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       من  هائٍل مبا حتويه من كمكافةًجبوانبها إن االنفجار العلمي واملعريف وتطور العلوم 
فكان البد من وجود آلية لالطالع ،  مجيعهاصعب نشر وتلقي املعلومات من الجعل، املعلومات

أحدث قد و، تفتمخض عن تقنية جديدة هي اإلنترنعلى كل ما أنتجه العقل البشري من معارف 
حىت أصبح نقطة االنعطاف الكربى يف ، واالتصاالتورة يف استراتيجية نقل املعلومات اإلنترنت ث

ويعترب اإلنترنت شبكة ، متجاوزاً حدود الزمان واملكاناملتنوعة أشكاهلا بنشر وتلقي املعلومات 
بعضاً صلة ببعضها تتكون من جمموعات هائلة من شبكات احلواسيب املت، واسعة االنتشارنسيجية 

 املعلومات  من اإلنترنت نتمكن من املالحة يف حبٍر إىل شبكةلالدخوجرد واملنتشرة حول العامل ومب
ن متصفحو الشبكة من ونشر املواقع ذات الفعالية العالية ليتمكّ، باستعراض املواقع لالستفادة منها

  .التعرف على مضموا واإلفادة منها
 International Networkة انكليزية مشتقة من عبارة الشبكة العاملية  كلمinternetاإلنترنت 

 وقد تصدرت املركز ، وجتعل العامل موجوداً على شاشة حاسوبك،)ربط بني الشبكاتال(وتعين 
  . ويتم الوصول إىل أحد املواقع من خالل عنوانه،الرئيسي العاملي للمعلومات

وقبل ، الربيد اإللكتروينحيث انتشر ما يسمى ، رساهلاننا اإلنترنت من تلقي الرسائل وإميكّكما 
  .القدمي حىت اآلنمنذ عن تطور الربيد   سريعٍةمن حملٍة ال بد هذه التقنيةالبدء باحلديث عن 

نّأ واإلعالم مسة واضحة من مسات العصر الذي نعيش فيه إذ ،صالتار وسائل املويعترب تطو 
 أصبحت اآلن تصل إىل مجيع أحناء ،لتبليغهااً طويالً زمناألخبار واملعلومات اليت كانت تستغرق 

تطوراً " وال سيما الربيد" رت وسائل االتصال عرب العصوروقد تطو، وجيزةة زمني مدةخالل العامل 
  .هي عليه اآلن حىت وصلت إىل ما متسارعاًً
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وكان يف القدمي ، عد الربيد إىل جانب االتصاالت السمعية والبصرية من أقدم وسائل االتصالي
ألن هؤالء  ؛من ذوي اجلّلد والشجاعة واملعرفة السعاة والرسل وكان، خاصاً بامللوك واحلكام

ويتخريون جيادها وخيتارون لتوقفهم أماكن مأمونة تتوافر فيها ، يعتمدون يف تنقلهم على الدواب
 ومل يعد الربيد ،ةاخلاصة والعاموصارت مكاتب الربيد تؤدي خدماا ، ة والزادحمتطلبات الرا

  .* طرود الربيدية واملستندات وغريها وال الرسائل بل تعداها إىل نقل األمواليقتصر على نقل
  :ة لنقل الربيدريراحل التطووفيما يلي أهم امل

     للتعريف حبدث كوسيلنت إعالميتني النار والدخان  استخدم اإلنسان :مظاهر الطبيعة �
       كالضرب على ساق ، أخرىة تستخدم أساليببدائيناطق ال وهناك بعض امل،معني

 اآلخر بضرب ساق  الفريقويقوم، حبيث تنتقل االهتزازات من منطقٍة إىل منطقٍة أخرى ،الشجر
  .)اخلرب ( بوصول الرسالةشجر بالطريقِة ذاا لإلعالمال

حنو ( ةيومات بريدتعد مصر القدمية وبالد الرافدين أول املمالك الكبرية اليت كان لديها منظ �
 ). قبل امليالدةاأللف الثاني

أول من عرف نظام حمطات ) م. ق1122- 221 (Chou) تشو(تعد الصني يف عهد أسرة  �
 .وقد تطور هذا النظام حىت بلغ أوجه يف عصر األباطرة املغول، الربيد و تقسيمه إىل مراحل

اً لسعاة الربيد عرف باسم  خاصمن الساسانيني تنظيماً )م. ق486-521(أسس داريوس األول  �
)ريةأنغ (Angaria السخرة" مبعىن" 

 الذي وفر  Cursus pubicus" الطرق العامة"تبىن الرومان التنظيم الربيدي فوضعوا نظام  �
 على الطرق العامة حمطات للربيد على اوأقامو، أفضل نظام بريدي متطور يف العامل القدمي

 .يةمرباطورأحناء اإلمسافات مناسبة مشلت 

 :الربيد يف عصور اخلالفة العربية واإلسالمية �

 ونظام الطرق نظام السخرةعرفت البالد العربية يف اجلاهلية :  واإلسالميالعصر اجلاهلي �
وصارت دمشق املركز الرئيسي ، ومع قيام اخلالفة اإلسالمية صار للربيد شأن مهم، العامة

 .للربيد يف أول األمر مث بغداد فالقاهرة

 حني  رضي اهللا عنه يف اإلسالم معاوية بن أيب سفيانأول من وضع الربيد: مويالعصر األ �
فيها بغال وخيول خمصصة " السكة"استقرت له اخلالفة فأمر بإقامة حمطات عرفت باسم 

وربط بعضها بأمراء الواليات ، وقد ربطت بعض حمطات الربيد بدمشق مباشرة، هلذه الغاية
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) اثنا عشر ميالً( * فراسخ أربعةاألخرى  نعبعد الواحدة وباتت حمطات الربيد ت، املهمة
 للربيد شأن يف استقرار النظام وكان، على الطرق عند كل ميل) ماتعال(ووضعت 

 .اإلداري األموي ودعم سلطته حىت سقوط الدولة

 فأمر بتنظيمه على حنو ما، أمهل شأن الربيد وحني توىل الرشيد اخلالفة: العصر العباسي �
 . بين أمية وزاد خلفاؤه فيه حىت غدا أشبه بدائرة االستخبارات واخلدمات العاجلةكان أيام

 وكان السلطان ،يف نقل الربيد) محام الزاجل(  الطيور اهلواديت استخدم:العهد الزنكي �
امللك العادل نور الدين بن زنكي أول من استخدمه من ملوك اإلسالم يف نقل الرسائل 

ورتب له ، ئيسية للدولةم له مطاراٍت وأبراجاً يف املراكز الروأقا،  هـ565بانتظام سنة 
فزالت معامل ،  هـ804 دخل تيمورلنك دمشق وخرا سنة مل تزل كذلك حىتو، ديواناً

 .بالد الشام ومصرالربيد من 

 م الذي تبىن نظام 1839 قانون اإلصالح الربيدي العثماين عام رِدصأُ :العصر العثماين �
 .د الغريب مع بعض التعديلالربي

ت املدن وازدهرت يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر وصار للمدن اتسع: العامل الغريب �
     وكان لسعاة كل مدينة لباسهم ومظهرهم اخلاص وشارات مميزة ، خدمات بريدية

 عندما حددت  م1627 يف عام ة فيها إالّوخدمات الربيد العامةمل تأخذ مكانتها الغعلي، حيملوا
 .التعرفة املالية هلذه اخلدمات

على كان استخدام الطريان يف نقل الربيد من أهم التطورات اليت طرأت : الربيد اجلوي �
 م 1911وكانت جتارب مبدئية بني مدينيت هندون وندسور يف بريطانيا سنة ، عمليات الربيد

 .ن طريق التلكس التراسل عأصبحوأخرياً ، مبناسبة تتويج امللك جورج اخلامس

بعد جالء اجليوش احملتله عن أكثر البالد العربية أعيد النظر يف قوانني : احتاد الربيدي العريب �
واتفقت هذه األقطار على إقامة ،  اإلدارية واملالية يف كل قطر من األقطار العربيةالربيد ونظمه

 .االحتاد الربيدي العريب

د اخلدمات الربيدية السريعة واملضمونة من أح: Express  DHL , UPS -الربيد السريع �
املنزلزل إىل املن.  

                                         
  .ثالثة أميال= الفرسخ    *

  م ك 1.843=  م 1848= امليل     



 10  الربيد اإللكترويناإلنترنت و

كما أنه سريع جداً يف ، اإلنترنتمها من أشهر وأهم اخلدمات اليت يقد: الربيد اإللكتروين �
 إىل مناطق عدة بغض النظر عن بعِد املراسلة واستقبال الرسائل فضالً عن ذلك أنه يتيح ،إرسال
  .املسافة

ويعترب هذا الربيد  )E-mailاإلمييل (ويعرف اختصاراً بِـ Electronic mail ين الربيد اإللكترو
 أساليبدف التواصل العلمي من خالل التحاور ب" تنترناإل "من أهِم اخلدمات اليت يقدمها
نترنت تقدم إلا عدة مواقع على هناكو ،مة يف جمال التعليم والتعلّخمتلفة ضمن األسرة التعليمي

  .اإللكتروين ااين خدمة الربيد
   فلكل مشترك صندوق بريدي يف عامل ،يشبه نظام الربيد اإللكتروين الربيد التقليدي

م وكل خدهناك صناديق بريدية أيضاً متثلها جملدات أو وحدات ختزين على جهاز املو، اإلنترنت
عدادات ما حتتاجه للوصول إىل صندوقك الربيدي هو كلمة السر واسم املستخدم وبعض اإل

  .الضرورية على برنامج الربيد اإللكتروين اليت ستتعلمها بالتفصيل إن شاء اهللا
هذا  ريااختقد قمت ب و، Yahooاين يف موقع إنشاء بريد الكتروين جم كيفية ذا العمل هيتناول

 قوياًمما يشكل دافعاً ، مهمة وفضالً عن ذلك يتعامل باللغة اإلنكليزية ه تطبيقاٍتاملوقع لتضمن
  .للعمل يف هذا املوقع

يرى املتعلم أنّ من واجبه نشر العلم وبناَء جمتمٍع متعلّم ، وخييم اجلهل، حني يرخي الظالم أستاره
  .ويشجع أبناء قومه على مواكبة التطوير والتحديث

 مدرسني ( مستخدمي احلاسوب من جمموعة كبرية نزوالً عند رغبةقمت ذا العمل وقد 
    املتخصصة بعامل اتباع الدورات التدريبيةمن منهم كثريين دم متكن لعوذلك ، )وطالب
  :فصالً  عشرإحدىالعمل املعلومايت ن هذا ويتضم ،اإلنترنت

 املدخل إىل اإلنترنت. 1

 إعداد الربيد اإللكتروين. 2

 التعامل مع الرسائل. 3

 دفتر العناوين اإللكترونية. 4

 جملّد الرسائل اإللكترونية. 5

 العوامل اليت تعرف باملرسل .6

 )الدردشة (احملادثة عرب اإلنترنت. 7

   عرب اإلنترنتدى املناقشةتمن. 8
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 االستبيان. 9

 ةالربيدياموعة  .10

  هوإدارتتصميم موقع إنترنت . 11
املصطلحات باللغة و )برجمة الواب( وأجهزة اهلاتف النقالة  بعض التعاريفالحق وتتضمنامل

اللغةبما يقابلها ة واإلنكليزي ةالعربي. 

فاتصل مباشرة على الربيد اإللكتروين ، سريد يف الكتاب ن من تطبيق ماالقارئ العزيز إذا مل تتمكّ
 .اإللكتروين  عن طريق بريدك والشرح إىل عنوانك مباشرةً،ليصلك اإليضاح

ولكن الطرق ، يوٍم ماورمبا تتغري الصفحات يف ، قعوالصفحات احلالية للمو، قد مت توضيح األفكارل
ة يضتو صور حرصت على شرح اخلطوات عن طريق وقد، ة للطرق احلاليةستكون مشاحيث حي

ةعرضييوجد أيضاً اختالف يف األمساء املوجودة يف الصور قد و ، اجلزء الذي يفيد الناحية التعليمي
  .هم تتابع احلدثولكن امل، التوضيحية من صورة ألخرى

  .واردة يف الفصول اليت حتتاجهازري مدمج حيتوي كافة الربجميات المت إرفاق قرص لي
النور فلهم جزيل العرفاِن  إىل كل من ساهم يف إظهار هذا العمل إىل ود أن أتوجه بالشكِرأخرياً أ

  .وجزاهم اهللا عني كل خري
حمل  فهي اإللكتروين بريدنااملراسلة على ت يرجى عزيزي القارئ إلبداء املالحظات واملقترحا

  .واهللا ويل التوفيق، والسالم عليكم ورمحة اهللا، طبعات وإصدارات الحقة إن شاء اهللا اهتمامنا يف
  

  عبد العزيز الضاهر اخلطيب  

   محص-سوريا   
   م2010  

  00963988649973:  هاتف  
  azezkatib@yahoo.com: الربيد اإللكتروين  
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