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مقدمة 

االّتصال  عوالِم  يف  ثورًة  االجتماعي  التواصل  وسائل  أحدثت 
االجتماعية  القيم  بمنظومات  بقوة  ومّست  واملعلومات،  والتواصل 
واملؤسسات  البىن  تغيري  يف  واسع  نطاق  عىل  وتدخلت  والثقافية، 
السياسية، ويف التالعب بموازين القوى السائدة؛ فقد أجمع خرباء 
االّتصاالت عىل أّن دخول أدوات االّتصال اجلديدة إىل جمتمعٍ ما، يؤّدي 
األولويات،  وسّلم  القيم،  منظومة  يف  وتأثريات  تعديالت  إىل  حتًما 
وتغريات يف درجات القيم، تبًعا لدرجات التفاعل ومناهج التعامل 

والتكييف اليت يّتخذها كلُّ جمتمعٍ اّتجاه هذه األدوات. 

العاَلم  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي  عدد  بلغ  لقد 
اليوم 3 مليار مستخدم يملكون 3 مليار ِحساب وصفحة، وال تزال 
هذه الوسائل تلقى الرواج واإلنتشار الرسيع ألهنا أصبحت »موضة 
طريق  عن  لنرشها  اخلطط  وضع  من  هناك  وألن  أوالً،  العرص« 

توفريها بأسعار زهيدة الثمن ثانيًا . 
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األدوات  هذه  مع  واملجتمعات  الدول  تعامل  خيتلف 
السيايس،  نظامها  حسب  وذلك  ألخرى،  دولة  من  التواصلية 
إاّل  والسياسية؛  الثقافية  حساسيتها  ودرجة  وأيديولوجيتها، 
للغطرسة  واملناهضة  املناوئة  الدول  من  إجماع  شبه  هناك  أّن 
التقين  الُبعَد  حتمل  اليت  األدوات  هذه  أّن  عىل  األمريكية 
والتكنولوجي، وترفع الشعار اإلنساين للتواصل االجتماعي، 
ما هي إال جزٌء عضويٌّ من القوة الناعمة األمريكية، وعىل صلة 

بنظرية األمن القومي األمريكي. 

الثقافية  قيمها  منظومة  بسط  يف  األمريكية  اإلدارة  رغبة  ولعل 
والسياسية عىل جمتمعات وشعوب الدول األخرى يف الدول املناوئة 
للسياسات األمريكية حتت شعار الليربالية أوضح من أن حتتاج إىل 
دليل، وهي تستهدف بنحو خاص الفئات غري الصلبة، أو املسماة 
بالفئات اللينة والرخوة وهم الشباب والطالب والنساء واألطفال، 
إثارة  هبدف  املجتمعات،  هذه  داخل  متأمرك  وتيار  جيل  لتأسيس 
القيم  عن  للدفاع  واستقطاهبم  واستدراجهم  والتناقضات،  البلبلة 
األمريكية بوجه أبناء جمتمعهم اآلخرين، عن طريق برامج للتالعب 
الناعم بجداول األعمال الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وصواًل 
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إىل إحداث حتّوالت وانقالبات سياسية واسرتاتيجية ناعمة، دل عىل 
ذلك برامج وورش تدريب الناشطني عىل اسرتاتيجية الثورات امللوّنة 

والناعمة حتت ستار رفع املطالب والشعارات السياسية والثقافية. 

إّن ما نرسده، يف سياق هذا البحث، ليس نظريَة مؤامرة، بل ستتضح 
معامله بناًء عىل جمموعة من الوثائق الرسمية األمريكية،  حيث سنقوم 
بتحديد املوقف الصحيح من انتشار هذه األدوات، من خالل دراسة 
علمية  وأبحاث  لدراسات  بناًء  والسلبية،  اإلجيابية  النقاط  وتقييم 
واستطالعات  وآسيوية،  غربية  وجامعات  دراسات  مراكز  نرشتها 

رأي ميدانية. 

لعالقة  سة  املؤسِّ النصوص  عىل  اإلضاءة  من  البداية  يف  بد  وال 
األمن  نظرية  يف  باإلعالم  االّتصاالت  تكنولوجيا  قطاع  رشكات 
للدخول  واألشد  األقوى  الرابط  برأينا،  فهي،  األمريكي؛  القومي 
ما  وهو  االجتماعي؛  التواصل  بشبكات  الناعمة  احلرب  عالقة  إىل 
 Google غوغل  رشكة  مدير   Eric Schmidt شميدت  إريك  أّكده 
العاملية)))، وهي الرشكة األضخم بني رشكات االّتصاالت األمريكية 

))) إيريك شميت هو رئيس شركة جوجل والمدير التنفيذي السابق لها وعضو سابق في 
مجلس إدارة شركة أبل، وهو من أشهر الشخصيات في الشركة إذ يعتبر وجه شركة 

جوجل في مختلف المحافل، ) المصدر موسوعة ويكيبيديا ) .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%AA
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اليت   ،Political Technology السياسية  »التكنولوجيا  نظرية:  يف 
تعتمد عىل وسائل التواصل االجتماعي))). 

األمريكية  القومية  االستخبارات  جملس  نرشه  تقرير  أورد  فقد 
عام  سنوات،  أربع  كل  دوريًّا  تقريره  يصدر  جملس  وهو   ،NIC
أّن  بديلة«  عوالِم   ،2030 عاملية  »إجتاهات  عنوان:  حتت  2009م، 
وشبكات  االجتماعي  التواصل  لوسائل  املُستخدِم  الرقمي  الفـرد 
اإلنرتنت سيتحول إىل عنرصٍ فاعلٍ، والعبٍ مؤثٍِّر يف اللعبة السياسية 
املحلية، وإىل رشيكٍ يف رسم خارطة القوى اجليوسياسية الدولية))). 
تغيريات  املتحدة األمريكية  الواليات  تواجه  »أْن  التقرير  توقع  وقد 
الذي  التحّدي  خالل  من  القومي  األمن  بيئة  يف  ومتسارعة  معقدة 
إىل  إضافة  احلكوميِّني،  غري  الفاعلني  وبعض  الدول  بعض  تفرضه 

اّتجاهات عاملية أخرى تعمل عىل منافستها وتتحّدى مصاحلها«. 

The National Intel� القومية االستخبارات  وثيقة   أأشارت 
حقل  يف  االستثمار  رضورة  إىل  م   20(0 للعام   ligence Strategy

))) شميدت، أريك؛ وكوهين، غارد، العصر الرقمي، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، 
))20م، مقدمة الكتاب، ص 3 � 8 . 

)2) التقرير باللغة االنكليزية متوفر على موقع مجلس االستخبارات القومية:

 http://www.dni.gov/files/documents 
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يف  هيّمنا  وما  االجتماعي)))،  التواصل  ومواقع  اإلنرتنت  شبكات 
هذه الوثيقة املقطَعنْي اآلتيَّنْي: 

المقطع األول: يلعب المجتمع االستخباراتي دوًرا هاًما في زيادة 
أمن اإلنترنت عبر زيادة القدرة على كشف نشاطات المنافسين، 
هؤالء  عند  الضعف  نقاط  كشف  على  القدرة  زيادة  وعبر 
لكشف  الموارد  من  المزيد  حشد  وعبر  ونواياهم،  المنافسين 
التواصل  شبكات  وتوسيع  اإلنترنتية  التهديدات  وتفكيك 

االجتماعي.

مع  الصلة  ذات  اخلربات  يف  التواصل  حتقيق  ينبغي  الثاين:  املقطع 
للحلفاء  التابعة  االستخبارات  ومؤسسات  االستخبارايت  املجتمع 

واملجتمع األكاديمي والتكنولوجي.

 ويف جمال آخر، رّصح جوزيف ناي Joseph Nye، ُمنظِّر اسرتاتيجية: 
 ،Power Cyber بأن القوة السيربانية ،Soft Power »القوة الناعمة«
كما ُيسّميها يف احدى مقاالته، ستلعب دوًرا حموريًّا يف متكني اإلدارة 

علي  حسين  إعداد  ألميركا«،  القومية  االستخبارات  »استراتيجية  عنوان:  تحت  بحث   (((
باكير، نشر مركز قناة الجزيرة، بتاريخ 0) نوفمبر 2009م، رابط المصدر:  

htm.20((722(26259384(/http://studies.aljazeera.net/reports/2009 
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األمريكية من اهليمنة عىل العاَلم))). هذه »القوة الناعمة« هي نفسها 
السالح األقوى استعمااًل يف جبهات »احلرب الناعمة«، كما أطلق 
عليها سماحة اإلمام القائد السيد عيل خامنيئ دام ظله، ألن »احلرب 
ما هي إاّل استخدام للقوة بني كيانني يف نزاع مسلح يف سبيل حتقيق 
النتائج السياسية، مع غضِّ النظر عن تطور أشكال القوة وتطورها 
يف الزمان واملكان« كما كان قد عّرفها أهم مفكر لنظرية احلرب يف 
القوة  دخلت  هنا  ومن  كالوزفيزت)))؛  فون  كارل  احلديث  العرص 
الناعمة إىل عاَلم احلروب بالتناغم مع القوة الصلبة العسكرية بعد 

االندماج احلاصل بينهما يف إطار القوة الذكية))). 

 تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ملف وسائل التواصل 
االجتماعي وتحدياتها الثقافية والسياسية واألمنية على مجتمعنا، 
األميركية، وبحث  الناعمة  الحرب  نظرية  الربط مع  وبيان عناصر 
ُسبل اإلستفادة من تجارب الدول والمجتمعات األخرى، وجالء 
لبحوث  التمهيد  عن  فضاًل  األدوات،  هذه  من  العملي  الموقف 

)))  القوة السيبرانية هي قوة شبكات اإلنترنت الممتّدة حول العاَلم التي يستخدمها ما ال يقل 
عن نصف سكان العاَلم. 

)2)  كالوزفيتز، كارل فون، كتاب »عن الحرب« نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
997)، ترجمة سليم شاكر اإلمامي، ص 0) – 5) . 

)3)  ناي، جوزيف، القوة الناعمة، مكتبية العبيكان، 2007م، ص 20 – )2.
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مستقبلية في مجال تطبيقات مقاومة الحرب الناعمة على وسائل 
التواصل، وترشيد استخدام هذه الوسائل بالطرق اآلمنة، باإلضافة 
عن  فرص،  إلى  التهديدات  هذه  نفس  تحويل  امكانية  دراسة  إلى 
طريق نشر القيم واألفكار وبث الفكر اإلسالمي األصيل، ولغرض 
في  القيم  منظومة  بتأّثر  تّتصل  تحليلية  ونتائج  إحصاءات  تقديم 

مجتمعنا وبيئتنا بهذه الوسائل الناعمة. 

تدق  وحتذيرية  جهة،  من  تعريفيٌة  بحثيُة  الدراسة  هذه  رسالة  إّن 
اخلطر  هذا  اّتجاه  مسؤولياته  أمام  اجلميع  لوضع  اإلنذار  جرس 

اجلديد املُعّقد من جهٍة أخرى. 

بغربلتها  وقمنا  متنوعة،  وحتقيقات  وتقارير  بدراسات  استعّنا  لقد 
ألجل  املصادر  بتوثيق  االحتفاظ  مع  موثوقّيتها،  درجة  من  للتأكد 
الدقة واألمانة العلمية، مع إدراكنا بأن كّل معلومة أو خرب يتم نرشه 
يف وسائل اإلعالم، خيضع عادة يف حتريره إىل سياسة حتريرية ختتلف 
لة. وهو ما تطلََّب جهًدا مضاعًفا  فيما بينها حسب أجندة اجلهة املُموِّ

يف عمليات التأّكد من صحة املعلومات واألخبار والدراسات .

واحلقيقة األساسـية اليت ينبغـي إدراكها بقوة هي أنـه بمجرد أْن 
ينفصـل املُسـتخدِم للشـبكات عـن بيئتـه اإلنسـانية واالجتماعيـة: 
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الدينيـة  اجلماعـة  املسـجد،  املدرسـة،  السـكين،  احلـي  األرسة، 
والسياسية، النادي الثقايف...، ويلتحق بصورة منتظمة بعاَلم وسائل 
وشـبكات التواصل االجتماعي، سواء عرب الشـبكة اإللكرتونية أو 
عـرب اهلاتـف اجلوال الذكـي، يصبح فريسـًة وهدًفا لبنـك األهداف 

األمريكية والصهيونية.

حساب  للُمستخدِم  ُيصبِح  أْن  بمجرد  فإّنه  التكنولوجيا،  وبلغة 
باسم  افرتاضيًا  احلساب  هذا  كان  لو  حىت  الشبكة،  عىل   Account
يف  ختدم  إلكرتونية،  ومنصة  رقمية  هوية  له  تنشأ  وومهي،  مستعار 
هناية املطاف أهداف املجمع اإللكرتوين األمريكي، الذي تديره غرفة 
األمن  وكالة  خاصة  األمريكية،  اإلدارة  فروع  بني  مشرتكة  عمليات 
القومي األمريكية NSA ووزارة اخلارجية ووزارة الدفاع البنتاغون. 

يصبح  االجتماعية  للشبكات  ُمستخدِم  أّي  أّن  القول  خالصة 
هدًفا ضمن شبكة الرصد والتجسس األمريكية، كما إنه ُيدِخُل نفَسه 
طواعية، وعن رغبة وانجذاب، إىل دائرة تأثري ونفوذ القوة الناعمة 
األكرث  األمريكية  الشخصية  كيسنجر  هرني  هو  وها  األمريكية. 
تعبريًا عن الرؤية الدولية ألمريكا يقول »الثورة يف عامل االتصاالت 
الكبري من  العدد  التاريخ يف إيصال هذا  واملعلوماتية هي األوىل يف 
وتعقب  وترجمة  نفسها  التواصل  أداة  إىل  والسريورات  األفراد 
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حتركاتهم بلغة تكنولوجية واحدة.)))

 لقد توّصل إىل هذه النتيجة املئات من اخلرباء والكتاب والباحثني، 
ووردت يف مئات الدراسات واألبحاث واملقاالت الغربية والرشقية 
عىل السواء؛ إّن ما ذكرته بعض الصحف واجلامعات األمريكية حول 
خماطر وسائل التواصل االجتماعي يفوق ما قد يقوله أيُّ طرف عىل 

عداء مع أمريكا . 

وبناًء عىل ذلك نطرح فرضيات وتساؤالت البحث وفق التصور 
اآليت: 

الفرضية األوىل: تقوم عىل إثبات عالقة وارتباط رشكات ومواقع 
التواصل االجتماعي باحلكومة األمريكية ومصاحلها واستخباراتها. 

األمريكية  اإلدارة  جهود  إثبات  عىل  تقوم  الثانية:  الفرضية 
وشبكات  واالنرتنت  االتصاالت  منظومة  الخرتاق  والصهيونية 

وحسابات التواصل االجتماعي يف لبنان. 

ترشيد  يف  عقالئية  مصلحة  وجود  عىل  تقوم  الثالثة:  الفرضية 
التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي بغض النظر عن أية مؤامرة 

أو حسابات سياسية أو أمنية. 

)))  النظام العالمي، هنري كيسنجر، ترجمة فاضل جكتر، دار الكتاب العربي 4)20 � ط) ص 333
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نظرية  عن  بحثنا  يف  نتحّدث  لن  األوىل  الفرضية  اثبات  يف 
والدراسات  واملستندات،  الوثائق  باستعراض  سنقوم  بل  املؤامرة، 
األمريكية والغربية، اليت تؤكد مقولة عالِم األلسنيات اللغوية املفكر 
األمريكي نعوم تشومسكي يف ثنائية: »التخطيط والتوظيف« لناحية 
الدولية،  واإلعالمية  التكنولوجية  الرشكات  بني  العضوية  العالقة 
الوظائف  وبني  وغريها،  أب  وواتس  وتويرت  وفيسبوك  غوغل 
والغريب؛  األمريكي  القرار  صنع  لدوائر  السياسية  واالستخدامات 
وبني  الدولية  الرشكات  خمططات  بني  والفصل  للحيادية  جمال  فال 
التوظيف السيايس الدويل، فهما وجهان لعملة واحدة. ويكفي أْن 
نشري، يف هذا املجال، إىل عبارة الرئيس األمريكي باراك أوباما، وهو 

يقول بكل تفاخر: إّن أمريكا أصبحت »أمة غوغل وفيسبوك«))). 

أهم  هي  آب  وواتس  وغوغل  فيسبوك  منتجات  أصبحت  لقد 
إطار  يف  للسيطرة  األمريكية  الناعمة  القوة  وأدوات  صادرات 
نشري  وهنا  واالقتصادية.  والثقافية  السياسية  اهليمنة  اسرتاتيجيات 
إىل ترصيح أليك روس، مستشار وزارة اخلارجية األمريكية لشؤون 
التكنولوجيا، ما يؤّكد هذه املعادلة: »لقد أصبحت الشبكة العنكبوتية 
احلادي  القرن  غيفارا  تيش  بمثابة  االجتماعي  التواصل  ومواقع 

)))  خطاب حالة االّتحاد ، منشور في 25 يناير))20، موقع وزارة الخارجية األميركية. 
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ك الشعوب بعيًدا عن البىن واملؤسسات  والعرشين، فهي اليوم ُتحرِّ
واملنظومات الثقافية والسياسية التقليدية«))) 

واسعة،  سية  جتسُّ مهّمات  االجتماعي  التواصل  ولشبكات 
وثائق  مرّسب  أسانج  جوليان  هو  وها  مثياًل،  هلا  التاريخ  يعرف  مل 
التواصل االجتماعي عىل  ويكيليكس الشهرية يقول: »إّن شبكات 
ابتكره  واستخبارات  جتسس  جهاز  وأخطر  أضخم  هي  اإلنرتنت 
اإلنسان، وعرفته البرشية منذ فجر التاريخ، ألن اإلنسان املُستخدِم 
للشبكة يتربع جماًنا بوضع املعلومات واملعطيات والصور والفيديو 
والتعليقات واآلراء عن نفسه وعن دائرة زمالئه وحميطه االجتماعي، 

وهي غالًبا ما تكون مهمة ومفيدة وموثوقة))). 

نيويورك  صحيفة  عليها  حصلت  رسية  وثائق  كشفت  وقد 
ا من  تايمز أن األجهزة األمنية األمريكية جتمع ماليني الصور يوميًّ
مواقع التواصل االجتماعي للتعّرف عىل السمات والوجوه، حيث 
كشفت عن قيام وكالة األمن القومي بجمع أعداد هائلة من الصور 

لشؤون  األميركية  الخارجية  وزارة  مستشار  روس  أليك  مع  النشرة  موقع  أجراها  مقابلة    (((
التكنولوجيا، مارسيل عيراني، بيروت في )0 كانون األول 2)20 متوفرة على الرابط االتي:

http://www.elnashra.com/news/show/553562 
)2)  مقابلة مع أسانج متوفرة على الرابط االتي:

facebook�spying�machine�assange�wikileaks/05/www.it�scoop.com/20((

http://www.elnashra.com/news/show/553562
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من رسائل الربيد اإللكرتوين، والرسائل النصية، ووسائل اإلعالم 
للتواصل،  أخرى  ونماذج  الفيديوية،  واملؤمترات  االجتماعي، 
بني  من  فإن  للصحيفة،  ووفًقا  الوجوه؛  عىل  التعرف  هبدف  وذلك 
بجمعها  األمريكية  القومي  األمن  وكالة  تقوم  اليت  الصور  ماليني 
جتعلها  ووضوح  جودة  ذات  صورة  ألف   55 حوايل  هنالك  ا  يوميًّ

صاحلة لغايات التعّرف عىل الوجوه))). 

اإلدارة  تتدخل  أْن  ُيعقل  هل  نسئل:  الثانية  للفرضية  بالنسبة 
رسية،  بطريقة  الكوبية  االّتصاالت  شبكات  الخرتاق  األمريكية 
ويف  اإليرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية  يف  والنظام  املجتمع  واخرتاق 
سوريا، ويف مرص وتونس ويف عرشات البلدان األخرى، وترتك هذا 

االستثمار يف مواجهة حزب اهلل وبيئته احلاضنه يف لبنان؟. 

عىل  ومفتوحة  خمرتقة  اللبنانية  االّتصاالت  شبكة  أّن  جدال  وال 
كل تدخل أجنيب، وقد أظهرت الوقائع واألدلة املوثوقة أّن أجهزة 
اللبنانية  االّتصاالت  رشكيت  اخرتقت  الصهيونية  االستخبارات 
mtc و alfa سواء عرب زرع عمالء ومهندسني فيهما، أو من خالل 

ا من مواقع التواصل للتعرف على  )))  تقرير تحت عنوان: »أميركا تجمع ماليين الصور يوميًّ
الوجوه« نشرته قناة المنار بتاريخ 4/6/5)20.

 http://www.almanar.com.lb/wap/edetails.php?eid=86(((( 

http://www.almanar.com.lb/wap/edetails.php?eid=861111
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االخرتاق الربجمي والفريويس . 

هذا  والصهيونية  األمريكية  األجهزة  ترتك  أْن  املنطقي  من  وهل 
البنك الذي يضم يف احلّد األدىن حوايل 350 ألف مستخدم لشبكات 
و  التقديرات  بعض  وفق  املقاومة  بيئة  يف  االجتماعي  التواصل 
االحصاءات )قد ال يكون أغلبها ناشطًا و فاعالً) ؟ وهل ُيعقل أْن 
ترتك االستفادة من حوايل نصف مليون خط هاتف خليوي حممول، 

نصفها تقريًبا تستخدم تطبقيات what›s App )))؟ 

شبكات  بأن  جداًل  سّلمنا  لو  نقول:  الثالثة  الفرضية  جمال  يف 
ُصنعت  حمايدة،  تكنولوجية  أدوات  هي  االجتماعي  التواصل 
لـتنمية التواصل اإلنساين، وتعميق عالقات الصداقة االجتماعية، 
األدوات  هذه  استخدام  أن  تكشف  البحتة  العلمية  احلقائق  فإّن 
، إىل أرضار وآثار سلبية  تؤّدي، بمعزل عن أيِّ ختطيٍط سيايسٍّ دويلٍّ
هائلة ناجمة عن اإلدمان وسوء االستخدام، عىل مستوى إضعاف 
وتقويض  املشاعر،  واضطرابات  التحليلية،  والقدرات  الذكاء 

والبقاع  الضاحية  في  االحصائية  األرقام  من  للتحقق  مستقلة  خاصة  فقرة  خصصنا    (((
شركتي  ومؤشرات  اإلحصائية  والحسابات  التقديرات  إلى  تستند  وهي  والجنوب، 

MTC , ALFA في الباب الثاني. 
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النمط  وزيادة  األرسية،  احلياة  وتفكيك  االجتماعية،  العالقات 
وغريها  املعلوماتية،  واجلرائم  والكحول  والتدخني  االستهالكي 

من األرضار. 

بدأت  قد  الشهري،  الفزيياء  عالِم  آينشتاين،  مقولة  هي  وها 
اليوم الذي ستتخطى فيه  تتحقق عندما قال ذات مرة: »أخىش من 
أمام  العاَلم  سيكون  فحينها  البرشي،  التواصل  قدرة  التكنولوجيا 

جيل من األغبياء«))). 

وقد صدر مؤخًرا كتاٌب فرنيسٌّ للكاتب نيكول كري، وحقق أعىل 
نسبة للمبيعات يف دور النرش الفرنسية والدولية حتت عنوان: »هل 
لنا اإلنرتنت إىل أغبياء« )))، وهو كتاب يؤرشِّ إىل خطورة الشبكة  حيوِّ

االجتماعية بمعزل عن أية نظرية ملؤامرة سياسية. 

آينشتاين،  الربت  الفزييايئ  العالِم  مقوالت  ُتعّد  عليه،  وبناًء 
والكاتب الفرنيس نيكول كري، والصحايف االسرتايل جوليان أسانج، 
بمثابة شواخص ودالئل تكشف لنا فجوة املفاهيم واإلستخدامات 
لدى  االجتماعي  التواصل  وشبكات  ملواقع  والغامضة  السطحية 

)))  مقابلة مع إليك روس، لموقع النشرة، مارسيل عيراني، مصدر سابق.
)2)  مراد، غسان، اإلنسانيات الرقمية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط 3)20، ص234. 
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اجلمهور، والتوظيف والتخطيط من قبل الدوائر السياسية واألمنية 
والثقافية األمريكية والغربية والصهيونية. 

واالستدالل  الرابط  حول  البحث  تساؤالت  ترتكز  هنا  ومن 
املنطقي بشقّيه: الربهاين والتجرييب االستقرايئ بني وسائل التواصل 
الصهيونية   � األمريكية  الناعمة  احلرب  أهداف  وبني  االجتماعي 
استخدام  ترشيد  إمكانية  بحث  إىل  باإلضافة  املقاومة؛  حمور  عىل 
عن  بعيًدا  الداخلية،  جبهتنا  يف  مفيدة  إجيابية  بصورة  الوسائل  هذه 
مؤثرات القوة الناعمة األمريكية، نظًرا الستحالة دفع األفراد لرتك 
استخدامها، فضالً عن عدم عقالنية هذا الطرح، فهي دخلت جمال 
االستخدامات املدنية والتجارية واالجتماعية واالعالمية والعلمية، 
والعمل عىل حتويل استخدام هذه التكنولوجيا من تهديد إىل فرصة، 
يف  ظله  دام  اخلامنيئ  السيد  القائد  اإلمام  وضعه  الذي  املنهج  وفق 

املواجهة مع العدو. 





الباب األول

شبكات التواصل االجتماعي:

 المفهوم والدور والتقييم





: مفهوم شبكات التواصل االجتماعي ونشأتها 
اً

أّوال

وارتباطاتها 

بالظهور   Social media االجتماعي  التواصل  شبكات  بدأت 
منذ العام 997)، لكنها مل تلَق االنتشار خارج الواليات املتحدة إاّل 
Face� بوك  فيس  موقع  الشبكات:  هذه  وأبرز   ،2004 العام  ععد 
الطالب  ابتكره  الذي  الشاملة)))  االجتماعية  للتطبيقات   book

للتعلقيات   (((  Twitter تـويرت  مارك زوكربرغ)))  وموقع  اجلامعي 

ي  ف زمالئة  من  بعض  قام  الشهرة  ولهذه  ماش،  الفيس  موقع   تطويره  بعد  زوكربيرج  مارك  شهرة  زادت    (((
هارفارد بالتواصل معة واالتفاق على موقع الكتروني خاص بالتواصل بين الطالب وكان اسمه هارفارد 
ولكنة  الجامعة،  داخل  الطالب  بين  والتعارف  االجتماعات  على  الموقع  هذا  فكرة  وتقوم  كونكشن، 
حيث  زمالئه  من  ثالثة  مع  باالشتراك  الخاص  مشروعه  على  العمل  اجل  من  الفكرة  هذة  من  انسحب 
قاموا بعمل موقع  the  facebook من داخل اسوار الجامعة. وفى عام 2004 في شهر يونيو ترك الجامعة 

وكرس وقته للعمل في الفيس بوك وذلك بعدما وصل عدد المستخدمين إلى اكثر من مليون مستخدم. 
)2)  مارك زوكربيرغ، مواليد 4) مايو 984)، مواليد وايت بلينس، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. رجل أعمال 
ومبرمج أميركي. إشتهر بتأسيسه موقع الفيس بوك االجتماعي، وهو أكبر موقع إجتماعي في العالم،أنشأ الموقع 

مع زمالئه في قسم علوم الحاسوب بجامعة هارفارد. وهو بمثابة الرئيس التنفيذي لموقع الفيسبوك.
)3)  تويتر باإلنجليزية: Twitter أحد أشهر وسائل التواصل اإلجتماعي، يقدم خدمة التدوين المصغر والتي 
تسمح لمستخدميه بإرسال تغريدات جمع تغريدةـ عن حالتهم أو عن أحداث حياتهم أو إبداء أراءهم 
بحد أقصى 40) حرف للرسالة الواحدة. وذلك مباشرة عن طريق موقع تويتر أو عن طريق إرسال رسالة 

نصية قصيرة SMS أو برامج المحادثة الفورية أو التطبيقات التي يقدمها المطورون مثل الفيس بوك . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%8C_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
http://ar.wikipedia.org/wiki/14
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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يوتيوب وموقع  الفوتوغرافية،  والصور  القصرية   والتغريدات 
 Youtube )))  لنرش وتداول لقطات وأفالم الفيديـو القصرية. 

* أشكالها

ختتلف مواقع التواصل االجتماعي عن املواقع الفردية: املُدّونات 
الشخصية Blogs، الربيد االلكرتوين الرسيع Email، واهلوت مايل 

Hotmail، من حيث الوظائف والتقنيات والنتائج. 

ساعد يف انتشار وسائل التواصل االجتماعي اإللكرتونية حاجة 
واجتماعية  أهلية  حياة  وطريقة  نمط  إىل  املكتظة  املدن  سكان  أبناء 
بديلة تتمزي بالسهولة والرسعة والكلفة املنخفضة، وهو ما ال توفره 
املرتفعة  او  الشاهقة  املباين  ذات  املعارص  املدين  االجتماع  طبائع 
واالقتصادي  واالجتماعي  واملدين  العمراين  والتقسيم  واملكدسة، 
غري األهيل كما هو احلال يف نمط حياة أهل الريف والقرى، وهي 
اخلدمة اليت قّدمتها ووفرتها وسائل التواصل االجتماعي؛ فمواقع 
التواصل االجتماعي سّدت حاجَة الناس بطريقة عرصية سهلة يف 
الشبكات  تأسيس  فكرة  وخدمت  البرشي،  والتواصل  االجتماع 

)))  يوتيوب باالنجليزي: YouTube هو موقع ويب معروف متخصص بمشاركة الفيديو، يسمح للمشتركين برفع 
ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو مجانًا، انتشر عام 2005 بواسطة ثلة موظفين سابقين في شركة باي بال هما 
تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم، في مدينة سان برونو، سان ماتيو، كاليفورنيا، ويستخدم تقنية األدوبي 

فالش لتشغيل المقاطع المتحركة. وهو جزء من منظومة شركة Google ، وهو يعتبر من مواقع ويب 2.0.

http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/wiki/2005
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_Google&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_Google&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
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َللِ  الشِّ وحىت  واملؤسسات،  والرشكات  والتيارات،  واملجموعات 
وقّدمت  واالجتماعية،  واحلزبية  املهنية  والزماالت  والصداقات 

منصات املشاركة واملصداقة والتبادل. 

Blogs املدونات  عن  االجتماعي  التواصل  شبكات  ختتلف 
األغراض  ختدم  فاملدونات  الوظيفة،  لناحية  الشخصية  واملواقع 
اخلاصة بأصحاهبا بالدرجة األوىل، وهي تعتمد عىل تزنيل املحتوى 
فرصة  تتيح  املدونات  أّن  رغم  التشارك،  عىل  وليس  الشخيص 

التعليقات والتواصل مع جمموعة أفراد . 

* تعريفها

االجتماعي،  التواصل  وسائل  تعريف  يمكن  ضوئها،  ويف   
وفق فهمنا الشامل، بأهنا عبارة عن مواقع أو تطبيقات تبدأ بإنشاء 
االجتماعي:  التواصل  مواقع  أحد  املُستخدِم حساًبا عىل  الشخص 
 ،Web العاملية  اإلنرتنت  شبكة  نطاق  ضمن  تويرت...،  بوك،  فيس 
يتيح له بناء قاعدة بيانات شخصية ومنصة انطالق ووجود إلكرتوين 
وشخصية افرتاضية Profile، لنشـر البيانات والتعلقيات والوثائق 
ملرحلة  االنطالق  ثم  ومن  الفيديو،  وأفالم  والصور  والرسائل 
األصدقاء،  اكتساب  طريق  عن  اآلخرين  مع  والتشارك  التشبيك 
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من  السابقة  الشبكات  إىل  االنتساب  أو  املجموعات  وتكوين 
املشرتكني واملستخدمني، وتبدأ بخاليا األصدقاء وطالب اجلامعات 
والعائلة  أفراد األرسة  أو  املهنة  أو زمالء  أبناء احلي  أو  املدارس  أو 
الواحدة، وتبادل التعلقيات واآلراء واملواد اإلعالمية معهم، وتتم 
فورية  بصورة  واملُتلقي  املُرِسل  بني  االلكرتوين  التواصل  عمليات 

حلظة بلحظة، وساعة يشاء املشرتك ضمن الشبكة. 

* ازدواجية الدور

األويل  الظاهري  اإلنطباع  يف  بعيدًا  القارئ  يستغرق  ال  وكي 
ملفهوم وسائل التواصل االجتماعي، نقول إهنا تبدو يف الظاهر كأهنا 
أدوات مدنية وتكنولوجية حمايدة، ليس هلا أية استخدامات أمنية أو 
سياسية، وأهنا تتيح للُمستخدِمني حرية التواصل، وحرية نرش أّي 

حمتوى. 

لكن التعمق يف باطنها وفق املستندات والوثائق اليت تم جمعها 
بينت حجم توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف خدمة جمموعة 
اإلدارة  تضعها  اليت  والثقافية  والسياسية  األمنية  األهداف  من 
األمريكية وحتقق مصاحلها يف العاَلم، وهو ما قاله رصاحة مدير رشكة 
غوغل أريك شميدت خالل مقابلة مسجلة مع جوليان أسانج من 
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أن رشكات اإلنرتنت ووسائل التواصل »مرتبطة بأهداف ومصالح 
السياسة األمريكية اخلارجية، وأهّنا مرهونة بربط الدول غري الغربّية 

باألسواق والرشكات األمريكّية« ))). 

ويصف أسانج نظرة شميدت للعامل بأهنا »إمربيالية تكنوقراطية«، 
تقوم باألساس عىل ربط التطور التقين، بتوسع »غوغل« جغرافيًا، 
ودعم هذا التوسع من قبل وزارة اخلارجية األمريكية. ذلك يؤّدي 
إىل تقويض صورة »غوغل« كعمالق انرتنت يستفيد مئات املاليني 
البحث  خدمات  تقديم  املعلن  هدفها  كان  وإن  اليت،  خدماته  من 
واملعلومات للناس، فإهّنا يف واقع األمر ُتخفي جانبًا سيئًا فضحته 
ترسيبات إدوارد سنودن، حني ُكشف عن تلقي الرشكة مبالغ من 
وكالة األمن القومي )NSA) مقابل طلبات جتسس ملصلحة احلكومة 

األمريكية ))).

التواصل  ملواقع  املزدوجة  األدوار  عىل  احلسّية  األدلة  ومن 
االجتماعي هو حجم الرقابة وفعالية التدخل التقين إلدارة املواقع 
التعديالت عىل عمليات وصفحات املستخدمني  يف ضبط واجراء 

اليت ال تتفق مع املعايري واملصالح األمريكية. 

بتاريخ  الطويل  فادي  الكاتب  بويكيليكس«  غوغل  التقى  عندما  الجبابرة:  »صراع  عنوان:  تحت  مقالة    (((
365227/http://www.assafir.com/Article/( :4/8/7)20 رابط المصدر

)2)  المصدر نفسه . 

http://www.assafir.com/Article/1/365227
http://www.assafir.com/Article/1/365227
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دعم  صفحات  حسابات  فيسبوك  موقع  حذف  األمثلة  ومن 
لإلرهاب  دعمها  ذريعة  حتت  مرات  عدة  الفلسطينية  االنتفاضة 

وترويج ثقافة العداء للسامية))) . 

فقد أقدمت فايسبوك عىل حذف صفحة »االنتفاضة الفلسطينية 
االجتماعي  التواصل  مواقع  بدت  ولطاملا  مّرة،  من  ألكرث  الثالثة« 
قِبل  من  لصفحاتها  واحلقوقي  السيايس  االستخدام  إزاء  مرتبكة 
اليت  اإلنرتنت  معايري  استخدام  رغم  وذلك  العرب،  النشطاء 
سمحت باالطالع املبارش عىل االنتهاكات الدموية ألنظمة العروبة 
االستخدام  ذلك  لكن  و»يوتيوب«.  »فايسبوك«  َعرْبَ  ثوارها  ضد 
ينبغي أن يكون رسيًعا ومالحًقا ملقاطع الفيديو من صفحة ألخرى 

قبل حذفها. 

التواصل  مواقع  حذف  األزدواجية  هذه  مصاديق  ومن 
صور  ترفع  اليت  وتلك  اهلل  حلزب  املؤيدة  الصفحات  االجتماعي 
األمني العام حلزب اهلل والتضييق عىل املوقع االلكرتوين لقناة املنار 

وغريها من املالحقات اليومية للنشاط االلكرتوين حلزب اهلل. 

كما حذفت إدارة موقعي تويرت ويوتيوب حسابات املستخدمني 

بتاريخ  نشر  خير،  محمد  للكاتب  اإلصرار،  سبق  مع  االنتفاضة  ضد   Facebook« عنوان:  تحت  تقرير    (((
http://www.al�akhbar.com/node/8(64 :4/2/))20 متوفر في الرابط

http://www.al-akhbar.com/node/8164
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األمريكي  الصحايف  رأس  قطع  فيديو  رشيط  لقطات  نرشت  اليت 
جيمس فويل بذريعة دعم تنظيم داعش، يف حني أهنا مل حترك ساكًنا 
قبل هذه احلادثة رغم نرش داعش عرشات عمليات قطع الرؤوس 
عىل  الدقيقة  الرقابة  عىل  يدل  ما  املسلمني،  من  أبرياء  ألشخاص 

املحتوى وارتباطها بخدمة املصالح األمريكية))). 

وشبكة  االجتماعي  التواصل  وسائل  تُعْد  مل  اليوم،  عامل  ويف 
واإلذاعات  والتلفزيون  والفضائيات  النّقالة  واهلواتف  اإلنرتنت 
منفصلًة عن بعضها، فقد ُدجمت جميعها، وترابطت يف إطاٍر اّتصايلٍّ 

 .»Info Media تفاعيلٍّ مفتوحٍ ُيعَرف بمفهوم: »اإلنفوميديا

* النشأة

صناعي،  جممع  إنتاجِ  ثمرَة  االجتماعي  التواصل  وسائل  وُتعدُّ 
البنتاغون،  الدفاع  يضم حتالف وزارة اخلارجية األمريكية، ووزارة 
وجهاز األمن القومي األمريكي، مع نخبة جممع االبتكـار العلمي 
والصناعي األمريكي، واملهارات التقنية اآلسيوية اهلندية والكورية، 
من  تّتخذ  اليت  األمريكية،  الرشكات  قِبل  من  املُستخَدمة  وغريها 

)))  تقرير تحت عنوان: »إعدام جيمس فولي، اإلعالم البديل يعلن حالة الطوارئ«، الكاتبة مالك حمود، نشر 
بتاريخ 4/8/22)20 العدد 2852) ، موقع جريدة السفير اللبنانية. 
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املجمع  هذا  بني  االرتباط  يؤّكد  وما  هلا))).  مقًرا  السيليكون  وادي 
جملس  وتشكيل  تكوين  طريقة  هو  األمريكية  واإلدارة  الصناعي 
جملس  باسم  اختصاًرا  املعروف  األمريكي،  والتكنولوجيا  االبتكار 

PCAST، وِصلته هبيكلية البيت األبيض. 

حيث يضم جملس PCAST، التابع للرئاسة األمريكية مستشارين 
 Google غوغل  رشكة  مدير  أبرزهم:  من  وتكنولوجيِّني،  علميِّني 
Ya�  رريك شميدت، ومدراء رشكات اإلنرتنت والربيد االلكرتوين
hoo Hot�mail ، ومدراء مواقع التواصل االجتماعي كفيس بوك 

Face book وتويرت Twitter، ومدير برنامج املجتمع املدين 0.2 يف 

أليك روس، وُممثلني غيـر مرّصح عن  اخلارجية األمريكية  وزارة 
أسمائهم من وكالة األمن القومي))). 

الكومبيوتر  ألجهزة  التكنولوجية  للصناعات  منطقة  أهم  هو   Silicon valley أو  السيلكيون  وادي    (((
سان  خليج  منطقة  في  يقع  والعالمية.  األميركية  التكنولوجيا  شركات  ألهم  وموقع  واالّتصاالت، 

فرنسيسكو جنوب كاليفورنيا. 
)2)  تقرير تحت عنوان: »أوباما يختار العالِم المصري أحمد زويل ضمن مجلس مستشاريه العلمّيين«.  موقع 

ستار تايمز، منشور بتاريخ 24/))/ 3)20 رابط المصدر:
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33582(55 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33582155
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على شبكات  الُمستخِدمين  وأدوار  أنشطة  ا:  ثانّياً

التواصل االجتماعي 

وما  االجتماعي،  التواصل  الشبكات  مواقع  إىل  الدخول  حيتل 
ُتستخدم عىل  اليت  األنشطة  الرابعة بني  املرتبة  أنشطة،  يصاحبه من 
اإللكرتوين  الربيد  استخدام  يسبق  بذلك  فهو  العنكبوتية؛  الشبكة 
حمركات  مبارشة  وييل   ،Hotmail, Gmail, Yahoo الشخيص: 
واليت   ،Arabic MSN اإللكرتونية:  والبوابات   ،Google البحث 
هي بوابة تابعة لرشكة ميكرسوفت األمريكية. يبلغ متوسط املدى 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  أمام  املُستخدِم  يقضيه  اّلذي  الزمين 

وخصوًصا Face book حوايل 0)6 دقائق يف الشهر الواحد. 

 :Face book ومن أبرز األنشطة اليت يقوم هبا ُمستخدِم موقع 

بناء نبذة وحيثية شخصية Profile لتكون منصة انطالق عىل 	 
اإلنرتنت. 

وبنـاء 	  والتشـبيك،  والزمـالء،  األصدقـاء  عـىل  التعـّرف 
 .Groups املجموعات

وآراء 	  وتعليقـات  بمقـاالت  اإلعجـاب  عـن  اإلعـراب 
املُستخدِمني اآلخرين. 
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َور وأفالم الفيديو عن املُستخدِم، أو حميطه 	  حتميل ونرش الصُّ
االجتماعي. 

لوحات 	  ونرش   ،Post فقرة  ضمن  واآلراء  التعليقات  نرش 
وبطاقات املناسبات. 

ومعطياتهم 	  وحتديثاتهم  اآلخرين  مشاركات  عىل  االطالع 
بصورة فورية. 

حول 	  االحتجاجية  والتعبئة  اإلعالمية،  احلمالت  ترويج 
القضايا املطلبية والسياسية. 

كما يبلغ املدى الزمين اّلذي يقضيه املُستخدِم بالتغريد عىل تويرت 
ا. يتيح موقع تويرت نرش األخبار والتعليقات  حوايل 34 دقيقة شهريًّ
الفورية بحدود 40) كلمة فقط، وُتسّمى بالتغريدات وهي ترجمة 

 .Twitter لكلمة تويرت

اللقطات  حتميل  فيتيح  الفيديو،  ألفالم   Youtube موقع  أما 
حميب  يستقطب  جعله  ما  وهو  قياسية،  برسعة  وعرضها  واألفالم، 
شهريًّا،  زائر  مليون   800 ويدخله  القصرية؛  واللقطات  األفالم 

يشاهدون 4 مليار فيلم))). 

))) السويدي، جمال سند، من القبيلة إلى الفيسبوك، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط 
3)20، ص �33 34.
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ا: تقييم آثار استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
اً
ثالث

من  جمموعٍة  عن  االجتماعي  التواصل  شبكات  خرباء  يتحّدث 
للشبكات  املُستخدِم  الفرد  تصيب  اليت  واإلجيابيات  السلبيات 
وكتلَة  جمموعَة  ُتصيب  نتائج  عن  يتحّدثون  كما  االجتماعية، 

حسابات املُستخدِمني)))، نلخصها وفق اآليت: 

)� السلبيات

- إضعاف الذاكرة اللغوية العربية: 

الكتابات  َعرْب  اإللكرتوين  التواصل  وسائل  استخدام  كرثة  ان   
النصّية، واألوامر اإللكرتونية، تؤّدي إىل زعزعة منظومة املفردات 
باللغة  النطق  وقلة  الطبيعي،  التواصل  عدم  بسبب  للفرد،  اللغوية 
من  الكثري  تنقصه  اإللكرتوين  االجتماعي  فالتواصل  العربية؛ 
واللمس  اجلسد  كلغة  االّتصال،  عملية  تكوين  يف  املهمة  العنارص 

واحلركة.

وكما يالحظ فان مستخدمي التواصل االجتماعي ال يتكلمون 
النصوص  كتبوا  واذا  شفهي،  حوار  وجود  لعدم  العربية  باللغة 

))) مراد، غسان، اإلنسانيات الرقمية، مدير مركز األبحاث في الجامعة اللبنانية، إصدار عام 3)20. ص 77) – 
0)2 . منصوري، نديم، سوسيولوجيا اإلنترنت، إصدار 4)20، ص 54) – 85) 

والسويدي، جمال سند، »من القبيلة إلى الفيسبوك«، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 
ط 3)20، 55 – 70 . 
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عن  فضالً  أجنبية  عبارات  وفيها  صحيحة  غري  عربية  لغة  يعتمدوا 
انتشار كتابة املفردات العربية بأحرف أجنبية . 

- إدمان وسائل التواصل يؤدي اىل تلف اخلاليا الدماغية: 

البارصة، كما قد يؤّدي إىل تلف  يؤّدي اإلدمان إىل إرهاق العني 
ووسائل  اإلنرتنت  عىل  اإلدمان  يرتبط  الدماغية؛  للخاليا  جزيئ 
التواصل االجتماعي بتغرّيات يف الدماغ مشاهبة لتلك اليت َتْحدُث عند 
قام  فقد  واحلشيش.  والكوكايني  اخلمر  عىل  األشخاص املدمنني 
أدمغة سبعة عرش مراهقا ُشخِّصت حالتهم  علماء صينّيون بفحص 
عىل أهنم مصابون بـ»اضطراب إدمان اإلنرتنت«، حيث قارنوا النتائج 
بفحوص لستة عرش من زمالئهم، فأظهرت النتائج تلف ألياف املادة 
البيضاء يف الدماغ اليت تربط املناطق املعنية باملعاجلة العاطفية واالنتباه، 
واّتخاذ القرارات والسيطرة اإلدراكية. وقد لوحظت تغيريات مماثلة 
البيضاء يف أشكال أخرى من اإلدمان عىل مواد مثل اخلمر  املادة  يف 
والكوكايني؛ لذلك فإن النتائج تشري إىل أن سالمة املادة البيضاء قد 

ختدم كعالج جديد حمتمل يف اضطراب إدمان اإلنرتنت))). 

)))  دراسة صينية تحت عنوان: »إدمان اإلنترنت يؤثر في الدماغ«، الجزيرة، متوفرة على الرابط اآلتي:

http://www.aljazeera.net/news/presstour/20(2/)/2)/إدمان�اإلنترنت�يؤثر�في�الدماغ.

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/1/12/<0625><062F><0645><0627><0646>-<0627><0644><0625><0646><062A><0631><0646><062A>-<064A><0624><062B><0631>-<0641><064A>-<0627><0644><062F><0645><0627><063A>
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/1/12/<0625><062F><0645><0627><0646>-<0627><0644><0625><0646><062A><0631><0646><062A>-<064A><0624><062B><0631>-<0641><064A>-<0627><0644><062F><0645><0627><063A>
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- إضعاف الرتكزي الذهين وحمو الذاكرة: 

عىل  موجود  إلكرتوينٍّ  نصٍّ  قراءةِ  يف  الذهين  الرتكزي  أن  حيث 
إىل  بالقياس   25% تتعّدى  ال  اجتماعي  إلكرتوين  موقع  صفحة 
القراءة الورقية التقليدية من الكتب؛ وذلك بسبب خاصّية التشعب 
النيّص عىل صفحة فيس بوك مثاًل، اليت تتضّمن عرشات الفقرات 
واألوامر والروابط املتشعبة، كما ترتك عمليات التصّفح والتواصل 
بذاكرة  واستبداهلا  الذاكرة،  حمو  يف  أثًرا  االجتماعي  اإللكرتوين 
يتشّكل  أْن  الزمن،  مرور  مع  ُيتوّقع،  حيث  الرتاكم،  بفعل  جديدة 
ور والنصوص واألشياء واملفردات اللغوية  ذاكرة جديدة ختّزن الصُّ
أْن  للمرء  وُيمكن  املخّزنة.  القديمة  الذاكرة  عىل  ش  تشوِّ اجلديدة 
جيري حتقيًقا علميًّا عىل بعض املُستخدِمني لشبكات التواصل، وأْن 
اليت  املسألة  وهي  احلاصلة،  واالستبدال  املحو  عمليات  يكتشف 
الرقمية وآثارها يف  القراءة  يبحثها اخلرباء يف إطار دراسة: »تقنيات 

الدماغ والذاكرة« ))). 

)))  مراد، غسان، اإلنسانيات الرقمية، مصدر سابق، طبعة 3)20، ص228.
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- مواقع التواصل االجتماعي تضعف الذكاء: 

أظهرت دراسة))) أّن رسعة انتشار املعلومات، وسهولة احلصول 
عليها يف مواقع التواصل االجتماعي، قد تؤثِّر سلًبا عىل القدرات 
عىل  أرشف  بكرثة.  يستخدموهنا  الذين  األشخاص  عند  التحليلية 
للعلوم  مصدر  معهد  يف  العضو  رهوان،  إياد  الدكتور  الدراسة 
مع جامعة  بالتعاون  بإجرائها  قام  أبوظيب، حيث  والتكنولوجيا يف 
الشبكات  تأثري  عىل  الدراسة  ورّكزت  الشهرية؛  الربيطانية  إدنربة 
االجتماعية عىل أسلوب التعلُّم والتفكري عند اإلنسان، حيث اعتمد 
يف ذلك عىل طرح أسئلة منطقية عىل املتطوعني، ومن ثم جتميعهم 
يف جمموعات من عرشين شخًصا، وإعادة طرح األسئلة ذاتها. ومع 
يتواجدون  اليت  »الشبكة«،  بحسب  ألجوبتهم  األفراد  تغيري  مراقبة 
فيها، الحظ أن هناك اعتماًدا عىل »نسخ« املعلومة من املحيط، أكرث 

من القدرة عىل حتليل البيانات والتمسك باإلجابة الشخصية. 

 the Journal of the« كما تقرتح الدراسة اليت ُنرشت يف جملة 
Royal Society« أن كثافة املعلومات اليت حيصل عليها ُمستخدِمو 

الشبكات االجتماعية، قد يعطي تصّوًرا أهنا ترفع من معدل الذكاء، 

صحيفة  مصدرها  الذكاء«،  يضعف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  »اإلدمان  عنوان:  تحت  دراسة    (((
DailyMail، منشورة على موقع قناة روسيا اليوم بتاريخ 4/2/5)20 .

http://arabic.rt.com/news/648029
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ا بحسب الدراسة. ولكن احلقيقة أّن النتيجة سطحية جدًّ

وما يرتك أثًرا سلبًيا من الشبكات االجتماعية هو اعتياد املُستخدِم 
الذاكرة  املطلوبة؛ وذلك جيعل  املعلومات  إىل  السهل  الوصول  عىل 
املعلومات  تثبيت  دون  املعلومة،  عىل  احلصول  أسلوب  عىل  ترتكز 
ينصح  املعطيات،  هذه  عىل  وبناء  ومرّكز.  واضح  بشكل  املستقاة 
يف  معمًقا  ا  تفصيليًّ بحًثا  املُستخدِمون  جيري  بأن  رهوان  الدكتور 

موضوع واحد بني احلني واآلخر.

السليب  األثر  موضوع  تطرح  اليت  األوىل  الدراسة  ليست  وهذه 
لرسعة انتشار املعلومات إلكرتونيًّا عىل النشاط الذهين للُمستخدِم؛ 
فقد طرحت دراسة مشاهبة تتعلق باألثر السليب ملحركات البحث يف 
عام 2008، حيث كانت نتيجتها مماثلة من حيث األثر السليب عىل 

الذاكرة والقدرات التحليلية للُمستخدِم.

- إضعاف املهارات التحليلية: 

بفعل  التحليلية  املهارات  اضعاف  اىل  التواصل  وسائل  تؤدي 
املعرفة  إنتاج  وعدم  املنهجي،  البحث  وعدم  التلّقي  عىل  االعتياد 
املُتلّقي،  فيعتقد  اآلخرين؛  ومعطيات  آراء  واستنتساخ  واملعلومات، 
وامًها أنه عرث عىل معلومات ضخمة، وهي يف الواقع معلومات ُمشّتتة 
لدراسة  فوفًقا  وشائعاتٍ.  ثرثرةٍ  أخباُر  معظمها  يف  وهي  وسطحية، 
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من  فقط   (0% أّن  تبنّي  هارفارد،  جامعة  يف  االقتصاد  كلية  أجرتها 
ما  ُينِتجون %90 من مضمون هذه اخلدمة،  َمْن  تويرت هم  مستخدمي 
يعين أن أغلب املُستخدِمني أصبح دورهم سلبيًا يعتمد عىل التلقي))). 

- إضعاف املهارات اجلسدية والتواصلية: 

سوى  يستغلُّ  ال  االجتماعي،  التواصل  لشبكات  فاملُستخدِم   
مهارَتنْي أو ثالث، ما حيرمه من تنمية الطاقات األخرى الكامنة لديه، 

اليت تساعده عىل النجاح يف حياته املستقبلية واالندماج يف املجتمع.

- تدمري العادات والتقاليد واهلويات االجتماعية املحلية: 

قِبل  من  ُمصّمم  إلكرتوين  اّتصال  نمط  لصالح  ذلك  حيصل 
رشكات ال صلة هلا هبويتنا أو تقاليدنا العربية واإلسالمية؛ وحيصل 
عصبيات  وتشكيل  واحلقيقية،  األصلية  اهلويات  تفكيك  من  حالة 

وهويات افرتاضية وهجينة ومركبة. 

- بناء جيل جديد عىل نمط عقل »فيس بوك«: 

املداومة  عامل  نتيجة  البرشي،  الدماغ  وبرجمة  توجيه  يتّم  حيث 
نمطية  توجيه  أي  موحد؛  ذهينٍّ  قالبٍ  باّتجاه  اليومي،  واإلدمان 

)))  تقرير تحت عنوان: »ثورة تويتر.. أحالم أميركا في إيران«  بتاريخ 2009/6/28، متوفر على الرابط اآلتي:
 http://www.aljazeera.net/news/presstour/200928/6/

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2009/6/28
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يف  شبيهًة،  أدمغتهم  ُتصبح  بحيث  للُمستخدِمني،  اجلمعي  العقل 
طرائق تفكريها ونشاطها العصيب، بنمط االّتصال وهيكلة األوامر 
واملهام املعتمدة يف صفحة الفيسبوك، وذلك عىل غرار أوامر مثل: 
أرسل  مناسبات،  بطاقة  حائط،  لوحة  تعليق،  تفكر،  بما  ُمعجب، 

صورة، أضف صديق، ما هي مفضالتك وغريها من األوامر. 

- إفشاء األرسار وكشف املستور: 

شبكات  يف  لترتّسخ  الواقع  من  تنتقل  بدأت  أخرى  سلبية 
التواصل وهي إفشاء األرسار دون معرفة مصدرها؛ حيث يستغّل 
برنامج Secret هذه الزنعة، فيعطي املُستخدِم فرصًة للتحّدث مع 

الئحة معارفه عىل اهلاتف دون أْن يذكر اسمه. 

الرشكات  موظفي  بني  الربنامج  هلذا  اهلائل  االنتشار  أربك  لقد 
التكنولوجية الكربى، إذ بات جمااًل لترسيب املعلومات عن اخلطط اجلديدة 
ب واثًقا بأنه لن ُيكشف.  للرشكات، مل تكن لتطفو عىل العلن لو مل يكن املُرسِّ

- بناء عالقات افرتاضية تؤسس لقيادات وكادرات إفرتاضية: 

قد تصل شبكة العالقات لدى البعض إىل 5000 صديق ومتابع، 
ا.  والبعض قد يفتح حسابات جديدة لتجاوزه احلد املعقول واملتاح تقنيًّ
الشخصية  عىل  سلبية  آثاًرا  ُينِتج  والومهي  االفرتايض  الرأسمال  هذا 
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وعىل اجلمهور مًعا؛ فتساهم هذه العالقات يف صعودٍ ومهيٍّ لنجومية 
بعض الناشطني، وحتّوهلم إىل قادة ودعاة يف نظر البعض االخر. 

- رفع اخلصوصية عن اهلوية: 

دائرة عالقات واملحيط االجتماعي للمستخدم،  حيث تكشف 
وهذا يؤّدي إىل فضح سمات الشخصية ومكنوناتها أمام اآلخرين، 
مادًة خصبًة  االجتماعي  التواصل  بياناُت شبكاتِ  حيث أصبحت 

للدراسات النفسية. 

الشخصية  تقويم  عىل  تعمل  برامج  توجد  التقنية،  الناحية  ومن 
عىل أساس خمسة عنارص نفسية، هي: 

االنفتاح: أي الرغبة واالستعداد الكتشاف اجلديد والغريب.	 

والوعي: املتضّمن للتنظيم وضبط النفس.	 

االجتماع: أي خمالطة اآلخرين واالندماج بينهم.	 

االْئِتالف: أي الزنعة ملساعدة اآلخرين وحسن معاملتهم.	 

االضطراب: أي قابلية النفس لالنفعال أو الكآبة.	 

كما  منها،  لكّل  الشخص  امتالك  نسبة  الربامج  هذه  تعطي  ثم 
يقارن بينها وبني جمموعة من املشاهري يف العاَلم يتوافقون معه يف هذه 
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أّن  وبريكيل  كامربيدج  جامعيت:  يف  باحثون  كشف  وقد  الصفات؛ 
جمّرد حتليل الصفحات اليت ُيعجب هبا اإلنسان كفيٌل بأْن يكشف عن 
ما خيفيه. إّن أّول ما ُيعرف عن الشخص هو ميوله السياسية والدينية 
بدقة تفوق %80، كما ُيعرف عنه ِعْرُقه وجنسه بدقة تفوق %90. كما 
تّم  اّلذين  األبناء  أكرث عمًقا، حيث يمكن حتديد  أبعاًدا  يأخذ األمر 
الطالق بني أهليهم قبل أْن يبلغوا )2 سنة من العمر، وكذلك يمكن 

حتديد املدّخنني أو شاريب الكحول بنسبة تفوق)))70% . 

- زيادة حدة التنافر االجتماعي: 

التواصل  شبكات  عىل  وأخوته  فايسبوك  سيطرة  ظّل  يف 
الواقع،  مع  التماثل  حتاول  جديدة  شبكات  نشأت  االجتماعي، 
والتجايف  الثقة  أزمات  من  أحياًنا  السلبية  قيمه  أخذت  ولو  حىت 
ا من االنتشار يعرّب عن حاجة الناس إىل  واحلرشية، وقد بلغت حدًّ
تقنيات  عرب  الصورة  انقالب  أمام  نحن  فهل  اجلديدة.  املوجة  هذه 

التنافر االجتماعي))) .

)))  مقالة تحت عنوان: »فرويد بوك: خصالك من بروفايلك«، للكاتب حمزة حرقوص، العدد ٢٣٢٠ نشر على 
موقع جريدة األخبار بتاريخ ١٧ حزيران ٢٠١٤

 http://www.al�akhbar.com/node/208654 :الرابط 
اللبنانية،  األخبار  نشرته  حرقوص،  حمزة  للكاتب  االجتماعي«،  التنافر  »وسائل  عنوان:  تحت  تحقيق    (2(

تكنولوجيا / العدد ٢٢٥٤ بتاريخ ٢٤ آذار ٢٠١٤ رابط التقرير:
http://www.al�akhbar.com/node/203(79 

http://www.al-akhbar.com/node/208654
http://www.al-akhbar.com/node/203179
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ينظر الكثريون إىل وسائل التواصل االجتماعي عىل أهنا ساحة 
أو  املعلومة  تلّقي  الفاصل بني  الواقع؛ فالوقت  املثالية عىل  إلضفاء 
حصول احلدث، ومن ثم التفاعل معهما، يتيح للشخص أْن يبقي 
عىل وجهه اجلميل عىل الشبكة إن أراد، وهو ما حياول فعله مع كل 

كلمة أو صورة يعرضها هناك. 

وإحدى ركائز هذه املثالية هي القيم اليت ُبنيت عليها شبكات مثل 
»فايسبوك«، واملشاركة مع اآلخرين، والثقة الزائدة هبم، عرب ائتماهنم 
األرسار  وحىت  اخلاصة  والصور  واآلراء  الشخصية  اليوميات  عىل 
أحياًنا. لكن مع مرور الوقت، أُثبت أّن تلك املثالية والقيم اليت حاولت 
ا، فيها من اهلشاشة ما فيها، ورسعان ما  تلك الوسائل فرضها ضمنيًّ
قبل  الناس واالحرتاز  بنوايا  الشك  فيه  الذي  الواقع،  ظهرت حقيقة 

التعبري، وفيه النميمة والشائعات واختيار حمّدد ملن نلتقيهم. 

وكما يف كل فرصة لالستثمار املادي، نشأت وسائل جديدة تعرّب 
عن تلك الواقعية الفّجة بالتحديد، إذ مل يعد الفايسبوك أو غريه كافًيا، 
باخلصوصية  االهتمام  الوسائل موجة  انتشار هذه  وقد سامهت يف 

الشخصية اليت أثريت يف السنوات القليلة املاضية.

 - إنقالب قيم التواصل: 

إحدى ركائز وسائل التواصل االجتماعي التقليدية هي صناعة 
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الصورة،  تلك  بصاحب  الناس  يرتبط  وبالتايل  للشخص،  الصورة 
بعض  تكون  أْن  املمكن  من  ولذلك  باملحتوى.  اهتمامهم  وخيبو 
هذه الوسائل اجلديدة، اليت فيها األولوية للمحتوى، حالًّ لسطحية 
فعيل  كبديل  إليها  النظر  ُيمكن  ال  لكن  مثاًل.  فايسبوك  عىل  سائدة 
للوسائل التقليدية، اليت تكمن قوتها يف أهنا تربط مئات املاليني من 
النفس  عن  والتعبري  التشارك  هو  أساس  هدف  حول  األشخاص 

ومن الصعب اإلطاحة بذلك. 

وبالتايل، وجدت الوسائل البديلة فرصة يف تلبية حاجات اجتماعية 
جماراتهم.  إىل  للكبار  اخللفية  احلديقة  يف  اللعب  من  ُتخرجها  جديدة 
من  والرثثرة  كالفضول  نزعات  بني  اإلنسان  موازنة  عن  تعرّب  وهي 

جهة، وبني حاجته للتعبري عن نفسه بحّرية كاملة من جهة أخرى.

واملكاسب  والعواقب  الناحيَتنْي،  إحدى  إىل  يميل  قد  واملزيان 
هذه  بأن  ختربنا  التكنولوجيا  عاَلم  دينامية  أن  عىل  بذلك.  تقاس 
إمكان  فأمام  احلاجات،  لتلك  دائًما  حالًّ  ليست  اجلديدة  الوسائل 
اخرتاقها أو كشف بعض هويات األشخاص عرب أسلوهبم، يكمن 
نفسها عوًضا  بالتكنولوجيا  الزائدة  الثقة  تغّذيه  الذي  اخلطر األكرب 

عن األشخاص.



شبكات التواصل االجتماعي منصات للحرب األميركية الناعمة 44

املشاعر  عدوى  بطريقة  السلبية  واملعلومات  األفكار  إنتقال   -
واألفكار:

فقد كشفت دراسات قامت هبا رشكة فيسبوك عىل املستخدمني 
أفراد  سائر  إىل  صغرية  جمموعة  من  تنتقل  واملعلومات  االفكار  أن 

املجتمع بفعل عامل انتشار عدوى املشاعر واألفكار))). 

- دفع املُستخدِم نحو التقصري يف الواجبات: 

خاصة الواجبات األرسية والزوجية واالجتماعية، واليت تؤّدي 
بوسيط  االرتباط  عىل  اإلدمان  نتيجة  األرسي  التفكك  إىل  ا  تدرجييًّ
افرتايض، ال يفرض نفس األعباء واملتطلبات اليت ترّتبها املسؤوليات 

االجتماعية العادية. 

- دفع املُستخدِم نحو ارتكاب اجلرائم عن ُبعد: 

باآلداب  باإلخالل  السماح  التواصل  وسائل  سلبيات  من 
الفكرية  امللكيات  وقرصنة  رسقة  نحو  والدفع  واألخالق، 
واملعلوماتية لآلخرين. فوسائل التواصل عامل مفتوح بدون حماسبة 
أو مسؤولية، واالبحاث واألرقام حول هذه النقطة السلبية أكرث من 

)))  تقرير بعنوان: »فيسبوك يتالعب بمشاعر مستخدميه في دراسة سرية«، ُنشر على موقع بي بي سي بتاريخ 4/6/29)20 
 facebook/(40629/06/www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/20(4 :على الرابط

http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2014/06/140629/facebook 
http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2014/06/140629/facebook 
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الرشطة  أجهزة  ولدى  الواقع  أن حتىص وهي حاالت مشهودة يف 
واملحاكم . 

-  تعّطل الدور االجتماعي للفرد يف العاَلم احلقيقي الواقعي: 

حيث  املُستخدِم،  ُتصيب  اليت  الشعورية  الالمباالة  حالة  نتيجة 
ُيصاب بربودة االنفعاالت. يقول سكوت كابالن، الباحث يف اإلعالم 
يفضلون  الذين  األشخاص  »إن  ديالوير:  جامعة  يف  االجتماعي 
معّدالت  كذلك  لون  ُيسجِّ الواقعي،  نظريه  عىل  االفرتايض  التواصل 
عالية يف اضطرابات الوسواس القهري يف لقاءاتهم عرب الشبكة، كما 
تغيري سلوكياتهم«))). وخلص  التقنية يف حماولة  تلك  أهنم يستعملون 
وشك  عىل  طالًبا   343 عىل   2007 العام  يف  أمتّها  له  دراسة  يف  كابالن 
التخرج، يف حماولة ملعرفة السبب وراء إذكاء نريان السلوكيات القهرية 
الشخصية  اجلوانب  أن  إىل  مبارش  بشكل  فتوصل  املواقع،  تلك  عرب 
كالشعور  النفسية،  التهديدات  لتلك  تعّرضهم  يف  كبرًيا  دوًرا  تؤّدي 
بالوحدة والقلق االجتماعي. كما خلص إىل أّن بعض األنشطة اجلاذبة، 
املوجودة يف تلك املواقع، كألعاب الفيديو واملقاطع اإلباحية واملقامرة، 

تلعب دوًرا كبرًيا يف تزايد اضطرابات الوسواس القهري لدهيم .

)))  بحث تحت عنوان: »هل تتالعب المواقع اإللكترونية االجتماعية بعقولنا« الدكتور زيد محمد الرماني، 
rj3.htm/20(2(028/http://www.al�jazirah.com/20(2  :رابط المصدر
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- إضعاف اليقني العقائدي واإليماين: 

الشك  عىل  القائم  التفكيكي  النسيب  املنطق  تعزيز  اىل  تؤدي  حيث 
وهو  النسيب،  واملنطق  واأليديولوجيات،  والثوابت  احلقائق  وجتزئة 
املنطق اّلذي ترّوجه املدرسة الليربالية. إّن بعض هذه السلبيات الفكرية 
حتدث بطريقة الشعورية وال واعية، أو نتيجة العدوى الشبكية وأصدقاء 

السوء، وباحلّد األدىن حيدث التشويش عىل عقائد املُستخدِمني))). 

- زيادة الفجوة بني األجيال: 

ان الفصام بني جيل الفيسبوك واجليل التقليدي القديم يؤدي إىل 
عدم التفاعل والتالحم بني األجيال عىل املدى البعيد. 

- تديّن حّس املسؤولية واملصداقية اإلعالمية: 

أنباء،  وكالة  أو  مراسل،  إىل  املُستخدِم  التواصل  وسائل  حتول   
وكشف  والرثثرة  والفضائحية  اإلشاعة  روح  تنمية  يف  يساعد  ما 
أخبار  تنرشها  اليت  الفوىض  ذلك  عىل  أدّل  وال  اخلصوصيات، 

.Whats app

التي صدرت تحت  نبيل علي في سلسلة كتبه  الدكتور  المصري  الباحث  القضايا  )))  أسهب في بحث هذه 
عنوان: »العقل العربي ومجتمع المعرفة« نشرتها مجلة عالم المعرفة ))20. العددان 369 و 370، نوفمبر 

وديسمبر 2009 . الجزء األول ص 5) – 25 . 
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-  اإلنفصال عن الواقع وضعف اإلحساس الشعوري: 

عن  االنسالخ  نتيجة  واملراهقني،  الشباب  فئة  لدى  خاصة   
قامت  وقد  االفرتايض.  الرقمي  العاَلم  إىل  واالنتماء  املجتمع، 
التقنية  اجلامعة  يف  وفريقها  فريبريغ  لورا  النفس  علم  أستاذة 
ُمستخدِمي  عند  بالوحدة  الشعور  عىل  بدراسٍة  كاليفورنيا  يف 
اجلامعات  طالب  أّن  خالهلا  من  اكتشفت  حيث  الـ)فيسبوك)، 
الذين يتواصلون وجًها لوجه اجتماعيًّا، حيافظون عىل الشخصية 
الشعور  يزداد  فيما  اإللكرتوين،  التواصل  خالل  من  نفسها 
الشبكات  عرب  تواصلهم  يقترص  الذين  أولئك  عند  بالوحدة 
ا، يمكن أْن تكون الشبكات االجتماعية  العنكبوتية فقط. ونظريًّ
فهي  عندهم،  الذات  تقدير  مستوى  يزيد  الذين  ألولئك،  نعمًة 
حلبات جاهزة الختبار املهارات االجتماعية دون وجود خماوف 

من بروز عالمات اإلحراج عىل الشخص))). 

- إزدياد فرص ومعدالت الطالق: 

التواصل  شبكات  بأصدقاء  االكتفاء  ووهم  االنشغال  بفعل 
اخلاطىء  واالعتقاد  واملعجبات،  املعجبني  وكلمات  واطراءاتهم، 

الرماني  الدكتور زيد محمد  بعقولنا«  المواقع اإللكترونية االجتماعية  )))  بحث تحت عنوان: »هل تتالعب 
مصدر سابق.
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باالستغناء عن احلاجة إىل الرشيك الزوجي، ومن هنا ُولَِد مصطلح 
» أرامل اإلنرتنت«))). 

- اإلختالط اإللكرتوين بني اجلنسني: 

الدينية  للضوابط  منافية  بطريقة  واالناث  الذكور  اختالط  إن 
ما  التواصل االجتماعي؛ وهو  أهم سلبيات وسائل  والرشعية من 

قد ينجم عنها من انحالل بطيء للقيم الروحية واملعنوية. 

- تنمية روح التمرد والنقد غري املنهجي: 

الرتاث  عىل  واجلرأة  التمّرد  روح  االجتماعية  الشبكات  تنمي 
يناقشون كلَّ يشٍء  الديين واالجتماعي؛ فمستخدمو هذه الوسائل 
دون الرجوع إىل أهل العلم واخلربة، ودون أّي توجيه أو إرشاد من 

أية مرجعية ثقافية أو فكرية أو روحية. 

- إضعاف املناعة يف مقاومة األخطاء ومواجهة التحديات: 

حيث تؤّدي شبكات التواصل إىل برودة يف اإلنفعاالت، وتراجع 
االجتماعية  القضايا  اّتجاه  االستجابات  ونوعية  الفعل  رّدات  يف 
والسياسية والثقافية. وهذا األمر حيدث بصورة خاصة يف حاالت 

اإلدمان عىل وسائل التواصل. 

)))  تقرير تحت عنوان » شبكات التواصل االجتماعي سبًبا للطالق« الكاتب أسامة القادري، منشورة بتاريخ 
 http://www.al�akhbar.com/node/(8887(   :5)/3/8)20 العدد 2079 رابط التقرير

http://www.al-akhbar.com/node/188871
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- اإلضطراب النفيس والعاطفي: 

نتيجة تلّقي معطيات وأخبار وتعلقيات تؤّدي إىل مشاعر خمتلطة 
ا يف حلظة أو فرتة قصرية:فرح، غضب، حزن، حافزية،  ومتضاربة جدًّ

إحباط، تردد، إرتباك، حرية. 

فقد كشفت دراسة أكاديمية))) أّن موقع التواصل االجتماعي 
عىل  ملُستخدِميه  املزاجية  احلالة  تقّلب  يف  كبري  دور  له  فيسبوك 
باحثون يف جامعة  قام هبا  اليت  الدراسة  نحو يسء؛ وأوضحت 
بالسوء  يشعرون  فيسبوك  ُمستخدِمي  أّن  األمريكية  ميتشيغان 
اّتجاه أنفسهم وحياتهم بعد فرتة من استخدامهم موقع التواصل 

االجتماعي. 

تايمز  أنجلوس  لوس  صحيفة  أبرزتها  اليت  الدراسة  وشددت 
ملُستخدِميه  املزاجية  احلالة  سوء  يسبب  فيسبوك  أن  عىل  األمريكية 
شبكة  يملكون  كانوا  سواء  للموقع،  استخدامهم  أنماط  بمختلف 
أصدقاء كبرية للتواصل معها أو كانت مشاركات أصدقائهم حوهلم 

إجيابية ومثرية للتفاؤل. 

قناة  »بثتها  االفتراضي  العالم  في  االندماج  بعدم  ينصحون  اإلعالم  »خبراء  عنوان  تحت  مباشرة  ندوة    (((
الجزيرة، متوفرة على الرابط اآلتي:

htm.20(53(8((204523(32/03/http://mubasher.aljazeera.net/reports/20(5 
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جامعة  يف  االجتماعي  النفس  عالِم  كروس«  »إيثان  وأكد 
»ميتشيغان« واملرشف عىل الدراسة، أّن » أفراد العينة اليت خضعت 
اليوم  مدار  عىل  مزاجهم  تقّلب  فيسبوك  ُمستخدِمي  من  للدراسة 

وفًقا الستخدامهم موقع التواصل االجتماعي« ))). 

وأشار إىل أنه وفريقه ملسوا حتّواًل كبرًيا يف مشاعر العينة بعد أسبوعني 
األشخاص  شعور  ازداد  حيث  فيسبوك،  ملوقع  استخدامهم  من 
سؤال  يتّم  وكان  سوًءا؛  وحياتهم  أنفسهم  اّتجاه  العينة  يف  املشاركني 
ا لقياس شعورهم بعد استخدام املوقع االجتماعي. العينة املختارة يوميًّ

وأضاف الباحث أّن الشعور بالوحدة هو السبب األكرب يف سوء 
بعد  الشعور  ينتاهبم هذا  فيسبوك، حيث  النفسية ملستخدمي  احلالة 
فرتة من استخدام املوقع، وأكد يف اخلالصة أن احلالة النفسية أليٍّ 
عىل  القائم  الفريق  نجح  حال  يف  تتحسن  كانت  العينة  أفراد  من 

الدراسة يف السيطرة عىل شعوره بالوحدة. 

وقامت الدراسة عىل مالحظة سلوك عينة من 82 شخص أثناء 
نحو  لتمثل  بعناية  العينة  تلك  الباحثون  وأختار  فيسبوك،  تصفح 

700 مليون مستخدم ملوقع التواصل االجتماعي.

)))  المصدر نفسه . 
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- الشبكات االجتماعية تؤّدي إىل الرنجسية:

بقوة  الفائض  والشعور  الفردية  القيم  التواصل  وسائل  تعزز 
الذات، أو ما ُيسّمى بالرنجسية واألنا والغرور، فشبكات التواصل 

االجتماعي هي جّنة األنا . 

فقد كشفت دراسة أمريكية))) عن اجلانب املظلم للتعلق ألوقات 
طويلة بالشبكات االجتماعية، وعىل رأسها موقع »فيسبوك« األكرث 
البقاء  أّن  إىل  الباحثني  بعض  توصل  حيث  املجال؛  هذا  يف  شهرة 
لساعات طويلة عىل الشبكة االجتماعية قد يكون سبًبا للرنجسية))).
فإن  الربيطانية  اجلارديان  صحيفة  نرشتها  اليت  الدراسة  وحسب 
اليت  للعينة  الرنجسية  مالمح  أبرز  هو  االجتماعي«  »االضطراب 
فيسبوك، إضافة  املكثف من مستخدمي  الفحص  تّم وضعها حتت 
بالتفوق،  والشعور  الغرور  تشمل  األعراض  من  أخرى  قائمة  إىل 

واضطراب الشخصية))) .

)))  دراسة أميركية تحت عنوان: » فيسبوك والشبكات االجتماعية تؤّدي إلى النرجسية«، منشورة على موقع 
http://www.ain.jo/node/20(30( :شبكة رصد

)2)  كلمة النرجسية تعني حب النفس، وهو اضطراب في الشخصية التي تتميز بالغرور، والتعالي، والشعور 
باألهمية، ومحاولة الكسب ولو على حساب اآلخرين. وهي كلمة ُتْنسب إلى أسطورة يونانية، ورد فيها 

أن ناريس كان آيًة في الجمال، وقد عشق نفسه عندما رأى وجهه في الماء. 
)3)  مصدر نفسه .

http://www.ain.jo/node/201301
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الدراسة اليت متت يف جامعة الينوي University of Illinois شملت 
جمموعة من األعمار بني 6) إىل 65 عاًما، وأوصت يف ختام تقريرها 
أن يتم دراسة األمر بصورة أعمق ألن املستقبل، وفق تقديرهم، ليس 
مشجًعا متاًما، وأن امليول الرنجسية ملُستخدِمي الشبكات االجتماعية 
اليت يمكن أْن تعكس سلوكيات غري متحرضة بني البرش، تبدو احلقيقة 

الوحيدة املحتملة ملستقبل الشبكات االجتماعية.

- زيادة معدالت التدخني واستهالك الكحول:

كشفت دراسة تركية مشرتكة ))) أجرتها وزارة الشؤون الداخلية 
وجمعية   ،(UDOSAF( الدويل  الرشقي  الصحي  لالّتحاد  التابعة 
صحة املوظفني رشق األناضول)DOSADER) عىل أكرث من2000 
هناك  أن  الرتكية،  أررضوم  مدينة  يف  اإلبتدائية  املدارس  طلبة  من 
التواصل االجتماعي وزيادة  عالقة أكيدة بني اإلدمان عىل وسائل 
استهالك الكحول والتدخني؛ حيث استطلعت الدراسة آراء 2309 
حمافظة  يف  عاًما  و8)   (3 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  الطالب  من 
أررضوم يف تركيا عن العالقة بني استهالكهم للكحول واإلفراط يف 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

التدخين  معدالت  وزيادة  االجتماعي  التواصل  وسائل  إدمان  بين  تربط  »دراسة  عنوان:  تحت  تقرير    (((
http://  20(4/8/5 بتاريخ  اليوم  روسيا  قناة  نشرتها  زامان«،  »تودايز  المصدر:  الكحول«،  واستهالك 

arabic.rt.com/news/754228�
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 30 يف  الرتكية  أررضوم  مدينة  يف  الصدد  هبذا  مؤمتر  ُعِقَد  وقد 
يوليو/متوز من عام 4)20، حتّدث فيه األساتذة واخلرباء النفسّيون 
والتدخني  الكحول  خماطر  موضحني  الدراسة،  هذه  نتائج  عن 
التواصل  وسائل  استخدام  يف  باإلفراط  وارتباطهما  الطلبة،  عىل 
االجتماعي. وحتّدث مسؤولون من الوزارة عن زيادة األوقات اليت 
يقضيها الطالب الذكور يف استخدام أجهزة احلاسوب اليت جتعلهم 
أكرث عرضة لتبيّن العادات السيئة، مثل: التدخني ورشب الكحول. 
وقال أحد املسؤولني خالل مؤمتر أررضوم »ان التدخني والكحول 
أن  إىل  املؤمتر  وأشار  بعضا«))).  بعضها  تغذي  اإلنرتنت  وإدمان 
يموتون  تركيا  يف  ألف  ومئة  العاَلم،  حول  شخص  ماليني  خمسة 
كّل عام بسبب أمراض التدخني، وأكد األساتذة أن التبغ والكحول 

يشّكالن خطًرا كبرًيا عىل الشباب حول العاَلم.

- اإلدمان الرقمي أفرز جيالاً يعاين الوحدة ما دفعه لتفضيل احلياة 
الطبيعية: 

كشفت دراسة حديثة ))) عن شعور الكثري من مستخدمي مواقع 
دفع  ممّا  بالوحدة،  وفيسبوك  تويرت  سيما  ال  االجتماعي،  التواصل 

))) المصدر نفسه . 
)2)  تقرير تحت عنوان: »مواقع التواصل االجتماعي أفرزت جيالً يعاني الوحدة«، صحيفة كومسومولسكايا 

http://arabic.rt.com  برافدا الروسية نشر بتاريخ 3/9/3)20، موقع قناة روسيا اليوم
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ا للتخيل عن هذا النوع من التواصل.  الكثري من هؤالء تدرجييًّ

مع  عاطفية  ذلك  يف  بما  متنوعة،  عالقات  إقامة  إمكانية  وتبدو 
بالنسبة  خاصة  معهم،  والصور  األخبار  كرث، وتبادل  أشخاص 
وذلك  اإلنرتنت،  نشطاء  من  للكثري  مغرية  منهم  الشبابية  للرشحية 
أن  إىل  يؤدي  مما  احلقيقي،  التواصل  عىل  القدرة  انعدام  لتعويض 
النشطاء يمضون جّل أوقاتهم يف الشبكة العنكبوتية هبدف التواصل 
مع األصدقاء االفرتاضّيني، ممّا ُيمّكن كلَّ ُمستخدِم من تكوين مئات 

األصدقاء يف خمتلف أرجاء العاَلم.

السابق  يف  إنه  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء  أحد  ويقول 
كانت تواجه الراغب بالتواصل مشكلة الفرز، أي أْن جيد أشخاًصا 
يشاركونه االهتمامات واألفكار، وتشكيل جماعات متجانسة فيما 

بينها، إاّل أن الناشط اآلن يعاين بسبب كرثة هذه املجموعات.

إىل ذلك تشري اإلحصاءات األخرية إىل تراجع أعداد املشرتكني 
السنوات  يف  و«تويرت«  »فيسبوك«  غرار  عىل  التواصل  مواقع  يف 
االخرية، إذ بدأت جتتاح الكثري من هؤالء الرغبة بالتواصل احلقيقي 
 Leo  Burnett و«احلي«، وفًقا لِما تؤّكد وكالة اإلعالنات األمريكية

.Worldwide
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وقد أجرت الوكالة هذه الدراسة يف أنحاء كثرية من العاَلم حول 
تأثري اإلنرتنت عىل السلوك البرشي والعالقات بني الناس، وشملت 
فئة عمرية حمددة ترتاوح ما بني 6) و50 عاًما، لتنتهي بترصيح مفاجئ 
ميك  االسرتاتيجي  التخطيط  قسم  الوكالة يف  كبري خرباء  لسان  عىل 
ماك كيب حول رغبة النشطاء بالتخلص من اإلدمان الرقمي بحسب 
التواصل  مواقع  أن  إىل  مشرًيا  احلقيقية،  احلياة  إىل  والعودة  وصفه، 

االجتماعي استهلكت ذاتها وبدأت تفقد رونقها.

الكثريين بسبب »اإلدمان  البحوث عن معاناة  إىل ذلك كشفت 
أبرزها  العملية،  حياتهم  يف  مشاكل  من  هلم  يسببه  لِما  الرقمي« 
الشعور بالوحدة، حىت أّن %20 من هؤالء َعربَّ عن رغبته باالبتعاد 
عن احلاسوب، إاّل يف احلاالت النادرة اليت جتربهم عىل القيام بذلك، 

فيما تزتايد أعداد َمْن يرتكون هواتفهم الذكية يف مواقع العمل.

كما أعرب %20 ممن شملتهم الدراسة عن نواياهم اجلادة بإغالق 
صفاحاتهم عىل مواقع التواصل، بينما أّكد %35 أهنم يكّرسون يوًما 
يف الشهر بدون »فيسبوك« أو »تويرت«، وهو ما حتّول إىل مفهوم آخذ 
 ،(Facebook & Twitter free day( باالنتشار ُيطلق عليه تعريف

لون احلاسوب أثناء اإلجازة. بينما أّكد %40 أهنم ال ُيشغِّ
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األخرية  السنوات  يف  َفَقَد  أنه  »فيسبوك«  موقع  أعلن  وقد  هذا 
ماليني  وثالثة  العامل،  أرجاء  خمتلف  من  ُمستخدِم  ماليني  أربعة 
الـ  ُمستخدِم  أن  النفس  علماء  يفيد  ذلك  إىل  باالضافة  أمريكا.  يف 
»فيسبوك« يعتقد أنه يف حالة تواصل مستمرة مع أصدقاء، علَما أنه 
»سماييل«  وجوه  خلف  احلقيقية  مشاعره  ُيخفي  األحيان  معظم  يف 
اليت  احلقيقية  األحاسيس  أن  من  الرغم  عىل  وذلك  هلا،  يلجأ  اليت 

تنتابه ال تعكس غالًبا السعادة.

عالوة عىل ذلك، يرى املختّصون أنه كّلما ازداد معدل التواصل عرب 
مواقع اإلنرتنت، كّلما تراجع الشعور بالثقة بالنفس لدى املُستخدِم، 

فيما تتحسن احلالة النفسية بعد التواصل احلّي، وليس االفرتايض.

األعمار  استثمار  وعدم  األوقات  وهدر  التسلية  نزعة  إزدياد   -
والطاقات: 

بخيارات  املُزّودة  االجتماعي  التواصل  شبكات  ُتساهم  حيث 
املستوى  عىل  سلبية  جلوانب  واملُتضّمنة  التسلية،  أللعاب  متنوعة 
بدل  األوقات  وتضييع  هدر  يف  ُتساهم  واألخالقي،  القيمي 
املهارات  تنمية  و  العميل  االنتاج  و  احلقيقية  املعرفة  يف  استثمارها 

والتعرف عىل الواقع بالتجربة احلية.
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)� اإليجابيات

- تلبية حاجة إنسانية واجتماعية طبيعية وفطرية للتواصل:

ضعف  مشكلة  اإللكرتوين  التواصل  شبكات  حّلت  حيث 
والتجمعات  املدن،  يف  واإلنساين  واملدين  االجتماعي  التواصل 
اإللكرتوين  التواصل  نسبة  أّن  نجد  وهلذا  املكتظة.  السكنية 
يف  عنها  بأضعاف  تزيد  املكتظة  واملدن  الضواحي  يف  االجتماعي 
القرى النائية، حيث التواصل االجتماعي واإلنساين الطبيعي متوّفر 

ومتيرّس بصورة أكرب. 

- تكوين الصداقات والبحث عن األصدقاء: 

فالتواصل مع األصدقاء واألقارب، من خالل مواقع التواصل 
توطيد عالقاته االجتماعية من  الشخص عىل  االجتماعي، يساعد 
والتعبري  املودة،  كلمات  وبّث  والنجاح،  باملناسبات،  التهنئة  خالل 
من  التواصل  أّن  الدراسات  أثبتت  وقد  وغريها؛  املكنونات  عن 
تدعيم  عىل  يساعد  اإللكرتوين  االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل 

التواصل وجًها لوجه مع األصدقاء واألقرباء))). 

)))  بحث تحت عنوان: »هل تتالعب المواقع اإللكترونية االجتماعية بعقولنا« الدكتور زيد محمد الرماني، 
مصدر سابق . 
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- تفعيل عمليات تنظيم احلمالت اإلعالمية والتعبئة االحتجاجية 
املطلبية: 

أجهزة  عىل  احلكومات  سيطرة  عن  التواصل  وسائل  ضت  عوَّ
اإلعالم التقليدية: التلفاز واإلذاعة والفضائيات؛ ومن أمثلة ذلك: 
حمالت دعم االنتفاضة الفلسطينية واملقاومة يف غزة ))) ، وحمالت 
دعم املقاومة يف لبنان، وكذا تنظيم االحتجاجات املطلبية واملعيشية 

والسياسية يف العامل. 

والعلمي. والفين  التقين  والتطور  واالبتكار  اإلبداع  إزدياد فرص   -

إفرتاضية  ورش  بناء  عىل  االجتماعي  التواصل  وسائل  تساعد 
تؤدي إىل بناء أرضية معرفية لرتاكم اخلربات و املعارف وتزيد من 

فرص  اإلبداع واإلبتكار  وتبادل املعلومات التقنية

-  رسعة ايصال املعلومات ونرشها وحتّول كل فرد إىل إعالمي: 

الطرق  أكرث  التواصل االجتماعي من  أن وسائل  بينت دراسة))) 
الىت تنتقل عرْبها األخبار ىف الوقت احلايل؛ فأكرث من %50 من الناس 

الرابط:  على  متوفر  قاسم،  قاسم  الكاتب  التخاذل«،  تعّوض  التواصل  »مجموعات  عنوان:  تحت  تقرير    (((
http://al�akhbar.com/node/(7(705

موقع  على  منشورة  االجتماعي«،  التواصل  مواقع  إيجابيات  توضح  وإحصائيات  »أرقام  عنوان:  تحت  تقرير    (2(
http://digital.argaam.com/  :مركز األهرام للدراسات، بتاريخ 27/)/4)20 متوفر على الرابط اآلتي

article/detail/94683

http://al-akhbar.com/node/171705
http://digital.argaam.com/article/detail/94683
http://digital.argaam.com/article/detail/94683
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يعتمدون عىل املواقع االجتماعية ىف معرفة األخبار اجلديدة، باإلضافة 
بوك«  »فيس  عىل  يعتمدون  واملحّررين  الصحفّيني  من   65% أن  إىل 
االجتماعية  الشبكات  ُتعترب  كما  األخبار.  عىل  للحصول  و«تويرت« 
مصدر األخبار لنحو %27.8 من األمريكّيني، يف حني أّن نسبة الذين 

يعتمدون عىل الصحف اليومية يف تناقل األخبار هي 28.8%. 

- املساعدة يف البحث عن فرص العمل والوظائف: 

الذاتية،  رَيِ  السِّ التواصل عىل اجياد منصة لعرض  تساعد وسائل 
نسبته  ما  أن  دراسة)))  بينت  فقد  والكفاءة.  اهلوية  عن  واإلعالن 
%89 من الرشكات تبحث عن موظفني ُجدد َعرْبَ موقع »لينكد إن« 
خالل  من  وظائف  عىل  حيصلون  الباحثني  من  و26%   ،Linked in
بينما %5) يستطيعون احلصول عىل وظائف من خالل  »فيسبوك«، 
»تويرت«. وقد أثبتت النتائج أّن نسبة الباحثني عن العمل من خالل 
»فيسبوك« ُتقّدر بما نسبته %52، و%38 من خالل موقع »لينكد إن«، 

و%34 فقط عىل من خالل موقع »تويرت«.

 

)))  تقرير األهرام، المصدر نفسه. 



شبكات التواصل االجتماعي منصات للحرب األميركية الناعمة 60

- شبكات التواصل االجتماعي قد تزيد من إنتاجية العمل: 

والصناعي«  التنظيمي  النفس  علم  »جمعية  لـ  دراسة)))  أظهرت 
األمريكية أن السماح للموظفني بعدة اسرتاحات قصرية من »التواصل 
االجتماعي« خالل ساعات العمل، يزيد إنتاجية العمل؛ فقد أصدرت 
حول  دراسة  األمريكية  والصناعي«  التنظيمي  النفس  علم  »جمعية 
التواصل االجتماعي خالل ساعات  أثر استخدام املوظفني لشبكات 
من  قصرية  اسرتاحات  بعدة  للموظفني  السماح  أن  وتبنّي  العمل، 

»التواصل االجتماعي« خالل ساعات العمل، يزيد إنتاجية العمل.

وسبعني  اثنني  من  عينة  الدراسة  هذه  عىل  القائمون  واستخدم 
موظًفا ُسمح هلم باستخدام هواتفهم الذكية أثناء العمل، وذلك بعد 
استخدامه،  يف  يقضوهنا  اليت  الزمنية  املدة  يقيس  بربنامج  تزويدها 
حيث تّم تصنيف استخدام اهلاتف إىل ثالث فئات: تسلية، تواصل 
الدراسة  نتائج  أظهرت  ومعلومايت.  شخيص  استخدام  اجتماعي، 
أّن قضاء االسرتاحات يف التواصل االجتماعي ترك أثًرا أكرث إجيابية 
مما تركته فئتا »التسلية« و«االستخدام الشخيص«، حيث ظهر األثر 

اإلجيايب من خالل حتسن مزاج املّوظف وزيادة قدرته اإلنتاجية.

إنتاجية العمل  التواصل االجتماعي يزيد من  )))  دراسة تحت عنوان: »السماح للعاملين باستخدام شبكات 
»المصدر RT + »ماشابل«، نشر موقع قناة روسيا اليوم بتاريخ 4/2/23)20 قسم العلوم والتكنلوجيا . 

 www.arabic.rt.com
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الدكتور »سويول كيم«،  الدراسة  أّكد أحد واضعي  املقابل  ويف 
أن قضاء الكثري من الوقت عىل شبكات التواصل االجتماعي ترك 
للتواصل  القصرية  االسرتاحات  جمموع  وأّن  شك،  بال  ا  سلبيًّ أثًرا 

االجتماعي خالل يوم العمل جيب أاّل يتجاوز 20 إىل 25 دقيقة.

- املساعدة يف ترسيخ قيم احلوار والتسامح: 

يف منصات وسائل التواصل االجتماعي يتّم احلوار بني املختلفني 
أو  أو شجارات  أية مشاكل  ا دون  ا وثقافيًّا وعمريًّ عقائديًّا وسياسيًّ
توترات، وحيث يّتجه امليل نحو عدم استخدام األساليب الُعْنفية يف 
التعامل مع اإلختالفات والفروقات. يف حني أن احلوارات الطبيعية 

تشهد يف كثري من األحيان استعمال للعنف بني املتخاصمني. 

� إتاحة الفرصة الستخدام شبكات التواصل يف التبليغ الديين: 

وهو ما ُيفهم من تشغيل مكتب اإلمام اخلامنيئ لصفحة خاصة 
واملتابعني  املعجبني  ماليني  وتضم  فيسبوك  موقع  عىل  لسماحته 
وتلّقي  اخلطابات،  االستفتاءات، وكذا عرض  الردود عىل  وطاليب 
الرسائل)))، وهناك جتارب لعلماء ناشطني أسهمت بتوسيع اهلداية 

واإلرشاد والتبليغ الثقايف.

المنار  موقع  نشره  الفايسبوك«  على  الخاصة  صفحته  يطلق  الخامنئي  علي  السيد   « عنوان  تحت  تقرير    (((
 http://www.almanar.com.lb/adetails اآلتي:  الرابط  على  متوفر   20(2/(2/(8 بتاريخ 

php?eid=375586&cid=4(&fromval=(

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=375586&cid=41&fromval=1
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=375586&cid=41&fromval=1
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=375586&cid=41&fromval=1
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- إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبري: 

للتعبري  للشباب  الفرصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  أتاحت 
عن ذواتهم وأنفسهم، وتنمية ثقتهم بأنفسهم. 

يف  متّت  الـفيسبوك  مواقع  ُمستخدِمي  عن  له  دراسة  ويف 
المب  كليف  االجتماعي  اإلعالم  يف  الباحث  وجد  العام)))2009 
املواقع احلصول عليها؛ حيث  تلك  مزيات عديدة يمكن ملستخدم 
بداية  يف  الـفيسبوك  ملوقع  عضًوا   477 عىل  بمسح  المب  فريق  قام 
التغرّيات  الدراسة، لقياس تلك  وهناية سنة واحدة، هي فرتة تلك 
أولئك  عند  النفسية  الصحة  جوانب  من  العديد  عىل  طرأت  اليت 
األعضاء، فتبنّي من خالل ذلك أّن استخدام املوقع يتوازى بشكل 
وهي   ،(social capital( االجتماعي  املال  رأس  زيادة  مع  قوي 
الفوائد االجتماعية امللموسة اليت يناهلا املرء من خالل مشاركته يف 
الشبكة االجتماعية، خصوًصا أولئك الذين جيدون انخفاًضا كبرًيا 

عندهم يف تقدير الذات. 

- رفع املكانة االجتماعية لبعض الفئات العمرية املُهّمشة واألقليات: 

صون أّن أكرث  فقد أظهرت بعض الدراسات الىت أجراها متخصِّ

)))  مقالة تحت عنوان »هل تتالعب المواقع اإللكترونية االجتماعية بعقولنا« د. زيد بن محمد الرماني، منشورة 
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33998(49 :بتاريخ 4/3/4)20 متوفرة على الرابط اآلتي



63شبكات التواصل االجتماعي منصات للحرب األميركية الناعمة

يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  تساعدهم  املراهقني،  من   25% من 
خفض شعورهم باخلجل، وأّن %20 من املراهقني أصبحوا أكرث ثقة 
اإلجيايب يف مساعدة األشخاص  إىل دورها  باإلضافة  بالنفس، هذا 
بأنفسهم  ثقتهم  إلعادة  بسهولة  األصدقاء  اكتساب  عىل  املراهقني 

نتيجة االنخراط واالنتماء لوسط وشبكة كبرية . 

ويمكن اعتبار وسائل التواصل االجتماعي مالًذا آمًنا تلجأ إليه 
بعض الفئات االجتماعية والثقافية والسياسية املحرومة للتعبري عن 
العربية  الدينية  األقليات  نموذج  وما  ومطالبها،  وأوضاعها  آرائها 

وحراكها الفاعل إاّل دليل عىل هذا األمر ))) .

)))  مقالة زيد بن محمد الرماني، مصدر سابق . 





الباب الثاني

إحصاءات وأرقام:

شبكات التواصل االجتماعي

م
َ
في لبنان والعال





م
َ
: إحصاءات وسائل التواصل االجتماعي في العال

اً
أّوال

اإلحصائية  املعطيات  حتليل  يف  ينبغي  أنه  إليه  اإلشارة  جتدر  ما 
األخذ بعني االعتبار احلسابات التجارية التسويقية غري االجتماعية 
ينبغي  كما   ،(0% نسبة  إىل  تصل  اليت  الرشكات  حسابات  وخاصة 
توّخي احلذر يف احتساب نسبة احلسابات غري املُشّغلة وغري الناشطة، 
واليت تصل نسبتها إىل %80 وفق بعض الدراسات التقنية؛ ما يعين 
ناشطة  وغري  فاعلة  غري  احلسابات  من   90% نسبة  أن  اخلالصة  يف 
العاملية  االجتماعي  التواصل  رشكات  مصلحة  من  ألن  اجتماعيًا، 
تضخيم أرقامها لغاياتٍ إعالنية وجتارية هلا عالقة بالقدرة التنافسية 

للرشكة، وألهداف سياسية وأمنية وثقافية بطبيعة احلال. 

بلغ عدد ُمستخدِمي مواقع التواصل االجتماعي يف العام 3)20 
)مع تقدم طفيف بني عامي 4)20 � 5)20)حوايل 2 مليار ُمستخدِم، 

عني عىل أشهر املواقع وفق اآليت:  موزَّ
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ا 483،) مليار ُمستخدِم. - فيسبوك: األّول عامليًّ

- تويرت: نحو 982 مليون ُمستخدِم.

- غوغل: نحو 340 مليون ))).

وفيما ييل ترتيب ُمستخدِمي اإلنرتنت يف العاَلم حسب القارات 
واجلهات اجلغرافية: 

النسبة من   عدد املستخدمني القارة
مستخدمي االنرتنت 

٤٤%١,٠٧6,68١,٠٥9 مستخدمآسيا

٢١%٥١8,٥١٢,١٠9 ُمسخدِمأوروبا

١١%٢٧٣,٧8٥,٤١٣ ُمسخدِمأمريكا الشمالية

١٠%٢٥٤,9١٥,٧٤٥ ُمستخدِمأمريكا اجلنوبية

٧%١6٧,٣٣٥,6٧6 ُمستخدِمأفريقيا

أوقيانوسيا
١%٢٤,٢8٧,9١9 ُمستخدِموقارة اسرتاليا

)))  اإلحصاءات متوفرة على الروابط االتية: 
http://www.downloadbramjy.com/numberofworldinternetusers.html

www.go�gulf.com/blog/social�networking�user  
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وفيما ييل تفصيل عدد ُمستخدِمي اإلنرتنت يف العاَلم العريب: 

البلد 
العريب

عدد مستخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي

النسبة التمثيلية إىل عدد 
السكان

مرص
٢9,8٠9,٧٢٤  ُمستخدِم 

١٢,١٧٣,٥٤٠ حساب فيسبوك 
يمثِّلون ٣٥% من السكان

املغرب
١6,٤٧٧,٧١٢ ُمستخدِم

٥,٠9١,٧6٠ حساب فيسبوك 
يمثِّلون ٥١% من السكان

السعودية
١٣,٠٠٠,٠٠٠ ُمستخدِم 

٥,8٥٢,٥٢٠ حساب فيسبوك 
يمّثلون ٤6% من السكان

السودان
6,٤99,٢٧٥ مستخدم 

٢,٥٥٠,٠٠٠ حساب فيسبوك
يمثِّلون ١9%  من السكان

اإلمارات
٥,8٥9,١١8 ُمستخدِم 

٣,٤٤٢,9٤٠ حساب فيسبوك 
يمثِّلون ٧٠% من السكان

اجلزائر
٥,٢٣٠,٠٠٠ ُمستخدِم 

٤,١١١,٣٢٠ حساب فيسبوك
يمّثلون ١٤% من السكان

سوريا
٥,٠69,٤١8 ُمستخدِم

 ٣,١٠٠,٠٠٠ حساب فيسبوك 
يمّثلون ٢٢% من السكان

تونس
٤,١96,٥6٤ ُمستخدِم 

٥,٠9١,٧6٠ حساب فيسبوك 
يمثِّلون ٣9%  من السكان
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البلد 
العريب

عدد مستخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي

النسبة التمثيلية إىل عدد 
السكان

اليمن
٣,69١,٠٠٠ ُمستخدِم 

 ٤9٥,٤٤٠ حساب فيسبوك
يمثِّلون ١٤% من السكان

االردن
٢,٤8١,9٤٠ ُمستخدِم 

٢,٥٥8,١٤٠  حساب فيسبوك
يمثِّلون ٣8% من السكان

العراق
٢,٢١١,86٠ ُمستخدِم 

٢,٥٥٥,١٤٠  حساب فيسبوك 
يمثِّلون ٧% من السكان

لبنان
٢,١٥٢,9٥٠ مستخدم 

 ١,٥8٧,٠6٠ حساب لفيسبوك
يمثلون ٥٢% من السكان

الكويت
١,96٣,٥6٥  مستخدم 

89٠,٧8٠ حساب فيسبوك
يمثلون ٧٤% من السكان

سلطنة 
عمان

٢,١٠١,٣٠٢ مستخدم 
٥8٤,9٠٠ حساب فيسبوك 

يمثلون 68% من السكان

قطر
١,68٢,٢٧١ مستخدم 

 6٧١,٧٢٠ حساب فيسبوك 
يمثلون 86% من السكان

فلسطني
١,٥١٢,٢٧٣ مستخدم 

966,96٠ حساب فيسبوك 
يمثلون ٥٧% من السكان
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البلد 
العريب

عدد مستخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي

النسبة التمثيلية إىل عدد 
السكان

البحرين
96١,٢٢8 مستخدم 

٤١٣,٢٠٠ حساب فيسبوك
يمثلون ٧٧% من السكان

ليبيا
9٥٤,٢٧٥ مستخدم

٧8١,٧٠٠ حساب فيسبوك 
يمثلون ١٧% من السكان

موريتانيا
١٥١,١6٣ مستخدم

١٠6,٢٠٠ حساب فيسبوك
يمثلون٤,٥%من السكان

الصومال
١٢6,٠٧٠  مستخدم 

١٢٣,٤8٠ حساب فيسبوك 
 يمثلون١,٢% من السكان

البلدان 
العربية

 ١٠١ مليون مستخدم 
يمثلون ٤٠% من السكان 

العرب 
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ا: تحليل اإلحصائّيات والمعطيات العربية  ثانّياً

عدد  أّن  واألرقام،  اإلحصائيات  حتليل  خالل  من  نالحظ، 
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي أكرث من ثلث عدد سكان 
العامل العريب، عىل تقدير أن سكان العامل العريب يف املتوسط هم 340 
املستخدم  السكان  ثلث  أن  االعتبار  بعني  األخذ  مع  نسمة  مليون 
لإلنترننت هم يف الواقع غالبية شباب ومتعلمي العامل العريب، بعد 
الوطن  يف  أمي  انسان  مليون   96 وحوايل  األطفال،  رشائح  حذف 
العريب حسب احصاءات املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم » 

األليسكو« أي ما يعادل %27 من عدد السكان العرب))). 

التفاوت بني بعض الدول العربية، حيث مل يتعّد عدد  ويالحط 
ُمستخدِمي اإلنرتنت يف بعض الدول العربية نسبة %0) من إجمايل 
النسبة يف  ) يف حني تصل هذه  )موريتانيا والصومال  السكان  عدد 
السكان  عدد  من   70% من  أكرث  إىل  األخرى  العربية  الدول  بعض 

)قطر/ االمارات / لبنان). 

ويستنتج ان موقع الفيسبوك هو املهيمن عىل مستخدمي وسائل 
مقابل  الشعيب  املستوى  عىل  اكتسح  ألنه  االجتماعي،  التواصل 

)))  تقرير صادر عن المنظمة في شهر أيلول من عام 3)20 متوفر على الرابط اآلتي:
 http://www.alecso.org/site/alecso�about/20(508�43�(2�0(�04�.html
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موقع تويرت Twitter األكرث ختصصًا وهو مستعمل من قبل الكتاب 
الناشطني  بعض  من  وأيضا  والسياسيني  واملحللني  واإلعالميني 
األخرى  املواقع  ومقابل  حرف)،   (40( القصار  الكلمات  لنرش 
لينكدان   /  Instgrame )انستغرام  والقطاعية  والتخصصية  املهنية 

Linkedin / الخ ). 

وما يؤكد هذا التحليل السعي املنهجي لرشكة فيسبوك لتوسيع 
حجم انتشارها ليصل إىل أقىص املناطق النائية حول العاَلم، إذ قالت 
وكاالت األنباء أّن رشكة فيسبوك استحوذت عىل رشكة االتصاالت 
Pryte هبدف جعل استخدام تطبيقات اإلنرتنت  الفنلندية »برييت« 
الالسلكية سهاًل لدى ُمستخدِمي اهلواتف املحمولة يف خمتلف بقاع 

العامل))). 

وقالت املتحدثة باسم فيسبوك إهنا تتوقع إمتام الصفقة يف أقرب 
وأضافت  للصفقة؛  املالية  التفاصيل  عن  تكشف  أْن  دون  فرصة، 
ا هلا، متلك  املتحدثة أن »برييت« اليت تّتخذ من العاصمة الفنلندية مقرًّ
جتربة قّيمة وعالقات مع ُمشغيل خدمات اإلنرتنت الالسلكي حول 

العامل، وخاصة يف األسواق الناشئة.

موقع  على  نشر  باإلنترنت«،  النائية  المناطق  لتزويد  بريتي  على  تستحوذ  »فيسبوك  عنوان:  تحت  تقرير    (((
الجزيرة بتاريخ 4/6/5)20 متوفر على الرابط اآلتي: 

 /5/6/http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/20(4

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CE0B3C20-44B3-4182-A8F7-D2BAD41E236E.htm
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/6/5/    
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/6/5/    
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وتسعى رشكة »برييت« إىل تسهيل وصول املُستخدِمني يف املناطق 
الفقرية من العامل إىل تطبيقات وخدمات حمددة عىل اإلنرتنت مثل: 
عىل  احلصول  إىل  احلاجة  دون  وذلك  »فورسكوير،  أو  فيسبوك 

اشرتاكات طويلة األمد لدى رشكات االّتصاالت.

وتأيت عملية االستحواذ هذه يف سياق ما ُوِصَف بجهود فيسبوك 
املناطق  يف  للُمستخدِمني  باإلنرتنت  االّتصال  توفري  مهمة  إلنجاز 

النائية من العامل.

وكانت الرشكة أطلقت يف آب 3)20 مبادرة »إنرتنت�أورغ« اليت 
االصطناعية  واألقمار  طيار  بدون  الطائرات  استخدام  إىل  تهدف 

وأشعة اللزير جلعل الوصول إىل اإلنرتنت متاًحا بأسعار معقولة.

 what›s app ولعل رشاء رشكة فيسبوك تطبيق اهلاتف الشهري 
بمبلغ 9) مليار دوالر من األمور اليت أثارت األسئلة حول غايات 
عىل  التطبيق  حيقق  ال  الذي  الوقت  يف  الرشاء،  عملية  من  الرشكة 
أن  من  معطياتنا  يؤكد  ما  وهو  جتارية.  إعالنية  غاياتٍ  أية  اهلاتف 
األمن  ووكالة  الدفاع  لوزارة  ومدين  جتاري  غطاء  فيسبوك  رشكة 

القومي األمريكية.
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ثالثًا: احصاءات وسائل التواصل االجتماعي في لبنان 

 ،Research Center Pew بيو األمريكي لألبحاث قام مركز 
وهو مركز بحوث واستطالعات مقّره الواليات املتحدة األمريكية، 
اإلنرتنت  ُمستخدِمي  حول  دراسة  إلجراء  ميداينٍّ  بمسحٍ  قام 

وشبكات التواصل االجتماعي يف لبنان))). 

أظهر املسح أّن %86 من اللبنانّيني يمتلكون هاتًفا خليويًّا، وهي 
النسبة العارشة األعىل بني 24 دولة ناشئة شملها املسح؛ وهي أعىل 
النسبة  فيها  بلغت  اليت  الناشئة  الدول  ممّا هي عليه من معّدل  نسبًة 
وتونس  مرص  ويف   ،(95%( األردن  يف  النسبة  من  أدىن  لكنها   ،83%

)%88 لكّل منهما).

وأشار املسح إىل أن %45 من أصحاب اهلواتف اخلليوية يف لبنان 
ا، وهي النسبة األعىل بني الدول الناشئة. إضافًة إىل  يملكون هاتًفا ذكيًّ
ذلك، فإّن %62 من اللبنانّيني الذين تراوح أعمارهم بني 8) و29 عاًما 
أعمارهم بني 30 و49  تراوح  الذين  لدهيم هواتف ذكية، و%55 من 

ا.  سنة يملكوهنا، و%4) تتجاوز أعمارهم 50 عاًما يقتنون هاتًفا ذكيًّ

)))  تقرير تحت عنوان: »مركز بيو للدراسات � %72 من ُمستخدِمي اإلنترنت في لبنان َيِلجون شبكات التواصل 
االجتماعي لنشر اآلراء السياسية«، نشرته جريدة النهار اللبنانية بتاريخ 5) آذار 4)20 متوفر على الرابط:

 http://newspaper.annahar.com/article/((6498 
 Global Attitudes ُيذكر أّن المسح أُجري بين آذار وأيار 3)20 كجزء من مشروع »مركز بيو للبحوث«، بعنوان  

Project، حيث استندت نتائج المسح إلى مقابالت أُجريت مع ألف لبناني تزيد أعمارهم عن 8) سنة.

http://newspaper.annahar.com/article/116498
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ألصحاب  شيوًعا  األكرث  األنشطة  أن  أيًضا،  املسح،  وأظهر 
 ،(89%( نّصية  رسائل  إرسال  تشمل  لبنان  يف  اخلليوية  اهلواتف 
والولوج إىل شبكات التواصل االجتماعي )%36)، والتقاط الصور 
السياسية )24%)،  الفيديو )%35)، واحلصول عىل األخبار  ومقاطع 
واحلصول عىل معلومات خاّصة باملستهلك )%6))، واحلصول عىل 

املعلومات الصحية )%6)، وإجراء أو تلّقي املدفوعات 4%. 
يف  اخلليوية  اهلواتف  أصحاب  من   78% أفاد  املقابل،  ويف 
االقتصادات الناشئة أهنم يستخدمون هذه اهلواتف إلرسال رسائل 
والولوج  الفيديو )54%)،  الصور ومقاطع  ثم اللتقاط  نصية، ومن 
األخبار  عىل  واحلصول   ،(25%( االجتماعي  التواصل  شبكات  إىل 
السياسية )%8))، واحلصول عىل معلومات خاّصة باملستهلك )6%))، 

واملعلومات الصحية )%5))، وإجراء أو تلّقي املدفوعات)%))). 
هم  اللبنانّيني  من   57% أن  املسح  أظهر  ذلك،  موازاة  يف 
يف  الّسكان  من   44% بمعّدل  مقارنًة  اإلنرتنت،  ُمستخدِمي  من 
االقتصادات الناشئة. كما جاءت نسبة اللبنانّيني الذين يستخدمون 
اإلنرتنت اخلامسة األعىل بني األسواق الناشئة، وأقل من األرجنتني 

)%68)، وروسيا والتشييل )%66 لكّل منهما)، وفزنويال )59%). 

َيِلجون  لبنان  يف  اإلنرتنت  ُمستخدِمي  من   90% فإن  كذلك 



77شبكات التواصل االجتماعي منصات للحرب األميركية الناعمة

ا، وهي النسبة األعىل بني االقتصادات الناشئة. إضافًة  اإلنرتنت يوميًّ
إىل ذلك، فإن %72 من ُمستخدِمي اإلنرتنت يف لبنان يلجون شبكات 

التواصل االجتماعية مقارنًة بمعدل %77 يف االقتصادات الناشئة. 

يدخلون  الذين  لبنان  يف  اإلنرتنت  ُمستخدِمي  نسبة  وجاءت 
األسواق  بني  األدىن  الرابعة  االجتماعي  التواصل  شبكات 
الناشئة، وأعىل من اليت يف بوليفيا )%)7)، وجنوب أفريقيا )62%)، 

والصني)48%).

وأوضح جميع ُمستخدِمي اإلنرتنت الذين يستعملون شبكات 
التواصل االجتماعي يف لبنان أهنم »يستخدموهنا للبقاء عىل اّتصال 
لنرش  »يستعملوهنا  أهنم  إىل  أشاروا  العائلة واالصدقاء،« و72%  مع 
النظر السياسية«، ولفت %47 منهم أهنم يستخدمون هذه  وجهات 
و7%)  واألفالم«،  املوسيقى  حول  النظر  وجهات  لنرش  الشبكات 
إىل  إضافًة  الدينية.  النظر  وجهات  لنرش  يستعملوهنا  أهنم  أّكدوا 
التواصل  الذين يستخدمون شبكات  اللبنانّيني  ذلك، فإن %69 من 
االجتماعي ترتاوح أعمارهم بني 8) و29 سنة، %46 منهم هم ما بني 

30 و49 سنة، و%5 منهم تتجاوز أعمارهم الـ50 سنة.

حممد  كلية  يف  واالبتكار«  »احلوكمة  لربنامج  خاص  تقرير  أشار 
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انتشار  أن نسبة  بن راشد لإلدارة احلكومية يف اإلمارات، أشار إىل 
بلغت  لبنان  يف  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  مواقع  ُمستخدِمي 
%43 يف هناية عام 3)20، مقارنة مع ).23 يف املئة يف هناية عام 0)20. 
وجاء لبنان يف املركز الثالث متعاداًل مع كلٍّ من الكويت واألردن 
من بني 22 دولة عربية، خلف اإلمارات اليت تصدرت القائمة بنسبة 

54 يف املئة، تليها قطر يف املركز الثاين بنسبة 47 يف املئة))). 

لبنان  يف  اجلدد  »فيسبوك«  ُمستخدِمي  عدد  إجمايل  بلغ  وقد 
عدد  إجمايل  من   72% أّن  التقرير  أفاد  كما  ُمستخدِم؛   273.520
املستخدمني يف لبنان يستعملون اللغة االنجلزيية، و%3) يستخدمون 
النسبة  أن  الفرنسية؛ يف حني  اللغة  يستخدمون  العربية، و4%  اللغة 

املتبقية، واليت تبلغ %)) تلجأ إىل لغات أخرى للتنقل يف املوقع.

التواصل االجتماعي لدى اجلمهور الشيعي  إحصاءات وسائل 
يف لبنان

مل نعرث عىل مصدٍر رسميٍّ أو تقينٍّ موثوق لتحصيل إحصاءات 
حيث  حتديًدا،  لبريوت  اجلنوبية  الضاحية  منطقة  حول  عن  وأرقام 
تعد من أكرب مناطق البيئة احلاضنة حلزب اهلل واملقاومة، ألن عملية 

(((  http://www.lebanon24.com/featured/details/787940
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أو  نفسها،  فيسبوك  رشكة  من  مصادر  تعاون  تتطلب  التحصيل 
رشكات إحصاءات دولية، أو من خالل رشكة أوجريو اللبنانية اليت 
باألحياء  املستخدمني  وحسابات  اشرتاكات  لرصد  الفرصة  لدهيا 

السكانية واملناطق الداخلية. 

التواصل  بشبكات  اخلاصة  اإلحصائية  املصادر  لندرة  ونظًرا 
فرز  وجود  ولعدم  لبريوت،  اجلنوبية  الضاحية  يف  االجتماعي 
إىل  اللجوء  تّم  الطائفي،  التصنيف  وفق  عاملي  إلكرتوين  إحصايئ 

القرائن واملؤرشات التقنية، وفق احلسابات واملعادالت اآلتية: 

يبلغ عدد خطوط اهلاتف املحمول املتصلة باإلنرتنت، أو ما 	 
ُيعَرُف باسم »إنرتنت اخلليوي« يف لبنان، حوايل 2 مليون خط 
 4 جممل  من   Alfa و   MTC رشكيت  مدراء  إحصاءات  وفق 

مليون و300 ألف خط حممول يعمل يف لبنان))). 

التواصل االجتماعي يف لبنان 	  بلغ عدد ُمستخدِمي شبكات 
واألجانب  واملقيمني  اللبنانّيني  تشمل   3،336،000 لعام 

وحسابات الرشكات واملؤسسات))). 

)))  تقرير تحت عنوان: »7.) مليون مستهلك للجيل الثالث في لبنان« الكاتب حسن شقراني، جريدة األخبار 
http://lebanon24.com/articles/print/477890 :اللبنانية ، الرابط

www.internetlivestats.com :2)  موقع إحصاءات اإلنترنت الدولية، رابط المصدر(
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السكان، 	  لبنان %57 من جممل  اإلنرتنت يف  ُمستخدِمي  بلغ عدد 
حوايل %72 منهم يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي، وفق 

مسح مركز بيو األمريكي، وهي قريبة من النسبة الدولية 4/7. 

من  أكرث  فإن  اإلحصائية،  للبيانات  الريايض  املنطق  وفق 
العامل يستخدمون عادة  اإلنرتنت يف  ُمستخدِمي  نصف عدد 
صون دقيقة من كلِّ سبع دقائق عىل  موقع »فيس بوك«، وخيصِّ

األقل حسب معطيات رشكة »كومسكور«))).

النسبة الطائفية واملذهبية للشيعة إىل إجمايل عدد سكان لبنان 	 
البالغ 6 ماليني نسمة، 4 مليون ونصف مليون لبناين ومليون 
ونصف مليون أجنيب، هي عىل أقل تقدير %20، وفق لوائح 
الشطب االنتخابية بعد األخذ بعني االعتبار الوجود األجنيب: 

السوري، الفلسطيين، العريب، الغريب.... 

عدد سكان الضاحية حوايل 700 ألف نسمة، يشمل السكان 	 
وذلك  اللبنانيني،  غري  من  األجانب  مع  اللبنانّيني  الشيعة 
بلديات  اّتحاد  رئيس  اخلنساء  أبو سعيد  احلاج  وفق ترصيح 

الضاحية اجلنوبية))). 

)))  تقرير تحت عنوان: » فيس بوك .. أرقام مثيرة« نشر بتاريخ 6)/2/5)20 / العلوم والتكنولوجيا موقع قناة 
http://arabic.rt.com/news/585363 روسيا اليوم

)2)  تقرير تحت عنوان: » المياه في الضاحية ملوثة » الكاتب محمد وهبة، جريدة األخبار العدد 3378 بتاريخ 27 
www.al�akhbar.com/node/2(4260 :آب 4)20 الرابط
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لنسب 	  اللبنانية  تقرييب يف اإلحصاءات  وتوازن  متاثل  وجود 
وحصص استعمال البيئة الشيعية لوسائل االّتصال املختلفة، 
تصفح  أو  الثابتة  اخلطوط  أو  اخلليوية  اهلواتف  من  سواء 
الطائفية  البيئات  مع  اإلنرتنت  اشرتاكات  أرقام  أو  املواقع 
ورشكيت  االّتصاالت  وزارة  أرقام  وهي  األخرى،  واملذهبية 

MTC و Alfa ورشكة أوجريو))). 

تواصل 	  حسابات  وجود  االعتبار  بعني  األخذ  من  بد  ال 
الواحد،  للشخص  متعددة  وحسابات  ومهية،  اجتماعي 
ومرتوكة،  مهملة  وحسابات  ناشطة،  غري  وحسابات 
األهداف  ذات  واملؤسسات  بالرشكات  خاصة  وحسابات 

اإلعالنية التسويقية. 

لعدد 	  التقديرية  واحلسابات  التقرييب  الرقم  فإن  عليه،  بناء 
وخاصة  االجتماعي،  التواصل  شبكات  ُمستخدِمي 
 350 حوايل  يبلغ  اجلنوبية،  الضاحية  يف  وتويتـر،  الفيسبوك 

ألف ُمستخدِم شيعي لبناين. 

اىل  وبالقياس  والقرائن،  واحلسابات  املعادالت  نفس  ووفق   -

)))  مصدر سابق . 



شبكات التواصل االجتماعي منصات للحرب األميركية الناعمة 82

النسة السكانية، ُيضاف إىل الرقم السابق حوايل 50) ألف ُمستخدِم 
وطرابلس،  وجبيل  الغربية  وبريوت  والبقاع  اجلنوب  يف  شيعي 
لبناين  شيعي  ُمستخدِم  مليون  نصف  هو  لبنان  يف  الرقم  فيصبح 

لشبكات التواصل االجتماعي. 

نسب  الحتساب  العاملية  اإلحصائية  القاعدة  وفق  أخرًيا:   -
جمموع  من   (5% عادة  البالغة  التواصل  وسائل  عىل  الناشطة  الكتل 
املستخدمني، فيكون لدينا حوايل 75 ألف حساب تواصل اجتماعي 
واملثقفني  والطالب  الشباب  فئة  من  جًدا  وناشط  ناشط  بدرجة 
واإلعالميني الشيعة، وهي كتلة ضخمة وتستحق البحث والدرسة 

واالهتمام من قبل مراكز األبحاث. 

حاالت وعينات وشهادات لناشطين اجتماعّيين من 

الضاحية الجنوبية

استرصحنا  ميدانية،  بصورة  املعلومات  جمع  يف  للدقة  ا  توخيًّ
شهادات 5 من األخوة األخوات الستطالع آرائهم حول شبكات 

التواصل االجتماعي، وجاءت إجاباتهم عىل الشكل اآليت:

 - شهادة األخ حممد

يف  جامعي  وطالب  إسالمية،  مؤسسة  يف  موظف  حممد  األخ 
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الضاحية،  العليا يف اختصاص علوم اإلدارة، يعيش يف  الدراسات 
أعزب، عمره 34 سنة، جاءت شهادته وفق اآليت: 

بدأُت جتربيت مع الفيسبوك منذ 4 سنوات، وأرى أهنا وسيلُة 	 
تواصلٍ فّعالة بني خمتلف رشائح املجتمع إليصال املعلومات 
 ، وحرٍّ رسيعٍ  بشكل  والسياسية  االجتماعية  األحداث  عن 
للرشكات  للرتويج  وسيلة  أهنا  كما  التالعب.  عن  بعيًدا 
للفرد  تتيح  املختلفة،  اإلعالمية  والقنوات  واملؤسسات 
الّتعّرف عىل خمتلف الفئات االجتماعية والطائفية واملناطقية.

أرى أّن من أبرز سلبيات وسائل التواصل عدم وجود أية ضوابط 	 
األخالقي  االنحالل  لضبط  سياسات  فال  النرش،  عىل  رقابة  أو 
احلاصل؛ حيث يمكن للفرد البقاء 24 /24 ساعة عىل اإلنرتنت، 
عمليات  من  الكثرَي  تتيح  خصبًة،  أرضيًة  ويشّكل  جمانيًا  كونه 

االحتيال والزتوير واالنتقام، ونرش األرسار والفضائح. 

- شهادة األخت هناية

عاًما،   38 أوالد، عمرها   5 وهلا  متدينة ومزتوجة،  هناية  األخت 
متعلمة وموظفة، تسكن يف الضاحية، جاءت شهادتها عىل الشكل 

اآليت: 
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بدأُت جتربيت مع الفيسبوك منذ عدة أشهر فقط، استعّدت من 	 
واستفّدت  واألقارب،  األصدقاء  بعض  مع  تواصيل  خالهلا 
والدات  مثل:  االجتماعية،  األخبار  آخر  عىل  الّتعّرف  من 
األقارب واألصدقاء، وحاالت الزواج والفرح، والكثري من 

املناسبات واألخبار االجتماعية. 

أية 	  أو  صوريت  أُظهر  فلم  ا،  جدًّ وحذرة  متحفظة  لكين 
كّل  نرش  ضّد  وأنا  عائليت،  ختّص  أو  ختّصين  خاصة  أخبار 
أصبح  الفيسبوك  ألن  واملتابعة،  باالطالع  فاكتفي  األخبار؛ 
املجتمع  بنظر  ُيعترب  فيسبوك  يملك  ال  وَمْن  العرص،  موضة 

واألصدقاء قديًما ومتخلًفا. 

- شهادة االخت فاطمة

 32 عمرها  إسالمية،  مدرسة  يف  تربوية  منسقة  فاطمة  األخت 
جاءت  وقد  الضاحية،  يف  تسكن  ولدان،  ولدهيا  مزتوجة  عاًما، 

شهادتها عىل الشكل اآليت:

بدأُت جتربيت مع الفيسبوك منذ 3 سنوات، ولكين ال استعمله 	 
أملك  ال  وألين  شغل،  ولّدي  موظفة  ألين  يومية،  بصورة 
اشرتاك إنرتنت دائم يف مزنيل، لكين مؤخًرا عّدت إىل تفعيل 
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التواصل بعد أن أصبح الفيسبوك متوفًرا عىل اهلاتف اخلليوي 
ولدينا  املدرسة،  أيام  أصدقايئ  مع  أتواصل  مقبول؛  بسعر 
نتناول  وأقاريب.  شقيقايت  مع  وأتواصل  اخلاصة،  جمموعتنا 
أمورنا احلياتية واالجتماعية بكل حرية دون نرش أية أرسار، 
ألن الفيسبوك خطري من هذه الناحية، وزوجي حيذرين دائًما 
تقصري  إىل  بنظره  سيؤدي  ألنه  الفيسبوك  عىل  اإلدمان  من 
للتجسس  بؤرة  إنه  يل:  ويقول  والعائلية،  املزنلية  واجبايت  يف 
أنجذب  أحياًنا  لكين  صحيح،  وهذا  والصهيوين،  األمريكي 
أتركه  وأحياًنا  وعي.  أو  شعور  أي  دون  بالفيسبوك  وأغرق 

ألسابيع، ومن ثم أعود إليه. 

- شهادة الشيخ باقر

عمره  بريوت،  يف  علمية  حوزة  يف  طالب  العمر  باقر  الشيخ 
 4 منذ  الفيسبوك  استخدم  موظف.  اجلامعة،  يف  وطالب  عاًما،   36
سنوات، ومزتوج وله ولدان. وقد جاءت شهادته عىل الشكل اآليت:

بدأُت جتربيت مع الفيسبوك منذ 4 سنوات عىل سبيل اهلواية 	 
للفيسبوك  أدخل  اإلدمان،  إىل  اليوم  ووصلت  والتعرف، 
يوميًّا عىل األقل، وقد تعرفت عىل مئات  بمعدل 5 ساعات 
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بل آالف األصدقاء يف لبنان والعامل العريب ودول االغرتاب؛ 
به  يرّصحون  ما  إاّل  عنهم  أعرف  ومنهم ال  أعرفهم،  ومنهم 
التجارة  من  معني  نوع  يف  منه  واستفدت  الفيسبوك،  عرب 
اإللكرتونية، إضافة إىل نرش أفكاري الدينية واألدبية اخلاصة؛ 
من  وقّلص  الوقت  من  الكثري  مين  أخذ  املقابل  يف  لكنه 
اهتمامي يف أموري العائلية واملزنلية، ومن اهتمامي بوظيفيت 
املهنية، لكن متكنُت من التجارة عربه. وهناك حاالت ينـزلق 
مل  ا ودينيًّا، ولكين  متاهات خطرية أخالقيًّ إىل  الشخص  فيها 
واملعجبني،  املتابعني  مئات  فلدي  عنه،  التخيل  استطيع  أعد 

وأرى أن له سلبيات كثرية، وله بعض اإلجيابيات. 

- شهادة االخت سارة

ولد،  وهلا  مزتوجة  سنة،   30 وعمرها  متدينة،  سارة  األخت 
عىل  شهادتها  جاءت  وقد   ،2007 العام  منذ  فيسبوك  إىل  انضّمت 

الشكل اآليت:

واستطعت 	  املسافات،  لتقريب  وسيلة  الفيسبوك  وجدُت 
عىل  االطالع  من  ومتكنت  قديمة،  صداقات  اسرتجع  أْن 
كما  والتواصل؛  للتعبري  جديدة  وطرائق  خمتلفة  اهتمامات 
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ولكن  واملعلومات،  الصور  لتبادل  مساحة  فيه  وجدُت 
ودّب،  هّب  ما  ينرشون  الكثريون  وأصبح  دّبت،  الفوىض 
وهنا  األشخاص،  آلالف  فوًرا  تصل  والصور  واملعلومات 
اخلليوي  اهلاتف  خالل  من  الفيسبوك  دخل  وقد  اخلطورة, 
إىل غرف النوم، ورأيي أن هناك خماطر يف الّتعّود عىل األفكار 
بنفسه، فهو  النأي  أراد الشخص  لو  املنحرفة، حىت  واألمور 
مع  والتواصل  واملجموعات  الشبكات  ألن  يستطيع  ال 
األصدقاء تتشعب إىل عرشات األبواب. أصبحُت مدمنًة عىل 
الفيسبوك، فأنا أدخله ساعة يومًيا عىل األقل، ومل أعد قادرة 
عىل تركه هنائيًّا، ومع مرور الوقت أصبحت أكرث قدرة عىل 
الرشعية  الضوابط  مراعاة  دائًما  أحاول  وأنا  تواصيل،  ضبط 

والعقلية واألخالقية. 

مخرجات االرقام واالحصاءات

تؤكد الشهادات واالحصاءات أن شبكات التواصل االجتماعي 
أصبحت واقًعا معاًشا يف الضاحية اجلنوبية لبريوت وسائر املناطق 
ا، وتتوّسع عىل صعيد  يف البيئة احلاضنة للمقاومة، وهي تتطور عدديًّ
واملراهقني  واألطفال  النساء  وخاصة  االجتماعية،  الرشائح  نوعية 
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رصينة  دراسة  نتائج  أكدته  ما  وهو  املدارس،  وتالميذ  والطالب 
من  كبرية  عينة  شملت  اإلسالمية  املدارس  احدى  عىل  وشاملة 
التالميذ من أن %70 منهم يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 
مع  يتطابق  ما  وهو  اإلنرتنت  يستخدمون  منهم   69% أصل  من 

التقديرات واالستنتاجات اليت أرشنا اليها سابقًا ))) . 

وهلذا ينبغي عىل جميع العاملني يف املؤسسات الثقافية واإلعالمية 
ودراسة  احلقيقة  إىل هذه  االلتفات  اإلسالمية  والسياسية  والرتبوية 
السبل الكفيلة باحتواء هذه الظاهرة، اليت ستفرز منظومة قيم جديدة 
ا عىل منظومة قيمنا الثقافية، حيث ُيخىش من نشوء  بعضها خطري جدًّ
جيل يرتّب عىل هذه الوسائل، ممّا يؤثِّر عىل الثقافة األصيلة هلذا اجليل 

اّلذي يتعّرض ألمواجِ تّيـار احلرب الناعمة. 

)))  نتحفظ على ذكر تفاصيل المصدر العتبارات تتعلق بحفظ حقوق مالكي الدراسة . 



الباب الثالث

 اإلدارة األميركية 
وتوظيف شبكات التواصل االجتماعي





التواصل  شبكات  لدور  األميركية  الفلسفة   :
اً

أّوال
صال 

ّ
االجتماعي وأدوات اإلعالم واالت

االّتصال  وسائل  السرتاتيجيات  والفكرية  الفلسفية  اخللفية 
خلفية  نفسها  هي  األمريكية  اخلارجية  وزارة  تتبناها  اليت  واإلعالم 
مارشال  املفكر  صاغها  اليت  الكالسيكية،  األمريكية  املدرسة 
مكلوهان))) اليت تقول: »إّن شكل وطبيعة وسائل االّتصال واإلعالم 
االجتماعي  التنظيم  شكل  تصوغ  اليت  هي  عرصٍ  وأّي  جمتمعٍ  أّي  يف 
والسيايس وليس العكس، وإّن نرَش وتعميم وسائل االّتصال واإلعالم 
االّتصال  ووسائل  أدوات  ألن  ذاته،  حّد  يف  هدٌف  هو  املجتمعات  يف 
رية والديموقراطية يف  واإلعالم ختلق رشوَط نمّو البيئة الليربالية الّتحرُّ
املجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية، فالوسيلة هي الرسالة 

 .The medium is the message((( وفق التعبري الشهري ملكلوهان

)))  مارشال ماكلوهان )))9) 980)م) مفكر كندي يعتبر من مؤسسي علم وسائط اإلعالم، ومرجع للمدرسة 
اإلعالمية األميركية. 

)2)  مكاوي، حسن عماد، االّتصال ونظرياته المعاصرة، ط4، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 2003، ص 74.
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وَمْن يتصّفح املوقع اإللكرتوين الرقمي التابع لوزارة اخلارجية 
األمريكية جيده حافاًل بالوثائق اليت تؤكد هذا املنحى)))، وذلك من 

خالل متويل الوزارة للمشاريع اآلتية: 

وجه 	  عىل  إنسان  كّل  إىل  اإلنرتنت  شبكات  وصول  مشاريع 
األرض بكلفة شبه جمانية عىل املشرتك واملُستخدِم. 

لالحتواء 	  مضادة  تكنولوجية  وتقنيات  مشاريع  متويل 
العامل  دول  خمتلف  يف  واألنظمة  احلكومات  ملنع  م  والّتحكُّ
م  الّتحكُّ أو  املُستخدِمني،  أنشطة  عىل  والرقابة  السيطرة  من 

بمستخدمي الشبكة. 

باهلاتف 	  اإلنرتنت  عىل  االجتماعي  التواصل  وسائل  ربط 
املحلية  االّتصاالت  شبكات  عن  بعيًدا  لَِجْعِلِه  املحمول 

اخلاضعة لسيطرة احلكومات. 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication رابط موقع الخارجية االميركية  (((
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ا: استراتيجية اإلدارة األميركية لنشر شبكات  ثانّياً
اإلنترنت وتعزيز القوة السيبرانية 

تسعى اإلدارة األمريكية لتحقيق جمموعٍة من األهداف العامة من 
وراء نرش شبكات اإلنرتنت، وخاصة شبكات التواصل االجتماعي 
يف العامل، ويف الساحات املعادية هلا عىل وجه التحديد، نذكر منها ما 

ييل: 

إطار 	  يف  األمريكية  التكنولوجيا  بشبكة  وربطها  البرشية  عوملة 
تعزيز القوة السيربانية Cyber Power ))) ، وهو املصطلح الذي 
استخدمه جوزيف ناي ُمَنظِّر القوة الناعمة قائاًل: »إّن هذه القوة 
ت عنه  ستكون األخطر واألفعل يف القرن ال)2«)))، وهو ما عربَّ
نصوص املجلة اإللكرتونية لوزارة اخلارجية األمريكية بالنص 
املُستخدِمني«)))،  أيدي  أصابع  بني  العاَلم  وَضْعنا  »لقد  اآليت: 
Key�  ااملُستخدِم يتعّرف عىل العاّلم من خالل لوحة الكيبورد
Touch يف اهلواتف الذكية، ما يؤّدي  board أو شاشة اللمس 

إىل برجمة األفراد املُستخدِمني هلذه الشبكات عىل أنماط تفكيـر 
قيمها،  ومنظومة  وسلوكياتها  األمريكية  الليربالية  املدرسة 

)))  القوة السيبرانية مشتقة من شبكات السايبر cyber وهي تعني شبكات االنترنت . 
)2)  مقالة تحت عنوان: »القوة السيبرانية«، جوزيف ناي، نشر جامعة هارفرد، 0)20.

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication  (3(
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اليت  التفكري  أنماط  عىل  التدرجيي  التمّرد  نحو  الفرد  يدفع  ما 
»الفرد  بعبارة:  العرب  الباحثني  أحد  عنه  عرّب  ما  وهو  حيملها، 

د عىل األيديولوجيات«))).  الرقمي الثوري املُتمرِّ

ربط األفراد واملجتمعات بشبكات التواصل االجتماعي، اليت هي 	 
وفق   Political Technology السياسية«  »التكنولوجيا  أدوات 
تعبري أريك شميدت، مدير رشكة غوغل العاملية، فقد لعبت هذه 
التكنولوجيا السياسية دوًرا يف حتريك وتعبئة االحتجاجات يف 
إندونيسيا عام 998) السقاط سوهارتو، ويف احتجاجات هونغ 
كونغ عام 4)20 السقاط الوصاية الصينية عىل حكومتها، ويف 
أحداث ما ُسّمي بالـ »الربيع العريب«؛ فَمْن يقرأ كتاب: »كيبورد 
حقوق  ملعلومات  العربية  املنظمة  أصدرته  الذي  وميدان« 
والسياسة،  التكنولوجيا  ثنائية  من  يتأّكد   ،20(2 عام  اإلنسان 
له داللة  التكنولوجيا، وامليدان  له داللة عىل مفردة  فالكيبورد 
التأثري والدور السيايس، ومن هنا ليس صدفة قول أليك  عىل 
أصبح  اإلنرتنت  »إّن  اخلارجية:  لوزارة  التقين  املستشار  روس 

تيش غيفارا القرن )2« ))). 

)))  حرب، علي، ثورات القوة الناعمة في العالم العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون، ))20، ص7�)). 
)2)  مقابلة أليك روس مع موقع النشرة اللبناني، مصدر سابق. 
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التواصل 	  شبكات  عرب  للمجتمعات  املُحاِفظة  القيم  رضب 
االجتماعي وتطبيقات اهلواتف الذكية، إذ أهنا ُمصّممة لفتح 
النساء والرجال: االختالط  والتواصل بني  االّتصال  قنوات 
املحافظ  التصور  من  يغرّي  ما  وهو  اإللكرتونية،  والصداقة 
اجلنسني:  بني  العالقات  وأنماط  واالجتماعية  الدينية  للقيم 
الذكر واالنىث)))؛ فمجرد أْن تنفتح قنوات التواصل، وخيرج 
الناس إىل الشبكات اإللكرتونية، تعترب اخلارجية األمريكية أّن 
املُستخدِم  ألن  عٍ،  توسُّ مرحلِة  يف  األمريكية  والقيم  الليربالية 
هلذه الوسائل سيصبح حتًما يف دائرة تأثري القوة الناعمة، كما 
بّينا يف املدخل. وبالفعل فقد أصبحنا نجد يف جمتمعاتنا الدينية 
املحافظة أخواتٍ حمجباتٍ وأخوة متدينون يتحّللون بصورة 
تدرجيية من ضوابط االختالط باملعىن الفقهي حتت ذريعة أّن 
االختالط اإللكرتوين »حالل«، فليس فيه ملس وال نظر وال 

شبهة املكان والزمان. 

عىل 	  والّتعّرف  املستقبلية،  القيادات  وبناء  استكشاف 
تأسيس  بدليل  وُمنظَّماتِهم،  شبكاتهم  ودعم  الناشطني، 

)))  يراجع مشروع فن الحكم واإلدارة في القرن )st statecrafte 2( 2 المنشور على موقع وزارة الخارجية 
www.state.gov األميركية
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اخلارجية األمريكية لتحالف املنظمات الشبابية، الذي ُيديره 
ُيستدلُّ  كما  السيايس)))؛  التخطيط  جلنة  مدير  كوهني  غادر 
اخلارجية  وزارة  موقع  نرش  خالل  من  أيًضا،  ذلك،  عىل 
»منظمات  وتنمية  لتأسيس  إرشاديٍّ  ودليلٍ  كتابٍ  األمريكية 
اإلرشادية  واألدلة  الكتب  من  وغريه   ،»0.2 املدين  املجتمع 

للغاية نفسها. 

برجمة الدماغ البرشي عىل التصميمات والربجميات التنظيمية 	 
اللغوية  املفردات  وحىت  التفكري  وطرائق  االّتصال  وأنماط 
العصبية  اللغوية  الربجمة  علُم  سه  ُيدرِّ ما  وهو  األمريكية، 
NLP؛ فمن أول خطوة لتشغيل احلاسوب الشخيص نصبح 

إىل  وصواًل  األمريكية  ميكروسوفت  رشكة  تأثري  حتت 
الدراسات  أثبتت  وقد   ،Whats app أب  الوتس  تطبيقات 
ا مع  ا وبيولوجيًّ الدماغ يتكّيف وظيفيًّ أّن  واألبحاث احلديثة 
يستخدمها  اليت  والربجمة  االّتصال  وأنماط  التكنولوجيات 
متاًما  مشابه  عصبية  خاليا  انتشار  خارطة  له  ويصبح  ا،  يوميًّ
هلا؛ فمثاًل التعامل املُكّثف مع شاشات الـ Ipad تعطي نمط 

)))  غارد كوهين مؤلف كتابي »العصر الرقمي« و«أطفال الجهاد » وهو كان مدير قسم غوغل لألفكار، ومدير 
الفروع العربية والشرق أوسطية لغوغل، ومن أبرز أصدقائه وائل غنيم أحد ناشطاء الثورة المصرية ))20. 
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املُستخدِم  يوّجه  بوك  والفيس  اللوحي،  الدماغ  اّتصاالت 
تعبري،  صورة،  متابع،  معجب،  مثل:  مفرداته،  نحو  بطريقة 
املناسبات،  املفكرة، الئحة  اليوم،  إضافة صديق، مفضالت 

الئحة األصدقاء...الخ))). 

توحيد اّتجاهات املعرفة البرشية: فموسوعة ويكيبيديا العاملية 	 
هي حتت إمرة اإلدارة الربيطانية � األمريكية، وهي مصممة 
إلعادة كتابة موسوعة ودائرة معارف عاملية، حيث يرتدد إليها 
فمحركات  العامل؛  وباحث حول  مليار طالب  حوايل نصف 
املعرفية  املرجعيات  نحو  اجلمهور  اجتذبت  العاملية  البحث 
الشبكية، وفككت املرجعيات املعرفية التقليدية والرتاثية عن 
املرجعيات  أيدي  من  والناشطني  األفراد  استقطاب  طريق 
واملؤسسات التقليدية: القوى السياسية واألحزاب، العائالت 
واألرُس، املدارس واجلامعات، اجلمعيات والنوادي الثقافية، 
اخلاضعة  العاملية  والشبكة  املنصات  نحو  جذبتهم  حيث 

للهيمنة األمريكية. 

حيث 	  املفتوحة،  واحلدود  اجلغرافية  العوملة  فكرة  تعزيز 
تلعب خرائط Google اجلغرافية دوًرا ناعًما يف هذا املجال، 

)))  مراد، غسان، اإلنسانيات الرقمية، ط 3)20، مصدر سابق، ص234 – 260. 
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باعتبارها أداة للتجسس من خالل جمع املعلومات وأرشفة 
الصور واخلرائط، اليت ينرشها مستخدموا شبكات التواصل 
األمريكية  القومي  األمن  بوكالة  وربطها  االجتماعي، 
National Geospatial�Intelli� اجليومكانية  للمعلومات 

.gence Agency NGA(((

الرتويج لنمط احلياة االستهالكية والروح الرأسمالية وصواًل 	 
لـ »إنرتنت األشياء«: 

التسوق، 	  إىل  لدفعنا  والغربية  األمريكية  الثقافة  تسعى 
باألسواق  والقديمة  الرتاثية  التسوق  أماكن  واستبدال 
احلديثة، املوالت Malls نموذًجا؛ وبدل زيارة املساجد وعقد 
اجللسات الثقافية، ذهبنا نحو جلسات التواصل اإللكرتوين، 
حيث تلعب وسائل التواصل االجتماعي دوًرا بارًزا يف جمال 
التسويق واإلعالنات التجارية، حىت دخلت مواقع التواصل 
لتصبح  بقوة،  االستثمارية  »املخاطر«  الئحة  إىل  االجتماعي 
ففي  الرشكات.  لدى  مالية  استثمارية  خماطر   5 أول  بني  من 

)))  مقابلة مع مديرة الوكالة ليتيسيا لونغ Letitia Long، مع محرر )C4ISR & Networks) باري روزنبرغ 
Barry Rosenberg ُنشرت تحت عنوان:« التحّوالت في الوكالة الوطنية لالستخبارات الجيومكانية«، 

مترجمة من قِبل موقع إسالم ديلي في 28 جمادى األولى 435)، رابط المصدر
http://www.islamdaily.org/ar/general/((746.article.htm
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الناشطني  املُستخدِمني  من   86% من  أكرث  يلجأ  العريب  العامل 
عىل اإلنرتنت إىل مواقع التواصل االجتماعي للحصول عىل 
األنباء واملعلومات واملشورة حول خمتلف املسائل التسويقية 

والتجارية اليت ختّصهم))). 

هدًفا 	  الظاهر  يف  واالقتصادي  التجاري  اهلدف  هذا  خيفي 
ثقافيًّا يف الباطن؛ فهو يقوم عىل تنمية الروح االستهالكية عند 
املُستخدِمني، من خالل الدعاية واحلّث عىل الرشاء والتجديد 
يف رشاء األشياء والسلع، والوصول إىل بث دورة استهالكية 
مرتدة ومدمرة، أي »استهالك االستهالك« بحيث أّن املشرتي 
تلبية  سوى  والتسوق  الرشاء  من  حقيقي  هدف  أي  له  ليس 
لديه؛  نشأت  كيف  يعرف  ال  له،  دافعة  عارمة  نفسية  رغبة 
وبدهيي أهنا مل تنشأ عن احلاجة احلقيقية للسلع، بل من خالل 
الدعاية عرب تقنيات التسويق لوسائل التواصل االجتماعي، 

والوسائل اإلعالمية واإلعالنية األخرى.

ربط 	  إىل  والرأسمالية  االستهالكية  الروح  هذه  وتؤّدي 
ال  املستهلكني،  من  ككتل  األمريكية  بالسوق  جمتمعاتنا 

)))  تقرير تحت عنوان: »مواقع التواصل االجتماعي خطر على الشركات« للكاتبة رشا أبو زكي، العدد ١٧99، 
الثالثاء ٤ أيلول 2)20

 http://www.al�akhbar.com/node/(663(5 

http://www.al-akhbar.com/node/166315
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عاَلم  يف  الكربى  الرشكات  وتعمل  رين.  ُمصدِّ أو  كُمْنِتجني 
بحلول  األشياء  إنرتنت  مرحلة  إىل  الوصول  عىل  اإلنرتنت 
عام 2025، حيث ستصبح معظم األشياء »اجلامدة« املحيطة 
السلع اإللكرتونية  باإلنرتنت، وهو عاَلم سريبط  بنا متصلة 
املزنلية باإلنرتنت ابتداًء من الثالجة وفرشاة األسنان وصواًل 

إىل املدن الذكية))). 

العدد  األخبار،  الذكية«،  المدن  إلى  األسنان  وفرشاة  الثالجة  من  األشياء:  »إنترنت  عنوان:  تحت  تقرير    (((
٢٢٤٤ منشور بتاريخ ١٥ تموز ٢٠١٤، رابط المصدر:

 http://www.al�akhbar.com/node/2(0637

http://www.al-akhbar.com/node/210637
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ا: توظيف وزارة الخارجية األميركية لشبكات 
اً
ثالث

التواصل االجتماعي 

 َمْن يبحث يف موقع وزارة اخلارجية األمريكية عن كلمة »وسائل 
وأنشطة  برامج  حول  النتائج  مئات  جيد  االجتماعي«،  التواصل 
تّتصل بوسائل التواصل االجتماعي ودورها يف بناء »املجتمع املدين 
العاملي«. ومعلوم أّن برنامج املجتمع املدين املُرّمز له بـ 0.2، هو أحد 
)))، وهو مرشوع ُيقصد منه باختصار تقليص  أهم أهداف الوزارة 
نفوذ الكيانات واملجتمعات والتيارات الثقافية والفكرية والسياسية 
ألمريكا  املوايل  املَُعْوَلم  املدين  املجتمع  تيار  تعزيز  لصالح  املُناِفسة 
وسياساتها وقيمها؛ حيث تستثمر وزارة اخلارجية األمريكية مئات 
الّتملُّص  تقنيات  لدعم  تقنية  برامج  متويل  يف  الدوالرات  ماليني 
من رقابة احلكومات عىل شبكات اإلنرتنت حتت عنوان: »احلق يف 

الوصول إىل شبكة اإلنرتنت«.

الثقافية  اهليمنة  بقاء  هو  والتقنيات  الربامج  هذه  من  اهلدف 
واالقتصادية والسياسية لإلدارة األمريكية عىل جمهور املُستخدِمني 
الذي يزيد عن ملياري ُمستخدِم حول العاَلم. ومن األهداف وفق 

موقع وزارة اخلارجية: 

)))  برنامج المجتمع المدني 0.2 منشور على صفحات موقع وزارة الخارجية األميركية، مصدر سابق. 
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إقامة جمتمع مدين عاملي مفتوح. 	 

فتح األسواق وحترير االقتصاد العاملي يف إطار العوملة. 	 

احلوكمة اإلدارية الرشيدة لضبط ومراقبة العمليات احلكومية 	 
يف العامل. 

النظام 	  قيادة  إىل  وصواًل  والسياسية  الثقافية  اهليمنة  حتقيق 
األمريكي للعامل. 

تعميم نموذج وأسلوب احلياة األمريكي، وتذويب وصهـر 	 
البوذية... اهلندوسية،  اإلسالم،  والدينية:  الثقافية  اهلويات 
الخ، واخرتاق اهلويات الِعْرقية: الفارسية، الروسية، اهلندية، 
الصينية، العربية، الرتكية...الخ، يف إطار اللغة التكنولوجية 

العاملية املوحدة، واألمريكية ضمًنا. 

التواصل 	  لوسائل  األمريكي  السيايس  للتوظيف  نماذج 
االجتماعي: 

املعطيات يف هذا املجال أكرث من حتىص، لكننا نذكر منها جمموعة 
مؤرشات ودالئل ونماذج توّضح هذا املطلب: 
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النموذج األول:

Twitter مستشارة سابقة يف اخلارجية األمريكية مديرة لرشكة

كايت ستاتون هي املستشارة السابقة يف وزارة اخلارجية األمريكية يف 
عهد هالري كلينتون، وهي، أيًضا، املسؤولة السابقة عن قسم التفاعل 
اجلماهريي يف إدارة البيت األبيض، ويف الوقت عينه هي مديرة قسم 

اإلعالم الدويل يف رشكة تويرت twitter، األمر اّلذي يدعو إىل التأمل.
يف  جديدةٍ  رشاكاتٍ  عن  تبحث  »أهّنا  ستاتون  كايت  أعلنت  وقد 
خمتلف دول العامل، ألن تويرت أثبت نفسها كعاملٍ حمّفٍز إلثراء العملية 
التواصلية بني حمطات التلفزة واجلمهور، حىت أّنه ال توجد حمطٌة ال 
وتوصيل  اجلمهور  مع  التفاعل  يف  أساسيٍة  كمنصٍة  تويرت  تستخدم 

املعلومات له أينما كان«. 
جاء هذا الترصيح خالل حفل افتتاح وإطالق خدمة »اجلزيرة بلس« 
يف سان فرانسيسكو يف الواليات املتحدة، حيث أعلنت شبكة اجلزيرة 
ملتصفحي  ُتتيح  اليت  اخلدمة  هلذه  ا  رسميًّ إطالقها  القطرية  اإلعالمية 
ومستخدمي وسائط التواصل االجتماعي متابعة األحداث حول العامل 

يف قالبٍ جديدٍ إبداعيٍّ عرب تطبيقاتٍ للهواتف املحمولة ))). 

رابط  الجزيرة،  قناة  موقع  بالعربية«،  الناطقة  األجنبية  القنوات  يفتح ملف  »المرصد  عنوان:  وثيقة تحت    (((
/25/9/http://www.aljazeera.net/programs/the�observatory/20(4  :الملف

المرصد يفتح ملف القنوات االجنبية الناطقة بالعربية

http://www.aljazeera.net/programs/the-observatory/2014/9/25/<0627><0644><0645><0631><0635><062F>-<064A><0641><062A><062D>-<0645><0644><0641>-<0627><0644><0642><0646><0648><0627><062A>-<0627><0644><0623><062C><0646><0628><064A><0629>-<0627><0644><0646><0627><0637><0642><0629>-<0628><0627><0644><0639><0631><0628><064A><0629>
http://www.aljazeera.net/programs/the-observatory/2014/9/25/<0627><0644><0645><0631><0635><062F>-<064A><0641><062A><062D>-<0645><0644><0641>-<0627><0644><0642><0646><0648><0627><062A>-<0627><0644><0623><062C><0646><0628><064A><0629>-<0627><0644><0646><0627><0637><0642><0629>-<0628><0627><0644><0639><0631><0628><064A><0629>
http://www.aljazeera.net/programs/the-observatory/2014/9/25/<0627><0644><0645><0631><0635><062F>-<064A><0641><062A><062D>-<0645><0644><0641>-<0627><0644><0642><0646><0648><0627><062A>-<0627><0644><0623><062C><0646><0628><064A><0629>-<0627><0644><0646><0627><0637><0642><0629>-<0628><0627><0644><0639><0631><0628><064A><0629>
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النموج الثاني:

االستخبارات األمريكية تغزو كوبا بشبكة تدعى »زون زونيو«

 ((( USAID كشف حتقيٌق صحفيٌّ الدوافَع احلقيقيَة اليت جعلت وكالة
ل رشكَة تواصلٍ اجتماعيٍّ موجهة إىل كوبا تدعى »زون زونيو«، وهي  ُتموِّ
خدمة شبيهة بـ« تويرت«، هدفها إسقاط الرئيس الكويب فيدل كاسرتو))). 
دعم  يؤّكد  برس«  »أسوشييتد  وكالة  قادته  طويل  حتقيق  يف  ورد  حيث 
احلكومة األمريكية ملرشوع استخباري نفذته إحدى أذرعها »االنسانية«، 
وهي منظمة الـ»USAID«؛ هيدف هذا املرشوع إىل تأسيس شبكة تواصل 
اجتماعي داخل كوبا، ودفع املواطنني باّتجاه التمرد السيايس، من أجل 
طاملا  اّللذان  كاسرتو،  وراوول  فيديل  الرئيَسنْي:  نظام  عىل  الطاولة  قلب 

أزعجا اإلدارة األمريكية. 

قام هبذا التحقيق باحثون من تلك الوكالة، حيث فضحا تورط 
اإلدارة األمريكية بتصميم شبكة تواصل اجتماعي للكوبيِّني فقط، 
ُيدعى »زون زونيو«، وهي شبكة شبيهة بـ«تويرت«، هدفها األساس 

)))  وكالة األمريكية للتنمية الدولية اختصارها باإلنكليزية USAID هي وكالة تابعة لحكومة الواليات المتحدة 
الفيدرالية. أسسها الرئيس جون كينيدي عام )96) لتنفيذ برامج المساعدات التنموية في العالم، وتخضع 

لتوجيهات الرئيس األمريكي ووزير خارجية  ومجلس األمن القومي )المصدر: موسوعة ويكيبيديا ).
 USAID بتمويل  استخباري  تويتر  زونيو«،  »زون  كوبا،  في..  بدأ  العربي  »الربيع  عنوان:  تحت  تقرير    (2(
إلسقاط كاسترو«، للكاتب محمد مرعي، جريدة األخبار، دوليات العدد ٢٢6٣ / ٤ نيسان ٢٠١٤، رابط 

http://www.al�akhbar.com/node/203967 :المصدر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.al-akhbar.com/node/203967
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»جمموعات  وتشكيل  آرائهم،  عن  التعبري  عىل  الكوبيِّني  مساعدة 
تنظيم  عىل  تعمل  املرشوع،  عمر  من  متقدمة  مرحلة  يف  ذكية«، 
بالدنا  يف  تنظيمها  تّم  اليت  بتلك  شبيهة  السلطة،  ضد  احتجاجات 

العربية.

وقد بدأ العمل عىل املرشوع يف كانون األول من عام 2009، من 
قِبل »كرييتف اسوشييتس انرتناشونال«، وهي رشكة أمريكية ربحية 
برنامج  من  مبارشة  بتغطية  وذلك  هلا،  مركًزا  واشنطن  من  تّتخذ 
اخلطوة  كانت  حيث  الـ«USAID«؛  احلكومي  األمريكي  املساعدة 
األوىل إجياد عميل من داخل الرشكة الكوبية الرسمية لالّتصاالت 
خارج  قاعدة  إىل  الكوبيِّني  ماليني  أرقام  نقل  يسّهل  »كوباسيل«، 
البالد، وهو ما قام به أحد املوظفني الكبار داخل »كوباسيل« دون 

مقابل مايل.)))

النموذج الثالث:

غارد كوهني يتسّلل إىل عاملنا العريب 

أصول  من  أمريكي  دبلومايس   Jared Cohen كوهني  غارد 
هيودية، ُعنّي يف العام 2006 رئيسًا لقسم التخطيط السيايس يف وزارة 

)))  سيأتي تفصيل هذا البند في الباب الرابع المخصص لتجارب الدول.
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بتوجيه  الشبابية  املنظمات  لتحالف  ومديًرا  األمريكية،  اخلارجية 
اخلارجية  ووزيرة  القومي  األمن  مستشارة  رايس  كوندولزيا  من 

األمريكية آنذاك))) .

العملية  السرية  عىل  الضوء  تسليط  يمكن  العريب،  املجال  يف 
ا يف جمال التغلغل  لشخصية كوهني املحورية، اليت لعبت دوًرا مهمًّ
حيث  الشاب  العريب  اجليل  عقول  يف  األمريكي  والسيايس  الثقايف 
تظهر حتركاُته املنهجية الصلَة الوثيقة، وعامل االرتباط بني شبكات 
العريب  العاَلَمنْي  عىل  الناعمة  واحلرب  االجتماعي  التواصل 

واإلسالمي، وخصوًصا عىل حمور املقاومة.

ألقى كوهني يف شهر ترشين األول لعام 2007 حمارضة يف معهد 
والشباب  »النساء  األدىن حتت عنـوان:  الرشق  لسياسات  واشنطن 
والتغيري يف الرشق األوسط ومفهوم الديموقراطية الرقمية«، حيث 
قائاًل:  الرقمية  الدبلوماسية  اسرتاتيجية  عن  حرفًيا  فيها  حتّدث 
»الشباب والنساء يف الرشق األوسط أصبحوا ناضجني الستقطاب 
الفضائيات  تشمل  اليت  التكنولوجيا  بوابات  عرب  اخلارجي  التأثري 

)))   وقد زار كوهين لبنان ونشر عدة كتب منها كتاب العصر الرقمي الذي نشر في بيروت من قبل الدار العربية 
النون في أخر كلمة كوهين لتصبح كوهي وهو حذف متعمد إلخفاء  ناشرون مع حذف حرف  للعلوم 
أصله اليهودي خاصة أن المركوز في الذهن والخيال العربي شخصية إيلي كوهين الجاسوس الصهيوني 

الشهير الذي عمل في سوريا منتصف الستينات . 
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التلفزيونية واهلواتف املحمولة وشبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل 
االجتماعي« ))).

 Eric Schmidt كتب كوهني مع أستاذه الدكتور إريك شميدت
وكتب  الرقمي«)))  »العرص  كتاب:   Google غوغل  رشكة  مدير 
سابقًا »أطفال اجلهاد Children of jihad« كاشًفا بعًضا من عقيدة 
التكنولوجيا السياسية Political Technology اليت سيطرت عىل 

عقول النخبة األمريكية يف اآلونة األخرية . 

الشباب،  الناشطني  مع  عالقات  شبكة  بناء  عىل  كوهني  واعتمد 
العاَلَمنْي  يف  معظمها  بلًدا،  سبعني  زار  حيث  ميدانية،  بأدوار  وقام 
يف  الفلسطينية  املخيمات  إىل  بعضها  يف  ووصل  واإلسالمي،  العريب 
عني احللوة ومية ومية قرب مدينة صيدا )جنوب لبنان). وحيفل موقع 
اّتحاد املنظمات الشبابية الذي يديره كوهني بُصَوٍر فوتوغرافية أُخذت 
له مع العرشات من الشباب والناشطني الفلسطينّيني والعرب، وهي 

ال تزال منشورة عىل صفحات موقع وزارة اخلارجية األمريكية. 

أرشف كوهني يف العام 2008 عىل خطة وضعتها وزارة اخلارجية 
ُنقلت  اإليراني«.  الشباب  لتأليب  الرقمية  الديموقراطية  مهندس  كوهين  »غارد  عنوان:  تحت  مقالة    (((
المعلومات عن مقالة كتبها المفتش السابق للجنة نزع أسلحة الدمار الشامل في األمم المتحدة سكوت 
بتاريخ 2009/6/20 على موقع جريدة  الطاقة«، نشرت  ريتر تحت عنوان: »االنتخابات اإليرانية وأمن 

السفير اللبنانية، متوفرة على الرابط اآلتي: 
http://www.assafir.com/Windows/PrintArticle.aspx?ArticleID=(644

)2)  نشر الكتاب بعد ترجمته في بيروت عام ))20 من قبل الدار العربية للعلوم – ناشرون. 

http://www.assafir.com/Windows/PrintArticle.aspx?ArticleID=164456&ChannelID=0&ref=Toolbar
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األمريكية حتت عنوان: »حتالف احلركات الشبابية«، حيث ترّكز اخلطة 
عىل كيفية استخدام املواقع اإللكرتونية االجتماعية مثل »فايسبوك« 
األنظمة،  بعض  ضد  الشبابية  والنشاطات  التنظيمات  لتعزيز  كأداة 
من أبرزها النظام اإلسالمي يف إيران. كما شارك كوهني يف »جمموعة 
ISOG،وهي  ايسوغ  ُسّميت  اليت  اإليرانية�السورية«،  العمليات 
والتنفيذ  التخطيط  عن  مسؤولة  هيئات  بني  مشرتكٍة  عملٍ  جمموعُة 

ألعمال رّسية ضد إيران هبدف تغيري نظام احلكم فيها. 

ويف العام ))20، عام الثورات العربية، برز دوره من خالل اّتصاالته 
الذي كان يعمل مديًرا لفرع  الناشط املرصي وائل غنيم  التنسيقية مع 
رشكة غوغل Google يف مرص والرشق األوسط وشمال أفريقيا؛ حيث 
ُيعّد وائل غنيم من الذين أهلبوا احتجاجات الثورة املرصية يف 25 يناير 
من عام ))20 من خالل نشاطه عرب صفحة »كلنا خالد سعيد«، ورسائله 

وخطاباته التلفزيونية، ومن أوائل الذين نزلوا إىل شوارع القاهرة. 

 النموذج الرابع:

توظيف تويرت يف احداث الفتنة يف إيران 

دوُر شبكات  بارًزا  كان  عام 2009،  إيران  يف  الفتنة  أحداث  يف 
وخاصة  والشغب،  االضطرابات  أعمال  يف  االجتماعي  التواصل 
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باسم  املتحدث  قال  وقد  إيران،  يف  استعمااًل  األكرث  تويرت  موقع 
وزارة اخلارجية األمريكية آنذاك إيان كييل بأنه أدرك خالل أحداث 
املواطنني،  خلدمة  حيوية  كوسيلة  االجتماعي  اإلعالم  أمهية  إيران 
وكوسيلة إلرسال املعلومات إىل اخلارج، واستطرد يقول: »من اجليل 
ا يف  تلعب دوًرا مهمًّ األنواع من اإلعالم االجتماعي  أن هذه  ا  جدًّ

جمال الديمقراطية ونرشها يف خمتلف أنحاء العامل«))).

وقد أعّد مكسيمان فورت، وهو باحث وعالِم اجتماع كندي، 
دراسًة ُمفّصلًة وُمنِصفة حول كمية الكذب والزتوير الذي مارسته 
طريق  عن  النظام  ضد  اإليراين  الشارع  لتعبئة  األمريكية  اإلدارة 
عىل  اشتغلوا  الذين  عدد  أن  وتبنّي  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
حملة الكذب والزتوير ال يتجاوز عددهم 45 ُمستخدًِما، معظمهم 
أهنم  وتعليقاتهم زعمت  تقاريرهم  أن  إيران، رغم  يعيشون خارج 

ينقلون املعلومات من األرض مبارشة))). 

الشخَص   2009 عام  من  حزيران  يف  كوهني  جارد  كان  لقد 
املسؤول عن إجراء مكاملات هاتفية بني وزارة اخلارجية األمريكية 

قناة  موقع   ،2009  /8/6 بتاريخ  منشورة  إيران«،  في  أميركا  ...أحالم  تويتر  »ثورة  عنوان:  تحت  دراسة    (((
الجزيرة للدراسات، الرابط:

28/6/http://www.aljazeera.net/news/presstour/2009
)2)  دراسة تحت عنوان: »ثورة تويتر ...أحالم أميركا في إيران ، مصدر سابق. 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2009/6/28
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2009/6/28
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الفتنة  أيام  إيران  يف  املوقع  أنشطة  جتميد  ملنع  »تويرت«  موقع  وإدارة 
اإلدارة  التهام  إيران  إليها  استندت  اليت  املكاملات  تلك  الرئاسية؛  
أوباما  الرئيس  اّضطر  ما  اإليرانية،  الشؤون  يف  بالتدخل  األمريكية 
يف  املعارضة  دعم  يف  األمريكي  الدور  فضح  كونه  كوهني  لتوبيخ 

إيران))). 

النموذج الخامس:

مستشار كلينتون يربط وسائل التواصل بالربيع العريب

يف ملف »الربيع العريب« كان هلذه الشبكات دوًرا بارًزا، وتكفي 
قراءة رسيعة لبعض املستندات والوثائق لفهم هذا املنحى من منظور 
أمريكي، ومنها ما رّصح به أليك روس مدير مرشوع املجتمع املدين 
لوزيرة  والتكنولوجيا  اإلبداع  لشؤون  اخلاص  واملستشار   0.2
موقع  مع  مقابلة  يف  كلينتون  هيالري  السابقة  األمريكية  اخلارجية 
الثورات  يف  التواصل  وسائل  لدور  حتليله  حول  اللبناين)))  النرشة 

العربية، حيث قال: 

 How the ،»مقالة للكاتب رايان ليزا تحت عنوان: »كيف يعيد الربيع العربي ترميم سياسة أوباما الخارجية  (((
arab spring remade obama’s foreign policy ، نشرت في مجلة Newyorker بتاريخ 2 أيار ))20 

 www.newyorker.com. على موقع المجلة
بيروت في )0 كانون  اللبناني، الصحافي مارسيل عيراني،  النشرة  اليك روس، اجراها موقع  )2)  مقابلة مع 

األول 2)20، متوفرة على الرابط اآلتي: 
http://www.elnashra.com/news/show/553562

http://www.elnashra.com/news/show/553562
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»إّن الثورات العربية ليست وليدة وسائل التواصل االجتماعي 
ليست  العريب  الربيع  إطار  يف  شهدناها  اليت  الثورات  إّن  وحدها، 
ثورات تويرت وفيسبوك فحسب، بل هنالك خمسةعوامل سامهت 

يف حدوثها: 

- نقص يف الفرص االقتصادية. 

- نقص يف املشاركة الديمقراطية السياسية. 

- الغضب من األرَُسِ احلاكمة. 

- الغضب بسبب الفساد احلاصل. 

- الغضب بسبب إرتفاع األسعار. 

مشرًيا إىل أن هذه األمور اخلمسة لعبت دوًرا أكرب لدفع الناس 
التواصل  وسائل  بأن  اعتقاده  عن  أعرب  أنه  إاّل  الثورة«.  نحو 
االجتماعي، اليت تربط بني الناس، قامت بثالثة أمور يف هذا السياق: 

- رّسعت احلركة السياسية. 

عىل  يسيطر  الدكتاتور  كان  فإذا  املعلوماتية،  األجواء  أغنت   -

أْن  عليه  الصعب  فمن  الصحف،  عن  يصدر  ما  أو  التلفزة  شاشة 
يسيطر عىل ما حيدث عىل اإلنرتنت. 
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ال  الثورات  هذه  يف  حدث  ما  أّن  إذ  الريادة،  غياب  سّهلت   -

يتلخص بـ »وضع صورة أحدهم عىل قميص«. وتساءل: »َمْن الذي 
أن  موضًحا  ومرص...؟«،  وتونس،  وسوريا،  ليبيا،  يف  الثورة  قاد 
الثورات كانت مثل اإلنرتنت ذاته، عىل صورة »ويب«  »قيادة هذه 
أي شبكة، وليس بشكل هرمي حيث يوجد شخص يف القمة ومن 
تيش  بمثابة  أصبحت  العنكبوتية  الشبكة  أّن  وأضاف  الشعب«.  ثم 

غيافارا القرن احلادي والعرشين«. 

 ويف حديثه إىل »النرشة«، رأى أن هلذا األمر سلبيات وإجيابيات، 
شارًحا أنه إجيايب ألنه يظهر أن الثورات تدور حول املواطن بحّد ذاته 
وليس حول شخصية معينة، ولكنه سليب أيًضا ألنه عند انتهاء الثورة 

ونجاحها، ما من مؤسسات جيتمع أبناء الوطن جميعهم حوهلا.

 وأوضح روس أن كل الدول العربية ال توضع يف اخلانة ذاتها عىل 
صعيد اجلو الرقمي، منتقًدا توّجه البعض، وحىت بعض األمريكيني، 
إىل التفكري بأن كل ما جيري هو »يف العامل العريب« وكل هذه الثورات 
واحد،  مكان  يف  حتدث  األمور  كل  وكأّن  العربية«  »الثورات  هي 
التكنولوجيا  استعمال  طريقة  أن  إىل  الفًتا  كذلك،  األمر  وليس 
املتحدة  الواليات  متابعة  كذلك  أخرى،  إىل  دولة  من  متاًما  ختتلف 
اإلنرتنت  استخدام  إمكانية  عىل  اليوم  نركز  ليبيا  ففي  األمر؛  هلذا 
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املالية،  املسائل  الشعب واحلكام، خصوًصا يف  بني  الشفافية  لتعزيز 
أّما يف تونس فالوضع خمتلف، إذ أهنم كانوا يريدون برامج تربوية، 
فوَضْعنا هلم برناجمًا لتعليم اللغة االنكلزيية، يف حني ما زالت املسألة 
يف مرص تدور حول التواصل والدبلوماسية، أما يف سوريا فنسعى 

اليوم، خصوًصا حلماية حياة الثوار وتأمني وسائل التواصل.

وعن إمكانية اختفاء الوسائل اإلعالمية التقليدية ومهنة اإلعالم، 
يف وقت يقوم فيه كلُّ مواطن بدور اإلعالمي عرب اإلنرتنت، رأى أن 
من  جيعل  الشبكة،  عرب  ذاتها  عن  ُتعرّب  اليت  األصوات  عدد  ارتفاع 
يف  أنه  إىل  مشرًيا  مىض،  وقت  أّي  من  أمهيًة  أكرث  التقليدي  اإلعالم 

ا. حميط من املعلومات، الوسيلة اإلعالمية اجليدة، مهمة جدًّ

وبالنسبة لعمل الواليات املتحدة اليوم عىل مساعدة سائر الدول 
للدخول يف الدبلوماسية الرقمية، أوضح روس أنه يميض وقًتا كبرًيا 
يف التواصل مع وزراء خارجية العامل والسفراء، ويقوم بالعديد من 

الدورات التدريبية، مشرًيا إىل أن كلَّ بلد جيد ما يناسبه.

إلمساك  االسرتاتيجية  اخللفيات  لنا  يكشف  املستند  هذا  إّن 
اإلدارة األمريكية بملف شبكات التواصل االجتماعي، وتوظيفه يف 

سياساتها اخلارجية حول العامل، وخاصة يف منطقتنا العربية. 
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عبر  المضادة  الدعاية  البنتاغون  تمويل  ا:  رابعاً
وسائل التواصل االجتماعي 

األمريكية  الدفاع  وزارة  أّن  مفاده  خرًبا  األنباء  وكاالت  تناقلت 
تربز  قد  اليت  الدعاية  وصّد  رصد  سبل  لبحث  علماء  عن  تبحث 
األبحاث  دائرة  أعلنت  ما  عىل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف 
»داربا  وُتسّمى  الوزارة  يف  العسكرية  واألبحاث  التكنولوجية 
عىل  قادرين  خرباء  عن  الدائرة  هذه  تبحث  حيث  DARPA«)))؛ 

إىل  سعًيا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  حول  جديد  بعلم  م  الّتحكُّ
استباق ظهور حمالت الدعاية عىل تلك الشبكات عىل غرار تويرت 
وفيسبوك. ويرمي هذا الربنامج لرصد »الرسائل اخلادعة عن َعْمدٍ 

واملعلومات اخلاطئة« عىل املواقع االجتماعية، والتعامل معها.  

عسكرّيون  مسؤولون  عنها  عرّب  خماوف  املرشوع  هذا  ويعكس 
الرشق  يف  السياسية  املتغريات  رسعة  أمام  رفيعون  أمريكّيون 
األوسط، حيث أسهمت املواقع االجتماعية يف دفع االحتجاجات 
يف الرشق األوسط. وأكد ضباط رفيعون يف أحاديث خاصة رضورَة 
رصدِ حركات الثورات العربية عرب الشبكات االجتماعية، والسعي 

)))  تقرير نشرته عشرات المواقع، ومنها موقع جريدة إيالف اإللكترونية بتاريخ 6 تموز ))20
http://www.elaph.com/Web/technology/20((670494/7/.html
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مثل:  مواقع،  عرب  العريب  العامل  يف  خوامتها  عىل  للتأثيـر  وسائل  إىل 
تويرت وفيسبوك ويوتيوب. 

أمهية  ذات  مزتايدة  أحداث  جتري  بيان:  يف  اإلدارة  وقالت 
التواصل  مواقع  فضاء  يف  املسّلحة  لقواتنا  وتكتيكية  اسرتاتيجية 
تكون  أْن  عليها  األمريكية  الدفاع  وزارة  أّن  موضحة  االجتماعي، 
ُمّطلعة عىل هذه األحداث عند وقوعها، وأْن تتمكن من الدفاع عن 

نفسها يف هذا الفضاء. 

وتكليف  للربنامج،  دوالر  مليون   42 ختصيص  اإلدارة  وتنوي 
عىل  تطبيقها  يمكن  اليت  الرياضية  احلسابات  جتربة  تويل  معاونني 
هذه  تستند  وقد  »جتارب«.  عرب  االجتماعي  التواصل  وسائل 
خمسة  إىل  ألفني  من  مؤلفة  مغلقة  اجتماعية  شبكة  إىل  التجارب 

آالف متطوع أو لعبة عىل اإلنرتنت يشارك فيها آالف الالعبني. 
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القومي  األمن  ووكالة  البنتاغون  تمويل  ا:  خامساً
للصناعات التكنولوجية 

اإلنرتنت  بأن شبكة  يفيد  اسرتاتيجي  ُمعطى  إدراك  بداية  ينبغي 
بتوجيٍه  عسكرية  ألغراض  رسيٍّ  كمرشوعٍ  أُنشأت  نفسها  العاملية 
من وزارة الدفاع األمريكية، ووكالة األمن القومي منذ العام 957)، 
الصناعية  والرشكات  واملجمعات  اجلامعات  بعض  مع  بالتعاون 
األمريكية. وال يزال البنتاغون ووكالة األمن القومي يمّوالن معظم 
من  ذلك  يتأّكد  حيث  اليوم،  إىل  األمريكية  التكنولوجيا  رشكات 
Martin Kenney يف  خالل ما قاله الباحث األمريكي مارتن كيين 

مقالة حتت عنوان: »مشكلة التجسس يف وادي السيليكون«))): 

 Cisco سيستمز  سيسكو  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  وجه  لقد 
System جون تشامربز رسالة إىل الرئيس باراك اوباما يطالبه فيها 
بأْن تتوقف وكالة األمن القومي عن اعرتاض منتجات الرشكة من 
أجل زرع أجهزة جتسس عىل املستهلكني األجانب، ممّا هيدد باهليمنة 

العاملية عىل قطاع تقنية املعلومات األمريكي. 

الربح سمح  التكلفة مع  يغطي  الذي  التعاقد  نظام  إّن  وأضاف 

والمعلوماتية  الكومبيوتر  شركات  غالبية  تضم  وهي  كاليفورنيا  والية  في  تقع  منطقة  السيليكون  وادي    (((
واإلنترنت األميركية. 
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لرشكات التقنية الصغرية مثل )هيوليت باكارد وفايرشايلد سيميكو 
والتطوير  األبحاث  أسعار  عىل  الدفاع  وزارة  حتاسب  أْن  اندكرت) 
مّكن  وهذا  لوحدها،  تكلفتها  تدفع  أْن  منها  أليٍّ  يمكن  ال  واليت 
الرشكات من خلق منتجات تقنية ممّا أّدى يف هناية املطاف إىل خلق 

أسواق جديدة وقطاعات اقتصادية.

يف  ومستمرة  ضخمة  باستثمارات  األمريكية  احلكومة  قامت  لقد 
والعلماء؛  املهندسني  أعداد  من  عّزز  ممّا  اجلامعات،  ضمن  األبحاث 
أعدادٍ ال حرص  إنجاز  من  متّكنوا  عالًيا  تدريًبا  تلقوا  والذين  إّن هوالء 
وأشباه  للحاسوب،  البيانية  الرسومات  ذلك  يف  بما  التقنيات،  من  هلا 
املوصالت، ومعدات الشبكات، والربجميات الرائدة، واإلنرتنت نفسه.

ا لألبحاث  يف واقع األمر ما تزال احلكومة األمريكية داعًما حيويًّ
العلمية واهلندسية حىت يومنا هذا، ويف سنة 2)20 استثمرت وزارة 
الكهربائية  اهلندسة  أمريكي يف جمايل  بليون دوالر   (،3 مبلغ  الدفاع 
الوطنية  العلوم  مؤسسة  استثمرت  بينما  فقط،  احلاسوب  وعلوم 
900 مليون دوالر أمريكي . لقد قامت القوات األمريكية عىل وجه 
يف  اجلامعّيني  للباحثني  التمويل  من  كبرية  كمية  بتوفري  اخلصوص 

جمال أمن احلاسوب والتشفري.

األعمال  لرّواد  الكبرية  األعداد  االعتبار  بعني  أخذنا  وإذا 
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واملسؤولني التنفيذين والباحثني الذين تلقوا الدعم من وزارة الدفاع، 
سو غوغل واملسؤولون التنفيذيون فيه،  فليس ُمفاجًئا أْن يتبادل مؤسِّ
وكالة  مسؤويل  مع  وّدية  إلكرتوين  بريد  رسائل  املثال،  سبيل  عىل 
قادة  املهنية والشخصية جعلت جتنيد  العالقات  إّن  القومي.  األمن 
أّن  ويبدو  ا،  نسبيًّ سهلًة  عمليًة  اإلرهاب  ضد  احلرب  يف  الرشكات 

القليل من هوالء فّكروا يف العواقب املحتملة ملشاركتهم.
إّن العالقة اليت نشأت بني وادي السيليكون والعاصمة واشنطن 
سبيل  فعىل  وعميقة،  طويلة  لفرتة  باستمراريتها  متزّيت  عالقة  هي 
يف  واملتخصصة  العمالقة   Oracle أوراكل  رشكة  أن  ترّدد  املثال، 
برجميات قاعدة معلومات احلاسوب لدهيا عالقات وثيقة مع وكالة 
االستخبارات األمريكية، كما أّن رشكة كي هول انك، وهي رشكة 
ا من وكالة االستخبارات األمريكية، كانت واحدًة  يتّم متويلها جزئيًّ

من املُشاِركات يف إنتاج غوغل للخرائط. 
األمريكية  االستخبارت  لوكالة  الرأسمالية  املشاريع  عملية  إّن 
تيل،  كيو  ان  مثل:  ذت عرب رشكات،  ُنفِّ اليت  السيليكون،  يف وادي 
األمريكي  القومي  األمن  جهاز  مصالح  أّن  من  التحقق  إىل  تهدف 

مزروعة يف رشكات التقنية الرائدة))). 

((( http://www.project�syndicate.org/commentary/martin�kenney�warns�that�the�
nsa�s�actions�are�undermining�the�american�it�sector�s�global�dominance/
arabic

http://www.project-syndicate.org/commentary/martin-kenney-warns-that-the-nsa-s-actions-are-undermining-the-american-it-sector-s-global-dominance/arabic
http://www.project-syndicate.org/commentary/martin-kenney-warns-that-the-nsa-s-actions-are-undermining-the-american-it-sector-s-global-dominance/arabic
http://www.project-syndicate.org/commentary/martin-kenney-warns-that-the-nsa-s-actions-are-undermining-the-american-it-sector-s-global-dominance/arabic
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مواقع  بيانات   CIAو البنتاغون  توظيف  ا:  سادساً
التواصل االجتماعي

وتوظيف  الستثمـار  آليًة  االجتماعي  التواصل  مواقع  تعتمد 
عمليات جمع املعلومات والبيانات، اليت َيصنعها مليار ُمستخدِم َعرْب 
العاَلم، وتزويد نسخٍ عنها ملجمع االستخبارات األمريكية�الصهيونية، 
واإلعالمية  واالقتصادية  السياسية  األجندات  يف  وتوظيفها  لتحليلها 
أن  الربيطانية،  »الغارديان«  صحيفة  نرشته  تقريٌر  كشف  فقد  املرجوة؛ 
وكالة األمن القومي األمريكية تقوم بتطوير تقنيات تسمح هلا باستغالل 
تطبيقات اهلواتف الذكية للوصول إىل معلومات خاصة باملُستخدِمني))). 

مثل  تطبيقات،  استغالل  تستطيع  الوكالة  فإن  الصحيفة  ووفق 
تطبيق لعبة »الطيور الغاضبة Angry Birds« الشهرية للوصول إىل 
معلومات عن املُستخدم، مثل العمر واجلنس واملوقع اجلُغرايف، كما 
أن تطبيقات أُخرى قد توّفر معلومات أكرث حساسية، حسب ما جاء 

يف وثائق رّس هبا إدوارد سنودن، املُتعاقد السابق مع الوكالة.

وُيشكل الوصول إىل بيانات اهلاتف واملوقع اجلُغرايف للُمستخدم، 
األولوية القصوى لدى الوكالة، وذلك جللب معلومات عن اإلرهابّيني 

http:// رابط المصدر ،Angry bird« عبر CIA تحقيق تحت عنوان:«البيانات الشخصية في قبضة الـ  (((
www.kataeb.org/ar/page/technology/details/567
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أنفقت ما يزيد عن مليار دوالر  وأهداف استخباراتية أُخرى، حيث 
لصالح برامج التجسس اخلاصة باستهداف اهلواتف الذكية.

ولتوضيح ُقدرة برامج الوكالة، أشار التقرير إىل أنه وبمجرد قيام 
باستخدام  التواصل االجتماعي  إىل وسائل  برفع صورة  املُستخدم 
هاتفه الذكي، تستطيع الوكالة جمع معلومات مثل جهات االّتصال 
يف هاتف املُستخدم، وعناوين الربيد اإللكرتوين، وموقع املُستخدم. 
وتستفيد الوكالة من تطبيقات التواصل االجتماعي للحصول عىل 
البيانات املُخزنة كافًة يف حسابات املُستخدمني، مثل العمر واجلنس 

وامليول ومكان التواجد واملُستوى العلمي وغريها.

وأشارت الوثائق إىل أّن الوكالة متتلك أدوات تسمح هلا باخرتاق 
 Nosey« اسم  إحداها  حتمل  عديدة  ُطرق  عرب  ُمحددة،  هواتف 
Smurf«. وتواجه وكالة األمن القومي األمريكية ضغوًطا من جهات 

باهظة  التجسس  برامج  عن  التخيل  منها  تطلب  عديدة،  وحماكم 
مؤخًرا،  عنها  واسعة  معلومات  ظهرت  واليت  متتلكها،  اليت  التكلفة 
تم الكشف عنها من قبل إدوارد سنودن، املُتعاقد السابق مع الوكالة.

هذه  من  والصهيونية  األمريكية  املخابرات  وكاالت  وتستفيد 
البيانات يف براجمها التجسسية والسياسية واإلعالمية، وهي أفضل 
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جتّند  اليت  االستخبارات  شبكات  من  املعلومايت  الناتج  حيث  من 
املصادر البرشية، ألهنا تتمتع بعنارص السعة والشمولية والدقة. 

وحتليلها  املعطيات  دراسة  إن  هبا  املُرّصح  املعلومات  وتقول 
املعلومايت الذي يتم كل ستة أشهر بشكل منتظم من قبل »وارد الب« 
من  متّكن  بالزناعات«،  بـ»التنبؤ  املختص  األمريكية  »دوك«  يف جامعة 
ثورة  توقع  يف  فشل  لكنه   ،97% بنسبة  الباراغواي  اضطرابات  توقع 
أخرى. وإذا صّدقنا املعلومات املنشورة، فإهنا تقول إن االعتماد عىل 
املُْخربين عىل األرض لـوكالة CIA كانت مصداقيته ال تزيد عن 60%، 
ا وفق النهج اجلديد للتنبؤ، فإن  أما املعطيات اليت يتم حتليلها معلوماتيًّ

مصداقيتها حني طبقت عىل 29 دولة آسيوية وصلت إىل 80%. 

 يستدعي هذا األمر النظر لسياسات اخلارجية األمريكية بطريقة 
وهم  حملِّلونا،  يّتبعه  كان  الذي  الساذج  األسلوب  عن  ختتلف 
يمتلكون اهلزيل من املعطيات واملناهج، مقارنة بمراكز متخصصة 
كعرب  أننا  نفهم  وهكذا  الكربى.  الدول  اسرتاتيجيو  عليها  يعتمد 

ومسلمني أشبه بعميان بني ُمْبرِصين. 

رشكة  مدير   Mark Zuckerberg زوكربريغ  مارك  يشرتي  وحني 
فيسبوك تطبيقات واتس أب whats app، وإنستغرام Instagram فهو 
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يسزتيد معرفًة باملعىن االستخبارايت الدويل، يف ظل احلديث عن رشاكة 
رّسية بني رشكته اخلاصة بالظاهر وبني فروع وزارة الدفاع األمريكية�
العيون  آالف  عدا  باملعلومات،  بالزتود  هلا  يسمح  ما  وهو  البنتاغون، 
نها من التخطيط والتشبيك والتعامل مع  واآلذان اإللكرتونية اليت ُتمكِّ

الوقائع السياسية اجلارية، ومن وضع سياسات للمستقبل))). 

وبناًء عليه، ُيمكن االفرتاض أّن هناك دراسات لبيانات الشباب 
وهي  األصغر  للدائرة  دراسة  ثم  ومن  لبنان،  يف  واملُستخدِمني 
فئة  تناقض  أو  تفاعل  درجة  لبحث  لبريوت،  اجلنوبية  الضاحية 
الشباب والفتيان مع حزب اهلل مثاًل، وتوظيفها عن طريق التالعب 
وبرامج  خطط  إعداد  هبدف  املواقع،  هذه  عىل  واملواد  باألخبار 
وإجراءات ثقافية وسياسية وتنموية يف إطار احلرب الناعمة، ومنها 
متويل مشاريع ودعم برامج وإنشاء منظمات أهلية، ُتسّمى منظمات 
املجتمع املدين واملنظمات غري حكومية، هبدف توجيه قَِيم ومشاعر 
وسلوكيات هؤالء الشباب والفتيان، بما خيدم األهداف األمريكية. 
والفرضية السابقة مل تعد خياال، بل حتدثت عنها املصادر الصهيونية 

بصورة رسمية وواضحة وفق ما سنبّينه يف الفقرات الالحقة. 

ُنِشرت بتاريخ 4/2/22)20 في جريدة الّشرق األوسط،  )))  مقالة تحت عنوان: »وماذا بعُد يا زوكربيرغ؟«، 
الكاتبة سوسن األبطح، أستاذة في الجامعة اللبنانّية، رابط المصدر:

 http://www.aawsat.com/home/article/4266(

http://www.aawsat.com/home/writer/Alabtah
http://www.aawsat.com/home/article/42661
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التواصل  شبكات  استخدام  البنتاغون  حظر  سابًعا: 

االجتماعي من ِقبل ضباطه 

األخطر، الذي ربما مل خيطر يف بال الكثري من ُمستخدِمي مواقع 
وشبكات التواصل االجتماعي، هو أْن يقوم البنتاغون بمنع ضباطه 
وعنارصه من التواصل عرب الفيسبوك من خالل احلواسيب اخلاصة 
يف وزارة الدفاع األمريكية؛ ففي هذا اإلطار، سّلطت صحيفة لوس 
اجلديدة  التقنية  البادرة  تلك  عىل  الضوء  األمريكية  تايمز  أنجلس 
اليت اّتخذها البنتاغون، واليت أطلق من خالهلا دراسة حول طريقة 
تّم  اليت  الدراسة  وهي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  استخدام 
اليت  الطريقة  للمساعدة يف صياغة سياسات جديدة عن  تصميمها 
وماي  تويرت،  مثل  خدمات  اجليش  خالهلا  من  يستخدم  أْن  ينبغي 
إىل  للوصول  دراسة  عن  اللثام  أُميط  حيث  بوك.  والفيس  سبيس، 
مواقع  استخدام  من  وعنارصه  ضباطه  ن  ُتمكِّ اليت  املثىل  الطريقة 
الدفاع  وزارة  حلواسيب  احلماية  تأمني  مع  وفيسبوك  تويرت  مثل 

واملعلومات احلساسة.

 وأشار املسؤولون إىل أهنم كانوا بحاجة إىل صياغة جمموعة من 
القواعد اليت سيكون من شأهنا السماح للعسكرّيني باالستفادة من 
نظم االّتصاالت الرسيعة اليت توفرها شبكات التواصل االجتماعي 
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دون الكشف عن معلومات حساسة أو تعريض شبكات احلاسوب 
ملخاطر حمتملة. 

ويف الوقت عينه، أشار مسؤولون من داخل اجليش األمريكي إىل 
ض  ُيعِرّ أن  املمكن  التواصل االجتماعي من  استخدام شبكات  أّن 
وقد  ضارة،  لربامج  الدفاع  وزارة  يف  اخلاصة  احلواسيب  شبكات 
مسؤولون  عرّب  بينما  باألمن.  متعلقة  مشاكل  حدوث  يف  يتسبب 
من  وقًتا  تستغرق  قد  املواقع  بعض  أّن  من  قلقهم  عن  آخرون 
يتّم حفظها  أْن  البيانية، اليت جيب  باندوتز  الوصول إىل شبكة  أجل 

الستخدامات عسكرية أكرث أمهية. 

يتّم  أْن  املقّرر  من  إنه  البنتاغون،  باسم  الناطق  وايتمان  بريان  قال   
وزير  نائب  هبا  أمر  اليت  العامة،  السياسة  وتوصيات  الدراسة  تفعيل 
الدفاع ويليام لني يف أقرب فرصة متاحة. وأشار وايتمان يف الوقت ذاته 
إىل عدم وجود إدارة توجيهية منوطة بوقف استخدام شبكات التواصل 
االجتماعي؛ وتابع:»نحتاج إللقاء نظرة عىل كلٍّ من اجلوانب األمنية، 

وكذلك فوائد املواقع، وبذلك يكون هناك حالة من التوازن« ))) . 

)))  المصدر السابق . 
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من جانبها، أوضحت الصحيفة أن سالح البحرية حيظر منذ فرتة 
طويلة عىل أعضائه استخدام مواقع تويرت والفيسبوك وماي سبيس 
من احلواسيب احلكومية. لكن أمًرا جديًدا قد تّم استصداره يسمح 
لبعض قوات املاريزن، مثل ضباط الشؤون العامة، بالتقدم بطلب من 

أجل احلصول عىل تنازل عن استخدام املواقع. 

وقالت الصحيفة، إنه وعىل الرغم من حالة احلظر اليت يفرضها 
العديد من املسؤولني يف قطاعات خدماتية  أن  إاّل  البحرية،  سالح 
أخرى داخل اجليش األمريكي حيتفظون بصفحات خاصة هبم عىل 
مواقع  اجليش  وضباط  قادة  كبار  من  عدد  يمتلك  كما  الفيسبوك، 
األركان  هيئة  رئيس  مولني  مايك  األدمريال  ضمنهم،  من  عامة، 
املشرتكة، واجلرنال راي أوديرنو القائد األعىل للقوات األمريكية يف 
به  العمل اخلاص  املوقع اخلاص بمولني، يقوم فريق  العراق. فعىل 
ما  بنرش مقاالت عنه، وترصحيات عن األحداث اجلارية، وكذلك 

يديل به من تعليقات عىل األحداث اليت يشارك هبا. 

بنرش  يقوم  بمولني ال  العمل اخلاص  فريق  إن  القول  وغين عن 
التفاصيل اخلاصة باجتماعاته مع كبار املسؤولني الباكستانّيني، أو ما 
يقدمه للرئيس باراك أوباما من نصائح. وأخرًيا، قال متحدث باسم 
صفحته  إغالق  يعزتم  ال  املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس  إن  مولني 
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التغيريات اليت ستطرأ عىل  عىل موقع الفيسبوك، وإنه ينتظر ملعرفة 
ملا  وفًقا  االجتماعية،  الشبكات  ملواقع  البنتاغون  استخدام  سياسة 

ستويص به الدراسة. 
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ثامنًا: فيسبوك يتالعب بمعطيات المستخدمين 
ألهداف بحثية ناعمة 

فيسبوك  رشكة  أّن  مفاده  خرًبا  العاملية  األنباء  وكاالت  كشفت   
»عدوى  وقياس  لَسرْبِ  املُستخدِمني  عىل  رسية  دراسات  أجرت 
م يف طريقة عرض املشاركات  املشاعر« من خالل التالعب والّتحكُّ
وقد   .News Feed هبم  اخلاصة  األخبار  خالصات  صفحة  يف 
أفردت قناة اجلزيرة القطرية ندوة تلفزيونية للتعليق عىل هذا اخلرب، 

وأعّدت تقريًرا ُمفّصاًل حول املوضوع))). 

وقد أُجريت هذه التجربة من قِبل خرباء من فيسبوك، وآخرون 
حوايل  عىل  فرنسيسكو  سان  يف  وكورنيل  كاليفورنيا  جامعيت  من 
690 ألف مستخدم ملوقع التواصل االجتماعي، واستمرت ألسبوع 
واحد يف العام 2)20، وعمل الباحثون يف التجربة عىل تغيري املواد 
املنشورة اليت تصل إىل املُستخدِم من أصدقائه يف املوقع لتقييم مدى 
تأثري هذه التغيريات عىل مشاعر املُستخدِم وسلوكه؛ هل يؤدي نرش 
نسبة أكرب من املواد املحبطة والسلبية مثاًل إىل حتريك مشاعر احلزن 
واألىس لدى املُستخدِم الذي سيقرأ هذه املواد؟ وقد ُنرشت الدراسة 

)))  تقرير تحت عنوان: »لماذا تريد فيسبوك أْن تتحكم بمشاعرك«، محمد أنس طويلة، متوفرة على الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/20(4(8/7/

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/7/18
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األمريكية  الوطنية  األكاديمية  إصدار  من  عرشة  السابعة  الطبعة  يف 
لشهر حزيران )))4)20؛ حيث بّينت الدراسة أن املشاعر السائدة بني 
تنتقل من خالل الالوعي إىل اآلخرين عرب  جمموعة من األصدقاء 

عدوى املشاعر«.

وقد نرش موقع »فوربس« عرشات البحوث والدراسات الرسية 
ومنها  املُستخدِمني،  عىل  فيسبوك  رشكة  هبا  قامت  اليت  والعلنية 
اختبارات لدراسة تفاعالت وتأثريات وسائل التواصل االجتماعي 
يف اجلوانب الثقافية والتجارية واالجتماعية والنفسية، ونوجز فيما 

ييل عناوين ونتائج الدراسات ))) عىل الشكل اآليت: 

ا - انتشار األكاذيب رسيعاً

داخل  الباحثون  إليها  توصل  اليت  النتيجة  هي  تلك  كانت  وقد 
»فيسبوك«، بعد أْن تّم إجراء دراسة خالل شهري متوز وآب من عام 
3)20، تضمنت االّطالع عىل أكرث من مئيَتْ ألف تعليق عىل ُصور 
ور اليت يتّم مشاركتها،  خمتلفة، للتأكد من مدى صحة أو زيف الصُّ

بي سي  بي  قناة  موقع  ُنشر على  دراسة سرية«،  في  بمشاعر مستخدميه  يتالعب  »فيسبوك  بعنوان:  تقرير    (((
بتاريخ 4/6/29)20 على الرابط:

 www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/20(4(40629/06//facebook 
)2)  تقرير تحت عنوان »تفاصيل 0) دراسات بحثية أجراها »فيسبوك« على مستخدميه« منشورة بتاريخ 5) يوليو 

4)20 على الرابط االتي:
http://www.dotmsr.com/ar/6053(204/(/

http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2014/06/140629/facebook 
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اإلشاعات  تداول  إىل  يميلون  املُستخدِمني  أّن  الدراسة  واكتشفت 
بشكل كبري.

- طلب املساعدة عرب املشاركات 

خالل متوز وآب عام 2)20، أجرى فيسبوك دراسة عىل عينة من 
بطلب  قيامهم  تبحث  ُمستخدِم،  ألف  عرشون  قوامها  ُمستخدِميه 
خالل  من  وذلك   ،Status حاالتهم  عرب  أصدقائهم  من  املساعدة 
االّطالع عىل احلاالت العامة كافًة Public، مركّزة بذلك عىل طلبات 
املساعدة، وليس عىل ما إذا كان هؤالء املُستخدِمون تلّقْوا املساعدة 

املطلوبة أم ال. 

- الرقابة الذاتية

خالل سبعة عرش يوًما من شهر متوز 2)20، تّم إجراء دراسة عىل 
تراجع املُستخدِمني عن مشاركة أفكارهم وآرائهم بعد كتابتها، سواء 
 ،Comment Status أو يف صندوق التعليقات  يف صندوق احلالة 
وال يتم نرشها خالل عرش دقائق، وجاءت نتيجة تلك الدراسة أن 
%)7 من عينة البحث، واليت بلغت 3.9 مليون ُمستخدِم، يمارسون 

رقابة ذاتية عىل استخدامهم للشبكة االجتماعية. 
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- مشاركة عروض الرشاء

 20(3( عامني  منذ  شهرين  مدار  عىل  دراسة  فيسبوك  أجرى 
فيما خيص رغبتهم يف مشاركة  و3)20) عىل 2.) مليون ُمستخدِم، 
عروض الرشاء اليت يقومون باحلصول عليها من الشبكة االجتماعية، 
وخرجت بنتائج تقول إن املُستخدِمني ال يميلون ملشاركة العروض 
التجارية، وذلك رغبة يف التمزّي عن أصدقائهم فيما يقومون برشائه. 

- االعالنات التجارية اجلانبية

أسماء أصدقاء  تأثري ظهور  الباحثون دراسة عن مدى  وأجرى 
»فيسبوك«  صفحات  داخل  اجلانبية  اإلعالنات  بجانب  املُستخدِم 
عىل جذبه للضغط عىل زر »أعجبين Like« أم ال، وأكدت الدراسة، 
اليت تم إجراؤها عىل 29 مليون مستخدم عام ))20، أن ذلك يؤثر 

ا بالفعل.  إجيابيًّ

- أصدقاء بني الواقع احلقيقي واالفرتايض

أكدت دراسة أجراها »فيسبوك« عام 0)20 عىل 789 ُمستخدم، 
أنه كّلما زاد معدل التفاعل بني األصدقاء واملُستخدِم عرب الشبكات 
الواقع  يف  معهم  التواصل  املُستخدِم  حاول  كّلما  االجتماعية، 
آخر  بشكل  بينهم  التواصل  يتم  أْن  يف  رغب  وكذلك  احلقيقي، 
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بعيًدا عن الرسائل اخلاصة املغلقة، ويميل كذلك إىل مشاركة حياته 
الشخصية مع اجلميع عىل لوحات صفحاتهم الشخصية. 

Sharing معيار انتشار املعلومات -

أسابيع خالل شهري  مدار سبعة  دراسة عىل  »فيسبوك«  أجرى 
مليون   253 قدرها  عينة  عىل   ،20(0 عام  من  األول  وترشين  آب 
ذلك  يف  فيسبوك  مستخدمي  نصف  يساوي  ذلك  وكان  ُمستخدِم، 
مشاركة  إىل  يميل  املستخدم  إن  تقول  نتائجها  وجاءت  الوقت، 
وكذلك  أصدقائه،  من  كبري  عدد  بإعجاب  حتظى  اليت  املعلومات 

أصدقائهم. 

- تشجيع املستخدمني عىل املشاركة

أجرى »فيسبوك« دراسة عىل حوايل )6 مليون مستخدم، للوقوف 
يف  املشاركة  عىل  تشجيعهم  يف  االجتماعية  الشبكة  تأثري  مدى  عىل 
االنتخابات  حول  اإللكرتونية  الرأي  استطالعات  عرب  التصويت 
األمريكية عام 0)20، وقد جاءت النتائج لتؤكد أّن املُستخدِم يشارك 
فيها يف حال ظهر اسم أصدقائه، حيث يعطيه ذلك الدافع ليضغط 

 .»I Voted« زر
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- تداول املشاعر عرب الشبكة االجتماعية 

باملشاعر  املُستخدِمني  تأّثر  مدى  عن  دراسة  »فيسبوك«  أجرى 
مليون   (50 عىل  إجراؤها  تّم  وقد  ألصدقائه،  السلبية  أو  اإلجيابية 
تداول  إىل  يميل  املُستخدِم  إن  لتقول  نتائجها  وجاءت  ُمستخدِم، 
مشاركات إجيابية، سواء كانت مكتوبة أو مصورة أو فيديوهات، يف 
حال كان أصدقاؤه يميلون إىل اإلجيابية عرب صفاحاتهم الشخصية، 

والعكس صحيح . 

- كيفية جذب مستخدمني ُجدد لفيسبوك 

دراسة أجراها عدد من الباحثني عىل حوايل 40) ألف مستخدم 
مثالية  طريقة  عىل  الوقوف  منها  اهلدف  وكان  لـ«فيسبوك«،  جديد 
االجتماعية،  الشبكة  استخدام  ملداومة  اجلُدد  املستخدمني  جلذب 
وجاءت نتائج الدراسة لتقول إن املُستخدِم اجلديد يرغب دائًما يف 
أْن يرى مشاركات أصدقائه، ليحاول تقليدهم يف ما يفعلونه، ليكون 

أكرث اجتماعيًّا عىل فيسبوك. 



الباب الرابع

 تجارب دولية في ضبط وتوجيه
 وسائل التواصل االجتماعي





: الكيان ال�سهيوين و�سبكات التوا�سل االجتماعي اوالاً

شبكات  عىل  برييس  شمعون  الصهيوين  الرئيس  تركزي   � (

التواصل االجتماعي

نفسه، حيث  الصهيونية منهج اإلدارة األمريكية  هنجت اإلدارة 
أمام  له  رسميٍّ  خطابٍ  يف  برييس  شمعون  الصهيوين  الرئيس  قال 
ضيوف املنتدى االقتصادي العاملي للرشق األوسط وشمال أفريقيا 
يف دورته السابعة، الذي انعقد يف األردن: »إّن السياسات الناعمة عرب 
وسائل اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي مهمة للوصول إىل 
الذي  هو  العريب  الشباب  الذي طرأ عىل عقول  فالتطور  اجلمهور، 
ال  العربية  واجليوش  هلا،  حدود  ال  والتقنية  العريب.  الربيع  إىل  قاد 
ال  العربية  الرشطة  أجهزة  إّن  كما  التقنية،  عىل  السيطرة  تستطيع 
العزلة وال  تستطيع اعتقال روح االبتكار، والعوملة تتخطى حدود 
تتفق معها، وكل هذه احلقائق الكربى هي اليت حتدد أسباب التغيري 
يف املنطقة، وإذا كان احلديث جيري عن التطورات الناعمة باعتبارها 
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الكوين عرب اإلنرتنت،  املعلوماتيه، واالرتباط  التغيري فهي:  مفاتيح 
وما نتج عنه من تواصل غري حمدود بني الشعوب واحلضارات«))). 

عىل  االرسائييل  اجليش  باسم  الناطق  أدرعي  آفيخاي  حصد  وهلذا 
صفحته عىل وسائل التواصل آالف املُعجبني واملتواصلني، وحصدت 
صفحة سفارة الكيان الصهيوين يف األردن ما يقرب من عرشين ألف 
ُمعجبٍ عريب عىل املوقع نفسه؛ ما رّس األمر؟ وملاذا يتحّول قتلة األطفال 
فجأة إىل مرغوبني وبشدة؟ هل هي فكرة املحجوب واملرغوب؟ أم أن 

هناك قوًة خفية تشّد خيًطا رفيًعا لتجذب معها آالف الناس))).

صًة  متخصِّ وحدًة  اإلرسائيلية  االستخبارات  استحدثت  وقد 
العام ))20.  أُعِلن عنها  بحرب اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات، 
»التريبيون  صحيفة  كشفته  ما  إىل  اإلشارة  الصدد  هذا  يف  ويمكن 
»أدون وردان«،  االستخبارات اإلرسائييل  أّن ضابط  من  الفرنسية« 
الذي  دوميلو«،  »دانييال  نفسه  هو  املخابرايت  الوسط  يف  املعروف 
أطلق موقع » شباب حر« الذي استقطب أكرث من 0) ماليني زائر 

من بلدان العاملَنْي العريب واإلسالمي منذ اطالقه العام )3)2003. 

)))  موقع وزارة الخارجية الصهيونية على اإلنترنت:
http://mfa.gov.il/MFAAR/Opinions/OpinionsOfArabWriters/Pages/President�

Peres�speech�on�Amman.aspx
الرحمن جاسم، نشرت في  للكاتب عبد  األميركي وفرحه«،  الناعمة� صنعُة  »القوة  مقالة تحت عنوان:    (2(

جريدة األخبار، صفحة رأي، العدد ٢٢٣٧، بتاريخ ٧ تموز ٢٠١٤. 
)3)  مقالة تحت عنوان: »نيوميديا سالح في خدمة أميركا واسرائيل« خضر عواركة، نشر موقع قناة الجزيرة. 

http://mfa.gov.il/MFAAR/Opinions/OpinionsOfArabWriters/Pages/President-Peres-speech-on-Amman.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/Opinions/OpinionsOfArabWriters/Pages/President-Peres-speech-on-Amman.aspx
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)� توظيف وحدة االستخبارات اإلرسائيلية لشبكات التواصل 
االجتماعي 

التواصل  مواقع  دراسة  أمهية  إىل  صهيونية  تقارير  عّدة  أشارت 
صيدا  مدينة  أخذ  اّلذي  كالتقرير  اللبنانية،  املدن  يف  االجتماعي 
الناس يف األحداث اجلارية،   التأثري يف رأي  كنموذج، لبحث سبل 
إىل  بالنسبة  املدى  بعيدة  اسرتاتيجية  أمهية  ذات  معلومات  وهي 
إرسائيل؛ ومن أجل معرفة ما سيحدث، هناك حاجة إىل املعلومات 
ستلجأ  لذلك  االجتماعية،  والشبكات  املفتوحة  املصادر  من 
االجتماع  إىل جتنيد ضباط ذوي خربة يف جمايل علم  االستخبارات 

و«سيكولوجيا اجلماهري«، بل ويف »االنرثوبولوجيا«. 

التقرير أّن وحدة األبحاث يف شعبة االستخبارات  وقد ورد يف 
ا،  رشعت ببناء منظومة بحثية جديدة، بقيادة أحد أبرز الضباط حاليًّ
العميد إييت بارون، وتقرر أنه بسبب وقوف شعبة االستخبارات يف 
مقدمة رصد اهلزة األقليمية العربية، فإن عليها فهم امليول السياسية 

السائدة لدى اجلمهور العريب))).

)))  المصدر السابق. 
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أفلحت  اليت  الوحدة  العام  الشعبة هذا  نالت جائزة رئيس  وقد 
يف توّقع فوز الرئيس اإليراين حسن روحاين يف االنتخابات خالًفا 
ألجهزة استخبارات أخرى تنبأت بأن إيران مقبلة عىل ربيعٍ، موصيًة 
االستخبارات  شعبة  خالصة  واستندت  خارجي.  تدخل  بتشجيع 
عىل جمع معلومات عن املجتمع اإليراين وحتليلها عرب حماولة لفهم 
البسيط؛  املواطن  مهوم  عىل  والرتكزي  اإليراين  الشارع  سجاالت 
ورأت أن املواطن اإليراين كان خيجل بقيادته السابقة. وقد أظهرت 
العاَلم  يف  الظهور  يف  يرغبون  ال  اإليرانّيني  أن  العلنية  األبحاث 
ككوريا الشمالية، وهم يَرْون أنفسهم قوة عظمى ذات عمق ثقايف 

خمتلف.

بأّن  التقدير  إىل  قاد  االستخبارات  شعبة  تقدير  فإّن  وهكذا، 
ا، وأن هناك فرصة  التغيري الذي تنطوي عليه االنتخابات ليس شكليًّ
للخروج إىل طريق جديد. وأشار فيشمان إىل أن هذا التقدير ربما 
هو ما حال دون اإلقدام عىل خطوات إشكالية عدة غري موزونة من 

جانب القيادة االرسائيلية.

إىل  العريب  اجلمهور  سلوك  يف  التغيريات  قادت  حال،  كل  يف 
كل  وحتوي  العسكرية.  االستخبارات  شعبة  يف  تنظيمية  تغيريات 
الفلسطينية  أم  حلبة استخبارات، سواء أكانت اإليرانية أم املرصية 
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بـ«االستخبارات  يسمى  ما  يف  تعمل  ودوائر  خاليا  األقليمية،  أم 
اجلماهريية«، حيث تعمل كلُّ خلية مع جمهورها املستهدف. 

وقبل سنوات أُنشئ داخل وحدة األبحاث مركز لدراسة سلوك 
الرائد  هي  االجتماع،  علم  يف  دكتورة  املركز  وترأس  اجلمهور، 
ميطال، اليت عملت يف السابق باحثَة رأيِ عامٍّ يف قسم علم السلوك، 
االستخبارات  رجال  توجيه  املركز  ووظيفة  وظيفتها،  كانت  حيث 
االجتماعية،  الشبكات  يف  وامليول  الرأي  استطالعات  حتليل  عند 

وأيضا يف طرق قراءة السجاالت العامة.

التابعة للوحدة املركزية  أُنشئ يف وحدة سلوك اجلمهور  كذلك 
جلمع املعلومات االستخباراتية املعروفة باسم »8200« مركز ُيسّمى 
»سينغ«، وهو مركز جلمع املعلومات وإجراء األبحاث، حيث يضم 
الباحثني، الذين يرصدون وحيللون املعلومات  هذا املركز عرشات 
العلنية يف العامل العريب. ويسعى ضباط »الوحدة 8200« للحصول 
املؤثرة، مثاًل يف مدينة صيدا  عىل معلومات حول مزاج اجلماعات 
يتطلب  وقد  لبنان.  يف  اهلل  حزب  مكانة  عىل  ذلك  وأثر  اللبنانية، 
وسائل  مثل  قديمة  أساليب  استخدام  الغاية  هذه  لتحقيق  األمر 

االستخبارات الرسية.
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يف  دكتور  وهو  مويش،  الرائد  اجلمهور  سلوك  وحدة  ويرأس 
تاريخ الرشق األوسط، حيث ترعرع يف االستخبارات. ولإلطالع 
عىل حجم املواد اليت ترصدها الوحدة، ينبغي األخذ باحلسبان أّن يف 
الرئيس حسين  ازدادت مواقع اإلنرتنت بعد سقوط  مرص وحدها 
صحيفة   55 هناك  وأن  كبرية،  بنسبة  مريس  حممد  والرئيس  مبارك 
تلفزيونية،  قناة  املستقلة واملحلية، و53  الصحف  سّية، وآالف  مؤسَّ
أكتاف  عىل  ذلك  وكلُّ  اإلذاعة؛  حمطات  وعرشات  فضائية،  و5) 
ما  املقابل، وضمن رصد  املرصية. ويف  باحللبة  تعىن  حلقة واحدة، 
جيري يف احللبة املرصية، هناك اهتمام بمزاج البدو يف سيناء، وذلك 
َعرْبَ رصد نشاطاتهم عىل الشبكات االجتماعية. ففي سيناء، توجد 
أيًضا شبكات متطورة، خلوية وحاسوبية، وهناك كميات هائلة من 
التحليل  طاوالت  إىل  يصل  ما  هو  واملهم  فيها،  تتدّفق  املعلومات 
ألربت  كان  املايض،  القرن  ثمانينيات  وحىت  ترتاكم.  اليت  واخلربة 

سوداي األسطوري هو املكلف بتحليل املزاج السيايس يف مرص. 

كان سوداي خبرًيا يف شؤون حممد حسنني هيكل، وكان ُيحلِّل 
يكتبه  ما  أن  االعتقاد  كان  حيث  يكتبها؛  مقالة  كلَّ  لالستخبارات 
هيكل هو ما يفكر به الرئيس جمال عبد النارص. وكذا احلال يف احللبة 

العراقية، حيث كان إيالن كوهني يرصد أبواق النظام العراقي.



141شبكات التواصل االجتماعي منصات للحرب األميركية الناعمة

لقد أجربت االنتفاضة األوىل يف فلسطني الكيان اإلرسائييل عىل 
النقابات  موقف  أن  تبنّي  عندما  العريب  الشارع  مزاج  برصد  البدء 
واّتحادات الطلبة ُيعربِّ عن موقف الفصائل. وكان »الشاباك« حينها 
الفلسطيين  املجتمع  لدراسة  صغرية  وحدة  حيوي  الذي  اجلهاز  هو 
كاملة.  دائرة  اليوم  أصبح  حيث  غزة،  قطاع  ويف  الغربية  الضفة  يف 
وحياول الباحثون يف هذه الوحدة وضع األصبع عىل نبض الشارع، 
ولذلك فهم َيْخِلصون، منذ العام 2)20 وحىت اآلن، إىل عدم وجود 

خطر نشوب انتفاضة ثالثة.

شديدة  اإلرسائيلية  االستخبارات  صارت  سبق،  عّما  وفضاًل 
االهتمام بالسريورات االقتصادية للمجتمعات واملنظمات العربية 
واإليرانية. وكانت خالصة ندوة عقدتها االستخبارات قبل أعوام 
دراسة  املهم  فمن  السياسة،  عىل  االقتصاد  أثر  فهم  أجل  من  أنه 
لبنان،  يف  اهلل  حزب  اقتصاد  مثل  العريب،  العامل  يف  الظل«  »اقتصاد 
واقتصاد احلرس الثوري يف إيران، واجليش يف مرص. وبعد تشكيل 
وحدة خاصة هبذا الشأن، ازدادت كمية األبحاث املتعلقة بالرشكات 
العربية أربعة أضعاف، بل أن أحد هذه األبحاث توّقع إطاحة اجليش 
ذلك.  حدوث  من  شهور  قبل  مريس  حممد  الرئيس  حلكم  املرصي 
األوسط  الرشق  يف  الوسطى  الطبقة  عىل  أخرى  أبحاث  وركزت 
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وموقف املجتمع اإليراين من االتفاقيات مع الغرب.

وخيلص فيشمان إىل أنه رغم كّل األعمال السابقة، فإن منظومة 
االستخبارات اجلماهريية ال تزال حتبو، ومل تشكل لنفسها يف إرسائيل 
عقيدة قتالية واضحة. األمر الوحيد املؤّكد أن تقدير املوقف، الذي 
ا، بل وخاطًئا.))) ال يستند إىل حتليلٍ للمعلومات العلنية، يبقى جزئيًّ

أّن أجهزة االستخبارات  وتعليًقا عىل ما سبق، فإّن املؤّكد لدينا 
من  تستقيها  اليت  للمعلومات  األمهية  من  املزيد  تعطي  الصهيونية 
أمهية  يعطي  ما  وهو  االجتماعي؛  التواصل  شبكات  رصد  خالل 
التواصل  شبكات  وحساسية  خلطورة  الشباب  توعية  لرضورة 
لفهم  الالزمة  باملعطيات  الصهيوين  العدو  مدِّ  يف  االجتماعي 
جمتمعاتنا، وتسهيل إعداد العدو للخطط يف ضوئها، وينبغي يف ضوء 
ذلك وضع وابتكار اآلليات الالزمة اليت تساعد يف الربجمة املضادة 
والسياسية ملجتمعنا من  والثقافية  األمنية  املنظومة  أجل حماية  من 

االخرتاق والتالعب.

)))  تقرير مترجم من جزئين: األول تحت عنوان: »االستخبارات اإلسرائيلية في عصر الفضائيات واإلنترنت: 
التواصل االجتماعي«، والثاني تحت عنوان: »تحليل المعلومات والسلوك  الربيع العربي وشبكات  أثر 
السياسي ينقل الرصد إلى أمكنة جديدة«؛ ُنِشرا بتاريخ 5 و 6 أيار 4)20 في جريدة السفير اللبنانية، للكاتب 

حلمي موسى.
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ووسائل  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  ا:  ثانياً
التواصل االجتماعي

اإلسالمية  اجلمهورية  جتربة  عىل  الضوء  تسليط  املفيد  من  لعّل 
اإليرانية مع وسائل التواصل االجتماعي، حيث استفدنا هلذه الغاية 
من جمموعة تقارير عربية وبريطانية، رصدت تعامل إيران مع هذه 
الظاهرة؛ ورغم أّن استعمال بعض العبارات التحريرية غري مناسب، 

فقد رأينا أْن نرتكها كما هي، احرتاًما للمعايري املهنية. 

)ـ اهتمام احلكومة اإليرانية بشبكات التواصل االجتماعي

إضافة   ، »إنستغرام«  موقع  إيران  حجبت  املاضية  الفرتة  خالل 
إىل حجب تطبيق »غوغل بالي«، بعد أْن كان قد تّم حجب موقعي 
اليت  التظاهرات  مع  تزامًنا   ،2009 العام  يف  و«تويرت«  »فايسبوك« 
أعقبت االنتخابات الرئاسية يف ذلك العام. ولكن تطبيق »إنستغرام« 
عاد للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع لفرتة وجزية، وقد أزيل عن 
الئحة املواقع املحجوبة، دون أْن يطرأ أيُّ تغيريٍ يف املقابل عىل وضع 
للبىن  احلكومية  اإليرانية  الرشكة  بعدها  وخرجت  بالي«؛  »غوغل 

التحتية لتؤّكد يف اإلعالم اّنه مل يتّم حجب موقع »إنستغرام«))). 

)))  تقرير بعنوان: »مواقع التواصل االجتماعي في إيران: لعبة شّد الحبال تستمّر«، للكاتبة زينب مرعي، نشرته 
جريدة السفير بتاريخ 2/30)/4)20 على الرابط: 

AuthorArticle/332324/http://assafir.com/Article/(7

http://assafir.com/Article/17/332324/AuthorArticle
http://assafir.com/Article/17/332324/AuthorArticle
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أبرز  من  إيران،  يف  التواصل  مواقع  حرّية  حول  السجال  ويعّد 
انتخاب  فمنذ  3)20؛  العام  خالل  اإلعالم  شغلت  اليت  املواضيع 
يف  إيران  يف  اإلسالمية  للجمهورّية  رئيًسا  روحاين  حسن  الشيخ 
االجتماعي  التواصل  مواقع  حجب  قضّية  تأخذ   ،20(3 حزيران 

ا واسًعا من النقاش السيايس واإلعالمي اليومي يف طهران.  ً حزيِّ

 يؤّيد الرئيس اجلديد وفريقه إعطاء املزيد من احلرية االفرتاضية 
َعرْبَ رفع احلُجب عن منّصات اإلعالم اجلديد، بينما يرى خصومهم 
ومنذ  البالد.  أمن  هيّدد  عنها  احلُجب  رفع  أّن  املحافظني  تيار  من 
انتخابه، عمد الشيخ روحاين إىل دعم موقفه ذلك، من خالل افتتاح 
ذلك  مرّبًرا  و«إنستغرام«،  و«تويرت«  »فايسبوك«،  عىل  له  حسابات 
مريح.  بشكلٍ  املعلومات  إىل  بالوصول  شعبه  حّق  لتأمني  بسعيه 
وزير  مثل  حكومته،  يف  املسؤولني  من  عدد  تبعه  أْن  بعدها  لبث  ما 
الثقافة واإلرشاد عيل جنيت،  اخلارجية حممد جواد ظريف، ووزير 
وعد  بل  »فايسبوك«،  عىل  له  خاص  حساب  بفتح  يكتفِ  مل  حيث 
السينما  صناعيت  يف  احلرّية  من  املزيد  إىل  للوصول  بالعمل  أيًضا 
واملوسيقى. ولكن يبقى الشيخ روحاين الشخصّية الرسمّية األكرث 

شعبية يف فضاء اإلعالم اجلديد. 

من  موجًة  االفرتايض  حكومته  وأعضاء  الرئيس  نشاط  أثار   
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اجلدل يف البالد، إذ اعتربه املحافظون »مثاال سيًئا« للشعب؛ إاّل أّن 
معظم اإليرانّيني، ال يعّد استخدام الشيخ روحاين، أو أيًّا من وزرائه 
م  ُيجرِّ إذ  للقانون.  خرًقا  التواصل،  ملواقع  احلكومّيني  وموّظفيه 
الوصول  ملنع  الدولة  أرسته  الذي  الفيلرت  اخرتاق  اإليراين  القانون 
إىل مواقع التواصل، وهو ما يفعله الناس بشكل يومي. بينما يستفيد 
الرئيس واملوّظفون احلكومّيون من خدمة إنرتنت ال ختضع للرقابة، 

وهم بالتايل ال خيرتقون أّي فيلرت الستعمال أي موقع يريدون. 

االفرتاضية  احلياة  عىل  للحجب  تأثري  أّي  كثريون  يرى  وال 
دراسًة  لألبحاث  اإليراين  »تشيميجي«  مركز  أصدر  إذ  اإليرانية، 
أّن 58%  ُتظِهر   Iran web 2.0 يف ترشين األول 3)20 حتت عنوان
من اإليرانّيني يستعملون »فايسبوك« بشكل منتظم، وأّن %37 منهم 
موقع  يستخدمون  منهم   (4% وأّن  بالس«،  »غوغل  يستعملون 

»كلوب« اإليراين، بينما يستعمل %2) منهم »تويرت« بشكل منتظم. 

 جتدر االشارة إىل أّن »فايسبوك« أطلق صفحته باللغة الفارسية 
 .20(2 العام  الفارسية  نسخته  »تويرت«  أطلق  بينما   ،2009 العام 
أكرث  بني  من  اإليرانّيون  يبقى  القيود،  رغم  أّنه  إىل  الدراسة  وتشري 

شعوب املنطقة استخداًما وإنتاًجا للمحتوى اإللكرتوين.
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) � وسائل التواصل االجتماعي واحلرب الناعمة عىل إيران

 مل تنفك اجلمهورية اإلسالمية تعلن منذ سنوات عن أّن شبكات 
احلرب  وأسلحة  أدوات  أهم  من  واحدة  االجتماعي  التواصل 
الناعمة ضد النظام واملجتمع اإلسالمي اإليراين. ويف مؤمتر ُعِقَد يف 
طهران حتت عنوان: »إسرتاتيجية وسائل اإلعالم الداخلية ملواجهة 
احلرب الناعمة«، أعلن وزير الثقافة واإلرشاد اإليراين أن »فيسبوك« 
وسيلة بيد الواليات املتحدة ُاستخدِمت أيام االنتخابات الرئاسية، 

وهذا املوقع وأمثاله كانوا ينرشون األكاذيب«))). 

من  العديد  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  اّتخذت  وقد 
اإلجراءات للحّد من هذا التغلغل السيايس والثقايف، ومنها تأسيس 
مواقع  وحجب  إيرانية،  وطنية  اجتماعي  تواصل  شبكة  وإنشاء 
»صنداي  لصحيفة  تقرير  نرشته  كشف  وقد  األمريكية.  التواصل 
أجهزة  بالفعل  استخدمت  إيران  أّن  ميو  نيك  للكاتب  تلغراف« 
رقابية حلجب مواقع »فيسبوك« وبريد غوغل و«جي ميل« ومواقع 
إخبارية أجنبية؛ كما ذكر التقرير الذي حمل عنوان: »إيران ُتخّطط 
لقطع االّتصال عرب اإلنرتنت عن بقية العامل« أن: »اخلطط الطموحة 

)))  تقرير تحت عنوان » وزير االرشاد اإلسالمي في ملتقى » استراتيجية وسائل اإلعالم الداخلية لمواجهة 
الحرب الناعمة » منشور على موقع وكالة االنباء اإليرانية للكتاب أيبنا بتاريخ 7 بهمن 388) متوفر على 

 www.ibna.ir/prtef08p.jh87zibdbj.html :الرابط االتي

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9233390/Iran-planning-to-cut-internet-access-to-rest-of-world.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9233390/Iran-planning-to-cut-internet-access-to-rest-of-world.html
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األجنبية  اإلعالمية  املواقع  حجب  من  أبعد  هو  ما  إىل  ستذهب 
ومواقع الربيد اإللكرتوين، وأضاف التقرير أنه ستكون هناك نسخة 
»إيران  سُتسّمى  جديدة  إلكرتوين  بريد  وخدمة  فيسبوك  من  إيرانية 
ميل«)))، بحيث إذا حاول املُستخدِم الدخول عىل موقع فيسبوك من 
مألوفة عىل  توجيهه إىل صفحة  فإنه سُيعاد  العادي،  اإلنرتنت  خط 
ُتقّرها احلكومة  اليت  املواقع  إيران، تقرتح جمموعًة من  اإلنرتنت يف 
اليت قد يودُّ املُستخدِم جتربتها بدال عن فيسبوك، أو جمموعة مواقع 

إلكرتونية للقرآن. 

وتقول الصفحة إّن املواقع املحجوبة هي تلك اليت ُتعترب إجرامية، 
تهني مسؤولني حكومّيني. لكن  أو  املقّدسات اإلسالمية،  وتنتهك 
بالنسبة للكثري من اإليرانّيني، فإّن تفادي الرقابة احلكومية أمٌر يسرٌي. 
ويتعنّي عىل ُمستخدِمي هذه املواقع تسجيل عناوينهم ورقم األمن 

االجتماعي اخلاص هبم لدى الرشطة.

صة يف شؤون اإلنرتنت  املتخصِّ اإليرانية  وقد أصدرت الرشطة 
قوانني جديدة، عىل شكل دليل إرشادي يتأّلف من عرشين نقطة، 
لرتكيب  يوًما  عرش  خمسة  مهلة  اإلنرتنت  مقاهي  أصحاب  يمنح 

)))  تقرير تحت عنوان » ماللي إيران يفرضون طوق اإلنترنت الحالل بمباركة خامنئي، ويحولون وجهات 
المستخدم إلى مواقع دينية بدال من الصفحات األخبارية » وكالة ميدل ايست اونالين / لندن � كرم نعمة 

http://middle�east�online.com/?id=(30322 :رابط المصدر ،
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حول  مفصلة  شخصية  معلومات  جمع  هبدف  أمنية  كامريات 
الزبائن.

عىل  الناعمة  احلرب  مواجهة  يف  اإللكرتونية  اخلطة  وحازت 
»خامنيئ  عىل  السيد  اإلمام  ومساندة  دعم  عىل  اإليراين  املجتمع 
لشن  الغرب  وسائل  من  وسيلٌة  اإلنرتنت  شبكة  أّن  يعترب  الذي 
»حرب ناعمة عرب غزو الثقافة اإليرانية«. وتعترب احلكومة أن مواقع 
التواصل االجتماعي، وتبادل الصور جزء من »حرب ناعمة« يشنها 

أعداء إيران.

وقد أعلنت إيران عن إنشاء املجلس األعىل للفضاء اإللكرتوين، 
احلكومة  اّدعت  كما  اإلنرتنت؛  عىل  بالرقابة  املكلفة  اهليئة  وهي 
نني  ُمدوِّ جمموعة  عن  عبارة  هو  اّلذي  السيربي«  إيران  »جيش  أّن 
مدعومني من احلكومة، وصل إىل أكرث من عرشة آالف عضو. وقال 
إبراهيم جباري القائد يف احلرس الثوري اإليراين لوكالة فارس شبه 
الرسمية لألنباء: »نجح احلرس الثوري يف تكوين جيش إلكرتوين، 

واليوم هو ثاين جيش إلكرتوين عىل مستوى العامل«))).

)))  المصدر السابق .
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َم املرشوع اإللكرتوين لزتويد السلطات اإليرانية سيطرة  لقد ُصمِّ
أكرب عىل اإلنرتنت، ويقول املحللون إن هذا النظام شبيه باألنظمة 

املُستخَدمة يف الصني وكوريا الشمالية. 

ويرى »ميو« أّن هدف اإلمام اخلامنيئ احلقيقي هو رصد النشاط 
اإلنرتنت  شبكة  عىل  اعتمدوا  أهنم  إىل  مشرًيا  للنظام،  املعارض 
االنتخابات  أعقبت  اليت  اخلرضاء  الثورة  فشل  منذ  كبرية  بصورة 

الرئاسية املتنازع بشأهنا عام 2009. 

يف  ُتذكر  صعوبًة  يواجهون  ال  اإليرانّيني  أن  من  الرغم  وعىل 
الدخول إىل املواقع املحظورة، فإّن هذا ال يعين أن احلكومة تهمل 
الدعاية  لوصف  يستخدم  الذي  التعبري  وهو  الناعمة«،  »احلرب 

األمريكية والغربية اليت تهدف إلضعاف نظام احلكم اإلسالمي. 

وبعيًدا عن حجب املواقع، والتهديد باإلجراء القانوين، فإّن من 
إبطاء  هو  اإلنرتنت  شبكة  إىل  الدخول  لتقييد  البسيطة  األساليب 
النظام لدرجة جتعله غري قابل لالستخدام. ورغم أن هذه السياسة 
ا يف إيران، إاّل أّن اإليرانّيني يؤّكدون حصول  غري معرتف هبا رسميًّ
ا، كما حدث حني  ذلك بشكل متكرر يف األوقات احلساسة سياسيًّ

نظَّمت املعارضُة مظاهراتٍ عام 2009. 
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���ا: التجرب���ة الروس���ية مع وس���ائل التواصل 
اً
ثالث

االجتماعي: إنشاء شبكات وطنية 

بلغ عدد ُمستخدِمي اإلنرتنت يف روسيا أكرث من %55 من عدد 
عموم  مركز  بيانات  حسب  وذلك   ،20(2 عام  بداية  حىت  السكان 
روسيا ألبحاث الرأي العام))) قد أفادت البيانات أن الزيادة يف عدد 
بشكل  الرتكزي  ويتم  يومي،  بشكل  ُتالحظ  اإلنرتنت  ُمستخدِمي 
خاص عىل شبكات التواصل االجتماعي، اليت حتظى بإقبال كبريٍ، 
وخصوًصا مواقع التواصل االجتماعي الروسية حيث ارتفع عدد 

املستخدمني من %52 يف عام 0)20، إىل %82 يف العام ))20.

الشبكات االجتماعية  املركز األول بني  وتشري اإلحصاءات إىل أن 
الدراسة  زمالء  موقع  عليه  حصل  الروس  املستخدمون  يفضلها  اليت 
نسبة  عىل  املوقع  هذا  حصل  إذ   ،(odnoklassniki( »أدناكالسنيكي« 
بلغت %73 من ُمستخدِمي اإلنرتنت الروس الذين شملتهم اإلحصائية 
 (vkontakte( وحظي باملركز الثاين موقع »عىل تواصل«  » فكنتاكيت ،
my.(»بنسبة %62 ، أما املركز الثالث فكان من نصيب موقع »ماي ميل
mail) الذي يعترب جزًءا من شبكة الربيد اإللكرتوين املجاين »ميل رو« 

)mail.ru) بنسبة بلغت %)3 ، وبنسبة نمو خالل عامني بلغت 9%.
اليوم،  قناة روسيا  التواصل االجتماعي، نشرته عام 2)20  أرقام وأعداد مستخدمي شبكات  تقرير حول    (((

http://arabic.rt.com/news/578472 :متوفر على الرابط اآلتي
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بني  الكبري  اإلقبال  هبذا  الشهرية  العاملية  املواقع  حتَظ  مل 
فيها  املشرتكني  عدد  زيادة  من  الرغم  عىل  الروس  املستخدمني 
بشكل ملحوظ؛ وبحسب هذه اإلحصائية بلغت نسبة املشرتكني 
يف شبكة  Facebook بعد أن كانت تشكل %5 وحسب، فيما ارتفع 
عدد مستخدمي شبكة )Twitter) من %2 إىل %9. أما باقي شبكات 

التواصل االجتماعي فيتقاسمها %6 من املشرتكني.
التواصل  شبكيت  حجب  عىل  الروسية  احلكومة  وتعمل 
تنفيذ  »تويرت«  لرفض  وذلك  و»فيسبوك«،  »تويرت«  االجتماعي 
املتطرفة.  األخبار  حذف  بشأن  الروسية،  الرسمية  اجلهات  طلبات 
ويقول نائب رئيس اهليئة الفيدرالية الروسية للرقابة عىل االّتصاالت 
ترفض  »تويرت«  إّن  كسيزنوف  مكسيم  املعلومات،  وتكنولوجيا 
باستمرار تنفيذ طلبات اهليئة اخلاصة بحذف األخبار ذات املحتوى 

غري الالئق))).

وحسب كسيزنوف، فإن »تويرت« خالًفا لـ »فيسبوك« و »يوتيوب« 
ترفض، يف أغلب األوقات، حذف األخبار املتطرفة بناًء عىل طلبنا؛ 
مسائل  ينرش  كان  حساب  حذف  عىل  واحدة  مرة  وافقت  ولكنها 
إىل إسقاط  الروسية عن األحداث يف سورية، ويدعو  باللغة  مرّوعة 
بتاريخ  ُنشر  وفيسبوك«،  تويتر  االجتماعي:  التواصل  »هل ستحجب روسيا شبكات  عنوان:  تقرير تحت    (((

http://arabic.rt.com/news/70002( :7)/4/5)20، متوفر على الرابط اآلتي



شبكات التواصل االجتماعي منصات للحرب األميركية الناعمة 152

النظام، والقضاء عىل الرأسمالية كنظام. وحسب رأيه، ُتعترب »تويرت« 
»أداة عاملية لنرش األخبار السياسية«. ويضيف: »إهنا تستخدم زبائنها 
ومصاحلهم«.  اهتماماتهم  تراعي  أن  دون  اهلدف،  لبلوغ  كوسيلة 
نني » كأدوات سياسية،  ويقول ان هذه الرشكة األمريكية تستخدم املُدوِّ

أنا ال أقصد مصالح الرشكات ومصالح الدول املسجلة فيها«))). 

يؤدي  واحدة  تغريدة  حجب  أّن  كسيزنوف،  ويوضح   
ا إىل حجبها متاًما، لذلك نحاول تسوية األمور باحلوار،  أوتوماتيكيًّ
ولكن  اجتماعي،  خطر  هناك  حيث  نعمل  »نحن  قوله:  وحسب 
من  املجتمع  حلماية  وسيلة  أفضل  نوعية  حملية  بضاعة  إنشاء  يبقى 

املؤثرات اخلارجية«))).

اإلنرتنت  يف  م  للّتحكُّ الصيين  النموذج  أّن  كسيزنوف  ويعترب 
نموذًجا متطرًفا؛ ولكن من أجل مراعاة القوانني السارية، سيتحّتم 
الروسية  الفيدرالية  اهليئة  ستفعله  ما  وهذا  عديدة،  مواقع  حجب 
للرقابة عىل االّتصاالت، حيث »بإمكاننا غًدا خالل دقائق معدودة 
حجب تويرت أو فيسبوك يف روسيا، وال نرى يف ذلك خماطر كبرية«. 

)))  المصدر السابق . 
)2)  المصدر السابق . 
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ا: التجربة الصينية مع شبكات التواصل االجتماعي رابعاً

يستخدم »وانغ يني« وهو شاب صيين يف الرابعة والعرشين من 
عمره، خريج جامعة تسينغوا املتمزية يف بكني، يستخدم باستمرار 
الشبيه  الصني  يف  االجتماعي  التواصل  موقع  وهو  ويبو«،  »سينا 
بموقع »تويرت«. قال وانغ: »عندما استخدم موقع »سينا ويبو«، فإن 
أصدقايئ،  وتعليقات  اجلارية،  األحداث  هو  انتباهي  يشدُّ  ما  أكرث 

وبعض املعلومات املتعلقة بالصحة وعلم النفس«))). 

أكرث  املوقع  إىل  الدخول  اسجل  يوم،  كل  »يف  وانغ:  وأضاف 
املحمول  اهلاتف  أو  احلاسوب  ُمستخدًِما جهاز  مرات،  من خمس 
خاصيت، واستمر يف استخدام املوقع ملدة ساعتني أو ثالث ساعات«. 

أن  لني،  املُسجَّ اآلخرين  »ويبو«  موقع  ومستخدمو  وانغ  ويعترب 
السوق الصيين واعدة وأن عدد مستخدمي املوقع البالغ عددهم 40) 
األمريكية،  اإلنرتنت  رشكات  يدفع  ا  رئيسيًّ سبًبا  ُمستخدًِما،  مليون 
إىل  الوصول  يف  الرغبة  إىل  و»يوتيوب«،  و«تويرت«  »فيسبوك«  أمثال 
الصني؛ فالصني متتلك أكرب عدد من ُمستخدِمي اإلنرتنت يف العامل، 
يمضون  الذين  الشباب  من  وغالبيتهم  ُمستخدِم،  مليون   457 نحو 

)))  تقرير تحت عنوان: »ويبو: الوجه الصيني لمواقع »تويتر« و«فيسبوك« العالمية«، منقول عن خدمة نيويورك 
تايمز، الكاتب ديفيد باربوزا، نشرته جريدة الشرق األوسط السعودية بتاريخ 26 أيار ))20 العدد، 867)) 

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=37&article=62348(&issue  :الرابط
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فرتات طويلة يف املشاركة يف مواقع التواصل االجتماعي، وألعاب 
اإلنرتنت، وأنشطة التجارة اإللكرتونية.

ولكن حىت اآلن، مل تستطع تلك الرشكات الوصول إىل الصني؛ 
متنع الرشكات األمريكية من  أية قيودٍ  أنه ال توجد  الرغم من  فعىل 
تّم حجب مواقع اإلنرتنت األمريكية  أنه  إاّل  العمل داخل الصني، 
الثالثة الشهرية يف الصني لعدة سنوات. ويرى املحللون أن هذا ربما 
يرجع إىل أن احلكومة الصينية ترغب يف منع تلك املواقع من نرش 

معلومات غري خاضعة للرقابة.

ويف الوقت نفسه، تزدهر مواقع التواصل االجتماعي الصينية؛ 
التواصل  موقع  أسهم  حصص  قيمة  إرتفعت  وجزية  فرتة  فمنذ 
ابتدايئ  االجتماعي الصيين »رين رين« بعد طرحها يف اكتتاب عام 
 7 من  تقرتب  أولية  سوقية  قيمة  حقق  والذي  سرتيت«،  »وول  يف 

مليارات دوالر.

»فيسبوك  باسم:  إليه  ُيشار  الذي  رين«،  »رين  موقع  أن  غري 
زيارة  األكرث  اإلنرتنت  مواقع  قائمة  يتصّدر  ال  أنه  إاّل  الصني«، 
 ،Sina. com هو  الصدارة  يف  جاء  الذي  فاملوقع  الصني؛  داخل 
البوابة اإللكرتونية اليت يعود ظهورها إىل ثالثة عرش عاًما مضت، 
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واليت أعادت جتديد نفسها بطرح موقع »سينا ويبو«. وقد ارتفعت 
حصص أسهم الرشكة »سينا« املُدَرجة يف بورصة »ناسداك« العاملية 
ر بعض املحللني أن  Nasdak بنحو %250 خالل عام 0)20 وُيقدِّ

نات الصغرية اخلاصة بالرشكة يمكن وحدها أْن تساوي  وحدة املُدوَّ
نحو خمسة مليارات دوالر.

يتعّلق األمر كّله بمعّدل الزيارات للمواقع؛ فخالل فرتة قصرية 
يف  واسع  نطاق  عىل  منترشة  الصغرية  نات  املُدوَّ خدمة  أصبحت 

الصني، جذبت أكرث من مئَتنْي وعرشين مليون ُمستخدِم ُمسّجل.

اخلطاب  عىل  الصغرية  للُمدّونات  القوي  التأثري  فمع  اآلن،  أما 
مستخدمي  تستهدف  حمالت  توجيه  يف  املُعِلنني  وبدء  العام، 
األخرى  الصينية  اإلنرتنت  رشكات  تسعى  الصغرية،  املدونات 

لتطوير خدمات املُدّونات الصغرية اخلاصة هبا وتروجيها.

ومل تستسلم الرشكات األمريكية، حيث شّكلت رشكة »غروبون، 
عمالق الكوبونات عىل اإلنرتنت، مؤخًرا اّتحاًدا مع رشكة »تينسينت« 
زار   ،20(( األول  كانون  شهر  ويف  الصينية.  اإلنرتنت  رشكات  أكرب 
مارك زوكربريغ مؤسس موقع »فيسبوك« بكني، وتفّقَد مكاتب رشكيت 

»سينا« و«بايدو أكرب حمركي بحث عىل اإلنرتنت يف الصني.



شبكات التواصل االجتماعي منصات للحرب األميركية الناعمة 156

إنه خيطط  تقول  اليت  الشائعات  »فيسبوك«  نفى موقع  وقد 
للوصول إىل الصني بالتعاون مع »بايدو«. وقد ذكر مسؤولون 
إىل  للوصول  طريقة  عن  فقط  يبحثون  أهنم  املوقع  إدارة  يف 

الصني.

وحيذر املحللون من أّن انتشار املُدّونات الصغرية الصينية يمكن 
أْن يعرقله اّتخاذ احلكومة قراًرا بأن هذه املُدّونات قد باتت قوة ذات 
تلزتم  الراهن،  الوقت  حىت  ولكن  العام.  الرأي  عىل  خطري  تأثري 
أكرب  بعدد  تفوز  كما  الرقابية،  باملحاذير  الصغرية  املُدّونات  خدمة 
من املستخدمني اجلدد، يف الوقت الذي تسعى فيه مواقع التواصل 
ريسريش«  »آي  بحسب  ملواكبتها،  رين«،  »رين  مثل  االجتماعي، 

رشكة حتليالت مقرها يف شانغهاي.

املُدّونات  حتويل  حتاول  ربما  احلكومة  إّن  اخلرباء  بعض  ويقول 
التعليقات  عىل  الرقابة  خالل  من  اخلاصة،  ملنفعتها  الصغرية 
لتوّقع  حىت  وربما  املستخدمني،  مقاصد  عىل  للتعرف  والزيارات 
مظاهر السخط واالستياء عىل املستوى االجتماعي، واّتخاذ رد فعل 
جتاهها. ويقول بيل بيشوب حملل إنرتنت مستقل يف بكني: »إنه نظام 
بمثابة  إنه  الصني، كما  ما جيري يف  آين، هيدف الكتشاف  استطالع 
بإناء طهي بالضغط« وهو يرى  صّمام بخار نظًرا ألن الصني أشبه 
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أنه إذا أُصيب الناس بالضيق واالنزعاج، »فيمكنهم فقط التعبري عن 
آرائهم عىل موقع ويبو«))). 

»ويبو«،  موقع  استخدام  إّن  املحللون  يقول  ذلك،  جانب  وإىل 
بعض  إىل جانب  و«فيسبوك«،  »تويرت«  من  كلٍّ  اّلذي جيمع سمات 
وإنما  فاعل؛  نشاط  بممارسة  يتعّلق  ال  نة،  املُضمَّ املحلية  العنارص 

بحرية التعبري ومشاركة املعلومات والتواصل مع الناس. 

وحينما ظهر موقع »سينا ويبو« ألول مرة يف عام 2009، شّكلت 
باملُدّونات الصغرية عن طريق حتويل أشهر  الرشكة خدمتها اخلاصة 
العقارات  وملوك  السينما  نجوم  مثل:  شهرة،  اإلنرتنت  ُمدويِن 
ما  ورسعان  الصغرية؛  املُدّونات  عاَلم  إىل  والُكّتاب،  والرياضّيني 
ال  املثال،  سبيل  فعىل  الشباب؛  ماليني  الصغرية  املُدّونة  يف  اشرتك 
فيديو،  ومقاطع  ُصور  بإرسال  للُمستخدِمني  »تويرت«  موقع  يسمح 
يف الوقت الذي يتيح هلم فيه موقع »سينا ويبو« ذلك؛ كما يتيح هذا 
املوقع للُمستخدِمني، أيًضا، إعادة إرسال حمتوى أو التعليق عىل أيِّ 
موضوع، ومشاركة مراسالت اآلخرين، وإنشاء جمتمعات ُمدّونات 

صغرية أكرب.

)))  المصدر السابق 
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التواصل  وسائل  مع  السعودية  التجربة  ا:  خامساً
االجتماعي

1 ـ انزعاج النظام السعودي من ثورة تويتر 

أظهرت دراسة ))) قام هبا معهد يب يب يس للصحافة، أن السعودية 
االجتماعي  التواصل  ملوقع  العريب  العاَلم  يف  استعمااًل  األكرث  هي 
»تويرت«. وهذا يثري حفيظة السلطات اليت مل تعد قادرة عىل ضبط هذا 
الكم اهلائل من املطالب السياسية. »تتحكم احلكومة بجميع وسائل 
اإلعالم املرئية واملقروءة، وحىت أّن مؤسسات املجتمع املدين تابعة 
للدولة؛ لذلك يلجأ الشباب إىل »التويرت« للتعبري عن آرائهم«، هذا ما 
يقوله املُدّون السعودي وليد أبو اخلري يف ترصيح لـ DW العربية))).

وسائل  جميع  يف  السعودية  للسلطات  الصارم  التحكم  »هذا 
أصبح  املدنية،  املؤسسات  أنشطة  لكّل  الكاملة  واملراقبة  اإلعالم، 
صعًبا، إذا مل يكن مستحياًل يف عاَلم »تويرت«، حيث ماليني املشرتكني 
أكرث  منح حرية  الذي  األمر  ا،  يوميًّ التغريدات  من  ومئات اآلالف 

للشباب السعودي للتعبري عن رأيه من دون خوف.

)))  تقرير تحت عنوان » ثورة تويتر تزعج النظام السعودي » متوفر على الرابط االتي: 
http://www.dw.de a�(7008382 /ثورة�تويتر�تزعج�النظام�السعودي 

)2)  المصدر السابق .
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السعودي،  الشباب  وعي  يف  كبرًيا  حتّواًل  »تويرت«  أحدث  لقد 
بل  فحسب،  االقتصادية  أوضاعه  بتحسني  يطالب  يعد  مل  الذي 
أصبحت له مطالب سياسية واضحة، تتمّثل يف: »امللكية الدستورية 
ُيمثِّل  ُمنتَخب  شورى  وجملس  السياسّيني،  املعتقلني  عن  واإلفراج 
السابق  »يف  احلسن:  حمزة  السيايس  الناشط  يقول  الشعب«.  إرادة 
كانت الدولة تعتقلنا فقط إذا كتبنا شعاًرا سياسيًّا عىل اجلدران، أما 
اآلن فالكل أصبح ينتقد النظام احلاكم، والدولة جتد نفسها عاجزة 
ألهنا لن تستطيع اعتقال آالف املوطنني« إّن عدم القدرة عىل التحكم 
يف »تويرت«، جعل السلطات السعودية يف موقف صعب عىل الرغم 
من أهنا حتجب أكرث من نصف مليون موقع عاملي، لكنها ال تستطيع 
حجب موقع »تويرت«، فتلجأ إىل اعتقال كلِّ َمْن يدعو إىل مظاهرة أو 

إرضاب.

يفرّس نائب جملس الشورى السعودي السابق حممد آل زلفة، يف 
ترصحيه لـ DW العربية هذه اإلجراءات، بأن: »الدولة تقوم بواجبها 
التغرير هبم، وال تكون هناك فرقة  يتّم  املواطنني حىت ال  يف حماية 
يعتربها  املربرات  هذه   . السعودية«  بوحدة  مساس  أو  اجتماعية 
حمزة احلسن »مربرات واهية وال أحد أصبح يستطيع أن يضحك 

عىل الشباب السعودي باملؤامرات أو املساس بأمن الوطن«. 
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تلجأ  اليت  الوحيدة  الوسيلة  ليست  واملحاكمات  االعتقاالت 
اليت  الفتاوى  من  العديد  ظهرت  فقد  السعودية،  السلطات  إليها 
صورة  وتشويه  تويرت،  ضد  »الفتاوى  إّن:  »تويرت«؛  استخدام  ُتحّرم 
مع  التعامل  يف  النظام  قدرات  أن  عىل  دليل  السياسّيني  الناشطني 

ا«.  تويرت أصبحت حمدودة جدًّ

السلطات  هبا  تقوم  اليت  اجلهود  هذه  أّن  اخلري  أبو  وليد  يعترب 
السعودي،  املجتمع  يف  تويرت  تأثري  من  احلّد  أجل  من  السعودية 
الشباب  نشاط  من  ا  جدًّ مستاءة  الدولة  أن  عىل  دليل  »خري  هي: 
عىل »تويرت«، ولو استطاعت لقامت بمنعه ألن توتري أصبح برملان 

الشعب السعودي«. 

يعترب النائب حممد آل زلفة أّن »تويرت« الذي أصبح »صوت الشعب 
األكاذيب  ونرش  الشهرة،  أجل  من  البعض  »وسيلَة  السعودي«: 
األسف،  ومع  الوطن؛  حساب  عىل  كان  وإْن  حىت  واإلشاعات، 
للرتويج لقضاياهم  املوجة  انساق وراء هذه  الدعاة  أّن بعض  حىت 
اخلاصة« وذلك يف إشارة إىل الشيخ سلمان العودة املعروف بنشاطه 
عىل تويرت، وهو من بني املطالبني بإصالحات سياسية يف السعودية.

وسيلًة  يصبح  جعله  »تويرت«،  موقع  عىل  الكبري  اإلقبال  إّن 
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جتد  الشباب  مطالب  أصبحت  حيث  بامتياز،  السياسية  للمعارضة 
صدًى لدى دوائر احلكم يف السعودية.

، لكنه مل يستطع حىت اآلن  إذن، أصبح تويرت وسيلَة حشدٍ سيايسٍّ
أْن خيلق حركات احتجاج يف الشارع، وَمَردُّ ذلك، حسب وليد أبو 
مطالب  تصل  ال  حىت  تتوحش  السعودية  »الدولة  كون:  إىل  اخلري، 
احلكومّيني  املسؤولني  من  العديد  يل  قال  حيث  الشارع،  إىل  تويرت 
م يف  م يف العاَلم االفرتايض، فإننا لن نخرس الّتحكُّ إذا خرسنا الّتحكُّ

الشارع«. 

) � مهاجمة مفيت السعودية لتويرت، ووصُفُه إّياه بالرش والبالء 

الشيخ عبد  العلماء  كبار  السعودية ورئيس هيئة  شّن مفيت عام 
العزيز آل الشيخ هجوًما عىل من ُيسّخر »تويرت« لرتويج األكاذيب 
ذاكًرا  اإلسالم،  وقدح  باملسلمني،  الظن  وإساءة  والنميمة،  والغيبة 
أّن هؤالء ال حياء وال ورع وال خوف من اهلل عندهم، وأنه ينطبق 
تويرت  »إّن  قال:  ما شئت«؛ كما  فاصنع  »إذا مل تستحِ  القول:  عليهم 
أصبح ُيستخَدم يف القدح يف رشيعة اإلسالم وأوامره ونواهيه، وهو 
يف احلقيقة مقرٌّ لكلِّ رشٍّ وبالٍء، ولو ُاستفيد منه حّق االستفادة لنفع، 
التافهة،  األمور  يف  ُاستغلت  التقنيات  هذه  الشديد  لألسف  ولكن 
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تعاىل يقول يف  ُيقال، فاهلل  ما  نّتقي اهلل، وأاّل نصغي لكّل  أْن  وجيب 
أن  فتبينوا  بنبأ  فاسق  جاءكم  إْن  آمنوا  الذين  أهيا  »يا  التزنيل:  حمكم 

تصيبوا قوًما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني«))) . 

)))  تقرير تحت عنوان » مفتي السعودية يهاجم تويتر مجددا.. ويصفه بالشر والبالء » نشر في 0/22)/4)20 
http://altagreer.com للكاتبة تهاني الناصر – موقع التقرير الخليجي

http://altagreer.com
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التواصل  وسائل  مع  الكوبية  التجربة  ا:  سادساً
االجتماعي

 غزو االستخبارات األميركية لكوبا من خالل شبكات 

التواصل االجتماعي 

 USAID لتمويل وكالة  الدوافَع احلقيقيَة  كشف حتقيٌق صحفيٌّ 
رشكة تواصل اجتماعي موّجهة إىل كوبا تدعى »زون زونيو«، وهي 
فيدل كاسرتو))).  الكويب  الرئيس  إسقاط  تويرت«، هدفها  بـ«  شبيهة 
تؤكد  برس«  »أسوشييتد  وكالة  قادته  طويل  حتقيق  يف  ورد  حيث 
إحدى  نّفذته  استخباري،  ملرشوع  األمريكية  احلكومة  دعم  نتائجه 
أذرعها »اإلنسانية« وهي الـ»USAID«، هبدف تأسيس شبكة تواصل 
اجتماعي داخل كوبا، ودفع املواطنني باّتجاه التمرد السيايس، من 
كاسرتو،  وراوول  فيديل  الرئيَسنْي  نظام  عىل  الطاولة  قلب  أجل 

اللذان طاملا أزعجا اإلدارة األمريكية. 

»أسوشييتد  وكالة  به  قامت  الذي  األخري  للترسيب  يكون  فقد   
العربية من  البالد  بالغة حول فهم طبيعة ما جرى يف  برس«، أمهية 
»الربيع  ببلدان  ُتعرف  باتت  اليت  املاضية،  السنوات  أحداث خالل 
 USAID بتمويل  استخباري،  تويتر  زونيو«  »زون  كوبا:  في..  بدأ  العربي  »الربيع  عنوان:  تحت  تقرير    (((
إلسقاط كاسترو، للكاتب محمد مرعي، جريدة األخبار، دوليات العدد ٢٢6٣، ٤ نيسان ٢٠١٤، رابط 

http://www.al�akhbar.com/node/203967 :المصدر

http://www.al-akhbar.com/node/203967
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الـ«أسوشييتد برس« يدفع إىل االعتقاد بأن ما  العريب«. فما كشفته 
حصل يف الدول العربية من ثورات وانقالبات، قد يكون جزًءا من 
خمطط أكرب، استهدف دواًل أخرى عىل املقلب اآلخر من املحيط، يف 
املتحدة يف  الواليات  بغالبيتها  الالتينية، اليت ال تزال تعادي  أمريكا 

السياسة واأليديولوجيا.

الوكالة،  تلك  من  باحثون  به  قام  الذي  التحقيق،  هذا  فضح   
ط اإلدارة األمريكية يف تصميم شبكة تواصل اجتماعي  تورُّ فضح 
هدفها  بـ«تويرت«،  شبيهة  زونيو«،  »زون  يدعى:  فقط  للكوبّيني 
مرحلة  ويف  آرائهم،  عن  التعبري  عىل  الكوبّيني  مساعدة  األسايس 
عىل  تعمل  ذكية«  »جمموعات  تشكيل  املرشوع،  عمر  من  متقدمة 
يف  تنظيمها  تّم  اليت  بتلك  شبيهة  السلطة،  ضد  احتجاجات  تنظيم 

بالدنا العربية.

وتّم بدء العمل عىل املرشوع يف كانون األول من عام 2009، من 
قِبل »كرييتف اسوشييتس أنرتناشونال« وهي رشكة أمريكية ربحية 
املساعدة  برنامج  من  مبارشة  بتغطية  هلا،  مركًزا  واشنطن  من  تّتخذ 
األمريكي احلكومي الـ USAID؛ أول خطوة كانت إجياد عميل من 
داخل الرشكة الكوبية الرسمية لالتصاالت »كوباسيل«، يسّهل نقل 
أرقام ماليني الكوبّيني إىل قاعدة خارج البالد، وهو ما قام به أحد 
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املوظفني الكبار داخل »كوباسيل« دون مقابل مادي. 

بعدها تم التواصل مع أحد »عباقرة املعلوماتية« يف نيكاراغوا من 
أجل العمل عىل إرسال أكرث من نصف مليون رسالة نصية خفيفة 
املضمون للكوبّيني، عن أمور كالرياضة واملوسيقى، بطريقة ال تسمح 
للسلطات يف كوبا بالتعرف عىل هوية مرسل تلك الرسائل، كوهنا 
تفرض رقابة شديدة عىل شبكة اإلنرتنت. كما اّتخذ املسؤولون عن 
العملية عدة خطوات ملحو آثارهم وإزالة الشكوك، فافتتحوا حساًبا 
األرايض  شّكلت  فيما  كايمان،  جزر  يف  الشبكة  تدير  اليت  للرشكة 
اإلسبانية املركز احلقيقي إلدارة األمور املثرية للشكوك، حيث قامت 

USAID بإنشاء رشكة فيها هلذه الغاية.

كان  بل  ذون،  املُنفِّ واجهها  اليت  الوحيدة  املشكلة  هذه  تكن  مل 
عليهم أيًضا إخفاء األمر عن احلكومة األمريكية؛ فمؤسسة »كرييتف 
اسوشييتد أنرتناشونال« كانت قد رّصحت للحكومة بأهنا رصفت 
6.) مليون دوالر عىل مرشوع غري حمدد اهلدف يف باكستان، فيما كان 

قد تم إنفاق األموال بالكامل عىل شبكة »زون زونيو«. 

مشاريع  يف  الدخول  يف  سوابق   USAID للـ  أّن  يبدو  لكن 
ففي  اإلنسانية،  باملساعدات  املحصور  دورها  عن  بعيدة  سياسية 
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تقرير حكومي يعود لعام 2009، ُذكر أّن املؤسسة »غالًبا ما تدخل 
الصعيد  عىل  مشاكل  إىل  تؤّدي  أْن  املمكن  من  سياسية  دهالزي  يف 

الدبلومايس«))).

كذلك قال عضو جلنة جملس الشيوخ للعالقات اخلارجية، فلتون 
املسؤولني  أحد  وبني  بينه  دارت  حمادثة  عن  ُسِئل  حني  أرمسرتونغ 
ما  لنا  يكشفوا  أْن  يستطيعون  ال  إهنم  لنا  »قيل  زونيو«:  »زون  عن 
حيدث ألن أناًسا سوف يموتون« إاّل أنه بعد مدة من الزمن أصبحت 
تتحرك  مل  لكنها  حيصل،  بما  كامل  علم  عىل  األمريكية  احلكومة 

إليقاف املخطط.

يف هذا الوقت، كان »زون زونيو« قد لقي رواًجا بني الكوبّيني، 
وبدأوا بتبادل الرسائل عربها، فوصل عدد املشرتكني فيه إىل أربعني 
ألًفا؛ وقد رّتب ازدياد عدد املشرتكني أعباء إضافية عىل املسؤولني 
الرواد  عدد  زاد  فكّلما  ا،  خمفيًّ الشبكة  متويل  مصدر  بإبقاء  املُكلَّفني 
أسوشييتس  »كرييتف  بدأت  عندها  املراقبة.  األعني  زادت 
لتخفي تورط احلكومة األمريكية  أكرب  بالعمل بجهد  أنرتناشونال« 
يف هذا املرشوع، فتعاقدت مع رشكة أمريكية أخرى ختتص يف هذا 
املجال؛ أّما املوظفون ممّن يسرّيون األعمال اليومية للشبكة يف كوبا، 

)))  المصدر السابق .
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األروقة  يف  يدور  بما  هلم  علم  أي  دون  من  عادّيني  أناًسا  فكانوا 
اخللفية، وهذا ما راهنت عليه »كرييتف« لضمان عدم إثارة شكوك 
احلكومة  تورط  بإخفاء  املرتبط  الثقيل  العبء  لكن  »كوباسيل«. 
األمريكية تبنّي أنه أكرب من أْن تتحمله »كرييتف« والـ USAID من 
ورائها؛ زد عىل ذلك أّن األخرية كانت تدفع آالف الدوالرات، من 
خالل رشكة الواجهة اليت أسستها يف إسبانيا، كرضائب للحكومة 
باستطاعتها  يكن  مل  ما  وهذا  معادية،  حكومة  تعترب  اليت  الكوبية 
تربيره؛ هذه العوامل دفعتها إىل إلغاء املرشوع وإقفال الشبكة أوائل 

عام ))20.

جملس  تقديرات  بني  املنطقي  الرابط  لنا  الكوبية  احلالة  م  ُتقدِّ
االستخبارات القومية ووثيقة االستخبارات القومية اليت وردت يف 
مدخل البحث، وبني الربامج السياسية لوزارة اخلارجية األمريكية 

يف احلروب الناعمة عىل النظم واجلماعات املناوئة هلا. 





الباب الخامس

خطوات لمكافحة الحرب الناعمة 
لمواقع ووسائل التواصل االجتماعي





: مقدمة 
اً

أّوال

يف جمال مكافحة الدور السيايس والثقايف واألمين ملواقع التواصل 
االجتماعي، ال بد من خطوات وبرامج تعريفية وعالجية ووقائية. 

والرتبوية  واالجتماعية  النفسية  األرضار  مكافحة  جانب  ويف 
ُوِضعت العديد من الدراسات واملقاالت حول اآلثار والنتائج اليت 
العمرية،  الفئات  خمتلف  عىل  االجتماعي  التواصل  وسائل  حتملها 
املؤسسات  من  العديد  هنضت  كما  والناشئة.  الشباب  وباألخص 
لتقديم نصائح وتوجيهات من شأهنا توجيه استخدام هذه الوسائل، 

بما ُيْبقي األفراد يف مأمن عن األخطار.

سـنحاول يف هذا البـاب من البحث اإلضاءة عـىل بعض العناوين 
واملقرتحـات ذات العالقـة باالسـتخدام اآلمـن لوسـائل التواصـل، 
وهـي اقرتاحـات ترتاوح بني مـا ُيمكن تنفيذه يف الوحـدات والبيئات 
االجتماعية الصغرية: األرسة واألهل، والكبرية: املدارس واملؤسسات 
االجتماعيـة والرتبويـة والثقافيـة، وبـني ما حيتـاج إىل إسـرتاتيجيات 

وبرامج وخطط: املستوى احلكومي الوطين والبلديات.
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���ا: مواجه���ة تهدي���دات وس���ائل التواصل  ثانّياً
االجتماعي وفق خمسة مستويات 

خالل  من  اإلنرتنت:  وشبكة  مواقع  مع  املبارشة  املواجهة   �  (

االجتماعي  التواصل  مواقع  وفلرتة  تصفية  يف  التقنية  املسامهة 
يف فضائنا وبيئتنا؛ وهذا أمر صعب ومعقد نظًرا لتشعب وسائل 
اخرتاق هذا الباب، وحيتاج إىل جهود تقنية ضخمة عىل املستوى 
باجلانب  يتصل  جمال  له  املستوى  وهذا  والوطين،  احلكومي 

السيايس والقانوين والتقين. 

والفتيات  الفتيان  األطفال  فئات  املُستخدِمني: وخاصة  توعية   �  (

من أبناء بيئتنا عىل سلبيات ومضار هذه الوسائل، وغرس حالة 
من احلذر والشك يف عقوهلم وقلوهبم جتاهها، وتعليمهم طرق 

وأنماط اإلستفادة اإلجيابية واآلمنة. 

يف  أو  املدرسة  أو  املزنل  يف  سواء  املُستخدِمني:  أمر  أويل  حتفزي   �  (

خمتلف املؤسسات الثقافية والرتبوية عىل القيام بدورهم اإلجيايب 
البّناء يف حفظ أبنائهم ورعايتهم 

وإعالمية  اجتماعية  وشبكات  مؤسسات  ورعاية  إنشاء   �  4

متخصصة: وذلك من خالل تصميم وتشغيل مواقعوتطبيقات 
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اجلمهور  مع  التواصل  وظيفتها  وحسابات  وصفحات 
الفراغ  وتعبئة  وملء  اهلادف،  باملحتوى  لزتويده  املستهدف، 
املعلومايت واإلعالمي والثقايف بصورة إجيابية وإرشادية متنوعة 
تساهم يف تلبية االحتياجات وترفع نسبة التوعية وتضبط مسار 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي . 

5 � زيادة فعاليات وأنشطة التعبئة امليدانية والثقافية واالجتماعية: 

من أكرث املسائل اليت يتحدث عنها سماحة اإلمام اخلامنيئ { 
الروحية  الفعالية  حالة  رفع  يعين  مفهوم  وهو  التعبئة،  قضية 
الثورة  مؤسسات  برامج  يف  واالنخراط  وامليدانية  والثقافية 
وعدم  واجلمود  العزلة  وعدم  اإلسالمي  واملجتمع  والنظام 
التأثري  احداث  يف  التعبوية  الفعاليات  تساهم  بحيث  احلركة، 
الشيعي  واجلمهور  اجلديد  اجليل  يف  املرغوب  والتعبوي  الثقايف 
الفراغ  ملء  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  استفراد  عن  بعيدًا 
ذلك  ويكون  املضللة.  الناعمة  بطريقتها  االحتياجات  وتلبية 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت  جيل  باستقطاب 
ثقافية  وأنشطة   برامج  اىل   70% اىل  تصل  بنسبة  األكرثية  وهم 
مع  والتواصل  االستفادة  واىل  وميدانية  وتعبوية  واجتماعية 

مؤسسات املجتمع اإلسالمي. 
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ا: منهج تحويل التهديدات إلى فرص 
اً
ثالث

يف  اخلامنيئ{  اإلمام  لدى  املنهج  هذا  إىل  اإلشارة  وردت 
الناعمة  احلرب  مع  التعامل  سبل  ومنها  اخلطابات،  من  الكثري 

ووسائل التواصل االجتماعي))). 

وحتقيًقا هلذه املقولة جيب األخذ بعني االعتبار عدد من املعطيات 
حول جماالت وآفاق الفرص والتهديدات: 

المعطى األول

جيب إدراك حقيقة إسرتاتيجية تسبق أّي تعامل وجماهبة مضادة، 
قد  اإلنرتنت  وشكبات  االجتماعي  التواصل  وسائل  أّن  وهي 
التواصل  ووسائل  أدوات  من  وهي  معارًصا،  واقًعا  أصبحت 
وفق  مستخدم  مليار   3( األرضية  الكرة  سكان  لنصف  العرصية 

احصاءات االحتاد الدويل لالتصاالت). 

المعطى الثاني 

والعامودي،  األفقي  االنتشار  يف  آخذة  األدوات  هذه  إّن 
ا يف بالدنا، مع ترجيح النخفاض  الكّمي والنوعي، راهًنا ومرحليًّ

)))  يراجع للتوسع: كتاب، الحرب الناعم معالم رؤية اإلمام الخامنئي دام ظله، اصدار مركز الحرب الناعمة 
للدراسات، بيروت ، 4)20 
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جاذبيتها واإلقبال عليها يف السنوات املقبلة، وفق قانون السوق يف 
االستهالكي عند  امليل  انخفاض  وقانون  والطلب،  العرض  توازن 
اجلمهور، بفعل اإلشباع التدرجيي، وهو ما حصل يف الغرب نتيجة 

وصول هذه األدوات إىل أيدهيم قبل سنوات من أسواقنا. 

المعطى الثالث 

التواصل،  وسائل  ساحة  يف  والصفحات،  احلسابات  تتضّمن 
ا من الغث والثمني، وإْن كان الغالب عليها الغّث  مساحًة واسعًة جدًّ
بحسب جتارب املُستخدِمني واملسوحات امليدانية، اليت أجرها أكرث 
من مركز دراسات. وهناك حاالت وجتارب غنية يف جمال استثمار 

هذه السوابق جيب تويفها حلدمة األهداف

المعطى الرابع 

مما ال شك فيه أن األهداف احلربية الناعمة هلذه املواقع األمريكية 
والغربية واضحة، فهي مرتبطة بأجندة االستكبار العاملي، الذي له 
التحكم املطلق  اليد الطوىل يف توجيهها وبرجمتها. لكنه ال يستطيع 

باملستخدمني أنفسهم إال بموافقه طوعية إرادية من قبلهم
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المعطى الخامس 

يوجد موجة كاسحة وعارمة عند قطاع الشباب واألطفال ُترغِّب 
فهي  عليها؛  والتعرف  الوسائل  هذه  من  واالستفادة  باالستخدام 
التعّرض  الحتماالت  اجلمهور  إدراك  ورغم  اليوم،  العرص  موضة 

ألرضارها ومساوئها، فإهنا آخذة يف االنتشار، يف املرحلة املنظورة. 

المعطى السادس 

صدرت مئات الدراسات واألبحاث عن اجلامعات، تتناول هذه 
الوسائل بالنقد والترشيح، كما صدرت مئات التقارير والتحقيقات 
يف  السابقة  التجربة  ضوء  يف  الوسائل  هذه  ونتائج  خمرجات  حول 
للمستفدين  ونقلها  منها.  االستفادة  وعلينا  البلدان  من  كبري  عدد 

بأقىص رسعة ممكنة.

المعطى السابع 

االجتماعي  التواصل  وسائل  خرباء  يوّجهها  نصيحة  أفضل  إّن 
والتشكيك  واّتهامهم،  الوسائل،  هذه  مستخدمي  جماهبة  عدم  هي 
يف نواياهم، بل السعي لالقرتاب اإلنساين واالجتماعي، وأساليب 
الصداقة معهم بصورة تدرجيية، كي حيصل احلوار واالنفتاح العلمي 
والنقدي البّناًء بني الطرف الواعي الراشد والطرف غري الراشد حول 
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السبيل األفضل لالستفادة من هذه الوسائل واالبتعاد عن األرضار 
واملفاسد. وعلينا توفري البدائل يف املحتوى باألمصال املضادة.

المعطى الثامن: 

عىل الرغم من اإلقرار بأن التأثري النفيس والثقايف حيصل لالنسان 
الباب  يبقى  لكن  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  ملجرد 
التواصل  يف  وينشط  املعلومايت  املحتوى  يملء  ملن  ومتاحًا  مفتوحًا 
مع املستخدم، فإذا كانت جهة إجيابية يمكنها حتقيق أهداف إجيابية. 
املستخدمني  يتواصل مع آالف  أن  دين جماهد  عامل  بامكان  وهكذا 
الثقافية  واألرضار  األثار  من  وخيفف  ومثمرة  طيبة  نتائج  وحيقق 
العلماء  جيوش  تكاتفت  إذا  فكيف  الوسائل.  هلذه  واالجتماعية 

واملثقفني الستثمار جهودهم وطاقاتهم يف هذه اجلبهة اجلديدة.



شبكات التواصل االجتماعي منصات للحرب األميركية الناعمة 178

برنامج  إلعداد  مقترحة  وخطوات  نقاط  رابعًا: 
تواصل اجتماعي آمن 

التوّجه لنرش حالٍة من الوعي واإلرشاد اهلادف  بّد من  ال   � (

املستطاع  السليمة واملفيدة، والعمل قدر  املواقع  بخصوص 
عىل إقناع األهل، مشاركة األبناء يف العمل والبحث ضمن 
حول  الوعي  إشاعة  من  بّد  ال  كذلك  التواصل؛  وسائل 
شبكة  عىل  والّصور  الشخصية،  املعلومات  َنرْشِ  أخطار 
األهل  توعية  من  بّد  ال  أيًضا،  اإلطار،  هذا  ويف  اإلنرتنت. 
مع  حوار  فتح  مسألة  حول  الرتبية  ومؤسسات  ومراكز 
األبناء، يتمحور حول معرفة مشاكلهم وأسباب اللجوء إىل 
باّتجاه  تدفعهم  حلول  إىل  الوصول  ثم  التواصل،  شبكات 

االستفادة السليمة من الوسائل.

االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  يف  االبتعاد  املفيد  من   � (

حضور  يف  ذلك  يكون  أْن  عىل  واحلرص  املغلقة،  األماكن  عن 
الرضوري  من  وكذلك  املبارش.  إرشافهم  وحتت  اآلخرين، 
العمل عىل مراقبة استخدام الشبكات من قِبل األهل، والّتعّرف 
عىل األماكن اليت تشغل بال املُستخدِم. وال بّد من حتديد أوقات 
يصولون  األبناء  ترك  املفيد  غري  فمن  إليها،  للدخول  خاصة 
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من  هناك  يكون  أْن  دون  شاءوا  ومىت  وقت،  أّي  يف  وجيولون 
ُيرشف عليهم. 

املحتويات عىل شبكة  برامج تصفية  العمل عىل إجياد  بّد من  ) �ال 

دون  األمر  هذا  يتسىّن  ال  حيث  ضار؛  هو  ما  وإبعاد  التواصل، 
يف  التوزيع  مراكز  مع  وعالقات  اتصاالت  امتالك  عىل  العمل 
االحياء )اخلوادم والسريفرات) أو اإلرشاف عليها بشكل مبارش، 
أو اعداد حمالت توقيع عىل مواثيق رشف أخالقية وثقافية، أو 

إرشاكها يف ورش توعية.

عىل  العمل  املؤسسات،  عاتق  عىل  تقع  اليت  األمور  جملة  من   � 4
ملء أوقات الفراغ عند األجيال الشابة، وذلك من خالل برامج 

مفيدة، مثل: برامج الرياضة واملهارات.

لألشخاص  تسمح  اليت  نت)  )كافيه  لألماكن  عمل  خطة  إجياد   � 5
من  ومنعها  ومراقبتها،  وضبطها،  التواصل،  وسائل  استخدام 
األجيال  هذه  ترك  املناسب  فمن  السن؛  صغار  أشخاص  إدخال 
تستخدم وسائل التواصل يف البيت أو املدرسة حتت رقابة القّيمني.

التصفح  حول  تتمحور  املدارس،  إىل  جديدة  مناهج  إدخال   � 6
اآلمن لإلنرتنت.
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7 � إجياد قوانني وتدابري وعقوبات تؤّدي إىل حماية األشخاص 
الذين ُيْعتدى عليهم أو يؤخذون من غري إرادتهم إىل املواقع 
ال  وهو  املحظور  يف  يقع  البعض  أن  اعتبار  عىل  اخلطرية، 

يدري.

علم  جمال  يف  املتخصصني  من  جمموعة  تتضمن  أماكن  إجياد   � 8
النفس واالجتماع والدين، الذين يتقبلون الشكاوى، ويقدمون 
استخدام  توجيه  جلهة  املؤسسات  عمل  ويواكبون  النصائح، 
وسائل التواصل، وإجياد حلول وقائية حتمي املجتمع املُتدّين قبل 

وقوع املشكلة.

أو  سريفريات  إجياد  أمثال  بديلة  بحلول  التفكري  املناسب  من   � 9
التواصل؛ وكمثال عىل ذلك يمكن  برامج ذات عالقة بوسائل 
 bisphone عليه  أطلقوا  ما  أنتجوا  اإليرانّيني  أن  إىل  اإلشارة 
ليكون بدياًل عن الفايرب اململوك من رشكات صهيونية، وهناك 

حلول وبدائل عاملية يمكن االستفادة منها.

املستويات واألعمار  لكافة  وآمنة  مفيدة  ملواقع  لوائح  إعداد   � (0

ونرشها وتصميمها. ولوائح بالتطبيقات الضارة.

املركز  ونرشها  أعدها  اليت  اآلمن  اإلنرتنت  دورة  تدريس   � ((
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الرتبوي للبحوث واالنماء يف املدارس الرسمية واخلاصة كمادة 
اختيارية أو إلزمية.

وسائل  لورشة  اإللكرتونية  األقراص  خدمة  وتوزيع  نرش   � ((

املعارف  جمعية  صممتها  اليت  اآلمن  االجتماعي  التواصل 
أوسع  املدارس اإلسالمية وعىل  تالميذ  الثقافية عىل  االسالمية 

نطاق وطين ممكن. 

أخيرًا: نتائج وتوصيات الدراسة 

التواصل  شبكات  ملف  من  والتمكن  والتخصص  املعرفة   � (
داعي  ال  السليم.  والوقايئ  العالجي  املدخل  هي  االجتماعي. 
التواصل  شبكات  ملف  خماطر  من  اهللع  بالذعر  لإلصابة 
املنظور،  املدى  منه يف  مفر  واقع ال  فهي أصبحت  االجتماعي، 
التدرجيي،  للهبوط  اآليلة  الوسائط  من  فإهنا  باملقابل  لكن 
واالنتقال من حالة املد إىل اجلزر يف السنوات املقبلة، وفق رأي 

اخلرباء))). 

)))  دراسة تحت عنوان: »موقع فيسبوك يعيش حتى عام 7)20«، منشورة على موقع قناة روسيا اليوم، على 
http://arabic.rt.com/news/643457  :الرابط اآلتي
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التقليدية  االجتماعية  واملؤسسات  القوى  أّن  اإلدارك  وجيب 
التنظيمية  واالمكانيات  والكاريزما  واحلنكة  القدرة  متلك  تزال  ال 
لضبط وتوجيه مسار هذا امللف؛ إّن هذه الطاقة اليت ُيسّميها ُمنظِّر 
القوة الناعمة جوزيف ناي بالقوة السيربانية Cyber Power، وجيل 
الشبابية  الفئات  بني  ونفوذها  انتشارها  رغم  والتويرت،  الفيسبوك 
الصاعدة، لكن هناك حدود ومعادالت لعمل هذه القوة اجلديدة؛ 
وهذا ما عرّب عنه رئيس االستخبارات العسكرية الصهيونية السابق 
عاموس يدلني من«أّن بعض الشبكات االجتماعية واملواد القديمة 
أقوى من الشبكات االجتماعية اإللكرتونية احلديثة«)))، ويؤيد هذا 
االّتجاه هرني كيسنجر بفهم يقوله » أن لدى بعض القوى السياسية 
والثقافية والدينية التقليدية قوة تفوق قوة الشبكات اإللكرتونية«)))، 
وهذا ما يعطينا الفرصة الستثمار ملف شبكات التواصل بما خيدم 
أهدافنا الثقافية والسياسية واالجتماعية، وحتويل التهديد إىل فرصة. 

فال  الشبكات  هذه  مع  واملُتبرصِّ  الواعي  التعامل  روح  تنمية   � (
من  جزًءا  أصبحت  قد  الوسائل  هذه  بأن  االعرتاف  من  مناص 

الرئيس السابق لالستخبارات  العربية«، كتبها عاموس يدلين،  )))  دراسة تحت عنوان: »عام على االنتفاضات 
العسكرية اإلسرائيلية، نشر جريدة السفير، العدد 49)2)، الرابط اآلتي: 

www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?EditionId=2((5
)2)  جميل مطر ، كاتب ومفكر مصري، مقالة تحت عنوان »اطاللة على الثورات العربية« نشرتها عدة صحف 

 =http://www.elgomaa.com/article.php?id  :مصرية وعربية، ومنها موقع الجمعة

http://www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?EditionId=2115
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بروح  تعاملت  دولية  جتارب  وهناك  والعاملي،  املحيل  املشهد 
الوسائل  تبقى  الظاهرة، حيث  واقعية وعلمية وإجيابية مع هذه 
الوعي  لديه  مستخدم  لدينا  كان  ما  إذا  أدوات  جمرد  والوسائط 
خيضع  أْن  بعد  املحتوى،  صناعة  حرية  للفرد  ويبقى  والبصرية، 
مثقفـًا  ومستقيًما  بصرًيا  فرًدا  ليصبح  والتوجيه،  للتدرب 
افتتح   } اخلامنيئ  القائد  السيد  سماحة  أن  حىت  وإعالميًّا؛ 
ا له عىل شبكة »الفايسبوك«، ليس من باب الرغبة  حساًبا شخصيًّ
وحتويل  العرص،  أدوات  مع  التعامل  باب  من  بل  الشخصية، 
وعدم  الظاهرة  فهم  يف  الدقة  حتري  وينبغي  فرصة.  إىل  التهديد 
بعض  بأن  واإلدارك  األرقام،  تضخيم  وفجوة  فخ  يف  الوقوع 
فمثاًل  دقيقة،  غري  واملواقع  الشبكات  عن  املتداولة  األرقام  هذه 
نسبة الناشطني عىل فيسبوك وتويرت هي نسبة )) / 0) ) أي أن 
والباقي  الناشطني،  من  فقط  مليون   900 أصل  من  مليون   90

حسابات مهملة أو حسابات رشكات وإعالنات وتسويق. 

) � االستفادة من جتارب الدول واحلكومات  فقد أحسنت بعض 
الدول كإيران والصني وروسيا التعامل مع هذا امللف، ووضعت 
من  للحّد  الوطنية  واملعلوماتية  الثقافية  للتنمية  إسرتاتيجيات 
الشبكات،  الثقايف والسيايس األمريكي من خالل هذه  التغلغل 
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تهديد، عندما حققت  إىل  الفرصة األمريكية  ال بل حّولت هذه 
اخرتاقات مضادة عرب جمموعات من شبكات القراصنة واجليوش 
املستطاع،  قدر  الناعم  األمريكي  التأثري  ومنعت  اإللكرتونية، 
لدرجة أن وزير الدفاع األمريكي أصبح يفاوض الصني وروسيا 
ازدواجية  حول  اجلدل  وهذا  العاملية.  اإلنرتنت  شبكة  أمن  عىل 
أمريكا أثمَر انشقاق املحلل يف وكالة األمن القومي إدورد سنودن 

وغريه. 

التواصل  وسائل  حول  والدراسات  األبحاث  حجم  إىل  نظًرا   �  4
واملقاالت  واملصادر  الكتب  مئات  ووجود  االجتماعي 
النظر،  املستوى  عىل  اجلهود  من  للمزيد  حاجة  فال  واألبحاث، 
ورصد  الستطالع  امليدانية  املسوحات  إىل  احلاجة  تربز  بل 
مستخدمي  بيانات  وقواعد  أرقام  ورصد  اجلديدة،  السلوكيات 
مدى  وحتليل  ودراسة  وجبهتنا،  بيئتنا  يف  االجتماعي  التواصل 
والتطبيقات،  االستخدامات  هبذه  جبهتنا  يف  القيم  منظومة  تأثر 
إنشاء  يستدعي  ما  االستخدام.وهذا  وترشيد  األرضار  وحرص 

مراكز بحوث متخصصة 

»فن  عنوان:   دراسية حتت  ومادة  إرشادي  دليل  كتابة وطباعة   � 5
التواصل االجتماعي السليم« أو »الرتبية عىل وسائل التواصل«، 
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من خالل جلنة خرباء ُتشّكل من عدة مؤسسات ومراكز دراسات 
أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  والرتبية.  االّتصالية  التقنيات  يف  وخرباء 
س مقّررات دراسية حتت عنوان:  هناك 70 دولة حول العاَلم ُتدرِّ
»الرتبية عىل وسائل التواصل« أو امليدياتيك باللغة االصطالحية 
الفرنسية، وهو ما أّكدت عليه جملة اّتحاد إذاعات الدول العربية 
يف عددها الصادر منذ العام 2005، لكن هذا الفن مل ُيدّرس بعد 

يف البلدان العربية واإلسالمية إىل اليوم. 

متخصصة  اجتماعي  تواصل  جمعية  وترخيص  تأسيس   � 6
عىل  ناشطون  وإدارتها  قيادتها  يف  يشارك  والتوجيه  باإلرشاد 
األكرث  الرشحية  وهم  أنفسهم،  الشباب  من  التواصل  شبكات 

استعمااًل لوسائل التواصل االجتماعي بنسبة 90%. 

لبنان   الشباب والطالب والناشطني يف  7 � عقد مؤمتر بمشاركة 
االسالمية  الدول  مستوى  عىل  والحقًا  العربية  واملنطقة 
والدول املناهضة للحرب الناعمة األمريكية والغربية للتشاور 
الظاهرة  مواجهة  سبل  يف  واملعلومات  اخلربات  وتبادل 
العلمية  الثقافة  إشاعة  أجلِ  من  وذلك  وآثارها،  وتداعياتها 
النقاش العلمي اهلادف حول معطيات  الشبكية، ومن خالل 
والنفسية  الصحية  والسلبيات  واملخاطر  األرضار  عن  علمية 
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لوسائل التواصل االجتماعي، وترويج بعض املعطيات حول 
لفيسبوك  األمريكية  الدفاع  وزارة  كرشاء  األمنية،  السلبيات 

ألهداف جتسسية. 

التواصل  لوسائل  واملستخدمني  الناشيطني  جيش  تدريب   � 8
االجتماعي عىل سبيل حتويل هذه الوسائل من تهديدات ثقافية 
من  للعدو  وتهديد  املجتمع،  خلدمة  فرص  إىل  وسياسية  وأمنية 

خالل قرصنة املواقع املعادية وفضح اخلطط وبيان احلقائق.



* مصادر معلومات الدراسة: 

). أرشيف الصحف اللبنانية )األخبار / السفري / النهار ) . 

2. أرشيف القنوات التلفزيونية املحلية والعاملية )املنار / اجلديد / 
. ( RT روسيا اليوم / BBC /CNN /   اجلزيرة / العربية

 3. ارشيف وزارة اخلارجية االمريكية املجلة الرقمية .

4. موقع مركز االهرام الرقمي . 

5. كتاب » من القبيلة إىل الفيسبوك، للباحث جمال سند السويدي« 
االسرتاتيجية  والبحوث  للدراسات  االمارات  مركز  اصدار 

 20(3

 6. االنسانيات الرقمية / الدكتور غسان مراد مدير مركز األبحاث 
للنرش  اللبنانية  املطبوعات  رشكة  اصدار   / اللبنانية  اجلامعة  يف 

والتوزيع 3)20
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اصدار   / منصوري  نديم  الدكتور   / اإلنرتنت  سوسيولوجيا   .7
4)20 منتدى املعارف

األمريكي  للباحث  املعلومات  وثورة  األمريكية  الديموقراطية   .8
بروس بمرب/ نرش دار احلوار الثقايف 2006 

9. موقع وزارة اخلارجية األمريكية )الدجييتال ) . 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans 

اذاعات  وجملة  العربية،  الدول  اذاعات  اّتحاد  موقع  أرشيف   .(0
عربية � عدد 2005 اخلاص بالرتبية عىل وسائل التواصل .

)). إستطالع رأي خاص قام به مركز احلرب الناعمة عىل عينة من 
الضاحية  سكان  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي 

خالل شهر حزيران من عام 4)20 .
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