سناب شات«: 

املعرضة  التطبيقات  أكرث  من  أنه  شات«  »سناب  سلبيات  من 

للقرصنة، حيث يقوم القراصنة باستخدام ميزة البحث عن األصدقاء 

املوجودة يف التطبيق، ويحصلون عىل معلومات عنهم من قاعدة 

البيانات، وبالتايل يستطيعون الوصول إىل اسم حساب املستخدم 

كام  ألصدقائه.  به  يظهر  الذي  واالسم  بها،  قام  التي  واملشاركات 

ميكنهم استخدام برنامج لتوليد أرقام هواتف عشوائية، ويحصلون 

لتلك  واملطابقة  املوجودة  الحسابات  عن  املعلومات  كل  عىل 

األرقام، كذلك يقومون بإنشاء حسابات عىل خدمة الرتاسل الفوري 

أو  تسويقية  الحسابات ألهداف  تلك  تستخدم  وقد  تلقايئ،  بشكل 

تعطيل  أو  التطبيق،  ملستخدمي  املزعجة  الرسائل  بعض  إلرسال 

بعض الحسابات، مام جعل الكثريين يشعرون بالقلق خصوصاً بعدما 

قام عدد من قراصنة اإلنرتنت بتحميل حسابات 4.6 شخص كانوا 

الهواتف  التطبيق من خالل  أنشأوا حسابات شخصية لهم عىل  قد 
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بنرشها عىل  وقاموا  الشخصية،  بياناتهم  كل  الذكية، وحصلوا عىل 

موقع يسمى »سناب شات دي يب«. وقد أكد مطورو التطبيق أنهم 

يعملون عىل التخلص من تلك الثغرات واتخاذ كل التدابري لحامية 

حسابات األشخاص، وتقليل عمليات القرصنة، واستخدام الخدمة 

بشكل سيئ. ومن السلبيات أيضاً القدرة عىل حذف الرسائل األمر 

أو  الرسائل  االمتحانات، وكذلك إرسال  الغش يف  إىل  يدفع  الذي 

ى التحرش.  الصور التي تندرج تحت ما يسمَّ

حكاية اإلنطالق

أمام  براون  ريجي  بها  نطق  شات« بجملة  »سناب  فكرة  بدأت 

صديقه إيفان شبيغل  من جامعة   »ستانفورد«، حيث قال إنه يتمنى 

أن تختفي الصور التي يقوم بإرسالها إىل صديقته، فهّب األخري من 

كان  لكنه  دوالر،  مليون  تساوي  فكرة  الجملة  هذه  إن  وقال  مكانه 

ُمخطئاً متاماً ألن الفكرة تُقدر اليوم بـ 19 مليار دوالر أمرييك.

لقد تنبّه إيفان إىل قّوة فكرة ريجي ورغب بتحويلها إىل تطبيق 

لتبادل الصور التي تختفي بعد فرتة من الزمن، وبسبب نقص خربتهام 

التطبيق  بربمجة  قام  الذي  موريف  بويب  بـصديقهام  استعانا  التقنية 

التطبيق  الثالثة بالعمل عىل  2011 ، قام  بشكل كامل. وخالل عام 

إيفان برسم  الذي حمل يف ذلك الوقت اسم »بيكتابو«، حيث قام 

شعار التطبيق الذي يُستخدم حتى يومنا هذا، وشغل يف الوقت نفسه 

منصب الرئيس التنفيذي، وشغل بويب منصب املدير املسؤول عن 

الجانب التقني يف الرشكة، فيام شغل ريجي منصب مدير التسويق. 
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لكن الخالف الذي حصل بني إيفان وريجي حول ترتيب ظهور 

بالحصول  ُمطالبة ريجي  باإلضافة إىل  براءة االخرتاع،  األسامء يف 

إىل  أدى  الفكرة،  صاحب  ألنه   %  30 إىل  تصل  أكرب  حّصة  عىل 

مشاكل كثرية وصلت إىل حد طرده من الرشكة، وقام إيفان وبويب  

تقريباً،  أشهر  ستة  وبعد  شات«،  »سناب  إىل  التطبيق  اسم  بتغيري 

وتحديداً يف ربيع عام 2012، نجح التطبيق يف   الوصول إىل 100 

ألف مستخدم، إال أنه يف املقابل بدأت التحديات تأيت من جديد 

باالرتفاع  الشهرية  كلفتها  بدأت  التي  الخوادم  جهة  من  وتحديًدا 

العمل. وهذا ما دفع رشكة »اليغسبيد«  إىل حد يفوق ميزانية فريق 

من  للتخلص  دوالر  ألف   485 مببلغ  التطبيق  مؤسي  متويل  إىل 

املشكالت التي تعرتضهم، وفور تسلمه املبلغ، قرر إيفان الخروج 

من الجامعة للتفّرغ بشكل كامل للعمل عىل التطبيق، وإطالق نسخة 

لنظام »أندرويد« مع نهاية العام، حيث عمل التطبيق ملدة سنة تقريبًا 

عىل نظام »آي أو إس« فقط. 

عـام 2013، كان عـام السـعد عـىل الرشكـة، حيـث وصل عدد 

املشـاَركات اليوميـة إىل أكـرث مـن 60 مليـون مشـاَركة، وبالتـايل 

ارتفعـت قيمـة التطبيـق إىل 13 مليـون دوالر تقريبـاً، وهنـا ظهـر 

قيمـة  الواجهـة مـن جديـد، كيـف ال وقـد وصلـت  ريجـي إىل 

فكرتـه إىل 13 مليـون دوالر، فرفـع دعـوى قضائية مطالبـاً بحقوق 

امللكيـة الفكريـة يف تطبيـق »سـناب شـات«. لكـن فريـق عمـل 

النجـاح يف  التطبيـق مل يكـرتث  لهـذه املشـاكل وتابـع مسـرية 

الوصـول إىل 150 مليـون مشـاركة يوميًـا يف صيـف عـام 2013، 
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تقريبًـا،  دوالر  مليـون   800 إىل  التطبيـق  قيمـة  بذلـك  وارتفعـت 

وحصـل عـىل متويـل بقيمـة 80 مليـون دوالر.

بينه  ُمحادثات  بنرش  وبدأ  الواجهة،  إىل  ريجي  عاد  جديد،  من 

إلثبات  القصرية  الرسائل  أو  اإللكرتوين  بالربيد  متت  إيفان  وبني 

ملكيته لفكرة التطبيق، وبالتايل الحصول عىل تعويض مادي. ومبا 

كل  وصبَّا  للمحامني،  القضية  تركا  بل  يكرتثا  مل  وبويب  إيفان  أن 

اهتاممهام عىل التطبيق الذي أثار حفيظة مؤسس موقع » فايس بوك« 

مارك زوكربرغ الذي عرض دفع مبلغ 3 مليارات دوالر لالستحواذ 

عليه، إال أن إيفان رفض املبلغ فوراً ألنه كان يعلم ما الذي ينتظر 

التطبيق يف املستقبل.

ميزات  شات«  »سناب  عمل  فريق  أضاف  الفرتة،  هذه  خالل 

الذي  »إنستغرام«  مثل  األخرى  التطبيقات  بعض  ملنافسة  جديدة 

قّدم  ميّزة الرسائل املُبارشة فالقت نجاحاً كبرياً. ومل يكن عام 2014 

كسابقه أبًدا، فالتطبيق عان من مشاكل تتعلق بالخصوصية واألمان، 

اتفاقية االستخدام، إال أنه  بانتهاك  فضالً عن دعاوى قضائية تتهمه 

ومن جديد تابع فريق العمل مهمته يف تقديم ميزات جديدة معترباً 

أن هذه املشكالت تحل سواء باملال أم بالقضاء. وبالفعل، مع نهاية 

القضائية بني ريجي وماليك »سناب  الدعوى  العام، وصلت  ذلك 

شات« إىل خواتيمها، حيث نرشت الرشكة تدوينة رسمية ذكرت فيها 

التطبيق  يف  مساهامته  عىل  وتشكره  الفكرة  صاحب  هو  ريجي  أن 

وتحويله إىل فكرة عىل أرض الواقع.
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:)YouTub ( 7 -  يوتيوب

يوتيوب هو موقع ويب يسمح ملستخدميه برفع التسجيالت مجاناً 

ومشاهدتها عرب البث الحي)بدل التنزيل( ومشاركتها والتعليق عليها 

موظفني  سنة 2005 ثالثة  فرباير)شباط(   14 يف  أسسه  ذلك.  وغري 

تشني وجاود  هرييل وستيف  بال هم: تشاد  رشكة باي  من  سابقني 

ويستخدم  كاليفورنيا،  ماتيو،  سان  برونو،  مدينة سان  يف  كريم، 

ومحتوى  املتحركة.  املقاطع  فالش« لعرض  برنامج »أدويب  تقنية 

والفيديو  األفالم، والتلفاز، واملوسيقى،  بني مقاطع  يتنوع  املوقع 

املنتج من قبل الهواة، وغريها. وهو حالياً مزود بـ67 موظفاً. ويف 

ترشين األول 2006 أعلنت رشكة Google التوصل إىل اتفاقية لرشاء 

مليار   1.31 يعادل  ما  أمرييك، أي  مليار دوالر   1.65 مقابل  املوقع 

يورو. وقد اختارت مجلة »تايم« األمريكية موقع يوتيوب  كشخصية 

هامة عام 2006 لدورِه يف إعطاء الفرصة لزواره يف إنتاج املواد التي 

يعرضونها فيه.

 :) EMAIL( 8 - الربيد اإللكرتوين

التي  الخدمات  أشهر  من  هو   »EMAIL« اإللكرتوين  الربيد 

تقدمها الشبكة املعلوماتية يف الوقت الحايل، إخرتع عام1972 من 

طريق رايد كومنسون الذي متكن من إرسال أول رسالة إلكرتونية. 

واليوم، وبعد مرور حوايل 45 سنة، أصبح  رضورة اتصالية حقيقية، 

وثائق...  أو  بصور  مرفقة  الرسائل  إرسال  إمكانية  مميزاته  ومن 
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باإلضافة إىل توفري العديد من املواقع والخدمات باملجان، وهي 

وسيلة سهلة وبسيطة ويف متناول الجميع.

9- مواقع متنوعة:

تفيد  التي  بالكثري من املواقع اإللكرتونية  تزخر شبكة اإلنرتت 

يف أمور التواصل والعمل والتسلية وغريها من األمور، ويف ما ييل 

جولة عىل عدد منها:

:Pinterest 

أو  صفحة  بتحديد  ملستخدميه   )Pinterest(  موقع يسمح 

موقع معني وتعليقه عىل الئحتهم. وهو يستخدم  للتخزين والجمع 

والتبادل. والعنارص التي تُحفظ، يُطلق عليها اسم »بينز«، أي دبابيس. 

كام يسمح مبتابعة اهتاممات األصدقاء وأفراد العائلة.  

        :Google plus -

يتيح  )Google plus( الذي  تطبيق  »غوغل«  رشكة  متلك 

صورهم،  عىل  تحتوي  بهم  خاصة  صفحة  إنشاء  ملستخدميه 

ومعلومات شخصية عنهم، كالسرية الذاتية. كام يسمح لهم بتبادل 

لزر  مشابهاً  »بالس1«  زر  يضمُّ  وهو  أيًضا.  األصدقاء  مع  الصور 

»اليك« يف موقع »فايس بوك«.

 :Linkedin - 

»فايس  بني   مزيٍج  2003،  وهو  )Linkedin( سنة  موقع  أُنشئ 
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بوك« و»غوغل بالس«، لكن بدالً من إضافة األصدقاء والعائلة ونرش 

وأرباب  وزمالء  الرشكات  مع  للتواصل  سيكون  الرحالت،  صور 

العمل.

 يعمل املوقع عىل مستوى الفرد كسريٍة ذاتية إلكرتونية، حيث 

اكتسبها.  التي  يضيف  معلوماٍت عن دراساته وشهاداته والخربات 

األوراق  التواصل،  معلومات  شخصية،  صورٍة  إضافة  يتيح   كام 

البحثية، الهوايات وأشياء أخرى، ليتسّنى للموظّفني االطاّلع عليها 

واختيار ما يناسب الوظائف الشاغرة بشكٍل دقيق. كام يؤّمن  ألرباب 

العمل بحثاً واسعاً ضمن الّسري املهنيّة لألشخاص.

الرشكة  عن  معلوماٍت  لتقديم  منّصة  للرشكات  املوقع  ويعطي 

أخبار  كمنّصة  يعمل  كام  املتوفرة،  الوظائف  وعرض  للمهتمني، 

شخصية  كصفحٍة  يعمل  أن  ميكن  كذلك  بالرشكة.  للموظفني 

لألخبار الشخصية املهمة، فمثالً من املمكن لرّب العمل أن ينرش 

رؤيتها  للموظفني  وميكن  صفحته،  عىل  الرشكة  ومناسبات  أخبار 

عىل شكل newsfeed بدالً من إرسالها إىل بريدهم اإللكرتوين.

     :tumblr -

وهو   .2006 عام  »متبلر«   )tumblr( موقع  كارب  ديفيد  إبتكر 

ميكِّن مستخدميه من نرش ما يريدون من صور وفيديوات ونصوص 

بقية  مع  الروابط  تبادل  من  ميّكنهم  كام  قصرية.  مدّونة  شكل  عىل 

تتيح  التي  املثىل  الطريقة  هو   )#( الهاشتاغ  ورمز  املستخدمني. 

للمتتبعني إيجاد ما نرشه املستخدم.
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         :VK -  

أنّه  من  الرغم  وعىل  أيًضا.  أوروبا  يف  يُستخدم  رويس  موقع 

فيه،  تداوالً  األكرث  هي  الروسية  اللغة  أّن  إاّل  عدة،  بلغات  متوافر 

الفيديوات،  الصور،  الرسائل،  لتبادل  أسايس  بشكٍل  يستخدم  وهو 

النصوص، الخرائط، امللفات... كام ميكن املستخدمني من نرش 

أخبار ومقاالت من املجالت، وإبداء إعجابهم بها.

   :flickr -  

     هذا املوقع  استحوذت عليه »ياهوو« عام 2005. وهو يقدم 

املوقع ثالثة أنواع من الحسابات: األّول مجاين مع مساحة محّددة 

للتخزين، الثاين مجاين وباملساحة نفسها لكن من دون اإلعالنات، 

والصور  الرسائل  بنرش  ويسمح  املساحة  ضعف  يقّدم  الثالث 

والفيديوهات. 

      :Vine  -

الحني  ذلك  ومنذ   ،2012 العام  من  حزيران  املوقع يف  تأسس 

مدتها  ترواح  أفالم  وتحميل  وتسجيل  بتعديل  ملستخدميه  يسمح 

6 ثواٍن. وميكن املستخدمني من متابعة بعضهم بعضاً،  5 إىل  من 

من  كٍل  عىل  الفيديو  نرش  كذلك  اآلخرين.  نرشه  ما  نرش  وإعادة 

»تويرت« و»فايس بوك« يف الوقت نفسه.

 :pennystocks-

تحصل  حركة  أي  ستجد  املوقع  هذا  إىل  الدخول  حاولت  إذا 
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اآلن عىل أشهر املواقع، ألنه عبارة عن منصة ملشاهدة تزايد نشاط 

املستخدمني عىل أشهر املواقع ، من عدد املشرتكني واملشاهدات 

والاليكات...إلخ.

 :map.ipviking-

 يعترب من أفضل املواقع التي ميكنك عربها مشاهدة الهجامت 

حيث  اإلنرتنت،  عرب  مبارش  بشكل  اآلن  تحدث  التي  اإللكرتونية 

ألهم  تفاعلية  وخريطة  الهجامت  عن  معلومات  املوقع  يعطيك 

الدول التي تتعرض لهذه الهجامت،  حيث تشاهد بشكل مبارش أن 

الواليات املتحدة األمريكية أكرث تعرضاً لها. 

:apowersoft-

  قد تحتاج إىل تسجيل صوتك »أون الين« بدون استعامل أي 

بتسجيل  يسمح  الذي  املوقع  هذا  استعامل  بالتايل ميكن  برنامج، 

  javaعىل تتوفر  أن  فقط  منك  يحتاجه  وما  عالية،  بجودة  الصوت 

مثبتة عىل حاسوبك. 

  :mandific-

باالعتامد عىل  مختلفة  أشكال  بإنشاء  لك  يسمح  املوقع  هذا   

اسمك أو عىل كلامت تقوم بإدخالها بنفسك، ويوفر بعد ذلك تغيري 

اللون وحجم األشكال ..إلخ ، وحني تضغط عىل done سيطلب 

منك املوقع نرشها عىل فايس بوك أو تويرت، لكن ميكن استعامل 

بعض الربامج لتصوير الشكل وحفظه عىل حاسوبك. 
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 :ruzzit- 

أو الصور ...إلخ  الفيديوهات       هذا املوقع ميّكنك  من معرفة 

ذلك  كان  العامل، سواء  املسخدمني حول  قبل  من  اهتامماً  األكرث 

عىل يوتيوب أم عىل  فايس بوك وتويرت ومواقع أخرى عديدة.

  :dashlane-

عن  للتأكد  اإللكرتوين  بريدك  فحص  من  ميّكنك  املوقع  هذا 

فبمجرد  الرسائل.  داخل  املتوفرة  واملعلومات  حاميته  مستوى 

تقوم  ثم   ،  Scan My inbox عىل تضغط  املوقع  إىل  الدخول 

بتسجيل الدخول إىل أي بريد إلكرتوين تريد فحصه.  

:movbucket-

 هذا املوقع يوفر لك أداة فعالة، حيث يكفي أن تقوم بنسخ رابط 

التحميل من أي موقع أفالم التورنت، ثم وضعها يف األداة  والضغط 

تقوم  أن  بدون  الفيلم  تشغيل  يف  سيبدأ  وهكذا   ، Stream it عىل

بتحميله. 





الفصل الرابع

الميديا والسياسة



 امليديا يف خدمة املصالح السياسية  

ال شك بأن الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم يف شؤون السياسة 

املعارصة يدفع ـ كام يقول املفكر األمرييك نعوم تشومسيك ـ  إىل 

طرح تساؤالت حول ماهية العامل واملجتمع الذي نرغب يف العيش 

به، وعىل وجه الخصوص يف أي صورة من الدميقراطية نريد لهذا 

املجتمع أن يكون دميقراطياً)1(.    

للدميقراطية.  مختلفني  تعريفني  أو  مفهومني  تشومسيك  يطرح 

الذي  املجتمع  هو  الدميقراطي  املجتمع  أن  يعترب  األول  املفهوم 

ميلك فيه العامة )الجمهور( الوسائل الالزمة للمشاركة الفعالة يف 

إدارة شؤونهم، وأن تكون وسائل اإلعالم منفتحة وحرة. إذا بحثت 

عن املعنى اللغوي لكلمة الدميوقراطية يف القاموس، فستجد ذات 

التعريف ذاته. أما املفهوم اآلخر للدميوقراطية فهو أن مينع العامة 

أن  التي يجب  اإلعالم  إدارة وسائل  من  إدارة شؤونهم وكذلك  من 

تظل تحت السيطرة املتشددة«. 

للدميوقراطية حسب،  أو شاّذاً  مستهجناً  مفهوماً  يبدو هذا  وقد 

ولكن من املهم مبكان فهم أن ذلك هو املفهوم الحاكم، ويف واقع 

األمر هو ليس فقط املفهوم املعمول به فعلياً لفرتات طويلة ولكنه 

له أساس من الناحية النظري. ولكني سأقترص بالحديث عن  أيضاً 

تعريب:  ـ  للربوباغندا  الهائلة  اإلنجازات  اإلعالم-  عىل  السيطرة  ـ  تشومسيك  1-نعوم 

أميمة عبد اللطيف ـ مكتبة الرشوق الدولية ـ القاهرة  2003 ـ ص 7.
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الدميوقراطية وكيف  الحديثة، وسأوضح كيف تطورت فكرة  الفرتة 

ضمن  املعلومايت  والتضليل  اإلعالم  وسائل  مشكلة  نقدم  وملاذا 

حكومية  دعائية  عملية  أول  إىل  باإلشارة  أوالً  لنبدأ  السياق؟!  هذا 

يف العرص الحديث، حيث كانت أثناء إدارة الرئيس وودرو ويلسون 

الذي انتخب رئيساً للواليات املتحدة األمريكية يف عام 1916، وفق 

برنامج انتخايب بعنوان »سالم بدون نرص«، وكان ذلك يف منتصف 

الحرب العاملية األوىل. يف تلك األثناء كان املواطنون مساملني إىل 

أقىص الدرجات، ومل يروا سبباً لالنخراط والتورط يف حرب أوروبية 

باألساس، بينام كان عىل إدارة ويلسون التزامات تجاه الحرب، ومن 

ثم كان عليها فعل يشء ما حيال هذا األمر، فقامت اإلدارة بإنشاء 

نجحت  وقد  كربل(  )لجنة  عليها  أطلق  الحكومية  للدعاية  لجنة 

هذه اللجنة خالل ستة أشهر يف تحويل املواطنني املساملني اىل 

تدمري  والرغبة يف  للحرب،  والتعطش  الهسترييا  تتملكهم  مواطنني 

كل ما هو أملاين، وخوض حرب، وإنقاذ العامل!.

ــف  ــام يضي ــل ـ ك ــاز هائ ــة إنج ــر مبثاب ــذا األم ــد كان ه لق

تشومســيك ـ  وقــد قــاد بــدوره إلنجــاز آخــر، ذلــك أنــه بعــد أن 

ــارة  ــك إلث ــف ذات التكتي ــم توظي ــا، ت ــرب أوزاره ــت الح وضع

ــد  ــه، وق ــق علي هيســترييا ضــد الرعــب الشــيوعي، كــام كان يطل

نجحــت اىل حــد كبــري يف تدمــري االتحــادات العامليــة والقضــاء 

عــىل بعــض املشــكالت الخطــرية، مثــل حريــة الصحافــة وحريــة 

ــائل  ــل وس ــن قب ــوي م ــد ق ــاك تأيي ــيايس، وكان هن ــر الس الفك

ــل مؤسســة رجــال األعــامل التــي  ــن قب اإلعــالم، وكذلــك م
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ــة  ــة عام ــل، وكان بصف ــذا العم ــّل ه ــجعت ج ــل وش ــت ب نظم

ــامً)1(. ــاً عظي نجاح

- نظريات التحشيد السيايس

تشدد نظريات التحشيد السيايس عىل التأثري اإليجايب لوسائل 

الدميقراطية وتشجيعها. يرى  اإلعالم يف املحافظة عىل املشاركة 

أنصارها رضورة التمييز بعناية بني اآلثار السلبية وااليجابية ملختلف 

تذهب  املثال  سبيل  فعىل  واملشاهدين.  للرسائل  اإلعالم،  وسائل 

بيبا نوريس Pippa Nourris إىل أن املستهلكني املنتظمني ألخبار 

التلفزة، والذين يعتادون قراءة الصحافة السياسية، وبغض النظر عن 

مدى التغطية التي تقدمها تلك الرسائل، هم أكرث ميالً إىل االهتامم 

العكس من ذلك  السياسية. وعىل  الحياة  واالطالع واالنخراط يف 

تتضمنها  التي  اإلثارة  ملحتويات  يتعرضون  الذي   املواطنون  يعد 

وسائل اإلعالم أكرث ميالً إىل اكتساب سلوكيات العزوف والسخرية 

من األحداث السياسية.

إىل  اإلشارة  من  البد  الحديثة  االتصال  بوسائل  يتعلق  ما  ويف 

والهيئات  املنظامت  قدرات  من  الرفع  يف  مهامً  دوراً  متلك  أنها 

الهوة  عتبة  تجاوزوا  الذين  أولئك  خصوصاً  النشطاء،  عامة  وبصفة 

الجديدة، ومن ضمنها  االتصال  فوسائل  الرقمية.  األمية  أو  الرقمية 

تكنولوجيا الشبكات يف اإلنرتنت تعطي األفراد واملنظامت فرصة 

القيام بأنشطة متعددة كإنشاء املدونات، أو االنخراط يف الشبكات 

1-تشومسيك ـ املصدر نفسه ـ ص 9.
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االجتامعية، وتتيح ملستخدميها إمكانية تخفيض تكلفة نرش األخبار 

مواجهة  يف  مهامً  مركزاً  الصحفيني«  »املواطنني  مبّوئة  واألعامل 

مؤسسات اإلعالم التقليدية القوية.

للمنظامت  االجتامعية  الشبكات  تعطي  املدين،  املجال  ويف 

الفرصة للتعبئة الرسيعة لألفراد حول قضايا محددة وتجاوز إكراهات 

الدولة  التعبئة ميكن أن يتجاوز حدود  املجال، ما دام  مدى تلك 

الواحدة ويتوجه إىل أفراد منتسبني إىل فضاءات وطنية مختلفة.

يف  تحفيز  يف  اإللكرتوين  التصويت  بدور  يتعلق  ما  يف 

الناخب،  إىل  بالنسبة  يطرحها  التي  الحوافز  ورغم  االنتخابات، 

يف  استخدامه  تجارب  جميع  عىل  ينطبق  جواب  تقديم  يصعب 

جميع  وعىل  وطنية،  أو  ِجهوية  أم  محلية  كانت  سواء  االنتخابات 

..الخ(،  االنتقال  مراحل  يف  دميقراطية،  غري  )دميقراطية،  الدول 

ويف جميع الظرفيات )فرتات الرخاء االقتصادي، الركود، األزمات 

مبتغريات  تتأثر  ذاتها  االنتخابية  املشاركة  أن  خصوصاً  ...الخ(، 

معقدة، عديدة ومتداخلة. ولذلك نقرتح أن يكون املدخل ملالمسة 

بعض  باستعراض  يبدأ  باملشاركة  اإللكرتوين  التصويت  عالقة 

التجارب االنتخابية التي اعتمدته:

لالنتخابات  نوريس  بيبا  بها  قامت  التي  الدراسة  أظهرت  لقد 

املحلية التي جرت يف شهر أيار عام 2003 يف إنكلرتا انعدام وجود 

أرضية صلبة تسمح بدعم االعتقاد بأن التصويت عن بعد اإللكرتوين 

من مكان العمل أو املنزل ميكن أن يحسن نسبة املشاركة.  ففي هذه 
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املحطة االنتخابية اعتمدت انكلرتا 59 دائرة انتخابية تجريبية متاحة 

لـ 6.4 مليون مواطن )حوايل 14 باملائة من الناخبني االنكليز( سمح 

املنزل  من  االنرتنت  باستعامل  بأصواتهم  باإلدالء  للمواطنني  فيها 

أو املواقع العامة، عن  طريق التلفزيون الرقمي التفاعيل، بواسطة 

الدوائر  بقية  طبقت  يف  الهاتف،  وزر  املحمولة  الهواتف  رسائل 

االنتخابية تطبيق التصويت العادي يف مراكز االقرتاع املحلية.

وخلصت الدراسة إىل أن نتائج االنتخابات واستطالعات الرأي 

التصويت  تسهيالت  جميع  استعامل  أن  تؤكد  عقبها  أجريت  التي 

35 باملائة  50 باملائة مقابل  الربيدية أدت إىل نسبة مشاركة بلغت 

أما  التسهيالت.  تلك  فيها  تطبق  مل  مشابهة  انتخابية  دوائر  يف 

ذلك  نسبة  بلغت  فقد  اإللكرتوين  التصويت  استخدام  إىل  بالنسبة 

انتخابية، ومل  دائرة   59 املصوتني يف  من  باملائة   8،8 االستخدام  

تسجل إال ثالث دوائر انتخابية منها ارتفاعاً يف املشاركة االنتخابية 

)فال غويال )Vale Royal( بنسبة 12.8 باملائة، رشوسبوي واتشام 

وسومرست  باملائة،   11.3 نسبة   )Shrewsbury & Atcham(

الدوائر  بقية  أما  باملائة(،   8،9 بنسبة   )South Somerset( الجنوبية 

االنتخابية فقد سجلت انخفاضاً يف نسبة املشاركة. وهكذا، فرغم 

أن التصويت اإللكرتوين يساهم يف توسيع الخيارات املفتوحة أمام 

املواطنني يف مجال التصويت فهو مل يكن فاعالً يف تحسني نسب 

املشاركة إذا ما قورن  باعتامد وسائل التصويت عن بعد الربيدي )1(.

 

1-محمد بن هالل ـ املصدر نفسه.
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من امليديولوجيا إىل اإليديولوجيا:

الدول  بني  الرصاعات  التي طرأت عىل  التحوالت  أهم  من  إن 

وداخل املجتمعات العاملية، هو قدرة امليديا عىل صناعة الحقائق 

السياسية. لكن املوضوع األهم هو أن امليديا باتت متلك طريقة 

بل  تذكر،  خسائر  دون  من  التغيري  لتحقيق  اإليديولوجيا  استعامل 

هي تستغل أي قتيل أو شهيد أو حدث لتصنع منه رمزية تؤجج من 

خالله املشاعر والوجدانيات فتحقق الفكر بالعاطفة وتنجز السياسة 

الفايسبوك أو غريه من  الثورة من خالل دعوة من  بالصور، وتحقق 

مواقع التواصل االجتامعي)1(.

يف عرص امليديا اليوم، نحن نعيش حرب املعلومات اإلعالمية 

استنتاج  إىل  الدول  حكام  وصل  بعدما    Neocortical Warfare

أن الحروب العسكرية غري كافية وحدها لبسط سيطرتها ونفوذها، 

فبدأت باستخدام نسق مفاهيمي لإلعالم يؤثر يف مشاعر وانفعاالت 

اإلعالمية  النشاطات  من  جملة  خالل  من  عقله  وتوجه  املشاهد 

واملعلوماتية لرتسيخ أو إلغاء بعض األفكار عنده. يرتكز هذا النسق 

املوجة  نظرية  عىل  املعلوماتية  اإلعالمية  للحروب  املفاهيمي 

توفلر  ألفني  األمرييك  الباحث  بها  جاء  التي   Third wave الثالثة 

من  موجات  بثالث  العامل  مرور  تفرتض  والتي    )Alvin Toffler(

تعد  التي  الثالثة  املوجة  املعلومات  تقنية  جاعلة  التقنية،  الثورات 

البؤرة الحيوية التي ترتكز فيها جل التغيريات الحاسمة، التي نجح 

اإلنسان يف تحقيقها ضمن سجله العلمي والتقني عىل األرض. 

1-املصدر نفسه ـ ص 10.
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لقد أحدثت تقنية املعلومات وأدواتها الرقمية تغيرياً جوهرياً يف 

طبيعة اآلليات املعرفية واإلعالمية التي ميارسها االنسان املعارص، 

بعدما  منحته فرصة جمع كم هائل من البيانات يف بيئة رقمية توفر له 

فرصة تحليلها إىل عنارصها األولية، وإعادة تشكيل مادتها بالطريقة 

التي يريد، مع توافر فرصة زج الوسائط املتعددة املفعمة باملؤثرات 

السمعية والبرصية.

نشأت هذه املسائل داخل وزارة الدفاع األمريكية يف عام 1995 

الدماغ حيث  من  األمين  الجزء  بالتأثري يف  االهتامم  وبدأ  تحديداً، 

تشبيهها  ميكن  التي   Neocortical حديثاً  املتكونة  القرشة  توجد 

مبنظومة إعالمية تستقبل املؤثرات الخارجية، وتساهم يف إحداث 

تأثريات عميقة يف العقد العصبونية Neural Nodes للعقل البرشي.

لكن هذه الفرضيات العلمية ما لبثت أن تطورت وتحّولت إىل 

نظرية  مثل  املشاهد،  عىل  حقيقية  تأثريات  وجود  تؤكد  نظريات 

جون بويد)John Boyd(  الذي أكد وجود حلقة تأثريية تتألف من 

أربعة عنارص يرمز إليها بالرمز OODA ، والتي تلخص أربع آليات 

ميارسها الذهن البرشي هي:

- يراقب Observe ب- يوجه Orient ج- يقرر Decide د- يفعل 

خلل  إحداث  عىل  اإلعالمية  حروبها  خالل  امليديا  وتعمل   .  Act

الدوري، وبث  يف حلقة OODA بهدف إحداث تأخري يف منطها 

إيصالها  املراد  املفردات  عىل  يحتوي  الذي  اإلعالمي  الخطاب 

تقنيات  ولعبت  املناسب.  الوقت  يف  إليها  واالستجابة  واستقبالها 
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دوراً  اإلنرتنت..  البث املريئ ومواقع  وتقنيات  الرقمية  املعلومات 

أساسياً يف خلق مفاهيم جديدة يف العامل تصب يف مصلحة سيد 

امليديا واملسيطر عليها.

- خدمات امليديولوجيا للثورة: ال بد من اإلشارة إىل أن الثورة 

ليست شيئاً منفصالً عن السياسة، بل عىل العكس متاماً هي الزمن 

مجتمع  مسار  فاصلة يف  لحظة  وهي  السيايس،  التاريخ  الحار يف 

ما، وحدث تاريخي يحدث تغريات سياسية واجتامعية عميقة. إنها 

لحظة سياسية مميزة أرادها الثوار لقلب الواقع القائم، كونه مل يعد 

ثورة وسائطها امليديولوجية،  استمراره. ولكل  أو يستحيل  محتمالً 

تختلف باختالف الزمان والعرص امليديولوجي الذي انتمت إليه)1(.

نظرتان متناقضتان للتلفزة الفضائية     

اآلثار  بدراسة  أوروبا  يف  واألكادميية  الثقافية  األوساط  تنشغل 

االجتامعية والسياسية املرتبة عىل التلفزيون كجهاز كوين النتشار 

امليديا)2(.

الحياة  عىل  اآلثار  هذه  بعض  االجتامع  علامء  تناول  وقد 

الدميقراطية يف املجتمعات العاملية وخصوصاً يف الغرب. يف هذا 

اإلطار توجد أطروحتان:

الناس  كل  »ألن  دميقراطي  التلفزيون  بأن  األطروحة  تقول 

1- Pievre ـ Yves Beaurepaire، L’Europe des Lumières presses Universitaires 

de France-Paris- 2004- P.P 61.

2-ريجيس دوبريه .
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االستعامل  يف  فاملساواة  عنه«.  تتحدث  الناس  وكل  تشاهده، 

تفتت  يتدارك  التلفزيون  إن  الدميقراطية«.  ملامرسة  »رضورية 

الروابط االجتامعية الذي بدأ مع الثورة الصناعية أي قبل اخرتاعه. 

فهذه القرية البديلة، باعتبارها فضاء عمومياً جديداً، متكن من إدماج 

الجامعية  الحفالت  يف  الهامشية  الفئات  وكل  واملرىض  العجزة 

»من  خارجها.  ستظل  بدونها  التي  السيايس،  والفضاء  الكربى 

املدنية،  الحياة  يف  املواطنني  من  القدر  هذا  أبداً  يساهم  مل  قبل 

بهذه املساواة  القدر، ومل يصوتوا  بهذا  ومل يحصلوا عىل األخبار 

تحولت  عندما  السياسة  بأن  الرأي  هذا  أصحاب  ويضيف  التامة«. 

من  كبري  لعدد  جاذبية  وأكرث  نخبوية  أقل  عدت  وغواية  فرجة  إىل 

الناس البسطاء. فبدون التلفزيون، لن يعرف الناخب العادي، الذي 

ميكن  كام  املتنافسة.  األحزاب  برامج  عن  يشء  أي  يقرأ،  يعد  مل 

أيضاً امتداح أثره يف التهدئة والتسامح. فالسمعي البرصي يهدئ من 

الحقد الجامعي ليحوله إىل مبارزات شخصية وخطابية، وهو بذلك 

والقطيعة  بالحوار  املهاترات  ويعّوض  الهسترييا  ارتفاع  من  يقلل 

إذن  إنه  الثنائية.  الخطابية  باملبارزة  العنيفة  والهجومات  بالتواصل، 

»الوسيلة األكرث دميقراطية يف املجتمعات الدميقراطية«، و»وسيلة 

مثىل لتواصل الناس«)كام يقول دومينيك كولتون(. 

إن اإلعالم التلفزيوين مالئم بالرضورة لنظام يكون فيه املنتخبون 

مطالبني يومياً باإلقناع وتفسري مواقفهم للناخبني، لذا فإنه يف خضم 

الصحافة الكربى والبث اإلذاعي يوسع من ساحته لتشمل البوادي 

الوطأة  من  ويُخفف  دولياً،  طابعاً  للمواطنة  ومينح  والضواحي، 
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البورجوازية للكلمة. فقد جعلت سيادته الشفافية تنترص عىل الرّس 

واملجتمع املدين عىل مؤامرات السلطة التي كانت دامئاً غامضة، 

السياسة  فإن  الحاكمني واملحكومني. عموماً،  باستمرار بني  مقرباً 

يخصهم« ألن حقل  االهتامم مبا  من  الناس  منع  »فن  هي  تعد  مل 

رؤيتهم مل يكّف عن االتساع، كام أنها مل تعد تعترب »فن مساءلتهم 

ما يجهلون« )كام يقول بول فالريي( ألن املشاهدين الذين يستطلع 

رأيهم يعرفون جيداً إىل من يعود كل يشء. ومع أن هذه املالحظات 

تشكل  وهي  صلب،  أساس  ذات  مجملها  يف  أنها  إال  مخترصة 

بصيغة  أو  به.  املعرتف  االجتامع  لعامل  معقولية  األكرث  الخطاب 

أخرى فهي املعتقد الراسخ السائد اليوم.

متانة  تقل  ال  ولكنها  األوىل  نقيض  فهي  الثانية  األطروحة  أما 

عنها. فاألمر يبدو كام لو أن فضاءنا العمومي الزائف قد كان ناجحاً، 

البلدان املتقدمة ـ أن  ـ عىل األقل يف  وأن علينا من اآلن فصاعداً 

نقرن بني التقدم يف الوسائط السمعية البرصية والرتاجع الدميقراطي 

يف الوقت نفسه وباإليقاع ذاته. وليس من الصعب علينا الربهنة عىل 

الناخبني  السيايس، ويفرغ  السياسية من طابعها  التلفزيون يفرغ  أن 

من كل حافز، واملسؤولني من كل مسؤولية، ويعزز بشكل خطري 

السلطة. لنرشح ذلك باختصار.

مثة مقولة ثابتة هي: »الحكم معناه جعل اآلخر يعتقد يف يشء 

ما هو اليشء  لهذه املقولة فهو:  التاريخي  التقني  التلوين  أما  ما«. 

اليوم يشء أكيد، فهي  األكرث استحقاقاً ألن نعتقد فيه؟ إن الصورة 

الحكومة  وتشكيلة  ما،  شخص  جامهريية  مؤرشات  تحدد  فعالً 
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والرتاتبية يف الدولة، ومواقيت ومضامني الخطابات العمومية. وكل 

رئيس دولة أو زعيم حزب يقيض نصف وقته يف »التواصل«. ويف 

واملنظر  التقني  مكان  الصورة   شؤون  يف  املستشار  أخذ  البالط، 

اإليديولوجي واألديب يف الدور املفضل، لسبب بسيط هو أن األمري 

يحتاجه يف كل لحظة. هكذا غدا التعريف، أو كيف يرى املرء جيداً، 

أول مهارة للمهنة. بذلك تحولت اسرتاتيجية السلطة من اسرتاتيجية 

السينوغرافيا.  أمام  البالغة  وانهارت  إظهار،  اسرتاتيجية  إىل  برهنة 

لكن ومبا »أن الوسيط هو الرسالة« وأن التلفزيون يف الجوهر ترفيه، 

سوف  واملهرج  واملحامي  واملغني  والسيايس  واملمثل  فاملقرر 

وإيف  )ريغان  فأكرث  أكرث  ويتجاورون  الوسيط  لقانون  يخضعون 

والوسط  للمنوعات،  تنويعاً  غدا  العمومي  فاليشء  مونتان...إلخ(. 

الذي  الحدود  إنه امنحاء  التلفزي.  السيايس مستعمرة لالستعراض 

نزع الرشعية واالحرتام عن »الطبقة السياسية الوسائطية«. فام ربحه 

احرتافيو الفرجة واملختصون يف العالقات هو مقدار ما خرس رجل 

الدولة من حظوة وامتيازات. مثة بالضبط طالق بني منطق الدولة، 

آلة النتاج النصوص )قوانني، نظم، مذكرات، بالغات...  باعتبارها 

عرب  العام  الرأي  يف  التحكم  يفرض  الذي  الفرجة  ومنطق  الخ(، 

بني  تم  قد  الطالق  هذا  أن  كام  اإلعالن.  بطريقة  املؤامرات  بناء 

الالهث  واليومي  عقالنياً  املطلوبة  لالسرتاتيجيات  الطويل  املدى 

ملامرسات الرأي. فالتلفزيون )الذي يحرك االختالفات كام عرفناه 

يف األطروحة(، ولكرثة ما يخلط االختالفات بني كل الفاعلني يف 

يف   - فيها  يفرتض  التي  الوسيلة  فإن  البرصي،  السمعي  املشهد 
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األطروحة ـ أن تجعل املسؤولية عامة تغدو هنا عامالً لالمسؤولية. 

يعد  الشخصية مل  القرار املفرتض بصورته  اهتامم صاحب  فلكرثة 

يتخذ أي قرار ويرتك الضحية لغموض مصريها. وألنه يضحي يومياً 

أكرث فأكرث بالواجب املنوط به لصالح نداء الكامريا، فإنه يستعيض 

ألنه  املطلوبة  لإلصالحات  الحثيثة  املتابعة  عن  اإلعالن«  »بأثر 

املمتع عىل الدوام.

التلفزية كعامل إضايف للمساواة،  النظر إىل الصورة  لكن علينا 

عىل  ما  لبلد  السياسية  الحياة  من  املهمة  الحوادث  تعرض  فحني 

لقد  موطنها.  تستبدل  اإللكرتونية  »الساحة  فإن  الصغرية،  الشاشة 

أسست الكتابة الدميقراطية اإلغريقية واقعاً وحقا. فهي التي مكنت 

عىل  تسجل  كانت  وألنها  القانون.  أمام  الكل  بني  املساواة  من 

األلواح واملسالت وتعرض يف واضحة النهار، فأن كل واحد كان 

بإمكانه تأويلها ومراقبتها. وسواء تعلق األمر بالشامل أم بالجنوب، 

ينفصل بعضها  فالقراءة والكتابة والدميقراطية ال  اليوم،  أم  باألمس 

عن بعض. قد يقال بأن الصورة والصوت أكرث دميقراطية ألن األميني 

أنفسهم يدركونها. إن هذا يعني نسيان أن املجتمعات االرستقراطية 

- كسبارطة مثالً- قد شجعت دامئاً الثقافة الشفوية ألنها غري مالمئة 

صالحة  دائرة  الشاشة  فعرص  الصورة  مثل  مثلها  والقانون،  للقواعد 

ألرستقراطية املال ومرضة بأرستقراطية الدبلوم. إنها عىل كل حال 

تستعيد للسطح ثقالً أوليغارياً كان عرص الكتابة قد خفف منه عرب 

كام  الحرف،  اقتصادياً  تأكل  فالصورة  البخسة.  والجرائد  املدرسة 

يبتلع السمك الكبري الصغري. فللنطق بخطاب أو نرشه يكفي وجود 
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حنجرة أو طابعة، لكن القرتاح صورة إلكرتونية ملاليني املشاهدين 

إن  رأسامالً.  أوالً  ذلك  يستلزم  للامرة(  ألوان  بأربعة  ملصق  )أو 

مجال  يف  وللصورة  الصورة،  مجال  يف  للامل  الفجايئ  الظهور 

اإلقناع الجامهريي، يساهم يف تحلل الفضاء املدين داخل الفضاء 

االقتصادي، ويربط أكرث املساواة يف الحقوق بالالمساواة الفعلية، 

يتم  اإلقناع  ففعل  أكرث غنى.  القيادية ملن هم  الوظائف  ويخصص 

تحليله باعتباره عملية رشاء )لفضاءات أو أزمنة معينة(، ويتم التوجه 

باعتباره مستهلكاً، ثم استطالعه بعمق وتعيني موقعه  إىل املواطن 

رؤساء  ملختلف  التسويق  جداول  يف  وترقيمه  واستهدافه  الرتاتبي 

الصورة  فإن سيطرة  السوق. وبهذا املعنى  الرشكات املهيمنة عىل 

ومعها  نفسها  اللعبة  لفساد  هائل  بترسيع  قامت  قد  املطبوع  عىل 

قصد  االنتخابية  للحمالت  الباهظ  فالثمن  السياسيني.  الالعبني 

الحفاظ عىل »صورة ناصعة ألصحابها«، يؤدي إىل خلق صندوق 

أسود للتمويل وإىل استغالل األموال العامة وعودة فرسان الصناعة 

إىل الساحة بقوة.

الجدد  الفقراء  بني  الوسائطية  الدميقراطية  يف  الالمساواة  إن 

الذين يستقبلون البرصي، واألغنياء الجدد الذين يصنعونه ويذيعونه 

ويفرزونه، ال تكمن فقط يف املقدرة الفردية عىل اإلرسال والبث. 

إنها توجد أيضاً يف املقدرة عىل عرض املرء نفسه للرؤية شخصياً. 

يكون  طائرة...الخ(  أو  أو مرسحاً  )مطعامً  العامة  األماكن  ففي كل 

تصدر الوجه املريئ حقاً واجباً، سابقاً عىل كل ما مل يَُر من قبل يف 

نُظُمه: من جهة،  له  الرؤية معياراً ملجتمع  أي مكان. هكذا تصبح 
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نبالء جدداً وأصحاب رأي موثوق، ومن  الذين يصبحون  املرئيون 

جهة أخرى القذرون أو املجهولون الذن مل ميروا أبداً عىل الشاشة. 

إنه لدميقراطي هذا النظام الذي ينظم الرصاعات وطرق ترصيفها. 

ذوي  بني  قبل  من  كام  الصور،  ذوي  بني  الهوة  لهذه  نتمنى  ونحن 

الخصائص والسيوف واألفراد الذين ال صور لهم، أال تصبح تناقضاً 

حاداً؛ ذلك أننا ال منلك لحد اآلن إطاراً ملعالجة ناجعة لهذا النمط 

.Vip الجديد من انتفاضات الجامهري، أعني، مترد األشباح ضد

تنتج  أنها  التلفزيونية إىل  للظاهرة  انتقاداته  ويخلص دوبريه يف 

سطة استبدادية عىل الرأي العام. إذ أن الوصاية التلفزيونية ال تعمل 

التعدديِة. وهي عامل انضباط ال عامل  سوى عىل تقليص خطوط 

تطور)1(. 

إن التحول الجديد الذى طرأ خالل السنوات العرش األخرية من 

القرن العرشين وحتى اآلن هو انفراد ما ميكن أن نسميه باأليديولوجيا 

هذه  وتتمثل  املختلفة  اإلعالم  وسائل  يف  الصدارة  مبوقع  الناعمة 

»األيديولوجيا الناعمة  »ideologie soft« يف تلك الجرعات اليومية 

الوسائط  وكذلك  الحديثة،  اإلعالم  وسائل  تبثها  التي  اللحظية  بل 

املستوى  عىل  اإلنرتنت  شبكة  وانتشار   Multimedia املتعددة 

املشاهدين  عقول  إىل  وتنساب  تتغلغل  الجرعات  هذه   . العاملي 

واإلنرتنت  املتعددة  الوسائط  ومستخدمي  واملستمعني  والقراء 

بهدوء وبال ضجيج عىل عكس ما كان يتم يف السابق. 

1-دوبريه ـ املصدر نفسه.
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   املفكر الفرني بيار بورديو يقول إن هنالك من ميلكون وسائل 

اإلنتاج وأدوات السيطرة والتحكم من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك 

دامئاً أولئك الذين يخضعون لرشوط هذه السيطرة ويسعون للتحرر 

منها. وإذا كنا قد دخلنا يف شكل أو مرحلة جديدة من مراحل تطور 

فإن  املعلومات«.  »مجتمع  اسم  عليها  يطلق  التي  تلك  املجتمع؛ 

السؤال الذي يواجهنا عىل الفور هو من ميلك املعلومات؟ واإلجابة 

عند بورديو واضحة وهي أن من ينتج ويسيطر عىل هذه املعلومات 

ووسائل نرشها يف املجتمعات املعارصة؛ هو الذي يحكم ويسيطر 

الذين ميلكون ويسيطرون عىل أكرب  ويفرض رؤيته عيل اآلخرين. 

أمثال:  هم  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  التلفزيونية  الشبكات 

نيوريوك  تايم،  أنجليس  لوس  تريبيون،  شيكاغو  هريالد،  بوسنت 

تاميز، يو، إس. توادي، وول سرتيت جورنال، واشنطن بوست، تايم 

ونيوز ويك الخ(. رشكات صناعية ومالية عاملية مثل كابيتال سيتيز، 

أسامء  إىل  باإلضافة   . الخ  إنرتبرايز،  وكوكس  إليكرتيك،  وجرنال 

كبار املالكني واملساهمني من أمثال روبرت مردوخ، وارن بوفيت، 

ولورانس تيتش صاحب سلسلة فنادق لويس، وتدترينر )شبكة يس 

. ان . ان(، وأرسة اوشزـ سلزبرجر، وأرسة هريست، وأرسة جراهام، 

والراديو  التلفزيون  شبكات  إن  الخ.  الرتجمة{  مقدمة  }الحلوجي 

والصحف واملجالت التي تؤثر عيل الرأي العام وتشكله يف البلدان 

األوروبية. ميلكها أمثال روبرت مردوخ املتوج بإمرباطور أو ملك 

االنتشار  الواسعة  اإلنكليزية  الصحف  ملكية كربيات  امليديا؛ وراء 

الصناعية،  األقامر  عرب  البث  وقنوات  التلفزيون  شبكات  وكذلك 
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هذه  خطورة  مدى  يجسد  الذي  داللة  األكرث  املثال  يكون  ورمبا 

الظاهرة هو مثال سيلفيو بريليسكوين يف إيطاليا.

الذي ميلك ويهيمن عىل أجهزة  نتساءل من  أن  وباملثل ميكن 

اإلعالم العربية ويضع سياستها، وخصوصاً شبكات التلفزيون التي 

تشكل وتوجه الوعي والرأي العام يف الفضاء العريب؟ أي قيم وأفكار 

ثقافية تروج لها هذه األجهزة؟ عن أي مصالح اقتصادية واجتامعية 

تعرب؟ أن جميع شبكات التلفزيون والراديو وكذلك معظم الصحف 

تدار من جانب  أو  نعلم مملوكة  األسبوعية كام  اليومية واملجالت 

البلدان  هذه  معظم  يف  ذاتها  الدولة  أن  كام   . والحكومات  الدول 

تحكمها أرس وعائالت مالكة حيث تُحكم يف غالبيتها من قبل شبكات 

عائلية واجتامعية تلتف حول رئيس الدولة. ومن هنا نجد أن ملكية 

التي تبث عرب األقامر الصناعية  القنوات الفضائية العربية؛ أي تلك 

ويتم استقبالها يف جميع البلدان. ظلت تعكس الرتكيب الخاص نفسه 

ART-مبلكية وسائل اإلعالم املحلية داخل الدول العربية. مثالً قنايت

الشيخ صالح كامل واألمري  يهيمن عليهام تحالف كل من   MBC 

الوليد بن طالل والشيخ الوليد اإلبراهيم، وهناك قناة تلفزيونية أخرى 

انشأها ويديرها ابن شقيق رئيس سابق إلحدى الدول العربية، كام أن 

قناة الجزيرة التي اكتسبت شهرة واسعة، أنشأها  أحد أمراء. ومن هنا 

ندرك العالقة القوية بني دور وسائل اإلعالم من جانب وتوظيفها من 

السلطة. واملصالح املتبادل بني املال واإلعالم والهيمنة)1(.

1-درويش الحلوجي: مقدمة كتاب بيري بورديو التلفزيون وآليات التالعب بالعقول، دار 

كنعان للدراسات والنرش، دمشق، 2004 - ص 29.
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املعلومات  أصبحت  ملاذا  فهم  املستحيل  من  يكون  ويكاد 

دون  من  املصالح  هذه  عن  تعبرياً  الحديثة  االتصاالت  ووسائل 

الخاص مبلكية املعلومات ووسائل  السؤال املركزي  اإلجابة عن 

نقلها)1(. 

يحددها  التي  املتعددة  اآلليات  خالل  من  التلفزيون  يكشف 

بورديو عن خطر كبري جداً يهدد مجاالت مختلفة عيل مستوى اإلنتاج 

للحياة  تهديداً  يقل  ال  كبري  خطر  عن  كذلك  يكشف  كام  الثقايف. 

الصحافة  من  جزء  ومعه  التلفزيون  أن  وللدميوقراطية.  السياسية 

مدفوعني مبنطق اللهاث وراء مزيد من اإلقبال الجامهريي، قد أتاحا 

املجال للمحرضني عىل املامرسات واألفكار العنرصية واملعادية 

لآلخر من خالل تقديم التنازالت التي ميارسونها كل يوم)2(.

والتالعب  التلفزيون  بورديو يف عمله عن  يهدف     وعىل هذا 

بالعقول إىل وضع ما هو أسايس يف املحل األول بديالً عن السائد 

الخطاب املختلف عن  إبراز  ـ  واملهيمن عىل أجهزة األعالم، أي 

ذلك الذي ميارس يومياً 

استبعد  الذي  الرتكيب  الجيد  الخطاب  ويعترب  التلفزيون.  يف 

شيئاً فشيئاً من برامج التلفزيون ـ القاعدة املستهدفة للخطاب الذي 

التلفزيون، يظل يف الحقيقة أحد األشكال األكرث إحكاماً  يقدم يف 

ملقاومة التعب وللتأكيد عىل حرية التفكري.

1-املصدر نفسه - ص 30.

2-جامل حمداوي: املفاهيم السوسيولوجية عند بيري بورديو، موقع األلوكة: 

http://www.alukah.net/ - ص 33.
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نظرية صناعة الخوف*

   من أبرز املشاكل الخطرية التي أفرزتها الطفرة اإلعالمية هي 

ظاهرة التوتر والقلق العام يف املجتمعات العاملية. وهذا ما يندرج 

ضمن ما يسميه الخرباء باسرتاتيجيات صناعة الخوف.

املجتمعات  يف  الرسعة  بهذه  لينترش  الخوف  يكن  ومل 

املعارصة، ويتحول إىل حالة ثقافية عامة تتغلغل يف تفاصيل الحياة 

اليومية، لوال تلك القدرة التي تتمتع بها وسائل اإلعالم الحديثة يف 

هذا املجال؛ إذ عملت هذه الوسائل عىل تصنيع الخوف، ونرشه، 

وتعميمه، وعوملته بفاعلية فائقة وبرسعة مذهلة. فلم يسبق أن عرفت 

البعيد، أو حتى القريب، مخاوف بالقدر  املجتمعات يف املايض 

الوسائل  هذه  حولت  حيث  املعارصة؛   املجتمعات  عرفته  الذي 

الخوف من كونه حالة فردية يشعر بها الفرد إىل حالة جامعية عامة 

تسم العالقات االجتامعية بكل أبعادها، مشّكلة ثقافة من نوع خاص 

 )Culture of Fear()1(  أتفق عىل تسميتها ثقافة الخوف

ثقافة الرتهيب اإلعالمية

ويف الواقع، إن لجوء األنظمة السياسة، يف بعض املجتمعات، 

الناس وتحويله إىل مصدر خارجي، ليس  افتعال الخوف بني  إىل 

الحقيقية  واألزمات  املشكالت  مع  التعامل  يف  جديداً  أسلوباً 

الداخلية التي تعاين منها هذه األنظمة، كام يرى الباحثون يف مجال 

1-حلمي ساري ـ دور الوسائل اإلعالمية يف صناعة الخوف ـ دراسة إجتامعية ـ إصدار 

حر ـ األردن.
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وبخاصة  االجتامعي،  والرصاع  االجتامعية  العالقات  ديناميات 

)كامبل وكورس(، بل قديم عرفته معظم املجتمعات؛ فكثرياً ما كان 

خارجياً  مصدراً  املجتمعات  هذه  يف  السلطة  يف  هم  من  يختلق 

ما  يف  وتأييدهم  والئهم  كسب  أجل  من  الناس  به  ليخيفوا  للخطر 

بحجة  املزعوم،  الخطر  هذا  تجاه  عدوانية  أفعال  من  به  سيقومون 

قد وجدت يف  األنظمة  تكون هذه  وبذا،  وإبعاده.  وإقصائه،  درئه، 

التدابري األمنية والعسكرية والعدوانية التي تنتهجها، يف مواجهة هذا 

الخطر، حجة تستند إليها يف هروبها من مواجهة مشكالتها الحقيقية 

أهدافها  حققت  قد  نفسه،  الوقت  يف  وتكون،  جهة،  من  الداخلية 

ومصالحها الخاصة من جهة أخرى. 

جميعها،  السابقة  ألهدافه  السيايس  النظام  تحقيق  سبيل  ويف 

األخرى،  املجتمعات  من  غريها  أم  الغربية  املجتمعات  يف  سواء 

فإنه يلجأ إىل أكرث من مؤسسة من املؤسسات التي يسيطر عليها، 

الخوف ونرشه. وتأيت  إنتاج  أو غري مبارش، من أجل  بشكل مبارش 

املؤسسة اإلعالمية يف مقدمة هذه املؤسسات دومنا منازع؛ حيث 

تقوم بتصنيع الخوف عىل صعد عدة، ويف أكرث من مجال، وأكرث من 

طريقة أو أسلوب، بحيث يتحول إىل مادة أو سلعة استهالكية تباع 

وترُشى كبقية السلع، مع الفارق الكبري يف الربح املادي الذي تجنيه 

املؤسسة من هذه الصناعة. وما استثامر أصحاب رؤوس األموال 

الخوف،  أخبار  قطاع صناعة  الغربية يف  املجتمعات  الضخمة يف 

وأفالم الرعب والعنف والجرمية، واملسلسالت البوليسية التي تعود 

عليهم مبليارات الدوالرات سوى أدلة واضحة عىل ذلك)1(. 

1-The Free Encyclopedia، Retrieved From(http://encycloped: a 24 march 2006.
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لقد أحدثت وسائل االتصال اإللكرتونية الحديثة تغريات جوهرية 

يف بنية العالقات االجتامعية يف املجتمعات الغربية؛ إذ غدت هذه 

الوسائل تشكل عصب الحياة، وأضحت تتحكم مبجريات األمور 

والشؤون االجتامعية، والثقافية، والسياسية، واالقتصادية، إىل الحد 

مقدمتهم  االجتامعيني، ويف  الباحثني  من  العديد  معه  ذهب  الذي 

عامل ما بعد الحداثة )ليوتار( والعامل )جان بودريّار( إىل القول أن 

هذه الوسائل هي التي نقلت املجتمعات إىل مرحلة ما بعد الحداثة. 

وقد حظيت املؤسسة اإلعالمية باهتامم خاص من قبل العاملني 

األخريين؛  العقدين  يف  والسيام  االجتامعية،  العلوم  مجال  يف 

األفراد  حياة  يف  متارسه  الذي  الدور  عىل  اهتاممهم  انصّب  إذ 

االجتامعية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية. وقد نجم عن هذا 

االهتامم اتجاهات ومداخل نظرية متباينة ومدارس فكرية متعددة، 

أهمها املدخل املعروف باسم مدخل االعتامد عىل وسائل االتصال 

الذي يتزعمه ملفن دوفلور الذي يرى  أن املؤسسة اإلعالمية هي 

األخرى  األنظمة  مع  وتبادلية  تفاعلية  طبيعة  ذو  اجتامعي  نظام 

املوجودة يف املجتمع. وعليه، فإنه من الصعب فهم طبيعة األدوار 

تحدثه،  الذي  التأثري  فهم  املتعذر  ومن  بها،  تقوم  التي  والوظائف 

ما مل يتم فهم طبيعة االعتامد املتبادل  والرتابط الوثيق بينها وبني 

من  واالقتصادي،  السيايس  النظامني:  وبخاصة  األخرى،  األنظمة 

جهة، وما مل يتم، أيضاً، تحديد املجاالت التي يعتمد فيها الجمهور 

عىل هذه املؤسسة من جهة أخرى)1(. 

1-Mills C.W.The Sociological Imagina.Newyork Ox fo ford University 

press، 1959، pp. 103.
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يف ما يتصل بعالقتها بالنظام السيايس يف املجتمعات، وبخاصة 

الغربية، فهي عالقة اعتامد متبادل، كام يرى دوفلور؛ فهو ال ميكنه 

هي  وال  لها،  والرتويج  وقيمه  مبادئه  نرش  أجل  من  عنها  االستغناء 

فكل  أيضاً،  وحاميتها،  مشاريعها  لدعم  عنه  االستغناء  باستطاعتها 

مصالحة  وتحقيق  بوظائفه،  للقيام  اآلخر  إىل  ماسة  بحاجة  منهام 

الخاصة. ويتفق هربرت شيللر مع هذا الرأي إىل حد بعيد؛ إذ يعتقد أن 

العالقة التي تربط هذه املؤسسة بالنظام السيايس هي عالقة قامئة عىل 

رؤية هذا النظام لها، بأنها وسيلة مناسبة، وأداة فاعلة يف نرش سلطته 

وفرض هيمنته، والرتويج ألفكاره، ومبادئه، وثقافته يف املجتمع. 

يف ما يتصل بعالقتها بالنظام االقتصادي فهي عالقة ال تقل يف 

قوتها ومتانتها والتبادل املشرتك بينها وبينه، أيضاً، عن تلك العالقة 

إليها من  النظام االقتصادي  يلجأ  إذ  السيايس؛  بالنظام  التي تربطها 

الضخمة،  ملشاريعه  تروج  التي  فهي  املادية؛  أهدافه  تحقيق  أجل 

وهي التي تقوم باإلعالن عنها والدعاية لها. وال توجد مؤسسة أخرى 

مبقدورها القيام بهذا الدور بفاعلية كهذه املؤسسة. وإذا كان هذان 

النظامان ال ميكنهام االستغناء عنها لألسباب السابقة، فهي األخرى 

الحامية  لها  يوفران  اللذان  فهام  عنهام.  االستغناء  مبقدورها  ليس 

السياسية والقانونية، وهام اللذان يقومان بتقديم الدعم املادي الذي 

أكرب قطاع ممكن  له، ونرشه بني  منتجها والرتويج  لتصنيع  تحتاجه 

من الناس. وليس إنتاج الخوف وتصنيعه سوى إحدى هذه السلع 

املربحة مادياً ملاليك  هذه املؤسسة والقامئني عليها. 

اإلعالمية  املؤسسة  بني  العالقة  بطبيعة  يتصل  ما  يف  أما 



185 الفصل الرابع: الميديا والسياسة

والجمهور، فريى دوفلور أنها هي األخرى عالقة وثيقة ومتينة؛ فليس 

مبقدور هذا الجمهور، وبخاصة يف املجتمعات الغربية، االستغناء 

عنها. فمجريات حياته السياسية واالقتصادية واالجتامعية، وشؤون 

وجود  ورغم  كيل.  شبه  اعتامداً  عليها  تعتمد  تكاد  اليومية  حياته 

مؤسسات أخرى يلجأ إليها األفراد يف هذه املجتمعات لتسيري هذه 

االتحادات،  وبعض  واألصدقاء،  )كاألرسة،  واألفعال:  املجريات 

والجمعيات التي ينتمون إليها ... الخ(، ومع ذلك يبقى اعتامدهم 

عىل هذه املؤسسة أقوى بكثري. 

لقد تنامى االهتامم بدور املؤسسة اإلعالمية ووظائفها وتأثرياتها 

به  تقوم  الذي  الدور  وبخاصة  كبري،  بشكل  املاضيني  العقدين  يف 

الفرني  املفكر  فهذا  املتلقني.  عىل  التأثري  يف  اإلعالمية  الصورة 

واالتصال  اإلعالم  وسائل  أن  يرى  بودريار  جان  الحدايث  بعد  ما 

عملت عىل إدخال تغيريات جوهرية وإحداث تحوالت جذرية غري 

مسبوقة يف حياة الناس بسبب التطور املذهل الذي طرأ عىل صناعة 

االتصال الجامهريي. فالتلفاز، بصفته أحد أهم هذه الوسائل، عىل 

سبيل املثال »ال يعرض لنا العامل أو يعكسه أو ميثله، بل إنه أصبح 

بصورة متزايدة يحدد ويعيد تعريف ماهية العامل الذي نعيش فيه«. 





الخاتمة

نقد الميديا
إستعمار الصورة والصوت



يعد اإلعالم الجديد، أو ما سبق وأطلق عليه بـ »ثورة امليديا«، 

محطة أساسية هزَّت نهاية القرن العرشين.

الفضايئ  لإلعالم  الحاسمة  التأثريات  فإن  الخرباء  وحسب 

)التلفزة الكونيةـ  اإلنرتنت ـ  والهواتف الذكية( مل تقترص عىل مجال 

واحد يف الحضارة املعارصة، بل شملت معظم امليادين اإلنسانية.

وإذا كان مثة الكثري من اإليجابيات التي ال ميكن إنكارها للميديا، 

وخصوصاً تحقيق التواصل بني الحضارات والثقافات املختلفة يف 

فإن  والجامعات،  لألفراد  املعلومات  وتوفري  العاملي،  املجتمع 

توظيف تقنيات التواصل يف مجال السيطرة وتفكيك القيم األخالقية 

والدينية تربز الوجه الخطري والسلبي لهذه الظاهرة.

فعـىل هـذا السـياق، ركَّـز بعـض علـامء االجتـامع يف الغـرب 

عـىل سياسـات السـيطرة التـي أوكلت ملجتمـع اإلعـالم العاملي. 

للهيمنـة  الفضـىل  الوسـيلة  تشـكل  باتـت  امليديـا  أن  وقـرروا 

العسـكرية واالقتصاديـة كونهـا توفـر املـكان النادر الـذي ال يكون 

فيـه املسـيِطر كائنـاً مرئيـاً يف مواجهـة املسـيطَر عليـه. ولـذا، فإن 

خطـاب امليديـا ـ كـام يالحـظ الفيلسـوف الفرنـي ميشـيل فوكو 

- بـدل أن يكـون العنـرص الشـفاف أو املحايـد الـذي تكتسـب فيه 

السياسـة طابعـاً سـليامً، شـكل أحـد املواقـع التـي متـارس فيهـا 

الرهيبـة  مامرسـاتها  والسياسـية  والثقافيـة  االقتصاديـة  السـلطات 

بشـكل أفضـل. ويضيـف: يبـدو الخطـاب اإلعالمـي ـ يف ظاهـره 
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ـ شـيئاً بسـيطاً، لكـن أشـكال املنـع التـي  تلحقـه تكشـف باكـراً 

وبرسعـة عـن ارتباطـه بالرغبـة والسـلطة)1(. 

بالنظام  مؤخراً  عصفت  التي  التحوالت  أن  فيه  يُشك  ال  ما 

العاملي، تعطي الكالم عىل حقيقة امليديا بعداً أكرث تعيُّناً  وشموالً. 

يف  الكربى  التحوالت  دافع  أنه  الهائلة  بتقنياته  اإلعالم  أثبت  وقد 

محورها  هو  بل  والثقافة.  والفن،  والفكر،  واالقتصاد،  السياسة، 

ومحركها ومحرُِّضها.

لقد أصبح العامل مع ثورة امليديا قرية كونية متصلة كام وسبق 

وقيل. وهذا يعني أن كمية كبرية من املفاهيم التي انتظمت العالقة 

بني املجتمعات البرشية باتت اآلن ضمن دوائر الشك. فعىل سبيل 

نفسه  هو  مثالً،  القومية،  السيادة  مفهوم  يعد  الحرص، مل  ال  املثال 

السيادة إىل دولة عاملية  القومية ذات  الدولة  بعدما تحولت  اليوم، 

الجنسيات،  متعددة  والرشكات  املشرتكة،  األسواق  بفعل  مفتوحة 

وثورة االتصاالت، واإلعالم واملعلوماتية. 

شكلت   1990  -  1989 الباردة  الحرب  نهاية  أن  بالذكر  الجدير 

واضعو  أظهر  وقد  امليديا،  ثورة  نحو  الفعيل  االنعطاف  بداية 

رغباتهم  واألمرييك  األورويب  الغرب  يف  العليا  االسرتاتيجيات 

الهائلة  والرثوات  االتصال،  شبكات  عىل  السيطرة  يف  امللحوظة 

التي توفرها الصناعات »الالّمادية« من علم، ومعرفة، وقدرة استثنائية 

هذا  يف  العامل.  يف  العام  الرأي  واتجاهات  بالعقول  التحكم  عىل 

1-  ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيال، دار التنوير بريوت، ص 10.
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عدد  يف  السياسية  العلوم  أستاذ  كورث  جيمس  يقول  الخصوص 

الواليات املتحدة  تلعبه  الذي  الدور  الجامعات األمريكية، »إن  من 

يف الرصاع الهائل بني املنظامت الكربى ووسائل اإلعالم العاملية 

والرشكات املتعددة الجنسيات، سيتوقف عىل نتيجة رصاع آخر أكرث 

الحديث  العرص  بعد  ما  تاريخ  من  األوىل  الفرتة  ألن  ذلك  إيالماً، 

ستتضمن رصاعاً موازياً، وحرباً أهلية داخل الواليات املتحدة بني 

جانب،  من  الجامهريية  والتسلية  الثقافات  املتعددة  املؤسسات 

اآلن  ومنذ  آخر.  جانب  من  الجامهريي  والتعليم  القومية  والثقافة 

هو  الحديث  العرص  بعد  ما  معسكر  أن  يبدو  ـ  كورث  يضيف  ـ 

الذي سيسود، وإذا ما حدث ذلك فإن الواليات املتحدة باملعنى 

الواليات املتحدة، لن تكون  التقليدي للشعب األمرييك وحكومة 

هي املمثل، بل املتفرج ـ بل حتى املرسح ـ لعامل ما بعد العرص 

الحديث، وستصبح متلقياً للتاريخ ال صانعاً له...«.)1(  

وكان من البديهي إذاً أن تؤدي الشبكة اإلعالمية الهائلة مهمتها 

الكربى باتجاه تفكيك أنظمة القيم يف العامل. وإذا كانت مجتمعات 

التلقي  خيار  آثرت  النامية  بالدول  عليها  يصطلح  ما  أو  األطراف 

ما  فذلك  األمريكية،  ـ  والثقافية  اإلعالمية  للهيمنة  عموماً  واالمتثال 

مل يحصل عىل اإلجامل يف املجتمعات الغربية. فكان أن انفجرت 

املجتمع  يف  وازنة  تيارات  األمرييك  اإلعالمي  الزحف  وجه  يف 

أن  حتى  واملواجهة.  املامنعة  برضورة  تطالب  األورويب،  املدين 

1-  جيمس كورث، ما تزال أمريكا أمة؟، مركز الدراسات االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق، 

بريوت، ص 20.
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الحكومة الكندية استشعرت هذا الخطر وأعلنت عىل لسان السيدة 

شيالكوبس النائبة السابقة لرئيس الوزراء ووزيرة املالية لعام 1997، 

إذا  أنه  وأكدت  الثقافية«،  بـ»اإلمربيالية  سمته  ما  مواجهة  وجوب 

أرّص األمريكيون عىل فرض هيمنتهم عىل املجتمع الثقايف العاملي 

إجراءات  يتوقعوا  أن  عليهم  فإن  لهم،  املتاحة  األدوات  باستخدام 

مضادة.)1(

مل يكن اإلعالم بأحيازه املختلفة، مبا فيها الصناعة السينامئية، 

عىل  وألمريكا  الغرب  لدول  القومي  األمن  عىل  عارضة  حالة 

االسرتاتيجية  أولويات  ضمن  يندرج  األساس  يف  فهو  الخصوص. 

العليا ثم ينحدر ويتوزع عىل اسرتاتيجيات الحرب واالقتصاد واألمن 

واالجتامع الداخيل وأنظمة األمن اإلقليمية والدولية)2(. 

وإذا عدنا إىل الحرب الدعائية الغربية التي خيضت يف املايض 

جانب  إىل  دوراً  فيها  لعبت  األمريكية  األفالم  صناعة  أنَّ  لنا  يتضح 

دور الصحافة، ولننظر إىل الدعاية التي يخلفها فيلم يشاهده مئات 

تايلور:  فيل  كتاب  يقرأ  أو  يسمع  مل  منا  َمن  البرش؟  من  املاليني 

دعايات  حملة  فيه حول شن  جاء  الذي  والوصف  العقل«  »ذخائر 

»الدعاية  مكتب  عليها  أرشف  أمريكية  أفالم  سلسلة  عرب  واسعة 

واملعلومات الحربية« األمرييك بعد أشهر قليلة من الهجوم الياباين 

1-  هربرت شيلر، الرعب اإلعالمي من شؤون الرئاسة يف واشنطون. لوموند ديبلوماتيك، 

الطبعة العربية ـ الشهرية - آب )أغسطس(1997.

2- Tod Gitlin، Media Unlimited: How the torrent of Images and Sonds over 

Whelms our lives New York، 2002.
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عىل القوات األمريكية يف ميناء بريل هاربر عام 1941؟ كانت وزارة 

الدفاع األمريكية التي كان يطلق عليها يف ذلك الوقت اسم »وزارة 

الحرب« تنفق سنوياً مبلغ 50 مليون دوالر ـ وهذا مبلغ كبري جداً يف 

ذلك الوقت ـ عىل إنتاج األفالم أثناء الحرب العاملية الثانية من أجل 

ترويج الدعايات الحربية التي ترغب بها املصالح األمريكية داخل 

يف  والنرش  والصحافة  اإلعالم  وقدم  وخارجها.  املتحدة  الواليات 

ذلك الوقت، كل خدماته لصالح تلك الحرب وأهدافها بشكل مل 

يسبق له مثيل. وما عاد أمراً غري معروف القول أنَّ للواليات املتحدة 

ما يزيد عىل املئة عام من التجارب الواسعة يف التسويق اإلعالمي 

لسياسات إداراتها يف الداخل والخارج.

الدعاية علم  يف  املتخصصة  سنو  ناني  الربوفسورة  وحسب 

أنه  األمريكية،  املعلوماتية  وكالة  يف  الكوادر  أبرز  إحدى  وهي   K

كان لدى الرئيس األمرييك وودرو ويلسون ووزير خارجيته جورج 

كريل واللجنة »اإلعالمية العامة« برنامج لتدجني الشعب األمرييك 

وترويج  األوىل،  العاملية  الحرب  يف  أمريكا  اشرتاك  قبول  ألجل 

»كبار  أمام  خطاباً  ألقى  نفسه  ويلسون  إن  بل  الخارج.  بالدهم يف 

البضائع  لبيع  العامل  دول  إىل  فيه: »إذهبوا  قال  األمريكيني«  التجار 

األمريكية من أجل تغيريها وتوافقها مع املبادئ األمريكية«. هذا كان 

عام 1916. اآلن مل يختلف األمر لكنه ازداد كثافة بسبب توفر التقنية 

»الحرب  حملة  توفر  وبسبب  بالجهود؛  اإلرساع  عىل  تساعد  التي 

عىل اإلرهاب« واختالقها كعدو جديد. 

)نيويورك تاميز( عن  الكاتبة يف  وتتحدث فكتوريا دي غراتسيا 
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باملقارنة  األمريكية  الدعاية  جهود  مبوجبها  تعمل  التي  الطريقة 

اللذين  واإلعالن  النرش  فتقول: »إنَّ  األخرى  واألشكال  الطرق  مع 

يدعمهام القطاع الخاص األمرييك كانا يف خدمة حكومة تقدم نفسها 

مبظهر من يعارض التدخل الواسع الخارجي، ومن يحاول تطويق 

نفسها  ديكتاتوريون، من أجل تصوير  أنهم  ترى  قادة دول  وحصار 

أمام الجمهور األمرييك بصورة من يحمل رسالة إنسانية عقالنية تجاه 

الجمهور الذي يحمل هذه األفكار. وإذا كانت أنظمة دول أخرى قد 

تقوم بالدعاية إليديولوجية متشددة وبشكل مبارش فإنَّ الدميقراطية 

األمريكية تفعل ذلك بشكل يستخدم املثل الرفيعة«. وهذا القول يدل 

الخاص  القطاع  مع  تعمل  التي  والدعاية  النرش  مؤسسات  أنَّ  عىل 

الرشكات  تقوله  ما  بالضبط  وهذا  األمريكية،  للدعاية  خدماً  كانت 

األمريكية«  املعلوماتية  »وكالة  وظيفة  تصف  حني  الكربى  الدعائية 

أثناء الحرب الباردة وما بعدها. والحقيقة هي أنه ال توجد أي دولة 

يف العامل تشبه الواليات املتحدة يف ميدان إنشاء صالت قريبة بني 

البيع( وبني أعامل اإلدارة األمريكية )ترويج الدعاية  التجار )ترويج 

السياسية()1(.

والدعايات  اختلطت اإلعالنات  العاملية األوىل  الحرب   ومنذ 

وهذا  الثقايف.  والتبادل  الخارجية  واملساعدات  الحرب  برتويج 

2002. وكان مثة  األمريكية يف عام  لإلدارة  إشكاالً حقيقياً  ما خلق 

تساؤل عاّم إذا كانت الواليات املتحدة وهي الدولة التي تعترب نفسها 

1-ناني سنو ـ حوار مع شبكة »غوريلال« األلكرتونية حول كتابها »حرب املعلومات: 

الدعاية األمريكية والسيطرة عىل الرأي العام ـ نيسان )أبريل( 2003.
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األوىل يف فن الدعايات ستتجنب أن تتدخل يف عملية يُخلط فيها 

بني الدعاية التجارية والجهود الحكومية لرتويج املجتمع األمرييك. 

ال شك يف أنها ال ميكن أن تقوم بذلك، فنحن ـ والكالم لها ـ ما 

مجلس  قيام  كيفية  عن  وأخرى  فرتة  بني  تقارير  قراءة  نواصل  زلنا 

الديبلوماسية،  االستشارية  واللجنة  األمرييك  الخارجية  العالقات 

بإدخال أسنانها إىل برامج اإلعالنات والدعايات الكربى من أجل 

إعادة إبراز وجه أمريكا يف العامل باملظهر املطلوب. وهذا ما ترغب 

أمريكا بأن تشكله للعامل: إنه مظهر البائع املطلق)1(.

وإذا كانت الدميقراطية وحقوق اإلنسان متأل مفردات الخطاب 

السيايس الغريب اليوم فذلك ألنَّها صارت سالحاً إيديولوجياً لتسويغ 

أنَّ  كيف  نرى  اليوم  إىل  نزال  ال  وهكذا  السيطرة.  وتحقيق  املنافع 

الدميقراطية الغربية تزعم موت اإليديولوجيا يف حني تحوَّلت هي 

نفسها إىل قوة إيديولوجية قاهرة. ولنا أن نتحرَّى ما يكتظ به الخطاب 

اإلعالمي لنبلغ هذه الحقيقة. 

األمريكية  اإلعالمية  اإلمرباطورية  وأسس  ملكونات  عرضه  يف 

يشكِّل  أن  ميكن  ملاذا  بوغنون:  ميشال  الفرني  الباحث  يسأل 

امتالكه؟  يستطيع  ملن  حاسامً  كسباً  أو  امتيازاً  االتصال  احتكار 

ويجيب: ألنّه يغطّي كل وظائف البرش الروحية: ثم ينربي ليالحظ 

أنَّ النجاح األول ألمريكا يف مجال االتصال، قام عىل مفارقة الفتة: 

ة قّناصة، ورشسة، مسؤولة عن عدة تدخالت خارج حدودها  فهي أمَّ

آخر موضوع  االستقالل، وهي من وجٍه  نهاية حرب  منذ  الرشعية، 

1-املصدر نفسه.
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لت الواليات املتحدة  كرٍه من جانب شعوب كثرية. ومع ذلك، توصَّ

خربة  عوامل:  إىل  يعود  وذلك  مسبٍق،  بحكٍم  الشعوب  خداع  إىل 

الدولية،  الصحافة  وكاالت  كربيات  احتكار  اإلعالن،  يف  طويلة 

القوة املالية، وكذلك فاألمريكيون يدينون لسلبية األجهزة اإلعالمية 

واملؤسسات الرتبوية والحكومات يف مجمل العامل)1(.

تاريخ  امتداد  عىل  األمريكية  اإلعالمية  العامرة  انبنت  لقد 

مع  متضافرة  واإليديولوجية  الرسالية  االستهدافات  ومّكنتها  طويل. 

املجمعات الصناعية والعسكرية بالتوازي معها من التطور املطرد 

باتجاه السيطرة)2(.

الصحافية،  الوكالة  املتحدة  الواليات  يف  ُولدت   ،1848  سنة 

آسوسيشن«،  برس  »يونيتد   ،1907 سنة  تلتها  برس«؛  »آسوشيتد 

و»اإلنرتناشيونال نيوز رسفيس«، سنة 1909، املجّمعة، سنة 1958، 

»رويرت«  وكالة  أضفنا  وإذا  إنرتناشيونال«.  برس  »يونيتد  وكالة  يف 

بريطانيا  صحافة  إىل  اليوم،  تنتمي،  التي  »رويرتز«(  اآلن  ى  )تسمَّ

العظمى وأوسرتاليا ونيوزيلندا، وتكتفي عىل غرار معظم الوكاالت 

غري األمريكية يف العامل، غالباً، بتكرار معلومات الوكاالت األمريكية، 

فإننا نحصل عىل تكتٍل قادٍر عىل مراقبة 90 % من اإلعالم املبثوث. 

)نيويورك  عاملياً  جمهوراً  بلغت  التي  الكربى  الصحف  ومع 

1-راجع: ميشال بوغنون ـ موردان: أمريكا التوتاليتارية ـ الواليات املتحدة والعامل إىل 

م له: بيار سالينجر ـ تعريب خليل أحمد خليل ـ دار الساقي ـ لندن ـ بريوت  أين ـ قدَّ

2002 ـ ص245 ـ246    

2-محمود حيدر - اسرتاتيجيات اإلعالم األمرييك بعد الحادي عرش من أيلول ـ محارضة 

يف مؤمتر كلمة سواء- االونيسكو- بريوتـ 2002-4-15.
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دايجست،  )الريدرز  والدوريات  تريبيون(،  ونيويورك هريالد  تاميز، 

نيوزويك،  تايم،  بوي،  بالي  ماغازين،  جيوغرافيك  ناشيونال 

ومنذ  األوىل(،  العاملية  الشبكة   CNN  ،ABCو NBCوشبكات

عام 1980 صارت الواليات املتحدة متلك سلطاناً ذا مدى ال يُسرَب 

غوره، يسمح لها منذ عرشات السنني، بقولبة فكر بضعة مليارات من 

األفراد. وعرب الصحافة والسينام والتلفزة والراديو، وجد األمريكيون 

طريقة لتصوُّر الثقافة واآلداب واإلعالم والسياسة واستعامل القّوة، 

واإلمالء ولفظ اللغة اإلنكليزيةـ والخرتاق الرؤوس)1(.

إعصار الفضائيات

الفضائيات  نشأت  العرشين  القرن  من  األخرية  السنوات  يف 

التلفزيونية لتضيف إىل مجتمع اإلعالم العاملي نكهة أمريكية زائدة. 

وقد كان من أهم القنوات االمريكية »إيه يب يس«، »يس يب إس«، 

اإلعالمية  اإلمرباطوريات  تعزز  أن  قبل  وذلك  يس«..  يب  و»إن 

قبضتها عىل هذه السوق وتبتلع تلك القنوات. ولكن عندما كانت 

تلك الشبكات مستقلة كان يسيطرعليها جميعاً اليهود، منذ إنشائها.. 

ليونارد غولدينسون، وسيطر عىل »إن  »إيه يب يس«  إذ سيطر عىل 

يب يس« ويليام بايل، ثم لورنس تيش وكالهام يهوديان كام أسلفنا. 

من  باليهود  متتلئ  كانت  الشبكات  هذه  عمل  من  عقود  وخالل 

الشبكات  هذه  ابتالع  تّم  وعندما  والفنيني،  واإلداريني  الصحفيني 

إىل  اليهودي  الثقل  هذا  انتقل  حجامً،  أكرب  إمرباطوريات  قبل  من 

اإلمرباطوريات نفسها، التي كان يسيطر عليها اليهود أساساً.

1-املصدر نفسه.
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واألخطر من قضية ملكية يهود ملعظم هذه اإلمرباطوريات هو 

ما أوردته ناني سنو من معلومات يف هذا املوضوع الخطري. فلقد 

من  مقربة  عىل  وجودها  خالل  من  األمريكية  الربوفسورة  متكَّنت 

مواقع القرار السيايس من إلقاء الضوء عىل املناطق املعتمة وتلك 

املسكوت عنها يف العالقة الخفية التي تربط االمرباطورية اإلعالمية 

الـ)يس. املركزية  املخابرات  ووكالة  والبنتاغون  األبيض  بالبيت 

آي.إي(. تقول: إنَّ ابحاثها تطرق مواضيع تتعلَّق بالدعاية التي بدأت 

تسود يف الواليات املتحدة والعامل، الذي بدأ يتشكَّل فيه وضع جديد 

قبيل غزو أفغانستان، وعىل الوضع الذي تحول فيه وزير الدفاع دونالد 

دين يف إدارة بوش. رامسفيلد إىل أكرب مروِّج دعايات للمتشدِّ

أما يف ما يتعلق برعاية امليديا للموجات االجابية يف العامل ما 

النقدية  الدراسات  من  العديد  صدرت  فقد  سبتمرب  أيلول   11 بعد 

يذكر من دون وسائل إعالم«  ليس شيئاً  أنَّ »اإلرهاب  لتربر حقيقة 

اإلعالم  فوسائل  بودريار.  جان  الفرني  االجتامع  عامل  يقول  كام 

برأيه، هي جزء ال يتجزّأ من الحدث، ومن الرعب، وقد تؤدي دورها 

يف هذا االتجاه أو ذاك. وبالتايل، فإنَّ الفعل القمعي يسلك املسار 

غري املرتقب نفسه الذي يسلكه الفعل اإلرهايب، وال أحد يعلم عند 

أي حد سيتوقف، واالنقالبات التي ستليه. ما من متييز ممكن، عىل 

مستوى الصور واإلعالم. ويف سياق رشحه ملقولة اإلرهاب املركَّب 

)الرمزي / الواقعي( يبنيِّ العامل الفرني بودريار وجهاً آخر لإلرهاب 

أن  إىل  والكبرية  الكثرية  بوسائله  ه  املوجَّ األمرييك  اإلعالم  به  دفع 

لزمن وواقع جديدين.  باعث  يتحوَّل من مجرد صوت وصورة إىل 



الميديا198

األخرى  األشكال  كل  أنَّ  يف  يكمن  لإلرهاب  اآلخر  الوجه  هذا 

للعنف وزعزعة استقرار النظام تتضافر لصالحه: إرهاب معلومايت، 

إرهاب بيولوجي، إرهاب اإلنرتاكس والشائعة، هذه كلها تنسب إىل 

الكوارث  عن  مسؤوليته  يعلن  أن  بإمكانه  صار  أنَّه  حتى  الدن،  بن 

وحتى  له.  مفيدة  الشاذ  والتداول  الالّتنظيم  أشكال  كل  الطبيعية. 

بنية التبادل العاملي املعمم تخدم التبادل املستحيل. كأنها الكتابة 

إلعالم،  املتعمد(  )غري  اإلرهاب  باستمرار  يرفدها  لإلرهاب  اآللية 

اإلصابة، يف  كانت  فإذا  الهلع:  تبعات  عليها من  يتوجب  ما  وبكل 

قضية اإلنرتاكس هذه كلها، تتم من تلقائها عرب التبلور اآلين، عىل 

غرار محلول كيميايئ، إذ ميس، مساً، إحدى الخاليا، فهذا يعني أنَّ 

السستام بأرسه قد بلغ كتلة حرجة تجعله عرضة ألي اعتداء)1(.

يوم  الغربية يف أي  الحداثة  أنجبتها  التي  هكذا مل تكن امليديا 

غ  ليسوِّ املسيطر  اإلعالم  يذهب  السياسية. وحني  غاياتها  من  بريئة 

ثورته املعلوماتية عن طريق وسائل التواصل فال يفعل هذا إالَّ لخدمة 

طبقة سياسية تتصدر عرش العوملة ورشكاتها الكربى. وعىل امتداد 

هذه امللحمة الفظيعة تلقي إمربيالية الصورة والصوت بظاللها فوق 

عامل يرتنَّح، وإنسان يواجه حالة من االنفالت والضياع. 

وبعد.. فالسؤال الكبري الذي تطرحه ثورة امليديا هو ما يخص 

التي  واالخالقية  املعنوية  اآلثار  مواجهة  فيها  ميكن  التي  الطريقة 

شعوبنا  وخصوصاً  للشعوب  االنسانية  القيم  عىل  سلباً  تنعكس 

1-جان بودريار ـ ماذا يفعل الغرب ضد الذين يقاتلونه مبوتهم ـ )لوموند( 2001/11/3 ـ 

»نوافذ » ترجمة بسام حّجار 2001/11/11 .
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توفرها  التي  الفطرية  األخالق  أن  واالسالمية. وال شك يف  العربية 

التي  املدنية  والقوانني  الدينية  األخالق  وبالتايل  البرشية،  الطبيعة 

تنتظم فيها املجتمعات، ستشكل أساساً لحفظ القيم يف مجتمعاتنا، 

العام  الشأن  بتدبري  يتصل  ما  كل  يف  للقيم  نظام  لتأليف  مثة  ومن 

والعالقات بني أفراد املجتمع.

لتميض  اإلعالمي،  الحياد  خرافة  تسقط  تقدم،  ما  إىل  استناداً 

ال  حروب  يف  العاملي  اإلعالمي  املجتمع  عىل  املهيمنة  القوى 

نهاية لها، وال سيام الحرب املعنوية ايت تخاض للتأثري عىل عقول 

يسميه  ما  وذلك  والصوت.  الصورة  عرب  ثقافاتهم  وتوجيه  الناس 

ناقدو »امليديا املعوملة« بـ»اإلمربيالية الناعمة«. وهي تلك السلطة 

الطاغية التي تعرج يف األثري الالّمتناهي، فتتجاوز الحدود، وتنكث 

العهود، وتخرق سيادات الدول.
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