
 عالم في االتّصال فلسفة  في نظريّة العام الفضاء في االجتماعي التواصل  متاهة ،العبدهللا مي. دكتاب 

 . م 2020 ،العربية النهضة  دار: بيروت، متغيّر

  بحوث  في الفلسفي والتفكير النظري، التفكير وتعزيز اكتشاف إعادة إلىالدعوة  الكتاب  هذا مقدمةتتضمن  

  والحجج   المخاوف  ومناقشة  لمعالجة  االختصاصات،  مختلف  بين  التعاون  تكثيف و   واالتصال،  اإلعالم

التغيرات   العالمية،  االنسانية  لتغيرات ل  والمصاحبة  المستجدة  والمفاهيم  والمواقف ضوء   المشهد   في  في 

  العلمية،  الذات  فهم  في  االتصال  فلسفة  تلعبه  باتت   الذي  الدور  عن  لكشف ل  ويهدف كذلك.  العالمي  االتصالي

  التواصل   وسائل  باستخدامات   مرتبطة  حديثة  نظرية  إلى  للوصول  في محاولة  .«الحقيقة   بعد   ما»  زمن  في

  متاهة »  نظرية  عناصر  من  العديد   بلورةمن    استطاع الكاتب وفريق عمله  العربية،  البيئة  في  االجتماعي

  التي     Social Communication Maze in Public Space  «العام  الفضاء  في  االجتماعي  التواصل

 .بامتياز االتصالي الواقع تمثّل

  وأبعاده   مالمحه  أبرز  وتشكله    يةكيفو  الجديد،  العالمي  النّظام  خصائص ل  بحثه  من خاللوتوصل الكاتب  

، والتي العام  الفضاء  في  االجتماعي  التواصل«متاهة»  بعنوان  االتّصال  فلسفة  في  نظريّةبلورة    إلى  وآفاقه

  الوعي   وأهمية  والتواصل،  االتصال  عملية   في  ومؤسساته  أعضائه  بكامل  المجتمع  مشاركة  مبدأ  علىبنيت  

 . وإنمائه وبنائه  المجتمع حماية في الواعية المشاركة وهذه التواصل هذا ودور واإلدراك،

  في   العربية  الدول  في  واالتصال  اإلعالم  وسائل  وتأثير دور  دراسة  خالل من  النظريّة  عناصر   تبلورت   وقد 

 أوالتالعب   والتأثير،  لالقناع   المستخدمة  األساليب   وكل  والشعارات   اإلشاعات   ورصد   االجتماعي،  التغيير 

 ودور  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  المشاركة  في  الوعي  غياب   أو  حضور  حدود   وتبيَّنت   بالعقول،

ضوء    .الوسائل  لهذه  ووعي  بفعالية  استخدامه  ومدى  المدني  المجتمع في    والتغيّرات   التطورات وذلك 

 اإلعالم  علوم  بين  العالقات   استكشافاألمر الذي تطلب    العامة،   الفضاءات   تطال  التي  واالجتماعية  العلمية

  المعرفة،   ونظرية  اللغة،  وفلسفة  الوجود،  وعلم  الميتافيزيقيا   مثل  للفلسفة،  التقليديّة  والمجاالت   واالتصال

  بقضايا   معنية  ومعرفية  فكرية  مجاالت   من  ذلك  إلى  وما  واالجتماعية،  والسياسية  األخالقية  والفلسفة

 . واالتصال اإلعالم

 الكتاب إلى ستة فصول يمكن استعراضها على النحو التالي:  ينقسم

 

 واالتصال اإلعالم  وعلوم الفلسفةبعنوان:  األول الفصل

 وتناول عدد من الموضوعات: 

 ثالث   إلى  الفلسفة  تاريخل  ني المؤرخ بدايات الفلسفة وتقسيم    حيث استعرض الكاتب :  الفلسفي  الفكر  تطور

ومرحلة  اليوناني  العصر  مرحلة:  أساسية  مراحل   سقوط   من  الممتدّة  الفترة   هي  الوسطى  العَِصور، 

 حيث .  عشر  السادس  القرن   فِي  النّهضة   عصرِ   حتّى  الميالدي  الخامس   القرن  في   الرومانيّة  اإلمبراطوريّة

  الفلسفة   وهما   الفلسفة  من   نوعان   وظهر  المجتمع،  في  اإلنسانيّة  الثقافة  مكّونات   من  لتصبح  الفلسفة  تكيّفت 

  القرن   فِي  الغربيّة  أوروبا  فِي  حيث ظهرت الفلسفة  الحديث  العصروأخيراً    .اإلسالمية   والفلسفة  المسيحيّة

  تهتمّ   وهي  .فقط  العقل  على  تعتمد   نقديّة  فلسفة  وهي  العشرين،  القرن  غاية  إلى  بقيت   والتي  عشر،  السابع

  تطورات   من  واكبها  وما   المعلومات،  ثورة  أحدثته  ما. ونتيجة لاإلنسان  وخدمة  المعِرفيّة  اإلنسان  بمشاكل



أن«.  االتصال  فلسفة»  مصطلح  ظهر  واالجتماعية،  الثقافية  األوساط  في  هائلة إلى  أشارت    العمل  التي 

الفالسفة  .  واالتصال  اإلعالم  وسائل  ألشكال  امتداد   هو  البشري بعض    بعد   ما  حول  النقاش  إلىوذهب 

على    الغامض،  المستقبل  واستكشاف  الحاضر  تجاوز  أي  اإلنسانية،   تخاطر   أن  االتصال  فلسفةوأن 

 . الحدود  وتتخطى

أن  :  الفلسفي  النهج  وآفاق  التأسيسية  النماذج إلى  الكاتب   في  األولى  اإلعالمية  العلمية  الدراسات أشار 

  الجماهيرية   اإلعالم  لوسائل  والمتسارع  القوي  االنتشار  أطلقها  وقد   الحربين،  بين  ما  فترة  إلى  تعود   العالم

اتصالية    ظهر  االطار،  هذا  في.  الدعاية  ألغراض  نماذج   المتحدة   الواليات   فيكبيراً    نجاًحا  ت حققعدة 

  اليوم   شيوًعا   األكثر  الطريقة  هو  المعامالت   نموذجكما يعد  واسع،    نطاق  على  ستخدمت  يزال  وال.  وأوروبا

 . االجتماعي للتواصل

  العالم   في  واالتصال  اإلعالم  علوملالمعرفي    االنتاج  فيبفاعلية    لمشاركةويرى المؤلف أن من الضروري ل

  النظري   الموروث   عن  والخروج  الخاصة،  الميدانية  ودراساتنا  الثقافية  خصوصيتنا  من  نطالقاال  العربي

ل  تفكيرنا،   أطَّر  الذي حل    التي   البحثية  والفرق  والمختبرات   البحثية،  والرؤى  السياسات   غياب وايجاد 

  السعي   هو  اليوم  واالتصال  اإلعالم  علماء  دورأن  و  .الدراسات   نتائج  وتستثمر  البحثية  األعمال  تحتضن

  البحثي   اإلنتاج  وتشجيع  واالتصال،  اإلعالم  لبحوث   الفلسفية  المنطلقات   حول  العلمي  النقاش  بعث   إلى

 . الفلسفي النهج بتطبيق الهادف،

إلى  :  واالتصال  واإلعالم  الفلسفي  الفكر المؤلف  منذ   علماء  سعىأشار    اإلعالم   ل ئوسا  ظهور  االجتماع 

  ومناهج   ومنطلقاتها  أهدافها  اإلعالم  ألجهزة  تحدد   ونظريات   نماذج  وضع  إلى  وتطورها،  الجماهيرية

  والبرامج  األدوات   الناس  لعامة  اإلنترنت   شبكة  قدمت   العشرين،  القرن  من  التسعينيات   نهاية  فيو.  عملها

  جديد   تبادل  وإلى  ومعلوماتية،  اجتماعية  ثورة   إلى  أدت   مترابطة  جديدة  منصات   لبناء   مهدت   التي

 .الوسائط لمحتوى والمستقبل  المنتج هو  الفرد  فأصبح. للمعلومات 

  التفكير  في  مساهمتها  في  الفلسفية،  األسئلة  مع  واالتصال اإلعالم  مواضيع  لمواءمة  كثيرة  محاوالت   بذلت و

: والفلسفة   واالتصال  اإلعالم   علوم  بين  مشتركة  أساسية  مسائل  أربعة  على  الباحثون  ركز  وقد   المعرفة،  في

  إلى  خاص   بشكل  المؤلف  شيريو.  المعرفة  حدود   اللغة،  مكانة  والذكاء،  الفكر  للعالم،  اإلدراكي  االنفتاح

.  العالم  على  االنفتاح  من  نوع  بأنه  اآلخرين  على  االنفتاح  وصفت   التي  Paolo Aalto  التو  باولو  مدرسة

 حيث   بيئته،  ومع   اآلخرين  مع  مستمر  تفاعل  في  وهو   مفتوًحا،  نظاًما  البشري  الفرد   المدرسة  هذه  وتعتبر

 أفكاره   باكتساب   له  تسمح  التي  لألحاسيس  يتعرض   فهو  المعلومات،  أو  الطاقة  أو  المواد   معهم  يتبادل

 . األولى

 االتصال  فلسفة في الحديثة  النظرية المقاربات : الثاني الفصل

 تناول عدد من الموضوعات: 

اإلعالم يستعرض  :  اإلجتماعي  للتواصل  النظرية   المقاربات  تطور مجال  في  العلمية  النظريات  تطور 

 لنظرية واإلشباع التي جاءت إمتدادًا واالتصال من اربعينات القرن الماضي بدءاً من نظرية االستخدامات 

  توفر   االنترنت   شبكة  وأصبحت االستخدامات   تطورت  التواصل، وسائل تطّور والدوافع، ومع االحتياجات 

  من رئيسية   فئات  ثالث  الباحثون في التي حددها  واالشباعات  االستخدامات   الستكشاف وعميقًا  جديدًا  مجالً 



و  الناحية-العملية الحياة-المحتوى)  : ات اإلشباع  وسائل   عبر  للتسويق  السريع   للتبني   نظًرااالجتماعية( 

ً   التفكير  الضروري  من  أصبح  االتصال،  وسائل  لتكامل  رئيسية  كوسيلة   االجتماعي   التواصل   في   خصوصا

 وظهرت العديد من النظريات في هذا اإلطار )نظرية االتصال  عملية على  االجتماعي  التفاعل  تأثير  كيفية

 (.التوقع  انتهاك االجتماعي، ونظرية االختراق نظريةاالجتماعي، و التبادل

عن   الحديث  في ضوء  الكاتب  مرحلة   في  ولدت   الثقافيّة الدراساتأن    لإلتصال  النقدية  المقاربةويرى 

  فكرية   قوة  الثقافية  الدراسات   كانت حيث    االجتماعي  التغيير  لفهم  محاولة  من  السبعينيات   وأوائل  الستينيات 

  المستهلكون   أصبح. والمعرفة   في  للحقيقة   الضامن  دورها   عن  الالمركزية  تخلت   حيث   الغرب،  في   مزعجة

 Web 2.0  االجتماعية  الشبكات   بنمو  وثيقًا  إرتباًطا  اإلنتاجية  في  التوسع  هذا  ارتبط  وقد   بأنفسهم،  منتجين

  الصناعات »  مجال  في   األخيرة  السنوات   في  التفكير  تطور  لذلك،  ونتيجة  اليدوية،   األعمال  وتطبيقات 

  هي «  اإلبداعية   الصناعات »  فإن  االجتماعي،  بالتغيير  المهتمين  للمحللين  وبالنسبة  .الجديد «    اإلبداعية

 . المستقبل أساس

  بعقالنية  التفكير  على  قدرته   يفقد   اإلنسانتشير إلى أن   النقدية  النظريات يرى المؤلف أن    :العقالني  التفكير

 الكذب   من  كبيرة  بكمية  يقبل  أن  ببساطة  حينها  يمكنه  إذ   قوية،  عاطفية   أو  إنسانية  لضغوط   يخضع  حين 

 غزوها  تبرير   في  2001  عام  المتحدة  الواليات يؤكد ذلك ما قامت به  .  مقاومة  أي   يبدي  أن  دون  والمبالغات 

 .اإلرهاب  على بالحرب  يسمى ما تحت  العراق ثم ألفغانستان

  تحتل   الماضي،  القرن  في  ظهرت   التي  واالتصال   اإلعالم  لوسائل   النقدية  النظريات   من  العديد   بين  ومن 

«  البعد »  و  ،«الهالة  فقدان»  مفاهيم  خالل  من  خاًصا،  مكانًا  شك  بال  فرانكفورت   لمدرسة  النقدية  النظرية

  الثبوتي،   طابعها  هو  لإلعالم   النقدية  النظرية  لهذه  الغالب   في  يُنتقد   مالكن    ،« الثقافية   الصناعة»  وخاصة

 النموذج  فإن  نفسه،  النقد   لهذا  وفقًا.  واإلعالمية  الثقافية  الممارسات   في  والتحقيق  التجريبي  البحث   عن  بعيدًا

  الثقافية   السلع  استقبال  ظروف  تثبيت   دون  اإلعالم  لوسائل  النقد   تطوير  من  سيمّكن  الذي  هو  فقط  الفلسفي

 .األخيرة هذه لمحتويات  جاد  تحليل إجراء مع الثقافية، الصناعات  تنتجها التي واإلعالمية

 . العقالني  التحرر  بمبدأ  التنوير،  عصر  منذ   للثقافة،  الحديث   المشروع  يرتبط:  الشبكة  ثقافة  تحليل  نموذج

  أكثر  الحديثة اإلعالمية المواد أصبحت ، الماضي القرن  من الثالثينات  أوائل في فرانكفورت  لمدرسة ووفقًا

 والبناء  االجتماعية  التنشئة  عملية  في  يشارك  اإلعالموأصبح    . للفرد   الذاتي  االستقالل   تطوير  على  قدرة

  اإلعالم   بين   التالقي  يفسر  الذي  Rogers & Kinkaid  وكينيكيد   روجرز  نموذج  ظهر، وألفراد ل  الذاتي

 نحو  األفراد   يحرك  اإلعالم  أن  أساس  على  االتصال،  بها  يقوم  التي  الدائرية  العملية  إطار  في  والمجتمع

 الثقافية،  القيم  وتكّون  نشأة  لفهم  طريقة  تطورها،  مع  النقدية  الدراسات   أصبحت و  .بينهم  المشتركة  القواسم

  تم   الذي  التغيير،  من  بمزيد   القرن  نهاية  وتميزت .  والديمقراطي  االقتصادي  النمو  أوقات   في  خصوصا

  .الحداثة بعد  وما  المعرفة مجتمع أو، «العولمة» بمصطلح  عنه  التعبير

سكولز    كيفان  و  جونسون  جيري  طور  :Organizational Culture  التنظيمية   الثقافة  فرضيات

Gerry Johson & Kevan Scholes    توضيح   فيه  يتم  نموذج  هوو  ،الثقافي  الويب   تحليلنموذج  

 ستة   من  متماسكة  مجموعة   طريق  عن  المنظمة  داخل  واالفتراضات   والقناعات   التنظيمي،  النموذج

  على  واإلجابة  التنظيمية،  للثقافة  الكاملة  الصورة  تشكيل  يتم  الستة،  العناصر  تحليل  خالل  ومن  عناصر،

 نظرية   تفترض و  األخرى؟  التنظيمية  الثقافات   مع  نعمل  وكيف   عملنا  مع  نتعامل  كيف  هو   أساسي  سؤال

المنظمة،   البعض   بعضهم  مع  الموظفين  بين  قوية،  تنظيمية  ثقافة  وجود   الثقافي   الويب   تحليل داخل 



  التنظيمية   الثقافة  أن  حقيقة   من  الرغم  على  وأنه  الخارجي،  العالم  مع  المنظمة  بها  تتفاعل  التي  والطريقة

 . االنقسام تخلق  فرعية ثقافات  دائًما هناك الوحدة، تحفز  القوية

بـ يتعلق  فيما  لعرض  :  «المعلوماتية   مجتمع  تصميم»  أما    األخبار   من  التحقق)  نموذجالمؤلف 

 والمعلومات   األفكار  تصديق   إلى  (، في إطار ما أشارت إليه نتائج الدراسات من أن البشر يميلونالمزيفة

  اإلعالم   علوم  في  الباحثون  إجتهد   هنا  من  منطقيتها،  مدى  عن  النظر  بصرف  بانتظام  أمامهم  تتكرر  التي

  لألخبار   نشرها  وكيفية  واالتصال  اإلعالم  وسائل  عمل  تفسر  نماذج،  أو  نظريات   لتطوير  واالتصال

   .منها التحقق بكيفية خاص  بشكل اهتموا وقد  الكاذبة،

  المؤسسات في الناس وثقة المجتمع في االنسجام على للحفاظ المزيفة األخبار إدارة  يجب ويرى الكاتب أنه 

  التواصل   وسائل  منصات   على  المنتشرة  المزيفة  األخبار  إلدارة  حاجة  هناك  وبالتالي،.  المختلفة

 األخبار   إدارة  يمكن  وال   .المزيفة  األخبار  من  للحد   ووسائل  موجهين  إلى  األفراد   ويحتاج.  االجتماعي

 الفرد   يشارك  أن  ويجب   الحكومات،  أو  االجتماعي  التواصل  وسائل  منصات   خالل  من  إال  المزيفة

 .االدارة هذه في المستخدم

مع  : « المعلوماتية مجتمع  تصميم» أنه  المؤلف  «    New Media  الجديد   »اإلعالم  مفهوم  روظهيرى 

 جديدة  أنماط  ظهور  باإلضافة إلى  الجمهور،  إلى  المؤسسات   من  وتطبيقاته   التقليدي  اإلعالم   أدوات   انتقلت 

جعل    .االتصالية  األشكال   من   في«  الجديد   »لالعالم  جديد   نظري  نموذج  إلى  الوصول  إمكانيةمما 

  االتصال   وسائل  وتجارب   مخرجات   من  إنطالقا  بل   له،  نقد   من  موجه  هو  ما  طريق  عن  يتم  ال  مجتمعاتنا

  نظرية  مناهج  مفترق  بين  الجديد   اإلعالم  يقعلذا    .التقليدي  اإلعالم  عن  كبديل  نفسها  تطرح  التي  الحديثة

 مستخدمي   وتمكين  للمجتمع،  كخدمة  االلكترونية  التواصل   وسائل  وظيفة  على  يركز  أحدثها  متداخلة،

 . له نشطين  منتجين يكونوا  أن أو سلبي بشكل  للمحتوى مستهلكين يكونوا أن من االجتماعية الوسائط

  هارفي فقام    .لالتصال التقنية  األدوات   على  االجتماعي  االعتماد   زاوية  من  السؤال  الحديثة  البحوث   تتناولو

Harvey    الجديدة  واالتصال  المعلومات   لتقنيات   االجتماعي  للبعد   تكاملية  نظرية  مقاربة  تطوير   فيبالبحث 

(NICT)،  النفسية   االحتياجات   على   كبير  حد   إلى  التفاعلية  الوسائط  تخصيص   يعتمد   لهارفي،  ووفقا 

 األدوات   يستعملون  الذين  للمستخدمين  واالتصال  المعلومات   احتياجات   وتحديداً   للمستخدمين،  واالجتماعية

 . البداية منذ  لها التخطيط تم التي تلك عن مختلفة بطريقة   األحيان من كثير في

 بمجتمع  الخاص   التفاعل  إلى  الحاجة  وتحديدًا  واالتصال،  المعلومات   احتياجات   على   التركيز   خالل  منو

  ظهور   أثرحيث  .  الحديث   النظري  للتفكير  األسس  هارفي  وضع   الحالية،  الفترة  يميز  الذي  المعلومات 

  واالتصال   اإلعالم  لوسائل  الممكن  من  بات   كما  الجماعية،  التعبئة   عمليات   على  واالتصال   اإلعالم  وسائل 

 . غيرها  من بدالً  معينة أحداث  على الضوء تسليط باختيار االجتماعية، الصراعات  في المشاركة

 مبدأ  في  التشكيك  إلى  واإلنترنت،  االتصال  وسائل  بها  تسمح  التي  المتعددة  اإلمكانات   تؤدي  اليوم،

  في   المشاركة  المواطنين  لجميع  يمكن  حيث   مباشرة،  ديمقراطية  إقامة  إمكانية  وفي  التمثيلية،  الديمقراطية

 .الحكام قرارات  ونقض  الحكم،

 الجديد العالمي النظام  في االتصال خصائص : الثالث  الفصل



  توصيف   هوو«  السائلة  الحداثة»  أو  المتأخرة  الحداثة  مفهوم  ظهور  وتضمن الحديث عن النقاط التالية:

 فكرة  بومان  زيغمونت   قدمحيث    للحداثة،  التطوير  أو  باالستمرار  تتميز  التي  المتطورة  العالمية  للمجتمعات 

  تجربة   ذلك  على  األمثلة  منو  .التناقض   وتعزز  اليقين   عدم  مشاعر  من  تزيد   يراها  التي  السائلة،  الحداثة

  تسمى   خاصة  لنظارات   وضعه  بمجرد   لالنسان،  يمكن   حيث   االفتراضي،  العالم  أو  ،«  االفتراضي  الواقع»

  تواجه   الواقع،  هذا  مثل  فيو  .موجود   غير  األبعاد،  ثالثي  عالم  في  يعيش  أن  االفتراضي،   الواقع  نظارات 

  العالم   بمستقبل  التنبؤ  الصعب   ومن  للمعلومات،  الرقمي   المحتوى  مع  التفاعل  من  جديدا  فصال  اإلنسانية

 .تطوره ومسارات   االفتراضي

عن   للحديث  المؤلف  ينتقل    فكرة   الحديث   العصر  في  المفكرون  يناقش  حيث ،  الوجودية  المخاطرلذا 

  على   السيناريوهات   بعض   وتركز  .البشرية  لألنواع  االفتراضية  الكاملة  النهاية  أي  البشري،  االنقراض 

  النانوية   الروبوتات   أو  الحيوية  التكنولوجيا   أو  المتقدمة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات   مثل  الناشئة،  التقنيات 

  -السياسية   العلومضمن    مصطلحعلى الرغم من كونه    -  «الناعمة   الحرب»  مفهومكما ظهر    .النسخ  ذاتية

 هذه   في  أساسي  دور  من   الحديثة  االتصال  لوسائل  لما  بها  واقترن  بقوة،  واالتصال  اإلعالم  علومفي  

«    الناعمة  القوة»  مفهوم  ،Joseph S.Nye  ناي  صموئيل  جوزيف  السياسة  عالم   حيث طرح«.  الحرب »

 القوة   استخدام  بدون  األخرى،  المجتمعات   في  والتأثير  الجذب   على  القدرة  إلى  يشير   وهو  ،م1990  العام  في

 خالل   من  األميركي  الحياة   ونمط  القيم  منظومة  انتشار   لتفسير  المفهوم  واستخدم.  اإلكراه  أو  المباشرة

  الغزو  أي  المستهدف،  لدى  السياسية  والمقومات   القدرات   على  والسيطرة  الهيمنة  بهدف  .الثقافي  االنتاج

 . الحقيقي الفاعل هوية تظهر  أن دون من عليه، مسيطر بلد  إلى اآلخر البلد  وتحويل واأليديولوجي، الثقافي

  أو   جماهيرية حالة على للسيطرة السعي خالل من ناي، صموئيل جوزيف حسب   «الناعمة   القوة»  تطبقو

  العبث   بغية  الوسائل  بكل   ومهاجمتها   رهينة   وأخذها  أسرها  عبر  حزب،  او  دولة  كانت   سواء  عامة،  شعبية 

  المتناسبة   المؤثرات   من  مجموعة  توجيه  من خالل.  المستهدف  السلوك  نحو  وتوجيهها   الطبيعية  بوظيفتها

  بعملية   والبدء  الجماعة،  أو   للفرد   السابقة  األفكار  ومحو   إزالة  الفعلية  وظيفتها   وتكون  الحال،  مقتضى  مع

 الجمعية  الروح  وتدمير  الجمعي،  العقل  وتضليل  العامة،  بالمشاعر  التالعب   عبر   والفكرية  النفسية  القيادة

ً  الموظفة التقنيات  أن خاصة العامة،   والموانع  الدفاعات  كل دحر على قادرة أنها لدرجة وماكرة معقدة حاليا

 . لإلنسان الطبيعية

 برعاية جاءت  «الناعمة  الحرب»  فياألولى التي إجريت  العلميّة األبحاثوأشار المؤلف إلى أن 

  البشري   والعقل  الدماغ  على  للسيطرة  ةمحاولفي    البنتاغون   الدفاع  ووزارة  CIA  األمريكية   اإلستخبارات 

  وتضليل   برمجة بهدف    أشخاص،  مجموعة  أو  شخص   عقل  وبرمجة  إرباك  من خالل   الحسي،  واالدراك

 وكذلك   بكامله،  وشعب   سياسي،  نظام  على  والتأثير  جماعيال  عقلالو  عامال  رأيوال  سلوكال  وتوجيه

خالل  ومنظمات   وأحزاب   ودول  جيوش  إستهداف من    ومواضيع   ومعطيات   لمواد   الجمهور  تعريض ، 

  والترفيهي   والثقافي  المعرفي  وتلقيه  تواصله  في  كلي،  شبه  بشكل  يعتمد   بحيث   مركزة،  ومعلومات 

 .االتصال وسائل على واإلجتماعي

 الجذب   إلى  الساحرة  التكنولوجية   القوة  تؤدِ   لم   إنيمكن أن تحدث    التكنلوجيّة  العبثيّة وأضافة المؤلف أن  

 الجمهور   لدى  والسلوكي  القيمي  واإلضطراب   التشوش  من  حالة  إلى  بالضرورة،  تفضيفس  واإلذعان،

  وهي   والالمباالة،  العبثية  من   نوع  إلى  وتدفع  النفسي،  والاليقين  العقائدي  الالإيمان   من  حالة  وإلى   المتلقي،

   .الناعمة القوة وبرامج موارد  وازدهار لنمو  والخصبة المالئمة األرضية



 من  اإلطالق  على  األخطر  تعد   اإلجتماعي  التواصل  شبكات   وخاصة  اإلنترنت ،  شبكات يؤكد الكاتب أن  و

تأثر   توجيه، أو رقابة أية عن بمعزل واسعة، وتواصلية تفاعلية ميزات  من لها لما الناعمة القوة أدوات  بين

 وتشوشات   والالمباالة،  والتخاذل  التقاعس   إلى  المفضي  اإلدمان  من  نوعا  لديهم  فتحدث على الشباب خاصة  

  اإلنسان   أن  لدرجة  واألشخاص،  الوقائع  على  والتقييم  الحكم  في  واضطراب   واألحداث،  القضايا  رؤية  في

 . الثقافية والهوية الراسخة والعقيدة  اإليمان يفقد 

  تضع  التي  الرنانة،  والكلمات   المصطلحات   من  لترسانة  إستخدامها  الناعمة  الحرب   قوة  نقاط  أهم  ومن

  واإلرهاب   اإلنسان،  وحقوق  والظلم  والديموقراطية،  الهيمنة  مثل  التهمة،  ورد   الدفاع  مواقع  في  اآلخر

 .  والتعاون واالنفرادية والحداثة،   والتخلف والسالم،

أن   إلى  الكاتب   الجنود   استهداف  من  الحديث   العصر  في  الحرب   حولي  الثقافي  والغزو  الدعايةويشير 

  اإلعالم   وسائل  خالل  من  واالستهالك  الحياة  أنماط  تعميممن خالل    الجماهير،  نحو  التوجه  إلى  والمقاتلين،

 . وتراثها وتاريخها وحضاراتها  األمم ثقافات  على شاملة حربا شنو واالتصال،

  كالشعر   الثقافية  األدوات   أهمها   ومن  استخدامها،  يمكن   التي  « الناعمة  القوة»  وأدوات  مصادر  تتعدد 

 وقّوة   واالتصال،  اإلعالم  قوة  إلى  وعادات،  متنوع  شعبي  موروث   من  تحمله  بما  واآلداب   والفنون

 تستخدمها التي الناعمة القوة أشكال أبرز ومن. الدولية السياسة في الكبيرة وأهميتها  وخطورتها المعلومات 

  بين   أو  المشتركة،  قضاياهم  لمناقشة  القادة  بين  سواء  المؤتمرات،  عقد   المجتمعات،  على  للتأثير  حاليا  الدول

  هي   االجتماعية  التواصل  مواقع  تطبيقات   أصبحت   كما  المجتمع،  مكونات   مختلف  بين  أو  المثقفة،  النخب 

 .الجمهور في مؤثرة ناعمة  قوة األخرى

  العربية   اإلمارات   دولة  أعلنت فقد    المتحدة،  كالواليات   الكبرى  الدول  على  الناعمة  القوة  إستثمار  يقتصر   ال

 العربية   المملكة  فيكما  «.  المتحدة   العربية  اإلمارات   لدولة  الناعمة  القوة  مجلس»   تأسيس  عن  حديثًا  المتحدة

.  والحجاج  الشريفين  للحرمين  وخدمتها  الدولة  عن   صورة   نقل  في  الناعمة   الحرب   توظيف   تم   السعودية

 . للسعودية الناعمة القوة مصادر أكبر أحد  الخارجي  لالبتعاث  الشريفين  الحرمين خادم برنامج ويعد 

الكاتب  يستعرض  المقابل  صاغه    « الحادة  »القّوةمفهوم    في    مناطق   من  الباحثين   من   مجموعةالذي 

  محاوالت   إلى  ويشير.    NED  األميركي«    للديمقراطية  الوطني  الصندوق»  نشره  تقرير  في  مختلفة،

  المجتمعات   انفتاح  استغالل  خالل  من  الخارج،  إلى   القمعي  السلطوي  نموذجها   لتصدير  السلطات 

  اإلعالم   قوة  على  «  الحادة  القوة»  وتعتمد و  .مواطنيها  توجهات   على  والتأثير  الختراقها  الديمقراطية،

  وحرية   الديمقراطية  قيم   في  التشكيك  على  الناس  وحمل  األكاذيب،  نشر  أجل  من  االجتماعية،  والشبكات 

  وأفكارهم،   المواطنين  معتقدات   على  التأثير  أجل  من  المعلوماتي  االختراق  تقنيات   تستخدم  كما.  التعبير

 . األساسية القضايا تجاه وقراراتهم

-Covidكورونا    وباءيرى الكاتب أن  :  العالم  تشكيل  إعادة  في«    الناعمة  القوة »  دورأما عن  

«  كورونا »  فأزمة.  الدولي  النظام  مستقبل  حول  التساؤالت   ت د اوز .بعمق  العالمي  الواقع  هز  في   تسبب  ،19

 .العالمي باألمن  مباشرة يرتبطالذي  العالمي، النظام مستقبل علىو الدولي االقتصاد  علىأثرت 

  والثاني .  آسيا  تعافياألول    والعشرين  الحادي  القرن  في  للقّوة  أساسيين   تغيرين  هناك  أنّ   ناي  جوزيف  يرى

 مّكن   ما  وهو.  الحالية  المعلومات   ثورة نتيجة  جدد، العبين  إلى  الحكومات،  سلطة  عن  بعيدا  القوة  توزيع  هو



  على   قبل  من  تقتصر  كانت   وأعمال  قرارات   في  والمشاركة  القوة،  لعبة  في  الدخول   من  وأفراد   جماعات 

ناي    .الكبرى  المؤسسات   أو  الحكومات  جوزيف  أن    الصلبة :  القّوتين   بين  الفصل  يجب   ال  أنه  يرىإال 

  النهاية   في  لتمكينه  الضرورية،  األوقات   فيخاصة    بينهما،  الذكي  المزج  فكرة  ترسيخ  يجب   بل  والناعمة،

 . اليها بالوصول يرغب   التي أهدافه تحقيق من

المؤلف  :  «جي  الفايف»  أو  الخامس  الجيل   سيكون   االتصال  شبكات   من  الخامس  الجيل  أن  إلىيشير 

  الهواتف   استخدام  مستقبل  يمثّل  الخامس  الجيل  أن  يعني  مما  الالسلكية،  التكنولوجيا  من  التالية  الموجة

 ستجعل   الحديثة  التقنيات ف.  العالم  في   الهواتف  تصنيع  شركات   كبرى  بين  الهائل  الصراع  وجوهر  الذكية،

  . التاريخ  في  مثيل  لها  يسبق   لم  بطريقة  الناس  مراقبة  على  قبل،  من  المّرات   بعشرات   قدرة  أكثر  الحكومات 

 حركة  كل  تسجل  شرائح،  تحمل  التي  بالبطاقات،  واستبدلت   كورونا  بحجة  الورقية  العملة  ألغيت  إذا  خاصة

 التساؤالت   تكثر  جدا  معقدة  متاهة  في  العالم  دخل  بذلك  ليدخل  منزله  في  حتى  جالس  وهو  الفرد،  بها  يقوم

 . حلولها حول

 

 «الحقيقة بعد ما  عصر» في التضليل أساليب : الرابع  الفصل

و، « الحقيقة  بعد  ما  عصر»  التضليل في  استراتيجياتاستعرض المؤلف عدد من الموضوعات بداية من  

  في   والرئيسية  األولى  المادة  واالتصال  اإلعالم  وسائل  تحتلحيث    :الوعي  وتزييف  الشائعاتوالتي تضم  

  اإلعالم   وسائل  وتمتلك  .العالمي  األخالقي  البناء  اهتزاز  إلى  تشير  التي  العالم،   فوضى  عن  التعبير

  النظامان  يمتكله  ما  خالل  من  الناس  وعي  تزييف  على  كبيرة  قدرة  السياسيين،  مع  بالتحالف  واالتصال،

  التنظيم   بانعدام  تتصف  التي  الجماهير  عموم  مع  قياسا  هائلة  تنظيمية   قدرات   من  واالعالمي  السياسي

 . التماسك وضعف

 : أهمها  من الوعي، تزييف في السياسية عالميةاإل والتكتيكات  ساليباأل تتنوعو

 تجنب ل  والثقافية،  االعالمية  المواد   او  االنباء  بعض   نشر  منع  السلطات   تعمد :  التام  التكتّم  أسلوب  -

 . المعادية االخرى الدول حتى أو المعارضة، األحزاب  أو الجماهير غضب 

  التكتّم   أسلوب   ويعد   .شموال  أكثر  لوقائع  يجابيةاإل  الجوانب   بعض   نشر :  الجزئي   التكتّم  أسلوب  -

 .اإلعالمي العمل في استخداما االساليب  أكثر من الجزئي هو

  الرئيسي   االتجاه  توافق  التي  السياسية  والتحليالت   األخبار  منظومة  انتقاء:  االنتقائي  األسلوب  -

 . المتنفذة السياسية اإلعالمية للجهات 

 لقطع   .االقتصادية  او  السياسية  المعطيات   بعض   اإلعالم  وسائل  نشر:  والتضليل   التأويل  أسلوب  -

 .فعال  الواقعة او المحتملة االخرى الروايات  على الطريق

  تدفق   خالل  من  وإرباكه  الجمهور   بتشتيت   التكتيك  هذا  يقضي:  بالمعلومات   اإلغراق  أسلوب  -

 .والثبات   والتمييز  االختيار على القدرة المتلّقي يفقد  مما والبيانات،  والّصور المعلومات 

  بل   حقيقية،  ليست   بأشياء  الناس  إقناع  إلى  فقط  يؤدي  لن«  المتقن   التزييف»  إنمن    خبراءال  يحذرو

  اليوم   نحتاجلذا    المجتمع،  في   شيء  كلّ   في  سيؤثّر  بدوره  وهذا  موجود،  هو  فيما  الناس  ثقة  أيضا  سيقّوض 

 وسائل   به  تغرقنا  الذي  والمعلوماتي  اإلعالمي  الطوفان  مع  التعامل  في  والتنبه،  الوعي  من  كبير  قدر  إلى



  لتجنّب   أيضا  ولكن  والكذب،  الخطأ  من  والحقيقة  الصواب   تمييز  أجل  من  فقط  ليس  واالتصال،  اإلعالم

  السياسيين  ورغبات   التجاهات   الحياة  مجاالت   كل  في  الخضوع  وهي  المجتمعات،  اليها  تُستدرج  حالة

 . والمهمة الكبرى واألولويات   القضايا ويغيّبون الوسائل، هذه على  يسيطرون الذين القرار وأصحاب 

 الغذائية  السالل   عشرات   يُظهر  شوهد   فيديو  مقطع  «كورونا  وباء»   أزمة  في  الكاذبة   األخبار  نماذج  ومن

 التواصل   منّصات   مختلف  على  مشاهدة  ماليين  10  من  أكثر  جذب   الشوارع  أحد   في  الموضوعة

 مواجهة   في  فقرا  األشد   للناس  تركيا  قدمتها  التي  بالمساعدات   يتعلق  أنه  الفيديو  ناشرو  ويزعم.  االجتماعي

  بجائحة   له  عالقة  وال  تركيّة،  لجمعية  خيريّا  عمال  يظهر  المقطع  هذا  أن  هي  الحقيقة  لكنّ .  كورونا  فيروس

انتشار    .كورونا  فيروس في  تمثل  آخر    تُظهر   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  فيديو  مقاطع  عدةنموذج 

 تعود   اإلغماء  حاالت   أن  االنترنت   متصفحي  من  العديد   ويزعم.  أرضا  ويسقطون  الوعي  يفقدون  أشخاصا

الحقيقة    .كورونا  بفيروس   اإلصابة  إلى   كان   طبيب ل.  يونان  في   مستشفى  في   تصويره  تم  المشهد   أنلكن 

 . الوعي فقدانه في السبب  كان ما وهو  وُمطول ُمنهك عمل ومن الدم في السكر نسبة انخفاض  من يعاني

آخر،   جانب   من  الدول  من  العديد   فيها  تعاني  مضطربة،  تاريخية  مرحلة  في  كورونا  فيروس  ظهرمن 

  العالمي   النظام  على  للهيمنة  الدول  بين  والمنافسات   النزاعات   فيها  وتشتد   حادة،  اقتصادية  أزمات 

  المختلفة   السلع  وتخزين  شراء  إلى  التسارع  إلى  أدت   جماعية  هستيريا  حالة  العالم  شهد و.  االقتصادي

  العزاء   ومجالس  االحتفاالت   وألغيت   والتطهير،  التنضيف  مستحضرات   واستعمال  فيها،  مبالغ  بصورة

  المدارس   وأقفلت   والطوارىء،  الحجر  حاالت   أعلنت   حتى  الفعاليات،  وكل  الرياضية   المباريات   وألغيت 

 .عقب  على رأسا الناس كل حياة وانقلبت  والجامعات،

  عامة   الناس  يعرف  ال  كورونا،  فيروس  جراء  العالم  حول  والقتلى  للمصابين  المتصاعدة  األرقام  وأمام

  . أخرى  جهة  من  والذعر  هستيريا  حالة  في  والدخول  جهة،  من  والحذر  الوقاية،  إجراءات   اتخاذ   بين  الحدود 

 ملحوظ،   بشكل  النفسي التأثير  فيها  يتزايد   مرحلة  في  وأهميته  االجتماعي،  بالتواصل  الوعي  دور  يتجلى  هنا

 . وبمصيرهم بمستقبلهم  تتعلق  مخاوف يواجهون الناس وأن خصوصا

 الكاذبة  األخبار  ضد   اللقاح  فائدة  تأتي  ذلك ل.  الكاذبة  لألخبار  خصبة  تربة  االجتماعي  التواصل  وسائل  تعد 

 وبعد .  منها  كل  في  لبرهة  ويفكر  المعلومات،  تناول  سرعة  من  يقلل  العقل  يجعل  منها،  مسبق  تحذير  بمثابة

  األسلوب   فإن  ولذلك  . وهلة  أول   من  تصديقها  من  بدالً   أوالً،   الشك  محمل   على  الكاذبة  األخبار  تؤخذ   اللقاح

 على   يسهل  لكي  األخبار،  هذه  نشر  في  المستخدمة  األساليب   تعليم  هو  الكاذبة  األخبار  ضد   للتحصين  األمثل

 . ورفضها  كشفها المتلقين

الرغم من أن ه  ً   العام،  المجال  في  المنتشرة  الكاذبة  األخبار  من  ماليين  ناكوعلى    وسائل   على  خصوصا

 عرفنا  إن  الكشف  سهلة  المزيفة  األخبار  أن  إال  .مستحيل  شبه  هو  منها  لكل  لقاحات   توفيرفإن    التواصل،

  لكشف   اإلرشادات   تقدم  التي  والمقاالت   والصفحات   المواقع  من  العديد   مؤخرا  ظهر   وقد .  ذلك  نفعل  كيف

 .الجديد  العالمي النظام في التزييف

المؤلف ان  الجدد  الالعبونأما عن   فيرى   المؤثرون »  هم  العام  االجتماعي  الفضاء  في  الجدد   الالّعبون: 

Influencers»  والخدمات،  السلع  تسويق  في  يساهمون  الذين   ً   إنستغرام   موقع  على  خصوصا

Instagram  ف   باسم   تعرف  التي  اإلنترنت   توجهات   خطوط   ويرسمون  باالبتكار  يتمتعون  المؤثّرون ، 

 وقد .  األسواق  ومحللي  التسويق  وخبراء  واألكاديميين  الصحافيين  مثل  عديدة  فئات   وهم  ،  Trends  تريندز



  في   كتاباتهم  خالل  من  المتابعين،  من  غفيرة  أعداد   جمع  استطاعوا  ولكنهم  محددة  مهن  بال  المؤثرون  يكون

  الرياضيين   أو   الفنانين  من  المشاهير   جماعة  المؤثرة  الجماعات   ومن.  االلكترونية  المواقع  في  المدونات،

 .النجوم

  المجتمع   في  مميزة  مكانة   الذين  المؤثّرين  ظاهرة  انتشرت   االجتماعي،  التواصل  وسائل  ظهور  ومع

  االجتماعي   التواصل  وسائل   عبر  المؤثرون  استطاعو  .الوقت   مرور  مع  أهمية  يزداد   بارزاً   دوراً   ويلعبون

  تجارية   وألهداف  متتبعيهم  أعداد   الرتفاع  المؤثرين  على  الطلب   مؤخرا  ازداد   وقد   الناس  إلى  يصلوا  أن

 أقل   تعتبر  لإلعالنات،  االجتماعي  التواصل  ولوسائل  لهم  تخصص   التي  المالية  المبالغ  أن  حتى.  وإعالنية

 أسعار  كانت   مهما  التقليدية،  اإلعالم  لوسائل  تخصص   كانت   التي  بتلك  مقارنة  الشركات،  إلى  بالنسبة  بكثير

 . مرتفعة المؤثرين

أن   المؤلف  يرى  ذلك  ً   ،حدين  ذو   سيف  المؤثرين  اهرةظومع    االجتماعي   التواصل  عالم   أن  خصوصا

  عن   الكشف  في  صعوبة  هناك  تكون  قد   المؤثرين،  أعداد   ازدياد   فمع  عليه،  السيطرة  وتصعب   ومعقد   شاسع

 وسلوكيات   نظر  وجهات   في  التأثير  على  القدرة  لهم  أن  المؤثرين  جاذبية  خطورةومن  .  مصداقيتهم

  تشكل   المؤثرين  اهرةظ   أصبحت و  .الحياة  نمط  في  ذلك  على  وحفاظهم  مباشر،  بشكل  اآلخرين  واختيارات 

 . المجتمع على  سلبية انعكاسات  من لها وما  فيها السائدة العشوائية نتيجة  حقيقياً، قلق مصدر

 

 اإلستراتيجي التخطيط روود االجتماعية المشاركة: الخامس  الفصل

 المجتمعية  المشاركة معنى: أوالا 

  التأثير   وممارسة  اآلراء،  عن  للتعبير  للجمهور  مختلفة  آليات   إلى  االجتماعية  العلوم  في  المشاركة  تشير

  . األخرى  االجتماعية  القرارات   أو  اإلدارية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  بالقرارات   يتعلق  فيما  مثالي،  بشكل

 السياسة  قرارات  في  التكنولوجيا  دور  DeSario and Langton  والنغتون   دوساريو  يؤكد و

  متزايد   بشكل  تتأثر  العامة  القرارات   أن   إلى  ويخلصان(    DeSario and Langton, 1987.)العامة

 .الديمقراطي والنهج التكنوقراطي النهج: القرار  لصنع نهجين بين  ويميزان. بالتكنولوجيا

  تطبيق   أنه  على   التكنوقراطي،  النهج   أو  التكنوقراط،  تعريف  يتم  :المشاركة وغايات  التكنوقراطي النهج

  إلى   حددها،  كما  الديمقراطية،  تشير  بينما.  المشكالت   حل  وأساليب   والتقنيات،  والخبرة  الفنية   المعرفة

 من  متزايد   عدد   أصبح  »  السياسات   وصنع  الحكومي  بالتخطيط  يتعلق  فيما  المواطنين  إشراك  أنشطة»

  مشاركة   على  المتزايد   الطلب   هي  الشك  هذا  نتائج  وإحدى  .وخبرائها  بالتكنولوجيا  تشكيًكا  أكثر  األمريكيين

  التكنوقراطية   المقاربات   بين  التكامل  أدى  وقد .  التكنولوجية  بالقرارات   يتعلق  فيما  للمواطنين  أكبر

  من   لكل  بالنسبة  والعقم  باإلحباط  متزايد   شعور  إلى  الطبيعية،  الموارد  إدارة  في  خاصة  والديمقراطية،

 .المعنية الحكومية والمؤسسات  الجمهور

(  IAP2  العامة  للمشاركة  الدولية  الرابطة»  طّورت   وقد   » :  مستويات   خمسة  أساس  على  نموذجا( 

  Patton and Sawicicki  وسويشيكي باتون  يحدد و   .والتمكين  والتعاون  والمشاركة والتشاور  المعلومات 

 تحديد   المشكلة،  تعريف:    The Policy Analysis Process  السياسات   تحليل  عملية  في  خطوات   ست 

 . النتيجة وتقييم ورصد  ،« »األفضل البديل تحديد   التقييم، معايير وضع البدائل، تطوير واألهداف، الغايات 



 أو  المشاركة،  فعل  خالل  من  فوائد   ذات   تكون  أن  يمكن   المواطنين  مشاركة  إن  :المواطنين  مشاركة  برامج

  المشاركة  برنامج أن  حيث  من أيًضا مهمة المخططين توقعات  إنكما . العامة السياسة  في المساهمة فرصة

  كانت   إذاف  .الشخصي  الرضا  إلى  باإلضافة  أفضل،  تخطيط  عملية  إلى  يؤدي  أن   يمكن  الفعال  العامة

 المشاركين   بين  وبالعالقة  التخطيط،  بعملية  يضر  الصراع  وهذا  محتمل،  النزاع  فإن  مختلفة،  التوقّعات 

 والمخططين 

  الحد  خالل  من  فعالية  أكثر  التخطيط  عملية  تجعل  أن   يمكن  المواطنين  مشاركة  برامج  أن  كوجان  يقترحلذا  

 وتحديد   المعلومات،  لنشر  الفرص   وإتاحة  والثقة،  التعاون  روح  وتوليد   الجمهور،  عن  المخطط  عزلة  من

  التخطيط   جهود   على  الشرعية  وإضفاء  البديلة،  الحلول  تحديد   في  والمساعدة  للبحث،  إضافية  أبعاد 

  العامة   المشاركة  برنامج  يساهم  قد   ذلك،  على عالوة. الشعبي  الدعم  وزيادة  للمؤسسة،  السياسية  والمصداقية

 أصحاب   جميع  قبل  من   مقبول  المقترح  الحل  أن  من  التأكد   خالل  من  والمال  الوقت   توفير  في  الفعال

 والمهتمين  المصلحة

 العامة المشاركة ألشكال  وصف كوغان ويقدم

 .سلبيين كمستهلكين بالمواطنين يتعلق فيما العام، الدعم وتسهيل إلقناع الدعاية تقنيات   تصميم: الدعاية  -

 استنتاجاتهم   استخالص   من  المواطنون  يتمكن  حتى  نسبيًا  ومتوازنة  كاملة  معلومات   قدمي :  العام   التعليم  -

 .الخاصة

 آليات   مع  دمجها  عند   فعالية  أكثر  وتكون.  المواطنين  من  واآلراء  األفكار  تتطلب :  العامة  المدخالت   -

 . النهائية القرارات  في مساهماتهم تأثير بمدى  المشاركين تبلغ التي الراجعة التغذية

 .القرار وصناع  والمخططين المواطنين بين واألفكار المعلومات  تبادل تسهل:  العام التفاعل -

 .النهائية القرارات  صياغة في رسميًا دوًرا  للمواطنين العامة الشراكات  توفر: العامة الشراكة -

بشأن   ت  :االجتماعي   التواصل  لوسائل  السياسية   المشاركة   نموذجأما    وسائل  استخدام  دراسة  وسعت فقد 

 استخدام   أن  إلى  البحوث   نتائج  وأشارت   ،(  PP)    السياسية  والمشاركة(    SMU)    االجتماعي  التواصل

  هذه   من  الرغم  وعلى  .السياسية  المشاركة  أشكال  مختلف  يعزز  أن  يمكن  االجتماعي   التواصل  وسائل

 العالقة   هذه  وراء  الكامنة  النفسية  العمليات   حول  التنظير   في  نقص   هناك  األبحاث،  من  الكبيرة  المجموعة

   السياسية المشاركة بين

ضوا  أن  المواطنين  على  أنه  السياسية  المشاركة  نموذج  اصحاب   يرى   أو   قصد   عن  سواء  أنفسهم،   يعِرّ

  الدولة   بين  فجوة  هناك  أن  يستنتجوا  أن  عليهم  كما  صلة،  ذات   يعتبرونها  التي  السياسية  للمعلومات   عرضيًا،

  يؤدي   مما  للتحقيق،  قابلة   المستقبلية  الحالة  اعتبار  عليهم  يجب   هنا  من.  المرغوبة  المستقبلية  والدولة  الحالية

 في  أخرى  أهداف  ضد   الهدف  هذا  تنشيط  المواطنين  على  يجب   وأخيًرا،.  واضح  تشاركي  هدف  تشكيل  إلى

 . السلوكي موقفهم

  أن   السياسية،  االجتماعية  الوسائط  لمحتوى  والعرضي  المتعمد   للتعرض   يمكن  وكيف  لماذا  النموذج  يوضح

ووالمرتفعة  المنخفضة  التشاركية   اإلجراءات   يعزز   نظرية   المتكامل  السياسية  المشاركة  نموذج  يدمج. 

  العمليات   يشرح  كما  التمهيدي  النموذج  مع  التقييم  ونظرية  واإلشباع  االستخدامات   نهج  مع  األهداف  أنظمة



  الطارئة   الشروط  ويدمج  ويحدد   السياسية،  المشاركة  على  االجتماعي  التواصل  وسائل  تأثير  وراء  النفسية 

  المشاركة   من  والعالية  المنخفض   الجهد   أشكال  تعزيز   طرق   حول  رؤى  يقدم و   التأثير  لهذا  ئيسيةالر

  من   يمكن  شامالً   إطاًرا  للعلماء(    SMPPM)    النموذج  ويوفر.  والطويل  القصير  المدى  على   السياسية،

 التواصل  وسائل  عبر  السياسية  للمعلومات   بالتعرض   يتعلق  فيما  واختبارها،  الفرضيات   استخالص   خالله

 األهداف   هذه  وتنفيذ   وضمنية،   صريحة  تشاركية  أهداف  وتشكيل  ،(أخرى  إعالمية  ومصادر)   االجتماعي

 .والمواقف  السلوك في التشاركية

 للمعلومات   الخطأ  طريق  عن  نسبيًا  المهتمين  غير  المستخدمون  يتعّرض   قد   المتعمد،  التعرض   جانب   إلى

 في  أكبر  بشكل  ساهم  قد   االجتماعي  التواصل  وسائل  صعود   إن  القول  يمكن  التحديد،  وجه  فعلى.  السياسية

  المحتوى  هذا  مثل  ألن  العامة،  بالشؤون  الخاص   للمحتوى  المقصود   غير  أو  العرضي  التعرض   ظاهرة

  من   تزيد   التي  السياقية  العوامل  عن  كثيًرا  البحث   تم  لذلك، .  معارفهم  قبل  من  الناس   إلى  دفعه  يتم  ما  غالبًا

   .العرضي التأثر فرصة

 نفس  إلى  الظروف،  بعض   في  يؤديا،  أن  يمكن  العرضي  والتعرض   المتعمد   التعرض   أن  مالحظة  المهم  من

.  تماًما  مختلفة  األساسية  العمليات   تكون  قد   ذلك،  ومع.  التأثيرات   نفس  لهما  يكون  قد   وبالتالي  النتائج،

 .واحدة  بنتيجة للتنبؤ النماذج أو النظريات  من العديد  استخدام يمكن أنه هو والسبب 

ا   اإلستراتيجي  والتخطيط االجتماعي التواصل: ثالثا

 : االجتماعي التخطيط مفهوم - 1

  من   مجموعة  خالل  من  محددة،  سلوكيات   اتباع  بها   مقصود   سياسات   صنع  هو  االجتماعي  التخطيط

 مرصودة،   نتائج  لتحقيق  والمعلومات،  والخدمات   اإلعالمية  والحمالت   والمحفّزات،  والتنظيمات   القوانين

 . االحتماالت  من واسعة مروحة ضمن

  المجتمع   يطالب   عندما  خصوصا  مناسباً،  االجتماعي  التخطيط  يكون  السياسات،  صانعي  نظر  وجهة  ومن

  القيام   بضرورة  المحلّي  المجتمع  فيه  شعر  حدّ   إلى  وصلت   قد   مجتمعية  مشكلة  هناك  تكون  فقد   .به  المحلي

  من   المساعدة  عندها  فيطلب .  به  للقيام  الموارد   لديه  كان  إذا  ما  أو  هو،  ما  يعرف  أن  دون  من  ما،  بأمر

 . خارجيّة مصادر من أو السياسات  صانعي

 حدود  إلى  ما  مشكلة  أو  مسألة  وصلت   إذا  االجتماعي  بالتخطيط  المحلي  المجتمع  يشارك  أن  الطبيعي  ومن

ً  فيصبح األزمة،  . بأمٍرما  القيام واجب  للجميع واضحا

 :التخطيط نجاح شروط - 2

 للمشاركة،   مدعّوين  السياسات   صانعو  األقل  على  يكون  أن  يجب   جيّداً،  االجتماعي  التخطيط  يعمل  لكي

  هو «    المصلحة  أصحاب »  و.  أفضل  ذلك  كان  التمثيل،  زاد   وكلّما  المصلحة،  أصحاب   كافّة  إلى  باإلضافة

 بالمسائل   أو  السياسات   في  المحتملة  بالتغييرات   ما،   وبطريقةٍ   مباشر  بشكلٍ   المتأثرين   كافّة  يشمل  تعبير

 . المطروحة

 : االجتماعي التخطيط ونتائج أسس -3



 : التالية األسس على  االستراتيجية الخطة وتقوم

  عن   معبرة  تكون  أن  أي   للواقع،  دقيق  تقدير  أساس  على  تُبنى  أن    ينبغي  الخطة  أنَّ   تعني:  الواقعية  -  1

 . ومالبساته الواقع مشكالت 

  إهمال   أو  استثناء  دون  كافة  للمجتمع  األساسية  القطاعات   تتناول  أن  يجب   الخطة  أنَّ   تعني:  الشمولية  -  2

 . جوانبه ألحد 

 األخر، بنجاح  منها كل ويسهم لبعضها مكملة الخطة مشاريع تكون أن يعني:  التكامل - 3

 خطة تبدأ بحيث  التنمية، خطط تالحق ضرورة على السليم التخطيط يعتمد : التنمية خطط وتالحق تتابع -4

 السابقة،  الخطة انتهاء عند  جديدة

 االجتماعية  التنمية وخطط  االقتصادية التنمية خطط بين الموازنة تحقيق -5

 

  إمكانيات   حصر  طريق  عن  وذلك  موجهة،  تغيرات   إلحداث   منظمة  عمليات   عن  عبارة  هو  التخطيط

  هذه   لتحقيق  نفسه  الوقت   في  ومتجددة  متكاملة  شاملة  خطة  ووضع  حاجاته،  وتقدير  مطالبه  وتحديد   المجتمع

 يتحرك  أن  المجتمع  يريد   التي  االجتماعية  الفلسفة  هذه  وفي.  معينة  زمنية  فترة  خالل  والحاجات   المطالب 

 الالزمة   الوسائل  أنسب   تحديد   يتم  عقبات،  من  المجتمع  سير  يعترض   قد   بما  التنبؤ  مع  إطارها،  في  وينمو

 .المنشود  التقدم طريق في بالمجتمع  والسير المشاكل، لتخطي

 :  يلي  فيما االجتماعي التخطيط خطوات  تحديد   يمكن  سبق ما لكل وفقا

  احتياجاته   وتحديد   والبشرية،  المادية  إمكانياته  على  للوقوف  دقيقا  تقديرا  المجتمع  موارد   تقدير -

 . واقعيا تحديدا

 .األولويات  سلم في تنازليا وترتيبها األساسية الحاجات  حصر -

 .األهداف هذه لتحقيق بها  االستعانة يمكن التي والتنظيمات  والنظم  الوسائل توضيح -

 . األهداف هذه خاللها تتحقق  أن بد  ال زمنية فترة تحديد  -

ا   المدني  المجتمع دور: رابعا

 : المدني المجتمع ماهيّة -1

 األشخاص،  من  مجموعة  قبل  من  تنّظم  التي  التطوعيّة  األنشطة  كافة  إذن  هو  بالشكل،  المدني،  المجتمع

 الخدمات   لتقديم  بها  ينخرط التي  الغايات   جميع  األنشطة  هذه  وتتضمن   مشتركة، ومصالح  وأهداف  قيم  حول

  الشعب،   دينامية  عن  الناتجة   البديلة  القوة  فهو  المضمون،  في  أما.  العامة  السياسة  على  التأثير  عمليّة  في

  العامة،   الحياة  في  كبير  وجود    وله  اآلخرين،  األعضاء  واهتمامات   قيم  عن  التعبير  وثقل  بعبء  تنهض   التي

 أو   الدينيّة،  أو  األخالقيّة،  أو  السياسيّة،  أو  الثقافيّة،  االعتبارات   من  عددٍ   إلى  تستند   األعباء  تلك  إنّ   حيث 

 . الخيريّة



 التكامل،   الى  يؤدي  غنىً   مصدر  يشكل  واالختصاص   الخبرة  حيث   من  المدني  المجتمع  منظمات   تنوع  وإن

  وبينها   المدني،  المجتمع  مكونات   مختلف  بين  والتعاون  والتشبيك  التنسيق  آليات   تفعيل  الى  يحتاج  لذلك  وهو

  المطلوب،  بدورها  القيام  من  المدني  المجتمع  منظمات   تتمكن  لكي  .الخاص   والقطاع  الرسمية  الجهات   وبين

 .الشبابية القدرات  وتنمية بناء واستمرارية  التنمية عملية  في وقوي فاعل كشريك

 :لبنان في المدني الوعي 2-

  اللبناني  الشعب   حاصرت   لبنانية  سلطة   وجه  في  المدني   الوعي  انفجر  ،  2015  العام   في  األولى  للمرة

  الذين   المدنيين  إال  بمواجهتها  تجد   فلم  المعيشية،  األزمات   ادارة  في  كبير  وتقصير  بيئية  وكوارث   بمشاكل

  في   االنتخابات   خاضت   وطنية  مبادرات   تشكلت   ما  وسرعان  ،  الفساد   لمحاربة  منظمين  غير  أفراداً   خرجوا

  يعقوبيان  بوال  هي  مدنية  نائبة  وأوصلت   ،  2016  في  المحلية  االنتخابات   في  السلطة  ضد  وطرابلس  بيروت 

 . النيابية 2018  العام انتخابات  في

 

 : المتحدة األمم رعاية -3

 تعزيز  إلى   الرامية  المشاريع   لدعم  ،(الديمقراطية  صندوق)  للديمقراطية  المتحدة  األمم  صندوق  أنشئ

  مبالغ   وتنفق.  الديمقراطية  العملية  في  الجميع  مشاركة  وتشجيع  اإلنسان،  وحقوق  المدني  المجتمع  صوت 

  مراحل   في  التي  تلك  وبخاصة  المحلية،  المدني  المجتمع   منظمات   على  الصندوق  من  المقدمة  التمويل

 . الديمقراطي االنتقال

 

 

 

 (مسحية  دراسات) العربية المجتمعات في التواصل متاهة : السادس الفصل

  والتي   البحثي،  هفريق  أنجزها  التي  الميدانية  والدراسات   البحوث   نتائج  بتحليل  ، قام المؤلفالفصل  هذا  في

  متاهة »  نظرية  وشروط  عناصر  وبلورة  هفرضيات   وتحديد   النظرية،  الفلسفية  همقاربت   بلورة  إلى  هأوصلت

ب  ،«  العام  المجال  في  االجتماعي  التواصل القيام  خالل  تم   أو  عليها  أشرف  التي  الرسائل  مراجعة من 

 .العربية الدول مختلف من  ،2018 -2015الفترة ما بين   خاللمناقشتها  أواءتها قر

  العالم   في  االجتماعي   التواصل  وسائل  حول  بالبحوث   المرتبطة  النتائج   في  المشتركة   النقاط  رصد وتم  

 . ما يليفي نوجزها الدراسة، بأهداف الخاصة النتائج أهم عند  وتوقف العربي،

 العربي   العالم في  االجتماعي التواصل وسائل استخدامات: أوالا 

 إلى  توصلت   ولكنها  االجتماعي،   التواصل  وسائل  باستخدام  مرتبطة  مختلفة  إشكاليّات   البحوث   تناولت 

 أهم  ومن.  المعلومات   عصر  في  االتصال  لمتاهة  واضحة  صورة  رسمت   المشتركة  النتائج  من  مجموعة

 يحقق   الواعي  االتصال  أن  كما.  المجتمعات   لحياة  الحيوي  العصب   اليوم  يشّكل  االتصال  أن  النتائج  هذه



  ما   الشباب   من  العمرية  الفئة  وأن  الوعي،  بدرجة  مرتبطة   القلق  درجة  أن  وتبين.  منه  المرغوبة  اإلشباعات 

  وال   المعلومات   مصادر  في  التدقيق  ألهمية  مدركون  العربية،  المجتمعات   في  هم،  سنة  22  و  18  بين

  لدى   هو  الذي  التعليمي  المستوى  هو  أساسي  متغيّر  إلى  اإلشارة  لضرورة  نلفت   هنا.  بالمؤثّرين  يتأثّرون

  . الجامعي الوسط من هم االستبيان لهم أرسل من فمعظم فوق، وما جامعي العينة أفراد 

 والمعرفي  العلمي  وبالمستوى  االجتماعية،  بالتنشئة   بعيد   حد   إلى  مرتبط  المتاهة  حل  أن   إلى  يؤشر   هذا

 .للمستخدمين والثقافي

 والمستخدمون   ووعي،  بتصميم  اآلراء  في  المؤثرون:  االتصال  متاهة  في  الفاعلين  من  أنواع  ثالثة  ويوجد 

 يتفاعلون   الذين  السلبيون   والتابعون   األغلبية،   وهم  ووعي  بإدراك  اآلخرين  مع   اآلراء  يتشاركون   الذين

  الفردية  الدوافع  على  للتواصل   االجتماعية  الدوافع  وتتقدم.  كثيرا  يتفاعلون  ال  أو  وعي  دون  ومن  بجهل

 الوافدة  القيم  تبنّي  على  االستخدام  مدة  تؤثر  كما.  األولى  بالدرجة  يأتي  واألهل  األصدقاء   مع  التواصل  فدافع

 االجتماعية  التنشئة  عملية  في  األهل  دور  ثانية،  جهة  من  ويؤثّر  المجتمعي،  التواصل  في  الوعي  وحضور

 . لألبناء الواعية المجتمعية المشاركة على

.  الصور   ونشر  التعليقات   تليها  األولى،  بالدرجة  المجتمعية  المشاركة  في  الفعل  ردود   الاليكات   وتترجم

 ال   المجتمعي  التواصل  نوع  أن  كما  المعرفة،  زيادة  خالل  من  السياسي  الوعي  تشكيل  في  الشبكات   وتؤثر

   .الجنسين أو النوعين بين يختلف

  المستوى   متغيرا  يؤثر  بينما  الواعي،  المجتمعي  التواصل   على  والطائفي  الديني  االنتماء  متغيّر  ويؤثر

  .الواعي  المجتمعي التواصل على   االقامة ومكان المعيشي

  أنظر ).  الواعي  المجتمعي  للتواصل  استراتيجيات   إعتماد   الضروري  من  أصبح  كم  الدراسات   كل  وبيّنت 

 ( المعلومات  عصر في االتصال لمتاهة البياني الرسم

 



 

ا     كورونا فيروس أزمة»  في االجتماعي التواصل متاهة: ثانيا

 ( حمود   سالي الباحثة بمشاركة)  2020 نيسان/شباط  اللبناني للمجتمع إختبارية مسحية دراسة

 : المنهجي اإلطار - 1

  مسحية   دراسة  أجرينا  العام،  الفضاء  في  االجتماعي  التواصل  متاهة  نظرية  فرضيات   بناء  الستكمال

  المناطق   كل  من  لبنان  في  مستخدم  150  من  عشوائية  عينة  على«    كورونا  وباء »  أزمة  خالل  إختبارية

 .سنة 37 فوق ما هي أعمارهم األكبر والعدد  الذكور، عدد   من بقليل أكثر فيهم اإلناث  عدد  اللبنانية،

  النفسية   االجتماعي   التواصل  وسائل  تأثيرات   هي  ما :  أساسي   سؤال  على  الرد   إلى   االستبيان  هدف

  فرضية   تأكيد   إلى  وهدف  ؟  2020  نيسان  -شباط  كورونا  فيروس  أزمة  وقت   في   لبنان  في  واالجتماعية

  أخيرا   والوصول  المتاهة،  منها  تتشكل  التي  العناصر  عن  والكشف  االجتماعي،  التواصل  عملية  في  المتاهة

 .جديدة مجتمعات  لبناء االستخدام في والوعي المعرفة أهمية تأكيد  إلى

 : والممكنات  الرهانات  بين  ما: النتائج خالصة

  مع   تجربتهم  الختصار  المستطلعون  استخدمها  التي  تردادا  األكثر  العبارات   تسجيل  تم  األوليّة  المتاهة  في

 إدخالها   تم  وقد .  والممكنات   الرهانات   بين  ما  تجمع  وهي  كورونا،  أزمة  خالل  االجتماعي  التواصل  وسائل

 ذو  سالح  :الثبوت   وعدم  والتعقيد   والضياع  بالعشوائية  وتتسم  منتظمة  غير  لعبة  المتاهة  ألن  عشوائي  بشكل

  خطر،  وقت،   حرق  حذر،  تسلية،  ثقافة،  قلق،  توعية،  معلومات،  عنف،  ستايل،  اليف  كذب،  عادة،  حدين،

  .شر معلومات، بحث، إثارة، فراغ، وهم،

 

  االجتماعي   التواصل  تجربة   تختصر  عبارة  بأي  سؤال  على  ردا  ،(المتاهة  في)  تكرارا  األكثر  المصطلحات 

 ومتناقضات   مفارقات   وتعكس  االجتماعي،  التواصل  رهانات   إلى  تشير  كورونا،   فيروس   أزمة  في

  تنطبق   اللبناني،  بالجمهور  مرتبطة  كانت   وإن  وهي،«.    الحقيقة  بعد   ما  زمن»   في  االجتماعي  التواصل

  طرحها   تم  وقد   مفتوح،  عالمي  فضاء  في  يحدث   بات   التواصل  أن  بحيث   العالمية،  المجتمعات   على  أيضا

  الباحثين  قبل من اليوم مناقشتها تجري رهانات  هي. والممكنات  المخارج عن بحثا  المعقدة، المتاهة هذه في



 منذ   انطلقنا  فقد.  فيها  التفكير   تعميق  أي  فلسفيا،  بعدا  إعطاءها  الكتاب   هذا  في  ونحاول  متعددة،  حقول  في

   .فلسفية قضية التواصل أن  مفادها فرضية من البداية

  إلى   إرسال  عملية  بأنها  التواصلية  العملية  تحدد   حيث   وشفافة،  بسيطة  تبدو  التواصلية   القاعدة  أن  ورغم

 الشفافية  في  النظر  بإعادة  تسمح  ومفارقات   رهانات   تتضمن  العملية  هذه  أن  إال  اتصال،  قناة  بواسطة  متلقي

 . المزعومتين والبساطة

  تكون   ما  نادرا  االتصالية  العمليات   في  الرسائل  أن  السنين  مر  على  أكدت   قد   والنظريات   البحوث   إن

  مجرد   يكون  ال  المتلقي  وأن  دالليا،  تعددا  تتضمن  ذلك  من  العكس  على  إنها  بل  المعنى،  وأحادية  واضحة

 االتصال، قناة وبخصوص . وتحويلها وغربلتها انتقائها على يعمل إنه بل المرسلة، للمعطيات  سلبي مسجل

 يتضمن  ال  فالتواصل  هنا  من.  المستخدمة  الوسائل  طبيعة  بحسب   الرسالة  مضمون  في  تؤثر  بدورها  فهي

 معقدة   جد   عملية  بات   وقد   وإغرائه،  وإقناعه  اآلخر  في  التأثير  طرق  عن  أيضا  يبحث   بل  اإلخبار،  فعل  فقط

 .االتصال تكنلوجيا تطورات  مع

ا   العام  الفضاء في االجتماعي التواصل متاهة نظرية وعناصر مفاهيم: ثالثا

 ، «  العام  المجال  في  االجتماعي  التواصل  متاهة»   نظرية  عناصر  كل  نطرح  الكتاب   من  الفصل  هذا  في

 مجاالت   إلى   وصوال  النظرية،  نموذج   عليها  بني   التي  العناصر  ثم  األساسية،  والفرضية  بالمفاهيم،  بدءا

 . البحثية واآلفاق التطبيق

 : األساسية  المفاهيم -1

   :المتاهة (أ

  التي  والمعقدة  السهلة  منها   طرق،  عدة  على  وتحتوي  العقل  تنّشط  التي  األلعاب   أنواع  إحدى  هي  المتاهة

  أو   المسارات   من  ومربكة  معقدة  شبكة  وهي  . للنهاية  للوصول  الصحيح  الطريق   إيجاد   حلّها  يتطلب 

 . وثابت  خّطي تماثلي نظام خالل من يمشون الذين أولئك إلثارة مصممة الممرات،

  هذه   إلى  البحوث   نتائج  كل  أدت   وقد   والمتاهة،  المعلومات   عصر  في  التواصل  بين   ما  المقاربة   تّمت   هنا  من

 .الحديثة واالتصال اإلعالم وسائل  ربع  االجتماعي التواصل إشكاليات  كل تختصر  التي المقاربة

 آالف   وانتشار  الناس،  لكل  العام  واالتصالي  االعالمي  الفضاء  وانفتاح  والمعلومات،  االتصال  ثورة  معو

  المتاهة   هذه  في و     بالنابل،  الحابل  اختلط  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  واالتصالية،  اإلعالمية  الوسائل

 درب   على  الحقيقة  من  الكثير  أضاع  وقد   جهيد   بجهد   إال   النهاية  خط  إلى  يصل  ال  االتصالية  االعالمية

  المسيطرة   االلكترونية  والجيوش  الذكية،  والقرصنة  اإللكتروني،  اإلرهاب   وتقنيات   آليات   بسبب   الوصول،

 . الشبكات  على

 آليات   بسبب   الوصول،  درب   على  الحقيقة  من  الكثير  أضاع  وقد   جهيد   بجهد   إال  النهاية  خط   إلى  يصل  وال

. الشبكات   على  المسيطرة  االلكترونية  والجيوش  الذكية،  والقرصنة  اإللكتروني،  اإلرهاب   وتقنيات 

 رقيب،  بدون  الواسعة  والمساحات   االجتماعي  التواصل  مواقع  في  المتاحة  الحرية  إن  ذلك،  إلى  باإلضافة

 الوعي،   زيادة  وهو  حضاريا   المطلوب   االتجاه  عكس  في  واالتصال  باإلعالم  يذهب   خطير  أمر  وهو

 .حولهم يدور بما الناس وتعريف



 للتغيرات   مستعدّين  نكون  أن  علينا .  المريب   االصطناعي  الذكاء  مستقبل  نحو   فائقة   بسرعة  نبحر  إذ   ونحن

 . البشريّة الحياة ومستقبل وأسلوب  شكل في صعيد، كل على المتوقعة

 : االجتماعي  بالتواصل ب(

  بعضهم   مع  ويتصرفون  الناس  بها  يتحدث   التي  الطريقة  هو  النظرية  مفهوم  في  االجتماعي  التواصل

 يتطلب   والتفاهم،  التعاون  إلى   يؤدي  ولكي.  االجتماعية  السياقات   في  المتعددة  اللغات   باستخدام  البعض،

ن جيدة، تواصلية مهارات  امتالك  . وواضحة إيجابية بطريقة  أنفسهم عن التعبير من الناس تمّكِ

  وغير   اللفظية  اللغة  استخدام   في  صعوبات   واجهته  إذا  االضطراب   االجتماعي  التواصل  يعرف  وقد 

 . البراغماتي أوالتفكير أواإلدراك التفاعل في أو اللفظية،

 : العام الفضاء -(ج

 لبلورة   والجدال  للنقاش  المواطنون  فيه  يجتمع  الذي  المكان  هو  النظريّة،  على  بناء  العام  للفضاء  مفهومنا

  مختلف   نحو  اتجاهاتهم  وصياغة  االجتماعي،  والفعل  القرار  على  يؤثر  بينهم،  فيما  مشترك  عام  رأي

ً   الحديثة  المجتمعات   في  العام  الفضاء  يُشّكل  أن  يجب   كما.  القضايا ً   مسرحا  تفعيل   على  يعمل  مفتوحا

 . المواطنين بين والحديث  النقاش خالل من السياسية، المشاركة

 : االجتماعية المشاركة -(د

.  الناس  من  كبير  عدد   ويؤديه  يتشاركه  مدني  جماعي  عمل  إلى  النظريّة،  بمفهوم االجتماعية  المشاركة  تشير

  العديد   في  االجتماعية  األنشطة  في  األشخاص   يشارك  حيث   المجتمع،  سياق  في  االجتماعية  المشاركة  وتتم

  الناشئة   القضايا  خالل  من  المشاركة  أشكال  تحديد   ويتم.  الرسمية  وغير  الرسمية  االجتماعية  الشبكات   من

 . ومؤسساته  وقيمه  ومعاييره  ثقافته وتشمل والمكان، المجتمع، داخل

 :التواصل خداع -ـ(ه

  العالقات،  في  كبير  وهواعتداء  .حقيقة  فقط  منه  جزء  أو  حقيقي،  غير  بشيء  لالعتقاد   الترويج  هو  الخداع

 ً   من   الصدق  من   أدنى  حد   عادة  الناس   يتوقع   إذ   الشركاء،  بين   الثقة   وعدم   الخيانة  مشاعر  إلى  يؤدي   ما  غالبا

  والمراوغة   الكذب  الخداع  أساليب   منو  .بينهم  ما  في  والتواصل  التعامل  استطاعوا  لما  وإال  اآلخرين،

 . والتهوين والمبالغة والكتمان

 : االجتماعي التواصل هستيريا -(و

 في  الهستيرية   األعراض   نفس  فيها   تتجسد   إجتماعية  نفسية  ظاهرة  عن  الجماعية  الهستيريا  مصطلح  يعبر

  إلى   يشير  هو  بالتالي.  االجتماعي  التواصل  وسائل  حدوثها  في  اليوم  وتساهم  واحد،  شخص   من  أكثر

  اإلخبارية   المقاالت   على  فعل  كرد   الناس  بين  تشيع  التي  النفسية  واالضطرابات   المشاكل  من  من  مجموعة

 . االتصالي اإلعالمي والمحتوى  واألفالم

  االجتماعي   التواصل  منصات   عبر  واإلشاعات   المفبركة  األخبار  من  مسبوقة  غير  لموجة  نتعرض   نحن

  من   تأتينا  األخبار  وهذه  األخيرة،  اآلونة  في  نشهدها  التي  الجماعية  الهستيريا  بحالة   تتسبب   التي  الممنهجة

 الرصد   قنوات   أن  حتى  مصراعيها،  على  انفتحت   الجبهات   وكأن  هستيري،  بشكل  بزخم  صوب   كل



 يصل   الذي  األخبار  من  الهائل  الكم  هذا  لمواجهة  كاملة،  دفاعية  معلوماتية  لمنظومة  تحتاج  باتت   والتحليل

 . صوب  كل من

 : الوعي -(ز

 توحيد   إلى  وصوال  االجتماعي،  والتخطيط  العقالني،  التفكير  إلى  تؤدي  التي  الذهنية  العملية  تلك  هو   الوعي

 مواجهة من الشعوب  ستتمكن  وحده فبه العصر، أسلحة أهم من هو الوعيو .العليا المصلحة حول المجتمع

 خلق  مناألفراد  مكنيت سوبه  إلغاءها، حتى أو إضعافها أو تفتيتها أو عليها الهيمنة تستهدف التي النوايا كل

  نوعية   مستوى  ورفع  لالرتقاء   المجتمع،  خدمة  في  المساهمة  ومن   المجتمعية،  للمشاركة   داعمة  ثقافة  ونشر

 .  والبيئية اإلنسانية الحياة

 : االستراتيجية -(ر

 القرارات   اتخاذ   على  األفراد   تساعد   التي  والمبادئ  القواعد   من  مجموعة  أنّها  االستراتيجية   تعريفات   ومن

 .ناجحة نتائج تحقيق  إلى للوصول تهدف الدقيقة، الخطط من مجموعة  على  بناءً  المناسبة،

 األفراد   توجيه  تعني  وهي   التوجيهية،  االستراتيجية  األولى  بالدرجة  االجتماعي  التواصل  يعتمد و

 بأنه  فرد   كل  إقناع  خالل  من  العمل،  خطة  طبيعة  مع  تتناسب   التي  والمهام  بالوظائف  للقيام  منها  الُمستهدفين

  دور   تعزيز  في  يُساهم  مّما  فيها،  يوجد   التي  العمل  بيئة  ضمن  به،  الخاصة  بالمهمة  القيام  على  قادر  

 . العمل استراتيجية في المشاركين األفراد  كافة رأي على بناءً  القرار اتخاذ  في المشاركة

 : النظرية  فلسفة -2

  كيف :  أساسيّة   ميتافيزيقية  فلسفية  إشكالية«  العام  المجال  في  االجتماعي  التواصل  متاهة  نظرية»   تطرح

 في   التفكير  يمكننا  كيف  بالمقابل  و  المتاهة؟  من  انطالقا  االجتماعي  التواصل  أو  االتصال  في  التفكير  يمكننا

 أنه  أم  االنسانية،  العالقات   عمق  في  كتيه  االجتماعي  التواصل  يتم  وهل  االتصال؟  من  انطالقا  المتاهة

  في   المجتمعي  االتصال  اكتمال  في  أمل  يوجد   وهل  االتصال؟  اكتمال  نحو  أي  غايات،  نحو  كتقدم  يتأسس

  في   األكيد   االتصال  ولضياع   المخرج  بلوغ  الستحالة  كثيرة  دالالت   للواقع  أم  الجديد،  العالمي  النظام  ظل

 المتاهة؟ 

  تخلصت   إن  إال  المتاهة،  من  االتصالية  الذات   تتحرر  لن:  األساسية   الفرضية  من   النظرية  تنطلق  هنا،  من

 اآلخر  من  االقتراب   وعلى   األخالقيات،  على  مبنيّة  لعالقات   تؤسس  أن  يعني  وهذا  التشميلي،  االحتواء  من

 .االحتياز أو التملك على  وليس

  ابتكارية   طريقة  أي  اإلنسانية،   للتجربة  إنفتاحا  االتصال   من  بها  نجعل  التي  الطريقة  هو  االقتراب   إن

 . المتاهة تشميل من للتخلص  قصوى إمكانية فهناك آخر يوجد   فحيثما اآلخر، نحو للخروج

  تلزمنا   فإنها  منهجا،  المسار  هذا  اختارت   الفلسفة  وألن  االجتماعي،  للتواصل  نهجا  الفلسفة  اخترنا  وألننا

  المعرفة   متلقي  لدى  والمساءلة  النقد   روح  بعث   بغية  واالستشكال،  االستفهام  على  قائم  حواري  فضاء  بخلق

 .واصوله التواصل في الفلسفية



  المعارضة   اآلراء  واحترام  الحرية   على  مبني  إجتماعي  فضاء  توفر  يستوجب   ذلك  فإن   الحال،  وبطبيعة

 الحريات   بوضع  ربطها  دون  والتعبير،  الرأي  حرية  عن  الحديث   يمكن  ال  إذ .  اإلبداع  وإمكانية  والمغايرة

ً   الفلسفة  رهان  سيصبح  وبذلك.  التعليمية  المؤسسات   ضمنها  ومن  المجتمع   مؤسسات   بمختلف   مجتمعيا

 ً ً   وسياسيا  . االختالف في والحق  والحداثة العقالنية رهان إنه. وثقافيا

 : االجتماعي التواصل متاهة نظرية عناصر -3

 : أساسية  عناصر  أربعة من النظرية تتكون

 االستخدامات، (1

 الرهانات، (2

 الممكنات،  (3

 .الفاعلون (4

 : التالي البياني الرسم في إختصرناها

 

ا   العام  الفضاء في االجتماعي التواصل  متاهة نظرية نموذج: رابعا

 : المعقّدة للمتاهة المتكاملة العناصر -أ



  صعبة   الخروج  عملية  لتجعل  فيها  تتداخل  عوامل  من  كم  يتبيّن  كلها،  التواصالية  العملية  عناصربترتيب  

  المفارقات   عن  تعبر   التي   الكلمات   بين  ما  العناصر  وتتراوح .  وتأثير  تأثر  دون  من  مستحيلة  وشبه 

 االتصال  في  المشاركة  األطراف  معظم  وعاموديا  التواصل،   عمليات   تواجه  التي  والرهانات   والتناقضات،

 بكل   باستكماله  النموذج،  وبهذا.  أمامها  والممكنات   والمجتمعي  االجتماعي  التواصل  وعمليات   الدولي

  وسياسية   واجتماعية  نفسية   من  االتصالية  العمليات   على  المؤثرة  العوامل  تحليل  يمكن  جديد،  عنصر

  أو   لنكتمل  الباحثين  جهود   وتنتظر  سبقتها  التي  النظريات   كل  تحتوي  متاهة   هي.  وغيرها  واقتصادية

 . تتطور

 .(2 المدمج والنموذج  1 المثالي االجتماعي التواصل متاهة شكل أنظر)

 

 



 :للنظرية  العملية األسس -(ج

  والتباعد   الصحي  والحجر  المنزلي  العزل  جراء  من  االجتماعية  المسافة  تزداد   كورونا   فيروس  أزمة  بسبب 

  إال   يمكننا  ال  لذا  العالم،  عبر  األشخاص   مليارات   بين  أو  الواحد،  البلد   في  البشر  ماليين  بين  االجتماعي

  حيث ب  التواصل  وسائل  استخدام  خالل  من  العام،  الفضاء   في  االجتماعي  التواصل  متاهة  نظرية  تطبيق

  من   جداً   وقريب   مقبل  هو  ما   أو  اليوم،  نعيشه  ما  تواجه  نشطة  عالمية   اجتماعية  حركة  خلق  إلى  تؤدي

 .وجودية تهديدات 

  المرتبطة   الذكية  للهواتف  المفرط  االستخدام  بها  تسبب   وقد   بكثير،  كورونا  قبل  االجتماعية  العزلة  بدأت 

 أوساط   بين  سيما  ال  المعلومات   تكنولوجيا  خدمات   ومختلف  االجتماعي  التواصل  ووسائل  باإلنترنت 

 .الشباب 

 Social Communication Maze in Public  العام   الفضاء  في  االجتماعي   التواصل   متاهة   نظرية 

Space  في  األساسي  الدور  الجمهور   وتعطي  والمتلقي  المرسل  بين  المباشر  التفاعل  مبدأ  على  مبنية 

 عمليات   في  األساس  هي  وانضباطه،  وعيه  ودرجة  الجمهور،  فسلوكيات   هنا  ومن  واالتصال،  اإلعالم

 . ككل المجتمع حركة في وبالتالي  المجتمعي، االتصال

  وسطاء   أو  ووسيط  ومتلقي  مرسل  من  التواصل،  أطراف  بأخالقيات   النظرية  تحقق  شروط  ترتبط  بالتالي

 تحديد   في  دورا  تلعب   المشاركة  األطراف  وكل  متكاملة   هي  التواصل  عملية  النظرية،  على  وبناء.  بينها

 سيطرة  ألي  النظرية،  بحسب   االجتماعية،  التواصل  عملية  تخضع  ال  وبالتالي.  التواصل  ونتائج  مخارج

 . واستخدامها واالتصال اإلعالم وسائل إلى للوصول المطلق الحق والجماعات  ولألفراد  مركزية،

  االحتياجات   تلبية  في  بالتواصل  الوعي  يساهم  بحيث   السياسي  المجال  النظرية،  تطبيق  مجاالت   ومن

  السيطرة   أو  واالتصال،  اإلعالم  وسائل  لمركزية  رفضه  وفي  نشط،  متلق  جمهور  وآمال  ومصالح

 المرسل   بين  والتفاعل  المحلية،  التعددية  النظرية  تشجع  االجتماعي  المجال  وفي.  عليها  الحكومية

  بصورة   اإلعالم  وسائل  إهتمام  وتشجع.  المجتمع  مستويات   كل   يشمل  الذي  االفقي  واالتصال  والمستقبل،

 . جمهورها من مباشرة لسيطرة وتخضع  االجتماعية، بالحياة أكبر

 : يلي ما في النظرية  من االستفادة شروط وتكمن

 . متطور وثقافي  معرفي ومستوى  المجتمع، في واضحة وثقافية اجتماعية تعددية وجود  -1

  المواطنة   روح  لتعزيز  المختلفة،  وشرائحه  قطاعاته  بين  الواسع  االفقي  لالتصال  المجتمع  حاجة  -2

 . سياسية وصاية اية عن بعيدا للحوار جماهيرية قنوات  وفتح  الوطنية والوحدة

  للمهنيين   المهمة  هذه  ترك   وعدم  االعالمية،  السياسات   وتحديد   القرارات،  صنع  بعملية  المتلقين  مشاركة  -3

  .العام الرأي على  وتأثيرها لخطورتها فقط

  وترسيخ   والتوعية  التربية  وفي  األبناء،  استخدامات   ومراقبة  متابعة  في  المجتمع  في  األسرة  دور  تنمية  -4

 . الواعية المجتمعية المشاركة مفاهيم



  التكوين   وفي  التواصل،  وسائل  استخدام  على  التوعية  في  المدني  المجتمع  لمؤسسات   فعال  دور  وجود   -5

 .االجتماعي والتغيير والتوجيه،  والتربية  االعالمي

 على  للمحافظة  ويعرض   ينشر  لما  والمتابعة  الرقابة  في  الحكومية  للمؤسسات   فعال  دور  وجود   -6

 المؤسسات   بين  وشراكة  شاملة،  مجتمعية  مشاركة  يتطلب   وهذا  للمجتمع،  واالخالقية   القيمية  المنظومة

 . ومؤسساته المدني والمجتمع  الحكومية

 المتاهة؟  حل يكمن أين -(د

  مسح  أجهزة  بواسطة  العقول  دراسة  تحاول  المتاهة،  علم  في  متخصصة  مختبرات   العالم  في  اليوم  يوجد 

 .االستراتيجيات  من عدد  باستخدام المتاهات  حل للبشر يمكن أنه العلماء ويقول. الدماغ

 في   نخطئ  كيف  وشرح  نتصفح،  عندما  أذهاننا  في  نراه  ما  بناء  إعادة  اآلن  للباحثين   يمكن  أنه  يعني  هذا

 .المعلومات  من كبيرة كميات  وتحليل وترشيد   توليد  خالل من التنقل على الدماغ  ويساعدنا. االتجاهات 

 


