
	  

	  

عرضض كتابب  

ااالعالمم االعربي االرقمي وواالتحديیاتت االرااهھھھنة  
يیسرىى خالد اابرااهھھھيیماالدكتوررةة:  عرضض  

كليیة ااالعالمماالجامعة االعرااقيیة \ااستاذذ مساعد   
 

:تأليیف :ااالستاذذ االدكتورر عصامم سليیمانن االموسى  ااالعالمم االعربي االرقمي وواالتحديیاتت االرااهھھھنة  

بة االصحفيیيین ااالررددنيیيینابالتعاوونن مع نق 2014عمانن ٬، \كليیة ااالعالمم \جامعة االيیرموكك   

صبح االشغل االشاغل للباحثيین أأهھھھميیة االكتابب ووسبب ااختيیاررهه للعرضض من االموضوعع االذيي يیعالجهھ وواالذيي أأتبرزز 
ززتهھ االتقنيیة االرقميیة ووتكنولوجيیا ااالتصالل من تغيیيیرااتت متساررعة غيیر خيیرةة بسبب ما فرألوونة ااآلووااالعالميیيین في اا

مسبوقة ووهھھھو موضوعع حيیويي ووبحاجة االى االكثيیر من االمناقشاتت وواالمعالجاتت كونهھ جديیداا على االمجتمعاتت االعربيیة 
لى ااصفحة من االقطع االمتوسط مقسم 196يیضم االكتابب حدثث تغيیيیرااتت لم تكن متوقعة وولم يیتم ااالستعداادد لهھا  أأوو
صولل ثمانن هھھھي :ف 	  

1. ثوررةة ااالتصالل وواالتغيیيیر    
2. االرأأيي االعامم االعربي ووااالتصالل    
3. ااالعالمم االعربي وواالشفاهھھھيیة    
4. االثوررةة االرقميیة تضع ااالعالمم االعربي على مفترقق االطرقق    
5. االثوررةة االرقميیة وواالربيیع في ااألررددنن    
6. االشبهھ ليیبرااليیة ..ووااررهھھھاصاتهھا    
7. االثوررةة االرقميیة وواالشائعة    
8. االتحديیاتت االرااهھھھنة ووااالعالمي    

هھھھميیة االكتابب من خاللل االقضيیة االمطرووحة للمناقشة ووهھھھي ااالتصالل االرقمي ووما يیحمل من تحديیاتت أأ كمنت
وااجهھاالعالمم االعربي نتيیجة ااستخداامم هھھھذهه االتقنيیاتت ااالتصاليیة االذكيیة االتي مكنت االفردد االعادديي من ااالبحارر عبر يی

ااسم االموااططن ططلق على كل من ااستخدمهھا أأنن االبعض أأعلوماتت لدررجة قنوااتهھا االمفتوحة متفاعال مع قوااعد االم
االصحفي ٬،ااذذ يیربط االمؤلف بيین ددوورر تكنولوجيیا ااالتصالل في االتغيیيیر وواانتشارر االديیمقرااططيیة ووحريیة االتعبيیر وويیعمد 

االكاتب االى تقديیم فرضيین للمناقشة هھھھما :  

نة ثر ااالتصالل ووتقانتهھ على االمجتمع االعربي قبل قدوومم االرقمأأ: ووللألاا ! 	  
ثر ااالتصالل ووتقانتهھ بعد قدوومم االرقمنة أأ: االثاني ! 	  

نهھ أأوولى (ألهھھھميیة تكنولوجيیا ااالتصالل في تحقيیق االحلم االعربي لتحقيیق االوحدةة ٬،ووتبيین االفرضيیة ااأأوويیبيین االفصل ااالوولل 
ادديي متأصل ااستغلتهھ االسلطة لتقديیم ووجهھة نظرهھھھا االتي عملت على تحجيیم أأُحقبل قدوومم االرقميیة سادد نظامم ااتصالي 

هھھھذاا االوضع  عالمم االموجهھ وواالترفيیهھ فأووجدإللى ااإإاالمتلقي بما يیتواافق ووررؤؤيیتهھا معزززةة بذلك ثقافة شفويیة ساددتت تستند 
ووما االمولف ووصفا منظما لتطوررااتت ثوررااتت ااالتصالل  ممدقذذ إإ موااططنا مستسلما ووسطحيیا ووسلبيیا ووغيیر مشارركك)

نسانن من خاللل ووسائل الهھھھميیة هھھھذهه االثوررةة تكمن في توفيیرهھھھا االمعرفة لأأرراافقهھا من تغيیيیرااتت في االبنيیة ااالتصاليیة وو
نن تطورر تكنولوجيیا ااالتصالل كانن سببا في أأصبحت متاحة لهھ مثل االراادديیو وواالتلفزيیونن ووااالنترنت وويیؤكد االمؤلف أأ

للمطالبة بحقوقهھ متطرقا لمصطلحاتت جديیدةة منهھا  تنامي االمعرفة االتي تساهھھھم بتحقيیق االذااتت ووتدفع ااالنسانن
مبيینا ووظظائف ااالتصالل االتي حدددتهھا لجنة شو  وواالموااططن االرقمي وواالمجتمعاتت ااالفترااضيیة لكتروونيألااالستعمارر اا

تشكلت بسبب عدمم االتوااززنن بتدفق  ذذإإصوااتت متعدددةة ووعالم ووااحد) أأبعنواانن ( 1978قدمت تقريیرهھھھا عامم ووماكبراايید 
ثر نظريیاتت ااالتصالل االجماهھھھيیريي كناقل أأيي عن أأوولل برألاالفصل اااالكاتب وويیلخص شمالل وواالجنوبب االمعلوماتت بيین اال

.للمعلوماتت يیقدمم ووجهھة نظر االسلطة بالتركيیز على ووظظائف محدددةة   

الجابة عن تساؤؤالتت لماذذاا تطورر ااالتصالل االجماهھھھيیريي االعربي باتجاهه االسلطويیة لاالفصل االثاني  يیسعى االمؤلف في
االقرنن االتاسع عشر ووحتى االثوررةة االرقميیة االتي هھھھلت نهھايیة االقرنن االماضي ؟وويیقدمم مناقشة  منذ قدوومهھ في منتصف

يي االعامم ووجمهھورر ااالعالمم االجماهھھھيیريي اايي االذيي يیتعرضض لالعالمم أأيي االعامم ووميیز بيین جمهھورر االرأألمفهھومم االر
ساحاتت شاسعة فرااددهھھھا االذيین تتفاووتت مستويیاتهھم االثقافيیة ووااالجتماعيیة وويینتشروونن فوقق مأأوويیتصف بضخامة عددد 

.اليیعرفونن بعضهھم االبعض   
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يي االعامم وويیقصد بهھ االجمهھورر االرااشد في االمجتمعاتت يیتألف من عدةة قطاعاتت بحسب عملهھا أأما مصطلح جمهھورر االرأأ
يي كقطاعع االعمالل وواالمزااررعيین ووتؤلف هھھھذهه االقطاعاتت أأوو بحسب مستوااهھھھا ااالجتماعي ووااالقتصادديي أأاالذيي تقومم بهھ 

 وولل يیكونن ررأأيیا سطحيیاأليي االعامم بأنن ااأأعالمم وواالرإلاالعامم حيیث فرقق بيین جمهھورر اايي أأوو منفرددةة جمهھورر االرأأمجتمعة 
ررااء وونتيیجة آلفرااددهه االمعلوماتت ووااأأمتقلبا الووززنن لهھ وواالثاني يیكونن ررأأيیا عقالنيیا يیتصف بالثباتت االنسبي نتيیجة تباددلل 

بي لم يیؤيید تارريیخيیا نن االنظامم ااالتصالي االعرأللحواارر ووتحكيیم االمنطق وواالمصالح ووتتلخص فكرةة االفصل االثاني ب
ووجدتهھ االظرووفف في ظظل نظامم ااتصالل سلطويي مسرااهه من االقمة أأظظهھورر رراايي عامم عربي فاعل بل ااالنسانن االعربي 

لى االقاعدةة ساهھھھم ذذلك بتكويین شخصيیة عربيیة مستسلمة خاضعة المباددررةة اانطواائيیة غيیر منفتحة سلبيیة ووسهھلة إإ
.االقيیاددةة   

عرضض االمؤلف في االفصل االثالث االتطورر االتارريیخي لوسائل ااالتصالل في االوططن االعربي ووااالنتقاالتت االتارريیخيیة 
لى خمسة مرااحل هھھھي :إإاالمهھمة االتي مرتت بهھا حيیث بدأأتت خاضعة للسلطة فقسمهھا   

مرحلة االسيیطرةة  .1 	  
مرحلة االنهھوضض  .2 	  
مرحلة ااالحتوااء  .3 	  
مرحلة ااالعالمم ذذررااعع سيیاسي للدوولة االمستقلة  .4 	  
ة ذذهھھھولل ووشفاهھھھيیة مرحل .5 	  

يیة ووخاصة بيین نتشارر ااالمُ إإعتمادد االمجتمعاتت االعربيیة على االتلفازز وواالراادديیو هھھھو إإسبابب أأهھھھم أأ ننإإا بيینم
االنساء ووتوجهھ هھھھذاا ااالعتمادد بظهھورر االفضائيیاتت االتي تسبب بحالة من ااالبهھارر ووااالغرااقق االذيي أأصابب 

ة .االمتلقي االعربي بالذهھھھولل وواالحيیرةة وواالضيیاعع ووااالحباطط ووفقداانن االثق  

ووكانن لوسائل ااالتصالل االجماهھھھيیريي ددوورراا في تعزيیز االشفاهھھھيیة االفكريیة وواارربكت االمشهھد ااالجتماعي 
االماضي ووتعمق االقرنن يیتبلورر منذ مطلع  وواالتعليیمي ووحولت ااالنضارر عن ااالجماعع االعربي االقويي االذيي بدأأ

هھھھزيیمة حزيیراانن فكانن لهھذهه االسلطويیة ددوورر كبيیر في عدمم تطورر نظامم ااالتصالل االعربي  قبلفي منتصفهھ 
فكانن لهھذهه االسلطويیة  ووكانن للسلطة ددوورر في ااستفحالل االراايي االعامم االوااحد االذيي يیعمل على االغاء االشخصيیة

ددوورر في عدمم نشوء  ررأأيي عامم عربي فاعل.  

نتشارر تطبيیقاتهھ منهھا االتلفازز االرقمي ووكانن من نتائجهھ إإظظهھورر ااالتصالل االرقمي ووتناوولل  –ااما االفصل االراابع 
نن ووفرتت ثوررةة االمعلوماتت بصوررةة غيیر مسبوقة وومكنت ااالنسانن االعادديي من ااستقبالل ووااررسالل االرسائل أأ

لكتروونيیة على شبكة أللى ظظهھورر مفهھومم االصحفي االموااططن وواالصحافة ااإإشخصيیة مما قادد اال تهھجهھزأأعبر 
نن تغيیر من خريیطة ااالعالمم االعالميیة  .أأشرهھھھا االموااقف االشعبيیة ااالنترنت ووااستطاعت هھھھذهه االموااقع بن  

وومندمجة تمكننا من رربط االكاميیراا  نيیةآآفتميیز هھھھذاا االعصر بتطويیر تقنيیة ااتصالل منفرددةة فهھي تباددليیة وو
وو لقاء ااجتماعي عن بعد ووفي ضوء االفرضيیة أأبالقمر االصناعي بالهھاتف االذكي مما يیسمح بعقد مؤتمر 

خمس مقاررباتت هھھھي :االثانيیة ططرحح االمؤلف   

.النن االجديید لن يیبقى جديیداا بعد فترةة –نن ااالعالمم ررقمي ووليیس جديید إإ )1 	  
ذذ يیرىى إإنهھ جزء من مصفوفة تكونن االنظامم االكلي أأيي أأ –ااالعالمم نسيیق مؤثر في االتحولل  )2

تصالل ففي كل ألثيیر عميیق باألحضارريي في مختلف مرااحلهھ تتارريیخ اااالنن أأهھھھارروولد اانيیس 
تصالل فاعلة كانن يینجم عنهھا تغيیيیرااتت مثل االكتابة إإنسانن ووسيیلة إلمرحلة ااستعمل فيیهھااا

للمعرفة في ذذلك االزمانن ووصاحبهھ ظظهھورر  حتكاررااً إإووجدتت أأاالهھيیرووغلوفيیة على االحجاررةة 
بجديیة االصوتيیة هھھھي تكنولوجيیا فريیدةة من ألماكلوهھھھانن اا عتبرأأتغيیيیرااتت في االحيیاةة االسيیاسيیة وو

.بجديیة االعربيیة ألفي تطويیر اانباطط ألنوعهھا بيینما ااعترفف لوجانن بدوورر االعربب اا 	  
ووللرقمنة ددوورر لمماررسة االضغوطط االخاررجيیة وواالدااخليیة باتجاهه  –ضغوطط باتجاهه ااالصالحح  )3

.ااالصالحح االسيیاسي  	  
نن من نتائج االتغيیيیرااتت االتي ططرأأتت على االساحة إإ–تكنولوجيیا ااالتصالل ووحركاتت ااالصالحح  )4

.االعربيیة كانت نتيیجة تطورر ااالتصالل االرقمي في االعالم االعربي  	  
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نن االرقمنة جاءتت بسلطة غيیر قابلة للخضوعع ااططلق عليیهھا أل\االتعامل مع االسلطة االخامسة  )5
في ررفع سقف االحريیة فصارر ااالنترنت ميیداانا  االسلطة االخامسة تمثلت بالخرووجج عن االمألوفف

.خصبا للصحفي غيیر االمتخصص  	  

ررددنن مع اانطالقق ألاا بيینما تحددد االفصل االخامس بالحديیث عن تطورر االثوررةة االرقميیة وواالربيیع االعربي في
ووحدثت ااالستجابة مع قدوومم االفضائيیاتت  2009مدوونة قوااعد سلوكك عالقة االحكومة بوسائل ااالعالمم في 

نفتاحح وواالحواارر وواالخرووجج من عالم ااالحكامم االعرفيیة ووااالعالمم االرسمي ووظظهھورر منظماتت ألاالتي عمقت اا
.يیجة تدااعيیاتت االرقمنة نسانن ووكل ذذلك نتإلاالمجتمع االمدني االتي رركزتت  على االتوعيیة بحقوقق اا  

تصالل االرقمي إلفي االفصل االساددسس ااستعرضض االمؤلف االعالقة بيین االتحوالتت االسيیاسيیة في االمنطقة ووااوو
برزز هھھھذهه االموضوعاتت هھھھو االتحولل االى شبهھ أأيیريي وومن هھھھتصالل االجماإلمتمثلة بمماررسة ووظظائف اا

عالمم حيیث باتت إللعليیا  قامة مجالسإإلغاء ووززااررةة ااالعالمم ووإإاالبعض عمل على  ننإإبمعنى يیبرااليیة لاال
كد أأئق يیرتقي بالثقافة االعربيیة كما العالميیة ذذااتت االمستوىى االإلملحا االتأكيید على تطويیر االصناعاتت اا

االصوررةة االسلبيیة للعربب ووتعديیل لكترووني إلستعمارر ااإلعلى ضرووررةة تطويیر االقدررااتت لموااجهھة تحديیاتت اا
.االتي صاغهھا ااالعالمم االدوولي   

تقديیم فكرةة عن االعالقة بيین االرقمنة وواالشائعة ووهھھھي تحدثث بسبب ااالنفالتت على لفصل االسابع يیعمل ااوو
االمعلوماتي فكثرتت االشائعاتت االتي تعتمد االخبر ووسيیلة لالنتقالل ووهھھھذهه ااالخبارر تخضع لقواانيین االمصدااقيیة 
وواالدقة في االعمل االصحفي ووفي عصر االثوررةة االرقميیة البد من االشفاهھھھيیة في االتصديي للشائعة بكافة 

خفض حدةة االتوتر في االرسالة حيیث يیتطلب توفر ااعالمم منفتح على االمجتمع اانوااعهھا ل  

بسؤاالل ووهھھھو ماهھھھي االتحديیاتت االتي توااجهھ ااالعالمي وواالصحفي في ززمن  االفصل االثامن يیلخص بيینما 
هھھھميیة االثقافة االتي توفرهھھھا أأبيین وواالرقمنة ووما مستويیاتهھ لالررتقاء بمجتمعهھ ووقيیاددتهھ باتجاهه االمستقبل ؟

نوااعهھا كونهھا توفر ثقافة تصقل قدررااتت ااالنسانن ووترتقي بهھ ووااططلق عليیهھا ثقافة أأمم بكل ووسائل ااالعال
هھھھميیة ووسائل ااالتصالل االحديیثة االرقميیة في تكويین أأبيین وووو االثقافة ااالعالميیة أأااالتصالل االجماهھھھيیريي 
يي االعامم وواالحيیاةة ووذذلك بسبب تعددد ااستخدااماتت شبكاتت ااالتصالل كما كانن لوسائل أأشخصيیة ااالنسانن وواالر

ليیاتت على ااالعالمي وولذاا فهھنالك مسؤ خرىى أأُ حاللل إإنظمة ووأأااسقاطط ااالتصالل االرقميیة ددوورراا مباشراا في 
هھھھمهھا :أأتحملهھا ووموااجهھتهھا االرقمي   

االصحفي االمختص مقابل االصحفي االموااططن  .1 	  
حريیة االتعبيیر ووااالخالقيیاتت  .2 	  
االثقافة االهھابطة  .3 	  
تحديي االسلطة االخامسة  .4 	  
لكترووني ألاا ررتحديي ااالستعما .5 	  
ااالعالمم ووصوررتنا االنمطيیة  .6 	  
عدمم ااستقراارر قواانيین ااالعالمم  .7 	  
ةة أأاالتميیيیز ضد االمر .8 	  
تحديي االعولمة وواانقسم االمفكروونن بهھذاا االشأنن بيین مؤيید وومعاررضض  .9 	  

10. تحديي االدمج مقابل ااالقصاء   	  
11. تحديي االوحدةة االعربيیة   	  
12. نن يیتحمل مسؤووليیة تحديید أأعالمي من إلططارر غيیابب االتخطيیط البد لإإخطارر االسلبيیة ووفي أأتحديي  
.نن يیكونن مسؤال يینتج وويیشارركك أأوولويیاتت نهھوضض االمجتمع في االتعليیم ووااالنتاجج ووااالبدااعع ووأأ 	  
13. بهھدفف تعميیق االتقارربب بيین ططواائف االمجتمع االعربي تحديي حواارر ااالدديیانن   	  
14. تحديي ااستقالليیة ااالعالمي   	  
15. ددااررةة االمؤسساتت ااالعالميیة إإاالتعيیيین غيیر االعلمي في مجالس   	  
16. تحديي ااالنفجارر االسكاني   	  
17. خطارر ثوررةة االتوقعاتت أأتحديي   	  
18. تحديي حق ااالختيیارر   	  



ددوورريیة إإعالمم االشررقق ااألووسطط   
االعدد االحادديي عشرر   

2015خرريیفف  ااالعالمم االعرربي االررقمي وواالتحدديیاتت االررااهھھھنةعررضض كتابب:     
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ك الفالذيي يیمتلك االتكنولوجيیا االرقميیة يیمتلك قوةة االسيیطرةة على االمعلوماتت وويیمتلك قوةة ااالختيیارر ووهھھھن
قوىى عولميیة تسعى للسيیطرةة على عقلهھ وويیختم االكتابب بطرحح فكرةة لموااجة هھھھذهه االتحديیاتت موااجهھة 

.س نظامم ااتصالي عربي قد يیعبر بنا عصر االرقمنة بنجاحح يیسووهھھھي االعمل على تأعقالنيیة ووعلميیة   

ووفي ضوء ما تم ططرحهھ  وومن خاللل قرااءةة االكتابب بنظرةة باحثة تتبيین لنا االعديید من االمالحظاتت 
ااهھھھمهھا :  

اانن االكتابب من خاللل عرضهھ لمفهھومم ااالتصالل االرقمي وواانعكاساتهھ على االمجتمع االعربي  )1
 امتجانس انسيیجفشكل وماتت االتارريیخيیة وورربطهھا بموضوعع االكتابب تطرقق للكثيیر من االمعل

ووتدااعيیاتت سقاططاتت االحاضر إإاالتارريیخ ووثنايیا متسق ااالفكارر يینتقل من خاللهھ االقاررىىء بيین 
االمستقبل. 	  

هھھھميیة تكنولوجيیا ااالتصالل في تغيیيیر ألووعمل االمؤلف على تقديیم صيیاغة متقدمة  )2
ااذذ ووفرتت هھھھذهه االتكنولوجيیة االتعبيیر االمجتمعاتت ووددووررهھھھا بانتشارر االديیمقرااططيیة ووحريیة 

صوااتت االمحروومة للتعبيیر عن معاناتهھا ووعرضض مشكالتهھا على ألفرصا للكثيیر من اا
برزز نتائج هھھھذهه االحريیاتت هھھھو ما شهھدتهھ االساحة أأصفحاتت االموااقع اااللكتروونيیة ووكانن من 

االعربيیة من اانقالباتت مفاجئة ووتغيیيیرااتت سيیاسيیة اانعكست على االمجتمع االدوولي باكملهھ 
يیس االعالم االعربي فقط . وول 	  

هھھھميیة ووضع سيیاساتت ااعالميیة مدررووسة وومحكمة بهھدفف صيیاغة ررسالة ااتصاليیة أأكما يیبيین  )3
فرغم هھھھذهه االحريیاتت االتي نتج عنهھا االثوررااتت قاددررةة على موااجهھة تحديیاتت ززمن االعولمة 

فرزز فوضى البد لهھا من ااعاددةة تنظيیم ووهھھھذهه االعمليیة لن تكتمل بدوونن ووجودد أأاالعربيیة لكنهھ 
عالميیة مدررووسة وومخطط لهھا لمعالجة االفوضى وومخلفاتهھا.إإسيیاسة  	  

فضال عن ذذلك حاوولل االكتابب شرحح ووتفسيیر ووتصحيیح عددد من االمفاهھھھيیم االحديیثة منهھا  )4
.ووغيیرهھھھا ترووني كإلوواالموااططن االرقمي ووااالستعمارر االعالمم االجديید وواالصحفي االموااططن إلاا 	  

تطرقق االى موضوعع االتلوثث االمعلوماتي ووددووررهه في تفكيیك االمجتمعاتت من خاللل  وو )5
االمعلوماتت االغيیر صحيیحة وواالمفبركة ااذذ يیقدمم االكتابب اافكارراا ذذااتت اابعادد علميیة تفتح اافاقا 

يیجادد االحلولل إإبهھدفف ززيیاددةة االبحث وواالتقصي ووووااسعة اامامم االباحثيین في مجالل علم ااالتصالل 
	  للمجتمعاتت ااالنسانيیة . ةلمشكالتهھ خدم  


