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ه قد يثور يف أذهان الـبعض       قولب � هد اهللا ، والصالة على رسول     ه بعد مح  ثبدأ الباحث حدي    
ل هو غموض العالقة بـني      اؤ أن سبب التس   ذكرو،  ملاذا نتناول موضوع االتصاالت     : ل  اؤتسهذا ال 

أجـاب  مث  موضوع االتصاالت وبني املوضوعات املستهدفة يف هذا املنتدى املعىن بالفكر اإلسالمي ،             
 مبا  دأشاو،   حيتاج لوسائل لنقله ، وللوسائل حكم املقاصد         ألن الفكر ة جداً ،    يقثبأن العالقة بينهما و   

ذلك يف سهولة املعـايش اليوميـة       وأثر  ولوجيا االتصاالت ،    نيشهده العامل اليوم من ثورة يف جمال تك       
  . وحتقيق االنتشار السريع لألفكار واملفاهيم 

   : على النحو التايل كن إجيازه بتفصيل مييف بيان مفردات حبثه الباحث هذا وقد شرع 
أوال 
ً

  . مدلول االتصاالت وتارخيها : 
التعريف الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت الـسلكية والالسـلكية هـو أن         :تعريـف االتـصاالت 

عمليات تساعد املرسل على إرسال املعلومات بـأي وسـيلة مـن وسـائل الـنظم                " االتصاالت  
و فاكس أو تلكس أو بث إذاعي أو تلفزيويين أو غري ذلك وقد دخـل               الكهرومغناطيسية من تلفون أ   

:  متخضت عن ثورة االتصاالت ، مثـل          بعدئذ من الوسائل اليت    ثما حد ) أو غري ذلك  (حتت عبارة   
  .  ذلك حنواهلاتف اجلوال ، والربيد اإللكتروين ، واإلنترنت ، و

  : نها حبسب املتاح يف كل زمان ومكان ، متنوعةماستخدمت يف االتصاالت وسائل  : تاريخ االتصاالت 
  ::::إيقاد النريان إيقاد النريان إيقاد النريان إيقاد النريان  .١
 . املسلمون لإلعالن عن قرب جمىء العدو و احلربية ، واستخدمه الرومان لالتصاالت  
 ) : ) : ) : ) : اهلوادىاهلوادىاهلوادىاهلوادى((((احلمام الزاجل احلمام الزاجل احلمام الزاجل احلمام الزاجل  ....٢٢٢٢

  . واستخدمه ملوك الدولة الفاطمية ، وغريهم   
 : : : : الربيد بصوره املختلفة الربيد بصوره املختلفة الربيد بصوره املختلفة الربيد بصوره املختلفة  ....٣٣٣٣

ويقال إن أول من رتب الربيد      ،  ائل على ظهور البغال مث اخليل       بدأ استخدام الربيد لنقل الرس    
احملمول على الدواب ملك الفرس دارا بن من ، وأول من اسـتخدمه يف اإلسـالم معاويـة ،  مث                     



  ٢

استخدمت بعد ذلك القطارات والسيارات والسفن والطائرات ، ويذكر أن التنظيم العـاملي للربيـد               
 أن هنـاك  ونيـذكر الفنيـون  ئذ الطفرة يف وسائل االتصال ، و      م ، مث وجدت بعد    ١٨٤٠يرجع إىل   

  : ثورتني لالتصاالت 
        ) : ) : ) : ) : الربيد ، واهلاتفالربيد ، واهلاتفالربيد ، واهلاتفالربيد ، واهلاتف((((ثورة االتصاالت األوىل ثورة االتصاالت األوىل ثورة االتصاالت األوىل ثورة االتصاالت األوىل 

م ، مث طور إىل التلغراف      ١٨٥٠السلكي عام   ) التلغراف(وقد حصلت باختراع جهاز الربق      
  . م ١٨٧٦عام قد اخترع  التلفون السلكي وكانم ١٩٠٠الالسلكي عام 

        ) : ) : ) : ) : األشكال التكنولوجية اجلديدةاألشكال التكنولوجية اجلديدةاألشكال التكنولوجية اجلديدةاألشكال التكنولوجية اجلديدة((((ثورة االتصاالت احلالية ثورة االتصاالت احلالية ثورة االتصاالت احلالية ثورة االتصاالت احلالية 
والربجميـات واألقمـار    متيزت الثورة احلالية لالتصاالت بالتقدم اهلائل يف قوة الكومبيـوتر           

كال الصناعية وكيبالت األلياف والتحويالت اإللكترونية ذات السرعة العالية ، وقد طغت تلك األش            
اإلنترنت أهم عنصر يف ثورة االتصاالت احلالية بعـد أن أتيحـت            و. على الربق واهلاتف التقليدي     

 باسم اإلربانـت ،     م١٩٦٩ قد ظهرت عام     كانتلالستخدام بشكل واسع يف أواخر التسعينات ، و       
وكـان  ) اإلنترنت(الشبكة احلالية    ظهرت   م١٩٨٩وكانت تابعة لوزارة الدفاع األمريكية ، ويف عام         

اخلرباء داخل اجلامعات وشبكات الكمبيوتر لتبادل الربيد اإللكتروين ، مث          العلماء و من  املشتركون فيها   
اإلنترنت و. ) داتاجريد(العلماء يفكرون يف شبكة معلومات أخرى أمسها        وأصبحت يف متناول اجلميع     

  : ها نممتكن من االتصال املباشر أو غري املباشر بعدة صور 

إتصال طرفني أو أكثر عن طريق نافـذة يف         ، وهي   ) شات(النصية عرب اإلنترنت    احملادثات    أ 
 . وتبادل احلديث بكتابة النصوص ، الكمبيوتر 

 . مشاة للسابقة ولكن باستخدام الصوت ) فويس شات(احملادثة الصوتية   ب  

 ) . فيديو شات(االتصال بالصوت والصورة   ج 

 . الربيد اإللكتروين   د 

ل ألي مكان يف العـامل عـن      اإلنترنت ، وهي أجهزة هواتف تقوم بإجراء االتصا       هواتف    ه 
 .  طريق شبكة اإلنترنت

اة طر تقنية أخرى متكن مستخدمها من الوصول إىل اإلنترنت السلكياً يف املناطق املغ            وظه  و 
  . لوي بشبكات اخل
        : : : : خصائص اإلنرتنت خصائص اإلنرتنت خصائص اإلنرتنت خصائص اإلنرتنت 

 . ختطى احلدود اجلغرافية وعبور الدول دون أي قيود    •
 . فاذها وسائل سهلة الحتتاج لوسيط خارجي يتحكم يف إن   •
 . يتم االتصال ا بني جمهولني ال يعرف بعضهم بعضاً    •
 . تتصف بالنمطية ووحدة النماذج باستخدام برامج معدة سلفاً    •
  . قليلة أو عدمية التكاليف    •



  ٣

         :  :  :  : Mail-        Eالربيد اإللكرتوني   الربيد اإللكرتوني   الربيد اإللكرتوني   الربيد اإللكرتوني   
ـرد  ويتيح لإلنسان أن يرسل إىل أي إنسان آخر رسالة ألغراض جتارية أو تعليمية أو حىت                

  . التسلية ، وقد شهد ثورة يف وسائل تنظيمه وإرساله وربطه التفاعلي بوسائل التقنية األخرى 
        : : : : االتصاالت الرقمية االتصاالت الرقمية االتصاالت الرقمية االتصاالت الرقمية 

 جي إس إم وتعتمـد علـى        GSMوهي التقنية املعروقة باسم       ) اجلوال(اهلاتف احملمول   
 هذه األجهـزة أيـضاً      شبكات السلكية حملية ترتبط مع شبكات اخلطوط األرضية التقليدية ، وتوفر          

 جـي يب آر     ضافية هلا تسمى  إإمكانية إرسال الرسائل النصية القصرية بسرعة عالية بفضل تكنولوجيا          
   .   )GPRS (إس 

        : : : : االتصاالت املرئية االتصاالت املرئية االتصاالت املرئية االتصاالت املرئية 
وهي وسيلة مالوفة اآلن ، حبيث يشاهد املتصلون بعضهم بعضا يتحـاورون ، ويتبـادلون               

  . ية الرسائل دون أثر يذكر للحدود اجلغراف
        :  :  :  :  االتصال عرب األقمار الصناعية االتصال عرب األقمار الصناعية االتصال عرب األقمار الصناعية االتصال عرب األقمار الصناعية 

وهي وسيلة اتصال غري حمدودة مبكان معني على األرض وال حتتـاج            " بالثريا"وهو ما يعرف    
بواسطة هذه األجهزة ميكن للمستخدم االتـصال       وة أو برامج إرسال واستقبال ،       يإىل شبكات أرض  

  . مهما كان موقعه يف الكرة األرضية 
   :العاملي باالتصاالت االهتمام : ًثانيا 

مثل االحتاد الدويل لالتصاالت ، واملكتب      لالتصاالت   بعض اهليئات الدولية واإلقليمية      هناك
ت ، وهو تابع لالحتاد الدويل ، ويعقد مؤمترات تراعى احلاجات امللحة للعامل             اإلقليمي العريب لالتصاال  

  .  مركز التميز العريب لالتصاالت، والعريب يف هذا اال 
العربية السعودية وهـي    كما أن هناك معارضا تقام لالتصاالت ، قد أقيم بعضها يف اململكة             

  . دراسية للمؤمترات واالجتماعات اليت تعقد حول تقنية االتصاالت واملعلومات تعزيز وحاالتمبثابة 
 أيضاً ال ختلو دولـة    . كذلك هناك مشروع عاملي لتمديد كيبل حبري يربط بني دول العامل            

   . تقريباً من مؤسسات رمسية عامة وخاصة تتعلق باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
  :االتصاالت وأمن املعلومات : ًثالثا 

مع التقدم اهلائل يف تقنية االتصاالت تظهر بعض التجاوزات اليت ختل بسرية وأمن املعلومات              
  ،  )باهلـاكرز (تسلل ، وهم املعروفون     غلني للثغرات لالختراق وال   تمن خالل ما تتفتق عنه أذهان املس      

وهم لصوص املعلومات الذين يقومون بكشف األسـرار واخلـصوصيات ، وإتـالف             ) الكراكرز(

 ولَـا   � : املعلومات أو تزويرها عن طريق التنصت والتجسس ، وهو ما حرمه اهللا تعـاىل بقولـه               

سلل إىل حسابام واستخدام بطاقام     على أموال الغري بالت     فضالً عن جرمية االستيالء       �تَجسسوا  



  ٤

اخل ، واملعركة دائرة بني جمرمي املعلومات وخرباء أمن الشبكات ، وتتصدى احلكومـة              .. األئتمانية  
  .  والصناعة هلؤالء املخربني
هناك بعض الوسائل لتحقيق أمن املعلومات ، واحلفاظ عليها وعلى سـريتها            : : : : وسائل أمن املعلومـات وسائل أمن املعلومـات وسائل أمن املعلومـات وسائل أمن املعلومـات 

تقوم بعزل الشبكة احملليـة     اليت  جهزة  األربامج و الذه الوسائل منها ما هو فين مثل        وخصوصيتها ، وه  
لإلنترنت عن الشبكة العاملية ، ووسائل تشريعية مثل ما أصدره جملس الوزراء السعودي من قـرارات                
جاء النص فيها على اشتراطات للردع عن جرائم االتصاالت عن طريق إلـزام الـشركات املقدمـة               

  .  واألطراف املستخدمة هلا خلدماا
 : أثر االتصاالت يف الدعوة لإلسالم ، وتصحيح صورته العاملية : ًرابعا 

بني الباحث أن عاملية رسالة اإلسالم توجب على املسلمني إبالغ هذا الدين إىل مجيع أهـل                
مت تـسخري   األرض ، وأن هذا ال يتحقق إال باستخدام مجيع وسائل االتصال املتاحة ، ومن أجل هذا                 

لبث الدعوة ، وقد نشأت من أجل هذا        ) اإلنترنت(شبكة احلاسب اآليل املرتبطة بنظام مركزي دويل        
يف الكويت ، وصدر عـن جممـع        ) إسالم نت (يف قطر ، و   ) إسالم أون الين  (مشروعات عاملية منها    

لتنـسيق بـني    اشتمل يف أحد فقراته على ضرورة ا      ) حنن واآلخر (الفقه اإلسالمي الدويل قرار بشأن      
الدول واملنظمات اإلسالمية يف تكوين رسالة إعالمية واضحة عن اإلسالم تكون أساساً للحوار مـع               

 هذه الرسالة وجييدون التعبري     فهموناآلخر ، مع ضرورة إعداد أجيال من اإلعالميني املسلمني الذين ي          
  . اخل .. عنها مبختلف اللغات احلية 

 : ًوقانونا ًأثر االتصاالت فقها : ًخامسا 
اهتم الفقهاء الذين عاصروا تقنية االتصاالت احلديثة حبل املشكالت الـيت ثـارت بـشأن               

 ،  اعتمادها وترتيب اآلثار الشرعية عليها ، وقد طرحت يف املدونات الفقهية بعض القضايا املتعلقة ا              
  :  هاومن

فظ بالعقد اعتماداً علـى     لى املنفعة ، ولو مل يتل     عة تعقد   رتكييف خدمة الربيد على أا إجا      . ١
العرف ، وأن ما يرسل من نقود بواسطة الربيد هو حوالة ، ألن مأمور الربيد عند تـسلمه                  

قبضها من الغري كان ذلك     بألمر  ا أو   ،دينا عليه يف ذمته ، فإذا أعطى اإليصال         للنقود تستقر   
 . حوالة ا 

 بشأن نقل األخبار من مكـان       تطبيق األحكام الفقهية للعمل بالرسائل واألصوات فيما أثري        . ٢
قـضية جـواز   آلخر بواسطة التلغراف الذي ينقل الكتابة ، والتلفون الذي ينقل األصوات و 

العبادات واملعامالت ، واملرجع بالنسبة للرسائل هو قضية احلكـم          الصوم و العمل بذلك يف    
" كتابة الوصية   باخلط ارد عن الشهود وهو ما انتهى إليه مجهور أهل الفقه لداللة حديث              
ومل يـذكر  " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنـده              

 . إالشهاد عليها 



  ٥

 بأنه مساع كالم من شخص مستور حبجاب البعـد ،  فون إىل حكم العمل بالتلالبعضوأشار  
ـ ريوهو يفيد غلبة الظن أحياناً ، والقطع أحياناً واستدل لذلك بأدلة كث            ها أن الـصحابة  ة من

 من وراء حجاب ويعملون علـى مـا         �رضى اهللا عنهم كانوا يسمعون من زوجات النيب         
  .  توهم ال يسمعون غري األصوا، يسمعون من ذلك 

أما العقد بالتلفون فالذي يظهر أنه كالعقد مـشافهة مهمـا           " ويقول الشيخ أمحد إبراهيم     
 ويعترب العاقدان كاما يف جملس واحد ، إذ املعىن املفهوم من احتـاد              ،   بينهما   الشقةطالت  

وقد نـص   . الس أن يسمع أحدمها كالم اآلخر ويتبينه ، وهذا حاصل يف الكالم بالتلفون              
 حكـم   ةو بأي طريقة مشا   أ على التعاقد بطريق اهلاتف      ييسر" القانون املصري على أنه     

 ويسري عليه حكم التعاقد باملراسـلة       ،إىل متامه وزمن إبرامه     التعاقد يف جملس العقد بالنسبة      
  . بالنسبة إىل مكان حصوله 

        : : : : إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة 
نظراً ملساعدة وسائل االتصال احلديثة على إمكانية حصول التعاقد بني الغائبني ، مع تـوافر                 

         . الشروط واألركان اليت تشترط بني احلاضرين

، مع الفقه اإلسالمي الدويل انعقاد العقد بني الغائبني الذين ال جيمعهما مكان واحـد               قرر جم   
ب اآليل ، عنـد     سوال يرى أحدمها اآلخر معاينة عن طريق الربق والتلكس والفاكس وشاشات احلا           

وأن التعاقد بني الغـائبني يف وقت واحد عن طريق إحـدى           . وصول االجياب إىل املوجه إليه وقبوله       
وأنه إذا اصدر العارض ذه الوسائل إجياباً حمدد املدة يكـون           . ه الرسائل كالتعاقد بني احلاضرين      هذ

  . اخل ... ملزما بالبقاء على إجيابه خالل تلك املدة وليس له الرجوع 
        : : : : حتقق القبض يف وسائل االتصال احلديثة حتقق القبض يف وسائل االتصال احلديثة حتقق القبض يف وسائل االتصال احلديثة حتقق القبض يف وسائل االتصال احلديثة 

ـ  ثة ، وهو ما     يوسائل االتصال احلد  حل القبض يف العقود عن طريق          القـبض  (ليه  ـيطلق ع
حمل اإلسلوب العادي للقبض يف بعض املنقوالت ، والنقود ، وذلك بقبض ما ميثلـها مـن                 ) احلكمي

الشأن ، وجاء فيه أن قبض األموال       مستندات ، وقد أصدر جممع الفقه اإلسالمي الدويل قراره يف هذا            
ـ     كما يكون حسيا يف حالة األخذ باليـد أو الكيل ، أو الوزن ، أو ال               وزة ـنقل والتحويـل إىل ح

 التمكني من التصرف ولو مل يوجد القبض حـساً ، وأن  عالقابض ، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية م  
  : من صور القبض املعتربة شرعاً وعرفاً 

 . القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل  . ١
 عند اسـتيفائه وحجـزه      تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة املكتوب ا           . ٢

 . املصرف 
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        : : : : التعبري عن اإلرادة بواسطة اإلنرتنت التعبري عن اإلرادة بواسطة اإلنرتنت التعبري عن اإلرادة بواسطة اإلنرتنت التعبري عن اإلرادة بواسطة اإلنرتنت 
عرب اإلنترنت أو الربيد اإللكتروين تترتب عليه النتائج اليت تترب          االتصال بني طرفني للتعاقد       

وأن . على اللفظ أو الكتابة ، وأن الضغط على زر املوافقة يف الكمبيوتر هو تعبري عن قبول اإلجيـاب           
ل رسالة إىل صندوق الربيد اإللكتروين وتلقي اجلواب عنها بنفس الطريقة حيقق التوافـق بـني                إرسا

  .  واحلقوق وااللتزامات اإلرادتني ، ويتم عليه التعاقد الذي تترتب عليه اآلثار 
        : : : : التوقيع اإللكرتوني لتوثيق االتصال التوقيع اإللكرتوني لتوثيق االتصال التوقيع اإللكرتوني لتوثيق االتصال التوقيع اإللكرتوني لتوثيق االتصال 

 ،    بشكل الكتـروين  ة  أو نظام معاجل  هو توقيع مكون من حروف وأرقام أو رموز أو صوت             
ملحق أو مرتبط منطقياً برسالة إلكترونية ، وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة ، وهذا التوقيع                 و

يتم باستخدام قلم على مربع داخل الشاشة مع الضغط على مفتاح للموافقة على التوقيع املرسوم على                
  . نع اإلعتداء عليه بأية جرمية  محاية فنية وأخرى جنائية ملذا التوقيعالشاشة ، وهل

        : : : : املفاتيح العمومية املفاتيح العمومية املفاتيح العمومية املفاتيح العمومية 
  . وتستخدم الثبات هوية العاقد عرب اإلنترنت ، وهي مبثابة مصادقة صادرة عن سلطة للتصديق 

  :  يف التعليم تأثر االتصاال: ًسادسا 
 يف  ضائية قد عنيت بالتعليم مع استخدام احلوار بني املعلمني سواء         فهناك كثري من القنوات ال    

عن طريق الوسـائل    االستوديو أو يف البيوت وأصبح باإلمكان حضور احملاضرات ، وإعطاء الدروس            
نشئت من آالف املؤسسات التعليمية عرب اإلنترنت صفوف دراسية ، وجامعات إلكترونية ،             أاحلديثة و 

 بـل إن    واألمر ال يقف عند هذا احلد     . اخل  ..وتدريب افتراضي بتضمن مواد التدريب والفحوص ،        
التقنية أتاحت حتويل الصف الدراسي إىل بيئة تفاعلية شيقة ، وأن بعض اجلامعات أنشأت البوابـات                
واملنصات ذات الكفاءة العالية حىت تتيح للمستخدم الدخول إىل مكتباا ومنشوراا ، والتجـول يف               

  . ارجائها ، واإلفادة من خمترباا ، وغري ذلك الكثري 
ريب التأهيلي من احلقول املهنية والعلمية وسائل عديدة لضمان إيـصال  كذلك اعتمدت للتد 

ـ      اخلربات بني املشاركني ، وقد أمسى      فضل املعارف اجلديدة وتبادل   أ    راضية ،  ـ سهالً يف البيئة اإلفت
  .  احلقول البسيطة إىل أكثرها تعقيداً مثل مواقع الطريان والتدريب عليه ، وحنو ذلك ىوتعد

   : ًاقتصاديا االتصاالت أثر: ًسابعا 
 العاملية أن تعمل كسوق واحدة ، ومـن خالهلـا           الثورة احلالية لالتصاالت مكنت االسواق    

اخل إىل مئـات اآلالف  ... أمكن نقل املعلومات االقتصادية واملخترعات ، والسياسات املالية والنقدية       
نظام الدويل لالتصاالت ووفـرت فرص     من املنظرين والباحثني والتجار واملستهلكني املرتبطني ذا ال       

البيع والشراء ملن يشاء من أي مكان دون اعتبار للدولة املنتجة ، ورغم ذلك كله تقتصر فوائدها على                  
ـ          الدول الراقية دون بقية أقطار العامل        ادرة علـى   ، فاألغلبية الساحقة من سكان العامل قد ال تكون ق

   . الشراء أو البيع الدوليني
            : : : : لكرتونية لكرتونية لكرتونية لكرتونية التجارة اإلالتجارة اإلالتجارة اإلالتجارة اإل
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من التجارة العاملية ، وصدرت هلا النظم يف بعض الدول ، وظهر الكثري من              % ١٠وهي متثل           
 تـوفري   بعض األمور منـها   ودفع هلا   . احملالت التجارية اإللكترونية ، ومت الربط بني التجار وزبائنهم          

 يتم فيها تسليم جـزء مـن         وغري ذلك ، وقد    ،الكلف ، وإتاحة اخليارات العديدة ، والسوق العاملية         
 والكتب  ، للزبون على اخلط ، كاملنتجات ذات الشكل الرقمي مثل الربجميات            املنتجات أو اخلدمات  

اإللكترونية ، وحنو ذلك ، وآخر يتم تسليمه ماديا بعد وقت حيدده املوقع بوسائل الشحن التقليدية ،                 
  . إلنترنت دون وجود فعلي على األرض وميكن أن تكون هذه التجارة مشروعاً متكامالً يف بيئة ا

        : : : : املال والبنوك املال والبنوك املال والبنوك املال والبنوك 
شهدت األعمال املصرفية يف واقعها ثورة ، أشعلتها مبتكرات التقنية العالية يف جمال االتصال              

 والبطاقات املالية بأنواعها املختلفة اليت      ،واحلوسبة ، فجرى االعتماد على مزودات النقد اإللكترونية         
حد البطاقة املاهرة أو الذكية كما شهدت أنظمة حتويل األمـوال والنقـل             شهدت تطوراً وصل إىل     

اإللكتروين هلا الكثري من التطور ، وشيئاً فشيئاً حيل اإللكتروين حمل املال النقدي ، والطرق التقليديـة                 
ادله ، كذلك شهد العمل واخلدمة املصرفية ثورة باجتاه استغالل الكمبيوتر ونظـم االتـصال ،                ـلتب
مثة فروع الكترونية بالكامـل ال      ) أي العامل احلقيقي  (اخل ، وضمن البيئة احلقيقية      ... الناطق  . نك  والب

تشاهد فيها موظفاً تدير عرب استغالل نظم الوسائط املتعددة واالكشاك كل ما يريده الزبـون مـن                 
ضـمن  خدمات ، وأمام ذلك كله كان ال بد من ضم كل هذه التقنيات وغريها وإعـادة تنظيمهـا     

مفاهيم أداء جديدة ليولد البنك اإلفتراضي أو بنك اإلنترنت أو بنك الويب ، ومجيعها اصـطالحات                
  . دالة على ما يعرف بالبنوك اإللكترونية 

  : أثر االتصاالت اجتماعيا : ًثامنا 
هلا آثار إجيابية وأخرى سلبية يف اال االجتمـاعي فـرغم     كان  واخلدمات  ثورة االتصاالت   

 لفرص التواصل السريع بني الناس ، ومنتديات احلوار واخلدمات الطبية ، تنطوي على إخالل               توفريها
  .  على اجلوانب الشخصية اءتداعوباخلصوصية ، 

  : ري اخلدمات احلكومية يسًثر االتصاالت إداريا يف تأ: ًتاسعا 
ية وقد ظهـر    ال خيفى أثر وسائل االتصاالت احلديثة يف تيسري الوصول إىل اخلدمات احلكوم           

  . شعار احلكومة اإللكترونية يف أكثر من دولة 
ي فكرة تقوم على تشبيك كافة املؤسسات احلكومية ووضعها ضمن إطـار            هو :احلكومة اإللكرتونيـة 

 تفاعلي واحد يستلزم إبتداء أمتتة كل دائرة على استقالل وربطها معا لتؤدي اخلدمة للجمهـور عـرب   
كومة اإللكترونية استثمار للوقت واجلهد واملال ، ورغبـه بـسرعة            احل وفكرة. الوسائل اإللكترونية   

األداء بأقل وقت متاح ، وهي تغطي تسجيل الشركات ، واملصنفات احملمية لدى هيئـات امللكيـة                 
الصناعية أو األدبية ، تدقيق األمساء التجارية القائمة وغري ذلك من العالقات اليوميـة بـني هيئـات                  

  . ومؤسسات الدولة 
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  : ًأثر االتصاالت سياسيا : ًعاشرا 
من خالل ثورة االتصاالت أصبح من العسري على الدول ذات النظم الديكتاتورية أن تبقـى               

 محلة القمع اليت شنتها احلكومة الصينية ضد الطـالب  ،شعوا حتت مظلة اجلهل ، وعلى سبيل املثال      
الل الوسـائل اإلذاعيـة ، والتلفزيونيـة ،         سرعان ما مت تصويرها للصينني من خ      ) تياتامن(يف ميدان   

  . والتقارير املرسلة عرب أجهزة الفاكس 
  : أثر ثورة االتصاالت إعالميا : حادي عشر 

ملم يعد من الضروري يف تقنية االتصاالت ، ترقب مواعيد النشرات اإلخبارية ، واملكـوث               
 جمانية للبث اإلذاعي ، وال تقتـصر        املتتابع لتلقي حمتواها ، حيث اشتملت شبكة اإلنترنت على مواقع         

هذه التقنية على األخبار ، بل تشمل شىت الربامج وتليب االهتمامات املتعددة ، وسيتم تطـوير هـذه                  
  . اخلدمة ليمكن احلصول عليها من خالل اهلاتف اجلوال 

  : اخلامتة 
  : االتصاالت الالمادية 

ها مسع سارية عمر وهـو بنهاوبـد ،   منها قصة سارية مع سيدنا عمر رضى اهللا عنهما ، وفي    
 أن هللا جنوداً وأنه كاد أن يصرح بالكهربائيـة الـيت   ىلوعمر كان باملدينة املنورة ، وأشار عمر فيها إ   

  . ظهر أثرها يف زماننا هذا 
  : هوائي االستقبال لدى اإلنسان 

قطـاع ، ويف    دون ان عرب قنوات االتصال اليت ال عد هلا وال حصر ترد املعلومات إىل الدماغ              
 من األسالك النسيجية ، ويقدر حجـم املعلومـات          ٣٠,٠٠٠العصب السمعي وحده يوجد حوايل      

الواردة إىل اجلهاز السمعي بعشرات اآلالف من وحدات قياس املعلومات وعلى الرغم مـن كثافـة                
جهزة االستقبال  املعلومات الواردة فإن الدماغ يقوم بدراستها وإبراز أمهها ومتييزه ، وقد مسى العلماء أ             

اصة باستقصاء املعلومات باحلواس أي األعضاء احلاسة ، واختاروا منها البـصر ، والـسمع ،                ـاخل
   .والشم ، واللمس ، والذوق 

  
   وا و	� ا	����� ؛؛؛

 


