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 :االفتتاحية 

: اليوتيوب التعليمي كتدوين في زيادة التحصيل العلمي   

 خصائص وتجارب 
Educational Blogging Strategy (Educational YouTube) in Raising 

Educational Attainment 

Properties and Experiences 

 2 ليلى فقيري  ،1سعيداني سالميا

 msila.dz-salami.saidani@univ، (الجزائر) املسيلة ،بوضيافجامعة محمد  1
 leila.feguri@gmail.com، (الجزائر) املسيلة ،جامعة محمد بوضياف 2

 

 مقدمة

ولعبت دور حلقة   التعليمية،  العملية  تعزيز  في  التي أسهمت  االلكترونية  املواقع  العديد من  ظهرت 

املواقع؛ موقع اليوتيوب، واختص بعرض الفيديوهات وإيصال  الوصل بين املعلم واملتعلم، ومن أهم هذه  

تسمح   مجانية  خدمة  عن  عبارة  وهو  فيها،  يعيش  وكأنه  املهتم  عليها  لع 
ّ
يط ومسموعة  مرئية  مشاهد 

على   وذلك  أيًضا،  عليها  والتعليق  ومشاركتها  وتنزيلها  وتحميلها  الفيديو  مقاطع  بمشاهدة  للمستخدمين 

، وهو ملك لشركة جوجل العمالقة  الحواسيب الشخصية أو الهوا
ً
تف الذكية، وقد لقي رواًجا ونجاًحا هائال

 واملتخصصة بالبرمجيات واألمور اإللكترونية، وتوجد عدة استخدامات لليوتيوب في مجال التعليم. 

 واألهمية . مدخل عام إلى اليوتيوب: املاهية 1

 . تعريف اليوتيوب 1.1
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َس اليوتيوب      ّسِّ
ُ
شركة   من طرف ثالثة موظفين سابقين في  2005من فبراير سنة    14في   YouTube  أ

مجانا و   يسمح ملستخدميه برفع مقاطع الفيديو الخاصة بهم ، حيث2.0مواقع ويب   باي بال، و يعتبر من

يفوق  ما  اليوتيوب حاليا ملستخدميه  يتيح  أو مشاركتها مع اآلخرين.  من مقاطع    1311000000 مشاهدتها 

 ( 111، صفحة 2019)اوباري،  .إلى تصنيفات مختلفة الفيديو التي تنتمي

 . األهمية التعلمية لليوتيوب 2.1 

على شبكة اإلنترنت، و رغم أن أغلب الناس   2.0 يعتبر اليوتيوب من أقوى و أشهر تطبيقات الويب

مفيدة، سواء في  أداة تعليميةيستعملونه من أجل الترفيه، إال أن اليوتيوب يمكن أن يكون وسيلة فعالة و  

وقد   له،  حصر  ال  الذي  الرقمي  املحتوى  من  يتيحه  ملا  نظرا  ذلك  و  التعليمية،  العروض  أو  األبحاث، 

عن نقلت تايمز  نيويورك  غرين صحيفة  جون  الشهير  يمكن John Green املؤلف  “اليوتيوب  حقا   قوله: 

زا بما يك عالية السرعة، و ، حيث يمكن ألي شخص متصل بأنترنت تصوره كعالم و يعمل بجد،   فيكان ُمَحفَّ

 ” .… الحصول على تعليم جيد من خالل الفيديو على االنترنت

يمكن   كأداة رئيسية أو بديلة، بل كأداة مساعدة ومع ذلك، ال يمكن استخدام اليوتيوب في التعليم

في   الدراسيةدمجها  طرف   الفصول  من  استيعابها  يصعب  التي  املواضيع  بعض  توضيح  في  للمساعدة 

في املتعلمين: كثيرا  تساعد  الفيديو  الطالب فأشرطة  في  تحفيز  يتفوقون  الذين  أولئك  خاصة  و  الذكاء  ، 

 .البصري 

عمل؛    تعتبر الصور الرقمية إحدى مكونات الوسائط املتعددة الرئيسة، والتي بدونها ال يكتمل أي   

في   الكلمات؛ لذا فإن حرص استخدام صور  ، فإن الصورة الجيدة تغني عن آالف 
ً
وألن الصورة تعتبر لغة

قبل   من  ينتج  الذي  املتعددة  الوسائط  استخدام  ويعتبر  األهمية  بالغ  التربويين على  أمرا.  يعتبر  مناهجهم 

 في التعليم وال
ً
تعلم؛ وذلك باعتبار أن الحاسوب  متخصصين في هذا املجال من أفضل االستخدامات حديثا

 ( 116، صفحة 2009)السيد، أداة تكنولوجية حديثة، دخلت في كثير من أنشطة الحياة املختلفة. 

https://www.new-educ.com/tools
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.new-educ.com/multiple-intelligences
https://www.new-educ.com/multiple-intelligences
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اليوتيوب في التعليم بطريقة صحيحة ال تؤدي إلى نتائج ع . العقبة  يكمن التحدي في كيفية توظيف

األولى التي تواجهنا هي من أين نبدأ؟ لحسن الحظ، فواحدة من أفضل ميزات اليوتيوب هي وظيفة البحث.  

العثور على   في  املناسب ملوضوع الحصة مثال، يمكنك البحث عن قناة  الفيديو  فإذا كنت تواجه صعوبة 

لهذا املوضوع أو املجال. و في نفس اإلطار يتيح اليوتيوب ميزة الفيديوهات ذات الصلة،  اليوتيوب مخصصة

من مقاطع الفيديو ذات الصلة بموضوع الفيديو    والتي تمكن املستخدم من استكشاف مجموعة مختارة

 ( 115، صفحة 2019)اوباري، الذي اخترت مشاهدته.  

أخرى  اليوتيوب   ميزة  موقع  يوفرها  وهي هامة  للطالب   .EDU يوتيوب  للمعلمين  تسمح  البوابة  هذه 

الفيديو التعليمية، بما في ذلك املحاضرات والخطب.  واملعلمين بالوصول إلى مجموعة واسعة من أشرطة  

إلى EDU يوتيوب الوصول  أيضا  ناشيونال   يتيح  مثل  شركاءه  من  املقدمة  الفيديو  أشرطة  من  اآلالف 

األكاديمي الذي سيكون بال  عن املحتوى  انطالق نحو البحث إنه بمثابة نقطة .PBS ، وTEDجيوغرافيك،  

 .ة التعليمية التعلميةشك ذو قيمة مضافة كبيرة للعملي

 منصةاليوتيوب في التعليم يطرح مجموعة من اإلشكاليات، فهو أيضا   من ناحية أخرى، فإن توظيف

ن التعليم. و كبيرة للعديد من املجاالت األخرى غير ِّ
ّ
لشركات من الترويج ملنتجاتها وخدماتها،  ا العديد من ُيَمك

تسمح   من املستخدمين. يضاف إلى ذلك مشاكل الخصوصية، فاليوتيوب التغذية الراجعةوالحصول على  

وسط   تصفية املحتوى التعليميصعوبة   ون أن نغفلأشرطة الفيديو الخاصة بك، د ألي شخص بمشاهدة

سانية  التي يمكن في كثير من األحيان أنت تحمل قيما غير تربوية وغير إن  هذا الكم الهائل من مقاطع الفيديو

العنف و االعتداء على اإلنسان و الحيوان . هذه االشكاالت ورغم خطورتها ، ال يمكن أن تكون   ، كتشجيع

عائقا أمام االستفادة من االمكانات الهائلة التي يتيحها موقع اليوتيوب، إذا عرفنا كيف نوظف هذه األداة  

 (117، صفحة  2019)اوباري، التعليمية بشكل فعال و آمن. 

 

 

 

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88+
https://www.new-educ.com/?s=%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9
https://www.new-educ.com/how-to-use-google-drive-in-feedback
https://www.new-educ.com/?s=%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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 : يبين أهمية اليوتيوب في العلمية التعليمية 1شكل رقم

تغيير مفهومنا   في  هاما  دورا  يلعب  و  انتشارا،  أكثر  أصبح  اليوم  االجتماعية  الشبكات  عالم  أن  نرى 

 في بنائه، ويعتمد على 
ً
املستخدمين بشكل أساس ي في إثراء محتواه، لإلنترنت الحالي الذي أصبح اآلن تشاركيا

العاملية ومنها   املوسوعات  املفهوم  ليشمل هذا  تعداه  بل  الشبكات االجتماعية  يقتصر فقط على  وهذا ال 

، على شبكة اإلنترنت؛ لذا فإن املستقبل سيكون لتلك املواقع التي يبني   Wikipedia موسوعة الويكيبيديا 

 ص بهم، ويعملون على مشاركته ونشره، وموقع الفيديو العاملي اليوتيوب+فيها املستخدمون املحتوى الخا

Youtube   يعتبر إحدى هذه املواقع التي ينشر فيه مستخدموه مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ويتيح لهم ،

الويب، وكتابة   امللفات، وتحريرها مباشرة على  التي تسهل عليهم ذلك، كرفع  الخدمات  العديد من  املوقع 

 ( 58، صفحة 2009)شريف،  .ليقات عليها، باإلضافة إلى وضع التحسينات الضرورية لهاالتع

 . مدخل إلى التعليم: بين العادي واإللكتورني  2

 . األهمية العلمية للتعليم:1.2

يعد التعليم من أهم مقاييس تحّضر الشعوب وتقّدمها ووصولها إلى مرحلة من االستقاللية الفكرية  

املنظمة، كما يؤدي التعليم دوًرا هاًما في القضاء على التخلف والرجعية والتبعية للدول واألفراد، إذ تمكنهم  

حلول   وإيجاد  والبطالة،  كالفقر  االجتماعية؛  املشكالت  أهم  مواجهة  كضيق  من  العقبات؛  ألهم  مبتكرة 

املدن، والتزايد السكاني، ومحدودية املوارد الطبيعية وغيرها، ويسهم تطور التعليم في جمع املعلومات التي  

تدفع بدورها للتطور املعرفي والفكري، ويجعل اإلنسان قادًرا على مزاحمة كل هذا التنافس في عصر املعرفة  

بدائل مناسبة لكل ما هو مهم وغير موجود، وُيعرف التعليم اصطالًحا    والتكنولوجيا واالتصاالت، وابتكار

على أنه االنضباط الذي يهتم بأساليب التدريس في البيئات التعليمية، مثل؛ املدارس والجامعات واملعاهد  

توحد واملراكز، وهو يمثل مرحلة نقل القيم املعرفية التراكمية للمجتمع بأسره، وهو ركيزة من الركائز التي  
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ولون   والتربية  النشئة  حيث  من  أخرى  إلى  بيئة  من   
ً
متباينة العوامل  كانت  فمهما  عليها،  وتتفق  اإلنسانية 

البشرة أو أصل العرق وغيرها، إال أنه يتوحد العلماء على االكتشاف واالبتكار ملنح العالم علًما نافًعا جديًدا  

وزارة معنية بشؤون التعليم ضمن فريقها الوزاري،  يسهم في تقدم الكون كله، وتشترك جميع الدول في وجود  

وما ذلك إال إلدراكها بأن تعليم األطفال هو السبيل األهم والرهان األوثق للنهضة املنشودة، وعلى الرغم من  

بالتعليم   الطفل  يبدأ  إذ  الدراسية؛  املراحل  وتسلسل  الدراس ي  املنهاج  حيث  من  متباينة  اختالفات  وجود 

فاإلع وتليها  االبتدائي،  البكالوريوس،  شهادة  لتحصيل  الجامعة  مرحلة  إلى  االنتقال  ثم  فالثانوي،  دادي، 

والدكتوراه،   املاجستير،  طلبة  املعرفة، مثل؛  من  باملزيد  الراغبون  بها  يلتحق  التي  العليا  الدراسات  مرحلة 

 ( 37، صفحة 2011)محمد،  واألستاذية.

 ئل املستخدمة في التعليم . الوسا2.2

تطورت الوسائل التعليمية عبر الزمن، إذ بدأت بالتلقين في الكتاتيب، ودروس العلم في التجمعات 

الصغيرة في املساجد، ثم ُبنيت املدارس، واستخدم الورق واألقالم في التعليم، ثم ظهر استخدام الطباشير  

البيضاء بعد ذلك واألقالم امللونة، ثم دخلت التكنولوجيا إلى العملية  وألواح الكتابة في املدارس، واأللواح  

التعليمية، إذ بدأ الحاسوب يدخل إلى البيوت واملدارس، ثم ظهرت األلواح الرقمية، واألجهزة الذكية التي  

وضيحها  استخدمت في العملية التعليمية، وأصبح من املهم االعتماد على املعرفة الرقمية إلكمال املعلومة وت

تقدم   ومواكبة  التجديد،  أهمية  من  ينبع  التعليم  وسائل  بتعدد  الكبير  االهتمام  أن  شك  وال  وتوثيقها، 

ستخدمة في الغرف  
ُ
العصر، ونقض الرتابة وامللل عن العملية التعليمية، وتوجد الكثير من الوسائل املهمة امل

 (210، صفحة  2011الحلفاوي، )  الصفية، وفيما يأتي ذكرها:

املوارد التعليمية، مثل؛ الكتب واملوسوعات التي يأخد منها الطلبة املراجع واملصادر، وهي عنصر   -1

 أساس ي ال غنى عنه، بل يحرص املعلم على إدراجه في البحوث الدورية.  

التلسكوب   -2 مثل؛   ،
ً
متعة وأكثرها  الوسائل  أهم  من  وتعد  واملواد،  األرضية،  األدوات  والكرة  ات، 

 واملجسمات، والنباتات وغيرها. 
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أو عرض على شاشة    -3 التكنولوجية، مثل؛ مشاهدة مقاطع فيديو،  البصرية  التعليمية  الوسائل 

 رقمية يتعلق بموضوع الدرس.

السمعية، مثل؛ االستماع إلى تسجيل صوتي أو محاضرة لشخصية في مجال    التكنولوجيةالوسائل    -4

 ل املساعدة التي تساعد في تثبيت املعلومة في عقل الطالب، مثل؛ الصور، والخرائط.معين. الوسائ

 .الرحالت امليدانية إلى املصانع أو املسارح أو الجامعات أو املراكز التعليمية وغيرها -5 

 . التعليم اإللكتروني: 2.3

األدوات املستخدمة به، فمن  هناك اختالف في تناول مفهوم التعليم اإللكتروني، وذلك على حسب  

 ومنهم من اعتبره التعليم القائم  
ً
 إلكترونيا

ً
التعريفات من اعتبر مجرد استخدام الحاسوب ومكوناته تعليما

 على شبكات االتصال املختلفة، والبعض اآلخر جمع ما بين الرأيين

 أوال. تعريف التعليم اإللكتورني: 

كتروني، وذلك على حسب األدوات املستخدمة به، فمن  هناك اختالف في تناول مفهوم التعليم اإلل

 ومنهم من اعتبره التعليم القائم  
ً
 إلكترونيا

ً
التعريفات من اعتبر مجرد استخدام الحاسوب ومكوناته تعليما

  على شبكات االتصال املختلفة، والبعض اآلخر جمع ما بين الرأيين

املحتوى   يتيح  الذي  "التعليم  بأنه:  الهادي  التي حيث عرفه  اإللكترونية  الوسائل  الرقمي من خالل 

والكمبيوتر   املعلومات  شبكات  عبر  التفاعلية  خواص  املتضمنة  وبرمجياتها  اآللية  الحاسبات  تتضمن 

لتي تنتشر على نطاق مجموعة       Intranet)) في الفصول أو املدرسة، وشبكات اإلنترانت  كالشبكات املحلية

التي تضم كل نظام التعليم   Extranet    و الجامعة، وشبكات اإلكسترانتمن املدارس أو املنطقة التعليمية أ

العاملية اإلنترنت   
ً
العلم حاليا أرجاء  في كل  املنتشرة  إلى جانب  عبر   الوطني،  البث  إمكانية  إلى  باإلضافة    ،

 ..إلخ األقمار الصناعية، واستخدام الوسائل السمعية والبصرية، والتلفزيون التفاعلي واألقراص املدمجة

  (108، صفحة 2006)املليجي، 

الوسائط   استخدام  على  يعتمد  الذي  التفاعلي  التعليم  من  النوع  "ذلك  بأنه:  الحلفاوي  ويعرفه 

 إلى الطالب دون    اإللكتروني،اإللكترونية في تحقيق األهداف التعليمية، وتوصيل املحتوى التعليمي  
ً
موضحا
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كال األجهزة  تضم  اإللكترونية  الوسائط  أن  والزمنية"  املكانية  للحواجز  خالل  االعتبار  من  أو  حواسيب، 

 ( 118، صفحة 2019)اوباري،  شبكات الربط املختلفة...

 ثانيا. مزايا ومبررات التعليم اإللكتورني 

 ( 99، صفحة Wantz ،2011) من مزايا التعليم اإللكتورني نورد اآلتي:       

زيادة إمكانية االتصال الطلبة فيما بينهم، وبين الطلبة واملدرسة: وذلك من خالل سهولة االتصال    -

ويرى   الحوار.  وغرف  اإللكتروني،  والبريد  النقاش،  مجالس  مثل  اتجاهات  عدة  في  األطراف  هذه  بين  ما 

 املطروحة.الباحثون أن هذه األشياء تزيد وتحفز الطالب على املشاركة والتفاعل مع املواضيع 

 تنمية قدرة املتعلم على اكتساب املعرفة، وتوظيفها، وانتاجها، وتبادلها، باإلضافة إلى تنمية  -

مهارات حل املشكالت واتخاذ القرارات، وتتيح للمتعلم الحرية في البدء بتعلم املوضوعات التي يرغب    -

 بدراستها، مع حرية اختيار األنشطة التعليمية التي تناسبه .

االطالع    - مهارات  وتطوير  اإلنترنت،  على  املختلفة  باملواقع  االتصال  نتيجة  املعرفة  مصادر  تعدد 

 إلى سهولة وسرعة تحديث املحتوى اإللكتروني .والبحث باإلضافة 

جعل املتعلم محور العملية التعليمية، و توفر على املعلم إمكانيات إدارية متطورة تسهل عمله وتزيد    -

 من قدرته على التقييم . 

للمتعلمين،    - والتفاعل  واالتصال  والوقت  واملال  واملالئمة  املرونة  عناصر  اإللكتروني  التعليم  يوفر 

 لى القائمين على العملية التعليمية .وع

 حل بعض املشكالت التربوية مثل :  -

 *  تعليم أعداد متزايدة من الطالب في صفوف مزدحمة . 

 *  معالجة مشكلة الزيادة الهائلة في املعرفة اإلنسانية . 

. 
ً
 وتربويا

ً
 *  معالجة مشكلة قلة عدد املعلمين املؤهلين أكاديميا
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 الخبرات التي قد تفوتهم داخل الصف الدراس ي .*  تعويض الطالب عن 

 *  املساعدة على التدريب في املجاالت املختلفة . 

 *  مساعدة املعلم على مواكبة النظرة التربوية الحديثة التي تعد الطالب محور العملية التعليمية 

 . التشاركية التعليمية في اليوتيوب 3

يستطيع للملقن مشاركة فيديو اليوتيوب التعليمي بطرق مختلفة، سواء عبر البريد اإللكتروني، أو 

كنت   فإذا  اإلنترنت.  شبكة  على  بهم  الخاصة  املدونات  عبر  كذلك  أو  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 

في   Embed Videoتستخدم مدونة الفصل الدراس ي أو املوقع الرسمي للمدرسة، أنصحك بتضمين الفيديو 

خاص بالفيديو الذي تود إضافته، حيث يمكنك    embed codeتدوينة،  وستجد لهذا الغرض كود تضمين  

نسخه ولصقه على مدونتك أو املوقع اإللكتروني للمدرسة. أثناء نسخ كود التضمين، تأكد من إزالة العالمة  

سيساعد على حماية التالميذ من    فهذا  ”،على خيار: “مشاهدة مقاطع الفيديو املقترحة عند انتهاء الفيديو

 مشاهدة أشرطة فيديو مقترحة من اليوتيوب قد ال تكون بالضرورة مناسبة للتالميذ. 

 . أقسام اليوتيوب التعليمي4

مؤخرا   اليوتيوب  أطلقت  التربوية،  رسالتهم  أداء  في  املعلمون  يواجهها  التي  للصعوبات  منها  إدراكا 

بالتعليم الصلة  ذات  باملحتوى  education related sections ”“األقسام  إال  فيها  ُيْسَمح  ال  والتي   ،

 :القنوات فيما يلي سنتحدث عن بعض هذه التعليمي.

1.4.Edu YouTube  

اليوتيوب،   قسم أفضل موقع  في  واملربين  ُنهم حيثللمعلمين  ِّ
ّ
األخير ُيَمك هذا  استخدام  بحرية   من 

الدراسية، في صفوفهم  للتعليم. هو  وأمان  خصيصا  أنش ئ  الذي  لليوتيوب،  التعليمي  من   القسم  العديد 

ل أشرطة الفيديو التعليمية في هذا القسم،    والجامعاتاألساتذة   َحّمِّ
ُ
تساعد   والتيواملؤسسات التعليمية ت

للمعلمين   الطالب بالدروس املرئية، والرسوم التوضيحية والتجارب املتنوعة. كما تتيح املعلمين على تحفيز 

http://youtube.com/education
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&    Trier  ،International Reading Association Journal of adolescent)  التطور والتقدم في املجال املنهي.

Adult literacy, Vol.(50)7) , 

، باعتباره أداة للنشر يستطيع  (  web  0.2ويعتبر موقع اليوتيوب أحد أهم أدوات الجيل الثاني للويب )

املعلم من خالله تنفيذ مشروعات مصورة ونشرها للطلبة من خالل البريد اإللكتروني أو شبكات التواصل  

كتويتر   والفيسبوك  Twitterاالجتماعي   ،Facebook  .يناسبهم مكان  أي  في  مشاهدتها  يستطيعون  بحيث   ،

اليو  موقع  من  الفيديو  مقاطع  تضمين  للمعلم  مختبر  ويمكن  في  اإلنترنت  توفر  خالل  من  مباشرة  تيوب 

املدرسة، حيث يستطيع معاينة عدد كبير من املقاطع التي تناسب الدروس املختلفة من خالل شاشة عرض.   

 ( 51، صفحة 2012)القادر، 

كاليوتيوب مجاني  موقع  استخدام  ميزة  أن  الباحث  ويرى  املؤسسة   ( Youtube) كما  على  يوفر 

املوقع   لخوادم  الدورية  والصيانة  الويب،  تطوير  في  خبراء  إلى  كالحاجة  إضافية  مالية  تكاليف  التعليمية 

اإللكتروني، وال ننس ى تكلفة صيانة تلك الخوادم وعناء الحصول على نسخ احتياطية منها؛ لذا فإن أنسب  

بين الفائدة التربوية، وبين التكاليف املادية التي قد تكون العائق  الحلول التعليمية هي تلك التي توازن ما  

 . (118، صفحة 2019)اوباري،  األساس ي في تنفيذها واالستفادة منها

2.4.Schools for YouTube  

يمكنك حيث  التعليمية،  اليوتيوب  أقسام  أفضل  الفيديو   من  أشرطة  من  اآلالف  إلى  الوصول 

 .التعليمية عالية الجودة مجانا، و ذلك في بيئة آمنة و متحكم فيها

 خاتمة: -

اليوتيوب يحتوي على العديد من القنوات التعليمية، ولكن برزت مجموعة  مما سبق نستنج أن موقع  

منها حتى أصبح لديها متابعين باملاليين من كافة أنحاء العالم، ويعود السبب في ذلك إلى الجمع بين التعليم 

ي وفيما  تقليدي،  ال  فريد  بشكل  املعلومة  وإيصال  وامللل،  التكرار  عن  بعيد  حيوي  قالب  في  أتي  والترفيه 

 مجموعة من أفضل قنوات اليوتيوب

http://www.youtube.com/schools
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أشرطة   فينشر  الهواة  يستخدمه  اإلنترنت  شبكة  على  موقع  للبعض  بالنسبة  اليوتيوب  يعتبر  كما 

البعض وسيلة   بينهم، كما ويعتبرها  النظر عن جودتها، بهدف مشاركتها فيما  الفيديو الخاصة بهم بغض 

 يتبادل  تعليمية يستطيع من خاللها إثراء معرفته وخبراته ال
ً
تعليمية، والتعلم من متعلمين أو مدربين موقعا

فيه الناس أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم ونشرها أكثر خبرة منه، كما يمكن اعتباره كمقاطع فيديو فيما  

 بينهم

 قائمة املراجع:  -
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guide for middle school and high school teachers, . britch: First Amendment Center and 

John S. and James L. Knight Foundation. 

 .دار الفكر العربي :القاهرة .التعليم اإللكتروني تطبيقات مستحدثة  .(2011) .ف ,الحلفاوي 

 :القاهرة .خصوصية الوسائط املتعددة ودورها في مواجهة الدروس ال .(2009) .م .م ,السيد

 .مكتبة االنجلو مصرية 

فاعلية استخدام موقع الفيديو األلكترونية في اكتساب مهارات تصميم  .(2012) .ع .أ ,القادر

أطروحة ماجستير   ,القادر .ع .أ In .الصور الرقمية لدى طالبات كلية التربية في الجامعة اإلسالمية

 .الجامعة االسالمية :فلسطينغزة  .(p. 18)في املناهج و طرق التدريس،  

 .جامعة اسيوط :مصر .كفايات التربية العملية،  .(2006) .ح ,املليجي
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دار املجدالوي للنشر و   :القاهرة .اليوتيوب في التعليم الطريقة اآلمنة   .(2019) .ح ,اوباري 

 .التوزيع

مواصفات الصورة الرقمية التعليمية وفعاليتها على إتقان طالب التعلم   .(2009) .إ ,شريف

 .326 ,مجلة التربية النوعية .من بعد مهارات استخدام وحدات إنتاجها 

 .التعلم اإللكتروني املعاصر أبعاد تصميم وتطوير برمجياته اإللكترونية .(2011) .ا ,محمد

 .الدار املصرية اللبنانية :القاهرة
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 تبعات الحرب الناعمة على ضمان تحقيق تنمية مستدامة في الجزائر 

The Repercussions of Softwar on the Guarantee of the Achievement of 

Sustainable Development in Algeria 
 2 وردة حمدي  ،1 أحمد بولباري 

 medea.dz-boulbari.ahmed@univ، املدية )الجزائر( ،جامعة يحي فارس 1
 ouerdahamdi@yahoo.com، املدية )الجزائر( ،جامعة يحي فارس 2

       

 ملخص: 

من مدركات الحرب العاملية الثانية استخالص القوى العظمى في العالم لقاعدة جد هامة، هي أن  

لجذب اآلخرين نحوه كما قيل، القوة ال تنفع دائما، فالدبابة ال تصلح للمستنقعات، والصاروخ ال يصلح  

قائمة بذاتها تسمى " لها جنودها وأسلحتها وعتادها الخاص، تعمل الحرب الناعمةفصارت إستراتيجية   "

على التأثير في سلوك األفراد واملجتمعات دون الحاجة إلى اإلرغام بالقوة ودون صرف تلك األموال الطائلة  

نماط التقليدية للحروب، إذ صارت الحرب الناعمة حليفا  على العدة والعتاد العسكري الذي صار من األ 

استراتيجيا للجيوش التقليدية بل و أكثر حدة منها، ولعل أكبر ذليل على ذلك هو سقوط املعسكر الشرقي  

ممثال في االتحاد السوفياتي على شاكلة لم يتوقعها أحد عن طريق نخره من الداخل حتى انهار دون سابق  

ارنة ذلك بحرب في الشكل املتعارف عليه لبقي االتحاد السوفياتي قائما إلى غاية اليوم في إنذار فلو تمت مق

 الغالب. 

وفي سياق آخر تبقى هذه الحرب بنعومتها سالحا فتاك يعمل إلى غاية يومنا هذا في إبقاء الكثير من  

ى غرار الجزائر  الشعوب تحت هيمنة الغرب، رغم ما تملكه تلك الشعوب من مقومات بشرية ومادية عل

الذي من شأنه   األمر  املتطورة،  الدول  في مصاف  تكون  أن  تخولها  واألفريقية  العربية  الدول  أكبر  كإحدى 

ضرب مصالح الغرب في الصميم، من هذا وكقاعدة عامة يعمل الغرب على زرع الفشل والخذالن وكل ما من  

في   -ل بيئة رقمية واسعة االستخـــــــــــــــــدام شأنه كبح عزيمة الشعوب في تحقيق نموها املستدام خصوصا في ظ 

من عدد    %57بنسبة    2020مليون مستخدم أواخر سنة    25الجزائر فقط يستخدم االنترنيت ما يفوق  
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، فمادامت خاضعة فلن ترى نور التقدم ما لم تبني سياجا خشنا ودرعا سبريانيا صلبا  -السكان اإلجمالي

 حرب، فإذا صغنا سؤاال في نفس توجه هذا الطرح فإننا نقول:  يحد بينها وبين نعومة تلك ال 

الرقمية في تعطيل عجلة   وباألخصالتقليدية  ما دور تبعات ومخلفات الحرب الناعمة بمختلف وسائلها

  الجزائر؟التنمية املستدامة في 

 الحرب الناعمة؛ التنمية املستدامة. الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 
From the perceptions  of the Second World War, the great Powers of 

the world draw a very important base, The power doesn't always work, 

The tank is not suitable for swamps, And the rocket doesn't fit to attract 

others to it, as it was said, It became a stand-alone strategy called 

"Softwar" with its own soldiers, weapons and equipment, To influence the 

behaviour of individuals and communities Without the need to coerce by 

force, and without the disbursement of such enormous funds to military 

equipment, which has become a classic pattern of warfare, The softwar 

has become a strategic ally of, and even more acute than, conventional 

armies, Perhaps the greatest misfortune was the fall of the eastern camp, 

represented by the Soviet Union, in the form that no one expected by its 

internal necrosis until it collapsed without warning. 

In another context, this war remains a deadly weapon that, to date, 

keeps many peoples under the domination of the West, Despite the 

human and material characteristics of Algeria as one of the largest Arab 

and African States, they are entitled to be among the developed countries, 

Which would strike the interests of the West at the core, As a rule, the 

West is working to sow failure and everything that will curb people's 

determination to achieve sustainable growth, especially in a widely used 

digital environment - In Algeria alone, over 25 million users use the 

Internet late in 2020, accounting for 57% of the total population - As long 

as you're subdued, you won't see the light of progress unless you build a 

rough fence and a solid Spriania shield, Limits it to the softness of that 

war, If we put a question in the same direction as this one, we say: 
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What is the role of the consequences of the soft remnants of war in 

their various traditions and particularly digital means in disrupting 

sustainable development in Algeria ? 

 

Keywords : Soft War; Sustainable development. 

 

 

 مقدمة: 

بمقياس تقدم الشعوب، ال يمكن بأي حال من األحوال تجاهل التأخر الرهيب الذي تعاني منه  

النامية أو كمل يطلق عليها الغرب اسم "الدول املتخلفة"، في تقسيم غير عادل البتة بين شمال ناهب  الدول  

وماص لخيرات وثروات النوب املغلوب على أمره، ثروات بشتى أنواعها بما جادت به األرض في باطنها وعلى  

 سطحها وباألخص ثروتها البشرية. 

ي دولة وضمان مستقبلها، أضحت تائهة بين مصيرين  هاته الثروة التي تعد أساس تقدم وتنمية أ

متنافرين، إما البقاء في دول ال تقدم لهم شيئا وإما الهجرة طواعية لدول يجدون فيها ما يصبون إليه. هذه  

املفارقة  لم تأتي اعتباطا أو من عدم، وال وليدة الصدفة، بل جاءت نتاج مخططات استراتيجية ممنهجة  

يج البنيوي التحتي للدول، بغرس أفكار و إيديولوجيات انهزامية وتواكلية تبقي شعوب  تعمل على تفتيت النس 

تلك الدول في حالة من االستسالم والخضوع للهيمنة الغربية، محتلين في أفكارهم وواضعين طموحاتهم في  

محل املثال،  خانة األحالم املستحيلة التحقق، أمر نلحظ تبعاته حتى من طريقة كالمنا إذا وضعنا أنفسنا  

الذين أدركوا تلك الظاهرة وفهموها فهما صحيحا   الكثير من املجاالت، حتى أولئك  في  من تلك االنهزامية 

يجدون صعوبة جمة في تغيير أفكار البقية نظرا ربما لتأخر اكتشاف اآلفة أو لحسن دراسة الغرب لطباعنا  

 للتنمية. فنجحوا فيما صبوا إليه وبالتالي نجحوا في بتر أي يد تسعى

هذه السبل املمنهجة تحت ما يسمى "الحرب الناعمة" جاءت عوض احتالل عسكري للشعوب بما  

يحمله من تبعات ومآس، حتمت تغيير النمط إلى احتالل العقل والعمل على السيطرة على الفكر االجتماعي  

واقتصادي إيديولوجيا  لها  تبعيتها  بالتالي  يضمن  ما  لها،  خاضعة  وإبقاءها  بتركيعها  فكلما  للدول  وفكريا،  ا 

نجحت تلك الحرب نشأة علال إثرها عالقة طردية، فكلما نجحوا هم فشلنا نحن كون فشلنا يمثل الترياق  

وفك   استدامتها  لضمان  السليمة  قواعدها  على  التنمية  فهم  علينا  فوجب  األصعدة.  كافة  على  لنجاحهم 



 

 

0120  

20 

كذلك قصد ما بدأه أبطال الجزائر ذات  تبعيتها لتلك الدول، والعمل كذلك على قيام حرب تحريرية ناعمة  

 نوفمبر.

I. .مدخل مفاهيمي حول التنمية املستدامة 

: أصبحت اليوم مقولة التنمية بعدا مشتركا وقارا بين جل العلوم  ظهور فكرة التنمية املستدامة .1

أقرته  من طرف إعالن الحق في التنمية الذي    1986اإلنسانية واالجتماعية بمختلف توجهاتها، إذ عرفة سنة  

إلى  تهدف  اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية،  أبعاد  بأنها: "عملية متكاملة ذات  املتحدة  هيئة األمم 

السكان   كل  لرفاهية  املتواصل  التحسن  وبالتالي    وكلتحقيق  الرئيساألفراد"،  مشروعات    فالهدف  عن 

 عرفية وفكرية، التنمية هو تحسين حياة الفرد وتطورها باستخدام ما هو متاح من أدوات م

االقتصادي   باألخص  آنفا،  إليها  املشار  املجاالت  مختلف  في  التنموية  الخطط  عديد  أوجد فتنفيذ    منها، 

 (: 22، ص 2006العديد من اإلنجازات، نعد منها )الرفاعي،

 زيادة معدالت اإلنتاج الزراعي والصناعي. •

 تحسين مستوى املعيشة.  •

 زيادة معدالت العمر ونقص الوفيات.  •

 لص من عديد األوبئة. التخ •

 زيادة نسب املتعلمين في كل األطوار واملستويات.  •

 زيادة نسبة االكتساب كالسيارات وتعدد املنازل.  •

بما   منفعة جمة  له  والتجارية  واالقتصادية  الصناعية  املجاالت  من  الكثير  في  التنمية  أن  ورغم 

تي تعتبر العصب الرئيس في تحقيق التنمية  يضمن للدول تحقيق اكتفاءها إال أن ذلك له تبعات على البيئة ال

 املستدامة وبالتالي وجب العمل على إحداث توازن عميق عبر كل أركانها. 

 60للتنمية املستدامة عديد التعريفات وصل إلى ما يزيد في املجمل عن    :مفهوم التنمية املستدامة .2

يستخدم استخداما   لم  في كثير من األحيان  أنه  يلفت االنتباه،  أن ما  التنمية، غير  النوع من  لهذا  تعريفا 

صحيحا، فنجد أن أصل مصطلح استدامة يرجع إلى علم اإليكولوجيا، حيث استعملت االستدامة للتعبير  

في  عن شك تغيرات  حدوث  عنها  ينجم  هيكلية،  تغيرات  إلى  عرضة  تكون  التي  الديناميكية  النظم  وتطور  ل 
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مصطلح  فاستعمل  التنموي  املفهوم  في  وأما  بينها  فيما  العناصر  تلك  وعالقة  وعناصرها  خصائصها 

)أبو زنط، غنيم، بين علم االقتصاد وعلم االيكولوجيا  للتعبير عن طبيعة العالقة  ، ص  2007االستدامة 

23.) 

، على تعريف التنمية املستدامة كما  1987" في عام  بروندتالندومن أجل تعريفها توصل تقرير "

يلي: "التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون املجازفة بقدرة أجيال املستقبل على الوفاء باحتياجاتهم"،  

على تلبية احتياجات الحاضر دون أن تأدي إلى    وعرفتها اللجنة العاملية للتنمية املستدامة كالتالي: "أنها تعمل

(. ومن سمات التنمية  130، ص  2007تدمير قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة" )سلمان،

 (:130، ص 2007زرنوح،هي )" في إحدى دراساته إلى أربع سمات إدوارد بارليياملستدامة كما حددها " 

ال • عن  تختلف  املستدامة  فيما  التنمية  خاصة  تعقيدا،  وأكثر  تداخال  أشد  كونها  تنمية، 

 يتعلق بما هو طبيعي وما هو اجتماعي في التنمية. 

التنمية   • أن  أي  الطبقات فقرا،  أكثر  لتلبية احتياجات  التنمية االجتماعية أساسا  تتوجه 

 تسعى للحد من نسبة الفقر العاملي.

الجوانب الثقافية واإلبقاء على الحضارة الخاصة أن التنمية املستدامة تحرص على تطوير   •

 بكل مجتمع. 

أن عناصر التنمية املستدامة ال يمكن فصل بعضها عن بعض وذلك لشدة تداخل األبعاد   •

 والعناصر الكمية والنوعية لهذه التنمية. 

واالقتصادية   البيئية  األنظمة  بين  التوازن  تحقيق  إلى  تهدف  التنمية  أن  نجد  سبق،  ومما 

  يؤثر تماعية، وتساهم في تحقيق أقص ى قدر ممكن من النمو في كل نظام من هذه األنظمة، دون أن  واالج

التنمية املستدامة عملية   باقي األنظمة بصفة سلبية، كما تعتبر  في أي نظام على  معقدة،    واعية،التطور 

ثقافية والبيئية، وإن كانت  طويلة األمد، شاملة، متكاملة في أبعادها االقتصادية، االجتماعية، السياسية، ال

اإلضرار   دون  للمجتمع  والفوقية  التحتية  البنى  في  جوهرية  تغييرات  إجراء  يجب  أنه  إال  االنسان،  غايتها 

 بعناصر البيئة املحيطة.

وهذا النموذج للتنمية يمكن جميع األفراد من توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقص ى حد ممكن 

ظيف في جميع امليادين وهو يحمي أيضا خيارات األجيال التي تولد بعد وال  وتوظيف تلك القدرات أفضل تو 
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يستنزف قاعدة املوارد الطبيعية الالزمة لدعم التنمية في مستقبل البشرية، وال يدمر ثراء الطبيعة الذي  

تنمية    يمثل بدوره ثراء للحياة ومن هنا نستنبط أن التنمية املستدامة ترتكز على ثالثة أهداف رئيسية هي:

 موالية للناس، موالية لفرص العمل وموالية للطبيعة. 

املستدامة .3 التنمية  وأسس  منها  مقومات  نذكر  وأسس  مقومات  على  املستدامة  التنمية  تقوم   :

 (: 55، ص2006)سلمان،

: ويعتبر محور التنمية املستدامة عبر العالم فبيده مفاتيح تحقيقها واملض ي قدما  االنسان •

استراتيجيات التنمية املستدامة عبر العالم على أساس االنسان والنمو السكاني طرق    بها، فالبد أن توضع

الفقر   استخدامه لألنظمة الصحية والبيئية والتكنولوجية املتقدمة، كما يجب أن تمنح األولوية ملحاربة 

 وتأمين الحياة البشرية خصوا التعليم وتوفير فرص العمل.

: تعتبر املحيط الحيوي، وهو خزان املوارد املتجددة والغير متجددة، فاملتجددة  الطبيعة •

 تتمثل عادة في الغابات، والثروة السمكية، املراعي، املزارع، 

ويعد االنسان عنصرا رئيسا من عناصر االستهالك لتلك املواد، أما املوارد الغير متجددة كالبترول والفحم  

 عادن واملحاجر وخاصة املياه الجوفية.والغاز الطبيعي ورواسب امل

: في الوقت الراهن ال يمكن الفصل بين التطور التكنولوجي الحاصل وحياة  التكنولوجيا •

الفرد إذ صارت هنالك تالزم كبير بينهما ما يمكن أن ينجر عنه بعض النتائج السلبية لعل أهمها السير وراء  

تماعية للدول، خصوصا في ظل استغالل الدول املتقدمة  إيديولوجيات فكرية يمكن لها تفكيك البنى االج

للمنصات االلكترونية من أجل التأثير عليهم وجرهم إلى تبني أفكار جديدة من شأنها التأثير سلبا على األفراد  

 تجاه العمل على تنمية بلدانهم واملض ي قدما. 

يقارب   ما  هنالك  فقط  الجزائر  إحص  25ففي  حسب  للفيسبوك  مستخدم  سنة  مليون  ائيات 

 ، فلنا أن تخيل هذا الكم الهائل من املستخدمين لو تم تغيير سلوكهم نحو كل ما هو سلبي. 2021

 :  أهداف وأبعاد التنمية املستدامة .4

مبدأ من  تنطلق  التي  الواضحة  األهداف  عديد  املستدامة  بقدرة   للتنمية  اإلقرار  عدم  ضمان 

هذا   ويتطلب  تلبية حاجاتها،  في  القادمة  األجيال  األجيال  تلبي  الطبيعية عندما  املوارد  استنزاف  من  الحد 
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القادمة حاجاتها من الطاقة، وبالتالي اعتماد التنمية املستدامة التي تتحقق من خالل تفاعل بين االقتصاد  

 واملجتمع والبيئة بما يحقق العدالة االجتماعية ويحافظ على البيئة من حدوق التلوث.

للتنمي الهدف األسمى  أن  التنمية االقتصادية واملحافظة على  كما  بين  التوفيق  ة املستدامة هو 

البيئة، تنشيط النمو، تلبية حاجات االنسان، ضمان مستوى سكاني مستقر، املحافظة على قاعدة املوارد  

تحقيق   القائمة،  البيئية  باملشكالت  السكان  وعي  تعزيز  للسكان،  أفضل  حياة  نوعية  تحقيق  وتعزيزها، 

ي للموارد املتاحة، تحقيق نمو اقتصادي تقني يحافظ على الرأس املال الطبيعي الذي يشمل  استغالل عقالن

 (.36، ص2017املوارد الطبيعية والبيئية، ما يستلزم تضافر جهود كل فئات املجتمع )كافي،

 : وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي:مبادئ التنمية املستدامة .5

 تحديد األولويات بعناية.  •

 االستفادة من كل دينار.  •

 اغتنام فرص تحقيق الربح لكل األطراف.  •

 استخدام أدوات السوق متى ما كان ذلك ممكنا.  •

 االقتصاد في استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية. •

 اشراك كل فئات املجتمع بكل أطيافه. •

عاون من  تحقيق االرتباط بين الحكومة والقطاع الخاص وكذا منظمات املجتمع املدني والت •

 . أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة

من   • التنمية  خطط  كل  في  البيئي  البعد  إدخال  أي  البيئة  حماية  على   البدايةالتركيز 

 . (76، ص2020)شافي،

املستدامة .6 التنمية  بين عديد    :أبعاد  يربط  املستدامة هو مفهوم جد متكامل  التنمية  إن مفهوم 

أبعاد   في  البيئي، وتعتبر هذه األبعاد يمكن تفصيلها  البعد االجتماعي والبعد  البعد االقتصادين  ثالث هي، 

 (:197، ص 2014األبعاد ركائز تبنى عليها التنمية املستدامة، نفصل فيها وفق ما يلي )رواني،

: ويرتبط بإمكانية انتاج السلع والخدمات بوتيرة مستمرة واملحافظة على البعد االقتصادي .أ

يضمن   بما  معين  اقتصادية  مستوى  أزمات  حدوث  دون  للحؤول  االقتصادي  التوازن  وتحقيق  االكتفاء 
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النمو   هي:  أساسية  محاور  على  االقتصادي  البعد  ويبنى  األولى  بالدرجة  االجتماعي  الجانب  على  تنعكس 

االقتصادي املستديم، كفاءة رأس املال، إشباع الحاجات األساسية وكذا العدالة االقتصادية. فمن خالل 

اد يمكن لنا أن تحقق مستويات مقبولة للتنمية والحفاظ في نفس الوقت على البيئة وضمان حقوق  االقتص

 قادم األجيال. 

: يرتكز أساسا هذا البعد على تحقيق مبدأ العدالة في التوزيع، الصحة، البعد االجتماعي .ب

على   والعمل  السياسية  االجتماعية،  واملحاسبة  االجتماعية  املساواة  وكذا  فرص  التعليم  آفاق  توسيع 

املشاركة السياسية، أي بصفة أدق توفير تلك البيئة املناسبة لحياة أفضل وأطول وصحة جيدة للعنصر  

االقتصادي   البعدين  بين  التقاطع  مكن  وهنا  االقتصاد،  خدمة  في  االنسان  مبدأ  يتحقق  حتى  البشري 

 (.60، ص 2011واالجتماعي )محمد النور،

البيئي .ت ركائزالبعد  اهم  وهو  البيئة   :  مفهومي  بين  الكبير  للتالزم  نظرا  املستدامة  التنمية 

والتنمية الذي نادت به لجان وملتقيات وقمم دولية، فالتنمية املستدامة تتحقق من خالل املحافظة على  

قيمة   تمنح  لبيئي  الجانب  فمراعاة  متجددة،  والغير  املتجددة  املوارد  استنزاف  بتفادي  الطبيعية  املوارد 

 (.37، ص 2011ة الحياة وجعل التوزيع واالستهالك قابالن لالستمرار والتطور )العايب،مضافة لجود

املستدامة .7 التنمية  قياس  مخطط  مؤشرات  وضع  يمكن  املصادر  عديد  على  االطالع  من خالل   :

يحدد املؤشرات التي تسمح لنا بقياس التنمية والعمل على تقييمها وتقويمها وهذا وفق ثالث مؤشرات تغطي 

الجدول  الق في  األبعاد سابقا، وكما هو موضح  في  إليه  البيئية واالقتصادية واالجتماعية كما أشرنا  ضايا 

 :التالي

 

 مؤشرات قياس التنمية املستدامة حسب األبعاد   حيوض (:01جدول رقم )

 مؤشرات قياس التنمية املستدامة

 البيئية املؤشرات  املؤشرات االجتماعية  املؤشرات االقتصادية

 اسهام الفرد في الناتج املحلي  •

 االدخار  •

 االستثمار  •

 املساواة االجتماعية  •

 الفقر  •

 البطالة  •

 املناخي التغير  •

 االنبعاثات الضارة  •

 ملوثات الهواء  •



 

 

0120  

25 

 التضخم •

 الدين العام/ الدخل القومي  •

 التطور التقني •

 التمويل الخارجي •

 توازن امليزان التجاري  •

 الصحة العامة  •

 التعليم •

 السكن  •

 النمو السكاني  •

 مؤشر التنمية البشرية  •

 استهالك الطاقة  •

 النفايات العمومية  •

 النفايات الصناعية  •

 : الباحث بعد )بعد االطالع على عديد املراجع(. املصدر

 )الجزائر نموذجا(  :معوقات تحقيق التنمية املستدامة .8

 الفساد في جميع املجاالت.  •

 عدم االستقرار األمني.  •

 والبطالة. الفقر  •

 نمو سكاني متزايد وزيادة النزوح. •

 التلوث البري والجوي والبحري. •

 الجفاف والتصحر ونقص املوارد املائية وتلوثها.  •

 حداثة تجربة املجتمع املدني.  •

 (.440، ص 2012سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها )سايح،  •

من خالل التطرق إلى التنمية املستدامة نلحظ أن العنصر البشري يعد أساسا لكل تلك األبعاد   

أفكار   تبني  إلى  التركيز عليه سواء من خالل دفعه  التنمية وإليه ترجع، لذى وجب  تكون  واملرتكزات فمنه 

الفا دوره  تعزيز  يسمح  بما  االجتماعي  الوعي  إلى درجة من  تجعله يصل  وقيمية  تحقيق هاته  وطنية  في  عل 

التنمية املستدامة أو تركه عرضة لضغوطات خارجية تعمل على تغيير سلوكه نحو توجه سلبي يتعارض مع  

االستمرارية   تحقيق  يضمن  ما  متين،  وبيئي  واجتماعي  اقتصادي  مجتمع  لبناء  األساسية  املقومات  تلك 

 وتسليم املشعل إلى قادم األجيال،  

مى التي يبقى همها األزلي استغالل الدول السائرة في طريق النمو قدر  أمر ال تغفل عنه الدول العظ 

اإلمكان بما يخدم مصالحها التي تتضرر حتما في حال انتشر وعي اجتماعي شامل لدى هذه الشعوب، وهو  
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أمر تعمل الحرب الناعمة بكل وسائلها على ابقاءه غافال أبد الدهر األمر الذي يدفعنا للبحث عن الفهم  

 ق لهذه الحرب املعلنة. العمي

II..الحرب الناعمة: املداخل النظرية والتطبيقات العملية 

 :  من الحرب الباردة إلى القوة الناعمة .1

حرفت الحروب تطورات كبيرة عبر مختلف الحقب الزمنية وبات من األكيد أن الدول العظمى على  

 عوض الخشنة ألسباب عدة لعل أهمها:  رأسها الواليات املتحدة األمريكية باتت تنتهج مبدأ القوة الناعمة

 أسباب اقتصادية نظرا لهيمنة العامل االقتصادية على قرار الحرب.  •

 أسباب استراتيجية نظرا للتغيرات الجيوسياسية املتقلبة. •

 أسباب استمرارية، نظرا لإلمكانية السيطرة دون إلحاق خسائر عظمى. •

ال من  الثاني  النصف  في  مثال،  األمريكية  الحروب فالسياسة  في  الوقوع  تجنبت  الفائت،  قرن 

)االتحاد   الشرقي  املعسكر  في  ممثال  موازي  عسكري  قطب  وجود  مع  خصوصا  اإلمكان  قدر  التقليدية 

السوفياتي(، خصوصا بعد ان وضعت حرب الفيتنامية أوزارها، فلجأت بعد ذلك إلى حروب غير مباشرة أو  

 حروب بالوكالة على غرار دعمها إلسرائيل. 

في على    أما  املتحدة  الواليات  هيمنة  وترسيخ  السوفياتي،  املعسكر  سقوط  وبعد  التسعينيات 

العالم، واصلت انتهاج نفس النسق بتجنب الحروب املباشرة قدر اإلمكان، نظرا لتغير عوامل السيطرة من  

خصوصا    الجانب العسكري إلى الجانب االقتصادي والتقني خصوصا وأن العالم بات أكثر طواعية إلمالءاتها 

في العالم العربي واإلسالمي، فاعتمدت إدارة كلنتون السابقة سياسة القوة الناعمة كوسيلة لتمرير سياستها  

 (. 13، ص 2010ومصالحها وقيمها خصوصا عن طريق ممارسة الضغوط السياسية والتقنية )حمدان،

 : البعد املفاهيمي للحرب الناعمة .2

تعددت تعاريف واستخدامات هذا املفهوم إلى درجة إيجاد تناقضات في بعض األحيان، غير أن  

 ذلك يعود إلى تنوع استخدام املفهوم خصوصا في مجال العالقات الدولية،  
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والحرب   القوى  كتوازن  أخرى  مفاهيم  غرار  على  كبيرا،  انتشارا  انتشاره  على  ساعد  الذي  األمر 

الفاشلة والدولة  في  الباردة  الصفة  لتعريفات  وفقا  "نعومة"  كلمة  استعارة  تنقلها  الذي  الصورة  وقوام   ،

املعاناة، ويسر التوظيف    بالضغط أواملعاجم اللغوية هي اإلحساس بالراحة وانخفاض التوتر وعدم الشعور  

لحوث والرفق والتدرج وانخفاض الحدة، هذا ما يفتح املجال لوجود تناقضات في التعريفات املختلفة نظرا 

فعلى سبيل املثال عرفها املؤرخ البريطاني    (.Marks,2011,p.97تداخل بين املعنى األكاديمي واملعنى املستعار )

"نيل فيرجسون"، باعتبارها التأثير في السياسة العاملية من خالل "قوى غير تقليدية مثل السلع الثقافية  

ال  والتجارية".   ممارسات  أشكال  جميع  بأنها  كذلك  االستخدام  وعرفت  عدا  أي  للحرب،  اللجوء  عدا  قوة 

والحماية   التعاون  كعالقات  العسكري،  االكراه  لغرض  ضيق  أو  واسع  نطاق  على  املسلحة  للقوة  الفعلي 

العسكرية أما جوزيف ناي فيجد أن هاته التعاريف أكثر مادية إذ يحصر التعريف في ضرورة توفر معيارين  

 :(Nye,2011, p.21لذلك وهما )

 : أي القدرة على التأثير باألساليب الناعمة. وأساليب القوةنعومة  .أ

: إذ يرى "ناي" أن مصدرها البد أن يكون ذو طابع غير مادي مثل الثقافة  نعومة موارد القوة .ب

 واملبادئ والقيم. 

: للحرب الناعمة ثالث أهداف تكتيكية نرتبها تباعا حسب درجة  أهداف الحرب الناعمة التكتيكية .3

 (:34، ص 2010حو التالي )حمدان،خبثها على الن

 تجاهل نقاط القوة وإظهار نقاط الضعف لدينا وتحويل نقاط القوة إلى ضعف:  ▪

الصراعات   وإيقاظ  والدينية  العرقية  االختالفات  على  الضوء  تسليط  خالل  من  ذلك  وينجلي 

الهوتو   )مثل  اإلفريقية  الدول  وعديد  واليمن  الجزائر  وكذا  العراق  في  جرى  ما  مثل  والطائفية  املذهبية 

ل مشاكلنا  والتوتس ي(، وباألخص محاولة اقناعنا أننا شعوب قاصرة ومتخلفة وجاهلة وال قدرة لنا على ح

على   الحرب  هذه  في  لتنخرط  واإلعالمية  والثقافية  السياسية  النخب  وتأتي  وغيرها،  والسياسية  الثقافية 

 األمة، لكن واقعنا غير ذلك البتة وجزء كبير منه تضليل وكذب. 
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 فلسفة الضعف والتنظير له:  ▪

نظرية   على غرار  ذلك  في سياق  االستراتيجيات  من  العديد  ظهرت  في ضعفه"  حيث  لبنان  "قوة 

وكذلك نظرية السالم في الشرق األوسط، التي أتى بها االحتالل الصهيوني من أجل حصر الصراع العربي  

 وجعلهم يرون أن السالم إنجاز بحد ذاته.

 

 إيجاد الشك والتردد واالرتباك لدينا:  ▪

 مستويات: إذا لم نضعف ويتملكنا الخوف يلجؤون إلى إيجاد الشك لدينا وهذا على ثالث  

 :  املستوى األول 

الشك في أفكارنا وتصوراتنا: بما يحيدنا عن طريق بناء مجتمعاتنا وتحقيق تنمية مستدامة وزرع  

الشك في كل أفكارنا املبتكرة وتوجيهنا إلى الرقص والغناء عوض االختراع واالبتكار وهي أفكار باتت جد سائدة  

قيمة كل ما هو جزائري والرفع من قيمة كل ما هو أجنبي   خصوصا في الجزائر من خالل التقليل الدائم من

  ولذينا الكثير من األقوال السائدة في مجتمعنا التي ترسخ لذلك فمثال:

 التمجيد والرفع من القيمة. =األجنبي( هذه خذمها القاوري )

 والحط من القيمة.  للتقزيم =الجزائري(  عربي )الهذه خدمها 

 :  املستوى الثاني

لخيارات هل هي مجدية أو ال: مثل طرح السؤال وتكراره حول األعمال التي نقوم بها ما  الشك في ا

يخلق لدينا نوعا من الخوف حول النتائج التي سوف تترتب عنها قراراتنا ما يجعلنا نلغي خياراتنا من األساس. 

الصورة ترسخت في    ومثال ذلك لجوئنا الدائم ملكاتب الدراسات األجنبية عوض املحلية ال لش يء فقط كون 

أذهاننا أن القرارات التي تصدر عنا دائما ما تكون خاطئة فصار األمر يؤول إلى تلك املكاتب األجنبية مباشرة  

دون تفكير حتى، غير أن واقع الحال أثبت أن نتائج الدراسات التي تم القيام بها في املجمل تكون خاطئة بل 

بها في أول األمر أكثر منطقية وعقالنية وذات نتائج فعالة لو اعتمدنا  ونجد أن القرارات التي كنا بصدد القيام  

 عليها.
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 :  املستوى الثالث

تشتت املجتمع فكريا وثقافيا وسياسيا واستغالل الشرائح االجتماعية ضد بعضها البعض: مثل  

جزائر أين  تأجيج الخالفات الداخلية خصوصا في حال مروره بظروف صعبة وحرجة مثل فترة الحراك في ال

 تم العمل على تأجيج الخالف بين كل ما هو عربي وقبائلي وما هو مواطن وأمن بهدف خلق الفرقة والقطيعة.

 : وسائل الحرب الناعمة .4

 : يمثل بعض وسائل الحرب الناعمة املستخدمة. (02الجدول رقم )

 استخدام القوة الناعمة  استثمار نتائج الحروب والنزاعات 

والتي  والرعب والهلع لدينا إيجاد الخوف   التجسس  وشبكات  العمالء  من  االستفادة 

قلوبهم  إلى  الشك  وإدخال  الناس  تثبيط  مهمتها 

خضوعهم  ضمان  أجل  من  وتصرفاتهم  وأفكارهم 

مستدامة   تنمية  تحقيق  في  وتقاعسهم  التام 

 ألوطانهم.

 تضخيم قدرات الطرف اآلخر

 واملناورات اإلعالن عن التدريبات  

 ارتكاب املجازر 

 التدمير الهائل

 : الباحث )بعد االطالع على عديد املراجع( املصدر

 :القوة اإللكترونية واستخدامها في شكلها الناعم .5

طور جوزيف ناي مفهوم القوة وجعلها أكثر ارتباطا بامتالك املعرفة التكنولوجية، والقدرة على  

استغالل الفضاء اإللكتروني لتأثير في األحداث التي تجري، مستعينا بأدوات  استخدامها. وذلك من خالل  

القوة املختلفة سواء كان عسكرية أو اقتصادية أو دبلوماسية أو معلوماتية، وقد حدد ناي ثالثة أنواع من  

يم إذ  واألفراد،  الدول  غير  من  والفاعلين  الدول  وهم  االلكترونية  القوة  يمتلكون  الذين  كن  الفاعلين 

استخدامها كوسيلة للتأثير في سلوك الفاعلين، مثل استخدام موقع اليوتيوب لكسر حاجز التعتيم التي  

النفسية   العمليات  إلدارة  تستخدم  كما  مواطنيها،  لحقوق  انتهاكها  إلخفاء  الديكتاتورية  األنظمة  تفرضه 

 والتأثير في الرأي العام.

، بل تعدي ذلك لدور األفراد في إنتاج  والحكومات  وهذا ال يقتصر على وجهة النظر الرسمية للدول 

مع تعدي الحدود الدولية وشكل    وفي توافر كم هائل للتحليالت السياسية واالقتصادية,املعلومات وترويجها
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ذلك ثورة معلوماتية هائلة ال حدود لها )عادل عبد الصادق، أنماط الحرب السيبرانية وتداعياتها على األمن  

 (.http://www.siyassa.org.eg، 2017العاملي،

 أساليب الحرب الناعمة: .6

  :اإلعالم واالتصاالت •

فالتكرار   اإلعالم،  لوسائل  السلبي  والتعرض  اإلدمان  خطورة  هنا  "ومن  لوبون:  غوستاف  يقول 

 إذا ما شحّنا بجرعات عاطفية ومؤثرات بصرية إيحائية 
ً
 "،والتوكيد يصنعان التصورات واملعتقدات خاصة

أوسع   في  الناعمة  الحرب  اليوم  تستخدمه  الذي  املباشر  األمر  هي  واالتصاالت  اإلعالم  فوسائل 

الفضائية   والقنوات  والتلفزة،  املختلفة،  االتصال  ووسائل  تويتر،  )فايسبوك،  مختلفة  بعناوين  نطاقها 

م نظافتها فهي  العاملية، وهكذا(، كما يقول جوزيف ناي: "إن مصانع هوليود وبغض النظر عن فسادها، وعد

 للرموز البصرية للقوة األمريكية الناعمة من جامعة عريقة كجامعة هارفرد، ذلك أن اإلمتاع  
ً
أكثر ترويجا

 . -الجنس والعنف واالبتذال–الشعبي لألفالم األمريكية  

 ما يحتوي على صور ورسائل ال شعورية عن الفردية وحرية الخّيار للمستهلك وقيم أخرى  
ً
فكثيرا

ل سياسية مهمة ومؤثرة "فعندما يتحدثون عن هذه الحقائق بشكل واضح وصريح، فهم ال ُيخفون  لها رسائ

بأنَّ ما تنتجه وسائل اإلعالم وهوليود واملواقع املختلفة، يستهدف استكمال خطة الحرب الناعمة لتحقيق  

  .االستمالة والجاذبية التي يؤثّرِّون من خاللها

رون لنا امرأة متزوجة تخون زوجها، ويبرزون التعاطف معها بسبب ظلمه لها، إلى درجة   عندما يصّوِّ

الخيانة   تلقي  على   
ٌ
تثقيف فهذا  مها، 

َ
ل
َ
وظ معها  أخطأ  زوجها  ألن  رة،  مبرَّ خيانتها  بأنَّ  املشاهد  معها  يشعر 

 واالعتياد عليها كحالة طبيعية في الحياة وفي العالقات بين الناس.

الفسا  خالل  من  للحرية  يرّوجون  واألداء  وعندما  اللباس،  في  املبتذلة  والطريقة  واالنحالل  د 

املفضوح في العالقات بين الجنسين، وبشكل إباحي ومثير للغرائز، فإنما يريدون إثارة الغرائز واألهواء ليخرج  

اإلنسان من ضوابطه وقواعده الثقافية واألخالقية والدينية، وعندها يتحكمون بمشاعر وتوّجهات اإلنسان  

شاءو  التي  كيفما  ة 
ّ
الضال واألفكار  االنحراف  طريق  ليسلك  اإليجابية  واتجاهاته  استقامته  فيعطلون  ا، 
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يحملها   التي  الحقائق  وفي  التفكير  طريقة  في  بنيوي  تغيير  إلى  تؤدي  الشعارات  هذه  خاللها،  من  يقودونه 

 اإلنسان، وهنا خطورتها.  

  :التبعية الفكرية •

ا االستكبار من خالل هذه التبعية كلَّ  تحاول املنظومة الثقافية الغربية السيطر  ة علينا، ليأخذ منَّ

التالمذة،   ونحن  األساتذة  يصبحون  عندها  قناعاتهم،  نا 
ُ
وقناعات أفكاَرهم  أفكاُرنا  أصبحت  ما  فإذا  ش يء. 

رون، وإذا ما احتجنا إلى توضيٍح فهم   ة، فإذا ما احتجنا إلى تفسيٍر فهم املفسَّ ويصبحون القادة ونحن الرعيَّ

حون، ولذا فالتبعّية الفكرية من أخطر ما يصيبنا في الحياة )كيف نواجه الحرب الناعمة،امل  ،2016وّضِّ

https://www.alnukhab.com  .) 

 : 2.0الحرب الناعمة  .7

بالنسبة   بأسره،  العالم  نطاق  على  نقلها  يمكن  التي  املعلومات  لحجم   
ً
فعليا اليوم  حدود  ال 

، األمر  للمعلومات املتعلقة بكل 
ً
 هائال

ً
األغراض العملية الشائعة، إذ شهدت تكلفة تخزين املعلومات تراجعا

ن من وصولنا إلى حقبة البيانات الضخمة التي يمكن للذكاء االصطناعي معالجتها، واملعلومات التي 
ّ
الذي مك

 ما، بات بوسعك أن تضعها في جيب قميصك، في أواسط القرن العشري
ً
 يوما

ً
ن، كان الناس  كانت تمأل مخزنا

يخشون من أن تقود الحواسيب واالتصاالت املرتبطة بثورة املعلومات الحالية إلى إنشاء سيطرة حكومية  

الذكية،   الهواتف  بحجم  باتت  التي  الحواسب  حجم  وتضاؤل  الحوسبة  قوة  تكلفة  تراجع  ومع  مركزية، 

مركزية فاقت بأشواط تأثيراتها في إضفاء  والساعات، وغير ذلك من األجهزة املحمولة، فإن تأثيراتها في نشر الال 

  
ً
 ال مركزيا

ً
املركزية، ومع ذلك، فإّن املفارقة تكمن في أّن هذا االتجاه التكنولوجي أعطى للرصد واملراقبة بعدا

في خرق خصوصيتهم، كما تخلق  في جيوبهم يستمر  للتعّقب   
ً
 جهازا

ً
الناس اآلن يحملون طوعا بات  بحيث 

 مفتوحة ملمارسة  شبكات التواصل االجتما
ً
عي الواسعة االنتشار مجموعات جديدة عابرة للحدود، وفرصا

 (. 2020التالعب سواء من الحكومات أو غيرها )ناي،

 :مواجهة التهديدات / التحدي األكبر .8

يعد من الضروري بما كان تسليط الضوء على كيفية مواجهة تعقيدات الحرب الناعمة في جانبها  

تشارك في جانبها اإلعالمي في نفس التهديدات وبالتالي نفس سبل املواجهة تقريبا، إذ  االلكتروني باعتبارها ت
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يمكن استخدامها على مستوى ضيق مثل العائالت واألفراد أو على مستوى أشمل يكون من وضع الحكومات  

،  2016مة،واألنظمة، إذن وملواجهة مخاطر الحرب الناعمة يمكن اعتماد الحلول التالية )مركز الحرب الناع

 (:  172ص

اقع وشبكة األنترنيت .أ  . املواجهة املباشرة مع مو

يتحقق األمر عن طريق املساهمة التقنية في تصفية وفلترة مواقع التواصل االجتماعي في فضاءنا  

 وبيئتنا ذات الطبيعة الخاصة.

 . توعية املستخدمين .ب

أبناء   من  والفتيات  منهم  الفتيان  األطفال  فئة  هذه  باألخص  مخاطر  حول  بتحسيسهم  الجزائر 

االستفادة   وأنماط  طرق  بتعليمهم  تجاهها،  وعقولهم  قلوبهم  في  والشك  الحذر  من  حالة  الوسائل وغرس 

 اإليجابية من عالم التقنية. 

 

 .تحفيز أولي أمر املستخدمين  .ت

من    ويكون ذلك على مستوى العائلة أو املدرسة أو عبر مختلف املؤسسات الثقافية واالجتماعية

 أجل توعية املواطنين بوجود من بتربص بهم وبأبنائهم بغية السيطرة على عقولهم.

 .إنشاء ورعاية مؤسسات وشبكات اجتماعية وإعالمية متخصصة .ث

التواصل   مواقع  على  وحسابات  وتطبيقات  مواقع  وإنجاز  تصميم  خالل  من  ذلك  ويتحقق 

الجمهور   مع  التواصل  على  تعمل  محاولة  االجتماعي،  أي  وفضح  الهادف  باملحتوى  وتنويره  املستهدف 

 للسيطرة عليه الكترونيا. 

 .زيادة فعاليات وأنشطة التعبئة امليدانية والثقافية واالجتماعية .ج

ويتأتى ذلك عن طريق ملئ الفراغ الذي خلفه الفضاء االفتراض ي على العالم الواقعي، من خالل  

ر مختلف التظاهرات التي تعمل على تقوية اللحمة الوطنية بين  جدبهم نحو آفاق أخرى للتواصل الفعلي عب

 أفراد الشعب الواحد.
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 الخاتمة. 

باتت التنمية املستدامة من أهم املواضيع الواجب التطرق لها، وإتباع كافة الحقول املعرفية التي 

نا ومستقبلنا  تسمح لنا بوضع هذه األخيرة على السكة الصحيحة ووفق الطرق العلمية حتى نظمن حاضر 

نتعلم من أخطاء املاض ي، فاملعلوم أن كل خطأ نرتكبه اليوم في هذا املجال ستترتب عليه الكثير من   وكذلك

حاصل الصعيد البيئي الذي يعد   وكتحصيلالتبعات على كافة األصعدة سواء االقتصادية أو االجتماعية  

 الهتمام. أكثر املجاالت تضررا كونه املجال الذي يعرف أقل نسبة من ا

فمن بين املقترحات في هذا الصدد، التأكيد على أن التنمية في األول واألخير هي تنمية مجتمعية  

تحتم على كافة أطياف املجتمع وقطاعاته العمل بشكل متناسق واعتماد مبادئ العدالة سواء في اإلنتاج أو  

 األمة.االستهالك وتوزيع الثروة بما يحقق الرفاهية لجميع أفراد  

اليوم نحن في مفترق طرق يحتم علينا املض ي قدما بأي حال من األحوال خصوصا ضمن عالم  

إلينا، فالبد من تحصين األمة بدرع صلب حتى نحمي موارد  الناعمة موجهة  بنادق الحرب  متقلب مازالت 

و الهائل للمكتسبات  البالد وعقول العباد من تبعات الحرب الناعمة التي مازلنا نعاني منها خصوصا مع النم

التكنولوجية ومنصات التواصل االجتماعي التي تمثل قاعدة بيانات كاملة تمنح الغرب كل ميوالتنا وتوجهاتنا  

مخططات   ضمن  ضدنا  باستعمالها  لهم  يسمح  ما  ضعفنا،  نقاط  وحتى  االجتماعية  وطباعنا  الفكرية 

حتى يبقى بتلك العقلية االنهزامية التي حتما  إستراتيجية تمكنهم من خاللها إحباط الروح املعنوية للشعب  

لن تسمح له بالنهوض ال اقتصاديا وال فكريا في تبعية مطلقة تجعل من التنمية املستدامة أمرا مؤجال ألجيال  

قادمة ربما تكون عرضت لطرق وتقنيات أخرى لهذه الحرب الناعمة، فالبد إذا من إحداث القطيعة من  

رجة األولى يقودنا لفهم ما يحاك ضدنا فهما عميقا يجعلنا ننطلق بخطى ثابتة  خالل تبني فكر توعوي بالد

عقيدتنا   و  مجتمعنا  قيم  أساس  كان  أمر  وهو  األصعدة  كافة  على  مستدامة  تنمية  قوامه  مستقبله  إلى 

 اإلسالمية. 
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 المجتمعي     من وال تق ارب الثق اف ات عبر مواقع التواصل االجتماعي  
The Convergence of Cultures Through Social Media and Community 

Security 

 2 هاجر بولصنام ،1فايزة بن نواعي 
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    ملخص:

شـــــــكلت مواقــــــــع التواصــــــــل االجتمــــــــاعي بعــــــــدا جديــــــــدا لإلعــــــــالم واالتصــــــــال ، خاصــــــــة وأنهــــــــا قلبــــــــت مــــــــوازين       

العمليـــــــــة االتصـــــــــالية برمتهـــــــــا فألغـــــــــت النظـــــــــام القـــــــــديم لإلعـــــــــالم واملبنـــــــــي علـــــــــى االحاديـــــــــة وحـــــــــراس البوابـــــــــة ، 

ــــوع  ــــمحت بتنـــــــ ــتقبل، فســـــــ ــ ــــل واملســـــــ ــين املرســـــــ ــ ــادل االدوار بـــــــ ــ ــيح تبـــــــ ــ ــــذي يتـــــــ ــائي الـــــــ ــ ــام الثنـــــــ ــ ــــتبدلته بالنظـــــــ واســـــــ

ــاتنــــــــوع املصــــــــادر، بحكــــــــم الرســــــــائل  ــا للثقافــــــــات نتيجــــــــة للتقــــــــارب الثقــــــــافي الحاصــــــــل عبــــــــر  ممــــــ خلفــــــــت تنوعــــــ

خوارزميـــــــــات هـــــــــذه املواقـــــــــع علـــــــــى غـــــــــرار فايســـــــــبوك وتـــــــــويتر ويوتيـــــــــوب وغيرهـــــــــا ، وهـــــــــذه الثقافـــــــــة التشـــــــــاركية 

     الناتجة عن التشبيك االجتماعي من شأنها ان تحدث أثارا على االمن املجتمعي بمختلف اشكاله .

ــــــة     ــــــذه الدراســـــــ ــــــأتي هـــــــ ــــــه تـــــــ ــــــل  لشـــــــــــــرح فكـــــــــــــرةوعليـــــــ ــــــع التواصـــــــ ــــــر مواقـــــــ ــــــاعي عبـــــــ ــــــافي واالجتمـــــــ ــــــارب الثقـــــــ التقـــــــ

ـــــــالم  ــــــا االعـــــــ ـــــــين تكنولوجيـــــــ ــــــل بـــــــ ــــــدماج الحاصـــــــ ـــــــور واالنـــــــ ــــــاحبة للتطـــــــ ــــــرة مصـــــــ ـــــــة كفكـــــــ ــــــن جهـــــــ ــــــاعي، مـــــــ االجتمـــــــ

ـــــال، ـــــب  االتصـــــــ ـــــن الجانـــــــ ـــــي مـــــــ ـــــن املجتمعـــــــ ـــــى االمـــــــ ـــــره علـــــــ ـــــدماج وأثـــــــ ـــــذا االنـــــــ ـــــاءلة هـــــــ ـــــرى مســـــــ ـــــة أخـــــــ ـــــن جهـــــــ ومـــــــ

 ومحاولة الخروج بتوصيات لتجنب اآلثار السلبية الناتجة عنه.  ي والسياس ي،والثقافاالجتماعي  

Abstract: 

Social networking sites have formed a new dimension for media 

and communication, especially as they have upended the scales 

of the entire communication process and abolished the old 
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system of media, which was based on unilateralism and 

gatekeepers. and replaced it with the binary system that allows 

the exchange of roles between the sender and the receiver, thus 

allowing the diversity of messages due to the diversity of sources, 

Which left a diversity of cultures as a result of the cultural 

rapprochement that occurred through the algorithms of these 

sites such as Facebook, Twitter, YouTube and others, and this 

participatory culture resulting from social networking would 

have effects on societal security in its various forms 

Accordingly, this study comes to explain the idea of cultural and 

social rapprochement through social networking sites, on the one 

hand, as an idea accompanying the development and integration 

taking place between media and communication technology, and 

on the other hand, the accountability of this integration and its 

impact on societal security from the social, cultural and political 

side, and trying to come up with recommendations to avoid the 

negative effects resulting from it. 

  

 مقدمة:

تعـــــــرف الحيـــــــاة البشـــــــرية حراـكــــــا متنوعـــــــا متواصـــــــال، حيـــــــث مـــــــرت بالعديـــــــد مـــــــن التطـــــــورات التـــــــي المســـــــت      

ــا  ــا البنيــــــــة التــــــــي شــــــــكلت املجتمعــــــــات الحاليــــــــة، او مــــــ ــا باعتبارهــــــ ــا تعلــــــــق بكيانهــــــ ــا ، ســــــــواء مــــــ مختلــــــــف جوانبهــــــ

تعلـــــــــق بجوانـــــــــب مختلفـــــــــة تـــــــــدخل ضـــــــــمن مخلفـــــــــات هـــــــــذه املجتمعـــــــــات ، ويعـــــــــد مجـــــــــال االعـــــــــالم واالتصـــــــــال 

هــــــــــذه املخلفــــــــــات ، حيــــــــــث ســــــــــاهم االنســــــــــان فــــــــــي تطــــــــــوير تكنولوجيــــــــــا االعــــــــــالم واالتصــــــــــال بمــــــــــا  واحــــــــــدا مــــــــــن
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ــ ى ومتطلبــــــــــات كـــــــــل عصــــــــــر ، و تعتبــــــــــر االنترنيـــــــــت مــــــــــن اهـــــــــم االختراعــــــــــات التــــــــــي توصـــــــــل اليهــــــــــا العقــــــــــل  يتماشـــــــ

ـــــن  ــــا زاد مـــــــ ــــل مـــــــ ــــة ، ولعـــــــ ـــــات االجتماعيـــــــ ــــال والعالقـــــــ ــــال االتصـــــــ ــــي مجـــــــ ـــــورة فـــــــ ــــن ثـــــــ ــــه مـــــــ ــــا احدثتـــــــ ــــري ، ملـــــــ البشـــــــ

مـــــــن وســـــــائط اتصـــــــالية حديثـــــــة وتحديـــــــدا مواقـــــــع للتواصـــــــل االجتمـــــــاعي و التـــــــي قلبـــــــت  جاذبيتهـــــــا مـــــــا خلفتـــــــه 

 موازين العملية االتصالية برمتها ، حيث لم يعد باإلمكان التمييز بين عناصر العملية االتصالية.

ــــت       ــــاعي جمعـــــــ ــــل االجتمـــــــ ــــع التواصـــــــ ــدا مواقـــــــ ــ ــــت وتحديـــــــ ــا االنترنيـــــــ ــ ــــي خلقتهـــــــ ــدة التـــــــ ــ ــــيغة الجديـــــــ ــذه الصـــــــ ــ هـــــــ

ــا يعــــــــرف باالنــــــــدماج االعالمــــــــي او اشــــــــكال الرســــــــالة  ــي اطــــــــار مــــــ االعالميــــــــة واالتصــــــــالية فــــــــي وســــــــيط واحــــــــد، فــــــ

ــا يعـــــــرف بـــــــاألمن املجتمعـــــــي، وخاصـــــــة وان هـــــــذه  التقـــــــارب االعالمـــــــي الحقـــــــت العديـــــــد مـــــــن املخلفـــــــات علـــــــى مـــــ

ــــزج  ــــاء تمتـــــــ ــــكل فضـــــــ ــــبحت تشـــــــ ــــا اصـــــــ ــــي انهـــــــ ــــا يعنـــــــ ــــة، بمـــــــ ــــة أو الرقابـــــــ ــــواجز الجغرافيـــــــ ــــع للحـــــــ ــــع ال تخضـــــــ املواقـــــــ

الثقافـــــــات، ممـــــــا يســـــــهم فـــــــي نشـــــــوء مـــــــا يعـــــــرف بالثقافـــــــة التشـــــــاركية االلكترونيـــــــة والتـــــــي داخلـــــــه العديـــــــد مـــــــن 

تطفـــــــو فـــــــي املجتمعــــــــات العربيـــــــة ، ويتـــــــأثر بهــــــــا االفـــــــراد خاصـــــــة الفئــــــــات الهشـــــــة فـــــــي املجتمــــــــع  مـــــــن مــــــــراهقين 

 وشباب ونساء ...

   التالية:وعليه سنحاول تبسيط هذه الفكرة خالل العناصر       

 ماج االعالمي .مفهوم التقارب او االند-1

 التقارب واالندماج االجتماعي والثقافي .-2

اقاااااااااااااع التواجااااااااااااال االجتمااااااااااااااعي ع اااااااااااااى ا جتماااااااااااااع  الجزائاااااااااااااري فاااااااااااااي ظااااااااااااال التقاااااااااااااارب -3 مخلفاااااااااااااات مو

 االجتماعي والثقافي.

 مفهوم التقارب او االندماج االعالمي :   -1

ــائل       ــين الوســـــ ــلة بـــــ ــى زوال الحـــــــدود الفاصـــــ ــارب االعالمـــــــي يحيـــــــل الـــــ الحـــــــديث عـــــــن فكـــــــرة االنـــــــدماج او التقـــــ

ــــة  ) ـــة الالتينيـــــــ ـــن الكلمـــــــ ـــتمد مـــــــ ـــطلح مســـــــ ـــله مصـــــــ ـــي اصـــــــ ـــارب فـــــــ ـــة ، والتقـــــــ ـــة املختلفـــــــ (  convergereاالعالميـــــــ

ـــــن  ـــــد مـــــــ ـــــي العديـــــــ ـــــطلح فـــــــ ـــــذا املصـــــــ ـــــتخدام هـــــــ ـــــم اســـــــ ـــــد تـــــــ ـــــا ، وقـــــــ ـــــائل معـــــــ ـــــع الوســـــــ ـــــي  جمـــــــ ـــــي تعنـــــــ ـــــوم   والتـــــــ العلـــــــ

ــة  وغيرهــــــــــا ، حيـــــــــث وظــــــــــف ضـــــــــمن اطــــــــــاره العلمــــــــــي ،  ــا والعلــــــــــوم الطبيعيـــــــ ــيات والفلــــــــــك والجغرافيـــــــ كالرياضـــــــ

كمـــــــــــــا قامـــــــــــــت العلـــــــــــــوم اإلنســـــــــــــانية والعلـــــــــــــوم االجتماعيـــــــــــــة بتحويـــــــــــــل املصـــــــــــــطلح الحتياجاتهـــــــــــــا. ففـــــــــــــي علـــــــــــــم 



 

 

0120  

39 

االجتمــــــــــاع وضــــــــــعت نظريــــــــــة التقــــــــــارب الرمــــــــــزي التــــــــــي تتعلــــــــــق بحــــــــــدوث الــــــــــوعي الجمــــــــــاعي بفضــــــــــل التفســــــــــير 

ترك لألحــــــــداث و التــــــــي تســــــــمح بلقــــــــاء املجموعــــــــة النفســــــــية أو الخطابيــــــــة، و فــــــــي املجــــــــال السياســــــــ ي تــــــــم املشــــــــ 

ــــــــــارب ال  ــــــــــات التقـــــــ ــــــــــوير نظريـــــــ ــــــــــل تطـــــــ ــــــــــة بفضـــــــ ــــــــــتراكية، وخاصـــــــ ــــــــــمالية واالشـــــــ ــــــــــات الرأســـــــ ــــــــــتيعاب املجتمعـــــــ ســـــــ

ــة ، ــو نهـــــــــج البلـــــــــدان مـــــــــن  البيروقراطيـــــــــة والتخطـــــــــيط والرقابـــــــــة اإلداريـــــــ ــارب هـــــــ ــي رأي االقتصـــــــــاديين، التقـــــــ فـــــــ

ــة )الـــــــــدخل للفـــــــــرد(حيـــــــــث اإلنتا ــتراتيجي  جيـــــــ ــارب االســـــــ ــاك الحـــــــــديث عـــــــــن التقـــــــ ــي علـــــــــوم اإلدارة فهنـــــــ ــا فـــــــ ، أمـــــــ

الـــــــــذي يعنـــــــــي أن تصـــــــــبح الشـــــــــركات مماثلـــــــــة لبعضـــــــــها الـــــــــبعض عـــــــــن طريـــــــــق تقليـــــــــد املمارســـــــــة . مـــــــــا يعنـــــــــي ان 

 املصطلح مستخدم في العلوم االخرى .

ا فـــــــي نشـــــــر املصـــــــطلح واملشـــــــاكل ـكــــــان هنـــــــاك اثنـــــــين البـــــــاحثين اإلعالميـــــــين ســـــــاهمو  وفـــــــي الجانـــــــب االعالمـــــــي    

ــا : ) ــارب، وهمـــ ــي  Ithiel de sola pool و Nicholas Negropontiاملرتبطـــــة بقضـــــية التقـــ (،  وفـــ

ـــــن  ـــــد مـــــــ ـــــلحة للعديـــــــ ـــــوعا مصـــــــ ـــــارب موضـــــــ ـــــبح التقـــــــ ـــــرين، أصـــــــ ـــــرن العشـــــــ ـــــن القـــــــ ـــــعينيات مـــــــ ـــــات التســـــــ الثمانينـــــــ

عالميـــــــــة جديـــــــــدة العلمـــــــــاء الـــــــــذين أشـــــــــاروا إلـــــــــى "دمـــــــــج تقنيـــــــــات اإلعـــــــــالم القديمـــــــــة فـــــــــي أشـــــــــكال ومحتويـــــــــات إ

ومحتويــــــــــات )مــــــــــن خــــــــــالل إعــــــــــادة الوســــــــــاطة أو االمتصــــــــــاص( وبحســــــــــب ظهــــــــــور جديــــــــــد )متقاربــــــــــة( تقنيــــــــــات 

ــائط أو محتويــــــــــات كجــــــــــزء مــــــــــن نفــــــــــس العمليـــــــــة  ، الصــــــــــفحات 2016)عبــــــــــد الفتــــــــــاح فاطمــــــــــة الزهــــــــــراء، وســـــــ

18-17) 

ــــه            ــــه : بافلااااااااااكيعرفـــــــ ــــى أنـــــــ ــــة علـــــــ ــــيغة الكترونيـــــــ ــــي ضـــــــ ــــال فـــــــ ــــن االتصـــــــ ــــددة مـــــــ ــــكال متعـــــــ ــــين اشـــــــ ــــع بـــــــ " الجمـــــــ

 (52، صفحة  2019)السعدي مؤيد،   ورقمية تقوم فيها الحواسيب بالدور الرئيس"

ــــاعي         ــــوجي واالجتمـــــــ ــــي والتكنولـــــــ ــــادي والتنظيمـــــــ ــــد االقتصـــــــ ــــي البعـــــــ ــــل فـــــــ ــاد تتمثـــــــ ــ ــــدة ابعـــــــ ــــه عـــــــ ــــارب لـــــــ و التقـــــــ

ــافي. ح ــ ــــول الثقـــــــ ــــث يقـــــــ ــائط   هنااااااااااري يـــــــ ــ ــات وســـــــ ــ ــر منصـــــــ ــ ــــوى عبـــــــ ــــدفق املحتـــــــ ــي تـــــــ ــ ــارب، أعنـــــــ ــ ــــالل التقـــــــ ــــن خـــــــ "مـــــــ

متعــــــــددة، والتعــــــــاون بــــــــين الصــــــــناعات اإلعالميــــــــة املتعــــــــددة، والســــــــلوك املهــــــــاجرة لجمهــــــــور وســــــــائل اإلعــــــــالم 

 , Kenry Jenkins) التــــي ســــتذهب فــــي أي مكــــان تقريبــــا بحثـــــا عــــن أنــــواع تجــــارب الترفيــــه التــــي يريـــــدون"

2006, p. 2) 

 أنواع التقارب :       
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الحـــــــديث عـــــــن التقـــــــارب يمضـــــــ ي بنـــــــا الـــــــى تحديـــــــد انـــــــواع التقـــــــارب الحاصـــــــلة فـــــــي بيئـــــــة املجـــــــال االعالمـــــــي ،       

 وعليه يمكن تحديد االنواع التالية : 

ــــــام ينــــــــــــتج مفهـــــــــــــوم التأ/ التقااااااااااااارب التكنولااااااااااااو ي :       ــــــن نظـــــــ ـــــول مـــــــ ــــــالل التحـــــــ ــــــن خـــــــ ـــــوجي مـــــــ ــــــارب التكنولـــــــ قـــــــ

ــة  ـــ ـــــتوى البنيـــــــ ـــــى مســـــــ ـــــدث علـــــــ ـــــث يحـــــــ ـــــل ، حيـــــــ ــائط بالكامـــــــ ـــ ـــــوى الوســـــــ ـــــة محتـــــــ ـــــات و رقمنـــــــ ــى البيتـــــــ ـــ ـــــذرات الـــــــ الـــــــ

 التحتية والنقل الذي يتوافق مع تقارب االجهزة وتقارب الشبكة :

: يكـــــــــون تقـــــــــارب األجهـــــــــزة مـــــــــن خـــــــــالل  "ســـــــــحب وظـــــــــائف وســـــــــائط متعـــــــــددة داخـــــــــل نفـــــــــس  تقااااااااارب االجهاااااااازة ✓

هـــــــــــــاز"  ممــــــــــــــا يجعلهــــــــــــــا متماثلــــــــــــــة ، واألهــــــــــــــم مــــــــــــــن ذلـــــــــــــك كلــــــــــــــه انــــــــــــــه يتبــــــــــــــع تطــــــــــــــوير اإلنترنــــــــــــــت، األعمــــــــــــــال الج

ــا املعلومـــــــــات، ونمـــــــــو قـــــــــوة الحوســـــــــبة وأســـــــــعارها  اإللكترونيـــــــــة، الوســـــــــائط املتعـــــــــددة وتطبيقـــــــــات تكنولوجيـــــــ

 تنخفض.

ـــــات  تقاااااااااااارب الحلاااااااااااول: ✓ ـــــبكة والعمليـــــــ ـــــى الشـــــــ ـــــول إلـــــــ ـــــراءات الوصـــــــ ـــــد إجـــــــ ـــــي توحيـــــــ ـــــول فـــــــ ـــــارب الحلـــــــ ـــــون تقـــــــ يتكـــــــ

ــاك  ــ ــبكات هنـــــــ ــ ــــزة والشـــــــ ــارب األجهـــــــ ــ ــــة وتقـــــــ ــة الرقمنـــــــ ــ ــع عمليـــــــ ــ ــــب مـــــــ ــى جنـــــــ ــ ــا إلـــــــ ــ ــات جنبـــــــ ــ ــــدمات والتطبيقـــــــ والخـــــــ

ــا يســــــــــمى بخــــــــــدمات الوســــــــــائط املتعــــــــــددة ، يتضــــــــــمن تقــــــــــارب الخدمــــــــــة كــــــــــال التقــــــــــارب  تقــــــــــارب الخدمــــــــــة ومــــــــ

ــي، بمعنـــــــى آخـــــــر، تقـــــــد اإلرســـــــال "الـــــــذي  ــي يعنـــــ ــة باســـــــتخدام أدوات التنفيـــــــذ املختلفـــــــة التـــــ يم خـــــــدمات مماثلـــــ

 تنتمي إلى أقسام اتصال مختلفة

: ال يوجـــــــــد فـــــــــرق بـــــــــين الصـــــــــوت والـــــــــنص والصـــــــــور فـــــــــي الشـــــــــبكات الرقميـــــــــة، حيـــــــــث يـــــــــتم تقااااااااارب الشاااااااابكة ✓

ـــة،  ــــارات التناظريـــــــ ـــن اإلشـــــــ ــــيض مـــــــ ـــى النقـــــــ ــــت، علـــــــ ـــات والبايـــــــ ــــن البتـــــــ ـــل مـــــــ ــــا كأقـــــــ ـــل جميعهـــــــ ــــل نقـــــــ ــــدث تكامـــــــ يحـــــــ

ــبكة ين الشــــــــبكات التــــــــي كانــــــــت متجهــــــــة إلــــــــى اهــــــــداف اخــــــــرى فــــــــي الســــــــابق، للشــــــــبكة واالتصــــــــال بــــــــ  تقــــــــارب الشــــــ

 هو أيضا دمج شبكة الكابل واإلنترنت واإلنترانت والهاتف وشبكة املحمول .

   

 التقارب االقتصادي:    ب/  

ــــــــاالت  تقااااااااااااااارب السااااااااااااااوق والتقااااااااااااااارب التنظيمااااااااااااااي: ✓ ــــــــج االتصـــــــ ــــــــي دمـــــــ ــــــــوق يعنـــــــ ــــــــارب الســـــــ ــــــــطلح التقـــــــ إن مصـــــــ

ــة األولـــــــــى، االتصـــــــــاالت  ــا عمليـــــــــة مـــــــــن خطــــــــوتين. فـــــــــي املرحلــــــ ــا املعلومـــــــــات وأســــــــواق اإلعـــــــــالم. إنهــــــ وتكنولوجيــــــ
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الســـــــلكية والالســـــــلكية ودمجهـــــــا مـــــــع بعضـــــــها الـــــــبعض، وكالهمـــــــا يتخلـــــــل مـــــــع ســـــــوق الوســـــــائط فـــــــي املرحلـــــــة 

 الثانية .

ــــــركات  تقااااااااااااارب الشاااااااااااار ات: ✓ ـــــارب الشـــــــ ــــــون تقـــــــ ــــــوق يكـــــــ ـــــي ســـــــ ــــــركات فـــــــ ـــــاج الشـــــــ ــــــالح وإدمـــــــ ـــــارب املصـــــــ ـــــى تقـــــــ علـــــــ

الوســـــــــائط والكمبيـــــــــوتر واالتصـــــــــاالت والســـــــــلكية والالســـــــــلكية وســـــــــوق الترفيـــــــــه. ضـــــــــمن تقـــــــــارب الشـــــــــركات 

يمكننـــــــــا التمييـــــــــز: التقـــــــــارب فـــــــــي امللكيـــــــــة ،والتقـــــــــارب التنظيمـــــــــي، والنتـــــــــائج مـــــــــن املشـــــــــاريع املشـــــــــتركة وخلـــــــــق 

 االتحادات والتحريك االستراتيجي .

ــــــل  ج/ تقااااااااااااارب ا حتااااااااااااوى :       ــــــارب والتكامـــــــ ــــــات التقـــــــ ــــــن عمليـــــــ ــــــلة مـــــــ ــــــوى كسلســـــــ ــــــارب املحتـــــــ ــــــم تقـــــــ ــــــتم فهـــــــ يـــــــ

ــائها، بــــــدءا مــــــن التخطــــــيط، مــــــن خــــــالل  ــاء العمليــــــة برمتهــــــا إلنشــــ ــي نطــــــاق محتواهــــــا أثنــــ ــاطع الوســــــائط فــــ وتقــــ

 .إنشاء وتزويد، الستخدامها

 محتوى الوسائط ✓

مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر املنـــــــتج )املهنيـــــــة( تقـــــــارب مـــــــن أعلـــــــى إلـــــــى أســـــــفل وعمليـــــــة مدفوعـــــــة الشـــــــركات. إنـــــــه يتطلـــــــب 

ــتوى  ــ ــــى مســـــــ ــة. علـــــــ ــ ــــة وجذابـــــــ ــا فعالـــــــ ــ ــــي تجعلهـــــــ ــات التـــــــ ــ ــتراتيجيات والتكتيكـــــــ ــ ــــن االســـــــ ــــة مـــــــ ــــتخدام مجموعـــــــ اســـــــ

ـــــــالة  ـــــــوى رســـــــ ـــــــوذج ومحتـــــــ ـــــــارب نمـــــــ ـــــــق بتقـــــــ ـــــــوى يتعلـــــــ ـــــــوى املحتـــــــ ـــــــإن محتـــــــ ـــــــة، فـــــــ ـــــــائل ملموســـــــ ـــــــدات الرســـــــ وحـــــــ

ـــــو  ــه هـــــــ ـــ ـــــائط. مثاليتـــــــ ــر الوســـــــ ـــ ــارب العناصـــــــ ـــ ــة لتقـــــــ ـــ ـــــواع نتيجـــــــ ـــــل األنـــــــ ــي تحويـــــــ ـــ ـــــون فـــــــ ـــــابي يتكـــــــ ــارب الخطـــــــ ـــ التقـــــــ

 القديمة في حلول جديدة 

 مستخدمي وسائل اإلعالم ✓

ــز مصــــــــــطلح ثقافــــــــــة   ــي االنعكــــــــــاس النظـــــــــري اقتــــــــــرح جينكينـــــــ ــاد الظــــــــــواهر فـــــــ الحتياجـــــــــات دمــــــــــج كـــــــــل مــــــــــن أبعـــــــ

ــــــــــة وال ــــــــــرات التكنولوجيـــــــ ــــــــــف التغيـــــــ ــــــــــة تصـــــــ ــــــــــارب: كلمـــــــ ــــــــــارب. "التقـــــــ ــــــــــاطة: التقـــــــ ــــــــــارب أو ببســـــــ ــــــــــناعية التقـــــــ صـــــــ

ــة فـــــــي طـــــــرق تـــــــدوين وســـــــائل اإلعـــــــالم داخـــــــل ثقافتنـــــــا ــة واالجتماعيـــــ -Katarzyna kopecka) والثقافيـــــ

piech, 2011) 

إجمـــــــاال هــــــــذا هــــــــو التقــــــــارب االعالمــــــــي أي انــــــــه باإلمكــــــــان الجمــــــــع بــــــــين اكثــــــــر مــــــــن عنصــــــــر فــــــــي شــــــــ يء واحــــــــد      

فســــــــــابقا كانــــــــــت وســــــــــائل االعــــــــــالم منفصــــــــــلة مــــــــــن تلغــــــــــراف ، صــــــــــحف ، تلفزيــــــــــون ... أمــــــــــا حاليــــــــــا يمكنــــــــــك أن 

تنقــــــل بثــــــا مباشــــــرا علــــــى التلفزيــــــون تجــــــده علــــــى الهــــــاتف او علــــــى الحاســــــوب ، وايضــــــا علــــــى اكثــــــر مــــــن موقــــــع 
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ـــــ  ــح مـــ ــا هــــــــو موضــــــ ــد مــــــــن املجــــــــاالت كمــــــ ــارب يشــــــــمل العديــــــ ــع التواصــــــــل االجتمــــــــاعي  ، حيــــــــث ان التقــــــ ن مواقــــــ

اعـــــــاله ، ولعـــــــل الســـــــبب فـــــــي عــــــــدم الحـــــــديث عـــــــن التقـــــــارب االعالمـــــــي ســــــــابقا عائـــــــد الـــــــى ان التكنولوجيـــــــا لــــــــم 

ــى  ــر للتبــــــادل الــــ ــه ، ويحتــــــاج االمــــ ــا علــــــى نفســــ تكــــــن قــــــد نضــــــجت بعــــــد ، حيــــــث انــــــه كــــــل تخصــــــص ـكـــــان منغلقــــ

اقيــــــــات وامضــــــــاء عقــــــــود وغيرهــــــــا مــــــــن املعــــــــامالت التــــــــي كانــــــــت تحتــــــــاج عمــــــــال اكثــــــــر لتحقيــــــــق ذلــــــــك اجــــــــراء اتف

ــــتطاعته ان  ــــان باســـــــ ــــور ـكــــــ ــــن الجمهـــــــ ــــرد مـــــــ ــــيس اي فـــــــ ــــه لـــــــ ــــا انـــــــ ــــة ، كمـــــــ ــــناعات االعالميـــــــ ــــتالف الصـــــــ ــــرا الخـــــــ نظـــــــ

يمتلـــــــــك املعــــــــــدات لــــــــــذلك، لكـــــــــن اليــــــــــوم فــــــــــرض املصـــــــــطلح نفســــــــــه مــــــــــع التطـــــــــورات املتســــــــــارعة لتكنولوجيــــــــــا 

 االعالم واالتصال .

ــارب       ــا فـــــــــي هـــــــــذا املقـــــــــام هـــــــــو تقـــــــــارب املحتـــــــــوى ، ذلـــــــــك التقـــــــــارب الـــــــــذي يبـــــــــدأ مـــــــــن نقطـــــــــة تقـــــــ ــا يهمنـــــــ إن مـــــــ

ــى نقطــــــة تقــــــارب املســــــتخدمين ، وقــــــد عبــــــر  ــائط ، وصــــــوال الــــ ــه تقــــــارب يحــــــدث  هنااااااري جنكيناااااازالوســــ عنــــــه بأنــــ

ــبح كلمــــة التالقــــي فــــي هــــذا حيــــ (Kenry Jenkins , 2006, p. 10) داخــــل ادمغــــة املســــتخدمين ث تصــ

ــا املســــــــتوى الثقــــــــافي واالجتمــــــــاعي،  املجــــــــال تعنــــــــي وصــــــــف التغيــــــــرات التــــــــي تحــــــــدث علــــــــى عــــــــدة مســــــــتويات منهــــــ

فـــــــالفرد ينتمـــــــي لجماعــــــــة مـــــــا، تشــــــــكل برفقـــــــة جماعــــــــات اخـــــــرى  ومنظمــــــــات مختلفـــــــة مــــــــا يعـــــــرف بــــــــاملجتمع ، 

واســــــــع عــــــــن طــــــــرق الحيــــــــاة ومنــــــــه الدولــــــــة ، حيــــــــث تتميــــــــز هــــــــذه الدولــــــــة  بثقافــــــــة محــــــــددة تعبــــــــر علــــــــى نطــــــــاق 

ــا عبــــــر الــــــزمن وتعمــــــل علــــــى املحافظــــــة عليهــــــا ، وبالتــــــالي االفــــــراد يتقاســــــمون تلــــــك الثقافــــــة التــــــي  التــــــي مــــــرت بهــــ

ــأنه ان يزيـــــــد مـــــــن  ــه اليـــــــوم مـــــــن شـــــ ــارب الـــــــذي نتحـــــــدث عنـــــ ــي اطـــــــار جماعـــــــاتهم . والتقـــــ ــر جامعـــــــة لهـــــــم فـــــ تعتبـــــ

 ذلك التماسك داخل املجتمع أو العكس منه تماما.
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ـــــل         ـــــه يتصـــــــ ـــــيولوجي كونـــــــ ـــــر السوســـــــ ـــــي الفكـــــــ ـــــعة فـــــــ ـــــعبية واســـــــ ـــــاعي  بشـــــــ ـــــدماج االجتمـــــــ ـــــرة االنـــــــ ـــــض فكـــــــ تحـــــــ

بصــــــــــفة مباشــــــــــرة مــــــــــع املجتمــــــــــع ، حيــــــــــث يشــــــــــير االنــــــــــدماج مــــــــــن الناحيــــــــــة السوســــــــــيولوجية  الــــــــــى الســــــــــيرورة 

الــــــــى اعضــــــــاء فــــــــي  االثنولوجيــــــــة التــــــــي تمكــــــــن شخصــــــــا او مجموعــــــــة مــــــــن االشــــــــخاص مــــــــن التقــــــــارب والتحــــــــول 

، 2014)بعلبكــــــــي أحمــــــــد وآخــــــــرون،  مجموعــــــــة اكبــــــــر واوســــــــع عبــــــــر تبنــــــــي قــــــــيم نظامهــــــــا االجتمــــــــاعي وقواعــــــــده

ــا  (666صـــــــــفحة  ، مـــــــــا يعنـــــــــي ان االنـــــــــدماج  االجتمـــــــــاعي هـــــــــو الســـــــــعي للتكيـــــــــف مـــــــــع البيئـــــــــة التـــــــــي يوضـــــــــع فيهـــــــ

ــــبة  ــــا بالنســـــــ ــــزه ،امـــــــ ــــر وتميـــــــ ــــرام اآلخـــــــ ــــالل احتـــــــ ـــن خـــــــ ــــع مـــــــ ــــة للمجتمـــــــ ــــه االندماجيـــــــ ــــع  قدرتـــــــ ــــة مـــــــ ـــرد طواعيـــــــ الفـــــــ

ــا ،  لالنـــــــدماج الثقـــــــافي فهـــــــو االخـــــــر يصـــــــب فـــــــي نفـــــــس املعنـــــــى اي قبـــــــول الفـــــــرد لثقافـــــــة االخـــــــر والتعـــــــايش معهـــــ
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ــا الفـــــــرد ،  ولعـــــــل الجلـــــــي ــي اليهـــــ ــة التـــــــي ينتمـــــ ــة غيـــــــر البيئـــــ ــال الـــــــى بيئـــــ ــع الهجـــــــرة او االنتقـــــ ان الفكـــــــرة تـــــــرتبط مـــــ

 خاصة مع جمهور الهجرة غير الشرعية الذي يجد نفسه تائها من دون حدوث ذلك االندماج .

ــــروابط     ــــد الـــــــ ــــاواة لتوطيـــــــ ــــدم املســـــــ ــى قـــــــ ــ ــــرص علـــــــ ــق الفـــــــ ــ ــــة خلـــــــ ــــذلك عمليـــــــ ــي كـــــــ ــ ــــاعي يعنـــــــ ــــدماج االجتمـــــــ واالنـــــــ

ــــة  ــا ( االجتماعيـــــــ ــ ــا، وثقافيـــــــ ــ ــاديا ، اجتماعيـــــــ ــ ــيا ، اقتصـــــــ ــ ــاعي )سياســـــــ ــ ــــاط االجتمـــــــ ــه النشـــــــ ــ ــــي اوجـــــــ ــاركة فـــــــ ــ باملشـــــــ

واملؤسســـــــات العامـــــــة ، فهـــــــو عمليـــــــة تمكـــــــن االفـــــــراد مـــــــن االنصـــــــهار فـــــــي مجتمعـــــــاتهم ، افقيـــــــا بتمثـــــــل قيمهــــــــا 

ــة  ــ ــة الدولـــــــ ــ ــابهم ملؤسســـــــ ــ ــزز انتســـــــ ــ ــــية تعـــــــ ــة سياســـــــ ــ ــــاب هويـــــــ ــا بإكتســـــــ ــ ــــها، وعموديـــــــ ــاط عيشـــــــ ــ ــا، وانمـــــــ ــ ، عاداتهـــــــ

 (33، صفحة 2017)فوشان عبد القادر والعالوي أحمد، لها   وتوطد والئهم

والواضــــــــــح ان االنــــــــــدماج بشــــــــــقيه االجتمــــــــــاعي والثقــــــــــافي يعمــــــــــل علــــــــــى خلــــــــــق املعــــــــــايير والســــــــــلوك واالتجــــــــــاه     

ــــهل  ــــع ويســـــــ ــــك املجتمـــــــ ــــذلك تماســـــــ ــــق بـــــــ ــــع ، ليحقـــــــ ــــي املجتمـــــــ ــــالته فـــــــ ــــن اداء رســـــــ ــــه مـــــــ ــــرد لتمكينـــــــ ــــب للفـــــــ املناســـــــ

 عملية االتصال داخله مما يسهم في الحفاظ على وحدة الدولة وأمنها املجتمعي الشامل .

ــة  ملرتاديهــــــــــــا،      ـــ ــاتها االلكترونيــــــــــــة املختلفـــــــ ـــ ــه االنترنيــــــــــــت بمنصـــــــ ـــ ــو مــــــــــــا تقدمـــــــ ـــ ــاه اليــــــــــــوم ،هـــــــ ـــ ـــــت لالنتبـــــــ وامللفـــــــ

ــد مـــــــــن مســـــــــتخدميها داخـــــــــل  ــد يـــــــــوم ، حيـــــــــث يجـــــــــد العديـــــــ ــا بعـــــــ واملســـــــــتخدمين الـــــــــذين يتزايـــــــــد عـــــــــددهم يومـــــــ

ــاعي اصـــــــــبحت  القطـــــــــر ــع التواصـــــــــل االجتمـــــــ ــار أن مواقـــــــ ــام تحـــــــــديات حاســـــــــمة ، باعتبـــــــ ــهم امـــــــ العربـــــــــي انفســـــــ

ـــــي  ـــــاليب التـــــــ ـــــن االســـــــ ـــــد مـــــــ ـــــالل العديـــــــ ـــــن خـــــــ ـــــتخدم ، مـــــــ ـــــى املســـــــ ـــــافي علـــــــ ـــــاعي والثقـــــــ ـــــدماج االجتمـــــــ ـــــرض االنـــــــ تفـــــــ

ــا يعـــــــرف  ــا تقتـــــــرب مـــــــن مـــــ ــز بعـــــــدد مـــــــن الصـــــــفات التـــــــي تجعلهـــــ ــا تتميـــــ ــا تلـــــــك املنصـــــــات ، تحديـــــــدا وانهـــــ تنتهجهـــــ

 ية  . باملخذرات الرقم

ــع           ــة ، مــــــ ــة الثانيــــــ ــع مطلــــــــع االلفيــــــ ــاعد مــــــ ــي يتصــــــ ــارب او االنــــــــدماج االعالمــــــ ــام بمفهــــــــوم التقــــــ بــــــــدأ االهتمــــــ

، أبـــــــرز  2004فـــــــي محاوالتـــــــه بمجـــــــال االنـــــــدماج االعالمـــــــي حيـــــــث قـــــــدم طرحـــــــا عـــــــام   هناااااااري جنكينااااااز الباحـــــــث

خاللـــــــــــــه أن االنــــــــــــــدماج االعالمــــــــــــــي عمليــــــــــــــة تتبــــــــــــــدل فيهــــــــــــــا التكنولوجيــــــــــــــات والصــــــــــــــناعات واالنمــــــــــــــاط وحتــــــــــــــى 

ـــي  ـــول فــــــــــي العالقــــــــــة  بــــــــــين منتجـــــــ ـــعة قضــــــــــايا رئيســــــــــية كمواضــــــــــيع للتحـــــــ الجمــــــــــاهير الحــــــــــاليون ، محــــــــــددا تســـــــ

ــة ق ــاد ومســـــــــــــتهلكي االعـــــــــــــالم : مراجعـــــــــــ ــــ ــــــميم االقتصـــــــ ــائط ، تصـــــــ ــــ ــــــوى الوســـــــ ــيم محتـــــــ ــــ ــــــور ،تنظـــــــ ــــــاس الجمهـــــــ يـــــــ

ــــف  ــــالم ، تعريـــــــ ــائل االعـــــــ ــ ــــات وســـــــ ــي جماليـــــــ ــ ــر فـــــــ ــ ــــادة التفكيـــــــ ــــالم ، اعـــــــ ــائل االعـــــــ ــ ــــة وســـــــ ــد ملكيـــــــ ــ ــي ، تقييـــــــ ــ الرقمـــــــ

حقـــــــــوق امللكيـــــــــة الفكريـــــــــة ،  إعـــــــــادة التفـــــــــاوض علـــــــــى العالقـــــــــات بـــــــــين املنتجـــــــــين واملســـــــــتهلكين ،إعـــــــــادة رســـــــــم 

  (Henry Jenkins, 2004) نين.إعادة إشراك املواط   خريطة للعوملة ،
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 Convergence Culture. Where old and newاملوســـــوم بـــــــ " هنااااري جنكيناااازمـــــع كتـــــاب      

media collide  " والــــــــــذي اعتبــــــــــر مــــــــــن خاللــــــــــه ان االنــــــــــدماج االعالمــــــــــي عمليــــــــــة مســــــــــتمرة تحــــــــــدث فــــــــــي

ــا ، ألنــــــــه قطاعــــــــات متعــــــــددة لتقنيــــــــات وصــــــــناعات ومحتــــــــوى  جمــــــــاهير االعــــــــالم باعتبــــــــاره لــــــــيس وضــــــــعا نهائيــــــ

ــــــة  ــــــدة خالقـــــــ ــــــواع جديـــــــ ـــــذا أنـــــــ ــــــا ، وكـــــــ ــــــدة لنقلهـــــــ ــــــى جديـــــــ ـــــات ، وبنـــــــ ــــــدة إلدارة املعلومـــــــ ــــــارات جديـــــــ ـــــيطور مهـــــــ ســـــــ

ــائل ال تمـــــــــوت ابـــــــــدا ــئة،  وبالتـــــــــالي الوســـــــ ــى الناشـــــــ ــة الزهـــــــــراء،  تســـــــــتغل امكانيـــــــــات البنـــــــ ــاح فاطمـــــــ )عبـــــــــد الفتـــــــ

 (21صفحة  ، 2016

بوقــــــت قصــــــير مــــــن نشــــــر كتابــــــه بــــــأن التقــــــارب يحــــــدث فــــــي نفــــــس الجهــــــاز ... فــــــي  هناااااري جنكيااااازوقــــــد عــــــرف       

 نفـــــــــس االمتيـــــــــاز ... داخـــــــــل نفـــــــــس الشـــــــــركة .... داخـــــــــل دمـــــــــاغ املســـــــــتخدمين .... داخـــــــــل مجتمعـــــــــات امل جبـــــــــين

(Kenry Jenkins , 2006, p. 10) حــــدث علــــى وبهــــذا يكــــون التقــــارب كلمــــة لوصــــف التغيــــرات التــــي ت

 عدة مستويات تكنولوجية وصناعية وثقافية واجتماعية .

ــــــور      ــــــب منظـــــــ ــــــدرج حســـــــ ــــــافي ينـــــــ ــاعي والثقـــــــ ــــ ــــــارب االجتمـــــــ ــــــن التقـــــــ ــــــديث اذا عـــــــ ضـــــــــــــمن   هنااااااااااااري جنكياااااااااااازالحـــــــ

التقــــــــارب االعالمــــــــي الــــــــذي يســــــــمح للفــــــــرد بــــــــالتحكم التفــــــــاعلي فــــــــي املحتويــــــــات التــــــــي ينتجهــــــــا هــــــــو وغيــــــــره مــــــــن 

ــــــــن ال ــــــــد مـــــــ ــــــــر العديـــــــ ــــــــك عبـــــــ ــــــــترك ، املســـــــــــــــتخدمين ، وذلـــــــ ــــــــداع املشـــــــ ــــــــداع ، واالبـــــــ ــــــــل واالبـــــــ ــارات كالتحميـــــــ ــــــ خيـــــــ

ــه   (Makriyanni E & De Liddo A, may 2010)واملشـــاركة  فكـــل فـــرد داخـــل هـــذه املنصـــات بإمكانـ

ــا انـــــــه يمكـــــــن  ــا ، كمـــــ ــبح اعالميـــــ ــا انـــــــه يـــــــذيع خبـــــــرا فيصـــــ ــا ، كمـــــ ــبح منتجـــــ ــا ينتجـــــــه ليصـــــ أن يقـــــــوم بمشـــــــاركة مـــــ

ــاركة و  ــ ــــه املشـــــــ ــاور واللـــــــ ــ ــــاشالتحـــــــ ــارب او  نقـــــــ ــ ــــرف بالتقـــــــ ــا يعـــــــ ــ ــق مـــــــ ــ ــا يخلـــــــ ــ ــذا مـــــــ ــ ــة . وهـــــــ ــ ــاالت املتنوعـــــــ ــ ــي املجـــــــ ــ فـــــــ

 االندماج االجتماعي والثقافي والذي من شأنه ان يحدث مخلفات على املجتمع .

اقاااااااع التواجااااااال االجتمااااااااعي ع اااااااى ا جتماااااااع  الجزائاااااااري -3 فاااااااي ظااااااال التقاااااااارب االجتمااااااااعي  مخلفاااااااات مو

 والثقافي

الشـــــــــهية املفتوحـــــــــة للجزائـــــــــريين علـــــــــى اســـــــــتخدام مواقـــــــــع التواصـــــــــل االجتمـــــــــاعي وعلـــــــــى راســـــــــهم موقـــــــــع     

ــرا يوتيااااااااوب ، و فايساااااااابوك ــد مــــــــن املخلفـــــــــات   النسااااااااتقرام و ا تااااااااويتر، واخيــــــ ــي احــــــــداث العديــــــ ســـــــــاهمت فــــــ

ان املجتمـــــــــع الجزائـــــــــري يتمتـــــــــع  منهـــــــــا مـــــــــا يخدمـــــــــه ، ومنهـــــــــا مـــــــــاهي غيـــــــــر مقبولـــــــــة فـــــــــي مجتمعنـــــــــا ، خاصـــــــــة و 

ــا  ــ ــا بمـــــــ ــ ــنا ومجتمعنـــــــ ــ ــا ومدارســـــــ ــ ــــة بيوتنـــــــ ــــلوكات الغريبـــــــ ــــزت الســـــــ ــــث غـــــــ ــــة ، حيـــــــ ــــالمية محافظـــــــ ــــة اســـــــ بثقافـــــــ

ــي  تحملـــــــه الكلمـــــــة مـــــــن معنـــــــى ، فقـــــــد اصـــــــبحت هـــــــذه املواقـــــــع تعنـــــــى بعمليـــــــة التنشـــــــئة االجتماعيـــــــة ، والتـــــ
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ــي ــئة الجيــــــــــدة تعنـــــــ ــع علــــــــــى االطـــــــــالق ، فالتنشـــــــ ــي املجتمـــــــ ــر مـــــــــن اهـــــــــم العمليــــــــــات فـــــــ ــا ســــــــــليما  تعتبـــــــ مجتمعـــــــ

 .ومتماسكا أكثر 

ــا ، واملجتمــــــــع       فكــــــــل شــــــــخص منــــــــا يتمتــــــــع برصــــــــيد ثقــــــــافي اكتســــــــبه مــــــــن البيئــــــــة االصــــــــلية التــــــــي ينتمــــــــي اليهــــــ

ــة  ــــ ــــــالم واالمازيغيـــــــ ــــــة واالســـــــ ــــــى العروبـــــــ ــــــة علـــــــ ــــــدة مبنيـــــــ ــة فريـــــــ ــــ ــــــه ثقافـــــــ ــــــات لـــــــ ــــــن املجتمعـــــــ ــــــره مـــــــ ــــــري كغيـــــــ الجزائـــــــ

ـــــري  ـــــرد الجزائـــــــ ـــــا ان الفـــــــ ـــــع ، وبمـــــــ ـــــك املجتمـــــــ ـــــى تماســـــــ ـــــل علـــــــ ـــــكيلة تعمـــــــ ـــــع كتشـــــــ ـــــم ملواقـــــــ ـــــتهلك نهـــــــ ـــــبح مســـــــ اصـــــــ

ــع بــــــــــ ــاعي حيــــــــث قــــــــدر عــــــــدد الجزائـــــــــريين املســــــــتخدمين النشــــــــطين لهــــــــذه املواقــــــ مليـــــــــون  25التواصــــــــل االجتمــــــ

فمــــــــــن (datareportal, 2021) 2021مليـــــــــون جزائـــــــــري خــــــــــالل جـــــــــوان  44.23جزائـــــــــري مـــــــــن أصــــــــــل 

ــــــذه  ــــــل هـــــــ ــ ي لعمـــــــ ــــ ــــــتحكم االساســـــــ ــو املـــــــ ــــ ــــــوى هـــــــ ــــــع الن املحتـــــــ ــــــذه املواقـــــــ ــات هـــــــ ــــ ــــــرض ملحتويـــــــ ــــــي ان يتعـــــــ الطبيعـــــــ

 الشبكات ، وقد تم تصنيف املستخدمين لهذه املواقع الى ثالثة مستويات : 

ــة ، حيـــــــــث يـــــــــرى  املااااااااؤثرين : ــي البقيـــــــ ــر تـــــــــاثير فـــــــ ــا أكثـــــــ ــا مـــــــــن الفئـــــــــات االخـــــــــرى لكنهـــــــ ــر أقـــــــــل حجمـــــــ حيـــــــــث تعتبـــــــ

ــــبوك  ــــس الفايســـــــ ــالم أن  كربياااااااااارجمااااااااااارك زو مؤســـــــ ــ ــالته للعـــــــ ــ ــــالل رســـــــ ــــن خـــــــ ــــرك  100مـــــــ ــــط ومحـــــــ ــــون ناشـــــــ مليـــــــ

يوجـــــــه ســـــــائر املجموعـــــــات علـــــــى الشـــــــبكة ، حيـــــــث يبقـــــــى البقيـــــــة متتبعـــــــين ، وقـــــــد تـــــــم تقســـــــيم املتتبعـــــــين الـــــــى 

 فئتين:

ــي  الفئااااااااة وات املسااااااااتوى الثقااااااااافي االقاااااااال : ــى املــــــــؤثرين فــــــ ــا مــــــــن املــــــــؤثرين ، ويعتمــــــــدون علــــــ وهــــــــم اكثــــــــر حجمــــــ

 وقت عينه يندمجون مع اصحاب الفئة االخرى .التزود الثقافي ، وفي ال

ــير وفـــــــــق رياحـــــــــه ،  الفئااااااااة وات املسااااااااتوى املعاااااااادوم : ــبكات االجتماعيـــــــــة وتســــــ والتـــــــــي تــــــــنغمس فـــــــــي عـــــــــالم الشــــــ

ــأثر بمـــــــــا يطرحـــــــــه االخــــــــرون ، وهـــــــــم اكثـــــــــر تضــــــــررا مـــــــــن الفئـــــــــة االخــــــــرى  ــى انهـــــــــا اكثـــــــــر تــــــ )مركـــــــــز املعـــــــــارف  بمعنــــــ

ــا تعلــــــــــق االمــــــــــر بفكــــــــــرة االنــــــــــدماج االجتمــــــــــاعي  .،(55، صــــــــــفحة 2020يــــــــــة، للدراســــــــــات الثقاف خاصــــــــــة أذا مــــــــ

 والثقافي .

أن ترتيــــــــــب اســــــــــتخدام مواقــــــــــع التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي  statcounterوقــــــــــد قــــــــــدم التقريــــــــــر الصــــــــــادر عــــــــــن      

ــهر أكتـــــــوبر  ــي نهايـــــــة شـــــ ــر فـــــ ــي الجزائـــــ ــالي :  2021فـــــ ــبة  الفايسااااااابوككالتـــــ ــا  % 69.02بنســـــ فيليـــــــه  اليوتياااااااوبأمـــــ

ـــــــــــــدر  ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــل وتقـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــبة أقـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــد  %20.55بنســـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــا حصـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــارب  التاااااااااااااااااااااااااااااااااويتر، فيمـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــا يقـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ   % 05.81مـــــــ

(https://gs.statcounter.com, 2021) ـــــوقعي ـــــى مـــــــ ـــــة علـــــــ ـــــع خاصـــــــ ـــــتخدام املرتفـــــــ ـــــظ االســـــــ ـــــث نلحـــــــ حيـــــــ
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ــــاض  ــــتخدامهم وانخفـــــــ ــــهولة اســـــــ ــــة لســـــــ ــــر نتيجـــــــ ــــي الجزائـــــــ ــــدان فـــــــ ــــران رائـــــــ ــــذان يعتبـــــــ ــــوب اللـــــــ ــــبوك ويوتيـــــــ فايســـــــ

تكلفـــــــتهم ، كمــــــــا ان املالحـــــــظ ان النســــــــبة االكثــــــــر اســـــــتهالكا تتمثــــــــل فــــــــي فئـــــــة الــــــــذكور  حيــــــــث أنـــــــه  مــــــــا يقــــــــارب 

هــــــم مــــــن الـــــــذكور ، أمــــــا البقيــــــة مـــــــن االنــــــاث بحكــــــم ان هــــــذه الشـــــــريحة ال تــــــزال تعــــــيش نوعـــــــا % 61.4نســــــبة 

 من املراقبة والتقييد، والواضح أن اكثر فئة مستهلكة لهذه املواقع هم الشباب بالدرجة االولى .

ــع التواصـــــــــل     ــه مواقــــــ ــافي الـــــــــذي تحدثــــــ ــاعي والثقــــــ ــارب واالنـــــــــدماج االجتمــــــ ــه الحــــــــديث عـــــــــن فكــــــــرة التقــــــ وعليــــــ

ــاركية لـــــــــــــدى  ــة التشـــــــــــ ــا يعـــــــــــــرف بالثقافـــــــــــ ــتج مـــــــــــ ــأنها ان تنـــــــــــ ــامين مـــــــــــــن شـــــــــــ ــة لعرضـــــــــــــه ملضـــــــــــ االجتمـــــــــــــاعي نتيجـــــــــــ

 سابقا ، من شأنه ان يطرح جانبين :  جنكيز هنري املستخدمين كما وصف  

ــــف الجانااااااااااب املشاااااااااارق  ــــف بمختلـــــــ ــيانتها والتعريـــــــ ــ ــــة ، وصـــــــ ــات االجتماعيـــــــ ــ ــاء العالقـــــــ ــ ــى بنـــــــ ــ ــــل علـــــــ ــــذي يعمـــــــ : الـــــــ

ـــــــــي الدو  ــــــــائدة فـــــــ ــــــــد الســـــــ ــــــــادات والتقاليـــــــ ـــــــــروابط  العـــــــ ــــــــتن الـــــــ ــــــــا ، فيمـــــــ ـــــــــاع اقطارهـــــــ ــــــــى اتســـــــ ــــــــة علـــــــ ــــــــة الجزائريـــــــ لـــــــ

ــة ، ويأســـــــــس لثقافـــــــــة التعـــــــــاون والتســـــــــامح واالنفتـــــــــاح علـــــــــى مختلـــــــــف الثقافـــــــــات التـــــــــي توجـــــــــد فـــــــــي  االجتماعيــــــ

ــا  ــ ــــق مـــــــ ــــم خلـــــــ ــــه تـــــــ ــا ، ومنـــــــ ــ ــــدا اجتماعيـــــــ ــــمى تعاضـــــــ ــا يســـــــ ــ ــا ملـــــــ ــ ــاتي منتجـــــــ ــ ــــادل املعلومـــــــ ــــبح التبـــــــ ــــر، فيصـــــــ الجزائـــــــ

يعتبـــــــره " مشـــــــروع لـــــــذكاء متنـــــــوع ومـــــــوزع علـــــــى نطاقـــــــات  الـــــــذكاء الجمـــــــاعي والـــــــذي  بياااااااار ليفااااااييصـــــــطلح عليـــــــه 

عــــــــــدة ، يعمــــــــــل دون توقــــــــــف علــــــــــى التقيــــــــــيم والتعــــــــــاون وهــــــــــو يقــــــــــوم علــــــــــى التعاضــــــــــد فــــــــــي الــــــــــزمن الــــــــــواقعي ، 

ــة للمعـــارف ــى حـــد التعبئـــة الفعليـ ، وبالتـــالي (pierre lévy, octobre 1996, p. 35) والـــذي قـــد يصـــل الـ

فهـــــــذا الـــــــذكاء يـــــــرتبط بقـــــــدرة الفـــــــرد علـــــــى التفكيـــــــر االجتمـــــــاعي وعالقتـــــــه بـــــــاملجتمع ، بمعنـــــــى ان االفـــــــراد عبـــــــر 

املنصـــــــــات االجتماعيـــــــــة يتفـــــــــاعلون مـــــــــع بعضـــــــــهم الـــــــــبعض مـــــــــن خـــــــــالل املحتـــــــــوى املقـــــــــدم ، والـــــــــذي ســـــــــيفرز 

مــــــــن افضــــــــل  ممارســــــــات الكترونيــــــــة مــــــــن شــــــــأنها ان تقــــــــدم معــــــــارف قــــــــد تكــــــــون غيــــــــر متوقعــــــــة احيانــــــــا، وربمــــــــا

اثنــــــــاء انــــــــدالع الحرائــــــــق التــــــــي مســــــــت مختلــــــــف  2021االمثلـــــــة التــــــــي تؤكــــــــد علــــــــى ذلــــــــك مــــــــا حــــــــدث فـــــــي صــــــــيف 

ــــع  ــــأقلم مـــــــ ــــي التـــــــ ــــاهم فـــــــ ــــر ســـــــ ــــع النظيـــــــ ــــدماجا منقطـــــــ ــــري انـــــــ ــــع الجزائـــــــ ــــهد املجتمـــــــ ــــث شـــــــ ــــوطن ، حيـــــــ ــــار الـــــــ اقطـــــــ

الوضــــــــع الــــــــذي كانــــــــت تمــــــــر بــــــــه الــــــــبالد ، فتشــــــــكلت مجتمعــــــــات مدنيــــــــة افتراضــــــــية عبــــــــرت الواليــــــــات وعــــــــززت 

ــو مـــــــــا حقـــــــــق نتـــــــــائج رمزيـــــــــة) الـــــــــدعم االجتمـــــــــاعي( مــــــــن را س املـــــــــال االجتمـــــــــاعي للـــــــــوطن فـــــــــي هـــــــــذه الفتـــــــــرة ، وهــــــ

ـــــك  ـــــاد تلـــــــ ـــــي اخمـــــــ ـــــاهمة فـــــــ ـــــررين واملســـــــ ــــل للمتضـــــــ ـــــت تصـــــــ ـــــي كانـــــــ ـــــاعدات التـــــــ ـــــة ) املســـــــ ـــــة حقيقيـــــــ ــــرى ماديـــــــ وأخـــــــ

ــــارب  ــــات تقـــــــ ــــا منصـــــــ ــــاعي باعتبارهـــــــ ــــل االجتمـــــــ ــــع التواصـــــــ ــــا مواقـــــــ ــــي خلفتهـــــــ ــــة التـــــــ ــــة املهمـــــــ ــــق ...(.والنتيجـــــــ الحرائـــــــ

ــر . فـــــــال اجتمـــــــاعي وث ــح التعبيـــــ ــة ان صـــــ ــكلة داخليـــــ ــي لطاملـــــــا شـــــــكلت مشـــــ ــة التـــــ ــاوز فكـــــــرة العرقيـــــ ــي تجـــــ ــافي هـــــ قـــــ
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اخـــــــــتالف بـــــــــين اثنـــــــــين ان التعـــــــــاون والتضـــــــــامن فـــــــــي تلـــــــــك الفتـــــــــرة ـكــــــــان خليطـــــــــا مـــــــــن كـــــــــل تلـــــــــك االعـــــــــراق التـــــــــي 

 تشكل الجزائر كبلد موحد بثقافته ، واالمثلة عديدة في هذا املجال .

ــذا املقــــــام أن التقــــــارب االجتمــــــاعي والثقــــــافي الــــــذي تخلقــــــه منــــــه ،حيــــــث نــــــرى مــــــن خــــــ  الجانااااااب املظلاااااام الل هــــ

مواقــــــــــع التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي يحــــــــــدث مــــــــــن جانــــــــــب آخــــــــــر مخلفــــــــــات ســــــــــلبية مــــــــــن شــــــــــأنها ان تضــــــــــرب تلــــــــــك 

ـــــررا ال  ــــا متحـــــــ ـــــرف انفتاحـــــــ ــــاعي تعـــــــ ــــل االجتمـــــــ ـــــع التواصـــــــ ــــة ، فمواقـــــــ ـــــة االجتماعيـــــــ ــــة واللحمـــــــ ــــدة الوطنيـــــــ الوحـــــــ

ــد مـــــــــ  ــه تهيكـــــــــل العديـــــــ ــي الوقـــــــــت نفســـــــ ــا رقيـــــــــب عليـــــــــه ، وفـــــــ ــة باعتبـــــــــار أنهـــــــ ن املجتمعـــــــــات االفتراضـــــــــية العامليـــــــ

تتجــــــــاوز الجغرافيــــــــا الواقعيــــــــة ، و ألجــــــــل ذلــــــــك فمــــــــن املنطقــــــــي ان يصــــــــبح الفــــــــرد الجزائــــــــري املســــــــتخدم لهــــــــا 

ــا  ــ ــــدمجت داخلهـــــــ ــة انـــــــ ــ ــاركية عامليـــــــ ــ ــة تشـــــــ ــ ــتهلكا لثقافـــــــ ــ ــاألحرى مســـــــ ــ ــــرى ، او بـــــــ ــــعوب اخـــــــ ــة شـــــــ ــ ــتهلكا لثقافـــــــ ــ مســـــــ

ــــــارك اآل  ــــــتم تشـــــــ ــــــث يـــــــ ــــــوب ، حيـــــــ ــــــدب وصـــــــ ــــــل حـــــــ ــــــن كـــــــ ــــــار مـــــــ ــــــور االفكـــــــ ــــــديوهات والصـــــــ ــــــات والفيـــــــ راء واملعلومـــــــ

ويتشــــــــاركون كــــــــذلك اســــــــاليب الحيــــــــاة وتجاربهــــــــا املعاشــــــــة فــــــــي صــــــــورة مهجنــــــــة ، ممــــــــا يضــــــــع الفــــــــرد الجزائــــــــري 

)خاصــــــــــة الفئــــــــــات الهشــــــــــة والتــــــــــي تتمثــــــــــل فــــــــــي املــــــــــراهقين والشــــــــــباب والنســــــــــاء وقــــــــــد يــــــــــتم اضــــــــــافة  شــــــــــريحة 

يــــــــــة االمــــــــــن املجتمعــــــــــي للــــــــــوطن ، االطفال(امــــــــــام حربــــــــــا ضــــــــــروس للمحافظــــــــــة علــــــــــى الثقافــــــــــة الوطنيــــــــــة وحما

فقــــــــــد تــــــــــم االثبــــــــــات فــــــــــي العديــــــــــد مــــــــــن دراســــــــــات مؤسســــــــــة الفكــــــــــر العربــــــــــي مــــــــــن خــــــــــالل تقاريرهــــــــــا الثقافيــــــــــة 

ــة العامليـــــــة ــر الثقافـــــ ــي بحـــــ ــة املحليـــــــة فـــــ ــان الثقافـــــ ــى ذوبـــــ ــة،  الســـــــنوية علـــــ ــات الثقافيـــــ ــارف للدراســـــ ــز املعـــــ )مركـــــ

2020) 

ــأنها ان تفجـــــــر االمـــــــن املجتمعـــــــي فـــــــي         ــة مـــــــن شـــــ ــي طياتهـــــــا افكـــــــارا ملغمـــــ ــة العامليـــــــة فـــــ و تحمـــــــل هـــــــذه الثقافـــــ

ــئة  ــد مـــــــــن مؤسســـــــــات التنشـــــــ ــاعي اصـــــــــبحت اليـــــــــوم تعـــــــ أي لحظـــــــــة ، وتحديـــــــــدا ان مواقـــــــــع التواصـــــــــل االجتمـــــــ

اقـــــــــع االجتماعيـــــــــة ، والتـــــــــي لـــــــــم تصـــــــــمد املؤسســـــــــات التقليديـــــــــة امامهـــــــــا، ومـــــــــع االســـــــــتهالك املفـــــــــرط لهـــــــــذه املو 

ــة فــــــــــي التربيــــــــــة منطقــــــــــي ان  ــام تراجــــــــــع دور االســــــــــرة ومكانتهــــــــــا الخاصـــــــ مـــــــــن طــــــــــرف االطفــــــــــال واملــــــــــراهقين ،وأمـــــــ

ـــع  ـــدا مـــــــ ـــالمي ، وتحديـــــــ ـــي االســـــــ ـــه العربـــــــ ـــى مجتمعـــــــ ـــة علـــــــ ـــارا دخيلـــــــ ـــل افكـــــــ ـــي يحمـــــــ ـــل رقمـــــــ ـــة جيـــــــ تكــــــــــون النتيجـــــــ

 ال جز الذي نال من القائمين على حماية هذا النشء .

ــــع     ــــرط ملواقـــــــ ــــتخدام املفـــــــ ــــرح االســـــــ ــا ويطـــــــ ــ ــر كمـــــــ ــ ــــي تعتبـــــــ ــايا التـــــــ ــ ــــن القضـــــــ ــد مـــــــ ــ ــــاعي العديـــــــ ــــل االجتمـــــــ التواصـــــــ

ــا الجيـــــــل الجديـــــــد  ــاني منهـــــ ــبح يعـــــ ــد مـــــــن املشـــــــاكل الصـــــــحية اصـــــ ــي ، فالعديـــــ تهديـــــــدا صـــــــريحا لألمـــــــن املجتمعـــــ

، ونحــــــــن هنــــــــا ال نركــــــــز علــــــــى الصــــــــحة الجســــــــدية ألنهــــــــا تعــــــــد تبعــــــــة لكثــــــــرة االســــــــتخدام، بــــــــل    االضــــــــرار التــــــــي 
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ــي ال ــة فـــــ ــية واالجتماعيـــــ ــه ، حيـــــــث تؤكـــــــد تصـــــــيب الصـــــــحة النفســـــ  ناااااااوال واالزهااااااار العق اااااااي بر ااااااااتوقـــــــت نفســـــ

علـــــــــى ان املســـــــــتخدمين ملواقـــــــــع التواصـــــــــل االجتمـــــــــاعي  يقضـــــــــون وقتـــــــــا طـــــــــويال فـــــــــي تصـــــــــفحهم للفايســـــــــبوك ، 

وهــــــو االمـــــــر الـــــــذي خلـــــــف العديـــــــد مــــــن املشـــــــاكل االســـــــرية نتيجـــــــة االرتبـــــــاط الزائــــــد بهـــــــذا املوقـــــــع، وقـــــــد قلـــــــت 

ـــــتج كــــــــــــ  ــا انـــــــ ـــ ـــــية ، ممـــــــ ـــــاراتهم الشخصـــــــ ـــــاطاتهم وزيـــــــ ـــــدقاء نشـــــــ ـــــع االصـــــــ ـــــواقعي مـــــــ ـــــاط الـــــــ ــي االرتبـــــــ ـــ ــا فـــــــ ـــ ذلك نقصـــــــ

الفعليــــــــــين او الحقيقيــــــــــين مــــــــــا يعنــــــــــي حــــــــــدوث تفكــــــــــك فــــــــــي الــــــــــروابط االجتماعيــــــــــة الواقعيــــــــــة ، وبالتــــــــــالي فــــــــــان 

ــه ــ ــود لـــــــ ــ ــ ي ال وجـــــــ ــ ــع افتراضـــــــ ــ ــــيش بواقـــــــ ــى العـــــــ ــ ــــت الـــــــ ــــريحة انتقلـــــــ ــذه الشـــــــ ــ ــي،  هـــــــ ــ ــر العقبـــــــ ــ ــــوال والزهـــــــ ــات نـــــــ ــ )برـكــــــ

ــه الحقيقـــــــــي تحديــــــــــدا وان (2014 ــة عــــــــــن عاملـــــــ ــي عزلـــــــ ــأنه ان يـــــــــدخل الفــــــــــرد فـــــــ ــع املعـــــــــاش مــــــــــن شـــــــ هـــــــــذا الواقـــــــ

العديــــــــــد مــــــــــن العالقــــــــــات االجتماعيــــــــــة التــــــــــي تنســــــــــج داخــــــــــل هــــــــــذه الفضــــــــــاءات مبنيــــــــــة علــــــــــى الزيــــــــــف و الــــــــــال 

 واقعية.

ــا بقيــــــت متخيلــــــة ،         وذلــــــك هــــــذا الزيــــــف  يســــــهم فــــــي الوقــــــوع فــــــي فــــــخ الحيــــــاة املثاليــــــة املتخيلــــــة والتــــــي لطاملــــ

مـــــــن خـــــــالل اعـــــــادة نشـــــــر وتشـــــــارك مـــــــا يعرضـــــــه املـــــــؤثرون والـــــــذيم لهـــــــم نســـــــبة مـــــــن القبـــــــول لـــــــدى املتـــــــابعين . 

ــاعي  ــع التواصــــــــل االجتمــــــ ــي تتالحــــــــق فــــــــي شــــــــكل سالســــــــل تعمــــــــل مواقــــــ ــات التــــــ ومــــــــن خــــــــالل كــــــــل هــــــــذه املمارســــــ

 علـــــــى تغييـــــــر الهويـــــــة الفرديـــــــة وخاصـــــــة لألشـــــــخاص الـــــــذين يقـــــــل وعـــــــيهم وادراكهـــــــم ملثـــــــل هـــــــذا االمـــــــر ) الفئـــــــة

الثالثــــــــــة ( ، فــــــــــاملعقول ان الفــــــــــرد الجزائــــــــــري ربــــــــــي علــــــــــى تعــــــــــاليم الــــــــــدين االســــــــــالمي وعلــــــــــى عــــــــــادات وتقاليــــــــــد 

ــافي الحاصـــــــل عبـــــــر مواقـــــــع التواصـــــــل االجتمـــــــاعي احـــــــدث طفـــــــرة فـــــــي  ــة راســـــــخة ، لكـــــــن التقـــــــارب الثقـــــ جزائريـــــ

ة هـــــــــذه الهويـــــــــة التـــــــــي باتـــــــــت تتشـــــــــبع بالثقافـــــــــات االجنبيـــــــــة فـــــــــي كثيـــــــــر مـــــــــن االحيـــــــــان، نظـــــــــرا النعـــــــــدام خاصـــــــــي

ــر  ــع عبـــــــ ــي املجتمـــــــ ــائج فـــــــ ــد نلمـــــــــس النتـــــــ ــرة اســـــــــتالبهم الفكـــــــــري مـــــــــن هـــــــــؤالء املـــــــــؤثرين ، وقـــــــ النقـــــــــد لـــــــــديهم لكثـــــــ

مختلـــــــف زوايـــــــاه ) احتفــــــــاالت االلـــــــوان التــــــــي باتـــــــت تقــــــــام فـــــــي الجزائــــــــر، االلبســـــــة الغريبــــــــة ، قصـــــــات الشــــــــعر 

ــــــتخدام  ــر االســـــــ ــــ ــــــب آخـــــــ ــــــن جانـــــــ ــــــة  ..( ،مـــــــ ــيم دخيلـــــــ ــــ ــــــتحداث قـــــــ ــيم ، اســـــــ ــــ ــــــن القـــــــ ــد مـــــــ ــــ ــــــة، زوال العديـــــــ الجريئـــــــ

فــــــــي دوامــــــــة مــــــــن الضــــــــغط العصــــــــبي  والنفســــــــ ي نتيجــــــــة للممارســــــــات  تواصــــــــل لهــــــــذه املواقــــــــع يجعــــــــل الفــــــــردامل

ــية  ــد مـــــــن املســـــــتخدمين بـــــــأعراض النرجســـــ ــع ، حيـــــــث  يصـــــــاب العديـــــ ــر هـــــــذه املواقـــــ ــا االفـــــــراد عبـــــ التـــــــي يتمثلهـــــ

وحــــــب الظهـــــــور وكـــــــذا اعاقـــــــة نمـــــــو مهـــــــارات التواصـــــــل ، وكــــــذا حـــــــدوث العديـــــــد مـــــــن حـــــــاالت الطـــــــالق بســـــــبب 

ــــذه املو  ـــــعهـــــــ ـــــريم،  )اقـــــــ ــــ ي مـــــــ ـــــرائم   (2018)مراكشـــــــ ـــــس والجـــــــ ــــية ، والتجســـــــ ـــــاكل الخصوصـــــــ ــــن مشـــــــ ـــــك عـــــــ ناهيـــــــ

 االلكترونية التي تقع داخل هذه املواقع .
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حيــــــــــث اصــــــــــبحت ظــــــــــاهرة  مــــــــــن جانــــــــــب اخــــــــــر احــــــــــدثت هــــــــــذه املواقــــــــــع اثــــــــــارا علــــــــــى الســــــــــاحة السياســــــــــية ،     

ـــــي  ـــــع هـــــــ ـــــذه املواقـــــــ ـــــد هـــــــ ـــــل وتعـــــــ ـــــاعي ، بـــــــ ـــــل االجتمـــــــ ـــــع التواصـــــــ ـــــداولها مواقـــــــ ـــــة تتـــــــ ـــــاهرة عامليـــــــ ـــــات ظـــــــ االحتجاجـــــــ

ــــــري  ــــــراك فيفـــــــ ــا . فحـــــــ ــــ ــــــنظم لهـــــــ ــــــس واملـــــــ ــه  2019املؤســـــــ ــان  عبـــــــــــــر مواقـــــــــــــع التواصـــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي وعايشـــــــــــ ـكــــــــــ

ء ال الشـــــــعب الجزائـــــــري عبـــــــر هـــــــذه املواقـــــــع . مـــــــن جانـــــــب آخـــــــر ال ننســـــــ ى ان الجزائـــــــر عاشـــــــت عشـــــــرية ســـــــودا

ـــذه  ـــف هـــــــ ـــذي يســــــــــعى لتوظيـــــــ ـــين ، والـــــــ ـــي عــــــــــن االعـــــــ ـــن االرهــــــــــاب املتخفـــــــ ـــذورها مـــــــ ـــاول اجتثــــــــــاث جـــــــ تــــــــــزال تحـــــــ

الصـــــــــفحات الســـــــــتقطاب مجنـــــــــدين جـــــــــدد ملواصـــــــــلة ضـــــــــربهم لألمـــــــــن والســـــــــالم الـــــــــوطنيين ، وهـــــــــذا مـــــــــا يعنـــــــــي 

 ان مواقع التواصل االجتماعي خلقت اضطرابات داخل عدد من املجتمعات .

ــا      ــ ــــن املخلفـــــــ ــــد مـــــــ ــة إذا،  العديـــــــ ــ ــــل منصـــــــ ــا تمثـــــــ ــ ــاعي باعتبارهـــــــ ــ ــــل االجتمـــــــ ــــع التواصـــــــ ــدثتها مواقـــــــ ــ ــي احـــــــ ــ ت التـــــــ

للتقـــــــارب االجتمـــــــاعي والثقـــــــافي  بفعـــــــل املحتـــــــوى ، فـــــــاملحتوى املقـــــــدم والـــــــذي يـــــــتم التفاعـــــــل معـــــــه عبـــــــر هـــــــذه 

املواقـــــــع هــــــــو محتــــــــوى فـــــــي غالبيــــــــة االحيــــــــان يفــــــــوق الواقعيـــــــة ، كمــــــــا انــــــــه ال يمثــــــــل ثقافـــــــة املجتمــــــــع فــــــــي كثيــــــــر 

ــــرى  ــــث يـــــــ ــان، حيـــــــ ــ ــــن االحيـــــــ ــــراء  جياااااااااادنز مـــــــ ــة جـــــــ ــ ــة واالجتماعيـــــــ ــ ــة الثقافيـــــــ ــ ــــيب البنيـــــــ ــرات تصـــــــ ــ ــاك تغيـــــــ ــ أن هنـــــــ

ــى ــة ومـــــــــن دون معنـــــــ ــبح مضـــــــــطربة ومشوشـــــــ ــا تصـــــــ ــى اســـــــــتخدام االنترنيـــــــــت بحيـــــــــث أنهـــــــ ــال علـــــــ )جــــــــــرار  )االقبـــــــ

، ممــــــــــا جعــــــــــل املجتمــــــــــع الجزائــــــــــري فــــــــــي يقــــــــــع فــــــــــي رهــــــــــان الحفــــــــــاظ علــــــــــى (112، صــــــــــفحة 2012احمــــــــــد ليلــــــــــى، 

 هويته وامنه املجتمعي.

 خاتمة : 

ـــــــارب          ـــــــات للتقـــــــ ـــــــد منصـــــــ ـــــــالم الجديـــــــ ـــــــائط لإلعـــــــ ـــــــا وســـــــ ـــــــاعي باعتبارهـــــــ ـــــــل االجتمـــــــ ـــــــع التواصـــــــ ـــــــل مواقـــــــ تمثـــــــ

االجتمـــــــاعي والثقـــــــافي ، حيـــــــث أنهـــــــا تســـــــمح بإنتـــــــاج وتشـــــــارك وتبـــــــادل املحتـــــــوى االعالمـــــــي املنشـــــــور مـــــــن طـــــــرف 

ــــة ــــحيحة او خاطئـــــــ ـــــورات صـــــــ ــــذه املشـــــــ ــــت هـــــــ ـــــر ان كانـــــــ ــــض النظـــــــ ــــراد ، بغـــــــ ـــــمية ،  االفـــــــ ــــر رســـــــ ـــــمية او غيـــــــ ، رســـــــ

 .موجهة او غير موجهة ، فهي تمثل وجها جديدا لسرعة االعالم الجديد 

حيــــــــــث انــــــــــه وعلــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن  هــــــــــذا الوجــــــــــه الــــــــــذي مــــــــــن شــــــــــأنه ان يضــــــــــرب االمــــــــــن املجتمعــــــــــي للــــــــــوطن ،    

ــــــــارب  ــــــــرة التقـــــــ ــــــــرق لفكـــــــ ــــــــب مشـــــــ ــــــــاعي كجانـــــــ ــــــــل االجتمـــــــ ــــــــع التواصـــــــ ــــــــا مواقـــــــ ــــــــي اثارتهـــــــ ــــــــة التـــــــ ــــــــاط اإليجابيـــــــ النقـــــــ

االجتمــــــــــاعي والثقــــــــــافي ، اال ان الجانــــــــــب املظلــــــــــم يبقــــــــــى يرمــــــــــي بســــــــــمومه علــــــــــى الوحــــــــــدة الوطنيــــــــــة والســــــــــالمة 

مرنــــــــــة لدرجــــــــــة عــــــــــدم املجتمعيــــــــــة وضــــــــــمن عديــــــــــد املجــــــــــاالت . فهــــــــــذه املواقــــــــــع االجتماعيــــــــــة تعمــــــــــل بطريقــــــــــة 

ــا مــــــــن اقــــــــوى اســــــــلحة الحــــــــرب الناعمــــــــة حاليــــــــا والتــــــــي تســــــــعى الــــــــدول  ــا ، ممــــــــا يجعلهــــــ ادراك الفــــــــرد لخطورتهــــــ
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ــى انهــــــــــا تســــــــــتهلك  ــاألمر ال يتوقــــــــــف علـــــــ املتطـــــــــورة اســــــــــتغاللها لضـــــــــمان تبعيــــــــــة الـــــــــدول املستضــــــــــعفة منهــــــــــا ،فـــــــ

ــــر مكل ــــا غيـــــــ ــــة وانهـــــــ ــــر ، خاصـــــــ ــــك بكثيـــــــ ــــاوز ذلـــــــ ــــا تتجـــــــ ــــل انهـــــــ ــــا ، بـــــــ ــــتنفذ طاقاتنـــــــ ــــا وتســـــــ ــــاديا ، اوقاتنـــــــ ــــة اقتصـــــــ فـــــــ

واصـــــــــبحت رائجـــــــــة لـــــــــدى كافـــــــــة شـــــــــرائح املجتمـــــــــع  ، وعلـــــــــى هـــــــــذا االســـــــــاس يمكـــــــــن ان نقـــــــــدم بعـــــــــض املقـــــــــاط 

 املهمة  كتوصيات للدراسة : 

ــــــي  - ــــــة فـــــــ ــــــيم خاصـــــــ ــــــية للتعلـــــــ ــــــادة اساســـــــ ــــــة كمـــــــ ــــــة االعالميـــــــ ــــــادة  التربيـــــــ ــــــإدراج مـــــــ ــــــام بـــــــ ــــــرورة االهتمـــــــ ضـــــــ

ـــــراهقين ، و  ـــــال واملـــــــ ـــــم االطفـــــــ ـــــر هـــــــ ـــــرر االكثـــــــ ـــــى ، الن املتضـــــــ ـــــوار األولـــــــ ــيهم االطـــــــ ـــ ـــــب يحمـــــــ ـــــامج مناســـــــ ـــــع برنـــــــ وضـــــــ

 وسلبياتها  .  بإيجابياتهاويكون لهم صورة واضحة عن هذه املواقع  

ضــــــــــرورة االنتبــــــــــاه مــــــــــن طــــــــــرف االســــــــــرة باعتبارهــــــــــا اهــــــــــم مؤسســــــــــات التنشــــــــــئة االجتماعيــــــــــة لتربيــــــــــة  -

االطفـــــــال ، ومـــــــراقبتهم وعـــــــدم تـــــــركهم بحريـــــــة اثنـــــــاء اســـــــتخدامهم لهـــــــذه املواقـــــــع ، وفـــــــي حـــــــال تـــــــم ذلـــــــك ال بـــــــد 

 مراقبة آلية على الهاتف من خالل الحساب الخاص باالولياء .   من وضع

ــــاعي  - ــــردي والجمـــــــ ــــن الفـــــــ ــــدم االمـــــــ ــــا يخـــــــ ــــع بمـــــــ ــــذه املواقـــــــ ــــى هـــــــ ــــة علـــــــ ــــة أمنيـــــــ ــــرض رقابـــــــ ــــى فـــــــ ــــل علـــــــ العمـــــــ

ــآمرين علـــــــــى ســـــــــالمة االمـــــــــن  ــالفين ، واملتـــــــ ــي تـــــــــردع املتجـــــــــاوزين ، واملخـــــــ والـــــــــوطني ، وكـــــــــذا ســـــــــن القـــــــــوانين التـــــــ

 القومي بأي شكل كان .  

ـــــ  - رق والســـــــــبل املتاحـــــــــة ملواجهـــــــــة اي محاولـــــــــة لضـــــــــرب االمـــــــــن املجتمعـــــــــي والوحـــــــــدة تجنيـــــــــد كـــــــــل الطــــ

ــربين والـــــــــذين ال يمتـــــــــون  ــه املـــــــــؤثرون املغتـــــــ ــا يقدمـــــــ ــة علـــــــــى مـــــــ ــة العمـــــــــل علـــــــــى فـــــــــرض رقابـــــــ الوطنيـــــــــة ، وخاصـــــــ

ــــــع  ــــــ ي وواقـــــــ ــــــي ال تتماشـــــــ ــــــالقيم التـــــــ ــــــاداة بـــــــ ــــــريض واملنـــــــ ــــــى التحـــــــ ــــــون علـــــــ ــــــري ، ويعملـــــــ ــــــع الجزائـــــــ ــــــلة للمجتمـــــــ بصـــــــ

 املجتمع الجزائري .
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 الفضاء االفتراضي كأداة للحرب الناعمة في عصر االعالم الجديد 

 Virtual Space as a Tool for Soft War in the Age of New Media 
 2 صوارية لعرابة،1نوفل بن خليفة

    constantine3.dz-nawfel.benkhelifa@univ، (الجزائر)  03جامعة قسنطينة  1
 Souraya_laraba@yahoo.com، (الجزائر ) 01جامعة باتنة  2

 

       ملخص:

ر العسكري التاريخي "      
ّ
“إن الحرب هي عمليات    والعميقة:" بنظرته الثاقبة   ارل فون كالوزفيتز يقول املنظ

مستمرة من العالقات السياسية ولكنها تقوم على وسائل مختلفة. وإن لكل عصر نوعه الخاص من الحروب،  

والظروف الخاصة، والتحيزات املميزة"، من هذا املنطلق يمكن القول بأن الحروب قد اتخذت ثالثة أشكال  

مكننا القول بأن هذا النمط التقليدي قد انتهى مع  حتى وقتنا الحاضر بدءا بالشكل العسكري التقليدي، وي

نهاية الحرب العاملية الثانية، والنمط اآلخر املسمى بالحرب الباردة وقد انتهى بسقوط االتحاد السوفيتي، 

أما الشكل الحديث للحرب فهو املتمثل في الحرب الناعمة التي مازالت مستمرة تنفذ على أرض الواقع في  

دول العالم املختلفة، والتي أصبح فيها لوسائل اإلعالم والتصريحات الصحفية واملواقع  أكثر من مكان في  

خالل   من  نود  لذا  واملدافع.  والقذائف  للطائرات  البديل  الدور  االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإللكترونية 

ومعالجته من    دراستنا تسليط الضوء على الفضاء االفتراض ي كأداة للحرب الناعمة في عصر االعالم الجديد

 حيث دوره وتأثيره وانعكاسات استعماله من طرف الدول الكبرى على واقع باقي الدول واألفراد 

 الحرب الناعمة، الفضاء االفتراض ي، التأثير، اإلعالم الجديد...  الكلمات املفتاحية:

Abstract :  

The historical military theorist “Karl von Clausewitz” says with his insight and depth: 

“War is a continuous process of political relations, but it is based on different means. 

Each era has its own kind of wars, special circumstances, and distinctive biases.” From 

this point of view, it can be said that wars have taken three forms until the present 

time, starting with the traditional military form, and we can say that this traditional 
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pattern ended with the end of World War II, and the other type The so-called Cold 

War ended with the fall of the Soviet Union. As for the modern form of war, it is 

represented in the soft war, which is still being carried out on the ground in more than 

one place in different countries of the world. In which the media, press releases, 

websites and social networks have the alternative role of planes, missiles and cannons. 

Therefore, through our study, we would like to shed light on the virtual space as a tool 

for soft war in the era of the new media and address it in terms of its role, impact and 

the repercussions of its use by major countries on the reality of other countries and 

individuals 

Keywords : Soft war, virtual space, influence, new media… 

 إشكالية الدراسة: 

املعروف في السابق أن الحرب العسكرية هي التي تستخدم فيها أداة الحرب والقتال، من السيف والنصل  

قريبة وبعيدة املدى نهاية بالقنابل النووية والذكية والطائرات الحربية  إلى البندقية واملسدس ثم الصواريخ  

في سبيل تحصيل   الثمن  الكبيرة واملكلفة والباهظة  التجهيزات  فائقة التصنيع، وتعتمد هذه الحروب على 

 .الغلبة وقهر الطرف اآلخر

نصف أو أكثر من إجمالي  وتفرد للتجهيز واإلعداد للجيوش ميزانية مكلفة بالنسبة للدول، حيث يذهب ال

املدخول الدول في صناعة آلة الحرب واالستعداد ألي محذور مستقبلي يهدد أصل وجود أي نظام، وهذا ما  

 .استدعى إلى سباق التسلح

ولكن طفح على السطح مصطلح جديد بعد الحرب العاملية الثانية، بعد حقبة استعمارية طويلة وحربين  

 .لشعوب املستضعفة وألحقت الضربات والخسائر بالدول االستعماريةعامليتين أدخلت الدمار على ا

 تحل محل الحرب الصلبة العسكرية
ً
 فشيئا

ً
 .فجاءت فكرة الحرب الناعمة شيئا

البد من اإلشارة ملعنى الحرب الناعمة كما عرفها األميركي جوزيف ناي وكيل وزارة الدفاع األميركية السابق  

كل   استخدام  هي  قال:  للقوة  حيث  املباشر  االستخدام  باستثناء  اآلخرين  في  للتأثير  املتاحة  الوسائل 

 .العسكرية
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هذا التعريف لم يستثن استخدام القوة العسكرية الصلبة وهذا ما أثبته الواقع املعاش في بعض حروب  

 .م العصا والجرزةأمريكا التي شنتها باملباشرة أو بالوكالة، كالعراق وسوريا واليمن وليبيا، فهي أقرب الستخدا

وقد استخدمت الحرب الناعمة في أكثر الدول بعد الحرب العاملية الثانية، كما حصل في تفكيك االتحاد  

االتحاد   على  أميركا  قبل  من  واحد  صاروخ  وال  يطلق  فلم  الشعوب  على  التأثير  كان  حيث  السوفييتي، 

للح  .السوفييتي الفعلي  املفهوم  بدأ  الباردة  الحرب  مرحلة  خالل  وبعد  من  ميدانيا  يتجسد  الناعمة  رب 

استعمال أدوات جديدة جاءت وفق العصر، ومن هذه األدوات وسائل التواصل االجتماعي، والتي استعملتها  

معظم الدول املهيمنة على العالم كطريق جديد وغير مكلف للوصول الى أهدافها التوسعية باقل خسائر  

البشر  او  العسكرية  املعدات  في  سواء  الفضاء  ممكنة  يعمل  كيف  الرئيس:  تساؤلنا  يطرح  هنا  من  ية، 

 االفتراض ي )منصات التواصل االجتماعي خصوصا( كأداة للحرب الناعمة اليوم؟

 :مفهوم الحرب-1

تعرف املوسوعة السياسية مفهوم الحرب ع ى أنه مفهوم يرتبط "باستخدام العنف واإلكراه كوسيلة  

نفوو بين جماعتين من  أو    لحماية مصالح أو لتوسيع  لحسم خالف حول مصالح أو مطالب متعارضة 

الحرب ع ى أنها "امتدادا للسياسة بوسائل    يعرففإنه  ،  كالوزفتز"البشر". أما املنظر العسكري األملاني "

موسوعة السياسة، الجزء الثاني،   أخرى وعمل عنف يقصد منه إجبار خصومنا ع ى الخضوع إلرادتنا")

 ( 170، ص1981راسات والنشر، املؤسسة العربية للد

 :نظرية كالوزفيتز -

قادة   عن  تحدثونا  "ال  قائال  للدماء"  إهراق  دون  "بالحرب  القائلة  النظرية  من  كالوزفيتز  سخر  لقد 

دماء  دون سفك  مسألة   ."يتنصرون  كالوزفيتز  تفسير  في  إنها  وإرادات،  وأنانيات  أفراد  فالحرب جراع 

كتابه    .حتمية في  يشير كالوزفيتز  الحرب")و  تحقيق: سليم    "عن  و  ترجمة  كارل فون كالوزفيتز،  الجنرال 

،إلى أن عامل الشراسة والعدوانية والعنف يبقى عامال مهما جدا. فالعنف هو   (92، ص1997اإلمامي،  

املشترك لكل حرب، هو  ل ش يء وهو الحرب نفسها إن افتقد هذا العنصر اختل مفهوم الحرب   القاسم

فون    ) كارل  اإلمامي،  الجنرال  سليم  تحقيق:  و  ترجمة  ص1997كالوزفيتز،   ،93 ) 

هو   يبقى  واستخدامها  وسيلة  مجرد  املسلحة  القوات  إنشاء  أن  حتى  إرادات.  جراع  هي  العدو  وإرادة 
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النفوس يرثى لحال  بل هو  الدم. ألن الحرب قضية خطيرة،    الهدف.  إلى ضرورة إهراق  الطيبة، ويشير 

الجنرال كارل فون كالوزفيتز، ترجمة و تحقيق:    هي أسوأ األخطاء )  واألخطاء الناتجة عن طيبة النفس

 (75، ص1997سليم اإلمامي، 

الجنرال كارل فون كالوزفيتز، ترجمة و تحقيق:  إون الحرب في تعريفها األوضح هي عمل من أعمال العنف )

  ي الطبيعة البشرية.) والحرب لها عالقة وطيدة بالنية العدوانية الكامنة ف   (.77، ص1997سليم اإلمامي،  

 (. 76، ص1997الجنرال كارل فون كالوزفيتز، ترجمة و تحقيق: سليم اإلمامي، 

بالد   تحتل  أو  الدولة  تحمي  "أن  إما  املسلحة  القوات  ع ى  إو  املرتبتين  بين  مرتبة  لدى كالوزفيتز  وليس 

،  1997سليم اإلمامي،  الجنرال كارل فون كالوزفيتز، ترجمة و تحقيق:    العدو". ليس هناك مكان للسلم )

الجنرال كارل فون كالوزفيتز، ترجمة و تحقيق: سليم    ليس هناك سوى وسيلة هي "القتال")  ،(389ص

 (. 99، ص1997اإلمامي، 

الجنرال كارل   حتى أن الهدنة في الحرب ليس الهدف منها إنهاء هذه الحرب بل النتظار لحظة أكثر مالءمة لها)

وال تتم إال من أجل حساب االحتماالت )  .(84، ص1997، ترجمة و تحقيق: سليم اإلمامي،  فون كالوزفيتز

وبحساب االحتماالت تستمد    . (87، ص1997الجنرال كارل فون كالوزفيتز، ترجمة و تحقيق: سليم اإلمامي،  

 .(81، ص1997الحرب واقعيتها ) الجنرال كارل فون كالوزفيتز، ترجمة و تحقيق: سليم اإلمامي، 

إال أن نظرية كالوزفتز ليست هي الوحيدة في تصنيفها لدوافع الحرب وأشكالها، إذ اختلفت آراء الباحثين في 

إلى الحرب، ولعل استحضار نظرية "مهاتما غاندي" عن الحرب قد يكون أكثر مالءمة من   التنظير  مجال 

ا جاء به كالوزفتز، وبالرجوع إلى  جاءت مخالفة كليا مل  "استحضار نظريات أخرى، ألن نظرية غاندي "لالعنف

مقالة كتبها "راجموهان غاندي" عن جده "مهاتما غاندي"، والتي تتكلم عن نظرية السلم والعقيدة والحرب  

التي انتهجها غاندي، يقول "راجموهان" أن جده كان يفضل دوما أن يقول "الحقيقة هي "هللا" عوض أن  

إلى موت عديد من الشهداء في سبيل هللا، ولم يسبق أن استشهد    يقول "هللا هو الحقيقة". ويرجع سبب ذلك 

 .أحد في سبيل الحقيقة

 :نظرية غاندي-
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يناير  20إن االنفتاح الذي أبداه غاندي على املسلمين وتعامله الطيب معهم أدى إلى االعتداء عليه بتاريخ  

على ما أصابه قائال: "إياكم    ، من قبل متشدد هندوس ي لم ينجح في اغتياله. وقد صرح غاندي معقبا1948

أن تكنوا أي أحاسيس معاداة أو كراهية ضد هذا اإلنسان )أي املعتدي(، فبانفتاحي على املسلمين حسب  

كافح خالل   أن جده  أكد  "راجموهان"، فقد  في مقالة  ملا جاء   
ً
للهندوسيين". واستئنافا سنة،    60أني عدو 

ها البريطانيون خالل استعمارهم للهند أو التي تجسدت فيما  للقضاء على الكراهية والعنف، سواء التي أبدا

الذي  األصوليين  املتشددين  أكثر  يد  اغتيال جده على  ذلك  بعد  املفاجأة  لتكون  واملسلمين.  الهندوس  بين 

 .لطاملا حاول "مهاتما غاندي" دفعه نحو طريق السلم والتوافق بالتفاهم

لحياة، لجاهد اليوم ضد األيديولوجية الداعية إلى أن دينا قد كما يعتبر الحفيد أنه لو بقى جده على قيد ا

 .يهدد السالم واألمن الدوليين 

وهنا يتساءل الكاتب نفسه، سليل العظيم غاندي: " هل يقتض ي التأسيس الصحيح والعقالني للسلم بالبدء  

ائال أنه في وقت صراع  من معاداة األديان أو معاداة اثنيات أو أمم معينة؟". ويكمل "راجموهان" نظريته ق 

ويعتبرونهم   للمسلمين  عدائية  بنظرة  ينظرون  الديمقراطي،  العالم  إلى  ينتمون  ممن  كثيرون  الحضارات، 

رؤساء   من  بجملة  تربطها  ووطيدة  جيدة  بعالقات  تتمتع  الغربية  الدول  من  كثيرا  أن  من  بالرغم  خطيرين 

ب مالحظاته  "راجموهان"  يستكمل  كما  ومسلمة.  عربية  والواليات  حكومات  عامة  الغرب  أن  على  التأكيد 

 .املتحدة األمريكية خاصة، يرون أن اإلسالم واإلرهاب هما وجهان لعملة واحدة

-1914وبعد ذلك ينتقل الكاتب لدحض األفكار السابقة باعتباره أن ما حدث من عدوان بين الفترة ما بين  

بين    1918 ما  العا  1939-1945والفترة  بالحربين  يسمى  ما  الحرب  هو  والثانية. وهنا يصنف  األولى  مليتين، 

ضد   بحروب  يتعلق  األمر  كان  ما  إذا  ويتساءل  العاملية،  الحروب  ضمن  اإلسالم،  ضد  والغربية  األمريكية 

 شعوب مدنية؟ 

يرى "راجموهان" أن "األطفال املسلمين يلعبون أيضا". وفي نفس السياق، استعرض ما يمر على مخيلته من  

ي مسلمة  لوجوه  تارة  صور  يصلون  املسلمين  يرى  الذكريات  هذه  خالل  كان  أظافره،  نعومة  منذ  تذكرها 

سجودا هللا الخالق وتارة يرفعون أيديهم يدعونه سبحانه وتعالى، وتارة أخرى يحملون جرحاهم خالل الزالزل  

. ؟ ويقول ختاما "ال أستطي ع  األرضية، فيقول لنفسه؛ هل يمكن تصديق أن مثل هؤالء البشر خطيرون 

ذلك")   (Article de Rajmohan Ghandi, 2012. http://www.iofc.org/fr/node/44210 تصديق 



 

 

0120  

58 

تستعملها   التي  البراغماتية  واللغة  اإلرهاب"  على  "الحرب  لخطاب  األمريكي  التبني  فان  السياق،  نفس  وفي 

السياسات )الغربية(، التي أصبحت تنتهج  اإلدارة األمريكية، أصبحا يمثالن العاملين األكثر تحفيزا لكثير من  

على   السياس ي  "القمع  هو  جديد  مفهوم  عنها  تمخض  معينة،  ومصالح  أهداف  إلى  للوصول  التعبير  هذا 

الصعيدين الداخلي والخارجي" الذي مارسته الواليات املتحدة األمريكية، وذلك من خالل توريط نفسها في 

ية، ما يعكس التناقض العاملي للقوة العظمى عامليا، والتي تصدر  حروب ال تعرف أي معنى للرحمة أو لإلنسان

للديمقراطية والحترام حقوق اإلنسان في ترسيخ الدعائم األمثل  العاملية    .مثالية  القوة  فكيف تعرف هذه 

بعد ذلك شرعية داخلية، إذا لم تكن لها شرعية دولية باغتصابها لحكومات متعددة؟ فقد أكد الكثير من  

حكوماتها    املعلقين بمطالبة  العربية  الشعوب  من  بكثير  دفع  الذي  هو  األمريكي  التمادي  أن  السياسيين، 

باملحاسبة، وأن نفس التمادي أدى إلى جعل االضطهاد اإلسرائيلي املمارس في حق الشعب الفلسطيني أكثر  

 .تفاقما

أو الغربي، وإنما التمييز بين  إن األهم من كل ذلك ال يتمثل في تسليط الضوء على خطاب اإلرهاب األمريكي  

الحرب   و  العادلة  "الحرب  بين  التمييز  بمثابة  التمييز  وهذا  املناضلين.  وإرهاب  الحديثة  الحروب  إرهاب 

(. ولعل أبلغ شعار يعبر عن أهمية هذا التمييز هو قول الفيلسوف  9.8.7، ص2008اإلرهابية") طالل أسد، 

 "باملوت، ابحث عن توظيفه "فيتجنشتاين": "ال تبحث عن معنى االتجار 

 مفهوم الحرب الناعمة:-2

 عن  -أ
ً
عرف "جوزيف ناي" القوة الناعمة بأنها " القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدال

اإلرغام، وهي القدرة على التأثير في سلوك اآلخرين للحصول على النتائج واألهداف املتوخاة بدون االضطرار  

االستعمال املفرط للعوامل والوسائل العسكرية والصلبة، وهذا ما حصل مع االتحاد السوفياتي حيث  إلى  

تم تقويضه من الداخل، ألن القوة ال تصلح إال في السياق الذي تعمل فيه، فالدبابة ال تصلح للمستنقعات،  

 .(20، ص12، ص2007جوزيف ناي، ) والصاروخ ال يصلح لجذب اآلخرين نحونا

قطع   أو  أجهزة  لتكوين  املعروف  التقسيم  من  والناعم  الصلب  ثنائية  ناي"  "جوزيف  الكاتب  اقتبس  وقد 

ناعمة   أدوات  من  يتألف  الذي  صلبة    softwareالكومبيوتر  في    hardwareوأدوات  راج  التقسيم  فهذا   ،

 التسعينات على أثر انتشار الكومبيوتر واالنترنت ...
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" لعنوان  خاصا  قسما  أفرد  للقوة وقد  املتغيرة  الدولي،   الطبيعة  املسرح  على  القوة  وتوازنات  وعالقات   "

ميزات   من  الناعمة  للقوة  ملا  الصلبة،  القوة  جانب  إلى  الناعمة  القوة  تكامل  وضرورة  أهمية  إلى  وتوصل 

الباردة مع   الناعمة خالل الحرب  لتأثيرات وميزات الحرب  القوة الصلبة، وسرد  وخصائص تفوق عائدات 

د السوفياتي وأوروبا الشرقية، وشرح التكاليف الباهظة التي تدفع في حالة الحرب الصلبة على ضوء  االتحا

مجموعة من املتغيرات أبرزها عدم ردعية السالم النووي للمجموعات املسلحة املسماة " إرهابية " حيث إن  

املربو  كالعضالت  أصبح  "ارهابية"  املسماة  املسلحة  للمجموعات  النووي  استعماله  السالح  يمكن  وال  طة، 

 ويكفي لالستدالل على ذلك خسارة أميركا للحرب ضد  
ً
ألسباب دولية وعملية إال في الحاالت االستثنائية جدا

فيتنام بالرغم من امتالكها للقدرات النووية، كما أن توسع انتشـــار تكنولوجيا االتصال واإلعالم، وما سماها  

ها وتوفرها بسهولة ويسر في السوق العاملي، ويقظة املشاعر القومية  "عوملة وديمقراطية املعلومات" ورخص

والدينية، كـل هذه العوامل قوضت من قدرة الدول الكبرى على منع التنظيمات اإلرهابية من امتالك هذه  

الجديد  الوضع  لهذا  وضوحا  األكثر  والنموذج  للغرب،  الدمار  إحداث  في  للتسبب  واستخدامها  الوسائل 

 .. 2001بتمبرس 11أحداث 

كما تحدث عن مصادر قوة أميركا الناعمة وقوة اآلخرين الناعمة )أي أعداء أميركا أو منافسيها على الحلبة  

الخارجية، وقد   أميركا  الناعمة وسياسة  القوة  الناعمة، وأخيرا  القوة  في استخدام  البراعة  الدولية(، وعن 

اعمة في حاالت الحرب واملواجهات العسكرية، الن أغفل الكاتب عن قصد ذكر التطبيقات السرية للقوة الن 

هذه املخططات ستبقى طي الكتمان في أروقة البنتاغون واملخابرات املركزية األميركية ما دام إنها في صلب  

املواجهة الدائرة حاليا مع قوى املقاومة واملمانعة في املنطقة.. وبالرغم من محاولته إخفاء هذه املخططات  

 نه في ثنايا بعض النصوص والعبارات في مطاوي كتابه . لكنها أفلتت م

 : ب ا موارد ومصادر الحرب الناعمة

واملؤسسات   القيم  محاور:  بثالثة  املوارد  هذه  الناعمة  القوة  ملصطلح  األول  املنظر  ناي"  "جوزيف  حدد 

وصورة    / األميركية  والعلمية  واإلعالمية  والتجارية  الثقافية  الرموز  جاذبية  وشرعية  األميركية/  أميركا 

 سياساتها الخارجية وتعامالتها وسلوكياتها الدولية. 

  ، األميركي  والسينمائي  اإلنتاج اإلعالمي  بأنها: مصانع هوليـــود وكل  الناعمة  القوى  "ناي" مصادر  كما حدد 

الطالب والباحثين األجانب الوافدين للدراسة في الجامعات واملؤسسات التعليمية، فهم سيشكلون جيوش  
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حملون معهم آالف النوايا الطيبة والودائع الحسنة عندما يعودون إلى بلدانهم وأوطانهم ويتقلدون املراكز  ي

واملواقع العليا وسيصبحون سفراء غير رسميين لخدمة أميركا ، واملهاجرين ورجال اإلعمال األجانب العاملين 

واملواق  االنتــــرنت  شبكات  األعمال،  وقطاع  األميركي  السوق  االلكتروني، في  الفضاء  في  املنتشرة  األميركية  ع 

الشركات    ، أميركا  تنظيمها  في  وتشارك  ترعاها  التي  الدولية  واملؤتمرات  الدولي  الثقافي  التبادل  برامج 

 االقتصادية العابرة للقارات ، الرموز والعالمات التجارية مثل كوكا كوال وماكدونالدز وغيرها. 

على كل املؤثرات اإلعالمية والثقافية والتجارية والعالقات العامة، وكل مورد    وباإلجمال ترتكز القوة الناعمة

 ال يدخل ضمن القدرات العسكرية املصنفة ضمن القوة الصلبة.

" على املوضوع اإلعالمي والثقافي في تعريفه وتحديده في حين ركز الباحث االستراتيجي األميركي "جون كوللينز

الناعمة بقوله " للتأثير على ثقافة   ملوارد الحرب  الناعمة عبارة عن استخدام اإلعالم والتخطيط   الحرب 

 " .  العدو وفكره بما يخدم حماية األمن القومي األميركي وتحقيق أهدافه وكسر إرادة العدو

 :مة والحرب النفسية والدعايةالفاارق بين الحرب الناع  -ج

تعريف، اخترنا منها تعريفين يعبران عن هذه التعاريف لجهة    100عرفت الحرب النفسية والدعاية بأكثر من  

املوسوعة   أوردته  البحت  التقني  الطابع  ذا  الضيق  التعريف  هو  األول  التعريف  والشمولية،  اإلحاطة 

ة هي مجموعة من األعمال التي تستهدف التأثير على أفراد  الحرب النفسي العسكرية للحرب النفسية بالقول"

العدو بما في ذلك القادة السياسيين واإلفراد غير املقاتلين بهدف خدمة غرض مستخدمي هذا النوع من  

 ".  الحرب

والتعريف الثاني للباحث الدكتور "فخري الدباغ" وهو املوسع بأنها " شن هجوم مبرمج على نفسية وعقل  

ء كان فرد أو جماعة لغرض أحداث التفكك والوهن واالرتباك فيهما وجعلهما فريسة مخططات  العدو سوا 

املقصودة ضد مصلحتها   الوجهة  إلى  وتوجيهها  عليها  للسيطرة  يمهد  مما  العالقة،  الجهة صاحبة  وأهداف 

( الرفض  أو  الحياد  أو  االستقالل  أو  التنمية  في  وآمالها  تطلعاتها  أو ضد  نو   الحقيقية  ،  1989فل،  احمد 

 .(34ص

أما أساليب وتكتيكات الحرب النفسية املعروفة تاريخيا فنورد أمثلة عليها: )الدعاية ضد معتقدات الخصم 

، اإلشاعة ، بث الرعب ، الخداع ، افتعال األزمات ، اثارة القلق ، إبراز التفوق املادي والتقني والعسكري ،  
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عيد، اإلغراء واإلغواء واملناورات ، االستفادة من التناقضات  التقليل من قوة الخصم والعدو ، التهديد والو 

تسريب    ، االغتياالت   ، والدينية  القومية  األقليات  مشاعر  إثارة   ، االقتصادية  الضغوطات   ، والخالفات 

معلومات عسكرية وأمنية وسياسية حساسة عن العدو في الصحافة ، اإلفصاح عن امتالك نوعية خاصة  

،  1989احمد نوفل،    ، وغيرها من الوسائل طابعها العام عسكري أو شبه عسكري )  من األسلحة الفتاكة

 .(80ص

التي أصبحت تكتيكات ناعمة،   التكتيكات  الناعمة على نفس األهداف مع اختالف  في حين تعتمد الحرب 

وامل املصلح  دور  ولعب  عبر  واإلغواء  الجذب  على  الناعمة  الحرب  تعتمد  التهديد  تكتيكات  من   
ً
نقذ،  فبدال

اإلنسان   لحقوق  املانحة  أميركا،  يد  في  الخالص  بان  األمل  وزرع  والسياس ي  الثقافي  النموذج  وتقديم 

والديمقراطية وحريات التعبير وما شاكل من عناوين مضللة للعقول ومدغدغة لألحالم ومالمسة للمشاعر،  

للفتك   واملنشورات  اإلذاعات  عبر  الرعب  بث  أو  الصواريخ  استعراض  من  إرسال  وبدال  يتم  العدو  بإرادة 

للشباب واألطفال والنساء والرجال كل حسب    facebookأشرطة الفيديو أو األقراص املمغنطة أو صفحات  

الحرب   مناهج  في  الناعمة منهجا جديدا  الحرب  تعد  املذكورة، ال  التعاريف  وبناء على  ومعقوالته..  رغباته 

في   نتاج تطور كمي ونوعي  وسائل ووسائط االتصال واإلعالم، وهي إفراز طبيعي  النفسية الدعاية، بل هي 

واملعلومات،   اإلعالم  خبراء  اغلب  يرى  كما  واإلعالم  االتصال  تكنولوجيا  وسائط  من  الرابع  للجيل  وحتمي 

باستعمال   والجماعات  الدول  بدأت  فقد  العسكرية،  القوة  استخدام  نظريات  التي طرأت على  واملتغيرات 

للدعاية   املتوفرة  الدعاية  الوسائل  وسائل  وهي  واملنشورات،  والجواسيس  كالشائعات  النفسية  والحرب 

بفعل   واإلذاعات  املكتوبة  الصحافة  تطورت  العالم، كذلك  في  الحروب  تاريخ  في  األقدم  النفسية  والحرب 

إليها اإلذاعات  العاملية األولى، وأضيف  في الحرب  التلغرافية والهرتزية    انتشار املطابع وتقدم االكتشافات 

الصورة   وتقنيات  التلفزيون  وأنضم  والدعائية،  الجماهيرية  الخطابة  نمط  طورت  التي  املتقدم  البث  ذات 

النظريات   غوبلز صاحب  األملاني  القائد  مع  نماذجها  ابرع  الثانية، وشهدنا  العاملية  الحرب  في  والصوتيات 

أع النفسية  والحرب  الدعاية  وسجلت  النفسية،  والحرب  الدعاية  في  الحرب  املشهورة  أثناء  صعودها  لى 

الباردة بين املحورين الغربي األميركي والشرقي السوفياتي بفضل تطور وتقدم عالم الشاشة والصورة واألفالم  

 .(95، ص2004فيليب تيلور ، مجلة عالم املعرفة،  والسينما والتلفزيون ) 
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ة والحرب الناعمة انهما يسيران  وفي التقييم والتشخيص نستنتج بعد املقارنة واملطابقة بين الحرب النفسي

على خط سكة في األهداف، ويتعاكسان في الوسائل واألساليب. فيتفقان ويشتركان في الهدف لجهة قصد 

ولكنهما   والجماعات(  واملنظمات  العام  والرأي  والجيوش  والشعوب  والنظم  )الدول  العدو  إرادة  تطويع 

 يختلفان ويتعاكسان في الوسائل واألساليب . 

فان في نوعية األساليب بسبب درجة انتشار األدوات اإلعالمية واالتصالية لدى الرأي العام، فالحرب  ويختل

البيوت   إلى كل  الخلوية   24/    24الناعمة دخلت  التلفزيون واالنترنت والهواتف  ساعة من خالل شاشات 

ومتفاعلة ومترابطة بشكل    واملنصات االفتراضية، في ظل عوملة إعالمية وثقافية ومعلوماتية فورية ومفتوحة

ال سابق له، في حين كانت الحرب النفسية تنطلق بشكل أساس ي نحو الجيوش والحكومات التي كانت تمتلك  

وتسيطر بصورة شبه احتكارية على وسائل االتصال واإلعالم التقليدية ) اإلذاعات ، الصحف ، الشاشات(  

 القتصادية.. التي كانت محدودة العدد واالنتشار نظرا لكلفتها ا 

تبدأ   حين  في  املعادي،  النظام  على  لالنقضاض  تمهيدا  العام  الرأي  مع  أوال  تبدأ  الناعمة  الحرب  فمعركة 

السياسية   النخبة  ضد  املعركة  تبدأ  أي  العامة  ومؤسساتها  وجيشها  الدولة  بمهاجمة  النفسية  الحرب 

لفك   املعادي  العام  الرأي  تنتقل ألجل ضرب  ثم  ومن  أوال،  الدولة  والعسكرية  مع  ولحمته  ووالئه  ارتباطه 

 والنظام املستهدف. 

فكل ما هو من اإلرغام والضغط والفرض بوسائل أكثر صالبة دون أن تصل ملستوى الوسائل العسكرية هو  

وحرب   واغتياالت  وشائعات  عسكرية  وعروض  وتهديدات  النبرة  عالية  )خطابات  النفسية  الحرب  من 

لة والجذب واإلغواء الفكري والنفس ي بوسائل أكثر نعومة )أفالم  جواسيس( وكل ما هو من جنس االستما

 ( يدخل في تعريف الحرب الناعمة . smsومسلسالت و  face bookوأقراص ممغنطة وصفحات 

 : : مفهوم شبكات التواجل االجتماعي3-

اجتماعية من  وتعرف على أنها مواقع إلكترونية تسمح لألفراد بالتعريف بأنفسهم واملشاركة في شبكات  

الذين   الفاعلين  من  مجموعة  من  الشبكات  هذه  وتتكون  اجتماعية،  عالقات  بإنشاء  يقومون  خاللها 

صداقات، أعمال مشتركة، أو تبادل معلومات وغيرها،  :يتواصلون مع بعضهم ضمن عالقات محددة مثل

مريم ناريمان نومار،    بينهم )وتتم املحافظة على وجود هذه الشبكات من خالل استمرار تفاعل األعضاء فيما  

، وهي الشبكات التي تستخدم من أجل إيجاد عالقات جديدة، وتضم عددا كبير من أسماء   ( 66، ص2010
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،  2010عبد الكريم علي الدبيس ي، زهير ياسين طاهات،    ")Linkedin املستخدمين غير املعروفة مثل موقع " 

 (.11ص

االجتماو )التواصل  سبقت  التي  التعريفات  التواصل من  شبكات  أن  مفادها  نتيجة  إلى  نتوصل  عي( 

ليصبح   تواصلية ذات خاصية اجتماعية،  املبدأ، وهو استلزام وجود عمليات  تقوم على نفس  االجتماعي 

تؤسسها   الكترونية  مواقع   " أنها  يقول  والذي  الجبور"،  خليل  "سامح  الباحث  وضعه  الذي  هو  تعريفها 

من املستخدمين واألصدقاء، للتواصل االلكتروني من خالل مشاركة    وتبرمجها شركات كبرى، لجمع أكبر عدد 

  األنشطة واالهتمامات، وتكوين صداقات جديدة، والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين")

 (.05، ص2012سامح خليل الجبور، 

ا األخير يكون  والفرق هنا بين التواصل االجتماعي العادي، والتواصل االجتماعي االلكتروني، هو أن هذ

افتراض ي، وعبارة عن مجموعة   االنترنيت وهي "عالم  في خاصية  يتلخص  االلكتروني، والذي  الوسيط  عبر 

كبيرة من أجهزة الحاسوب املترابطة واملنتشرة في أنحاء كثيرة من العالم، ويمكن من خاللها تبادل امللفات  

 (.05، ص2012سامح خليل الجبور،  والبرامج واملعلومات بسرعة")

 الناعمة: الحروب   في االفتراضية  املنصات  استعماالت-4

  االجتماعي التواصل وسائل أحدثت
ً
م في ثورة صال عوالِّ

ّ
  بمنظومات بقوة  ومّست واملعلومات، والتواصل  االت

  التالعب   وفي  السياسية،  واملؤسسات  البنى  تغيير  في  واسع  نطاق  على   وتدخلت  والثقافية،  االجتماعية  القيم

صاالت  خبراء  أجمع  فقد  السائدة،  القوى   بموازين
ّ
صال  أدوات  دخول   أّن   على  االت

ّ
  ما،   مجتمٍع   إلى  الجديدة  االت

م  القيم،  منظومة  في  وتأثيرات  تعديالت  إلى  حتًما  يؤّدي 
ّ
  تبًعا   القيم،  درجات  في   وتغيرات  األولويات،  وسل

جاه  تمٍع مج كل   يّتخذها التي والتكييف التعامل ومناهج التفاعل لدرجات
ّ
 .األدوات هذه  ات

م  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي   عدد  بلغ  لقد
َ
  مليار   3  يملكون   مستخدم  مليار   3  اليوم  العال

ساب  ، العصر” “موضة  أصبحت  ألنها السريع  واالنتشار   الرواج تلقى الوسائل  هذه  تزال وال   وصفحة، حِّ
ً
  أوال

  الثمن زهيدة بأسعار توفيرها طريق عن لنشرها الخطط وضع من  هناك وألن
ً
 .ثانيا

  نظامها   حسب  وذلك  ألخرى،  دولة  من  التواصلية  األدوات  هذه  مع  واملجتمعات  الدول   تعامل  يختلف

   والسياسية،  الثقافية   سيتهاحسا  ودرجة  وأيديولوجيتها،  السياس ي،
ّ
  الدول   من  إجماع  شبه  هناك  أّن   إال
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  وترفع   والتكنولوجي،  التقني  الُبعَد   تحمل  التي  دواتاأل   هذه  أّن   على  األميركية  للغطرسة  واملناهضة  املناوئة

  بنظرية   صلة  وعلى  األميركية،  الناعمة  القوة  من  عضوي    جزءٌ   إال  هي  ما  االجتماعي،  للتواصل  اإلنساني  الشعار

 .األميركي القومي األمن

  الدول   وبوشع  مجتمعات  على  والسياسية  الثقافية  قيمها  منظومة   بسط  في  األميركية  اإلدارة  رغبة  ولعل

  وهي  دليل،  إلى  تحتاج   أن   من  أوضح  الليبرالية  شعار  تحت   األميركية   للسياسات  املناوئة  الدول   في  األخرى 

  والنساء   والطالب  الشباب  وهم   والرخوة   اللينة  بالفئات  املسماة   أو  الصلبة،  غير  الفئات   خاص   بنحو   تستهدف

  والتناقضات،  البلبلة  إثارة   دفبه  املجتمعات،  هذه   داخل  متأمرك  وتيار  جيل  لتأسيس  واألطفال،

  برامج   طريق  عن  اآلخرين،  مجتمعهم  أبناء  بوجه  األميركية  القيم  عن  للدفاع  واستقطابهم  واستدراجهم

  واالقتصادية، واالجتماعية  الثقافية األعمال بجداول  الناعم للتالعب
ً
  وانقالبات   تحّوالت إحداث إلى وصوال

ة   الثورات  استراتيجية  على  الناشطين  تدريب  وورش  رامج ب  ذلك  على  دل  ناعمة،  واستراتيجية  سياسية
ّ
  امللون

 .والثقافية السياسية  والشعارات  املطالب رفع ستار تحت  والناعمة 

   ليس  البحث،  هذا  سياق  في  نسرده،  ما  إّن 
َ
  الوثائق  من  مجموعة  على  بناءً   معامله  ستتضح  بل  مؤامرة،  نظرية

  دراسة  خالل  من  األدوات،  هذه   انتشار   من  الصحيح  املوقف  بتحديد  سنقوم  حيث  األميركية،  الرسمية 

  غربية  وجامعات  دراسات  مراكز  نشرتها  علمية  وأبحاث  لدراسات  بناءً   والسلبية،  اإليجابية  النقاط  وتقييم

 .ميدانية  رأي  واستطالعات  وآسيوية،

سة  النصوص  على  اإلضاءة   من  البداية  في  بد  وال ص   تكنولوجيا  قطاع  شركات  لعالقة  املؤّسِّ
ّ
  باإلعالم  االتاالت

  الناعمة   الحرب  عالقة  إلى  للدخول   واألشد  األقوى   الرابط  برأينا،  فهي،  األميركي،  القومي  األمن   نظرية  في

ده  ما  وهو  االجتماعي،  التواصل  بشبكات
ّ
  العاملية Google غوغل  شركة  مدير Schmidt Eric شميدت  إريك  أك

  شركة   إدارة  مجلس  في  سابق   وعضو  لها   ابق الس   التنفيذي   واملدير   جوجل  شركة  رئيس  هو  شميت   إيريك  )

 املصدر-  املحافل،  مختلف  في  جوجل  شركة  وجه  يعتبر  إذ  الشركة  في  الشخصيات  أشهر  من  وهو  أبل،

صاالت  شركات  بين  األضخم  الشركة  وهي   ،(-ويكيبيديا  موسوعة
ّ
  “التكنولوجيا  نظرية:  في األميركية  االت

 وكوهين   أريك،  شميدت،  االجتماعي)  التواصل  وسائل  على  تعتمد  التي  ، Technology Politicalالسياسية

 (. 8-3 ص-ص ،2011 غارد،
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ا  تقريره يصدر مجلس   وهو ، NICاألميركية القومية  االستخبارات مجلس   نشره تقرير أورد  فقد   أربع  كل  دوريًّ

م  ،2030  عاملية   “إتجاهات   عنوان:  تحت  م،2009  عام   سنوات، س   الرقمي  الفـرد  أّن   بديلة”   عوالِّ
ُ
م امل   تخدِّ

رٍ   والعٍب   فاعٍل،  عنصرٍ   إلى  سيتحول   اإلنترنت  وشبكات  االجتماعي  التواصل  لوسائل ِّ
ّ
  السياسية  اللعبة  في  مؤث

  موقع   على  متوفر  االنكليزية  باللغة  التقرير   )  الدولية  الجيوسياسية   القوى   خارطة  رسم  في  شريٍك   وإلى  املحلية،

  تواجه   “أْن   التقرير  توقع  وقد  .(http://www.dni.gov/files/documents  القومية:  االستخبارات  مجلس

  تفرضه الذي  التحّدي   خالل  من  القومي األمن بيئة  في ومتسارعة  معقدة  تغييرات األميركية  املتحدة  الواليات

ين،  غير  الفاعلين  وبعض  الدول   بعض جاهات  إلى  إضافة  الحكومّيِّ
ّ
  منافستها   على  تعمل  أخرى   عاملية  ات

 .”مصالحها  حّدى وتت

  ضرورة  إلى  م  2010  للعام Strategy Intelligence National The القومية  االستخبارات  وثيقة  وأشارت   

  الجزيرة،  قناة  مركز  نشر  باكير،  علي  حسين  )  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلنترنت  شبكات حقل  في  االستثمار

 (،  eports/2009/20117221262593841.htmhttp://studies.aljazeera.net/r  املصدر:  رابط  م،2009

 : اآلتيين املقطَعْين الوثيقة هذه في يهّمنا وما

  كشف   على  القدرة  زيادة  عبر  اإلنترنت  أمن  زيادة  في  هاًما  دوًرا  االستخباراتي  املجتمع   يلعب  األول:  املقطع

  وعبر   ونواياهم،  ناملنافسي  هؤالء  عند  الضعف  نقاط  كشف  على  القدرة  زيادة  وعبر  املنافسين،  نشاطات

 .االجتماعي التواصل شبكات وتوسيع  اإلنترنتية التهديدات وتفكيك لكشف املوارد من  املزيد حشد

  ومؤسسات   االستخباراتي  املجتمع  مع  الصلة  ذات  الخبرات  في  التواصل  تحقيق  ينبغي  الثاني:  املقطع  

 .والتكنولوجي األكاديمي واملجتمع للحلفاء التابعة االستخبارات

ر  ،  Nye Josephناي   جوزيف  صّرح  آخر،  مجال  وفي   ِّ
ّ
  بأن   ،” Power Softالناعمة  “القوة  استراتيجية:   ُمنظ

ا   دوًرا  ستلعب   مقاالته،  احدى   في  ُيسّميها   كما  ، Cyber Powerالسيبرانية   القوة  تمكين   في  محوريًّ

م)   على الهيمنة   من  األميركية اإلدارة
َ
م   حول   املمتّدة  إلنترنتا  شبكات   قوة   هي  السيبرانية   القوة   العال

َ
 التي  العال

م( سكان نصف عن يقل ال ما  يستخدمها
َ
  األقوى  السالح نفسها هي الناعمة” “القوة هذه .العال

ً
  في استعماال

   هي  ما  “الحرب  ألن  الناعمة”،  “الحرب  جبهات
ّ
  تحقيق   سبيل  في  مسلح  نزاع  في  كيانين  بين  للقوة  استخدام  إال

  عّرفها   قد  كان  كما  واملكان”  الزمان  في  وتطورها  القوة  أشكال  تطور   عن  النظر  غّضِّ   مع   السياسية،  النتائج

الجنرال كارل فون كالوزفيتز، ترجمة و    )  كالوزفيتز  فون   كارل   الحديث  العصر  في  الحرب  لنظرية  مفكر  أهم
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م  إلى  الناعمة  القوة  دخلت   هنا   ومن  ،(27، ص1997تحقيق: سليم اإلمامي،  
َ
  القوة   مع  بالتناغم   الحروب  عال

- 20ص  -، ص2007ف ناي،  جوزي  )  الذكية  القوة  إطار  في  بينهما  الحاصل  االندماج  بعد  العسكرية  الصلبة

12.) 

  الثقافية   وتحدياتها   االجتماعي  التواصل   وسائل   قضية  على   الضوء   تسليط   هو  طبعا  الدراسة   هذه  هدف   

  ُسبل   وبحث  األميركية،  الناعمة  الحرب  نظرية  مع  الربط  عناصر  وبيان  مجتمعنا،  على  واألمنية  والسياسية

   األدوات،  هذه  من  العملي  املوقف  ءوجال  األخرى،  واملجتمعات  الدول   تجارب  من  اإلستفادة
ً
  التمهيد  عن  فضال

  هذه  استخدام   وترشيد   التواصل،  وسائل  على   الناعمة  الحرب  مقاومة  تطبيقات   مجال   في   مستقبلية لبحوث

  نشر   طريق  عن  فرص،   إلى   التهديدات  هذه   نفس  تحويل  امكانية  دراسة  إلى  باإلضافة  اآلمنة،  بالطرق   الوسائل

ر   تّتصل  تحليلية   ونتائج   إحصاءات  تقديم  ولغرض  األصيل،  اإلسالمي  فكر ال  وبث  واألفكار   القيم
ّ
  منظومة   بتأث

 .الناعمة الوسائل بهذه وبيئتنا  مجتمعنا في القيم

   الدراسة  هذه  رسالة  إّن   
ُ
   بحثية

ٌ
  أمام  الجميع  لوضع  اإلنذار   جرس  تدق  وتحذيرية  جهة،  من  تعريفية

جاه مسؤولياته 
ّ
ع الجديد الخطر هذا ات

ُ
 .أخرى  جهٍة  من ّقدامل

  االحتفاظ   مع  موثوقّيتها،  درجة  من  للتأكد  بغربلتها  وقمنا  متنوعة،  وتحقيقات  وتقارير  بدراسات  استعننا  لقد  

 اإلعالم،   وسائل  في  نشره  يتم  خبر  أو  معلومة  كّل   بأن  إدراكنا  مع  العلمية،  واألمانة  الدقة  ألجل  املصادر  بتوثيق

لة.  الجهة  أجندة  حسب  بينها  فيما  تختلف  تحريرية  سياسة  إلى  تحريره  في  عادة  يخضع مّوِّ
ُ
َب   ما  وهو  امل

َّ
  تطل

د عمليات في مضاعًفا جهًدا
ّ
 .والدراسات  واألخبار املعلومات  صحة من التأك

م  ينفصل  أْن   بمجرد  أنه  هي  بقوة  إدراكها  ينبغي  التي  األساسية  والحقيقة   ستخدِّ
ُ
  بيئته   عن  للشبكات  امل

  النادي  والسياسية،  الدينية  الجماعة  املسجد،  املدرسة،  السكني،  الحي  األسرة،  :واالجتماعية  اإلنسانية

م  منتظمة  بصورة  ويلتحق  الثقافي…،
َ
  الشبكة  عبر  سواء  االجتماعي،  التواصل  وشبكات  وسائل  بعال

  يصبح الذكي، النقال الهاتف عبر أو  اإللكترونية
ً
ا فريسة

ً
 .والصهيونية األميركية األهداف لبنك وهدف

ه   نولوجيا،التك  وبلغة  
ّ
ح   أْن   بمجرد  فإن م  ُيصبِّ   هذا   كان  لو  حتى  الشبكة،  على Account حساب  للُمستخدِّ

   الحساب
ً
  املطاف   نهاية  في  تخدم  إلكترونية،  ومنصة  رقمية  هوية  له  تنشأ  ووهمي،  مستعار  باسم  افتراضيا
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  خاصة  األميركية،  اإلدارة  فروع  بين  مشتركة  عمليات  غرفة  تديره  الذي   األميركي،  اإللكتروني  املجمع  أهداف

 .البنتاغون  الدفاع ووزارة  الخارجية ووزارة NSAاألميركية  القومي األمن وكالة

م  أّي   أّن   القول   خالصة ا  يصبح  االجتماعية   للشبكات  ُمستخدِّ
ً
  األميركية،  والتجسس   الرصد   شبكة   ضمن   هدف

ُل   إنه  كما   هو  وها  األميركية.  الناعمة  وةالق  ونفوذ  تأثير  دائرة  إلى  وانجذاب،  رغبة  وعن  طواعية،  نفَسه  ُيدخِّ

   األكثر   األميركية  الشخصية  كيسنجر"   "هنري 
ً
  عالم  في  “الثورة  يقول   ألميركا   الدولية   الرؤية  عن  تعبيرا

  أداة   إلى  والسيرورات  األفراد  من  الكبير  العدد  هذا  إيصال  في  التاريخ  في  األولى  هي  واملعلوماتية  االتصاالت

 (.333ص ،2014  كيسنجر، هنري  )  واحدة تكنولوجية بلغة تهمتحركا وتعقب وترجمة نفسها التواصل

  واألبحاث  الدراسات  مئات  في  ووردت  والباحثين،  والكتاب  الخبراء  من  املئات  النتيجة  هذه  إلى  توّصل  لقد  

  مخاطر   حول   األميركية  والجامعات  الصحف  بعض  ذكرته   ما  إّن   السواء،  على  والشرقية  الغربية   واملقاالت 

 .أميركا مع  عداء على  طرف  أي   يقوله قد ما يفوق  االجتماعي التواصل وسائل

  األميركية   الناعمة  القوة  وأدوات  صادرات  أهم  هي  واتسآب  و  وغوغل  فيسبوك   منتجات  أصبحت   لقد  

  "أليك  تصريح   إلى  نشير  وهنا   واالقتصادية.  والثقافية  السياسية  الهيمنة  استراتيجيات  إطار   في  للسيطرة 

د  ما  سابقا،  التكنولوجيا   لشؤون  األميركية  الخارجية  وزارة  مستشار  روس"،
ّ
  أصبحت  “لقد  املعادلة: هذه يؤك

 اليوم  فهي  والعشرين، الحادي   القرن   غيفارا  تش ي  بمثابة  االجتماعي  التواصل  مواقعو   العنكبوتية  الشبكة

حّرِّك
ُ
  أجراها  مقابلة   التقليدية”)  والسياسية   الثقافية   واملنظومات  واملؤسسات  البنى  عن   بعيًدا   الشعوب  ت

  بيروت   راني،عي  مارسيل   التكنولوجيا،  لشؤون  األميركية   الخارجية   وزارة   مستشار   روس   أليك   مع   النشرة  موقع 

 (.http://www.elnashra.com/news/show/553562  االتي:  الرابط  على  متوفرة  2012  األول   كانون   01  في

،  لها  التاريخ  يعرف  لم  واسعة،  تجسسية  مهّمات  االجتماعي  التواصل  ولشبكات  
ً
  "جوليان   هو  وها  مثيال

  أضخم   هي  اإلنترنت  على  االجتماعي  لالتواص  شبكات  “إّن   يقول:  الشهيرة  ويكيليكس"  "وثائق  مسّرب  أسانج"

  اإلنسان   ألن  التاريخ،  فجر   منذ  البشرية  وعرفته  اإلنسان،  ابتكره  واستخبارات  تجسس  جهاز  وأخطر

م  ستخدِّ
ُ
  نفسه  عن  واآلراء  والتعليقات  والفيديو   والصور   واملعطيات  املعلومات  بوضع  مجاًنا  يتبرع للشبكة امل

  متوفرة  أسانج   مع  مقابلة  وموثوقة)  ومفيدة   مهمة  تكون   ما  غالًبا  يوه  االجتماعي،  ومحيطه   زمالئه  دائرة  وعن

 (.  wikileaks-assange-machine-spying-scoop.com/2011/05/facebook-www.it االتي: الرابط على
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 ماليين   تجمع  األميركية  األمنية  األجهزة  أن  تايمز"   "نيويورك  صحيفة  عليها  حصلت  سرية  وثائق   كشفت  وقد  

ا   الصور    وكالة  قيام  عن   كشفت   حيث   والوجوه،  السمات  على  للتعّرف   االجتماعي   التواصل  مواقع  من   يوميًّ

  اإلعالم  ووسائل  النصية،  والرسائل  اإللكتروني،  البريد  رسائل  من  الصور   من  هائلة  أعداد  بجمع  القومي  األمن

  ووفًقا  الوجوه،  على  التعرف   بهدف  وذلك  للتواصل،  أخرى   ونماذج  الفيديوية،  واملؤتمرات  االجتماعي،

ا  بجمعها  األميركية  القومي  األمن  وكالة  تقوم  التي  الصور   ماليين  بين  من  فإن  للصحيفة،   حوالي   هنالك  يوميًّ

  “أميركا  عنوان:   تحت   تقرير  الوجوه)  على  التعّرف  لغايات  صالحة   تجعلها   ووضوح  جودة  ذات   صورة  ألف  55

ا  الصور   ماليين  تجمع . 2014/ 6/ 5  بتاريخ   املنار  قناة  نشرته   الوجوه”  على  عرفللت  التواصل  مواقع   من  يوميًّ

http://www.almanar.com.lb/wap/edetails.php?eid=861111 .) 

منا  لو 
ّ
   سل

ً
 التواصل   لـتنمية  ُصنعت  محايدة،  تكنولوجية  أدوات  هي  االجتماعي  التواصل  شبكات   بأن  جدال

  هذه  استخدام  أن  تكشف  البحتة  العلمية  الحقائق  فإّن   االجتماعية،  الصداقة  عالقات  وتعميق  اإلنساني،

،  سياس يٍّ   تخطيٍط   أّيِّ   عن  بمعزل   تؤّدي،  األدوات    وسوء   اإلدمان   عن   ناجمة  هائلة   سلبية   وآثار  أضرار  إلى  دولّيٍ

  العالقات   وتقويض  املشاعر،  واضطرابات  التحليلية،  والقدرات  الذكاء  إضعاف  مستوى   على  االستخدام،

 املعلوماتية،  والجرائم  والكحول   والتدخين  االستهالكي  النمط  وزيادة  األسرية،  ياة الح  وتفكيك  االجتماعية،

 .األضرار من  وغيرها

م  آينشتاين،  مقولة  هي  وها     اليوم   من  “أخش ى  مرة:  ذات  قال  عندما  تتحقق   بدأت  قد  الشهير،  الفيزياء  عالِّ

مالع  سيكون   فحينها  البشري،  التواصل  قدرة  التكنولوجيا  فيه  ستتخطى  الذي 
َ
  األغبياء")  من  جيل  أمام  ال

 (.2014 عيراني، مارسيل النشرة،  ملوقع روس، إليك مع   مقابلة

  الفرنسية  النشر   دور   في  للمبيعات   نسبة  أعلى   وحقق  كير"،   "نيكول   للكاتب  فرنس ي    كتاٌب   مؤخًرا   صدر   وقد  

لنا  "هل عنوان: تحت  والدولية  ر كتاب  وهو ،( 234ص  ،2013 مرادغسان،  أغبياء") إلى اإلنترنت  يحّوِّ ِّ
ّ
  إلى يؤش

 .سياسية ملؤامرة  نظرية  أية عن بمعزل   االجتماعية  الشبكة خطورة

عّد   عليه،  وبناءً   
ُ
م  مقوالت   ت   االسترالي   والصحافي  كير،  نيكول   الفرنس ي  والكاتب  آينشتاين،  البرت   الفيزيائي  العالِّ

  والغامضة   السطحية  واالستخدامات  املفاهيم  فجوة  لنا  تكشف  ودالئل  شواخص  بمثابة  أسانج،  جوليان

  السياسية  الدوائر  قبل  من   والتخطيط  والتوظيف  الجمهور، لدى  االجتماعي  التواصل  وشبكات   ملواقع

 .والصهيونية  والغربية  كيةاألمير  والثقافية  واألمنية
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 خاتمة: 

  االستقرائي   والتجريبي  البرهاني  بشقّيه:  املنطقي   واالستدالل   الرابط   حول   البحث   تساؤالت  تتركز   هنا   ومن    

  ترشيد   إمكانية  بحث  إلى   باإلضافة  ،  الدولية  الناعمة  الحرب  أهداف  وبين  االجتماعي  التواصل  وسائل  بين

  الناعمة  القوة   مؤثرات   عن   بعيًدا   الداخلية،  جبهتنا  في  مفيدة  ابية إيج   بصورة  الوسائل   هذه  استخدام

  دخلت   فهي  الطرح،  هذا  عقالنية  عدم  عن  فضال  استخدامها،  لترك  األفراد  دفع  الستحالة  نظًرا  الدولية،

  هذه  استخدام  تحويل  على  والعمل  والعلمية،  واالعالمية   واالجتماعية  والتجارية  املدنية  االستخدامات  مجال

  ذوي   طرف  من  محددة  علمية  مناهج  وفق  املجاالت،  شتى  في  منها  نستفيد  فرصة  إلى  تهديد  من  ولوجياالتكن

   االختصاص.

 قائمة املراجع: 

 وا جالت:  الكتب قائمة

 األيوبي والهيثم  ديري  أكرم  ترجمة: كالوزفيتز. فون   كارل  الجنرال -

 1981للدراسات والنشر، الطبعة األولى ،موسوعة السياسة، الجزء الثاني، املؤسسة العربية  -

،  1997املؤسسة العربية للدراسات والنشر،1997الحرب . كالوزفيتر . ترجمة و تحقيق: سليم اإلمامي ،   عن  -

 بيروت 

طالل أسد، عن التفجيرات االنتحارية، ترجمة فاضل جتكر، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، املغرب،    -

 2008الطبعة األولى،

 1989. 1احمد نوفل. الحرب النفسية. دار الفرقان . ط -

، مجلة عالم    - تيلور  النووي، د. فيليب  القديم حتى العصر  العالم  ..الدعاية للحرب منذ  قصف العقول 

 املعرفة 

-    " قادم  ..لكنه  مؤجل  استراتيجي  ..انعطاف  أميركا   " بعنوان  مقالة   ، سليمان  مركز    2009منذر  موقع   ،

 www.aljazeera.netة الجزيرة دراسات قنا

للكاتب األميركي تيم واينر ، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع    CIAمقتبس من كتاب أرث من الرماد : تاريخ    -

2010 . 

http://www.aljazeera.net/
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ماعية، دراسة عينة  مريم ناريمان نومار: استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجت  -

لخضر،  الحاج  جامعة  اإلنسانية،  العلوم  قسم  ماجستير،  الجزائر،  في  الفيسبوك  موقع  مستخدمي  من 

 2011-2010باتنة، الجزائر،

سامح خليل الجبور: الخصوصية في الشبكات االجتماعية االلكترونية، مقال علمي، اليوم العلمي الثاني   -

 2012كلية تكنولوجيا املعلومات، الجامعة اإلسالمية بغزة، نوفمبر بعنوان: نحو مجتمع معلوماتي آمن، 

عبد الكريم علي الدبيس ي، زهير ياسين طاهات: دور شبكات التواصل االجتماعية في تشكيل الرأي العام    -

 م2010لدى طلبة الجامعات األردنية، قسم الصحافة واإلعالم، جامعة البتراء، عمان، األردن،

 م2011أريك، وكوهين، غارد، العصر الرقمي، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، شميدت،  -

 1ط   –  2014هنري كيسنجر، النظام العاملي ترجمة فاضل جكتر، دار الكتاب العربي  -

 2013 2مرادغسان، اإلنسانيات الرقمية، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، ط -

- Article de Rajmohan Ghandi, « Ghandi : la religion, la guerre et la paix », traduction 

de Laurence 

 مواقع االنترنيت: 

- http://www.dni.gov/files/documents 

- http://studies.aljazeera.net/reports/2009/20117221262593841.htm 

- http://www.elnashra.com/news/show/553562 

- www.it-scoop.com/2011/05/facebook-spying-machine-assange-wikileaks 

- http://www.almanar.com.lb/wap/edetails.php?eid=861111 
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  ، الراهنة االختراق الغربي للثق افة العربية اإلسالمية في ظل الحرب اإلعالمية  
دراسة لواقع االمن االجتماعي العربي من منظور    :وسبل المواجهة   التحديات 

                                              إعالمي 
Western Penetration of Arab-Islamic Culture in the Light of the Current 

Media War, Challenges and Ways of Confrontation: A Study of the Reality 

of Arab Social Security from a Media Perspective 

 
 2 عمر حسيني ،1 زهرة شوشان

 zahrachouchane20@gmail.com،  )الجزائر(  جامعة البويرة 1
 hacini100o@gmail.com، )الجزائر(  2جامعة الجزائر 2

 

 ملخص: 

اإلختراق             " عن  للكشف  الحالية  الدراسة  الحرب    هدفت  ظل  في  اإلسالمية  العربية  للثقافة  الغربي 

اإلعالمية الراهنة  التحديات وسبل املواجهة دراسة لواقع االمن االجتماعي العربي من منظور إعالمي"،  وهذا  

أسرة بمدينة العزيزية والية املدية ، أما    40من خالل الدراسة امليدانية التي أجريناها على عينة تكونت  من  

"  و باالعتماد على االستبيان املصمم لهذه  "املنهج دراسة حالة  املتبع في الدراسة فقد تم االعتماد علىاملنهج  

 الدراسة، و وفقا لبعد قيمة العمل في املجتمع الجزائري  فقد تم التوصل إلى النتائج التالية:  

اخترا  -           هناك  البحث على  أسر عينة  كبير من طرف  إجماع   الجزائري  هناك ٍشيه  للمجتمع  ثقافي  ق 

العالم عموما والجزائر   التي يشهدها  الناعمة  في ظل الحرب االعالمية  عموما واألسرة الجزائرية خصوصا 

 خصوصا. 
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الثقافي وشدة    -      االختراق  تحديد طبيعة  الجزائر على  في  والسياس ي واالجتماعي  اإلقتصادي  املناخ  يؤثر 

 ري في الجزائر .خطورة على االمن االجتماعي واألس

 أهمها:   توجياتو قد توصلت الدراسة إلى عدة           

بضرورة    -           األمنية  والسلطات  االجتماعيين  األخصائيين  و  اإلعالم  مجال  في  األخصائيين  انتباه  لفت 

ع والتوعية  التنبيه لخطورة ظاهرة االختراق الثقافي اإلعالمي وضرورة تفعيل دور اإلعالم الجزائري في الدفا

 بمخاط هذه الظاهرة  في القريب العاجل. 

أكبر    -           بعدد  متخصصة  قنوات  بفتح  واإلعالم  التربية  مجال  في  الجزائريين  املسولين  اهتمام  ضرورة 

 تسمح بتشجيع األفراد على تبني ثقافة محاربة الثقافات العربية الدخيلة على مجتمعنا الجزائري املسلم. 

 . أمن اجتماعي -حرب إعالمية راهنة -اختراق ثقافي – إعالم لمات املفتاحية : الك            

Abstract: 

          The current study aimed to reveal the “Western penetration of Arab Islamic culture in 

light of the current media war, challenges and ways of confrontation, a study of the reality of 

Arab social security from a media perspective,” and this is through the field study that we 

conducted on a sample of 40 families in the city of Aziziya, state of Medea. In the study, it was 

relied on the "case study method" and based on the questionnaire designed for this study, and 

according to the dimension of the value of work in Algerian society, the following results were 

reached: 

          - There is a great consensus on the part of the families of the research sample that there 

is a cultural penetration of the Algerian society in general and the Algerian   family, especially 

in light of the soft media war that the world is witnessing in general and Algeria in particular. 

           The economic, political and social climate in Algeria affects the nature of cultural 

penetration and the severity of the danger to social and family security in Algeria. 
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           The most important of which are: 

           - Drawing the attention of media specialists, social workers and security authorities to 

the need to alert the danger of the phenomenon of media cultural penetration and the need 

to activate the role of the Algerian media in defense and awareness of the mucus of this 

phenomenon in the near future. 

           - The need for Algerian officials in the field of education and media to be interested in 

opening specialized channels with à larger number that would encourage individuals to adopt 

the culture of fighting Arab cultures that are alien to our Algerian Muslim society. 

              Key words: Media - cultural penetration - current media war - social security 

 مقدمة: 

اإلحاطة بها  يمكن التأكيد بيقين أن هذا القرن تمخض عن نتائج، وتفجر عن معطيات هائلة يصعب            

 في هذه الرقعة املحددة من البحث. 

وأطلقت   النفوس  الخيال وعبأت  و جيشت  العقول  ألهبت  التي  الجبارة  العلمية  الثورة  ومرد ذلك والشك 

اآلمال في الصدور، ودغدغت الوعود واملطامح، وأشعلت الرغبة في التحرر، وكأننا أمام مارد جبار خرج من  

 نيا وبصرها وجودا و حضورا، مزلزال كل ش يء، ومفجرا كل طاقة. القمم منطلقا، يمأل سمع الد

يمكن القول أن هذه الثورة العلمية والتكنلوجية أنتجت ما أنتجته بمقياس فلكي السيما ذا ما قورن            

بالثورة الصناعية التي استغرقت ثالثة قرون، وبالثورة الزراعية التي استغرقت ماال يقل عن عشرة آالف  

 . سنة

لقد بدأت هذه الثورة العلمية بتفتيت الذرة، واإلطالل على نهاية الصغر، ثم استطاعت عبور الفضاء            

الخارجي ومالمسة النهائية هذا الكون، مرورا بال نهائية تداخل العلوم والفنون وما فتئت هذه الثورة تطالعنا  

 هول من أمرنا. كل يوم بالجديد بما يبهر العقول والقلوب ويجعلنا في ذ

جعلت            أنها  إال  سواهم،  وثقافات  غيرهم  ولغات  بعضهم  بأحوال  وملاما  تواصال  أكثر  الناس  وأصبح 

امكانية نمو الثقافات القومية على قاعدة مستقلة أمرا مستحيال كما جعلت األقوياء واألغنياء أكثر قدرة  
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يرة، حتى أصبحت الثقافة القومية من الغزو  على التدخل والعدوان على ثقافات الشعوب الضعيفة والفق

 الخارجي أمرا صعبا إن لم يكن مستحيال.   

وعليه سنسلط الضوء في هذه الدراسة على االختراق الغربي للثقافة العربية اإلسالمية في ظل الحرب           

اإلعالمية الراهنة التحديات وسبل املواجهة دراسة لواقع االمن االجتماعي العربي من منظور إعالمي ، من  

    خالل هذا يمكن طرح اإلشكالية التالية:

 لثقافة العربية اإلسالمية في ظل الحرب اإلعالمية الراهنة ؟.ماهو واقع االختراق الغربي ل -

 ماهي سبل مجابهة هذا االختراق الثقافي الذي تتعرض الثقافة العربية اإلسالمية ؟  -

 تساؤالت الدراسة: 

 .ماهي الصعوبات  التي تمنع الثقافة العربية اإلسالمية  من مجابهة االختراق الثقافي الغربي لها  ؟  -        

هل هناك فروق في نوعية الصعوبات التي تواجه الثقافة العربية اإلسالمية في مجابهتها لالختراق الثقافي   -         

 لها ؟. 

 ماهي أبرز الصعوبات التي تواجه الثقافة العربية اإلسالمية وكيف تؤثر على األمن االجتماعي ؟   -       

 فروض الدراسة: 

 الصعوبات تمنع الثقافة العربية اإلسالمية من مجابهة االختراق الثقافي الغربي لها. توجد  -        

هناك فروق في نوعية الصعوبات التي تواجه الثقافة العربية اإلسالمية في مجابهتها لالختراق الثقافي   -        

 لها. 

 ثر على األمن االجتماعي.أبرز الصعوبات التي تواجه الثقافة العربية اإلسالمية وكيف تؤ  -        

 يمكن حصرها فيما يلي:أهداف الدراسة: 

 التعرف على أهم الصعوبات تواجه املناطق الساحلية الجزائرية في مجال التنمية السياحية   -      

 معرفة نوعية الصعوبات التي تواجه املناطق الساحلية.  -      

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية:-1

العربية    -           للثقافة  الغربي  اإلختراق  في مجال  االجتماعية  و  اإلعالمية  أحد مجاالت  إثراء  في  املساهمة 

أهم   تبيان  خالل  من  ذلك  و   ، املواجهة  وسبل  التحديات  الراهنة   اإلعالمية  الحرب  ظل  في  اإلسالمية 

 جة هذا االختراق الثقافي فيها. الصعوبات التي ترى أنها تحول و استقرار الدول العربية ثقافيا نتي 



 

 

0120  

75 

 األهمية العملية: -2

إلى    -            القطاع  هذا  في  العاملين  وكل  اإلعالم   وعلوم  االجتماع   علم  مجال  في  املختصين  انتباه  لفت 

االستقرار   عدم  جانب  العربي من  الوطن  في  اإلسالمية  العربية  الثقافة  تواجه  التي  واملخاطر  الصعوبات  

 الثقافي في ظل ضعف وسائل املجابهة فيه  ، ومن ثم العمل على تجاوز هذه الصعوبات كما يجب.االجتماعي و 

 حدود الدراسة: 

 أسرة عربية.  (50)تكونت عينة الدراسة من  الحدود البشرية: -

 دول عربية ، الجزائر، تونس ، ليبيا، مصر (.  4الحدود املكانية: ) -

 . 2021تمبر خالل شهري أوت و سبالحدود الزمنية:  -

  تحديد مصطلحات الدراسة:

مجموعة من قنوات االتصال املستخدمة في نشر األخبار أو اإلعالنات الترويجية  "    (:Mediaإعالم: )   -1    

 (03، ص2017)أديب حضور، ".   أو البيانات

" وجود مجموعة من أنشطة فكرية ثقافية التي تواجهها عدة  (:  cultural penetrationاختراق ثقافي )  -2    

أمور ثقافية نحو مجتمعات معينة، الهدف منها تكوين أنساق من االتجاهات السلوكية أو انماط وأساليب  

من التأثير والرؤى وامليول لدى تلك املجتمعات والشعوب، بما يخدم مصالح وأهداف الجهات التي تمارس 

 ( p01.2020el 3arab. I.)"عملية االختراق  

" عملية نشر األفكار، أو املعلومات، أو اإلشاعات التي    ( : current media warحرب إعالمية راهنة )   -3     

من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسة، أو قضية، أو شخص ما، وذلك بتعقد طرح وجهة النظر من ناحية واحدة  

فقط وعرضها على الجمهور للحصول على تأييدهم و موافقتهم اإلجبارية، وهو ما يخالف تماما هدف اإلعالم  

النظر وجهات  ينطوي   في عرض  كما  معتقداتهم،  يوافق  ما  التباع  للناس  الحرية  وترك  للجمهور  املختلفة 

. إذ اعتادت الكثير من وسائل اإلعالم على تقديم تقارير  3مصطلح الحرب اإلعالمية على تشكيل آراء األخرين"

معينة أهدافا  يحدد  محدد  موقف  نحو  إعالميا  الجماهير  لتوجيه  والحيادية  بالشفافية  تتمتع  .  ال 

Vladimir.p03) Bratic)   

  التي  الحياتية  النواحي  كل  يشمل  العام  بمفهومه   االجتماعي  األمن(: "  social securityأمن اجتماعي )   -4         

  الحياتي   واالستقرار  واالقتصادي  املعيش ي  اإلكتفاء   يشمل  ما  أول   يشمل  فهو   املعاصر،  اإلنسان  تهم

  يشعر   فال   لإلنسان  األساسية  الخدمات  بأمن  يسمى  ما   إلى  باإلضافة  االجتماعي  األمن   يتناول   كما  للمواطن،
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  واملادية   االجتماعية  والتأمينات  اإلنسانية  والرعاية  والثقافية   املدرسية   الخدمات  ويشمل  والحاجة،  بالعوز 

  من   الوقاية   تأمين  إلى  وبالتالي  الشخصية،  الرفاهية   تأمين   إلى  يهدف  كما  العمل  عن  والتوقف   البطالة  حال  في

 . "  واالنحراف اإلجرام

 (p06.maribel konger.2014) 

 : اإلطار النظري للدراسة 

 األمن االجتماعي:  -1

إن أية حماية للمجتمع في أساسياته االجتماعية واالقتصادية والخلقية، إنما تقتض ي الحديث عن            

الثقافي وإن   العام  النظام  الذي هو  الثقافي  الثقافي مع  مقومه  العام هو موضوع األمن  النظام  حماية هذا 

التنويه بأنه مامن جماعة اجتماعية إال ولها أساسيات ومقومات، وبالتالي عليها أن تقبض على املضادات  

  جامعة )    .الحيوية ) األنتيبيوتيك( وتضع االستراتيجية الثقافية العليا ملواجهة أية صورة من صور العداء

 (140  ص ،1990 العربية، الدول 

إلى ظاهرة             الثقافي تقود  الثقافي  وبالطبع فظاهرة األمن  األخر يملك القوة بشتى    ألن الطرف ،  القسر 

ضروبها، كل ذلك من أجل نشر قيمه وأفكاره، هذا فضال عن أن الثقافة أصبحت سلطة أو صناعة تستدعي  

 ( 140، ص 1990. ) جامعة الدول العربية، الربح

ويرى  أحد املفكرين أن األمن الثقافي العربي يقوم على عدة مطالب تتمحور كلها حول اإلنسان العربي،             

 ( 71، ص1983. ) مصطفى املو ي، يتدأ واملنتهى وقاعدة كل عمل ثقافباعتباره املب

 

 مطالب األمن الثقافي:  -1-2

هذه املطالب تدور حول اإلنسان العربي باعتباره املفتاح وقاعدة األساس ألي هدف، والغزو الثقافي            

شل فاعلية اإلنسان العربي وقدرته على املقاومة، بواسطة القيم االستهالكية وغيرها التي تستجيب لرغباته  

وقدراته الذاتية، ولهذا السبب    وحواسه ومتعه البهيمية واآللية والسطحية، مبعدة إياه عن هويته وإبداعه

كان اإلنسان العربي هدفا رئيسيا لألمن الثقافي، بحيث يتجه هذا األمن للحفاظ على هويته وجعله يعبر بها  

اإلنسان   بعقلية  تتعلق  التي  واملحاور  اإلنسانية،  في  لإلنسجام  إعداده  يعني  كما  وينطلق،  عليها  ويحافظ 

 ( 46، ص1995) سمير روحي الفيصل، : وتجذيره هي

 منظومة الحقوق:  -أ
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الوطن الحر يقوم على املواطن الحر من ثم فإحياء الغزو هو إحياء األمة وقتله يعني قتلها، قال تعالى:           
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 32اآلية  -﴾ سورة املائدة ٣٢األ

 هيل اإلنسان العربي:تأ -ب

واملقصود من ذلك إعداده ملواجهة متغيرات العصر التقني من خالل هويته وخياره وتجدده الحضاري،           

ولقد حددت الخطة الشاملة للثقافة العربية املعدة من قبل الجامعة العربية، وهذه املهمة بقولها: إستفاء  

الحضارية   الخصائص  وإبراز  الذاتية،  األقطار  القدرة  بين  وتكاملها  املعرفة  بقومية  ذلك  على  واالستعانة 

 .  العربية

والشك أن القهر سبب رئيس في دفع اإلنسان العربي إلى التشبث بالتفكير الالعقالني بغية املحافظة على  

 ( 143. ) مصطفى حجازي، دس، ص أمنه وسيطرته على حاضره

 إرادة التغيير:  -ج

املطلب الثالث لألمن الثقافي هو إرادة التغيير لدى اإلنسان العربي، من أجل اإلنخراط بآفاق العصر           

بالصدق   وإنما  وتتستر،  تتخذ  التي  بالقرارات  أو  تذاع  التي  بالتصرفات  يتمثل  ال  اإلرادة  وصدى  الحديث 

العربي الشخصية  اإلرادة جزء أساس ي من  التنفيذ، وهذه  والعزم على  في  واإللتزام  الجديدة ألها صادقة  ة 

على   والحياة  والذل  القهر  من  للخالص  وتوق  الحضاري  والسلوك  العمل  على  وحافز  التردي  من  النهوض 

هامش العصر واإلحساس بالخطر الذي يهدد الذات العربية والوعي بمصدر هذا الخطر داخليا وخارجيا  

 والتصميم على مواجهتة  

 الظروف املوضوعية لألمن الثقافي: -2

هناك معايير متعددة توفر الظروف املوضوعية لألمن الثقافي، ولكن هذه املعايير هي: اإلبداع، تخليص         

.  املواطن من التبعية والغزو والعمل على تماسك وعيه وهويته وعقيدته وحريته على تنمية الثقافة العربية

 (73) الخطة الشاملة للقافة العربية، ص

 ليات التالية:وتتحقق هذه االيات باآل

 األجهزة الثقافية االختصاجية:  -أ
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الثقافي العربي يحتاج إلى بنوك للمعلومات تتوافر فيها املعارف، بحيث تجلب املعرفة وتخزنها ثم    األمن         

القومي   املركز  التعداد:  سبيل  على  األجهزة  هذه  ومن  ومؤسسات،  أفراد  من  لها  املحتاجين  على  توزعها 

ي لإلبداعية العلمية، املركز  للمعارف، املركز القومي للتراث، املركز القومي للتحديث الثقافي، املركز القوم

 (11) قطنطين زريق، دس، ص.  القومي للصناعات الثقافية

 الصناعات الثقافية: -ب

يقصد من ذلك الصناعات الخاصة بوسائل نشر الثقافة و إنتاجها كاإلذاعة والتلفاز وأالت الصناعة           

 ذلك. والورق والحبر وآالت املوسيقى واألدوات الهندسية، وغير 

أداة فعالة من أدوات الحصار    –وستصبح في املستقبل القريب    –ذلك أن هذه الصناعات الثقافية أصبحت  

 الثقافي ألمتنا، وسالحا جديدا فعاال إلخضاعها ملآرب الدول الكبرى وهيمنتها  

رفع    تنتج ورق الصحف والكتب وآالت التنفيذ، وفي إمكانها   –كما هو معلوم    -الثقافية، إذ أن هذه الدول  

أثمانها، وحجب بيعها عنا واألمر نفسه بالنسبة ألجهزة اإلذاعة والتلفاز واملوسيقى والهندسة وغير ذلك، إذ  

 التبعية تقاس بمقدار ما تستورده من األجهزة التي تنشر الثقافة وتنتجها. 

 الحوار الثقافي:  -ج

لم  وأن تتخلى عن مضمونها اإلنساني النبيل  وبالطبع فاألمن الثقافي ال يعني أن تنعزل ثقافتنا عن العا         

الهوية    -بل من  اتجاهها    – وانطالقا  لى  املادي  اتجاهها  من  وتحويلها  العاملية  الحضارة  في  اإلسهام  يجب 

اإلنساني السامي، ونختم حديثنا بقول ماكنامارا وزير الدفاع األمريكي األسبق : الأمن بدون تنمية، وال تنمية  

 بال أمن    

 ت التطبيق إجراءا

 منهج الدراسة : 

باعتباره يقوم على جمع البيانات وتحليلها  " املنهج املسحي "    املنهج املالئم لطبيعة الدراسة الحالية هو        

 إحصائيا بطرق ارتباطيه وأخرى فارقيه. 

 مجتمع وعينة الدراسة:

 الجزائر، تونس، ليبيا، مصر:دول عربية وهي:  4اشتملت هذه الدراسة على عينة من       

 ( يبّين خصائص عّينة الدراسة حسب متغير التوزيع الجغرافي  01جدول رقم)

 عدد األسر في  ل دولة عربية الدولة
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 التكرارات / والنسبة

 النسبة  العدد

 %40.00 20 الجزائر

 %24.00 12 تونس

 %16.00 08 ليبيا 

 %10.00 10 مصر 

 %100 50 ا جموع 

( دول عربية كل دولة اخذ منها عينة من  04( إلى أّن عينة الدراسة تكونت من )  01يشير الجدول رقم)           

%(. و ليبيا    24.00أسرة وبنسبة بلغت)  12%(.  تونس   40.00أسرة وبنسبة بلغت )  20األسر كاآلتي: الجزائر  

 %(، 10.00بلغت) أسر وبنسبة 10%(، وفي الخير مصر 16.00أسر و بنسبة بلغت ) 08

 أدوات الدراسة وخصائصها السياحية: 

             ( إعداد  الباحثين  الباحثين د عمر حسيني و د زهرة شوشانتم استخدام استبيان من  ( وقد قام 

بـ املعنونة  الدراسة  هذه  مع  يتماش ى  ما  وفق  االستبيان  هذا  العربية    بتصميم  للثقافة  الغربي  االختراق 

الحرب اإلعالمية الراهنة  التحديات وسبل املواجهة دراسة لواقع االمن االجتماعي العربي  اإلسالمية في ظل  

 من منظور إعالمي ، وقد تكونت األداة في صورتها النهائية من جزئين:

   -: تضمن بيانات أولية عن املفحوصين تمثلت في البيانات العامةالجزء األول          

تضمنا الفقرات التي تقيس درجة االختراق الغربي للثقافة العربية اإلسالمية في   : الجزء الثاني والثالث         

فقرة؛ وزعت على أربعة أبعاد ) مجاالت(    (66)  ظل الحرب اإلعالمية الراهنة، حيث بلغ عدد هذه الفقرات  

 رئيسة هي: الدين، الثقافة، العادات والتقاليد، التربية والتعليم. 

هذه الدراسة بتعديل  جزء من فقرات االستبانة على مقياس ثنائي ) نعم/ال( يقابله الدرجة  وقد قمنا في           

( درجة وفق  3-2-1(، والجزء األخر على مقياس ثالثي األبعاد ) دائما / أحيانا/ نادرا( يقابله الدرجات )1-2)

 ما يخدم هذه الدراسة. 
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الثي إلى سلم ثنائي بهدف تسهيل قراءة وتفسير النتائج، وفي مرحلة التحليل تم تحويل فقرات السلم الث         

من الجزء الثاني و    1-5وقد تم إعادة ترميز فقرات االستبانة السلبية لتصبح ايجابية ) وهذه الفقرات هي:  

 من الجزء الثالث(. وعليه أصبح السلم الثنائي يعني: 4-9-13-16-17

 ( ال يوجد اختراق. 1)

 ( يوجد اختراق . 2)

 والجدول التالي يبين طبيعة فقرات األداء وتوزيع الفقرات على أبعاد الدراسة.         

 ( توزيع فقرات أداة الدراسة عل أبعادها الرئيسية02الجدول ) 

فقرات السلم   األبعاد 

 الثالثي 

  -نادرا -) أحيانا

 دائما( 

  -فقرات الجزء الثاني السلم الثنائي ) نعم

 ال( 

 ا جموع 

 14 .22-23-24- 25-26-27-1-2-3-4-5-15 1-2 الدين

 4 7-28 3-4 الثقافة 

 4 6-8-10-29 / العادات والتقاليد 

- 21-30-31-9- 11-12-13-14-16-17-18 / التربية والتعليم 

20-19 

17 

 39 31 8 ا جموع 

 األساليب اإلحصائية:

 لتطبيق األساليب اإلحصائية التالية:  Spssصحة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج الختبار          

 معادلة سبيرمان براون .   –االنحراف املعياري –املتوسط الحسابي -

 ) للكشف عن الفروق ذات الداللة التي تعزى إلى متغيري) املناطق الساحلية/ التنمية(.Tاختبار -
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        :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

توجد الصعوبات تمنع الثقافة العربية اإلسالمية من  عرض نتائج الفرضية األولى التي تنص ع ى: "           

الحسابية   املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة   " لها  الغربي  الثقافي  االختراق  مجابهة 

واالنحرافات املعيارية لدرجة استجابة املفحوصين على االختراق الغربي للثقافة العربية اإلسالمية في ظل  

 نة " من وجهة نظر األسر في هذه الدراسة ، كما يبينه الجدول  التالي: الحرب اإلعالمية الراه

( يبين الفروق في نوع الصعوبات التي تمنع الثقافة العربية اإلسالمية من مجابهة  03الجدول رقم)     

 االختراق الثقافي الغربي لها. 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مجاالت الدراسة

 0.27 1.67 الدين

 0.20 1.79 الثقافة 

 0.29 1.67 العادات والتقاليد 

 0.23 1.40 التربية والتعليم 

( أن أعلى متوسط حسابي لدرجة استجابة األسر في هذه الدراسة في تلك الدول  03يبين الجدول رقم)         

االختراق الثقافي الغربي لها قد  فيما يخص نوع الصعوبات التي تمنع الثقافة العربية اإلسالمية من مجابهة  

( وهذا يشير إلى انه توجد صعوبات تمنع الثقافة العربية اإلسالمية من مجابهة االختراق الثقافي   1.79بلغ )

 الغربي لها.  . 

في حين أظهرت النتائج أن هناك نوع من التوازن بخصوص الدين والعادات والتقاليد في تلك الدول               

 (1.40متوسط االستجابة ) ، إذ بلغ 

الثانية:              الفرضية  نتائج  العربية    عرض  الثقافة  تواجه  التي  الصعوبات  نوعية  في  فروق  هناك   "

 اإلسالمية في مجابهتها لالختراق الثقافي لها ".

اإلسالمية في  ( يبين وجود فروق في نوعية الصعوبات التي تواجه الثقافة العربية 04جدول رقم )

 مجابهتها لالختراق الثقافي لها
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الوسط   الجنس  مجاالت الصعوبات 

 الحسابي 

  مستوى الداللة "Tقيمة" االنحراف املعياري 

 دالة 2.20- 0.19 1.60 وكور  الدين

 0.15 1.65 إناث 

 دالة 1.65- 0.20 1.62 وكور  الثقافة 

 0.22 1.70 إناث 

 غير دالة 0.79- 0.31 1.58 وكور  والتقاليد العادات  

 0.29 1.60 إناث 

 دالة 2.34- 0.22 1.47 وكور  التربية والتعليم 

 0.27 1.50 إناث 

   

          ( رقم  الجدول  )04يبين  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروقا  هناك  أن  بين  0.05(   )

استجابة األسر العربية في هذه العينة في نوعية الصعوبات التي تواجه الثقافة  املتوسطات الحسابية لدرجة  

العربية اإلسالمية في مجابهتها لالختراق الثقافي لها، تعود إلى متغير الجنس، وهذا لصالح اإلناث، حيث بلغت 

 .0.05"  على الترتيب؛ وهي دالة إحصائيا عند املستوى  T « -2.20 ،-1.65،-2.34قيمة"

بينما لم تظهر النتائج أي فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة استجابة األسر العربية في          

هذه العينة في نوعية الصعوبات التي تواجه الثقافة العربية اإلسالمية في مجابهتها لالختراق الثقافي لها من  

 .0.05هي غير دالة إحصائيا عند املستوى  ( و 0.79-)   Tخالل توقعاتهم حسب متغير الخبرة، حيث بلغت قيمة  

الثالثة:          الفرضية  نتائج  أنه:  عرض  على  تنص    العربية   الثقافة  تواجه  التي  الصعوبات  أبرز "    والتي 

 ".  االجتماعي األمن على تؤثر وكيف  اإلسالمية
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( يبين نتائج الفروق من خالل أبرز الصعوبات التي تواجه الثقافة العربية اإلسالمية   05جدول )  

 وكيف تؤثر ع ى األمن االجتماعي.

مجاالت 

 الصعوبات 

الوسط   الخبرة 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى   "Tقيمة"

 الداللة

 

اقل من   الدين

 سنوات 5

 غير دالة 0.62- 0.29 1.62

  10أكثر من 

 سنوات 

1.64 0.25 

اقل من   الثقافة 

 سنوات 5

 غير دالة 0.45- 0.22 1.71

  10أكثر من 

 سنوات 

1.73 0.26 

اقل من   العادات والتقاليد 

 سنوات 5

 غير دالة 0.75- 0.30 1.55

  10أكثر من 

 سنوات 

1.57 0.25 

اقل من   التربية والتعليم 

 سنوات 5

 غير دالة 0.39- 0.19 1.42

  10أكثر من 

 سنوات 

1.43 0.23 
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           ( رقم  الجدول  )05يبين  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  انه  بين 0.05(   )

املتوسطات الحسابية لدرجة استجابة األسر العربية هي املشكالت الخاصة بمشكلة االختراق الثقافي الغربي  

القات االجتماعية في ظل هذا  للحضارة العربية االسالمية في مجال العادات والتقاليد واملتمثل في تغير الع

االختراق الثقافي الغربي. بالنسبة ملجاالت صعوبات الثالثة األخرى؛ الدين، الثقافة و التربية والتعليم التي 

تواجه توافق أفراد تلك األسر في هذه العينة مع هذا الوضع الجديد في ظل االختراق الغربي الثقافي لها ، تعود 

دالة    -T  "    0.62-    ،-0.45  ،-0.75  ،-0.39  "لغت قيمة  إلى متغير الخبرة، حيث ب الترتيب؛ وهي غير  » على 

 .0.05إحصائيا عند املستوى 

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة:

 الفرضية األولى: 

نتائج الدراسة أن أعلى متوسط حسابي لدرجة استجابة األسر العربية في هذه العينة كان  أظهرت                     

الثقافة " لدى تلك األسر    ( ، مما يشير إلى أنه يوجد اختراق ثقافيفي مجال "1.79في مجال الثقافة حيث بلغ )

العر  الثقافة  الغربية على  للثقافة  تأثير كبير  إذا هناك   ، العربية  بية اإلسالمية، وفي وسائلها  في تلك الدول 

وأساليبها التي فرضتها ظروف السيطرة الثقافية الغربية وتعد الثقافة عموما وصعوبتها وأهميتها أهم مؤثر  

على تلك الدول العربية  تقريبا ، نظرا ملا تتركه تلك التخلخالت في الثقافة من آثار سلبية وخاصة زعزعة  

ثقافته  فيما يخص  األفراد  لدى  الثقافة  الثقة  الربية على  الثقافة  تتركها  التي  النتائج  أخطر  األم وهي من  ا 

 العربية اإلسالمية نتيجة لقوة اختراقها بمختلف الوسائل االعالمية املتطورة .  

في حين أظهرت النتائج أن أدنى متوسط حسابي لدرجة استجابة األسر في تلك الدول العربية كان                  

، مما يشير إلى أنه هناك نوع من املقاومة  في هذا املجال لالختراق  1.40ربية والتعليم " والذي بلغ  في مجال " الت

 الثقافي الغربي مما يشير إلى أن هناك قوة في هذا املجال. 

 الفرضية الثانية: 

نتائج الفرضية الثانية وجود فروقا ذات داللة إحصائية بين استجابات املوظفين بنوعيها    أظهرت              

الذكور واإلناث في مجاالت الصعوبة التي تواجه الثقافة العربية اإلسالمية في مواجهة االختراق الثقافي الغربي  

 لجنس. ) باستثناء مجال التربية والتعليم الذي لم يظهر أي فروق( باختالف متغير ا

 الفرضية الثالثة: 
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نتيجة هذه الفرضية أي فروق بين استجابات األسر في تلك الدول على مجاالت التنمية  لم تظهر                

االجتماعية واالقتصادية، والتي تعود إلى متغير سنوات الخبرة ) الدين، الثقافة، العادات والتقاليد، التربية  

 والتعليم(.

 :  التي كان أبرزها:  الدراسةاقتراحات 

دعم االستثمار في مشروعات البنى التحتية والتجهيزات األساسية والتقنيات الحديثة في االتصاالت    -              

ونظم املعلومات التي تخدم الثقافة العربية اإلسالمية والتي تساعدها على مقاومة ومجابهة االختراق الثقافي  

 الثقافة العربية االسالمية العريقة ومن ثم تحقيق األمن االجتماعي بها.الربي لهذه 

توفير املناخ املالئم للتربية اإلعالمية السليمة والفعالة وإعطاء األولوية لالستثمار الخاص و والعام    -             

القطاع اإلعالمي واملعرفي في مجال تطوير املعلومات واملعرفة ، وذلك بتبسيط اإلجراءات أمام املستثمرين في  

 قصد مجابهة هذه الحرب االعالمية الناعمة في مظهرها والشرسة في محتواها ومضمونها .

القطاع    -             تطوير  واألبحاث حول سبل  الدراسات  وتشجيع  والبيانات  املعلومات  توفير ودعم مراكز 

 فة الغربية الدخيلة على مجتمعاتنا العربية. قدراته على املواجهة والتصدي للثقا  العربي وزيادةالثقافي 

 : خاتمة

االقتصادية                واهميتها  اإلسالمية  العربية  الثقافة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  عرضه  تم  ما  خالل  من 

واالجتماعية والحضارية في العصر الحديث  أصبحت تتعرض و تتأثر بشكل كبير رغم املجهودات املبذولة  

العربية من أجل الحد من هيمنة وسيطرة الثقافة الغربية على العالم اإلسالمي من اجل   التي فرضتها الدول 

النهوض بقطاع الثقافة العربية اإلسالمية وتنميتها خصوصا وحمايتها وتطويرها كذلك وجب على الحكومات  

 التكفل بهذا القطاع املهم آلنه يعد هوية األمة العربية اجتماعيا وتاريخيا ودينيا . 
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