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 ملخص البحث

والتواص���ل الحدیث��ة باھتم��ام واض��ح لم���ا    حظی��ت وس��ائل اإلع��الم اإللكترون��ي     

فرض��تھ ھ��ذه الوس��ائل عل��ى المجتمع��ات المعاص��رة عموًم��ا، وعل��ى بنیتھ��ا العلمی���ة          

  .والثقافیة خصوًصا

وف�ي ض��وء ھ��ذا االھتم�ام، ونظ��ًرا لم��ا تحدث��ھ ھ�ذه التط��ورات التكنولوجی��ة ف��ي    

بع�اد  مجتمعاتنا اإلسالمیة من تحول وتطور ھائل وج�ب علین�ا كم�سلمین أن نت�دارس أ               

  .ھذه التطورات وتلك الوسائل في حیاتنا

اآلث���ار الفكری���ة لوس���ائل اإلع���الم اإللكترون���ي " م���ن ھن���ا ت���أتي أھمی���ة دراس���ة

باعتبارھا معایشة للواقع ومعالجة دعویة قائمة على أس�اس م�ن         " والتواصل الحدیثة 

و المنھج الشرعي والعلمي المدرك آلثار ھذه الوسائل وكیفیة التعاطي معھا، وھ�ذا ھ�            

  .مدار البحث وموضوعھ

  واهللا ولى التوفیق والنجاح والفالح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Search summary 

The electronic mass media and modern communication 

has had obvious interest  due ti what these means 

imposed on modern communities in general and on 

their scientific and cultural structuve inparticular. 

Under the shed light of this interest and due to what 

these technological development causes great change 

and development in our Islamic communities, we 

should as muslims study the dimensions of these 

developments and these means in our lives. 

From this point, we should study the intellectual and 

religious results of electronic mass media and modern 

communication as a co existens for life and an existed 

treatment on abase of legislative and scientific way that 

realize the results of these means and how to deal with 

them. This is the alm and topic of the search. 

Allah is the guarantee of success 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم                    

مةل  مق

الحم���د هللا ال���ذي بنعمت���ھ ت���تم ال���صالحات، وال���صالة وال���سالم عل���ى أش����رف         
  .المرسلین، ورحمة اهللا العالمین، سیدنا محمد، وعلى آلھ، وصحبھ أجمعین

  وبعد،،،
، وم�ع الحاج�ة إل�ى ھ�ذا التم�دن یحت�اج اإلن�سان إل�ى                 ھفإن اإلنسان م�دني بطبع�     

  .لاالتصال بغیره حتى تتحقق أسس ھذا التمدن واالتصا
ھذا االتصال خضع لكافة أشكال التغیر والتط�ور الت�ي لحق�ت باإلن�سان كان�سان                
سواء عل�ي م�ستوي تق�دم العل�وم وث�ورات االت�صاالت والمواص�الت أو عل�ي م�ستوي                    
حرك��ة المجتم��ع والتعقی��دات ال��شبكیة الت��ي انتقل��ت م��ن الواق��ع االفتراض��ي إل��ي الواق��ع 

لخط��اب اإلس��المي المن��شود عل��ي الح�ي تجعلھ��ا تن��سحب ب��شكل أو ب��آخر عل��ي مجم��ل ا 
اختالف وسائلھ ، وتحتم علینا التعامل مع تجدی�د الخط�اب اإلس�المي عل�ي أن�ھ عملی�ھ              
م�ستمرة ومتط�ورة ، تعتم��د عل�ي تق�ویم ونق��د ذات�ي م�ستمر لوس��ائل الخط�اب وآلیات��ھ        

  )١.(ومضامینھ وأولویاتھا حتى یظل ھذا الخطاب فاعال ومؤثرا ویقدم ما ینفع الناس
ل التواص�ل اإلع�الم اإللكترون�ي  ق�د حظی�ت باھتم�ام واض�ح ف�ي مج�ال           إن وسائ 

الدراسات والبحوث الحدیثة، وھو اھتمام جاء ف�ي س�یاق محاول�ة تح�دیث المجتمع�ات            
   .عموما،وبنیتھما العلمیة والثقافیة خصوصا

وق��د أس��ھمت التط��ورات المت��سارعة الت��ي تم��ر بھ��ا المجتمع��ات اإلن��سانیة ف��ي    
: ن لدراس��ة أث��ار ھ��ذه التط��ورات عل��ي كاف��ة أبعادھ��ا المتع��ددة     توجی��ھ اھتم��ام اإلن��سا  

  .والبیئیة وغیرھا، والتكنولوجیة، والدینیة، واالقتصادیة، الثقافیة، والسیاسیة
فتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تخلق بیئة معلوماتیة جدیدة سوف تق�ضي   

الرخ��اء ال س��یما فیھ��ا األجی��ال القادم��ة معظ��م وقتھ��ا، الث��ورات ال��سابقة الت��ي أح��دثت     
الزراعی��ة وال��صناعیة منھ��ا، أدت إل��ى تح��والت واس��عة النط��اق واض��حة للعی��ان ف��ي       
تركیباتنا االجتماعیة والسیاسیة وبیئاتنا المعماریة، وف�ي كثی�ر م�ن األحی�ان م�ن دون                
الكثیر من التب�صر، وع�ادة م�ا ت�صاحبھا آث�ار وت�داعیات مفاھیمی�ة وأخالقی�ة عمیق�ة،                    

أقل دراماتیكیة، سواء فھمت عل�ى أنھ�ا ث�ورة ثالث�ة م�ن حی�ث               لیست ثورة المعلومات    
إح��داث الرخ��اء، أو ث��ورة رابع��ة م��ن حی��ث إع��ادة ص��یاغة مفھومن��ا ألنف��سنا، وس��وف  
نكون في ورطة خطیرة إن نحن لم نأخذ مأخذ الج�د حقیق�ة أنن�ا نبن�ي البیئ�ات المادی�ة                   

ذا التغیر المھم ھ�ذا  والفكریة الجدیدة التي سوف تسكنھا األجیال القادمة، في ضوء ھ         
النوع من التفاعالت ال�ذي یح�دث بوس�اطة تكنولوجی�ات المعلوم�ات واالت�صاالت الت�ي             

                                           
ة المصریة محمد یونس، الھیئ/  تجدید الخطاب اإلسالمي من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، د(١)

  . ٢١٦م، ص٢٠١٧العامة للكتاب، مكتبة األسرة، 
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س����وف ن����نعم بھ����ا عل����ى نح����و متزای����د ف����ي تفاعالتن����ا م����ع غیرن����ا م����ن العناص����ر      
  )١. (سواء بیولوجیة أو اصطناعیة) الوكالء(الوسیطة

لكترون��ي بع��ًدا ھاًم��ا  وتع��د دراس��ة اآلث��ار الدینی��ة والفكری��ة لوس��ائل اإلع��الم اإل 
وخاصة في مجال التطور التكنولوجي وما بھ من جوانب إیجابیھ أضافت علي الحی�اة              

، سھولة وتیسیًرا وخاصة في مج�ال تح�سین نوعی�ة الخ�دمات الت�ي یحتاجھ�ا اإلن�سان                 
وأیًضا أحدثت ھذه التطورات أثاًرا سلبیة غیرت مالمح ھذه الحیاة في اللحظة الراھنة 

  .قبلھوفي مالمح مست
وق��د ن��تج ع��ن الث��ورة التكنولوجی��ة والمعلوماتی��ة، وش��بكة المعلوم��ات الدولی��ة   

العولمة،والتقدم التكنولوجي، واالنفجار المعلوماتي وم�ن ث�م     :مستحدثات عصریھ،مثل 
إما أن تكون رافضة لھ�ذه التح�والت        : أصبحت المجتمعات اإلنسانیة أمام خیارات عده     

ور التكنولوجي، فتصبح متأخرة عن الركب وتبقي أو ال تكون قادرة علي مواكبة التط    
ف��ي ع��داد ال��دول المت��أخرة،أو أن ت��سارع ف��ي األخ��ذ بھا،أخ��ذا غی��ر م��دروس فیت��شوه     

  .المجتمع وتتالشي مالمحھ ومظاھره الدینیة والفكریة والثقافیة
ونظ��را لم��ا تحدث��ھ ھ��ذه التط��ورات التكنولوجی��ة ف��ي مجتمعاتن��ا اإلس��المیة م��ن    

ج��ب علین��ا كم��سلمین أن نت��دارس أبع��اد ھ��ذه التط��ورات وتل��ك    تح��ول وتط��ور ھائ��ل و 
  .الوسائل في حیاتنا وخاصة في مجالھا الدیني والثقافي والفكري

اآلث���ار الدینی���ة والفكری���ة لوس���ائل اإلع���الم    "م���ن ھن���ا ت���أتي أھمی���ة دراس���ة    
باعتبارھا معایشة للواقع ومعالجة دعویة قائمة علي أساس من الم�نھج       " اإللكتروني
  .والعلمي المدرك ألثار ھذه الوسائل وكیفیة التعاطي معھاالشرعي 

سة ل   :شكالية 

تتعرض مجتمعاتنا اإلسالمیة لكثیر من التحول والتغییر،سواء من قب�ل األف�راد            
ذاتھم، أو من قبل الوسائل اإلعالمیة الحدیثة والتي تحاول أن تجعل المجتمع بمعارفھ 

جتمع الم�سلم إم�ا أن یتجم�د معرفی�ا وی�رفض      وثوابت�ھ الدینی�ة ش�كال ب�ال م�ضمون،فالم     
ھ�ذه الوس��ائل فت��صبح الھ��وة بین��ھ وب�ین الم��ستقبل عمیق��ة،أو أن ی��ساء اس��تعمال ھ��ذه   
الوس�ائل ف�ي كاف�ة جوانبھ�ا ال ت�رو فت�صبح مجتمع�ا ب�ال ھوی�ة،أو أن یتفاع�ل م�ع ھ��ذه            

ھ�ا  الوسائل باھتمام واعي وتباینھا باعتبارھا قیمة علمیة ومعرفیة م�ضافة وم�ن خالل     
  .ینشر ثقافتھ ویعرف بقیمھ وثوابتھ

وتع���د اآلث���ار الدینی���ة والفكری���ة لھ���ذه الوس���ائل م���ن التح���دیات الت���ي تواج���ھ       
مجتمعاتن��ا، وم��ن ث��م ام��ا ان ت��نعكس ھ��ذه الوس��ائل عل��ي مجتمعاتن��ا بآثارھ��ا االیجابی��ة  
فتصبح مجتمعاتنا قادرة علي تولید المعرفة التكنولوجیة وإنتاجھا،ونشرھا أو تنعكس 

                                           
الثورة الرابعة، كیف یعید الغالف المعلوماتي تشكیل الواقع اإلنساني، لوتشیانو فلوریدي،  ) (`١

  .٢٦٩لؤي عبد المجید السید، ص: ترجمة
  الكویت_  تصدر عن المجلس الوظني للثقافة والفنون واآلداب – ٢٠١٧ سبتمبر ٤٥٢العدد 
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 الوسائل أیضا بآثارھا السلبیة فتصبح مجتمعاتنا اقرب الي مجتمعات مشوھھ ب�ال      ھذه
  .ھویة وبال ثقافة

مم��ا س��بق تح��ددت م��شكلة الدراس��ة الحالی��ة ف��ي دراس��ة واق��ع وس��ائل اإلع��الم               
  .والفكریة علي المجتمع المسلمااللكتروني والتواصل االجتماعیة وآثارھما الدینیة 

سة ل   :ه 

ه الدراسة الحالیة إلي التعرف عل�ي اآلث�ار الدینی�ة والفكری�ة لوس�ائل               تھدف ھذ 
اإلعالم االلكتروني والتواص�ل االجتم�اعي م�ن خ�الل رص�د أھ�م ھ�ذه الوس�ائل وتحلی�ل             
تأثیرھا علي المجتمع المسلم من خ�الل رؤی�ة دعوی�ة تراع�ي التط�ورات التكنولوجی�ة                 

  .الراھنة واألصول الدینیة وثوابت المجتمع المسلم 

سة ل   :سئلة 

بناًء علي موض�وع الدراس�ة وأھ�دافھا،فإن ھ�ذه الدراس�ة تح�اول اإلجاب�ة عل�ي                  
  :السؤال الرئیس اآلتي

ما واقع وسائل اإلعالم االلكتروني،وما ھي اآلثار الدینیة والفكریة علي المجتمع 
  المسلم؟

  :وقد تفرع من ھذا السؤال األسئلة الفرعیة اآلتیة 
  التواصل الحدیثة ؟ ما وسائل اإلعالم و )١
   ما تاریخ نشأة وتطور ھذه الوسائل ؟ )٢
   ما اآلثار الدینیة االیجابیة والسلبیة لھذه الوسائل ؟  )٣
   ما اآلثار الفكریة االیجابیة والسلبیة لھذه الوسائل ؟ )٤

سة  ل   همية 

آلتي لحالية في  سة  ل همية    :تتمثل 

المعلوم���ات واالت���صاالت ت���أتي الفرص���ة العظیم���ة الت���ي تق���دمھا تكنولوجی���ات   
متالزم��ة م��ع م��سؤولیة فكری��ة ض��خمة م��ن أج��ل فھمھ��ا واالس��تفادة منھ��ا بالطریق��ة       

  .المالئمة
 ھذا ھو أیًضا السبب في أن ھذا البحث ملزم بتطور ما لدینا من تكنولوجی�ات،      
وبكیفیة تأثیرھا فینا وفي م�ستقبل الب�شریة المنظ�ور، وال یفت�رض البح�ث أي معرف�ة                   

  )١. (اتھسابقة بموضوع
و ألن الوسائط االجتماعی�ة تمث�ل أی�ضا فرص�ة غی�ر م�سبوقة لنك�ون م�سئولین            
عن تطور ذواتنا االجتماعیة نختار بمرونة أكثر من ھم األناس اآلخرون الذین تخل�ق             

                                           
الثورة الرابعة، كیف یعید الغالف المعلوماتي تشكیل الواقع اإلنساني، لوتشیانو فلوریدي،  ) (`١

    .١١لؤي عبد المجید السید، ص: ترجمة
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أفكارھم والتواصل معھ�م شخ�صیتنا االجتماعی�ة، وم�ن ث�م ب�شكل غی�ر مباش�ر لتحدی�د                   
  )١.(ھویاتنا الشخصیة
د من توضیح أھمیة الدراسة حتى یتثنى للقارئ المتخصص ولغیره ومن ھنا كان الب

  :معرفة ما تحتویھ من معلومات، وتتمثل أھمیتھا فیما یلي
         إث���ارة انتب���اه المجتم���ع الم���سلم ألھمی���ة وخط���ورة وس���ائل اإلع���الم

  .االلكتروني 
  معرفة اآلثار الدینیة والفكریة لھذه الوسائل وإبراز ھذه اآلثار.  
 سائل بجوانبھا االیجابیة والسلبیة  تقییم ھذه الو.  
  تقدیم رؤیة دعویة واضحة للتعاطي والتعامل مع ھذه الوسائل.  

سة ل   :مح 

  .تقتصر الدراسة الحالیة على المحددات اآلتیة
 وسائل اإلعالم االلكتروني والتواصل الحدیثة .  
 القیمة المعرفیة لھذه الوسائل.  
 وسائلاآلثار الدینیة والفكریة لھذه ال.  
 الدراسة الدعویة لھذه الوسائل .  

لسابقة سا    :ل

على الرغم من الكم الكبیر للمنشورات الصادرة عن وسائل اإلع�الم والتواص�ل     
الحدیثة، فان عدد الدراسات المنجزة عن اآلثار الدینی�ة والفكری�ة لھ�ذه الوس�ائل قلی�ل             

الدراسات في قائمة مراجع ویمكن اإلشارة إلى بعض ھذه .جًدا نظًرا لحداثة الموضوع
  البحث

سة ل   :منهج 

تعتمد الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي الذي یركز على وصف تط�ور وس�ائل         
اإلعالم والتواصل الحدیثة خالل مراحلھا المختلفة وتحلیل اآلثار الدینیة والفكریة من           

 وقتن��ا خ��الل ربطھ��ا ب��المجتمع الم��سلم والت��ي ك��ان لھ��ا ت��أثیر ف��ي تجدی��د مظ��اھره ف��ي   
المعاصر، كما یعتبر المنھج التاریخي ضروریا في استعراض الخلفیة التاریخیة لنشأة 

  .ھذه الوسائل وتطورھا 

سة ل ضية    :  ف

ثمة عالقة قائمة بین وسائل اإلعالم والتواصل الحدیثة وما أحدثت�ھ م�ن تغیی�ر                
  .مجتمعي،خاصة علي المستوي الدیني والفكري

                                           
 .٩٥، ٩٤السابق، ص ) (`١



 
 
 

- ١٨٢٣ -

سة ل ة    :خ

یعة البحث أن یتألف من مقدمة تبرز الدافع إل�ى اختی�اره، والغ�رض            اقتضت طب 
منھ، وھدفھ، وأھمیت�ھ والتخط�یط ال�ذي احت�واه، كم�ا رص�دت فیھ�ا األس�باب وال�دوافع              

  وما إلى ذلك... التي جعلتني أتخذ من ھذا الموضوع میدانًا لدراستي،
  .وھو بعنوان مفھوم االتصال: ثم كان المبحث األول

  .وھو بعنوان، تاریخ االتصال: ث الثانيثم كان المبح
  .وھو بعنوان، اآلثار الدینیة لوسائل االتصال: ثم كان المبحث الثالث
  .وھو بعنوان، اآلثار الفكریة لوسائل االتصال: ثم كان المبحث الرابع

وھو بعنوان، كیفیة استثمار وسائل اإلعالم والتواصل : ثم كان المبحث الخامس
  .اإلسالمیةالحدیثة في الدعوة 

ث�م كان�ت الخاتم��ة، وفیھ�ا عرض�ت ألھ��م النت�ائج الت�ي توص��لت إلیھ�ا م�ن خ��الل         
 .معایشتي لھذه الدراسة المتواضعة، ثم التوصیات، وأعقبت ذلك بفھرس للمراجع

 أن ین��ال ھ��ذا البح��ث التوفی��ق وال��سداد، فھ��و - ع��ز وج��ل–أدع��و اهللا ختام�ــا 

توفی�ق، والحم�د هللا أوًل�ا و آخ�ًرا، وص�ل       سبحانھ ولي ذلك والق�ادر علی�ھ، واهللا ول�ي ال          
  .اللھم وسلم وبارك على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین
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 املبحث األول                         

 الداللة  املعجمية واالصطالحية ملفهوم االتصال

 ال یمكن فھم مسائل أطروحة ما بالشكل المناسب إال من خ�الل      : انطالًقا من أنھ  
ت��صور مفرداتھ��ا، وانطالًق��ا م��ن أن الع��ادة ق��د ج��رت ف��ي العل��وم عل��ى وج��ود تق��دیمات  
تساعد عل�ى ت�صور األم�ر المبح�وث عن�ھ فیم�ا یع�رف بمق�دمات العل�م تھ�دف لتعریف�ھ                      

  . )١(وبیان فائدتھ، استناًدا إلى أن الحكم على الشيء مشروط بتصوره
االصطالحي، حیث وإذا كان الکاشف عن ھذا التصور ھو التعریف اللغوي و

یعتبر القالب اللغوي واالصطالحي ھو حجر األساس في الوصول إلى حقیقة الماھیات 
وتصورھا، لھذا ناسب التقدیم بالتعریف اللغوي واالصطالحي لمصطلحات البحث، 

االتصال، اإلعالم االلكتروني، وسائل التواصل : (والتي تھم البحث وتلزمھ وھي 
  _:وأبدأ بتعریف االتصال 

التصال في للغة -١   مفه 

یشیر صاحب الصحاح إلى أن كلمة وصل بمعنى اتصل،أي دعا 
  . ضد الھجران: والوصل...دعوى

بینھما . ھذا وصل ھذا،أي مثلھ:ویقال.  وصل الثوب والخف: والوصل
  .وصلة،أي اتصال وذریعة

: واألوصال.  وكل شيء اتصل بشيء فما بینھما وصلة،والجمع وصل
  .)٢(المفاصل

المفه -٢ الص التصال في     

من شخص  ) رسالة(تعرف عملیة االتصال بأنھا نقل فكرة أو معلومات ومعان          
، )تختل�ف ب�اختالف المواق�ف   (عن طری�ق قن�اة ات�صال    ) مستقبل(إلى شخص   ) مرسل(

وتنتق��ل الرس��الة عب��ر قن��اة االت��صال عل��ى ش��كل رم��وز مفھوم��ة ومتف��ق علیھ��ا ب��ین       
في المجتمع أو الحضارة التي تتضمنھا، ھذا وقد     المرسل والمستقبل أو رموز شائعة      

ت��صل الرس��الة س��لیمة ویفھمھ��ا الم��ستقبل فھم��ا ص��حیحًا ویتقبلھ��ا ویت��صرف حیالھ��ا    
  )٣(.حسب ما یتوقعھ المرسل

                                           
، ١شرح المقاصد في علم الكالم، سعد الدین التفتازاني، دار المعارف النعمانیة، باكستان، ط) ١(

  . ١/٩٢م، ١٩٨١ھـ،  ١٤٠١
أحمد عبد الغفور عطار، دار : الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، أبو نصر الجوھري، تحقیق)٢(

  .٥/١٨٤٢ م، ١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧ ٤بیروت، ط–العلم للمالیین
منى یوسف شفیق ، ورقة عمل مقدمة في ندوة تنمیة مھارات / مھارات االتصال الفعال د)(٣

 مارس ٢٧٧ة المنعقد في الشارقة ــ اإلمارات صاالتصال الفعال في المؤسسات العربی
  بتصرف بسیط. ٢٠٠٩
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إن كلم�ة ات�صال ت�ستخدم       ": جورج لند ب�رج   "وفي ذلك یقول الباحث اإلعالمي      
موز ع�ادة حرك�ات أو ص�ور     لتشیر إلى التفاعل بواسطة العالمات والرموز وتكون الر       

  .أو لغة أو أي شيء منھ للسلوك
العملی�ة أو الطریق�ة   "أما الباحث المصري محمود عوده فیع�رف االت�صال بأن�ھ       

الت��ي تنتق��ل بھ��ا األفك��ار والمعلوم��ات ب��ین الن��اس ف��ي ن��سق اجتم��اعي ص��غیرا ك��ان أم   
  )١.(كبیرا

التصال -٣ نا عملية  التصالية: (مك لعملية    ):عناص 

الت��صال العملی��ة الرئی��سیة الت��ي تحم��ل ب��داخلھا عملی��ات فرعی��ة وأوج��ھ   یمث��ل ا
ن���شاط متنوع���ة، وھ���و تفاع���ل ب���الرموز اللفظی���ة وغی���ر اللفظی���ة، الشخ���صیة وغی���ر   

أحدھما مرسل والثاني مستقبل ینشأ عن�ھ تفاع�ل وردود فع�ل     : الشخصیة، بین طرفین  
  .إیجابیة كانت أم سلبیھ

نتھ���ي بالم���ستقبل، وم���ا ب���ین ال���شخص وتب���دأ العملی���ة االت���صالیة بالمرس���ل وت
المرسل وال�شخص بالم�ستقبل تك�ون ھن�اك رس�الة تحت�وي عل�ى م�ضمون أو منط�وق                

المرس��ل، ( -:المرس��ل، وف��ي ك��ل األح��وال ف��إن عناص��ر االت��صال األساس��یة أربع��ة ھ��ي 
  )٢) (المستقبل، الرسالة، الوسیلة
  :مھام االتصال في أي مجتمع

 ر الم���ؤثرة ف���ي الم���شاركة وظیف���ة اإلع���الم باعتب���اره أح���د العناص���
  .السیاسیة والثقافیة السیاسیة

  وظیف����ة التكام����ل بال����دفع نح����و االن����دماج والتكام����ل الق����ومي ب����ین
  .الجماعات المختلفة

         وظیف��ة الم��ساندة ال��سیاسیة م��ن منطل��ق توظی��ف نظ��ام االت��صال
  .لتحقیق االستقرار السیاسي والشرعیة السیاسیة

  -: في الدول النامیة على وجھ الخصوصوتضاف إلى ھذه المھام الوظائف التالیة
       إرس���اء ال���شعور بالقومی���ة لتخط���ي العقب���ات ال���سیاسیة المحلی���ة

  .والطائفیة واالنقسامات العرفیة
 تحقیق االتفاق حول األھداف البرامج القومیة.  
          المساھمة ف�ي توس�یع أف�ق األف�راد ونط�اق اھتم�امھم وم�ساعدتھم

  )٣.(على القیام باألدوار الجدیدة

                                           
اإلعالم االلكتروني األسس وآفاق المستقبل، مروى عصام صالح، ، دار اإلعصار العلمي للنشر ١

 . م عمان ــ األردن ٢٠١٥، ١ ط ٣٣والتوزیع ص 
  .٣٤ اإلعالم االلكتروني األسس وآفاق المستقبل، مروى عصام صالح، ص ٢
  .٢١٣اشرف أبو السعود، ص / ھام االتصال في أي مجتمع ا م٣
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نت تلك التعریفات تشیر إلى مفھوم االتصال في مجملھ فإننا وسیًرا م�ع          وإذا كا 
نسق البحث وكي تتضح الفك�رة ال ب�د وأن نتب�ع ذل�ك بُمخ�صص وھ�و تعری�ف اإلع�الم             

  االلكتروني ثم نتبعھ بتعریف وسائل التواصل عبر ھذا اإلعالم

ني -٤ إللكت إلعال   :مفه  

لجدید لشبكة اإلنترنت فبموجب�ھ تتجل�ي       یمثل اإلعالم الجدید المفھوم الحدیث وا     
أھمی���ة التفاع���ل ب���ین الم���ستخدمین والجماع���ات ذات االھتمام���ات الم���شتركة وتج���در   
اإلش��ارة ھن��ا إل��ي أن ھن��اك بع��ض الخل��ط ف��ي الدراس��ات العربی��ة ح��ول اإلع��الم الجدی��د  
ف��الكثیر م��ن الب��احثین یعرف��ون اإلع��الم الجدی���د عل��ي ان��ھ اس��تخدام وس��ائل اإلع���الم          

وجیات الحدیثة في عملھا وھم بذلك یرون أن اإلع�الم الجدی�د ظھ�ر ف�ي الج�زء             للتكنول
  .األخیر من القرن العشرین

لنح  -٥ ني به  اللكت إلعال    :يع 

 ھو مجموعة التطبیقات واألرض�یات ووس�ائل اإلع�الم عل�ي ال�شبكة والت�ي                –أ  
  )١ (.مشاركتھاتھدف لتسھیل العملیة التفاعلیة والتعاون علي بناء المحتویات و

 یستخدم مفھوم اإلعالم الجدی�د لوص�ف البیئ�ة اإلعالمی�ة الت�ي ت�دمج ب�ین              –ب  
اإلعالم التقلیدي كالكت�ب والتلیفزی�ون والرادی�و م�ن جھ�ة واإلع�الم الرقم�ي م�ن جھ�ة                    

  )٢(.أخري
  )٣) (الكمبیوتر، االنترنت، أنظمة االتصال التفاعلي: (ویشمل

                                           
 ثورة اإلعالم الجدید ورھانات االستخدام الرشید في تربیة وتنشئة األطفال من حتمیة ( ١)

سامیة عواج، مجلة الكلمة، مجلة فصلیة تعني بشؤون / المواجھة إلى حتمیة المالئمة، د
، السنة الثالثة والعشرون، خریف ٩٣ي، عالفكر اإلسالمي وقضایا العصر والتجدید الحضار

  :نقُلا عن. ٤٣ھـ، ص١٤٣٨م، ٢٠١٦
  

Livewith new media 
P٨١http\\digitauth.ischool.berkely.edu\f;les\report\digitalalyo
uth-white paper.pd  

 ثورة اإلعالم الجدید ورھانات االستخدام الرشید في تربیة وتنشئة األطفال من حتمیة ( ٢)
مجلة الكلمة، مجلة فصلیة تعني بشؤون . سامیة عواج/ اجھة إلى حتمیة المالئمة، دالمو

، السنة الثالثة والعشرون، خریف ٩٣الفكر اإلسالمي وقضایا العصر والتجدید الحضاري، ع
  :نقُلا عن. ٤٣ھـ، ص١٤٣٨م، ٢٠١٦

medias sociaux.p٣. http\\www.wikipedia.org\media-sociaux.  
/ محمد حسن غانم، د/ ، د)تأصیل نظري ودراسات میدانیة( النفسیة لوسائل اإلعالم  التأثیرات)٣(

ه مكتبة الشقري للنشر والتوزیع، ١٤٣١م ، ٢٠١٠، ط ١٣٢، ١٣١خالد محمد القلیوبي، ص
  .السعودیة
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ني اللكت إلعال  بيقا    )١:(ت

 –ھي حیز على النسیج العالمي یمكن ل�صاحبھ         :  المواقع اإللكترونیة  -١
س����واء ك����ان جھ����ة أو ف����ردا إب����داء آرائ����ھ وتوجھات����ھ وإعطائ����ھ  
للمعلوم�ات والبیان�ات الت�ي یری�د إی��صالھا لآلخ�رین م�ن خ�الل ھ��ذا        

  .الحیز
وھ�ي عب�ارة ع�ن ب�رامج تمك�ن         ) chat: ( برامج المحادث�ة المباش�رة     -٢

  .لحدیث بشكل جماعي أو انفراديمجموعة من األشخاص ا
ھو حیز مماثل لحی�ز الموق�ع إال أن�ھ أص�غر حجم�ًا              : البرید اإللكتروني  -١

  .وال یمكن دخولھ إال من قبل صاحبھ
وھ��ي حی��ز عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت  : المجموع��ات البریدی��ة اإللكترونی��ة -٢

وتحدی���دا ھ���ي جم���ع ع���دد م���ن البری���د      ) Groups(تع���رف ب���ـ  
ی���تم التواص���ل بی���نھم ب���سھولة   اإللكترون���ي ألش���خاص متع���ددین ل 

بإرسال رسالة واحدة تصل ألفراد ھذه المجموع�ة ك�ل عل�ى بری�ده             
  .اإللكتروني المسجل لدیھم

عب�ارة ع��ن حی�ز عل��ى الن�سیج الع��المي    ): المنت��دیات(س�احات الح�وار    -٣
ی��ستطیع الجمی��ع االط��الع عل��ى محتویات��ھ والم��شاركة فی��ھ بط��رح    

  .موضوع جدید أو المشاركة في موضوع سابق
المدونة تطبیق من تطبیق�ات ش�بكة اإلنترن�ت، وھ�ي تعم�ل             : المدونات -٤

من خالل نظام إلدارة المحتوى، وھو في أبسط صورة عبارة ع�ن             
) م�دخالت (صفحة ویب على شبكة اإلنترنت تظھر علیھا ت�دوینات       

  مؤرخة ومرتبة ترتیبًا زمنیا تصاعدیا 
موعة من بلوتوث ھو معیار تم تطویره من قبل مج: أجھزة البلوتوث  -٥

ش���ركات اإللكترونی���ات لل���سماح ألي جھ���ازین الكت���رونیین بالقی���ام 
  .بعملیة اتصال بدون أسالك أو كابالت

ني -٦ إللكت الجتماعية  صل  لت سائل   :مفه 

وردت تعریف�ات متع��ددة ح��ول مفھ��وم وس�ائل التواص��ل االجتم��اعي اإللكترون��ي   
  :على النحو التالي

إنشاؤھا وبرمجتھا م�ن قب�ل ش�ركات كب�رى          خدمات یتم   "بأنھا: فیعرفھا البعض 
لجمع أكبر عدد من المستخدمین واألصدقاء، وللم�شاركة ف�ي األن�شطة واالھتمام�ات،              
وللبح��ث ع��ن تك��وین ص��داقات واھتمام��ات وأن��شطة ل��دى أش��خاص آخ��رین یت��شاركون 

                                           
 استخدام التقنیات الحدیثة في تحقیق اھداف االحتساب، بحث مقدم لندوة الحسبة وعنایة المملكة ١

ھـ عبد اهللا بن محمد الفراج، ١٤٣١ ربیع ثان ١١/١٢: ة السعودیة بھا المنعقدة فيالعربی
  .٥٣٥: ٥٣٢ص 
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معھم في بعض الجوان�ب الفكری�ة أو غیرھ�ا، كم�ا ت�وفر ھ�ذه الخ�دمات ع�دة ممی�زات،           
ة الفوری�ة، والتراس�ل الع�ام والخ�اص، وم�شاركة الوس�ائط المتع�ددة م�ن                 المحادث: مثل

صوت وصورة وفیدیو وملفات، وقد استقطبت ھذه الخدمات مالیین المستخدمین م�ن            
  . شتى بالد العالم

مجموعة من المواقع االفتراضیة والتي     : "إلى أنھا عبارة عن   : ویشیر البعض 
ة في مختل�ف المج�االت، ویت�ألف الموق�ع     تحتوي على كم ھائل من المعلومات الرئیسی    

االلكتروني الواحد عادة من صفحة واحدة أو عدة ص�فحات، ویحت�وي عل�ى مجموع�ة        
من الموضوعات وملفات الفیدیو والصور وغیرھا، ویمكن ألي مستخدم ال�دخول إل�ى          
ھ��ذه المواق��ع المتاح��ة ف��ي أي وق��ت ی��شاء، والوص��ول ف��ي ث��وان مع��دودة إل��ى أی��ة           

  " ومن مصادرھا الرئیسیةمعلومات یریده 
وفي ضوء ما سبق من خ�الل اس�تعراض المف�اھیم ال�سابقة، یت�ضح أن وس�ائل        

جمل��ة م��ن المواق��ع االفتراض��یة عب��ر     "التواص��ل االجتم��اعي اإللكترون��ي عب��ارة ع��ن    
االنترنت یمثلھا أفراد أو جماعات أو مؤسسات تتیح لمالیین األفراد التعریف بأنفسھم 

تبادل ونشر الصور والمواد المكتوب�ة وأف�الم الفی�دیو وغیرھ�ا     واھتماماتھم، كما تتیح    
مواق���ع فی���سبوك والت���ویتر   : م���ن خ���الل التطبیق���ات العملی���ة ل���شبكة االنترن���ت مث���ل     

  )١. (والیوتیوب
وم��ن ھن��ا یمك��ن الق��ول أن نم��وذج التفاعلی��ة ف��ي االت��صال ال��شبكیین المرس��ل      

ن�واع التواص��ل حی�ث ألغ��ى   والم�ستقبل ق�د لع��ب دوًرا كبی�ًرا ف�ي ن��شأة ھ�ذا الن��وع م�ن أ      
الكثی��ر م��ن الف��وارق ب��ین أط��راف عملی��ة االت��صال ال��شبكي، وح��د م��ن ق��درة الق��ائم           

  .الجمھور المتلقي) أجندة(باالتصال على سبیل المثال على تحدید أولویات 
وی��شیر مفھ��وم التفاعلی��ة إل��ى الدرج��ة الت��ي ی��سیطر فیھ��ا المتلق��ي عل��ى عملی��ة  

مرسل، وھو ما جعل التفاعلیة تركز على قدرة المتلقي االتصال، ویتبادل األدوار مع ال
عل��ى االس��تجابة للرس��الة، وق��درة الوس��یلة عل��ى نق��ل اس��تجابة الحق��ة لعملی��ة تلق��ي         

  .الرسالة
وبالرغم من ارتباط مفھوم التفاعلیة باالتصال الشخصي المباشر إال أنھ یصلح 

 واالت�صال عب�ر   Cable TVلدراسة أنماط اتصالیة حدیثة مثل التلیفزی�ون التف�اعلي   
  )٢().اإلنترنت(شبكة المعلومات الدولیة 

                                           
التربیة ومشكالت المجتمع، أعضاء ھیئة التدریس بقسم أصول التربیة بكلیة التربیة، جامعة  ) (١

  .بدون سنة طبع . ١٥١: ١٥٠األزھر الشریف، ص
لكترونیة العربیة، دراسة تحلیلیة من الصحف العربیة  اإلمكانیات التقنیة في مواقع الصحف اال٢

رضا عبد الواحد أمین ، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر اإلعالم العربي / على االنترنت، د
 .٢٠٠٦ أغسطس ٥٨واالنترنت المنعقد في شرم الشیخ ـ  مصر، ص 
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ني إللكت الجتماعي  صل  لت سائل  ه   :  

یب��دو أن ب��دایات مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي االلكترون��ي ب��دأت ب��انطالق أول      
موق��ع مخ��صص لتب��ادل ال��صور وإض��افة األص��دقاء وھ��و موق��ع م��اي س��بیس، وك��ذلك   

م، والم���دونات الت���ي ظھ���رت ف���ي منت���صف  ٢٠٠٤إط���الق موق���ع لینك���د إن ف���ي ع���ام  
م ت��م إط��الق موق��ع یوتی��وب لتحمی��ل وتنزی��ل األف��الم       ٢٠٠٥الت��سعینات، وف��ي ع��ام   

الم��صورة، وك��ذلك إط��الق م��ارك زاك��ر بی��رغ موق��ع ف��یس ب��وك ف��ي جامع��ة ھارف��ارد،    
م ظھ�ور موق�ع ت�ویتر، وھك�ذا توال�ت وس�ائل التواص�ل االجتم�اعي                 ٢٠٠٦وشھد عام   

فس ومخاطر قانونیة وحقوقیة حتى وصلت ألعداد كبیرة، ویمكن االلكتروني وسط تنا
  :استعراضھا فیما یلي

  :لفي ب

یعد الفیس بوك األبرز من بین مواقع الشبكات االجتماعیة االفتراضیة، حیث ترجم 
لعدة لغات منھا العربیة، اإلنجلیزیة، الفرنسیة، األلمانیة، اإلسبانیة، ولغات عدیدة 

م، والفیس بوك عبارة عن شبكة ٢٠٠٤ إطالقھ في فبرایر أخرى، وكان تاریخ
اجتماعیة یمكن الدخول إلیھا مجاًنا، وتدیره شركة فیس بوك محدودة المسئولیة 
كملكیة خاصة لھا، فیمكن المستخدمین االنضمام إلى الشبكات التي تنظمھا المدینة أو 

رین والتفاعل معھم، جھة العمل أو المدرسة أو اإلقلیم، وذلك من أجل االتصال بآخ
كذلك یمكن للمستخدمین إضافة أصدقائھم وإرسال الرسائل إلیھم، وأیًضا تحدیث 

  )١.(ملفاتھم الشخصیة وتعریف األصدقاء بأنفسھم
ویمكن لمستخدمي الفیس بوك االنضمام إلى واحدة أو أكثر من ال�شبكات الت�ي            

  .بتأسیسھاتقوم كل من المدینة أو جھة العمل أو المدرسة أو اإلقلیم 
 فھذه الشبكات تمكن المستخدمین من التواصل مع أعضاء آخرین في ال�شبكة             

كما یمكن للمستخدمین أی�ضًا االت�صال بأص�دقائھم م�ع ال�سماح لھ�م بالوص�ول                 . نفسھا
  .إلى ملفاتھم الشخصیة

فالموقع یقدم خدمات�ھ للم�ستخدمین مجان�ًا، ویجن�ي أرباح�ھ م�ن اإلعالن�ات كم�ا              
نشاء ملف�ات شخ�صیة تت�ضمن بع�ض ال�صور وق�وائم االھتمام�ات        یمكن للمستخدمین إ 

الشخصیة، ویمكن تب�ادل الرس�ائل العام�ة أو الخاص�ة واالن�ضمام إل�ى مجموع�ات م�ن                  
وكوضع افتراضي، فإن عرض البیانات التفصیلیة للمل�ف الشخ�صي یك�ون            . األصدقاء

المح�دودة  مقتصرًا على المستخدمین من الشبكة نفسھا الواح�دة وبع�ض االس�تثناءات        
  .األخرى

الشریك الحصري للفیس بوك ف�ي تق�دیم خدم�ة      " مایكروسوفت"وتعتبر شركة   
إعالنات الشعار، ویقوم الفیس بوك بطرح اإلعالنات الت�ي تت�ضمنھا قائم�ة اإلعالن�ات               

                                           
التربیة، جامعة التربیة ومشكالت المجتمع، أعضاء ھیئة التدریس بقسم أصول التربیة بكلیة  ) (١

 .١٥٦، ١٥٥األزھر الشریف، ص
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، " كوم��سكور"ووفق��ًا لم��ا ذكرت��ھ ش��ركة  . فح��سب" مایكروس��وفت"الخاص��ة ب��شركة 
ویق على اإلنترنت، فإن الفیس بوك یقوم       إحدى الشركات المتخصصة في بحوث التس     

بتجمیع قدر من البیانات من خالل رواده ی�ضاھي م�ا یت�وفر م�ن بیان�ات ل�دى ش�ركتي                    
  )١(".یاھو"، ولكن أقل إلى حد ما من شركة "مایكروسوفت"و " جوجل"

  Twitterتویتر
یعد ت�ویتر أح�د أھ�م مواق�ع ال�شبكات االجتماعی�ة االفتراض�یة، وفی�ھ ی�تم تب�ادل                     

توضع )  حرًفا١٤٠(، والتي یجب أال تزید عنtweetسائل النصیة وتسمى تغریدةالر
في المل�ف الشخ�صي للم�شترك، وتك�ون ھ�ذه الرس�ائل مفتوح�ة للجمی�ع، إال إذا رغ�ب              
المشترك أن یحصرھا على أصدقائھ المقربین، ویختار المشترك أن یتتبع أشخاص أو 

لھم، وت�شبھ التغری�دات الرس�ائل       قائمة أشخاص لیتسنى لھم معرف�ة   أخب�ارھم وأح�وا           
القصیرة في نظام الجواالت، كما یمكن في بعض الدول تحویل ھذه الخدمة على ش�كل    
رسائل قصیرة عب�ر ج�وال الم�شترك إذا رغ�ب ف�ي ذل�ك نظی�ر رس�وم معین�ة، وت�سمى                        

  ) ٢. (SMS OF THE INTERNETتویتر أحیاًنا برسائل االنترنت القصیرة 
 YOUTUBEیوتیوب 

ھو موقع ویب معروف متخصص بم�شاركة الفی�دیو،         ) YouTube(یوتیوب  
  .یسمح للمستخدمین برفع ومشاھدة ومشاركة مقاطع الفیدیو بشكل مجاني

 بواسطة ثالث موظفین س�ابقین ف�ي ش�ركة    ٢٠٠٥ فبرایر سنة  ١٤تأسس في   
باي بال ھم تشاد ھیرلي وستیف تشین وج�ادو ك�ریم، ف�ي مدین�ة س�ان برون�ون س�ان                     

  .رنیا، الوالیات المتحدة األمریكیةماتیو، كالیفو
وی��ستخدم تقنی��ة األدوب��ي ف��الش لع��رض المق��اطع المتحرك��ة، محت��وى الموق��ع    
یتنوع بین مقاطع األفالم، والتلفزیون، والموس�یقى، الفی�دیو المن�تج م�ن قب�ل الھ�واة،                 

  .  موظف٦٧وھو حالیًا مزود بـ . وغیرھا
ملی�ار  ) ٦٥٫١(موقع مقابل ولقد أعلنت شركة جوجل الوصول التفاقیة شراء ال       
 م�ن ض�منھا الكتالنی�ة،       ٥٤دوالر أمریكي، وواجھة یوتیوب متاحة بلغات وصلت إلى         

  )٣(.والدنماركیة، والفنلندیة، والیونانیة، والنرویجیة، والسلوفینیة
ومع التوسع في مجال اإلعالم المرئي وانتقالھ لنسخة أكثر عصریة وتفاعلیة،  

ید غیر أن المعنى األساسي لھ ھو إمكانیة بث وم�شاھدة       التبس ھذا المفھوم على العد    
  .المواد التلفزیونیة عبر االنترنت، سواء كانت ھذه المواد مسجلة أو مباشرة

لیتضح ھذا المفھوم ب�صورة أكب�ر یج�ب معرف�ة آلی�ة الب�ث والت�ي تع�رف باس�م                     
) IP( وت�تم باس�تخدام بروتوك�ول اإلنترن�ت          IPTVالبث التلفزیوني عب�ر االنترن�ت أو        

عب��ر ش��بكات الكمبی��وتر ودون الحاج��ة إل��ى االس��تعانة باألقم��ار ال��صناعیة، والف��رق        

                                           
 .٢٥٧، ٢٥٦ اإلعالم االلكتروني األسس وآفاق المستقبل، مروى عصام صالح،  ص(١)
التربیة ومشكالت المجتمع، أعضاء ھیئة التدریس بقسم أصول التربیة بكلیة التربیة، جامعة  ) (٢

 .١٥٨األزھر الشریف، ص
  المرجع السابق ) (٣
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 ونظم التلفزیون التقلیدی�ة ھ�و اس�تخدام ش�بكات الكمبی�وتر             IPTVاألساسي بین نظام    
  )١(.بدل طرق البث التقلیدیة إلیصال المادة المرئیة للمشاھد

  whatsappواتس آب
تطبیق��ات المحادث��ة ح�ول الع��الم، من��ذ  یع�د تطبی��ق ال�واتس آب واح��د م��ن أش�ھر    

م وع���دد م���ستخدمیھ ی���زداد یوًم���ا بع���د ی���وم حت���ى بل���غ م���ا یزی���د  ٢٠٠٩إطالق���ھ ع���ام 
ولق�د ب�دأ   . ملیار م�ستخدم ح�ول الع�الم، وھ�و اآلن ممل�وك ل�شركة فی�سبوك           ) ١٫٥(عن

م، وتم إطالقھ رسمًیا للمستخدمین     ٢٠٠٩العمل على تطبیق واتس آب في أوائل عام         
 العام ذاتھ وكان التطبیق آنذاك موجود فقط بشكل حصري عل�ى موق�ع              في نوفمبر من  

ج�ان  "و" Brien acton ب�رین أكت�ون  "اآلب ستور الت�ابع آلب�ل، ك�ان ھ�ذا عل�ى ی�د      
وكالھما موظفان سابقان عمال طویًل�ا ل�دى ش�ركة ی�اھو قب�ل أن      " Jane com كوم

حالًیا في وادي ینفصال عنھا ویؤسسا تطبیق واتس آب الشھیر الذي تقع مقر شركتھ 
  . السلیكون بمدینة ماونتن فیو بكالیفورنیا

وبع�د النج�اح ال�ذي حقق�ھ التطبی�ق ت�م إص�دار ن�سخة أخ�رى م�ن التطبی�ق عل��ى            
، وت��والى دع��م ب��اقي أنظم��ة الت��شغیل لی��صبح اآلن Black Berryمن��صة بالكبی��ري

ز ف�ون،  أندروید، ویندو: التطبیق متوفًرا على جمیع أنظمة تشغیل الھواتف المحمولة      
 لغ�ة مختلف�ة بم�ا فیھ�ا اللغ�ة العربی�ة،             ٣٢سیمبیان، وغیرھا، وھو كذلك متوفر بنحو       

 ھو أقدم ھاتف محمول مدعوم رسمًیا م�ن  NOKIA N٩٥ ٩٥ویعد ھاتف نوكیا إن 
 )٢. (م٢٠٠٧تطبیق واتس آب، حیث یرجع تاریخ صدوره إلى مارس من عام 

نا   :لم

ة لم�شاركة الخ�واطر واألفك�ار م�ع الع�الم          یعتبر التدوین اإللكتروني طریقة سھل    
حی��ث یق��وم الم��دون بكتاب��ة أفك��اره و اھتمامات��ھ للع��الم الخ��ارجي باس��تخدام  . الخ��ارجي
  .االنترنت

                                           
 .٢٠١لكتروني األسس وآفاق المستقبل، مروى عصام صالح،  ص  اإلعالم اال(١)
التربیة ومشكالت المجتمع، أعضاء ھیئة التدریس بقسم أصول التربیة بكلیة التربیة، جامعة  ) (٢

  .١٦٠األزھر الشریف، ص
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نة لم ي    :تع

 web"الت�ي تترك�ب م�ن كلمت�ي     " blog"ھي تعریب كلمة ) Blog(مدونة 
log " م��ن اإلنجلیزی��ة كم��ا ت��ستخدم أحیان��ًا الكلم��ة الم��ستعارة   . بمعن��ى س��جل ال��شبكة

وی��ستخدمھا الم��ستخدمون الع��رب وینطقونھ��ا كم��ا ھ��ي باإلنجلیزی��ة، كم��ا یطل��ق عل��ى   
  .المداخلة الواحدة من ضمن المداخالت العدیدة التي تشكل المدونة اسم تدوینھ

ھذه اآللیة للنشر على الویب تعزل الم�ستخدم ع�ن التعقی�دات التقنی�ة المرتبط�ة        
 .، وتتیح لكل ش�خص أن ین�شر كتابت�ھ ب�سھولة بالغ�ة     عادة بھذا الوسیط، أي اإلنترنت    

)١(  

نا لم يا    :ه م

همها نا كثي  لم يا    : م

 حریة التعبیر حیث أنھ باستطاعة المدون كتابة كل ما یجوب بذھنھ من أفكار. 
         التنوع الذي تتیحھ المدونات حیث باستطاعة المدون وضع أفك�اره ب�صیغ

... ة والفی��دیو ومق�اطع ال�صوت ومق�اطع الف��الش   عدی�دة منھ�ا ال�نص وال�صور    
  .الخ

 كسر حاجز الجغرافیا حیث بات باستطاعة المدون الكتابة لكل العالم.  
  حی�ث ت�سمح الم�دونات بوض�ع خدم�ة ال�رد والتعلی�ق عل�ى الكتب�ات          : التفاعلی�ة

  .وھذا یعطي نوع من التفاعل بین الكاتب والقارئ

ل لمحم لهات  لب باستخ  ما    :خ

لت لمحم لهات  ي    :ع

تعریب من الموبایل (الھاتف المحمول أو النقال الخلوي أو الجوال أو المتحرك 
ھو أحد أشكال أدوات االتصال والذي یعتمد على االتصال الالسلكي عن           ) أو البورتابل 

  . طریق شبكة من أبراج البث الموزعة ضمن مساحة معینة
اس�تقبال وإرس�ال ووح�دة معالج�ة     أما عن خواص المحمول فیتك�ون م�ن دائ�رة       

مركزیة وفرعیة ورام�ة وف�الش لتخ�زین المعلوم�ات ویمك�ن كتاب�ة الرس�ائل الق�صیرة                 
  -:واالستمتاع بخواص المحمول وھي

 dct٤االت��صال ب��اآلخرین ورؤی��تھم ع��ن طری��ق الجی��ل الجدی��د م��ن األجھ��زة       
  .المزودة بكامیرات دقیقة

 لعالمیمكن إرسال الرسائل القصیرة ألي مكان في ا.  
 التسلیة باأللعاب وكذا ألعاب الجافا الحدیثة.  

                                           
  .٢٦٣ اإلعالم االلكتروني األسس وآفاق المستقبل، مروى عصام صالح،  ص (١)



 
 
 

- ١٨٣٣ -

          الت��صویر حی��ث أن أغل��ب األجھ��زة الخلوی��ة م��زودة بك��امیرا رقمی��ة ت��صور
  .بطریقتي الصور الفوتوغرافیة أو تصویر الفیدیو

  مث��ل (االس��تماع إل��ى ملف��ات ص��وتیة بامت��دادات مختلف��ةogg.wav.mp٣ (
یرھا من األلعاب المشتركة بین واالستماع إلى المذیاع ومسجل الصوتیات وغ

 .األجھزة وعبر خطوط الشبكة
             وفي األجھزة الحدیثة بات باإلمك�ان االس�تماع ألي إذاع�ة عالمی�ة أو م�شاھدة

  .أي قناة تلفزیونیة عالمیة أو حتى تصفح أي جرید وصحیفة عالمیة

ل لج لهات  لب عب  ما    :خ

ئيسة قسا    -:تشمل ثالثة 

 ھاتف الجوالالبث الحي على ال.  
  الرسائل اإلعالمیة القصیرة عبر خدمة الـSMS و الـ MMSوغیرھما ،.  
 ١ (.بث خدمات األخبار العاجلة( 

الجتماعي صل  لت قع    :سما م

من خالل التعریف بوسائل التواصل االجتماعي ومن خالل بیان أنواع ھذه الوسائل 
 :رازھا وفقا لما یليسالفة الذكر یمكننا استخالص سمات ھذه الوسائل وإب

 المرونة وانھیار فكرة الجماعة المرجعیة بمعناھا التقلیدي:-  
ف��المجتمع االفتراض��ي ال یتح��دد بالجغرافی��ات ب��ل االھتمام��ات الم��شتركة الت��ي      

  .تجمع معًا أشخاصا لم یعرف كل منھم اآلخر بالضرورة قبل االلتقاء الیكترونیًا
 التغلب على الجغرافیا والحدود:  
تلع�ب ح�دود الجغرافی�ا دورًا ف�ي ت�شكیل المجتمع�ات االفتراض�یة ، فھ�ي          لم تع�د    

مجتمعات ال تنام، یستطیع المرء أن یجد من یتواصل معھ في المجتمعات االفتراض�یة         
  .على مدارس الساعة

 العزلة:  
من سمات وتوابع العالم االفتراضي أنھا تنتھي إلى عزلة، على ما تعد ب�ھ م�ن            

ھذه المفارقة یلخصھا عن�وان كت�اب ل�شیري        . ل مع اآلخرین  انفتاح على العالم وتواص   
وحی�دون حی�ث یق�ول فی�ھ لم�اذا أص�بحنا ننتظ�ر م�ن               / نحن معا، لكنن�ا وحی�دان     "تیركل  

فقد أغن�ت الرس�ائل الن�صیة الق�صیرة،     . التكنولوجیا أكثر مما ینتظر بعضنا من بعض؟  
م�ن ھن�ا ل�م تع�د        . وما یكتبون ویتبادلون على الفی�سبوك وال�بالك بی�ري ع�ن الزی�ارات             

صورة األسرة التي تعیش في بیت واحد بینما ینھمك كل ف�رد م�ن أفرادھ�ا ف�ي عالم�ھ          
االفتراضي الخاص، لم تعد مجرد رسم كاریكاتیري، بل حقیقة مقلقة تحتاج مزیدا من         

  .االنتباه واالھتمام

                                           
  .ھاوما بعد٢٩٩ السابق،  ص ١
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  :حریة االختیار .١
م في مجملھا على ال تقوم المجتمعات االفتراضیة على الجبر أو االلتزام بل تقو

  .االختیار
 التحكم بالخصوصیة:  

في المجتمعات االفتراضیة وس�ائل تنظ�یم وتحك�م وقواع�د ل�ضمان الخ�صوصیة         
والسریة، قد یكون مفروضا من قب�ل الق�ائمین، وق�د یم�ارس األف�راد أنف�سھم ف�ي تل�ك               

  .المجتمعات الحجب أو التبلیغ عن المداخالت والمواد غیر الالئقة أو غیر المقبولة
 مساحة الحریة الكبیرة:-  

 بدای�ة م�ن التم�رد عل�ى الخج�ل      –أنھا فضاءات رحبة مفتوحة للتم�رد والث�ورة         
  .واالنطواء وانتھاء بالثورة على األنظمة السیاسیة

 الالمركزیة: 
تتسم المجتمعات االفتراضیة بدرجة عالیة من الالمركزیة وتنتھي بالتدریج إلى تفكیك 

 یقصر تفكیك الھویة على الھویة الوطنیة أو القومیة بل وال. مفھوم الھویة التقلیدیة
یتجاوزھا إلى الھویة الشخصیة، ألن من یرتادونھا في أحیان كثیرة بأسماء مستعارة 

  )١ (.ووجوه لیست وجوھھم، وبعضھم لھ أكثر من حساب
كان ھ�ذا ب�شكل م�وجز مبحث�ا أولی�ا استعرض�ت فی�ھ مفھ�وم االت�صال ف�ي اللغ�ة                     

  ة التعریف وتوضیحا للمفھومواالصطالح لضرور
: فإنھ�ا تتك�ون ف�ي أب�سط ص�ورھا م�ن             : أما من حیث مكون�ات عملی�ة االت�صال        
  المرسل، والمستقبل ، والرسالة، والوسیلة، 

كم��ا ل��م یط��ب توض��یح مھ��ام االت��صال ف��ي أي مجتم��ع وخاص��ة ف��ي مجتمعاتن��ا     
ث لإلع��الم المعاص��رة وتعری��ف مفھ��وم اإلع��الم االلكترون��ي  وال��ذي یمث��ل ال��نمط الح��دی 

وأی�ضا تطبیق�ات   ) الرقم�ي (المعاصر والذي ینبني على الدمج اإلعالم�ي والتكنول�وجي    
البری�د  (البرید االلكتروني والتي تمثل حالیا ف�ي المواق�ع االلكترونی�ة ب�رامج المحادث�ة             

  )االلكتروني  المجموعات البریدیة االلكترونیة
فق��د عرف��ت لھ��ا  وف��ي جان��ب آج��ر وفیم��ا یخ��ص وس��ائل التواص��ل االجتم��اعي     

الفیس ( باعتبارھا خدمات الكترونیة تم إنشاؤھا حدیثا، وأھم وسائلھا التي تتمثل في   
خ��دمات : وأھ��م ممی��زات الم��دونات ) ب��وك، ت��ویتر، یوتی��وب، وات��س آب، والم��دونات  

الب��ث باس��تخدام الھ��اتف المحم��ول وخواص��ھ وأھ��م االحتیاج��ات الت��ي تجع��ل األف��راد         
  مات مواقع التواصل االجتماعي ثم تحدثت عن س.یستخدمونھ 

وكان البد من طرح ھذه النقاط ولو بشكل موجز  في ھذا المبحث األولي نظرا             
  .یمثل انطالقة ھامة للمبحث التالي 

  

                                           
  .٢٨٤: ٢٨٢ اإلعالم االلكتروني األسس وآفاق المستقبل، مروى عصام صالح،  ص(١)
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 املبحث الثاني

  تاريخ وسائل التواصل

على الرغم من أن ھذا المبح�ث یع�د مطلب�ا أساس�یا     :بدایة أود أن أشیر إلى أنھ  
ال أنھ یجب عدم التعمق فیھ، نظرا ألن كل محور من محاور ھ�ذا       لموضوع الدراسة، إ  

المبحث یلزمھ دراسة مستقلة ب�ذاتھا إال أن ھن�اك بع�ض العناص�ر والنق�اط الت�ي یج�ب             
  . التعرض لھا ومالمستھا بحثیا نظرا ألھمیتھا الدراسیة وضرورتھا المعرفیة

اریخی��ة وھ��ذه العناص��ر وتل��ك النق��اط توض��ح ف��ي ش��كل متسل��سل المراح��ل الت      
  والھامة في وسائل االتصال والتواصل الحدیثة

فمنذ فجر التاریخ كان اإلنسان یسعي دوما إلي االتصال الفوري عبر المسافات 
البعیدة وكان ھناك عامالن یعوقان تحقیق ھذا الحلم باستمرار ھما السرعة والمسافة         

 وقد قاد ذلك إل�ي  إذ كان الناس یبذلون جھدا كبیرا في سبیل الحصول علي المعلومات    
اس���تخدام ال���دخان والن���ار ث���م اس���تخدام الحم���ام الزاج���ل م���روًرا بوس���ائل االت���صال          

  .الجماھیري
فوس��ائل االت��صال ھ��ي أوًل��ا وقب��ل ك��ل ش��يء آخ��ر وس��یلة، أداة تقنی��ة، وس��یط،    

وھ��ي تتقاس��م بن��سب متفاوت��ة، . ولكنھ��ا ف��ي الوق��ت نف��سھ م��شروعات، وأش��كال تعبی��ر
إلعالم، والدعایة، والترفیھ، والتربیة، واإلبداع، وغالب�ا    ا: مھمات أو نشاطات مختلفة   

  ١).(ما تتماھى مع أحد ھذه النشاطات، وھي تتخذ قیمتھا في حقل استخدامھا
وقد شھد النصف الثاني من ھذا القرن تطوًرا تكنولوجًیا ف�ي مج�االت االت�صال               

ال�ذي قام�ت    أدى على تغییرات جذریة ف�ي ال�نمط الحی�اتي لإلن�سان وأث�ر عل�ى الھیك�ل                   
علیھ مكونات�ھ االقت�صادیة وال�سیاسیة واالجتماعی�ة والنف�سیة واس�تقرت علی�ھ حیات�ھ                 
فترة طویلة من الزمن منذ بدایة الثورة الصناعیة وثورة االت�صاالت والمعلوم�ات ف�ي         

فبالرغم من الھزة العنیفة التي شھدھا المجتمع اإلنساني نتیج�ة   .. القرن التاسع عشر  
عقبھ��ا م��ن تط��ور مط��رد ف��ي التكنولوجی��ا االت��صالیة وال��صناعیة   لھ��ذه الث��ورات وم��ا أ

والھندسیة، فإن كیانھ لم یضطرب ویھتز بمثل ما اضطرب واھتز ف�ي الن�صف الث�اني               
ذلك أن التطورات التقنیة ال�سریعة دفع�ت اإلن�سان ألن یلھ�ث وراءھ�ا      .. من ھذا القرن  

ی��ة لیواك��ب ھ��ذا النم��و مح��اوال أن ی��ستوعب ك��ل خط��وة قب��ل االنتق��ال إل��ى الخط��وة التال
وھ�و ف�ي ھ�ذه الحال�ة یتھی�أ نف�سیا للتطل�ع للمرحل�ة التالی�ة المبنی�ة عل�ى م�ا                    .. السریع

وھو تسلسل منطقي ومقبول ولكنھ مرھ�ق وف�وق         .. أنجزه العالم في المراحل السابقة    
 .طاقة الكثیر من البشر

األقم�ار  ومن أھم المستحدثات التي أفرزتھا تكنولوجیا االتصال ھما تكنولوجی�ا      
الصناعیة، وتكنولوجی�ا الحاس�ب اآلل�ي وش�بكات المعلوم�ات، والت�ي ك�ان لھ�ا تأثیرھ�ا                   

                                           
الحدث ووسائل اإلعالم، خالد طحطح المجلة العربیة، ، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ) (١

  .٤٠، ٣٩ھـ، ص١٤٣٩
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البالغ على تقدم االتصال وحركة نقل المعلومات وبالتالي ك�ان ل�ھ ت�أثیره عل�ى وس�ائل         
  )١(.اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئیة

ا ملی��ارات وم�ع التق�دم الواس��ع ف�ي تقنیتن��ا تمكن�ا م�ن ت��صویر مج�رات یبع��د عن�       
ال��سنین ال��ضوئیة، والت��صرف بالجین��ات الت��ي ت��تحكم ف��ي الحی��اة، وتفح��ص الم��سار         

إنھم�ا  . الداخلي للذرة، لكن العقل والك�ون م�ازاال یفلت�ان من�ا، وم�ازاال یثی�ران دھ�شتنا                 
  .الجبھتان األكثر غموًضا وإثارة في العالم

– والمجتمع�ات    وتكمن مفاتیح التقدم اإلنساني، وھي نفسھا مفاتیح تقدم األمم        
 ف�ي ش�بكات االت�صال والتب�ادل وتن�سیق الجھ�د             -في التاریخ وف�ي الحاض�ر والم�ستقبل       

  .البشري
 وم��ا نقلت��ھ ال��شبكة عب��ر أرج��اء المعم��ورة، وم��ا یرج��ع إلی��ھ الف��ضل ف��ي تق��دم    
الحالة اإلنسانیة ورفاه اإلنسان واس�تقرار المجتمع�ات، ھ�و الح�ضارة، بمعن�ى التعقی�د                 

  )٢. (سیق الجھد البشريالمتزاید للمجتمع وتن
فل��و أردت تق��دیر عظم��ة الك��ون، فق��ط ج��ل بب��صرك ف��ي ال��سماء الت��ي ت��تألأل           
بملیارات النجوم ف�ي اللی�ل، من�ذ أن دھ�ش أس�الفنا ألول م�رة بروع�ة ال�سماء الملیئ�ة                      

  )٣(من أین أتى ھذا كلھ؟ وماذا یعني؟: بالنجوم، أثارت ھذه األسئلة الخالدة حیرتنا
ع��صرنا ال��راھن نم��وا مط��ردا حت��ى أص��بحت بالن��سبة  وش��ھدت المعلوم��ات ف��ي 

لإلنسان كالماء والھواء وأص�بحت المعلوم�ات معی�ار یق�اس ب�ھ ق�وة ال�دول بمعن�ى أن            
قوة الدولة بما تملكھ من معلومات كما وكیفا ومدى قدرة الدولة على س�یطرتھا عل�ى                 

  .ھذه  المعلومات وتوجیھھا الوجھة التي تریدھا
ومات التي أخذت اإلنسان إلى آفاق أرح�ب وأوس�ع          وأصبحنا نعیش عصر المعل   

  )٤(. وتجاوزت بھ حدود المكان وحتى حدود الزمان

                                           
  .١٥٣فتاح، صأمیرة عبد الفتاح محمد عبد ال/  تكنولوجیا االتصال واإلعالم االلكتروني، ا(١)
ولیام ھاردي &الشبكة اإلنسانیة، نظرة ملحقة على التاریخ العالمي، جون روبرت مكنیل) (٢

 الكویت، –مصطفى قاسم، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب : مكنیل، ترجمة
  .١٦، ص٢٠١٨مارس 

سعد الدین : تھ، میشیو كاكو، ترجمةمستقبل العقل، االجتھاد العلمي لفھم العقل وتطویره وتقوی) (٣
م، ٢٠١٧ الكویت، أبریل –خرفان، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

  .١٣ص
سلوى العدل ، /  دور اإلعالم في تنمیة األسرة العربیة في ظل شبكة االنترنت، إعداد اإلعالمیة(٤)

المنعقد في شرم الشیخ ــ مصر، ) ترنت اإلعالم العربي واالن(ورقة عمل مقدمة في مؤتمر 
  .١٩م ــ ص ٢٠٠٦أغسطس، 
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لصناعية ألقما  جيا  ل   :تكن

ت���أتي الف���رص العظیم���ة الت���ي تق���دمھا تكنولوجی���ات المعلوم���ات واالت���صاالت     
متالزم��ة م��ع م��سؤولیة فكری��ة ض��خمة م��ن أج��ل فھمھ��ا واالس��تفادة منھ��ا بالطریق��ة       

  )١ . (المالئمة
وق��د أدى اخت��راع األقم��ار ال��صناعیة إل��ى تحقی��ق التواص��ل اآلل��ي ب��ین أط��راف    
العالم المختلفة والمتباعدة، والتغلب على معوقات الزمان والمكان بحیث أصبح العالم           

  .قریة صغیرة تنتشر فیھا األخبار واألحداث في نفس لحظة وقوعھا
ئل�ة ف�ي إمكانی�ات ك�ل م�ن       وترتب على استخدام األقمار ال�صناعیة تط�ورات ھا   

الصحف والرادیو والتلیفزیون سواء كانت ھذه التطورات على مستوى الوسیلة فیھ�ا           
  )٢ (.أو الرسالة اإلعالمیة التي تبثھا أو على مستوى جمھوریھا المستھدف

  :تكنولوجیا الحاسب اآللي وشبكات المعلومات
و اس��تحداث إن م��ن أب��رز التط��ورات الت��ي ح��دثت ف��ي مج��ال الحاس��ب اآلل��ي ھ��   

 ، والت�ي ی�صنفھا المتخص�صون    Information Networksش�بكات المعلوم�ات   
  :ألنواع مختلفة من الشبكات ذات عالقة ببعضھا البعض، أھمھا

  شبكات الحواسیبComputers Networks.  
  شبكات االتصاالتCommunicationNetworks.  
  شبكات المعلوماتInformation Networks.  
 یة الشبكات االرتباطRelational Networks : والتي تربط األنواع

  .الثالثة السابقة من الشبكات
  الشبكات المھجنةHybrid Networks : وھي خلیط من مختلف األنواع

  .السابقة من الشبكات
والشك أن أبرز ھذه الشبكات تأثیرا ف�ي مج�ال اإلع�الم ف�ي الوق�ت ال�راھن ھ�ي           

ستینات بالوالیات المتحدة األمریكیة وھي     شبكة االنترنت، والتي تأسست في أواخر ال      
عب�ارة ع��ن ش��بكة ض��خمة م��ن ش��بكات الحاس�وب الممت��دة عب��ر الك��رة األرض��یة بكاف��ة   
دولھا، وتستطیع أي جھة في أي دولة في العالم ب�ث م�ا ت�شاء م�ن معلوم�ات مكتوب�ة         
أو منطوقة أو مصورة عن طریق ھ�ذه ال�شبكة، كم�ا ی�ستطیع أي حاس�ب آل�ي ف�ي أي                 

لع��الم االت��صال بال��شبكة مادام��ت مت��وفرة لدی��ھ األجھ��زة الالزم��ة إلج��راء      مك��ان م��ن ا 
 وت��وفر ش��بكة االنترن��ت لم��ستخدمیھا ). كجھ��از م��ودم وخ��ط ات��صال ھ��اتفي  (االت��صال 

  :العدید من الخدمات، أھمھا

                                           
الثورة الرابعة، كیف یعید الغالف المعلوماتي تشكیل الواقع اإلنساني، لوتشیانو فلوریدي،  ) (`١

  .١١لؤي عبد المجید السید، ص: ترجمة
فتاح، ورقة عمل أمیرة عبد الفتاح محمد عبد ال/  تكنولوجیا االتصال واإلعالم االلكتروني، ا(٢)

 .٢٠٠٧، مصر سبتمبر ١٥٣مقدمة في ملتقى اإلعالم االلكتروني المنعقد في القاھرة، ص
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 اإللكترون�ي    البرید E-Mail :           وھ�و عن�وان بری�دي یرس�ل ال�شخص أو
  .یتسلم من خاللھ رسائلھ البریدیة

 باس�������تخدام تقنیت�������ي ال�������ـ : لف�������ات ونق�������ل المعلوم�������اتتب�������ادل الم
DownloadingUploading.  

  الوی���ب(ال���شبكة العنكبوتی���ة العالمی���ة" (WoldWide Web 
(WEB) "            وھي التطبیق األكثر شعبیة عب�ر ش�بكة االنترن�ت، والت�ي

تمكن المستخدم من الحصول على المعلومات مكتوبة أو مسموعة أو 
  )١(. عناوین محددةمرئیة عبر صفحات الكترونیة ذات

فاإلنترنت تطرح رؤى جدیدة تقلب الكثیر من الثوابت المستقرة في وظائف اإلعالم 
وأطراف العملیة االتصالیة وتقدم آفاقا رحبة تفعل من أداء الرسالة اإلعالمیة وتجمع 
بین میزات االتصال المباشر واالتصال الجماھیري وتتحدي بھا النظریات االتصالیة 

 – الرسالة –المصدر ( والمفاھیم المألوفة لعملیة االتصال وأطرافھا التقلیدیة 
كما تبرز أشكاال جدیدة من التفاعل واالتصال) المستقبل   

)٢(.  واإلعالم   

ال نية_   اللكت التصال   :سائل 

تمث��ل وس��ائل االت��صال اإللكترونی��ة عب��ر االنترن��ت مث��ل المواق��ع اإللكترونی��ة         
واص�ل االجتم�اعي  أعل�ي مراح�ل ال�دمج ب�ین وس�ائل االت�صال                 والمنتدیات وشبكات الت  
  . التقلیدیة والجدیدة معا

كما أنھا تدمج بین خصائص االتصال المباشر وخصائص االتصال الجم�اھیري           
، فإذا نظرنا إلي ھذه الوسائل اإللكترونیة من جانب أط�راف العملی�ة االت�صالیة، فإنن�ا                

ص�حافھ  ( قارنة بعملیة االتصال غیر المباشرة      نجد ان األمر یتخذ وضعیة مغایرة بالم      
حی�ث یتن�وع أط�راف الم�شاركین كم�صادر، ویتب�ادل الق�ائم باالت�صال               ) إلخ  .. إذاعة  ، 

والجمھور أدوار المرسل والمستقبل معا ، كما تكاد تختف�ي مف�اھیم حراس�ة البواب�ة ،                  
وجمھ��ور وم��ن ث��م تق��دم االنترن��ت أش��كاال متنوع��ة م��ن عملی��ات االت��صال ب��ین منتج��ي  

-Eاالنترنت ومنھا االتصال من طرف واحد إلي طرف آخر كما في البرید اإللكتروني 
mail       واالت��صال م��ن مجموع��ة أط��راف إل��ي مجموع��ھ مث��ل Usenet  والن��شرات 

   .Listserversااللكترونیة 
واالتصال من طرف واحد إلي طرف واحد آخر أو م�ن ط�رف واح�د لفئ�ة قلیل�ة         

ال الذي یتركز حول موضوع أو ھدف أو لعب دور معین من األطراف من خالل االتص
   .Chat: مثل المنتدیات االلكترونیة وغرف النقاش 

                                           
أمیرة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، ورقة عمل /  تكنولوجیا االتصال واإلعالم االلكتروني، ا١

 .٢٠٠٧، مصر سبتمبر ١٥٦مقدمة في ملتقى اإلعالم االلكتروني المنعقد في القاھرة، ص
محمد یونس، الھیئة المصریة /  تجدید الخطاب اإلسالمي من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، د(٢)

  .١٦٥، ١٦٤م، ص٢٠١٧العامة للكتاب، مكتبة األسرة، 
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الفیس بوك وتویتر لتجعل كل ھذه : ثم جاءت شبكات التواصل االجتماعي مثل 
األش��كال ف��ي قن��اة واح��ده وتح��دث ث��وره ف��ي االس��تخدامات االجتماعی��ة واإلعالمی��ة          

  . لإلنترنت 
 االت��صال عب��ر االنترن��ت العدی��د م��ن المعلوم��ات م��ن خ��الل ع��دة   وت��وفر تقنی��ات

أدوات تت���ضمن ال���نص أو الم���تن وال���صوت وال���صورة والرس���وم وال���صور والفی���دیو   
والملف��ات الثنائی��ة حی��ث ی��تم اس��تخدام النظ��ام الم��سمي بالن��صوص الفائق��ة الت��ي ت��ربط  

لنظ�ام   وعندما یوفر ھ�ذا ا Hypertext)(المستخدم بروابط تتضمن نصوصا أخري      
  )١ .(Hypermediaالوسائط المتعددة یسمي 

وإثر تطور وسائل اإلعالم المختلفة وغزو شبكة االنترنت لحیاتنا أدى ذلك إلى     
م�ا  ] بنی�ة وأس�لوبًا وم�ضموناً     [تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة على العملیة اإلعالمی�ة         
  )٢ (.نتج عنھ تغیرات في نمط المشاھدة واالستماع والقراءة

 ذواتنا فعندما یراقبك مئات المالیین من الناس لكنك من دون شك            وحتى على 
ربم��ا تب��ذل ق��صارى جھ��دك لتب��ین لھ��م ب��شكل معق��ول م��ن أن��ت، أو م��ن ترغ��ب ف��ي أن  
تكون، وھذا من شأنھ أن یروي قصة مختلفة عنك، وعلى المدى الطویل سوف ی�ؤثر    

لتالي فإن تجرب�ة  بدوره على من أنت سواء كنت على  االنترنت أم غیر متصل بھا، با 
  )٣. (تشبھ بعض الشيء دفتر الحسابات الشخصیة) أون الیف(الحیاة المتصلة دائًما

إن السلطة التواصلیة لوسائط اإلعالم الجدیدة أبلغ من أي خطاب تواصلي آخر 
إذ تسربت الصور والرسائل اإلعالمیة بمختلف أشكالھا وأصنافھا ال�ي جمی�ع مفاص�ل              

حی�ث ی�نغمس األف�راد ف�ي عالق�ات      )) وغوتھ (( ء حیاتي إال الحیاة فلم یبق ھناك فضا   
  .تفاعلیھ مع اآلخرین 

إن األف��راد مرتبط��ون أش��د االرتب��اط بوس��ائط االت��صال وال نت��صور ف��ي الوق��ت     
الراھن منزال دون تلفاز وال فردا دون ھاتف نقال أو حساب او صفحھ شخصیھ عل�ي                

  ...اتساب و، تویتر ، صفحات التواصل االجتماعي كالفیسبوك 
لقد غوت الرسائل والصور والفیدیوھات حیوات الناس وغزتھا وأصبح الناس    
ال یقدرون علي العیش بمعزل عن التكنولوجیات الحدیثة التي تمكنھم م�ن تلق�ي آالف             
الصور والرسائل والمنشورات والتغری�دات وم�شاھدتھا م�ن م�صادرھا المتع�ددة عب�ر                

  .أدوات اإلعالم الجدید 
ذه الوس��ائط الجدی��دة انقالب��ا أی��ضا عل��ي الم��ستوي المف��اھیمي       لق��د أح��دثت ھ��  

لإلعالم إذ أوجدت ممارسات اتصالیھ جدیدة ل�م تك�ن موج�ودة م�ن قب�ل وأث�رت مع�اجم         

                                           
  .١٦٤، ١٦٣ السابق، ص(١)

سلوى العدل ، /  دور اإلعالم في تنمیة األسرة العربیة في ظل شبكة االنترنت، اعداد اإلعالمیة٢
المنعقد في شرم الشیخ ــ مصر، ) اإلعالم العربي واالنترنت (ة في مؤتمر ورقة عمل مقدم

  .٣م ــ ص ٢٠٠٦أغسطس، 
الثورة الرابعة، كیف یعید الغالف المعلوماتي تشكیل الواقع اإلنساني، لوتشیانو فلوریدي،  ) (`٣

  .٩٥لؤي عبد المجید السید، ص: ترجمة
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، الم��واطن ال��صحفي )) كاالفتراض��یة (( وق��وامیس عل��م اإلع��الم بم��صطلحات جدی��دة    
ف�ت بالفع�ل الح�دود      إذ اخت . الجمھور المتفاعل الن�شط     ، الصحیفة اإللكترونیة ، المدونة

الفاصلة بین المرسل والمستقبل وأصبح كل جمھور اإلنترنت منتجا للم�ادة اإلعالمی�ة             
)) ظاھرة الم�واطن ال�صحفي   (( المقدمة وھو ما أطلق علیھ خبراء علماء االتصال بـ    

  )١()). ظاھرة اإلعالم التشاركي (( أو 

صل الجتماعي إللكت: ثاني�ا لت سائل  ت   :نينشأ 

نظًرا للتحوالت والتطورات التي شھدھا العالم من�ذ ظھ�ور االنترن�ت ف�ي أواخ�ر        
الق��رن الع��شرین، أص��بحت تقنی��ات االت��صال وتكنولوجی��ا المعلوم��ات ت��شكل ف��ي وقتن��ا    
الحاض���ر نقل���ة نوعی����ة ف���ي بن����اء  شخ���صیة الف���رد بجمی����ع جوانبھ���ا االجتماعی����ة،       

كة االنترنت دوًرا أساسًیا في إعادة     وقد لعبت شب  . واالقتصادیة، والسیاسیة، والثقافیة  
وقد بدأت فكرة إنشاء .تشكیل ھذه المجتمعات، وإعادة بنائھا وعولمتھا بطریقة جدیدة

م، ع�ن ط�رق تموی�ل    ١٩٦٩شبكة معلومات من قب�ل إدارة ال�دفاع األمریكی�ة ف�ي ع�ام              
مشروع من أجل ربط اإلدارة مع متعھدي القوات المسلحة وعدد كبی�ر م�ن الجامع�ات              

ت���ي  تعم���ل عل���ى أبح���اث ممول���ة م���ن الق���وات الم���سلحة، وس���میت ھ���ذه ال���شبكة         ال
، وك���ان الھ���دف م���ن ھ���ذا الم���شروع تط���ویر تقنی���ة ات���صال أجھ���زة    )ARPA(باس���م

عن طریق إعادة " أربا"الكمبیوتر وصمودھا أمام أي ھجوم عسكري، وصممت شبكة
غیل ، وتعتمد ھ�ذه الطریق�ة عل�ى ت�ش    )Dynamic rerouting(التوجیھ الدینامیكي

الشبكة بشكل مستمر حتى في حالة انقطاع أحد الوصالت أو تعطلھ�ا ع�ن العم�ل، كم�ا         
  .تقوم الشبكة بتحویل الحركة إلى وصالت أخرى

عل�ى الق�وات الم�سلحة    "ارب�ا ن�ت  "ولكن فیما بعد لم یعد یقتصر استخدام شبكة      
 ب�دأت   فحسب، فقد استخدمت من قبل الجامعات األمریكیة بكثافة كبی�رة، إل�ى ح�د أنھ�ا               

تعاني من ازدحام یفوق طاقتھا، وأص�بح م�ن ال�ضروري إن�شاء ش�بكة جدی�دة، والت�ي                    
م�ن أج�ل خدم�ة    ) mil netمیل ن�ت  "م، وسمیت باسم ١٩٨٣ظھرت بالفعل في عام 

تت��ولى أم��ر االت��صاالت غی��ر   " أرب��ا ن��ت " المواق��ع الع��سكریة فق��ط، وأص��بحت ش��كبة   
" برن��امج اس��مھ برتوك��ولم��ن خ��الل " م��ل ن��ت"الع��سكریة، م��ع بقائھ��ا موص��ولة م��ع 

ال��ذي أص��بح فیم��ا بع��د المعی��ار األساس��ي ف��ي ال��شبكات، ویع��د نظ��ام الت��شغیل " انترن�ت 
ال���ذي اش���تمل عل���ى البرمجی���ات الالزم���ة لالت���صال م���ع ال���شبكة،  " unixی���ونیكس "

وانت��شار اس��تخدامھ ف��ي أجھ��زة الم��ستفیدین أص��بحت ال��شبكة م��رة أخ��رى تع��اني م��ن   
م إل�ى مؤس�سة   ١٩٨٤ف�ي ع�ام   " أرب�ا ن�ت  " وی�ل ش�بكة  الحمل الزائد، مما أدى إلى تح     

  )٢.(العلوم الوطنیة األمریكیة

                                           
لرشید في تربیة وتنشئة األطفال من حتمیة المواجھة ثورة اإلعالم الجدید ورھانات االستخدام ا( ١)

  .١٥٨، ١٥٧، ص٩٣سامیة عواج ، مجلة الكلمة،ع/ إلى حتمیة المالئمة، د
التربیة ومشكالت المجتمع، أعضاء ھیئة التدریس بقسم أصول التربیة بكلیة التربیة، جامعة  ) (٢

  . وما بعدھا١٥١األزھر الشریف ، ص
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الجتماعية لشبكا  ه  ية   :ب

ویرجع ظھور مفھوم الشبكات االجتماعیة إلى عالم االجتم�اع ج�ون ب�ارنز ف�ي              
م، حیث كانت الشبكات االجتماعیة بشكلھا التقلیدي تتمثل في أنھا ن�وادي            ١٩٥٤عام  

المیة التي كانت تستخدم في ربط العالقات بین األفراد من مختل�ف ال�دول            المراسلة الع 
باس��تخدام الرس��ائل االعتیادی��ة، وس��اھم ظھ��ور ش��بكة االنترن��ت ف��ي  انت��شار ظ��اھرة      
التواصل االجتم�اعي، وتط�ویر الممارس�ات المرتبط�ة  ب�شبكاتھا، الت�ي ت�سمى وس�ائل                  

طبیقات التي تركز على بن�اء ش�بكات   اإلعالم االجتماعیة عبر االنترنت المبنیة على الت 
اجتماعی���ة أو عالق���ات اجتماعی���ة ب���ین األف���راد م���ن ذوي االھتمام���ات الم���شتركة، أو   
األنشطة المشتركة، وتعتمد مواقع اإلعالم االجتماعیة أو شبكات التواصل االجتم�اعي      
الرقمی��ة أساس��ا عل��ى التمثی��ل الشخ��صي، بحی��ث یك��ون لك��ل م��ستخدم مل��ف شخ��صي،    

 متع�ددة أخ�رى ت�سمح للم�ستخدمین بتب�ادل الق�یم واألفك�ار والن�شاطات         وك�ذلك خ�دمات  
  . واألحداث واالھتمامات في إطار شبكاتھم الشخصیة

 tnsfneم أن�شأت مؤس�سة العل�وم العالمی�ة ش�بكتھا األس�رع           ١٩٨٦وفي ع�ام    
م��ع ظھ��ور بروتوك��ول نق��ل األخب��ار ال��شبكیة، وأص��بح ظھ��ور أندی��ة النق��اش التف��اعلي  

م ات��صل ب��شبكة االنترن��ت س��تة مالی��ین جھ��از ١٩٩٥مكًن��ا، وف��ي ع��ام المباش��ر أم��ًرا م
خادم وخمسین ألف شبكة، وأطلقت إحدى شركات الكمبیوتر برنامج البحث في لشبكة 

كلمات متداولة عب�ر الع�الم، ك�ذلك الح�ال ف�ي            " ویب"العالمیة، حتى أصبحت انترنت و    
ابتداًءا من التصمیم من الموضوعات الساخنة،   " انترنت"الشرق األوسط فقد أصبحت   

یق��دمون " انترن��ت"األول لل��شبكة وحت��ى الی��وم، أص��بح ھن��اك ع��دد م��ن م��زودي خدم��ة
  .خدماتھم

وقد شكلت ثورة المعلومات واالتصاالت، واإلع�الم المتع�دد الوس�ائط أح�د أب�رز        
  ١).(عملیات التحول التاریخي في المعرفة والقوة والثروة في تاریخنا المعاصر

للتواصل االجتماعي في الوالیات المتح�دة األمریكی�ة عل�ى          وقد ظھر أول موقع     
م، ت�����اله ١٩٩٤ف�����یم ) جیوس�����تیز(ش�����بكة اإلنترن�����ت، ف�����ي ش�����كل تجمع�����ات، ھ�����و   

 تربی����ود(بع����د ذل���ك بع���ام، ث����م ت���اله موق���ع     ) theglbe.comذاجل���وب (موق���ع 
tripod.com (            في العام نفسھ، حیث ركزت ھذه التجمع�ات عل�ى رب�ط لق�اءات ب�ین

بالتفاع�ل م�ن خ�الل غ�رف الدردش�ة، وتب�ادل المعلوم�ات واألفك�ار               األفراد للسماح لھم    
الشخصیة حول موضوعات مختلفة، باستخدام وسائل شخصیة للنشر عبر الصفحات، 
وھو األساس الذي قامت علیھ المدونات، في حین قامت بعض التجمعات بربط األفراد 

ك��������الس (م��������ن خ��������الل عن��������اوین بری��������دھم اإللكترون��������ي،  وأھمھ��������ا موق��������ع      
م، والذي یھتم بربط االتصال بین زمالء ١٩٩٥عام ) classmates.comمیتسي

م نم��اذج مختلف��ة م��ن ش��بكات التواص��ل   ١٩٩٩الدراس��ة ال��سابقین، كم��ا ظھ��رت ع��ام   

                                           
نمط جدید وتحدیات مختلفة، عادل عبد :  القوة في العالقات الدولیةاإلرھاب اإللیكتروني،) (١

  .٩الصادق، ص
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االجتم���اعي تق����وم أساًس���ا عل����ى الثق���ة وال����صداقة، حی���ث ش����ملت التح���دیثات م����نح      
  . المستخدمین سلطة االتصال والتحكم في المضمون

م، بلغ���ت ش���عبیة ش���بكات التواص���ل   ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ وخ���الل الفت���رة م���ا ب���ین  
االجتم��اعي الرقمی��ة عب��ر الع��الم ذروتھ��ا م��ن خ��الل ظھ��ور ثالث��ة مواق��ع اجتماعی��ة          

م، وموق��ع م��اي  ٢٠٠٣ ع��ام friendsterتواص��لیة، فك��ان أولھ��ا موق��ع فریندس��تر   
، وبھ�ذا ب�دأ االنت�شار    ٢٠٠٥ ع�ام  bebo، ث�م ت�اله موق�ع بیب�و     My spaceسبیس

تواصل االجتم�اعي م�ستفیدة م�ن االس�تراتیجیة التجاری�ة لالنترن�ت،             الواسع لشبكات ال  
 أول المب�ادرین باس�تغالل مواق�ع ال�شبكات االجتماعی�ة      yahooحیث كان موقع یاھو    

م، كم�ا  ٢٠٠٥ في مارس yahoo٣٦٠في استراتیجیھ التجاریة بإطالق موقع یاھو       
  م��ن قب��ل مجموع��ة روب��رت ف��ي ع��ام  my space ت��م ش��راء موق��ع م��اي س��بیس 

م، وبعدھا عرف الویب ظھور الكثیر من المواقع االجتماعیة ق�در ع�ددھا ع�ام               ٢٠٠٥
  .  موقع٢٠٠ بـ ٢٠٠٩

ولق��د س��اعد المجتم��ع االفتراض��ي ف��ي ش��بكات التواص��ل االجتم��اعي، عل��ى نم��و 
ال��شبكات االجتماعی��ة، حی��ث ی��شكل الف��ضاء المعلوم��اتي الحی��ز واإلط��ار ال��ذي ت��تم ف��ي  

االجتماعی��ة، فھ��و ف��ضاء جدی��د تقطن��ھ الجماع��ات،     س��یاقاتھ تجمی��ع خی��وط ال��شبكات   
وتمارس فی�ھ ال�صفقات، كم�ا تق�ام فی�ھ المؤس�سات، والمت�احف، والمع�ارض، ومناف�ذ                   
البیع، ف�ضًلا ع�ن نق�ل المعلوم�ات م�ن خالل�ھ ب�سرعة فائق�ة، كم�ا أن�ھ ل�یس ل�ھ س�لطة                           

  . مركزیة تحكمھ أو جھة رقابیة تراجعھ، بل مجرد لجان ومجموعات غیر حكومیة
ستخدم ش��بكة االنترن��ت ف��ي مج��االت عدی��دة، نظ��ًرا لم��ا تقدم��ھ م��ن خ��دمات     وت��

معلوماتیة وخدمة البرید االلكتروني، باإلضافة إلى أنھا توفر النفقات المالیة، مقارن�ة      
  )١.(بأنظمة البرید العادي

واجتھادا في رصد المراحل التاریخیة لوسائل االت�صال و التواص�ل االجتم�اعي          
سیاق ج�اء ھ�ذا المبح�ث ال�ذي أمك�ن م�ن خالل�ھ اإلش�ارة إل�ى أھ�م                   الحدیثة وفي ھ�ذا ال�     

  :الجوانب التاریخیة لھذه الوسائل والتي تتمثل فیما یلي 
سعى اإلنسان دوما وبطبعھ المتم�دن إل�ى االت�صال والتواص�ل م�ع غی�ره عب�ر                   .١

 وسائل اختلفت من وقت آلخر
ف�ي مج�ال   شھد النصف الث�اني م�ن الق�رن الع�شرین تط�ورا  تكنولوجی�ا ھ�ائال            .٢

االت��صال مم��ا أح��دث تغی��رات كثی��رة وواض��حةفي جوان��ب الحی��اة االن��سانیة         
 بأسرھا وبكل أشكالھا

ال شك أن أبرز محط�ات التط�ور التكنول�وجي ف�ي مج�ال التواص�ل ھ�و األقم�ار            .٣
 الصناعیة والكمبیوتر وشبكة اإلنترنت

                                           
التربیة ومشكالت المجتمع، أعضاء ھیئة التدریس بقسم أصول التربیة بكلیة التربیة، جامعة  ) (١

  . وما بعدھا١٥١القاھرة، ص



 
 
 

- ١٨٤٣ -

ن�ت  مثل الدمج ب�ین وس�ائل اإلع�الم، والتواص�ل الحدیث�ة، والكمبی�وتر، واإلنتر              .٤
 أعلى مراحل الدمج بین الوسائل التعلیمیة الحدیثة

بنی�ة ، وأس�لوبا   ( أحدثت ھذه الوسائل أثرا مباشرا وعلى كافة جوانب حیاتن�ا      .٥
 :وھذا ما سأناقشھ في المبحث التالي) ، ومحتوا
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 املبحث الثالث

  اآلثار الدينية لوسائل اإلعالم والتواصل احلديثة

ث��ار العام��ة لوس��ائل اإلع��الم والتواص��ل الحدیث��ة نج��د أنھ��ا   عن��دما ننظ��ر إل��ى اآل
متع��ددة وكثی��رة ومناق��شة أي م��ن ھ��ذه اآلث��ار عل��ى نح��و منف��صل یحت��اج إل��ى دراس��ة    
منف��صلة عل��ى األخ��رى لك��ي ن��ستطیع إلم��ام جمی��ع آلیات��ھ وعناوین��ھ، ونظ��ًرا لھ��ذا فق��د  

  .اقتصرت ھذه الدراسة على توضیح اآلثار الدینیة والفكریة
احصة عل�ى ن�شأة الخط�اب اإلس�المي عل�ي وس�ائل اإلع�الم والتواص�ل                 ونظرة ف 

 م ع�ن طری�ق     ١٩٩٣ تحیلنا إلى مطلع التسعینات وظھر ذلك بشكل جلي ع�ام            الحدیثة
جمعی��ات الطلب��ة الم��سلمین ف��ي أمریك��ا بغ��رض االط��الع عل��ي ال��شبھات المث��ارة ض��د     

جی�دة لتأم�ل س�لوك     اإلسالم والرد علیھا ومع ازدیاد المواقع وتنوعھا توافرت فرص�ة           
اإلس��المیین ح��ول التقنی��ة ب��شكل ع��ام وم��ع اإلنترن��ت بوج��ھ خ��اص وقی��اس ال��وعي          

  .واالستجابة مفید لفھم وتفسیر األداء والداللة 
 م�ن الدھ�شة واللج�وء للمقارب�ات الغیبی�ة           لإلنترن�ت وتدرج اس�تخدام الم�سلمین      

سفة إلي اإلعجاب كأداة تفسیریة في البدایة لمواجھة مد تكنولوجي كاسح مجھول الفل
بالتأص�یل الن�صي    (والحذر ث�م التطوی�ع والتوظی�ف وك�ل ھ�ذه االس�تجابات كان�ت ن�صیة                

  )١(.بمستویات متعددة وعاكسة لدرجات الوعي بھذه التقنیة الجدیدة ) قرآنا وسنة 
 ظھ�ور اإلنترن�ت اتجھ�ت العدی�د م�ن التی�ارات اإلس�المیة            من�ذ ویمكن القول ان�ھ     

تفادة م��ن انت��شارھا ف��ي ك��ل مك��ان ف��ي الع��الم األم��ر ال��ذي المختلف��ة الس��تخدامھا واالس��
ساعدھا علي نشر أفكارھا وتوضیح رؤاھا وتدعیم حضور اإلسالم بصفھ عامة األمر        

 – Cyber" إس�الم اإلنترن�ت   " ال�ذي أدي ب�البعض إل�ي توص�یف ھ�ذه الظ�اھرة ب�ـ        
Islam اإلسالم اإللكتروني "  أو "Electronic Islam.   

 م زاد االھتمام بالمواقع اإلسالمیة علي ٢٠٠١ من سبتمبر ومنذ الحادي عشر
اإلنترن��ت وب��شكل خ��اص م��ن قب��ل الغ��رب س��واء ف��ي إط��ار الدراس��ات الموجھ��ة لفھ��م     
اإلرھاب أو تلك المتعلقة بعملیات االتصال ولم یعكس ھذا االھتمام في مجملھ اھتمام�ا       

اس إلي مراقبة المواقع أكادیمیا واسع المدى بقدر ما عكس اھتماما أمنیا یھدف باألس
  )٢(.والتعرف علي اتجاھاتھا والتنبؤ بردود أفعالھا 

وعل��ى ال��صعید اإلعالم��ي واألك��ادیمي ال��صرف، ش��ھدنا أن اإلس��الم وعالقت��ھ        
بالدیمقراطیة وحق�وق اإلن�سان أص�بح موض�وًعا دائم�ا ف�ي وس�ائل اإلع�الم والتواص�ل             

ب یث��ار م��ن قب��ل ت��اریخ   حی��ث ك��ان ال��صدام الح��ضاري ب��ین اإلس��الم والغ��ر    (الحدیث��ة 

                                           
 موقع طریق الخطاب اإلسالمي االلكتروني مالمح وخصائص مقال على الشبكة العنكبوتیة(١)

investigate://http-عبد اهللا الطحاوي  / الخالص بقلم 
٤٨٠٦=t?php.showthread/las٥al/com.islam تاریخ النشر سبتمبر 
٢٠١٣  

  .١٧١، ١٧٠ محمد یونس، ص/ تجدید الخطاب اإلسالمي من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، د(٢)
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والجدید الیوم في إث�ارة ال�صراع ب�ین         . االعتداءات، ولكنھ اآلن أصبح یثار بعنف أكثر      
اإلسالم والغرب ھو دعم الحكومات الغربیة وبالذات أمریكا للحمالت المعادیة لإلس�الم      
ف�ي اإلع��الم الغرب�ي، وظھ��ر تی�ار غرب��ي ق�وي یتبن��ى ف�رض م��ا یطل�ق علی��ھ اإلص��الح       

كر اإلسالمي لمحاربة االتجاھ�ات المتطرف�ة ف�ي الفك�ر اإلس�المي كم�ا أش�ار                 الشامل للف 
إلى ذلك عبد العلیم األبیض الخبیر في اإلعالم األمریكي، وال�ذي أض�اف بالمناس�بة أن      
ھدف أمریكا من الحملة العالمیة لیس ھو محاربة اإلرھ�اب باألس�اس ب�ل تغیی�ر الفك�ر       

 بال��ضغوط ال��سیاسیة أو الع���سكریة أو   اإلس��المي لیتواف��ق م��ع ح��ضارة العولم��ة إم��ا      
االقتصادیة، وق�د ش�ھدنا العدی�د م�ن إف�رازات ھ�ذه ال�ضغوط منھ�ا ال�ضغط عل�ى ال�دول                       
العربیة واإلسالمیة من أجل أن تتح�ول لق�اءات الح�وار م�ع الغ�رب نح�و ح�وار داخل�ي            

  )١ (.)بین المسلمین كعملیة مراجعة الفكر اإلسالمي
 : موضوعات الصحف اإللكترونیةالموضوعات الدینیة وترتیبھا بین

بینت بعض الدراسات أن أكثر الموضوعات الت�ي توظ�ف ال�صحف اإللكترونی�ة              
العربیة المالتي میدیا مصاحبة لھا ھي الموض�وعات الریاض�یة، حی�ث ت�ضیف جری�دة                
األھ��رام ملف��ات فی��دیو تحت��وى عل��ى األھ��داف الم��سجلة ف��ي المباری��ات، كم��ا أن موق��ع   

ن وص��التھ ملف��ا ص��وتیًا لمتابع��ة أھ��م األخب��ار الریاض��یة ی��تم  إس��الم أون الی��ن ی��ضم ب��ی
  .تحدیثھ یومیًا، ومدتھ ثالثون دقیقة

كما أشارت النتائج إلى أن الموضوعات الدینیة جاءت ف�ي المرتب�ة الثانی�ة م�ن        
حیث ن�سبة اس�تخدام الوس�ائط المتع�ددة، وتكث�ف وج�ود ذل�ك ف�ي المواق�ع االلكترونی�ة             

ألھم الخطب الدینیة، وبعض الملفات الفیلمیة التي تظھ�ر         ذات الصبغة الدینیة كعرض     
عجائب قدرة اهللا ع�ز وج�ل، ث�م الموض�وعات ال�سیاسیة، الت�ي اس�تخدمت بھ�ا لقط�ات                     
الفیدیو والملفات الصوتیة والصور المتحركة، وتستخدم مصاحبة لألخبار التي تك�ون            

ع�ن ش�ریط ص�وتي    الصورة أو الصوت مكونًا ھامًا وأساسیًا من مكوناتھ�ا، مث�ل خب�ر        
جدید البن الدن ینعي فیھ موت الزرقاوي، ویتوعد الوالیات المتحدة بھجمات جدی�دة،             
والشك أن إضافة ھذه الوسائط یعطي المستخدم إشباعا إعالمی�ا خاص�ا ق�د یغنی�ھ ع�ن               
البحث عن تفاصیلھ في القنوات التلیفزیونی�ة أو الوس�ائل اإلعالمی�ة األخ�رى، ب�ل إن�ھ                  

ن، وفي ھذه النوعیة بالذات من األخبار تقوم القنوات التلیفزیونیة         في كثیر من األحیا   
  .ووكاالت األنباء بنقل ھذه األخبار عن الموقع االلكتروني

وجاءت كل من الموضوعات االقت�صادیة والترفیھی�ة ف�ي المرتب�ة األخی�رة م�ن                
  )٢ (.حیث نسبة استخدام الوسائط المتعددة في مواقع الصحف االلكترونیة

                                           
الدكتور عبد العلیم األبیض على موقع إسالم ویب / مقال على الشبكة العنكبوتیة بقلم ) (`١

http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=
&id=٨٩٠٠ 

ف العربیة  اإلمكانیات التقنیة في مواقع الصحف االلكترونیة العربیة، دراسة تحلیلیة من الصح(٢)
رضا عبد الواحد أمین، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر اإلعالم العربي / على االنترنت، د

  .٧٥، ص٢٠٠٦واالنترنت المنعقد في شرم الشیخ، مصر، أغسطس
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من الصحف اإللكترونیة العربی�ة ال ت�شیر   % ٧٥عض الدراسات إلى أن   تشیر ب 
إلى أنھا قامت بتحدیث الم�ادة اإلعالمی�ة أو الخبری�ة بھ�ا، ب�الرغم م�ن أھمیت�ھ، وأنھ�ا                     
تكتفي بالتحدیث الیومي للصحیفة اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت ب�شكل كل�ي، وج�اء        

عل��ق بتق��دیم الخ��دمات اإلعالمی��ة    موق��ع إس��الم أون الی��ن ف��ي مرتب��ة قیاس��یة فیم��ا یت     
المباشرة على اإلنترنت، سواء فیما تتعلق باإلشارة إلى وق�ت تح�دیث وإض�افة الم�ادة            
المقدم��ة، أو فیم��ا یتعل��ق بالتح��دیث أكث��ر م��ن ث��الث م��رات ف��ي الی��وم بالن��سبة للق��ضایا  
اإلخباریة التي تتصدر الموقع اإللكتروني، أو في ال�صفحة التمھیدی�ة، وھ�ي ال�صفحة               

ألول��ى الت��ي تظھ��ر للم��ستخدم عن��دما ی��صل لموق��ع اإلص��دار الف��وري لل��صحیفة عل��ى    ا
اإلنترن��ت، وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن رك��ن األخب��ار ی��تم تحدیث��ھ ب��شكل كل��ي عل��ى م��دار     

  )١(الیوم

يثة لح صل  لت إلعال  سائل  يني  ل ا   لخ

الدیني م�ن   الواجب علینا ھنا ھو اإلجابة على ھذا التساؤل ھل استفاد الخطاب            
اإلمكانی��ات الكبی��رة الت��ي تتیحھ��ا ال��شبكات االجتماعی��ة الجدی��دة عب��ر اإلنترن��ت والت��ي    

  تحولت إلي سلطة جدیدة ؟
قبل اإلجابة یحتاج السؤال إل�ي تف�صیل ، ذل�ك أن ش�بكات التواص�ل االجتم�اعي                
الجدیدة أصبحت الیوم تمثل سلطة خامسة تكمل السلطة الرابعة التي تمثلھا ال�صحافة         

س��ائل اإلع��الم األخ��رى ، ف��إذا كان��ت وس��ائل اإلع��الم التقلیدی��ة كال��صحافة والرادی��و   وو
والتلیفزی�ون تمث��ل ال��سلطة الرابع�ة وھ��ي س��لطة ال�شعب الرقابی��ة عل��ي أداء ال��سلطات    
الثالث��ة األخ��رى الت��شریعیة والق��ضائیة والتنفیذی��ة ف��إن ش��بكات التواص��ل االجتم��اعي     

أص��بحت الی��وم تمث��ل س��لطة الم��واطن    ) ب الف��یس ب��وك وت��ویتر والیوتی��و  ( الجدی��دة 
وس��ائل  ( الرقابی��ة عل��ي أداء ال��سلطات األربع��ة األخ��رى وبخاص��ة ال��سلطة الرابع��ة        

  )٢().اإلعالم
وأض��حت ش��بكات التواص��ل االجتم��اعي تمث��ل ص��حافة الجم��اھیر الحقیقی��ة ف��ي     
مواجھ���ة ص���حافة النخ���ب أو الق���وي الم���سیطرة س���واء كان���ت سیاس���یھ أو اقت���صادیة  

ل سلطة المواطن الفرد في مواجھة سلطة الشعب التي تمثلھا ال�صحافة            وأصبحت تمث 
  . التقلیدیة 

ھذه السلطة الخامسة ال تحتاج إلي رأس مال وال تحالفات م�ع أص�حاب الق�وي                
كما ھو الحال في وسائل اإلعالم التقلیدیة كل المطلوب للفرد العادي لكي یك�ون واح�د             

النترن�ت س�واء عب�ر حاس�ب آل�ي أو حت�ى       من حائزي ھذه ال�سلطة أن یك�ون مت�صال با         
ھاتف محمول وھو أمر أصبح متاحا لدي غالبیة الناس وبذلك یمكنھ أن ینشئ صفحة 
علي الفیسبوك تمثل ص�حیفة جدی�دة ھ�و مالكھ�ا ورئ�یس تحریرھ�ا وواض�ح سیاس�تھا               

                                           
  .٧٦ السابق، ص (١)
محمد یونس، الھیئة المصریة /  تجدید الخطاب اإلسالمي من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، د(٢)

  .٢٠٠م، ص٢٠١٧ مكتبة األسرة، العامة للكتاب،
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التحریری��ة وتوجھاتھ��ا الفكری��ة او ال��سیاسیة یكت��ب فیھ��ا م��ا ی��شاء م��ن أخب��ار وآراء     
ما یحلو لھ م�ن ص�ور ومق�اطع فی�دیو كم�ا یمكن�ھ ان ینتق�ي م�ا ی�شاء م�ن            ویضع فیھا   

اخبار وصور وتعلیقات ومشاھدة فیدیو متاحة علي االنترنت لیتبناھا أو یعارضھا كما 
یستطیع بسھولة أن یشارك صفحتھ م�ع آخ�رین وی�دعو اآلخ�رین إلیھ�ا ف�ضال ع�ن أن             

 م��ؤھالت معین��ة كم��ا ھ��و ام��تالك ھ��ذه ال��صفحة الجدی��دة ال تتطل��ب مھ��ارات خاص��ة أو 
  .الحال في وسائل اإلعالم التقلیدیة

ل ؟ إلسالمي م كل  ا  لخ   ي 

باخت��صار إن الخط��اب ال��دیني ف��ي وس��ائل اإلع��الم عموًم��ا یغل��ب علی��ھ غی��اب       
الت��صور الكل��ي لإلس��الم فھ��و ی��ذكر ش��یًئا ع��ن ال��صوم ونتًف��ا ع��ن الح��ج وقل��یًال ع��ن          

مفتًتا ومفكًك�ا، كم�ا یق�دم اإلس�الم ح�سب المواس�م       أي أنھ یقدم اإلسالم     . الخ... الحیض
كل موسم بما یقابلھ في الشرع كما یغلب الحدیث عن الشعائر واألشكال وما من . فقط

وبھذا فإن الخطاب الدیني الحالي یح�صر اإلس�الم ف�ي أم�ور ض�یقة               . نفوذ إلى الجوھر  
ة المتلق�ي حت�ى   ویعتمد على تلقین المتلقي للرسالة، وال یجھد نف�سھ ف�ي تك�وین عقلی�              

  )١ (.یستطیع أن یفكر ویبحث لوحده وبمعزل عن اإلعالم
 إن م��ا نالحظ��ھ ھ��و ال��ضعف ال��شدید ف��ي اس��تخدام ھ��ذه ال��شبكات االجتماعی��ة     
الجدیدة من جانب الخطاب اإلس�المي فق�د اقت�صر األم�ر ف�ي أغل�ب األح�وال عل�ي قی�ام                    

 فیھ��ا محت��وي بع�ض المؤس��سات الدینی�ة بإن��شاء ص�فحات لھ��ا عل��ي الف�یس ب��وك تب�ث     
مشابھا لذلك الموجود أص�ال عل�ي المواق�ع االلكترونی�ة وی�ضاف ال�ي ذل�ك قی�ام بع�ض                     
الدعاة باستخدام فیس بوك وتویتر للترویج ألنشطتھم ولك�ن قلیل�ون م�نھم اس�تخدموا               

  .ھذه التقنیات في وظائفھا الحقیقة إلثراء النقاش حول خطابھم الدیني 
 الجمھ��ور فعل��ي س�بیل المث��ال یحظ��ي م��ا  كم�ا تمت��از ب��شدة التفاعلی��ة م�ن جان��ب  

 ألف زائر للصفحة كما یعلق    ٢٠في المرة الواحدة بإعجاب أكثر من       ) البوست(یكتبھ  
  .علیھا أكثر من ألف شخص 

كما استخدمھ بعض المنتمین لجماعات دینیة للترویج لخطب ودروس دع�اتھم           
لف��یس ب��وك  م��ن خ��الل ن��شر مق��اطع فی��دیو أو اقتباس��ات م��ن أق��والھم عب��ر ص��فحات ا    

  )٢(.وینتشر ھذا االستخدام بین المنتمین للجماعات السلفیة 
أما استخدامات المسلمین العادیین لصفحات الفیس بوك فھي تكاد تقتصر علي   
عم�ل م�شاركات ل�بعض األق��وال أو الكتاب�ات الدینی�ة أو مق��اطع الفی�دیو الدینی�ة ل��بعض        

 ال�بعض ص�فحات الف�یس       الدعاة أو نشر قصص تحت�وي عل�ي ق�یم دینی�ة كم�ا ی�ستخدم               
بوك كوسیلة للدعوة الي اإلسالم ونشره م�ن خ�الل تعل�یم كیفی�ة وض�ع رواب�ط قرآنی�ة                     

  .مع مستخدمي الفیس بوك األجانب غیر المسلمین 

                                           
)١(org .ahewar.www، ،الخطاب الدیني عبر األثیر،الحوار المتمدن، حیدر السالمي
  .م٢٠٠٧/ ٧/ ١١، ١٩٧٣ع

  .وما بعدھا٢٠١محمد یونس، ، ص/  تجدید الخطاب اإلسالمي من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، د(٢)



 
 
 

- ١٨٤٨ -

إلي جانب ذلك ھن�اك م�ن ی�ستخدم ال�دین ب�شكل رخ�یص للت�رویج ل�صفحتھ م�ن             
 المدفوعة لھا وال أجل جذب أكبر عدد من المشتركین فیھا لیتمكن من جذب اإلعالنات

إن كنت تحب النبي صلي " یتردد في استخدام أسالیب فجة للدعایة لصفحتھ من قبیل 
  "أي اشتراك بالصفحة) like(اهللا علیھ وسلم اعمل 

وقد شھدت ش�بكة المعلوم�ات الدولی�ة مح�اوالت ج�ادة لت�صمیم ش�بكة إس�المیة                  
 محاول�ة ف�ي م�صر     منھ�ا " ف�یس ب�وك     " للتواصل االجتماعي تتالفي عیوب ومساوئ      

وس��بقتھا محاول��ة ف��ي باك��ستان ك��رد فع��ل عل��ي قی��ام إدارة الف��یس ب��وك بح��ذف مواق��ع  
  )١ (.إسالمیة والترویج لمواقع تسئ لنبي اإلسالم صلي اهللا علیھ وسلم 

ك��الترویج لغ��رف ش��یعیة ویظھ��ر فیھ��ا س��ب أب��و بك��ر وعم��ر رض��ي اهللا عنھم��ا   
لعظیم�ة، وأخ�رى ش�یعیة ویظھ�ر فیھ�ا       بدعوى أنھما قدما لإلسالم المصائب الكبیرة وا      

إعالن لغرفة تنصیریة، وأخرى لغرفة نصرانیة وكان یتحدث فیھا مسلم إماراتي ارتد            
إلى النصرانیة والعیاذ باهللا، واآلخر یذكر أن النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم رسول               

وھن��ا یظھ��ر  .إل��ى آخ��ر افتراءات��ھ ... م��ن ال��شیطان ی��أمر بوض��ع سالس��ل ف��ي الرق��اب    
 بق�ولھم أن�ھ إذا وق�ع    - محمد صلى اهللا علی�ھ وس�لم       -فتراء على االفتراء على النبي      اال

  ...بصره على امرأة وجب على زوجھا وطالقھا
یوض��ح ذل��ك أن جمی��ع األط��راف تنظ��ر ل��شبكات التواص��ل االجتم��اعي بط��رق        
مختلفة وكل یحاول أن یوظفھا بما یلي احتیاجاتھ وربما خططھ ومن ثم فإن اس�تخدام        

 الدیني لشبكات التواصل االجتماعي ینبغي أن یتم وف�ق أس�س ورؤى تناس�ب                الخطاب
إمكانیات وطبیعة وخواص ھ�ذه ال�شبكات م�ن جھ�ة وتناس�ب م�ن جھ�ة أخ�ري نوعی�ة                  
األطروح��ات واألس��الیب الت��ي یق��دم م��ن خاللھ��ا ھ��ذا الخط��اب وتراع��ي أی��ضا طبیع��ة        

ن�ا األم�ر ال یتوق�ف فق�ط        جمھور االنترنت المتعدد والمتنوع ثقافی�ا ودینی�ا وم�ذھبیا وھ          
علي اختیارات وأولویات واھتمامات حاملي الخط�اب ال�دیني ومنتجی�ھ وإنم�ا یج�ب أن         

  )٢ (.ینسجم كل ذلك مع احتیاجات واھتمامات الجمھور المستھدف 
مما سبق كلھ نستنتج أن خطابنا الدیني المرسل عبر ص�فحة األثی�ر یع�اني م�ن        

إزال�ة ال�ضباب ع�ن مكنونات�ھ الدینامیكی��ة     م�شكالت م�ضمونیة وش�كالنیة ویحت�اج إل�ى      
التي یفترض أن یوفرھا ل�ھ ال�دین اإلس�المي الحنی�ف بم�ا یمتلك�ھ م�ن اختزالی�ة عالی�ة             

  . لجمیع شرائع وأدبیات األدیان السابقة
وھ��ذا ی��ستلزم االرتق��اء بالخط��اب إل��ى م��ستوى الم��سؤولیة الدعوی��ة التبلیغی��ة     

أم�ة أخرج�ت للن�اس ی�أمرون ب�المعروف          الملقاة على عاتق اإلسالمیین بوصفھم خی�ر        
  )٣ (.وینھون عن المنكر

                                           
  .٢٠٥، ٢٠٤ السابق، ص(١)
  .٢١١، ص السابق(٢)

)٣(org.ahewar.www ،الخطاب الدیني عبر األثیر،الحوار المتمدن، حیدر السالمي،
  .م٢٠٠٧/ ٧/ ١١، ١٩٧٣ع
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كان ھذا بشكل م�وجز م�دخًلا ھام�ا لواق�ع الخط�اب ال�دیني عب�ر وس�ائل اإلع�الم                    
والتواصل الحدیثة والت�ي تمكن�ا م�ن خالل�ھ إظھ�ار أھ�م االیجابی�ات وال�سلبیات الدینی�ة                     

  .لوسائل التواصل االجتماعي

ي ع ل ا  لخ قع  يجا  صل فيما يلييمك  لت العال  سائل    :ب 

یمكن القول أنھ مند ظھور وسائل اإلع�الم والتواص�ل الحدیث�ة ب�دأ الم�سلمون                  .١
 في استخدامھا واالستفادة منھا ولكن بشكل متواضع 

منذ أحداث الحادي ع�شر م�ن س�بتمبر زاد اھتم�ام الع�الم وخاص�ة الغ�رب من�ھ           .٢
 بمحاولة فھم اإلسالمعبر ھذه الوسائل

الموضوعات الدینیة في المرتبة الثانیة لكثی�ر م�ن المواق�ع ذات ال�صبغة        تأتي   .٣
 الدینیة عبر ھذه الوسائل

ال���ضعف ال���شدید ف���ي اس���تخدام ال���شبكات االجتماعی���ة  ف���ي توجی���ھ ال���دعوة      .٤
 اإلسالمیة إلى غیر المسلمین باستثناء بعض المؤسسات

مي واع استخدام بعض الدعاة لھذه الوسائل لیس من أجل توجیھ خطاب إسال        .٥
وموظف لخدمة الدعوة اإلسالمیة وإنما م�ن أج�ل الت�رویج ألنف�سھم وخط�بھم          

  وأنشطتھم

ينية ل الجتماعي  صل  لت سائل  يجابيا    ب 

ال شك أن لوسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي أثارا عدة تنوعت ما بین اإلیجابي 
لتي یمكن رصدھا على منھا والسلبي ومن ھنا علینا طرح بعض اآلثار اإلیجابیة وا

  :  النحو التالي 
  : التعریف باإلسالم-١

یتزاید یوم�ا بع�د ی�وم ع�دد م�ستخدمي االنترن�ت إذ بل�غ قراب�ة الملی�ارین ن�سمھ                      
كم���ا تتزای���د الی���وم االس���تخدامات الدینی���ة  .  م ٢٠١٠ م���ن س���كان ع���ام  ٪٢٨بن���سبة 

الیم اإلس��الم لإلنترن��ت وبالن��سبة للم��سلمین تق��دم اإلنترن��ت فرص��ة جی��دة للتعری��ف بتع��  
ونشر الثقافة اإلسالمیة وتتیح االنترنت نوعا من التعارف ب�ین الم�سلمین وتفع�ل م�ن              
مكون��ات الوح��دة بی��نھم ول��ذا فق��د تزای��دت المواق��ع اإلس��المیة عل��ي االنترن��ت وتن��وع      

غی��ر أن االس��تفادة الحقیقی��ة م��ن    ... م��ضمونھا ، وتع��ددت اللغ��ات الم��ستخدمة بھ��ا     
وال یزال تسودھا .. ال في الشئون اإلسالمیة ال یزال محدودا إمكانیاتھا كوسیلة لالتص

روح خطابی��ھ بین��ا تك��اد تختف��ي منھ��ا التفاعلی��ة وھ��ي ال��سمة األساس��یة لالت��صال عب��ر 
  .االنترنت 

  : وسیلة للمعرفة الدینیة-٢
وت��ستخدم معظ��م األدی��ان ش��بكة المعلوم��ات الدولی��ة ف��ي المج��ال ال��دیني وت��شیر  

زاید استخدام الناس لإلنترنت كوسیلة للمعرف�ة الدینی�ة وتؤك�د           الدراسات العلمیة إلي ت   
استطالعات الرأي أن ھناك تزایدا مستمرا في استخدام الشبكة ألغراض دینی�ة تتمث�ل           
ف��ي الت��زود بالمعرف��ة الدینی��ة واالس��تماع إل��ي م��واعظ وأداء ال��صالة عب��ر االنترن��ت        
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ع نھای�ة ھ�ذا العق�د أن     وم�ن المتوق�ع م�     . وشراء منتجات ذات ط�ابع دین�ي م�ن ال�شبكة          
 من السكان علي االنترنت لیعیشوا تجارب روحیھ كاملة وذكرت        ٪١٠یعتمد أكثر من    

إح���دى الدراس���ات أن نح���و رب���ع األم���ریكیین ال���ذین ی���ستخدمون ش���بكة المعلوم���ات       
  .سعوا للحصول علي معلومات عن اإلسالم عبر الشبكة " اإلنترنت " اإللكترونیة 

  تروني الدعوة بالبرید اإللك-٣
 ف��ي اس��تخدام وس��یلة إلكترونی��ة أخ��ري ف��ي    اإلس��المیةنجح��ت بع��ض المواق��ع  

نتوق�ف  ..  وھ�ي الق�وائم البریدی�ة        – وإن كانت ال ت�زال عل�ي نط�اق مح�دود             –الدعوة  
فتقوم " تجربة دلیل المجتھدین " قلیال عند ھذه التجربة الدعویة الجدیدة التي تسمي 

لبری�د اإللكترون�ي حی�ث ی�تم إرس�ال رس�ائل           فكرتھا عل�ي ال�دعوة إل�ي اهللا ع�ن طری�ق ا            
  .منتظمة إلي المشتركین في القائمة البریدیة 

 ال�ذي یق�دم خدم�ة       com.egruops.wwwموق�ع ویستخدم دلی�ل المھت�دین      
قوائم البرید المجانیة ویمكن ألي شخص الوصول لذلك الموقع وإنشاء قائم�ة بریدی�ة         

مجانا ویمكن من خالل ھذه القائمة البریدیة إضافة العناوین البریدیة لعدد غیر خاصة 
محدود من الناس ومن خالل عنوان معین خاص بالقائمة یمكن إرسال رس�الھ واح�دة          
لت��صل إل��ي جمی��ع الم��شتركین فیھ��ا ویتمی��ز ھ��ذا النظ��ام بإمكانی��ة إض��افة المزی��د م��ن      

  )١(.اك في القائمة العناوین وأیضا بدعوة زوار الموقع لالشتر
البد من توفر بعض العناصر الھامة لكي تكون الدعوة عن طریق قوائم البری�د       

  :اإللكتروني ناجحة، نذكر منھا ما یلي 
  أن تكون القائمة البریدیة معتمدة علي اشتراك الزوار من تلقاء أنفسھم أو

  .عن طریق دعوتھم لالشتراك في القائمة البریدیة 
ما یعترض الشخص من عناوین وكل عنوان متوقع إلي القائمة ومع ان إضافة كل 

البریدیة یعد وسیلة جیدة لجمع أكبر عدد من المشتركین في القائمة وإرسال 
الرسائل اإللكترونیة والدعویة والنصائح عن طریق اإلنترنت إال انھ البد من 

تراكھم في اإلشارة في كل الرسائل التي تصل إلي المشتركین إلي كیفیة إلغاء اش
  .القائمة البریدیة ألي سبب من األسباب 

         الب��د م��ن تنوی��ع الرس��ائل م��ا ب��ین ق��صة وموعظ��ة وخب��ر ون��صیحھ وحكم��ة
ورواب����ط لمواق����ع مفی����دة وغی����ر ذل����ك إذ أن االكتف����اء بن����وع واح����د م����ن          
المواض���یع س���یعرض الم���شتركین ف���ي القائم���ة للمل���ل م���ن الرس���ائل وربم���ا     

 .یقررون إلغاء اشتراكھم من القائمة 
      أن تك�����ون الرس�����ائل المرس�����لة للم�����شتركین ف�����ي فت�����رات معقول�����ة وأن ال

تك���ون الرس���ائل مزعج���ة وكثیف���ة الع���دد فم���ن األف���ضل أن تك���ون رس���الة أو    
رس������التین أس������بوعیا ألن اإلكث������ار م������ن الرس������ائل یع������د أم������را مزعج������ا      
للم���شتركین وق���د ی���ؤدي ذل���ك إل���ي فق���دانھم كم���ا إن االعت���دال ف���ي إرس���ال        

                                           
  .١٩٩، ١٩٨ تجدید الخطاب اإلسالمي من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، ص(١)

http://www.egruops.com/
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م�����ة عل�����ي اختی�����ار المواض�����یع الجی�����دة      الرس�����ائل ی�����ساعد ص�����احب القائ   
  .والمناسبة 

   ان تك���ون المعلوم���ات المرس���لة ف���ي الرس���ائل موثق���ة م���ع ذك���ر الم���صادر ان
 .أمكن ذلك وذلك لكسب ثقة المشتركین وعدم فقدانھم

     أن الف�����ضاء اإللكترون�����ي ال ی�����زال س�����احة بك�����ر بالن�����سبة لإلس�����الم بینم�����ا
ا یلق��ي عل��ي ع��اتق  نجح��ت األدی��ان األخ��رى ف��ي توظیف��ھ واالس��تفادة ب��ھ مم��     

 ال����ذین –الم����سئولین ف����ي مؤس����سات ال����دعوة ب����صفة خاص����ة والم����سلمین  
 ب���صفة عام���ة م���سئولیة كب���ري  –ل���دیھم مناف���ذ ل���شبكة المعلوم���ات الدولی���ة  

ف���ي ھ���ذا المی���دان ال���ذي یتطل���ب ت���ضافر كاف���ة الجھ���ود لالس���تفادة ب���ھ م���ن       
 )١(.أجل تبلیغ رسالھ الرحمة والھدایة والنور للعالمین 

 ال��ي س��بل إف��ادة الم��سلمین م��ن تقنی��ات االنترن��ت م��ن خ��الل ع��دة ویمك��ن النظ��ر
  :مستویات وذلك علي النحو التالي 

 متابعة األح�داث الجاری�ة بالكلم�ة وال�صوت وال�صورة یمك�ن م�ن خاللھ�ا                  – ١
التعرف علي أح�داث الع�الم اإلس�المي والوق�وف عل�ي بین�ات وحق�ائق                

سلمین وتق��دم وآراء أكث��ر م��ن خ��الل المواق��ع الت��ي تعن��ي ب��شئون الم��  
خ��دمات و تغطی��ات ق��د ال یج��دھا الم��ستخدم أو الجمھ��ور ف��ي وس��ائل     

ومن ثم یمك�ن ال�دعاة االس�تفادة منھ�ا ف�ي اإلحاط�ة       . اإلعالم التقلیدیة  
بأحداث العالم اإلسالمي والعالم أجم�ع بم�ا یمك�ن الداعی�ة م�ن مواكب�ة              
األح��داث وھ��و م��ا ی��نعكس إیجابی��ا ف��ي مع��الجتھم لمف��ردات خط��ابھم       

  .جھ للمسلمین المو
 م��صدرا للمعلوم��ات الدینی��ة والثقافی��ة اإلس��المیة حی��ث تق��دم العدی��د م��ن    – ٢

المواق��ع ألوان��ا كثی��رة م��ن الثقاف��ة الدینی��ة الت��ي تت��وزع ب��ین العب��ادات   
ن�صا ،  : والعقائد والمعامالت واألخ�الق باإلض�افة إل�ي الق�رآن الك�ریم        

ف�ضال ع�ن   .. ی�ة  وتالوة ، وفھرسة آلیاتھ ، وتفسیرا ، وترجم�ة لمعان  
وغی�ر ذل�ك    . متنا ، وروایة ، وفھرس�ة ، وش�رحا          : األحادیث النبویة   

م����ن الق����ضایا والموض����وعات الدینی����ة والش����ك أن ھ����ذه المعلوم����ات 
ضروریة لحملة الخطاب الدیني ویمكن االستفادة منھا علي مستویات 

  .عدیدة 
 أكث�ر   وسیلة للدعوة اإلسالمیة ویمك�ن اس�تخدامھا ف�ي ھ�ذا المج�ال عل�ي       – ٣

  :من مستوي 
  .عقیدة وشریعة وأخالق : التعریف بالدین واإلسالم : األول 
  .بیان أنشطة المؤسسات الدعویة والخدمات التي تقدمھا : الثاني 

                                           
  .٢٠٠، ١٩٩ السابق، ص(١)
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دحض األفكار الضالة عن صحیح العقی�دة اإلس�المیة وتوعی�ة الم�سلمین             : الثالث  
  .بمخاطرھا وتصحیح المفاھیم الدینیة الخاطئة 

لدي األقلیات  ( ناقشة قضایا الدعوة في داخل العالم اإلسالمي وخارجھ         م: الرابع  
ومشاكل الدعاة وسبل التغلب علیھا وعرض التجارب الدعویة الناجحة   ) المسلمة

  .وتقویمھا 
 وس��یلة للح��وار والمناق��شة ب��ین علم��اء ال��دین والم��سلمین ب��شكل ع��ام ح��ول       – ٤

احة اإلس��المیة والعالمی��ة  الموض��وع أو المواض��یع والق��ضایا المث��ارة عل��ي ال��س     
وتب��ادل اآلراء حولھ��ا وبخاص��ة الق��ضایا الم��ستجدة الت��ي تحت��اج إل��ي ن��وع م��ن         
االجتھاد الجم�اعي ویمك�ن ھن�ا اس�تخدام تقنی�ات عدی�دة لتحقی�ق ھ�ذه الغای�ة عب�ر                     

  .االنترنت 
 تقدیم خدمات خاصة یحتاجھا المسلمون في مختلف أنح�اء الع�الم مث�ل تحدی�د                – ٥

 ك�ل مدین�ة عل�ي ح�دة وتحدی�د أوائ�ل ال�شھور العربی�ة واإلجاب�ة             أوقات الصالة في  
عن الت�ساؤالت واالستف�سارات الدینی�ة ، وتق�دیم م�واد خاص�ة تتعل�ق بالمناس�بات               

شھر رمضان ، والحج ، وبی�ان مواعی�د ال�صوم واإلفط�ار ، ووق�ت             : الدینیة مثل   
 مختل��ف ص��الة العی��دین ، والتعری��ف بعن��اوین وتلیفون��ات المراك��ز اإلس��المیة ف��ي  

  .أنحاء العالم
 تصحیح صورة اإلسالم والمسلمین في العالم ومواجھة حمالت التشویھ الت�ي           – ٦

ت��روج ض��دھما م��ن خ��الل تق��دیم ال��صورة الحقیقی��ة لل��دین الحنی��ف باعتب��اره دی��ن   
ال���سماحة والمحب����ة وع���رض الجان����ب الح���ضاري لإلس����الم وإس���ھام الح����ضارة     

ة ف�ي الق�ضایا الت�ي یع�اني منھ�ا الع�الم       اإلسالمیة في رقي العالم والرؤى اإلسالمی 
الی��وم وذل��ك باللغ��ات الحی��ة وبخاص��ة اإلنجلیزی��ة باعتبارھ��ا أكث��ر اللغ��ات انت��شارا   

   .علي االنترنت
تحقی���ق التع���ارف والت���آلف والتع���اون فیم���ا ب���ین الم���سلمین م���ن خ���الل تق���دیم   – ٧

یة معلومات مفصلة عن الشعوب اإلسالمیة وقضایاھا اعتمادا علي مصادر إسالم  
مستقلة ولیس أخذا عن وكاالت األنباء أو وس�ائل اإلع�الم الغربی�ة بھ�دف تحقی�ق       
نوع من التضامن اإلسالمي والتعبیر ع�ن ك�ون الم�سلمین أم�ة واح�دة بم�ا ی�سھم                  

  .في تكوین رأي عام إسالمي موحد إزاء قضایاھم الجوھریة مثل قضیة القدس 
س ب�وك ف�ي ھ�ذا ال�شأن         ویمكن استخدام شبكات التواصل االجتم�اعي مث�ل الف�ی         

م��ن خ��الل القی��ام بحم��الت لإلغاث��ة عن��د ح��دوث ك��وارث ف��ي المجتمع��ات اإلس��المیة أو   
حمالت للت�ضامن م�ع ق�ضایا الم�سلمین والت�صویت عل�ي االنترن�ت إزاء الق�ضایا الت�ي               
تخضعھا بعض المواقع العالمیة الستطالع الرأي العام مثل ما فعلھ موقع جوجل تجاه             

ف�ي بع�ض ال�دول األوروبی�ة ونیوزلن�دا وھ�ي مؤش�رات ت�ساعد                مشروع لمنع الحجاب    
  .متخذ القرار علي التعرف علي موقف الرأي العام

 وسیلة لتنظیم وتفعیل العم�ل التط�وعي لخدم�ة اإلس�الم والم�سلمین م�ن خ�الل                  – ٨
احت��ضان التج���ارب الجدی���دة وتنمیتھ���ا وت���شجیعھا واكت���شاف إمكانی���ات الم���سلمین  
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عام وتجنب تك�رار األعم�ال والبح�وث والجھ�ود بخاص�ة            وتطویعھا لخدمة الصالح ال   
  .في مجال القواعد العلمیة والمعلوماتیة 

 النشر اإللكترون�ي م�ن خ�الل إص�دار ال�صحف اإللكترونی�ة اإلس�المیة أو ن�سخ           – ٩
إلكترونی��ة م��ن ال��صحف والمج��الت العادی��ة عل��ي ال��شبكة أو ن��شر قواع��د البیان��ات    

  .وأرشیف الصحف 
ت من خالل اإلعالن عن الكتب الدینیة الجدیدة واالعالن عن           تسویق الخدما  – ١٠

رح��الت الح��ج والعم��رة وب��رامج ال��سیاحة الدینی��ة والت��سجیالت والبرمجی��ات الت��ي     
تتناول شئونا دینیة وغیرھا من اإلعالنات األخرى التي تتعلق بسلع وخ�دمات تھ�م              

  )١ (.المسلمین والمستخدمین للشبكة بشكل عام 
ة حصر اآلثار الدینیة اإلیجابیة، لوسائل اإلع�الم والتواص�ل     اجتھادا في محاول  

  :الحدیثة فیمكن التأكید على ما یلي 
تزای���د االس���تخدامات الدینی���ة لوس���ائل التواص���ل االجتم���اعي ل���دى الم���سلمین    .١

 باعتباره فرصة جیدة للتعریف باإلسالم 
تع��د ھ��ذه الوس��ائل م��صدرا ووس��یلة لمعرف��ة الدینی��ة عموم��ا وس��یلة للح��صول   .٢

 لى المعلومات حول اإلسالم خصوصا ع
نجاج بعض المواقع اإلسالمیة في استغالل ھذه الوسائل لل�دعوة إل�ى اإلس�الم        .٣

 )وإن كانت على نطاق محدود( 
ھ��ذه الوس��ائل الزال��ت خ��صبة یمك��ن اس��تخدامھا عل��ى نط��اق واس��ع لل��دعوة         .٤

  اإلسالمیة 
  أبرز سلبیات وسائل التواصل االجتماعي الدینیة

لبحث یسعى إلى فھم اآلثار الدینی�ة والفكری�ة لوس�ائل اإلع�الم والتواص�ل      إذا كان ھذا ا   
االجتماعي فإننا كما وضحنا الجوانب اإلیجابیة لھذه الوسائل فإننا   ف�ي نف�س الوق�ت                  
البد أن نلفت النظر إلى الجوانب السلبیة لھا والتي تمثل خطرا على مجتمعنا وثقافتن�ا           

   :والتي یمكن حصرھا فیما یلي.ودیننا
  أوًلا المنكرات التقنیة

ما المنكرات التقنیة؟المنكر التقني مماث�ل للمنك�ر الواق�ع خ�ارج التقنی�ة م�ن المنك�رات                   
العقدی�ة واألخالقی��ة والت��رویج لإلباحی��ة والمخ��درات والخ��روج عل��ى الق��انون، وتتمث��ل  

  :في
والتي تتمثل في سب اهللا جل وعال وسب نبیھ ص�لى اهللا    :المنكرات العقدیة : -١

یھ وسلم وسب الصحابة الكرام وإنكار القرآن الكریم والسنة النبویة ، ادعاء وجود عل
  .األخطاء فیھا والدعوة للمعتقدات الفاسدة مثل النصرانیة والبھائیة وغیرھا

  -:وھذا المنكر العظیم ینشر وبقوة عبر عدد من القنوات وھي
 المدونات والمنتدیات والمواقع عبر شبكة اإلنترنت.  

                                           
  .وما بعدھا١٦٦سالمي من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، ص تجدید الخطاب اإل(١)
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 دردشة في برامج المحادثةغرف ال.  
ویدیرھا مجموعات من الن�صارى أو العلم�انیین أو الراف�ضة وم�ن ال دی�ن لھ�م                

  )١.(وممن یتسمى باإلسالم
  :المنكرات الدینیة األخالقیة -٢

األبع��اد األخالقی��ة ف��ي مجتم��ع ال��شبكة    "ف��ي  مداخل��ة لن��دیم من��صوري بعن��وان  
ة إل�ي ان مجتم�ع ال�شبكة ھ�و مجتم�ع       وفیھا توصل بعد الدراس�    " المجال العربي مثاال    

تسلطي ال حیادي انطالقا من النظریات المفسرة لمجتمع الشبكة التي أكد معظمھا أن�ھ     
مجتم���ع اس���تھالكي ، وان���ھ مت���سبب بانھی���ار منظوم���ة الق���یم وص���وال إل���ي م���ساعي     
المب��رمجین والم��سیطرین عل��ي مجتم��ع ال��شبكة ف��ي ص��یاغة مجتم��ع موح��د خاض��ع         

ون إغف��ال ال��دور ال��سلبي للم��ستخدمین ف��ي الم��ساعدة عل��ي   لتوجیھ��ات عالمی��ة م��ن د 
تحقیق ھذه األھداف كما توصلت الدراسة إلي ان معالجة ھذا الخلل األخالقي ال تحقق 
إال من خالل وع�ي ش�بكي یكت�سبھ م�ستخدم ال�شبكة ع�الوة عل�ي اس�تراتیجیات دولی�ة                     

ت األخالقی��ة متعلق�ة ب�سن ق�وانین س�یبرانیة تحم�ي الم�ستخدم م�ن المخ�اطر والخروق�ا         
  )٢(.الخارجیة والداخلیة

وتعد المنكرات األخالقیة من أخطر اآلثار ال�سلبیة لوس�ائل اإلع�الم والتواص�ل       
  :الحدیثة، وتتمثل في الدعوة إلى الفجور والزنا وغیرھا في أسالیب كثیرة منھا

  .الدعوة الصریحة للزنا أو اللواط أو غیرھا بالتصریح أو التلمیح
  .د وبقوة في ألعاب الفیدیو الموجھة لألطفال والمراھقینوھذه األشیاء توج

 ویم�ز لھ�ا دائم�ا ب�ـ         ١٨مواقع اإلنترنت وھي موجھة لمن تجاوزت أعم�ارھم         
  .في بعض المواقع) االنثى والذكر(مع إضافة رمز الجنس + ١٨

  القوادة على النساء واألطفال والشاذین من الرجال النساء وتوفیر
  .الفعل المشینالمكان لھذا 

  عرض الفتیات أنفسھن على المجموعات الموجودة في غرف الدردشة
والتي یصل عدد الحضور في الغرفة الواحد في برنامج البالتوك إلى 

                                           
 استخدام التقنیات الحدیثة في تحقیق اھداف االحتساب، بحث مقدم لندوة الحسبة وعنایة المملكة ١

ھـ عبد اهللا بن محمد الفراج، ١٤٣١ ربیع ثان ١١/١٢: العربیة السعودیة بھا المنعقدة في
  .٥٣٦ص 

، الذي نّظمھ  السنوي السادس للعلوم االجتماعیة واإلنسانیةمر  من التقریر الختامي للمؤت(٢)
  بقم المزید على دنیا الوطنالسیاسات المركز العربي لألبحاث ودراسة

..
٢٠١٧/٠٣/٢٠/١٠٣٠/news/bicara/com.alwatanvoice.www://https

Ao٧RZtVK٥ixzz#html.٤٤٣ 
:Follow usalwatanvoice on Twitter@|alwatanvoice on 

Facebookم، ٢٠١٧، المجلد الخامس، صیف ٢١ تبین للدراسات الفكریة الثقافیة، ع
  .١٤٩، ١٤٨ص
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 شخص أو برامج المحادثة األخرى وخصوصا برامج ١٠٠٠أكثر من 
المحادثة الصغیرة والمعروفة بالدیجي شات وكذلك المنتدیات والمواقع 

ترونیة والقنوات الفضائیة؛ إما إلیجاد لقمة العیش أو العتبارھا اإللك
  .مھنة مدرة للمال أو لقضاء الوطر وخلق العالقات مع اآلخرین

  الترویج لألدوات واألفالم والمستحضرات واأللعاب الجنسیة عبر مواقع
االنترنت والتي تتم عبر شركات أوربیة وأمریكیة، وتشمل عروضھم 

ة والدمي الكاملة أو أجزاء منھا لآلدمیین وأفالم المقویات الجنسی
اإلباحیة بكافة أنواعھا من أفالم الشذوذ والحیوانات والزنا الفردي 

  .والجماعي وأفالم الكرتون وغیرھا
الترویج للخمور والمخدرات عبر شبكة االنترنت والتي تلقي رواجا : ثالثا

  .في غرف الدردشة
. حادثة ومواقع الكترونیة في االنترنتوھذا موجود وبقوة عبر برامج الم

)١(  

ني: ثاني�ا يني إللكت ها ل   :إل

مصائب السوشیال می�دیا كثی�رة ج�دا لدرج�ة إن الجماع�ات المتطرف�ة ت�ستخدم         
مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي كمن��صات لن��شر الفك��ر المتط��رف، واس��تقطاب ال��شباب،      

خالل الفترة األخیرة أعلن النائب     و... وتجنیدھم الرتكاب العملیات اإلرھابیة الخسیسة    
ریاض عبد الستار تقدمھ بمشروع قانون یحظر ارتیاد مواقع التواصل االجتم�اعي إال   

 أش�ھر وغرام�ة   ٦وم�ن یخ�الف ذل�ك یعاق�ب بال�سجن          .. برخصة م�ن جھ�از االت�صاالت      
  )٢. ( اآلالف جنیھ أو إحدى ھاتین العقوبتین٥مالیة 

ة واآلراء المت�شددة الت�ابع ل�دار اإلفت�اء        ھذا وقد حذر مرصد الفتاوى التكفیری�      
المصریة من أن تنظیم داع�ش اإلرھ�ابي ی�ستخدم مواق�ع الت�سوق اإللكترون�ي لتموی�ل            

اإلرھ�ابي لموق�ع    " داع�ش "عملیاتھ، حیث كشفت تقاریر إخباریة عن استخدام تنظ�یم          
  .ةالشھیر، لتمویل أحد المشتبھ بھم لصلتھم باإلرھاب في الوالیات المتحد" إیباي"

 نقال عن مكتب    -ذكرت  " وول ستریت جورنال  "وأوضح المرصد أن صحیفة     
 عام��ا ك��ان ی��دعي بی��ع أجھ��زة    ٣٠ أن ش��ابا عم��ره  -التحقیق��ات الفی��درالي األمریك��ي  

 دوالر م�ن    ٨٧٠٠وحصل بھذه الطریقة على نحو      " إیباي"طباعة وھمیة عبر موقع     
  ."داعش"أشخاص لھم صلة بـ

لطات الق��بض عل��ى ھ��ذا ال��شاب، ال��ذي ب��ایع     ووفًق��ا للتقری��ر، فق��د ألق��ت ال��س   
وص��نف مكت��ب التحقیق��ات الفی��درالي  . ، ف��ي والی��ة میریالن��د الع��ام الماض��ي  "داع��ش"

                                           
: ٥٣٦ استخدام التقنیات الحدیثة في تحقیق اھداف االحتساب، عبد اهللا بن محمد الفراج، ص ١

٥٣٨.   
 -ھـ ١٤٣٨، ذو الحجة٣٠رخصة السوشیال میدیا لیست حًلا، مجلة الرواق، ع  ) (`٢

  .٥م، ص٢٠١٧أغسطس
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. الشاب كجزء من شبكة دولیة لتحویل األموال، لھا أعضاء في بریطانی�ا وب�نجالدیش            
وأضاف التقریر أن الرجل األمریك�ي اعت�رف للمحقق�ین بأن�ھ ك�ان عل�ى عل�م ب�أن ھ�ذه                 

وال ستستخدم لشن ھجوم في الوالیات المتحدة، لكنھ نفي في الوقت نف�سھ قیام�ھ        األم
  .بالتخطیط للھجوم

احتواء وسائل اإلعالم والتواصل الحدیثة على مصطلحات باطلة والترویج لھا : ثالًثا
  :حرب المصطلحات نموذًجا
  .أن یعمد أعداء األمة إلى أمر من أمور اإلسالم: وحرب المصطلحات تعني

 فی�ضعون  -ت الحقائق المح�ددة، والم�سمیات المبین�ة، واألس�ماء المن�ضبطة           ذا
لھ اسما مزیف�ا منف�را، یقل�ب ص�ورة حقیقت�ھ ف�ي األذھ�ان، وی�صیرھا مطبوع�ة بط�ابع                    

  .تشمئز منھ النفوس، وتنفر لدى سماعة القلوب
أو أن یق��صدوا ش��یئا م��ن القب��ائح الت��ي نھ��ى ال��شارع عنھ��ا، فیخترع��ون لھ��ا     

ألقا، حتى یستأنسھ الناس، ویألفونھ، ویستخدمونھ كحقیقة مسلمة، مصطلحا جذابا مت
وذل��ك ألن ح��رب الم��صطلحات أس��لوب ق��دیم، وھ��ذا األس��لوب ب��شقیھ  تح��سین القب��یح، 
وتقبیح الحسن، اعتماًدا على المصطلحات المخترعة، یعد من األسالیب الخطیرة التي          

  . حقانتھجھا األعداء عبر مسیرتھم الطویلة في صراعھم مع ال
" ح�رب الم�صطلحات  " وھذا المفھوم یعكس مدى ق�درة الغ�رب عل�ى اس�تخدام          

لصناعة األكاذیب المقنعة بھدف التالعب بالرأي العام، وت�ضلیل ال�شعوب، وال�سیطرة             
م�ن الخط�أ   " ل�ذا فإن�ھ  . على عقول الناس وإخضاعھم ألھدافھ بشتى أنواعھا وأشكالھا 

دائنا ف��ي س��احات القت��ال وم��واطن ت��صور انح��صار المع��ارك والح��روب بینن��ا وب��ین أع�� 
 ال  - وھم یخوضون حربھم ضد ھذا ال�دین وأص�حابھ         -، وأعداء اإلسالم  "النزال وحدھا 

یدعون فجا یمكن أن ینالوا بھ م�ن اإلس�الم وأھل�ھ إال وس�لكوه، وال تتھی�أ لھ�م فرص�ة               
سانحة إال وظفوھا وروعوھا حق رعایتھا، لتكون لھم سنًدا وركنا یعتمدون علیھ في      

ھم الكب��رى ض��د اإلس��الم والم��سلمین، ق��ال تع��الى مخب��ًرا ع��ن تت��بعھم ال��صعب           ح��رب 
یریدون أن یطفئوا نور اهللا بأفواھھم ویأبى       : "والذلول، وارتكاب المستحیل ألجل ذلك    
  ومن بین األسالیب المتبع�ة أس�لوب یمك�ن           )١("اهللا إال أن یتم نوره ولو كره الكافرون       

  ).حرب المصطلحات(أن نسمیھ ب
ال��ذي طرح��ھ  " س��الح الم��صطلحات وال��شعارات  "ر ھ��ذه األس��لحة  وم��ن أخط�� 

الغرب للتداول ف�ي عالمن�ا اإلس�المي م�ع ب�دء الغ�زو الفك�ري، ول�م یم�ض وق�ت طوی�ل              
حتى شاعت المصطلحات وذاعت، وبعد أن رددتھا وعممتھا وسائل اإلعالم، وأقحمت          

 بھ��ا ف��ي ص��لب المن��اھج والكت��ب الدراس��یة، وأص��بحت الی��وم عمل��ة دارج��ة، تطالع��ك      
األغاني الشعبیة، وأحادیث الدھماء، فضًلا ع�ن أن�صاف المتعلم�ین والمثقف�ین،  ال�ذین       

 لیثبت�وا للن�اس أنھ�م بلغ�وا الحل�م،        - حین یستریحون وحین یسرحون    -یلھجون بذكرھا 
وآنسوا من أنفسھم الرش�د، وت�أتي خط�ورة ھ�ذه الم�صطلحات وال�شعارات م�ن أن ك�ل          

                                           
  ).٣٢: التوبة (( ١)
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ًقا ب�شجرتھ الفكری�ة الت�ي یمثلھ�ا، ویتغ�ذى منھ�ا،       مصطلح أو شعار مرتبط ارتباًطا وثی 
ویعیش علیھا، ومن ثم فھو حینما یطرح للتداول في مجتم�ع جدی�د، ف�ال ب�د أن یحم�ل                   
معھ رصیده وفلسفتھ وتاریخھ، وال بد أن یلق�ي بظالل�ھ، وإیحاءات�ھ، وقیم�ھ، ف�ي ھ�ذا                  

  .المجتمع المراد غزوه
الم���صطلحات "اخت���راقإن���ھ م��ن المعی���ب أن ی��ستمر   : وم��ن ث���م یمك��ن الق���ول  

لوسائل اإلعالم الوطنیة العربی�ة، لت�ستقر م�ن خاللھ�ا ف�ي عقلی�ة ال�شعوب،                 " المعادیة
لوسائل اإلعالم العربی�ة كلھ�ا أو لك�ل واح�دة           " كتاب أسلوب "األمر الذي یقتضي وضع   

ح�رب  "منھا، كي یعمل المحررون ف�ي ض�وئھ، وعن�دھا س�تنتھي ھزیمتن�ا الدائم�ة ف�ي                
  ) ١"(المصطلحات

ما یمیز ھذا االنتشار في عصر العولمة ھو أنھ لیس عشوائًیا وال مجال ولعل 
فیھ للصدف، بل ھو فعًلا واع ومخطط لھ بدقة، یق�وم عل�ى سیاس�ة وب�رامج ی�صوغھا         
متخص���صون ف���ي مج���ال الت���سویق، واإلش���ھار والعالق���ات العام���ة، وعل���وم ال���نفس،    

الح��دیث م��ن أكب��ر  وق��د ص��ار ھ��ذا الن��شاط ف��ي الع��صر   . إل��خ...واالجتم��اع، وال��سیاسة
كما أضحت عملیة انت�شار  . الصناعات التي تتحكم فیھا شركات عالمیة عابرة للقارات     

لك�ن م�ا   . الثقافات موضوًعا للبحث العلم�ي من�ذ م�ا یزی�د عل�ى ن�صف ق�رن م�ن ال�زمن             
الحرك�ات  "وبخاص�ة م�ا ی�سمى    . یالحظ ھو أن حركات التطرف االجتماعیة وال�سیاسیة       

االھتم�ام البحث�ي إال ف�ي اآلون�ة األخی�رة، ل�ذا بقی�ت ب�صفة          ل�م ی�شملھا ھ�ذا       " اإلرھابیة
  )٢.(علمیة إلى حد اآلن

ویرى بعض المتابعین بأن تركیز وسائل اإلعالم الغربیة عل�ى اإلرھ�اب خ�رج         
دولھا یرمي إلى تحقیق االستقرار الداخلي، وإعط�اء االنطب�اع ب�أن الح�ال فیھ�ا أف�ضل            

اق�ضات ب�دا اإلع�الم العرب�ي من�ساًقا وراء      بكثیر من الدول األخرى، وف�ي ظ�ل ھ�ذه التن    
الم��صطلحات الغربی��ة لإلرھ��اب، دون ت��دقیق وتأك��د م��ن أھ��دافھا الخفی��ة، فبدای��ة ھ��ذه    

، وم��ن ث��م تبعتھ��ا "كالمت��شددین اإلس��المیین"الم��صطلحات كان��ت بكلم��ات غی��ر مرعب��ة
وكلم��ا تقب��ل المجتم��ع م��صطلًحا وتع��ود علی��ھ ع��ن طری��ق اإلع��الم، " األص��ولیین"كلم��ة

وأخی�ًرا  " المتط�رفین الم�سلمین  " ج�اء م�صطلح  " بمصطلح آخر جدی�د، وم�ن ث�م   زجت  
، ویالح��ظ أن "إن الع��رب والم��سلمین إرھ��ابیون: "وص��ل األم��ر إل��ى إعالنھ��ا ص��ریحة

وكاالت األنباء العالمیة ھي التي تحدد األجندة واألولویات بحسب ما یحلو لھا، ووفًقا              

                                           
صناعة اإلرھاب وحتمیة المواجھة، منبر اإلسالم، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، وزارة  ) (`١

 وما ٥٣، ص٢٠١٨ھـ، مارس ١٤٣٩، جمادى اآلخرة ٨، ع٧٧األوقاف المصریة، السنھ
جلس األعلى للشؤون اإلسالمیة بوزارة  للم٢٨أعمال المؤتمر الدولي الـ ضمن .بعدھا

 األوقاف بجمھوریة مصر العربیة
الدكتور جالل أمین  موقع بیان على موقع االنترنت _  حقیقة عصر العلمة ) (٢

https://www.albayan.ae/opinions/articles/٣٠-٠٦-٢٠١٥-
ت الدولیة، سیاسات عربیة، مجلة دوریة محكمة تعني بالعلوم السیاسیة والعالقا١٫٢٤٠٦٣٧

  .١٨، ص٢٠١٦ یولیو –، تموز ٢١ع
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اس��تھا، وأی��دیولوجیتھا، فیم��ا غ��اب    لمفھومھ��ا لإلرھ��اب، وقیمھ��ا، ومعتق��داتھا، وسی   
اإلعالم العربي عن وضع استراتیجیة واضحة للتعامل م�ع اإلرھ�اب، األم�ر ال�ذي أدى               
إلى تلك المغالطات ح�ول ت�شویھ ص�ورة اإلس�الم والم�سلمین ب�صورة عام�ة، والع�رب                   

  ).١(بصفة خاصة
إن ی�سمى   )": داع�ش (تنظیم الدولة اإلسالمیة في الع�راق وال�شام       "مصطلح-١

داع��ش، وھ��و  ال��ذي ُیع��رف اخت��صارًا ب��ـ وال��شام الع��راق یم الدول��ة اإلس��المیة ف��يتنظ��
 -حسب اعتقادھم-، ویھدف أعضاؤه السلفیة الجھادیة یم مسلَّح یتبع فكر جماعات تنظ

د أف��راده وینت��شر نف��وذه ، ویتواج��"الخالف��ة اإلس��المیة وتطبی��ق ال��شریعة "إل��ى إع��ادة 
 م���ع أنب���اء بوج���وده ف���ي المن���اطق دول أخ���رى  وس���وریا الع���راق ب���شكل رئی���سي ف���ي

. وباك�ستان ریاوش�مال ش�رق نیجی     وال�صومال  وأزواد وس�یناء  ولیبیا جنوب الیمن  ھي
  ).٢ (.أبو بكر البغدادي وزعیم ھذا التنظیم ھو

وق���د غی���رت اس���مھا رس���مًیا    "جماع���ة أن���صار بی���ت المق���دس   "م���صطلح-٢ 
منذ إعالنھا مبایعة تنظیم داعش، والغریب أن وسائل إعالمنا ھ�ي          " والیة سیناء "إلى

والی�ة  التي حفرت اسمھا في عقول الناس وجعلت منھ�ا ش�یًئا مخیًف�ا، فكی�ف نعت�رف ب             
توحي بانفصالھا عن م�صر؟ وكی�ف ن�ردد اس�ًما براًق�ا ل�ھ ط�ابع دین�ي                   " سیناء"اسمھا

؟ وأع�رف أن ھ�ذا االس�م ق�د یك�ون مقبوًل�ا ل�و        "جماعة أنصار بیت المقدس"جذاب ھو 
  .كان أتباعھ یعملون على تحریر بیت المقدس فعًلا

في وھ�ذا الم�صطلح ل�ھ مدلول�ھ الفك�ري والثق�ا         ":اإلسالم السیاسي "مصطلح-٣
ال��ذي ی��وحي ب��أن ھن��اك ن��وعین م��ن اإلس��الم، أح��دھما مواف��ق للمواص��فات األمریكی��ة،  

  )٣.(واآلخر غیر مطابق للمواصفات
وق�د   مصطلح سیاس�ي وأك�ادیمي وإعالم�ي    ویعتبر مصطلح اإلسالم السیاسي  

ت��م اس��تخدامھ لتوص��یف حرك��ات التغیی��ر ال��سیاسیة والت��ي ت��ؤمن باإلس��الم باعتب��اره       
، ویع��رف ھ��ذا الم��صطلح عل��ى أن��ھ مجموع��ة م��ن األھ��داف     ”ك��منظام��ا سیاس��یا للح “

وم�ن أھ�م ال�دول الت�ي تطب�ق          السیاسیة والتي نبعت من الشریعة اإلسالمیة،        واألفكار
اإلسالم السیاسي إی�ران وال�سعودیة ونظ�ام طالب�ان ال�سابق ف�ي أفغان�ستان وال�سودان                  

دام م�صطلح اإلس�الم   یرفضون استخ باإلضافة إلى الصومال، إال أنھم وفي واقع الحال     
  )٤ (.السیاسي ویستخدمون بدال عنھ مصطلح الحكم بالشریعة أو الحاكمیة اإللھیة

                                           
صناعة اإلرھاب وحتمیة المواجھة، منبر اإلسالم، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، وزارة  ) (`١

 وما ٥٤، ص٢٠١٨ھـ، مارس ١٤٣٩، جمادى اآلخرة ٨، ع٧٧األوقاف المصریة، السنھ
 .بعدھا

 .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، ) (`٢
اب وحتمیة المواجھة، منبر اإلسالم، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، وزارة صناعة اإلرھ ) (`٣

 وما ٥٦، ص٢٠١٨ھـ، مارس ١٤٣٩، جمادى األخرة ٨، ع٧٧األوقاف المصریة، السنھ
 .بعدھا

٤`) ( www.weziwezi.com  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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وھ���و م���ن الم���صطلحات الت���ي ت���ستخدم   ":المعارض���ة الم���سلحة"م���صطلح-٤
لتطویعھ��ا، إلس��باغ ش��رعیة سیاس��یة عل��ى اإلرھ��اب، كون��ھ یعط��ي ش��رعیة للتط��رف       

  .والعنف
 ف���ي تعری���ف الق���ائمین   اعتم���د م���صطلح جھ���ادي  ":الجھ���ادیون"م���صطلح-٥

ألن كلم�ة الجھ�اد   " اإلرھ�ابي "بالعملیات اإلرھابیة لذا یجب تالفیھ وتعویضھ بم�صطلح  
جمیع األفعال : ، ویعني"الجھاد في سبیل اهللا: "في اإلسالم تحمل داللة إیجابیة، وھي  

أو األقوال التي تتم لنشر اإلسالم أو لصد عدو یستھدف الم�سلمین، أو لتحری�ر أرض                 
ن، أو لم��ساعدة م��سلم م��ا، فق��د ج��اء ھ��ذا الم��صطلح ف��ي فج��ر اإلس��الم عن��دما  الم��سلمی

ف�ي الق�رآن الك�ریم، وت�م تعمیم�ھ لی�شمل أي فع�ل أو ق�ول            " بدر الكب�رى  "ذكرت معركة 
یصب في مصلحة اإلسالم، لصد عدو ما یستھدف اإلسالم فعًل�ا أو قوًل�ا، وإس�قاط ھ�ذا            

متلقي وبأنھم في حالة دف�اع ع�ن   المصطلح على اإلرھابیین قد یمنحھم شرعیة لدى ال 
  )١.(أنفسھم من العدو الذي اغتصب أرضھم

ني ها إللكت قاية م إل   :نما ل ل

للوقایة من اإلرھاب اإللكتروني اقترح الب�احثون وض�ع اس�تراتیجیات ق�صیرة             
وطویلة المدى، فعلى المدى القصیر یجب أن تعتمد إس�تراتیجیة الوقای�ة م�ن اإلرھ�اب         

  :روني على ما یلياإللكت
تخطیط وتنفیذ الضربات الوقائیة االستباقیة ضد الخالیا اإلرھابیة وإحباط          -١

 .مخططاتھا وشل قدراتھا في الزمان والمكان المناسبین
اس��تھداف وإض��عاف القی��ادات اإلرھابی��ة وزعزعتھ��ا وتحیی��دھا وض��رب        -٢

ات����صاالتھا وروابطھ����ا البینی����ة وتجفی����ف م����صادرھا الب����شریة والمالی����ة 
 .كریةوالف

أما على الم�دى الطوی�ل ف�إن إج�راءات مكافح�ة اإلرھ�اب اإللكترون�ي یج�ب أن           
  :تتضمن ما یلي

وضع خط�ط اس�تراتیجیة ش�املة ومترابط�ة مبنی�ة عل�ى دراس�ات وأبح�اث               -١
 .میدانیة معمقة في مجال مكافحة اإلرھاب العالمي بكل أشكالھ وصوره

لدولیة في إطار بناء وتطویر وتفعیل مراكز ومؤسسات مكافحة اإلرھاب ا -٢
  ٢).(القطاعیین العام والخاص على مستوى العالم

                                           
زارة صناعة اإلرھاب وحتمیة المواجھة، منبر اإلسالم، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، و ) (`١

 .٥٨، ٥٧، ص٢٠١٨ھـ، مارس ١٤٣٩، جمادى اآلخرة ٨، ع٧٧األوقاف المصریة، السنھ
ھـ، یولیو ١٤٣٩، ذو القعدة ٦٣٩الوعي اإلسالمي، اإلرھاب اإللكتروني، سعید عبیدي، ع ) (٢

  .٩٥م،ص٢٠١٨
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يثة صل لح لت إلعال  سائل  إلسال في  يه ص    :تش

عل��ى ال��صعید اإلعالم��ي واألك��ادیمي ال��صرف، ش��ھدنا أن اإلس��الم وعالقت���ھ        
بالدیمقراطیة وحق�وق اإلن�سان أص�بح موض�وًعا دائم�ا ف�ي وس�ائل اإلع�الم والتواص�ل             

حی��ث ك��ان ال��صدام الح��ضاري ب��ین اإلس��الم والغ��رب یث��ار م��ن قب��ل ت��اریخ         (الحدیث��ة
والجدید الیوم في إث�ارة ال�صراع ب�ین         . االعتداءات، ولكنھ اآلن أصبح یثار بعنف أكثر      

اإلسالم والغرب ھو دعم الحكومات الغربیة وبالذات أمریكا للحمالت المعادیة لإلس�الم      
 یتبن��ى ف�رض م��ا یطل�ق علی��ھ اإلص��الح   ف�ي اإلع��الم الغرب�ي، وظھ��ر تی�ار غرب��ي ق�وي    

الشامل للفكر اإلسالمي لمحاربة االتجاھ�ات المتطرف�ة ف�ي الفك�ر اإلس�المي كم�ا أش�ار                   
إلى ذلك عبد العلیم األبیض الخبیر في اإلعالم األمریكي، وال�ذي أض�اف بالمناس�بة أن      

لفك�ر  ھدف أمریكا من الحملة العالمیة لیس ھو محاربة اإلرھ�اب باألس�اس ب�ل تغیی�ر ا     
اإلس��المي لیتواف��ق م��ع ح��ضارة العولم��ة إم��ا بال��ضغوط ال��سیاسیة أو الع���سكریة أو         
االقتصادیة، وق�د ش�ھدنا العدی�د م�ن إف�رازات ھ�ذه ال�ضغوط منھ�ا ال�ضغط عل�ى ال�دول                       
العربیة واإلسالمیة من أجل أن تتح�ول لق�اءات الح�وار م�ع الغ�رب نح�و ح�وار داخل�ي            

  )١)(سالميبین المسلمین كعملیة مراجعة الفكر اإل
المھم إننا ال نزعم أننا نختزل الخطوط العری�ضة ل�صورة اإلس�الم ف�ي وس�ائل                  
اإلعالم االلكتروني والتواصل الحدیثة في مداخلة واحدة أو ع�رض م�وجز، ول�و ص�ح          
اختزال ھذه الصورة في اإلعالم الغربي الختزلناھا فیما أص�بح ی�صطلح عل�ى ت�سمیتھ             

لن��سبة لھ��م الق��سوة والوح��شیة، وی��ساھم ف��ي ذل��ك    باإلس��الموفوبیا، فاإلس��الم یعن��ي با 
بع��ض الم��سلمین ع��ن وع��ي أو غی��ر وع��ي، كم��ا ف��ي األف��الم الت��سجیلیة الت��ي ت��صور     
معاملة المرأة في أفغانستان التي تحكم باسم اإلسالم، وكذلك المذابح الت�ي تح�دث ف�ي             

ف�ي  ونستحضر ھنا ما تحدث عنھ الدكتور غ�انم ج�واد      . الجزائر وتنسب إلى إسالمیین   
ص�ورة اإلس�الم ف�ي اإلع�الم       : م�ن أكالھوم�ا إل�ى محم�د ال�درة         : "بحث لھ یحمل عنوان   

حی�ث أك�د عل�ى أن االتج�اه المع�ادي لإلس�الم ف�ي اإلع�الم                 "  بریطانیا نموذًجا  –الغربي  
 حین بدأ ھذا االتجاه في النمو ١٩٧٠الغربي قد رصدتھ الكثیر من الدراسات منذ عام 

م، والحظ��ر ١٩٧٣، وح��رب أكت��وبر  ١٩٦٧ی��ة ع��ام  عق��ب الح��رب اإلس��رائیلیة العرب  
النفطي، واندالع الح�رب األھلی�ة اللبنانی�ة، والث�ورة اإلس�المیة اإلیرانی�ة، وم�ا واكبھ�ا                  
من أزمة الرھائن االقتصادیة في بدایة الثمانینات، والجھاد اإلسالمي ضد ال�سوفییت،     

األف��الم ال��سینمائیة  م��ضیًفا أن الروای��ات ال��شعبیة و . وحرب��ي الخل��یج األول��ى والثانی��ة  
وال��صور ال���صحافیة والكاریكاتوری���ة ب���دأت ت���صور الم���سلمین عل���ى أنھ���م إرھ���ابیون  
ومتوحشون، وفاسدون، وقد س�اعد أی�ًضا عل�ى زی�ادة مخ�اوف الغ�رب م�ن الم�سلمین                   
تزاید الھجرة الواسعة من العالم اإلسالمي إلى أوروبا، وما واكبھا من أزم�ة البطال�ة،    

                                           
الكلمة، مجلة فصلیة تعني بشؤون الفكر اإلسالمي وقضایا العصر والتجدد الحضاري،  ) (`١

 .ھـ١٤٢٧/ م٢٠٠٦السنة الثالثة عشر، ربیع ، ٥١ع
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وانتع��اش تج��ارة المخ��درات وغی��ر ذل��ك، وھ��و م��ا ف��سره        وات��ساع نط��اق الجریم��ة،   
  )١. (الغربیون بزیادة أعداد المھاجرین من دول الجنوب إلى الشمال

وبعد ھذه المناقشة لآلثار الدینیة والسلبیة لوسائل اإلعالم والتواصل الحدیثة یمكن 
  :القول بأن ھذه اآلثار تنطوي على عدد من الجوانب التي یجب تقریرھا وھي 

مث��ل المنك��رات الدینی��ة والتقنی��ة أح��د وأھ��م المخ��اطر واآلث��ار ال��سلبیة الت��ي      ت .١
 تحتویھا وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 

اس���تطاعت الجماع���ات اإلرھابی���ة وب���شكل خطی���ر اس���تخدام مواق���ع التواص���ل    .٢
االجتم���اعي كمن���صات لن���شر الفك���ر اإلرھ���ابي وأداة لج���ذب ال���شباب الم���سلم  

 ت اإلرھابیة الخسیسةوتجنیدھم الرتكاب العملیا
احتواء وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي على مفاھیم وم�صطلحات باطل�ة            .٣

روج لھ��ا الغ��رب واعتبرھ��ا ص��ورة م��ن ص��ور الح��رب عل��ى ال��دین اإلس��المي  
 )بحرب المصطلحات( وھو ما عرف 

شن حمالت معادیة لإلسالم والمسلمین عبر وسائل اإلعالم ووسائل التواصل           .٤
ة إل���ى ت���شویھ ص���ورة اإلس���الم حت���ى ظھ���ر م���ا ع���رف       تھ���دف ف���ي النھای���  

 باإلسالموفوبیا أي الخوف من اإلسالم 
ومجمل ھذه اآلثار تختزل النقاط العریضة لآلثار الدینیة لوسائل اإلعالم والتواصل 

  االجتماعي 
ما اآلثار الفكریة لھذه الوسائل وھذا ما سأناقشھ : ویبقى التساؤل الھام أیضا وھو 

  ليفي المبحث التا
  

  

                                           
 .السابق، ص ) (`١
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 املبحث الرابع

  اآلثار الفكرية لوسائل اإلعالم والتواصل احلديثة

بدایة وحتى یمكن دراسة اآلثار الفكریة لوسائل اإلعالم والتواصل الحدیثة 
فإنھ یجب التنویھ إلى أن الجوانب الفكریة تتشابھ مع غیرھا من الجوانب كالثقافیة 

ھا تشتمل على كل ما ھو ثقافي وعلمي منھا وغیرھا بمعنى أن اآلثار الفكریة بأبعاد
  .وغیره ... وتعلیمي

ولھذا فإن ھذا المبحث سیحاول رصد ھذه اآلثار الفكریة رغم تشابكھا 
  :ویمكن توضیح ذلك فیما یلي

)  واقع�ي –افتراض�ي  (وسائل اإلعالم الحدیثة والتواصل ھل ھي مجتم�ع جدی�د         
  أم ال ؟

ل االجتم�اعي واإلنترن�ت،   یعتب�ر بع�ض الدارس�ین أن م�ستخدم ش�بكات التواص�      
غالًب��ا م��ا ی��ستبدل بیئ��ة األس��رة ببیئ��ة أخ��رى، وعالم��ھ االجتم��اعي ومحیط��ھ، بع��الم         
افتراض��ي ومح��یط جدی��د ال یتفاع��ل معھم��ا فیزیائًی��ا ب��ل رقمًی��ا، وق��د یك��ون ھ��ذا الع��الم    
االجتماعي واسًعا ممت�دًدا، وی�شمل العالق�ات م�ع ش�ركاء ف�ي العدی�د م�ن ال�دول، وف�ي                       

  .ةقارات مختلف
عل�ى وج�ھ   (ھذه البیئة االجتماعیة الجدی�دة أص�بحت بالن�سبة لل�شاب أو الی�افع          

مالًذا یرجع إلیھ یومًیا، وقد یقضي معھ س�اعات عدی�دة م�ن وقت�ھ ویت�أثر          ) الخصوص
لق��د . ب��ھ، ویتب��ادل فی��ھ المع��ارف والتقالی��د واألفك��ار وال��رؤى والثقاف��ات م��ع ش��ركائھ    

شبعة م��ن العالق��ات االفتراض��یة، الت��ي  ان��صھرت المجتمع��ات اإلن��سانیة ف��ي ش��بكة مت��  
  .رفعت الحظر عن األفكار والمعتقدات

ل��ذلك، ف��األمر ی��دعو إل��ى البح��ث والتأم��ل ف��ي الف��وارق ب��ین البیئت��ین، وم��دى     
التباین أو االختالف بینھما سلًبا وإیجاًب�ا، حی�ث إنن�ا ال ن�دعي أن ك�ل الق�یم وال�ضوابط               

ا إیجابی��ة أو س��لبیة، فكم��ا أن ھن��اك   والمنظوم��ات االجتماعی��ة ف��ي البیئت��ین ھ��ي حكًم��  
عادات وتقالید قد تكون سیئة في البیئة االجتماعیة الواقعیة وأخ�رى إیجابی�ة، ف�األمر                

  .قد یكون كذلك في البیئة االجتماعیة للعالم االفتراضي
 غی��ر ال��واقعي، عل��ى  -ل��ذا، ل��یس م��ن اإلن��صاف إط��الق م��صطلح االفتراض��ي    

ملی��ار ون��صف م��ن م��ستخدمي اإلنترن��ت ف��ي ھ��ذه  المجتم��ع الجدی��د ال��ذي یمثل��ھ ثالث��ة  
المعمورة، والمتواجدون على الشبكة العنكبوتیة والمتف�اعلون اجتماعًی�ا وثقافًی�ا فیم�ا             

  .بینھم، فھؤالء ھم جزء ال یتجزأ من مجتمعاتھم الواقعیة في الوقت عینھ
وھ���ذه المجتمع���ات الواقعی���ة الت���ي یعی���شون فیھ���ا لھ���ا ھیاكلھ���ا االجتماعی���ة     

تھا القیمیة واألس�ریة الواقعی�ة، وإن ك�انوا یق�ضون ج�زًءا م�ن وق�تھم ب�شكل           ومنظوما
  .یومي في مجتمعاتھم األخرى االفتراضیة
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ویبق��ى الح��دیث ع��ن ت��أثیر اس��تخدام االنترن��ت ووس��ائل التواص��ل االجتم��اعي     
ینح��و باتج��اه وج��ود س��لبیات عن��د ال��شباب الم��راھقین خ��صوًصا، وت��أثیرات س��لوكیة      

ھ�ذه األحادی�ث تتج�ھ إل�ى م�سألة الھ�روب م�ن الواق�ع االجتم�اعي          وتعلیمیة، ولكن ُجل  
المأزوم الذي یعیشھ المستخدم لإلنترن�ت، إل�ى ع�الم ُمتلف�ت أو غی�ر مقی�د ف�ي ال�شبكة                
العنكبوتیة، فضال عن إمكانیة االنحراف باتج�اه ال�دخول إل�ى مواق�ع مخل�ة ب�اآلداب أو                  

خالقی���ة واالجتماعی���ة ف���ي تع���رض م���ضموًنا س���یًئا، یتن���افي م���ع الق���یم وال���ضوابط األ 
  ).١(مجتمعاتنا

فوسائل اإلعالم الرقمیة واالجتماعیة توفر أدوات جدی�دة مھم�ة للتواص�ل م�ع            
الط���الب والجمھ���ور األوس���ع إذ ی���ستطیع األك���ادیمیون والناش���طون وغی���رھم حالی���ا      
استخدام أدوات مثل تویتروفیسبوك والمدونات المشتركة والمواقع لمناقشة المعارف         

  )٢. (ریس والحوادث الجاریة وطرق التد

ية لفك الجتماعي  صل  لت سائل  يجابيا    ب 

م��ن الم��سلم ب��ھ أن لك��ل ش��یئ م��ستحدث جوانب��ھ اإلیجابی��ة وال��سلبیة وویمك��ن  
  حصر الجوانب اإلیجابیة والسلبیة لوسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي فیما یلي 

  : الجوانب اإلیجابیة–أوال 
 الستخدام االنترنت الكثیر من الفوائد واالیجابیات لصالح         مما ال شك فیھ، أن    

أن ھن��اك الكثی��ر م��ن الب��رامج   ) ھ��ـ١٤٢٥(األس��رة وأفرادھ��ا، فی��ذكر یوس��ف عی��ادات  
التعلیمیة والترفیھیة التي یستخدمھا أفراد األس�رة ف�ي بی�وتھم، حی�ث یق�ضي األطف�ال                 

 للوال�دین، فھن�اك     والمراھقون معظ�م وق�تھم ف�ي ت�صفح ش�بكة االنترن�ت، أم�ا بالن�سبة                
ب��رامج كثی��رة ت��ساعدھم عل��ى تنظ��یم ال��شئون المالی��ة للبی��ت وإدارتھ��ا، وعل��ى القی��ام      
بالكثیر من األعمال المنزلیة، كحفظ المواعید والسجالت، وإعداد الواجبات، إلى غی�ر            

  . ذلك من األمور
وم��ن ب��ین ھ��ذه الفوائ��د واالیجابی��ات الت��ي یمك��ن أن یق��دمھا االنترن��ت لألس��رة  

ادھا، فیما یتعلق بالتثقیف، وتنمیة الشخصیة وإثرائھ�ا، وأس�الیب معامل�ة الن�اس              وأفر
  :والحیاة بمرونة وتفھم ومعاصرة أكثر، والتي تتمثل فیما یلي

تحت�وي ش�بكة االنترن�ت عل�ى الكثی�ر م�ن المواق�ع        : التثقیف المعرفي والعلم�ي  
 كاآلداب، والتربیة، والمعلومات العلمیة التي ال تعد وال تحصى، وفي مجاالت مختلفة،

والعلوم اإلنسانیة، والعلوم الطبیعیة، باإلضافة إلى ما توفره ال�شبكة لألس�رة وأبنائھ�ا        
الطالب من فرص لبناء وتعمیق معارفھم ومعلوماتھم المتخصصة في المج�االت الت�ي     
یدرسونھا في المدرسة أو الجامعة، أو في المھن والوظائف الت�ي یعمل�ون بھ�ا، فھ�ي       

                                           
 عبد اهللا القصیر مجلة أبحاث -وسائل التواصل الحدیثة وأثرھا في تربیة المجتمع، أ ) (`١

، السنة الثانیة، ٣ودراسات تربویة، تصدر عن مركز األبحاث والدراسات التربویة، ع
 .٢٠٥: ٢٠٤ھـ، ص١٤٣٧ –م ٢٠١٦صیف

  .١٣٣م، ص٢٠١٧، المجلد الخامس، صیف ٢١دراسات الفكریة الثقافیة، ع تبین لل(٢)
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 فرصة االطالع على حقول المعرفة المتنوعة خارج تخص�صاتھم وأعم�الھم،   تتیح لھم 
وھذا اإلثراء المعرفي والعلمي المتزاید للطالب م�ن اس�تخدامھم ش�بكة االنترن�ت ینی�ر                 

  .أفكارھم وآراءھم وأداءھم لمسؤولیاتھم في حیاتھم الیومیة
 مختلف تتیح شبكة االنترنت للطالب فرصة التعرف على      : التثقیف االجتماعي  -١

شعوب العالم وأعراقھم وثقافتھم وعاداتھم في حیاتھم الیومیة مھما بعدت م�واقعھم            
الجغرافی���ة، مم���ا یمك���نھم م���ن االس���تفادة اإلیجابی���ة م���ن تج���ارب ال���شعوب األخ���رى   
وتفھمھ��م وم��شاركتھم ف��ي الع��یش ف��ي ھ��ذ الع��الم، وأن تك��ون ل��دیھم ح��صیلة م��ن          

ادة لح�دیث مفی�د ی�شاركون ب�ھ اآلخ�رین      المعلومات الجغرافیة والثقافیة التي تكون م�  
  .حینما یناسب ذلك المواقف االجتماعیة التي یعیشونھا

 عل�ى األط�الس   - من خالل ش�بكة االنترن�ت   –یطلع الطالب   : التثقیف الجغرافي  -٢
والمواق���ع الجغرافی����ة ح����ول مختل����ف البیئ���ات والت����ضاریس والمناخ����ات وال����سكان   

ھم من الحصول على معلومات جغرافیة واالقتصادیات على الكرة األرضیة، مما یمكن
 .حدیثة ومتجددة عن دولتھم ودول العالم األخرى، وبكل سرعة وسھولة

إن : التثقی��ف االلكترون��ي ب��أدوات ش��بكة االنترن��ت وتجھیزاتھ��ا واس��تخدامتھا    -٣
إقب��ال الط��الب عل��ى ش��بكة االنترن��ت وتح��صیلھم الت��دریجي لفكرتھ��ا وطبیع��ة عملھ��ا     

ماتھا ومھ�ارات اس�تخدامھا، ث�م تعل�یمھم المباش�ر وغی�ر             وألدواتھا وتجھیزاتھا وخ�د   
المباش��ر لم��ا یح��صلون علی��ھ م��ن معلوم��ات ومع��ارف ومھ��ارات تقنی��ة  عب��ر ش��بكة    
االنترنت لبعضھم البعض ث�م ألس�رھم ث�م لجی�رانھم ف�ي الح�ي وھك�ذا،فإن ذل�ك ین�شر                
ثقاف��ة إلكترونی��ة علمی��ة ومعاص��رة ع��ن االنترن��ت داخ��ل المجتم��ع، ویث��ري محتواھ��ا   

 .وینوعھ
ویوفر االنترنت للطالب م�صدر متنوع�ة وكثی�رة،        : التثقیف المھني والوظیفي   -٤

یط���ورون بھ���ا مع���ارفھم ومھ���اراتھم وق���یمھم وس���لوكیاتھم، وك���ذلك ف���ي الھوای���ات    
والتخصصات أو المھن التي یمیلون إلیھا أو یمارس�ونھا، أو یرغب�ون ف�ي دراس�تھا                 

ا بالقناع��ة والرض��ا النف��سي والتخ��صص فیھ��ا م��ستقبًلا، مم��ا ی��نعكس عل��یھم شخ��صیً  
واإلح��ساس ب��التفوق والج��دوى، وبارتف��اع العوائ��د االقت��صادیة واالجتماعی��ة نتیج��ة     

 .لذلك
وھ��ذه الفوائ��د واإلیجابی��ات الس��تخدام االنترن��ت تؤك��د عل��ى أھمی��ة االنترن��ت       
وضرورتھ في الحیاة الیومی�ة، س�واء ك�ان عل�ى م�ستوى الف�رد أو المجتم�ع، أو عل�ى              

والترفی��ھ الب��ريء، أو ال��تعلم والعم��ل، والح��رص عل��ى ھ��ذه الفوائ��د    م��ستوى الت��سلیة 
واإلیجابی��ات واالس��تفادة منھ��ا مطل��ب ترب��وي، ألن تحققھ��ا یع��ود ب��الكثیر م��ن اآلث��ار       
التربوی�ة المھم��ة عل��ى شخ��صیة الف��رد وس�لوكھ وبالت��الي عل��ى مجتمع��ھ، فھ��ي تحق��ق   

ت ومع��ارف ومھ��ارات اس��تثمار لوق��ت ف��راغ الطال��ب بالن��افع والمفی��د، وتعلم��ھ معلوم��ا
علمیة وحیاتیة، وتعرفھ على اآلخرین عبر العالم كلھ على اختالف ثقافتھم واالنفت�اح             
علیھم  والتواصل معھم ایجابًیا، وتوجیھھ، وتطویر قدراتھ مھًنا وغیر ذلك من اآلثار    
التربوی��ة  الت��ي ت��سعى إلیھ��ا المدرس��ة، ومم��ا یعن��ي أن االس��تخدام اإلیج��ابي لالنترن��ت  
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لمدرس��ة ف��ي تحقی��ق أھ��دافھا التربوی��ة، وس��یظھر ذل��ك م��ن خ��الل اس��تعراض      ی��دعم ا
 )١.(استخدامات االنترنت وتطبیقاتھا المختلفة في العملیة التعلیمیة

لتعليمية  لعلمية  ن في  النت ية الستخ  ب لت  ألهمية 

قب���ل اس���تعراض أھ���م اس���تخدامات ش���بكة االنترن���ت وتطبیقاتھ���ا ف���ي العملی���ة  
نبغي التأكید على أن ھذه االس�تخدامات ج�اءت نتیج�ة لم�ا أحدث�ھ االنترن�ت       التعلیمیة، ی 

م��ن تغی��ر ج��وھري ون��وعي ف��ي عملی��ة التعل��یم، مم��ا أعط��ى اس��تخدامات االنترن��ت           
وتطبیقاتھا في التعلیم مزایاھا المھمة وفوائدھا الكثیرة، كمشاركة الطالب ف�ي عملی�ة           

بالت�شوق والمتع�ة، باإلض�افة إل�ى     التعلیم والتعلم بصورة أساسیة وعملیة، وشعورھم      
أن عملیة التعلیم ما ھي إال عملیة اتصال بین طرفین لتبادل رسالة تعلیمیة، وھ�ذا م�ا           

  :یحققھ االنترنت وبفاعلیة، وھذا التغیر ناتج عن تفاعل أمرین اثنین ھما
ن��صوص (م��ا تتمی��ز ب��ھ ش��بكة االنترن��ت م��ن الجم��ع ب��ین الوس��ائط المتع��ددة       

ف���ي ع���رض معلوماتھ���ا  ) ة، ورس���وم متحرك���ة، وفی���دیو مكتوب���ة، وص���وت، وص���ور 
  .ومحتویاتھا، وتوظیف ذلك في العملیة التعلیمیة، وھذا ما یسمى بالتعلیم التفاعلي

م��ا تتمی��ز ب��ھ ش��بكة االنترن��ت م��ن خدم��ة االت��صال ع��ن بع��د ف��ي أي مك��ان ف��ي  
الع��الم، وتوظی��ف ھ��ذه الخدم��ة ف��ي العملی��ة التعلیمی��ة، مم��ا ك��سر ص��ورتھا النمطی��ة        

–قلیدیة من ضرورة التقید بعاملي الزمان والمكان، فعملیة التعلیم أص�بحت تح�دث     الت
 دون الحاجة إلى الجمع بین المعلم والمتعلم في زم�ان ومك�ان واح�د، وھ�ذا              -وبفاعلیة

  ) ٢.(ما یسمى بالتعلیم عن بعد
وفي ضوء ما تقدم، فیما یخص اآلثار اإلیجابیة الفكریة لوسائل اإلعالم ووسائل 

  صلالتوا
  :فإنھ یمكن اإلشارة ألھم ھذه الجوانب فیما یلي

یعد التثقیف العلم�ي والفك�ري والمعرف�ي م�ن أب�رز وأوض�ح إیجابی�ات وس�ائل                 .١
 اإلعالم والتواصل االجتماعي

تمك��ن ھ��ذه الوس��ائل م��ستخدمیھا م��ن التع��رف عل��ى ش��عوب الع��الم وأفك��ارھم     .٢
 وثقافاتھم رغم البعد الجغرافي بین ھذه الشعوب 

ل اإلع��الم والتواص��ل االجتم��اعي م��صدرا معرفی��ا وفكری��ا وعلمی��ا  ت��وفر وس��ائ .٣
للط��الب م��ن خ��الل المعلوم��ات والمع��ارف والمھ��ارات التقنی��ة الت��ي یح��صلون   

  علیھا من خالل ھذه الوسائل

                                           
التربیة ومشكالت المجتمع، أعضاء ھیئة التدریس بقسم أصول التربیة بكلیة التربیة، جامعة  ) (١

  . وما بعدھا١٦٣األزھر الشریف، ص
  .١٦٥السابق، ص ) (٢
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ية لفك الجتماعي  صل  لت سائل    ب سلبيا 

ن أي تبعیة إذا كان اإلسالم قد منح اإلنسان استقالل الكلمة وحریة الرأي وحرره م
لغیر اهللا تعالى ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم فإنھ وفي ذات الوقت اعتبر الكلمة 

مسئولیة وأمانة أمام اهللا تعالى وأمام الناس ؛ ألن حریة الكلمة في نظر اإلسالم من 
أجل إصالح حال األمة والدولة والفرد ال من ألجل التخریب والدمار وتقطیع أواصر 

  طنالوحدة وتمزیق الو
كل ھذا یوجب علینا وبشكل عام مسئولیة تجاه ما نتكلم بھ وننشره عبر وسائل 

  اٍلإعالم والتواصل االجتماعي 
وعلى الرغم من تقریر ھذه المسئولیة فإن وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي قد 

  :احتوت على سلبیات فكریة خطیرة تتمثل فیما یلي 
  :نشر األخبار الزائفة-١

عط�ي الم��صلحة الذاتی��ة التجاری�ة ح��افزًا ل�شركات التكنولوجی��ا لك��ي    كثی�رًا م��ا ت 
فعلى الرغم مما تتمتع بھ األخب�ار الزائف�ة م�ن ش�عبیة وجاذبی�ة، والف�رص       . تفعل شیئاً 

. التي تتیحھا لملء الفجوات اإلعالنیة، إال أنھا شيء یضر بسمعة عمالقة التكنولوجیا
 المزی��د م��ن الجھ��ود إلبع��اد مواق��ع  یب��ذالن) فی��سبوك(و) جوج��ل(وبن��اء عل��ى ذل��ك ب��دأ 

األخبار الزائفة عن شبكاتھا اإلعالنیة، وبناء أدوات جدیدة لتمییز القصص اإلخباری�ة            
المشكوك في صحتھا وتحذیر القراء منھا، وإقامة عالق�ات م�ع مؤس�سات التثب�ت م�ن          

  .الحقائق
وعن�دما ال تك�ون الم�صلحة الذاتی�ة كافی�ة، ت�ستطیع الحكوم�ات دف�ع ال��شركات         
إل��ى ت��وخي المزی��د م��ن ال��صرامة، وذل��ك كم��ا فع��ل ن��واب البرلم��ان األلم��اني بتھدی��دھم  

وبموج��ب اتف��اق ط��وعي م��ع الجھ��ات التنظیمی��ة األوروبی��ة،   . بف��رض غرام��ات طائل��ة
ما ال یقل ع�ن    ) وعند اللزوم حذف  (وضعت الشركات الكبرى لنفسھا ھدف استعراض       

تمیی�زه باعتب�اره یح�ض عل�ى      في المئ�ة م�ن المحت�وى ال�ذي یق�وم الم�ستخدمون ب             ٥٠
الكراھیة أو ینطوي على كراھیة لألجانب، وذلك في غ�ضون ی�وم واح�د م�ن تمیی�زھم                 

 في المئة ٥٨استعرض في غضون یوم واحد      ) فیسبوك(وُتظھر آخر األرقام أن     . إیاه
وفیما یخص .  في المائة في دیسمبر٥٠من المنشورات التي تم تمییزھا، ارتفاعًا من 

  . في المائة٢٤ في المائة ارتفاعًا من ٣٩ن ھذا الرقم ، فكا)تویتر(
 .) ف���ي المائ���ة ٤٣ ف���ي المائ���ة إل���ى   ٦١وأم���ا یوتی���وب فق���د تراج���ع م���ن      (

 على سبیل المثال،    ٢٠٠٢ففي عام   . أقوى إجراء یمكن اتخاذه ھو سن قوانین جدیدة       
ة حّمل�ت بریطانی��ا م��زودي خ��دمات اإلنترن��ت الم��سؤولیة القانونی��ة ع��ن الم��واد اإلباحی�� 

، فاس�تعان م�زودو خ�دمات    )ب�شكل عاج�ل  (التي تنطوي على أطفال إذا ل�م تق�م بح�ذفھا        
المحجوب��ة عل��ى أن ی��تم   URL اإلنترن��ت بمؤس��سة خیری��ة إلع��داد قائم��ة بعن��اوین  

وتعم��ل ھ��ذه المؤس��سة الخیری��ة ع��ن كث��ب م��ع أجھ��زة إنف��اذ     . تح��دیثھا م��رتین یومی��اً 
 اتخ��ذ الم��شّرعون األمریكی��ون وعل��ى ص��عید مماث��ل،. الق��انون ف��ي بریطانی��ا والخ��ارج 

  .إجراءات صارمة ضد انتھاك حقوق الطبع والنشر
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  :التأثیر على مستوى التحصیل الدراسي لدى الطالب-٢
 ف��ي المائ��ة م��ن ٥٠ طال��ب ف��ي إح�دى جامعاتھ��ا ق��ال  ١٠٠ف�ي دراس��ة ش��ملت  

 ٨٦ س�اعات ف�ي الی�وم، ف�ي ح�ین ص�نف            ٥الطالب إنھم یستخدمون ھواتفھم أكثر من       
 في المائة ممن شملتھم ٧٠أنفسھم على أنھم مدمنون على ھواتفھم، وقال في المائة 

  .الدراسة أنھم كانوا یشعرون بالقلق إذا أوشكت بطاریة الھواتف على النفاذ
 في المائة إلى أن ھواتفھم تسبب لھم التشتیت وعدم التركیز عن�د            ٧٧وأشار  

ت العدید من الدراسات الت�ي     المذاكرة أو العمل، وخالل السنوات القلیلة الماضیة أجری       
ركزت على أثر الكنولوجی�ا، وخ�صوًصا وس�ائل التواص�ل االجتم�اعي الحدیث�ة وش�بكة               
اإلنترن��ت، ال��سلوكي وال��ذھني عل��ى األف��راد، وق��د تب��ین أن غلب��ة اآلث��ار ال��سلبیة كان��ت  
واضحة، إذ خلصت ھذه الدراسات إل�ى أن التكنولوجی�ا س�تجعل عق�ل اإلن�سان طفولًی�ا                  

یان والح��ساسیة المفرط��ة وع��دم الق��درة عل��ى التركی��ز بحل��ول منت��صف  وعرض��ھ للن��س
  .القرن الحالي

وك������شفت دراس������ة كندی������ة حدیث������ة أجراھ������ا ع������دد م������ن الب������احثین ف������ي    
  .أن الھواتف الذكیة تدفعنا نحو الكسل والغباء" WATERLOO"جامعة

وأك��دت أن األش��خاص ال��ذین یملك��ون ق��درات عقلی��ة كبی��رة ال یم��ضون وقًت��ا      
ستخدام الھواتف الذكیة، وال ی�ضیعون س�اعات طویل�ة ف�ي ت�صفحھا، عل�ى         طویًلا في ا  

عكس األشخاص الذین یملكون قدرات عقلیة ضعیفة، حی�ث أص�بحت الھوات�ف الذكی�ة        
  .سبًبا في الشعور بالكسل

ف��نحن نلج��أ لح��ل أي م��شكلة تواجھن��ا دون أن نب��ذل مجھ��ود عقل��ي للتفكی��ر فیھ��ا،       
  .ات على اإلنترنت یقلل من الفضول وحب التعلموبالتالي فإن البحث عن المعلوم

األمریكی�ة  " جامع�ة والی�ة م�این     "كما كشفت دراسة أشرف علیھا باحثون م�ن       
أن الھوات���ف الذكی���ة ت���ساھم ف���ي ت���شتیت انتباھن���ا وتركیزن���ا حت���ى ف���ي حال���ة ع���دم       
استخدامھا، إذ تبین أن األشخاص الذین خضعوا للتجارب ك�انوا أق�ل ق�درة عل�ى تنفی�ذ        

ال��صعبة عن��دما كان��ت أجھ��زة الھ��اتف أم��امھم وض��من مج��ال رؤی��تھم، ألنھ��ا       المھ��ام 
  .استحوذت على جزء من تفكیرھم بصورة أو بأخرى

 ف��ي المائ��ة ف��ي ح��ال كان��ت     ٢٠وزادت فرص��ة النج��اح ف��ي االختب��ار بن��سبة     
الھواتف الذكیة في ح�وزتھم، س�واء داخ�ل مالب�سھم أو داخ�ل حق�ائبھم، ألن تركی�زھم         

 وأوص�ت الدراس��ة ب��ضرورة أال نكتف�ي بغل��ق ھواتفن��ا عن��د أداء   ارتف�ع ب��شكل ملح��وظ، 
بعض األعمال المھمة التي تحتاج إلى تركیز، ب�ل علین�ا أن نخفیھ�ا ع�ن مج�ال رؤیتن�ا        

  )١. (أیًضا، سواء بوضعھا داخل حقائبنا أو بإبقائھا بعیدة عنا

                                           
، ٤٠٩جلة الكویت، عھل أصبحت التكنولوجیا الحدیثة تستحوذ على عقولنا؟، م ) (`١

 .٩٥، ص٢٠١٧نوفمبر/ ھـ١٤٣٩صفر
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  :فقدان القدرة على التركیز-٣
ونة كبیرة ولھ القدرة عل�ى التكی�ف        یقول العلماء أن الدماغ البشري یمتلك مر      

مع الظروف المحیطة مھما كانت، ویشیر ھ�ؤالء إل�ى أن التكنولوجی�ا الحدیث�ة غی�رت                 
ال��دماغ الب��شري، فأص��بحنا الی��وم ق��ادرین عل��ى تنفی��ذ ع��دة مھ��ام ف��ي الوق��ت نف��سھ          
باستخدام الكمبیوتر واألجھزة الذكیة، مث�ل كتاب�ة الن�صوص والم�شاركة ف�ي ح�وارات                

  ".تویتر"فیسبوك وقراءة األخبار في موقععبر موقع 
لك��ن ثم��ن ذل��ك یتمث��ل بأنن��ا نفق��د ش��یًئا ف��شیئا ق��درتنا عل��ى االنتب��اه والتركی��ز      
والتحلیل، وھنا یصبح من الطبیعي أن یبتعد األشخاص الذین یقضون س�اعات طویل�ة              

  .في تصفح المواقع اإللكترونیة عن قراءة الكتب
ت أدت إل��ى انخف��اض الق��درة عل��ى    كم��ا أن س��ھولة الح��صول عل��ى المعلوم��ا    

تذكرھا وحفظھا طویال، أضف إلى ذلك أن القراءة من اإلنترن�ت تزی�د اإلجھ�اد العقل�ي                 
وذل���ك ب���سبب انھم���اك الف���رد بأن���شطة أخ���رى ال تتعل���ق ب���القراءة مث���ل ف���تح ال���روابط  
ومشاھدة اإلشعارات والتنبیھات الكثیرة، وال شك ن ذلك سیؤثر في قدرة الدماغ على      

  . ویضعفھاالتركیز
  :إھمال اإلشارة إلى المصادر وتزاید عدد السرقات الفكریة-٤

 Stefan weberیق�دم الخبی�ر النم�ساوي المتخ�صص ف�ي وس�ائل اإلع�الم        
 وصفا دقیًقا لتزاید ھیمنة محرك google-copy-syndromفي مؤلفھ الرسمي 

ا ول�یس   غوغل على عملیات البحث الدارجة في المدارس والجامعات والعلوم، وأخی�رً          
م��ن جمی��ع % ٩٠فھ��ذا الخبی��ر بوس��ائل اإلع��الم یعتق��د أن  . أخ��را ف��ي ال��صحافة أی��ضا 

عملیات البحث والتقصي المتعلقة بالدراس�ات والرس�ائل والتق�اریر الجامعی�ة تب�دأ أول            
م��ا تب��دأ بغوغ��ل، ومم��ا یزی��د األم��ر تعقی��ًدا أن ع��ددا مجھوًل��ا م��ن الطلب��ة الج��امعیین        

حث العائد إلى ش�ركة غوغ�ل أی�ًضا، أض�ف إل�ى ھ�ذا  أن                 یستعینون بالكامل بمحرك الب   
كثیًرا منھم یجنحون إل�ى ض�م الن�صوص الت�ي یعث�رون علیھ�ا إل�ى عملھ�م،  مائ�ة ف�ي              

  .المائة، ومن دون إشارة إلى المصدر الذي استقوا منھ النص
وفیما یشیر شتیفان فیبر إلى أن استخدام محرك غوغل زاد من سرعة عملیة 

نراه یؤكد من ناحیة أخرى أن استخدام محرك غوغل ق�د س�بب ف�ي               البحث بكل تأكید،    
الوقت ذاتھ تدھور نوعیة النصوص في المنظور العام، خصوًصا حینم�ا تك�ون خط�وة           

  .الباحث األولى ھي االستعانة بمحرك غوغل
عل��ى ص��عید آخ��ر، ی��ستعرض م��ارتین لوفلھ��ولتس، الخبی��ر المتخ��صص ف��ي      

ی�ة ف�ي مدین�ة إیلمین�او األلمانی�ة، ھ�ذه العالق�ة،        وسائل اإلع�الم ف�ي الجامع�ة التكنولوج      
تب���ین لن���ا من���ذ أم���د ل���یس بالق���صیر، أن الدارس���ین ف���ي جامعتن���ا    : "فیق���ول موض���ًحا

ی��ستخدمون مح��رك غوغ��ل، ف��ي المق��ام األول، حینم��ا یری��دون ك��سب فك��رة عام��ة ع��ن  
ة مسألة علمیة معینة، بید أن ھذا النھج ال یمنح الدارسین، بأي حال من األحول، فكر          
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عن أحدث وأھم النتائج الت�ي توص�ل إلی�ھ البح�ث العلم�ي، وال غ�زو أن اس�تمرار ھ�ذه                      
  )١".(الظاھرة یؤدي إلى تدھور ملموس في جودة العمل العلمي

أضف إلى ھذا أن غوغل والت�صعید الملح�وظ ف�ي رقمن�ة الن�صوص، ورقمن�ة                 
سخ الن�صوص والكت��ب القدیم��ة أی��ضا، ست��سھل أكث��ر ف��أكثر م��ن اس��تخدم الحاس��وب لن�� 

ولصق نصوص غریبة أو أج�زاء م�ن ھ�ذه الن�صوص ف�ي األعم�ال العلمی�ة، م�ن غی�ر            
اإلش��ارة إل��ى م��صدرھا، أي التعام��ل معھ��ا  كأنھ��ا نتیج��ة علمی��ة توص��ل إلیھ��ا الباح��ث    

  .بفضل جھده الشخصي
ویبین شتیفان فیبر التداعیات التي ستسفر عنھ�ا اعتم�اد ھ�ذا األس�لوب بنح�و             

  :عریض، فیقول
تعن��ي  : رار الحرف��ي للن��صوص تعن��ي توق��ف العم��ل الفك��ري   إن ثقاف��ة االجت�� "

  "العمل إلى أبد اآلبدین على إعادة ما ھو موجود فعال
یرى فیبر في ضوء النتائج الت�ي أس�فرت عنھ�ا اس�تطالعات كثی�رة ج�رت ف�ي            

لمع��ضلة ذات أبع��اد عظیم��ة   " مؤش��رات أولی��ة "الوالی��ات المتح��دة وأوروب��ا، أن ثم��ة  
ت�شیر إل�ى أن ثل�ث الطلب�ة الج�امعیین عل�ى             "ع المختلفة،   فعملیات االستطال ": االتساع

وأن " أدن�ى تق�دیر ق�د س�رقوا، بنح�و أو ب�آخر، وم�رة واح�دة عل�ى األق�ل، نتاًج�ا فكرًی�ا            
  ".لصوًصا یسرقون األفكار" في المائة من رجال العلم ١٫٥

  :قصور في القدرة على القراءة -٥
ؤدي إل�ى ق�صور     إن البحث المستمر في محرك غوغل عن مف�ردات معین�ة، ی�            

القدرة على القراءة، أعن�ي تراج�ع الق�درة عل�ى اإلحاط�ة بمحت�وى فق�رات مطول�ة ف�ي                 
  .النصوص المختلفة

فعما قریب، لن تعني لقراءة اإلحاطة ب�الفكرة الرئی�سیة الت�ي ی�شیر إلیھ�ا ھ�ذا        
المؤل��ف أو ذاك ف��ي مقالت��ھ أو مؤلف��ھ، م��ن خ��الل مطالع��ة مجم��ل إنتاج��ھ الفك��ري، ب��ل  

الن��صوص م��رور الك��رام فق�ط، وع��دم الوق��وف عن��دھا طویًل��ا، واالكتف��اء  الم�رور عل��ى  
بمراجع��ة مف��ردات رئی��سة، م��ستھدفة بمفردھ��ا، وجزئی��ة ش��دیدة االخت��صار، وبھ��ذا        
المعن��ى ف��إن استن��ساخ الكت��ب یمك��ن أن یتح��ول إل��ى كی��د یرت��د غوغ��ل نف��سھا، ویفت��ك    

  .بظاھرة الكتاب
ت باس�تمرار، ل�ن یع�اني    في عالم یوفر الكت�ب والن�صوص عل�ى ش�بكة اإلنترن�            

الن��اس م��ن نج��رة ف��ي وس��ائل الطب��ع أو أي قی��ود عل��ى الن��شر، وبالن��سبة إل��ى س��لوك     
یمكن أن یعني ھذا كلھ أن الھوس باستنساخ ال�شذرات والنب�ذ المخت�صرة ھ�و         . القراء

  )٢. (الذي سیحل محل المیل إلى مطالعة نصوص مسھبة

                                           
١) (http://www.heise.de\tp.artikel\١\٢٠٩٨٢\٢٠.html. 
عدنان عباس علي، عالم المعرفة، : ملف غوغل، توؤستن فریكھ وأولریش نوفاك، ترجمة) (٢

  . ومابعدھا١٥٩م، ص٢٠١٧ الكویت، یولیو –المجلس الوطني للثقافة والفنون واألداب 
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وماتی��ة جدی��دة س��وف   تخل��ق تكنولوجی��ات المعلوم��ات واالت��صاالت بیئ��ة معل    
الث��ورات ال��سابقة الت��ي أح��دثت الرخ��اء   . تق��ضي فیھ��ا األجی��ال القادم��ة معظ��م وقتھ��ا    

السیما الزراعیة والصناعیة منھا أدت الي تحوالت واسعة النطاق واضحة للعیان في            
تركیباتنا االجتماعیة وال�سیاسیة وبیئاتن�ا المعماری�ة وف�ي كثی�ر م�ن األحی�ان م�ن دون           

صر وع��ادة م��ا ت��صاحبھا آث��ار وت��داعیات مفاھیمی��ة وأخالقی��ة عمیق��ة   الكثی��ر م��ن التب�� 
لیست ثورة المعلومات أقل دراماتیكیة س�واء فھم�ت عل�ي أنھ�ا ث�ورة ثالث�ة م�ن حی�ث                      
إح��داث الرخ��اء أو ث��ورة رابع��ة ، م��ن حی��ث إع��ادة ص��یاغة مفھومن��ا ألنف��سنا وس��وف   

نبني البیئ�ات المادی�ة   نكون في ورطة خطیرة ، إن نحن لم نأخذ مأخذ الجد حقیقة أننا   
والفكریة الجدیدة التي سوف تسكنھا األجیال القادمة في ض�وء ھ�ذا التغی�ر المھ�م ف�ي        
ھذا الن�وع م�ن التف�اعالت ال�ذي یح�دث بوس�اطة تكنولوجی�ات المعلوم�ات واالت�صاالت                 
التي سوف ننعم بھا علي نحو متزاید في تفاعالتنا م�ع غیرن�ا م�ن العناص�ر الوس�یطة           

  )١(.اء بیولوجیة أو اصطناعیة سو) الوكالء (
  :التغیر الثقافي-٦

یمكن اعتب�ار التع�اطي الجم�اھیري م�ع ال�شبكات التواص�لیة العالمی�ة ق�د أف�رز               
أربعة أشكال ثقافی�ة م�ن التف�اعالت ب�ین البنی�ات الموض�وعیة العام�ة والبن�اء ال�شبكي               

ك�وني للعالم�ات    البناء الشبكي ال  ( النسق االستھالكي   ) : العولمة والھویة   ( للمجتمع  
سواء الدینیة ال�سیاسیة أو  (الكونیة ) الفردانیة الشبكیة  ( النسق الفرداني   ) التجاریة  

ی�نعكس  ) تعدد الثقافات ووحدة الثقافة اإلنسانیة      ( والتعددیة الثقافیة   ) حتي المعرفیة   
 البن�اء ال�شبكي للثقاف�ة اإلن�سانیة ف��ي الت�أثیر الع�اطفي والوج�داني لل�شبكة االجتماعی��ة        

" الح��س الم��شترك " عل��ي ال��رأي الع��ام وتم��ثالت الف��ضاء الع��ام الجدی��د، حی��ث أص��بح 
مت��أثرا بطبیع��ة اإلن��سان الفاعل��ة ف��ي بن��اء الق��رار ال��سیاسي واالقت��صادي عب��ر وس��ائل  

( اإلع��الم واس��تمالة الوج��دان الوج��ودي للمجتم��ع یمك��ن اعتب��ار الحم��الت االنتخابی��ة     
مثاال حی�ا عل�ي التح�ول ال�شبكي نح�و           ) وروبیة  الوالیات المتحدة والعدید من الدول األ     

التركیز علي العملیات المعرفی�ة والعاطفی�ة وبن�اء ال�رأي الع�ام وف�ق رھان�ات سیاس�یة             
  )٢(!للنخب العالمیة تجعل الناس میالین نحو االعتقاد فیما یریدون تصدیقھ 

  معضلة الھویة -٧
 ف��ي مجملھ��ا یق��وم اإلع��الم ف��ي وطنن��ا العرب��ي عل��ى ع��دة مح��اور ھام��ة ت��شكل 

عوامل م�ؤثرة وب�شدة ف�ي مج�رى األح�داث العام�ة والمتغی�رات الت�ي یم�ر بھ�ا عالمن�ا                      
 .العربي

فنحن أمام رغبة شدیدة في تغییر شامل في اإلعالم العربي نحاول م�ن خالل�ھ            
رس��م م��ستقبل زاھ��ر للمنطق��ة انطالًق��ا م��ن إع��الم ق��وي وم��ؤثر وحاس��م ف��ي الق��ضایا       

                                           
الثورة الرابعة، كیف یعید الغالف المعلوماتي تشكیل الواقع اإلنساني، لوتشیانو فلوریدي،  ) (`١

  .٢٦٩لؤي عبد المجید السید، ص: ترجمة
  مجلة الدوحة، ملتقى - بشرى جمیل الراوي /  دور مواقع التواصل االجتماعي في التغییر د (٢)

 .١٢٦م، ص٢٠١٧، أكتوبر ١٢٠االبداع العربي والثقافة اإلنسانیة، ع
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من خاللھ كذلك إنھاء االنق�سام المجتمع�ي ول�م ال�شمل     الخالفیة على الساحة، ونحاول    
  .العربي

فالھ��دف األس��مى م��ن اإلع��الم یج��ب أن یك��ون واح��ًدا ھ��و النھ��وض ب��المجتمع   
والحف��اظ عل��ى ثقافتن��ا وتراثن��ا والنھ��وض بأمتن��ا العربی��ة نح��و آف��اق جدی��دة م��ستقبلیة  

الم�واطنین، ب�ل    تحمل بین طیاتھا الشفافیة والمصداقیة وتعزز الروابط ب�ین ال�سلطة و           
إن اإلعالم العربي یجب أن یكون حجر األساس في عالقة قوی�ة متكامل�ة ب�ین ال�شعب                  

  )١. (والسلطة
ل��م تع��د الحری��ة ف��ي بن��اء ھویاتن��ا الشخ��صیة عل��ي ش��بكة االنترن��ت ھ��ي الحری��ة ف��ي        

 ف�����ي Peter Steinerان تبق�����ي مجھ�����وال كم�����ا عب�����ر عنھ�����ا بیت�����ر ش�����تاینر  
ھ كل���ب بكتاب���ة رس���الة بری���د إلكترون���ي عل���ي     الكاریك���اتیر ال���شھیر ال���ذي یق���وم فی���    
ال اح���د یع���رف ان���ھ " عل���ي ش���بكة االنترن���ت " الحاس���ب ویعت���رف لكل���ب آخ���ر بأن���ھ  

الی���وم اذا ك���ان اح���د م���ا كلب���ا أو یت���صرف مث���ل كل���ب  . كل���ب تل���ك كان���ت الت���سعینیات 
ف����إن فی����سبوك أو غوغ����ل أوعل����ي األق����ل اح����دي المؤس����سات المعنی����ة ب����األمن م����ن 

ب����األحرى إنھ����ا الحری����ة المرتبط����ة بتقری����ر الم����صیر   . رالمحتم����ل أن تع����رف ب����األم 
  .واالستقاللیة

 ربم��ا ل��م تع��د ت���ستطیع الك��ذب ب��سھولة بخ��صوص م���ن أن��ت عن��دما یراقب��ك مئ���ات          
المالی���ین م���ن الن���اس لكن���ك م���ن دون ش���ك ربم���ا تب���ذل ق���صارى جھ���دك لتب���ین لھ���م    
ب���شكل معق���ول م���ن أن���ت أو م���ن ترغ���ب ف���ي أن تك���ون وھ���ذا م���ن ش���أنھ أن ی���روي     

لف���ة عن���ك، وعل���ي الم���دى الطوی���ل س���وف ی���ؤثر ب���دوره عل���ي م���ن أن���ت      ق���صة مخت
س����واء كن����ت عل����ي االنترن����ت أو غی����ر مت����صل بھ����ا بالت����الي ف����إن تجرب����ة الحی����اة      

ت����شبھ بع����ض ال����شيء دفت����ر الح����سابات     ) onlifeأون الی����ف ( المت����صلة دائم����ا  
الشخ����صیة ال����ذي ذك����ره بروس����ت ف����ي روایت����ھ ولك����ن باعتبارن����ا م����شاركین ف����ي       

  )٢(.التألیف 
 ال�����رغم م�����ن ذل�����ك ف�����إن إمكانی�����ة إدارة الھوی�����ة عل�����ى االنترن�����ت ت�����سمح    وعل�����ى

  )٣ (.بالتشویھ
  :معضلة الھویة عبر وسائل االتصال

األسئلة بشأن ھویاتنا الشخصیة، وتصوراتنا الذاتیة وذواتنا االجتماعی�ة ھ�ي            
ل�ذلك یمك�ن للم�رء أن یظ�ن أن�ھ ال      " م�ن أن�ا   "بالطبع أسئلة قدیمة ق�د ال�سؤال الفل�سفي        

                                           
مستقبل اإلعالم في الوطن العربي، نھلة جبر شؤون عربیة، ، مجلة قومیة فصلیة تصدر  ) (`١

  .٩٨، ص٢٠١٦، خریف ١٦٧عن األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، ع
الثورة الرابعة، كیف یعید الغالف المعلوماتي تشكیل الواقع اإلنساني، لوتشیانو فلوریدي،  ) (`٢

  .٩٥ؤي عبد المجید السید، صل: ترجمة
سوزان عرینفلید، : تغیر العقل، كیف تترك التقنیات الرقمیة بصماتھا على أدمغتنا، تألیف ) (`٣

م، ٢٠١٧، فبرایر٤٤٥إیھاب عبد الرحیم على، عالم المعرفة، الكویت، ع : ترجمة
  .١٣٦ص
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یق��ال ش��يء جدی��د معق��ول ب��شأن ھ��ذا الموض��وع، لك��ن ھ��ذا ال��سلوك س��یعد       یمك��ن أن 
متجاھًلا تماًما للتغی�رات الحالی�ة، لق�د رأین�ا كی�ف ت�صبح حی�اة اإلن�سان س�ریعا م�سألة                      

، تعی�د ت�شكیل القی�ود والمح�ددات وتت�یح ق�درات             )أون الی�ف  (تجربة حیاة متصلة دائما   
 تشكیل فھمنا الشخصي والجمع�ي      جدیدة في تطور ھویاتنا، واكتسابھا الواعي، وتعید      

الیوم، نحن نعترف بشكل متزاید بأھمیة ظ�اھرة ش�ائعة غی�ر م�سبوقة، ظ�اھرة       . للذات
من نح�ن، وم�ن سن�صبح،     . یمكن وصفھا بأنھا بناء الھویات الشخصیة على االنترنت       

ومن الذي یمكن أن نكونھ، عندما یتزای�د م�ا نق�ضیھ م�ن وقتن�ا ف�ي اإلنفوس�فیر؟ ھ�ذه                 
  )١. (طقیة، لكنھا تخفي تناقًضا معروفااألسئلة من

  )الھویة ( اتجاه بلورة خطاب جدید عبر االنترنت 
یقین�ا أنن��ا ال ن��دعو إل�ي خط��اب إس��المي موح�د عب��ر االنترن��ت وال عل��ي أرض    
الواقع إلدراكنا صعوبة وربما استحالة ذلك م�ن ناحی�ة ولیقینن�ا ب�أن التن�وع ھ�و دائم�ا         

 ، لكننا نحث علي التنسیق والتعاون والتكامل في      مصدر ثراء في الحضارة اإلسالمیة    
إط��ار الت��ضامن اإلس��المي ھ��ذا الت��ضامن ی��ستتبع أال یك��ون ھ��ذا التن��وع س��ببا للخ��الف   
والتناحر ، وإنما یمكن أن یمثل روافد ع�دة ت�صب ف�ي نھ�ر الت�ضامن اإلس�المي ال�ذي                     

  .یخدم األمة اإلسالمیة كلھا
فتراض�ي دفع�ت إل�ي ظھ�ور مف�اھیم      وینبغي الوعي ھنا بأن عالمی�ة المج�ال اال      

الح��ب اإللكترون��ي ، إمبریالی��ة االنترن��ت،  ( جدی��دة یت��داخل فیھ��ا التقن��ي م��ع اإلن��ساني  
مم��ا ی��ضغط باتج��اه إع��ادة تعری��ف ال��ذات والعالق��ة م��ع اآلخ��ر        ...) إدم��ان االنترن��ت  

عالمی�ة اإلس�الم   " واكتشاف الھویة في عالم تمتزج فیھ الھویات كما تدفع إلي تجدید           
 فھما وتطبیقا مما یوجب البحث في اتجاه بل�ورة خط�اب جدی�د عب�ر االنترن�ت رؤی�ة                 "

( ومنطلقات ولغ�ة فق�د بات�ت الرس�الة االت�صالیة عب�ر اإلنترن�ت ش�بكة م�ن االت�صاالت                      
مم�ا یف�رض تع�دد م�ستویات الخط�اب بم�ا یواك�ب تن�وع وتركی�ب                  ) الشبكة العنكبوتی�ة    

  .الجمھور 
رد متل����ق س����لبي فالتفاعلی����ة والحری����ة    كم����ا أن الملتق����ي ل����م یع����د ك����ذلك مج����     

والت���شابك ك���ل ذل���ك س���اھم ف���ي تغیی���ر عقلی���ة المخ���اطبین ال���ذین ش���بوا ط���وق         
 ال ش�����ك ل����ھ انعكاس����اتھ عل�����ي ح����راك المؤس����سة الدینی�����ة     –الوص����ایة وھ����ذا   

  )٢().الرسمیة واألھلیة (
  :برمجة األدمغة-٨

، ھي ھنا یقع الناس في وھم أن المعلومات التي یحصلون علیھا من اإلنترنت
رصید یضاف إلى المعلومات المخزنة ف�ي أدمغ�تھم، وبالت�الي یب�الغ ھ�ؤالء ف�ي تق�دیر              

                                           
نساني، لوتشیانو فلوریدي، الثورة الرابعة، كیف یعید الغالف المعلوماتي تشكیل الواقع اإل ) (`١

 .٩٦لؤي عبد المجید السید، ص: ترجمة
  .٢١٢، ٢١١محمد یونس، ص/  تجدید الخطاب اإلسالمي من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، د(٢)
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حج��م م��ا یعتق��دون أنھ��م یمتلك��ون م��ن معرف��ة، وعن��دما ت��ضیع الح��دود ب��ین م��ا تخزن��ھ 
  .أدمغتنا وما ھو موجود خارجھا، فإننا نبالغ في قدراتنا ومعارفنا

 تعید برمجة أدمغتنا ض�من      تكمن المشكلة في أن منتجات التكنولوجیا الحدیثة      
أطر معرفیة جدیدة تلغي الحدود بین ما ھو حقیق�ي وم�ا ھ�و افتراض�ي، وبالت�الي ف�إن              
ذلك قد یفضي إلى ھیكل�ة أدمغتن�ا عل�ى نح�و یقل�ل م�ن ن�شاطھا المعرف�ي ألن�ھ ال تع�ود                    
ھناك حدود واضحة بین معلوماتنا الشخ�صیة وتل�ك الموج�ودة عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت،                  

مدت بعض ال�دول إل�ى تأس�یس مراك�ز طبی�ة لع�الج الح�االت المرض�یة                  ومن ھنا فقد ع   
واإلدمان على منتجات التكنولوجیا الحدیثة، فقبل نحو عشر سنوات مثًلا، وص�ل ع�دد          

  )١. ( مركًزا١٤٠مراكز عالج إدمان اإلنترنت في كوریا الجنوبیة یصل إلى 
 –فھم الج�اھلي   ب�ال – االجتماعي الراقي والبعید عن العصبیة  المفھومإن ھذا   

لم یعد مرآة لالقتداء بھ بل دخلنا في زمن تحولنا فیھ إلي عائلة كبري في قریة واحدة 
وألغینا سائر خصوصیاتنا مما أدى إل�ي االس�تھزاء واالس�تخفاف بتربی�ة الناش�ئة ع�ن                 

  .المسؤولیة االجتماعیة الدینیة 
 الزمن م�ن  نعم لقد استطاعت وسائل اإلعالم الموجھة عالمیا وعبر عقود من    

فرض منظومات اجتماعیة جدیدة لعبت دورا خطیرا ف�ي تغیی�ر القناع�ات الدینی�ة عن�د                  
بعض المجتمعات اإلسالمیة واستغلت بعض أعضاء العائلة اس�تغالال مطلق�ا كاس�تغالل             

المعدة مسبقا لتربیة األبناء علي التماسك االجتماعي وتحوی�ل وظیفتھ�ا   ) األم( المرأة  
عوالم أخرى أبعدتھا عن وظائفھا وحولت قسما منھن إلي مواد من داخل أسرتھا إلي 

  .استثماریة للتفلت وخلق الفتن االجتماعیة واألخالقیة 
وحینم��ا خ��سرنا موق��ع األمھ��ات ال��صالحات كمربی��ات أساس��یات ف��ي التك��وین     

األم " االجتماعي فقد فقدنا مبادئ التربیة الصالحة وتراجع قول الشاعر إلي حد كبیر    
  )٢(" .ا أعددتھا أعددت شعبا طیب األعراق مدرسة إذ

  :اإلدمان المرضي ومظاھره-٩
أسھمت منتجات التكنولوجیا الحدیثة في حدوث تغیرات قي طریقة تفكیر الكثیرین 
ومعیشتھم، السیما في ظل التوسع الھائل في استخدامھا، ولكن ال یمكن القطع 

 تأثیر وسائل التكنولوجیا بنتیجة محدودة في ظل كثیر من الدراسات التي تناولت
  .الحدیثة في أداء العقل البشري وتضاربھا في بعض األحیان

الی��وم ب��ات الكثی��رون یع��انون ظ��اھرة اإلدم��ان المرض��ي لمنتج��ات التكنولوجی��ا 
الحدیثة متمثلة بأجھزة الھاتف الذكیة وما ش�ابھھا م�ن وس�ائل التواص�ل االجتم�اعي،                

                                           
، ٤٠٩ھل أصبحت التكنولوجیا الحدیثة تستحوذ على عقولنا؟، مجلة الكویت، ع ) (`١

 .٩٤، ص٢٠١٧نوفمبر/ ھـ١٤٣٩صفر
مجلة دراسات وأبحاث . عبد اهللا القصیر -ل الحدیثة وأثرھا في تربیة المجتمع، أوسائل التواص(٢)

، السنة الثانیة، ٣تربویة، تصدر عن مجلس األبحاث والدراسات التربویة، ع
 .١٢٥ھـ، ص١٤٣٧م، ٢٠١٦صیف
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 ب�أجھزتھم الذكی�ة، ف�ي البی�ت وف�ي الطری�ق            فأینما تطلع الم�رء یج�د الن�اس م�شغولین         
  .وفي مكان العمل والسیارة

الی��وم أص��بحنا نقل��ل م��ن اعتمادن��ا عل��ى ذاكرتن��ا ب��سبب التكنولوجی��ا وس��ھولة   
الوص���ول إل���ى المعلوم���ات م���ن خ���الل اإلنترن���ت، وأص���بحت ش���بكة اإلنترن���ت حافظ���ة  

اعتم�اد الب�شر عل�ى    للمعارف فتوفر لمن أراد كًما ھائًل�ا م�ن المعلوم�ات، ولھ�ذا ی�زداد               
  .اإلنترنت إلیجاز المھام المعرفیة والحصول على المعلومات

وم��ن أب��رز مظ��اھر اإلدم��ان قل��ة الن��وم بھ��دف متابع��ة م��ا یج��رى عل��ى مواق��ع   
التواصل، أضف إلى ذل�ك إھم�ال الواجب�ات بالن�سبة إل�ى الم�وظفین أو الط�الب لل�سبب                  

غالھ بھاتف�ھ، وف�ي كثی�ر م�ن     نفسھ، ال بل أن ھناك من یؤجل دخول الخالء ب�سبب ان�ش       
األحی��ان ی��ستیقظ الكثی��ر من��ا م��ن الن��وم لیتن��اول ھاتف��ھ ویت��صفح مواق��ع التواص��ل قب��ل  

  .الذھاب للخالء
والكثی���ر م���ن الط���الب تمت���د أی���دیھم إل���ى ھ���واتفھم أثن���اء تح���ضیر واجب���اتھم   
المدرس��یة دون أن ی��شعروا لیت��ابعوا ح��ساباتھم عل��ى مواق��ع التواص��ل، وم��ن مظ��اھر    

یًضا عدم اإلحساس بالوقت، إذ یحدث أن یقرر أحدنا تصفح اإلنترنت ل�ساعة        اإلدمان أ 
فت��راه یم��ضي ال��ساعات دون أن یم��ل ب��سبب الطبیع��ة الجذاب��ة لل��شبكة وانتقال��ھ ب��ین       

یقینا أن ھناك بعض اآلثار الفكریة التي تناولتھ�ا         ) ١.(المواقع والصفحات والحسابات  
إال أنھ�ا لقربھ�ا م�ن المج�ال الفك�ري ت�م       اجتماعی�ة ، وسیاس�یة ودینی�ة    :ولھا تشابكات  

  :التعرض لھا ھذا التعرض الذي خلص إلى ما یلي
خط���ورة ن���شر األخب���ار الزائف���ة وال���شائعات المغرض���ة عب���ر وس���ائل    .١

اإلعالم والتواصل االجتماعي نظرا لما تحدثھ ھذه األكاذیب من شرخ          
 في المجتمع وفكك في وحدة الوطن

فكریة لدى كثیر من الطالب وھ�ذا       أثرت ھذه الوسائل على الجوانب ال      .٢
ما اتضح في مستوى التح�صیل الدراس�ي ل�دیھم وفق�دان الق�درة عل�ى              

 التركیز
أح�دثت ھ�ذه الوس�ائل تغی�را ثقافی�ا خطی�را أث�رت عل�ي ھویتن�ا الدینی�ة            .٣

 والثقافیة والفكریة
فیم��ا یخ��ص المج��ال الفك��ري فق��د أس��ھمت ھ��ذه الوس��ائل فیم��ا ی��سمى    .٤

 جة األدمغة بظاھرة اإلدمان المرضي وبرم
وعلى الرغم من وج�ود ھ�ذه اآلث�ار بوجھیھ�ا اإلیج�ابي  منھ�ا وال�سلبي یمك�ن             
تجنب آثارھا السلبیة في نفس الوقت أیضا یمكن االستفادة من الجوانب اإلیجابیة لھ�ا      

  .وخاصة في مجال الدعوة اإلسالمیة  ھذا ما نتناولھ في المبحث التالي

                                           
، ٤٠٩ھل أصبحت التكنولوجیا الحدیثة تستحوذ على عقولنا؟، مجلة الكویت، ع ) (`١

 .٩٣، ص٢٠١٧رنوفمب/ ھـ١٤٣٩صفر
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  املبحث اخلامس

  اإلعالم والتواصل احلديثة كيفية استثمار وسائل 

  يف الدعوة اإلسالمية

یبقى الت�ساؤل المل�ح والمھ�م ف�ي ھ�ذه الدراس�ة وال�ذي یمك�ن عرض�ھ بال�شكل              
  :التالي 

إذا كان���ت اآلث���ار الدینی���ة والفكری���ة لوس���ائل اإلع���الم والتواص���ل االجتم���اعي   
د م�ن  بوجھیھا اإلیجابي والسلبي تمثل إشكالیة مھم�ة داخ�ل مجتمعن�ا فھ�ل یمكنن�ا الح�         

س��لبیات ھ��ذه الوس��ائل ، وف��ي نف��س الوق��ت اس��تثمار الجوان��ب اإلیجابی��ة ف��ي ال��دعوة     
  اإلسالمیة؟

ولإلجاب��ة عل��ى ھ��ذا الت��ساؤل فإنن��ا یمكنن��ا تلم��س بع��ض ال��سبل الت��ي تخت��زل      
  :اإلجابة على ھذا التساؤل وھي

 ویتمثل فیما   االحتساب والتوعیة على وسائل اإلعالم والتواصل الحدیثة      : أوًلا
  )١ (:یلي

  -:االحتساب التوعوي الوقائي في القنوات الفضائیة  - أ
وذلك من خالل التعریف بالمنكرات العقدیة واألخالقیة وطرق الوقایة منھا والتحذیر 

من قضایا االبتزاز وكیفیة اإلبالغ في مثل ھذه القضایا في عدد من القنوات 
  .الفضائیة

  رات وسائل التواصل االجتماعياالحتساب التوعوي الوقائي على منك_     بـــــــ 
وذل��ك م��ن خ��الل تق��دیم ال��دعاوي الالزم��ة والبالغ��ات للجھ��ات المعنی��ة ض��د        
المنكرات واأللعاب الخط�رة عب�ر وس�ائل التواص�ل االجتم�اعي وھن�اك مث�ال ح�ي عل�ى                    

وما قامت بھ الجھات المسئولة في م�صر تج�اه ھ�ذه اللعب�ة              ) لعبة الحوت األزرق  (ذلك
  .رار النائب العام بحظر ھذه المواقع وأمثالھاوأمثالھا، بدایة من ق

  :  التوعیة والمناصحة-جـ
ویج��ب أن تك��ون الرس��ائل منوع��ة م��ا ب��ین ق��صة وموعظ��ة وخب��ر ون��صیحة      
وحكمة، وأن تكون في فترات معقولة وغي كثیفة حتى ال تسبب اإلزعاج والمل�ل م�ن                 

  .ھذه الرسائل
مھا الموق��ع ف��ي خطاب��ھ الرس��الة الت��ي یق��د"كم��ا ینبغ��ي التأكی��د عل��ى أن تك��ون 

ومجاالت اھتمامھ وأقسامھ الطبیعیة للرؤى واالجتھادات اإلسالمیة بم�ا یخ�دم ویث�ري       
  ) ٢.(حیاة المسلمین ویجنبھم الفرقة والتباغض

                                           
 وما ٥٣٩استخدام التقنیات الحدیثة في تحقیق أھدف االحتساب، عبد اهللا محمد الفراج، ص)(١

 .بعدھا بتصرف واختصار
 .٢١٣تجدید الخطاب اإلسالمي، ص)(٢
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ساحة بك�ر بالن�سبة لإلس�الم    "  وسائل اإلعالم والتواصل الحدیثة ال تزال   :ثانیا
ة ب���ھ مم��ا یلق���ي عل��ي ع���اتق   بینم��ا نجح��ت األدی���ان األخ��رى ف���ي توظیف��ھ واالس��تفاد     

 الذین لدیھم منافذ لشبكة –المسئولین في مؤسسات الدعوة بصفة خاصة والمسلمین 
 بصفة عامة مسئولیة كبري في ھذا المیدان الذي یتطلب تضافر  –المعلومات الدولیة   

  . كافة الجھود لالستفادة بھ من أجل تبلیغ رسالة الرحمة و الھدایة والنور للعالمین
م��ا نالحظ��ھ ھ��و   " تف��صیل الخط��اب اإلس��المي عب��ر ھ��ذه الوس��ائل ألن     :ثالث��ا

ال��ضعف ال��شدید ف��ي اس��تخدام ھ��ذه ال��شبكات االجتماعی��ة الجدی��دة م��ن جان��ب الخط��اب   
اإلس��المي فق��د اقت��صر األم��ر ف��ي أغل��ب األح��وال عل��ي قی��ام بع��ض المؤس��سات الدینی��ة 

الموج�ود أص�ال   بإنشاء صفحات لھا علي الفیس بوك تبث فیھا محت�وي م�شابھا ل�ذلك               
علي المواق�ع االلكترونی�ة وی�ضاف إل�ي ذل�ك قی�ام بع�ض ال�دعاة باس�تخدام ف�یس ب�وك                       
وتویتر للترویج ألنشطتھم ولك�ن قلیل�ون م�نھم اس�تخدموا ھ�ذه التقنی�ات ف�ي وظائفھ�ا               

  . الحقیقة إلثراء النقاش حول خطابھم الدیني
اصل االجتماعي  ینبغي أن یتم استخدام الخطاب الدیني عبر شبكات التو:رابعا

تناس��ب إمكانی��ات وطبیع��ة وخ��واص ھ��ذه ال��شبكات م��ن جھ��ة        "وف��ق رؤى وأس��س  
وتناس��ب م��ن جھ��ة أخ��ري نوعی��ة األطروح��ات واألس��الیب الت��ي یق��دم م��ن خاللھ��ا ھ��ذا  
الخط��اب وتراع��ي أی��ضا طبیع��ة جمھ��ور االنترن��ت المتع��دد والمتن��وع ثقافی��ا ودینی��ا          

رات وأولوی��ات واھتمام��ات ح��املي   وم��ذھبیا وھن��ا األم��ر ال یتوق��ف فق��ط عل��ي اختی��ا     
الخط��اب ال��دیني ومنتجی��ھ وإنم��ا یج��ب أن ین��سجم ك��ل ذل��ك م��ع احتیاج��ات واھتمام��ات   

  . الجمھور المستھدف
ب��روز ب��روز خاص��یة  " ھ��ذه المالم��ح ال��سابقة كفیل��ة ب��أن ت��ؤدي إل��ى   :خام��ًسا

فالخطاب المؤثر الفاعل " النفع والعملیة " الزمھ من خصائص الخطاب الناجح وھي     
ھو ما یسعي إلي تقدیم خط�اب ینف�ع الن�اس ویق�دم نموذج�ا عملی�ا ی�ستجیب لحاج�اتھم             

  ) ١.(الحقیقة وال یكلفھم ماال یطیقون أو یتوقع منھم أكثر مما یملكون
 فیما یخص المسئولیة االجتماعیة الملقاة على ع�اتق األس�رة عموم�ا             :سادًسا

قب��ل الوال��دین لتن��ضیج العم��ل الم��ستدیم وال��دؤوب م��ن  "أو الوال��دین خ��صوصا فیج��ب 
ال��وعي االجتم��اعي وبخاص��ة ف��ي ع��صرنا ال��راھن حی��ث تغی��رت الكثی��ر م��ن المع��اییر     
االجتماعیة وأصبحنا أمام جیل یصعب علیھ تحمل المسؤولیة االجتماعیة جیل تنقصھ           
الكثیر من التجارب الحیاتیة التي ترشده إل�ي أخطائ�ھ وت�صوب خیارات�ھ عل�ي ال�صعید           

  )٢. (النفسي االجتماعي 
 فیما یشمل الجانب القانوني فیجب استصدار قانون یھدف إلى القضاء          :سابًعا

عل���ى التج���اوزات األخالقی���ة والدینی���ة لت���ي یرتكبھ���ا ال���بعض عل���ى مواق���ع التواص���ل    

                                           
محمد یونس، الھیئة المصریة / تجدید الخطاب اإلسالمي من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، د(١)

  .ومابعدھا٢٠٠م، ص٢٠١٧رة، العامة للكتاب، مكتبة األس
، السنة ٣مجلة دراسات وأبحاث تربویة، تصدر عن مجلس األبحاث والدراسات التربویة، ع(٢)

  .١٢٧ھـ، ص١٤٣٧م، ٢٠١٦الثانیة، صیف
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االجتم��اعي، والمحافظ��ة عل��ى األم��ن الق��ومي لل��بالد، خاص��ة ف��ي الوق��ت ال��راھن ال��ذي  
ون�شر األكاذی�ب الت�ي ت�سيء إل�ى         تواجھ فیھ البالد موجة شرسة من ح�رب ال�شائعات           

رموز الدولة والجیش والشرطة والمؤسسات العامة، األمر الذي یحتاج إل�ى الت�صدي             
  .لھا بالقانون للحفظ على ھیبة واستقرار الدولة

  فیم��ا ی��شمل الجان��ب ال��دیني واألخالق��ي فیج��ب التوض��یح ب��أن تب��ادل       :ثامًن��ا
اعي أم��ر ال یق��ره ال��دین اإلس��المي الفی��دیوھات اإلباحی��ة عب��ر وس��ائل التواص��ل االجتم��

الحنی��ف ألن انح��الل المجتمع��ات وف��ساد األم��م ی��أتي م��ن وراء النظ��ر إل��ى مث��ل ھ��ذه        
  .المحرمات التي تعد معصیة ومنكرا یجب تجنبھ وعدم تبادل ھذه المقاطع

فیجب على وسائل اإلعالم ن :  فیما یخص الجانب اإلعالمي والدعوي:تاسعًا
فاًظا على ثقافتھ وقیمھ وتراثھ وأخالقھ من خالل استخدام تنھض بالمجتمع المسلم ح

عقالني رشید لھذه التكنولوجیا یعتمد على القیم والمھارات واألسالیب التي تحافظ 
على النشيء المسلم وتحولھ إلى فردناشط ومواطن صالح یمكن من خاللھ بناء 

 .مستقبل زاھر لبلدنا ونھضة حقیقة لدیننا
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  لخاتمة

الحمد هللا الذي جعل لكل بدایة نھایة، ولكل مقدمة خاتمة وغایة، بنعمتھ تتم 
الصالحات، وإلیھ ترفع القربات، لھ وحده الكمال والرفعة، والصالة والسالم على خیر 

  .البریة، ومعلم اإلنسانیة، سیدنا محمد بن عبد اهللا، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  :وبعد

: ل تأثیر وسائل اإلعالم االلكتروني عبر بعدین ھما       فحاولت ھذه الدراسة تحلی
  : أھمھا مجموعة من النتائجوتوصلت الدراسة إلي  ‘الدیني والفكري 

  إن وسائل اإلعالم االلكتروني أصبحت ترتبط بشكل كبیر -١`
  .بالمتغیرات والتحوالت التي تظھر في مجتمعاتنا 

وھو ما  ‘المسلم   كان لھذه الوسائل آثارا ھامة علي المجتمع -٢
  .انعكس بشكل ملحوظ في المجال الدیني والفكري والثقافي 

 أشارت ھذه الدراسة إلي خطورة وأھمیة وسائل اإلعالم االلكتروني -٣
وخاصة في المستقبل القریب إذا من الممكن أن تعتبر ھذه 

  .الوسائل من المحددات الرئیسیة والمشكلة لھویة المجتمع 
ي تحدید بعض ھذه اآلثار والتي تم تناولھا بشكل  خلصت الدراسة إل-٤

  .تفصیلي عبر مباحث الدراسة 
 توصلت الدراسة إلي انھ علي الرغم من كل ھذه المخاطر واآلثار لوسائل -٥

اإلعالم االلكتروني فإن ھناك جوانب إیجابیة یمكن استثمارھا من اجل الدعوة 
  .اإلسالمیة 

  توصیات البحث 
  :سابق ذكرھا فإن ھذه الدراسة توصي بما یليبناء على النتائج ال

یمثل ھذا البحث المتواضع اجتھادا في سدبعض جوانب الفراغ في مجال  .١
دراسات اإلعالم والتواصل الحدیثة ودعوة ضمنیة للفت االنتباه إلى أھمیة 

 تدارك اآلثار الدینیةوالفكریة لھذه الوسائل على المجتمع المسلم
لتربوي وسط المجتمع المسلم نحو مسألة ضرورة بث الوعي الدیني وا .٢

 .اآلثار الدینیة والفكریة لوسائل اإلعالم والتواصل الحدیثة
ضرورة حمایة حقوق الفرد في التعبیر عبر ھذه الوسائل وإیجاد ما یكفل  .٣

 .تمتع األشخاص بھا وفق األطر الشرعیة والقانونیة
 تستطیع الدولة من ربط التقدم التكنولوجي بالتغیر الثقافي لھ أوجھ عدیدة .٤

خالل سیادتھا وسلطة مؤسساتھا مواكبة ھذا التقدم التكنولوجي وفي نفس 
الوقت المحافظة على المقومات الثقافیة والمكونات الحضاریة لألمة 

 .واإلسالمیة
ضرورة العمل على نشر المعرفة التكنولوجیة وأھمیتھا وثقافة ممارستھا بید  .٥

 .ابط الشرعیة والقانونیةأبناء المجتمع المسلم وفقا للضو
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قیام المؤسسات الدعویة بدورھا نحو ھذه الوسائل وذلك باالستفادة منھا في  .٦
 نشر الدعوة اإلسالمیة والتعریف باإلسالم دینا وشریعة وحضارة وثقافة 

ضرورة قیام األجھزة المختصة والھیئات القانونیة والتشریعیة والتعلیمیة  .٧
واصل الحدیثة من منع وحجب المواقع بدورھا نحو وسائل اإلعالم والت

 .المنافیة للدین
تفعیل وسائل اإلعالم والتواصل الحدیثة بشكل أفضل ،حتى یمكن االستفادة  .٨

التي تختص ) السوشیال میدیا ( منھا بشكل مثمر وذلك بنقلھا من إطار 
إلى إطار تعاوني ) الخ ...األفراح والمآتم (بالجانب االجتماعي فقط مثل 

تجمع أرباب صناعات معینة ، أو تجمع فكري ، أو تجمع طالبي : ثلانتاجي م
 .على سبیل المثال... 
  .وبعد

   فھذه أھم النتائج والتوصیات في ھذا البحث ونسأل اهللا تعالى أن نكون قد 
  وفقنا في ذلك وأن یجعلھ سبحانھ وتعالى خالصا لوجھھ الكریم

م على أشرف األنام سیدنا محمد والحمد هللا في البدء والختام، والصالة والسال
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  المراجع

  الكتب والمجالت -
استخدام التقنیات الحدیثة في تحقیق أھداف االحتساب، بحث مقدم لندوة الحسبة  -

ھـ ١٤٣١ ربیع ثان ١١/١٢: وعنایة المملكة العربیة السعودیة بھا المنعقدة في
  .عبد اهللا بن محمد الفراج

لكتروني األسس وآفاق المستقبل، مروى عصام صالح، ، دار اإلعصار اإلعالم اال -
 . م عمان األردن ٢٠١٥، ١العلمي للنشر والتوزیع ط 

اإلمكانیات التقنیة في مواقع الصحف االلكترونیة العربیة، دراسة تحلیلیة من  -
رضا عبد الواحد أمین ، ورقة عمل مقدمة في / الصحف العربیة على االنترنت، د

 اإلعالم العربي واالنترنت المنعقد في شرم الشیخ ـ  مصر، أغسطس مؤتمر
٢٠٠٦. 

محمد / ، د)تأصیل نظري ودراسات میدانیة(التأثیرات النفسیة لوسائل اإلعالم  -
ه مكتبة ١٤٣١م ، ٢٠١٠، ط ١٣٢خالد محمد القلیوبي، ، / حسن غانم، د

  .الشقري للنشر والتوزیع، السعودیة
  .م٢٠١٧، المجلد الخامس، صیف ٢١لثقافیة، عتبین للدراسات الفكریة ا -
محمد یونس، الھیئة / تجدید الخطاب اإلسالمي من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، د -

  م، ٢٠١٧المصریة العامة للكتاب، مكتبة األسرة، 
التربیة ومشكالت المجتمع، أعضاء ھیئة التدریس بقسم أصول التربیة بكلیة  -

  .ت.التربیة، جامعة القاھرة، د
أمیرة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، / نولوجیا االتصال واإلعالم االلكتروني، اتك -

ورقة عمل مقدمة في ملتقى اإلعالم االلكتروني المنعقد في القاھرة، مصر 
 .٢٠٠٧سبتمبر 

سوزان : تغیر العقل، كیف تترك التقنیات الرقمیة بصماتھا على أدمغتنا، تألیف -
، ٤٤٥حیم على، عالم المعرفة، الكویت، ع إیھاب عبد الر: عرینفلید، ترجمة

 .م٢٠١٧فبرایر
نمط جدید وتحدیات مختلفة، : اإلرھاب اإللیكتروني، القوة في العالقات الدولیة -

 .عادل عبد الصادق
الثورة الرابعة، كیف یعید الغالف المعلوماتي تشكیل الواقع اإلنساني، لوتشیانو  -

 .لؤي عبد المجید السید: فلوریدي، ترجمة
، ذو القعدة ٦٣٩وعي اإلسالمي، اإلرھاب اإللكتروني، سعید عبیدي، ع ال -

 .م٢٠١٨ھـ، یولیو ١٤٣٩
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/ دور اإلعالم في تنمیة األسرة العربیة في ظل شبكة االنترنت، إعداد اإلعالمیة -
المنعقد ) اإلعالم العربي واالنترنت (سلوى العدل ، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر 

 م٢٠٠٦س، في شرم الشیخ ــ مصر، أغسط
شرح المقاصد في علم الكالم، سعد الدین التفتازاني، دار المعارف النعمانیة،  -

  م، ١٩٨١ھـ،  ١٤٠١، ١باكستان، ط
شؤون عربیة، نھلة جبر، مجلة قومیة فصلیة تصدر عن األمانة العامة لجامعة  -

  .،٢٠١٦، خریف ١٦٧الدول العربیة، ع
أحمد عبد : وھري، تحقیقالصحاح تاجا للغة وصحاح العربیة، أبو نصر الج -

  . م١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧ ٤بیروت، ط–الغفور عطار، دار العلم للمالیین
صناعة اإلرھاب وحتمیة المواجھة، منبر اإلسالم، المجلس األعلى للشئون  -

ھـ، ١٤٣٩، جمادى اآلخرة ٨، ع٧٧اإلسالمیة، وزارة األوقاف المصریة، السنھ
 .٢٠١٨مارس 

عدنان عباس علي، عالم : یش نوفاك، ترجمةملف غوغل، توؤستن فریكھ وأولر -
 .م٢٠١٧ الكویت، یولیو –المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واألداب 

الكلمة، مجلة فصلیة تعني بشؤون الفكر اإلسالمي وقضایا العصر والتجدد  -
 ھـ١٤٢٧/ م٢٠٠٦، السنة الثالثة عشر، ربیع ٥١الحضاري، ع

ر عن مركز األبحاث والدراسات التربویة، مجلة أبحاث ودراسات تربویة، تصد -
 :.ھـ،١٤٣٧ –م ٢٠١٦، السنة الثانیة، صیف٣ع

كانون األول / مجلة الجدید، مجلة ثقافیة عربیة جامعة تصدر من لندن، دیسمبر -
 .،٣٥، ع ٢٠١٧

، أكتوبر ١٢٠مجلة الدوحة، ملتقى اإلبداع العربي والثقافة اإلنسانیة، ع -
 .م،٢٠١٧

  م، ٢٠١٧ أغسطس-ھـ ١٤٣٨ذو الحجة، ٣٠مجلة الرواق، ع  -
 الكلمة، مجلة فصلیة تعني بشؤون الفكر اإلسالمي وقضایا العصر والتجدید  -

 ھـ١٤٣٨م، ٢٠١٦، السنة الثالثة والعشرون، خریف ٩٣الحضاري، ع
 .،٢٠١٧نوفمبر/ ھـ١٤٣٩، صفر٤٠٩مجلة الكویت، ع -
التربویة، مجلة دراسات وأبحاث تربویة، تصدر عن مجلس األبحاث والدراسات  -

 . ه١٤٣٧م، ٢٠١٦، السنة الثانیة، صیف٣ع
منى یوسف شفیق ، ورقة عمل مقدمة في ندوة تنمیة / مھارات االتصال الفعال د -

مھارات االتصال الفعال في المؤسسات العربیة المنعقد في الشارقة ــ اإلمارات، 
  . ٢٠٠٩مارس 

 مقدمة في ندوة اشرف أبو السعود، ورقة عمل/ مھام االتصال في أي مجتمع ا -
 .٢٠٠٨خبیر اإلعالم البرلماني المنعقد في القاھرة  ــ مصر ، یونیو 
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المجلة العربیة، الحدث ووسائل اإلعالم، خالد طحطح، المملكة العربیة  -
 .ھـ١٤٣٩السعودیة، الریاض، 

سیاسات عربیة، مجلة دوریة محكمة تعني بالعلوم السیاسیة والعالقات الدولیة،  -
  .٢٠١٦لیو  یو–، تموز ٢١ع

 المواقع اإللكترونیة -
- www.ahewar.org  
- www.weziwezi.com 
- www.heise.de\tp.artikel 
  .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة -

 تم بحمد اهللا 

  




