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نقش و كاركرد رسانه با تأكيد بر 
  اينترنت در تحوالت جهان عرب 

  
 

  نوشتة
  رضا حاتمي محمد

  چكيده
طور گسترده رشد و توسعه يافته و جهان را با  ارتباطاتي بههاي اطالعاتي و  شدن، فناوري در عصر جهاني 

هاي گروهي،  رو ساخته است. در ميان رسانه هاي گوناگون و متنوع روبه حجم وسيعي از اطالعات و داده
اند. جهان عرب نيز  هاي تلويزيوني بسيار پرظهور و اثرگذار بوده اي و شبكه هاي ماهواره اينترنت و شبكه

اي در كشورهاي  هاي رسانه هاي اينترنتي و تلويزيوني و از جمله احداث و تأسيس شهرك ترغم پيشرف به
امارات متحده عربي، بحرين و... و رفع برخي موانع عيني و ذهني كه تا به حال داشته، هنوز نياز دارد تا ضمن 

قطة مطلوب بردارد. در هاي بلندتري را براي رسيدن به ن هاي متناسب با تحوالت جديد، گام اصالح زيرساخت
ترين موانع و  شود ضمن تبيين جايگاه و نقش رسانه و اينترنت در كشورهاي عربي، مهم اين مقاله سعي مي

هاي  شك امواج وسيع اطالعات و تبليغات از طريق بزرگراه هاي فراروي جهان عرب بررسي شود. بي چالش
و حاوي مطالب مفيد و اطالعات ارزشمند علمي هاي متعدد فضايي غربي ضمن آنكه حامل  ارتباطي و شبكه

هاي مخدر  هاي سكوالريستي و غيراخالقي و انديشه است، به طور قطع، تبليغاتي منفي و مخرب، آموزش
همراه خواهد داشت. لذا جهان در حال توسعه و از جمله دنياي عرب بايد  ستيزي و استعماري را نيز به اسالم

أخذ جوانب مثبت و مفيد وجوه فرهنگي و اطالعات و دانش تخصصي غرب  با احتياط و آمادگي كامل ضمن
  شود، بپردازد. تعبير مي“ تهاجم فرهنگي غرب”به دفع جوانب منفي، غيراخالقي و مفاهيم بيگانه كه امروزه به 

ن به دليل نياز روزافزون بشر به همكاري، تعاون و مبادالت علمي و فرهنگي، بايد با دنيا و از جمله جها
غرب ارتباط داشت و تعامالت دوسويه و البته متوازن و متعادلي برقرار كرد. عالوه بر اين، امروزه به دليل 

المللي برداشته شده و افكار و  شدن و ماهيت ارتباطات نوين، تقريباً مرزهاي بين ظهور پديده جهاني
قلمرو كشورها را درنورديده بلكه به حريم  تنها  اي نه هاي مجازي و رسانه هاي بيگانگان از طريق كانال انديشه
ها نيز راه يافته است؛ در عين حال، اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه فناوري اطالعات راه را  خانه

ها و آراي نخبگان فراهم كرده است؛ بنابراين، اكنون فرصت مناسبي براي  ها و طرح ديدگاه براي ارائة انديشه
ريزي مناسب  گيري از اين فرصت، ضمن برنامه توانند با بهره ها مي رهنگي پديد آمده كه دولتپذيري ف انطباق

  هاي نخبگان بومي با تهاجم فرهنگي مقابله كنند. گيري از ديدگاه هاي الزم و نيز بهره و آموزش
  شدن، خاورميانه، جهان عرب. رسانه، اينترنت، جهاني كليد واژه:

____________________________ 
 hatami5@yahoo.com * استاديار دانشگاه پيام نور
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  مقدمه
  گويد: مي  ي وران ح  رت ب آل

تاكنون دستخوش تغيير و چالش نشده  خلدون ابن ها از زمان به باور مردم جهان عرب دنياي آن
دانست دنيا در  خلدون نيز مي كه خود ابن حالي ها و حوادث مصون مانده، در و از دستبرد انديشه

يد پايان يك ماند. هزارة جديد را با حال دگرگوني است و شرايط هيچ ملتي به يك حال باقي نمي
دوره و آغاز فصل ديگري در جهان عرب دانست كه تفاوت بنيادين و ژرفي با دورة پيش از آن 

اطالعات و فناوري نوين است كه پيش از آن بدين گيري از  دهي و بهره دارد و اين امر همانا سازمان
  ).Hourani, 1992( گستردگي سابقه نداشته است

 را آغاز دورة روشنگري و فصلي جديد در آگاهي و انديشةدر واقع، شايد بتوان قرن حاضر 
اي و  ترين عنصر اين تغيير و تحول نيز گسترش فناوري رسانه مردم جهان عرب دانست كه مهم

در كتاب مشهورش،  لوهان  مكو يا بر مبناي نظر  .)Hourani, 1992(رود  اطالعاتي به شمار مي
توان بين  سختي مي ها به اند كه با وجود آن نشان دادهاين وسايل چنان جاذبه و شكوفايي از خود 

  .)Mcluhan, 1964(رسان و تأثير پيام تفاوت قائل شد  تأثير وسيلة پيام
هاي  شده است. از زمان آوري اخبار و اطالعات از نيازهاي اوليه بشر محسوب مي البته جمع

ها براي وي  اطالعات و ارسال آنآوري  گذشته در قبايل عربي رئيس قبيله افرادي را به كار جمع
است. حتي طبق  اي برخوردار بوده  ها از اهميت ويژه كرده و اين شغل در نزد آن منصوب مي

 “عريف”و  “نقيب”عنوان  در بيعت عقبه دوم دوازده نفر را به رسول خدا(ص)روايات تاريخي 
). 26 و 13: 19، ج1403لسي، دار پيوند و رابطة قبايل با آن حضرت باشند (مج تعيين كرد تا عهده

كرد. انتخاب اين  تعيين مي “عريف”عنوان  اي افرادي را به حتي بعدها نيز پيامبر(ص) در هر قبيله
سزاوار است «گويد:  به استناد اين عمل مي عالمه حليافراد در سال ششم هجري انجام گرفت. 

). در جامعة آن روز، عريف 437: 1تا، ج (حلي، بي »قرار دهد“ عريفي”كه امام براي هر قبيله 
مسئوليت گردآوري اطالعات و آگاهي از وضع مردم را در جهت ارائه به حاكم بر عهده داشته 
است و از اين طريق، در امور سياسي و اجتماعي دخالت داشته و با مردم از رابطة نزديك و 

  ). 218: 3تا، ج اثير، بي ؛ ابن148: 13، ج1420حجر،  صميمي برخوردار بوده است (ابن
اي است كه آثار آن در تمامي اقشار  رساني بدين شكل امر تازه اما گسترش فناوري اطالع

دهي و  شود و نقش نويني را در دنياي عرب رقم خواهد زد. البته اينكه شيوه سازمان ديده مي
طي نكرده و ساختار  گيري از اطالعات در كشورهاي عربي روند تكامل داخلي خود را بهره

رو شده، موضوع مهم اين مقاله  مناسب را نيافته و ناگهان با پديدة نوين ارتباطي و اينترنت روبه
است كه در آن، اثرات فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و آموزشي آن در جوامع امروز 

نا، در مقاله حاضر كوشش مي شود نخست به معبدين ترتيب  عربي بررسي خواهد شد،
صورت كوتاه اشاره خواهد  كلي، جامعة اطالعاتي به طور  هاي اينترنت و به امتيازات و توانمندي
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هاي جديد اطالعاتي ارتباطي در جهان عرب و از اين طريق  ها و فناوري شد؛ سپس نقش رسانه
  المللي و فرهنگي بررسي خواهد شد. در صحنة بين

اي در جهان عرب يافته و عامل بسياري از  ها جايگاه ويژه شدن، رسانه در عصر جهاني
هاي اجتماعي و تحوالتي خواهند بود كه پيش از اين وجود نداشته است. در واقع،  دگرگوني

ساالري از جمله اهداف وااليي است كه  گرايي و مردم نيل به عدالت اجتماعي، اخالق، اسالم
هاي اسالمي و اخالقي،  وب آرمانها در ترويج و تحقق آن نقش بسزايي دارند. در چارچ رسانه

رسانه حتي ممكن است خود را هادي و راهنماي جامعه در امور اخالقي بداند، البته گاه همين 
تلقي ممكن است شكل زورمدارانه پيدا كرده و رسانه براي رسيدن به هدف خويش هيچ اصلي 

ندة اصول اخالقي آن كن را رعايت نكند. نوع رسالتي كه رسانه براي خويش قائل است، تعيين
مدت لحاظ  اي كه صرفاً هدف سودآوري دارد، اگر اين هدف را در كوتاه است. در مقابل رسانه

كند، ولي اگر هدف سودآوري را در  طور طبيعي از هيچ نوع عملي فروگذار نمي كند، به
ن حال، بيند؛ در اي بلندمدت ببيند، خود را ناچار از رعايت اصول اخالقي جاري در جامعه مي

كند (صدقي،  هايي كه غلبة بيشتري دارند، تبعيت مي رسانه به طور تاكتيكي از هنجارها و ارزش
ها هر دو نقش تجاري و در  ويژه در جهان عرب، رسانه ). گفتني است در جهان و به1384

  نمايند. خوبي در نظر دارند و بر آن اساس عمل مي بودن را به خدمت حاكميت 

  نترنتيا مفهوم
اند. در يك تعريف كلي، برخالف آنكه در نگاه  هاي گوناگون تعريف كرده صورت اينترنت را به

هاست. اين پديده يك تور  رسد، در حقيقت شبكة شبكه صورت شبكه واحدي به نظر مي اول به
هاي  هاي متعدد و حتي رايانه اي در اندازه هاي مختلف رايانه گستردة جهاني است كه شبكه

افزارهاي گوناگون و با قراردادهاي ارتباطيِ يكسان به يكديگر  استفاده از سخت شخصي را با
اند كه از طريق  كند. برخي اينترنت را به يك تار عنكبوتي الكترونيكي تشبيه كرده متصل مي

اي را به يكديگر متصل كرده و با اختصاص  هاي رايانه هاي شخصي يا شبكه خطوط تلفن، رايانه
ها، عالوه بر تأمين ارتباطات، امكان تبادل  رونيكي مشخصي به هريك از آنهاي الكت نشاني

آورد. پديدة  صورت متن، صدا، تصوير و حتي فيلم فراهم مي اطالعات در بين ايشان را به
ميالدي در وزارت دفاع اياالت متحده امريكا (پنتاگون)  1969بار در سال  اينترنت براي نخستين

(آپرانت) طراحي و اجرا شد و بعدها به اروپا و  “هاي تحقيقاتي پيشرفته آژانس پروژه”با عنوان 
عنوان ساختار اصلي اينترنت مطرح گرديد. در دوران جنگ  ساير كشورهاي غربي رفت و به

سرد، هدف اصلي اين شبكه، ايجاد ارتباط بين مراكز تحقيقات علمي و نظامي آمريكا و 
مركز بود تا در صورتي كه يكي از اين مراكز مورد صورتي غيرمت كشورهاي اروپاي غربي به

اي طراحي  اي شوروي قرار گرفت، ارتباط كل شبكه مختل نشود. آپرانت به گونه حمله هسته
طور مستقل قادر به دريافت،  شده بود كه بدون هيچ كنترل مركزي، تمامي نهادهاي مرتبط به
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پرانت تبديل به اينترنت شد. با پايان م. سيستم آ1987پردازش و ارسال پيام باشند. در سال 
هاي امنيتي براي عضويت و استفاده از اينترنت  جنگ سرد و فروپاشي شوروي، حساسيت

كاهش يافت تا جايي كه مراكز دانشگاهي، بخش خصوصي و مردم عادي به اين شبكه پيوستند 
عبارتي، شمال و  ). ناگفته نماند اينترنت نخست در كشورهاي غربي و به252: 1380(طبرسا، 

سپس در كشورهاي جنوب و از جمله كشورهاي عربي گسترش يافت، اما به دليل برخورداري 
اي  راحتي در اين كشورها رشد كرد و به پديده مالي كشورهاي عربي خليج فارس اين پديده به

 م. تعداد مشتركان اينترنت در سراسر جهان صد1989پسند تبديل شد. در سال  جوان و جامعه
به ده ميليون نفر  1996به بيش از يك ميليون نفر، در سال  1991هزار نفر بود، اين رقم در سال 

ميالدي به بيش از دويست ميليون نفر رسيد (خبرگزاري جمهوري اسالمي  2000و در سال 
) و در آمار جديدتر به چهارصد ميليون نفر رسيده كه از مجموع اين 1377خرداد  15ايران، 

ترك اينترنت در جهان، حدود بيست و دو ميليون نفر از كشورهاي عربي هستند تعداد مش
). اينترنت كاربردهاي مختلف ارتباطي و اطالعاتي دارد و داراي Internet world stats(گزارش 
توان به تمركززدايي، سهولت دسترسي، هزينة پايين  هاي مختلفي است كه از آن جمله مي ويژگي

ت و نبود مرز اشاره كرد. اينترنت عالوه بر صدها استفاده مختلف در زمينة دستيابي به اطالعا
ارتباطات، امكان تماس تلفني راه دور با تعرفه و هزينة مكالمات شهري را فراهم است و 

شود در آينده نزديك مكالمات اينترنت جايگزين تلفن راه دور در جهان شود  بيني مي پيش
  ).253: 1380(طبرسا، 

  جنوب و شمال يكشورها تيوضع و نترنتيا دهيپد
ها  اي امكان ارتباط بين افراد و گروه عنوان چند شبكه رايانه شگفتي اينترنت در اين نيست كه به

كند بلكه در تازگي، گستردگي و تنوع اطالعات موجود و سرعت دسترسي  را فراهم مي
  محدوديت زمان و مكان بهاي است كه حجم بسيار وسيعي از اطالعات را در وراي  فزاينده

دهد. نكتة قابل توجه آن است  كننده قرار مي ها استفاده زمان در اختيار ميليون طور هم سادگي و به
هاي بسيار ديگر به شكاف ديگري  كه قلمرو اينترنت نيز همچون قلمرو فناوري صنعت و عرصه

نيافته،   ته و توسعهبين شمال و جنوب تبديل شده است. فاصلة عميق بين كشورهاي پيشرف
درصد 99/6رها حاكي از آن است كه قريب دهد. آما اكنون در زمينه اينترنت خود را نشان مي

درصد در 65دارد كه از اين ميزان بيش از  هاي اطالعاتي در كشورهاي پيشرفته قرار پايگاه
عبارتي حضور  بهآمريكا و كانادا و بقيه در اروپا و ژاپن است. مشاركت بقيه كشورهاي جهان يا 

محله  /.درصد است؛ براي نمونه، مشتركان40كشورهاي جنوب و از جمله، جهان عرب در حدود 
)؛ 1377 تنهايي از ميزان اتصال كل قاره آفريقا به اينترنت بيشتر است (بوازرد، مانهاتان نيويورك به

هاي اطالعاتي و  نتيجه آنكه شكاف عميق بين شمال و جنوب با ظهور اينترنت و ساير فناوري
ترديد رشد شتابان اينترنت و تجارت الكترونيكي  ارتباطي در حال گسترش و تعميق است. بي
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شود.  شدن در آغاز هزارة سوم محسوب مي دو محور اساسي و نيروي محركه اقتصاد و جهاني 
و نظام تدريج فروريخته  در اين راستا بنيادهاي مستحكم سنتي در همة ابعاد فناوري اطالعات به

مدرن اطالعات مبتني بر اينترنت و تجارت الكترونيكي جايگزين آن خواهد شد. با عنايت به 
روند شتابان اينترنت، نسل دوم و سوم اين پديده با استفاده از تلفن همراه ظاهر شده و در حال 
گسترش است. در اين مرحله مرزهاي اشتغال فعلي در حوزة فناوري اطالعات و ظهور مشاغل 

سازماني، تغيير ساختارهاي قبلي  جديد و حذف مشاغل قديمي، مبادله اطالعات درون و برون
هاي هوشمند و...  كارگيري كارت هاي عمومي، ظهور دولت الكترونيكي، به خدمات و سرويس

  گردد. لحاظ مي
در مورد كشورهاي عربي و از جمله منطقه خليج فارس بايد اذعان داشت اين كشورها 

پيوندند. هشت كشور اين منطقه به همراه  لي با روند كُندي به جامعه جهاني اينترنت ميطور ك به
ايران با جمعيتي بيش از يكصد ميليون نفر و توليد سرانه متوسط در مقايسه با ساير مناطق 

اند؛ هرچند گاه كشوري مانند  جغرافيايي همطراز خود، ديرتر از ديگران به شبكه اينترنت پيوسته
شتابي را در پيوستن به اينترنت داشته است.  ت متحده عربي طي چند سال اخير رشد روبهامارا

) بودند و اين در حالي بود TPCIPم. بدون ميزبان (سيستم 1994كشورهاي اين منطقه تا ژانويه 
ميليون ميزبان از اين نوع را در اختيار داشتند. در گزارش  2/2كه ساير كشورهاي جهان بيش از 

  انه و خليج فارس چنين آمده است:ين جاسوسي آمريكا در مورد نقش اينترنت در خاورمسازما
ها و ضعف در اجراي آن، فقط در انحصار  دليل افزايش هزينه استفاده از اينترنت در خاورميانه به

هاي  نخبگان اين منطقه خواهد بود. انقالب انفورماتيك ممكن است تأثيرات شگرفي بر ثبات نظام
ها را باال خواهد برد و اين امر ممكن است توانايي  هاي ملت حاكم داشته باشد و خواسته سياسي
هاي حاكم را در كنترل اطالعات و ايجاد افكار عمومي در معرض تهديد قرار دهد. در عين حال،  نظام

  م.).14/1/2001(روزنامه الشرق قطر،  تر خواهند شد مانده تر و عقب هاي خاورميانه فقير بيشتر ملت
ها را در مورد اين پديده كه  رغم گسترش روزافزون اينترنت نبايد نقش دولت حال، به  اين با

دانند، ناديده انگاشت. سازمان نظارت بر حقوق بشر نيز  آن را چالشي فراروي اقتدار خود مي
طي گزارشي به موانع گسترش شبكة اينترنت در خاورميانه پرداخته است؛ در گزارش اين 

هاي عربي براي مسدود كردن جريان اطالعات بر روي اينترنت  مان آمده است تالش دولتساز
  ).255: 1380محكوم به شكست است (طبرسا، 

هاي غيردولتي، چندمليتي و بنيادهاي خصوصي مقادير قابل  هاي گذشته، سازمان طي سال
عات و ارتباطات در هاي اطال هاي استفاده از فناوري توجهي از بودجه خود را براي برنامه 

ويژه زنان و جوانان  ها فعال كردن مردم و به اند كه هدف از آن كشورهاي عربي اختصاص داده
در امور فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوده است. در عين حال، بايد گفت در زمينة 

دو درصد از صورت گرفته، ولي چندان مؤثر نبوده است و تنها  يهاي بسيار تشويق زنان، تالش
(گزارش سازمان ملل دربارة رشد و  كنند زنان در كشورهاي عربي از اين پديده استفاده مي
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هاي مرتبط با توسعة فرهنگي در كشورهاي عربي  در جهان عرب). تجربة پروژه يتوسعه انسان
نگي ها نسبت به افزايش توان جوانان و زنان و همچنين، ايجاد پيوند فره نشان داده اين سازمان

ها نتايج  ويژه دنياي غرب مؤثر بوده و كار آن بين مردم و نهادهاي عربي با ديگر مناطق جهان به
  .)The Middle East Media Research Institute(مثبتي را دربر داشته است 

  عرب جهان شدن ياجتماع روند بر يا رسانه يها يفناور نقش
طلبانة كشورهاي بزرگ نقش  هاي توسعه ها و اختراعات يك قرن اخير و برنامه شك فناوري بي

ها داشته است؛ حتي در كشورهاي  آوردن فضاهايي فراجهاني در تمامي زمينه مهمي در پديد 
هاي مناسب و مخالفت حاكمان تا حدودي مؤثر واقع شده  رغم فراهم نبودن زيرساخت عربي به

ت بزرگ اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و مذهبي شده است. فناوري و موجب تحوال
اي   اطالعاتي نوين موجب شده كه رفتارهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و مذهبي ابعاد فرامنطقه

يافته است و اقشار مختلف در جهان از آن طريق با يكديگر ارتباط برقرار كنند و از همفكري و 
بيني افراد دارد و  شوند. اينترنت تأثير بسياري بر دانايي، آگاهي و جهانمند  حمايت يكديگر بهره

اند، تفاوت ماهوي و ژرفي  به همين دليل، كساني كه در كشورهاي عربي با اين پديده آشنا شده
 8توان گفت تا حدودي در جامعه مشخص هستند (خبرگزاري فارس،  با ديگر افراد دارند و مي

د تصور كرد كه اين تغيير بسيار جدي است؛ زيرا گسترش اينترنت در ). البته نباي1384آذر 
كشورهاي عربي هنوز محدود و تحت كنترل است و مردم آن آزادي عمل كافي را ندارند؛ ضمن 
اينكه در كشورهاي عربي شمال آفريقا نيز، فقر مانعي عمده و اساسي در راه دسترسي به جامعة 

طور كلي و در جهان  رسد كه رشد اين پديده در جهان به نظر ميشود. اما به  اطالعاتي محسوب مي
  1پسند تبديل شده است. اي جوان  سرعت به پديده ناپذير است و به طور ويژه اجتناب عرب به

هاي غربي  هاي غربي است و در اغلب رسانه هاي جهان سوم رسانه طور قطع، آبشخور اصلي رسانه به
كوشند با  ها مي گيرد. در واقع، اين رسانه فمند اخبار صورت ميدهي هد تالش معناداري براي جهت

هاي مغاير با اهداف خاص خود، افكار  استفاده از ابزارها و فنون قضاوت و پرهيز از بيان واقعيت
  2اي شكل دهند كه تأثير مورد نظر را بر ذهن مخاطب بر جاي گذارند. گونه عمومي را به

هاي  ها در كشورهاي عربي و ناسازگاري اينترنتي و رايانهگفتني است رشد و گسترش شبكه 
زده  هاي اخالقي دامن ناشي از استفاده از اينترنت در محيط و جوامع عربي البته به برخي تنش

نحوي كه برخي پژوهشگران نسبت به گسترش روزافزون اينترنت در اين جوامع اظهار  است، به
  اند. ستفاده از آن شدهِ ا مندي نگراني كرده و خواستار قانون

در واقع، بحث سازگاري و تناسب اين پديده با روند توسعه و رشد در كشورهاي عربي از 
هاي  موضوعاتي است كه بدان اشاره خواهد شد. معرفي پديدة اينترنت در جهان عرب، چالش
ها  د آنجديدي را فراروي اعراب به وجود آورده و تأثير بسياري بر تغيير نگرش مردم و رويكر

ها و اقشاري  نسبت به جهان بر جاي گذارده كه پيش از آن سابقه نداشته است؛ از جمله عرصه
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ويژه در ميان اقشار  رساني به اند، عرصة اطالعات و اطالع  شدت از اينترنت تأثير پذيرفته كه به
سم نخست هاي مدرن و مدرني حتي اينترنت نيز همانند ديگر پديده 3جوانان و زنان بوده است.

در آمريكا، اروپا و كشورهاي آسيايي باب شده و در نهايت، در جهان عرب مورد استفاده قرار 
برداري نيز تأثير گذارده و  رو، آن نابرابريِ در آغاز، بدون ترديد در چگونگي بهره  اين گرفت؛ از

  4مردم كشورهاي عربي از اين ناحيه نيز آسيب بسيار خواهند ديد.
رساني  اطالع هاي هاي ارتباطي در جهان عرب در برنامه هاي فعال در فناوري ركتبا اين حال، ش

رساني فرايندي است كه  اند. توانمندسازي و آگاهي خود بر توانمندسازي مردم تأكيد بسيار داشته
كردة جهان عرب و از جمله اعراب شمال آفريقا از نيازها و  ويژه افراد تحصيل طي آن مردم و به

اي متناسب خود با شرايط جهاني مطلع و آگاه شده و جرئت دستيابي به اهداف و ه خواسته
كنند و از توانايي الزم براي عملي ساختن نيازها و  آرزوها را در خود احساس و تقويت مي

  5شوند. تدريج برخوردار مي ها به خواسته

  ها  دولت نقش و يرسان اطالع يها يفناور گسترش
ها را از  جهاني تحقق بخشيده و بسياري از فاصله مبني بر دهكده لوهان مكاينترنت به رؤياي 

اي است كه تا پيش از گسترش و  ها و امكانات تازه بين برده است. اكنون اينترنت منبع فرصت
عمومي شدن اين پديده در جهان عرب موجود نبود. اصوالً در كشورهاي در حال توسعه و 

ها نقش اصلي و فعالي را در قبض و بسط امور كشور داشته و  ويژه كشورهاي عربي، دولت به
رساني و گسترش اينترنت نيز در كشورهاي  اطالع هستند. در پديدة  “فعال ما يشاء”اصطالح،  به

ها همچنان سلطه و قدرت خود  هاي خصوصي است، دولت عربي اگرچه امور در دست شركت
ضاي آزادي را براي بخش خصوصي و مردم پديد كه بايد و شايد ف اند و چنان را محفوظ داشته

  6برداري كنند.  آورند تا همگان بتوانند از اين موهبت به نفع خود و كشور بهره نمي
رغم  دهد به مند و آگاه اجازه مي ويژگي مهمِ دسترسي به اينترنت اين است كه به افراد عالقه
ودي با دنياي خارج ارتباط برقرار موانع فراوان كه در كشورهاي جهان سوم وجود دارد، تا حد

مند  كرده و از شرايط اقتصادي، سياسي، فرهنگي و هنري با توجه به توان محدود خود بهره
رساني فعال عمل كرده و در جهت كمك به  از جمله كشورهاي عربي كه در امر اطالع 7شوند.

توان نام برد كه  ن و بحرين مياند؛ از امارات، قطر، لبنا مردم قوانين خود را تجديد و اصالح كرده
صورت، مردم آن سرزمين فرصت مناسب  اند. بدين برخي از موانع دولتي را از سر راه برداشته

اند.  مند شده براي برقراري ارتباط با جهان خارج را پيدا كرده و تا حدودي از مواهب آن بهره
هيل امكانات براي مردم و سياست اين كشورها در اين زمينه مبني بر پذيرش اين پديده، تس

هاي  كاهش جدي ماليات است كه بسيار مؤثر واقع شده است. پديدة اينترنت و ديگر رسانه
گروهيِ داخل در شبكة جهاني اكنون دستيابي به حقايق، اوهام و نظرياتي متفاوت را براي مردم 

هاي  اي و شبكه هاي رسانه پذير ساخته كه تا يك دة پيش ممكن نبود. شهرك زبان امكان عرب



 

8

اره
شم

م/ 
 يك

م و
ست

ل بي
 سا

/
 3

 

اي در جهان عرب دارند نيز از محبوبيت برخوردارند، اما عمده  تلويزيوني كه گستردگي ويژه
رساني و نشر  ها خلق سرگرمي و كسب درآمد است و چندان به پديده اطالع هاي آن تالش

رساني در جهان عرب  هاي اطالع ها اهتمام و عنايت ندارند. گسترش شبكه عقايد و آرمان
اند و عالقمند هستند به  ها توجه داشته و از آن امر استقبال كرده انگر آن است كه مردم به آننش

  ).1384هاي سنتي رجوع كنند (عليخاني،  منابع اطالعاتي ديگري خارج از چارچوب رسانه
اطالعاتي در جهان عرب، توجه به آزادسازي سياسي و رشد   به دنبال گسترش رسانه و فناوري

ـ مذهبي منجر خواهد   گرايان و افراد ملي ني افزايش يافته و اين تحوالت به تقويت اسالمجامعة مد
شوند  نظر محسوب مي يافته كه اكنون جزء نيروهاي مخالف و يا بي هاي سازمان شد. در واقع، گروه

د كنند و مسائل خود را مطرح خواهن هاي جمعي در جوامع عربي رشد مي تدريج تحت تأثير رسانه به
المسلمين در مصر يك نمونه است و پيروزي شيعيان در مجلس شوراي بحرين و برخي  كرد؛ اخوان

در همين رابطه گفتني است گسترش رسانه و توسعه 8هاي ديگر. شوراهاي شهر در عربستان، نمونه
رساني در جهان عرب موجب افزايش حساسيت اعراب نسبت به حوادث جهاني و  فناوري اطالع

ها نسبت به  شده و نتايج متنوعي در بر داشته است كه از آن جمله به بازتاب ديدگاه آناي  منطقه
هاي متعدد، تبيين باورها و عقايد اسالمي  ، موضوع تروريسم، فلسطين و تأسيس شبكه9حوادث عراق
توان اشاره كرد كه در گذشته بدين گستردگي موجود نبوده  مي ها با باورهاي ديگران و چالش آن

   .)Marie-Helene Boccara & Alex Greenberg , 2004( است
سازي  آگاه توانند در زمينه ها مي هايي كه دولت ترين راه گفتني است از جمله مؤثرترين و آسان

باشند كه اين پديده موجب رشد   اي مبذول دارند و مطمئن اينترنتي هدفمند مردم تالش گسترده
  از:  اند و توسعه جامعه خواهد شد، عبارت

  صورت دائمي و رايگان؛ . تهيه امكانات الزم براي ارتباط دانشجويان و اساتيد به اينترنت به1
صورت  برداري مردم از اين پديده به . تهيه امكانات الزم در مركز شهرها و روستاها براي بهره2

  هزينه و يا رايگان؛ كم
  تفاده از اين پديده؛ها به اس اي به افراد و تجهيز آن . ارائة آموزش رايانه3
  مدت؛ هاي كوتاه . تربيت اساتيد براي راهنمايي مردم طي دروه4
اين رهگذر  زهاي مناسب استفاده از رايانه و اينترنت و معرفي كساني كه ا . ترويج و تبليغ راه5

  اند؛ به منافع مادي دست يافته
حاكم و حفظ قدرت خود.  براي اهداف ويژة حزب . عدم استفادة سياسي از اينترنت و رايانه6

مندي جوامع رسمي و وابسته به دولت، آحاد  جاي بهره همواره بايد فرصتي فراهم كرد تا به
  مند شوند؛ و اقشار متفاوت جامعه از اين رهگذر بهره

ها به استفاده  هاي غيراخالقي و تشويق آن گاه . تبليغ و ارشاد مردم مبني بر دوري گرفتن از وب7
  ها. ها و امكانات در اختيارِ دولت پديده، با توجه به ظرفيتمناسب از اين 
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رساني در كشورهاي عربي با رفع برخي مشكالت  هاي اطالع مطابق مطالب پيشين، فناوري
قانوني و موانع عيني و ذهني رشد و توسعه قابل توجهي داشته است. عالوه بر اينترنت و 

هاي عربي و هم از طريق  نيز هم توسط دولت اي متعددي هاي ماهواره هاي مجازي، شبكه شبكه
و... كه بعضاً بسيار  MBCهاي خصوصي همانند الجزيره، العربيه، المنار و  ها و بخش مؤسسه

اند و هنوز هم در حال گسترش هستند. فراتر از آن،  اندازي شده رمخاطب هستند، راهمحبوب و پ
اي  هاي بزرگ رسانه و بحرين، شهركدر كشورهايي مانند امارات متحده عربي، مصر، لبنان 

المللي نقش مهمي ايفا  ايجاد شده كه در توليد و گسترش اطالعات و ارتباطات محلي و بين
  اند.  كرده و در راستاي روشنگري و تنوير افكار عمومي سهم بسزايي داشته

ارتباطات شده از انفجار اطالعات و  امروز تبليغات در جهان عرب متأثر از امواج حاصل
ويژه  هاي تلويزيوني به كه در صنعت تلويزيون شاهد افزايش چشمگير شبكه طوري  است؛ به
م. و پيش از آن، تلويزيون تنها يك وسيلة ارتباطي 1990هاي دهة  اي هستيم. در سال ماهواره

المللي در  رفت، اما امروزه تلويزيون در جهت كسب شخصيت بين محلي و داخلي به شمار مي
ها و به تبع آن، افزايش بينندگان گام  ن با دسترسي به فناوري جديد و افزايش شبكهجها
هاي تلويزيوني در جهان عرب، شاهد افزايش  دارد. همچنين، همراه با افزايش تعداد شبكه برمي

هاي خصوصي هستيم. در اين راستا، در  ميانگين رشد مالكيت تجهيزات تلويزيوني يعني شبكه
اي در جهان عرب هستيم كه همچون تريبون  هاي رسانه شاهد ساخت شهركهاي اخير  سال
هاي جهان عرب و حتي اروپا را به خود جذب كرده و با اختصاص مناطق  ساالري، سرمايه مردم

اي بر اساس نيازهاي جهان عرب، به موضوع مهم و قابل توجهي در اين  آزاد تبليغاتي و رسانه
  اند. مصر، بحرين و در آينده نزديك در سوريه تبديل شده ويژه امارات، اردن، كشورها به

اي بود كه به همراه شهرك اينترنتي  شاهد ساخت شهرك رسانه 2001دبي در اواسط سال 
هكتار زمين و بيش از يك ميليون متر مربع بنا را به خود اختصاص داد و تاكنون  400حدود 
اي  شده است. در اين شهرك رسانهميليون دالر صرف هزينة ساخت اين شهرك  270مبلغ 

كنند  هزار نفر نيرو فعاليت مي 25شبكة تلويزيوني با  75اي و بيش از  مؤسسه رسانه 100حدود 
هاي  هاي مكرر در حال گسترش است. بسياري از ايستگاه و همچنان با توجه به درخواست

هاي  ي و... كه در اروپا هزينهس بي ان  سي، العربيه، سي بي اي عربي و غيرعرب از جمله ام ماهواره
سي  بي ها همانند ام شدند، به اين شهرك منتقل شدند؛ زيرا اغلب اين شبكه بسياري را متحمل مي

هاي  با طبيعت عربي، موضوع عربي و زبان عربي در شهرهاي اروپايي همچون لندن با هزينه
كردند. در اين راستا  مي هايي فعاليت بسيار سنگين و خارج از محيط عربي با داشتن محدوديت

) كه ايستگاه خود را از لندن به دبي منتقل نموده، طرح MBCاالوسط ( مركز تلويزيون الشرق
هاي ديگر از جمله  اي را مطرح كرده كه قابل رقابت با شبكه تأسيس ايستگاه راديو و تلويزيوني
داشت. اين شبكه علت  ميليون دالر هزينه در بر خواهد 300الجزيره است. اين طرح بالغ بر 

، حضور در جهان 90ميليون دالري اين شبكه در دة  350انتقال مكان خود را به دبي، خسارت 
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گذارد  عرب و محيط عربي، استفاده از تسهيالت مالي كه اين شهرك در اختيار مؤسسات مي
به لحاظ ساله، گفته است، ضمن اينكه  ميليون دالر) و همچنين، اجاره به شرط تمليك ده 15(

درصد در سال  30ها به ميزان  اقتصادي بسيار مقرون به صرفه است و باعث پايين آمدن هزينه
  هاي آتي خواهد شد. اول و كاهش بيشتر در سال

را در دست اجرا دارد كه هدف آن، ارائة چهرة  “طرفانه انديشة بي”همچنين اين شبكه طرح 
 هاي اصلي براي مخاطبان غير هاي سياسي با زبان واقعي جهان اسالم و تمدن اسالمي بدون گرايش

هاي تصويري و  هاي راديويي، خبرگزاري هاي خبري، ايستگاه غرب است. اين طرح شامل شبكه
ميليون دالر  25شده در اين طرح يك ميليارد دالر است كه تاكنون  بيني شود. مبلغ پيش نشريات مي

ميليون دالر در  15هاي تلويزيوني و راديويي،  ميليون دالر در شبكه 40در خبرگزاري تصويري، 
  ميليون دالر در ارتباطات، روابط عمومي و اسناد هزينه شده است. 20چاپ و نشر و 

اي كامالً در اختيار بخش خصوصي است و از نظر مالكيت با كشورهاي  در اردن شهرك رسانه
ميليون دالر هزينه شده  30 اي اردن حدود امارات و مصر متفاوت است. تاكنون در شهرك رسانه

ميليون دالر برسد. بيشتر فعاليت اين شهرك  50شود اين مبلغ تا سال آينده به  بيني مي است كه پيش
در حال حاضر بر پخش و در آينده بر توليدات تلويزيوني و سينمايي با ايجاد استوديوهاي 

هاي راديو و تلويزيوني از  هدنبال انتقال شبك مخصوص متمركز شده است. اين شهرك همچنين، به
  شود. شبكه تلويزيوني از اردن پخش مي 95اروپا به جهان عرب است. در حال حاضر 

 رفيقم. با همت 1996بار در سال  اي، نخستين در كشور لبنان طرح تأسيس شهرك رسانه
مطرح شد كه به علت عدم حمايت دولت و مشكالت و مسائل اداري، اين طرح  حريري

ها بدون حمايت دولت، مشكالتي را  گذاري در ساخت اين شهرك د؛ زيرا سرمايهمسكوت مان
  شود. تنهايي وارد اين صحنه نمي گذاري به در پي خواهد داشت و هيچ سرمايه

ها براي  ترين مكان شك اين كشور به جهت فضاي باز سياسي و فرهنگي، يكي از مناسب بي
ترين كشور عربي و اسالمي براي توليد و توزيع اي است؛ زيرا لبنان آزاد ايجاد شهرك رسانه

هاست و همچون تريبوني آزاد موقعيت مناسبي در جهان عرب پيدا كرده است. از طرفي،  انديشه
در اين كشور زبان فرانسوي و انگليسي متداول است و همانند پلي ميان جهان عرب و جهان 

  ات تلويزيوني را نيز داراست.كند و توانايي رقابت در زمينة توليد غرب نقش ايفا مي
هاي  ميليون دالري سبب ايجاد فرصت 300اي عالوه بر درآمد   در مصر نيز شهرك رسانه

  شغلي جديد شده است.
هايي وجود دارد كه  طور كلي در جهان عرب و در هريك از اين كشورها و مناطق، قابليت به

اي با غرب رقابت كنند. لبنان  مينة رسانهتوانند در ز ها مي در صورت استفادة صحيح از آن قابليت
با توجه به وجود آزادي و حضور نخبگان در زمينة چاپ و نشر، مصر در زمينة توليدات 

اي هستند. امروزه راديو و  اي داراي موقعيت ويژه سينمايي و دبي در زمينة فناوري رسانه
اصي دارد و همين امر سبب اي جايگاه خ تلويزيون به جهت ارتباط آن با مردم در بخش رسانه
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هاي جديد تلويزيوني شده است. اما اين بخش از رسانه  گذاري در ايجاد شبكه افزايش سرمايه
گرايي تبديل شده و از  وسيلة تبليغاتي صرفي با هدف تبليغ مصرف متأسفانه در جهان عرب به

عم از هدف اصلي خود كه پرداختن به مشكالت اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه، ا
هاي فرهنگي، محيط زيست، جايگاه زن در جامعه و مسئلة كودكان است، دور مانده است  برنامه

  گردد تا نيازهاي جامعه. گذاران برمي كه علت اصلي آن بيشتر به نياز و هدف سرمايه
ويژه راديو و  اي به ها در گسترش و پيشرفت صنعت رسانه همچنين ساخت اين شهرك

گرايي و آگاهي مخاطبان در جهان،  و با استفاده از ظواهر مثبت جهان تلويزيون نقش داشته
ها را دارد. اين نقشي است كه  ان و ديگر شبكه ان هاي غربي همچون سي توانايي رقابت با شبكه
ها  كنند. اين شهرك هايي همچون الجزيره و العربيه در جهان عرب ايفا مي در حال حاضر شبكه

التحصيالن  ز مشكل بيكاري را در جهان عرب با جذب فارغهمچنين توانستند بخشي ا
  هاي عربي در بخش تخصصي و مشاغل ديگر در ارائة خدمات حل كنند. دانشگاه

دهي داشته و ارائه اين خدمات بيشتر از جانب  ها بيشتر نقش خدمات امروزه اين شهرك
آن از  تدريجيطرح در اين كشورها انتقال بخش خصوصي است تا دولتي. از موضوعات م

رنگ  ها و كم بخش دولتي به بخش خصوصي با تجديدنظر در قوانين و مقررات اين شهرك
  ها در اين زمينه است. شدن نقش دولت

اين انقالب عظيم در بخش رسانه و ارتباطات موجب رشد صنعت راديو و تلويزيون و 
صورت زنده و مستقيم  بهتوانند  كاهش تمايل مردم به مطبوعات شده است؛ زيرا وقتي مردم مي

ها ندارند كه اين نكتة قابل  از اخبار جهان آگاه شوند، تمايلي به خواندن اخبار در روزنامه
  ).بي تا(تقوي،  توجهي است

اما در مورد اينترنت و فضاي مجازي، برخي كشورهاي عربي موضوع ماليات بر رايانه و 
شود دسترسي مردم به اين پديده تسهيل  مياند كه موجب  رساني را ملغي ساخته تسهيالت اطالع

رسد بايد از كشورهاي سنگاپور و مالزي الگو گرفت كه حتي  يابد. در اين زمينه به نظر مي
اي عربي ). در كشورهبي تادهند (تقوي،  دست قرار مي اينترنت رايگان را در اختيار اقشار تهي

گذاري الزم انجام شده است  اي آن سرمايهرو شده و بر  ار و مردم روبهاين پديده با استقبال تج
هاي ويژه توجه شود. گفتني است در گزارش توسعة  برداري بهينه نيز به آموزش كه براي بهره

هاي انساني در جهان عرب تصريح شده است مردم كشورهاي عربي دسترسي كمتري  شاخص
   10به رسانه دارند.

 غرب يسو از يفرهنگ تهاجم موج و انهيرا
كند و جهان اسالم بيش از هر زمان  خطر مشتركي كشورهاي اسالمي را تهديد ميامروزه 

مشترك و يافتن جايگزين مفيد و سالم براي مخاطبان   ديگري نياز به همكاري و اتخاذ استراتژي
گونه كه گفته شد، اينترنت تيغ دولبه است و  اي دارد. همان خود با استفاده از فناوري رسانه
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فردگرايي،  همراه دارد، از سوي ديگر، بر ز يك سو، دانايي، آگاهي و شرح صدر را بهگونه كه ا همان
همين جهت افراد را نسبت به جامعة   طلبي و خودپرستي تأكيد دارد و به جويي، لذت غريزه
  حال  در هاي بيشتري را براي مردم جهانِ همه، اينترنت فرصت  اين سازد؛ با و محلي بيگانه ميبومي 
آورد تا از دانش و دانايي خود بهره جويند؛ از جمله اينكه دبيران رياضي  فراهم مي توسعه

دهند و مبلغ معتنابهي را  آموزان امريكايي، رياضي درس مي هندوستان از طريق اينترنت به دانش
هاي مناسب در كشورهاي عربي،  رغم فراهم نبودن زيرساخت كنند. در واقع، به دريافت مي
فرصت را فراهم آورده كه شماري هرچند اندك از اين موهبت ارتباطاتي و پديده اينترنت اين 

 اين راستا تبعيضمند شوند و در جهت بهبود شرايط خود برآيند. البته در  شدن بهره جهاني 
هاي  هاي اندك نيز ارزش ويژة خود را دارند. در اين زمينه، اگر دولت بسيار است، اما فرصت
مندي مردم چند  ات مناسبي را براي شهروندان فراهم آورند، شانس بهرهعربي بخواهند امكان

ها از  كه آن صورتي تر خواهد بود. در برابر شده و تأثير آن در اقتصاد و توسعه جوامع ملموس
اي براي  هاي داراي فناوري رسانه مند بوده و ميل شركت وضعيت مناسب اقتصادي بهره

گونه كه گفته  يش از ديگر مناطق جهان سوم است. اما همانگذاري در كشورهاي عربي ب سرمايه
قدري وسيع، واقعي و با موفقيت همراه است كه  شد، هجوم فرهنگي غرب از طريق اينترنت به

شدن جوامع و در درجة  بسياري از متفكران كشورها احساس خطر كرده و نسبت به آمريكايي 
  اند. دوم، غربي شدن جوامع هشدار داده

  ياقتصاد توسعة و نترنتيا به يدسترس
طور كلي كشورهاي عربي از اينترنت بستگي به توسعة  بدون شك ميزان استفاده كشورها و به

كنندگان از اينترنت در  رو، تعجبي ندارد كه شمار استفاده اقتصادي آن كشورها دارد؛ ازاين
و در  11نيستكشورهاي عربي قابل مقايسه با غرب و يا حتي كشورهاي جنوب شرق آسيا 

دهند.  صد ميليوني را تشكيل مي ترين حالت حدود بيست ميليون نفر از جمعيت نه بينانه خوش
موضوع ديگر اينكه اينترنت در كشورهاي عربي ارتباط مستقيمي با شهرنشيني، افراد مرفه و 

نند ك كردة جامعه دارد؛ زيرا در بسياري از كشورهاي عربي مردم در روستاها زندگي مي تحصيل
گذاري نمايند و كوشا باشند،  رساني سرمايه اطالع  ها نخواهند در گسترش فناوري و اگر دولت

 چه بسا گروه بسياري از مردم از آن پديده محروم خواهند شد.

شود،  اطالعاتي نشان داد ثروت عالوه بر آنكه از سرمايه و نيروي نظامي حاصل مي  فناوري
اي است كه در اختيار مردم  حاصل شود و اين از امتيازات ويژه تواند از انديشه و تفكر نيز مي

ها  اي براي آگاه ساختن مردم و ايجاد ارتباط بين گروه اين عصر قرار گرفته است. اينترنت وسيله
هاي اقتصادي است كه پيش از  اي يا جهاني و پديدآورندة فرصت در قلمرو فرامرزي و منطقه

  اعراب فراهم نبوده است. اين براي مردم جهان و از جمله



 

 

13 

ت 
ترن

 اين
 بر

كيد
ا تأ

ه ب
سان

د ر
كر
كار

 و 
ش

نق
...  

هاي ارتباطات و  ) اعتقاد دارند موفقيت اقتصاد مبتني بر فناوري2003( بوخارت و اولدر
شدت در گروي مشاركت تمامي مردم است و لذا هم مردان و هم زنان بايد در اين   اطالعات به

ر زمينة فرهنگي و تنها د رو روند گسترش كاربرد اينترنت نه اين امر مشاركت داشته باشند؛ از
  ).، بي تاشود (شكيبا ها نيز مؤثر و مثبت ارزيابي مي اجتماعي كه در ديگر بخش

  ها كننده از اينترنت و نيازهاي آن هاي استفاده بررسي افراد و گروه
جان آن نيز اغلب بيگانگان و بازرگانان اي وارداتي است و مرو عربي وسيلهرايانه در كشورهاي 

هاي اينترنتي  ها و تاريخچة مؤسسه اند. نگاهي به اسامي مؤسسان شركت بودهكشورهاي غربي 
ها از بخش خصوصي داخلي بدين منظور استفاده  بيانگر اين امر است؛ البته بدون ترديد آن

شود كه ادعا شود اينترنت و رايانه در خدمت غرب بوده و براي  اند. البته اين دليل نمي كرده
تشويق واقع شده است. گرچه اين ادعا تا حدودي صحيح است؛ تسهيل كار آنان مورد 

سازي، آفريقا را نيز وادار كرد تا در اين  شدن و جهان حال، مقتضيات زمانه و نسيم جهاني  هر به
  هاي بسيار در زندگي مردم، از اين پديده استقبال كند. رغم نارسايي وادي قدم گذارد و به

دهد ميزان دسترسي به اين  ز رايانه و اينترنت نشان ميكنندگان ا بررسي تحليلي استفاده
پديده پيوسته رو به افزايش بوده است و آن تجارت همواره رو به رونق و توسعه خواهد بود. 
اما شكي نيست كه اين تفاوت در استفاده از اينترنت موجب تفاوت در برداشت از جنبة فلسفي، 

اي  اهد شد. موضوع ديگر اينكه اينترنت وسيلهسياسي، اقتصادي، علمي، خبري و فرهنگي خو
هاي بسياري را براي  براي دستيابي به اطالعات، آگاهي و دانايي است، ولي در ذات خود تفاوت

  دهد.  ها را افزايش مي آورد و فاصله بين افراد و گروه كننده به وجود مي عامل و استفاده

  عرب جهان در نترنتيا يها انيز و منافع
ها فراهم آورد  توان فهرست بزرگي از آن كس پوشيده نيست و مي معايب اينترنت بر هيچمزايا و 

هايي كه براي  رغم زيان و در رد يا قبول اين پديده اظهارنظر كرد، اما بايد توجه داشت كه به
شمارند، اين واقعيت وجود دارد كه اينترنت آدمي را با دنياي انديشه و پژوهش و  اينترنت برمي

ترديد  سازد. بي پذير مي گونه تبعيضي دسترسي بدان را امكان كند و بدون هيچ فت آشنا ميپيشر
دسترسي به اينترنت به تنهايي يك پديده آموزش و تربيتي است كه به بهبود شرايط فرهنگي و 

شود؛ زيرا تنها از طريق اين پديده است كه مردم كشورهاي جهان سوم و  اقتصادي فرد منجر مي
توانند اطالعات بيشماري را در مورد مسائل مهم جهاني، چگونگي بهبود  جهان عرب مي ويژه به

شرايط زيستي و سالمت فكر و عمل به دست آورند. اكنون در كشورهاي عربي خاورميانه و 
حوزة خليج فارس عالوه بر اينكه بسياري از مردم دسترسي به رايانه و اينترنت دارند، اين 

  توانند از تسهيالت دولتي و عمومي استفاده كنند. ها وجود دارد كه مي امكان نيز براي آن
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ها از اين  نمايي كشورهاي شمال است و آن قطعا دنياي اينترنت محصول حضور و قدرت
پسندند، تبليغ و ترويج  اند و آنچه را خود مي طريق در گسترش فرهنگ و سلطة خود كوشيده

توسعه  حال هاي جهان سوم و كشورهاي در شود دولت يكنند. به همين دليل است كه گفته م مي
اي را براي آموزش مردم خود  بايد نظارت جدي بر اين پديده داشته باشند و تالش گسترده

هاي عربي براي آموزش و  همه، اگر دولت  اين براي استفادة بهينه از اين مقوله فراهم آورند؛ با
اي به جهان دانش است  اور كنند كه اينترنت دروازهاستفاده از اين پديده اهميت قائل شوند و ب

اي مناسب براي رشد و شكوفايي ضمير و  مند شوند، پديده توانند از آن بهره كه مردم جهان مي
خالقيت آدمي؛ ابزار مناسبي براي كسب اطالعات از جهان و برخورداري از علم و معنويت؛ 

قعيت فردي و اجتماعي است، و امكان اي مناسب براي بهبود شرايط اقتصادي و مو پديده
كه يك پديدة  كند و همچنين ازآنجا برداري از علوم را فراهم مي آموزش از راه دور و بهره

تواند در رفع بسياري از مشكالت پژوهشي و تحقيقي و  رساني كامل است، مي آگاهي
 هاي اطالعاتي مؤثر واقع شود و نيازها را برطرف كند. نارسايي

انديشي  توانند براي برخورداري شهروندان خود از مواهب اين پديده چاره ها مي تآنگاه دول
ها نشان دهند. در واقع، براي كشورهاي عربي اين وسيله كه  هاي مناسب را به آن كرده و راه

هاي پژوهشي را پاسخگو باشد، انگيزه و محرك  تواند نيازمندي سرعت جواب داده و مي به
ويژه آنكه بازار كشورهاي  شود؛ به يشرفت فردي و اقتصادي محسوب ميخوبي براي توسعه و پ

  عربي مورد توجه جهانيان است.
ها  وري انسان كه دسترسي به اطالعات و آگاهي نقش مهمي در افزايش دانايي و بهره آنجا از

 اي را با كمك بسياري از كشورها براي پيشبرد امر هاي ويژه دارد، سازمان ملل متحد برنامه
ويژه از طريق اينترنت طرح و اجرا كرده است. به باور مسئوالن سازمان ملل  رساني به آگاهي

اي براي استفاده از افراد و كشورهاي ممتاز جهان باشد بلكه بايد  متحد، اينترنت نبايد تنها وسيله
به همين دليل نيز كشورهاي عربي را تشويق كرده  12ها قرار گيرد. در اختيار تمامي اقشار و گروه

ها را فراهم  ها نيز برخي مساعدت كه از اين وسيله حتي در مدارس نيز استفاده كنند و دولت
اند. در كنفرانس ژنو كه با كمك سازمان ملل برگزار شد، مطرح گرديد اگر در گذشته  كرده
نات و مواهب جهاني بود، اكنون سوادي و جهل از جمله داليل محروم شدن از امكا بي
اي و اينترنتي، آن تفاوت و فاصله را دوچندان كرده است و مشكالت بيشتري  سوادي رايانه بي

  13را براي مردم فقير جهان به وجود خواهد آورد.
هاي عربي خاورميانه  هاي عربي در شمال آفريقا متفاوت از دولت البته شرايط براي دولت

انگيزه و تحرك را از آدميان سلب كرده  آقاي سوينكااست. در اين كشورها فقر و ركود به گفته 
هاي  هرحال، سازمان ملل متحد و دولت ها به وجود آورده است. به و مشكالت بسياري براي آن

ها  اي را مبذول دارند كه اين پديده از انحصار ابرقدرت شمال آفريقا بايد تالش ويژه عربي در
هاي موجود در  وسيله برخي نارسايي بيرون آيد و در اختيار مردم و نخبگان قرار گيرد تا بدين
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المللي  هاي بين جهان كاهش يابد. در اين زمينه البته يونسكو، سازمان ملل متحد و برخي سازمان
هاي جهان سوم رهبري و هدايت  ها بايد از سوي نخبگان و دولت اند اما اين تالش ش كردهتال

هاي غيردولتي تالش براي تعميم  شود تا به نتيجه مطلوب برسد. از جمله كارهاي مثبت سازمان
اكنون  14امكانات دسترسي به رايانه و اينترنت است كه بايد آن را مغتنم شمرد و تشويق كرد.

لوهان را پيدا كرده و براي مردم جنوب  اي كشورهاي شمال همان ويژگي دهكده مكجهان بر
هاي  دهد، همان فواصل و موانع رشد موجود بوده و همان بحران كه اكثريت قاطع را تشكيل مي

تواند به منزلة ايجاد  گير مردم است. باوجود منافع يادشده و اينكه اينترنت مي قديمي دامن
ويژه كشورهاي  هايي براي جامعة جهاني به هانيان باشد، تهديدها و نگرانيهايي براي ج فرصت

هاي ضد  اند از: توزيع و گسترش برنامه ها عبارت ترين اين نگراني جنوب فراهم كرده كه مهم
سوية  سازي فرهنگي از نوع غربيِ آن و تشديد جريان يك اخالقي، تبليغات ضد مذهبي، يكسان

  ). 255: 1380اطالعات (طبرسا، 

  دهيپد نيا ساختن يهمگان بر ها آن ريتأث و ياطالعات يفناور يجهان اجالس
) و سنگال، 2005هاي جهاني در زمينة جامعة اطالعاتي از جمله در تونس ( سازماندهي اجالس

رخدادي است كه بايد آن را به فال نيك گرفت و براي تحقق اهداف آن كه همانا گسترش 
جويي مشكالت است، تالش كرد. اجالس جهاني جامعة  و چاره دانش و تشويق به انديشه

تر  اطالعاتي با هدف كاهش شكاف ديجيتالي و فراهم آوردن امكانات بيشتر و دسترسي سريع
رود با همفكري و مشاركت كشورهاي  مردم جهان به كسب اطالعات تشكيل شده و اميد مي

جهان در حال  15اهداف خود موفق شود.المللي در تحقق  هاي بين جهان سوم و همدلي سازمان
تواند در تغيير نگرش مردم و  توسعه، اكنون در آستانة تحولي جدي قرار گرفته است كه مي

طور جدي مؤثر واقع شود. عمدة زيان و خسارتي را  بخشي از امكانات جهاني به مردم به تعميم
ر سوء مديريت، ناشي از اند، عالوه ب كه كشورهاي عربي در طول دو سده گذشته متحمل شده

هاي جديد به سوي  رو، گام اين ها از حوادث و رخدادهاي جهاني بوده است؛ از ناآگاهي آن
رساني را بايد ارج نهاد و از آن استقبال كرد. ضمن اينكه اينترنت يك دانشگاه  جامعة نوين اطالع

ر خود از آن توانند به نسبت توان و پشتكا بدون حصار و محدوديت است كه همگان مي
  مند شوند و از آن اقيانوس بهره گيرند. بهره

تواند بدون هيچ محدوديتي از لحاظ  البته نبايد تصور كرد كه هر فردي در جهان عرب مي
زمان، فاصله و حجم، به ايجاد، ثبت، پردازش و انتشار اطالعات بپردازد. متأسفانه شرايط جوامع 

روست؛  رساني با محدوديت روبه و تسهيالت اطالع عربي از اين بابت چندان اميدبخش نيست
توانند بدون توجه به  كه اين رسانه ديجيتالي به فضايي تبديل شده كه مردم جهان مي آنجا اما از

هاي علمي خود پاسخ  موقعيت جغرافيايي و يا جايگاه اجتماعي از آن طريق به برخي نيازمندي
  ستودني است.هاي موجود را رفع كنند، خود  گفته و شكاف
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شدن در حال  هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي شكلي از جهاني  با پيشرفت و گسترش فناوري
پديد آمدن است كه تفاوت بسياري با گذشته دارد و رفتار و كردار آدميان را تغيير بسيار 

هاي سياسي، اقتصادي،  هاي اطالعاتي جديد با اثرگذاري بر بسياري از حوزه دهد. فناوري مي
فرهنگي و اجتماعي تحوالت بسياري را در حوزة انديشه و روابط انساني ايجاد كرده كه در 

رساني بر اساس هدف  هاي نوين اطالع پذير نبود. فناوري گذشته بدين سرعت و ژرفا امكان
كنند. يك وسيله اطالعاتي از طريق اثرگذاري  وجودي خود و بازتابي كه دارند، متفاوت عمل مي

شود.  ها را موجب مي ر و انديشة انسان، دگرگوني در ساختار روابط انسانبر حوزة فك
سو و بيگانگي با  تواند همگني فرهنگي را از يك المللي بعضاً مي هاي بين طلبي رسانه برتري

هايي را كه نتوانند در مقابل  فرهنگ ملي را از سوي ديگر به همراه داشته باشد و فرهنگ
  زي غرب پايداري كنند، تضعيف و نابود سازد.سا هژموني فرهنگ و فرهنگ

آورد تا به توسعه يك ديدگاه  اكنون اينترنت فرصت مناسبي را براي نخبگان فراهم مي
يافته و بدون تبعيض نائل آيند؛ هرچند در ذات اين پديده  مشترك براي ايجاد يك جامعة توسعه
ن اكنون براي مردم جهان به وجود آمده همه، اين امكا  اين نيز تبعيض و نابرابري نهفته است؛ با

كه از طريق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات مشكالت و مسائل حاد را مطرح كنند و در 
  پي حل مشكالت خود از طريق توسل به جامعه جهاني باشند.

  يفرهنگ ييهمگرا و يا رسانه يها يفناور
فراقلمرويي و جهاني پديد آورده كه براي مردم پديدة اينترنت نوعي از همگرايي را در فضاي 

توسعه بسيار ارزشمند است. بدين معنا كه دانشي را كه تاكنون در انحصار جهان  حال جهان در
غرب بوده تا حدودي در اختيار همگان قرار داده و يا امكان آن را فراهم آورده است 

ها و  ها، فرهنگ برداري دولت ي بهرهرو، موضوع مهم در اينجا چگونگ اين )؛ از1386تورن،  (مك
  هاست. اقشار مختلف از اين پديده و واكنش آن

ها و اقشار مختلف بخواهند همچنان خود را در انزوا نگه داشته و تحت  در واقع، اگر دولت
عنوان پرهيز از هجوم فرهنگي غرب، نسبت به اينترنت حالت دفاعي به خود گيرند، چه بسا كه 

اما اگر به  16هاي بيشتري به همراه داشته باشد. تر اتفاق افتد و زيان  سريع هجوم فرهنگي غرب
مثابه يك موهبت و نعمت نگريسته شود  تنوع گستردة روابط و برخوردهاي فرهنگي در جهان به

ها پيروي گردد، اين رويكرد مثبت موجب  پذيري و گزينش بهترين شيوه و از ويژگي انطباق
  هاي نظري و عملي خواهد شد. ودمند در عرصهوقوع رخدادهاي مؤثر و س

سازي و  دليل ماهيت شفاف طوركلي، استفاده از رايانه و اينترنت در جهان عرب به به
ك سو، جهان عرب چندان يبرانگيز و چندبعدي است؛ از  چالش يآن، موضوع يبخش آگاهي
داشت، آموزش، معاش ترين نيازهاي بشري مانند مسكن، به يافته نبوده و در آن اساسي توسعه

طور بايسته تأمين نشده، لذا بحث از رايانه براي بيش از هفتاد درصد مردم  روزانه و كار به
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حال، مردم عادي نيز در  زبان شمال آفريقا بخشي غيرملموس و دور از ذهن است. درعين عرب
و آن را هاي روزانه خود حضور ملموس رايانه و اينترنت را در زندگي خود حس كرده  تماس

لوهان، حتي  يابند. در واقع، بنا به پيشگويي مك در مناطق شهري چندان مهجور و متروك نمي
نيافتگي و دور بودن از بسياري از مواهب در  رغم تمامي توسعه توسعه نيز به حال در جهانِ در
و  ها، اين امر محقق شده و مردم جهان اكنون آگاهي رساني و كوچك شدن فاصله زمينة اطالع

ن اشكال وجود دارد كه سلطة گرچه اي 17كنند. اطالعات بيشتري نسبت به گذشته دريافت مي
اي براي جهانيان ارسال  اي موجب شده است اخبار و اطالعات ويژه هاي رسانه غول جهاني

  شوند و آنان از تمامي حقايق مطلع نشوند.
رباب خرد دامن زده، همانا ترين موضوعي كه به نگراني دولتمردان و ا رسد مهم به نظر مي

مديريت پديدة اينترنت و تأثيرات آن است كه در سطح جهاني رخ داده است و اگر بدان 
ناپذير خواهد بود. اكنون شيوة زندگي در كشورهاي عربي و  توجهي شود، كنترل و نظارت بي

ست كه اگر براي اي يافته ا حتي در مورد حضور زنان در اجتماع نيز تغيير كرده و ابعاد پيچيده
هاي سنگيني بر جهان عرب تحميل خواهد كرد  سازي صورت نگيرد، چه بسا هزينه آن فرهنگ

)Khalil Hanware & Javid Hassan, 2005(زيست  توجهي به مسائل اخالقي، محيط كه بي ، چنان
 و كرامت انساني اكنون براي جهان در حال توسعه يك معضل شده و امواج آن همانند سونامي
جهان را در بر خواهد گرفت. تنوع روزافزون عناصر فرهنگي، عامل اثرگذاري بر بحران هويت 

است و بحران هويتي كه در جهان  ـ رغم عوامل متعدد همگرايي در آن به ـ ويژه در جهان عرب به
صحيح  رو، مديريت اين  هاي بسيار خواهد شد؛ از  شود، در آينده موجب نابساماني عرب ديده مي

  موجود در رفع اين معضل نيز بكوشند. هاي عربي با استفاده از فناوري كند دولت قتضا ميا
اكنون تعامل و ارتباط فرهنگي اعراب با يكديگر و با فرهنگ مسلط و غالب جهاني روندي 

ها و فراهم  توجهي به امر هماهنگي فرهنگ ناپذير است. حتي چه بسا بي فزاينده داشته و اجتناب
ها شود (خبرگزاري  هاي فرهنگي موجب برخورد تمدن تسهيالت و امكانات كاهش تنشآوردن 
رو، بايد بر گسترش روابط و پيوندهاي فرهنگي تأكيد كرده و  اين )؛ از1383مهر  21شنبه  ايتنا، سه

  پديدة اينترنت را به دليل فراهم آوردن اين رخداد فرهنگي در عرصه جهاني مغتنم و مبارك دانست.

  ياطالعات جامعة در اخالق به شتريب توجه تضرور
هرچند فناوري اطالعات تحوالت سياسي و اجتماعي مهمي را به وجود آورده اما همانند هر 

هاي عربي است كه نسبت به  رو، بر دولت اين پديدة مدرني، برخي پيامدهاي منفي نيز دارد؛ از
طلبانة افراد حساس باشند و از استثمار زنان، جوانان و  هاي فرصت پيامدهاي اخالقي و گرايش

جلوگيري گردد. اين پديده زنان و جوانان را در جهان عرب بيش از ديگر اقشار جلب  كودكان
ترديد مطبوعات، راديو و تلويزيون و  كرده است، ولي معلوم نيست تأثير آن چگونه باشد. بي

اي در گسترش روابط در تمامي ابعاد آن  رساني تأثير بسيار زياد و فزاينده فناوري نوين اطالع
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ور فرهنگي دارند. در اين راستا كشورهاي جهان و غرب و سازمان ملل نيز حساسيت ويژه ام به
كنند كه در برخي موارد قابل تقدير و در برخي موارد به زيان كشورهاي  اي را اعمال مي ويژه

طور كلي جهان سوم است. با توجه به اينكه اكنون سازمان ملل متحد و ديگر  عربي و به
اند و  ويژه جهان عرب داشته ي و غيردولتي تأثير جدي بر جهان سوم و بهالملل هاي بين سازمان

ها حمايت و پشتيباني كنند و در  ها و برنامه ها و جنبش توان آن را دارند كه از برخي انديشه
رو الزم است كشورهاي عربي از  جهت تقويت و يا تضعيف شماري ديگر فعاليت نمايند، از اين

  مند شوند. هاي مذكور بهره  سازمانامكانات و پيشنهادهاي 
گونه كه فناوري ارتباطي موجب افزايش و فراگير شدن برخي جرائم مانند اعتياد،  همان

هاي رفتاري و فكري در ميان اقشار مختلف و  فحشا، قاچاق انسان و حتي رشد ناهنجاري
رش روابط بين ويژه جوانان شده، اين پديده نقش مؤثري در ايجاد ارتباط فرهنگي و گست به

  ها كوشيده است. ها داشته و به نوعي در تقويت روابط آن گروه

  فرهنگي  هاي عربي به گسترش ارتباطات بين ضرورت توجه دولت
سازي براي كشورهاي عربي اين فرصت فراهم آمده كه تا حدودي  شدن يا جهاني در عصر جهاني

ند و در يت و اقتدار گروهي خود برآاطالعات و آگاهي بيشتري كسب كنند و در جهت تثبيت هوي
همه، اطالعات و دانش  بهبود روابط با كشورهاي همسايه راه اعتدال و خرد را پيش گيرند؛ با اين 

جهان عرب و مردم آن از سياست غرب در خاورميانه و جهان عرب اغلب سطحي و محدود است. 
رغم تالش كشورهاي همسايه و از  بهها نداشته و  ها حتي تصوير درستي از واقعيت ضمن اينكه آن

اند و اين رفتار  آميز داشته ابهام جمله ايران مبني بر حسن نيت و حسن همجواري همواره رفتار
 اين )؛ باTopIranian  May 04, 2005,ناشي از ابهام در ذهن و باور آنان بوده است (پايگاه 

روابط، پيوند و ارتباطات همه، فناوري نوين از چند جنبه توانسته است در گسترش  
  توان به موارد زير اشاره كرد: اي بكوشد كه از آن جمله مي اي و فرامنطقه فرومنطقه

 هاي يكديگر  هاي آموزشي براي گسترش ارتباطات و استفاده از تجربه ايجاد پيوند بين مؤسسه
  هاي آموزشي و پژوهشي؛ در بخش

 تباطات و اخبار مناسب و مشوق مردم و ايجاد پيوند بين ارباب جرايد براي گسترش ار
 گزارشگران عربي؛

 هاي معتبر دنيا در جهت استفاده از تجارب مشترك؛ هاي عربي و دانشگاه ايجاد پيوند بين دانشگاه 

 سو و  هاي غيردولتي فعال در جهان عرب با اقشار مختلف از يك ايجاد ارتباط بين سازمان
 يگر؛هاي مردمي از سوي د فراهم آوردن كمك

 ايجاد پيوند بين مراكز ديني و فرهنگي با هدف گسترش معارف ديني و فرهنگي؛ 

 هاي بهداشتي، هنري، فرهنگي و علمي عربي با يكديگر و با جهان خارج؛ ايجاد پيوند بين بخش 
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آوردن فرصت مناسبت براي نخبگان، انديشمندان و هنرمندان براي آگاهي از فراهم 
  م دستاوردهاي خود به جامعه.هاي يكديگر و تعمي تالش

  رويكرد نهادهاي عربي براي بهره بردن از فناوري اطالعاتي در گسترش ارتباط فرهنگي
ها و نهادهاي  در چند دهة اخير شرايط اقتصادي كشورهاي عربي بهبود يافته و مؤسسه

همه،  اين اي را براي بهبود شرايط زندگي مردم مبذول داشتند، با آموزشي تالش ارزنده ـ ديني
اي و نژادي)؛  دليل فراهم نبودن زيرساختارهاي مناسب از نظر اجتماعي (حاكميت هويت قبيله به

مردان)؛ اقتصادي (غلبه گروهي ويژه بر امور اقتصادي و  سياسي (سيطرة حزب حاكم و گروه دولت
حمايت از  دولتي و هاي جلوگيري از حضور شهروندان توانمند و با انگيزه)؛ فرهنگي (تسلط بخش

ها و  هاي فرهنگي ويژه)؛ فرصت الزم و بهاي كافي به مردم براي بروز قابليت برخي جريان
ها در شرايط نامناسبي از نظر مادي و معنوي بودند، اما  شد و آن هاي خود داده نمي توانمندي

اهش نفوذ هاي اطالعاتي و ارتباطاتي و ك خوشبختانه از دهة نود ميالدي به بعد با گسترش فناوري
ويژه  ها براي مردم و به ها و موقعيت دولت در اركان مختلف زندگي شهروندان، برخي فرصت

شده كه نتايج  هاي سياسي و اجتماعي به مردم اعطا نخبگان و روشنفكران فراهم شده و برخي آزادي
مندي  رهعربي با به مثبتي نيز دربر داشته است. خوشبختانه امروز شهروندان و جوانان كشورهاي

  اند: هايي دست يافته هاي زير به موفقيت هاي ارتباطاتي و اطالعاتي در زمينه نسبي از فناوري
 انجام تحقيق در راستاي دستيابي به اخبار و اطالعات؛  
 ها و معلومات شخصي و سازماني؛ بهبود مهارت  
 ني؛هاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي در مقياس جها پيگيري و مشاركت در برنامه  
 انتشار اطالعات، محصوالت و تبليغات؛ 

 اي؛ كسب شناخت در زمينة عوامل مؤثر بر توسعه در سطوح محلي و منطقه 

 تبادل اطالعات و تجربيات؛ 

 ها هم در كشور و هم در خارج از كشور؛ تنظيم و هماهنگي فعاليت 

 مشاركت در جامعة مدني و اجتماعات محلي؛ 

 ترش شركاي توسعه؛شناسايي مرتبطان جديد و گس 

 تا بيهاي مالي و فني (شكيبا،  ارائه درخواست براي حمايت.(  

 يريگ جهينت
هايي را در  كشورهاي عربي براي بهبود شرايط اقتصادي و حفظ و توسعه فرهنگ ملي تالش 

سازي  اي به نام جهاني اند، اما بايد توجه داشته باشند كه امروز با پديده دستوركارشان قرار داده
 حال، فرهنگ جهاني و درعين اند و لذا براي بهره بردن از امكانات دستيابي به دست به گريبان

اي داشته باشند و اين مهم، نيازمند آموزش  هاي هوشمندانه نن بومي خود بايد تالشحفظ س
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هاي نوين است. گفتني است هريك از اين دو فرهنگ  همگاني و گسترش امكانات و فناوري
عربي و جهاني، زبان، ذهنيت، انديشه، نوع فكر و كاركرد خود را دارد كه شايد بتوان گفت 

هاي  هاي سياسي كشورهاي عربي در سياست رو، الزم است نظام است؛ ازاينمغاير با ديگري 
مند  رند و از موارد مثبت هر دو فرهنگ مردم را بهرهيفرهنگي خود جانب اعتدال را در پيش بگ

سازند. شكي نيست كه اكنون مرزها مخدوش شده و حفظ حريم بومي و ملي و حتي فردي 
شدن و  . در واقع، با ورود به عصر جهاني ر نيز نباشدپذي چندان ساده نيست و شايد امكان

ها كمرنگ شده و نظام جديدي با  درنورديده شدن مرزهاي ملي، اقتدار سياسي دولت
اگوستين ژيرار  به گفته هاي ارتباطي همچون اينترنت شكل گرفته كه نمايي بزرگراه قدرت
تنها موجب نقض حاكميت  نههاي اطالعاتي هم در سطح ملي و هم در سطح جهاني  بزرگراه

هاي اطالعاتي مانند هر وسيلة  اند، شبكه ملي شده كه حق حاكميت افراد را نيز از بين برده
  سرعت جاي خود را در ميان جوامع باز خواهند كرد. ارتباطي ديگري به

ها با  هاي آن هاي ذهني و سنت در مورد كشورهاي عربي اين موضوع وجود دارد كه انباشته
رو،  ت و تغييرات پيوسته دنياي مدرن و مظاهر آن در جهان عرب تعارض دارد؛ ازاينتحوال
رساني و گسترش آن و تنظيم  هاي عربي نقش گسترده و حساسي در تعميم فناوري اطالع دولت

تر از گذشته است و  ها حساس تحوالت اجتماعي، فرهنگي و سياسي دارند. اكنون نقش دولت
مندي شهروندان از اين  وزش و فراهم كردن امكانات مناسب موجبات بهرهها بايد با ارائة آم آن

ها و  رساني راه را براي نيرو گرفتن انديشه كه فناوري اطالع پديده را فراهم آورند. نكتة ديگر آن
پذيري  ها و آراي مردم و نخبگان باز كرده است. اكنون فرصت مناسبي براي انطباق طرح ديدگاه

توان از اين طريق با تهاجم فرهنگي غرب مقابله كرد، مشروط بر  ه كه ميفرهنگي پديد آمد
ها و  اي اينترنتي براي از بين بردن فقر توانايي سياسي حاكم با هدف ايجاد جامعه يها اينكه نظام
هاي نخبگان  هاي گسترده و مفيد، از ديدگاه ريزي مناسب و آموزش منظور برنامه ها، و به فرصت

هاي گروهي در  عبارتي رسانه رساني و به هاي نوين اطالع شوند. امروزه فناوري مند بومي بهره
اشكال مختلف آن، نقش مهمي در شناساندن جامعة جهاني و امت اسالمي به بخش بزرگي از 

اطالع  ترين تحليل، كم بينانه اطالع و يا در خوش كلي از آن بي جامعة عربي دارد كه احتماالً به
  ليل خاصي هم براي توجه به اين امر نداشتند.بودند و البته د

  ها نوشت پي
 
1. http://web.idrc.ca/openebooks/702-12004 1 OCT, p. 5. 
2. http://bashgah.net/molules.php?name=News&file=article&sid=14651 
3. Arab Author: The Arab Man is the problem, The Arab Woman is the Solution URL: http:// 

memri.org/bin/articles.cgi?Page=a-23k-rchives&Area=sd&ID=SP80704 28 Oct 2004 
4. http://www.alefbe.com/translationarab.htm 
5. Where E-Governance Works The Nation (Nairobi) analysis november 15, 2005 Pauline Wangui. 
6. Logging on with No Laws, This Day (Lagos)November 14, 2005 chuka Amish onuaguluchi 



 

 

21 

ت 
ترن

 اين
 بر

كيد
ا تأ

ه ب
سان

د ر
كر
كار

 و 
ش

نق
...  

 
The greatest revolution in the past decade has undoubtedly been Information Technology. Sometimes, 

you cannot help but wonder at how the word was able to get through without the extensive use of IT 
as it is used now in the 70s and 80s. IT has turned the world into a big (small) village and Nigeria, to 
a large extent has been caught up in the IT race 

7. Chawama Youth Project Bring Life Skills to Youths, Women Through ICT, The Times of Zambia 
(Ndola) November 14, 2005 Mwiika Malindima 

8. http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&aricle=74697&d=15&m=12&y=2005, 178 Municipal 
Councils Are Formed Across Saudi Arabia, P.K.Abdul Ghafour, Arab News  

9. Arab and Muslim Media Reactions to the Fall of Baghdad, http://memri.org /bin/articles.cgi? 
Page=archives&Area=sr&ID=SR01403 

10. Mass Media with regard to access to mass media, the report identifies a number of shortcomings. In 
general, the report says, “Arab countries have lower information media to population ratios [number 
of newspapers, radio and television sets per 1,000] compared to the word average and to the average 
of middle-income countries. ” Examples: 53 newspapers per 1,000 people versus 285 in developed 
countries due to high rates of illiteracy and a low standard of professionalism dictated by various 
instruments of control and coercion. [19]. According to the report: http://memri. org/bin/articles. 
cgi?Page=archives& Area=sr&ID=IA15103 

المللي را نيز در نظر گرفت در هر حال،  هاي بين . در اين راستا بايد مشكل ناآشنايي مردم جهان عرب با زبان11
 ها داراي زبان عربي هستند. كههاست كه بسياري از شب اين شانس بزرگي براي آن

12. Information Technology On World Agenda This Week The Post (Buea) November 13, 2005 Clovis 
Atatah 

هاي اين اجالس توسط اين سازمان  ها و نشست . سازمان ملل برگزاركنندة اين اجالس است و تمامي برنامه13
  ر ميزبان صرفاً مقدمات برگزاري اجالس را فراهم آورده است.شود و كشو ريزي و ارائه مي برنامه

    http://www.sppcco.com/main1.asp?a_id=180 
هاي صد دالري استقبال كنند و آن  . از جمله اينكه كشورهاي عربي در شمال آفريقا بايد از توليد رايانه همراه14

  را به فال نيك بگيرند.
      Laptop for Each Nigerian Kid Daily Chammpion (Logos) 

  مداران باشد.  . اجالس تونس، كوفي عنان: اداره اينترنت نبايد در دست سياست15
المللي اينترنت چيست؟ بايد زمينه دسترسي تمام مردم به اطالعات را فراهم كرد  كوفي عنان: راهكار اداره بين   

  )26/8/1384(ايسنا، تهران سرويس: جامعه اطالعاتي، 
      http://raha.gooya.name/technology/archives/039386.php 

1385اي از برنارد لوئيس       خشم جهان عرب، معرفي رساله .16  

     http://www.hylit.net/ba/print/8110ـ2ـ0ـ  
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Development.http://topics.developmentgateway.org/ict/rc/ItemDetail.do~1004089 
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