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Abstract:

Information and Communication phenomena are now seen rising  
to the level of paradigm. If Communication, in its classical sense, is 
as  old as man on earth, the real birth of communication in its modern 
sense goes back to the 1980s after the discovery of multimedia, which 
resulted from the intersection of the television, the computer, and the 
telephone. 
Since then, information technologies and new information offered 
modern possibilities: creativity, design, scientific research, economics 
and management, work, services …
What has been called ”Information society and communication,“ first 
devoted to a philosophic, social, and utopist project, served human 
communities to be equal and open on each other; communities that 
used to believe in values of cooperation, exchange of experiences, and 
sentiments as it is a new social type soon transformed into individual 
and communal purposes, multinational firms, and visible and invi -
ible states, the purpose of which is unlimited interest.
Multimedia development coincided with the emergence of a lot of 
problems that reached all society’s dimensions: social, political ,ec -
nomic , cultural, mediatic , educational, and moral; problems seen 
getting wide and complicated particularly for developing societies 
which found themselves forced to acquire these new information 
and communication technologies and adapt to it, as a necessary 
condition to survive. These growing problems are not only special 
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to the scientifically or technologically developed societies, but to all 
countries of the world, though with different levels.
What is of interest is that science and knowledge are no longer li -
ited to academic spaces classically known as universities or colleges 
or institutes or higher schools or research centers, but went beyond 
the limits of the classical universities to get interested into new i -
sues that had never been seen within their scope; issues that used to 
interest only old social actors.
Such intersection in roles reaches also other social members like 
politicians whose professions are no longer limited to a field or a 
specialty in particular, but are seen open on new roles and new pr -
fessions.
In front of new situations like these produced by the ”information, 
communication and knowledge society“ and in the absence of an 
intellectual reference and symbolic and lucid basics capable of a -
lowing individuals and communities to understand the relation 
with oneself and with the other, people found themselves stunned 
and dulled. What role does communication have today, as an exte -
sion of philosophy,  in dealing with the basic human, social, and global 
issues and cases?  
1. The modern world and ”information, communication, and know -
edge society“: Differences, collective chaos, and the crisis 
Information and communication society includes – which is like 
a frame in which the liberal system thinks and works – a growing 
number of human societies: overdeveloped societies, developed s -
cieties, and developing societies.
From now on, the economics of the world societies and nations, as 
well as its basic technological equipments and its modes of manag -
ment  of its institutions, organizations, societies, and its cultural, ed -
cational, and communicational policies and procedures, are no longer 
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beyond the new societal reality imposed by the new information and 
communication media. No escape, then, from adapting the new info -
mation and communication technologies where most of the nations 
feel obliged to depend on them to solve their problems quickly.

Thus people discover – whether specialists or not – that the media 
represent an important space connected organically with all their 
daily life: work, unemployment, education, entertainment … and so 
the new problems, that the new societal reality based on information 
and communication reflects, are abnormal problems.

Suddenly and in the face of such new confusing situations, people 
feel paralyzed and lost because they do not have the appropriate 
competence to manage a great quantity of information.

Does ”information and communication society“ point to – through 
networks, new social actors, youth violence, confusion of referees – 
the emergence of a new social organization, on the local, regional 
and global levels? Or is it a simple trick or ”mediatic“ myth or ”a 
new global religion“, as Lucien Sfez used to say, that claims solving 
all man’s problems: happiness, equality between men, brotherhood, 
economic development.

2. ”Information, Communication, and Knowledge society:“ a new 
representation of man, the other, society, and the world?

”Information and communication sciences“ today are almost sim -
lar to the notion of communication as a founding reformer of a new 
thought. ”Communicative thought“ is that which is in the ”interse -
tion of various specialties“ in information and communication. This 
thought is like a new vision for the relationship with oneself, the 
other, and the world; a relationship that connects human beings. 
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This communicative thought tries also to involve these relationships 
between people in their social/cultural and historical contexts and 
show the invalidity of the sender model for being based on a hie -
archal conception, linear and static vision, on the one hand, and a 
demeaner and degrader of human value, on the other. 

In addition to that, there is another old/new variable represented 
in the notion of network which is becoming the center of interest 
for human sciences, sociology, and information and communication 
sciences, as its use by these sciences may indicate a real change in 
how to deal with social reality. This basic notion )the notion of ne -
work( on which ”information and communication society“ depends 
broke through all fields of thought and scientific research )socio -
ogy, economics, international relations …( in order to renovate it by 
reexamining most of the notions and terminologies which are no 
longer epistemologically in consort with the new societal realities.

Beside the basic variables stated above )communicative thought, 
network, etc( on which ”information and communication society“ 
is based, new approaches in information and communication tend 
to doubt in some of the notions which used to be convenient and 
appropriate for communication between people )the notion of ce -
tainty(. Unlike the traditional communication which focused on the 
material and objective dimensions of the phenomena and realities 
of communication, the new communication, as modern research cu -
rents ) like Palo/Alto school( helped strengthen,  tries to find a place in 
the networks and personal relations between individuals and social 
communities and societies. 



321

مقدمــــة :

حيتّل اليوم االتصال واملعرفة مكانة »برادجيم«)Paradigme()1( أو منوذج مرجعي     
سائد  يف العلوم االنسانية واالجتماعية لفهم واقع اإلنسان واجملتمع )يف اجلمع( و/أو تفسريه 
وجماالت   وقطاعات  العلمية  املعرفة  حقوق  كّل  خيرتق   ، الصفة  هذه  حبكم  وهو   ، وحتليله 
املمارسات املهنية واالجتماعية . ويثري هذان املصطلحان ) االتصال واملعرفة( ، يف اآلونة الّراهنة،  
موجة من احلماس واجلدل احلاّد، كما هو الشأن عادة ، عندما ينفجر جتديد تكنولوجي، على 

نطاق واسع، يكون مصحوبا بتأثري موضة من املوضات.

قدم   ، جّدا  قدمية  هي   ، خاّصة  التقليدي  معناه  يف    ، االتصال  أصول  كانت  وإذا   
اإلنسان على األرض ، فثّمة  فرضّية جديدة تقول إّن نشأة  االتصال يف معناه احلداثي – أي 
االتصال  كواقعة  اجتماعية حامسة ومؤّثرة ويف متناول مجاعات منظرين وباحثني وخرباء 
اكتشاف  بعيد    ، خاّصة  ذلك  ،وكان  املاضي  القرن  مثانينات  إىل  فقط   ترجع   - وممارسني 
وتطّور  امللتيميديا ،اليت نشأت  بدورها نتيجة  تقاطع  وسائط  اتصال ثالث،  مثّمنة  اجتماعيا 

بدرجة  عالية : التلفزيون ، والكمبيوتر واهلاتف.

ومنذ تلك الفرتة  وفـّرت  تقنيات االتصال واإلعالم اجلديد ة )2( إمكانيات  حديثة مل   
تألفها  البشرية من قبل وتتصل مبجاالت  شتـّى : اإلبداع ، التصميم ، البحث العلمي ، االقتصاد 
قطاعات  كّل  خترتق  اجلديدة  الوسائط   هذه  كانت  وبذلك  اخلدمات   ، العمل   ، التـّصرف   ،

وحقول احلياة داخل اجملتمع.

فاالستخدامات االجتماعية األكثر تواترا واملستمدة أو املستوحاة من منط »جمتمع   
اإلعالم و االتصــال« )3( الّناشـئ ،  تتمّثــل خاّصـة فـي االستشارات  والبحــوث الوثائقيــة 

 les courriers( االلكرتونية  املراسالت  les consultations documentaires(، ويف   (
...)les formes de discoussion( ويف منابر احلوار )électroniques

كانت  اليت   – اجلديدة  الوسائط   هذه  بإمكان  مدى  أّي  إىل   : يتساءل  أن  ولسائل   
إنسانّية  مجاعات  خدمة  غايته  كانت   ، طوباوي  فلسفي  مشروع   ، األمر  بداية  يف  حيّركها 
متساوية ومنسجمة ومفتوحة على الّدوام على اآلخر، إذن إىل أّي مدى بإمكان هذه الوسائط 
اجلديدة جتذير وترويج قيم الّتعاون والتضامن والّتبادل احلّر للمعلومات واملعارف والتـّجارب 

والعواطف...؟



322

كم وقتا آخر ستتمّكن هذه الوسائط ، من خالله، الّصمود وجمابهة أطماع وشهوات   
أو غري مرئّية يبحثون  اجتماعية ومنظـّمات وحتـّى دول مرئّية و/  أفراد ومجاعات  وإغراءات 

)وتبحث( عن القّوة والتأثري واهليمنة ؟

إّن التطّور املذهل هلذه الوسائط اجلديدة كان يطرح مشكالت مّجة وغري مألوفة ال   
حصر هلا ، هي يف ذات الوقت ، ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وسياسية / قانونّية وثقافّية 

»وميدياتيكّية« )médiatique( وفنّية )esthétique(  وأخالقّية وتربوّية....

ونظرا جلسامة هذه املشكالت املتصلة بهذه الوسائط وتعقدها  مل يعد ممكنا تناسيها   
اجملتمعات  يف  خاّصة   ، األرضّية  الكرة  امتداد  على  االجتماعية،  واجلماعات  األفراد  قبل  من 
تقنيات  اعتماد  على  فأكثر  أكثر  وجمربة  وحمشورة  مقحمة  تبدو  اليت   ، حديثا  الّنامية 

اإلعالم و االّتصال اجلديدة و / أو متّلكها كشرط »ضروري« لوجودها وبقائها.

)العلـــوم  واختصاصاتهـــا  اجتاهاتهــا  كــّل  فــي  فالعلــوم   ، تقّدم  ما  إىل  إضافة   
 les( الّصحيحة ، العلــوم التجريبّيـــــة ، العلــــوم اإلنسانّيـــــة، واالجتماعّيــــة ، العلـوم املعرفّيـــة
sciences cognitives(  ...( - خاّصة منذ بداية القرن العشرين – قد بلغت شوطا من التطّور 
والتخّصص واملهنّية والنضج مّما جعلها ، هي األخرى تتبّوأ مرتبة النموذج املرجعي األساسي 
أو »الربادجم«، ال فقط يف ميادين تقّدم الفكر العلمي الكالسيكي، يف صلب اجلامعات ومراكز 
وسياسّية  اجتماعية  ومسائل  بقضايا  تهتّم  جماالت  يف  أيضا  وإمنا  األكادميية،  البحوث 
وأيديولوجّية... كانت يف سالف الّزمان من اختصاص فاعلني اجتماعيني آخرين )الّسياسيون ، 

املشرفون اإلدارّيون ، النقابيون...(

إّن هذا الغموض يف املنزالت )Les statuts( واألدوار )Les roles( مل يستثن عددا   
كفاءاتهم  فأكثر  أكثر  تتجاوز  احلالية  أنشطتهم  أصبحت  الذين  الّسياسّيني  من  متزايدا 

. )la gestion de la cité( التقليدية املتصلة أساسا بتسيري املدينة وإدارتها

واملعرفة«  واإلعالم  االتصال  »جمتمع  بــ  املرتبطة  املألوفة  غري  األوضاع  هذه  وأمام   
الفعل  أطراف  خمتلف  متكـّن   – مالئمة  استدالل  ونقاط   عالمات  لغياب  ونظرا  الناشئ 
االجتماعي  من قراءة  مالئمة للعالقات اليت يقيمونها مـــع الذات ومــع اآلخر  ومع العامل – 
يبدي )و/ أو تبدي ( األفراد واجلماعات االجتماعية واجملتمعات حرية وقلقا يصعب كبتهما ، 

يف اللحظة الّراهنة.
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دنيال  واالتصال  اإلعالم  علوم  يف  الفرنسي  والباحث  املفكر  كتب  السياق  هذا  ويف   
بونيو Daniel BOUGNOUX(( ما يلي : »على طريقته يواصل » االتصال »  الفلسفة 

وذلك عرب دفعه  لقضايا تقليدية كربى حول احلقيقة والواقع والّرابطة االجتماعية واملخيال 
وامكانية التدريس والعدالة والوفاق واجلمال.. وذلك بواسطة مصطلحات متجّددة .« )4( 

القلق   ، اجلماعية  الفوضى  املفارقات،   : واملعرفة  االتصال  و«جمتمع  الّراهن  العامل   -1
واالضطراب« .

إّن »جمتمع اإلعالم واالتصال واملعرفة« الذي يبدو وكأّن  النظام الليربالي اجلديد   
يفكـّر يف ذاته من خالله ويعرّب عنها وينجزها على نطاق عاملي – يطال، وإن بدرجات متفاوتة، 

عددا متزايدا من اجملتمعات البشرية  ، سواء كانت ما فوق نامية أو نامية أو يف طور النمّو.

ومن هنا فصاعدا فاالقتصادّيات والبنى التحتية /التكنولوجية وطرق إدارة  اجملتمعات   
وتسيريها والسّياسات  الثقافية و«امليدياتيكية« والرتبوّية  والقوانني ذاتها ... لكافة  أمم األرض 
مع  التأقلم  على  مرغمة  أو  مكرهة  نفسها  وترى  اجلديد  اجملتمعي  النمط  بهذا  تتأثر  تقريبا 
الواقع اجلديد ) يف اجلمع( ، وذلك باعتماد حلول سريعة ،  ملشكالتهم العاجلة واملعقدة، واليت 

غالبا ما ال يتّم  التفكري فيها ملّيا .

اخلربة  أهل  من  كانوا  سواء   ، وأصنافهم  مشاربهم  باختالف   اليوم،  الّناس  إّن   
واالختصاص أو كانوا، ببساطة ، بشرا عادّيني – هم بصدد االكتشاف ، ولو بصورة حدسّية،  
مركزيا  موضعا  تشّكل    ، واحلديثة  منها  القدمية   ، واملعرفة  واالّتصال  اإلعالم   وسائط   أّن 
طال  ويطال حتى حياتهم اليومية  أي إن هذه الوسائل أصبحت تقيم عالقة  منتظمة أو شبه 

منتظمة مع كّل أبعاد حياتهم االجتماعية : العمل ، البطالة ، الرتبية ، الرتفيه إخل...

يقول  كما   – شاملة  اجتماعية  ظاهرة   ، بالّتالي   ، الوسائط  هذه  متثل  وأصبحت   
 – الفرنسي  االنثروبولوجيا  وعامل  االجتماعي  الباحث   )Marcel MAUSS( موس  مارسال 
تدرك  أن  مجعاء  لإلنسانية  تسنـّى  وهكذا  الّدائمة.  اجملابهة   على  مستخدميها  حتّث  ظاهرة 
أكثر فأكثر  - خاّصة عرب خنبها العلمّية  والفكرية والسياسية واإلدارية وكذلك  من خالل  
هنا  واملعرفة«،  واالتصال  اإلعالم  »جمتمع  يطرحها  اليت  املشكالت   أن   - العام  رأيها   اجّتاهات 
وهناك، هي مشكالت أعقد من أن تنعت  بالعادية أو املبتذلة . وملّا وجد الناس أنفسهم مقحمني 
، يف واقع األمر ، يف وضعّيات غري مألوفة وحمرّية  كهذه ، وحبثا عن مسالك وأطر ومقاييس 
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هؤالء  أخذ   ... ووقائع  وأفعال  أحداث  من  حوهلم  من  جيري  ما  فهم  على  تساعدهم  وعالمات 
الناس - أفرادا ، ومجاعات اجتماعية – يبدون نوعا من اهللع والضياع املتزايدين وسط فيض 
وغزارة املعلومات الاّلحمدودة اليت يصعب ضبطها والتحّكم فيها . وحتى أمام مسائل ملموسة، 

ترتبط حبياتهم اليومية، غالبا ما أصبــح الّناس يعّبــرون عـــن 
عجزهم  عن الفعل ويقّرون بعدم كفاءتهم يف إبداء الرأي إزاء مسائل تتصل مبحيطهم  املباشر. 

وإذن إن كان الّناس يف اللحظة الّراهنة  عاجزين عن الّتعامل مع أبسط  املسائل

إزاء  األفراد وهذه اجلماعات  يقول هؤالء  أن  والعادي فما عسى  اليومي  واقعهم  اليت متّت إىل 
 ، وصّحي  )بيئي(  وايكولوجي  وسياســـي  ومالي  اقتصادي  طابع   ذات  ومعّقدة  كربى  قضايا  
قضايا تسعى شيـــئـــا فشــيئــا إلـى التقننـــة )la technicisation( وإلــــــى مــزيــد مــن الّزيـــــف 
آخر  عرب  ويؤشــّر،  واالتصال«  اإلعالم  »جمتمع  يعكس   هاّل  ؟   )la sophistification(
االجتماعية،  من  جديدة  أشكال   بروز  جدد،  اجتماعّيني  وفاعلني  شبكات  )نشأة  متظهراته 
املتعّددة  االجتماعّية  الوظائف  ارتباك   احلكام،  اضطراب   ، الشباب  عنف   ، اجلماعية  الفوضى 
...( ، إذن أال ينبئ ويعلن هذا النموذج  اجملتمعي الّناشئ  - والقائم أساسا على اإلعالم واالتصال 
جمتمع   « ميثل  هل  أم  ؟  والعاملي  واإلقليمي  احمللــّي  املستوى  على  اجتماعي  تنظيم  – بروز  
-une fiction médi )اإلعالم واالتصال » هذا، إطارا للّتالعب بالعقول أو وهما ميدياتيكّيا 

tique( أو كما يقول  لوسيان سفاج)Lucien SFEZ( » ديانة عاملية جديدة تزمع حّل كّل 
مشكالت اإلنسانّية  وتوفري السعادة واملساواة بني البشر واألخوة والتنمية االقتصادية والتفاعل 

االجتماعي« »جمتمع اإلعالم  واالتصال »)5( الذي يتوجب التشهري مبخاطره .

2- »جمتمع االّتصال واملعرفة« ثقافة جديدة ،فكر جديد، متثل جديد لالجتماعي ؟

مؤّسس  مصطلح  آنه  على  االتصال  مفهوم  واالّتصال  اإلعالم  علوم  اليوم  تقارب   
لفكر جديد ينعت »بالفكر االتصالي« )la pensée communicationnelle «( )6( والذي 

يتموضع يف »مفرتق اختصاصات شتى« )7(.

بالنـسبة  الشأن  أو رؤية جديدة للكون كما كان  الفكر هو مبثابة طريقة  إّن هذا   
يف  له  ينظر  كان  الذي   ، اخلصوص  بوجه   ، االجتماع  كعلم  أخرى  علمي  تفكري  حقول  إىل 
)علوم  العلوم  هذه  وتوىل  بذاته.  يعي  أن  يريد  صناعي  جملتمع  جديدة  كمقاربة  املاضي 
مفهوم  وتعطى  الثقافية   / االجتماعية  السياقات  إىل  خاّصة  أهمّية  واالّتصال(  اإلعالم 
-Da بونيو  دانيال  حسب   - العالقة  هذه  تربط  أن  وجيب  أساسّيا.  اهتماما  بالذات  )العالقة 
)8( وأشياء.  بشرّية  كائنات  بني  وليس  إنسانية  ذّوات  بني   -  )  iel BOUGNOUX
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كذلك يريد الفكر االتصالي تبيان عدم صلوحّية منط املرسل يف االتصال الذي يتأّسس على 
وسكونية   )linéaire( وخطّيـــة   )une conception hiérarchique( تسلسليــة  رؤية 

)statique( للوقائع االجتماعية.

ويعترب هذا الّنمط خمفـّضا أو مقـلـّال لقيمة املرسل ، نظرا لكونه يتجنب إدراج الوقائع اإلنسانّية 
واالجتماعّية يف سياقاتها اجلغرافية و الثقافية والتارخيّية.

وعلوم  واالجتماعّية  اإلنسانّية  العلوم  قبل  من  املكثف  فااللتجاء   ، ذلك  عن  وفضال   
عالمة  وكأنه  يبدو  الشبكة،  مفهوم  إىل  تقريبا،   الّزمن  من  عقدين  منذ   ، واالّتصال  اإلعالم 

تكشف عن تغيري فعلي يف طريقة مقاربة الواقع.

ويف الّسياق ذاته كتب سيلفان اللموند )Sylvain ALLEMAND(  ما يلي :   
مفهوم  يوفـّر  والثقة....  والتبادل  واملرور    )l’idée d’informel( الاّلرمسي  فكرة  »وبإحيائه 
الشبكة ، يف الواقع ، عناية للتـأكيد على حقائق بقيت طويال مغمورة وفاقدة لالهتمام رغما 
عن أهميتها البالغة يف فهم التفاعالت االجتماعية وكيفّية اشتغال املنظمات )9(« ترى كيف 

تعاملت العلوم اإلنسانية واالجتماعية مع مفهوم الشبكة ؟ 

: السوسيولوجية  املقاربة   - 1.2

-La notion de r الشبكة  مفهوم  على  يقوم  الذي  املقاربات،  من  الصنف  هذا   (
شيء  كّل  وقبل  أّوال  العلمية  اهتماماتهم  تركيز  االجتماعيني  الباحثني  من  ينتظر    )seau
ومع  اآلخرين  مع  االجتماعية  واجلماعات  األفراد  تنسجها(  )أو  ينسجها  اليت  العالقات  على 
حميطاتهم االجتماعية / الثقافية القريبـــة و/ أو البعيــدة وذلك عوضــا عــن إعطــاء األولويــة 
لألصنــاف االجتمــاعية )Les catégories sociales(. كذلك ينزع علماء االجتماع أكثر 

فأكثر يف إطار هذه املقاربة، إىل تفضيل العالقات األفقية على حساب العالقات العمودية.

2.2- املقاربة االقتصادية :

)مقاربة  املقاربة،  نفس  وفق   ، دراستها  يتّم  اليت  االقتصادّية  والّظواهر  الوقائع  أّما   
الثقة  )عالقات  واالجتماعية  اإلنسانّية  العالقات  سياقات  ضمن  وتعاجل  حتاط  فهي  الشبكة(، 
القريب  ، باألمس  اليت كان ينظرهلا  والتصارع...(  والتنافس  والتعاون والتضامن  ، والتجاذب 
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فقط ، على أّنها عالقات غري اقتصادية أي عالقات مربكة ومعّطلة.

الّدولية : العالقات  3.2 - مقاربة 

العالقات  الشبكة( ال تدرس  بواسطة  )املقاربة  املقاربة  زاوية نفس  يف هذا اجملال، ومن   
املاضي  يف  تعاجل  كما  كانت   ، دول  عالقات بني  أنها  أساس  على  فقط  تناوهلا  يتّم  وال  الدولية 
رمسّيني   ، جدد  اجتماعيني  فاعلني  وسلطة  مكانة  االعتبار  يف  تأخذ  )الدولية(  العالقات   فهذه   .
وغري رمسّيني )األحزاب السياسية املستقلة ، أحزاب املعارضة السياسية ، النقابـات ، املنظمات غري 
احلكومّية )Les ONG(   النخب الفكرّية والثقافّية ، احلركات االجتماعية والثقافية والسياسية 

، مجاعات املقاومة...(

: املقاربات االتصالية    - 4.2

حنو  فأكثر  أكثر   ، الشبكة  بواسطة   ، االّتصالية  املقاربات  هذه  تّتّجه  عاّمة  وبصورة   
االجتماعية  الوقائع   )la complexité( تعقد   ، الوقت  ذات  يف   ، االعتبار  يف  تأخذ  أمناط حتليل 
ازدواجية رؤيتني  القائمة على  الكالسيكية  التمشيات  التشكيك يف  وديناميتها وتنزع  باطراد إىل 
 la conception( والرؤية الفردانية  )la conception déterministe( الرؤية احلتمية :

)individualiste( . )10

ويف واقع األمر ، فحسب هذا التمثل اجلديد للمجتمع وللكون ، فالفاعلون االجتماعيون   
أعماهلم  يف   ، يتمتعون  هم   - أوهامشيني  مركزيـّني   ، رمسيني  غري  أو  رمسيني  كانوا  سواء   -
وتصرفاتهم ويف عالقاتهم بفاعلني اجتماعيني آخرين ، بهامش مبادرة تساعدهم على رّدة الفعل 
مع اآلخر مع األخذ يف االعتبار ، يف ذات الوقت، حبرياتهم الفردية وحبتميات السياقات احمليطة 

املختلفة.
أال تعطي هذه املقاربات لالّتصال -  القائمة على الشبكة واملستندة إىل مفاهيم التسيري   
   )le capital social( االجتماعي  والرأمسال   )la gouvernance( اجلماعية  اإلدارة  أو 
أفرادا   ، الناس  الفرصة للتوصل إىل منط اتصال أفضل بني   -  )la sociabilité( واالجتماعية 

كانوا أو مجاعات اجتماعية أو جمتمعات أو أمما ؟

املعاصرة األخرى : 5.2 - مقاربات االتصال 

مقاربات  عليه  تأّسست  الذي   ، املركزي  الشبكة  متغري  عن  وزيادة    ، أخرى  جهة  من   
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جديدة يف االّتصال و كانت تدور يف فلكه متغرّيات تابعة مّتت اإلشارة هلا سابقا ،  تنزع مقاربات 
القريب فقط  باألمس  اليت كانت  املفاهيم  التشكيك يف بعض  االّتصال إىل  جديدة أخرى يف 

مالئمة ومناسبة لالتصال بني الناس.

نذكر على سبيل املثال ، مفهوم اليقني )la certitude( . »ويف الواقع إن اليقني هو   
...[ وأمام فشله فسيحدث هذا اليقني فوضى   [ مسؤول عن تعالي أو كربياء واضعي األنظمة 
، من هنا  الثقة والوجاهة. ترى من يعرف  الرأي استعادة  شافية تستطيع بواسطتها اجتاهات 

فصاعدا ، أّن الذي يستبعد من العلم هو الذي ميلك مفاتيحه ؟

بني  املتبادلة  العالقات  أن  دراية  على  دائما  كانوا   ، الفالسفة  بني  من  األفضل  إن   
l’inter-(  ، الوجــــود  نهايــــة  قبـــــــول  فـــــــي  يتمثـــــــل  مبقابـــــــل  هـــــــي  اإلنسانيـــــة  الذوات 

subjectivité est au prix de l’acceptation de la finitude(  وهي نهاية حتول دون 
متكيننا من أن نصبح آهلة عاملة بكّل شيء«. )11(

فاالتصال اجلديد )la nouvelle communication(  - كما أسهمت يف إنشائه   
أن  – ال يرغب يف   )12( املثال(  االتصال على سبيل  آبتو يف  بالو  تيارات حبث حديثة )مدرسة 
يندرج متاما يف الواقع املوضوعي ، املاّدي للّناس فهو ينزع ، دون انقطاع ، إىل التموضع ، داخل 

الشبكات والعالقات الذاتية اليت تربط بني األفراد واجلماعات واجملتمعات.

إّن عاملا مجيال وشفافا ومنسجما ومفرغا من املشكالت والعنف - عامل يسوده يقني   
نهائي - هو مبثابة اجلنة املفقودة اليت يستحيل على اإلنسان إدراكها يف هذه األرض املكتضة 

باملآسي اليت ال حصر هلا.

وإذا كانت هذه اجلنة املفقودة غري قابلة لإلجناز – يف بداية األلفية الثالثة ، اليت   
، والشك وأزمة املعنى وانعدام الثقة قادرة على التحكم والتأثري  ال تزال فيها األحكام املسبقة 
الناس )أفرادا و/أو مجاعات( وكذلك بني األمم والثقافات واألديان  يف العالقات القائمة بني 
واحلضارات – فهذا ال يعين أن اإلنسانية قاطبة ليست حباجة اليوم ، كي تبقى وتواصل احلياة 
مفاهيم  على  تقوم  ظروف   ، اإلنسان  بين  بني  أفضل  اتصاال  هلا  تكفل  دنيا  ظروف  خلق  إىل   ،
 . الفردية واجلماعية والتعاون  ، واحرتام اهلويات  ، واالعرتاف باآلخر  احلرية واألمن واألمان 

ومع ذلك فكل هذه املفاهيم هي مدرجة يف كّل دساتري أمم ودول العامل.
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شيء  لكل  »فكان  للتحكم.  وقابال  ممكنا  العامل  يبدو  كان   ، فقط  القريب  باألمس   
  )son poids déterminée( ووزنه اخلاّص  )sa mesure( وقياسه )sa norme( مقياسـه

 ]... [
إّن كّل تغيري رايكالي وكّل عنف كان يبدو شبه مستحيل يف تلك املرحلة من احلكمة.« )13(

و«الدمار  الشر  قوى  قبل  من  فأكثر  أكثر  ومنجذبة  منساقة  البشرية  تبدو  اليوم   
الشامل«. أليست اإلنسانية قاطبة يف حاجة مّرة أخرى ، إىل احلوار وإىل االخنراط يف نقاشات 
واجلوع  واحلرب  واإلرهاب  كالعنف   ، الّراهنة  باللحظة  تتصل  كربى  مسائل  يف  معّمقة 
منابع  إىل  ثانية  الرجوع  من  متكننا  بأن   ، بالتالي   ، كفيلة  هي  ونقاشات  حوارات  واخلوف... 
الرتاث الثقايف اإلنساني عرب خمتلف أزمنته وفضاءاته اجلغرافية / الثقافية. أال حتتاج أنظمتنا 
املرجعية احلالية ، القائمة إىل حّد كبري على احلسابات اجملردة والعقالنية والكفاءة التقنية ، 

إىل إجياد نوع من الوفاق مع فلسفات املثالية الربيئة اليت حتتكم إليها األجيال السالفة ؟

المالحظات الهامشية والمراجع البيبليوغرافية

: »الربادجيم« )Le paradigme(  عبارة ذات أصول  يونانية ومركبة من   )1
  Para •   : ومعناها قريب من

و Deigma •   : وتعين : منوذج ، منط ، مثال....
ويف اجملال املنهجي استخدمت هذه العبارة  غري الّدقيقة  من قبل مؤّرخ العلم توماس كاهن 
)Thomas KUHN(  يف معنى النظريـة الّسائدة   )Théorie dominante ( والنظرية يف 
التجربة  تؤكده  الذي   )  un système explicatif تفسيــــري)  نظـــــام  كلمة هي مبثابة 
امليدانية أو تفنده ، إن جزئيا أو كليا . والنظرية السائدة أي تلك اليت تسود ومتارس السلطة 

املطلقة وبذلك تؤثر بصورة  حامسة على األفراد واجلماعات.
 وعبارة السيادة : )La domination( هي مشتقة من الفعل  الالتيين dominare مبعنى 
ساد : Etre maître(( واستعملت عبارة »برادجيم » أيضا كمرادف للتفسري املقبول بوجه عام 
أو يف معنى منط املقاربة النظرية للواقع االجتماعي ومّثة من يرى أّن هذا املفهوم يقوم على 
وصف املعتقدات اليت غالبا ما تكون ضمنية واليت تعتمد كأساس من قبل الباحثني لوضع أو 
أهداف حبوثهم ومنهجياتهم.  لتحديد  ، وبصورة  أمشل  إشكالياتهم  بناء نظرياتهم وصياغة 
ففي جماالت العلوم االجتماعية، على سبيل املثال،  يرى ماكس يرب)Max WEBER( أّن 
فهم و /أو تفسري الظاهرة االجتماعية  يتطلب أن توّضح  أو تبنّي ، حسب نفس املفكر ، أفعال 

األفراد ومعتقداتهم ومواقفهم اليت تنجم عنها هذه الظاهرة.
انظر : 
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  Jean François DORTIER ) sous la direction de( Le dictionnaire des
.sciences humaines. Paris, Editions Sciences Humaines, 2008, p.535

انظر :
Armand et Michèle MATTELART. Penser les médias , Paris, Ed -
.tions la Découverte , textes à l’appui , 1986

: 2( تقنيات اإلعالم واالتصال اجلديدة 

هي بإجياز كبري التقنيات اليت بّوأت  اإلعالم واالتصال مكانة مركزية يف اجملتمعات الغربية 
املعاصرة وخاصة منها جمتمعات مشال أمريكا واليابان  واكتسبت هذه التقنيات مشروعية  

اجتماعية متزايدة باعتبار : 
- اخلدمات اجلديدة  بواسطة تقنية االستعالم )l’informatique( أو تقنية معاجلة املعلومات 
إلكرتونيا بهدف معاجلة مشكالت وأوضاع هي على غاية من الّتعقيد وكذلك بهدف استشراف 

املستقبل .

اهلاتف  الالسلكية وعرب  االتصاالت  أو  بعد  االتصاالت عن  أو  املواصالت  - نفس اخلدمات عرب 
اجلوال والتلفزيون بواسطة األقمار الصناعية.

- خدمات األنرتنات خاصة  منها اليت أحدثت يف وقت وجيز - وال تزال - حتوالت جمتمعية 
متسارعة وهامة يف كل جماالت  احلياة )السياسة ، االقتصاد ، اإلعالم ، الثقافة ، الرتبيـــة ، 
-une nouvelle  s )العالقات الدولية ، ...( واليت جتسمـــت فـــي إنتــــاج اجتماعيــة جديـــدة 

ciabilité ou socialité( كل هذه اخلدمات املتنوعة واملتكاثفة  لتقنيات اإلعالم  واالتصال  
تنبئ وتؤشر، حسب عديد املالحظني والباحثني ، إىل نشأة  جمتمع جديد  مالحمه  هي بصدد 
التشكل ، خاصة يف جمتمعات ما بعد احلداثة : »جمتمعات اإلعالم واالتصال« )مشال امريكا 

، اليابان...(

- انظر : دومينيك فولتون التفكري يف االتصال باريس. فالماريون ، 1997.
-Dominique WOLTON . Penser la communication , Paris, Flamm (

).rion, 1997

هذا  نقول  التشكل.  بصدد  أي  ناشئ  جمتمعي  منط  هو   : واالتصال  اإلعالم  جمتمع  منط   )3
: هذه فكرة أو صورة شائعة  أّن »جمتمع االتصال« هو واقع سوسيولوجي  ألّن عديدين يرون 
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لدى ما يسّمى »باخلرباء« )les experts(  واملمارسني يف جماالت شتى من اإلعالم واالتصال.
انظر : دنيال بونيو ، مقدمة يف علوم االتصال. باريس, الديكوفارت سريوس ، 1998

Daniel BOUGNOUX, Introduction aux sciences de la communic -
.tion, Paris, La découverte , Syros, 1998

)4( انظر : دنيال بونيو. مصدر سابق.

)5( انظر : لوسيان شفاز )بإشراف( املنجد النقدي لالتصال. باريس املطابع اجلامعية الفرنسية 
.1993 ،

Lucien SFEZ )sous la direction ( Dictionnaire critique de la  commu- 
nication, Paris, PUF, 1993 ) cité par Jacques LECOMTE , in  SCIEN- 
CES HUMAINES , n° 30 , Juillet 1993, Page 42(.

)6( إّن عبارة »الفكر االتصالي« هي عنوان لكتاب ألفه برنار مياج.
)Le terme de » pensée communicationnelle « est le titre d’un ouvrage de 
Bernard MIEGE(.

 )7( انظر: دانيال بونيو ، املصدر السابق.
).Daniel BOUGNOUX, op. cit(

 )8( انظر : دانيال بونيو ، نفس املصدر
).Daniel BOUGNOUX, Ibid(

)9( انظر : سيلفان اللموند »الشبكات : نظرة جديدة : أمناط جديدة« سيانس هومان عدد
           104. افريل 2004  22.

Sylvain ALLEMAND, »  Les réseaux : nouveau regard, nouveaux 
modèles «. in Sciences Humaines, n° . 104 , Avril 2000, page 22.

 )la complexité( التعقد . )10(
هذه العبارة تدّل على جمموع التفاعالت بني عناصر أو متغريات نظام معني. أن ننعت وضعا 
صعب  أنه   ، النـّاس  عاّمة  تظن  كما  يعين  ال  فذلك    )complexe( معقــّد  بأنه  األوضاع  من 

)difficile(  بل يعين أنه ثرّي )riche(  بعالقاته املكثفة وذات الداللة.
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 )le déterminisme( احلتمية .
هو مبدأ يقوم عليه كّل علم ويتمثل يف افرتاض أّولي بوجود عالقات ضرورية بني الظواهر 

)الطبيعية أو االجتماعية(
واحلتمية تقوم على مبدإ حدوث الوقائع استنادا إىل نواميس نوعية ال قدرة وال سلطان لإلنسان 

عليها.
 )l’individualisme( الفردية أو الفردانية . 

 نزعة ترى يف الفرد القيمة القصوى يف كّل جماالت احلياة املادية والروحية 
 والرمزية )االقتصاد ، السياسة ، األخالق...( نظرية أو مقاربة تؤكد على مكانة الفرد

 على حساب اجلماعة.
 ومن زاوية علم االجتماع فالفردية هي تصور خاص بهذا العلم والذي يرى أن الواقع

 االجتماعي قد يفّسر أو يفهم فقط من خالل السلوك الفردي.

)la nouvelle communication( االتصال اجلديد )11(
االتصال  منط  يتجاوز  أو  خيتلف  حديث  اتصالي  منط  يف  يتجّسم  أنه  على  تعريفه  ميكن 
التقليدي البسيط  أو املبّسط بني مرسل ومتقّبل. »فاالّتصال اجلديد« هو مبثابة النظام الّدائري 
أو اجلوقة )األوركسرت : )l’orchestre الذي /أو( اليت تسمح ألي كان الدخول فيه )فيها( 

حيث يشارك الكل يف العزف ضمن أفراد الفرقة املوسيقية وذلك باتباع تقاسيم غري مرئية.
على  – أي  التلغراف  على صورة  يقوم  ال  مألوف  عالئقي غري  كنمط  اجلديد«  »االتصال  إّن 
منط يتشكل، من جهة ، من مرسل ، ومن جهة أخرى من متقبل ويتحول هذا األخري بدوره إىل 

.  )la métaphore de l’orchestre( مرسل... – بل على استعارة اجلوقة

الفاعلون  فيها  يشارك  متعّددة  قنوات  ذو  نظام  هو    ، الرؤية  هذه  وفق   ، اجلديد«  »فاالتصال 
االجتماعيون يف كّل حلظة، سواء بصفة إرادية أو بصفة غري إرادية وذلك عرب تعبريات وردود 
بل  وصمتهم  وحركاتهم  نظراتهم  يف  تتمثل  عنهم.  تنبع  اجلمع(  )يف  وسلوك  ومواقف  فعل 

حتــّى يف غيابهم.
        , BATESON, BIRDWHISTELL, GOFFMAN, HALL : انظر -

JACKSON, SCHEFLEN, SIGMAN, WATZ LAWICK, La nouvelle 
communication. Textes recueillis et présentés par Yves WINKIN. 
Editions du seuil, collection Points, 1981.                         

 Jean Michel BESNIERS)préface( in Guitte PESSIS-PASTERNAK انظر -
 )entretiens avec ( le social et les paradoxes du chaos, Paris, Desclée De

.   Brouwer, 1996, page
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