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االهلي
خماطر الضخ االعالمي يف مواقع التواصل االجتماعي على السلم
ّ

أ .م .د عبداالمري الفيصل
كلية االعالم  /جامعة بغداد

يقـــول عالـــم االتصال الكندي مارشـــال ماكلوهـــان ان العالم تحول بفضل وجـــود التكنولوجيا
الـــى قريـــة صغيـــرة ثـــم اســـتمرهذا التحول الـــى ما يطلـــق عليه بالشاشـــة مرو ار ببصمـــة االبهام
فـــي الحصـــول علـــى المعلومات وصـــوال الى راس الدبوس فـــي التعرض لالخبار واعـــادة انتاجها
وصناعتها وتوزيعها.
فقـــد حولـــت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي المجتمعـــات مـــن مجتمعـــات جغرافيـــة متناثـــرة
الـــى مجتمعـــات فكريـــة بعـــد ان اســـتخدم نصـــف ســـكان العالـــم االنترنـــت وتواصـــل ثلثهـــا
عبـــر موافـــع التواصـــل االجتماعـــي المختلفـــة ومنهـــا تطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول.
حيث لعبت تلك الموافع في تغيير وتشـــويه وحرف قيم وتعزير ووالدة قيم اجتماعية اخرى.
مسارات واقعية

العالـــم االفتراضـــي ،هكـــذا نوصفـــه ،وقد تكـــون هذه حقيقـــة ،ربما هو عالم غيـــر ملموس،
ولكنـــه أثبـــت وجـــوده بجـــدارة الـــى جانب العالـــم الواقعـــي وتداخل معه ،وصـــار الواقـــع الحقيقي
لإلنســـان أكثـــر انشـــغاال بـــه وتعالقـــاً معه ،فـــا أحد يســـتطيع أن ينكر الـــدور الذي تلعبـــه اليوم
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي فـــي حياتنا اليومية ،الســـيما الموقع األكثر شـــهرة واســـتخداما من
لـــدن النـــاس عبر المعمـــورة كلهـــا ،ونعني به (الفيـــس بوك).
وكما هو َّ
المفترض ،او االفتراضي ،سيف ذو حدين ،فإذا لم تستخدمه
متوقع ،فإن هذا العالم
َ
بذكاء وبراعة وحذر ،وتصمم على االبتعاد عن الخطأ ،وتضع بينك وبين النفس حواجز تصدها عن
االنحدار واللهو وما شابه ،فإن النتائج من التعامل مع الفيس بوك ومواقع التواصل األخرى مثل
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(تويتر ،ويوتيوب) قد تكون وخيمة ،وقد تكون مؤثرة في الوقع الملموس لإلنســـان بصورة كبيرة
افتراضات مسبقة

للعالـــم االفتراضـــي مخاطـــره والتـــي ال تقل عن مخاطر ســـوء اســـتخدام وســـائل
االعـــام التقليديـــة بل اســـوا منها مـــن حيث :

1.1انتشـــارها :فاالحصائيـــات تقـــول  8000000مليـــون عراقـــي يســـتخدمون االنترنـــت منهم
 4000000يســـتخدمون مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي بينهـــم  2600000يســـتخدمون
هواتفهـــم المحمولـــة منخـــال تطبيقات الفيـــس وتويتر وووتســـاب والفايبر وانســـتغرام والتليغرام.
2.2محتواهـــا  :ينشـــر عبـــر مواقـــع التةاصـــل االجتماعـــي يوميـــا بحـــدود  1400000بوســـت
مقابـــل  2100000صـــورة و  680مقطـــع فديو منها  %22موضوعات سياســـية و%17
موضوعـــات دينيـــة تعمـــق الخـــاف واالختـــاف في وجهـــات النظـــر واالراء ( صـــورة القائد
عبدالوهـــاب الســـاعدي انموذجـــا ) و ( صـــور قصـــف المدنييـــن في الموصـــل ) ايضا.
3.3التفاعليـــة :حيـــث زادت هـــذه الميـــزة مـــن تنشـــيط المســـتخدمين فـــي ابـــداء االراء الســـلبية
واعـــان االفـــكار الحـــادة والمتطرفـــة تجاه القضايـــا السياســـية والدينية والرياضيـــة ( مباراة
العـــراق والســـعودية انموذجا ).

وهنـــا البـــد الحديـــث عن اتســـاع رقعة االعالم االلكتروني كونه مرتبط ارتباطا مباشـــ ار بعدد
مســـتخدمي االنترنـــت الذيـــن فاق عددهم نصف ســـكان الكـــرة االرضية حيث تشـــير االحصاءات
الـــى اســـتخدام ثلـــث هـــؤالء لمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي الذيـــن اســـتفادوا مـــن غيـــاب الزمـــن
والجغرافية والرقيب والتشـــريعات االعالمية الضابطة في نشـــر افكارهم ســـواء اكانت سياســـية او
اجتماعية او دينية او ما الى ذلك من دون حســـاب ما تعكســـه تلك االراء واالفكار من صدى
لـــدى المســـتخدمين االخريـــن ولتتحول صفحات تلك المواقع الى صفحات للتنابز والتســـقيط على
حســـاب الوطن والسلم االهلي.
اشكالية التوازن

ســـاتوقف عنـــد إشـــكالية كبـــرى وهـــي كيفيـــة التـــوازن بيـــن حريـــة التعبيـــر والمســـؤولية
االجتماعيـــة علـــى وســـائل االعـــام.

فمن يتابع صفحات الفيس بوك والملتقيات والمجموعات سيجد إن:

1.1غياب اخالقيات المهنة

2.2غياب التشريعات االعالمية
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3.3غياب االحراف المهني في الصياغات
4.4انتشار صحافة المواطن

5.5غياب الرقيب

كلهـــا عوامـــل مهددة للســـلم االهلي بشـــكل كبير حيـــث من اامن العقاب اســـاء االدب تنطبق
هنـــا علـــى الكثيـــر ممن ينشـــرون البوســـتات والصـــور ومقاطع الفديـــو والتي تحـــاول النيل من
االديـــان والطوائـــف والمذاهـــب وغيـــر ذلـــك مـــن الممارســـات التـــي يعتـــز فيهـــا االخـــر أي كان.

واليـــوم اذ نواجـــه صفحات داعش االخيـــرة نجدان البعض يدافع عن قصـــف المدنيين العزل
فـــي الموصـــل واخريـــن لهـــم راي مخالف وهم بذلـــك يزيدون من الشـــحن الطائفي الـــذي اوصلنا
ألســـوأ حـــال ،فاإلعـــام األلكترونـــي جـــزء من اإلعالم ،يســـاعده ،فـــي الخطأ والصواب ،التســـرع
الـــذي يحل محل الســـرعة رغبة في الســـبق.
مـــن هنـــا فـــإن مخاطـــر الضـــخ اإلعالمـــي ،غيـــر المســـؤول ،تهـــدد الســـلم األهلـــي الذي ال
تصونـــه ســـوى ثقافة االختالف ،كونها طوق نجاة لتجاوز كل أشـــكال العنـــف والتطرف ،والتفكك
واالنهيـــار ،وال يرفدهـــا ســـوى التنميـــة والتوعيـــة السياســـية ،وتقويـــة االقتصاد ،وحل إشـــكاالت
البطالـــة واإلســـكان والفقـــر وغيرهـــا ممـــا ال تحلـــه الصراعـــات المســـلحة التـــي يشـــكل الشـــباب
أعمدتهـــا ،ووقودها.

أن ثقافة الســـلم األهلي ليســـت ســـلعة تشـــترى ،فهي إبنة الديموقراطية تؤسس لها األنظمة
السياســـية الديمقراطية بالشـــراكة مع المجتمع المدني والمؤسســـات الدينية ،وهذا يسمح بترسيخ
مبادئ التســـامح وتوطيد لغـــة الحوار ،وقبول اآلخر».

هـــذه ليســـت مهمـــة وســـائل اإلعـــام وحدهـــا فالخطـــاب الدينـــي ،الصريـــح منـــه ،والمتواري
بغاللـــة المحبـــة المزعومـــة ،واللـــذان يحضـــان علـــى العـــداء ،الصريـــح والمضمر ،تجـــاه اآلخر
المختلـــف ،يجـــب أن يحاربـــا بتعميـــق الوعـــي الوطني وبترســـيخ دعائم الســـلم األهلي ،خصوصا
أن اإلرهـــاب والتطـــرف ليســـا على أبـــواب الوطن ،بل اخترقـــا حدوده ،ولمســـنا تبعاتهما أكثر من
مـــرة ،برغم التشـــدد األمني».
فالمشـــكلة األساســـية ليســـت فـــي اإلعـــام وال فـــي المجتمـــع ،بـــل هـــي سياســـية ،وعندمـــا
تصلـــح السياســـة يصلـــح مـــا بعدهـــا وعندمـــا تفســـد السياســـة يصعـــب إصـــاح مـــا بعـــده.

وال ينفـــي ذلـــك أن إعالمييـــن كثـــ ار يحتاجـــون الى كثيـــر من الثقافـــة وخاصة فـــي القانون،
والتاريـــخ ،إو�لى معرفة خطر المعلومة ،ومســـؤولية الكلمة .فاإلعـــام يخرج عن وظيفته الوطنية
ويصبـــح مهـــددا فعال للســـلم األهلـــي عندما يخرج عن مقاييســـه المهنيـــة والموضوعية البحتة.
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يبقـــى ،أن الســـلم األهلـــي ابعد من التجاور والتســـاكن بين المكونـــات الطائفية ،هو التوافق
والتســـليم بالمصالحـــة تحت ســـقف سياســـي واحـــد يتفيأ الجميـــع ظله ،و بهـــذا المعنى يجب ان
يطـــرح دور وســـائل اإلعـــام في صيانة الســـلم األهلي ،في إطـــار دور المجتمع ككل ،ليس بمنع
االحتـــراب والتشـــاتم ،فحســـب ،انمـــا ايضا فـــي تعميم ثقافـــة االعتـــدال والتحاور وثقافـــة البنيان
المشترك على المســـتوى الوطني».
إن «مـــا يحتاجـــه االعـــام هو مـــا يحتاجه المجتمع للشـــفاء من علله ،وهـــو التنوير المدني
لنعـــي الديموقراطيـــة الحقـــة عـــن طريق التـــزام القوانين واحترام الدســـتور ،والتنويـــر المهني عن
طريـــق معرفـــة خطر المعلومة ومســـؤولية الكلمـــة والتنوير الديني عن طريق التســـليم بان الدين
هلل والوطن للجميع».
ان التقـــدم االعالمـــي ادى الى جملة تحـــوالت منها «اضطرابات في صناعة االعالم حيث زاد
عدد مستخدمي االنترنت بشكل هائل يقضون ما يعادل  20الى  %30من اوقاتهم على االنترنت

أن معظـــم وســـائلنا اإلعالميـــة لديهـــا حســـابات علـــى مواقـــع التواصـــل ،وبالتالـــي
يجـــب أن توظـــف فـــي خدمـــة النـــاس وتثقيفهـــم ،إضافـــة إلـــى التحذيـــر مـــن مغبـــة
ممارســـة الســـلوكيات غيـــر المقبولـــة اجتماعيـــا ،علـــى المؤسســـات اإلعالميـــة واألفـــراد
وخاصـــة «المؤثريـــن» منهـــم دو اًر فـــي عكـــس الصـــورة اإليجابيـــة للوطـــن والتأكيـــد علـــى
القواســـم المشـــتركة ومحاربـــة ظواهـــر خطـــاب الكراهيـــة إو�ثـــارة النعـــرات الطائفيـــة وغيرهـــا.

التساؤل والمعالجات

ازاء كل ذلـــك المحتـــوى والضـــخ االعالمي الذي يحمل ما يحمل من رســـائل اتصالية تشـــظي
وتهدد الســـلم االهلـــي ،ماذا نفعل ؟
اوال  :العمـــل علـــى تفعيل مواقع التواصل االجتماعي للمؤسســـات االعالمية ولمنظمات المجتمع
المدني والمؤسســـات االكاديمية للدعوة الى اشـــاعة قيم التسامح والدعوة الى تبني المشتركات.
ثانيـــا :القيـــام بحملـــة مجتمعيـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعي مثل التبـــرع بالـــدم _ التبرع
بالكتـــب _ حمـــات اعـــادة اعمـــار المدن المتضررة بمجهودات شـــعبية وليســـت رســـمية حصرا.
ثالثـــا  :اطـــاق او البدء بصياغة رؤية اســـتراتيجية لمعالجة الخلـــل الفكري الذي احدثته داعش
فـــي العـــراق وخاصة لدى جيل االطفـــال  (.ما بعد داعش)
رابعـــا  :اســـهام المؤسســـات االكاديميـــة والمراكـــز البحثيـــة بتقديـــم رؤى وافـــكار لتجـــاوز خطاب
الكراهيـــة والتطـــرف مـــن خـــال مجموعـــة تطبيقـــات ميدانية .
جملة الباحث االعالمي
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