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 اإلعالم الجديد
اإلعالم الجديد هو اإلعالم املفتوح التفاعيل الالمركزي،  

والذيي فت  فيذه املجذام أمذام الجميت ليتفذاعذي بال قيود، وهو 

 سالح ذو حّدين.

 خصائصه

والحرية    ةالتفاعلية والجاذبي  :من خصذذذذذائال اإلعالم الجديد

والسذذهولة واملرشا ة والةذذعة واليصذذولذذية وقلة التكلفة 

هو بهيا خري ملن اسذذذتيدمه يف اليريل بي  املادية نسذذذرشي ا، ف

هو أوست األبواب للدعوة إىل الله، وهو كيلك سالح فتاك  

 ملن ال يحسن التعامي معه.

ومن هذي  اليصذذذذذذائال نعلم أنهم مسذذذذذي ر ع   ميت  

كذذذيلذذذك  ذ هذريي،    مذاذذذاهذر كذرشذري، وهذو  بشذذذذذذكذذذي  الذحذيذذذاة 

 ومتشابك.
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 ضوابط مهمة

املوا هذة    وذلذك أ أهميذة فهم وتحقي  فقذه املذ،ال ،   ▪

ا ال توفر  وسذذذذذذائذي التوالذذذذذذي، فمن   تفرض فه   معينذ 

ا   يفهمه املتلقي ع  غري  خلف الشذااذا  نقوم كالم 

 .، ويكرث سوء الفهمما قصدنا

النصذذذذذيحذذة والتشذذذذذهري والرشعذذد عن  مراعذذاة أحكذذام و داب   ▪

 الالم والفجور يف اليصومة.

إدراك دور اإلعالم يف تو يذذه الرأي العذذام، فوسذذذذذذذائذذي   ▪

للمجتمعذذذا ، وهذذذيا  التوالذذذذذذذي لذذذذذذذار  املحرك األوم  

د من سذذذذذلوك النذاا يف القضذذذذذايذا الشذذذذذائعذة   مشذذذذذاهذس

 ."ترند"

فهم طرشيعذذة اإلعالم الجذذديذذد بذذ نذذه معقذذد ومتشذذذذذذذابذذك   ▪

ا بقذذذدر هذذذيا  فيذذذه  فذذذالتثرشذذذ  وا ذذذا  لتعقيذذذد، وال مجذذذام 

 لالرتجالية.

الوضذذذذذوح والشذذذذذفذافيذة، وال مجذام للرمو  لالخترشذاء خلف   ▪

 .أس ء مستعارةل للحا ة للمصداقية عند الت ثري
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 آثار اإلعالم الجديد الثقافية واالجتماعية 

  الصالحي ، واملجام مفتوح لتنافس   لناعة وإسقاط الرمو  ▪

 ومزاحمة رمو  السوء.  يف استغالم هي  املنابر
الذكذلذمذذذة،   ▪ حذذذدود مسذذذذذذ ذولذيذذذة  وتذرا ذت  الذكذالمذيذذذة  الذفذوا 

 واستيدام األس ء املستعارة  اد من هي  الجرأة.
ف ذذذا    ▪ تهمي   نذذذات  من  الشذذذذذرشذذذاب، وهذذذيا  دور  تضذذذذذييم 

 املجتمعا  من ذوي القدر واملكانة والوقار.
ا عن ضذذذوا ▪ ب ها الرشذذذعية،  معالجة القضذذذايا اال ت عية بعيد 

فالناا يف أي قضذذية ينارو  من  رائهم الشذذيصذذية، بال  

املذ هذال    لذو    ذلذذذك  حذتذه  الرشذذذذذعذي  بذذذالذرأي  الذتذزام 

 للحديث فيها.
نشذذذوء راهرة املجتمت االف،اف، فاإلنسذذذا  يجلس بي   ▪

 أهله مشغوم اليهن بهي  الوسائي.
ذوبا  الحدود ال رشيعية، كالعالقة بي الجنسذذذذي، ال اذذذذك   ▪

كرث   د توالي راقي بضوابط الرشيعة، لكن األعم األ أنه يو 

 يييا الحدوج.
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 تعرش ة وتو يه الرأي العام، م  ي دي إىل تزييف الحقائ . ▪
تدويي القضذذذذايا املحلية، فالقضذذذذايا الدولية ألذذذذرشح  تدخي   ▪

 يف أعي وأس ع العا  كله، أل  اإلعالم حر ومفتوح.
الجرائم   ▪ أدى إىل    -اإللك،ونيذذذة-برو  منط  ذذذديذذذد من  م  

 هتك األعراض، وتفري  األرس والجنايا .
تضذذذذذليذي الوعي والثقذافذة السذذذذذ حيذة الهشذذذذذذة، ف رشيعذة   ▪

اإلعالم الجذديذد ال يتي  طوم النفسس يف القراءة، م  أدى  

 إىل الرغرشة يف الثقافة الةيعة امليترصة.
سذذذذي رة ثقافة الصذذذذورة والتصذذذذوير، من ذلك ثقافة امليم   ▪

 لتعرشريية" م  يغني عن الكالم."الصور ا
 راهرة الفيديولو يا وتعارم مو ة النقد الساخر. ▪
تكريس الفضذذذذذوم "عوملة الفضذذذذذائ  واألرسار، ويكليكس   ▪

ا" كفضذذذذذائ  أ هزة دفاع بعك الحكوما  املسذذذذذتلّة   منوذ  

 من الربيد االلك،وين.
ترسذذذذذيت االسذذذذذتهالك وتوليذذد الحذذا ذذا  "تسذذذذذليت الثقذذافذذة   ▪

 دما ".والتعليم وسائر الي
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 آلثار اإلعالم الجديدوقفات مع أمثلة ونماذج 

االخ،اق القيمي من خالم وسذائي التوالذي اال ت عي   ▪

 "ثقافة العري والجسد"

تضذذا م أاذذكام السذذل ة اال ت عية، الحكومة، التعليم،   ▪

 .واألرسة

ترا ت دور األرسة ال،بوي، فقد ألذرش  دورها يف الضرشط  ▪

ا، خصذذذذذو ا مت   إكرا  الااهرة اال ت عية التي  ضذذذذذعيف  د 

االبن من   القهر اال ت عي، في لذذذا  متذذذارا دور ا من 

والذذديذذه من املذذاديذذا  مذذا يجعلذذه مثذذي أقرانذذه، م  يوقت  

الوالذدين يف ضذذذذذغط عذام لتوفري مذا يعي أبنذاءهم ع   

 أال يُعزلوا أو يُهمشوا أو يقعوا ضحية للتنمر.

كذذذا ▪ ا  قذذذد ذذذ  ا  فذذذالنيذذذس النيرشذذذة،  قذذذادة  تحوال  مفهوم  نوا 

وسذذذذذذاسذذذذذذة وعل ء ومشذذذذذذايت ومهنذدسذذذذذي، أمذا اليوم  

مذن   عذذذدد  أكذرث  يذجذمذت  مذن  ا اذذذذذذعذرشذويذذذة، وهذم  فذذذالذنذيذذذس

 املتابعي.

ا. ▪  غربة الكتاب ومهارة القراءة والكتابة والفن عموم 
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القيمي الالئ  قليذذي تعايم املذذاديذذا ، أل  امل ▪ حتوى 

 بالنسرشة للمحتوى املادة.

ء يف كذي حضذذذذذذارة القل ، وذلذك  عرفتنذا عن كذي ي ▪

لحاة يف كي دقيقة يف كي مكا ، ف لذذذذذرش  اإلنسذذذذذا   

بذعذك   عذنذذذه  نذتذ   وهذذذيا  كذلذذذه،  الذعذذذاملذي  مذذذ،مل  يذعذيذ  

 األمراض كاض رابا  النوم.

اليذذاط ذذة،   ▪ العنف وترميز بعك امل رسذذذذذذذا   تسذذذذذوي  

   كاأللعاب القامئة ع  القتام والعنف.
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 نماذج 

: خالم  خر عرشذذذ سذذذنوا  تم اسذذذتهدا  املرأة  قضييية اأةأ 

 يف اإلعالم الجديد من خالم مس لتي:

فقذذد كرث الجذذدم حوم املرأة مته  دورهذذا اال ت عي:   . 1

تكو  فذاعلذة، وتهمي  دور ربذة األرسة واعترشذارهذا عذالذة،  

فذذ لذذذذذرشحذذ  نارة املرأة لنفسذذذذذهذذا نذذاقصذذذذذذذة، فال ترى  

لنفسذذذذذهذا قيمذة إال بذالوريفذة والتذ ثري اال ت عي خذارج  

حذدود األرسة، ننرشذه أنذه ال إاذذذذذكذام يف عمذي املرأة أو  

أنذذه ال ينرشغي أ  يكو  هذذيا   تذذ ثريهذذا، إمنذذا اإلاذذذذذكذذام 

 .مقابال  لدورها األرسي

نفهم أ  املرأة تكر  رلمهذا    :طغيذا  الفكر النسذذذذذوي .2

ضلها، كي هيا  كن أ  يوضت يف إطار امل رسا   وع

املجتمعيذة اليذاط ذة، وليسذذذذذذ  من الذدين، لكن أ  تثور  

يذنذذذاقذك  فذهذذذيا  الذر ذذذي  وتذعذذذادي  خذلذقذتذهذذذا  املذر ة عذ  

 الف رة، فال بد أ  تكو  العالقة اختال  ال خال .
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 : خر السنوا من اآلثار السلرشية التي رهر   و :  قضايا عامة

الجذذذانذذذا املذذذادي:   .1 تحقي   تعايم  كذذذ    األنذذذا،  وتعايم 

  يرب و  ألرش  الناا  حته  اليا  ال يكو  إال بالشذهرة، 

 بي الفشي وعدم التميز.

ألذذذذذرش  مفهوم الحريذة مترد، واالح،ام    قولرشذة األفكذار: .2

 ضعف، ونحو ذلك.

الذنذقذذذد: .3 الذ،بذيذذذة عذ   املذعذلذومذذذا   فذكذثذري    عذذذدم  مذن 

ومت كرثة هذي   اذذذذذذائعذا ،  ياهر م خر ا أنهذا  امل روحذة  

فكر      يتعلم النذاا أ  يكونوا ألذذذذذحذاباملعلومذا   

 ناقد، بي بقوا ع  مرشدأ الس حية والتلقي اله .

  غياب الرأي الرشعي يف التعامي مت وسائي التوالي:  .4

َُْنَ   ﴿  :  كذططالق النار، يذدخذي يف قولذه َْن ََ َّن  َّن َوََل َتمُد
زن  ُِْ ِ إََِلٰ مَُ    ْد تَِن َن َُْ  ِتَ َُْ اِ ًَيان َ اَ ًين ََ َن زن َو ْد نن ونَوًاُم  ِمه

َ
  ﴾ َمتنعننَُ  ُِِ ِ ز

ذلذذذك  (  131)طذذذه: املذنذكذر  يذعذنذي  فذذذالذنذذذاا ملذذذا نرشذذذذذوا 

ل   بذذاملشذذذذذذذاهذذدة، لكن يغيذذا عن   لمتلقيسذذذذذ حهم 

 ، أذ  الناا أم   ي ذنوا. النار  الله عننهي    املتلقي
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 توصيات عملية 
 

نذاحيذة املحتوى أو اإلعالم الجذديذد القيمي ضذذذذذعيف من   ▪

ومذزاحذمذذذة   تذكذثذيذف  إىل  تذحذتذذذاج  فذذذالسذذذذذذذذاحذذذة  الذربمذجذيذذذا ، 

 املحتوى القيمي للمحتوى اليسء.

 الحا ة إىل حمال  قيمية يف محاضن التعليم. ▪

التجذديذد يف ال رح والتيصذذذذذال، فرشعك النذاا يتولو    ▪

قضذذايا املرأة، وبعضذذهم يتيصذذال يف قضذذايا األطفام،  

انربى لكذذي لقضذذذذذيذذة  وكذذيلذذك القضذذذذذذذايذذا األخالقيذذة، فلو  

   فيها لو دنا نتيجة مرشهرة.و متيصص

 

     


