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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ه مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكتروني الذي استعمل

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ل ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخا -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ف / املتن: بحر 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث املتضمنة ل
َ
أل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(حالة ت

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خب
ً

و الرفض، فضال
َ
ير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل ب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 دون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( .ا و )ِإشكالي 
َ
 لبحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 طبيقها.الغرض من ت

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

 فكاره يجب مراع
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
اة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 املصادر . الببليوغرافية الخاصة بهذه

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا  تضم  
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلر             
َ
ر جميع األ ِ

اء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 هلي عالم ودوره  يف السلم اأَلاإِل

  م.هدى هادي اجملمعّي

23/11/2020 تأريخ القبول:       29/10/2020 تأريخ التقديم:     
 

 المستخلص:
ان عملية بناء السلم تشكل مفهوم جديد بالرغم من كونه يحمل جذوره الخاصة المرتبطة 

لية اكتسبت معنى حديث وجوهري منذ بنظريات الصراع والتعاون والتكامل ، اال ان تلك العم
نهاية الحرب الباردة، إذ تنامت الدراسات المرتبطة بالمفهوم فامتزجت بالخبرات العملية التي 
بدأت تقدمها منظمة االمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة لتكون مقدمة لعدد من االرشادات 

ة ايقاف العنف لتتضمن والمعايير إلنهاء أو تسوية النزاعات وفق منظور اوسع من حال
جوانب اخرى مجتمعية لمعالجة وبشكل دائم االسباب الكامنة وراء عجز وتدهور الدول ومنع 
دورات العنف من التجدد وفق مبادئ واليات وبنى متعددة االبعاد ومتداخلة الوظائف ومتكاملة 

 االبعاد واألهداف وعلى المستويات كافة.  
كمفهوم عام وشامل قد اخذ في الوقت الحالي يلعب دورا فيه ان االعالم  ا الشك  ومم  

مؤثرًا في توجهات االفراد واتجاهاتهم وصياغة اغلب مواقفهم وسلوكهم الفردي والجمعي ، 
اضافة الى الدور االساس لوسائل االعالم المتنوعة في ربط التفاعل بين المحيط العام او 

للمجتمعات من خالل تقنياته المعاصرة ،  النسق العام وبين المضمون االجتماعي والسياسي
اذ اصبح االعالم لغة العصر ومن خالل تطور ادواته ووسائله اصبحت االستجابة المتالك 
مقوماته وعناصره ومواكبة تطوراته اطر مرجعية يمكن االرتكاز عليها في تناول القضايا 

زيز قيم  واشاعة ثقافة واإلشكاليات المعاصرة وترسيخ وحدة مجموعات او انتاج معارف وتع
 معينة في االدراكات المجتمعية .

 .( الديمقراطية ، السالم ، االعالم)الكلمات المفتاحية: 
 
 

                                                 

  جامعة الموصلالحقوقكلية /  . 
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 تبنا  ان يجا  أيًضاا عقاولمم ففا  الناا  عقاول فا  تنشاأ الحار  كانات لماا         
 سكوونالي ميثاق مقدمة .............. من "السالم معاقل

 المقدمة:
لحرب الباردة بداية تسعينيات القرن الماضي انهيار التوازنات التي شكلت نهاية ا

مجموعة تحوالت على صعيد السياسات افرز كانت قائمة في اطار التحالفات الدولية مما 
 نتيجة والمفاهيم الدولية القضايا في مستويات عدة على تغيرات حدوث إلى أدت،العالمية 
ة طبنية الخار و  الدولية العالقات فيقبة التي صاحبت انتهاء تلك الح للتحوالت

بزغ معها جملة التي ظاهرة العولمة  يهذا التحول تنام رافقللعالم  و   الجيوستراتيجية
التقليدية على الصعيد ومؤسساتها تحديات معقدة مست طبيعة ودور ووظائف الدولة 

القائمة على مبدأ  ةالداخليبتنامي النزاعات  تمثل  مخرجاتها ولعل أهم. الداخلي والخارجي
االنسانية والحماية الدولية وتنامي تأثير  لألغراضتحدي التدخل الدولي  بروزالهوية و 

افرازات موجات االنتقال المؤسسات المالية العالمية وبروز التهديدات المجتمعية بسبب 
 في الديمقراطي وما صاحبها من تبديل للهياكل والبنى السياسية واالقتصادية والتي سادت

، التي لم تستطع انجاز او ترصين بناءها الوطني المحدودة  اتذات القدر مجموعة الدول 
 وأداءفاعلية  فيالدول تعاني من عجز حقيقي  اصبحت هذهفرازات االوفي سياق تلك 

 من والسبب يكمن في  عجز هذه الدول،  وظيفتها التقليدية من منظور السياسات الدولية
ثالي داخل المجتمع وكذلك عجز في بناء مؤسسي يجرد الدولة م وظيفي انجاز انموذج

من الصراع على السلطة والموارد ويحولها الى هيكل عام يقدم الخدمات لكل المجتمع ، 
اصبحت عملية بناء السلم تأخذ منحنيات عدة وقواعد واستراتيجيات مخطط لها  لذلك

، وذلك كافة  المحلية والدولية االطراف والمؤسسات وتمسعلى المستوى الداخلي والدولي 
للحاجة في تهيئة شروطه وظروفه المجتمعية الضرورية الن الهدف االساس لبناء السلم 

للرؤية  متسقاولذلك اصبح مفهوم بناء السلم ،  االهلي هو تلبية االحتياجات االنسانية
يدة تعالج البيئات الدوليين والية جد واألمنقدمها للسلم تاالمم المتحدة اخذت الجديدة التي 

 .المتناقضة القابلة الشعال دوامة النزاعات
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 أهمية البحث :
ومما الشك فيه ان االعالم كمفهوم عام وشامل قد اخذ في الوقت الحالي يلعب 
دورا مؤثرًا في توجهات االفراد واتجاهاتهم وصياغة اغلب مواقفهم وسلوكهم الفردي 

سائل االعالم المتنوعة في ربط التفاعل بين والجمعي ، اضافة الى الدور االساس لو 
المحيط العام او النسق العام وبين المضمون االجتماعي والسياسي للمجتمعات من خالل 
تقنياته المعاصرة ، اذ اصبح االعالم لغة العصر ومن خالل تطور ادواته ووسائله 

عية يمكن اصبحت االستجابة المتالك مقوماته وعناصره ومواكبة تطوراته اطر مرج
االرتكاز عليها في تناول القضايا واإلشكاليات المعاصرة وترسيخ وحدة مجموعات او 

 انتاج معارف وتعزيز قيم  واشاعة ثقافة معينة في االدراكات المجتمعية .
ة كز تر م طبيعة الموضوع الذي تعالجهلتكتسب هذه الدراسة اهميتها ومن هنا           

السلم االهلي ، دور وسائل االعالم واسس ومرتكزات بناء  وعالقة بينوجود ترابط  على
في نقل ثقافة  االعالم بمختلف توجهاتهاوأدوات وتقنيات وسائل و تفعيل دور من خالل 

ومواجهة احدى اهم  حل على االجتماعية وقادرة والبناءات األنساق من السالم وغيرها
 حياة المجتمعات في مؤثًرا صًراعن اإلعالم يمثل ازمات كثير من المجتمعات اليوم،كما

عملية  في بفاعلية ويسهم لثقافة تكرس سلوكيات معينة ، األساس والمروج الناشر، باعتباره
والمؤسسات  التعليمية والمؤسسات األسرة جانب إلى لألفراد االجتماعي الوعي تشكيل
 من جديدة زادت ًداأبعا باختالفها، اإلعالم، وسائل اكتسبت األخيرة السنوات وفى ، المدنية

 أضف ،المتبادل والتأثير اإلنساني التفاعل طريق عن والجماعات األفراد على تأثيره قوة
 لها قد تكون البشرية المجتمعات في هامة اجتماعية باعتباره مؤسسة اإلعالم أن ذلك إلى

 اهمةمن خالل المسدعم ركائز ترتبط بعملية بناء السلم االهلي  على المساهمة في القدرة
على ادارة العملية باتجاه يتعلق بجعلها اسلوب ومنهج حياة المجتمع وادارة الدولة 

 للمجتمع.
 مشكلة البحث :

انحصرت مشكلة البحث في التعرف على اهمية وسائل االعالم في بناء السلم 
االهلي لكون االعالم اضحى له دور مميز استنادًا الى ازمات السلم االهلي باعتباره 
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االكثر فعالية في صيانة االستقالل الوطني وحمايته ، وبناء المواطنة وتعزيز  الضمان
 ثقافة السلم االهلي.  

 فرضية البحث:
او الدور الفعال  استنادًا الى ماتقدم تحاول هذه الدراسة اثبات فرضية الترابطو 

بناء والمؤثر الذي تمارسه ادوات ووسائل وتقنيات االعالم المعاصرة في تحقيق عملية 
اضافة ،ودورات العنف في المجتمعات العاجزة  تفاقم النزاعات الداخليةومنع السلم االهلي 

لتوجهات وخطط الدول العناصر االساسية  الى بيان مستويات واليات هذا الدور وفق
 ونظمها السياسية.
 هيكلية البحث :

والسلم  قسمت الدراسة الى مقدمة وثالثة مباحث تناول المبحث األول االعالم
االعالم )الوظائف االهلي ،من خالل تسليط الضوء على مفهوم السلم االهلي و 

، في حين تصدى المبحث الثاني إلى االعالم في بناءالسلم والتعايش االهلي  واالهداف(
من خالل التطرق الى دور االعالم في تعزيز ثقافة الديمقراطية واليات االعالم في بناء 

، اما المبحث الثالث فخصص لدراسة رؤية تقويمية الهمية االعالم  وتعزيز السلم االهلي
 في بناء السلم االهلي، ثم الخاتمة وقائمة المصادر .

 المبحث االول
 هل عالم والسلم الأ الإ 

 إعالم ظهور باتجاه المعاصرة دفعت ةالتطورات التكنولوجيإن ا الشك فيه مم  
 من بمستوى تتميز نوعية للمجتمع تمعالجا أن يساهم في تقديم متخصص يستطيع

 اهتماماتها من وانتقالها وسائل اإلعالم وظائف وبتنوع الشمولية ، و العمق و الجدية
 من ضروريات فقد اصبحت والتاثير في األوضاع المجتمعية المعالجة إلى الكالسيكية

 يشملاالجتماعي اذ  البناء ومكونات مؤسسات كل بين وصل حلقة بمثابة فهي الحياة،
 بجميع الحقائق االفراد تزويد على تعمل التي االتصالية النشاط أوجه جميع اإلعالم

 حركة ويؤدي إلى للمجتمع محركة قوة هو االتصال أن باعتبار المعرفية، والمعلومات
 معينه، في بيئة وتجري اجتماعية، عملية فاالتصال ومتأثرة، مؤثرة تفاعلية حركة المجتمع
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 اإلعالملذلك فان عالقة   .والمجتمع االتصال بين تفاعل وهناك بها، وتتأثر فيها تؤثر
نما تال  بالسلم االهلي عتمد على مبادئ أساسية مرتبطة قبل كل شيء تنطلق من فراغ وا 

شكل بيئة أساسية هو ما يالذي يشكل المحتوى اإلنساني واألخالقي، و  مهنيباإلطار ال
  .اء السلم  الهليعملية ارسإلمكانات إحداث تحول جذري في 

 المطل  االول : مفموم السلم االهل 
اضحى مفهوم السلم االهلي محط اهتمام الكثير من الباحثين والدارسين في 

يتطلب على اذ ، الشؤون السياسية وتعالت الدعوات السيما في زمن االزمات والخالفات 
، والتعامل السلمي الصعيد المجتمعي الوطني، نبذ العنف واإلكراه، والقبول بالتنوع

 .(1)خرينوالحضاري مع اال
لقد ادركت الدول والشعوب ان مفتاح النجاح يكمن في بناء السلم االهلي  
لذلك ثمة  ،لكسب ثقة االفراد وبناء المؤسسات القادرة على انجاز تلك العمليةالمجتمعي 

عات االهلية منذ السالم وتسوية النزاعات والصرابناء قضايا لمتزايد أخذ يتصاعد  اهتمام
زوال عهد الحرب الباردة وتسارع خطى العولمة التي رافقتها جملة من التداعيات 

مجالها ووظائفها والتحديات التي اخذت تطرح نفسها على الدول بأشكال مختلفة ونطاقات 
 .الداخلي والخارجي

جاء مضمون السلم االهلي والمجتمعي في ميثاق االمم المتحدة الذي نص على 
نحن شعوب االمم المتحدة ، وقد آلينا عل انفسنا ان ننقذ االجيال المقبلة من ويالت  ))

الحرب ... وأن نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق االساسية لالنسان وبكرامة الفرد وقدره 
انفسنا بالتسامح وان نعيش معًا في سالم وحسن  وفي سبيل الغايات اعتزمنا ان ناخذ  ....

ن. (2)جوار((  تنمية الرابطة الوطنية ، يتطلب جهودًا حثيثة صوب صياغة الواقع  وا 
لغاء كل أشكال العنف والنبذ والتهميش من حقل السياسة  الوطني بعيدًا عن العصبية، وا 

                                                 

، 2010، 51( رشيد عمارة ، النخب السياسية ودورها في السلم االهلي، مجلة سكول العلوم السياسية، العدد  1
 .17ص 

متاح في شبكة  ،ام االساسي لمحكمة العدل الدولية( موقع االمم المتحدة ، ميثاق االمم المتحدة والنظ 2
رنت على الموقع االلكتروني  :                                                المعلومات الدولية االنت

http://www.un.org/ar/  
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وهناك عالقة طردية بين مفهوم االستقرار السياسي واالجتماعي ، والفكر واالجتماع
ي، هو الذي يجذر مفهوم االستقرار السياسي، ومفهوم السلم األهلي.. فالسلم األهلي الوطن

 .(1)كما أن طريق االستقرار يمر عبر إرساء دعائم السلم األهلي
فمصطلح السلم يتضمن مستويات مختلفة وال يقتصر على مستوى واحد ولعل من 

 :(2)ابرزها 

بما المستوى السياسي الذي يعنى الحد من الصراع والعمل على احتوائه والحكم في ادارته  -
 يقتح قنوات لالتصال والتعامل الذي يقتضيه ضرورات الحياة.

 المستوى االقتصادي الذي يرمز الى عالقات التعاون بين الحزمت والشعوب. -
 المستوى الديني والثقافي والحضاري الذي يعنى باحترام التعددية الثقافية والحضارية . -

افة االطراف في المجتمع وبناءًا على ذلك يكون السلم مبني على قبول وقناعة ك
، والقدرة على الصمود والتطور وهذا مرتبط بمفاهيم التسامح ومبادئ حقوق وحريات 
االنسان ومبادى العدل والمساواة ، على ان تكون هذه المفاهيم على مستوى االفراد 
والجماعات وبما يضمن االقرار بحق االخرين في التمتع بحقوقهم وحرياتهم وان يبتعدوا 

االمكان عن مفاهيم االقلية واشعار االخرين بالتهميش والغبن او اشعار االخرين  قدر
 .(3)بالخوف على هويتهم ووجودهم 

من خالل ذلك يتضح بان السلم االهلي هو طريقة او منهج للعيش المشترك 
الطوعي وليس االكراهي بين الفئات االجتماعية المختلفة على اساس الضمانات المتبادلة 

 تعزز الثقة والرغبة في تحقيق حياة افضل دون الخوف على الخصوصية .التي 
 

 

 

                                                 

حازم القصوري ، التحزب واقرار السياسيات في المنظمات في االحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية ، (  1
  متاح في شبكة المعلومات واالنترنت على الموقع االلكتروني

                                     
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=344910   

 .19( رشيد عمارة ، النخب السياسية ودورها في السلم االهلي، مصدر سبق ذكره، ص  2
 .33( المصدر نفسه ، ص   3
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 المطل  الثان  : االعالم )الوظائف والهداف (
والتكنولوجي  التقدم العلمي بفضل االعالم واالتصال وسائل ساهم تطور

المطروحة  والمشكالت بالقضايا الجمهور اهتمام واثارة جوهرًيا في ممارسة دوًرا المعاصر
 عن معلوماته استقاء في الجمهور إليه يلجأ رئيًسا مصدًرا وسائل اإلعالم تعد حيث ،

 وانتشاره االجتماعية فاعليته بسبب واالجتماعية السياسية ، والثقافية ، القضايا كافة
 المجتمعي ، التكوين من األعظم القسم ومخاطبة الحراك فاإلعالم بقدرته على الواسع
نما مباشرة صورة يأخذ ال التأثير الذي على اإلمكانية يمتلك  الوعي بتشكيل يقوم وا 

 االجتماعي الوعي عملية تشكيل في بفاعلية ويسهم كما مباشرة، غير بصورة االجتماعي
 من كثير في إنه بل والمؤسسات المدنية ، التعليمية والمؤسسات األسرة جانب إلى لألفراد
 وفى المتبادل، والتأثير اإلنساني تفاعلال طريقه عن الثقافة منتجي أحد العالم دول

 تأثيره قوة من جديدة زادت أبعاًدا باختالفها، اإلعالم، وسائل اكتسبت األخيرة السنوات
السياسية  بالبيئة اإلعالم ،من خالل ارتباط المجتمع في والجماعات األفراد على

 اإلعالم وسائل أن ويالتنم اإلعالم نظرية وترى والثقافية، واالجتماعية ، واالقتصادية،
 وهكذا فيه، للتغيير الوكيل أو الرئيس، والعامل بمثابة المؤشر تعد اجتماعي نسق أي في
 الحراك أو التوحد، وتعليمهم الناس اتجاهات اإلعالم تغيير وسائل من المتوقع من فإنه

 تلكتم اإلعالم وسائل غدت ، لقد(1)االجتماعي  التغير لعملية والضروري المهم النفسي
 واإلقليمية المحلية، السياسات رسم في دوًرا بارًزا تلعب لكي يؤهلها، ما والحرية القوة من

 إذ ،بها وتتأثر تؤثر السياسية العملية من جزًءا اإلعالم وسائل أصبحت كما والدولية،
 تشكيله، وفي العام الراي تكوين في الخطورة األهمية و بالغ دور اإلعالم وسائل تؤدي
 معينة. وأراء واتجاهات أفكار حول وحشدها الجماعات ئةتعب وفي

المجتمع  إلى المعلومات لتوصيل وظيفيا بوصفها أدوات اإلعالم وتعرف وسائل 
 .(2)ومقروءة  وبصرية سمعية وسائل إلى بدورها تنقسم وهي

                                                 

 االختراق والمعلومات ندوة، خباراأل مجال في االختراق حامد، حسن ورقة تعقيب الدين،في ( محمود علم 1
 . 109، ص 1999، والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة العربي، للوطن اإلعالمي

 .3 ص ، 2008 والتوزيع، للنشر الفجر دار ، القاهرة االتصال، وسائل ،حجاب منير محمد (2
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 أفراد على سلطة من له لما قوة وتاثيرا  التغيير أدوات أكثر من اإلعالم اذ يعد
نفسية  قضايا نحو وأحاسيسهم مشاعرهم توجيه مع المختلفة، بشرائحهم المجتمع

 مجرد ليس ومجتمعاتهم، فاإلعالم بلدانهم تجابه التي بالتحديات مباشرة تتصل واجتماعية
نما معلومات ومعارف إعطاء  الجماعات وتحريك اتجاهات تغيير عملية هو المقصود وا 
 تبلور اإلعالم وسائل فإن أخرى وبعبارة رجوة،الم األهداف لتحقيق اتجاه معين في للعمل

 على وقادرة يعمله، أن يجب ما لعمل اإلنسان دفع على قادرة صورة صورة المستقبل،
 واالتصال لإلعالم الوظيفي التحليل أساليب للمجتمع. لقد ارتكزت المعرفية تغيير البنية

 هذه وكانت السواء، على واألفراد المجتمع في تأثيره ودوره وكيفية طبيعته دراسة على
 اإلعالم وسائل تؤديه الذي الدور في كنظام المجتمع تأثير إبراز كيفية تستهدف الدراسات
 حين في جزئي نحو على اإلعالم وظائف تطرح ما وغالباً  .وأساليبهما الموجهة واالتصال

 بالغ االتصالو  اإلعالم تأديتها  فميدان تستطيع أو تؤديها التي طبقًا للوظائف دورها يتسع
 سياقات في مضامين، وتحمل ورموز دالئل، تحمل إشارات خالل من يتفاعل التعقيد

 أسلوب اإلعالم فإن الكائنات، بين عامة مجتمعية ظاهرة االتصال فإذا كان اجتماعية،
 .(1)تلك الظاهرة  أساليب من

 (2 ):لإلعالم ه  الرئيسية اواًل : الوظائف
 غير و مباشر بشكل يمارس المجتمع توجيه إن :االتجاهات و المواقف وتكوين التوجيه .1

 اإلعالمية المادة كانت ،وكلما المنتشرة اإلعالم وسائل طريق عن على السواء مباشر
  .الفلسفية و الفكرية والحجج الكالم وعلم بالمنطق سواء كان تأثيرها ازداد مالئمة

                                                 

 جامعة العربية ، مجلة األسرة قيم تشكيل الرقمي في العصر في اإلعالم الرفاعي ، دور خليل ( محمد1
 . 705، ص 2011 الثاني+األول العدد- 27 المجلد–دمشق

 لدى اإلنتماء وقيم الثورات الراي العام، حالة لدى المواطنة قيم تفعيل في اإلعالم وسائل دور حنان، ( تيتي 2
بسكرة ،  يضرخ محمد السياسية ، جامعة والعلوم الحقوق ،  كلية رسالة ماجستير العربية، الشعوب
 . 22، ص  2014
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 وسائل بواسطة الفرد يادة ادراكاتز  هو هدفه العام التثقيف :المعلومات و الثقافة زيادة .2
 اإلطار في يحدث العام التثقيف و التعليمية، األكاديمية بالطرق والوسائل وليس اإلعالم

 ومبرمج مخطط بشكل أو وعارض بشكل عفوي ذلك سواء كان للفرد االجتماعي
 بشكل للفرد، اإلعالم وسائل جانب من دائمة مواجهة هو العفوي والتوجيه.ومقصود

 . التوجيه لوظيفية حصيلة فهو المخطط التثقيف أما .أراء و وصور وأفكار ماتمعلو 
 باالحتكاك عادة االجتماعي االتصال يعرف : البينية والعالقات االجتماعي االتصال .3

 االجتماعي التعارف من نوع هو االحتكاك هذا بعض، مع بعضهم المتبادل بين األفراد
 فعندما تنميتها، و االجتماعية الصالت تعميق ولىتت اإلعالم التي وسائل طريق عن يتم
 و االجتماعية المؤسسات أو الجماعات و عن األفراد اجتماعية أخبار يوم كل تقدم

  .المجتمع فئات جميع بين يومية وصل صلة تكون بذلك فإنها الثقافية
  ينالمواطن مايهم كل عن اإلعالن بوظيفة اإلعالم وسائل تقوم :الدعاية و اإلعالن  .4

 الحساسة والمهمة ذات االهتمام المشترك. القضايا والترويج لبعض
مكونات وادراكات المجتمع  تشكيل في نشًطا دوًرا يلعب وبذلك فان اإلعالم

 دوًرا لعبه في لإلعالم البارز الدور ونالحظ .العام للرأي متعددة ووظائف بخدمات والقيام
كما  .داخل المجتمع مختلفة قطاعات ينوب بل المجتمع والنظام السياسي بين وسيًطا
الحساسة مثل  القضايا وبعض للحكومات السياسي والدعم التعبئة في واضًحا دوًرا يلعب

واتجاهاته  الوعي زيادة في اإلعالم وسائل وتسهم .السلم االهلي والتعايش المجتمعي
طالعهم لألفراد السياسية  ادواتها وبرامجها لخال من المثارة السياسية بالقضايا وتعريفهم وا 

 السياسي لألفراد ، وهو الوعي تنمية في والمهمة الرئيسية المصادر من أصبحت حيث ،
 صالًحا مواطًنا بصفته بالدة عن كافة المعلومات فهم في الفرد إليها يصل التي الدرجة
 خارج السياسية األحداث معرفة كذلك صحيح، ويمثل وجه على السياسية بواجباته يقوم
 حول مواجهة المجتمعي االلتفاف التكاتف في اإلعالم وسائل الفرد، وتسهم معمجت
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من  المعالجات وتفادي المعوقات فيه تثار إعالمًيا وتخلق مناًخا بعينها سياسية مشكالت
 .(1) السياسية المشكالت صائب لحل عام رأي تكوين خالل
 هداف االعالم أأ  ثانيا:

يات االعالم المعاصرة من مدرسة الخرى ان اهداف االعالم تختلف بحسب نظر 
، رغم وجود قواسم مشتركة في االهداف بين الجميع ، اذ تحرص وسائل االعالم 
الحكومية بمختلف انواعها على ان تعلن اهدافها االعالمية ونشرها كميثاق للعمل 

جانب االعالمي تلزم نفسها امام الجهات الحكومية وتلتزم اتجاه المتلقي )الفرد( ، الى 
 بعض الضوابط القانونية من خالل الدستور والقوانين التي تسن لهذا الغرض ، ومنها :

 االلتزام بالموضوية واالمانة واحترام كرامة الشعوب وسيادتها . -
 االلتزام بالصدق فيما يبثه االعالم من بيانات ومعلومات واخبار . -
 ارتياب من صحته.السعي للوصول الى الحقيقة واعالنها بشكل ال غموض وال  -
 تقديم وجهات النظر واالراء المعلنة دون محاباة او انحياز الي منها . -

اما االهداف غير المعلنة ، فهي تعلن لغرض الدعاية واالعالن فقط ، وال اصل 
لها وال حقيقة تدل عليها ، وقد تعمل وسائل االعالم الى حجب الحقيقة او عدم اظهارها 

والتعتيم االعالم عن الجرائم ، ومنها ما يلجى الى تحريف  كاملة محاولة في التضليل
الحقائق من خالل نقل وتمرير االخبار الكاذبة والملفقة التي يبثها بعض االعالميين من 
قتل االبرياء وتفجير االسواق من دون صحة مصدر الخبر ، وقد تبين دورها الخطير في 

االديان اسم حرية الرأي ، وقد يكون توجيه العقل وترويضه والتجاوز على المقدسات و 
 االعالم اعالمًا سياسيًا موجه يهدف الى تسيير وتحشيد الرأي العام الداعم لسياسة وافكار
ونمط حياة جهة معينة ، وبذلك يكون اعالم موجه بمحطاته المرئية ولمسموعة والمقروءة 

كتب البيت االبيض وكسراسيو )مدير عام م وعالم االنترنت لتدمير جيل كامل ، ويذكر

                                                 

 لدى االجتماعي الوعي تشكيل فى اإلعالم وسائل حلس ،دور عبدالرحيم مهدي ،موسى علي ( ناصر 1
 جامعة األزهر( ، مجلة جامعة اآلداب كلية طالب من عينه على ميدانية الفلسطيني )دراسة الشباب
 . 146، ص 2 العدد ، 12 المجلد ، 2010 اإلنسانية العلوم سلسلة بغزة، األزهر
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لالتصاالت ( ؛ " نحن نخوض حربًا مع االفكار بقدر نفسه الذي نحوض فيه الحرب 
 .(1)على االرهاب " 

في اآلثار التي تحدث في منظومة ، تتمثل أهمية اإلعالم، ودوره في المجتمعاذ 
عرضها بسبب التعرض للرسائل اإلعالمية، التي ت ،القيم، وأنماط التفكير، وأساليب الحياة

وسائل اإلعالم، الحديث عن دور وسائل اإلعالم في المجتمع، يتم التعبير عنه أحياًنا.. 
بغير )مفهوم التأثير(، فهناك حديث عن )وظائف( تقوم بها وسائل اإلعالم، والحديث 
عنها.. بوصفها تأثيرات، تبقى مسألة نسبية، تحكمها معايير قيمية، ونظم ثقافية؛ لذلك ال 

 ،تراف، أن هناك جداًل طوياًل، بين العاملين في حقل االتصال الجماهيريبد من االع
 .اإلعالم، حول حجم وكيفية تأثير الرسائل اإلعالمية في الجمهور

إن وسائل اإلعالم تعتبر من المصادر األساسية للمعلومة، والتي يبني عليها 
ارية، سواء بالقبول أو الفرد مواقفه، وتقوم عليها اتجاهات الجماعات حيال األحداث الج

الرفض، حيث تتولى وسائل اإلعالم الدور الملموس في تشكيل موقف الجمهور المتلقي 
من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية، وال يتوقف تغيير االتجاه والموقف 

دث أن على القضايا العامة أو األحداث المثارة، بل يمتد إلى القيم وأنماط السلوك، فقد يح
يتقبل المجتمع قيًما كانت مرفوضة قبل أن تحملها الرسالة اإلعالمية، أو يرفض قيًما 

 .(2) كانت سائدة ومقبولة مستبداًل بها قيًما جديدة
ومن هنا فان وسائل االعالم تكون مرآة للشعب تعمل على تثقيفه وتصحح  

ة الحريات وابراز مفاهيمه وتعزز مفهوم السلم االهلي من خالل دمج وتوحيد وصيان
 االهداف المساهمة في اجبار الحكام على احترام الشرعية والمطالبة بالحقوق المدنية . 

                                                 

( اهداف االعالم المسلم ، سلسلة تدريبية نحو ترشيد االعالم واداء اعالم متميز ، الحلقة الثامنة ، منشور  1
على شبكة المعلومات )االنترنت( على الموقع االلكتروني :                                                                       

https://azelin.files.wordpress.com 
( االعالم الجديد ،انواعه، خصائصه،والتحديات المجتمعية، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية على  2

 http://www.alukah.net/publicationsالموقع االلكتروني:
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 المبحث الثان                                               
 التعايش السلم بناء السلم و عالم و الإ 

يل عن يرتبط مفهوم السلم االهلي بمصطلح التعايش السلمي الذي يعني البد
العالقة العدائية بين الدول ذات النظم االجتماعية المختلفة وما ينتج عنها من صراعات 

فالتعايش هو إتفاق ضمني بين مجموعتين أو حزبين أو دولتين على  .مدمرة ونزاعات
عدم اللجوء إلى العنف لتسوية الخالفات بينهما، فالطرفين المتعايشين يظالن حذرين 

ين لبعضهم البعض لكنهم يقبلون االختالفات االيديولوجية وال تؤدي حتى لو كانوا معادي
وهو عيش مشترك بين اقوام يختلفون مذهبيًا أو دينيًا، أو بين دول ذات  الندالع العنف.
من أهم مظاهر الدولة المدنّية تعزيز قيم التعاُيش والسلم األهلي . و مبادئ مختلفة

دماجها في منظومة الثّقافة، بل وفي  المنهج التعليمي والخطاب الديني، حتى يتم وا 
إكساب المجتمعات فكرًا جديدًا حول أسلوب الحياة ضمن تعدُّد وتنوُّع الجماعات واختالف 

وهنا ومن  مشاربها وهوّياتها، وأعتبار هذا التعدُّد والتنوُّع مصدر ثراء للمجتمع وللحضارات
السلمي بين السلم األهلي والتعاُيش  مفهومدور الوسيلة االعالمية الفعال في ضمان يكون 

المفهوم يتضّمن الحفاظ على سالم دائم يرفض كل وتعميق هذا  ، افراد المجتمع الواحد
أشكال االقتتال أو الدعوة إليه، ويرفض حتمية التصادم مع اآلخر المختلف في الثّقافة 

من خالل ما  يةيديولوجالوالدين والمذهب، كما يرفض تحويل مفهوم الحّق باالختالف أ
 . تقدمه المؤسسة االعالمية بما ينسجم ومصلحة المجتمع السياسي واالجتماي القائم 

 المطلب االول :دور االعالم في تعزيز ثقافة الديمقراطية 

ان الثقافة الديمقراطية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوسائل االعالم باعتبار االعالم 
مقراطية وتنميتها وتطور مفاهيمها . الديمقراطية المحرك االساسي لترسيخ المفاهيم الدي

تعني تنظيمًا تكامياًل منبثقًا من الشعب ومعبرًا عن طموحات الجماهير ومجسدًا لالرادته 
واحترام كامل لمعادلة الحقوق والواجبات ويرتبط ذلك في حق القبول الذي تطلبه السلطة 

له يفتقد النظام الديمقراطي معناه مع واجب الخدمة العامة التي تؤديها ، وبدون ذلك ك
ويتحول الى تراض صريح بين ارادات حرة الى سيطرة مبنية على االكراه او المراوغة او 
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التزوير ويصبح انذاك تسلطًا وتعسفًا وجورًا وتفقد السلطة شرعيتها وحقها في القيادة او 
 .(1)المسائلة ،وتصبح الديمقراطية انذاك  مجرد واجه للفوضى السياسية

ومن هنا اصبح دور االعالم في اي بلد ينال الجزء االكبر في الحد من  
التجاوزات على الحريات العامة والديمقراطية واالبتعاد عن المسار الدستوري من خالل 

الضغط االعالمي وكشف العيوب للرأي العام واللجوء الى اسلوب التنوير  ممارسة
 . (2)والتوعية بحقوق االفراد 

اخرى يمكن لوسائل االعالم في المحافظة على المشاركة الديمقراطية من جهة 
وتشجيعها في استعمال قنوات االتصال لتفعيل الممارسة الديمقراطية فترة الحمالت 
االنتخابية وتوظيف المواقع االلكترونية اشكاال جديدة لالنخراط الجماهيري في السياسة 

هولة التي وفرتها القنوات االتصالية من وفرة بحيث يسمح بالتوجيه الذاتي والعفوي والس
 .(3)المعلومات وقصر المسافة والزمن 

اذ ان اللجوء الى التعبئة والتي تعد اداة مهمة في زيادة وعي االفراد وتوسيع 
لذي قامت به مصر من ادوات افاقهم ، وفي هذا المجال يمكن االشارة الى الدور ا

فقد استخدمت الهواتف  2005االتصال المتنفلة في االنتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 
النقالة من اجل تعبئة وتقوية المجموعات المهمشة في لحظة سياسية مهمة اذ حركت من 

المدني زيادة البدائل في التحركات المتاحة لالفراد وقوى المعارضة ومنظمات المجتمع 
(4)  . 

من  السلمي في  التعايش ةالديمقراطياالعالم في تقوية اواصر ويبرز دور 
المسؤولية الوطنية ومحاربة التفاوت  تعزيزخالل غلق قنوات العنف المدمر وذلك 

                                                 

عربي، مركز ( االعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم ، مجموعة مؤلفين ، سلسلة كتب المستقبل ال 1
 .259، ص2006، تحرير وتقديم : عبد االله يلقزيز ، 69الدراسات الوحدة العربية، العدد : 

 .361( المصدر نفسه، ص 2
 .361( االعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم ، مصدر سبق ذكره، ص 3
 .361( المصدر نفسه ، ص 4
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الصارخ في مستويات المعيشية وانماط االستغالل بحيث يمكن اعادة بناء روح التضامن 
 .(1)االندماج االجتماعي الوطني واالجتماعي وتحقيق 

وتقوم وسائل االعالم في توجيه الرأي العام سلميًا في اسئصال جذور كما  
العنف وتخليص المجتمع من شوائب االنحراف االجتماعي بوضع برامج مناسبة بتوعية 
المواطن بحاله من الحقوق وما عليه من واجبات وفي الوقت ذاته يتجه االعالم نحو 

سلبيات السائدة في المجتمع ومحاربتها في وسائل االعالم ، ونشر مواطن الضعف وال
الوعي بين المواطنين وتعزيز احساسهم بضرورة المشاركة الفعلة في حفظ السيادة واالمن 

، وهكذا فان لوسائل االعالم دورًا كبيرًا في تحقيق السلم (2)وااللتزام بقيم واعراف المجتمع 
عرضه في الوسائل المسموعة ام المرئية ام المكتوبة والتعايش السلمي من خالل ما ت

بالتحرر المعرفي الرافض للتفاضل والتمييز المذهبي والقومي ،وهنا ال يغيب عنا سلوك 
وسياسة لحكومة واعطاء الحرية والدور الفعال للوسيلة االعالمية من خالل توجيه كافة 

ق المواطنة وصيانة الحريات بكل التي تكفل حقو  البرامج الثقافية والمعرفية والسياسية
 .(3)اشكالها الرساء دعائم التعايش وترسيخ جوانبه 

لذا نرى ان التطور الديمقراطي في االنظمة الغربية ارتقى الى منح االعالم موقع 
السلطة االولى بينما لم ينل االعالم اغلب الدول النامية حتى مفهوم السلطة الرابعة من 

 .(4)خالل : 
وسللائل االعللالم كسلللطة شللرعية تمثللل الللرأي العللام ورأي المللواطنين بعللض النظللر تعامللل مللع  -1

 عن االنتماءات الحزبية والعقائدية .
تنظللليم قطلللاع االعلللالم عللللى اسلللاس قاعلللدة ممارسلللة السللللطة فلللي المفهلللوم اللللديمقراطي هلللي  -2

 احترام معادلة الحقوق والواجبات .
 مساهمة االعالم في الدفاع عن الحقوق والتنمية .  -3

                                                 

 .144-143لوطنية والديمقراطية، مصدر سبق ذكره، صعبد الجبار احمد عبداهلل، العالم الثالث بين ا(  1
( سليمان داود الصباح ، السبل لكفيلة بتوثيق العالقة بين االعالم واالمن ، جامعة نايف العربية للعلوم  2

 .94، ص 1988االمنية ، الرياض ، 
 .108، ص2005، 4( حسن الصفار ، التنوع والتعايش ، الفرقان للنشر والطباعة ، النجف ، ط 3
 .370( االعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم ، مصدر سبق ذكره، ص 4
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 حماية الحرية والتنوع لالعالمي . -4
 اعطاء دور حقيقي لالعالم في بناء المواطنة ونشر ثقافة السلم االجتماعي.  -5

 

 المطلب الثاني : اليات االعالم في بناء وتعزيز السلم االهلي 

تعللد االليللات السياسللية والدسللتورية المرتكللز االول االليااات السياسااية والدسااتورية :  –اواًل 
،  ناء الوحدة الوطنية الصلبة وتطوير مسلتوى االنسلجام واالنلدماج االجتملاعيفي مشروع ب

واالجتملللاع اللللوطني الصللللب ال يبنلللى عللللى قاعلللدة محاربلللة حقيقلللة التعلللدد بكلللل مسلللتوياتها 
األوطلان دائملا عللى  وتبنلى،  ، فكلل المجتمعلات تحتضلن تعلدديات الموجودة فلي المجتملع
 .  (1)احترام هذه التعدديات

مللللن خللللالل ئف اإلعللللالم بمختلللللف وسللللائله فللللي تعريللللف المللللواطنين تكمللللن وظللللاو 
االليللات السياسللية والدسلللتورية بالقضللايا األكثلللر أهميللة بالنسلللبة للمجتمللع، كملللا تعمللل عللللى 

، إضللافة إلللى أداء وتكللوين وجهللات نظللر متقاربللة عللرض مختلللف األفكللار والتحللاور حولهللا
سلاعد الملواطن عللى أداء دوره فلي دور مهم في عمليتي الرقابة والمسلاءلة للحكومات،بملا ي

، ان المشللاركة السياسللية لالفللراد تكللون مللن خللالل وسلليلة مشللاركة السلللطة فللي اتخللاذ القللرار
يستطيع االفراد التعبير عن رآيهم وافكارهم فيما يتعلق بالسلطة وكيفية ممارستها من خلالل 

لتعبيللر عللن رآيهللم وسللائل االعللالم الحديثللة التللي فسللحت المجللال لجميللع افللراد المجتمللع فللي ا
بكلللللل حريلللللة وكانلللللت الوسللللليلة الفعاللللللة للتعبيلللللر علللللن تقيللللليمهم لعملللللل الحكلللللام ملللللن خلللللالل 
االحتجاجات االلكترونية وقلدرتهم عللى االحتجلاج ورفلض تصلرفات الحكوملة التلي ال تلبلي 
طموحللللات االفللللراد واصللللبحت اداة مللللن ادوات المشللللاركة السياسللللية بحيللللث اصللللبح اسلللللوب 

تجللاج عبللر الوسللائل االعالميللة الللى اسلللوب مللنظم ومللدروس واصللبح العفويللة والتلقائيللة لالح
الغللرض منلله هللو التقللويم والتغييللر بحيللث يحقللق المصلللحة العامللة ال المنللافع الشخصللية وال 

 .(2)يسبب اضرارًا اكبر فيوقع فتنة
ان االعالم جهة محايدة يجب ان ال يؤثر فيله توجهلات االدارة االليات االقتصادية:  -ثانياً 

ك ، ال سللليما ان االعلللالم مشلللروع اقتصلللادي غيلللر فعلللال فهلللو مرتفلللع التكلللاليف بلللالغ والملللال
                                                 

 .25، ص2010،  ثامر عباس،  الوعي الديمقراطي، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت(  1
 .2( اهداف االعالم المسلم ، سلسلة تدريبية نحو ترشيد واداء االعالم مميز ، مصدر سبق ذكره ،ص 2
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المخاطرة بطيء الربحيلة ، اليقلدم عليله اال صلاحب هلدف غيلر اقتصلادي وغالبلًا وان كلان 
 . (1)اقتصاديًا فهو مشروع يخدم مشاريع اقتصادية اخرى وليس لذاته 
ور ويخللاطبهم بطريقللة غيللر كمللا ان االعللالم المللؤثر هللو الللذي يفهللم عقليللة الجمهلل

مباشرة ، اعالم يدرك الرسالة ويوصلها احيانًا بلسان من يعارضها ، لذا فالبد ملن توظيلف 
اإلعللالم توظيفللًا سللليمًا بحيللث يكللون إعللالم حللي صللاحب مبللدأ ويللتكلم بلسللان النللاس ويعبللر 

ف عن ضمير الشعب كما ال بد أن يكون مرآة اجتماعية صادقة، فمن طبيعة البشر الخلال
واالخلللتالف وال يمكلللن لالعلللالم تجلللاوز هلللذه الطبيعلللة فنقلللد االشلللخاص والهيئلللات واالحلللزاب 
والدول جزء من االعلالم الينفلك عنله ، ولكلن هناللك شلرط تجعلل النقلد فلي الخلالف ملؤازرًا 

 .(2)للوحدة 
 

ا فللي تللؤدي وسللائل االعللالم ادوارًا بعيللدة المللدى وتتللرك اثارهللاالليااات االجتماعيااة :  -ثالثاااً 
جوانللب الحيللاة االجتماعيللة فكثيللر مللن المعالجللات االعالميللة خاصللة التعامللل مللع االزمللات 
والكللوارث التللي تللؤثر سلللبًا وايجابللًا فللي تفللاعالت االزمللات االجتماعيللة فللي محاولللة لتحديللد 
وتخفيلف مللن انتشلارها وبصللفة عاملة تقللوم وسللائل االعلالم كثيللر ملن المعالجللات االعالميللة 

تهديد واالرهلاب والجهلات التلي تقلف وراءه وكيفيلة الهيمنلة عللى التفلاعالت كانتشار ثقافة ال
 . (3)االجتماعية التي يمكن ان ينتج منها

مللن جانللب اخللر هنالللك مللن يللرى ان وسللائل االعللالم لهللا اهميللة فللي خلللق راي عللام 
وطني يساعد الحكومة الديمقراطية على القيام بلدورها وزيلادة تلرابط اجلزاء المجتملع وتفعيلل 
المعلللللايير االجتماعيلللللة ومحاسلللللبة الخلللللارجين علللللن طريلللللق الفضلللللح االعالملللللي للسللللللوكيات 
الشخصية والى جانب ذلك تعمل وسائل االعالم عللى التنشلئة االجتماعيلة اي تعللم االفلراد 

                                                 

في وحدة االمة ، المؤتمر العلمي : العمل االسالمي بين االتفاق واالفتراق ،جامعة الخرطوم، ( دور االعالم  1
 .10/7/2004في  25-23للفترة 

 .21( دور االعالم في وحدة االمة ،مصدر سبق ذكره،ص 2
( االعالم ودوره في الوفاء في مجتمع بحاجات الشباب في مجتمع متغير ، محمد عز الدين بطروخة،  3

 .92،ص 1987عة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، جام
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المهللارات والقلليم والمعتقللدات وبهللذا تعمللل وسللائل االعللالم سلللطة رقابيللة وتنمويللة وتوجيهيللة 
 : (1) للمجتمع من خالل عدة وظائف

خللللق المثلللل االجتماعيلللة وتقلللديم النملللاذج االيجابيلللة للمجتملللع وخاصلللة فلللي االملللور الثقافلللة  -1
 والفنون والسياسة .

 تحقيق التواصل المجتمعي من خالل التعبير عن الثقافة السئدة ودعم القيم الشائعة . -2
اسلية التعبئة وتمثل في المساهمة في الحمالت االجتماعيلة وبصلفة عاملة فلي االزملات السي -3

 واالقصادية والحروب .
والبد االشارة الى عامل اخر مهم من عوامل التنشئة االجتماعية الذي يساهم في عملية 
االصالح والتغيير المجتمعي اال وهو التعليم وال يمكن اغفال عملية االصالح التعليمي 

ع والدعوة في المجال االعالمي لما له دور فعال ومميز في هذا المجال بالتشجيع واالبدا
عن طريق وسائل االعالم المختلفة الى تغير في بنية المجتمع االجتماعية التقليدية وبناء 

 . (2)مجتمع واع مثقف 
هكذا فان السلم االهلي ال يتحقق اال من خالل نظام اجتماعي متكامل ومتطور وله      

 الى وحدة الشعبمن الوعي واالدراك ما يؤهله ان يكون في طليعة المجتمعات المتقدمة 
بكل انتمائه ، فاالعالم له المجال االوسع في ارساء دعائم السلم االهلي وترسيخ جوانبه 

متأخي من خالل البرامج والتوعية السياسية التي تكفل حقوق المواطنة  لبناء مجتمع
وصيانة الحريات بكل اشكاله ونبذ التنازع والصراعات االنتمائية المتنوعة باستخدام 

والبرهان وتحكيم الراي العام ال على االقصاء والنفي، بل الوالء لالمة والمجتمع  الحجة
والوطن وبالتالي فان المصلحة العامة تقتضي االعالء من شأن الثقافة والمعرفة 

 . (3)واستيعاب الجميع بتنوعاتهم واختالفاتهم االجتماعية والفكرية 
 

                                                 

 .97( المصدر نفسه ، ص 1
 .11( اهداف االعالم المسلم ، سلسلة تدريبية نحو ترشيد واداء االعالم مميز ، مصدر سبق ذكره ،ص 2
 .82، ص2011،)المدني( ، بيت الحكمة ، بغداد  ، السلم الوطني( عبد السالم البغدادي   3
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 المبحث الثالث
 ف  بناء السلم االهل لدور االعالم  تقويميةرؤية 

ان تقديم رؤية باداء ودور وسائل االعالم في مجال تعزيز او بناء السلم االهلي 
من خالل زيادة الوعي السياسي واالجتماعي واالقتصادي واالهتمام بالقضايا المجتمعية 

وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج في التي ينبغي التركيز عليها البد من 
ال اإلعالم لتحقيق أهداف الدولة والمجتمع من حيث أمن المواطن ومعاشه، ووحدة مج

الدولة وسالمة أراضيها وذلك من خالل التركيز على اتباع النهج العلمي المبني على 
 اسس التخطيط االستراتيجي:

 الدعوة لنشر ثقافة السالم والوحدة الوطنية. .1

 ي لتنمية الشعور لالنتماء للوطن.استقطاب الجماهير لتتوحد حول الهدف الوطن .2

 تحصين الجبهة الداخلية ضد اإلشاعة المغرضة والتشكيك، والفكر الهدام واالنحراف. .3

 التصدي الواعي لإلعالم المضاد، والغزو الثقافي المستهدف للهوية والقيم الوطنية. .4

بناء  إعالء القيم الفاضلة والسامية ومحاربة األدوار االجتماعية التي تعوق عملية .5
 السلم والتعايش وتشجيع السلوك المنتج.

تبسيط الحقائق العلمية والمعرفة والمعطيات التقنية ومواكبة التطور العلمي والحضاري  .6
 دون مساس بالتقاليد المرعية والقيم االجتماعية.

تطوير بنية إعالمية قوية للتعبير عن قيم المجتمع ومعتقداته بكل شرائحه وتعزيز قيم  .7
 الوحدة.

اعتماد المسؤولية االجتماعية كموجه للسياسة اإلعالمية والتسامي عن العصبيات  .8
 وتقوية االنتماء الوطني، واحترام األعراف والتقاليد المتعارفة.

ومن هذا المجال البد لألعالم بكل وسائله وادوادته دعم تلك الخطط او 
ية لدعم عمليات السالم االستراتيجيات التي تقدم من قبل الحكومات او المنظمات الدول

ونببذ العنف وتعزيز التعايش اذ يسمى اعالم السالم للدور الذي يقوم به االعالم في 
تشجيع ودعم تلك المبادرات وتسليط الضوء على الجوانب االيجابية وتسليط الحوار حولها 
من دون اداء مواقف مسبقة لالتفاق او الرفض بشانها او تركيزها عل فئة او شريحة 
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عينة ، وانما التركيز عليها لتكون جزء من ثقافة لعملية السالم ودعم مجاالتها صورة م
 .(1)شفافة ومحايدة تفاديا الي مواقف سلبية 
 المطلب االول : الدور االيجابي لألعالم

ان االعالم اصبح وسيلة مهمة في تأهيل وبناء السلم االهلي من خالل الوسائل 
ارية ، وهذه االهمية ذات مقدرة الى ايجاد جو تنموي فعال التربوية والتعليمية واالخب
لحرية الرأي والتعبير للبلدان والثقافات المحلية تحت  -االعالم–ووسيلة تربوية وتوظيف 

 (.2)شعار حرية التعبير
ان محاولة التوجيه والتنبيه على خلق جو من التعارف وتبادل المعارف من 

اذ يمكن لالعالم ان يخترق التناقضات والصراعات خالل عالقته العضوية بالمجتمع ، 
التي توجد في المجتمع واالبتعاد عن الخطاب االيدلوجي والسماح النتاج واعادة التربية 

 .(3)الثقافية والمعرفية للمجتمع 
 :(4)واالعالم في صورته االيجابية تكون اهدافه اهمها 

 المساهمة في تثقيف وتوعية المواطنين . -
 لفساد .الكشف عن ا -
يقوم بدور الرقيب او الحارس فيما يتعلق بحرية التعبير وحرصها عللى ان يكلون هلذا الحلق  -

 ملكية خاصة لكل مواطن .
 خلق المثل االجتماعية وذلك بتقديم النموذج االيجابي في كافة مجاالت الحياة. -
ائل الوسلائل الحرية والمساواة واحترام القوانين وغيرها من االدوار التي يجب ان تتضلمن رسل -

 االعالمية المختلفة .
 الحفاظ على استقاللية وسائل االعالم بعدم وجود هيمنة او سيطرة عليها اال من الشعب . -

                                                 

غالتونك، جاك لينش ، التغطية االعالمية للنزاعات التوجهات الجديدة العالم السالم ،تعريب رشيد  ( يوهان1
 . 52، ص  2010زياني ، مؤسسة قرطة وشبكة ترانساد  ، 

 .59( االعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم ، مصدر سبق ذكره، ص 2
 .90( المصدر نفسه ، ص  3
االعالم والمجتمع ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان، االردن  ،  ( علي عبد الفتاح كنعان، 4

 .18-17، ص2014
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تبنلللي انملللاط فكريلللة واجتماعيلللة واقتصلللادية وسياسلللية تحظلللى بموافقلللة شلللعبية هاملللة لتطلللوير  -
المجللللاالت وتغييلللر االنملللاط السلللائدة فلللي المجتملللع ممللللا يرفلللع مسلللتوى اللللبالد للتطلللور فلللي 

 المختلفة.
ويمكن القول ان االعالم هو قطاع استراتيجي يمثل السيادة ، ومن اهم االدوات 

 التي تستخدم في بناء السلم االهلي في الدولة عمومًا.
 

 المطلب الثاني : الدور السلبي لألعالم

ان االعالم قد ينحرف عن الهدف االسمى الذي اسس من اجله وهو خدمة 
حاجات المتلقي سواءًا سياسيًا ام اقتصاديًا ام اجتماعيًا وتحول االعالم وتلبية رغبات و 

الى حالة التهريج السياسي المزايدة باعتباره حرفة يكتسب منها المال ، بل تجاوز ذلك 
لتدخل في متاهات عالم االستخبارات والتجسس والتحول الى اداة طيعة في خدمة 

ون الدول والمجتمعات لبث الفوضى السياسية االغراض االستعمارية عبر التدخل في شؤ 
 .(1)والتملل االجتماعي بالتشكيك والتحريض 

ان العمل االخباري واالعالمي بات مهددًا في ظل التوجهات الجديدة في 
صناعة االعالم واالتصال ، وايضًا على مستوى اخالقيات المهنة االعالمية وتخطي 

وسائل االعالم التي تتسابق الى نقل االحدث  حدود المهنة وهذا ما يحد في العديد من
من دون ان تتأكد من مصدرها والبعض منها اتجه الى تغطية الصراعات السياسية 
واالقتصادية في الدولة الواحدة والتي تصب في خانة الصراعات على السلطة وتراجع 

جزء كبير منه عن االعالم الموجه الذي يمس المنفعة المرتبطة باالحداث، واصبح مرتكزًا 
على الذوق الفردي لالعالم اكثر مماهو على حاجات الجمهور وبهذا اصبح الكالم الى 
رجال السياسة واستضافة الرؤساء او السياسيين واالبتعاد عن المشاكل والظروف الحرجة 
التي تعيشها مجتمعاتهم من عزلة وتهميش وبث االعالم المتعارض مع قيم ومفاهيم البيئة 

 .(2)لتنموية االجتماعية واالحتياجات الوطنية والخطط ا

                                                 

( عبد الرزاق محمد، االعالم العربي) ضغوطات الحاضر وتحديات المستقبل( ، عمان ، دار المسيرة،  1
 107، ص2011
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البد االعتراف بان وسائل االعالم ووسائل االتصال قد ساهمت في توسيع 
هامش الحرية التي تتمتع به افراد المجتمع فقد اثر على قيم وعادات المجتمع عبر البث 

بتعاد عن عن طريق االقمار االصطناعية او الهواتف النقالة والرسائل الصوتية واال
اخالقيات العمل االعالمي الذي يؤسس في الغالب على اعتبارات المحافظة على امن 

 .(1)الدولة والحفاظ على االداب العامة والوحدة الوطنية 
وفي ظل العولمة المتزايدة وتصاعد فرض االحتكاك مع االخر تخاطر وسائل 

تبط في اغلب االحيان تاويل االعالم اجيااًل منتجة حاجات المجتمع الثقافية والتي تر 
والتوظيف الى الجذب االعالمي مسببًا في انتاج الصراعات خارج عالم االعالم في  العقل

 .   (2)طريقة متعمدة في التقديم والطرح الى الجمهور بوصفها حدثًا يستدعي االنتباه 
اب وما يتعلق باالنشطة االرهابية قد تستعمل وسائل االعالم كوسيلة لدعم االره

والتطرف والدعوة الى الكراهية ودعم االعمال االرهابية والمشاركة في الجهاد العسكري 
 .(3)مما يسمح لالفراد بانخراطهم وتعبئتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .159يم ، مصدر سبق ذكره، ص( االعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة الق 1

 .92( االعالم ودوره في الوفاء في مجتمع بحاجات الشباب في مجتمع متغير ، مصدر سبق ذكره ، ص 2
 .89( المصدر نفسه ، ص 3
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 الخاتمة                                     
يستخلص من كل ما تقدم ان اهمية دور وسائل االعالم المتنوعة في تعزيز 

الهلي المجتمعي ال يتم اال من خالل اهمية احترام المواطنين لالعالم من وبناء السلم ا
خالل دوره في نقل المعرفة بخلقية وصدقية واالهتمام بشؤون الناس بشجاعة واستقامة ، 
والمساهمة في الحفاظ على حرية الفكر والنظام العام من خالل وضع شرعنه لالعالم 

عالم وتعاونها على الخير العام والسلم ودعمها واضفاء صورة مشرقة من عمل وسائل اال
 للحياة المشتركة والتواصل المجتمعي .

ان اضعاف مصداقية االعالم والتخلص من الشوائب التي تسيء اليوم الى دور 
االعالم قد يتحول نتيجة ذلك الى وسيلة من وسائل التعئبة والتعبية والعنف ، والحاجة 

رام االعالم لشرعه سلوك مهني ، يترتب ذلك على الى اضفاء صورة نوعية على احت
العاملين في الوسائل االعالمية التدقيق في االخبار وعدم االستعجال في نقل الخبر رغم 
المنافسة الشديدة ويجب ان يخضع االعالم لشروط الدقة والتدقيق واالمانة في نقل الخبر 

الناس على الحقائق ال ع واصول نقله ، ففي االعالم مهنية وتقنية وصدق واطال
 .خداعهم

ان االعالم والسلم االهلي هما وجهان لعملة واحدة من دونهما ال تتوفر الحرية 
والحقوق المحمية في اطار القوانين ، فالمسؤولية االعالمية هي من صلب العمل المهني 

جتمع يهدف اوال الى حماية الحريات ووضع حرية التعبير في اطارها التطبيقي وحماية الم
من حجب بعض المواقف في اطار حماية المجتمع من مخاطر التحريض على االنقسام 
وتهديد سالمة البلد نتيجة الخطابات السياسية المحرضة للعنف والتمييز الطائفي 
وتوظيف االعالم في المساهمة في الدفاع عن الحقوق والتنمية وبناء المواطنة ونشر 

الحرية والتنوع واالمانة والصدق لمختلف الوسائل ثقافة السالم االجتماعي وحماية 
االعالمية مما يحقق تماسك مجتمعي والتركيز على عملية تالحم مجتمعي، وهذا يتطلب 

 برامج يمكن تنفيذذها من خالل المؤسسة االعالمية .
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MEDIA AND ITS ROLE OF CIVIL PEACE 

Lest. Huda Hadi Al-Majmaei 

Abstract 
  

  THE PEACE-BUILDING PROCESS CONSTITUTES A 

NEW CONCEPT IN SPITE OF BEING HOLDS OWN ROOTS 

ASSOCIATED WITH THEORIES OF CONFLICT AND 

COOPERATION AND INTEGRATION, BUT THAT PROCESS 

HAS GAINED THE MEANING OF MODERN AND 

SUBSTANTIALLY SINCE THE END OF THE COLD WAR, 

WITH RELATED STUDIES HAS GROWN CONCEPT 

VAMETZJT PROCESS EXPERTISE, WHICH BEGAN FROM 

THE UNITED NATIONS AND ITS SPECIALIZED AGENCIES 

TO BE SUBMITTED FOR A NUMBER OF GUIDELINES AND 

STANDARDS TO END OR SETTLE DISPUTES IN 

ACCORDANCE WITH THE WIDER STATE OF STOPPING 

VIOLENCE PERSPECTIVE TO INCLUDE OTHER ASPECTS 

OF THE COMMUNITY TO ADDRESS AND PERMANENTLY 

REASONS BEHIND THE DEFICIT AND THE 

DETERIORATION OF NATIONS AND PREVENT THE 

CYCLES OF VIOLENCE OF REGENERATION ACCORDING 

TO THE PRINCIPLES AND MECHANICS AND BUILT A 

MULTI-DIMENSIONAL AND OVERLAPPING FUNCTIONS 

AND INTEGRATED DIMENSIONAL TARGETS ON ALL 

LEVELS. 

       THERE IS NO DOUBT THAT THE MEDIA AS A 

GENERAL CONCEPT AND OVERALL HAD TAKEN AT THE 

MOMENT PLAYS AN INFLUENTIAL ROLE IN THE 

ORIENTATION OF INDIVIDUALS AND THEIR ATTITUDES 

AND DRAFTING MOST OF THE POSITIONS OF INDIVIDUAL 

AND COLLECTIVE AND BEHAVIOR, IN ADDITION TO THE 

ROLE OF THE FOUNDATION TO THE MEDIA VARIED IN 

LINKING THE INTERACTION BETWEEN THE PUBLIC 

SPHERE OR THE GENERAL LAYOUT AND THE SOCIAL 

AND POLITICAL CONTENT OF THE COMMUNITIES 

THROUGH CONTEMPORARY TECHNIQUES, AS IT HAS 

BECOME A MEDIA AGE THE LANGUAGE AND THROUGH 
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THE DEVELOPMENT OF ITS TOOLS AND METHODS HAVE 

BECOME RESPONSIVE TO OWN EFFERVESCENCE, 

ELEMENTS AND KEEP UP WITH DEVELOPMENTS OF THE 

FRAMES OF REFERENCE CAN PIVOT IN ADDRESSING 

ISSUES AND CONTEMPORARY PROBLEMS AND 

CONSOLIDATE THE UNITY OF GROUPS OR KNOWLEDGE 

PRODUCTION AND ENHANCE THE VALUES AND 

PROMOTE A PARTICULAR CULTURE IN COMMUNITY 

PERCEPTIONS. 

Keywords: (Media ،Peace ،Democracy). 

 


