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Résumé : 

     Le rôle de contribuer à la construction de 
la connaissance humaine et de la culture est 
passé du milieu humain s’engageant  à 
respecter les valeurs de l’homme spécifique, 
au milieu techno-communicationnel 
n’évaluant point l’importance de ces valeurs. 

    Aujourd’hui, l’image fait une embardée, 
être devant la télévision et internet permet 
une plus grande portée pour la connaissance, 
l’apprentissage et l’érudition. De ce fait, 
l’expérience est devenue plus utile à la 
maison que celle de la rue, de l’école ou de 
la ville par rapport à la quantité énorme de 
connaissances qui nous emportent à partir de 
son contenu technologique moderne de 
communication avec des moyens faciles et 
simples. 

    Compte tenu de l’importance des médias 
entant que moyen de communication, joue 
un rôle important et attire également 
l’attention sur des questions spécifiques et 
donc préparer un climat favorable aux 
projets de développement de l’industrie et de 
son succès 

  : الملخــــص

لقد انتقل دور اإلسهام في بناء معارف اإلنسان      
- وثقافته، من وسط بشري ملتزم بقیم محددة إلى وسط تكنو

فكان الخروج من المنزل . اتصالي ال یقیم وزنا لهذه القیم
والتفاعل مع المحیط المباشر أساسا للمعرفة والتعلم 

و . طورهاواكتساب الخبرات، وبناء الذات وتنمیتها وت
االنعزال عن المجتمع والزهد فیه، معیارًا للجهل وعدم معرفة 

أما الیوم، فانقلبت الصورة وغدا البقاء في . ما یدور فیه
المنزل أمام التلفاز وأمام اإلنترنت، یتیح مجاال أكبر 

فباتت خبرات المنزل أوسع . للمعرفة والتعلم وسعة االطالع
المدینة، مقارنة بالكم من خبرات الشارع أو المدرسة أو 

الهائل من المعارف التي تتوافد إلینا من مضامین تحملها 
  .تكنولوجیا االتصال الحدیثة، بطرٍق سهلة وبسیطة

ن ثورة تكنولوجیا المعلومات، وتأثیراتها على وسائل إ    
اإلعالم واالتصال، تشكل الیوم عامال حاسما في قیادة 

االقتصادیة  التوجهات العالمیة على المستویات
واالستراتیجیة واإلعالمیة، ما دفع الدول الصناعیة إلى 

یر في االستثمار حد الجنون في هذا القطاع، بغیة التأث
صناعة القرار الدولي وصقله
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  مقـــدمـة

وأماكن املدرسة ثم القبيلة، ثم سرة فإن سانية، تطور ومع ة، شر ال رت ظ أن منذ

بمثابة انت القيمالعبادة منظومة شكيل و وثقافتھ، سان مدارك ن و ت املسئولة، املؤسسات

العادات شمل إفرازات من ذلك عن تج ي وما خاللھ، من يتحرك الذي العام طار و ا، يتمسك ال

املختلفة سلوكياتھ ع ذلك اسات ع وا فاقت. والتقاليد، لة، مذ سرعة انتقل الدور ذا لكن

الض القرنسرعة اية مع الدو املجتمع عرفھ الذي ائل ال التكنولو التطور مع تالزماً مجازاً وء

املحمولة واتف وال والكمبيوتر الفيديو وألعاب نت ن إ نما، والس ذاعة و التلفاز من ن، العشر

ا ال وأش ا أنواع   .بمختلف

سان      معارف بناء ام س دور انتقل بقيملقد م مل شري وسط من وثقافتھ،

تكنو وسط إ القيم-محددة ذه ل وزنا يقيم ال املحيط. اتصا مع والتفاعل ل امل من روج ا ان ف

ا وتطور ا وتنمي الذات ناء و ات، ا ساب واك والتعلم للمعرفة أساسا عن. املباشر عزال و

م وعدم ل ل معياراً فيھ، د والز فيھاملجتمع يدور ما البقاء. عرفة وغدا الصورة فانقلبت اليوم، أما

طالع وسعة والتعلم للمعرفة أك مجاال يح ي نت، ن وأمام التلفاز أمام ل ات. امل خ فباتت

إلينا تتوافد ال املعارف من ائل ال بالكم مقارنة املدينة، أو املدرسة أو الشارع ات خ من أوسع ل امل

سيطةمن و لة س بطرٍق ديثة، ا تصال تكنولوجيا ا تحمل ن   .مضام

ا     وصف كما ة صغ ة قر مجرد عد لم اليوم العالم ان"إن لو ماك أصبحنا1 ،"مارشال بل

املفكر لسان ع جاء كما عاد و املعالم محدودة واحدة بناية أو واحدة، غرفة ش شارلز" ع

أن "و يرى حيث بھ، جاءت ما ظل اعتبار أي ا ل عد لم غرافية، ا دود وا مكنة و زمنة

حائرا وجعلتھ سان، لت أذ جديدة وتقنيات وسائل من ديثة، ا عالم و تصال وسائط

ا مع التعامل   .كيفية

عالم ا س يك ال القصوى مية ذه من اتصاليةوانطالقا يلعب, وسيلة دوراًفإنھ

الفرد مستوى ع ما الناس, م مدارك توسيع م سا و واملجتمع، ماعة باه, ا ن شد أنھ كما

محددة قضايا ا, حول وإنجاح ة التنمو ع للمشار مالئم مناخ صناعة التا عالن. و فإن ذا ول

أن ع ـدَ أكّ سـان قوق والتع« :العال الرأي ة حر ق ا ص ل ق،ل ا ذا شمل و ، ب

تدخل أي دون راء اعتناق ة دون. حر انت، وسيلة بأي ا وإذاع ا وتلقي ار ف و نباء واستقاء

غرافية ا دود با     2 .»تقيد

شعب،      أي وتطلعات آمال عن ِعُ الذيُ و ف ة، كب عالم عاتق ع امللقاة املسؤولية إن

وسا من وسيلة أنھ النضالكما أذرع من وذراع الكفاح، ا. ئل وم العالم ة التحرر ات ر ا لعل و



  جامعة مستغانم/ العربي العربي .أـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
223 

عديدة أطراف إ ث ع ا صو وإيصال الوسائل، ذه استعمال ع مثال أبرز ة، زائر ا الثورة

اعة، ال ة القو لمة ال خالل من ا، استقالل تحقيق وحتمية ا املطالب قوق ا شرعية شككت

او  قضي عدالة الذي. يمان ل بالش ا توظيف وأن املجتمع، بناء ا كب دوراً لمة ال تلعب حيث

ا واستعمال ا توظيف قة لطر وفقا ، إيجاباً أو سلباً يؤثر اتب ال ده   . ير

تصال،إ     و عالم وسائل ع ا ا وتأث سارعة، امل تصال و املعلومات تكنولوجيا ثورة ن

ا ل اتيجيةش س و قتصادية ات املستو ع العاملية ات التوج قيادة حاسما عامال ليوم

ميتھ بأ ا لعلم القطاع، ذا نون ا حد ثمار س إ الصناعية الدول دفع ما عالمية، و

التا و ، الدو القرار صناعة الناعمة، القوة خالل من يمنة وال السيطرة اتيجية ضرورةإس

الشأن ذا واملستجدات التحوالت التكنولوجيا،. مواكبة املتقدمة لقات ا إ الوصول وأصبح

العال عالم حركة ع السيطرة املتقدمة املراحل إ الوصول باتت. ع التكنولوجيا أن كما

ال، ش من ل ش بأي ا ع التغا أو ا ل تجا يمكن ال تحديات وفقتفرض ا مع التعامل من والبد

صعيد من أك ع املدى عيدة وخطط اتيجيات اس إ َجُم ْ تَُ ة، وا مستقبلية ة  .رؤ

ري    جو ساؤٍل أمام يجعلنا تصال، و عالم وسائل تكنولوجيا ائل ال التطور ذا

ال ذه ات تأث ع اعتمادا ، التغي وصناعة التأث انية إم احول استعماال خالل من وسائل

السياسات ورسم القرار صناعة ديد ا عالم تقنيات من ستفادة و   .املختلفة،

ا     وغ يا لي ثم واليمن بمصر مروراً ثم س، تو من ابتداءاً ية، العر الدول ماعاشتھ ولعل

خا عاً طا يك ي، العر يع بالر س ما إطار ية العر الدول عالممن وسائل عالقة صاً

تحقيق إ الرامية املبادرات ز عز و ود، ا لتوحيد املالئمة الظروف إيجاد الكب ا ودور ديدة ا

واملوسوم أجلھ، من النضال وقرروا الشام، إ قيا إفر شمال من ميع، ا عليھ عارف الذي " الشعار

النظام إسقاط د ير  ". الشعب

م    عانطالقا ك ال البحثية الورقة ذه سأحاول ي فإ سيطة، ال التوطئـة ذه ن

أساسية محاور   :ثالث

ول  املختلفة: املحور ووظائفھ ميتھ أ عالم، ية   .ما

متعددة: أوالً  ف عار و واحد وم مف   .عـالم،

واملعرفة: ثانياً  الو شر ودوره عالم، مية   .أ

املتوخاةشروط : ثالثاً  ووظائفھ شود، امل   .عالم
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ي الثا تصال: املحور و عالم وسائل ع اتھ وتأث التكنولو   .التطور

الرق: أوالً  عالم إ املطبعة، شاف اك   .من

تصال: ثانياً  و عالم وسائل ع التكنولوجيا ات   .تأث

وأنواعھ: ثالثاً  ديد، ا   .عالم

الثالث التغيمس: املحور وصناعة عالم   .تقبل

السياسية: أوالً  التنمية عالم   .دور

ي: ثانياً  العر يع الر وإفرازات ديد، ا   .عالم

ية: ثالثاً  العر الدول عالمي التطور   .عراقيل

  .وتوصيات خالصة      

  

طرح إ تدفعنا املحاور ري ذه و ا ال   :التاش

لوسائ يمكن اتيجيات؟كيف س ْ ِ نْ وتُ ، التغي تصنع أن تصال و عالم   ل

بع ت ال ش ذا رحم فرعيةومن التاساؤالت ل الش ع ا طرح يمكننا   :متباينة،

 1- ؟ تصال ووسائل باإلعالم ملقصود  ما

 2- ؟ تصال و عالم وسائل ع التكنولو التطور ات تأث  ما

 3-دور و ؟ما السياسية التنمية  عالم

 4-؟ ي العر يع بالر ُس ما إفرازات دور ديد، ا عالم ألنواع أن  ل

 5-؟ النامية الدول لإلعالم ادي الر الدور تواجھ ال العراقيل   ما

التالية ة ر و ا الفرضية طرح ارتأيت مة، امل ساؤالت ال ذه ع   :ولإلجابة

دور  بالتطور إن ون مر السياسات، ورسم التغي صناعة عالم عالم وسائل التكنولو

تصال  .و

ول  ووظ: املحور ميتھ أ عالم، ية املختلفةما   ائفھ

متعددة: أوالً  ف عار و واحد وم مف   )3(:عـالم،
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لغـة-أ يصال:عالم أي بالغ، أو التبليغ ُت . و غْ لَ بَ املطلوبيقال ء ال ْم ُ ُ َصلْ وْ أَ أي ، بالغاً . القوَم

وصلك أي َك، غَ لَ بَ ما أي ف. والبالغ، الشر ديث ا آية" و ولو ع وا ِلغُ كم،" بَ غ ا أوصلو أي

ن خر   .وأعلموا

املجتمع: اصطالحا-ب أفراد افة ل واملعلومات ع والوقا خبار شر إعالم لمة   .ع

ال-ج ف ات: عامالتعر النظر ضوء ا معا وكيفية لھ، ومشا العصر بقضايا ف التعر و

وخارجياً  داخلياً املتاحة عالم وسائل خالل من ديثة، املعارف،و . ا للمعلومات، نقل ل و

املتاحةو  عالم وسائل ع اعتماداً معينة قة بطر والسلوكية، ة الفكر ف. الثقافات عار ذكر مكننا و

اأ م   )4(:خرى

  ْجُروْت وتْ أُ ي ملا ف ا:" عر ا واتجا ا وميول ما ا لعقلية املوضو التعب و عالم

نفسھ   .الوقت

 العطيفي جمال سواء:" الدكتور وحوادث أمور من يجري بما العام الرأي حاطة إِ و عالم

ارجية ا أو الداخلية  ".الشؤون

 و ت فرنار ألفاظ" :الدكتور بواسطة مناسبة صيغة راء و ع الوقا شر و عالم أن

ور  م ا ا م يف ال العالمات جميع بواسطة عامة صفة و وصور،  ".وأصوات

 ن حس سم د:" الدكتور تزو دف س ال تصالية شاطات ال أوجھ افة و عالم أن

واملعلو  يحة ال خبار و قائق ا افة ب واملشكالتالناس واملواضيع القضايا عن السليمة مات

والو املعرفة من ممكنة درجة أك خلق إ يؤدي بما ف، تحر دون و بموضوعية مور ات ومجر

عالمية للمادة ن املتلق ور م ا فئات لدى الشاملة حاطة و دراك الرأي...و ر تنو م س بما ،

لد الصائب الرأي ن و وت واملطروحةالعام املثارة املشكالت حول ور م ا  ".ى

 قاسم يوسف يحة:" الدكتور ال املعلومات الصادقة، باألخبار الناس د تزو و عالم أن

معينة واقعة صائب رأي ن و ت ع الناس ساعد ال الثابتة قائق   ". وا

ف التعار ذه ون عت الذين ن الباحث من العديد ناك أن الزمنإال ا تجاوز وقد ففي. كالسيكية،

والعل ، بالسيا الثقا ا ف ـُِس تَ لْ يَ جديدة، عاداً أ يتخذ عالم صار ديث ا العصر

تصال وسائل ع ه وتأث التكنولو التطور مع خاصة ، ف. باإليديولو التعار تقديم يمكننا وعليھ

و لإلعالم ديدة ا للتكنولوجيات   .تصالالتالية

اتب يرى          مي معا ال ديدة التكنولوجيات بأن«  :حيضر ف تصال لإلعالم ا  إ ش و

ن ونقل شغيل  املستخدمة التكنولوجيا أنواع جميع ل  املعلومات وتخز ي، ش و شمل إلك  و
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اسبات تكنولوجيا ات تصال ووسائل لية ا ط وشب زة الر  ال املعدات من اوغ الفاكس وأج

 )5(.»تصاالت  شدة ستخدم

ف        تصال عالم تكنولوجيا عر زة  خليط : و أج ب من واس ونية ا  تصال ووسائل لك

قمار الضوئية لياف مثل املختلفة،  أي ... والبطاقية، الفلمية، املصغرات تقنيات وكذلك الصناعية، و

شافات أنواع مختلف اعات واملستجدات ك خ  أنواع ش مع وتتعامل عاملت ال واملنتجات و

ا حيث من  املعلومات، ا جمع ا وتحليل ا وتنظيم وخز ا ا وتوثيق جاع  املناسب، الوقت  واس

قة الطر   )6(.واملتاحة املناسبة و

تصال عالم تكنولوجيات       ساعد وال املعلومات، نظم بناءل ستخدم ال دوات تلك :و

ا املدعمة املعلومات استخدام ع دارة  عن العمليات، بمختلف وللقيام القرارات، اتخاذ  الحتياجا

ق ل، طر ن تحو ة تخز ل  صوت، صور، نصوص، املعلومات أنواع ل ومعا  رقمية معطيات ش

ا موحدة، نت، العاملية الشبكة ستخدامبا العالم أنحاء ل  الضوء سرعة و ا كما إن  ترجمة يمك

ا املستقبلية، املعلومات ل ل إ وتحو  طرق  غي عن فضال صوت، صور، نصوص، فيھ املرغوب الش

  )7(.تصال

واملعرفة: ثانياً  الو شر ودوره عالم، مية   .أ

الع   ا عرف ال تصال وتكنولوجيا عالمية الثورة نإن املواز ل قلبت وأض. الم،

الوطنية السيـادة مقومات من عت بات بل الدولة، لبناء ة رك أي. عالم نجاح خطوة أول إن

إيصـال من للتمكن ذاعـة، و التلفـزة مقرات ع يالء س و عسكري مختلف انقالب إ م رسال

بقي ديدة ا الدولة قيام عن عالن و يـنطراف، نقالب عصـرو. ـادة كـان ،إن و قد ن نقالبي

الوطنية الثوابت وترسيخ الدولة، بناء ا تفعيل من البد املة، مت ومنظومة فاعلة، أداة  فاإلعالم

ي واملد السيا ن املجتمع شة. داخل ملعا ة العصر دوات أقوى و فاإلعالم ذا العصر و املواطن

ل معھ، ومتباينةوالتفاعل مختلفة بطرق العام الرأي ع ا وطرح القضايا شرح   .  دوره

العالم        ده ش الذي التحول أن آلية, كما مجرد يكن ولم فيھ، ا مشار طرفا عالم ان

م ا وتوج م إدراك شكيل م سا ما ا ع ا تأث ا ل قوة وإنما ، ا عد. لتوصيل ولم

كسلطة أوعالم كسلطة وإنما عة، ديثة. را ا الدراسات وأصبحت عالم، وم مف سع ا ومنھ

صطالحية و ة اللغو فات التعر أعطاه. تتجاوز ما املعاصر، بالواقع عالم وم مف ط ر تحاول وإنما

يمنة وال التأث القوة، بالسلطة، عالقات ا ل جديدة   .دالالت

عال           وسائل نزعت املبالغة،لقد إ إحدى)8(م حدوث ستقطاب و ساسيات ا إثارة

ض مف ديد ضد املجتمع طاقات شد و ا، د مشا احتمالية ادة ز خلق غية ر ا. الظوا أ كما
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دافھ وأ لھ مشا حول ما مجتمع ات ولو من نظام ترسيخ ع عن. ساعد ذلك تفعل ال و

ط عن بل الل، س ق آخرطر ان م مقرر و ما عميم و شر ق السيا(ر النظام وفقاً) عادة

وشو س وم ماك عليھ أطلق ما و و عليھ، متفق القيم من }McCombs and Shaw{لسلم

جندة"ب عراف"وضع عن صورة ورسم الواقع، عن نطباعات ن و ت قطاع ا تأث التا و ،

وجرو . جتماعية ب ج ضطالع}Gerbner and Gross{سأما ع القدرة تمتلك ا أ ى ف ،

املجتمع والو ار ف و الصور   .برعاية

عرض     ْرْت لقد ْرَ َ كتابھ. أ.الدكتور ْر بالعقول " ِشيلَ كيفية )9"(املتالعبون إ املقدمة

تضليل عملية إ أو ة ج من عالم إ, تحول ثانية ة ج وقمعومن ر ق عمد. أداة فعندما

يتحولون م فإ ، جتما الوجود حقائق مع تتطابق ال ات وتوج ار أف طرح إ عالم زة أج مديروا

و ِرْر فْ و اولُ بَ قول حد ع شر ال سا ر" إ للق من"أداة النخبة س ال دوات إحدى و و ،

ا داف أل ما ا ع تطو إ ا اصةخالل كتابھ. ا ي ْسِ ُشومَ وْمْ عُ َي مر املفكر السيطرة" أما

عالم عرض"ع ة، والعسكر الشمولية الدول ا ستعمل ال راوة ال بمثابة ا ورآ للدعاية

الشعب ع ما«  ،للسيطرة ط، ا عن خرجوا وإذا م، رؤوس فوق راوات تمسك أن عليك فقط

َحِطم تُ أن إال معليك رؤوس فوق راوات ال يمكنك. تلك ال ة، وحر ديمقراطية أك مجتمع لكن و

واملنطق الدعاية أساليب إ وء ال وإنما راوات، ال بمثابة. استعمال الديمقراطي، النظام فالدعاية

الشمولية الدول راوات أن )10(.»ال ى ف املنجرة، دي امل الدكتور ي املغر املفكر أكأما و عالم

و ف املعاجم، ه حِددُ تُ وتأليفھ«مما تركيبھ تم قد إعالم املعرفة، أن باعتبار للمعرفة، ولية املادة

ن مع تصور   ) 11(.»حسب

ومعرفة،     إعالم مجتمع إ ، الصنا نتاج مجتمع ل تحو اليوم عالم م سا لقد

عسكر  تفوق ، سيا سلط و لتفاوت مصدرا معفأصبح غدا أنھ بل إقتصادية، و ثقافية يمنة و ي،

معينة ات مشفرة رسائل وإيصال ، السيا الو شر ل أداةً ديدة ا عالم وحد. وسائل أنھ كما

رسالة حول مشاعره ك لتحر املختلفة املجتمع وطبقات أطياف ن ب تصال عملية ل وس ود، ا

ع ال حداث خاصة موحدة، عليھسياسية ِ اْصطُ ما ية العر الدول ا ي« رف العر يع   .»بالر

املتوخاة: ثالثاً  ووظائفھ شود، امل عالم   .شروط

شـود/ أ امل عـالم التالية: شـروط العناصر الشروط ذه حصر  )12(:يمكن

 العلمـي ـج ا:ال تنظيم غية ، ا وال عالمي داء العل البعد حضور عالميةأي ملعرفة

العشوائية السقوط تفادي التا و ، اً وأسلو مضمونا ، ومع  .مب
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وسائل      شر و ث ي ما أغلب فإن ي العر عالمي الواقع ع العنصر ذا إسقاط حاولنا إذا

ا أو خباري طاب ا نطاق داخل يندرج يجعلھ ما والِدقة، العلمية يفتقد ية العر يعالم لدعا

  .املرح

 املوضوعـي ـس ا:ا ل كأشياء ر الظوا دراسة ومحاولة موضوعية، بصفة املواضيع مناقشة أي

صية ال واء و عات وال املسبقة، ام األح ي ذا و ما ل عن منفصلة ، الواق ا لكن. وجود

ات تجا و وانب ا ل مفقودة العملة ذه الشديد  .ولألسف

 املصد للفعل:اقيـةتحـري القول مطابقة لقضايا. و نقلھ صادقاً ون ي أن عالم فع

وأيديولوجية سياسية ألغراض وتوظف ع الوقا ستعمل حيث اليوم، نفتقده ما و و أن. الواقع، بل

ُحُط تَ َماْت َسلَ مُ الناس ان أذ ُ َرَ وتُ ة، ال من ا ل أساس ال ال للمغالطات روج يُ من منناك

عات والشا للمغالطات ةٌ َسِوقَ مُ أبواق بمثابة غدو و ميتھ، وأ عالم  .قيمة

 املتوازنـة ـة آخر:الرؤ ع لقطاع تفضيلھ وعدم املجاالت، ل ب تمامھ ا أو. أي السياسة اضة، الر

العام املستوى ع ذا سواء، ا ل اليومية ا. خبار التوازن فيع اص، ا املستوى ع يأما لذا

دة جر انت سواء ِحدة، ع إعالم وسيلة ل ي, ل و إلك موقع أو قناة تلك. إذاعة، شمل أن يجـب

وآليات أداء ومضمون، ل ش من الوسيلة تلك يات حي ل ة  .الرؤ

 ف ْشـَراْ ِ ْسـ التمتع:بصيـرة يجب بل فحسب، ا ونقل رة للظا التعرض ع ال عالم إن

بما التوقع املمكنبخاصية شراف واس عالم. سيحدث، إال ا يقوم أن يمكن ال اصية ا ذه

ع اعتماداً شرافية، اس ة بص أو شعار، اس قرون تمنحھ اكمة م وتجارب ة خ لھ الذي تَمِكُن، ُ امل

معطياتھ و الواقع  . أحداث

عـالم/ ب  )13(:وظائـف

عـالم-أ ـس: وظائـف لـو حدد عالم،1984عام}Klotz{لقد لوسائل أساسية وظائف عة أر م

فراد سلوكيات ع ا لتأث  :نظراً

 املنفعـة ا: وظيفـة ورا من عليھ العائد النفع ضوء يتحدد معينة لوسيلة الفرد استعمال  .إن

 الذات عن الدفـاع نفسھ: وظيفـة عن ا ل ش ُ ال الصورة عن الدفاع الفرد رأي عكس و

اورف عدا ما  .ض

 القيم عن التعبيـر الفرد:وظيفـة شعر املجتمع، السائدة الِقيم عالم وسائل دعمت لما

ا اتجا  .بالرضا
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 املعرفيـة إدراكھ:الوظيفة بناء ع ساعد ُ ال املعرفة إ الفرد حاجة وال. تتمثل ماْ أما

}Mac well  {ـي و وظائف ع أر لإلعالم أن ى  :ف

 عالموظيف والعالم:ـة املجتمع أحداث من حولھ يدور ما معرفة الفرد  .رغبة

 ـة و ال تحـديد القيم:وظيفـة ن خر مع والتوحد صية، ال ة و ال تدعيم ع العمل

 .العاملية

 جتما التفاعل ن:وظيفـة خر مع والتواصل وار ا نتماء، إ الفرد حاجة كز  .ت

  فيـھو ال الراحة:ظيفـة إ لود وا ا أنواع بمختلف ل املشا من روب ال الفرد   .رغبة

ي الثا ع: املحور اتھ وتأث ، التكنولو تصالالتطور و عالم  وسائل

الرقمي: أوالً       عالم إ املطبعة، شاف اك   .من

مع املطبعة ور ج"بظ عشر،" جوتن امس ا وخرج)14(القرن جديدة مرحلة عالم بدأ

منظمة صناعية حرفٍة إ ضطراب و الفو مرحلة د. من ش قد عشر ع السا القرن ان إذا و

تطور عالم فإن ة، خبار شرات ال بطبع ع املطا اب أ قيام التا و خبار، جمع فكرة تنفيذ

لدعمھ جديدة وسائل ووجدت ذلك، االت . عد و رت نفظ ب ما رت1850-1840نباء ظ ثم م،

في ال عالم خ تار بالغاً ا تأث ان و عشر، التاسع القرن الفوتوغرافية رافق. الصورة وما

تصال و عالم قطاع منھ استفاد التكنولو امليدان تطورات من   .  ذلك

ووسائل        التكنولو التطور ن ب املوجودة العالقة املعرفةإن منحت عالم، و تصال

ات غي من ستحدثھ ما ة مواج بمقدورنا عد ولم زمنة، و دود ا اق اخ ع قدرات واملعلومات

نحو ع وأخالق وثقافة ية وتر وسياسة اقتصاد من ياة، ا منا مختلف نا أب أم نا ش عة سر

نحاء ال. من ياة ا داً ز ساك ال أك املعارف)15(دنياومن شيطان لوسوسة معرضا نفسھ سيجد

ديثة ا عالم و تصال   . ولتكنولوجيا

ال ئة الب ع تقتصر عالقات مجرد ونية ال ة القر ظل سانية العالقات عد لم

د ا ي ما ا تصال وسائط باستخدام ونية، وال العاملية إ ذلك عود وإنما ا، ف ش يثةع

والصورة املراحل.  بالصوت إ الوصول ع التكنولوجيا، املتقدمة لقات ا إ الوصول فأصبح

العال عالم حركة ع السيطرة نوب،. املتقدمة ا بدول عرف ما أو املتخلفة الدول نجد ذا ل

التكنولوجيا  ا ضم ومن ، النوا جميع تكنولوجية تبعية من ي أوعا الصناعية، للدول عالمية

الشمال ع. دول سيطر ال و ا، ترسم ال لقة با وإعالميا تكنولوجيا ومة مح ا فإ ثم ومن

د تر ال ة الوج ه س و الدو عالم   .حركة
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القرن    من ي الثا النصف خاصة سانية، عرفتھ الذي ائل ال التكنولو التطور إن

االعشر  مع التعامل وكيفية املعلومة، ميدان عمالقة خطوة يخطو تصال و عالم قطاع جعل . ن

زة أج مختلف ع املسيطر أصبح الذي ، الرق عالم إ التقليدي، عالم من عالم فانتقل

ا ووسائل زَ . عالم َ امل حسب ا يع وت املعلومة تصنع ال الصناعية الدول أصبحت يخدمو الذي اْج

املستقبلية ا ومخططا ة، يو ا ا مصا ع تحافظ اتيجيات إس وفق ا سوق و الوطنية، ا   .مصا

أحداث     تم11فبعد مالمح2011س رت ظ والعراق، ستان أفغا غزو وقبيل م،

جوانب ثالثة ع ترتكز عالمي للتضليل كية أمر اتيجية وال: )16(إس ي، مد ا عسكري،أحد ي ثا

لھ العالم إ عامة صورة و سالمي، العالم إ رئ ل ش اً موج ان الثالث. والذي انب وا

ال بأش بالضغط يتعلق ،   خار

حتالل اب ر س ال ال ية، العر والفضائيات عالم وسائل ع تكميم( مختلفة

املتحد). فواه الواليات عمدت أن عد تمخاصة س من عشر ادي ا مات عد كية مر ة

ي2001 ا إر بأنھ ا عاد من ل يف تص إ بوش. م، جورج ضدنا:" فقال و ف معنا يقف ال من   ". إن

ساحات من عالم فضاءات ع تردنا ال املعلومة الوثوق املسلمات من عد لم

ون ت ما فر ا، مصدر لنيات ضوع وا دفمختلفة، س مسمومة ون ت قد ا لك وحقيقية، صادقة

املنطق ذا يفقھ ال ملن ل، الو ل ل فالو ة، التنمو عنا مشار وإعاقة اتنا حر وإحباط ارنا، أف ث تلو

وآلياتھ وسائلھ استعمال يحسن وال ديد،   .ا

تصال: ثانياً  و عالم وسائل ع التكنولوجيا ات   .تأث

التكنو      الثورة حيثإن ا م مستفيداً سان جعلت عالم و تصال ميدان   :لوجية

 1-الصعاب من العديد لھ  .سرت

 2-يديھ ن ب والعالم أسرتھ، أفراد ن ب و تھ ب جالسا  .جعلتھ

 3-ندماج من نوعاً يضمن ح ومعارفھ، اره وأف سلوكياتھ من جملة غي عليھ فرضت

تكنولوجيا بھ جاءت ما جديدةمع ووسائل رسائل من عالم و  .تصال

 4-،املباشر محيطھ عن يا س الفرد عزلة عززت ا حدود)17(لك ال تواصل أبواب لھ لتفتح

واجتماعياً وعاطفياً ا وفكر ما، ان م جسدياً يتواجد سان وجعلت البعيد، العالم أرجاء مع ا ل

آخر ان  .  م
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وسائل     تأثرت رةلقد ظا بصمات وتركت ديثة، ا بالتكنولوجيا ي ما ا تصال

التالية صعدة ع سل وآخر ي إيجا و ما ا م   )18(:للعيان،

واملعدات-1 زة ج حيث  : من

كفـــــاءة       ازديـــــاد ـــــ ـــــ تج عـــــالم، وســـــائل ـــــ واملعـــــدات ـــــزة ج ـــــ ع التكنولوجيـــــا تـــــأث إن

تطــــور رســــال، امحطــــات اســــتخدام ل ســــ ممــــا ــــا وز وخــــّف ــــا م قــــل ــــ ال ر، التصــــو ــــزة كمــــا. أج

إيصــال ــ أســرع جديــدة اتصـال وســائل اســتحداث ــ إ باإلضــافة وكفـاءة، ســرعة ــ أك ع، املطــا أصـبحت

عليھ صول ا وكذلك نت( ا ي–ن و لك يد   ).ال

السلبية       ات التأث والسـر: أما صوصية ا عدام يتعلـقا فيمـا سـواء ـزة ج لصـغر يجـة ن ة

مباشرة غ ون ت قد قة طر و ن املعني اص علم دون يل ال أو ر   . بالتصو

 :فـراد-2

ـــــ      ال املعلومـــــات شـــــر ـــــ ـــــ أك ـــــة حر عـــــالم مجـــــال ـــــ ن العـــــامل التكنولوجيـــــا منحـــــت لقـــــد

ا و   .يمتل

ا ـادة ز ــ فـيكمن السـل ـا تأث فيمــاأمـا ات ـ ا وتبـاين املسـتوردة، امج ــ ال الزديـاد الثقافيـة لتبعيـة

ونية لك افة بال   .س

افة-3 ــــ ــــاءاً: ال وان ر بــــالتحر مــــرورا جديــــدة، وآفاقــــا قــــوة لإلعــــالم ــــ اســــب ا ـور ـــ ظ أعطــــى لقــــد

ع العنكبوتية. بالتوز الشبكة ور بظ إضافية قوة سب نت( واك ت) ن تم نقـلوال وسـرعة ولة س

املعمورة أرجاء ن ب   .املعلومات

التالية ات التأث ا إجمال يمكن ي العر عالمي الصعيد ع أخرى ات تأث جانب إ   :ذا

يجابية/ أ ات   :التأث

 1-،ــرة ز ا كقنــاة ــة وار ا ــا برامج ــ ع ــي العر د للمشـا يــة العر القنــوات مــن خــر الــرأي إبـراز

موقنا وغ ية، والعر املستقبل،  .ة

 2-املتحدة الواليات مارستھ الذي ار حت اق اخ ة القطر رة ز ا لقناة س ال النجاح

العراق ستان، أفغا ع ا حر أثناء للصورة كية  ... مر

 3-ـو ل م انتمـاء عـزز الـذي مـر يـة، الغر الدول ن القاطن العرب دين املشا ن مالي مجذب

ية وجديدة. العر متنوعة معارف سابھ واك خرى، ضارات وا الثقافات ع ي العر د املشا إطالع   .  و

السل/ ب التأث   :أما
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 1-دراسة آالف ثالثة ت أثب فقد ة، املكتو الثقافة من أك ة الصور بالثقافة الفرد تمام ا ادة ز

عام املدر 1971قبل داء ضعف ن ب العالقة ون م  .والتلفز

 2-الســلبية القــيم تكــرس ــ وال يــة، العر ونــات التلفز ــ كيــة مر امج ــ ال بــث مســاحة كمــا. زـادة

واملخــــابرات التجســـس ـــاالت و إشـــراف تحـــت تـــتم الناميـــة، للدولـــة تصـــدر ـــ ال امج ـــ وال فـــالم ـــذه أن

العام الرأي يع تص إ س ال كية  .مر

 3-السل ار ف أيضاذه ية العر املحطات بل فحسب، ية الغر املحطات عن تصدر ال بية

ية عر أموال ار. و ف ذه يتقبلون العرب دين املشا ألن أشد، خطورتھ ون ت الذي مر

ا سيغو س وسط. و الشرق ون تلفز أن الدراسات، إحدى دلت سياسية} MBC{فقد ار أف ث ت

لل ة مشو صورة ث وت بالسلبيةإسرائيلية، م إحساس وتن باألخبار.  عرب ا تمام ا سبة أن كما

تتعدى ال ة بو وال سية%1العلمية ا ثارة و العنف ع غالباً تركز ا أ كما ،.)19( 

حول     علمية ندوة نت"ففي ن التكنولوجيا،" مستقبل من ستفادة شؤون)20(و بمكتب

زا بن سلطان الشيخ لسمو التكنولوجياعالم ان ر ع ركز الوزراء، مجلس س رئ نائب يان، آل يد

الذي يح ال تجاه ا و ا وتوظيف التقنية ليات يعاب اس إ التوصل و أنھ ورأى

التكنولوجيا لتصبح ، وثقافياً واجتماعياً اقتصادياً بالنفع سان ع عود و سانية، املصا يخدم

والثقافاتأداة الشعوب ن ب اء البنّ التواصل ادة ز فعاالً وعنصراً ة، شر ال املجموعة خدمة

 :وكذلك

 1-تصاالت وثورة التكنولوجيا علوم سارعة امل التطورات ملواكبة الشباب يل تأ

البناء عملية لتحاق من املستقبل جيل ن الالزمة،لتمك واملعارف ات النظر بأحدث للمشاركةمزوداً

وفاعلة واعية بصورة التنمية لة  .إدارة

 2-مجتمع إيجاد دف ونية لك ومة ا ومبادرة ي، و لك التعليم مشروع تنفيذ

ا وغ دمات وا واملدارس الصناعة  .املعرفة

 3-التقا لتحقيق أساسياً عامالً عت ال الرق عالم و والبث تصاالت ربتقنيات

الشعوب ن ب  .والتال

الذي     ائل ال التكنولو التطور من ستفادة ومحاولة القطاع، ذا تمام فإن وعليھ

من ي العر عالم ع ي يجا التكنولوجيا دور تفعيل إ اح بإ يدعو جوانبھ مختلف مّس

  )21(:خالل
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 1-يــــة العر عالميــــة الصــــناعات ــــ ثمار ســــ يع مــــنــــ لوحــــده يمتلــــك ي يو الصــــ فالكيــــان ،

الـ ية العر الدول يفوق ما الثقافية والصناعات عالم  .مجتمعة22وسائل

 2-للمعلومات العاملية بالشبكة طھ ور ي عر معلومات مركز شاء نت(إ  ). ن

 3-امل النمطيـة الطـرق عـن ـ التخ مـن البد فعالة، ية العر عالم وسائل ون ت ي رل وتطـو تبعـة،

عالمية ة الرؤ السابقة  .املنا

 4-واملادي التق ر التطو مع ا وتكييف عالم وسائل لة ي  .إعادة

 5-والثقا عالمي التبادل مجال ية العر الدول ن ب  .التعاون

وأنواعھ: ثالثاً  ديد ا   .عالم

ديد/ أ        ا وال: عالم العل التطور مختلفإن شمل العالم ده ش الذي تكنولو

واملعلومات تصاالت قطاع ا ضم ومن ا، ف ة ر جو ات غي وأحدث وامليادين غدا. القطاعات و

معادالت مختلف وقلبت بل التقليدية، الوسائل محل ْت حلّ لإلعالم جديدة وسائل عن اليوم، ديث ا

ا ل يحسب سلطة منھ وجعلت ساس، ا القطاع حسابذا الوسائل. ألف ذه ور ظ مع خاصة

اسم البعض ا عل أطلق ال ديدة ا تصالتصالية و لإلعالم ديدة ا   {التكنولوجيا

NTIC{،)22(ا ل  .متنوعة وتطبيقات مجاالت شمل عدة آثار وال

ر      تظ ديثة التكنولوجيات و تصال لإلعالم ا مع خالل من و ن ا لمة ب ةمكت ال  و

ن ومتحركة ساكنة والصورة ومنطوقة، ن ثم فضائية أو أرضية والسلكية، سلكية تصاالت و  تخز

ا وتحليل املعطيات ا مضامي ل وإتاح السرعة املناسب، الوقت و املرغوب بالش    )23(.الالزمة و

أع«:}Jeff Antaya{قال      من املتدحرجة الث كرة مثل ديد ا عالم بل،إن ا

ا م زاد ا سرع زادت عالم« :فقال}Marshall McLuhan{أما. »لما أن نالحظ بدأنا اليوم

الرأي ة حر لق وجديدة فردة لغة ا إ بل ام، و من عالم لق تقنية حيل مجرد س ل ديد ا

ي.والتعب ا الس التعداد دولة أك ع را ان ل دولة، سبوك الف ان  Paul{أما. »ولو
Lewis{)24(:»مختلفة وسيلة و بل ة، صغ مدونة مجرد أو نت، ن ع موقع مجرد س ل تو إن

قبل من عرفناه عما   .»ليا

السيد     أشار ميدVaughan Bell لقد التكنولو التطور مية أ إ عالم، ان

تصاالت، م)25(و عقول صناعة وكيفية م م طفال خاصة الناس، وعقول ار أف ع ذلك ا وتأث

ا شكيل قيادة. و حاسما عامال اليوم ل ش سارعة امل تصال و املعلومات تكنولوجيا ثورة أن كما

عال  و اتيجية س و قتصادية ات املستو ع العاملية ات ذهالتوج مواكبة ستد مما مية،
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ا ع الناتجة واملستجدات ،. التحوالت السيا القرار صا ع التأث دور عالم لوسائل أن كما

والدولية قليمية املحلية، الساحة القوى ن مواز ترسمھ الذي املسار حسب ھ   .وتوج

و، ســـ واليو املتحـــدة لألمـــم العامـــة معيـــة ا فـــإن ـــذا جديـــد،)26(ل ـــ دو إعالمـــي بنظـــام طالبـــا

دوليـة ى ـ ك قيمـة ذات قانونيـة مبـادئ بلـورة الدو القانون مستوى ع م جديـد. سا جيـل ـور كظ

ا رأس وع قوق ا ـق: من وا ديـد، ا الـدو عالمـي النظـام عـن النا تصال و عالم ق ا

قتصادي النظام عن النا ديدالتنمية ا   .الدو

باالست،       غ غر عام)27(يقول املتحدة الواليات الرئاسية نتخابات خالل أمر2000أنھ م،

شر غ ل ش بوش، جورج وري م ا الرئا املر شقيق بوش، جيب دا فلور حاكم مكتب

حوا م،40.000محو ام أح مدة خدموا مجرمون م و ت، التصو الت من تمتعونص و

ت التصو من يتمكنوا لم م لك م، حقوق افة جانب. ب لغاء،57.000إ قائمة ع املوجودون

الديمقراطي املن تدعم ية ز ا م ا وتوج السود، من با تقر م ل تصال. و غ غر حاول وعندما

شبكة ا مقدم و القصة، ذه شر ل افة مل. ي. بال حاولت بالقضيةال أنھ. ام إال

لھ قائلة املنتجة، من اتصاال تلقى التا باه" اليوم ن ستد لم قصتك ولكن آسفة، ألننا"أنا ،

بمكتب بوش"اتصلنا و"جيب ،......  

معروفة القصة قية ث. و وتُ ُمْر، تَ أن يجب ال املعلومة القرار صاحب و القوة فمالك

طار  عن تخرج ال املعح الطرف اتيجية إس يخدم الذي   .العام

ديد/ ب ا عالم   :أنواع

نت-1 ائل: ن تطور من العالم عرفھ ملا يجة كن ن العشر القرن القوى ن مواز اختلفت لقد

الدفاع وزارة دمة صل ِجدْت وُ ال نت، ن شبكة ا مقدم و تصال، و التكنولوجيا ميدان

العالم  أنحاء مختلف عام استخدام إ تحولت ا لك كية، كتابھ. مر س غي بيل ق«قال الطر

مام املختلفة« ،»إ ھ أوج حيث من العالم ل ش جذري غي إ نت ن   )28(.»سيف

شبكة نتإن أحن كما املعاصرة سانية ياة ا نوا افة نوعية نقلة دثتأحدثت

ون إ العالم تحول تصال تكنولوجيا بفضل إذ املعلومات، ثورة باتجاه التغي من ائال قدرا

أق من طراف امية امل رض ذه ان م بأي تصال ل وس ان وامل الزمان فيھ ختصر اُ صغ

الغرب نقطة أق إ    .الشرق

الثورة ذه من الرغم ع أنھ أضاف دكما ش يزال ما العالم أن إال ة، الكب املعلوماتية

العاملية الشبكة مستخدموا يك حيث ، الفق ھ وجنو الغ شمالھ ن ب نت ن شار ان ا كب تباينا

ة الفق الدول ة كب درجة إ ن املستخدم سبة تقل نما ب الغنية، حاول. الدول طار ذا و
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قم عاماملجتمعون جنيف عقدت ا ال املعلومات الفجوة2003ة من د ا ع العمل م،

ات شب الغ املجال، ذا ا كب تقدما تحقق لم م ود ج لكن نوب، وا الشمال ن ب الرقمية

جتما   .التواصل

جتما-2   التواصل ات كموقع: شب ، جتما التواصل ات شب ور رال)29(اليوتيوببظ ظ ذي

نت2005عام ن عالم ل مذ لتصاعد وتحقيقھ الفيديو. م، يرى أن فقط د عوَّ ور م ا ألن

ليقدم ف، قبل“  يوتيوب“املح من متاحا يكن لم املحتوى من جديدا إقبال. نوعا ر من“ خرا“فظ

ل حوّ الذي مر ا، أنواع ل ب الفيديو لقطات تحميل ع ور م ور،“ باليوتيو “ا م ل متنفس إ

ون  التلفز ات شب ع ر تظ ال ال للقطات السيا املتنفس ذلك قيمتھ .بما القص للفيديو وغدا

ون  التلفز شاشة ع أك أو ساعة نصف ستغرق ال لة الطو ونية التلفز املادة مقابل  .ساسية

ا متخصصة شركة شراء إ اليوتيوب دفع النجاح اذا اسم ة القص ات  Next New{لفيديو
Networks{ا ر ش ارة ز ملياري إ وصل ال مذ نجاحا ة القص ا ا فيديو حققت ال ،. 

لواح     و ايل املو ع الرق عالم مجال العديدة املبادرات مال إ يمكننا ال كما

ونية نت) i-Padمثل(لك باإلن املرتبط ون التوConnected TVوالتلفز بوك، س الف

ون التلفز ات شب ومنافسة ذب ا ع القدرة ا يمنح ف ومح قص محتوى إ تحتاج وال ا، وغ

  )30(.التقليدية

ونية -3 لك افة   .ال

ف   ـــــ ال وأصــــبحت في، ـــــ ال شــــر لل جديــــدة آفاقـــــا فــــتح ديــــد ا التكنولـــــو التطــــور ــــذا

إيجـا عــن تبحــث ــورواملجـالت وجم ــَراء، القُ مــن أوسـع حة شــر ــ إ الوصــول غيـة ــا، ل ونيــة إلك مواقــع د

ــان امل ــ ا. عيــد خــدما ــ تتم الشــاملة، بالبوابــات أشــبھ ــ ــ ال مة ــ ال املواقــع مــن العديــد ــرت فظ

خـــــرى، ـــــدمات ا مـــــن عـــــدد تقـــــدم بـــــل فحســـــب خبـــــار تقـــــديم ـــــ تقتصـــــرع فـــــال والشـــــمول، بـــــالتنوع

ال فـــــالمالنقاشــــات و ي غـــــا وتحميـــــل والصـــــوتية، املرئيـــــة ـــــدمات وا املتنوعـــــة، واملنتـــــديات ســـــاخنة،

ا   .وغ

حيث    من مية أ تك ونية لك ف ال ذه أن إال ة التجر حداثة من الرغم وع

لك ا ومواقع املطبوعة افة ال أن ن ح الساعة، مدار ع مستمر ا فتحدي الوقت، ونيةعامل

يقال، كما خبار تحرق ونية لك افة ال يجعل الذي مر ساعة، ن وعشر عة أر ل يتم ا تحدي

املساحات ا تمأل أحرف عن عبارة فتصبح املطبوعة، رائد ا الفائدة عديمة ا تجعل ص. أو وقد

الفر في بوليھال سيون )31(برنار ليكسبا يفة ر تحر س لھ} Expansion{رئ كتاب
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عنوان عالم"تحت ومستقبل ف ال افة"اية ال أو الور عالم ع تؤثر ال العوامل ،

وتتمثل ة   :املكتو

 1-نت ن سلطة  .تزايد

 2-عالم وسائل نحو ا واتجا التقليدية ف لل عالنية انيات امل انخفاض

ونية  .لك

 3-جم تمام ا باملطبوععدم الشباب  .ور

 4-املعرفة مجتمع لدى والقراءة التفك أنماط  .غ

 5-ء ل ع ي املجا صول ا ثقافة   .انتصار

أن     الدين كما صالح أشرف ندس متغيـر"كتابھامل عالـم شر )32("نتـرنت ال عرف

ي و املطبوعة:" لك الوسائط تقديم ا خالل من يتم ال العملية  Printed-Based(بأنھ
Materials (أو نت ن شبكة ع ا وقراء ا استقبال يمكن بصيغة العلمية، بحاث و الكتب

وأدوات بوسائط ومدعومة مضغوطة، ا بأ الصيغة ذه تتم حيث املتعددة، األصوات،الوسائط

نت ن شبكة ع بمواقع أو فرعية بمعلومات القارئ ط تر ال التوصيل ونقاط   ".والرسوم،

ي و لك شر ال مزايا   :ومن

 1-التقليدي املبدأ غ الذي مر ن، وال ع والتوز بالطبع متعلقة اليف ت وجود عدم

مبدأ من فبدال ن، الناشر وزع-عند ثم مبدأ-أطبع يطبع– حل املستخدم اجعل ثم ذا. وزع،

التوصيل بنقاط عرف ما استخدام خالل من التفاعلية، إ تزود)hyperlinks(إضافة ال

بھ متعلقة ا أ غ النص أساسية ون ت ال قد إضافية، بمعلومات  .القارئ

 2-إلك شورة امل املادة وتنقيح عديل ولة وس املعلومات، عن البحث ولة انيةس وإم ونيا،

القراء حاجة حسب الكتب، من أجزاء أو كتب  .شر

 3-  ًوإيجابا سلبا واملعدات زة ج أو فراد، ع سواء عالم وسائل ع التكنولوجيا  تأث

ووسائل داف وأ ال أش تحول من ن العشر القرن من سعينات ال حقبة عرفتھ الذي والتحول ،

تصال و   .عالم

من       ة املكتو افة لل مازال أنھ إال ونية، لك افة لل ا ال وم ال من الرغم وع

م وم ا، ع دجر"يدافع روس بقاء" أالن عن دافع الذي يطانية، ال الغارديان يفة ر تحر س رئ

الرقمية افة ال قبل من ا ش م اجم و الورقية افة ع. ال مالية لفة ت بفرض مطالوطالب
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نت ن ع ف والرقمية"وقال. ال الورقية افة لل املستقبل يفرض"أن الذي و اً تم ك و ،

القارئ  مع عالقتھ وثق و   .نفسھ

ل        املطبوعــــة، ــــا نظ مــــن ــــ أك ــــامش تتمتــــع ونيــــة لك ف ــــ ال عــــنإن ــــة م ــــ غ ــــا ك

و  طأ، والسلبياتا ل املشا من عدداً اتواجھ   : أبرز

 1-والفرقعـة شـار ن تحقق ح املصداقية حساب ع الرنانة ن والعناو ثارة عن البحث

الوليدة افة ال ذه سمعة إ و ا سمع تخسر اية ال ا لك  .عالمية

 2-ــــا م ــــ الكث فأصــــبح ف ــــ ال ــــذه مــــن ــــ الكث لــــدى واملاديــــة ة شــــر ال انيــــات م ضــــعف

مكــــررة اً أقســــامــــ عــــض ــــ أو أيــــام لعــــدة تحــــديث بــــدون خبــــار تبقــــى مــــا ور الــــبعض، ا عضــــ مــــن

يفة  .ال

 3-ر والتقــــــــار خبــــــــار ســــــــرقة شــــــــر فتن ــــــــ وا ل شــــــــ قــــــــوق ا لضــــــــمان آليــــــــة وجــــــــود عــــــــدم

لنفسھ ا س ي املحرر تجد وأحيانا املصدر ذكر بدون واملجالت ف ال من فية ال   .والتحقيقات

مـــن     الـــرغم ــ الـــذيوع طـــر وا املســتقبل ـــ ونيـــة لك افة ــ ال تبقـــى الســـلبيات، ــذه

الورقيـة افة ـ بال مقارنـة لفـة الت وقلـة نـت ن مسـتخدمي تزايـد مـع خاصة الورقية، افة ال . دد

عـــام فاقـــت2006ــ ماليـــة عوائـــد تـــايمز، الصـــندي مـــن ونيـــة لك ة ـــ ال مـــرة(حققـــت عوائـــد) ألول

الورقيـــة ــ يفة.ال ـــ أعلنـــت تــور "كمــا مون س ســـاي يان ســ ائيـــاً" كر الورقيـــة ا ــ إيقـــاف عـــن

ــــ( إ ا انخفاضــــ ة200عــــد ــــ ونيــــة)ألــــف لك ا ــــ ب كتفــــاء و املليــــون(، ــــا زوار يتجــــاوز ــــ ال

فـالس). قارئ  حافـة إ فوصلت سية، الفر اللوموند يفة ـ(أما إ ـا ديو وصـلت مليـون 150حيـث

سية)€رويو  بالفر الناطقة الشعوب ن ب متواصلة نجاحات ونية لك ا تحقق ن ح ،.  

السياسية-4 املواطنة: املدونات افة ال   )Blogs{.)33{أو

ــ ال املعلومـة عـن البحــث مـة بم بنفسـھ ــو يقـوم أن مـن تمكنــھ املـواطن، يـد ــ وسـيلة ـ و

التقلي عالم وسائل عنھ ا ت أن ـ. ديةيمكن يجري ما ينقل في املواطن يصبح الوسيلة، ذه

ديـدة ا بالتقنيـات سـيطة ولو ومعرفة عامة، ثقافة ع يتوفر أن فقط يكفيھ و تامة، سرعة محيطھ

تصال و   .لإلعالم

اصـــطالح    ـــا عل أطلـــق مـــن نـــاك و عـــالم، مجـــال ـــ ثـــورة ـــا ور ظ عنـــد املـــدونات ت ـــ اعت

امســـة ا عـــام. الســـلطة كيـــة مر املتحـــدة الواليـــات ـــ ـــرت ظ مدونـــة ـــذه. م1997وأول شـــار ان عـــد و

مدونـة قامـت أن عـد خاصـة التقليديـة، عـالم وسـائل تنـافس جديـدة إعالم وسيلة أصبحت املدونات،

بـــاكس" العـــراق" ســـالم ـــ ع ـــرب ا ارثـــة. بتغطيـــة غطيـــة تمـــت عنـــدما املـــدونات ـــذه ميـــة أ واســـتمرت
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ارثــــةإعصــــار ال ــــذه مــــن ن النـــــاج ن املــــدون عــــض طــــرف مــــن ســـــلوب. ســــونامي ــــذا شــــر ان عليــــھ، و

الثقافـة، ـ متباينـة وزوايـا مختلفـة، نظـر ـات وج مـن السياسـية القضـايا تحليل ثورة ِ تُ واعْ ديد، ا

ان وامل الزمان و  .يديولوجيا،

الثالث التغي:املحور وصناعة عالم،  مستقبل

السياسية: والأ التنمية عملية عالم  .دور

ن        الباحث تمام ا اس ديث، ا العصر عالم وسائل لعبتھ الذي الكب الدور إن

املجتمعات تنمية الوسائل ذه تلعبھ أن يمكن الذي للدور وتطرقوا املختلفة، املعرفة . فروع

ا اجتماع، سياسة، علماء انوا اقتصادسواءٌ أو ن. تصال ب الصلة عن تبحث عديدة دراسات رت فظ

املختلفة ة التنمو املسارات إنجاح فعاليتھ ومدى والتنمية،  .عالم

فإن شر، ال ن ب تصا شاط ال ع أسا ل ش تقوم سان حياة أن دام ما

ع اما دوراً تلعب اتصالية، وسائل ي ما ا عالم واملجتمعوسائل ماعة ا الفرد، إن. مستوى

السرعة فائق املعلومات ق طر شاء إ مة)34(الرغبة مبالغ ا ل صصت وخُ ذا )35(.جامحة،

محددة، قضايا حول باه ن شد أو الرقيب دور يلعب كما الناس، مدارك توسيع م سا س ق الطر

للتنمية مالئم مناخ صناعة التا   .و

امل     شعب،إن أي وتطلعات آمال عن ِعُ الذيُ و ف ة، كب عالم عاتق ع امللقاة سؤولية

النضال أذرع من وذراع الكفاح، وسائل من وسيلة أنھ بناء. كما ا كب دوراً لمة ال تلعب حيث

ا توظيف قة لطر وفقا إيجابا، أو سلباً يؤثر اتب ال ده ير الذي ل بالش ا توظيف وأن ر. املجتمع، وز قال

أللوزي أحمـد حسن اليم وع:" عالم عالم الثقافة، الفكر، ع وطأة أشد و ما ناك س ل

ر تصو و البناء، ال دم ال ستخدم ُن ح لمة، ال توظيف سوء من عام ل ش جتماعية ياة ا

الشوا مع متناقضة ومدلوالت ي معا ا وتحميل ا، حقيق غ ع ياة حياةا واملعاشة القائمة د

دولة أو مجتمعاً ان، فرداً بالقيم. الناس يضر اء، الشو الكتابات ب والتخر راب ا إ نحياز ذا

القانون، عن خارجة ون وت وارح، ا ا تقوم ال املادية فعال إضرار من أك السامية، العليا

واملجتم الدولة قبل من لة س ا التصديفمواج ع وقادرة ة، وا القانونية الوسائل حيث غ. ع،

ة املواج ون ت واملجتمع، سان لإل سبة بال ة ر ا نبض ر بجو ا الرتباط و لمة، لل سبة بال أنھ

التعب ة بحر املساس خشية ذر با ة  )36(".مشبو

خبا       ع ن املواطن إطالع ا كب دورا عالم وسائل تلعب اكما م ستفادة م يمك يا

املفاجآت تفادي قصد ا بواجبا القيام التا و ، حذراً أك ومات ا يجعل ما اع، ق فاإلعالم. أيام

العلن إ الفضائح إخراج ع عمل حيث ، السيا املسار ع ة قو اتھ وتأث عة، الرا السلطة و
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اجتماعية أو إقتصادية انت، يت. سياسية فيةكما ا ا عاد أ و ديدات، ال ملختلف دراسة. عرض ففي

من ون تت ٍة ـِيِ◌نَ عَ حول اْسـِ بَ من151ِلِتـُموِثـي التنقيط معتمداً ا، ف افة ال ة حر حول 01دولة

املاضية06إ سنوات مس ا نتخابية العمليات أن. خالل ة،36وجد خ املراتب تحتل دولة

ودولة59وأن املراتب ة. تحتل حر ع شديداً ك ة، الفق الدول أن استخلص كما

افة   ) 37(.ال

عض     و عالم وسائل تطور ن ب ة قو عالقة ناك أن أو ، الدو للبنك ر تقر و

أ ع ه ترك مع مية، سبة وانخفاض الدخل، ارتفاع ا، مناح بمختلف التنمية ميةمؤشرات

السيا الو شر رة ا افة م. ال سا افة ال ة حر أن الدراسات، عض ت أثب قد و

ا م ي عا ال اليومية ل للمشا ا عرض و ساسية، بالقضايا ا تمام ال وذلك املجاعة، ع القضاء

عتبار ن ع ا أخذ إ ومات ا يدفع ما دراسة. املواطنون، ت أثب م2001عام}Ahrend{وقد

شاط ال ن و والرشوة، افة ال ة حر ن ب وطيدة عالقة ناك أن الدول، من العديد وشملت

ومية ا والقرارات ي نتخا املسار   )38(.عالمي،

ا      يمك كما ومة، وا ي املد املجتمع ن ب حوار إقامة ع عمل عالم وسائل فإن لذلك

وت وي تر دور نتأدية الطرف ن ب كة مش منھ ستفادة ون ت ي. ثقيفي، املد املجتمع ن ب فالشراكة

مية أل م وإدراك ميع ا انخراط ق طر عن العام، الشأن م ُ َ ال القضايا دعم تُ عالم، ووسائل

السيا الو درجة ارتفاع التا و السياسية، حول . املشاركة قرارات أي ن املواطن اتخاذ قبل و

انحياز دون و املناسب الوقت تصل يحة، معلومات ع م حصول ستلزم ما، وع. سياسة

املواطن وجعل ثراء، و بالنقاش النظر ات وج مختلف وعرض القضايا، ذه ملام عالم وسائل

شاء كما رأيھ ِصـيغ أرا. يُ عن للتعب فراد و للمنظمات كمنابر ون ت أن ا يمك شركما ع م،

املجتمع, الرسائل شرائح ملختلف والتعليقات   )39(.املقاالت

مم لل ومثبطاً للثورات، مفجراً أصبح بل فقط، فيھ لل وسيلة د عُ لم عالم إن

ووسائط ية، العر وقناة ة، القطر رة ز ا قناة ودور ذلك، ع مثال أبرز ي العر يع والر والعزائم،

جتما املستدامة. املختلفةالتواصل التنمية تحقيق م سا ا أ  Sustainable{كما
Development{ .عالم اء خ طلق ان{و ِمـيِل ْس ندسة} كماكْ ال باسم لإلعالم، الدور ذا ع

ي  ما ا لإلعالم والثقافة)40.(جتماعية والعلوم بية لل املتحدة مم منظمة أبدت " ولقد

س وأطلقت" واليو النامية، البلدان ع ك ال خالل من عالم وسائل ر تطو بمسألة تماماً ا

تصال لتنمية الدو نامج ال ـدتـا[مشروع   )41(.]بِ

مسبق شرط إ جيا، تدر افة ال ة حر و عالم وسائل عددية مسألة تحولت كما

الديمقراطية التنمية قواعد ال . )42(إلرساء شعبية،حيث مشاركة بدون تنمية حدوث انية إم عقل
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ة التنمو ع املشار إنجاح أجل من ا عبئ و ما ا توعية ا حيو يصبح عالم، وسائل فدور . وعليھ

مل بعث و ن املواطن أمام فاق يفتح سياسيا تقدما يضمن ما و فيكرس. و ، السيا التخلف أما

والفئوي، الطبقي رنتماء والت الفقر س تكر م سا و ات، ر ا وقمع بداد س كرس و

الصراعات)43(.السيا الفقر، شار ان إ يؤدي ما القرار، صنع مواقع عن ي املد املجتمع يبعد كما

الالإستقرار بالتا و داري الفساد   .الداخلية،

ي: ثانياً  العر يع الر وإفرازات ديد، ا   .عالم

اإن     رضوخ يجة ن ستقالل منذ ية العر الدول عاشتھ الذي ور املتد السيا الوضع

وشمولية، ة ديكتاتور سياسية ذهألنظمة من الكث اتبعتھ وثقا وفكري سيا قمع ظل و

قيقة، ا عن ن العين ة املعصو الشعوب تلك حكم ستمرار لضمان ا؛ شعو اتجاه جعل نظمة

نمختلف الغ ذا تحس جتماعية الطبقات ميع. أطياف ا تجد فإنك ن، الغ ذا ل يجـةً ن و

ا و و السياسة عن ديث ا رغب و ِحُب يُ ية، العر الدول العادي. مختلف سان من

البحث ومؤسسات امعة، ا املثقف ص ال إ   . الشارع،

و     لك افة وال املواقع الشعوب،وجاءت داخل وف ا حاجز لتكسر رتنية وظ

دام الذي الضغط عن س والتنف الغليل، إلشفاء مواتية الفرصة انت ف ديدة، ا عالم وسائل

الزمن من عقوداً بل طوال، كأداة. سنوات أوال، الوسائل ذه باستخدام قاموا إجماال العرب إن

محايد إعالم وجود عدام ال وذلك ، السيا سياللطرح شاط أو ي، املد للمجتمع مؤسسات أو ،

العلبة إ كمدخالت املختلفة م رسائل وإيصال م، شغاال ا عن التعب من م يمك ي، العر الشارع

السيا( )44(السوداء شغاالت)النظام عن وتجيب الغليل، شفي ا عل ملخرجاتھ م وانتظار ،

والثقيلة ة   .الكب

أ وصياغةوقد ي، العر يع الر ديد ا عالم دور مية أ إ م ل ار اتبة ال شارت

ي العر الشباب خالل. مستقبل من ثار ذه استخالص مكننا   )45(: و

 1-ي العر العالم السياسية العملية ع التأث ديد ا عالم   .دور

 2-سبوك ف لوسائط م استعمال خالل تو}Face book{من و ،}Twitter{، 
}Bluetooth messenger{. 

 3- ن ر املتظا وتوجيھ حشد ملموس بدور ديد ا عالم  .قام

 4- دول عض بداد س لقضايا الدو تمام حشد كب دور يوتيوب، ألفالم ان

ي العر اوس. العالم دم فر من ش راد ورت البأن،}Freedom House{وتذكر الوصولية
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مجموعة خالل من مصر للثوار سبوك ف ا سعيد"أوجد خالد من"لنا أك باه ان جذب من ا مك ،

العالم أنحاء جميع من ص  .مليون

 5-بصفة عالم شھ ع أصبح الذي نفتاح إطار و واملعرفية، عالمية العوملة عصر

العد تمام ا محط افة ال باتت شرعامة، و بث مة م ا عاتق ع أخذت ال املؤسسات من يد

بـ عليھ يصط أصبح ما ع الرق"املعلومة  ".الفضاء

 6-الشارع إ ديد ا عالم من باه ن سيجر ي العر العالم ي املد املجتمع س تأس

قيقي ا  .السيا

 7- الر من انتقالية مرحلة بمثابة ان ديد ا عالم وإحداثإن ، السيا الو إ ود

أخرى  ة ج من ي املد واملجتمع ة، ج من ية العر ومات ا ل ش   .التغي

د        قال تھ ج ة.من سكندر بجامعة عالم أستاذ العليم عبد ناك: ")46(:أحمد إن

م أ من جتماعية، ات والشب ي و لك عالم ن ب لتقاء أوجھ من سرعةالعديد مباشرة ا

ور  م ا مع تتفاعل ال تحتاجھ...عالم دوراً يلعب في إ العادي املواطن ا ف تحول حيث ،

فإن التا و ر التقار وإعداد ر بالتصو موا سا و وا شار أن الناس، من تطلب باتت ال الفضائيات

جتماعية ات الشب خالل من املعلومة   ."نقل

مست       عن إأما أشار ي، العر العالم جرت ال ات التغ ضوء ي و لك عالم قبل

وسائل دمج خالل من الشباب، فئات ع ساليب ذه تأث من د املز نحو تتجھ التطورات ذه أن

املواقع ل و نت ن إ والدخول النقال اتف ال استخدام ن يمكنك بحيث واحدة، وسيلة عدة

ذلكا يرغب من ل أمام مفتوحة أصبحت   ."ل

أشار عالم.دكما أن رة، القا جامعة عالم لية ستاذ الشامي عالء

ي و   )47(:لك

 1-ائلة سرعة و لألحداث، ية وا املباشرة ا غطي ا، ان م عة الرا السلطة إ أعاد

املؤثرات ل  . استخدام

 2-اعالم سم ي بات ال رأة وا ي و  .لك

 3-ا إل والوصول املعلومة ع صول ا ولة وس املباشرة للمشاركة املجال  .فتح

 4-واملشاركة الرد املجال وإفساح جتماعية و السياسية القضايا ع ك  .ال
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 5-وامل ات والشب ي و لك عالم خالل من انفتاحاً أك العالم جتماعية،غدا واقع

العالم مع تفاعلھ ي العر سان انفتاح م سا الذي   .مر

د     أو ة،.كما سكندر بجامعة السيا عالم أستاذ الرحمن عبد نجاح"يح أن

خالل بواجباتھ القيام التقليدي عالم فشل ت أث ية العر الشعوب ك تحر ي و لك عالم

يعقو  و لك لإلعالم امللموس النجاح عد خصوصاً بدة، املس نظمة حماية ا ف مھ ان لة طو د

املجتمع فئات ل إ وصل مخاطبتھ. الذي قة وطر سلوكھ غي ع الرس عالم أج كما

ندثار و الزوال ع القديم الن ع ستمرار ألن ور، م  .ل

املجتمع  أعطى أسماءلقد استعمالھ خالل من التحدث، ة حر ي العر املواطن ا ف

السيا بالتغي َ عْ اضيةُ، اف ومؤسسات سياسيا. مستعارة، ا من جيا، تدر ديد ا عالم أصبح و

التغي بضرورة املطالبة ات ر ا من الكث ستعملھ و اص من العديد إليھ يركن اما،

شعارفاندل. وحتميتھ ِفع ورُ س، تو الثورة النظام"عت إسقاط د ير س" الشعب الرئ ـَر ففّ مصر،

ساحة ا عرف ال املليونية رات املظا طائلة تحت مبارك حس املصري س الرئ وتن ، التو

تم أن إ اليمن، الدامية حداث وتوالت ، القذا معمر اللي الزعيم ع ِ وقُ ر، التحر

الرئاسة عن صا هللا عبد س الرئ تن إ عالم،. التوصل وسائل ا ف لعبت حداث ذه ل

ي العر والشارع الفاعلة، ات ا ن ب املختلفة ود ا سيق وت ا، ا إذ اً كب دوراً التواصل ات وشب

شنجة امل السياسية ياة ا رمق آخر إ ا عبئ و الدول، ذه المختلف ية العر الدول ألغلبية

ي العر يع بالر ِرف عُ ملا مسرحا   .  انت

ية: ثالثاً  العر الدول عالمي التطور   .عراقيل

تصاالت    و املعلومات تكنولوجيات تمتلك دول ن ب حادا انقساما اليوم العالم ش ع

ال ذه مقومات تملك وال النمو، طيئة و ضعيفة أخرى ودول ديثة، الساحة. تكنولوجياا د ش كما

نوب ا ودول الشمال دول ن ب ائال و واسعاً اختالال الدولية أن. عالمية إ حصائيات ش حيث

عن% 97 فضالً الشمال، دول موجودة املرئية زة ج ما% 87من مجموع من املسموعة زة ج من

العالم دول تكمن.تملكھ ال املفارقة لكن منو حول الصراع وإنما فقط، التكنولو التطور

ديدة ا التقنيات ع سيطر و ارات. يمتلك باالحت الباحثون عليھ يطلق ما السطح إ طفا وقد

و يدة ا مسة   )48(:ا

 1- ارات ديثة التكنولوجيا احت ا ومن الرفيعة، ا تج ال طراف صناعات تحول  تم خالل  ت

ارات تتحكم الباطن، من نتاج من نوع إ املفتوحة عامليةال السوق  أجل من ة حت ا،  املركز  مص

زء وتصادر اح من ك ا ا من املحققة ر  .وراء
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 2- ار صول   القرار احت ا الطبيعية املوارد ع ا  والتحكم املعمورة صعيد ع واستخدام

دمات سعارأ  والتالعب املوارد ذه تنمية خطط   .ا

 3-ار ة الوسائل احت يح ال العسكر وض دون  عد عن التدخل ت ية العمليات  ا ر  ا

لة لفة الطو  .وامل

 4- ار ، الصعيد ع عالم وسائل احت و العال ن ع التأث أجل من فعالة وسيلة و و  ت

 .العام الرأي

 5-ا تم نأ عد الدولية املالية املنظومة ع السيطرة ط  .العالم  بالبورصات ر

ا تواج ال العراقيل إجمال فيمكننا النامية، الدول من ا كغ ية العر للدول سبة بال أما

التالية  )49(:النقاط

 1-ي ديثة، عالم وتكنولوجيات وسائل ندرة من عا ا تصال نقل و الية إش التا و

ا وسرع عالمية ا  الرسائل  .تمعاتلمجداخل

  2-تصال عالم تكنولوجيات ا املدن، مركزة و شار  سبة من يقلل مما منتظم غ فان

 .املدينةعن الفرد عد لما املعلومات

 3-القيا عالم من نتقال خاصة ضعيفا، عالم لتكنولوجيات ا استخدام يزال ما

ل غياب مع خاصة ، الرق عالم لتكنولوجياتإ املتعددة والوسائط ساسية يات الب ر تطو

 )50(.تصال

 4-السلكية تصال ات شب النقص عن يك نا ات ا وقلة ل التمو ضعف

واملتنقلة ا م الثابتة ميةوالالسلكية وجود مع ا لف ت وارتفاع ،. ')51 (  

 5-سالمي الدول نت ن مستخدمي إجما يتجاوزإن ال نت% 10.2ة ن م من

من وأقل النامية، املتقدمة% 03الدول بالدول  .مقارنة

 6-نت مستخدمي عدد ي العالم  ن  عداد من مستخدم مليون  29 نحو 2007 لعام العر

نت مستخدمي سبة أن أي سمة، مليون  330 نحو ان لعدد سبة العرب ن  من % 8,7 نحو تبلغ الس

جدا عدد يلة ض سبة و ان  .الس

 7-ونيات تكنولوجيات إن عالم لك تصال و  املتقدمة، الصناعية الدول  منحصرة و

كية املتحدة الواليات وخاصة طانيا أملانيا ثم و بالدرجة واليابان مر ر سا و   .الثانية بالدرجة وفر

 8-انت سواء عالم، وسائل إنتاج مستوى  ع زة أ زة أم بث أج  أو فردية التقاط، أج

ات فإن  جماعية، ى  الشر عة الك  ع املسيطرة  للتكنولوجيا، املحتكرة الذكر نفة للدول  التا

ا ا واليابان املتحدة الواليات تحتكر إذ. إنتاج ات إنتاج وأورو ونيات، املواصالت شب لك  يبلغ حيث و
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ب كية  املتحدة الواليات نص ب ،$دوالر مليون  11700 نتاج ذا من مر ،12100  اليابان ونص

ب ا ونص قية مليون  235 أورو   .دوالر مليون  350 العالم و

اتمـــة   ا

تطوراً    م، سلوكيا ورسم الناس مدارك صناعة املسئولة املؤسسات دت ش لقد

ال إ. مذ سان، ور ظ عد والقبيلة سرة منفمن لة طو ات لف العبادة أماكن و سواق

وسائل. الزمان عد لم العالم، عرفھ الذي ائل ال التكنولو والتطور ن، العشر القرن اية مع أن إال

املعلومة، إيصال ة ضرور وسيلة ديدة ا التقنيات استعمال بات بل عنھ، غ تصال و عالم

والتالعب ، أحياناً ا املرسومةصناع اتيجية س و ة املص وفق أخرى، أحياناً   .ا

القرن       املطبعة شاف الك ان تصال، و عالم وسائل عرفتھ الذي الكب التطور إن

عدُ وأ شاراً ان أك املعلومة وجعلت جديدة، دفعة عالم منحت ا أ حيث فيھ، دورا عشر امس ا

  .وصوالً 

ال      ذا واحدةوزاد بناية وإنما ة، صغ ة قر مجرد س ل العالم فأصبح وغرابة، سرعةً تطور

ع معدودة دقائق ون ال يجري ما ع طالع ولة س خالل من عاد، و املعالم محدودة

ا وغ املحمولة واتف وال نت، ن ون، التلفز   . ذاعة،

روج        ا السابق، ان كما عد الوحيدةلم الوسيلة و الناس مع والتفاعل الشارع إ

وسائط خالل من املباشر املحيط مع والتفاعل ل امل البقاء أض بل املعرفة، ع صول ل

طالع وسعة للمعرفة أك مجاال يح ي ، جتما املعلومات،. التواصل تكنولوجيات الثورة أن كما

قيادة أساسياً عامال قتصاديةغدت السياسية، ا، مناح بمختلف العاملية ات التوج

جتماعية مية. و بأ ا لعلم القطاع، ذا نون ا حد ثمار س إ الصناعية الدول دفع الذي مر

تھ حيو و   .القصوى

من عالم وسائل ع رة ظا بصماتھ ترك ة شر ال عرفتھ الذي التكنولو التطور إن

امل افةحيث ال وكذلك فراد و زة، ج و عنھ. عدات قال جديد إعالم ور ظ إ أدى  Jeff« ما
Antaya«:»زاد ا سرع زادت لما بل، ا أع من املتدحرجة الث كرة مثل ديد ا عالم إن

ا    .»م

ضمن        عال ومن امليدان أثار من أحدثتھ وما نت ن ديدة، ا نواع حيثذه مي،

الباحثون  وال نة الك ا ل يتفطن ولم العارفون، ا بأ يت التواصل. لم ات شب ِرف عُ ما ا ع بزغ

السياسية واملدونات ونية، لك افة ال جانب إ يوتيوب، ، تو بوك، س ف من جتما

ا   .  وغ
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مختل     ن الباحث جعلت املجتمعات، بناء لمة ال مية أ باإلعالم،إن تمون الفروع ف

السياسية التنمية ا م خاصة بالتنمية، عالقتھ ي. ودراسة املد املجتمع ن ب وسيط عالم ألن

الو درجة ارتفاع م سا و العام الشأن م ال القضايا تدعيم دوراً لعب و ومة، وا

وتصبح ي، نتخا املسار راقب و الرشوة، فتحارب ، سبانالسيا ا تأخذ القرار اتخاذ عملية

م تماما وا الناس   .مشاغل

ع     اتفق ما ية العر املنطقة ا عاش ال حداث اً كب دوراً عالم لعب لقد

ي العر يع بالر التواصل. سميتھ ات شب وكذلك ية، والعر ة، القطر رة ز ا قناة دور جاحد ينكر وال

شعارجتما ع تفاق املتباينة وأطيافھ املختلفة، املجتمع طبقات ن ب النظر ات وج ب تقر

النظام" إسقاط د ير شمولية". الشعب أنظمة ن تحت ش ع انت الدول ذه أغلب وأن خاصة

الزمن من لة طو لعقود ة،   . وديكتاتور

ال الدول جما دفعت ديدة، ا عالم وسائل ور ظ اإن ود ج حشد إ ية عر

عدما الكرتون، سياسية أنظمة ارت وا وف، ا حاجز فتكسر النظام، غي بضرورة واملطالبة

ت فث ا، ام ح عرش زعزعة التا و ا، نخر ان ألي اليمكن ديد، ا صالبة صلبة ا أ ميع ا اعتقد

آ تل وقُ يال، س ذلك لغ يجد لم من وتن رب، من رب و ميعالعكس ا لت أذ قة بطر   .خر

السياسية     الساحة ديدة ا عالم وسائل لعبتھ الذي الدور من الرغم وع أنھ، إال

الندرة ا، تواج ال العديدة للعراقيل نظراً ، التغي صناعة ا ان بم زم ا يمكننا ال ية، العر

، الرق عالم ضعف ديثة، ا عالم سبةتكنولوجيات ضعف مية، شار وان ات ا قلة

ستغالل و ، محدودةً ا م ستفادة يجعل ا، غ من أك املدن ا وترك التكنولوجيا، مستخدمي

ياً  س ا   .لفوائد
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