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«�إن خطط التطوير والتحديث التي مت�ضي قواتنا امل�سلحة يف
تنفيذها هي جزء ال يتجز�أ من عملية التنمية ال�شاملة التي
ت�شهدها دولة الإمارات العربية املتحدة ،بقيادة �سيدي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل  -فمكت�سباتنا و�إجنازاتنا التنموية
حتتاج �إلى درع يحميها ويحافظ عليها من �أجل حتقيق الهدف
املن�شود عرب خطط التحديث والتطوير� ،سواء على م�ستوى ت�أهيل
الأفراد بال�شكل العلمي الذي تتطلبه العلوم الع�سكرية احلديثة،
�أو التز ّود مبنظومات ت�سليحية ومعدات قتالية تواكب �أحدث ما
تو�صلت �إليه تكنولوجيا ال�صناعات الدفاعية يف العامل».
			
			

الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

رغم اجلدل احلا�صل دوماً حول الآثار املجتمعية للتطورات التكنولوجية
والعلمية ب�صفة عامة ،ف�إن ما يعرف بالإعالم االجتماعي �أو �شبكات التوا�صل
االجتماعي رمبا انفردت خالل ال�سنوات الأخرية بامتالكها الت�أثري الأكرث
عمقاً وا�ستمرارية يف حياة الفرد واملجتمع على حد �سواء ،فقد باتت هذه
ال�شبكات جزءاً ال يتجز�أ من التفاعالت املجتمعية يف جتلياتها ال�سيا�سية
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واالجتماعية والثقافية والإعالمية .ولعل الزيادة الهائلة واملتوا�صلة ّ
باطراد
يف �أعداد م�ستخدمي هذه ال�شبكات تك�شف بو�ضوح حجم ت�أثريها املتنامي،
الذي جعل منها العباً رئي�ساً يف كثري من التحوالت والأحداث واملو�ضوعات
ذات االهتمام.
املعمقة حول ت�أثريات
ومن ال�ضروري الإ�شارة �إلى �أن الدرا�سات والبحوث َّ
الإعالم االجتماعي �أخذت تكت�سب �أهميتها من واقع الإح�صاءات والأرقام
التي ت�صنف دولة الإمارات العربية املتحدة يف �صدارة الدول العربية التي
تتعاطى مع �شبكات التوا�صل االجتماعي .و�إذا كانت درا�سة ت�أثريات هذا
الواقع التكنولوجي يف جوانبها االجتماعية م�س�ألة حتمية تتعلق بهوية املجتمع
وم�سارات التفاعل الداخلية و�أمناطها وتطوراتها املحتملة فيه ،ف�إن درا�سة
ت�أثريات الإعالم االجتماعي يف املجال الع�سكري تبدو �أكرث �إحلاحاً ووجوباً
لي�س لكونها الأكرث حدوثاً ،بل لكون املجال املعني ذا �سمات ا�ستثنائية،
ت�ستوجب �إخ�ضاع �أي م�ؤثرات� ،سواء �أكانت �إيجابية �أم �سلبية ،ذات �صلة به
للدرا�سة والبحث امل�ستفي�ضني.
وقد �أ�شار تقرير «الإعالم االجتماعي العربي» الأخري ال�صادر عن برنامج
احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية �إلى �أن عدد م�ستخدمي
موقع «في�سبوك» يف العامل العربي حتى بداية عام  2013قد بلغ ما يقارب
 51مليون م�ستخدم ،بينهم  13.5مليون م�ستخدم جديد ان�ضموا خالل عام
 2012وحده ،وبينّ التقرير �أن دولة الإمارات العربية املتحدة ت�ستمر يف �صدارة
الدول العربية من حيث ن�سبة م�ستخدمي في�سبوك �إلى عدد ال�سكان فيها،
تليها الأردن ولبنان وقطر وتون�س .كما �أ�شار التقرير �إلى �أن عدد الدول العربية
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التي تفوق فيها ن�سبة انت�شار م�ستخدمي في�سبوك ن�سبة  30باملائة قد ارتفع يف
عام  2012من �أربع دول عربية �إلى �سبع ،حيث ان�ضمت الكويت والبحرين
�إلى الدول املذكورة �سابقاً؛ بينما ت�ستمر م�صر يف ال�صدارة من حيث عدد
م�ستخدمي في�سبوك بربع العدد الإجمايل للم�ستخدمني يف العامل العربي.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن «من�صات الإعالم االجتماعي ،مثل تويرت وفي�سبوك
ويوتيوب ،توا�صل دورها كو�سائل توا�صل �أ�سا�سية لأكرث من  12باملائة من
ال�سكان العرب ،حيث تو�سعت اال�ستخدامات لت�شمل النواحي االقت�صادية
والتجارية ،بالإ�ضافة �إلى املجتمعية واحلكومية».
هذه الأرقام والإح�صاءات املتزايدة تربهن على الدور املتنامي للإعالم
االجتماعي ،وبالتايل ت�أثرياته يف جماالت احلياة العامة ،وال�سيما يف �ضوء
اجلدل العلمي املحتدم حول دور �شبكات التوا�صل االجتماعي يف �إحداث
التغيريات ال�سيا�سية احلا�صلة يف بع�ض الدول العربية.
وانطالقاً من حر�ص القوات امل�سلحة على �أن يواكب التطور العلمي لأبنائها
م�سرية التطور التكنولوجي والتقني يف جمال الت�سليح وغريه ،وترجمة خلطط
التنمية الب�شرية الطموحة التي تعد �إحدى �أبرز �سمات مرحلة التمكني ،بقيادة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة  -حفظه اهلل -
ت�أتي مناق�شة مو�ضوع «الإعالم االجتماعي انعكا�ساته يف املجال الع�سكري» يف
�إطار ندوة ا�ست�ضافتها جملة درع الوطن يوم الأربعاء املوافق التا�سع والع�شرين
من �شهر مايو  ،2013و�شارك فيها نخبة من �أبرز اخلرباء واملتخ�ص�صني يف
خمتلف املجاالت ذات ال�صلة مبحاور النقا�ش الأربعة التي ت�ضمنتها الندوة،
وهي« :و�سائل الإعالم بني القدمي واجلديد» ،و«الإعالم التقليدي والإعالم
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االجتماعي :حدود الت�أثري والت�أثر» ،و«الإعالم االجتماعي والهوية الوطنية».
و�إذا كان اخلرباء يتفقون على �أن �إحدى �أبرز �سمات ع�صر الإعالم االجتماعي
تتمثل يف تال�شي احلدود التقليدية الفا�صلة بني القائم باالت�صال واملتلقني،
وبني اخلرب والر�أي ،وبني املعلومة والتحليل ،فمن الطبيعي �أن يهتم الإعالم
الع�سكري مبثل هذه التحوالت؛ لي�س فقط لكونها ذات ارتباط وثيق مبجال
ن�شاطه ،بل �أي�ضاً ملا لها من ت�أثريات متوقعة على فاعلية «الر�سالة االت�صالية» يف
هذا املجال ،ف�ض ًال عن �ضرورة �إخ�ضاع مثل هذه الت�أثريات لدرا�سات علمية
معمقة بحكم ح�سا�سية املعلومات والأخبار يف املجال الع�سكري ،وال�سيما �أن
انت�شار و�سائل الإعالم االجتماعي مل يعد مقت�صراً على ال�شبكات الإلكرتونية
املعروفة ،بل و�صل �أي�ضاً �إلى تقنيات الهواتف الذكية ،مبا حتمله من تطبيقات
تكنولوجية جتعل من ال�سيطرة على تدفق املعلومات م�س�ألة يف غاية التعقيد.
وقد عربت كلمة �سعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س �أركان
القوات امل�سلحة يف الكلمة االفتتاحية لندوة «انعكا�سات الإعالم االجتماعي
يف املجال الع�سكري» ،والتي �ألقاها نيابة عنه �سعادة اللواء مطر �سامل الظاهري
رئي�س هيئة الإدارة والقوة الب�شرية ،عن �أهمية الندوة وحماورها النقا�شية يف
تنمية الوعي اجلمعي باجلوانب املختلفة لهذا املو�ضوع احليوي و�أبعاد تناوله،
حيث �أكد �سعادته �أن مو�ضوع هذه الندوة املتميزة يعد �أحد جتليات اهتمام
قيادتنا الر�شيدة ،وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل  -و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي  -رعاه اهلل  -و�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام
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الإمارات والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
و�أو�ضح �سعادته �أن الندوة تناق�ش مو�ضوعاً بالغ الأهمية بالن�سبة للإعالم
الع�سكري وعالقته بالإعالم اجلديد ،وحمددات و�أطر هذه العالقة ،والعوامل
احلاكمة لها وامل�ؤثرة فيها؛ مبا يح ِّتم فتح املجال العلمي �أمام �إعالمنا الع�سكري
لكي يواكب تطورات الع�صر وتقنياته ،ومبا ي�سلط ال�ضوء على جوانب هذا
املو�ضوع احليوي .واعترب �سعادته �أن الأوراق البحثية للم�شاركني يف الندوة
وما متخ�ض عنها من نقا�شات �ستمثل دعماً معرفياً نوعياً لإعالمنا الع�سكري
و�ست�سهم يف تطوره وتقدمه .كما �أن النقا�شات العلمية حول مو�ضوع الندوة
�سترثي �إعالمنا الع�سكري ب�شكل عام.
ويف ورقة الدكتور علي قا�سم ال�شعيبي ،وهي بعنوان «و�سائل التوا�صل
االجتماعي واجلي�ش» �أ�شار الدكتور ال�شعيبي �إلى �أن بدايات �شبكة املعلومات
الدولية (الإنرتنت) ن�ش�أت يف اجلي�ش ،م�ؤكداً �أنه «يجب �أن نعرتف بف�ضل
الفكر الع�سكري يف تطوير الكثري من منتجات التوا�صل واالت�صال ،حتى و�إن
كانت الفكرة يف �أ�سا�سها لأغرا�ض اال�ستعمال الع�سكري ،ولكنها  -وبتحولها
لأغرا�ض اال�ستخدام املدين � -أحدثت ثورة حقيقية يف عمليات جمع ونقل
و�إي�صال املعلومات على نطاق دويل لت�ؤثر يف ماليني الب�شر ،وباتت حتدث
انقالباً يف منظومة القيم والأخالق وم�ستويات التعاطي مع الأحداث».
و�أ�شار �إلى �أن فكرة «اجلندي الأمي الب�سيط» مل تعد قادرة على تلبية
احتياجات اجليو�ش احلديثة؛ فاجلندي يجب �أن يكون قادراً على التعامل
مع �أجهزة احلا�سوب والكمبيوتر اللوحي وحتليل ور�صد الإ�شارات واخرتاق
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�شبكات العدو ل�سرقة �أو تدمري املعلومات �أو اعرتا�ضها» .و�أو�ضح الدكتور
ال�شعيبي �أن فكرة «التوجيه املعنوي» التقليدية مل تعد فاعلة وم�ؤثرة يف عامل
ت�سبح فيه املعلومة وتنت�شر ب�سرعات هائلة ،ويبقى على منت�سبي القوات
امل�سلحة تطوير مهاراتهم للتعامل مع �سيل املعلومات و�إدارة الأزمات قبل
و�أثناء احلروب با�ستخدام تقنيات املعلومات والت�صدي لل�شائعات التي ت�سهم
مواقع التوا�صل االجتماعي يف الرتويج لها يف م�ساحات مفتوحة على كل
االحتماالت.
وتطرقت الورقة �أي�ضاً �إلى مالمح التحدي الناجت عن تنامي دور الإعالم
االجتماعي و�سبل التعامل مع �شبكاته حلماية الفكر الع�سكري ،ومنحه القدرة
على التعامل مع منتجات الثورة الرقمية والأفق املت�سع لال�ستخدام الوا�سع
لهذا الطيف املعلوماتي؛ و�صو ًال لأهداف حماية منت�سبي القوات امل�سلحة من
ال�شائعات والر�سائل املغر�ضة التي رمبا تهدد روحهم املعنوية».
ويف ورقة بعنوان «الإعالم االجتماعي والإعالم الع�سكري � ..أمناط العالقة
امل�ستقبلية» ناق�ش الرائد الركن يو�سف احلداد رئي�س حترير جملة درع الوطن
ما و�صفه باملحور البالغ التعقيد والأهمية يف �آن واحد معاً ،وهو �أمناط العالقة
امل�ستقبلية بني الإعالم اجلديد والإعالم الع�سكري؛ لكونه حاول من خالل
ورقته البحثية فهم العالقة بني متغريين؛ �أحدهما الإعالم اجلديد الذي هو
يف مرحلة تغري وحتول وتطور م�ستمرة ومل ت�ستقر معامله بعد على الأقل من
الناحية التقنية ،مما يجعل من م�س�ألة بناء ت�صورات م�ستقبلية ب�ش�أنه م�س�ألة
حمفوفة باملجازفة البحثية واملنهجية ،وقال «لكننا �سنحاول يف نهاية هذه الورقة
بلورة ر�ؤية قائمة على معطيات الواقع وتوقعات امل�ستقبل القريب حتديداً» .و�أكد
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�ضرورة �أن يتما�شى الإعالم الع�سكري مع التطورات التقنية الهائلة احلا�صلة يف
جمال الإعالم التقليدي ،م�شرياً �إلى �أهمية �أن يكون تطور الإعالم الع�سكري
ذا �أولوية تفوق بقية جماالت الإعالم الأخرى بحكم �أهميته اال�سرتاتيجية
ويف �ضوء ح�سا�سية التحديات والتهديدات التي يفرزها التقدم التكنولوجي
يف جمال الإعالم اجلديد.
ويف ورقتها حول «الإعالم االجتماعي وانعكا�ساته يف املجال الع�سكري» قالت
الدكتورة �أمينة خمي�س الظاهري �إن التكنولوجيا تلعب الدور الأكرب يف التغيري
الناجم عن الإعالم االجتماعي؛ فهي القاطرة احلاملة لذلك .ولكل زمان
�أدواته و�أ�ساليبه وطرقه يف التوا�صل والتفاعل مع �أفراد هذا املجتمع� ،إال �أن هذا
االختالف ال يفرز �أدوات و�أ�ساليب جديدة فقط بل يحمل معه �أيديولوجيات
و�أفكاراً هي �أي�ضاً متغرية».
و�أ�شارت �إلى �أننا «نعي�ش ع�صر االت�صال التكنولوجي الذي يقدم لنا اجلديد
يف جمال االت�صال م�صحوباً بتغريات يف العملية االت�صالية التي جعلت من
املتلقي للر�سالة �صانعاً لها يف نف�س الوقت» ،م�شرية �إلى �أن هذا الدور الأكرث
فاعلية ملتلقي الر�سالة الإعالمية ،والعن�صر الذي طاملا كان دوره حمدوداً
�أ�صبح اليوم له دور �أ�سا�سي و�أحدث ثورة نوعية يف املحتوى الإعالمي املتعدد
الو�سائط ،الذي خرج عن �إطار الرقابة ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية وغريها
من املجاالت.
و�أكدت الدكتورة �أمينة الظاهري �أن التقنيات احلديثة �أ�صبحت جزءاً ال
يتجز�أ من املجال الع�سكري مبختلف فروعه ووظفت ب�شكل كبري فيه .وكلما
زادت ن�سبة توظيف التقنيات املتقدمة يف ت�شغيل و�إدارة وتخطيط اجلوانب
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الع�سكرية والأمنية زاد هذا من فر�ص اخرتاقها من قبل الآخر� ،إال �أن هذا
الأمر ال يجعلنا ننكر �أهمية التقنيات احلديثة يف تقوية املجال الع�سكري ودور
الإعالم االجتماعي يف دعم وتعزيز �أداء هذا املجال من خالل التوا�صل
مع اجلمهور وتقدمي ر�ؤية وا�ضحة ت�سهم يف خلق عالقة جيدة بني امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية واجلمهور.
ويف ورقته حول «الإعالم االجتماعي والقوانني والت�شريعات الع�سكرية»
تناول الدكتور �إيهاب احلجاوي ماهية جرائم الإعالم االجتماعي ك�أحد
الأمناط امل�ستجدة من اجلرائم امل�ستحدثة ومدى كفاية الن�صو�ص الت�شريعية
(اجلزائية والع�سكرية) املواجهة جلرائم الإعالم االجتماعي التي متثل اعتدا ًء
على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .وخل�ص �إلى �أن امل�س�ؤولية اجلنائية ملزود اخلدمة
تن�ش أ� عند امتناعه عن �إتاحة بيانات م�ستخدمي الإنرتنت للجهات القانونية،
وملالكي وم�شغلي املوقع الإلكرتوين عند امتناعهم عن حجب املحتوى غري
القانوين ،وللنا�شر الإلكرتوين حال قيامه ب�سلوك �إيجابي جُم َّرم قانوناً يتمثل
يف ال�سب والقذف والت�شهري و�إف�شاء الأ�سرار ون�شر ال�شائعات واجلرائم املا�سة
ب�أمن الدولة .و�أو�صى الدكتور احلجاوي يف ورقته بتدخل ت�شريعي �إماراتي
للن�ص على جترمي الإ�ساءة للقوات امل�سلحة با�ستخدام �أي و�سيلة من و�سائل
تقنيات املعلومات.
ويف ورقة حول «م�ستقبل الدوريات الع�سكرية املتخ�ص�صة يف ظل انت�شار
الإعالم االجتماعي» قالت الأ�ستاذة الدكتورة ح�صة لوتاه «هناك العديد من
الدرا�سات التي تنظر يف هذا االنت�شار الوا�سع ل�شبكات التوا�صل االجتماعي،
وحماولة درا�سة ت�أثريها يف حميط الأطر املجتمعية مبا متثله من منظومات قيمية
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و�سلوكية مثلما برزت كذلك درا�سات تنظر يف مدى ت�أثري هذا االنت�شار الوا�سع
لهذه ال�شبكات يف حميطات �أخرى مثل املحيطات االقت�صادية والأمنية
والبيئية وغريها ،حيث اهتم عدد كبري من الباحثني بدرا�سة هذه النوعية
من الو�سائل ملحاولة البحث يف مدى وحجم ت�أثريها يف البلدان العربية ،نظراً
لطبيعة ونوعية املواد املوجودة فيها والتي متتد من و�سائل الرتويج التجاري �إلى
خلق بيئة عالقات �إن�سانية افرتا�ضية� ،إلى طرح الق�ضايا ال�سيا�سية والأمنية،
�إلى ن�شر املواد الإباحية وغريها من املواد التي تروج لأمناط �سلوكية ال تكون
مقبولة يف املجتمعات العربية �أو غريها ممن متثل القيم الأخالقية والدينية ركائز
مهمة فيها.
ويف ورقته حول «الإعالم االجتماعي يف حياة الع�سكريني :عر�ض جتارب
حملية ودولية» ا�ستهلها الدكتور عبا�س م�صطفي �صادق بحقيقة �أن اهتمام
اجليو�ش بالإعالم االجتماعي ي�أتي ت�أكيداً لدورها الدفاعي عن الأوطان
وتو�ضيحاً للحقائق للنا�س ولرفع الروح املعنوية للجنود و�إ�ضعاف الروح
املعنوية للأعداء ،وتناول فيها البحث يف مفهوم الإعالم االجتماعي ،ومعنى
منتديات الإنرتنت ،والبعد الإعالمي للر�سائل الهاتفية الق�صرية ،ومدونات
الإنرتنت �أو ما يعرف بالإعالم الفردي ،ونظم املدونات ال�صغرية ،وظاهرة
«تويرت» ،وتطبيقات م�شاركة ال�صور والفيديو ،م�شرياً �إلى مزايا موقع في�سبوك.
ثم تطرق �إلى ا�ستخدام و�سائل الإعالم االجتماعي يف حرب غزة ،وكيف
ا�ستغلها كل من الإ�سرائيليني والفل�سطينيني ،فيما جرى بينهما من حروب
و�صراعات.
ويف ورقته حول الأطر الت�شريعية الناظمة للإعالم االجتماعي حملياً وعاملياً،
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تناول الدكتور عبدالرحمن عزي ،قوانني الإعالم بالرتكيز على قوانني
الإعالم الرقمي وعالقتها بالإعالم االجتماعي ،مثل �شبكات في�سبوك وتويرت
وجوجل بل�س بناء على التجربة الأمريكية ،وا�ستعر�ض �أنواع القوانني التي
مت�س الإعالم والإعالم الرقمي �أو تخ�صه ب�شكل مبا�شر� ،إلى جانب القانون
اجلنائي والقانون املدين والقانون الد�ستوري والقانون الت�شريعي والقانون
الإداري والقانون العام والقانون اال�ستثنائي ،م�شرياً �إلى الق�ضايا القانونية
التي مت�س الإعالم والإعالم الرقمي ( ومنها ما ي�سمي بجرائم الإنرتنت مثل
التهديد واالبتزاز والقذف وانتهاك اخل�صو�صية والعنف واجلن�س والتعدي
على امللكية الفكرية) .وقدم الأ�س�س النظرية واملفاهيم املرجعية القانونية
بالإ�ضافة �إلى الأمثلة العملية احلديثة من واقع التجربة الأمريكية املذكورة.
ويف املحور اخلا�ص بـ«الإعالم االجتماعي والهوية الوطنية» ،حتدث الأ�ستاذ
الدكتور خليفة ال�سويدي عن جتربة خا�صة متثلت يف م�شاركته عام  1994يف
ندوة عقدها مكتب الرتبية لدول اخلليج العربي يف الريا�ض بعنوان «دور الرتبية
يف مواجهة الآثار ال�سلبية املتوقعة للبث التلفزيوين الأجنبي املبا�شر» وقدم
حينها بحثاً حتت عنوان «املناهج التعليمية والقنوات الف�ضائية الأجنبية» وبعد
ذلك بعقد من الزمان (عام � )2004شارك يف �أكرث من ندوة وم�ؤمتر حول
خطورة الإنرتنت و�آثاره املتوقعة على جيل امل�ستقبل .و�أ�ضاف الدكتور خليفة
ال�سويدي �أنه بعد ما يقرب من عقد �آخر �شارك يف هذه الندوة للتباحث حول
قنوات التوا�صل االجتماعي �أو ما يعرف بالإعالم اجلديد و�أثر ذلك على
الهوية الوطنية ،وقال «لقد رجعت �إلى ما كتبت من �آثار متوقعة للقنوات
الف�ضائية الأجنبية لأجد تطابقاً ومتاث ًال للآثار التي توقعناها من الإنرتنت،
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و�أزعم �أنها �ستكون م�شابهة �إلى حد كبري لآثار الإعالم االجتماعي مع
وجود بع�ض اال�ستثناءات» مبدياً �سعادته بتقدمي هذه الورقة بني �أيدي كل
من امل�شاركني واحل�ضور� ،آم ًال يف التوفيق للحفاظ على مكت�سبات الوطن عرب
ا�ستغالل هذه التقنية احلديثة يف املفيد .وتطرق الدكتور خليفة ال�سويدي يف
�سياق �أطروحته �إلى التعريف بقنوات التوا�صل االجتماعي والآثار املتوقعة
منها وطرق التعامل مع هذه التغريات للحفاظ على هويتنا ،وخل�ص يف �سبيل
حتقيق ذلك �إلى اقرتاح خم�سة �أفكار ،هي :تطوير نظرية التمدر�س لإك�ساب
�أبنائنا الطلبة مهارة التفكري الناقد؛ والثانية التزكية الإميانية لتعزيز عامل الرقابة
الذاتية ،وهذه م�س�ؤولية ت�ضامنية بني ر�سالة امل�سجد وبني القائمني على مناهج
الرتبية الإ�سالمية يف مدار�سنا؛ والفكرة الثالثة تقول ب�ضرورة تب�سيط �شرح
القانون اخلا�ص ب�ضوابط ا�ستعمال و�سائل التوا�صل االجتماعي واملعلوماتية
عموماً ،والرابع دور الأ�سرة يف حت�صني �أبنائها �ضد �سلبيات الإعالم اجلديد،
و�أما التو�صية اخلام�سة والأخرية فهي دعوته للفرد �إلى �أن يطور نف�سه من
خالل تنمية قدراته الذاتية والعقلية والروحية حتى يجنب نف�سه الوقوع يف
انزالقات الفكر ومطبات ال�شهوة وانحرافات الأخالق».
وتناولت الدكتورة �سعاد املرزوقي يف ورقتها الت�أثريات النف�سية واملجتمعية
للإعالم االجتماعي ،وحددت �أكرث مواقع التوا�صل االجتماعي ا�ستخداماً من
قبل الفئات العمرية املختلفة يف املجتمع ،م�شرية �إلى الآثار النف�سية للإعالم
االجتماعي ،مثل الآثار النف�سج�سدية ،والتي تت�ضمن �أهم اال�ضطرابات
التي يعانيها الأطفال واملراهقون؛ كال�صداع و�آالم املفا�صل وغريهما من
اال�ضطرابات ،وكيف ي�ؤثر ذلك على الإنتاجية لدى �أفراد الأ�سرة .وتطرقت
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�إلى حتديد اال�ضطرابات النف�سية التي يعانيها الأطفال واملراهقون حتديداً
كا�ضطراب ال�سلوك والإدمان على ا�ستخدام الربامج االجتماعية ،بالإ�ضافة
�إلى اال�ضطرابات النف�سية التي قد ت�ؤثر على العالقات الأ�سرية� ،سواء كانت
بني الزوجني �أو بني �أفراد الأ�سرة ب�شكل عام ،و�أخرياً تناولت طرق �إعادة
ت�أهيل الأطفال واملراهقني ومعاجلة تلك اال�ضطرابات وكيفية الوقاية من
امل�شاكل النف�سية ،وطرحت بع�ض االقرتاحات الإر�شادية للوالدين واملدر�سني
وملن يتعاملون مع الأطفال واملراهقني لتعديل �سلوكهم و�إر�شادهم.
ال�شك يف �أن ا�ستعرا�ض املحاور النقا�شية التي ت�ضمنتها الندوة ي�شري �إلى
�أمور عدة نرى �أنها بالغة الأهمية ملن يقر�أ هذا الكتاب� :أولها �أن التحديد
الدقيق ملو�ضوعات النقا�ش قد �أ�سهم جدياً يف بلورة ر�ؤى وا�ضحة حول �أمناط
العالقة امل�ستقبلية بني الإعالم التقليدي والإعالم الع�سكري� ،إذ فتحت
الندوة �آفاقاً جديدة للعمل �أمام الإعالم الع�سكري ،حني نبهت �إلى �ضرورة
التخلي عن ال�صيغ والأمناط والر�ؤى التقليدية يف النظر �إلى الأدوار امل�ؤ�س�سية
املنوطة بالإعالم الع�سكري ،و�شددت على �ضرورة �أن يواكب متغريات
الع�صر ومفرداته ومعطياته ،و�صو ًال �إلى تعزيز دوره وح�شد مقدرته على
املناف�سة وت�أدية ر�سالته االت�صالية التوعوية بقدر عالٍ من الفاعلية والت�أثري .كما
�أ�سهمت الندوة �أي�ضاً يف �إثارة جوانب نقا�شية جديدة يف مو�ضوعها؛ مثل الأطر
القانونية والت�شريعية للتعامل مع �أي ممار�سات م�سيئة للإعالم االجتماعي
بحق امل�ؤ�س�سات الع�سكرية يف خمتلف دول العامل ،و�أو�صت بتدخل ت�شريعي
للن�ص على جترمي الإ�ساءة للقوات امل�سلحة با�ستخدام �أي و�سيلة من و�سائل
تقنيات املعلومات .وقدمت الندوة يف جمملها ت�شخي�صاً ت�شريحياً ملو�ضوع بالغ
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الأهمية فتناولت �أبعاده من خمتلف جوانبها ،بحيث ميكن القول �إن ن�شر �أوراق
العمل اخلا�صة بها يف هذا الكتاب يقدم �إ�سهاماً معرفياً نوعياً و�إ�ضافة حقيقية
للدرا�سات العربية يف جمال الإعالم الع�سكري ،وال�سيما �أن املكتبات العربية
تعاين ندرة وا�ضحة يف هذه النوعية من الدرا�سات املتخ�ص�صة ،وحتديداً تلك
التي تخ�ضع املمار�سات احلديثة يف الإعالم للبحث العلمي وحتاول �سرب �أغوار
ت�أثرياتها يف جماالت حيوية مثل املجال الع�سكري.
و�إذا كانت هذه الندوة هي انطالقة جيدة لن�شاط بحثي وعلمي ت�سعى جملة
درع الوطن ملوا�صلته وتعميقه ،تعزيزاً لدورها وت�أكيداً على اهتمام قواتنا
امل�سلحة باجلانب العلمي والأكادميي يف �أداء ر�سالتها الوطنية ال�سامية ،ف�إننا
ن�أمل �أن ي�سهم هذا الكتاب يف ن�شر الوعي املعريف و�إثراء النقا�شات العلمية
يف هذا املو�ضوع.

يـو�سـف جـمعـة احلــداد
رئـيـــــ�س التحـريـــــــــر
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د .علي قا�سم ال�شعيبي
ا�ستاذ الإت�صال اجلماهريي
= دكتوراه علوم الإذاعة والتلفزيون من
جامعة بتلر �إنديانا  -الواليات املتحدة.
= رئي�س ق�سم الإعالم جامعة
الإمارات.
= مديـر عام مركز دبي للأعمال
الفنيــة  -تلفزيون دبي.
= مدير �إدارة االت�صال اجلماهريي
القيادة العامة ل�شرطة دبي.
= امل�ست�شار الإعالمي  -الإدارة العامة
خلدمة املجتمع  -القيادة العامة
ل�شرطة دبي.
= معد ومقدم برامج تلفزيونية ,كاتب
غري متفرغ ،محا�ضر يف كلية ال�شرطة -
معهد تدريب ال�ضباط � -أبوظبي.
= �أ�ستاذ منتدب كلية االت�صال
جامعة ال�شارقة.
= �أ�ستاذ م�شارك كلية الإعالم
واملعلومات جامعة عجمان.
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اذا كانت اجليو�ش يف كل الأزمان هي خط الدفاع الأول حلماية الأوطان،
ولهذا يجب �أن تز َّود بالعتاد وتر�صد لها ميزانيات مليونية لأغرا�ض الت�سلح
والتدريب ،و�أن يختار لها من الرجال من يتو�سم فيه الوالء وال�شدة والإباء،
ف�إلى جانب ذلك ال بد من الت�أكيد على �أن جيو�ش اليوم مل تعد تلك
اجليو�ش التقليدية ،ومل يعد اجلندي ذلك الفرد الذي يجيد فقط ا�ستخدام
ال�سالح ،فقد �أ�صبح عقل اجلندي ومهاراته حتت اختبار و�ضغط كبريين
للتعامل مع منتجات الثورة املعلوماتية ،وخا�صة تلك املعلومات ال�سابحة يف
الف�ضاء ،وامل�سافرة عرب القارات ،والقادرة على الو�صول �إلى �أي �شخ�ص ميتلك
خط �إنرتنت وهاتفاً ذكياً ي�ستطيع به �أن يختطف �صاروخاً عابراً للقارات� ،أو �أن
يغري �إحداثيات خط �سري �سفينة يف عر�ض البحر� ،أو �أن ي�سيطر على العقول
والأفئدة والأذواق وين�سف توجهات الر�أي العام.
ملحة تاريخية

يف البدء يجب �أن نعرتف بف�ضل الفكر الع�سكري يف تطوير الكثري من منتجات
التوا�صل واالت�صال ،حتى و�إن كانت الفكرة يف �أ�سا�سها لأغرا�ض اال�ستعمال
الع�سكري ،ولكنها وبتحولها لأغرا�ض اال�ستخدام املدين �أحدثت ثورة حقيقية
يف عمليات جمع ونقل و�إي�صال املعلومات على نطاق دويل؛ لت�ؤثر يف ماليني الب�شر
وحتدث انقالباً يف منظومة القيم والأخالق وم�ستويات التعاطي مع الأحداث.
عندما �أطلق االحتاد ال�سوفيتي قمره ال�صناعي الأول «�سبوتنك» يف عام
� ،1957شعرت الواليات املتحدة الأمريكية بخطورة هذه اخلطوة العمالقة،
و�أح�ست �أنها حتتاج �إلى �إعادة تخطيط ا�سرتاتيجيتها ل�ضمان التفوق.
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كان الرد متمث ً
ال يف �إن�شاء وكالة مل�شروعات الأبحاث املتقدمة (Advanced

 )Research Projects Agencyك�إحدى وكاالت وزارة الدفاع الأمريكية،
وعهدت �إليها مبهمة حتقيق التفوق العلمي والتكنولوجي للقوات امل�سلحة
الأمريكية يف مواجهة االحتاد ال�سوفيتي.
يف عام  1962عهدت القوات اجلوية الأمريكية مل�ؤ�س�سة راند Rand
 ،Corporationوهي م�ؤ�س�سة حكومية متخ�ص�صة يف �أن�شطة البحوث
والتطوير ،بتنفيذ درا�سة لتحقيق �ضمان ا�ستمرار ال�سيطرة على تر�سانة
ال�صواريخ والقاذفات� ،إذا ما تعر�ضت الواليات املتحدة الأمريكية كلها �أو
جزء منها لهجوم نووي من جانب االحتاد ال�سوفيتي.
وكان احلل املقرتح هو �إن�شاء �شبكة ات�صاالت ع�سكرية لل�سيطرة والتحكم
تعمل على �أ�س�س ال مركزية ،وب�أ�سلوب يحقق ا�ستمرار عمل ال�شبكة حتى
ولو تعر�ضت بع�ض العقد املوجودة فيها �إلى هجوم نووي ،ومبا ي�ضمن �إمكانية
الرد على هذا الهجوم.
وعندما �أطلق اجلي�ش الإ�سرائيلي موقع الإنرتنت الر�سمي له منذ عدة �أعوام
كان يعرف �أن احلا�ضر هو ال�شبكات االجتماعية و�أن امل�سارات تحُ رك اليوم يف
ف�ضاء مفتوح على كل االحتماالت؛ �إذ يكفي �أن يرت�سب �إلى موقع يوتيوب
فيلم جيد ال�صنع حتى ي�صبح هذا الفيلم �أداة �إعالم فاعلة وم�ؤثرة؛ ويكفي
�أن اجلي�ش الإ�سرائيلي قد �سوق نف�سه باعتباره �إن�سانياً عندما افتتح ح�ساباً
على موقع تويرت خا�صاً من �أجل تركيز املعلومات عن املهمة الإن�سانية للقوات
املوجودة يف اليابان بعد الت�سونامي؛ ح�ساب واحد و�أثر كبري.
ت�ضمن الفيلم الذي تلقفته قناة يوتيوب �شرحاً مب�سطاً للدور الإن�ساين لعيادة
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�صغرية للجي�ش الإ�سرائيلي يف منطقة نائية يف �آ�سيا .هذا الفيلم ترك انطباعاً
�إيجابياً لدى اجلمهور يف جنوب �شرق �آ�سيا ،بل يف العامل كله لدى ماليني
املبحرين يف ال�شبكة العنكبوتية؛ لأنه �إذا كانت ال�صورة الواحدة ت�ساوي �ألف
كلمة ،ف�إن مقطع فيديو ي�ساوي مليوناً.
من هذه الفكرة �أنطلق �إلى حقيقة مفادها �أن اجليو�ش مهما عظمت ت�سليحاً
ومهما تدرب جنودها على فنون القتال وا�ستخدام �أعتى الأ�سلحة ،و�أكرثها
فتكاً  -رغم �أهمية هذا َ
املعطى  -ف�إن حقائق الوجود ت�ؤكد �أنه يف ع�صر االنفجار
املعلوماتي تبقى الكلمة هي �سيدة املوقف ،وتبقى الذراع الإعالمية قادرة
على تكون يداً �ضاربة وقوية يف حتقيق الأهداف .لهذا فمن املهم جداً �أال
يوجد �سالح جو وذراع برية متفوقان فقط ،بل البد �أي�ضاً من وجود �سالح
�إعالم قادر وم�ؤثر.
ُترى ،كيف يفكر اجلي�ش الإ�سرائيلي يف الإعالم اجلديد؟ لنتفكر قلي ًال يف
املو�ضوعني التاليني:
� .1أ�صبح لأفالم قناة اجلي�ش الإ�سرائيلي يف اليوتيوب �أكرث من 22
مليون م�شاهدة .وعندما تقع حادثة يف املناطق الفل�سطينية ويكون عند اجلي�ش
الإ�سرائيلي مادة م�صورة يف اليوتيوب ف�ستكون دائماً بني املكان الأول والرابع
يف عدد امل�شاهدات العاملية� .أما تويرت اجلي�ش الإ�سرائيلي فيجري حتديثه يف
كل ب�ضع �ساعات ،وله �أكرث من � 15ألف متابع� ،أي �أكرث ب�ضعفني مما يوجد
للجي�ش الربيطاين .و�س�ؤايل الب�سيط :كم من املال واجلهد يتطلبان للو�صول
�إلى هذا العدد من املتعاطفني مع هذا اجلي�ش؟ ماذا لو مت �إهمال قوة و�سطوة
و�سائل «الإعالم اجلديد»؟
24

� .2إن «الإعالم اجلديد» جزء مما ي�سمى «دبلوما�سية ال�سايرب»�« .أحد
�أجزاء العمل هو املو�ضوع التقني الذي يتعلق بالربجمة وطرح امل�ضامني،
واجلزء الثاين هو التفكري اخلالق؛ كيف نبث الر�سالة؟» ،تقول ليفوفيت�ش،
م�س�ؤولة العالقات العامة يف اجلي�ش الإ�سرائيلي�« :إذا كان الت�صور عن اجلي�ش
الإ�سرائيلي يف العامل هو �أنه جي�ش حمتل وعنيف ف�س�أحاول بوا�سطة قواعد
الإعالم اجلديد �أن �أعر�ض اجلي�ش باعتباره ج�سماً �إن�سانياً مفتوحاً».
لنتمعن قلي ًال يف العبارة الأخرية من هذا الطرح «�س�أحاول بوا�سطة قواعد
الإعالم اجلديد �أن �أعر�ض اجلي�ش الإ�سرائيلي باعتباره ج�سماً �إن�سانياً مفتوحاً».
�إن هذا الطرح ي�ؤكد جمموعة من النقاط الهامة اجلديرة بالتوقف واملناق�شة:
�أول هذه النقاط هو ذلك االعتقاد الرا�سخ ب�أهمية و�سائل التوا�صل االجتماعي
يف الفكر اجلمعي الع�سكري ،و�أهمية تبني �سيا�سات جديدة لن�سف املفاهيم
التقليدية ،والبالية لأطروحات التوجيه املعنوي يف اجليو�ش ب�أ�سلوبها التقليدي،
وكذلك �إدارة الأزمات �إبان احلروب والت�صدي لل�شائعات؛ فقد كانت ال�شائعة
حتتاج �إلى �أيام �أو �أ�شهر لتوا�صل التدحرج لت�صبح ككرة الثلج املدمرةُ ...ترى
يف ع�صر الإنرتنت والف�ضائيات ومواقع التوا�صل االجتماعي ،كم ثانية حتتاجها
ال�شائعة لت�صل �إلى ماليني الب�شر؟ يبدو �أن ال�س�ؤال �أ�صعب من الإجابة!
كم من اجليو�ش والعتاد وال�ساعات نحتاجها لتدمري العدو؟
يف ال�س�ؤال قدر كبري من عدم الدقة �أو لنقل الكثري من ال�سرييالية ،ولكنها
مهمة للولوج للفكرة التاليةُ :ترى ،ماذا لو قلبنا ال�س�ؤال ،فقلنا :كم من الثواين
�أو التغريدات نحتاجها لتدمري الآخر يف الواقع االفرتا�ضي ،با�ستخدام و�سائل
التوا�صل االجتماعي؟
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ا�ستغرق الأمر جمرد تغريدة واحدة على ح�ساب «الأ�سو�شيتد بر�س» لهز
اقت�صاد الواليات املتحدة الأمريكية وتكبيده  140مليار دوالر كخ�سارة حلظية.
«كنا نعرف م�سبقاً �أن هذا االخرتاق �سيخلق فو�ضى كبرية يف �أمريكا ،وهو ما
ح�صل ،ولذا نحن فخورون» .هكذا حتدى القيادي املزعوم يف معر�ض تربيره
للهجوم الذي تقودة الآلة التقنية يف جي�ش الأ�سد ،قائ ًال «لقد لعبت و�سائل
الإعالم االجتماعية دوراً حا�سماً يف ن�شر املعلومات ،وال يعتقد اجلميع �أن هذا
الفي�ضان من التقارير ال�سورية من خالل و�سائل الإعالم دقيق ،نقوم بهذه
الهجمات على مواقع التوا�صل االجتماعية للو�سائل الإعالمية جلعلها م�صادر
غري موثوقة» ،و�أ�ضاف «�إنها ثورة وهمية ،احلكومة الأمريكية �أجربت وكاالت
الأنباء على ن�شر تقارير تدين النظام ال�سوري؛ ما ا�ستدعى ت�شكيل اجلي�ش
ال�سوري الإلكرتوين واتخاذ التدابري امل�ضادة».
هل �إدارات العالقات العامة والتوجيه املعنوي يف جيو�شنا مهيئة للتعامل مع
هذا التحدي اجلديد؟
بالقطع ،ف�إن كل اجليو�ش ت�سعى جاهدة لتحويل اجلندي �إلى متعامل جيد
ومتقن ملهارات التعامل مع و�سائل الإعالم اجلديد وثورة املعلومات خلدمة
العقيدة الع�سكرية .ولتطوير مهارات التعامل هذه� ،أقرتح جمموعة من النقاط
التي رمبا تكون فاعلة وم�ؤثرة ،ومنها:
�أو ًال :التدريب على فن كتابة اخلرب واملقال

حتى ي�ستطيع القارئ ا�ستكمال ما يقر�ؤه ،ال بد من �أن يكون اخلرب مميزاً وغري
مكرر .ويف دنيا ال�صحافة والإعالم املفتوح �أ�صبحت الأخبار تنتقل ب�سرعة
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�شديدة ،و�أ�صبحت ر�سائل الــ  SMSتر�سل فور بداية احلدث ،والقارئ يف
هذه احلالة لن يلج أ� �إلى قراءة خرب مكرر.
من هنا يتبني �أن رجال اجلي�ش يف حال تعاملهم مع املدونات  -رغم ال�ضوابط
املفرو�ضة عليهم � -صار لزاماً عليهم تطوير مهارات الكتابة ،والقدرة على تغيري
لغة اخلطاب التي يتحدثون بها �إذا ما �أرادوا �إر�سال ر�سالة معينة.
ثاني ًا :التخ�ص�ص

مل تعد �إدارات العالقات العامة يف اجلي�ش جزراً معزولة عن حركة املجتمع؛
ولهذا ف�إنه يجب اعتبار تطوير مهارات العاملني يف هذه الإدارات �أمراً ملحاً
وتوجب البحث عن املتخ�ص�صني الإعالميني للعمل يف �أق�سامها
وعاج ًالّ ،
و�إداراتها.
التخ�ص�ص �أمر مطلوب بني املدونني من رجاالت اجلي�ش؛ من هنا ي�صبح
التخ�ص�ص �أمراً مطلوباً وفعا ًال للغاية؛ �إذ �إنه �سيجعل لكل مدون �شكله اخلا�ص
ويحقق الهدف املن�شود للمجتمع املدين ،وهو �أنه جمموعة �أجزاء يكمل
بع�ضها بع�ضاً ،وال تعرف التناف�س ،كما �أنه �سي�ضيف �إلى املدونني قيمة معنوية
كبرية للغاية ،و�إن كان التخ�ص�ص �أمراً معمو ًال به على �أر�ض الواقع يف بع�ض
املجاالت.
ثالث ًا :الت�صوير وفن عر�ض ال�صور

�إن ال�صور من �أهم و�سائل الت�أثري على القارئ �أو امل�شاهد ،ولكن لي�س كل
ال�صور م�ؤثرة.
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من هنا تت�ضح �ضرورة و�أهمية التدريب على فنون الت�صوير والتدريب على
ح�سن اختيار نوع ال�صور امل�ؤثرة يف املواقف العديدة التي تختلف من موقف
لآخر .كما �أن ال�صورة ميكن �أن تنقل اخلرب بدون �أي عر�ض �أو ن�ص كتابي،
و�أهميتها تزداد يف املدونات ،كلما زاد علم املدون وخرباته بالت�صوير.
رابع ًا :الفيلم و�آلية �صناعته

يجب تطوير مهارات منت�سبي القوت امل�سلحة يف جمال �صناعة الفيلم ولو
ب�أ�سلوب مب�سط للغاية؛ ذلك لأن الفيلم قد يكون جامعاً بني الكتابة وال�صور
والت�سجيل ال�صوتي والفيديو ،وقد ي�شمل فقرة وقد يجمع فقرتني �أو ثالثاً،
املهم يف النهاية �أن الفيلم يجب �أن تكون له ر�سالة ،ويجب �أن تكون هناك ر�ؤية
لدى املدون وخربة يف �آلية �صناعة الفيلم؛ �إذ �إن الفيلم يجب �أن يكون ق�صرياً
يف مدة عر�ضه ،وكلما ق�صرت مدة العر�ض كان �أف�ضل� ،إال �أن ل�صناعة الفيلم
�آلية يجب �أن يعلمها ويتقنها املدون من رجال اجلي�ش.
كما �أن �آلية عر�ض ال�صور يف الفيلم يجب �أن تكون جم ّز�أة ومرتبة طبقاً
للأحداث؛ حتى ي�سهل على امل�شاهد فهم الر�سالة التي يريد املدون �أن
يو�صلها �إليه .وقد تكون غري مرتبة ،ويف هذه احلالة يجب �أن تكون مدعمة
بالكتابة التي تو�ضح �سري احلدث؛ فقد يكون لعدم ترتيبها وجهة نظر �أف�ضل
يف تو�صيل الر�سالة.
ويجب �أن تكون الكتابة يف الفيلم للتو�ضيح فقط �أو لعر�ض م�صادر املعلومات،
ولو زادت العرو�ض الكتابية يف الفيلم لزاد ملل امل�شاهد من الفيلم.
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خام�س ًا :زيادة الوعي القانوين ال�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي
لدى منت�سبي القوات امل�سلحة:

يجب �أن يكون رجال القوات امل�سلحة على اطالع ٍ
كاف وثقافة وا�سعة يف �إطار
فهم العالقات واالرتباطات القانونية ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي،
جتنباً لأي خلل قانوين ،رمبا ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�صورة امل�ؤ�س�سة �أو الزج با�سم
امل�ستخدم يف ق�ضايا قانونية خمتلفة ،وهنا يقع الدور على الإدارة القانونية لن�شر
الوعي القانوين لأغرا�ض اال�ستخدام الآمن للمواقع املختلفة.
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يو�سف جمعة احلـــــداد
رئي�س حتــريـر
مــجــــلة درع الـوطــــن
= ماج�ستري يف القانون.
= بكالوريو�س يف االت�صال
اجلماهريي.
= رئي�س حترير جملة درع الوطن من
 2011وحتى الآن.
= ع�ضو جمعية ال�صحفيني.
= ع�ضو احتاد ال�صحفيني العرب.
= ع�ضو االحتاد الدويل لل�صحفيني.
= �صدر له كتاب (امل�س�ؤولية اجلنائية
عن �أخطاء الأطباء يف القانون
اجلنائي لدولة الإمارات العربية
املتحدة).2002 ،
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تناق�ش هذه الورقة حموراً بالغ التعقيد والأهمية يف �آن واحد ،وهو �أمناط
العالقة امل�ستقبلية بني الإعالم اجلديد والإعالم الع�سكري ،لكونها حتاول
فهم العالقة بني متغريين� :أحدهما ،وهو الإعالم اجلديد ،يف مرحلة تغري
وحتول وتطور م�ستمرة ،ومل ت�ستقر معامله بعد ،على الأقل من الناحية التقنية،
مبا يجعل من م�س�ألة بناء ت�صورات م�ستقبلية ب�ش�أنه م�س�ألة حمفوفة باملجازفة
البحثية واملنهجية .والثاين مبا حتتم علية ديناميته من مواكبة لتطورات الع�صر
ومعطياته .لكننا �سنحاول يف نهاية هذه الورقة بلورة ر�ؤية قائمة على معطيات
الواقع وتوقعات امل�ستقبل القريب حتديداً.
�أو ًال :الإعالم اجلديد  ..مدخل مفاهيمي

الإعالم اجلديد هو منوذج ات�صايل ولد من التزاوج بني تكنولوجيا االت�صال
والبث الرقمية والتقليدية مع احلا�سب الآيل و�شبكاته .ويع ّرف قامو�س
التكنولوجيا الرقمية الإعالم اجلديد ب�أنه «اندماج احلا�سب الآيل و�شبكاته مع
الو�سائط املتعددة» ،وت�ضع كلية �شريدان التكنولوجية تعريفاً عملياً للإعالم
اجلديد ب�أنه «كل �أنواع الإعالم الذي يق ََّدم يف �شكل رقمي وتفاعلي» .وهناك
حالتان متيزان الإعالم اجلديد من القدمي؛ وهما ( )1الكيفية التي يتم بها بث
املادة الإعالمية )2( .الكيفية التي يتم من خاللها الو�صول �إلى خدماته،
فالإعالم اجلديد يعتمد على اندماج الن�ص وال�صورة والفيديو وال�صوت ،ف�ض ًال
عن ا�ستخدام احلا�سب الآيل ك�آلية رئي�سية له يف عملية الإنتاج والعر�ض� .أما
التفاعلية فهي متثل الفارق الرئي�س الذي مييزه ،وهي تعد �أهم �سماته.
وقد تعددت م�سميات هذا النموذج االت�صايل؛ فقد يطلق عليه «الإعالم
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االجتمـاعي»� ،أو «الإعـــالم الرقمــي»� ،أو «الإعــالم التفاعلـي»� ،أو
«الإعالم ال�شبكــي احلــي»� ،أو «الو�سائط ال�سيربانيــة»� ،أو «ال�سايرب ميديــا»،
�أو «�إعالم املعلومات»� ،أو «الو�سائط الت�شعبية» .وكثرياً ما يطلق عليه �أي�ضاً
«الإعالم البديل» .و�صفة «البديل» هذه �سمة قد تبدو �إيجابية يف ظاهرها؛
لكونها تعكـ�س وجهــة نظــر قائمــة على �أن هــذا النمــوذج اجلديد �سيعالج
بال�ضـــرورة م�شكـــالت الإعـــالم التقليـــدي ،ويقــدم املعلومــات التي
يحتاجها اجلمهور ،وهذا الإح�سا�س مل يكن �سائداً يف عاملنا العربي فقط ،بل
حتى يف الغرب ،حيث كانت بداية ظهور م�صطلح «الإعالم البديل» مرتبطة
بتقدمي معلومات �إلى اجلمهور ،من دون التعر�ض �إلى فلرتة «حار�س البوابة» يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية التقليدية التي تعمل وفق مبادئ وتقاليد و�سيا�سات قد
تر�ضي البع�ض دون الآخر.
ويف �ضــوء تعـــدد تعريفـــات الإعـــالم اجلديـــد يف الأدبيـــات العربيـــة
والأجنبية املتخ�ص�صة ،يبدو من ال�صعب و�ضــع تعريف جامع مانع للإعـــالم
اجلديــد لأ�سباب عـــدة؛ �أبرزهـــا �أن هذا النمـــط الإعالمي مير مبرحلة تطور
متوا�صلـــة ،ولــم ت�ستقــــر مالحمــــه بعــــد ،وال يبدو لهـــــا يف الأفـــق
قــدراً مي�ســـوراً من اال�ستقـــرار والدميومـــة .فهو مل ي�ستقــر على و�سائــل
بعد و�سائل حمددة له لكونه يف حالة
�أو تطبيقـــات حمـــددة ،كمـا مل تتبلور ُ
تطور �سريــع ومتوا�صـل ،كما ذكرنا �آنفاً؛ ومن ثم ف�إذا مت بلورة تعريف للإعالم
اجلديد اليـــوم فمن امل�ؤكـــد �أنه �سيتقــادم غــداً؛ لأن الو�سائل ذاتها تتقادم
بظـــهور مبتكـــرات تقنيـــة جديــدة يف هذا املجـــال .ولكـن ،ميكن �إلى
حـــد كبيـــر االعتمــاد على تعريــف قائــم على خ�صائــ�ص هــذا النــوع
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من الإعالم و�سماته املميزة التي يبدو فيها التغري بطيئاً �إلى حد ما ،مثل
التفاعلية وغري ذلك.
ويرى بع�ض الباحثني �أن عام  2007ميثل حداً تاريخياً فارقاً يف م�سرية الإعالم
اجلديد ،حيث بد�أ هذا النموذج اجلديد من العملية االت�صالية املتمحورة حول
الفرد يتمدد من خالل ال�شبكات االجتماعية الإلكرتونية ،ويف ذلك العام
انتقلت هذه ال�شبكات �إلى �أجهزة الهاتف املحمول ،وبد�أت تنمو ب�شكل
الفت وب�سرعة خرافية بحيث بات الهاتف املحمول مبنزلة اجلهاز الرابط بني
جمموعات الأ�صدقاء عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي .وامل�ؤ�شر احليوي يف
هذه التحوالت ال يكمن يف جمرد منو �شبكات التوا�صل ،بل يف كونها بد�أت
ت�ؤثر جذرياً يف املفهوم الإعالمي ال�سائد ،فبينما كانت الر�سالة الإعالمية
موجهة من «مر�سل م�ؤ�س�ساتي» �إلى «اجلمهور» �صارت موجهة من «جمهور»
�إلى «جمهور» ،وهو حتول يهدد �صناعة الإعالم وينذرها باخلطر ،وال�سيما بعد
�أن حتول الإعالم التقليدي من جمرد مت�أثر �سلبياً بالإعالم اجلديد �إلى «تابع»
له ومروج لأن�شطته وم�ست�سلم ملا يفرزه من م�ؤثرات قيمية �سلبية ،مثل ترويج
ال�شائعات وغياب ال�صدقية واملو�ضوعية وغري ذلك .وبعد �أن �صار الإعالم
اجلديد وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،مثل في�سبوك وتويرت ويوتيوب حتديداً،
م�صدراً حيوياً من م�صادر الأخبار وحتقيق ال�سبق ال�صحفي والإعالمي
للف�ضائيات واملواقع الإلكرتونية لل�صحف ،حيث تت�صدر الربامج واملواقع يف
�أغلب الأحيان «حمتويات» وم�ضامني منتقاة ،مما ين�شر على �شبكات التوا�صل
االجتماعي.
ومن ثم ال ن�ستغرب �إذا �صار جمهور النا�س يح�صلون على املعلومات التي
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يريدونها من بع�ضهم البع�ض ،بد ًال من و�سائل الإعالم التقليدية ،و�صار
االت�صال �أفقياً�-أفقياً ،ورمبا ي�صبح الإعالم التقليدي من موروثات املا�ضي،
يف حال وجدت �شبكات التوا�صل االجتماعي و�سيلة ما لتوثيق املعلومات
املتبادلة بني اجلمهور والتثبت من �صدقيتها ،مبا ين�سف ال�سمة الباقية لو�سائل
الإعالم التقليدية.
وامل�ؤكد �أن النمو الهائل للإعالم اجلديد قد وفر الفر�صة للعودة القوية �إلى
م�صطلح «�صحافة املواطن» الذي ظهر خالل العقد املا�ضي ،للداللة على
حماولة جعل �صوت الفرد العادي جزءاً من معطيات الو�سيلة الإعالمية ،ثم
�أ�صبح الفرد هو الرقم الأ�صعب �ضمن معادالت الإعالم اجلديد ،بل يتوقع
بع�ض اخلرباء �أن دور و�سائل الإعالم التقليدية واملعلنني �سيرتاجع ب�شكل
مت�سارع خالل فرتة زمنية وجيزة ،لدرجة �أنه رمبا ت�ضطر هذه الو�سائل ومعلنوها
�إلى البحث عن «الفرد  -الو�سيلة» الذي ي�سمح لهم بالو�صول من خالله
�إلى ال�شريحـــة الأعــر�ض مــن جمهــور املتلقــني عرب �شبكــة التوا�صـــل
االجتماعي اخلا�ص به ،وبعد �أن حتولت بع�ض ح�سابات الأفراد من حيث
معدالت االنت�شار اجلماهريي �إلى مناف�س �شر�س النت�شار و�سائل �إعالم
تقليدية عريقة.
وقد يكون من املفيد يف هذا الإطار الإ�شارة �إلى �أن عدد م�ستخدمي موقع
في�سبوك يف العامل العربي قد بلغ نحو  45,2مليون م�ستخدم عام 2012
بزيادة قدرها  % 50عن العام ال�سابق عليه بح�سب �إح�صاءات ر�سمية ،قدرت
�أي�ضاً �أن نحو ن�صف هذا العدد ي�أتي من م�صر ومن دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
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ولعل معدالت االنت�شار القيا�سية الهائلة للإعالم اجلديد يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ت�ضفي �أهمية ا�ستثنائية على مو�ضوع ورقتنا هذه ،حيث �سجلت
دولة الإمارات العربية املتحدة �أعلى ن�سبة انت�شار ال�ستخدام موقع التوا�صل
االجتماعي «في�سبوك» يف الدول العربية ،مبعدل  % 40,63وب�إجمايل عدد
م�ستخدمني بلغ  3,29مليون م�ستخدم بنهاية الن�صف الأول من عام ،2012
بح�سب تقرير الإعالم االجتماعي العربي ال�صادر عن كلية دبي للإدارة
احلكومية.
ور�صــد التقريــر منـــواً يف ا�ستخـــدام موقــــع التوا�صـل االجتماعي
«في�سبوك» يف الإمارات ،حيث زاد عــدد امل�ستخدمني بواقع � 523,6ألف
م�ستخــــدم خـــــالل الأ�شهــــر ال�ستــــة الأولـــى مـــن عــــام .2012
و�أفاد التقرير ب�أن الإمارات ت�ستحوذ على نحو  % 7من �إجمايل عدد
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م�ستخدمي موقع التوا�صل االجتماعي يف الدول العربية ،وا�ست�أثرت الإمارات
بح�صة ت�صل �إلى نحو  % 30من �إجمايل عدد م�ستخدمي «في�سبوك» يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،حيث بلغ �إجمايل عدد م�ستخدمي
موقع التوا�صل االجتماعي يف هذه املنطقة نحو  11,2مليون م�ستخدم.

و�إذا كان ال�سري جيم�س ماكنتو�ش  James Maclntoshقد قال يف عام
� 1803إن «تزايد ال�صحف قد �أدى �إلى ثورة تدريجية يف احلكومة بزيادة عدد
من ميار�سون نوعاً من �إ�صدار الأحكام على ال�ش�ؤون العامة»؛ مبعنى �أن �صدور
ب�ضع �صحف يف �أوائل القرن التا�سع ع�شر قد �أحدث حتوالت يف ال�سيا�سات،
فلنا �أن نتخيل الو�ضع يف حال وجود �أكرث من مليار �شخ�ص ي�ستخدمون موقع
«في�سبوك» ،ون�صفهم تقريباً ي�ستخدم موقع «تويرت» ،وغالبيتهم يتداولون النقا�ش
يف ال�ش�ؤون العامة لدولهم .ولنا �أي�ضاً �أن نتخيل امل�شهد امل�ستقبلي ،حيث
ت�شري بع�ض التوقعات �إلى �أن عدد �سكان العامل �سيبلغ يف عام  2026حوايل
 8مليارات ن�سمة ،ويتوقع اخلرباء �أن يكون من بني ه�ؤالء نحو ثالثة مليارات
ي�ستخدمون �شبكة الإنرتنت.
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ثاني ًا� :أ�شكال الإعالم اجلديد

من حيث و�سائل اال�ستخدام ،ميكن تق�سيم الإعالم اجلديد �إلى ما يلي:
= الإعالم اجلديد القائم على الإنرتنت وتطبيقاتها ،وهو جديد كلياً ب�سمات
ومزايا غري م�سبوقة ،وهو �إعالم ينمو ب�سرعة وتتوالد عنه جمموعة من التطبيقات
ال ح�صر لها.
= الإعالم اجلديد القائم على الأجهزة املحمولة ب�أجيالها املت�سارعة ،وهو
�أي�ضاً �إعالم ينمو ب�سرعة هائلة ،وتن� أش� عنه �أمناط جديدة من التطبيقات على
الأدوات املحمولة املختلفة ،ومنها �أجهزة الهاتف املحمول.
= نوع قائم على من�صة الو�سائل الإعالمية التقليدية ،مثل ال�صحافة
والتلفزيون ،التي �أ�ضيفت �إليها �سمات جديدة؛ مثل التفاعلية والرقمية
واال�ستجابة للطلب وغري ذلك.
= الإعالم اجلديد القائم على من�صة الكمبيوتر ،ويتم تداول هذا النوع
بو�سائل �إما �شبكياً �أو بو�سائل احلفظ املمكنة ،وي�شمل �ألعاب الفيديو والكتب
الإلكرتونية وغري ذلك.
ومن حيث ال�سمات وال�شكل ميكن تق�سيم الإعالم اجلديد �إلى:
= �شبكات/و�سائل التوا�صل االجتماعي  ( Social Networksفي�سبوك،
ولينكد �إن ،وجوجل بل�س).
= مواقع امل�شاركة ( Media Sharingيوتيوب ،فليكر ،بنرت�ست).
= مواقع التدوين املتناهي ال�صغر ( Microbloggingالتي ال يزيد تدوين
امل�شاركة الواحدة فيها على  140حرفاً ،مثل تويرت).
= املدونات واملنتديات .Blog Comments
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ثالث ًا :الإعالم الع�سكري :مدخل مفاهيمي

الإعالم الع�سكري هو بطبيعة احلال �أحد فروع الإعالم ب�أمناطه و�أ�شكاله
التقليدية ،وهو فرع متخ�ص�ص يف جماالت الإعالم العام للدول ولي�س
منف�ص ًال عنه ،فهو يعرب عن الدور الذي ت�ضطلع به القوات امل�سلحة من �أجل
تنفيذ الهدف ال�سيا�سي الع�سكري للدولة ،ودعم الوعي الثقايف الع�سكري
لدى فئات اجلمهور و�أفراد القوات امل�سلحة ،وكذلك مواجهة الدعاية امل�ضادة
من القوى اخلارجية املناه�ضة وحت�صني املجتمع وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية �ضد مثل
هذه الدعايات .والإعالم الع�سكري يهدف �إلى جمع ور�صد وحتليل البيانات
واملعلومات وال�صور من امل�صادر كافة عن �أن�شطة القوات امل�سلحة ب�أفرعها كافة،
ون�شر هذا املحتوى داخلياً وخارجياً ،بهدف تزويد ال�شعب و�أفراد القوات
امل�سلحة باملعلومات ال�صحيحة والدقيقة حول طبيعة عمل هذه امل�ؤ�س�سة
و�أن�شطتها و�أخبارها ،ومن ثم �إحباط �أي حمالت �إعالمية م�ضادة قد ت�ستهدف
ترويج �أخبار �أو معلومات مغلوطة �أو الإ�ساءة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية �أو النيل من
الروح املعنوية والت�أثري �سلبياً على التالحم بني ال�شعب والقوات امل�سلحة ،مع
الت�أكيد على قيم الوالء واالنتماء للوطن والقيادة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر،
من خالل املحتويات وامل�ضامني كافة التي يبثها الإعالم الع�سكري.
ومن ثم ميكن القول �إن الإعالم الع�سكري هو الإعالم الذي ميثل كل
الأن�شطة االت�صالية التي ت�ستهدف تزويد اجلمهور الداخلي واخلارجي بجميع
احلقائق والأخبار ال�صحيحة واملعلومات الدقيقة حول القوات امل�سلحة؛ من
�أجل ت�شكيل ر�أي عام �صحيح لدى املتلقني حول مدى كفاءة هذه القوات
وقدراتها ،ويف الوقت ذاته يهدف �إلى الت�صدي لأي �إعالم م�ضاد ،كما يقوم
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الإعالم الع�سكري �أي�ضاً مبهمة تغيري القناعات وبناء االجتاهات حيال ق�ضايا
معينة من خالل �أن�شطة ات�صالية مدرو�سة ،قد تتم على �أمداء زمنية قريبة �أو
بعيدة.
ويرى بع�ض الباحثني �أن الإعالم الع�سكري كاحلرب؛ فهو علم وفن يهدفان
�إلى تثقيف الع�سكريني عن طريق املالحظة واال�ستماع واال�ستقراء ،وت�سجيل
احلقائق وحتليلها ،حيث يطغى الطابع التثقيفي على الإعالم الع�سكري خالل
زمن ال�سلم ،ويعمل القادة الع�سكريون على تثقيف العنا�صر وحثها على
املطالعة واالطالع؛ ولذا ميكن اعتبار املجالت الع�سكرية من �أهم دعائم الثقافة
الع�سكرية والتنوير التكنولوجي وتبادل الدرو�س املهمة يف هذا املجال.
هذا عن الإعالم الع�سكري ب�شكل عام� ،أما ال�صحافة الع�سكرية فقد ظهرت
مع ظهور ال�صحف التقليدية ،حيث ظهرت الأخبار الع�سكرية يف ال�صحف
ون�شرت �ضمن بقية الأخبار ،انطالقاً من حر�ص ال�صحفيني على نقل �أخبار
احلروب وتطوراتها ،وذلك يف القرن ال�سابع ع�شر بهدف �إ�شباع نهم القراء
ملعرفة تفا�صيل تلك احلروب وتطور �سريها ونتائجها ،وكان هذا الأمر بديهياً
يف ظل عدم توافر و�سائل �إعالم �أخرى �آنذاك .وكان ن�شر �أخبار احلروب مبنزلة
عامل ترويج لل�صحف اليومية ،التي ظهرت وقتذاك؛ ومنها �أول �صحيفة
�إجنليزية يومية �أطلق عليها �صاحبها ا�سم «ديلي كورانت» ،وذلك عام .1702
ويف فرن�سا ظهرت ال�صحيفة اليومية الأولى عام  1777با�سم جورنال دي
باري�س� .أما يف الواليات املتحدة الأمريكية فقد ظهرت �أول �صحيفة يومية
عام  1690يف بو�سطن وهي �صحيفة «ذي بابليك �أوكورن�س» The Public
 ،Ocurrenceويف عام  1704ظهرت �صحيفة «ذي بو�سطن نيوزليرت» News
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 ،The Letterويف عام  1728ظهرت �صحيفة «بن�سلفانيا جازيت» ،التي
�أ�صدرها بنيامني فرانكلني يف فيالدلفيا (هناك �صحف ال تندرج �ضمن الأطر
املتعارف عليها� ،سواء من حيث طبيعة الإ�صدار اليومي �أو من حيث ال�شكل
الإخراجي� ،سبقت تلك التواريخ مبراحل ،حيث �صدرت يف �أوروبا �صحيفة
هي «ال�سجل اليومي للأخبار» �أ�صدرها الإمرباطور الروماين يوليو�س قي�صر
عقب توليه ال�سلطة يف يناير من عام  58ق.م ،وي�شري التاريخ �أي�ضاً �إلى �أن �أول
�صحيفة �أو ن�شرة �إخبارية ظهرت يف �أوروبا �سنة  1470يف مدينة كولن الأملانية،
كما �صدرت يف فرن�سا جريدة ا�سمها «الجازيت» ل�صاحبها تيوفرا�ست رينودو،
حيث كانت �أول �صحيفة ت�صدر يف فرن�سا ،وذلك يف  30مايو  ،1630وقد
جعلها يف خدمة بالط امللك لوي�س الرابع ع�شر).
ويف دولة الإمارات العربية املتحدة �صدرت جملة «درع الوطن» عن مديرية
العالقات العامة للقوات امل�سلحة يف �أبوظبي يف �شهر �أغ�سط�س عام ،1971
وكانت ت�صدر �أ�سبوعية ،ثم �أ�صبحت �شهرية.
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رابع ًا :الإعالم الع�سكري والر�أي العام

رمبا تختلف طبيعة الإعالم الع�سكري وتقاليده يف التعامل مع الر�أي العام عن
الإعالم التقليدي حتى يف الدميقراطيات العريقة .وهذا الأمر لي�س م�ستجداً؛
�إذ �إن بدايات الإعالم الع�سكري التي متثلت يف ن�شر �أخبار احلروب قد �أثارت
قلق القادة وال�سا�سة على حد �سواء؛ لكون ن�شر بع�ض الأخبار الع�سكرية،
خ�صو�صاً يف فرتات احلروب ،كان يعني بالتبعية �إ�ضعاف قدرة احلكومات على
التحكم يف الر�أي العام وتقليل �سيطرة قادة اجليو�ش على ن�شر املعلومات التي
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ترتبط بدورها مب�ستويات الروح املعنوية للجنود يف امليدان؛ ف�ض ًال عن ت�أثريها
يف اجلبهة الداخلية ،لذا �سرعان ما مت �ضبط �إيقاع ن�شر املعلومات الع�سكرية
حتديداً ،عرب ما ي�صفه بع�ض املتخ�ص�صني بالرقابة ،وي�صفه �آخرون ب�إجراءات
ال�سيطرة على املعلومات التي قد ت�ضر ب�أمن العمليات القتالية ،وكانت بداية
موجه من ال�سري �آرثر ولزيل Arthur
�ضبط هذه امل�س�ألة تاريخياً عرب خطاب َّ
� Wellesllyإلى وزارة احلربية الربيطانية يف �أثناء احلروب النابليونية قال
فيها «�أطلب ال�سماح يل بلفت انتباه �سعادة اللورد �إلى الفقرات املتكررة يف
ال�صحف الإجنليزية التي ت�صف و�ضع و�أعداد و�أهداف وو�سائل حتقيق هذه
الأهداف التي متتلكها اجليو�ش يف �إ�سبانيا والربتغال  ..هذه املعلومات البد
من �أن تكون قد و�صلت �إلى العدو بالتزامن مع ن�شرها وو�صولها �إلينا ،يف حلظة
كان من املهم جداً �أال ت�صل �إليه» .وامل�ؤكد �أن القاعدة التي و�ضعها ال�سري
ولزيل هي ال�سائدة حتى اليوم يف ن�شر �أخبار العمليات الع�سكرية يف الدول
جميعها على حد �سواء ،باعتبار �أن من ال�ضروري حجب بع�ض املعلومات
ذات الأهمية اال�سرتاتيجية والأخبار ،ملقت�ضيات امل�صلحة الوطنية .وبالتايل،
ف�إن �صيغة الإعالم الع�سكري و�أهدافه يف التعامل مع الر�أي العام تختلف �إلى
حد كبري عن الإعالم اجلماهريي يف مفهومه الأو�سع ،ف�ض ًال عن �أن الإعالم
الع�سكري يتميز بخا�صية امتالك نوعني من اجلمهور امل�ستهدف؛ فهو يتوجه
�أحياناً �إلى ما ميكن ت�سميته باجلمهور الداخلي ممث ًال يف �أفراد وقادة القوات
امل�سلحة ،بينما يتوجه يف �أحيان �أخرى �أو يف التوقيت ذاته �إلى اجلمهور العام
�أو قطاعات ال�شعب املختلفة.
وعلى الرغم من �أن تطور الإعالم التقليدي ،بظهور الف�ضائيات والإنرتنت
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و�سرعة نقل املعلومات والأخبار وغري ذلك ،قد �أثر ت�أثرياً كبرياً يف م�ستويات
�سيطرة اجليو�ش على املعلومات و�صعوبة ح�صرها يف الأطر الر�سمية ،ف�إن
خ�صائ�ص النزاعات بقيت عام ًال م�ؤثراً يف احلد من هيمنة و�سائل الإعالم
على املعلومات يف املجال الع�سكري؛ مبعنى �أن توافر مزايا مثل احتكار النقل
و�إمكانية الو�صول �إلى م�سرح العمليات يف بع�ض النزاعات  -على �سبيل
املثال  -قد وفر للجيو�ش ميزة ال�سيطرة على تدفق املعلومات للجمهور ،و�سمح
لها مبمار�سة حقها يف ت�أمني عملياتها �إعالمياً بال�شكل الذي تراه منا�سباً،
تواجه دوماً بال�ضجيج من جانب و�سائل الإعالم
ولكن هذه اخل�صائ�ص ظلت َ
العاملية ،ف�ض ًال عن انتقادات منظمات املجتمع املدين واجلمعيات احلقوقية
الغربية وغري ذلك.
ولقد انتقل الإعالم الع�سكري يف الع�صر احلديث من جمرد تغطية الأخبار
ونقل املعلومات لي�صبح العباً �أ�سا�سياً يف فرتات احلروب وما بعدها ،عرب
مقدرته على الت�أثري يف الر�أي العام مل�صلحة ق�ضية ما وتهيئته لقبول تدخل
ع�سكري فيها� ،أو عرب احلد مما يو�صف بـ «الأخبار ال�سيئة» التي قد تنال من
�شعبية القادة ال�سيا�سيني لدى الر�أي العام ،ورمبا تت�سبب يف �سقوط حكومات
�أو �إقالة قادة يف حال تداول هذه الأخبار .ومن ثم ،ف�إن العالقة القوية بني
الإعالم والر�أي العام قد وظفت باجتاهات متعددة ،كما �أنها �أثرت يف �إ�ضفاء
م�شروعية على عمليات ع�سكرية �أو العك�س� ،أو ك�سب تعاطف الر�أي العام
العاملي مل�صلحة ق�ضية ما ،بعد �أن حتول الر�أي العام املحلي والعاملي �إلى العب
حموري يف ال�سيا�سات العامة للدول واملنظمات الدولية.
ون�شري هنا �إلى بع�ض الدرا�سات التي تناولت التحديات التي يفر�ضها
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الإعالم اجلديد على الإعالم الع�سكري التقليدي ،و�ضربت لذلك مثا ًال
مبا �سمي �إعالمياً بـ «ف�ضيحة �سجن �أبو غريب» ،حيث انتقلت بع�ض ال�صور
ال�شخ�صية �أو اخلا�صة التي ن�شرها جنود �أمريكيون على �صفحاتهم ال�شخ�صية
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي مل�شاركة الأ�صدقاء والأهل ولتوثيق حياتهم
اليومية خالل فرتة خدمتهم الع�سكرية بالعراق ،من جمرد تذكارات �شخ�صية
�إلى ق�ضية �سيا�سية بالغة احل�سا�سية للإدارة الأمريكية ،وحتولت ال�صور من
تذكارات �شخ�صية �إلى ق�ضية قانونية ،بعد �أن ن�شرها ال�صحفي �سيمور هري�ش
�ضمن �سل�سلة حتقيقات ن�شرتها �صحيفة «ذا نيويوركر» الأمريكية ،ووظفت يف
جتريد الإعالم الع�سكري التقليدي من �أي مربرات للدفاع عن احلرب �أو
ا�ستخدام الق�سوة مع «العدو» ،ومن ثم طرح و�سائل التوا�صل االجتماعي
نف�سها ك�أداة قادرة على حتدي �آليات الرقابة التقليدية املفرو�ضة من اجلانب
الر�سمي ،و�إنتاج مناذج بديلة للخطاب ال�سيا�سي اخلا�ص بالإعالم الع�سكري،
و�إحداث خلل يف املمار�سات املهنية لو�سائل الإعالم الع�سكرية ،بل ميكن �أن
تدفع باجتاه فقدان ال�سيطرة على العملية االت�صالية �إجما ًال يف حاالت مثل
�صعوبة ال�سيطرة على الن�شاط االت�صايل للع�سكريني عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي يف �أثناء فرتات الأزمات �أو احلروب.
لذا ،ال ينبغي �أن نتجاهل قدرات الإعالم اجلديد ،باعتباره حتدياً قد يتحول
يف بع�ض املواقف �إلى تهديد حقيقي لل�سيطرة على املعلومات ،بعد �أن �أ�صبح
�سلطة قائمة تراقب الو�سائل التقليدية ،وتقدم اخلطاب الإعالمي امل�ضاد،
وتتعامل فورياً مع الأحداث بالر�أي والتعليق ،وبالتايل فهو ي�سهم يف ت�شكيل
االجتاهات وتغيري القناعات.
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خام�س ًا :الإعالم اجلديد و�أمن املعلومات

ال�شك يف �أن مناق�شة �أي ق�ضية تتعلق بالإعالم اجلديد من متخ�ص�صني يف
ال�ش�أن الع�سكري ،البد من �أن ت�ستدعي �إلى الذهن مبا�شرة ت�أثريات الإعالم
اجلديد يف اجلوانب الأمنية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،خ�صو�صاً �أن هذه
الت�أثريات لها دور مبا�شر يف ر�سم منط العالقة بني الإعالم اجلديد والإعالم
الع�سكري� :إما باجتاه احلذر والتخوف �أو بالأحرى ال�شك املتبادل ،و�إما
باجتاه املهادنة والتعاون .ويف هذا الإطار ميكن الإ�شارة �إلى �أن ثورة املعلومات
وتطبيقاتها يف جمال االت�صاالت والإعالم قد �أفرزت م�صادر تهديد جديدة
للأمن القومي للدول ،حيث �أ�صبح للتهديد �أوجه رقمية �إلكرتونية غري م�سبوقة
يف �شمولها وعمقها واختالفها وات�ساع نطاقات تغطيتها وخطورة �أ�ضرارها وذكاء
منفذيها وتعقُّد �آلياتها .ويف ظل االرتباط الع�ضوي املتزايد بني التكنولوجيا
والأمن ،ونظراً الرتباط الدول بتكنولوجيا االت�صاالت يف جوانب اقت�صادية
وخدمية وبنى حتتية عديدة مبا يجعلها هدفاً �سه ًال للهجمات الإرهابية ،طفت
على ال�سطح يف ال�سنوات الأخرية حروب الإنرتنت �أو «ال�سايرب وور»  ،التي
باتت واقعاً حقيقياً مل�سناه جميعاً من خالل هجمات �سايربية �شُ َّنت يف الآونة
الأخرية� ،سواء �ضد �إيران �أو دول �أخرى .وما ي�ضاعف من �ضرورة االهتمام
ب�أمن املعلومات يف ظل تكنولوجيا االت�صاالت �أن من ال�صعب ف�صل هذه
التكنولوجيا مبا فيها من و�سائل توا�صل �أو مواقع �إعالم اجتماعي وغري ذلك
عن احلياة اليومية للأفراد يف اجليو�ش ،ويكفي الإ�شارة �إلى �أن «البنتاجون»
الأمريكي ميتلك �سيناريو للم�ستقبل القريب يحتل مبقت�ضاه كل جندي يف
�ساحة املعركة ب�ؤرة ات�صالية على الإنرتنت و�سيكون مع كل جندي نحو ع�شرة
45

�أجهزة حتتاج �إلى تو�صيلها بال�شبكة ،على �أن يكون لكل منها عنوانه اخلا�ص،
وهذه �أمور تنطوي على فر�ص وحتديات تقنية و�أمنية هائلة.
وميكن هنا �أي�ضاً الإ�شارة �إلى حتذيرات انت�شرت يف الآونة الأخرية على مواقع
التوا�صل االجتماعي و�صدرت من جانب بع�ض امل�ؤ�س�سات الع�سكرية
لل�ضباط والأفراد ب�ش�أن تطبيقات «فايرب ،ووات�س �آب» وتطبيقات الهواتف
الذكية ب�شكل عام ،انطالقاً من �أن بع�ض هذه التطبيقات قادر على توفري
معلومات حول موقع الهاتف املحمول ومواقع الإنرتنت التي يت�صفحها حامله،
ومن الوارد بالتبعية اخرتاق هذه الأجهزة لنقل املعلومات الدقيقة حول
�أ�صحابها �إلى �سريفرات خارج الدول ،مبا يهدد الأمن القومي.
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احلقيقة �أن انتهاك �شبكة الإنرتنت ل�سيادة الدول على املعلومات ال يقارن
بو�سائل االت�صال التقليدية الأخرى ،لي�س لأن الإنرتنت �أوجدت منطاً من
الإعالم اجلديد يت�سم بالب�ساطة وحمدودية التكلفة ،ولكن بالأ�سا�س لأن
انتهاك ال�سيادة املعلوماتية للدول بات يتحقق من قبل م�صادر غري معروفة،
بحيث بات من ال�صعب على الدول �إخفاء �أ�سرار �أمنها القومي .ووفقاً لهذا
املنظور ،ف�إن الأمن القومي للدول مل يعد حممياً ب�شكل ٍ
كاف ،يف ظل مقدرة
الإنرتنت على �إف�شاء �أدق الأ�سرار عرب تناقلها (كن�صو�ص و�صور ووثائق)
بالهواتف املحمولة والأجهزة ال�شخ�صية املحمولة ،ورمبا عرب �أدوات ات�صالية
�أخرى �أكرث تطوراً قد تظهر م�ستقب ًال .وبالتايل ،ف�إن املجتمع االفرتا�ضي الذي
يعمل يف �إطاره الإعالم اجلديد قادر على جتاوز احلدود ال�سيا�سية واجلغرافية
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للدول والقفز على الأ�سوار التقليدية وحتدي القانون الدويل اخلا�ص القائم
على فكرة احلدود ال�سيا�سية للدول .ومن ثم ،ف�إن و�سائل الإعالم اجلديد
تفر�ض حتديات �أمنية هائلة على امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،قبل �أن تفرز بقية
ت�أثرياتها املجتمعية يف جماالت �أخرى ،لكونها ال تتجاوز فقط «حار�س البوابة»
التقليدي يف الإعالم الع�سكري ،بل لأنها ميكن �أن تتجاوز كل الأطر والتقاليد
والأعراف الع�سكرية امل�ستقرة ،ما مل تو�ضع القواعد الدقيقة لل�سيطرة على
�أمن املعلومات وتداولها ،والأهم من ذلك متابعة تطور هذه الو�سائل وتطبيقاتها
و�إيجاد الأدوات والأجهزة التقنية الكفيلة بالك�شف عنها والتعامل معها �أو ًال
ب�أول للحيلولة دون حدوث اخرتاقات معلوماتية.
ويرى بع�ض الباحثني �أن للإعالم اجلديد �أو لو�سائل التوا�صل االجتماعي
ت�أثريات �إيجابية ميكن �أن توظفها امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،بحيث ي�صبح قناة
من قنوات الإعالم الع�سكري من خالل ا�ستغالل القدرات االت�صالية التي
يتيحها يف جماالت؛ مثل ك�سب الدعم ال�شعبي ،وبناء قنوات ات�صال فاعلة
مع اجلمهور ،مبا يتيح الفر�صة �أمام الأجهزة املعنية داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
لبث حمتوى �إعالمي يت�ضمن �أخباراً ويبث مرئيات جلذب الدعم والتعاطف
ال�شعبي مع �أن�شطتها ،وت�صحيح �أي �صور منطية خاطئة ،والرد بفاعلية و�سرعة فائقة
على �أي �شائعات؛ ولذا ميكن مالحظة ال�صفحات الر�سمية اخلا�صة باملتحدثني
الع�سكريني على الفي�سبوك يف بع�ض الدول ،ف�ض ًال عن التفاعل مع ال�شريحة
العمرية من ال�شباب عرب �أدواتهم وتوظيف ذلك يف تعزيز الوالء واالنتماء لدى
هذه ال�شريحة ،ف�ض ًال عن �أن و�سائل التوا�صل االجتماعي ميكن �أن تلعب �أدواراً
�أخرى خالل فرتات الأزمات والطوارئ ودعم �شبكة العالقات الداخلية يف
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امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،كما ميكن ا�ستخدام هذه الو�سائل يف تنفيذ ا�سرتاتيجيات
وظيفية مثل احلروب النف�سية والدعائية �ضد �أطراف خارجية وغري ذلك.
من جانب �آخر� ،إذا كان الإعالم البديل �أو الإعالم اجلديد ميثل جر�س �إنذار
لو�سائل الإعالم التقليدية التي يزداد �شعور اجلمهور بامللل منها ،ويتنامى
العزوف عنها مبرور الوقت ،يف مقابل الإقبال املتزايد على الإعالم اجلديد
الذي يت�شارك اجلمهور يف �صناعته ،ف�إننا ن�شاطر بع�ض الباحثني قناعتهم ب�أن
هذا النمط من الإعالم لي�س هو احلل ،ولن ي�صلح بدي ًال ،خ�صو�صاً يف جمال
الإعالم الع�سكري.
ويف دولنا العربية ميتلك الإعالم اجلديد �سمات وخ�صائ�ص تنطوي على �أخطار
هائلة بالن�سبة للمنظومة الثقافية ال�سائدة يف جمتمعاتنا ،التي تعاين يف غالبيتها
م�شكالت عديدة ،مثل ارتفاع معدالت الأمية ،وتف�شي اجلهل ،وانحدار الوعي
الثقايف ،وهي كلها �أمور جتعل الآراء ووجهات النظر املتداولة عرب �شبكات
وو�سائل الإعالم اجلديد �أقرب �إلى ال�سطحية والتعميم ،ومرتبطة بقوة بال�شائعات
وال�شعارات الأيديولوجية التي تالقى هوى لدى �شرائح من اجلمهور ،حتى ولو
مل يقف املنطق �إلى جانبها ،ومل يدعمها العلم وجتارب التاريخ.
وال�شك يف �أن بناء ت�صورات حول �أمناط العالقة امل�ستقبلية بني الإعالم اجلديد
والإعالم الع�سكري يقت�ضي  -كما �سبقت الإ�شارة  -وجود ر�ؤى وا�ضحة
حيال املتغريات امل�ؤثرة يف حالتنا هذه ،وهذا �أمر يبدو غري متوافر جلهة الإعالم
اجلديد حتديداً ،ويكفي الإ�شارة �إلى �أنه بف�ضل التقدم التكنولوجي الهائل يف
املجال املعلوماتية� ،ستبلغ �سرعة نقل البيانات عام  2026م�ستويات ي�صعب
ت�صورها اليوم ،وتلوح يف الأفق ثورة معلوماتية جديدة �ستجعل الويب «بياناتياً»
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وتفجر املعارف يف خمتلف املجاالت ،وت�سمح بالربط بني البيانات املخزنة يف
خمتلف ملفات وقواعد بيانات احلوا�سيب يف العامل .وبناء على ما �سبق
ي�صبح توقع ما �ست�ؤول �إليه و�سائل الإعالم اجلديد يف امل�ستقبل القريب� ،أو
رمبا يف العام املقبل م�س�ألة حمفوفة باملجازفة البحثية ،ورمبا يبدو ما يكتب اليوم
يف هذا الإطار �ساذجاً يف حال االطالع عليه غداً ،يف حال جتاوزته الطفرات
التقنية املتوا�صلة ب�شكل هائل؛ ومن ثم يبدو من املنطقي يف هذا الإطار �أن
نحاول بلورة ر�ؤية عامة حول �شكل العالقة بني الإعالم اجلديد وبني الإعالم
الع�سكري بغ�ض النظر عن ت�أثريات اجلانب التكنولوجي ،حيث نتوقع �أن
تكون م�آالت الإعالم الع�سكري خمتلفة تقريباً عن الإعالم التقليدي؛
مبعنى �أنه �إذا كان الرتاجع ورمبا االندثار هو امل�صري املرتقب للإعالم التقليدي
من وجهة نظر بع�ض الباحثني ،و�إذا كان االكتفاء بدور �ضئيل  -و�إن ظل
م�ستمراً  -على ال�ساحة الإعالمية هو �أف�ضل ال�سيناريوهات املحتملة للإعالم
التقليدي من وجهة نظر باحثني �آخرين ،ف�إننا نرى �أن الإعالم الع�سكري
�سيتم�سك مبقوماته وركائزه رغم �ضغوط الطفرات التكنولوجية وحتوالت ع�صر
الإعالم اجلديد� ،سواء بالنظر �إلى خ�صو�صية البيئة التي ينطلق منها ويتوجه
�إليها الإعالم الع�سكري� ،أو لكونه يبدو يف جمال مناف�سة ت�سويقية �أو جتارية
مع الإعالم اجلديد ،بل نتوقع �أن تتزايد �أهمية الإعالم الع�سكري وتت�ضاعف
احلاجة �إليه م�ستقب ًال ،كو�سيلة لتعرف احلقائق و�سط لغط الإعالم اجلديد
و�شائعاته ،ف�ض ًال عن �أن الإعالم الع�سكري �سي�ستفيد من �إمكانيات الإعالم
اجلديد يف ت�أدية ر�سالته عرب �أدوات؛ مثل �إن�شاء �صفحات للقوات امل�سلحة على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،وكذلك �صفحات خا�صة باملتحدثني الع�سكريني
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ل�سرعة التوا�صل مع اجلمهور ،ولكن هذا ال ينفي �أن الإعالم اجلديد �سيتغول
على �أدوار كثرية ظلت لعقود  -بل وقرون  -حتت �سيطرة الإعالم الع�سكري،
مثل ن�شر املعلومات الأمنية عرب ال�شبكات االجتماعية واملنتديات الع�سكرية
املتخ�ص�صة وغري ذلك.
خامتة

اخلال�صة  -بر�أينا � -أنه �سيحدث نوع من امل�شاركة ،ولو لفرتة زمنية ،ما بني
الإعالم اجلديد والإعالم الع�سكري ،وقد ال يق�ضي �أحدهما خالل تلك
الفرتة على فر�ص الآخر يف البقاء واالنت�شار ،وال�صيغة الأقرب للتحقق يف
املدى املنظور �إذاً هي التعاي�ش لفرتة زمنية قد تطول �أو تق�صر بح�سب عوامل
وح�سابات معقدة بع�ضها يتعلق بتطور تكنولوجيا االت�صال ،وبالتبعية و�سائل
الإعالم اجلديد ،فيما يرتبط بع�ضها الآخر مبدى تطور الإعالم الع�سكري
وحدود ا�ستفادته من التكنولوجيا اجلديدة يف ت�أدية ر�سالته املهنية .وعلى �أي
حال ،ف�إن الأرجح على املديني املتو�سط والبعيد �أن م�صري الإعالم الع�سكري
لن يكون مهدداً ب�شكل مطلق بالدرجة ذاتها التي يبدو عليها م�ستقبل
الإعالم التقليدي .وعلى هذه اخللفية نرى �أن هناك بع�ض امل�سائل والزوايا
ذات ال�صلة التي تبدو بحاجة �إلى درا�سات بحثية معمقة يف هذا الإطار ومنها:
= ت�أثريات الإعالم اجلديد على اجلوانب الأمنية واملعلوماتية يف امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية.
= كيفية ال�سيطرة على املعلومات يف ظل تطور التطبيقات اخلا�صة بالإعالم
اجلديد على الأجهزة ال�شخ�صية املحمولة.
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= مدى �صالحية و�سائل الإعالم الع�سكري الراهنة خلو�ض املناف�سة يف
مقابل تطبيقات الإعالم اجلديد.
= فر�ص جناح الإعالم الع�سكري يف ت�أدية الدور املنوط به يف ظل بيئة عمل
تناف�سية ي�سيطر عليها الإعالم اجلديد.
وبالأخري نرى �أنه من ال�ضروري �أن يتماهى الإعالم الع�سكري مع التطورات
التقنية الهائلة احلا�صلة يف جمال الإعالم التقليدي ،بل نرى �أنه البد من �أن
يكون تطور الإعالم الع�سكري ذا �أولوية تفوق بقية جماالت الإعالم الأخرى
بحكم �أهميته اال�سرتاتيجية ويف �ضوء ح�سا�سية التحديات والتهديدات التي
يفرزها التقدم التكنولوجي يف جمال الإعالم اجلديد ،ولذا ندعو �إلى تطوير
مناهج الإعالم الع�سكري يف الكليات والأكادمييات الع�سكرية املتخ�ص�صة،
مبا يتنا�سب مع حجم املهام والتحديات ،وبحيث تت�ضمن �أ�ساليب تنا�سب
تكنولوجيا الإعالم اجلديد وت�ستهدف بناء جيل جديد من املتخ�ص�صني
يف الإعالم الع�سكري ملواكبة متغريات الع�صر وتطورات القرن احلادي
والع�شرين .ولكننا باملقابل نرى �أن احلفاظ على فر�ص الإعالم الع�سكري
يف املناف�سة واالنت�شار والت�أثري تبد�أ من ت�سا�ؤل تقليدي مفاده :هل ينبغي على
الإعالم الع�سكري الت�سليم مبا يفر�ضه الإعالم اجلديد من معطيات� ،أم عليه
�أن ي�سعى لقلب معادالت التناف�سية املطروحة مل�صلحته؟ وهل ينبغي على
الإعالم الع�سكري التقليدي �أن يقود الإعالم اجلديد عرب ا�ستن�ساخ قوالب
افرتا�ضية للإعالم الع�سكري� ،أم لي�س �أمامه �إال �أن ينقاد ملا هو مطروح ويكتفي
مبناف�سته� ،أم �أنه يف�ضل الطريق الثالث للتعاي�ش كما ذكرنا �سلفاً؟
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ينطلق االت�ص��ال بكل �أدواته و�أ�ساليبه �إلى طريق التغيري الالمنتاهي ،كل يوم
ه��و يف جديد ،حيث تلع��ب التكنولوجيا الدور الأك�بر يف هذا التغيري؛ فهي
القاطرة احلاملة له .ولكل زمان �أدواته و�أ�س��اليبه وطرقه يف التوا�صل والتفاعل
مع �أفراد هذا املجتمع� ،إال �أن هذا االختالف ال يفرز �أدوات و�أ�ساليب جديدة
فق��ط ،بل يحمل معه �أيديولوجيات و�أفكاراً هي الأخرى متغرية .ونحن اليوم
يف زم��ن االت�ص��ال التكنولوجي الذي يق��دم لنا اجلدي��د واجلديد يف جمال
االت�صال ،م�ص��حوباً بتغريات يف العملية االت�ص��الية التي جعلت من املتلقي
للر�سالـــة �صانـعاً لهـــا يف الوقت نف�ســـه� .إن هـذا الــدور الأكــرث فاعليـــة
ملتلقــي الر�سالة الإعالميــة والعن�صـر الذي لطاملــا كان دوره حمدوداً �أ�صبح
اليوم له دور �أ�سا�ســي ،و�أحـدث ثورة نوعيـة يف املحتـوى الإعــالمي املتعـدد
الو�س��ائط الذي خرج عن �إطار الرقابة ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية وغريها
من املجاالت.
نتن��اول يف ه��ذه الورق��ة انعكا�س الإع�لام اجلدي��د� ،أو ما ي�س��مى «الإعالم
االجتماعي» على جمال ح�س��ا�س ومهم ،وهو املجال الع�سكري ،ونهدف فيها
التطرق �إلى املحاور التالية:
�أو ًال :الإعالم اجلديد والتعريف بال�شبكات االجتماعية.
ثانياً :تاريخ االت�صال من منظور فل�سفي.
ثالثاً :التعريف بالإعالم الع�سكري.
رابعاً :دور الإعــالم االجتماعــي وانعكا�ساتـــه علــى الإعــالم الع�سكــري
والأمنــي.
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�أو ًال :الإعالم اجلديد والتعريف بال�شبكات االجتماعية

الإع�لام االجتماعي �أو الإعالم اجلديد ،كما يطلق عليه �أي�ض��اً ،له تعريفات
كثرية؛ منها �أنه االت�ص��ال عرب ال�ش��بكة العنكبوتي��ة� ،أو كما ُع ّرف من خالل
مو�سوعة ويكيبيديا «هو م�صطلح ي�ضم �أ�شكال التوا�صل الإلكرتوين املختلفة،
والتي �أ�صبحت ممكنة من خالل ا�س��تخدام تقنيات احلا�سب الآيل» .وبالنظر
�إلى عالقة هذا امل�صطلح بو�سائل الإعالم القدمي ،كال�صحف املطبوعة واملجالت
التي تت�سم ب�سكون ن�صو�صها ور�سوماتها ،ف�إن و�سائل الإعالم اجلديد ت�شتمل
عل��ى :املوقع على ال�ش��بكة العنكبوتي��ة ،والنقل املتدفق لل�ص��وت والفيديو،
وغرف الدرد�ش��ة ،والربي��د الإلك�تروين ،وجمتمعات الإنرتن��ت ،و�إعالنات
الإنرتن��ت ،و�أقرا�ص «ال�س��ي دي» وال��ـ «دي يف دي» ،والواقع االفرتا�ض��ي،
ودمج البيانات الرقمية مع الهات��ف ،والكامريات الرقمية والهواتف اجلوالية»
�أو كما ر�آها �أحد الكتاب ب�أنها ف�ض��اء توا�ص��لي بديل وموا ٍز وفريد تت�شكل فيه
�أمناط جديدة من التفاعل والتعبري وامل�ضامني ،حتولت يف �سياق �سانح �إلى قوة
�سيا�سية وثقافية فاعلة يف املجتمع وقادرة على تغيريه.
وبينما يخلط بع�ض��هم ب�ين تعريف الإعالم االجتماعي وتعريف ال�ش��بكات
االجتماعي��ة ،معتربين امل�ص��طلحني �ش��يئاً واحداً ،ي��رى البع���ض الآخر �أن
م�صطلح «الإعالم االجتماعي» �أعم و�أ�شمل؛ فيعرفونه ب�أنه عبارة عن �شبكات
اجتماعية بها �أع�ض��اء من خمتلف دول العامل ،وتهدف �إلى ربطهم والتعارف
بينهم ح�س��ب التخ�ص���ص ،واملكان ،وطبيعة الأهداف اخلا�صة واالهتمامات؛
وبذلك ي�ش��مل الإعالم االجتماعي �شبكات التوا�ص��ل االجتماعي ،مثل:
 ،Facebookومواقع املف�ض�لات مث��ل  ،Deliciousوالأخب��ار االجتماعية
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مث��ل  ،Diggوامل�ش��اركة الإعالمي��ة املتع��ددة الو�س��ائط مث��ل ،youtube
والتدوين امل�ص��غر مثل  Twitterواملدونات ال�شخ�صية واملنتديات العامة مثل
 ،Worldpressوالربيد الإلكرتوين مثل .Hotmail
وقد بد�أ ا�س��تخدام الإعالم االجتماعي لدى ال�ش��باب لأ�س��باب اجتماعية
ترفيهي��ة ،ثم تطورت امل�س��ائل �إل��ى التبادل الثق��ايف وتبادل وجه��ات النظر
وطرح الق�ض��ايا حول الكثري من الق�ضايا ،واملطالبة بالإ�صالحات االجتماعية
واالقت�ص��ادية وال�سيا�سية والقانونية وق�ض��ايا حقوق الإن�سان؛ حتى �أ�صبحت
و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي ال غن��ى عنها للتوا�ص��ل مع النا���س وتقدمي
اخلدمات �إليهم ب�ش��كل �أكرث فاعلية وي�سر وكفاءة من قبل .و مل يعد الإعالم
االجتماع��ي هو هدف الأف��راد العاديني فقط للتعبري عن م�ش��اعرهم و�آرائهم
بل �أ�ص��بح اليوم هدفاً لكبار ال�سا�سة واالقت�ص��اديني وامل�شاهري يف العامل ،بل
واحلكومات �أي�ض��اً من �أج��ل تغطية �أخبارهم ،والتوا�ص��ل م��ع اجلماهري عن
قرب وب�ش��كل مبا�ش��ر؛ فنجد �صاحب ال�سمو ال�ش��يخ حممد بن را�شد نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي من �أبرز م�س��تخدمي �شبكات
التوا�ص��ل االجتماعي ،متمثلة يف موقعي تويرت والفي�س��بوك ،حيث بلغ عدد
متابعي �سموه على تويرت مليوناً و�سبعمائة وثالثة و�سبعني �ألفاً و 942متابعاً؛ �إذ
يتوا�صل �سموه مع متابعيه من داخل الدولة وخارجها عرب هذه املواقع ،حيث
يطلعه��م على ن�ش��اطاته وقراراته و�آرائه ،واملثال على ذلك الت�ش��كيل الوزاري
الأخري الذي �أعلنه �س��موه عرب تويرت وتناقلته و�سائل الإعالم املختلفة .وهناك
�أي�ض��اً �س��مو ال�ش��يخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية الذي بلغ عدد
متابعيه على تويرت �س��بعمائة و�أربعة وع�شرين �ألفاً و 562متابعاً ،ويذكر ل�سموه
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تفاعله املبا�ش��ر مع الر�أي العام وتفاعل الر�أي العام الإماراتي معه ،حيث كان
هذا وا�ضحاً يف حملته التي �أطلقها عرب تويرت (على بيتنا علم) وتوا�صله كذلك
مع �س��فارات الدولة (مثال على ذلك؛ ق�ض��ية ال�ش��اب الإماراتي الذي تويف
غرق��اً يف تايلنــد)� .أما دولياً ،فلدى الرئي�س الأمريكي �أوباما مدونة يتوا�ص��ل
عربه��ا مع �ش��عبه ،ويتحدث �إليهم م��ن خاللها ،ويطلعهم فيها على ن�ش��اطاته
و�أخبار حمالته االنتخابية .كما �أن هناك مدونة خا�صة بالبيت الأبي�ض .وتعترب
�إ�س��رائيل من �أوائل الدول التي ا�س��تخدمت املدون��ات ،حيث �أدركت وزارة
الدفاع الإ�سرائيلية �أهمية الإعالم اجلديد يف تعبئة الر�أي العام الإ�سرائيلي.
وقد دخلت خدمة الإنرتنت �إلى الوطن العربي يف مرحلة مت�أخرة عن كثري من
دول العامل ،فكانت الكويت من �أوائل الدول العربية التي �أدخلت الإنرتنت،
وذل��ك يف عام  1992تلتها دولة الإمارات وم�ص��ر يف ع��ام  ،1993ثم اجلزائر
واملغرب يف �سنة  1994ثم ال�سعودية عام  .1998وعلى امل�ستوى العاملي تعترب
دولة الإمارات من �أكرث الدول ا�س��تخداماً للفي�سبوك بالن�سبة لعدد ال�سكان،
كما �أنها من �ض��من �أكرث ع�ش��ر دول يف العامل ا�س��تخداماً للفي�س��بوك بن�سبة
اخرتاق .% 45
�سمات ع�صر الإعالم االجتماعي:

يت�س��م هذا الع�ص��ر بكونه ع�ص��ر الف�ض��اء املفتوح واحلرية املطلقة والتنوع يف
امل�ضامني واملحتوى الإعالمي ،كما تعددت و�سائطه ،وات�سم هذا الع�صر �أي�ضاً
بعدة �سمات ميكن �إيجاز بع�ض منها كالتايل:
 نافذة وا�سعة تطل على العامل.59

 ا�ستخدام يومي منتظم ،بل جتاوز ذلك �إلى �أن �أ�صبح عادة ال ميكن اال�ستغناءعنها.
 ن�شر الوعي واحلراك ال�سيا�سي بني �أفراد املجتمع. �إمكانية تعبئة الر�أي العام. �صعوبة ال�سيطرة على تدفق املعلومات.ظواهر �صاحبت الإعالم اجلديد:

 ك�سر احتكار املعلومات من قبل امل�ؤ�س�سات الإعالمية الكربى. ظهور ممار�س�ين جدد للإعالم ،و�أغلبيتهم غري متخ�ص�ص�ين يف الإعالم� ،إال�أنهم �أ�صبحوا حمرتفني يف ا�ستخدام تطبيقات وبرامج الإعالم اجلديد.
 ظهور منابر جديدة للحوار؛ فقد �أ�ص��بح با�س��تطاعة �أي ف��رد يف املجتمع �أنير�سل وي�ستقبل ويتفاعل ويعقّب وي�ستف�سر ويع ّلق بكل حرية ،وب�سرعة فائقة.
 ظهور ما ي�سمى «�إعالم اجلمهور» �أو «�صحافة املواطن». توافر امل�ضامني الثقافية والإعالمية اجلديدة واملتنوعة وال�شاملة. جنح الإعالم اجلديد يف �أحيان كثرية يف ت�س��ليط ال�ض��وء بكثافة على ق�ضايام�س��كوت عنها يف و�س��ائل الإعالم التقليدية؛ ما جعل هذه الق�ض��ايا املهمة
هاج�ساً للمجتمع ،فان�شغل بالتفكري فيها ومناق�شتها ومعاجلتها.
 ظهور ظاهرة املجتمع االفرتا�ض��ي وال�ش��بكات االجتماعية؛ وهي جمموعةمن الأفراد يتحاورون ويتخاطبون با�ستخدام الإعالم اجلديد لأغرا�ض خمتلفة
ومتنوعة.
 جتزئ��ة اجلماهري مع التعدد الهائل والتنوع الكبري الذي مل ي�س��بق له مثيل60

يف التاري��خ؛ فق��د بد�أ اجلمهور يتج��ز�أ �إلى جمموعات �ص��غريه بد ًال من حالة
اجلماهري العري�ضة لو�سائل الإعالم التقليدية.
ثاني ًا :تاريخ االت�صال من منظور فل�سفي:

تاريخ املجال العمومي :يق�سم هابرما�س ،الفيل�سوف الأملاين ورائد الفكر النقدي
الفل�سفي وال�سيا�سي املعا�صر ،تاريخ املجال العمومي �إلى ثالث مراحل:
املرحلة الأولى:

ظهرت يف �أوروبا الغربية يف القرن الثامن ع�ش��ر م��ن خالل املقاهي والنوادي
الثقافية وال�ص��الونات واملكتبات واجلمعيات الفكرية ،التي كان الربجوازيون
الأوروبي��ون يتبادلون فيها الر�أي والنقا�ش ،ثم تطورت هذه الف�ض��اءات العامة
بالتوازي مع تنامي القراء والقراءة وتبادل الكتب وال�ص��حف واملجالت وثراء
النقا�ش ،حيث ات�س��م هذا النقا�ش بالعقالني��ة والتكاف�ؤ واحرتام وجهة النظر
الأخرى.
املرحلة الثانية:

مع انت�ش��ار التعليم وتطور الر�أ�س��مالية وظهور و�س��ائط الإعالم اجلماهريية وما
�ص��احب ذلك م��ن تطورات حتولت فيها الف�ض��اءات العام��ة من خالل هذه
الو�سائط اجلماهريية �إلى ف�ض��اء للت�أثري ال�سيا�سي والثقايف والت�سويق التجاري
والهيمن��ة والبحث عن ال��والءات ،وبذلك حتول االت�ص��ال من قنوات لنقل
املعلوم��ات وو�س��يلة لتحقي��ق التفاه��م والبحث امل�ش�ترك ع��ن احلقيقة �إلى
ات�ص��ال م�سيرَّ ي�س��عى لتكري�س الهيمنة ونقل �ص��ور و�آراء غري حمايدة تخدم
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�أيديولوجي��ات معينة ،ويف هذا املجال يقول هابرما�س� :إن و�س��ائل االت�ص��ال
اجلماهريي ت�س��تقطب �أعداداً غف�يرة من اجلماهري ،ولكنها يف الوقت نف�س��ه
ت�س��لبهم تلك امل�س��افة التحررية؛ �أي �إمكانية الكالم و�إب��داء الر�أي والنقا�ش
وتق��دمي احلج��ج .ويف مقولة �أخرى �أن ا�س��تعمال جمهور و�س��ائل االت�ص��ال
اجلماهريي للعقل يندثر ل�صالح ما تقدمه هذه الو�سائل من �آراء و�أفكار و�أذواق
وميول ت�س��تهلك اجلمهور؛ وبذلك �أ�صبح االت�صال اجلماهريي و�سيلة لت�أمني
الوالء ال�سيا�سي والثقايف و�إغراء اجلمهور ،وت�سعى للهيمنة.
املرحلة الثالثة:

مرحلة الإعالم اجلديد وما ي�س��مى «امليديا اجلديدة» ،حيث يرى هابرما�س �أنه
املجال العمومي الذي هو جمال رمزي و�س��يط بني الدولة واملجتمع ،وهو لي�س
جما ًال للتناف�س على ال�س��لطة� .إنه ف�ض��اء يجتمع فيه املواطنون للنقا�ش واحلوار
وتبادل الآراء والأفكار يف ال�ش�أن العام .ف�إذا كان الإعالم املرئي  -بو�صفه و�سيلة
ات�ص��ال جماهريي  -ي�أتي بالعامل �إلى الأفراد �أو اجلمهور املتلقي ،ف�إن الإعالم
اجلدي��د يعد نافذة يطل منه��ا النا�س على عوامل الآخري��ن الذاتية من خالل
ما يكتبونه عن �أنف�س��هم وما يعر�ض��ونه من �صور عن حياتهم يف مدوناتهم �أو يف
في�س��بوك �أو ماي �س��بي�س� ،أو تقدمي �أفكارهم ور�ؤاه��م يف تويرت �أو جوجل بل�س
وغريها من ال�شبكات االجتماعية املعروفة يف عاملنا اليوم.
�إن هذا التداخل بني العامل الذاتي اخلا�ص والعامل اخلارجي �سي�ؤدي �إلى �إعادة
النظر يف املعايري الثقافية التي حتدد اخل�صو�ص��ية والذاتية ،خا�صة يف جمتمعاتنا
العربية ال�شرقية.
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والنقا���ش الدائر اليوم ،بناء على كل ه��ذه املقاربات :هل الإعالم اجلديد هو
بالفعل �إعالم جديد كما ي�سمى� ،أم هو �إعالم قدمي بو�سائل جديدة كما يقول
بع�ض الباحثني؟
فه��ل اجلديد ه��و الو�س��يلة ،وهذا �أم��ر طبيعي مل�س�يرة التط��ور التكنولوجي
للو�س��ائل� ،أم الفعل وامل�ضمون؟ فهو يف تاريخ االت�صال مر  -كما يراه البع�ض
 بعدة �أزمنة بدءاً بزمن االت�صال ال�شفهي مع اخرتاع اللغة ،ثم زمن االت�صالالكتابي مع اخرتاع احلروف الهجائية وزمن الكتاب الذي �أدى �إلى االطالع،
ثم زمن ال�ص��حافة التي �أدت �إلى القراءة ،ومن ثم زمن امل�ش��اهدة مع اخرتاع
ال�سينما ،ثم زمن اال�س��تماع مع املذياع ،ومن بعده زمن امل�شاهدة واال�ستماع
م��ع التلفزي��ون ..واليوم نحن يف زم��ن الإنرتنت الذي �أف�ض��ى �إلى كل هذا؛
�ش��ام ًال االت�صال ال�شفهي والكتابي وال�سمعي واملرئي .فميزة الإعالم اجلديد
�أنه جمع كل هذا الفعل واختزله يف و�سيلة واحدة �أعطت للأفراد القدرة على
ممار�سة كل �أنواع االت�صال يف �آن معاً.
ثالث ًا :التعريف بالإعالم الع�سكري:

قبل البدء يف احلديث عن انعكا�سات الإعالم االجتماعي على املجال الع�سكري
البد لنا من تعريف الإعالم الع�سكري لتت�ضح ال�صورة ب�شكل �أف�ضل:
الإعالم الع�سكري هو العملية االت�صالية التي من خاللها يتم ن�شر املعلومات
والأخبار الدقيقة عن املجال الع�س��كري التي ترتكز على ال�صدق وال�صراحة
وخماطبة اجلماهري لغر�س روح االنتماء للوطن والت�ص��دي للحروب النف�س��ية
التي من �ش�أنها الت�أثري على الروح املعنوية با�ستخدام خمتلف و�سائل الإعالم.
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�أ�صبح الإعالم حموراً �أ�سا�س��ياً ملختلف الق�ضايا الأ�سا�سية ،وقد زادت �أهميته
نتيجة التطورات التكنولوجية التي ح�س��نت من دور هذا الإعالم حتى بات
ت�أثريه وا�ض��حاً يف كل جمال من جماالت احلياة ،ومنها املجال الع�سكري� .إن
مفهوم الإعالم الع�س��كري ه��و يف احلقيقة وجه �آخر ملفه��وم الإعالم الأمني
الذي هو جزء ال يتجز�أ من املجال الع�سكري� ،إذا افرت�ضنا �أن الأمن الداخلي
واخلارج��ي مهمة يقوم بها الع�س��كر ب��كل �أطيافهم وم�س��مياتهم ،من جي�ش
وجنود و�ش��رطة ودفاع مدين وغريهم ممن يندرج حتت لواء الع�س��كرية ب�شكل
مبا�شر وغري مبا�شر.
وللإعالم الع�س��كري عنا�ص��ره املتعارف عليها يف �أي عملية ات�صالية؛ وهي:
القائ��م باالت�ص��ال ،والر�س��الة ،والقناة الإعالمي��ة ،واجلمه��ور املتلقي ،ورجع
ال�صدى (التغذية العك�سية).
وظائف الإعالم الع�سكري:

وظائف الإعالم الع�س��كري كث�يرة ومتعددة تبعاً لتعدد ه��ذا املجال ،وميكن
اخت�صارها ب�شكل �سريع يف النقاط التالية:
 خلق �ص��ورة �إيجابية وا�ضحة لدى املواطنني عن املجال الع�سكري ووظائفهومهامه.
 تنمية روح امل�ش��اركة واالرتباط بني املجال الع�س��كري و�أفراد املجتمع على�أ�سا�س من امل�س�ؤولية امل�شرتكة يف حتقيق اال�ستقرار والأمن اجلماعي.
 التغطية الإعالمية و�إعداد البيانات والأخبار املتعلقة باملجال الع�سكري. التعريف بالأن�شطة واخلدمات املختلفة التي تقدمها الأجهزة الع�سكرية.64

 توعية �أفراد املجتمع بكل ما هو جديد يف املجال الع�س��كري والأمني ودعمالتعاون بني اجلماهري وبني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
 �إعداد اخلطط الالزمة للتعامل مع الأزمات املحتملة. ا�ستطالع �آراء اجلمهور عن اخلدمات املقدمة من قبل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية. التن�سيق والتعاون مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية املختلفة يف املجتمع. املتابعة الدقيقة وامل�ستمرة ملا ين�شر يف و�سائل الإعالم املختلفة املحلية والدولية.تطور تكنولوجيا املعلومات:

لقد �ساهمت جمموعة من العوامل املختلفة يف ظهور الإعالم الع�سكري؛ فقد
كان للمتغريات ال�سيا�س��ية واالقت�ص��ادية واالجتماعية والثقافية ،والتطورات
التي حلقت بالو�سائل الإعالمية واالت�صالية والتكنولوجية املختلفة ،دور كبري
يف ازدياد �أهمية الإعالم الع�س��كري ،مبا يف ذل��ك الإعالم الأمني .وقد �أدى
التطور التكنولوجي يف و�س��ائل االت�ص��ال �إلى تطور هائ��ل يف نقل املعلومات
و�س��رعة تبادلها� ،إلى جانب احلاجة �إلى تطوير اجلانب املهني للإعالم ب�شكل
عام والإعالم الع�س��كري ب�شكل خا�ص .وال �شك يف �أن هذه التطورات كان
و�سعت ن�ش��اطات معينة ،وغريت
لها ت�أثريها على الأن�ش��طة الع�س��كرية؛ فقد َّ
�أخرى ،و�أوجدت ن�شاطات جديدة� .إن تعقد احلياة وت�شابكها ،وتداخل العديد
من الأمور ،وتزايد احلاجات االت�ص��الية للجماهري احلديثة ،وتنامي الإح�سا�س
بالدور الذي ميكن �أن ي�س��هم فيه الإع�لام يف ظل منظومة حياتية متكاملة –
كل ذلك �أدى �إلى �أن يلعب الإعالم الع�سكري والأمني دور مهماً ،بنا ًء على
هذه املتغريات يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية.
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�إ�شكاليات الإعالم الع�سكري:

وهناك جمموعة من الإ�ش��كاليات التي تواجه الإعالم الع�س��كري والأمني؛
�أبرزها ما ي�أتي:
 عدم وجود ا�س�تراتيجية وا�ضحة وحمددة املعامل ،وخا�صة يف م�س�ألة اخلططالإعالمية �أثناء الأزمات وبعدها.
 عدم وجود الكادر الإعالمي الع�س��كري امل�ؤهل ،وقلة اخلربة لدى العاملنييف جمال الإعالم الع�سكري نظراً حلداثة هذا التخ�ص�ص ،حيث �إن ظهوره بد�أ
يف �أواخر القرن الع�شرين.
 عدم طرح هذا التخ�ص���ص يف جامعاتنا الوطنية ،مع عدم وجود مواد تدر�سيف هذا املجال.
 ح�سا�سية الق�ضايا التي تخت�ص باملجال الع�سكري؛ ما يجعل تداولها �إعالمياًم�س�ألة تدخل يف �صلب الق�ضايا الأمنية .
 �صعوبة احل�صول على معلومات دقيقة وحديثة؛ ما ي�ؤدي �إلى �ضعف تو�صيلالر�سالة الإعالمية �أو عدم اكتمالها.
رابع ًا :الإعالم االجتماعي وانعكا�ساته الإيجابية على الإعالم الع�سكري:

 ك�س��ب الدعم ال�شعبي للم�ؤ�س�سة الع�س��كرية ،حيث تتيح و�سائل الإعالماالجتماعي املختلفة ن�شر مواد تخلق تعاطفاً �شعبياً معها ،وا�ستهداف ال�شباب
لتعزيز هويته الوطنية وزرع حب الوطن والوالء له.
 �أ�صبح الإعالم الع�سكري الأمني جما ًال متخ�ص�صاً يف املجتمعات احلديثة،وميتلك �أهدافاً اجتماعية و�إعالمية وقائية ،ولديه مهمة ثقيلة هي �أمن وا�ستقرار
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املجتمعات يف ظل ظ��روف دولية متغرية .وهو �إعالم يلبي حاجات اجتماعية
ت�س��هم يف التوعية الثقافية والتوجيه والإر�ش��اد ملجابه��ة الكثري من املتغريات
التي فر�ض��تها ظروف معينة على املجتمعات الإن�سانية ،وطر�أت على ال�سلوك
والفكر والقي��م .لذلك ،فالإعالم االجتماعي هو و�س��يلة قريبة من اجلمهور،
ولديه القدرة على التفاعل وقيا�س االجتاهات ورد الفعل ب�شكل مبا�شر ،وهذا
حتد �آخر للإعالم الع�س��كري ،الذي البد �أن يتعامل مع هذه الو�سيلة اجلديدة
من خالل مناق�ش��ة الكثري من الق�ض��ايا و�إيجاد احللول لها؛ انطالقاً من الدور
املهم للإعالم الع�س��كري الأمني يف بناء الأمن الوطني وامل�س��اهمة يف و�ضع
ا�س�تراتيجيات الدولة يف مواجهة التحديات االجتماعية ور�سالته يف مواجهة
الغ��زو الفكري الثقايف املعادي الذي ي�س��تهدف النيل من وحدة الوطن ،ويف
مواجهة الدعاية امل�ضادة واحلروب النف�سية.
 ي�س��تطيع الإع�لام الع�س��كري ا�س��تخدام الإع�لام االجتماع��ي يف بثالتوجيهات ون�ش��ر التعليمات للجماهري ،بهدف التعامل مع الأزمات ،وتزويد
اجلماهري باملعلومات الكاملة للحد من انت�شار ال�شائعات.
 ي�س��هم الإع�لام االجتماعي اليوم يف �إث��راء النقا�ش وت�ش��كيل الآراء جتاهالق�ض��ايا العامة ،وهنا يربز دور الإعالم الع�س��كري الأمن��ي بتوظيفه الإعالم
االجتماعي يف التوعية املجتمعية وا�ستحداث �آراء حول املو�ضوعات اجلديدة
وزيادة وعي املواطن للتعامل مع ق�ضايا الأمن االجتماعي.
 الإعالم االجتماعي هو اليوم �إعالم اجلميع ،لي�س له جمهور حمدد ،حيثي�س��تخدمه الكل� ،أطفا ًال ومراهقني و�ش��باباً ونا�ض��جني ،وي�ستطيع من خالله
الإعالم الع�س��كري الأمني �أن ين�ش��ر الثقافة الأمنية ويعزز �ش��عور املواطنني
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بامل�س�ؤوليــة ،ويــزرع الثقـــة بالأجهــزة الأمنيـة بني هـذا اجلمـهور املتنــوع.
 التوا�صل بني �أفراد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية نف�سها من خالل �شبكات التوا�صلاالجتماعي� ،س��واء داخل الدولة �أو خارجها؛ مما يقلل من الكلفة املادية لهذا
التوا�صل.
 مكافح��ة ال�ش��ائعات واملعلومات املغلوطة التي تن�ش��ر عرب و�س��ائل الإعالماالجتماعي من خالل احتواء هذه ال�شائعات ودح�ضها.
 التبادل املعلوماتي عن طريق ال�شفرة؛ �إذ ميكن للأجهزة الع�سكرية ا�ستخدامو�س��ائل الإعالم االجتماعي يف تبادل معلومات �س��رية م�ش��فرة مع عمالئها
اخلارجيني ،بحيث ي�صعب ك�شفها.
 ا�س��تخدام الإعالم االجتماعي يف تثقيف �أفراد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف زمن�أ�ص��بح فيه للكتاب مكان �ضيق .كما ميكن من خالله �إعطاء دورات مفتوحة
لأفراد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ت�سهم يف تطويرهم فكرياً ومهنياً وع�سكرياً.
الإعالم االجتماعي وانعكا�ساته ال�سلبية على الإعالم الع�سكري:

هن��اك بع���ض االنعكا�س��ات ال�س��لبية للإع�لام االجتماعي عل��ى الإعالم
الع�سكري ،ويت�ضح هذا الت�أثري ال�سلبي يف النقاط التالية:
�أو ًال :ا�س��تعري هن��ا جمل��ة لل�ص��حفي املخ�ض��رم حممد ح�س��نني هيكل يف
حما�ض��رته الأخرية الت��ي �ألقاها يف جامع��ة جورج ت��اون الأمريكية بالدوحة
حني قال «و�س��ائل التوا�صل االجتماعي اجلديدة �سوف تطرح مطالبات ملحة
ومت�صاعدة ومت�شوقة �إلى احلق واحلرية»؛ و�أعتقد �أن هذه اجلملة وحدها كفيلة
ب�ش��رح جانب مهم من انعكا�س��ات هذا التوا�ص��ل االجتماعي على اجلوانب
68

الع�سكرية الأمنية .بال�ضرورة� ،إن مطالبات احلرية تتبعها ممار�سات �أخرى تكرث
فيها الفو�ض��ى وفقدان الأمن ،كما ر�أين��ا يف دول عربية مرت بتجربة مطالبات
احلرية .لذلك ،ف�إن الإعالم االجتماعي يفر�ض على اجلهات امل�س���ؤولة� ،سواء
كان��ت ع�س��كرية �أو غريها� ،ش��فافية يف تق��دمي املعلومة  ..فلم يعد با�س��تطاعة
�أح��د اليوم  -مع وجود هذا الإع�لام � -أن يخفي احلقيقة .قد يواجه الإعالم
الع�س��كري الأمني م�شكلة تقييد احلريات لالحتفاظ بقدر من ال�سرية لبع�ض
املعلومات؛ لذلك يتطلب الأمر �إيجاد نقطة توازن بني �سرية املعلومات وبني ما
ميكن الإف�صاح عنه من �أجل ال�صالح العام.
ثاني�� ًا� :إن تط��ور تكنولوجيا املعلومات ،الذي �أحدث نقل��ة نوعية وثورة هائلة
يف جمال جمع وتبويب وتخزين وا�س�ترجاع البيانات واملعلومات ون�شرها ،قد
جعل من ال�ص��عوبة حجب املعلومات والتحكم فيها؛ لذلك من الأف�ض��ل �أن
تبادر امل�ؤ�س�سات بالإف�صاح عن هذه املعلومات خللق �أر�ضية م�شرتكة من الثقة.
نذكر على �س��بيل املث��ال وزير اخلارجية الأمريكية جون كريي ،الذي �ص��رح
لل�صحفيني ،وهو يف الطائرة متوجهاً �إلى �سلطنة عمان ،ب�أن زيارته هي من �أجل
توقيع اتفاقية لبيع منظومة دفاع جوي متطورة مل�سقط ،قبل �أن تف�صح احلكومة
العمانية عن هذا اخلرب.
ثالث ًا :ازديـــاد احتمـــاالت التالعـــــب والت�شويـــــه للم�ؤ�س�ســات ذات
اال�سرتاتيجيات احل�سا�ســة كامل�ؤ�س�ســات الع�سكرية والأمنية ،من خالل بث
ال�شائعات املغر�ضة.
رابع ًا� :إمكانية التعر�ض لهجمات �إلكرتونية ت�س��تهدف ب�شكل مبا�شر املرافق
اال�سرتاتيجية املرتبطة بالف�ضاء الإلكرتوين.
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خام�س�� ًا :ا�س��تخدام املجموعات اجلهادية للإمكانيات التي توفرها ال�شبكات
االجتماعية على م�س��توى الدعاية والتجنيد وغ�س��ل الأدمغ��ة والدعوة �إلى
التح��رك ،من خالل ب��ث التعليمات عرب هذا الإع�لام االجتماعي( .تنظيم
القاعدة مثال على ذلك).
�ساد�س ًا :انت�ش��ار اجلرمية العاملية عرب مواقع االت�صال االجتماعي؛ ما يهدد �أمن
املجتمعات.
�سابع ًا� :إمكانية العبث واالخرتاق يف حالة عدم وجود �آلية للحماية.
التو�صيات:

 لع��ب الإع�لام االجتماعي بو�س��ائله املختلف��ة  -وال يزال  -دوراً رئي�س��ياًيف التغريات العاملية حا�ض��راً وم�س��تقب ًال .لذلك ،ف�إن هذا املو�ض��وع ي�ستحق
االهتمام والدرا�س��ة كظاهرة �إعالمية لها ت�أثرياتها املجتمعية �س��لباً و�إيجاباً ،يف
ع�ص��ر تتفاعل فيه املكونات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والع�سكرية،
وهذا الأمر يتطلب التفاعل االجتماعي وامل�شاركة الفعالة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
وعدم التقوقع.
 �إن اال�س�تراتيجية الع�س��كرية هي جزء من اال�س�تراتيجية ال�شاملة للدولة،وه��ي بالتايل بحاج��ة �إلى التفاعل م��ع املجتمع املدين ،الذي ب��دوره يحتاج
�إلى اجلي�ش لإر�س��اء الأمن و�ض��بط اال�س��تقرار؛ لذلك ف�إن و�س��ائل الإعالم
االجتماعي و�سيلة مهمة خللق و�شرح هذا التفاعل.
 رفع م�ستوى املعرفة التكنولوجية وو�سائل االت�صال احلديث بني �أفراد امل�ؤ�س�سةالع�سكرية مل�سايرة التطور التكنولوجي العاملي ،الذي �أ�صبح �ضرورة ال غنى عنها.
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�أ.د� .إيهــاب احلجــاوي
�أ�ستاذ القانون بكلية
ال�شـــرطـة ب�أبـوظبــي
= دكتوراه يف القانون اجلنائي ،من
جامعة عني �شم�س  ،القاهرة.
دكتوراه يف الإدارة العامة من �أكادميية
ال�سادات للعلوم الإدارية  ،القاهرة.
= حا�صل على جائزة املركز الأول
مب�سابقة وزارة الداخلية للأبحاث
العلمية .2011
= حا�صل على جائزة وزير الداخلية
مب�سابقة الأبحاث العلمية .1993
= ع�ضو جلنة تطوير املناهج بكلية
ال�شرطة ب�أبوظبي .2013
= ع�ضو جلنة الإ�شراف والتحكيم على
البحوث العلمية ملنت�سبي كلية ال�شرطة
.2013 - 2012
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متهيد:

مرت و�سائل الإعالم بعدد من الثورات بعد مرحلة الإ�شارات والعالمات،
حتى ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ICTالتي �أدت لك�سر حدود
الزمان واملكان.
ومع بزوغ قوة الإعالم وتطوره ،ظهر ما يعرف باملواطن ال�صحفي ،جم�سداً
حلقبة �إعالمية جديدة من الإعالم االجتماعي ،وا�سرتعى ذلك اهتمام
الباحثني القانونيني ،لبحث الآثار ال�سلبية للإعالم االجتماعي على كافة
طوائف املجتمع وفئاته وم�ؤ�س�ساته ،هذه الآثار والأ�ضرار التي ت�صل �إلى
م�ستوى اجلرائم .وال �شك �أن امل�ؤ�س�سات الع�سكرية تعد من �أهم رموز املجتمع
قدمياً وحديثاً ،وهي لي�ست مبعزل عما ميوج به من حراك.
لذا تهدف هذه الورقة البحثية �إلى:
ك�شف ماهية جرائم الإعالم االجتماعي.
حتديد امل�س�ؤولية اجلنائية ملرتكبيها.
بحث كفاية الن�صو�ص الت�شريعية املواجهة جلرائم الإعالم االجتماعي التي
متثل اعتدا ًء على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وذلك من خالل املحاور الآتية:
• جرائم الإعالم االجتماعي.
• امل�س�ؤولية اجلنائية عن جرائم الإعالم االجتماعي.
• جرائم الإعالم االجتماعي املا�سة بامل�ؤ�س�سات الع�سكرية.
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�أو ً
ال -جرائم الإعالم االجتماعي Social Media Crime

جاء ميالد الإعالم االجتماعي ليعرب عن رد فعل املجتمع جتاه الأحداث
والق�ضايا الراهنة ،وك�أنه ك�سر من املجتمع عن طريق الإعالم الفردي ل�سيطرة
الآلة الإعالمية الر�سمية على الإعالم التقليدي ،وك�أنه مواجهة من املجتمع
بقوة الإعالم املجاين ل�سيطرة املال على و�سائل الإعالم التقليدية.
وقد تبلورت م�صادر الإعالم االجتماعي يف منظومات الإعالم التقليدي
الثالث بعد دجمها بالتكنولوجيا الرقمية ،مع منظومتي �شبكات املعلومات
و�شبكات املحمول.
ونع ّرف الإعالم االجتماعي ب�أنه «�أن�شطة ات�صالية تفاعلية ،تتم يف العامل
االفرتا�ضي ،معتمدة على نظم املعلومات وتكنولوجيا �شبكات املعلومات
و�شبكات املحمول ،عرب �إن�شاء مواقع �إلكرتونية خا�صة� ،أو ا�ستغالل تطبيقات
املواقع املتاحة ،بهدف ن�شر معلومات �أو �أخبار �أو حقائق �أو �أفكار �أو �سلوك �أو
�آراء ،ب�شكل ي�ساهم يف ت�شكيل اجتاهات و�سلوك وقرارات اجلمهور جتاه ق�ضية
�أو حدث �أو واقعة �أو مو�ضوع معني ،م�ستخدمني يف ذلك الن�ص ،وال�صوت،
وال�صورة ،والفيديو».
ويرى البع�ض �أن الإعالم االجتماعي مفهوم ي�شمل �سبعة حمتويات كالآتي:
 -مواقع التوا�صل االجتماعي )Facebook) .... Social Networks

 -املدونات واملنتديات )Worldpress) .... Blog Comments & Forums

 مواقع الأخبار االجتماعية مواقع امل�شاركات الإعالمية )YouTube) .... Media Sharing مواقع التدوين املتناهي ال�صغر )Twitter) .... Microblogging)Digg) .... Social News
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 -مواقع املف�ضالت )Delicious) .... Bookmarking Sites

 -الربيد الإلكرتوين )Hotmail) .... e-mail

ون�ضيف �إليها و�سائل التفاعل على �أجهزة املحمول الذكية)WhatsApp( ...
للإعالم االجتماعي العديد من اجلوانب الإيجابية وال�سلبية ،مثل:

مردودها الإيجابي على امل�ؤ�س�سات الع�سكرية املتمثل يف:
 بناء قنوات ات�صال فعالة مع املواطنني لك�سب الت�أييد ال�شعبي. التوا�صل مع اجلماهري يف احلروب والكوارث والأزمات. التوا�صل بني �أفراد امل�ؤ�س�سات الع�سكرية. مكافحة ال�شائعات.وهناك بع�ض اجلوانب التي مازالت تت�أرجح بني الإيجابية وال�سلبية  -والتاريخ
وحده �سيح�سم هذا اجلدل  -مثل دورها يف دفع العمل الثوري بعدد من
البلدان مثل الفلبني� ،إ�سبانيا ،ت�شيلي ،مولدوفا� ،إيران ،تايلند ،بلدان الربيع
العربي.
وهنا تظهر مالحظتان:
 الأولى� :أن و�سائل االجتماعي هي جمرد حمفز لالحتجاجات ولكنالأ�سباب موجودة �أ�ص ًال.
 الثانية� :أن الفرق بني البلدان التي جنحت فيها و�سائل الإعالم االجتماعييف �إحداث التغيري وبني التي ف�شلت فيها (�إيران ،تايلند) ،هو مدى حياد
اجلي�ش �أو تدخله مل�ساندة النظام احلاكم.
ولكن هناك بع�ض اجلوانب ال�سلبية التي �أفرزها هذا النوع من الإعالم
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اجلديد ،متخطية احلاجز بني حرية الر�أي والإ�ساءة للآخرين ،ب�شكل يرقى
مل�ستوى اجلرائم نتيجة لل�ضرر الذي تلحقه بالأفراد وامل�ؤ�س�سات ،ويطلق على
هذه الطائفة من اجلرائم «اجلرائم امل�ستحدثة».
فوفقاً لهذا توجد جرائم تقليدية (�سرقة� ،ضرب ،قتل...الخ) ،وتوجد جرائم
م�ستحدثة ،والتي �أق�سمها �إلى جرائم تقليدية متطورة ،نتيجة �إدخال عنا�صر
�أخرى عليها كالعاملية والتكنولوجيا مثل (املخدرات ،االجتار بالب�شر...،الخ)،
وجرائم م�ستجدة وهي جرائم مل يخربها املجتمع من قبل؛ مثل جرائم اخرتاق
قواعد املعلومات.
وجرائم تقنية املعلومات ب�صفة عامة تعني «كل �سلوك غري م�شروع ي�ستهدف
�أو ي�ستخدم احلا�سب الآيل و�شبكات املعلومات لإمتام �أفعال �إجرامية يعاقب
عليها القانون» ،وتت�سع جرائم املعلومات لت�شمل �أنواع جرائم متعددة� ،أحدثها
جرائم الإعالم االجتماعي.
بالبحث يف القانون والفقه مل جند تعريفاً جلرائم الإعالم االجتماعي ،ونرى
�أنها:
«كل فعل �أو امتناع عن فعل ،يهدف �إلى ن�شر بيانات �أو معلومات� ،سواء
كانت �صادقة �أو كاذبة ،عرب �شبكات املعلومات �أو �شبكات املحمول ،من
خالل �إن�شاء مواقع �إلكرتونية خا�صة� ،أو ا�ستغالل تطبيقات املواقع املتاحة،
با�ستخدام الن�ص� ،أو ال�صوت� ،أو ال�صورة� ،أو الفيديو ،ما�ساً بامل�صالح الأ�سا�سية
للمجتمع ،وخمالفاً للقانون ،وقرر له امل�شرع جزا ًء جنائياً».
وك�أي جرمية جنائية تتكون هذه اجلرمية من ركنني ،املادي واملعنوي ،كما �أن
هذه اجلرمية يلزم لقيامها توافر �شرط مفرت�ض.
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ومن املت�صور �أن يتخذ ال�سلوك الإجرامي يف الركن املادي لهذه اجلرائم عدة
�صور هي:
 ال�سب والقذف  /الت�شهري� /إف�شاء الأ�سرار /ال�شائعات /اجلرائم املا�سةب�أمن الدولة.
وجمرمو الإعالم االجتماعي بالإ�ضافة �إلى �سماتهم العامة امل�شرتكة مع
املجرم املعلوماتي (كالذكاء واالنفتاح ،والإبداع ،واالبتكار...،الخ) ف�إن لهم
�سمات خا�صة تتمثل يف التع�صب والوالء واالنتماء للتكتالت التي ينتمون
�إليها؛ الأمر الذي دعا لظهور م�صطلح «الع�صبية االفرتا�ضية» (كمجموعات
الألرتا�س).
ثاني ًا -امل�س�ؤولية اجلنائية عن ارتكاب جرائم الإعالم االجتماعي:

امل�س�ؤولية اجلنائية هي «االلتزام بتحمل الآثار القانونية املرتتبة على توافر
�أركان اجلرمية ،ومو�ضوع هذا االلتزام اجلزائي فر�ض عقوبة �أو تدبري احرتازي،
يحددها امل�شرع اجلزائي يف حالة قيام م�س�ؤولية ال�شخ�ص».
ونحن هنا نبحث م�س�ؤولية ثالثة �أ�شخا�ص هم (مزود خدمة ،مدير موقع ،النا�شر
الإلكرتوين).
 Internet Service Provider .1مزودو خدمة الإنرتنت

يذهب �أغلب الفقه �إلى عدم وجود م�س�ؤولية على مزود اخلدمة ،حيث يقت�صر
دوره على مد خدمة الإنرتنت �إلى م�ستخدميها.
�إال �أن مزودي اخلدمة ( )ISPsيقع عليهم التزام قانوين �آخر ،هو حفظ بيانات
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م�ستخدمي الإنرتنت (الرقم التعريفي وزمن الولوج) ملدد زمنية تختلف
طبقاً لقانون كل دولة (�ستة �أ�شهر طبقاً للقانون امل�صري لالت�صاالت رقم 10
ل�سنة  ،)2003ف�إذا امتنع مزود اخلدمة عن حفظ �أو تقدمي بيانات م�ستخدمي
الإنرتنت �إلى اجلهات القانونية تن�ش�أ م�س�ؤوليته اجلنائية.
 .2مالك املوقع �أو م�شغّله:
اختلف الفقهاء حول مدى م�س�ؤوليته اجلنائية ،عما ين�شر على املوقع الذي،
�أن�ش�أه �أو يديره ،ونحن مع االجتاه يف عدم م�س�ؤولية مدير املوقع عما ين�شر على
موقعه ،حتى و�إن كان املوقع فعلياً حتت �سيطرته وهو الذي يديره� ،إال �أنه مل
يقم بعملية الن�شر غري القانونية ،خا�صة �إذا ت�صورنا �أن بع�ض مواقع الإعالم
الإلكرتوين على �شبكات املعلومات (� )LinkedInأو على �شبكات املحمول
( )Kickميكن �أن يبلغ عدد النا�شرين عليها ماليني الأفراد ،وال يت�صور عملياً
مراقبة كل ما ين�شرونه من قبل مدير ومن�شئ املواقع.
ولكن هذا ال يعفي مالك �أو م�شغل املوقع الإلكرتوين من امل�س�ؤلية اجلنائية،
�إذا كان هذا املوقع خم�ص�صاً للرتويج لأي برامج �أو �أفكار من �ش�أنها �إثارة الفتنة
�أو الكراهية �أو العن�صرية �أو الطائفية �أو الإ�ضرار بالوحدة الوطنية �أو ال�سلم
االجتماعي �أو الإخالل بالنظام العام �أو الآداب العامة (م 24.من املر�سوم
بقانون احتادي ملكافحة جرائم تقنية املعلومات الإماراتي رقم  5ل�سنة .)2012
ويتبقى التزام �آخر ،يقع على مدير ومن�شئ مواقع الإعالم الإلكرتوين؛ وهو
حذف وحجب املحتوى غري القانوين والال�أخالقي مبجرد علمه بذلك .وقد
�أح�سن امل�شرع الإماراتي حني و�ضع (م )39.من القانون ال�سالف الذكر،التي
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تلزم مالك �أو م�شغل املوقع الإلكرتوين بحذف �أو حظر �أي حمتوى �إلكرتوين
غري قانوين ،وذلك يف املدة املحددة من �إخطاره من اجلهات القانونية بذلك.
وهو ما يتما�شى مع ورد باملادة  6/2من قانون االقت�صاد الرقمي الفرن�سي.
ف�إذا امتنع عن جعل الو�صول لهذا املحتوى غري القانوين م�ستحي ًال ،تن�ش�أ
م�س�ؤوليته اجلنائية.
 .3نا�شر املحتوى الإلكرتوين:
ال يوجد تعريف قانوين حمدد لنا�شر املحتوى يف جرائم الإعالم الإلكرتوين.
ولكن اجلمعية الوطنية الفرن�سية للنا�شرين عرفته ب�أنه «ال�شخ�ص الذي يقوم
ب�صياغة املعلومات �أو حتريرها ،ون�شرها �أو �إعادة ن�شرها ،وو�ضعها على مواقع
التوا�صل االجتماعي».
ونعرف النا�شر الإلكرتوين ب�أنه «كل من قام ب�صياغة املحتوى الإلكرتوين
(ن�ص� ،صوت� ،صورة ،فيديو) ودونه� ،أو قام بتحميله �أو �أعاد حتميله ،على
�إحدى �شبكات املعلومات �أو املحمول ،ب�شكل جعله متاحاً للكافة».
ونورد هنا ملحوظة �أخرية� ،أنه قد تتوافر يف �شخ�ص واحد ال�صفتان الأخريتان،
فيكون هو مالك �أو م�شغل املوقع ،ويكون كذلك هو نا�شر املحتوى املج َّرم،
وهنا تقع عليه امل�س�ؤولية اجلنائية اخلا�صة بكل منهما ،ال�سابق ذكرها ،جمتمعة.
عقوبات جرائم الإعالم االجتماعي:

حدد املر�سوم بقانون رقم  5ل�سنة  2012عقوبة النا�شر الإلكرتوين لكل جرمية
من جرائم الإعالم الإلكرتوين ال�سابق ذكرها على حدة:
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ال�سب والقذف الإلكرتوين:
فعاقب باحلب�س والغرامة كل من �سب �أو قذف غريه عالنية ،با�ستخدام و�سائل
م�شدداً
تقنية املعلومات ،مع اعتبار حدوث ذلك يف حق موظف عام ظرفاً َّ
للجرمية (م.)20.
الت�شهري الإلكرتوين:
فعاقب باحلب�س الذي ال يقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة ،كل من ا�ستخدم و�سائل
تقنية املعلومات فين�شر (تعليقات� ،أخباراً� ،صوراً �إلكرتونية �أو فوتوغرافية،
حمادثات ،م�شاهد ،بيانات ومعلومات) ولو كانت �صحيحة .ويعاقب باحلب�س
الذي ال يقل عن �سنة والغرامة� ،إذا �أجرى تعدي ًال على مواد الن�شر ال�سابقة
بق�صد الت�شهري �أو انتهاك خ�صو�صية الغري (م.)21.
ن�شر الأ�سرار �إلكرتوني ًا:
فعاقب باحلب�س والغرامة كل من ا�ستخدم و�سائل تقنية املعلومات لن�شر
و�إف�شاء معلومات �سرية ح�صل عليها ب�سبب عمله (م.)22.
كما عاقب باحلب�س والغرامة كل من ن�شر �أو �أعاد ن�شر بيانات �أو معلومات حت�صل
عليها نتيجة دخول غري م�شروع لإحدى و�سائل تقنية املعلومات (م.)2/2
و�شـــدد العقوبـــة �إلى ال�سجــن والغرامة لكل من ن�شر �أو �أعاد ن�شر بيانات
حكومية حت�صل عليها من الدخول غـــري امل�شـــروع لإحــدى و�سائــل تقنية
املعلومات (م.)4.
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جرائم الن�شر الإلكرتونية املا�سة ب�أمن الدولة:

فعاقب كل من ن�شر معلومات ب�إحدى و�سائل تقنية املعلومات للرتويج لأي
برامج �أو �أفكار من �ش�أنها �إثارة الفتنة �أو الكراهية �أو العن�صرية �أو الطائفية
�أو الإ�ضرار بالوحدة الوطنية �أو ال�سلم االجتماعي �أو الإخالل بالنظام العام
(م.)24.
وكل من ن�شر ب�إحدى و�سائل تقنية املعلومات معلومات ،بق�صد الرتويج وحتبيذ
�أفكار جماعة �إرهابية �أو �أي جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة.
(م.)26
ون�شر معلومات �أو �أخباراً �أو ر�سوماً كرتونية �أو �أي �صور �أخرى ،من �ش�أنها
تعري�ض �أمن الدولة وم�صاحلها العليا للخطر �أو امل�سا�س بالنظام العام (م.)28
وكل من ن�شر ب�إحدى و�سائل تقنيات املعلومات ما من �ش�أنه ال�سخرية �أو
الإ�ضرار ب�سمعة �أو هيبة �أو مكانة الدولة �أو �أي من م�ؤ�س�ساتها �أو رئي�سها �أو نائبه
�أو حكام الإمارات �أو �أولياء عهودهم �أو نواب احلكام �أو علم الدولة �أو ال�سالم
الوطني �أو �شعارها �أو ن�شيدها الوطني �أو رموزها (.)29
وكل من ا�ستخدم و�سائل تقنية املعلومات ،للدعوة لقلب �أو لتغيري نظام احلكم
يف الدولة �أو اال�ستيالء عليه� ،أو تعطيل �أحكام الد�ستور (م.)30
ال�شائعات:

مل ين�ص قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات على ن�صو�ص جترم ن�شر
ال�شائعات ،وبالعودة للأ�صل يف قانون العقوبات االحتادي  3ل�سنة  ،1983يف
اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة من الداخل ،جند �أن املادة ( )198مكرر تن�ص على
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معاقبة كل من �أذاع عمداً �أخباراً �أو بيانات �أو �إ�شاعات كاذبة �أو مغر�ضة �أو بث
دعايات مثرية �إذا كان من �ش�أن ذلك تكدير الر�أي العام �أو �إلقاء الرعب بني
النا�س �أو �إحلاق ال�ضرر بامل�صلحة العامة .ويق�صد بفعل الإذاعة �أو البث �إعالن
�شيء ما بطريق التخاطب مع الغري .وال �شك �أن و�سائل تقنية املعلومات هي
�إحدى و�سائل التخاطب مع الآخرين امل�ستخدمة يف �إذاعة ال�شائعات� ،إال �أنه
يعيب هذا الن�ص �أنه قرن �إذاعة م�ضمون هذا الإعالن من �أخبار �أو بيانات
�أو �إ�شاعات بكونها كاذبة ،وكان الأف�ضل �أن يكتفي بكونها مغر�ضة �أو متثل
دعايات مثرية ،مادام كان من �ش�أن ذلك تكدير الر�أي العام �أو �إلقاء الرعب
بني النا�س �أو �إحلاق ال�ضرر بامل�صلحة العامة ،حتى ولو مل تتحقق النتيجة
ال�سابقة ،فهي من اجلرائم ال�شكلية التي تتحقق مبجرد ال�سلوك املج َّرم ولو مل
حتدث نتيجة مادية لهذا ال�سلوك.
ثالث ًا -جرائم الإعالم االجتماعي املا�سة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية

متثل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية «جمموعة من العنا�صر املادية والب�شرية ذات ال�صبغة
الع�سكرية ،والتي تهدف للدفاع عن �أر�ض الوطن».
و�إذا مت ن�شر ما ميثل اعتدا ًء على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إلكرتونياً ،و�سبب ذلك
�ضرراً ي�ستوجب امل�ساءلة اجلنائية ،ف�إننا بهذا �أمام �إحدى جرائم الإعالم
االجتماعي ال�سابق الإ�شارة �إليها ،ولكن لأن حمل االعتداء هنا يقع على
امل�صلحة الع�سكرية ،ف�إننا �سنكون ب�صدد مواجهة جرمية ع�سكرية ،والتي
ميكن تعريفها ب�أنها «�أي فعل �أو امتناع عن فعل ،غري م�شروع� ،صادر عن �إرادة
�إجرامية ،ميثل اعتدا ًء على املجتمع الع�سكري ،وله جزاء يف القانون»؛ ما
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يعني �أننا نلتزم لتحديد ماهية اجلرمية الع�سكرية باملعيار املو�ضوعي ال�شخ�صي
(امل�صلحة املعتدى عليها�/شخ�صية مرتكب اجلرمية) ،ووفقاً لهذا ،ف�إننا نق�سم
مرتكب اجلرمية �إلى فر�ضيتني:
الأولى� ،أن يكون اجلاين من الع�سكريني (حقيقة� ،أو حكماً).
والثانية� ،أن يكون اجلاين من الأ�شخا�ص غري الع�سكريني.
ويف احلالة الأولى� ،سيتم حماكمته طبقاً لن�صو�ص قانون الأحكام الع�سكرية،
فطبقاً لن�ص املادة رقم  29من املر�سوم بقانون احتادي رقم  10ل�سنة 2009
ب�ش�أن العقوبات الع�سكرية ،يعاقب بال�سجن امل�ؤقت �أو احلب�س ّ
كل من:
• ن�شر وثائق ع�سكرية �سرية ،و�أف�شى مبعلومات ع�سكرية �سرية.
• ن�شر وثائق ر�سمية ع�سكرية يف ال�صحف� ،أو غريهــــا من و�سائــل
	الإعالم.
• ن�شر مقالة �أو معلومــات تتعلق ب�أمــور ع�سكريـة ،يف ال�صحف� ،أو
غريها من و�سائل الإعالم.
• وزع مطبوعات �أو ن�شرات من �ش�أنهــا النيـل من �سمعـة القــوات
	امل�سلحة� ،أو الدولة.
ورغم �أنه �أفرد مادة م�ستقلة الرتكاب الع�سكريني جلرائم بث ال�شائعات ب�أي
و�سيلة ،وجعل عقوبتها الإعدام طبقاً لن�ص (م ،)9 .ف�إن امل�شرع الع�سكري
ربط حدوث ذلك بحال خدمة امليدان (حال احلرب) ،وهو ما مياثل ن�ص املادة
 130من قانون الأحكام الع�سكرية امل�صري رقم  25ل�سنة  1966وتعديالته
و�آخرها بتاريخ  6مايو .2012
ولأن املر�سوم بقانون امل�شار �إليه قرر يف (م� )37 .أنه ويف حالة عدم ورود ن�ص
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خا�ص يف هذا املر�سوم تطبق الأحكام الواردة بقانون العقوبات العام والقوانني
العقابية الأخرى.
لذا بالرجوع �إلى قانون العقوبات االحتادي للبحث عن عقوبة بث ال�شائعات
للع�سكريني جند �أن كون الفرد �أحد منت�سبي القوات امل�سلحة يعد �سبباً
لت�شديد العقوبة يف جرمية ن�شر ال�شائعات طبقاً للمادة ( 198مكرر) ال�سابق
الإ�شارة �إليها ،حيث ترفع العقوبة من احلب�س �إلى ال�سجن امل�ؤقت لت�صبح
جناية �إذا كان اجلاين من القوات امل�سلحة� ،أو �إذا حتققت الأفعال التي تقوم
بها اجلرمية داخل الأماكن اخلا�صة بالقوات امل�سلحة ،فالظرف امل�شدد هنا يرجع
�إلى �صفة اجلاين ،وقد يرجع �إلى مكان اقرتاف ال�سلوك الإجرامي.
�أما احلالة الثانية ،وهي �أن تتم هذه اجلرمية من الأ�شخا�ص غري الع�سكريني،
فهنا تنعقد امل�س�ؤولية اجلنائية على ال�شخ�ص الرتكابه �إحدى جرائم الإعالم
االجتماعي ال�سابق الإ�شارة �إليها .ولكن لأن االعتداء على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
له �أي�ضاً و�ضع خا�ص ينبثق من قوة وقيمة امل�صلحة املعتدى عليها؛ فقد �أفردت
بع�ض القوانني ن�صو�صاً خا�صة لذلك ،ومنها القانون امل�صري ،فنجد املادة 184
من قانون العقوبات امل�صري رقم  25ل�سنة  1966تعاقب باحلب�س وبالغرامة
كل من �أهان �أو �سب ب�إحدى الطرق :جمل�س ال�شعب� ،أو جمل�س ال�شورى� ،أو
غريه من الهيئات النظامية� ،أو اجلي�ش �أو املحاكم �أو ال�سلطات.
�إال �أننا ،وبالبحث يف قانون العقوبات االحتادي ،جند �أنه مل يتم ذكر و�ضع
خا�ص للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وبالبحث يف قوانني العقوبات التكميلية ،جند �أن املادة ( )29من املر�سوم بقانون
رقم  5ل�سنة  2012ن�صت على جترمي من اعتدى على �شخ�صيات حمدده
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ب�صفاتهم يف الدولة ،وعلى علم الدولة ونظامها ،وعلى ورموزها .وال ن�ستطيع
�أن جنزم ب�أن امل�ش ّرع ق�صد �أن القوات امل�سلحة تعد من رموز الدولة ،وكان يجدر
بامل�شرع �إ�ضافة القوات امل�سلحة �صراحة �إلى املحميني مبقت�ضى هذا القانون.
وهنا يثور ت�سا�ؤل مهم حول مدى امتداد والية الق�ضاء الع�سكري ملحاكمة
املدنيني مرتكبي جرائم الإعالم االجتماعي باعتبارهم مرتكبي جرائم ع�سكرية.
االخت�صا�ص الق�ضائي

وفقاً للمر�سوم بقانون رقم  11ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�شكيل املحاكم الع�سكرية،
جند �أن اجلرائم الع�سكرية البحتة التي ت�ضمنها قانون العقوبات الع�سكري
وال�سابق الإ�شارة �إليها ،يخت�ص بها الق�ضاء الع�سكري وحده دون غريه� .أما
اجلرائم املختلطة التي ُن َّ�ص عليها يف قانون العقوبات الع�سكري و�أي�ضاً قانون
العقوبات العام ،وكذلك اجلرائم غري امل�شمولة بقانون العقوبات الع�سكري،
فهذه اجلرائم يخت�ص الق�ضاء الع�سكري بنظرها �إذا وقعت �ضد منت�سبي
القوات امل�سلحة� ،أو ارتكبت من منت�سبي القوات امل�سلحة ،متى وقعت ب�سبب
ت�أديتهم لعملهم� ،أو ارتكبت يف الأماكن اخلا�ضعة للقوات امل�سلحة (م.)1/9.
يف قانون الأحكام الع�سكرية امل�صري ،جند الأمر م�شابهاً متاماً للواقع الإماراتي؛
فنجد املادة ( )7التي متد �سريان القانون على اجلرائم التي ارتكبت �ضد �أفراد
القوات امل�سلحة متى ارتكبت ب�سبب القيام بواجبهم� ،أو الأماكن اخلا�ضعة
للقوات امل�سلحة .واملادة ( )5التي تعد اجلرائم التي تقع على وثائق و�أ�سرار
القوات امل�سلحة من اجلرائم الع�سكرية.
�إال �أننا جند �أن امل�شرع الع�سكري امل�صري �أعطى �صالحية �أو�سع للق�ضاء
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الع�سكري ،حيث ن�صت (م )48.على �إعطاء ال�سلطة للق�ضاء الع�سكري ح�صرياً
يف حق حتديد ما �إذا كان اجلرم املرتكب يعترب �ضمن واليتها الق�ضائية �أم ال.
درا�سة حالة
حالة املد ّون مايكل نبيل

• املدون مايكل نبيل ،طبيب بيطري م�صري � 26سنة ،نا�شط �سيا�سي،
من�شئ ومدير مدونة با�سمه على موقع./www.maikelnabil.com
• يف مار�س  2011ن�شـر على مدونتـــه مقالتــني بعنـــوان «اجليــ�ش
وال�شعب م�ش �إيد واحدة» ،و«ويومان يف املخابرات احلربية» وت�ضمنتا
ما اعترب �إهانة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
• قب�ض عليه مبعرفة ال�شرطة الع�سكرية ،ومت التحقيق معه �أمام النيابة
	الع�سكرية.
• �أحيل للمحكمــة يف الق�ضيــة رقم  18ل�سنة  2011جنح ع�سكرية
– �إداري املدعي الع�سكري.
• حوكـم �أمــام الق�ضــاء الع�سكــري ،طبقاً لن�ص املادة ( 48ال�سابقة
	الذكر).
• وجهــت له خمالفــة املــادة رقم  184من قانون العقوبات امل�صري
(�سبق الإ�شارة �إليها).
• يف �إبريل  2011حكم عليه بال�سجن ثالث �سنوات والغرامة.
• يف  14دي�سمرب 2011خففت حمكمة الطعـون الع�سكريــة احلكـم
�إلى احلب�س �سنتني.
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• وذكــرت املحكمــة يف حيثيــات حكمهـا �أن �إدانتها ملايكل نبيل
واحلكم عليه «ال يعد حماربة حلريــة الر�أي والتعبــري ،ولكنــه �صــدر
ب�سبـب ارتكــاب جرميــة ال�سـب والقذف يف حق القوات امل�سلحة».
• �أثار حكـم حبـ�س املدون املذكور ا�ستياء عدد من منظمات حقوق
	الإن�سان.
• مبنا�سبــة احتفــاالت ثــورة  25يناير  2012الأولى� ،أ�صدر ال�سيد
رئيـ�س املجلــ�س الأعلــى للقــوات امل�سلحـة قراراً بالعفو عن 1959
�سجيــناً ممــن �صــدرت عليهم �أحكام من الق�ضاء الع�سكري ،بينهم
	املدون مايكل نبيل.
حالة �أخرى:

• يف �أغ�سطــ�س  2010قام �شــاباً ع�سكرياً ( 23عاماً) ،برتبة رقيــب،
بالتحري�ض من خالل «بالك بيـري» على تنظيـم م�سـرية احتجاجيــة
من الفجــرية �إلى �أبوظــبي ،لإدعائه ارتفاع �أ�سعار البرتول.
• مت االكتفاء ب�إنهاء خدمته مع �صرف كافة م�ستحقاته.
• ُترك عدم اتخاذ الإجــراءات اجلزائيــة �ضــد املتهم الباب مفتوحاً
�أمام بع�ض املواقع واملنتديـات ومنظمــات حقوقيــة �أجنبيــة لن�شــر
�أخبــار عن �إلقـاء ال�سلطات الإماراتية القب�ض على �شاب دعا لتنظيم
م�سرية احتجاجية واحتجازه وحب�سه وف�صله تع�سفياً من جهة عملــه،
وربط ذلك مبا مت من �إجراءات جتاه خدمة البالك بريي يف حينه.
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النتائج

• جرائم الإعالم االجتماعي �إحدى طوائــف اجلرائــم امل�ستحدثــة،
ويتمثــل ال�سلــوك الإجرامـــي فيها يف :ال�سب والقذف ،والت�شهري،
و�إف�شاء الأ�سرار ،واجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة ،وجرائم ن�شر ال�شائعات.
• تن�شـ�أ امل�س�ؤولية اجلنائية ملزود اخلدمة عند امتناعه عن �إتاحة بيانات
م�ستخدمي الإنرتنت للجهات القانونية ،وملالــك وم�شغـــل املوقـــع
	الإلكرتوين عند امتناعه عن حجب املحتوى غري القانوين ،وللنا�شــر
	الإلكرتوين يف حال قيامه ب�سلوك �إيجابي جم َّرم قانوناً.
• الن�صـو�ص الت�شريعيـة (اجلزائية والع�سكرية) الإماراتية حتتـاج �إلى
	املزيد من الن�صو�ص احلمائية للم�ؤ�س�سة الع�سكرية من الإ�سـاءة �إليهـا
عرب جرائم الإعالم االجتماعي.
التو�صيات

• يجــدر بامل�شــرع الإمــاراتي �إفـراد مادة بقانون العقوبات االحتادي
لتجرمي الإ�ساءة للقوات امل�سلحة ب�أي و�سيلــة� ،أ�ســوة باملادة  184من
قانون العقوبات امل�صري.
• �إ�ضافــة القوات امل�سلحــة �إلى القيــم املحمية من الإ�ساءة بالن�شر
	الإلكرتوين �صراحة ،وفقاً ملا جاء باملادة رقـم  29من املر�ســوم بقانون
ب�ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
• حـذف كلمة «كاذبة» من ن�ص املادة  198مكرر من قانون العقوبات
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	االحتــادي اخلا�صــة مبواجهــة ال�شائعــات ،واالكتفاء مبجرد « ...ن�شر
�شائعات مغر�ضة.»...
• �إ�ضافــة مــادة للمر�ســوم بقانون رقم  11ل�سنة  2009متنح الق�ضـاء
	الع�سكــري احلــق يف حتديد مـا �إذا كانت اجلرائم املنظورة �أمامه تقع
�ضمن اخت�صا�صه من عدمه.
• ن�شـر الوعـي بني م�ستخـدمي مواقع الإعـالم االجتماعي بالأفعال
	املجرمة طبقاً للقانون ،وتدري�سها للمتخ�ص�صني.
• �إيجاد �آلية تقنيــة للإنــذار ،عنـد ن�شر مر�سـل لر�سالة على ال�شبكة
	العنكبوتية و�شبكات املحمول حتتــوي ذكـر منا�صــب �أو �أ�سمــاء �أو
�صفات �أو رتب حمددة� ،إلى عــدد كبيــر من املر�ســل �إليهــم ،مــع
	االحتفاظ ببيانات مر�سلها.
• �إيجاد �آلية قانونية لإلزام مقــدمي خدمــة الإنرتنــت من �أ�صحاب
	املحال العامــة بت�سجيــل بيانــات م�ستخدمــي �شبكــات الإنرتنت
	الال�سلكية لديهم.
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ي�شكل الإعالم الع�سكري �أو الدفاعي يف معظم الدول حلقة مهمة من حلقات
املنظومات الدفاعية والع�سكرية من حيث �إنه يعنى باجلانب غري املادي� ،أو
اجلانب املعنوي فيها .وهو اجلانب املعني بتعزيز الروح املعنوية وبالقيم امل�ساندة
للأداء الفعال للأفراد املنخرطني يف تلك املنظومات .كما يلعب هذا الإعالم
دوراً مهما يف تعزيز روح الوالء لدى الأفراد العاملني يف تلك املنظومات لدولتهم
�أو ًال ومل�ؤ�س�ستهم التابعة لإحدى املنظومات الدفاعية والع�سكرية ثانياً.
ومن هذا املنطلق تويل تلك املنظومات �أهمية كبرية للجانب الإعالمي �أو املعنوي
فيها� ،سواء من الناحية املادية �أو من الناحية الفكرية .لذلك نرى الكثري من
الدول لديها و�سائل �إعالم خا�صة ،كال�صحف واملطبوعات على �سبيل املثال،
مرتبطة مبنظوماتها الدفاعية وموجهة ب�شكل خا�ص �إلى �أفرادها ،يف حني ُتدخل
دول �أخرى ر�سائلها الإعالمية املعنية بتلك ال�ش�ؤون ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
�ضمن منظوماتها وم�ؤ�س�ساتها الإعالمية العامة ،وبخا�صة ال�سينما والتلفزيون.
ولقد �أدى التطور يف و�سائل االت�صال احلديثة وانخراط �أعداد كبرية جداً
من النا�س ،وبخا�صة ال�شباب ،يف التعاطي معها �إلى تراجع دور م�ؤ�س�سات
الإعالم التقليدية ب�شكل كبري� ،إما ب�سبب �سرعة احل�صول على املعلومات
والأخبار عن طريق و�سائل االت�صال احلديثة� ،أو نظراً الختالف التعاطي،
حيث ظهر مفهوم التعاطي التفاعلي يف تلك الو�سائل .كما �أدى ذلك التو�سع
يف ا�ستخدام �شبكات املعلومات والتوا�صل االجتماعي �إلى ظهور الكثري من
الدرا�سات والأبحاث التي تت�ساءل عن م�ستقبل الإعالم التقليدي يف ظل
تلك التطورات الكبرية ،كما تت�ساءل درا�سات �أخرى عن نوعية بع�ض الر�سائل
الإعالميــة امل�ضمنـــة يف تلـك الو�سائــل ومدى �إمكانيــة ت�أثريهـــا يف
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املحيطــات املجتمعيــة ب�شكـــل عـــام ،ويف فئات ال�شباب ب�شكل خا�ص.
ولقد كان للتحوالت التي حدثت يف بع�ض املجتمعات العربية ،التي ت�سمى
بـ«دول الربيع العربي» ،دور مهم يف طرح مثل هذه الت�سا�ؤالت عن ت�أثري تلك
ال�شبكات وحول الدور الذي تلعبه� ،أو قد تلعبه و�سائل االت�صال احلديثة يف
�إحداث التحوالت يف املجتمعات العربية وحجمه ومداه ،وهذا ما نحاول �أن
نناق�شه يف هذه الورقة.
�شبكات التوا�صل االجتماعية :حميط غري متنا ٍه

منذ �أن فتحت «البنتاجون» للعامة �شبكة الإنرتنت التي كان ا�ستخدامها
�سابقاً مقت�صراً فقط على الأفراد املتخ�ص�صني لديها ،تزايدت -وب�شكل كبري-
�أعداد الب�شر امل�ستخدمني لتلك ال�شبكة  ،وذلك من �أجل احل�صول على
املعلومات ،و�أي�ضاً للتوا�صل عن طريق الربيد الإلكرتوين فيما بينهم؛ ما جعل
تلك ال�شبكة واحدة من �أو�سع ال�شبكات ا�ستخداماً يف العامل ،وهو ما �سمي
بعد ذلك بـ «ثورة املعلومات».
ولقد �شكل تزايد �أعداد امل�ستخدمني الكبري ل�شبكات الإنرتنت على وجه
العموم ،و�شبكات التوا�صل االجتماعي على وجه اخل�صو�ص ،ميداناً مهماً من
ميادين البحث ،كما احتل م�ساحة وا�سعة يف جمال االهتمامات املجتمعية؛
وذلك ملا حملته تلك امل�ؤ�شرات من دالئل ك�شفت عن حتوالت يف طبيعة الر�سالة
الإعالمية وطبيعة متلقيها كذلك .ومما اهتمت به الدرا�سات االجتماعية يف
جماالت هذه الظواهر لي�س فقط معرفة حجم التعامل مع هذه املواقع ،بل اهتمت
كذلك مبحاولة االقرتاب من معرفة مدى ت�أثريها يف احلياة العامة ب�شكل عام ،ويف
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حياة ال�شباب الذين ي�شكلون ال�شريحة الأكرب من امل�ستخدمني ،ب�شكل خا�ص.
ويف حني نظر البع�ض �إلى الدور املتعاظم لو�سائل التوا�صل االجتماعي
ووجود �شبكات املعلومات على �أنه يوفر بيئات تفاعل وت�أثري �إيجابية يف حياة
املجتمعات ،من حيث �إنه يوفر خمزوناً كبرياً من املعلومات واملواد ذات الفائدة
للباحثني والدار�سني وطالبي العلم ،ف�إن البع�ض الآخر رفع �أ�سئلته من �أجل
التعرف على حجم التغيري الذي حتدثه هذه الو�سائل يف حياة املجتمعات،
وال�سيما جمتمع ال�شباب ،حيث �إن الكثري من تلك املواقع ت�ضمنت
مواد �أ�ساءت للبنى املجتمعية وللقيم ،مثلما �أ�سهمت يف ن�شر وتعزيز الفنت
والع�صبيات والتحيزات واال�ستقطابات امل�سيئة للأهداف الإن�سانية النبيلة.
وال �شك يف �أن حتوالت ما �سمي بـ«دول الربيع العربي» ،وادعاء البع�ض �أن
تلك الو�سائل كان لها دور كبري فيما حدث ،قد دفع الكثري من الباحثني ومن
املهتمني بال�ش�أن العام �إلى النظر يف معرفة نوعية وطبيعة الت�أثريات املفرت�ضة
وال�صحيحة ملثل هذه الو�سائل .ولقد ظهر الكثري من املقوالت التي �أعطت
تلك الو�سائل الدور الأول والأكرب يف �إحداث تلك التغريات ،يف حني عزا
البع�ض الآخر تلك التحوالت �إلى الأ�سباب املجتمعية احلقيقية التي �أدت
�إلى تلك التغريات ،واملتمثلة يف :الف�ساد العام� ،أو الفقر� ،أو �ضعف امل�شاركة
ال�سيا�سية ،وتبعية بع�ض الأنظمة واهرتائها ،و كذلك عدم �إغفال التحوالت
«اجليو�سيا�سية» يف املنطقة العربية.
الإعالم الع�سكري والإعالم العام

ال ينف�صل مفهوم الر�سالة الإعالمية يف املجال الع�سكري عن مفهوم الر�سالة
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الإعالمية للإعالم العام ،من حيث �إنه ،من الناحية العملية يفرت�ض وجود
هدف ومر�سل وم�ستقبل .ورمبا انعك�س ما طر�أ يف الآونة الأخرية من تغريات
على �ساحة الإعالم ومفاهيمه ،على جماالت الإعالم الع�سكري؛ �إذ دفع تزايد
امل�ستخدمني ل�شبكات التوا�صل االجتماعي مثل في�سبوك وتويرت وغريها من
ال�شبكات �إلى طرح الكثري من الت�سا�ؤالت حول م�ستقبل الإعالم التقليدي،
كما ي�سمى اليوم ،يف ظل ُبعد الكثريين عن حميطه ،والتوجه �إلى ما ي�سمى
بـ«الإعالم اجلديد» ،حيث ت�شري درا�سة �صادرة عن كلية دبي احلكومية �إلى
�أن عدد امل�ستخدمني ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف البلدان العربية
ي�صل �إلى  53مليون �شخ�ص ،فيما ي�صل عدد امل�ستخدمني للإنرتنت يف تلك
البلدان �إلى ما يزيد على  125مليون م�ستخدم (احلياة 22 ،مايو .)2013
وهذه �أعداد ال ي�ستهان بها ،خا�صة يف �أو�ساط املهتمني والدار�سني للظواهر
االجتماعية وحتليلها ،من �أجل الو�صول �إلى مقاربات تف�سر �أ�سباب انت�شار
مثل هذه الو�سائل ومعرفة مدى ونوعية ت�أثريها ،خا�صة يف حميط النا�شئة
وال�شباب (حيث متثل هذه الفئات الأعداد الأكرب من امل�ستخدمني).
وقد برزت الكثري من الدرا�سات التي تنظر يف هذا االنت�شار الوا�سع لهذه ال�شبكات
وحماولة درا�سة ت�أثريها يف حميط الأطر املجتمعية ،مبا متثله من منظومات عالئقية
وقيمية و�سلوكية .كما برزت كذلك درا�سات تنظر يف مدى ت�أثري هذا االنت�شار
يف جماالت �أخرى ،مثل االقت�صاد والأمن والبيئة وغريها ،حيث اهتم عدد كبري
من الباحثني بدرا�سة هذه النوعية من الو�سائل ملحاولة البحث يف مدى وحجم
ت�أثريها يف البلدان العربية ،نظراً لطبيعة املواد املوجودة فيها ونوعيتها ،التي متتد
من و�سائل الرتويج التجاري �إلى خلق بيئة عالقات �إن�سانية افرتا�ضية ،و�إلى طرح
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الق�ضايا ال�سيا�سية والأمنية ،بل متتد كذلك �إلى ن�شر املواد الإباحية وغريها من
املواد التي تروج لأمناط �سلوكية رمبا ال تكون مقبولة يف املجتمعات العربية� ،أو
غريها ممن متثل القيم الأخالقية والدينية ركائز مهمة فيها.
ومن الدرا�سات احلديثة يف هذا املجال كتاب «و�سائل التوا�صل االجتماعي
ودورها يف التحوالت امل�ستقبلية :من القبيلة �إلى الفي�سبوك» للدكتور جمال �سند
ال�سويدي ( )2013يطرح فيه ما طرحه الكثريون يف حماولة معرفة مدى ت�أثري
هذا االنت�شار الوا�سع ل�شبكات التوا�صل االجتماعي على البنى املجتمعية ،مبا
يف ذلك البنى االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية واالجتماعية وغريها .وقد برزت
يف هذا الكتاب ق�ضية �إدراك �أن لهذه الو�سائل ت�أثرياً وا�سعاً يف جممل هذه الأطر
والبنى املجتمعية ،وهو ما يعني �أهمية �أن ننظر �إليها بكثري من العمق وحماولة
الفهم� ،إن كنا ن�سعى للحد من �أو تقلي�ص ت�شكيلها لأمناط من احلياة يف جمتمعاتنا
رمبا ال تتفق �أو تتنافى مع ر�ؤانا يف احلياة ومرجعياتنا احل�ضارية العربية والإ�سالمية.
من جانب �آخر ،نظر الكثري من الباحثني يف ميدان الدرا�سات والأبحاث
الإعالمية �إلى هذا االنت�شار الوا�سع لو�سائل التوا�صل االجتماعي من زاوية،
�أو زوايا �أخرى ،وهي تلك الزوايا التي تنظر يف مدى ت�أثري هذا االنت�شار على
ا�ستخدامات ما ي�سمى بو�سائل االت�صال �أو الإعالم التقليدي .وكان الدافع
وراء عمل مثل هذه الدرا�سات هو حماولة تف�سري ا�ستخدام الأعداد الهائلة
من ال�شباب خا�صة لو�سائل التوا�صل احلديثة وعزوفهم عن ا�ستخدام الو�سائل
التقليدية .كما كان الدافع وراء هذه الدرا�سات هو تلك الوقائع الفعلية التي
ا�ستندت �إليها مثل وجهات النظر هذه ،ومنها  -حتديداً  -تراجع قراءة ال�صحف
الورقية وعزوف بع�ضها عن الظهور بعد �سنوات طويلة من تواجدها يف ال�ساحات
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املجتمعية .وقد كان ال�سبب الأ�سا�س وراء هذا االختفاء لهذه ال�صحف هو تلك
اخل�سائر املادية التي ترتبت عن تراجع قرائها وبالتايل تراجع معلنيها؛ ما دفعها
�إلى �أن يتحول بع�ضها �إلى �صحف �إلكرتونية ،فيما اختفت �أخريات من ال�ساحة
الإعالمية كلياً برغم التاريخ الطويل واحل�ضور الفاعل لها يف الأزمنة املا�ضية.
ومن الأ�سئلة التي تطرح نف�سها ب�إحلاح دائماً :هل جاذبية و�سائل التوا�صل
االجتماعي احلديثة مرتبطة فقط بنوعيتها� ،أم �أن انت�شارها الكبري يف املجتمعات
العربية حتديداً دعمته حاالت من الق�صور يف نوعية وبطء اخلدمات التي
تقدمها و�سائل الإعالم التقليدية؟ وهل هناك من حلول تنجح  -يف حال
تبنيها  -يف ا�ستعادة �أو املحافظة على جمهور متابع لهذه الو�سائل؟
وال�س�ؤال الثالث هو :هل تعاين املجتمعات العربية ،وحتى غري العربية �أي�ضاً،
من م�شكالت تدفع اجليل ال�شاب ،وحتى غري ال�شاب �أحياناً� ،إلى التعامل مع
و�سائل التوا�صل احلديثة �أكرث من تعامله مع الو�سائل التقليدية؟
ال �شك �أن هناك الكثري من الإجابات ملثل هذه الأ�سئلة ،بع�ضها يف ال�شق
الأول متعلق مبحتوى و�أ�سلوب التعامل الإعالمي ،حيث �إن و�سائلنا الإعالمية
التقليدية عانت الكثري من �أوجه الق�صور يف ال�شكل وامل�ضمون .ويف ال�شق
الثاين يتعلق الأمر  -يف وجهة نظري  -مبا يتعر�ض له عاملنا من متغريات كثرية
وخطرية �أ�ضعفت الكثري من منظوماته التقليدية وركائزه ،و�أ�سهمت يف تعزيز
قيم جديدة خلقت الكثري من الفجوات ،ورمبا �أدت �أي�ضاً �إلى الكثري من
املخاطر يف تركيبته؛ وهو ما ي�ستدعي بالتايل العمل احلقيقي من قبل اجلهات
املجتمعية املختلفة ملعاجلة هذه الأمور ،نظراً حلجم ما حتمله من ت�أثريات كثري
منها يت�سم بال�سلبية على جمتمعاتنا.
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وكل ما طرح له  -بطبيعة احلال  -تداعياته املختلفة على بنية العمل الع�سكري،
كما �أن له ت�أثرياً على و�سائل الإعالم اخلا�صة امل�ستخدمة يف نطاقه .فالبنية
الع�سكرية جزء ال يتجز�أ من بنية املجتمع ،حتكمها ال�ضوابط والقيم نف�سها،
وي�شكل �أفرادها جزءاً ملتحماً بالرتكيبة املجتمعية ،من حيث كونهم �أع�ضاء
فيها ،م�ؤثرين ومت�أثرين .كما �أن الإعالم الع�سكري ،و�إن كان واقعاً �ضمن
ما ي�سمى بـ«الإعالم التخ�ص�صي»� ،إال �أنه يخ�ضع �أي�ضاً للر�ؤى والت�صورات
و�أ�ساليب الطرح املوجودة يف ف�ضاء الإعالم العام يف بلده.
ومن هذا املنطلق ننظر هنا �إلى ت�أثري منظومات توا�صل الإعالم احلديث ومدى
ونوعية ت�أثريها على الإعالم الع�سكري حتديداً ،للبحث يف ماهية املقومات
التي متنح مثل هذا الإعالم قدرته على البقاء والتوا�صل ،يف حميطه خا�صة ويف
املحيط اخلارجي ب�شكل عام .وما زلنا نعتقد  -كمتخ�ص�صني � -أن اجلوالت
النهائية لهذا ال�صراع بني التقليدي واجلديد مل حت�سم بعد ،و�أن هناك �إمكانية
كبرية للإعالم التقليدي لل�صمود ،والنجاح �أي�ضاً يف هذا ال�صراع ب�شرط �أن
يعيد ت�أ�سي�س نف�سه على ر�ؤى تتفق وامل�ستجدات والتحديات التي تواجهه.
ومن املهم حتديد الأمور �أو و�ضعها يف �أطرها الفعلية ،مبعنى �أن نتحا�شى �أ ّياً من
التقليل �أو الت�ضخيم ،فهذا �سي�ساعدنا على حتديد �أي �أمر وو�ضعه يف حجمه
ال�صحيح .فعلى �سبيل املثال ،علينا �أال نتعامل مع الإعالم اجلديد بنف�س
منظور التعامل مع الإعالم التقليدي يف مداه وم�ستوى ت�أثريه ،نظراً الختالف
بع�ض منظوماته وم�ستوى ت�أثريه ،حيث �إنه �أو ًال و�أخرياً مل ينل املكانة نف�سها
التي احتلها الإعالم التقليدي ،من حيث امل�صداقية ونوعية وحجم الت�أثري.
ويف املقابل ال بد لنا من طرح ال�س�ؤال التايل :هل من ال�ضروري �أن ي�أخذ
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الإعالم التقليدي بنف�س �أدوات الإعالم اجلديد من �أجل االنت�شار ،والتي
من �أهمها تعزيز التوا�صل مع جمهوره والبعد عن مفهوم «املتلقي ال�سلبي»،
حيث تفرت�ض متغريات املجتمعات احلديثة مزيداً من التفاعل ومن تعزيز
مبد�أ احلوار واحرتامه؟
خامتة

من ال�ضروري يف هذه املرحلة �أن ن�ؤمن ب�أن هناك �أموراً كثرية قد ا�ستجدت
على ال�ساحة الإعالمية ،و�أ�صبحت تفرت�ض منا تغرياً يف الر�سائل ويف �أ�ساليب
طرحها .فالف�ضاء الإعالمي اليوم قد �أ�صبح مفتوحاً ب�شكل كبري وتراجع مفهوم
الرقابة يف مقابل ادعاء حرية احل�صول على املعلومات؛ ومن ثم �أ�صبح مفهوم
التحكم يف ما ي�ستقبله النا�س من معلومات ومن برامج غري قابل للتطبيق
بدرجة كبرية.
ومن ناحية ثانية ،ا�ستخدمت و�سائل االت�صال احلديثة �شعارات كثرية جذبت
كثرياً من الب�شر �إليها؛ ومن هذه ال�شعارات :غياب الرقابة ،وانت�شار حرية
التعبري ،وانتهاء مفهوم املتلقي ال�سلبي .وبالتايل ،علينا �أن نعي ت�أثري مثل هذه
اخلطابات ،و�أن نكون قادرين على ا�ستيعابها والتعامل معها.
والنقطة الأخرية ،علينا �أن نفهم بدرجة كبرية علوم الإعالم وكيفية توظيفها،
لأن التمكن من الإحاطة والإدراك لهذا العلم هو ما �أدى بالدول التي حتتل
الريادة فيه �إلى �أن تكت�سب تلك املكانة .ونحن ال نزال يف كثري من بلداننا
العربية نعترب �أن الهواية والرغبة يف دخول هذا املجال هو الدافع الأول يف
التعامل معها ،ومن ثم نهمل التعمق فيه ،كما �أهملنا مواثيق �شرفه.
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د .عبا�س م�صطفى �صادق
خـبيــر �إعــــــــالمـــــي
(تلفزيون �أبوظبي)
=ح�صل على درجة الدكتوراه يف عام 2002

من جامعة �أم درمان بال�سودان ،كما نال
زمالتي توم�سون الربيطانية وداج همر�شولد
من الأمم املتحدة يف نيويورك .وهو باحث
و�أ�ستاذ �إعالم متخ�ص�ص يف تطبيقات
الإعالم اجلديد.
=يعمل بتلفزيون �أبوظبي ،مخطط ًا �إخباري ًا،
وقد عمل قبل ذلك �صحافي ًا ،و�ساهم يف
تدري�س ال�صحافة يف جامعتي اخلرطوم و�أم
درمان الإ�سالمية ،و�أكادميية ال�سودان لعلوم
االت�صال والتدريب الإعالمي.
=له عديد من امل�ؤلفات العلمية يف جمال
تخ�ص�صه ،ومن �أبرزها :الإعالم اجلديد؛
والإنرتنت والبحث العلمي؛ و�صحافة الإنرتنت؛
وال�صحافة والكمبيوتر .كما له ثالثة �أبحاث
كبرية من�شورة؛ على ر�أ�سها :كتاب املدن
الإعالمية احلرة بدولة الإمارات .وقد �شارك
يف الكثري من امل�ؤمتــرات وور�ش العمــل
والدورات التدريبية يف جمال الإعالم .
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تهتم اجليو�ش يف �أنحاء العامل املختلفة بالإعالم وو�سائل االت�صال؛ ت�أكيداً
لدورها الدفاعي عن الأوطان وتو�ضيحاً للحقائق �أمام النا�س ولرفع الروح
املعنوية للجنود و�إ�ضعاف الروح املعنوية للأعداء .ومع ظهور الإعالم اجلديد
وو�سائله ،خا�صة الإعالم االجتماعي� ،أتيحت فر�ص غري حمدودة ،لي�س
للقائمني على االت�صال وحدهم ،بل حتى بالن�سبة للجمهور نف�سه .وقد �شكل
ذلك عامل حتد جديداً مل تعد معه املركزية االت�صالية �أمراً يعتد به ،وكتبت
الدرا�سات املختلفة فيما يخ�ص اجليو�ش والنظم الإعالمية اجلديدة.
وت�شمل الدرا�سات اخلا�صة با�ستخدام و�سائل الإعالم االجتماعية يف اجليو�ش
الإجابة عن ت�سا�ؤالت حول كيفية م�ساعدة هذه التكنولوجيا يف االت�صاالت
عرب الإنرتنت ،وبث الأخبار والتوظيف عرب ال�شبكة ،ف�ض ًال عن ا�ستخدام
و�سائل الإعالم االجتماعية ك�سالح يف احلرب النف�سية �ضد اخل�صوم ،و�أي�ضاً
كيف ت�ستخدم ال�شبكات االجتماعية للت�أثري على اجلمهور والأعداء ول�شرح
ال�سيا�سة للمدنيني .ذلك يف ظل الأهمية املتزايدة للمن�صات الإعالمية
الالمركزية لربط النا�س ،وتعزيز فهم اجلمهور ودعمه للدفاع ،وملواجهة الدعاية
املعادية ،وحماية البيانات و�أمن العمليات.
ومثال الهتمام اجليو�ش بو�سائل االت�صال اجلديدة ،خا�صة و�سائل الإعالم
1
االجتماعية ،كما يقول موقع اجلي�ش الأمريكي وو�سائل الإعالم االجتماعية
�إن و�سائل الإعالم االجتماعية جزء ال يتجز�أ من عمليات اجلي�ش ووزارة
الدفاع ,وقد مت ت�صميم املوقع ليكون مبثابة �سجل موحد جلميع املوارد
واملعلومات الر�سمية املتعلقة باجلي�ش على مواقع و�سائل الإعالم االجتماعية
العامة .وقد مت ا�ستعرا�ض جميع املواقع املوجودة على هذه ال�صفحة ،التي
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وافق عليها مكتب رئي�س ال�ش�ؤون العامة وتخ�ضع جلميع ال�سيا�سات واملبادئ
التوجيهية للجي�ش .ويكون امل�سجل هو امل�س�ؤول عن احلفاظ على كل موقع
من مواقع و�سائل الإعالم االجتماعية ،و�ضمان �أنه ال ي�ضر العمليات الأمنية.
�إن �أول مرة �أحلظ فيها ا�ستخدام و�سائل االت�صال االجتماعي يف �أوقات احلروب
يف �أثناء االحتالل الأمريكي للعراق .وتقول بثينة النا�صري يف كتابها «يوميات
اجلنود الأمريكان فى بالد الرافدين» « 2:يف املدونات ي�ستخدم اجلنود �أ�سماء
م�ستعارة؛ لأن كتابتهم تخالف التعليمات الع�سكرية خوفاً من ن�شر معلومات
تفيد الآخر الذي هو عدو بالن�سبة لهم ،ويف هذه املدونات يرتدد احلديث عن
درجة احلرارة التي ال حتتمل يف بغداد ،والتي يقدرها بع�ض اجلنود بحوايل
 90درجة مئوية و�أحياناً  120درجة .وي�سخر بع�ضهم من �أوامر القادة التي
جتربهم على ارتداء الزي الع�سكري داخل املع�سكر ،ما يرفع درجة حرارة
اجل�سم  10درجات ،فالقادة يفعلون ذلك حلماية �أنف�سهم ،بينما هم يجل�سون
يف غرف مكيفة طيلة اليوم .وي�شري �أحد اجلنود ،وا�سمه جاروب وال�سن ،يف
يومياته التي كتبها بتاريخ  17مايو  2004حتت عنوان «رحلة الأهوال على
الطريق ال�سريع» �إلى �أحد زمالئه ب�أنه �أُخذ رهينة ،ويعتقد �أنه ال يزال كذلك.
فالنا�صري تو�ضح يف الهام�ش �أن رفات هذا اجلندي وجدت يف عام 2008
ونقلت �إلى �أمريكا.
يف الطرف الآخر كان هناك �شاب عراقي� ،أطلق على نف�سه ا�سم �سالم باك�س
 ،Salam Paxقد �أطلق مدونة با�سم ? Where Is Raedوقد بد�أ ر�سائله
عن يوميات احلرب يف بغداد يف �سبتمرب  2002بالكتابة عن �شغفه باملو�سيقى
وثقافة البوب ،وكانت يومياته تعك�س جمريات احلياة اليومية يف العا�صمة
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العراقية ،ثم �أ�صبحت هذه الكتابات �أحد �أهم امل�صادر التي تعتمد عليها
و�سائل الإعالم الغربية يف متابعة احلرب.
فهم الإعالم االجتماعي

ي�شري م�صطلح «و�سائل الإعالم االجتماعية» �إلى ا�ستخدام تقنيات الإنرتنت
واملحمول لتحويل االت�صاالت �إلى حوار تفاعلي .وقد ع ّرف �أندريا�س كابالن
 Andreas Kaplanومايكل هانلني  Michael Haenleinو�سائل الإعالم
االجتماعية ب�أنها «جمموعة من تطبيقات الإنرتنت التي ُتبنى على �أ�س�س
تكنولوجية من الويب 3،وت�سمح ب�إن�شاء وتبادل املحتوى الذي يتم �إن�شا�ؤه
بوا�سطة امل�ستخدمني» .و�سائل الإعالم االجتماعية هي و�سائل التوا�صل
االجتماعي كمجموعة �شاملة وراء التوا�صل االجتماعي .وقد غيرّ ت و�سائل
الإعالم االجتماعية طريقة توا�صل املنظمات واملجتمعات ،والأفراد �إلى حد
كبري.
كما �أتاح الإعالم االجتماعي فر�صاً عديدة؛ منها الت�شارك باملعلومات بني
م�شرتكي ال�شبكة مع �إمكانيات التفاعل املبا�شر واحلر على املواقع االجتماعية
وعند نهاية كل مقال �أو خرب ،كما �أتاح الفر�صة للمتلقني ب�أن ي�صنعوا براجمهم
الإذاعية �أو التلفزيونية التي يحبونها ويتابعونها ،وذلك بطرح مقرتحات ملعد
الربنامج� ،أو امل�شاركة بطرح �أ�سئلة لل�ضيف الذي �ستتم ا�ست�ضافته بالربنامج.
م�ؤخراً �أ�صبحت ال�شبكات االجتماعية هي البديل املاثل لأن�شطة املا�ضي
التقليدية ،وحالة التفاعل بني جمتمعات اليوم مع البيئة واملجتمع املحيط هي
التي ت�سيطر على النظام االت�صايل بدرجة الفتة للنظر ،وقد ن�شط جزء كبري
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من �شبكات التبادل يف نقل الأفالم الق�صرية التي ينتجها �أنا�س عاديون من
حول العامل� ،أو هواة �إخراج �سينمائي ،باحلد الأدنى من املوارد ،وهو ما ي�ؤكد
حدوث حتول جذري يف �أدوات التخاطب والتعبري ,فخالل ال�سنوات املا�ضية
بات �شائعاً �إر�سال ال�صور عرب الإنرتنت ،ثم �إر�سال الأفالم الق�صرية عن طريق
الربيد الإلكرتوين.
هذه ال�شبكات االجتماعية يق�ضي فيها العديد من ال�شباب واملراهقني
وقتاً طوي ًال جداً يف تفاعل مع بع�ضهم بع�ضاً ،وعرب هذا التفاعل الثابت مع
جمتمعات كبرية ي�ستطيع ال�شباب تطوير فهم ثقايف �أف�ضل و�صفات قيادية
�أقوى .ومن املمكن �أن تكون املواقع ال�شهرية �أداة للتطور االجتماعي �ضرورية
لل�شباب للإ�سهام بجدية يف املجاالت ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والثقافية،
واالقت�صادية ملجتمع اليوم .ومتيز جمتمع الإنرتنت بالكثري من الأمثلة لهذه
املواقع ,ونقدم هنا مناذج رئي�سة هي� :أوه ماي نيوز ،وفليكر ،ويوتيوب ،وماي
�سبي�س .وكل واحد منها ين�شط يف دور معني.
منتديات الإنرتنت

منتديات الإنرتنت  Internet forumsهي �أحد من تطبيقات امل�شاركة
والتفاعل والإعالم البديل التي جاءت بها ال�شبكة ،مبا يحقق للجميع
�إ�سماع �أ�صواتهم ,وهي يف نف�س الوقت جمموعة من الربامج املختلفة تعمل
على تطبيق هذا النوع من التواجد احلي للتجمعات على الإنرتنت ،وهي
ن�شاط يعود �إلى حوايل عام  ،1995وهو العام الذي بد�أت فيه املنتديات يف
الظهور ،وهي متثل مرحلة انتقالية �أو تطورية من الن�شرات الإلكرتونية ,BBS
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وجمموعات الأخبار التي �سادت يف الثمانينيات ،وبداية الت�سعينيات لتخلق
نوعاً من املجتمعات االفرتا�ضية التي تدور غالباً حول مو�ضوع معني �أو بلد �أو
جمموعة من املو�ضوعات.
وتعمل بع�ض املنتديات كمنابر جلماعة �سيا�سية �أو دينية �أو ثقافية �أحادية
التوجه ،تن�شر �أفكارهم وبراجمهم ،ورمبا تر�سل ر�سائل حمددة لأع�ضاء هذه
اجلماعة من خالل الإنرتنت ,ففي ال�سنوات الأخرية لعبت هذه املنتديات
دوراً �إعالمياً يف الرتويج للأفكار ون�شر البيانات املكتوبة وامل�صورة ،بل �أ�صبحت
و�سائل الإعالم التقليدية ،مبا يف ذلك وكاالت الأنباء ،تلج�أ ملا تكتبه وتعيد
بث ال�صور التي تعر�ض فيها ،والأمثلة ال ح�صر لها.
ويوجد نوعان من املنتديات :بع�ضها مفتوح ،ويطلق عليه Un-moderated
 web forumوهو يعمل بال رقيب �أو ح�سيب ,وبع�ضها يدار بوا�سطة جمموعة
تعمل مبثابة حار�س بوابة ،ولكنها يف الغالب تكون بال خربة ،مثلما يتوافر
لل�صحافة التقليدية من جهاز حتريري  .Moderated web forumومبرور
الأيام �أ�صبحت هذه املنتديات موئ ًال لقتل ال�شخ�صيات و�إ�شانة ال�سمعة ون�شر
الوثائق ال�سرية وترويج الربجميات امل�سروقة وبث ال�صور ومواد الفيديو غري
املرغوبة ون�شر الأفكار املتطرفة وما �إلى ذلك ,مبا يتجاوز �أحياناً رغبات �صاحبها
الذي ال يعود �صاحباً لها لطبيعتها اجلماعية ،وهو ما �أدى �إلى ظهور «املدونات»
التي حتقق حالة الفردية.
الر�سائل الهاتفية الق�صرية  ..البعد الإعالمي

فتحت الر�سائل الق�صرية  Short message serviceباباً وا�سعاً للتوا�صل بني
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النا�س ،و�أ�صبحت هي نف�سها �سمة لق�صرها ،و�إيجازها .فقد صُ� مم نظام الر�سائل
الق�صرية �أ�ص ًال للتوا�صل ال�سريع واملوجز ،مبا يتفق مع ا�سمه والإمكانيات
املتاحة له ،من حيث القدرة على الكتابة والقراءة بح�سب حجم ال�شا�شة،
وحجم وحدة املفاتيح� .أما املحتوى الذي تنقله الر�سائل فال ح�صر له ,مبا
ي�شمل :التنويهات الإخبارية ،واملعلومات املالية ،وال�شعارات والنغمات .ومع
تطور �أجهزة الهاتف املتحرك من النوع اخلليوي �أ�صبحت الأجهزة �أكرث من
جمرد و�سيلة ات�صال �صوتي ،بحيث �أ�صبحت ت�ستخدم ك�أجهزة كمبيوتر كفي
للمواعيد وا�ستقبال الربيد ال�صوتي وت�صفح الإنرتنت .لقد �أ�صبح الهاتف
لي�س فقط �أداة ت�سلية ،بل �أ�صبح كذلك �أداة عمل ,عرب جهاز �شخ�صي متعدد
الوظائف ،يتقاطع عمله مع الكومبيوتر و�شبكة الإنرتنت ،كما هي احلال يف
نظم التدوين ال�صغرية.
وف�ض ً
ال عن نظم الر�سائل الق�صرية التقليدية ،يوجد وات�س �أب WhatsApp
هو تطبيق ترا�سل فوري ،ومتعدد املن�صات للهواتف الذكية .وميكن بالإ�ضافة
�إلى الر�سائل الأ�سا�سية للم�ستخدمني� ،إر�سال ال�صور ،والر�سائل ال�صوتية،
والفيديو والو�سائط .والوات�س �أب متاح لكل من� :آي فون ،وبالك بريي
�أندرويد ،،وويندوز فون .ويتزامن مع جهات االت�صال يف الهاتف ،لذلك ال
يحتاج امل�ستخدم لإ�ضافة الأ�سماء يف �سجل منف�صل.
اطلعـــت علـــى درا�ســـة جديـــدة ن�شـــرت يف  19فربايـــر  2013حتــت
عنـــوان «هــل ميكــن للواتــ�س �أب �أن ي�صبــح مثــل الر�سائل الق�صيــرة؟»
? ,Could WhatsApp soon be as SMSالدرا�سة �أطلقتها بنجدوم
 Pingdomاملتخ�ص�صة يف ر�صد اجلاهزية الإلكرتونية .تقول الدرا�سة �إن
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املوت املحتم يف نهاية املطاف للر�سائل الق�صرية� ،سبق و�أن نوق�ش عدة مرات
يف ال�سنوات الأخرية ،خا�صة يف ظل ازدهار الهواتف الذكية.
مع الوات�س �أب يوجد تطبيق �آخر هو �شات �أون ChatON؛ ويعني املُ َد ْر ِد�ش،
�شات �أون تطبيق وبرنامج عاملي من �سام�سوجن لإن�شاء درد�شات ,خالية من
الإعالنات ،ومتوافق مع جميع �أنظمة و�أجهزة الهواتف الذك ّية (�أندرويد ،و�آي
�أو �إ�س ،وبالك بريي ،وويندوز فون ،وبادا ،وفيتري فون) واحلوا�سيب اللوح ّية
(توجد ن�سخة كاملة للأجهزة اللوح ّية العاملة ب�أنظمة �أندرويد وبادا وويندوز
فون وبالك بريي) واحلوا�سيب (ويندوز ،وماكنتو�ش ،وتوجد ن�سخة للمت�صفح
ل�سهولة الدخول للتطبيق عرب مت�صفحات الويب) ،وبع�ض �أنواع الكامريات،
ومتوافر يف �أكرث من مئتي دولة ،وب�أكرث من اثنتني و�ستني لغة (منها :العربية
والفار�سية والإجنليزية والفرن�سية�...إلخ) ،ويوفر هذا التطبيق دمج احل�ساب يف
في�سبوك وتويرت ،ومن مميزاته �إر�سال ر�سائل جماعية لأعداد الحمدودة من
الأ�صدقاء ،وي�سمح لك هذا التطبيق ب�إر�سال ر�سائل ر�سوم متحركة ،كما
يخزن امللفات يف ال�صندوق .
مدونات الإنرتنت  ..الإعالم الفردي

املدونات  Weblogsهي عبارة عن مواقع على الإنرتنت ت�ستخدم ك�صحيفة
يوميات �إلكرتونية فردية تعرب عن �صاحبها ،وتركز على مو�ضوع معني ,مثل
ال�سيا�سة �أو الأخبار املحلية ,وميكن �أن تكون عبارة عن مذكرات يومية .وهي
تن�شر بالن�صو�ص ,وال�صور والفيديو وال�صوتيات وحتمل و�صالت ملدونات
�أخرى� ,أو مواقع �إنرتنت� ,أو و�سائط �أخرى متعلقة باملقالة ,وهي ظاهرة
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تندرج بح�سب فرن�سي�س بيزاين « Francis Pisaniيف �سياق امليزة الرئي�سية
للإنرتنت� ،أي توا�صل «الكثريين مع الكثريين»� 4أو التوا�صل الأفقي؛ كالربيد
الإلكرتوين والر�سائل املبا�شرة والتوا�صل املكثف بني �أنا�س ال يعرف بع�ضهم
بع�ضاً .وميزة املفكرات الإلكرتونية هي قبل كل �شيء جعل هذا التوا�صل
عاماً؛ ما يدعو �إلى الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان يجب ت�صنيف �أ�صحابها يف عداد
ال�صحافيني.
ويف تب�سيط لفكرة املدونات ,يقول بيزاين« :البلوج هي يوميات �شخ�صية على
ال�شبكة يتم �إدراجها بوا�سطة برامج ب�سيطة ت�سمح بطبع ن�ص على الكومبيوتر
و�إر�ساله فور االت�صال بال�شبكة ليظهر على �صفحة املوقع املعني .وهي متزج
بني املعلومات والآراء ،وتكون مت�صلة مب�صدر �أ�صيل �أو مبفكرة �أخرى� ،أو مبقالة
5
ين�صح بها كاتب املدونة �أو يعلق عليها».
وبح�سب عبداهلل احلديري 6ف�إن منطلقات التدوين ال�شخ�صي تتمثل يف �أن
غاية املدون �أن ينخرط يف جمتمع افرتا�ضي ،و�أن يعرب عن �أفكار و�أحا�سي�س �أو
مواقف و�آراء ما كان له �أن يعرب عنها بالنفاذ الذي حتقق له اليوم.
وال ينفي ال�صادق رابح 7الطبيعة الإعالمية يف املدونات ،ولكنه يركز على
و�ضعها الإعالمي ،حينما تكون ملحقة باملواقع الإعالمية ال�صرفة �أو تعود هي
نف�سها �إلى �إعالميني �أو تعمل �ضمن �إطار م�ؤ�س�سات �إعالمية خلدمة �صحفييها.
نظم املدونات ال�صغرية

املدونات ال�صغرية هي �شكل من �أ�شكال مدونات الو�سائط املتعددة
 Multimedia bloggingالتي ت�سمح للم�ستخدمني ب�إر�سال ون�شر ن�صو�ص
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موجزة �أو حتديثات الو�سائط املب�سطة  Micromediaالتي ت�شمل ال�صور
�أو املقاطع ال�صوتية ومقطوعات الفيديو الق�صرية .وت�صل ر�سائل املدونات
ال�صغرية �إلى �شخ�ص واحد �أو جمموعة حمددة يتم اختيارها من قبل �صاحب
املدونة .هذه الر�سائل ميكن �أن تكون مر�سلة بعدد من الو�سائل والأ�ساليب،
مبا يف ذلك الر�سائل الن�صية  Text messagingوالر�سائل الفورية Instant
 messagingوالربيد الإلكرتوين ،وال�صوت الرقمي والإنرتنت.
لقد تطورت نظم املدونات ال�صغرية يف ال�سنوات الثالث الأخرية ،ويف مايو
� 2007أخذ موقع تويرت  Twitterال�صدارة �ضمن �أهم مواقع الإنرتنت يف
العامل ،وكان قد ظهر يف يوليو  2006وهو مايزال يت�صدر املواقع يف نف�س جماله
مع بالرك  Plurkوجايكو  Jaikuاململوك جلوجل ،بجانب خا�صية حتديث
احلالة  Status updateاملوجودة يف في�سبوك وغريه ،و�سن�أتي �إلى ذلك الحقاً.
ويتنوع م�ضمون املدونات ال�صغرية ويختلف عن املدونات التقليدية يف �أنه
عادة �أ�صغر يف احلجم الفعلي والإجمايل حلجم امللف ،وهو ال ي�سمح بالعدد
الالحمدود من املدخالت� ،إذ يقت�صر التدوين هنا على �إر�سال ر�سائل �أو
حتديثات بحد �أق�صى  140حرفاً فقط للر�سالة الواحدة ،لت�صل �إلى الهاتف
اجلوال� ،أو على �شكل بريد �إلكرتوين� ،أو على �شكل ر�سالة يف برنامج للرتا�سل
الفوري� ،أو با�ستخدام برامج خا�صة ,فهو �إذاً عبارة عن حتديثات لو�صف
الأحداث يف اللحظة ذاتها ,وميكن �أن تتكون �إدخالة واحدة من جملة واحدة،
�أو �صورة� ،أو ر�سالة فيديو ق�صرية ال يتعدى طولها ع�شر ثوان .وهي ت�شمل
مو�ضوعات من نوع :ما �أقوم به الآن� ،...أو لقد وجدت هذا املنتج بال�سعر
الفالين ,ما ر�أيكم؟ �أو لقد �شاهدت فيلم كذا الآن� ،أو �أين �أجد مكاناً يبيع
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نوعاً معيناً من �أجهزة الكومبيوتر؟ �أو كيف ميكن حل هذه امل�س�ألة احل�سابية؟
وال يقف الأمر عند الر�سائل ال�شخ�صية وحدها ،فمتابعو الندوات وامل�ؤمترات
يتوا�صلون من داخل القاعات ،وي�شريون �إلى ما ا�ستمعوا �إليه ،واملدر�س
يطلب من تالميذه متابعة ر�سائله التي ي�سجلونها يف املدونات ،وي�ستقبلونها
يف هواتفهم ،والكليات اجلامعية تربط نظام �إعالناتها بنظم التدوين الق�صرية.
وي�ستفيد التدوين امل�صغر من احل�شود  Crowd Sourcingالتي تتابع املدون،
ويقوم ه�ؤالء ب�إعادة ما ي�ستقبلونه ،وهو ما يطلق عليه «�إعادة الوتوتة» Retweet؛
ما ي�ساعد على �إطالق ن�ص واحد �صغري يف ف�ضاء ال حد له ،و�إمكانية احل�صول
على ردود ال ح�صر لها.
جتربة تويرت

تويرت� 8,أو «تغريد» باللغة العربية هو �شبكة اجتماعية �إلكرتونية جمانية ،وخدمة
تدوين م�صغر قائم على الن�ص جماناً� ،إذا كان الرتا�سل على الإنرتنت وغري
ذلك بالن�سبة للرتا�سل التقاطعي بو�ساطة نظام الر�سائل الق�صرية �إلى الهواتف
املحمولة ،وت�سمح اخلدمة ب�إر�سال حتديثات � Tweetsأو تغريدات بحد �أق�صى
 140حرفاً للر�سالة الواحدة عن طريق موقع تويرت �أو بالر�سائل الهاتفية الن�صية
الق�صرية � SMSأو عرب برامج املحادثة الفورية مثل  ، Google TalkوYahoo
، Messengerو MSN Messnegerوبرجميات خال�صة الأحداث RSS
�أو التطبيقات املماثلة يف في�سبــوك مثل  Facebook Statusوtwitterfox
و  Twhirlو.Twitterrfic
تدور الأخبار واملدونات والتحديثات يف تويرت حول �س�ؤال �أ�سا�سي وهو :ماذا
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تفعل الآن؟؛ وهي منوذج فقط ملاليني الأ�سئلة امل�شابهة التي ما �إن يكتبها
املدون ثم ير�سلها �إلى واحد �أو ح�شد حتى ت�صل �إلى املاليني يف وقت واحد
بعد �إعادة �إر�سالها يف ثوان� ,إذ يعتمد تويرت وغريه من اخلدمات املماثلة على
�أ�شخا�ص يتابعون حتديثات املدون  Followersلت�صلهم �أحدث ر�سائله.
وال توجد �سلطة مركزية لإدارة تويرت وتوجيهه ،ويقدم فيه كل �إن�سان ر�أيه يف
�أي �شيء وبحرية كاملة ,ويكون لكل م�ستخدم احلرية التامة يف دعوة النا�س
مل�شاركته الرتا�سل ،كما يعمد هو ذاته مل�شاركة من يختارهم من م�ستخدمي
املوقع ،ليكون �شريكاً لهم حتى يتمكن من ا�ستالم ر�سائلهم .وهذا الأ�سلوب
يف التوا�صل االجتماعي الرقمي جديد متاماً ،وغري متوافر يف بقية مواقع
ال�شبكات االجتماعية ,ومنذ ابتكاره عام  2006بوا�سطة جاك دور�سي Jack
 Dorseyنال تويرت حظاً وا�سعاً من ا�ستقطاب ماليني امل�ستخدمني حول
العامل ،ليتحول �إلى �إحدى الظواهر الإعالمية امل�ستحدثة ,وقد ظهر �أو ًال
كم�شروع تطوير بحثي ل�شركة  9Obviousالأمريكية يف �سان فران�سي�سكو ،ثم
�أ�صبح م�ستق ًال عن ال�شركة.
تطبيقات م�شاركة ال�صور

يعترب موقع فليكر  Flickerمنوذجاً لأحد �أهم تطبيقات �صحافة اجلمهور يف
ُبعدها املتمثل يف توزيع ال�صور ,وقد �أ�سهم املوقع يف منا�سبات خمتلفة يف �أن
يكون بدي ًال حياً لوكاالت الأنباء ،مثلما حدث �أيام تفجريات قطارات الأنفاق
يف لندن ،ويف �أحداث ت�سونامي.
مت تطوير موقع فليكر يف �سنة  2002بوا�سطة �شركة لودي كورب Ludicorp
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يف فانكوفر بكندا .وقد قامت ال�شركة ب�إطالق فليكر لأول مرة يف فرباير 2004

بعد �أن قامت ال�شركة بت�أ�سي�س لعبة جماعية عمالقة على الإنرتنت ,ويف
مار�س  2005ا�شرتت �شركة ياهو �شركة لودي كورب وفليكر .وي�سمح فليكر
�أي�ضاً مل�ستخدميه بتنظيم �صورهم كمجموعات �شخ�صية �أو جمموعات عامة
ت�شرتك يف �صفات معينة �أو كليهما معا .وي�ستطيع ال�شخ�ص �إ�ضافة ال�صورة �إلى
10
جمموعة �شخ�صية واحدة �أو �أكرث من جمموعة».
مع فليكر ي�شتهـر الإن�ستجـــرام ،وهــو برنامـــج مل�شاركة ال�صور يف ال�شبكات
االجتماعية على الإنرتنت ّميكن م�ستخدميه من التقاط ال�صور ،وتطبيق
املر�شحات الرقمية لها ،وم�شاركتها على جمموعة متنوعة من خدمات
ال�شبكات االجتماعية ،مثل في�سبوك �أو تويرت .وهو برنامج جماين طرح يف
والية �سان فران�سي�سكو الأمريكية يف �أكتوبر  2010من قبل املطور التقني
كيفن �سي�ستورم  Kevin Systromومايك كريجر  Mike Kriegerوكان
موجهاً فقط لأجهزة الآي فون والآي باد والآي بود وغريها من منتجات �شركة
�آبل .ويف �شهر �إبريل  2012طورت ال�شركة املنتجة الربنامج ليعمل على �أجهزه
الهواتف التي تعمل بنظام �أندرويد  2.2ك�أجهزة �سام�سوجن جالك�سي وغريها.
وبعد تنزيل الربنامج على الهاتف يتم �إن�شاء ا�سم م�ستخدم ورمز �سري للدخول،
ويبد�أ امل�ستخدم بالتقاط ال�صور من جواله وحتميلها للربنامج �أو حتميل �صور
م�سبقة ،وبعدها يتم ن�شرها يف ح�ساب امل�ستخدم اخلا�ص بالإن�ستجرام .يعمل
الربنامج بفكرة التتبع ،وهو �أن يقوم امل�ستخدم بتتبع الأ�شخا�ص الذين تنا�سب
�صورهم �صورك� ،أو يكون امل�ستخدم على معرفة بهم ،و�ست�صله كافة �صورهم
التي يحملونها تلقائياً.
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تطبيقات امل�شاركة يف الفيديو

يقوم موقع يوتيوب  11YouTubeعلى فكرة مبدئية؛ هي :بث لنف�سك �أو ذع
نف�سك  ،Broadcast yourselfويو�ضع هذا ال�شعار يف ال�صفحة الأولى ,وهو
يعترب �أهم مكان يف �شبكة الإنرتنت للم�شاركة يف الفيديو املجاين ال�شعبي,
�إذ تحُ َّمل عليه يومياً �أفالم من �صنع الهواة من حول العامل ،بع�ضها مت ت�صويره
بكامريا جهاز الهاتف املتحرك لنقل حدث ما غريب �أو م�ضحك �أو مثري ،وكثري
لدواع فنية �أو �سيا�سية �أو اجتماعية �أو جمالية �أو حتى لإي�صال
منها مت �إنتاجه ٍ
ويت�ضمن املوقع �أنواعاً ال
ر�سالة �شخ�صية حول م�س�ألة ما تهم منتج الفيلم.
ّ
ح�صر لها من كليبات الفيديو التلفزيونية والأفالم الغنائية امل�صورة ومدونات
الفيديو اليومية� ,أو ما يطلق عليه «الفيديوبلوجنج»  .videobloggingويعمل
يوتيوب وفق املنظومة التالية:
 .1ي�ستطيع امل�ستخدمون حتميل ،وتبادل مقاطع الفيديو وت�سميتها يف جميع
�أنحاء العامل ،وت�صفح ماليني املقاطع الأ�صلية التي قام بتحميلها امل�ستخدمون
الأع�ضاء.
 .2العثور على جماعات فيديو وااللتحاق بها وت�سهيل االت�صال مع من لديهم
نف�س االهتمامات واال�شرتاك يف خدمة تبادل مقاطع الفيديو املق�صورة على
الأع�ضاء ،وحفظ املقاطع املف�ضلة ،وو�ضع قوائم ت�شغيل املقاطع.
 .3دمج مقاطع الفيديو اخلا�صة بيوتيوب مع مواقع ال�شبكة التي ت�ستخدم
تقنيات حديثة؛ مثل �آي بي �آي ،و�أي�ضاً جعل مقاطع الفيديو عامة �أو خا�صة.
 .4ي�ستطيع امل�ستخدمون اختيار عر�ض مقاطعهم ب�شكل عام �أو مب�شاركة
�أ�صدقائهم وعائالتهم فيها ب�صورة خا�صة عند التحميل.
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 .5يحتوي املوقع على املقاطع الأحدث ،واحلا�صلة على �أعلى تقييم ،والتي
حتظى ب�أكرب قدر من النقا�ش ،والأكرث تف�ضي ًال ،والأكرث ات�صا ًال مبواقع �أخرى.
 .6ت�صنف مقاطع الفيديو �أي�ضاً �إلى �أبواب خمتلفة من الكوميديا والفن
والر�سوم املتحركة �إلى العلوم والتكنولوجيا.
مع يوتيوب ين�شط تطبيق كيك  ,Keekو�شعاره م�شاركة حتديثات الفيديو
�سريعاً مع الأ�صدقاء ,هو خدمة جمانية على الإنرتنت وال�شبكات االجتماعية
متكن م�ستخدميها من حتميل حتديثات الفيديو ،والتي ت�سمى «.»keeks
وميكن للم�ستخدمني �إ�ضافة كيك�س  keeksملوقع  keekبا�ستخدام كامريا
ويب �أو عن طريق تطبيقات اجلوال  .Keekوميكن للم�ستخدمني �أي�ضاً الرد
مع الن�ص �أو الفيديو ,والتعليقات معروفة با�سم « ،»keekbacksف�ض ًال عن
�إمكانية م�شاركة املحتوى مع و�سائل الإعالم االجتماعية الكربى.
كلمة «كيك» تعني نظرة �سريعة ،ومت تطويره يف تورنتو� ،أونتاريو ،بكندا يف �أوائل
عام  2011بغر�ض �إن�شاء �شبكة اجتماعية ملقاطع الفيديو الق�صرية التي ال
تتجاوز  35ثانية تقريباً.
تطبيقات املنتديات االجتماعية

يعترب موقع في�سبوك  Facebookالذي �أ�س�سه مارك زوكر بريج
 Zuckerbergواحداً من �أهم مواقع الت�شبيك االجتماعي ،وهو ال ميثل
منتدى اجتماعياً فقط ،بل �أ�صبح قاعدة تكنولوجية �سهلة ,ويعتمد املوقع يف
ذلك على معطيني �أ�سا�سيني؛ هما :حجم امل�شرتكني فيه ,وكذلك متيزه من
الناحية التكنولوجية ،والتي يريد �أن يجعلها متاحة للجميع.

Mark
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مينح املوقع مل�شرتكيه �ستة �أنظمة تطبيق على اجلهة الي�سرى لل�صفحة الرئي�سية
له ،وهي ملف ال�صور ،وملف املذكرات ،وملف املجموعات ،وملف الأحداث،
وملف الر�سائل ،وزاد عليها قبل فرتة ملف «مكان الت�سوق» ،وملفاً �آخر حول
الفيديو ،ومما يتميز به في�سبوك نظام « »I Likeالذي ي�سمح بالعثور على
�أ�شخا�ص لهم نف�س االهتمامات.
ا�ستخدام و�سائل الإعالم االجتماعي يف حرب غزة

يف منت�صف نوفمرب � 2012شنت «�إ�سرائيل» حملة ع�سكرية على غزة ،ولعبت
و�سائل الإعالم االجتماعية دورها يف خدمة اجلي�ش الإ�سرائيلي والفل�سطينيني
على حد �سواء ،وكانت حمف ًال لدعاية الطرفني للت�أثري على الر�أي العام وزيادة
الدعم النف�سي للجنود.
لقد اعتمد الإ�سرائيليون والفل�سطينيون ،وعلى مدار ثمانية �أيام كاملة على
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،على �إبراز رواية كل طرف ،وكان للن�شطاء
الفل�سطينيني ومن �ساندهم من �أن�صار الق�ضية واملدافعني عن احلق الغلبة،
فطغت روايتهم على رواية املحتل ،و�أثبتوا قدرتهم على جمابهة �آلته الإعالمية
ولو ن�سبياً مع الفرق الكبري يف الإمكانيات والقدرات.
خالل احلملة الع�سكرية الإ�سرائيلية على القطاع ،ات�سع نطاق ال�صراع عرب
تويرت ويوتيوب وفي�سبوك .وحاول الإ�سرائيليون ا�ستمالة التعاطف الدويل
وتربير ق�صفهم الذي خ ّلف ع�شرات القتلى من املدنيني بني �صفوف
الفل�سطينيني عرب �أ�شرطة م�صورة عديدة وجمموعة كبرية من التغريدات.
�سعى جنود �إ�سرائيل لإظهار بلدهم يف �صورة الدولة املدافعة عن نف�سها،
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و�أكدوا �أن «الهدف من وراء هذه العملية هو �إي�صال معلومات للجميع ،وعلى
نطاق وا�سع ،رمبا ال ت�صل عرب و�سائل الإعالم التقليدية ،ونهدف �إلى الت�أثري
على م�ستخدمي هذه ال�شبكات».
يف املقابل ،ا�ستخدم النا�شطون الإلكرتونيون املدافعون عن فل�سطني الو�سائل
نف�سها لتعرية العنف الإ�سرائيلي ،يقول �سعود كاتب« :كانت �إ�سرائيل من
�أوائل الدول ا�ستخداماً للمدونات ،حيث �أدركت وزارة الدفاع الإ�سرائيلية �أن
جناحها يف حتييد حركة «حما�س» يتحقق عن طريق ا�ستخدام �أدوات الإعالم
اجلديد ،ومنها املدونات ذات الو�سائط املتعددة» .يقول ديفيد �ساراجنا مدير
العالقات الإعالمية لدى القن�صلية الإ�سرائيلية يف نيويورك« :كما �أن تعريف
احلرب قد تغري ،ف�إن تعريف العالقات الدبلوما�سية يجب �أن يتغري �أي�ضاً
باملثل» .وقد عقد �ساراجنا �أول م�ؤمتر �صحفي حكومي على تويرت ،ومل يرتدد
خالله يف ا�ستخدام االخت�صارات ال�شائعة لدى م�ستخدمي الإنرتنت .وقد
علق على ذلك قائ ًال�« :أنا �أحتدث �إلى جميع ال�شرائح والأعمار باللغة التي
12
يفهمونها».
وبح�سب اخلرباء ،ف�إن اال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية هذه متثل اختالفاً عما كان
يحدث يف النزاعات ال�سابقة يف الأرا�ضي الفل�سطينية؛ ففي عملية «الر�صا�ص
امل�صبوب» يف عام  2008حظر اجلي�ش الإ�سرائيلي على ال�صحافيني دخول
غزة ،وبد ًال من ذلك �أن�ش�أ قناة على يوتيوب لإطالع ال�صحافيني على
ر�ض الكثري من ال�صحافيني.
امل�ستجدات ،وهي خطوة مل ُت ِ
لكن هذه املرة مت ال�سماح لل�صحافيني بدخول غزة ،حيث مت �إن�شاء مكتب
�صحايف حكومي على مدار ال�ساعة ،لإ�صدار بطاقات �صحفية لل�صحافيني� ،إال
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�أن هذه اال�سرتاتيجية �أتت بنتائج عك�سية .ومن بني ردود الفعل املعاك�سة رد
جماعـــة «�أنونيمو�س» للقر�صنــة الإلكرتونيــة ،التي اخرتقــت  87موقعــــاً
�إلكرتونياً �إ�سرائيلياً رداً على تهديدات حكومة العدو بقطع خطوط االت�صاالت
يف غزة.
تويرت �أطلق ال�شرارة الأولى

وكانت �إ�سرائيل بد�أت هذه احلرب الإلكرتونية على �شبكات التوا�صل ،من
خالل موقع تويرت ،حيث �أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي للمرة الأولى �أنه قتل �أحمد
اجلعربي ،قائد اجلناح الع�سكري حلركة حما�س ،عرب تغريدة له ،ون�شرت اجلهة
املنوطة باالت�صاالت باجلي�ش الإ�سرائيلي �صورة للجعربي �إلى جانب عبارة «مت
الق�ضاء عليه» مل�صقة على وجهه ،بالإ�ضافة �إلى العمليات التي ُن�سبت �إليه
امل�س�ؤولية عنها ،كما ُو�ضع على موقع يوتيوب فيديو ي�صور الهجوم الذي �أ�سفر
عن مقتله.
والحقاً قال اجلي�ش الإ�سرائيلي على ح�سابه الر�سمي على تويرت« :اجلي�ش
الإ�سرائيلي بد�أ حملة ع�سكرية وا�سعة �ضد مواقع ون�شطاء قطاع غزة ،و�سرتكز
على �أهداف تابعة حلركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي»؛ �إيذاناً ببدء العملية
الع�سكرية الإ�سرائيلية �ضد قطاع غزة ،قبل �إ�صدار �أي بيان ر�سمي �أو ت�صريح
�صحفي.
لكن الرد من قبل املقاومة الفل�سطينية جاء �سريعاً؛ فبد�أ احل�ساب اخلا�ص
على موقع تويرت التابع لكتائب الق�سام باللغة الإجنليزية يف مواجهة التغريدات
الإ�سرائيلية على ح�ساب الناطق با�سم جي�ش العدو ،يف حماولة لن�شر
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املعلومات من اجلانب الفل�سطيني ،و�إظــهار احلقائــق على الأر�ض .و�أعلنت
ف�صائل فل�سطينية �أنها «متكنت من اخرتاق خم�سة �آالف هاتف حممول
ل�ضباط �صهاينة �شاركوا يف العدوان املتوا�صل ب�إر�سال ر�سائل حتذيرية لهم».
وقد جنحت جمموعة �أنونيمو�س ،بالتزامن مع بدء العدوان ،يف اخرتاق الكثري
من املواقع الإ�سرائيليةّ ،
ومتكنت من توقيف موقع م�صرف �إ�سرائيلي لبع�ض
الوقت ،احتجاجاً على املجازر التي يقوم بها الكيان الغا�صب .ون�شرت
املجموعة قائمة مبئـتي موقع حكومــي �إ�سرائيلــي؛ على ر�أ�سهـــا موقع
جي�ش االحتالل الإ�سرائيلـي ،ووزارة اخلارجيـة .ودعت ن�شطاء الإنرتنت �إلى
تدمريها .وكانت خطة التدمري من خالل زيارة ماليني املت�صفحني لهذه املواقع
يف �آن واحد معاً؛ ما ي�سبب اختناقات مرورية فيها ،وبالتايل �إعاقة الو�صول
�إليها ،والت�شوي�ش على حمتواها.
حماور التعامل الفل�سطيني مع الإعالم االجتماعي

من خالل الهجمات العديدة التي �شنتها احلملة الفل�سطينية �ضد املواقع
الإ�سرائيلية ،يت�ضح �أنها تركزت على ثالثة حماور:
� .1أولها ،الهجوم على املواقع التجارية واخلا�صة ،حيث قام قرا�صنة من بع�ض
الدول العربية و�إيران باخرتاق ب�ضعة �آالف من املواقع الإ�سرائيلية التجارية
واخلا�صة بهدف و�ضع �إعالم حركة حما�س ،وبث ر�سائل معادية لإ�سرائيل
وم�ؤيدة لـفل�سطني ،بالتزامن مع االعتداءات الإ�سرائيلية على قطاع غزة.
� .2أما املحور الثاين فقد ا�ستهدف الهجوم على املواقع احلكومية ،حيث كثفت
جمموعة �أنونيمو�س حماولتها لت�شوي�ش عمل املواقع احلكومية الإ�سرائيلية.
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 .3واملحور الثالث ركز على احلرب النف�سية على الإنرتنت ،مبوازاة عملية
«عمود ال�سحاب» ،وا�ستهدف ب�شكل خا�ص ال�شبكات االجتماعية ،وعلى
ر�أ�سها في�سبوك وتويرت.
وبالرغم من عدم التوازن بني حجم املعلومات القادمة من غزة والقادمة من
�إ�سرائيل؛ ب�سبب عدم قدرة الن�شطاء يف غزة على البقاء دائماً على الإنرتنت،
لطبيعة الظروف هناك؛ من انقطاع للتيار الكهربائي ،وقرب الق�صف منهم،
لكن يف الوقت ذاته حقق الن�شطاء الفل�سطينيون ،وكذلك ال�صحافيون
العاملون من قطاع غزة ،انت�شاراً وا�سعاً على تويرت وفي�سبوك ،حيث �أ�صبحت
«الها�شتاج» الأكرث انت�شاراً على تويرت «غزة حتت الق�صف» يف ح�ساب تويرت،
بينما حقق ها�شتاج ا�سم العملية الإ�سرائيلية «عمود ال�سحاب» انت�شاراً �أي�ضاً
يف بداية العملية� ،إال �أنه �سرعان ما �سيطرت عليه التغريدات القادمة من غزة
على ح�ساب تويرت.
ويقول �إيتان بو�شمان  Eytan Buchmanمن وحدة الإعالم التابعة للجي�ش
الإ�سرائيلي يف تقرير �صحفي بعنوان «داخل فرقة اجلي�ش الإ�سرائيلي للإعالم
االجتماعي»�«:إن لدى اجلي�ش الإ�سرائيلي عدة �أفرع تابعة للمتحدث
الر�سمي؛ ف�أول فرع يتعامل ح�صرياً مع و�سائل الإعالم املحلية والداخلية يف
�إ�سرائيل ،ولدينا فرع يتعامل مع ال�صحافة الأجنبية و�أ�صبح لو�سائل الإعالم
اجلديدة �أو و�سائل الإعالم التفاعلية فرع داخلها ،وفرع يتعامل يف الغالب مع
املجتمع ،يعني اليهود يف ال�شتات ،وزيارة �أع�ضاء الكوجنر�س الذين ي�أتون �إلى
�إ�سرائيل مرة واحدة يف كل حني ،وكل هذا ال يدخل بالفعل يف فئة و�سائل
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الإعالم �أو و�سائل الإعالم التفاعلية».
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يوا�صل بو�شمان «قبل عدة �سنوات ،اقرتح �أحد جنودنا داخل فرع ال�صحافة
الأجنبية �أن نحاول زيادة وجودنا يف و�سائل الإعالم االجتماعية .يف
البداية كان هذا اجلندي قد فتح ح�ساباً خا�صاً با�سمه يف موقع «وورد بر�س»
WordPressبا�ستخدام بطاقة االئتمان اخلا�صة به ،بد ًال من التعامل مع
البريوقراطية الع�سكرية».
يقول بو�شومان «نعمل على جمموعة متنوعة من املن�صات على عدد من
ح�سابات يف كل من تويرت ،في�سبوك ،ويوتيوب يف �أثناء عملياتنا يف غزة ،ولدينا
ح�ساب يف كل من «جوجل بل�س»  Google +و  Pinterestوغريهما ,ونحن
نعمل على هذه املواقع بكل ما يف و�سعنا للت�أكد من �أننا ميكن �أن نو�صل
ر�سالتنا يف �أ�سرع وقت ممكن جلماهري خمتلفة ولأكرب عدد ممكن من النا�س؛
ملكافحة الت�ضليل الذي ي�أتي من داخل غزة» .ويوا�صل�« :إن تغريدات قادة
فرقة الإعالم االجتماعي جتد طريقها �إلى الإعالم التقليدي من �إذاعات
وحمطات تلفزيون و�صحف».
وتقول �أفينال ليبوفيت�ش ،وهي ناطقة با�سم اجلي�ش الإ�سرائيلي ل�شبكة
يورونيوز« ،الهدف من وراء ا�ستخدام و�سائل الإعالم االجتماعي هو �إي�صال
معلومات للجميع وعلى نطاق وا�سع  ..معلومات قد ال ت�صل عرب و�سائل
الإعالم التقليدية ،ونهدف �إلى الت�أثري على م�ستخدمي هذه ال�شبكات وذلك
من خالل هذه املعلومات ،بالإ�ضافة �إلى بث �أ�شرطة م�صورة عديدة».
ولتحقيق هذا الهدف ،قام اجلي�ش الإ�سرائيلي منذ عام  2008بتجنيد املئات
من الطالب من ذوي الكفاءات العالية يف جمال الإعالم الآيل والإنرتنت،
وذلك يف �إطار خلية حديثة تدعى «خلية و�سائل الإعالم اجلديدة».
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ت�ضيف ليبوفيت�ش« :هناك فرق كبري بني التنظيم الع�سكري وبني �شبكات
التوا�صل االجتماعي؛ فالأول ين�شط يف امليدان ويعتمد على لغة �شديدة
ومبا�شرة ،عك�س ال�شبكات االجتماعية التي تدعو �أ�سا�ساً �إلى التفاعل
العاطفـــي مـــع الأحــداث ،وهــي �أي�ضـــا �أكثــر انفتاحــاً ،خليتنـا ت�ضــم
�شبابـــاً ال تتعـــدى �أعمارهــم الثمانية ع�شر عاماً ،وهم ميلكون  -حقاً  -ح�ساً
�إبداعياً كبيـراً».
�أحد املجندين يف هذه اخللية يقول« :كل �إ�صداراتنا تبث باللغات الإجنليزية
والفرن�سية والإ�سبانية يف �آن معاً ،فهذه املن�شورات املوجهة لل�سكان املدنيني
يف غزة مثال ملا نقوم بفعله هنا ،وهذه �أي�ضاً �صفحتنا على في�سبوك باللغة
الفرن�سية».
وللتطرق �إلى �آثار هذه اال�سرتاتيجية الإعالمية اجلديدة يف احلروب ،حاورت
قناة «يورونيوز» يوفال درور ،اخلبري الإ�سرائيلي يف جمال و�سائل الإعالم
واالت�صاالت احلديثة والأ�ستاذ يف كلية «ري�شون ليت�سيون» للإدارة بتل �أبيب،
الذي يقول« :و�سائل الإعالم اجلديدة لديها ر�سالتان هامتان :الأولى ترتكز
على التوا�صل ،وهو توا�صل باجتاهني خمتلفني يريد اجلي�ش الإ�سرائيلي �أن
يكون طرفاً فيه .والر�سالة الثانية تتمثل يف غياب الو�سطاء ،كما هو احلال
يف و�سائل الإعالم التقليدية .هم يريدون التوا�صل مبا�شرة مع اجلمهور من
دون و�سطاء؛ العتقادهم �أن ه�ؤالء الو�سطاء ال ميثلون كما يجب تاريخ اجلي�ش
الإ�سرائيلي».
ويوا�صل درور« :هذه هي املرة الأولى التي ي�ستعمل فيها جي�ش �شبكات
التوا�صل االجتماعي بهذا احلجم ،وال �أعتقد �أنها �ستكون املرة الأخرية ،لأن
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هذه ال�شبكات ت�شكل الإعالم اجلديد؛ فهي حتظى مبتابعة كبرية وقيا�سية،
الفي�سبـــوك على �سبيـــل املثــال ي�ضـــم �أكرث من مليــار م�شتــرك ،وهــذا
الأمر مل ي�سبق له مثيل ،وطبعاً من بني ه�ؤالء من يتابع بانتظام ما يفعله اجلي�ش
الإ�سرائيلي».
وتت�ساءل يورونيوز :لكن ما مدى فاعلية هذه اال�سرتاتيجية �أمام بث �صور
اجلثث الفل�سطينية من جراء الق�صف الإ�سرائيلي؟ ويجيب يوفال درور�« :إذا
�أخذنا املثال الذي تطرقت �إليه واملتعلق ب�ضحايا ق�صف �إ�سرائيلي لأحد املباين،
فهناك روايتان خمتلفتان؛ الأولى تتحدث فقط عن عدد الأطفال الذين ُقتلوا
�إثر هذا الق�صف� ،أما الرواية الثانية فتتحدث رمبا عن وجود �إرهابي داخل هذا
املبنى� ،إرهابي احتمى مبجموعة من املدنيني حتى ال يتم ا�ستهدافه ،وبالتايل
لدينا هنا ن�سختان خمتلفتان ،اجلي�ش الإ�سرائيلي اتهم يف ال�سابق بت�سرته على
بع�ض احلقائق ،لكنه هذه املرة ي�سعى للتوا�صل مبا�شرة مع الر�أي العام ،هل
هذا الأمر �سيكون جمدياً �أم ال؟ ال �أدري ،كل ما �أ�ستطيع قوله �إن اجلي�ش
الإ�سرائيلي يبذل جهوداً جبارة يف هذا املجال».
يف تقرير �آخر بعنوان «ال�صبية الذين يديرون الإعالم يف اجلي�ش الإ�سرائيلي»
يقول :بعد �أ�سبوع من ال�ضربة الإ�سرائيلية على غزة بد�أ تداول الن�شر الوا�سع
ل�صورة طفل فل�سطيني ظهر يف تويرت ،قتله �صاروخ �إ�سرائيلي يف بعد �سقوطه
يف منزله .بعدها ب�ساعات ن�شرت �أفيتال ليبوفيت�ش ،Avital Leibovich
املتحدثة با�سم اجلي�ش الإ�سرائيلي ،رداً من نوع �صورة لطفلة �إ�سرائيلية جرحها
14
�صاروخ فل�سطيني ق�صف جنوب مدينة كريات مالخي.
ومل تكن هذه هي املناو�شات الأولى من احلرب االفرتا�ضية التي ت�شن عرب
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�شبكات وو�سائل الإعالم االجتماعية من قبل كل من احلكومة الإ�سرائيلية
وحركة حما�س ،وكانت العمليات احلقيقية قد �أعلنت يف  14نوفمرب من قبل
اجلي�ش الإ�سرائيلي يف تغريدة تقرع الطبول بوفاة القيادي يف حركة حما�س
�أحمد اجلعربي ،ولكن ذلك كان م�ؤ�شراً مبكراً للكيفية التي مت فيها معاجلة
�إعالم احلرب من خالل الإعالم االجتماعي.
العامل �أ�صبح الآن يدرك جيداً قوة و�سائل الإعالم االجتماعية للم�ساعدة يف
�إثــارة وانت�شــار احلركات ال�شعبيـة يف كل مكان ،من مانهاتن ال�سفلى �إلى
�شوارع القاهرة .لكن العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية يف غزة قد تكون الأولى
التي يتم خاللها تبادل ال�صراع االفرتا�ضي بني الأعداء على �شبكة الإنرتنت.
و�أ�صبحــت التغريــــدات الـواردة مــن ح�ســـاب @IDFspokesperson
جتــد الــرد ال�ســريع من احل�ســاب الفل�سطيني @ ,AlQassamBrigade
وبينمــا ال ُيعرف من يدير احل�ســاب الثاين ،ف�إن ح�ســاب الإ�سرائيليني تديره
�سا�شا دواراتا  Sacha Dratwaاملهاجرة البلجيكية ذات ال�ستة والع�شرين
ربيعــــاً وقــد بـــد�أت ت�أخـــذ موقعهـــا يف الإعـــالم الإ�سرائيــلي منــــذ
عملية «الر�صا�ص امل�صبوب».
�إن ق�سم الإعالم اجلديد يف اجلي�ش الإ�سرائيلي هو يف الواقع من بنات
�أفكار زميلتها �أليزا النديز  Aliza Landesوعمرها  25عاماً ،وهي يهودية
�أمريكية كانت تعمل يف مكتب الإعالم التابع للجي�ش الإ�سرائيلي يف �أمريكا
ال�شمالية .ويف �أغ�سط�س  ،2009جنحت النديز يف �إقناع ر�ؤ�سائها ب�أن مينحوها
ميزانية خم�ص�صة لو�سائل الإعالم اجلديدة ،ثم خا�ضت مع جي�شها عملية
«الر�صا�ص امل�صبوب» خلف �شا�شات الكومبيوتر.
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�أوجه ا�ستخدامات و�سائل الإعالم االجتماعي للفل�سطينيني

تركز ا�ستخدم الن�شطاء الفل�سطينيني يف قطاع غزة على �شبكتني رئي�سيتني
هما في�سبوك وتويرت؛ وهذا عائد �إلى معرفتهم اجليدة بهما ،ولأنهم يعلمون
�أن هذين املوقعني يحظيان ب�أكرب عدد من امل�ستخدمني عرب العامل ،وقد
ا�ستخدموهما يف �أربعة اجتاهات رئي�سة:
 .1ف�ضح جرائم االحتالل :وكان هذا هو املجال الأكرب والأهم ،فقد حاول
الن�شطاء قدر الإمكان الو�صول �إلى معلومات حول اجلرحى وال�شهداء واملقا ّر
املد َّمرة ور�صد التدمري �أينما كان ون�شره للعامل ،وف�ضح زيف الرواية الإ�سرائيلية
والت�أكيد على �أن ال�ضحايا من املدنيني ولي�س من املقاومني ،كما كان يدعي
االحتالل ،كما قاموا برتجمة و�إعادة ن�شر هذه املعلومات �إلى لغات �أخرى غري
العربية ،كما قاموا بتوثيق روايتهم بال�صور ومقاطع الفيديو.
 .2التغطية الإخبارية :تعمد االحتالل ا�ستهداف الطواقم ال�صحفية؛ فقام
بق�صف الأبراج التي تتواجد بها هذه الو�سائل مما �أثر على م�ستوى تغطيتها
للأحداث على الأر�ض من ق�صف وغريه ،وهذا �أفقد النا�س املعلومة فزاد
خوفهم وتوترهم ،لذا قام عدد من الن�شطاء ،وال�سيما �أولئك الذين يتواجدون
يف الأماكن ال�ساخنةٌّ ،
كل من خالل موقعه ،مبحاولة ر�صد �أماكن الق�صف
والإبالغ عنها.
 .3ر�صد اجلانب الإن�ساين :عمدت جمموعة كبرية من الن�شطاء �إلى ن�شر
اجلوانب الإن�سانية للحياة اليومية للمواطنني الفل�سطينيني حتت العدوان ،وهو
ما مل يكن با�ستطاعة الإعالم التقليدي فعله ،فقام الن�شطاء بنقل تفا�صيل
دقيقة عن حياتهم وحياة �أ�سرهم تو�ضح �أثر العدوان على حياتهم للعامل
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�أجمـــع ،وكــان لذلــك عظـيم الأثر يف نفـو�س املتابعـني وح�شـد ت�أييدهم.
 .4رفع الروح املعنوية :ا�ستخدم الن�شطاء �شبكات التوا�صل االجتماعي
لرفع الروح املعنوية للنا�س يف �أثناء العدوان ،وحاولوا قدر الإمكان �إمدادهم
بالن�صائح الالزمة للتعامل مع احلاالت الطارئة ،مثل الق�صف �أو التواجد يف
�أماكن اخلطر.
�إال �أن هناك عدة م�شكالت رئي�سية واجهت امل�ستخدمني يف �أثناء ن�شاطهم
على هذه ال�شبكات ميكن تلخي�صها يف التايل:
حمدث يحتوي بيانات
 .1عدم وجود مركز معلومات �إلكرتوين حكومي َّ
حول �أعداد و�أ�سماء ال�شهداء واجلرحى و�أماكن الق�صف وحجم الأ�ضرار
الناجمة عنه.
 .2االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي ,وقد �صل يف بع�ض املناطق ملدة 54
�ساعة.
� .3ضعف خربات امل�ستخدمني يف تكتيكات تغطية مثل هذه الأحداث،
وخا�صة امل�ستخدمني اجلدد.
 .4عــدم اال�ستفــادة من خدمــات البــث املبا�شــر عبـر الإنرتنت بال�شكل
املطلوب ،وذلــك يرجــع لقلـة اخلبــرة يف التعامــل معهــا �أو جهـل وجودهـا
وكيفيـة ا�ستخدامها.
�إ�شكاالت ا�ستخدام الإعالم االجتماعي يف اجليو�ش

تقول جملة «�أتالنتك فرايداي»  :The Atlantic Friday 15كنا نتابع عن
كثب كيفية �إدارة �إ�سرائيل وحما�س للحرب يف ع�صر الإنرتنت� .أحدث مثال
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ي�أتي من �إ�شعار و�ضعه طبيب يدعى  Evyatarيحث فيه الإ�سرائيليني على
عدم احلديث عن مواقع �سقوط ال�صواريخ من غزة ،خوفاً من �إعطاء املعلومات
حلما�س فيمكنها ا�ستخدامها يف �ضبط �أهدافها.
ويقول الدكتور �إالي �سالتزمان  Dr. Ilai Saltzmanالأ�ستاذ امل�ساعد
للعالقات الدولية يف اجلامعة العربية يف القد�س� :إن القلق م�شروع؛ فبينما
ميار�س امل�س�ؤولون الإ�سرائيليون �سيطرتهم على املعلومات ذات ال�صلة على
موجات الأثري عرب التلفزيون والإذاعة ،ف�إنه ال توجد مثل هذه القيود على
حمتوى الإنرتنت .ويقول� :إنه ب�سبب وجود و�سائل الإعالم االجتماعي فقد
�أ�صبح النا�س العاديون �صحفيني وميكنهم ن�شر جتاربهم ال�شخ�صية.
بح�سب الـ«بي بي �سي» ،ف�إنه بعد �سل�سلة من الإ�شكاالت يف و�سائل الإعالم
االجتماعية ،طلب من القادة الع�سكريني الإ�سرائيليني منع املجندين من
حتميل مقاطع الفيديو وال�صور «غري املنا�سبة لروح اجلي�ش الإ�سرائيلي» 16.كما
مت �إر�سال اثنني من اجلنود �إلى ال�سجن الع�سكري ملدة  14و  21يوماً لن�شر
مقطـــع من كتيــبة مدفعيـة من رق�صـــة هارلـم �شيــك �أداهــا �أفــراد مـــن
كتيبـة املدفعـية.
ومت توبيخ جندي �إ�سرائيلي عمره  20عاماً لن�شره �صورة لر�أ�س فتى فل�سطيني
يف مرمى بندقية قنا�ص .وقد ت�سببت بع�ض ال�صور التي ن�شرت على الإنرتنت
من قبل اجلنود الإ�سرائيليني يف �ضجة �إعالمية .هذه ال�صورة بالتحديد ك�شفها
نا�شط فل�سطيني على الإنرتنت بعد �أن و�ضعت على موقع �إن�ستجرام ،وهو علي
البونعيمة �أحد م�ؤ�س�سي موقع  Electronic Intifadaالذي قال :نتابع يف
و�سائل الإعالم االجتماعية ما يخ�صنا يف ال�صراع مع �إ�سرائيل ،وي�ستقبل هذا
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املوقع الآالف من الزيارات .ويف �صورة �أخرى بث املوقع نف�سه �صورة ملجند
�إ�سرائيلي وهو يدخن «املارجوانا» ،ويتحدث بكراهية عن العرب.
وبينما و�ضعت �إ�سرائيل قيوداً على جنودها لعدم ن�شر �أي �شيء يتعلق بعملياتها
الع�سكرية امل�ستقبلية ،فقد �أ�ضافت �أي�ضاً منعاً لرفع �أي فيديو �أو �صور للجنود
�أنف�سهم على �شبكة الإنرتنت .يقول �أفيتال ليبوفيت�ش Avital Leibovich
رئي�س �إدارة الإعالم التفاعلي باجلي�ش الإ�سرائيلي� :إن اجلندي هو اجلندي يف
�أي مكان و�أي زمان.

130

الهوام�ش واملراجع
/http://www.army.mil/media/socialmedia .1
 .2بثينة النا�صري  ,ترجمة وجمع ,يوميات اجلنود الأمريكان يف بالد الرافدين ،من الكاتبة مركز احل�ضارة
العربية ,القاهرة .2008
� .3أطلقت فكرة الويب  ,Web 2.0 2.0كم�صطلح ,وجمموعة مفاهيم عامة يف �أكتوبر  2004خالل م�ؤمتر
الويب  2.0الأول ،الذي نظمته �شركتا �أوريلي ميديا  O’Reilly Mediaوميديا اليف و MediaLiveوهما
متخ�ص�صتان يف الويب وتطويرها ,وقد ظهر التعبري يف بداية الأمر على ل�سان ديل دوتري Dale Dougherty
�أحد م�ؤ�س�سي �أوريلي ميديا مع تيم �أوريلي .Tim O›Reilly
وال يوجد تعريف واحد وحمدد لهذا امل�صطلح ،ولكنه يحدد �سمات جديدة ل�شبكة الويب ,ومنها �أنها ن�سخة
جديدة من الويب يتم فيها حتويل �شبكة الإنرتنت �إلى من�صة عمل بد ًال من كونها موئ ًال للمواقع فقط� ,أي �أن
تعمل التطبيقات من خالل املواقع بد ًال من �أن يعمل عليها امل�ستخدم من خالل جهازه ال�شخ�صي.
 .4فرن�سي�س بيزاين  , Francis Pisaniجنون املفكرات الإلكرتونية على �شبكة الإنرتنت� ,صحيفة لوموند
ديبلوماتيك >http://www.mondiploar.com/aout03/articles/pisani.htm< 2003.
 .5بيزاين  ,امل�صدر ال�سابق.
 .6د .عبداهلل الزين احلديري ,الإعالم اجلديد والفو�ضى ،ورقة عمل ،م�ؤمتر الإعالم اجلديد ,تكنولوجيا جديد
وعامل جديد ،جامعة البحرين� 7-9 ،إبريل .2009
 .7د .ال�صادق رابح  ,املدونات والو�سائط الإعالمية ,بحث يف حدود الو�صل والف�ص .،ورقة عمل ،م�ؤمتر الإعالم
اجلديد ,تكنولوجيا جديد وعامل جديد .جامعة البحرين� 7-9 ،إبريل .2009
>/Twitter <http://twitter.com .8
/Obvious, http://obvious.com .9
 .10للمزيد حول فليكر ،انظر ويكيبيديا العربية ,علىhttp://ar.wikipedia.org/wiki/Flickr :
 .11ت�أ�س�س «يوتيوب» يف فرباير  ،2005بوا�سطة ثالثة كانوا يعملون يف �شركة ا�سمها بايبال  ،PayPalيف �سان
برونو الأمريكية كانت متخ�ص�صة يف خدمات تعتمد على برنامج «فال�ش �أدوبي» لعر�ض الفيديو.
 .12دكتور �سعود كاتب ,الإعالم اجلديد وق�ضايا املجتمع  ..التحديات والفر�ص ،امل�ؤمتر الإعالمي الثاين للعامل
الإ�سالمي 13 ،دي�سمرب .2011
Neal Ungerleider , Inside The Israeli Military’s Social Media Squad , www. .13
>fastcompany.com <Nov 19, 2012
Allison Hoffman The ‘Kids’ Behind IDF’s Media, Tablet Magazine , http://www. .14
tabletmag.com/jewish-news-and-politics/117235/the-kids-behind-idf-media
Brian Fung , The Atlantic Friday, 3 Nov 19 2012 http://www.theatlantic.com/ .15
 international / archive / 2012 / 11 / gaza - and - the - tactical - military - use - of - socialmedia/265416
Yolande Knell , BBC News, Jerusalem http://www.bbc.co.uk/news/world- .16
middle-east-21627500 , 2 March 2013
131

د .عبــد الـرحـمن عـــزي
عميـد كليــــة االت�صـــال
جـامعـــة الـ�شـــارقـة

= دكتــوراه يف الصحـافـة وسوسيولوجية
اإلعالم من جامعة (North Texas State
.)University
= رئيس املجلس العلمي ملعهد علوم
اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر.
= رئيس تحرير املجالت األكادميية
التالية :املجلة الجزائريــة لالتصـــال،
وحوليات جامعة الجزائر ،ومجلة بحوث.
= نائب رئيس جامعة الجزائر للدراسات
العليا و البحث العلمي.
= عميد كلية االتصال ،جامعة الشارقة.
= نرش  30كتاباً يف اإلعالم ما بني كتاب
فردي وكتب مع مؤلفني آخرين.
= فاز بعدة جوائز أكادميية ،منها جائزة
البحث العلــمي من جامعــة الجزائــر
سنة ،1985وجائــزة النوى مــن جامعــة
اإلمارات العربية املتحدة سنة ،2008
ووسام الشيخ عبد الحميد بن باديس
من جامعة مستغانم سنة .2012
= صاحب نظرية «الحتمية القيمية» يف
اإلعالم.
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املفردات الأ�سا�سية :قوانني الإعالم الرقمي� ،أ�س�س القانون الفل�سفية ،قوانني
الإعالم «التقليدي» يف �ضوء الإعالم االجتماعي� ،أنواع قوانني الإعالم
الرقمي ،جماالت قوانني الإعالم الرقمي ،القذف ،اخل�صو�صية ،امللكية
الفكرية ،اجلرمية ،اجلن�س والعنف ،قوانني الإعالم الرقمي يف ال�سياق الدويل.
تقدمي

�أ�صبحت قوانني الإعالم الرقمي (يف التجربة الأمريكية) ت�أخذ طابعاً خا�صاً
م�ستق ًال ن�سبياً عن قوانني الإعالم التقليدي ،رغم االمتداد احلا�صل يف اخللفية
الفل�سفية والعقائد القانونية بني املجالني؛ ومن ثم �أمكن احلديث عن قوانني
الإعالم الرقمي  cyber media lawsبو�صف ذلك جما ًال متميزاً مرتبطاً
بتطور تكنولوجيا االت�صال وظهور الإعالم االجتماعي .social media
ومت يف هذه الدرا�سة تو�سيع قوانني الإعالم الرقمي �إلى جمال االت�صال �أي�ضاً،
على اعتبار �أن جزءاً من �شبكات الإعالم االجتماعي ات�صال ،واجلزء الآخر
�إعالم عندما ي�أخذ الكاتب يف تلك ال�شبكات �صفة ال�صحفي وفق ال�شروط
القانونية.
ومت ا�ستثناء ال�صحف واملجالت والقنوات الإذاعية والتلفزيونية الإلكرتونية
(�أي الإعالم التقليدي الذي انتقل �إلى ال�شبكة ،نظراً للخ�صو�صية
وتداخل القوانني ال�سابقة واجلديدة) .ومت �أي�ضاً ا�ستثناء قوانني الإعالن
والعالقات العامة الإلكرتونية (الرقمية)� .أما الإعالم االجتماعي
فتم ح�صره يف خم�س �شبكات هي Blogs, Facebook, AOL,
 Twitter, Reddit.com and Google Buzzبحكم �أنها ال�سائدة �أكرث
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يف �أدبيات قوانني الإعالم الرقمي ،على الرغم من وجود الع�شرات من تلك
ال�شبكات.
وا�س ُتثني من هذه الدرا�سة ال�صحف واملجالت والإذاعات الإلكرتونية،
حيث �إنها حتتاج �إلى ف�صل م�ستقل ،ومت �أي�ضاً ا�ستثناء الإعالن والعالقات
العامة لنف�س الغر�ض.
القانون بو�صفة ممار�سة فل�سفية وتطبيقية

يعد جمال قوانني الإعالم تخ�ص�صاً «دقيقاً» تتقاطع معه الفل�سفة �أو ما ي�سميه
مونت�سكيو «روح القانون» ،والقانون مبختلف �أنواعه :املدين ،واجلنائي،
والت�شريعي...،الخ ،مع املمار�سة الإعالمية املتجددة ،وبالأخ�ص �أثر تكنولوجيا
االت�صال على تلك املمار�سة.
وقد مت اختيار التجربة الأمريكية العتبار �أقدميتها الن�سبية وثرائها وات�ساع
جمالها وزخمها بدءاً من ع�شرينيات القرن الع�شريني ،مع اكت�شاف الإذاعة
وال�سينما ،ثم اكت�شاف التلفزيون يف اخلم�سينيات واحلا�سب يف ال�ستينيات،
والإنرتنت يف الت�سعينيات ،والإعالم اجلديد يف الع�شرية الأولى من القرن
احلادي والع�شرين .وبتعبري �آخر ،ف�إن �إعالم ما بعد ال�صحف (�أي املطبوع)
يكاد يكون ظاهرة �أمريكية بامتياز .وميكن �إبداء املالحظات البنيوية التالية يف
درا�سة التجربة الأمريكية ،وهي:
 �أن قوانني الإعالم الأمريكية م�ستمدة يف جمملها من فل�سفة التنوير،وبالأخ�ص من نظريات الفال�سفة الإجنليز مثل :جون لوك ،توما�س هويز،
و�إدوارد كوك ،والفيل�سوف الفرن�سي جان جاك رو�سو.
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 �أن قوانني الإعالم الأمريكية من �أقدم القوانني و�أكرثها ثراء وتنوعاً؛ بحكمات�ساع رقعة التجربة الإعالمية وتنوع املجتمع الأمريكي والتطور ال�سريع يف
تكنولوجيا االت�صال و�أثر ذلك على تطور تلك القوانني؛ فاملادة القانونية
الإعالمية الأولى يف الد�ستور الأمريكي ا(املادة الأولى املعدلة) ظهرت �سنة
 .1791وينطبق الأمر نف�سه على م�س�ألة اخل�صو�صية (ال�ضمنية) يف املادتني
الرابعة واخلام�سة املعدلتني من الد�ستور نف�سه ،و�أول قانون للحماية الفكرية
للكتب مت �س ُّنه يف عام .1790
 �أن قوانني الإعالم الأمريكية ت�صاغ يف معظمها بالعالقة مع املادة الأولىاملعدلة من الد�ستور الأمريكي التي تن�ص على �أن الكوجنر�س ال ميكن له �سن
حتد من حرية ال�صحافة؛ �أي �أن �سن القوانني حمكوم بعدم التعار�ض
قوانني ّ
مع حرية ال�صحافة ،و�أال يثار اجلدل القانوين حول د�ستورية تلك القوانني.
 �أن النظام الق�ضائي الأمريكي مركب من �أنظمة ق�ضائية م�ستقلة ومتداخلة؛فهو يت�شكل من النظام الق�ضائي الفيدرايل والأنظمة الق�ضائية اخلا�صة بكل
والية ،وعددها خم�سون والية ،والنظام الق�ضائي اخلا�ص بالعا�صمة وا�شنطن؛
�أي �إن هناك اثنني وخم�سني نظاماً ق�ضائياً خا�صاً .وينعك�س ذلك على قوانني
الإعالم ،فمعظم الواليات ،ولي�س كلها ،لديها قوانني حماية حق ال�صحفي
يف عدم الك�شف عن م�صادر معلوماته� ،أو ما ي�سمى  ،shield lawsولكن
هذه الأخرية تختلف من والية �إلى �أخرى ،وبع�ضها �أكرث ليربالية من بع�ضها
الآخر .وتختلف �أي�ضاً املرافعات الق�ضائية اخلا�صة بتجاوز الإعالم احلق يف
اخل�صو�صية؛ فبع�ضها قد يقع حتت طائلة املادتني الرابعة واخلام�سة املعدلتني من
الد�ستور �إذا كانت املحكمة فيدرالية ،وبع�ضها الآخر يقع حتت طائلة القانون
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الت�شريعي يف والية ما ،وحتت طائلة القانون العام يف والية �أخرى .وينطبق
نف�س الأمر على �شبكة الإنرتنت ،التي تعد يف معظم الواليات جما ًال خا�صاً
بينما تعتربها والية كاليفورنيا جما ًال عاماً ميكن للوالية تقنينه.
 متتد قوانني الإعالن التقليدي �إلى الإعالم االجتماعي ،خا�صة يف جماالتالقذف واخل�صو�صية وحقوق امللكية ،غري �أنها ت�أخذ طابعاً خا�صاً جتاه الإعالم
االجتماعي يف �شكل �إ�ضافة �أو جتديد �أو تعديل �أو ال ينطبق وفق االعتبارات
القانونية واالجتماعية امل�صاحبة .وجند من �أمثلة القوانني التي مت جتديدها
قانون  The Freedom of Information Actالذي �أ�صدره الكوجنر�س
�سنة  1966لإعطاء اجلمهور (وال�صحفيني) احلق يف الو�صول �إلى وثائق
احلكومة الفيدرالية ،حيث مت جتديد هذا القانون �سنة  1996و�أ�صبح The
 Electronic Freedom of Information Actب�ضم الوثائق الإلكرتونية،
وي�شرتط ت�أ�سي�س غرف القراءة الإلكرتونية جلعل الوثائق �سهلة ،ويف متناول
اجلمهور العام.
 �أن قوانني الإعالم الأمريكية تت�ضمن الكثري من املفارقات التي حتتاج �إلىفهم ال�سياق واجلدل امل�صاحب للحاالت املتعددة التي تعر�ض على املحاكم
الأمريكية يف هذا ال�ش�أن .وت�شمل هذه املفارقات النماذج التالية:
 �أن امل�ضمون املخل بالآداب  obscenityيف الو�سائل امل�سموعة واملرئية الحتميه املادة الأولى املعدلة من الد�ستور ،فلكل والية احلق يف �سن قوانني
حتد من ن�شر هذا امل�ضمون ،بناء على املعايري الأخالقية للمجتمع املحلي
املعني  communityوفق قانون The Communication Decency Act
ال�صادر �سنة � ،1996أما امل�ضمون الإباحي  pornographyعلى الإنرتنت
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فمحمي من املادة املذكورة وفق تف�سري املحكمة العليا ،على اعتبار �أن املتلقي
ّ
على ال�شبكة ميار�س حق االختيار ولي�س ُمع َّر�ضاً تلقائياً لتلك امل�ضامني. .
 �أن خطاب الكراهية  hate speechذا الطبيعة العن�صرية والقائم علىاالعتبارات العرقية �أو الفئوية �أو الدينية �أو اجلن�س �أو ال�سن...،الخ م�سموح
به وحتميه املادة الأولى املعدلة من الد�ستور ،رغم �أن دو ًال �أخرى عديدة مثل
بريطانيا وفرن�سا والربازيل وجنوب �أفريقيا والهند تعترب ذلك ق�ضية جنائية غري
قانونية .ويقوم منطق ال�سماح هذا على مبد�أ �أن ت�صحيح اخلط�أ يكون مبزيد من
اخلطاب ولي�س ب�إ�سكاته.
 �أن قوانني القذف متتد �إلى جماالت خارج احلاالت املدنية� ،إذ �إن هناكثالث ع�شرة والية حتوي قوانني حتمي املحا�صيل الزراعية ال�سريعة التلف،
مثل اخل�ضر والفواكه� ،أو ما ي�سمى  ،the veggie libel lawsمن القذف يف
و�سائل الإعالم العتبارات اقت�صادية بحتة .ويت�أ�س�س منطق هذه القوانني على
مبد�أ �أن رفع الدعاوى والقرارات الق�ضائية يف هذا ال�ش�أن قد ي�ستغرق �شهوراً
وال ت�ستفيد منه تلك املحا�صيل ال�سريعة التلف؛ ما ي�سبب �أ�ضراراً اقت�صادية
«بالغة».
قوانني الإعالم الرقمي والإعالم االجتماعي

�إن كل م ّرة يقوم فيها الفرد باالرتباط ب�شبكة الإنرتنت وت�صفح �أي موقع
�إلكرتوين ،ف�إنه بذلك يدخل يف عالقة قانونية مع ذلك املوقع ،عرف ذلك
�أو مل يعرف ،وذلك من خالل �شروط وبنود اال�ستخدام& Terms
 .Conditions of Useوبتعبري �آخر� ،إن كل موقع �إلكرتوين ي�ضع الإطار
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القانوين الذي يحمي حقوقه يف التعامل مع الأطراف امل�ستخدمة .وقد قامت
الباحثة �إك�سرتاند  Victoria Ekstrandبدرا�سة بنود اال�ستخدام لأبرز
ال�صحف الإلكرتونية اخلم�سني يف �أمريكا ،فوجدت �أن �أغلبها مينع نقل �أي
م�ضمون من املوقع ،مبا يف ذلك امل�ضمون الذي ميكن اعتباره �ضمن املجال
العام  .public domainووجدت الباحثة �أي�ضاً �أن معظم هذه املواقع تعترب
�أن امل�ضامني التي يعر�ضها القراء يف غرف الدرد�شة �أو يف العنا�صر التفاعلية
يف املوقع من ملكية املوقع ،رغم �أنها يف نف�س الوقت تعفي نف�سها من امل�س�ؤولية
القانونية عن تلك امل�شاركات.
يقع الإعالم جزئياً حتت طائلة القوانني ذات التطبيق العام� ،أي القوانني
التي تطبق على �أي �أحد دون �أن تنفرد بالإعالم �ضرورة؛ فالقوانني التي
متنع اعرتا�ض املكاملات الهاتفية مث ًال تنطبق على الإعالم ،مثلما تنطبق على
امل�ؤ�س�سات الأخرى.
وميكن التمييز بني نوعني من القوانني� :أ) القوانني التي مت�س الإعالم ب�شكل
جزئي ،مثل القانون اجلنائي  criminal lawوالقانون املدين ،civil law
وب) القوانني اخلا�صة بالإعالم فقط ،وهي �أربعة يف احلالة الأمريكية)1 :
القانون الد�ستوري  constitutional lawوخا�صة املادة الأولى املعدلة من
الد�ستور )2 ،القانون الت�شريعي  statutory lawالذي ت�صدره املجال�س
الت�شريعية مثل الكوجنر�س )3 ،القانون الإداري administrative law
الذي ت�صدره الوكاالت الفيدرالية ،وهي ثالث م�ؤ�س�سات و  )4القانون العام
 common lawوبخا�صة قوانني ال�سوابق العدلية يف الإعالم.
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 )1القانون اجلنائي :criminal law
مي�س هذا القانون �أكرث جانب االت�صال ال�شخ�صي ،مثل «التهديد بالكالم»،
وفق �شروط معينة ،ويندر هذا اجلانب يف الإعالم التقليدي بفعل وجود
حار�س البوابة ،بينما تزداد �أهمية القانون اجلنائي يف الإعالم اجلديد بحكم
انتقال ال�صراعات الفردية واالجتماعية �إلى �شبكات الإعالم اجلديد وظهور
قوانني جديدة مت�س التهديد الإلكرتوين واالبتزاز الإلكرتوين ،وم�ضايقات
«الق ُّ�صر» الأطفال الإلكرتونية� ،إ�ضافة �إلى ما ي�سمى جرائم الإنرتنت الأخرى
التي تخرج عن دائرة االت�صال .ويدخل يف هذا الإطار ما ي�سمى جرائم
الإنرتنت؛ ومن ذلك �أ) التهديد املتتابع  ،cyberstalkingب) االبتزاز
 ،cyber harassmentجـ) م�ضايقات الأطفال .cyber bullyingوقد
ازدادت جرائم م�ضايقات الأطفال يف املدة الأخرية� ،إذ �سجلت بريطانيا
وحدها  650حالة �إدانة ق�ضائية يف هذا املو�ضوع ،وكثرياً ما يخفي الأطفال �أمر
تعر�ضهم للم�ضايقات ،خوفاً ممن يبتزهم وال يكت�شف الكثري من �أولياء الأمور
ذلك �إال بعد فوات الأوان.
 )2القانون املدين :civil law
يعترب القانون املدين �أن النزاع النا�شئ بني الإعالم والأطراف املتعاملة من
�أفراد وم�ؤ�س�سات نزاع بني �أطراف مدنية ،ويتم حتكيمه ق�ضائياً ب�شكل م�ستقل.
ومي�س القانون املدين جمال الإعالم الرقمي يف ثالث م�سائل� :أ) القذف
 :defamationويخ�ص ن�شر معلومات خاطئة ت�سيء �إلى �سمعة الآخر؛
ب) اخل�صو�صية الفردية  :privacyويتعلق الأمر بحق الفرد يف عدم �إظهار
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�أمور �ش�أنه اخلا�ص �إلى العلن ،مبا ي�سبب له الإحراج �أو الذم �أو الكراهية �أو
العداء...،الخ .جـ) امللكية الفكرية  :copyrightومي�س ذلك حق الكاتب
واملبدع يف ملكية �أعماله .وتتدخل القوانني الأخرى يف معاجلة ق�ضايا القانون
املدين؛ فالقانون الد�ستوري (املواد الأولى والرابعة واخلام�سة املعدلة) تتدخل
يف م�س�ألتي القذف واخل�صو�صية ،والقانون الت�شريعي يتدخل يف ق�ضية امللكية
الفكرية ،وهكذا.
 )3القانون الد�ستوري :constitutional law
يعترب الد�ستور الأمريكي ال�سلطة الق�ضائية العليا يف البلد ،و�إليه تعود القوانني
الأخرى للنظر يف د�ستوريتها .و�إعالمياً ،ف�إن د�ستورية قوانني الإعالم الرقمي
مرتبطة بعدم تعار�ضها مع املادة الأولى املعدلة من الد�ستور؛ فعلى �سبيل
املثال ،ف�إن املحكمة العليا ف�سرت «كالم الكراهية» « hate speechذا
الطبيعة العن�صرية» على �أنه جزء من حرية التعبري وحتميه املادة الأولى املعدلة
من الد�ستور ،كما ف�سرت الإباحية  pornographyعلى الإنرتنت على نف�س
النحو ،وهكذا.
ويعد الد�ستور الأمريكي ،وخا�صة املادة الأولى املعدلة اخلا�صة بحرية ال�صحافة
واملادتني الرابعة واخلام�سة املعدلتني ،واملت�ضمنة حق اخل�صو�صية ،م�صدراً
�أ�سا�ساً يف ت�شريع قوانني الإعالم والرقمي ،مبا يف ذلك الإعالم االجتماعي.
وتن�ص املادة الأولى املعدلة املذكورة التي �صاغها الكاتب املعروف جيم�س
مادي�سون  James Madisonحتديداً على الآتي:
يحظر على جمل�س الكوجنر�س ت�شريع �أي قانون ي�ؤ ّدي �إلى دعم ممار�سة �أي دين
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�أو ت�شريع �أي قانون ي ؤ� ّدي �إلى منع ممار�سة �أي دين� ،أو ت�شريع �أي قانون ي ؤ� ّدي
�إلى تعطيل حرية الكالم �أو الن�شر ال�صحفي �أو حق النا�س يف �إقامة جتمعات
�سلمية� ،أو �إر�سالهم عرائ�ض �إلى احلكومة تطالبها برفع الظلم.
وتعني هذه املادة ،وفق تف�سري املحكمة العليا� ،أن الدولة ال ت�ستطيع �سن قوانني
حتد من حرية ال�صحافة باعتبار ال�صحافة جما ًال م�ستق ًال ي�سهم يف مناق�شة
ق�ضايا املجتمع من دون ت�أثري �سلطة الدولة .وقد ف�سرت املحكمة املذكورة تعبري
«الكوجنر�س» على �أنه �أي�ضاً �أي م�ؤ�س�سة حكومية فيدرالية �أو والئية �أو حملية،
مبا يف ذلك اجلامعات العمومية التي ت�سهم احلكومة يف متويلها .وقد تدخلت
املحكمة العليا �أكرث من مرة يف م�سار تاريخ ال�صحافة الأمريكية ب�إبطال تلك
القوانني التي �سعت ملمار�سة نوع من الرقابة امل�سبقة  prior restraintعلى
و�سائل الإعالم.
 )4القانون الت�شريعي :statutory law
ويخ�ص ذلك القوانني التي ت�سنها املجال�س الت�شريعية املنتخبة ،مثل الكوجنر�س
واملجال�س الت�شريعية الوالئية واملحلية .وعادة ما تعك�س هذه القوانني
ان�شغاالت املجتمع يف �ش�أن الق�ضايا اجلدلية ال�شائكة التي تولدها و�سائل
الإعالم وتكنولوجيا االت�صال؛ كالعنف  violenceواخلد�ش الأخالقي
...،indecencyالخ .ومن �أمثلة القوانني الت�شريعية التي �أ�صدرها الكوجنر�س
الأمريكي يف ال�ش�أن الإعالمي قانون Communication Decency Act
وقانون ...،Electronic Freedom of Information Actالخ.
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 )5القانون الإداري :Administrative Law
ويخ�ص القوانني التي ت�صدرها الهيئات الفيدرالية يف �ش�أن الإعالم والإعالم
اجلديد؛ وهي ثالثةFederal Communication Commission :
( ،)FCCوتعنى مبجال البث الإذاعي والتلفزيوين وجزء من الإنرتنت
الذي ي�ستخدم تكنولوجيا الف�ضاء العام(FTC) Federal Trade ،
 Commissionوتخت�ص مبجال الإعالن و�أي�ضاً ال�شبكات االجتماعية
و  (FEC) Federal Election Commissionوتخت�ص بتقنني �أداء البث
الإذاعي والتلفزيوين يف �أثناء احلمالت االنتخابية.
 )6القانون العام (ال�سوابق العدلية) :Common Law
ويخ�ص احلاالت الق�ضائية ال�سابقة التي ت�صبح مرجعاً للأحكام الق�ضائية
الالحقة.
 )7القوانني اال�ستثنائية:
ويخ�ص القوانني الإعالمية التي ت�صدر ب�شكل م�ؤقت يف فرتات احلروب
والأزمات.
جماالت قوانني الإعالم الرقمي

القذف :defamation
يع ّرف القذف ب�أنه «ن�شر معلومات خاطئة ت�سيء �إلى �سمعة الآخر» ،وينق�سم
القذف �إلى نوعني� :أ) قذف �شفوي� ،أي  ،slanderويخ�ص القذف التي يتم
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�شفوياً يف �إطار جماعة حمدودة فيكون الأثر حمدوداً �أي�ضاً .ب) قذف مكتوب
 ،libelويخ�ص القذف املن�شور يف ال�صحف واملجالت �أو ما مت بثه يف و�سيلتي
الإذاعة والتلفزيون والإنرتنت .ويعا َمل البث الإذاعي والتلفزيوين معاملة
املكتوب النت�شاره و�إمكانية نقله �إلى ن�ص مكتوب .ويعاقَب القذف املكتوب
بقدر �أكرب من القذف ال�شفوي لالعتبارات املذكورة .ويتعلق القذف �أ�سا�ساً
باملعلومات اخلاطئة� ،أما الآراء فال تدخل يف املجال ،وتعد جزءاً من حرية
ال�صحافة ويحميها الد�ستور.
يتعني على املدعي يف ق�ضية القذف �إثبات خم�سة عنا�صر:
الن�شر � :publicationأن يكــون م�ضمــون القـذف قــد مت ن�شـره يف �صحيفة
�أو جملة �أو �إذاعة �أو تلفزيون �أو على الإنرتنت� ،أو كجزء من بيان �صحفي،
املوجه �إلى اجلمهور ال�صغري مثل متلقي الر�سالة.
وي�شمل ذلك �أي�ضاً الن�ص ّ
التعريف � :identificationأن يكــون املدعــي قد ُذكــر باال�سـم �أو ال�صورة
امل�صاحبة �أو بع�ض اخل�صائ�ص ال�شخ�صية التي قد تدل على ذلك ،مثل
ال�سن ومنط احلياة والوظيفة .ويوجد �أكرث من و�سيلة يف حتديد ال�شخ�ص �أو
امل�ؤ�س�سة املعنية؛ مثل ال�صورة التي ت�صاحب الن�ص� ،أو و�صف دقيق عن حال
ال�شخ�ص و�أو�ضاعه ووظيفته...،الخ .بل وميكن التعرف على املعني �أحياناً من
خالل ن�ص خيايل .و�أحياناً ميتد القذف خارج القذف ال�شخ�صي �أو امل�ؤ�س�سة
�إلى جماعة ب�أكملها؛ ك�أن يتعلق الأمر بفئة اجتماعية �أو �أ�صحاب مهنة معينة،
كاحلديث عن املحامني �أو الأطباء �أو املهند�سني على وجه العموم .ويف هذه
احلالة ،ف�إن املحاكم ت�شرتط �أن تكون اجلماعة حمدودة العدد ،مثل �أع�ضاء
جمل�س البلدية اخلم�س� ،أو فريق كرة القدم املتكون من �أحد ع�شر العباً� .أما
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�إذا كان العدد �أزيد ف�إن احتمال طرح الق�ضية يف املحاكمة �ضئيل .ويتعني على
كاتب الن�ص �أن يدقق يف كتابة �أ�سماء ق�صته اخلربية حتى ال يقع يف �أخطاء،
كما �أن عليه �أن يحدد ال�شخ�ص املعني بدقة ،حيث �إن الأ�سماء قد تكون
مت�شابهة �أو متطابقة.
القذف  :defamationيتعـني على املدعي �أن يثبت �أن الن�ص «اجلارح» �أ�ضره
�أو �أ�ساء �إلى �سمعته ،وقد يكون الن�ص املعني قد جعل الآخرين يكرهون �أو
يتجنبون املدعي وما �شابه ذلك .ويدخل �ضمن املجاالت التقليدية التي مت�س
القذف� :أ) االعتقادات ال�سيا�سية كالقول ب�أن هذه ال�شخ�ص مييني متطرف.
ب) الأمرا�ض من مثل الأمرا�ض العقلية .جـ) املمار�سات التجارية �أو الكفاءة
املهنية .د) الن�شاط الإجرامي .و�أحياناً ف�إن ا�ستخدام تعبري «املزمع» alleged
�إ�شارة �إلى املجرم كالقول «املجرم املزمع» قد يعر�ض كاتبه �إلى �أحكام القذف،
حتى و�إن كانت �إعادة لكالم �شخ�ص �آخر ،ف�إعادة الن�ص اجلارح ال تعفي
�صاحبها من عواقب تلك الإعادة.
اخلط أ�  :faultيتعــني على املدعــي �أن يبني �أن �صاحـب الن�ص اجلارح يتحمل
م�س�ؤولية اخلط�أ بطريقة ما .والأمر يتوقف على طبيعة املدعي (�شخ�ص عادي
�أو �شخ�صية عمومية �أو ر�سمية)؛ ف�إذا كان املدعي �شخ�صاً عادياً ،فعليه �أن
يبني �أن كاتب الن�ص اجلارح كان مق�صراً � negligentأو غري مبال careless
ولي�س الأمر متعلقاً بخط أ� مطبعي مث ًال� .أما �إذا كان املدعي �شخ�صية عمومية
�أو ر�سمية ،فعليه ثقل �أكرث؛ وعليه �أن يثبت �أن كاتب الن�ص اجلارح قام بذلك
بق�صد مبيت ،وعن �سبق �إ�صرار وتر�صد �أو ما ي�سمى.actual malice
اخل�سائر  :damageيتعـني على املدعـي �أن يثبت �أنه قد ت�ضرر ب�أي �شكل
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من الن�ص اجلارح .وي�شمل ذلك اخل�سائر املادية يف التجارة� ،أو املعنوية كتدين
�سمعة ال�شخ�ص املعني يف حميطه االجتماعي ،وذلك على الرغم من �صعوبة
تقدير اخل�سائر املعنوية مادياً.
�أما الدفاع فيقوم على العنا�صر التالية:
احلقيقـة  :truthويعنــي ذلـك �أنه على الكاتب �أن يثبت حقيقة ما ن�شره �أو
�أذاعه بالوثائق التي ال تدع جما ًال لل�شك يف ذلك ،على مبد�أ «البينة على من
ادعى».
االمتياز امل�ؤهل  :qualified privilegeويتعلق الأمر بن�سب م�ضمون القذف
�إلى م�صدر �صرح بذلك ب�شكل ر�سمي؛ ك�أن يكون رئي�س بلدية �أو حمافظاً� ،أو
�ضابط �شرطة...،الخ� .أما �إذا كان الت�صريح خارج الإطار الر�سمي فال ُيعتد به.
قانون املحدودية  :statute of limitationsيتعني على املدعي �أن يرفع
الدعوى الق�ضائية خالل مدة زمنية حمددة ،من �سنة �إلى �سنتني ،ح�سب
القوانني املعمول بها يف كل الوالية .و�إذا جتاوزت الدعوى هذه املدة ت�سقط
من االعتبار.
االمتياز الد�ستوري  :constitutional privilegeويخــ�ص ذلك �أن عــبء
تقدمي الدليل يف ق�ضايا القذف الذي ترفعه ال�شخ�صية الر�سمية �أو العمومية
ق�ضائياً �أكرب من ذلك املطلوب من الفرد العادي ،فاملحكمة العليا ت�شرتط على
ال�شخ�صية الر�سمية �أو العمومية �إثبات «النية املبيتة» على املدعى عليه �أو ما
ي�سمى  ،actual maliceمن �أجل �إمكانية الفوز بالق�ضية ،وقد قام هذا املبد�أ
على الق�ضية املعروفة بـ New York Times Co, v. Sullivan, 1964
حيث �أ�صدرت املحكمة العليا القرار املذكور.
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اخل�صو�صية :Privacy
تعني اخل�صو�صية عامة حق الفرد يف �أن ُيرتك و�ش�أنه the right to be left
 ،aloneوتختلف القوانني التي حتكم اخل�صو�صية من والية �إلى �أخرى؛
كالقانون الد�ستوري (املادتان الرابعة واخلام�سة من الد�ستور الأمريكي)
والقانون املدين والقانون العام .وت�شمل جماالت اخل�صو�صية :ا�سم ال�شخ�ص
و�صورته ومعلوماته ال�شخ�صية ومنزله ،واملجاالت التي يتوقع �أن تكون خا�صة
(ولي�ست عامة) ،وال حتمي قوانني اخل�صو�صية ال�شخ�صية الر�سمية والعمومية،
كما �أنها ال حتمي الق�ضايا التي حتمل قيماً خربية.
تتعلق اخل�صو�صية يف الإعالم االجتماعي باملعلومات التي ميكن �أن ت�شركها
ال�شبكات االجتماعية كالفي�سبوك وتويرت مع �أطراف �أخرى بدون �إذن
�صاحبها .ويبدو �أن معظم امل�شرتكني يف هذه ال�شبكات ال يقر�ؤون جيداً بنود
اال�شرتاك و�شروطه قبل ال�شروع يف االن�ضمام �إلى تلك ال�شبكات ،حيث
�إن عواقب ذلك قد تكون وخيمة على �صاحبها .وقد وجدت هيئة )(FTC
الأمريكية �أن �شبكات  Googleو  Facebookو  Twitterقد خالفت بنود
اخل�صو�صية التي �أعلنت عليها يف بنودها و�شروطها؛ ف�شركة � Googleأن�ش�أت
�شبكة اجتماعية با�سم  ،Blusثم دفعت م�ستخدمي بريدها الإلكرتوين طوعاً
�إلى االن�ضمام �إلى ال�شبكة ،وحتى الذين عربوا عن رف�ضهم مت �ضمهم يف
كل الأحوال .والأفراد الذين �ضغطوا على خيار Check out the Buzz
مت �ضمهم ،وبدون �إ�شعارهم ب�أن عناوين بريدهم الإلكرتوين �ست�صبح عالنية،
وذلك بالرغم من �أن �أحد بنود اخل�صو�صية يف �شبكة  Googleين�ص على �أنه
«عندما ت�شرتك يف �أي خدمة تتطلب الت�سجيل ،ف�إننا ن�س�ألك تقدمي معلومات
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�شخ�صية ،و�إذا ا�ستخدمنا هذه املعلومات ب�شكل خمتلف عن الق�صد من جمع
هذه املعلومات ،ف�إننا �سنطلب موافقتك قبل هذا اال�ستخدام» ،وقد تدخلت
جلنة ( )FTCيف هذا الأمر وتو�صلت �إلى ت�سوية مع �شركة  Googleتق�ضي
مبنع ال�شركة من خمالفة بنودها وتنفيذ م�شروع �شامل عن اخل�صو�صية� ،إ�ضافة
�إلى �إجراء تقييم دوري يف املو�ضوع من هيئة م�ستقلة وملدة ع�شرين �سنة قادمة.
حقوق امللكية :copyrights
وتخ�ص حق املبدع ،كالكاتب والر�سام واملغني واملخرج واملنتج...الخ،
يف احلفاظ على حقه يف ملكية عمله .وحتمي قوانني حقوق امللكية التعبري
 expressionليـ�س الأفكــار واحلقائـق ،وما يدخل يف املجال العام public
 .domainوال ت�شمل حقوق امللكية ا�ستخدام املادة املنتجة لأغرا�ض غري
جتارية �أو ما ي�سمى اال�ستخدام املن�صف .fair use
تعترب العديد من �شبكات الإعالم االجتماعي مثل  twitterوReddit.
� comأن م�ضامني هذه املواقع من ملكية تلك ال�شبكات .وهذه حاالت
تو�ضح هذا العامل؛ فقد قام امل�صور موريل  Daniel Morelب�أخذ �صور عن
الزلزال الذي وقع يف جزيرة هايتي �سنة  2010ون�شرها يف ح�سابه على �شبكة
 Twitpicثم ربطها بح�سابه على �شبكة  ،Twitterوبعدها قام �شخ�ص �آخر
بنقل تلك ال�صور �إلى ح�سابه ،على ثم �أخذت وكالة الأنباء الفرن�سية )(AFP
تلك ال�صور من موقع ال�شخ�ص و�أ�شركتها مع �شركة  .Getty Imageوعندما
علم �صاحب ال�صور الأ�صلي بذلك رفع دعوى ق�ضائية �ضد الوكالة ،فقررت
املحكمة �أن ترخي�ص ا�ستخدام ال�صور من حق م�ؤ�س�سة  Twitterولي�س
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م�ستخدميها ،بح�سب بنود و�شروط اال�ستخدام� .أما الكاتب �إروين فقد قام
بزيارة �إلى مدينة روما ،وكتب ن�صاً �أدبياً بعنوان «روما :روما اجلميلة» ون�شره
يف �إحدى ال�شبكات ،غري �أن م�ؤ�س�سة �أخرى �أعجبت بالن�ص ،وا�شرتت حق
�إنتاج فيلم يف املو�ضوع من ال�شبكة املذكورة .وعندما علم �صاحب الن�ص
الأ�صلي بذلك رفع دعوى ق�ضائية ليكت�شف �أنه �أم�ضى باملوافقة على بنود
و�شروط اال�ستخدام اخلا�صة بتلك ال�شبكة ،والتي تن�ص �أن ما ين�شر يف تلك
ال�شبكة ي�صبح من ملكيتها .والأمر يتعدى ا�ستخدام م�ضمون تلك ال�شبكات
لأغرا�ض جتارية� ،إذ ميكن ا�ستخدام امل�ضمون لأغرا�ض �أمنية؛ فعندما طلبت
احلكومة الأمريكية من �شركة تويرت  Twitterاحل�صول على ملف «�أ�ساجن»
� Julian Assangeصاحب «ويكليك�س»  ،Wikileaksقدمـت �أمـراً ق�ضائيــاً
ين�ص على تقدمي امللف ،كما قدمت �أمراً �آخر  gag orderيق�ضي بعدم
�إعالم �صاحب «ويكليك�س» باملو�ضوع .وقد طلبت �شركة «تويرت» من املحكمة
ال�سماح ب�إعالم �صاحب ويكيلك�س بذلك على الأقل� ،إال �أن املحكمة مل
ت�ستجب لأن بنود و�شروط اال�ستخدام اخلا�صة بال�شركة نف�سها تن�ص على
حق ال�شركة يف ا�ستخدام امل�ضمون لأي غر�ض دون العودة �إلى �صاحبه.
العنف واجلن�س:

يقع هذا امل�ضمون حتت طائلة القانونني الت�شريعي والإداري ،فالقانون الت�شريعي
مثل  The Communication Decency Actاخلا�ص بالبث الإذاعي
والتلفزيوين واملادة الإعالمية املطبوعة يعطي احلق للمجتمع املحلي يف �سن
قوانني حتد من املادة التي تخل باملعايري الثقافية والذوق املحلي ،كما �أن
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الهيئة الفيدرالية ) (FCCت�سن قوانني تقيد عر�ض بع�ض املواد املخلة باملعايري
الثقافية خالل �أوقات الذروة بالن�سبة للتلفزيون .وال تنطبق هذه القوانني
على الإنرتنت وفق تف�سري املحكمة الد�ستورية العليا على اعتبار �أن مت�صفح
الإنرتنت ميلك �إمكانية االختيار بني ال�صالح وغريه .
الق�ضايا اجلنائية الإلكرتونية :جرائم الإنرتنت:

ازدادت جرائم الإنرتنت مع تطور التكنولوجيا ،وهي تقع حتت طائلة القانون
اجلنائي؛ ومن �أهمها يف االت�صال :التهديد املتوا�صل cyber stalking
واالبتزاز  cyber harassmentوابتزاز الق�صر  ، cyber bullyingولكل
منها قوانني خا�صة.
تعريف ال�صحفي يف الإعالم االجتماعي:

ال تعترب املحاكم الأمريكية �أن تعبري «ال�صحفي» يطلق على �أي مد ّون �أو كاتب
يف الإعالم االجتماعي؛ ملا لذلك من انعكا�س على كل من م�س�ألة حق
االمتياز  journalist›s privilegeيف الإعالم و�إثراء النقا�ش االجتماعي،
و�أي�ضاً على ق�ضية تطبيق قوانني حماية حق ال�صحفي  shield lawsيف
عدم الإدالء مب�صادر معلوماته .وترى �إحدى املحاكم The Ninth D.C.
 Circuit Courtيف ق�ضية � Shoen v. Shone, 1993أن «ما يعترب �صحافة
لي�س �شكلها  its formatsولكن م�ضمونها .وال�س�ؤال احلرج يف �إ�صدار القرار
يف �ش�أن �إثارة الفرد الكاتب حلق االمتياز حول ما �إذا كان هذا الفرد يقوم
بجمع الأخبار لن�شرها يف �أو�ساط اجلمهور�أم ال» .وترى حمكمة �أخرى The
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 Third Circuit Courtيف ق�ضية Madden, Titan Sports v. Turner

�« Broadcasting Systems, 1998أن ال�صحفي هو ذالك ال�شخ�ص الذي
يقوم بجمع الأخبار بق�صد م�سبق يف بداية العملية لن�شر املعلومات للجمهور».
وترى حمكمة �أخرى  The Second Circuit Courtيف ق�ضية Chevron
� Corp. v. Berlinger, 2011أن �أهم عن�صر يف تعريف ال�صحفي «جمع
املعلومات بهدف التغطية امل�ستقلة والتعليق».
ويفهم من الأحكام ال�سابقة عدم ارتباط تعريف ال�صحفي باملفهوم التقليدي،
و�إن كان ي�شرتط وجود نوع من الآلية امل�ستمرة يف جمع املعلومات بق�صد
ن�شرها يف �أو�ساط اجلمهور .وتقر املحكمة الد�ستورية العليا ب�أن مبد�أ حرية
ال�صحافة «حق د�ستوري فردي» ولي�س ح�صراً على ال�صحافة ،ويعني ذلك
�أنه من حق �أي كاتب يف الإعالم االجتماعي �أن ي�ستند �إلى املادة الأولى
املعدلة من الد�ستور يف ا�ستخدام حقه يف التعبري دون تدخل اجلهة احلكومية
يف ذلك.

امل�صادر
1. Genelle Belmas and Wayne Overbeck, Major Principles of Media Law, Wadsworh,
US, 2011.
2. Don R. Pember and Clay Calvet, Mass Media Law, McGraw-Hill, New York, 2010.
3. Ashley Packard, Digital Media Law, Wiley-Blackwell, UK 2012.
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د .خـلـيفـــة الـ�ســــويدي
�أ�ستاذ بجامعة الإمارات

= دكتوراه يف الرتبية ،جامعة جنوب
كاليفورنيا ،لو�س �أجنلو�س ،الواليات
املتحدة.
= عميد وحدة املتطلبات ،ووكيل كلية
الرتبية – جامعة الإمارات العربية
املتحدة.
= معد ومقدم برنامج «خطوة» على
قناة �أبوظبي.
= حا�صل على جائزة ال�شيخ را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم للتميز العلمي ،دبي،
دولة الإمارات.1994 ،
= حا�صل على جائزة التميز يف خدمة
اجلامعة واملجتمع ،جامعة الإمارات،
العام اجلامعي .1997/1996
= الكتب- :املنهاج :مفهومه وت�صميمه
وتنفيذه و�صيانته 1998
تربية التفكري 2005 �أطعموا املعلمني قبل �أني�أكلوا الطالب 2008
 النـوم مع العــدو (كيفتكون �سعيد ًا) .2011
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يف عام � 1994شاركت يف ندوة عقدها مكتب الرتبية لدول اخلليج العربي
يف الريا�ض حتت عنوان «دور الرتبية يف مواجهة الآثار ال�سلبية املتوقعة للبث
التلفزيوين الأجنبي املبا�شر» ،وقدمت حينها بحثاً حتت عنوان «املناهج
التعليمية والقنوات الف�ضائية الأجنبية».
وبعد ذلك بعقد من الزمان� ،أي عام � ،2004شاركت يف �أكرث من ندوة وم�ؤمتر
حول «خطورة الإنرتنت و�آثاره املتوقعة على جيل امل�ستقبل».
ومع مرور ما يقرتب من عقد �آخر� ،أي يف عام  ،2013جنتمع اليوم للتباحث
حول قنوات التوا�صل االجتماعي� ،أو ما يعرف بـ«الإعالم اجلديد و�أثر ذلك
على الهوية الوطنية» ،فرجعت �إلى ما كتبت من �آثار متوقعة للقنوات الف�ضائية
الأجنبية لأجد تطابقاً ومتاث ًال للآثار التي توقعناها من الإنرتنت ،و�أزعم �أنها
�ستكون م�شابهة �إلى حد كبري لآثار الإعالم االجتماعي مع وجود بع�ض
اال�ستثناءات.
بعد هذه املقدمة ،ي�سعدين �أن �أ�ضع بني �أيديكم هذه الورقة التي متثل ر�أياً يف
هذا املجال ،و�أرجو �أن تنال هذه الورقة حظها من الدرا�سة والنقد ،على �أمل
�أن نوفق يف احلفاظ على مكت�سبات الوطن ،ونغنم من هذه التقنية احلديثة وال
نغرم ب�سببها.
�أهم حماور الورقة:

 .1ما املق�صود بقنوات التوا�صل االجتماعي؟
 .2ما هي الآثار املتوقعة منها؟
 .3كيف نتعامل مع هذه التغريات للحفاظ على هويتنا؟
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�أو ًال :قنوات التوا�صل االجتماعي

من �أحدث ما �صدر يف مكتبتنا املحلية كتاب الدكتور جمال �سند ال�سويدي
(« )2013و�سائل التوا�صل االجتماعي ودورها يف التحوالت امل�ستقبلية..من
القبيلة �إلى الفي�سبوك» ،وهو كتاب جامع يف هذا املجال ،ولفت انتباهي من
عنوانه الرمزي يف االنتقال من القبيلة التقليدية التي نعرفها جميعاً ،والتي
تتكون منها جل دول املنطقة ،هذه القبيلة لها �أعرافها وتقاليدها وقيمها ،التي
ت�شرتك فيها مع بقية قبائل املجتمع ولكن لها ما مييزها عن �أفراد املجتمع الواحد،
هل انتقلت الب�شرية اليوم من هذه القبائل التقليدية �إلى قبائل �إلكرتونية لها
تقاليدها وقيمها و�أخالقها؟ ف�أهل «في�سبوك» مث ًال لهم تقاليدهم اخلا�صة بهم،
وكذلك القبيلة يف كل من «تويرت» و»كيك» وغريهما من هذه القبائل ،وهل
من ال�ضروري عند االنت�ساب �إلى هذه القبائل �أن نن�سلخ من قيمنا التي تربينا
عليها �أم الأمر قابل للتفاو�ض بني القبائل الإلكرتونية والقبائل التقليدية؟
�شبكات التوا�صل االجتماعي ت�شمل كل املواقع والتطبيقات التي تتيح
مل�ستخدميها حرية االت�صال والتوا�صل عرب تبادل املعلومات والأخبار والر�سائل
والتعليقات ،دون احلاجة �إلى رخ�ص فنية �أو مهنية ،وهذه ال�شبكات لن
تكون خا�ضعة يف امل�ستقبل القريب �إلى الرقابة املحلية ،بل �ستديرها �شبكات
وم�ؤ�س�سات عاملية متمردة على الأنظمة الوطنية �أو القُطرية ،وهنا يكمن مربط
الفر�س ،كما يقال ،وعندها ف�إن الفرد �سيكون هو امل�س�ؤول عن ما يقبل �أو
يرف�ض ،وهو من يقرر ال�صحيح من اخلط أ� واجلائز من املحرم وفق منظومة مركبة
تختلط فيها القيم ال�سماوية باملراجع العقلية والتجارب الذاتية.
بينت الدرا�سات احلديثة �أن عدد �سكان الأر�ض هذا العام بلغ  7مليارات
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ن�سمة ،ي�ستخدم منهم  6مليارات الهواتف النقالة ،ومن املتوقع �أن ي�صل
عدد م�ستخدمي الهواتف النقالة عام � 2015أكرث من  9مليارات م�ستخدم.
وبلغة مب�سطة �سيكون عدد م�ستخدمي الهواتف النقالة �أكرث من عدد �سكان
الأر�ض ،وهذا م�ؤ�شر وا�ضح على تزايد ا�ستخدامات الهواتف يف العامل لدرجة
�أن البع�ض لن يكتفي بهاتف واحد �أو و�سيلة حمددة.
ومازال في�سبوك هو الأكرث �شعبية بني النا�س يف وقتنا الراهن ،حيث و�صل
عدد م�ستخدميه يف م�ستهل عام  2013ملياراً و 483مليون م�ستخدم ،ثم
ي�أتي من بعده تويرت ،حيث ي�ستخدمه  982مليون ن�سمة ،وبعده جوجل ب َل�س
 340مليون م�ستخدم ،وت�أتي بعدها طرائق التوا�صل الأخرى .وقد يك�شف
لنا امل�ستقبل طرائق توا�صل تغري كل ما نعرفه؛ فال�سباق اليوم حمتدم بني
ال�شركات الكبرية يف هذا املجال ،ورهان الت�سابق يتلخ�ص يف الأذكى والأ�سرع
والأ�سهل من حيث اال�ستخدام؛ فقد بينت الدرا�سات اجلديدة �أنه بالرغم من
�أن م�ستخدمي في�سبوك هم الأكرث ف�إن تزايد ن�سبة امل�ستخدمني قد تغري هذه
ال�صورة؛ ففي عام � 2012أ�صبحت ن�سبة تزايد م�ستخدمي تويرت هي الأكرب،
حيث بلغت  % 40من م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعية ثم في�سبوك
 % 33وبعدها جوجل بل�س .% 27
بلغ عدد م�ستخدمي في�سبوك يف العامل العربي يف م�ستهل عام � 2013أكرث من
 46مليون �إن�سان ،وجاءت م�صر يف املرتبة الأولى برقم جاوز ربع امل�ستخدمني
يف العامل العربي ،ثم اململكة العربية ال�سعودية فاملغرب ثم اجلزائر فتون�س ،ثم
الإمارات العربية املتحدة برقم جاوز  3.4مليون م�ستخدم.
وتعد دولة الإمارات �أكرب م�ستخدم لهذه الو�سائل يف العامل العربي ،لو �أخذنا
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ن�سبة ال�سكان �إلى ن�سبة امل�ستخدمني فكثافة م�ستخدمي في�سبوك يف الإمارات
 % 41تقريباً ،يليها الأردن  % 40ولبنان  .% 39ومن حيث ا�ستخدام
التغريدات ،ف�إن الإمارات ت�أتي �ضمن �أكرب خم�س دول عربية ،فحتى مار�س
� 2012صدرت من الإمارات �ست تغريدات يف الثانية ،مع مالحظة �أن كل
هذه الأرقام تتغري كل دقيقة من الزمن؛ لذلك فلي�س من ال�سهل ر�صدها.
ثاني ًا :الآثار املتوقعة ال�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي

�أجريت �أبحاث كثرية لر�صد الآثار املتوقعة من ا�ستخدام هذه التقانة يف حياتنا
ب�شكل عام ،منها ما ركز على �سلبيات اال�ستخدام ،والكثري منها تخ�ص�ص
يف �إيجابيات ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعية ،ومن الوا�ضح �أن
املنطلقات الفكرية والتجارب ال�سابقة واخلربات والكثري من املتغريات جتعل
البع�ض مييل �إلى زاوية ويتجاهل الأخرى .لكني �أزعم �أن �شبكات التوا�صل
االجتماعي هي امل�ستقبل الذي البد من التعامل معه بكل واقعية و�شفافية،
وجنتهد يف الإعداد الناجح لهذا امل�ستقبل كي ال ننتبه من غفلة الرتكيز على
ال�سبيات وقد جاوزنا العامل مبراحل من ال�صعب اللحاق بها .ومن ح�ســن
الطالـــع �أن دولة الإمـــارات تفكـــر دائمــاً بطريقــة �إيجابيــــة؛ فقـــد
�أعلـــن �صاحـــب ال�سمـــو ال�شيــخ حمـمد بن را�شــد �آل مكتــوم
نائــــب رئي�س الدولة رئيـــ�س جملــ�س الـوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يف
مايو  2013عن مبــادرة «احلكومـــة الذكيــــة» بعد �أن جنحــت الإمــارات
يف تطبيق احلكومة الإلكرتونية .هذا الإعالن من هذا القائد يدفعنا للبحث
عن الإيجابيات والتفكر يف طرائق حت�صني �أنف�سنا من ال�سلبيات .لكن ،يف
157

عجالة ،ميكن تلخي�ص �أبرز �إيجابيات ا�ستخدام هذه التقانة فيما ي�أتي:
�إيجابيات ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعية:
� .1ضمان حق املعرفة للجميع.
 .2حرية انتقال املعلومة.
 .3ردم الفجوة بني الفقراء والأغنياء كدول وك�أفراد.
 .4زيادة فر�ص االبتكار والإبداع والتناف�س.
 .5زيادة الوعي ال�سيا�سي وامل�شاركة يف ق�ضايا الأوطان.
 .6فاعلية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الدول وبني الأمم.
 .7توثيق العالقات وجتديد ال�صداقات العابرة للحدود والقارات.
� .8سهولة التوا�صل بني الب�شر واحل�ضارات.
 .9اال�ستخدام الراقي للدول الناجحة يف تقدمي خدمات �أف�ضل للمواطنني،
والإمارات خري مثال لذلك.
 .10ك�سر هيمنة بع�ض الدول على الإعالم «الإعالم املوجه».
 .11تطوير طرائق التعليم .Educational Networks
�سلبيات ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي
�إن كل نقطة مت ذكرها يف جمال الإيجابيات لها جوانب �سلبية ،لو جتاوز
امل�ستخدم عقله و�أخالقه يف التعاطي مع الق�ضايا املطروحة ،وقد ركزت العديد
الدرا�سات على النتائج ال�سبية املتوقعة من هذه التقنية؛ ومنها درا�سة مركز
دعم القرار التابع ل�شرطة دبي والتي �صدرت يف دي�سمرب  2012حتت عنوان
«�شبكات التوا�صل االجتماعي ودورها يف ن�شر الأفكار الهدامة» ،ومن يتابع ما
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قدمته الدرا�سات لأهم هذه ال�سلبيات ي�ستطيع تلخ�صيها يف الآتي:
 .1امل�شاكل ال�صحية املرتبطة بالإدمان على التقانة.
 .2امل�شاكل النف�سية ،كاالنطواء والعزلة.
 .3امل�شاكل الأخالقية ،كالأفالم الإباحية.
 .4امل�شاكل الفكرية ،كن�شر الأفكار ال�شاذة واملتطرفة.
 .5ن�شر ال�شائعات واملعلومات امل�ضللة حول الأفراد والقيادات.
 .6الإ�ضرار مب�صالح الغري.
 .7قر�صنة املعلومات ون�شر الأ�سرار.
 .8التفكك االجتماعي والعي�ش يف العامل االفرتا�ضي.
ويف درا�سة مركز �صناعة القرار ،امل�شار �إليها �أعاله ،مت تلخي�ص ما يقارب �ستة
ع�شر �أثراً ل�شبكات التوا�صل االجتماعي على الأمن واال�ستقرار؛ ومنها:
 .1ازدراء الأديان والت�شكيك فيها.
� .2إثارة النعرات الإقليمية والدينية والعرقية.
 .3حتريف احلقائق.
 .4القذف وال�شتائم.
 .5الدعوة للخروج على احلاكم وعلى ثوابت املجتمعات «اجلهاد الإلكرتوين».
 .6ت�شجيع التطرف والعنف.
ثالث ًا :التعامل الإيجابي مع و�سائل التوا�صل االجتماعي للحفاظ على هويتنا

يف �آخر رحلة يل �إلى اململكة العربية ال�سعودية جل�ست على مقعدي م�ستمتعاً
بقراءة كتابي يف هذه الرحلة .وقطع رحلتي يف املعاين و�صول جاري يف الطائرة،
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حيث رحبت به ثم عدت �سريعاً �إلى رفيقي الآخر .لكن ما جرى بعد ذلك
دفعني للتوقف عن القراءة ،حيث جتمهر نفر حول جاري للت�صوير معه ،ف�أخذين
الف�ضول للتقرب منه ،ت�أملت فيه لعلي �أتعرف عليه ،لكن خانتني ذاكرتي
فهو لي�س من املفكرين امل�شهورين ،ولن يكون من املمثلني �أو املطربني فمن
يكون �إذن؟! �س�ألته مبا�شرة بعد �أن انف�ض اجلمع من حوله عن عمله ،فقال:
�أنا �إعالمي ،فقلت له معتذراً عن عدم معرفتي التلفزيون الذي يعمل به .فقال
مبت�سماً� :إنني من �أ�صحاب الإعالم اجلديد على موقع يوتيوب .ف�س�ألته :وهل
هناك من يتابعك؟ فقال� :أكرث ممن يتابع قنواتنا الر�سمية .فدفعني الف�ضول
للتقرب �أكرث من امل�شهد الإعالمي اجلديد ،فر�أيت �أن يف اململكة العربية
ال�سعودية و�صل عدد متابعيه يف يوتيوب �إلى �أكرث من مليون م�شاهد خالل
يوم واحد ،وو�صل عدد امل�شاهدات عاملياً �إلى  4مليارات م�شاهدة يف اليوم
الواحد بزيادة  % 50عن ال�سنة املا�ضية ،ويتم حالياً ح�سب �إح�صاءات يوتيوب
حتميل �أكرث من � 60ساعة من مقاطع الفيديو خالل الدقيقة الواحدة .وبالعودة
�إلى رفيقي يف ال�سفر ،حيث �س�ألته عن مميزات عمله ،فقال :احلرية فيما �أقدم،
فلن �أ�صطدم بعقل م�س�ؤول ال يقدرين �أو يخالف ذوقي ،كما �أن وقت عملي
�أنا من �أحدده ،ومن الناحية املادية هو �أف�ضل من العمل يف القنوات التقليدية.
وال�س�ؤال :هل ت�شكل �أطياف الإعالم اجلديد حتدياً خطرياً لإعالمنا؟
حتد �إيجابي.
اجلواب :بكل ت�أكيد� ،إنه ٍّ
�إن من يتابع احلراك يف جمتمعنا عرب قنوات الإعالم اجلديد يدرك خطورته،
وبالذات يف املرحلة التي متر بها املنطقة؛ فهناك �أ�صابع تلعب بخفاء لن�شر
ال�شائعات يف جمتمعنا الذي يتميز بالرباءة الإعالمية؛ فكيف يتجدد
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�إعالمنا ملواجهة احلرب اخلفية من �أ�صحاب الن�شر الذكي؟ يف ت�صوري �أنه
البد من �إعادة النظر يف الر�ؤية التي ت�سري يف �إعالمنا؛ فهناك من يعتقد �أن
الإعالم و�سيلة لدغدغة العواطف ،وال ي�صنع مواقف .وهنا تكمن اخلطورة؛
ففي كثري من الدول هجر النا�س الإعالم لأنه فكر بهذا الأ�سلوب .يف هذه
املرحلة احل�سا�سة من تاريخ العرب نحن بحاجة �إلى �إعالم يقدره النا�س ملهنيته
وم�صداقيته وجودة ما يقدم م�ضموناً و�شك ًال ،و�إال ف�إن البديل �سيكون جاهزاً
للق�ضاء على ما يعرف بالإعالم التقليدي .وكي نتعامل بعقل مع الإعالم
اجلديد �أو قنوات التوا�صل االجتماعي؛ ف�إنني �أقرتح العديد من الأفكار لعل
منها:
 .1تطوير نظرية التمدر�س
املدر�سة كانت  -وال تزال  -هي املكان العلمي والعملي لإعداد جيل
امل�ستقبل للقيام بالدور املطلوب منه .لكن مدار�س اليوم مازالت خا�ضعة
لنظريات وتطبيقات املا�ضي؛ فكيف ت�صلح �أن تكون و�سيلة ناجحة لإعداد
جيل امل�ستقبل املعتز بهويته واملتفاعل مع غريه ،الناجح يف اقت�صاد املعرفة؟
�إن �سالح الأم�س لن ينجح يف معركة امل�ستقبل ،ولعل من �أهم التغريات
الواجب الرتكيز عليها يف مدار�سنا مو�ضوع الهوية الوطنية وكيف نغر�سها يف
جيل امل�ستقبل� ،إ�ضافة �إلى ذلك ،مهارات التفكري املختلفة والتي من �أهمها يف
ت�صوري مهارة التفكري الناقد الذي يجعل التلميذ قادراً على ا�ستخدام عقله
لفح�ص املعلومة وبيان �صدقها من كذبها.
 .2التزكية الإميانية
يف عامل التوا�صل االجتماعي البد من زيادة عامل الرقابة الذاتية عند الإن�سان؛
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لأنها احل�صن الذي يجعله م�ست�شعراً رقابة اهلل �سبحانه وتعالى ،حتى و�إن غابت
عنه رقابة الب�شر� ،أولي�س من ركائز الإميان «�أن تعبد اهلل ك�أنك تراه ف�إن مل تكن
تراه ف�إنه يراك» .مثل هذه املعاين بحاجة �إلى دور جديد للم�سجد وخطابه
للنا�س ،وحتتاج �إلى تطوير مادة الرتبية الإ�سالمية وتركيزها على التزكية ،مع
عدم �إهمال جوانب الرتبية الإ�سالمية الأخرى.
 .3القانون املن�صف
كما يقولون يف القانون «ال عقوبة بال ن�ص» ،ومما مييز دولة الإمارات عن
غريها من الدول املرونة يف التعامل و�سرعة اال�ستجابة؛ فقد بادرت اجلهات
املخت�صة للإعالن عن قانون خا�ص ي�ضبط ممار�سات النا�س يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي؛ ما يجعل الإن�سان مراقباً حلدوده ،وعارفاً للمجاالت التي ميكن �أن
يج ّرمها القانون ،لكن هذا القانون بحاجة �إلى حمالت مكثفة ودورية ل�شرحه
للنا�س .كلنا يعرف قاعدة «القانون ال يحمي املغفلني» ،لكن من حق الإن�سان
املعرفة كي ال يحا�سب بجهله ،وهنا ي�أتي دور منظمات املجتمع املدين كجمعية
القانونيني واملحامني لن�شر هذه القوانني وتب�سيطها للعامة النا�س.
 .4الأ�سرة هي الأ�صل
كلما برز حتد جديد يواجه الب�شرية و�أعيتها احليلة للتعامل مع هذا التحدي ،يربز
لنا دور الأ�سرة املن�شود واملفقود لإعداد جيل امل�ستقبل لالنفتاح على العامل
وتزويدهم بالعوامل التي جتعلهم فاعلني م�ؤثرين ولي�سوا جمرد كائن مفعول به
من�صوب الإرادة م�سيطر على عقله وفكره .هذه الرتبية تقت�ضي دوراً جديداً
مل�ؤ�س�سة الأ�سرة البد من �إعدادها لكي ت�ؤديه عرب ور�ش عمل متخ�ص�صة ترجع
للأ�سرة مكانتها الرتبوية املطلوبة لأن كثرياً من الأ�سر اليوم يعتمد �أ�سلوب
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الرتبية التقليدي؛ ما جعل الألفة واملحبة والثقة تقل بني �أفراد الأ�سر ،وجعل
الأطفال يق�ضون الوقت اجلميل يف حياتهم مع الأ�صدقاء االفرتا�ضيني؛ ما
يعر�ضهم ملتاهات هم يف غنى عنها.
 .5هل طورت نف�سك؟
مهما ذكرنا من و�سائل فيما م�ضى عن دور الدولة وم�ؤ�س�ساتها والأ�سرة و�أدوارها
يبقى الأ�صل وهو الإن�سان نف�سه؛ فعندما ي�صل الفرد �إلى مرحلة �أن يكون
عاق ًال حراً مكلفاً ي�صبح من الواجب الديني والعقلي عليه �أن يطور من ذاته
ويعد نف�سه ملجتمع فيه من التحديات ال�شيء الكثري .ويف نف�س الوقت ،ف�إن
فر�ص النجاح والإبداع �أكرث من امل�شاكل �إن ا�ستطاع ذلك الفرد �أن يتعامل
مع تكنولوجيا التوا�صل احلديثة وقد زود نف�سه بالوقاية الذاتية والرقابة الإميانية
ومهارات التفكري الناقد التي جتعله قادراً على ا�صطياد احلكمة� ،أينما كانت،
ويجنب نف�سه الوقوع يف انزالقات الفكر ومطبات ال�شهوة وانحرافات الأخالق.
امل�صادر

 .1ال�سويدي ،جمال (  ،)2013و�سائل التوا�صل االجتماعي ودورها يف التحوالت امل�ستقبلية  ..من القبيلة �إلى
الفي�سبوك ،النا�شر :خا�ص� ،أبو ظبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
 .2عبد اهلل ،حممد ( � ،)2012شبكات التوا�صل االجتماعي ودورها يف ن�شر الأفكار الهدامة ،مركز دعم القرار،
�شرطة دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
� .3أوراق العمل املقدمة ملنتدى الدوحة  :13جل�سة الإعالم الرقمي )2013( ،الدوحة قطر.
 .4ال�سويدي ،خليفة (  ،)1994دور الرتبية يف مواجهة الآثار ال�سلبية املتوقعة للبث التلفزيوين الأجنبي املبا�شر،
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،الريا�ض .اململكة العربية ال�سعودية.
 .5ال�سويدي ،خليفة و�آخرون ( ،)2005تربية التفكري ،دار القلم ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
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د� .ســــعـاد املــرزوقــــــي
العميد امل�ساعد بكلية العلوم
الإن�سانية واالجتماعية
بجـامعــــة الإمـــــــــارات
= دكتوراة الفل�سفة يف علم النف�س
الإكلينيكي – جامعة ليفربول – كلية الطب،
ليفربول ،اململكة املتحدة.2002 ،
= منذ � 2007إلى الآن :العميد امل�ساعد
ل�ش�ؤ�ؤن الطلبة ،كلية العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،جامعة الإمارات.
= منذ � 2003إلى الآن� :أ�ستاذ م�ساعد ،ق�سم
علم النف�س ،جامعة الإمارات العربية املتحدة.
= منذ � 2005إلى الآن :اخت�صا�صي نف�سي
�إكلينيكي يف مركز �سيكولوجيا لال�ست�شارات،
دبي.
= ع�ضو يف جمل�س جامعة الإمارات العربية
املتحدة.
= ع�ضو جلنة الأم العربية املثالية والأ�سرة
العربية املثالية.2009 – 2006 ،
= ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الن�ساء
والأطفال بدبي.
= حا�صلة على جائزة ال�شيخ را�شد للتفوق
العلمي ،دبي ،الإمارات ( 1993و .)2002
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�أ�صبح الإنرتنت يف عاملنا املعا�صر متاحاً جلميع الفئات العمرية ،ومنت�شراً يف
كل الأمكنة ،كالبيت واملدر�سة ومراكز الت�سوق وحتى املقاهي و�أماكن �ألعاب
الأطفال ،كما تنت�شر الأجهزة الإلكرتونية يف كل مكان ،حيث يوفرها الآباء
لأبنائهم وحتى الأطفال منهم ،دون مراعاة لنتائج ا�ستخداماتها ال�سلبية ،ودون
مراعاة لعمر الأبناء �أو م�ستوى تعليمهم �أو خ�صائ�صهم ال�شخ�صية واملعرفية.
ولأن الإعالم االجتماعي �أ�صبح يلعب دوراً مهماً يف احلياة ،وي�سهم يف تكوين
هوية املراهق ونظرته لذاته من خالل التوا�صل مع الآخرين ،ولكون املراهق
يت�أثر بجماعة الرفاق لذا فقد يكون الت�أثري �أعمق و�أقوى من خالل توا�صله مع
الآخرين وتع ُّلم ال�سلوكيات املختلفة ،حتى و�إن اختلفت طبيعة املراهق عن
اجلماعة؛ الأمر الذي قد ي�سهم يف تقديره لذاته ومن ثَم يعي�ش يف �صراع نف�سي.
ويف العام  2013هناك ما يعادل  350مليون �شخ�ص ي�ستخدمون الإنرتنت،
ومعظمهم ي�ستخدم خدمة التوا�صل بالر�سائل الإلكرتونية .وبد�أ الأ�شخا�ص
م�ؤخراً ا�ستخدام برامج �إلكرتونية متنوعة للتوا�صل االجتماعي املبا�شر ،مثل
برامج :تويرت ،وفي�سبوك ،ووات�س �أب  ...وغريها الكثري ،و�أ�صبحت هذه
الربامج م�ؤثرة جداً يف املجتمع ،ولها ت�أثريها املبا�شر لي�س على الفرد فقط ،بل
�أي�ضاً على املجتمع ككل .ويف درا�سة م�سحية ملعرفة ن�سب م�ستخدمي الربامج
الإعالمية ات�ضح �أن الإناث �أكرث ا�ستخداماً لربامج التوا�صل االجتماعي من
الذكور؛ ففي عام  2010كانت ن�سبة الإنــاث  % 56ون�سبـة الذكــور ،% 46
و�أكرث الأعمار ا�ستخداماً لربامج التوا�صل االجتماعي ترتاوح ما بني �سن 22
–  35عاماً ،كما �أن من �سمات م�ستخدمي عينة الدرا�سة �أنهم اجتماعيون،
ولديهم عدد كبري من الأ�صدقاء ،ويثقون بالآخرين ،وميكن الوثوق بهم.
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ومن املوا�ضيع التي يتناق�شونها املوا�ضيع ال�سيا�سية واالجتماعية ذات ال�صلة
باخلدمات الإن�سانية.
�أهمية الورقة

تكمن �أهمية الورقة احلالية يف كونها تتعر�ض �إلى جمموعة من النقاط املهمة
املتعلقة با�ستخدام برامج التوا�صل االجتماعي؛ وهي:
 .1ال�سمات ال�شخ�صية لكل من فئتي الأطفال واملراهقني.
� .2أكرث املواقع االجتماعية ا�ستخداماً لربامج التوا�صل االجتماعي يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
 .3الآثار النف�سية واال�ضطرابات النف�سج�سدية الناجتة عن ا�ستخدام الإعالم
االجتماعي.
 .4الو�ضع الأ�سري ملواجهة امل�شكلة ودورهم يف تقنني ا�ستخدام الأبناء لربامج
التوا�صل االجتماعي وكيفية حل امل�شكل.
الهدف من الورقة

تهدف هذه الورقة احلالية �إلى �إلقاء ال�ضوء على واقع الإعالم االجتماعي
وحتديد �أكرث �أدواته ا�ستخداماً ،وكيف ميكن �أن ت�ؤثر على م�ستخدميها،
وبالذات فئة الأطفال واملراهقني .و�سرتكز هذه الورقة على الآثار النف�سية
واال�ضطرابات النف�سج�سدية نتيجة ا�ستخدام الربامج االجتماعية ،وكيف
ميكن �أن ي�ؤثر ذلك على الفرد والأ�سرة واملجتمع ،و�ستحاول اخلروج مبجموعة
من التو�صيات املنا�سبة.
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تعريفات

الإعالم االجتماعي :هو جمموعة من الربامج الإلكرتونية ت�ستخدم بهدف
التوا�صل والتفاعل وتبادل املعلومات بني جمموعة من الأفراد عرب الإنرتنت.
ومن تلك الربامج ،على �سبيل املثال ،وات�س �أب ،في�سبوك ،تويرت ،كيك...،
وغريها.
اال�ضطراب النف�سي :هو منط من الأعرا�ض ال�سلوكية �أو النف�سية التي ت�ؤثر
على جماالت متعددة من حياة الفرد؛ كعالقته بالآخرين ،وم�ستوى �أدائه،
وعي�شه حالة غري ُمر�ضية مع ذاته ،ومع املحيط الذي يعي�ش فيه.
ال�سمات ال�شخ�صية لدى الأطفال واملراهقني الذين ي�ستخدمون برامج
التوا�صل االجتماعي

ركزت بع�ض الدرا�سات على ال�سمات ال�شخ�صية مل�ستخدمي برامج التوا�صل
االجتماعي .ويف هذه الورقة �سنعر�ض لبع�ض ال�سمات اخلا�صة بالأطفال
واملراهقني ،ومنها درا�سة �شامريون حيث الحظ �أن هناك ثالث �سمات
�شخ�صية رئي�سة ،برغم الفروق الفردية؛ وهي �سمة االنب�ساط حيث يحبذ
الأ�شخا�ص الت�أثري على الآخرين وعادة ما يتميزون ب�أنهم اجتماعيون ،وهناك
من يتميز بالذكاء االجتماعي فلديهم القدرة على التعامل مع الآخرين
وي�ستطيعون �إدارة عواطفهم وعواطف الآخرين ،و�أخرياً �سمة اال�ستك�شاف
حيث لديهم القدرة على �إثارة اجلدل.
ولتو�ضيح م�س�ألة كيفية ت�أثر الأطفال واملراهقني بتلك الربامج ،ولعدم اهتمام
الأهل مبدى ت�أثر �أبنائهم بها ،ولعدم �إدراكهم �أهمية ذلك ،نود بداي ًة �أن ن�سلط
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بع�ض ال�ضوء على طبيعة مرحلتي الطفولة واملراهقة؛ فطبيعة املرحلة حتتاج
لأ�سلوب حذر يف التعامل ولكل مرحلة خ�صو�صيتها.
مرحلة الطفولة

تعترب مرحلة الطفولة من �أهم املراحل النمائية بعد املرحلة اجلنينية ،وهي
بداية تفاعل الطفل مع العامل اخلارجي ب�صورة مبا�شرة ،حيث تنفعل احلوا�س
مبا يوجد من مثريات خمتلفة يف بيئة الطفل ومبا يتلقاه من �أ�ساليب تعليمية
وتربوية خمتلفة .ومتثل هذه املرحلة الأ�سا�س الذي ُتبنى عليه مراحل النمو
الالحقة .ويطلق جملة من االخت�صا�صيني يف منو الطفل على ال�سنوات الأولى
من الطفولة م�صطلح «املرحلة احلرجة يف النمو» ،نظراً لأهمية هذه املرحلة من
النمو يف اكت�ساب الطفل اللغة ،مبا تت�ضمنه من رموز خمتلفة و�أ�سماء ملثريات
و�أ�شياء متنوعة يف البيئة؛ ما يعترب عام ًال حا�سماً يف التعلم والتفكري .كما
يعترب الإدراك من الأمور املهمة والأ�سا�سية يف النمو املعريف يف هذه املرحلة.
ومما يزيد من �أهمية مرحلة الطفولة  -وعلى وجه اخل�صو�ص ال�سنوات اخلم�س
الأولى  -النمو املطرد خلاليا الدماغ؛ ما ميهد ال�سبيل للتعلم واكت�ساب اللغة
ب�صورة حا�سمة .وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن ما يتلقاه الطفل من �أ�ساليب تربوية
خمتلفة و�أنواع متباينة من التعزيزات �أو �أ�ساليب عقابية يلعب دوراً مهماً يف
تعزيز ال�سلوك �أو احلد منه .و�إ�ضافة ملا �سبق ،ف�إن الطفل م�ستعد للتعلم من
النماذج ال�سلوكية املحيطة به عن طريق التقليد� ،سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة .وي�أتي دور التعزيز والعقاب يف تثبيت ال�سلوكيات املقلدة �أو زوالها.
وهنا تت�ضح �أهمية القدوة التي يقتدي بها الطفل يف حميط الأ�سرة ويف حميط
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املدر�سة ويف حميط املجتمع .وهناك �صور خمتلفة لتف�ضيل الأفراد تقليد �سلوك
الآخرين ،فغالباً ما مييل الأفراد �إلى حماكاة �سلوكيات �أ�شخا�ص يتمتعون مبكانة
اجتماعية مرموقة �أو خ�صائ�ص جذابة �أكرث من حماكاتهم لأفراد ال ميتلكون
مثل هذه ال�سمات .ومييل الأفراد �إلى حماكاة �سلوك �أ�شخا�ص ميتلكون كفايات
وم�ؤهالت غري عادية ،كما مييل الأفراد �أي�ضاً �إلى حماكاة �سلوك بع�ضهم �أكرث
�إذا جمعتهم عنا�صر �أو �سمات مت�شابهة .ومن جانب �آخر ،ف�إن اخلربات التي
مير بها الطفل غالباً ما ُتختزن يف عقله الباطن وت�ؤثر على �سلوكه الآين �أو
امل�ستقبلي ب�صورة ما ،وهذا ما ت�ؤكدة نظرية التحليل النف�سي .ويف �ضوء ما
�سبق ،لك �أن تتخيل الأثر الذي ميكن �أن يخلفه ا�ستخدام برامج التوا�صل
االجتماعي يف �سلوك الأطفال واملراهقني ،خا�صة مع انت�شارها الوا�سع.
مرحلة املراهقة

وفيما يتعلق مبرحلة املراهقة ،ففي اللغة تعود كلمة مراهق �إلى فعل (راهق)
�أي اقرتب من ال�شيء ،وفيه �إ�شارة �إلى اقرتاب الفرد من االحتالم والن�ضج
والر�شد� .أما من الناحية ال�سيكولوجية فهو الن�ضج وما يرتبط به من تطور
يف مظاهر النمو النف�سي واالجتماعي واجل�سمي والعقلي .وهو مفهوم جديد
�أدخل يف بدايات القرن الع�شرين .وتعترب فرتة املراهقة من الفرتات احلرجة يف
م�سرية احلياة لأنها متثل جمموعة من ال�صراعات يحياها املراهق ،فهو يعي�ش
حالة من ال�صراع بني مغريات الطفولة اجلميلة ومغريات الرجولة � /أو الأنوثة
اليافعة؛ وبني ال�شعور ال�شديد بالذات والهوية وال�شعور ال�شديد باجلماعة
وقوانينها؛ وبني امليل اجلن�سي املتيقظ وتقاليد املجتمع والدين �أو ال�ضمري،
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وبني التحرر من قيود الأ�سرة و�سلطة الوالدين ،وبني مثالية ال�شباب والواقع
الذي يعي�شه مبا يت�ضمنه من ظروف واقعية و�صعبة يف بع�ض الأحيان.
كما تتميز مرحلة املراهقة بكونها عملية �سريعة وم�ضطربة؛ فهناك تذبب بني
النمو اجل�سمي ال�سريع جداً والنمو املعريف واالجتماعي والنف�سي؛ فعلى
�سبيل املثال ،غالباً ما ي�أتي الن�ضج االجتماعي بعد النمو اجل�سمي واملعريف
لدى املراهق .ويالحظ �أن مرحلة املراهقة املبكرة متقلبة ،حيث هناك تقلب
يف املزاج وعدم ا�ستقرار ورمبا يكون هناك قلق وتبجح وتقلب بني ال�شعور
بالنق�ص وال�شعور بالتعايل .وعلى �أي حال ،يجب �أن نكون حذرين من تعميم
هذه اخل�صائ�ص على كافة املراهقني �أو تب�سيطها وفهمها ب�صورة �سطحية؛ لأنها
تخ�ضع ملجموعة كبرية ومعقدة من العوامل البيولوجية واالجتماعية.
ومن الأمور املهمة التي متيز مرحلة املراهقة �أي�ضاً منو اال�ستقاللية وتكوين
الهوية الذاتية التي ت�شكل القاعدة الأ�سا�سية للحياة الرا�شدة امل�ستقبلية؛
فمن املهم جداً للمراهق �أن يعرف من هو ،وماذا يريد من خالل وعيه بذاته.
وف�شله يف معرفة ذلك ميثل �أزمة له يف هذه املرحلة .ومن العوامل التي ت�ساعد
على ظهور هذه الأزمة عدم توافر الفر�صة للمراهق للقيام ببع�ض املهمات التي
تبلور ثقته بنف�سه واعتماده على ذاته وا�ستقالليته واملحافظة على خ�صو�صيته،
�أو حرمانه من اتخاذ بع�ض القرارات املرتبطة بنظرته للحياة �أو اختيار مهنته �أو
ما ي�صبو �إليه م�ستقب ًال؛ ومن ثم يتطور لديه الإح�سا�س باالرتباك �أو ما يطلق
عليه «حالة غمو�ض الهوية» .و�إ�ضافة للعوامل البيولوجية والتغريات اجل�سمية
ال�سريعة يف هذه املرحلة من النمو ،ف�إن �سلوك املراهق يخ�ضع �أي�ضاً جلماعة
الرفاق والأ�صدقاء؛ فهم املرجع للمراهق يف كثري من احلاالت .وكثرياً ما يت�أثر
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مفهوم الذات لدى املراهق مبدى قبول املجموعة له ونظرتها �إليه كما يعتقد.
فالآخرون ميثلون املر�آة التي يرى املراهق من خاللها ذاته .كما يعتقد املراهق
�أنه �شخ�ص مراقب من الآخرين على الدوام؛ ما يدفعه �إلى الت�صرف بطريقة
يرى �أنها جيدة ومقبولة من الآخرين ،وهو ما يطلق عليه «املرا ِقب الوهمي».
و�إذا ما و�ضعنا خ�صائ�ص املراهقة يف عني االعتبار ،يت�ضح لنا �أهمية ا�ستخدام
املراهقني واعتمادهم على برامج التوا�صل االجتماعي يف التعبري عن امل�شاعر
وحماولة �إثبات الذات ،والت�صرف بنوع من اال�ستقاللية ،واالن�ضمام �إلى
ال�شِّ لل املف�ضلة.
الآثار املرتتبة على ا�ستخدام الإعالم االجتماعي

وهنا علينا �أن نت�ساءل :هل ا�ستخدام الأطفال واملراهقني للإعالم االجتماعي
ي�ضرهم �أم ي�ساعدهم على تطوير عالقاتهم االجتماعية واكت�سابهم املهارات
االجتماعية؟ كما علينا �أن نت�أكد �إن كانت هذه الربامج ت�ساعدهم وت�ؤثر على
تنميتهم ال�شخ�صية ،كارتفاع تقدير الذات� ،أم ال ،وماذا عن م�ستوى الذكاء
والتح�صيل الدرا�سي ،هل ي�ؤثر �سلباً �أم �إيجاباً؟
الت�أثري الإيجابي للإعالم االجتماعي

ال �شك يف �أن هناك ت�أثرياً �إيجابياً للإعالم االجتماعي ،وقد يكون الهدف
الأ�سا�سي من انطالق هذه الربامج  -كما قال بيل جيت�س � -صاحب �أكرب
م�ؤ�س�سة للربامج الإلكرتونية بالإنرتنت ،والذي عرفه ب�أنه ف�ضاء معلوماتي
مفتوح وتزيد م�ساحته يوماً بعد يوم ،ملا له من �أهمية� ،سواء كانت بهدف
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الدرا�سة والتعلم �أو اخت�صار الوقت �أوالتوا�صل مع العامل والتعمق يف ثقافات
ال�شعوب� ،إال �أن �سوء ا�ستخدام تلك الربامج والإدمان عليها قد �أدى الى
م�شاكل حتتاج الى وقت وجهد ومال لعالجها.
ومن اجلوانب الإيجابية للإعالم االجتماعي م�ساعدة م�ستخدميه ،وخا�صة
فئة املراهقني ،على حل م�شكالتهم و�ضغوطهم النف�سية؛ فقد تطرقت عدة
درا�سات علمية ُطبقت على جمموعات من الطلبة ،كالدرا�سة التي قامت بها
بونهيور حيث تبني �أن  % 90من �أفراد العينة وهم طلبة جامعيون ي�ستخدمون
على الأقل برناجماً واحداً من الربامج االجتماعية ،مثل في�سبوك وماي �سبي�س
وتويرت وغريها من الربامج ،كما بينت الدرا�سة �أن ال�شباب ي�ستخدمون الربامج
االجتماعية للدرد�شة و�أنهم بب�ساطة يتحدثون مع الآخرين عن م�شاعرهم
والتحدث عن االنتحار ،ويق�صدون الآخرين للتخل�ص من ال�ضغوط النف�سية،
وهناك  4من  10طالب اعرتفوا بطلب م�ساعدة من خالل هذه الربامج لأنهم
يعانون م�شاكل �شخ�صية ونف�سية.
وال �شك يف �أن هناك نتائج �إيجابية للإعالم االجتماعي يف حال ا�ستخدمت
برامج التوا�صل االجتماعي ب�شكل مقنن؛ فقد يتعلم الأ�شخا�ص :املهارات
االجتماعية من خالل التوا�صل االجتماعي ،وتعزيز الثقة بالنف�س ،وال�صراحة،
والقدرة على تكوين العالقات االجتماعية ،والتعاطف مع الآخرين .كما
ك�شفت درا�سة �أجريت على  477م�ستخدماً لربنامج في�سبوك من طلبة املرحلة
الثانوية �أن ما ن�سبتـــه  % 62مــن جممـوع  176من الذين �أكملوا اال�ستبيان
�أ�صبحوا �أكرث تقديراً لذواتهم بعد ا�ستخدامهم الربنامج للتوا�صل مع الآخرين،
وتعلموا كيفية التعامل مع الآخرين ،و�أ�صبحوا يقدرون العالقات االجتماعية.
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كما �أن ا�ستخدام هذه الربامج عزز التفكري الناقد؛ فقد يتعلم ال�شخ�ص
تكوين موقف حمدد خمتلف عن الآخرين ،كما يتعلم كيفية احرتام الر�أي
الآخر .ويف درا�سة قام بها فالنزوال وفريقه ملعرفة ت�أثري برنامج في�سبوك على
طلبة اجلامعة ،حيث قام الباحثون ب�إر�سال ا�ستمارة لـ  2.603طالب جامعيني
عن طريق الإنرتنت ،ووجدوا �أن الطلبة الذين ي�ستخدمون برنامج في�سبوك
ي�شعرون بالر�ضا عن حياتهم ،ولديهم ثقة عالية بالآخرين ،وي�شعرون بارتياح
يف التعامل مع الآخرين ،وال يرتددون يف �إبداء ر�أيهم ال�شخ�صي ،حتى و�إن
كانت بياناتهم ال�شخ�صية وعناوينهم مرفقة ،وي�صرحون ب�أنهم تعلموا الكثري من
مهارات التوا�صل االجتماعي.
ويف التقرير الإكلينيكي للدكتور �أوكييفي وم�شاركيه واخلا�ص مبجتمع
الإمارات ،ورد �أن ا�ستخدام في�سبوك وتويرت وماي �سبي�س له فوائد لل�شباب
الذين ي�ستخدمونها للتوا�صل االجتماعي .و�أهم الفوائد على �سبيل املثال
ح�صولهم على فر�ص امل�شاركة املجتمعية؛ ك�أعمال التطوع ،وجمع الأموال
للجمعيات اخلريية ،وتبادل الثقافات واملواد العلمية والرتفيهية ،وتنمية
الإبداع ،وتعلم الت�سامح واحرتام الر�أي الآخر ،وتعزيز الهوية الفردية من
خالل التعامل مع املجموعة مبهارات عالية.
الت�أثري ال�سلبي للإعالم االجتماعي

كما ذكرنا �سابقاً ،ف�إن الإعالم االجتماعي قد تكون له �آثار نف�سية على املراهقني
والأطفال .ويف هذا ال�صدد ك�شفت �سايل يف درا�سة ا�ستطالعية �أن ن�سبة كبرية
من املراهقات الإناث الالتي ي�ستخدمن برامج التوا�صل االجتماعي يعانني
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انخفا�ضاً يف تقدير الذات ،كما يعاين بع�ضهن النظرة ال�سلبية لأنف�سهن،
ويعاين بع�ضهن ا�ضطراباً يف تناول الطعام ب�سبب عدم ر�ضاهن عن �أج�سادهن.
ويعاين عدد من م�ستخدمي تلك الربامج من ال�ضغوط النف�سية واخلجل
واخلوف من ا�ستغالل الآخرين لهم؛ نتيجة لبع�ض اخلربات التي مروا بها.
وهناك عدد كبري من املحا�ضرات ملتخ�ص�صني يف جمال علم النف�س ومن
العاملني يف الإر�شاد �أو العالج النف�سي ممن قدموا درا�سات حلاالت تبحث
عن م�ساعدة نتيجة لإدمانهم على ا�ستخدام الربامج االجتماعية؛ فهناك من
يعاين ا�ضطرابات يف النوم والطعام .كما ذكرت قناة  CBSالإخبارية يف تقرير
لها �أن هناك ن�سبة كبرية من الأطفال يتعر�ضون للتحر�شات اجلن�سية عرب برامج
التوا�صل االجتماعي؛ مما ي�سبب لهم ا�ضطرابات نف�سية كالقلق واالكتئاب.
و�أن  % 35منهم تعر�ضوا للتهديـد و % 58مل يخطروا الوالدين .كما �أن ن�سبة
 % 42تعر�ضــوا للإحـراج واخلجل ملجرد �أن �أحداً كان يتحدث معهم يف هذا
املو�ضوع ،وامل�شكلة احلقيقية �أن ن�سبـــة � % 41ساذجـــون ويعطون معلوماتهم
ال�شخ�صية لأ�شخا�ص ال يعرفون هويتهم.
وامل�س�ألة اخلطرية التي يطرحها بع�ض املخت�صني يف املجال الع�صبي �أن الأطفال
حتديداً قد يت�أثرون �سلبياً عند ا�ستخدامهم لهذه الربامج من خالل تبادل
بع�ض �أفالم الفيديو ،والرتكيز على �شا�شات الأجهزة لفرتات طويلة؛ ما قد
ي�ؤدي �إلى تلف يف خاليا الدماغ .وقد �صرح �أحد املخت�صني يف الأمرا�ض
الع�صبية بجامعة �أك�سفورد بربيطانيا جرينفيلد ب�أن ق�ضاء الوقت الطويل يف
املو�صالت الكهرومغناطي�سية،
ا�ستخدام الأجهزة قد ي�ؤدي الى الت�أثري على ّ
وهذا ما يراه لدى الأطفال ،حيث �إن لديهم م�شكلة يف الرتكيز وعدم القدرة
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على التوا�صل ،ومنهم عدد كبري يعاين �صعوبات يف تعلم الريا�ضيات واللغة.
كما �أظهرت درا�سة اجلمعية النف�سية الأ�سرتاليــة �أن ن�سبــة  % 28مـن عينــة
قوامها  1834فرداً ،ممن تقل �أعمارهم عن  30عاماً ،قد تعر�ضوا لأزمات نف�سية
كالتوتر والقلق ب�سبب اخلربات ال�سلبية التي مروا بها .كما �سجل البع�ض
ارتفاعاً يف ن�سبة اخلوف نتيجة لهذه اخلربات.
وميكن ا�ستغالل الأطفال واملراهقني من بع�ض ال�شركات اال�ستثمارية
املخادعة ،ودفعهم مل�شاهدة بع�ض املواد غري الالئقة �أو التي ت�ؤثر �سلبياً على
�سلوكهم؛ فقد يتعر�ضون للتحر�شات اجلن�سية ،والتهديد الذي قد ي�ؤدي �إلى
القلق واالكتئاب والعزلة التامة �أو االنتحار .كما قد يتعر�ض الأطفال حتديداً
لال�ستغالل اجلن�سي من خالل الطلب ال�صريح �أو من خالل ال�صور و�أفالم
الفيديو .ويمُ كن الت�أثري عليهم لينخرطوا يف تلك املمار�سات ،وقد ي�صورونهم
عراة ومن ثم يهددونهم ب�إر�سال تلك ال�صور الى العامة؛ فيتعر�ضون للتهديد
واالبتزاز مما يت�سبب لهم يف معاناة وخوف وقلق �أو الإ�صابة با�ضطراب ما بعد
ال�صدمة .وقد �أطلق �أوكييفي وم�شاركوه م�صطلح «اكتئاب في�سبوك» لزيادة
�أعداد م�ستخدمي الربنامج امل�صابني باالكتئاب.
�إن الت�أثريات ال�سلبية لربامج التوا�صل االجتماعي ال يعانيها الأطفال
واملرهقون فقط ،بل حتى من هم �أكرب �سناً؛ ففي درا�سة هدفت �إلى معرفة �آثار
برامج التوا�صل االجتماعي على طلبة اجلامعة من خالل عينة ع�شوائية ُع َّد ُتها
 445من طالب اجلامعة ،اعرتف عدد كبري منهم بالت�أثري ال�سلبي على �أدائهم
الأكادميي برغم حت�سنهم يف مهارات العالقات االجتماعية .
وكما ذكر توما�س �أن من �أ�سباب توجه طلبة اجلامعة �إلى اال�شرتاك والإدمان
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�أحياناً على الربامج االجتماعية هو �شعورهم بالوحدة ،وخا�صة عندما ينتقلون
من مرحلة الثانوية العامة �إلى اجلامعة وتواجدهم معظم الأوقات مع �أغراب،
فيتبادلون معهم املعلومات واملواد .كما �أنهم يعرتفون ب�أنهم ي�ضعون معلوماتهم
ال�صحيحة كالعنوان واال�سم و�أحياناً يرفقون �صورهم ،و�أقــر  % 28منهم ب�أنهم
يف�ضلون التوا�صل مع املقربني فقط .بينما �أفاد  % 50منهم ب�أنهم منفتحون جداً
على الآخرين ،وي�ستمتعون بتبادل الأفالم والربامج والتحاور مع الآخرين،
حتى و�إن مل يكونوا مقربني .ومنهم من تعر�ض للتهديد.
بع�ض التو�صيات

بناء على ما �سبق ميكن اخلروج مبجموعة من التو�صيات التي رمبا ت�سهم يف
احلد من انت�شار الآثار واملظاهر ال�سلبية ال�ستخدام برامج التوا�صل االجتماعي
وتعزيز الفوائد والآثار الإيجابية ال�ستخدامها؛ ومنها:
 �ضرورة قيام االخت�صا�صيني والأطباء بتوعية الأهايل للم�شكالت املرتتبةعلى اال�ستخدام ال�سلبي والإدمان على ا�ستخدام برامج التوا�صل االجتماعي،
�سواء على امل�ستخدم نف�سه �أو على الآباء.
 من املهم جداً ،عند وجود م�شكلة لدى الأبناء �أو �أحدهم تتعلق با�ستخدامبرامج التوا�صل االجتماعي ،حتديد امل�شكلة �أو ًال وطلب امل�ساعدة �أو امل�شورة
من املخت�صني لت�شخي�ص حقيقة امل�شكلة ،وما يرافقها من م�شكالت نف�سية
كاالكتئاب �أو القلق �أو م�شكالت يف النمو �أو عدم القدرة على الرتكيز.
 يجب �أن يتعلم الآباء والأمهات م�شاركة �أبنائهم يف برامج التوا�صل االجتماعي؛لأنه من امل�ؤ�سف مالحظة �أن الأبناء �أكرث تقدماً من ذويهم يف هذا ال�ش�أن.
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 يجب على الآباء �أن يعمقوا عالقتهم ب�أبنائهم ويتحاوروا معهم حول ق�ضاياالإنرتنت وبرامج التوا�صل االجتماعي وتوجيههم دون �إعطاء الأوامر فقط.
 �ضرورة التعامل مع الأطفال واملراهقني بطريقة تف�سري املواقف والتحاور،ولي�س بطريقة توجيه الأوامر فقط ،كما يجب �أن تحُ ل امل�شكلة بهدوء ودون
عقاب.
 يجب �إحالة الأ�شخا�ص الذين يعانون القلق �أو االكتئاب �أو ا�ضطراب مابعد ال�صدمة �أو �إدمان الربامج �إلى املر�شدين واملعاجلني النف�سيني.
 ي�ستطيع الوالدان �أن ي�شرفوا على تلك الربامج عن طريق ا�ستخدام برامجمراقبة يف حالة غيابهم عن املنزل.
 يف�ضل �أن ُتن�ش�أ مواقع على الإنرتنت تخاطب الأطفال واملراهقني بو�سائل�إبداعية حديثة والفتة للنظر لال�ستفادة منها وملخاطبتهم؛ من �أجل حمايتهم
وتدريبهم على كيفية مواجهة امل�ستغلني.
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مــع حتيــات
مديريــــة التوجيـــــه املعنـــــــوي
�شعبـــــــة الإعــــــالم الع�سكــــــــري

ارتبطت جملة «درع الوطن» منذ ت�أ�سي�سها
يف �أغ�سط�س من عام  1971بالقوات امل�سلحة
بدولة الإمارت العربية املتحدة ،وهي ت�ؤرخ
لأكرث من �أربعني عام ًا من عمرها ،الذي هو يف
احلقيقة �سجل كامل؛ بالقلم وال�صورة مل�سرية
قواتنا امل�سلحة ،وهي تر�صد ملحات م�ضيئة يف
تاريخ هذه القوات منذ حلظة ت�أ�سي�سها ومن
ثم تطويرها �إلى �أن �أ�صبحت م�ؤ�س�سة ع�سكرية
عزيزةاجلانب ،ملا تتميز به من كفاءة وقدرات
قتالية ترقى مل�ستوى �أحدث جيو�ش العامل تنظيم ًا
وتدريب ًا وت�سليح ًا وح�سن �إدارة .
لقد ظلت جملة «درع الوطن» وال تزال تر�صد
احلدث وتتابع كافة فعاليات و�أن�شطة القوات
امل�سلحة وعلى جميع ال�صعد ،محلي ًا و�إقليمي ًا
وعاملي ًا ،وت�سجلها ب�أ�سلوب �إعالمي متميز.
جملة «درع الوطن» هي املجلة الر�سمية للقيادة
العامة للقوات امل�سلحة بدولة الإمارت العربية
املتحدة ،وقد اكت�سبت خالل الإحدى والأربعني
�سنة من عمرها �سمعة عاملية كمجلة ع�سكرية
وا�سرتاتيجية ،حني اختارتها اجلمعية امللكية
الربيطانية للطريان عام � 2012ضمن �أف�ضل
خم�س جمالت ع�سكرية عاملية غري ناطقة باللغة
الإجنليزية ،والأولى عربي ًا.

