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يف  امل�سلحة  قواتنا  مت�سي  التي  والتحديث  التطوير  خطط  »اإن 

التي  ال�ساملة  التنمية  عملية  من  يتجزاأ  ل  جزء  هي  تنفيذها 

�ساحب  �سيدي  بقيادة  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  ت�سهدها 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة - حفظه اهلل - فمكت�سباتنا واإجنازاتنا التنموية 

الهدف  حتقيق  اأجل  من  عليها  ويحافظ  يحميها  درع  اإلى  حتتاج 

املن�سود عرب خطط التحديث والتطوير، �سواء على م�ستوى تاأهيل 

الأفراد بال�سكل العلمي الذي تتطلبه العلوم الع�سكرية احلديثة، 

ما  اأحدث  تواكب  قتالية  ومعدات  ت�سليحية  مبنظومات  التزّود  اأو 

تو�سلت اإليه تكنولوجيا ال�سناعات الدفاعية يف العامل«.                          

               �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ  حممد بن ز�يد �آل نهيان 
              ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة

�لتكنولوجية  للتطور�ت  �ملجتمعية  �لآثار  حول  دوماً  �حلا�شل  �جلدل  رغم 
و�لعلمية ب�شفة عامة، فاإن ما يعرف بالإعالم �لجتماعي �أو �شبكات �لتو��شل 
�لأكرث  �لتاأثري  بامتالكها  �لأخرية  �ل�شنو�ت  خالل  �نفردت  رمبا  �لجتماعي 
هذه  باتت  فقد  �شو�ء،  حد  على  و�ملجتمع  �لفرد  حياة  يف  و��شتمر�رية  عمقاً 
�ل�شيا�شية  جتلياتها  يف  �ملجتمعية  �لتفاعالت  من  يتجز�أ  ل  جزء�ً  �ل�شبكات 
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باّطر�د  و�ملتو��شلة  �لهائلة  �لزيادة  ولعل  و�لإعالمية.  و�لثقافية  و�لجتماعية 
يف �أعد�د م�شتخدمي هذه �ل�شبكات تك�شف بو�شوح حجم تاأثريها �ملتنامي، 
�لذي جعل منها لعباً رئي�شاً يف كثري من �لتحولت و�لأحد�ث و�ملو�شوعات 

ذ�ت �لهتمام.
تاأثري�ت  قة حول  �ملعمَّ و�لبحوث  �لدر��شات  �أن  �إلى  �لإ�شارة  �ل�شروري  ومن 
�لإعالم �لجتماعي �أخذت تكت�شب �أهميتها من و�قع �لإح�شاء�ت و�لأرقام 
�لتي  �لعربية  �لدول  �ملتحدة يف �شد�رة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  ت�شنف  �لتي 
هذ�  تاأثري�ت  در��شة  كانت  و�إذ�  �لجتماعي.  �لتو��شل  �شبكات  مع  تتعاطى 
�لو�قع �لتكنولوجي يف جو�نبها �لجتماعية م�شاألة حتمية تتعلق بهوية �ملجتمع 
در��شة  فاإن  فيه،  �ملحتملة  وتطور�تها  و�أمناطها  �لد�خلية  �لتفاعل  وم�شار�ت 
تاأثري�ت �لإعالم �لجتماعي يف �ملجال �لع�شكري تبدو �أكرث �إحلاحاً ووجوباً 
��شتثنائية،  �شمات  ذ�  �ملعني  �ملجال  لكون  بل  حدوثاً،  �لأكرث  لكونها  لي�س 
ت�شتوجب �إخ�شاع �أي موؤثر�ت، �شو�ء �أكانت �إيجابية �أم �شلبية، ذ�ت �شلة به 

للدر��شة و�لبحث �مل�شتفي�شني. 
برنامج  عن  �ل�شادر  �لأخري  �لعربي«  �لجتماعي  »�لإعالم  تقرير  �أ�شار  وقد 
م�شتخدمي  �أن عدد  �إلى  لالإد�رة �حلكومية  دبي  كلية  و�لبتكار يف  �حلوكمة 
يقارب  ما  بلغ  قد   2013 عام  بد�ية  �لعربي حتى  �لعامل  »في�شبوك« يف  موقع 
51 مليون م�شتخدم، بينهم 13.5 مليون م�شتخدم جديد �ن�شمو� خالل عام 

2012 وحده، وبنّي �لتقرير �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شتمر يف �شد�رة 

�إلى عدد �ل�شكان فيها،  �لدول �لعربية من حيث ن�شبة م�شتخدمي في�شبوك 
تليها �لأردن ولبنان وقطر وتون�س. كما �أ�شار �لتقرير �إلى �أن عدد �لدول �لعربية 
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�لتي تفوق فيها ن�شبة �نت�شار م�شتخدمي في�شبوك ن�شبة 30 باملائة قد �رتفع يف 
عام 2012 من �أربع دول عربية �إلى �شبع، حيث �ن�شمت �لكويت و�لبحرين 
�ل�شد�رة من حيث عدد  ت�شتمر م�شر يف  بينما  �شابقاً؛  �ملذكورة  �لدول  �إلى 
�لعربي.  �لعامل  للم�شتخدمني يف  �لإجمايل  �لعدد  بربع  في�شبوك  م�شتخدمي 
وفي�شبوك  تويرت  مثل  �لجتماعي،  �لإعالم  »من�شات  �أن  �إلى  �لتقرير  و�أ�شار 
من  باملائة   12 من  لأكرث  �أ�شا�شية  تو��شل  كو�شائل  دورها  تو��شل  ويوتيوب، 
�ل�شكان �لعرب، حيث تو�شعت �ل�شتخد�مات لت�شمل �لنو�حي �لقت�شادية 

و�لتجارية، بالإ�شافة �إلى �ملجتمعية و�حلكومية«.
لالإعالم  �ملتنامي  �لدور  على  تربهن  �ملتز�يدة  و�لإح�شاء�ت  �لأرقام  هذه 
�شوء  يف  ول�شيما  �لعامة،  �حلياة  جمالت  يف  تاأثري�ته  وبالتايل  �لجتماعي، 
�جلدل �لعلمي �ملحتدم حول دور �شبكات �لتو��شل �لجتماعي يف �إحد�ث 

�لتغيري�ت �ل�شيا�شية �حلا�شلة يف بع�س �لدول �لعربية.
و�نطالقاً من حر�س �لقو�ت �مل�شلحة على �أن يو�كب �لتطور �لعلمي لأبنائها 
م�شرية �لتطور �لتكنولوجي و�لتقني يف جمال �لت�شليح وغريه، وترجمة خلطط 
�لتنمية �لب�شرية �لطموحة �لتي تعد �إحدى �أبرز �شمات مرحلة �لتمكني، بقيادة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة - حفظه �هلل - 
تاأتي مناق�شة مو�شوع »�لإعالم �لجتماعي �نعكا�شاته يف �ملجال �لع�شكري« يف 
�إطار ندوة ��شت�شافتها جملة درع �لوطن يوم �لأربعاء �ملو�فق �لتا�شع و�لع�شرين 
يف  و�ملتخ�ش�شني  �خلرب�ء  �أبرز  من  نخبة  فيها  و�شارك   ،2013 مايو  �شهر  من 
خمتلف �ملجالت ذ�ت �ل�شلة مبحاور �لنقا�س �لأربعة �لتي ت�شمنتها �لندوة، 
�لتقليدي و�لإعالم  �لقدمي و�جلديد«، و»�لإعالم  »و�شائل �لإعالم بني  وهي: 
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�لجتماعي: حدود �لتاأثري و�لتاأثر«، و»�لإعالم �لجتماعي و�لهوية �لوطنية«.
و�إذ� كان �خلرب�ء يتفقون على �أن �إحدى �أبرز �شمات ع�شر �لإعالم �لجتماعي 
و�ملتلقني،  بالت�شال  �لقائم  �لفا�شلة بني  �لتقليدية  تتمثل يف تال�شي �حلدود 
�أن يهتم �لإعالم  وبني �خلرب و�لر�أي، وبني �ملعلومة و�لتحليل، فمن �لطبيعي 
الع�سكري مبثل هذه التحوالت؛ لي�س فقط لكونها ذات ارتباط وثيق مبجال 
ن�شاطه، بل �أي�شاً ملا لها من تاأثري�ت متوقعة على فاعلية »�لر�شالة �لت�شالية« يف 
هذ� �ملجال، ف�شاًل عن �شرورة �إخ�شاع مثل هذه �لتاأثري�ت لدر��شات علمية 
معمقة بحكم ح�شا�شية �ملعلومات و�لأخبار يف �ملجال �لع�شكري، ول�شيما �أن 
�نت�شار و�شائل �لإعالم �لجتماعي مل يعد مقت�شر�ً على �ل�شبكات �لإلكرتونية 
�ملعروفة، بل و�شل �أي�شاً �إلى تقنيات �لهو�تف �لذكية، مبا حتمله من تطبيقات 

تكنولوجية جتعل من �ل�شيطرة على تدفق �ملعلومات م�شاألة يف غاية �لتعقيد.
وقد عربت كلمة �شعادة �لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان 
�لقو�ت �مل�شلحة يف �لكلمة �لفتتاحية لندوة »�نعكا�شات �لإعالم �لجتماعي 
يف �ملجال �لع�شكري«، و�لتي �ألقاها نيابة عنه �شعادة �للو�ء مطر �شامل �لظاهري 
رئي�س هيئة �لإد�رة و�لقوة �لب�شرية، عن �أهمية �لندوة وحماورها �لنقا�شية يف 
تنمية �لوعي �جلمعي باجلو�نب �ملختلفة لهذ� �ملو�شوع �حليوي و�أبعاد تناوله، 
حيث �أكد �شعادته �أن مو�شوع هذه �لندوة �ملتميزة يعد �أحد جتليات �هتمام 
قيادتنا �لر�شيدة، وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة - حفظه �هلل - و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاب   - �هلل  رعاه   - دبي  حاكم 
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�لإمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.

لالإعالم  بالن�شبة  �لأهمية  بالغ  مو�شوعاً  تناق�س  �لندوة  �أن  �شعادته  و�أو�شح 
�لع�شكري وعالقته بالإعالم �جلديد، وحمدد�ت و�أطر هذه �لعالقة، و�لعو�مل 
م فتح �ملجال �لعلمي �أمام �إعالمنا �لع�شكري  �حلاكمة لها و�ملوؤثرة فيها؛ مبا يحتِّ
هذ�  جو�نب  على  �ل�شوء  ي�شلط  ومبا  وتقنياته،  �لع�شر  تطور�ت  يو�كب  لكي 
�لندوة  للم�شاركني يف  �لبحثية  �لأور�ق  �أن  �شعادته  �ملو�شوع �حليوي. و�عترب 
وما متخ�س عنها من نقا�شات �شتمثل دعماً معرفياً نوعياً لإعالمنا �لع�شكري 
و�شت�شهم يف تطوره وتقدمه. كما �أن �لنقا�شات �لعلمية حول مو�شوع �لندوة 

�شترثي �إعالمنا �لع�شكري ب�شكل عام.
�لتو��شل  »و�شائل  بعنو�ن  وهي  �ل�شعيبي،  قا�شم  علي  �لدكتور  ورقة  ويف 
�لجتماعي و�جلي�س« �أ�شار �لدكتور �ل�شعيبي �إلى �أن بد�يات �شبكة �ملعلومات 
بف�شل  نعرتف  �أن  »يجب  �أنه  موؤكد�ً  �جلي�س،  يف  ن�شاأت  )�لإنرتنت(  �لدولية 
�لفكر �لع�شكري يف تطوير �لكثري من منتجات �لتو��شل و�لت�شال، حتى و�إن 
كانت �لفكرة يف �أ�شا�شها لأغر��س �ل�شتعمال �لع�شكري، ولكنها - وبتحولها 
لأغر��س �ل�شتخد�م �ملدين - �أحدثت ثورة حقيقية يف عمليات جمع ونقل 
حتدث  وباتت  �لب�شر،  ماليني  يف  لتوؤثر  دويل  نطاق  على  �ملعلومات  و�إي�شال 

�نقالباً يف منظومة �لقيم و�لأخالق وم�شتويات �لتعاطي مع �لأحد�ث«.
تلبية  على  قادرة  تعد  مل  �لب�شيط«  �لأمي  »�جلندي  فكرة  �أن  �إلى  و�أ�شار 
�لتعامل  على  قادر�ً  يكون  �أن  يجب  فاجلندي  �حلديثة؛  �جليو�س  �حتياجات 
مع �أجهزة �حلا�شوب و�لكمبيوتر �للوحي وحتليل ور�شد �لإ�شار�ت و�خرت�ق 
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�لدكتور  و�أو�شح  �عرت��شها«.  �أو  �ملعلومات  تدمري  �أو  ل�شرقة  �لعدو  �شبكات 
�ل�شعيبي �أن فكرة »�لتوجيه �ملعنوي« �لتقليدية مل تعد فاعلة وموؤثرة يف عامل 
�لقو�ت  منت�شبي  على  ويبقى  هائلة،  ب�شرعات  وتنت�شر  �ملعلومة  فيه  ت�شبح 
قبل  �لأزمات  و�إد�رة  �ملعلومات  �شيل  مع  للتعامل  مهار�تهم  تطوير  �مل�شلحة 
و�أثناء �حلروب با�شتخد�م تقنيات �ملعلومات و�لت�شدي لل�شائعات �لتي ت�شهم 
مفتوحة على كل  م�شاحات  لها يف  �لرتويج  �لجتماعي يف  �لتو��شل  مو�قع 

�لحتمالت.
�لإعالم  دور  تنامي  عن  �لناجت  �لتحدي  مالمح  �إلى  �أي�شاً  �لورقة  وتطرقت 
�لجتماعي و�شبل �لتعامل مع �شبكاته حلماية �لفكر �لع�شكري، ومنحه �لقدرة 
على �لتعامل مع منتجات �لثورة �لرقمية و�لأفق �ملت�شع لال�شتخد�م �لو��شع 
لهذ� �لطيف �ملعلوماتي؛ و�شوًل لأهد�ف حماية منت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة من 

�ل�شائعات و�لر�شائل �ملغر�شة �لتي رمبا تهدد روحهم �ملعنوية«.
العالقة  اأمناط   .. الع�سكري  »االإعالم االجتماعي واالإعالم  بعنو�ن  ويف ورقة 
�مل�شتقبلية« ناق�س �لر�ئد �لركن يو�شف �حلد�د رئي�س حترير جملة درع �لوطن 
ما و�سفه باملحور البالغ التعقيد واالأهمية يف اآن واحد معاً، وهو اأمناط العالقة 
�مل�شتقبلية بني �لإعالم �جلديد و�لإعالم �لع�شكري؛ لكونه حاول من خالل 
ورقته �لبحثية فهم �لعالقة بني متغريين؛ �أحدهما �لإعالم �جلديد �لذي هو 
يف مرحلة تغري وحتول وتطور م�شتمرة ومل ت�شتقر معامله بعد على �لأقل من 
م�شاألة  ب�شاأنه  م�شتقبلية  ت�شور�ت  بناء  م�شاألة  من  يجعل  مما  �لتقنية،  �لناحية 
حمفوفة باملجازفة �لبحثية و�ملنهجية، وقال »لكننا �شنحاول يف نهاية هذه �لورقة 
بلورة روؤية قائمة على معطيات �لو�قع وتوقعات �مل�شتقبل �لقريب حتديد�ً«. و�أكد 
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�شرورة �أن يتما�شى �لإعالم �لع�شكري مع �لتطور�ت �لتقنية �لهائلة �حلا�شلة يف 
جمال �لإعالم �لتقليدي، م�شري�ً �إلى �أهمية �أن يكون تطور �لإعالم �لع�شكري 
�أهميته �ل�شرت�تيجية  �أولوية تفوق بقية جمالت �لإعالم �لأخرى بحكم  ذ� 
ويف �شوء ح�شا�شية �لتحديات و�لتهديد�ت �لتي يفرزها �لتقدم �لتكنولوجي 

يف جمال �لإعالم �جلديد.
ويف ورقتها حول »�لإعالم �لجتماعي و�نعكا�شاته يف �ملجال �لع�شكري« قالت 
�لدكتورة �أمينة خمي�س �لظاهري �إن �لتكنولوجيا تلعب �لدور �لأكرب يف �لتغيري 
زمان  ولكل  لذلك.  �حلاملة  �لقاطرة  فهي  �لجتماعي؛  �لإعالم  �لناجم عن 
�أدو�ته و�أ�شاليبه وطرقه يف �لتو��شل و�لتفاعل مع �أفر�د هذ� �ملجتمع، �إل �أن هذ� 
�لختالف ل يفرز �أدو�ت و�أ�شاليب جديدة فقط بل يحمل معه �أيديولوجيات 

و�أفكار�ً هي �أي�شاً متغرية«.
و�أ�شارت �إلى �أننا »نعي�س ع�شر �لت�شال �لتكنولوجي �لذي يقدم لنا �جلديد 
يف جمال �لت�شال م�شحوباً بتغري�ت يف �لعملية �لت�شالية �لتي جعلت من 
�ملتلقي للر�شالة �شانعاً لها يف نف�س �لوقت«، م�شرية �إلى �أن هذ� �لدور �لأكرث 
حمدود�ً  دوره  كان  طاملا  �لذي  و�لعن�شر  �لإعالمية،  �لر�شالة  ملتلقي  فاعلية 
�أ�شبح �ليوم له دور �أ�شا�شي و�أحدث ثورة نوعية يف �ملحتوى �لإعالمي �ملتعدد 
�لو�شائط، �لذي خرج عن �إطار �لرقابة �ل�شيا�شية و�لجتماعية و�لدينية وغريها 

من �ملجالت.
ل  جزء�ً  �أ�شبحت  �حلديثة  �لتقنيات  �أن  �لظاهري  �أمينة  �لدكتورة  و�أكدت 
يتجز�أ من �ملجال �لع�شكري مبختلف فروعه ووظفت ب�شكل كبري فيه. وكلما 
�جلو�نب  وتخطيط  و�إد�رة  ت�شغيل  �ملتقدمة يف  �لتقنيات  توظيف  ن�شبة  ز�دت 
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�أن هذ�  �إل  �لع�شكرية و�لأمنية ز�د هذ� من فر�س �خرت�قها من قبل �لآخر، 
�لأمر ل يجعلنا ننكر �أهمية �لتقنيات �حلديثة يف تقوية �ملجال �لع�شكري ودور 
�لتو��شل  خالل  من  �ملجال  هذ�  �أد�ء  وتعزيز  دعم  يف  �لجتماعي  �لإعالم 
�ملوؤ�ش�شة  بني  جيدة  عالقة  ت�شهم يف خلق  و��شحة  روؤية  وتقدمي  �جلمهور  مع 

�لع�شكرية و�جلمهور.
�لع�شكرية«  و�لت�شريعات  و�لقو�نني  �لجتماعي  »�لإعالم  حول  ورقته  ويف 
كاأحد  �لجتماعي  �لإعالم  جر�ئم  ماهية  �حلجاوي  �إيهاب  �لدكتور  تناول 
الت�سريعية  الن�سو�س  كفاية  ومدى  امل�ستحدثة  اجلرائم  من  امل�ستجدة  االأمناط 
)�جلز�ئية و�لع�شكرية( �ملو�جهة جلر�ئم �لإعالم �لجتماعي �لتي متثل �عتد�ًء 
�خلدمة  ملزود  �جلنائية  �مل�شوؤولية  �أن  �إلى  وخل�س  �لع�شكرية.  �ملوؤ�ش�شة  على 
تن�شاأ عند �متناعه عن �إتاحة بيانات م�شتخدمي �لإنرتنت للجهات �لقانونية، 
وملالكي وم�شغلي �ملوقع �لإلكرتوين عند �متناعهم عن حجب �ملحتوى غري 
م قانوناً يتمثل  رَّ �لقانوين، وللنا�شر �لإلكرتوين حال قيامه ب�شلوك �إيجابي جمجُ
يف �ل�شب و�لقذف و�لت�شهري و�إف�شاء �لأ�شر�ر ون�شر �ل�شائعات و�جلر�ئم �ملا�شة 
�إمار�تي  ت�شريعي  بتدخل  ورقته  �حلجاوي يف  �لدكتور  و�أو�شى  �لدولة.  باأمن 
للن�س على جترمي �لإ�شاءة للقو�ت �مل�شلحة با�شتخد�م �أي و�شيلة من و�شائل 

تقنيات �ملعلومات.
�نت�شار  ظل  يف  �ملتخ�ش�شة  �لع�شكرية  �لدوريات  »م�شتقبل  حول  ورقة  ويف 
�لإعالم �لجتماعي« قالت �لأ�شتاذة �لدكتورة ح�شة لوتاه »هناك �لعديد من 
�لدر��شات �لتي تنظر يف هذ� �لنت�شار �لو��شع ل�شبكات �لتو��شل �لجتماعي، 
وحماولة در��شة تاأثريها يف حميط �لأطر �ملجتمعية مبا متثله من منظومات قيمية 
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و�شلوكية مثلما برزت كذلك در��شات تنظر يف مدى تاأثري هذ� �لنت�شار �لو��شع 
و�لأمنية  �لقت�شادية  �ملحيطات  مثل  �أخرى  حميطات  يف  �ل�شبكات  لهذه 
�لنوعية  هذه  بدر��شة  �لباحثني  من  كبري  عدد  �هتم  حيث  وغريها،  و�لبيئية 
من �لو�شائل ملحاولة �لبحث يف مدى وحجم تاأثريها يف �لبلد�ن �لعربية، نظر�ً 
لطبيعة ونوعية �ملو�د �ملوجودة فيها و�لتي متتد من و�شائل �لرتويج �لتجاري �إلى 
�ل�شيا�شية و�لأمنية،  �لق�شايا  �إلى طرح  �فرت��شية،  �إن�شانية  بيئة عالقات  خلق 
اإلى ن�سر املواد االإباحية وغريها من املواد التي تروج الأمناط �سلوكية ال تكون 
مقبولة يف �ملجتمعات �لعربية �أو غريها ممن متثل �لقيم �لأخالقية و�لدينية ركائز 

مهمة فيها.
جتارب  عر�س  �لع�شكريني:  حياة  يف  �لجتماعي  »�لإعالم  حول  ورقته  ويف 
�هتمام  �أن  بحقيقة  �شادق  م�شطفي  عبا�س  �لدكتور  ��شتهلها  ودولية«  حملية 
�لأوطان  عن  �لدفاعي  لدورها  تاأكيد�ً  ياأتي  �لجتماعي  بالإعالم  �جليو�س 
�لروح  و�إ�شعاف  للجنود  �ملعنوية  �لروح  ولرفع  للنا�س  للحقائق  وتو�شيحاً 
�ملعنوية لالأعد�ء، وتناول فيها �لبحث يف مفهوم �لإعالم �لجتماعي، ومعنى 
ومدونات  �لق�شرية،  �لهاتفية  للر�شائل  �لإعالمي  و�لبعد  �لإنرتنت،  منتديات 
وظاهرة  �ل�شغرية،  �ملدونات  ونظم  �لفردي،  بالإعالم  يعرف  ما  �أو  �لإنرتنت 
»تويرت«، وتطبيقات م�شاركة �ل�شور و�لفيديو، م�شري�ً �إلى مز�يا موقع في�شبوك. 
�لإعالم �لجتماعي يف حرب غزة، وكيف  و�شائل  ��شتخد�م  �إلى  ثم تطرق 
��شتغلها كل من �لإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني، فيما جرى بينهما من حروب 

و�شر�عات.
ويف ورقته حول �لأطر �لت�شريعية �لناظمة لالإعالم �لجتماعي حملياً وعاملياً، 
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قو�نني  على  بالرتكيز  �لإعالم  قو�نني  عزي،  عبد�لرحمن  �لدكتور  تناول 
�لإعالم �لرقمي وعالقتها بالإعالم �لجتماعي، مثل �شبكات في�شبوك وتويرت 
�لتي  �لقو�نني  �أنو�ع  و��شتعر�س  �لأمريكية،  �لتجربة  بناء على  بل�س  وجوجل 
مت�س �لإعالم و�لإعالم �لرقمي �أو تخ�شه ب�شكل مبا�شر، �إلى جانب �لقانون 
و�لقانون  �لت�شريعي  و�لقانون  �لد�شتوري  و�لقانون  �ملدين  و�لقانون  �جلنائي 
�لقانونية  �لق�شايا  �إلى  م�شري�ً  �ل�شتثنائي،  و�لقانون  �لعام  و�لقانون  �لإد�ري 
�لتي مت�س �لإعالم و�لإعالم �لرقمي ) ومنها ما ي�شمي بجر�ئم �لإنرتنت مثل 
و�لتعدي  و�جلن�س  و�لعنف  �خل�شو�شية  و�نتهاك  و�لقذف  و�لبتز�ز  �لتهديد 
�لقانونية  �ملرجعية  و�ملفاهيم  �لنظرية  �لأ�ش�س  وقدم  �لفكرية(.  �مللكية  على 

بالإ�شافة �إلى �لأمثلة �لعملية �حلديثة من و�قع �لتجربة �لأمريكية �ملذكورة.
�لأ�شتاذ  �لوطنية«، حتدث  و�لهوية  بـ»�لإعالم �لجتماعي  �خلا�س  �ملحور  ويف 
�لدكتور خليفة �ل�شويدي عن جتربة خا�شة متثلت يف م�شاركته عام 1994 يف 
ندوة عقدها مكتب �لرتبية لدول �خلليج �لعربي يف �لريا�س بعنو�ن »دور �لرتبية 
وقدم  �ملبا�شر«  �لأجنبي  �لتلفزيوين  للبث  �ملتوقعة  �ل�شلبية  �لآثار  مو�جهة  يف 
حينها بحثاً حتت عنو�ن »�ملناهج �لتعليمية و�لقنو�ت �لف�شائية �لأجنبية« وبعد 
حول  وموؤمتر  ندوة  من  �أكرث  يف  �شارك   )2004 )عام  �لزمان  من  بعقد  ذلك 
خطورة �لإنرتنت و�آثاره �ملتوقعة على جيل �مل�شتقبل. و�أ�شاف �لدكتور خليفة 
�ل�شويدي �أنه بعد ما يقرب من عقد �آخر �شارك يف هذه �لندوة للتباحث حول 
على  ذلك  و�أثر  �جلديد  بالإعالم  يعرف  ما  �أو  �لجتماعي  �لتو��شل  قنو�ت 
للقنو�ت  متوقعة  �آثار  من  كتبت  ما  �إلى  رجعت  »لقد  وقال  �لوطنية،  �لهوية 
�لإنرتنت،  من  توقعناها  �لتي  لالآثار  ومتاثاًل  تطابقاً  لأجد  �لأجنبية  �لف�شائية 
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مع  �لجتماعي  �لإعالم  لآثار  كبري  حد  �إلى  م�شابهة  �شتكون  �أنها  و�أزعم 
كل  �أيدي  بني  �لورقة  هذه  بتقدمي  �شعادته  مبدياً  �ل�شتثناء�ت«  بع�س  وجود 
من �مل�شاركني و�حل�شور، �آماًل يف �لتوفيق للحفاظ على مكت�شبات �لوطن عرب 
��شتغالل هذه �لتقنية �حلديثة يف �ملفيد. وتطرق �لدكتور خليفة �ل�شويدي يف 
�ملتوقعة  و�لآثار  �لتو��شل �لجتماعي  بقنو�ت  �لتعريف  �إلى  �أطروحته  �شياق 
منها وطرق �لتعامل مع هذه �لتغري�ت للحفاظ على هويتنا، وخل�س يف �شبيل 
حتقيق ذلك �إلى �قرت�ح خم�شة �أفكار، هي: تطوير نظرية �لتمدر�س لإك�شاب 
�أبنائنا �لطلبة مهارة �لتفكري �لناقد؛ و�لثانية �لتزكية �لإميانية لتعزيز عامل �لرقابة 
�لذ�تية، وهذه م�شوؤولية ت�شامنية بني ر�شالة �مل�شجد وبني �لقائمني على مناهج 
�شرح  تب�شيط  ب�شرورة  تقول  �لثالثة  و�لفكرة  مد�ر�شنا؛  �لإ�شالمية يف  �لرتبية 
و�ملعلوماتية  �لتو��شل �لجتماعي  و�شائل  ��شتعمال  ب�شو�بط  �خلا�س  �لقانون 
�أبنائها �شد �شلبيات �لإعالم �جلديد،  عموماً، و�لر�بع دور �لأ�شرة يف حت�شني 
من  نف�شه  يطور  �أن  �إلى  للفرد  دعوته  فهي  و�لأخرية  �خلام�شة  �لتو�شية  و�أما 
خالل تنمية قدر�ته �لذ�تية و�لعقلية و�لروحية حتى يجنب نف�شه �لوقوع يف 

�نزلقات �لفكر ومطبات �ل�شهوة و�نحر�فات �لأخالق«.
و�ملجتمعية  �لنف�شية  �لتاأثري�ت  ورقتها  يف  �ملرزوقي  �شعاد  �لدكتورة  وتناولت 
لالإعالم �لجتماعي، وحددت �أكرث مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ��شتخد�ماً من 
قبل �لفئات �لعمرية �ملختلفة يف �ملجتمع، م�شرية �إلى �لآثار �لنف�شية لالإعالم 
�ل�شطر�بات  �أهم  تت�شمن  و�لتي  �لنف�شج�شدية،  �لآثار  مثل  �لجتماعي، 
من  وغريهما  �ملفا�شل  و�آلم  كال�شد�ع  و�ملر�هقون؛  �لأطفال  يعانيها  �لتي 
�ل�شطر�بات، وكيف يوؤثر ذلك على �لإنتاجية لدى �أفر�د �لأ�شرة. وتطرقت 
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حتديد�ً  و�ملر�هقون  �لأطفال  يعانيها  �لتي  �لنف�شية  �ل�شطر�بات  حتديد  �إلى 
بالإ�شافة  ��شتخد�م �لرب�مج �لجتماعية،  �ل�شلوك و�لإدمان على  كا�شطر�ب 
�إلى �ل�شطر�بات �لنف�شية �لتي قد توؤثر على �لعالقات �لأ�شرية، �شو�ء كانت 
�إعادة  طرق  تناولت  و�أخري�ً  عام،  ب�شكل  �لأ�شرة  �أفر�د  بني  �أو  �لزوجني  بني 
من  �لوقاية  وكيفية  �ل�شطر�بات  تلك  ومعاجلة  و�ملر�هقني  �لأطفال  تاأهيل 
�مل�شاكل �لنف�شية، وطرحت بع�س �لقرت�حات �لإر�شادية للو�لدين و�ملدر�شني 

وملن يتعاملون مع �لأطفال و�ملر�هقني لتعديل �شلوكهم و�إر�شادهم.
�إلى  ي�شري  �لندوة  ت�شمنتها  �لتي  �لنقا�شية  �ملحاور  ��شتعر��س  �أن  يف  ل�شك 
�لتحديد  �أن  �أولها  �لكتاب:  هذ�  يقر�أ  ملن  �لأهمية  بالغة  �أنها  نرى  عدة  �أمور 
الدقيق ملو�سوعات النقا�س قد اأ�سهم جدياً يف بلورة روؤى وا�سحة حول اأمناط 
فتحت  �إذ  �لع�شكري،  و�لإعالم  �لتقليدي  �لإعالم  بني  �مل�شتقبلية  �لعالقة 
�لندوة �آفاقاً جديدة للعمل �أمام �لإعالم �لع�شكري، حني نبهت �إلى �شرورة 
التخلي عن ال�سيغ واالأمناط والروؤى التقليدية يف النظر اإلى االأدوار املوؤ�س�سية 
متغري�ت  يو�كب  �أن  �شرورة  على  و�شددت  �لع�شكري،  بالإعالم  �ملنوطة 
على  مقدرته  وح�شد  دوره  تعزيز  �إلى  و�شوًل  ومعطياته،  ومفرد�ته  �لع�شر 
�ملناف�شة وتاأدية ر�شالته �لت�شالية �لتوعوية بقدر عاٍل من �لفاعلية و�لتاأثري. كما 
�أ�شهمت �لندوة �أي�شاً يف �إثارة جو�نب نقا�شية جديدة يف مو�شوعها؛ مثل �لأطر 
�لجتماعي  لالإعالم  م�شيئة  ممار�شات  �أي  مع  للتعامل  و�لت�شريعية  �لقانونية 
بحق �ملوؤ�ش�شات �لع�شكرية يف خمتلف دول �لعامل، و�أو�شت بتدخل ت�شريعي 
للن�س على جترمي �لإ�شاءة للقو�ت �مل�شلحة با�شتخد�م �أي و�شيلة من و�شائل 
تقنيات �ملعلومات. وقدمت �لندوة يف جمملها ت�شخي�شاً ت�شريحياً ملو�شوع بالغ 
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�لأهمية فتناولت �أبعاده من خمتلف جو�نبها، بحيث ميكن �لقول �إن ن�شر �أور�ق 
�لعمل �خلا�شة بها يف هذ� �لكتاب يقدم �إ�شهاماً معرفياً نوعياً و�إ�شافة حقيقية 
للدر��شات �لعربية يف جمال �لإعالم �لع�شكري، ول�شيما �أن �ملكتبات �لعربية 
تعاين ندرة و��شحة يف هذه �لنوعية من �لدر��شات �ملتخ�ش�شة، وحتديد�ً تلك 
�لتي تخ�شع �ملمار�شات �حلديثة يف �لإعالم للبحث �لعلمي وحتاول �شرب �أغو�ر 

تاأثري�تها يف جمالت حيوية مثل �ملجال �لع�شكري.
واإذا كانت هذه الندوة هي انطالقة جيدة لن�ساط بحثي وعلمي ت�سعى جملة 
قو�تنا  �هتمام  على  وتاأكيد�ً  لدورها  تعزيز�ً  وتعميقه،  ملو��شلته  �لوطن  درع 
فاإننا  �ل�شامية،  �لوطنية  ر�شالتها  �أد�ء  و�لأكادميي يف  �لعلمي  باجلانب  �مل�شلحة 
ناأمل �أن ي�شهم هذ� �لكتاب يف ن�شر �لوعي �ملعريف و�إثر�ء �لنقا�شات �لعلمية 

يف هذ� �ملو�شوع.

يـو�سـف جـمعـة احلــداد
رئـيـــــ�س التحـريـــــــــر
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د. علي قا�سم ال�سعيبي
ا�ستاذ الإت�سال اجلماهريي

=  دكتوراه علوم الإذاعة والتلفزيون من 

جامعة بتلر  اإنديانا - الوليات املتحدة.
=  رئي�س ق�سم الإعالم  جامعة 

الإمارات. 
=  مديـر عام مركز دبي لالأعمال 

الفنيــة -  تلفزيون دبي. 
=  مدير اإدارة الت�سال اجلماهريي  

القيادة العامة ل�سرطة دبي. 
=  امل�ست�سار الإعالمي - الإدارة العامة 

خلدمة املجتمع  - القيادة العامة 
ل�سرطة دبي.  

=  معد ومقدم برامج تلفزيونية, كاتب 

غري متفرغ, محا�سر يف كلية ال�سرطة - 
معهد تدريب ال�سباط  - اأبوظبي.   

=  اأ�ستاذ منتدب كلية الت�سال 

 جامعة ال�سارقة.
=  اأ�ستاذ م�سارك  كلية الإعالم 

واملعلومات  جامعة عجمان. 
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�لدفاع �لأول حلماية �لأوطان،  �ذ� كانت �جليو�س يف كل �لأزمان هي خط   
�لت�شلح  مليونية لأغر��س  ميز�نيات  لها  وتر�شد  بالعتاد  د  تزوَّ �أن  ولهذ� يجب 
و�لتدريب، و�أن يختار لها من �لرجال من يتو�شم فيه �لولء و�ل�شدة و�لإباء، 
تلك  تعد  مل  �ليوم  جيو�س  �أن  على  �لتاأكيد  من  بد  ل  ذلك  جانب  فاإلى 
�جليو�س �لتقليدية، ومل يعد �جلندي ذلك �لفرد �لذي يجيد فقط ��شتخد�م 
كبريين  و�شغط  �ختبار  حتت  ومهار�ته  �جلندي  عقل  �أ�شبح  فقد  �ل�شالح، 
�ل�شابحة يف  �ملعلومات  �ملعلوماتية، وخا�شة تلك  �لثورة  للتعامل مع منتجات 
�لف�شاء، و�مل�شافرة عرب �لقار�ت، و�لقادرة على �لو�شول �إلى  �أي �شخ�س ميتلك 
خط �إنرتنت وهاتفاً ذكياً ي�شتطيع به �أن يختطف �شاروخاً عابر�ً للقار�ت، �أو �أن 
يغري �إحد�ثيات خط �شري �شفينة يف عر�س �لبحر، �أو �أن ي�شيطر على �لعقول 

و�لأفئدة و�لأذو�ق وين�شف توجهات �لر�أي �لعام.

ملحة تاريخية

يف �لبدء يجب �أن نعرتف بف�شل �لفكر �لع�شكري يف تطوير �لكثري من منتجات 
�لتو��شل و�لت�شال، حتى و�إن كانت �لفكرة يف �أ�شا�شها لأغر��س �ل�شتعمال 
�لع�شكري، ولكنها وبتحولها لأغر��س �ل�شتخد�م �ملدين �أحدثت ثورة حقيقية 
يف عمليات جمع ونقل و�إي�شال �ملعلومات على نطاق دويل؛ لتوؤثر يف ماليني �لب�شر 

وحتدث �نقالباً يف منظومة �لقيم و�لأخالق وم�شتويات �لتعاطي مع �لأحد�ث. 
عام  يف  »�شبوتنك«  �لأول  �ل�شناعي  قمره  �ل�شوفيتي  �لحتاد  �أطلق  عندما 
�لعمالقة،  �خلطوة  بخطورة هذه  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �شعرت   ،1957

و�أح�شت �أنها حتتاج �إلى �إعادة تخطيط ��شرت�تيجيتها ل�شمان �لتفوق.
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 Advanced( كان �لرد متمثاًل يف �إن�شاء وكالة مل�شروعات �لأبحاث �ملتقدمة
Research Projects Agency( كاإحدى وكالت وز�رة �لدفاع �لأمريكية، 

�مل�شلحة  للقو�ت  و�لتكنولوجي  �لعلمي  �لتفوق  حتقيق  مبهمة  �إليها  وعهدت 
�لأمريكية يف مو�جهة �لحتاد �ل�شوفيتي.

 Rand ر�ند  ملوؤ�ش�شة  �لأمريكية  �جلوية  �لقو�ت  عهدت   1962 عام  يف 
�لبحوث  �أن�شطة  يف  متخ�ش�شة  حكومية  موؤ�ش�شة  وهي   ،Corporation

تر�شانة  على  �ل�شيطرة  ��شتمر�ر  �شمان  لتحقيق  در��شة  بتنفيذ  و�لتطوير، 
�أو  كلها  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  تعر�شت  ما  �إذ�  و�لقاذفات،  �ل�شو�ريخ 

جزء منها لهجوم نووي من جانب �لحتاد �ل�شوفيتي.
و�لتحكم  لل�شيطرة  ع�شكرية  �ت�شالت  �شبكة  �إن�شاء  هو  �ملقرتح  �حلل  وكان 
�أ�ش�س ل مركزية، وباأ�شلوب يحقق ��شتمر�ر عمل �ل�شبكة حتى  تعمل على 
ولو تعر�شت بع�س �لعقد �ملوجودة فيها �إلى هجوم نووي، ومبا ي�شمن �إمكانية 

�لرد على هذ� �لهجوم.
وعندما �أطلق �جلي�س �لإ�شر�ئيلي موقع �لإنرتنت �لر�شمي له منذ عدة �أعو�م 
رك �ليوم يف  كان يعرف �أن �حلا�شر هو �ل�شبكات �لجتماعية و�أن �مل�شار�ت حتجُ
ف�شاء مفتوح على كل �لحتمالت؛ �إذ يكفي �أن يرت�شب �إلى موقع يوتيوب 
�إعالم فاعلة وموؤثرة؛ ويكفي  �أد�ة  �لفيلم  �ل�شنع حتى ي�شبح هذ�  فيلم جيد 
ح�شاباً  �فتتح  عندما  �إن�شانياً  باعتباره  نف�شه  �شوق  قد  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  �أن 
على موقع تويرت خا�شاً من �أجل تركيز �ملعلومات عن �ملهمة �لإن�شانية للقو�ت 

�ملوجودة يف �ليابان بعد �لت�شونامي؛ ح�شاب و�حد و�أثر كبري. 
ت�شمن �لفيلم �لذي تلقفته قناة يوتيوب �شرحاً مب�شطاً للدور �لإن�شاين لعيادة 
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�شغرية للجي�س �لإ�شر�ئيلي يف منطقة نائية يف �آ�شيا. هذ� �لفيلم ترك �نطباعاً 
�إيجابياً لدى �جلمهور يف جنوب �شرق �آ�شيا، بل يف �لعامل كله لدى ماليني 
�ملبحرين يف �ل�شبكة �لعنكبوتية؛ لأنه �إذ� كانت �ل�شورة �لو�حدة ت�شاوي �ألف 

كلمة، فاإن مقطع فيديو ي�شاوي مليوناً. 
من هذه �لفكرة �أنطلق �إلى حقيقة مفادها �أن �جليو�س مهما عظمت ت�شليحاً 
�أعتى �لأ�شلحة، و�أكرثها  ومهما تدرب جنودها على فنون �لقتال و��شتخد�م 
فتكاً - رغم �أهمية هذ� �ملعَطى - فاإن حقائق �لوجود توؤكد �أنه يف ع�شر �لنفجار 
قادرة  �لإعالمية  �لذر�ع  وتبقى  �ملوقف،  �شيدة  هي  �لكلمة  تبقى  �ملعلوماتي 
�أل  جد�ً  �ملهم  فمن  لهذ�  �لأهد�ف.  حتقيق  وقوية يف  �شاربة  يد�ً  تكون  على 
من وجود �شالح  �أي�شاً  بل لبد  فقط،  متفوقان  برية  وذر�ع  يوجد �شالح جو 

�إعالم قادر وموؤثر.
قلياًل يف  لنتفكر  �جلديد؟  �لإعالم  �لإ�شر�ئيلي يف  �جلي�س  يفكر  تجُرى، كيف 

�ملو�شوعني �لتاليني: 
1. �أ�شبح لأفالم قناة �جلي�س �لإ�شر�ئيلي يف �ليوتيوب �أكرث من 22   
مليون م�شاهدة. وعندما تقع حادثة يف �ملناطق �لفل�شطينية ويكون عند �جلي�س 
�لإ�شر�ئيلي مادة م�شورة يف �ليوتيوب ف�شتكون د�ئماً بني �ملكان �لأول و�لر�بع 
تويرت �جلي�س �لإ�شر�ئيلي فيجري حتديثه يف  �أما  �لعاملية.  �مل�شاهد�ت  يف عدد 
�أكرث ب�شعفني مما يوجد  �أي  �ألف متابع،   15 �أكرث من  كل ب�شع �شاعات، وله 
للجي�س �لربيطاين. و�شوؤ�يل �لب�شيط: كم من �ملال و�جلهد يتطلبان للو�شول 
�إلى هذ� �لعدد من �ملتعاطفني مع هذ� �جلي�س؟ ماذ� لو مت �إهمال قوة و�شطوة 

و�شائل »�لإعالم �جلديد«؟
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2. �إن »�لإعالم �جلديد« جزء مما ي�شمى »دبلوما�شية �ل�شايرب«. »�أحد   
�مل�شامني،  وطرح  بالربجمة  يتعلق  �لذي  �لتقني  �ملو�شوع  هو  �لعمل  �أجز�ء 
ليفوفيت�س،  تقول  �لر�شالة؟«،  نبث  �لتفكري �خلالق؛ كيف  هو  �لثاين  و�جلزء 
م�شوؤولة �لعالقات �لعامة يف �جلي�س �لإ�شر�ئيلي: »�إذ� كان �لت�شور عن �جلي�س 
�لإ�شر�ئيلي يف �لعامل هو �أنه جي�س حمتل وعنيف ف�شاأحاول بو��شطة قو�عد 

�لإعالم �جلديد �أن �أعر�س �جلي�س باعتباره ج�شماً �إن�شانياً مفتوحاً«.
قو�عد  بو��شطة  »�شاأحاول  �لطرح  هذ�  من  �لأخرية  �لعبارة  يف  قلياًل  لنتمعن 
�لإعالم �جلديد �أن �أعر�س �جلي�س �لإ�شر�ئيلي باعتباره ج�شماً �إن�شانياً مفتوحاً«.
اإن هذا الطرح يوؤكد جمموعة من النقاط الهامة اجلديرة بالتوقف واملناق�سة: 

اأول هذه النقاط هو ذلك االعتقاد الرا�سخ باأهمية و�سائل التوا�سل االجتماعي 
يف �لفكر �جلمعي �لع�شكري، و�أهمية تبني �شيا�شات جديدة لن�شف �ملفاهيم 
�لتقليدية، و�لبالية لأطروحات �لتوجيه �ملعنوي يف �جليو�س باأ�شلوبها �لتقليدي، 
وكذلك �إد�رة �لأزمات �إبان �حلروب و�لت�شدي لل�شائعات؛ فقد كانت �ل�شائعة 
حتتاج �إلى �أيام �أو  �أ�شهر لتو��شل �لتدحرج لت�شبح ككرة �لثلج �ملدمرة...تجُرى 
يف ع�شر �لإنرتنت و�لف�شائيات ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي، كم ثانية حتتاجها 

�ل�شائعة لت�شل �إلى ماليني �لب�شر؟ يبدو �أن �ل�شوؤ�ل �أ�شعب من �لإجابة!
كم من �جليو�س و�لعتاد و�ل�شاعات نحتاجها لتدمري �لعدو؟

يف �ل�شوؤ�ل قدر كبري من عدم �لدقة �أو  لنقل �لكثري من �ل�شرييالية، ولكنها 
مهمة للولوج للفكرة �لتالية: تجُرى، ماذ� لو قلبنا �ل�شوؤ�ل، فقلنا: كم من �لثو�ين 
�أو �لتغريد�ت نحتاجها لتدمري �لآخر يف �لو�قع �لفرت��شي، با�شتخد�م و�شائل 

�لتو��شل �لجتماعي؟
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لهز  بر�س«  »�لأ�شو�شيتد  ح�شاب  على  و�حدة  تغريدة  جمرد  �لأمر  ��شتغرق 
�قت�شاد �لوليات �ملتحدة �لأمريكية وتكبيده 140 مليار دولر كخ�شارة حلظية.
»كنا نعرف م�شبقاً �أن هذ� �لخرت�ق �شيخلق فو�شى كبرية يف �أمريكا، وهو ما 
ح�شل، ولذ� نحن فخورون«. هكذ� حتدى �لقيادي �ملزعوم يف معر�س تربيره 
للهجوم �لذي تقودة �لآلة �لتقنية يف جي�س �لأ�شد، قائاًل »لقد لعبت و�شائل 
�لإعالم �لجتماعية دور�ً حا�شماً يف ن�شر �ملعلومات، ول يعتقد �جلميع �أن هذ� 
بهذه  نقوم  دقيق،  �لإعالم  و�شائل  �ل�شورية من خالل  �لتقارير  �لفي�شان من 
�لهجمات على مو�قع �لتو��شل �لجتماعية للو�شائل �لإعالمية جلعلها م�شادر 
غري موثوقة«، و�أ�شاف »�إنها ثورة وهمية، �حلكومة �لأمريكية �أجربت وكالت 
��شتدعى ت�شكيل �جلي�س  �ل�شوري؛ ما  �لنظام  تقارير تدين  ن�شر  �لأنباء على 

�ل�شوري �لإلكرتوين و�تخاذ �لتد�بري �مل�شادة«.
 هل �إد�ر�ت �لعالقات �لعامة و�لتوجيه �ملعنوي يف جيو�شنا مهيئة للتعامل مع 

هذ� �لتحدي �جلديد؟
�إلى متعامل جيد  ت�شعى جاهدة لتحويل �جلندي  فاإن كل �جليو�س  بالقطع، 
�ملعلومات خلدمة  وثورة  �جلديد  �لإعالم  و�شائل  مع  �لتعامل  ملهار�ت  ومتقن 
العقيدة الع�سكرية. ولتطوير مهارات التعامل هذه، اأقرتح جمموعة من النقاط 

�لتي رمبا تكون فاعلة وموؤثرة، ومنها:
 

اأواًل: التدريب على فن كتابة اخلرب واملقال 

 حتى ي�شتطيع �لقارئ ��شتكمال ما يقروؤه، ل بد من �أن يكون �خلرب مميز�ً وغري 
ب�شرعة  تنتقل  �لأخبار  �أ�شبحت  �ملفتوح  و�لإعالم  �ل�شحافة  دنيا  ويف  مكرر. 
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SMS تر�شل فور بد�ية �حلدث، و�لقارئ يف  �لــ  و�أ�شبحت ر�شائل  �شديدة، 
هذه �حلالة لن يلجاأ �إلى قر�ءة خرب مكرر. 

من هنا يتبني �أن رجال �جلي�س يف حال تعاملهم مع �ملدونات - رغم �ل�شو�بط 
�ملفرو�شة عليهم - �شار لز�ماً عليهم تطوير مهار�ت �لكتابة، و�لقدرة على تغيري 

لغة �خلطاب �لتي يتحدثون بها �إذ� ما �أر�دو� �إر�شال ر�شالة معينة.

ثانيًا: التخ�ص�ص 

 مل تعد �إد�ر�ت �لعالقات �لعامة يف �جلي�س جزر�ً معزولة عن حركة �ملجتمع؛ 
ملحاً  �أمر�ً  �لعاملني يف هذه �لإد�ر�ت  فاإنه يجب �عتبار تطوير مهار�ت  ولهذ� 
�أق�شامها  يف  للعمل  �لإعالميني  �ملتخ�ش�شني  عن  �لبحث  وتوّجب  وعاجاًل، 

و�إد�ر�تها.
ي�شبح  هنا  من  �جلي�س؛  رجالت  من  �ملدونني  بني  مطلوب  �أمر  �لتخ�ش�س 
�لتخ�ش�س �أمر�ً مطلوباً وفعاًل للغاية؛ �إذ �إنه �شيجعل لكل مدون �شكله �خلا�س 
يكمل  �أجز�ء  جمموعة  �أنه  وهو  �ملدين،  للمجتمع  �ملن�شود  �لهدف  ويحقق 
بع�شها بع�شاً، ول تعرف �لتناف�س، كما �أنه �شي�شيف �إلى �ملدونني قيمة معنوية 
كبرية للغاية، و�إن كان �لتخ�ش�س �أمر�ً معموًل به على �أر�س �لو�قع يف بع�س 

�ملجالت.

 ثالثًا: الت�صوير وفن عر�ص ال�صور 

�مل�شاهد، ولكن لي�س كل  �أو  �لقارئ  �لتاأثري على  �أهم و�شائل  �ل�شور من   �إن 
�ل�شور موؤثرة.
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على  و�لتدريب  �لت�شوير  فنون  �لتدريب على  و�أهمية  �شرورة  تت�شح  هنا  من 
ح�شن �ختيار نوع �ل�شور �ملوؤثرة يف �ملو�قف �لعديدة �لتي تختلف من موقف 
�أو ن�س كتابي،  �أي عر�س  �أن تنقل �خلرب بدون  �أن �ل�شورة ميكن  لآخر. كما 

و�أهميتها تزد�د يف �ملدونات، كلما ز�د علم �ملدون وخرب�ته بالت�شوير.

 رابعًا: الفيلم واآلية �صناعته

ولو  �لفيلم  �مل�شلحة يف جمال �شناعة  �لقوت  منت�شبي  تطوير مهار�ت   يجب 
باأ�شلوب مب�شط للغاية؛ ذلك لأن �لفيلم قد يكون جامعاً بني �لكتابة و�ل�شور 
ثالثاً،  �أو  فقرتني  يجمع  وقد  فقرة  ي�شمل  وقد  و�لفيديو،  �ل�شوتي  و�لت�شجيل 
�ملهم يف �لنهاية �أن �لفيلم يجب �أن تكون له ر�شالة، ويجب �أن تكون هناك روؤية 
لدى �ملدون وخربة يف �آلية �شناعة �لفيلم؛ �إذ �إن �لفيلم يجب �أن يكون ق�شري�ً 
يف مدة عر�شه، وكلما ق�شرت مدة �لعر�س كان �أف�شل، �إل �أن ل�شناعة �لفيلم 

�آلية يجب �أن يعلمها ويتقنها �ملدون من رجال �جلي�س.
طبقاً  ومرتبة  جمّز�أة  تكون  �أن  يجب  �لفيلم  يف  �ل�شور  عر�س  �آلية  �أن  كما 
�أن  �ملدون  يريد  �لتي  �لر�شالة  فهم  �مل�شاهد  على  ي�شهل  حتى  لالأحد�ث؛ 
تكون مدعمة  �أن  �حلالة يجب  مرتبة، ويف هذه  تكون غري  وقد  �إليه.  يو�شلها 
بالكتابة �لتي تو�شح �شري �حلدث؛ فقد يكون لعدم ترتيبها وجهة نظر �أف�شل 

يف تو�شيل �لر�شالة.
ويجب �أن تكون �لكتابة يف �لفيلم للتو�شيح فقط �أو لعر�س م�شادر �ملعلومات، 

ولو ز�دت �لعرو�س �لكتابية يف �لفيلم لز�د ملل �مل�شاهد من �لفيلم.
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خام�صًا: زيادة الوعي القانوين ال�صتخدام �صبكات التوا�صل االجتماعي 

لدى منت�صبي القوات امل�صلحة:

يجب �أن يكون رجال �لقو�ت �مل�شلحة على �طالع كاٍف وثقافة و��شعة يف �إطار 
فهم �لعالقات و�لرتباطات �لقانونية ل�شتخد�م مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، 
جتنباً لأي خلل قانوين، رمبا يوؤدي �إلى �لإ�شر�ر ب�شورة �ملوؤ�ش�شة �أو �لزج با�شم 
�مل�شتخدم يف ق�شايا قانونية خمتلفة، وهنا يقع �لدور على �لإد�رة �لقانونية لن�شر 

�لوعي �لقانوين لأغر��س �ل�شتخد�م �لآمن للمو�قع �ملختلفة.

29



=  ماج�ستري يف القانون.

=  بكالوريو�س يف الت�سال 

اجلماهريي.
=  رئي�س حترير جملة درع الوطن من 

2011 وحتى الآن.

 =  ع�سو جمعية ال�سحفيني.
=  ع�سو احتاد ال�سحفيني العرب.

=  ع�سو الحتاد الدويل لل�سحفيني.

=  �سدر له كتاب )امل�سوؤولية اجلنائية 

عن اأخطاء الأطباء يف القانون 
اجلنائي لدولة الإمارات العربية 

املتحدة(, 2002.

يو�سف جمعة احلـــــداد
رئي�س حتــريـر 

مــجــــلة درع الـوطــــن
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اأمناط  وهو  واحد،  اآن  يف  واالأهمية  التعقيد  بالغ  حموراً  الورقة  هذه  تناق�س 
حتاول  لكونها  �لع�شكري،  و�لإعالم  �جلديد  �لإعالم  بني  �مل�شتقبلية  �لعالقة 
تغري  مرحلة  يف  �جلديد،  �لإعالم  وهو  �أحدهما،  متغريين:  بني  �لعالقة  فهم 
وحتول وتطور م�شتمرة، ومل ت�شتقر معامله بعد، على �لأقل من �لناحية �لتقنية، 
باملجازفة  م�شاألة حمفوفة  ب�شاأنه  م�شتقبلية  ت�شور�ت  بناء  م�شاألة  مبا يجعل من 
�لبحثية و�ملنهجية. و�لثاين مبا حتتم علية ديناميته من مو�كبة لتطور�ت �لع�شر 
ومعطياته. لكننا �شنحاول يف نهاية هذه �لورقة بلورة روؤية قائمة على معطيات 

�لو�قع وتوقعات �مل�شتقبل �لقريب حتديد�ً.

اأوًل: الإعالم اجلديد .. مدخل مفاهيمي

�لإعالم �جلديد هو منوذج �ت�شايل ولد من �لتز�وج بني تكنولوجيا �لت�شال 
قامو�س  ويعّرف  و�شبكاته.  �لآيل  �حلا�شب  مع  و�لتقليدية  �لرقمية  و�لبث 
�لتكنولوجيا �لرقمية �لإعالم �جلديد باأنه »�ندماج �حلا�شب �لآيل و�شبكاته مع 
لالإعالم  عملياً  تعريفاً  �لتكنولوجية  �شريد�ن  كلية  وت�شع  �ملتعددة«،  �لو�شائط 
م يف �شكل رقمي وتفاعلي«. وهناك  �جلديد باأنه »كل �أنو�ع �لإعالم �لذي يَقدَّ
حالتان متيز�ن �لإعالم �جلديد من �لقدمي؛ وهما )1( �لكيفية �لتي يتم بها بث 
�إلى خدماته،  �لو�شول  من خاللها  يتم  �لتي  �لكيفية   )2( �لإعالمية.  �ملادة 
فالإعالم �جلديد يعتمد على �ندماج �لن�س و�ل�شورة و�لفيديو و�ل�شوت، ف�شاًل 
عن ��شتخد�م �حلا�شب �لآيل كاآلية رئي�شية له يف عملية �لإنتاج و�لعر�س. �أما 

�لتفاعلية فهي متثل �لفارق �لرئي�س �لذي مييزه، وهي تعد �أهم �شماته.
»�لإعالم  عليه  يطلق  فقد  �لت�شايل؛  �لنموذج  هذ�  م�شميات  تعددت  وقد   
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�أو  �لتفاعلـي«،  »�لإعــالم  �أو  �لرقمــي«،  »�لإعـــالم  �أو  �لجتمـاعي«، 
»�لإعالم �ل�شبكــي �حلــي«، �أو »�لو�شائط �ل�شيرب�نيــة«، �أو »�ل�شايرب ميديــا«، 
�أي�شاً  عليه  يطلق  ما  وكثري�ً  �لت�شعبية«.  »�لو�شائط  �أو  �ملعلومات«،  »�إعالم  �أو 
ظاهرها؛  يف  �إيجابية  تبدو  قد  �شمة  هذه  »�لبديل«  و�شفة  �لبديل«.  »�لإعالم 
لكونها تعكـ�س وجهــة نظــر قائمــة على �أن هــذ� �لنمــوذج �جلديد �شيعالج 
بال�شـــرورة م�شكـــالت �لإعـــالم �لتقليـــدي، ويقــدم �ملعلومــات �لتي 
يحتاجها �جلمهور، وهذ� �لإح�شا�س مل يكن �شائد�ً يف عاملنا �لعربي فقط، بل 
حتى يف �لغرب، حيث كانت بد�ية ظهور م�شطلح »�لإعالم �لبديل« مرتبطة 
بتقدمي معلومات �إلى �جلمهور، من دون �لتعر�س �إلى فلرتة »حار�س �لبو�بة« يف 
�ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �لتقليدية �لتي تعمل وفق مبادئ وتقاليد و�شيا�شات قد 

تر�شي �لبع�س دون �لآخر.1
ويف �شــوء تعـــدد تعريفـــات �لإعـــالم �جلديـــد يف �لأدبيـــات �لعربيـــة 
و�لأجنبية �ملتخ�ش�شة، يبدو من �ل�شعب و�شــع تعريف جامع مانع لالإعـــالم 
�جلديــد لأ�شباب عـــدة؛ �أبرزهـــا �أن هذ� �لنمـــط �لإعالمي مير مبرحلة تطور 
متو��شلـــة، ولــم ت�شتقــــر مالحمــــه بعــــد، ول يبدو لهـــــا يف �لأفـــق 
قــدر�ً مي�شـــور�ً من �ل�شتقـــر�ر و�لدميومـــة. فهو مل ي�شتقــر على و�شائــل 
�أو تطبيقـــات حمـــددة، كمـا مل تتبلور بعدجُ و�شائل حمددة له لكونه يف حالة 
تطور �شريــع ومتو��شـل، كما ذكرنا �آنفاً؛ ومن ثم فاإذ� مت بلورة تعريف لالإعالم 
�جلديد �ليـــوم فمن �ملوؤكـــد �أنه �شيتقــادم غــد�ً؛ لأن �لو�شائل ذ�تها تتقادم 
بظـــهور مبتكـــر�ت تقنيـــة جديــدة يف هذ� �ملجـــال. ولكـن، ميكن �إلى 
حـــد كبيـــر �لعتمــاد على تعريــف قائــم على خ�شائــ�س هــذ� �لنــوع 
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مثل  ما،  حد  �إلى  بطيئاً  �لتغري  فيها  يبدو  �لتي  �ملميزة  و�شماته  �لإعالم  من 
�لتفاعلية وغري ذلك.

ويرى بع�س �لباحثني �أن عام 2007 ميثل حد�ً تاريخياً فارقاً يف م�شرية �لإعالم 
�جلديد، حيث بد�أ هذ� �لنموذج �جلديد من �لعملية �لت�شالية �ملتمحورة حول 
�لفرد يتمدد من خالل �ل�شبكات �لجتماعية �لإلكرتونية، ويف ذلك �لعام 
ب�شكل  تنمو  وبد�أت  �ملحمول،  �لهاتف  �أجهزة  �إلى  �ل�شبكات  هذه  �نتقلت 
لفت وب�شرعة خر�فية بحيث بات �لهاتف �ملحمول مبنزلة �جلهاز �لر�بط بني 
جمموعات �لأ�شدقاء عرب �شبكات �لتو��شل �لجتماعي. و�ملوؤ�شر �حليوي يف 
هذه �لتحولت ل يكمن يف جمرد منو �شبكات �لتو��شل، بل يف كونها بد�أت 
�لإعالمية  �لر�شالة  كانت  فبينما  �ل�شائد،  �لإعالمي  �ملفهوم  يف  جذرياً  توؤثر 
»جمهور«  من  موجهة  �شارت  »�جلمهور«  �إلى  موؤ�ش�شاتي«  »مر�شل  من  موجهة 
�إلى »جمهور«، وهو حتول يهدد �شناعة �لإعالم وينذرها باخلطر، ول�شيما بعد 
�أن حتول �لإعالم �لتقليدي من جمرد متاأثر �شلبياً بالإعالم �جلديد �إلى »تابع« 
له ومروج لأن�شطته وم�شت�شلم ملا يفرزه من موؤثر�ت قيمية �شلبية، مثل ترويج 
�لإعالم  �شار  �أن  وبعد  ذلك.  وغري  و�ملو�شوعية  �ل�شدقية  وغياب  �ل�شائعات 
�جلديد وو�شائل �لتو��شل �لجتماعي، مثل في�شبوك وتويرت ويوتيوب حتديد�ً، 
و�لإعالمي  �ل�شحفي  �ل�شبق  وحتقيق  �لأخبار  م�شادر  من  حيوياً  م�شدر�ً 
للف�شائيات و�ملو�قع �لإلكرتونية لل�شحف، حيث تت�شدر �لرب�مج و�ملو�قع يف 
�أغلب �لأحيان »حمتويات« وم�شامني منتقاة، مما ين�شر على �شبكات �لتو��شل 

�لجتماعي.2 
�لتي  �ملعلومات  �لنا�س يح�شلون على  �إذ� �شار جمهور  ن�شتغرب  ثم ل  ومن 
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و�شار  �لتقليدية،  �لإعالم  و�شائل  من  بدًل  �لبع�س،  بع�شهم  من  يريدونها 
�ملا�شي،  موروثات  من  �لتقليدي  �لإعالم  ي�شبح  ورمبا  �أفقياً-�أفقياً،  �لت�شال 
�ملعلومات  لتوثيق  �لتو��شل �لجتماعي و�شيلة ما  يف حال وجدت �شبكات 
�ملتبادلة بني �جلمهور و�لتثبت من �شدقيتها، مبا ين�شف �ل�شمة �لباقية لو�شائل 

�لإعالم �لتقليدية.3
�إلى  �لقوية  للعودة  �لفر�شة  وفر  قد  �لهائل لالإعالم �جلديد  �لنمو  �أن  و�ملوؤكد 
على  للدللة  �ملا�شي،  �لعقد  خالل  ظهر  �لذي  �ملو�طن«  »�شحافة  م�شطلح 
حماولة جعل �شوت �لفرد �لعادي جزء�ً من معطيات �لو�شيلة �لإعالمية، ثم 
�أ�شبح �لفرد هو �لرقم �لأ�شعب �شمن معادلت �لإعالم �جلديد، بل يتوقع 
ب�شكل  �شيرت�جع  و�ملعلنني  �لتقليدية  �لإعالم  و�شائل  دور  �أن  �خلرب�ء  بع�س 
مت�شارع خالل فرتة زمنية وجيزة، لدرجة �أنه رمبا ت�شطر هذه �لو�شائل ومعلنوها 
خالله  من  بالو�شول  لهم  ي�شمح  �لذي  �لو�شيلة«   - »�لفرد  عن  �لبحث  �إلى 
�إلى �ل�شريحـــة �لأعــر�س مــن جمهــور �ملتلقــني عرب �شبكــة �لتو��شـــل 
حيث  من  �لأفر�د  ح�شابات  بع�س  حتولت  �أن  وبعد  به،  �خلا�س  �لجتماعي 
�إعالم  و�شائل  لنت�شار  �شر�س  مناف�س  �إلى  �جلماهريي  �لنت�شار  معدلت 

تقليدية عريقة.
موقع  م�شتخدمي  �أن عدد  �إلى  �لإ�شارة  �لإطار  هذ�  �ملفيد يف  من  يكون  وقد 
 2012 عام  م�شتخدم  مليون   45,2 نحو  بلغ  قد  �لعربي  �لعامل  يف  في�شبوك 
بزيادة قدرها 50 % عن �لعام �ل�شابق عليه بح�شب �إح�شاء�ت ر�شمية، قدرت 
�أي�شاً �أن نحو ن�شف هذ� �لعدد ياأتي من م�شر ومن دول جمل�س �لتعاون لدول 

�خلليج �لعربية.4
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ولعل معدلت �لنت�شار �لقيا�شية �لهائلة لالإعالم �جلديد يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ت�شفي �أهمية ��شتثنائية على مو�شوع ورقتنا هذه، حيث �شجلت 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أعلى ن�شبة �نت�شار ل�شتخد�م موقع �لتو��شل 
وباإجمايل عدد   % 40,63 �لعربية، مبعدل  �لدول  »في�شبوك« يف  �لجتماعي 
م�شتخدمني بلغ 3,29 مليون م�شتخدم بنهاية �لن�شف �لأول من عام 2012، 
لالإد�رة  دبي  كلية  عن  �ل�شادر  �لعربي  �لجتماعي  �لإعالم  تقرير  بح�شب 

�حلكومية.
�لجتماعي  �لتو��شـل  موقــــع  ��شتخـــد�م  يف  منـــو�ً  �لتقريــر  ور�شــد 
�ألف   523,6 بو�قع  �مل�شتخدمني  عــدد  ز�د  �لإمار�ت، حيث  يف  »في�شبوك« 
 م�شتخــــدم خـــــالل �لأ�شهــــر �ل�شتــــة �لأولـــى مـــن عــــام 2012.

عدد  �إجمايل  من   %  7 نحو  على  ت�شتحوذ  �لإمار�ت  باأن  �لتقرير  و�أفاد 
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م�شتخدمي موقع �لتو��شل �لجتماعي يف �لدول �لعربية، و��شتاأثرت �لإمار�ت 
بح�شة ت�شل �إلى نحو 30 % من �إجمايل عدد م�شتخدمي »في�شبوك« يف دول 
م�شتخدمي  عدد  �إجمايل  بلغ  حيث  �لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س 

موقع �لتو��شل �لجتماعي يف هذه �ملنطقة نحو 11,2 مليون م�شتخدم.

عام  يف  قال  قد   James Maclntosh ماكنتو�س  جيم�س  �ل�شري  كان  و�إذ� 
1803 �إن »تز�يد �ل�شحف قد �أدى �إلى ثورة تدريجية يف �حلكومة بزيادة عدد 

من ميار�شون نوعاً من �إ�شد�ر �لأحكام على �ل�شوؤون �لعامة«؛5 مبعنى �أن �شدور 
ب�شع �شحف يف �أو�ئل �لقرن �لتا�شع ع�شر قد �أحدث حتولت يف �ل�شيا�شات، 
فلنا �أن نتخيل �لو�شع يف حال وجود �أكرث من مليار �شخ�س ي�شتخدمون موقع 
»في�شبوك«، ون�شفهم تقريباً ي�شتخدم موقع »تويرت«، وغالبيتهم يتد�ولون �لنقا�س 

�مل�شتقبلي، حيث  �مل�شهد  نتخيل  �أن  �أي�شاً  ولنا  لدولهم.6  �لعامة  �ل�شوؤون  يف 
ت�شري بع�س �لتوقعات �إلى �أن عدد �شكان �لعامل �شيبلغ يف عام 2026 حو�يل 
8 مليار�ت ن�شمة، ويتوقع �خلرب�ء �أن يكون من بني هوؤلء نحو ثالثة مليار�ت 

ي�شتخدمون �شبكة �لإنرتنت.7
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ثانيًا: اأ�سكال الإعالم اجلديد

من حيث و�شائل �ل�شتخد�م، ميكن تق�شيم �لإعالم �جلديد �إلى ما يلي:
= �لإعالم �جلديد �لقائم على �لإنرتنت وتطبيقاتها، وهو جديد كلياً ب�شمات 
ومز�يا غري م�شبوقة، وهو �إعالم ينمو ب�شرعة وتتو�لد عنه جمموعة من �لتطبيقات 

ل ح�شر لها. 
وهو  �ملت�شارعة،  باأجيالها  �ملحمولة  �لأجهزة  على  �لقائم  �جلديد  �لإعالم   =
اإعالم ينمو ب�سرعة هائلة، وتن�ساأ عنه اأمناط جديدة من التطبيقات على  اأي�ساً 

�لأدو�ت �ملحمولة �ملختلفة، ومنها �أجهزة �لهاتف �ملحمول.
�ل�شحافة  مثل  �لتقليدية،  �لإعالمية  �لو�شائل  من�شة  على  قائم  نوع   =
و�لرقمية  �لتفاعلية  مثل  جديدة؛  �شمات  �إليها  �أ�شيفت  �لتي  و�لتلفزيون، 

و�ل�شتجابة للطلب وغري ذلك.
�لنوع  هذ�  تد�ول  ويتم  �لكمبيوتر،  من�شة  على  �لقائم  �جلديد  �لإعالم   =
بو�شائل �إما �شبكياً �أو بو�شائل �حلفظ �ملمكنة، وي�شمل �ألعاب �لفيديو و�لكتب 

�لإلكرتونية وغري ذلك.
ومن حيث �ل�شمات و�ل�شكل ميكن تق�شيم �لإعالم �جلديد �إلى:

= �شبكات/و�شائل �لتو��شل �لجتماعي Social Networks ) في�شبوك، 
ولينكد �إن، وجوجل بل�س(.

= مو�قع �مل�شاركة Media Sharing )يوتيوب، فليكر، بنرت�شت(.
= مو�قع �لتدوين �ملتناهي �ل�شغر Microblogging )�لتي ل يزيد تدوين 

�مل�شاركة �لو�حدة فيها على 140 حرفاً، مثل تويرت(.
.Blog Comments ملدونات و�ملنتديات� =
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ثالثًا: الإعالم الع�سكري: مدخل مفاهيمي

و�أ�شكاله  باأمناطه  �لإعالم  فروع  �أحد  �حلال  بطبيعة  هو  �لع�شكري  �لإعالم 
ولي�س  للدول  �لعام  �لإعالم  جمالت  يف  متخ�ش�س  فرع  وهو  �لتقليدية، 
منف�شاًل عنه، فهو يعرب عن �لدور �لذي ت�شطلع به �لقو�ت �مل�شلحة من �أجل 
�لع�شكري  �لثقايف  �لوعي  للدولة، ودعم  �لع�شكري  �ل�شيا�شي  �لهدف  تنفيذ 
لدى فئات �جلمهور و�أفر�د �لقو�ت �مل�شلحة، وكذلك مو�جهة �لدعاية �مل�شادة 
من �لقوى �خلارجية �ملناه�شة وحت�شني �ملجتمع و�ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية �شد مثل 
هذه �لدعايات. و�لإعالم �لع�شكري يهدف �إلى جمع ور�شد وحتليل �لبيانات 
و�ملعلومات و�ل�شور من �مل�شادر كافة عن �أن�شطة �لقو�ت �مل�شلحة باأفرعها كافة، 
�لقو�ت  و�أفر�د  �ل�شعب  تزويد  بهدف  وخارجياً،  د�خلياً  �ملحتوى  هذ�  ون�شر 
�ملوؤ�ش�شة  هذه  عمل  طبيعة  حول  و�لدقيقة  �ل�شحيحة  باملعلومات  �مل�شلحة 
واأن�سطتها واأخبارها، ومن ثم اإحباط اأي حمالت اإعالمية م�سادة قد ت�ستهدف 
ترويج �أخبار �أو معلومات مغلوطة �أو �لإ�شاءة للموؤ�ش�شة �لع�شكرية �أو �لنيل من 
�لروح �ملعنوية و�لتاأثري �شلبياً على �لتالحم بني �ل�شعب و�لقو�ت �مل�شلحة، مع 
�لتاأكيد على قيم �لولء و�لنتماء للوطن و�لقيادة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر، 

من خالل �ملحتويات و�مل�شامني كافة �لتي يبثها �لإعالم �لع�شكري.
كل  ميثل  �لذي  �لإعالم  هو  �لع�شكري  �لإعالم  �إن  �لقول  ميكن  ثم  ومن 
�لأن�شطة �لت�شالية �لتي ت�شتهدف تزويد �جلمهور �لد�خلي و�خلارجي بجميع 
�حلقائق و�لأخبار �ل�شحيحة و�ملعلومات �لدقيقة حول �لقو�ت �مل�شلحة؛ من 
�أجل ت�شكيل ر�أي عام �شحيح لدى �ملتلقني حول مدى كفاءة هذه �لقو�ت 
وقدر�تها، ويف �لوقت ذ�ته يهدف �إلى �لت�شدي لأي �إعالم م�شاد، كما يقوم 
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�لإعالم �لع�شكري �أي�شاً مبهمة تغيري �لقناعات وبناء �لجتاهات حيال ق�شايا 
معينة من خالل �أن�شطة �ت�شالية مدرو�شة، قد تتم على �أمد�ء زمنية قريبة �أو 

بعيدة.
ويرى بع�س �لباحثني �أن �لإعالم �لع�شكري كاحلرب؛ فهو علم وفن يهدفان 
�إلى تثقيف �لع�شكريني عن طريق �ملالحظة و�ل�شتماع و�ل�شتقر�ء، وت�شجيل 
�حلقائق وحتليلها، حيث يطغى �لطابع �لتثقيفي على �لإعالم �لع�شكري خالل 
على  وحثها  �لعنا�شر  تثقيف  على  �لع�شكريون  �لقادة  ويعمل  �ل�شلم،  زمن 
�ملطالعة و�لطالع؛ ولذ� ميكن �عتبار �ملجالت �لع�شكرية من �أهم دعائم �لثقافة 

�لع�شكرية و�لتنوير �لتكنولوجي وتبادل �لدرو�س �ملهمة يف هذ� �ملجال.8 
هذ� عن �لإعالم �لع�شكري ب�شكل عام، �أما �ل�شحافة �لع�شكرية فقد ظهرت 
�لع�شكرية يف �ل�شحف  �لتقليدية، حيث ظهرت �لأخبار  مع ظهور �ل�شحف 
ون�شرت �شمن بقية �لأخبار، �نطالقاً من حر�س �ل�شحفيني على نقل �أخبار 
�لقر�ء  نهم  �إ�شباع  بهدف  ع�شر  �ل�شابع  �لقرن  يف  وذلك  وتطور�تها،  �حلروب 
ملعرفة تفا�شيل تلك �حلروب وتطور �شريها ونتائجها، وكان هذ� �لأمر بديهياً 
يف ظل عدم تو�فر و�شائل �إعالم �أخرى �آنذ�ك. وكان ن�شر �أخبار �حلروب مبنزلة 
�شحيفة  �أول  ومنها  وقتذ�ك؛  ظهرت  �لتي  �ليومية،  لل�شحف  ترويج  عامل 
�إجنليزية يومية �أطلق عليها �شاحبها ��شم »ديلي كور�نت«، وذلك عام 1702. 
دي  جورنال  با�شم   1777 عام  �لأولى  �ليومية  �ل�شحيفة  ظهرت  فرن�شا  ويف 
يومية  �شحيفة  �أول  ظهرت  فقد  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  �أما  باري�س. 
 The Public »عام 1690 يف بو�شطن وهي �شحيفة »ذي بابليك �أوكورن�س
 News »ويف عام 1704 ظهرت �شحيفة »ذي بو�شطن نيوزليرت ،Ocurrence
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�لتي  جازيت«،  »بن�شلفانيا  �شحيفة  ظهرت   1728 عام  ويف   ،The  Letter 
�أ�شدرها بنيامني فر�نكلني يف فيالدلفيا )هناك �شحف ل تندرج �شمن �لأطر 
�ملتعارف عليها، �شو�ء من حيث طبيعة �لإ�شد�ر �ليومي �أو من حيث �ل�شكل 
�لإخر�جي، �شبقت تلك �لتو�ريخ مبر�حل، حيث �شدرت يف �أوروبا �شحيفة 
قي�شر  يوليو�س  �لروماين  �لإمرب�طور  �أ�شدرها  لالأخبار«  �ليومي  »�ل�شجل  هي 
عقب توليه �ل�شلطة يف يناير من عام 58 ق.م، وي�شري �لتاريخ �أي�شاً �إلى �أن �أول 
�شحيفة �أو ن�شرة �إخبارية ظهرت يف �أوروبا �شنة 1470 يف مدينة كولن �لأملانية، 
كما �شدرت يف فرن�شا جريدة ��شمها »لجازيت« ل�شاحبها تيوفر��شت رينودو، 
وقد   ،1630 مايو   30 فرن�شا، وذلك يف  ت�شدر يف  �أول �شحيفة  كانت  حيث 

جعلها يف خدمة بالط امللك لوي�س الرابع ع�سر(.9
�لوطن« عن مديرية  �ملتحدة �شدرت جملة »درع  �لعربية  �لإمار�ت  ويف دولة 
 ،1971 �أغ�شط�س عام  �أبوظبي يف �شهر  �لعالقات �لعامة للقو�ت �مل�شلحة يف 

وكانت ت�شدر �أ�شبوعية، ثم �أ�شبحت �شهرية.10

رابعًا: الإعالم الع�سكري والراأي العام

رمبا تختلف طبيعة �لإعالم �لع�شكري وتقاليده يف �لتعامل مع �لر�أي �لعام عن 
�لإعالم �لتقليدي حتى يف �لدميقر�طيات �لعريقة. وهذ� �لأمر لي�س م�شتجد�ً؛ 
�إذ �إن بد�يات �لإعالم �لع�شكري �لتي متثلت يف ن�شر �أخبار �حلروب قد �أثارت 
�لع�شكرية،  �لأخبار  بع�س  ن�شر  لكون  �شو�ء؛  على حد  و�ل�شا�شة  �لقادة  قلق 
خ�شو�شاً يف فرت�ت �حلروب، كان يعني بالتبعية �إ�شعاف قدرة �حلكومات على 
�لتحكم يف �لر�أي �لعام وتقليل �شيطرة قادة �جليو�س على ن�شر �ملعلومات �لتي 
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ترتبط بدورها مب�شتويات �لروح �ملعنوية للجنود يف �مليد�ن؛ ف�شاًل عن تاأثريها 
�إيقاع ن�شر �ملعلومات �لع�شكرية  يف �جلبهة �لد�خلية، لذ� �شرعان ما مت �شبط 
باإجر�ء�ت  �آخرون  وي�شفه  بالرقابة،  �ملتخ�ش�شني  بع�س  ي�شفه  ما  حتديد�ً، عرب 
�ل�شيطرة على �ملعلومات �لتي قد ت�شر باأمن �لعمليات �لقتالية، وكانت بد�ية 
 Arthur �آرثر ولزيل  ه من �ل�شري  �شبط هذه �مل�شاألة تاريخياً عرب خطاب موجَّ
قال  �لنابليونية11  �حلروب  �أثناء  يف  �لربيطانية  �حلربية  وز�رة  �إلى   Welleslly

�إلى �لفقر�ت �ملتكررة يف  �للورد  �نتباه �شعادة  فيها »�أطلب �ل�شماح يل بلفت 
وو�شائل حتقيق هذه  و�أهد�ف  و�أعد�د  �لتي ت�شف و�شع  �لإجنليزية  �ل�شحف 
�إ�شبانيا و�لربتغال .. هذه �ملعلومات لبد  �لأهد�ف �لتي متتلكها �جليو�س يف 
من �أن تكون قد و�شلت �إلى �لعدو بالتز�من مع ن�شرها وو�شولها �إلينا، يف حلظة 
كان من �ملهم جد�ً �أل ت�شل �إليه«.12 و�ملوؤكد �أن �لقاعدة �لتي و�شعها �ل�شري 
ولزيل هي �ل�شائدة حتى �ليوم يف ن�شر �أخبار �لعمليات �لع�شكرية يف �لدول 
�ملعلومات  بع�س  حجب  �ل�شروري  من  �أن  باعتبار  �شو�ء،  حد  على  جميعها 
ذ�ت �لأهمية �ل�شرت�تيجية و�لأخبار، ملقت�شيات �مل�شلحة �لوطنية. وبالتايل، 
فاإن �شيغة �لإعالم �لع�شكري و�أهد�فه يف �لتعامل مع �لر�أي �لعام تختلف �إلى 
حد كبري عن �لإعالم �جلماهريي يف مفهومه �لأو�شع، ف�شاًل عن �أن �لإعالم 
�لع�شكري يتميز بخا�شية �متالك نوعني من �جلمهور �مل�شتهدف؛ فهو يتوجه 
�لقو�ت  وقادة  �أفر�د  ممثاًل يف  �لد�خلي  باجلمهور  ت�شميته  ما ميكن  �إلى  �أحياناً 
�مل�شلحة، بينما يتوجه يف �أحيان �أخرى �أو يف �لتوقيت ذ�ته �إلى �جلمهور �لعام 

�أو قطاعات �ل�شعب �ملختلفة.
و�لإنرتنت  �لف�شائيات  بظهور  �لتقليدي،  �لإعالم  تطور  �أن  من  �لرغم  وعلى 
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و�شرعة نقل �ملعلومات و�لأخبار وغري ذلك، قد �أثر تاأثري�ً كبري�ً يف م�شتويات 
فاإن  �لر�شمية،  �لأطر  يف  ح�شرها  و�شعوبة  �ملعلومات  على  �جليو�س  �شيطرة 
�لإعالم  و�شائل  هيمنة  من  �حلد  يف  موؤثر�ً  عاماًل  بقيت  �لنز�عات  خ�شائ�س 
على �ملعلومات يف �ملجال �لع�شكري؛ مبعنى �أن تو�فر مز�يا مثل �حتكار �لنقل 
�شبيل  على   - �لنز�عات  بع�س  يف  �لعمليات  م�شرح  �إلى  �لو�شول  و�إمكانية 
�ملثال - قد وفر للجيو�س ميزة �ل�شيطرة على تدفق �ملعلومات للجمهور، و�شمح 
منا�شباً،  تر�ه  �لذي  بال�شكل  �إعالمياً  عملياتها  تاأمني  يف  حقها  مبمار�شة  لها 
ولكن هذه �خل�شائ�س ظلت تو�َجه دوماً بال�شجيج من جانب و�شائل �لإعالم 
�حلقوقية  و�جلمعيات  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  �نتقاد�ت  عن  ف�شاًل  �لعاملية، 

�لغربية وغري ذلك. 
ولقد �نتقل �لإعالم �لع�شكري يف �لع�شر �حلديث من جمرد تغطية �لأخبار 
عرب  بعدها،  وما  �حلروب  فرت�ت  يف  �أ�شا�شياً  لعباً  لي�شبح  �ملعلومات  ونقل 
تدخل  لقبول  وتهيئته  ما  ق�شية  مل�شلحة  �لعام  �لر�أي  �لتاأثري يف  مقدرته على 
ع�شكري فيها، �أو عرب �حلد مما يو�شف بـ »�لأخبار �ل�شيئة« �لتي قد تنال من 
�سعبية القادة ال�سيا�سيني لدى الراأي العام، ورمبا تت�سبب يف �سقوط حكومات 
�لقوية بني  �لعالقة  فاإن  ثم،  �لأخبار. ومن  تد�ول هذه  قادة يف حال  �إقالة  �أو 
�لإعالم و�لر�أي �لعام قد وظفت باجتاهات متعددة، كما �أنها �أثرت يف �إ�شفاء 
�أو ك�شب تعاطف �لر�أي �لعام  �أو �لعك�س،  م�شروعية على عمليات ع�شكرية 
�لعاملي مل�شلحة ق�شية ما، بعد �أن حتول �لر�أي �لعام �ملحلي و�لعاملي �إلى لعب 

حموري يف �ل�شيا�شات �لعامة للدول و�ملنظمات �لدولية.
يفر�شها  �لتي  �لتحديات  تناولت  �لتي  �لدر��شات  بع�س  �إلى  هنا  ون�شري 
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مثاًل  لذلك  و�شربت  �لتقليدي،  �لع�شكري  �لإعالم  على  �جلديد  �لإعالم 
�نتقلت بع�س �ل�شور  �أبو غريب«، حيث  بـ »ف�شيحة �شجن  �إعالمياً  مبا �شمي 
�ل�شخ�شية �أو �خلا�شة �لتي ن�شرها جنود �أمريكيون على �شفحاتهم �ل�شخ�شية 
يف و�شائل �لتو��شل �لجتماعي مل�شاركة �لأ�شدقاء و�لأهل ولتوثيق حياتهم 
�ليومية خالل فرتة خدمتهم �لع�شكرية بالعر�ق، من جمرد تذكار�ت �شخ�شية 
من  �ل�شور  وحتولت  �لأمريكية،  لالإد�رة  �حل�شا�شية  بالغة  �شيا�شية  ق�شية  �إلى 
تذكار�ت �شخ�شية �إلى ق�شية قانونية، بعد �أن ن�شرها �ل�شحفي �شيمور هري�س 
�شمن �شل�شلة حتقيقات ن�شرتها �شحيفة »ذ� نيويوركر« �لأمريكية، ووظفت يف 
�أو  �حلرب  عن  للدفاع  مربر�ت  �أي  من  �لتقليدي  �لع�شكري  �لإعالم  جتريد 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  طرح  ثم  ومن  »�لعدو«،  مع  �لق�شوة  ��شتخد�م 
�جلانب  �ملفرو�شة من  �لتقليدية  �لرقابة  �آليات  قادرة على حتدي  كاأد�ة  نف�شها 
�لر�شمي،13 و�إنتاج مناذج بديلة للخطاب �ل�شيا�شي �خلا�س بالإعالم �لع�شكري، 
و�إحد�ث خلل يف �ملمار�شات �ملهنية لو�شائل �لإعالم �لع�شكرية، بل ميكن �أن 
�إجماًل يف حالت مثل  �لعملية �لت�شالية  �ل�شيطرة على  باجتاه فقد�ن  تدفع 
التوا�سل  و�سائل  عرب  للع�سكريني  االت�سايل  الن�ساط  على  ال�سيطرة  �سعوبة 

�لجتماعي يف �أثناء فرت�ت �لأزمات �أو �حلروب.
لذ�، ل ينبغي �أن نتجاهل قدر�ت �لإعالم �جلديد، باعتباره حتدياً قد يتحول 
يف بع�س �ملو�قف �إلى تهديد حقيقي لل�شيطرة على �ملعلومات، بعد �أن �أ�شبح 
�مل�شاد،  �لإعالمي  �خلطاب  وتقدم  �لتقليدية،  �لو�شائل  تر�قب  قائمة  �شلطة 
وتتعامل فورياً مع �لأحد�ث بالر�أي و�لتعليق، وبالتايل فهو ي�شهم يف ت�شكيل 

�لجتاهات وتغيري �لقناعات.14
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خام�سًا: الإعالم اجلديد واأمن املعلومات

�أن مناق�شة �أي ق�شية تتعلق بالإعالم �جلديد من متخ�ش�شني يف  ل�شك يف 
�ل�شاأن �لع�شكري، لبد من �أن ت�شتدعي �إلى �لذهن مبا�شرة تاأثري�ت �لإعالم 
�جلديد يف �جلو�نب �لأمنية �خلا�شة باملوؤ�ش�شات �لع�شكرية، خ�شو�شاً �أن هذه 
�لتاأثري�ت لها دور مبا�شر يف ر�شم منط �لعالقة بني �لإعالم �جلديد و�لإعالم 
و�إما  �ملتبادل،  �ل�شك  بالأحرى  �أو  و�لتخوف  �حلذر  باجتاه  �إما  �لع�شكري: 
باجتاه �ملهادنة و�لتعاون. ويف هذ� �لإطار ميكن �لإ�شارة �إلى �أن ثورة �ملعلومات 
�أفرزت م�شادر تهديد جديدة  وتطبيقاتها يف جمال �لت�شالت و�لإعالم قد 
لالأمن �لقومي للدول، حيث �أ�شبح للتهديد �أوجه رقمية �إلكرتونية غري م�شبوقة 
يف �شمولها وعمقها و�ختالفها و�ت�شاع نطاقات تغطيتها وخطورة �أ�شر�رها وذكاء 
التكنولوجيا  املتزايد بني  الع�سوي  اآلياتها. ويف ظل االرتباط  د  منفذيها وتعقُّ
اقت�سادية  واالأمن، ونظراً الرتباط الدول بتكنولوجيا االت�ساالت يف جوانب 
وخدمية وبنى حتتية عديدة مبا يجعلها هدفاً �شهاًل للهجمات �لإرهابية، طفت 
على �ل�شطح يف �ل�شنو�ت �لأخرية حروب �لإنرتنت �أو »�ل�شايرب وور« ، �لتي 
نَّت يف �لآونة  باتت و�قعاً حقيقياً مل�شناه جميعاً من خالل هجمات �شايربية �شجُ
�لأخرية، �شو�ء �شد �إير�ن �أو دول �أخرى. وما ي�شاعف من �شرورة �لهتمام 
هذه  ف�شل  �ل�شعب  من  �أن  �لت�شالت  تكنولوجيا  ظل  �ملعلومات يف  باأمن 
�لتكنولوجيا مبا فيها من و�شائل تو��شل �أو مو�قع �إعالم �جتماعي وغري ذلك 
»�لبنتاجون«  �أن  �إلى  �لإ�شارة  �ليومية لالأفر�د يف �جليو�س، ويكفي  عن �حلياة 
مبقت�شاه كل جندي يف  يحتل  �لقريب  للم�شتقبل  �شيناريو  ميتلك  �لأمريكي 
�شاحة �ملعركة بوؤرة �ت�شالية على �لإنرتنت و�شيكون مع كل جندي نحو ع�شرة 
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�أجهزة حتتاج �إلى تو�شيلها بال�شبكة، على �أن يكون لكل منها عنو�نه �خلا�س، 
وهذه �أمور تنطوي على فر�س وحتديات تقنية و�أمنية هائلة.15

وميكن هنا �أي�شاً �لإ�شارة �إلى حتذير�ت �نت�شرت يف �لآونة �لأخرية على مو�قع 
�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شات  بع�س  جانب  من  و�شدرت  �لجتماعي  �لتو��شل 
�لهو�تف  وتطبيقات  �آب«  وو�ت�س  »فايرب،  تطبيقات  ب�ساأن  واالأفراد  لل�سباط 
توفري  على  قادر  �لتطبيقات  هذه  بع�س  من �أن  �نطالقاً  عام،  ب�شكل  �لذكية 
معلومات حول موقع �لهاتف �ملحمول ومو�قع �لإنرتنت �لتي يت�شفحها حامله، 
حول  �لدقيقة  �ملعلومات  لنقل  �لأجهزة  هذه  �خرت�ق  بالتبعية  �لو�رد  ومن 

�أ�شحابها �إلى �شريفر�ت خارج �لدول، مبا يهدد �لأمن �لقومي.

�ساد�سًا: الإعالم اجلديد والإعالم الع�سكري..اأمناط العالقة امل�ستقبلية 

يقارن  ل  �ملعلومات  على  �لدول  ل�شيادة  �لإنرتنت  �شبكة  �نتهاك  �أن  �حلقيقة 
من  منطاً  �أوجدت  �لإنرتنت  لأن  لي�س  �لأخرى،  �لتقليدية  �لت�شال  بو�شائل 
لأن  بالأ�شا�س  ولكن  �لتكلفة،  وحمدودية  بالب�شاطة  يت�شم  �جلديد  �لإعالم 
قبل م�شادر غري معروفة،  يتحقق من  بات  للدول  �ملعلوماتية  �ل�شيادة  �نتهاك 
بحيث بات من �ل�شعب على �لدول �إخفاء �أ�شر�ر �أمنها �لقومي. ووفقاً لهذ� 
�ملنظور، فاإن �لأمن �لقومي للدول مل يعد حممياً ب�شكل كاٍف، يف ظل مقدرة 
ووثائق(  و�شور  )كن�شو�س  تناقلها  عرب  �لأ�شر�ر  �أدق  �إف�شاء  على  �لإنرتنت 
�ت�شالية  �أدو�ت  ورمبا عرب  �ملحمولة،  �ل�شخ�شية  و�لأجهزة  �ملحمولة  بالهو�تف 
�أخرى �أكرث تطور�ً قد تظهر م�شتقباًل. وبالتايل، فاإن �ملجتمع �لفرت��شي �لذي 
يعمل يف �إطاره �لإعالم �جلديد قادر على جتاوز �حلدود �ل�شيا�شية و�جلغر�فية 
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�لقائم  �خلا�س  �لدويل  �لقانون  وحتدي  �لتقليدية  �لأ�شو�ر  على  و�لقفز  للدول 
على فكرة �حلدود �ل�شيا�شية للدول.16 ومن ثم، فاإن و�شائل �لإعالم �جلديد 
بقية  تفرز  �أن  قبل  �لع�شكرية،  �ملوؤ�ش�شات  على  هائلة  �أمنية  حتديات  تفر�س 
تاأثري�تها �ملجتمعية يف جمالت �أخرى، لكونها ل تتجاوز فقط »حار�س �لبو�بة« 
�لتقليدي يف �لإعالم �لع�شكري، بل لأنها ميكن �أن تتجاوز كل �لأطر و�لتقاليد 
لل�شيطرة على  �لدقيقة  �لقو�عد  تو�شع  ما مل  �مل�شتقرة،  �لع�شكرية  و�لأعر�ف 
�أمن �ملعلومات وتد�ولها، و�لأهم من ذلك متابعة تطور هذه �لو�شائل وتطبيقاتها 
و�إيجاد �لأدو�ت و�لأجهزة �لتقنية �لكفيلة بالك�شف عنها و�لتعامل معها �أوًل 

باأول للحيلولة دون حدوث �خرت�قات معلوماتية. 
ويرى بع�س �لباحثني17 �أن لالإعالم �جلديد �أو لو�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
قناة  ي�شبح  بحيث  �لع�شكرية،  �ملوؤ�ش�شات  توظفها  �أن  ميكن  �إيجابية  تاأثري�ت 
من قنو�ت �لإعالم �لع�شكري من خالل ��شتغالل �لقدر�ت �لت�شالية �لتي 
يتيحها يف جمالت؛ مثل ك�شب �لدعم �ل�شعبي، وبناء قنو�ت �ت�شال فاعلة 
�أمام �لأجهزة �ملعنية د�خل �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية  مع �جلمهور، مبا يتيح �لفر�شة 
لبث حمتوى �إعالمي يت�شمن �أخبار�ً ويبث مرئيات جلذب �لدعم و�لتعاطف 
�ل�شعبي مع �أن�شطتها، وت�شحيح �أي �شور منطية خاطئة، و�لرد بفاعلية و�شرعة فائقة 
على �أي �شائعات؛ ولذ� ميكن مالحظة �ل�شفحات �لر�شمية �خلا�شة باملتحدثني 
�لع�شكريني على �لفي�شبوك يف بع�س �لدول، ف�شاًل عن �لتفاعل مع �ل�شريحة 
�لعمرية من �ل�شباب عرب �أدو�تهم وتوظيف ذلك يف تعزيز �لولء و�لنتماء لدى 
هذه �ل�شريحة، ف�شاًل عن �أن و�شائل �لتو��شل �لجتماعي ميكن �أن تلعب �أدو�ر�ً 
�أخرى خالل فرت�ت �لأزمات و�لطو�رئ ودعم �شبكة �لعالقات �لد�خلية يف 
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�ملوؤ�ش�شات �لع�شكرية، كما ميكن ��شتخد�م هذه �لو�شائل يف تنفيذ ��شرت�تيجيات 
وظيفية مثل �حلروب �لنف�شية و�لدعائية �شد �أطر�ف خارجية وغري ذلك.

من جانب �آخر، �إذ� كان �لإعالم �لبديل �أو �لإعالم �جلديد ميثل جر�س �إنذ�ر 
ويتنامى  منها،  بامللل  �جلمهور  �شعور  يزد�د  �لتي  �لتقليدية  �لإعالم  لو�شائل 
�جلديد  �لإعالم  على  �ملتز�يد  �لإقبال  مقابل  �لوقت، يف  مبرور  عنها  �لعزوف 
�لذي يت�شارك �جلمهور يف �شناعته، فاإننا ن�شاطر بع�س �لباحثني قناعتهم باأن 
هذ� �لنمط من �لإعالم لي�س هو �حلل، ولن ي�شلح بدياًل، خ�شو�شاً يف جمال 

�لإعالم �لع�شكري.
ويف دولنا �لعربية ميتلك �لإعالم �جلديد �شمات وخ�شائ�س تنطوي على �أخطار 
هائلة بالن�شبة للمنظومة �لثقافية �ل�شائدة يف جمتمعاتنا، �لتي تعاين يف غالبيتها 
م�شكالت عديدة، مثل �رتفاع معدلت �لأمية، وتف�شي �جلهل، و�نحد�ر �لوعي 
�شبكات  عرب  �ملتد�ولة  �لنظر  ووجهات  �لآر�ء  جتعل  �أمور  كلها  وهي  �لثقايف، 
وو�شائل �لإعالم �جلديد �أقرب �إلى �ل�شطحية و�لتعميم، ومرتبطة بقوة بال�شائعات 
و�ل�شعار�ت �لأيديولوجية �لتي تالقى هوى لدى �شر�ئح من �جلمهور، حتى ولو 

مل يقف �ملنطق �إلى جانبها، ومل يدعمها �لعلم وجتارب �لتاريخ.18
وال�سك يف اأن بناء ت�سورات حول اأمناط العالقة امل�ستقبلية بني االإعالم اجلديد 
و��شحة  روؤى  وجود   - �لإ�شارة  �شبقت  كما   - يقت�شي  �لع�شكري  و�لإعالم 
حيال �ملتغري�ت �ملوؤثرة يف حالتنا هذه، وهذ� �أمر يبدو غري متو�فر جلهة �لإعالم 
�جلديد حتديد�ً، ويكفي �لإ�شارة �إلى �أنه بف�شل �لتقدم �لتكنولوجي �لهائل يف 
�ملجال �ملعلوماتية، �شتبلغ �شرعة نقل �لبيانات عام 2026 م�شتويات ي�شعب 
ت�شورها �ليوم، وتلوح يف �لأفق ثورة معلوماتية جديدة �شتجعل �لويب »بياناتياً« 
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وتفجر �ملعارف يف خمتلف �ملجالت، وت�شمح بالربط بني �لبيانات �ملخزنة يف 
�شبق  ما  على  وبناء  �لعامل.19  يف  �حلو��شيب  بيانات  وقو�عد  ملفات  خمتلف 
�أو  �إليه و�شائل �لإعالم �جلديد يف �مل�شتقبل �لقريب،  ي�شبح توقع ما �شتوؤول 
رمبا يف �لعام �ملقبل م�شاألة حمفوفة باملجازفة �لبحثية، ورمبا يبدو ما يكتب �ليوم 
يف هذ� �لإطار �شاذجاً يف حال �لطالع عليه غد�ً، يف حال جتاوزته �لطفر�ت 
�لتقنية �ملتو��شلة ب�شكل هائل؛ ومن ثم يبدو من �ملنطقي يف هذ� �لإطار �أن 
نحاول بلورة روؤية عامة حول �شكل �لعالقة بني �لإعالم �جلديد وبني �لإعالم 
�أن  نتوقع  حيث  �لتكنولوجي،  �جلانب  تاأثري�ت  عن  �لنظر  بغ�س  �لع�شكري 
�لتقليدي؛  �لإعالم  عن  تقريباً  خمتلفة  �لع�شكري  �لإعالم  ماآلت  تكون 
مبعنى �أنه �إذ� كان �لرت�جع ورمبا �لندثار هو �مل�شري �ملرتقب لالإعالم �لتقليدي 
ظل  و�إن   - �شئيل  بدور  �لكتفاء  كان  و�إذ�  �لباحثني،  بع�س  نظر  وجهة  من 
م�شتمر�ً - على �ل�شاحة �لإعالمية هو �أف�شل �ل�شيناريوهات �ملحتملة لالإعالم 
�لع�شكري  �لإعالم  �أن  نرى  فاإننا  �آخرين،  باحثني  نظر  وجهة  من  �لتقليدي 
�سيتم�سك مبقوماته وركائزه رغم �سغوط الطفرات التكنولوجية وحتوالت ع�سر 
�لإعالم �جلديد، �شو�ء بالنظر �إلى خ�شو�شية �لبيئة �لتي ينطلق منها ويتوجه 
�أو جتارية  �أو لكونه يبدو يف جمال مناف�شة ت�شويقية  �إليها �لإعالم �لع�شكري، 
مع �لإعالم �جلديد، بل نتوقع �أن تتز�يد �أهمية �لإعالم �لع�شكري وتت�شاعف 
�جلديد  �لإعالم  لغط  و�شط  �حلقائق  لتعرف  كو�شيلة  م�شتقباًل،  �إليه  �حلاجة 
و�شائعاته، ف�شاًل عن �أن �لإعالم �لع�شكري �شي�شتفيد من �إمكانيات �لإعالم 
�جلديد يف تاأدية ر�شالته عرب �أدو�ت؛ مثل �إن�شاء �شفحات للقو�ت �مل�شلحة على 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، وكذلك �شفحات خا�شة باملتحدثني �لع�شكريني 
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ل�شرعة �لتو��شل مع �جلمهور، ولكن هذ� ل ينفي �أن �لإعالم �جلديد �شيتغول 
على �أدو�ر كثرية ظلت لعقود - بل وقرون - حتت �شيطرة �لإعالم �لع�شكري، 
مثل ن�شر �ملعلومات �لأمنية عرب �ل�شبكات �لجتماعية و�ملنتديات �لع�شكرية 

�ملتخ�ش�شة وغري ذلك.

خامتة

�أنه �شيحدث نوع من �مل�شاركة، ولو لفرتة زمنية، ما بني  بر�أينا -  �خلال�شة - 
تلك  خالل  �أحدهما  يق�شي  ل  وقد  �لع�شكري،  و�لإعالم  �جلديد  �لإعالم 
للتحقق يف  �لأقرب  و�ل�شيغة  و�لنت�شار،  �لبقاء  �لآخر يف  فر�س  على  �لفرتة 
�ملدى �ملنظور �إذ�ً هي �لتعاي�س لفرتة زمنية قد تطول �أو تق�شر بح�شب عو�مل 
وح�شابات معقدة بع�شها يتعلق بتطور تكنولوجيا �لت�شال، وبالتبعية و�شائل 
�لع�شكري  �لإعالم  تطور  مبدى  �لآخر  بع�شها  يرتبط  فيما  �جلديد،  �لإعالم 
وحدود ��شتفادته من �لتكنولوجيا �جلديدة يف تاأدية ر�شالته �ملهنية. وعلى �أي 
حال، فاإن �لأرجح على �ملديني �ملتو�شط و�لبعيد �أن م�شري �لإعالم �لع�شكري 
م�شتقبل  عليها  يبدو  �لتي  ذ�تها  بالدرجة  مطلق  ب�شكل  مهدد�ً  يكون  لن 
و�لزو�يا  �مل�شائل  بع�س  �أن هناك  نرى  �خللفية  �لتقليدي. وعلى هذه  �لإعالم 
ذ�ت �ل�شلة �لتي تبدو بحاجة �إلى در��شات بحثية معمقة يف هذ� �لإطار ومنها:
= تاأثري�ت �لإعالم �جلديد على �جلو�نب �لأمنية و�ملعلوماتية يف �ملوؤ�ش�شات 

�لع�شكرية.
= كيفية �ل�شيطرة على �ملعلومات يف ظل تطور �لتطبيقات �خلا�شة بالإعالم 

�جلديد على �لأجهزة �ل�شخ�شية �ملحمولة.
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يف  �ملناف�شة  خلو�س  �لر�هنة  �لع�شكري  �لإعالم  و�شائل  �شالحية  مدى   =
مقابل تطبيقات �لإعالم �جلديد.

= فر�س جناح االإعالم الع�سكري يف تاأدية الدور املنوط به يف ظل بيئة عمل 
تناف�شية ي�شيطر عليها �لإعالم �جلديد.

وبالأخري نرى �أنه من �ل�شروري �أن يتماهى �لإعالم �لع�شكري مع �لتطور�ت 
�لتقنية �لهائلة �حلا�شلة يف جمال �لإعالم �لتقليدي، بل نرى �أنه لبد من �أن 
يكون تطور �لإعالم �لع�شكري ذ� �أولوية تفوق بقية جمالت �لإعالم �لأخرى 
بحكم �أهميته �ل�شرت�تيجية ويف �شوء ح�شا�شية �لتحديات و�لتهديد�ت �لتي 
يفرزها �لتقدم �لتكنولوجي يف جمال �لإعالم �جلديد،20 ولذ� ندعو �إلى تطوير 
�ملتخ�ش�شة،  �لع�شكرية  �لكليات و�لأكادمييات  �لع�شكري يف  مناهج �لإعالم 
تنا�شب  �أ�شاليب  تت�شمن  وبحيث  و�لتحديات،  �ملهام  حجم  مع  يتنا�شب  مبا 
�ملتخ�ش�شني  من  جديد  جيل  بناء  وت�شتهدف  �جلديد  �لإعالم  تكنولوجيا 
�حلادي  �لقرن  وتطور�ت  �لع�شر  متغري�ت  ملو�كبة  �لع�شكري  �لإعالم  يف 
و�لع�شرين.21 ولكننا باملقابل نرى �أن �حلفاظ على فر�س �لإعالم �لع�شكري 
يف �ملناف�شة و�لنت�شار و�لتاأثري تبد�أ من ت�شاوؤل تقليدي مفاده: هل ينبغي على 
�لإعالم �لع�شكري �لت�شليم مبا يفر�شه �لإعالم �جلديد من معطيات، �أم عليه 
على  ينبغي  وهل  مل�شلحته؟  �ملطروحة  �لتناف�شية  معادلت  لقلب  ي�شعى  �أن 
�لإعالم �لع�شكري �لتقليدي �أن يقود �لإعالم �جلديد عرب ��شتن�شاخ قو�لب 
�فرت��شية لالإعالم �لع�شكري، �أم لي�س �أمامه �إل �أن ينقاد ملا هو مطروح ويكتفي 

مبناف�شته، �أم �أنه يف�شل �لطريق �لثالث للتعاي�س كما ذكرنا �شلفاً؟ 
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ــال بكل �أدو�ته و�أ�شاليبه �إلى طريق �لتغيري �لالمنتاهي، كل يوم  ينطلق �لت�ش
ــرب يف هذ� �لتغيري؛ فهي  ــب �لتكنولوجيا �لدور �لأك ــو يف جديد، حيث تلع ه
ــاليبه وطرقه يف �لتو��شل و�لتفاعل  �لقاطرة �حلاملة له. ولكل زمان �أدو�ته و�أ�ش
مع �أفر�د هذ� �ملجتمع، �إل �أن هذ� �لختالف ل يفرز �أدو�ت و�أ�شاليب جديدة 
ــط، بل يحمل معه �أيديولوجيات و�أفكار�ً هي �لأخرى متغرية. ونحن �ليوم  فق
ــد و�جلديد يف جمال  ــدم لنا �جلدي ــال �لتكنولوجي �لذي يق ــن �لت�ش يف زم
ــالية �لتي جعلت من �ملتلقي  ــحوباً بتغري�ت يف �لعملية �لت�ش �لت�شال، م�ش
للر�شالـــة �شانـعاً لهـــا يف �لوقت نف�شـــه. �إن هـذ� �لــدور �لأكــرث فاعليـــة 
ملتلقــي �لر�شالة �لإعالميــة و�لعن�شـر �لذي لطاملــا كان دوره حمدود�ً �أ�شبح 
�ليوم له دور �أ�شا�شــي، و�أحـدث ثورة نوعيـة يف �ملحتـوى �لإعــالمي �ملتعـدد 
ــائط �لذي خرج عن �إطار �لرقابة �ل�شيا�شية و�لجتماعية و�لدينية وغريها  �لو�ش

من �ملجالت.
ــمى »�لإعالم  ــد، �أو ما ي�ش ــالم �جلدي ــة �نعكا�س �لإع ــذه �لورق ــاول يف ه نتن
ــا�س ومهم، وهو �ملجال �لع�شكري، ونهدف فيها  �لجتماعي« على جمال ح�ش

�لتطرق �إلى �ملحاور �لتالية:
�أوًل: �لإعالم �جلديد و�لتعريف بال�شبكات �لجتماعية.

ثانياً: تاريخ �لت�شال من منظور فل�شفي.
ثالثاً: �لتعريف بالإعالم �لع�شكري.

ر�بعاً: دور �لإعــالم �لجتماعــي و�نعكا�شاتـــه علــى �لإعــالم �لع�شكــري 
و�لأمنــي.
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اأوًل: الإعالم اجلديد والتعريف بال�سبكات الجتماعية

ــاً، له تعريفات  ــالم �لجتماعي �أو �لإعالم �جلديد، كما يطلق عليه �أي�ش  �لإع
ّرف من خالل  ــة، �أو كما عجُ ــبكة �لعنكبوتي ــال عرب �ل�ش كثرية؛ منها �أنه �لت�ش
مو�شوعة ويكيبيديا »هو م�شطلح ي�شم �أ�شكال �لتو��شل �لإلكرتوين �ملختلفة، 
ــتخد�م تقنيات �حلا�شب �لآيل«. وبالنظر  و�لتي �أ�شبحت ممكنة من خالل ��ش
�إلى عالقة هذ� �مل�شطلح بو�شائل �لإعالم �لقدمي، كال�شحف �ملطبوعة و�ملجالت 
�لتي تت�شم ب�شكون ن�شو�شها ور�شوماتها، فاإن و�شائل �لإعالم �جلديد ت�شتمل 
ــوت و�لفيديو،  ــة، و�لنقل �ملتدفق لل�ش ــبكة �لعنكبوتي ــى: �ملوقع على �ل�ش عل
ــت، و�إعالنات  ــرتوين، وجمتمعات �لإنرتن ــد �لإلك ــة، و�لربي وغرف �لدرد�ش
ــي،  ـــ »دي يف دي«، و�لو�قع �لفرت��ش ــي دي« و�ل ــت، و�أقر��س »�ل�ش �لإنرتن
ــف، و�لكامري�ت �لرقمية و�لهو�تف �جلو�لية«  ودمج �لبيانات �لرقمية مع �لهات
ــلي بديل ومو�ٍز وفريد تت�شكل فيه  ــاء تو��ش �أو كما ر�آها �أحد �لكتاب باأنها ف�ش
اأمناط جديدة من التفاعل والتعبري وامل�سامني، حتولت يف �سياق �سانح اإلى قوة 

�شيا�شية وثقافية فاعلة يف �ملجتمع وقادرة على تغيريه.
ــبكات  ــني تعريف �لإعالم �لجتماعي وتعريف �ل�ش ــهم ب وبينما يخلط بع�ش
ــس �لآخر �أن  ــرى �لبع� ــيئاً و�حد�ً، ي ــطلحني �ش ــة، معتربين �مل�ش �لجتماعي
م�شطلح »�لإعالم �لجتماعي« �أعم و�أ�شمل؛ فيعرفونه باأنه عبارة عن �شبكات 
ــاء من خمتلف دول �لعامل، وتهدف �إلى ربطهم و�لتعارف  �جتماعية بها �أع�ش
ــ�س، و�ملكان، وطبيعة �لأهد�ف �خلا�شة و�لهتمامات؛  ــب �لتخ�ش بينهم ح�ش
ــل �لجتماعي، مثل:  ــمل �لإعالم �لجتماعي �شبكات �لتو��ش وبذلك ي�ش
ــار �لجتماعية  ــل Delicious، و�لأخب ــالت مث Facebook، ومو�قع �ملف�ش
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 ،youtube ــل ــائط مث ــددة �لو�ش ــة �ملتع ــاركة �لإعالمي ــل Digg، و�مل�ش مث
ــغر مثل Twitter و�ملدونات �ل�شخ�شية و�ملنتديات �لعامة مثل  و�لتدوين �مل�ش

.Hotmail و�لربيد �لإلكرتوين مثل ،Worldpress

ــباب �جتماعية  ــباب لأ�ش ــتخد�م �لإعالم �لجتماعي لدى �ل�ش وقد بد�أ ��ش
ــات �لنظر  ــايف وتبادل وجه ــى �لتبادل �لثق ــائل �إل ــة، ثم تطورت �مل�ش ترفيهي
ــايا حول �لكثري من �لق�شايا، و�ملطالبة بالإ�شالحات �لجتماعية  وطرح �لق�ش
ــايا حقوق �لإن�شان؛ حتى �أ�شبحت  ــادية و�ل�شيا�شية و�لقانونية وق�ش و�لقت�ش
ــس وتقدمي  ــل مع �لنا� ــى عنها للتو��ش ــي ل غن ــل �لجتماع ــائل �لتو��ش و�ش
ــكل �أكرث فاعلية وي�شر وكفاءة من قبل. و مل يعد �لإعالم  �خلدمات �إليهم ب�ش
ــاعرهم و�آر�ئهم  ــر�د �لعاديني فقط للتعبري عن م�ش ــي هو هدف �لأف �لجتماع
ــاديني و�مل�شاهري يف �لعامل، بل  ــبح �ليوم هدفاً لكبار �ل�شا�شة و�لقت�ش بل �أ�ش
ــع �جلماهري عن  ــل م ــل تغطية �أخبارهم، و�لتو��ش ــاً من �أج و�حلكومات �أي�ش
ــيخ حممد بن ر��شد نائب  ــر؛ فنجد �شاحب �ل�شمو �ل�ش ــكل مبا�ش قرب وب�ش
ــتخدمي �شبكات  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي من �أبرز م�ش
ــبوك، حيث بلغ عدد  ــل �لجتماعي، متمثلة يف موقعي تويرت و�لفي�ش �لتو��ش
متابعي �شموه على تويرت مليوناً و�شبعمائة وثالثة و�شبعني �ألفاً و942 متابعاً؛ �إذ 
يتو��شل �شموه مع متابعيه من د�خل �لدولة وخارجها عرب هذه �ملو�قع، حيث 
ــكيل �لوز�ري  ــاطاته وقر�ر�ته و�آر�ئه، و�ملثال على ذلك �لت�ش ــم على ن�ش يطلعه
ــموه عرب تويرت وتناقلته و�شائل �لإعالم �ملختلفة. وهناك  �لأخري �لذي �أعلنه �ش
ــيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية �لذي بلغ عدد  ــمو �ل�ش ــاً �ش �أي�ش
ــبعمائة و�أربعة وع�شرين �ألفاً و562 متابعاً، ويذكر ل�شموه  متابعيه على تويرت �ش
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ــر مع �لر�أي �لعام وتفاعل �لر�أي �لعام �لإمار�تي معه، حيث كان  تفاعله �ملبا�ش
هذ� و��شحاً يف حملته �لتي �أطلقها عرب تويرت )على بيتنا علم( وتو��شله كذلك 
ــاب �لإمار�تي �لذي تويف  ــية �ل�ش ــفار�ت �لدولة )مثال على ذلك؛ ق�ش مع �ش
ــل  ــاً يف تايلنــد(. �أما دولياً، فلدى �لرئي�س �لأمريكي �أوباما مدونة يتو��ش غرق
ــاطاته  ــن خاللها، ويطلعهم فيها على ن�ش ــعبه، ويتحدث �إليهم م ــا مع �ش عربه
و�أخبار حمالته �لنتخابية. كما �أن هناك مدونة خا�شة بالبيت �لأبي�س. وتعترب 
ــات، حيث �أدركت وز�رة  ــتخدمت �ملدون ــر�ئيل من �أو�ئل �لدول �لتي ��ش �إ�ش

�لدفاع �لإ�شر�ئيلية �أهمية �لإعالم �جلديد يف تعبئة �لر�أي �لعام �لإ�شر�ئيلي. 
وقد دخلت خدمة �لإنرتنت �إلى �لوطن �لعربي يف مرحلة متاأخرة عن كثري من 
دول �لعامل، فكانت �لكويت من �أو�ئل �لدول �لعربية �لتي �أدخلت �لإنرتنت، 
ــام 1993، ثم �جلز�ئر  ــر يف ع ــك يف عام 1992 تلتها دولة �لإمار�ت وم�ش وذل
و�ملغرب يف �شنة 1994 ثم �ل�شعودية عام 1998. وعلى �مل�شتوى �لعاملي تعترب 
ــتخد�ماً للفي�شبوك بالن�شبة لعدد �ل�شكان،  دولة �لإمار�ت من �أكرث �لدول ��ش
ــبوك بن�شبة  ــتخد�ماً للفي�ش ــر دول يف �لعامل ��ش ــمن �أكرث ع�ش كما �أنها من �ش

�خرت�ق 45 %.

�سمات ع�سر الإعالم الجتماعي:

ــاء �ملفتوح و�حلرية �ملطلقة و�لتنوع يف  ــر �لف�ش ــر بكونه ع�ش ــم هذ� �لع�ش يت�ش
�مل�شامني و�ملحتوى �لإعالمي، كما تعددت و�شائطه، و�ت�شم هذ� �لع�شر �أي�شاً 

بعدة �شمات ميكن �إيجاز بع�س منها كالتايل:
- نافذة و��شعة تطل على �لعامل.
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- ��شتخد�م يومي منتظم، بل جتاوز ذلك �إلى �أن �أ�شبح عادة ل ميكن �ل�شتغناء 
عنها.

- ن�شر �لوعي و�حلر�ك �ل�شيا�شي بني �أفر�د �ملجتمع.
- �إمكانية تعبئة �لر�أي �لعام.

- �شعوبة �ل�شيطرة على تدفق �ملعلومات.

ظواهر �ساحبت الإعالم اجلديد:

- ك�شر �حتكار �ملعلومات من قبل �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �لكربى. 
ــني يف �لإعالم، �إل  ــني جدد لالإعالم، و�أغلبيتهم غري متخ�ش�ش - ظهور ممار�ش

�أنهم �أ�شبحو� حمرتفني يف ��شتخد�م تطبيقات وبر�مج �لإعالم �جلديد. 
ــرد يف �ملجتمع �أن  ــتطاعة �أي ف ــبح با�ش - ظهور منابر جديدة للحو�ر؛ فقد �أ�ش
ير�شل وي�شتقبل ويتفاعل ويعّقب وي�شتف�شر ويعّلق بكل حرية، وب�شرعة فائقة.

- ظهور ما ي�شمى »�إعالم �جلمهور« �أو »�شحافة �ملو�طن«.
- تو�فر �مل�شامني �لثقافية و�لإعالمية �جلديدة و�ملتنوعة و�ل�شاملة. 

ــوء بكثافة على ق�شايا  ــليط �ل�ش - جنح �لإعالم �جلديد يف �أحيان كثرية يف ت�ش
ــايا �ملهمة  ــائل �لإعالم �لتقليدية؛ ما جعل هذه �لق�ش ــكوت عنها يف و�ش م�ش

هاج�شاً للمجتمع، فان�شغل بالتفكري فيها ومناق�شتها ومعاجلتها. 
ــبكات �لجتماعية؛ وهي جمموعة  ــي و�ل�ش - ظهور ظاهرة �ملجتمع �لفرت��ش
من �لأفر�د يتحاورون ويتخاطبون با�شتخد�م �لإعالم �جلديد لأغر��س خمتلفة 

ومتنوعة.
ــبق له مثيل  ــة �جلماهري مع �لتعدد �لهائل و�لتنوع �لكبري �لذي مل ي�ش - جتزئ
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ــغريه بدًل من حالة  ــز�أ �إلى جمموعات �ش ــد بد�أ �جلمهور يتج ــخ؛ فق يف �لتاري
�جلماهري �لعري�شة لو�شائل �لإعالم �لتقليدية.

ثانيًا: تاريخ الت�سال من منظور فل�سفي:

تاريخ �ملجال �لعمومي: يق�شم هابرما�س، �لفيل�شوف �لأملاين ور�ئد �لفكر �لنقدي 
�لفل�شفي و�ل�شيا�شي �ملعا�شر، تاريخ �ملجال �لعمومي �إلى ثالث مر�حل:

املرحلة الأولى: 

ــن خالل �ملقاهي و�لنو�دي  ــر م ظهرت يف �أوروبا �لغربية يف �لقرن �لثامن ع�ش
ــالونات و�ملكتبات و�جلمعيات �لفكرية، �لتي كان �لربجو�زيون  �لثقافية و�ل�ش
ــاء�ت �لعامة  ــون يتبادلون فيها �لر�أي و�لنقا�س، ثم تطورت هذه �لف�ش �لأوروبي
ــحف و�ملجالت وثر�ء  بالتو�زي مع تنامي �لقر�ء و�لقر�ءة وتبادل �لكتب و�ل�ش
ــة و�لتكافوؤ و�حرت�م وجهة �لنظر  ــم هذ� �لنقا�س بالعقالني �لنقا�س، حيث �ت�ش

�لأخرى.

املرحلة الثانية:

ــائط �لإعالم �جلماهريية وما  ــمالية وظهور و�ش ــار �لتعليم وتطور �لر�أ�ش مع �نت�ش
ــة من خالل هذه  ــاء�ت �لعام ــن تطور�ت حتولت فيها �لف�ش ــاحب ذلك م �ش
ــاء للتاأثري �ل�شيا�شي و�لثقايف و�لت�شويق �لتجاري  �لو�شائط �جلماهريية �إلى ف�ش
ــال من قنو�ت لنقل  ــولء�ت، وبذلك حتول �لت�ش ــة و�لبحث عن �ل و�لهيمن
ــن �حلقيقة �إلى  ــرتك ع ــم و�لبحث �مل�ش ــق �لتفاه ــيلة لتحقي ــات وو�ش �ملعلوم
ــور و�آر�ء غري حمايدة تخدم  ــعى لتكري�س �لهيمنة ونقل �ش ــال م�شريَّ ي�ش �ت�ش
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ــال  ــائل �لت�ش ــات معينة، ويف هذ� �ملجال يقول هابرما�س: �إن و�ش �أيديولوجي
ــه  ــرية من �جلماهري، ولكنها يف �لوقت نف�ش ــتقطب �أعد�د�ً غف �جلماهريي ت�ش
ــد�ء �لر�أي و�لنقا�س  ــافة �لتحررية؛ �أي �إمكانية �لكالم و�إب ــلبهم تلك �مل�ش ت�ش
ــال  ــائل �لت�ش ــتعمال جمهور و�ش ــج. ويف مقولة �أخرى �أن ��ش ــدمي �حلج وتق
�جلماهريي للعقل يندثر ل�شالح ما تقدمه هذه �لو�شائل من �آر�ء و�أفكار و�أذو�ق 
ــتهلك �جلمهور؛ وبذلك �أ�شبح �لت�شال �جلماهريي و�شيلة لتاأمني  وميول ت�ش

�لولء �ل�شيا�شي و�لثقايف و�إغر�ء �جلمهور، وت�شعى للهيمنة.

املرحلة الثالثة:

ــمى »�مليديا �جلديدة«، حيث يرى هابرما�س �أنه  مرحلة �لإعالم �جلديد وما ي�ش
ــيط بني �لدولة و�ملجتمع، وهو لي�س  �ملجال �لعمومي �لذي هو جمال رمزي و�ش
ــاء يجتمع فيه �ملو�طنون للنقا�س و�حلو�ر  ــلطة. �إنه ف�ش جماًل للتناف�س على �ل�ش
وتبادل �لآر�ء و�لأفكار يف �ل�شاأن �لعام. فاإذ� كان �لإعالم �ملرئي - بو�شفه و�شيلة 
ــال جماهريي - ياأتي بالعامل �إلى �لأفر�د �أو �جلمهور �ملتلقي، فاإن �لإعالم  �ت�ش
ــن �لذ�تية من خالل  ــا �لنا�س على عو�مل �لآخري ــد يعد نافذة يطل منه �جلدي
ــونه من �شور عن حياتهم يف مدوناتهم �أو يف  ــهم وما يعر�ش ما يكتبونه عن �أنف�ش
ــم يف تويرت �أو جوجل بل�س  ــبي�س، �أو تقدمي �أفكارهم وروؤ�ه ــبوك �أو ماي �ش في�ش

وغريها من �ل�شبكات �لجتماعية �ملعروفة يف عاملنا �ليوم. 
�إن هذ� �لتد�خل بني �لعامل �لذ�تي �خلا�س و�لعامل �خلارجي �شيوؤدي �إلى �إعادة 
ــية و�لذ�تية، خا�شة يف جمتمعاتنا  �لنظر يف �ملعايري �لثقافية �لتي حتدد �خل�شو�ش

�لعربية   �ل�شرقية.
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ــذه �ملقاربات: هل �لإعالم �جلديد هو  ــس �لد�ئر �ليوم، بناء على كل ه و�لنقا�
بالفعل �إعالم جديد كما ي�شمى، �أم هو �إعالم قدمي بو�شائل جديدة كما يقول 

بع�س �لباحثني؟
ــور �لتكنولوجي  ــرية �لتط ــر طبيعي مل�ش ــيلة، وهذ� �أم ــو �لو�ش ــل �جلديد ه فه
ــائل، �أم �لفعل و�مل�شمون؟ فهو يف تاريخ �لت�شال مر - كما ير�ه �لبع�س  للو�ش
- بعدة �أزمنة بدء�ً بزمن �لت�شال �ل�شفهي مع �خرت�ع �للغة، ثم زمن �لت�شال 
�لكتابي مع �خرت�ع �حلروف �لهجائية وزمن �لكتاب �لذي �أدى �إلى �لطالع، 
ــاهدة مع �خرت�ع  ــحافة �لتي �أدت �إلى �لقر�ءة، ومن ثم زمن �مل�ش ثم زمن �ل�ش
ــتماع مع �ملذياع، ومن بعده زمن �مل�شاهدة و�ل�شتماع  �ل�شينما، ثم زمن �ل�ش
ــى �إلى كل هذ�؛  ــن �لإنرتنت �لذي �أف�ش ــون.. و�ليوم نحن يف زم ــع �لتلفزي م
ــاماًل �لت�شال �ل�شفهي و�لكتابي و�ل�شمعي و�ملرئي. فميزة �لإعالم �جلديد  �ش
�أنه جمع كل هذ� �لفعل و�ختزله يف و�شيلة و�حدة �أعطت لالأفر�د �لقدرة على 

ممار�شة كل �أنو�ع �لت�شال يف �آن معاً.

ثالثًا: التعريف بالإعالم الع�سكري:

قبل �لبدء يف �حلديث عن �نعكا�شات �لإعالم �لجتماعي على �ملجال �لع�شكري 
لبد لنا من تعريف �لإعالم �لع�شكري لتت�شح �ل�شورة ب�شكل �أف�شل:

�لإعالم �لع�شكري هو �لعملية �لت�شالية �لتي من خاللها يتم ن�شر �ملعلومات 
ــكري �لتي ترتكز على �ل�شدق و�ل�شر�حة  و�لأخبار �لدقيقة عن �ملجال �لع�ش
ــية  ــدي للحروب �لنف�ش وخماطبة �جلماهري لغر�س روح �لنتماء للوطن و�لت�ش
�لتي من �شاأنها �لتاأثري على �لروح �ملعنوية با�شتخد�م خمتلف و�شائل �لإعالم.
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ــياً ملختلف �لق�شايا �لأ�شا�شية، وقد ز�دت �أهميته  �أ�شبح �لإعالم حمور�ً �أ�شا�ش
ــنت من دور هذ� �لإعالم حتى بات  نتيجة �لتطور�ت �لتكنولوجية �لتي ح�ش
ــحاً يف كل جمال من جمالت �حلياة، ومنها �ملجال �لع�شكري. �إن  تاأثريه و��ش
ــوم �لإعالم �لأمني  ــو يف �حلقيقة وجه �آخر ملفه ــكري ه مفهوم �لإعالم �لع�ش
�لذي هو جزء ل يتجز�أ من �ملجال �لع�شكري، �إذ� �فرت�شنا �أن �لأمن �لد�خلي 
ــمياتهم، من جي�س  ــكل �أطيافهم وم�ش ــكر ب ــي مهمة يقوم بها �لع�ش و�خلارج
ــكرية ب�شكل  ــرطة ودفاع مدين وغريهم ممن يندرج حتت لو�ء �لع�ش وجنود و�ش

مبا�شر وغري مبا�شر.
ــره �ملتعارف عليها يف �أي عملية �ت�شالية؛ وهي:  ــكري عنا�ش ولالإعالم �لع�ش
ــور �ملتلقي، ورجع  ــة، و�جلمه ــالة، و�لقناة �لإعالمي ــال، و�لر�ش ــم بالت�ش �لقائ

�ل�شدى )�لتغذية �لعك�شية(.

وظائف الإعالم الع�سكري:

ــذ� �ملجال، وميكن  ــرية ومتعددة تبعاً لتعدد ه ــكري كث وظائف �لإعالم �لع�ش
اخت�سارها ب�سكل �سريع يف النقاط التالية:

ــورة �إيجابية و��شحة لدى �ملو�طنني عن �ملجال �لع�شكري ووظائفه  - خلق �ش
ومهامه.

- تنمية روح امل�س��اركة واالرتباط بني املجال الع�س��كري واأفراد املجتمع على 
�أ�شا�س من �مل�شوؤولية �مل�شرتكة يف حتقيق �ل�شتقر�ر و�لأمن �جلماعي. 

- �لتغطية �لإعالمية و�إعد�د �لبيانات و�لأخبار �ملتعلقة باملجال �لع�شكري.
- �لتعريف بالأن�شطة و�خلدمات �ملختلفة �لتي تقدمها �لأجهزة �لع�شكرية.
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ــكري و�لأمني ودعم  - توعية �أفر�د �ملجتمع بكل ما هو جديد يف �ملجال �لع�ش
�لتعاون بني �جلماهري وبني �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية.

- �إعد�د �خلطط �لالزمة للتعامل مع �لأزمات �ملحتملة.
- ��شتطالع �آر�ء �جلمهور عن �خلدمات �ملقدمة من قبل �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية.

- �لتن�شيق و�لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �ملختلفة يف �ملجتمع.
- �ملتابعة �لدقيقة و�مل�شتمرة ملا ين�شر يف و�شائل �لإعالم �ملختلفة �ملحلية و�لدولية.

تطور تكنولوجيا املعلومات:

لقد �شاهمت جمموعة من �لعو�مل �ملختلفة يف ظهور �لإعالم �لع�شكري؛ فقد 
ــادية و�لجتماعية و�لثقافية، و�لتطور�ت  ــية و�لقت�ش كان للمتغري�ت �ل�شيا�ش
�لتي حلقت بالو�شائل �لإعالمية و�لت�شالية و�لتكنولوجية �ملختلفة، دور كبري 
ــك �لإعالم �لأمني. وقد �أدى  ــكري، مبا يف ذل يف �زدياد �أهمية �لإعالم �لع�ش
ــل يف نقل �ملعلومات  ــال �إلى تطور هائ ــائل �لت�ش �لتطور �لتكنولوجي يف و�ش
ــرعة تبادلها، �إلى جانب �حلاجة �إلى تطوير �جلانب �ملهني لالإعالم ب�شكل  و�ش
ــكري ب�شكل خا�س. ول �شك يف �أن هذه �لتطور�ت كان  عام و�لإعالم �لع�ش
ــاطات معينة، وغريت  عت ن�ش ــكرية؛ فقد و�شَّ ــطة �لع�ش لها تاأثريها على �لأن�ش
�أخرى، و�أوجدت ن�شاطات جديدة. �إن تعقد �حلياة وت�شابكها، وتد�خل �لعديد 
ــالية للجماهري �حلديثة، وتنامي �لإح�شا�س  من �لأمور، وتز�يد �حلاجات �لت�ش
ــالم يف ظل منظومة حياتية متكاملة –  ــهم فيه �لإع بالدور �لذي ميكن �أن ي�ش
كل ذلك �أدى �إلى �أن يلعب �لإعالم �لع�شكري و�لأمني دور مهماً، بناًء على 

هذه �ملتغري�ت يف �حلياة �ل�شيا�شية و�لجتماعية و�لثقافية و�لقت�شادية.
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اإ�سكاليات الإعالم الع�سكري:

ــكري و�لأمني؛  ــكاليات �لتي تو�جه �لإعالم �لع�ش وهناك جمموعة من �لإ�ش
�أبرزها ما ياأتي:

ــرت�تيجية و��شحة وحمددة �ملعامل، وخا�شة يف م�شاألة �خلطط  - عدم وجود ��ش
�لإعالمية �أثناء �لأزمات وبعدها.

ــكري �ملوؤهل، وقلة �خلربة لدى �لعاملني  - عدم وجود �لكادر �لإعالمي �لع�ش
يف جمال �لإعالم �لع�شكري نظر�ً حلد�ثة هذ� �لتخ�ش�س، حيث �إن ظهوره بد�أ 

يف �أو�خر �لقرن �لع�شرين.
ــ�س يف جامعاتنا �لوطنية، مع عدم وجود مو�د تدر�س  - عدم طرح هذ� �لتخ�ش

يف هذ� �ملجال.
- ح�شا�شية �لق�شايا �لتي تخت�س باملجال �لع�شكري؛ ما يجعل تد�ولها �إعالمياً 

م�شاألة تدخل يف �شلب �لق�شايا �لأمنية .
- �شعوبة �حل�شول على معلومات دقيقة وحديثة؛ ما يوؤدي �إلى �شعف تو�شيل 

�لر�شالة �لإعالمية �أو عدم �كتمالها.

رابعًا: الإعالم الجتماعي وانعكا�ساته الإيجابية على الإعالم الع�سكري:

ــكرية، حيث تتيح و�شائل �لإعالم  ــب �لدعم �ل�شعبي للموؤ�ش�شة �لع�ش - ك�ش
�لجتماعي �ملختلفة ن�شر مو�د تخلق تعاطفاً �شعبياً معها، و��شتهد�ف �ل�شباب 

لتعزيز هويته �لوطنية وزرع حب �لوطن و�لولء له.
- �أ�شبح �لإعالم �لع�شكري �لأمني جماًل متخ�ش�شاً يف �ملجتمعات �حلديثة، 
وميتلك �أهد�فاً �جتماعية و�إعالمية وقائية، ولديه مهمة ثقيلة هي �أمن و��شتقر�ر 
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ــروف دولية متغرية. وهو �إعالم يلبي حاجات �جتماعية  �ملجتمعات يف ظل ظ
ــة �لكثري من �ملتغري�ت  ــاد ملجابه ــهم يف �لتوعية �لثقافية و�لتوجيه و�لإر�ش ت�ش
ــتها ظروف معينة على �ملجتمعات �لإن�شانية، وطر�أت على �ل�شلوك  �لتي فر�ش
ــيلة قريبة من �جلمهور،  ــم. لذلك، فالإعالم �لجتماعي هو و�ش و�لفكر و�لقي
ولديه �لقدرة على �لتفاعل وقيا�س �لجتاهات ورد �لفعل ب�شكل مبا�شر، وهذ� 
ــكري، �لذي لبد �أن يتعامل مع هذه �لو�شيلة �جلديدة  حتد �آخر لالإعالم �لع�ش
ــايا و�إيجاد �حللول لها؛ �نطالقاً من �لدور  ــة �لكثري من �لق�ش من خالل مناق�ش
ــاهمة يف و�شع  ــكري �لأمني يف بناء �لأمن �لوطني و�مل�ش �ملهم لالإعالم �لع�ش
ــرت�تيجيات �لدولة يف مو�جهة �لتحديات �لجتماعية ور�شالته يف مو�جهة  ��ش
ــتهدف �لنيل من وحدة �لوطن، ويف  ــزو �لفكري �لثقايف �ملعادي �لذي ي�ش �لغ

مو�جهة �لدعاية �مل�شادة و�حلروب �لنف�شية.
ــي يف بث  ــالم �لجتماع ــتخد�م �لإع ــكري ��ش ــالم �لع�ش ــتطيع �لإع - ي�ش
ــر �لتعليمات للجماهري، بهدف �لتعامل مع �لأزمات، وتزويد  �لتوجيهات ون�ش

�جلماهري باملعلومات �لكاملة للحد من �نت�شار �ل�شائعات.
ــكيل �لآر�ء جتاه  ــر�ء �لنقا�س وت�ش ــالم �لجتماعي �ليوم يف �إث ــهم �لإع - ي�ش
ــي بتوظيفه �لإعالم  ــكري �لأمن ــايا �لعامة، وهنا يربز دور �لإعالم �لع�ش �لق�ش
�لجتماعي يف �لتوعية �ملجتمعية و��شتحد�ث �آر�ء حول �ملو�شوعات �جلديدة 

وزيادة وعي �ملو�طن للتعامل مع ق�شايا �لأمن �لجتماعي.
- �لإعالم �لجتماعي هو �ليوم �إعالم �جلميع، لي�س له جمهور حمدد، حيث 
ــجني، وي�شتطيع من خالله  ــباباً ونا�ش ــتخدمه �لكل، �أطفاًل ومر�هقني و�ش ي�ش
ــعور �ملو�طنني  ــر �لثقافة �لأمنية ويعزز �ش ــكري �لأمني �أن ين�ش �لإعالم �لع�ش
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بامل�شوؤوليــة، ويــزرع �لثقـــة بالأجهــزة �لأمنيـة بني هـذ� �جلمـهور �ملتنــوع.
- �لتو��شل بني �أفر�د �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية نف�شها من خالل �شبكات �لتو��شل 
ــو�ء د�خل �لدولة �أو خارجها؛ مما يقلل من �لكلفة �ملادية لهذ�  �لجتماعي، �ش

�لتو��شل. 
ــائل �لإعالم  ــر عرب و�ش ــائعات و�ملعلومات �ملغلوطة �لتي تن�ش ــة �ل�ش - مكافح

�لجتماعي من خالل �حتو�ء هذه �ل�شائعات ودح�شها.
- �لتبادل �ملعلوماتي عن طريق �ل�شفرة؛ �إذ ميكن لالأجهزة �لع�شكرية ��شتخد�م 
ــفرة مع عمالئها  ــرية م�ش ــائل �لإعالم �لجتماعي يف تبادل معلومات �ش و�ش

�خلارجيني، بحيث ي�شعب ك�شفها.
ــتخد�م �لإعالم �لجتماعي يف تثقيف �أفر�د �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية يف زمن  - ��ش
ــبح فيه للكتاب مكان �شيق. كما ميكن من خالله �إعطاء دور�ت مفتوحة  �أ�ش

لأفر�د �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية ت�شهم يف تطويرهم فكرياً ومهنياً وع�شكرياً.

الإعالم الجتماعي وانعكا�ساته ال�سلبية على الإعالم الع�سكري:

ــى �لإعالم  ــالم �لجتماعي عل ــلبية لالإع ــات �ل�ش ــس �لنعكا�ش ــاك بع� هن
الع�سكري، ويت�سح هذا التاأثري ال�سلبي يف النقاط التالية:

ــنني هيكل يف  ــرم حممد ح�ش ــحفي �ملخ�ش ــة لل�ش ــا جمل ــتعري هن اأوًل: ��ش

ــاون �لأمريكية بالدوحة  ــة جورج ت ــي �ألقاها يف جامع ــرته �لأخرية �لت حما�ش
ــائل �لتو��شل �لجتماعي �جلديدة �شوف تطرح مطالبات ملحة  حني قال »و�ش
ومت�شاعدة ومت�شوقة �إلى �حلق و�حلرية«؛ و�أعتقد �أن هذه �جلملة وحدها كفيلة 
ــل �لجتماعي على �جلو�نب  ــات هذ� �لتو��ش ــرح جانب مهم من �نعكا�ش ب�ش
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�لع�شكرية �لأمنية. بال�شرورة، �إن مطالبات �حلرية تتبعها ممار�شات �أخرى تكرث 
ــا يف دول عربية مرت بتجربة مطالبات  ــى وفقد�ن �لأمن، كما ر�أين فيها �لفو�ش
ــوؤولة، �شو�ء  �حلرية. لذلك، فاإن �لإعالم �لجتماعي يفر�س على �جلهات �مل�ش
ــتطاعة  ــدمي �ملعلومة .. فلم يعد با�ش ــفافية يف تق ــكرية �أو غريها، �ش ــت ع�ش كان
ــالم - �أن يخفي �حلقيقة. قد يو�جه �لإعالم  ــد �ليوم - مع وجود هذ� �لإع �أح
ــكري �لأمني م�شكلة تقييد �حلريات لالحتفاظ بقدر من �ل�شرية لبع�س  �لع�ش
�ملعلومات؛ لذلك يتطلب �لأمر �إيجاد نقطة تو�زن بني �شرية �ملعلومات وبني ما 

ميكن �لإف�شاح عنه من �أجل �ل�شالح �لعام.
ــة نوعية وثورة هائلة  ــور تكنولوجيا �ملعلومات، �لذي �أحدث نقل ثانيــًا: �إن تط

ــرتجاع �لبيانات و�ملعلومات ون�شرها، قد  يف جمال جمع وتبويب وتخزين و��ش
ــل �أن  ــعوبة حجب �ملعلومات و�لتحكم فيها؛ لذلك من �لأف�ش جعل من �ل�ش
تبادر �ملوؤ�ش�شات بالإف�شاح عن هذه �ملعلومات خللق �أر�شية م�شرتكة من �لثقة. 
ــرح  ــال وزير �خلارجية �لأمريكية جون كريي، �لذي �ش ــبيل �ملث نذكر على �ش
لل�شحفيني، وهو يف �لطائرة متوجهاً �إلى �شلطنة عمان، باأن زيارته هي من �أجل 
توقيع �تفاقية لبيع منظومة دفاع جوي متطورة مل�شقط، قبل �أن تف�شح �حلكومة 

�لعمانية عن هذ� �خلرب.
ثالثًا: �زديـــاد �حتمـــالت �لتالعـــــب و�لت�شويـــــه للموؤ�ش�شــات ذ�ت 

�ل�شرت�تيجيات �حل�شا�شــة كاملوؤ�ش�شــات �لع�شكرية و�لأمنية، من خالل بث 
�ل�شائعات �ملغر�شة.

ــتهدف ب�شكل مبا�شر �ملر�فق  رابعًا: �إمكانية �لتعر�س لهجمات �إلكرتونية ت�ش

�ل�شرت�تيجية �ملرتبطة بالف�شاء �لإلكرتوين.
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ــتخد�م �ملجموعات �جلهادية لالإمكانيات �لتي توفرها �ل�شبكات  خام�ســًا: ��ش

ــة و�لدعوة �إلى  ــل �لأدمغ ــتوى �لدعاية و�لتجنيد وغ�ش �لجتماعية على م�ش
ــالم �لجتماعي. )تنظيم  ــث �لتعليمات عرب هذ� �لإع ــرك، من خالل ب �لتح

�لقاعدة مثال على ذلك(.
ــار �جلرمية �لعاملية عرب مو�قع �لت�شال �لجتماعي؛ ما يهدد �أمن  �ساد�سًا: �نت�ش

�ملجتمعات.
�سابعًا: �إمكانية �لعبث و�لخرت�ق يف حالة عدم وجود �آلية للحماية.

التو�سيات:

ــياً  ــة - ول يز�ل - دور�ً رئي�ش ــائله �ملختلف ــالم �لجتماعي بو�ش ــب �لإع - لع
ــوع ي�شتحق  ــتقباًل. لذلك، فاإن هذ� �ملو�ش ــر�ً وم�ش يف �لتغري�ت �لعاملية حا�ش
ــلباً و�إيجاباً، يف  ــة كظاهرة �إعالمية لها تاأثري�تها �ملجتمعية �ش �لهتمام و�لدر��ش
ــر تتفاعل فيه �ملكونات �لجتماعية و�لقت�شادية و�ل�شيا�شية و�لع�شكرية،  ع�ش
وهذ� �لأمر يتطلب �لتفاعل �لجتماعي و�مل�شاركة �لفعالة للموؤ�ش�شة �لع�شكرية 

وعدم �لتقوقع.
ــرت�تيجية �ل�شاملة للدولة،  ــكرية هي جزء من �ل�ش ــرت�تيجية �لع�ش - �إن �ل�ش
ــدوره يحتاج  ــع �ملجتمع �ملدين، �لذي ب ــة �إلى �لتفاعل م ــي بالتايل بحاج وه
ــائل �لإعالم  ــتقر�ر؛ لذلك فاإن و�ش ــبط �ل�ش ــاء �لأمن و�ش �إلى �جلي�س لإر�ش

�لجتماعي و�شيلة مهمة خللق و�شرح هذ� �لتفاعل.
- رفع م�شتوى �ملعرفة �لتكنولوجية وو�شائل �لت�شال �حلديث بني �أفر�د �ملوؤ�ش�شة 
�لع�شكرية مل�شايرة �لتطور �لتكنولوجي �لعاملي، �لذي �أ�شبح �شرورة ل غنى عنها.
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املراجع وامل�سادر

ــن �لقبيلة �إلى  ــتقبلية: م ــل �لجتماعي ودورها يف �لتحولت �مل�ش ــائل �لتو��ش ــويدي. و�ش ــند �ل�ش 1. جمال �ش
�لفي�شبوك، )2013(، من�شور�ت مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية، �أبوظبي.
2. عادل عبد �ل�شادق حممد. ��شتخد�م �شبكات �لتو��شل �لجتماعي بني �لأمن و�حلرية. 

3. ع�شام من�شور. �ملدونات �لإلكرتونية م�شدر جديد للمعلومات. 
ــس، )2011(، ورقة مقدمة للموؤمتر  ــايا �ملجتمع: �لتحديات و�لفر� ــالح كاتب. �لإعالم �جلديد وق�ش ــعود �ش 4. �ش

�لعاملي �لثاين لالإعالم �لإ�شالمي.

املراجع الإلكرتونية

1. مفهوم �لإعالم �لأمني، �لر�بط
.HYPERLINK »http://www.groups.google.com« http://www.groups.google.com 

2. جملة �لدفاع �لوطني، ر�بط
.HYPERLINK »http://www.Lebarmy.gov« http://www.Lebarmy.gov 

3. جملة �جلي�س، ر�بط
.HYPERLINK »http://www.Lebarmy.gov« http://www.Lebarmy.gov 

4. مو�شوعة ويكيبيديا، ر�بط
.HYPERLINK »http://www.ar.wikipedia.org« http://www.ar.wikipedia.org 

71



اأ.د. اإيهــاب احلجــاوي

اأ�ستاذ القانون بكلية

ال�ســـرطـة باأبـوظبــي

من  اجلنائي,  القانون  يف  دكتوراه   =

جامعة عني �سم�س , القاهرة.
دكتوراه يف الإدارة العامة من اأكادميية 

ال�سادات للعلوم الإدارية , القاهرة.
الأول  املركز  جائزة  على  حا�سل   =

لالأبحاث  الداخلية  وزارة  مب�سابقة 
العلمية 2011.

الداخلية  وزير  جائزة  على  حا�سل   =

مب�سابقة الأبحاث العلمية 1993.
بكلية  املناهج  تطوير  جلنة  ع�سو   =

ال�سرطة باأبوظبي 2013.
= ع�سو جلنة الإ�سراف والتحكيم على 

البحوث العلمية ملنت�سبي كلية ال�سرطة 
.2013 - 2012
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متهيد:

و�لعالمات،  �لإ�شار�ت  بعد مرحلة  �لثور�ت  بعدد من  �لإعالم  و�شائل  مرت 
حتى ثورة تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالتICT، �لتي �أدت لك�شر حدود 

�لزمان و�ملكان.
جم�شد�ً  �ل�شحفي،  باملو�طن  يعرف  ما  ظهر  وتطوره،  �لإعالم  قوة  بزوغ  ومع 
�هتمام  ذلك  و��شرتعى  �لجتماعي،  �لإعالم  من  جديدة  �إعالمية  حلقبة 
كافة  على  �لجتماعي  لالإعالم  �ل�شلبية  �لآثار  لبحث  �لقانونيني،  �لباحثني 
�إلى  ت�شل  �لتي  و�لأ�شر�ر  �لآثار  هذه  وموؤ�ش�شاته،  وفئاته  �ملجتمع  طو�ئف 
م�شتوى �جلر�ئم. ول �شك �أن �ملوؤ�ش�شات �لع�شكرية تعد من �أهم رموز �ملجتمع 

قدمياً وحديثاً، وهي لي�شت مبعزل عما ميوج به من حر�ك. 
لذ� تهدف هذه �لورقة �لبحثية �إلى:

ك�شف ماهية جر�ئم �لإعالم �لجتماعي.
حتديد �مل�شوؤولية �جلنائية ملرتكبيها.

بحث كفاية �لن�شو�س �لت�شريعية �ملو�جهة جلر�ئم �لإعالم �لجتماعي �لتي 
متثل �عتد�ًء على �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية.

وذلك من خالل �ملحاور �لآتية:
• جر�ئم �لإعالم �لجتماعي.  

• �مل�شوؤولية �جلنائية عن جر�ئم �لإعالم �لجتماعي.  
• جر�ئم �لإعالم �لجتماعي �ملا�شة باملوؤ�ش�شات �لع�شكرية.  
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Social Media Crime اأوًل- جرائم الإعالم الجتماعي

�لأحد�ث  جتاه  �ملجتمع  فعل  رد  عن  ليعرب  �لجتماعي  �لإعالم  ميالد  جاء 
و�لق�شايا �لر�هنة، وكاأنه ك�شر من �ملجتمع عن طريق �لإعالم �لفردي ل�شيطرة 
�لآلة �لإعالمية �لر�شمية على �لإعالم �لتقليدي، وكاأنه مو�جهة من �ملجتمع 

بقوة �لإعالم �ملجاين ل�شيطرة �ملال على و�شائل �لإعالم �لتقليدية.
�لتقليدي  �لإعالم  منظومات  يف  �لجتماعي  �لإعالم  م�شادر  تبلورت  وقد   
�ملعلومات  �شبكات  منظومتي  مع  �لرقمية،  بالتكنولوجيا  بعد دجمها  �لثالث 

و�شبكات �ملحمول.
�لعامل  يف  تتم  تفاعلية،  �ت�شالية  »�أن�شطة  باأنه  �لجتماعي  �لإعالم  ونعّرف 
�ملعلومات  �شبكات  وتكنولوجيا  �ملعلومات  نظم  على  معتمدة  �لفرت��شي، 
و�شبكات �ملحمول، عرب �إن�شاء مو�قع �إلكرتونية خا�شة، �أو ��شتغالل تطبيقات 
�ملو�قع �ملتاحة، بهدف ن�شر معلومات �أو �أخبار �أو حقائق �أو �أفكار �أو �شلوك �أو 
�آر�ء، ب�شكل ي�شاهم يف ت�شكيل �جتاهات و�شلوك وقر�ر�ت �جلمهور جتاه ق�شية 
�أو حدث �أو و�قعة �أو مو�شوع معني، م�شتخدمني يف ذلك �لن�س، و�ل�شوت، 

و�ل�شورة، و�لفيديو«.
ويرى البع�س اأن الإعالم الجتماعي مفهوم ي�سمل �سبعة حمتويات كالآتي:

)Facebook) .... Social Networks مو�قع �لتو��شل �لجتماعي -
)Worldpress) .... Blog Comments & Forums ملدونات و�ملنتديات� -

)Digg) .... Social News  مو�قع �لأخبار �لجتماعية -
)YouTube) .... Media Sharing  مو�قع �مل�شاركات �لإعالمية -
)Twitter) .... Microblogging مو�قع �لتدوين �ملتناهي �ل�شغر -
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)Delicious) .... Bookmarking Sites مو�قع �ملف�شالت -
)Hotmail) .... e-mail لربيد �لإلكرتوين� -

)WhatsApp( ...ون�شيف �إليها و�شائل �لتفاعل على �أجهزة �ملحمول �لذكية

لالإعالم الجتماعي العديد من اجلوانب الإيجابية وال�سلبية، مثل:

مردودها �لإيجابي على �ملوؤ�ش�شات �لع�شكرية �ملتمثل يف:
- بناء قنو�ت �ت�شال فعالة مع �ملو�طنني لك�شب �لتاأييد �ل�شعبي.

- �لتو��شل مع �جلماهري يف �حلروب و�لكو�رث و�لأزمات.
- �لتو��شل بني �أفر�د �ملوؤ�ش�شات �لع�شكرية.

- مكافحة �ل�شائعات.
وهناك بع�س �جلو�نب �لتي ماز�لت تتاأرجح بني �لإيجابية و�ل�شلبية - و�لتاريخ 
من  بعدد  �لثوري  �لعمل  دفع  دورها يف  مثل   - �جلدل  هذ�  �شيح�شم  وحده 
�لربيع  بلد�ن  تايلند،  �إير�ن،  مولدوفا،  ت�شيلي،  �إ�شبانيا،  �لفلبني،  مثل  �لبلد�ن 

�لعربي.
وهنا تظهر مالحظتان:

ولكن  لالحتجاجات  حمفز  جمرد  هي  �لجتماعي  و�شائل  �أن  �لأولى:   -
�لأ�شباب موجودة �أ�شاًل.

- �لثانية: �أن �لفرق بني �لبلد�ن �لتي جنحت فيها و�شائل �لإعالم �لجتماعي 
حياد  مدى  هو  تايلند(،  )�إير�ن،  فيها  ف�شلت  �لتي  وبني  �لتغيري  �إحد�ث  يف 

�جلي�س �أو تدخله مل�شاندة �لنظام �حلاكم.
�لإعالم  من  �لنوع  هذ�  �أفرزها  �لتي  �ل�شلبية  �جلو�نب  بع�س  هناك  ولكن 
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يرقى  ب�شكل  لالآخرين،  و�لإ�شاءة  �لر�أي  بني حرية  �حلاجز  متخطية  �جلديد، 
مل�شتوى �جلر�ئم نتيجة لل�شرر �لذي تلحقه بالأفر�د و�ملوؤ�ش�شات، ويطلق على 

هذه �لطائفة من �جلر�ئم »�جلر�ئم �مل�شتحدثة«.
لهذ� توجد جر�ئم تقليدية )�شرقة، �شرب، قتل...�لخ(، وتوجد جر�ئم  فوفقاً 
�إدخال عنا�شر  نتيجة  �إلى جر�ئم تقليدية متطورة،  �أق�شمها  م�شتحدثة، و�لتي 
�أخرى عليها كالعاملية و�لتكنولوجيا مثل )�ملخدر�ت، �لجتار بالب�شر،...�لخ(، 
وجر�ئم م�شتجدة وهي جر�ئم مل يخربها �ملجتمع من قبل؛ مثل جر�ئم �خرت�ق 

قو�عد �ملعلومات.
وجر�ئم تقنية �ملعلومات ب�شفة عامة تعني »كل �شلوك غري م�شروع ي�شتهدف 
�أو ي�شتخدم �حلا�شب �لآيل و�شبكات �ملعلومات لإمتام �أفعال �إجر�مية يعاقب 
عليها �لقانون«، وتت�شع جر�ئم �ملعلومات لت�شمل �أنو�ع جر�ئم متعددة، �أحدثها 

جر�ئم �لإعالم �لجتماعي.
�لقانون و�لفقه مل جند تعريفاً جلر�ئم �لإعالم �لجتماعي، ونرى  بالبحث يف 

�أنها:
�شو�ء  معلومات،  �أو  بيانات  ن�شر  �إلى  يهدف  فعل،  عن  �متناع  �أو  فعل  »كل 
من  �ملحمول،  �شبكات  �أو  �ملعلومات  �شبكات  عرب  كاذبة،  �أو  �شادقة  كانت 
�ملتاحة،  �ملو�قع  تطبيقات  ��شتغالل  �أو  �إلكرتونية خا�شة،  مو�قع  �إن�شاء  خالل 
با�شتخد�م �لن�س، �أو �ل�شوت، �أو �ل�شورة، �أو �لفيديو، ما�شاً بامل�شالح �لأ�شا�شية 

للمجتمع، وخمالفاً للقانون، وقرر له �مل�شرع جز�ًء جنائياً«.
وكاأي جرمية جنائية تتكون هذه �جلرمية من ركنني، �ملادي و�ملعنوي، كما �أن 

هذه اجلرمية يلزم لقيامها توافر �سرط مفرت�س.
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ومن �ملت�شور �أن يتخذ �ل�شلوك �لإجر�مي يف �لركن �ملادي لهذه �جلر�ئم عدة 
�شور هي:

�ملا�شة  �جلر�ئم  �ل�شائعات/  �لأ�شر�ر/  �إف�شاء  �لت�شهري/   / و�لقذف  �ل�شب   -
باأمن �لدولة.

مع  �مل�شرتكة  �لعامة  �شماتهم  �إلى  بالإ�شافة  �لجتماعي  �لإعالم  وجمرمو 
فاإن لهم  �ملعلوماتي )كالذكاء و�لنفتاح، و�لإبد�ع، و�لبتكار،...�لخ(  �ملجرم 
�شمات خا�شة تتمثل يف �لتع�شب و�لولء و�لنتماء للتكتالت �لتي ينتمون 
�إليها؛ �لأمر �لذي دعا لظهور م�شطلح »�لع�شبية �لفرت��شية« )كمجموعات 

�لألرت��س(.

ثانيًا- امل�سوؤولية اجلنائية عن ارتكاب جرائم الإعالم الجتماعي:

تو�فر  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لآثار  بتحمل  »�للتز�م  هي  �جلنائية  �مل�شوؤولية 
�أركان �جلرمية، ومو�شوع هذ� �للتز�م �جلز�ئي فر�س عقوبة �أو تدبري �حرت�زي، 

يحددها �مل�شرع �جلز�ئي يف حالة قيام م�شوؤولية �ل�شخ�س«. 
ونحن هنا نبحث م�شوؤولية ثالثة �أ�شخا�س هم )مزود خدمة، مدير موقع، �لنا�شر 

�لإلكرتوين(.

Internet Service Provider .1 مزودو خدمة الإنرتنت 

يذهب �أغلب �لفقه �إلى عدم وجود م�شوؤولية على مزود �خلدمة، حيث يقت�شر 
دوره على مد خدمة �لإنرتنت �إلى م�شتخدميها.

�إل �أن مزودي �خلدمة )ISPs( يقع عليهم �لتز�م قانوين �آخر، هو حفظ بيانات 
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تختلف  زمنية  ملدد  �لولوج(  وزمن  �لتعريفي  )�لرقم  �لإنرتنت  م�شتخدمي 
طبقاً لقانون كل دولة )�شتة �أ�شهر طبقاً للقانون �مل�شري لالت�شالت رقم 10 
ل�شنة 2003(، فاإذ� �متنع مزود �خلدمة عن حفظ �أو تقدمي بيانات م�شتخدمي 

�لإنرتنت �إلى �جلهات �لقانونية تن�شاأ م�شوؤوليته �جلنائية.

2. مالك املوقع اأو م�سّغله:

�ختلف �لفقهاء حول مدى م�شوؤوليته �جلنائية، عما ين�شر على �ملوقع �لذي، 
�أن�شاأه �أو يديره، ونحن مع �لجتاه يف عدم م�شوؤولية مدير �ملوقع عما ين�شر على 
�أنه مل  موقعه، حتى و�إن كان �ملوقع فعلياً حتت �شيطرته وهو �لذي يديره، �إل 
�لإعالم  مو�قع  بع�س  �أن  ت�شورنا  �إذ�  �لقانونية، خا�شة  �لن�شر غري  بعملية  يقم 
�لإلكرتوين على �شبكات �ملعلومات )LinkedIn( �أو على �شبكات �ملحمول 
)Kick( ميكن �أن يبلغ عدد �لنا�شرين عليها ماليني �لأفر�د، ول يت�شور عملياً 

مر�قبة كل ما ين�شرونه من قبل مدير ومن�شئ �ملو�قع.
ولكن هذ� ل يعفي مالك �أو م�شغل �ملوقع �لإلكرتوين من �مل�شوؤلية �جلنائية، 
�إذ� كان هذ� �ملوقع خم�ش�شاً للرتويج لأي بر�مج �أو �أفكار من �شاأنها �إثارة �لفتنة 
�ل�شلم  �أو  �لوطنية  بالوحدة  �لإ�شر�ر  �أو  �لطائفية  �أو  �لعن�شرية  �أو  �لكر�هية  �أو 
�أو �لآد�ب �لعامة )م.24 من �ملر�شوم  �أو �لإخالل بالنظام �لعام  �لجتماعي 
بقانون �حتادي ملكافحة جر�ئم تقنية �ملعلومات �لإمار�تي رقم 5 ل�شنة 2012(.
ويتبقى �لتز�م �آخر، يقع على مدير ومن�شئ مو�قع �لإعالم �لإلكرتوين؛ وهو 
حذف وحجب �ملحتوى غري �لقانوين و�لال�أخالقي مبجرد علمه بذلك. وقد 
�أح�شن �مل�شرع �لإمار�تي حني و�شع )م.39( من �لقانون �ل�شالف �لذكر،�لتي 
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تلزم مالك �أو م�شغل �ملوقع �لإلكرتوين بحذف �أو حظر �أي حمتوى �إلكرتوين 
غري قانوين، وذلك يف �ملدة �ملحددة من �إخطاره من �جلهات �لقانونية بذلك. 
�لفرن�شي.  �لرقمي  �لقت�شاد  قانون  من   6/2 باملادة  ورد  مع  يتما�شى  ما  وهو 
تن�شاأ  م�شتحياًل،  �لقانوين  غري  �ملحتوى  لهذ�  �لو�شول  جعل  عن  �متنع  فاإذ� 

م�شوؤوليته �جلنائية.

3. نا�سر املحتوى الإلكرتوين:

ل يوجد تعريف قانوين حمدد لنا�شر �ملحتوى يف جر�ئم �لإعالم �لإلكرتوين. 
باأنه »�ل�شخ�س �لذي يقوم  ولكن �جلمعية �لوطنية �لفرن�شية للنا�شرين عرفته 
مو�قع  على  وو�شعها  ن�شرها،  �إعادة  �أو  ون�شرها  حتريرها،  �أو  �ملعلومات  ب�شياغة 

�لتو��شل �لجتماعي«.
�لإلكرتوين  �ملحتوى  ب�شياغة  قام  من  »كل  باأنه  �لإلكرتوين  �لنا�شر  ونعرف 
على  حتميله،  �أعاد  �أو  بتحميله  قام  �أو  ودونه،  فيديو(  �شورة،  �شوت،  )ن�س، 

�إحدى �شبكات �ملعلومات �أو �ملحمول، ب�شكل جعله متاحاً للكافة«.
ونورد هنا ملحوظة �أخرية، �أنه قد تتو�فر يف �شخ�س و�حد �ل�شفتان �لأخريتان، 
م،  �ملجرَّ �ملحتوى  نا�شر  هو  ويكون كذلك  �ملوقع،  �أو م�شغل  مالك  فيكون هو 
وهنا تقع عليه �مل�شوؤولية �جلنائية �خلا�شة بكل منهما، �ل�شابق ذكرها، جمتمعة.

عقوبات جرائم الإعالم الجتماعي:

حدد �ملر�شوم بقانون رقم 5 ل�شنة 2012 عقوبة �لنا�شر �لإلكرتوين لكل جرمية 
من جر�ئم �لإعالم �لإلكرتوين �ل�شابق ذكرها على حدة:
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ال�سب والقذف الإلكرتوين:

فعاقب باحلب�س و�لغر�مة كل من �شب �أو قذف غريه عالنية، با�شتخد�م و�شائل 
د�ً  م�شدَّ ظرفاً  عام  موظف  ذلك يف حق  �عتبار حدوث  مع  �ملعلومات،  تقنية 

للجرمية )م.20(.

الت�سهري الإلكرتوين:

فعاقب باحلب�س �لذي ل يقل عن �شتة �أ�شهر و�لغر�مة، كل من ��شتخدم و�شائل 
فوتوغر�فية،  �أو  �إلكرتونية  �شور�ً  �أخبار�ً،  )تعليقات،  فين�شر  �ملعلومات  تقنية 
حمادثات، م�شاهد، بيانات ومعلومات( ولو كانت �شحيحة. ويعاقب باحلب�س 
�لذي ل يقل عن �شنة و�لغر�مة، �إذ� �أجرى تعدياًل على مو�د �لن�شر �ل�شابقة 

بق�شد �لت�شهري �أو �نتهاك خ�شو�شية �لغري )م.21(.

ن�سر الأ�سرار اإلكرتونيًا:

لن�شر  �ملعلومات  تقنية  و�شائل  ��شتخدم  من  كل  و�لغر�مة  باحلب�س  فعاقب 
و�إف�شاء معلومات �شرية ح�شل عليها ب�شبب عمله )م.22(.

كما عاقب باحلب�س و�لغر�مة كل من ن�شر �أو �أعاد ن�شر بيانات �أو معلومات حت�شل 
عليها نتيجة دخول غري م�شروع لإحدى و�شائل تقنية �ملعلومات )م2/2(.

و�شـــدد �لعقوبـــة �إلى �ل�شجــن و�لغر�مة لكل من ن�شر �أو �أعاد ن�شر بيانات 
حكومية حت�شل عليها من �لدخول غـــري �مل�شـــروع لإحــدى و�شائــل تقنية 

�ملعلومات )م.4(.
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جرائم الن�سر الإلكرتونية املا�سة باأمن الدولة:

باإحدى و�شائل تقنية �ملعلومات للرتويج لأي  فعاقب كل من ن�شر معلومات 
�لطائفية  �أو  �لعن�شرية  �أو  �لكر�هية  �أو  �لفتنة  �إثارة  �شاأنها  من  �أفكار  �أو  بر�مج 
�أو �لإ�شر�ر بالوحدة �لوطنية �أو �ل�شلم �لجتماعي �أو �لإخالل بالنظام �لعام 

)م.24(.
وكل من ن�شر باإحدى و�شائل تقنية �ملعلومات معلومات، بق�شد �لرتويج وحتبيذ 
�أفكار جماعة �إرهابية �أو �أي جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة. 

)م26(.
�شاأنها  من  �أخرى،  �شور  �أي  �أو  كرتونية  ر�شوماً  �أو  �أخبار�ً  �أو  معلومات  ون�شر 
تعري�س �أمن �لدولة وم�شاحلها �لعليا للخطر �أو �مل�شا�س بالنظام �لعام )م28(.

�أو  �ل�شخرية  �شاأنه  من  ما  �ملعلومات  تقنيات  و�شائل  باإحدى  ن�شر  من  وكل 
�لإ�شر�ر ب�شمعة �أو هيبة �أو مكانة �لدولة �أو �أي من موؤ�ش�شاتها �أو رئي�شها �أو نائبه 
�أو حكام �لإمار�ت �أو �أولياء عهودهم �أو نو�ب �حلكام �أو علم �لدولة �أو �ل�شالم 

�لوطني �أو �شعارها �أو ن�شيدها �لوطني �أو رموزها )29(.
وكل من ��شتخدم و�شائل تقنية �ملعلومات، للدعوة لقلب �أو لتغيري نظام �حلكم 

يف �لدولة �أو �ل�شتيالء عليه، �أو تعطيل �أحكام �لد�شتور )م30(.

ال�سائعات:

ن�شر  جترم  ن�شو�س  على  �ملعلومات  تقنية  جر�ئم  مكافحة  قانون  ين�س  مل 
�ل�شائعات، وبالعودة لالأ�شل يف قانون �لعقوبات �لحتادي 3 ل�شنة 1983، يف 
�جلر�ئم �ملا�شة باأمن �لدولة من �لد�خل، جند �أن �ملادة )198( مكرر تن�س على 

82



معاقبة كل من �أذ�ع عمد�ً �أخبار�ً �أو بيانات �أو �إ�شاعات كاذبة �أو مغر�شة �أو بث 
دعايات مثرية �إذ� كان من �شاأن ذلك تكدير �لر�أي �لعام �أو �إلقاء �لرعب بني 
�لنا�س �أو �إحلاق �ل�شرر بامل�شلحة �لعامة. ويق�شد بفعل �لإذ�عة �أو �لبث �إعالن 
�شيء ما بطريق �لتخاطب مع �لغري. ول �شك �أن و�شائل تقنية �ملعلومات هي 
�إحدى و�شائل �لتخاطب مع �لآخرين �مل�شتخدمة يف �إذ�عة �ل�شائعات، �إل �أنه 
بيانات  �أو  �أخبار  �لإعالن من  �إذ�عة م�شمون هذ�  قرن  �أنه  �لن�س  يعيب هذ� 
متثل  �أو  مغر�شة  بكونها  يكتفي  �أن  �لأف�شل  وكان  كاذبة،  بكونها  �إ�شاعات  �أو 
دعايات مثرية، ماد�م كان من �شاأن ذلك تكدير �لر�أي �لعام �أو �إلقاء �لرعب 
�لنتيجة  تتحقق  مل  ولو  حتى  �لعامة،  بامل�شلحة  �ل�شرر  �إحلاق  �أو  �لنا�س  بني 
م ولو مل  �ل�شابقة، فهي من �جلر�ئم �ل�شكلية �لتي تتحقق مبجرد �ل�شلوك �ملجرَّ

حتدث نتيجة مادية لهذ� �ل�شلوك.

ثالثًا- جرائم الإعالم الجتماعي املا�سة باملوؤ�س�سة الع�سكرية

متثل �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية »جمموعة من �لعنا�شر �ملادية و�لب�شرية ذ�ت �ل�شبغة 
�لع�شكرية، و�لتي تهدف للدفاع عن �أر�س �لوطن«.

و�إذ� مت ن�شر ما ميثل �عتد�ًء على �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية �إلكرتونياً، و�شبب ذلك 
�لإعالم  جر�ئم  �إحدى  �أمام  بهذ�  فاإننا  �جلنائية،  �مل�شاءلة  ي�شتوجب  �شرر�ً 
على  يقع  هنا  �لعتد�ء  ولكن لأن حمل  �إليها،  �لإ�شارة  �ل�شابق  �لجتماعي 
و�لتي  ع�شكرية،  جرمية  مو�جهة  ب�شدد  �شنكون  فاإننا  �لع�شكرية،  �مل�شلحة 
ميكن تعريفها باأنها »�أي فعل �أو �متناع عن فعل، غري م�شروع، �شادر عن �إر�دة 
ما  �لقانون«؛  يف  جز�ء  وله  �لع�شكري،  �ملجتمع  على  �عتد�ًء  ميثل  �إجر�مية، 
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يعني �أننا نلتزم لتحديد ماهية �جلرمية �لع�شكرية باملعيار �ملو�شوعي �ل�شخ�شي 
نق�شم  فاإننا  لهذ�،  )�مل�شلحة �ملعتدى عليها/�شخ�شية مرتكب �جلرمية(، ووفقاً 

مرتكب �جلرمية �إلى فر�شيتني:
�لأولى، �أن يكون �جلاين من �لع�شكريني )حقيقة، �أو حكماً(.

و�لثانية، �أن يكون �جلاين من �لأ�شخا�س غري �لع�شكريني.
ويف �حلالة �لأولى، �شيتم حماكمته طبقاً لن�شو�س قانون �لأحكام �لع�شكرية، 
 2009 ل�شنة   10 رقم  �حتادي  بقانون  �ملر�شوم  من   29 رقم  �ملادة  لن�س  فطبقاً 

ب�شاأن �لعقوبات �لع�شكرية، يعاقب بال�شجن �ملوؤقت �أو �حلب�س كّل من:
• ن�شر وثائق ع�شكرية �شرية، و�أف�شى مبعلومات ع�شكرية �شرية.  

• ن�شر وثائق ر�شمية ع�شكرية يف �ل�شحف، �أو غريهــــا من و�شائــل   
�لإعالم.   

• ن�شر مقالة �أو معلومــات تتعلق باأمــور ع�شكريـة، يف �ل�شحف، �أو   
غريها من و�شائل �لإعالم.   

• وزع مطبوعات �أو ن�شر�ت من �شاأنهــا �لنيـل من �شمعـة �لقــو�ت   
�مل�شلحة، �أو �لدولة.  

ورغم �أنه �أفرد مادة م�شتقلة لرتكاب �لع�شكريني جلر�ئم بث �ل�شائعات باأي 
�لع�شكري  �مل�شرع  فاإن   ،)9 )م.  لن�س  طبقاً  �لإعد�م  عقوبتها  و�شيلة، وجعل 
ربط حدوث ذلك بحال خدمة �مليد�ن )حال �حلرب(، وهو ما مياثل ن�س �ملادة 
130 من قانون �لأحكام �لع�شكرية �مل�شري رقم 25 ل�شنة 1966 وتعديالته 

و�آخرها بتاريخ 6 مايو 2012.
ولأن �ملر�شوم بقانون �مل�شار �إليه قرر يف )م. 37( �أنه ويف حالة عدم ورود ن�س 
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خا�س يف هذ� �ملر�شوم تطبق �لأحكام �لو�ردة بقانون �لعقوبات �لعام و�لقو�نني 
�لعقابية �لأخرى. 

لذ� بالرجوع �إلى قانون �لعقوبات �لحتادي للبحث عن عقوبة بث �ل�شائعات 
�شبباً  يعد  �مل�شلحة  �لقو�ت  منت�شبي  �أحد  �لفرد  كون  �أن  جند  للع�شكريني 
�ل�شابق  للمادة )198 مكرر(  �ل�شائعات طبقاً  ن�شر  �لعقوبة يف جرمية  لت�شديد 
لت�شبح  �ملوؤقت  �ل�شجن  �إلى  �حلب�س  من  �لعقوبة  ترفع  حيث  �إليها،  �لإ�شارة 
جناية �إذ� كان �جلاين من �لقو�ت �مل�شلحة، �أو �إذ� حتققت �لأفعال �لتي تقوم 
بها �جلرمية د�خل �لأماكن �خلا�شة بالقو�ت �مل�شلحة، فالظرف �مل�شدد هنا يرجع 

�إلى �شفة �جلاين، وقد يرجع �إلى مكان �قرت�ف �ل�شلوك �لإجر�مي.
�لع�شكريني،  �لأ�شخا�س غري  تتم هذه �جلرمية من  �أن  �لثانية، وهي  �أما �حلالة 
فهنا تنعقد �مل�شوؤولية �جلنائية على �ل�شخ�س لرتكابه �إحدى جر�ئم �لإعالم 
�لجتماعي �ل�شابق �لإ�شارة �إليها. ولكن لأن �لعتد�ء على �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية 
له �أي�شاً و�شع خا�س ينبثق من قوة وقيمة �مل�شلحة �ملعتدى عليها؛ فقد �أفردت 
بع�س �لقو�نني ن�شو�شاً خا�شة لذلك، ومنها �لقانون �مل�شري، فنجد �ملادة 184 
وبالغر�مة  باحلب�س  1966 تعاقب  25 ل�شنة  �مل�شري رقم  �لعقوبات  قانون  من 
كل من �أهان �أو �شب باإحدى �لطرق: جمل�س �ل�شعب، �أو جمل�س �ل�شورى، �أو 

غريه من �لهيئات �لنظامية، �أو �جلي�س �أو �ملحاكم �أو �ل�شلطات.
و�شع  ذكر  يتم  مل  �أنه  جند  �لحتادي،  �لعقوبات  قانون  يف  وبالبحث  �أننا،  �إل 

خا�س للموؤ�ش�شة �لع�شكرية.
وبالبحث يف قو�نني �لعقوبات �لتكميلية، جند �أن �ملادة )29( من �ملر�شوم بقانون 
حمدده  �شخ�شيات  على  �عتدى  من  جترمي  على  ن�شت   2012 ل�شنة   5 رقم 
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ب�شفاتهم يف �لدولة، وعلى علم �لدولة ونظامها، وعلى ورموزها. ول ن�شتطيع 
�أن جنزم باأن �مل�شّرع ق�شد �أن �لقو�ت �مل�شلحة تعد من رموز �لدولة، وكان يجدر 

بامل�شرع �إ�شافة �لقو�ت �مل�شلحة �شر�حة �إلى �ملحميني مبقت�شى هذ� �لقانون.
ملحاكمة  �لع�شكري  �لق�شاء  ولية  �متد�د  مدى  حول  مهم  ت�شاوؤل  يثور  وهنا 
�ملدنيني مرتكبي جر�ئم �لإعالم �لجتماعي باعتبارهم مرتكبي جر�ئم ع�شكرية.

الخت�سا�س الق�سائي

وفقاً للمر�شوم بقانون رقم 11 ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شكيل �ملحاكم �لع�شكرية، 
�لع�شكري  �لعقوبات  قانون  ت�شمنها  �لتي  �لبحتة  �لع�شكرية  �جلر�ئم  �أن  جند 
�أما  �لع�شكري وحده دون غريه.  �إليها، يخت�س بها �لق�شاء  و�ل�شابق �لإ�شارة 
قانون  �جلر�ئم �ملختلطة �لتي نجُ�سَّ عليها يف قانون �لعقوبات �لع�شكري و�أي�شاً 
�لعقوبات �لعام، وكذلك �جلر�ئم غري �مل�شمولة بقانون �لعقوبات �لع�شكري، 
منت�شبي  �شد  وقعت  �إذ�  بنظرها  �لع�شكري  �لق�شاء  يخت�س  �جلر�ئم  فهذه 
�لقو�ت �مل�شلحة، �أو �رتكبت من منت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة، متى وقعت ب�شبب 
تاأديتهم لعملهم، �أو �رتكبت يف �لأماكن �خلا�شعة للقو�ت �مل�شلحة )م.1/9(. 
يف قانون �لأحكام �لع�شكرية �مل�شري، جند �لأمر م�شابهاً متاماً للو�قع �لإمار�تي؛ 
فنجد �ملادة )7( �لتي متد �شريان �لقانون على �جلر�ئم �لتي �رتكبت �شد �أفر�د 
�أو �لأماكن �خلا�شعة  �لقيام بو�جبهم،  �لقو�ت �مل�شلحة متى �رتكبت ب�شبب 
للقو�ت �مل�شلحة. و�ملادة )5( �لتي تعد �جلر�ئم �لتي تقع على وثائق و�أ�شر�ر 

�لقو�ت �مل�شلحة من �جلر�ئم �لع�شكرية.
للق�شاء  �أو�شع  �شالحية  �أعطى  �مل�شري  �لع�شكري  �مل�شرع  �أن  جند  �أننا  �إل 
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�لع�شكري، حيث ن�شت )م.48( على �إعطاء �ل�شلطة للق�شاء �لع�شكري ح�شرياً 
يف حق حتديد ما �إذ� كان �جلرم �ملرتكب يعترب �شمن وليتها �لق�شائية �أم ل.

درا�سة حالة

حالة املدّون مايكل نبيل 

• �ملدون مايكل نبيل، طبيب بيطري م�شري 26 �شنة، نا�شط �شيا�شي،   
./www.maikelnabil.comمن�شئ ومدير مدونة با�شمه على موقع  
• يف مار�س 2011 ن�شـر على مدونتـــه مقالتــني بعنـــو�ن »�جليــ�س   
و�ل�شعب م�س �إيد و�حدة«، و»ويومان يف �ملخابر�ت �حلربية« وت�شمنتا   

ما �عترب �إهانة للموؤ�ش�شة �لع�شكرية.  
• قب�س عليه مبعرفة �ل�شرطة �لع�شكرية، ومت �لتحقيق معه �أمام �لنيابة   

�لع�شكرية.  
• �أحيل للمحكمــة يف �لق�شيــة رقم 18 ل�شنة 2011 جنح ع�شكرية   

– �إد�ري �ملدعي �لع�شكري.  
• حوكـم �أمــام �لق�شــاء �لع�شكــري، طبقاً لن�س �ملادة 48 )�ل�شابقة   

�لذكر(.  
• وجهــت له خمالفــة �ملــادة رقم 184 من قانون �لعقوبات �مل�شري   

)�شبق �لإ�شارة �إليها(.  
• يف �إبريل 2011 حكم عليه بال�شجن ثالث �شنو�ت و�لغر�مة.  

• يف 14 دي�شمرب2011 خففت حمكمة �لطعـون �لع�شكريــة �حلكـم   
�إلى �حلب�س �شنتني.  
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• وذكــرت �ملحكمــة يف حيثيــات حكمهـا �أن �إد�نتها ملايكل نبيل   
و�حلكم عليه »ل يعد حماربة حلريــة �لر�أي و�لتعبــري، ولكنــه �شــدر   
ب�شبـب �رتكــاب جرميــة �ل�شـب و�لقذف يف حق �لقو�ت �مل�شلحة«.  
• �أثار حكـم حبـ�س �ملدون �ملذكور ��شتياء عدد من منظمات حقوق   

�لإن�شان.  
• مبنا�شبــة �حتفــالت ثــورة 25 يناير 2012 �لأولى، �أ�شدر �ل�شيد   
رئيـ�س �ملجلــ�س �لأعلــى للقــو�ت �مل�شلحـة قر�ر�ً بالعفو عن 1959   
�شجيــناً ممــن �شــدرت عليهم �أحكام من �لق�شاء �لع�شكري، بينهم   

�ملدون مايكل نبيل.  

حالة اأخرى:

• يف �أغ�شطــ�س 2010 قام �شــاباً ع�شكرياً )23 عاماً(، برتبة رقيــب،   
بالتحري�س من خالل »بالك بيـري« على تنظيـم م�شـرية �حتجاجيــة   

من �لفجــرية �إلى �أبوظــبي، لإدعائه �رتفاع �أ�شعار �لبرتول.  
• مت �لكتفاء باإنهاء خدمته مع �شرف كافة م�شتحقاته.  

• تجُرك عدم �تخاذ �لإجــر�ء�ت �جلز�ئيــة �شــد �ملتهم �لباب مفتوحاً   
�أمام بع�س �ملو�قع و�ملنتديـات ومنظمــات حقوقيــة �أجنبيــة لن�شــر   
�أخبــار عن �إلقـاء �ل�شلطات �لإمار�تية �لقب�س على �شاب دعا لتنظيم   
م�شرية �حتجاجية و�حتجازه وحب�شه وف�شله تع�شفياً من جهة عملــه،   

وربط ذلك مبا مت من �إجر�ء�ت جتاه خدمة �لبالك بريي يف حينه.   
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النتائج

• جر�ئم �لإعالم �لجتماعي �إحدى طو�ئــف �جلر�ئــم �مل�شتحدثــة،   
ويتمثــل �ل�شلــوك �لإجر�مـــي فيها يف: �ل�شب و�لقذف، و�لت�شهري،   
و�إف�شاء �لأ�شر�ر، و�جلر�ئم �ملا�شة باأمن �لدولة، وجر�ئم ن�شر �ل�شائعات.  
• تن�شـاأ �مل�شوؤولية �جلنائية ملزود �خلدمة عند �متناعه عن �إتاحة بيانات   
م�شتخدمي �لإنرتنت للجهات �لقانونية، وملالــك وم�شغـــل �ملوقـــع   
�لإلكرتوين عند �متناعه عن حجب �ملحتوى غري �لقانوين، وللنا�شــر   

م قانوناً. �لإلكرتوين يف حال قيامه ب�شلوك �إيجابي جمرَّ  
• �لن�شـو�س �لت�شريعيـة )�جلز�ئية و�لع�شكرية( �لإمار�تية حتتـاج �إلى   
�ملزيد من �لن�شو�س �حلمائية للموؤ�ش�شة �لع�شكرية من �لإ�شـاءة �إليهـا   

عرب جر�ئم �لإعالم �لجتماعي.  

التو�سيات

• يجــدر بامل�شــرع �لإمــار�تي �إفـر�د مادة بقانون �لعقوبات �لحتادي   
لتجرمي �لإ�شاءة للقو�ت �مل�شلحة باأي و�شيلــة، �أ�شــوة باملادة 184 من   

قانون �لعقوبات �مل�شري.  
• �إ�شافــة �لقو�ت �مل�شلحــة �إلى �لقيــم �ملحمية من �لإ�شاءة بالن�شر   
�لإلكرتوين �شر�حة، وفقاً ملا جاء باملادة رقـم 29 من �ملر�شــوم بقانون   

ب�شاأن مكافحة جر�ئم تقنية �ملعلومات.  
• حـذف كلمة »كاذبة« من ن�س �ملادة 198 مكرر من قانون �لعقوبات   
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�لحتــادي �خلا�شــة مبو�جهــة �ل�شائعــات، و�لكتفاء مبجرد »... ن�شر   
�شائعات مغر�شة...«.  

• �إ�شافــة مــادة للمر�شــوم بقانون رقم 11 ل�شنة 2009 متنح �لق�شـاء   
�لع�شكــري �حلــق يف حتديد مـا �إذ� كانت �جلر�ئم �ملنظورة �أمامه تقع   

�شمن �خت�شا�شه من عدمه.  
• ن�شـر �لوعـي بني م�شتخـدمي مو�قع �لإعـالم �لجتماعي بالأفعال   

�ملجرمة طبقاً للقانون، وتدري�شها للمتخ�ش�شني.  
• �إيجاد �آلية تقنيــة لالإنــذ�ر، عنـد ن�شر مر�شـل لر�شالة على �ل�شبكة   
�لعنكبوتية و�شبكات �ملحمول حتتــوي ذكـر منا�شــب �أو �أ�شمــاء �أو   
�شفات �أو رتب حمددة، �إلى عــدد كبيــر من �ملر�شــل �إليهــم، مــع   

�لحتفاظ ببيانات مر�شلها.  
• �إيجاد �آلية قانونية لإلز�م مقــدمي خدمــة �لإنرتنــت من �أ�شحاب   
�ملحال �لعامــة بت�شجيــل بيانــات م�شتخدمــي �شبكــات �لإنرتنت   

�لال�شلكية لديهم.  
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ي�شكل �لإعالم �لع�شكري �أو �لدفاعي يف معظم �لدول حلقة مهمة من حلقات 
�أو  �ملادي،  غري  باجلانب  يعنى  �إنه  حيث  من  و�لع�شكرية  �لدفاعية  �ملنظومات 
�جلانب �ملعنوي فيها. وهو �جلانب �ملعني بتعزيز �لروح �ملعنوية وبالقيم �مل�شاندة 
لالأد�ء �لفعال لالأفر�د �ملنخرطني يف تلك �ملنظومات. كما يلعب هذ� �لإعالم 
دور�ً مهما يف تعزيز روح �لولء لدى �لأفر�د �لعاملني يف تلك �ملنظومات لدولتهم 

�أوًل وملوؤ�ش�شتهم �لتابعة لإحدى �ملنظومات �لدفاعية و�لع�شكرية ثانياً.
ومن هذ� �ملنطلق تويل تلك �ملنظومات �أهمية كبرية للجانب �لإعالمي �أو �ملعنوي 
فيها، �شو�ء من �لناحية �ملادية �أو من �لناحية �لفكرية. لذلك نرى �لكثري من 
�لدول لديها و�شائل �إعالم خا�شة، كال�شحف و�ملطبوعات على �شبيل �ملثال، 
مرتبطة مبنظوماتها �لدفاعية وموجهة ب�شكل خا�س �إلى �أفر�دها، يف حني تجُدخل 
دول �أخرى ر�شائلها �لإعالمية �ملعنية بتلك �ل�شوؤون ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر 

�شمن منظوماتها وموؤ�ش�شاتها �لإعالمية �لعامة، وبخا�شة �ل�شينما و�لتلفزيون. 
جداً  كبرية  اأعداد  وانخراط  احلديثة  االت�سال  و�سائل  يف  التطور  اأدى  ولقد 
موؤ�ش�شات  دور  تر�جع  �إلى  معها  �لتعاطي  يف  �ل�شباب،  وبخا�شة  �لنا�س،  من 
�ملعلومات  على  �حل�شول  �شرعة  ب�شبب  �إما  كبري،  ب�شكل  �لتقليدية  �لإعالم 
�لتعاطي،  لختالف  نظر�ً  �أو  �حلديثة،  �لت�شال  و�شائل  طريق  عن  و�لأخبار 
حيث ظهر مفهوم �لتعاطي �لتفاعلي يف تلك �لو�شائل. كما �أدى ذلك �لتو�شع 
يف ��شتخد�م �شبكات �ملعلومات و�لتو��شل �لجتماعي �إلى ظهور �لكثري من 
�لدر��شات و�لأبحاث �لتي تت�شاءل عن م�شتقبل �لإعالم �لتقليدي يف ظل 
تلك �لتطور�ت �لكبرية، كما تت�شاءل در��شات �أخرى عن نوعية بع�س �لر�شائل 
يف  تاأثريهـــا  �إمكانيــة  ومدى  �لو�شائــل  تلـك  يف  �مل�شمنـــة  �لإعالميــة 
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�ملحيطــات �ملجتمعيــة ب�شكـــل عـــام، ويف فئات �ل�شباب ب�شكل خا�س.
ولقد كان للتحولت �لتي حدثت يف بع�س �ملجتمعات �لعربية، �لتي ت�شمى 
بـ»دول �لربيع �لعربي«، دور مهم يف طرح مثل هذه �لت�شاوؤلت عن تاأثري تلك 
�ل�شبكات وحول �لدور �لذي تلعبه، �أو قد تلعبه و�شائل �لت�شال �حلديثة يف 
�إحد�ث �لتحولت يف �ملجتمعات �لعربية وحجمه ومد�ه، وهذ� ما نحاول �أن 

نناق�شه يف هذه �لورقة. 

�سبكات التوا�سل الجتماعية: حميط غري متناٍه

��شتخد�مها  كان  �لتي  �لإنرتنت  �شبكة  للعامة  »�لبنتاجون«  فتحت  �أن  منذ 
�شابقاً مقت�شر�ً فقط على �لأفر�د �ملتخ�ش�شني لديها، تز�يدت- وب�شكل كبري-
على  �حل�شول  �أجل  من  وذلك   ، �ل�شبكة  لتلك  �مل�شتخدمني  �لب�شر  �أعد�د 
�ملعلومات، و�أي�شاً للتو��شل عن طريق �لربيد �لإلكرتوين فيما بينهم؛ ما جعل 
تلك �ل�شبكة و�حدة من �أو�شع �ل�شبكات ��شتخد�ماً يف �لعامل، وهو ما �شمي 

بعد ذلك بـ »ثورة �ملعلومات«. 
وجه  على  �لإنرتنت  ل�شبكات  �لكبري  �مل�شتخدمني  �أعد�د  تز�يد  �شكل  ولقد 
�لعموم، و�شبكات �لتو��شل �لجتماعي على وجه �خل�شو�س، ميد�ناً مهماً من 
ميادين �لبحث، كما �حتل م�شاحة و��شعة يف جمال �لهتمامات �ملجتمعية؛ 
وذلك ملا حملته تلك �ملوؤ�شر�ت من دلئل ك�شفت عن حتولت يف طبيعة �لر�شالة 
�لجتماعية يف  �لدر��شات  به  �هتمت  ومما  كذلك.  متلقيها  وطبيعة  �لإعالمية 
جمالت هذه �لظو�هر لي�س فقط معرفة حجم �لتعامل مع هذه �ملو�قع، بل �هتمت 
كذلك مبحاولة �لقرت�ب من معرفة مدى تاأثريها يف �حلياة �لعامة ب�شكل عام، ويف 
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حياة �ل�شباب �لذين ي�شكلون �ل�شريحة �لأكرب من �مل�شتخدمني، ب�شكل خا�س.
�لجتماعي  �لتو��شل  لو�شائل  �ملتعاظم  �لدور  �إلى  �لبع�س  نظر  حني  ويف 
ووجود �شبكات �ملعلومات على �أنه يوفر بيئات تفاعل وتاأثري �إيجابية يف حياة 
�ملجتمعات، من حيث �إنه يوفر خمزوناً كبري�ً من �ملعلومات و�ملو�د ذ�ت �لفائدة 
للباحثني و�لد�ر�شني وطالبي �لعلم، فاإن �لبع�س �لآخر رفع �أ�شئلته من �أجل 
�ملجتمعات،  �لو�شائل يف حياة  �لذي حتدثه هذه  �لتغيري  �لتعرف على حجم 
ت�شمنت  �ملو�قع  تلك  من  �لكثري  �إن  حيث  �ل�شباب،  جمتمع  ول�شيما 
�لفنت  وتعزيز  ن�شر  يف  �أ�شهمت  مثلما  وللقيم،  �ملجتمعية  للبنى  �أ�شاءت  مو�د 

و�لع�شبيات و�لتحيز�ت و�ل�شتقطابات �مل�شيئة لالأهد�ف �لإن�شانية �لنبيلة. 
ول �شك يف �أن حتولت ما �شمي بـ»دول �لربيع �لعربي«، و�دعاء �لبع�س �أن 
تلك �لو�شائل كان لها دور كبري فيما حدث، قد دفع �لكثري من �لباحثني ومن 
�ملهتمني بال�شاأن �لعام �إلى �لنظر يف معرفة نوعية وطبيعة �لتاأثري�ت �ملفرت�شة 
�أعطت  و�ل�شحيحة ملثل هذه �لو�شائل. ولقد ظهر �لكثري من �ملقولت �لتي 
تلك �لو�شائل �لدور �لأول و�لأكرب يف �إحد�ث تلك �لتغري�ت، يف حني عز� 
�أدت  �إلى �لأ�شباب �ملجتمعية �حلقيقية �لتي  �لبع�س �لآخر تلك �لتحولت 
�إلى تلك �لتغري�ت، و�ملتمثلة يف: �لف�شاد �لعام، �أو �لفقر، �أو �شعف �مل�شاركة 
�ل�شيا�شية، وتبعية بع�س �لأنظمة و�هرت�ئها، و كذلك عدم �إغفال �لتحولت 

»�جليو�شيا�شية« يف �ملنطقة �لعربية. 

الإعالم الع�سكري والإعالم العام

ل ينف�شل مفهوم �لر�شالة �لإعالمية يف �ملجال �لع�شكري عن مفهوم �لر�شالة 
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�إنه، من �لناحية �لعملية يفرت�س وجود  �لإعالمية لالإعالم �لعام، من حيث 
هدف ومر�شل وم�شتقبل. ورمبا �نعك�س ما طر�أ يف �لآونة �لأخرية من تغري�ت 
على �شاحة �لإعالم ومفاهيمه، على جمالت �لإعالم �لع�شكري؛ �إذ دفع تز�يد 
�مل�شتخدمني ل�شبكات �لتو��شل �لجتماعي مثل في�شبوك وتويرت وغريها من 
�ل�شبكات �إلى طرح �لكثري من �لت�شاوؤلت حول م�شتقبل �لإعالم �لتقليدي، 
كما ي�شمى �ليوم، يف ظل بجُعد �لكثريين عن حميطه، و�لتوجه �إلى ما ي�شمى 
بـ»�لإعالم �جلديد«، حيث ت�شري در��شة �شادرة عن كلية دبي �حلكومية �إلى 
�لعربية  �لبلد�ن  يف  �لجتماعي  �لتو��شل  ل�شبكات  �مل�شتخدمني  عدد  �أن 
ي�شل �إلى 53 مليون �شخ�س، فيما ي�شل عدد �مل�شتخدمني لالإنرتنت يف تلك 

�لبلد�ن �إلى ما يزيد على 125 مليون م�شتخدم )�حلياة، 22 مايو 2013(.
للظواهر  والدار�سني  املهتمني  اأو�ساط  بها، خا�سة يف  ي�ستهان  اأعداد ال  وهذه 
�نت�شار  �أ�شباب  تف�شر  مقاربات  �إلى  �لو�شول  �أجل  من  وحتليلها،  �لجتماعية 
�لنا�شئة  حميط  يف  خا�شة  تاأثريها،  ونوعية  مدى  ومعرفة  �لو�شائل  هذه  مثل 

و�ل�شباب )حيث متثل هذه �لفئات �لأعد�د �لأكرب من �مل�شتخدمني(.
وقد برزت �لكثري من �لدر��شات �لتي تنظر يف هذ� �لنت�شار �لو��شع لهذه �ل�شبكات 
وحماولة در��شة تاأثريها يف حميط �لأطر �ملجتمعية، مبا متثله من منظومات عالئقية 
وقيمية و�شلوكية. كما برزت كذلك در��شات تنظر يف مدى تاأثري هذ� �لنت�شار 
يف جمالت �أخرى، مثل �لقت�شاد و�لأمن و�لبيئة وغريها، حيث �هتم عدد كبري 
من �لباحثني بدر��شة هذه �لنوعية من �لو�شائل ملحاولة �لبحث يف مدى وحجم 
تاأثريها يف �لبلد�ن �لعربية، نظر�ً لطبيعة �ملو�د �ملوجودة فيها ونوعيتها، �لتي متتد 
من و�شائل �لرتويج �لتجاري �إلى خلق بيئة عالقات �إن�شانية �فرت��شية، و�إلى طرح 
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�لق�شايا �ل�شيا�شية و�لأمنية، بل متتد كذلك �إلى ن�شر �ملو�د �لإباحية وغريها من 
املواد التي تروج الأمناط �سلوكية رمبا ال تكون مقبولة يف املجتمعات العربية، اأو 

غريها ممن متثل �لقيم �لأخالقية و�لدينية ركائز مهمة فيها. 
 ومن �لدر��شات �حلديثة يف هذ� �ملجال كتاب »و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
ودورها يف �لتحولت �مل�شتقبلية: من �لقبيلة �إلى �لفي�شبوك« للدكتور جمال �شند 
�ل�شويدي )2013( يطرح فيه ما طرحه �لكثريون يف حماولة معرفة مدى تاأثري 
هذ� �لنت�شار �لو��شع ل�شبكات �لتو��شل �لجتماعي على �لبنى �ملجتمعية، مبا 
يف ذلك �لبنى �لقت�شادية و�ل�شيا�شية و�لأمنية و�لجتماعية وغريها. وقد برزت 
يف هذ� �لكتاب ق�شية �إدر�ك �أن لهذه �لو�شائل تاأثري�ً و��شعاً يف جممل هذه �لأطر 
و�لبنى �ملجتمعية، وهو ما يعني �أهمية �أن ننظر �إليها بكثري من �لعمق وحماولة 
الفهم، اإن كنا ن�سعى للحد من اأو تقلي�س ت�سكيلها الأمناط من احلياة يف جمتمعاتنا 
رمبا ل تتفق �أو تتنافى مع روؤ�نا يف �حلياة ومرجعياتنا �حل�شارية �لعربية و�لإ�شالمية. 
و�لأبحاث  �لدر��شات  ميد�ن  يف  �لباحثني  من  �لكثري  نظر  �آخر،  جانب  من 
�لإعالمية �إلى هذ� �لنت�شار �لو��شع لو�شائل �لتو��شل �لجتماعي من ز�وية، 
�أو زو�يا �أخرى، وهي تلك �لزو�يا �لتي تنظر يف مدى تاأثري هذ� �لنت�شار على 
�لتقليدي. وكان �لد�فع  �أو �لإعالم  ��شتخد�مات ما ي�شمى بو�شائل �لت�شال 
�لهائلة  �لأعد�د  ��شتخد�م  تف�شري  �لدر��شات هو حماولة  مثل هذه  ور�ء عمل 
من �ل�شباب خا�شة لو�شائل �لتو��شل �حلديثة وعزوفهم عن ��شتخد�م �لو�شائل 
�لتقليدية. كما كان �لد�فع ور�ء هذه �لدر��شات هو تلك �لوقائع �لفعلية �لتي 
��شتندت �إليها مثل وجهات �لنظر هذه، ومنها - حتديد�ً - تر�جع قر�ءة �ل�شحف 
�لورقية وعزوف بع�شها عن �لظهور بعد �شنو�ت طويلة من تو�جدها يف �ل�شاحات 
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�ملجتمعية. وقد كان �ل�شبب �لأ�شا�س ور�ء هذ� �لختفاء لهذه �ل�شحف هو تلك 
�خل�شائر �ملادية �لتي ترتبت عن تر�جع قر�ئها وبالتايل تر�جع معلنيها؛ ما دفعها 
�إلى �أن يتحول بع�شها �إلى �شحف �إلكرتونية، فيما �ختفت �أخريات من �ل�شاحة 

�لإعالمية كلياً برغم �لتاريخ �لطويل و�حل�شور �لفاعل لها يف �لأزمنة �ملا�شية. 
�لتو��شل  و�شائل  د�ئماً: هل جاذبية  باإحلاح  نف�شها  تطرح  �لتي  �لأ�شئلة  ومن 
�لجتماعي �حلديثة مرتبطة فقط بنوعيتها، �أم �أن �نت�شارها �لكبري يف �ملجتمعات 
�لتي  �خلدمات  وبطء  نوعية  يف  �لق�شور  من  حالت  دعمته  حتديد�ً  �لعربية 
- يف حال  تنجح  من حلول  هناك  وهل  �لتقليدية؟  �لإعالم  و�شائل  تقدمها 

تبنيها - يف ��شتعادة �أو �ملحافظة على جمهور متابع لهذه �لو�شائل؟ 
و�ل�شوؤ�ل �لثالث هو: هل تعاين �ملجتمعات �لعربية، وحتى غري �لعربية �أي�شاً، 
من م�شكالت تدفع �جليل �ل�شاب، وحتى غري �ل�شاب �أحياناً، �إلى �لتعامل مع 

و�شائل �لتو��شل �حلديثة �أكرث من تعامله مع �لو�شائل �لتقليدية؟ 
�أن هناك �لكثري من �لإجابات ملثل هذه �لأ�شئلة، بع�شها يف �ل�شق  ل �شك 
�لأول متعلق مبحتوى و�أ�شلوب �لتعامل �لإعالمي، حيث �إن و�شائلنا �لإعالمية 
�ل�شق  �ل�شكل و�مل�شمون. ويف  �لق�شور يف  �أوجه  �لتقليدية عانت �لكثري من 
�لثاين يتعلق �لأمر - يف وجهة نظري - مبا يتعر�س له عاملنا من متغري�ت كثرية 
وخطرية �أ�شعفت �لكثري من منظوماته �لتقليدية وركائزه، و�أ�شهمت يف تعزيز 
من  �لكثري  �إلى  �أي�شاً  �أدت  ورمبا  �لفجو�ت،  من  �لكثري  خلقت  جديدة  قيم 
�ملخاطر يف تركيبته؛ وهو ما ي�شتدعي بالتايل �لعمل �حلقيقي من قبل �جلهات 
�ملجتمعية �ملختلفة ملعاجلة هذه �لأمور، نظر�ً حلجم ما حتمله من تاأثري�ت كثري 

منها يت�شم بال�شلبية على جمتمعاتنا.
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وكل ما طرح له - بطبيعة �حلال - تد�عياته �ملختلفة على بنية �لعمل �لع�شكري، 
فالبنية  نطاقه.  �مل�شتخدمة يف  �خلا�شة  �لإعالم  و�شائل  على  تاأثري�ً  له  �أن  كما 
نف�شها،  و�لقيم  �ل�شو�بط  �ملجتمع، حتكمها  بنية  يتجز�أ من  �لع�شكرية جزء ل 
بالرتكيبة �ملجتمعية، من حيث كونهم �أع�شاء  وي�شكل �أفر�دها جزء�ً ملتحماً 
�شمن  و�قعاً  كان  و�إن  �لع�شكري،  �لإعالم  �أن  كما  ومتاأثرين.  موؤثرين  فيها، 
و�لت�شور�ت  للروؤى  �أي�شاً  يخ�شع  �أنه  �إل  �لتخ�ش�شي«،  بـ»�لإعالم  ي�شمى  ما 

و�أ�شاليب �لطرح �ملوجودة يف ف�شاء �لإعالم �لعام يف بلده.
ومن هذ� �ملنطلق ننظر هنا �إلى تاأثري منظومات تو��شل �لإعالم �حلديث ومدى 
�ملقومات  ماهية  يف  للبحث  حتديد�ً،  �لع�شكري  �لإعالم  على  تاأثريها  ونوعية 
�لتي متنح مثل هذ� �لإعالم قدرته على �لبقاء و�لتو��شل، يف حميطه خا�شة ويف 
�ملحيط �خلارجي ب�شكل عام. وما زلنا نعتقد - كمتخ�ش�شني - �أن �جلولت 
�لنهائية لهذ� �ل�شر�ع بني �لتقليدي و�جلديد مل حت�شم بعد، و�أن هناك �إمكانية 
كبرية لالإعالم التقليدي لل�سمود، والنجاح اأي�ساً يف هذا ال�سراع ب�سرط اأن 

يعيد تاأ�شي�س نف�شه على روؤى تتفق و�مل�شتجد�ت و�لتحديات �لتي تو�جهه. 
ومن �ملهم حتديد �لأمور �أو و�شعها يف �أطرها �لفعلية، مبعنى �أن نتحا�شى �أّياً من 
�لتقليل �أو �لت�شخيم، فهذ� �شي�شاعدنا على حتديد �أي �أمر وو�شعه يف حجمه 
بنف�س  �جلديد  �لإعالم  نتعامل مع  �أل  علينا  �ملثال،  �شبيل  فعلى  �ل�شحيح. 
منظور �لتعامل مع �لإعالم �لتقليدي يف مد�ه وم�شتوى تاأثريه، نظر�ً لختالف 
بع�س منظوماته وم�شتوى تاأثريه، حيث �إنه �أوًل و�أخري�ً مل ينل �ملكانة نف�شها 

�لتي �حتلها �لإعالم �لتقليدي، من حيث �مل�شد�قية ونوعية وحجم �لتاأثري. 
ياأخذ  �أن  �ل�شروري  من  �لتايل: هل  �ل�شوؤ�ل  لنا من طرح  بد  �ملقابل ل  ويف 
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و�لتي  �لنت�شار،  �أجل  �لإعالم �جلديد من  �أدو�ت  بنف�س  �لتقليدي  �لإعالم 
من �أهمها تعزيز �لتو��شل مع جمهوره و�لبعد عن مفهوم »�ملتلقي �ل�شلبي«، 
تعزيز  ومن  �لتفاعل  من  مزيد�ً  �حلديثة  �ملجتمعات  متغري�ت  تفرت�س  حيث 

مبد�أ �حلو�ر و�حرت�مه؟ 

خامتة

��شتجدت  �أمور�ً كثرية قد  باأن هناك  نوؤمن  �أن  �ملرحلة  �ل�شروري يف هذه  من 
على �ل�شاحة �لإعالمية، و�أ�شبحت تفرت�س منا تغري�ً يف �لر�شائل ويف �أ�شاليب 
طرحها. فالف�شاء �لإعالمي �ليوم قد �أ�شبح مفتوحاً ب�شكل كبري وتر�جع مفهوم 
�لرقابة يف مقابل �دعاء حرية �حل�شول على �ملعلومات؛ ومن ثم �أ�شبح مفهوم 
للتطبيق  قابل  غري  بر�مج  ومن  معلومات  من  �لنا�س  ي�شتقبله  ما  يف  �لتحكم 

بدرجة كبرية. 
ومن ناحية ثانية، ��شتخدمت و�شائل �لت�شال �حلديثة �شعار�ت كثرية جذبت 
حرية  و�نت�شار  �لرقابة،  غياب  �ل�شعار�ت:  هذه  ومن  �إليها؛  �لب�شر  من  كثري�ً 
�لتعبري، و�نتهاء مفهوم �ملتلقي �ل�شلبي. وبالتايل، علينا �أن نعي تاأثري مثل هذه 

�خلطابات، و�أن نكون قادرين على ��شتيعابها و�لتعامل معها. 
و�لنقطة �لأخرية، علينا �أن نفهم بدرجة كبرية علوم �لإعالم وكيفية توظيفها، 
لأن �لتمكن من �لإحاطة و�لإدر�ك لهذ� �لعلم هو ما �أدى بالدول �لتي حتتل 
�أن تكت�شب تلك �ملكانة. ونحن ل نز�ل يف كثري من بلد�ننا  �إلى  �لريادة فيه 
�لأول يف  �لد�فع  هو  �ملجال  هذ�  و�لرغبة يف دخول  �لهو�ية  �أن  نعترب  �لعربية 

�لتعامل معها، ومن ثم نهمل �لتعمق فيه، كما �أهملنا مو�ثيق �شرفه. 
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د. عبا�س م�سطفى �سادق
خـبيــر اإعــــــــالمـــــي
)تلفزيون اأبوظبي(

=ح�سل على درجة الدكتوراه يف عام 2002 
نال  كما  بال�سودان,  درمان  اأم  جامعة  من 
همر�سولد  وداج  الربيطانية  توم�سون  زمالتي 
باحث  وهو  نيويورك.  يف  املتحدة  الأمم  من 
تطبيقات  يف  متخ�س�س  اإعالم  واأ�ستاذ 

الإعالم اجلديد.
=يعمل بتلفزيون اأبوظبي, مخططًا اإخباريًا, 
يف  و�ساهم  �سحافيًا,  ذلك  قبل  عمل  وقد 
واأم  اخلرطوم  جامعتي  يف  ال�سحافة  تدري�س 
لعلوم  ال�سودان  واأكادميية  الإ�سالمية,  درمان 

الت�سال والتدريب الإعالمي.
جمال  يف  العلمية  املوؤلفات  من  عديد  =له 
اجلديد؛  الإعالم  اأبرزها:  ومن  تخ�س�سه, 
والإنرتنت والبحث العلمي؛ و�سحافة الإنرتنت؛ 
اأبحاث  ثالثة  له  كما  والكمبيوتر.  وال�سحافة 
املدن  كتاب  راأ�سها:  على  من�سورة؛  كبرية 
الإعالمية احلرة بدولة الإمارات. وقد �سارك 
العمــل  وور�س  املوؤمتــرات  من  الكثري  يف 

والدورات التدريبية يف جمال الإعالم .
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تاأكيد�ً  �لت�شال؛  وو�شائل  بالإعالم  �ملختلفة  �لعامل  �أنحاء  يف  �جليو�س  تهتم 
�لروح  ولرفع  �لنا�س  �أمام  للحقائق  وتو�شيحاً  �لأوطان  عن  �لدفاعي  لدورها 
�ملعنوية للجنود و�إ�شعاف �لروح �ملعنوية لالأعد�ء. ومع ظهور �لإعالم �جلديد 
لي�س  حمدودة،  غري  فر�س  �أتيحت  �لجتماعي،  �لإعالم  خا�شة  وو�شائله، 
للقائمني على �لت�شال وحدهم، بل حتى بالن�شبة للجمهور نف�شه. وقد �شكل 
ذلك عامل حتد جديد�ً مل تعد معه �ملركزية �لت�شالية �أمر�ً يعتد به، وكتبت 

�لدر��شات �ملختلفة فيما يخ�س �جليو�س و�لنظم �لإعالمية �جلديدة. 
وت�شمل �لدر��شات �خلا�شة با�شتخد�م و�شائل �لإعالم �لجتماعية يف �جليو�س 
�لإجابة عن ت�شاوؤلت حول كيفية م�شاعدة هذه �لتكنولوجيا يف �لت�شالت 
��شتخد�م  عن  ف�شاًل  �ل�شبكة،  عرب  و�لتوظيف  �لأخبار  وبث  �لإنرتنت،  عرب 
و�شائل �لإعالم �لجتماعية ك�شالح يف �حلرب �لنف�شية �شد �خل�شوم، و�أي�شاً 
كيف ت�شتخدم �ل�شبكات �لجتماعية للتاأثري على �جلمهور و�لأعد�ء ول�شرح 
�لإعالمية  للمن�شات  �ملتز�يدة  �لأهمية  ظل  يف  ذلك  للمدنيني.  �ل�شيا�شة 
�لالمركزية لربط �لنا�س، وتعزيز فهم �جلمهور ودعمه للدفاع، وملو�جهة �لدعاية 

�ملعادية، وحماية �لبيانات و�أمن �لعمليات.
�لإعالم  و�شائل  خا�شة  �جلديدة،  �لت�شال  بو�شائل  �جليو�س  ومثال لهتمام 
�لجتماعية، كما يقول موقع �جلي�س �لأمريكي وو�شائل �لإعالم �لجتماعية1 
ووز�رة  �جلي�س  عمليات  من  يتجز�أ  ل  جزء  �لجتماعية  �لإعالم  و�شائل  �إن 
�ملو�رد  جلميع  موحد  �شجل  مبثابة  ليكون  �ملوقع  ت�شميم  مت  وقد  �لدفاع، 
و�ملعلومات �لر�شمية �ملتعلقة باجلي�س على مو�قع و�شائل �لإعالم �لجتماعية 
�لتي  �ل�شفحة،  هذه  على  �ملوجودة  �ملو�قع  جميع  ��شتعر��س  مت  وقد  �لعامة. 
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و�فق عليها مكتب رئي�س �ل�شوؤون �لعامة وتخ�شع جلميع �ل�شيا�شات و�ملبادئ 
�لتوجيهية للجي�س. ويكون �مل�شجل هو �مل�شوؤول عن �حلفاظ على كل موقع 
من مو�قع و�شائل �لإعالم �لجتماعية، و�شمان �أنه ل ي�شر �لعمليات �لأمنية.
�إن �أول مرة �أحلظ فيها ��شتخد�م و�شائل �لت�شال �لجتماعي يف �أوقات �حلروب 
يف �أثناء �لحتالل �لأمريكي للعر�ق. وتقول بثينة �لنا�شري يف كتابها »يوميات 
�جلنود �لأمريكان فى بالد �لر�فدين« :2 »يف �ملدونات ي�شتخدم �جلنود �أ�شماء 
م�شتعارة؛ لأن كتابتهم تخالف �لتعليمات �لع�شكرية خوفاً من ن�شر معلومات 
تفيد �لآخر �لذي هو عدو بالن�شبة لهم، ويف هذه �ملدونات يرتدد �حلديث عن 
بحو�يل  �جلنود  بع�س  يقدرها  و�لتي  بغد�د،  �لتي ل حتتمل يف  �حلر�رة  درجة 
�لتي  �لقادة  �أو�مر  من  بع�شهم  وي�شخر  درجة.   120 و�أحياناً  مئوية  درجة   90

حر�رة  درجة  يرفع  ما  �ملع�شكر،  د�خل  �لع�شكري  �لزي  �رتد�ء  على  جتربهم 
�جل�شم 10 درجات، فالقادة يفعلون ذلك حلماية �أنف�شهم، بينما هم يجل�شون 
يف غرف مكيفة طيلة �ليوم. وي�شري �أحد �جلنود، و��شمه جاروب و�ل�شن، يف 
�لأهو�ل على  »رحلة  2004 حتت عنو�ن  مايو   17 بتاريخ  كتبها  �لتي  يومياته 
�لطريق �ل�شريع« �إلى �أحد زمالئه باأنه �أجُخذ رهينة، ويعتقد �أنه ل يز�ل كذلك. 
 2008 �أن رفات هذ� �جلندي وجدت يف عام  �لهام�س  فالنا�شري تو�شح يف 

ونقلت �إلى �أمريكا.
يف �لطرف �لآخر كان هناك �شاب عر�قي، �أطلق على نف�شه ��شم �شالم باك�س 
ر�شائله  بد�أ  وقد   Where Is Raed? با�شم  مدونة  �أطلق  قد   ،Salam Pax

عن يوميات �حلرب يف بغد�د يف �شبتمرب 2002 بالكتابة عن �شغفه باملو�شيقى 
�لعا�شمة  يف  �ليومية  �حلياة  جمريات  تعك�س  يومياته  وكانت  �لبوب،  وثقافة 
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عليها  تعتمد  �لتي  �مل�شادر  �أهم  �أحد  �لكتابات  هذه  �أ�شبحت  ثم  �لعر�قية، 
و�شائل �لإعالم �لغربية يف متابعة �حلرب.

فهم الإعالم الجتماعي 

ي�شري م�شطلح »و�شائل �لإعالم �لجتماعية« �إلى ��شتخد�م تقنيات �لإنرتنت 
و�ملحمول لتحويل �لت�شالت �إلى حو�ر تفاعلي. وقد عّرف �أندريا�س كابالن 
Andreas Kaplan ومايكل هانلني Michael Haenlein و�شائل �لإعالم 

�أ�ش�س  على  تجُبنى  �لتي  �لإنرتنت  تطبيقات  من  »جمموعة  باأنها  �لجتماعية 
�إن�شاوؤه  يتم  �لذي  �ملحتوى  وتبادل  باإن�شاء  وت�شمح  �لويب،3  من  تكنولوجية 
�لتو��شل  و�شائل  هي  �لجتماعية  �لإعالم  و�شائل  �مل�شتخدمني«.  بو��شطة 
�لجتماعي كمجموعة �شاملة ور�ء �لتو��شل �لجتماعي. وقد غرّيت و�شائل 
�لإعالم �لجتماعية طريقة تو��شل �ملنظمات و�ملجتمعات، و�لأفر�د �إلى حد 

كبري.
بني  باملعلومات  �لت�شارك  منها  عديدة؛  فر�شاً  �لجتماعي  �لإعالم  �أتاح  كما 
م�شرتكي �ل�شبكة مع �إمكانيات �لتفاعل �ملبا�شر و�حلر على �ملو�قع �لجتماعية 
وعند نهاية كل مقال �أو خرب، كما �أتاح �لفر�شة للمتلقني باأن ي�شنعو� بر�جمهم 
�أو �لتلفزيونية �لتي يحبونها ويتابعونها، وذلك بطرح مقرتحات ملعد  �لإذ�عية 

�لربنامج، �أو �مل�شاركة بطرح �أ�شئلة لل�شيف �لذي �شتتم ��شت�شافته بالربنامج.
�ملا�شي  لأن�شطة  �ملاثل  �لبديل  هي  �لجتماعية  �ل�شبكات  �أ�شبحت  موؤخر�ً 
�لتقليدية، وحالة �لتفاعل بني جمتمعات �ليوم مع �لبيئة و�ملجتمع �ملحيط هي 
�لتي ت�شيطر على �لنظام �لت�شايل بدرجة لفتة للنظر، وقد ن�شط جزء كبري 
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من �شبكات �لتبادل يف نقل �لأفالم �لق�شرية �لتي ينتجها �أنا�س عاديون من 
حول �لعامل، �أو هو�ة �إخر�ج �شينمائي، باحلد �لأدنى من �ملو�رد، وهو ما يوؤكد 
حدوث حتول جذري يف �أدو�ت �لتخاطب و�لتعبري، فخالل �ل�شنو�ت �ملا�شية 
بات �شائعاً �إر�شال �ل�شور عرب �لإنرتنت، ثم �إر�شال �لأفالم �لق�شرية عن طريق 

�لربيد �لإلكرتوين.
و�ملر�هقني  �ل�شباب  من  �لعديد  فيها  يق�شي  �لجتماعية  �ل�شبكات  هذه 
مع  �لثابت  �لتفاعل  بع�شاً، وعرب هذ�  بع�شهم  مع  تفاعل  طوياًل جد�ً يف  وقتاً 
قيادية  و�شفات  �أف�شل  ثقايف  فهم  تطوير  �ل�شباب  ي�شتطيع  كبرية  جمتمعات 
�أقوى. ومن �ملمكن �أن تكون �ملو�قع �ل�شهرية �أد�ة للتطور �لجتماعي �شرورية 
و�لثقافية،  و�لجتماعية،  �ل�شيا�شية،  �ملجالت  يف  بجدية  لالإ�شهام  لل�شباب 
لهذه  �لأمثلة  بالكثري من  �لإنرتنت  ومتيز جمتمع  �ليوم.  و�لقت�شادية ملجتمع 
�أوه ماي نيوز، وفليكر، ويوتيوب، وماي  �ملو�قع، ونقدم هنا مناذج رئي�شة هي: 

�شبي�س. وكل و�حد منها ين�شط يف دور معني.

منتديات الإنرتنت

�مل�شاركة  تطبيقات  من  �أحد  هي   Internet forums �لإنرتنت  منتديات   
للجميع  يحقق  مبا  �ل�شبكة،  بها  جاءت  �لتي  �لبديل  و�لإعالم  و�لتفاعل 
�إ�شماع �أ�شو�تهم، وهي يف نف�س �لوقت جمموعة من �لرب�مج �ملختلفة تعمل 
وهي  �لإنرتنت،  على  للتجمعات  �حلي  �لتو�جد  من  �لنوع  هذ�  تطبيق  على 
ن�ساط يعود اإلى حوايل عام 1995، وهو �لعام �لذي بد�أت فيه �ملنتديات يف 
 ،BBS لظهور، وهي متثل مرحلة �نتقالية �أو تطورية من �لن�شر�ت �لإلكرتونية�
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وجمموعات �لأخبار �لتي �شادت يف �لثمانينيات، وبد�ية �لت�شعينيات لتخلق 
نوعاً من �ملجتمعات �لفرت��شية �لتي تدور غالباً حول مو�شوع معني �أو بلد �أو 

جمموعة من �ملو�شوعات.
�أحادية  ثقافية  �أو  دينية  �أو  �شيا�شية  جلماعة  كمنابر  �ملنتديات  بع�س  وتعمل 
ر�شائل حمددة لأع�شاء هذه  تر�شل  ورمبا  وبر�جمهم،  �أفكارهم  تن�شر  �لتوجه، 
�ملنتديات  �ل�شنو�ت �لأخرية لعبت هذه  �جلماعة من خالل �لإنرتنت، ففي 
دور�ً �إعالمياً يف �لرتويج لالأفكار ون�شر �لبيانات �ملكتوبة و�مل�شورة، بل �أ�شبحت 
و�شائل �لإعالم �لتقليدية، مبا يف ذلك وكالت �لأنباء، تلجاأ ملا تكتبه وتعيد 

بث �ل�شور �لتي تعر�س فيها، و�لأمثلة ل ح�شر لها. 
 Un-moderated ويوجد نوعان من �ملنتديات: بع�شها مفتوح، ويطلق عليه
web forum وهو يعمل بال رقيب �أو ح�شيب، وبع�شها يد�ر بو��شطة جمموعة 

يتو�فر  مثلما  خربة،  بال  تكون  �لغالب  يف  ولكنها  بو�بة،  حار�س  مبثابة  تعمل 
ومبرور   .Moderated web forum حتريري  جهاز  من  �لتقليدية  لل�شحافة 
�لأيام �أ�شبحت هذه �ملنتديات موئاًل لقتل �ل�شخ�شيات و�إ�شانة �ل�شمعة ون�شر 
�لفيديو غري  ومو�د  �ل�شور  وبث  �مل�شروقة  �لربجميات  وترويج  �ل�شرية  �لوثائق 
�ملرغوبة ون�شر �لأفكار �ملتطرفة وما �إلى ذلك، مبا يتجاوز �أحياناً رغبات �شاحبها 
�لذي ل يعود �شاحباً لها لطبيعتها �جلماعية، وهو ما �أدى �إلى ظهور »�ملدونات« 

�لتي حتقق حالة �لفردية. 

الر�سائل الهاتفية الق�سرية .. البعد الإعالمي

فتحت �لر�شائل �لق�شرية Short message service باباً و��شعاً للتو��شل بني 
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مم نظام �لر�شائل  �لنا�س، و�أ�شبحت هي نف�شها �شمة لق�شرها، و�إيجازها. فقد �شجُ
و�لإمكانيات  ��شمه  مع  يتفق  مبا  و�ملوجز،  �ل�شريع  للتو��شل  �أ�شاًل  �لق�شرية 
�ل�شا�شة،  بح�شب حجم  و�لقر�ءة  �لكتابة  على  �لقدرة  من حيث  له،  �ملتاحة 
مبا  له،  ح�شر  فال  �لر�شائل  تنقله  �لذي  �ملحتوى  �أما  �ملفاتيح.  وحدة  وحجم 
ي�شمل: �لتنويهات �لإخبارية، و�ملعلومات �ملالية، و�ل�شعار�ت و�لنغمات. ومع 
تطور �أجهزة �لهاتف �ملتحرك من �لنوع �خلليوي �أ�شبحت �لأجهزة �أكرث من 
جمرد و�شيلة �ت�شال �شوتي، بحيث �أ�شبحت ت�شتخدم كاأجهزة كمبيوتر كفي 
�لهاتف  �أ�شبح  لقد  �لإنرتنت.  وت�شفح  �ل�شوتي  �لربيد  و��شتقبال  للمو�عيد 
لي�س فقط �أد�ة ت�شلية، بل �أ�شبح كذلك �أد�ة عمل، عرب جهاز �شخ�شي متعدد 
�لإنرتنت، كما هي �حلال يف  �لكومبيوتر و�شبكة  يتقاطع عمله مع  �لوظائف، 

نظم �لتدوين �ل�شغرية.
 WhatsApp وف�شاًل عن نظم �لر�شائل �لق�شرية �لتقليدية، يوجد و�ت�س �أب
هو تطبيق تر��شل فوري، ومتعدد �ملن�شات للهو�تف �لذكية. وميكن بالإ�شافة 
�ل�شوتية،  و�لر�شائل  �ل�شور،  �إر�شال  للم�شتخدمني،  �لأ�شا�شية  �لر�شائل  �إلى 
بريي  وبالك  فون،  �آي  من:  لكل  متاح  �أب  و�لو�ت�س  و�لو�شائط.  و�لفيديو 
�لهاتف، لذلك ل  �أندرويد،، وويندوز فون. ويتز�من مع جهات �لت�شال يف 

يحتاج �مل�شتخدم لإ�شافة �لأ�شماء يف �شجل منف�شل. 
�طلعـــت علـــى در��شـــة جديـــدة ن�شـــرت يف 19 فرب�يـــر 2013 حتــت 
عنـــو�ن »هــل ميكــن للو�تــ�س �أب �أن ي�شبــح مثــل �لر�شائل �لق�شيــرة؟« 
بنجدوم  �أطلقتها  �لدر��شة   ،Could WhatsApp soon be as SMS?
�إن  �لدر��شة  تقول  �لإلكرتونية.  �جلاهزية  ر�شد  يف  �ملتخ�ش�شة   Pingdom
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�ملوت �ملحتم يف نهاية �ملطاف للر�شائل �لق�شرية، �شبق و�أن نوق�س عدة مر�ت 
يف �ل�شنو�ت �لأخرية، خا�شة يف ظل �زدهار �لهو�تف �لذكية. 

مع �لو�ت�س �أب يوجد تطبيق �آخر هو �شات �أون ChatON؛ ويعني �ملجَُدْرِد�س، 
من  درد�شات، خالية  لإن�شاء  �شام�شوجن  من  عاملي  وبرنامج  تطبيق  �أون  �شات 
�لإعالنات، ومتو�فق مع جميع �أنظمة و�أجهزة �لهو�تف �لذكّية )�أندرويد، و�آي 
�للوحّية  وباد�، وفيتري فون( و�حلو��شيب  �إ�س، وبالك بريي، وويندوز فون،  �أو 
وويندوز  وباد�  �أندرويد  باأنظمة  �لعاملة  �للوحّية  لالأجهزة  ن�شخة كاملة  )توجد 
فون وبالك بريي( و�حلو��شيب )ويندوز، وماكنتو�س، وتوجد ن�شخة للمت�شفح 
ل�شهولة �لدخول للتطبيق عرب مت�شفحات �لويب(، وبع�س �أنو�ع �لكامري�ت، 
ومتو�فر يف �أكرث من مئتي دولة، وباأكرث من �ثنتني و�شتني لغة )منها: �لعربية 
و�لفار�شية و�لإجنليزية و�لفرن�شية...�إلخ(، ويوفر هذ� �لتطبيق دمج �حل�شاب يف 
من  لحمدودة  لأعد�د  جماعية  ر�شائل  �إر�شال  مميز�ته  ومن  وتويرت،  في�شبوك 
كما  متحركة،  ر�شوم  ر�شائل  باإر�شال  �لتطبيق  هذ�  لك  وي�شمح  �لأ�شدقاء، 

يخزن �مللفات يف �ل�شندوق .

مدونات الإنرتنت .. الإعالم الفردي 

 �ملدونات Weblogs هي عبارة عن مو�قع على �لإنرتنت ت�شتخدم ك�شحيفة 
فردية تعرب عن �شاحبها، وتركز على مو�شوع معني، مثل  �إلكرتونية  يوميات 
�ل�شيا�شة �أو �لأخبار �ملحلية، وميكن �أن تكون عبارة عن مذكر�ت يومية. وهي 
ملدونات  و�شالت  وحتمل  و�ل�شوتيات  و�لفيديو  و�ل�شور  بالن�شو�س،  تن�شر 
ظاهرة  وهي  باملقالة،  متعلقة  �أخرى  و�شائط  �أو  �إنرتنت،  مو�قع  �أو  �أخرى، 
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تندرج بح�شب فرن�شي�س بيز�ين Francis Pisani »يف �شياق �مليزة �لرئي�شية 
لالإنرتنت، �أي تو��شل »�لكثريين مع �لكثريين«4 �أو �لتو��شل �لأفقي؛ كالربيد 
�لإلكرتوين و�لر�شائل �ملبا�شرة و�لتو��شل �ملكثف بني �أنا�س ل يعرف بع�شهم 
�لتو��شل  بع�شاً. وميزة �ملفكر�ت �لإلكرتونية هي قبل كل �شيء جعل هذ� 
عاماً؛ ما يدعو �إلى �لت�شاوؤل حول ما �إذ� كان يجب ت�شنيف �أ�شحابها يف عد�د 

�ل�شحافيني. 
ويف تب�شيط لفكرة �ملدونات، يقول بيز�ين: »�لبلوج هي يوميات �شخ�شية على 
�ل�شبكة يتم �إدر�جها بو��شطة بر�مج ب�شيطة ت�شمح بطبع ن�س على �لكومبيوتر 
متزج  وهي  �ملعني.  �ملوقع  �شفحة  على  ليظهر  بال�شبكة  �لت�شال  فور  و�إر�شاله 
بني �ملعلومات و�لآر�ء، وتكون مت�شلة مب�شدر �أ�شيل �أو مبفكرة �أخرى، �أو مبقالة 

ين�شح بها كاتب �ملدونة �أو يعلق عليها«.5
�أن  تتمثل يف  �ل�شخ�شي  �لتدوين  منطلقات  فاإن  وبح�شب عبد�هلل �حلديري6 
غاية املدون اأن ينخرط يف جمتمع افرتا�سي، واأن يعرب عن اأفكار واأحا�سي�س اأو 

مو�قف و�آر�ء ما كان له �أن يعرب عنها بالنفاذ �لذي حتقق له �ليوم. 
على  يركز  ولكنه  �ملدونات،  يف  �لإعالمية  �لطبيعة  ر�بح7  �ل�شادق  ينفي  ول 
و�شعها �لإعالمي، حينما تكون ملحقة باملو�قع �لإعالمية �ل�شرفة �أو تعود هي 
نف�شها �إلى �إعالميني �أو تعمل �شمن �إطار موؤ�ش�شات �إعالمية خلدمة �شحفييها. 

نظم املدونات ال�سغرية

�ملتعددة  �لو�شائط  مدونات  �أ�شكال  من  �شكل  هي  �ل�شغرية  �ملدونات 
Multimedia blogging �لتي ت�شمح للم�شتخدمني باإر�شال ون�شر ن�شو�س 
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�ل�شور  ت�شمل  �لتي   Micromedia �ملب�شطة  �لو�شائط  حتديثات  �أو  موجزة 
�ملدونات  ر�شائل  وت�شل  �لق�شرية.  �لفيديو  ومقطوعات  �ل�شوتية  �ملقاطع  �أو 
�ل�شغرية �إلى �شخ�س و�حد �أو جمموعة حمددة يتم �ختيارها من قبل �شاحب 
�ملدونة. هذه �لر�شائل ميكن �أن تكون مر�شلة بعدد من �لو�شائل و�لأ�شاليب، 
 Instant و�لر�شائل �لفورية Text messaging مبا يف ذلك �لر�شائل �لن�شية

messaging و�لربيد �لإلكرتوين، و�ل�شوت �لرقمي و�لإنرتنت.

لقد تطورت نظم �ملدونات �ل�شغرية يف �ل�شنو�ت �لثالث �لأخرية، ويف مايو 
يف  �لإنرتنت  مو�قع  �أهم  �شمن  �ل�شد�رة   Twitter تويرت  موقع  �أخذ   2007

�لعامل، وكان قد ظهر يف يوليو 2006 وهو مايز�ل يت�شدر �ملو�قع يف نف�س جماله 
حتديث  خا�شية  بجانب  �ململوك جلوجل،   Jaiku وجايكو   Plurk بالرك  مع 
�حلالة Status update �ملوجودة يف في�شبوك وغريه، و�شناأتي �إلى ذلك لحقاً.
�أنه  يف  �لتقليدية  �ملدونات  عن  ويختلف  �ل�شغرية  �ملدونات  م�شمون  ويتنوع 
عادة �أ�شغر يف �حلجم �لفعلي و�لإجمايل حلجم �مللف، وهو ل ي�شمح بالعدد 
�أو  ر�شائل  �إر�شال  على  هنا  �لتدوين  يقت�شر  �إذ  �ملدخالت،  من  �لالحمدود 
�إلى �لهاتف  فقط للر�شالة �لو�حدة، لت�شل  140 حرفاً  �أق�شى  حتديثات بحد 
�جلو�ل، �أو على �شكل بريد �إلكرتوين، �أو على �شكل ر�شالة يف برنامج للرت��شل 
لو�شف  حتديثات  عن  عبارة  �إذ�ً  فهو  خا�شة،  بر�مج  با�شتخد�م  �أو  �لفوري، 
�لأحد�ث يف �للحظة ذ�تها، وميكن �أن تتكون �إدخالة و�حدة من جملة و�حدة، 
ت�شمل  وهي  ثو�ن.  ع�شر  طولها  يتعدى  ل  ق�شرية  فيديو  ر�شالة  �أو  �شورة،  �أو 
بال�شعر  �ملنتج  هذ�  لقد وجدت  �أو  �لآن...،  به  �أقوم  ما  نوع:  من  مو�شوعات 
يبيع  �أو �أين �أجد مكاناً  �لفالين، ما ر�أيكم؟ �أو لقد �شاهدت فيلم كذ� �لآن، 
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نوعاً معيناً من �أجهزة �لكومبيوتر؟ �أو كيف ميكن حل هذه �مل�شاألة �حل�شابية؟ 
ول يقف �لأمر عند �لر�شائل �ل�شخ�شية وحدها، فمتابعو �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت 
و�ملدر�س  �إليه،  ��شتمعو�  ما  �إلى  وي�شريون  �لقاعات،  د�خل  من  يتو��شلون 
وي�شتقبلونها  �ملدونات،  ي�شجلونها يف  �لتي  ر�شائله  متابعة  تالميذه  يطلب من 

يف هو�تفهم، و�لكليات �جلامعية تربط نظام �إعالناتها بنظم �لتدوين �لق�شرية.
وي�شتفيد �لتدوين �مل�شغر من �حل�شود Crowd Sourcing �لتي تتابع �ملدون، 
ويقوم هوؤلء باإعادة ما ي�شتقبلونه، وهو ما يطلق عليه »�إعادة �لوتوتة« Retweet؛ 
ما ي�شاعد على �إطالق ن�س و�حد �شغري يف ف�شاء ل حد له، و�إمكانية �حل�شول 

على ردود ل ح�شر لها. 

جتربة تويرت

تويرت،8 �أو »تغريد« باللغة �لعربية هو �شبكة �جتماعية �إلكرتونية جمانية، وخدمة 
�إذ� كان �لرت��شل على �لإنرتنت وغري  تدوين م�شغر قائم على �لن�س جماناً، 
ذلك بالن�شبة للرت��شل �لتقاطعي بو�شاطة نظام �لر�شائل �لق�شرية �إلى �لهو�تف 
�ملحمولة، وت�شمح �خلدمة باإر�شال حتديثات Tweets �أو تغريد�ت بحد �أق�شى 
140 حرفاً للر�شالة �لو�حدة عن طريق موقع تويرت �أو بالر�شائل �لهاتفية �لن�شية 

 Yahooو ، Google Talk أو عرب بر�مج �ملحادثة �لفورية مثل� SMS لق�شرية�
 RSS وبرجميات خال�شة �لأحد�ث   MSN Messnegerو،  Messenger

 twitterfoxو Facebook Status أو �لتطبيقات �ملماثلة يف في�شبــوك مثل�
.Twitterrficو Twhirl و

تدور �لأخبار و�ملدونات و�لتحديثات يف تويرت حول �شوؤ�ل �أ�شا�شي وهو: ماذ� 
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يكتبها  �إن  ما  �لتي  �مل�شابهة  �لأ�شئلة  ملاليني  فقط  منوذج  وهي  �لآن؟؛  تفعل 
�ملدون ثم ير�شلها �إلى و�حد �أو ح�شد حتى ت�شل �إلى �ملاليني يف وقت و�حد 
بعد �إعادة �إر�شالها يف ثو�ن، �إذ يعتمد تويرت وغريه من �خلدمات �ملماثلة على 

�أ�شخا�س يتابعون حتديثات �ملدون Followers لت�شلهم �أحدث ر�شائله. 
ول توجد �شلطة مركزية لإد�رة تويرت وتوجيهه، ويقدم فيه كل �إن�شان ر�أيه يف 
�أي �شيء وبحرية كاملة، ويكون لكل م�شتخدم �حلرية �لتامة يف دعوة �لنا�س 
مل�شاركته �لرت��شل، كما يعمد هو ذ�ته مل�شاركة من يختارهم من م�شتخدمي 
�ملوقع، ليكون �شريكاً لهم حتى يتمكن من ��شتالم ر�شائلهم. وهذ� �لأ�شلوب 
مو�قع  بقية  يف  متو�فر  وغري  متاماً،  جديد  �لرقمي  �لجتماعي  �لتو��شل  يف 
 Jack ل�شبكات �لجتماعية، ومنذ �بتكاره عام 2006 بو��شطة جاك دور�شي�
حول  �مل�شتخدمني  ماليني  ��شتقطاب  من  و��شعاً  حظاً  تويرت  نال   Dorsey

�أوًل  ظهر  وقد  �مل�شتحدثة،  �لإعالمية  �لظو�هر  �إحدى  �إلى  ليتحول  �لعامل، 
كم�شروع تطوير بحثي ل�شركة 9Obvious �لأمريكية يف �شان فر�ن�شي�شكو، ثم 

�أ�شبح م�شتقاًل عن �ل�شركة. 

تطبيقات م�ساركة ال�سور

تطبيقات �شحافة �جلمهور يف  �أهم  لأحد  Flicker منوذجاً  فليكر  موقع  يعترب 
بجُعدها �ملتمثل يف توزيع �ل�شور، وقد �أ�شهم �ملوقع يف منا�شبات خمتلفة يف �أن 
يكون بدياًل حياً لوكالت �لأنباء، مثلما حدث �أيام تفجري�ت قطار�ت �لأنفاق 

يف لندن، ويف �أحد�ث ت�شونامي.
 Ludicorp مت تطوير موقع فليكر يف �شنة 2002 بو��شطة �شركة لودي كورب
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يف فانكوفر بكند�. وقد قامت �ل�شركة باإطالق فليكر لأول مرة يف فرب�ير 2004 
ويف  �لإنرتنت،  على  عمالقة  جماعية  لعبة  بتاأ�شي�س  �ل�شركة  قامت  �أن  بعد 
مار�س 2005 ��شرتت �شركة ياهو �شركة لودي كورب وفليكر. وي�شمح فليكر 
�أو جمموعات عامة  بتنظيم �شورهم كمجموعات �شخ�شية  مل�شتخدميه  �أي�شاً 
ت�شرتك يف �شفات معينة �أو كليهما معا. وي�شتطيع �ل�شخ�س �إ�شافة �ل�شورة �إلى 

جمموعة �شخ�شية و�حدة �أو �أكرث من جمموعة«.10
مع فليكر ي�شتهـر �لإن�شتجـــر�م، وهــو برنامـــج مل�شاركة �ل�شور يف �ل�شبكات 
وتطبيق  ال�سور،  التقاط  من  م�ستخدميه  ميّكن  االإنرتنت  على  االجتماعية 
خدمات  من  متنوعة  جمموعة  على  وم�شاركتها  لها،  �لرقمية  �ملر�شحات 
طرح يف  برنامج جماين  وهو  تويرت.  �أو  في�شبوك  مثل  �لجتماعية،  �ل�شبكات 
�لتقني  �ملطور  قبل  من   2010 �أكتوبر  يف  �لأمريكية  فر�ن�شي�شكو  �شان  ولية 
Mike Krieger وكان  Kevin Systrom ومايك كريجر  كيفن �شي�شتورم 
موجهاً فقط لأجهزة �لآي فون و�لآي باد و�لآي بود وغريها من منتجات �شركة 
�آبل. ويف �شهر �إبريل 2012 طورت �ل�شركة �ملنتجة �لربنامج ليعمل على �أجهزه 
�لهو�تف �لتي تعمل بنظام �أندرويد 2.2 كاأجهزة �شام�شوجن جالك�شي وغريها.
وبعد تنزيل �لربنامج على �لهاتف يتم �إن�شاء ��شم م�شتخدم ورمز �شري للدخول، 
اأو حتميل �سور  بالتقاط ال�سور من جواله وحتميلها للربنامج  ويبداأ امل�ستخدم 
م�شبقة، وبعدها يتم ن�شرها يف ح�شاب �مل�شتخدم �خلا�س بالإن�شتجر�م. يعمل 
�لربنامج بفكرة �لتتبع، وهو �أن يقوم �مل�شتخدم بتتبع �لأ�شخا�س �لذين تنا�شب 
�شورهم �شورك، �أو يكون �مل�شتخدم على معرفة بهم، و�شت�شله كافة �شورهم 

�لتي يحملونها تلقائياً.
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تطبيقات امل�ساركة يف الفيديو 

يقوم موقع يوتيوب 11YouTube على فكرة مبدئية؛ هي: بث لنف�شك �أو ذع 
نف�شك Broadcast yourself، ويو�شع هذ� �ل�شعار يف �ل�شفحة �لأولى، وهو 
�أهم مكان يف �شبكة �لإنرتنت للم�شاركة يف �لفيديو �ملجاين �ل�شعبي،  يعترب 
ل عليه يومياً �أفالم من �شنع �لهو�ة من حول �لعامل، بع�شها مت ت�شويره  مَّ �إذ حتجُ
بكامري� جهاز �لهاتف �ملتحرك لنقل حدث ما غريب �أو م�شحك �أو مثري، وكثري 
منها مت �إنتاجه لدو�ٍع فنية �أو �شيا�شية �أو �جتماعية �أو جمالية �أو حتى لإي�شال 
ل  �أنو�عاً  �ملوقع  ويت�شّمن  �لفيلم.  منتج  تهم  ما  م�شاألة  �شخ�شية حول  ر�شالة 
ح�شر لها من كليبات �لفيديو �لتلفزيونية و�لأفالم �لغنائية �مل�شورة ومدونات 
�لفيديو �ليومية، �أو ما يطلق عليه »�لفيديوبلوجنج« videoblogging. ويعمل 

يوتيوب وفق �ملنظومة �لتالية: 
1. ي�شتطيع �مل�شتخدمون حتميل، وتبادل مقاطع �لفيديو وت�شميتها يف جميع 
�أنحاء �لعامل، وت�شفح ماليني �ملقاطع �لأ�شلية �لتي قام بتحميلها �مل�شتخدمون 

�لأع�شاء.
2. �لعثور على جماعات فيديو و�للتحاق بها وت�شهيل �لت�شال مع من لديهم 
نف�س �لهتمامات و�ل�شرت�ك يف خدمة تبادل مقاطع �لفيديو �ملق�شورة على 

�لأع�شاء، وحفظ �ملقاطع �ملف�شلة، وو�شع قو�ئم ت�شغيل �ملقاطع. 
ت�شتخدم  �لتي  �ل�شبكة  مو�قع  مع  بيوتيوب  �خلا�شة  �لفيديو  مقاطع  دمج   .3
تقنيات حديثة؛ مثل �آي بي �آي، و�أي�شاً جعل مقاطع �لفيديو عامة �أو خا�شة.

مب�شاركة  �أو  عام  ب�شكل  مقاطعهم  عر�س  �ختيار  �مل�شتخدمون  ي�شتطيع   .4
�أ�شدقائهم وعائالتهم فيها ب�شورة خا�شة عند �لتحميل. 
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�أعلى تقييم، و�لتي  5. يحتوي �ملوقع على �ملقاطع �لأحدث، و�حلا�شلة على 
حتظى باأكرب قدر من �لنقا�س، و�لأكرث تف�شياًل، و�لأكرث �ت�شاًل مبو�قع �أخرى. 

و�لفن  �لكوميديا  من  خمتلفة  �أبو�ب  �إلى  �أي�شاً  �لفيديو  مقاطع  ت�شنف   .6
و�لر�شوم �ملتحركة �إلى �لعلوم و�لتكنولوجيا.

�لفيديو  حتديثات  م�شاركة  و�شعاره   ،Keek كيك  تطبيق  ين�شط  يوتيوب  مع 
�شريعاً مع �لأ�شدقاء، هو خدمة جمانية على �لإنرتنت و�ل�شبكات �لجتماعية 
 .»keeks« ت�شمى  و�لتي  �لفيديو،  حتديثات  حتميل  من  م�شتخدميها  متكن 
كامري�  با�شتخد�م   keek ملوقع   keeks كيك�س  �إ�شافة  للم�شتخدمني  وميكن 
ويب �أو عن طريق تطبيقات �جلو�ل Keek. وميكن للم�شتخدمني �أي�شاً �لرد 
ف�شاًل عن   ،»keekbacks« با�شم  معروفة  و�لتعليقات  �لفيديو،  �أو  �لن�س  مع 

�إمكانية م�شاركة �ملحتوى مع و�شائل �لإعالم �لجتماعية �لكربى. 
كلمة »كيك« تعني نظرة �شريعة، ومت تطويره يف تورنتو، �أونتاريو، بكند� يف �أو�ئل 
ل  �لتي  �لق�شرية  �لفيديو  ملقاطع  �جتماعية  �شبكة  �إن�شاء  بغر�س   2011 عام 

تتجاوز 35 ثانية تقريباً. 

تطبيقات املنتديات الجتماعية 

 Mark بريج  زوكر  مارك  �أ�ش�شه  �لذي   Facebook في�شبوك  موقع  يعترب 
ميثل  ل  وهو  �لجتماعي،  �لت�شبيك  مو�قع  �أهم  من  و�حد�ً   Zuckerberg

منتدى �جتماعياً فقط، بل �أ�شبح قاعدة تكنولوجية �شهلة، ويعتمد �ملوقع يف 
ذلك على معطيني �أ�شا�شيني؛ هما: حجم �مل�شرتكني فيه، وكذلك متيزه من 

�لناحية �لتكنولوجية، و�لتي يريد �أن يجعلها متاحة للجميع.
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مينح �ملوقع مل�شرتكيه �شتة �أنظمة تطبيق على �جلهة �لي�شرى لل�شفحة �لرئي�شية 
له، وهي ملف �ل�شور، وملف �ملذكر�ت، وملف �ملجموعات، وملف �لأحد�ث، 
وملف �لر�شائل، وز�د عليها قبل فرتة ملف »مكان �لت�شوق«، وملفاً �آخر حول 
على  بالعثور  ي�شمح  �لذي   »I Like« نظام  في�شبوك  به  يتميز  ومما  �لفيديو، 

�أ�شخا�س لهم نف�س �لهتمامات.

ا�ستخدام و�سائل الإعالم الجتماعي يف حرب غزة 

يف منت�شف نوفمرب 2012 �شنت »�إ�شر�ئيل« حملة ع�شكرية على غزة، ولعبت 
و�شائل �لإعالم �لجتماعية دورها يف خدمة �جلي�س �لإ�شر�ئيلي و�لفل�شطينيني 
على حد �شو�ء، وكانت حمفاًل لدعاية �لطرفني للتاأثري على �لر�أي �لعام وزيادة 

�لدعم �لنف�شي للجنود. 
على  كاملة  �أيام  ثمانية  مد�ر  وعلى  و�لفل�شطينيون،  �لإ�شر�ئيليون  �عتمد  لقد 
للن�شطاء  وكان  طرف،  كل  رو�ية  �إبر�ز  على  �لجتماعي،  �لتو��شل  �شبكات 
�لغلبة،  �حلق  عن  و�ملد�فعني  �لق�شية  �أن�شار  من  �شاندهم  ومن  �لفل�شطينيني 
فطغت رو�يتهم على رو�ية �ملحتل، و�أثبتو� قدرتهم على جمابهة �آلته �لإعالمية 

ولو ن�شبياً مع �لفرق �لكبري يف �لإمكانيات و�لقدر�ت.
عرب  �ل�شر�ع  نطاق  �ت�شع  �لقطاع،  على  �لإ�شر�ئيلية  �لع�شكرية  �حلملة  خالل 
�لدويل  �لتعاطف  ��شتمالة  �لإ�شر�ئيليون  وحاول  وفي�شبوك.  ويوتيوب  تويرت 
�شفوف  بني  �ملدنيني  من  �لقتلى  ع�شر�ت  خّلف  �لذي  ق�شفهم  وتربير 
�لتغريد�ت.  من  كبرية  وجمموعة  عديدة  م�شورة  �أ�شرطة  عرب  �لفل�شطينيني 
نف�شها،  عن  �ملد�فعة  �لدولة  �شورة  يف  بلدهم  لإظهار  �إ�شر�ئيل  جنود  �شعى 

118



و�أكدو� �أن »�لهدف من ور�ء هذه �لعملية هو �إي�شال معلومات للجميع، وعلى 
نطاق و��شع، رمبا ل ت�شل عرب و�شائل �لإعالم �لتقليدية، ونهدف �إلى �لتاأثري 

على م�شتخدمي هذه �ل�شبكات«.
يف �ملقابل، ��شتخدم �لنا�شطون �لإلكرتونيون �ملد�فعون عن فل�شطني �لو�شائل 
من  �إ�شر�ئيل  »كانت  كاتب:  �شعود  يقول  �لإ�شر�ئيلي،  �لعنف  لتعرية  نف�شها 
�أو�ئل �لدول ��شتخد�ماً للمدونات، حيث �أدركت وز�رة �لدفاع �لإ�شر�ئيلية �أن 
جناحها يف حتييد حركة »حما�س« يتحقق عن طريق ��شتخد�م �أدو�ت �لإعالم 
مدير  �شار�جنا  ديفيد  يقول  �ملتعددة«.  �لو�شائط  ذ�ت  �ملدونات  ومنها  �جلديد، 
�لعالقات �لإعالمية لدى �لقن�شلية �لإ�شر�ئيلية يف نيويورك: »كما �أن تعريف 
�أي�شاً  يتغري  �أن  يجب  �لدبلوما�شية  �لعالقات  تعريف  فاإن  تغري،  قد  �حلرب 
باملثل«. وقد عقد �شار�جنا �أول موؤمتر �شحفي حكومي على تويرت، ومل يرتدد 
وقد  �لإنرتنت.  �ل�شائعة لدى م�شتخدمي  ��شتخد�م �لخت�شار�ت  خالله يف 
باللغة �لتي  �إلى جميع �ل�شر�ئح و�لأعمار  �أحتدث  »�أنا  علق على ذلك قائاًل: 

يفهمونها«. 12 
عما كان  �لإ�شر�ئيلية هذه متثل �ختالفاً  فاإن �ل�شرت�تيجية  وبح�شب �خلرب�ء، 
يحدث يف �لنز�عات �ل�شابقة يف �لأر��شي �لفل�شطينية؛ ففي عملية »�لر�شا�س 
�ل�شحافيني دخول  �لإ�شر�ئيلي على  2008 حظر �جلي�س  �مل�شبوب« يف عام 
على  �ل�شحافيني  لإطالع  يوتيوب  على  قناة  �أن�شاأ  ذلك  من  وبدًل  غزة، 

�مل�شتجد�ت، وهي خطوة مل تجُر�ِس �لكثري من �ل�شحافيني. 
�إن�شاء مكتب  مت  غزة، حيث  بدخول  لل�شحافيني  �ل�شماح  مت  �ملرة  لكن هذه 
�شحايف حكومي على مد�ر �ل�شاعة، لإ�شد�ر بطاقات �شحفية لل�شحافيني، �إل 

119



�أن هذه �ل�شرت�تيجية �أتت بنتائج عك�شية. ومن بني ردود �لفعل �ملعاك�شة رد 
جماعـــة »�أنونيمو�س« للقر�شنــة �لإلكرتونيــة، �لتي �خرتقــت 87 موقعــــاً 
اإلكرتونياً اإ�سرائيلياً رداً على تهديدات حكومة العدو بقطع خطوط االت�ساالت 

يف غزة.

تويرت اأطلق ال�سرارة الأولى

وكانت �إ�شر�ئيل بد�أت هذه �حلرب �لإلكرتونية على �شبكات �لتو��شل، من 
خالل موقع تويرت، حيث �أعلن �جلي�س �لإ�شر�ئيلي للمرة �لأولى �أنه قتل �أحمد 
�جلعربي، قائد �جلناح �لع�شكري حلركة حما�س، عرب تغريدة له، ون�شرت �جلهة 
�ملنوطة بالت�شالت باجلي�س �لإ�شر�ئيلي �شورة للجعربي �إلى جانب عبارة »مت 
�إليه  نجُ�شبت  �إلى �لعمليات �لتي  �لق�شاء عليه« مل�شقة على وجهه، بالإ�شافة 
�شع على موقع يوتيوب فيديو ي�شور �لهجوم �لذي �أ�شفر  �مل�شوؤولية عنها، كما وجُ

عن مقتله.
»�جلي�س  تويرت:  على  �لر�شمي  ح�شابه  على  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  قال  ولحقاً 
�لإ�شر�ئيلي بد�أ حملة ع�شكرية و��شعة �شد مو�قع ون�شطاء قطاع غزة، و�شرتكز 
على �أهد�ف تابعة حلركتي حما�س و�جلهاد �لإ�شالمي«؛ �إيذ�ناً ببدء �لعملية 
�لع�شكرية �لإ�شر�ئيلية �شد قطاع غزة، قبل �إ�شد�ر �أي بيان ر�شمي �أو ت�شريح 

�شحفي.
�خلا�س  �حل�شاب  فبد�أ  �شريعاً؛  جاء  �لفل�شطينية  �ملقاومة  قبل  من  �لرد  لكن 
على موقع تويرت �لتابع لكتائب �لق�شام باللغة �لإجنليزية يف مو�جهة �لتغريد�ت 
لن�شر  حماولة  يف  �لعدو،  جي�س  با�شم  �لناطق  ح�شاب  على  �لإ�شر�ئيلية 
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�ملعلومات من �جلانب �لفل�شطيني، و�إظــهار �حلقائــق على �لأر�س. و�أعلنت 
حممول  هاتف  �آلف  خم�شة  �خرت�ق  من  »متكنت  �أنها  فل�شطينية  ف�شائل 

ل�سباط �سهاينة �ساركوا يف العدوان املتوا�سل باإر�سال ر�سائل حتذيرية لهم«. 
وقد جنحت جمموعة �أنونيمو�س، بالتز�من مع بدء �لعدو�ن، يف �خرت�ق �لكثري 
لبع�س  �إ�شر�ئيلي  م�شرف  موقع  توقيف  من  ومتّكنت  �لإ�شر�ئيلية،  �ملو�قع  من 
ون�شرت  �لغا�شب.  �لكيان  بها  يقوم  �لتي  �ملجازر  على  �حتجاجاً  �لوقت، 
موقع  ر�أ�شهـــا  على  �إ�شر�ئيلــي؛  حكومــي  موقع  مبئـتي  قائمة  �ملجموعة 
جي�س �لحتالل �لإ�شر�ئيلـي، ووز�رة �خلارجيـة. ودعت ن�شطاء �لإنرتنت �إلى 
تدمريها. وكانت خطة �لتدمري من خالل زيارة ماليني �ملت�شفحني لهذه �ملو�قع 
�لو�شول  �إعاقة  وبالتايل  فيها،  مرورية  �ختناقات  ي�شبب  ما  معاً؛  و�حد  �آن  يف 

�إليها، و�لت�شوي�س على حمتو�ها.

حماور التعامل الفل�سطيني مع الإعالم الجتماعي

�ملو�قع  �شد  �لفل�شطينية  �حلملة  �شنتها  �لتي  �لعديدة  �لهجمات  خالل  من 
�لإ�شر�ئيلية، يت�شح �أنها تركزت على ثالثة حماور:

1. �أولها، �لهجوم على �ملو�قع �لتجارية و�خلا�شة، حيث قام قر��شنة من بع�س 
�لتجارية  �لإ�شر�ئيلية  �ملو�قع  �آلف من  ب�شعة  باخرت�ق  و�إير�ن  �لعربية  �لدول 
لإ�شر�ئيل  معادية  ر�شائل  وبث  �إعالم حركة حما�س،  و�شع  بهدف  و�خلا�شة 

وموؤيدة لـفل�شطني، بالتز�من مع �لعتد�ء�ت �لإ�شر�ئيلية على قطاع غزة.
2. �أما �ملحور �لثاين فقد ��شتهدف �لهجوم على �ملو�قع �حلكومية، حيث كثفت 

جمموعة �أنونيمو�س حماولتها لت�شوي�س عمل �ملو�قع �حلكومية �لإ�شر�ئيلية.
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عملية  مبو�ز�ة  �لإنرتنت،  على  �لنف�شية  �حلرب  على  ركز  �لثالث  و�ملحور   .3
وعلى  �لجتماعية،  �ل�شبكات  خا�س  ب�شكل  و��شتهدف  �ل�شحاب«،  »عمود 

ر�أ�شها في�شبوك وتويرت.
وبالرغم من عدم �لتو�زن بني حجم �ملعلومات �لقادمة من غزة و�لقادمة من 
�إ�شر�ئيل؛ ب�شبب عدم قدرة �لن�شطاء يف غزة على �لبقاء د�ئماً على �لإنرتنت، 
منهم،  �لق�شف  وقرب  �لكهربائي،  للتيار  �نقطاع  من  هناك؛  �لظروف  لطبيعة 
�ل�شحافيون  وكذلك  �لفل�شطينيون،  �لن�شطاء  حقق  ذ�ته  �لوقت  يف  لكن 
�لعاملون من قطاع غزة، �نت�شار�ً و��شعاً على تويرت وفي�شبوك، حيث �أ�شبحت 
»�لها�شتاج« �لأكرث �نت�شار�ً على تويرت »غزة حتت �لق�شف« يف ح�شاب تويرت، 
بينما حقق ها�شتاج ��شم �لعملية �لإ�شر�ئيلية »عمود �ل�شحاب« �نت�شار�ً �أي�شاً 
يف بد�ية �لعملية، �إل �أنه �شرعان ما �شيطرت عليه �لتغريد�ت �لقادمة من غزة 

على ح�شاب تويرت.
ويقول �إيتان بو�شمان Eytan Buchman  من وحدة �لإعالم �لتابعة للجي�س 
�لإ�شر�ئيلي يف تقرير �شحفي بعنو�ن »د�خل فرقة �جلي�س �لإ�شر�ئيلي لالإعالم 
للمتحدث  تابعة  �أفرع  عدة  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  لدى  �لجتماعي«:»�إن 
�لر�شمي؛ فاأول فرع يتعامل ح�شرياً مع و�شائل �لإعالم �ملحلية و�لد�خلية يف 
�إ�شر�ئيل، ولدينا فرع يتعامل مع �ل�شحافة �لأجنبية و�أ�شبح لو�شائل �لإعالم 
�جلديدة �أو و�شائل �لإعالم �لتفاعلية فرع د�خلها، وفرع يتعامل يف �لغالب مع 
�ملجتمع، يعني �ليهود يف �ل�شتات، وزيارة �أع�شاء �لكوجنر�س �لذين ياأتون �إلى 
�إ�شر�ئيل مرة و�حدة يف كل حني، وكل هذ� ل يدخل بالفعل يف فئة و�شائل 

�لإعالم �أو و�شائل �لإعالم �لتفاعلية«.13 
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يو��شل بو�شمان »قبل عدة �شنو�ت، �قرتح �أحد جنودنا د�خل فرع �ل�شحافة 
يف  �لجتماعية.  �لإعالم  و�شائل  يف  وجودنا  زيادة  نحاول  �أن  �لأجنبية 
با�شمه يف موقع »وورد بر�س«   �لبد�ية كان هذ� �جلندي قد فتح ح�شاباً خا�شاً 
مع  �لتعامل  من  بدًل  به،  �خلا�شة  �لئتمان  بطاقة  WordPressبا�شتخد�م 

�لبريوقر�طية �لع�شكرية«. 
من  عدد  على  �ملن�شات  من  متنوعة  جمموعة  على  »نعمل  بو�شومان  يقول 
ح�شابات يف كل من تويرت، في�شبوك، ويوتيوب يف �أثناء عملياتنا يف غزة، ولدينا 
ح�شاب يف كل من »جوجل بل�س« + Google و Pinterest  وغريهما، ونحن 
نو�شل  �أن  ميكن  �أننا  من  للتاأكد  و�شعنا  يف  ما  بكل  �ملو�قع  هذه  على  نعمل 
ر�شالتنا يف �أ�شرع وقت ممكن جلماهري خمتلفة ولأكرب عدد ممكن من �لنا�س؛ 
ملكافحة �لت�شليل �لذي ياأتي من د�خل غزة«. ويو��شل: »�إن تغريد�ت قادة 
�إذ�عات  من  �لتقليدي  �لإعالم  �إلى  طريقها  جتد  �لجتماعي  �لإعالم  فرقة 

وحمطات تلفزيون و�شحف«.
ل�شبكة  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  با�شم  ناطقة  وهي  ليبوفيت�س،  �أفينال  وتقول 
يورونيوز، »�لهدف من ور�ء ��شتخد�م و�شائل �لإعالم �لجتماعي هو �إي�شال 
و�شائل  عرب  ت�شل  ل  قد  معلومات   .. و��شع  نطاق  وعلى  للجميع  معلومات 
�لإعالم �لتقليدية، ونهدف �إلى �لتاأثري على م�شتخدمي هذه �ل�شبكات وذلك 

من خالل هذه �ملعلومات، بالإ�شافة �إلى بث �أ�شرطة م�شورة عديدة«.
ولتحقيق هذ� �لهدف، قام �جلي�س �لإ�شر�ئيلي منذ عام 2008 بتجنيد �ملئات 
من �لطالب من ذوي �لكفاء�ت �لعالية يف جمال �لإعالم �لآيل و�لإنرتنت، 

وذلك يف �إطار خلية حديثة تدعى »خلية و�شائل �لإعالم �جلديدة«.
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�شبكات  وبني  �لع�شكري  �لتنظيم  بني  كبري  فرق  »هناك  ليبوفيت�س:  ت�شيف 
�شديدة  لغة  على  ويعتمد  �مليد�ن  يف  ين�شط  فالأول  �لجتماعي؛  �لتو��شل 
�لتفاعل  �إلى  �أ�شا�شاً  تدعو  �لتي  �لجتماعية  �ل�شبكات  عك�س  ومبا�شرة، 
�لعاطفـــي مـــع �لأحــد�ث، وهــي �أي�شـــا �أكثــر �نفتاحــاً، خليتنـا ت�شــم 
�شبابـــاً ل تتعـــدى �أعمارهــم �لثمانية ع�شر عاماً، وهم ميلكون - حقاً - ح�شاً 

�إبد�عياً كبيـر�ً«.
�أحد �ملجندين يف هذه �خللية يقول: »كل �إ�شد�ر�تنا تبث باللغات �لإجنليزية 
�ملدنيني  لل�شكان  �ملوجهة  �ملن�شور�ت  فهذه  معاً،  �آن  و�لإ�شبانية يف  و�لفرن�شية 
باللغة  في�شبوك  على  �شفحتنا  �أي�شاً  وهذه  هنا،  بفعله  نقوم  ملا  مثال  غزة  يف 

�لفرن�شية«.
وللتطرق �إلى �آثار هذه �ل�شرت�تيجية �لإعالمية �جلديدة يف �حلروب، حاورت 
�لإعالم  و�شائل  جمال  يف  �لإ�شر�ئيلي  �خلبري  درور،  يوفال  »يورونيوز«  قناة 
و�لت�شالت �حلديثة و�لأ�شتاذ يف كلية »ري�شون ليت�شيون« لالإد�رة بتل �أبيب، 
�لذي يقول: »و�شائل �لإعالم �جلديدة لديها ر�شالتان هامتان: �لأولى ترتكز 
�أن  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  يريد  خمتلفني  باجتاهني  تو��شل  وهو  �لتو��شل،  على 
�حلال  هو  كما  �لو�شطاء،  غياب  يف  تتمثل  �لثانية  و�لر�شالة  فيه.  طرفاً  يكون 
�لتو��شل مبا�شرة مع �جلمهور من  �لتقليدية. هم يريدون  يف و�شائل �لإعالم 
دون و�شطاء؛ لعتقادهم �أن هوؤلء �لو�شطاء ل ميثلون كما يجب تاريخ �جلي�س 

�لإ�شر�ئيلي«.
�شبكات  جي�س  فيها  ي�شتعمل  �لتي  �لأولى  �ملرة  هي  »هذه  درور:  ويو��شل 
�لتو��شل �لجتماعي بهذ� �حلجم، ول �أعتقد �أنها �شتكون �ملرة �لأخرية، لأن 
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وقيا�شية،  كبرية  مبتابعة  فهي حتظى  �جلديد؛  �لإعالم  ت�شكل  �ل�شبكات  هذه 
�لفي�شبـــوك على �شبيـــل �ملثــال ي�شـــم �أكرث من مليــار م�شتــرك، وهــذ� 
�لأمر مل ي�شبق له مثيل، وطبعاً من بني هوؤلء من يتابع بانتظام ما يفعله �جلي�س 

�لإ�شر�ئيلي«.
�شور  بث  �أمام  �ل�شرت�تيجية  هذه  فاعلية  مدى  ما  لكن  يورونيوز:  وتت�شاءل 
�جلثث �لفل�شطينية من جر�ء �لق�شف �لإ�شر�ئيلي؟ ويجيب يوفال درور: »�إذ� 
�أخذنا �ملثال �لذي تطرقت �إليه و�ملتعلق ب�شحايا ق�شف �إ�شر�ئيلي لأحد �ملباين، 
تلو�  فهناك رو�يتان خمتلفتان؛ �لأولى تتحدث فقط عن عدد �لأطفال �لذين قجُ
�إثر هذ� �لق�شف، �أما �لرو�ية �لثانية فتتحدث رمبا عن وجود �إرهابي د�خل هذ� 
�ملبنى، �إرهابي �حتمى مبجموعة من �ملدنيني حتى ل يتم ��شتهد�فه، وبالتايل 
لدينا هنا ن�شختان خمتلفتان، �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �تهم يف �ل�شابق بت�شرته على 
بع�س �حلقائق، لكنه هذه �ملرة ي�شعى للتو��شل مبا�شرة مع �لر�أي �لعام، هل 
�جلي�س  �إن  قوله  �أ�شتطيع  ما  �أدري، كل  �أم ل؟ ل  �شيكون جمدياً  �لأمر  هذ� 

�لإ�شر�ئيلي يبذل جهود�ً جبارة يف هذ� �ملجال«.
يف تقرير �آخر بعنو�ن »�ل�شبية �لذين يديرون �لإعالم يف �جلي�س �لإ�شر�ئيلي« 
يقول: بعد �أ�شبوع من �ل�شربة �لإ�شر�ئيلية على غزة بد�أ تد�ول �لن�شر �لو��شع 
ل�شورة طفل فل�شطيني ظهر يف تويرت، قتله �شاروخ �إ�شر�ئيلي يف بعد �شقوطه 
 ،Avital Leibovich ليبوفيت�س  �أفيتال  ن�شرت  ب�شاعات  بعدها  منزله.  يف 
�ملتحدثة با�شم �جلي�س �لإ�شر�ئيلي، رد�ً من نوع �شورة لطفلة �إ�شر�ئيلية جرحها 

�شاروخ فل�شطيني ق�شف جنوب مدينة كريات مالخي.14 
ومل تكن هذه هي �ملناو�شات �لأولى من �حلرب �لفرت��شية �لتي ت�شن عرب 
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�شبكات وو�شائل �لإعالم �لجتماعية من قبل كل من �حلكومة �لإ�شر�ئيلية 
وحركة حما�س، وكانت �لعمليات �حلقيقية قد �أعلنت يف 14 نوفمرب من قبل 
�جلي�س �لإ�شر�ئيلي يف تغريدة تقرع �لطبول بوفاة �لقيادي يف حركة حما�س 
للكيفية �لتي مت فيها معاجلة  �أحمد �جلعربي، ولكن ذلك كان موؤ�شر�ً مبكر�ً 

�إعالم �حلرب من خالل �لإعالم �لجتماعي. 
�لعامل �أ�شبح �لآن يدرك جيد�ً قوة و�شائل �لإعالم �لجتماعية للم�شاعدة يف 
�إثــارة و�نت�شــار �حلركات �ل�شعبيـة يف كل مكان، من مانهاتن �ل�شفلى �إلى 
�شو�رع �لقاهرة. لكن �لعملية �لع�شكرية �لإ�شر�ئيلية يف غزة قد تكون �لأولى 
�لتي يتم خاللها تبادل �ل�شر�ع �لفرت��شي بني �لأعد�ء على �شبكة �لإنرتنت. 
  IDFspokesperson @  و�أ�شبحــت �لتغريــــد�ت �لـو�ردة مــن ح�شـــاب
 ،AlQassamBrigade @ جتــد �لــرد �ل�شــريع من �حل�شــاب �لفل�شطيني
وبينمــا ل يجُعرف من يدير �حل�شــاب �لثاين، فاإن ح�شــاب �لإ�شر�ئيليني تديره 
و�لع�شرين  �ل�شتة  ذ�ت  �لبلجيكية  �ملهاجرة   Sacha Dratwa دو�ر�تا  �شا�شا 
ربيعــــاً وقــد بـــد�أت تاأخـــذ موقعهـــا يف �لإعـــالم �لإ�شر�ئيــلي منــــذ 

عملية »�لر�شا�س �مل�شبوب«. 
بنات  من  �لو�قع  يف  هو  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  يف  �جلديد  �لإعالم  ق�شم  �إن 
يهودية  وهي  عاماً،   25 وعمرها   Aliza Landes لنديز  �أليز�  زميلتها  �أفكار 
�أمريكية كانت تعمل يف مكتب �لإعالم �لتابع للجي�س �لإ�شر�ئيلي يف �أمريكا 
�ل�شمالية. ويف �أغ�شط�س 2009، جنحت لنديز يف �إقناع روؤ�شائها باأن مينحوها 
عملية  جي�شها  مع  خا�شت  ثم  �جلديدة،  �لإعالم  لو�شائل  خم�ش�شة  ميز�نية 

»�لر�شا�س �مل�شبوب« خلف �شا�شات �لكومبيوتر. 
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اأوجه ا�ستخدامات و�سائل الإعالم الجتماعي للفل�سطينيني 

رئي�شيتني  �شبكتني  على  غزة  قطاع  �لفل�شطينيني يف  �لن�شطاء  ��شتخدم  تركز 
يعلمون  ولأنهم  بهما،  �جليدة  معرفتهم  �إلى  عائد  وهذ�  وتويرت؛  في�شبوك  هما 
وقد  �لعامل،  عرب  �مل�شتخدمني  من  عدد  باأكرب  يحظيان  �ملوقعني  هذين  �أن 

��شتخدموهما يف �أربعة �جتاهات رئي�شة:
1. ف�شح جر�ئم �لحتالل: وكان هذ� هو �ملجال �لأكرب و�لأهم، فقد حاول 
�لن�شطاء قدر �لإمكان �لو�شول �إلى معلومات حول �جلرحى و�ل�شهد�ء و�ملقاّر 
رة ور�شد �لتدمري �أينما كان ون�شره للعامل، وف�شح زيف �لرو�ية �لإ�شر�ئيلية  �ملدمَّ
و�لتاأكيد على �أن �ل�شحايا من �ملدنيني ولي�س من �ملقاومني، كما كان يدعي 
�لحتالل، كما قامو� برتجمة و�إعادة ن�شر هذه �ملعلومات �إلى لغات �أخرى غري 

�لعربية، كما قامو� بتوثيق رو�يتهم بال�شور ومقاطع �لفيديو.
فقام  �ل�شحفية؛  �لطو�قم  ��شتهد�ف  �لحتالل  تعمد  �لإخبارية:  �لتغطية   .2
�أثر على م�شتوى تغطيتها  �لو�شائل مما  بق�شف �لأبر�ج �لتي تتو�جد بها هذه 
فز�د  �ملعلومة  �لنا�س  �أفقد  وهذ�  وغريه،  ق�شف  من  �لأر�س  على  لالأحد�ث 
خوفهم وتوترهم، لذ� قام عدد من �لن�شطاء، ول�شيما �أولئك �لذين يتو�جدون 
�لق�شف  �أماكن  ر�شد  مبحاولة  موقعه،  �ل�شاخنة، كلٌّ من خالل  �لأماكن  يف 

و�لإبالغ عنها.
ن�شر  �إلى  �لن�شطاء  من  كبرية  جمموعة  عمدت  �لإن�شاين:  �جلانب  ر�شد   .3
�جلو�نب �لإن�شانية للحياة �ليومية للمو�طنني �لفل�شطينيني حتت �لعدو�ن، وهو 
تفا�شيل  بنقل  �لن�شطاء  فقام  فعله،  �لتقليدي  �لإعالم  با�شتطاعة  يكن  ما مل 
للعامل  حياتهم  على  �لعدو�ن  �أثر  تو�شح  �أ�شرهم  وحياة  حياتهم  عن  دقيقة 
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�أجمـــع، وكــان لذلــك عظـيم �لأثر يف نفـو�س �ملتابعـني وح�شـد تاأييدهم.
�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  �لن�شطاء  ��شتخدم  �ملعنوية:  �لروح  رفع   .4
�أثناء �لعدو�ن، وحاولو� قدر �لإمكان �إمد�دهم  لرفع �لروح �ملعنوية للنا�س يف 
بالن�شائح �لالزمة للتعامل مع �حلالت �لطارئة، مثل �لق�شف �أو �لتو�جد يف 

�أماكن �خلطر.
ن�شاطهم  �أثناء  �مل�شتخدمني يف  رئي�شية و�جهت  هناك عدة م�شكالت  �أن  �إل 

على هذه �ل�شبكات ميكن تلخي�شها يف �لتايل:
بيانات  يحتوي  ث  حمدَّ حكومي  �إلكرتوين  معلومات  مركز  وجود  عدم   .1
�لأ�شر�ر  وحجم  �لق�شف  و�أماكن  و�جلرحى  �ل�شهد�ء  و�أ�شماء  �أعد�د  حول 

�لناجمة عنه.
 54 ملدة  �ملناطق  بع�س  يف  �شل  وقد  �لكهربائي،  للتيار  �ملتكرر  �لنقطاع   .2

�شاعة. 
�لأحد�ث،  هذه  مثل  تغطية  تكتيكات  يف  �مل�شتخدمني  خرب�ت  �شعف   .3

وخا�شة �مل�شتخدمني �جلدد.
4. عــدم �ل�شتفــادة من خدمــات �لبــث �ملبا�شــر عبـر �لإنرتنت بال�شكل 
�ملطلوب، وذلــك يرجــع لقلـة �خلبــرة يف �لتعامــل معهــا �أو جهـل وجودهـا 

وكيفيـة ��شتخد�مها.

اإ�سكالت ا�ستخدام الإعالم الجتماعي يف اجليو�س 

نتابع عن  The Atlantic Friday 15: كنا  »�أتالنتك فر�يد�ي«  تقول جملة 
كثب كيفية �إد�رة �إ�شر�ئيل وحما�س للحرب يف ع�شر �لإنرتنت. �أحدث مثال 
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ياأتي من �إ�شعار و�شعه طبيب يدعى Evyatar يحث فيه �لإ�شر�ئيليني على 
عدم احلديث عن مواقع �سقوط ال�سواريخ من غزة، خوفاً من اإعطاء املعلومات 

حلما�س فيمكنها ��شتخد�مها يف �شبط �أهد�فها.
�مل�شاعد  �لأ�شتاذ   Dr. Ilai Saltzman �شالتزمان  �إلي  �لدكتور  ويقول 
فبينما  �لقلق م�شروع؛  �إن  �لقد�س:  �لعربية يف  �لدولية يف �جلامعة  للعالقات 
على  �ل�شلة  ذ�ت  �ملعلومات  على  �شيطرتهم  �لإ�شر�ئيليون  �مل�شوؤولون  ميار�س 
�لقيود على  توجد مثل هذه  فاإنه ل  و�لإذ�عة،  �لتلفزيون  �لأثري عرب  موجات 
حمتوى �لإنرتنت. ويقول: �إنه ب�شبب وجود و�شائل �لإعالم �لجتماعي فقد 

�أ�شبح �لنا�س �لعاديون �شحفيني وميكنهم ن�شر جتاربهم �ل�شخ�شية. 
بح�شب �لـ»بي بي �شي«، فاإنه بعد �شل�شلة من �لإ�شكالت يف و�شائل �لإعالم 
من  �ملجندين  منع  �لإ�شر�ئيليني  �لع�شكريني  �لقادة  من  طلب  �لجتماعية، 
حتميل مقاطع �لفيديو و�ل�شور »غري �ملنا�شبة لروح �جلي�س �لإ�شر�ئيلي«.16 كما 
لن�شر  مت �إر�شال �ثنني من �جلنود �إلى �ل�شجن �لع�شكري ملدة 14 و 21 يوماً 
مقطـــع من كتيــبة مدفعيـة من رق�شـــة هارلـم �شيــك �أد�هــا �أفــر�د مـــن 

كتيبـة �ملدفعـية.
ومت توبيخ جندي �إ�شر�ئيلي عمره 20 عاماً لن�شره �شورة لر�أ�س فتى فل�شطيني 
يف مرمى بندقية قنا�س. وقد ت�شببت بع�س �ل�شور �لتي ن�شرت على �لإنرتنت 
من قبل �جلنود �لإ�شر�ئيليني يف �شجة �إعالمية. هذه �ل�شورة بالتحديد ك�شفها 
نا�شط فل�شطيني على �لإنرتنت بعد �أن و�شعت على موقع �إن�شتجر�م، وهو علي 
نتابع يف  قال:  �لذي   Electronic Intifada موقع  موؤ�ش�شي  �أحد  �لبونعيمة 
و�شائل �لإعالم �لجتماعية ما يخ�شنا يف �ل�شر�ع مع �إ�شر�ئيل، وي�شتقبل هذ� 
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�ملوقع �لآلف من �لزيار�ت. ويف �شورة �أخرى بث �ملوقع نف�شه �شورة ملجند 
�إ�شر�ئيلي وهو يدخن »�ملارجو�نا«، ويتحدث بكر�هية عن �لعرب. 

وبينما و�شعت �إ�شر�ئيل قيود�ً على جنودها لعدم ن�شر �أي �شيء يتعلق بعملياتها 
�لع�شكرية �مل�شتقبلية، فقد �أ�شافت �أي�شاً منعاً لرفع �أي فيديو �أو �شور للجنود 
 Avital Leibovich أنف�شهم على �شبكة �لإنرتنت. يقول �أفيتال ليبوفيت�س�
رئي�س �إد�رة �لإعالم �لتفاعلي باجلي�س �لإ�شر�ئيلي: �إن �جلندي هو �جلندي يف 

�أي مكان و�أي زمان.
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�لهو�م�س و�ملر�جع
 /http://www.army.mil/media/socialmedia  .1

�لكاتبة  مركز �حل�شارة  �لر�فدين، من  ، ترجمة وجمع،  يوميات �جلنود �لأمريكان يف بالد  �لنا�شري  بثينة    .2
�لعربية،  �لقاهرة 2008.

موؤمتر  2004 خالل  �أكتوبر  عامة يف  مفاهيم  كم�شطلح، وجمموعة   ،Web 2.0   2.0 �لويب  فكرة  �أطلقت    .3
�لويب 2.0 �لأول، �لذي نظمته �شركتا �أوريلي ميديا O’Reilly Media وميديا ليف  وMediaLive وهما 
 Dale Dougherty متخ�ش�شتان يف �لويب وتطويرها، وقد ظهر �لتعبري يف بد�ية �لأمر على ل�شان ديل دوتري

 .Tim O›Reilly أحد موؤ�ش�شي �أوريلي ميديا مع تيم �أوريلي�
ن�شخة  �أنها  ومنها  �لويب،  ل�شبكة  �شمات جديدة  ولكنه يحدد  �مل�شطلح،  لهذ�  تعريف و�حد وحمدد  يوجد  ول 
جديدة من �لويب يتم فيها حتويل �شبكة �لإنرتنت �إلى من�شة عمل بدًل من كونها موئاًل للمو�قع فقط، �أي �أن 
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د. عبــد الـرحـمن عـــزي
عميـد كليــــة الت�ســـال

جـامعـــة الـ�ســـارقـة
= دكتــوراه يف الصحـافـة  وسوسيولوجية 

 North Texas State( اإلعالم من جامعة

.)University

علوم  ملعهد  العلمي  املجلس  رئيس   =

اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر.

األكادميية  املجالت  تحرير  رئيس   =

لالتصـــال،  الجزائريــة  املجلة  التالية: 

وحوليات جامعة الجزائر، ومجلة بحوث.

= نائب رئيس جامعة الجزائر للدراسات 

العليا و البحث العلمي.

= عميد كلية االتصال، جامعة الشارقة.

نرش 30 كتاباً يف اإلعالم ما بني كتاب   =

فردي وكتب مع مؤلفني آخرين.

= فاز بعدة جوائز أكادميية، منها جائزة 

الجزائــر  جامعــة  من  العلــمي  البحث 

سنة1985، وجائــزة النوى مــن جامعــة 

 ،2008 سنة  املتحدة  العربية  اإلمارات 

باديس  بن  الحميد  عبد  الشيخ  ووسام 

من جامعة مستغانم سنة 2012.

= صاحب نظرية »الحتمية القيمية« يف 

اإلعالم.
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�ملفرد�ت �لأ�شا�شية: قو�نني �لإعالم �لرقمي، �أ�ش�س �لقانون �لفل�شفية، قو�نني 
�لإعالم  قو�نني  �أنو�ع  �لجتماعي،  �لإعالم  �شوء  يف  »�لتقليدي«  �لإعالم 
�مللكية  �خل�شو�شية،  �لقذف،  �لرقمي،  �لإعالم  قو�نني  جمالت  �لرقمي، 
�لفكرية، �جلرمية، �جلن�س و�لعنف، قو�نني �لإعالم �لرقمي يف �ل�شياق �لدويل.

تقدمي 

�أ�شبحت قو�نني �لإعالم �لرقمي )يف �لتجربة �لأمريكية( تاأخذ طابعاً خا�شاً 
م�شتقاًل ن�شبياً عن قو�نني �لإعالم �لتقليدي، رغم �لمتد�د �حلا�شل يف �خللفية 
�لفل�شفية و�لعقائد �لقانونية بني �ملجالني؛ ومن ثم �أمكن �حلديث عن قو�نني 
مرتبطاً  متميز�ً  بو�شف ذلك جماًل   cyber media laws �لرقمي  �لإعالم 

.social media بتطور تكنولوجيا �لت�شال وظهور �لإعالم �لجتماعي
ومت يف هذه �لدر��شة تو�شيع قو�نني �لإعالم �لرقمي �إلى جمال �لت�شال �أي�شاً، 
على �عتبار �أن جزء�ً من �شبكات �لإعالم �لجتماعي �ت�شال، و�جلزء �لآخر 
اإعالم عندما ياأخذ الكاتب يف تلك ال�سبكات �سفة ال�سحفي وفق ال�سروط 

�لقانونية.
�لإلكرتونية  و�لتلفزيونية  �لإذ�عية  و�لقنو�ت  �ل�شحف و�ملجالت  ��شتثناء  ومت 
للخ�شو�شية  نظر�ً  �ل�شبكة،  �إلى  �نتقل  �لذي  �لتقليدي  �لإعالم  )�أي 
�لإعالن  قو�نني  ��شتثناء  �أي�شاً  ومت  و�جلديدة(.  �ل�شابقة  �لقو�نني  وتد�خل 
�لجتماعي  �لإعالم  �أما  )�لرقمية(.  �لإلكرتونية  �لعامة  و�لعالقات 
 Blogs، Facebook، AOL، هي  �شبكات  خم�س  يف  ح�شره  فتم 
�أكرث  �ل�شائدة  �أنها  بحكم   Twitter، Reddit.com and Google Buzz 
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يف �أدبيات قو�نني �لإعالم �لرقمي، على �لرغم من وجود �لع�شر�ت من تلك 
�ل�شبكات.

�لإلكرتونية،  و�لإذ�عات  و�ملجالت  �ل�شحف  �لدر��شة  هذه  من  ثني  و��شتجُ
و�لعالقات  �لإعالن  ��شتثناء  �أي�شاً  ومت  م�شتقل،  ف�شل  �إلى  حتتاج  �إنها  حيث 

�لعامة لنف�س �لغر�س. 

القانون بو�سفة ممار�سة فل�سفية وتطبيقية 

يعد جمال قو�نني �لإعالم تخ�ش�شاً »دقيقاً« تتقاطع معه �لفل�شفة �أو ما ي�شميه 
و�جلنائي،  �ملدين،  �أنو�عه:  مبختلف  و�لقانون  �لقانون«،  »روح  مونت�شكيو 
و�لت�شريعي،...�لخ، مع �ملمار�شة �لإعالمية �ملتجددة، وبالأخ�س �أثر تكنولوجيا 

�لت�شال على تلك �ملمار�شة.
و�ت�شاع  وثر�ئها  �لن�شبية  �أقدميتها  لعتبار  �لأمريكية  �لتجربة  �ختيار  مت  وقد 
�لع�شريني، مع �كت�شاف �لإذ�عة  �لقرن  جمالها وزخمها بدء�ً من ع�شرينيات 
�لتلفزيون يف �خلم�شينيات و�حلا�شب يف �ل�شتينيات،  و�ل�شينما، ثم �كت�شاف 
�لقرن  �لأولى من  �لع�شرية  �جلديد يف  و�لإعالم  �لت�شعينيات،  و�لإنرتنت يف 
�ملطبوع(  )�أي  �ل�شحف  بعد  ما  �إعالم  فاإن  �آخر،  وبتعبري  و�لع�شرين.  �حلادي 
يكاد يكون ظاهرة �أمريكية بامتياز. وميكن �إبد�ء �ملالحظات �لبنيوية �لتالية يف 

در��شة �لتجربة �لأمريكية، وهي:
�لتنوير،  فل�شفة  من  جمملها  يف  م�شتمدة  �لأمريكية  �لإعالم  قو�نني  �أن   -
هويز،  توما�س  لوك،  جون  مثل:  �لإجنليز  �لفال�شفة  نظريات  من  وبالأخ�س 

و�إدو�رد كوك، و�لفيل�شوف �لفرن�شي جان جاك رو�شو.
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- �أن قو�نني �لإعالم �لأمريكية من �أقدم �لقو�نني و�أكرثها ثر�ء وتنوعاً؛ بحكم 
�ل�شريع يف  و�لتطور  �لتجربة �لإعالمية وتنوع �ملجتمع �لأمريكي  �ت�شاع رقعة 
�لقانونية  فاملادة  �لقو�نني؛  تلك  تطور  على  ذلك  و�أثر  �لت�شال  تكنولوجيا 
�لإعالمية �لأولى يف �لد�شتور �لأمريكي �)�ملادة �لأولى �ملعدلة( ظهرت �شنة 
�ملادتني  )�ل�شمنية( يف  �خل�شو�شية  م�شاألة  نف�شه على  �لأمر  وينطبق   .1791

�لر�بعة و�خلام�شة �ملعدلتني من �لد�شتور نف�شه، و�أول قانون للحماية �لفكرية 
ه يف عام 1790.  للكتب مت �شنُّ

�ملادة �لأولى  بالعالقة مع  �أن قو�نني �لإعالم �لأمريكية ت�شاغ يف معظمها   -
�ملعدلة من �لد�شتور �لأمريكي �لتي تن�س على �أن �لكوجنر�س ل ميكن له �شن 
قو�نني حتّد من حرية �ل�شحافة؛ �أي �أن �شن �لقو�نني حمكوم بعدم �لتعار�س 

مع حرية �ل�شحافة، و�أل يثار �جلدل �لقانوين حول د�شتورية تلك �لقو�نني.
- �أن �لنظام �لق�شائي �لأمريكي مركب من �أنظمة ق�شائية م�شتقلة ومتد�خلة؛ 
فهو يت�شكل من �لنظام �لق�شائي �لفيدر�يل و�لأنظمة �لق�شائية �خلا�شة بكل 
ولية، وعددها خم�شون ولية، و�لنظام �لق�شائي �خلا�س بالعا�شمة و��شنطن؛ 
�أي �إن هناك �ثنني وخم�شني نظاماً ق�شائياً خا�شاً. وينعك�س ذلك على قو�نني 
�لإعالم، فمعظم �لوليات، ولي�س كلها، لديها قو�نني حماية حق �ل�شحفي 
shield laws، ولكن  ي�شمى  ما  �أو  �لك�شف عن م�شادر معلوماته،  يف عدم 
هذه �لأخرية تختلف من ولية �إلى �أخرى، وبع�شها �أكرث ليرب�لية من بع�شها 
�حلق يف  �لإعالم  بتجاوز  �خلا�شة  �لق�شائية  �ملر�فعات  �أي�شاً  وتختلف  �لآخر. 
�خل�شو�شية؛ فبع�شها قد يقع حتت طائلة �ملادتني �لر�بعة و�خلام�شة �ملعدلتني من 
�لد�شتور �إذ� كانت �ملحكمة فيدر�لية، وبع�شها �لآخر يقع حتت طائلة �لقانون 
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وينطبق  �أخرى.  ولية  �لعام يف  �لقانون  طائلة  وحتت  ما،  ولية  �لت�شريعي يف 
نف�س �لأمر على �شبكة �لإنرتنت، �لتي تعد يف معظم �لوليات جماًل خا�شاً 

بينما تعتربها ولية كاليفورنيا جماًل عاماً ميكن للولية تقنينه. 
- متتد قو�نني �لإعالن �لتقليدي �إلى �لإعالم �لجتماعي، خا�شة يف جمالت 
�لقذف و�خل�شو�شية وحقوق �مللكية، غري �أنها تاأخذ طابعاً خا�شاً جتاه �لإعالم 
�لجتماعي يف �شكل �إ�شافة �أو جتديد �أو تعديل �أو ل ينطبق وفق �لعتبار�ت 
جتديدها  مت  �لتي  �لقو�نني  �أمثلة  من  وجند  �مل�شاحبة.  و�لجتماعية  �لقانونية 
�لكوجنر�س  �أ�شدره  �لذي   The Freedom of Information Act قانون 
وثائق  �إلى  �لو�شول  يف  �حلق  )و�ل�شحفيني(  �جلمهور  لإعطاء   1966 �شنة 
 The و�أ�شبح   1996 �شنة  �لقانون  هذ�  جتديد  مت  حيث  �لفيدر�لية،  �حلكومة 
Electronic Freedom of Information Act ب�شم �لوثائق �لإلكرتونية، 

وي�سرتط تاأ�شي�س غرف �لقر�ءة �لإلكرتونية جلعل �لوثائق �شهلة، ويف متناول 
�جلمهور �لعام.

- �أن قو�نني �لإعالم �لأمريكية تت�شمن �لكثري من �ملفارقات �لتي حتتاج �إلى 
فهم �ل�شياق و�جلدل �مل�شاحب للحالت �ملتعددة �لتي تعر�س على �ملحاكم 

�لأمريكية يف هذ� �ل�شاأن. وت�شمل هذه �ملفارقات �لنماذج �لتالية: 
- �أن �مل�شمون �ملخل بالآد�ب obscenity يف �لو�شائل �مل�شموعة و�ملرئية ل 
قو�نني  �شن  يف  �حلق  ولية  فلكل  �لد�شتور،  من  �ملعدلة  �لأولى  �ملادة  حتميه 
�ملحلي  للمجتمع  �لأخالقية  �ملعايري  على  بناء  �مل�شمون،  هذ�  ن�شر  من  حتد 
 The Communication Decency Act وفق قانون community ملعني�
�لإنرتنت  على   pornography �لإباحي  �مل�شمون  �أما   ،1996 �شنة  �ل�شادر 
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فمحمّي من �ملادة �ملذكورة وفق تف�شري �ملحكمة �لعليا، على �عتبار �أن �ملتلقي 
�شاً تلقائياً لتلك �مل�شامني. .  عرَّ على �ل�شبكة ميار�س حق �لختيار ولي�س مجُ

على  و�لقائم  �لعن�شرية  �لطبيعة  ذ�   hate speech �لكر�هية  خطاب  �أن   -
�أو �ل�شن،...�لخ م�شموح  �أو �جلن�س  �أو �لدينية  �أو �لفئوية  �لعتبار�ت �لعرقية 
به وحتميه �ملادة �لأولى �ملعدلة من �لد�شتور، رغم �أن دوًل �أخرى عديدة مثل 
بريطانيا وفرن�شا و�لرب�زيل وجنوب �أفريقيا و�لهند تعترب ذلك ق�شية جنائية غري 
قانونية. ويقوم منطق �ل�شماح هذ� على مبد�أ �أن ت�شحيح �خلطاأ يكون مبزيد من 

�خلطاب ولي�س باإ�شكاته. 
هناك  �إن  �إذ  �ملدنية،  �حلالت  �إلى جمالت خارج  متتد  �لقذف  قو�نني  �أن   -
�لتلف،  �ل�شريعة  �لزر�عية  �ملحا�شيل  حتمي  قو�نني  حتوي  ولية  ع�شرة  ثالث 
مثل �خل�شر و�لفو�كه، �أو ما ي�شمى the veggie libel laws، من �لقذف يف 
و�شائل �لإعالم لعتبار�ت �قت�شادية بحتة. ويتاأ�ش�س منطق هذه �لقو�نني على 
مبد�أ �أن رفع �لدعاوى و�لقر�ر�ت �لق�شائية يف هذ� �ل�شاأن قد ي�شتغرق �شهور�ً 
ول ت�شتفيد منه تلك �ملحا�شيل �ل�شريعة �لتلف؛ ما ي�شبب �أ�شر�ر�ً �قت�شادية 

»بالغة«. 

قوانني الإعالم الرقمي والإعالم الجتماعي 

موقع  �أي  وت�شفح  �لإنرتنت  ب�شبكة  باالرتباط  �لفرد  فيها  يقوم  مّرة  كل  �إن 
�ملوقع، عرف ذلك  مع ذلك  قانونية  يدخل يف عالقة  بذلك  فاإنه  �إلكرتوين، 
 Terms &ل�شتخد�م� وبنود  �سروط  خالل  من  وذلك  يعرف،  مل  �أو 
�لإطار  ي�شع  �إلكرتوين  موقع  كل  �إن  �آخر،  وبتعبري   .Conditions of Use
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�لقانوين �لذي يحمي حقوقه يف �لتعامل مع �لأطر�ف �مل�شتخدمة. وقد قامت 
لأبرز  �ل�شتخد�م  بنود  بدر��شة   Victoria Ekstrand �إك�شرت�ند  �لباحثة 
�أي  نقل  مينع  �أغلبها  �أن  �أمريكا، فوجدت  �لإلكرتونية �خلم�شني يف  �ل�شحف 
�ملجال  �عتباره �شمن  �لذي ميكن  �مل�شمون  مبا يف ذلك  �ملوقع،  م�شمون من 
�أن معظم هذه �ملو�قع تعترب  �لعام public domain. ووجدت �لباحثة �أي�شاً 
�أن �مل�شامني �لتي يعر�شها �لقر�ء يف غرف �لدرد�شة �أو يف �لعنا�شر �لتفاعلية 
يف �ملوقع من ملكية �ملوقع، رغم �أنها يف نف�س �لوقت تعفي نف�شها من �مل�شوؤولية 

�لقانونية عن تلك �مل�شاركات. 
�لقو�نني  �أي  �لعام،  �لتطبيق  ذ�ت  �لقو�نني  طائلة  حتت  جزئياً  �لإعالم  يقع 
�لتي  فالقو�نني  �شرورة؛  بالإعالم  تنفرد  �أن  دون  �أحد  �أي  على  تطبق  �لتي 
متنع �عرت��س �ملكاملات �لهاتفية مثاًل تنطبق على �لإعالم، مثلما تنطبق على 

�ملوؤ�ش�شات �لأخرى. 
وميكن �لتمييز بني نوعني من �لقو�نني: �أ( �لقو�نني �لتي مت�س �لإعالم ب�شكل 
 ،civil law �ملدين  و�لقانون   criminal law �جلنائي  �لقانون  مثل  جزئي، 
 )1 �لأمريكية:  �حلالة  يف  �أربعة  وهي  فقط،  بالإعالم  �خلا�شة  �لقو�نني  وب( 
�ملادة �لأولى �ملعدلة من  constitutional law وخا�شة  �لقانون �لد�شتوري 
�ملجال�س  ت�شدره  �لذي   statutory law �لت�شريعي  �لقانون   )2 �لد�شتور، 
 administrative law �لإد�ري  �لقانون   )3 �لكوجنر�س،  مثل  �لت�شريعية 
�لذي ت�شدره �لوكالت �لفيدر�لية، وهي ثالث موؤ�ش�شات و 4( �لقانون �لعام 

common law وبخا�شة قو�نني �ل�شو�بق �لعدلية يف �لإعالم. 
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:criminal law 1( القانون اجلنائي

بالكالم«،  »�لتهديد  �ل�شخ�شي، مثل  �أكرث جانب �لت�شال  �لقانون  مي�س هذ� 
وجود  بفعل  �لتقليدي  �لإعالم  يف  �جلانب  هذ�  ويندر  معينة،  �سروط  وفق 
حار�س �لبو�بة، بينما تزد�د �أهمية �لقانون �جلنائي يف �لإعالم �جلديد بحكم 
�نتقال �ل�شر�عات �لفردية و�لجتماعية �إلى �شبكات �لإعالم �جلديد وظهور 
وم�شايقات  �لإلكرتوين،  و�لبتز�ز  �لإلكرتوين  �لتهديد  مت�س  جديدة  قو�نني 
ر« �لأطفال �لإلكرتونية، �إ�شافة �إلى ما ي�شمى جر�ئم �لإنرتنت �لأخرى  �شّ »�لقجُ
جر�ئم  ي�شمى  ما  �لإطار  هذ�  يف  ويدخل  �لت�شال.  د�ئرة  عن  تخرج  �لتي 
�لبتز�ز  ب(   ،cyberstalking �ملتتابع  �لتهديد  �أ(  ذلك  ومن  �لإنرتنت؛ 
وقد   .cyber bullyingلأطفال� م�شايقات  جـ(   ،cyber harassment

بريطانيا  �شجلت  �إذ  �لأخرية،  �ملدة  يف  �لأطفال  م�شايقات  جر�ئم  �زد�دت 
وحدها 650 حالة �إد�نة ق�شائية يف هذ� �ملو�شوع، وكثري�ً ما يخفي �لأطفال �أمر 
تعر�شهم للم�شايقات، خوفاً ممن يبتزهم ول يكت�شف �لكثري من �أولياء �لأمور 

ذلك �إل بعد فو�ت �لأو�ن. 

:civil law  2( القانون املدين

�ملتعاملة من  و�لأطر�ف  �لإعالم  �لنا�شئ بني  �لنز�ع  �أن  �ملدين  �لقانون  يعترب 
�أفر�د وموؤ�ش�شات نز�ع بني �أطر�ف مدنية، ويتم حتكيمه ق�شائياً ب�شكل م�شتقل. 
�لقذف  �أ(  م�شائل:  ثالث  يف  �لرقمي  �لإعالم  جمال  �ملدين  �لقانون  ومي�س 
�لآخر؛  �شمعة  �إلى  ت�شيء  خاطئة  معلومات  ن�شر  ويخ�س   :defamation

�إظهار  ب( �خل�شو�شية �لفردية privacy: ويتعلق �لأمر بحق �لفرد يف عدم 

140



�أو  �أو �لكر�هية  �أو �لذم  �إلى �لعلن، مبا ي�شبب له �لإحر�ج  �أمور �شاأنه �خلا�س 
�لكاتب  copyright: ومي�س ذلك حق  �لفكرية  �مللكية  �لعد�ء،...�لخ. جـ( 
و�ملبدع يف ملكية �أعماله. وتتدخل �لقو�نني �لأخرى يف معاجلة ق�شايا �لقانون 
�ملدين؛ فالقانون �لد�شتوري )�ملو�د �لأولى و�لر�بعة و�خلام�شة �ملعدلة( تتدخل 
يف م�شاألتي �لقذف و�خل�شو�شية، و�لقانون �لت�شريعي يتدخل يف ق�شية �مللكية 

�لفكرية، وهكذ�.

:constitutional law 3( القانون الد�ستوري

يعترب �لد�شتور �لأمريكي �ل�شلطة �لق�شائية �لعليا يف �لبلد، و�إليه تعود �لقو�نني 
�لأخرى للنظر يف د�شتوريتها. و�إعالمياً، فاإن د�شتورية قو�نني �لإعالم �لرقمي 
�شبيل  فعلى  �لد�شتور؛  من  �ملعدلة  �لأولى  �ملادة  مع  تعار�شها  بعدم  مرتبطة 
»ذ�    hate speech  »لكر�هية� »كالم  ف�شرت  �لعليا  �ملحكمة  فاإن  �ملثال، 
�لطبيعة �لعن�شرية« على �أنه جزء من حرية �لتعبري وحتميه �ملادة �لأولى �ملعدلة 
من �لد�شتور، كما ف�شرت �لإباحية pornography  على �لإنرتنت على نف�س 

�لنحو، وهكذ�.
ويعد �لد�شتور �لأمريكي، وخا�شة �ملادة �لأولى �ملعدلة �خلا�شة بحرية �ل�شحافة 
م�شدر�ً  �خل�شو�شية،  حق  و�ملت�شمنة  �ملعدلتني،  و�خلام�شة  �لر�بعة  و�ملادتني 

�أ�شا�شاً يف ت�شريع قو�نني �لإعالم و�لرقمي، مبا يف ذلك �لإعالم �لجتماعي. 
�لكاتب �ملعروف جيم�س  �لتي �شاغها  �ملعدلة �ملذكورة  �ملادة �لأولى  وتن�س 

مادي�شون  James Madison  حتديد�ً على �لآتي: 
يحظر على جمل�س �لكوجنر�س ت�شريع �أي قانون يوؤّدي �إلى دعم ممار�شة �أي دين 
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�أو ت�شريع �أي قانون يوؤّدي �إلى منع ممار�شة �أي دين، �أو ت�شريع �أي قانون يوؤّدي 
�إلى تعطيل حرية �لكالم �أو �لن�شر �ل�شحفي �أو حق �لنا�س يف �إقامة جتمعات 

�شلمية، �أو �إر�شالهم عر�ئ�س �إلى �حلكومة تطالبها برفع �لظلم.
وتعني هذه �ملادة، وفق تف�شري �ملحكمة �لعليا، �أن �لدولة ل ت�شتطيع �شن قو�نني 
مناق�شة  يف  ي�شهم  م�شتقاًل  جماًل  �ل�شحافة  باعتبار  �ل�شحافة  حرية  من  حتد 
ق�شايا �ملجتمع من دون تاأثري �شلطة �لدولة. وقد ف�شرت �ملحكمة �ملذكورة تعبري 
»�لكوجنر�س« على �أنه �أي�شاً �أي موؤ�ش�شة حكومية فيدر�لية �أو ولئية �أو حملية، 
مبا يف ذلك �جلامعات �لعمومية �لتي ت�شهم �حلكومة يف متويلها. وقد تدخلت 
�ملحكمة �لعليا �أكرث من مرة يف م�شار تاريخ �ل�شحافة �لأمريكية باإبطال تلك 
�لقو�نني �لتي �شعت ملمار�شة نوع من �لرقابة �مل�شبقة  prior restraint  على 

و�شائل �لإعالم. 

:statutory law 4( القانون الت�سريعي

ويخ�س ذلك �لقو�نني �لتي ت�شنها �ملجال�س �لت�شريعية �ملنتخبة، مثل �لكوجنر�س 
�لقو�نني  هذه  تعك�س  ما  وعادة  و�ملحلية.  �لولئية  �لت�شريعية  و�ملجال�س 
و�شائل  تولدها  �لتي  �ل�شائكة  �جلدلية  �لق�شايا  �شاأن  يف  �ملجتمع  �ن�شغالت 
�لأخالقي  و�خلد�س    violence  كالعنف �لت�شال؛  وتكنولوجيا  �لإعالم 
 indecency،...�لخ. ومن �أمثلة �لقو�نني �لت�شريعية �لتي �أ�شدرها �لكوجنر�س 
   Communication Decency Act لأمريكي يف �ل�شاأن �لإعالمي قانون�

وقانون  Electronic Freedom of Information Act،...�لخ. 
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:Administrative Law  5( القانون الإداري

ويخ�س �لقو�نني �لتي ت�شدرها �لهيئات �لفيدر�لية يف �شاأن �لإعالم و�لإعالم 
    Federal Communication Commission ثالثة:  وهي  �جلديد؛ 
�لإنرتنت  من  وجزء  و�لتلفزيوين  �لإذ�عي  �لبث  مبجال  وتعنى   ،)FCC(
 )FTC(  Federal Trade �لعام،  �لف�شاء  تكنولوجيا  ي�شتخدم  �لذي 
�لجتماعية  �ل�شبكات  و�أي�شاً  �لإعالن  مبجال  وتخت�س   Commission 
و FEC(  Federal Election Commission( وتخت�س بتقنني �أد�ء �لبث 

�لإذ�عي و�لتلفزيوين يف �أثناء �حلمالت �لنتخابية. 

:Common Law  )6( القانون العام )ال�سوابق العدلية

�لق�شائية  لالأحكام  مرجعاً  ت�شبح  �لتي  �ل�شابقة  �لق�شائية  �حلالت  ويخ�س 
�لالحقة. 

7( القوانني ال�ستثنائية:

�حلروب  فرت�ت  يف  موؤقت  ب�شكل  ت�شدر  �لتي  �لإعالمية  �لقو�نني  ويخ�س 
و�لأزمات. 

جمالت قوانني الإعالم الرقمي 

:defamation القذف

يعّرف �لقذف باأنه »ن�شر معلومات خاطئة ت�شيء �إلى �شمعة �لآخر«، وينق�شم 
�لقذف �إلى نوعني: �أ( قذف �شفوي، �أي slander، ويخ�س �لقذف �لتي يتم 
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�شفوياً يف �إطار جماعة حمدودة فيكون �لأثر حمدود�ً �أي�شاً. ب( قذف مكتوب
 libel، ويخ�س �لقذف �ملن�شور يف �ل�شحف و�ملجالت �أو ما مت بثه يف و�شيلتي 
معاملة  و�لتلفزيوين  �لإذ�عي  �لبث  ويعاَمل  و�لإنرتنت.  و�لتلفزيون  �لإذ�عة 
�ملكتوب لنت�شاره و�إمكانية نقله �إلى ن�س مكتوب. ويعاَقب �لقذف �ملكتوب 
بقدر �أكرب من �لقذف �ل�شفوي لالعتبار�ت �ملذكورة. ويتعلق �لقذف �أ�شا�شاً 
حرية  من  جزء�ً  وتعد  �ملجال،  يف  تدخل  فال  �لآر�ء  �أما  �خلاطئة،  باملعلومات 

�ل�شحافة ويحميها �لد�شتور. 
يتعني على �ملدعي يف ق�شية �لقذف �إثبات خم�شة عنا�شر: 

�لن�شر publication: �أن يكــون م�شمــون �لقـذف قــد مت ن�شـره يف �شحيفة 
بيان �شحفي،  �أو كجزء من  �لإنرتنت،  �أو على  تلفزيون  �أو  �إذ�عة  �أو  �أو جملة 

وي�شمل ذلك �أي�شاً �لن�س �ملوّجه �إلى �جلمهور �ل�شغري مثل متلقي �لر�شالة.
كــر بال�شـم �أو �ل�شورة   �لتعريف identification: �أن يكــون �ملدعــي قد ذجُ
مثل  ذلك،  على  تدل  قد  �لتي  �ل�شخ�شية  �خل�شائ�س  بع�س  �أو  �مل�شاحبة 
�أو  �ل�شخ�س  حتديد  و�شيلة يف  من  �أكرث  ويوجد  و�لوظيفة.  �حلياة  ومنط  �ل�شن 
�ملوؤ�ش�شة �ملعنية؛ مثل �ل�شورة �لتي ت�شاحب �لن�س، �أو و�شف دقيق عن حال 
�ل�شخ�س و�أو�شاعه ووظيفته،...�لخ. بل وميكن �لتعرف على �ملعني �أحياناً من 
خالل ن�س خيايل. و�أحياناً ميتد �لقذف خارج �لقذف �ل�شخ�شي �أو �ملوؤ�ش�شة 
�إلى جماعة باأكملها؛ كاأن يتعلق �لأمر بفئة �جتماعية �أو �أ�شحاب مهنة معينة، 
كاحلديث عن �ملحامني �أو �لأطباء �أو �ملهند�شني على وجه �لعموم. ويف هذه 
اأع�ساء  مثل  العدد،  اجلماعة حمدودة  تكون  اأن  ت�سرتط  املحاكم  فاإن  احلالة، 
جمل�س �لبلدية �خلم�س، �أو فريق كرة �لقدم �ملتكون من �أحد ع�شر لعباً. �أما 
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�إذ� كان �لعدد �أزيد فاإن �حتمال طرح �لق�شية يف �ملحاكمة �شئيل. ويتعني على 
كاتب �لن�س �أن يدقق يف كتابة �أ�شماء ق�شته �خلربية حتى ل يقع يف �أخطاء، 
تكون  قد  �لأ�شماء  �إن  بدقة، حيث  �ملعني  �ل�شخ�س  يحدد  �أن  عليه  �أن  كما 

مت�شابهة �أو متطابقة. 
�لقذف  defamation: يتعـني على �ملدعي �أن يثبت �أن �لن�س »�جلارح« �أ�شره 
�أو �أ�شاء �إلى �شمعته، وقد يكون �لن�س �ملعني قد جعل �لآخرين يكرهون �أو 
يتجنبون �ملدعي وما �شابه ذلك. ويدخل �شمن �ملجالت �لتقليدية �لتي مت�س 
�لقذف: �أ( �لعتقاد�ت �ل�شيا�شية كالقول باأن هذه �ل�شخ�س مييني متطرف. 
ب( �لأمر��س من مثل �لأمر��س �لعقلية. جـ( �ملمار�شات �لتجارية �أو �لكفاءة 
   alleged »املهنية. د( الن�ساط االإجرامي. واأحياناً فاإن ا�ستخدام تعبري »املزمع
�إ�شارة �إلى �ملجرم كالقول »�ملجرم �ملزمع« قد يعر�س كاتبه �إلى �أحكام �لقذف، 
تعفي  ل  �جلارح  �لن�س  فاإعادة  �آخر،  �شخ�س  لكالم  �إعادة  كانت  و�إن  حتى 

�شاحبها من عو�قب تلك �لإعادة. 
�خلطاأ fault: يتعــني على �ملدعــي �أن يبني �أن �شاحـب �لن�س �جلارح يتحمل 
م�شوؤولية �خلطاأ بطريقة ما. و�لأمر يتوقف على طبيعة �ملدعي )�شخ�س عادي 
�أن  فعليه  عادياً،  �شخ�شاً  �ملدعي  كان  فاإذ�  ر�شمية(؛  �أو  عمومية  �شخ�شية  �أو 
   careless أو غري مبال� negligent ً�يبني �أن كاتب �لن�س �جلارح كان مق�شر
ولي�س �لأمر متعلقاً بخطاأ مطبعي مثاًل. �أما �إذ� كان �ملدعي �شخ�شية عمومية 
�أو ر�شمية، فعليه ثقل �أكرث؛ وعليه �أن يثبت �أن كاتب �لن�س �جلارح قام بذلك 

 .actual maliceبق�شد مبيت، وعن �شبق �إ�شر�ر وتر�شد �أو ما ي�شمى
باأي �شكل  �أنه قد ت�شرر  يثبت  �أن  �ملدعـي  يتعـني على   :damage �خل�شائر 
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من �لن�س �جلارح. وي�شمل ذلك �خل�شائر �ملادية يف �لتجارة، �أو �ملعنوية كتدين 
�شمعة �ل�شخ�س �ملعني يف حميطه �لجتماعي، وذلك على �لرغم من �شعوبة 

تقدير �خل�شائر �ملعنوية مادياً. 
�أما �لدفاع فيقوم على �لعنا�شر �لتالية:

�حلقيقـة truth: ويعنــي ذلـك �أنه على �لكاتب �أن يثبت حقيقة ما ن�شره �أو 
�أذ�عه بالوثائق �لتي ل تدع جماًل لل�شك يف ذلك، على مبد�أ »�لبينة على من 

�دعى«. 
�لمتياز �ملوؤهل  qualified privilege: ويتعلق �لأمر بن�شب م�شمون �لقذف 
�إلى م�شدر �شرح بذلك ب�شكل ر�شمي؛ كاأن يكون رئي�س بلدية �أو حمافظاً، �أو 
�شابط  �شرطة،...�لخ. �أما �إذ� كان �لت�شريح خارج �لإطار �لر�شمي فال يجُعتد به. 
يرفع  �أن  �ملدعي  على  يتعني   :statute of limitations  ملحدودية� قانون 
ح�شب  �شنتني،  �إلى  �شنة  من  حمددة،  زمنية  مدة  خالل  �لق�شائية  �لدعوى 
�لقو�نني �ملعمول بها يف كل �لولية. و�إذ� جتاوزت �لدعوى هذه �ملدة ت�شقط 

من �لعتبار. 
�لمتياز �لد�شتوري constitutional privilege: ويخــ�س ذلك �أن عــبء 
تقدمي �لدليل يف ق�شايا �لقذف �لذي ترفعه �ل�شخ�شية �لر�شمية �أو �لعمومية 
ق�سائياً اأكرب من ذلك املطلوب من الفرد العادي، فاملحكمة العليا ت�سرتط على 
�ل�شخ�شية �لر�شمية �أو �لعمومية �إثبات »�لنية �ملبيتة« على �ملدعى عليه �أو ما 
ي�شمى actual malice، من �أجل �إمكانية �لفوز بالق�شية، وقد قام هذ� �ملبد�أ 
   New York Times Co، v. Sullivan، 1964 بـ  على �لق�شية �ملعروفة 

حيث �أ�شدرت �ملحكمة �لعليا �لقر�ر �ملذكور. 
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:Privacy اخل�سو�سية

 the right to be left تعني �خل�شو�شية عامة حق �لفرد يف �أن يجُرتك و�شاأنه
�أخرى؛  �إلى  ولية  من  �خل�شو�شية  حتكم  �لتي  �لقو�نني  وتختلف   ،alone

�لأمريكي(  �لد�شتور  من  و�خلام�شة  �لر�بعة  )�ملادتان  �لد�شتوري  كالقانون 
و�لقانون �ملدين و�لقانون �لعام. وت�شمل جمالت �خل�شو�شية: ��شم �ل�شخ�س 
و�شورته ومعلوماته �ل�شخ�شية ومنزله، و�ملجالت �لتي يتوقع �أن تكون خا�شة 
)ولي�شت عامة(، ول حتمي قو�نني �خل�شو�شية �ل�شخ�شية �لر�شمية و�لعمومية، 

كما �أنها ل حتمي �لق�شايا �لتي حتمل قيماً خربية. 
تتعلق �خل�شو�شية يف �لإعالم �لجتماعي باملعلومات �لتي ميكن �أن ت�شركها 
�إذن  بدون  �أخرى  �أطر�ف  مع  وتويرت  كالفي�شبوك  �لجتماعية  �ل�شبكات 
�شاحبها. ويبدو �أن معظم �مل�شرتكني يف هذه �ل�شبكات ل يقروؤون جيد�ً بنود 
حيث  �ل�شبكات،  تلك  �إلى  �لن�شمام  يف  �ل�شروع  قبل  و�شروطه  �ل�شرت�ك 
 )FTC( إن عو�قب ذلك قد تكون وخيمة على �شاحبها. وقد وجدت هيئة�
�لأمريكية �أن �شبكات  Google  و Facebook  و Twitter قد خالفت بنود 
�خل�شو�شية �لتي �أعلنت عليها يف بنودها و�شروطها؛ ف�شركة  Google  �أن�شاأت 
�شبكة �جتماعية با�شم  Blus، ثم دفعت م�شتخدمي بريدها �لإلكرتوين طوعاً 
�شمهم يف  مت  رف�شهم  �لذين عربو� عن  وحتى  �ل�شبكة،  �إلى  �لن�شمام  �إلى 
   Check out the Buzz كل �لأحو�ل. و�لأفر�د �لذين �شغطو� على خيار
مت �شمهم، وبدون �إ�شعارهم باأن عناوين بريدهم �لإلكرتوين �شت�شبح عالنية، 
وذلك بالرغم من �أن �أحد بنود �خل�شو�شية يف �شبكة Google ين�س على �أنه 
»عندما ت�شرتك يف �أي خدمة تتطلب �لت�شجيل، فاإننا ن�شاألك تقدمي معلومات 
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�شخ�شية، و�إذ� ��شتخدمنا هذه �ملعلومات ب�شكل خمتلف عن �لق�شد من جمع 
هذه �ملعلومات، فاإننا �شنطلب مو�فقتك قبل هذ� �ل�شتخد�م«، وقد تدخلت 
جلنة )FTC( يف هذ� �لأمر وتو�شلت �إلى ت�شوية مع �شركة  Google  تق�شي 
مبنع �ل�شركة من خمالفة بنودها وتنفيذ م�شروع �شامل عن �خل�شو�شية، �إ�شافة 
�إلى �إجر�ء تقييم دوري يف �ملو�شوع من هيئة م�شتقلة وملدة ع�شرين �شنة قادمة.

 
:copyrights حقوق امللكية

و�ملنتج...�لخ،  و�ملخرج  و�ملغني  و�لر�شام  كالكاتب  �ملبدع،  حق  وتخ�س 
�لتعبري  �مللكية  قو�نني حقوق  وحتمي  عمله.  ملكية  على حقه يف  �حلفاظ  يف 
  public ليـ�س �لأفكــار و�حلقائـق، وما يدخل يف �ملجال �لعام expression

غري  لأغر��س  �ملنتجة  �ملادة  ��شتخد�م  �مللكية  حقوق  ت�شمل  ول   .domain

 .fair use جتارية �أو ما ي�شمى �ل�شتخد�م �ملن�شف
 Reddit.و  twitter  تعترب �لعديد من �شبكات �لإعالم �لجتماعي مثل
حالت  وهذه  �ل�شبكات.  تلك  ملكية  من  �ملو�قع  هذه  م�شامني  �أن   com 
تو�شح هذ� �لعامل؛ فقد قام �مل�شور موريل Daniel Morel  باأخذ �شور عن 
�لزلز�ل �لذي وقع يف جزيرة هايتي �شنة 2010 ون�شرها يف ح�شابه على �شبكة  
 Twitpic ثم ربطها بح�شابه على �شبكة  Twitter، وبعدها قام �شخ�س �آخر 
 )AFP( بنقل تلك �ل�شور �إلى ح�شابه، على ثم �أخذت وكالة �لأنباء �لفرن�شية
تلك �ل�شور من موقع �ل�شخ�س و�أ�شركتها مع �شركة Getty Image. وعندما 
علم �شاحب �ل�شور �لأ�شلي بذلك رفع دعوى ق�شائية �شد �لوكالة، فقررت 
موؤ�ش�شة  Twitter ولي�س  حق  من  �ل�شور  ��شتخد�م  ترخي�س  �أن  �ملحكمة 
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قام  فقد  اإروين  الكاتب  اأما  بنود و�سروط اال�ستخدام.  م�ستخدميها، بح�سب 
ون�شره  �جلميلة«  روما  »روما:  بعنو�ن  �أدبياً  ن�شاً  روما، وكتب  مدينة  �إلى  بزيارة 
يف �إحدى �ل�شبكات، غري �أن موؤ�ش�شة �أخرى �أعجبت بالن�س، و��شرتت حق 
�لن�س  �شاحب  علم  وعندما  �ملذكورة.  �ل�شبكة  من  �ملو�شوع  يف  فيلم  �إنتاج 
بنود  على  باملو�فقة  �أم�شى  �أنه  ليكت�شف  ق�شائية  دعوى  رفع  بذلك  �لأ�شلي 
و�سروط اال�ستخدام اخلا�سة بتلك ال�سبكة، والتي تن�س اأن ما ين�سر يف تلك 
�ل�شبكة ي�شبح من ملكيتها. و�لأمر يتعدى ��شتخد�م م�شمون تلك �ل�شبكات 
�أمنية؛ فعندما طلبت  �إذ ميكن ��شتخد�م �مل�شمون لأغر��س  لأغر��س جتارية، 
»�أ�شاجن«   ملف  على  تويرت  Twitter �حل�شول  �شركة  من  �لأمريكية  �حلكومة 
 Julian Assange �شاحب »ويكليك�س« Wikileaks، قدمـت �أمـر�ً ق�شائيــاً 
بعدم  يق�شي    gag order  آخر� �أمر�ً  قدمت  كما  �مللف،  تقدمي  على  ين�س 
�إعالم �شاحب »ويكليك�س« باملو�شوع. وقد طلبت �شركة »تويرت« من �ملحكمة 
�ملحكمة مل  �أن  �إل  �لأقل،  بذلك على  ويكيلك�س  باإعالم �شاحب  �ل�شماح 
على  تن�س  نف�سها  بال�سركة  اخلا�سة  اال�ستخدام  و�سروط  بنود  الأن  ت�ستجب 

حق �ل�شركة يف ��شتخد�م �مل�شمون لأي غر�س دون �لعودة �إلى �شاحبه. 

العنف واجلن�س:

يقع هذ� �مل�شمون حتت طائلة �لقانونني �لت�شريعي و�لإد�ري، فالقانون �لت�شريعي 
�لإذ�عي  بالبث  �خلا�س    The Communication Decency Act  مثل
و�لتلفزيوين و�ملادة �لإعالمية �ملطبوعة يعطي �حلق للمجتمع �ملحلي يف �شن 
�أن  كما  �ملحلي،  و�لذوق  �لثقافية  باملعايري  تخل  �لتي  �ملادة  من  حتد  قو�نني 
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�لهيئة �لفيدر�لية )FCC( ت�شن قو�نني تقيد عر�س بع�س �ملو�د �ملخلة باملعايري 
�لقو�نني  هذه  تنطبق  ول  للتلفزيون.  بالن�شبة  �لذروة  �أوقات  خالل  �لثقافية 
على �لإنرتنت وفق تف�شري �ملحكمة �لد�شتورية �لعليا على �عتبار �أن مت�شفح 

�لإنرتنت ميلك �إمكانية �لختيار بني �ل�شالح وغريه . 

الق�سايا اجلنائية الإلكرتونية: جرائم الإنرتنت:

�زد�دت جر�ئم �لإنرتنت مع تطور �لتكنولوجيا، وهي تقع حتت طائلة �لقانون 
   cyber stalking �ملتو��شل  �لتهديد  �لت�شال:  يف  �أهمها  ومن  �جلنائي؛ 
و�لبتز�ز  cyber harassment  و�بتز�ز �لق�شر  cyber bullying ، ولكل 

منها قو�نني خا�شة. 

تعريف ال�سحفي يف الإعالم الجتماعي: 

ل تعترب �ملحاكم �لأمريكية �أن تعبري »�ل�شحفي« يطلق على �أي مدّون �أو كاتب 
حق  م�شاألة  من  كل  على  �نعكا�س  من  لذلك  ملا  �لجتماعي؛  �لإعالم  يف 
�لنقا�س �لجتماعي،  و�إثر�ء  �لإعالم  �لمتياز journalist›s privilege يف 
�ل�شحفي shield laws يف  حق  حماية  قو�نني  تطبيق  ق�شية  على  و�أي�شاً 
  The Ninth D.C. �ملحاكم  �إحدى  وترى  معلوماته.  مب�شادر  �لإدلء  عدم 
 Circuit Court يف ق�شية  Shoen v. Shone، 1993  �أن »ما يعترب �شحافة 
لي�س �شكلها its formats ولكن م�شمونها. و�ل�شوؤ�ل �حلرج يف �إ�شد�ر �لقر�ر 
يقوم  �لفرد  هذ�  كان  �إذ�  ما  �لمتياز حول  �لكاتب حلق  �لفرد  �إثارة  �شاأن  يف 
  The بجمع االأخبار لن�سرها يف اأو�ساط اجلمهوراأم ال«. وترى حمكمة �أخرى
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  Madden، Titan Sports v. Turner يف ق�شية Third Circuit Court 
 Broadcasting Systems، 1998 »�أن �ل�شحفي هو ذ�لك �ل�شخ�س �لذي 
يقوم بجمع �لأخبار بق�شد م�شبق يف بد�ية �لعملية لن�شر �ملعلومات للجمهور«. 
  Chevron يف ق�شية The Second Circuit Court وترى حمكمة �أخرى
�ل�شحفي »جمع  �أهم عن�شر يف تعريف  �أن   Corp. v. Berlinger، 2011 

�ملعلومات بهدف �لتغطية �مل�شتقلة و�لتعليق«.
ويفهم من االأحكام ال�سابقة عدم ارتباط تعريف ال�سحفي باملفهوم التقليدي، 
بق�سد  املعلومات  جمع  يف  امل�ستمرة  االآلية  من  نوع  وجود  ي�سرتط  كان  واإن 
حرية  مبداأ  باأن  العليا  الد�ستورية  املحكمة  وتقر  اجلمهور.  اأو�ساط  يف  ن�سرها 
ذلك  ويعني  �ل�شحافة،  على  ولي�س ح�شر�ً  فردي«  د�شتوري  »حق  �ل�شحافة 
�ملادة �لأولى  �إلى  ي�شتند  �أن  �أي كاتب يف �لإعالم �لجتماعي  �أنه من حق 
�ملعدلة من �لد�شتور يف ��شتخد�م حقه يف �لتعبري دون تدخل �جلهة �حلكومية 

يف ذلك. 

امل�سادر 

1. Genelle Belmas and Wayne Overbeck، Major Principles of Media Law، Wadsworh، 

US، 2011. 

2. Don R. Pember and Clay Calvet، Mass Media Law، McGraw-Hill، New York، 2010.

3. Ashley Packard، Digital Media Law، Wiley-Blackwell، UK 2012.
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د. خـلـيفـــة الـ�ســــويدي
اأ�ستاذ بجامعة الإمارات

= دكتوراه يف الرتبية, جامعة جنوب 

كاليفورنيا, لو�س اأجنلو�س, الوليات 
املتحدة.

= عميد وحدة املتطلبات, ووكيل كلية 

الرتبية – جامعة الإمارات العربية 
املتحدة.

= معد ومقدم برنامج »خطوة« على 

قناة اأبوظبي.
= حا�سل على جائزة ال�سيخ را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم للتميز العلمي, دبي, 
دولة الإمارات, 1994.

= حا�سل على جائزة التميز يف خدمة 

اجلامعة واملجتمع, جامعة الإمارات, 
العام اجلامعي 1997/1996.

= الكتب: -املنهاج: مفهومه وت�سميمه 

                  وتنفيذه و�سيانته  1998 
                  -تربية التفكري 2005  

                  - اأطعموا املعلمني قبل اأن 
                   ياأكلوا الطالب 2008  

                   - النـوم مع العــدو )كيف 
                   تكون �سعيدًا( 2011.
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�لعربي  �خلليج  لدول  �لرتبية  ندوة عقدها مكتب  �شاركت يف   1994 عام  يف 
يف �لريا�س حتت عنو�ن »دور �لرتبية يف مو�جهة �لآثار �ل�شلبية �ملتوقعة للبث 
»�ملناهج  عنو�ن  حتت  بحثاً  حينها  وقدمت  �ملبا�شر«،  �لأجنبي  �لتلفزيوين 

�لتعليمية و�لقنو�ت �لف�شائية �لأجنبية«.
وبعد ذلك بعقد من �لزمان، �أي عام 2004، �شاركت يف �أكرث من ندوة وموؤمتر 

حول »خطورة �لإنرتنت و�آثاره �ملتوقعة على جيل �مل�شتقبل«. 
ومع مرور ما يقرتب من عقد �آخر، �أي يف عام 2013، جنتمع �ليوم للتباحث 
حول قنو�ت �لتو��شل �لجتماعي، �أو ما يعرف بـ»�لإعالم �جلديد و�أثر ذلك 
على �لهوية �لوطنية«، فرجعت �إلى ما كتبت من �آثار متوقعة للقنو�ت �لف�شائية 
�أنها  و�أزعم  �لإنرتنت،  توقعناها من  �لتي  لالآثار  ومتاثاًل  تطابقاً  �لأجنبية لأجد 
بع�س  وجود  مع  �لجتماعي  �لإعالم  لآثار  كبري  حد  �إلى  م�شابهة  �شتكون 

�ل�شتثناء�ت.
بعد هذه �ملقدمة، ي�شعدين �أن �أ�شع بني �أيديكم هذه �لورقة �لتي متثل ر�أياً يف 
هذ� �ملجال، و�أرجو �أن تنال هذه �لورقة حظها من �لدر��شة و�لنقد، على �أمل 
�أن نوفق يف �حلفاظ على مكت�شبات �لوطن، ونغنم من هذه �لتقنية �حلديثة ول 

نغرم ب�شببها.

اأهم حماور الورقة:

1. ما �ملق�شود بقنو�ت �لتو��شل �لجتماعي؟
2. ما هي �لآثار �ملتوقعة منها؟

3. كيف نتعامل مع هذه �لتغري�ت للحفاظ على هويتنا؟
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اأوًل: قنوات التوا�سل الجتماعي

من �أحدث ما �شدر يف مكتبتنا �ملحلية كتاب �لدكتور جمال �شند �ل�شويدي 
)2013( »و�شائل �لتو��شل �لجتماعي ودورها يف �لتحولت �مل�شتقبلية..من 
�لقبيلة �إلى �لفي�شبوك«، وهو كتاب جامع يف هذ� �ملجال، ولفت �نتباهي من 
و�لتي  نعرفها جميعاً،  �لتي  �لتقليدية  �لقبيلة  من  �لنتقال  �لرمزي يف  عنو�نه 
تتكون منها جل دول �ملنطقة، هذه �لقبيلة لها �أعر�فها وتقاليدها وقيمها، �لتي 
ت�شرتك فيها مع بقية قبائل �ملجتمع ولكن لها ما مييزها عن �أفر�د �ملجتمع �لو�حد، 
هل �نتقلت �لب�شرية �ليوم من هذه �لقبائل �لتقليدية �إلى قبائل �إلكرتونية لها 
تقاليدها وقيمها و�أخالقها؟ فاأهل »في�شبوك« مثاًل لهم تقاليدهم �خلا�شة بهم، 
وكذلك �لقبيلة يف كل من »تويرت« و«كيك« وغريهما من هذه �لقبائل، وهل 
من �ل�شروري عند �لنت�شاب �إلى هذه �لقبائل �أن نن�شلخ من قيمنا �لتي تربينا 

عليها �أم �لأمر قابل للتفاو�س بني �لقبائل �لإلكرتونية و�لقبائل �لتقليدية؟ 
تتيح  �لتي  و�لتطبيقات  �ملو�قع  كل  ت�شمل  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات 
مل�شتخدميها حرية �لت�شال و�لتو��شل عرب تبادل �ملعلومات و�لأخبار و�لر�شائل 
لن  �ل�شبكات  وهذه  مهنية،  �أو  فنية  رخ�س  �إلى  �حلاجة  دون  و�لتعليقات، 
تكون خا�شعة يف �مل�شتقبل �لقريب �إلى �لرقابة �ملحلية، بل �شتديرها �شبكات 
طرية، وهنا يكمن مربط  وموؤ�ش�شات عاملية متمردة على �لأنظمة �لوطنية �أو �لقجُ
�أو  يقبل  ما  عن  �مل�شوؤول  هو  �شيكون  �لفرد  فاإن  وعندها  يقال،  كما  �لفر�س، 
يرف�س، وهو من يقرر �ل�شحيح من �خلطاأ و�جلائز من �ملحرم وفق منظومة مركبة 

تختلط فيها �لقيم �ل�شماوية باملر�جع �لعقلية و�لتجارب �لذ�تية.
مليار�ت   7 بلغ  �لعام  هذ�  �لأر�س  �شكان  عدد  �أن  �حلديثة  �لدر��شات  بينت 
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ي�شل  �أن  �ملتوقع  ومن  �لنقالة،  �لهو�تف  مليار�ت   6 منهم  ي�شتخدم  ن�شمة، 
عدد م�شتخدمي �لهو�تف �لنقالة عام 2015 �أكرث من 9 مليار�ت م�شتخدم. 
وبلغة مب�شطة �شيكون عدد م�شتخدمي �لهو�تف �لنقالة �أكرث من عدد �شكان 
�لأر�س، وهذ� موؤ�شر و��شح على تز�يد ��شتخد�مات �لهو�تف يف �لعامل لدرجة 

�أن �لبع�س لن يكتفي بهاتف و�حد �أو و�شيلة حمددة.
�لر�هن، حيث و�شل  وقتنا  �لنا�س يف  في�شبوك هو �لأكرث �شعبية بني  وماز�ل 
ثم  م�شتخدم،  مليون  و483  مليار�ً   2013 عام  م�شتهل  يف  م�شتخدميه  عدد 
ياأتي من بعده تويرت، حيث ي�شتخدمه 982 مليون ن�شمة، وبعده جوجل بَل�س 
�لتو��شل �لأخرى. وقد يك�شف  بعدها طر�ئق  وتاأتي  340 مليون م�شتخدم، 

بني  �ليوم حمتدم  فال�شباق  نعرفه؛  ما  كل  تغري  تو��شل  طر�ئق  �مل�شتقبل  لنا 
�ل�شركات �لكبرية يف هذ� �ملجال، ورهان �لت�شابق يتلخ�س يف �لأذكى و�لأ�شرع 
و�لأ�شهل من حيث �ل�شتخد�م؛ فقد بينت �لدر��شات �جلديدة �أنه بالرغم من 
�أن م�شتخدمي في�شبوك هم �لأكرث فاإن تز�يد ن�شبة �مل�شتخدمني قد تغري هذه 
�ل�شورة؛ ففي عام 2012 �أ�شبحت ن�شبة تز�يد م�شتخدمي تويرت هي �لأكرب، 
حيث بلغت 40 % من م�شتخدمي و�شائل �لتو��شل �لجتماعية ثم في�شبوك 

33 % وبعدها جوجل بل�س 27 %.

بلغ عدد م�شتخدمي في�شبوك يف �لعامل �لعربي يف م�شتهل عام 2013 �أكرث من 
46 مليون �إن�شان، وجاءت م�شر يف �ملرتبة �لأولى برقم جاوز ربع �مل�شتخدمني 

يف �لعامل �لعربي، ثم �ململكة �لعربية �ل�شعودية فاملغرب ثم �جلز�ئر فتون�س، ثم 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة برقم جاوز 3.4 مليون م�شتخدم.

وتعد دولة �لإمار�ت �أكرب م�شتخدم لهذه �لو�شائل يف �لعامل �لعربي، لو �أخذنا 
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ن�شبة �ل�شكان �إلى ن�شبة �مل�شتخدمني فكثافة م�شتخدمي في�شبوك يف �لإمار�ت 
��شتخد�م  حيث  ومن   .%  39 ولبنان   %  40 �لأردن  يليها  تقريباً،   %  41

�لتغريد�ت، فاإن �لإمار�ت تاأتي �شمن �أكرب خم�س دول عربية، فحتى مار�س 
2012 �شدرت من �لإمار�ت �شت تغريد�ت يف �لثانية، مع مالحظة �أن كل 

هذه �لأرقام تتغري كل دقيقة من �لزمن؛ لذلك فلي�س من �ل�شهل ر�شدها. 

ثانيًا: الآثار املتوقعة ل�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي

�أجريت �أبحاث كثرية لر�شد �لآثار �ملتوقعة من ��شتخد�م هذه �لتقانة يف حياتنا 
منها تخ�ش�س  و�لكثري  �ل�شتخد�م،  �شلبيات  ركز على  ما  منها  ب�شكل عام، 
�أن  �لو��شح  ومن  �لجتماعية،  �لتو��شل  �شبكات  ��شتخد�م  �إيجابيات  يف 
�ملنطلقات �لفكرية و�لتجارب �ل�شابقة و�خلرب�ت و�لكثري من �ملتغري�ت جتعل 
�لبع�س مييل �إلى ز�وية ويتجاهل �لأخرى. لكني �أزعم �أن �شبكات �لتو��شل 
�لجتماعي هي �مل�شتقبل �لذي لبد من �لتعامل معه بكل و�قعية و�شفافية، 
وجنتهد يف �لإعد�د �لناجح لهذ� �مل�شتقبل كي ل ننتبه من غفلة �لرتكيز على 
بها. ومن ح�شــن  �للحاق  �ل�شعب  �لعامل مبر�حل من  �ل�شبيات وقد جاوزنا 
فقـــد  �إيجابيــــة؛  بطريقــة  د�ئمــاً  تفكـــر  �لإمـــار�ت  دولة  �أن  �لطالـــع 
مكتــوم  �آل  ر��شــد  بن  حمـمد  �ل�شيــخ  �ل�شمـــو  �شاحـــب  �أعلـــن 
�لـوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، يف  رئيـــ�س جملــ�س  �لدولة  رئي�س  نائــــب 
مايو 2013 عن مبــادرة »�حلكومـــة �لذكيــــة« بعد �أن جنحــت �لإمــار�ت 
يف تطبيق �حلكومة �لإلكرتونية. هذ� �لإعالن من هذ� �لقائد يدفعنا للبحث 
لكن، يف  �ل�شلبيات.  من  �أنف�شنا  طر�ئق حت�شني  و�لتفكر يف  �لإيجابيات  عن 
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عجالة، ميكن تلخي�س �أبرز �إيجابيات ��شتخد�م هذه �لتقانة فيما ياأتي: 
�إيجابيات ��شتخد�م و�شائل �لتو��شل �لجتماعية:

1. �شمان حق �ملعرفة للجميع.
2. حرية �نتقال �ملعلومة.

3. ردم �لفجوة بني �لفقر�ء و�لأغنياء كدول وكاأفر�د.
4. زيادة فر�س �لبتكار و�لإبد�ع و�لتناف�س.

5. زيادة �لوعي �ل�شيا�شي و�مل�شاركة يف ق�شايا �لأوطان.
6. فاعلية موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف �لدول وبني �لأمم.

7. توثيق �لعالقات وجتديد �ل�شد�قات �لعابرة للحدود و�لقار�ت. 
8. �شهولة �لتو��شل بني �لب�شر و�حل�شار�ت. 

9. �ل�شتخد�م �لر�قي للدول �لناجحة يف تقدمي خدمات �أف�شل للمو�طنني، 
و�لإمار�ت خري مثال لذلك. 

10. ك�شر هيمنة بع�س �لدول على �لإعالم »�لإعالم �ملوجه«.

.Educational Networks 11. تطوير طر�ئق �لتعليم

�شلبيات ��شتخد�م و�شائل �لتو��شل �لجتماعي
جتاوز  لو  �شلبية،  جو�نب  لها  �لإيجابيات  جمال  يف  ذكرها  مت  نقطة  كل  �إن 
�مل�شتخدم عقله و�أخالقه يف �لتعاطي مع �لق�شايا �ملطروحة، وقد ركزت �لعديد 
�لتقنية؛ ومنها در��شة مركز  �ملتوقعة من هذه  �ل�شبية  �لنتائج  �لدر��شات على 
دعم �لقر�ر �لتابع ل�شرطة دبي و�لتي �شدرت يف دي�شمرب 2012 حتت عنو�ن 
»�شبكات �لتو��شل �لجتماعي ودورها يف ن�شر �لأفكار �لهد�مة«، ومن يتابع ما 
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قدمته �لدر��شات لأهم هذه �ل�شلبيات ي�شتطيع تلخ�شيها يف �لآتي:
1. �مل�شاكل �ل�شحية �ملرتبطة بالإدمان على �لتقانة.

2. �مل�شاكل �لنف�شية، كالنطو�ء و�لعزلة.
3. �مل�شاكل �لأخالقية، كالأفالم �لإباحية.

4. �مل�شاكل �لفكرية، كن�شر �لأفكار �ل�شاذة و�ملتطرفة.
5. ن�شر �ل�شائعات و�ملعلومات �مل�شللة حول �لأفر�د و�لقياد�ت.

6. �لإ�شر�ر مب�شالح �لغري.
7. قر�شنة �ملعلومات ون�شر �لأ�شر�ر.

8. �لتفكك �لجتماعي و�لعي�س يف �لعامل �لفرت��شي. 
ويف در��شة مركز �شناعة �لقر�ر، �مل�شار �إليها �أعاله، مت تلخي�س ما يقارب �شتة 

ع�شر �أثر�ً ل�شبكات �لتو��شل �لجتماعي على �لأمن و�ل�شتقر�ر؛ ومنها:
1. �زدر�ء �لأديان و�لت�شكيك فيها. 

2. �إثارة �لنعر�ت �لإقليمية و�لدينية و�لعرقية.
3. حتريف �حلقائق. 

4. �لقذف و�ل�شتائم.
5. �لدعوة للخروج على �حلاكم وعلى ثو�بت �ملجتمعات »�جلهاد �لإلكرتوين«.

6. ت�شجيع �لتطرف و�لعنف.

ثالثًا: التعامل الإيجابي مع و�سائل التوا�سل الجتماعي للحفاظ على هويتنا 

يف �آخر رحلة يل �إلى �ململكة �لعربية �ل�شعودية جل�شت على مقعدي م�شتمتعاً 
بقر�ءة كتابي يف هذه �لرحلة. وقطع رحلتي يف �ملعاين و�شول جاري يف �لطائرة، 
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حيث رحبت به ثم عدت �شريعاً �إلى رفيقي �لآخر. لكن ما جرى بعد ذلك 
دفعني للتوقف عن �لقر�ءة، حيث جتمهر نفر حول جاري للت�شوير معه، فاأخذين 
ذ�كرتي  خانتني  لكن  عليه،  �أتعرف  لعلي  فيه  تاأملت  منه،  للتقرب  �لف�شول 
�أو �ملطربني فمن  فهو لي�س من �ملفكرين �مل�شهورين، ولن يكون من �ملمثلني 
يكون �إذن؟! �شاألته مبا�شرة بعد �أن �نف�س �جلمع من حوله عن عمله، فقال: 
�أنا �إعالمي، فقلت له معتذر�ً عن عدم معرفتي �لتلفزيون �لذي يعمل به. فقال 
مبت�شماً: �إنني من �أ�شحاب �لإعالم �جلديد على موقع يوتيوب. ف�شاألته: وهل 
�لف�شول  �لر�شمية. فدفعني  قنو�تنا  يتابع  �أكرث ممن  فقال:  يتابعك؟  هناك من 
�لعربية  �ململكة  يف  �أن  فر�أيت  �جلديد،  �لإعالمي  �مل�شهد  من  �أكرث  للتقرب 
�ل�شعودية و�شل عدد متابعيه يف يوتيوب �إلى �أكرث من مليون م�شاهد خالل 
�ليوم  4 مليار�ت م�شاهدة يف  �إلى  �مل�شاهد�ت عاملياً  يوم و�حد، وو�شل عدد 
�لو�حد بزيادة 50 % عن �ل�شنة �ملا�شية، ويتم حالياً ح�شب �إح�شاء�ت يوتيوب 
حتميل �أكرث من 60 �شاعة من مقاطع �لفيديو خالل �لدقيقة �لو�حدة. وبالعودة 
�إلى رفيقي يف �ل�شفر، حيث �شاألته عن مميز�ت عمله، فقال: �حلرية فيما �أقدم، 
فلن �أ�شطدم بعقل م�شوؤول ل يقدرين �أو يخالف ذوقي، كما �أن وقت عملي 
�أنا من �أحدده، ومن �لناحية �ملادية هو �أف�شل من �لعمل يف �لقنو�ت �لتقليدية.

و�ل�شوؤ�ل: هل ت�شكل �أطياف �لإعالم �جلديد حتدياً خطري�ً لإعالمنا؟
�جلو�ب: بكل تاأكيد، �إنه حتدٍّ �إيجابي.

�إن من يتابع �حلر�ك يف جمتمعنا عرب قنو�ت �لإعالم �جلديد يدرك خطورته، 
لن�شر  بخفاء  تلعب  �أ�شابع  فهناك  �ملنطقة؛  بها  متر  �لتي  �ملرحلة  يف  وبالذ�ت 
يتجدد  فكيف  �لإعالمية؛  بالرب�ءة  يتميز  �لذي  جمتمعنا  يف  �ل�شائعات 
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�أنه  ت�شوري  �لذكي؟ يف  �لن�شر  �أ�شحاب  من  �خلفية  �حلرب  ملو�جهة  �إعالمنا 
لبد من �إعادة �لنظر يف �لروؤية �لتي ت�شري يف �إعالمنا؛ فهناك من يعتقد �أن 
�لإعالم و�شيلة لدغدغة �لعو�طف، ول ي�شنع مو�قف. وهنا تكمن �خلطورة؛ 
ففي كثري من �لدول هجر �لنا�س �لإعالم لأنه فكر بهذ� �لأ�شلوب. يف هذه 
�ملرحلة �حل�شا�شة من تاريخ �لعرب نحن بحاجة �إلى �إعالم يقدره �لنا�س ملهنيته 
وم�شد�قيته وجودة ما يقدم م�شموناً و�شكاًل، و�إل فاإن �لبديل �شيكون جاهز�ً 
�لإعالم  مع  بعقل  نتعامل  وكي  �لتقليدي.  بالإعالم  يعرف  ما  على  للق�شاء 
�جلديد �أو قنو�ت �لتو��شل �لجتماعي؛ فاإنني �أقرتح �لعديد من �لأفكار لعل 

منها:
1. تطوير نظرية التمدر�س

جيل  لإعد�د  و�لعملي  �لعلمي  �ملكان  هي   - تز�ل  ول   - كانت  �ملدر�شة 
خا�شعة  ماز�لت  �ليوم  مد�ر�س  لكن  منه.  �ملطلوب  بالدور  للقيام  �مل�شتقبل 
لإعد�د  ناجحة  و�شيلة  تكون  �أن  ت�شلح  فكيف  �ملا�شي؛  وتطبيقات  لنظريات 
�ملعرفة؟  �قت�شاد  �لناجح يف  و�ملتفاعل مع غريه،  بهويته  �ملعتز  �مل�شتقبل  جيل 
�لتغري�ت  �أهم  من  ولعل  �مل�شتقبل،  معركة  يف  ينجح  لن  �لأم�س  �شالح  �إن 
�لو�جب �لرتكيز عليها يف مد�ر�شنا مو�شوع �لهوية �لوطنية وكيف نغر�شها يف 
جيل �مل�شتقبل، �إ�شافة �إلى ذلك، مهار�ت �لتفكري �ملختلفة و�لتي من �أهمها يف 
ت�شوري مهارة �لتفكري �لناقد �لذي يجعل �لتلميذ قادر�ً على ��شتخد�م عقله 

لفح�س �ملعلومة وبيان �شدقها من كذبها.
2. التزكية الإميانية

يف عامل �لتو��شل �لجتماعي لبد من زيادة عامل �لرقابة �لذ�تية عند �لإن�شان؛ 
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لأنها �حل�شن �لذي يجعله م�شت�شعر�ً رقابة �هلل �شبحانه وتعالى، حتى و�إن غابت 
عنه رقابة �لب�شر، �أولي�س من ركائز �لإميان »�أن تعبد �هلل كاأنك تر�ه فاإن مل تكن 
وخطابه  للم�شجد  دور جديد  �إلى  بحاجة  �ملعاين  هذه  مثل  ير�ك«.  فاإنه  تر�ه 
للنا�س، وحتتاج �إلى تطوير مادة �لرتبية �لإ�شالمية وتركيزها على �لتزكية، مع 

عدم �إهمال جو�نب �لرتبية �لإ�شالمية �لأخرى.
3. القانون املن�سف

عن  �لإمار�ت  دولة  مييز  ومما  ن�س«،  بال  عقوبة  »ل  �لقانون  يف  يقولون  كما 
بادرت �جلهات  �لتعامل و�شرعة �ل�شتجابة؛ فقد  �ملرونة يف  غريها من �لدول 
�ملخت�شة لالإعالن عن قانون خا�س ي�شبط ممار�شات �لنا�س يف و�شائل �لتو��شل 
�لجتماعي؛ ما يجعل �لإن�شان مر�قباً حلدوده، وعارفاً للمجالت �لتي ميكن �أن 
يجّرمها �لقانون، لكن هذ� �لقانون بحاجة �إلى حمالت مكثفة ودورية ل�شرحه 
للنا�س. كلنا يعرف قاعدة »�لقانون ل يحمي �ملغفلني«، لكن من حق �لإن�شان 
�ملعرفة كي ل يحا�شب بجهله، وهنا ياأتي دور منظمات �ملجتمع �ملدين كجمعية 

�لقانونيني و�ملحامني لن�شر هذه �لقو�نني وتب�شيطها للعامة �لنا�س.
4. الأ�سرة هي الأ�سل 

كلما برز حتد جديد يو�جه �لب�شرية و�أعيتها �حليلة للتعامل مع هذ� �لتحدي، يربز 
لنا دور �لأ�شرة �ملن�شود و�ملفقود لإعد�د جيل �مل�شتقبل لالنفتاح على �لعامل 
وتزويدهم بالعو�مل �لتي جتعلهم فاعلني موؤثرين ولي�شو� جمرد كائن مفعول به 
من�شوب �لإر�دة م�شيطر على عقله وفكره. هذه �لرتبية تقت�شي دور�ً جديد�ً 
ملوؤ�ش�شة �لأ�شرة لبد من �إعد�دها لكي توؤديه عرب ور�س عمل متخ�ش�شة ترجع 
�أ�شلوب  يعتمد  �ليوم  �لأ�شر  من  كثري�ً  لأن  �ملطلوبة  �لرتبوية  مكانتها  لالأ�شرة 
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�لرتبية �لتقليدي؛ ما جعل �لألفة و�ملحبة و�لثقة تقل بني �أفر�د �لأ�شر، وجعل 
ما  �لفرت��شيني؛  �لأ�شدقاء  مع  حياتهم  �جلميل يف  �لوقت  يق�شون  �لأطفال 

يعر�شهم ملتاهات هم يف غنى عنها.
5. هل طورت نف�سك؟

مهما ذكرنا من و�شائل فيما م�شى عن دور �لدولة وموؤ�ش�شاتها و�لأ�شرة و�أدو�رها 
يكون  �أن  �إلى مرحلة  �لفرد  ي�شل  فعندما  نف�شه؛  �لإن�شان  وهو  �لأ�شل  يبقى 
عاقاًل حر�ً مكلفاً ي�شبح من �لو�جب �لديني و�لعقلي عليه �أن يطور من ذ�ته 
ويعد نف�شه ملجتمع فيه من �لتحديات �ل�شيء �لكثري. ويف نف�س �لوقت، فاإن 
فر�س �لنجاح و�لإبد�ع �أكرث من �مل�شاكل �إن ��شتطاع ذلك �لفرد �أن يتعامل 
مع تكنولوجيا �لتو��شل �حلديثة وقد زود نف�شه بالوقاية �لذ�تية و�لرقابة �لإميانية 
ومهار�ت �لتفكري �لناقد �لتي جتعله قادر�ً على ��شطياد �حلكمة، �أينما كانت، 
ويجنب نف�شه �لوقوع يف �نزلقات �لفكر ومطبات �ل�شهوة و�نحر�فات �لأخالق.
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د. �ســــعـاد املــرزوقــــــي
العميد امل�ساعد بكلية العلوم

الإن�سانية والجتماعية
بجـامعــــة الإمـــــــــارات

=  دكتوراة الفل�سفة يف علم النف�س 
الإكلينيكي – جامعة ليفربول – كلية الطب, 

ليفربول, اململكة املتحدة, 2002.
=  منذ 2007 اإلى الآن: العميد امل�ساعد 

ل�سوؤوؤن الطلبة, كلية العلوم الإن�سانية 
والجتماعية, جامعة الإمارات.

= منذ 2003 اإلى الآن: اأ�ستاذ م�ساعد, ق�سم 
علم النف�س, جامعة الإمارات العربية املتحدة.
=  منذ 2005 اإلى الآن: اخت�سا�سي نف�سي 
اإكلينيكي يف مركز �سيكولوجيا لال�ست�سارات, 

دبي.
=  ع�سو يف جمل�س جامعة الإمارات العربية 

املتحدة.
=  ع�سو جلنة الأم العربية املثالية والأ�سرة 

العربية املثالية, 2006 – 2009.
=  ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الن�ساء 

والأطفال بدبي.
=  حا�شلة على جائزة ال�سيخ را�سد للتفوق 
العلمي, دبي, الإمارات )1993 و 2002(.
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�أ�شبح �لإنرتنت يف عاملنا �ملعا�شر متاحاً جلميع �لفئات �لعمرية، ومنت�شر�ً يف 
كل �لأمكنة، كالبيت و�ملدر�شة ومر�كز �لت�شوق وحتى �ملقاهي و�أماكن �ألعاب 
�لأطفال، كما تنت�شر �لأجهزة �لإلكرتونية يف كل مكان، حيث يوفرها �لآباء 
لأبنائهم وحتى �لأطفال منهم، دون مر�عاة لنتائج ��شتخد�ماتها �ل�شلبية، ودون 

مر�عاة لعمر �لأبناء �أو م�شتوى تعليمهم �أو خ�شائ�شهم �ل�شخ�شية و�ملعرفية.
ولأن �لإعالم �لجتماعي �أ�شبح يلعب دور�ً مهماً يف �حلياة، وي�شهم يف تكوين 
هوية �ملر�هق ونظرته لذ�ته من خالل �لتو��شل مع �لآخرين، ولكون �ملر�هق 
يتاأثر بجماعة �لرفاق لذ� فقد يكون �لتاأثري �أعمق و�أقوى من خالل تو��شله مع 
املراهق عن  واإن اختلفت طبيعة  املختلفة، حتى  ال�سلوكيات  وتعلُّم  االآخرين 
�جلماعة؛ �لأمر �لذي قد ي�شهم يف تقديره لذ�ته ومن َثم يعي�س يف �شر�ع نف�شي. 
ويف �لعام 2013 هناك ما يعادل 350 مليون �شخ�س ي�شتخدمون �لإنرتنت، 
ومعظمهم ي�شتخدم خدمة �لتو��شل بالر�شائل �لإلكرتونية. وبد�أ �لأ�شخا�س 
موؤخر�ً ��شتخد�م بر�مج �إلكرتونية متنوعة للتو��شل �لجتماعي �ملبا�شر، مثل 
هذه  و�أ�شبحت  �لكثري،  وغريها   ... �أب  وو�ت�س  وفي�شبوك،  تويرت،  بر�مج: 
�لرب�مج موؤثرة جد�ً يف �ملجتمع، ولها تاأثريها �ملبا�شر لي�س على �لفرد فقط، بل 
�أي�شاً على �ملجتمع ككل. ويف در��شة م�شحية ملعرفة ن�شب م�شتخدمي �لرب�مج 
�لإعالمية �ت�شح �أن �لإناث �أكرث ��شتخد�ماً لرب�مج �لتو��شل �لجتماعي من 
�لذكور؛ ففي عام 2010 كانت ن�شبة �لإنــاث 56 % ون�شبـة �لذكــور 46 %، 
و�أكرث �لأعمار ��شتخد�ماً لرب�مج �لتو��شل �لجتماعي ترت�وح ما بني �شن 22 
– 35 عاماً، كما �أن من �شمات م�شتخدمي عينة �لدر��شة �أنهم �جتماعيون، 
بهم.  �لوثوق  وميكن  بالآخرين،  ويثقون  �لأ�شدقاء،  من  كبري  عدد  ولديهم 
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ومن �ملو��شيع �لتي يتناق�شونها �ملو��شيع �ل�شيا�شية و�لجتماعية ذ�ت �ل�شلة 
باخلدمات �لإن�شانية. 

اأهمية الورقة

تكمن اأهمية الورقة احلالية يف كونها تتعر�س اإلى جمموعة من النقاط املهمة 
�ملتعلقة با�شتخد�م بر�مج �لتو��شل �لجتماعي؛ وهي:

1. �ل�شمات �ل�شخ�شية لكل من فئتي �لأطفال و�ملر�هقني.
2. �أكرث �ملو�قع �لجتماعية ��شتخد�ماً لرب�مج �لتو��شل �لجتماعي يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
3. �لآثار �لنف�شية و�ل�شطر�بات �لنف�شج�شدية �لناجتة عن ��شتخد�م �لإعالم 

�لجتماعي.
4. �لو�شع �لأ�شري ملو�جهة �مل�شكلة ودورهم يف تقنني ��شتخد�م �لأبناء لرب�مج 

�لتو��شل �لجتماعي وكيفية حل �مل�شكل.

الهدف من الورقة

�لجتماعي  �لإعالم  و�قع  على  �ل�شوء  �إلقاء  �إلى  �حلالية  �لورقة  هذه  تهدف 
م�شتخدميها،  على  توؤثر  �أن  ميكن  وكيف  ��شتخد�ماً،  �أدو�ته  �أكرث  وحتديد 
�لنف�شية  �لآثار  على  �لورقة  هذه  و�شرتكز  و�ملر�هقني.  �لأطفال  فئة  وبالذ�ت 
وكيف  �لجتماعية،  �لرب�مج  ��شتخد�م  نتيجة  �لنف�شج�شدية  و�ل�شطر�بات 
ميكن �أن يوؤثر ذلك على �لفرد و�لأ�شرة و�ملجتمع، و�شتحاول �خلروج مبجموعة 

من �لتو�شيات �ملنا�شبة.
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تعريفات 

�لإعالم �لجتماعي: هو جمموعة من �لرب�مج �لإلكرتونية ت�شتخدم بهدف 
�لتو��شل و�لتفاعل وتبادل �ملعلومات بني جمموعة من �لأفر�د عرب �لإنرتنت. 
ومن تلك �لرب�مج، على �شبيل �ملثال، و�ت�س �أب، في�شبوك، تويرت، كيك،...

وغريها.
توؤثر  �لتي  �لنف�شية  �أو  �ل�شلوكية  �لأعر��س  �لنف�شي: هو منط من  �ل�شطر�ب 
�أد�ئه،  بالآخرين، وم�شتوى  �لفرد؛ كعالقته  على جمالت متعددة من حياة 

ر�شية مع ذ�ته، ومع �ملحيط �لذي يعي�س فيه. وعي�شه حالة غري مجُ

برامج  ي�ستخدمون  الذين  واملراهقني  الأطفال  لدى  ال�سخ�سية  ال�سمات 

التوا�صل االجتماعي

ركزت بع�س �لدر��شات على �ل�شمات �ل�شخ�شية مل�شتخدمي بر�مج �لتو��شل 
بالأطفال  �خلا�شة  �ل�شمات  لبع�س  �شنعر�س  �لورقة  هذه  ويف  �لجتماعي. 
�شمات  ثالث  هناك  �أن  لحظ  حيث  �شامريون  در��شة  ومنها  و�ملر�هقني، 
يحبذ  حيث  االنب�ساط  �سمة  وهي  الفردية؛  الفروق  برغم  رئي�سة،  �سخ�سية 
�لأ�شخا�س �لتاأثري على �لآخرين وعادة ما يتميزون باأنهم �جتماعيون، وهناك 
�لآخرين  مع  �لتعامل  على  �لقدرة  فلديهم  �لجتماعي  بالذكاء  يتميز  من 
�ل�شتك�شاف  �شمة  و�أخري�ً  �لآخرين،  وعو�طف  عو�طفهم  �إد�رة  وي�شتطيعون 

حيث لديهم �لقدرة على �إثارة �جلدل. 
ولتو�شيح م�شاألة كيفية تاأثر �لأطفال و�ملر�هقني بتلك �لرب�مج، ولعدم �هتمام 
�لأهل مبدى تاأثر �أبنائهم بها، ولعدم �إدر�كهم �أهمية ذلك، نود بد�يًة �أن ن�شلط 
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حتتاج  �ملرحلة  فطبيعة  و�ملر�هقة؛  �لطفولة  مرحلتي  طبيعة  على  �ل�شوء  بع�س 
لأ�شلوب حذر يف �لتعامل ولكل مرحلة خ�شو�شيتها.

مرحلة الطفولة

وهي  �جلنينية،  �ملرحلة  بعد  �لنمائية  �ملر�حل  �أهم  من  �لطفولة  مرحلة  تعترب 
بد�ية تفاعل �لطفل مع �لعامل �خلارجي ب�شورة مبا�شرة، حيث تنفعل �حلو��س 
�أ�شاليب تعليمية  بيئة �لطفل ومبا يتلقاه من  مبا يوجد من مثري�ت خمتلفة يف 
تجُبنى عليه مر�حل �لنمو  وتربوية خمتلفة. ومتثل هذه �ملرحلة �لأ�شا�س �لذي 
�لالحقة. ويطلق جملة من �لخت�شا�شيني يف منو �لطفل على �ل�شنو�ت �لأولى 
من �لطفولة م�شطلح »�ملرحلة �حلرجة يف �لنمو«، نظر�ً لأهمية هذه �ملرحلة من 
�لنمو يف �كت�شاب �لطفل �للغة، مبا تت�شمنه من رموز خمتلفة و�أ�شماء ملثري�ت 
كما  و�لتفكري.  �لتعلم  يف  حا�شماً  عاماًل  يعترب  ما  �لبيئة؛  يف  متنوعة  و�أ�شياء 
يعترب �لإدر�ك من �لأمور �ملهمة و�لأ�شا�شية يف �لنمو �ملعريف يف هذه �ملرحلة. 
ومما يزيد من �أهمية مرحلة �لطفولة - وعلى وجه �خل�شو�س �ل�شنو�ت �خلم�س 
�لأولى - �لنمو �ملطرد خلاليا �لدماغ؛ ما ميهد �ل�شبيل للتعلم و�كت�شاب �للغة 
ب�شورة حا�شمة. وجتدر �لإ�شارة هنا �إلى �أن ما يتلقاه �لطفل من �أ�شاليب تربوية 
�أو �أ�شاليب عقابية يلعب دور�ً مهماً يف  خمتلفة و�أنو�ع متباينة من �لتعزيز�ت 
للتعلم من  �لطفل م�شتعد  فاإن  �شبق،  ملا  و�إ�شافة  �أو �حلد منه.  �ل�شلوك  تعزيز 
�لنماذج �ل�شلوكية �ملحيطة به عن طريق �لتقليد، �شو�ء بطريقة مبا�شرة �أو غري 
مبا�شرة. وياأتي دور �لتعزيز و�لعقاب يف تثبيت �ل�شلوكيات �ملقلدة �أو زو�لها. 
وهنا تت�شح �أهمية �لقدوة �لتي يقتدي بها �لطفل يف حميط �لأ�شرة ويف حميط 
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�ملدر�شة ويف حميط �ملجتمع. وهناك �شور خمتلفة لتف�شيل �لأفر�د تقليد �شلوك 
�لآخرين، فغالباً ما مييل �لأفر�د �إلى حماكاة �شلوكيات �أ�شخا�س يتمتعون مبكانة 
�أكرث من حماكاتهم لأفر�د ل ميتلكون  �أو خ�شائ�س جذ�بة  �جتماعية مرموقة 
مثل هذه �ل�شمات. ومييل �لأفر�د �إلى حماكاة �شلوك �أ�شخا�س ميتلكون كفايات 
وموؤهالت غري عادية، كما مييل �لأفر�د �أي�شاً �إلى حماكاة �شلوك بع�شهم �أكرث 
�إذ� جمعتهم عنا�شر �أو �شمات مت�شابهة. ومن جانب �آخر، فاإن �خلرب�ت �لتي 
�أو  �لآين  �شلوكه  على  وتوؤثر  �لباطن  عقله  يف  تجُختزن  ما  غالباً  �لطفل  بها  مير 
ما  �شوء  ويف  �لنف�شي.  �لتحليل  نظرية  توؤكدة  ما  وهذ�  ما،  ب�شورة  �مل�شتقبلي 
�شبق، لك �أن تتخيل �لأثر �لذي ميكن �أن يخلفه ��شتخد�م بر�مج �لتو��شل 

�لجتماعي يف �شلوك �لأطفال و�ملر�هقني، خا�شة مع �نت�شارها �لو��شع. 

مرحلة املراهقة

�إلى فعل )ر�هق(  وفيما يتعلق مبرحلة �ملر�هقة، ففي �للغة تعود كلمة مر�هق 
�أي �قرتب من �ل�شيء، وفيه �إ�شارة �إلى �قرت�ب �لفرد من �لحتالم و�لن�شج 
تطور  من  به  يرتبط  وما  �لن�شج  فهو  �ل�شيكولوجية  �لناحية  من  �أما  و�لر�شد. 
يف مظاهر �لنمو �لنف�شي و�لجتماعي و�جل�شمي و�لعقلي. وهو مفهوم جديد 
�أدخل يف بد�يات �لقرن �لع�شرين. وتعترب فرتة �ملر�هقة من �لفرت�ت �حلرجة يف 
م�شرية �حلياة لأنها متثل جمموعة من �ل�شر�عات يحياها �ملر�هق، فهو يعي�س 
حالة من �ل�شر�ع بني مغريات �لطفولة �جلميلة ومغريات �لرجولة / �أو �لأنوثة 
باجلماعة  �ل�شديد  و�ل�شعور  و�لهوية  بالذ�ت  �ل�شديد  �ل�شعور  وبني  �ليافعة؛ 
�ل�شمري،  �أو  و�لدين  �ملجتمع  وتقاليد  �ملتيقظ  �جلن�شي  �مليل  وبني  وقو�نينها؛ 
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وبني �لتحرر من قيود �لأ�شرة و�شلطة �لو�لدين، وبني مثالية �ل�شباب و�لو�قع 
�لذي يعي�شه مبا يت�شمنه من ظروف و�قعية و�شعبة يف بع�س �لأحيان.

كما تتميز مرحلة �ملر�هقة بكونها عملية �شريعة وم�شطربة؛ فهناك تذبب بني 
فعلى  و�لنف�شي؛  و�لجتماعي  �ملعريف  و�لنمو  جد�ً  �ل�شريع  �جل�شمي  �لنمو 
�لنمو �جل�شمي و�ملعريف  �لن�شج �لجتماعي بعد  ياأتي  ما  �ملثال، غالباً  �شبيل 
لدى �ملر�هق. ويالحظ �أن مرحلة �ملر�هقة �ملبكرة متقلبة، حيث هناك تقلب 
�ل�شعور  بني  وتقلب  وتبجح  قلق  هناك  يكون  ورمبا  ��شتقر�ر  وعدم  �ملز�ج  يف 
بالنق�س و�ل�شعور بالتعايل. وعلى �أي حال، يجب �أن نكون حذرين من تعميم 
هذه �خل�شائ�س على كافة �ملر�هقني �أو تب�شيطها وفهمها ب�شورة �شطحية؛ لأنها 

تخ�شع ملجموعة كبرية ومعقدة من �لعو�مل �لبيولوجية و�لجتماعية.
وتكوين  �ل�شتقاللية  منو  �أي�شاً  �ملر�هقة  مرحلة  متيز  �لتي  �ملهمة  �لأمور  ومن 
�مل�شتقبلية؛  �لر��شدة  للحياة  �لأ�شا�شية  �لقاعدة  ت�شكل  �لتي  �لذ�تية  �لهوية 
فمن �ملهم جد�ً للمر�هق �أن يعرف من هو، وماذ� يريد من خالل وعيه بذ�ته. 
وف�شله يف معرفة ذلك ميثل �أزمة له يف هذه �ملرحلة. ومن �لعو�مل �لتي ت�شاعد 
على ظهور هذه �لأزمة عدم تو�فر �لفر�شة للمر�هق للقيام ببع�س �ملهمات �لتي 
تبلور ثقته بنف�شه و�عتماده على ذ�ته و��شتقالليته و�ملحافظة على خ�شو�شيته، 
�أو حرمانه من �تخاذ بع�س �لقر�ر�ت �ملرتبطة بنظرته للحياة �أو �ختيار مهنته �أو 
ما ي�شبو �إليه م�شتقباًل؛ ومن ثم يتطور لديه �لإح�شا�س بالرتباك �أو ما يطلق 
عليه »حالة غمو�س �لهوية«. و�إ�شافة للعو�مل �لبيولوجية و�لتغري�ت �جل�شمية 
�أي�شاً جلماعة  �ملر�هق يخ�شع  �شلوك  فاإن  �لنمو،  �ملرحلة من  �ل�شريعة يف هذه 
�لرفاق و�لأ�شدقاء؛ فهم �ملرجع للمر�هق يف كثري من �حلالت. وكثري�ً ما يتاأثر 
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مفهوم �لذ�ت لدى �ملر�هق مبدى قبول �ملجموعة له ونظرتها �إليه كما يعتقد. 
فالآخرون ميثلون �ملر�آة �لتي يرى �ملر�هق من خاللها ذ�ته. كما يعتقد �ملر�هق 
�أنه �شخ�س مر�قب من �لآخرين على �لدو�م؛ ما يدفعه �إلى �لت�شرف بطريقة 

يرى �أنها جيدة ومقبولة من �لآخرين، وهو ما يطلق عليه »�ملر�ِقب �لوهمي«.
و�إذ� ما و�شعنا خ�شائ�س �ملر�هقة يف عني �لعتبار، يت�شح لنا �أهمية ��شتخد�م 
�ملر�هقني و�عتمادهم على بر�مج �لتو��شل �لجتماعي يف �لتعبري عن �مل�شاعر 
�إلى  و�لن�شمام  �ل�شتقاللية،  من  بنوع  و�لت�شرف  �لذ�ت،  �إثبات  وحماولة 

لل �ملف�شلة. �ل�شِّ

الآثار املرتتبة على ا�ستخدام الإعالم الجتماعي

وهنا علينا �أن نت�شاءل: هل ��شتخد�م �لأطفال و�ملر�هقني لالإعالم �لجتماعي 
�أم ي�شاعدهم على تطوير عالقاتهم �لجتماعية و�كت�شابهم �ملهار�ت  ي�شرهم 
�لجتماعية؟ كما علينا �أن نتاأكد �إن كانت هذه �لرب�مج ت�شاعدهم وتوؤثر على 
تنميتهم �ل�شخ�شية، كارتفاع تقدير �لذ�ت، �أم ل، وماذ� عن م�شتوى �لذكاء 

و�لتح�شيل �لدر��شي، هل يوؤثر �شلباً �أم �إيجاباً؟

التاأثري الإيجابي لالإعالم الجتماعي 

�لهدف  لالإعالم �لجتماعي، وقد يكون  �إيجابياً  تاأثري�ً  �أن هناك  ل �شك يف 
�أكرب  �لأ�شا�شي من �نطالق هذه �لرب�مج - كما قال بيل جيت�س - �شاحب 
معلوماتي  ف�شاء  باأنه  عرفه  و�لذي  بالإنرتنت،  �لإلكرتونية  للرب�مج  موؤ�ش�شة 
بهدف  كانت  �شو�ء  �أهمية،  من  له  ملا  يوم،  بعد  يوماً  م�شاحته  وتزيد  مفتوح 
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�لدر��شة و�لتعلم �أو �خت�شار �لوقت �أو�لتو��شل مع �لعامل و�لتعمق يف ثقافات 
�لى  �أدى  قد  عليها  و�لإدمان  �لرب�مج  تلك  ��شتخد�م  �شوء  �أن  �إل  �ل�شعوب، 

م�شاكل حتتاج �لى وقت وجهد ومال لعالجها. 
وخا�شة  م�شتخدميه،  م�شاعدة  �لجتماعي  لالإعالم  �لإيجابية  �جلو�نب  ومن 
تطرقت عدة  فقد  �لنف�شية؛  و�شغوطهم  م�شكالتهم  �ملر�هقني، على حل  فئة 
بقت على جمموعات من �لطلبة، كالدر��شة �لتي قامت بها  در��شات علمية طجُ
بونهيور حيث تبني �أن 90 % من �أفر�د �لعينة وهم طلبة جامعيون ي�شتخدمون 
على �لأقل برناجماً و�حد�ً من �لرب�مج �لجتماعية، مثل في�شبوك وماي �شبي�س 
وتويرت وغريها من �لرب�مج، كما بينت �لدر��شة �أن �ل�شباب ي�شتخدمون �لرب�مج 
م�شاعرهم  عن  �لآخرين  مع  يتحدثون  بب�شاطة  و�أنهم  للدرد�شة  �لجتماعية 
والتحدث عن االنتحار، ويق�سدون االآخرين للتخل�س من ال�سغوط النف�سية، 
وهناك 4 من 10 طالب �عرتفو� بطلب م�شاعدة من خالل هذه �لرب�مج لأنهم 

يعانون م�شاكل �شخ�شية ونف�شية. 
ول �شك يف �أن هناك نتائج �إيجابية لالإعالم �لجتماعي يف حال ��شتخدمت 
�لتو��شل �لجتماعي ب�شكل مقنن؛ فقد يتعلم �لأ�شخا�س: �ملهار�ت  بر�مج 
�لجتماعية من خالل �لتو��شل �لجتماعي، وتعزيز �لثقة بالنف�س، و�ل�شر�حة، 
كما  �لآخرين.  مع  و�لتعاطف  �لجتماعية،  �لعالقات  تكوين  على  و�لقدرة 
ك�شفت در��شة �أجريت على 477 م�شتخدماً لربنامج في�شبوك من طلبة �ملرحلة 
�لثانوية �أن ما ن�شبتـــه 62 % مــن جممـوع 176 من �لذين �أكملو� �ل�شتبيان 
�أ�شبحو� �أكرث تقدير�ً لذو�تهم بعد ��شتخد�مهم �لربنامج للتو��شل مع �لآخرين، 
وتعلمو� كيفية �لتعامل مع �لآخرين، و�أ�شبحو� يقدرون �لعالقات �لجتماعية.

173



�ل�شخ�س  يتعلم  فقد  �لناقد؛  �لتفكري  عزز  �لرب�مج  هذه  ��شتخد�م  �أن  كما 
تكوين موقف حمدد خمتلف عن �لآخرين، كما يتعلم كيفية �حرت�م �لر�أي 
على  في�شبوك  برنامج  تاأثري  ملعرفة  وفريقه  فالنزول  بها  قام  در��شة  ويف  �لآخر. 
طلبة �جلامعة، حيث قام �لباحثون باإر�شال ��شتمارة لـ 2.603 طالب جامعيني 
في�شبوك  برنامج  ي�شتخدمون  �لذين  �لطلبة  �أن  ووجدو�  �لإنرتنت،  طريق  عن 
ي�شعرون بالر�شا عن حياتهم، ولديهم ثقة عالية بالآخرين، وي�شعرون بارتياح 
يف �لتعامل مع �لآخرين، ول يرتددون يف �إبد�ء ر�أيهم �ل�شخ�شي، حتى و�إن 
كانت بياناتهم �ل�شخ�شية وعناوينهم مرفقة، وي�شرحون باأنهم تعلمو� �لكثري من 

مهار�ت �لتو��شل �لجتماعي.
مبجتمع  و�خلا�س  وم�شاركيه  �أوكييفي  للدكتور  �لإكلينيكي  �لتقرير  ويف 
�أن ��شتخد�م في�شبوك وتويرت وماي �شبي�س له فو�ئد لل�شباب  �لإمار�ت، ورد 
�ملثال  �شبيل  على  �لفو�ئد  و�أهم  �لجتماعي.  للتو��شل  ي�شتخدمونها  �لذين 
�لأمو�ل  �لتطوع، وجمع  كاأعمال  �ملجتمعية؛  �مل�شاركة  فر�س  على  ح�شولهم 
وتنمية  و�لرتفيهية،  �لعلمية  و�ملو�د  �لثقافات  وتبادل  �خلريية،  للجمعيات 
من  �لفردية  �لهوية  وتعزيز  �لآخر،  �لر�أي  و�حرت�م  �لت�شامح  وتعلم  �لإبد�ع، 

خالل �لتعامل مع �ملجموعة مبهار�ت عالية. 

التاأثري ال�سلبي لالإعالم الجتماعي 

كما ذكرنا �شابقاً، فاإن �لإعالم �لجتماعي قد تكون له �آثار نف�شية على �ملر�هقني 
و�لأطفال. ويف هذ� �ل�شدد ك�شفت �شايل يف در��شة ��شتطالعية �أن ن�شبة كبرية 
من �ملر�هقات �لإناث �لالتي ي�شتخدمن بر�مج �لتو��شل �لجتماعي يعانني 
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لأنف�شهن،  �ل�شلبية  �لنظرة  بع�شهن  يعاين  كما  �لذ�ت،  تقدير  يف  �نخفا�شاً 
ويعاين بع�شهن ��شطر�باً يف تناول �لطعام ب�شبب عدم ر�شاهن عن �أج�شادهن.
واخلجل  النف�سية  ال�سغوط  من  الربامج  تلك  م�ستخدمي  من  عدد  ويعاين 
بها.  مرو�  �لتي  �خلرب�ت  لبع�س  نتيجة  لهم؛  �لآخرين  ��شتغالل  من  و�خلوف 
ومن  �لنف�س  علم  جمال  يف  ملتخ�ش�شني  �ملحا�شر�ت  من  كبري  عدد  وهناك 
تبحث  در��شات حلالت  قدمو�  ممن  �لنف�شي  �لعالج  �أو  �لإر�شاد  �لعاملني يف 
عن م�شاعدة نتيجة لإدمانهم على ��شتخد�م �لرب�مج �لجتماعية؛ فهناك من 
يعاين ��شطر�بات يف �لنوم و�لطعام. كما ذكرت قناة CBS �لإخبارية يف تقرير 
لها �أن هناك ن�شبة كبرية من �لأطفال يتعر�شون للتحر�شات �جلن�شية عرب بر�مج 
�لتو��شل �لجتماعي؛ مما ي�شبب لهم ��شطر�بات نف�شية كالقلق و�لكتئاب. 
و�أن 35 % منهم تعر�شو� للتهديـد و58 % مل يخطرو� �لو�لدين. كما �أن ن�شبة 
42 % تعر�شــو� لالإحـر�ج و�خلجل ملجرد �أن �أحد�ً كان يتحدث معهم يف هذ� 

�ملو�شوع، و�مل�شكلة �حلقيقية �أن ن�شبـــة 41 % �شاذجـــون ويعطون معلوماتهم 
�ل�شخ�شية لأ�شخا�س ل يعرفون هويتهم. 

و�مل�شاألة �خلطرية �لتي يطرحها بع�س �ملخت�شني يف �ملجال �لع�شبي �أن �لأطفال 
تبادل  خالل  من  �لرب�مج  لهذه  ��شتخد�مهم  عند  �شلبياً  يتاأثرون  قد  حتديد�ً 
�لفيديو، و�لرتكيز على �شا�شات �لأجهزة لفرت�ت طويلة؛ ما قد  �أفالم  بع�س 
�لأمر��س  �ملخت�شني يف  �أحد  �شرح  وقد  �لدماغ.  تلف يف خاليا  �إلى  يوؤدي 
يف  �لطويل  �لوقت  ق�شاء  باأن  جرينفيلد  بربيطانيا  �أك�شفورد  بجامعة  �لع�شبية 
الت �لكهرومغناطي�شية،  ��شتخد�م �لأجهزة قد يوؤدي �لى �لتاأثري على �ملو�شّ
وهذ� ما ير�ه لدى �لأطفال، حيث �إن لديهم م�شكلة يف �لرتكيز وعدم �لقدرة 
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على �لتو��شل، ومنهم عدد كبري يعاين �شعوبات يف تعلم �لريا�شيات و�للغة.
كما �أظهرت در��شة �جلمعية �لنف�شية �لأ�شرت�ليــة �أن ن�شبــة 28 % مـن عينــة 
قو�مها 1834 فرد�ً، ممن تقل �أعمارهم عن 30 عاماً، قد تعر�شو� لأزمات نف�شية 
�لبع�س  �شجل  كما  بها.  مرو�  �لتي  �ل�شلبية  �خلرب�ت  ب�شبب  و�لقلق  كالتوتر 

�رتفاعاً يف ن�شبة �خلوف نتيجة لهذه �خلرب�ت. 
�ل�شتثمارية  �ل�شركات  بع�س  من  و�ملر�هقني  �لأطفال  ��شتغالل  وميكن 
على  �شلبياً  توؤثر  �لتي  �أو  �لالئقة  �ملو�د غري  بع�س  مل�شاهدة  �ملخادعة، ودفعهم 
�شلوكهم؛ فقد يتعر�شون للتحر�شات �جلن�شية، و�لتهديد �لذي قد يوؤدي �إلى 
�لقلق و�لكتئاب و�لعزلة �لتامة �أو �لنتحار. كما قد يتعر�س �لأطفال حتديد�ً 
لال�شتغالل �جلن�شي من خالل �لطلب �ل�شريح �أو من خالل �ل�شور و�أفالم 
�لتاأثري عليهم لينخرطو� يف تلك �ملمار�شات، وقد ي�شورونهم  كن  �لفيديو. وميجُ
عر�ة ومن ثم يهددونهم باإر�شال تلك �ل�شور �لى �لعامة؛ فيتعر�شون للتهديد 
و�لبتز�ز مما يت�شبب لهم يف معاناة وخوف وقلق �أو �لإ�شابة با�شطر�ب ما بعد 
لزيادة  في�شبوك«  »�كتئاب  م�شطلح  وم�شاركوه  �أوكييفي  �أطلق  وقد  �ل�شدمة. 

�أعد�د م�شتخدمي �لربنامج �مل�شابني بالكتئاب.
�لأطفال  يعانيها  ل  �لجتماعي  �لتو��شل  لرب�مج  �ل�شلبية  �لتاأثري�ت  �إن 
و�ملرهقون فقط، بل حتى من هم �أكرب �شناً؛ ففي در��شة هدفت �إلى معرفة �آثار 
تجُها  دَّ بر�مج �لتو��شل �لجتماعي على طلبة �جلامعة من خالل عينة ع�شو�ئية عجُ
445 من طالب �جلامعة، �عرتف عدد كبري منهم بالتاأثري �ل�شلبي على �أد�ئهم 

�لأكادميي برغم حت�شنهم يف مهار�ت �لعالقات �لجتماعية .
وكما ذكر توما�س �أن من �أ�شباب توجه طلبة �جلامعة �إلى �ل�شرت�ك و�لإدمان 
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�أحياناً على �لرب�مج �لجتماعية هو �شعورهم بالوحدة، وخا�شة عندما ينتقلون 
من مرحلة �لثانوية �لعامة �إلى �جلامعة وتو�جدهم معظم �لأوقات مع �أغر�ب، 
فيتبادلون معهم �ملعلومات و�ملو�د. كما �أنهم يعرتفون باأنهم ي�شعون معلوماتهم 
�ل�شحيحة كالعنو�ن و�ل�شم و�أحياناً يرفقون �شورهم، و�أقــر 28 % منهم باأنهم 
يف�شلون �لتو��شل مع �ملقربني فقط. بينما �أفاد 50 % منهم باأنهم منفتحون جد�ً 
بتبادل �لأفالم و�لرب�مج و�لتحاور مع �لآخرين،  على �لآخرين، وي�شتمتعون 

حتى و�إن مل يكونو� مقربني. ومنهم من تعر�س للتهديد.

بع�س التو�سيات

�لتي رمبا ت�شهم يف  �لتو�شيات  بناء على ما �شبق ميكن �خلروج مبجموعة من 
�حلد من �نت�شار �لآثار و�ملظاهر �ل�شلبية ل�شتخد�م بر�مج �لتو��شل �لجتماعي 

وتعزيز �لفو�ئد و�لآثار �لإيجابية ل�شتخد�مها؛ ومنها:
�ملرتتبة  للم�شكالت  �لأهايل  بتوعية  و�لأطباء  �لخت�شا�شيني  قيام  �شرورة   -
على �ل�شتخد�م �ل�شلبي و�لإدمان على ��شتخد�م بر�مج �لتو��شل �لجتماعي، 

�شو�ء على �مل�شتخدم نف�شه �أو على �لآباء.
- من �ملهم جد�ً، عند وجود م�شكلة لدى �لأبناء �أو �أحدهم تتعلق با�شتخد�م 
بر�مج �لتو��شل �لجتماعي، حتديد �مل�شكلة �أوًل وطلب �مل�شاعدة �أو �مل�شورة 
نف�شية  ير�فقها من م�شكالت  �مل�شكلة، وما  لت�شخي�س حقيقة  �ملخت�شني  من 

كالكتئاب �أو �لقلق �أو م�شكالت يف �لنمو �أو عدم �لقدرة على �لرتكيز.
- يجب �أن يتعلم �لآباء و�لأمهات م�شاركة �أبنائهم يف بر�مج �لتو��شل �لجتماعي؛ 

لأنه من �ملوؤ�شف مالحظة �أن �لأبناء �أكرث تقدماً من ذويهم يف هذ� �ل�شاأن. 
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- يجب على �لآباء �أن يعمقو� عالقتهم باأبنائهم ويتحاورو� معهم حول ق�شايا 
�لإنرتنت وبر�مج �لتو��شل �لجتماعي وتوجيههم دون �إعطاء �لأو�مر فقط. 

و�لتحاور،  �ملو�قف  تف�شري  بطريقة  و�ملر�هقني  �لأطفال  مع  �لتعامل  �شرورة   -
ودون  بهدوء  �مل�شكلة  ل  حتجُ �أن  فقط، كما يجب  �لأو�مر  توجيه  بطريقة  ولي�س 

عقاب. 
�أو ��شطر�ب ما  �أو �لكتئاب  �إحالة �لأ�شخا�س �لذين يعانون �لقلق  - يجب 

بعد �ل�شدمة �أو �إدمان �لرب�مج �إلى �ملر�شدين و�ملعاجلني �لنف�شيني.
- ي�شتطيع �لو�لد�ن �أن ي�شرفو� على تلك �لرب�مج عن طريق ��شتخد�م بر�مج 

مر�قبة يف حالة غيابهم عن �ملنزل.
- يف�شل �أن تجُن�شاأ مو�قع على �لإنرتنت تخاطب �لأطفال و�ملر�هقني بو�شائل 
�إبد�عية حديثة ولفتة للنظر لال�شتفادة منها وملخاطبتهم؛ من �أجل حمايتهم 

وتدريبهم على كيفية مو�جهة �مل�شتغلني.
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مــع حتيــات
مديريــــة التوجيـــــه املعنـــــــوي
�سعبـــــــة الإعــــــالم الع�سكــــــــري



تاأ�سي�سها  منذ  الوطن«  »درع  جملة  ارتبطت 
امل�سلحة  بالقوات   1971 عام  من  اأغ�سط�س  يف 
توؤرخ  وهي  املتحدة,  العربية  الإمارت  بدولة 
لأكرث من اأربعني عامًا من عمرها, الذي هو يف 
مل�سرية  وال�سورة  بالقلم  كامل؛  �سجل  احلقيقة 
يف  م�سيئة  ملحات  تر�سد  وهي  امل�سلحة,  قواتنا 
ومن  تاأ�سي�سها  حلظة  منذ  القوات  هذه  تاريخ 
ع�سكرية  موؤ�س�سة  اأ�سبحت  اأن  اإلى  تطويرها  ثم 
وقدرات  كفاءة  من  به  تتميز  ملا  عزيزةاجلانب, 
قتالية ترقى مل�ستوى اأحدث جيو�س العامل تنظيمًا 

وتدريبًا وت�سليحًا وح�سن اإدارة .
تر�سد  تزال  ول  الوطن«  »درع  جملة  ظلت  لقد 
القوات  واأن�سطة  فعاليات  كافة  وتتابع  احلدث 
واإقليميًا  محليًا  ال�سعد,  جميع  وعلى  امل�سلحة 

وعامليًا, وت�سجلها باأ�سلوب اإعالمي متميز.
للقيادة  الر�سمية  جملة »درع الوطن« هي املجلة 
العربية  الإمارت  بدولة  امل�سلحة  للقوات  العامة 
والأربعني  الإحدى  خالل  اكت�سبت  وقد  املتحدة, 
ع�سكرية  كمجلة  عاملية  �سمعة  عمرها  من  �سنة 
امللكية  اجلمعية  اختارتها  حني  وا�سرتاتيجية, 
اأف�سل  �سمن   2012 عام  للطريان  الربيطانية 
خم�س جمالت ع�سكرية عاملية غري ناطقة باللغة 

الإجنليزية, والأولى عربيًا.


