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ABSTRACT 
The present new Digital Communication Revolution is the fourth in history. It 

follows three other Communications Revolutions: The Alphabet (1500 B.C.), the 

Printing Press (1439 A.D.), and the Electronic (1835 A.D.). Digitalization allowed 

for the coming of globalization. The World Wide Web at present connects 40% of 

world population allowing them to interact. At the same time, multinational media 

and advertising corporations, stationed mainly in the Center States, market their 

products in Marginal States, in a manner that favors Electronic Colonialism, and 

encourage consumerism. On the other hand, the present media revolution helped 

create an Arab Spring. Thus the main question this paper tackles is: what is the 

nature of the present media climate in Arab Countries, and what are the challenges 

that face its growth. The paper ends with presenting 12 such challenges. 
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 امللخص

قنوات االتصال اإلعالمية )الصحفية  بدأ عصر االتصال الرقمي )او الرقمنة( قبل ربع قرن تقريبا حني مت دمج 
، وصار إبمكان الفرد (Media Convergence)واإلذاعية والتلفزية( يف تسعينيات القرن العشرين بعَضها ببعض
الذكي إىل أي مكان يف العامل. قدوم الرقمنة آذن بقدوم العادي  إرسال واستقبال رسائل عرب الطريق السريع من هاتفه 

% من سكان املعمورة يستخدمون شبكة اإلنرتنت حاليا، أي ما 40الثورة الرابعة يف االتصال. ومن ظواهرها إن 
يعادل ثالثة مليارات نسمة.  ويف الدول العربية، يتنامى استخدام الشبكة، ففي األردن مثال بلغ عد مستخدمي 

مليون )من جمموع سبعة ماليني مواطن(، وان هناك عشرة ماليني خط  86.4حوايل 2014نت هناية عام األنرت 
(. هذه القنوات شكلت خطرا جزئيا على الصحافة الورقية واإلعالم اإللكرتوين 4/12/2013 الرأيخليوي )جريدة 

ثورة الرقمية املعاصرة إبمكاانته الفنية، حيمل ممثال ابإلذاعة والتلفاز. لكن اهلاتف اخلليوي، وهو جهاز تباديل ميثل ال
  .(https://www.youtube.com/embed/Q8xz8xKEFvUأخطار التجسس )انظر مثال: املوقع التايل 

حنين رؤوسنا احرتاما لبطلني سيخلدمها التاريخ، مها جوليان ال يسعنا امام قدرة وسائل اإلعالم الرقمية وخطرها، إال أن 
أسانج وأدوارد سنودون، أسرتايل وأمريكي، وكالمها مطارد من سلطات بلديهما ودول أخرى ألهنما كشفا أخطر 

 على  اإلنسانية. عمليات التجسس اليت متارسها  أمريكا، موطن التكنولوجيا الرقمية ومصدرهتا،
 
 رقمنةاستحقاقات ال -1

اعالمية سابقة،  ذلك ان زايدة انتشار املعرفة  يقود يف النهاية اىل توسيع -للرقمنة استحقاقات مثل اي ثورة اتصالية
 .  (Innis, McLuhan) دائرة احلرية والتعريف حبقوق األفراد واملطالبة هبا بعد سنوات القهر الطويلة

متييزا له عن عصور االتصال األربعة السابقة، وهي: الشفوي، ويف عصران احلايل، املعروف بعصر االتصال الرقمي، 
وعصر الكتابة، وعصر املطبعة، وعصر االتصال اإللكرتوين، يكّرس اإلنسان، الصغري والكبري على حد سواء،  وقتا 

لإلذاعة، أطول مما كرسه يف أي عصر مضى لوسائل االتصال: إما قارائ جلريدة، او مشاهدا لربامج التلفاز، او مستمعا 
او متصفحا شبكة اإلنرتنت، او ملتحما مع اهلاتف الذكي احملمول، او قائما ببعض هذه النشاطات االتصالية، او 

يف يومه. وكان من نتيجة امتالك تكنولوجيا االتصال هذه، ان صار الفرد يكّرس وقتا أطول لوسائل اإلعالم  كلها
وح بني رسالة صغرية مؤلفة من بضع كلمات  يف التويرت اىل رسالة من أي عصر مضى، سواء مرسال للرسائل )اليت ترتا

مصورة مأخوذة ابهلاتف الذكي لتجمع او حادث(، او مستقبال لرسائل مماثلة بعضها يرد من معارف او مواقع 
 الكرتونية. وظهر الصحفي املواطن.

الثقافة وسائل اإلعالم اسم:  على خمرجات هذا الدور املتزايد لوسائل االتصال دفع ابلعلماء منذ القدمي ألن يطلقوا

https://www.youtube.com/embed/Q8xz8xKEFvU
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 اعرتافا بدورها الفاعل أبمرين مها: ، )Mass Culture( ثقافة االتصال اجلماهريي، أو اإلعالمية
: يصبح االتصال اجلماهريي ثقافة يتعلم منها اإلنسان السلوكيات اإلجيابية فرتتقي بشخصه، والسلبية اهلابطة أوال

فتحط به وبشخصه،  وتنعكس ابلتايل سلبا أو إجيااب على اجملتمع. وهلذا السبب أحلها العلماء يف مرتبة موازية، ذات 
أي ثقافة الفكر الراقي واملتفلسف، أو  (Elite Culture)لصفوة وزن مثل بقية أنواع الثقافة األخرى، ومنها ثقافة ا

 مثل قصص الرتاث واألغاين الشعبية. (Folk Culture)ثقافة املأثورات الشعبية 
: يصبح االتصال اجلماهريي أحد عناصر عملية التنشأة االجتماعية اليت يف جمملها تعمل منذ الصغر على واثنيا

 مثل األسرة واملدرسة والرفاق. تكوين شخصية اإلنسان، مثلها
وهكذا تصبح حقا وسائل االتصال، وما حتمله من معلومات، مكوان من مكوانت الشخصية، والرأي العام، والثقافة، 

 واحلياة ابإلمجال.
 
 إجنازات الرقمنة:  -2

عريب استفاد منها يف الربيع فعلينا أيضا ان نعرتف ان اإلنسان ال  وإذا اعرتفنا هبذا الدور لوسائل االتصال يف حياتنا،
املسبقة، ومسامهتها يف نشر املعلومة  censorshipالعريب وخاصة جناحها الساحق املتمثل يف إسقاط نظام الرقابة 

املعلومة املتمردة" يف البلدان العربية، ”"املتمردة" على نظام السلطة القائمة يف البلدان العربية. وسامهت  أيضا بنشر 
حولت الرقمنة اإلعالم “. الربيع العريب”ا مع قدوم صحافة الكرتونية ال تُلجم، أسهمت  يف قدوم وازدادت خطورهتُ 
 مجاهريي وأوجدت مناخا  جديدا؟ فما طبيعته؟ال  تباديل العريب اىل اتصال

 
 املناخ اجلديد -

مصدرا  366من ال يتقن لعبة االتصال الرقمي  يظل خارج الزمن. مثال: القدس كما تشرحها موسوعة الوكيبيداي 
 ال حضور للعرب فيها.. وهكذا حتتل القدس فكراي كما عسكراي. 

ألن  احلرية اإلعالمية املرجوة مل تتبلور،”! املنفعل”ورمبا األصح “ ... الصحفي املواطن” مع العصر الرقمي، ظهر
احلرية ثقافة،  وصار األمر شبيها بواقع مليء ابنفالت إعالمي. اختلط يف الواقع اإلعالمي: الصحفي املختص بغري 

 املختص.
 
 فجوة املعرفة -

بعد فتوى شيخ اإلسالم العثماين مبنع املطبعة ابعتبارها "رجس من عمل الشيطان" )مروة(، مجدت احلياة يف داير 
م حني صدرت فتوى أجازت استخدام املطبعة للمسلمني. يف أثناء فرتة حظر املطبعة، قام 1727اإلسالم حىت عام 
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الفضل يف إشعال نور املعرفة الذي خبا، درجة أن العثمانيني  اللبنانيون املوارنة حبفظ جذوة الرتاث العريب وهاجة، وهلم
األتراك املتعصبني من مجاعة االحتاد والرتقي سعوا انشطني إىل "ترتيك" األمة العربية، وعلقوا مشانق املفكرين 

بية الكربى يف دمشق وبريوت يف ساحيت الشهداء. وكان هذا حافزا لقيام الثورة العر  1916والصحفيني العريب يف مايو 
لفرتة وجيزة، قبل تكالب قوى االستعمار الغريب، –بقيادة الشريف احلسني بن علي اليت انتهت بتحرير آسيا العربية 

 بيكو  حدود املنطقة حىت يومنا هذا، متاما كما رسم احلدود يف افريقيا العربية. -فرمست اتفاقية سايكس 
ثقافة الشفوية" فحدثت فجوة معرفية مع الغرب تقدر ابربعة كان من نتيجة فتوى شيخ اإلسالم أن تواصلت "ال

 قرون، عززها استخدام الراديو والتلفاز على نطاق واسع. وهنا يربز دور اإلعالم يف جسر هذه الفجوة.
 

 اإلعالمي-يف هذا املناخ: ما التحدايت اليت تواجه الصحفي
معاصر ال تنطلي عليه الدعاية االعالمية، كما يف علينا ان نعرتف  أبن الوسائل الرقمية  اسهمت يف بعث جيل 

السابق، بل صار منفتح الذهن لوجهات النظر املتباينة، لكنه خاضع ألولوايته. قبل الرقمنة، كانت وسائل اإلعالم 
حتدد األجندة اليت نفكر هبا يف الشؤون احمللية والدولية. بعد الرقمنة، فرضت االنرتنت )وصنائعها من مثل اهلاتف 
الذكي( أجندة جديدة، عمقت يف جوانب منها التواصل االجتماعي، وأدخلت  االنسان العريب مرحلة نضج إعالمي 
ال مثيل هلا يف اترخيه، يشوهبا خطر االخرتاق الثقايف هلويته وتراثه من مصادر خارجية تعمل بدأب على استباحة 

ام، وهي مبثابة حتدايت كبرية، جنمل أمهها ابلنقاط العقول. ولذا فعلى كاهل  اإلعالم املعاصر تقع مسؤوليات جس
 التالية:

 
 حتدي حرية التعبري  1.1

مقابل  حرية التعبريان أخطر هذه التحدايت يف املرحلة الراهنة، والذي ال جيوز السكوت عنه ومناقشته بقوة، هو مبدأ 
: كممت أفواهنا قروان طويلة حىت مل نعد حنسن الكالم بلغة واحدة. دائما هناك لغة مزدوجة. وما دام تكميم األفواه

وحرية التعبري يف وطننا هناك خوف قابع يف النفوس من قول احلقيقة دون جماملة، سيبقى اإلنسان العريب متخلفا. 
لكن فرضتها علينا حتمية تكنولوجيا االتصال اليت مشكلة: فهي جديدة علينا، مل منارسها أصال يف بيوتنا ومدارسنا، 

أطلقتها صرخة مدوية، فخرجت مليئة ابألنني والتوجع، وملا مسعنا صوتنا املقهور بعد السكوت الطويل، جاء نشازا 
 ، وكانت البداية من األردن، إثر1989غريبا  شق احلناجر وأدماها. اُطلقت حرية التعبري من قمقم الربيع العريب عام 

)هبة نيسان(  يف جنوب األردن اليت جنم عنها مظاهرات واضطراابت ادت اىل مقتل عدد من املواطنني. كانت النتيجة 
اجيابية، اذ  مت  الغاء األحكام العرفية، وتال ذلك انتخاابت نيابية جاءت مبجلس نواب قوي إصدر قانون االحزاب 

سقف حرية التعبري كثريا، إضافة اىل امليثاق الوطين عام رفع  1993وقانون ليربايل للمطبوعات عام  1991عام 
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. وهناك دول عربية أخرى تنبهت للرقمنة وآاثرها االجتماعية والسياسية فلم يعصف هبا الربيع العريب كما 1992
يف تونس، مث مصر، وسوراي،اخل. مما يستدعي مزيدا من تكاتف اجلهود يف البحث يف  2010عصف هناية عام 

 لعريب.اإلعالم ا
 فالسؤال اذن: كيف لنا ان نتعاطى حرية التعبري لتصبح مكوان يسري يف الدماء؟

مرتبطة بقيم الصدق واألمانة واألخالق الرفيعة واجلمال  نتعاطاها بنجاح حني نعي ان حلرية التعبري مثن عال: فهي
ويف هذا اجملال، ال مييز بعض الباحثني واإلخالص والنزاهة واملوضوعية والنقد العقالين واالنتماء للوطن واالنصاف ) 

)انظر اهلامش: صاحل   Justiceوالعدالة   Fairnessاالنصاف أو  Reason العرب بني مفهومي  العقل والسبب 
 . و مكاوي وابو اصبع(

ان ختلي اإلعالمي: بدائ ابلصحفي الذي يعمل يف وسائل اإلعالم، وانتهاء ابلصحفي املواطن، عن هذه القيم، معناه 
خروجه عن قوانني مهنته املقدسة،  وممارسته استقواء الكلمة "اخلفيفة"، الالمسئولة، وتغليب الثرثرة واإلشاعة والقيل 

تنا مومها اننا ننتج شيئا مفيدا، وهو ليس ذلك، فتصبح  وسائل اإلعالم والقال والوتوتة، مما جيهد أنفسنا، ويضيع وق
 سالحا خطريا موجها علينا، بدل ان تكون لنا ومعنا. 

 

 االعالم والصورة اليت يصنعها لنا 1.2
ألن  معظم اإلعالميني مل يروا ارتباط حرية التعبري ابلقيم السالفة الذكر، فقد أساؤا ملفهوم حرية التعبري، واساؤا ابلنتيجة 

اىل ثلة من الفاسدين واللصوص، وقللنا من هيبة الدولة، واملسئول،  لشعبهم كثريا. حتولنا مؤخرا يف نظر اإلعالم احمللي 
م اإلخالص وعدم الوفاء عدا عن مشاكل ضربتنا كريح عاصفة منها: التحرش اجلنسي و وأنفسنا، واهتمنا الكل، بعد

عنف اجلامعات واملالعب. ركزان على األخبار املسيئة وضخمناها ومل نرتك لشيء قداسته. فعلنا ذلك كله ابسم حرية 
لإلعالم املعادي، ومنه الغريب يف هجومه التعبري. أرعبنا إعالُمنا وأفقدان الثقة أبنفسنا، فصار وابال علينا، وصار نصريا 

على الشخصية العربية. صارت وسائل إعالمنا سالحا موجها ضد كرامتنا: نلتفت حولنا فال نرى اال االستقواء 
واالعتصامات، ونرى وراء كل عمل خيانة وطنية وعمالء. وهكذا عمل إعالمنا على زعزعة ثقتنا أبنفسنا.. وان يفقد 

 لك غاية املىن ألعدائه. شعب ثقته بنفسه فذ
وكما تشوهت صورتنا يف الداخل كذلك الصورة العربية يف اخلارج: ان صورتنا يف اخلارج ليست أبفضل من صورتنا يف 

الداخل.  اعطي مثال: يكتب  الرئيس األمريكي األسبق نيكسون يف مذكراته ان العرب يف نظر معظم األمريكيني  
وغري عقالنيني ولكنهم حمظوظون ألن أرضهم حتتوي على ثلثي احتياطي العامل "غري متحضرين، متوحشون، قذرون 

(. هذه الصورة اليت نطق هبا نيكسون هي الصورة اليت رسختها 14من النفط" )علي حمافظة، حروب اخلليج، ص 
اربني من اجل الثورة العربية الكربى وصفتنا الصحافة الغربية ابننا حم إابن أحداث. 1920وسائل اإلعالم منذ عام 
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الف ليلة . جاءت هذه الصورة يف أعقاب الصورة الرومانسية املأخوذة من (freedom fighters)احلرية 
. بعد سقوط الدولة العربية يف ميسلون بدأت الصورة تتغري. صران يف صحافتهم عصاابت إرهابية.  (Mousa)وليلة

صران مهزومني . ودفعنا الثمن صورة سلبية تنشرها وسائل  وبعد الثورة الكربى مل خنض معركة واحدة انتصران فيها.
االعالم املعادية تنال منا ومن كرامتنا وشخصيتنا القومية. وعمدت  وسائل االتصال الغربية، مبا اوتيت من سعة 

، خيجل انتشار وقوة أتثري، إىل ترسيخ هذه الصورة السلبية، ونشرهتا، يف أرجاء العامل كله، فصران مضغة يف األفواه
، ان  مت خلط 2001أيلول الشهري لعام  11العريب يف بالد الغرب ان يعلن هويته. وكانت آخر املصائب، وبعد 

ان أفعالنا وإعمالنا، خاصة بعد فواجع  لكن املؤسف "الصورة العربية ابلصورة اإلسالمية " ملقاصد ال ختفى على أحد.
لوحشية اليت أشار إليها  نيكسون. وبذا ال جند لنا أصدقاء حيرتموننا الربيع العريب، وظهور داعش،  صارت تعزز صورة ا

 .حيثما توجهنا
 

 التمييز ضد املرأة  1.3
اجملتمع العريب ذكوري يهيمن فيه الرجل على املرأة. واملرأة نصف اجملتمع العريب. لكن هذا النصف معطل كقوة عمل 

يرتكها يف حالة تفرغ لبناء جيل قوي. لكن االحصاءات تكشف  منتجة مبدعة. يقول البعض ان بقاء املرأة يف املنزل
ان نسبة األمية عند املرأة عموما عالية. فكيف ألم غري متعلمة، يصفها الشاعر أبهنا "مدرسة"، ان تريب طفال يستطيع 

ير املرأة نفسها من ان يواجه احلياة احلديثة، حياة العوملة. التحدي أمام اإلعالم ان يعيد للمرأة  كرامتها: اوال بتحر 
عقلية اجلارية، واثنيا ان يعيد هلا حقوقها اليت استلبها منها الرجل، واثلثا ان حيوهلا اىل قوة انتاج فاعلة تسهم يف بناء 

 الوطن.
 

 حتدي العوملة  1.4
البعض مبا يؤدي يصف مفهوم العوملة  نظاما كونيا تتزايد فيه االنفتاحات السياسية واالقتصادية  والثقافية على بعضها 

إىل ارتباط األسواق والثقافات وتداخلها. وال يتحقق هذا التداخل واالنفتاح إال ابستخدام تقانة االتصال املتطورة 
يوماً عن يوم. لذا،  تسعى العوملة لصبغ العامل بصبغة واحدة، عرب فتح األسواق والقنوات والتغلغل يف الثقافات، مما 

 بينا. ومرد ذلك أهنا تقضي على النوع، واهنا تكشف إن العامل "ال ينمو منوًا يعزز جيعل البعض  يرى فيها خطراً 
التالحم وااللتئام" ) اتيلور(، اهنا على العكس من  ذلك: فالعوملة تقود يف نظر اخلائفني املرتددين اىل خضوع للثقافات 

 واالقتصاد والسياسة للغزو املنظم .األقوى ألهنا  تضعف اهلوية والسيادة، وخترتق احلدود  وتعرض الثقافة 
ويُدفع الناس لتجاهل ان العوملة انفتاح، واهنا تعمل على توعية الناس حبقوقهم السليبة، وتكشف عن عمق الفجوة 

 االقتصادية املتزايدة األتساع بني األغنياء والفقراء احملرومني.
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وندية أو ندخلها كمنفعلني ال فاعلني  )اومليل(؟ كان السؤال املطروح  هو: هل ندخل العوملة  دخول مشاركة 
 الواضح حىت اآلن أننا دخلناها منفعلني ال فاعلني.

 
  حتدي دمج األقليات الدينية والعرقية  1.5

الثقافة العربية املعاصرة ثقافة اقصاء: فهي تقصي األقليات العرقية والدينية. ينسى العرب ان من أشهر إبطاهلم صالح 
األيويب وطارق بن زايد، ومها من اثنيات عرقية غري عربية. وينسون مواقف بنو متيم  يف فتح فارس والغساسنة الدين 

يف معركة الريموك، وعيسى العوام وجول مجال،  كما ينسون ان من رواد الفكر العريب القدمي واحلديث رجاالت ونساء 
باب االقتتال والنزاعات وسفك الدماء يف كثري من داير من أقليات عرقية واثنية.  هذا اإلقصاء سبب رئيس من أس

  العرب.
ال نعدو احلقيقة حني نقول ان النظام العريب احلديث قد فشل يف حتقيق االستقالل والكرامة والعدالة االجتماعية 

 الحتمية: قدوم داعش.للمواطن العربي. والنتيجة  واملساواة

 

 االستعمار اإللكرتوين والثقافة اهلابطة حتدي 1.6
منذ مطلع القرن املاضي خاض العرب حروب االستقالل للخروج أوال من التبعية العثمانية، مث من االستعمار الغريب، 
السياسي واالقتصادي. وأخذت الدول العربية منذ منتصف القرن املاضي تستقل تباعا، سياسيا واقتصاداي. وحني 

طردان فلول االستعمار، اكتشفنا أننا سقطنا يف براثن استعمار جديد هو )االستعمار االلكرتوين(. لقد حل ظننا اننا 
هذا االستعمار منذ مثانينيات القرن املاضي/ مع ظهور اإلنرتنت والفضائيات، حمل االستعمار االقتصادي، وهدفه 

او  -اهريية الذي فرض نفسه على دول العامل النامي غسل العقول، وتسويق النموذج األمريكي يف صناعة الثقافة اجلم
دول اهلامش. ويتمثل هذا التحدي يف طغيان ثقافة مجاهريية هابطة املستوى، ومفرغة من املضمون، ترفيهية احملتوى، 
 حملية املنشأ أو مستوردة، تقدم قيماً اجتماعية وفكرية بعيدة عن مشاغل وطموحات اجملتمع العريب ومتثل أطروحات

األيدلوجيات الغربية وخاصة الرأمسالية. هذه الثقافة تؤثر سلبًا يف جمملها على املواطن العريب، يف انتمائه وإنتاجيته 
 وقيمه وتراثه وذوقه ، وتستهدف ابألخص شرحية الشباب.

يف عيد رمضان وعموما ختلو وسائل إعالمنا من تقدمي الثقافة الرصينة، اليت تساعد على االرتقاء ابلعقل واإلنسان. 
األخري، عايدتنا تلفزيوانتنا العربية كما يف كل مناسبة، أبهبط عملني عربيني: راي وسكينة، ومدرسة املشاغبني. ان 
الرتكيز على الرتفيه اهلابط هدفه ختدير املتلقي، وحرق وقته مبا ال يرفع من سويته الفكرية والثقافية، بل يسوغ له القيام 

فة الدم. ويذكر يف هذا اجملال ما قاله أحد مدراء هيئة اإلذاعة الربيطانية )لورد هيث( ، ابملخالفات حتت شعار خ
الذي اعترب اإلكثار من الرتفيه إهانة لإلنسان ، بله العقل اإلنساين )ماكفيل(؟ أال هتيننا وسائل إعالمنا اذًا طيلة 
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وظائف لالتصال اجلماهريي جيب ان تفعل  الوقت؟ وملاذا يفعل إعالمنا وظيفة واحدة، هي الرتفيه، مقابل مثان
 بتوازن؟؟

 
 حتدي االنفجار السكاين العريب 1.7

مليوان. اآلن يزيد العدد   70يف هناية اخلمسينيات ومطلع الستينيات من القرن املاضي، كان عدد سكان الوطن العريب 
مليوان. خالل اخلمسني سنة املاضية تضاعف عددان مخس مرات فهل زادت مواردان الغذائية واالقتصادية  350عن 

مليار دوالر سنواي. امل يقل جربان خليل جربان: ويل  30مبا عن بنفس املقدار؟ فاتورة الغذاء العريب املستورد تزيد ر 
ألمة ال أتكل مما تزرع، وال تلبس مما تنتج؟ ركزان على الكم، حىت يف جامعاتنا .. أين رسالة اإلعالم يف الرتكيز على 

 شعار النجاح واملستقبل اآلمن ؟الكيف ، وهو 
 

 حتدي الوحدة  مقابل القطرية 1.8
دولة، معظمها فقري مبوارد املاء والغذاء. ومتسكنا بعد استقاللنا حبدود  22الوطن  فجزأه اىل  االستعمار منمتكن 

بيكو وأقرانه ابملسطرة. صران قطريني أكثر من سايكس وأكثر من بيكو. حاربنا بعضنا من اجل  -رمسها سايكس 
عالم يف اخلمسينيات والستينيات تغين لوحدة العرب احلفاظ على احلدود اليت رمساها حد التدمري. كانت أهزوجة اإل

 وحترير فلسطني. اليوم مل يعد أحد يغين تلك األهزوجة. 
 

 حتدي القومية مقابل الشمولية 1.9
العرب شعب عريق له تراث يعود أللفي ومخسمائة عام على األقل: بدأ يتوهج مع مملكة األنباط العربية، وهي أول 

يف التاريخ أعطتنا هوية األجبدية العربية اليت نكتب هبا أشواقنا اليوم، كما كتبناها ابألمس، وكما سنكتبها  مملكة عربية
يف الغد. وازدانت الثقافة العربية برسالة مساوية كانت هدى للربية كما ورد يف القول احلكيم: "جعلناه قرآان عربيا". 

ام القوة للفرس مث األتراك، وانتهى بنا املطاف لنصبح مكوان من لكن السقطة بدأت منذ زمن املأمون حني أُسلم زم
مكوانت العثمانيني األتراك واملماليك. ننسى دائما اننا أصحاب ثقافة عربية قائدة ومميزة، ونستسلم لروابط غري قومية. 

 وفلسفة؟ لنقرأ ما امل حين الوقت لننضج وننهض كقومية متميزة أفضلت على اآلخرين  ثقافة أانرت عليهم لغة وأداب
كتبه ابن فضالن عن شعوب العامل قبل الف عام، ونقارن بني ماضينا ويومنا. اين إعالمنا من قومية تربز  شخصيتنا 
مستقلة مثل القومية األملانية والصينية والفرنسية؛ قومية متارس التعددية السياسية والفكرية وتقبل ابألقليات العرقية 

 وترفع الصدام اىل مستوى النقاش اجلاد.  والدينية إلثراء فكرها
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 حتدي خطر التعليم الكمي 1.10
حَولََنا التعليم احلايل اىل أصحاب ايقات بيضاء، وحولتنا مساعدات "الطحني الرخيص" اىل شعب ال يزرع، وحولتنا 

د من اعادة النظر فيه. ابتباع انظمتنا ومنها اإلعالم اىل قوم سلبيني هروبيني. اجملتمع يقوى بقوة نظامه التعليمي. ال ب
نظام تعليمي مستورد أمريكي حولنا ايقاع احلياة البطيء اىل سريع، واختصران زمن التعليم اجلامعي اىل ثالث سنوات، 
وصارت اجلامعات تقذف مبوجات من اخلرجيني غري املصقولني اىل سوق عمل مرتهل. وأمهلنا يف براجمنا تعليم 

رد يقضي مع وسائل االعالم يوميا وقتا معتربا مع هاتفه وتلفزيونه وجريدته..فهل علمنا األساسيات. فإذا كان الف
أطفالنا وطالب جامعاتنا كيفية التعامل مع وسائل اإلتصال؟ الطفل الذي يتشرب قيم )توم وجريي( يتشرب قيم 

يف النفوس جذورا تؤثر على فيها متعة آنية، لكنها تغرس  العنف والقسوة واالنتهازية مغلفة بورقة المعة شفافة
الشخصية مستقبال. قد يقول سائل: ما دام الطفل األمريكي يرى )توم وجريي( ، اذن فال خطر على أطفالنا منه. 
وهذا عني اخلطأ. فهل ما يناسب الثقافة األمريكية يناسبنا؟ وهل علينا ان نستهلك ما صنع لتلك الثقافة؟؟ وهل 

 هده أطفالنا على الشاشات؟للعنف يف مدارسنا عالقة مبا شا
وما نزال نعجب من تلك اجلامعات يف الوطن العريب اليت تعد نفسها طليعية وذات رسالة، وال تعلم االتصال واالعالم 

االتصال الرقمي!! على االعالمي  بعصر   يسمى يف عصر  اليت يستحقها يف كافة التخصصات، وحتله املكانة
 التعليم اجلامعي احلايل، الذي ال يعلم التفاعل مع احلياة. مواجهة سياسات جتذرت ، منها خطر

 
 املصلحة العليا للوطن  حتدي 1.11

اثر ثورة العرب الكربى، وشهدت بطاحه معارك طاحنة  1916هذا الوطن الذي هنض من ركام العثمانية عام 
يناضل ومل يتثقف، جيل مل ير كيف ومصريية، يعامله جيل جديد من اإلعالميني جبفوة وقسوة ، جيل مل حيارب ومل 

أعلى اآلابء واألجداد مداميك البناء، وانتقلنا من ليل يطرد السراج ظالمه اىل عصر رقمي يف غضون مائة عام. على 
 الصحفي اجليد ان يرى نصف الكأس املليئة، متاما مثل  ما يرى نصف الكأس الفارغة.

 
 حتدي املتطفلني على االعالم: 1.12

الم انه ميدان مستباح من املختص وغري املختص.  حيفل احلقل "ابلطفيلني" ، سواء اولئك الذين ميتلكون مشكلة االع
رأس املال إلقامة مؤسسة اعالمية تروج لفكر معني او لتجارة ما، او اولئك  الذين يبعثون برسائلهم عرب اهلاتف 

ال نظراي يصنف من اصعب التخصصات.   الذكي دون وعي لقوانني االعالم الصارمة. ختصص االعالم واالتص
 وتكون النتائج يف مجيع احلاالت وخيمة على اجملتمع. 
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 اخلالصة
ان االعالمي املتخصص يواجه هذه التحدايت بعقالنية .  لقد انتقم  العثماين حاكم سوراي يف احلرب العالية األوىل 

الشهداء ستة عشرا شهيدا، مسلمني ومسيحيني ال مجال ابشا السفاح من الصحفيني اول ما انتقم، فعلق يف ساحيت 
، وكانت صرخاهتم الشرارة اليت سرعت 1916فرق، من بني أحرار العرب الثالث والثالثني الذين علقهم يف أاير عام 

.. هذه الثورة الشريفة اليت خاض غمارها مائة ألف حمارب 1916يف إطالق الثورة العربية الكربى يف حزيران عام 
بسالة ما بني مكة  حيث انطلقت الثورة وصوال إىل دمشق اليت رفعوا عليها العلم العريب معلنا حتريرها بعد أربعة قاتلوا ب

 قرون ظالم عثمانية..
لكن علينا ان نذكر دائما ان صرخات الصحفيني الذين شنقهم السفاح  ذلك اليوم  الذين ضحوا أبرواحهم  يف 

 ة، ال تزال دينا علي كل صحفي عريب. سبيل حرية العرب  واالستقالل والوحد
ان هناك حتدايت أخرى عديدة أمام اإلعالم العريب،  تتمثل أمهها يف اخنراط اإلعالمي العريب جبدلية حتقيق العدالة 
االجتماعية واملساواة والقضاء على التمييز والدخول بنا اىل املستقبل، فاإلعالم وحده هو السلطة الرابعة القادرة على 

غيري ابملناقشة العقالنية اجلادة وابحلوار وبنشر الثقافة اجلماهريية الرزينة املنتمية اجملردة بال هوى وبدون احنياز إال الت
 للوطن ومصاحله العليا.

 
 اهلامش

( الذي  2002ملؤلفه سليمان الصاحل )منشورات مكتبة الفالح، الكويت، أخالقيات االعالمانظر مثال كتاب 
، 210" يف الصفحة Fairness"مفهوم العدالة   اليقيم الفرق بني  مفهومي االنصاف والعدالة: فهو يتحدث عن

.  ان إساءة الفهم من واضع هذا الكتاب املهم يف 256" ص fair comment"التعليق العادل  كما يتحدث عن
ألخالقيات يؤثر سااب على طالب اإلعالم  فال ميكنه من فهم النقاشات  العلمية اليت استمرت قروان رمبا لتطوير ا

 املفهوم.
حسن مكاوي ، الذي تقرر كتبه يف كليات أخالقيات العمل اإلعالمي: دراسة مقارنة للدكتور وانظر أيضا: كتاب 

اإلعالم وتدرس على نطاق واسع،  جنده يعاين يف كتبه هذا من مشاكل يف الرتمجة  .  يضاف إىل ذلك  وقوعه يف 
أخطاء الرتمجة بصورة تؤدي إىل قلب املعىن وتسفيهه، كما فعل حني حديثه عن مفهوم )املنطق والعقل(  املسمى 

ميكن ان يوجد من خالل   Good، فرتاه  يقول ان الفيلسوف هيوم  زعم ابن "اخلري  (Reason)  ابالجنليزية 
(. ويسرتسل مكاوي  بقوله ان الفيلسوف األملاين كانط قد زعم "أن مبادئ السلوك 48" )صReasonالسبب 

ليبمان  (. ويكرر األمر اثلثة حني يتحدث عن والرت49واألخالق جيب الوصول اليها من خالل األسباب" )ص 
( . هبذه 52" )ص The Law of   Reasonالذي جاء بقانون "أعلى من إرادة الناس، وهو قانون السبب 
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 Theالرتمجات السقيمة ألغى مكاوي عصرا معروفا يف الثقافة الغربية األوروبية، هو عصر املنطق والعقالنية املسمى 
Age of Reason ل والعقالنية والعلم والعلمانية.  وقد كتب مكاوي  ، وهو العصر الذي شهد تفجر اإلميان ابلعق

تعريفا بنفسه وكتابه ورد فيه ما يلي: أخالقيات العمل اإلعالمي: دراسة مقارنة ، على الغالف اخللفي لكتابه 
تتسم أعماله ابلدقة واملوضوعية والتعمق يف القضااي اليت  خبري إعالمي متميز"دراسة علمية منهجية أعدها 

انتاج الربامج للراديو: النظرية والتطبيق؛ أألخبار يف ..".   ومن كتب مكاوي اليت تقرر يف اجلامعات: يتناوهلا.
 .االتصال ونظرايته املعاصرة الراديو التلفزيون؛ تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر املعلومات؛

ف روجر ومير وجوزيف دومينيك) ومثل ذلك كتاب عربه الدكتور صاحل ابو اصبع: مناهج البحث االعالمي من أتلي
وصدرت طبعات أخرى عديدة منه( وحني يتحدث عن الطريقة احلدسية يقول  1989صدرت طبعته األوىل عام 

( ، وطبعا املقصود  27" )ص   Stands to Reasonاهنا "تفرتض أبن صحة شيء ما تنبع من دليل ذايت أو لسبب
املنطق". ونشر املؤلف على الغالف األخري  أن كتابه هذا "يسد ثغرة يف الدراسات  يف هذا ان "يتقبلها العقل أو

دكتوراه: دكتوراه يف االتصال اجلماهريي من جامعة  شهاديتاإلعالمية"، ويف داخل الكتاب ورد ان املرتجم  حيمل 
 (. 389رة )ص هوارد يف واشنطن، وشهادة دكتوراه يف  النقد األديب واألدب املقارن من جامعة القاه
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