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أ.م.د .أزهار صبيح
كلية اإلعالم /قسم الصحافة

القـــى مفهوم الســـلم اهتمامـــاً كبي اًر من الباحثين والمهتمين بشـــؤون المجتمعـــات؛ وذلك لما
يحملـــه هـــذا المفهوم من دالالت ُتعنى باإلنســـان بالدرجة األولى ،إذ تناولتـــه الحضارات القديمة
والديانات الســـماوية والوضعية والقوانين والدســـاتير والمواثيق المحليـــة واإلقليمية والدولية.
ولم يعد مفهوم السلم يقتصر على عدم وجود الحرب ،بل أصبح هناك ....
السلم الخارجي ،والسلم الداخلي

وهـــو التعايـــش الســـلمي بين أفراد المجتمع الواحد ،والذي يتمثل بإشـــباع حاجات اإلنســـان
السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافية؛ ســـعياً الـــى خلق إنموذج للتعـــاون والدمج بين
التجمعـــات البشـــرية الرئيســـة وغيـــاب العنـــف ،علـــى نحـــو يوافر أرضيـــة مناســـبة للقضاء على
مســـببات الصـــراع وحـــل الخالفـــات والتفاهـــم ،ومـــن ثم بناء الســـلم المطلـــوب ،فعملية الســـلم ال
تتوقـــف عنـــد حـــد صناعتـــه وحفظـــه ،بـــل تتعـــدى ذلك إلـــى بنائـــه بمعالجـــة األســـباب الجذرية
للصـــراع وتغييـــر كافـــة الهيـــاكل واألنظمة التي أســـهمت في انتـــاج األزمة.
كمـــا أن غيـــاب التعايش األهلي يعني تشـــظيا لإل رادة المشـــتركة ،والذاكرة الجمعية .والســـلم
األهلـــي ال يبنـــى بنزعـــات االســـتفراد واإلقصـــاء إنما بمبـــادئ الشـــراكة والتعاون والتعاضـــد إو�زالة
الضغائـــن جميعهـــا من النفوس والعقول والســـلوك.
تعد هذه الهويات
ويمثـــل التمتـــرس خلف الهويات المذهبية أبرز مهددات الســـلم األهلي ،إذ ّ
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مـــن أخطـــر الهويـــات التي تـــؤدي الى العنـــف و ِ
الصدام مع اآلخـــر وتحطيمه ،وتوهيـــن الهويات
الجامعـــة كاإلنســـانية والوطـــن ،إذ يتـــم التحـــول النتمـــاءات أوليـــة وجزئية .فضالً عـــن مهددات
أخـــرى تتمثـــل بغيـــاب التعدديـــة الواعية فـــي المجتمع؛ بســـبب عـــدم التعارف ،وينتـــج عن ذلك،
التنابـــز والتراشـــق كما نطالعه في مواقع التواصـــل االجتماعي ،وغياب العدالة ،فضالً عن هيمنة
النافذيـــن وطغيـــان المجرميـــن ،وأخي اًر الشـــعور بالخـــوف والقلق لدى بعض الفئـــات االجتماعية.
وظهـــر مفهـــوم ثقافـــة الســـلم األهلـــي بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية تحـــت عنـــوان “بحوث
الســـام” ومـــن ثـــم تبنتـــه منظمة األمـــم المتحدة ،غيـــر أن هذا المفهـــوم تطور أخيـــ اًر في نهاية
القـــرن الماضـــي ،وظهـــر ذلك في عـــدد من المؤتمـــرات والنـــدوات واإلعالنـــات ذات الصلة التي
تناولـــت تحليـــل ابعـــاد هـــذا المفهـــوم ومرتكزاته وطـــرق تحقيقه ،علـــى اعتبار أن ثقافة الســـام
هـــي ثقافـــة للتعايـــش والتشـــارك مبنيـــة على مبـــادئ الحريـــة والعدالـــة والديمقراطية والتســـامح
والتضامـــن ،هـــي ثقافـــة ترفض العنـــف وتدعو لحل المشـــكالت عـــن طريق الحـــوار والتفاوض.
وترتكـــز ثقافـــة الســـام على فكـــرة جوهرية مفادها ان االختالف في أصله ُســـنة كونية ،ومن
الســـنة عبـــر التوافق بين مختلـــف المكونات االجتماعيـــة ،عن طريق
الواجـــب التعامـــل مع هذه ُ
افســـاح المجـــال لحرية الفكـــر والتعبير ،على أال تتجـــاوز حقوق اآلخرين .
وتقـــع مســـؤولية حمايـــة الســـلم األهلـــي علـــى عاتق الدولـــة بســـلطاتها التقليديـــة الثالث،
فضـــاً عن الســـلطة الرابعـــة (االعالم بشـــقيه التقليـــدي والجديد).
وثقافة الســـلم األهلي ليســـت ســـلعة تشـــترى ،فهي إبنة الديموقراطية ،تؤســـس لها األنظمة
السياســـية الديمقراطية بالشـــراكة مع المجتمع المدني ووســـائل االعـــام بمختلف تصنيفاته.
وال شـــك ان االعـــام يـــؤدي دو اًر مهمـــاً فـــي تحقيق الســـلم األهلـــي الذي هو حاجـــة فطرية
لـــدى المجتمعـــات جميعهـــا ،وهـــو نقيض أشـــكال التقاتـــل كلها ،أو الدعـــوة إليـــه ،أو التحريض
 ،بالمقـــاالت أو الخطـــب ،لكـــن هـــذا الدور يتنامـــى في ظل غيـــاب القانون والمحاســـبة العادلة،
فيمـــا تفاقـــم مظاهـــر العنف والقتال والصراع المســـلح الداخلي ،والفوضـــى والفلتان األمني تهدده
نحو مباشـــر على اســـتقراره اجتماعيا وثقافيا وسياســـيا واقتصاديا ،فتخلخل النســـيج
وتؤثرـ على ٍ
االجتماعي وأمنه واســـتقراره.
ويمثـــل اإلعـــام الجديد جـــزءاً من اإلعالم بمعناه الواســـع ،يســـاعده ،في الخطـــأ والصواب،
نحو واضح في غيـــاب ثقافة الســـلم األهلي،
ويمكـــن أن تســـهم مواقـــع التواصـــل جميعهـــا علـــى ٍ
إذا طوعـــت الوقائـــع لخدمـــة أهدف سياســـية ،متجاهلـــة معايير الصدق والدقـــة والموضوعية.
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نحو فوري،
وعلـــى الرغـــم مـــن فاعلية مواقـــع التواصل االجتماعي فـــي نقل األحداث علـــى ٍ
إال أنهـــا فـــي المقابـــل بيئـــة خصبـــة لنمو الشـــائعات ،وتعد ســـهولة إنتـــاج المعلومات ونشـــرها،
إو�عادة نشـــرها ومشـــاركة التحديثات بأيســـر الســـبل ،وأقلها كلفة ،وفي مدة زمنية وجيزة ،إضافة
إلـــى الســـباق المحمـــوم بيـــن الصفحـــات والحســـابات الشـــخصية التي تزخـــر فيها تلـــك المواقع
لالســـتحواذ علـــى اهتمـــام القـــارئ ،علـــى نحو بدت الســـرعة هي المبـــدأ ،عند الكثيـــر منها ،بدل
تعد من األســـباب الرئيســـة في زعزعة الســـلم االهلي.
التحقق من صحة الخبر وصدق المعلومةّ ،
وتحتشـــد الكثيـــر من الصفحات والحســـابات الشـــخصية والتغريدات بدعـــوات الكراهية ،على
نحـــو تتحـــول معهـــا تلك المواقـــع ،التى يفترض أنها وســـائل تواصل ،إلى معـــاول هدم وتقويض
لالســـتقرار والســـلم األهلـــى .يأتـــي هـــذا فـــي الوقت الـــذي يتعاظم فيه الـــدور الذى تؤديـــه مواقع
التواصـــل االجتماعـــى يومـــاً بعد يـــوم ،ويتزايد أثرهـــا فى حياة األفـــراد والمجتمعـــات .وعلى الرغم
مـــن الفوائـــد والفـــرص الكبيـــرة التـــى باتـــت تمنحهـــا تلـــك المواقـــع لمســـتخدميها ،فـــإن مخاطـــر
وتهديدات متزايدة تنشـــأ عن ســـوء اســـتخدامها.
والمتتبع لما ينشـــر على مواقع التواصل االجتماعي اليوم ،يســـتطيع أن يشـــخص ان هناك
َمـــن يســـتخدم هـــذه المواقـــع للعمل علـــى نشـــر االراء المتطرفة التي تهـــدد الســـلم االهلي ،لكنه
يلمـــس أيضـــا أن هنـــاك أيضا َمن يســـتخدم هذه المواقع للتعبير الســـوي عن اّرائـــه وطرح أفكاره
البنـــاءة المناهضـــة للدعـــوات التأزيميـــة ،والداعيـــة الـــى اشـــاعة قيـــم التســـامح واحتـــرام االّخر
والتعايـــش والتعدديـــة التي تدخـــل في صلب تركيبـــة المجتمع.
هـــذه الحـــال تؤشـــر الحاجـــة الـــى تطوير آليـــات الحوار وأســـاليبه مـــع اآلخر عبـــر الفضاء
اإللكترونـــي؛ لمـــا لهـــا مـــن فوائـــد كثيـــرة في اشـــاعة الســـلم وتقريب المســـافات واحتـــرام اآلخر.
فضالً عن اشـــاعة ثقافة الســـلم األهلي بين الصحفيين ال ســـيما وانهم يســـتخدمون حســـاباتهم
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي كمنابـــر اعالميـــة الرائهم ومواقفهـــم وطروحاتهـــم ،وتنبيههم
الـــى خطـــر المعلومـــة ،ومســـؤولية الكلمة .فاإلعالم يخـــرج عن وظيفته الوطنيـــة ويصبح مهددا
فعـــا للســـلم األهلي عندما يخرج عن مقاييســـه المهنيـــة والموضوعية البحتـــة .كما يترتب على
الناشـــطين علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي االســـهام الفاعل في تخفيف حدة الخطاب الســـائد
وتخليصـــه مـــن عناصـــر اإللغـــاء ومفرداتـــه ،والتشـــهير والتحريض ،وصـــوالً الى ابتـــداع خطاب
سياســـي ـ ثقافـــي يســـتمد مضمامينـــه مـــن روح القوانيـــن وســـيادة الدســـتور ،بوصفـــه المعيـــار
األســـاس لتـــداول الســـلطة وبنـــاء العالقات الوطنيـــة وبلورة شـــخصية المواطن وتحقيـــق العدالة
والمساواة والســـلم األهلي.
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والبـــد مـــن التأكيد هنـــا أن االعالم بمفهومه العـــام ومواقع التواصـــل االجتماعي على
نحو محدد  ،ليســـت هي من تصنع الســـلم االهلي ،ولكنها شـــريكة في صونه وتدعيمه.
ٍ
مـــن هنـــا فـــإن مخاطـــر والتوظيـــف اإلعالمـــي لمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي ،غيـــر
المســـؤول ،تهـــدد الســـلم األهلـــي الـــذي ال تصونه ســـوى ثقافـــة االختـــاف ،كونها طوق
نجـــاة لتجـــاوز أشـــكال العنـــف والتطـــرف ،والتفـــكك واالنهيـــار جميعها.
كمـــا انـــه أبعد من التجاور والتســـاكن بين المكونات الطائفية ،هو التوافق والتســـليم
بالمشـــتركات الوطنية تحت ســـقف سياســـي واحد يتفيأ الجميع ظله ،وبهذا المعنى يجب
ان يطـــرح دور مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي فـــي صيانـــة الســـلم األهلي ،فـــي إطار دور
المجتمـــع ككل ،ليـــس بمنـــع االحتـــراب والتشـــاتم ،فحســـب ،إنمـــا أيضـــاً في تعميـــم ثقافة
االعتـــدال والتحـــاور وثقافة البنيان المشـــترك على المســـتوى الوطني.
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