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  اإلعالم الرقمي
  أدوات تواصل متنوعة ومخاطر أمنية متعددة

للبحث العام اإلطار: األول المبحث  

  مقدمة:
فحوى ما نتلقاه وما يتلقاه أفراد جمتمعاتنا، فقد تعددت الوسائل وحنن نعيش عصر املعرفة البد أن ندرك 

اإلعالمية وكثر معها أصحاب الرسائل وتعددت موادهم اإلعالمية، وتفاوتت قيمتها بني الغث والسمني، وبني 
يف سرب اء واهلّدام؛ ومن هنا كان لزامًا على الباحثني واملختصني أن يقوموا بدورهم اإلجياب والسلب، وبني البنّ 

ا، وحقيقة من يقف خلفها، وحتديد  أغوار تلك الوسائل ومعرفة فحوى املادة اليت تبثها، والتحقق من تأثريا
  األهداف اليت يريد الوصول إليها من خالل ما يبثه. 

والوسيلة اإلعالمية اليت كانت يف املاضي القريب حكرًا على الدولة توجهها مبا خيدم أهدافها، مل تعد كذلك 
ليوم، بل صارت كثٌري من الدول احللقة األضعف بني املرسلني، الذين يتفاوتون بني جهات تقف خلفها ا

حكومات تدعمها وترسم أهدافها، وبني أشخاص بسطاء ال ميلكون سوى املادة اليت يقوممون بنشرها عرب تلك 
البسطاء واحتادهم صار يهدد الدول  الوسائل اإلعالمية وخاصة اإلنرتنت بنوافذها املتعددة، إال أن تكاتف أولئك

واستقرارها بشكٍل أكرب من بقية أرباب الوسائل اإلعالمية اآلخرين، وهذا ما جيعل املهمة صعبة فمن كان يف 
السابق متلٍق ال حول له وال قوة صار اليوم مرسل يفرض رأيه بقوة دون تكلفة مالية وال حىت جهود بشرية 

  خارقة.
البحث الذي يسعى إىل بيان أمرين يرامها حمور اهتمامه: األول عرض موجز لبعض  ومن هنا تأيت قيمة هذا

الوسائل اإلعالمية احلديثة واليت يرى الباحث أن القنوات الفضائية ال ميكن سلخها عنه حبال، باإلضافة إىل 
ا املتنوعة. أما احملور الثاين: فيتمثل يف استعراٍض سريع ألبرز أشكال  املخاطر األمنية املتأتية من اإلنرتنت وادوا

تفشي تلك الوسائل اإلعالمية احلديث. كما مل يغفل الباحث استعراض أمهية اإلعالم كحقل صار هو احملرك 
األول للشعوب، ومن ميتلك أدواته وحيسن إدارته يستطيع الظفر مبكاسب عديدة ومتنوعة ال حصر هلا. ويف 

  يات الحتواء البث اإلعالمي اجلديد، واحلد من تأثرياته السلبية.ختام البحث وضع الباحث بعض احللول والتوص
  تعريف بالبحث

يسعى البحث إىل تسليط الضوء على اإلعالم اجلديد؛ بصفته الوسيلة األقدر وصوًال إىل كافة فئات اجملتمعات، 
ى قيادة اجملتمع وتوجيهه واألكثر فاعلية وتأثريًا على اجملتمع، ومن يتحكم به أو ميكنه توجيهه فسيكون قادرًا عل

بالطريقة اليت يريد، وهذا ينازع سلطة الدولة بشكل كبري ويتيح اجملال ألصحاب املطامع واملصاحل اخلاصة لتحقيق 
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م قد تشكل خطراً أمين على اجملتمع، وهذا ما يسعى البحث إىل تسليط الضوء عليه  مكاسب ومآرب خاصة 
  تلك الوسائل الرقمية املستخدمة. من جهة مع إعطاء حملات موجزة عن أبرز

  :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث يف ثالثة أبعاد رئيسية يأيت على رأسها عدم استشعار كثٍري من املعنيني بتسيري شؤون 
اجملتمعات العربية خبطورة اإلعالم الرقمي، حىت ترتب على ذلك سقوط وزعزعة أنظمة قائمة باستخدام تلك 

ا الوسائل. األمر  اآلخر أنه حىت بالنسبة ملن علم خطورة اإلعالم اجلديد ما يزال غري مدرك للكيفية اليت يدار 
وال آليات استخدام ذلك اإلعالم وال حقيقة تأثريه، بل إن بعض املعنيني لو مل يشاهد بعينه نتائج حقيقية لذلك 

حيرض الباحث على تقصي تأثريات اإلعالم  االستخدام الستمر يف انكاره. والنقطة الثالثة اليت تشكل بعداً آخر
اجلديد أن سلبياته متعددة وخماطره على األمن الشامل ال تتوقف على شكٍل واحد ميكن رصده بل هناك 

  أشكال متعدد للسلبيات املتأتية من هذا اإلعالم وقد سعى الباحث إىل تسليط الضوء على أربعة أشكال منها.
  :أهمية البحث

لكونه يسلط الضوء على وسيلة يف غاية األمهية، والبد للحكومات الفاعلة الصادقة من  تأيت أمهية البحث
ا، باإلضافة إىل تسخريها مبا خيدم الصاحل العام.   االلتفات إليها وتوجيهها مبا يكفل احلد قدر اإلمكان من سلبيا

  البحث:أهداف 
خاص مع إيراد بعض ما يؤيد ما  التأكيد على أمهية اإلعالم بشكٍل عام، واإلعالم الرقمي بشكلٍ  )1

 يسعى الباحث إليصاله.

لفت األنظار إىل املخاطر املتعددة الناجتة عن إساءة استخدام اإلعالم الرقمي اجلديد والسعي لبيان  )2
  بعض تلك األشكال وتوضيح شيٍء من خماطرها.

  البحث:تساؤالت 
ل تسخريها اإلعالم اجلديد ملا خيدم هل يتوقف اخلطر األمين على ما تقوم به الفئات الضالة من خال )1

عن عدم مراقبة هذا النوع من اإلعالم  ناجتةمصاحلها يف جتنيد اإلرهابيني؟ أما أن هناك خماطر أخرى 
 املتاح لكافة أفراد اجملتمع؟

هل يدار اإلعالم الرقمي بأيٍد حملية هلا أهدافها اخلاصة، أما أن هناك أطرافًا خارجية تقف خلف بعض  )2
 سعياً إلحداث البلبلة وزعزعة األمن يف بعض البلدان العربية؟ما يبث 

ديدًا لألمن اليت ميكن أن  )3 ما هي األنواع أو الوسائل اإلعالمية األكثر فاعلية، أو لنقل األكثر 
  تستخدم سواء بطرق مباشرة أو غري مباشرة لزعزعة األمن اجملتمعي؟

  البحث:منهج 
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من خالل قيامه مبتابعة ما ينشر على تلك الوسائل وحتليل ما يقوم برصده انتهج الباحث اإلسلوب االستقرائي 
وتصنيفه مبا ميكن أن يعطي صورة متكامل لواقع نعيشه تساعد على فهم ما جيري وتشخيصه ومن مث وضع 

وعسفه ليكون أداة نافعة من جهة ثانية، كما قام الباحث  ،احللول املساعدة على احلد من خطره من جهه
اء آراء بعض الفئات املعنية من خالل استطالع آرائهم وتوصل لبعض النتائج اليت عززت كثرياً مما توصل باستقص

  إليه نظرياً.
  :السابقةوالبحوث الدراسات 

هناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع اإلعالم وعالقته باألمن من جوانب متعددة، ولعل الباحث 
ذا الشأن.يكتفي بتسليط الضوء ـ بشكل مو    جز ـ على ثالث دراسات متخصصة 

اد بنت فاروق عباس.   أوًال: اإلعالم األمين واألمن الفكري يف اململكة العربية السعودية. د. 
حتدث البحث عن دور اإلعالم يف التوعية األمنية اليت تعمل على حتقيق البيئة الفكرية اآلمنة بشكل عام يف 

شكل شبكة منظمة من قبل السلطة تعمل على تغطية أكرب قدر ممكن من  اململكة العربية السعودية على
دف السلطة من هذا االستخدام لوسائل اإلعالم إىل حتقيق هدف أمين خيدم اجملتمع  جوانب حياة أفرادها . و

. فرد أو اجملتمع يف احمليط األمينوالفرد من خالل العمل على خلق رأي عام إزاء أي مشكلة قد تصادف ال
يسعى اإلعالم األمين إىل التفاعل مع أفراد الشعب وصوًال إىل حتقيق توعية أمنية عامة على أساس من الشرع و و 

األمن والوعي الثقايف لتتجلى صورة اإلعالم األمين يف االستقرار النفسي للفرد الذي يستدل على مدى اهتمام 
فعه إىل احلفاظ على أمنها والبعد عن طريق اجلرمية ملا الدولة به وبثقافته األمنية حىت ال يقع يف احملظور مما يد

يعلمه من آثار حلدوث أي خلل يف األمن فهو من قبيل وسائل التوجيه الفكري على مستوى الدولة. وخلصت 
الباحثة أمهية تفعيل ترابط العالقة بني األمن الداعم الرئيسي الستقرار اجملتمع وبني اإلعالم وما يطرحه من فكر 

ثل العنصر الثقايف يف اجملتمع. ومسؤولية دور اإلعالم يف تغذية اجملتمع بالتوعية الفكرية األمنية والعمل على مبا مي
نشر الثقافات السليمة بني الشعوب. وإبراز وسائل اإلعالم ملا يستحوذ على اهتمام اجلماهري من أخبار حول 

خاصة ملا متر به اململكة العربية السعودية من مرحلة  العامل عن أفكار جديرة بالعلم وربطه بسياسة الدولة بصفة
التطور القافز حنو ترسيخ دور اإلعالم األمين يف اململكة. كما خلصت إىل أنه ينبغي على وسائل اإلعالم العمل 
على مقاومة التيارات الفكرية املنحرفة سواء كان هدفها الدين أو السياسة اليت ال تنفصل عن الدين احلنيف 

 .اسة الصحيحة يف الدولة اإلسالميةيرسم أسلوب وطرق السي الذي

  ثانياً: التحدي اإلعالمي .. مفهومه وسبل مواجهته. د. ماجد بن حممد املاجد.
حتدث البحث عن التحدي اإلعالمي بوصفه أحد أهم الوسائل اليت تتهدد األمن يف بالدنا وبني مفهومه وأبعاده 

يثة املشهد اإلعالمي واالتصايل العاملي واتسع مدى تأثري وسائل اإلعالم بعد أن غريت ثورة االتصاالت احلد
وتعاظم بشكل الفت حىت غدا سلطة أوىل فاشتدت احلاجة إىل محاية أسس اهلوية الثقافية والوطنية األصلية يف 
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ألمن الفكري مواجهة هذه اآللة اإلعالمية اهلائلة وكيف أن هذه املهددات الفكرية واإلعالمية جتعل من قضية ا
سباب اإلعالمي ضرورة حتمية ملحة بعد أن اتضح للجميع أن االحنراف الفكري يعد من أهم الدوافع واأل

. وتطرق لوسائل التحدي اإلعالمي وتأثريها وتنبه تنظيمات الغلو إىل خطورة وأمهية للجنوح إىل العنف واإلرهاب
أت تركز على اإلعالم أكثر من أي شيء آخر يف ظل اإلعالم املعاصر يف عملية تشكيل الوعي أو تغييبه فبد

التطور السريع واملتنامي ألجهزة اإلعالم وتنوع حمتواها وتعدد مضمون رسالتها اإلعالمية مما جعلها أكثر قربًا إىل 
اإلنسان وأشد املصادر تأثريًا فوضح أن تقنية االتصال فرضت نفسها بقوة على العصر الذي نعيش فيه بصورة 

ومن تلك الوسائل (اإلذاعة ، الصحافة املهاجرة ، القنوات الفضائية ،  شبكة اإلنرتنت ، رسائل واضحة 
  اجلوال).

  ثالثاً: اإلعالم التقليدي واإللكرتوين يف مواجهة اإلرهاب. املقدم / حسني بن حممود العوضي.
اث اإلرهابية اليت وقعت يف تتحدث الدراسة عن جانيب اإلعالم التقليدي واإللكرتوين وكيف تعامال مع األحد

العامل إضافة إىل دورمها يف التصدي لإلرهاب من خالل تكثيف اجلهود يف نشر الرسائل األمنية والتوعوية املباشرة 
وغري املباشرة واليت تساهم يف التوعية أفراد اجملتمع خبطر االخرتاق اإلرهايب لعقوهلم عرب اإلنرتنت والفضائيات 

ا املفاهيم اإلعالمية الرخيصة أو اليت ميكن تسميتها بالفضائيات الصفراء على اهلابطة اليت تقدم ع لى شاشا
وتناولت  .أت تطل خبطرها عرب شبكة اإلنرتنتغرار الصحافة الصفراء واليت زاد عددها يف الوقت احلاضر وبد

دمية حول اإلعالم مفاهيم وتعريفات اإلرهاب واإلعالم و لغة اإلرهاب بأشكاله ودوافعه وبعض الصور الق
واإلرهاب بصفته املرآة الناطقة بينما اإلرهاب اإللكرتوين ميثل العنكبوت السام واملصباح السحري وبوابات 
الدخول للشبكة العنكبوتية. وخلص الباحث إىل أن التصدي لإلرهاب يتطلب من اجلميع وقفة جادة على كافة 

م العريب يف توجيه رسائل إرشادية حول خطر االحنراف حنو األصعدة وهنا يقع احلمل األكرب على عاتق اإلعال
اهلاوية عرب املواقع اإللكرتونية واملنتديات املشبوهة .ألن سالمة األوطان واجملتمعات اهلانئة هلا أعداء ال يرغبون يف 

القرصنة  االستقرار هلذه األوطان بقدر ما يهمهم نشر أفكارهم عرب اإلعالم وشبكات اإلنرتنت وتسخري شياطني
والتجسس خلدمتها ومع النقلة التكنولوجية احلديثة لعامل الشبكات يأيت دور احلماية جليل الشباب من هذه 
ضة األمم اليت جيب احلفاظ عليها قبل أن  اخلدمة النافعة الضارة يف آن واحد تلك الفئة اليت تقوم على أكتافها 

  .تقع فريسة لإلرهاب وجمرميه
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 مدخل إلى اإلعالم: الثانيالمبحث 

االهتمام األكرب يف الدراسة والتحليل، ونتيجة هلذا االهتمام بالوسائل بشكل عام لقى امليدان اإلعالمي 
ا القنوات األساسية النتقال األخبار واملعلومات واألفكار، فقد اكتسبت حبوثه املتعلقة  اإلعالمية على اعتبار أ

 Haroldيعرب عنه بالصياغة املشهورة اليت صاغها " هارولد الزويل" باالتصال اجلمعي بناء حمددا غالبا ما 

Dwight Lasswell  (من يقول ماذا ملن وبأي وسيلة وبأي تأثري؟) :ذا ندرك أمهية معرفة العناصر  1وتقول و
  الثالثة الرئيسية للبث اإلعالمي املتمثلة باملرسل، والرسالة، واملستقبل..

ا تتم عملية االتصال باجلماهري حبيث تتميز هذه ويعّرف خرباء اإلعالم  ا الوسائل اليت  العملية اإلعالمية بأ
الوسائل باملقدرة على توصيل الرسائل يف اللحظة نفسها وبسرعة إىل مجهور عريض متباين االجتاهات واملستويات 

ا على نقل األخبار واملعلومات والرتفيه واآلراء والقيم واملقدرة  على خلق رأي عام وتنمية اجتاهات ومع قدر
وأمناط من السلوك مل تكن موجودة لدى اجلمهور املستهدف ومن هذه الوسائل الصحافة واإلذاعة والتلفزيون 

  2.وغريها كثري والسينما والكتاب والتسجيالت املسموعة واملرئية واالنرتنت
بينما  3نقل املعىن أو املغزى بني األفراد. يتمثل يف اإلعالم بأن  Charles R.Wrightsتشارلز رايت بينما يرى 

أي شائع  Communisمشتقة من اللفظ الالتيين  Communication إن كلمة إعالميقول ولربم شرام: 
Common .4فنحن حينما نتصل حناول أن نشارك معلومات أو فكرة أو اجتاه مع شخص ما أو مع اآلخرين  

قدم البشرية نفسها ومنذ بدء اخلليقة ظهرت حاجة اإلنسان إىل االتصال وهناك من يرى بأن اإلعالم قدمي 
والتواصل باآلخرين وإخبارهم عن حاله ومعرفة أحواهلم ولكن االستخدام الفعلي لإلعالم مل يظهر إال يف القرن 

وتنربغ العاشر حني بدأ الرومان ينشرون الصحف احلائطية اليت أخذت بالتطور حىت اخرتاع الطباعة بواسطة ج
حيث كان اجملتمع يف تلك الفرتة مهيئًا ومستعدًا لتطوير ذلك األسلوب اجلديد يف الكتابة وتدوير األفكار وإن 
اضطرت تلك اجملتمعات لالنتظار حىت القرن السابع عشر امليالدي لتكون مستعدة متامًا لتقبل وسائل اإلعالم 

  . 5اجلماهريي

                                                            

 م.1996دكتور / حممود عودة، أساليب االتصال والتغري االجتماعي، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية،  1

 م 1999-دار الشروق بريوت - صاحل خليل ابو اصبع ،حتديات االعالم العريب 2

 م.1985نبيل عارف اجلردي : مقدمة يف علم االتصال ، العني : مكتبة اإلمارات ، الطبعة الثالثة،  3

ضة الشرق حممود عبد الرؤوف كامل ، جنيب احلصادي : مقدمة يف علم االتصال و االتصال بالناس ، القاهرة، مكتبة  4
 م.1995

 م.2001د. جبارة عطية جبارة، علم اجتماع اإلعالم، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  5
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قبل القرن العاشر امليالدي وإن كنت ال اتفق مع هذا القول؛ ففيه إجحاف حبق العرب الذين عرفوا اإلعالم 
وهو وكانت وسائلهم يف ذلك اخلطابة والشعر اللذان كانا ينتقالن مشافهة؛  6منذ عصور ما قبل اإلسالموحىت 

) حيث كانت عىن أو املغزى بني األفرادنقل امل يف اإلعالمما يتفق مع تعريف تشارلز رايت لإلعالم (يتمثل 
م ال حيسنون القراءة والكتابة، نيأميكانوا  هم ذلك الوقتمعظم العرب قادرة على فعل ذلك، مع أن  إال أ

يستخدمها اإلعالميون يف عصرنا احلديث كنقل األخبار،  ذا الفن واستخدموه ألغراض عده مازالأحسنوا يف ه
  .احلماسة، وغريهاواملدح، واهلجاء، والرثاء و 

إعالم ومثلما يعد اإلعالن التجاري جزءًا من اإلعالم احلديث، فقد كان كذلك يف اإلعالم القدمي حيث أجاد  
 ،لألشخاص من خالل الشعر خاصةأو لسلع لصناعة اإلعالن الرتوجيي سواء ـ خاصة لدى العرب ـ ذلك الزمان 

ومن ذلك ما حصل يف القرن األول للهجرة، حيث قدم أحد جتار العراق إىل املدينة حيمل ُمخُرًا (مايغطى به 
التخلص من  الوجه) فباع اجلميع اال اخلُمر السود، فشكى حاله إىل بعض التجار فقالو له: ما يعينك بعد اهللا يف

ني الدارمي، فصاغ الدرامي له ثالثة ابيات جاء ما بقي من بضاعتك سوى الشاعر ربيعة بن عامر  امللقب مبسك
  فيها:

 دـــد متعبــــــــار األسود ... ماذا فعلت بزاهــــة يف اخلمـــقل للمليح 

  دـــــىت خطرت له بباب املسجــــه ... حــــــر للصالة ثيابـــقد كان مش

  دـــــن حممـــه حبق ديـــه ... ال تقتليـــــه وصيامــــردي عليه صالت
 لتاجرا فباع اً اسود اً مخار  هلا اشرتت اال مليحة غري وال مليحة املدينة يف ىتبق مل األبيات، تلك خرب ذاع وحني
 كيف فانظر هـ89 سنة املنورة باملدينة متوىف عامر بن ربيعة األبيات تلك وقائل. سوداء مخر من لديه ما مجيع
  .يكرهون ما يف والتزهيد يرغبون ملا الرتويج يف الوقت ذلك إعالمهم أو الشعر العرب استغل
، مل تتزوج منهن واحدة فأتى األعشى يف سوق بنات مثان 7الكاليب للمحّلق كان أنه يروى ما أيضاً  ذلك ومن

   عكاظ وحنر ناقته له، فقال األعشى قصيدة ميدحه فيها ومنها قوله:
 اع ّحترقـــباليـفون كثرية ... إىل ضوء نـار ــــري لقد الحت عيـــلعم

ا ... وبـات على النـــرورين يصطليـــب ملقــــتش  قــار الندى واحمللّ ــا

 م داج عوض ال تتفرقـــــا ... بأسحـــــي لبان ثدي أم تقاســــرضيع

  قـدواين رونــــه ... كما زان منت اهلنــود جيري ظاهراً فوق وجهــــترى اجل

                                                            

األحاديث  القرن التاسع عشر امليالدي، بأن أقدم وسائل التأثري على الرأي العام تتمثل يف يذكر الناشر اإلجنليزي باجوت، يف 6
الشوارع، واألماكن العامة، واملنتديات، واملنازل. وال تزال هذه  ف يف عدة أماكن، مثلاليت يتبادهلا األصدقاء واملعار  العامة

 مؤثرًا يف تشكيل الرأي العام. الوسيلة تؤدي دورًا

 يقال بأن امسه عبد العزى بن حنتم بن شداد، مسي حملقاً ألن حصانه عضه يف وجنته. 7
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كل واحدة وقد قيل بأن  ، لق سنة حىت زّوج مجيع بناتهفما أتت على احمل وشاعت تلك القصيدة بني العرب،
  ة.، فأيسر وشرف وذاع صيته بسبب هذه القصيدمنهن زوجت على مائة ناقة

  القرآن الكرمي الوسيلة اإلعالمية املتجددة:
متثلت الطريقة الربانية يف بعث األنبياء واملرسلني بأن تكون مؤيدة باملعجزات؛ بقصد تأكيد أن ما جاءوا به من 
عند اهللا، وكانت تلك املعجزات قريبة من حياة اجملتمع وما ألفه الناس، ففي اململكة الفرعونية كان السحر شائعاً 

؛ وهلذا فقد بعث اهللا موسى عليه السالم، ومعه العصا جدًا وكان شكل من أشكال ثقافة املصريني ذلك احلني
ا على التأثري املادي وهذا مكمن اإلعجاز.   ا اجلان، وتتميز عما سواها بقدر اليت تتحول إىل حيه تتلوى كأ
كما كانت معجزة عيسى عليه السالم متمثلة يف الطب وهو أبرز أوجه الثقافة يف األمرباطورية الرومانية ذلك 

، إال أن اإلعجاز يف تلك املعجزة متثل يف قدرة صاحبها على إعادة احلياة ملن فقدها، ومنح احلياة احلني
رًا بِِإْذِين جلمادات خيلق عيسى عليه السالم بيده  {َوِإْذ َختُْلُق ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ بِِإْذِين فـََتنُفُخ ِفيَها فـََتُكوُن طَيـْ

َناِت فـََقاَل َواألَبـَْرَص بِِإْذِين َوِإْذ ُختْرُِج اْلَموَتى بِِإْذِين َوِإْذ َكَفْفُت َبِين ِإْسرَائِيَل َعنَك ِإْذ ِجْئتَـُهْم بِاْلبَـيـِّ َوتـُْربُِئ اَألْكَمَه 
ُهْم ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبنيٌ    8}الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمنـْ

ضوع حديثي يف هذه األسطر، حيث أن القرآن أتى وحني بعث حممد عليه السالم كانت معجزته القرآن وهو مو 
م عجزوا عن توصيفه فال هو بالنثر وال هو بالشعر، وتفوق على إعالمهم بقدرته على  شبيها بكالم العرب إال أ
سرد تفاصيل حدثت يف املاضي، وبث أخبار املستقبل، منها ما رأوه ومنها ما مل يروه حتدث القرآن الكرمي عن 

ق جدًا مل يتمكن الناس من فهم بعضه إال بعد النهضة العلمية اليت واكبت الثورة الصناعية، أمور بشكل دقي
واألمجل أن هناك أسرار كثرية ما زالت مل تكتشف حىت اآلن، كما متيز القرآن عن غريه بالصدقية القاطعة فكل 

هلذا مل يكن لدى املتمسكون ما جاء يف طياته حقائق ال تقبل اجلدل تنقض ما خيتلف معها وتؤيد ما اتفق، و 
بتعاليمه أي شك يف كذب الدراسات والنظريات املخالفة، كنظرية داروين، أو النظريات املتعلقة بانقراض اجلنس 

  البشري، وما سوامها من النظريات والدراسات.
  أمهية الوسيلة اإلعالمية:

، اليت رمبا ختتلف تطورةجملتمعات احلديثة املااجملتمعات القدمية كما هو موجوٌد يف عالم موجود يف كما قلت فاإل
حول دراسة منها دراسات لليونسكو،  تشري جمموعةحسب درجة تقدم اجملتمع، و طريقة تأثرها باإلعالم 

على برامج الراديو يف قرية   -Paul Neurathأجرها "بول نيورات" التلفاز ومشاهدة  املذياعاالستماع إىل 
املستمعون أشخاصا يف وضع عادي مل متارس هذه الربامج أي تأثري, ولكن حينما كان حني  هندية، ووجد أنه 

أثريا كبريا، نظمت مجاعات االستماع وأديرت مناقشات حول الربامج بعد إذاعتها مباشرة أحدثت هذه الربامج ت

                                                            

 ) سورة املائدة.110من اآلية ( 8
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 بلدانا ويف . وهذا ما توصلت إليه أحباث أخرى أجريت يف فرنسواتبع أغلب املستمعون االقرتاحات اليت قدمت
  أخرى. 

كما أن أمهية اإلعالم يف اجملتمعات احلديثة ال تقف عند تأثريه املباشر بل تتعداه إىل التأثري الالحق بفضل قوة 
م وهو ما يسميه دانييل كاتز   Towذو اخلطوتني  االتصال  Daniel Katzتأثري املتلقني على اجلماعة احمليطة 

–steps Flow of Communication  هو ما يعين وجود تأثري من قبل وسائل اإلعالم تأيت إىل قادة الرأي و
Opinion Leaders م. وقد حاولت إحدى دور  -بدورهم -الذين ميررون م أو طبقا هذه اآلثار إىل مجاعا

الصحف أن تتعرف على قرائها فوجدت معظمهم ممن حيتلون وظائف هامة كأصحاب البنوك، واحملامني ورجال 
م املثل أو إعطاء النصح، أو األعمال  والصناعة، وقد كان هؤالء ميارسون تأثريا على قرارات اآلخرين سواء بضر

إسداء املشورة، وانتهت هذه الدار من ذلك إىل أن إرساهلا ال يتوقف عند قرائها فقط وإمنا هؤالء القراء ما هم 
حني أحتدث عن أمهية يف هذا املبحث أصل إليه هلذه الرسائل، وهذا ما أريد أن  وإعادة توجيهإال حمطة جتديد 
للفئات املنتفعة واملوجهة له سواء كانت جهات خارجية، أو أعضاء يف تنظيمات إرهابية، أو اإلعالم بالنسبة 

أنه ليس بالضرورة أن يستمع  كل طرٍف مما سلف ذكرهم  ويقني حىت مالك لوسائل إعالمية هلم أهدافهم اخلاصة
لتصل إىل  املستطاعولكنهم يسعون إىل تنويع الوسيلة اإلعالمية قدر  ياف اجملتمع رسائلهمأن يقرأ كافة أط أو

ا ماديًا ومعنويًا باإلضافة إىل نشرها املراد متريرها خمتلفة تعتنق الفكرة  فئات مث تقوم بدعمها من خالل مؤازر
  لكسب أعضاء جدد.
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 الحديثة والفضائية التقنية المستجدات: الثالث المبحث

 يف حتمل رسائل ببث وتقوم مكان، كل يف متوفرة املعلومة إيصال يف املستخدمة التقنية الوسيلة أصبحت
 األسر أو األفراد لبعض ذلك تسىن وإن حىت السيطرة، السهولة من ليس سلبية وأخرى إجيابية رسائل مضامينها

 حمل العوامل نفس تؤثر أن وميكن جداً  عالية درجة على تبقى استغالهلا إساءة من اخلطورة ان إال املنع خالل من
 أو املؤثرة الوسائل أهم عن أحتدث ولعلي والسلب اإلجياب حيث من الوسائل هذه استخدام كيفية يف البحث
 بالقنوات تتمثلت واليت خاص بشكلٍ  العربية واجملتمعات عام بشكل اجملتمعات لدى الفكري للفراغ املسببة لنقل

 الصوتية التخزين وسائل اإلنرتنت، اجلوال، اهلاتف( األخرى اإلعالمية التقنية الوسائل إىل باإلضافة الفضائية
 فيما خاصة مفصل بشكل منها كلٍ  عن للحديث اجملال يسع ال واليت) اإللكرتونية األلعاب املختلفة، واملرئية
 واإلنرتنت الفضائيات تلعبه الذي الدور على فسأركز املبحث هذا يف أما ،باألمن اإلخالل يف بدورها يتعلق
 أن املعلوم ومن له، واالنقياد يبث ما الستقبال اجملتمعات يئة يف يتسبب مما الشباب، عقول تسطيح يف
م الشباب الحنراف الرئيسية األسباب أحد هو ضارة إعالمية مواد من يبث ما  األمنية احملاذير وارتكا

 يف فهي الفضائية القنوات إىل نشري أن فيجب اجلديد اإلعالم وحىت اإلعالم عن نتحدث وحني املختلفة،
  . عنه ينفك ال اجلديد اإلعالم من جزء نظري

  :الفضائية القنوات
 تاحملطا آالف تستقبل أن ميكن املنازل أسطح على املثبتة الفضائية األطباق أن بالشيء العلم باب من

 يعد الرقم هذا أن من الرغم وعلى عربية قناة سبعمائة من أكثر منها الدنيا، أقطار مجيع من الفضائية
 العريب املشاهد أن إال القنوات، مجيع متابعة عن املشاهد معها يعجز لدرجة املنطق بلغة ضخماً 

 الرياضية، القنوات الشباب من% 26 يتابع حيث القنوات، تلك ملعظم يلتفت ال غالباً  حتديد والسعودي
 دعمتها مسحية دراسة أظهرته ملا استناداً  الغنائية للقنوات% 17و األفالم، قنوات يتابعون% 25 مقابل
 واليت سنة 25و 15 بني أعمارهم ترتاوح شاباً  1235 مشلت 9والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك مدينة
 واالجتماعية الدينية القيم منظومة على الفضائي البث لتأثري الذاتية التصورات قياس إىل دف كانت

 األحداث، احنراف على الفضائي البث لتأثري الذاتية التصورات قياس إىل هدفت كما الوطين، واالنتماء

                                                            
 النشء على وأثرها الفضائيات( بعنوان وكانت عبدالعزيز امللك جامعة من الثمايل معيوف بن سعد الدكتور الدراسة أجرى 9

 عبد امللك مدينة موقع على متوفر الدراسة موجز) للمضمون النشء تصور على التحكم مركزية لتأثري مسحية دراسة واجملتمع
 : التايل الرابط على والتقنية للعلوم العزيز

http://www.kacst.edu.sa/Ar/aboutkacst/media/Lists/Press%20Releases/DispForm.aspx?ID=47 
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 دعم يف األسرة دور وإثبات واالجتماعية، والدينية التعليمية املؤسسات لدور النشء تصورات وقياس
  .سلبياته وحتييد الفضائي البث إجيابيات

 حيتاجه ما تقدم ال اليت القنوات يتابعون ممن الشباب جمموع أن لوجدنا الدراسة تلك يف النظر أمعنا ولو
 من ةالنسب هذه أن على يدل خطري مؤشر وهذا% 68 يتجاوز لديهم املعريف اجلانب إلشباع الشباب
 أن إال اهلابطة، الغنائية والقنوات األفالم قنوات يف هابطة مواد من يقدم امّ ع بأنفسهم نأوا وإن الشباب
 ال القنوات تلك أن إىل عائدٌ  وذلك جداً  ضحلة ستبقى% 26 وهم الرياضية القنوات يتابع من ثقافة
 كانوا الدراسة مشلتهم من بعض وأن خاصة 10،العمر هذا يف الشاب حيتاجها اليت اإلثرائية املعلومة تقدم

  .أخرى برامج مشاهدة على شاهدوها أن سبق قدمية مباريات هدةمشا يفضلون
 من تقدمه ما خالل من واإلطالع القراءة عن العريب الشاب صرفت قد القنوات تلك بأن ننسى ال أن بنا وجيدر
 استقطاب بغرض واللهو والرتويح التسلية إىل دف فهي وبالطبع معظمهما يف ومتنوعة وجذابة مسلية برامج
 معظم يف املستوردة الرتفيهة الربامج نسبة أن إىل تشري الدراسات إحدى إن بل اجلماهري، من ممكنة شرحية أكرب

 يتضح وهنا. 11الثقافية الربامج من% 12 سوى القنوات تلك تستورد ال بينما% 88 إىل تصل العربية القنوات
 لدى الفكر ضحالة يف وتسبب العرب، املتلقني معظم لدى والسطحية التسلية ثقافة جّذر الذي املشرتك الدور
  -:وضوحاً  أكثر الفكرة جعل بغرض نقطتني يف أقول ما أوجز ولعلي منهم كثريٍ 

 بقصد اهلشة املادة بث سياسة استمرأوا قد العربية التلفزيونية والقنوات الفضائيات على القائمني أن  ) أ
م يفرتض أنه مع ،العامة املصلحة إىل االلتفات أو النظر دون املشاهدين استقطاب  الوعي من درجة على أ
 مبستقبل النهوض مقومات من الديه وليس جداً  سطحية ثقافة لديها أجياالً  خترج سوف املواد تلك نبأ واإلدراك
 أنه نالحظ حيث الذروة أوقات خاصة بثها يتم اليت املواد طبيعة من ذلك على أدل وال اليسري، النزر وال األمة
 إىل تشري كما املسائية الفرتة العربية الدول يف وهي املشاهدين أعداد زيادة بسبب البث ساعة أمهية زادت كلما
 أن مجيعاً  نتذكر ولعلنا احملتوى وضعيفة هشة املادة كانت كلما الثمايل، الدكتور الدراسة ومنها الدراسات ذلك
 لتقدمي ختصص كانت الرئيسية املساء أخبار نشرة بعد تكون ما عادة واليت السعودي التلفزيون يف الذروة ساعة

ا نظري وجهة من أرى اليت املسلسالت  ما دخيلة ثقافات رسخت بل اجملتمع ومشاكل مهوم تعاجل وال هابطة أ
 والغرام احلب وقصص الزوجات، تعدد جتاه ا املبالغ النساء حساسيات رأسها وعلى منها تعاين جمتمعاتنا كانت

                                                            
 ميضي أن املقبول من فليس املوازنة مع ولكين الرياضة، متابعة أو مشاهدة ضد أين يعين ال الرياضية القنوات حول ذكرته ما 10

 قدراته من وتعزز تثريه أن ميكن كان أخرى مناهل حساب على حقيقية فائدة بذات ليست أمور متابعة يف وقته جل الشاب
 .واملعرفية الذهنية

 األوىل الطبعة الشيخ، كفر والتوزيع، للنشر واإلميان العلم الرتبوية، وآثاره الفضائي اإلعالم أمحد، جاد حممد. الدكتور 11
 .م2008
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 والرشوة، املخدرات، جرائم مرتكيب تقدمي إىل باإلضافة الدراسية، االمتحانات من والرهبة واخلوف املفتعلة،
 ساعدت تكون وقد الواقع أرض على اجلرائم تلك ملرتكيب بعضنا تقبل يف أسهمت رمبا حمسنة بطرق واالختالس

 تؤكده ما وهذا الواقع أرض على وتطبيقها املسلسالت تلك يف اجملرمني بعض أدوار تقمصب القيام على أخرين
 قاما للذانا Larry Gross غروس والري George Gerbner غريبنر جلورج cultivation theory الغرس نظرية
 العنف مظاهر تفشي إىل يعود الدراسة بتلك القيام وسبب املتلقني، على اإلعالم وسائل تأثري مدى بدراسة
 الباحثان توصل وقد املنصرم، امليالد القرن من والسبعينات الستينات يف األمريكي اجملتمع يف واالغتياالت واجلرمية

ن مداومة التعرض للتلفزيون وملدة طويلة ومنتظمة تنمي لدى املشاهد اعتقادا بأن العامل الذي يراه على أ إىل
برباجمه يصدق هذا  شاشة التلفزيون إن هو إال صورة من العامل الواقعي الذي حيياه، وأن املشاهد حبكم التصاقه

  الواقع ويتعامل معه باعتباره حقيقة.
على توصيل رسائل هامشية وتافهة ذات مضمون يكرس رؤى عملت من تلك الفضائيات  اً كثري  أن  ) ب

التغريب واالزدراء بالقيم والعادات  العديد من اجملاالت االجتماعية والدينية احليوية ومنها:الوافد األجنيب يف 
ات اتصالية وإعالمية بعيدة  والتقاليد، وحماوالت تسطيح الوعي عند الشباب وشغله بأمور ثانوية، وخلق حاجي

كل البعد عن االحتياجات واالنشغاالت اإلنسانية لديه من قبيل الفن اهلابط، واحلب احملرم، واالستهالك 
  .12االالحمدود والالمشروط، واالهتمام بتوافه األشياء وعوارضه

  اإلنترنت:
كان يكتب يف الصحف بصفة مستمرة يعد األمريكي جون بريي بارلو من أوائل من استخد اإلنرتنت يف العامل و 

مرغبًا القراء بتجربة هذا العامل الفضائي الشاسع الذي ال حدود له ومن ضمن ما كتبه يف بداية التسعينات 
مما جاء فيها قوله: "ختيل اكتشاف قارة شاسعة لدرجة أن أبعادها رمبا  Wiredامليالدية مقالة يف جملة وايرد 

اية. ختيل عاملًا جديدًا لديه من املوارد أكثر مما ميكننا استهالكه، وفرص أكثر مما ميكننا استغالهلا،  تكون بال 
آثارًا للمعتدين؛ مكاناً ونوعية فريدة من العقارات اليت تتسع وتزيد كلما متلكناها، وختيل مكانًا ال توجد فيه 

ائية مع بقائها يف حوزة مالكها األصلي، ختيل مكانًا توجد فيه أعماًال مل تسمع  تسرق فيه البضائع مرات ال 
م، مكانًا ترتبط فيه الفيزياء بالفكر أكثر من ارتباطها  م يف بيو عنها أبداً، مكانًا يشعر فيه األطفال بأ

  .13باألشياء"

                                                            
 مؤمتر أمنوذجا، اجلزائري الشباب للشباب االجتماعية القيم على الفضائيات تأثري بعنوان حبث عيساين، الطيب رحيمة. د 12

 .هـ1430 أول ربيع شهر يف عقد سعود امللك جامعة االجتماعي والتغري االتصال تقنيات
 والثقافة، للرتاث ظيب أبو هيئة غنيم، فاطمة ترمجة. حدود، بال أوهام اإلنرتنت؟ حيكم من وو، وتيم مسيث غولد جاك 13

 .)م2009( هـ1430
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م اإلنرتنت تزايد استخدام اإلنرتنت بشكٍل   ومع تلك الدعوات املباشرة وغري املباشرة من ماليني الناس ممن سحر
كبري وتضاعف أعداد املشرتكني يف هذه اخلدمة سنويًا لدرجة تفوق الوصف حيث تشري إحدى اإلحصائيات 

اية يما يبلغ عدد . ف14مستخدم  ملياريقد جتاوز  )م2010( هـ1431 إىل أن مستخدمي اإلنرتنت حىت 
اية عام  مليون مستخدم وهو ما ميثل  11.2م) 2010هـ (1431مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة حىت 

   15% من عدد السكان.41
  عدد المستخدمين  السنة

  هيئات طبية وتعليمية  م)1994هـ(1414
  ) مستخدم45000بداية االستخدام التجاري (  م)1999هـ(1419
  200,000  م)2000هـ(1420
  2,540,000  م)2005هـ(1425
  مخسة ماليني  م)2008هـ(1428
اية العام) مليون 11,2 م) 2010هـ(1431 )  

واحلقيقة أن ال شيء على اإلطالق من وسائل نشر الثقافة ميكنه أن جياري اإلنرتنت؛ فهذه الوسيلة منذ عرفها 
ا يزداد يومًا بعد آخر. فمن خالل  )م1999(هـ 1419اجملتمع السعودي عام  وإقباله عليها وتعلقه 

ا إىل اجملتمع وبدأت وجهة النظر  اإلنرتنت ظهرت أصوات كانت موجودة وسامهت هذه الوسيلة يف إيصال صو
ا، رغم أن  الواحدة تتالشى بعد أن كانت مسيطرة لعقود طويلة استنكرها الناس يف البداية مث بدأوا يتقبلو

ف مل يكن جديدًا على اجملتمع فقد حتدثت عن ذلك كثريًا ولكن اإلنرتنت رفعت قيود النشر وسامهت االختال
يف وصول كل خرب صغري أو كبري إىل اجملتمع وصار بإمكان كل فرد أن يكون صحفياً ناشراً مثلما هو متلقياً، بل 

ا ساعد يف عملية اشرتاك اجملتمع يف إن بعض األخبار واملواضيع صارت تنشر ويعاد نشرها يف مئات املواقع مم
املعلومة وتداوهلا حبسب أمهيتها، فالتغري اإلجيايب هنا أن اجملتمع صار بإمكان كل فرٍد منه أن يصري رئيس حترير 
ورقيب يف نفس الوقت ينشر ما يشاء وميتنع عن نشر ما يشاء ويف نفس الوقت له احلق الكامل أن ميتنع عن 

ما يشاء وليس كما كان يف السابق حني مل يكن أممك غري قناة مث صارت قناتني إن قراءة ومساع ومشاهدة 
أعجبك ما يعرض يف إحديهما وإال أعتزل عن مشاهدة التلفاز ونفس احلال بالنسبة للصحف وبقية وسائل 

  اإلعالم األخرى اليت جاءت اإلنرتنت فشملتها مجيعاً كسابقة مل حتدث يف أي وسيلة أخرى.

                                                            

 : التايل الرابط عرب إليها الوصول وميكن للتسويق واتز ميين جمموعة ا قامت اإلحصائيات هذه 14
www.internetworldstats.com  

 ).م2010ديسمرب( هـ1432 حمرم شهر يف صدرت السعودية املعلومات وتقنية االتصاالت هيئة عن صادرة إلكرتونية نشرة 15
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أجراها مركز أسبار للدراسات والبحوث حول استخدامات السعوديني لإلنرتنت ذهبت الدراسة إىل  ويف دراسة
ا بغرض اإلطالع على األخبار.68أن  وهذا  16% من مستخدمي اإلنرتنت ممن مشلهم البحث يستخدمو

دليل على أن اإلنرتنت غريت نظرة اجملتمع إىل الوسيلة اإلعالمية فبعد أن كان يستمع إىل اإلذاعة لتأتيه باخلرب مث 
التلفزيون ليأته باخلرب صوتًا وصورة، أما مع اإلنرتنت فتالشت ساعات وحىت دقائق اإلنتظار فما عليك سوى 

   بة ما تريد لتحصل على ما تريد وبالطريقة اليت تريد.وكتا (google)الدخول على ما يسمى بالشيخ غوغل 
   اإلنترنت مستخدمي من 1884 شملت) م2011( هـ1432 عام  المؤلف أجراها استبانة

 

 بآرائهم اإلدالء عن المستجوبين من 27 امتنع فيما 1857 إلجابات استناداً  النتائج هذه

 تظهر االستبانة وهذه األخبار متابعة بغرض اإلنترنت يستخدمون بأنهم القول إلى السعوديين معظم يذهب
 على الناس تلهف يؤكد وهذا أسبار، مركز أجراها التي الدراسة تظهر منها قريبة وبنسبة% 64.7 أن

 قد فالشخص لإلنترنت؛ الشخص استخدامات تعدد مع يتعارض ال ما وهو يستجد، وما يجري ما متابعة
  .األهم ويراه منها واحدٍ  إلى يميل ولكنه البياني، الرسم في إليها أشرت التي المجاالت كل يستخدم

وجيب أن نتوقف هنا فاألمر حيتاج إىل تعليق فحني يكون هناك مصدر واحد للتسلية والرتفية وإيصال املعلومة 
ة، مع انتفاء البديل، فهذا يضمن يف الغالب أن يسري اجملتمع خبط واحد و  فق توجه واحد وحمركات ودوافع متشا

م، أما مع تعدد الوسائل اإلعالمية ووجود وسيلة  ميشهم وإسكات أصوا وإن شذ قلة من اجملتمع، فيمكن 
سحرية كاإلنرتنت توصل صوتك إىل أي مكان بسرعة وبسهولة وفوق ذلك دون تكلفة مالية، فهذا جيعل التغري 

س شذوذاً ويبدأ معه اجملتمع بأسره تلقي رسائل ومعلومات ينكرها يف البداية مث يألفها والتباين بني أفراد اجملتمع لي
ويبدأ يتفاعل معها ويكتشف بعد ذلك أنه كان مغيبًا حني كان يستمع جلهة ومصدر واحٍد يبث إليه نفس 

عون غري صوتاً اخلطاب النمطي القدمي، وهذا ما حدث باختصار مع اجملتمع السعودي الذي مل يكن أفراده يسم
واحداً فقط وبعد اإلنرتنت تعددت األصوات وصار لكٍل احلق يف اختيار ما يريد، لدرجة أن بعض الساخطني مل 
ا تعيدهم إىل عهد ما قبل  يعودوا يقرأون وال يسمعون وال يشاهدون ما يبث عرب الوسائل القدمية؛ حيث يرون أ

                                                            
 وأنواعه ودوافعه االستخدام..السعودي اجملتمع يف اإلنرتنت استخدامات: دراسة واإلعالم، والبحوث للدراسات أسبار مركز 16

 ).م2004( هـ1425 الرياض، احملتملة، وتأثرياته
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ءًا لتقرأ وتسمع وتشاهد غصبًا عنك أو تبقى أسري اجلهل اإلنرتنت والفضائيات حني كان كل شيء ميأل إمال
  والتغييب وتتلقف ما يروج من إشاعات يف اجملالس اخلاصة. 

  كيف غيرت اإلنترنت المجتمع السعودي؟
  قبل أن أدلف إىل املوضوع أرى أن من األمهية مبكان  اإلشارة إىل نقطتني: 

النقطة األوىل: إن احلديث عن اإلنرتنت متشعب جداً وال ميكن حصره بأي حاٍل من األحوال، وحىت لو رغبت 
يف ذكر خمتصرات فقط حول ما يتعلق باإلنرتنت يف اململكة فقط، ما استطعت؛ بسبب الوقت من جهة حيث 

ري من املستجدات اليت برزت حيتاج من يسعى لفعل ذلك إىل أشهر من البحث، مث ما أن ينتهي حىت جيد الكث
وحتتاج إىل التطرق إليها؛ فعامل اإلنرتنت متسارع جداً، كما أن من يرغب يف الكتابة عن اإلنرتنت بشكٍل مشويل 
سيحتاج إىل مئات اآلالف من الكلمات اليت تستلزم عدة جملدات لتحتويها؛ وهلذا فأنا أعتذر سلفًا عن عدم 

لذي هو ركن صغري ضمن فصٍل يف باب مع غريه من األبواب يف حبٍث التطرق لكل شيء يف هذا املبحث ا
  (كتاب) حرصت أن ال تزيد صفحاته عن حٍد ال ينفر قارءه منه بسبب تشعبه وكرب حجمه ورمبا غالء سعره. 

 النقطة الثانية: أن ليس هناك تقنية وال وسيلة أثرت يف اجملتمع السعودي وحىت يف معظم اجملتمعات البشرية أكثر
من اإلنرتنت اليت كان هلا أثٌر عظيم يف تغري اجملتمع السعودي وكشف كل جزئياته ملن يريد دون احلاجة لتكبد  
كثري مشقة فما على الباحث أو املتابع أيًا كان سوى دخول اإلنرتنت ليجد أطيافًا متنوعة من اجملتمع السعودي  

أما من جيد احلرج فبإمكانه التخفي وقول ما يشاء كٌل يتحدث مبا يتوافق مع رغباته وأهواءه دون أي حترج، 
فاجملال متاح للجميع، ولكي ال أجتنب التشتت سوف أقوم بعرض أبرز أدوات اإلنرتنت اليت كان هلا دوٌر فاعل 
يف تغيري مالمح وجه اجملتمع السعودي وهي: املنتديات احلوارية، والشبكات االجتماعية اليت رغم حداثتها إال 

ا استقط   بت أعداداً هائلة من مستخدمي اإلنرتنت مبختلف أحناء العامل.أ
واحلقيقة أن اإلنرتنت ليس تلك الشبكات االجتماعية واملنتديات احلوارية، فحسب بل هنا الربيد الرقمي، 

  واملواقع املتنوعة واملتخصصة، وغرف احملادثة "الدردشة"، وغريها كثري واملستخدمة يف اململكة.

 

% 39.8كانت أعمارهم 
)، مقابل 45-36بين (
% لمن أعمارهم 32

) 35-26تراوحت بين (
) 55-46% بين (17و
عام  56% أكثر من 4و
% لمن هم دون 0.4و
  عام.   15الـ
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) مستخدماً، نسبة السعوديني منهم 1884م) مشلت (2011هـ (1432حبسب استبانة أجريتها عام 
% منهم اإلنرتنت بشكٍل يومي ال تقل عدد الساعات اليت ميضيها 93.9يتصفح % 3% واملقيمني 95.9
% منهم عن 64.7%.  يبحث 44.2% منهم عن ساعتني  وقد متتد إىل أربع ساعات فأكثر لدى 92.9

  % عالقات وصداقة.2.4% للبحث والدراسة، و15.6% للرتفيه والتسلية، و17.3األخبار مقابل 
طرح عرب اإلنرتنت ال يعكس رأي اجملتمع السعودي، وإن حدث فلن ميثل سوى % منهم بأن ما ي42يعتقد 
% حيث يرون أن ما يطرح على مواقع اإلنرتنت املختلفة يعكس الرأي 21.2% أو أقل بينما خيالفهم 10

% فيقفون يف املنتصف بني الفريقني حيث يرون أن ما 36.8% أما 80العام للمجتمع بنسبة ال تقل عن 
  % من الرأي العام للمجتمع السعودي.50صفحات اإلنرتنت ميثل حوايل يطرح عرب 

  منتديات اإلنترنت الحوارية:
ا هنا أن مشكلة اإلنرتنت وعواملها االفرتاضية تصور لك بعض األمور والقضايا واحلوادث  احلقيقة اليت جيب بيا

الغة اليت ال تكتشفها إال حني خترج إىل واملستجدات االجتماعية والسياسية بطريقة معينة فيها الكثري من املب
الشارع وتتحدث مع آخرين يف اجملالس اخلاصة والعامة خاصة يف املناسبات لتكتشف ضآلة القضية اليت جيري 

  تداوهلا عرب صفحات اإلنرتنت؛ وهذا أظنه يعود يف املقام األول إىل أمرين: 
ا بعض مستخدمي اإلنرتنت فيضخمون حادثة بغرض التأثري  األمر األول: التكالت احلزبية والشللية اليت يقوم 

على الرأي العام؛ ظنًا منهم أن ذلك سوف يصل إىل صّناع القرار؛ فيبنون عليه ما سعوا إىل تروجيه وتضخيمه 
وبيان أمهيته أو ضرره حبسب املوضوع، وهذا ال أذكر بأنه حدث؛ خاصة وأن بعض اجلهات الرمسية تتابع 

االستئناس مبا يطرح ومعرفة توجه أطراف معينة جتاه موضوع بعينه، ولكن وحسب علمي فهم اإلنرتنت من باب 
م على ما يصوره مستخدموا اإلنرتنت وعلى األخص يف املنتديات اليت حظيت يف العقد املاضي  ال يبنون قرارا

شرائح م) بإقبال جمتمعي رهيب وكان املشاركني ميثلون كافة 2009-م2000هـ ) (1430هـ 1421(
اجملتمع وكان كثٌري مما يعد جديدًا من أخباٍر ومعلومات وحوادث تسبق به املنتديات بقية الوسائل اإلعالمية 
األخرى، وإن كان أحيانًا طبيعة ما يطرح ال ميكن أرباب تلك الوسائل من طرحه، فيلجأ بعضهم إىل طرحه من 

  خالل تلك املنتديات وغريها.
جود تكتالت وحتزبات إلبراز قضية بعينها، وهذا وإن كان فيه من السلبية واخلداع األمر الثاين: إضافة إىل و 

الشيء الكثري، إال أنه يهون إذا ما قورن بقيام بعض املشاركني يف تلك املنتديات باستخدام عدة معرفات (أمساء) 
ا فينخدع كثريون مبا يطرح ويظنون أن هنا ك توجه جمتمعي وميل حنو وطرح مواضيعه والتعليق عليها واإلشادة 

  هذا املوضوع.
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   اإلنترنت مستخدمي من 1884 شملت) م2011( هـ1432 عام  المؤلف أجراها استبانة

  السعودي؟ المجتمع في العام الرأي يمثل وتعليقات مشاركات من اإلنترنت ومنتديات مواقع في يطرح ما هل
  

 

 

برأيهم اإلدالء عن المستجوبين من 33 امتنع فيما 1851 إلجابات استناداً  النتائج هذه  
 القضايا بعض في السعودي المجتمع في العام الرأي تعكس أن يمكن اإلنترنت على النشر مسألة بأن المؤلف يعتقد
 يطرح بما يعتد أن يمكن ال القضايا بعض في ولكن اآلراء، تلك تناسب إجراءات أو خطوات اتخاذ من تمكنك بنسبة
 معرفته ومدى األفعال ردود يرصد من وخبرة القضايا بعض طبيعة إلى يعود وهذا فقط، اإلنترنت ومنتديات مواقع عبر

  .بها المشاركين الكتاب ونوعية المنتديات تلك بحقيقة
أبناء هذا اجملتمع وما تشكله تلك املنتديات من أمهية يف العقد املاضي كان كبريًا وال ميكن جتاهله خاصة من 

لدرجة أن أحد املنتديات املنتمية إلحدى دول جملس التعاون اخلليجي كان معظم املشاركني فيه من هذه البالد 
وكان ينشر من خالله أخبارًا متنوعة وجديده، لدرجة أن كثريين حني كانوا يبحثون عن خرب أو معلومة أو 

يدلفون مباشرة لذلك املوقع، حىت صار املوقع احلواري األول  يريدون التحقق من إشاعة تفشت يف مناسبة كانوا
  ) موقع زيارة وتصفح.300عربياً واحتل مرتبة متقدمة بني مواقع اإلنرتنت عاملياً فصار ضمن أفضل (

إال أن متادي مشريف املوقع بعلم صاحبه يف نشر بعض ما يسيء هلذه البالد ووالة أمرها وما يطرح من مواد 
خبار وإشاعات حترض على الفنت وتنال من هذه البالد كل ذلك اضطر مدينة امللك عبد العزيز ومشاركات وأ

للعلوم والتقنية لتقوم حبجب ذلك املوقع وهذا القرار قوبل يف البداية بنوٍع من االستهجان من قبل ارباب ذلك 
ا لن تعيق متصفحي ا ملوقع من إجياد عشرات الوسائل املنتدى حبجة أن آلية احلجب غري جمدية ولن تفيد كما أ

م خابت وجلبت عليهم خسائر كبري تسببت بتقهر  لتخطي احلجب والدخول للمنتدى، إال أن مل توقعا
ألف) بعد أن كان ضمن 22املنتدى وتراجعه وخسارته ملعظم زواره لدرجه أن ترتيبه عامليًا تراجع إىل فوق (

  ) مواقع تقهقر ملا بعد األلف.   5ضمن أفضل ( ) موقع أما يف اململكة فبعد أن كان300أفضل (
م يعد حالة تذهلك حني  واحلقيقة أن املنتديات كأماكن لتجمع مستخدمي اإلنرتنت مبختلف أطيافهم ومشار
تتأملها ولك أن تتخيل طرحك ملوضوع يقرأه عشرون أو ثالثون ألف يف دقائق كلهم جمتمعون يف نفس املنتدى 

  شاور ومطالعة ما يطرح من مستجدات والتعليق عليها. بغرض تبادل الرأي والت
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ا   وتتنوع تلك املنتديات ما بني منتديات اجتماعية وسياسية وتعليمية ورياضية وتقنية وغريها الكثري، كما أ
كانت من أهم أساليب التواصل ونشر املعلومات اليت استخدمتها الفئات الضالة ألغراض نشر فكرهم، فكان 

كبرية من املنتديات املوجهة إىل اجملتمعات العربية وعلى األخص اجملتمع السعودي، إال أن تظافر هلم أعداد  
اجلهود وتوعية اجملتمع حّدا كثريًا من تأثري تلك املنتديات اليت ما زال القائمون عليها إىل يومنا هذا كلما مت 

ا إغالق موقٍع أو منتدى هلم استحدثوا آخر، ولكن من الواضح أن عمل يات الرقابة اجلادة اليت قامت 
ا إىل  السلطات السعودية أمثرت بشكٍل كبري وحدت من أعداد تلك املنتديات لدرجة أضطر معها معظم أصحا
إغالقها ومنع الدخول إليها إال باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل عضو، وهذا وإن كان ظاهره سليب، إال 

 من شرورهم وموادهم التحريضية املنشورة يف تلك املنتديات اليت ال تقف أنه يف حقيقته كفى اجملتمع من كثريٍ 
عند حٍد معني بدءاً بالدعوى إىل االنضمام إليهم، مروراً بفتاوى التكفري املتنوعة الصادرة عن منظريهم، إىل نشر 

  دروس يف كيفية عمل القنابل واألحزمة الناسفة ملن أراد إهالك من خيتلف معه.
  الجتماعية: الشبكات ا

م  ا إنشاء صفحات خاصة  الشبكات االجتماعية عبارة عن مواقع رقمية على اإلنرتنت تتيح للمشرتكني 
  يشرتكون من خالهلا مع آخرين مبواد متنوعة نصية، ومسعية، ومرئية، وأشياء خمتلفة.

مث  Classmates.comم) حيث ظهر موقع 1995هـ (1415كان أول ظهور للمواقع اإلجتماعية عام 
اعتمدت هذه املواقع على فتح صفحات شخصية للمستخدمني وعلى إرسال  SixDegrees.comتاله موقع 

ا مل تأيت بأرباح ملالكيها.    رسائل جملموعة من األصدقاء، ولكن مت إغالقها؛ أل
اليني من بعد عدة سنوات مت إنشاء العديد من املواقع اليت انتشرت انتشارا واسعا يف العامل ومجعت امل

املستخدمني وكان من الواضح أن تلك الشبكات االجتماعية قد أحدثت تغّيريًا كبريًا يف كيفية االتصال و 
  . 17املشاركة بني األشخاص و اجملتمعات و تبادل املعلومات

املواقع كأبرز تلك   (twitter)والتويرت  (facebook)واملواقع االجتماعية كثرية جداً ولكن يأيت موقعي الفيس بوك 
على مستوى العامل وقد زاد اإلقبال عليهما بشكل كبري خالل السنوات األخرية رغم حداثة تأسيسهما، حيث 

م) وقد أثري الكثري من اجلدل حول املوقع على مدار األعوام القليلة 2003هـ (1424تأسس األول عام 
ران وكما حدث يف تونس وباكستان. وقد املاضية لدرجة أن بعض البلدان قامت حبجبه عن مواطنيها كسوريا وإي

تزايدت شعبية املوقع ليحتل املركز الثاين على مستوى العامل بعد غوغل كما حيتل املرتبة الثالثة يف اململكة ويضم 
أكثر من نصف مليار مستخدم، ثالثة ماليني منهم من املواطنني واملقيمني يف هذه البالد النسبة العظمى منهم 

  من الشباب.

                                                            
 ).م2009( ،1429 الرياض، السعودي، اجملتمع على وتأثريها اإلجتماعية املواقع: حبث البشر ومشاعل الدخيل، بنان 17
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لنسبة ملوقع التويرت فهو موقع بدأ يلفت األنظار إليه بشكٍل أكرب يف اآلونة األخرية وصعدت نسب اإلقبال وبا
عليه بشكٍل كبري حيث حيتل املرتبة التاسعة عاملياً، إال أن شعبيته يف اململكة ليست كشعبية سابقه حيث حيتل 

) مليون مستخدم يف أحناء 170مستخدميه يزيد على (والعشرين ورغم أن املوقع يشري إىل أن عدد  الثالثةاملرتبة 
العامل إال أنه يرفض اإلفصاح عن أعداد مستخدميه يف اململكة، لكنه  يشري إىل أن نسبة منو أعضاءه هناك 

% ويعتقد بأن هذه النسبة قد زادت خاصة بعد األحداث 240ارتفعت بشكٍل كبري خالل األشهر املاضية 
  ات العربية.األخرية املتعلقة بالثور 
 يشكل اإلنترنت مستخدمي من 1884 شملت) م2011( هـ1432 عام  المؤلف أجراها استبانة

  .ذلك غير% 1.1 و المملكة في المقيمين من% 3و% 95.9 منهم السعوديون
  بوك؟ الفيس موقع في حساب لديك هل

  المئوية النسبة  اإلجابات مجموع    اإلجابة
  %61.2  1131      نعم
  %39.1  722      ال

  برأيهم اإلدالء عن المستجوبين من 37 امتنع فيما 1847 إلجابات استناداً  النتائج هذه
  التويتر؟ موقع في حساب لديك هل

  %16.3  299      نعم
  %83.7  1537    ال

  برأيهم اإلدالء عن المستجوبين من 48 امتنع فيما 1836 إلجابات استناداً  النتائج هذه
  االجتماعية (الفيس بوك، والتويرت، واليوتيوب)مواقع الشبكات 

حتظى هذه املواقع بأمهية خاصة يف اجملتمعات العربية وهلا حظوة وتأثريات واسعة جداً، لدرجة صارت املواقع 
ا حتتل املراكز  األوىل تقريبًا بال منازع يف معظم البلدان العربية وقد قمت بإحصائية حول ذلك حيث اتضح أ

  عظم البلدان واجلدول التايل يوضح ترتيب تلك املواقع من حيث كثرة الزيارات عليه يف العامل العريباألوىل يف م
م 2011هـ يونيو 1432هذه إحصائية قام بها الباحث في شهر رجب 

  تظهر أهمية الشبكات االجتماعية لدى الشعوب العربية.
  تويتر  يوتيوب  فيس بوك  البلد

  23  2  3  السعودية
  23  3  1  مصر
  13  4  1  تونس
  19  3  2  اليمن
  19  4  2  سوريا
  14  5  1  لبنان

  10  3  2  البحرين
  20  5  1  العراق
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  17  3  1  األردن
  29  3  2  عمان
  11  3  2  قطر

ومن هذا اجلدول تتضح أمهية تلك املواقع ودورها يف التأثري على اجملتمعات العربية خاصة الفيس بوك واليوتيوب؛ 
) 24األوىل والثانية يف معظم البلدان العربية، ويتجاوز مستخدمي األول يف البلدان العربية (فهما حيتالن املرتبتني 

مليون مستخدم، وهلذا فأجد نفسي مضطراً أللقي الضوء على الفيس بوك وتأثرياته السلبية املتعددة، خاصة وأن 
يف قضايا سياسية وجمتمعية  هناك شكوك تطرح تشري إىل تدخل جهات خارجية يف تسيريه وتوجيه آراء الشباب

  حمددة لتجاري وختدم أهداف تلك اجلهات الدخيلة املتغلغلة.
  استخدامات الفيس بوك والتويتر في المملكة:

تتنوع استخدمات الفيس بوك والتويرت يف اململكة وإن كان معظمهم يستخدمه بغرض تبادل املعلومات مع 
الشرائح اليت تستخدمه فهناك صفحات لوزراء كوزيري اإلعالم والعدل، األصدقاء وأغراض ترفيهية أخرى، وتتنوع 

ومشائخ كالعودة والقرين، وإعالميني كرتكي الدخيل ومعارضني كالفقيه، وغريهم كثر مجيعهم يستخدم تلك 
الوسيلة بغرض الوصول إىل أكرب شرحية من الناس ليسمعوهم رسائلهم وما يودون قوله، أو مشاركتهم بعض 

  مات والصور والصوتيات وغريها مما أعجبهم أو تلك اليت هالتهم حبسب طبيعة كل شخص.املعلو 
وتبث يف تلك الشبكات االجتماعية قضايا منوعة سواء منها ما خيص املرأة ومهومها كما نشاهد عند التصفح 

ا تش عر باألمل وما تذكره كثٌري من النسوة ومنهن فاطمة صاحبة إحد صفحات الفيس بوك اليت تقول: بأ
ا  واإلحباط خارج حدود هذه الشبكة، وهذا ما جعلها ترى أن املكان املناسب لبث مهومها املعاشة داخل أسر
هو هذه الصفحات، التابعة ملوقٍع حتول لدى كثري من السعوديات ملكان تدون فيه املشاعر املكبوتة اليت ال 

يتعلق بالرتويج عن السلع كما تفعل من تعرف بأم أو ما  18يستطعن أن يعربن عنها أمام الرجال يف أسرهن.
غالب، وهي سعودية يف عقدها الرابع، تستخدم الفيس بوك، والتويرت، للرتويج عن منتج ال يصنعه غريها. حيث 
ا ومنذ أكثر من أسبوعني، مل تذق  طعم الراحة، قبل انطالق مهرجان سنوي يف منطقتها اجلوف،  تذكر بأ

بون بات ذا شهرة يف منطقتها واملناطق القريبة، بروائح خاصة وتركيبات ال متلكها إال استغلته للتسويق لصا
  . 19هي

وباملناسبة فرغم أن أشياء كثرية تغريت يف هذه البالد إال أن تبين تلك املنتجات اليدوية اليت تنتجها سواعد أبناء 
تكر أو املنتج الوطين بقي على حاله بعيداً جداً وبنات هذه البالد ما يزال على حاله مل تطله يد التغيري؛ فدعم امل

                                                            
 اجلزيرة صحيفة ونشرته احلريب، فوزية الكاتبة أعدته) اململكة يف بوك الفيس مستخدمي ثلث تكتسح حواء: (بعنوان حتقيق 18
 .م30/4/2010 املوافق هـ16/5/1431 بتاريخ 13728 رقم عددها يف
ا لرتويج وتويرت بوك فيس إىل تلجأ سعودية: (بعنوان خرب 19  11768 رقم عددها يف األوسط الشرق صحيفة نشرته) منتجا

 .م16/2/2011 املوافق هـ13/3/1432 بتاريخ
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ا العالية وصار هلا  عن مهوم معظم التجار السعوديني على الرغم من أن كثريًا من تلك املنتجات أثبتت جود
زبائن يبحثون عنها رغم ضعف الوسيلة الرتوجيية هلا، وأم غالب اليت استطاعت أن توصل نفسها ملا خلف أسوار 

الفيس بوك ميكن أن يصل منتجها إىل ما وراء البحار لو وجدت من يتبىن أفكارها ومنتجها  اجلوف بواسطة
  الذي أجرب من اقتناه على التزود منه والرتويج له بني معارفه واصحابه. 

أما بالنسبة الستخدام تلك الشبكات بغرض الدعوة فحدث وال حرج حيث زرت مواقع كثري من الدعاة 
لدعوية واجلمعيات اخلريية وكل ما له عالقة بنشر اإلسالم والدعوة إىل اهللا ولن أمسي هنا واملشائخ واملكاتب ا

أو التويرت  www.facebook.comولكن إن أردت فما عليك سوى الدخول إىل موقع الفيس بوك 
www.twitter.com  ًذا اجملال وستجد أن ملعظمهم موقعا وكتابة اسم من ترغب من األشخاص املشتغلني 

خاصاً به إما أنشأه بنفسه ويتابعه ويشرف عليه بشكٍل مباشر، أو أن هناك من أسس الصفحة من طالبه ويقوم 
  الشيخ أو الداعية. بنشر كل ما يتعلق به يف تلك الصفحات بالتزامن أحياناً مع ما ينشر يف املوقع اخلاص ب

  واحلقيقة أن ما مييز الشبكات االجتماعية عن غريها ثالثة أمور لعلي أوجزها هنا:
ا متكن الشخص من الوصول إىل متصفحي ومرتادي اإلنرتنت يف كل مكان يف هذه املعمورة بسرعة  أوهلا: أ

  وسهولة. 
ا ال تكلف الشخص أي مبالغ مالية إلنشاء صفحة خاصة   به. ثانيها: أ

ا ال حتتاج ألي خربة فنية عند التاسيس أو احلماية اليومية والتحصني اليت  ثالثها: وهو األهم من ذلك كله أ
  حيتاجها املوقع اخلاص. 

ا  وبالطبع فلكل وسيلة تقنية مزايا قد تصل لدرجة العجز عن حصرها كما هو احلال مع اإلنرتنت وشبكا
يات جيب احلذر منها خاصة بالنسبة جملتمٍع حمافظ كمجتمعنا الذي يتجاوز االجتماعية، ولكن باملقابل هلا سلب

عدد مستخدمات الشبكات االجتماعية فيه املليون من إمجايل ثالثة ماليني على األقل يستخدمون تلك 
ن يستخدمن الشبكات 86الشبكات، ـ فعلى سبيل املثال فإن  % من طالبات جامعة األمري سلطان أفدن بأ

ـ وتكمن املشكلة حتديداً يف أمور ميكن إجيازها بنقاط لعلي أكتفي منها باثنتني أبدأ باجلانب األهم  20عيةاالجتما
  بالنسبة لكثريين وهو املتعلق باألسرة واملرأة:

فحني تضيف صديقك ال يكتفي املوقع بإضافته فقط، بل يعرض له قائمة بأصدقائك لينتقي منهم من يريد 
د بعض اإلعدادات اليت تساعد يف احملافظة على شيء من اخلصوصية إال أن أعداداً  للتواصل معه، ورغم وجو 

كبرية من املستخدمني خاصة حديثي العهد بالفيس بوك ال تعلم عنها شيئاً، وهلذا فهم عرضة للمتطفلني 
من  لالطالع على كل ما يدور بني بعض املشرتكني خاصة يف اجملالس النسوية اليت انتفت أو تالشت كثريٌ 

خصوصيتها بسبب العوامل االفرتاضية، فلم تعد هناك تلك التحصينات، بل إين ال أبالغ أن كثريًا من العادات 
                                                            

 ).سابق مرجع) (السعودي اجملتمع على وتأثريها اإلجتماعية املواقع: (بعنوان حبث 20
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السيئة اليت كنا نعاين منها يف األسواق مما يسمى باملعاكسات تناقصت بشكٍل كبري؛ بسبب متكن الشباب من 
الرقيب األسري على األغلب، ويؤكد ذلك التواصل بالفتيات عرب تلك الشبكات االجتماعية يف ضل غفلة 

م ال يعلمون 62م) أشار من خالهلا 2008هـ (1429أجريتها عام  21دراسة % من اآلباء واألمهات أ
 . 22أي شيء عن املواقع اليت يزورها أبنائهم

السن، واإلشكال أن كثريًا من أصحاب النوايا والغايات السيئة ممن يتصيدون النساء واألحداث من صغار 
هـ 13/9/1428يشرتكون يف تلك املواقع بغرض اإليقاع بضحايهم، وقد وجه املدعي العام يف نيويورك بتاريخ 

م مذكرة استدعاء ملسؤولني يف "فيس بوك"، وقال يف خطاب للشبكة ان فحصا اوليا 24/9/2007املوافق 
ا مستخدمو الشبكة، خا صة صغار السن. وقد قام احد اوضح وجود اوجه قصور يف احلماية اليت يتمتع 

احملققني بالتظاهر بانه شاب صغري السن ودخل على موقع للشبكة فتعرض ملالحقة جنسية من قبل بعض 
املستخدمني. كما قال املدعي العام لوالية كونيتيكت ريتشارد بلومينثال لوكالة رويرتز لالنباء ان مكتبه وجد ثالثة 

مستخدمي فيس بوك، وإنه يتوجب على الشبكة القيام بالكثري من  من املدانني جبرائم جنسية ضمن شبكة
  . 23اخلطوات قبل ان يشعر بالرضى الكامل جتاهها على حد وصفه

ولكن على اجلانب اآلخر فهذه املواقع رمبا تكون سلبية على بعض العابثني؛ حيث أن هناك بعض الشركات 
بوك وتبين عليها قرارات متس الشخص سواء يف  وبعض العوائل صارت تستند إىل معلومات من موقع الفيس

  قبوله عند التقدم لوظيفة أو املوافقة عليه كزوج البنتهم. 
كما أن هناك تقارير حتدثت حول ما يتعلق باخلصوصية الشخصية وعن قيام فيس بوك بتطوير نظام يسمح 

و ما ينفيه زوكربرج، ولكن األكيد للمعلنني باستخدام املعلومات اليت يقدمها مستخدمو الشبكة عن انفسهم، وه
أن اتفاقية االشرتاك يف فيس بوك تنص على أن املستخدم ميكنه يف أي وقت الغاء حسابه يف املوقع، ولكن 
نسخًا من الصور وتسجيالت الفيديو وكل مايف احلساب تبقى حمفوظة لدى خوادم الشركة وميكن للشركة 

                                                            

 األلعاب اجلوال، اهلاتف اإلنرتنت،( احلديثة التقنية لوسائل أبنائهم استخدامات بطبيعة اآلباء معرفة حقيقة: دراسة 21
 من تتألف منها واحدة كل أسرة مئة عليها اإلجابة يف شارك استبانة بعمل خالهلا من قمت) الفضائية القنوات اإللكرتونية،

) البنت/االبن( إىل موجهة االستبانة وكانت الثانوية، أو املتوسطة املرحلتني إحدى يف يدرسون ممن األبناء وأحد الوالدين أحد
 واحد كل أخذ مث ومن األسر، ببعض ألتقي كنت حيث جدة حمافظة يف أجريتها) األم/األب( إىل موجهة ا شبيهة وأخرى
 الدقيقة اإلجابة على أحصل حبيث أيضاً  املقابلة بنظام تطرح اسئلتها كانت اليت االستبانة تعبئة منه وأطلب حدة على منهما
 . منها االستفادة أو ابنه اجابات معرفة ميكنه ال الوالد أن الوقت نفس يف وأضمن

 حبث الفكري، اجملتمع أمن على السليب التأثري يف ودوره الفكري الفراغ بعنوان يل حبث إىل بالرجوع تفضل ذلك حول للمزيد 22
 .م2010 هـ1431 املنورة، باملدينة اإلسالمية اجلامعة قبل من ومنشور حمكم

 سي يب اليب ونشرته القصاص، حممد الكاتب أعده) مليونري اىل بوك فيس موقع حوله الذي الشاب جوكربريج: (بعنوان تقرير 23
 م26/9/2007 املوافق هـ15/9/1428 بتاريخ /http://www.bbc.co.uk/arabic موقعها على
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ا كيفما تشاء، وهلذا فعلى اجلمي ع احلذر من وضع أشياء خاصة جدًا ظنًا منهم أن ال أحد ميكنه التصرف 
ا ستتلف مبجرد مسحهم هلا.  االطالع عليها أو أ

حبذر مطلب وتسخريها لغرض الدعوة والتوعية ونشر  مع الشبكات االجتماعيةأن التعامل وجيدر يب أؤكد على 
ا وما يبثه ابناء اجمل تمع من أفكار وما يروجون له من قيم مطلب، الثقافة مطلب، ومعرفة ما يدور يف صفحا

ا مطلب، وقيامهم بإجراء  ا ملعرفة ما يدور يف اروقتها وما ينشر يف صفحا وانتفاع اجلهات األمنية املختصة 
الدراسات الالزمة اليت تكفل حفظ أمن وثقافة ومعتقد اجملتمع بأسره هو األخر مطلب. كل تلك املطالب اليت 

  .يف حقيقة األمر يف غاية األمهية ا املبحث غري بضعة أسطر هيمل تستهلك من هذ
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  : أشكال المخاطر األمنية المتأتية عن اإلعالم الجديدالرابعالمبحث 

  أوًال: مخاطر متعلقة بالفكر اإلرهابي ونشر ثقافة العنف:
بعد أن كان أرباب التنظيمات الضالة يركزون أنشطتهم يف العوامل املادية ويبحثون عمن يتعاطف معهم يف 
املساجد واملدارس واألحياء وغريها، كما يف املناسبات والفعاليات املختلفة والرحالت الصيفية، وبسبب صعوبة 

ومع ظهور اإلنرتنت كأداة إعالمية  التجنيد من خالل تلك األماكن وخطورته وقلة جدواه يف نفس الوقت،
متنوعة الوسائل سهلة االستخدام، ورخيصة التكلفة، تساعد على التخفي، ويف نفس الوقت تصل إىل 

  املستهدفني يف كل مكان. 
م إىل العوامل االفرتاضية، وما أكد ذلك تصريح الرجل األول  كل ذلك شجع التنظيمات الضالة إىل نقل عمليا

عدة أمين الظواهري، حني أشار قبل سنوات بأن احلرب إعالمية، ليقينه أن املواجهات امليدانية يف تنظيم القا
  خاسرة بالنسبة لتلك التنظيمات وأودت حبياة كثٍري من خنبة أعضائها ومنهم متخصصن يف جماالت تقنية.

النوافذ اإلعالمية  وبالطبع فقبل ذلك كان للقاعدة حضورًا قويًا على صفحات اإلنرتنت حيث أن أحد أقدم
م) حتت مسمى شبكة عزف الرصاص،  1999هـ (1420اخلاصة بتلك التنظيمات كان قد مت تدشينه عام 

كواحد ضمن عدة مواقع ال يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، واستمر حيتضن أعضاء ومتعاطفني ومروجني 
إىل شبكات ومنتديات أخرى  م)، باإلضافة2004هـ (1425لتلك األفكار حىت مت القضاء عليه عام 

(شبكة أبو البخاري اإلسالمية)، (منتديات املأسدة اجلهادية)، (منتدى الصافنات)، هذه تقريبًا مناذج للجيل 
  األول من إعالم الفئات الضالة.

(شبكة االخالص بالنسبة للجيل الثاين فقد جاء كبديل لتلك املواقع واملنتديات اليت مت تدمريها ومن ذلك: 
سالمية)، (شبكة احلسبة اإلسالمية )، (منتديات الفردوس اجلهادية)، (منتدى مداد السيوف)، (شبكة اال

  م). 2007هـ (1428املهاجرون االسالمية). وغريها كثري من املنتديات ومجيعها مت تدمريها قبل عام 
م أن غي ما يزال يصارع البقاء ر الذأو اجليل الثالث، تال تلك املنتديات جمموعة أخرى وهو اجليل احلايل تقريبًا 

بعضه قد مت القضاء عليه مثل: (شبكة الفلوجة اإلسالمية)، (شبكة مشوخ اإلسالم)، (شبكة مداد السيوف)، 
وغريها كثري من املواقع اليت مت تدمريها باإلضافة إىل مواقع ما زالت تصارع من أجل البقاء مثل (شبكة حنني)، 

  ة التحدي اإلسالمية).(منرب التوحيد واجلهاد)، (شبك
وبالطبع فجيل املرحلة احلالية من أعضاء التنظيمات الضالة مل يتوقفوا على تلك املنتديات املتطرفة اليت أصابت 
ا بنوٍع من اليأس حيث ما أن يتم تأسيس منتدى ويشتهر بني املنتمني لتلك الفئات إال ويتم اخرتاقه  أصحا

ك فقد جلأ أرباب التنظيمات الضالة إىل بث رسائلهم من خالل الشبكات وتدمريه والشواهد كثرية جداً، ولذل
االجتماعية (الفيس بوك، والتويرت، واليوتيوب) باإلضافة إىل الوسائل األخرى كغرف الدردشة، واجملموعات 
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وقد رصدت عشرات الصفحات على تلك الشبكات االجتماعية تقوم بنشر موادهم املختلفة، وهي الربيدية. 
 وأكثر جدوى من املنتديات واملواقع.  أفضل

  ثانياً مخاطر متعلقة بإشاعة الفوضى ونشر ثقافة إسقاط األنظمة:
جيب أن ال نغفل خطورة الشبكات االجتماعية وخاصة الفيس بوك على األمن اجملتمعي، وما حصل من قالقل 

وأجج الشباب، وال ميكن ألحٍد واضطرابات يف بعض البلدان العربية كانت تلك الشبكات هي من أشعل فتيله 
أن جيزم بأن ما حدث كان بتدبري ودعم مباشرين من قوى خارجية، ولكن األكيد أن تلك الشبكات وحتديداً 
الفيس بوك يتلقى دعمُا ماليًا من أجهزة استخباراتية من أجل االستفادة من قواعد البيانات املوجودة لديهم، 

مريكيني الذين اثاروا فرضية احتمال تلقي املوقع دعما ماليا من أجهزة وهذا ما يذهب إليه بعض الباحثني اال
االستخبارات األمريكية حتدياً؛ من اجل بناء قاعدة بيانات ضخمة للمشرتكني الشباب من خمتلف دول العامل 

سابقاً  واالستفادة منها ألغراض استخباراتية، كما أكد بعضهم على ان اتفاقية التسجيل يف املوقع كانت تشري
م لطرف ثالث ورمبا يقصد به جهة اخرى هلا أغراض  إىل إمكانية تقصي معلومات عن املشرتكني وإتاحة بيانا

ا   24.غري مصرح 

، فهو إن صدق يعد دليًال قاطعًا ال مراء فيه على أن تلك الشبكات »إنرتافاكس«أما ما أوردته وكالة 
تخباراتية خاصة بدول غربية على رأسها الواليات املتحدة االجتماعية مسلطة على الشعوب خلدمة أهداف اس

األمريكية؛ حيث نقلت تلك الوكالة عن رئيس أكادميية العلوم العسكرية الروسية اجلنرال حممود غارييف قوله: 
إن االضطرابات اليت تشهدها منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف اآلونة األخرية ـ يقصد املظاهرات اليت «

م) ـ ناجتة عن جتريب الغرب ألحدث التكنولوجيا 2011هـ (1432ت يف تونس، مصر، ليبيا مطلع عام حدث
اإلعالمية التخريبية، وقد مت إنشاء مئات اآلالف من تلك الصفحات يف تلك البلدان على مدى سنتني؛ حيث 

وحظ فاعليتها، جرى يف اللحظة مت جتريبها يف البداية يف بث دعوات للقيام بأعمال غري منافية للقانون، وحني ل
  املناسبة عرب الشبكات كافة توجيه أمر بالقيام مبظاهرات. 

وكانت هناك خطط دقيقة خبصوص ما جيب فعله ويف أي مكان ويف أية أحياء وميادين، وإىل أين جيب التحرك،  
يف ـ ما يربو على كل ذلك كان بدعم كامل من وكالة األمن القومي األمريكية اليت جندت ـ حبسب قول غاري

ألف موظف ملراقبة تلك الشبكات اإللكرتونية يف كل أحناء العامل، ويف الوقت نفسه هددت البلدان  16

                                                            
ام قفص يف بوك فيس: (بعنوان مقالة 24 ا السيايب محود بن سامل بن أمحد للكاتب) اال  عدد العمانية، الوطن صحيفة نشر
 .م17/6/2009 املوافق هـ23/6/1430 بتاريخ) 9453(
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ا انتهاك حلرية التعبري وحقوق اإلنسان  املستهدفة بأن أية حماولة للحيلولة دون هذه األعمال، يعلن على الفور بأ
  25».وتفرض خمتلف العقوبات

صحيفة احلقيقة الدولية أشار إىل ما قاله: جريالد نريو األستاذ يف كلية علم النفس جبامعة ويف تقرير نشرته 
بروفانس الفرنسية، وصاحب كتاب خماطر االنرتنت: إن هذه الشبكة الفيس بوك يديرها خمتصون نفسانيون 

ريب اإلسرائيلي إضافة إسرائيليون جمندون الستقطاب شباب العامل الثالث وخصوصا املقيمني يف دول الصراع الع
إىل أمريكا اجلنوبية. ويشري التقرير إىل أن الشباب العريب كثريًا ما جيد نفسه مضطرًا دون أن يشعر لإلدالء 
بتفاصيل مهمة عن حياته وحياة أفراد أسرته ومعلومات عن وظيفته وأصدقائه واحمليطني به وصور شخصية له 

   26ي جهة ترغب يف معرفة أدق التفاصيل عن عامل الشباب العريب.ومعلومات يومية تشكل قدراً ال بأس به أل
وهذا ميكن جهات أجنبية من االستفادة من تلك املعلومات واحلوارات ملعرفة ما يدور من حراكات فكرية 
ميكنهم توجيهها بالطريقة اليت ختدم مصاحلهم، خاصة وأن بعضاً أو كثرياً من مستخدمي اإلنرتنت ليس بالضرورة 

م معروفون بشكٍل مباشر؛ واذكر بأن خالد سعيد الذي كان حيرك الشباب املصري ويوجههم للتجمهر  أ
والتظاهر مل يكن أحٌد يعرفه، ولكنه حظي بقبول شعيب بني الشباب ومستخدمي الفيس بوك حتديدًا بسبب 

ى جهات أسلوبه وطريقة طرحه، ولن يكون توظيف شخص لديه القدرة على استقطاب الشباب صعبًا عل
  متخصصة كاالستخبارات العاملية أياً كانت. 

وبعد أقل من أربعة أشهر من نشر ذلك التقرير، نشرت جملة لوما غازين ديسراييل الفرنسية ملفا واسعا عن هذا 
املوقع مجعته ـ حبسب قوهلا ـ عرب مصادر إسرائيلية وصفتها اجمللة بـاملوثوقة، أكدت خالله بأنه موقع استخبارايت 

م مه مته جتنيد العمالء واجلواسيس لصاحل الكيان الصهيوين، ورغم أن أولئك األشخاص عاديني ال يعرفون أ
م يقتلون الوقت أمام صفحات الدردشة الفورية واللغو يف  يقومون مبثل هذه املهمة اخلطرية؛ حيث يعتقدون بأ

فزع الكشف عن هذه املعلومات احلكومة أمور قد تبدو غري مهمة، وأحيانا تافهة أيضا وال قيمة هلا. وقد ا
ا  م السفري اإلسرائيلي يف باريس اجمللة اليهودية بأ كشفت أسرارًا ال حيق هلا كشفها «اإلسرائيلية، حيث ا

  27للعدو.
  ثالثاً: مخاطر متعلقة بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية:

                                                            
ا السويد، العزيز عبد للكاتب) اإللكرتوين اإلرهاب: (بعنوان مقالة من بتصرف اخلرب نقلت 25  بتاريخ احلياة دار صحيفة نشر
 .م30/3/2011 املوافق هـ25/4/1432
 املوافق هـ3/4/1429 بتاريخ الدولية، احلقيقة صحيفة يف نشر عمارة، مصطفى أعده) اخلفي العدو: (بعنوان تقرير 26
 .م9/4/2008
 بوست داماس موقع نشره) بوك الفيس حقيقة تكشف قنبلة تفجر يهودية صحيفة: (بعنوان خربٌ  27

http://www.damaspost.com/  ًم7/11/2009 املوافق هـ20/11/1430 بتاريخ األنباء وكاالت عن نقال. 
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إثارة النعرات القبلية والطائفية، ولكن احلقيقة أن هناك من يتساهل مع الدور الذي يلعبه اإلعالم اجلديد يف 
املوضوع خطري جدًا ووصل إىل درجة انتقلت معها املناوشات من ساحات القنوات الفضائية الشعبية والعوامل 
االفرتاضية إىل اجملالس واألحياء وحىت املدارس حيث يشرتك األطفال يف جداالت حول القبيلة وأفعاهلا وأجمادها 

، وبالطبع كل ذلك يدور يف ثنايا الشبكات االجتماعية وغرف الدردشة وخاصة البالتوك، وما يسمع التليدة
  يدمى له اجلبني، وفيه خطر شديد على الوحدة واألمن الوطين.

وتشري بعض اإلحصائات إىل وجود أكثر من ثالثة آالف موقع ومنتدى خاصة بالقبائل، بل ويفاخر بعض 
كثرة املواقع اليت حتكي عن قبيلتهم وتنافح عنها وتتغىن بأجمادها وتروج لشيوخها، بل إن املنتمني لتلك القبائل ب

ا إىل أكثر من ثالمثئة موقع   28بعض القبائل قد وصل عدد املواقع اخلاصة 

وبسبب تفشي تلك النعرات وتسجيل العديد من احلوادث اجلنائية املرتتبة عليها صدرت حتذيرات عديدة من 
وجه أمري منطقة جازان بتشكيل املناطق إىل أبناء املنطقة حذروهم من خطورة تلك النعرات، كما معظم أمراء 

جلنة متخصصة يف الشؤون القبلية وما يثري النعرات عرب املواقع اإللكرتونية، تضم يف عضويتها ممثلني من إدارة 
كما صدرت حتذيرات  يف ما ينشر الكرتونيا.الرتبية والتعليم والشؤون األمنية واإلمارة واجلهات القضائية، للنظر 

ويشدد  الدكتور من جمموعة من أعضاء جملس الشورى مما تبثه تلك املواقع من مواد حتض على العصبية القبلية. 
عبدالرمحن العسريي، عضو هيئة التدريس يف كلية العلوم االجتماعية، على أن النعرات الطائفية أشد خطرًا على 

رهاب؛ ويعزو ذلك إىل أن اإلرهاب ينحصر يف فئة ميكن حتديدها والقضاء عليها، لكن وحدة الوطن من اإل
العصبية القبلية سرطان ينتشر بسرعة يف جسد الوحدة الوطنية للمملكة، بدعم وتأييد من أطياف اجملتمع 

ية، املنتديات املتعددة. وحيدد معاول هدم الوحدة الوطنية يف عدة أمور على رأسها القنوات الفضائية الشعب
  29القبلية، األلعاب الرقمية والذهنية، معّرفات البلوتوث.

وقد نشر أحد املنتديات لقاءًا مع أحد العاملني يف إحدى القنوات الشعبية، حيث أشار إىل أن القناة تتعمد 
ا كانت إيراد ا املالية من إثارة النعرات القبلية بغرض الكسب املادي، ويشري إىل أن القناة اليت كان يعمل  ا

الرسائل النصية فقط تصل إىل ثالمثائة ألف لایر، ومعظم تلك الرسائل كانت متعلق بإثارة النعرات وسب وشتم 
  30القبائل األخرى.

                                                            

 مرض اإللكرتوين القبلي التعصب: وخمتصون أكادمييون: (بعنوان حتقيق ثنايا يف السعودية عكاظ صحيفة ذلك إىل أشارت 28
 ).م2009( هـ6/1/1430 بتاريخ نشر) الوطنية الوحدة جسد ينخر

 يف) م2007( هـ1428 عام عقدت ،)واملقومات املفهوم... الصاحلة املواطنة( بعنوان السعودي، الوطين اليوم مبناسبة ندوة 29
 .اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة

 .أخرى منتديات عدة عنها ونقلته) م2011 مارس( هـ1432 ثاين ربيع شهر يف القمة، منتديات نشرته لقاء 30
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وتتخذ حكومة اململكة العربية السعودية إجراءات مشددة حبق من يستخدم اإلعالم بشكل عام بغرض اإلساءة 
ملادة الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية اليت تقضي بغرامة مالية تصل لآلخرين ومن ذلك ما تنص عليه ا

ما معاً. كما قامت بإغالق مكاتب اثنتني من القنوات  إىل مخسمئة ألف لایر أو السجن ملدة عام كامل، أو 
ما للنعرات القبلية.   31بسبب إثار

حول ذلك وهناك مئات املواقع املخصصة هلذا الغرض، واليت أما بالنسبة إلثارة الفنت الطائفية: فيكثر احلديث 
ليس هلا هدف سوى بث الشبه واملعلومات اليت تسيء للطائفة األخرى، وبالطبع فاجملال متاح للنقاش غري 
املنضبط املشتمل على القذف والشتم، وال يتوقف األمر عند هذا احلد بل يتطاور إىل سعي كل فريق إىل ختريب 

، بل إن هناك حتالفات متنوعة ممن يسمون بالكراك الذي اجتمعوا وليس هلم هدف من إئتالفهم موقع اآلخر
سوى ختريب املواقع املخالفة، وهذا بالطبع ينقل الفعل من إساءة استخدام الوسيلة التقنية واإلساءة إىل اآلخرين 

رامة مالية ال تزيد عن مخسمئة ألف اليت كما أسلفت يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إىل السجن ملدة سنة وغ
لایر حبسب املادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية، إىل جرمية رقمية متعلقة بالتخريب يعاقب عليها 
  بالسجن ملدة تصل إىل أربع سنوات وغرامة مالية تصل إىل أربعة ماليني، حبسب املادة اخلامسة من نفس النظام.

ا واستخدام اإلعالم اجلديد كسالح بغرض تعرية اآلخر ليست مقتصرة على بلٍد ومسألة الفتنة الطائ فية وإثار
بعينة؛ ففي مصر على سبيل املثال هناك عشرات املواقع الرقمية على اإلنرتنت املتخصصة يف إذكاء وتغذية الفتنة 

العرب واألكراد، ونفس الشيء يف الطائفية بني املسلمني والنصارى هناك، ويف العراق بني السنة والشيعة، وبني 
بقية البلدان العربيةن وليس اجملال الستعراض املزيد، وإال فهذا احملور أو املبحث حيتاج إىل دراسات خاصة؛ وهو 
أخطر الثغرات األمنية اليت ميكن أن تستغل لزعزعة األمن الوطين، حيث أننا كثريًا ما شاهدنا حوادث بسيطة 

ا وقعت بني مسلمني ونصارى، رغم أن هناك حوادث أكرب تقع بني املسلمني جدًا تضخم وتصور على أ
أنفسهم وبني املنتمني للطائفة القبطية، ومع ذلك ال يربزها بعض املغرضون يف إعالمهم كما يفعلون مع تلك 

ث نوعًا من احلوادث اليت ميكن أن يقتات منها وتقبل التهويل حبكم أن هلا أبعادًا طائفية تلفت االنتباه وحتد
  اإلثارة وبالطبع فهناك من يريد أن يستغل مثل تلك اخلالفات ألغراض ومآرب معروفة وال ختفى على العقالء.

ولكن كنماذج أسردها على عجل حول ما يبث من مساعي لبث الفتنة الطائفة؛ وكي ال يكون مقايل مبين على 
عراقي على االنرتنت صراحة اىل قتل املواطنني السنة موقع طائفي ختمينات وحتليالت جمانبة للحقيقة، فقد دعا 

بون شاسع بني ، وهذا الشحذ جيد صداه لدى القراء حيث يعلق أحدهم: على اهلوية وتكرار جمزرة حي اجلهاد
مقطع فيديو حيوي م) 2011هـ (فرباير1432كما انتشر يف شهر ربيع أول   32حفاد علي وأحفاد معاوية.أ

                                                            
ما بسبب الفضائية؛ املرقاب وقناة الفضائية، الساحة لقناة تابعة مكاتب 31  .السعودي اجملتمع يف القبلية النعرات إثار
 .الثقافية العراق شبكة موقع إىل وينسبه العراقية الرابطة موقع نشره خرب 32
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ر، يدعو إىل سيطرة الشيعة على مجيع بوقًة بكالم منسوب إىل الشيخ حسن الصفاقصيدًة ألحد الشعراء، مس
انتشر وعلى الصعيد املصري  33البلدان العربية ويشيد باحلوثيني، وقد قام موقع الصفار بنفي ما نسب إليه.

بابة وذلك وحرق مجيع الكنائس بإم نصارى مصرإىل مهامجة  يدعو الرقميةعلى العديد من املواقع مقطع فيديو 
 12وأسفرت عن مقتل  م)2011 مايوهـ (1432يف شهر مجاد ثاينبعد األحداث اليت وقعت هناك 

بغرض إشعال املوساد اإلسرائيلي وكان هناك من نسب نشر ذلك املقطع إىل  .آخرين 240شخصا وإصابة 
  الفتنة الطائفية يف مصر. 

يقف عند حد؛ فهو ليس حكراً على القبلية والطائفية، وبالطبع فاحلديث عن إثارة النعرات والتعصب والفنت ال 
بل ميتد إىل الرياضة، واملدن، والبلدان، واألديان، وامللحدين، وعبدة الشيطان، وكل ما يبث يف وسائل اإلعالم 
الرقمية غري املنضبطة يهدد اللحمة الوطنية ويفتح األبواب على مصراعيها لكل من يريد النفاذ إىل اجملتمع 

   الل بأمنه، وإثارة الفنت والقالقل بني أفراده.واإلخ

  رابعاً مخاطر متعلقة بالجريمة الجنائية الرقمية:
من ضمن ما متخضت عنه التجربة اإلعالمية الرقمية ظهور ما يسمى باجلرمية الرقمية، وأشكاهلا متعددة وال ميكن 

رائم رقمية متفرقة يف أحناء املعمورة. حصرها، كما يولد هلا كل يوم شكٌل جديد، وتنشر أخبار عن حوادث وج
ديدات حقيقية على األمن وأضافت أعباء جديدة إىل الشرط احمللية املرهقة واملشغولة باجلرمية  وهذه تسببت يف 
االعتيادية، فكيف سيكون احلال وقد أضيف شكٌل جديد خمتلف متامًا عن توأمه وحيتاج إىل خربة ودراية 

لبسيط الذي كان حيضر إىل املدينة يف السابق لريتكب جنايته لن يضطر إىل ذلك مع وتأهيل، كما أن اجلاين ا
اإلعالم الرقمي اجلديد ولعلي أطرح بعض األشكال اخلاصة باإلعالم حتديداً، وإال فاجلرمية الرقمية متشعبة وحتتاج 

ا.   إىل إصدار خاص 
ة إىل إرسال رسائل بطرق عشوائية باستخدام من أشكال اجلرائم الرقمية: سعي بعض أصحاب املواقع اإلخباري

برامج تبث آالف الرسائل إىل عناوين بريدية مت االستيالء عليها بطرق غري شرعية، مع العلم أن املواقع العاملية 
املالكة ملواقع الربيد اإللكرتوين تعد هذه الطريقة غري مشروعة وتعاقب عليها حبجب عنوان املرسل وحتويل رسائله 

ا الشركات املعنية ومن ذلك ما إىل ال ربيد غري املرغوب. كما أن هناك عمليات مالحقة وتعقب مستمرة تقوم 
فعلته شركة مايكروسوفت بشبكة راستوك اليت كانت تقوم ببث رسائل بريدية على بريد اهلوت ميل وبكميات  

  ن مليون جهاز حاسوب.كبرية جداً حيث متكنت يف النهاية من تفكيك تلك الشبكة املكونة من أكثر م
ديد اجلاين ضحيته بنشر صور خاصة جدًا هلا يف مواقع  أحد أشكال اجلرائم الرقمية: االبتزاز من خالل 
اإلنرتنت املختلفة، وعرب البلوتوث أو أجهزة البالك بريي أو الربامج املختلفة املرفقة بأجهزة اهلواتف الذكية مثل 

                                                            

 ).اململكة أبناء بني للطائفية وال الفتنة لقصيدة الصحة: (بعنوان الصفار الشيخ موقع على نشر 33
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تستجيب ملطالبه سواء كانت تلك املطالب مادية أو معنوية. ومنه قيام برنامج الواتس آب؛ إن مل ترضخ له و 
أحد املخربني بسرقة بيانات الربيد الرقمي إلحدى الفتيات ومساومتها على تزويده مببالغ مالية ويف حال رفضت 
ذلك سيقوم بنشر صورها يف مواقع اإلنرتنت بعد أن يقوم بعمل دبلجة للوجه مع أجساد عارية من خالل 

ا الربيدي.   برنامج الفوتو شوب، ويف حال استجابتها لطلبه فسوف يعيد هلا كلمة املرور اخلاصة بعنوا
من أشكال اجلرائم الرقمية املتعلقة باإلعالم الرقمي: التخريب ومن ذلك قيام جمموعة ممن ينسبون أنفسهم إىل 

مون للمذهب الشيعي، والعكس وقد املذهب السين بتخريب عشرات املواقع اخلاصة جبماعات أو أشخاص ينت
سجلت عشرات احلاالت، ومن ذلك أيضًا قيام جمموعات مبهامجة موقع ماسرت كارد بعد جتميدها حسابات 

ة.    موقع ويكيليكس، وغريها كثري من اجلرائم املشا
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  : الحلول والتوصياتالخامسالمبحث 

  الحلول
ا الفضائية القنوات وبعض اإلنرتنت مواقع تلعبه الذي الدور من شيئاً  موجز بشكل استعرضت أن بعد  وتأثريا

 خاصة املنزل دور  أمهية على أشدد ولكين هنا، احللول يف أغرق ال أن يب جيدر عام، بشكل األمن على السلبية
 اقبةمر  يستطيع احدمها حىت أو الفاعلني األبوين ألن وإجيابية ومؤثرة قوية األبوين شخصية كانت حال يف

 وماذا البيت داخل تصرفاته متابعة مع السوء رفقاء خمالطة من ابنهما مينعا أنو وسكناته، األبن حتركات
 بني األهم الفرق وهنا بأول أوالً  وتوجيهه ويزور يتصفح اليت اإلنرتنت مواقع مراقبة مع ويسمع يشاهد
 ال والتوجيه والتأثري اإلقناع على والقدرة الشخصية قوة مع اإلجيايب فاألب والسلبيني، اإلجيابيني األبوين
  :نواح ثالث من له مالئمتها مدى من والتحقق يزور اليت املواقع ومعرفة ابنه متابعة عن ينفك

 .أشكاله بكافة باألمن املخلة املواد من خالٍ  املوقع هذا هل  )أ 
 .إصاهلا إىل عليه القائمون يسعى اليت والرسالة املوقع يبثها اليت املادة نوعية  )ب 
 متنوعة مادة على اشتماله من التحقق مع لالبن والفكري السين للعمر املوقع حمتوى مناسبة مدى  )ج 

 .لديه املعرفية اجلوانب وتنمي االبن ختدم
 التقنية الوسائل إىل ميتد أن جيب بل فقط اإلنرتنت مواقع مراقبة على يتوقف ال هنا األبوين دور أن كما

 أنه إال ذلك فعل يصعب كان وإن مكاملات من االبن يتلقاه وما اجلوال اهلاتف رأسها وعلى األخرى
 حديثه أو املكان مغادرته أن حيث اهلاتفية املكاملات تلقيه أثناء االبن تصرفات خالل من استنتاجه ميكن

 إىل وتشري االبن لدى خلل وجود على دالئل تكون رمبا املكاملات على الرد عدم أو خافت بصوتٍ 
 ذهنية يف ترسيخها إىل الوالدان يسعى اليت املبادئ مع يتعارض ما منها يستقي جيدة غري بصحبه ارتباطه
 نصية رسائل من اجلوال االبن هاتف حيتويه ما على األمور أولياء اطالع مبكان األمهية من أنه كما. االبن

 أن له يؤسف وما البلوتوث، أو الوسائط رسائل خالل من واردة كانت سواء ومسموعة مرئية ومقاطع
 رسائل خالل من أو البلوتوث عرب أبنائهم يتلقاه ما يعلمون ال األبوين خاصة األمور أولياء من كثرياً 

 أن يل اتضح حيث جدة حمافظة يف أجريتها اليت يدانيةامل دراسةال) كمؤشر" (تظهره" ما وهذا الوسائط
 التلفزيونية القنوات نوعية فال منازهلم داخل يفعلون عما وال أبنائهم عن الكثري يعرفون ال واألمهات اآلباء معظم
 على ينطبق الشيء ونفس تصفحها يتم اليت اإلنرتنت مواقع وال اآلباء من لكثريٍ  معلومة األبناء يشاهدها اليت

 . اإللكرتونية واأللعاب اجلوالة اهلواتف
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  :توصياتال

  
 أفراد على الواضح السليب بعضها وتأثري الفضائية القنوات بعض تلعبه باتت الذي الدور مالحظة أمهية )1

 ثقافته، نشر على ويعني اجملتمع خيدم مبا لتوجيهها القنوات تلك مالك مع التنسيق ضرورة مع اجملتمع،
 .رقيب أو حسيب دون شريعته، مع متوافقة غري مواد بث خالل من سلباً  فيه يؤثر ما تبث تركها ال

 حلمايتهم كافياً  يعد مل منازهلم يف األبناء بقاء أن اجملال هذا يف حبثه خالل من الباحث الحظ )2
 يكون فقد السابقة؛ لألجيال بالنسبة احلال عليه كان الذي بالشكل السلبية املتغريات من وحتصينهم

 حىت أو املنزل خارج سلبيات من له يتعرض قد عما بعيداً  أمان يف أنه بيته أهل ظن ويف غرفته يف اإلبن
 اتصال من فيها وما الرقمية األلعاب ميارس أو اإلنرتنت يتصفح هو بينما الفضائية، القنوات بعض أمام
 يشري حني الباحث يبالغ وال لذكره، اجملال يسع وال حد عند خطره يقف ال اخلارجي بالعامل قيود بال
 ويشدد. املراقبة غري األبناء غرف بعض بيئة من ضرراً  أقل سلبيات من فيه ما رغم الشارع أن إىل

 أن املهم من بل اجلسدية، بالرقابة تكتفي وال فاحصة رقابة أبنائها تراقب أن األسرة على الباحث
م، من يسريٍ  غري جزءاً  فيها ميضون اليت احملادثة وغرف منها، ينهلون اليت املواقع طبيعة على تتعرف  أوقا
 نتاج هي السلبية التغريات من كثرياً  أن ثبت وقد ميارسون، اليت الرقمية األلعاب نوعية ذلك من واألهم
 أن الحظ الباحث يف تعمقه خالل من أنه إىل النظر الباحث ويلفت. األبناء على األبوية الرقابة لغياب
 اسرٌ  تكون أن بالضرورة ليس املنازل، يف املتوفرة التقنية وسائل استخدام نتيجة أبنائها جينح اليت األسر
 ويرجو التقنية، الوسائل تلك حتويه ما تعلم تكن مل لكنها جداً، حريصة أسرٌ  بعضها إن بل مبالية، غري

 غفلة يف أمنوه جانب يف واحلذر احليطة ألخذ أسرة لكل تصل وأن التوصية ذه يُعتىن أن الباحث
  ". اَحلِذر يُؤَتى مأمِنه من: "يقول الذي املثال بعضهم على ينطبق أن وميكن منهم،

   التوفيق وباهللا
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