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  التحد�ات األساس�ة ألوجه استخدام النص الرقمي

  جامعة حضرموت - المهرة -�ل�ة التر��ة      د. أمین عبدهللا دمحم حسین الیز�د�أ.

  الحدیدة�ل�ة الفنون، جامعة             د. علي أحمد الیز�د� الحاور� 

  ملخص

یتمیز العصر الحالي �ظاهرة العولمة والرقمنة وتفجـر المعلومـات، وقـد نـتج عـن هـذه 

الظــاهرة تــراكم المعلومــات وتعــدد مصــادرها وتغیــر مفــاه�م االتصــال واإلنتــاج المقــروء 

ــــــي. و�ـــــــــان ذلـــــــــك �فضـــــــــل التالقـــــــــي الخصـــــــــب لثـــــــــالوث عتـــــــــاد  والمســـــــــموع والمرئـــ

، لینتقــل Wep، وشــ��ات االتصــاالتsoftware، والبرمج�ــاتhardwareالكمبیــوتر

اإلنسان بهذه التكنولوج�ا �صورة غیر مسبوقة في مجال تلقي الـنص الرقمـي وٕانتاجـه 

وخزنه واسـترجاعه صـوب األصـغر واألسـرع واألكفـأ. وأصـ�ح اإلنتـاج بواسـطة أدوات 

  الرقمنة الجدیدة له تأثیر شدید على االقتصاد والس�اسة والثقافة والسلوك ال�شر�. 

وتســعى هــذه الدراســة إلــى أن تقــوم �حصــر التحــد�َّات التــي نواجههــا فــي عصــر الثــورة 

الرقم�ة وتبو�بهـا �طر�قـة �سـهل علـى ال�ـاحثین تنفیـذ �حـوث ودراسـات وعمل�ـات مسـح 

ورصـــد وتحلیـــل لإلنتـــاج النصـــي الرقمـــي المقـــروء والم�تـــوب والمســـموع وفـــ� أرضـــ�ة 

غ�ًضـا مـن فـ�ض ممـا ین�غـي أن ُینـَتَج مـن متینة. وقراءتنا في هذه الدراسة ل�سـت إال 

الدراسات حول الرقمنة و إنتاجاتها وآثارها وسبل اإلفادة من تقن�اتهـا. لـذا تجتهـد هـذه 

الدراسة إلى االبتعاد قدر اإلم�ان عن التصـورات المسـ�َّقة والمسـلمات الموجـودة سـلًفا 

  تمح�ص.أو ال�حث عنها في الموضوع لتقد�مها �ما یتراء� للدارس قبل ال

  الرقمي، المعلومات، التحد�ات. الكلمات المفتاح�ة:
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  :المقدمة

، hardwareجـــاءت الثـــورة الرقم�ـــة ولیـــدة التالقـــي الخصـــب لثـــالوث عتـــاد الكمبیـــوتر

، لینتقل اإلنسان بهذه التكنولوج�ـا Wep، وش��ات االتصاالتsoftwareوالبرمج�ات

وخزنــــه واســــترجاعه صــــوب �صــــورة غیــــر مســــبوقة فــــي مجــــال تلقــــي الــــنص وٕانتاجــــه 

األصـــغر حجًمـــا، واألســـرع إ�صـــاًال، واألكفـــأ إ�الًغـــا. وأصـــ�ح لإلنســـان آالٌت �ســـ�طٌة 

ُتَلقِّــــن، وتبـــــرز المعلومــــات، وتعالجهـــــا، وت�حــــث، وتحلـــــل، وتســــمع، وتمیـــــز، وتفهـــــم، 

وتبرهن، وتتخذ القـرارات، بـل وتولـد النصـوص واألشـ�ال، ونقلـت اإلنسـان مـن عالمـه 

ه االفتراضـي(عالم الــوهم والخ�ـال)، لیــنغمس ف�ـه عــن ُ�عـد و�مــارس الـواقعي إلـى عالمــ

ف�ه معظم نشاطاته الذهن�ـة والعملـي، وأصـ�ح اإلنسـان ��تسـب المعرفـة بوجـوه جدیـدة 

تحملهـا أدوات النشـا� الرقمي(التلفز�ـون، الهـاتف الخلـو�،  ،للغة غیر مألوفة مـن قبـل

الخ). هذه الوجوه اللغو�ة الجدیدة ...الرادیو، الحاسوب وتطب�قاته، اإلنترنت وتطب�قاته

أكثر تعقیًدا ل�س �سبب مفرداتها، فهذه المفردات سهلة وواضحة ال غرا�ة فیها، وٕانما 

مـن تغیـر، ومـا طـرأ علـى أوجـه اسـتخدامها  �سبب ما طـرأ علـى عالقاتهـا ومرجع�اتهـا

مـــــن ظـــــواهر جدیـــــدة، غیـــــرت طر�قـــــة الفهـــــم والـــــوعي واإلدراك واالســـــت�عاب والتأو�ـــــل 

ـــــى ســـــ�اق الخبـــــرة المعرف�ـــــة، والســـــ�اق  ــــد اإلنســـــان معتمـــــدة عل الثقـــــافي والتفســـــیر عنـ

  االجتماعي والصور الذهن�ة.و 

اجههــا فــي عصــر الثــورة وتســعى هــذه الدراســة إلــى أن تقــوم �حصــر التحــد�َّات التــي نو 

الرقم�ة وتبو�بهـا �طر�قـة �سـهل علـى ال�ـاحثین تنفیـذ �حـوث ودراسـات وعمل�ـات مسـح 

ورصـــد وتحلیـــل لإلنتـــاج النصـــي الرقمـــي المقـــروء والم�تـــوب والمســـموع وفـــ� أرضـــ�ة 

متینة. وقراءتنا في هذه الدراسة ل�سـت إال غ�ًضـا مـن فـ�ض ممـا ین�غـي أن ُینـَتَج مـن 

منة و إنتاجاتها وآثارها وسبل اإلفادة من تقن�اتهـا. لـذا تجتهـد هـذه الدراسات حول الرق
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الدراسة إلى االبتعاد قدر اإلم�ان عن التصـورات المسـ�َّقة والمسـلمات الموجـودة سـلًفا 

  أو ال�حث عنها في الموضوع لتقد�مها �ما یتراء� للدارس قبل التمح�ص.

ــا علــى التنو�ــع و�أمــل ال�احثــان أن ��ــون اخــتالف تخصصــهما(اإلعالم و  اللغــة) �اعًث

  وأن ��ون اتفاق غا�ات التخصصین �اعًثا على الكشف.

  :أهم�ة ال�حث

تأتي أهم�ة ال�حث من أهم�ة موضوعه المتمثل في تطور واتساع مفهـوم الـنص ت�ًعـا 

لتطــــور األدوات الرقم�ــــة الجدیــــدة المســــتخدمة فــــي إنتــــاج النصــــوص �مفهــــوم الــــنص 

الدراســة. ذلــك أن هــذه األدوات الحاملــة للنصــوص أصــ�حت الواســع �مــا تتبنــاه هــذه 

جدیرة �االهتمام والدراسة �سـبب خصائصـها وشـیوعها وتأثیرهـا العمیـ� والسـر�ع علـى 

حد سواء، ومن أهم�ة المعلومات التي تحملها والتي تنع�س على وعي الفرد وسلو�ه 

، و�اعت�ارهـا أدوات وجوانب ح�اته المختلفة، واختراقها للهو�ة الثقاف�ـة وللخصوصـ�ات

ــــــع الكـــــــوني الجدیـــــــد(مجتمع  ــــي المجتمـ ـــــــوذ الس�اســـــــي واالقتصـــــــاد� والثقـــــــافي فـــ النف

المعلومات)، وأ�ًضا �سبب مسـاهمة مختلـف الشـرائح واألف�ـار والـرؤ� فـي إنتـاج هـذه 

النصوص. لذا �حاول ال�احثان تجم�ع األف�ار المجزأة التـي وردت هنـا وهنـاك ضـمن 

�ــة �م�ــن أن تقــود ال�ــاحثین إلــى رؤ�ــة أكثــر عمًقــا فــي مســاعي الوصــول إلــى نظــرة �ل

  هذا المجال.

ین أن الدراسـات المنجـزة فـي هـذا السـ�اق ولعل من أهم المعوقات التي واجهـت ال�ـاحثَ 

فــــي علـــــم ال�احثَـــــــْین ال ترقـــــى ألن تمثـــــل مــــنهًال للمتـــــا�عین والمهتمـــــین رغـــــم جـــــدیتها 

تجة رقم��ـا فضـًال عـن متا�عتهـا وأهمیتها. إضافة إلى استحالة تصنیف النصوص المن

  في دراسة واحدة. 
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  :  مش�لة ال�حث

�م�ن تحدید نطاق مشـ�لة ال�حـث فـي عـرض التحـد�ات التـي فرضـتها أدوات النشـا� 

الرقمـي علینــا، و��ف�ـة االســتفادة مـن هــذه األدوات لغو��ـا واقتصــاد��ا وثقاف��ـا واجتماع��ــا 

  وس�اس��ا.

  :منهج�ة ال�حث

ال�احثــان فــي هــذه الدراســة مــنهج االســتقراء �غــرض إعــادة اســتقراء التحــد�ات اســتخدم 

المرت�طة �الثورة الرقم�ة من خالل رصد ما �م�نهما رصده مما لـه عالقـة �الموضـوع 

من الدراسات واألدب�ات العلم�ـة المتنـاثرة رغـم عـدم وجـود دراسـات متكاملـة حـول هـذا 

واجه العرب فـي عصـر الرقمنـة. �مـا الموضوع، وذلك بهدف عرض التحد�ات التي ت

استخدم ال�احثـان المـنهج التـار�خي، والمالحظـة الم�اشـرة بهـدف تـوفیر أكبـر قـدر مـن 

 المعلومات.

  :مفهوم النص الرقمي

تأس�ًســـا للولـــوج إلـــى معتـــرك الدراســـة فإنـــه ین�غـــي �ـــاد� ذ� بـــدء التأســـ�س المفهـــومي 

مــــن ثــــم تطــــور أشــــ�ال للـــنص الرقمــــي فــــي ضــــوء تطــــور األدوات المنتجـــة للــــنص، و 

ـــك وشـــرو� تلقیهـــا، وفـــي ضـــوء مـــن  النصـــوص وآل�ـــات بنائهـــا وعرضـــها وشـــرو� ذل

التعاضــد والتكامــل بــین األدوات والتقن�ــات واللغو�ــات، وعلــى أســاس أن اللغــة لــم تعــد 

ــا  مقتصــرة علــى األلفــا� المنطوقــة فــي صــورتها الشــفو�ة أو الم�تو�ــة فقــ�، وذلــك وفًق

  للتالي:

وٕاذا �ـــان الـــنص: "  وات االتصـــال، وهـــو حامـــل مـــادة الف�ـــر.الـــنص هـــو أداة مـــن أد

وفــك شــفرات  -مجموعــة شــفرات أو رســالة مشــفرة �قــوم القــار� �حــل شــفراتها أو ف�هــا 

عمل�ـــة �قـــدر علیهـــا القـــار� العـــاد�، خاصـــة إذا ســـحبنا الحـــدیث عـــن  تالـــنص ل�ســـ

فــإن  -الشــفرات علــى التنــاص حیــث �صــ�ح الــنص نســیًجا مر���ــا مــن نصــوص أخــر� 
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الــنص بــذلك المفهــوم الــذ� �قدمــه (�ــارت) هــو نتــاج مجموعــة مــن الخطا�ــات الثقاف�ــة 

  .)1(التي یتوقف فهم النص ��ل على فهمها"

" وعلـى إثـر التـزاوج المشـهود بـین األدب واإلعالم�ـات وولـوج الحاسـوب عـالم اإلبــداع 

ــا عالئق��ــا بواســطة االtexetاألدبــي فــاَرق الــنص   نترنـــت، حــدوده القد�مــة ل�غــدو نص�

ـــا �م�ـــن قراءتـــه رأســـ��ا وأفق��ـــا �مـــا �م�ـــن التحـــرك بینـــه �حر�ـــة تامـــة علـــى شاشـــة  نص�

      " اتســـع مفهـــوم الــــنص ل�شـــمل الكلمـــة والصــــورة . فقــــد)2(الكمبیـــوتر فـــي أ� اتجـــاه.."

( الثابتة والمتحر�ة) والصوت، سواء اتصـلت هـذه العالمـات أو انفصـل �عضـها عـن 

  .)3(�عض" 

والتنوع لصور النص فإنَّ النَّص �شمل جم�ع الوضع�ات / التجل�ـات  ومع هذا التعدد

التــي �م�ــن تلقیهــا لغو��ــا و�ــأ� وســ�ٍ� �ــان، فــالمحور المشــترك بــین �ــل الوســائ� هــو 

اللغــــة، و هــــو الداللــــة، و هــــو التــــأثیر فــــي المتلقــــي إن جعلنــــا الصــــورة الصــــامتة أو 

ا. فوسائ� االتصال �م�نها أن تعمـل فـ ي معظـم المجـاالت، إن لـم نقـل المتحر�ة نص�

فـــي �ـــل المجـــاالت التـــي یوظـــف / �ســـتخدم فیهـــا الكـــالم/ اللغـــة. فالوســـائ� ُتســـتخَدم 

لُتْخبــِر عن شيٍء ما، أو لتكون عوًنا للمرسـل/ المنـِتج فـي قـول شـيٍء لیجعـل المتلقـي 

�قــوم �فعــل مــا تجاههــا بتــأثیر الكلمــة ف�ــه، أ� أن نصــوص الوســائ� ومــا تبثــه �م�ــن 

إلیهــا علــى أنهــا أقــوال أو أخ�ــار أو �لیهمــا �غــض النظــر عــن �ونهــا شــعًرا أو  النظــر

�ـأتي مـن �ـون  -وفًقا لمفهـوم �قطـین للـنص  –نثًرا. والنظر إلى النص بهذا الشمول 

النص �قول �لمـة لتـؤثر أ� أننـا ننظـر إلـى مـا تمثلـه الكلمـة فـي ذاتهـا مـن تـأثیر ومـا 

  .)4(تخلفه من أفعال في المتلقي

نا فإن النص في تصور هذه الدراسة س�شمل التجل�ات المم�نة التي تخاطب ومن ه 

جم�ـع المضـمون  :المتلقي. ومـن ثـم �قصـد ال�احثـان �ـالنص الرقمـي فـي هـذه الدراسـة

االتصـــالي الم�تـــوب والمســـموع والمرئـــي الـــذ� یـــتم معالجتـــه أو إنتاجـــه أو تلق�ـــه مـــن 
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الهـاتف الخلـو�، الرادیـو، الحاسـوب خـالل أدوات النشـا� الرقمـي، وأهمهـا:(التلفز�ون، 

  ..الخ).�ما فیها وسائل التواصل االجتماعي وتطب�قاته، اإلنترنت وتطب�قاته

  : أهم التأثیرات اإلیجاب�ة للوسائ� الناقلة للنص الرقميأوال. 

ـــنص  ٍ خصائصـــه الخاصـــة أو المســـتمدة مـــن النـــوع فـــإن لل
ّ
�مـــا أن لكـــل تجـــّلٍ نصـــي

الرقمــي خصــائص متشــا��ة لتشــا�ك األنــواع النصــ�ة التــي تنضــو� تحــت لوائــه، ومــن 

أبرز تلك الخصائص أنـه نـص �قـوم علـى اآللـة والتفاعـل معهـا، و"نالحـ� فـي ضـوء 

أن اآلالت عبـــر الـــتح�م  اإلضــافات الشـــارحة لألف�ـــار البورســ�ة عنـــد جیـــرار دولــودال

الم��ــــان��ي تعمــــل الشــــيء ذاتــــه، ف�مــــا تســــاعد اللغــــة �م�وناتهــــا واإلنســــان بإ�ماءاتــــه 

وٕاشــاراته المختلفــة؛ تحقــ� هــي �ــذلك نوًعــا مــن االتصــال الــداللي، وتشــ�ل طر�ًقــا مــن 

طرقــه التــي تعــین علــى تحقیــ� عالقــة �الموضــوعات رغــم �ونهــا تقــوم علــى اخــتالف 

� بخاص�ة االختالف الذ� تقوم علیها المؤشـرات، حیـث تجـدر ول�س على مماثلة، أ

اإلشارة إلى أن بورس �ان حر�ًصا على تبیین جوانب المؤشر عبر الملمحین اللغو� 

  .)5(وغیر اللغو� وهو ما تفترضه الوجهة الظاهرات�ة"

  . التعامل اآللي بدًل عن التعامل الیدو�:1

    والمرئـــي �ـــأدوات الرقمنـــة إنتاًجـــا، أوونقصـــد بهـــا ارت�ـــا� الـــنص المقـــروء والمســـموع 

بث�ا، أو تلق��ا، سواًء أكان ذلك عبر جهـاز الحاسـوب و�رامجـه أم اإلنترنـت وتطب�قاتـه، 

أو التلفز�ون أو الرادیو أو التلفون أو الفاكس، أو أ� وسـیلة إلكترون�ـة أخـر�. أ� أن 

الرقم�ـة إنتاًجـا وتلق�َّـا؛ النص أص�ح إلكترون��ا ومتحقًقا من خالل الحاسـوب والوسـائ� 

ممــا ســهل علــى اإلنســان عمل�ــة االســت�عاب والمراجعــة واإلخــراج والتحلیــل واالســتفادة 

تجعـل الـنص اإللكترونـي  "...فإن إم�انات بـرامج الـوورد�ش�ل منقطع النظیر؛ فمثًال 

ا عـــن اآللـــة الكات�ـــة أو الكتا�ـــة �الیـــد. فهـــو �قـــدم "متعـــة" خاصـــة ا �بیـــرً یختلـــف اختالًفـــ

لعمـــل، و"لـــذة" �بـــر� لالشـــتغال �ـــه �النســـ�ة للكاتـــب والقـــار� مًعـــا. تلـــك المتعـــة التـــي ل
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. )6(تحدث عنها البنیو�ون(�ارث) �ثیًرا، وجعلوها مظهًرا من مظاهر النص األساس�ة"

ــــات النصــــ�ة؛ الهــــوامش والحواشــــي  ــر الحاســــوب للــــنص اإللكترونــــي المتعال� �مــــا وفــ

  . )7(والتعل�قات

االستماع إلى �لمات الـنص بـدًال مـن قراءتـه، والـتح�م بـذلك حسـب  وأص�ح �اإلم�ان

رغ�ــــات المتلقــــي، و�تناســــب ذلــــك عندئــــذ مــــع مصــــطلح التلقــــي أكثــــر مــــن مصــــطلح 

  .)8(القراءة

والهـاتف  �ما أن وسائ� نقل المعلومات الرقم�ة �التلفز�ون والرادیو والهاتف المحمول

لومات، ووسـعت مـن اخت�اراتـه ولبَّـت ..الخ أتاحت أمام الفرد تعدد مصادر المعالذ�ي

لــت العــالم إلــى  رغ�اتــه ومیولــه وقلَّلــت الكلفــة الماد�ــة لإلنتــاج، واختصــرت الــزمن، وحوَّ

قر�ة صغیرة، �ما غیـَّرت جذر��ا تقالید التلقي ومفاه�م االتصال برمتهـا بجعـل المتلقـي 

  النظام الفرد�.منتًجا للنص، أ� تحول النظام المؤسسي لوسائل نقل المعلومات إلى 

خالصة القول: لقد تم�ن اإلنسان من خالل هذه الخاصـ�ة مـن تـوفیر الجهـد والوقـت 

العلمـي والمعرفـي واإلبـداعي �شـ�ل لـم  التلقـي واإلنتـاجلمـال، وزاد مـن �فـاءة و�م�ـة وا

  �سب� له مثیل من قبل. 

  . تحقی� التجانس االجتماعي واستدعاء معارف جدیدة: 2

نقـــول عـــن طر�ـــ� التلفز�ـــون والرادیـــو والصـــحافة اإللكترون�ـــة عمـــل الـــنص الرقمـــي الم

ومواقع التواصل االجتماعي وغیرها مـن األدوات الرقم�ـة علـى تقر�ـب وجهـات النظـر 

بین فئات المجتمع المختلفة وجعلهم یتمتعون بثقافة متقار�ة حول الكثیر من القضـا�ا 

ه فـي النقـاش وٕابـداء الـرأ� والموضوعات. واستطاع اإلنسان األقل تعل�ًما مشار�ة غیر 

�مــا "  الحصــول علیهــا قبــل العصــر الرقمــي.و�ســب معــارف جدیــدة لــم ��ــن �مقــدوره 

أوجــدت الوســائ� الناقلــة للــنص الرقمــي الخبــرات والمهــارات لــد� فئــة مــن النــاس وهــذا 

  . )9(�عزز الكفاءة عند القراء والكتاب اللذین یتعاملون مع هذه النصوص"
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  . انخفاض الكلفة:3

ـــا المعلومـــات عـــامًال حاســـًما فـــي ســـرعة  لقـــد �ـــان انخفـــاض �لفـــة اســـتخدام تكنولوج�

  .)10(انتشارها، وٕاتاحتها لقاعدة �بیرة من المستخدمین

  . سهولة االستخدام:4

  ولعل السبب في سهولة االستخدام والتعامل مع هذه الوسائ� �عود إلى أمور منها:

، وهــو مــا زوده بهــا المبــرمج والمنــتج  - االلكترونــي مــن بــرامج تتــ�ح اســتخدامه  تقنــيٌّ

  �سهولة.

، وهو األهم، أنها تعتمد على اللغة سواء اللغـة المنطوقـة أو اللغـة الم�تو�ـة،  - ثقافيٌّ

او �ع�ارة أخر� اللغة الطب�ع�ة لغة المحادثات، والتفـاهم ممثلـة فـي بـرامج الكتا�ـة، أو 

�عتمـد التعامـل معهـا علـى قـدر لغة الصورة والفیدیو والموس�قى، فهي لغات ثقاف�ـة ال 

  .)11(عالي من التخصص

  . الجاذب�ة: 5 

للــنص الرقمــي مهارتــه الفائقــة علــى إ�صــال المعنــى �قــدرة أكبــر وأكثــر جاذب�ــة نظـــًرا 

للخصــائص التقن�ــة العال�ــة التــي تتمتــع بهــا الوســائل الحاملــة للــنص مثــل: الحاســوب، 

  التلفز�ون، التلفون الخلو�..الخ.

  االخت�ارات المتاحة:. تعدد 6

ـــا    أتاحـــت �عـــض الوســـائ� الناقلـــة للـــنص الرقمـــي الخ�ـــارات أمـــام المتلقـــي �م�

و��ًفـــا. فقـــد أتـــاح الـــنص الرقمي(شـــ��ة اإلنترنـــت، فضـــائ�ات،...الخ) أمـــام مســـتخدمه 

  حر�ة اخت�ار المضمون الذ� یلبي طموحاته ورغ�اته. 

  العمل الفرد�:. تحول اإلنتاج المعلوماتي من العمل المؤسسي إلى 7

قبــل الثــورة الرقم�ــة �ــان إنتــاج المعلومــات و�ثهــا فــي الغالــب تقــوم �ــه مؤسســات �بــر� 

فقـــد أتاحـــت أدوات النشـــا�  �المؤسســـات اإلعالم�ـــة وشـــر�ات اإلنتـــاج.ألخ، أمـــا الیـــوم

الرقمـي أل� شــخص، مهمـا �انــت درجـة ثقافتــه أو مسـتو� تعل�مــه، أن ��ـون مشــارً�ا 
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. مقــروء والمســموع والمرئــي داخــل المجتمــعدل المعلومــاتي الاالت�ــاإلنتــاج و فــاعًال فــي 

وه�ـذا تغیـرت مفـاه�م االتصـال برمتهـا التـي �انـت تعتمـد علـى أن المتلقـي ال �شـارك 

  في عمل�ة اإلنتاج المعلوماتي.

ومع ز�ـادة التفاعـل بـین المجتمـع �مختلـف شـرائحه وفئاتـه و�ـین إنتـاج النصـوص مـن 

فقــد ظهــرت أمــور واختفــت أخــر� وتشــعبت  -لط�اعــة�عــد ا-خــالل الوســائ� الرق�مــة 

ثالثة وه�ذا، وأص�ح للنص وٕانتاجه وتلق�ه مفاه�م جدیدة متسـعة أو مغـایرة لمـا �انـت 

ـــا وفـــ� معـــاییر خاصـــة؛ بـــل أصـــ�ح  �فعـــل  -عل�ـــه، فـــالنص لـــم �عـــد مـــا �ـــان م�توً�

بل منتًجا  خل�ًطا أو مز�ًجا من النصوص، والمتلقي لم �عد متلق��ا أو ناقًدا -الوسائ� 

ـــج النصــوص  أ�ًضــا، إذ هــو الناقــد الســلبي أو الُمنــتج الــوهمي للنصــوص، حیــث تُـــْنــتَّـــ

الستمالته ول�س لتثق�فه أو ز�ادة وع�ه في �ثیر من األح�ان. وُمــْنـــِتــــج الـنص لـم �عـد 

ذلــك المســئول اإلدار� واألدبــي عــن إنتــاج �تــاب وتســو�قه ألنــه لــم �عــد هنــا �تســو�� 

ضرورة �فضل سهولة النشر من داخل غرفة النوم، �ما تغیرت قـ�م النشـر والكتا�ـة �ال

واإلنتــاج ســواء القــ�م التجار�ــة أو قــ�م اإلنتــاج، وعــدم الم�ــاالة �مــا ینشــر، وال الشــعور 

  �الحرج منه.

  . التفاعل�ة:8

التقلید�ــة �اإلذاعــة والتلفز�ــون والصــحافة �ــان العلمــاء �عیبــون علــى وســائل اإلعــالم  

-فتقادها للتفاعل�ة اآلن�ة، أما �عد الثورة الرقم�ة فقد استطاعت �عض هـذه الوسـائ� ا

الش��ة المعلومات�ـة مـن تجـاوز هـذه اإلشـ�ال�ة، فجعلـت منهـا وسـیلة تفاعل�ـة  -الس�ما

على نحو عجیب �ش�ه إلى حد �بیـر االتصـال الشـفاهي، لكنهـا علـى الجانـب اآلخـر 

ن ف�ه المشار�ة داخل�ة ذات�ة، ألن التواصل عبر تفتقد میزة تكو�ن مجتمع حق�قي تكو 

  ش��ة اإلنترنت یتم من خالل عالم افتراضي غیر حق�قي.
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  : التحد�ات المترت�ة على استخدام الوسائ� الناقلة للنص الرقمي :ثانً�ا

عنـــدما نتحـــدث عـــن التحـــد�ات التـــي تواجـــه األمـــة العر��ـــة فـــي العصـــر الرقمـــي فإننـــا 

تحدیـد للتحـد�ات الناتجـة عـن �ـل أداة علـى حـده، �سـبب المسـاحة نوردها إجماًال �ـال 

ي الكم�ــة المحــدودة لهــذا ال�حــث. ِلــذا فــإن التحــد�ات التــي حــاول ال�احثــان تضــمینها فــ

مــرت�� �األنترنــت و�عضــها  ون ضــها �ــالتلفو�ع لفز�ون هــذا ال�حــث �عضــها مــرت�� �ــالت

  وسائل التواصل االجتماعي.  وتطب�قاته �ما فیها 

  :إعادة البناء الثقافي وتش�یل اإلطار المرجعي :األول التحد�

�أتي التغییر في الوعي والف�ر والثقافة مغلًفا بوظائف متنوعة تقدمها األدوات الرقم�ة 

الناقلــــة للمعلومــــات، حیــــث تقــــدم الوســــائ� الرقم�ــــة: المعلومــــات، والتعلــــ�م، والتســــل�ة. 

فقـــــــد �ـــــــان دوًمـــــــا محـــــــل  والتســـــــل�ة �انـــــــت دوًمـــــــا العنصـــــــر الـــــــرئ�س، أمـــــــا التعلـــــــ�م

ومــن ثــم تنتشــر األف�ــار الدخیلــة والقــ�م الغر��ــة علــى المجتمــع �ــأثر مــن )12(تمحــ�ص.

آثار التطور التكنولوجي في هذا المجال مـا قـد یـؤد� إلـى" هـدم الحـدود ور�مـا تعز�ـز 

ثقافــــة عالم�ــــة أو علــــى األقــــل نوًعــــا مــــن المشــــار�ة المت�ادلــــة فــــي األنشــــطة والقـــــ�م 

والتـي قـد تكـون مخالفـة لقـ�م المتلقـي ومجهولـة المصـدر والهو�ـة والغا�ـة.  )13(الثقاف�ـة"

  مزعزعة للثقة ومثیرة للش�وك.

  :التحد� الثاني. ضعف مقومات مجتمع المعرفة في الوطن العر�ي

نقصــد �البن�ــة التح�ــة هنــا المقومــات األساســ�ة التــي یتطلبهــا مجتمــع المعلومــات لكــي 

ورة التكنولوج�ة والمشار�ة الفعَّالة في ص�اغة المجتمع نحق� االستفادة الحق�قة من الث

  .   مجتمع المعرفة الكوني الجدید

ففــي ظــل التطــورات الكبــر� فــي مجـــال المعرفــة واالتصــال انتقــل العــالم مــن مجتمـــع 

الصـــناعة إلـــى مجتمـــع المعلومـــات، ولألســـف الشـــدید لـــم ��ـــن للعـــرب والمســـلمین أ� 

الصـــناعي نتیجــة معوقـــات �بیــرة نخشـــى أن  تــأثیر یــذ�ر فـــي تشــ�یل إطـــار المجتمــع
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ــر الرقمــــي ون�قــــى ضــــمن الهــــامش الحضــــار� عــــاجز�ن عــــن  تســـتمر فــــي ظــــل العصــ

المساهمة فـي تشـ�یل هو�ـة مجتمـع المعلومـات. ولـن �قـف األمـر عنـد هـذا الحـد؛ بـل 

ســنفقد هو�تنــا ولغتنــا، و�نعــدم تأثیرنــا علــى اآلخــر�ن. ولــ�س مــن ســبیل أمامنــا لن�ــون 

�ساهم �فاعل�ة في هـذا العصـر إال بتأسـ�س بن�ـة تحت�ـة ینمـو فیهـا هـذا عنصًرا فاعًال 

  النجاح. 

إن ارتفاع نس�ة األم�ة في الوطن العر�ـي وتراجـع �فـاءة التعلـ�م �شـ�ل مسـتمر وغل�ـة 

. وأزمـــة )14(ســـمات تـــدني التحصـــیل المعرفـــي وضـــعف القـــدرات التحلیل�ـــة واالبتكار�ـــة

، هــي جــزء مــن )15(ا واقتصــاد��ا وعقائــد��ااألنظمــة المر��ــة فــي الــوطن العر�ــي س�اســ�� 

  العوائ� الكبر� التي تقف أمام مساهمتنا الفاعلة في مجتمع المعلومات.

فإذا عرفنـا أن مـن سـمات تكنولوج�ـا المعلومـات جعـل المعلومـات غیـر قابلـة للتفتـت، 

 ألنهــا تراكم�ــة. وأن ق�مــة المعلومــات تكمــن فــي اســت�عاد عــدم التأكــد. وأن ســر الواقــع

ــــى العمــــل  االجتمــــاعي العمیــــ� لتكنولوج�ــــا المعلومــــات أنهــــا تقــــوم علــــى التر�یــــز عل

الــذهني(أو مــا �طلــ� عل�ــه أتمتــة الــذ�اء)، وتعمیــ� العمــل الــذهني، مــن خــالل إبــداع 

. ف�یــف �م�ــن )16(المعرفــة، وحــل المشــ�الت، وتنم�ــة الفــرص المتعــددة أمــام اإلنســان

متلـك القـدرات والمهـارات الالزمـة لتنفیـذها أو للفرد العر�ي الق�ام بهذه المهـام وهـو ال �

  ممارستها؟

ـــاء  -إذن –نحـــن �حاجـــة  طـــار مجتمـــع المعلومـــات لكـــي نســـتفید مـــن الثـــورة إإلـــى بن

المعلومات�ة، ومن أبرز أطر هذا المجتمع، إنشاء بن�ة تحت�ة معلومات�ة، والدخول في 

الد�مقراط�ــة، وضــ�� الصــناعة القائدة(صــناعة المعلومــات)، والتحــول الس�اســي نحــو 

النـــوازع اإلنســـان�ة، وٕاعـــادة تشـــ�یل البنـــاء االجتمـــاعي(التحول نحـــو مجتمعـــات محل�ـــة 

  . )17(متعددة المراكز ومتكاملة �طر�قة طوع�ة...الخ)
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  :التحد� الثالث. ضعف االستثمار الرقمي

قم�ـة، تعد التجارة اإللكترون�ـة(�ما فیهـا اإلنتـاج الثقـافي الرقمـي) إحـد� ثمـار الثـورة الر 

�مــا تمثــل واحــًدا مــن موضــوعي مــا �عــرف �االقتصــاد الرقمــي. حیــث �قــوم االقتصــاد 

  .)18(الرقمي على حق�قتین: التجارة اإللكترون�ة وتقن�ة المعلومات

  وقد قام ال�احثان بتحدید أهم�ة وتأثیر اإلنتاج الرقمي في ثالثة جوانب أساس�ة:

  ز�ادة النمو والتأثیر االقتصاد� للمجتمعات. -

  التأثیر الس�اسي.  -

ـــتج الثقـــافي الرقمـــي فـــي طر�قـــة ح�ـــاة اإلنســـان ونمـــ� اســـتهالكه وق�مـــه  - ـــأثیر المن ت

  وعاداته.

وفــي ظــل الســ�طرة الغر��ــة علــى التجــارة اإللكترون�ــة وعلــى اإلنتــاج اإلبــداعي الثقــافي 

الرقمـي المقــروء والمسـموع والمرئــي واالسـتثمار فــي مجـال اإلبــداع عمومـًا فإننــا الشــك 

مـــام مهمـــة صـــع�ة تتمثـــل فـــي الولـــوج نحـــو اقتصـــاد المعرفـــة لمـــا لـــذلك مـــن تـــأثیرات أ

إیجاب�ــة علینــا �عــرب ومســلمین، أهمهــا �ســر اله�منــة الغر��ــة علــى العــالم اقتصــاد��ا 

وثقاف��ا وحما�ة الهو�ـة. إن الفـرص موات�ـة لتحقیـ� ذلـك مـن خـالل اسـتغالل الظـروف 

ـــاج. حیـــث ألغـــت هـــذه الوســـائل التـــي هیئتهـــا وســـائل االتصـــال الرقم�ـــة لل عمـــل واإلنت

الحــدود الجغراف�ــة وم�نَّــت األفــراد والــدول مــن الحصــول علــى التقن�ــة الالزمــة لإلنتــاج 

�ســـهولٍة و�ســـر، وهـــذا ســـاعد علـــى التطـــور الصـــناعي والثقـــافي. �مـــا أن لـــدینا أســـس 

قتصــاد الصــناعة المعرف�ــة واإلبداع�ــة المتمثلــة فــي الثــروة الثقاف�ــة التــي تمثــل مفتــاح ا

المعلومـات، ولـد� الـدول العر��ـة إم�ان�ـات مال�ــة ضـخمة قـادرة علـى إنشـاء تجمعــات 

إبداع�ــة عر��ــة منافســة لنظیراتهــا. إن نفــوذ رأس المــال ال �قتصــر علــى تحقیــ� النفــوذ 

االقتصــاد� والثقــافي بــل علــى الس�اســة أ�ًضــا، فصــارت الشــر�ات الكبــر� هــي التــي 

�ـــة الغر��ـــة ومعهـــا أصـــ�حت الوســـائل األساســـ�ة تصـــوغ الس�اســـات الكبـــر� لإلمبراطور 
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المعتمــدة فــي التطو�ــع واإلخضــاع هــي األقمــار الصــناع�ة والتلفــزة وشــ��ات األنترنــت 

  .)19(والكمبیوتر

  :التحد� الرا�ع. ضعف أدوات ونظم علم النص العر�ي وتحلیل الخطاب

عفت مـن ساعدت الثورة التكنولوج�ة اإلنسـان علـى تـوفیر الجهـد والوقـت والمـال وضـا

نظــم االســتخالص والتلخــ�ص العر��ــة، ونظــم  إال أنمســتو� اإلنتــاج وجــودة المنــَتج. 

ــــا�  ــــات مــــن األلف التحو�ــــل الصــــوتي، ونظــــم تولیــــد النصــــوص، ونظــــم �شــــف العالق

والمعـــاني غیـــر الـــواردة فـــي ظـــاهر الـــنص ال زالـــت محـــل �حـــث، وتحتـــاج إلـــى جهـــود 

  . )20(�حث�ة �بیرة

�ي �حاجة إلى �ثیر من المعالجات اللغو�ة التي تسهل �ما أن النشر اإللكتروني العر 

عمل�ـة ال�حــث والتــدقی� والعـرض وترشــ�ح الوثــائ� وتأمینهـا وتحلیــل مضــمونها وٕاعــادة 

. �مــا �شــمل التطــو�ر علــم اللغو�ــات، وعلــم )21(صــ�اغتها و�لهــا مــا زالــت فــي بــدایتها

ء االصـطناعي، العالمات وعلـم المنطـ� الحـدیث، وعلـم اجتمـاع المعرفـة، وعلـم الـذ�ا

وهندســة المعرفــة، وعلــم نفــس المعرفــة، وال�حــوث العر��ــة مــا زالــت قاصــرة فــي معظــم 

  .      )22(هذه العلوم المعرف�ة

  :التحد� الخامس. االلت�اس في المعنى

نقصـــــــــد �ظـــــــــاهرة االلت�ـــــــــاس هـــــــــو: أن �حتمـــــــــل الـــــــــنص المســـــــــموع أو المقـــــــــروء أو 

ا رقم��ا) أكثر من    تفسیر و�دل على أكثر من معنى.المرئي(بوصف الصورة نص�

وظـــاهرة اللَّـــْ�س فــــي المعنـــى مشـــ�لة تواجــــه اإلنســـان منـــذ القــــدم، وقـــد تعــــددت اآلراء 

والنظر�ـــات التـــي تناولـــت مســـألة المعنـــى، وعولجـــت �طـــرق مختلفـــة... وفـــي الجانـــب 

اللغـــــو� تـــــم تنـــــاول المعنـــــى فـــــي مســـــتو�ین؛ �شـــــمل �ـــــل مســـــتوً� فروًعـــــا مختلفـــــة... 

ســـــتو� تحلیـــــل المفـــــردات، ومســـــتو� تحلیـــــل الجمـــــل... و�واجـــــه والمســـــتو�ان همـــــا: م

ال�احثون مشاكل عدیدة في �ال المستو�ین، وقد انع�ست تلك المش�الت على الح�اة 
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العامة ونشأ �سببها �ثیر من االختالفات بـین النـاس �سـبب عـدم اتفـاقهم علـى معنـى 

لة تعقیـــًدا نظـــًرا . وفـــي عصـــر التكنولوج�ـــا زادت المشـــ�)23(مـــا �قـــال أو �ســـمع أو �قـــرأ

لتعدد أوجه اللغة، وتعدد مستو�ات التعامل اللغو� للفرد مع هـذه األوجـه التـي جعلـت 

الكـــل(الفرد األمـــي، وغیـــر األمـــي) یتعـــامالن مـــع هـــذه األوجـــه �صـــورة متســـاو�ة، بـــل 

  وجعلتهم ُمنِتجان وُمَتلقِّ�ان للنص الرقمي. 

ومرت�طة �النص الرقمـي علـى  إن ظاهرة االلت�اس في المعنى مرت�طة �النص األدبي

  حد سواء. وهذا �قودنا إلى القول �أننا �حاجة لكفاءة التلقي االلكترون�ة من المتلقي.

وتنــتج هــذه العوامــل عــن غ�ــاب الف�ــرة أو الموضــوع، �مــا فــي �عــض رســائل الهــاتف 

المحمول التي تصل إلى المتلقي فـي صـورة مختصـرة جـًدا ممـا یجعلهـا حاملـة ألكثـر 

. فهـذه النصــوص ال�سـ�طة لغو��ــا ُصـِنَعت إعالم��ــا لتحمـل مضــامین م�طنــة مـن تأو�ــل

تغــذ� التأو�ــل �مز�ــد مــن المعــاني والمضــامین، لــذا فــإن المتلقــي �حتــاج إلــى اقتحــام 

الـنص واختراقــه حتــى �فهــم الفراغــات الصـامتة، أو الكــالم الغائــب المســ�وت عنــه. (( 

مــــي)). وهنــــا ُ�فــــَرض علــــى المتلقــــي القــــدرة علــــى الولــــوج إلــــى الــــنص األدبــــي أو الرق

االجتهاد والتأمل في تأو�ل النص ألنه ال یوجد لد�ه أدوات �ستعین بهـا لكشـف أ�عـاد 

النص الدالل�ة، مما یجعل المتلقي �ستدعي الصـور الذهن�ـة وتفسـیرات العقـل ال�ـاطن 

 التي لها ارت�اطات بهذا النص. وهذا �عني أن المتلقي �قـف أمـام أشـ�ال مـن التشـتت

وتعدد الداللة لكونه أمام لغة عاجزة وقاصرة عن التعبیر أو لغة لم �ألفها الناس، هذا 

من جانب. وعلى الجانب اآلخر �م�ن للرسائل النص�ة القصیرة أن ُتفهم خطأ �سبب 

عــدم قــدرة المتراســلین علــى التعبیــر، أو �ســبب عــدم التــدقی� والمراجعــة ِلمــا ُ��َتــب، أو 

عند أحد طرفي االتصال أو الطرفین مًعا. أو �سـبب عـدم �سبب االست�عاب اللحظي 

الحضـــــور الفیز�ـــــائي بـــــین طرفـــــي االتصـــــال ألن تعـــــابیر الوجـــــه لهـــــا دور مهـــــم فـــــي 

است�ضاح الحالة الشعور�ة بین طرفي االتصال. فأوجه اللغة الرقم�ـة هـي لغـة جدیـدة 

  ولذا تحتاج إلى جهد لتفسیر النصوص، سواًء أكانت مبهمة أم �س�طة.
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ــــة للــــنص الرقمي(�ف�ث ــــر ممــــن یتعــــاملون مــــع األدوات الناقل الفضــــائ�ات، والرادیــــو، ی

وتطب�قاته، والتلفـون الخلـو�، والرادیـو..الخ) یواجهـون أح�اًنـا مشـ�لة غ�ـاب اإلنترنت و 

المعرفة �الس�اق الكامل للنص نتیجة للس�اق الـذ� وردت ف�ـه الع�ـارة أو لعالقتهـا مـع 

�لماتها أو لموقعها اإلعرابـي أو طر�قـة أدائـه، أو لعـدم ما قبلها وما �عدها أو لترتیب 

ـــى صـــ�اغة  ـــد المرســـل أو المتلقـــي ممـــا یـــؤد� إل تـــوافر القـــدرات المعرف�ـــة الكاملـــة عن

  نصوص ر���ة ال تؤد� الغرض المقصود �ه تحدیًدا، أو غیر ذلك من األس�اب.

اقلـــة للـــنص وقـــد تكـــون مشـــ�لة اللَّـــْ�س فـــي المعنـــى نتیجـــة لمشـــاكل مرت�طـــة �اآللـــة الن

الرقمي(�ـــالتلفز�ون، والرادیـــو، والكمبیـــوتر وتطب�قاتـــه، اإلنترنـــت وتطب�قاتـــه، التلفـــون، 

..الخ)، مثل المشاكل الناتجة عن "عمل�ة معالجة الب�انات والتي من خاللها یتم دعم 

المســـتخدم �عمل�ـــة قـــراءة الـــنص أوتومات����ـــا �اســـتخدام آل�ـــة تحو�ـــل الـــنص الم�تـــوب 

، و�عمل�ــــة تحلیــــل مضــــمون الوثــــائ� أوتومات���ــــا مــــن أجــــل TTSق لمقابلــــة المنطــــو 

. (( ومثــل بــرامج )24(اســتخالص مضــامینها األساســ�ة والكشــف عــن بنیتهــا الداخل�ــة"

الترجمة اآلل�ة وتحو�ل الصوت إلى �تا�ة والع�س)). حیث فرضـت طب�عـة اإلنترنـت 

اإللكترونـــي و�ـــث الوثـــائ� نوًعـــا مـــن الـــدمج المعلومـــاتي الجدیـــد بـــین عمل�ـــات النشـــر 

المنشــورة علــى مــد� الشــ��ة، واســترجاعها مــن مواقعهــا المتنــاثرة...، فاللغــة التــي هــي 

...، فمــــن الناح�ــــة التقن�ــــة فقــــد زادت حــــدة *واســــطة بــــین الفــــروع المعلومات�ــــة الثالثــــة

التفاعل والتداخل بین هذه التكنولوج�ات الثالثة، فأسالیب النشر اإللكتروني التي یـتم 

هــــــــا إعــــــــداد الوث�قــــــــة اإللكترون�ــــــــة �م�ــــــــن أن تــــــــؤثر �صــــــــورة م�اشــــــــرة علــــــــى بثهــــــــا ب

واسترجاعها...، فسرعة العرض وطر�قته وتكو�ن ه��ل�ة الوث�قة �م�ن أن تؤثر علـى 

. ومن ثم یؤثر )25(مد� العم� الذ� �م�ن النفاذ إل�ه في ال�حث داخل هذا المضمون 

ــا �ال� احــث المــتفحص فــإن األمــر �صــ�ح علــى المعنــى. وٕاذا �ــان هــذا المشــ�ل متعلًق

  أكثر تعقیًدا عندما یتعل� األمر �غیر ال�احثین �الهواة وال�احثین عن التسل�ة. 
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أن ما طرأ علـى السـ�اق األدبـي واللغـو� والثقـافي والحضـار� مـن  -هنا-�م�ننا القول

َن لكـل قـار� أفقـه  تغیرات وتحوالت وما �ح�مه من ق�م فن�ة جمال�ة ومضمون�ه قد �وَّ

لخــاص ومعــاییره التــي یبنــي علیهــا مــد� فهمــه واســت�عا�ه وتأو�لــه للــنص اإللكترونــي ا

  الذ� یتعامل معه.

  :التحد� السادس. ضعف الثقافة ال�صر�ة عند المتلقي العر�ي

أصــــ�حت الصــــورة عنصــــًرا رئ�ســــ��ا فــــي صــــناعة المضــــمون االتصــــالي، حیــــث یــــتم 

إقنـاع للنـاس والتـأثیر فـیهم  ص�اغتها لتكون م�ملـة للـنص أو مسـتقلة عنـه فـي عمل�ـة

بز�ـادة وعـیهم أو تغییـر مـواقفهم واتجاهـاتهم. و�ـان للتطـور التقنـي وتطـور العلـوم �مـا 

فیهــا علــم االتصــال وقواعــد اللغــة ال�صــر�ة أثــر �بیــر فــي انتقــال الصــورة إلــى موقــع 

اله�منة. و�ذلك اسـتطاعت الصـورة أن تبلـغ األیدولوج�ـة المعلنـة والمضـمرة إلـى وعـي 

اس �طر�قـــة أســـهل وأكثـــر عمًقـــا مـــن أیـــدلوج�ا الـــنص الم�تـــوب والـــنص المســـموع. النـــ

فالصورة تخاطب �ل شرائح المجتمع المختلفة ��ل مستو�اتهم التعل�م�ة و�ـذلك �انـت 

األقـــدر علـــى إقنـــاع النـــاس �الحق�قـــة الموضـــوع�ة أو �المعـــاني المز�فـــة التـــي تحملهـــا. 

التأمــل �الطر�قــة التــي قصــدها صــانع  والســبب �عــود إلــى أن الصــورة تحتــاج فقــ� إلــى

الصـورة ومنتجهــا.. لـذلك هــي تســتهو� المتلقـي أكثــر مــن الـنص الم�تــوب والمســموع. 

وجمهـور وسـائل التواصـل وعلى سبیل المثال فإن شر�حة �بیرة من جمهور التلفز�ون 

تشاهد الصورة وال تسمع الخبر، فضًال عن تحلیله، ألن الصورة تختصـر االجتماعي 

الف�رة وتجذب المتفـرج لقـدرتها علـى الجمـع بـین تفاصـیل الحق�قـة وٕابـداع الخ�ـال. �مـا 

عمل التطور التكنولوجي على إنتاج الصورة وتلقیها وٕارسالها في سـهولة و�سـر حتـى 

أن �ــان ذلــك أمــًرا مقصــوًرا علــى صــار اإلنســان العــاد� منتًجــا للــنص الصــور� �عــد 

  المؤسسات اإلنتاج�ة الكبر�.  
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ولهذا اُتخذت الصورة لتكون إحد� األدوات األساسـ�ة لنقـل المعرفـة والتـرو�ج للصـورة 

النمط�ــة ونشــر الم�ــاد� والقــ�م، نظــًرا لمــا تمتلكــه الصــورة مــن خصــائص تقن�ــة وفن�ــة 

قـــات اللغـــة ال�صـــر�ة �ـــالتكو�ن عال�ـــة مثـــل خاصـــ�ة الحر�ـــة واأللـــوان وارت�اطهـــا بتطب�

والمونتاج وزوا�ا وحر�ات الكامیرا وغیرها، �ل هذه اإلم�ان�ات جعلـت الصـورة تحقـ� 

التــأثیر فــي المتلقــي علــى مســتو�ین: المســتو� العقلــین والمســتو� العــاطفي. فالصــورة 

تخاطب ف�ر المتلقي ووجدانه و�صره وسمعه عندما تحمل الصوت. والصورة تضفي 

ـــا تضـــفي أ�عـــاًدا أكثـــر مـــن الواقـــع(في حالـــة األفـــالم أ�عـــاًدا تق تـــرب مـــن الواقـــع وأح�اًن

والمسلسالت)، مما �سهل على المتلقي عمل�ة االندماج والفهـم واالسـت�عاب. وأشـ�عت 

  . )26(الصورة رغ�ات المتلقي على اختالف مشار�ه الف�ر�ة والدین�ة والثقاف�ة والعمر�ة

خصائصــها االســتثنائ�ة. فالصــورة مفهــوم ال وزاد مــن قــوة الصــورة مفهومهــا الخــاص و 

یخلـــو مـــن التر�یـــب والتعقیـــد ألنـــه متعلـــ� �صـــناعة تحـــدثها وســـائ� إلكترون�ـــة ُتخـــِرج 

الصورة عن طب�عتها الفیز�ائ�ة إلى ما یتناسب مع قدرتها علـى التعبیـر والداللـة علـى 

ــــذهن ال�شــــر� فــــي لحظــــة  المعــــاني. والصــــورة تلغــــي الســــ�اق الــــذهني، أ� تفصــــل ال

الســتق�ال عــن �ــل مــا تعــود عل�ــه ثقاف��ــا عنــد القــراءة أو االســتماع �اســتدعاء الســ�اق ا

ــــذهن للمســــاعدة فــــي عمل�ــــة فهــــم المقــــروء أو المســــموع. و�ــــل هــــذه  المختــــزن فــــي ال

الصــــورة �ــــالنص الم�تــــوب والمســــموع یــــتم أذن ف الخصــــائص ال تتــــوفر إال للصــــورة.

  بناؤها وف� رؤ�ة محددة لتلب�ة أهداف محددة. 

تحدیـــًدا عنـــدما تنقـــل أحـــداث المجتمـــع وتجار�ـــه إنمـــا تصـــورها  -المتحر�ـــة-الصـــورة ف

تصو�ًرا مالئًما لما في أذهـان القـائمین �االتصـال(الجهات المنتجـة للصـورة) حتـى لـو 

أد� ذلك إلى تز�یف مـا لألحـداث والتجـارب. التز�یـف هنـا قـد �حـدث بـوعي أو بـدون 

  وعي �التالي:

تــأثیر معــین، وهــذا یــتم عنــدما یــتم إنتــاج الصــورة مــن �حــدث بــوعي مقصــود إلحــداث 

قبل مؤسسات إعالم�ة �بر� أو صغر� مثل القنوات الفضائ�ة أو شر�ات اإلنتاج أو 
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المجموعات اإلعالم�ة الناشطة عبر وسـائل التواصـل االجتمـاعي. وقـد �حـدث بـدون 

ومـن فــي وعـي فـي الغالــب عنـدما یـتم إنتــاج الصـور مـن قبــل الهـواة وغیـر المحتــرفین 

مستواهم، ثم یبثـون مـا یلتقطونـه عبـر الوسـائل الرقم�ـة  المختلفـة. وفـي �ـال الحـالتین 

  فإن للصورة تأثیًرا نافًذا على عقل المتلقي ووجدانه.

وال شـــك أن تـــأثیر اإلنتـــاج المـــنظم للصـــورة عمیـــ� علـــى المتلقـــین ، حیـــث یـــتم البنـــاء 

ولغو�ـة مختلفـة تت�حهـا طب�عـة  الصور� والبناء الخبر� المصاحب له وف� أ�عـاد فن�ـة

الوســائ� التقن�ــة المســتخدمة فــي إنتاجهــا وٕارســالها وتلقیهــا. �مــا یــتم هــذا البنــاء وفــ� 

عمل�ات ثالث؛ هي: التر�یز، والتكـرار، والحـذف. أ� التر�یـز علـى معلومـات �عینهـا 

دون غیرها. وتكرار المضمون �طرق وأش�ال مختلفـة. والتعامـل مـع معلومـات معینـة 

ــــتم تجییــــر وتجا ــــتم تســــخیر البنــــاء الصــــور� �حیــــث ی ــذفها). وه�ــــذا ی هــــل األخر�(حــ

  األحداث والوقائع وفقا لالتجاه الذ� یر�ده القائمون �االتصال(الجهات المنتجة).

ــذه الخصـــائص التقن�ــــة، والفن�ـــة، واللغو�ـــة، للصــــورة یـــتم اســـتخدامها �مهــــارات  �ـــل هـ

س�اسـ�ة، وتجار�ـة، وایدلوج�ـة  و�فاءة عال�ة مـن قبـل اإلنسـان؛ �غـرض تحقیـ� أهـداف

فـإذا  متعددة. وه�ذا ی�قى المتلقي أسیر المعنى الضمني الذ� تتجه الصـورة لتحق�قـه.

�انت هذه المش�لة تواجه الفرد في المجتمعات المتقدمة فإن الوضع أكثـر تعقیـدًا فـي 

   مجتمعاتنا العر��ة التي تش�ل األم�ة القرائ�ة فیها نس�ة عال�ة.  

  :ا�ع. العلل اللغو�ة وانخفاض المستو� النحو� التحد� الس

ســاهمت تكنولوج�ــا المعلومــات فــي ز�ــادة العلــل اللغو�ــة عنــد اإلنســان العر�ــي، األمــر 

الذ� یز�د من مستو� الغمـوض و�ـنع�س سـلً�ا علـى العالقـات اللغو�ـة وعلـى الهو�ـة. 

ع، ونتیجــة فاللغــة �فضــل المتغیــر المعلومــاتي جعلهــا محــور منظومــة الثقافــة �ــال منــاز 

لذلك أص�حت معالجة اللغة آل��ا بواسطة الكمبیوتر هي محور تكنولوج�ا المعلومات، 
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خاصة أن اللغة هي المنهل الطب�عي الذ� تستقي منه هذه التكنولوج�ـا أسـس ذ�ائهـا 

  .)27(االصطناعي، واألف�ار المحور�ة بلغات البرمجة

ـــه أداء المجتمـــع وســـلوك  أفـــراده وجماعاتـــه ومؤسســـاته. �مـــا أن اللغـــة هـــي التـــي توّجِ

فاللغة هـي قـدر اإلنسـان االجتمـاعي، تكشـف عـن ط�قتـه وجـذور نشـأته وعـن عقلیتـه 

  وقدراته ومیوله الف�ر�ة.

فــي تحدیــد األداء الكلــي للمجتمــع الحــدیث،   -یوًمــا �عــد یــوم -وتــزداد مســاهمة اللغــة

اإلنتاج�ـة الشـاملة سواء من داخله( أنما� وحصاد نتاجه المعرفي واإلبـداعي، و�ـذلك 

ألفراده ومؤسساته)، أو �النس�ة إلى خارجـه( العالقـات التـي تـر�� المجتمـع �غیـره مـن 

المجتمعــات، والعوامــل التــي تحــدد ثقلــه االســتراتیجي فــي إطــار العولمــة أو التكــتالت 

  .)28(اإلقل�م�ة)

-وتتــأثر اللغــة والتعامــل بهــا بخصوصــ�ة طب�عــة الوســ�� الناقــل؛ فالخطــاب الم�تــوب

�طور قواعد نحو�ة أكثر دقًة وث�اًتا من الخطـاب الشـفاهي؛ ذلـك ألن الخطـاب  -مثًال 

الم�تــــوب �عتمــــد فــــي نقــــل المعنــــى علــــى البن�ــــة اللغو�ــــة، ألنــــه �فتقــــر إلــــى الســــ�اقات 

الوجود�ة الكاملة العاد�ة التي تح�� �الخطاب الشفاهي، وتساعد على تحدیـد المعنـى 

  .)29(، عن القواعد النحو�ةف�ه، مستقلًة في ذلك، إلى حّدٍ ما

ونتیجة لضعف المستو� اللغو� عند المواطن العر�ي واعت�اده علـى ممارسـة تخاط�ـه 

الیومي �اللهجات المحل�ة فقـد تـدهورت اللغـة العر��ـة لد�ـه مـن المسـتو� الفصـ�ح إلـى 

مستوً� متدٍن. ومع تعدد أدوات النشا� الرقمي واتساع دائرة إنتـاج النصـوص لتشـمل 

مســتو�اته المختلفــة التعل�م�ــة والف�ر�ــة وغیرهــا؛ هــذا الظــرف زاد الوضــع اللغــو� الفــرد �

تعقیــــًدا نتیجــــًة لت�ــــادل حر�ــــة النصــــوص بــــین معظــــم أفــــراد المجتمــــع بنصــــوص ذات 

مســــتو� لغــــو� متــــدٍن أو �اللهجــــات المحل�ــــة الدارجــــة، وحینئــــٍذ "تصــــ�ح قواعــــد اللغــــة 

جدیــــدة لــــم تكــــن فــــي قــــ�م  ).�مــــا تظهــــر ســــلو��ات تعبیر�ــــة30والهجــــاء غیــــر مهمــــة"(

  المجتمع.
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  :التحد� الثامن. مشاع�ة المعرفة

وضَع االتصاُل الرقميُّ األج�اَل في مشـاع�ة المعرفـة التـي تسـق� خاصـ�ة الرغ�ـة فـي 

المعرفــة إحــد� أبلــغ المرتكــزات الخاصــة �المنظومــة التر�و�ــة، وتطــور وتــوازن الســلوك 

ب�ة لمشــاع�ة المعرفــة ظهــور حالــة . ولعــل أحــد النتــائج الســل)31(الفــرد� ونمــو الشــعوب

من التذبذب والشعور �عدم المصداق�ة عند األفراد تجاه �عض المضمون الذ� تحمله 

ـــــي الح�ـــــم علـــــى  �عـــــض أدوات النشـــــا� الرقمـــــي نظـــــًرا لعـــــدم موضـــــوع�ة المتلقـــــي ف

المضــمون، أو ألن الــنص المنقــول لــ�س موضــوع��ا. وه�ــذا �ســود المجتمــع المزاج�ــة 

ـــب فـــي ممارســـ ة الســـلو��ات والســـطح�ة فـــي المعرفـــة وممارســـة النقـــد، وتتحـــول والتقل

العقل�ة المتلق�ة إلى عقل�ة غیر ناقدة. وهذا یؤد� إلـى تمی�ـع القـدرة علـى الفصـل بـین 

ـــــن مصــــــداقیتها  ــــــرة المعلومــــــات، و�غــــــض النظــــــر عـ اآلراء واألف�ــــــار مــــــن خــــــالل �ث

الحصیف، والخل� بین  وتناقضاتها، و�ثیر من التسل�ة وقلیل من التعل�م والف�ر الناقد

. ذلك أن �عض المستخدمین والمتفـاعلین مـع النصـوص الرقم�ـة " )32(أف�ار التناقض

ینظـــرون إلـــى الفضـــاء الســـیبرناط�قي ( االلكترونـــي) علـــى أنـــه م�ـــان یجـــوز ف�ـــه أ� 

، حتــى إنــه لینعــدم الخجــل ممــا ُینشــر أو یــتم تلق�ــه فــي �ثیــر مــن التجل�ــات )33(شــيء"

لش��ة وأدواتهـا ووسـائل التواصـل االجتمـاعي(وتس اب، مواقـع الرقم�ة ال س�ما على ا

. ولعل هذا سبب من أس�اب التخلف الثقافي والمعرفـي )34(تواصل اجتماعي ونحوها)

و�فقـــدون ثقـــتهم تجـــاه  -�عضـــهم بـــ�عض -فـــي المجتمعـــات. �مـــا �فقـــد النـــاس ثقـــتهم 

هــذا األمــر یــؤد� إلــى تمی�ــع الــرأ� العــام أو تز��فــه  .وعلمــائهم ومؤسســاتهم المختلفــة

وتجییـــره لصـــالح جماعـــات أو أفـــراد �مـــا ال یخـــدم المصـــلحة العل�ـــا للشـــعوب؛ بـــل �مـــا 

یخــدم مصــالح غیــر ســو�ة لجماعــة أو أفــراد. �مــا �صــنع شــعوًرا �اإلح�ــا� عنــد الفــرد 

  ف�قل مستو� نشاطه العقلي والجسماني. 
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ت �غـض النظـر عـن مصـداقیتها وتأثیرهـا سـل�ا أو إن سهولة الحصول علـى المعلومـا

إیجا�ا ومع سهولة النشر للجم�ع أو لمن له القدرة على التعامل الرقمي. ومن ثم فإن 

قـد أد� ف�مـا أد�  -رغـم مـا یتمتـع �ـه مـن اإلیجاب�ـة –عدم اح�تـار النخـب للمعلومـة 

التــي بــرزت إلــى مثــل هــذه المشــاعر، وأد� أ�ًضــا إلــى النزعــات الضــ�قة �المناطق�ــة 

  بوضوح في تجل�ات عصر الوسائ� الرقم�ة.

  :التحد� التاسع. تعز�ز الصراع بین األفراد وداخل المجتمعات

حمل النص الجدید (النص الرقمي) تناقًضا جوهر��ـا لـد� متلق�ـه. حیـث إن اسـتخدام  

ــــي اســــتق�ال الغــــث والســــمین ممــــا �حملــــه  ــــى المتلق أدوات النشــــا� الرقمــــي فــــرض عل

داللي، اللغــو� وغیــر اللغــو�. وه�ــذا أصــ�ح المتلقــي عرضــة للمضــمون المضــمون الــ

السلبي واإلیجابي، فتعززت الصراعات االجتماع�ة، وشاع التعصب، وتحولت أدوات 

النشــا� الرقمــي إلــى أدوات تعــزز الصــراع الس�اســي، والف�ــر�، والمــذهبي، والعنصــر� 

والتثقیـــف، وتحقیـــ� التماســـك  بـــین النـــاس، بـــدًال مـــن أن تكـــون أداًة للتنـــو�ر، والتعلـــ�م،

االجتمـــاعي. فالمضـــمون الســـیئ الـــذ� �حملـــه الـــنص الرقمـــي، وخاصـــة فـــي صـــورته 

َـــــدُّ مثــــاًال صــــارًخا إلســــاءة اســــتخدام التكنولوج�ــــا. ومــــع الــــنص الرقمــــي  ال�صــــر�ة، ُ�عـ

، �مـا یبثـه )35(ومشاع�ة المعلومات وسهولة االستخدام والنشر نشأ المصـدر المجهـول

ة وغیر دق�قة وال موضوع�ة وهو مـا یـؤد� إلـى الشـ�و��ة �ـأثر من نصوص متناقض

. ومن ثم فهل الحق�قة ما زالت �ما )36(من آثار األخ�ار المتناقضة عن الحدث نفسه

هــي حق�قــة أم أصــ�حت فــي خطــر، علــى ســبیل المثــال یتلقــى المتلقــي صــورة واحــدة 

  .)37(لموضوع واحد بتفسیرات وتحل�الت وتعل�قات مت�اینة تماًما

أص�ح للوسائ� (الرقم�ة) أثرها في تمی�ع القدرة على الفصل بین اآلراء واألف�ار من و 

خالل �ثرة المعلومات و�غض النظر عـن مصـداقیتها وتناقضـاتها و�ثیـر مـن التسـل�ة 

وقلیل من التعل�م والف�ر الناقد الحصیف، والخل� بین أف�ار التناقض والتضاد ال�مین 
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لصعب علـى �ثیـر مـن الجمهـور أن �صـدروا أح�اًمـا ، حینها �ص�ح من ا)38(وال�سار

  .)39(واع�ة عن القضا�ا العامة

إن أدوات النشــــا� الرقمــــي تقــــدم مــــواد متنوعــــة تحقــــ� مــــن خاللهــــا وظــــائف تر�و�ــــة، 

تعل�م�ة، تنمو�ة، اقتصـاد�ة، تثق�ف�ـة، إخ�ار�ـة، دعو�ـة، ودعائ�ـة مختلفـة. ومـن خـالل 

ــــوع إمــــا أن �ســــاعد علــــى تع ــــز الصــــراع، وتكــــو�ن جماعــــات هــــذه المضــــمون المتن ز�

اجتماع�ـــة جدیـــدة مفتتـــة ومتنـــاحرة، وٕاحـــداث تغییـــر ســـلبي فـــي طب�عـــة العالقـــات بـــین 

النظم االجتماع�ة. أو �عمل هذا المضمون على تنم�ة المجتمع وترسیخ الق�م السائدة 

ف�ــه، وتثبیــت العالقــات اإلیجاب�ــة القائمــة بــین األفــراد، وتعز�ــز المشــار�ة الشــعب�ة فــي 

�م وصوًال إلى إقامة الح�م الرشید، وتنو�ر الرأ� العام من خالل تزو�د الجمـاهیر الح

�المعلومات الصادقة حول الوقائع، واألحداث، والموضوعات المختلفة، حتـى یتم�نـوا 

مــن تكــو�ن أح�ــام موضــوع�ة تجــاه تلــك الموضــوعات والقضــا�ا. و�تــأتى ذلــك النشــا� 

��ــون المضــمون المت�ــادل مشــت� مــن البیئــة اإلیجــابي ألوجــه النشــا� الرقمــي عنــدما 

االجتماع�ة ومن الثقافة السائدة �ما فیها من اتجاهات وق�م ومعاییر وتقالید و�ل هذا 

  هو تجسید لثقافة األمة وحضارتها.

إن المضــمون االتصـــالي المنقـــول عبـــر األدوات الرقم�ــة �ســـاهم �فاعل�ـــة فـــي تضـــلیل 

الـــوعي بـــین األفـــراد مـــن خـــالل بـــث جـــزء مـــن الحق�قـــة وٕاخفـــاء اآلخـــر، ومـــن خـــالل 

المضمون السلبي المتداول بین األفراد عـن األفـراد والجماعـات والشـعوب. ف�ثیـر مـن 

مـــن الوســـائ� الرقم�ـــة، وهـــذه  األفـــراد فـــي عصـــر الرقمنـــة �حصـــلون علـــى معلومـــاتهم

المعلومات قد تسـاعد علـى اتــخاذ قـرارات صـح�حة، وأح�اًنـا قـد تسـاعد علـى الع�ـس. 

وأح�اًنــا أخــر� تغــرق الفــرد فــي طوفــان مــن المعلومــات المســل�ة، والترفیه�ــة، وأخ�ــار 

الكـوارث، والحــروب، ومــن ثــم فقــد تتــأزم نفســ�ة الفــرد وتضــعف مشــار�اته فــي الشــؤون 

ه�ــذا تــؤد� الوســائ� الرقم�ــة إلــى صــراعات ال نها�ــة لهــا، أو �صــل النــاس العامــة.  و 
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ــدم جـــدو� الخــــوض فــــي جـــدال عقــــ�م ومتكـــرر، لكــــن ســــتظهر  إلـــى قناعــــة معینـــة �عــ

  جماعات أخر� تواصل خوض الصراع من جدید.

  :التحد� العاشر. العزلة االجتماع�ة وتكو�ن جماعات اجتماع�ة جدیدة

تــي فرضــتها شــ��ة المعلومــات علــى الفــرد أنهــا أجبرتــه أحــد أهــم اآلثــار االجتماع�ــة ال

علـى االنفـراد فـي عالمــه الخاص(العـالم االفتراضـي) مـا �ســبب ضـعف دور الفـرد فــي 

مجتمعـــه، و�قلـــل مـــن نســـ�ة مشـــار�ته الفاعلـــة ف�ـــه. فـــالنص الرقمي(المـــرت�� �التقن�ـــة) 

األشــ�اء  أغــرق اإلنســان �ــاألمراض االجتماع�ــة وأصــناف القلــ� واالنتحــار...، وجعــل

أكثر جذً�ا وأسهل إقناًعا، حیث نشهد فقدان االطمئنان العاطفي واألمان االجتماعي، 

والشعور �القوة، والرضا عن الذات، والشـعور �االنتمـاء وحاجـات الترقـي، و�ـذلك ب�ـع 

. والقضـــاء علـــى الحم�م�ـــة )40(الحاجــة الكبـــر� الطاغ�ـــة أ� الجـــنس واإلثــارة الجنســـ�ة

  �الغر�زة الجنس�ة وتحو�لها إلى الجنس االفتراضي. المرت�طة غر�ز�ــ�ا 

و�ـــان مـــن أبـــرز آثـــار انتشـــار الوســـائ� النصـــ�ة �تاب��ـــا أو ســـمع��ا أو �صـــر��ا؛ نشـــوء 

جماعـــات دردشـــة، وجماعــــات اتصـــال ذات میــــول متقار�ـــة، أو ضــــمن نطـــاق میــــول 

محــددة حتــى إنــه ظهــرت منتــد�ات للشــواذ جنســ��ا وقصــص األدب األیروســي، ونحــو 

ذلك. �ما ظهرت جماعات س�اس�ة، و�یئ�ـة، وثقاف�ـة ونحـو ذلـك. وهـذه الجماعـات لـم 

تنشأ فجأة، فقد �انت موجودة ولكن في نطاق ما �سمح �ه الوس�� االتصالي المتـاح 

بینهم، سواء أكان على مسـتو� ضـی� (محلـي) أو علـى مسـتو� الجماعـات الفن�ـة أو 

ر مــن ذ� قبــل عــن الحضــور فــي الحیــز . �مــا أنــه تــم االســتغناء أكثــوغیرهــا الدین�ــة

الم�ـــاني إلتمـــام التواصــــل، بـــل ور�مـــا الزمــــاني( بإم�انـــك قـــراءة أو تصــــفح مـــا �ت�ــــه 

اآلخــرون فــي أ� وقـــت، أو التفاعــل معــه / �ـــه فــي أ� وقــت یتـــاح لــك الــدخول إلـــى 

الشــ��ة. هــذا فــي حــال الــدخول إلــى الشــ��ة أمــا فــي حالــة الوســائ� المنقولــة �الــذاكرة 

هي �حسب ما �قتضـ�ه وقـت المتلقـي/ المتفاعـل ورغبتـه. وغالً�ـا مـا تكـون واألقراص ف
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لغة هذه الجماعات متقار�ة من حیث المصطلحات أو االستخدام الكنائي أو الجنسي 

( اإلثـــــارة ) للغـــــة. والتر�یـــــز هنـــــا علـــــى جماعـــــات الشـــــواذ ألنهـــــا لغـــــة ســـــطح�ة ذات 

ا مــا دب والطــب فغالً�ــمصــطلحات �نائ�ــة خاصــة بهــم، أمــا المجموعــات األخــر� �ــاأل

تكــون مصـــطلحات لغـــة علم�ـــة تنتمـــي إلــى البیئـــة الثقاف�ـــة والمعرف�ـــة للمجموعـــة، أمـــا 

المجموعات الشـاذة فهـي ذات بیئـة مختلفـة، وغر�ز�ـة. و�ـان مـن نتیجـة ذلـك "تكـر�س 

العزلة والتفتت الجماهیر�، وانتشار خـدمات االتصـال الفرد�ـة، وٕاق�ـال األفـراد المتزایـد 

هذه الخدمات، واالستعاضة بها عن االتصال الم�اشر مع أفراد آخر�ن.  على امتالك

وتتمثل مظاهر هذا التفتت في میل األفراد إلى االنعزال فـي جماعـات صـغیرة العـدد، 

ومتشابهة المیول والحاجات، وتناقص االتصال بین الجماعات ل�حل محله االتصـال 

  . )41(من داخل �ل جماعة أو فئة"

االعتراض الجماهیر�(الصراع) وتكو�ن جماعـات اجتماع�ـة جدیـدة قـد ورغم أن ز�ادة 

في طب�عة العالقات بین النظم االجتماع�ة ونظم وسائل -إیجاب�ة-یؤد� إلى تغییرات

، مثــل تمر�ــر قــوانین جدیــدة یــتم تصــم�مها لتغییــر س�اســات تشــغیل -عامــة-اإلعــالم

. إال أن آثارهـــا )42(ال)وســـائل اإلعـــالم(أ� لجعلهـــا أكثـــر د�مقراط�ـــة علـــى ســـبیل المثـــ

  السلب�ة على االستقرار االجتماعي وتف��ك النسیج االجتماعي ل�س لها حدود.

  :التحد� الحاد� عشر. تغیر المیول واالهتمامات وصنع األجندة

لقـــد أد� انتشـــار الوســـائ� علـــى اخـــتالف أنواعهـــا إلـــى إم�ان�ـــة/ بـــل جعـــل " الس�اســـة 

ومن خـالل اإلذاعـات والتلفز�ـون  )43(من الس�ان" جزًءا من الح�اة الیوم�ة لنس�ة �بیرة

�مــا فیهــا منصــات التواصــل االجتمــاعي، االنترنــت تطب�قــات و الــذ�ي ورســائل الجــوال 

ـــل ف�ضــانا معلومات��ــا، أم�ــن �ــل هــذه الوســائ� ت جعــل الثقافــة والصــحة مــن خاللهــا مثِّ

، قــد ال تكــون والجمــال والتجــارة وغیرهــا جــزًءا مــن الح�ــاة الیوم�ــة لنســ�ة مــن الســ�ان

وعــة األولــى ( مجموعــة الس�اســة) دون تخصــ�ص للفئــة االجتماع�ــة ممضــارعة للمج
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التواصــل  المتلق�ــة للوســ�� / المتفاعلــة معــه و�ــه، �الــذین ینشــرون مــن خــالل مواقــع

لوسـائ� جعـل المعلومـات النوع�ـة أكثـر عموم�ـة مثـل لهـذه ااالجتماعي. أ�ًضـا �م�ـن 

  .)44(وأخ�ار الفضاء والصناعات و�رة القدم وغیرهاالمعلومات االقتصاد�ة والطب�ة 

  :التحد� الثاني عشر. غ�اب مفهوم المسؤول�ة

�قــــوم مفهــــوم المســــؤول�ة فــــي اإلســــالم علــــى أن الفــــرد الصــــالح هــــو أســــاس المجتمــــع 

الصالح، وأن المنظور هنا متوازن ألنه یتنـاول الفـرد والمجتمـع. و�عـرف ال�احـث "دمحم 

�أنهــا " االســتعداد الفطــر� الــذ� جبــل هللا عل�ــه اإلنســان ل�صــلح الشــافعي" المســؤول�ة 

للق�ــام برعا�ــة مــا �فلــه مــن أمــور تتعلــ� بدینــه ودن�ــاه، فــإن وفـــــَّى �مــا عل�ــه ُجِعــل لــه 

الثواب، وٕان �ان غیر ذلك ُجِعل له العقاب. وفـي المفهـوم الغر�ي(البرجمـاتي) �عـرف 

ــــا لغ أن عل�ــــه التصــــرف ت�عــــا لمعــــاییر "وار�ــــن" المســــؤول�ة �أنهــــا: وعــــي اإلنســــان ال�

ـــرَّض للعقـــاب إذا انتهـــك محظـــورات التوجـــه االجتمـــاعي، أو هـــي  اجتماع�ـــة وأنـــه ُمَع

  .)45(االتجاه األساسي لإلذعان العام للتوجیهات والموانع االجتماع�ة

تواجـه المضـمون الخبـر� فـي  -وال زالـت  -إن إحد� المشـاكل األساسـ�ة التـي �انـت

لید�ة هي مش�لة عدم التوازن بین التعاطي مع الق�م الخبر�ة مثل: وسائل اإلعالم التق

الِجـــدة، والتوقیـــت، والضـــخامة، والتشـــو��، والصـــراع، والمنافســـة، والغرا�ـــة، والشـــهرة، 

و�ین الق�م المهن�ة للتغط�ة الخبر�ة مثل: الصدق، والدقـة، والموضـوع�ة. ومـع دخـول 

ــًدا فــي هــذا الجانــب، وســائل اإلعــالم اإللكترونــي حل�ــة الصــراع ازداد ت المشــ�لة تعقی

حیث یت�ادل الجمهور المعلومات في وسائل التواصل االجتماعي بـدون مراعـاة لمبـدأ 

المسؤول�ة و�دون مراعاة للق�م المهن�ة. فقد فتحت الوسائل الناقلة للنص الرقمي ال�اب 

أطـر  على مصراع�ه لتلقي المعلومات والمشار�ة في إرسالها. �معنى آخـر نحـن أمـام

جدیــدة لت�ــادل المعلومــات مختلفــة تماًمــا عــن تلــك األطــر التــي �انــت تح�ــم اإلعــالم 

التقلید�. لكن ال �عني ذلك أن الوسائ� االتصال�ة الجدیدة لـ�س لهـا مهـام ووظـائف. 
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ـــــي  ــل ف ـــل المعلومـــــات، وتتمثـــ ــ ـــــد نق ـــــه عن ـــــذ� یجـــــب مراعات ـــــاك قواعـــــد للســـــلوك ال فهن

أثر �ــــالمواقف الشخصــــ�ة، وال �ــــالتحیز الموضــــوع�ة، والصــــدق، واألمانــــة، وعــــدم التــــ

الف�ــــر� والعرقــــي والمــــذهبي والقبلــــي. وتســــخیر �ــــل هــــذه اإلم�ان�ــــات لنشــــر الحق�قــــة 

ات النص الرقمي إلى جهات مسـئولة تقـدم  والدفاع عن اإلرادة الشعب�ة، لتتحول منصَّ

توصــ�ًفا لألحــداث، بــدًال مــن ال�قــاء فــي دائــرة نشــر ثقافــة التخو�ــف وتخــو�ن الطــرف 

  خر وتوج�ه التهم.اآل

ـــاك التكنولوج�ـــــا للخصوصـــــ�ة مـــــن القضـــــا�ا المثـــــارة علـــــى �ـــــل  �مـــــا أن مشـــــ�لة انتهــ

المسـتو�ات الدول�ـة منـذ سـتین�ات القــرن العشـر�ن، ومـع ظهـور اإلنترنـت زادت مشــ�لة 

  .)46(انتهاك الخصوص�ة تعقیًدا

 :الخالصة

إلنتـــاج بواســـطة أدوات الرقمنــــة الجدیـــدة لــــه تـــأثیر شـــدید علــــى االقتصـــاد والس�اســــة ل

  والثقافة والسلوك ال�شر�. 

تمتلك األمة العر��ة �عًضا من أهم مقومات مجتمع المعلومـات والمتمثـل فـي التـراث و 

فرصــة �بیــرة لتحقیــ� م�انــة مرموقــة فــي عصــر  هــاالحضــار� واللغــو�. وال یــزال أمام

كتساب المعرفة واالستفادة من تكنولوج�ا الثـورة الرقم�ـة، واسـتغالل الفـرص الرقمنة، وا

ــــقــًا أمام ولـوج مجتمـع  الموات�ة لإلنتاج من خالل معالجة أهم التحد�ات التي تقف عائ

المعلومــات، وتتمثــل أهــم هــذه المعوقــات فــي: تغییــر الــوعي واإلطــار المرجعــي للفــرد 

مـــع المعلومـــات العر�ـــي، وضـــعف علـــم الداللـــة العر�ـــي، وضـــعف البن�ـــة التح�ـــة لمجت

العر�ــــي، وضــــعف االســــتثمار االقتصــــاد� الرقمــــي، وضــــعف و�ــــرامج وأدوات تحلیــــل 

وٕانتــاج واســتخالص النصــوص، وغ�ــاب المســؤول�ة الذات�ــة، واألم�ــة القرائ�ــة، واألم�ــة 

  التحلیل�ة واالبتكار�ة.

  :التوص�ات
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  التعل�م الجامعي، والتعل�م المستمر.
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