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باحث وأكادميي سعودي

ملخص الدراسة
كث�ي�رون مم���ن حبثوا يف العوملة يرون أنه���ا ذات حمتوى تغرييب ،بل إن بعض الباحث�ي�ن الغربيني يرون أنها ذات
مسرحا لصراع ثقافات
حمتوى أمريكي ،وقد تعرضت منطقة اجلزيرة واخلليج لكل مؤثرات العوملة ،فأصبحت
ً
وأفكار متعددة متباينة ،وفدت إىل املنطقة من خالل عدد من القنوات الفضائية والشركات العابرة للقارات.
واضحا مس���تقبل التماس���ك األس���ري واالجتماعي يف ظل ضغوط العوملة ،الس���يما وأن العوملة نفس���ها
وال يبدو
ً
أزمات رمبا تس���اهم يف تغري املفهوم ،وموقف الدول النافذة منه ،خاصة بعد أحداث  11س���بتمرب ،واالنهيار
تواجه
ٍ
املالي الكبري الذي تعانيه الواليات املتحدة يف الوقت احلالي.
كما أن دراس���ة األس���رة يف منطقة َق َبلِ َّية كمنطقة اخلليج واجلزيرة ال ميكن أن تكون مبعزل عن العالقات
القرابية كالعش�ي�رة والقبيلة ،فهي ذات تأثري قوي على األس���رة؛ إذ إن األس���رة تس���تند فيها إىل مرياث ضخم من
عالقات قرابة الدم ،وهي عالقات تؤثر يف التماس���ك األس���ري ،بل ال ميكن حبث التماس���ك األس���ري يف هذه
املنطقة مستق ً
ال عنها.
وليس من املتوقع أن تضعف مؤسس���ة العش�ي�رة والقبيلة ،وأن ختلي مكانها ملؤسس���ات العوملة الوافدة ،بل إن
القبيل���ة ب���دأت تق���وم بدور احلزب يف بع���ض دول اخلليج يف االنتخاب���ات العامة .كما إن أثر ضغ���وط العوملة على
متاس���ك األس���رة مرهون بثالثة عوامل كبرية ،وهي :القيم املضادة للعوملة ،ومستقبل العوملة وما ميكن أن تؤول
إليه ،جبانب ممانعة اجملتمعات احمللية أو ردود أفعاهلا جتاه العوملة ،وس���عيها للتصدي آلثارها الس���لبية ،بإنش���اء
مؤسسات حكومية وأخرى أهلية ،وسن تشريعات ُتع َنى باألسرة ،وتقيها من آثار العوملة املدمرة.
كما أن األس���رة تتأثر بعاملني كبريين :وهما التدين واالقتصاد ،واألول منهما رغم أنه يواجه معركة عنيفة
إال إنه أثبت أنه قادر على املقاومة واالنتشار ،ويبدو أن هجمة العوملة وما صاحبها من غزو للمنطقة استثار العامل
الديين ،وس���اهم يف نش���ر ظاهرة التدي���ن .وأما العامل االقتصادي فرغم الضربات ال�ت�ي واجهها يف ظاهرة الغالء
الشديد والبطالة والتضخم ،وانتكاسات األسهم ،إال إن االنهيار املالي الكبري الذي حصل يف الغرب رمبا كان
له مردود إجيابي على اقتصاد شعوب املنطقة ،فساعد الطبقة الوسطى على االحتفاظ مبواقعها ،وهذا فيه دعم
للتماسك األسري.
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موضوع هذا البحث -كما جاء يف عنوانه -هو التماس���ك األس���ري يف دول اخلليج العربية يف ظل ضغوط العوملة،
وحيسن قبل تناول املوضوع بيان املقصود بالعوملة واألسرة.
ُ

العوملة:
العومل���ة ظاه���رة نتجت م���ن التطور التقين يف االتص���االت ،والتطور يف االقتصاد ،وتهدف إىل إضف���اء صبغة العاملية
وضوحا االقتصاد؛ حيث تس���عى العوملة
على بعض النماذج يف األنظمة والفكر والس���لوك .ومن أكثر جماالت العوملة
ً
إىل إجي���اد نظام اقتصادي عاملي واحد يتس���م بالتج���ارة احلرة ،وتدفق رأس املال وأس���واق العمالة األجنبية الرخيصة.
(انظر.)Merriam-Webster dictionary :
والعوملة ميكن النظر إليها من شقني :األول حمتوى العوملة ،والثاني آليات العوملة وعملياتها.

الشق األول :حمتوى العوملة
كثريون ممن حبثوا يف العوملة يرون أنها ذات حمتوى تغرييب ،بل إن بعض الباحثني الغربيني يرون أنها ذات حمتوى
أمريك���ي ،فه���ي يف احلقيقة أمركة ،ومناذج الفكر والس���لوك اليت ُيراد تعميمها هي خيارات أمريكية ،وليس���ت
أي حياد يف ثقافة ما هو يف احلقيقة فراغ
خي���ارات حماي���دة ،هذا مع العلم أنه ليس يف الثقافة والفك���ر حياد ،بل إن ّ
ثقايف ينتظر امللء من ثقافة أخرى.
ومن يرى أن العوملة أمركة أو تغريب حيتج بأن ما تتبناه املؤسس���ات الدولية التابعة هليئة األمم املتحدة هو الليربالية
بصورتها املتطرفة يف االجتماع واالقتصاد .فمث ً
ال مؤسس���ات األمم املتحدة املعنية باألس���رة واملرأة َع َّر َفت األس���رة مبا
ال يتفق مع األديان الس���ماوية وال مع عادات الش���عوب وثقافاتها .والتصور الذي انتهت إليه هذه املؤسس���ات من خالل
عدد من املؤمترات العاملية ،وسعت إىل تعميمه وإلزام الشعوب به هو تصور ليربالي موغل يف الليربالية ،يرفضه بعض
الغربيني أنفس���هم ،فمث ً
ال مؤمتر األمم املتحدة للمرأة عام 2000م  -وكان حتت ش���عار املس���اواة والتنمية والسالم يف
القرن احلادي والعش���رين -تضمنت وثيقته التحضريية الدعوة إىل احلرية اجلنس���ية واإلباحية للمراهقني واملراهقات،
والتبكري باجلنس مع تأخري س���ن الزواج ،وإباحة الش���ذوذ اجلنسي (اللواط والسحاق) ،والدعوة إىل مراجعة القوانني
اليت جت ّرم الشذوذ اجلنسي .كما تضمنت ً
جديدا لألسرة فهي ميكن أن تتكون من شخصني من نوع
أيضا تعري ًفا
ً
واحد (رجل ورجل ،أو امرأة وامرأة)( .فؤاد العبد الكريم2002 ،م).
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الباب الثالث  :العمل اإلسالمي

ويؤك���د هذا االجت���اه ما ذكره املفك���ر األمريكي
جوزيف ن���اي (1427هـ) يف كتابه الق���وة الناعمة؛ حيث
أش���ار إىل نوع�ي�ن من الق���وة :أحدهم���ا الق���وة العنيفة أو
اخلش���نة ،وهي ق���وة الس�ل�اح .واألخرى الق���وة الناعمة،
وه���ي ق���وة الثقاف���ة واملعلوم���ات والفن وأمناط الس���لوك
ال�ت�ي ميك���ن أن تصدر من ش���عب إىل آخ���ر .وذكر أن
أمريكا هلا من هذه القوة النصيب األوفر ،ويرى أنها بها
تس���تطيع أن تغزو العامل وتهيمن عليه .ووس���ائل أمريكا
يف تصدير قوتها الناعمة ليست حمصورة يف الفضائيات
األمريكي���ة والصحافة وما تنتجه هوليود من أفالم ،بل
يف ُنظم املعلومات املتقدمة عندها ،ويف برامج األطفال،
ويف مؤسس���اتها االقتصادي���ة ،ب���ل إن سلس���لة مطاع���م
أمريكية كـ(ماكدونالدز) استطاعت أن تغزو ثقافات
ً
أمناطا من الثقافة األمريكية والسلوك
العامل ،وتنش���ر
األمريك���ي ما مل يقم ب���ه كثري من مؤسس���ات الثقافة
األمريكية.
وش���واهد قول من يرى أن العومل���ة يف حقيقتها أمركة
أكث���ر من أن تحُ صى ،ولكن هل معنى ذلك أن حمتوى
العوملة أمريكي فقط ،أم تس���تطيع الشعوب األخرى أن
تساهم يف مهرجان العوملة الكبري؟
الواقع يقضي بأن الشعوب األخرى تستطيع أن تساهم
بثقافته���ا يف العوملة ،بل إن ش���واهده املؤيدة له ال تقل يف
كثرتها عن شواهد األمركة.
إذن تأث�ي�ر العوملة ليس ذا اجتاه واحد من الش���مال إىل
اجلنوب ،أو من الغرب إىل الشرق ،أو من العامل املتقدم
إىل العامل النامي ،إنه يف احلقيقة ذو اجتاهات متعددة،
والش���خص يؤثر ويتأثر يف الوقت نفس���ه .وحمتوى العوملة
لي���س ذا طبيع���ة واح���دة ،ب���ل هلا طبائ���ع متع���ددة بتعدد
املشاركني فيها ،فهناك املؤسسات االقتصادية وميثلها
الشركات العابرة للقارات ،وهناك املؤسسات املصدرة
للفكر وميثلها بعض القنوات الفضائية ومواقع اإلنرتنت،
وهناك املنظمات العاملية املتمثلة يف مؤسسات هيئة األمم
املتحدة واملنظمات الدولي���ة ،وهناك ً
أيضا جهود األفراد
واجلمعي���ات احملدودة اليت تش���ارك يف العوملة عن طريق
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مواق���ع يف اإلنرتنت وقنوات فضائي���ة مهما كان حجمها
وتأثريه���ا .ومجيع األن���واع املذكورة تس���اهم يف صياغة
حمت���وى العومل���ة يف منطقتنا العربية .وميك���ن القول :إن
منطق���ة اجلزيرة واخللي���ج تعرضت لكل تل���ك املؤثرات
مس���رحا لص���راع ثقاف���ات وأف���كار متعددة
فأصبح���ت
ً
متباين���ة ،فالثقاف���ة الغربية -ومنه���ا األمريكية خاصة-
وفدت إىل املنطق���ة من خالل عدد من القنوات الفضائية
والش���ركات العاب���رة للق���ارات ،والثقاف���ة اإلس�ل�امية
والقومي���ة والثقافة املعارضة للعوملة اس���تفادت من آلياتها
وحققت قد ًرا من االنتش���ار من خ�ل�ال بعض الفضائيات
فاستنهضت الشعور اإلسالمي والوطين والقومي.
بل إنه اس���تفاد م���ن آليات العوملة أمناط م���ن الثقافات
اجملتمعي���ة اخلاص���ة ،فحققت قد ًرا من االنتش���ار ،فمن
خ�ل�ال بع���ض الفضائي���ات وبرام���ج مث���ل ش���اعر املليون
ض ّرة
ومهرجان���ات مزاين اإلب���ل انتش���رت ثقافة َق َبلِ َّي���ة ُم ِ
بالوحدة الوطنية ،لحُ ْ َمتها التعصب للقبيلة.
والن���اس أم���ام العوملة ميكن تقس���يمهم إىل قس���مني:
قسم ش���ارك يف العوملة واستخدم أدواتها يف نقل خياراته
مستقب ً
ال ما تبثه
س���لبيا
الثقافية إىل غريه ،وقس���م كان
ًّ
ِ
أدوات العومل���ة من ِق َيم وأمناط س���لوكية ،فهذا حري به
أن يتأث���ر وأن يعجز عن وقف س���يل العومل���ة اهلادر وعبثها
بثقافته.

الشق الثاني :عمليات العوملة وآلياتها:

ميكن النظر إىل العوملة باعتبارها (فع ً
ً
(سلوكا)
ال) أو
أو (جمموعة عمليات) جمردة بغض النظر عن احملتوى أو
الفك���ر والقيم اليت ميك���ن أن تنتقل عرب آليات العوملة.
واس���تيعاب هذا الش���ق يع�ي�ن على التحك���م يف حمتوى
العومل���ة .ومم���ا يع�ي�ن يف فه���م ه���ذا الش���ق إدراك مسات
العوملة ،ومن أهمها ما يلي:
حيد أحيا ًنا
 -1تطور تقنية االتصال عن ُبعد ،واإلنرتنت َّ
املكان والبيئة احمللية من التأثري يف السلوك ،واملؤثرات
النائي���ة خلف احلدود والبحار أصبحت تؤثر يف الس���لوك
يف قري���ة نائي���ة ،أو يف صحراء بعيدة ع���ن العمران .فمن
التقرير االسرتاتيجي السادس
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خالل اإلنرتنت ووسائل االتصال عن ُبعد والفضائيات تقع
األح���داث االجتماعية متزامن���ة يف أي مكان يف العامل،
ويف أي وقت ،بغض النظر عن حمدودية املكان والزمان.
قبل عصر العوملة كانت البيئة احمللية العامل األكرب يف
صياغة س���لوك األفراد ،وكانت حمدودية املكان حتد
م���ن الس���لوك بل رمبا منعته م���ن الوقوع .أم���ا بعد العوملة
فق���د أصبحت بيئة مدينة مثل نيويورك أو باريس تؤثر يف
صياغة س���لوك فرد يف مانيال أو الري���اض أو القاهرة يف
الوقت نفسه الذي تؤثر يف سلوك فرد يف حواري نيويورك
أو باريس.

وحري���ة االنتقال مرتبطة بفتح أس���واق جديدة واحلصول
عل���ى عمال���ة رخيص���ة ،س���واء باس���تقدام م���ن يرغب يف
اهلج���رة ،أو يف نق���ل الش���ركات مصانعه���ا إىل مواطن
العمال���ة الرخيصة .وحري���ة حركة األش���ياء ينتقل معها
الفكر وأمناط الس���لوك والقيم .ولع���ل من أوضح القيم
اليت تنتقل مع رأس املال القيم اليت حيتاجها االستهالك.
إن االس���تهالك يعك���س نظ���رة الف���رد إىل احلياة كما
يعكس ُسلّم القيم يف رؤيته الثقافية.

إن بع���ض القيم تدف���ع حنو االس���تهالك وتعظيم مادية
احلي���اة ،بينم���ا هناك قي���م أخرى مضادة هل���ا تدفع حنو
إن احل���دث مبج���رد انتقاله م���ن خ�ل�ال الفضائيات أو اإلنت���اج واإلنف���اق ،أو تدفع حن���و العم���ل واالدخار كما
يق���ول ع���امل االجتم���اع ماك���س فيرب
اإلنرتن���ت يبدأ تأثريه يف الس���لوك عرب
العامل متجاو ًزا حدود املكان والثقافة .حري���ة حركة األش���ياء ينتق���ل معها الذي ربط بني نش���أة احلضارة الغربية
وواض���ح من هذا أن س���لوك األفراد ال الفكر وأمناط الس���لوك والقيم .ولعل واألخ�ل�اق الربوتس���تانتية ،وعزا ذلك
يك���ون أحيا ًن���ا اس���تجابة ملؤثرات يف م���ن أوضح القيم اليت تنتقل مع رأس اإلجن���از احلض���اري يف بريطانيا مث ً
ال
املال القيم اليت حيتاجها االستهالك.
إىل قيم���ة العم���ل واالدخ���ار .وكذلك
بيئاتهم ،وإمن���ا ملؤثرات خارج احلدود
كم���ا يقول عامل النف���س ماكليالند
وخارج الثقافة .وعلى هذا فما قد يبدو
يف املس���رح االجتماعي يف بيئة ما من س���لوك التحدي أو الذي ربط نش���أة احلض���ارات بدافع اإلجناز املس���تكن
احملاكاة واملس���ايرة االجتماعية ق���د ال يكون له عالقة يف احلض���ارات ،واملتمث���ل يف س���لوك أفرادها ،وذلك يف
ببيئ���ة الفرد احمللية ،وإمنا هو اس���تجابة ملؤثرات من بيئة دراس���ة اس���تغرقت منه ربع قرن من عمره .ودافع اإلجناز
أخ���رى .بل إن حاج���ات األفراد وتطلعاته���م قد ال تكون عن���د ماكليالن���د قيم���ة يتعلم���ه الف���رد ويكتس���به من
ناش���ئة من بيئته���م احمللية ،وإمنا هي واف���دة ،أو رد فعل اجملتمع الصغري الذي حوله ،وتس���تطيع األسرة واجملتمع
تنشئة أفرادها عليه .إن تصور ماكس فيرب وماكليالند
ملؤثرات وافدة من بيئة ثقافية أخرى.
ال يتفقان مع حياة االس���تهالك وما تريده مؤسسات رأس
وه���ذا الق���ول ينطب���ق عل���ى الثقاف���ة وعل���ى االقتصاد
املال العاملية يف عصر العوملة .إنها تريد أس���وا ًقا تس���تهلك
ً
أيض���ا ،فاملؤسس���ة االقتصادي���ة اليت تنش���أ يف بلد ما يف
ما تنتجه هذه املؤسسات ،والقيم اليت تبثها مع منتجاتها
عصر العوملة قد ال يكون الدافع لنش���أتها حاجات أبناء
س���واء م���ن خ�ل�ال الدعاي���ة يف الفضائي���ات والش���بكة
البلد نفسه ،وإمنا هي استجابة حلاجات بلد آخر بعيد،
العنكبوتي���ة أو م���ن خ�ل�ال ص���ور الثقاف���ة الواف���دة هي
ولكنه ميلك املال والتأثري.
متعة احلياة احلس���ية وحيازة األشياء وتضخيم احلاجات
احلسية ،وابتكار أنواع منها ميكن إشباعها مبا تنتجه
 -2حرية االنتقال:
من خصائص العوملة أنها يسرت لألفراد جتاوز احلدود شركات العوملة ومصانعها.
َّ
السياس���ية فس���هلت هل���م التنق���ل واهلجرة حيث ش���اءوا،
 -3العوملة كيان قائم بذاته مستقل عن سيطرة
وكذلك الش���ركات واملؤسس���ات املالية أصبحت قادرة
احلكومات:
على التنقل من بلد إىل آخر ،وفتح فروع هلا حيث شاءت.
فامتداداته���ا وتأثريها ميكن أن يصل إىل كل أحد،
التقرير االسرتاتيجي السادس
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ويستطيع املش���اركة فيها كل ش���خص ميتلك األدوات
الالزم���ة لذلك .وحينم���ا متتد أدوات العومل���ة إىل بلد فإن
حرا ال خيضع
تب���ادل الفكر واالتص���ال والتنظيم يصبح ًّ
لس���يطرة أح���د وال حيتاج إذ ًن���ا من أح���د ،إن ذلك كله
يتم يف الفضاء الفس���يح .إن فلس���فة إدارة اجملتمعات اليت
تق���وم قبل عصر العوملة عل���ى التماثل يف الفكر وأمناط
الس���لوك ،وعلى منع غ�ي�ر املرغوب فيه تعج���ز عن إدارة
جمتمعات ما بعد العوملة ،فكال األس���لوبني عاجزان عن
مقاومة تيار العوملة اجلارف.

حبد غري حدود الفضاء
فضاء اإلنرتنت وهو فضاء ال يحُ َ ّد
ٍّ
الواسعة .يف هذا الفضاء ميكن عقد االجتماعات وتبادل
الفكر واخل�ب�رات .ومن خالل االتصال املتجاوز للحدود
السياس���ية واإلقليمي���ة ينتق���ل الفك���ر والفع���ل ً
أيض���ا،
فيمكن االحتجاج السياسي وإعالن املواقف العامة اليت
رمب���ا يكون يف بعضها اع�ت�راض على العوملة ذاتها كما
حصل يف املظاهرات املعارضة للعوملة يف قممها املتعددة،
ومنها قمة سياتل يف الواليات املتحدة األمريكية.

أزمة العوملة:

 -4سرعة التغري االجتماعي:
مسات العوملة الس���ابقة تستند إىل افرتاض وجود قطب
اجملتمعات التقليدية تتسم ببطء التغري ،ولكن حينما واح���د يف السياس���ة الدولي���ة ،وهل���ذا مل تصب���ح العومل���ة
يتعرض اجملتمع لرياح العوملة فإن وترية التغري فيه تكون ظاهرة ملموسة إال بعد سقوط االحتاد السوفيييت وتفرد
أس���رع من ذي قبل ،وتوالي األحداث االجتماعية يكون الوالي���ات املتحدة األمريكية باملس���رح الدولي .إن وجود
س���ري ًعا .وهذا التغري الس���ريع تعجز عن اس���تيعابه أمناط قوة مهيمنة هلا يد طوىل تهيمن بها على مس���رح األحداث
يف العامل يف�ت�رض فيه أن يضعف حدة
الس���لوك ومعاي�ي�ره يف جمتم���ع م���ا،
اجملتمع���ات التقليدي���ة تتس���م بب���طء
وهل���ذا رمبا جلأ الن���اس إىل حتطيمها التغري ،ولكن حينما يتعرض اجملتمع الص���راع واخرتاق���ات جم���االت النفوذ
وجتاوزها مما يكون سب ًبا يف خلخلة لري���اح العوملة ف���إن وت�ي�رة التغري فيه اليت ال تس���مح به���ا تلك الي���د الطوىل.
الثقاف���ة احمللية الس���ائدة يف اجملتمع تك���ون أس���رع م���ن ذي قب���ل ،وتوال���ي ويف�ت�رض في���ه ً
أيض���ا أن خيف���ف م���ن
ودخوهل���ا يف حت���والت متع���ددة أو األحداث االجتماعية يكون سري ًعا
التنافس االقتصادي القائم على حيازة
تنافسا مبعثه
النفوذ ،ويصبح بد ًال منه
اخرتاقه���ا من قبل الثقاف���ات الوافدة.
ً
ومما يعجز عن استيعاب التغري السريع األنظمة والقوانني جودة الس���لعة وتوفرها .وعلى هذا األساس قامت منظمة
املنظمة ألنواع السلوك فيضطر الناس إىل خمالفتها مما التج���ارة الدولي���ة اليت تؤكد عدم تدخ���ل احلكومة يف
يكون س���ب ًبا يف اهلرولة يف اس���تحداث قوانني وأنظمة ،االقتصاد ودعم الس���لع احمللية ،وأن تفتح مجيع األسواق
ولكنه���ا ال تس���تند إىل الثقاف���ة الس���ائدة واملرجعي���ة أم���ام التج���ارة العاملية ،والعامل املؤثر يف قبول أي س���لعة
التش���ريعية يف اجملتمع ،وإمنا ُتصاغ وفق الثقافة الوافدة ه���و جودتها وس���عرها وليس الدع���م احلكومي .إن هذه
الفلس���فة واالفرتاض���ات م���ا كانت لتتم ل���و كان هناك
املهيجة للتغري السريع.
تناف���س يف النفوذ بني أقط���اب متنازعة .وال خيفى أنه يف
 -5االشرتاك يف العوملة ممكن لكل أحد تقري ًبا:
عص���ر احلرب الب���اردة كانت أس���واق كل قطب مغلقة
خاص���ا باالقتصاد
وال خيض���ع لس���يطرة أح���د ،س���واء كان حكومة أو أمام س���لع القطب اآلخ���ر .وهذا ليس ًّ
س���واها ،وهو يس���تطيع أن ينش���ر من خالهلا ما يؤمن به ب���ل يش���مل الثقاف���ة وحرك���ة البش���ر ً
أيض���ا .وإذا كان
من قيم وثقافة.
قسريا حيول بني أفراده
االحتاد الس���وفيييت ميارس من ًعا
ًّ
 -6حرية االتصال أو الرتابط االجتماعي املتجاوز وب�ي�ن حرية التنق���ل ،فإن الواليات املتحدة ش���هدت حقبة
املكارثية ،وهي جتربة بوليسية مؤملة كانت احلكومة
حلدود اجلغرافيا والسياسة:
فالعالقات بني األفراد واملنظمات واجلماعات تنشأ يف الفيدرالية متارسها يف حق مواطنيها.
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ويغ�ّي� اجتاهه���ا
ومم���ا ميك���ن أن يعي���ق العومل���ة رّ
حدثان كبريان:
احلدث األول :ما حصل يف احلادي عش���ر من س���بتمرب
م���ن ع���ام 2001م ،حينما ضرب مرك���ز التجارة العاملي
يف نيوي���ورك بطائ���رات مدنية .فهذا احل���دث كان فوق
اخلي���ال ،ونت���ج عنه سياس���ات دولي���ة بزعام���ة الواليات
املتحدة األمريكية حتت اس���م حماربة اإلرهاب .ومجيع
ه���ذه السياس���ات مضادة لظاه���رة العوملة فحري���ة التنقل
ومؤسس���ات النف���ع العام ومؤسس���ات اجملتم���ع املدني يف
الع���امل اإلس�ل�امي تأثرت بهذا احل���دث ،وكذلك حرية
حركة األفكار.
وكان من نتائج أحداث احلادي عشر من سبتمرب أو من
األحداث املصاحبة هلا احنياز ثقايف ضد اإلس�ل�ام وأهله.
وش���هد الع���امل هجو ًما على اإلس�ل�ام وقيم���ه ومفاهيمه
حبج���ة أنه يدع���م اإلرهاب أو أن���ه ال يتفق م���ع الليربالية
أبرز قيم عص���ر العوملة .كما مشل اهلجوم ً
أيضا ثقافات
ش���عوب بعينها ،وكان لثقافة ش���عب اجلزي���رة واخلليج
ونظام���ه االجتماعي النصيب األكرب يف ذلك .ومن القيم
ال�ت�ي تعرضت هلجوم ش���ديد قيم األس���رة ومكانة املرأة
فيه���ا وعملها وحرية األوالد :بنني وبنات ،ومدى س���يطرة
األبوين عليهم.
واحل���دث الثاني :االنهيار املالي الكبري الذي ش���هدته
الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة يف ع���ام 2008م نتيج���ة
للفس���اد املال���ي يف الرهن العقاري ،هذا احلدث أس���قط
أحد أهم مس���لمات العومل���ة ،وهي عدم تدخل احلكومة
يف التج���ارة ومؤسس���ات امل���ال .فاحلكوم���ة األمريكية
تدخلت من أجل محاية مؤسس���اتها املالية فاش�ت�رت قد ًرا
كب�ي�را من الدي���ون ،وأممت تلك املؤسس���ات ،ووضعت
ً
رقابة حكومية عليها ،كما كش���ف احلاجة امللحة إىل
نظ���ام اقتصادي جدي���د يقوم على قي���م ومفاهيم خمتلفة
غري قيم الرأمسالية اليت يصفها بعض أقطابها باملتوحشة.
كم���ا أس���قطت األزمة مبدأ حرية الش���ركات يف إقامة
مصانعها حيث تش���اء ،فش���ركات صناعة السيارات ملا
تقدمت بطلب مس���اعدة م���ن احلكومة الفيدرالية كان
التقرير االسرتاتيجي السادس

االع�ت�راض عليها أن املواطن األمريكي لن يس���تفيد من
هذه املساعدة ،وإمنا سوف تستفيد منها مصانع يف اهلند
والصني وغريها.
إن ه���ذا احل���دث يش�ي�ر إىل تراج���ع الوالي���ات املتحدة
األمريكي���ة م���ن هيمنته���ا العاملي���ة ،وب���روز أقط���اب
أخرى منافس���ة هل���ا .ويف أعقاب هذه األزم���ة صرح مدير
االس���تخبارات األمريكية ماي���كل ماكونيل أن العامل
متزاي���دا لنش���وء نزاع���ات يف الس���نوات
يواج���ه خط��� ًرا
ً
العش���رين أو الثالثني املقبل���ة بينما جت���ري عملية انتقال
ال س���ابق هلا للث���روة والقوة من الغرب إىل الش���رق .وتوقع
أنه حتى عام 2025م ،س���يكون احتم���ال وقوع نزاع بني
دول وح���روب أهلية أكرب .وأش���ار إىل ظهور عامل متعدد
األقطاب يف 2025م ،والعامل سوف يشهد صعود الصني
واهلن���د والربازي���ل ال�ت�ي س���تكون اقتصاداته���ا مطابقة
القتصاديات الدول الصناعية الغربية .وقال إن« :التنافس
االسرتاتيجي سيتمحور على األرجح حول التجارة والتوزع
الس���كاني والوصول إىل املوارد الطبيعية واالستثمارات
والتكنولوجي���ا ،وس���يكون هن���اك ن���زاع لتحقيق تفوق
مفتاحا لفرض اهليمنة».
تقين يشكل
ً
وس���تواجه مناط���ق يف العامل مس���تقب ً
ال ظرو ًفا أصعب
مع ارتفاع الطلب على املواد الغذائية واحملروقات وموارد
أخرى (.)1
فريدا يف توقعاته فكثريون من قادة
وماكوني���ل ليس ً
الغرب ومفكريه ممن حتدثوا عن أزمة املال يشاركونه
هذه التوقعات.

األسرة:
دالل���ة كلمة «أس���رة» يف اللغة العربية أوس���ع مما تدل
عليه يف الدراس���ات االجتماعية املعاصرة ،فهي تدل على
أهل بيت الرجل وتدل ً
أيضا على عشريته ،جاء يف خمتار
الصح���اح للرازي (1390هـ) «أس���رة الرج���ل :رهطه ألنه
يتق���وى به���م» .ويف املعجم الوس���يط (دت) :األس���رة «أهل
الرج���ل وعش�ي�رته» .وجاء يف لس���ان العرب الب���ن منظور:
)http://www.middle-east-online.com/?id=69267 (1
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«أسرة الرجل عشرته ألنه يتقوى بهم ،وأهل بيته».
واأله���ل تطل���ق ً
أيضا على األق���ارب والعش�ي�رة ،كما
تطل���ق عل���ى الزوج���ة خاصة ،ج���اء يف املعجم الوس���يط:
«األهل األقارب والعشرية .واألهل الزوجة» (.)2
أم���ا يف العلوم االجتماعية فكلمة «أس���رة» تعين وحدة
مكونة من زوجني :رجل وامرأة وأطفاهلما الذين يعوالنهم
(موسوعة علم االجتماع2000 ،م).
واألس���رة ميكن أن تتكون من جيل واحد ومن جيلني
وأكثر ما داموا يس���كنون يف بيت واحد .واألس���رة اليت
تتكون من أكثر من جيل تس���مى األس���رة املمتدة ،أما
اليت تتكون من جيل واحد فهي األسرة النووية (موسوعة
علم االجتماع2000 ،م).
مفهوم األسرة يف منطقة اخلليج ال يقتصر على األسرة
النووي���ة أو املمت���دة ذات اجليل�ي�ن والثالث���ة وأكث���ر ،بل
يتج���اوز من يس���كنون يف بيت واحد حتت س���قف واحد
ليشمل س���واهم من األقارب واألحفاد ممن يسكنون يف
بيوت عدة ويف مدن عدة.
ولق���اءات األس���رة واجتماعاته���ا رمبا مشل���ت عد ًدا من
األس���ر حسب تعريف العلوم االجتماعية ،والعنصر املؤثر
يف االجتم���اع هو قرابة الدم ،فجمي���ع ذرية اجلد الواحد
يش���هدون االجتم���اع .ورمب���ا كان اجلد اجلام���ع هلم هو
العاش���ر ،ورمبا جتاوز عدد احلاضرين مخس�ي�ن أسرة،
ب���ل رمب���ا بلغ املائة ،ومجيعهم ينس���بون أنفس���هم إىل جد
واحد ويرون أنفسهم أسرة واحدة.
وعل���ى ه���ذا فتب�ن�ي تعريف األس���رة املتع���ارف عليه يف
الدراسات االجتماعية ال يساعد الباحث يف فهم التماسك
األسري يف السعودية واخلليج .إن األسرة يف هذه املنطقة
ليست هي ما ينتج من عقد الزواج فقط ،بل يشمل ً
أيضا
( )2يف االستعمال اليومي تطلق كلمة أسرة على أمرين :أهل بيت الرجل
وهم زوجته وأوالده من البنني والبنات ،واملرادف هلا العائلة .والثاني
عشرية الرجل ،وهم كل من حيمل اسم العائلة يف امسه ،ومن األمثلة
على ذلك :أسرة آل سعود ،وأسرة آل الشيخ ،وأسرة آل صباح ،وبعض
هذه األسر ُيعد أفرادها باآلالف.
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جدا رمبا
عالقات القرابة الدموية ،وهذه عالقات واسعة ًّ
مشلت مئات بل آالف األش���خاص .ولعل من املفيد دراسة
األس���رة على مس���تويني :على النطاق احمل���دود (امليكرو
 )microوعلى نطاق واسع (املايكرو .)macro

إن دراس���ة األس���رة على هذين املستويني تكشف
لنا عن ثالثة مستويات للعالقات القرابية:
األول :األس���رة الصغ�ي�رة ،وه���ي ال���زوج والزوج���ة
وأطفاهلما.
واحدا،
والثان���ي :العش�ي�رة وه���م غال ًبا حيمل���ون لق ًب���ا ً
بعي���دا،
ويلتق���ون يف ج���د واح���د س���واء كان قري ًب���ا أو
ً
واح���دا غال ًبا ،ولكنها ليس���ت
عائلي���ا
ً
امس���ا ًّ
وحيمل���ون ً
القبيل���ة أو ما يف معناه���ا كالفخذ أو فروعها الكبرية،
ويطلق عليها األسرة.
الثالث :القبيلة:
وهذه املس���تويات الثالثة تؤثر على األس���رة مبس���تواها
الصغ�ي�ر فتحميه���ا م���ن االنهي���ار ،وتس���ددها إذا تعثرت
وتعينها إذا ضعفت.

التماسك األسري:
يتمثل التماس���ك األس���ري يف وجود عالق���ات ترابطية
خاصة بني أفراد األس���رة حتميه���ا من التصدع ،وجتعلها
قادرة على مواجهة أحداث احلياة.
عرف التماس����ك األسري
وس�ت�رلني (1974 ,Stierlinم) َّ
مب����ا يفيد ه����ذا املعن����ى ،فوصفه بأنه «قوة جت����ذب أعضاء
األس����رة جتاه بعضهم البعض يف وح����دة عاطفية وفكرية»
(يف القرشي1424 ،هـ ،ص .)27
وعرف���ه حمم���د احلام���د (1994م) بتعري���ف قريب من
تعريف سرتلني ،ولكن مع شيء من التفصيل فقال عنه
إنه« :طبيعة بناء احلياة األسرية ومدى احتاد وترابط ذلك
البناء من خالل التعرف على واقع التفاعل االجتماعي بني
أفراد األسرة ومدى تطابق اجتاهاتهم وترابطهم العاطفي
وتبادهلم االحرتام والثقة وكيفية شغلهم لألدوار األسرية
التقرير االسرتاتيجي السادس
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وشعورهم باألمن واالنتماء لألسرة»(احلامد1994 ،م).
والتماس���ك األس���ري يقتض���ي وجود داف���ع داخلي عند
األف���راد يدفعه���م حن���و ارتب���اط بعضهم ببع���ض ،وأحد
مكون���ات ه���ذا الدافع ه���و عالق���ات القرابة والش���عور
باالنتماء لألسرة ،والش���عور باألمن معها .وباإلضافة إىل
الدوافع الداخلية توجد مؤثرات بيئية تعزز من التماس���ك
وأخرى تضعفه.
وح���دد س�ت�رلني أبع���اد التماس���ك يف تعريف���ه بالوحدة
العاطفية والفكرية ،واحلامد أضاف إىل ذلك الش���عور
باالنتم���اء إىل األس���رة واالحرتام املتب���ادل ،ثم فصلها يف
مقياس وضعه للتماس���ك األس���ري فبلغ بها تسعة أبعاد،
وهي:

على مدى مطابقة سلوك أفراد األسرة ملا يتوقعه اجملتمع
لكل من حيتل مرك ًزا من مراكز األسرة.
 -7الدعم األس���ري :وهو ما يقدمه الفرد ألس���رته من
مساعدة وعون مادي ومعنوي حسب قدرته.
 -8العاطف���ة األس���رية :وه���و طبيع���ة املي���ل االنفعال���ي
الذي يربط أفراد األس���رة بعضهم ببعض ،ويش���مل ذلك
احلب والرمحة والش���فقة والنصح والتس���امح ،وعكسه
الكراهية واحلقد واألنانية والقسوة وحنو ذلك.
 -9املش���اركة األس���رية :وه���و طبيع���ة ارتب���اط أفراد
األس���رة مع بعضهم البعض عن طريق حضور املناس���بات
واالحتف���االت ،وتب���ادل الزي���ارات وقضاء أوق���ات الفراغ
وحنو ذلك.

 -1التفاع���ل االجتماعي :وه���و طبيعة العالقة اليت
وه���ذا املقي���اس به���ذه األبع���اد يصلح لقياس متاس���ك
ترب���ط أفراد األس���رة بعضه���م ببعض ،وم���دى تأثر كل
األسرة وفق تعريف العلوم االجتماعية ،وهو تعريف يتفق
واح���د منه���م بأعم���ال اآلخرين داخ���ل األس���رة وأفعاهلم
مع مفهوم األس���رة يف الغ���رب ،ولكنه ال يتفق مع مفهوم
وآرائهم وتأثريه فيهم.
األسرة يف اخلليج واجلزيرة العربية بل
إن جمتمع���ات اخللي���ج واجلزي���رة
 -2األم���ن األس���ري :وه���و م���دى جمتمعات قبيلة واألسرة تستند فيها ال يتف���ق مع مفهوم األس���رة يف املناطق
اطمئنان الف���رد وثقته بوجود مقومات إىل م�ي�راث ضخم م���ن عالقات قرابة ال�ت�ي تنتش���ر فيه���ا العالق���ات القبلية
ثب���ات األس���رة ،واس���تقرارها وع���دم الدم ،وهي عالقات تؤثر يف التماس���ك والعالقات األسرية الواسعة.
األس���ري ،بل ال ميكن حبث التماس���ك
تعرض وحدتها للخطر.
األسري يف هذه املنطقة مستق ً
إن جمتمع���ات اخللي���ج واجلزي���رة
ال عنها
جمتمعات قبيلة واألس���رة تس���تند فيها
 -3التمثل األسري :وهو مدى اتفاق
أفراد األس���رة على القيم والعادات واملعايري االجتماعية ،إىل م�ي�راث ضخم من عالقات قرابة الدم ،وهي عالقات
تؤثر يف التماسك األسري ،بل ال ميكن حبث التماسك
ومدى تطابق مواقفهم واجتاهاتهم السلوكية.
األسري يف هذه املنطقة مستق ً
ال عنها.
 -4االنتماء األس���ري :وهو مدى انتساب الفرد لكيان
وهذا التصور له ما يؤيده يف الدراسات االجتماعية ففي
أسري يشده ،ويستقي منه مكونات حياته االجتماعية.
دراس���ة لفتحية القرشي (1424هـ) عن التماسك األسري
 -5االح�ت�رام األس���ري :وه���و القيمة االعتباري���ة للفرد
يف السعودية ثبت أن الزيارات املتبادلة بني األسرة وأقارب
داخ���ل األس���رة ،ويش���مل اح�ت�رام حق���وق أفراد األس���رة
األب ،وكذلك أقارب األم هلا عالقة إجيابية بالتماس���ك
ومش���اعرهم ،واستش���ارتهم فيما يهم األسرة ،واحلرص
األس���ري ،وكذلك أظهرت الدراسة أن إقامة األسرة يف
على إعطائهم احلرية يف اختاذ القرارات.
جوار أقارب هلا له عالقة إجيابية بتماسكها.
 -6ال���دور األس���ري :وهو مدى قي���ام كل فرد مبهمته
ووظيفت���ه االجتماعية داخل األس���رة عن طري���ق التعرف
التقرير االسرتاتيجي السادس
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التماسك األسري واالجتماعي
يف ظل ضغوط العوملة
التماسك األس���ري والتماس���ك االجتماعي كما سبق
مرتبطان م ًعا ال ميكن دراسة أحدهما مبعزل عن اآلخر.
ويف منطق���ة اجلزيرة واخلليج؛ حيث يتكون الس���كان
من جمموعة قبائل وعش���ائر وأسر ممتدة تؤثر العالقات
القرابي���ة ب�ي�ن أفراده���ا يف ترابط األس���رة ومتاس���كها.
والتماس���ك س���واء كان على املس���توى احملدود micro
أو عل���ى امل���دى الواس���ع  macroمن وظائفه األساس���ية
احملافظ���ة عل���ى الع���ادات وتوريثه���ا لألجي���ال اجلديدة،
وتبطئة التغري االجتماعي.
ومتاث���ل القيم والع���ادات بني أفراد األس���رة أحد أبعاد
التماس���ك األس���ري ،حس���ب ما قرره احلام���د (1994م)
يف مقياس���ه للتماسك األسري ،وكذلك فتحية القرشي
(1424ه���ـ) ،فق���د أظهرت دراس���تها عالق���ة إجيابية بني
االتف���اق القيم���ي ،والتماس���ك األس���ري عند األس���ر يف
الس���عودية .والعوملة كما سبق يف مالحمها تتسم بسرعة
التغري االجتماعي ،فهل معنى ذلك أن التماس���ك األسري
يف منطقة اخلليج واجلزيرة إىل ضعف؟
لعل���ه من الصعوبة مبكان اجلزم جبواب قاطع يف هذه
املس���ألة؛ ألن العوملة ذات طبيعة معقدة واستجابة اجملتمع
هلا معقدة كذلك.

والباحث يرى أن أثر ضغوط العوملة على متاسك
األسرة مرهون بثالثة عوامل كبرية ،وهي:
 -1القي���م املضادة للعوملة اليت تنتش���ر من خالل أدوات
العوملة ،أو ما ميكن تسميته بالعوملة املضادة.
 -2مستقبل العوملة ،وما ميكن أن تؤول إليه ،والعوملة
كما س���بق تعاني من أزمة أس���قطت بعض مس���لماتها،
وهذه سوف تؤثر يف قيمها.
 -3ممانع���ة اجملتمع���ات احمللي���ة أو ردود أفعاهلا جتاه
العومل���ة وس���عيها للتص���دي آلثاره���ا الس���لبية ،بإنش���اء
مؤسس���ات حكومية وأخرى أهلية ،وس���ن تش���ريعات
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ُتع َنى باألسرة وتقيها من آثار العوملة املدمرة.
س���بق حتديد ثالثة مستويات للعالقات القرابية ،وهي
األس���رة ثم العش�ي�رة ث���م القبيلة وهي مس���تويات متدرجة
م���ن األصغر إىل األك�ب�ر أو من امليك���رو إىل املاكرو.
وسبقت اإلشارة إىل أن التماسك األسري يف هذه املنطقة
ال ميكن فهمه دون دراسة هذه املستويات الثالثة ،وعلى
ه���ذا فمس���توى التفاع���ل خيتل���ف من مس���توى إىل آخر،
ومظاهر التماسك ختتلف ً
أيضا من مستوى إىل آخر.

وفيم���ا يل���ي ع���رض ملظاه���ر التماس���ك يف كل
مس���توى من مس���تويات القرابة الثالث���ة ،وبيان
عالقة ذلك باألسرة الصغرية.
األسرة:
للتماسك األسري عدد من املؤشرات وردت اإلشارة إليها
يف دراسة فتحية القرش���ي (1424هـ) كما ورد ذكرها
يف دراس���ة احلام���د (1994م) ،وس���بقت اإلش���ارة إليها،
وأبرز مظهر للتفكك األس���ري هو انفراط عقد األس���رة
بالطالق ،ونسب الطالق تتفاوت بني دول املنطقة ،فمث ً
ال
نس���ب الطالق يف الس���عودية يف عقد م���ن الزمن من عام
1415هـ إىل عام 1425هـ كانت ترتاوح بني  %20و،%23
وهذا العقد ميكن أن يس���مى بعق���د العوملة ففيه دخلت
الشبكة العنكبوتية السعودية ،وفيه بدأت الفضائيات
بثه���ا يف العامل العربي ،وفيه دخلت عدد من دول املنطقة
منظمة التجارة العاملية ،وصاحب ذلك حركة اقتصادية
ضخم���ة يف دول اخللي���ج ،ومم���ا ينبغ���ي مالحظت���ه أن
السعودية دخلت منظمة التجارة بعد هذا التاريخ.
ويف البحرين س���جلت حاالت اعتداء الزوج على الزوجة
ارتفاعا يف عام 2006م عن عام 2005م ففي عام 2005م
ً
كان ع���دد احل���االت  245حالة ويف ع���ام 2006م كان
عدد احلاالت  311حالة.

وفيما يل���ي بع���ض العوامل املؤثرة يف التماس���ك
األسري يف منطقة اخلليج:
 -1مس���توى الدخل :تش�ي�ر الدراس���ات االجتماعية إىل
أن التماس���ك األس���ري يكون أكثر بني أف���راد الطبقة
التقرير االسرتاتيجي السادس
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الوس���طى ،ويقل يف الطبقات الفق�ي�رة والطبقات الغنية،
ويف دراس���ة فتحية القرش���ي (1424هـ) شواهد على ذلك
من اجملتمع الس���عودي ،فقد وج���دت عالقة بني الرتابط
األسري ومستوى دخل األسرة .ويف منطقة اخلليج يصعب
التوقع الصحيح ملس���تقبل الطبقة الوس���طى ،وسبب ذلك
تقلصا يف حجم الطبقة
أنه يف فرتة ماضية شهدت املنطقة ً
الوسطى بعد خسائر األسهم ،ولكن بعد االنهيار املالي
يف أمري���كا يصعب توقع مس���تقبل الطبقة الوس���طى يف
اتس���اعا
اخلليج ،وبعض التوقعات ترى أنها س���وف تزداد
ً
بعد التقلص الذي شهدته.

حمافظ���ة ،ويغل���ب عليها التدين .وإذا نش���طت العش�ي�رة
نش���طت معها القي���م الديني���ة والقيم احملافظ���ة ،والقيم
احملافظة حمضن جيد للتماسك األسري.

ويف منطق���ة اخللي���ج نش���هد قد ًرا من التماس���ك
العشائري ومن مظاهره ما يلي:

 -1اللقاءات الدورية بني أفراد العشرية :وهذه اللقاءات
رمبا كانت أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية ،أو ربع
سنوية أو يف مناسبات األعياد.

 -2ش���جرة النس���ب :كثري من األس���ر اآلن والعش���ائر
حترص على تدوين نسبها يف مشجرات
يكاد يكون بني الدراس���ات االجتماعية للنسب ُتظهر فيها عالقاتها القرابية.

 -2التدي���ن :ي���كاد يك���ون ب�ي�ن
الدراس���ات االجتماعية إمجاع على أن
إمج���اع على أن األس���ر املتدينة أكثر
ً
األسر املتدينة أكثر
 -3صنادي���ق األس���ر اخلريية :وهي
متاسكا من غري متاس��� ًكا م���ن غ�ي�ر املتدين���ة ،كما أن
املتدينة ،كما أن دراسات التدين تشري دراس���ات التدين تشري إىل أن التواصل صناديق هدفها دعم ش���باب العش�ي�رة
إىل أن التواصل االجتماعي بني األس���ر االجتماعي بني األس���ر املتدينة أكثر فيم���ا حيتاجون���ه والس���يما يف الزواج
من غريها
املتدينة أكثر من غريها ،ويف دراس���ة
واحلوادث الطارئة ،ومواساة احملتاج.
احلامد (1994م) ما يؤكد ذلك .وعلى
 -4مواق���ع العش�ي�رة يف اإلنرتن���ت :فكثري من األس���ر
ه���ذا فمع العوملة كلما نش���طت قي���م التدين يف اجملتمع
والعش���ائر يف منطق���ة اخللي���ج صمم���ت هل���ا مواق���ع يف
وقويت زاد التماسك األسري قوة ،وكلما ضعفت ضعف
اإلنرتن���ت حتف���ظ تارخيها ومفاخره���ا ،وحتقق التواصل
التماسك األسري ،فالعالقة بينهما طردية.
بني أفرادها.
ومم���ا يعكس مس���توى قوة القي���م الديني���ة يف اجملتمع
القبيلة:
مس���توى اجلرمي���ة في���ه ،فبني اجلرمي���ة والتدي���ن عالقة
اجملتم���ع اخلليجي جمتم���ع قبلي يف اجلملة ،ونش���اط
عكس���ية :زي���ادة اجلرمي���ة مؤش���ر على ضع���ف التدين،
وتراجع القيم الدينية وضعفها مؤشر على قوة القيم التدين القبيل���ة وقوتها مؤش���ر على قوة التماس���ك األس���ري بني
يف اجملتمع .ودول اخلليج شهدت يف اآلونة األخرية زيادة يف أفراده���ا ،وال يل���زم العك���س إال بدراس���ات اجتماعي���ة
وأنواعا من اجلرائم مل تكن تش���هدها من قبل .تثبت ذلك .ومع الفضائيات وغزو الش���بكة العنكبوتية
اجلرمي���ة
ً
ومن ذلك ارتفاع نس���بة االنتحار ،وازدياد حاالت االعتداء جملتمع���ات اخلليج نش���طت القبيل���ة وجلأ الن���اس إليها،
ش���جع عل���ى ذل���ك مهرجان���ات الش���عر الش���عيب،
اجلنس���ي بني احمل���ارم ،وتعدي بعض األبن���اء على األبوين ومم���ا ّ
بالضرب وهروب الفتيات ،وكل هذه اجلرائم مؤشر على وأبرزها برنامج ش���اعر املليون اإلماراتي ،ومزاين اإلبل،
والفضائيات اليت ُتع َنى بالشعر الشعيب.
ضعف التماسك األسري وضعف التدين ً
أيضا.

العشرية:

قوة متاس���ك العش�ي�رة هي قوة يف التماس���ك األسري،
ومم���ا يدع���م ذل���ك أن القيم املهيمن���ة على العش�ي�رة قيم
التقرير االسرتاتيجي السادس

والقبيلة تسيطر عليها القيم احملافظة كما هو الشأن
يف العش�ي�رة ،وإذا نش���طت القبيلة والعش�ي�رة ف���إن القيم
احملافظة س���وف تنش���ط ،وسوف ينش���ط معها التواصل
االجتماعي والتماسك األسري .ولعل من أبرز قيم القبيلة
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قيمة «الفزعة للقريب» أو البن العم ،وهذه القيمة تقتضي
صو ًرا من التماسك األسري والتماسك القبلي.

أما مظاهر الرتابط َ
الق َب ِل ّي فتتمثل فيما يلي:

 -1اللق���اءات القبلية الدورية :وهذه لقاءات جتمع أبناء

اخلامتة
مستقبل التماسك األسري واالجتماعي يف ظل ضغوط
بعد؛ ألن العومل���ة تواجه أزمات رمبا
العومل���ة ليس
واضحا ُ
ً

تساهم يف تغري املفهوم وموقف الدول النافذة منه ،كما

القبيلة الواحدة يف الدولة الواحدة ،ورمبا حضرها بعض

أن العوملة ليس���ت دائ ًم���ا ذات تأثري إجياب���ي أو ذات تأثري

كانت دورية ،ورمبا كانت عارضة بس���بب حادث ميس

ومقاومة ش���عوب اخلليج واجلزيرة لقي���م العوملة الوافدة،

أبن���اء القبيلة من الدول األخ���رى اجملاورة .واللقاءات رمبا
بعض أبناء القبيلة والس���يما حوادث دف���ع الديات ،أو ما
يسمى بإعتاق الرقاب من القتل.
 -2يف الكوي���ت تق���وم القبيلة بدور
احل���زب السياس���ي ،حي���ث تنتخ���ب
أحيا ًن���ا م���ن ب�ي�ن أبنائه���ا م���ن خيوض
انتخابات جمل���س األمة ،ومن يفوز يف

س���ليب ،فه���ذا يعتم���د على القي���م اليت تتضمنه���ا العوملة
وما ميكن أن تقدمه من ثقافة بديلة.

مؤسس���ة العش�ي�رة والقبيلة ليس من
املتوق���ع أن تضع���ف وختل���ي مكانه���ا
ملؤسس���ات العوملة الواف���دة املتمثلة يف
مؤسس���ات اجملتمع املدن���ي أو األحزاب
السياس���ية .بل إن القبيل���ة بدأت تقوم
بدور احلزب يف بعض دول اخلليج

انتخابات القبيلة تتوحد القبيلة خلفهم
وتصوت هلم .وما حصل يف الكويت ميكن أن يتكرر
يف أي بلد خليجي .ويف االنتخابات البلدية يف السعودية
ظه���رت بدايات لتكتالت قبيل���ة يف بعض املناطق رمبا
وضوحا وأعمق أث ًرا.
تكون يف املستقبل أكثر
ً
 -3ومم���ا يدع���م التكت���ل القبل���ي مواق���ع القبائل يف
اإلنرتن���ت ،وه���ي مواق���ع ُتع َن���ى بتاري���خ القبيلة ونس���بها
وأجماده���ا القدمية ،كما أنها م���كان للحوار بني أبناء
القبيل���ة والتواصل بينهم ،والتنبي���ه إىل من حيتاج دع ًما،
معنويا كما
ماديا كما يف حاالت الدم ،أو
ًّ
س���واء كان ًّ

يف االنتخابات.

ووجود القبيلة س���وف يس���تمر م���ع العومل���ة ،وال يتوقع
س���لبيا ،كما ال يتوقع أن الظروف
ريا
ًّ
أنها تؤثر عليه تأث ً

االقتصادي���ة تؤثر عليه ً
أيضا ،فالناس إذا احتاجوا جلأوا
الر ْفد ،وإذا اغتنوا جلأوا للقبيلة من
إىل القبيل���ة من أجل ِّ

أحل الوجاهة والتأثري االجتماعي واحلضور السياسي.

ودراس���ة األس���رة يف منطق���ة قبلية
كمنطقة اخلليج واجلزيرة ال ميكن
أن تك���ون مبع���زل ع���ن العالق���ات
القرابي���ة كالعش�ي�رة والقبيلة ،فهي
ذات تأثري قوي على األسرة .ومؤسسة
العش�ي�رة والقبيلة ليس من املتوقع أن

تضعف وختلي مكانها ملؤسسات العوملة الوافدة املتمثلة
يف مؤسسات اجملتمع املدني أو األحزاب السياسية .بل إن
القبيل���ة بدأت تقوم بدور احلزب يف بعض دول اخلليج يف
االنتخابات العامة.
واألس���رة تتأثر ً
أيض���ا بعاملني كبريي���ن :وهما التدين
واالقتص���اد ،واألول منهما رغم أنه يواجه معركة عنيفة
إال إنه أثبت أنه قادر على املقاومة واالنتش���ار ،السيما أن
ما تشهده املنطقة من هجمة العوملة وما صاحبها من غزو
عس���كري هلا اس���تثار العامل الديين ،وس���اهم يف نشر
ظاهرة التدين.
وأما العامل االقتصادي فرغم الضربات اليت واجهها يف
ظاهر ة الغالء الش���ديد والبطالة والتضخم وانتكاسات
األس���هم ،إال إن االنهي���ار املال���ي الكب�ي�ر ال���ذي حصل
يف الغ���رب رمب���ا كان ل���ه م���ردود إجيابي عل���ى اقتصاد
ش���عوب املنطقة فس���اعد الطبقة الوسطى على االحتفاظ
مبواقعها ،وهذا فيه دعم للتماسك األسري.
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معلومات إضافية
توصيات حلماية األسرة املسلمة من أخطار العوملة:

قدم الدكتور «وليد بن عثمان الرش���ودي» بعض املقرتحات والتوصيات حلماية األس���رة من أخطار العوملة ،يف سياق
ّ
حبثه املقدم لندوة (األسرة املسلمة والتحديات املعاصرة) اليت نظمتها جملة البيان يف شهر ذي القعدة 1429هـ.
وقد قس���م د .وليد هذه املقرتحات إىل قس���مني :توصيات عامة للنهوض باجملتمع املس���لم ككل ،وتوصيات خاصة
باألسرة املسلمة.

أو ً
ال :التوصيات العامة للنهوض باجملتمع املسلم:

 -1التمس���ك بالش���ريعة اإلس�ل�امية ،اليت ارتضاها اهلل تعاىل لن���ا ،فوفقها ننظم حياتنا ،ونرب���ي أجيالنا ،ونتبصر
حبقائق احلياة.
ألن اهلل
إن جم���رد كونن���ا مس���لمني جغرافي�ي�ن ال يكفى إلجناز وع���د اهلل لنا بالنص���ر يف مواجهة أخط���ار العوملة؛ َّ
س���بحانه وتعاىل يق���ول :ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱪ [حممد ،]٧ :فه���ل حنن نصرنا اهلل تعاىل
فيما أمر به ونهى عنه؟
 -2تب�ن�ي املنهج الش���مولي يف فهم اإلس�ل�ام ،الذي جيمع بني العقيدة ،والش���ريعة ،والس���لوك ،واحلركة ،والبناء
واع ،أصولي سليم ،يعتمد فقط على العلم والعقل ،وهذا يتطلب تغيري حياتنا منطلقني من قوله
احلضاري ،وفق منهج ٍ
تعاىل :ﱫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱪ [الرعد.]١١ :
 -3إعادة النظر يف مش���كالتنا االجتماعية ،يف ضوء أحكام الش���ريعة اإلس�ل�امية العامة ،ومقاصدها ،وغاياتها
احلكيمة يف احلياة أو ًال؛ لتحديد مسئولية األسرة ،واملدرسة واجلامعة ،ومعاهد التعليم ،ومؤسسات اجملتمع املدني،
يف القيام بواجباتها يف هذا اجلانب.
 -4إقامة اجملتمعات اإلس�ل�امية على القاعدة اإلميانية ،اليت جتمع بني املس���لمني مجي ًعا ،دون االلتفات إىل اختالف
اللغة أو اللون أو العرق ،ومعاملة أهل األديان مجي ًعا وفق القاعدة التالية( :هلم ما للمسلمني ،وعليهم ما على املسلمني)،
أي حتقي���ق العدال���ة املطلق���ة للجمي���عَّ ،
خيص القضايا التش���ريعية اخلاص���ة بكل أهل دين ،فالبش���ر مجي ًعا
إال فيما ُّ
كرامتهم مصانة يف إطار اجملتمع اإلنساني.

ثان ًيا التوصيات اخلاصة باألسرة املسلمة:

 -1االهتمام برتبية األسرة املسلمة:

بتثقيف أفرادها ،وتوعيتهم ،وتوجيههم من خالل أجهزة الدولة املختلفة ،ومن خالل الوسائل ،والربامج اليت تشرتك
مجي ًعا يف تكوين أجيال تشعر بانتمائها اإلسالمي ،وانتسابها احلضاري لألمة العربية واإلسالمية.
َّإنها الرتبية اإلس�ل�امية ،اليت تهدف إىل صياغة الفرد صياغة إس�ل�امية حضارية ،وإعداد شخصيته إعدا ًدا كام ً
ال
األمة الواحدة املتحضرة،
م���ن حيث العقيدة ،واألخالق والقيم ،واملش���اعر والذوق ،والفكر ،واملادة؛ حتى
تتك���ون َّ
َّ
اليت ال تبقى فيها ثغرة تتسلل منها إغراءات العوملة الالدينية ،اجلنسية ،اإلباحية.
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 -2احملافظة على األسرة املسلمة من املخاطر اخلارجية ،وذلك عن طريق:
 كشف سوءات مؤمترات حترير املرأة واملساواة للجمهور اإلسالمي ،وبيان مراميها ،وخمالفتها ملقاصد الشريعة ،وهذاالدور يقع على عاتق وسائل اإلعالم اجلادة ،والدعاة ،وأهل العلم ،ممن يبلغون دين اهلل للناس ،وحيملون شعلة احلق.
 قي���ام ال���وزارات ،واهليئات ،واملؤسس���ات اإلس�ل�امية -الرمسية وغ�ي�ر الرمسية ،-بإصدار بيانات تس���تنكر هذهاملؤمترات وأهدافها اخلبيثة ،ونشر هذه البيانات ،وتغطيتها تغطية إعالمية حتى يتبني األمر للجمهور اإلسالمي.
 كش���ف زيغ التيار النس���وي العلماني التغرييب يف العامل اإلسالمي والعربي ،وأنه جزء من تيار الزندقة املعاصر،واملدعوم من هيئات مشبوهة خارجية.
 قيام اجلهات اخلريية اإلس�ل�امية -واألقس���ام النس���ائية فيها على وجه اخلصوص -بتحمل مسئولياتها ،والتنسيقتؤصل فيها
فيما بينها ،للقيام باملناش���ط الدعوية التثقيفية ملختلف ش���رائح اجملتمع ،وإصدار وثيقة لألس���رة املسلمةَّ ،
الرؤية الشرعية ،حول املرأة وحقوقها األساسية يف اإلسالم.
 عم���ل رصد إعالمي جاد لكل فعاليات املؤمت���رات الدولية واإلقليمية ،ومتابعة اخلطوات الفعلية لتنفيذ توصياتاملؤمترات الس���ابقة ،اليت ناقش���ت قضايا املرأة ،وإصدار مالحق صحفية؛ لبيان املوقف الش���رعي من هذه املؤمترات
وتوصياتها.
 ممارسة ضغوط قوية على وسائل اإلعالم املختلفة ،اليت تقوم بالرتويج والتغطية السيئة هلذه املؤمترات؛ لتكف عن ذلك. ضرورة إعادة النظر يف خطط تعليم املرأة؛ حبيث تتفق مع طبيعة املرأة من ناحية ،وظروف اجملتمع ،واحتياجاتالتنمية من ناحية أخرى.
 تكوي���ن هيئات عليا للنظر يف كل ما يتعلق باألس���رة من النواحي النفس���ية ،والثقافي���ة ،والصحية ،وتفعيل دوروزارات الشئون االجتماعية؛ للقيام بدور فاعل لالستجابة ملتطلبات األسرة املسلمة.
 املش���اركة الفاعل���ة يف ه���ذه املؤمترات -إن كانت املصلحة تقتضي ذلك ،-وطرح البديل اإلس�ل�امي يف املس���ألةاالجتماعية ،وكشف عوار احلياة الغربية االجتماعية -كلما أمكن.-
 تأسيس مراكز متخصصة؛ ملتابعة النشاط النسوي التغرييب العاملي واإلقليمي ،ومعرفة ما يتعلق به من مؤمترات.عامليا؛ وذلك من خالل مبادرات إسالمية لعقد مؤمترات عاملية عن قضايا
 نش���ر موقف اإلس�ل�ام من املرأة واألسرة ًّاملرأة ،واألسرة ،وحقوق اإلنسان ،من منظور شرعي.
اقتصاديا) ،من
اجتماعيا-
تربويا-
علميا-
 ضرورة العمل على إجياد مؤسس���ات نس���ائية متخصصة،ًّ
ًّ
ًّ
(ش���رعياًّ -
ًّ
ش���أنها أن تس���هم إس���ها ًما جل ًيا يف توفري احلصانة الش���رعية والفكرية ،ويف البناء الدعوي والرتبوي للمرأة املسلمة،
لتكون قادرة على مواجهة هذا التيار التغرييب اهلادر.
 التحذير من خماطر الغزو الثقايف واإلعالمي للحضارة الغربية ،اليت تتميز أسرها بالتفكك ،والتشتت ،وغيابالروابط الدينية واألخالقية والرتبوية فيما بني أفرادها ،يف خمتلف وسائل اإلعالم.
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 وجوب قيام وسائل اإلعالم املختلفة املسموعة ،واملرئية ،واملقروءة ،ثم املساجد ،ودور القرآن ،واملدارس ،باإلضافةإىل اجلمعيات ،والنوادي الثقافية ،والرتبوية ،والدعوية ،بالتوعية بأهمية األسرة يف اجملتمع ودورها العظيم.
 الرد العقالني املوضوعي على الرتهات اليت ير ّوجها الغرب ،وتوجيه األس���رة العربية العملي ملواجهاتها ،بد ًءا منإنكار أكاذيبهم ،واالستعداد ملقاومتها.

 -3احملافظة على األسرة من الداخل وذلك عن طريق:

 إحياء العقيدة الصحيحة داخل األسرة ،وتصحيح العبادة اإلجيابية الدافعة إىل فعل اخلريات وترك املنكرات. التدريب على الصرب ،وإحياء القيم االجتماعية ،واإلسالمية داخل األسرة. إعطاء املعلومة الصحيحة واخلربة للشباب حول شروط ومقومات الزواج الناجح. عدم تعجيز الشباب يف أمور الزواج ،وذلك باملغاالة يف املهور ،وتكاليف الزواج الباهظة. وجوب قيام العالقة الزوجية على التفاهم ،واحلوار ،واالحرتام املتبادل ،والتعاون من أجل بناء أسرة متينة ،وقوية. توعية اجملتمع بالبعد اجلنسي يف موضوع الزواج. وجوب طاعة الزوجة لزوجها؛ من أجل احلفاظ على متاسك األسرة ،والفوز برضوان اهلل.واجتماعيا ،بأهمية صحة عالقاتها األس���رية الس���ليمة
وتربويا،
دينيا،
ًّ
ًّ
 تفعيل دور املرأة األم ،وتثقيفها ،وتوعيتها ًّمع زوجها وأبنائها.
 إدراك حقيق���ة العالق���ة ال�ت�ي ارتضاها الرب تب���ارك وتعاىل بني األفراد داخل األس���رة ،وأنها عالق���ة رمحة وتوادوتكافل ،وليس تنافس وأنانية وتآمر.
 مساندة من أرادت العمل من النساء ملنفعة نفسها ،وأسرتها ،وخدمة جمتمعها ،واملشاركة يف تنميته ،وتشجيعهاعلى اإلجيابية ،واملبادرات احملمودة.

املصدر:
د.وليد بن عثمان الرش���ودي ،التماس���ك األس���ري يف ظل العوملة ،حبث مقدم ضمن أعمال الندوة العلمية اليت نظمتها جملة البيان حتت
عنوان( :األسرة املسلمة والتحديات املعاصرة) ،الرياض  15ذو القعدة  1429هـ املوافق  13نوفمرب 2008م ،انظر الرابط:

http://www.albayan-magazine.com/files/osrah/3.htm
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ملخص الدراسة
أكادمييا باحلالة ما بع���د التفاعلية لإلنرتنت،
من���ذ مطل���ع عام 2004م دخل���ت اإلنرتنت مرحلة جديدة ُعرف���ت
ًّ
أو اإلنرتن���ت م���ا بعد التفاعلية ،اليت أمك���ن فيها لكل متصفحي اإلنرتنت أن يكون���وا مبثابة منتجني للمحتوى
ج���دا ،وحتى التداول
اإلعالم���ي ،وأن يتحكم���وا كذلك فيم���ن يطالع هذا احملتوى ،ب���د ًءا من التعامل اخلاص ًّ
املفتوح؛ فيما ُعرف باسم التشبيك .Networking
وعلى الرغم من أن التطور النوعي يف احلضور العاملي على اإلنرتنت كوسيلة نشر وتشبيك ،ورغم أن اإلنرتنت
يشهد يف هذا اجملال طفرة على الصعيد العاملي ،إال أن مشاركة العامل اإلسالمي يف اإلنرتنت اجلديدة واهية.
فمقارنة بعش���رات املواقع العاملية للفيديو والصور واملدونات والتش���بيك ،جند أن عدد املواقع اإلس�ل�امية اليت
تقدم إمكانيات النش���ر اإلعالمي ملس���تخدمي اإلنرتنت ال يتجاوز  3مواقع ،فيما ال تزال املواقع ما بعد التفاعلية
العربية واإلسالمية بالغة الضآلة ،كما أن خربات العرب واملسلمني واستثماراتهم يف الوجود املتخيل نادرة.
ومع أننا نعيش عصر الطوفان املعلوماتي ،لكن الناظر إىل خريطة احلضور اإلس�ل�امي أونالين جيد قد ًرا من
التحيرُّ يف الوصول ملعلومة دقيقة ،سواء أنظرنا هلذه املواقع من زاوية اإلسالم كدين ،أو من زاوية املواقع كتعبري
ع���ن حض���ور العامل العربي واإلس�ل�امي أونالين ،حي���ث ال توجد منظمة ،أو موقع ،أو أي���ة جهة تقوم بعمل حصر
وتوثيق للمواقع اإلسالمية ،ومنح معلومات بشأنها ألدلة املواقع ذائعة الصيت.
وللحضور العربي أونالين خصائص ومسات لعل أبرزها أنه إعالم وخدمات أحادية االجتاه ،ويتس���م مبحدودية
املستخدمة لبناء املواقع ،كما ال تدعم املواقع العربية خصائص التشبيك
االجتاه التفاعلي ،جبانب ضعف التقنية
َ
وتبادل اآلراء ،إضافة إىل افتقارها خلاصية التكامل التقين مع املواقع اليت تقدم خدمات كربى.
إن الوض���ع احلال���ي للحضور العربي اإلس�ل�امي على اإلنرتنت يؤكد ضرورة وضع رؤية لرتش���يد االس���تثمار يف
ش���بكة اإلنرتن���ت اجلديدة ،واالس���تفادة م���ن إمكانياتها املذهلة وما توف���ره القيم ما بع���د التفاعلية من آليات،
واآلفاق اليت ميكن أن يتم اس���تثمار الوجود اإلس�ل�امي بها أونالين على حنو أفضل ،وميثل إضافة نوعية للنهضة
افرتاضيا لنهضته العامة.
بالعامل اإلسالمي على صعيد املوارد البشرية ،بقدر ما إن ذلك سيكون مؤش ًرا
ًّ
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وجهه رب العاملني باإلطار تارة،
ارتبط بالدعوة اإلس�ل�امية منذ بعثة الرس���ول -صلى اهلل عليه وسلم -جهاز إعالمي َّ
وبالتفصيل تارة ،حتى اس���تولت الدعوة على قلوب أصحاب الفطرة الس���ليمة والطوية املس���تعدة للطهر واحلياة الطيبة.
وتنوعت وس���ائل هذا اجلهاز ما بني وسائل االتصال الش���خصي؛ كالدعوة الفردية ،والتأثري بالسلوك ،وبني االتصال
اجلماه�ي�ري الطاب���ع ،أو ما أمسته أدبيات فقه الس�ي�رة بالدعوة العلنية اليت اختذت أش���كا ًال عدة ،منها اليوم ظاهرة
اإلنرتنت.

أ  -مشكلة البحث وهدفه:
ه���ل يعان���ي العامل اإلس�ل�امي من مش���كلة مع التجدد احل���ادث يف اإلنرتنت؟ إن إطاللة س���ريعة قبل البحث تش���ي
بأن الغالبية الس���احقة من املواقع اإلس�ل�امية إما تنش���ر ،أو ختزن الوس���ائط املتعددة كالقرآن ،واخلطب والدروس
والعظات ،وامللفات الفالشية الدعوية ،والفيديو اخلاص بالتالوات القرآنية ،واللقاءات التليفزيونية اليت يتم بثها عرب
الفضائيات اإلسالمية.
إن الفكرة اليت يطرحها هذا البحث أن استثمار املسلمني لإلنرتنت جيب أن ينصرف إىل تلك اإلمكانات املتجددة
اليت توفرها البنية التحتية لإلنرتنت ،فال ش���ك أن النش���ر والتخزين خصائص مهمة لإلنرتنت؛ لكنها ليست هي كل
اإلنرتنت ،وما تتيحه من إمكانيات .وإجناز هذا البحث أن ينجح يف رسم مالمح اللحظة اإلسالمية الراهنة ،ومالمح
املسار املستقبلي.

ب  -منهج البحث وأدوات التحليل:
واحدا مع أدوات
إذا كان م���ا س���بق هو ه���دف البحث ،فإن طبيعة هذا اهلدف تتطلب منا أن نتبع أس���لو ًبا
منهجي���ا ً
ًّ
فرعية متعددة .األسلوب املنهجي الذي سنسلكه هو األسلوب االستقرائي .واللجوء هلذا األسلوب املنهجي يكون من
خ�ل�ال ث�ل�اث آليات :هي مس���ح األدبيات اليت تناولت مش���كلة البحث أو هدفه ،ثم املنهج املس���حي لكي نلم ببعض
اإلحصاءات حول الوجود اإلس�ل�امي أونالين؛ مما ُي َي ِّس���ر التأريخ له ،ومتابعة تطوره الكمي والنوعي عرب الزمن ،ثم
اآللية املنهجية الثالثة اليت س���تتمثل يف جلوئنا لبعض اخلرباء للحصول على معلومات بعينها قد ال تكون متاحة ضمن
التقارير املعلوماتية الدورية.
وبناء على ما سبق؛ نشري إىل أن البحث سينقسم إىل ثالثة أقسام؛ على النحو التالي:
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أ – تطور شبكة اإلنرتنت ،وموقف املسلمني منها.
وإسالميا.
عامليا
ًّ
ب – الواقع الرقمي أونالينًّ :
ج – ُأفق تطوير االستثمار يف اإلنرتنت.

أو ً
ال :تطور اإلنرتنت ومالحقات املسلمني:
التط���ورات األخ�ي�رة احلادث���ة يف اإلنرتن���ت من���ذ مطلع
2004م ترتب���ط بظه���ور اجلي���ل اجلدي���د م���ن اإلنرتن���ت
املعروف باس���م ويب  ،2.0والتط���ور الفرعي داخله الذي
مييل البعض لتس���ميته -جتاو ًزا– باس���م وي���ب  ،3.0وهو
أكادمييا باحلالة ما بعد التفاعلية
م���ا أدى إىل ما يعرف
ًّ
لإلنرتنت ،أو اإلنرتنت ما بعد التفاعلية.
وما بع���د التفاعلية مرحلة جديدة دخ���ل إليها اإلنرتنت
من���ذ 2004م ،وأمك���ن فيها ل���كل متصفحي اإلنرتنت
أن يكون���وا مبثاب���ة منتجني للمحت���وى اإلعالمي (نص–
ص���وت– صورة– فيدي���و– تطبيقات اجتماعي���ة) ،وذلك
بفض���ل التط���ور التق�ن�ي ،وترمجت���ه يف وس���ائل مث���ل
السريفرات الضخمة ،وقواعد البيانات املتطورة ،وتقدم
لغ���ات تطبيقات الويب .كما صار بإمكان مس���تخدمي
اإلنرتن���ت التحك���م فيمن يطالع هذا احملت���وى؛ بد ًءا من
جدا ،وحتى التداول املفتوح؛ فيما عرف
التعامل اخلاص ًّ
باس���م التش���بيك  .Networkingوفيما يلي نتعرف على
مالمح اإلنرتنت اجلديدة (.)1

أ – التح���ول من أحادية اجت���اه التدفق االتصالي
لتعددية االجتاه وتداعياته:
س���بق وأش���رنا إىل أن م���ا بع���د التفاعلي���ة ،كخاصية
حلقب���ة اإلنرتن���ت اجلديدة؛ ق���د نقل���ت زوار اإلنرتنت من
حقبة اس���تهالك احملت���وى اإلعالمي إىل حال���ة إنتاج هذا
حتول
احملت���وى .وي���رى مراقب���ون أن م���ن أهم التغ�ي�رات ُّ
من���ط التدفق اإلعالم���ي من منط تدف���ق يف اجتاه واحد
 Many to Oneإىل من���ط  )2( Many to Manyأو
التدفق متعدد االجتاهات.
ومبعن���ى آخ���ر ،فإن مالي�ي�ن املدون���ات؛ بتل���ك اللغات
( )1موسوعة ويكيبيديا احلرة ،مادة :ما بعد التفاعلية.
( )2تقرير نادي دبي للصحافة لعام 2006م ،ص.20 :
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نصي أو صوتي،
املتباينة املتعددة ،مبا حتويه من حمتوى ّ
أو حمتوى فيديوُ ،أضيفت ملساحة احملتوى الذي يتعرض
يومي���ا ،ومل يعد األم���ر قاص ًرا
ل���ه مس���تخدمو اإلنرتنت ًّ
عل���ى تلك املواقع الرمسية ،أو تل���ك املواقع اليت تعبرّ عن
مؤسس���ات إعالمية صار هلا اجتاه حمدد وموجه ال حتيد
عنه.
وقد ارتبط بتلك املرحلة ما عرفه املراقبون واملتخصصون
باس���م صحافة املواطن؛ ويعرف ً
أيضا باس���م Public or
 Participatory Journalismوه���و دور يؤدي���ه املواطن
الذي يلع���ب دو ًرا ف ّعا ًال يف عملية مج���ع وتصنيف وحتليل
وصياغة املعلومات واألخبار (.)3
ويف إطار احلديث عن  Web 2.0أشار تقرير مؤسسة
برايس ووترهاوس إىل منط جديد من األمناط اإلعالمية
املتمثل���ة يف «إعالم منط احلي���اة» أو .Lifestyle Media
لتش�ي�ر به إىل موجة جديدة م���ن أمناط اإلعالم تعبرّ عن
اخل�ب�رة اإلعالمي���ة الش���خصية ضم���ن س���ياق اجتماعي.
وق���د أش���ار اخل�ب�راء إىل أن املس���تخدمني اإلعالمي�ي�ن
النافذي���ن الذي���ن يتفاعلون م���ع الش���بكات االجتماعية
عل���ى  Web 2.0يطلب���ون منتج���ات إعالمية تس���مح هلم
بزي���ادة القيمة املس���تفادة من احملت���وى اإلعالمي املتنوع،
ضمن وقت الفراغ احملدود املتاح لديهم (.)4
ويوضح اخلرباء أن «إعالم منط احلياة» يتس���م بسمتني
هامت�ي�ن :تتمث���ل أوالهما يف أنه يعطي املس���تخدم القدرة
عل���ى اكتش���اف ،أو تقدي���م حمت���وى جدي���د ،وتتمث���ل
ثانيتهم���ا يف أنه يتيح للمس���تخدمني اختيار كيفية توزيع
هذا احملتوى(.)5
أم���ا عن واقع املس���لمني يف إطار ه���ذه التطورات ،فال
جدا .فمقارنة بعشرات املواقع
ميكن القول إال بأنه ضعيف ًّ
العاملية للفيديو مثل  ،You Tubeو  Face bookوالصور
وأهمها  Flickrو ،Picasaواملدونات وأهمها ،Blogger
و ،Voxو ،tigوالتشبيك وأهمهما  OrkutوFace Book
(.Wikipedia, the free encyclopedia: Citizen Journalism )3
( )4تقرير نادي دبي للصحافة ،عام 2006م ،ص.23 :
( )5املرجع السابق ،ص.24 – 23 :
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احلالة اليت عرفناها باس���م التدوين الذي بدأت معه ويب
 2.0تأخذ شكل منصة حيتل فيها مستخدم اإلنرتنت –ال
صاح���ب املوقع -موضع املركز والب���ؤرة ،وقد اعتمدت
املدونات على إمكانات النص والصورة وحسب.

و ،Hi5وبالنظر لعدد املواقع اليت تقدم إمكانيات تتيح
النشر اإلعالمي ملستخدمي اإلنرتنت ال نكاد جندهم إال
 3مواقع« :مكتوب» و«جريان» و«مدونيت» وبعض املواقع
األخرى اليت ال تكاد تفتح للزائر إال ونراها حتمل عط ًبا
وتقني���ا ال جيعلها
فنيا ًّ
م���ا .كم���ا أن تقيي���م هذه املواق���ع ًّ
واملرحل���ة ثانية متثلت بأن اجتهت كل املواقع الكبرية
موض���ع مقارنة للخدم���ة املثيلة املتاحة
لتطوي���ر املس���احات اخلاص���ة ال�ت�ي
عامليا.
ًّ
لو عدن���ا إىل املواقع ما بع���د التفاعلية
متنحه���ا للمس���تخدمني ،وهك���ذا
العربية واإلس�ل�امية س���نجدها بالغة
غ�ي�ر أن ه���ذا ال ينطبق عل���ى مواقع الضآل���ة ،وي���زداد تض���اؤل العدد حني تطورت املساحات اخلاصة اليت كان
املنتديات اليت ميكن القول بأنها تبلغ نس���تبعد املواق���ع اإلس�ل�امية غ�ي�ر املستخدم يتعامل معها عرب مواقع مثل
أيا منها ال ميكن الناطقة بالعربية
ياهو- My Yahoo :على سبيل املثل-
بضعة آالف ،لكن ًّ
إىل أش���كال جديدة م���ن املواقع ،بل
اعتب���اره موق ًعا متمي��� ًزا ،وتعتمد على
النق���ل من املواق���ع يف الغال���ب ،والندرة منه���ا اليت تقدم باتت املواقع الكربى تش�ت�ري املواقع اجلاهزة اليت توفر
مس���احات لل���زوار مث���ل  ،SlideShareو،YouTube
جديدا.
ً
و،MySpaceو ،Flickrو ،Orkutوغريها.
ويف مقابل���ة أجراه���ا الباحث مع أحد خرباء التس���ويق
ويف مرحل���ة ثالث���ة ،ب���دأت املدونات يف االس���تفادة من
اإلليكرتون���ي أفاد اخلب�ي�ر بأن ع���دد املصريني وحدهم
املس���جلني يف موق���ع  Face Bookبلغ  750ألف مش�ت�رك تطورات لغ���ات تطبيق���ات الويب اجلديدة؛ فب���دأت تتيح
حت���ى نهاية يونيو 2008م .وهو رقم مل يس���جله املصريون ملستخدميها إمكانات أكرب فيما يتعلق بإدماج ألبومات
ألي موقع عربي؛ والسبب هو نوعية املوقع وطبيعة اخلدمة ص���ورة وفيديو ،وش���رائح فالش���ية ،وأنظم���ة تصنيف،
وأرشفة ،وبرجميات صغرية مثل االستطالع ملدوناتها.
اليت يقدمها(. )6

ب – تس���ارع تنام���ي اإلنرتن���ت ما بع���د التفاعلية
وتداعياته:
ذلك التعريف الذي أوضحناه سل ًفا مفتاح لفهم تطورات
ويب  2.0اليت مرت بعدة مراحل حتى وصلت بنا للمرحلة
اخلامسة اليت بدأت تدمج تقنيات ،Internet Virtual
ولكن عل���ى أرضية  ،Cyberأو االفرتاضي ال Virtual
املتخيل (.)7
كان���ت املرحلة األوىل ما بع���د التفاعلية تتمثل يف تلك
( )6مقابلة أجراها الباحث مع األستاذ حممد عبد الكريم مسئول التسويق
اإللكرتوني بأحد بيوت اخلربة يف جمال النشر اإللكرتوني.
( )7لإلنرتن���ت حت���ى اآلن مس���تويان للبيئ���ة ،أوهلما البع���د االفرتاضي الذي
توفره ش���بكة اإلنرتنت اليت نعرفها بتحرك على مستوى أحادي البعد،
واملس���توى الثاني هو املس���توى املتخيل ،أو  Virtualوهو مس���توى ثالثي
األبع���اد .ملزي���د تفاصيل راجع :وس���ام فؤاد ،اإلنرتنت م���ا بعد التفاعلية
واجتاه���ات تطوير اإلعالم اإللكرتوني ،موق���ع املبادرة العربية إلنرتنت
حر2007/11/12 ،م.
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وأخ�ي�را انتقل���ت ش���بكة اإلنرتنت م���ا بع���د التفاعلية
ً
إىل جيله���ا الراب���ع الذي متثل يف إنت���اج مواقع مثل Face
���ت اهتمام���ات خاصة
 ،Bookأو  .PerfSpotوال�ت�ي َأ ْو َل ِ
بالتش���بيك والتعقي���ب والرس���وم الوجداني���ة ،باإلضاف���ة
لتوف�ي�ره عد ًدا م���ن اإلمكانات االقتصادي���ة Business
 Modelsللمستخدمني.
ولو عدنا إىل املواقع ما بعد التفاعلية العربية واإلسالمية
س���نجدها بالغ���ة الضآل���ة ،وي���زداد تض���اؤل العدد حني
نس���تبعد املواقع اإلس�ل�امية غري الناطق���ة بالعربية .وأهم
املواقع العربية يف هذا الصدد موقع .PerfSpot

ج – إطاللة على الوجود املتخيل وتداعياته:

تكاث���رت املواق���ع ال�ت�ي تعتمد البيئ���ة التقني���ة ثالثية
األبعاد؛ متأثرة باجتاه جديد للوجود االفرتاضي عربت عنه
حركة تسمى ،Movement Literary Cyberpunk
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ع���د موقع Life Second
وه���ي ظاهرة تنمو باطراد( .)8و ُي ّ

أبرز املواقع املعربة عن هذه املوجة.

ووف ًق���ا إلحص���اء موق���ع Second Life؛ ف���إن إمجالي
املقيم�ي�ن بع���امل  Second Lifeبل���غ يف  31أكتوب���ر
2007م ،حوالي  10ماليني و 600ألف مقيم ،يوجد منهم
عل���ى مدار الس���اعة ما متوس���طه  8000مقيم .وبلغ حجم
التعام�ل�ات اآلنية يف هذا املوق���ع حوالي 3.567.766.213
ليندونيا ،وقد صار هلذه العملة بورصة خاصة على
دوال ًرا
ًّ
()9
املوقع تتيح البيع والشراء .
���ح ّية ،أجراه���ا كات���ب هذه
وم���ن خ�ل�ال دراس���ة َم ْس ِ
الورق���ة ،جند أن خربات واس���تثمارات العرب واملس���لمني
يف الوج���ود املتخيل ن���ادرة .والوجود العربي واإلس�ل�امي
مؤسس���يا على ش���بكة
يف العامل املتخيل يكاد يقتصر
ًّ
إس�ل�ام أونالين اليت اش�ت�رت جزيرة ش���يدت بها جمس ًما
تدريبي���ا حياك���ي ل���زوار املوق���ع مناس���ك فريضة احلج
ًّ
وس���نة العمرة .ودون ذلك؛ فوجود العرب واملس���لمني على
اس���تهالكيا ال
 Second Lifeال يعدو أن يكون وجو ًدا
ًّ
اقتصاديا.
ثقافيا أو
ُين ِتج واق ًعا
ًّ
ًّ

وإسالميا
عامليا
ًّ
ثان ًيا :الواقع الرقمي أونالينًّ :

عاملي���ا ..أرق���ام عرض ش���بكة
أ  -واق���ع اإلنرتن���ت ًّ
اإلنرتنت والطلب عليها:
يقدر خرباء املعلومات رفيعو املس���توى أننا نعيش عصر
الطوفان املعلوماتي .فلم يعد وصف ثورة معلوماتية يصلح
ملا نراه ونعيش���ه اآلن .فمنظم���ة،Corporation EMC
وه���ي م���ن ك�ب�رى املنظم���ات العاملة يف حق���ل األحباث
املعلوماتي���ة ،جن���د أن تقريره���ا الصادر يف ع���ام 2007م
يتح���دث ع���ن الك���ون الرقم���ي  Universe Digitalيف
إش���ارة التس���اع الوج���ود الرقم���ي يف الظ���رف التارخيي
الراهن ،بينم���ا كان تقرير ع���ام 2008م بعنوان انفجار
الك���ون الرقمي يف إش���ارة خلروج النم���و املعلوماتي عن
السيطرة.
(.Wikipedia, the free encyclopedia: Second Life )8
(.Second Life Economic Statistics )9
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فم���ن الصع���ب عل���ى أح���د تص���ور أن حج���م الك���ون
الرقمي يف ع���ام 2007م بلغ  281مليار جيجا بايت (281
إكزاباي���ت) .ويقدر اخلرباء أن���ه من املتوقع أن يتضاعف
الك���ون الرقمي يف عام 2011م عش���ر مرات ،أي خالل
األربع س���نوات املقبلة .ومن املتوق���ع أن يصل إىل  1.8زيتا
باي���ت ( 1800إكزابايت) .وتقدر التقارير االس�ت�راتيجية
أن حص���ة الفرد الواحد من حجم الكون الرقمي يف عام
2007م بلغ���ت ما يعادل  45جيجا بايت من املعلومات (.)10
وإذا كانت ش���بكة اإلنرتنت حص���ة كبرية من الكون
الرقمي ،فما حال اإلنرتنت اليوم؟
بالرجوع إىل موق���ع  Info WebHostingوجدنا أن
األرق���ام فيه ال تقلل من الش���عور به���ذا االنفجار الرقمي.
فقد س���جلت خمتلف اهليئات الطبيعية واالعتبارية عد ًدا
مه���و ًال م���ن النطاق���ات  Names Domainيف ع���ام
2007م ،بل���غ  64.779.444نطا ًق���ا يف الوالي���ات املتحدة
وحده���ا ،ويف أملانيا مت تس���جيل  5.746.072نطا ًقا ،ويف
اململكة املتحدة  3.569.968نطا ًقا .ويبلغ عدد النطاقات
املسجلة على الصعيد العاملي يف اإلمجالي حتى  21يوليو
2008م  101.023.949نطا ًقا.
ولكي تكتمل الصورة ميكن أن نش�ي�ر إىل أن العدد
حبل���ول 2008م ق���د يبل���غ  180مليون نطاق حبل���ول نهاية
الع���ام .ومع أخذنا بعني االعتبار احتمال أن يكون بكل
نط���اق موقعان على األقل؛ تك���ون احملصلة املتاحة لدينا
قراب���ة  360ملي���ون موقع على األق���ل .ويتوقع البعض بعد
جول���ة باريس ملنظمة اآلي���كان يف نهاية يونيو 2008م أن
يقفز الرقم ألكثر من هذا بكثري(.)11
وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير ميكن القول باطمئنان
بأنه ال توجد إحصائية متاح���ة حول التصنيفات الفرعية
هلذا الك ّم اهلائل من املواقع ،ال يف موقع منظمة اآليكان
ال�ت�ي حتتكر مبوج���ب قرار قمة املعلوم���ات جبنيف حق
(John Grantz, The Diverse and Exploding Digital Universe, )10
.EMC, March 2008

( )11تقرير موقع بي بي سي العربي ،نهاية عصر «دوت كوم» على شبكة
اإلنرتنت2008/6/26 ،م.
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املسلمون واستثمار اإلنرتنت

توزي���ع نطاق���ات اإلنرتنت ( ،)12وال يف تقريرها الس���نوي،
وال يف موق���ع  .Info WebHostingويف استش���ارة ألحد
اخلرباء للباحث ،أش���ار اخلب�ي�ر إىل أن هذه اإلحصاءات
ممكنة لكنها صعبة وغري موجودة (.)13

بوزن نسيب بلغ  .%7.2وأما املواقع اليت تعيد تدوير اإلنتاج
املنش���ور أونالين (م���ن امللفات الصوري���ة ،وحتى الصوت
والربجميات والفيديو) فقد احتلت املرتبة اخلامس���ة ،ثم
ترتى بقية املواقع على النحو املبني باجلدول.

وم���ن خ�ل�ال البح���ث جن���د أن تقس���يم أليكس���ا
ينط���وي عل���ى  16فئة فرعي���ة ،تنتظ���م  4ماليني و432
أل���ف موق���ع( .)14وال ميكن وضع معي���ار حمدد للتعرف
عل���ى مالمح ذلك التقس���يم ،وهو ما يس���تدعي توضيح
عناصر الفئات .ففئة العامل بأس���ره  Worldاستحوذت
عل���ى  %39تقري ًبا من إمجالي الفئات ،وجندها تتضمن
فئات فرعي���ة متثل تلك املواقع الناطقة بغري اإلجنليزية.
واملوق���ع  Alexaهنا يكش���ف عن حتي���زه اللغوي ،مبا
يع�ن�ي أن بقية التصنيفات هي مؤش���ر للمواق���ع املبثوثة
باللغة اإلجنليزية وحدها .أما الفئة القطرية Regional
اليت استحوذت على  %25تقري ًبا من عدد املواقع املبوبة
فتتضمن فئات فرعية متثل التقسيم القاري للعامل.

وم���ن امله���م أن نش�ي�ر يف ه���ذا الص���دد إىل أن مؤش���ر
أليكسا ال يتضمن كل املواقع بطبيعة احلال ،فخمسة
ماليني موقع ال ميكن مقارنتهم مبا يقرب من  360مليون
موق���ع ،كم���ا رصدنا م���ن قبل .كما أن املؤش���ر املعدل
حيدثنا عن املواقع املبثوثة باللغة اإلجنليزية وحدها.

وب���دون اعتبار هاتني الفئتني ،يبدو أن تقس���يم الفئات
ضمن العامل الناطق باإلجنليزية يبلغ املنحى السابق بيانه
يف اجل���دول (رق���م)1؛ فاجلدول يكش���ف أن فئة الفنون
حتتل املرتبة األوىل بوزن بلغ  ،%16وتتضمن فئات فرعية
مثل :الرس���م والتصوير والرتفي���ه واملنظمات الفنية ..إخل.
أم���ا فئة اجملتم���ع فتحتل املرتب���ة الثانية ب���وزن بلغ ،%15
وتتضم���ن فئ���ات فرعي���ة مث���ل :مواق���ع القانون واألس���رة
واملواق���ع العس���كرية (غ�ي�ر اإلخباري���ة) واالستش���ارات
االجتماعي���ة والتوجي���ه اجلنس���ي ..إخل .أم���ا املواقع ذات
النش���اط االقتصادي غري الش���رائي فتحتل املرتبة الثالثة
بوزن نس�ب�ي بلغ  ،%14.7يف حني أن مواقع الشراء احتلت
املرتبة الثامنة بوزن نسيب بلغ .%6.1
وأما املواقع اليت تتضمن استشارات وتوجيهات تقنية،
وحتت���وي على برجميات جتريبية ،فاحتلت املرتبة الرابعة
( )12انظر موقع منظمة اآليكان وتعريفها بنفسهاhttp://www.icann.org :
( )13مقابلة مع أ .أمحد عبيد مدير قسم املعلومات بأحد أكرب بيوت اخلربة
يف جمال اإلعالم اإللكرتوني يف العامل العربي.
( )14ميكن الرجوع مباشرة لصفحة التبويب يف موقع  Alexaللحصول
على املزيد من املعلومات.
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ب  -الوجود اإلسالمي على اإلنرتنت:

يف ه���ذا احمل���ور من حماور الدراس���ة؛ نتناول اس���تثمار
إسالميا .ويف هذا اإلطار نتناول احملاور الفرعية
اإلنرتنت
ًّ
التالية:

 – 1احلضور اإلسالمي أونالين ..خريطة عامة:
اجلدول (رقم )1توزيع أليكسا املعدل للمواقع اإلجنليزية
الفئة

النسبة

الفئة

النسبة

الفنون

%16

اجملتمع

%15

االقتصاد

%14.7

احلاسوب

%7.2

تدوير اإلنتاج

%6.8

العلوم

%6.6

الرياضة
الصحة

%6.4
%3.8

الشراء
املراجع

%6.1
%3.6

األلعاب
املنزل

%3.5
%1.8

األطفال واملراهقون
األخبار

%2.8
%0.5

اإلمجالي

%100

الناظر خلريطة احلضور اإلسالمي أونالين جيد قد ًرا
من التحيرُّ يف الوصول ملعلومة دقيقة ،س���واء أنظرنا هلذه
املواق���ع من زاوية اإلس�ل�ام كدين ،أو م���ن زاوية املواقع
كتعبري عن حضور العامل العربي واإلسالمي أونالين.
فلو نظرنا خلريطة املواقع اإلسالمية من منظور الدعوة
اإلسالمية سنجد األرقام مربكة للغاية .فموقع أليكسا
الذي يقوم بإعداد دليل للمواقع ذات عدد الزيارات املعترب
يقوم بتقس���يم مواقع األدي���ان إىل  101.558موق ًعا ،منهم
إس�ل�اميا ،بينما اليهودي���ة جنده يرصد هلا
 1839موق ًع���ا
ًّ
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 2330موق ًعا ( .)15وهو ما يعين أن املؤش���ر املستخدم ليس
دقي ًق���ا ،وال ميك���ن االعتماد عليه ملقارن���ة مواقع ختدم
أكثر من مليار ونصف هم عدد املسلمني مقارنة مبواقع
ختدم  20مليون يهودي.
ومن ناحي���ة ثانية جند أن أكرب أدلة املواقع اإلس�ل�امية:
إسالم سايتز  Islam Sitesيشري يف إحصائية طيبة ينجزها
برنامج قاعدة بياناته إىل أنه يتضمن  30قس ًما جتمع كلها
 1268موق ًع���ا ،بينما لدي���ه قائمة انتظار تبل���غ  152موق ًعا.
أما دليل س���لطان فيشمل ضمن املواقع الدعوية  657موق ًعا
( ،)16بينما تضمن دليل مواقع ش���بكة إسالم أونالين 397
موق ًع���ا يف جمال علوم الدين والش���ريعة والدع���وة ( .)17بينما
بقية األدلة اإلسالمية اليت عثرنا عليها يف هذا الصدد تقدم
أع���دا ًدا ت�ت�راوح ما بني  50موق ًع���ا و 124موق ًعا .وال ميكن
االعتماد على هذه املواقع يف رس���م الصورة .وخبالف موقع
«إسالم سايتز» ال نكاد جند موق ًعا لألدلة يتضمن إحصائية
حمددة عما ينشره من مواقع إسالمية.
وس���عنا املنظور قلي ً
ال ل َيعترب الوجو َد اإلس�ل�امي
أم���ا لو َّ
قاطب���ة؛ م���ن دون ختصيصه مبعيار الدعوة اإلس�ل�امية،
جند أن ّ
الدال الذي يرسم لنا بعض مالمح الصورة متمثل
يف مؤشر  )18( Alexa Directoryبرغم بعض مثالبه اليت
أشرنا إليها من قبل.
وق���د الحظ الباحث عدم وج���ود منظمة ،أو موقع ،أو
أي���ة جهة تقوم بعم���ل حصر وتوثيق للمواقع اإلس�ل�امية،
ومنح معلومات بشأنها ألدلة املواقع ذائعة الصيت ،وذلك
باس���تثناء حال���ة واحدة ،لكنها كانت حم���دودة القيمة
تتمثل يف موقع «منظمة املواقع اإلس�ل�امية» ،اليت اتضح
من رسالتها املنشورة على موقعها أنها َم ْع ِن ّية بتوثيق املواقع
اإلس�ل�امية لفح���ص وتوثيق املواقع اإلس�ل�امية كخدمة
ملستخدمي اإلنرتنت .غري أن هذا املوقع مل يكن يتضمن
( )15ميكن مراجعة دليل موقع أليكساhttp://www.alexa.com :
( )16مسح للمواقع املتضمنة بدليل سلطانhttp://www.sultan.org :
( )17مسح لدليل امل��واق��ع بشبكة إس�ل�ام أون�لاي��نhttp://www. :
islamonline.net/SiteDirectory/Arabic

( )18ملراجع���ة ه���ذا االعتب���ار املنهج���ي ميك���ن زي���ارة صفح���ة التبوي���ب
 Directoriesيف موقع .Alexa
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إال  9مواق���ع أقر بكونها إس�ل�امية ،و 17موق ًعا َّ
صنفها
حت���ت عن���وان :مواقع تعادي اإلس�ل�ام .لك���ن الغريب أن
هذا املوقع يتضمن موق ًعا مثل اإلسالم اليوم ،وال يتضمن
موقع إس�ل�ام أونالين ،برغم أن األخري سبق املوقع األول
يف ظهوره بقرابة العام ونصف العام.
أما عن مس���تخدمي اإلنرتنت يف الع���امل العربي فنجد
أن عددهم يبلغ  31.638.640نس���مة ،منهم 20.115.440
نس���مة يف اجلن���اح اإلفريق���ي ،و 11.523.200نس���مة يف
اجلناح اآلسيوي (.)19

 - 2خصائص ومسات احلضور العربي أونالين:

ميدانيا للتعرف
من املهم يف هذا اإلطار أن نجُ ِري حب ًثا
ًّ
ذيوعا .وجدير
على أهم مسات املواقع اإلسالمية األكثر ً
بالذكر هنا أننا ال نقارن بني املواقع اإلسالمية وغريها،
ب���ل حنلل مسات املواقع اإلس�ل�امية .ويف ه���ذا اإلطار قام
الباحث مبسح وحتليل أول  500موقع من املواقع صاحبة
الرتتيب العاملي ،وذلك هلدفني:
أوهلما :حتديد املواقع العربية ضمن هذه املواقع.
وثانيهما :حتديد خصائص هذه املواقع.
وبعد املس���ح وجدنا أن أول مخس���مائة موقع ال تتضمن
إال  4مواق���ع عربي���ة فق���ط ،ه���ي ،PerfSpot :وجاء يف
املرتب���ة  ،76يليه جوجل الس���عودي يف املرتبة  ،106وهو
أعلى جوج���ل عربي بالنظر لتضمن اخلمس���مائة األوائل
جوج���ل اإلم���ارات ،وج���اء يف املرتب���ة  ،403وال ميك���ن
عربيا فجاء
اعتب���ار املوقعني عربي�ي�ن .أما املرتبة الثاني���ة ًّ
فيها موقع مكتوب بالرتتيب  ،181ثم موقع كووورة يف
ريا موقع برامج نت يف املرتبة .438
الرتتيب  ،228ثم أخ ً
وواض���ح م���ن نتيجة املس���ح أن ه���ذه النتائ���ج ال ميكن
االعتماد عليها يف حتليل خصائص املواقع العربية .غري أن
املهم يف هذه النتيجة أنها مؤشر يبني أن املوقعني املتقدمني
يف الرتتي���ب ضم���ن املواق���ع األربعة كانوا مواق���ع ما بعد
تفاعلي���ة ،أما املوقع�ي�ن التاليني ،ف���كان أحدهما يقدم
( ) 19ملزيد من التدقيق خبصوص تطورات الوضع اإلحصائي ميكن زيارة
موقع  World Internet Statsالذي يعترب مرجع هذه اإلحصائيات.
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خدمة إعالمية تتعلق بلعبة هي األكثر ش���عبية يف العامل:
ك���رة القدم ،وأما الراب���ع؛ فكان يق���دم خدمات تتعلق
باحلاسب ،وهو من لوازم ومتطلبات العصر الرقمي.
غري أن هذا القصور يف املس���ح يدفعنا إىل إجراء مسح
للمواق���ع على مس���توى عربي حمض؛ وذل���ك لتقليل حدة
املنافس���ة مع الع���امل اخلارجي ،مما ّ
ميكنن���ا من قراءة
خصائص املواقع العربية.

اليت بلغت  11يف مصر ،و 3مواقع باململكة السعودية.
* حمدودي���ة االجت���اه التفاعلي :تتس���م املواقع مجيعها
برتاجع االجتاه التفاعلي ،وعدم اعتباره ،سواء ذلك الذي
إعالميا ،أو ذلك الذي يس���تفيد
يلعب في���ه املواطن دو ًرا
ًّ
فيه املواط���ن باإلمكانيات التفاعلي���ة للموقع من تدريب
وتعليم وتثقيف وتربية ..إخل .وهو ما جيعل اجلمهور يقبل
على املواقع األجنبية.
* ضعف التقنية املس���تخدمة :تتس���م املواقع احملللة يف
الدولتني بضعف التقنية املس���تخدمة لبن���اء هذه املواقع،
ويغلب ظهور هذه الصفة جلية يف املواقع املصرية ،وتكاد
تك���ون مسة عامة للمواقع احلكومية فيها .وتفتقر هذه
املواقع لكل اخلصائص املستحدثة لإلنرتنت من تقييف
 ،Customizationوخف���ة وزن ،واس���تثمار للربجميات
مفتوحة املصدر اليت تؤدي خدمات خمتلفة ،وافتقار عام
للتطبيقات الوظيفية خفيفة الوزن.

ويف ه���ذا اإلط���ار نقوم بدراس���ة مس���حية للمواقع حمل
اإلقب���ال يف الس���وق العربية .وبالنظر للصعوب���ة العملية يف
حبث اس���تهالك ال���زوار للمواق���ع يف كل الع���امل العربي
س���نتجه لدراس���ة اإلقبال على املواقع يف دولتني وحس���ب،
هم���ا مص���ر والس���عودية .وم���ر ّد اختيارنا هلات�ي�ن الدولتني
أنهم���ا تنتمي���ان إلقليم�ي�ن عربيني خمتلف�ي�ن ،كما أنهما
عربي���ا ،باإلضاف���ة إىل
متث�ل�ان أك�ب�ر س���وق لإلنرتن���ت ًّ
أنهم���ا متث�ل�ان اجتاه�ي�ن س���وقيني
ال تدع���م املواق���ع العربي���ة خصائ���ص
خمتلفني.

* مواقع املستخدم املنفرد :تفتقر كل
التش���بيك وتب���ادل اآلراء ،وإن كان���ت
وم���ن خ�ل�ال التحليل ميك���ن لنا أن ه���ذه الوظيف���ة تق���وم به���ا املنتدي���ات املواقع املرصودة ،باستثناء تلك األجنبية،
جزئيا
ًّ
بأنها مواقع ملس���تخدم اإلنرتن���ت املنفرد.
خنل���ص خلصائ���ص املواق���ع العربية،
ف�ل�ا تدع���م املواق���ع العربي���ة خصائ���ص
واليت ميك���ن القول بصفة عامة بأنها
التش���بيك وتب���ادل اآلراء ،وإن كانت ه���ذه الوظيفة تقوم بها
تنتمي لإلنرتنت القدمية املعروفة باسم .WWW
جزئي���ا ،لكن فكرة املنتدي���ات تقوم على مفهوم
املنتدي���ات ًّ
وقبل اخلوض يف تفاصيل اخلصائص ،أود اإلشارة إىل
إعالم املواطن أكثر من اعتبارها ملفهوم التشبيك.
أن حتلي���ل اخلصائص الذي س���نقوم به ه���و حتليل موجه
* مواق���ع القي���ام بال���ذات :تفتقر كل املواق���ع الواردة
لغرض خدمة االس���تثمار املس���تقبلي يف شبكة اإلنرتنت.
فهو حتلي���ل للخصائص يف ض���وء تراجع املواق���ع العربية باملس���ح إىل خاصي���ة التكام���ل التق�ن�ي م���ع املواقع اليت
لص���احل تي���ارات اإلنرتن���ت اجلدي���دة .ومتث���ل خصائص تق���دم خدمات ك�ب�رى ،فال توجد صحيف���ة تقدم إحالة
اإلنرتن���ت اجلديدة حم���كات لفحص خصائ���ص املواقع أللبوم صور مرتبط بوقائع قامت بتغطيتها ،وال حتيل إىل
العربية اليت رصدناه���ا .واخلصائص الغالبة على املواقع ملفات فيديو منشورة ،وال تربط ما بني كل هذه املواقع
لتقدي���م خدم���ة متكاملة لزوارها .ال���كل يعمل منفر ًدا.
املرصودة يف الدولتني ميكن تفصيلها فيما يلي:
* إع�ل�ام وخدم���ات أحادية االجت���اه :مبعنى أن صاحب
املوق���ع هو املتحكم يف كل احملتوى .س���واء أكان أخبار
أم تس���جيالت قرآني���ة أم خالف���ه ،وأمكن لش���رحية من
املستخدمني تعويض هذا القصور باللجوء للمواقع األجنبية
التقرير االسرتاتيجي السادس

ثال ًث���ا :حنو رؤية لرتش���يد االس���تثمار يف اإلنرتنت
اجلديدة:

كم����ا س����بق ورأينا؛ ف����إن احلض����ور العربي اإلس��ل�امي
على اإلنرتن����ت حمدود يف إمكانيات اس����تفادته اآلنية من
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إمكان����ات اإلنرتن����ت اجلدي����دة .ه����ذا ال يعين أن����ه حضور
منخفض املس����توى ،ب����ل هو حضور فاع����ل إىل حد ميكن
القول بأنه متوس����ط .ولكن لألس����ف؛ ف����إن هذا احلضور
يرتاجع ،وإطاللة مقارنة على ترتيب املواقع العربية الكربى
بني أوائل عام 2006م واليوم تكشف هذا الرتاجع.

أ – إمكانات الفرص يف اإلنرتنت اجلديدة:
س���بق وأن حتدثن���ا عن م���ا بعد التفاعلي���ة .غري أن هذه
احلالة اجلديدة لإلنرتنت ليست مصمتة .كما ال ميكن
يف إطاره���ا أن نب���دأ من الصف���ر .واجلديد ال���ذي حنتاج
تفهم اس���تثمار املس���لمني لإلنرتنت
للتعرف عليه يف إطار ُّ
يتمث���ل يف مالمح اجليل الرابع ملا بع���د التفاعلية .وتتمثل
هذه املالمح فيما يلي:
 - 1منص����ة التطبيق����ات :بداي����ة ،ال بد من أن نش��ي�ر إىل
أن أه����م مس����ة من مسات اجلي����ل الرابع م����ن املواقع ما بعد
التفاعلي����ة؛ وخباص����ة مواقع مث����ل  Face BookوGoogle
يتمثل يف كونه َّ
شكل منصة  Platformإلنتاج تطبيقات
تفاعلية تشبيكية صغرية احلجم من ناحية ،وإتاحة اجملال
ملط����وري الربامج من مس����تخدمي املوق����ع إلضافة تطبيقات
تشبيكية من إنتاجهمً ،
وأيضا إتاحة اجملال للمستخدمني
غري املتخصص��ي�ن إلنتاج براجمهم التش����بيكية اخلاصة،
ع��ب�ر إجياد عدة أش����كال من التطبيق����ات القابلة للتقييف
.)20( Customization
 - 2التش���بيك واإلعالم مرتابطان منذ البداية :من أهم
خ���واص املرحلة اآلنية م���ن املواقع ما بع���د التفاعلية أنها
تهت���م ببن���اء اجملتمع أونالي���ن  Communityم���ع تزويد
اخلدمة التفاعلية جن ًبا إىل جنب.
ولي���س املقص���ود ببن���اء اجملتمع هن���ا أن اجلي���ل الرابع
يعمل كما اجليل الثاني عن طريق توفري مس���احة أو بند
للمجموع���ات الربيدية ،بل باعتباره خدمة بينية بني كل
اخلدمات األخرى .ففي هذه املساحة؛ ميكن للمستخدم
ومن يش���اركونه التجم���ع  Communityأن يتصفحوا
( )20وس���ام فؤاد ،احمليالت الرقمية ،ش���بكة إسالم أونالين ،نطاق علوم
وصحة2008/5/28 ،م.
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كل امل���واد ال�ت�ي ب�ي�ن أيديهم ،وتت���اح هلم حتته���ا ومعها
مساحات للنقاش ،وأدوات تعبريية خمتلفة.
 - 3للمش���اعر والوج���دان مس���احة ال ب���د منه���ا :جزء
مهم م���ن ثقافة اجليل الراب���ع للمرحلة ما بع���د التفاعلية
أنها أولت للمش���اعر واألحاس���يس أهمية ال تقل عن تلك
األهمي���ة املعتربة لألفكار واآلراء ،وذلك عرب اس���تخدام
برجميات اجلريافيك.
واس���تخدام ه���ذه التطبيق���ات الرس���ومية التعبريي���ة
 Graphicتس���تخدم على مس���تويني؛ أوهلما أنها وس���يلة
للتعبري عن موقف من مادة منش���ورة يف أوساط التجمع،
وثانيهم���ا حي���ث تك���ون املش���اعر هن���ا قيم���ة يف ذاتها،
كتعب�ي�ر أحد أعضاء التجمع عن س���عادته أو إحباطه أو
أي م���ن املش���اعر ال�ت�ي ال عالقة هلا بالتعب�ي�ر عن رأيه يف
حمتوى متاح للتجمع.
 - 4إي�ل�اء العناي���ة القص���وى للتعقيبات :تتحل���ى املرحلة
الرابع���ة م���ا بع���د التفاعلية خباصي���ة مهمة تتمث���ل يف إيالء
العناية واالهتمام الكبريي���ن بعملية التعقيب على احملتوى.
لق���د بدأت ه���ذه اخلاصي���ة حضوره���ا انطال ًقا م���ن توجه
ش���بكة اإلنرتن���ت بصورة أساس���ية ملتلقي امل���ادة االتصالية
وليس منتجها؛ يف حماولة جلعله الطرف األكثر قدرة على
اإلفادة وإنتاج احملتوى البديل.
 - 5التواص����ل والتكام����ل م����ع املواق����ع ما بع����د التفاعلية
الب����ارزة :م����ن الالف����ت للنظ����ر أن املواقع م����ا بع����د التفاعلية
را بالتكام����ل فيما بينه����ا .وقد اتضح
أصبح����ت تهتم كث��ي� ً
م����ن املتابع����ة أن مواقع اجلي����ل الرابع ال تكرتث بأن توس����ع
ريا
سريفراتها الستضافة ملفات فيديو ،بل تنتج
ً
برناجما صغ ً
جيعل بإمكان املس����تخدم أن ينش����ر الفيديو ال����ذي يهتم به
عل����ى موقع  You Tubeمن خالل وضع الكود الذي يزوده
به هذا املوقع ،أو حتى من خالل رابط الفيديو.
وخالل مس���ح الباحث هل���ذه املواقع وج���دت أن املواقع
ال�ت�ي انتش���رت يف املرحل���ة الثالث���ة ب���دأت تنتج بنفس���ها
تطبيق���ات ألجل املواق���ع املنتمية للجي���ل الرابع ،فوجدت
تطبيق���ات للربط  APIsعلى موق���ع  Face Bookتربطه
التقرير االسرتاتيجي السادس
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مبواق���ع مث���ل  del.icio.usأو  .Flickrواحملصلة النهائية
أن ش���بكة اإلنرتن���ت عرب هذا اجليل بدأت تستش���عر أن
االقرتاب الشديد من مس���تخدم اإلنرتنت ،والذهاب إليه
صار ه���و الوس���يلة األكث���ر فاعلية يف االس���تحواذ على
حصة من سوق اإلنرتنت.
 - 6التش���بيك واس���ع النط���اق :من أهم مس���ات اجليل
الرابع ذو النزوع التشبيكي أنه جيعل من عملية التعارف
معل ًما بار ًزا من معامله .فلم تعد هذه الوظيفة من خمتصات
برامج الزواج وإجياد الرفيق اليت باتت تار ً
خيا ،وإن كان
–عمليا -ال يزال مثة إقبال على ما تقدمه من خدمة.
ًّ
والتطبيق����ات العامل����ة يف هذه املس����احة تضع إمكانيات
متع����ددة لتوفري التع����ارف ،وتعتمد مفاهي����م حيوية يف هذه
املس����احة ،ولعل أهم هذه املفاهيم مفهوم  Networkالذي
ين ّبه املنتمني إىل شبكة ربط معينة (بلد أو مدرسة وجامعة
أو عمل) أن يلتقوا بعضهم البعض ويتعارفوا ،ومنها مفهوم
 Matchالذي يتيح للعزاب أن يتعارفوا ،أو مفهوم Group
���يوعا ،ويتيح
وه����و أق����ل ه����ذه التطبيق����ات اس����تخدا ًما وش� ً
التقرير االسرتاتيجي السادس

االلتقاء على هدف ما للنشطاء ،أو مفهوم  Fanالذي يتيح
تش����كيل رابطة لإلعجاب بش����خص ما أو ظاه����رة ما ،أو
مفهوم  Userالذي يتيح ملس����تخدم تطبيق معني أن يتعرف
على أنشط مستخدمي هذا التطبيق ،أو مفهوم Birthday
ملواليد نفس اليوم .وتتسع الدائرة باتساع اشرتاك الناس يف
مفهوم أو مصطلح أو مجاعة أو غريها.
 -7إمكاني���ات مباش���رة املس���تخدمني للنش���اط
االقتصادي :تتسم مواقع هذا اجليل بصفة عامة مبمارسة
أش���كال خمتلف���ة من النش���اط االقتص���ادي .وأحد أهم
النم���اذج االقتصادية اليت يعتمدها هذا النمط من املواقع
خب�ل�اف اإلعالن���ات ما يتمث���ل يف االعتماد عل���ى رغبات
املس���تخدم يف التوسع يف اس���تخدام تطبيقات بعينها ،بل
ميك���ن للمس���تخدمني الذي���ن ينتج���ون التطبيقات اليت
يس���تخدمها زوار ومستخدمو املوقع للرتفيه ،أو للتعلم أو
للتواصل ،ميكن للمطورين أن يضمنوا للتطبيقات اليت
ً
تس���ويقيا لربجمياته���م ،وحيصل املوقع
نش���اطا
ينتجونها
ًّ
على نسبة من عوائدهم.
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ق���د تكون رحلتنا انتهت مع اجلي���ل الرابع للمرحلة ما
بعد التفاعلية ،غري أن هذا اجليل ليس منتهى التطور يف
املرحل���ة ما بعد التفاعلي���ة ،إذ إن هناك بالفعل تطبيقات
ثالثي���ة األبعاد متثل إرهاص���ة اجليل اخلامس ،قد تظهر
خالل فرتة ليست بالطويلة.

ب – استثمار الفرص يف اإلنرتنت اجلديدة:
السعي وراء القيم ما بعد التفاعلية اليت توفرها شبكة
اإلنرتن���ت ليس قيمة يف ذاته ،ب���ل ألنه يوفر جمموعة من
اآللي���ات ،واآلفاق ال�ت�ي ميكن أن يتم اس���تثمار الوجود
اإلس�ل�امي به���ا أونالين على حنو أفض���ل ،وميثل إضافة
نوعي���ة للنهض���ة بالع���امل اإلس�ل�امي على صعي���د املوارد
افرتاضيا لنهضته
البشرية ،كما سيكون ذلك مؤش ًرا
ًّ
العامة .فكيف يكون هذا؟
وال���رأي يف هذا اإلطار يكم���ن يف االنطالق من معيار
م���زدوج ،يأخذ بعني االعتبار جت���دد اإلنرتنت من ناحية؛
ويعت�ب�ر اخلصائص اإلش���كالية للمواقع اإلس�ل�امية من
ناحية ثانية .ويف هذا اإلطار تثور لدينا عدة س���يناريوهات
غ�ي�ر تنافس���ية ،ميك���ن يف إطاره���ا تعزي���ز احلض���ور
اإلسالمي أونالين .تتمثل هذه السيناريوهات فيما يلي:
 – 1س���يناريو اجلاذبي���ة :س���بق وأش���رنا إىل أن املواقع
اإلس�ل�امية ال ت���كاد تلح���ق برك���ب التط���ور يف البنية
التحتي���ة لإلنرتن���ت .وال حيتاج األمر لدراس���ة متخصصة
لتكشف ضعف جاذبية الغالبية العظمى من هذه املواقع
من ناحية ،جبوار ضعفها التقين.
ورمب���ا متثل امل���وارد املادي���ة عنصر ضغ���ط يدفع لتلك
النتيج���ة من فقدان اجلاذبي���ة ،ولكن األكثر أهمية أن
غالبي���ة ه���ذه املواقع ال تتعرف عل���ى طبيعة عموم مجهور
اإلنرتن���ت ،وهو ذلك اجلمهور امللول ال���ذي يريد املعلومة
يف أقصر حمتوى ممكن ،باإلضافة ألكثر س���بل إنتاج
احملتوى جاذبية وسهولة يف التحميل ،وهذه كلها أدوات
وإمكان���ات توفره���ا اإلنرتنت اجلديدة مب���ا يصنع فار ًقا
هائ ً
ال يف إنتاج احملتوى وتروجيه.
وحظ من خالل دراس���ة حالة
 – 2س���يناريو التنس���يقُ :ل ِ
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عينة املواقع اإلس�ل�امية املشار إليها أن املواقع اإلسالمية
تتس���م بالتنافس���ية الش���ديدة .وباإلضافة هلذه التنافسية؛
ً
مغلوطا كث�ي�رة ،بينما
فإن املواقع اليت تنش���ر اإلس�ل�ام
غالبية اجملاالت اليت أشرنا إليها من قبل ،يف هذا البند،
ال تكاد جتد من يتوالها.

هذا السيناريو يعكس ضرورة التوجه ألمرين:

أوهلما ضرورة ختصيص مورد لدراس���ة اإلس�ل�ام على
اإلنرتن���ت ،والعمل على توفري قاع���دة بيانات «معلوماتية»
قوي���ة حول بيانات���ه وزواره ،وتوجيهها لتلك النوايا الطيبة
بإنش���اء مواق���ع جدي���دة ،مب���ا يعم���ل على ختفي���ف حدة
التش���ابه والتنافس ،والتوجه للمجاالت اجلديدة البكر.
وال مانع من أن ينطوي هذا التوجه على دليل قوي تصدره
هيئة مهتمة ببحوث ودراسات اإلنرتنت ،وتصدر إىل جنبه
سنويا عن اإلسالم على اإلنرتنت وتطوراته؛ حبيث
تقري ًرا ًّ
خيدم التحرك اإلس�ل�امي يف هذا الفض���اء الرحب الذي
ينتظ���ره مزي���د اتس���اع .وال بد م���ن أن نوضح هن���ا أننا ال
نقصد حبال أن نقضي على التعددية .فهذه التعددية فيها
سعة ورمحة ال بد من اإلحاطة بهما ،لكن املراد هنا هو
ختفيف حدة التنافس والتعددية املفرطة غري الصحية.
وثان���ي هذه اجملاالت ابتكار منوذج إلفادة مس���تخدمي
اإلنرتن���ت حول ما ميكن اعتباره مواق���ع تقع ضمن دائرة
بي ًنا عن تلك املواقع
الدين اإلس�ل�امي احلق؛ ومتيزه متيي ًزا ِّ
اليت تدعي اإلسالم وتقول بغريه ،وذلك كنوع من الشهادة
دعويا متمي ًزا
على هذه املواقع من ناحية ،وباعتباره ً
جهدا ًّ
ومطلو ًب���ا من ناحية ثاني���ة .وال مانع من أن يتضمن التقرير
بندا حول هذه القضية.
السنوي املقرتح ساب ًقا ً
 – 3س���يناريو املعلوماتية :لعلنا يف البند الس���ابق أشرنا
لض���رورة أن تك���ون هناك جهة تعطي ص���ورة عن طبيعة
اإلنرتنت اإلس�ل�امية ألصحاب االس���تثمارات .لكن هذا
األم���ر ال بد يف إطاره أن نع���ي أن اإلنرتنت ال تكاد جتد
معلوماتي���ا يعط���ي رأس امل���ال املنتم���ي فرص���ة
اهتما ًم���ا
ًّ
التع���رف عل���ى طبيع���ة املواق���ع وع���دد زواره���ا ،وحقيقة
اإلنرتنت باألرقام ،سواء يف ذلك ليكون اإلنرتنت جما ًال
اس���تثماريا ،أو ليكون س���وق ترويج وإعالن ،أو للتعرف
ًّ
عل���ى طبيعة ميول مجهور اإلنرتن���ت يف منطقة بعينها؛ أو
توجههم حيال نشاط بعينه.
التقرير االسرتاتيجي السادس

املسلمون واستثمار اإلنرتنت

يتوقف أو ينقطع؛ إلثراء الفكرة واالرتقاء باخلدمة.

إن دراسة يف هذا اجملال تكلف عنتًا ومشقة .وبالرغم
م���ن توف���ر حم���اوالت متناث���رة؛ إال أن هذه احمل���اوالت ال
 – 5س���يناريو تكام���ل املواق���ع  :يؤدي تناف���س املواقع
تكاد تعطي صورة كاملة؛ مما يفتح الباب أمام اجتهاد
اإلس�ل�امية أحيا ًن���ا إىل تبدي���د مواردها إلنت���اج أكثر من
الباحث�ي�ن يف ابت���كار من���اذج قي���اس على حنو ما س���لك
حمتوى خاص مبوضوع واحد ،حبيث متنع هذه املوارد من
الباح���ث خ�ل�ال هذه الدراس���ة .وقد ال
خاصي���ة املراكمة األفقي���ة للمحتوى؛
تك���ون هذه النم���اذج كافية .والبديل
ً
نصا أو ملف
يؤدي تنافس املواقع اإلسالمية أحيانا سواء أكان هذا احملتوى ًّ
ه���و تكثي���ف التعام���ل املعلومات���ي مع إىل تبدي���د مواردها إلنت���اج أكثر من
رسوم متحركة  ،Flash Fileأو ملف
موضوعا وليس حمتوى خاص مبوضوع واحد
اإلنرتن���ت؛ باعتباره���ا
ً
فيدي���و أو ملف ص���وت .وكم���ا تابعنا
مص���د ًرا .وه���و م���ا ق���د يأخذ ش���كل
ف���إن املواقع الغربية ال تنه���ك مواردها
التنس���يق ب�ي�ن اجله���ات املعلوماتي���ة
وس�ي�رفراتها يف إنت���اج حمت���وى مماث���ل حملت���وى موج���ود؛
املرتبطة باإلنرتن���ت ،أو ابتكار برنامج قياس جديد يتم
باس���تثناء احملتوى الذي يتعرض لنفس القضية بوجهة نظر
توس���يع تداوله ب�ي�ن مزودي اخلدم���ة ..إخل .وال ختلو هذه
أخرى .واملطلوب من املواقع اإلس�ل�امية أن تتجه للتكامل
املساحة من احتماالت االبتكار املفيدة واملثمرة.
بينها فتستثمر مواقع الفيديو  Tube Sitesلتحميل ملفات
 – 4س���يناريو اإلنرتن���ت ألغ���راض التدري���ب :النظ���ر الفيدي���و ال�ت�ي تريد عرضها عندها م���ن دون أن يضر هذا
ً
وسيطا لنقل املعرفة والتدريب عليها يف بس�ي�رفراتها ،أو حيمله���ا م���ا ال تطيق ،وك���ذا احلال مع
لإلنرتنت باعتباره
آن ،عرب وسائل جديدة مل تكن متوفرة باإلنرتنت القدمية ملفات الصور والصوت والفالش.
ٍ
 WWWال�ت�ي عرف���ت إرهاص���ات التعلي���م اإللكرتون���ي
وال مانع من أن تتبع املواقع اإلسالمية مع بعضها البعض
 .Learning-Eفالي���وم تتي���ح الربجمي���ات املتط���ورة
خدمة اإلنتاج اإلعالمي التبادلي ،الذي يقوم على إمكان
إمكان���ات مثل حلقات النقاش احلي���ة املرتبطة بالفيديو
ت���داول أكثر من موقع ملادة حمت���وى واحدة ،خاصة وأن
 ،LVDومواقع السيمينارات اإللكرتونية ،Webinars
مث���ة ظاه���رة ملحوظ���ة تتعل���ق بكتاب���ة املوض���وع الواحد
وغريها من اإلمكانات اجلديدة اليت صار قوامها توفري
ألكث���ر من جهة .ولعل ه���ذا األمر يكون أكثر إفادة يف
املادة التدريبية والتدريس���ية يف الوقت الذي تتوفر فيه يف
حاالت مكتبات الوسائط املتعددة اليت تتميز فيها بعض
نفس الصفحات مساحات ملناقش���تها ،والتعقيب عليها،
املواقع مثل طريق اإلس�ل�ام؛ وتص���ر بعض املواقع األخرى
وإضاف���ات ملف���ات صوت وص���ورة تواف���ق أو تعارض ،أو
على أن يك���ون هلا مكتبات خاصة بها منفردة ،وهو ما
تضي���ف وتعدل ،باإلضاف���ة إلمكانات الرس���وم البيانية
مزدوجا على موارد احلالة اإلسالمية جمتمعة،
ميثل عب ًئا
ً
والقواميس الفورية ،والدردش���ة الصوتي���ة ،بل واملرئية،
ويرفع قيمة التكلفة البديلة لكل حمتوى مكرر.
وكل ذل���ك يتجم���ع أم���ام مس���تخدم اإلنرتن���ت يف نفس
املس���احة بدون اضطراره لقطع اجللس���ة ألغراض أخرى
 – 6س���يناريو تفعيل املشاركة ووأد السلبية :االعتماد
إال جللب امللفات اليت حيتاجها من نفس احلاسوب.
عل���ى اإلنرتن���ت لتعمي���ق مواجه���ة ح���االت االنس���حاب
اجلماهريي املس���لم من املش���اركة يف احلياة العامة على
بق���ي أن نش�ي�ر يف ه���ذا الص���دد إىل أن التط���ور اهلائل
األصعدة العاملية والقطرية واإلقليمية ،من خالل الشروع
ً
ش���وطا
يف لغ���ات تطبيق احلاس���وب اخلادمة للويب قطع
يف إنشاء املواقع اليت تتيح توفري آليات تقوم على مشاركة
ً
بع���د ،حبي���ث ميك���ن
وقوي���ا ،ومل يتوق���ف ُ
طوي�ل�ا ًّ
اجلماه�ي�ر ،بد ًال من تلك الثقافة ال�ت�ي تقوم على التدفق
الق���ول ب���أن التطبيق���ات املتوف���رة ليس���ت إال خط���وة يف
االتصال���ي احملدود م���ن جانب واح���د .فالناظر لإلنرتنت
وح ْل���م،
طري���ق التق���دم ال���ذي يكم���ن يف تفك�ي�ر ُ
العربي���ة الي���وم جيد أنه���ا ال تعدو أن تس���لك نفس طريق
ث���م يلي���ه توفر متويل لي���س بالضخم؛ يعقب���ه تنفيذ؛ ويلي
التدفق االتصالي الذي تس���تخدمه املشروعات السياسية
جت���دد مس���تمر للتجوي���د ال���ذي ال جيب أن
ذل���ك كله
ّ
الشمولية ،بينما واقع اإلنرتنت جتدد وتطور ،لكي مينح
التقرير االسرتاتيجي السادس
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الباب الثالث  :العمل اإلسالمي

املس���تخدم الفرصة للهرب من احلص���ار على احملتوى الذي
يريد أن يراه أو ينشره.
وه���ذه اإلمكاني���ة فرصة ال تهديد فيه���ا للفكر القويم.
وح���ده اخلائف هو من يفرض القيود؛ ويضع الس���دود أمام
إمكانات املش���اركة اجلماهريية ،وه���و ما أدى يف حلظة
تارخيية النهيار االحتاد السوفيييت عقب ّ
كف أيدي اجلهاز
األمين عن معاقبة من يرفض املقوالت االش�ت�راكية ،وهو
ما أعقبه انهيار االش�ت�راكية مبفهومها الش���مولي يف كل
تباعا .لكن املخاطر يف هذه البلدان
بلدان أوروبا الش���رقية ً
مل تك���ن يف انهي���ار النظم؛ بل يف أن الفرد كان منس���ح ًبا
من احلياة العامة لدرجة أن س���يطر الفس���اد أو االس���تبداد
على هذه الدول بشكل أو بآخر.
 – 7س���يناريو التش���بيك :االنتب���اه للمفه���وم احلاك���م
لتط���ورات اإلنرتن���ت الراهن���ة واملتمثل يف «التش���بيك» الذي
يعد من الفرص اليت توفرها اإلنرتنت ،وهي فرصة ميكن
اس���تثمارها بأكثر من وس���يلة تقوم على استثمار الطاقات
البش���رية املتخصص���ة املعطل���ة ألغ���راض التعلي���م والرتبية
والتوجيه .وممارس���ة هذه األنش���طة يف عصر التش���بيك مل
يعد يتم من خالل التلقني ،بل من خالل تكوين جمموعات
تتواص���ل فيما بينها؛ تتبادل وس���ائط املعرفة ،وتناقش���ها،
وتعم���ق الوع���ي بها فيم���ا بينه���ا ،وتتمتع حبق نق���د املعرفة
املقدم���ة هلا ،ما دامت عرضة للنق���د (اجتهادات – وجهات
حب َجج ال حصر
نظر – آراء) ،وهلا أن تقدم بدائل ،وتدعمها ُ
للوس���ائط اليت ميكن دعمها بها ،سواء أكانت فيديو أو
صوت أو صورة أو نص أو ملفات فالشية ..إخل.
إن هذه اإلمكانية ميكن أن ُتس���تخ َدم يف تعليم الدين،
كما ميكن أن تس���تخدم يف التعليم عرب إجياد جمموعات
تعليم صغرية بد ًال من ظواهر مثل الدروس اخلصوصية ،أو
ميكن اس���تثمارها يف أنشطة التنمية البشرية والذاتية عرب
التطبيقات الصغرية احلجم املتعددة الوظائف اليت ميكنها
أن تالئ���م احتياجات كل مش���روع تدري�ب�ي ،مهما اختلفت
خواص���ه ومتطلبات���ه ،كما ميكن اس���تخدامها يف جمال
التدريب على نظم حتس�ي�ن البيئة ومكافحة التلوث وسائر
املشروعات التنموية اليت حتتاجها أوطاننا.
وكما ذكرت من قبل ،فإن ما نتعامل معه يف هذا املقام
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ليس الس���قف املطروح أمامنا استثمار إمكاناته وطاقاته،
بل هي مناذج ملا ميكن أن نصل إليه بطموحاتنا اليت ليس
بالض���رورة أن يتضمنه���ا موق���ع واحد .لقد صارت ش���بكة
اإلنرتنت اجلديدة مبثابة منصة  Platformلكل طموحات
املتعاملني معها ،منصة للتطبيقات ،ومنصة للنشر ،ومنصة
للخدمات ،ومنصة للتخزين واألرش���فة ،ومنصة للتش���بيك.
وال حيدها اليوم إال ما نضعه حنن عليها من قيود وحدود.
 - 8س���يناريو احملاكاة األخالقية االفرتاضية  :التعاطي
م���ع اإلنرتن���ت باعتباره ليس جمرد وس���يلة لنش���ر املنفعة أو
الفضيلة أو الدين الصحيح مبفهومه الس���مح املس���تقيم ،بل
أداة لتواضع اجملتمع اإللكرتوني املس���لم للتدرب على هذه
الفضيلة ،والعيش بها على الصعيد االفرتاضي ،وممارستها
وختيليا ،واس���تحضارها دو ًما ،وتعزيز حضورها
افرتاضيا
ًّ
ًّ
ع�ب�ر تطبيق���ات ويب خمتلفة بق���در توفر احملت���وى الصوتي
واملرئ���ي الراع���ي هلا؛ حبي���ث تق���ل الفجوة ما ب�ي�ن حضور
الثقافة احملافظة أوفالين وحضورها أونالين.
ب���ل ميك���ن اس���تثمار البني���ة التحتي���ة لإلنرتن���ت لتوفري
درجة عالية من املعايش���ة واالنتش���ار هلذه القي���م من الواقع
االفرتاضي للواقع املُ َعاش.
وال ش���ك أن قي���م اجملتم���ع الغربي حتضر عل���ى اإلنرتنت
بش���كل يع ّمقه���ا .فلو أخذن���ا موق ًعا مثل في���س بوك Face
 Bookس���نجد أنه ميثل تنويعة للقي���م اخلاصة باجملتمعات
النش���طة م���ن خالله .فنج���د الفئة الغربية في���ه تكثر بينها
برجمي���ات املواعدة ،وتقييم أكثر الرفاق جاذبية وحضو ًرا
جنس���يا ،باإلضاف���ة للفرداني���ة واخلصوصي���ة والتطبيقات
ًّ
اإلباحي���ة .بينم���ا جن���د احلضور اآلس���يوي يتمث���ل يف بعض
الربجمي���ات اليت تعك���س خصوصية ديني���ة أو اجتماعية..
إخل .فاملواق���ع تعك���س خصوصية اجملتمعات اليت نش���أت
به���ا ،أو اجملتمع���ات ال�ت�ي تنش���ط عليها ،وهو م���ا يدفعنا
لالهتمام خبصوصيتنا وأخالقياتنا.
فالفرد املس���تخدم لإلنرتنت أونالين هو الذي يعيش على
أرض الواق���ع ،والتواص���ل معه ومع ثقافت���ه عرب الربجميات
املتج���ددة والوس���ائط املختلفة من ش���أنه أن حييي ثقافته،
ووجودها يف قلبه وس���لوكه ،س���واء عرب حاسوبه أو عرب
أي وسيط آخر يستخدمه.
ّ
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معلومات إضافية
عامليا
استخدام اإلنرتنت ًّ
مناطق
العامل

عدد السكان يف
2008م

عدد مستخدمي
اإلنرتنت يف
2000/12/31م

عدد مستخدمي
اإلنرتنت يف
2008/6/30م

نسبة
نسبة
االستخدام
املستخدمني
لعدد السكان بالنسبة للعامل

نسبة النمو (2000
– 2008م)

إفريقيا

955,206,348

4,514,400

51,065,630

%5.3

%3.5

%1,031.2

آسيا

3,776,181,949

114,304,000

578,538,257

%15.3

%39.5

%406.1

أوروبا
الشرق
األوسط
أمريكا
الشمالية
أمريكا
الالتينية
أسرتاليا
اجملموع

800,401,065

105,096,093

384,633,765

%48.1

%26.3

%266.0

197,090,443

3,284,800

41,939,200

%21.3

%2.9

%1,176.8

337,167,248

108,096,800

248,241,969

%73.6

%17.0

%129.6

576,091,673

18,068,919

139,009,209

%24.1

%9.5

%669.3

33,981,562

7,620,480

20,204,331

%59.5

%1.4

%165.1

6,676,120,288

360,985,492

1,463,632,361

%21.9

%100.0

%305.5

املصدر:
Internetworldstats.com

االستخدام العربي لإلنرتنت
دول عربية تتوفر معلومات عن عدد مستخدمي اإلنرتنت فيها حتى 2007/21/31م
الدولة

التعداد السكاني يف
2007م

مستخدمو
اإلنرتنت (عام
2000م)

مستخدمو
اإلنرتنت حتى
2007/12/31م

نسبة
املستخدمني

نسبة النمو
(2000ـ2007م)

البحرين

708,573

40,000

157,300

%22.2

%293.3

العراق

27,499,638

12,500

36,000

%0.1

%188.0

األردن

6,053,193

127,300

796,900

%13.2

%526.0

الكويت

2,505,559

150,000

816,700

%32.6

%444.5

لبنان

3,925,502

300,000

950,000

%24.2

%216.7

عمان

3,204,897

90,000

319,200

%10.0

%254.7

الضفة الغربية
بفلسطني

2,535,927

35,000

266,000

%10.5

%660.0
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قطر

907,229

30,000

289,900

%32.0

%866.3

السعودية

27,601,038

200,000

4,700,000

%17.0

%2,250.0

سوريا

19,314,747

30,000

1,500,000

%7.8

%4,900.0

اإلمارات

4,444,011

735,000

1,708,500

%38.4

%132.4

اليمن

22,230,531

15,000

270,000

%1.2

%1,700.0

دول عربية تتوفر معلومات عن عدد مستخدمي اإلنرتنت فيها حتى 2008/6/30م
الدولة

التعداد السكاني يف
2008م

مستخدمو
اإلنرتنت (عام
2000م)

مستخدمو
اإلنرتنت حتى
2008/6/30م

نسبة
املستخدمني

نسبة النمو
(2000ـ2007م)

اجلزائر

33,769,669

50.000

3,500,000

%10.4

%6,900.0

جزر القمر

731,775

1,500

21,000

%2.9

%1,300.0

جيبوتي

506,221

1.400

11,000

%2.2

%685.7

مصر

81,713,517

450.000

8,620,000

%10.5

%1,815.6

ليبيا

6,173,579

10.000

260,000

%4.2

%2,500.0

موريتانيا

3,364,940

5.000

30,000

%0.9

%500.0

املغرب

34,343,219

100.000

7,300,000

%21.3

%7,200.0

الصومال

9,558,666

200

98,000

%1.0

% 48,900.0

السودان

40,218,455

30.000

1,500,000

%3.7

%4,900.0

تونس

10,383,577

100.000

1,765,430

%17.0

%1,665.4

املصدر:
Internetworldstats.com
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رصد اجتاهات مواقع اإلنرتنت يف مصر والسعودية
رصد اجتاهات مواقع اإلنرتنت يف مصر
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

اخلدمة اليت نرصدها

املواقع اليت تضمنتها

نسبة

املواقع ما بعد التفاعلية
املكتبة الصوتية
مواقع احملتوى اإلعالمي
املواقع االجتماعية
املواقع األجنبية
الرياضة
مواقع احملتوى التقين اخلدمي
مواقع اخلدمات الرتفيهية
مواقع حمركات البحث العاملية
مواقع اخلدمات احمللية
مواقع الشركات
املواقع ذات احملتوى اإلسالمي

 21موق ًعا
 20موق ًعا
 18موق ًعا
 12موق ًعا
 11موق ًعا
 10مواقع
 9مواقع
 8مواقع
 8مواقع
 6مواقع
 4مواقع
 4مواقع

%16
%15
%14
%9.2
%8.4
%7.6
%7
%6.1
%6.1
%4.6
%3
%3

131

%100

اإلمجالي

رصد اجتاهات مواقع اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اخلدمة اليت نرصدها

املواقع اليت تضمنتها

نسبة املواقع

املواقع احلكومية

28

%18

املواقع االجتماعية

23

%15

مواقع احملتوى اإلعالمي
املواقع ذات احملتوى اإلسالمي
مواقع الشركات
الرياضة
املكتبات الصوتية
مواقع احملتوى التقين اخلدمي
مواقع اخلدمات الرتفيهية
املواقع ما بعد التفاعلية

17
14
10
5
3
3
3
1

%11
%9
%7
%3.3
%2
%2
%2
%0.7

153

%100

مواقع اخلدمات احمللية

اإلمجالي
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%30
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