
الميديا الجديدة وفراسة ابن خلدون
إعادة تشكيل الخرب واملجتمع والعالم

]*[
محمود بري]]]

يتناول البحث التايل قضية امليديا بوصفها قضية سوسيو ـ ثقافية ترتتب عليها متشكُّالت 

بنية الوعي يف املجتمعات العاملية ومن بينها مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.

يسعى الباحث اللبناين محمود بري هنا إىل درس اإلعالم املعارص وثورة التصالت انطالقاً 

من رؤية تاريخية لفعالية الخب يف تشكيل وعي الجامعة الحضارية وثقافتها.

المحرر

ها يف الوصول بعد إىل  الرحلة العربية من اإلعالم إىل “امليديا” مل تكن سهلة البتّة، بقدر تعرثُّ

غايتها. ولو شئنا الشفافية لقلنا إنها ما تزال إشكالية متواصلة يحتدم بشأنها جدل كبري، فضالً عن 

أنها مبحث هائل متعدد األبعاد بي ما هو معريف وما هو تقني، وما يتصل بالتاريخ وما يرتهن للثقافة 

والحارض وما يتفاعل يف نفس الفرد كام يف املجتمع. 

“اإلعالم”  االستنقاع يف عرص  من  بعد  فال جدوى  امليديا،  عتبة  بلغ  الحديث  أن  طاملا  لكن 

للتعبري عن املفهوم املقصود، ألن لفظة اإلعالم باملعنى املطروق واملتعارف عليه، يبدو أن دورة 

الحياة قد تجاوزته، مبقدار ما تجاوزت “امليديا الجديدة” مختلف الكوادر واألطر التي وضعتها 

تقدميه مبعنى  التقليدي املوّجه والذي لطاملا جرى  النمط اإلخباري  فهذا  الدورة لإلعالم.  هذه 

“التبليغ”، وكان يجري توجيهه بداية من جانب السلطة )الدولة( إىل “الرعايا”، إمنا كان يدور يف 

خدمة الدولة إياها، وال يلتزم ال بالحقيقة وال بالواقع املعيش، بل مبا ينبغي أن تكون عليه األحداث 

*ـ باحث يف سوسيولوجيا اإلعالم والتواصل ـ لبنان.
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وأخبارها ليك تسهم يف مسرية السلطة وسالمة السلطان. واإلعالم التقليدي بهذا املعنى كان أوالً 

وأخرياً إعالم السلطان أو الدولة ولسانها الذي “تبلِّغ” بواسطته رعاياها ما تتطلّبه منهم وما ينبغي 

عليهم معرفته والقيام به أو االمتناع عنه. بهذا املعنى كان اإلعالم مبفهومه التقليدي املُشار إليه، 

ابن السلطان وخادمه. وعىل العكس جاءت امليديا” التي هي ابنة الفرد االجتامعي، يسوقها كام 

يشاء، ويُلِبسها ما يختار لها من أزياء، ويوجهها إىل من وما يريد ويختار، بعيداً عن “عسس” الدولة 

التي  الجديدة  ابنة املجتمعات  القول إن امليديا بهذا املعنى هي  السلطة. وميكن  وعن مصلحة 

أنشأتها. فهي لسان الناس خارج متطلّبات السلطان، ولسان الفرد بوجه طاغوت السلطة ومحاذيرها، 

ولسان املجتمع املتحرر من قيود التقليد، املجتمع مبا هو أفراد من كل شكل ومزاج. اإلعالم كان 

“نظامياً” مبعنى ارتهانه ألسس وأهداف محددة ال ينبغي أن مُتّس وال أن يحيد عنها، بينام امليديا 

السلطة  وأوامر  الدولة  ليس عن رغبات  والتعبري،  الحدود املفروضة،  الخروج عىل  الجديدة هي 

بنفسه، وعن رأيه الخاص وهواه  الفرد والتعبري عاّم يهمه  ومحضوراتها، بل عاّم يعتمل يف صدر 

الشخيص ومصلحته الذاتية وحلمه الذي يختاره. وإن شئنا التبسيط التعميمي نقول إن اإلعالم هو 

نرش رأي الذين فوق، بينام امليديا هي بث ما يف نفس الفرد والقوم ويف الذات الفردية والجامعية.

جمال عمومي جديد

تاريخياً ارتبط مصطلح اإلعالم مبؤسسات الصحافة املكتوبة، ثم انضّمت إليها اإلذاعة فالتلفاز. 

كانت وظيفته تتمثل يف إنتاج مضامي ُمعّدة ُمسبقاً وموّجهة لـ “الجمهور”. أما امليديا فقد قفزت 

من بي أيدي السلطان وأدواته )السلطوية( ورقاباته العتيّة، وامتطت صهوة التقنيات الحديثة الرقمية 

بعمليات  فقط  ليس  تقوم،  والتي  املحمول...  والهاتف  كالحاسوب  السيربانية  عامل  يف  الضاربة 

التوصيل والنقل والتواصل، بل أيضاً بعمليات النقد واالبتكار والتجديد وإبتداع اآلراء واملواقف 

واإلذاعة  والتلفاز  الصحيفة  وظيفة  تؤدي  أصبحت  الجديدة  التقنيات  هذه  أن  صحيح  والنرش.  

ضمن  من  يكون  أن  ُملزماً  يعد  مل  الذي  للفرد  الشخصية  باللمسة  متيّزت  أنها  إال  معاً،  والكتاب 

يتمكن من إيصال صوته،  الكالسيكية، ليك  ناصية” اإلعالم يف صورته  الذين “أمسكوا  “الُنخبة” 

وصار يف إمكان أّي كان أن يقول وينرش ما يراه، وأن يُعرّب عن أفكاره ورغباته ومصالحه، من دون أن 

يكون سجي التلّقي واالستامع والتنفيذ. وهذا ما أسقط فكرة الحتمية يف الخطاب اإلعالمي، والتي 

كانت تحكم اإلعالم العريب تاريخياً )عىل وجه التحديد( ومعه أيضاً الديكتاتوريات املشابهة، وفتح 
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الباب واسعاً أمام مجال إعالمي عمومي جديد يختلف عن الذي كان قامئاً، مجال يصنعه املواطن 

وليس الدولة، وبالتايل فهو مجال عمومي حقيقي وُمعربِّ عن مكنونات الصدور، عىل الرغم من 

اإلعالمي  العمومي  اإلعالمي  املجال  تحكم  كانت  التي  ذاتها  الرصاعات  دائرة  ضمن  مراوحته 

التقليدي. ومع التداخل واالندماج بي وسائل اإلعالم الكالسية ومنتوج امليديا  وتقنياتها الحديثة، 

ازدهر التنافس والتفاعل بينهام، وكان يف ُمجمله لصالح اإلنسان والحرية. فامليديا االجتامعية هي 

وسط فردي دينامي يتحقَّق يف الوسط الجمعي والجامهريي.

والواقع أن انتشار التقنيات اإلعالمية املتصلة بامليديا الجديدة واإلنرتنت، أنتج عدداً متصاعداً 

من اإلشكاليات واملامرسات تختلف عام كان سائداً تاريخياً بشأن إنتاج املعنى والثقافة والسياسة 

إعادة  وبالتايل  واملشرتك،  الذايت  الوعي  تشكيل  إعادة  ميدان  يف  ذلك  بكل  املتصلة  واملفاهيم 

تشكيل املجتمع. فالصحافة اإللكرتونية عىل سبيل املثال، جاءت بخطاب صحفي مستحدث، 

ومامرسة إعالمية جديدة، سواء من حيث إنتاج املضمون أو تأسيس عالقة جديدة مع املجتمع 

املتفاعل. والثابت أن هذا النوع املستجد واملتسارع من الصحافة “اللحظية” الذي اكتسح العامل 

كلّه، مل يولد كُمعطى مكتمالً، بل جاء مبنزلة ابتكار تقني فكري اجتامعي ثقايف متفاعل مع الذات 

ديناميات ال حرص  ُمتوقّع ووفق  يتجدد يف سياق غري  راح  ابتكار  الحدث، وهو  اآلخر ومع  ومع 

عليها  يتبارز  التي  الحلبة  من  نوعاً  الجيب(  هاتف  أو  الحاسوب  )شاشة  الشاشة  من  جاعالً  لها، 

فكأنهم  أفراده،وبالتايل  يعرفون  وأمام جمهور عشوايئ ال  األخبار واألفكار مبا عندهم،  أصحاب 

أفسح  ما  وهذا  فيهم.  التهديدي  أو  اإلغرايئ  التأثري  وال  أناس ال ميكنهم رشوتهم  إىل  يحتكمون 

لظهور “شخصيات” جامهريية جديدة، كل قوتها يف ما تعرضه من أفكار ومواقف وما تحاجج به 

من آراء، بديالً من وجوه “ُمستعملة” وأسامء مشهورة وشخصيات قامئة وُمكرّسة وال تُفسح مكاناً 

لسواها. وهذا كان من أخطر وأحدث مثار امليديا الجديدة.

وجهًا لوجه أمام طواحني اهلواء

لقد مثّل الفضاء اإللكرتوين انفتاحاً غري مسبوق وال مثيل له يف تاريخ الثقافة العربية، وشّكل يف 

الوقت عينه انكشافاً غري مسبوق ألمراض هذه الثقافة وعاّلتها حيث ُوجدت. ومن خالل أمراض 

األفكار  وأمراض  واملجتمعات،  السلوك  أمراض  تجلّت  إليها،  وما  والسياسة  واملعرفة  الثقافة 

املسبقة والعادات الطاغية والتقاليد الحاكمة. وهذا كلّه هو ما أنتج مجتمعاً جديداً مبعنى ما، هو 
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مجتمع هذه امليديا الجديدة املتحلل من قيود التقليد وطقوس التكرار واإلعادة واجرتار املُكرر 

املُعاد من دون أفق وال مخرج. فبعدما كان اإلعالم العريب عىل سبيل املثال، يف مرحلة أوىل، مرآة 

أحادية  الهوية )تعرب عن وجه السلطان ووجهات نظره(، وتعكس بشكل عام وسطحي حالة جامعية 

ملواجهة االستعامر واإلمربيالية والشيوعية )...( تحت هيمنة واحتكار السلطة والنخبة، أصبحت 

اً عن هوية حرة ومتعددة ومتنوعة للعامل، وهي هوية أكرث غنى وحيوية مبا ال  امليديا الجديدة ُمعربِّ

يُقاس، عىل الرغم من أنها كانت )وما تزال( قيد التشكيل.

)القرن  العرص  الجديدة هذه هي مصطلح  إن امليديا  القول من دون مغاالة وال مغامرة  ميكن 

الواحد والعرشين( الذي نستخدمه لتعريف كل ما ميت إىل شبكة اإلنرتنت وعملية التواصل الهائلة 

نقلتنا  التي  التكنولوجيا الضوئية  وامليسورة، والتفاعل بي الصورة والصوت والحركة عىل مرسح 

إىل عاملها، عىل الرغم من أن الشبكة العنكبوتية تلك ما انفّكت ضعيفة حيناً وبدائية أحياناً وغري 

منتظمة يف الغالب، يف الكثري من أقطار عامل عريب مل تعد توحده... وال حتى اللغة التي باتت 

تتهالك تحت وطأة اللهجات والتعابري واأللفاظ واألصوات الُخالسية الناجمة عن تزويج ألفاظ من 

عامية هذا البلد أو ذاك بألفاظ أخرى من اإلنكليزية أو الفرنسية أو الهندية أو األوردية...، لتوليد 

لغة  ليس  وهو  أوصاله،  معظم  يف  مفهوم  شبه  لكنه  متنافر...  متدابر  ُمختلط  كالمي  تفاهم  حقل 

عربية يف النهاية. وهذا عىل العكس من لغة الصورة ومقاطع الفيديو مام أتاحته امليديا الجديدة، 

والتي ال تحتاج إىل مهارات خاصة لفهمها واستيعاب مضمونها، كأي مشهد يحصل أمام املرء يف 

الشارع. لذلك رمبا ما انفّك الخطاب العريب اإلعالمي الراهن مرتبكاً ومضطرباً يف دّوامة التعامل 

األساسية  ِسمتها  شبابية  بنكهة  غالباً  املُتّسمة  وإرهاصاتها  الجديدة  امليديا  هذه  مع  االضطراري 

الجموح خارج املُعتاد عليه. واملالحظ أن الخطاب اإلعالمي العريب عاىن وما انفّك يُعاين الحرية 

واإلرباك أمام هذه امليديا وإنتاجاتها اليومية املتدفقة؛ ينظر إىل مستخدم هذه التقانة التعبريية عىل 

أنه ناشط يف حقل إعالمي غريب، هو بديل من اإلعالم املتعارف عليه، ويستهول أو يستنكر أو 

يتفاجأ أو يُعجب... دامئاً مبا يجده يف هذا النوع الجديد من اإلعالم من حرية )يسميها يف الغالب 

نقاشات  تهدأ(، ومن  أن  تلبث  لن  أنها  أمل  الشبابية، عىل  الفوىض  من  )يعتربه منطاً  تفلُّتاً( وتنّوٍع 

للحوار داخل الطواحي الهادرة، حيث يتكلم الجميع مع الجميع، وال يفهم أحد  )يراها تجسيداً 

عىل أحد(. وحي يعطف اإلعالمي التقليدي عىل أبناء هذا الجنس من اإلعالم البديل، يرى فيهم 

ضحايا لِقوى )افرتاضية( عاملية )ورمبا إمربيالية حسب الرغبة( تقودهم لتحقيق غاياتها )الجهنمية( 
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وتستخدمهم للقضاء عىل “إعالم األمة وثقافتها” وبالتايل عىل “شخصيتها الفريدة”. وهذا ما يدفع 

الهواء يف  العمل عىل مصارعة طواحي  القديم( إىل  ه  )ولُِنَسمِّ التقليدي  آباء( اإلعالم  آباء )بعض 

محاوالتهم مواجهة امليديا الجديدة التي ال ميلكون فكاكاً من عظيم سلطانها وتأثريها.

صناعة اخلب يف الشارع

إن تداخل وسائل اإلعالم التقليدية وإنتاجات امليديا الجديدة بتقنياتها التي قّربت املسافة بي 

الحدث والخرب املصّور عنه، حتى جعلتها صفراً )كام لدى نقل حدث اصطدام الطائرة الثانية ثم 

الثالثة بربج التجارة العاملي يف حدث ]]/9(، أّدت جميعها إىل تحويل اإلنسان )يف أي بلد كان ومن 

أي طبقة معرفية أو اقتصادية...( إىل ُمتابع تُشّده هذا امليديا وتضطره إىل متابعتها بذهول وشغف. 

والنتيجة املبارشة لذلك جاءت عىل شكل تأثّر وإعجاب بهذه امليديا، ثم ارتقت إىل مرحلة التدخل 

فيها واملشاركة يف إغنائها أوالً بالتعليق )انتقاداً أو مديحاً(، ثم باملشاركة يف نقل الحدث، أي يف 

صناعة الخربيف الشارع مبارشة يف مشهد حدوثه. وشيئاً فشيئاً راحت خربة الشخص غري املحرتف 

تتقّدم وتتطّور حتى بات يف وسعه نقل وجهة نظره بطريقة أفعل وأجدى، وصار مبقدوره التبشري مبا 

يختاره والتحذير مام يكرهه. ومن هنا انتقل إىل ميدان املشاركة يف صناعة الرأي العام. وهكذا باتت 

امليديا الجديدة نوعاً من املصانع الناشطة إلنتاج الرأي العام، لتحّل بذلك، وإن عىل مستويات 

ّناع التقليديي للرأي العام من كبار املُنظّرين واملفّكرين وأصحاب املشاريع  دنيا أحياناً، محل الصُّ

السياسية أو الرؤى من نوع “رصاع الحضارات” وما إليه. وجاء التطّور املتواصل واملستديم بال 

توقّف يف تكنولوجيا امليديا الجديدة ووسائلها، ليُنيشء موجة متصاعدة من التفكري املبني حول 

ال” يف توجيه الرأي وصناعته، وبالتايل دورها الفاعل يف  دور شبكات التواصل االجتامعي “الفعَّ

إحداث تغيريات عميقة يف مالمح املجال العمومي للميديا ويف مقدرته عىل تشكيل املجتمعات 

بطرٍق جديدة. وعىل األثر قام أباطرة اإلعالم التقليدي باملزيد من محاوالتهم للتشكيك بصدقية 

هذه امليديا وتبهيتها، فاتهموها بالسطحية وبالترّسع وبعدم التعّمق وباملغاالة وبالشعبوية... إال أن 

مثل هذه االتهامات كانت رسعان ما تتطاير وتنطفئ مبجرّد متابعة الناس لحدث ما يحصل يف بلد 

بعيد، حيث ميكن ملن يرغب أن يتابعه لحظة بلحظة من خالل وسائل امليديا التي تصبح متيرّسة 

مختلف  املتابعي يف  من  إضافية  ِقبل جامهري  من  تناوالً  أقرب  وبالتايل  تكلفة  وأقل  فأكرث  أكرث 

بلدان العامل. فاألُعطيات التي قّدمتها هذه امليديا وتقّدمها تبقى دامئاً أبلغ تأثرياً من كل الهجامت 
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ضّدها. ومن جرّاء اكتساح هذا النمط الجديد والناجح من اإلخبار الرسيع والشامل، راح األخصام 

التقليديون )وال سيّام يف املجتمعات العربية(  يتوّسلون مختلف الطرق والوسائل لقطع الطريق 

ناع” التقليديون للرأي  أمام امليديا وذلك لإلبقاء عىل كراسيهم يف مواقعها عىل اعتبار أنهم “الصُّ

تستخدمهم.  التي  “الدولة”  وُسلطان  وبدفع  الشاشات،  أو  الصحف  خالل  من  بلدانهم  يف  العام 

ونجح هؤالء يف تشكيل نسق فكري يف األوساط املحيطة بهم يعارض الدور الذي تَُؤدِّيه امليديا 

االجتامعية يف الحشد والتعبئة وصناعة الرأي العام، وينتقد قدراتها املستجدة يف تحويل األفكار 

البسيطةإىل قوى فاعلة يف املجتمع. ومنهنا راحوا يقلِّدون أشباهاً لهم سبقوهم هىل هذا الدرب 

يف الغرب، ممن عادوا وعاندوا امليديا الجديدة ورموها بالُحرُم وحاولوا تكبيلها بالتشاؤم منها ومن 

من  متهافتة وجدت  نظريات  السطح  وهكذا طفت عىل  تؤّديها يف غري مصلحتهم.  التي  األدوار 

بهم  الغرب )ولحق  فاختلقوا يف  الجديدة،  للميديا  الشامل  الزحف  يعمل عىل تسويقها ملواجهة 

التكنولوجيا.  الفوبيا من  بـ"التكنو ـ فوبيا" أو  املعرِضون يف بعض بالد العرب العرب( ما أسموه 

فقد  الرقمية،  واألجهزة  السيربانية  التكنولوجيا  خالل  من  تعمل  الجديدة  امليديا  أن  اعتبار  وعىل 

وأنها مصدر عجز كثريين عن  تكنولوجيا االتصاالت عويصة”  “أن  حاول أخصامها تسويق فكرة 

ياً غري متكافئ لرجل الشارع، واعتداء عىل شخصه بذريعة أنه ال يعرف،  اعتامدها، وأنها متثّل تحدِّ

وبالتايل فاإلعالم العتيق هو األسهل واألنسب.... إىل ما هنالك. إاّل أن ذلك كلّه مل يؤِد إىل النتائج 

الجديدة ومتابعيها ومامرسيها عىل مختلف األجهزة  املتوخاة، حيث إن املعتمدين عىل امليديا 

املناسبة من هواتف جيب وأصناف آالت الكومبيوتر واألجهزة اللوحية، باتوا يُعّدون باملليارات 

حول العامل، وهو رقم يف تصاعد مستمروله الَغلَبَة... كيف ال وأن تكاليف األجهزة  واإلنرتنت تسري 

يف مسار انحداري. 

ليست التكنولوجيا وحدها...

التكنولوجيا  فهذه  وحدها.  التكنولوجيا  بفضل  تتوافر  ال  امليديا  أن  العميل  بالدليل  ثبت  لقد 

التغيري  الوحيد يف عملية  العامل  التواصلية والسياسية، لكنها ال متثل  توفر أدوات جديدة للحياة 

واملعرفية  اإلنسانية  العنارص  إغفال شبكة  أنه ال ميكن  ذلك  بأي حال.  السيايس  املجتمعي وال 

وال  التكنولوجيا،  تصنعها  ال  فاألحداث  ذاته.  حد  يف  األحداث  لواقع  الـُمَؤلَِّفة  والتخصصية  

تحديداً تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، بل تكون وليدة مجموعة ُمَعقَّدة من تفاعالت “برشية-تقنية/ 
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humano-technical” تتحرك يف مسار مستقل عن رغبة من يتابعها أو من ينقلها. إاّل أن ميزة امليديا 

نظره.  تفاصيل معينة تخدم وجهة  يُركِّز عىل  أن  بالصورة والصوت  الحدث  ناقل  أن يف وسع  هنا 

وهذا يُشبه ما ميكن أن يفعله الكاتب يف صحيفة أو املذيع عرب شاشة، لكّن التأثر بناقل الصورة 

والصوت من أرض الحدث يحتفظ بسبق األولوية، ويكون له التأثري األبلغ، ما يعود يف النهاية إىل 

صالح امليديا عىل حساب اإلعالم القديم. وهذا ما دفع باإلعالم القديم إياه إىل محاولة اللحاق 

بالركب، فإذا باملراسلي يرتاكضون مع كامرياتهم إىل مواقع األحداث لنقلها”عىل الهواء مبارشة”، 

أو بعده. إمنا ال تصّح  الحدث  بالنظر إىل قُرب موقع  نادرة  فيه مرّات  النجاح  يتحقق  الذي  األمر 

املراهنة بكل ما يف الجيب عىل هذا. فامليديا الجديدة  ومجاالت اإلعالم واالتصال واملامرسات 

املرتبطة بهام، كلها ظواهر تاريخية بطيئة التشّكل ومتغرية يف اآلن ذاته، وهي أغنى بكثري من أن 

يطمح اإلعالم القديم إىل منافستها.

والواقع أن االهتامم االستثنايئ بالدور الذي تُؤدِّيه امليديا الجديدة يف تداول قضايا الشأن العام 

ومناقشتها والتأثري يف صناعة الرأي، يكاد يكون العالمة األبرز يف ميادين البحوث األكادميية حول 

ده ماكس فيرب  اإلعالم العرصي وعلوم االتصاالت. ذلك أن الفعل االجتامعي، باملعنى الذي حدَّ

)Max Weber(،يكون محكوًما بالوظائف التواصلية التي تتيحها شبكات التواصل االجتامعي 

بالذات. لقد وضعت هذه الوظائف شبكة اإلنرتنت يف مقدمة االهتاممات السوسيولوجية وظهرت 

كأنها الدافع األسايس الذي أدَّى إىل إبراز دور الفرد يف بناء واقعه االيومي ويف إعادة َهيَْكلَِته عىل نحو 

يه عامل النفس االجتامعي كارل ويك )Karl Weick(: دور الفرد الحيوي يف تجسيد الواقع.]]] ما يَُسمِّ

اللغة أواًل...

يالحظ أن مرحلة االنبهار الراهنة بتطور أنظمة االتصال املندمجة ومبا تتيح تحقيقه ملستخدمها، 

التلفزيون  التي عرفها املجتمع البرشي سابقاً غّب ظهور اإلذاعة ثم  هي أشبه ما تكون باملرحلة 

والسينام، وهي املرحلة التي ازداد فيها بشكل قوي دور وسائل اإلعالم يف التوجيه والتأليب، حيث 

ال ومبارش  ساد االعتقاد يف تلك اآلونة أيضاً، ذلك أن وسائل االتصال الجامهريي تتمتع بتأثري فعَّ

]1]- كارل ويك هو أحد أبرز رواد نظرية النُّظم )Theory of Organization(، وتدور أعامله حول كيفية تََشكُّل املعنى يف النظم بصورة 

عامة، فهو يعتب أن التنظيم يََتَشكَّل من التفاعالت.
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عىل رأي الفرد وبالتايل عىل سلوكه. وهو اعتقاد اختزلته نظرية ُعرِفَت بنظرية الرصاصة أو الطلقة 

السحرية،  ومغزاها أن الرسالة اإلعالمية بالغة القوة يف تأثريها وأشبه ما تكون بالطلقة النارية التي 

إذا صّوبت بشكل دقيق فإنها ال تخطئ الهدف مهام كانت دفاعاته.

أدبيات  عىل  بظاللها  تَُخيِّم  واالتصالية  اإلعالمية  بالتقنيات  االنبهار  مرحلة  فإن  أيضاً  واليوم   

تشغيل  يف  واملهارة  الرقمية  الثقافة  من  معقوالً  حّداً  ميتلك  من  وكأّن  ويبدو  واالتصال.  اإلعالم 

الجديدةاملتميّز  امليديا  مجتمع  إىل  ما  بطريقة  ينتسب  واستخدامها،  والتواصل  اإلتصال  أجهزة 

اللغة باعتبارها الفضاء  بالرسعة والتأثري والحرية الشخصية. وكل ذلك ما كان له أن يتم من دون 

التعبريي املناسب لبناء املجتمع التواصيل وبالتايل الفكر التواصيل املتفاعل ضمن سلسلة غري 

متناهية من املهارات والتقانات والثقافات والسلوكيات املتداخلة بشكل يكاد يكون غري منضبط، 

بل وعشوايئ أحياناً، وغري قابل للقياس. ومن العسري إن مل يكن من العبث العمل عىل محارصة هذا 

الفكر أو احتوائه أو تقييده. فهو وليد نظام بالغ التعقيد ومسكون بالفوىض بحيث تستحيل مواجهته 

كام  التنبؤ بحاالته املقبلة.  

وبالنسبة العتبار اللغة فضاء التعبري املثايل فهذا يعود إىل ما تتمتع به من “طواعية”، ما يتيح صناعة 

الوضوح والتشويش يف آن وحسب الرغبة، وإنتاج التوافق واالختالف كذلك، ومامرسة االعرتاف 

واالستبعاد، وتحقيق اإلظهار واإلخفاء، للتفاهم. فاللغة كام قال هايدغر )Heidegger( هي قضية 

الكائن وحقيقته، وهي مسكنه وبيت الوجود عىل حدِّ تعبريه. لذلك يدعو دريدا  )Derrida( “إىل 

نظرة جديدة للغة، يتحول فيها الواقع إىل مجموعة من األقنعة البالغية”. فاللغة حسب تعبريه “هي 

التي تُْنِشئ مفاهيمنا عن العامل، وهي التي تصنع العلم والفلسفة وامليتافيزيقيا.]]]

ولذا فهو يدعو إىل “استعامل حّر للغة بوصفها متوالية ال نهائية من اختالفات املعنى”. 

ويف سياق الحديث عن شبكات التواصل االجتامعي، فاللغة هي الـمجال األسايس والنسيج 

األول للغالف السيميايئ الذي يتحرَّك يف فلكه املجتمع. ومن هنا أهميتها من جهة وخطورة شبكات 

التواصل التي يف وسعها )وهي ال تني تعمل عىل( تحديد منظومة األخالق والقيم املكيِّفة لحياة 

التواصل االجتامعي كمحدد  التقليل من خطورة شبكات  الخطل غري املُجدي  لذا فمن  الناس. 

أسايس لبناء الرأي العام، يف حي أن مستخدمي هذه الشبكات حول العامل يُعّدون باملليارات، 

]1]- عبد الله إبراهيم، سعيد الغامني، عواد عيل، معرفة اآلخر: مدخل إىل املناهج النقدية الحديثة، )املركز الثقايف العريب، 1990(، ص 139.
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وهم عىل تزايد متواصل. وال ينبغي االكتفاء باعتبار هذا التواجد اللجب والحضور الفاعل لشبكات 

التواصل االجتامعي يف حياة الناس، مجرّد حتمية تكنولوجية، بل ينبغي اعتباره حضوراً فاعالً يف 

حركة التغيري االجتامعي، وعامالً حاسامً يف اختياراته، وُمَولِّداً  حقيقياً للفعل االجتامعي والسيايس.

 واتزاب وتويرت وفايسبوك 

ي بـ«الربيع العريب« أواخر العام ]]20، حي لعبت وسائط التواصل  ولنتذكر بواكري حالة ما ُسمِّ

االجتامعي ذلك الدور املركزي بالغ األهمية يف تأليب الناس وتحريك املجتمع واندالع الثورة يف 

تونس )بدايًة(، وسط إرباكات كربى واجهت الحكومات واألجهزة املكلفة بحفظ األمن. االعتقاد 

يُْعرَف  أصبح  ما  سياق  قامت يف  التي  الثورات  أن  يؤكد  كُرُث  ومهتمي  باحثي  أوساط  السائد يف 

غرار  االجتامعي، عىل  التواصل  أدَّته شبكات  الذي  الدور  لوال  لِتَْحُدث  كانت  ما  العريب  بالربيع 

تويرت وفيسبوك، يف تعبئة الرأي العام يف البلدان املعنية. كذلك ميكن استعادة أحداث االنقالب 

حيث  عموماً،  السياسية  الحياة  هزَّ  الذي   ،20[6 يوليو/متوز  خالل  تركيا،  يف  الفاشل  العسكري 

الرئيس  نظام  أَنَْقَذ  الذي  القوي  امليدياتييك  الوسيط  هي  أيضاً  االجتامعي  التواصل  مواقع  كانت 

الرتيك رجب طيب أردوغان من محاولة الجيش االستيالء عىل السلطة، بعدما كان االنقالبيون من 

أردوغان،  بالرئيس  إياها يف سعيهم لإلطاحة  التواصل االجتامعي  جهتهم قد استخدموا شبكات 

النظام الزمام. والحدثان يؤكدان أمرين ال  حي سيطروا عىل الوضع لوقت قصري قبل أن يستعيد 

التواصل االجتامعي يف  الفاعل لوسائط  الدور  تؤكد  العربة من كٍل منهام: األوىل  تفويت  ينبغي 

أو ما شهدته تركيا  العرب  بلدان  العريب يف بعض  بالربيع  َي  تفجري حوادث كبرية من وزن ما ُسمِّ

من محاولة انقالبية. وهذا ما وصل ببعضهم إىل إسباغ توصيف »املعجزة« عىل وسائل التواصل 

رة الثورات«. وهذه هي العربة الثانية. إاّل أن هذا اإلرتقاء بالتوصيف إىل درك  هذه واعتبارها »ُمفجِّ

املبالغة ال مينح املسألة صدقية ثابتة، والسيّام أن إفشال االنقالب الرتيك مثالً تّم عن طريق وسائل 

التواصل االجتامعي ذاتها. ويستند هذا االعتقاد إىل األثر الداليل الذي يَُخلُِّفه االستخدام العمومي 

للميديا االجتامعية، حيث استخدم أردوغان يومها  تطبيق فايس تايم )FaceTime( يف الوقت الذي 

سيطر فيه االنقالبيون عىل القناة الرسمية الرتكية »يت آر يت«، وطلب من األتراك النزول إىل الشارع 

لحامية النظام ومحاسبة الجناة.  فهذا أكّد محدودية قدرات شبكات التواصل االجتامعي، وامليديا 

الجامهريية بشكل عام، يف مجال الحسم املطلق عندما يتعلق األمر بالقضايا االجتامعية والسياسية 
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الكربى، وقضايا الرأي العام. وهذا ما سبقت اإلشارة إليه بطريقة مختلفة، من خالل اإلضاءة عىل 

النسيج السوسيولوجي الدقيق واملعّقد الذي تجري األحداث والثورات واالنقالبات عىل أساسه. 

االجتامعي،  التواصل  شبكات  وليد  كان  االهتامم  اجتذب  الذي  الحدث  بأن  االنطباع  ساد  ولنئ 

فاألحرى مالحظة أن وسائل التواصل تلك كانت مل تكن غري الشاشة التي بالحدث إىل الظهور 

ليست  الجديدة  فامليديا  الحدث.  تكون هي صانعة  أن  وأضاءت عىل خفاياه وجوانبه، من دون 

هي الجهة التي تصنع األحداث، بل القوة التي تعمل عىل دفع األحداث إىل الظهور مستفيدة من 

فعاليتها التقنية والفنية ومن فائق رسعة بثّها للمعلومات وتبادلها. وألن امليديا هي املرسح الذي 

تتوافر عىل خشبته أشكال الحدث وخواصه وأركانه، كام هي جارية عىل أرض الواقع، ويف وقت 

حدوثها بالذات أو بعده بقليل، بفضل التكنولوجيا وأدواتها التواصلية، فهي تظهر مبنزلة املفّجر 

وتوزيعه  الحدث  نقل  وسيلة  إن  حيث  مغلوط،  افرتاض  عىل  يقوم  وهم  وهو  للحدث،  والصانع 

ليست أبداً ُمسبب هذا الحدث وعلّة وجوده.  وفشل االنقالب عىل الرتيك أردوغان مل يكن حقيقة 

له  بُنية عسكرية وشعبية موالية  تايم )FaceTime(، بل يف توفّر  يف مجرّد استخدامه تطبيق فايس 

تحرّكت لتلبية نداءاته. 

االجتامعي  التواصل  شبكات  عمل  لطبيعة  املناسب  الفهم  يف  هنا  الواقعية  الحقيقة  تكمن 

لنظرية  بالفهم األفضل  ترتبط  ذاته. وهذه بدورها  الحدث االجتامعي  يتحقَّق يف حدوده  كوسط 

تنظر  والتي  املايض،  القرن  ستينات  مطلع  برزت  التي  الفيزيائية   )Chaos Theory( الفوىض 

تؤّديه شبكات  الذي  للدور  يتيح فهاًم أشمل وأفضل  الالخطيّة]]] مبا  الديناميكية  النظم  إىل فهم 

التواصل االجتامعي يف تكوين الرأي العام، خارج أطر النظريات الكالسيكية للعلوم االجتامعية 

التي كانت شائعة. 

والحقيقة أن اعتامد نظرية الفوىض، بعد إفراغها من خصائصها الرياضية والفيزيائية، له الدور 

األبرز  يف تفسري املشكالت االجتامعية املتصلة باإلعالم الجديد عموًما، وال سيّام يف موضوع 

يحمل  خطي،  ال  دينامي  اجتامعي  نظام  ضمن  يحدث  الذي  االجتامعي  السلوك  حالة  دراسة 

]1]- مصطلح النظام الالخطي هو الذي يكون ناتجه غري متناسب مبارشة مع مدخالته، )بينام يحقق النظام الخطي تلك الرشوط(. ومبعنى 

آخر، فإن النظام الالخطي هو أية مشكلة يكون فيها املتغري )املتغريات( املفرتض حلها ل ميكن كتابتها كـرتكيبة خطية ملكونات مستقلة. 

وتقع املشكالت الالخطية يف دائرة اهتامم املهندسني والفيزيائيني والرياضيني نظًرا ألن معظم األنظمة الفيزيائية هي أنظمة لخطية متأصلة 

يف الطبيعة )ويكيبيديا(.
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خصائص األنظمة الدينامية الالخطية التي تسكنها الفوىض باملعنى الفيزيايئ للكلمة. فمجتمعات 

اليوم تتفاعل يف عامل مضطرب ومشحون بالتقلُّبات الرسيعة والفجائية بحيث ميكن لظاهرة فردية 

أن تتحّول إىل ظاهرة عامة، كام ميكن أن تتحّول الظاهرة املحلية إىل ظاهرة دولية. ومن هنا ميكن 

تحقيق الفهم الحقيقي ملورفولوجيا الفعل االجتامعي. فهذا الفعل يبقى عىل الدوام وليد سلسلة 

من العوامل املختلفة وغري املتجانسة. كذلك فهو يكون رهن دراسة الشبكات الرئيسة والفرعية 

التي كان تََشكَّل أساساً ضمن حدودها. 

-49 مصطفى السيد، عبد الحميد، الحيدري، عبد الله الزين، مصفوفة املصطلحات واملفاهيم 

يف مقدمة ابن خلدون، )كلية اآلداب جامعة البحرين، 2006(.

اإلعالم ومقبض اإلثبات واإلبطال

الواقع أن اإلعالم العمومي مل يعمل بوصفه سلطة رابعة يف األنظمة الشمولية، وال سياّم العربية 

باالتجاه  وتَُحرِّكُه  الدولة  ِسُكه  متُْ واإلبطال  اإلثبات  مقبض  ألن  الخصوص]]]،  وجه  عىل  منها 

املناسب ملصلحتها واستمراريتها، فتُثبت ما يوافقها وتُبطل ما يُلحق بها الرضر.

ومفهوم اإلثبات واإلبطال يعني ببساطة اإلمكانية التي تحتكرها سلطة الدولة )والسيّام( العربية 

يف “ُإثبات” الخرب الذي تريد وإبطال الذي ال تريده، عىل اعتبار أن )الدولة( هي صاحبة اإلعالم 

وبالتايل صاحبة املقياس.

فكرية- سياسية-ثقافية  تقتضيها سياقات  ميدياتيكية  لعبة  واإلثبات واإلبطال يف هذا املضامر 

اليوم وكأنها هي  الجامهريية  اتجاهاته. ولقد أصبحت امليديا  العام والتحكم يف  الرأي  لرتويض 

الشبكة التي متنح الحدث أسباب الظهور واالنتشار عىل أوسع مدى. وهذا يعود بنا إىل الحديث 

ت من  التي غريَّ الكلمة، مع ظهور اإلذاعات املسموعة  القرن العرشين عن قوة  القوي يف مطلع 

أساليب التأثري يف الرأي العام بشكل كبري إىل حدِّ اعتبار اإلذاعة الفاعل الرئيس يف كل التغريات 

االجتامعية  يف تلك املرحلة الزمنية]2].

[1[-  Hidri، Abdallah، The Fifth Estate: Media and Ethics، Journal of Arab & Muslim Media Research، 

)Volume 5، Issue 1، November 2012(.

[2[- Jean-Tudesq، André، La Radio en Afrique noire، )Ed. A. Pedone، 1983(.
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ومل يلبث عنرص القّوة الوازنة أن انتقل من الكلمة املسموعة )اإلذاعة( إىل الصورة )التلفزيون 

القرن  الثاين من  النصف  التعبريية. وخالل  وقّوتها  الصورة  الحديث عن سلطان  والسينام(، وكرث 

املنرصم راحت تتدفق األدبيات املغالية يف متجيد دور الصورة ومكانتها وأهميتها يف صوغ التعبري 

وتثقيل الخرب ومنحه عنرص الصدقية واإلثبات. وراج الحديث عىل مديات واسعة عن دور الصورة 

يف بناء الرأي العام. لكن ما اتضح فيام بعد هو أن امليديا الجديدة حازت قصب السبق يف هذا 

بالغتها  من  تنبع  ال  البرصية،  السمعية  الجامهريية  امليديا  تأثري  قوة  أن  ذكره  ينبغي  املضامر.وما 

بوصفها وسائط إعالمية، إمنا من احتوائها جدلية اإلثبات واإلبطال، واإلظهار واإلخفاء. وتاريخ 

وسائل اإلعالم حافل مبامرسة هذه الثنائيات التي الحت مبنزلة الرشوط التي ال بّد منها لتحقيق 

الضبط االجتامعي واالنتصار امليداين. ويتبّي باستمرار أن فعَل اإلثبات واإلبطال جدير بالفوز يف 

تسويق الواقع ومنحه مقّومات اإلقناع، وبخاصة مع تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

اللاّمح إبن خلدون

البحوث  القائم عىل  التبسيطي  التفكري  اإلعالمية منوذج  الدراسات  تتخطَّى  أن  الرضوري  من 

تجيب  ال  بائسة  وبراهي  ُمسبقاً  ُمربمجة  استنتاجات  تَْسُكُنها  التي  الجمهور  ودراسات  الوصفية 

ي لفهم املشكل اإلعالمي واالتصايل بذهن  عىل أسئلة املجتمع. عىل الدارس والباحث التَّصدِّ

مفتوح عىل حقول معرفية مختلفة تتيح تثبيت أسس منهجية وإبستمولوجية جديدة لعلوم اإلعالم 

إىل  كامنة  طاقة  من  وتحوَّلها  املعلومات  تحرك  لكيفيات  املتكامل  الفهم  أن  ذلك  واالتصال. 

ومبادئ  الديناميكية  والفيزياء  الحركية  الطاقة  مبادئ  يتطلّب تسخري  إمنا  املجتمع،  فاعلة يف  قوة 

الديناميات الحرارية. فاملعلومات يف حد ذاتها يف املجتمع هي أشبه ما تكون بالطاقة الحرارية يف 

الجسم البرشي الحّي، ترسي يف مفاصل املجتمع كام الحرارة يف الجسم. ووصف شبكة اإلنرتنت 

بالشبكة العنكبوتية يأخذ من هذه الزاوية معناه الحقيقي األصفى: فكام أن اصطدام الفراشة العابرة 

بالفريسة،  الحرشة(  لإلمساك  )وهو  فيُسارع  ناسجها مبا جرى  يُشعر  املنصوبة  العنكبوت  لشبكة 

ويحثّهم  الشبكة  الذين عىل  من  هائلة  أعداداً  »يُنذر«  اإلنرتنت  الخرب عىل شبكة  نرش  فإن  كذلك 

عىل اإلرساع يف االطالع عىل ما حدث. وبذلك متَثِّل الشبكة اإلتصالية العنكبوتية اليوم منوذًجا 

تكنوثقافيًّا )Techno-cultural( لنظام دينامي مامثل لألنظمة الدينامية يف الفيزياء النظرية.

هذا القدر املرتفع من التالقي بي العديد من الحقول املعرفية يف سبيل تفكيك جدلية األدوات 
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إلشكالية  ثابت  فهم  سبيل  يف  تدفعنا،  واالتصال،  اإلعالم  علوم  يف  املعتمدة  والنظرية  الفكرية 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية فحسب، بل كذلك عىل   الجديدة، إىل االنفتاح، ليس عىل  امليديا 

حقول العلوم الفيزيائية، النظرية والكمية، ليتسنَّى االشتغال بها يف علوم اإلعالم واالتصال.

من جهة مقابلة فإن التعبريات الفردية الجديدة التي تحتضنها فضاءات امليديا الجديدة،  تحيلنا 

الثورة  أبرز إشكاليات العرص، يف ظل  الهوية يف حد ذاتها، وهي من  عىل إعادة صياغة إشكالية 

املضطرمة جرّاء وسائل اإلعالم الجامهريية التي باتت بي أيدي أفراد اجتامعيي من خارج دوائر 

»القلّة الواصلة«، هذه الثورة التي تعمل يف آن عىل تحطيم »طواطم« اإلعالم التقليدي من جهة، 

وإعادة تشكيل املجتمع ممن جهة أخرى. 

وموضوع التغيري االجتامعي عرب امليديا الجديدة سبق أن أشار له ابن خلدون بطريقته  اللاّمحة 

القبيل، وكذلك يف سياق  لطبيعة تطور املجتمع  الفاعلة يف تفسريه  الشبكة  أشار إىل فكرة  حي 

حديثه عن مغالط املؤرخي وإهاملهم قواعَد التمحيص يف الخرب الروايئ]]]. 

ولنقرأ مام تركه لنا ذلك العبقري الكبري ابن خلدون:«... إن صاحب هذا الفن )فن التاريخ(، 

واألعصار يف  والبقاع  األمم  واختالف  املوجودات،  وطبائع  السياسة،  بقواعد  »الِعلم  إىل  يحتاج 

السري واألخالق والعوائد والنحل واملذاهب وسائر األحوال واإلحاطة بالحارض من ذلك، ومامثلة 

ما بينه وبي الغائب من الوفاق أو بون بينهام من الخالف، وتعليل املتفق منها واملُختَلِف والقيام 

عىل أصول الدول واملِلل ومبادئ ظهورها، وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القامئي بها 

وأخبارهم، حتى يكون مستوعبًا ألسباب كل حادث«]2]. 

وهذا كلّه يكاد يكون توصيفاً عرصياً ملا ينبغي عىل العامل يف إطار امليديا الجديدة إتقانه لتأدية 

مهاممه كام ينبغي.

أخالقيات امليديا

كل  لدى  مليارات مستخدم،  أربعة  بحواىل  العامل  اإلنرتنت حول  ُمستخدمي  اليوم عدد  يُقّدر 

أن  وتحليالت وتقارير، وكذلك  وأحداثاً  وأفكاراً  أخباراً  وينتقد وينرش  أن يكتب  الفرصة يف  منهم 

]1]- ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، )دار األرقم بن أيب األرقم(، يف فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه واإلملاع ملا يعرض للمؤرِّخني من 

املغالط واألوهام وذكر يشء من أسبابها، ص 59.

]2]- املصدر السابق.
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أمام شاشة  وهو جالس مبفرده  ذلك  وكل  يشاء...  بالصورة كام  يتالعب  أن  وأيضاً  وينرش  يُصوِّر 

الحديث عن  )العاملي...(  الوضع  هذا  هنا ويف  يجوز  فهل  رقيب.  صغرية حيث ال حسيب وال 

أخالق مهنية يف هذا النمط من اإلعالم الذي تجتمع فيه شتّى العلوم والتقنيات واألمناط الفكرية 

مع كل ما ميكن من الحوافز والضوابط وعوامل التفلّت واالستهداف...؟

القيم واملعايري  التي تعني: مجموعة  بيئة كهذه تطبيق األخالقيات املهنية  هل ميكن حقا يف 

املعايري  للتمييز بي ما هو جيّد وما هو سيئ، وما هو مقبول أو غري مقبول، والتي تعني إعالمياً 

السلوك  الصواب والخطأ يف  أثناء عمله مدركا  الصحايف يف  بها  يلتزم  التي  األخالقية والضوابط 

املهني؟

برحت  ما  االنرتنت،  خدمات  انتشار  قبل  وضعت  التي  االعالمية  األخالقية  املواثيق  هل 

صالحة لليوم، مثل الرتكيز عىل النزاهة يف العمل الصحايف، ودقة املعلومات واألمانة والصدقية 

واملوضوعية يف نقلها وعرضها...؟

الجواب األسهل، ورمبا األصوب أيضاً من منظار مهني هو بالقول إن الصحايف يبقى صحافياً، 

سواء عمل يف جريدة أو إذاعة أو عىل موقع إلكرتوين. وهو من هذه الزاوية سوف يلتزم دامئاً مبا 

يقتضيه منه عمله، من دون أن تُغريه وسائط اإلعالم الجديد وتقنيات امليديا املُبهرة عىل االستفادة 

من هذه الخصائص لتمرير رسالة أخرى تجانب الحقيقة يف سياق عمله. 

رمبا كان هذا النمط من األجوبة ال يحظى بأّي شعبية، وال ميتلك ما يكفي من عنارص اإلثبات. 

إاّل أن الصحايف، أيضاً، يبقى إنساناً. ولعل املشكلة الكربى تكمن يف هذا »التفصيل«.
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