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 فقد،مرت وسائل اإلعالـ واالتصاؿ بالعديد من ادلراحل التارخيية ادلختلفة عرب مئات السنني
انطلقت من عصر االتصاؿ غري اللفظي من رسوـ ورموز زبص سلتلف احلضارات اإلنسانية
 مث مرحلة ظهور الطباعة على يد يوىاف غوتنربغ وبداية، إىل عصر اللغة واإلنساف الناطق،ادلتعاقبة
 مث جاءت مرحلة ظهور سلتلف وسائل اإلعالـ،مرحلة اإلعالـ واالتصاؿ ادلكتوب بكل أشكالو
 وأخريا مرحلة ادليديا،... واالتصاؿ التقليدية مثل اإلذاعة والسينما والتلفزيوف واذلاتف والفاكس
.اجلديدة وظهور شبكة األنًتنت واالتصاؿ الرقمي ووسائطو ادلختلفة

. األنًتنت، ادليديا اجلديدة، الوسائل التقليدية، التطور التارخيي،وسائل اإلعالـ واالتصاؿ

ادللخص

الكلمات الدالة

The media and communication have gone through many different
historical stages over hundreds of years. It started from the era of nonverbal communication of drawings and symbols of the various human
civilizations, to the age of language and human speaking, then the stage
of printing by Johann Gothenburg and the beginning of the media and
Abstrac:
communication in all its forms , And then came the emergence of
various media and traditional communication such as radio, film,
television, telephone and fax ..., and finally the stage of the new media
and the emergence of the Internet and digital communication and
various media.
Keywords
Media and Communication, Historical Development, Traditional
Media, New Media, Internet
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 .1مقدمة:

جيمع علماء االجتماع وادلؤرخوف على أف االتصاؿ اإلنساين ػ دبعناه الواسع ػ قدمي قدـ
الوجود اإلنساين ذاتو ،فعملية االتصاؿ قامت عليها اجلماعة اإلنسانية األوىل ،وقد خطى
اإلنساف بواسطة ىذه العملية أوىل خطواتو على درب احلضارة الطويل ،فكاف االتصاؿ يف
اجلماعة اإلنسانية األوىل وسيلة اإلنساف يف إشباع احتياجاتو ادلباشرة ،مث تطور اإلنساف وقطع
أشواطًا طويلة يف طريق احلضارة ،وكرب اجملتمع اإلنساين وتطور من اجلماعات البسيطة إىل
اجلماعات الكبرية ،إىل اجملتمع األكرب ،مث إىل الدولة ادلًتابطة ،وما كاف حيدث كل ذلك التطور
دوف قنوات من االتصاؿ على كافة ادلستويات ،السؤاؿ ادلطروح ىو  :كيف حدث ىذا التطور
1
اذلائل يف رلاؿ تكنولوجيا االتصاؿ .
 .2البدايات األولى لالتصال:
مارس اإلنساف البدائي االتصاؿ من خالؿ عدد زلدود من األصوات مثل :الزرلرة،
واذلمهمة ،والدمدمة ،والصراخ ،إضافة إىل استخداـ اإلشارات ،باأليدي واألرجل ،فكاف
التفاىم صعبا وبطيئا ،أدى إىل زبلف البشرية آالؼ السنني ،نظرا لضعف القدرة البشرية على
التعبري عن ذاهتا ،لكن احلاجة للبقاء دفعت اإلنساف للتعلم ،شيئا فشيئا ،وىو ينتقل ببطء
تدرجيي من العصر احلجري آلالؼ السنني ،إىل عصر احلياة ادلستقرة واإلقامة الدائمة يف
مجاعات تزايدت أعدادىا مع مرور الزماف ،وبدأت تصنع لنفسها لغة زباطب منطوقة ،ويذكر
ادلؤرخوف ،أف منطقة الشاـ والعراؽ ،شهدت حضارات قددية ،قبل سبعة آالؼ سنة من ميالد
ادلسيح عليو السالـ ،عرفت الزراعة وتربية احليوانات ،وكانت ذلا لغة زباطب ساعدت على
تأقلم الناس مع بعضهم ودفعتهم ،حلل نزاعاهتم الشخصية والتفرغ لبناء حضارة إنسانية ال
ديكن ذلا أف تقوـ دوف لغة ،وكانت الرموز التصويرية ،من خالؿ صور ورسومات بدائية ،يتم
2
حفرىا على احلجارة ،ھي اخلطوة األوىل يف تعلم النطق والكتابة.
البدائي ،حيث كانت تستخدـ
لقد استُخدمت طرؽ التواصل يف العصور األوىل بشكلها
ّ
الرسوـ التصويرية حلفظ ادلعلومات أو التواصل مع اآلخرين ،وقد مسّيت ىذه الطريقة بالكتابة
8
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اذلريوغليفية ،وفيما بعد متّ استخداـ اللغة ادلكتوبة كوسيلة للتواصل ،حيث بدأت ىذه الطريقة
عاـ  1200قبل ادليالد يف الصني ،وتشري دراسات أخرى إىل أ ّف ىناؾ تشاهبًا بني لغة ما بني
النهرين األوىل ولغة ادلصريني القدامى ،وتذكر الدراسات أ ّف نظاـ الكتابة نشأ يف ادلنطقة العربية

قبل األماكن األخرى.3
أما احلماـ الزاجل ،فكاف اإلغريق أوؿ من استخدـ احلماـ الزاجل إلرساؿ نتائج األودلبياد
يف عاـ  776قبل ادليالد ،حيث إ ّف أنظمة االتصاؿ مل تكن شائعة حىت عاـ  200قبل
ادليالد ،بعد ذلك استخدـ البشر طريقة أخرى وىي إرساؿ األشخاص على األقداـ أو على
اجلياد ،إليصاؿ الرسائل إىل مكاف آخر ،وكانت ىذه الطريقة شائعة االستخداـ يف مصر
تطورت وسائل االتصاؿ بشكل كبري مع تق ّدـ الزمن ،حيث أنشأ الروماف
والصني ،وبعد ادليالد ّ
أوؿ خدمة بريد يف العامل ،وىو أوؿ نظاـ بريد مذكور يف التاريخ ،إال أ ّف بعض الكتب التارخييّة
تذكر أ ّف الصني ىي أوؿ من اخًتع نظاـ الورؽ للكتابة ،حيث بدأت صناعة الورؽ يف عاـ
 105للميالد ،وذلك باستخداـ حلاء األشجار ،كما كانت أوؿ من ابتكر جهازاً متحركاً
4
لطباعة الورؽ باستخداـ اخلزؼ ،واستخدموا الصلصاؿ لتشكيل حروؼ الطباعة.
بدأت الكتابة بعد فًتة من استقرار اجملتمعات الزراعية ،حني بدأت احلاجة لتسجيل
األراضي واألمالؾ ،وطور ادلصريوف القدماء نظاما لتحديد األياـ والشهور والسنوات ،ليواجهوا
أوقات الفيضانات يف مواعيدھا ،كما استخدموا قبل مخسة آالؼ سنة من ادليالد الكتابة
التصويرية يف الكتابة على ادلعابد وادلقابر ويف تسجيل األحداث اذلامة ،عن طريق حفرىا على
احلجارة ،وكاف كل رمز أو رسم يعين فكرة معينة ،شلا يتطلب من الكاتب والقاري ،حفظ عدد
ھائل من تلك النماذج الرمزية ،مث طور السومريوف العراقيوف الكتابة بالرموز الصوتية مث استغرؽ
األمر عدة قروف أخرى لظهور الكتابة األلف بائية يف بالد اإلغريق عاـ 700قبل ادليالد،
وتعتمد على استخداـ احلروؼ للتعبري عن ادلنطوؽ الصويت ،وكاف أھـ اصلاز بشري ،ظهر من
خاللو األجبديات اللغوية لشعوب العامل ،فأصبح لدينا  28حرؼ للغة العربية ،و 26حرؼ
5
للغة اإلصلليزية ،فكل شعب لو لغتو اخلاصة اليت تعلمها وأتقنها.
9
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 .2مطبعة غوتنبرغ...النقطة الفاصلة :
يسود الكتب والبحوث ادلصنفة حوؿ تأريخ الكتاب جدؿ ساخن حوؿ ربديد أوؿ من
اكتشف الطباعة ،فبينما تؤكد الكثري من ادلراجع على أف الطباعة فن حديث اكتشف يف القرف
اخلامس عشر ادليالدي ،تذىب مراجع أخرى إىل أبعد من ذلك لتؤكد أف تأريخ اكتشاؼ
الطباعة يعود إىل عدة قروف تسبق ىذا التأريخ ،وردبا أهناىا بعض الباحثني إىل القرف السادس
عشر قبل ادليالد ،ولعل األمهية ادلتميزة لدور الطباعة ،يف تأريخ تطور الفكر وتقدـ ادلعارؼ
جاىدا لنسبة اكتشافها إىل البلد الذي ينتمي
البشرية ،ىي اليت جعلت بعض الباحثني يسعى ً
6
لو ،وإناطة ىذا اإلبداع بو.
وقد عرؼ اإلنساف فكرة الطباعة منذ فجر التاريخ عن طريق ضغط األشكاؿ ادلراد التعبري
عنها على الصلصاؿ الطري ،ويعتقد أف الصينيني ىم أوؿ من عرؼ فن الطباعة بشكلو
احلديث؛ حيث استخدموا قوالب اخلشب احملفور عليها أشكاؿ سلتلفة ،فكانت تبلل باألصباغ
مث تضغط على الورؽ ،ويعد الصيين يب تشينج  Sheng-Biأوؿ من قاـ باخًتاع حرؼ
مستقل لكل رمز من رموز اللغة عاـ 1045ـ ،إال أف تلك الفكرة مل تالؽ قبوال لدى
7
الصينيني نظرا إىل كثرة الرموز ادلستخدمة يف اللغة الصينية.
ترتبط قصة اخًتاع الطباعة يف أوروبا باألدلاين جوىاف غوتنربغ (ولد ضلو 1400ـ ،وتويف
ضلو 1468ـ) كما ىو مشهور ،إذ يقاؿ :إنو ىو الذي اخًتع األحرؼ ادلتنقلة يف أوروبا،
وأدخل عليها ربسينات يف مدينة سًتاسبورج ،ولكنو نقل مطبعتو إىل مسقط رأسو يف مدينة
ماينز ضلو عاـ 1440ـ ،أو على رواية أخرى بعد ذلك بقليل يف عاـ 1448ـ ،حيث طبع
الكتب هبا ،ويقاؿ :إف كتبو األوىل ظهرت يف السوؽ ضلو عاـ 1445ـ والسنوات التالية،
ومنها كتاب ( Sibyllesأي الكاىنات العرافات) ،وكتاب ( Donatأي النحو الالتيين)
يف ثالث طبعات ،كذلك خرج من مطابعو "خطاب غفراف" للبابا نقوال اخلامس عاـ
8
1451ـ ،أو عاـ 1454ـ.
10
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مث قفز فن الطباعة قفزات واسعة ليساير النهضة العلمية ،والتقدـ التقين يف هناية القرف
العشرين ،فمع اخًتاع أجهزة احلاسوب أصبح صف احلروؼ وتنسيقها يتم باستخداـ تلك
األجهزة ،مث تعدى ذلك إىل استخداـ أشعة الليزر يف تنسيق احلروؼ ،والتقاط الصور ،وفصل
9
األلواف ،وتنسيق الصفحات.

صورة 1

10

 .3مرحلة الوسائل التقليدية
ابتداء من القرف 14ـ عرؼ اإلعالـ ادلكتوب بعض السرياف ،فأصدر عدد من النشرات
ادلخطوطة لصاحل األمراء والتجار والصرافني كنوع من اخلدمات مقابل أسعار معينة ،إىل أف
ظهرت الطباعة يف قرف 15ـ على يد ادلخًتع يوحنا غوتنربغ حيث كانت ىاتو اآللة مصنوعة
باحلروؼ ادلعدنية ادلنفصلة ،اليت سبثل الفاصل اإلعالمي احلقيقي بني العصر القدمي والعصر
الوسيط واحلديث ،كذلك بعد أف شعر الناس باحلاجة ادللحة إىل األخبار ادلطبوع ػ ػ ػػة اليت
تطلع ػ ػػهم على أىم األحداث احمللية والعادلية يف القرف 15ـ وج ػ ػ ػػزء من القرف 16ـ ،شلا
ساىػ ػ ػ ػ ػػم يف ظهور األوراؽ الطائػ ػ ػ ػػرة وادلطبوع ػ ػػة فجاءت صحيفة القازي ػ ػػطا االيطالي ػ ػػة ،وكانت
عبارة عن أوراؽ إخ ػ ػػبارية مطبوع ػػة فجاءت خص ػ ػػيصا دبناسػ ػ ػػبة األحداث الكربى واالحتفاالت
11
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واألعياد وادلعارؾ والكوارث الطبيعية ،...أما اإلعالـ ادلكتوب احلديث فظهر أوال يف إيطاليا ويف
11
الواليات التابعة ألسرة ىيسبورغ النمساوية يف أواخر القرف 16ـ.
أما تارخييا فقد ظهرت الصحافة ادلكتوبة يف اإلمرباطورية الرومانية ،واعتربت أقدـ صحافة يف
التاريخ ،حيث كاف الروماف يصدروف صحفا مكتوبة تعلق يف أماكن زلددة ليطلع عليها عامة
الناس ،وكانت أشهر ىذه الصحف صحيفة  acta diarnaاليت كانت هتتم باألخبار
العامة ،وصحيفة  acta senatusاليت كانت هتتم بنقل أخبار رللس الشيوخ الروماين
ونصوص خطب أعضائو ومناقشاهتم ،وصحيفة  acta publicaوكانت األكثر انتشارا
12

بسبب اىتمامها بالشؤوف ادلالية واالجتماعية.
وقد استفادت الصحافة ادلكتوبة من التطور التكنولوجي على غرار وسائل اإلعالـ األخرى،
إذ مل يدخل عليها أي تغيري حىت بداية الستينات من القرف العشرين ،مع دخوؿ الطابعات
الدوارة العمالقة مث آالت "اللينوتيب" :لصق احلروؼ آليا ،واللتاف مسحتا بإنتاج الصحف
بطريقة ميكانيكية ،كما شهد عقد الثمانينات تطورا يف صناعة الصحافة سبثل يف إدخاؿ
احلاسوب اإللكًتوين يف معظم جوانب العملية الصحفية ،إىل جانب االستفادة من التقنيات
احلديثة لعلوـ اإلعالـ واالتصاؿ ،وىذا ما أدى إىل تنبؤ الباحثني يف ىذا اجملاؿ باختفاء اجلرائد
13
بشكلها التقليدي.
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أما اإلذاعة فتعترب كوسيلة اتصاؿ تطورا للراديو "الالسلكي" والتليفوف وىى ليست اخًتاعا
جديدا يف حد ذاتو ،وقد استخدـ الراديػو يف رلاالت أخرى عديدة ،ومل يكػن لإلذاعة أسبقػية
يف استخػداـ ادلوجات الكهػرومغناطيسية فقد استخدمت السػفن والطائرات الالسلكي ،كما
استخػدمو رجاؿ األعماؿ يف عقد الصفقات التجارية ،وقد واجهت اإلذاعة مشكالت فنية
تتعػلػق باسػتػقػباؿ اإلشارات وأمكن التغلب على ىذه ادلشكالت ،وقد اكتشفت إمكانيات
البث اإلذاعي مصادفةً ،ففي أحد أياـ عاـ  1919كاف ادلهندسوف يف شركة تصنيع يف بيتسربغ
يف الواليات ادلتحدة األمريكية جيروف ذبارب على إرساؿ صويت ،وخطرت ذلم فكرة إرساؿ
ادلوسيقى الصادرة عن أسطوانات احلاكي على التناوب مع الكالـ ،ولدىشتهم تلقوا طلبات
دلزيد من اإلرساؿ ادلوسيقي من مستمعني ىواة غري متوقعني ،كانوا يستخدموف معدات استقباؿ
15
منزلية الصنع.
لقد كاف مطلع العشرينات من القرف العشرين بداية للبث اإلذاعي يف الكثري من البلداف،
ففي كندا انطلق أوؿ بث نظامي عاـ  ،1920ويف أسًتاليا افتتحت أوؿ زلطة يف ملبورف عاـ
 ،1921ويف بريطانيا أُحدثت شركة البث الربيطانية  BBCعاـ  ،1922ويف فرنسا بدأ
أوؿ بث منتظم وكاف من برج إيفل يف العاـ نفسو ،وتزامن ذلك أيضاً مع بداية البث يف االرباد
السوفيييت السابق ،ومع هناية عاـ  1923كانت قد أسست زلطات بث إذاعي يف كل من
بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا السابقة وأدلانيا وإسبانيا ،مث يف فنلندا وإيطاليا يف عاـ 1924
والنرويج وبولونيا وادلكسيك والياباف يف عاـ  1925واذلند يف عاـ  ،1927مث بقية الدوؿ
16
تباعاً.
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صورة 3

17

أما والدة السينما فبدأت عندما مت اخًتاع التصوير الفوتوغرايف عاـ 1839ـ ،وىو العاـ
الذي اخًتع فيو "لويس داگِر" الفرنسي عملية إلظهار صورة فوتوغرافية على لوح مغطى دبادة
كيميائية ،ومن مث ازبذت خطوة أخرى ضلو التصوير السينمائي عندما اخًتع "إتياف جيل
ماري" يف عاـ 1882ـ الدفع الفوتوغرايف لتصوير الطيور ،وقد صنع ماري مدفعو على أساس
نظرية السدس ،وبدال من وضع الرصاص وضع ألواحا فوتوغرافية وذلك لتسجيل الصور عندما
ينطلق الزناد ،وقد نسبو "لتوماس إديسوف" اخًتاع السينما ،ولكن األقرب إىل الدقة ىو أف
أديسوف قد قاـ بتنسيق أفكار غريه من ادلخًتعني ،فتوصل يف معملو إىل عملية تركيب كل من
18
آلة التصوير وآلة العرض السينمائي.
ويف عاـ  1891قاـ وليم كنيدي ديكسوف الذي كاف يعمل ربت اشراؼ توماس أديسوف
بتصميم أوؿ آلة ناجحة للصور ادلتحركة ،ولقد سجل اخًتاع الكامريا ادلطورة ادلسماة "الكينتو
غراؼ" ،حيث التقط سلسلة من الصور الفوتوغرافية الفورية على شريط كوداؾ القياسي
السليلوزي الشفاؼ قياس  35ملم ،وكانت نتيجة ىذا العمل أوؿ عرض للجمهور عاـ
14
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 ،1893استخدـ فيو آلة صممها ديكسوف أيضا أطلق عليها تسمية "كينتو سكوب"،
وتتكوف "الكينتو سكوب" من صندوؽ واسع وتسمح لشخص واحد رؤية الصور بواسطة
فتحة ،وذلك بعد تشغيل اجلهاز بوضع قطعة نقدية ،كاف "الكينتو سكوب" جهازا للفرد وليس
للجماعة ،وألف آلة "الكينتو سكوب" كانت جهاز عرض للفرد وليس للجماعة ،مل تكن
ناجحة ذباريا هبذا الشكل ،شلا أفسح الطريق أماـ األخوين الفرنسيني لويس وأغوست لومري
إدخاؿ تعديالت وربسينات على آلة العرض وعلى الكامريا ،ليقدما "السينما توغراؼ" أوؿ
أداة عرض مجاىريي ناجحة ،إىل جانب كوهنا تلتقط وتطبع الفيلم سلفا ،ىكذا قدما للجمهور
الباريسي أوؿ عرض للسينما توغراؼ يف  ،1895/12/28حيث ضم العرض عشرة أفالـ
كاف من بينها فيلم "ساعة الغداء يف مصنع ليمري" الذي صور العماؿ وىم يغادروف ادلصنع يف
مدينة ليوف ،وفيلم "وصوؿ قطار إىل احملطة" الذي صور قاطرة قادمة إىل احملطة ،يقاؿ أهنا
أفزعت ادلتفرجني ،وكاف سعر الدخوؿ فرنكا واحدا وإيراد يوـ االفتتاح  35فرنكا ،وقد بات يوـ
 28كانوف األوؿ  1895ىو التاريخ الرمسي الذي حينفي فيو دبيالد فن جديد ،وىو فن
19
السينما.
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صورة4
بالنسبة للتلفزيوف أسهم العديد من العلماء يف اخًتاع وتطوير التلفزيوف ،وال نستطيع ربديد
سلًتعا ذلذا اجلهاز ،فلقد أصبح وجود التلفزيوف شلكنًا يف القرف التاسع
شخص بعينو بوصفو ً
عشر ،حينما تعلّم الناس كيفية إرساؿ إشارات االتصاؿ خالؿ اذلواء بوساطة ادلوجات
21
الكهرومغناطيسية ،وىو ما عرؼ باالتصاؿ الالسلكي.
يعود تاريخ التلفزيوف إىل عاـ  1884عندما اخًتع األدلاين بوؿ نبكو paul

Nipkowقرصا ميكانيكيا دوارا بفتحات صغرية منظمة يف شكل حلزوين ،عندما يتم
تسليط الضوء عليها يتسرب الضوء من الفتحات ليعطي إحساسا سريعا حبركة الصور ادلسجلة
على ىذا القرص ،وقد فتح قرص نبكو اجملاؿ أماـ ادلخًتعني للتفكري يف إمكانية نقل الصور
بطريقة ميكانيكية عرب األسالؾ إىل مكاف آخر ،وأصبح ىذا القرص ىو األساس الذي قامت
على أساسو التجارب التالية لتطوير تكنولوجيا لنقل الصور ادلتحركة من مكاف إىل آخر ،سواء
عن طريق األسالؾ أو باستخداـ ادلوجات اذلوائية ،وتعترب حقبة اخلمسينات دبثابة العصر الذىيب
16
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للمرناة (التلفزيوف) ،وسط منافسة حامية ما بني شركات التلفزة األمريكية الثالث الكربى
 NBCو CBSو.ABC

22

كانت ىيئة اإلذاعة الربيطانية يف بريطانيا ،وشركتا سي يب إس واإلذاعة القومية بالواليات
ادلتحدة ىي الرائدة يف ذبارب البث التلفزيوين األوىل يف العامل ،وبدأت ىيئة اإلذاعة الربيطانية
BBCأوؿ بث تلفزيوين منتظم عاـ 1936ـ ،وذلك بالبث من قصر ألكسندرا يف لندف،
وتعترب أيضا أوىل مؤسسات التلفزيوف اليت تقدـ التصوير والبث احلي من خارج األستوديوىات
ادلغلقة ،ويف العاـ نفسو وضعت شركة السلكي أمريكا واليت سبتلك شركة اإلذاعة القومية إف يب
سي ،أجهزة استقباؿ يف  150منزال دبدينة نيويورؾ ،وبدأت زلطة نيويورؾ التابعة لشركة اإلذاعة
القومية أوؿ بث تلفزيوين ذبرييب ذلذه ادلنازؿ ،وكاف أوؿ برارلها برنارلا للرسوـ ادلتحركة ،ومع
23
حلوؿ عاـ 1939ـ بدأت الشركة أوؿ بث تلفزيوين منتظم يف الواليات ادلتحدة األمريكية.
ويف عاـ  1935عرؼ األدلاف للمرة األوىل خدمة اإلرساؿ التلفزيوين ،واستطاعت فرنسا أف
تدشن أوؿ إرساؿ تلفزيوين منتظم من برج ايفل عاـ  ،1939ومنحت حكومة فيشي التابعة
لألدلاف حق امتالؾ وتطوير وسائل اإلعالـ ادلرئي للقطاع الفرنسي اخلاص ،وىو ما أبطلتو الدولة
الفرنسية بعد انتهاء احلرب ،وانطلق البث التلفزيوين ادلنتظم للمرة األوىل يف موسكو يف عاـ
 ،1939حيث وظف السوفيات ريادهتم يف رلاؿ الفضاء يف اإلرساؿ عرب األقمار
االصطناعية ،لتصبح زلطة موسكو من بني أوائل احملطات التلفزيونية يف العامل اليت بثت برارلها
فضائيا إىل العامل ،ويف الياباف يعود تاريخ البث التلفزيوين التجرييب إىل العاـ  ،1939وحىت
بداية الستينات كاف مصدر اجلزء األعظم من ادلواد ادلعروضة على الشاشة الصغرية ىو الواليات
ادلتحدة ،لكن سرعاف ما بدأ اليابانيوف إنتاج برامج ومسلسالت زللية ،ليًتاجع نصيب الربامج
24
األمريكية إىل  5يف ادلئة من ادلعروض على الشاشة.
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صورة 5

25

 .4ظهور األنترنت والميديا الجديدة:
يعترب ظهور األقمار الصناعية بداية مرحلة جديدة يف تاريخ وتطور سلتلف وسائل اإلعالـ
واالتصاؿ ،فمن خالذلا ساعدت الكثري من الوسائل على الربوز مثل الكمبيوتر واألنًتنت
والتلفزيوف الفضائي والبث الرقمي...
فبالنسبة لألقمار الصناعية ،اعتمدت االتصاالت اإللكًتونية البعيدة ادلدى حىت الستينات
من القرف ادلاضي ،إما على الكابالت أو على انعكاسات اإلشارة الراديوية من على الغالؼ
اجلوي ،ومن ادلعروؼ أف ىذه الكابالت ربوي على عدد زلدود من األسالؾ ،أما اإلشارات
ادلنعكسة فكانت تتعامد بسرعة شلا جيعل االتصاؿ ذو نوعية سيئة ،ويف عاـ  1945اقًتح
العلماء فكرة استخداـ األقمار الصناعية اليت تطري فوؽ الكرة األرضية ،لزيادة فعالية االتصاالت
اإللكًتونية ،حيث ديكن رؤية القمر الصناعي من منطقة شاسعة من األرض ،ونظرا الرتفاعو

18
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العايل يستطيع أف حيقق االتصاؿ ما بني عدة زلطات بطرؽ متعددة ،خالفا للكابل الذي
26
يستطيع أف يصل بني زلطتني فقط.
فقدديا كانت تعد األقمار الصناعية والفكرة اخلاصة هبا أشبو باخلياؿ ،ويذكر أف إدوارد
ايفرت ىيل قد عمل خالؿ الزمن السابق ،بكتابة قصة قصرية متضمنو زبيال لو عن إطالؽ قمر
صناعي يف الفضاء اخلارجي ،وذلك خالؿ عاـ  ،1903وبعدىا توالت البحوث عن األقمار
الصناعية وكيفية الدفع هبا للفضاء اخلارجي ،للعمل على تطوير تلك الصناعة وذلك حىت عاـ
 ،1957العاـ الذي قد شهد إطالؽ أوؿ قمر صناعي للفضاء اخلارجي من قبل االرباد
27

السوفييت وقد أطلق عليو اسم سبوتنيك .1
وقد سبكن ىذا القمر الصناعي من إحداث ثورة كبرية يف علوـ الكوف حيث قد سبق هبا
االرباد السوفييت الواليات ادلتحدة األمريكية يف ىذا اجملاؿ ،وقد سبكن من ربديد الكثافة اخلاصة
بطبقات الغالؼ اجلوي اخلارجي ،وخالؿ شهر نوفمرب من العاـ ذاتو عمل االرباد السوفييت
ذاتو على إطالؽ القمر الصناعي الثاين سبوتنيك  ،2القمر الصناعي الذي قد محل أشهر كلبة
يف التاريخ وىي الكلبة اليكا يف رحلتو للفضاء اخلارجي ،وخالؿ عاـ  1958سبكنت الواليات
ادلتحدة األمريكية من الدخوؿ لذلك اجملاؿ ،من خالؿ القمر الصناعي األوؿ ادلستكشف 1
28
لتتواىل اإلصدارات حىت وصلت دلا ضلن عليو اليوـ.
ويرجع تاريخ استخداـ األقمار الصناعية ألغراض البث الفضائي التلفزيوين إىل  10يوليو
 ،1962ففي مساء ىذا اليوـ مت مشاىدة برنامج تلفزيوين يف كل من الواليات ادلتحدة
األمريكية وبريطانيا وفرنسا يف نفس الوقت ،وذلك بعد بث أوؿ قمر صناعي مستقر يف الفضاء
باسم تلستار  ،telestarواستمرت ىذه اخلدمة التلفزيونية ألقل من ساعة واحدة ،ليس
بسبب انتهاء الربنامج ،وإمنا بسبب ربرؾ القمر الصناعي بعيدا عن خط النظر الومهي الذي
ترسل لو اإلشارات من األرض ،ورغم ذلك فقد تسبب إطالؽ القمر الصناعي تلستار يف فتح
اجملاؿ أماـ انتشار التلفزيوف الدويل من خالؿ امتزاج تكنولوجيا األقمار الصناعية بتكنولوجيا
اإلذاعة ،ويف عاـ  19621وافق الكوصلرس األمريكي على إنشاء ىيئة شبو حكومية لالتصاؿ
19
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عرب األقمار الصناعية عرفت باسم ، COMSATكما سبت ادلوافقة على قانوف االتصاالت
الفضائية لعاـ  ،1962كذلك مت إنشاء ادلنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية
 ،INTELSATوىي عبارة عن جهود دولية مشًتكة للسيطرة على االتصاالت الفضائية
وتطوير االتصاالت الدولية ،وقد تأسست ىذه ادلنظمة بعد توقيع اتفاقيتني دوليتني من جانب
أربع عشرة دولة ،زادت بعد ذلك إىل  54دولة ،وأطلقت ىذه ادلنظمة القمر الصناعي

EARLY BIRDيف  6أفريل من عاـ  ، 1965كأوؿ قمر صناعي مداري تطلقو

منظمة انتلسات ،مث تبعو سلسلة من األقمار الصناعية اليت تدور حوؿ الكرة األرضية بشكل
متزامن ،وقد أتاحت سلسلة أقمار  INTELSATاتصاالت دولية واسعة النطاؽ ليس
يف رلاؿ التلفزيوف فقط ،و إمنا امتدت لتشمل نقل بيانات احلاسب االلكًتوين ،و االتصاالت
اذلاتفية ،و الراديو ذا االذباىني ومراقبة الطقس.

29

أما تاريخ اإلنًتنت فبدأ يف مخسينيات وستينيات القرف العشرين بتطوير احلاسوب ،مع أف
اعتماد اإلنًتنيت كأداة ذبارية ووسيلة اتصاالت على نطاؽ واسع مل يتم حىت بداية التسعينات،
إال أف بداياهتا كانت قبل ذلك بكثري ،إف نشأة اإلنًتنيت وتارخيها كأداة ذبارية مليء
باألحداث ،وخاصة أهنا استغرقت وقتا طويال كي تصبح جزءا ىاما من عامل التجارة،
بدأت اإلنًتنيت حياهتا يف هناية الستينات كشبكة للبحوث والدفاع يف الواليات ادلتحدة ربت
اسم  ،ARPANETوكانت آنذاؾ تربط خبدمات مراكز حساسة يف اجليش حبواسب
مراكز البحوث والعلماء ،وكانت ىذه الشبكة قد أسست بطريقة آمنة حىت ولو انقطعت بعض
خطوط االتصاالت عنها ،وقد مت ربقيق ذلك من خالؿ تقسيم ادلعلومات وادلذكرات ووضعها
30
داخل ظروؼ إرساؿ سلتلفة وإرساذلا عرب خطوط اتصاؿ متغرية.
كما قاـ راي توملينسوف ،صاحب فكرة الربيد اإللكًتوين ،بإرساؿ أوؿ رسالة إىل نفسو عاـ

 ،1971وقاؿ" :لقد أصبحت الرسالة الورقية منسية على األرجح" ،كما ظهر أوؿ "سباـ"
(إدييل غري مرغوب بو) على شبكة اإلنًتنت العادلية "أربانت" ،يف  3مايو/أيار عاـ ،1979
عندما أُرسل إىل  393مستخدـ ،وأٌطلق أوؿ ويب أو نظاـ يعمل على ترابط ادلستندات
20
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ببعضها البعض ،شبكة الويب العادلية ،يوـ  6أغسطس/آب عاـ  ،1991كما نشر تيم برينرز
يل ،سلًتع الشبكة العنكبوتية العادلية ،الصورة األوىل على اإلنًتنت ،وتظهر فيها الفرقة الكوميدية
الشهرية" ، "Les Horrible Cernettesكما نُشر أوؿ إعالف تروجيي على اإلنًتنت
يف أكتوبر/تشرين األوؿ  ،1994على موقع ، HotWired.comحيث ُرّوج لػ 7
متاحف فنية برعاية ، AT&Tونُطقت أوؿ مجلة على موقع سكايب ،يف إبريل/نيساف عاـ

 2003يف استونيا ،وذلك من قبل أحد أعضاء فريق التطوير ،وقاؿ" :مرحبا ىل تسمعين؟"
باللغة اإلصلليزية ،كما أٌنشأ أوؿ حساب شخصي على موقع فيسبوؾ من قبل مارؾ زوكربريغ،
وكاف آري ىاسيت أوؿ ادلنضمني إىل ادلوقع (من غري ادلؤسسني) ،ونُشر أوؿ فيديو على
يوتيوب من قبل ادلؤسس ادلشارؾ ،جاويد كرمي ،من حديقة احليواف يف ساف دييغو ،وكاف ذلك
يف  23أبريل/نيساف  ،2005حيث شوىد من قبل  10ماليني متابع تقريبا ،وكتب ادلؤسس
ادلشارؾ يف موقع تويًت ،جاؾ دورسي ،أوؿ تغريدة يف  21مارس/آذار عاـ .2006

31

.5خاتمة:

اثر التطور صارت البنية التحتية لإلنًتنت شبو ثابتة ،وأصبح التطور واضحا أكثر على
مستوى الربرليات واخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلنًتنت ،فتطورت صفحات اإلنًتنت الثابتة
إىل صفحات ديناميكية تعتمد على لغات الربرلة ادلختلفة ،اليت مهدت إىل ظهور جيل جديد
32
من خدمات اإلنًتنت ومواقع التواصل االجتماعي يف فيسبوؾ وتويًت وغوغل بلس.
 .6المصادر و المراجع:
 1حسين إبراىيم عبد العظيم ،التطور التارخيي لالتصاؿ اإلنساين ،على الرابط
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=283446&r=0
 2يسري شراب ،تطور االتصاؿ والبشرية ،صحيفة دنيا الوطن ،على الرابط
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/136123.html
 3زلرر تاريخ ،تاريخ وسائل االتصاؿ يف سطور ،صحيفة التمكني ،على الرابط
/https://www.altamkeen.net/marefahتاريخ/تاريخ-وسائل-االتصاؿ-يف-سطورhtml.
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عىوان املقال :وسائل اإلعالم واالتصال عرب التاريخ احلديث...كرووولوجيا التطور مه االتصال غري اللفظي إىل امليديا اجلديدة.

 4ادلرجع السابق.

 5يسري شراب ،مرجع سابق.

 6قصة الطباعة ونشر ادلعرفة ،رللة فكر الثقافية ،على الرابط
http://www.fikrmag.com/topic_details.php?topic_id=21

 7عن كتاب الطباعة ،على الرابط https://khutabaa.com/wp-

/content/uploads/2017/11كتاب-الطباعةpdf.
 8قصة الطباعة ونشر ادلعرفة ،مرجع سابق.

 9عن كتاب الطباعة ،مرجع سابق.
 10من صور زلرؾ البحث google
 11أمساء بوساؽ ،زلاضرات مؤسسات اإلعالـ ،قسم االعالـ الرياضي ،معهد العلوـ وتقنيات النشاطات

البدنية والرياضية ،جامعة ادلسيلة ،على الرابط http://virtuelcampus.univ-
msila.dz/moodle/login/index.php
 12فرحات مهدي ،دور الصحافة ادلكتوبة يف تكوين الرأي العاـ يف اجلزائر ،رسالة ماجستري ،ادلدرسة
الدكتورالية للعلوـ االجتماعية واإلنسانية ،جامعة وىراف ،2010/2009 ،ص.72
 13ادلرجع السابق ،ص.78
 14بوابة أخبار اليوـ ادلصرية ،على الرابط
/https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2706973/1صور-تعرؼ-على-
مراحل-تطور-وسائل-االتصاؿ

 15ادلدخل لإلذاعة والتلفزيوف ،اجلامعة اإلسالمية بغزة ،على الرابط
/site.iugaza.edu.ps/rmazeed1/files/2013/08ادلدخل-إىل-اإلذاعة-والتلفزيوفdoc.
 16ادلرجع السابق.
 17بوابة أخبار اليوـ ادلصرية ،مرجع سابق.
 18تاريخ السينما ،موسوعة ادلعرفة ،على الرابط /https://www.marefa.orgسينما

 19سعد سلماف عبد اهلل ،نشأة السينما يف العامل وتطورىا ،زلاضرات مادة تاريخ وسائل اإلعالـ للمرحلة
األوىل ،قسم اإلعالـ ،كلية اآلداب ،جامعة تكريت ،العراؽ ،على الرابط
/http://md.carts.tu.edu.iq/images/lecturesنشأة_السينما_يف_العامل_وتطورىاpdf.
22
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 20من صور زلرؾ البحث google

 21ادلدخل لإلذاعة والتلفزيوف ،مرجع سابق.
 22تاريخ التلفزيوف ،ادلوسوعة احلرة ويكيبيديا ،على الرابط
/https://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ_التلفزيوف

 23ادلدخل لإلذاعة والتلفزيوف ،مرجع سابق.
 24تاريخ التلفزيوف ،مرجع سابق.
 25من صور زلرؾ البحث google
 26تكنولوجيا األقمار الصناعية ،جامعة ادللك سعود السعودية ،على الرابط
fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/tknwlwjy_lqmr_lsny.docx

 27مريفت عبد ادلنعم ،تقرير عن تاريخ صناعة االقمار الصناعية يف العامل ،على الرابط
https://www.almrsal.com/post/574342

 28ادلرجع السابق.
 29تكنولوجيا األقمار الصناعية ،مرجع سابق.
 30تاريخ األنًتنت ،موسوعة ادلعرفة ،على الرابط /https://www.marefa.orgتاريخ_اإلنًتنت

 9 31زلتويات ظهرت يف تاريخ اإلنًتنت ،موقع قناة روسيا اليوـ ،على الرابط
-https://arabic.rt.com/it/867189تعرؼ-أوؿ-زلتويات-تاريخ-اإلنًتنت#/
 32زلمد مجعة جبايل ،اإلنًتنت ...تاريخ من التطور ادلذىل ،موقع قناة سكاي نيوز عربية ،على الرابط
ٕ -https://www.skynewsarabia.com/technology/584373االنًتنت-تاريخ-
التطور-ادلذىل
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