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مقدمة
يشهد العالم تطوراً هائالً في تقنيات المعلومات واالتصاالت ،والتي ساهمت
بفعالية في جعله أكثر اتصاالً وترابطاً .كما عززت بتنوعها وإمكاناتها الكبيرة
عملية التواصل وتبادل المعرفة بين شعوب العالم .ومع انتشار الثورة الرقمية
عالميا ً وظهور وسائل اإلعالم الجديد  New Mediaأصبح بإمكان البشر
التواصل مع بعضهم البعض في اللحظة نفسها ،رغم اختالف القارات وبعد
المسافات.
ويشير اإلعالم الجديد إلى استخدام اإلنترنت ،وتقنيات المعلومات واالتصاالت
في تصميم وإنتاج ونشر المادة اإلعالمية ،ويعد دخول االنترنت وتقنياته
المتطورة نقلة نوعية في مجال اإلعالم ،حيث سهل لألفراد صناعة المحتوى
اإلعالمي الخاص بهم ،ومشاركته ،ونشره على نطاق واسع .ومكنهم كذلك من
إبداء آرائهم والتعبير عنها بحرية وبوسائل مختلفة عبر زيادة مساحة التفاعل
والحوار بين منشئ المحتوى والمتلقي.
وتعد وسائل اإلعالم الجديد شاهداً حيا ً على قدرة التكنولوجيا الحديثة على تغيير
طريقة التواصل بين األفراد والشعوب حول العالم ،حيث ساهمت في فتح قنوات
التواصل والحوار مع المجتمعات والثقافات األخرى ،وتمكين األفراد المتنوعين
ثقافيا ً من التواصل مع بعضهم البعض بشكل حضاري ومنفتح ،بعيداً عن التوتر
والنزاعات واالختالفات الحضارية والثقافية ،مما يسهم في تغيير االنطباعات
عن الثقافات األخرى ،وتحقيق السالم العالمي والتعايش اإلنساني.
ويعرّ ف التواصل الحضاري بأنه «سلوك حضاري معزز للتعاون الدولي على
المستويين الرسمي والشعبي ،وذلك عن طريق اللقاءات والحوارات وقنوات
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التواصل المعرفية والعلمية والثقافية الداعمة للسالم العالمي» (سالم للتواصل
الحضاري .)2021 ،ويعد التواصل الحضاري وسيلة الستيعاب منجزات
اآلخرين ،والتعرف على ثرواتهم المعرفية وإمكاناتهم الثقافية ،وبدونه تتحول
االختالفات الثقافية إلى بؤر للتوتر والصراع .وال بد أن ندرك في هذا الصدد أن
التواصل الحضاري ال يستهدف الوصول إلى حالة من المطابقة بين الثقافات،
وإنما يستهدف بالدرجة األولــى الحوار واستيعاب اآلخــر والتعرف على
مختلف الثقافات بما تحتويه من قيم إنسانية وحضارية .فالتواصل الحضاري
هو تبادل للثقافات الرئيسة أو فروعها وأنساقها ،واالتصال ببعضها البعض
تحاوراً وتعارفا ً وتالقحا ً (شني .)2018 ،ويشمل مصطلح التواصل الحضاري
عدداً من المفاهيم والممارسات الداعمة للتقارب والتواصل العلمي ،والفكري،
والثقافي بين الشعوب كالحوار الحضاري ،والحوار بين األديــان ،وحوار
الثقافات ،والمواطنة العالمية ،والقيم اإلنسانية المشتركة ،وتجسير التواصل
الثقافي بين الشعوب ،والتعايش ،والوئام اإلنساني ،وغيرها .ويلعب اإلعالم
الجديد بما يملكه من إمكانات دوراً محوريا ً في تعزيز هذه المفاهيم ،وصقل
الوعي حولها ،حيث تعتبر وسائل اإلعالم الجديد قنوات أساسية للمعلومات
والمعرفة ،وعنصراً أساسيا ً في إنتاج المعرفة ،ونشرها ،بما تقدمه لألفراد من
حقائق وتجارب وخبرات جديدة تتجاوز نطاق تجاربهم الخاصة .كما تساهم
وسائل اإلعالم الجديد في تعزيز هذه المفاهيم والممارسات بما تملكه من سرعة
وانتشار واسع ،تمكنها من تجديد البناء الحضاري للعالم أجمع ،وتمنحها القدرة
على تقريب الحضارات وتعزيز مفاهيم التواصل بينها ،كما تساهم في تهيئة
الساحات الرقمية لاللتقاء الحضاري والثقافي مع اآلخر المختلف ،ومد جسور
التواصل والحوار والتعاون المشترك معه.
وقد تناولت عدة مؤتمرات دور اإلعالم في غرس قيم التعاون والتفاهم والتواصل
بين الديانات والحضارات المختلفة ،وجاء في توصياتها أهمية إجراء البحوث
والدراسات حول ذلك ،ومنها مؤتمر رابطة العالم اإلسالمي «التواصل الحضاري
بين الواليات المتحدة األمريكية والعالم اإلسالمي» والذي قدم عدة توصيات
منها أهمية إشاعة ثقافة التعايش والتواصل في المجتمعات وتشجيع البحوث
والدراسات التي تؤصل لمبدأ التواصل الفاعل وتبرز أهميته ،إضافة إلى توجيه
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وسائل اإلعالم إلى اإلسهام في نشر ثقافة السالم والتفاهم والتحلي بالمصداقية
والموضوعية وعدم الترويج لثقافة العنف والكراهية ،والتوقف عن انتاج مواد
إعالمية تؤجج الصراعات الدينية والطائفية (رابطة العالم اإلسالمي.)2017،
كما تناول مؤتمر «اإلعالم ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار» الذي ّ
نظمته
الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم دور اإلعالم في تعزيز حوار الحضارات،
وتعزيز حوار األديان ،وصناعة الرأي العام ،ومواجهة اإلرهاب (وكالة األنباء
السعودية .)2017 ،وأوصى مؤتمر المعهد العالمي للفكر اإلسالمي «اإلعالم
المعاصر في الرؤية الحضارية» بأهمية اإلفادة من البحث العلمي في مجال
اإلعالم الحضاري (عكاشة ،)2014،واستجابة لتلك التوصيات ،وألهمية هذا
الموضوع جاء هذا البحث للكشف عن دور وسائل اإلعالم الجديد في تعزيز
مفاهيم التواصل الحضاري ،والذي يشكل ثورة حقيقية اجتاحت العالم وغيرت
مفاهيم التواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة ،مع توضيح قدرة هذه
الوسائل الجماهيرية على مد جسور التقارب بين المجتمعات والثقافات المختلفة،
و الكشف عن كيفية استخدامها كأدوات للتثقيف وتشكيل الوعي ،وبناء القدرات
الخاصة بالتواصل الحضاري .إضافة إلى توضيح أهميتها كأدوات لتفكيك الصور
النمطية عن الحضارات األخرى وترسيخ قيم التسامح والتعايش معها ،وتسليط
الضوء كذلك على دورها الجوهري في تعزيز الحوار الثقافي بين الحضارات.
واعتمد البحث على المنهج الوصفي ،حيث تمت عملية جمع البيانات والمعلومات
عن طريق الرجوع إلى المراجع العلمية ،واألدبيات ،والدراسات المختصة،
ونتائج األبحاث في هذا المجال ،ومراجعة اإلحصاءات والمنشورات العلمية
الصادرة عن المنظمات والجهات البحثية واإلعالمية ذات العالقة.
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مفهوم اإلعالم الجديد
اإلعالم في اللغة مصدر الفعل أعلم ،وتدل كلمة اإلعالم في اللغة على التبليغ،
وذكر ابن منظور ( )1993أن البالغَ :ما يُتبلَّغ به و ُي َتوصَّل إِلى الشيء المطلوب.
وال َبالغ :ما بلغك .واإلِبالغ هو اإلِيصال .ويقال استعلم لي خبر فالن وأعلِمْ نِيه
حتى أعلمه ،واسْ َتعْ َل َمني الخبر فأعلمته إياه.
أما التعريف االصطالحي فلم يتفق الباحثون على تعريف محدد لإلعـالم،
وتلـك مـن سـمات المفــاهيم ذات العالقــة بــالعلوم اإلنســانية بشــكل عــام،
ومن أشهر تعريفاته أنه تزويـد الجماهـير بـأكبر قـدر ممكـن مـن المعلومــات
الصــحيحة ،أو الحقــائق الواضــحة ،التــي يمكــن التثبــت مــن صحتها،
أو دقتها ،بالنسبة للمصدر الذي تنبع منه ،أو تنسب إليه ،أو هو تزويد الناس
باألخبار الصحيحة ،والمعلومات الدقيقة ،والحقـائق الثابتـة ،التي تسـاعدهم
عـلى تكـوين رأي صـائب في واقعـة أو مشـكلة ،ويعبر تعبيراً موضوعيا ً
عن عقلية الجماهير ،واتجاهاتهم ،وميولهم  .ويقدم «أوتوجروت» األلماني
تعريفا ً لإلعالم بأنه :التعبـير الموضـوعي لعقلية الجماهير ،ولروحها،
وميولها ،واتجاهاتها في الوقت نفسه .ومن المهم اإلشارة إلى أن اإلعالم نوع
مـن أنـواع النشـاط االتصـالي؛ فالعالقة بينهما عالقة الجزء بالكل ،فقد بدأ
االتصـال مـع بدايـة ظهـور الحياة اإلنسانية ،وإن اختلف في مراحله الزمنية،
أما اإلعالم فهو يشـير إلى ذلك النشاط اإلنساني الذي يهدف إلى تنوير الرأي
العام عبر وسـائل اإلعـالم باختالف أنواعها ،وهو مصطلح حديث نسبيا ً عن
مصطلح االتصال ،حيث شاع مع شيوع وبروز وسائل اإلعالم الجماهيرية
(أمين.)2015 ،
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وقد جاءت الترجمة الحرفية لمفهوم وسائل اإلعالم الجديـد مـن اللغـة االنجليزيـة
( ،)New mediaفكلمــة ( )mediaتقابلهــا في العربيــة وســائل إعــالم.
وعلى وفـق هـذا حـين نقـول ( )New Mediaنعني بها وسائل اإلعالم الجديد
(الدعمي .)2017 ،ويواجه الباحثون بشكل عام صعوبة يجب االعتراف بها
عند محاولة تعريف اإلعالم الجديد ،فعلى الرغم من ثرائه التقني ،وأهميته
السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،مازال تنظيره تائها ً بين علوم اإلنسانيات،
ونظريات المعلومات واالتصاالت (صبطي .)2018 ،فهناك تباين بين الباحثين
في تحديد هويته ،وقـدمت له تعريفات متعددة تنسـجم مـع رؤيـتهم وفهمهـم لـه،
فضـالً عـن البيئـة التـي ينتمـون إليها.
ويشير مصطلح اإلعالم الجديد إلى الحالة الجديدة والمعقدة من اإلعالم الذي
يكون فيه للجمهور واألفراد قدر كبـير مـن التفاعـل واإلنتـاج بعدما صـارت
وسـائل اإلعـالم التقليديـة أسـيرة االتجـاه الواحـد أو الـنمط الواحد ،سواء كان
هذا االتجاه مواليا ً للحكومة أو النظـام ،أو كـان مؤيـداً ألصحاب رؤوس األموال
التي تتحكم في إدارة هذه المؤسسات .ويتحفظ الكثير من الباحثين على مصطلح
اإلعــام الجديد ويقدمون بديالً عنه ،كمصطلح اإلعــام الشبكي ،اإلعالم
اإللكتروني ،إعالم المواطن ،إعالم المجتمع ،شـبكات التواصــل االجتماعــي،
اإلعــالم الشــعبي ،اإلعــالم البــديل ،صــحافة األنــا ،صحافة الهواة،
صحافة المصـدر المفتـوح ،قنـوات الهـواة ..إلى غيرهـا مـن المصطلحات
التي تحتاج إلى المزيد من التدقيق والتمحـيص؛ للتعـرف عـلى مدلوالتها،
وعلى التقاطعات والقواسم المشتركة فيما بينها ،ومدى دقتها في الداللة على
ذلـك الـنمط مـن اإلعـالم الــذي يصـل إلى الجمهـور عـبر شـبكة اإلنترنــت،
وينتجــه الجمهــور ،ويتفاعــل معــه ومــع مشــاهديه ومتابعيــه عــبر شــبكة
المعلومات الدولية (أمين.)2015 ،
وبنا ًء على ما سبق وبمراجعة األدبيات في هذا المجال تعرِّ ف الباحثة اإلعالم
الجديد بأنه :استخدام اإلنترنت ،وتقنيات المعلومات واالتصاالت في تصميم
وإنتاج ونشر المادة اإلعالمية .فعلى الرغم من تعدد مصطلحات ورؤى
الباحثين حول هذا النوع من اإلعالم إال أنهم يتفقون على أن دخول اإلنترنت
وتقنية المعلومات واالتصاالت هو العامل األساسي في التحول من الصورة
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التقليدية لإلعالم إلى هذا النمط الجديد من اإلعالم التفاعلي العابر للحدود
واللغات والثقافات.
وقد ساهم اإلعالم الجديد بتعدد أدواته الرقمية ،ووسائله المتجددة في كسر
الحواجز الجغرافية ،والثقافية ،والسياسية ،وفتح األبواب أمام المجتمعات
والثقافات المختلفة لتقديم نفسها للعالم ،وللتواصل الحضاري فيما بينها ،وسيتم
تناول مزايا اإلعالم الجديد ،واألدوار المهمة التي يضطلع بها في هذا المجال
في ثنايا هذا البحث.
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مزايا اإلعالم الجديد مقارنة باإلعالم التقليدي
هناك خصائص مميزة لوسائل اإلعالم الجديد تفصلها عن وسائل اإلعالم
القديمة ومنها:
 .1كل مستهلك هو منتج :هذه هي السمة المركزية الكامنة المشتركة بين جميع
وسـائل اإلعـالم الجديد؛ فيمكن ألي شخص قارئ للمدونات  -على سبيل
المثال  -أن يبـدأ الـنشر بنفسه ،من خالل إنشاء مدونـة بشكل فوري تقريباً،
وتسمح له هذه المدونة بكتابة وتعـديل وإزالـة أي منشـور ،وأن يقرر ما إذا
كان سيسمح بالتعليقات أم ال؛ ولذا فإن المدوِّ ن لديه كل صالحيات الناشر
التقليدي على مدونته( .ليفنسون)2015،
 .2التنافسية والتحفيز المتبادل :إن وسـائل اإلعالم عموما ً والسيما الجديد
منها ال تتنافس فقط مع بعضها البعض ،ولكن تعمل أيضا ً لمصـلحة بعضها
البعض .على سبيل المثال نجد المنشور على مدونة ما يتضمن فيديو
يوتيوب يمكن إرساله تلقائيا ً إلى تويتر ،والذي ينـتج رسالة من سطر واحد
بعنوان المدونة ،والسطر األول ،ووصـلة ،والتـي بـدورها يمكـن تعيينهـا
لتظهـر في الفيسبوك  Facebookولينكيد ان  ،LinkedInوعـبر
تطبيقـات خاصـة عـلى مـدونات أخـرى .كـل واحـدة مـن وسائل اإلعالم
الجديدة تدعم األخريات ،حتى في الوقت الذي تتنافس فيه معها على جذب
اهتمامنا( .ليفنسون)2015،
 .3التفاعلية :حيث يتبادل القائم باالتصال والمتلقي األدوار ،وتكون ممارسة
االتصـال ثنائية االتجاه وتبادلية ،وليست في اتجاه أحادي ،بل يكـون
هنـاك حـوار بـين الطرفين .وتعد هذه السمة من أهم السمات التي تميـز
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شـبكة اإلنترنـت بشـكل عــام .وتمثل التفاعلية جــوهر فكــرة مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،واإلعــالم الجديــد بتطبيقاته المتعددة ،حيث تمثل
الحسابات الناجحة في فيس بـوك ،أو تـويتر ،أو إنستغرام عــلى ســبيل
المثــال أكثرهــا تفــاعالً مــع األصــدقاء والمتــابعين ،وأثراهــا نقاشــا ً
وأكثرهــا تعليقــاً ،فمنــاط نجاحهــا التفاعــل مــع اآلخــرين ،إعجابــا ً
وتعليقــاً ،ومشــاركة ،واشــتراكا ً في مجموعــات ذات اهتمامــات متقاربة
أو متشابهة (أمين.)2015،
 .4الجمع بين صفتي التزامنية والال تزامنية :والتزامنية تعنـي أن الجمهـور
يتعـرض للوسـيلة اإلعالميـة وقـت البـث أو اإلذاعة ،كما هو الحـال في
الراديـو والتليفزيـون بحيـث إنـه إن لم يشـاهد المتلقي البرنامج في نفس
توقيت عرضه فلن يتمكن مـن مشـاهدته ،وهـذا مما غيّره اإلنترنت،
واإلعالم الجديد؛ فأي مادة يمكن إعادة مشاهدتها في موقع يوتيوب أو غيره
من المواقع في التوقيـت الـذي يتناسـب مـع المتلقـي ،ال التوقيت الذي تقوم
الوسيلة اإلعالمية بفرضه على جماهيرها ،وهـو نفسـه مفهــوم الال تزامنية
(أمين.)2015،
 .5السرعة والمرونة :من أهم ما يميز اإلعالم الجديد بالقيـاس إلى وسـائل
اإلعـالم التقليديـة السرعة التي تتسم بها عملية التبادل اإلعالمي بين كل
والمسـتقبل .والسرعة بالنسبة لـ (المرسل المستقبل) تعنـي أن
من المرسِ ل
ِ
التـدوين أو إرفـاق الصور والفيديوهات ال تتطلب ظرفا ً زمنيـا ً ممتـداً ،كـما
هـو الحال في الوسائل التقليدية (أمين .)2015،كما يمكن لمستخدم وسائل
اإلعالم الجديد الوصول إلى كثير من مصادر المعلومات بكل سهولة ويسر،
وإتاحة هذه المصادر للمستخدم بشكل مرن؛ مما يزيد من قدرته في الحصول
على المعلومات المختلفة ،والمفاضلة بينها ،واختيار المناسب منها (شقرة،
.)2014
 .6العالمية أو الكونية :حيث إن أهم ما يميـز اإلعـالم الجديـد ،واإلنترنـت
بشـكل عـام أنهـا استطاعت كسر الحواجز الجغرافيـة ،والسياسـية ،حيـث
يصـل أي مـدوِّ ن أو مستخدم بالمحتوى الذي يقوم بنشره إلى كل بقعة
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في العالم ،وهو ما ساهم في خلق حالـة عالميـة مـن االهـتمام المشـترك؛
فالصور ،أو األفـالم المتعلقــة باألحــداث السياســية ،واالقتصــادية،
والرياضــية يتشــارك في إرفاقها واإلعجاب بها ،والتعليق عليها
المستخدمون من كل الثقافات ،وهـو ما يساهم في تشكيل مالمح القريـة
الصـغيرة التـي تنبـأ بهـا عـالم االتصـال الكندي الشهير مارشال ماكلوهان
في القرن العشرين (أمين.)2015،
 .7التوفر والتحديث المستمر :تبقي وسائل اإلعالم الجديد المستخدم على
معرفة مستمرة بالواقع في جميع أنحاء العالم حيث وفر بقدرته على البث
المستمر وتحديث ما ينشر من أخبار ومعلومات أوالً بأول إمكانية بقاء
المتابع في صورة الواقع اآلني ،ولم يعد المتابع مضطراً إلى انتظار
مواعيد نشرات األخبار ،أو انتظار صدور الجريدة لمعرفة ما يدور في
العالم (شقرة.)2014 ،
 .8اتساع نطاق الحرية :أتاح اإلنترنـت للمسـتخدمين فضـا ًء حـراً يـدوّ نون
فيـه مـا يشاءون من األفكار واآلراء والمعتقدات ،كما أتاحت مواقع
االنترنت لألقليـات ،والمهمشين فرصا ً هائلة للتعريف بقضاياهم ،وإقناع
الجماهير بعدالتها (أمين ،)2015 ،وبعد أن كانت وسائل اإلعالم التقليدية
من صحافة ،وإذاعة ،وتلفزيون ،وكتب عُرضة لتدخل السلطات الرسمية
في الدول بالسماح أو المنع ،جاء اإلعالم الجديد بوسائله المتعددة ،وقدرته
على اختراق الحدود الزمانية والمكانية ليعطي حرية أوسع بكثير في
تناول القضايا الداخلية والخارجية التي تهم المواطن ،وأصبح بذلك مطلعا ً
على الكثير من األمور التي كانت مبهمة وغامضة ومحرم عليهم معرفتها
(شقرة.)2014 ،
 .9انخفاض التكلفة :يتعلق انخفاض التكلفة في مجـال اإلعـالم الجديـد
بانخفاض تكلفة التصفح ،خاصة بعد انخفاض تكلفة الـدخول إلى شبكة
اإلنترنت في غالبية الدول ،وإتاحته مجانا ً في بعض األماكن عبر تقنيـة
الواي فاي  ،WIFIكذلك انخفـاض تكلفـة إنتــاج المحتـوى في اإلعــالم
الجديـد ،فــاألمر ال يستلزم سوى هاتف نقال ،أو حاسب لـوحي ،أو
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جهـاز حاسـوب محمـول مزود بـ (الويب كام) ،أو أي حاسوب إلنتاج
النصـوص ،والصـور ،وملفـات الفيديو الجاهزة لإلرفاق ،وإنشاء حساب،
أو قناة خاصة على بعض المواقع ،وليس كما كان في السابق لمن يرغب
في إنشاء قناة تليفزيونية على سبيل المثال فإنه بحاجة إلى مبنى ضخم،
وعدد كبير من الموظفين واإلعالميين (أمين.)2015 ،
وهناك مزايا أخرى لإلعالم الجديد قد ال يتسع المجال لذكرها ،وجميعها توضح
اإلمكانات الكبيرة لإلعالم الجديد في التأثير على كل مجاالت الحياة ،وقدرته
على القيام بأدوار عدة في اختراق حدود الزمان والمكان ،وفتح مجاالت جديدة
للتواصل بين األفراد عبر فضاء عالمي مفتوح يمنحهم القدرة على التعبير
الحر ،والتفاعل مع اآلخرين .ولهذه اإلمكانات انعكاسات مهمة على التواصل
الحضاري بين الثقافات ،حيث توصلت دراسة السيد ( )2017إلى عدد من
الفرص لمستقبل التعارف بين الحضارات في ظل تطورات اإلعالم الجديد
وهي:
 .1كسر اإلعالم الرقمي احتكار المؤسسات اإلعالمية الموجهة للمعلومة
والصورة ،وبالتالي قدم رواية أخرى لألحداث ساهمت في تقريب الفجوة
الحضارية بين الشرق والغرب.
 .2أن حرية الحصول على المعلومات تعتبر فرصة للمزيد من التقدم والمعرفة
بالحضارات األخرى ،ففي ظل االنفتاح ،وعدم وجود قيود على تبادل
المعلومات والتواصل بين الشعوب ،أصبحت المجتمعات الحضارية تمتلك
الوسائل المتطورة السريعة قليلة التكلفة للتعرف على اآلخر وتفهمه.
 .3أتاحت وسائل اإلعالم الرقمي مزيداً من الفرص لمعرفة جوانب االتفاق
الحضاري والثقافي ،حيث أصبح العالم يمتلك وسائل التواصل والقدرة
على اختصار المسافات الزمانية والمكانية ،األمر الذي يقرب حلم بناء
القرية الكونية التي يسودها الود والسالم ،وأصبح من السهل على الباحثين
االستفادة من تدفق المعلومات في إحــداث مجهودات تصب في خانة
التكامل ،والتفاهم بين الحضارات.
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 .4أتاح اإلعالم الرقمي الفرصة للمجتمعات في إدراك خصائص الحضارات
األخرى بصورة لم تكن موجودة من قبل في اإلعالم التقليدي.
 .5أتاح اإلعالم الرقمي محتويات إعالمية غير نهائية تتيح للمتلقي إزالة
الصور السلبية العالقة باألذهان نتيجة اإلعالم الموجَّ ه ،فاإلعالم الرقمي
يتميز بال محدودية وجود المعلومة ،كما أثار جوانب نفسية جديدة في
المتلقي تتمثل في خلق االهتمام بالتعرف على تفاصيل الحضارات
والشعوب األخرى التي كانت مجهولة إلى حد كبير بالنسبة له.
 .6ساعدت وسائل اإلعالم الرقمي عن طريق توفير الترجمات الفورية لكل
اللغات ،في التخاطب مع مختلف الحضارات والثقافات ،وبالتالي أصبح
بإمكان اإلنسان التخاطب مع اآلخر المختلف عنه لغويا ً بواسطة المترجمات
اآللية المتوفرة في وسائل التواصل االجتماعي.
 .7يساعد اإلعالم الرقمي في رسم الرأي العام حول القضايا المصيرية
للشعوب إلى حد إسقاط األنظمة الديكتاتورية ،لما له من قدرة في كشف
الجوانب السلبية لألنظمة الفاشلة ،كالفساد ،والطغيان ،وعدم احترام حقوق
اإلنسان؛ لكون اإلعالم الرقمي يتيح لكل شخص أن يصبح مرسالً للرسالة.
 .8يتيح اإلعــام الرقمي فرصا ً أكبر لعكس الحضارات بصورة أسهل
وأدق ،وبأقل التكاليف ،حيث يتيح فرصا ً لنهل المزيد من الثقافة ،والعلم،
والتكنولوجيا.
ومن المزايا الفريدة في اإلعالم الجديد خاصية التفاعل ،ووضع التعليقات
على المحتوى اإلعالمي المنشور ،األمر الذي يجذب اهتماما ً كبيراً من
الجمهور ،ويوفر نوعا ً من التواصل بين الثقافات ،على سبيل المثال ،في
النسخة الدولية على اإلنترنت من مجلة ناشيونال جيوغرافيك ،في  9مارس
ُ ،2016نشر تقرير عن هنود «ماردي غرا» ومهرجانهم في نيو أورلينز.
وهو مهرجان يرتدي فيه األمريكيون من أصل أفريقي وهنود ماردي
غرا أزياء هندية ،كدليل على االمتنان للمساعدة المتبادلة في النضال من
أجل المساواة ،وفي قسم التعليقات ظهر مثال ممتاز للتواصل بين الثقافات
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والتعرف على الثقافات األخرى والشعوب المختلفة .وإلى جانب التعليقات
كان قراء الثقافات األخرى مبتهجين بالمقال ،والمهرجان نفسه وكان لديهم
فرصة التعرف على ثقافة وعادات الهنود ،كان هناك نقاش ب ّناء بين الثقافات
حول ما إذا كان يجب على الهنود القيام بعروض عامة .وطرحت قارئة
هندية وجهة نظر مفادها أن الهنود ال ينبغي أن يقدموا عروضا ً عامة ،ألنه
شيء روحي ال يمكن تنفيذه إال داخل القبيلة أو أسرة .أعقب هذا التعليق
تعليق آخر من قارئ هندي ،وأكد على أن مثل هذه المهرجانات تحافظ
على تقاليد الهنود .يوضح لنا هذا المثال بوضوح ً
مثال إيجابيًا للتواصل بين
الثقافات ،والذي يعطي زاوية جديدة تماما ً للقصة ،ويوفر فهما ً أفضل للثقافة
األخرى .والذي نشأ على وجه التحديد من خالل التفاعل والتعليقات من
أشخاص عاديين عبر االنترنت (.)Vujovic & Obradovic, 2017
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ً
عالميا
أرقام وإحصائيات حول استخدامات وتأثير اإلعالم الجديد
لقد برز اإلعالم في السنوات القليلة الماضية كقوة مؤثرة ال يمكن االستهانة بها،
واليوم ال يقل خطر القوة اإلعالمية وتأثيرها عن القوى التقليدية التي عرفتها
المجتمعات اإلنسانية مثل القوة السياسية ،والقوة العسكرية ،والقوة االقتصادية
إن لم تتفوق عليها .بل يمكن القول دون مبالغة إن القوى التقليدية األخرى ال
تكتمل تأثيراتها ،وال يتحقق كثير من أهدافها إال إذا اقترنت بالقوة اإلعالمية.
وقد أحدثت التغيرات األيديولوجية ،واالقتصادية ،والسياسية التي شهدتها
السنوات القليلة الماضية تأثيراً بالغا ً في البيئة التي تعمل فيها وسائل اإلعالم،
كما أسهمت التطورات الهائلة في مجال تقنيات االتصال ،والحاسب اآللي،
واألقمار الصناعية في إحداث طفرة إعالمية لم يشهد التاريخ لها مثيالً ،ال في
حجمها واتساعها ،وال في بنيتها ووظائفها (حالق.)2020 ،
وتكشف بيانات شهر يوليو  2021عن أن هناك  4.48مليار مستخدم لوسائل
التواصل االجتماعي حول العالم ،أي ما يقرب من  57بالمائة من إجمالي سكان
العالم .وتظهر البيانات كذلك ارتفاع أعداد مستخدميها ،حيث انضم  520مليون
مستخدم جديد إلى وسائل التواصل االجتماعي في األشهر الـ  12الماضية.
وتشير أحدث البيانات كذلك إلى أن عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
في جميع أنحاء العالم يعادل اآلن أكثر من  70بالمائة من سكان العالم المؤهلين.
كما يقضي الشخص العادي ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة في استخدام
وسائل التواصل االجتماعي كل يوم ،وبافتراض أن الناس ينامون ما بين  7و8
ساعات يوميا ً فإن األرقام تشير إلى أن البشر يقضون  15%من حياتهم أثناء
اليقظة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي (.)datareportal,2021
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وتشير اإلحصائيات حول وسائل اإلعالم الجديد إلى حدوث زيادة في االستهالك
العالمي للبيانات في عام  ،2020بنسبة  30.4٪مقارنة بالعام  ،2019مع
توقعات باالرتفاع بمعدل نمو سنوي  26.9٪بين عامي  2020و .2025وقد
كشف وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -أن الوصول إلى خدمات
النطاق العريض الميسورة التكلفة ليس فقط حاجة بشرية أساسية للعمل ،والتعليم،
والترفيه ،والوصول إلى الخدمات ،ولكنه أيضًا مهم في مساعدة الحكومات
على تطبيق السياسات االجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى دعم األفراد
والمنظمات خالل األزمة .وال يزال الفيديو  Videoيمثل أكبر فئة للمحتوى
على اإلنترنت حتى اآلن ،حيث يمثل  78.3٪من استهالك البيانات العالمي في
عام  .2020وقد أدى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -إلى تسريع
التوجهات األساسية في التلفزيون والفيديو عبر اإلنترنت ،مما أدى إلى اندفاع
عام نحوها (.)Price water house Coopers,2021
وحول التأثير المهم لإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي تشير نتائج أحد
االستطالعات إلى أن غالبية البالغين يستخدمون الشبكات االجتماعية لمواكبة
األخبار والشؤون الجارية ،حيث إننا نعيش في عصر تعد فيه وسائل التواصل
االجتماعي جزءاً هائالً من الحياة اليومية لدرجة أن المستهلكين يستمرون
في استخدامها على الرغم من مخاوفهم بشأن الدعاية Propaganda
واألخبار الكاذبة فيها ،وشكوكهم وتحفظاتهم حول مصداقيتها .حيث أظهرت
دراسة أجريت عام  2018أن وسائل التواصل االجتماعي هي أقل مصدر
إخباري موثوق به في العالم ،وعلى الرغم من ذلك فإن أكثر من 50%
من البالغين في (البرتغال ،وبولندا ،ورومانيا ،والمجر ،وبلغاريا ،وسلوفاكيا،
وكرواتيا) قالو إنهم يتلقون األخبار عبرها .وأفاد أقل من 35%من البالغين
في أوروبا بأنهم يعتبرون الشبكات االجتماعية جديرة بالثقة .وخالل استطالع
حديث جرى في عام  ،2021ذكر أكثر من  70%من المشاركين من
(كينيا ،وجنوب إفريقيا ،وماليزيا ،والفلبين) ،وأقل من  40%من البالغين في
(بلجيكا ،وفرنسا ،وهولندا ،وألمانيا ،واليابان) أنهم يستخدمون وسائل التواصل
االجتماعي كمصدر لألخبار .بينما أفادت نسبة كبيرة من مستخدمي وسائل
التواصل االجتماعي حول العالم بأنهم ال يثقون في المنصات االجتماعية سواء
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كمصادر إعالمية أو كطريقة للحصول على األخبار ،ومع ذلك يستمرون في
الوصول إلى هذه الشبكات المفضلة بشكل يومي .ويستخدم معظم جيل األلفية
في الواليات المتحدة وسائل التواصل االجتماعي لألخبار كل يوم ،ومن المرجح
أن يستخدم المستهلكون األصغر س ًنا في البلدان األوروبية الشبكات االجتماعية
لألخبار السياسية الوطنية أكثر من أقرانهم األكبر س ًنا .وقد أصبحت قراءة
األخبار على وسائل التواصل االجتماعي بسرعة كالقاعدة لألجيال الشابة ،ومن
المرجح أن يزداد هذا النمط من استهالك األخبار بشكل أكبر بغض النظر عما
إذا كان المستهلكون يثقون تمامًا بشبكة التواصل االجتماعي التي يختارونها أم
ال (.)Statista,2021
وحول قدرة وسائل التواصل االجتماعي على التأثير على مساءلة الحكومات،
توصل استطالع في عام  2019حول نسبة مستخدمي اإلنترنت الذين يعتقدون
أن منصات وسائل التواصل االجتماعي قد أثرت على مساءلة الحكومة وفقا ً
للدول .حيث ذكر  73بالمائة من المشاركين في كينيا أن وسائل التواصل
االجتماعي كان لها تأثير ملموس على ذلك .بينما  58بالمائة من المشاركين في
الواليات المتحدة يعتقدون أن منصات وسائل التواصل االجتماعي لم يكن لها
أي تأثير بشأن المساءلة في الحكومة (.)Statista,2021
ويوضح الرسم البياني التالي نسبة مستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم
الذين يعتقدون أن منصات وسائل التواصل االجتماعي كان لها تأثير على
جوانب مختارة من الحياة اليومية اعتبارً ا من فبراير  ،2019وقد تم إجراء
المسح العالمي النطاق في الفترة من  21ديسمبر  2018إلى  10فبراير
 ،2019للمستخدمين من الفئة العمرية  64-16سنة (:)Statista,2021
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شكل ( :)1نسبة مستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم الذين يعتقدون أن منصات وسائل التواصل
االجتماعي كان لها تأثير على جوانب مختارة من الحياة اليومية )Statista,2021( -

وتظهر نتائج المسح أن  57%من المستجيبين يعتقدون بأن منصات التواصل
االجتماعي كان لها تأثير على وصولهم للمعلومات ،ونسبة مماثلة يعتقدون
بتأثيرها على تسهيل التواصل ،ويعتقد  50%منهم بتأثيرها على حرية التعبير،
كما يعتقد  49%من المستجيبين بتأثيرها السلبي على الخصوصية الشخصية.
و 47%يعتقدون بأن لها دور مؤثر في إلهائهم خالل اليوم ،وهناك نسبة من
المستجيبين تبلغ  44%يعتقدون بتأثيرها في مجال االستقطاب السياسي ،ونسبة
 43%يعتقدون بتأثيرها في جانب التدخل األجنبي في السياسة .وأجاب 36%
من المستجيبين بأن لمنصات التواصل االجتماعي تأثير على الرقابة ،و33%
يرون بتأثيرها على مساءلة الحكومة ،وأفادت نسبة  31%بتأثيرها على شفافية
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الحكومات ،وتأثيرها على جودة الحياة بشكل عام .ويعتقد  29%بتأثيرها على
التحضر في مجال الثقافة ،والتحضر على االنترنت .والنتائج السابقة لهذا
االستطالع بشكل عام تبرز التأثير الكبير لمنصات التواصل االجتماعي في
الحياة اليومية للبشر في جميع مجاالت الحياة وفي جميع بقاع األرض ،مع تباين
هذه التأثيرات بين اإليجابية والسلبية.
ويعد النمو الكبير في أعداد المستخدمين لوسائل اإلعالم الجديد حول العالم
وتأثيرها الملموس على األفراد والمجتمعات ،عوامل مساعدة لتعزيز التواصل
الحضاري ،وذلك بإتاحتها مجاالت أوسع للقاء الحضاري بين األشخاص من
ثقافات مختلفة ،ومنحهم منصات جديدة ومساحات مشتركة للحوار ،وتبادل
اآلراء والمعلومات ،واالندماج ،والتعاون المشترك .ومساعدتهم على كسر
الحواجز أمام التواصل مع اآلخر والتعايش معه ،مما يسهم في تحقيق التعاون
والسالم بين المجتمعات البشرية.
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وسائل اإلعالم الجديد والصورة النمطية
تؤدي وسائل اإلعالم دور اً مهما ً في تكوين مختلف الصور الذهنية لدى المتلقي؛
نظراً لقدرتها الفائقة على االنتشار الواسع ،والوصول إلى الجمهور دون مراعاة
للحدود والحواجز ،وبفعل إمكانياتها الهائلة في االستقطاب واإلبهار ،حيث
تعمد إلى تكرار المضامين وترسيخها بفعل تراكمات معينة لتشكيل الميول،
والمشاعر على المستوى الوجداني للفرد ،وترجمتها إلى مواقف وسلوكيات
معينة (اسماعيلي.)2019 ،
وتعرف الصورة النمطية بأنها :تصور يتصف بالتصلب والتبسيط المفرط
لجماعة ما يتم على ضوئه وصف األشخاص اآلخرين الذين ينتمون إلى هذه
الجماعة ،وتصنيفهم استناداً إلى مجموعة من الخصائص والسمات المميزة لتلك
الجماعة .وتعتبر الصورة النمطية حكم قيمة ،سلبي أو إيجابي ،مفرط البساطة
والتعميم يقترن بفئة من الناس (قومية ،دينية ،جنس ،جماعة مهنية  ...الخ)،
متجاهالً الفروق الفردية بين أعضاء تلك الفئة ،ويصعب تغييره في معظم
األحيان (عبد الرزاق والساموك .)2011 ،وتمثل الصور النمطية تصورات
معممة و /أو مفترضة عن مجموعة من األفراد .وسواء كانت إيجابية أو سلبية
فهي تطرح صورة مبسطة لآلخرين تتمحور عادة حول عدد من السمات.
فضالً عن أن الصور النمطية تعطي انطباعا ً بوجود تجانس بين مجموعة من
األفراد .فمعظم األفراد في المجموعة يُعتبرون أنهم يحملون نفس الخصائص.
وتخلق الصور النمطية توقعات متحيزة لمظهر اآلخرين ،وكيف يفكرون
ويشعرون ويتصرفون .وبمجرد تكون الصورة النمطية يعتقد أنها مضادة
للتغير (كيرش.)2019،
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ويعتبر تصنيع الصورة النمطية عملية إعالمية متعمدة مخطط لها ،الختزال
وتبسيط الصورة العامة لشخص ،أو جماعة ،أو فئة اجتماعية ،أو شعب،
بحيث تختزل في مجموعة قليلة من السمات ،تستدعي ردود أفعال معينة من
الجمهور .وتحدث القولبة وتصنيع الصورة النمطية السلبية نتيجة التشويه
المتعمد للحقائق ،والتعميم المفرط ،وبعضها غير مستند إطالقا ً إلى الواقع،
وهي من أخطر ما تقوم به وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري ،ومن أشد
أشكال الظلم الذي يتعرض له البشر في هذا العصر .وتزداد تعقيدات مشكلة
التنميط وخطورتها؛ ألنه ال مجال لألفراد الختبار سمات أي صورة نمطية،
أو التحقق منها من خالل الخبرة الشخصية؛ ألن وسائل اإلعالم أصبحت هي
المصدر الرئيس ألفكارنا وتصوراتنا عن الدول والشعوب والثقافات والديانات
األخرى (الشميمري.)2010،
إن عملية تصنيع الصورة النمطية السلبية ليست مشكلة معرفية بسبب نقص
المعلومات ،بل هي عدوان معنوي متعمد ومخطط له يتم بالطريقة التالية
(الشميمري:)2010 ،
 .1تتم عملية القولبة والتنميط وتصنيع الصورة النمطية السلبية بإلصاق وتعميم
مجموعة من السمات السلبية ،والصور الكريهة ،واألوصاف المنفرة على
المستهدف.
 .2تقوم وسائل اإلعالم بالتأكيد على هذه السمات والمبالغة فيها ،وتكرارها،
وتوضيحها ،وترسيخها ،حتى تتالشى أي جوانب إيجابية أخرى في صورة
المستهدف.
 .3تقوم وسائل اإلعالم بالبحث عن أي شواهد ،أو أحداث أو ممارسات ،مهما
كانت نادرة ،لتأكيد الصورة النمطية السلبية وترسيخها.
 .4يتم إحكام عملية القولبة والتنميط بمرور الوقت وتتابع الزمن ،والتكرار
المستمر ،والعمل الدؤوب في إبراز الصورة النمطية السلبية ،وتنوع
أساليب عرضها ،واختالف طرق معالجتها ،واستخدام وسائل اإلعالم
المقروءة والمسموعة والمرئية واألفالم السينمائية أيضاً.
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 .5إذا نجحت عملية القولبة والتنميط وتصنيع الصورة السلبية فإن الضحية
يجد من اآلخرين مشاعر الكراهية والنفور ،واالشمئزاز واالحتقار ،وأحيانا ً
الخوف منه ،بل والرغبة في التخلص منه ،مما يجعله أحيانا ً معرضا ً
للخطر.
 .6قد يكون ضحية القولبة والتنميط فئة اجتماعية ،أو شعب ،أو أمة بكاملها.
ويشير بعض الباحثين إلى أن تحليل ظاهرة الصور المشوهة ،أو غير الممثلة
للواقع يمكن أن تمدنا بنقطة انطالق مهمة في تحليل معظم األزمات الدولية الراهنة،
فالصراع الدولي ال يكون عادة بين الدول بقدر ما يكون بين الصور المشوهة التي
قد تكونها هذه الدول عن بعضها البعض .ويذهب هؤالء الباحثون إلى أنه لما كانت
عملية بناء العالقات بين الدول تعتمد أساسا ً على التصورات التي تكونها شعوب هذه
الدول حول تراث وفكر بعضها البعض فإن تحسين صورة الدول يمكن أن يحسن
السياسات التي تتخذها الدول األخرى تجاهها (ندا.)2004 ،
ويلعب اإلعالم دوراً محوريا ً في تكوين الصور النمطية أو تفكيكها ،حيث يتميز
اإلعالم بدوره الفعال في تحديد طبيعة العالقات بين الشعوب والحضارات.
واإلعالم كسلطة ناعمة لها نفوذ ال يزيده التطور التقني إال اتساعاً ،يستهدف
تشكيل العقل والوجدان من خالل قدرته على بناء الصور عن الذات وعن اآلخر،
وبالتالي فهو سالح ذو حدين ،فيمكن أن يكرس الصور النمطية كما يمكن أن
يعمل على تصحيحها وتصويبها (وزارة الخارجية القطرية ،)2009 ،ومع
اتفاقنا على أهمية وسائل اإلعالم في تشكيل بعض الصور ،فإن دورها األكبر
يكمن في نقل الصور ،فهي وسيلة لنقل صور موجودة أصالً في المجتمع،
أو هي مرآة عاكسة لهذه الصور .فالمجتمع ينتج الصور ،ووسائل اإلعالم
تعكسها .وإذا كان البعض يزعم أن المسألة أشبه بجدلية أيهما األسبق البيضة
أم الدجاجة؟ فإننا نرى أن وجود الصور قبل ظهور وسائل االعالم واستمرارها
معها يرجح الوجهة األولى ،وهي أن مهمة وسائل اإلعالم األساسية هي عكس
الصور ال إنتاجها ،ونقلها ال صناعتها .ومع قناعتنا بكون وسائل اإلعالم أداة
لنقل الصور ،فإن ذلك ال يمنع أن تكون وسائل اإلعالم صانعة لبعضها ،ولكن
في حاالت محددة ،ومنها (ندا:)2004 ،
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 .1أن يكون الشيء موضوع الصورة جديداً ال علم للمجتمع به من قبل ،وال
عهد له به ،فوسائل اإلعالم وهي تنقل هذا الشيء تصنع له صورة لدى
الجمهور.
 .2أن يكون الشيء موضوع الصورة غير متعارض في أسسه ،أو متناقض
في تكوينه مع الصور القديمة الموجودة لدى المجتمع ،أما إذا كان الشيء
موضوع الصورة متعارضا ً أو متناقضا ً ففي هذه الحالة يشترط أن يكون
لدى المجتمع االستعداد والقابلية لتغيير توجهاتهم السابقة وصورهم القديمة،
وال يتم ذلك إال في حالة وقوع حدث مثير وحيوي يضعف األسس التي
تقوم عليها الصور القديمة ويهيئ المجال لتقبل الصور الجديدة أو المعدلة.
 .3أن تكون خصائص الشيء موضوع الصورة من الوضوح والبروز بحيث
يمكن نقلها بسهولة إلى الجمهور وغرسها في تفكيره.
وعلى مستوى آخر ،يلعب اإلعالم دوراً مهما ً يعتمد على استخدام التقنيات
المضادة للصورة النمطية .إال أن هذا األمر ليس سهالً كما نظن ،فقد أثبتت
األبحاث أن تطوير وسائل اإلعالم المضادة للقوالب النمطية للعرق على سبيل
المثال أمر صعب .حيث إن التقنيات العادية المضادة للقولبة النمطية مثل
تقديم دروس عن التنوع العرقي واالثني ،واالستعاضة عن الكتب المحتوية
على قوالب نمطية للعرق بكتب ال تحتوي عليها ،وتعريض النشء لبرامج
مكافحة العنصرية  -لم تكن فعالة في الحد من معتقدات القوالب النمطية والتحيز
العنصري لدى األطفال والمراهقين .ومع ذلك ،ثمة قصص نجاح ،على األقل
خالل مرحلة الطفولة المتوسطة .وكان أحد أبرز هذه النجاحات برنامج التدخل
المعتمد على المدرسة« ،بشر مختلفون ،ولكنهم متساوون :سلسلة فيديوهات
لتقليل التحيز» والذي استخدم ُدمى لبشر متعددي األعراق لتقديم نماذج للسلوك
(مثل حل المشكالت ،ومقاومة ضغط األقران) ،وعمليات التفكير (مثل تحدي
القوالب النمطية) ،والتوجهات الذهنية الخالية من التحيز العنصري .وكان
كل مقطع فيديو يدور حول موضوع ذي صلة بالعرق (على سبيل المثال،
إطالق األسماء المهينة ،والهوية الثقافية واتخاذ موقف ضد التحامل) .وكشف
تقييم ألطفال الصف الثالث من مختلف األعراق (أمريكيون من أصل أفريقي،
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وآسيوي ،وإسباني وقوقازيون) أن النشء الذين تعرضوا لسلسلة مقاطع الفيديو
والمناقشات المرتبطة بها في الفصول الدراسية أظهروا انخفاضا ً ملحوظا ً في
التوجهات الذهنية والمعتقدات الخاصة بالقوالب النمطية مقارنة بمجموعة
الضبط .باإلضافة إلى ذلك ،كان النشء في المجموعة التجريبية أكثر عرضة
لتقديم المساعدة لطفل من عرق مختلف ،وأكثر عرضة لعقد صداقات مع
األعراق األخرى ،وأكثر عرضة لإلشارة إلى معرفة كيفية التعامل بفعالية مع
صراع بين أشخاص من أعراق مختلفة (كيرش.)2019،
وتشير األبحاث إلى أن االتصال الرقمي بين المجموعات الثقافية يمكن أن
يقلل من الصور النمطية بين األشخاص من ثقافات مختلفة ويحسن مواقفهم
الجماعية ،وفي دراسة تم إجراؤها على مجموعة من طالب الجامعات التايوانية
واألمريكية الذين شاركوا في «مجتمعات تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية»
من خالل الفيس بوك  ،Facebookتوصلت الدراسة إلى انخفاض الصور
النمطية السلبية لدى الطالب المشاركين ،وازدياد وعيهم الثقافي .بمعنى أن
المشاركين من نفس العمر والحالة (مثل طالب الجامعات) والذين لديهم أهداف
مشتركة (مثل تعلم اللغة) ويتعاونون في مهام مشتركة عبر االنترنت يصبحون
أكثر دراية بثقافات بعضهم البعض ،ويميلون إلى تغيير الصور النمطية السلبية
عنهم (.)Shuter,2017
إن نجاح التواصل الحضاري في تحقيق أهدافه يرتبط بشكل كبير بقدرته على
معالجة قضية الصور النمطية السلبية ضد بعض األديان ،أو الجماعات الثقافية،
وتصديه لما يتم ترويجه ضدهم من معلومات مغلوطة .ويلعب اإلعالم الجديد دوراً
جوهريا ً في ذلك؛ نظراً النتشاره الواسع ،ولقدرته الكبيرة على صناعة وعي األفراد
والمجتمعات ،والتأثير على الصور الذهنية لديهم إيجابية كانت أم سلبية.
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وسائل اإلعالم الجديد أداة للتثقيف
وتشكيل الوعي الخاص بالتواصل الحضاري
إن واحــدة من أبرز سمات عصرنا أهمية ،هي تحول وسائل اإلعالم
واالتصال الجماهيري إلى أدوات للثقافة ،بحيث يمكن القول إنها أصبحت
الوسيلة الجماهيرية للحصول على الثقافة ،واالطالع على جميع أشكال
اإلبداع بالنسبة للقطاعات الواسعة من الجماهير .وتزداد أهمية الدور الثقافي
الذي تلعبه هذه الوسائل؛ ألن دورها لم يعد يقتصر على توصيل الثقافة
ونشرها ،بل صارت تؤثر بشكل أساسي في عملية انتقاء محتوى الثقافة،
وحتى في إبداع هذا المضمون (عبد الرزاق والساموك ،)2011 ،ويعد
التثقيف العام أحد الوظائف الرئيسية التي يقدمها اإلعالم للمجتمع ،ويهدف
إلى زيادة ثقافة الفرد بواسطة وسائل اإلعالم ،وليس بالطرق والوسائل
األكاديمية ،فهو يحدث في اإلطار االجتماعي للفرد سواء أكان ذلك بشكل
عفوي وعارض ،أو بشكل مخطط ومبرمج ومقصود (الدليمي.)2012،

وتعتبر وسائل اإلعالم عامالً مهما ً للتثقيف ،وتشكيل
الوعي الخاص بالتواصل الحضاري؛ نظراً لقدرتها على
تشكيل ثقافة أفراد المجتمع ،وزيادة معارفهم بالمتغيرات
االجتماعية والثقافية من حولهم ،ومنحهم فرصة التعرف
على الثقافات العالمية المحيطة بهم.
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كما أن وسائل اإلعالم الجديد لديها إمكانات كبيرة لردم الفجوة التي تفصل
بين الجماعات واألشخاص ،والتي يمكن أن تكوّ ن حدوداً (مكانية ،زمانية،
إدراكية ،نفسية) ،وبفضل التبادل الدولي للسلع الثقافية كاألخبار ،ومقاطع
الفيديو ،والكتب ،واألفالم ،والراديو والبرامج التلفزيونية ،والصحف وما
إلى ذلك ،يستطيع اإلنسان في هذا العصر إنشاء خريطة معرفية واسعة
للعالم .سواء أراد اإلنسان ذلك أم ال ،فإنه يتعرف على الشعوب والثقافات
األخرى بشكل أفضل ،وبالتالي يتم تعزيز الشعور باالنتماء إلى المجتمع
الدولي (.)Vujovic & Obradovic, 2017
وتؤكد اليونسكو في العقد الدولي للتقارب بين الثقافات ( )2022 - 2013على
الدور األساسي لوسائل اإلعالم في إنجاح المبادرات الرامية إلى ترويج الحوار
بين الثقافات ،وحرية الرأي ،والدراية اإلعالمية والمعلوماتية ،واالنتفاع الحر
من المعارف والمحتويات من مصادر متنوعة ،إضافة إلى مراعاة دور البرامج
اإلذاعية للمجتمعات المحلية كأداة مفيدة في الحوار بين الثقافات ،ال سيما لتيسير
النفاذ إلى المجتمعات المحلية النائية ،وإجراء المبادالت معها .ولتنفيذ ذلك تم
وضع مجموعة من األنشطة منها (اليونسكو:)2014 ،
 .1معالجة الفجوة الرقمية لتعزيز التدفق الحر للمعلومات عبر الحدود.
 .2تعزيز الفضاء االلكتروني المتعدد اللغات.
 .3تشجيع المحطات اإلذاعية للمجتمعات المحلية على توسيع االندماج
والمشاركة.
 .4تعزيز الهياكل اإلذاعية الشبابية لترويج الحوار بين الثقافات.
 .5مساندة استحداث سياسات واستراتيجيات للدراية اإلعالمية والمعلوماتية
تدمج الحوار بين الثقافات.
 .6استحداث برامج تدريبية إعالمية لبناء القدرات الالزمة للحوار بين
الثقافات.
ومن الوظائف المهمة لالتصال واإلعالم الوظيفة التعليمية المعرفية ،والتي
تتعلق بنقل المعلومات والخبرات واألفكار إلى اآلخرين بهدف تنويرهم ،ورفع
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مستوياتهم العلمية ،والمعرفية ،والفكرية ،وتكييف مواقفهم إزاء األحداث
والظروف االجتماعية ،وتحقيق تجاوبهم مع االتجاهات الجديدة ،وإكسابهم
المهارات المطلوبة التي تساعدهم في حياتهم .وهناك عدة مراحل يمر بها
التأثير اإلعالمي لوسائل اإلعالم حتى يصل الفرد إلى مرحلة تكوين األفكار
واالستجابة لها ،يمكن إيجازها فيما يلي (الدليمي:)2012،
 .1التوقع :يكون لدى األفــراد االستعداد وبدرجات متفاوتة الستقبال
الرسائل اإلعالمية ،كما يتم تحضير المستقبل ذهنيا ً وعاطفيا ً باستعمال
المقدمات واالفتتاحيات واأللحان المميزة ،كنوع من تكييف ردود
األفعال لما سيتبع.
 .2االنتباه :وهو المرحلة الثانية حيث يتم اللجوء إلى عناصر اإلثارة المتزايدة
كاأللوان ،والمؤثرات الموسيقية ،والصور المطبوعة.
 .3المشاركة :إن شد االنتباه ليس مجرد االندهاش واالنبهار؛ ألنه وقتي
ولحظي ،ولكن هناك شيء آخر يتجسد بالمشاركة .ففائدة الجمهور
كمستهلك ليست في انبهاره؛ بل في السيطرة عليه وإجباره على الفعل
والمشاركة.
 .4تجميع المعلومات :يأتي في هذه المرحلة دور العقل ،فيبدأ في االستجابة
عندما تتضخم المعلومات الوثيقة الصلة بالموضوع ،والتي يستمدها العقل
من مستودع ذاكرته ،وتبرز وتخرج إلى حيز الوجود .كما تصبح لدى
العقل طاقة متزايدة لجمع معلومات جديدة.
 .5تكوين اآلراء :بعد استقبال المعلومات وجمعها يأخذ العقل في استنباط
األفكار وتكوين اآلراء ،وهنا تبدأ مرحلة تكوين األفكار سواء كانت أفكاراً
ظاهرة ،أو باطنة.
 .6االستعداد ألداء الفعل أو االستجابة :عند تكوين األفكار يبدأ االستعداد
ألداء الفعل ،أو االستجابة ،وتحقيق األثر المطلوب؛ فالدوافع التي توقظها
وسائل االتصال تتطلب التعبير عنها بطريق الفعل.
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وسائل اإلعالم الجديد أداة لبناء القدرات
الخاصة بالتواصل الحضاري
تتطلب تنمية التواصل الحضاري تنمية القدرات والكفاءات الالزمة للتواصل مع
اآلخر ،ويتم ذلك من خالل تهيئة األفراد على اختالف تخصصاتهم ،ومجاالت
عملهم من سياسيين ،ورجال دين ،وعلماء ،ومثقفين ،وتربويين وإعالميين،
وغيرهم ،وإكسابهم المهارات والمعارف الالزمة للتواصل الحضاري .إضافة
إلى إعداد العاملين في المنظمات والجهات المتخصصة في دعم التواصل
الحضاري ،وبناء العالقات مع الثقافات األخرى.
ونظراً لدور وسائل اإلعالم الجديد المهم في هذا الجانب أكدت اليونسكو عند
إطالقها خطة عمل العقد الدولي للتقارب بين الثقافات ( )2022-2013على
أهمية تمكين األجيال الحالية والمقبلة بحيث تكون مجهزة على خير وجه
بالمعارف المناسبة ،والكفاءات ،والمهارات ،واألدوات الجديدة الالزمة للتبادل،
والتواصل ،والتعاون عبر الحدود الثقافية ،والدينية ،والوطنية بحيث يصبح
أبناؤها مواطنين عالميين مسؤولين في عالم أكثر أمنا ً للجميع ،وذلك أساسا ً
من خالل مبادرات ومشروعات التعليم ،والفنون ،والتراث ،وكذلك العلوم،
وتقنيات المعلومات واالتصاالت ،بما في ذلك شبكة اإلنترنت ،ووسائل التواصل
االجتماعي (اليونسكو. )2014 ،
ونؤكد هنا على أهمية تمكين األفراد من تعلم اللغات األخرى والترجمة بوصفها
من القدرات الالزمة للتواصل الحضاري ،ويرى شني ( )2018أن الترجمة
من أهم الوسائل المستغلة قديما ً وحديثا ً في خلق التالقح الحضاري بين األمم
والشعوب من خالل منطق األخذ والعطاء ،نظراً العتبارها جسراً للتواصل بين
الثقافات المختلفة ،وكذلك بين اللغات .وتعد عبارة :صالعالم قرية صغيرة»،
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من األدبيات التي أنتجتها عولمة اإلعالم ،وبهذا التعبير نتمكن من مالمسة
مستويات االندماج واالنفتاح التي أصبحت في كل المجتمعات ،بما فيها االنفتاح
الثقافي .كما أن الكثير من مكونات الثقافة يتعذر انخراطه في نسق تفاعلي بين
ثقافتين مختلفتين ،بحكم اختالف «لغة االنطالق» التي ينتج من خاللها الفن
والعادات مما يتطلب «وسيطاً» يساهم في خلق جسور التفاعل ،والتقارب بين
الثقافات ،ولعل خير وسيط لتدعيم آلية التقارب الثقافي هو المترجم ،فتغدو
الترجمة وسيلة فعالة لتجسير الهوة بين الثقافات ،وعنصراً معرفيا ً مهما ً يساهم
في تنمية الفكر والمعرفة.

وتمثل شبكات التواصل االجتماعي أهم الوسائل الرقمية األكثر
شعبية في وسط الشباب ومنها تويتر ،وفيسبوك ،وقد كان لهذه
الوسائل األثر المهم في انتشار اللغات األجنبية ،وبالتالي سهولة
ترجمة المعلومات من وإلى اللغة العربية من أجل تسهيل
عملية التواصل بين الشباب من مختلف البيئات الحضارية،
وتبادل القيم واألفكار عن مختلف الحضارات ،والتشبع
بها ،مما يزيح الحدود السياسية ،والحضارية بين الشعوب،
ليفسح المجال لهوية حضارية إنسانية موحدة متعددة اللغات
واألعراق واألديان تنتسب إلى الحضارة اإلنسانية (مشري،
 .)2011ولقد مكنت وسائل اإلعالم الجديدة األشخاص من
جميع أنحاء العالم من تمثيل أنفسهم بطريقة معينة ،والبقاء
على تواصل .وتؤثر مرونة المعلومات المقدمة والمشاركة في
وسائل اإلعالم الجديدة بشكل مباشر إيجابا ً أو سلبا ً على تنمية
العالقات بين الثقافات في المجتمع االفتراضي من خالل إنشاء
شبكة اتصال شخصي بين األفراد.
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كما وجدت الدراسات أنه في سياقات تعلم اللغة األجنبية
والدراسة بالخارج ،كان الستخدام التدوين تأثيرً ا إيجابيًا
على تنمية العالقات بين الثقافات ،إضافة إلى زيادة درجة
كفاءة المشاركين في التواصل بين الثقافات .وامتد األثر
ليصل إلى تكوين العالقات بين الثقافات على المستوى
الشخصي (.)chen,2012

وأقرت اليونسكو في عام  2008بأهمية تعزيز الدراية اإلعالمية والمعلوماتية
لدى المواطنين على الصعيد العالمي ،والتي تشمل عدداً من الكفاءات (المعارف
والمهارات والمواقف) الالزمة لتمكين األفراد من القيام بالبحث والتقييم النقدي،
واستعمال المضامين المعلوماتية واإلعالمية ،واإلسهام في إنتاجها بصورة
حكيمة ،وفهم كيفية مكافحة ما ينشر عبر االنترنت من خطاب الكراهية واألنباء
الملفقة والتسلط عبر االنترنت ،وفهم المسائل األخالقية المرتبطة باالنتفاع
بالمعلومات واستعمالها ،والمشاركة في وسائل اإلعالم وتقنيات المعلومات
واالتصاالت بصفتهم منتجين للمعلومات والمضامين اإلعالمية ،بغية تعزيز
المساواة ،والتعبير عن الذات والحوار بين الثقافات واألديان والسالم .وتحقق
الدراية اإلعالمية والمعلوماتية االتساق بين مختلف أنواع الدراية (الدراية
المعلوماتية ،الدراية اإلعالمية ،الدراية الرقمية ،الدراية في مجال األنباء،
الدراية باإلنترنت ،الدراية بشبكات التواصل االجتماعي ،والدراية بالسينما،
وغيرها) .والروابط القائمة بينها وبين أوجه الدراية االجتماعية مثل الكفاءات
المتعلقة بالتفاعل بين الثقافات والتعليم من أجل المواطنة العالمية وما إلى ذلك
(اليونسكو.)2018،
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وسائل اإلعالم الجديد أداة لترسيخ
قيم التسامح والتعايش واالعتدال
يستمد التواصل الحضاري قوته من قيمه السامية التي يقوم عليها ،والتي تعتبر
موجها ً مهما ً للمجتمعات اإلنسانية في طريقها نحو التحرر واالنفتاح على اآلخر
بغض النظر عن االختالفات الدينية ،والثقافية ،والعرقية ،والسياسية ،وغيرها.
ومن هذه القيم قيمة التسامح والتي تعني االحترام والقبول ،والتقدير للتنوع الثري
لثقافات هذا العالم ،وألشكال التعبير وللصفات اإلنسانية لدى البشر ،ويتمثل
التسامح في التسليم بالحقوق العالمية لإلنسان ،وبالحريات األساسية للغير .وتتميز
الشعوب بتنوعها؛ والتسامح هو وحده الذي يضمن بقاء المجتمعات ممتزجة في
كل منطقة من مناطق العالم (اليونسكو .)2021،ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة،
واالنفتاح ،واالتصال ،وحرية الفكر والضمير والمعتقد ،وهو يعني اإلقرار بأن
البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم لهم
الحق في العيش بسالم (األمم المتحدة.)1996 ،
ومن المهم كذلك لتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات أن يتم ترسيخ قيمة
التعايش بين الشعوب ،والتي تتمثل في «احترام اآلخرين وحرياتهم ،واالعتراف
باالختالفات بين األفراد والقبول بها ،واإلقرار بالتنوع الثقافي وتقديره ،وهو أحد
المفاهيم الهادفة إلدارة التنوع في المجتمعات اإلنسانية بشكل سليم ،وتحويله إلى
قوة دفع لتعزيز التماسك المجتمعي» ،إضافة إلى تعزيز قيمة االعتدال ،والذي
يعني «التوسط واالقتصاد في األمور» (سالم للتواصل الحضاري.)2021،
ولوسائل اإلعالم بشكل عام تأثيراتها على األفراد والمجتمعات في مجاالت القيم
والعادات والسلوك ،من خالل تأثيرها الفاعل في شخصية الفرد وبنائه النفسي
واالجتماعي والمعرفة االجتماعية لديه ،وبالتالي على ترتيب القيم واالتجاهات
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واألفعال المرتبطة بها ،فتقدم للناس القدوة الحسنة واإلقناع العقلي والعاطفي
والخبرات المختلفة (الدليمي.)2012 ،
ويمكن من خالل استخدام اإلعالم وتقنية المعلومات واالتصال تعزيز قيم
التواصل الحضاري ،وتشير اليونسكو ( )2017إلى إمكانية توظيف هذه
التقنيات في تعزيز روح التسامح مع اآلخر ،وذلك عن طريق فسح المجال
أمام مختلف الثقافات للتعبير عن نفسها بكل حرية  -وبالطرق التي تناسبها –
وهو أمر ال بد منه لترسيخ أسس التفاهم بين الشعوب والتعاطي والحوار بين
الثقافات .وتمتلك وسائل اإلعالم القدرة على تيسير هذا الحوار ،فمن خالل
التصدي للمواقف السائدة والمزاعم فيما يتعلق بـ «اآلخرين» ،يمكن لوسائل
اإلعالم أن تتجاوز التصورات النمطية الموروثة ،وتبدد الجهل الذي يغذي سوء
الظن باآلخرين وينمي الحذر منهم ،ومن ثم يتم تعزيز روح التسامح والقبول
باالختالف فيصبح التنوع فضيلة وفرصة للتفاهم.

44

وسائل اإلعالم الجديد أداة
لتعزيز المشتركات اإلنسانية
يقصد بالمشتركات اإلنسانية المفاهيم الرمزية والهياكل المادية التي تتفق عليها
الجماعات البشرية ،رغم اختالف الجغرافيا والتاريخ ،واختالف الثقافات
والحضارات والهويات ،بحيث تصبح هذه المفاهيم الرمزية وتلك الهياكل
المادية بمثابة عامالً مشتركا ً يلتف حوله كافة البشر ،انطالقا ً من انتمائهم
جميعا ً للجماعة اإلنسانية .فالمشترك اإلنساني بهذا المعنى بمثابة محور رمزي
ومادي تأتلف حوله الجماعة اإلنسانية رمزيا ً أو مادياً ،رغم اختالف التاريخ،
والجغرافيا ،والثقافة ،والحضارة ،والهوية (محفوظ.)2011 ،
ويرى (السرجاني )2011،في نظريته عن المشترك اإلنساني أن البشر
يشتركون مع بعضهم البعض في عدد يصعب حصره من المشتركات ،والتي
يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات كبرى لكل منها سماته الخاصة وهي:
 .1مجموعة المشترك األسمى :وتضم مشتركا ً واحداً هو العقيدة ،التي تتجاوز
حدود الزمان والمكان ،وتعتبر أقوى رباط بين شعبين.
 .2مجموعة المشتركات اإلنسانية العامة :وتشمل ثماني مشتركات هي
االحتياجات األساسية ،والعقل ،واألخالق األساسية ،والتملك ،والكرامة،
والحرية ،والعلم ،والعمل.
 .3مجموعة المشتركات اإلنسانية الخاصة :وتشمل ثماني مشتركات هي
الثقافة ،واألرض ،والعرق ،والتاريخ المشترك ،واللغة ،والعادات والتقاليد،
والقانون ،واألخالق السامية.
 .4مجموعة المشتركات اإلنسانية الداعمة :وهي الفنون ،والرياضة،
والسياحة.
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وتعد المشتركات اإلنسانية جوامع للقلوب قبل العقول .والعقل السوي يتلهف
إليها؛ باعتبارها همزة وصل مريحة ،بمعنى أنها تفتح آفاقا ً غير محدودة؛
لتمس إنسانيتنا من خالل اآلخر .هذا فضالً عمَّا تتيحه من فرصة للتعاون
اإليجابي .والذي يشكل أساس النجاح والبناء والنماء الفردي والجمعي على
السواء (وردي.)2019 ،
وحول أهمية التركيز على المشتركات اإلنسانية عند العمل على إقامة العالقات
والصالت بين الثقافات المختلفات قدم رحمان ( )Rehman,1993تصوراً
لمراحل هذه العملية ،والتي يرى أنها تمر بمرحلتين :أوالهما هي مرحلة
التحليل والتي تدعو إلى تحديد أوجه التشابه واالختالف الرئيسية بين الثقافات
المعطاة .والمرحلة الثانية هي مرحلة العمل .وتتحقق مرحلة العمل من خالل
العمل على بعدان ،األول هو التأكيد على أوجه الشبه بين الثقافات وزيادتها.
والبعد الثاني هو تطوير خطة منهجية لتقليل االختالفات الثقافية ،وإنشاء أوجه
تشابه جديدة من خالل زيادة المسلمات الثقافية بين الشعوب ،والتي كان عددها
قليل جداً سابقاً.
ويظهر الدور المحوري لإلعالم الجديد وتقنيات االتصال الحديثة في تعزيز
المشتركات اإلنسانية ،في أن التطورات في السفر العالمي ،وتقنية االتصاالت،
ووسائل االتصال الجماهيري كما يرى رحمان ( )Rehman,1993تخلق
عوالم ثقافية جديدة .كما أن التسامح الثقافي بفضلها آخذ في االزدياد .وعلى
سبيل المثال أصبح المستهلكون األمريكيون أكثر ً
قبول لألفكار والمنتجات مثل
الطب االجتماعي ،والباليه الروسي ،والموسيقى الكالسيكية األلمانية .وأصبح
الشباب في الدول الشيوعية الجديدة وأماكن بعيدة مثل الهند ،وباكستان يرقصون
على موسيقى الروك آند رول المستوردة ،مرتدين الجينز األزرق ،ويتناولون
الوجبات السريعة .هذه عالمات مشجعة للتبادل والتفاهم بين الثقافات .كما يتخذ
المزيد من القادة السياسيين والتجاريين والمفكرين حول العالم مواقف بناءة،
خال من النزاعات،
ويفكرون بعقول متفتحة .وتشير هذه اإلشارات إلى عالم
ٍ
ولكن يتبقى هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتوسيع «األرضية
المشتركة» بين الشعوب.
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وسائل اإلعالم الجديد أداة لتعزيز الحوار الثقافي
يتطلب التقارب بين الثقافات عبر الحوار تفهما ً أساسيا ً بشأن اآلخر ،رجالً
كان أو امرأة ،بما في ذلك تاريخه ،ولغته ،وتراثه ،ودينه ،ومعتقداته .وترى
اليونسكو ( )2014أن جهل الشعوب ببعضها البعض كان مصدراً للريبة
والشك بين األمم على مر التاريخ ،وسببا ً لتحول الخالفات إلى حروب في كثير
من األحيان .وبما أن االعتماد المتبادل آخذ في التصاعد بين الشعوب واألمم،
فإن احترام كل منها لآلخر يجب أن يتجاوز نطاق اإلحجام عن التدخل في
شؤونه ،وأن يرتكز على المعرفة اإليجابية والمتبادلة بالتنوع الثقافي ،واالثني،
واللغوي ،والديني .ويعتبر الحوار ،والتضامن ،والتقارب عناصر أساسية في
تنفيذ كل أبعاد السالم ،وهو ما يشمل منع العنف واإلرهاب ،والتسوية السلمية
للنزاعات ،واالحترام المتبادل ،والتفهم ،والتعاون الدولي .كما أن هذه العناصر
ضرورية للتعزيز النشط للتالحم واالندماج االجتماعيين ،خصوصا ً وأن
الهجرات وطرائق االتصال الجديدة آخذة بتحويل المجتمعات إلى مجموعات
متعددة الثقافات تتشاطر المكان ذاته وتسعى إلى تحديد مجموعة من القيم التي
يلتزم بها كل المواطنين باحترام كامل لحقوق اإلنسان.
ومما ال شك فيه أن الهوية وطرائق الرؤية للواقع مشروطة بالمرجعيات الثقافية
التي تؤثر على نظرة األفراد لذواتهم ،وكيفية تعاطيهم مع اآلخرين وتفاعلهم
مع العالم .باإلضافة إلى تأثير وسائل اإلعالم على أنماط التفكير ،ويمتد تأثيرها
كذلك على تصرفاتهم .ويتمثل التحدي المحوري الذي يواجه العالم المعاصر
في القدرة على التواصل بغض النظر عن االختالفات الثقافية .وهنا يأتي
دور وسائل اإلعالم التي بإمكانها أن تضطلع بمهمة الوسيط في حفز الوعي
العالمي .ويجدر التأكيد في هذا المقام على أن استخدام المعلومات واالتصال
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لتمكين مختلف الثقافات من التعبير عن نفسها أمر أساسي لترسيخ أسس التفاهم
والحوار بين الثقافات (اليونسكو.)2017،
ويشير الحوار بين الثقافات على وجه التحديد إلى الحوارات التي تحدث بين
أعضاء المجموعات الثقافية المختلفة ،ويفترض أن المشاركين يوافقون على
االستماع إلى وجهات النظر المتعددة وفهمها ،بما في ذلك وجهات النظر
التي تتبناها المجموعات أو األفراد الذين يختلفون معهم .ويشجع الحوار بين
الثقافات استخدام العقل والعاطفة واإلبداع من أجل إيجاد تفاهمات مشتركة
جديدة .وبذلك ،فإنه يذهب إلى ما هو أبعد من مجرد التفاوض ،حيث تكون
المصالح السياسية واالقتصادية والجغرافية السياسية في األساس على المحك.
إنها عملية تنطوي على تبادل مفتوح ومحترم لآلراء بين األفراد والجماعات من
مختلف الخلفيات العرقية ،والثقافية ،والدينية ،واللغوية ،والتراث ،على أساس
التفاهم واالحترام المتبادلين (.)UNESCO, 2021

ولإلعالم الجديد تأثيراته في مجال الثقافـات ،والحـوار
بينهـا ،حيث أتاحت مواقع التواصل االجتماعي فضا ًء
سيبرانيا ً يتيح ألتباع الثقافـات المختلفة التواصل وااللتقاء،
ومن ثم التـأثير المتبـادل ،ولهـا تأثيراتهـا عـلى منظومة
القيم الثقافية السائدة في المجتمعات (أمين.)2015،
وأكدت اليونسكو ( )2017على دور وسائل اإلعالم
في تعميق الخالف ،أو في تقريب وجهات النظر ومد
الجسور ين الشعوب والتعريف بها وبتاريخها بما يعزز
التفاهم بين الثقافات على نحو أفضل .ووضحت كذلك
أن أحد أهم التحديات التي تواجه عملية الدفاع عن حرية
التعبير  -الذي غالبا ً ما يقف حجر عثرة في وجه التسامح
والتفاهم  -ينبع من التوتر الناجم عن اإلساءة إلى ثقافة
اآلخر ،أو هويته ،أو التعرض لهما.
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وقد اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو باإلجماع قراراً
يقضي بمناصرة «ممارسة حرية التعبير بروح من
االحترام المتبادل والتفاهم» ،ويحث على «االحترام
المتبادل للتنوع الثقافي والمعتقدات الدينية والرموز
الدينية» .ورغــم أن التنوع بإمكانه إثــارة الفرقة،
والتعصب ،والعنف كذلك ،فإن وسائل اإلعالم إن كانت
حرة وتعددية ومهنية قادرة هي أيضا ً على توفير منتدى
للتفاوض السلمي بشأن هذه االختالفات.

ولتحقيق الحوار بين الثقافات تشير األدبيات إلى أن األشخاص الراغبون
في التواصل يجب أن يتمتعون بعالقات تتصف باالنفتاح والتعاطف والقبول
لألطراف األخرى ،كما أن استخدام منصات وسائط جديدة متعددة يمكن أن
يخلق ظرو ًفا مالئمة لهذا الحوار ،وهناك أبحاث تشير إلى أن التعاون بين
الثقافات ممكن تمامًا في المجتمعات االفتراضية مثل التأليف التعاوني في
ويكيبيديا ،والتعاون الدولي عن بُعد بين الطالب ،ويشمل ذلك المدونات والبود
كاست وأدوات  Web 2.0األخرى ،فالتعاون االفتراضي يعتبر مقدمة وبوابة
للحوار بين الثقافات (.)Shuter,2017
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آليات توظيف وسائل اإلعالم الجديد في
التواصل الحضاري والتحديات المعيقة
أ -آليات التوظيف:

إننا ال نعرف بعضنا البعض بشكل كاف في هذا العالم ،إننا نعرف ظالل
بعضنا ،استعادة لمثال أفالطون عن الذي ينظر إلى ظل الشجرة تارة على الماء
يتموج وتارة على األرض ثابتاً ،يطول ويقصر الظل بحسب حركة الشمس
في السماء ،هو ال يعرف الشجرة على الحقيقة ،ال يعرف سوى ظلها ،وحتى
نتعارف ال بد من التواجه ،ال بد من اللقاء المباشر إلحداث التعارف المطلوب
(مقبول .)2018 ،وحتى يتحقق هذا التعارف ،وحتى نقترب من اآلخر وننجح
في مد جسور التواصل بيننا فمن األهمية بمكان أن نعمل على تمكين الوسائل
اإلعالمية من القيام بوظائفها في تيسير التواصل الحضاري وفتح آفاقه.
ومن اآلليات المهمة للتمكين ،ولكي نتمكن من توظيف اإلعالم في التواصل
الحضاري ال بد من وضع السياسات وااللتزام بتنفيذها بالتعاون مع جميع
أفراد ومؤسسات المجتمع ،وترى اليونسكو ( )2014أن التعارف الحقيقي
بين الثقافات يمكن أن يحدث إذا التزمت الحكومات ،والمنظمات الدولية،
والمجتمع المدني ،والجماعات الدينية بنشر رسالة السالم ،والعدالة ،واالحترام،
والتسامح ،استناداً إلى المبدأ األصلي للمنزلة المتساوية لكل الثقافات واألديان.
إلى جانب حقوق األفراد المنصوص عليها صراحة في اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان مثل الحق في حرية التفكير ،والضمير ،والدين ،والحق في حرية الرأي
والتعبير .ويمكن للتقارب بين الثقافات أن يعزز وضع وتنفيذ سياسات تقود
إلى إزالة كل أشكال التمييز ،والتدفق الحر للمعلومات والمعارف ،والمشاركة
الديمقراطية ،والتضامن الدولي ،واإلحساس بالمسؤولية العالمية.
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ومن آليات التوظيف الرئيسية كذلك إكساب المواطنين مهارات الدراية
اإلعالمية والمعلوماتية ،فالبشر ينتجون كميات هائلة من البيانات يوميا ً تفوق
قدرتهم على إدراكها ،وال تنفك المعلومات تتوافر بصورة ال نهائية ،ويفوق
وابل هذه المعلومات طاقة الناس على استيعابها ،كما أن هناك مفارقة بين ما
هو حقيقي وما هو ملفق وبين كم المعلومات المتوافرة واستخدام الناس المستنير
لها .وفي ظل تعقد هذا المشهد المعلوماتي واإلعالمي وسرعة التغير فيه أصبح
من المهم أن يمتلك المواطنون مهارات «الدراية اإلعالمية والمعلوماتية»
والتي تساعدهم على إدراك األهمية القصوى للمعلومات والتكنولوجيا واإلعالم
في حياتهم اليومية ،وتمنحهم القدرة على المشاركة في جوانب الحياة العامة،
واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم .وتمثل «الدراية اإلعالمية والمعلوماتية»
مجموعة مهارات تمكن الناس من إدراك ما يدور حولهم فهي بمثابة دليل
المسافرين وبوصلتهم للعيش معا ً بسالم وبصورة حكيمة في محيط المعلومات
ووسائل اإلعالم واالتصال في يومنا هذا (اليونسكو.)2018 ،
ويمكن أن تساهم المؤسسات التربوية واإلعالمية في تعزيز التواصل الحضاري
من خالل تطوير الكفاءات المرتبطة بالتربية على المواطنة العالمية ،وهي
أحد االتجاهات الحديثة في التعليم التي تسعى إلى إكساب المتعلمين المعارف
والمهارات والقيم واالتجاهات الالزمة الحترام التنوع واالختالف ،والتفاهم بين
الثقافات المختلفة ،والعيش المشترك مع اآلخرين.
وتشير المواطنة العالمية إلى الشعور باالنتماء إلى المجتمع األوسع واإلنسانية
المشتركة .وتشدد على الترابط السياسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي،
والترابط بين المستوى المحلي والوطني والعالمي .ومن خاللها يتم تمكين
المتعلمين من االعتراف باالختالف والهويات المتعددة وتقويمها ،على سبيل
المثال الثقافة واللغة والدين والجنس وإنسانيتنا المشتركة ،وتطوير المهارات
للعيش في عالم يزداد تنوعاً .وتوفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومواقع
التواصل االجتماعي فرص لدعم التعليم والتعلم في التربية على المواطنة
العالمية ،وتشمل النظر في التكنولوجيات المتاحة كاإلنترنت والفيديو والهواتف
النقالة والتعلم عن بعد وعبر االنترنت .وكيف يكون بوسع المتعلمين استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومواقع التواصل االجتماعي في التربية على
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المواطنة العالمية .على سبيل المثال إنشاء نشرات صوتية ومدونات إلكترونية
وإجراء البحوث والتفاعل مع سيناريوات من واقع الحياة والتعاون مع غيرهم
من المتعلمين ،حيث تتيح هذه التقنيات الفرصة لربط الصفوف والمجتمعات
وتبادل األفكار والموارد (اليونسكو .)2015،
ب -التحديات المعيقة:

قد تواجه عملية تعزيز مفاهيم التواصل الحضاري عبر اإلعالم الجديد تحديات
كثيرة ،تتمحور غالبا ً حول التضارب مع مصالح المستفيدين اقتصاديا ً وسياسيا ً
من الصراع بين الحضارات ،إضافة إلى اإلشكاالت الناتجة عن صعوبة تغيير
الصورة النمطية عن بعض المجتمعات واألديان.
إن تغلغل التكنولوجيا الجديدة للمعلومات واالتصاالت في كل المجتمعات يسر
الحصول على المعلومات والمعارف ،وعزز من القدرة على المشاركة في
الحياة الثقافية ،واالجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية للمجتمعات المحلية.
ولكن في حين أن األدوات الرقمية تتمتع بالقدرة على رأب الصدع بين الثقافات
واألديان المختلفة فإنه يمكن أيضا ً أن يساء استخدامها لتوسيع الثغرات القائمة
ضمن تلك الثقافات وفيما بينها .وما تزال شبكة االنترنت ووسائل التواصل
االجتماعي أرضا ً بكراً عموما ً يمكن أن تتيح منابر للحوار أو تكون أيضا ً
قاعات تردد أصداء التعصب ،والتطرف ،والفرقة (اليونسكو .)2014 ،وفي
ظل تطورات وسائل االعالم الجديد يواجه مستقبل التعارف بين الحضارات
تحديات كثيرة منها (السيد:)2017 ،
 .1التعارف بين الحضارات قد يولد في نهاية المطاف انفجاراً ،نظراً للتباين
في الحضارات بين الشعوب في ظل االنفتاح والرغبات وحب المصالح،
والذي قد ينتج عنه انفجار في القيم والحضارات ،وذلك للتباين الحاصل
في القوة والمال واالستحواذ.
 .2وجــود جماعات تعمل ضد هذه الفكرة وتكرس وقتها للصراع بين
الحضارات.
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 .3دخول الحكومات ولوبيات األموال إلى عالم التواصل الرقمي ،واستثمارهم
لخصائصه ،مما حد من تأثير هذه الوسيلة الجماهيرية على تعزيز التعارف
بين الحضارات.
 .4يسود بين العديد من المجتمعات في العصر الحالي االنكفاء على الذات
استناداً إلى الخطابات التحريضية التي شملت كافة وسائل اإلعالم ،حتى
اإلعالم الرقمي ،فأصبح هناك توجس من اآلخر وافتراض عداوته ،مما
أوجد ردود فعل عكسية جعلت المتلقي يتعالى في نظرته لآلخر .وهذا
األمر ليس على اختالف الحضارات فقط ،بل في ذات الحضارة ذات
الثقافات المختلفة.
 .5انفتاحيه اإلعالم الرقمي تساعد المتعصبين على إثارة النعرات وتعبئة
المشاعر ،خصوصا ً في القضايا الملتبسة وغير الناضجة.
 .6ستواجه الدول الفقيرة صعوبة في مواكبة التطورات التكنولوجية نتيجة
لعدم توفر التكنولوجيات الحديثة.
 .7تشكل مصداقية المعلومة المتاحة في وسائل اإلعالم الرقمي تحديا ً كبيراً،
حيث تخلق نوعا ً من التوجس بين مختلف الحضارات لما تنشره الثقافات
المختلفة ،مما يتيح فرصا ً أكبر لخلق تشاحن بين الحضارات وإمكانية
إشعال الحروب عبر وسائل اإلعالم المختلفة.
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الخاتمة
تمارس وسائل اإلعالم الجديد في عصرنا الحالي دوراً مهما ً وفاعالً في إقامة
جسور التواصل بين الحضارات اإلنسانية ،والترويج لقيم التسامح والتعايش
والتعددية الثقافية ،كما تلعب دوراً أساسيا ً في تيسير الحوار والتفاهم بين األمم
والشعوب .وقد كشف البحث الحالي عن الدور المحوري لوسائل اإلعالم الجديد
في تعزيز مفاهيم التواصل الحضاري ،وتوصل إلى إمكانية استخدامها في
جوانب عدة منها:
 .1تحديد طبيعة العالقات بين الشعوب والحضارات من خالل تفكيك الصور
النمطية الراسخة في األذهان عن بعض الثقافات واألديــان ،والتصدي
للمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها ضدهم .وصناعة وعي األفراد،
والتأثير على الصور الذهنية لديهم.
 .2تشكيل الوعي واستخدامها كأدوات تثقيفية تمد األفراد بالمعارف المناسبة،
للتبادل ،والتواصل ،والتعاون المشترك .وردم الفجوة الثقافية التي تفصل
بين الجماعات واألشخاص ،ومنح األفراد الفرصة للتعرف على الثقافات
العالمية المحيطة بهم.
 .3تنمية القدرات والكفاءات والمهارات الالزمة للتواصل مع اآلخر ،والتعاون
عبر الحدود الثقافية ،كالقدرة على البحث ،والترجمة ،والتقييم النقدي.
 .4تعزيز المشتركات اإلنسانية بين البشر ،وتوسيع األرضية المشتركة بين
الشعوب  ،وترسيخ قيم التعايش واالعتدال والتسامح بينهم.
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 .5فتح مجاالت الحوار الثقافي وااللتقاء بين المجتمعات وأتباع الثقافات
المختلفة ،وإتاحة منصات للتبادل المفتوح لآلراء بينهم؛ رغم اختالف
خلفياتهم العرقية ،والثقافية ،والدينية ،واللغوية ،وعلى أساس من التفاهم
واالحترام المتبادلين.
وفي ضوء النتائج السابقة تقدم الباحثة التوصيات التالية:
 .1إجراء المزيد من الدراسات حول كيفية توظيف إمكانات وسائل اإلعالم
الجديد في مجاالت التواصل الحضاري ،والتسامح العالمي ،والتعددية
الثقافية ،وتمكين العيش المشترك بين الشعوب.
 .2وضع الخطط واالستراتيجيات على مستوى الدول ،وسن القوانين المنظمة
للوسائل اإلعالمية ومنعها من الترويج ألفكار الصراع بين الحضارات،
والتطرف العنيف ،ومكافحة الكراهية والعنصرية والتمييز عبر وسائل
اإلعالم.
 .3إجراء البحوث التربوية حول أساليب تدريب المربين وتربية النشء على
التفكير النقدي ،ومهارات الدراية اإلعالمية والمعلوماتية ،والمواطنة
العالمية.
 .4دعم المؤسسات اإلعالمية لتقوم بدورها في ترسيخ قيم التسامح والسالم
والقبول والتعايش اإلنساني ،وتعزيز المشتركات اإلنسانية.
 .5تشجيع المؤسسات اإلعالمية على القيام بدورها في تعزيز قيم الحوار
الحضاري والثقافي بين الثقافات المختلفة.
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