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نشاط  اإلعالم  وألن  واألكادميى،  املهنى  اإلعالمى  املجال  ىف  العربية  القضايا 
من  أرسع  مبعدالت  يتطور  تكنولوجى  وسيط  عرب  مير  واجتامعى  إنساىن 
االستيعاب البرشى الكامل لحدوده وتأثرياته عىل ذلك التواصل اإلنساىن املجرد، 
للنشاط  الحاكمة  للعالقة  خريطة  رسم  محاولة  ىف  تكمن  الباحثني  مهمة  فإن 

اإلعالمى وتأثرياته الثقافية عىل املجتمع ككل.

الثقاىف  املحيط  بفهم  إال  أبعادها  تفسري  ميكن  ال  متشابكة  عملية  اإلعالم  إن 
وآداب،  وفنون،  أديان،  من  فيه  يدخل  وما  الواسع  باملفهوم  للمجتمعات 
ىف  تسهم  ثقافية  مكونات  من  ذلك  وغري  وفولكولور  ومرسح،  وموسيقى، 

تشكيل شخصية الفرد واملجتمع.
اإلعالم  قضية:  ملناقشة  الحاىل  العدد  موضوع  تخصيص  تم  اإلطار،  هذا  وىف 
العالقة  بطبيعة  معرىف  وعى  خريطة  ترسم  مختلفة  طرح  زوايا  من  والثقافة 
زمن  ىف  االتصاىل  والواقع  املتباينة  وألوانها  الثقافة  منظومة  بني  املتداخلة 

املعلومات والتسارع الرقمى الهائل.
للمرة  واالنجليزية  العربية  باللغتني  يصدر  والذى  الحاىل  عددها  ىف  املجلة  عمدت 
للمشاركات  املجال  فتح  إىل  ٢٠١٦م  ربيع  ىف  التجريبى  العدد  صدور  بعد  الثانية 
والسعودية،  مرص،  من:  كل  شملت  متنوعة  عربية  دول  من  لباحثني  العلمية 
واإلمارات العربية املتحدة، والجزائر، واليمن، باإلضافة إىل مشاركات من دول أمريكا، 
وبريطانيا، واليابان، وغريها من الدول، بهدف طرح مناظري متنوعة ملوضوع العدد 

وسرب أغواره.
كام يتوىل قسم األبحاث والنرش مبركز كامل أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية 
وفق قواعد  للنرش  تقدم  التى  األوراق  ومراجعة  اإلعداد  مهمة  األمريكية  بالجامعة 
النرش  عند  املجلة  نشاط  يتوقف  ال  أنه  كام  للمجلة،  الداخلية  النرش  وسياسات 
العلمى فقط، ولكن تنظم املجلة ندوات وحلقات نقاشية تستضيف خاللها خرباء 
وأكادميني بارزين يف تخصصات متنوعة، وقد كان آخرها ندوة أُقيمت ىف نوفمرب 
موضوع  عالجت  والتى  بالتحرير،  األمريكية  الجامعة  مبقر  الرشقية  بالقاعة  ٢٠١٦م، 
الدينية،  الثقافة  من  وكالً  اإلعالم  شملت  متعددة  محاور  من  والثقافة  اإلعالم 

والوطنية، والعربية.
الواقع  من  املعرىف  االقرتاب  نحو  جديدة  خطوة  يعترب  الحاىل  العدد  أن  شك  وال 
تفسري  إىل  للوصول  ومحاولة  الثقافية،  الوجهة  من  واإلقليمى  العريب  اإلعالمى 
لظواهر متعلقة ببناء الهوية العربية والوطنية للشعوب عرب وسائل اإلعالم، األمر 
الصعيد  عىل  املحتدمة  والرصاعات  املتغري  الواقع  ظل  ىف  أهمية  يزداد  الذى 
للدول  املجتمعى  البناء  عىل  ذلك  وأثر  العربية  البلدان  من  كثري  ىف  السيايس 
والتعايش  اآلخر  وقبول  والسالم  التسامح  ثقافة  تسود  أن  آملني  والشعوب، 
إعالمياً  أفضل  واقع  إىل  الوصول  بغية  العربية  املجتمعات  أفراد  بني  املشرتك 

وثقافياً.
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