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 مقّدمة 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ئاملعلومـــاتم ئم  ـــس نقـــوص لنيومـــات القـــي  أحـــدوس ئســـاول التواصـــل اوجتمـــاعي وـــورصا   عـــوال  او  صـــا  ئالتواصـــل 

اوجتماعيــة ئالثقافيــةم ئ ــدىلس علــا ع ــاغ ئاســىن    ؤيــري البــس ئاملوس ــات ال ياســيةم ئ  التالعــ  لــوا    القــو  
ال اودصم فقد أمجىن ىرباء او  صاوت علا أن  دىو  أدئات او  صا  اجلد دص إىل جمتمىٍن مام  ود ي حتماا إىل  عد الت 

ـــ و ـــا لـــدرجات الت اعـــل ئمنـــاه  التعامـــل ئ  ريات   منيومـــة القـــي م ئســـل   األئلو ـــاتم ئ ؤـــريات   درجـــات القـــي م  بعا
اه هذه األدئات.  ئالتكييف اليت  ت خذها كلُّ جمتمىٍن اّت 

 
مليـــار ح  ـــاب  3مليـــار م ـــتخدم  لكـــون  3لقـــد نلـــم عـــدد م ـــتخدمي ئســـاول التواصـــل اوجتمـــاعي   العـــال  اليـــوم 

" أئوام ئألن هنــام مــ  "موضةةة الع ةةرم ئو  ــزا  هــذه الوســاول  لقــا الــرئا  ئاإلعت ــار ال ــر ىن أل ــا أصــبحس ئصــ حة
 ئضىن اخل ط لن رها ع  طر ق  وفريها ن سعار  هيدص الثم  واعياا.
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خيتلـــف  عامـــل الـــدئ  ئا تمعـــات مـــىن هـــذه األدئات التواصـــلية مـــ  دئلـــة ألىـــر م ئ لـــ  ح ـــ  عيام ـــا ال ياســـيم 
د ولوجيت ام ئدرجــة ح اســيت ا الثقافيــة ئال ياســيةم إو  أن  هنــام شــبد إمجــاا مــ  الــدئ  املنائوــة ئاملناه ــة للؤ رســة ئأ ــ

األمريكية علا أن  هذه األدئات الـيت ممـل البدعـد  التقـل ئالتكنولـوجيم ئ رفـىن ال ـعار اإلع ـال للتواصـل اوجتمـاعيم مـا 
 ألمريكيةم ئعلا صلة ننير ة األم  القومي األمريكي.هي إو جزٌء ع ويٌّ م  القوص الناعمة ا

 
ئلعل رغبة اإلدارص األمريكية   ن ط منيومة قيم ا الثقافية ئال ياسية علا جمتمعات ئشعوب الدئ  األىـر    الـدئ  

ات املنائوـة لل ياسـات األمريكيــة مـس شــعار الليرباليـة أئضـت مــ  أن متـا  إىل دليــلم ئهـي   ـت دف ننحــو ىـا  ال  ــ
غري الصلبةم أئ امل ماص نال  ات اللينـة ئالرىـوص ئهـ  ال ـباب ئال ـالب ئالن ـاء ئاألط ـا م لت سـيي جيـل ئ يـار متـ مرم 
داىل هذه ا تمعاتم هبدف إوارص البلبلة ئالتناق اتم ئاستدراج   ئاستق اهب  للدفاا ع  القـي  األمريكيـة نوجـد أننـاء 

 ع  الناع  جبدائ  األعما  الثقافية ئاوجتماعية ئاوقتصاد ةم ئصووا جمتمع   اآلىر  م ع  طر ق نرام  للتال
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إىل إحــــداّ مــــو وت ئاعقالنــــات سياســــية ئاســــىا يكية عاعمــــةم د  علــــا  لــــ  نــــرام  ئئر   ــــدر   الناشــــ   علــــا 
 اسىا يكية الثورات امللوع ة ئالناعمة مس ستار رفىن امل ال  ئال عارات ال ياسية ئالثقافية.

 
مــا ع ــردهم   ســـياغ هــذا البحـــَم لــيي عير ــة  مـــوامرصم نــل ستت ـــت معاملــد ننــاءا علـــا جمموعــة مـــ  الووــاوق الر يـــة إن  

األمريكيةم حيَ سنقوم نتحد ـد املوقـف الصـحيت مـ  اعت ـار هـذه األدئاتم مـ  ىـال  دراسـة ئ قيـي  النقـا  اإل انيـة 
 سات ئجامعات غرنية ئآسيو ةم ئاست العات رأي ميداعية.ئال لبيةم نناءا لدراسات ئأحباّ علمية ع رهتا مراكز درا

 
ئو نـد   البدا ــة مـ  اإلضــاءص علـا النصــو  املوس  ـة لعالقــة شـركات ق ــاا  كنولوجيـا او  صــاوت نـاإلعالم   عير ــة 

تواصـــل األمـــ  القـــومي األمريكـــيم ف ـــيم نرأ نـــام الـــرانط األقـــو  ئاألشـــد للـــدىو  إىل عالقـــة احلـــرب الناعمـــة ن ـــبكات ال
م ئهـي ال ـركة 1العامليـة Googleمـد ر شـركة غوغـل  Eric Schmidtاوجتمـاعيم ئهـو مـا أك ـده إر ـ   يـدت 
 األضخ  ن  شركات او  صاوت األمريكية 

                                                 
1
مجلس إدارة شركة أبل، وهو من أشهر  إيريك شميت هو رئيس شركة جوجل والمدير التنفيذي السابق لها وعضو سابق في 

 الشخصيات في الشركة إذ يعتبر وجه شركة جوجل في مختلف المحافل، )المصدر موسوعة ويكيبيديا( .
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 .1م اليت  عتمد علا ئساول التواصل اوجتماعيPolitical Technology  عير ة: "التكنولوجيا ال ياسية 
 

م ئهــو جملـي  صـدر  قر ـره دئر ـ ا كـل أرنـىن ســنواتم NICلـي اوسـتخبارات القوميـة األمريكيـة فقـد أئرد  قر ـر ع ـره جم
 ـتخد م لوســاول التواصــل ، عةةوال م بدةلةةة2030إتجاهةةات عالميةة مم مــس عنـوان: "2009عـام 

د
" أن  ال ــرد الرقمــي امل

بة ال ياسية احملليةم ئإىل شر ٍ    رسـ  اوجتماعي ئشبكات اإلعىعس سيتحو  إىل عنصٍر فاعٍلم ئوعٍ  موو ٍر   اللع
"أْن تواجةةةل الوتةةةةات المتحةةةدة األميركيةةةة ت ييةةةرات معقةةةدة . ئقـــد  وقـــىن التقر ـــر 2ىارطـــة القـــو  اجليوسياســـية الدئليـــة

ومتسارعة في بيئة األمن القومي من خالل التحّدي الذي تفرضل بعض الدول وبعةض الفةاعلين ريةر الحكةومي ين، 
 ات عالمية أخرى تعمل على منافستها وتتحّدى م الحها".إضافة إلى اّتجاه

 
م إىل ضرئرص  2010للعام  The National Intelligence Strategyئأشارت ئويقة اوستخبارات القومية 

 اوستثمار   حقل 

                                                 
1
 . 8 - 3م، مقدمة الكتاب، ص 2011شميدت، أريك، وكوهين، غارد، العصر الرقمي، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون،  
2
 http://www.dni.gov/files/documentsزية متوفر على موقع مجلس االستخبارات القومية:التقرير باللغة االنكلي 
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:1شبكات اإلعىعس ئمواقىن التواصل اوجتماعي  م ئما   م نا   هذه الوويقة املق ع  ن اآل يـَّ ن
:  لعــ  ا تمــىن اوســتخباراا دئراا هاماــا     ــادص أمــ  اإلعىعــس عــرب   ــادص القــدرص علــا ك ــف ع ــاطات قطةةع األولالم

املناف ــ م ئعــرب   ــادص القــدرص علــا ك ــف عقــا  ال ــعف عنــد هــووء املناف ــ  ئعوا ــاه م ئعــرب ح ــد املز ــد مــ  املــوارد 
 تواصل اوجتماعي.لك ف ئ  كي  الت د دات اإلعىعتية ئ وسيىن شبكات ال

 
:  نبؤي مقيق التواصل   اخلربات  ات الصلة مىن ا تمىن اوستخباراا ئموس ات اوستخبارات التانعة المقطع الثاني

 للحل اء ئا تمىن األكاد ي ئالتكنولوجي.
 

ن ن القوص م Soft Power" القوة الناعمةم مدني ر اسىا يكية: "Joseph Nyeئ  جما  آىرم صر ح جو  ف عاي 
 م كما  د م ي ا   احد  مقاو دم ستلع  دئراا حمور  ا   متك  اإلدارصPower Cyberال يرباعية 

                                                 
1
نوفمبر  10بحث تحت عنوان: "استراتيجية االستخبارات القومية ألميركا"، إعداد حسين علي باكير، نشر مركز قناة الجزيرة، بتاريخ  

 http://studies.aljazeera.net/reports/2009/20117221262593841.htmم، رابط المصدر: 2009
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الحةةرب " هــي ع  ــ ا ال ــالح األقــو  اســتعماوا   جب ــات "القةةوة الناعمةةة. هــذه "1األمريكيــة مــ  اةيمنــة علــا العــال  
الحرب ما هي إّت استخدام للقوة د علي ىامن ي دام ظلدم ألن ""م كما أطلق علي ا  احة اإلمام القاود ال يالناعمة

بين كيانين في نزاع مسلح في سبيل تحقية  النتةا ا السياسةية، مةع رةض  الن ةر عةن تطةور أشةكال القةوة وتطورهةا 
" كما كان قد عر ف ا أه  م كر لنير ـة احلـرب   العصـر احلـد َ كـار  فـون كالئ فيتـزفي الزمان والمكان

هنـا م ئمـ  2
دىلس القوص الناعمة إىل عال  احلرئب نالتناغ  مىن القـوص الصـلبة الع ـكر ة نعـد اوعـدما  احلاصـل نين مـا   إطـار القـوص 

 .3الذكية
 

هتدف هذه الدراسة إىل   ليط ال وء علا ملف ئساول التواصل اوجتماعي ئمد اهتا الثقافية ئال ياسية ئاألمنية علا 
نط مـىن عير ـة احلـرب الناعمـة األمريكيـةم ئحبـَ سدـبل اإلسـت ادص مـ  ّتـارب الـدئ  ئا تمعـات جمتمعنام ئنيـان عناصـر الـر 

 األىر م ئجالء املوقف العملي م  هذه األدئاتم ف الا ع  التم يد لبحّو 

                                                 
1
 القوة السيبرانية هي قوة شبكات اإلنترنت الممتّدة حول العالَم التي يستخدمها ما ال يقل عن نصف سكان العالَم. 
2
 – 10، ترجمة سليم شاكر اإلمامي، ص 1997كالوزفيتز، كارل فون، كتاب "عن الحرب" نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  

15 . 
3
 .21 – 20م، ص 2007ناي، جوزيف، القوة الناعمة، مكتبية العبيكان،  
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ةم م تقبلية   جما    بيقات مقائمة احلرب الناعمة علا ئساول التواصلم ئ رشيد استخدام هذه الوساول نال رغ اآلمن
ناإلضـــافة إىل دراســـة امكاعيـــة مو ـــل ع ـــي هـــذه الت د ـــدات إىل فـــر م عـــ  طر ـــق ع ـــر القـــي  ئاألفكـــار ئنـــَ ال كـــر 
اإلسالمي األصيلم ئلؤرض  قدمي إحصاءات ئعتاو  مليلية  ت صـل نتـ و ر منيومـة القـي    جمتمعنـا ئني تنـا هبـذه الوسـاول 

 الناعمة.
 

ــاه هــذا  إن  رســالة هــذه الدراســة حبثيــةد  عر  يــةٌ  مــ  ج ــةم ئمذ ر ــة  ــدغ جــرو اإلعــذار لوضــىن اجلميــىن أمــام م ــوئليا د اّت 
دعق د م  ج ٍة أىر .

 اخل ر اجلد د امل
 

لقـــد اســـتعن ا ندراســـات ئ قـــار ر ئمقيقـــات متنوعـــةم ئقمنـــا نؤرنلت ـــا للت كـــد مـــ  درجـــة موووقي ت ـــام مـــىن اوحت ـــا  نتوويـــق 
إدراكنا ن ن كل  معلومة أئ ىرب  ت  ع ـره   ئسـاول اإلعـالمم خي ـىن عـادص   املصادر ألجل الدقة ئاألماعة العلميةم مىن 

ا م ــاع اا   عمليــات  دمو لــة. ئهــو مــا   لَّــ   ج ــدا
مر ــره إىل سياســة مر ر ــة يتلــف فيمــا نين ــا ح ــ  أجنــدص اجل ــة امل

 الت ك د م  صحة املعلومات ئاألىبار ئالدراسات.
 

 ــــتخد م لل ــــبكات عــــ  ني تــــد اإلع ــــاعية ئاحلقيقــــة األساســــية الــــيت  نبؤــــي إد
د
راك ــــا نقــــوص هــــي أعــــد لكــــرد أنن  ن صــــل امل

 ئاوجتماعية: 
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األسرصم احلي ال كلم املدرسةم امل كدم اجلماعـة الد نيـة ئال ياسـيةم النـادي الثقـا ...م ئ لتحـق نصـورص منتيمـة نعـال  
ة أئ عرب اةا ف اجلوا  الذكيم  صبت فر  ةا ئهـدفاا ئساول ئشبكات التواصل اوجتماعيم سواء عرب ال بكة اإللكىئعي

 لبن  األهداف األمريكية ئالص يوعية.
 

علـا ال ـبكةم حـو لـو كـان هـذا احل ــاب  Accountئنلؤـة التكنولوجيـام فّعـ د لكـرد أنن  دصـب ت للمد ـتخد م ح ــاب 
  ا ـة امل ـاف أهـداف ا مـىن اإللكـىئل افىاضياا ناس  م تعار ئئمهـيم  ن ـ  لـد هو ـة رقميـة ئمنصـة إلكىئعيـةم يـدم  

 NSAاألمريكيم الذي  د ره غرفـة عمليـات م ـىكة نـ  فـرئا اإلدارص األمريكيـةم ىاصـة ئكالـة األمـ  القـومي األمريكيـة 
 ئئ ارص اخلارجية ئئ ارص الدفاا البنتاغون.

 
لرصـد ئالتك ـي األمريكيـةم كمـا إعـد ىالصة القو  أن  أي  مد تخد م لل بكات اوجتماعيـة  صـبت هـدفاا ضـم  شـبكة ا

ـــد طواعيـــةم ئعـــ  رغبـــة ئاتـــذابم إىل داوـــرص  ـــ وري ئع ـــو  القـــوص الناعمـــة األمريكيـــة. ئهـــا هـــو هنـــري كي ـــنكر  لد ع     دـــدى 
ال خصية األمريكية األكثر  عبـرياا عـ  الرة ـة الدئليـة ألمريكـا  قـو  "الثـورص   عـال او صـاوت ئاملعلوما يـة هـي األئىل   

 تار خ   إ صا  هذا العدد الكبري م  األفراد ئال ريئرات إىل أداص التواصل ع   ا ئ رمجة ئ عق  ال
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 .1مركاهت  نلؤة  كنولوجية ئاحدص
 

ــل إىل هــذه النتيكــة امل ــات مــ  اخلــرباء ئالكتــاب ئالبــاحث م ئئردت   م ــات الدراســات ئاألحبــاّ ئاملقــاوت  لقــد  وص 
ءم إن  ما  كر د نعض الصحف ئاجلامعات األمريكية حو  خماطر ئساول التواصل اوجتمـاعي الؤرنية ئال رقية علا ال وا

   وغ ما قد  قولد أيُّ طرف علا عداء مىن أمريكا.
 

 ئنناءا علا  ل  ع رح فرضيات ئ  اةوت البحَ ئفق التصور اآلا:
جتمـاعي ناحلكومـة األمر كيـة ئمصـاحل ا :  قـوم علـا إوبـات عالقـة ئار بـا  شـركات ئمواقـىن التواصـل اوالفرضية األولةى
 ئاستخباراهتا.

 
:  قوم علا إوبات ج ود اإلدارص األمريكية ئالص يوعية وىىاغ منيومة او صاوت ئاوعىعـس ئشـبكات الفرضية الثانية

 ئح انات التواصل اوجتماعي   لبنان.
 

مـىن ئسـاول التواصـل اوجتمـاعي نؤـض النيـر عـ   :  قوم علا ئجود مصلحة عقالويـة    رشـيد التعامـلالفرضية الثالثة
 أ ة موامرص أئ ح انات سياسية أئ أمنية.

 

                                                 
1
 333ص  1ط - 2014النظام العالمي، هنري كيسنجر، ترجمة فاضل جكتر، دار الكتاب العربي  
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  اوبات ال رضية األئىل ل  عتحد ّ   حبثنا ع  عير ة املوامرصم نل سنقوم ناسـتعراض الووـاوق ئامل ـتنداتم ئالدراسـات 
"التخطةةةي  ر األمريكــي ععـــوم   وم ــكي   وناويـــة: األمريكيــة ئالؤرنيــةم الـــيت  وكــد مقولـــة عــال  األل ـــنيات اللؤو ــة امل كـــ

" لناحيـة العالقـة الع ـو ة نــ  ال ـركات التكنولوجيـة ئاإلعالميـة الدئليــةم غوغـل ئفي ـبوم ئ ـو ى ئئا ــي أب والتوظية 
 ئغريهام ئن  الوظاوف ئاوستخدامات ال ياسية لدئاور صـنىن القـرار األمريكـي ئالؤـرالم فـال جمـا  للحياد ـة ئال صـل نـ 
خم  ــات ال ــركات الدئليــة ئنــ  التوظيــف ال ياســي الــدئلم ف مــا ئج ــان لعملــة ئاحــدص. ئ ك ــي أنن ع ــريم   هــذا 

 .1"أمة رورل وفيسبوك"ا ا م إىل عبارص الرويي األمريكي نارام أئنامام ئهو  قو  نكل   اىر: إن  أمريكا أصبحس 
 

درات ئأدئات القوص الناعمة األمريكية لل ي رص   إطـار لقد أصبحس منتكات في بوم ئغوغل ئئا ي آب هي أه  صا
اســــىا يكيات اةيمنــــة ال ياســــية ئالثقافيــــة ئاوقتصــــاد ة. ئهنــــا ع ــــري إىل  صــــر ت أليــــ  رئوم م ت ــــار ئ ارص اخلارجيــــة 

تمةاعي "لقد أصبحت الشةبكة العنكبوتيةة وموا ةع التواصةل اتجاألمريكية ل وئن التكنولوجيام ما  وك د هذه املعادلة: 
 بمثابة تشي ريفارا القرن الحادي 

                                                 
1
 ، موقع وزارة الخارجية األميركية.2011يناير 25خطاب حالة االتّحاد ، منشور في  
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 1"والعشرةن، فهي اليوم ُتحر ك الشعوب بعيًدا عن البنى والمؤسسات والمن ومات الثقافية والسياسية التقليدةة
 

م ئهــا هــو جوليــان أســاع  م ــر ب  ــات ّت ُّ ــية ئاســعةم ل  عــرف التــار خ ةــا مثــيالا ئل ــبكات التواصــل اوجتمــاعي م م 
لــيكي ال ــ ريص  قـو : "إن  شــبكات التواصــل اوجتمــاعي علـا اإلعىعــس هــي أضـخ  ئأى ــر ج ــا  ّت ــي ئوـاوق ئ كي

د ـــتخد م لل ـــبكة  تـــربا جماعاـــا نوضـــىن 
ئاســـتخبارات انتكـــره اإلع ـــانم ئعرفتـــد الب ـــر ة منـــذ فكـــر التـــار خم ألن اإلع ـــان امل

ع  داورص  مالود ئحمي د اوجتماعيم ئهي غالباا ما املعلومات ئاملع يات ئالصور ئال يد و ئالتعليقات ئاآلراء ع  ع  د ئ 
 .2 كون م مة ئم يدص ئموووقة

 
ئقد ك  س ئواوق سر ة حصلس علي ا صحي ة عيو ورم  ا ز أن األج زص األمنية األمريكية ّتمىن مال   الصور  ومي ا م  

الــة األمــ  القــومي جبمــىن أعــداد مواقــىن التواصــل اوجتمــاعي للتعــر ف علــا ال ــمات ئالوجــوهم حيــَ ك ــ س عــ  قيــام ئك
 هاولة م  الصور 

                                                 
1
 01روس مستشار وزارة الخارجية األميركية لشؤون التكنولوجيا، مارسيل عيراني، بيروت في  مقابلة أجراها موقع النشرة مع أليك 

 http://www.elnashra.com/news/show/553562متوفرة على الرابط االتي: 2012كانون األول 
2
-www.it-scoop.com/2011/05/facebook-spying-machine-assangeمقابلة مع أسانج متوفرة على الرابط االتي:  

wikileaks 
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مـــ  رســــاول الرب ــــد اإللكـــىئلم ئالرســــاول النصــــيةم ئئســـاول اإلعــــالم اوجتمــــاعيم ئاملـــومترات ال يد و ــــةم ئ ــــا   أىــــر  
 للتواصلم ئ ل  هبدف التعرف علا الوجوهم ئئفقاا للصحي ةم فّن م  ن  مال   الصور اليت  قوم ئكالة األم  القومي

ألف صورص  ات جودص ئئضوح ّتعل ا صاحلة لؤا ات التعر ف علا الوجوه 55األمريكية جبمع ا  ومي ا هنال  حوال 
1. 

 
نالن بة لل رضية الثاعية ع  ل: هل  دعقل أنن  تدىل اإلدارص األمريكية وىىاغ شبكات او  صاوت الكونية ن ر قة سر ةم 

اإلســالمية اإل راعيــةم ئ  ســور ام ئ  مصــر ئ ــوعي ئ  ع ــرات البلــدان األىــر م  ئاىـىاغ ا تمــىن ئالنيــام   اجلم ور ــة
 ئ ىم هذا اوستثمار   مواج ة حزب اهلل ئني تد احلاضند   لبنان؟.

 
ئو جدا  أن  شبكة او  صاوت اللبناعية خمىقة ئم توحة علا كل  دىل أجنيبم ئقد أظ رت الوقاوىن ئاألدلة املوووقة أن  

ســواء عــرب  را عمــالء ئم ندســ   alfaئ  mtcاوســتخبارات الصــ يوعية اىىقــس شــركيت او  صــاوت اللبناعيــة  أج ــزص
 في مام أئ م  ىال  

                                                 
1
تقرير تحت عنوان: "أميركا تجمع ماليين الصور يوميًّّا من مواقع التواصل للتعرف على الوجوه" نشرته قناة المنار بتاريخ  

5/6/2014. 

http://www.almanar.com.lb/wap/edetails.php?eid=861111 
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 اوىىاغ الربجمي ئال ريئسي.
 

ألـــف  350ئهـــل مـــ  املن قـــي أنن  ـــىم األج ـــزص األمريكيـــة ئالصـــ يوعية هـــذا البنـــ  الـــذي   ـــ    احلـــد  األد  حـــوال 
بكات التواصــل اوجتمــاعي   ني ــة املقائمــة ئفــق نعــض التقــد رات ئ اوحصــاءات اقــد و  كــون أغلب ــا م ــتخدم ل ــ

عاشــ اا ئ فــاعالاه؟ ئهــل  دعقــل أنن  ــىم اوســت ادص مــ  حــوال عصــف مليــون ىــط هــا ف ىليــوي حممــو م عصــ  ا  قر باــا 
 1؟what›s App  تخدم   بقيات 

 
نا جدوا ن ن شبكات التواصل اوجتماعي هي أدئات  كنولوجية حما دصم صدنعس   جما  ال رضية الثالثة عقو : لو سل م

لـتنمية التواصل اإلع الم ئ عميق عالقات الصداقة اوجتماعيةم فّن  احلقاوق العلمية البحتة  ك ف أن اسـتخدام هـذه 
ة عامجة ع  اإلدمان ئسوء اوستخدامم األدئات  ود يم لعز  ع  أي  ي يٍط سياسيٍّ دئلٍّم إىل أضرار ئآوار سلبية هاول
 علا م تو  إضعاف الذكاء ئالقدرات التحليليةم ئاض رانات امل اعرم ئ قو ض 

                                                 
1
احية والبقاع والجنوب، وهي تستند إلى التقديرات والحسابات خصصنا فقرة خاصة مستقلة للتحقق من األرقام االحصائية في الض 

 في الباب الثاني. MTC , ALFAاإلحصائية ومؤشرات شركتي 
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العالقــات اوجتماعيـــةم ئ  كيــ  احليـــاص األســر ةم ئ  ـــادص الــنمط اوســـت الكي ئالتــدى  ئالكحـــو  ئاجلــراو  املعلوما يـــةم 
 ئغريها م  األضرار.

 
: "أخشةةى مةةن اليةةوم الةةذي عــال  ال يز ــاء ال ــ ريم قــد نــدأت  تحقــق عنــدما قــا   ات مــرصئهــا هــي مقولــة آ ن ــتا  م 

 .1ستتخطى فيل التكنولوجيا  درة التواصل البشري، فحينها سيكون العاَلم أمام جيل من األربياء"
 

ية ئالدئليـة مـس ئقد صدر موىراا كتاٌب فرع يٌّ للكا   عيكو  كريم ئحقق أعلا ع بة للمبيعات   دئر الن ـر ال رع ـ
ــر إىل ى ــورص ال ــبكة اوجتماعيــة لعــز  عــ  أ ــة عير ــة 2""هةةل ةحو لنةةا اإلنترنةةت إلةةى أربيةةاءعنــوان:  م ئهــو كتــاب  وش 

 ملوامرص سياسية.
 

ئنناءا عليدم  دعد  مقووت العال  ال يز اوي الـربت آ ن ـتا  م ئالكا ـ  ال رع ـي عيكـو  كـريم ئالصـحا  اوسـىال جوليـان 
 م لثانة شواىص ئدوول  ك ف لنا فكوص امل اهي  ئاإلستخدامات ال  حية ئالؤام ة ملواقىن ئشبكات التواصل أساع

 اوجتماعي لد  

                                                 
1
 مقابلة مع إليك روس، لموقع النشرة، مارسيل عيراني، مصدر سابق. 
2
 .234، ص2013مراد، غسان، اإلنسانيات الرقمية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط  
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 اجلم ورم ئالتوظيف ئالتخ يط م  قبل الدئاور ال ياسية ئاألمنية ئالثقافية األمريكية ئالؤرنية ئالص يوعية.
 

اوســتدو  املن قــي ن ــقي د: الربهــال ئالتكــر يب اوســتقراوي نــ  ئســاول ئمــ  هنــا  ىكــز   ــاةوت البحــَ حــو  الــرانط ئ 
الص يوعية علا حمور املقائمةم ناإلضـافة إىل حبـَ إمكاعيـة  -التواصل اوجتماعي ئن  أهداف احلرب الناعمة األمريكية 

ا ع  موورا ت القوص الناعمـة األمريكيـةم عيـراا  رشيد استخدام هذه الوساول نصورص إ انية م يدص   جب تنا الداىليةم نعيدا
وستحالة دفىن األفراد لىم استخدام ام ف ـالا عـ  عـدم عقالعيـة هـذا ال ـرحم ف ـي دىلـس جمـا  اوسـتخدامات املدعيـة 
ئالتكار ـة ئاوجتماعيــة ئاوعالميــة ئالعلميــةم ئالعمــل علــا مو ــل اســتخدام هــذه التكنولوجيــا مــ  هتد ــد إىل فرصــةم ئفــق 

 ضعد اإلمام القاود ال يد اخلامن ي دام ظلد   املواج ة مىن العدئ.املن   الذي ئ 
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 الباب األول:
 شبكات التواصل اتجتماعي 

 المفهوم والدور والتقييم 
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 أّوًت: مفهوم شبكات التواصل اتجتماعي ونشأتها وارتباطاتها
م لكن ــا ل  لــق  اوعت ــار ىــار  1997م نــالي ور منــذ العــا Social mediaنــدأت شــبكات التواصــل اوجتمــاعي 

للت بيقـات اوجتماعيـة  Facebookم ئأنر  هذه ال بكات: موقىن فيي نوم 2004الوو ات املتحدص إو  نعد العام 
 للتعلقيات  Twitter 3ئموقىن  ـو ى 2الذي انتكره ال ال  اجلامعي مارم  ئكرنرغ 1ال املة

                                                 
1
شهرة مارك زوكربيرج بعد تطويره موقع الفيس ماش، ولهذه الشهرة قام بعض من زمالئة في هارفارد بالتواصل معة واالتفاا  زادت  

على موقع الكتروني خاص بالتواصل بين الطالب وكان اسمه هارفاارد كونكشان، وتقاوم فكارة هاذا الموقاع علاى االجتماعاات والتعاارف 

نسحب من هذة الفكرة من اجل العمال علاى مشاروعه الخااص باالشاتراك ماع نالناة مان زمالئاه حياث بين الطالب داخل الجامعة، ولكنة ا

في شهر يونيو ترك الجامعة وكرس وقته للعمل في الفايس  2004من داخل اسوار الجامعة. وفى عام  the facebookقاموا بعمل موقع 

 بوك وذلك بعدما وصل عدد المستخدمين إلى اكثر من مليون مستخدم.
2
، مواليد وايت بلينس، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. رجل أعماال ومبارمج أميركاي. 1984مايو  14مارك زوكربيرغ، مواليد  

إشتهر بتأسيسه موقع الفيس بوك االجتماعي، وهو أكبر موقع إجتماعي في العالم،أنشأ الموقع مع زمالئه فاي قسامعلوم الحاساوب بجامعاة 

 ابة الرئيس التنفيذي لموقع الفيسبوك.هارفارد. وهو بمث
3
أحاد أشااهر وساائل التواصال اإلجتمااعي، يقاادم خدماة التادوين المصاغر والتااي تسامر لمساتخدميه ب رسااال  Twitterتاويتر باإلنجليزياة:  

مباشارة عان حارف للرساالة الواحادة. وذلاك  140تغريدات جمع تغريدةـ عان حاالتهم أو عان أحاداا حيااتهم أو إباداه أراههام بحاد أقصاى 

أو بارامج المحادناة الفورياة أو التطبيقاات التاي يقادمها المطاورون  SMSطريق موقع تويتر أو عن طريق إرساال رساالة نصاية قصايرة 

 مثل الفيس بوك .
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 لن ر ئ دائ  لق ات ئأفالم ال يد ـو القصريص.  Youtube 1يةم ئموقىن  و يوبئالتؤر دات القصريص ئالصور ال و وغراف
 

 * أشكالها
دـــــدئ عات ال خصـــــية 

م الرب ـــــد اولكـــــىئل ال ـــــر ىن Blogsيتلـــــف مواقـــــىن التواصـــــل اوجتمـــــاعي عـــــ  املواقـــــىن ال رد ـــــة: امل
Email م ئاةوت ما لHotmail. م م  حيَ الوظاوف ئالتقنيات ئالنتاو 

 
ت ار ئساول التواصل اوجتماعي اإللكىئعية حاجة أننـاء سـكان املـدن املكتيـة إىل  ـط ئطر قـة حيـاص أهليـة ساعد   اع

ئاجتماعيــة ند لــة  تميــز نال ــ ولة ئال ــرعة ئالكل ــة املنخ  ــةم ئهــو مــا و  ــوفره طبــاوىن اوجتمــاا املــدل املعاصــر  ات 
ال ئاملدل ئاوجتماعي ئاوقتصـادي غـري األهلـي كمـا هـو احلـا    املبال ال اهقة ائ املر  عة ئاملكدسةم ئالتق ي  العمر 

 ط حياص أهل الر ف ئالقر م ئهي اخلدمة اليت قد مت ا ئئفرهتا ئساول التواصل اوجتماعيم فمواقىن التواصل اوجتماعي 
 ات سد ت حاجة  الناو ن ر قة عصر ة س لة   اوجتماا ئالتواصل الب ريم ئىدمس فكرص   سيي ال بك

                                                 
1
هو موقع ويب معروف متخصص بمشاركة الفيديو، يسمر للمشتركين برفع ومشاهدة ومشاركة  YouTubeيوتيوب باالنجليزي:  

بواسطة نلة موظفين سابقين في شركة باي بال هما تشاد هيرلي وستيف تشينوجاود كريم، في  2005ديو مجاناًّ، انتشر عام مقاطع الفي

مدينة سان برونو، سان ماتيو، كاليفورنيا، ويستخدم تقنية األدوبي فالش لتشغيل المقاطع المتحركة. وهو جزه من منظومة شركة 

Google  2.0، وهو يعتبر من مواقع ويب. 
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ــــل ل  ئالصــــداقات ئالزمــــاوت امل نيــــة ئاحلزنيــــة ئاوجتماعيــــةم  ئا موعــــات ئالتيــــاراتم ئال ــــركات ئاملوس ــــاتم ئحــــو ال  
 ئقد مس منصات امل اركة ئاملصداقة ئالتباد .

 
ئاملواقــــىن ال خصــــية لناحيـــة الوظي ــــةم فاملــــدئعات يــــدم  Blogsيتلـــف شــــبكات التواصــــل اوجتمــــاعي عـــ  املــــدئعات 

اض اخلاصــة ن صــحاهبا نالدرجــة األئىلم ئهــي  عتمــد علــا  نز ــل احملتــو  ال خصــي ئلــيي علــا الت ــارمم رغــ  أن  األغــر 
 املدئعات  تيت فرصة التعليقات ئالتواصل مىن جمموعة أفراد.

 
 * تعرةفها

ات  بــدأ ئ  ضــوو ام  كــ   عر ــف ئســاول التواصــل اوجتمــاعيم ئفــق ف منــا ال ــاملم ن  ــا عبــارص عــ  مواقــىن أئ   بيقــ
د ــتخد م ح ــاناا علــا أحــد مواقــىن التواصــل اوجتمــاعي: فــيي نــومم  ــو ى...م ضــم  ع ــاغ شــبكة 

نّع ــاء ال ــخص امل
م  تــيت لــد ننــاء قاعــدص نياعــات شخصــية ئمنصــة اع ــالغ ئئجــود إلكــىئل ئشخصــية افىاضــية Webاإلعىعــس العامليــة 

Profileئالصــور ئأفــالم ال يــد وم ئمــ    اوع ــالغ ملرحلــة الت ــبي   م لن ـــر البياعــات ئالتعلقيــات ئالووــاوق ئالرســاول
 ئالت ارم مىن اآلىر   ع  طر ق اكت اب األصدقاءم 
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ئ كــو   ا موعــات أئ اوعت ــاب إىل ال ــبكات ال ــانقة مــ  امل ــىك  ئامل ــتخدم م ئ بــدأ  ال ــا األصــدقاء ئطــالب 
ئ أفــراد األســرص ئالعاولــة الواحــدصم ئ بــاد  التعلقيــات ئاآلراء ئاملــواد اجلامعــات أئ املــدارو أئ أننــاء احلــي أئ  مــالء امل نــة أ

تلقي نصورص فور ة حلية نلحيةم ئساعة   اء امل ىم 
د
ل ئامل رس 

د
اإلعالمية مع  م ئ ت  عمليات التواصل اولكىئل ن  امل

 ضم  ال بكة.
 

 * ازدواجية الدور
األئل مل  وم ئساول التواصل اوجتماعيم عقو  إ ا  بدئ   الياهر   ئكي و   تؤرغ القارئ نعيداا   اإلع باا الياهري

ك  ــا أدئات مدعيــة ئ كنولوجيــة حما ــدصم لــيي ةــا أ ــة اســتخدامات أمنيــة أئ سياســيةم ئأ ــا  تــيت للمد ــتخد م  حر ـــة 
 التواصلم ئحر ة ع ر أي  حمتو .

 
 ــا نينــس حكــ   وظيــف ئســاول التواصــل اوجتمــاعي   لكــ  التعمــق   ناطن ــا ئفــق امل ــتندات ئالووــاوق الــيت   مجع

ىدمة جمموعة م  األهداف األمنية ئال ياسية ئالثقافية اليت   ع ا اإلدارص األمريكية ئمقق مصاحل ا   العـال م ئهـو مـا 
 قالد صراحة مد ر شركة غوغل أر    يدت ىال  مقانلة م كلة مىن جوليان أساع  م 
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"مرتبطةة بأهةداو وم ةالح السياسةة األميركيةة الخارجيةة، وأنّهةا مرهونةة بةرب  ل التواصـل أن شركات اإلعىعس ئئسـاو
 .1الدول رير ال ربّية باألسواق والشركات األميركّية"

 
"م  قـــوم ناألســـاو علـــا رنـــط الت ـــور التقـــلم نتوســـىن إمبرةاليةةةة تكنو راطيةةةةئ صـــف أســـاع  عيـــرص  يـــدت للعـــال ن  ـــا "

" كعمـالغ رورلا التوسىن م  قبل ئ ارص اخلارجية األمريكية.  ل   ود ي إىل  قو ض صورص "" جؤرافياام ئدع  هذرورل"
ـا  اعىعس   ت يد م ات املال   م  ىدما د اليتم ئإن كان هدف ا املعل   قدمي ىدمات البحـَ ئاملعلومـات للنـاوم فّ  

 ـف عـ   لقـي ال ـركة مبـالم مـ  ئكالـة األمـ    ئاقىن األمر يد ي جاعباا سي اا ف ـحتد   ـر بات إدئارد سـنودنم حـ  كد 
 .2ه مقانل طلبات ّت ي ملصلحة احلكومة األمريكيةNSAالقومي ا

 
ئم  األدلة احل ي ة علا األدئار املزدئجة ملواقىن التواصل اوجتماعي هو حك  الرقانة ئفعالية التدىل التقل إلدارص املواقىن 

 امل تخدم  اليت و  ت ق مىن املعا ري ئاملصاحل األمريكية.  ضبط ئاجراء التعد الت علا عمليات ئص حات 

                                                 
1
رابااط المصاادر:  7/8/2014مقالااة تحاات عنااوان: "صااراع الجبااابرة: عناادما التقااى غوغاال بااويكيليكس" الكاتااب فااادي الطوياال بتاااريخ  

http://www.assafir.com/Article/1/365227. " :تقرياار تحاات عنااوانFacebook  ضااد االنتفاضااة مااع ساابق اإلصاارار، للكاتااب

 http://www.al-akhbar.com/node/8164ي الرابط: متوفر ف 2/4/2011محمد خير، نشر بتاريخ 
2
 المصدر نفسه. 
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ئمـــ  األمثلـــة حـــذف موقـــىن في ـــبوم ح ـــانات صـــ حات دعـــ  اوعت اضـــة ال ل ـــ ينية عـــدص مـــرات مـــس  ر عـــة دعم ـــا 
 .1لإلرهاب ئ رئ   وقافة العداء لل امية

 
  مر صم ئل املا ندت مواقـىن التواصـل " ألكثر ماتنتفاضة الفلسطينية الثالثةفقد أقدمس فا  بوم علا حذف ص حة "

اوجتماعي مر بكة إ اء اوستخدام ال ياسي ئاحلقوقي لص حاهتا م  ق بل الن  اء العربم ئ ل  رغ  اسـتخدام معـا ري 
ــــر  " " فاةسةةةةبوكاإلعىعــــس الــــيت  حــــس نــــاوطالا املباشــــر علــــا اوعت اكــــات الدمو ــــة ألعيمــــة العرئنــــة ضــــد ووارهــــا ع بـن

 ل  اوستخدام  نبؤي أن  كون سر عاا ئمالحقاا ملقاطىن ال يد و م  ص حة ألىر  قبل حذف ا.". لك   ةوتيوبئ"
 

ئمــ  مصــاد ق هــذه األ دئاجيــة حــذف مواقــىن التواصــل اوجتمــاعي الصــ حات املو ــدص حلــزب اهلل ئ لــ  الــيت  رفــىن صــور 
مــ  املالحقــات اليوميــة للن ــا  اولكــىئل  األمــ  العــام حلــزب اهلل ئالت ــييق علــا املوقــىن اولكــىئل لقنــاص املنــار ئغريهــا

 حلزب اهلل.
 

 كما حذفس إدارص موقعي  و ى ئ و يوب ح انات امل تخدم  اليت

                                                 
1
العدد  22/8/2014تقرير تحت عنوان: "إعدام جيمس فولي، اإلعالم البديل يعلن حالة الطوارئ"، الكاتبة مالك حمود، نشر بتاريخ  

 ، موقع جريدة السفير اللبنانية. 12852
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ع رت لق ات شر ط فيد و ق ىن رأو الصحا  األمريكي جيمي فول نذر عة دع   نيي  داعشم   ح  أ ا ل مرم 
يـات ق ـىن الـرةئو ألشـخا  أنر ـاء مـ  امل ـلم م مـا  ـد  علـا ساكناا قبل هذه احلادوة رغ  ع ـر داعـش ع ـرات عمل

 .1الرقانة الدقيقة علا احملتو  ئار باط ا  دمة املصاحل األمريكية
 

ئ  عال اليومم ل  عددن ئساول التواصل اوجتماعي ئشبكة اإلعىعس ئاةوا ف النق الة ئال  ـاويات ئالتل ز ـون ئاإل اعـات 
 Info"اإلنفوميدةا جمس مجيع ام ئ ران س   إطاٍر ا  صالٍّ   اعليٍّ م توٍح  دعر ف ل  وم: من صلةا ع  نع  ام فقد دد 

Media." 
 

 * النشأة
ئ دعــــدُّ ئســــاول التواصــــل اوجتمــــاعي صــــرص  إعتــــا   جممــــىن صــــناعيم   ــــ  مــــالف ئ ارص اخلارجيــــة األمريكيــــةم ئئ ارص الــــدفاا 

خنبـــة جممـــىن اونتكــــار العلمـــي ئالصـــناعي األمريكـــيم ئامل ـــارات التقنيـــة البنتـــاغونم ئج ـــا  األمـــ  القـــومي األمريكـــيم مـــىن 
د تخد مة م  ق بل ال ركات األمريكيةم اليت  ت خذ م 

 اآلسيو ة اةند ة ئالكور ةم ئغريها امل

                                                 
1
متوفر في الرابط:  2/4/2011ة مع سبق اإلصرار، للكاتب محمد خير، نشر بتاريخ ضد االنتفاض Facebookتقرير تحت عنوان: " 

http://www.al-akhbar.com/node/8164 



 

 30 

ئادي ال يليكون مقـراا ةـا
  ـكيل . ئمـا  وك ـد اور بـا  نـ  هـذا ا مـىن الصـناعي ئاإلدارص األمر كيـة هـو طر قـة  كـو   ئ 1

لتد هبيكلية البيس األنيض.PCASTجملي اونتكار ئالتكنولوجيا األمريكيم املعرئف اىتصاراا ناس  جملي   م ئص 
 

م التــانىن للرواســة األمريكيــة م ت ــار   علمي ــ  ئ كنولــوجي  م مــ  أنــر ه : مــد ر شــركة PCASTحيــَ   ــ  جملــي 
م ئمــدراء  Yahoo Hot-mail ــد اولكــىئل أر ــ   يــدتم ئمــدراء شــركات اإلعىعــس ئالرب  Googleغوغــل 

  ئ ارص  0.2م ئمد ر نرعام  ا تمىن املدل Twitterئ و ى  Face bookمواقىن التواصل اوجتماعي ك يي نوم 
ثل  غيـر مصر ح ع  أ او   م  ئكالة األم  القومي اخلارجية األمريكية ألي  رئوم ئُمد

2. 

                                                 
1
هو أهم منطقة للصناعات التكنولوجية ألجهزة الكومبيوتر واالتّصاالت، وموقع ألهم شركات  Silicon valleyوادي السيلكيون أو  

 يقع في منطقة خليج سان فرنسيسكو جنوب كاليفورنيا. التكنولوجيا األميركية والعالمية.
2
تقرير تحت عنوان: "أوباما يختار العالِم المصري أحمد زويل ضمن مجلس مستشاريه العلميّين". موقع ستار تايمز، منشور بتاريخ  

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33582155 رابط المصدر: 2013/ 24/11
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 ين على شبكات التواصل اتجتماعيثانيًّا: أنشطة وأدوار الُمستخد م
حيتـــل الـــدىو  إىل مواقـــىن ال ـــبكات التواصـــل اوجتمـــاعيم ئمـــا  صـــاحبد مـــ  أع ـــ ةم املر بـــة الرانعـــة نـــ  األع ـــ ة الـــيت 

 ,Hotmail, Gmail د تخدم علا ال بكة العنكبو يةم ف و نذل    بق استخدام الرب د اإللكـىئل ال خصـي: 
Yahooلبحــَ م ئ لــي مباشــرص حمركــات اGoogle :م ئالبوانــات اإللكىئعيــةArabic MSN م ئالــيت هــي نوانــة

 تخد م أمام ئساول التواصل اوجتماعيم 
د
 انعة ل ركة ميكرسوفس األمر كية.  بلم متوسط املد  الزمل ال ذي  ق يد امل

 دقاوق   ال  ر الواحد. 610حوال  Face bookئىصوصاا 
 

 :Face book تخد م موقىن ئم  أنر  األع  ة اليت  قوم هبا مد 
 لتكون منصة اع الغ علا اإلعىعس. Profileنناء عبذص ئحيثية شخصية • 
 
 .Groupsالتعر ف علا األصدقاء ئالزمالءم ئالت بي م ئنناء ا موعات • 
 
 تخد م  اآلىر  .• 

د
 اإلعراب ع  اإلعكاب لقاوت ئ عليقات ئآراء امل
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 تخد مم أئ حمي د اوجتماعي.مميل ئع ر الصُّو ر ئأفالم ال• 
د
  يد و ع  امل

 
 م ئع ر لوحات ئن اقات املناسبات.Postع ر التعليقات ئاآلراء ضم  فقرص • 
 
 اوطالا علا م اركات اآلىر   ئمد ثاهت  ئمع ياهت  نصورص فور ة.• 
 
  رئ   احلمالت اإلعالميةم ئالتعب ة اوحتكاجية حو  الق ا ا امل لبية ئال ياسية.• 
 

 ــتخد م نالتؤر ــد علــا  ــو ى حــوال 
د
دقيقــة شــ ر  ا.  تــيت موقــىن  ــو ى ع ــر  34كمــا  بلــم املــد  الــزمل الـ ـذي  ق ــيد امل

 .Twitterكلمة فقطم ئ د م ا نالتؤر دات ئهي  رمجة لكلمة  و ى   140األىبار ئالتعليقات ال ور ة حبدئد 
 

 ـــات ئاألفـــالمم ئعرضـــ ا ن ـــرعة قياســـيةم ئهـــو مـــا جعلـــد ألفـــالم ال يـــد وم فيتـــيت مميـــل اللق Youtubeأمـــا موقـــىن 
 .1مليار فيل  4مليون  اور ش ر  ام   اهدئن  800  تق   حميب األفالم ئاللق ات القصريصم ئ دىلد 

                                                 
1
 .34 -33، ص 2013من القبيلة إلى الفيسبوك، مركز اإلمارات للدراسات والبحوا االستراتيجية، ط السويدي، جمال سند،  



 

 33 

 ثالثًا: تقييم آثار استخدام وسا ل التواصل اتجتماعي
 ـــتخد م  تحـــد ّ ىـــرباء شـــبكات التواصـــل اوجتمـــاعي عـــ  جمموعـــٍة مـــ  ال ـــلبيات ئاإل 

د
انيـــات الـــيت  صـــي  ال ـــرد امل

 تخد م 
د
 م علخص ا ئفق اآلا:1لل بكات اوجتماعيةم كما  تحد وون ع  عتاو   دصي  جمموعة  ئكتلة  ح انات امل

 السلبيات -1
 إضعاو الذاكرة الل وةة العربية: -

اإللكىئعيـــةم  ـــود ي إىل  عزعـــة منيومـــة ان كثــرص اســـتخدام ئســـاول التواصـــل اإللكـــىئل ع ـــربن الكتانـــات النصـــي ةم ئاألئامـــر 
امل ردات اللؤو ة لل ردم ن ب  عدم التواصل ال بيعيم ئقلة الن ق ناللؤة العرنيةم فالتواصل اوجتماعي اإللكىئل  نقصد 

 الكثري م  العناصر امل مة    كو   عملية او  صا م كلؤة اجل د ئاللمي ئاحلركة.
 

ل اوجتمـــاعي و  تكلمـــون ناللؤـــة العرنيـــة لعـــدم ئجـــود حـــوار شـــ  يم ئا ا كتبـــوا ئكمـــا  الحـــم فـــان م ـــتخدمي التواصـــ
 النصو 

                                                 
1
. منصوري، نديم،  210 – 177. ص 2013مراد، غسان، اإلنسانيات الرقمية، مدير مركز األبحاا في الجامعة اللبنانية، إصدار عام  

دي، جمال سند، "من القبيلة إلى الفيسبوك"، مركز اإلمارات للدراسات والسوي185 – 154، ص 2014سوسيولوجيا اإلنترنت، إصدار 

 .70 – 55، 2013والبحوا االستراتيجية، ط 
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  عتمدئا لؤة عرنية غري صحيحة ئفي ا عبارات أجنبية ف الا ع  اعت ار كتانة امل ردات العرنية ن حرف أجنبية.
 
 إدمان وسا ل التواصل ةؤدي الى تل  الخالةا الدمارية: -

الع  الباصرصم كما قد  ود ي إىل  لف جزوي للخال ا الدماغيةم  ـر بط اإلدمـان علـا اإلعىعـس   ود ي اإلدمان إىل إرهاغ
ّد عنــــد األشــــخا  املــــدمن  علــــا اخلمــــر  ات   الــــدماغ م ــــاهبة لتلــــ  الــــيت م نــــد ئئســــاول التواصــــل اوجتمــــاعي نتؤــــري 

شدخ صس حالت   علا أ   مصانون نـ ئالكوكا   ئاحل يش. فقد قام علماء صيني ون ن حص أدمؤة سبعة ع ر مراهقا 
حيَ قارعوا النتاو  ن حو  ل تة ع ر م   مالو  م ف ظ رت النتاو   لف ألياف املادص  "اضطراب إدمان اإلنترنت"،

ا  القرارات ئال ي رص اإلدراكية. ئقد لوحي س البي اء   الدماغ اليت  رنط املناطق املعنية ناملعاجلة العاط ية ئاوعتباهم ئاي 
 ؤيريات ُماولة   املادص البي اء   أشكا  أىر  م  اإلدمان علا مواد مثل اخلمر ئالكوكا  م لذل  فّن النتاو    ري 

 .1إىل أن سالمة املادص البي اء قد يدم كعال  جد د حمتمل   اض راب إدمان اإلعىعس

                                                 
1
  دراسة صينية تحت عنوان: "إدمان اإلنترنت يؤنر في الدماغ"، الجزيرة، متوفرة على الرابط اآلتي: 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/1/12الدماغ.-في-يؤنر-ترنتاإلن-/إدمان 
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 إضعاو التركيز الذهني ومحو الذاكرة: -
% نالقياو 25قراءص  عصٍّ إلكىئلٍّ موجود علا ص حة موقىن إلكىئل اجتماعي و  تعد   حيَ أن الىكيز الذهل   

م الـــيت  إىل القـــراءص الورقيـــة التقليد ـــة مـــ  الكتـــ م ئ لـــ  ن ـــب  ىاصـــي ة الت ـــع  النصـــي  علـــا صـــ حة فـــيي نـــوم مـــثالا
التواصل اإللكىئل اوجتماعي أوراا    ت م   ع رات ال قرات ئاألئامر ئالرئانط املت عبةم كما  ىم عمليات التص  ت ئ 

حمــو الــذاكرصم ئاســتبداةا نــذاكرص جد ــدص ن عــل الــىاك م حيــَ  دتوق ــىنم مــىن مــرئر الــزم م أنن  ت ــك ل  اكــرص جد ــدص يــز ن 
كـ  للمـرء أنن  ـري  مقيقاـا الصُّور ئالنصو  ئاألشياء ئامل ردات اللؤو ة اجلد دص   و   علا الذاكرص القد ة املخز عة. ئ د

د ـتخد م  ل ـبكات التواصـلم ئأنن  كت ـف عمليـات احملـو ئاوسـتبدا  احلاصـلةم ئهـي امل ـ لة الـيت 
علمي ا علا نعض امل

 .1 بحث ا اخلرباء   إطار دراسة: " قنيات القراءص الرقمية ئآوارها   الدماغ ئالذاكرص"

                                                 
1
 .228، ص2013مراد، غسان، اإلنسانيات الرقمية، مصدر سابق، طبعة  
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 موا ع التواصل اتجتماعي تضع  الذكاء: -
رعة اعت ار املعلوماتم ئس ولة احلصو  علي ا   مواقىن التواصل اوجتمـاعيم قـد  ـوو ر سـلباا علـا أن  س 1أظ رت دراسة

القدرات التحليلية عند األشخا  الذ     تخدمو ا نكثرص. أشرف علا الدراسة الدكتور إ اد رهوانم الع و   مع د 
مىن جامعة إدعربص الرب  اعية ال  ريصم ئرك زت الدراسة  مصدر للعلوم ئالتكنولوجيا   أنوظيبم حيَ قام نّجراو ا نالتعائن

علــا  ــ وري ال ــبكات اوجتماعيــة علــا أســلوب الــتعلُّ  ئالت كــري عنــد اإلع ــانم حيــَ اعتمــد    لــ  علــا طــرح أســ لة 
يري من قية علا املت وع م ئم    ّتميع     جمموعات م  ع ر   شخصاام ئإعادص طرح األس لة  اهتا. ئمىن مراقبة  ؤ

" املعلومــة مــ  احملــيطم نسةة "م الــيت  تواجــدئن في ــام وحــم أن هنــام اعتمــاداا علــا "الشةةبكةاألفـراد ألجــونت   حب ــ  "
 أكثر م  القدرص علا مليل البياعات ئالتم   ناإلجانة ال خصية.

 
مـات الـيت " أن كثافـة املعلو the Journal of the Royal Societyكمـا  قـىح الدراسـة الـيت عد ـرت   جملـة "

 حيصل علي ا مد تخد مو ال بكات اوجتماعيةم قد  ع ي  صو راا أ ا  رفىن م  معد  الذكاءم

                                                 
1
، منشورة على موقع DailyMailدراسة تحت عنوان: "اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي يضعف الذكاه"، مصدرها صحيفة  

 . 5/2/2014قناة روسيا اليوم بتاريخ 

http://arabic.rt.com/news/648029 
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 ئلك  احلقيقة أن  النتيكة س حية جد ا حب   الدراسة.
 

 تخد م علـا الوصـو  ال ـ ل إىل املعلومـات امل لونـةم ئ لـ  
د
ئما  ىم أوراا سلبياا م  ال بكات اوجتماعية هو اعتياد امل

 عل الذاكرص  ىكز علا أسلوب احلصو  علا املعلومةم دئن  ثبيس املعلومات امل تقاص ن كل ئاضت ئمرك ز. ئنناء علا 
د تخد مون حبثاا   صيلي ا معمقاا   موضوا ئاحد ن  احل  ئاآلىر.

 هذه املع ياتم  نصت الدكتور رهوان ن ن  ري امل
 

وا األوــر ال ــليب ل ــرعة اعت ــار املعلومــات إلكىئعي ــا علــا الن ــا  الــذهل ئهــذه لي ــس الدراســة األئىل الــيت   ــرح موضــ
م حيــَ كاعــس عتيكت ــا 2008للمد ــتخد مم فقــد طرحــس دراســة م ــاهبة  تعلــق نــاألور ال ــليب حملركــات البحــَ   عــام 

 ُماولة م  حيَ األور ال ليب علا الذاكرص ئالقدرات التحليلية للمد تخد م.
 
 لتحليلية:إضعاو المهارات ا -

 ودي ئساول التواصـل اىل اضـعاف امل ـارات التحليليـة ن عـل اوعتيـاد علـا التلق ـي ئعـدم البحـَ املن كـيم ئعـدم إعتـا  
دتلق يم ئامهـاا أعـد عثـر علـا معلومـات ضـخمةم ئهـي   

املعرفة ئاملعلوماتم ئاستنت اخ آراء ئمع يات اآلىر  م فيعتقد امل
 ئهي   معيم ا أىبارد ورورٍص ئشاوعاٍت. فوفقاا لدراسة الواقىن معلومات مد ت تة ئس حيةم 
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ـــ ن  دنت كـــون 10أجرهتـــا كليـــة اوقتصـــاد   جامعـــة هارفـــاردم  بـــ   أن   % مـــ  90% فقـــط مـــ  م ـــتخدمي  ـــو ى هـــ  م 
د تخد م  أصبت دئره  سلبياا  عتمد علا التلقي

 .1م مون هذه اخلدمةم ما  عل أن أغل  امل
 
 جسدةة والتواصلية:إضعاو المهارات ال -

د ــتخد م ل ــبكات التواصــل اوجتمــاعيم و   ــتؤلُّ ســو  م ــار ـ  ن أئ وــالّم مــا حيرمــد مــ   نميــة ال اقــات األىــر  
فامل

 الكامنة لد دم اليت   اعده علا النكاح   حيا د امل تقبلية ئاوعدما    ا تمىن.
 
 :تدمير العادات والتقاليد والهوةات اتجتماعية المحلية -

حيصــل  لــ  لصــاحل  ــط ا  صــا  إلكــىئل مدصــم   مــ  ق بــل شــركات و صــلة ةــا هبو تنــا أئ  قاليــدعا العرنيــة ئاإلســالميةم 
 ئحيصل حالة م    كي  اةو ات األصلية ئاحلقيقيةم ئ  كيل عصبيات ئهو ات افىاضية ئهكينة ئمركبة.

 
 بناء جيل جدةد على نم  عقل "فيس بوك": -

ـاه قالــٍ   هـلٍّ موحــدم أي  وجيــد حيـَ  ــت    وجيـد  ئنرجمــة الـدماغ الب ــريم عتيكـة عامــل املدائمــة ئاإلدمـان اليــوميم ناّت 
   ية

                                                 
1
، متوفر على الرابط 28/6/2009تقرير تحت عنوان: "نورة تويتر.. أحالم أميركا في إيران" بتاريخ  

 http://www.aljazeera.net/news/presstour/2009/6/28اآلتي:
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العقـــل اجلمعـــي للمد ـــتخد م م حبيـــَ  دصـــبت أدمؤـــت   شـــبي ةام   طراوـــق   كريهـــا ئع ـــاط ا العصـــيبم نـــنمط او  صـــا  
  علــا غــرار أئامــر مثــل: مدعكــ م لــا   كــرم  عليــقم لوحــة ئهيكلــة األئامــر ئامل ــام املعتمــدص   صــ حة ال ي ــبومم ئ لــ

 حاوطم ن اقة مناسباتم أرسل صورصم أضف صد قم ما هي م  ال   ئغريها م  األئامر.
 
 إفشاء األسرار وكش  المستور: -

ســلبية أىــر  نــدأت  نتقــل مــ  الواقــىن لتىس ــخ   شــبكات التواصــل ئهــي إف ــاء األســرار دئن معرفــة مصــدرهام حيــَ 
د ـتخد م فرصــةا للتحـد ّ مـىن ووحــة معارفـد علــا اةـا ف دئن أنن  ــذكر  Secretتؤل  نرعـام    ـ

هــذه النزعـةم فيع ــي امل
 ا د.
 

لقد أرن  اوعت ار اةاول ةذا الربعام  ن  موظ ي ال ركات التكنولوجية الكرب م إ  نات جماوا لت ر   املعلومات ع  
د ر ب ئاوقاا ن عد ل   دك ف.اخل ط اجلد دص لل ركاتم ل  ك  لت  و 

 علا العل  لو ل  ك  امل
 
 بناء عال ات افتراضية تؤسس لقيادات وكادرات إفتراضية: -

صـد ق ئمتـانىنم ئالـبعض قـد   ـتت ح ـانات جد ـدص لتكـائ ه احلـد  5000قد  صـل شـبكة العالقـات لـد  الـبعض إىل 
  دنت   آواراا سلبية علا ال خصية  املعقو  ئاملتاح  قني ا. هذا الرأ ا  اوفىاضي ئالومهي
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ئعلا اجلم ور معاام فت اه  هذه العالقات   صـعوٍد ئمهـيٍّ لنكوميـة نعـض الناشـ  م ئمـو ة  إىل قـادص ئدعـاص   عيـر 
 البعض اوىر.

 
 رفع الخ وصية عن الهوةة: -

ال خصـية ئمكنوعاهتـا أمـام  حيَ  ك ف داورص عالقات ئاحمليط اوجتمـاعي للم ـتخدمم ئهـذا  ـود ي إىل ف ـت  ـات
 اآلىر  م حيَ أصبحس نياعاتد شبكات  التواصل اوجتماعي مادصا ىصبةا للدراسات الن  ية.

 
 ئم  الناحية التقنيةم  وجد نرام   عمل علا  قومي ال خصية علا أساو مخ ة عناصر ع  يةم هي:

 اوع تاح: أي الرغبة ئاوستعداد وكت اف اجلد د ئالؤر  .• 
 وعي: املت م   للتنيي  ئضبط الن ي.ئال• 
 اوجتماا: أي خمال ة اآلىر   ئاوعدما  نين  .• 
 اوونت الف: أي النزعة مل اعدص اآلىر   ئح   معاملت  .• 
 اوض راب: أي قانلية الن ي لالع عا  أئ الكآنة.• 
 

موعـة مـ  امل ـاهري   العـال   توافقـون    ع ي هذه الربام  ع بة امتالم ال خص لكل  من ام كمـا  قـارن نين ـا ئنـ  جم
 معد   هذه 
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الص اتم ئقد ك ف ناحثون   جامعيت: كامرب د  ئنريكلي أن  جمر د مليـل الصـ حات الـيت  دعكـ  هبـا اإلع ـان ك يـٌل 
 %م كمـا  دعـرف80ن نن  ك ف ع  ما خي يد. إن  أئ   ما  دعرف ع  ال خص هو ميولد ال ياسية ئالد نيـة ندقـة   ـوغ 

%. كمـا   ىـذ األمـر أنعـاداا أكثـر عمقاـام حيـَ  كـ  مد ـد األننـاء الـ ذ      ال ـالغ 90عند ع رنقدد ئجن د ندقة   وغ 
 1%.70سنة م  العمرم ئكذل   ك  مد د املدى ن  أئ شارال الكحو  نن بة   وغ 21ن  أهلي   قبل أنن  بلؤوا 

 
 زةادة حدة التنافر اتجتماعي: -

فا  بوم ئأىو د علا شبكات التواصل اوجتماعيم ع  ت شـبكات جد ـدص مـائ  التماوـل مـىن الواقـىنم    ظل  سي رص
حو ئلو أىذت قيمد ال لبية أحياعاا م  أ مات الثقة ئالتكا  ئاحل ر ةم ئقد نلؤس حد ا م  اوعت ار  عـرب  عـ  حاجـة 

 .2 قنيات التنافر اوجتماعي الناو إىل هذه املوجة اجلد دص. ف ل حن  أمام اعقالب الصورص عرب

                                                 
1
بار بتاريخ نشر على موقع جريدة األخ 2320مقالة تحت عنوان: "فرويد بوك: خصالك من بروفايلك"، للكاتب حمزة حرقوص، العدد  

 http://www.al-akhbar.com/node/208654الرابط:  2014حزيران  17
2
بتاريخ  2254تحقيق تحت عنوان: "وسائل التنافر االجتماعي"، للكاتب حمزة حرقوص، نشرته األخبار اللبنانية، تكنولوجيا / العدد  

 http://www.al-akhbar.com/node/203179 رابط التقرير: 2014آذار  24
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 نير الكثريئن إىل ئساول التواصل اوجتماعي علـا أ ـا سـاحة إلضـ اء املثاليـة علـا الواقـىنم فالوقـس ال اصـل نـ   لق ـي 
املعلومة أئ حصو  احلدّم ئم    الت اعل مع مام  تيت لل خص أنن  بقي علا ئج ـد اجلميـل علـا ال ـبكة إن أرادم 

 مىن كل كلمة أئ صورص  عرض ا هنام. ئهو ما حيائ  فعلد
 

"م ئامل ـاركة مـىن اآلىـر  م ئالثقـة الزاوـدص فاةسةبوكئإحد  ركاوز هذه املثالية هي القـي  الـيت ندنيـس علي ـا شـبكات مثـل "
هب م عرب اوتما   علا اليوميات ال خصية ئاآلراء ئالصور اخلاصـة ئحـو األسـرار أحياعـاا. لكـ  مـىن مـرئر الوقـسم أدوبـس 

ل  املثالية ئالقي  اليت حائلس  ل  الوساول فرض ا ضمني ام في ا م  اة اشة مـا في ـام ئسـرعان مـا ظ ـرت حقيقـة أن   
 الواقىنم الذي فيد ال   ننوا ا الناو ئاوحىا  قبل التعبريم ئفيد النميمة ئال اوعات ئاىتيار حمد د مل  علتقي  .

 
ـــة نالتحد ـــدم إ  ل  عـــد  ئكمـــا   كـــل فرصـــة لالســـتثمار املـــاديم ع ـــ ت ئســـاول جد ـــدص  عـــرب  عـــ   لـــ  الواقعيـــة ال ك 

ال ا  ــبوم أئ غــريه كافياــام ئقــد ســامهس   اعت ــار هــذه الوســاول موجــة اوهتمــام ناخلصوصــية ال خصــية الــيت أوــريت   
 ال نوات القليلة املاضية.

 
 إنقالب  يم التواصل: -

 صناعة إحد  ركاوز ئساول التواصل اوجتماعي التقليد ة هي 
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الصورص لل خصم ئنالتال  ر بط الناو نصاح   ل  الصورصم ئخيبو اهتمام   ناحملتو . ئلذل  مـ  املمكـ  أنن  كـون 
كــ   . لكــ  و  د نعــض هــذه الوســاول اجلد ــدصم الــيت في ــا األئلو ــة للمحتــو م حــال  ل ــ حية ســاودص علــا فا  ــبوم مــثالا

الـيت  كمـ  قوهتــا   أ ـا  ـرنط م ـات املال ــ  مـ  األشـخا  حـو  هــدف  النيـر إلي ـا كبـد ل فعلـي للوســاول التقليد ـةم
 أساو هو الت ارم ئالتعبري ع  الن ي ئم  الصع  اإلطاحة نذل .

 
رج ا م  اللع    احلد قة اخلل ية للكبار  ئنالتالم ئجدت الوساول البد لة فرصة    لبية حاجات اجتماعية جد دص يد

  موا عة اإلع ان ن  عزعات كال  و  ئالثرورص م  ج ةم ئن  حاجتد للتعبري ع  ع  ـد حبر  ـة إىل جماراهت . ئهي  عرب  ع
 كاملة م  ج ة أىر .

 
م ئالعواقـ  ئاملكاسـ   قـاو نـذل . علـا أن د ناميـة عـال  التكنولوجيـا يربعـا نـ ن  ئامليزان قد  يـل إىل إحـد  النـاحيتـ  ن

لتل  احلاجاتم ف مام إمكان اىىاق ا أئ ك ف نعض هو ات األشخا  عرب هذه الوساول اجلد دص لي س حال  داوماا 
 أسلوهب م  كم  اخل ر األكرب الذي  ؤذ  د الثقة الزاودص نالتكنولوجيا ع   ا عوضاا ع  األشخا .
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 إنتقال األفكار والمعلومات السلبية بطرةقة عدوى المشاعر واألفكار: -
م علـا امل ـتخدم  أن اوفكـار ئاملعلومـات  نتقـل مـ  جمموعـة صـؤريص إىل فقد ك  س دراسات قامس هبـا شـركة في ـبو 

 .1ساور أفراد ا تمىن ن عل عامل اعت ار عدئ  امل اعر ئاألفكار
 
 دفع الُمستخد م نحو التق ير في الواجبات: -

ة اإلدمـان علـا اور بـا  ىاصة الواجبات األسر ة ئالزئجية ئاوجتماعيةم ئاليت  ود ي  ـدر ي ا إىل الت كـ  األسـري عتيكـ
 نوسيط افىاضيم و   رض ع ي األعباء ئاملت لبات اليت  ر  ب ا امل وئليات اوجتماعية العاد ة.

 
 دفع الُمستخد م نحو ارتكاب الجرا م عن بُعد: -

 مـــ  ســـلبيات ئســـاول التواصـــل ال ـــماح نـــاإلىال  نـــاآلداب ئاألىـــالغم ئالـــدفىن حنـــو ســـرقة ئقرصـــنة امللكيـــات ال كر ـــة
ئاملعلوما يــة لرىــر  . فوســاول التواصــل عــال م تــوح نــدئن حماســبة أئ م ــوئليةم ئاوحبــاّ ئاألرقــام حــو  هــذه النق ــة 

 ال لبية أكثر م  

                                                 
1
على الرابط:  29/6/2014تقرير بعنوان: "فيسبوك يتالعب بمشاعر مستخدميه في دراسة سرية"، نُشر على موقع بي بي سي بتاريخ  

www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2014/06/140629/facebook 
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 أن مصا ئهي حاوت م  ودص   الواقىن ئلد  أج زص ال رطة ئاحملاك .
 
 تعّطل الدور اتجتماعي للفرد في العاَلم الحقيقي الوا عي: -

د ـــتخد مم حيـــَ  دصـــاب نـــربئدص اوع عـــاوت.  قـــو  ســـكوت كـــانالنم  عتيكـــة حالـــة
الالمبـــاوص ال ـــعور ة الـــيت  دصـــي  امل

"إن األشخاص الةذةن ةفضةلون التواصةل اتفتراضةي علةى ن يةر  الباحَ   اإلعالم اوجتماعي   جامعة د الئ ر: 
ي لقةاءاتهم عبةر الشةبكة، كمةا أنهةم الوا عي، ُةسج لون كذلك معّدتت عالية فةي اضةطرابات الوسةوال القهةري فة

علــا  2007. ئىلــص كــانالن   دراســة لــد أمت  ــا   العــام 1ةسةةتعملون تلةةك التقنيةةة فةةي محاولةةة ت ييةةر سةةلوكياتهم"
طالباا علا ئش  التخر م   حمائلة ملعرفة ال ب  ئراء إ كاء عريان ال ـلوكيات الق ر ـة عـرب  لـ  املواقـىنم فتوصـل  343

اجلواعــ  ال خصـــية  ــود ي دئراا كبــرياا    عر ضــ   لتلـــ  الت د ــدات الن  ــيةم كال ــعور نالوحـــدص  ن ــكل مباشــر إىل أن
ئالقلــق اوجتمـــاعي. كمـــا ىلـــص إىل أن  نعـــض األع ـــ ة اجلا نــةم املوجـــودص    لـــ  املواقـــىنم ك لعـــاب ال يـــد و ئاملقـــاطىن 

 لق ري لد   .اإلناحية ئاملقامرصم  لع  دئراا كبرياا    زا د اض رانات الوسواو ا

                                                 
1
مد الرماني، رابط المصدر: بحث تحت عنوان: "هل تتالعب المواقع اإللكترونية االجتماعية بعقولنا" الدكتور زيد مح 

http://www.al-jazirah.com/2012/20121028/rj3.htm 
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 إضعاو اليقين العقا دي واإلةماني: -
حيــَ  ــودي اىل  عز ــز املن ــق الن ــيب الت كيكــي القــاو  علــا ال ــ  ئّتزوــة احلقــاوق ئالثوانــس ئاأل ــد ولوجياتم ئاملن ــق 

ئو ئاعيـةم  الن يبم ئهو املن ق ال ذي  رئ جد املدرسة الليربالية. إن  نعض هذه ال لبيات ال كر ة مـدّ ن ر قـة وشـعور ة
 تخد م 

د
 .1أئ عتيكة العدئ  ال بكية ئأصدقاء ال وءم ئناحلد  األد  حيدّ الت و ش علا عقاود امل

 
   ادص ال كوص ن  األجيا : -

 ان ال صام ن  جيل ال ي بوم ئاجليل التقليدي القدمي  ودي إىل عدم الت اعل ئالتالح  ن  األجيا  علا املد  البعيد.
 
 امل وئلية ئاملصداقية اإلعالمية: دل  حي   -

 ـــتخد م إىل مراســـلم أئ ئكالـــة أعبـــاءم مـــا   ـــاعد    نميـــة رئح اإلشـــاعة ئال  ـــاوحية ئالثروـــرص 
د
مـــو  ئســـاول التواصـــل امل

 .Whats appئك ف اخلصوصياتم ئو أد   علا  ل  ال وضا اليت  ن رها أىبار 

                                                 
1
أسهب في بحث هذه القضايا الباحث المصري الدكتور نبيل علي في سلسلة كتبه التي صدرت تحت عنوان: "العقل العربي ومجتمع  

 . 25 – 15. الجزه األول ص  2009مبر ، نوفمبر وديس370و  369. العددان 2011المعرفة" نشرتها مجلة عالم المعرفة 
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 اإلنف ال عن الوا ع وضع  اإلحسال الشعوري: -
لــد  ف ــة ال ــباب ئاملــراهق م عتيكــة اوع ــالخ عــ  ا تمــىنم ئاوعتمــاء إىل العــال  الرقمــي اوفىاضــي. ئقــد قامــس  ىاصـة

أستا ص عل  الن ي لورا فر بريغ ئفر ق ا   اجلامعة التقنية   كالي ورعيا ندراسٍة علا ال ـعور نالوحـدص عنـد مد ـتخد مي الــ 
ــا لوجــد اجتماعي ــام حيــافيون علــا افي ــبومهم حيــَ اكت ــ س مــ  ىالةــا أن  طــ الب اجلامعــات الــذ    تواصــلون ئج ا

ال خصـية ع  ــ ا مـ  ىــال  التواصـل اإللكــىئلم فيمـا  ــزداد ال ـعور نالوحــدص عنـد أئل ــ  الـذ    قتصــر  واصـل   عــرب 
م ــتو   قــد ر  ال ــبكات العنكبو يــة فقــط. ئعير  ــام  كــ  أنن  كــون ال ــبكات اوجتماعيــة ععمــةا ألئل ــ م الــذ    ز ــد

الذات عنده م ف ي حلبـات جـاهزص وىتبـار امل ـارات اوجتماعيـة دئن ئجـود خمـائف مـ  نـرئ  عالمـات اإلحـرا  علـا 
 .1ال خص

 
 إ د اد فر  ئمعدوت ال الغ: -

 ن عل اوع ؤا  ئئه  اوكت اء ن صدقاء شبكات التواصل ئاطراءاهت م ئكلمات املعكب  ئاملعكباتم ئاوعتقاد اخلاطاء

                                                 
1
 بحث تحت عنوان: "هل تتالعب المواقع اإللكترونية االجتماعية بعقولنا" الدكتور زيد محمد الرماني مصدر سابق. 
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 .1"أرامل اإلنترنتناوستؤناء ع  احلاجة إىل ال ر   الزئجيم ئم  هنا ئدل د  مص لت "
 
 اإلختالط اإللكتروني بين الجنسين: -

إن اىتال  الذكور ئاوعاّ ن ر قة منافية لل وانط الد نية ئال رعية م  أه  سلبيات ئساول التواصل اوجتماعيم ئهو 
 للقي  الرئحية ئاملعنو ة.ما قد  نك  عن ا م  احنال  ن يء 

 
 تنمية روح التمرد والنقد رير المنهجي: -

 نمي ال بكات اوجتماعية رئح التمر د ئاجلرأص علا الىاّ الد ل ئاوجتماعيم فم تخدمو هذه الوساول  ناق ون كلَّ 
 أئ فكر ة أئ رئحية. شيٍء دئن الرجوا إىل أهل العل  ئاخلربصم ئدئن أي   وجيد أئ إرشاد م  أ ة مرجعية وقافية

 
 إضعاو المناعة في مقاومة األخطاء ومواجهة التحدةات: -

ــاه الق ــا ا  حيــَ  ــود ي شــبكات التواصــل إىل نــرئدص   اإلع عــاوتم ئ راجــىن   رد ات ال عــل ئعوعيــة اوســتكانات اّت 
 ئساول التواصل. اوجتماعية ئال ياسية ئالثقافية. ئهذا األمر حيدّ نصورص ىاصة   حاوت اإلدمان علا

                                                 
1
 2079العدد  15/8/2013تقرير تحت عنوان " شبكات التواصل االجتماعي سببًّا للطال " الكاتب أسامة القادري، منشورة بتاريخ  

 http://www.al-akhbar.com/node/188871بط التقرير: را
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 اإلضطراب النفسي والعاطفي: -
عتيكة  لق ي مع يات ئأىبار ئ علقيات  ود ي إىل م اعر خمتل ـة ئمت ـارنة جـد ا   حليـة أئ فـىص قصـريص:فرحم غ ـ م 

 حزنم حافز ةم إحبا م  رددم إر بامم حريص.
 

 ــتخد ميد   أن  موقــىن التواصــل اوجتمــاعي في ــبوم لــد دئر 1فقــد ك ــ س دراســة أكاد يــة
د
كبــري    قل ــ  احلالــة املزاجيــة مل

علا حنو سيءم ئأئضحس الدراسة اليت قام هبا ناحثون   جامعة ميت ـيؤان األمريكيـة أن  مد ـتخد مي في ـبوم   ـعرئن 
اه أع     ئحياهت  نعد فىص م  استخدام   موقىن التواصل اوجتماعي.  نال وء اّت 

 
لــــوو أتلــــوو  ــــا ز األمريكيــــة علــــا أن في ــــبوم   ــــب  ســــوء احلالــــة املزاجيــــة ئشــــددت الدراســــة الــــيت أنر هتــــا صــــحي ة 

 ـــتخد ميد لختلـــف أ ـــا  اســـتخدام   للموقـــىنم ســـواء كـــاعوا  لكـــون شـــبكة أصـــدقاء كبـــريص للتواصـــل مع ـــا أئ كاعـــس 
د
مل

 م اركات أصدقاو   حوة  إ انية ئمثريص للت اة .

                                                 
1
ندوة مباشرة تحت عنوان "خبراه اإلعالم ينصحون بعدم االندماج في العالم االفتراضي "بثتها قناة الجزيرة، متوفرة على الرابط  

 http://mubasher.aljazeera.net/reports/2015/03/201531811204523132.htm اآلتي:
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أفةةراد العينةةة التةةي جامعــة "ميت ــيؤان" ئامل ــرف علــا الدراســةم أن  " " عــال  الــن ي اوجتمــاعي  إةثةةان كةةرولئأكــد "
خضةةعت للدراسةةة مةةن ُمسةةتخد مي فيسةةبوك تقلّةة  مةةزاجهم علةةى مةةدار اليةةوم وفًقةةا تسةةتخدامهم مو ةةع التواصةةل 

 .1اتجتماعي"
 

في ـبومم حيـَ ا داد شـعور ئأشار إىل أعد ئفر قد مل وا مو وا كبرياا   م اعر العينة نعد أسبوع  م  استخدام   ملوقىن 
ـاه أع  ـ   ئحيـاهت  سـوءاام ئكـان  ـت   سـوا  العينـة املختـارص  ومي ـا لقيـاو شـعوره  نعـد  األشخا  امل ـارك    العينـة اّت 

 استخدام املوقىن اوجتماعي.
 

تـاهب  هـذا ئأضاف الباحَ أن  ال عور نالوحدص هو ال ب  األكرب   سوء احلالة الن  ية مل تخدمي في ـبومم حيـَ  ن
ال عور نعد فىص م  استخدام املوقىنم ئأكد   اخلالصة أن احلالة الن  ـية أليٍّ مـ  أفـراد العينـة كاعـس  تح ـ    حـا  

 تت ال ر ق القاو  علا الدراسة   ال ي رص علا شعوره نالوحدص.
 

ثون  لـ  العينـة نعنا ـة شـخص أونـاء  صـ ت في ـبومم ئأىتـار البـاح 82ئقامس الدراسة علا مالحيـة سـلوم عينـة مـ  
 مليون م تخدم ملوقىن التواصل اوجتماعي. 700لتمثل حنو 

                                                 
1
 ه .المصدر نفس 
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 الشبكات اتجتماعية تؤّدي إلى النرجسية: -
 عــز  ئســاول التواصــل القــي  ال رد ــة ئال ــعور ال ــاوض نقــوص الــذاتم أئ مــا  د ــم ا نالنرج ــية ئاألعــا ئالؤــرئرم ف ــبكات 

 التواصل اوجتماعي هي جن ة األعا.
 

عـــ  اجلاعـــ  امليلـــ  للتعلـــق ألئقـــات طو لـــة نال ـــبكات اوجتماعيـــةم ئعلـــا رأســـ ا موقـــىن  1فقـــد ك ـــ س دراســـة أمريكيـــة
" األكثـــر شـــ رص   هـــذا ا ـــا م حيـــَ  وصـــل نعـــض البـــاحث  إىل أن  البقـــاء ل ـــاعات طو لـــة علـــا ال ـــبكة فيسةةةبوك"

اوجتماعيــة قــد  كــون ســبباا للنرج ــية
اتضةةطراب صــحي ة اجلارد ــان الرب  اعيــة فــّن ". ئح ــ  الدراســة الــيت ع ــرهتا 2

هو أنر  مالمت النرج ية للعينة اليت    ئضع ا مس ال حص املكثف م  م تخدمي في بومم إضـافة إىل  اتجتماعي"
 .3قاومة أىر  م  األعراض   مل الؤرئر ئال عور نالت وغم ئاض راب ال خصية

                                                 
1
دراسة أميركية تحت عنوان: " فيسبوك والشبكات االجتماعية تؤّدي إلى النرجسية"، منشورة على موقع شبكة رصد:  

http://www.ain.jo/node/201301 
2
كلمة النرجسية تعني حب النفس، وهو اضطراب في الشخصية التي تتميز بالغرور، والتعالي، والشعور باألهمية، ومحاولة الكسب  

على حساب اآلخرين. وهي كلمة تُْنسب إلى أسطورة يونانية، ورد فيها أن ناريس كان آيةًّ في الجمال، وقد عشق نفسه عندما رأى ولو 

 وجهه في الماه.
3
 مصدر نفسه . 
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 65إىل  16 لــس جمموعــة مــ  األعمــار نــ   University of Illinoisالدراســة الــيت متــس   جامعــة الينــوي 
عاماام ئأئصس   ىتام  قر رها أن  ت  دراسة األمر نصورص أعمق ألن امل تقبلم ئفق  قد ره م ليي م كعاا متاماام ئأن 

د تخد مي ال بكات اوجتماعية اليت  ك  أنن  عكي سلوكيات غري متح رص ن  الب رم  ب
دئ احلقيقة امليو  النرج ية مل

 الوحيدص احملتملة مل تقبل ال بكات اوجتماعية.
 
 زةادة معدتت التدخين واستهالك الكحول: -

اد الصحي ال ـرقي الـدئل ا 1ك  س دراسة  ركية م ىكة هم UDOSAFأجرهتا ئ ارص ال وئن الداىلية التانعة لالم 
مـــ  طلبـــة املـــدارو اإلنتداويـــة    2000ه علـــا أكثـــر مـــ DOSADERئمجعيـــة صـــحة املـــوظ   شـــرغ األعاضـــو ا

مد نة أرضرئم الىكيـةم أن هنـام عالقـة أكيـدص نـ  اإلدمـان علـا ئسـاول التواصـل اوجتمـاعي ئ  ـادص اسـت الم الكحـو  
عاماــا   حمافيــة  18ئ 13مــ  ال ــالب الـذ    ــىائح أعمــاره  نــ   2309ئالتـدى م حيــَ اســت لعس الدراســة آراء 

 قة ن  است الك   للكحو  ئاإلفرا    استخدام ئساول التواصل اوجتماعي.أرضرئم    ركيا ع  العال

                                                 
1
 تقرير تحت عنوان: "دراسة تربط بين إدمان وسائل التواصل االجتماعي وزيادة معدالت التدخين واستهالك الكحول"، المصدر: 

 -http://arabic.rt.com/news/754228 5/8/2014"تودايز زامان"، نشرتها قناة روسيا اليوم بتاريخ 
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م مـد ّ فيـد األسـا ذص ئاخلـرباء 2014 وليو/متـو  مـ  عـام  30ئقد عدق د  مومتر هبذا الصدد   مد نـة أرضـرئم الىكيـة   
 باط مـا نـاإلفرا    اسـتخدام الن  ي ون ع  عتـاو  هـذه الدراسـةم موضـح  خمـاطر الكحـو  ئالتـدى  علـا ال لبـةم ئار 

ئساول التواصل اوجتماعي. ئمد ّ م وئلون م  الو ارص ع    ادص األئقات اليت  ق ي ا ال ـالب الـذكور   اسـتخدام 
أج زص احلاسوب اليت ّتعل   أكثر عرضة لتبـل  العـادات ال ـي ةم مثـل: التـدى  ئشـرب الكحـو . ئقـا  أحـد امل ـوئل  

. ئأشــار املــومتر إىل أن مخ ــة 1"ان التةةدخين والكحةةول وإدمةةان اإلنترنةةت ت ةةذي بعضةةها بعضةةاىــال  مــومتر أرضــرئم "
مال ــ  شـــخص حـــو  العـــال م ئم ــة ألـــف    ركيـــا  و ـــون كــل  عـــام ن ـــب  أمـــراض التــدى م ئأكـــد األســـا ذص أن التبـــم 

 ئالكحو    ك الن ى راا كبرياا علا ال باب حو  العال .
 
 جياًل ةعاني الوحدة ما دفعل لتفضيل الحياة الطبيعية:اإلدمان الر مي أفرز  -

ع  شعور الكثري م  م تخدمي مواقىن التواصل اوجتماعيم و سيما  و ى ئفي بوم نالوحـدصم  2ك  س دراسة حد ثة
 ُم ا دفىن 

                                                 
1
 المصدر نفسه . 
2
تقرير تحت عنوان: "مواقع التواصل االجتماعي أفرزت جيالًّ يعاني الوحدة"، صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية نشر بتاريخ  

 http://arabic.rt.com، موقع قناة روسيا اليوم 3/9/2013
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 الكثري م  هووء  در ي ا للتخلي ع  هذا النوا م  التواصل.
 

لــا    لــ  عاط يــة مــىن أشــخا  كثــرم ئ بــاد  األىبــار ئالصــور مع ــ م ىاصــة ئ بــدئ إمكاعيــة إقامــة عالقــات متنوعــةم 
نالن بة لل رحية ال بانية من   مؤر ة للكثري م  ع  اء اإلعىعسم ئ ل  لتعو ض اععدام القدرص علـا التواصـل احلقيقـيم 

صدقاء اوفىاضي  م ُم ا  دك    ُما  ودي إىل أن الن  اء   ون جل  أئقاهت    ال بكة العنكبو ية هبدف التواصل مىن األ
 كلَّ مد تخد م م   كو   م ات األصدقاء   خمتلف أرجاء العال .

 
ئ قو  أحد ع  اء مواقىن التواصل اوجتماعي إعد   ال انق كاعس  واجد الراغ  نالتواصـل م ـكلة ال ـر م أي أنن  ـد 

 ــة فيمــا نين ــام إو  أن الناشــط اآلن  عــال ن ــب   أشخاصاــا   ــاركوعد اوهتمامــات ئاألفكــارم ئ  ــكيل مجاعــات متكاع
 كثرص هذه ا موعات.

 
"   تةةوةتر" ئ"فيسةةبوكإىل  لــ    ــري اإلحصــاءات األىــريص إىل  راجــىن أعــداد امل ــىك    مواقــىن التواصــل علــا غــرار "

ل ما  وك د ئكالة اإلعالعـات  "م ئفقااالحيال نوات اوىريصم إ  ندأت ّتتاح الكثري م  هووء الرغبة نالتواصل احلقيقي ئ"
 .Leo Burnett Worldwideاألمريكية 



 

 55 

ئقــد أجــرت الوكالــة هــذه الدراســة   أحنــاء كثــريص مــ  العــال  حــو   ــ وري اإلعىعــس علــا ال ــلوم الب ــري ئالعالقــات نــ  
ري ىـرباء الوكالـة عاماـام لتنت ـي نتصـر ت م ـاجى علـا ل ـان كبـ 50ئ 16الناوم ئ لس ف ة عمر ة حمددص  ىائح ما نـ  

  ق ــ  التخ ــيط اوســىا يكي ميــ  مــام كيــ  حــو  رغبــة الن ــ اء نــالتخلص مــ  اإلدمــان الرقمــي حب ــ  ئصــ دم 
 ئالعودص إىل احلياص احلقيقيةم م رياا إىل أن مواقىن التواصل اوجتماعي است لكس  اهتا ئندأت   قد رئعق ا.

 
" ل ما   ببد ة  م  م اكل   حياهت  العمليةم اإلدمان الر مي"إىل  ل  ك  س البحّو ع  معاعاص الكثري   ن ب  

% مـ  هـووء ع ـربَّ عـ  رغبتـد ناونتعـاد عـ  احلاسـوبم إو    احلـاوت النـادرص الـيت 20أنر ها ال عور نالوحدصم حو أن  
 ّتربه  علا القيام نذل م فيما  تزا د أعداد م  ن  ىكون هوا     الذكية   مواقىن العمل.

 
% 35% ُم   لت   الدراسة ع  عوا اه  اجلادص نـّغالغ صـ احاهت  علـا مواقـىن التواصـلم نينمـا أك ـد 20كما أعرب 

"م ئهو ما مو   إىل م  ـوم آىـذ ناوعت ـار  د لـق عليـد  عر ـف توةتر" أئ "فيسبوكأ    كر سون  وماا   ال  ر ندئن "
   و  د ؤ لون احلاسوب أوناء اإلجا ص.% أ 40هم نينما أك د Facebook & Twitter free dayا
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" أعــد فـ ق ـد    ال ـنوات األىــريص أرنعـة مال ـ  مد ــتخد م مـ  خمتلـف أرجــاء العـالم ئوالوــة فيسةبوكهـذا ئقـد أعلــ  موقـىن "
 "  عتقد أعد   حالة  واصـل م ـتمرصفيسبوكمال     أمر كا. ناوضافة إىل  ل    يد علماء الن ي أن مد تخد م الـ "

" اليت  لك  ةام ئ ل  علا الرغ  سماةليمىن أصدقاءم علم ا أعد   معي  األحيان خيد ي م اعره احلقيقية ىلف ئجوه "
 م  أن األحاسيي احلقيقية اليت  نتاند و  عكي غالباا ال عادص.

 
جىن ال عور نالثقة نالن ي عالئص علا  ل م  ر  املختص ون أعد كل ما ا داد معد  التواصل عرب مواقىن اإلعىعسم كل ما  را

م ئليي اوفىاضي. مم فيما  تح   احلالة الن  ية نعد التواصل احلي 
 تخد 

د
 لد  امل

 
 إزدةاد نزعة التسلية وهدر األو ات وعدم استثمار األعمار والطا ات: -

دت ــم نة 
دــزئ دص  يــارات متنوعــة أللعــاب الت ــليةم ئامل

جلواعــ  ســلبية علــا حيــَ  د ــاه  شــبكات التواصــل اوجتمــاعي امل
امل ــتو  القيمــي ئاألىالقــيم  د ــاه    هــدر ئ  ــييىن األئقــات نــد  اســتثمارها   املعرفــة احلقيقيــة ئ اوعتــا  العملــي ئ 

  نمية امل ارات ئالتعرف علا الواقىن نالتكرنة احلية.



 

 57 

 اإلةجابيات -2
 تلبية حاجة إنسانية واجتماعية طبيعية وفطرةة للتواصل: -

ات التواصل اإللكىئل م كلة ضعف التواصل اوجتمـاعي ئاملـدل ئاإلع ـال   املـدنم ئالتكمعـات حيَ حل س شبك
ال كنية املكتية. ئةذا تد أن  ع ـبة التواصـل اإللكـىئل اوجتمـاعي   ال ـواحي ئاملـدن املكتيـة  ز ـد ن ضـعاف عن ـا 

 وف ر ئمتي  ر نصورص أكرب.  القر  الناويةم حيَ التواصل اوجتماعي ئاإلع ال ال بيعي مت
 
 تكوةن ال دا ات والبحث عن األصد اء: -

فالتواصـــل مـــىن األصـــدقاء ئاألقـــاربم مـــ  ىـــال  مواقـــىن التواصـــل اوجتمـــاعيم   ـــاعد ال ـــخص علـــا  وطيـــد عالقا ـــد 
َ  كلمــات املــودصم ئالتعبــري عــ  املكنوعــات ئغريهــام ئقــ د أوبتــس اوجتماعيــة مــ  ىــال  الت ن ــة ناملناســباتم ئالنكــاحم ئنــ

ــا لوجــد مــىن  الدراســات أن  التواصــل مــ  ىــال  مواقــىن التواصــل اوجتمــاعي اإللكــىئل   ــاعد علــا  ــدعي  التواصــل ئج ا
 .1األصدقاء ئاألقرناء

                                                 
1
 بحث تحت عنوان: "هل تتالعب المواقع اإللكترونية االجتماعية بعقولنا" الدكتور زيد محمد الرماني، مصدر سابق . 
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 تفعيل عمليات تن يم الحمالت اإلعالمية والتعبئة اتحتجاجية المطلبية: -
م التقليد ة: التل ا  ئاإل اعة ئال  اوياتم ئمـ  أمثلـة عوَّضس ئساول التواصل ع  سي رص احلكومات علا أج زص اإلعال

م ئمحالت دع  املقائمة   لبنانم ئكذا  نيي  اوحتكاجات 1 ل : محالت دع  اوعت اضة ال ل  ينية ئاملقائمة   غزص
 امل لبية ئاملعي ية ئال ياسية   العال.

 
 علمي:إزدةاد فرص اإلبداع واتبتكار والتطور التقني والفني وال -

  اعد ئساول التواصل اوجتماعي علا نناء ئر  إفىاضية  ودي إىل نناء أرضية معرفية لىاك  اخلربات ئ املعارف ئ ز د 
 م  فر  اإلنداا ئاإلنتكار ئ باد  املعلومات التقنية.

 
 سرعة اة ال المعلومات ونشرها وتحّول كل فرد إلى إعالمي: -

هــا األىبــار ك الوقــس احلــالم فــ كثر مــ  أن ئســاول التواصــل او 2نينــس دراســة جتمــاعي مــ  أكثــر ال ــرغ الــو  نتقــل عربن
 % م  الناو50

                                                 
1
-http://alتقرير تحت عنوان: "مجموعات التواصل تعّوض التخاذل"، الكاتب قاسم قاسم، متوفر على الرابط:  

akhbar.com/node/171705 
2
تحت عنوان: "أرقام وإحصائيات توضر إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي"، منشورة على موقع مركز األهرام للدراسات، تقرير  

 http://digital.argaam.com/article/detail/94683متوفر على الرابط اآلتي:  27/1/2014بتاريخ 
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% م  الصـح ي   ئاحملـر ر    عتمـدئن 65 عتمدئن علا املواقىن اوجتماعية ك معرفة األىبار اجلد دصم ناإلضافة إىل أن 
% 27.8ت اوجتماعيـة مصـدر األىبـار لنحـو " للحصو  علا األىبار. كمـا  دعتـرب ال ـبكاتوةتر" ئ"بوك فيسعلا "

 %.28.8م  األمر كي  م   ح  أن  ع بة الذ    عتمدئن علا الصحف اليومية    ناقل األىبار هي 
 
 المساعدة في البحث عن فرص العمل والوظا  : -

أن مـا  1ءص. فقـد نينـس دراسـة  اعد ئساول التواصل علا ا اد منصة لعرض ال  ري   الذا يةم ئاإلعالن عـ  اةو ـة ئالك ـا
ـر  موقـىن "89ع ـبتد  % مـ  البـاحث  26م ئLinked in" لينكةد إن% مـ  ال ـركات  بحـَ عـ  مـوظ   جدـدد ع بـن

". ئقـد تةوةتر%   ـت يعون احلصـو  علـا ئظـاوف مـ  ىـال  "15نينمـا  فيسبوك"،حيصلون علا ئظاوف م  ىال  "
% مــ  ىــال  موقــىن 38%م ئ52"  دقــد ر لــا ع ــبتد فيسةةبوك  "أوبتــس النتــاو  أن  ع ــبة البــاحث  عــ  العمــل مــ  ىــال

 ".توةتر% فقط علا م  ىال  موقىن "34ئ لينكد إن"،"

                                                 
1
 تقرير األهرام، المصدر نفسه. 
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 شبكات التواصل اتجتماعي  د تزةد من إنتاجية العمل: -
األمريكيـة أن ال ـماح للمـوظ   نعـدص اسـىاحات قصـريص  جمعية علم الةنفس التن يمةي وال ةناعي"لـ " 1أظ رت دراسة

"جمعيةة علةم الةنفس التن يمةي ىال  ساعات العملم  ز د إعتاجية العمـلم فقـد أصـدرت  التواصل اتجتماعي""م  
" األمريكية دراسـة حـو  أوـر اسـتخدام املـوظ   ل ـبكات التواصـل اوجتمـاعي ىـال  سـاعات العمـلم ئ بـ   وال ناعي

 ىال  ساعات العملم  ز د إعتاجية العمل. ""التواصل اتجتماعيأن ال ماح للموظ   نعدص اسىاحات قصريص م  
 

ـت ةـ  ناسـتخدام هـوا     الذكيـة أونـاء العمـلم  ئاستخدم القاومون علا هذه الدراسة عينـة مـ  اونـ  ئسـبع  موظ اـا  د
ئ ل  نعد  زئ دها نربعام   قيي املدص الزمنية اليت  ق و ا   استخدامدم حيَ     صنيف استخدام اةا ف إىل والّ 

 ـــات:   ـــليةم  واصـــل اجتمـــاعيم اســـتخدام شخصـــي ئمعلومـــاا. أظ ـــرت عتـــاو  الدراســـة أن  ق ـــاء اوســـىاحات   ف
"م حيَ ظ ر األور اإل ـاال اتستخدام الشخ ي" ئ"التسليةالتواصل اوجتماعي  رم أوراا أكثر إ انية ُما  ركتد ف تا "
 م  ىال  م   مزا  املو ظف ئ  ادص قدر د اإلعتاجية.

                                                 
1
متوفر على  18/12/2012خامنئي يطلق صفحته الخاصة على الفايسبوك" نشره موقع المنار بتاريخ تقرير تحت عنوان "السيد علي ال 

 http://www.almanar.com.lb/adetails php?eid=375586&cid=41&fromval=1الرابط اآلتي: 
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"م أن ق ــاء الكثــري مــ  الوقـــس علــا شــبكات التواصـــل سةةوةول كةةةيم  املقانــل أك ــد أحــد ئاضـــعي الدراســة الــدكتور "ئ 
اوجتماعي  رم أوراا سلبي ا نال شـ م ئأن  جممـوا اوسـىاحات القصـريص للتواصـل اوجتمـاعي ىـال   ـوم العمـل  ـ  أو  

 دقيقة. 25إىل  20 تكائ  
 
 حوار والتسامح:المساعدة في ترسي   يم ال -

  منصات ئساول التواصل اوجتماعي  ـت   احلـوار نـ  املختل ـ  عقاوـد  ا ئسياسـي ا ئوقافي ـا ئعمر ـ ا دئن أ ـة م ـاكل أئ 
شكارات أئ  و راتم ئحيَ  ت كد امليل حنو عدم استخدام األسالي  العدنن ية   التعامل مىن اإلىتالفات ئال رئقات.   

 ل بيعية    د   كثري م  األحيان استعما  للعنف ن  املتخاصم .ح  أن احلوارات ا
 
 إتاحة الفرصة تستخدام شبكات التواصل في التبليغ الدةني: -

ئهو ما  د    م    ؤيل مكت  اإلمام اخلـامن ي لصـ حة ىاصـة ل ـماحتد علـا موقـىن في ـبوم ئ  ـ  مال ـ  املعكبـ  
م ئهنــام ّتــارب لعلمــاء عاشــ   1ءاتم ئكــذا عــرض اخل انــاتم ئ لق ــي الرســاولئاملتــانع  ئطــاليب الــردئد علــا اوســت تا

 أس مس نتوسيىن اةدا ة ئاإلرشاد ئالتبليم الثقا .
 

                                                 
1
متوفر على  18/12/2012اريخ تقرير تحت عنوان "السيد علي الخامنئي يطلق صفحته الخاصة على الفايسبوك" نشره موقع المنار بت 

 http://www.almanar.com.lb/adetails php?eid=375586&cid=41&fromval=1الرابط اآلتي: 
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 إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير: -
 أ احس ئساول التواصل اوجتماعي ال رصة لل باب للتعبري ع   ئاهت  ئأع    م ئ نمية وقت   ن ع    .

 
ئجــد الباحــَ   اإلعــالم اوجتمــاعي كليــف  1 2009لــد عــ  مد ــتخد مي مواقــىن الـــ ي بوم متـ ـس   العــام ئ  دراســة

ع ـواا ملوقـىن  477وم  ميزات عد دص  ك  مل تخدم  ل  املواقىن احلصو  علي ام حيَ قـام فر ـق ومـ  ل ـت علـا 
التؤري ات اليت طرأت علا العد د م  جواع   الـ ي بوم   ندا ة ئ ا ة سنة ئاحدصم هي فىص  ل  الدراسةم لقياو  ل 

الصحة الن  ية عند أئل   األع اءم فتب   م  ىال   ل  أن  استخدام املوقىن  توا   ن كل قوي مىن   ادص رأو املا  
هم ئهــي ال واوــد اوجتماعيــة امللموســة الــيت  ناةــا املــرء مــ  ىــال  م ــاركتد   ال ــبكة social capitalاوجتمــاعي ا

 ماعيةم ىصوصاا أئل   الذ    دئن اخن اضاا كبرياا عنده     قد ر الذات.اوجت
 
د م  ة ئاألقليات: -

 رفىن املكاعة اوجتماعية لبعض ال  ات العمر ة امل
 فقد أظ رت نعض الدراسات الو أجراها متخص صون أن  أكثر م  

                                                 
1
متوفرة  4/3/2014مقالة تحت عنوان "هل تتالعب المواقع اإللكترونية االجتماعية بعقولنا" د. زيد بن محمد الرماني، منشورة بتاريخ  

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33998149على الرابط اآلتي: 
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% مـــ  املـــراهق  20ره  ناخلكـــلم ئأن  % مـــ  املـــراهق م   ـــاعده  مواقـــىن التواصـــل اوجتمـــاعي   ى ـــض شـــعو 25
أصبحوا أكثر وقة نالن يم هذا ناإلضافة إىل دئرهـا اإل ـاال   م ـاعدص األشـخا  املـراهق  علـا اكت ـاب األصـدقاء 

 ن  ولة إلعادص وقت   ن ع     عتيكة اوخنرا  ئاوعتماء لوسط ئشبكة كبريص.
 

ناــا  لكــ  إليــد نعــض ال  ــات اوجتماعيــة ئالثقافيــة ئال ياســية احملرئمــة ئ كــ  اعتبــار ئســاول التواصــل اوجتمــاعي مــال اا آم
 .1للتعبري ع  آراو ا ئأئضاع ا ئم الب ام ئما  و   األقليات الد نية العرنية ئحراك ا ال اعل إو  دليل علا هذا األمر

                                                 
1
 مقالة زيد بن محمد الرماني، مصدر سابق . 
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 الباب الثاني: 
 إح اءات وأر ام

 عاَلمشبكات التواصل اتجتماعي في لبنان وال
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 أّوًت: إح اءات وسا ل التواصل اتجتماعي في العاَلم
مـا ّتـدر اإلشـارص إليـد أعـد  نبؤــي   مليـل املع يـات اإلحصـاوية األىـذ نعــ  اوعتبـار احل ـانات التكار ـة الت ـو قية غــري 

ب ع ــــبة %م كمـــا  نبؤـــي  ـــوى ي احلـــذر   احت ـــا10اوجتماعيـــة ئىاصـــة ح ـــانات ال ـــركات الـــيت  صـــل إىل ع ـــبة 
د ؤ لة ئغري الناش ةم ئاليت  صل ع بت ا إىل 

% ئفق نعض الدراسات التقنيةم مـا  عـل   اخلالصـة 80احل انات غري امل
% م  احل انات غري فاعلة ئغري عاش ة اجتماعياام ألن م  مصلحة شركات التواصل اوجتمـاعي العامليـة 90أن ع بة 

 ا عالقة نالقدرص التناف ية لل ركةم ئألهداف   خي  أرقام ا لؤا اٍت إعالعية ئّتار ة ة
 سياسية ئأمنية ئوقافية ن بيعة احلا .

 
ه 2015 - 2014امــىن  قــدم ط يــف نــ  عــامي  2013نلــم عــدد مد ــتخد مي مواقــىن التواصــل اوجتمــاعي   العــام 

 مليار مد تخد مم مو َّع  علا أش ر املواقىن ئفق اآلا: 2حوال 



 

 68 

 مليار مد تخد م. 483م1ا في بوم: األئ   عاملي   -
 مليون مد تخد م. 982 و ى: حنو  -
 .1مليون 340غوغل: حنو  -
 

 ئفيما  لي  ر ي  مد تخد مي اإلعىعس   العال  ح   القارات ئاجل ات اجلؤرافية:
 

  القارة  عدد المستخدمين النسبة من مستخدمي اتنترنت
  آسيا  م تخدم 1,076,681,059 44%
  أئرئنا  مد خد م 518,512,109 21%
  أمر كا ال مالية  مد خد م 273,785,413 11%
  أمر كا اجلنونية  مد تخد م 254,915,745 10%
  أفر قيا مد تخد م 167,335,676 7% 
 أئقياعوسيا ئقارص اسىاليا  مد تخد م 24,287,919 1%

                                                 
1
 اإلحصاهات متوفرة على الروابط االتية: 

http://www.downloadbramjy.com/numberofworldinternetusers.html 

www.go-gulf.com/blog/social-networking-user 
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 ئفيما  لي   صيل عدد مد تخد مي اإلعىعس   العال  العرال:
 البلد العرال عدد م تخدمي ئساول التواصل اوجتماعي الن بة التمثيلية إىل عدد ال كان

 % م  ال كان35 ث لون 
 مد تخد م 29,809,724

 مصر ح اب في بوم 12,173,540

 مد تخد م 16,477,712 % م  ال كان51 ث لون 
 املؤرب ح اب في بوم 5,091,760

 مد تخد م 13,000,000 % م  ال كان46 ث لون 
 ح اب في بوم 5,852,520

 
 ال عود ة

 م تخدم 6,499,275 % م  ال كان19 ث لون 
 ح اب في بوم 2,550,000

 ال ودان

 % م  ال كان70 ث لون 
 مد تخد م 5,859,118

 اإلمارات ح اب في بوم 3,442,940

 مد تخد م 5,230,000 % م  ال كان14 ث لون 
 زاوراجل ح اب في بوم 4,111,320

 مد تخد م 5,069,418 % م  ال كان22 ث لون 
 سور ا ح اب في بوم 3,100.000

 مد تخد م 4,196,564 % م  ال كان39 ث لون 
 ح اب في بوم 5,091,760

  وعي
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  البلد العربي عدد مستخدمي وسا ل التواصل اتجتماعي النسبة التمثيلية إلى عدد السكان 

 ن% م  ال كا14 ث لون 
 مد تخد م 3,691,000

  اليم   ح اب في بوم 495,440

 مد تخد م 2,481,940 % م  ال كان38 ث لون 
  اوردن  ح اب في بوم 2,558,140

 مد تخد م 2,211,860 % م  ال كان7 ث لون 
  العراغ  ح اب في بوم 2,555,140

 م تخدم 2,152,950 % م  ال كان52 ثلون 
  لبنان  مح اب ل ي بو  1,587,060

 م تخدم 1,963,565 % م  ال كان74 ثلون 
  ح اب في بوم 890,780

  الكو س

 م تخدم 2,101,302 % م  ال كان68 ثلون 
  سل نة عمان  ح اب في بوم 584,900

 م تخدم 1,682,271 % م  ال كان86 ثلون 
  ق ر  ح اب في بوم 671,720

 م تخدم 1,512,273 % م  ال كان57 ثلون 
  فل     ح اب في بوم 966,960
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  البلد العربي عدد مستخدمي وسا ل التواصل اتجتماعي النسبة التمثيلية إلى عدد السكان 

% م  ال كان77 ثلون   م تخدم 961,228 
  البحر    ح اب في بوم 413,200

% م  ال كان17 ثلون   م تخدم 954,275 
 ح اب في بوم 781,700

  ليبيا

4 ثلون .5%    ال كانم
 م تخدم 151,163

  مور تاعيا  ح اب في بوم 106,200

1 ثلون  م تخدم 126,070 م  ال كان 2%.
  الصوما  ح اب في بوم 123,480

  البلدان العرنية  مليون م تخدم  ثلون 101 م  ال كان العرب 40%
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 ثانيًّا: تحليل اإلح ا ّيات والمعطيات العربية
حصاويات ئاألرقامم أن  عدد م تخدمي ئسـاول التواصـل اوجتمـاعي أكثـر مـ  ولـَ عـدد عالحمم م  ىال  مليل اإل

مليون ع مة مىن األىذ نع  اوعتبار أن  340سكان العال العرالم علا  قد ر أن سكان العال العرال   املتوسط ه  
م نعــد حــذف شــراوت األط ــا م ولــَ ال ــكان امل ــتخدم لإلعتنرعــس هــ    الواقــىن غالبيــة شــباب ئمتعلمــي العــال العــرال

مليون اع ان أمي   الوط  العرال ح   احصاءات املنيمة العرنية للىنية ئالثقافة ئالعلوم "األلي كو" أي  96ئحوال 
 .1% م  عدد ال كان العرب27ما  عاد  

 
  العرنيـــة ع ـــبة ئ الحــط الت ـــائت نـــ  نعــض الـــدئ  العرنيـــةم حيـــَ ل  تعــد  عـــدد مد ـــتخد مي اإلعىعـــس   نعــض الـــدئ 

% مـ  إمجــال عــدد ال ــكان امور تاعيــا ئالصــوما ه   حــ   صــل هــذه الن ــبة   نعــض الــدئ  العرنيــة األىــر  إىل 10
 % م  عدد ال كان اق ر/ اومارات / لبنانه.70أكثر م  

 
مل ـــتو  ئ  ـــتنت  ان موقـــىن ال ي ـــبوم هـــو امل ـــيم  علـــا م ـــتخدمي ئســـاول التواصـــل اوجتمـــاعيم ألعـــد اكت ـــت علـــا ا

 ال عيب مقانل

                                                 
1
 متوفر على الرابط اآلتي: 2013ل من عام تقرير صادر عن المنظمة في شهر أيلو 

http://www.alecso.org/site/alecso-about/2015-04-01-12-43-08.html 
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األكثــر يصصــاا ئهــو م ــتعمل مــ  قبــل الكتــاب ئاإلعالميــ  ئاحملللــ  ئال ياســي  ئأ  ــا مــ   Twitterموقــىن  ــو ى 
حرفهم ئمقانل املواقىن األىر  امل نية ئالتخصصية ئالق اعية ااع تؤرام  140نعض الناش   لن ر الكلمات القصار ا

Instgrame  لينكدان /Linkedin  /.اخل ه 
 

ئمــا  وكــد هــذا التحليــل ال ــعي املن كــي ل ــركة في ــبوم لتوســيىن حكــ  اعت ــارها ليصــل إىل أقصــا املنــاطق الناويــة حــو  
هبـدف  Pryte" برةتةيالعال م إ  قالس ئكاوت األعباء أن  شركة في بوم استحو ت علا شركة او صـاوت ال نلند ـة "

 لد  مد تخد مي اةوا ف احملمولة   خمتلف نقاا العالجعل استخدام   بيقات اإلعىعس الالسلكية س الا 
1. 

 
ئقالس املتحدوة ناس  في بوم إ ا  توقىن إمتـام الصـ قة   أقـرب فرصـةم دئن أنن  ك ـف عـ  الت اصـيل املاليـة للصـ قةم 

قـــات مـــىن مد ـــؤلي " الـــيت  ت خـــذ مـــ  العاصـــمة ال نلند ـــة مقـــر ا ةـــام متلـــ  ّترنـــة قي مـــة ئعالبرةتةةةيئأضـــافس املتحدوـــة أن "
 ىدمات اإلعىعس الالسلكي حو  العالم ئىاصة   األسواغ الناش ة.

                                                 
1
 5/6/2014تقرير تحت عنوان: "فيسبوك تستحوذ على بريتي لتزويد المناطق النائية باإلنترنت"، نشر على موقع الجزيرة بتاريخ  

 /http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/6/5 متوفر على الرابط اآلتي:
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 تخد م    املناطق ال قـريص مـ  العـال إىل   بيقـات ئىـدمات حمـددص علـا برةتيئ  عا شركة "
د
" إىل    يل ئصو  امل

طو لــة األمــد لــد  شــركات  اإلعىعــس مثــل: في ــبوم أئ "فورســكو رم ئ لــ  دئن احلاجــة إىل احلصــو  علــا اشــىاكات
 او  صاوت.

 
ئ  ا عملية اوستحوا  هذه   سياغ ما ئدص ف  جب ود في بوم إلتا  م مة  وفري او  صا  ناإلعىعس للمد تخد م    

 املناطق الناوية م  العال.
 

ت نــــدئن طيــــار " الــــيت هتــــدف إىل اســــتخدام ال ــــاوراأورغ -"إنترنةةةةت مبــــادرص  2013ئكاعــــس ال ــــركة أطلقــــس   آب 
 ئاألقمار اوص ناعية ئأشعة الليزر جلعل الوصو  إىل اإلعىعس متاحاا ن سعار معقولة.

 
مليـار دئور مـ  األمـور الـيت أوـارت األسـ لة  19لبلـم  whats appئلعل شراء شـركة في ـبوم   بيـق اةـا ف ال ـ ري 

يق علا اةا ف أ ة غا اٍت إعالعية ّتار ة. ئهو ما حو  غا ات ال ركة م  عملية ال راءم   الوقس الذي و حيقق الت ب
  وكد مع يا نا م  أن شركة في بوم غ اء ّتاري ئمدل لو ارص الدفاا ئئكالة األم  القومي األمريكية.
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 ثالثًا: اح اءات وسا ل التواصل اتجتماعي في لبنان
ئاســت العات مقــر ه الوو ــات  م ئهــو مركــز حبــّوResearch Center Pewقــام مركــز نيــو األمريكــي ل حبــاّ 

املتحدص األمريكيةم قام ل ٍت ميدالٍّ إلجراء دراسة حو  مد تخد مي اإلعىعس ئشبكات التواصل اوجتماعي   لبنان
1. 

 
ــا ىليو  ــام ئهــي الن ــبة العاشــرص األعلــا نــ  86أظ ــر امل ــت أن   دئلــة عاشــ ة  ل ــا  24% مــ  اللبنــاعي    تلكــون ها  ا

%م لكن ـا أد  مـ  الن ـبة 83ي أعلا ع بةا ُم ا هي عليـد مـ  معـد   الـدئ  الناشـ ة الـيت نلؤـس في ـا الن ـبة امل تم ئه
 % لكل  من ماه.88%هم ئ  مصر ئ وعي ا95  األردن ا

 
% م  أصحاب اةوا ف اخلليو ة   لبنان  لكون ها  اا  كي ام ئهي الن ـبة األعلـا نـ  الـدئ  45ئأشار امل ت إىل أن 

ــا لــد    هوا ــف  كيــةم  29ئ 18% مــ  اللبنــاعي   الــذ    ــرائح أعمــاره  نــ  62لناشــ ة. إضــافةا إىل  لــ م فــّن  ا عاما
عاماــا  قتنــون ها  اــا  50%  تكــائ  أعمــاره  14ســنة  لكو ــام ئ 49ئ 30% مــ  الــذ    ــرائح أعمــاره  نــ  55ئ

  كي ا.

                                                 
1
% من ُمستخِدمي اإلنترنت في لبنان يَلِجون شبكات التواصل االجتماعي لنشر اآلراه 72 -تقرير تحت عنوان: "مركز بيو للدراسات  

 متوفر على الرابط: 2014آذار  15السياسية"، نشرته جريدة النهار اللبنانية بتاريخ 

http://newspaper.annahar.com/article/116498 

، حيث Global Attitudes Projectكجزه من مشروع "مركز بيو للبحوا"، بعنوان  2013يُذكر أّن المسر أُجري بين آذار وأيار 

 سنة. 18استندت نتائج المسر إلى مقابالت أُجريت مع ألف لبناني تزيد أعمارهم عن 
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ـــام أن األع ـــ ة األكثـــر شـــيوعاا ألصـــ ـــية ئأظ ـــر امل ـــتم أ  ا حاب اةوا ـــف اخلليو ـــة   لبنـــان   ـــمل إرســـا  رســـاول عص 
%هم ئاحلصــو  35%هم ئالتقــا  الصــور ئمقــاطىن ال يــد و ا36%هم ئالولــو  إىل شــبكات التواصــل اوجتمــاعي ا89ا

%هم ئاحلصــو  علــا املعلومـــات 16%هم ئاحلصــو  علــا معلومـــات ىاص ــة نامل ــت ل  ا24علــا األىبــار ال ياســية ا
 %.4راء أئ  لق ي املدفوعات %هم ئإج6الصحية ا

 
% م  أصـحاب اةوا ـف اخلليو ـة   اوقتصـادات الناشـ ة أ ـ    ـتخدمون هـذه اةوا ـف إلرسـا  78ئ  املقانلم أفاد 

%هم 25%هم ئالولـو  إىل شـبكات التواصـل اوجتمـاعي ا54رساول عصيةم ئم    ولتقا  الصور ئمقـاطىن ال يـد و ا
%هم ئاملعلومات الصحية 16%هم ئاحلصو  علا معلومات ىاص ة نامل ت ل  ا18ة ائاحلصو  علا األىبار ال ياسي

 %ه.11%هم إجراء أئ  لق ي املدفوعاتا15ا
 

% مـ  ال  ـكان 44% م  اللبناعي   هـ  مـ  مد ـتخد مي اإلعىعـسم مقارعـةا لعـد   57  موا اص  ل م أظ ر امل ت أن 
عي   الذ     تخدمون اإلعىعس اخلام ـة األعلـا نـ  األسـواغ الناشـ ةم   اوقتصادات الناش ة. كما جاءت ع بة اللبنا

 %ه.59% لكل  من ماهم ئفنزئ ال ا66%هم ئرئسيا ئالت يلي ا68ئأقل م  األرجنت  ا
 

 % م  مد تخد مي اإلعىعس   لبنان   ل كون 90كذل  فّن 
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% مـ  مد ـتخد مي اإلعىعــس 72إضـافةا إىل  لـ م فـّن اإلعىعـس  ومي ـام ئهـي الن ـبة األعلـا نـ  اوقتصــادات الناشـ ة. 
 %   اوقتصادات الناش ة.77  لبنان  لكون شبكات التواصل اوجتماعية مقارعةا لعد  

 
ئجــاءت ع ــبة مد ــتخد مي اإلعىعــس   لبنــان الــذ    ــدىلون شــبكات التواصــل اوجتمــاعي الرانعــة األد  نــ  األســواغ 

 %ه.48%هم ئالص ا62%هم ئجنوب أفر قيا ا71نولي يا ا الناش ةم ئأعلا م  اليت  
 

ةسةتخدمونها للبقةاء ئأئضت مجيىن مد تخد مي اإلعىعس الذ     ـتعملون شـبكات التواصـل اوجتمـاعي   لبنـان أ ـ  "
"م ئل ـس ةستعملونها لنشر وجهات الن ر السياسةية% أشارئا إىل أ   "72ئ على اّت ال مع العا لة واتصد اء،"

% أك ــدئا أ ـــ  17مــن   أ ــ    ــتخدمون هـــذه ال ــبكات لن ــر ئج ـــات النيــر حــو  املوســـيقا ئاألفــالم"م ئ 47%
% م  اللبناعي   الذ     تخدمون شبكات التواصل 69  تعملو ا لن ر ئج ات النير الد نية. إضافةا إىل  ل م فّن 

% مـــن    تكـــائ  5ســـنةم ئ 49ئ 30% مـــن   هـــ  مـــا نـــ  46ســـنةم  29ئ 18اوجتمـــاعي  ـــىائح أعمـــاره  نـــ  
 سنة. 50أعماره  الـ

 
 "   كلية حممد الحوكمة واتبتكارأشار  قر ر ىا  لربعام  "
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"   فيسبوكن  راشد لإلدارص احلكومية   اإلماراتم أشار إىل أن ع بة اعت ار مد تخد مي مواقىن التواصل اوجتماعي "
. ئجاء لبنان   املركز الثالَ 2010  امل ة    ا ة عام  23.1 م مقارعة مىن2013%    ا ة عام 43لبنان نلؤس 

  امل ةم  54دئلة عرنيةم ىلف اإلمارات اليت  صدرت القاومة نن بة  22متعادوا مىن كلٍّ م  الكو س ئاألردن م  ن  
 .1  امل ة 47 لي ا ق ر   املركز الثال نن بة 

 
% مــ  72مد ــتخد مم كمــا أفــاد التقر ــر أن   273.520اجلــدد   لبنــان " فيسةةبوكئقــد نلــم إمجــال عــدد مد ــتخد مي "

%   ــتخدمون 4%   ــتخدمون اللؤــة العرنيــةم ئ13إمجــال عــدد امل ــتخدم    لبنــان   ــتعملون اللؤــة اوتليز ــةم ئ
 %  لك  إىل لؤات أىر  للتنقل   املوقىن.11اللؤة ال رع يةم   ح  أن الن بة املتبقيةم ئاليت  بلم 

 
 إح اءات وسا ل التواصل اتجتماعي لدى الجمهور الشيعي في لبنان

ام  ل ععثر علا مصدٍر ر يٍّ أئ  قلٍّ موووغ لتحصيل إحصاءات ئأرقام ع  حو  من قة ال احية اجلنونية لبريئت مد دا
 حيَ  عد م  أكرب مناطق البي ة احلاضنة حلزب اهلل ئاملقائمةم ألن عملية

                                                 
1
 http://www.lebanon24.com/featured/details/787940 
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ئن مصـادر مـ  شـركة في ـبوم ع  ـ ام أئ شـركات إحصـاءات دئليـةم أئ مـ  ىـال  شـركة أئجـريئ التحصيل  ت لـ   عـا
 اللبناعية اليت لد  ا ال رصة لرصد اشىاكات ئح انات امل تخدم  ناألحياء ال كاعية ئاملناطق الداىلية.

 
نيـة لبـريئتم ئلعـدم ئجـود فـر  ئعيراا لنـدرص املصـادر اإلحصـاوية اخلاصـة ن ـبكات التواصـل اوجتمـاعي   ال ـاحية اجلنو 

إحصـاوي إلكــىئل عــاملي ئفـق التصــنيف ال ــاو يم    اللكـوء إىل القــراو  ئاملوشــرات التقنيـةم ئفــق احل ــانات ئاملعــادوت 
 اآل ية:
 2"   لبنــانم حــوال إنترنةةت الخليةةوي بلــم عــدد ى ــو  اةــا ف احملمــو  املتصــلة ناإلعىعــسم أئ مــا  دعــر فد ناســ  "• 

ألــف ىـط حممــو   عمــل    300مليـون ئ 4مـ  جممــل  Alfaئ  MTCئفـق إحصــاءات مـدراء شــركيت  مليـون ىــط
 .1لبنان
 
  ـــــمل اللبنـــــاعي   ئاملقيمـــــ   000م336م3نلـــــم عـــــدد مد ـــــتخد مي شـــــبكات التواصـــــل اوجتمـــــاعي   لبنـــــان لعـــــام • 

 .2ئاألجاع  ئح انات ال ركات ئاملوس ات

                                                 
1
مليون مستهلك للجيل الثالث في لبنان" الكاتب حسن شقراني، جريدة األخبار اللبنانية ، الرابط:  1.7تقرير تحت عنوان: " 

http://lebanon24.com/articles/print/477890 
2
 www.internetlivestats.comموقع إحصاهات اإلنترنت الدولية، رابط المصدر:  
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% من     تخدمون شبكات التواصل 72% م  جممل ال كانم حوال 57ن نلم عدد مد تخد مي اإلعىعس   لبنا• 
 .4/7اوجتماعيم ئفق م ت مركز نيو األمريكيم ئهي قر بة م  الن بة الدئلية 

 
ئفق املن ـق الر اضـي للبياعـات اإلحصـاويةم فـّن أكثـر مـ  عصـف عـدد مد ـتخد مي اإلعىعـس   العـال   ـتخدمون عـادص 

 .1"كومسكورصون دقيقة م  كل  سبىن دقاوق علا األقل ح   مع يات شركة ""م ئخيص  فيس بوكموقىن "
 
مليون ئعصـف مليـون لبنـال  4مال   ع مةم  6الن بة ال او ية ئاملذهبية لل يعة إىل إمجال عدد سكان لبنان البالم • 

ىــذ نعــ  اوعتبــار %م ئفــق لــواوت ال ــ   اوعتخانيــة نعــد األ20ئمليــون ئعصــف مليــون أجنــيبم هــي علــا أقــل  قــد ر 
 الوجود األجنيب: ال وريم ال ل  يلم العرالم الؤرال....

 
ألــف ع ــمةم   ــمل ال ــكان ال ــيعة اللبنــاعي   مــىن األجاعــ  مــ  غــري اللبنــاعي م  700عــدد ســكان ال ــاحية حــوال • 

اد نلد ات ال احية اجلنونية  .2ئ ل  ئفق  صر ت احلا  أنو سعيد اخلن اء رويي ام 

                                                 
1
/ العلوم والتكنولوجيا موقع قناة روسيا اليوم  16/5/2012عنوان: " فيس بوك.. أرقام مثيرة" نشر بتاريخ تقرير تحت  

http://arabic.rt.com/news/585363 
2
الرابط:  2014آب  27بتاريخ  3378تقرير تحت عنوان: " المياه في الضاحية ملونة " الكاتب محمد وهبة، جريدة األخبار العدد  

www.al-akhbar.com/node/214260 
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متاول ئ وا ن  قر يب   اإلحصاءات اللبناعية لن   ئحصص استعما  البي ة ال يعية لوساول او  صا  املختل ةم  ئجود• 
سواء م  اةوا ف اخلليو ة أئ اخل و  الثانتة أئ  ص ت املواقىن أئ أرقام اشىاكات اإلعىعس مىن البي ات ال او ية ئاملذهبية 

 .1ئشركة أئجريئ Alfaئ  MTCركيت األىر م ئهي أرقام ئ ارص او  صاوت ئش
 
و نـــد مـــ  األىـــذ نعـــ  اوعتبـــار ئجـــود ح ـــانات  واصـــل اجتمـــاعي ئمهيـــةم ئح ـــانات متعـــددص لل ـــخص الواحـــدم • 

ئح انات غري عاش ةم ئح انات م ملة ئمىئكـةم ئح ـانات ىاصـة نال ـركات ئاملوس ـات  ات األهـداف اإلعالعيـة 
 الت و قية.

 
التقر يب ئاحل انات التقد ر ة لعدد مد تخد مي شبكات التواصـل اوجتمـاعيم ئىاصـة ال ي ـبوم نناء عليدم فّن الرق  • 

 ألف مد تخد م شيعي لبنال. 350ئ و تـرم   ال احية اجلنونيةم  بلم حوال 
 
 ئئفق ع ي املعادوت ئاحل انات ئالقراو م ئنالقياو اىل -

                                                 
1
 مصدر سابق. 
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ألف مد تخد م شيعي   اجلنوب ئالبقاا ئنـريئت الؤرنيـة ئجبيـل  150الن ة ال كاعيةم  د اف إىل الرق  ال انق حوال 
 ئطرانليم فيصبت الرق    لبنان هو عصف مليون مد تخد م شيعي لبنال ل بكات التواصل اوجتماعي.

 
 % م 15أىرياا: ئفق القاعدص اإلحصاوية العاملية وحت اب ع   الكتل الناش ة علا ئساول التواصل البالؤة عادص  -

ا مـــ  ف ـــة  75جممـــوا امل ـــتخدم م فيكـــون لـــد نا حـــوال  ألـــف ح ـــاب  واصـــل اجتمـــاعي ندرجـــة عاشـــط ئعاشـــط جـــدا
ال باب ئال الب ئاملثق   ئاإلعالمي  ال يعةم ئهي كتلة ضخمة ئ  تحق البحَ ئالدرسة ئاوهتمـام مـ  قبـل مراكـز 

 األحباّ.
 

 الجنوبيةحاتت وعينات وشهادات لناشطين اجتماعّيين من الضاحية 
مــ  األىــوص األىــوات وســت الا آراو ــ  حــو   5 وىي ــا للدقــة   مجــىن املعلومــات نصــورص ميداعيــةم استصــرحنا شــ ادات 
 شبكات التواصل اوجتماعيم ئجاءت إجاناهت  علا ال كل اآلا:

 ش ادص األخ حممد -
 األخ حممد موظف   موس ة إسالميةم ئطال  جامعي  
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 سنةم جاءت ش اد د ئفق اآلا: 34تصا  علوم اإلدارصم  عيش   ال احيةم أعزبم عمره الدراسات العليا   اى
ســـنواتم ئأر  أ ـــا ئســـيلةد  واصـــٍل فع الـــة نـــ  خمتلـــف شـــراوت ا تمـــىن إل صـــا   4نـــدأتد ّتـــرنيت مـــىن ال ي ـــبوم منـــذ • 

ا عـــ  التالعـــ م نعيـــدا  . كمـــا أ ـــا ئســـيلة للـــىئ   املعلومـــات عـــ  األحـــداّ اوجتماعيـــة ئال ياســـية ن ـــكل ســـر ىٍن ئحـــرٍّ
لل ـــركات ئاملوس ـــات ئالقنـــوات اإلعالميـــة املختل ـــةم  تـــيت لل ـــرد الت عـــر ف علـــا خمتلـــف ال  ـــات اوجتماعيـــة ئال او يـــة 

 ئاملناطقية.
 
أر  أن  م  أنر  سلبيات ئساول التواصل عدم ئجود أ ة ضوانط أئ رقانة علا الن رم فـال سياسـات ل ـبط اوحنـال  • 

سـاعة علـا اإلعىعـسم كوعـد جماعيـاا ئ  ـك ل أرضـيةا ىصـبةام  تـيت  24/ 24احلاصلم حيَ  ك  لل رد البقاء األىالقي 
 الكثري  م  عمليات اوحتيا  ئالتزئ ر ئاوعتقامم ئع ر األسرار ئال  اوت.

 
 شهادة األخت نهاةة -

ةم   ـك    ال ـاحيةم جـاءت شـ ادهتا عاماام متعلمـة ئموظ ـ 38أئودم عمرها  5األىس  ا ة متد نة ئمتزئجةم ئةا 
 علا ال كل اآلا:
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نـــدأتد ّتـــرنيت مـــىن ال ي ـــبوم منـــذ عـــدص أشـــ ر فقـــطم اســـتعد ت مـــ  ىالةـــا  واصـــلي مـــىن نعـــض األصـــدقاء ئاألقـــاربم • 
ئاســت د ت مـــ  الت عـــر ف علـــا آىـــر األىبـــار اوجتماعيـــةم مثـــل: ئودات األقـــارب ئاألصـــدقاءم ئحـــاوت الـــزئا  ئال ـــرحم 

 م  املناسبات ئاألىبار اوجتماعية. ئالكثري
 
لكــل متح يـــة ئحــذرص جـــد ام فلـــ  أدظ ــر صـــورا أئ أ ـــة أىبــار ىاصـــة يص ـــل أئ يــص  عـــاوليتم ئأعـــا ضــد  ع ـــر كـــل  • 

ــ ن و  لــ  في ــبوم  دعتــرب ننيــر ا تمــىن  األىبــارم فــاكت ي نــاوطالا ئاملتانعــةم ألن ال ي ــبوم أصــبت موضــة العصــرم ئم 
  اا ئمتخل اا.ئاألصدقاء قد

 
 شهادة اتخت فاطمة -

عاماـام متزئجـة ئلـد  ا ئلـدانم   ـك    ال ـاحيةم ئقـد  32األىس فاطمـة من ـقة  رنو ـة   مدرسـة إسـالميةم عمرهـا 
 جاءت ش ادهتا علا ال كل اآلا:

لم ئألل و أمل  سنواتم ئلكل و استعملد نصورص  وميةم ألل موظ ة ئلد ي شؤ 3ندأتد ّترنيت مىن ال ي بوم منذ • 
 اشىام إعىعس داو    منزلم لكل موىراا عد ت إىل   عيل
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التواصل نعد أن أصبت ال ي بوم متوفراا علا اةا ف اخلليـوي ن ـعر مقبـو م أ واصـل مـىن أصـدقاوي أ ـام املدرسـةم ئلـد نا 
اعية نكل حر ة دئن ع ر أ ة أسرارم ألن جمموعتنا اخلاصةم ئأ واصل مىن شقيقاا ئأقارال. عتنائ  أمورعا احليا ية ئاوجتم

ـا مـ  اإلدمـان علـا ال ي ـبوم ألعـد سـيودي ننيـره إىل  قصـري    ال ي بوم ى ري م  هـذه الناحيـةم ئ ئجـي حيـذرل داوما
ئاجباا املنزلية ئالعاوليةم ئ قو  ل: إعد نورص للتك ي األمريكي ئالص يولم ئهذا صحيتم لكـل أحياعـاا أتـذب ئأغـرغ 

  بوم دئن أي شعور أئ ئعي. ئأحياعاا أ ركد ألسانيىنم ئم    أعود إليد.نال ي
 
 شهادة الشي  با ر -

عاماـام ئطالـ    اجلامعـةم موظـف. اسـتخدم ال ي ـبوم  36ال يخ ناقر العمر طال    حو ص علمية   نريئتم عمـره 
 سنواتم ئمتزئ  ئلد ئلدان. ئقد جاءت ش اد د علا ال كل اآلا: 4منذ 
سنوات علا سـبيل اةوا ـة ئالتعـرفم ئئصـلس اليـوم إىل اإلدمـانم أدىـل لل ي ـبوم  4أتد ّترنيت مىن ال ي بوم منذ ند• 

 ساعات  ومي ا علا األقلم ئقد  عرفس علا م ات 5لعد  
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ن نـد نل آوف األصدقاء   لبنان ئالعال العرال ئدئ  اوغىابم ئمن   أعرف  م ئمـن   و أعـرف عـن   إو  مـا  صـر حو 
عرب ال ي بومم ئاسـت دت منـد   عـوا معـ  مـ  التكـارص اإللكىئعيـةم إضـافة إىل ع ـر أفكـاري الد نيـة ئاألدنيـة اخلاصـةم 
لكنــد   املقانــل أىــذ مــل الكثــري مــ  الوقــس ئقل ــص مــ  اهتمــامي   أمــوري العاوليــة ئاملنزليــةم ئمــ  اهتمــامي نــوظي يت 

ئهنام حاوت  نـزلق في ا ال خص إىل متاهات ى ريص أىالقي ا ئد ني ام ئلكل ل امل نيةم لك  متكنسد م  التكارص عربه. 
 أعد است يىن التخلي عندم فلدي م ات املتانع  ئاملعكب م ئأر  أن لد سلبيات كثريصم ئلد نعض اإل انيات.

 
 شهادة اتخت سارة -

م ئقـــد جـــاءت 2007في ـــبوم منـــذ العـــام  ســـنةم متزئجـــة ئةـــا ئلـــدم اع ـــم س إىل 30األىـــس ســـارص متد نـــةم ئعمرهـــا 
 ش ادهتا علا ال كل اآلا:

ئجـــدتد ال ي ـــبوم ئســـيلة لتقر ـــ  امل ـــافاتم ئاســـت عس أنن اســـىجىن صـــداقات قد ـــةم ئمتكنـــس مـــ  اوطـــالا علـــا • 
 اهتمامات خمتل ة ئطراوق جد دص للتعبري ئالتواصلم كما
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م ئجــــدتد فيــــد م ــــاحة لتبــــاد  الصــــور ئاملعلومــــاتم ئلكــــ  ال وضــــ ا دن ــــسم ئأصــــبت الكثــــريئن  ن ــــرئن مــــا هــــ   ئدب 
ئاملعلومــات ئالصــور  صــل فــوراا آلوف األشــخا م ئهنــا اخل ــورصم ئقــد دىــل ال ي ــبوم مــ  ىــال  اةــا ف اخلليــوي إىل 
غرف النومم ئرأ ي أن هنام خماطر   الت عو د علا األفكار ئاألمور املنحرفةم حو لو أراد ال خص الن ي نن  دم ف و و 

 ـــت يىن ألن ال ـــبكات ئا موعـــات ئالتواصـــل مـــىن األصـــدقاء  ت ـــع  إىل ع ـــرات األنـــواب. أصـــبحسد مدمنـــةا علــــا  
ال ي ـبومم ف عــا أدىلـد ســاعة  ومياـا علــا األقـلم ئل أعــد قـادرص علــا  ركـد  اوي ــام ئمـىن مــرئر الوقـس أصــبحس أكثـر قــدرص 

 ة ئالعقلية ئاألىالقية.علا ضبط  واصليم ئأعا أحائ  داوماا مراعاص ال وانط ال رعي
 

 مخرجات اتر ام واتح اءات
ــا   ال ــاحية اجلنونيــة لبـــريئت   وكــد ال ــ ادات ئاوحصــاءات أن شــبكات التواصــل اوجتمــاعي أصــبحس ئاقعاــا معاشا

صـة ئساور املناطق   البي ة احلاضنة للمقائمةم ئهي  ت ور عدد  ام ئ توس ىن علا صعيد عوعية ال ـراوت اوجتماعيـةم ئىا
 الن اء ئاألط ا  ئاملراهق 
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ئال الب ئ الميذ املداروم ئهو ما أكد د عتاو  دراسة رصينة ئشاملة علا احد  املدارو اإلسالمية  لس عينة كبـريص 
% مـن     ـتخدمون اإلعىعـس 69% من     تخدمون مواقـىن التواصـل اوجتمـاعي مـ  أصـل 70م  التالميذ م  أن 

 .1ت ئاوستنتاجات اليت أشرعا الي ا سانقاا ئهو ما  ت انق مىن التقد را
 

ئةـــذا  نبؤـــي علـــا مجيـــىن العـــامل    املوس ـــات الثقافيـــة ئاإلعالميـــة ئالىنو ـــة ئال ياســـية اإلســـالمية اولت ـــات إىل هـــذه 
 احلقيقة ئدراسة ال بل الك يلة ناحتواء هذه الياهرصم الـيت سـت ر  منيومـة قـي  جد ـدص نع ـ ا ى ـري جـد ا علـا منيومـة
قيمنــا الثقافيــةم حيــَ خيد ــا مــ  ع ــوء جيــل  ــىئ  علــا هــذه الوســاولم ُم ــا  ــوو ر علــا الثقافــة األصــيلة ةــذا اجليــل ال ــذي 

  تعر ض ألموا    ي ـار احلرب الناعمة.
 

                                                 
1
 نتحفظ على ذكر تفاصيل المصدر العتبارات تتعلق بحفظ حقو  مالكي الدراسة. 
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 الباب الثالث: 
 اإلدارة األميركية وتوظي  
 شبكات التواصل اتجتماعي
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 لدور شبكات التواصل اتجتماعي وأدوات اإلعالم واتّت الأّوًت: الفلسفة األميركية 
اخلل ية ال ل  ية ئال كر ة وسىا يكيات ئساول او  صا  ئاإلعالم اليت  تبناها ئ ارص اخلارجية األمريكية هي ع   ا ىل ية 

بيعـة ئسـاول او  صـا  الـيت  قـو : "إن  شـكل ئط 1املدرسة األمريكيـة الكالسـيكيةم الـيت صـاغ ا امل كـر مارشـا  مكلوهـان
ئاإلعـــالم   أي  جمتمـــىٍن ئأي  عصـــٍر هـــي الـــيت  صـــوغ شـــكل التنيـــي  اوجتمـــاعي ئال ياســـي ئلـــيي العكـــيم ئإن  ع ـــر  
ئ عمــي  ئســاول او  صــا  ئاإلعــالم   ا تمعــات هــو هــدٌف   حــد   ا ــدم ألن أدئات ئئســاول او  صــا  ئاإلعــالم يلــق 

حرُّر ــة ئالد وقراطيــة   ا ــاوت ال ياســية ئاوجتماعيــة ئاوقتصــاد ةم فالوســيلة هــي الرســالة شــرئ    ــو  البي ــة الليرباليــة الت  
 .The medium is the message 2ئفق التعبري ال  ري ملكلوهان

                                                 
1
 م( مفكر كندي يعتبر من مؤسسي علم وسائط اإلعالم، ومرجع للمدرسة اإلعالمية األميركية.1980 1911مارشال ماكلوهان ) 
2
 .74، ص 2003، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 4صرة، طمكاوي، حسن عماد، االتّصال ونظرياته المعا 
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م ئ ل  1حائم  ن  تص  ت املوقىن اإللكىئل الرقمي التانىن لو ارص اخلارجية األمريكية  ده حافالا نالوواوق اليت  وكد هذا املن
 م  ىال  متو ل الو ارص للم ار ىن اآل ية:

 تخد م.• 
د
 م ار ىن ئصو  شبكات اإلعىعس إىل كل  إع ان علا ئجد األرض نكل ة شبد جماعية علا امل ىم ئامل

 
متو ــل م ــار ىن ئ قنيــات  كنولوجيــة م ــادص لالحتــواء ئالــت حكُّ  ملنــىن احلكومــات ئاألعيمــة   خمتلــف دئ  العــال مــ  • 
د تخد م م أئ الت حكُّ  ل تخدمي ال بكة.ال

  ي رص ئالرقانة علا أع  ة امل
 
ا ع  شبكات او  صـاوت احملليـة اخلاضـعة •  رنط ئساول التواصل اوجتماعي علا اإلعىعس ناةا ف احملمو  جل  عنل د  نعيدا

 ل ي رص احلكومات.

                                                 
1
 http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publicationرابط موقع الخارجية االميركية  
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 نت وتعزةز القوة السيبرانيةثانيًّا: استراتيجية اإلدارة األميركية لنشر شبكات اإلنتر 
  عا اإلدارص األمريكية لتحقيق جمموعٍة م  األهداف العامة م  ئراء ع ر شبكات اإلعىعسم ئىاصة شبكات التواصل 

 اوجتماعي   العالم ئ  ال احات املعاد ة ةا علا ئجد التحد دم عذكر من ا ما  لي:
م ئهـــو Cyber Power 1مريكيـــة   إطـــار  عز ـــز القـــوص ال ـــيرباعيةعوملـــة الب ـــر ة ئرن  ـــا ن ـــبكة التكنولوجيـــا األ• 

 : "إّن هذ  القوة ستكون األخطر واألفعةل فةي القةرن املص لت الذي استخدمد جو  ف عاي مدن ي ر القوص الناعمة قاوالا
ت عند عصو  ا لة اإللكىئعية لو ارص اخلارجية األمريكية نالنص اآلا: "2"21ال وَضةْعنا العةاَلم بةين  لقةدم ئهو ما عربَّ

د ــتخد م  تعــر ف علـــا العــال  مــ  ىـــال  لوحــة الكيبــورد 3"أصةةابع أةةةدي الُمسةةةتخد مين
أئ شاشـــة  Keyboardم فامل

 تخد م  ةذه ال بكات علا أ ا    كيـر املدرسـة  Touchاللمي 
د
  اةوا ف الذكيةم ما  ود ي إىل نرجمة األفراد امل

 ا ئمنيومة قيم امالليربالية األمريكية ئسلوكياهت

                                                 
1
 وهي تعني شبكات االنترنت. cyberالقوة السيبرانية مشتقة من شبكات السايبر  
2
 .2010ف ناي، نشر جامعة هارفرد، مقالة تحت عنوان: "القوة السيبرانية"، جوزي 
3
 http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication 
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"الفةرد ما  دفىن ال رد حنو التمر د التدر ي علا أ ا  الت كري اليت حيمل ام ئهو ما عرب  عند أحد الباحث  العرب نعبارص: 
 .1"الر مي الثوري الُمتمر د على األةدةولوجيات

 
 Politicalجيةةا السياسةةية" "التكنولو  رنــط األفــراد ئا تمعــات ن ــبكات التواصــل اوجتمــاعيم الــيت هــي أدئات• 

Technology    ئفق  عبري أر    يدتم مد ر شركة غوغل العامليةم فقـد لعبـس هـذه التكنولوجيـا ال ياسـية دئراا
 2014وســقا  ســوهار وم ئ  احتكاجــات هوعــم كوعــم عــام  1998مر ــ  ئ عب ــة اوحتكاجــات   إعدئعي ــيا عــام 

  أحداّ مـا  دـ ي نالــ "الرنيـىن العـرال"م فم ـ ن  قـرأ كتـاب: "كيبـورد ئميـدان" وسقا  الوصا ة الصينية علا حكومت ام ئ 
م  ت ك د م  وناوية التكنولوجيا ئال ياسةم فالكيبورد 2012الذي أصدر د املنيمة العرنية ملعلومات حقوغ اإلع ان عام 

سـيم ئمـ  هنـا لـيي صـدفة قـو  أليـ  رئو لد دولة علا م ردص التكنولوجيام ئامليدان لد دولة علا الت وري ئالدئر ال يا
 .2"21إّن اإلنترنت أصبح تشي ريفارا القرن امل ت ار التقل لو ارص اخلارجية: "

                                                 
1
 .11-7، ص2011حرب، علي، نورات القوة الناعمة في العالم العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون،  
2
 مقابلة أليك روس مع موقع النشرة اللبناني، مصدر سابق. 
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دحاف يــة للمكتمعــات عــرب شــبكات التواصــل اوجتمــاعي ئ  بيقــات اةوا ــف الذكيــةم إ  أ ــا مدصــم مة • 
ضــرب القــي  امل

جـا : اوىـتال  ئالصـداقة اإللكىئعيـةم ئهـو مـا  ؤـري  مـ  التصـور احملـافم ل تت قنوات او  صا  ئالتواصل ن  الن اء ئالر 
م فمكــرد أنن  ن ــتت قنــوات التواصــلم ئخيــر  1للقــي  الد نيــة ئاوجتماعيــة ئأ ــا  العالقــات نــ  اجلن ــ : الــذكر ئاوعثــا

 ـتخد م الناو إىل ال ـبكات اإللكىئعيـةم  عتـرب اخلارجيـة األمريكيـة أن  الليرباليـة ئالقـي  األ
د
مريكيـة   مرحلـة   وسُّـىٍنم ألن امل

 ةذه الوساول سيصبت حتماا   داورص   وري القوص الناعمةم كما ني نا   املدىل. 
 

ئنال عــل فقــد أصــبحنا تــد   جمتمعا نــا الد نيــة احملافيــة أىــواٍت حمكبــاٍت ئأىــوص متــد نون  تحل لــون نصــورص  در يــة مــ  
"م فلــيي فيــد ملــي ئو عيــر ئو شــب ة حةةاللمــس  ر عــة أن  اوىــتال  اإللكــىئل " ضــوانط اوىــتال  نــاملعس ال ق ــي

 املكان ئالزمان.
 
 استك اف ئنناء القيادات امل تقبليةم ئالت عر ف علا الناش  م ئدع  شبكاهت  ئمدنيَّماهت  م ندليل   سيي• 

                                                 
1
المنشور على موقع وزارة الخارجية األميركية  st statecrafte 21 21واإلدارة في القرن يراجع مشروع فن الحكم  

www.state.gov 
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م كمـا د  ـتد ُّ 1ه  مـد ر جلنـة التخ ـيط ال ياسـياخلارجية األمريكية لتحالف املنيمات ال بانيةم الـذي  ـدد ره غـادر كـو 
"من مةةةات علــا  لــ م أ  اـــام مــ  ىــال  ع ـــر موقــىن ئ ارص اخلارجيـــة األمريكيــة كتــاٍب ئدليـــٍل إرشــاديٍّ لت ســـيي ئ نميــة 

 ئغريه م  الكت  ئاألدلة اإلرشاد ة للؤا ة ع   ا. "،0.2المجتمع المدني 
 
جميـات التنييميـة ئأ ـا  او  صـا  ئطراوـق الت كـري ئحـو امل ـردات اللؤو ـة نرجمة الـدماغ الب ـري علـا التصـميمات ئالرب • 

م فمــ  أئ  ى ــوص لت ــؤيل احلاســوب ال خصــي عصــبت NLPاألمريكيــةم ئهــو مــا  ددر ســد علــ د الربجمــة اللؤو ــة العصــبية 
لدراســـات م ئقــد أوبتـــس اWhats appمــس  ـــ وري شــركة ميكرئســـوفس األمريكيــة ئصـــووا إىل   بيقــات الـــو ي أب 

ئاألحباّ احلد ثة أن  الدماغ  تكي ف ئظي ي ا ئنيولوجي ا مىن التكنولوجيات ئأ ا  او  صا  ئالربجمة اليت   ـتخدم ا  ومي ـام 
دكث ف مىن شاشات الـ 

  ع ي  ط  Ipadئ صبت لد ىارطة اعت ار ىال ا عصبية م اند متاماا ةام فمثالا التعامل امل

                                                 
1
غارد كوهين مؤلف كتابي "العصر الرقمي" و"أطفال الجهاد " وهو كان مدير قسم غوغل لألفكار، ومدير الفروع العربية والشر   

 .2011اشطاه الثورة المصرية أوسطية لغوغل، ومن أبرز أصدقائه وائل غنيم أحد ن
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 تخد م ن ر قة حنو م ردا دم مثل: معك م متانىنم صورصم  عبريم إضافة  ا  صاوت الدماغ اللوحيم
د
ئال يي نوم  وج د امل

 .1صد قم م  الت اليومم امل كرصم ووحة املناسباتم ووحة األصدقاء...اخل
 
اهـــات املعرفـــة الب ـــر ة: فموســـوعة ئ كيبيـــد ا العامليـــة هـــي مـــس إمـــرص اإلدارص الرب  اعيـــة •  كيـــةم ئهـــي األمري  - وحيـــد اّت 

مصممة إلعادص كتانة موسوعة ئداورص معارف عامليةم حيَ  ىدد إلي ا حوال عصف مليار طال  ئناحـَ حـو  العـالم 
فمحركــات البحـــَ العامليـــة اجتـــذنس اجلم ــور حنـــو املرجعيـــات املعرفيـــة ال ــبكيةم ئفككـــس املرجعيـــات املعرفيـــة التقليد ـــة 

   م  أ دي املرجعيات ئاملوس ات التقليد ة: القـو  ال ياسـية ئاألحـزابم ئالىاوية ع  طر ق استق اب األفراد ئالناش
العـــاوالت ئاألدســـرم املـــدارو ئاجلامعـــاتم اجلمعيـــات ئالنـــوادي الثقافيـــةم حيـــَ جـــذنت   حنـــو املنصـــات ئال ـــبكة العامليـــة 

 اخلاضعة لل يمنة األمريكية.
 
 اجلؤرافية دئراا عاعماا   هذا ا ا م Googleع  ىراوط  عز ز فكرص العوملة اجلؤرافية ئاحلدئد امل توحةم حيَ  ل• 

                                                 
1
 .260 – 234، مصدر سابق، ص2013مراد، غسان، اإلنسانيات الرقمية، ط  
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ناعتبارها أداص للتك ي مـ  ىـال  مجـىن املعلومـات ئأرشـ ة الصـور ئاخلـراوطم الـيت  ن ـرها م ـتخدموا شـبكات التواصـل 
ــــة األمــــ  القــــومي األمريكيــــة للمعلومــــات اجليومكاعيــــة -National Geospatial 1اوجتمــــاعيم ئرن  ــــا نوكال

Intelligence Agency NGA. 
 
 ":إنترنت األشياءالىئ   لنمط احلياص اوست الكية ئالرئح الرأ الية ئصووا لـ "• 
 
  ـــعا الثقافـــة األمريكيـــة ئالؤرنيـــة لـــدفعنا إىل الت ـــوغم ئاســـتبدا  أمـــاك  الت ـــوغ الىاويـــة ئالقد ـــة ناألســـواغ احلد ثـــةم • 

اجلل ات الثقافيةم  هبنا حنو جل ات التواصـل اإللكـىئلم حيـَ   و جاام ئند    ارص امل اجد ئعقد Mallsاملووت 
 لعـــ  ئســـاول التواصـــل اوجتمـــاعي دئراا نـــار اا   جمـــا  الت ـــو ق ئاإلعالعـــات التكار ـــةم حـــو دىلـــس مواقـــىن التواصـــل 

  ركات. ف يخماطر استثمار ة مالية لد  ال 5" اوستثمار ة نقوصم لتصبت م  ن  أئ  المخاطراوجتماعي إىل ووحة "

                                                 
1
 Barry Rosenberg( باري روزنبرغ C4ISR & Networks، مع محرر )Letitia Longمقابلة مع مديرة الوكالة ليتيسيا لونغ  

جمادى  28رات الجيومكانية"، مترجمة من قِبل موقع إسالم ديلي في نُشرت تحت عنوان:" التحّوالت في الوكالة الوطنية لالستخبا

 http://www.islamdaily.org/ar/general/11746.article.htm ، رابط المصدر1435األولى 
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 ـتخد م  الناشـ   علـا اإلعىعـس إىل مواقـىن التواصـل اوجتمـاعي للحصـو  86العال العرال  لك  أكثر مـ  
د
% مـ  امل

علا األعباء ئاملعلومات ئامل ورص حو  خمتلف امل اول الت و قية ئالتكار ة اليت يص   
1. 

 
في ـا   البـاط م ف ـو  قـوم علـا  نميـة الـرئح اوسـت الكية خي ي هذا اةـدف التكـاري ئاوقتصـادي   اليـاهر هـدفاا وقا• 

َ  علــا ال ــراء ئالتكد ــد   شــراء األشــياء ئال ــلىنم ئالوصــو  إىل نــَ دئرص  د ــتخد م م مــ  ىــال  الدعا ــة ئاحلــ
عنــد امل

ت وغ حبيَ أن  امل ىي ليي لد أي هدف حقيقي م  ال راء ئال "استهالك اتستهالك"است الكية مر دص ئمدمرصم أي 
سو   لبية رغبة ع  ية عارمة دافعة لدم و  عرف كيف ع  ت لد دم ئند  ي أ ا ل  ن ـ  عـ  احلاجـة احلقيقيـة لل ـلىنم 

 نل م  ىال  الدعا ة عرب  قنيات الت و ق لوساول التواصل اوجتماعيم ئالوساول اإلعالمية ئاإلعالعية األىر .
 
 إىل رنط جمتمعا نا نال وغ األمريكية ككتل م  امل ت لك م و  ئ ود ي هذه الرئح اوست الكية ئالرأ الية• 

                                                 
1
 2012أيلول  4، الثالناه 1799تقرير تحت عنوان: "مواقع التواصل االجتماعي خطر على الشركات" للكاتبة رشا أبو زكي، العدد  

http://www.al-akhbar.com/node/166315 
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كمدننت ك  أئ مدصد ر  . ئ عمل ال ركات الكرب    عال  اإلعىعس علـا الوصـو  إىل مرحلـة إعىعـس األشـياء حبلـو  عـام 
ل ـلىن اإللكىئعيــة " احملي ـة ننــا متصـلة ناإلعىعـسم ئهـو عــال  سـرينط االجامةدةم حيـَ ستصـبت معيـ  األشــياء "2025

املنزلية ناإلعىعس انتداءا م  الثالجة ئفرشاص األسنان ئصووا إىل املدن الذكية
1. 

                                                 
1
تموز  15منشور بتاريخ  2244تقرير تحت عنوان: "إنترنت األشياه: من الثالجة وفرشاة األسنان إلى المدن الذكية"، األخبار، العدد  

 http://www.al-akhbar.com/node/210637 ، رابط المصدر:2014
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 ثالثًا: توظي  وزارة الخارجية األميركية لشبكات التواصل اتجتماعي
حـو  نـرام  "م  ـد م ـات النتـاو  "وسةا ل التواصةل اتجتمةاعيم  ن  بحَ   موقىن ئ ارص اخلارجية األمريكية عـ  كلمـة 

". ئمعلــوم أن  نرعــام  ا تمــىن المجتمةةع المةةدني العةةالميئأع ــ ة  ت صــل نوســاول التواصــل اوجتمــاعي ئدئرهــا   ننــاء "
درم ـــز لـــد نــــ 

م ئهـــو م ـــرئا  دقصـــد منـــد ناىتصـــار  قلـــيص ع ـــو  الكياعـــات 1م هـــو أحـــد أهـــ  أهـــداف الـــو ارص0.2املـــدل امل
دع ونل  املوال ألمريكا ئسياسـاهتا ئا تمعات ئالتيارات الثقافية ئال كر ة 

ناف  ة لصاحل  عز ز  يار ا تمىن املدل امل
د
ئال ياسية امل

ئقيم ام حيَ   تثمر ئ ارص اخلارجية األمريكية م ات مال   الدئورات   متو ل نرام   قنية لدع   قنيات الت ملُّص م  
 ".الوصول إلى شبكة اإلنترنت الح  فيرقانة احلكومات علا شبكات اإلعىعس مس عنوان: "

 
اةـــدف مـــ  هـــذه الـــربام  ئالتقنيـــات هـــو نقـــاء اةيمنـــة الثقافيـــة ئاوقتصـــاد ة ئال ياســـية لـــإلدارص األمريكيـــة علـــا مج ــــور 

د تخد م  الذي  ز د ع  ملياري مد تخد م حو  العال . ئم  األهداف ئفق موقىن ئ ارص اخلارجية:
 امل
 

                                                 
1
 حات موقع وزارة الخارجية األميركية، مصدر سابق.منشور على صف 0.2برنامج المجتمع المدني  
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 توح.إقامة جمتمىن مدل عاملي م • 
 
 فتت األسواغ ئمر ر اوقتصاد العاملي   إطار العوملة.• 
 
 احلوكمة اإلدار ة الرشيدص ل بط ئمراقبة العمليات احلكومية   العال.• 
 
 مقيق اةيمنة الثقافية ئال ياسية ئصووا إىل قيادص النيام األمريكي للعال.• 
 
 ـر اةو ات الثقافية ئالد نية: اإلسالمم اةندئسـيةم البو  ـة...اخلم  عمي   و   ئأسلوب احلياص األمريكيم ئ ذئ   ئص• 

ئاىىاغ اةو ات الع رنقية: ال ارسيةم الرئسيةم اةند ـةم الصـينيةم العرنيـةم الىكيـة...اخلم   إطـار اللؤـة التكنولوجيـة العامليـة 
 املوحدصم ئاألمريكية ضمناا.

 
 التواصل اوجتماعي:  ا   للتوظيف ال ياسي األمريكي لوساول• 
 

 املع يات   هذا ا ا  أكثر م  مصام لكننا عذكر من ا جمموعة موشرات ئدوول ئ ا    وض ت هذا امل ل :
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  Twitterالنموذج األول: مستشارة سابقة في الخارجية األميركية مدةرة لشركة 
ع د هالري كلينتونم ئهيم أ  اام امل ـوئلة ال ـانقة  كاا ستا ون هي امل ت ارص ال انقة   ئ ارص اخلارجية األمريكية  

عــ  ق ــ  الت اعــل اجلمــاهريي   إدارص البيــس األنــيضم ئ  الوقــس عينــد هــي مــد رص ق ــ  اإلعــالم الــدئل   شــركة  ــو ى 
twitter.م األمر ال ذي  دعو إىل الت مل 

 
ل العالم، ألن توةتر أثبت نفسها كعامٍل "أنّها تبحث عن شراكاٍت جدةدٍة في مختل  دو ئقد أعلنس كاا ستا ون 

محّفٍز إلثراء العملية التواصلية بين محطات التلفزة والجمهور، حتى أنّل ت توجد محطٌة ت تستخدم توةتر كمن ٍة 
 ".أساسيٍة في التفاعل مع الجمهور وتوصيل المعلومات لل أةنما كان

 
"   سان فراع ي كو   الوو ات املتحدصم حيـَ ةرة بلسالجز جاء هذا التصر ت ىال  ح ل افتتاح ئإطالغ ىدمة "

أعلنــس شــبكة اجلز ــرص اإلعالميــة الق ر ــة إطالق ــا ر ي ــا ةــذه اخلدمــة الــيت  دتــيت ملتصــ حي ئم ــتخدمي ئســاوط التواصــل 
 .1اوجتماعي متانعة األحداّ حو  العال   قالٍ  جد ٍد إنداعيٍّ عرب   بيقاٍت لل وا ف احملمولة

                                                 
1
ونيقة تحت عنوان: "المرصد يفتر ملف القنوات األجنبية الناطقة بالعربية"، موقع قناة الجزيرة، رابط الملف:  

http://www.aljazeera.net/programs/the-  

observatory/2014/9/25ربية/المرصد يفتر ملف القنوات االجنبية الناطقة بالع 
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 ج الثاني: اتستخبارات األميركية ت زو كوبا بشبكة تدعى "زون زونيو" النمو 
ك ف مقيٌق صـح يٌّ الـدئافىن  احلقيقيـة  الـيت جعلـس ئكالـة

1 USAID  ـو   شـركة   واصـٍل اجتمـاعيٍّ موج ـة إىل كونـا متد
حيـَ ئرد   مقيـق  .2"م هدف ا إسقا  الرويي الكوال فيد  كاسـىئتوةتر"م ئهي ىدمة شبي ة نـ" زون زونيو دعا "

"م اتنسانية"  وك د دع  احلكومة األمريكية مل رئا استخباري ع ذ د إحد  أ رع ا "أسوشييتد برلطو ل قاد د ئكالة "
"م   ـدف هـذا امل ـرئا إىل   سـيي شـبكة  واصـل اجتمـاعي داىـل كونـام ئدفـىن املـواطن  USAIDئهي منيمة الـ "

اه التمرد ال ياسيم مـ  أجـل قلـ  ا : فيـد ل ئرائئ  كاسـىئم ال لـذان طاملـا أ عكـا اإلدارص ناّت  ل ائلـة علـا عيـام الروي  ـ ن
 األمريكية.

 
قـــام هبـــذا التحقيـــق نـــاحثون مـــ   لـــ  الوكالـــةم حيـــَ ف ـــحا  ـــور  اإلدارص األمريكيـــة نتصـــمي  شـــبكة  واصـــل اجتمـــاعي 

 ساو "م هدف ا األتوةتر"م ئهي شبكة شبي ة نـ"زون زونيوللكوني   فقطم  ددعا "

                                                 
1
هي وكالة تابعة لحكومة الواليات المتحدة الفيدرالية. أسسها الرئيس  USAIDوكالة األمريكية للتنمية الدولية اختصارها باإلنكليزية  

لتنفيذ برامج المساعدات التنموية في العالم، وتخضع لتوجيهات الرئيس األمريكي ووزير خارجية ومجلس  1961جون كينيدي عام 

 )المصدر: موسوعة ويكيبيديا(.األمن القومي 
2
إلسقاط كاسترو"، للكاتب  USAIDتقرير تحت عنوان: "الربيع العربي بدأ في.. كوبا، "زون زونيو"، تويتر استخباري بتمويل  

-http://www.al، رابط المصدر: 2014نيسان  4/  2263محمد مرعي، جريدة األخبار، دوليات العدد 

akhbar.com/node/203967 
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"م   مرحلـة متقدمـة مـ  عمـر امل ـرئام  عمـل "مجموعةات ذكيةةم اعدص الكوني   علـا التعبـري عـ  آراو ـ م ئ  ـكيل 
 علا  نيي  احتكاجات ضد ال ل ةم شبي ة نتل  اليت     نييم ا   نالدعا العرنية.

 
ئهــي  اسوشةةييتس انترناشةةونال"،كرةيتةة  م مــ  ق بــل "2009ئقــد نــدأ العمــل علــا امل ــرئا   كــاعون األئ  مــ  عــام 

شــــركة أمريكيــــة رحبيــــة  ت خــــذ مــــ  ئاشــــن   مركــــزاا ةــــام ئ لــــ  نتؤ يــــة مباشــــرص مــــ  نرعــــام  امل ــــاعدص األمريكــــي احلكــــومي 
"م كوباسةيل"م حيَ كاعـس اخل ـوص األئىل إ ـاد عميـل مـ  داىـل ال ـركة الكونيـة الر يـة لال  صـاوت "USAIDالـ"

" دئن كوباسةيلي   إىل قاعدص ىار  البالدم ئهو ما قام ند أحد املوظ   الكبـار داىـل "    ل عقل أرقام مال   الكون
 .1مقانل مال

 
 النموذج الثالث: رارد كوهين ةتسّلل إلى عالمنا العربي

روي ـاا لق ـ  التخ ـيط  2006دنلوماسـي أمريكـي مـ  أصـو    ود ـةم عدـ     العـام  Jared Cohenغـارد كـوه  
 ارصال ياسي   ئ  

                                                 
1
 تي تفصيل هذا البند في الباب الرابع المخصص لتجارب الدول.سيأ 
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اخلارجية األمريكيةم ئمد راا لتحالف املنيمات ال بانية نتوجيد م  كوعدئليزا را ي م ت ارص األم  القومي ئئ  رص اخلارجية 
 .1األمريكية آعذام

 
ــا   جمـــا     ا ــا  العــرالم  كـــ    ــليط ال ـــوء علــا ال ـــريص العمليــة ل خصـــية كــوه  احملور ـــةم الــيت لعبـــس دئراا م م 

لثقا  ئال ياسـي األمريكـي   عقـو  اجليـل العـرال ال ـاب حيـَ  ي ـر مركا ـدد املن كيـة الصـلة  الوويقـةم ئعامـل التؤلؤل ا
اور بــا  نـــ  شـــبكات التواصـــل اوجتمـــاعي ئاحلـــرب الناعمـــة علــا العـــال م  ن العـــرال ئاإلســـالميم ئىصوصاـــا علـــا حمـــور 

 املقائمة.
 

اضـــرص   مع ـــد ئاشـــن   ل ياســـات ال ـــرغ األد  مـــس عنــــوان: حم 2007ألقـــا كـــوه    شـــ ر   ـــر   األئ  لعـــام 
حيـــَ مـــد ّ في ـــا حرفياـــا عـــ   النسةةةاء والشةةةباب والت ييةةةر فةةةي الشةةةرق األوسةةة  ومفهةةةوم الدةمو راطيةةةة الر ميةةةة"،"

: "ال باب ئالن اء   ال رغ األئسط أصبحوا عاضك  وستق اب الت وري اخلا رجي اسىا يكية الدنلوماسية الرقمية قاوالا
 عرب نوانات التكنولوجيا اليت   مل ال  اويات 

                                                 
1
وقد زار كوهين لبنان ونشر عدة كتب منها كتاب العصر الرقمي الذي نشر في بيروت من قبل الدار العربية للعلوم ناشرون مع حذف  

 حرف النون في أخر كلمة كوهين لتصبر 

المركوز في الذهن والخيال العربي شخصية إيلي كوهين الجاسوس الصهيوني كوهي وهو حذف متعمد إلخفاه أصله اليهودي خاصة أن 

 الشهير الذي عمل في سوريا منتصف الستينات.
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 .1 التل ز وعية ئاةوا ف احملمولة ئشبكة اإلعىعس ئمواقىن التواصل اوجتماعي"
 

كتـاب: "العصــر   Googleمـد ر شـركة غوغـل  Eric Schmidtكتـ  كـوه  مـىن أسـتا ه الـدكتور إر ـ   يـدت 
" كاشـ اا نع اـا مـ  عقيـدص التكنولوجيـا ال ياسـية Children of jihad أطفةال الجهةادئكت  سانقاا " 2الرقمي"

Political Technology .اليت سي رت علا عقو  النخبة األمريكية   اآلئعة األىريص 
 

ام معيم ا    ئاعتمد كوه  علا نناء شبكة عالقات مىن الناش   ال بابم ئقام ن دئار ميداعيةم حيَ  ار سبع  نلدا
اإلســالميم ئئصــل   نع ــ ا إىل املخيمــات ال ل ــ ينية   عــ  احللــوص ئميــة ئميــة قــرب مد نــة صــيدا العــال م  ن العــرال ئ 

اد املنيمات ال بانية الذي  د ره كـوه  نصدـو ٍر فو وغرافيـة أدىـذت لـد مـىن الع ـرات مـ   اجنوب لبنانه. ئحي ل موقىن ام 
 ص حات موقىن ئ ارص اخلارجية األمريكية. ال باب ئالناش   ال ل  يني   ئالعربم ئهي و  زا  من ورص علا

 
 علا ى ة ئضعت ا ئ ارص اخلارجية 2008أشرف كوه    العام 

                                                 
1
مقالة تحت عنوان: "غارد كوهين مهندس الديموقراطية الرقمية لتأليب الشباب اإليراني". نُقلت المعلومات عن مقالة كتبها المفتش  

 ر الشامل في األمم السابق للجنة نزع أسلحة الدما

على موقع جريدة السفير اللبنانية،  20/6/2009المتحدة سكوت ريتر تحت عنوان: "االنتخابات اإليرانية وأمن الطاقة"، نشرت بتاريخ 

 http://www.assafir.com/Windows/PrintArticle.aspx?ArticleID=1644متوفرة على الرابط اآلتي: 
2
 ناشرون. –من قبل الدار العربية للعلوم  2011يروت عام نشر الكتاب بعد ترجمته في ب 
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ـــز اخل ـــة علـــا كي يـــة اســـتخدام املواقـــىن اإللكىئعيـــة تحةةةال  الحركةةةات الشةةةبابيةاألمريكيـــة مـــس عنـــوان: " "م حيـــَ  رك 
 ـــبانية ضـــد نعـــض األعيمـــةم مـــ  أنر هـــا النيـــام " كـــ داص لتعز ـــز التنييمـــات ئالن ـــاطات الفاةسةةةبوكاوجتماعيـــة مثـــل "

م ISOG"م الـيت  د يـس ا  ــوغ السةورةة -مجموعةة العمليةات اإلةرانيةةة اإلسـالمي   إ ـران. كمـا شـارم كــوه    "
ئهي جمموعةد عمٍل م ىكٍة ن  هي ات م وئلة ع  التخ يط ئالتن يذ ألعما  سر  ة ضد إ ران هبدف  ؤيري عيام احلك  

 في ا.
 
م عــام الثــورات العرنيــةم نــر  دئره مــ  ىــال  ا  صــاو د التن ــيقية مــىن الناشــط املصــري ئاوــل غنــي  الــذي  2011العــام  ئ 

  مصــر ئال ــرغ األئســط ئ ــا  أفر قيــام حيــَ  دعــد  ئاوــل غنــي  مــ   Googleكــان  عمــل مــد راا ل ــرا شــركة غوغــل 
كلنةةةا خالةةةد مـــ  ىـــال  ع ـــاطد عـــرب صـــ حة " 2011 نـــا ر مـــ  عـــام  25الـــذ   أةبـــوا احتكاجـــات الثـــورص املصـــر ة   

 ئرساولد ئى انا د التل ز وعيةم ئم  أئاول الذ   عزلوا إىل شوارا القاهرص. سعيد"،
 

 النموذج الرابع: توظي  توةتر في احداث الفتنة في إةران
وض رانات ئال ـؤ م م كان نار اا دئرد شبكات التواصل اوجتماعي   أعما  ا2009  أحداّ ال تنة   إ ران عام 

 ئىاصة 
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موقــىن  ــو ى األكثــر اســتعماوا   إ ــرانم ئقــد قــا  املتحــدّ ناســ  ئ ارص اخلارجيــة األمريكيــة آعــذام إ ــان كيلــي ن عــد أدرم 
ىال  أحداّ إ ران أمهية اإلعالم اوجتماعي كوسـيلة حيو ـة خلدمـة املـواطن م ئكوسـيلة إلرسـا  املعلومـات إىل اخلـار م 

من الجلي جدًّا أن هذ  األنواع من اإلعالم اتجتماعي تلع  دورًا مهمًّةا فةي مجةال الدةمقراطيةة : "ئاست رد  قـو 
 .1"ونشرها في مختل  أنحاء العالم

 
ئقد أعد  مك يمان فورتم ئهو ناحَ ئعال  اجتماا كنديم دراسةا مد ص لةا ئمدنص  ة حو  كمية الكذب ئالتزئ ر الذي 

لتعب ة ال ارا اإل رال ضد النيام عـ  طر ـق ئسـاول التواصـل اوجتمـاعيم ئ بـ   أن عـدد الـذ   مارستد اإلدارص األمريكية 
مد تخد ماام معيم    عي ون ىار  إ رانم رغ  أن  قار ره   45اشتؤلوا علا محلة الكذب ئالتزئ ر و  تكائ  عدده  

 .2ئ عليقاهت   عمس أ    نقلون املعلومات م  األرض مباشرص
 

ال ــخص  امل ــوئ  عــ  إجــراء مكاملــات ها  يــة نــ  ئ ارص اخلارجيــة  2009جــارد كــوه    حز ــران مــ  عــام لقــد كــان 
 األمريكية

                                                 
1
 ، موقع قناة الجزيرة للدراسات، الرابط:2009/ 6/8دراسة تحت عنوان: "نورة تويتر...أحالم أميركا في إيران"، منشورة بتاريخ  

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2009/6/28 
2
 م أميركا في إيران ، مصدر سابق.دراسة تحت عنوان: "نورة تويتر...أحال 
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 ل  املكاملات اليت استندت إلي ا إ ران وهتام   " ملنىن ّتميد أع  ة املوقىن   إ ران أ ام ال تنة الرواسيةمتوةترئإدارص موقىن "
ئن اإل راعيةم ما اض  ر الرويي أئناما لتونيخ كوه  كوعد ف ت الدئر األمريكي   دع  اإلدارص األمريكية نالتدىل   ال و 

 .1املعارضة   إ ران
 

 النموذج الخامس: مستشار كلينتون ةرب  وسا ل التواصل بالربيع العربي
لووــاوق ل  ــ  هــذا " كــان ةــذه ال ــبكات دئراا نــار اام ئ ك ــي قــراءص ســر عة لــبعض امل ــتندات ئاالربيةةع العربةةي  ملــف "

ئامل ت ـار اخلــا  ل ــوئن  0.2املنحـا مــ  منيـور أمريكــيم ئمن ــا مـا صــر ح نــد أليـ  رئو مــد ر م ـرئا ا تمــىن املــدل 
حـو  مليلـد  2اإلنداا ئالتكنولوجيا لو  رص اخلارجية األمريكية ال ـانقة هـيالري كلينتـون   مقانلـة مـىن موقـىن الن ـرص اللبنـال

 الثورات العرنيةم حيَ قا : لدئر ئساول التواصل   

                                                 
1
 How the arab spring remadeمقالة للكاتب رايان ليزا تحت عنوان: "كيف يعيد الربيع العربي ترميم سياسة أوباما الخارجية"،  

obama’s foreign policy  نشرت في مجلة ،Newyorker  على موقع المجلة. 2011أيار  2بتاريخwww.newyorker.com 
2
، متوفرة على 2012كانون األول  01بلة مع اليك روس، اجراها موقع النشرة اللبناني، الصحافي مارسيل عيراني، بيروت في مقا 

 الرابط اآلتي:

http://www.elnashra.com/news/show/553562 
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"إن  الثورات العرنية لي س ئليـدص ئسـاول التواصـل اوجتمـاعي ئحـدهام إن  الثـورات الـيت شـ دعاها   إطـار الرنيـىن العـرال 
 لي س وورات  و ى ئفي بوم فح  م نل هنال  مخ ة عوامل سامهس   حدئو ا:

 عقص   ال ر  اوقتصاد ة. -
 قراطية ال ياسية.عقص   امل اركة الد  -
 الؤ   م  األدس ر  احلاكمة. -
 الؤ   ن ب  ال  اد احلاصل. -
 الؤ   ن ب  إر  اا األسعار. -
 

م ــرياا إىل أن هـــذه األمــور اخلم ـــة لعبــس دئراا أكـــرب لــدفىن النـــاو حنــو الثـــورص". إو  أعــد أعـــرب عــ  اعتقـــاده نــ ن ئســـاول 
 نثالوة أمور   هذا ال ياغ:التواصل اوجتماعيم اليت  رنط ن  الناوم قامس 

 سر عس احلركة ال ياسية. -
أغنس األجواء املعلوما يةم فّ ا كـان الـدكتا ور   ـي ر علـا شاشـة التل ـزص أئ مـا  صـدر عـ  الصـحفم فمـ  الصـع   -

 عليد أنن   ي ر علا ما حيدّ علا اإلعىعس.
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". ئ  اء : "وضع صورة أحدهم على  ميصـ س  لس غياب الر ادصم إ  أن  ما حدّ   هذه الثورات و  تلخص ن -
 يةادة هةذ  الثةورات كانةت مثةل اإلنترنةت "م  ن الذي قاد الثورص   ليبيـام ئسـور ام ئ ـوعيم ئمصـر...؟"م موضـحاا أن "

". ئأضاف ذاتل، على صورة "وة " أي شبكة، وليس بشكل هرمي حيث ةوجد شخص في القمة ومن ثم الشع 
 س لثانة   ي غيافارا القرن احلادي ئالع ر  ".أن  ال بكة العنكبو ية أصبح

 
"م رأ  أن ةـذا األمـر سـلبيات ئإ انيـاتم شـارحاا أعـد إ ـاال ألعـد  ي ـر أن الثـورات  ـدئر حـو  النشرةئ  حد ثد إىل "

 تمىن املواط  حبد   ا د ئليي حو  شخصية معينةم ئلكند سليب أ  اا ألعد عند اعت اء الثورص ئتاح ام ما م  موس ات 
 أنناء الوط  مجيع   حوةا.

 
ا  وج ـد الـبعضم ئحـو نعـض  ئأئضت رئو أن كل الدئ  العرنية و  وضىن   اخلاعة  اهتا علا صعيد اجلو الرقميم منتقدا

" ئكــ ن  كــل الثةةورات العربيةةةاألمريكيــ م إىل الت كــري نــ ن كــل مــا  ــري هــو "  العــال العــرال" ئكــل هــذه الثــورات هــي "
ّ   مكان ئاحدم ئليي األمر كذل م وفتاا إىل أن طر قـة اسـتعما  التكنولوجيـا يتلـف متاماـا مـ  دئلـة إىل األمور مد

 أىر م كذل  متانعة الوو ات املتحدص ةذا األمرم ف ي ليبيا عركز اليوم علا إمكاعية استخدام اإلعىعس
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م أم ـا    ـوعي فالوضـىن خمتلـفم إ  أ ـ  كـاعوا  ر ـدئن لتعز ز ال  افية نـ  ال ـع  ئاحلكـامم ىصوصاـا   امل ـاول املاليـة
ـــعننا ةـــ  نرعاجماـــا لتعلـــي  اللؤـــة اوعكليز ـــةم   حـــ  مـــا  الـــس امل ـــ لة   مصـــر  ـــدئر حـــو  التواصـــل  نـــرام   رنو ـــةم فوض 

 ئالدنلوماسيةم أما   سور ا فن عا اليومم ىصوصاا حلما ة حياص الثوار ئ  م  ئساول التواصل.
 

يــة اىت ــاء الوســاول اإلعالميــة التقليد ــة ئم نــة اإلعــالمم   ئقــس  قــوم فيــد كــلُّ مــواط  نــدئر اإلعالمــي عــرب ئعــ  إمكاع
اإلعىعسم رأ  أن ار  اا عدد األصوات اليت  دعرب  ع   اهتا عرب ال بكةم  عل م  اإلعالم التقليدي أكثر أمهيةا م  أي  

 الوسيلة اإلعالمية اجليدصم م مة جد ا. ئقس م ام م رياا إىل أعد   حميط م  املعلوماتم
 

ئنالن ــبة لعمــل الوو ــات املتحــدص اليــوم علــا م ــاعدص ســاور الــدئ  للــدىو    الدنلوماســية الرقميــةم أئضــت رئو أعــد 
لَّ   ي ئقتاا كبرياا   التواصل مىن ئ راء ىارجيـة العـال ئال ـ راءم ئ قـوم نالعد ـد مـ  الـدئرات التدر بيـةم م ـرياا إىل أن كـ

 نلد  د ما  ناسبد.
 

إن  هـــذا امل ـــتند  ك ـــف لنـــا اخلل يـــات اوســـىا يكية إلم ـــام اإلدارص األمريكيـــة للـــف شـــبكات التواصـــل اوجتمـــاعيم 
 ئ وظي د   سياساهتا اخلارجية حو  العالم ئىاصة   من قتنا العرنية.
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 تماعيرابًعا: تموةل البنتارون الدعاةة المضادة عبر وسا ل التواصل اتج
 ناقلس ئكاوت األعباء ىرباا م اده أن  ئ ارص الدفاا األمريكية  بحَ ع  علماء لبحَ سبل رصد ئصد  الدعا ـة الـيت قـد 
 ــرب    مواقــىن التواصــل اوجتمــاعيم علــا مــا أعلنــس داوــرص األحبــاّ التكنولوجيــة ئاألحبــاّ الع ــكر ة   الــو ارص ئ د ــم ا 

اورص عـ  ىـرباء قـادر   علـا الـت حكُّ  نعلـ  جد ـد حـو  مواقـىن التواصـل "م حيَ  بحَ هـذه الـدDARPA 1"داربا
اوجتمـــاعيم ســـعياا إىل اســـتباغ ظ ـــور محـــالت الدعا ـــة علـــا  لـــ  ال ـــبكات علـــا غـــرار  ـــو ى ئفي ـــبوم. ئ رمـــي هـــذا 

  ا." علا املواقىن اوجتماعيةم ئالتعامل معالرسا ل الخادعة عن َعْمٍد والمعلومات الخاطئةالربعام  لرصد "
 

ئ عكي هذا امل رئا خمائف عرب  عن ـا م ـوئلون ع ـكر  ون أمريكي ـون رفيعـون أمـام سـرعة املتؤـريات ال ياسـية   ال ـرغ 
األئســــطم حيــــَ أســــ مس املواقــــىن اوجتماعيــــة   دفــــىن اوحتكاجــــات   ال ــــرغ األئســــط. ئأكــــد ضــــبا  رفيعــــون   

 بكات اوجتماعيةم ئال عي أحاد َ ىاصة ضرئرص  رصد  حركات الثورات العرنية عرب ال 

                                                 
1
 2011تموز  6تقرير نشرته عشرات المواقع، ومنها موقع جريدة إيالف اإللكترونية بتاريخ  

http://www.elaph.com/Web/technology/2011/7/670494.html 
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 إىل ئساول للت ويـر علا ىوامت ا   العال العرال عرب مواقىنم مثل:  و ى ئفي بوم ئ و يوب.
 

ئقالس اإلدارص   نيان: ّتري أحداّ متزا دص  ات أمهية اسـىا يكية ئ كتيكيـة لقوا نـا امل ـل حة   ف ـاء مواقـىن التواصـل 
اا األمريكيــة علي ـا أنن  كــون مد  لعـة علــا هـذه األحــداّ عنـد ئقوع ــام ئأنن  ــتمك  اوجتمـاعيم موضــحة أن  ئ ارص الـدف

 م  الدفاا ع  ع   ا   هذا ال  اء.
 

مليون دئور للربعام م ئ كليف معائع   ـول ّترنـة احل ـانات الر اضـية الـيت  كـ    بيق ـا  42ئ نوي اإلدارص يصيص 
. ئقد   تند هذه التكارب إىل شبكة اجتماعية مؤلقة مول ة مـ  أل ـ  "تجاربعلا ئساول التواصل اوجتماعي عرب "

 إىل مخ ة آوف مت وا أئ لعبة علا اإلعىعس   ارم في ا آوف الالعب .
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 خامًسا: تموةل البنتارون ووكالة األمن القومي لل ناعات التكنولوجية
املية ع  ـ ا أدع ـ ت كم ـرئٍا سـريٍّ ألغـراض ع ـكر ة  نبؤي ندا ة إدرام مدع ا اسىا يكي   يد ن ن شبكة اإلعىعس الع

م نالتعــائن مــىن نعــض اجلامعــات ئا معــات 1957نتوجيــٍد مــ  ئ ارص الــدفاا األمريكيــةم ئئكالــة األمــ  القــومي منــذ العــام 
ريكيــة إىل ئال ـركات الصـناعية األمريكيـة. ئو  ـزا  البنتــاغون ئئكالـة األمـ  القـومي  ــو ون معيـ  شـركات التكنولوجيـا األم

ــد  لــ  مــ  ىــال  مــا قالــد الباحــَ األمريكــي مــار   كيــل    مقالــة مــس  Martin Kenneyاليــومم حيــَ  ت ك 
 :1"مشكلة التجسس في وادي السيليكونعنوان: "

جـون   ـامرب  رسـالة إىل الـرويي نـارام ائنامـا  Cisco Systemلقد ئجد الرويي التن يذي ل ركة سي كو سي ـتمز 
نن  توقف ئكالة األم  القومي ع  اعىاض منتكات ال ركة م  أجـل  را أج ـزص ّت ـي علـا امل ـت لك    البد في ا ن 

 األجاع م ُم ا   دد ناةيمنة العاملية علا ق اا  قنية املعلومات األمريكي.
 

 ئأضاف إن  عيام التعاقد الذي  ؤ ي التكل ة مىن الرنت  ت 

                                                 
1
 وادي السيليكون منطقة تقع في والية كاليفورنيا وهي تضم غالبية شركات الكومبيوتر والمعلوماتية واإلنترنت األميركية. 
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ارد ئفا رشا لد سيميكو اعدكىه أنن ماس  ئ ارص الدفاا علا أسعار األحباّ ل ركات التقنية الصؤريص مثل اهيوليس ناك
ئالت و ر ئاليت و  ك  أليٍّ من ا أنن  دفىن  كل ت ا لوحدهام ئهذا مك   ال ـركات مـ  ىلـق منتكـات  قنيـة ُمـ ا أد     

  ا ة امل اف إىل ىلق أسواغ جد دص ئق اعات اقتصاد ة.
 

كية ناستثمارات ضخمة ئم تمرص   األحباّ ضم  اجلامعاتم ُم ا عـز   مـ  أعـداد امل ندسـ  لقد قامس احلكومة األمري 
ئالعلماءم إن  هووء ئالذ    لقوا  در باا عالياا متك نـوا مـ  إتـا  أعـداٍد و حصـر ةـا مـ  التقنيـاتم لـا    لـ  الرسـومات 

 يات الراودصم ئاإلعىعس ع  د.البياعية للحاسوبم ئأشباه املوصالتم ئمعدات ال بكاتم ئالربجم
 

ــا حيو  ــا ل حبــاّ العلميــة ئاةندســية حــو  ومنــا هــذام ئ  ســنة   2012  ئاقــىن األمــر مــا  ــزا  احلكومــة األمريكيــة داعما
نليــــون دئور أمريكــــي   جمــــال اةندســــة الك رناويــــة ئعلــــوم احلاســــوب فقــــطم نينمــــا  3م1اســــتثمرت ئ ارص الــــدفاا مبلــــم 

مليـون دئور أمريكــي. لقـد قامــس القـوات األمريكيــة علـا ئجــد اخلصـو  نتــوفري   900لعلـوم الوطنيــة اسـتثمرت موس ــة ا
 كمية كبريص م  التمو ل للباحث  اجلامعي     جما  أم  احلاسوب ئالت  ري.

 
 ئإ ا أىذعا نع  اوعتبار األعداد الكبريص لرئ اد 
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قــوا الــدع  مــ  ئ ارص الــدفاام فلــيي مد اج اــا أنن  تبــاد  موس  ــو غوغــل األعمــا  ئامل ــوئل  التن يــذ   ئالبــاحث  الــذ    ل
ئامل وئلون التن يذ ون فيدم علا سبيل املثا م رساول نر د إلكىئل ئد  ة مىن م وئل ئكالـة األمـ  القـومي. إن  العالقـات 

ام ئ بـدئ أن  القليـل مـ  هـووء امل نية ئال خصية جعلس ّتنيد قادص ال ركات   احلرب ضد اإلرهاب عمليةا س لةا ع بي  
 فك رئا   العواق  احملتملة مل اركت  .

 
إن  العالقــة الــيت ع ــ ت نــ  ئادي ال ــيليكون ئالعاصــمة ئاشــن   هــي عالقــة متي ــزت ناســتمرار ت ا ل ــىص طو لــة ئعميقــةم 

ص معلومات احلاسوب لـد  ا العمالقة ئاملتخصصة   نرجميات قاعد Oracleفعلا سبيل املثا م  رد د أن شركة أئراكل 
عالقات ئويقة مىن ئكالة اوستخبارات األمريكيةم كمـا أن  شـركة كـي هـو  اعـ م ئهـي شـركة  ـت   متو ل ـا جزوي ـا مـ  ئكالـة 

 ار كات   إعتا  غوغل للخراوط.
د
 اوستخبارات األمريكيةم كاعس ئاحدصا م  امل

 
ألمريكية   ئادي ال يليكونم الـيت عـد  ـذت عـرب شـركاتم مثـل: ان كيـو إن  عملية امل ار ىن الرأ الية لوكالة اوستخبارت ا

 .1 يلم هتدف إىل التحقق م  أن  مصاحل ج ا  األم  القومي األمريكي مزرئعة   شركات التقنية الراودص

                                                 
1
 http://www.project-syndicate.org/commentary/martin-kenney-warns-that-the-nsa-s-actions-are-

undermining-the-american-it-sector-s-global- dominance/arabic 
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 بيانات موا ع التواصل اتجتماعي CIAسادًسا: توظي  البنتارون و
وستثمــــار ئ وظيـــف عمليـــات مجـــىن املعلومـــات ئالبياعـــاتم الـــيت   صـــنع ا مليـــار  عتمـــد مواقـــىن التواصـــل اوجتمـــاعي آليـــةا 

الصــ يوعيةم لتحليل ــا ئ وظي  ــا   األجنــدات -مد ــتخد م ع ــربن العــال م ئ زئ ــد ع ــٍخ عن ــا  مــىن اوســتخبارات األمريكيــة 
" الرب  اعيـــةم أن ئكالـــة األمـــ  نال اردةةةةاال ياســـية ئاوقتصـــاد ة ئاإلعالميـــة املرجـــوصم فقـــد ك ـــف  قر ـــٌر ع ـــر د صـــحي ة "

القــومي األمريكيــة  قـــوم نت ــو ر  قنيــات   ـــمت ةــا ناســتؤال    بيقـــات اةوا ــف الذكيــة للوصـــو  إىل معلومــات ىاصـــة 
 تخد م 

د
 .1نامل
 

" Angry Birds"الطيةةور ال اضةةبة ئئفــق الصــحي ة فــّن الوكالــة   ــت يىن اســتؤال    بيقــاتم مثــل   بيــق لعبــة 
د ــتخدمم مثــل العمــر ئاجلــني ئاملوقــىن اجلدؤــرا م كمــا أن   بيقــات أدىــر  قــد  ــوف ر ال ــ ريص للوصــو  

إىل معلومــات عــ  امل
تعاقد ال انق مىن الوكالة.

د
 معلومات أكثر ح اسيةم ح   ما جاء   ئواوق سر  هبا إدئارد سنودنم امل

 
لقصو  لد  الوكالةم ئ ل  جلل  معلومـات ئ د كل الوصو  إىل نياعات اةا ف ئاملوقىن اجلدؤرا  للمد تخدمم األئلو ة ا

 ع  اإلرهاني   

                                                 
1
، رابط المصدر Angry birdعبر " CIAتحقيق تحت عنوان:"البيانات الشخصية في قبضة الـ  

http://www.kataeb.org/ar/page/technology/details/567 
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ئأهداف استخبارا ية أدىر م حيَ أع قس ما  ز د ع  مليار دئور لصاحل نرام  التك ي اخلاصة ناسـت داف اةوا ـف 
 الذكية.

 
 ــتخدم نرفــىن صــورص إىل ئســاول

د
التواصــل اوجتمــاعي  ئلتوضــيت قدــدرص نــرام  الوكالــةم أشــار التقر ــر إىل أعــد ئلكــرد قيــام امل

 ــتخدمم ئعنــائ   الرب ــد 
د
ناســتخدام ها  ــد الــذكيم   ــت يىن الوكالــة مجــىن معلومــات مثــل ج ــات او  صــا    هــا ف امل

دخزعـة كافـةا 
 تخدم. ئ  ت يد الوكالة مـ    بيقـات التواصـل اوجتمـاعي للحصـو  علـا البياعـات امل

د
اإللكىئلم ئموقىن امل

 تخدم م مثل 
د
 تو  العلمي ئغريها.  ح انات امل

د
 العمر ئاجلني ئامليو  ئمكان التواجد ئامل

 
ــددصم عــرب طـدرغ عد ــدص ممــل إحــداها اســ   ئأشـارت الووــاوق إىل أن  الوكالــة متتلــ  أدئات   ــمت ةـا نــاىىاغ هوا ــف حمد

"Nosey Smurf ئ واجــد ئكالــة األمــ  القــومي األمريكيــة ضــؤوطاا مــ  ج ــات ئحمــاك  عد ــدصم   لــ  من ــا ."
التخلي ع  نرام  التك ي ناهية التكل ة اليت متتلك ـام ئالـيت ظ ـرت معلومـات ئاسـعة عن ـا مـوىراام   الك ـف عن ـا 

تعاقد ال انق مىن الوكالة.
د
 م  قبل إدئارد سنودنم امل

 
م ئهــي ئ  ـت يد ئكـاوت املخـانرات األمريكيـة ئالصـ يوعية مـ  هــذه البياعـات   نراجم ـا التك  ـية ئال ياسـية ئاإلعالميـة

 أف ل
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م  حيَ النا   املعلوماا م  شبكات اوستخبارات اليت ّتن د املصـادر الب ـر ةم أل ـا  تمتـىن نعناصـر ال ـعة ئال ـمولية 
 ئالدقة.

 
دصــر ح هبــا إن دراســة املع يــات ئمليل ــا املعلومــاا الــذي  ــت  كــل ســتة أشــ ر ن ــكل منــتي  مــ  قبــل 

ئ قــو  املعلومــات امل
ــ  مــ   وقــىن اضــ رانات البــاراغواي نن ــبة التنبةةؤ بالنزاعةةات" األمريكيــة املخــتص نـــ"دوك""   جامعــة "وارد تب "م متك 

ــرب   علــا 97 دخن
%م لكنــد ف ــل    وقــىن وــورص أىــر . ئإ ا صــد قنا املعلومــات املن ــورصم فّ ــا  قــو  إن اوعتمــاد علــا امل

  ـت  مليل ـا معلوما ي ـا ئفـق الـن   اجلد ـد %م أما املع يـات الـيت60كاعس مصداقيتد و  ز د ع    CIAاألرض لـوكالة 
 %.80دئلة آسيو ة ئصلس إىل  29للتنبوم فّن مصداقيت ا ح  طبقس علا 

 
  تدعي هذا األمر النير ل ياسات اخلارجيـة األمريكيـة ن ر قـة يتلـف عـ  األسـلوب ال ـا   الـذي كـان  ت بعـد حمل لوعـام 

مقارعــة لراكــز متخصصــة  عتمــد علي ــا اســىا يكيو الــدئ  الكــرب . ئهكــذا  ئهــ   تلكــون اةز ــل مــ  املع يــات ئاملنــاه م
ر  .  ع    أعنا كعرب ئم لم  أشبد نعميان ن  مدبنص 

 
م whats appمـد ر شـركة في ـبوم   بيقـات ئا ـي أب  Mark Zuckerbergئحـ    ـىي مـارم  ئكـرنريغ 

 ف و Instagramئإع تؤرام 
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راا الدئلم   ظل احلد َ ع  شراكة سر  ة ن  شركتد اخلاصة ناليـاهر ئنـ  فـرئا ئ ارص   تز د معرفةا ناملعس اوستخبا
ك ن ا م  -الدفاا األمريكية البنتاغونم ئهو ما   مت ةا نالتزئد ناملعلوماتم عدا آوف العيون ئاآل ان اإللكىئعية اليت متد

 .1م  ئضىن سياسات للم تقبلالتخ يط ئالت بي  ئالتعامل مىن الوقاوىن ال ياسية اجلار ةم ئ 
 

 ـتخد م    لبنـانم ئمـ    دراسـة للـداورص األصـؤر 
د
كـ  اوفـىاض أن  هنـام دراسـات لبياعـات ال ـباب ئامل ئنناءا عليـدم  د

م ئ وظي  ـا عـ   ئهي ال احية اجلنونية لبريئتم لبحَ درجة   اعل أئ  ناقض ف ة ال باب ئال تيـان مـىن حـزب اهلل مـثالا
األىبــار ئاملــواد علــا هــذه املواقــىنم هبــدف إعــداد ى ــط ئنــرام  ئإجــراءات وقافيــة ئسياســية ئ نمو ــة   طر ــق التالعــ  ن

إطـــار احلـــرب الناعمــــةم ئمن ـــا متو ــــل م ـــار ىن ئدعـــ  نــــرام  ئإع ـــاء منيمــــات أهليـــةم  د ـــم ا منيمــــات ا تمـــىن املــــدل 
ب ئال تيـانم لـا خيـدم األهـداف األمريكيـة. ئاملنيمات غري حكوميةم هبدف  وجيد ق ي   ئم ـاعر ئسـلوكيات هـووء ال ـبا

ئال رضية ال انقة ل  عد ىياوم نل مدوس عن ـا املصـادر الصـ يوعية نصـورص ر يـة ئئاضـحة ئفـق مـا سـنبي ند   ال قـرات 
 الالحقة.

                                                 
1
في جريدة الّشر  األوسط، الكاتبة سوسن األبطر، أستاذة  22/2/2014مقالة تحت عنوان: "وماذا بعُد يا زوكربيرغ؟"، نُِشرت بتاريخ  

 في الجامعة اللبنانيّة، رابط المصدر:

http://www.aawsat.com/home/article/42661 
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 سابًعا: ح ر البنتارون استخدام شبكات التواصل اتجتماعي من   بل ضباطل
ا  الكثري م  مد تخد مي مواقىن ئشبكات التواصل اوجتماعيم هـو أنن  قـوم البنتـاغون األى رم الذي رلا ل خي ر   ن

لنــىن ضــباطد ئعناصــره مــ  التواصــل عــرب ال ي ــبوم مــ  ىــال  احلواســي  اخلاصــة   ئ ارص الــدفاا األمريكيــةم ف ــي هـــذا 
ذها البنتاغونم ئاليت اإلطارم سل  س صحي ة لوو أتلي  ا ز األمريكية ال وء علا  ل  البادرص التقنية ا جلد دص اليت اي 

أطلق م  ىالةا دراسة حو  طر قة استخدام مواقىن التواصل اوجتماعيم ئهي الدراسة اليت     صميم ا للم اعدص   
صــياغة سياســات جد ــدص عــ  ال ر قــة الــيت  نبؤــي أنن   ــتخدم مــ  ىالةــا اجلــيش ىــدمات مثــل  ــو ىم ئمــاي ســبييم 

ك ـ  ضـباطد ئعناصـره مـ  اسـتخدام مواقـىن ئال يي نوم. حيَ أد  ميط اللثام ع  دراسة للوصـو  إىل ال ر قـة املثلـا الـيت متد
 مثل  و ى ئفي بوم مىن   م  احلما ة حلواسي  ئ ارص الدفاا ئاملعلومات احل اسة.

 
اح للع ـــكر    ئأشـــار امل ـــوئلون إىل أ ـــ  كـــاعوا حباجـــة إىل صـــياغة جمموعـــة مـــ  القواعـــد الـــيت ســـيكون مـــ  شـــ  ا ال ـــم

ناوست ادص م  عي  او  صاوت ال ر عة اليت  وفرها شبكات التواصل اوجتماعي دئن الك ف ع  معلومات ح اسـة 
 أئ  عر ض شبكات احلاسوب ملخاطر حمتملة.

 
 ئ  الوقس عيندم أشار م وئلون م  داىل اجليش األمريكي إىل أن  استخدام شبكات التواصل اوجتماعي
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أن  دعر ض شبكات احلواسي  اخلاصة   ئ ارص الدفاا لربام  ضارصم ئقد  ت ب    حدّئ م اكل متعلقة م  املمك  
نــاألم . نينمــا عــرب  م ــوئلون آىــرئن عــ  قلق ــ  مــ  أن  نعــض املواقــىن قــد   ــتؤرغ ئقتاــا مــ  أجــل الوصــو  إىل شــبكة 

 ر أمهية.ناعدئ ز البياعيةم اليت    أنن  ت   ح ي ا وستخدامات ع كر ة أكث
 

قا  نر ان ئا تمان الناطق ناس  البنتاغونم إعد م  املقر ر أنن  ت     عيل الدراسـة ئ وصـيات ال ياسـة العامـةم الـيت أمـر هبـا 
عاو  ئ  ر الدفاا ئ ليام ل    أقرب فرصة متاحة. ئأشار ئا تمان   الوقس  ا ـد إىل عـدم ئجـود إدارص  وجي يـة منوطـة 

نحتةاج إللقةاء ن ةرة علةى كةلا مةن الجوانة  األمنيةة، وكةذلك تواصل اوجتماعيم ئ انىن: "نوقف استخدام شبكات ال
 .1فوا د الموا ع، وبذلك ةكون هناك حالة من التوازن"

                                                 
1
 المصدر السابق. 
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م  جاعب ام أئضحس الصحي ة أن سالح البحر ة حيير منذ فىص طو لة علا أع ـاود اسـتخدام مواقـىن  ـو ى ئال ي ـبوم 
ا قــد    استصــداره   ــمت لــبعض قــوات املــار نزم مثــل ضــبا  ئمــاي ســبيي مــ  احلواســي  احل كوميــة. لكــ  أمــراا جد ــدا

 ال وئن العامةم نالتقدم ن ل  م  أجل احلصو  علا  نا   ع  استخدام املواقىن.
 

ئقالس الصحي ةم إعد ئعلا الرغ  م  حالة احلير اليت   رض ا سالح البحر ةم إو  أن العد د م  امل وئل    ق اعات 
دما ية أىر  داىل اجليش األمريكي حيت يون نص حات ىاصة هب  علـا ال ي ـبومم كمـا  تلـ  عـدد مـ  كبـار قـادص ى

ئضــبا  اجلــيش مواقــىن عامــةم مــ  ضــمن  م األدمــريا  ما ــ  مــول  روــيي هي ــة األركــان امل ــىكةم ئاجلنــرا  راي أئد رعــو 
خلا  لـول م  قـوم فر ـق العمـل اخلـا  نـد نن ـر مقـاوت عنـدم القاود األعلا للقوات األمريكية   العراغ. فعلا املوقىن ا

 ئ صرحيات ع  األحداّ اجلار ةم ئكذل  ما  دل ند م   عليقات علا األحداّ اليت   ارم هبا.
 

ئغــــل عــــ  القــــو  إن فر ــــق العمــــل اخلــــا  لــــول  و  قــــوم نن ــــر الت اصــــيل اخلاصــــة ناجتماعا ــــد مــــىن كبــــار امل ــــوئل  
ئ ما  قدمد للـرويي نـارام أئنامـا مـ  عصـاوت. ئأىـرياام قـا  متحـدّ ناسـ  مـول  إن روـيي هي ـة األركـان الباك تاعي  م أ

 امل ىكة و  عتزم إغالغ ص حتد 
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علــــا موقــــىن ال ي ــــبومم ئإعــــد  نتيــــر ملعرفــــة التؤيــــريات الــــيت ســــت رأ علــــا سياســــة اســــتخدام البنتــــاغون ملواقــــىن ال ــــبكات 
 الدراسة.اوجتماعيةم ئفقاا ملا ستوصي ند 
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 ثامنًا: فيسبوك ةتالع  بمعطيات المستخدمين ألهداو بحثية ناعمة
ــربن  ئقيــاو  د ــتخد م  ل  

ك ــ س ئكــاوت األعبــاء العامليــة ىــرباا م ــاده أن  شــركة في ــبوم أجــرت دراســات ســر ة علــا امل
ألىبار اخلاصة هب  م  ىال  التالع  ئالت حكُّ    طر قة عرض امل اركات   ص حة ىالصات ا عدوى المشاعر""

News Feed  ئقد أفردت قناص اجلز رص الق ر ة عدئص  ل ز وعية للتعليـق علـا هـذا اخلـربم ئأعـد ت  قر ـراا مد ص ـالا حـو .
 .1املوضوا

 
ئقد أدجر س هذه التكرنة م  ق بل ىرباء م  في بومم ئآىرئن م  جامعيت كالي ورعيـا ئكورعيـل   سـان فرع ي ـكو علـا 

م ئعمـل البـاحثون   2012 تخدم ملوقىن التواصل اوجتماعيم ئاستمرت ألسبوا ئاحد   العام ألف م 690حوال 
 ـتخد م مـ  أصـدقاود   املوقـىن لتقيـي  مـد   ـ وري هـذه التؤيـريات علـا 

د
التكرنة علا  ؤيري املواد املن ورص اليت  صـل إىل امل

 تخد م ئسلوكدم هل  ودي ع ر ع بة أكرب م  املـواد احمل
د
ب ـة ئال ـلبية مـثالا إىل مر ـ  م ـاعر احلـزن ئاألسـا م اعر امل

د تخد م الذي سيقرأ هذه املواد؟ ئقد عد رت الدراسة 
 لد  امل

                                                 
1
 تقرير تحت عنوان: "لماذا تريد فيسبوك أْن تتحكم بمشاعرك"، محمد أنس طويلة، متوفرة على الرابط: 

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/7/18 
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م حيـــَ ني نـــس الدراســـة أن 2014 1  ال بعـــة ال ـــانعة ع ـــرص مـــ  إصـــدار األكاد يـــة الوطنيـــة األمريكيـــة ل ـــ ر حز ـــران
 ىال  الالئعي إىل اآلىر   عرب عدئ  امل اعر". امل اعر ال اودص ن  جمموعة م  األصدقاء  نتقل م 

 
 ـتخد م م فوربسئقد ع ر موقىن "

د
" ع رات البحّو ئالدراسات ال ر ة ئالعلنية اليت قامـس هبـا شـركة في ـبوم علـا امل

ئمن ـــا اىتبـــارات لدراســـة   ـــاعالت ئ ـــ وريات ئســـاول التواصـــل اوجتمـــاعي   اجلواعـــ  الثقافيـــة ئالتكار ـــة ئاوجتماعيـــة 
 علا ال كل اآلا:2الن  يةم ئعوجز فيما  لي عنائ   ئعتاو  الدراساتئ 
 انتشار األكاذة  سرةًعا -

"م نعـد أنن    إجـراء دراسـة ىـال  شـ ري متـو  فيسةبوكئقد كاعس  ل  هـي النتيكـة الـيت  وصـل إلي ـا البـاحثون داىـل "
صدور خمتل ةم للت كد م  مد  صحة أئ  م   منس اوط الا علا أكثر م  م يت ن ألف  عليق علا2013ئآب م  عام 

   ف الصُّور اليت  ت   م اركت ام

                                                 
1
على  29/6/2014تقرير بعنوان: "فيسبوك يتالعب بمشاعر مستخدميه في دراسة سرية"، نُشر على موقع قناة بي بي سي بتاريخ  

 الرابط:

www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2014/06/140629/facebook 
2
على الرابط  2014يوليو  15دراسات بحثية أجراها "فيسبوك" على مستخدميه" منشورة بتاريخ  10 تقرير تحت عنوان "تفاصيل 

 االتي:

http://www.dotmsr.com/ar/605/1/31204 
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 تخد م   يلون إىل  دائ  اإلشاعات ن كل كبري.
د
 ئاكت  س الدراسة أن  امل

 
 طل  المساعدة عبر المشاركات -

مم  بحـَ م أجر  في بوم دراسة علا عينة م  مد تخد ميد قوام ا ع ـرئن ألـف مد ـتخد  2012ىال  متو  ئآب عام 
م ئ لـ  مـ  ىـال  اوطـ الا علـا احلـاوت العامـة كافــةا Statusقيـام   ن لـ  امل ـاعدص مـ  أصـدقاو   عـرب حـاوهت  

Public د ـتخد مون  لق ـونا امل ـاعدص امل لونـة أم
م مركز ص نذل  علـا طلبـات امل ـاعدصم ئلـيي علـا مـا إ ا كـان هـووء امل

 و.
 
 الر ابة الذاتية -

 ـتخد م  عـ  م ـاركة أفكـاره  ئآراو ـ  2012ماا م  ش ر متو  ىال  سبعة ع ر  و 
د
م    إجـراء دراسـة علـا  راجـىن امل

م ئو  ـت  ع ـرها ىـال  ع ـر Commentأئ   صندئغ التعليقات  Statusنعد كتانت ام سواء   صندئغ احلالة 
مد ــتخد مم  ارســون رقانــة مليــون  3.9% مــ  عينــة البحــَم ئالــيت نلؤــس 71دقــاوقم ئجــاءت عتيكــة  لــ  الدراســة أن 

  ا ية علا استخدام   لل بكة اوجتماعية.
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 مشاركة عروض الشراء -
مليـــون مد ـــتخد مم فيمـــا خيـــص  1.2ه علـــا 2013ئ 2013أجـــر  في ـــبوم دراســـة علـــا مـــدار شـــ ر   منـــذ عـــام  ا

ننتـــاو   قـــو  إن  رغبـــت     م ـــاركة عـــرئض ال ـــراء الـــيت  قومـــون ناحلصـــو  علي ـــا مـــ  ال ـــبكة اوجتماعيـــةم ئىرجـــس
د تخد م  و  يلون مل اركة العرئض التكار ةم ئ ل  رغبة   التمي ز ع  أصدقاو   فيما  قومون ن راود.

 امل
 
 اتعالنات التجارةة الجانبية -

 ــتخد م جباعــ  اإلعالعــات اجلاعبيــة داىــل صــ حات 
د
ئأجــر  البــاحثون دراســة عــ  مــد   ــ وري ظ ــور أ ــاء أصــدقاء امل

مليــون  29" أم وم ئأكــدت الدراســةم الــيت   إجراةهــا علــا Likeعلــا جذنــد لل ــؤط علــا  ر "أعكبــل "في ــبوم" 
 م أن  ل   وور إ اني ا نال عل.2011م تخدم عام 

 
 أصد اء بين الوا ع الحقيقي واتفتراضي -

 األصـــدقاء مد ـــتخدمم أعـــد كل مـــا  اد معـــد  الت اعـــل نـــ  789علـــا  2010" عـــام فيسةةةبوكأكـــدت دراســـة أجراهـــا "
د ــتخد م التواصـل مع ـ    الواقــىن احلقيقـيم ئكـذل  رغــ    أنن 

د ـتخد م عـرب ال ـبكات اوجتماعيــةم كل مـا حـائ  امل
ئامل

  ت  التواصل نين   ن كل آىر
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ا عـــ  الرســـاول اخلاصـــة املؤلقـــةم ئ يـــل كـــذل  إىل م ـــاركة حيا ـــد ال خصـــية مـــىن اجلميـــىن علـــا لوحـــات صـــ حاهت   نعيـــدا
 ال خصية.

 
 Sharingمعيار انتشار المعلومات  -

م علـا عينـة قـدرها 2010" دراسة علا مدار سبعة أسانيىن ىال  شـ ري آب ئ  ـر   األئ  مـ  عـام فيسبوكأجر  "
مليــون مد ــتخد مم ئكــان  لــ    ــائي عصــف م ــتخدمي في ــبوم    لــ  الوقــسم ئجــاءت عتاوك ــا  قــو  إن  253

 ميا نّعكاب عدد كبري م  أصدقاودم ئكذل  أصدقاو  .امل تخدم  يل إىل م اركة املعلومات اليت 
 
 تشجيع المستخدمين على المشاركة -

مليون م تخدمم للوقوف علا مد   ـ وري ال ـبكة اوجتماعيـة     ـكيع    61" دراسة علا حوال فيسبوكأجر  "
م ئقــد جــاءت 2010كيــة عــام اوعتخانــات األمري  علــا امل ــاركة   التصــو س عــرب اســت العات الــرأي اإللكىئعيــة حــو 

 ـــتخد م   ـــارم في ـــا   حـــا  ظ ـــر اســـ  أصـــدقاودم حيـــَ  ع يـــد  لـــ  الـــدافىن لي ـــؤط  ر "
د
 Iالنتـــاو  لتوكـــد أن  امل

Voted." 
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 تداول المشاعر عبر الشبكة اتجتماعية -
 تخد م  نامل اعر اإل انية أئ ال لبية ألصدقاودم ئقد

د
 150   إجراةها علا  أجر  "في بوم" دراسة ع  مد    و ر امل

 تخد م  يل إىل  دائ  م اركات إ انيةم سواء كاعس مكتونة أئ مصورص 
د
مليون مد تخد مم ئجاءت عتاوك ا لتقو  إن امل

 أئ فيد وهاتم   حا  كان أصدقاةه  يلون إىل اإل انية عرب ص احاهت  ال خصيةم ئالعكي صحيت.
 
 كيفية جذب مستخدمين ُجدد لفيسبوك  -

"م ئكان اةـدف من ـا الوقـوف علـا فيسبوكألف م تخدم جد د لـ" 140ة أجراها عدد م  الباحث  علا حوال دراس
طر قــــة مثاليــــة جلــــذب امل ــــتخدم  اجلدــــدد ملدائمــــة اســــتخدام ال ــــبكة اوجتماعيــــةم ئجــــاءت عتــــاو  الدراســــة لتقــــو  إن 

د تخد م اجلد د  رغ  داوماا   أنن  ر  م اركات أصـدقاودم ليحـا
ئ   قليـده    مـا   علوعـدم ليكـون أكثـر اجتماعي ـا امل

 علا في بوم.
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 الباب الرابع:
 تجارب دولية في ضب  وتوجيل 

 وسا ل التواصل اتجتماعي
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 اوًت: الكيان ال هيوني وشبكات التواصل اتجتماعي
 تركيز الر يس ال هيوني شمعون بيرةس على شبكات التواصل اتجتماعي -1

 كس اإلدارص الص يوعية من   اإلدارص األمريكية ع  دم حيَ قا  الـرويي الصـ يول  عـون نـري ي   ى ـاٍب ر ـيٍّ لـد 
"إّن أمام ضـيوف املنتـد  اوقتصـادي العـاملي لل ـرغ األئسـط ئ ـا  أفر قيـا   دئر ـد ال ـانعةم الـذي اععقـد   األردن: 

ت التواصةةل اتجتمةةاعي مهمةةة للوصةةول إلةةى الجمهةةور، فةةالتطور السياسةةات الناعمةةة عبةةر وسةةا ل اإلنترنةةت وشةةبكا
الذي طرأ على عقول الشباب العربي هو الذي  اد إلى الربيع العربي. والتقنية ت حدود لها، والجيوش العربية ت 

خطةى تستطيع السيطرة على التقنية، كما إّن أجهزة الشرطة العربيةة ت تسةتطيع اعتقةال روح اتبتكةار، والعولمةة تت
حةدود العزلةة وت تتفة  معهةةا، وكةل هةذ  الحقةا   الكبةةرى هةي التةي تحةدد أسةةباب الت ييةر فةي المنطقةة، وإذا كةةان 

  الحدةث ةجري عن التطورات الناعمة باعتبارها
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مفةةاتيح الت ييةةر فهةةي: المعلوماتيةةل، واترتبةةاط الكةةوني عبةةر اإلنترنةةت، ومةةا نةةتا عنةةل مةةن تواصةةل ريةةر محةةدود بةةين 
 .1"ضاراتالشعوب والح

 
عكبـــ  

د
ئةـــذا حصـــد آفيخـــاي أدرعـــي النـــاطق ناســـ  اجلـــيش اوســـراويلي علـــا صـــ حتد علـــا ئســـاول التواصـــل آوف امل

ئاملتواصل م ئحصدت ص حة س ارص الكيان الص يول   األردن ما  قـرب مـ  ع ـر   ألـف مدعكـٍ  عـرال علـا املوقـىن 
إىل مرغـون  ئن ـدص؟ هـل هـي فكـرص احملكـوب ئاملرغـوب؟ أم أن  ع  دم ما سر  األمر؟ ئملـا ا  تحـو   قتلـة األط ـا  فكـ ص

هنام قوصا ى ية   د  ىي اا رفيعاا لتكذب مع ا آوف الناو
2. 

 
ئقــد اســتحدوس اوســتخبارات اإلســراويلية ئحــدصا متخص صــةا حبــرب اإلعىعــس ئ كنولوجيــا املعلومــاتم أدعل ــ  عن ــا العــام 

" مـــ  أن  ضـــانط اوســـتخبارات تترةبيةةةون الفرنسةةةيةمـــا ك ـــ تد صـــحي ة ". ئ كـــ    هـــذا الصـــدد اإلشـــارص إىل 2011
" شةباب حةر"م الذي أطلق موقـىن "دانييال دوميلو"م املعرئف   الوسط املخانراا هو ع  د "أدون ورداناإلسراويلي "

  ن العرال ئاإلسالمي منذ اطالقد 10الذي استق   أكثر م  
 .2003العام   3مال    اور م  نلدان العامل

                                                 
1
موقع وزارة الخارجية الصهيونية على اإلنترنت:  

http://mfa.gov.il/MFAAR/Opinions/OpinionsOfArabWriters/Pages/President-Peres-speech-on-

Amman.aspx 
2
صنعةُ األميركي وفرحه"، للكاتب عبد الرحمن جاسم، نشرت في جريدة األخبار، صفحة رأي،  -مقالة تحت عنوان: "القوة الناعمة 

 .2014تموز  7، بتاريخ 2237العدد 
3
 ة.مقالة تحت عنوان: "نيوميديا سالح في خدمة أميركا واسرائيل" خضر عواركة، نشر موقع قناة الجزير 
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 توظي  وحدة اتستخبارات اإلسرا يلية لشبكات التواصل اتجتماعي -2
أشـارت عـد ص  قــار ر صـ يوعية إىل أمهيــة دراسـة مواقـىن التواصــل اوجتمـاعي   املــدن اللبناعيـةم كـالتقر ر ال ــذي أىـذ مد نــة 

ات أمهيــة اســىا يكية نعيــدص صــيدا كنمــو  م لبحــَ ســبل التــ وري   رأي النــاو   األحــداّ اجلار ــةم ئهــي معلومــات  
املد  نالن بة إىل إسراويلم ئم  أجل معرفة ما سيحدّم هنام حاجة إىل املعلومـات مـ  املصـادر امل توحـة ئال ـبكات 

سةةةةةةيكولوجيا اوجتماعيـــــةم لـــــذل  ســـــتلك  اوســـــتخبارات إىل ّتنيـــــد ضـــــبا   ئي ىـــــربص   جمـــــال علـــــ  اوجتمـــــاا ئ"
 ".تنثروبولوجيا"م نل ئ  "االجماهير

 
ئقـــد ئرد   التقر ـــر أن  ئحـــدص األحبـــاّ   شـــعبة اوســـتخبارات شـــرعس نبنـــاء منيومـــة حبثيـــة جد ـــدصم نقيـــادص أحـــد أنـــر  
ال با  حالي ام العميد إ يت نارئنم ئ قرر أعد ن ـب  ئقـوف شـعبة اوسـتخبارات   مقدمـة رصـد اةـزص األقليميـة العرنيـةم 

 .1د  اجلم ور العرالفّن علي ا ف   امليو  ال ياسية ال اودص ل

                                                 
1
 المصدر السابق. 
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ئقد عالس جاوزص رويي ال عبة هذا العام الوحدص اليت أفلحس    وق ىن فو  الرويي اإل رال ح   رئحال   اوعتخانـات 
ىالفاا ألج زص استخبارات أىر   نب ت ن ن إ ران مقبلة علا رنيىٍنم موصيةا نت كيىن  دىل ىارجي. ئاستندت ىالصة 

معلومات ع  ا تمىن اإل رال ئمليل ا عرب حمائلة ل    سـكاوت ال ـارا اإل ـرال ئالىكيـز  شعبة اوستخبارات علا مجىن
علـــا مهـــوم املـــواط  الب ـــيطم ئرأت أن املـــواط  اإل ـــرال كـــان خيكـــل نقياد ـــد ال ـــانقة. ئقـــد أظ ـــرت األحبـــاّ العلنيـــة أن 

 ر ئنن أع     قوص عيما  ات عمق وقا  خمتلف.اإل راعي   و  رغبون   الي ور   العال  ككور ا ال ماليةم ئه   
 

ئهكــذام فــّن   قــد ر شــعبة اوســتخبارات قــاد إىل التقــد ر نــ ن  التؤيــري الــذي  ن ــوي عليــد اوعتخانــات لــيي شــكلي ام ئأن 
هنام فرصة للخرئ  إىل طر ق جد ـد. ئأشـار في ـمان إىل أن هـذا التقـد ر رلـا هـو مـا حـا  دئن اإلقـدام علـا ى ـوات 

 الية عدص غري مو ئعة م  جاع  القيادص اوسراويلية.إشك
 

  كل حا م قادت التؤيريات   سلوم اجلم ور العرال إىل  ؤيـريات  نييميـة   شـعبة اوسـتخبارات الع ـكر ة. ئمـوي 
 كل حلبة استخباراتم سواء أكاعس اإل راعية أم املصر ة أم ال ل  ينية 
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"م حيــَ  عمــل كــلُّ ىليــة مــىن مج ورهــا اتسةةتخبارات الجماهيرةةةةمــا   ــما نـــ" أم األقليميــةم ىال ــا ئدئاوــر  عمــل  
 امل ت دف.

 
ئقبــل ســنوات أدع ــى داىــل ئحــدص األحبــاّ مركــز لدراســة ســلوم اجلم ــورم ئ ــرأو املركــز دكتــورص   علــ  اوجتمــاام هــي 

عس ئظي ت ام ئئظي ة املركـز  وجيـد الراود مي ا م اليت عملس   ال انق ناحثة  رأي  عامٍّ   ق   عل  ال لومم حيَ كا
رجا  اوستخبارات عند مليـل اسـت العات الـرأي ئامليـو    ال ـبكات اوجتماعيـةم ئأ  ـا   طـرغ قـراءص ال ـكاوت 

 العامة.
 

 "8200"كذل  أدع ى   ئحـدص سـلوم اجلم ـور التانعـة للوحـدص املركز ـة جلمـىن املعلومـات اوسـتخبارا ية املعرئفـة ناسـ  
"م ئهــو مركــز جلمــىن املعلومــات ئإجــراء األحبــاّم حيــَ   ــ  هــذا املركــز ع ــرات البــاحث م الــذ   سةةينغ ــم ا "مركــز  د 

للحصـو  علـا معلومـات حـو   "8200"الوحةدة  رصدئن ئحيللون املعلومات العلنية   العال العرال. ئ  عا ضـبا  
علــا مكاعــة حــزب اهلل   لبنــان. ئقــد  ت لــ  األمــر مــزا  اجلماعــات املــوورصم مــثالا   مد نــة صــيدا اللبناعيــةم ئأوــر  لــ  

 لتحقيق هذه الؤا ة استخدام أسالي  قد ة مثل ئساول اوستخبارات ال ر ة.
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ئ ـــرأو ئحـــدص ســـلوم اجلم ـــور الراوـــد موشـــيم ئهـــو دكتـــور    ـــار خ ال ـــرغ األئســـطم حيـــَ  رعـــرا   اوســـتخبارات. 
نبؤـي األىـذ ناحل ـبان أن    مصـر ئحـدها ا دادت مواقـىن اإلعىعـس ئلإلطالا علا حك  املـواد الـيت  رصـدها الوحـدصم  

صحي ة موسَّ ـي ةم ئآوف الصـحف  55نعد سقو  الرويي ح ل مبارم ئالرويي حممد مرسي نن بة كبريصم ئأن هنام 
ئاحـدصم ف اويةم ئع رات حم ات اإل اعةم ئكلُّ  لـ  علـا أكتـاف حلقـة  15قناص  ل ز وعيةم ئ 53امل تقلة ئاحملليةم ئ

 عس ناحللبة املصـر ة. ئ  املقانـلم ئضـم  رصـد مـا  ـري   احللبـة املصـر ةم هنـام اهتمـام لـزا  البـدئ   سـيناءم ئ لـ  
ع بـنر  رصد ع اطاهت  علا ال ـبكات اوجتماعيـة. ف ـي سـيناءم  وجـد أ  اـا شـبكات مت ـورصم ىلو ـة ئحاسـونيةم ئهنـام  

ئامل   هو ما  صل إىل طـائوت التحليـل ئاخلـربص الـيت  ـىاك . ئحـو صاعينيـات  كميات هاولة م  املعلومات  تدف ق في ام
 القرن املاضيم كان ألربت سوداي األس وري هو املكلف نتحليل املزا  ال ياسي   مصر.

 
ل ل لالستخبارات كلَّ مقالة  كتب ام حيَ كان اوعتقـاد  أن كان سوداي ىبرياا   شوئن حممد ح ن  هيكلم ئكان حيد

ما  كتبد هيكل هو ما   كر ند الرويي مجا  عبد الناصر. ئكذا احلا    احللبة العراقيةم حيَ كان إ الن كوه   رصد 
 أنواغ النيام العراقي.
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لقد أجربت اوعت اضة األئىل   فل    الكيان اإلسراويلي علا البدء نرصد مزا  ال ارا العرال عندما  ب   أن موقـف 
ــ " حين ــا هــو اجل ــا  الــذي حيــوي ئحــدص صــؤريص الشةةاباكادات ال لبــة  دعــرب  عــ  موقــف ال صــاول. ئكــان "النقانــات ئام 

لدراســة ا تمــىن ال ل ــ يل   ال ــ ة الؤرنيــة ئ  ق ــاا غــزصم حيــَ أصــبت اليــوم داوــرص كاملــة. ئحيــائ  البــاحثون   هــذه 
ئحـو اآلنم إىل عـدم ئجـود ى ـر  2012العـام الوحدص ئضىن األصـبىن علـا عـبض ال ـارام ئلـذل  ف ـ  خي نل صـونم منـذ 

 ع وب اعت اضة والثة.
 

ــا ســبقم صــارت اوســتخبارات اإلســراويلية شــد دص اوهتمــام نال ــريئرات اوقتصــاد ة للمكتمعــات ئاملنيمــات  ئف ــالا عم 
علـا ال ياسـةم  العرنية ئاإل راعية. ئكاعس ىالصة عدئص عقـدهتا اوسـتخبارات قبـل أعـوام أعـد مـ  أجـل ف ـ  أوـر اوقتصـاد

"   العـال العـرالم مثـل اقتصـاد حـزب اهلل   لبنـانم ئاقتصـاد احلـرو الثـوري   إ ـرانم "ا ت ةاد ال ةلفم  امل   دراسة 
ئاجلـــيش   مصـــر. ئنعـــد   ـــكيل ئحـــدص ىاصـــة هبـــذا ال ـــ نم ا دادت كميـــة األحبـــاّ املتعلقـــة نال ـــركات العرنيـــة أرنعـــة 

ىن إطاحــة اجلــيش املصــري حلكــ  الــرويي حممــد مرســي قبــل شــ ور مــ  حــدّئ أضــعافم نــل أن أحــد هــذه األحبــاّ  وق ــ
  ل . ئركزت أحباّ أىر  علا ال بقة الوس ا   ال رغ األئسط
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 ئموقف ا تمىن اإل رال م  او  اقيات مىن الؤرب.
 

وم ئل   ـــكل ئخيلــص في ــمان إىل أعــد رغــ  كـــل  األعمــا  ال ــانقةم فــّن منيومــة اوســـتخبارات اجلماهري ــة و  ــزا  مبــ
لن   ا   إسراويل عقيدص قتالية ئاضحة. األمر الوحيـد املوك ـد أن  قـد ر املوقـفم الـذي و   ـتند إىل مليـٍل للمعلومـات 

 1العلنيةم  بقا جزوي ام نل ئىاط اا.
 

ــد لــد نا أن  أج ــزص اوســتخبارات الصــ يوعية  ع ــي املز ــد مــ  األمهيــة ل ــا علــا مــا ســبقم فــّن  املوك  لمعلومــات الــيت ئ عليقا
  تقي ا م  ىال  رصد شبكات التواصـل اوجتمـاعيم ئهـو مـا  ع ـي أمهيـة ل ـرئرص  وعيـة ال ـباب خل ـورص ئح اسـية 
شبكات التواصل اوجتماعي   مد  العدئ الص يول ناملع يات الال مة ل    جمتمعا نام ئ  ـ يل إعـداد العـدئ للخ ـط 

ر اآلليات الال مة اليت   ـاعد   الربجمـة امل ـادص مـ  أجـل محا ـة املنيومـة   ضوو ام ئ نبؤي   ضوء  ل  ئضىن ئانتكا
 األمنية ئالثقافية ئال ياسية  تمعنا م  اوىىاغ ئالتالع .

                                                 
1
تقرير مترجم من جزئين: األول تحت عنوان: "االستخبارات اإلسرائيلية في عصر الفضائيات واإلنترنت: أنر الربيع العربي وشبكات  

 6و  5التواصل االجتماعي"، والثاني تحت عنوان: "تحليل المعلومات والسلوك السياسي ينقل الرصد إلى أمكنة جديدة"، نُِشرا بتاريخ 

 في جريدة السفير اللبنانية، للكاتب حلمي موسى. 2014أيار 
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 ثانًيا: الجمهورةة اإلسالمية اإلةرانية ووسا ل التواصل اتجتماعي
عيـة مـىن ئسـاول التواصـل اوجتمـاعيم حيـَ اسـت دعا لعل  م  امل يد   ليط ال ـوء علـا ّترنـة اجلم ور ـة اإلسـالمية اإل را

ةذه الؤا ة م  جمموعة  قار ر عرنية ئنر  اعيةم رصدت  عامل إ ران مىن هذه الياهرصم ئرغ  أن  استعما  نعض العبارات 
 التحر ر ة غري مناس م فقد رأ نا أنن عىك ا كما هيم احىاماا للمعا ري امل نية.

 
 ية بشبكات التواصل اتجتماعية اهتمام الحكومة اإلةران1

"م نعــد أنن كــان قــد    بةةالي رورةةل"م إضــافة إىل حكــ    بيــق "إنسةةت رامىــال  ال ــىص املاضــية حكبــس إ ــران موقــىن "
م  زامناا مىن التياهرات الـيت أعقبـس اوعتخانـات الرواسـية    لـ  2009"   العام توةتر" ئ"فاةسبوكحك  موقعي "

" عـــاد للعمـــل ن ـــكل طبيعـــي نعـــد اعق ـــاا ل ـــىص ئجيـــزصم ئقـــد أ  ـــل عـــ  ووحـــة املواقـــىن امإنسةةةت ر العـــام. ئلكـــ    بيـــق "
"م ئىرجـس نعـدها ال ـركة اإل راعيـة احلكوميـة للبـس بةالي رورلاحملكونةم دئن أنن   رأ أيُّ  ؤيرٍي   املقانل علا ئضىن "

 .1"إنست رامالتحتية لتوك د   اإلعالم اع د ل  ت   حك  موقىن "

                                                 
1
تقرير بعنوان: "مواقع التواصل االجتماعي في إيران: لعبة شّد الحبال تستمّر"، للكاتبة زينب مرعي، نشرته جريدة السفير بتاريخ   

 على الرابط: 30/12/2014

http://assafir.com/Article/17/332324/AuthorArticle 
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م فمنـذ 2013 كا  حو  حر ـ ة مواقـىن التواصـل   إ ـرانم مـ  أنـر  املواضـيىن الـيت شـؤلس اإلعـالم ىـال  العـام ئ عد  ال
ــا للكم ور  ــة اإلســالمية   إ ــران   حز ــران  م   ىــذ ق ــي ة حكــ  مواقــىن 2013اعتخــاب ال ــيخ ح ــ  رئحــال روي ا

 ليومي   ط ران.التواصل اوجتماعي حيـ زاا ئاسعاا م  النقا  ال ياسي ئاإلعالمي ا
 

 و  د الرويي اجلد د ئفر قد إع اء املز د م  احلر ة اوفىاضية ع بـنر  رفىن احلدكـ  عـ  منص ـات اإلعـالم اجلد ـدم نينمـا  ـر  
ىصوم   م   يار احملافي  أن  رفىن احلدك  عن ا   د د أم  البالد. ئمنذ اعتخاندم عمد ال يخ رئحال إىل دع  موق ـد 

"م مـرب راا  لــ  ن ــعيد لتــ م  حــق  شــعبد إنسةةت رام" ئ"تةةوةتر"م ئ"فاةسةةبوكتــاح ح ــانات لـد علــا " لـ م مــ  ىــال  افت
نالوصو  إىل املعلومات ن كٍل مر ت. ما لبَ نعدها أنن  بعد عدد م  امل وئل    حكومتدم مثـل ئ  ـر اخلارجيـة حممـد 

"م نـل ئعـد فاةسةبوكاب ىـا  لـد علـا "جواد ظر فم ئئ  ر الثقافة ئاإلرشـاد علـي جنـيتم حيـَ ل  كتـف  ن ـتت ح ـ
أ  اا نالعمل للوصو  إىل املز د م  احلر  ة   صناعيت ال ينما ئاملوسيقا. ئلك   بقـا ال ـيخ رئحـال ال خصـي ة الر ي ـة 

 األكثر شعبية   ف اء اإلعالم اجلد د.
 

 أوار ع ا  الرويي ئأع اء حكومتد اوفىاضي موجةا م  
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تربه احملافيون "مثاو سي اا" لل ع م إو  أن  معي  اإل راعي  م و  عد  استخدام ال يخ رئحالم أئ اجلد    البالدم إ  اع
ــر م القــاعون اإل ــرال اىــىاغ ال يلــى الــذي أرســتد  أ  ــا مــ  ئ راوــد ئموظ  يــد احلكــومي   ملواقــىن التواصــلم ىرقاــا للقــاعون. إ   د

هو ما   علد النـاو ن ـكل  ـومي. نينمـا   ـت يد الـرويي ئاملوظ  ـون احلكومي ـون الدئلة ملنىن الوصو  إىل مواقىن التواصلم ئ 
 م  ىدمة إعىعس و ي ىن للرقانةم ئه  نالتال و خيىقون أي  فيلى وستعما  أي موقىن  ر دئن.

 
 ل حبـاّ دراسـةا " اإل ـرالتشةيميجيئو  ر  كثريئن أي    وري للحك  علا احلياص اوفىاضية اإل راعيةم إ  أصدر مركـز "

" ن كل فاةسبوك% م  اإل راعي     تعملون "58 دي  ر أن   Iran web 2.0مس عنوان  2013    ر   األئ  
" اإل ــرالم نينمــا كلةةوب% مــن     ــتخدمون موقــىن "14"م ئأن  رورةةل بةةالل% مــن     ــتعملون "37منــتي م ئأن  
 % من   " و ى" ن كل منتي .12  تعمل 

 
" ع ختد ال ارسية العام توةترم نينما أطلق "2009" أطلق ص حتد ناللؤة ال ارسية العام فاةسبوكص إىل أن  "ّتدر اوشار 
ـا للمحتـو  2012 . ئ  ري الدراسة إىل أع د رغ  القيودم  بقا اإل راعي ون م  ن  أكثر شـعوب املن قـة اسـتخداماا ئإعتاجا

 اإللكىئل.
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 الناعمة على إةرانوسا ل التواصل اتجتماعي والحرب  -2
ل  ن   اجلم ور ة اإلسالمية  عل  منـذ سـنوات عـ  أن  شـبكات التواصـل اوجتمـاعي ئاحـدص مـ  أهـ  أدئات ئأسـلحة 

ــد    ط ــران مــس عنــوان:  "إسةةتراتيجية وسةةا ل احلــرب الناعمــة ضــد النيــام ئا تمــىن اإلســالمي اإل ــرال. ئ  مــومتر عدق 
" ئسـيلة نيـد الوو ـات فيسةبوك"م أعلـ  ئ  ـر الثقافـة ئاإلرشـاد اإل ـرال أن "الناعمةةاإلعالم الداخلية لمواجهة الحرب 

 .1املتحدص ادستخد مس أ ام اوعتخانات الرواسيةم ئهذا املوقىن ئأمثالد كاعوا  ن رئن األكا   "
 

ذت اجلم ور ة اإلسالمية اإل راعية العد د م  اإلجراءات للحد  م  هذا التؤلؤل ال ياسي ئالثقا م ئمن ا   سيي  ئقد اي 
ئإع ــاء شــبكة  واصــل اجتمــاعي ئطنيــة إ راعيــةم ئحكــ  مواقــىن التواصــل األمريكيــة. ئقــد ك ــف ع ــر د  قر ــر لصــحي ة 

" ئنر ـد غوغـل فيسةبوك" للكا   عي  ميو أن  إ ران استخدمس نال عل أج ـزص رقانيـة حلكـ  مواقـىن "صنداي تل راو"
"إةران ُتخّط  لقطةع اتّت ةال عبةر اإلنترنةت  كر التقر ر الذي محل عنوان:  ئ"جي ميل" ئمواقىن إىبار ة أجنبيةم كما

 أن: "اخل ط ال موحة عن بقية العالم"

                                                 
1
تقرير تحت عنوان " وزير االرشاد اإلسالمي في ملتقى " استراتيجية وسائل اإلعالم الداخلية لمواجهة الحرب الناعمة " منشور على  

متوفر على الرابط االتي:  1388بهمن  7موقع وكالة االنباه اإليرانية للكتاب أيبنا بتاريخ 

www.ibna.ir/prtef08p.jh87zibdbj.html 
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سـتذه  إىل مـا هــو أنعـد مــ  حكـ  املواقــىن اإلعالميـة األجنبيـة ئمواقــىن الرب ـد اإللكــىئلم ئأضـاف التقر ــر أعـد ســتكون 
 ــتخد م 1"إةةةران ميةةلل جد ــدص ستد ــم ا "هنــام ع ــخة إ راعيــة مــ  في ــبوم ئىدمــة نر ــد إلكــىئ 

د
م حبيــَ إ ا حــائ  امل

الدىو  علا موقىن في بوم م  ىط اإلعىعس العاديم فّعد سـيدعاد  وجي ـد إىل صـ حة م لوفـة علـا اإلعىعـس   إ ـرانم 
 تخد م ّترنت ا ندو ع  في بومم أ

د
ئ جمموعة مواقىن إلكىئعية  قىح جمموعةا م  املواقىن اليت  دقر ها احلكومة اليت قد  ودُّ امل

 للقرآن.
 

ئ قـــو  الصـــ حة إن  املواقـــىن احملكونـــة هـــي  لـــ  الـــيت  دعتـــرب إجراميـــةم ئ نت ـــ  املقد ســـات اإلســـالميةم أئ هتـــ  م ـــوئل  
حكــومي  . لكــ  نالن ــبة للكثــري مــ  اإل ــراعي  م فــّن    ــادي الرقانــة احلكوميــة أمــٌر   ــرٌي. ئ تعــ   علــا مد ــتخد مي هــذه 

 قىن   كيل عنائ ن   ئرق  األم  اوجتماعي اخلا  هب  لد  ال رطة.املوا
 

ئقــد أصــدرت ال ــرطة اإل راعيـــة املتخص صــة   شــوئن اإلعىعــس قـــواع  جد ــدصم علــا شــكل دليـــل إرشــادي  تــ ل ف مـــ  
 ع ر   عق ةم  نت أصحاب مقاهي اإلعىعس م لة مخ ة ع ر  وماا لىكي  

                                                 
1
نوان " ماللي إيران يفرضون طو  اإلنترنت الحالل بمباركة خامنئي، ويحولون وجهات المستخدم إلى مواقع دينية تقرير تحت ع  

-http://middle-eastكرم نعمة ، رابط المصدر:  -بدال من الصفحات األخبارية " وكالة ميدل ايست اونالين / لندن 

online.com/?id=130322 
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 ات شخصية م صلة حو  الزناو .كامريات أمنية هبدف مجىن معلوم
 

ئحا ت اخل ة اإللكىئعية   مواج ة احلرب الناعمة علا ا تمىن اإل رال علا دع  ئم اعدص اإلمام ال يد علا ىامن ي 
". ئ عتـــرب حةةرب ناعمةةةة عبةةر رةةةزو الثقافةةة اإلةرانيةةةةالــذي  عتــرب أن  شـــبكة اإلعىعــس ئســـيلٌة مــ  ئســـاول الؤــرب ل ـــ  "

 "   ن ا أعداء إ ران.حرب ناعمةالتواصل اوجتماعيم ئ باد  الصور جزء م  "احلكومة أن مواقىن 
 

ئقد أعلنس إ ران ع  إع اء ا لـي األعلـا لل  ـاء اإللكـىئلم ئهـي اةي ـة املكل ـة نالرقانـة علـا اإلعىعـسم كمـا اد عـس 
مـ  احلكومـةم ئصـل إىل أكثـر مـ  " الـ ذي هـو عبـارص عـ  جمموعـة مدـدئ ع  مـدعوم  جيش إةران السيبرياحلكومة أن  "

"نجةةةح ع ــرص آوف ع ــو. ئقــا  إنـــراهي  جبــاري القاوــد   احلــرو الثـــوري اإل ــرال لوكالــة فــارو شـــبد الر يــة ل عبــاء: 
 .1الحرل الثوري في تكوةن جيش إلكتروني، واليوم هو ثاني جيش إلكتروني على مستوى العالم"

                                                 
1
 المصدر السابق. 



 

 149 

ل ل ات اإل راعية سي رص أكرب علا اإلعىعسم ئ قو  احملللون إن هـذا النيـام شـبيد لقد صدم    امل رئا اإللكىئل لتزئ د ا
د تخد مة   الص  ئكور ا ال مالية.

 ناألعيمة امل
 

" أن  هدف اإلمام اخلامن ي احلقيقي هـو رصـد الن ـا  املعـارض للنيـامم م ـرياا إىل أ ـ  اعتمـدئا علـا شـبكة ميوئ ر  "
 .2009 ل الثورص اخل راء اليت أعقبس اوعتخانات الرواسية املتنا ا ن   ا عام اإلعىعس نصورص كبريص منذ ف

 
ئعلــا الــرغ  مــ  أن اإل ــراعي   و  واج ــون صــعونةا  دــذكر   الــدىو  إىل املواقــىن احمليــورصم فــّن  هــذا و  عــل أن احلكومــة 

ة ئالؤرنيــة الــيت هتــدف إلضــعاف عيــام ئهــو التعبــري الــذي   ــتخدم لوصــف الدعا ــة األمريكيــ "الحةةرب الناعمةةة"،هتمــل 
 احلك  اإلسالمي.

 
ا ع  حك  املواقىنم ئالت د د نـاإلجراء القـاعولم فـّن  مـ  األسـالي  الب ـي ة لتقييـد الـدىو  إىل شـبكة اإلعىعـس  ئنعيدا

نم إو  أن  هــو إن ــاء النيــام لدرجــة ّتعلــد غــري قانــل لالســتخدام. ئرغــ  أن هــذه ال ياســة غــري معــىف هبــا ر ي ــا   إ ــرا
ـــدئن حصـــو   لـــ  ن ـــكل متكـــرر   األئقـــات احل اســـة سياســـي ام كمـــا حـــدّ حـــ  عيَّمـــس املعارضـــةد  اإل ـــراعي    وك 

 .2009مياهراٍت عام 



 

 150 

 ثالثًا: التجربة الروسية مع وسا ل التواصل اتجتماعي: إنشاء شبكات وطنية
م ئ لــ  ح ــ  2012ل ــكان حــو ندا ــة عــام % مــ  عــدد ا55نلــم عــدد مد ــتخد مي اإلعىعــس   رئســيا أكثــر مــ  

قــد أفــادت البياعــات أن الز ــادص   عــدد مد ــتخد مي اإلعىعــس  دالحــم  1نياعــات مركــز عمــوم رئســيا ألحبــاّ الــرأي العــام
ن كل  وميم ئ ت  الىكيز ن كل ىا  علا شبكات التواصل اوجتمـاعيم الـيت ميـا نّقبـا  كبـرٍيم ئىصوصاـا مواقـىن 

 .2011%   العام 82م إىل 2010%   عام 52ي الرئسية حيَ ار  ىن عدد امل تخدم  م  التواصل اوجتماع
 

ئ  ـري اإلحصـاءات إىل أن املركـز األئ  نـ  ال ـبكات اوجتماعيـة الـيت    ـل ا امل ـتخدمون الـرئو حصـل عليـد موقــىن 
% م  مد تخد مي 73ؤس هم إ  حصل هذا املوقىن علا ع بة نلodnoklassniki مالء الدراسة "أدعاكالسنيكي" ا

ه vkontakte" " فكنتــاكيت اعلةةى تواصةةلاإلعىعــس الــرئو الــذ    لــت   اإلحصــاوية م ئحيــي نــاملركز الثــال موقــىن "
ه الذي  عتـرب جـزءاا مـ  شـبكة الرب ـد my.mail"اماي ميل% م أما املركز الثالَ فكان م  عصي  موقىن "62نن بة 

 %.9% م ئنن بة  و ىال  عام  نلؤس 31نن بة نلؤس  هmail.ru" اميل رواإللكىئل ا ال "

                                                 
1
قناة روسيا اليوم، متوفر على الرابط اآلتي:  2012أرقام وأعداد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، نشرته عام تقرير حول  

http://arabic.rt.com/news/578472 
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ل مــم  املواقــىن العامليــة ال ــ ريص هبــذا اإلقبــا  الكبــري نــ  امل ــتخدم  الــرئو علــا الــرغ  مــ    ــادص عــدد امل ــىك  في ــا 
% 5نعـد أن كاعـس   ـكل  Facebookن كل ملحو م ئحب   هذه اإلحصاوية نلؤس ع بة امل ـىك    شـبكة 

%. أما ناقي شبكات التواصل اوجتماعي 9% إىل 2ه م  Twitterفيما ار  ىن عدد م تخدمي شبكة ا ئح  م
 % م  امل ىك .6فيتقا  ا 

 
"م ئ لــ  لــرفض " ــو ى"  ن يــذ فيسةةبوك" ئ"تةةوةترئ عمــل احلكومــة الرئســية علــا حكــ  شــبكيت التواصــل اوجتمــاعي "

ر املت رفة. ئ قو  عاو  رويي اةي ة ال يدرالية الرئسـية للرقانـة علـا طلبات اجل ات الر ية الرئسيةم ن  ن حذف األىبا
او  صـاوت ئ كنولوجيـا املعلومـاتم مك ــي  ك ـينزئف إن  " ـو ى"  ــرفض ناسـتمرار  ن يـذ طلبــات اةي ـة اخلاصـة حبــذف 

 .1األىبار  ات احملتو  غري الالوق
 

"  رفضم   أغل  األئقـاتم حـذف األىبـار املت رفـة وبةوتي" ئ "فيسبوك" ىالفاا لـ "توةترئح   ك ينزئفم فّن "
نناءا علا طلبنام ئلكن ا ئافقس مرص ئاحدص علا حذف ح اب كان  ن ر م اول مرئ عـة ناللؤـة الرئسـية عـ  األحـداّ 

   سور ةم ئ دعو إىل إسقا 

                                                 
1
، متوفر على 17/5/2014تقرير تحت عنوان: "هل ستحجب روسيا شبكات التواصل االجتماعي: تويتر وفيسبوك"، نُشر بتاريخ  

 http://arabic.rt.com/news/700021ي: الرابط اآلت
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". ئ  ـيف: ر األخبةار السياسةيةأداة عالمية لنش" "توةترالنيامم ئالق اء علا الرأ الية كنيام. ئح   رأ دم  دعترب "
ئ قــو  ان هــذه ال ـــركة  "إنهةةا تسةةتخدم زبا نهةةا كوسةةةيلة لبلةةوغ الهةةدو، دون أن تراعةةي اهتمامةةةاتهم وم ةةالحهم".

ددئ ع  "
 .1"كأدوات سياسية، أنا ت أ  د م الح الشركات وم الح الدول المسجلة فيهااألمريكية   تخدم امل

 
احدص  ودي أئ وما يكي ـا إىل حكب ـا متاماـام لـذل  حنـائ    ـو ة األمـور نـاحلوارم ئ وضت ك ينزئفم أن  حك   ؤر دص ئ 

نحةةن نعمةةل حيةةث هنةةاك خطةةر اجتمةةاعي، ولكةةن ةبقةةى إنشةةاء بضةةاعة محليةةة نوعيةةة أفضةةل وسةةيلة ئح ــ  قولــد: "
 .2"لحماةة المجتمع من المؤثرات الخارجية

 
ــا مت رفاــام ئلكــ  مــ  أجــل مراعــاص القــواع  ال ــار ةم ئ عتــرب ك ــينزئف أن  النمــو   الصــيل للــت حكُّ    اإلعى  عــس  و جا

"بإمكاننةا رةًدا  سيتحت   حك  مواقىن عد دصم ئهذا ما ست علد اةي ة ال يدرالية الرئسية للرقانة علـا او  صـاوتم حيـَ
 ".خالل د ا   معدودة حج  توةتر أو فيسبوك في روسيا، وت نرى في ذلك مخاطر كبيرة

                                                 
1
 المصدر السابق. 
2
 المصدر السابق. 
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 ربة ال ينية مع شبكات التواصل اتجتماعيرابًعا: التج
" ئهو شاب صيل   الرانعة ئالع ر   م  عمرهم ىر   جامعة   ينؤوا املتميزص   نكـ م   ـتخدم وانغ ةين  تخدم "
". قــا  ئاعــم: "عنــدما اســتخدم تةةوةتر"م ئهــو موقــىن التواصــل اوجتمــاعي   الصــ  ال ــبيد لوقــىن "سةةينا وةبةةوناســتمرار "
"م فــّن أكثـر مــا   ــدُّ اعتبـاهي هــو األحــداّ اجلار ـةم ئ عليقــات أصــدقاويم ئنعـض املعلومــات املتعلقــة ا وةبةةوسةةينموقـىن "

 .1نالصحة ئعل  الن ي"
 

في كل ةوم، اسةجل الةدخول إلةى المو ةع أكثةر مةن خمةس مةرات، ُمسةتخد ًما جهةاز الحاسةوب أو ئأضاف ئاعم: "
 ع لمدة ساعتين أو ثالث ساعات".الهات  المحمول خاصتي، واستمر في استخدام المو 

 
د ــكَّل م أن ال ـوغ الصــيل ئاعــدص ئأن عــدد م ــتخدمي املوقــىن البــالم وةبةةوئ عتـرب ئاعــم ئم ــتخدمو موقــىن "

" اآلىــر   امل
"م ةوتيوب" ئ"توةتر" ئ"فيسبوكمليون مد تخد ماام سبباا روي ي ا  دفىن شركات اإلعىعس األمريكيةم أمثا  " 140عدده  
مليـــون  457  الوصـــو  إىل الصـــ م فالصـــ  متتلـــ  أكـــرب عـــدد مـــ  مد ـــتخد مي اإلعىعـــس   العـــالم حنـــو  إىل الرغبـــة

 مد تخد مم ئغالبيت   م  ال باب الذ     ون

                                                 
1
تقرير تحت عنوان: "ويبو: الوجه الصيني لمواقع "تويتر" و"فيسبوك" العالمية"، منقول عن خدمة نيويورك تايمز، الكاتب ديفيد   

الرابط:  11867، العدد 2011أيار  26باربوزا، نشرته جريدة الشر  األوسط السعودية بتاريخ 

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=37&article=623481&issue 
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 فىات طو لة   امل اركة   مواقىن التواصل اوجتماعيم ئألعاب اإلعىعسم ئأع  ة التكارص اإللكىئعية.
 

 لــ  ال ــركات الوصــو  إىل الصــ م فعلــا الــرغ  مــ  أعــد و  وجــد أ ــة قيــوٍد متنــىن ال ــركات ئلكــ  حــو اآلنم ل   ــت ىن 
األمريكية م  العمل داىل الصـ م إو  أعـد    حكـ  مواقـىن اإلعىعـس األمريكيـة الثالوـة ال ـ ريص   الصـ  لعـدص سـنوات. 

لــ  املواقــىن مــ  ع ــر معلومــات غــري ىاضــعة ئ ــر  احملللــون أن هــذا رلــا  رجــىن إىل أن احلكومــة الصــينية  رغــ    منــىن  
 للرقانة.

 
ئ  الوقـــس ع  ـــدم  زدهـــر مواقـــىن التواصـــل اوجتمـــاعي الصـــينيةم فمنـــذ فـــىص ئجيـــزص إر  عـــس قيمـــة حصـــص أســـ   موقـــىن 

"م ئالــذي حقــق قيمــة "وول سةةترةت" نعــد طرح ــا   اكتتــاب عــام انتــداوي   رةةةن رةةةنالتواصــل اوجتمــاعي الصــيل "
 مليارات دئور. 7ب م  سوقية أئلية  قى 

 
"م إو  أعـد و  تصـد ر قاومـة مواقـىن اإلعىعـس األكثـر فيسةبوك ال ةين"م الـذي  د ـار إليـد ناسـ : "رةن رةةنغري أن موقـىن "

م البوانـة اإللكىئعيـة الـيت  عـود ظ ورهـا إىل والوـة Sina. com  ارص داىل الص م فاملوقىن الذي جـاء   الصـدارص هـو 
 ع ر عاماا م سم
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ددر جــة   نورصــة ئ 
الــيت أعــادت ّتد ــد ع  ــ ا ن ــرح موقــىن "ســينا ئ بــو". ئقــد ار  عــس حصــص أســ   ال ــركة "ســينا" امل

دــدئَّعات الصــؤريص  2010% ىــال  عــام 250ننحــو  Nasdak"عاســدام" العامليــة 
ئ دقــد ر نعــض احملللــ  أن ئحــدص امل

 .اخلاصة نال ركة  ك  ئحدها أنن   ائي حنو مخ ة مليارات دئور
 

ددئَّعات الصؤريص منت رص علا ع اغ ئاسىن 
 تعل ق األمر كل د لعد   الز ارات للمواقىنم فخال  فىص قصريص أصبحس ىدمة امل

   الص م جذنس أكثر م  م تـ  ن ئع ر   مليون مد تخد م مد ك ل.
 

عل نــــ 
د
ــــدئ عات الصــــؤريص علــــا اخل ــــاب العــــامم ئنــــدء امل     وجيــــد محــــالت   ــــت دف أمــــا اآلنم فمــــىن التــــ وري القــــوي للمد

دـدئ عات الصـؤريص اخلاصـة هبـا 
م تخدمي املدئعات الصؤريصم   عا شركات اإلعىعـس الصـينية األىـر  لت ـو ر ىـدمات امل

 ئ رئ  ا.
 

ـاداا مـىن رروبةونئل   ت ل  ال ركات األمريكيـةم حيـَ شـك لس شـركة " "م عمـالغ الكونوعـات علـا اإلعىعـسم مـوىراا ام 
م  ار مــارم  ئكــرنريغ موســي موقــىن 2011" أكــرب شــركات اإلعىعــس الصــينية. ئ  شــ ر كــاعون األئ  تينسةةينتشــركة "

 " أكرب حمركي حبَ علا اإلعىعس   الص .باةدو" ئ"سينا" نك م ئ  ق د  مكا   شركيت "فيسبوك"
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". ئقد  كر م وئلون اةدوب" ال اوعات اليت  قو  إعد خي ط للوصو  إىل الص  نالتعائن مىن "فيسبوكئقد ع ا موقىن "
   إدارص املوقىن أ    بحثون فقط ع  طر قة للوصو  إىل الص .

 
ددئ عات قـد نا ـس 

ا  احلكومة قراراا ن ن هذه امل ددئ عات الصؤريص الصينية  ك  أنن  عرقلد اي 
ئحيذر احملللون م  أن  اعت ار امل

دـدئ عات الصـؤريص ناحملـا  ر الرقانيـةم كمـا قوص  ات   وري ى ري علا الرأي العام. ئلك  حو الوقس ا
لـراه م  لتـزم ىدمـة امل

"م "رةةةن رةةةن  ــو  نعــدد أكــرب مــ  امل ــتخدم  اجلــددم   الوقــس الــذي   ــعا فيــد مواقــىن التواصــل اوجتمــاعيم مثــل 
 " شركة مليالت مقرها   شاعؤ اي."آي رةسيرش ملواكبت ام حب  

 
دـدئ عات الصـؤريص ملن عت ـا اخلاصـةم مـ  ىـال  الرقانـة علـا التعليقـات ئ قو  نعض اخلرباء إن  احلكومة رلا م

ائ  مو ل امل
ئالز ــارات للتعــرف علــا مقاصــد امل ــتخدم م ئرلــا حــو لتوق ــىن ميــاهر ال ــخط ئاوســتياء علــا امل ــتو  اوجتمــاعيم 

ا  رد فعل ّتاه ا. ئ قو  نيل ني وب حملل إعىعس م تقل   نك  تطالع آني، ةهدو تكتشاو : "إنل ن ام اسئاي 
 " ئهو  ر ما ةجري في ال ين، كما إنل بمثابة صّمام بخار ن ًرا ألن ال ين أشبل بإناء طهي بالض  
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 .1"فيمكنهم فق  التعبير عن آرا هم على مو ع وةبوأعد إ ا أدصي  الناو نال يق ئاوعزعا م "
 

"م إىل فيسةةبوك" ئ"تةةوةترالـ ـذي  مــىن  ــات كــلٍّ مــ  " وةبةةو"،ئإىل جاعــ   لــ م  قــو  احملللــون إن  اســتخدام موقــىن "
د مَّنةم و  تعل ق لمارسة ع ا  فاعلم ئإ ا حبر ة التعبري ئم اركة املعلومات ئالتواصل مىن 

جاع  نعض العناصر احمللية امل
 الناو.

 
دــدئ  2009" ألئ  مــرص   عــام سةةينا وةبةةوئحينمــا ظ ــر موقــىن "

عات الصــؤريص عــ  م شــك لس ال ــركة ىــدمت ا اخلاصــة نامل
دـدئ عات 

طر ق مو ل أش ر مددئ ل اإلعىعس ش رصم مثل: توم ال ينما ئملوم العقارات ئالر اضـي   ئالكدت ـابم إىل عـال  امل
ددئ عــــة الصـــــؤريص مال ـــــ  ال ـــــبابم فعلــــا ســـــبيل املثـــــا م و   ـــــمت موقــــىن "

" تةةةةةوةترالصــــؤريصم ئســـــرعان مـــــا اشـــــىم   امل
"  ل م كما  تيت هذا املوقىن سينا وةبوئمقاطىن فيد وم   الوقس الذي  تيت ة  فيد موقىن " للمد تخد م  نّرسا  صدور

للمد تخد م م أ  اام إعادص إرسا  حمتو  أئ التعليق علا أي  موضوام ئم اركة مراسـالت اآلىـر  م ئإع ـاء جمتمعـات 
 مددئ عات صؤريص أكرب.

                                                 
1
 المصدر السابق 
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 جتماعيخامًسا: التجربة السعودةة مع وسا ل التواصل ات
 ة انزعاج الن ام السعودي من ثورة توةتر1

قام هبـا مع ـد ال ال سـي للصـحافةم أن ال ـعود ة هـي األكثـر اسـتعماوا   العـال  العـرال ملوقـىن التواصـل  1أظ رت دراسة
سـية. ". ئهذا  ثري ح يية ال ل ات اليت ل  عد قادرص علا ضبط هذا الك  اةاول مـ  امل الـ  ال ياتوةتراوجتماعي "

" تحك  احلكومـة جبميـىن ئسـاول اإلعـالم املرويـة ئاملقـرئءصم ئحـو أن  موس ـات ا تمـىن املـدل  انعـة للدئلـةم لـذل   لكـ  
ددئ ن ال عودي ئليد أنو اخلري    صر ت لـ التوةترال باب إىل "

 .2العرنية DW" للتعبري ع  آراو  "م هذا ما  قولد امل
 

عود ة   مجيــىن ئســاول اإلعــالمم ئاملراقبــة الكاملــة لكــل  أع ــ ة املوس ــات املدعيــةم "هــذا الــتحك  الصــارم لل ــل ات ال ــ
"م حيَ مال   امل ىك  ئم ات اآلوف م  التؤر دات  ومي ام األمر توةترأصبت صعباام إ ا ل  ك  م تحيالا   عال  "

 الذي منت حر ة أكثر لل باب ال عودي للتعبري ع  رأ د م  دئن ىوف.

                                                 
1
السعودي/ -النظام-تزعج-تويتر-تقرير تحت عنوان " نورة تويتر تزعج النظام السعودي " متوفر على الرابط االتي: نورة 

http://www.dw.de a-17008382 
2
 المصدر السابق. 



 

 159 

" مو وا كبرياا   ئعي ال باب ال عوديم الذي ل  عد   ال  نتح   أئضاعد اوقتصاد ة فح  م توةترحدّ "لقد أ
: "الملكيةةةة الدسةةةتورةة واإلفةةةراج عةةةن المعتقلةةةين السياسةةةّيين، نـــل أصـــبحس لـــد م الـــ  سياســـية ئاضـــحةم  تمث ـــل  

"فةةي السةةاب  كانةةت الدولةةة محــزص احل ــ : .  قــو  الناشــط ال ياســي ومجلةةس شةةورى ُمنتَخةة  ةُمث ةةل إرادة الشةةع "
تعتقلنةةا فقةة  إذا كتبنةةا شةةعارًا سياسةةيًّا علةةى الجةةدران، أمةةا اتن فالكةةل أصةةبح ةنتقةةد الن ةةام الحةةاكم، والدولةةة تجةةد 

"م جعـل ال ـل ات تةوةترإن  عدم القدرص علـا الـتحك    " نفسها عاجزة ألنها لن تستطيع اعتقال آتو الموطنين"
صع  علا الرغ  مـ  أ ـا مكـ  أكثـر مـ  عصـف مليـون موقـىن عـامليم لكن ـا و   ـت يىن حكـ  ال عود ة   موقف 

 "م فتلك  إىل اعتقا  كل  م  ن  دعو إىل مياهرص أئ إضراب.توةترموقىن "
 

"الدولة العرنية هذه اإلجراءاتم ن ن:  DW    ر عاو  جملي ال ور  ال عودي ال انق حممد آ   ل ةم    صرحيد لـ 
اجبهةةا فةةي حماةةةة المةةواطنين حتةةى ت ةةةتّم الت رةةةر بهةةم، وت تكةةون هنةةاك فر ةةة اجتماعيةةة أو مسةةال بوحةةدة تقةةوم بو 

"مبةةررات واهيةةة وت أحةةد أصةةبح ةسةةتطيع أن ةضةةحك علةةى الشةةباب هــذه املــربرات  عتربهــا محــزص احل ــ   السةةعودةة".
 السعودي بالمؤامرات أو المسال بأمن الوطن".
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س الوسـيلة الوحيـدص الـيت  لكـ  إلي ـا ال ـل ات ال ـعود ةم فقـد ظ ـرت العد ـد مـ  ال تـائ  اوعتقاوت ئاحملاكمات لي ـ
ــر م اسـتخدام " "الفتةاوى ضةةد تةةوةتر، وتشةوةل صةةورة الناشةةطين السياسةّيين دليةةل علةةى أن  ةةدرات "م إن : تةةوةترالـيت مد

 الن ام في التعامل مع توةتر أصبحت محدودة جدًّا".
 

هذه اجل ود اليت  قوم هبا ال ل ات ال عود ة م  أجل احلد  م    وري  و ى   ا تمىن ال عوديم  عترب ئليد أنو اخلري أن  
خير دليل على أن الدولة مستاءة جدًّا من نشاط الشباب على "تةوةتر"، ولةو اسةتطاعت لقامةت بمنعةل ألن هي: "

 توتير أصبح برلمان الشع  السعودي".
 

"وسةيلَة الةبعض مةن أجةل الشةهرة، ": صوت الشع  السةعودي" الذي أصبت "ترتوة عترب الناو  حممد آ   ل ة أن  "
ونشةر األكاذةةة  واإلشةاعات، حتةةى وإْن كةان علةةى حسةةاب الةوطن، ومةةع األسة ، حتةةى أّن بعةض الةةدعاة انسةةاق 

م ئ ل    إشارص إىل ال يخ سلمان العودص املعرئف نن اطد علا  و ى وراء هذ  الموجة للتروةا لقضاةاهم الخاصة"
 ئهو م  ن  امل الب  نّصالحات سياسية   ال عود ة.

 
 "م جعلد  صبت ئسيلةا توةترإن  اإلقبا  الكبري علا موقىن "
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 للمعارضة ال ياسية نامتيا م حيَ أصبحس م ال  ال باب ّتد صد ا لد  دئاور احلك    ال عود ة.
 

م لكنـد ل   ـت ىن حـو اآل ن أنن خيلـق حركـات احتكـا    ال ـارام ئم ـر دُّ  لـ م إ نم أصبت  و ى ئسيلة  ح ٍد سياسيٍّ
الدولة السعودةة تتوحش حتى ت ت ل مطال  توةتر إلى الشارع، حيث  ال لةي ح   ئليد أنو اخلريم إىل كون: "

العدةةةةد مةةةن المسةةةؤولين الحكةةةومّيين إذا خسةةةرنا الةةةّتحكرم فةةةي العةةةاَلم اتفتراضةةةي، فإننةةةا لةةةن نخسةةةر الةةةّتحكرم فةةةي 
 ".الشارع

 
 مهاجمة مفتي السعودةة لتوةتر، ووصُفُل إةّا  بالشر والبالء -2

ش   م يت عام ال عود ة ئرويي هي ة كبار العلماء ال يخ عبد العز ـز آ  ال ـيخ هكوماـا علـا مـ   د ـخ ر " ـو ى" لـىئ   
ء ئو ئرا ئو ىـوف مــ  األكا  ـ  ئالؤيبـة ئالنميمـةم ئإسـاءص اليــ  نامل ـلم م ئقـدح اإلسـالمم  اكــراا أن  هـووء و حيـا

"م كما قا : "إن   و ى أصبت  د تخد م   القدح إذا لم تستح  فاصنع ما شئتاهلل عنده م ئأعد  ن بق علي   القو : "
  شر عة اإلسـالم ئأئامـره ئعواهيـدم ئهـو   احلقيقـة مقـرٌّ لكـل  شـرٍّ ئنـالٍءم ئلـو ادسـت يد منـد حـق  اوسـت ادص لن ـىنم ئلكـ  

 هذه التقنيات ادستؤلس   األمور التاف ةم ل سف ال د د
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ةةةا أةهةةا الةةذةن آمنةةوا إْن جةةاءكم ئ ــ  أنن عت قــي اهللم ئأو  عصــؤي لكــل  مــا  دقــا م فــاهلل  عــاىل  قــو    حمكــ  التنز ــل: "
 .1فاس  بنبأ فتبينوا أن ت يبوا  وًما بجهالة فت بحوا على ما فعلتم نادمين"

                                                 
1
 –للكاتبة تهاني الناصر  22/10/2014تقرير تحت عنوان " مفتي السعودية يهاجم تويتر مجددا.. ويصفه بالشر والباله " نشر في   

 http://altagreer.comموقع التقرير الخليجي 
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 ا ل التواصل اتجتماعيسادًسا: التجربة الكوبية مع وس
 رزو اتستخبارات األميركية لكوبا من خالل شبكات التواصل اتجتماعي

"زون شركة  واصل اجتماعي موج  ـة إىل كونـا  ـدعا  USAIDك ف مقيٌق صح يٌّ الدئافىن  احلقيقية  لتمو ل ئكالة 
حيـَ ئرد   مقيـق طو ـل قاد ـد ئكالـة  .1"م هـدف ا إسـقا  الـرويي الكـوال فيـد  كاسـىئتوةتر"م ئهي شبي ة نــ" زونيو

" ئهــي اإلنسةةانية"  وكــد عتاوكــد دعــ  احلكومــة األمريكيــة مل ــرئا اســتخباريم ع  ذ ــد إحــد  أ رع ــا "أسوشةةييتد بةةرل"
اه التمرد ال ياسيم م  أجـل USAIDالـ" "م هبدف   سيي شبكة  واصل اجتماعي داىل كونام ئدفىن املواطن  ناّت 

 الروي   ن فيد ل ئرائئ  كاسىئم اللذان طاملا أ عكا اإلدارص األمريكية.قل  ال ائلة علا عيام 
 

أمهيـة نالؤـة حـو  ف ـ  طبيعـة مـا جـر    الـبالد  أسوشةييتد بةرل"،فقد  كون للت ر   األىري الـذي قامـس نـد ئكالـة "
 ببلدان "الربيعالعرنية م  أحداّ ىال  ال نوات املاضيةم اليت نا س  دعرف 

                                                 
1
ط كاسترو، للكاتب محمد إلسقا USAIDتقرير تحت عنوان: "الربيع العربي بدأ في.. كوبا: "زون زونيو" تويتر استخباري، بتمويل   

 http://www.al-akhbar.com/node/203967، رابط المصدر: 2014نيسان  4، 2263مرعي، جريدة األخبار، دوليات العدد 
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"  دفىن إىل اوعتقاد ن ن ما حصل   الدئ  العرنية م  وـورات ئاعقالنـاتم قـد أسوشييتد برلك  تد الـ "  فما العربي".
 كــون جــزءاا مــ  خم ــط أكــربم اســت دف دئوا أىــر  علــا املقلــ  اآلىــر مــ  احملــيطم   أمريكــا الال ينيــةم الــيت و  ــزا  

 ا. عادي نؤالبيت ا الوو ات املتحدص   ال ياسة ئاأل د ولوجي
 

ف ــت هــذا التحقيــقم الــذي قــام نــد نــاحثون مــ   لــ  الوكالــةم ف ــت  ــورُّ  اإلدارص األمريكيــة    صــمي  شــبكة  واصــل 
"م هـدف ا األساسـي م ـاعدص الكـوني   علـا التعبـري عـ  تةوةتر"م شبي ة نــ "زون زونيواجتماعي للكوني   فقط  دعا: "

"  عمل علا  نيي  احتكاجات ضد ال ل ةم مجموعات ذكية" آراو  م ئ  مرحلة متقدمة م  عمر امل رئام   كيل
 شبي ة نتل  اليت     نييم ا   نالدعا العرنية.

 
" ئهي شـركة "كرةيت  اسوشييتس أنترناشونالم م  ق بل 2009ئ   ندء العمل علا امل رئا   كاعون األئ  م  عام 

م أئ  USAIDمـ  نرعـام  امل ـاعدص األمريكـي احلكـومي الــ  أمريكية رحبية  ت خذ م  ئاشن   مركزاا ةام نتؤ يـة مباشـرص
"م   ـ  ل عقـل أرقـام مال ـ  الكـوني   كوباسيلى وص كاعس إ اد عميل م  داىل ال ركة الكونية الر ية لال صـاوت "

 إىل قاعدص ىار  البالدم ئهو ما قام ند أحد 
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 " دئن مقانل مادي.كوباسيلاملوظ   الكبار داىل "
 

"   عيكاراغوا م  أجل العمل علا إرسا  أكثر م  عصف مليون رسالة عبا رة المعلوماتية التواصل مىن أحد "نعدها  
عصية ى ي ة امل مون للكوني  م ع  أمور كالر اضة ئاملوسيقام ن ر قة و   مت لل ل ات   كونا نالتعرف علا هو ة 

ذ امل وئلون ع  العملية عدص ى وات حملو مرسل  ل  الرساولم كو ا   رض رقانة شد دص علا شبكة اإل عىعس. كما اي 
آواره  ئإ الة ال كومم فافتتحوا ح اناا لل ركة اليت  د ر ال بكة   جزر كا انم فيما شك لس األراضي اإلسباعية املركز 

 نّع اء شركة في ا ةذه الؤا ة. USAIDاحلقيقي إلدارص األمور املثريص لل كومم حيَ قامس 
 

دن  ذئنم نل كان علي   أ  اا إى اء األمر ع  احلكومة األمريكيةم فموس ة ل  ك
  هذه امل كلة الوحيدص اليت ئاج  ا امل

مليون دئور علا م ـرئا غـري حمـدد  1.6كاعس قد صر حس للحكومة ن  ا صرفس   كرةيت  اسوشييتد أنترناشونال""
 زون زونيو".امل علا شبكة "اةدف   ناك تانم فيما كان قد   إع اغ األموا  نالك

 
سوانق   الـدىو    م ـار ىن سياسـية نعيـدص عـ  دئرهـا احملصـور نامل ـاعدات اإلع ـاعيةم  USAIDلك   بدئ أن  للـ 

 ف ي
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رالًبا ما تدخل في دهةاليز سياسةية مةن الممكةن أْن تةؤّدي إلةى م  دكر أن  املوس ـة "2009 قر ر حكومي  عود لعام 
 .1لوماسي"مشاكل على ال عيد الدب

 
كذل  قا  ع و جلنة جملي ال يوخ للعالقات اخلارجيةم فلتون أرم ىئعم ح  سد  ل ع  حمادوـة دارت نينـد ئنـ  أحـد 

" إو  أعد  يل لنا إنهم ت ةستطيعون أْن ةكشفوا لنا ما ةحدث ألن أناًسا سوو ةموتون": ""زون زونيوامل وئل  ع  
 مريكية علا عل  كامل لا حيصلم لكن ا ل  تحرم إل قاف املخ ط.نعد مدص م  الزم  أصبحس احلكومة األ

 
" قد لقي رئاجاا ن  الكوني  م ئندأئا نتباد  الرساول عربهام فوصل عدد امل ـىك  فيـد زون زونيو  هذا الوقسم كان "

كلَّ 
د
  نّنقاء مصدر متو ل ال بكة خم ي ام إىل أرنع  أل اام ئقد ر    ا د اد عدد امل ىك  أعباء إضافية علا امل وئل  امل

" نالعمـــل جب ـــد أكـــرب "كرةيتةةة  أسوشةةةييتس أنترناشةةةونالفكل مـــا  اد عـــدد الـــرئاد  ادت األعـــ  املراقبـــة. عنـــدها نـــدأت 
لتخ ي  ور  احلكومة األمريكية   هذا امل رئام فتعاقدت مـىن شـركة أمريكيـة أىـر  يـتص   هـذا ا ـا م أم ـا املوظ ـون 

 ئن األعما  اليومية لل بكة   كونام ُم     ري  

                                                 
1
 المصدر السابق. 
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" ل ـمان عـدم كرةيتة فكاعوا أعاساا عاد    م  دئن أي علـ  ةـ  لـا  ـدئر   األرئقـة اخلل يـةم ئهـذا مـا راهنـس عليـد "
". لكــ  العــ ء الثقيــل املــر بط نّى ــاء  ــور  احلكومــة األمريكيــة  بــ   أعــد أكــرب مــ  أنن  تحملــد كوباسةةيلإوــارص شــكوم "

مـــ  ئراو ـــام  د علـــا  لـــ  أن  األىـــريص كاعـــس  ـــدفىن آوف الـــدئوراتم مـــ  ىـــال  شـــركة  USAID" ئالــــ تةةة كرةي"
الواج ة اليت أس ـت ا   إسـباعيام ك ـراو  للحكومـة الكونيـة الـيت  عتـرب حكومـة معاد ـةم ئهـذا مـا ل  كـ  ناسـت اعت ا 

 .2011ول عام  رب رهم هذه العوامل دفعت ا إىل إلؤاء امل رئا ئإق ا  ال بكة أئا
 

م احلالة الكونية لنا الرانط املن قي ن   قد رات جملي اوستخبارات القومية ئئويقة اوستخبارات القومية اليت ئردت   دقد 
  مـدىل البحـَم ئنـ  الـربام  ال ياســية لـو ارص اخلارجيـة األمريكيـة   احلـرئب الناعمــة علـا الـني  ئاجلماعـات املنائوــة 

 ةا.
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 باب الخامس:ال
 خطوات لمكافحة الحرب الناعمة 
 لموا ع ووسا ل التواصل اتجتماعي

 



 

 170 
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 أّوًت: مقدمة
ـــدئر ال ياســـي ئالثقـــا  ئاألمـــل ملواقـــىن التواصـــل اوجتمـــاعيم و نـــد مـــ  ى ـــوات ئنـــرام   عر  يـــة    جمـــا  مكافحـــة ال

 ئعالجية ئئقاوية.
 

عس العد د م  الدراسات ئاملقاوت حو  اآلوار ئالنتاو  ئ  جاع  مكافحة األضرار الن  ية ئاوجتماعي ة ئالىنو ة ئدض 
اليت ممل ا ئساول التواصل اوجتماعي علا خمتلف ال  ات العمر ةم ئنـاألىص ال ـباب ئالناشـ ة. كمـا   ـس العد ـد 

راد   مـــ م  عـــ  مـــ  املوس ـــات لتقـــدمي عصـــاوت ئ وجي ـــات مـــ  شـــ  ا  وجيـــد اســـتخدام هـــذه الوســـاولم لـــا  ـدبنقـــي األفـــ
 األى ار.

 
سنحائ    هـذا البـاب مـ  البحـَ اإلضـاءص علـا نعـض العنـائ   ئاملقىحـات  ات العالقـة ناوسـتخدام اآلمـ  لوسـاول 
كـــ   ن يـــذه   الوحـــدات ئالبي ـــات اوجتماعيـــة الصـــؤريص: األســـرص ئاألهـــلم  التواصـــلم ئهـــي اقىاحـــات  ـــىائح نـــ  مـــا  د

ت اوجتماعية ئالىنو ة ئالثقافيةم ئنـ  مـا حيتـا  إىل إسـىا يكيات ئنـرام  ئى ـط: امل ـتو  ئالكبريص: املدارو ئاملوس ا
 احلكومي الوطل ئالبلد ات.
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 ثانيًّا: مواجهة تهدةدات وسا ل التواصل اتجتماعي وف  خمسة مستوةات
ئفلىص مواقىن التواصل اوجتماعي  املواج ة املباشرص مىن مواقىن ئشبكة اإلعىعس: م  ىال  امل امهة التقنية    ص ية -1

  ف اونا ئني تنام ئهذا أمر صع  ئمعقد عيراا لت ع  ئساول اىىاغ هذا البابم ئحيتا  إىل ج ود  قنية ضخمة علا 
 امل تو  احلكومي ئالوطلم ئهذا امل تو  لد جما   تصل ناجلاع  ال ياسي ئالقاعول ئالتقل.

 
 تخد م : ئىاصـة ف ـا -2

د
ت األط ـا  ال تيـان ئال تيـات مـ  أننـاء ني تنـا علـا سـلبيات ئم ـار هـذه الوسـاولم  وعية امل

 ئغرو حالة م  احلذر ئال     عقوة  ئقلوهب  ّتاه ام ئ عليم   طرغ ئأ ا  اإلست ادص اإل انية ئاآلمنة.
 
 ـــتخد م : ســـواء   املنـــز  أئ املدرســـة أئ   خمتلـــف املوس ـــات الث -3

د
قافيـــة ئالىنو ـــة علـــا القيـــام م يـــز أئل أمـــر امل

 ندئره  اإل اال البن اء   ح م أنناو   ئرعا ت  .
 
إع ـــاء ئرعا ـــة موس ـــات ئشـــبكات اجتماعيـــة ئإعالميـــة متخصصـــة: ئ لـــ  مـــ  ىـــال   صـــمي  ئ  ـــؤيل مواقـــىن  -4

 ئ  بيقات
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ئ عب ة ال راغ املعلوماا  ئص حات ئح انات ئظي ت ا التواصل مىن اجلم ور امل ت دفم لتزئ ده ناحملتو  اةادفم ئملء
ئاإلعالمــي ئالثقــا  نصــورص إ انيــة ئإرشـــاد ة متنوعــة   ــاه     لبيــة اوحتياجــات ئ رفـــىن ع ــبة التوعيــة ئ  ــبط م ـــار 

 م تخدمي مواقىن التواصل اوجتماعي.
 
عن ــا  احــة اإلمــام    ــادص فعاليــات ئأع ــ ة التعب ــة امليداعيــة ئالثقافيــة ئاوجتماعيــة: مــ  أكثــر امل ــاول الــيت  تحــدّ -5

اخلـــامن ي دام ظلـــد ق ـــية التعب ـــةم ئهـــو م  ـــوم  عـــل رفـــىن حالـــة ال عاليـــة الرئحيـــة ئالثقافيـــة ئامليداعيـــة ئاوخنـــرا    نـــرام  
موس ــات الثــورص ئالنيــام ئا تمــىن اإلســالمي ئعــدم العزلــة ئاجلمــود ئعــدم احلركــةم حبيــَ   ــاه  ال عاليــات التعبو ــة   

  ئالتعبوي املرغوب   اجليل اجلد د ئاجلم ور ال يعي نعيداا ع  است راد مواقىن التواصل اوجتماعي احداّ الت وري الثقا
  ملء ال راغ ئ لبية اوحتياجات ن ر قت ـا الناعمـة امل ـللة. ئ كـون  لـ  ناسـتق اب جيـل اإلعىعـس ئئسـاول التواصـل 

وقافيـة ئاجتماعيـة ئ عبو ـة ئميداعيـة ئاىل اوسـت ادص  % اىل نـرام  ئأع ـ ة70اوجتماعي ئه  األكثر ـة نن ـبة  صـل اىل 
 ئالتواصل مىن موس ات ا تمىن اإلسالمي.
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 ثالثًا: منها تحوةل التهدةدات إلى فرص
ئردت اإلشــارص إىل هــذا املــن   لــد  اإلمــام اخلــامن ي دام ظلــد   الكثــري مــ  اخل انــاتم ئمن ــا ســبل التعامــل مــىن احلــرب 

 .1جتماعيالناعمة ئئساول التواصل او
 

 ئمقيقاا ةذه املقولة    األىذ نع  اوعتبار عدد م  املع يات حو  جماوت ئآفاغ ال ر  ئالت د دات:
 المعطى األول

   إدرام حقيقة إسىا يكية   بق أي   عامل ئجماهبة م ادصم ئهي أن  ئساول التواصل اوجتماعي ئشكبات اإلعىعس 
مليار م تخدم  3  أدئات ئئساول التواصل العصر ة لنصف سكان الكرص األرضية اقد أصبحس ئاقعاا معاصراام ئهي م

 ئفق احصاءات اوماد الدئل لال صاوته.
 

 المعطى الثاني
 إن  هذه األدئات آىذص   اوعت ار األفقي ئالعاموديم الكم ي ئالنوعيم راهناا ئمرحلي ا   نالدعام مىن  رجيت وخن اض 

                                                 
1
 2014 يراجع للتوسع: كتاب، الحرب الناعم معالم رؤية اإلمام الخامنئي دام ظله، اصدار مركز الحرب الناعمة للدراسات، بيروت ، 
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ـــوا ن العـــرض ئال لـــ م ئقـــاعون اخن ـــاض امليـــل  جا نيت ـــا ئاإلقبـــا  علي ـــا   ال ـــنوات املقبلـــةم ئفـــق قـــاعون ال ـــوغ    
اوست الكي عند اجلم ورم ن عـل اإلشـباا التـدر يم ئهـو مـا حصـل   الؤـرب عتيكـة ئصـو  هـذه األدئات إىل أ ـد    

 قبل سنوات م  أسواقنا.
 

 المعطى الثالث
ة ئسـاول التواصـلم م ــاحةا ئاسـعةا جـد ا مـ  الؤـَ ئالثمـ م ئإنن كـان الؤالــ   ت ـم   احل ـانات ئالصـ حاتم   سـاح

 ــتخد م  ئامل ــوحات امليداعيــةم الـــيت أجرهــا أكثــر مــ  مركــز دراســات. ئهنــام حـــاوت 
د
َ  حب ــ  ّتــارب امل علي ــا الؤــ

 ئّتارب غنية   جما  استثمار هذه ال وانق     و   ا حلدمة األهداف.
 

 المعطى الرابع
و شــ  فيــد أن األهــداف احلرنيــة الناعمــة ةــذه املواقــىن األمريكيــة ئالؤرنيــة ئاضــحةم ف ــي مر ب ــة ن جنــدص اوســـتكبار ُمــا 

العـامليم الـذي لـد اليـد ال ــوىل    وجي  ـا ئنرجمت ـا. لكنـد و   ـت يىن الــتحك  امل لـق نامل ـتخدم  أع  ـ   إو لوافقــد 
 طوعية إراد ة م  قبل  .
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 المعطى الخامس
موجــة كاســحة ئعارمــة عنــد ق ــاا ال ــباب ئاألط ــا   درغ ــ  ناوســتخدام ئاوســت ادص مــ  هــذه الوســاول ئالتعــرف   وجــد

علي ــــام ف ــــي موضــــة العصــــر اليــــومم ئرغــــ  إدرام اجلم ــــور وحتمــــاوت التعــــر ض ألضــــرارها ئم ــــائو ام فّ ــــا آىــــذص   
 اوعت ارم   املرحلة املنيورص.

 
 المعطى السادل
اسات ئاألحبـاّ عـ  اجلامعـاتم  تنـائ  هـذه الوسـاول نالنقـد ئالت ـر تم كمـا صـدرت م ـات التقـار ر صدرت م ات الدر 

ئالتحقيقــات حــو  خمرجــات ئعتــاو  هــذه الوســاول   ضــوء التكرنــة ال ــانقة   عــدد كبــري مــ  البلــدان ئعلينــا اوســت ادص 
 من ا. ئعقل ا للم ت د   ن قصا سرعة ُمكنة.

 
 المعطى السابع

ــام  م إن  أف ــل ع صــيحة  وج   ــا ىــرباء ئســاول التواصــل اوجتمــاعي هــي عــدم جماهبــة م ــتخدمي هــذه الوســاولم ئاهت 
ئالت كي    عوا اه م نل ال عي لالقىاب اإلع ال ئاوجتماعيم ئأسالي  الصداقة مع   نصورص  در يةم كي حيصل 

 د ئال رف غري الراشد حو احلوار ئاوع تاح العلمي ئالنقدي البن اءا ن  ال رف الواعي الراش
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ال بيل األف ل لالست ادص م  هذه الوساول ئاونتعاد ع  األضرار ئامل اسـد. ئعلينـا  ـوفري البـداول   احملتـو  ناألمصـا  
 امل ادص.

 
 المعطى الثامن

اعي لك   بقا علا الرغ  م  اإلقرار ن ن الت وري الن  ي ئالثقا  حيصل لالع ان  رد استخدام ئساول التواصل اوجتم
البــاب م توحــاا ئمتاحــاا ملــ   ــلء احملتــو  املعلومــاا ئ ن ــط   التواصــل مــىن امل ــتخدمم فــّ ا كاعــس ج ــة إ انيــة  كن ــا 
مقيــق أهــداف إ انيــة. ئهكــذا نامكــان عــال د ــ  جماهــد أن  تواصــل مــىن آوف امل ــتخدم  ئحيقــق عتــاو  طيبــة ئمثمــرص 

ة ئاوجتماعية ةذه الوساول. فكيـف إ ا  كا  ـس جيـو  العلمـاء ئاملثق ـ  وسـتثمار ئخي ف م  األوار ئاألضرار الثقافي
 ج وده  ئطاقاهت    هذه اجلب ة اجلد دص.
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 رابعًا: نقاط وخطوات مقترحة إلعداد برناما تواصل اجتماعي آمن
مل يـدصم ئالعمـل قـدر امل ـت اا و ند  م  التوج د لن ر حالٍة م  الوعي ئاإلرشـاد اةـادف  صـو  املواقـىن ال ـليمة ئا -1

علــا إقنــاا األهــلم م ــاركة األننــاء   العمــل ئالبحــَ ضــم  ئســاول التواصــلم كــذل  و نــد  مــ  إشــاعة الــوعي حــو  
ر  املعلومات ال خصيةم ئالص ور علا شبكة اإلعىعس. ئ  هذا اإلطارم أ  اام و ند  م   وعية األهل ئمراكز  أى ار ع  ن

م ــ لة فــتت حــوار مــىن األننــاءم  تمحــور حــو  معرفــة م ــاكل   ئأســباب اللكــوء إىل شــبكات  ئموس ــات الىنيــة حــو 
اه اوست ادص ال ليمة م  الوساول.  التواصلم   الوصو  إىل حلو   دفع   ناّت 

 
م  امل يد اونتعاد   استخدام ئساول التواصل اوجتمـاعي عـ  األمـاك  املؤلقـةم ئاحلـر  علـا أنن  كـون  لـ     -2
 ور اآلىر  م ئمس إشراف   املباشر. ئكذل  م  ال رئري العمل علا مراقبـة اسـتخدام ال ـبكات مـ  ق بـل األهـلم ح

د تخد م. ئو ند  م  مد د أئقـات ىاصـة للـدىو  إلي ـام فمـ  غـري امل يـد  ـرم 
ئالت عر ف علا األماك  اليت   ؤل نا  امل

 األنناء  صولون 
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 دئن أنن  كون هنام م   د رف علي  . ئ ولون   أي  ئقسم ئمو شاءئا
 
و ند  م  العمل علا إ اد نرام   ص ية احملتو ات علا شبكة التواصلم ئإنعاد ما هو ضـارم حيـَ و  ت ـس  هـذا  -3

األمر دئن العمل علا امتالم ا صاوت ئعالقات مىن مراكز التو  ىن   اوحياء ااخلوادم ئال ريفراته أئ اإلشراف علي ا 
 باشرم أئ اعداد محالت  وقيىن علا مواويق شرف أىالقية ئوقافيةم أئ إشراك ا   ئر   وعية.ن كل م

 
م  مجلة األمور اليت  قـىن علـا عـا ق املوس ـاتم العمـل علـا مـلء أئقـات ال ـراغ عنـد األجيـا  ال ـانةم ئ لـ  مـ   -4

 ىال  نرام  م يدصم مثل: نرام  الر اضة ئامل ارات.
 
اك  اكافيــد عــسه الــيت   ــمت ل شــخا  اســتخدام ئســاول التواصــلم ئضــب  ام ئمراقبت ــام إ ــاد ى ــة عمــل ل مــ -5

ئمنع ــا مــ  إدىــا  أشــخا  صــؤار ال ــ م فمــ  املناســ   ــرم هــذه األجيــا    ــتخدم ئســاول التواصــل   البيــس أئ 
 املدرسة مس رقانة القي م .

 
 لإلعىعس.إدىا  مناه  جد دص إىل املداروم  تمحور حو  التص ت اآلم   -6
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إ ــاد قــواع  ئ ــدانري ئعقونــات  ــود ي إىل محا ــة األشــخا  الــذ    ـدعنتــد  علــي   أئ  وىــذئن مــ  غــري إرادهتــ  إىل  -7
 املواقىن اخل ريصم علا اعتبار أن البعض  قىن   احمليور ئهو و  دري.

 
 م الـذ    تقبلـون ال ــكائ م إ ـاد أمـاك   ت ـم  جمموعـة مـ  املتخصصـ    جمــا  علـ  الـن ي ئاوجتمـاا ئالـد  -8

ئ قدمون النصاوتم ئ واكبون عمل املوس ات جل ة  وجيد استخدام ئساول التواصلم ئإ اد حلو  ئقاوية ممـي ا تمـىن 
دتد    قبل ئقوا امل كلة.

 امل
 
علـا  لـ   م  املناس  الت كري حبلو  ند لة أمثا  إ اد سريفريات أئ نرام   ات عالقة نوساول التواصـلم ئكمثـا  -9

ليكـــون نـــد الا عـــ  ال ـــا رب اململـــوم مـــ  شـــركات  bisphone كـــ  اإلشـــارص إىل أن اإل ـــراعي   أعتكـــوا مـــا أطلقـــوا عليـــد 
 ص يوعيةم ئهنام حلو  ئنداول عاملية  ك  اوست ادص من ا.

 
 ت بيقات ال ارص.إعداد لواوت ملواقىن م يدص ئآمنة لكافة امل تو ات ئاألعمار ئع رها ئ صميم ا. ئلواوت نال -10
 

  در ي دئرص اإلعىعس اآلم  اليت أعدها ئع رها املركز -11
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 الىنوي للبحّو ئاو اء   املدارو الر ية ئاخلاصة كمادص اىتيار ة أئ إلزمية.
 

ع ــر ئ و  ــىن ىدمــة األقــرا  اإللكىئعيــة لورشــة ئســاول التواصــل اوجتمــاعي اآلمــ  الــيت صــممت ا مجعيــة املعــارف  -12
 سالمية الثقافية علا  الميذ املدارو اإلسالمية ئعلا أئسىن ع اغ ئطل ُمك .او
 

 أخيرًا: نتا ا وتوصيات الدراسة
املعرفــة ئالتخصــص ئالــتمك  مــ  ملــف شــبكات التواصــل اوجتمــاعي. هــي املــدىل العالجــي ئالوقــاوي ال ــلي . و  -1

تمـاعيم ف ـي أصـبحس ئاقـىن و م ـر منـد   املـد  داعي لإلصانة نالـذعر اةلـىن مـ  خمـاطر ملـف شـبكات التواصـل اوج
املنيورم لك  ناملقانل فّ ا م  الوساوط اآل لة لل بو  التدر يم ئاوعتقا  مـ  حالـة املـد إىل اجلـزر   ال ـنوات املقبلـةم 

 .1ئفق رأي اخلرباء

                                                 
1
"، منشورة على موقع قناة روسيا اليوم، على الرابط اآلتي: 2017دراسة تحت عنوان: "موقع فيسبوك يعيش حتى عام  

http://arabic.rt.com/news/643457 
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ــــة و  ــــزا  متلــــ  القــــدرص ئاحلن ــــة التقليد  ــــات ئ ــــ  اإلدارم أن  القــــو  ئاملوس ــــات اوجتماعي كــــة ئالكار زمــــا ئاومكاعي
التنييمية ل بط ئ وجيد م ار هذا امللفم إن  هذه ال اقة اليت  د م ي ا مدني ر القوص الناعمة جو  ف عاي نالقوص ال يرباعية 

Cyber Power م ئجيــل ال ي ــبوم ئالتــو ىم رغــ  اعت ــارها ئع و هــا نــ  ال  ــات ال ــبانية الصــاعدصم لكــ  هنــام
ل هذه القوص اجلد دصم ئهذا ما عرب  عند رويي اوستخبارات الع ـكر ة الصـ يوعية ال ـانق عـاموو حدئد ئمعادوت لعم

أّن بعةةةةض الشةةةةبكات اتجتماعيةةةةة والمةةةةواد القدةمةةةةة أ ةةةةوى مةةةةن الشةةةةبكات اتجتماعيةةةةة اإللكترونيةةةةة  ــــدل  مــــ  "
ـــاه هنـــري كي ـــنكر ن  ـــ   قولـــد "1"الحدةثةةةة ية والثقافيةةةة والدةنيةةةة أن لةةةدى بعةةةض القةةةوى السياسةةةم ئ و ـــد هـــذا اوّت 

م ئهذا ما  ع ينا ال رصة وسـتثمار ملـف شـبكات التواصـل لـا خيـدم 2التقليدةة  وة تفوق  وة الشبكات اإللكترونية"
 أهدافنا الثقافية ئال ياسية ئاوجتماعيةم ئمو ل الت د د إىل فرصة.

 
ــر مــىن هــذه ال ــبكات فــال منــا   -2 دتبص 

مــ  اوعــىاف نــ ن هــذه الوســاول قــد أصــبحس  نميــة رئح التعامــل الــواعي ئامل
 جزءاا م 

                                                 
1
ة، نشر دراسة تحت عنوان: "عام على االنتفاضات العربية"، كتبها عاموس يدلين، الرئيس السابق لالستخبارات العسكرية اإلسرائيلي 

 ، الرابط اآلتي: 12149جريدة السفير، العدد 

www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?EditionId=2115 
2
جميل مطر ، كاتب ومفكر مصري، مقالة تحت عنوان "اطاللة على الثورات العربية" نشرتها عدة صحف مصرية وعربية، ومنها  

 =http://www.elgomaa.com/article.php?idموقع الجمعة: 
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امل  د احمللي ئالعامليم ئهنام ّتارب دئلية  عاملس نرئح ئاقعية ئعلمية ئإ انية مىن هذه الياهرصم حيَ  بقـا الوسـاول 
د أنن خي ىن ئالوساوط جمرد أدئات إ ا ما كان لد نا م تخدم لد د الوعي ئالبصريصم ئ بقا لل رد حر ة صناعة احملتو م نع

للتـدرب ئالتوجيـدم ليصــبت فـرداا نصــرياا ئم ـتقيماا مثق ـــاا ئإعالمي ـام حــو أن  احـة ال ــيد القاوـد اخلــامن ي دام ظلـد افتــتت 
"م ليي م  ناب الرغبة ال خصيةم نل م  ناب التعامل مىن أدئات العصـرم الفاةسبوكح اناا شخصي ا لد علا شبكة "
ؤي مري الدقة   ف   الياهرص ئعدم الوقوا   فخ ئفكوص   خي  األرقامم ئاإلدارم ن ن ئمو ل الت د د إىل فرصة. ئ نب

/  1نعض هذه األرقام املتدائلة ع  ال بكات ئاملواقىن غري دقيقةم فمثالا ع بة الناش   علا في بوم ئ و ى هي ع بة ا
ات م ملــة أئ ح ــانات شــركات مليــون فقــط مــ  الناشــ  م ئالبــاقي ح ــان 900مليــون مــ  أصــل  90ه أي أن  10

 ئإعالعات ئ  و ق.
 
اوست ادص م  ّتارب الدئ  ئاحلكومات فقد أح نس نعض الدئ  كّ ران ئالص  ئرئسيا التعامل مىن هـذا امللـفم  -3

ئئضعس إسىا يكيات للتنمية الثقافية ئاملعلوما ية الوطنية للحد  م  التؤلؤل الثقا  ئال ياسي األمريكي مـ  ىـال  هـذه 
 ل بكاتما
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و نل حو لس هذه ال رصة األمريكيـة إىل هتد ـدم عنـدما حققـس اىىاقـات م ـادص عـرب جمموعـات مـ  شـبكات القراصـنة 
ئاجليــو  اإللكىئعيــةم ئمنعــس التــ وري األمريكــي النــاع  قــدر امل ــت اام لدرجــة أن ئ  ــر الــدفاا األمريكــي أصــبت   ــائض 

يـة. ئهـذا اجلـد  حـو  ا دئاجيـة أمريكـا أصـر  اع ـقاغ احمللـل   ئكالـة األمـ  الص  ئرئسيا علا أم  شبكة اإلعىعـس العامل
 القومي إدئرد سنودن ئغريه.

 
عيــراا إىل حكــ  األحبــاّ ئالدراســات حــو  ئســاول التواصــل اوجتمــاعي ئئجــود م ــات الكتــ  ئاملصــادر ئاملقــاوت  -4

  احلاجـة إىل امل ـوحات امليداعيـة وسـت الا ئرصـد ئاألحباّم فال حاجة للمز د م  اجل ود علا امل تو  النيرم نل  رب 
ال ــلوكيات اجلد ــدصم ئرصــد أرقــام ئقواعــد نياعــات م ــتخدمي التواصــل اوجتمــاعي   ني تنــا ئجب تنــام ئدراســة ئمليــل 
مـــد   ـــ ور منيومـــة القـــي    جب تنـــا هبـــذه اوســـتخدامات ئالت بيقـــاتم ئحصـــر األضـــرار ئ رشـــيد اوســـتخدام.ئهذا مـــا 

 إع اء مراكز حبّو متخصصة.  تدعي 
 
"التربيةةة علةةى " أئ فةةن التواصةةل اتجتمةةاعي السةةليمكتانــة ئطباعــة دليــل إرشــادي ئمــادص دراســية مــس عنــوان: "  -5

 وسا ل التواصل"،
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م  ىال  جلنة ىرباء  د ك ل م  عدص موس ات ئمراكز دراسات ئىرباء   التقنيات او  صالية ئالىنيـة. ئّتـدر اإلشـارص 
" أئ امليـد ا ي  "التربيةة علةى وسةا ل التواصةلدئلة حو  العال   ددر و مقـر رات دراسـية مـس عنـوان:  70هنام إىل أن 

ـــاد إ اعـــات الـــدئ  العرنيـــة   عـــددها الصـــادر منـــذ العـــام  ـــدت عليـــد جملـــة ام  ناللؤـــة اوصـــ الحية ال رع ـــيةم ئهـــو مـــا أك 
 ة ئاإلسالمية إىل اليوم.م لك  هذا ال   ل  ددر و نعد   البلدان العرني2005

 
  ســيي ئ ــرىيص مجعيــة  واصــل اجتمــاعي متخصصــة ناإلرشــاد ئالتوجيــد   ــارم   قيادهتــا ئإدارهتــا عاشــ ون علــا  -6

 %.90شبكات التواصل م  ال باب أع    م ئه  ال رحية األكثر استعماوا لوساول التواصل اوجتماعي نن بة 
 
ئالناشــ     لبنــان ئاملن قــة العرنيــة ئوحقـاا علــا م ــتو  الــدئ  اوســالمية  عقـد مــومتر ل ــاركة ال ــباب ئال ـالب -7

ئالـــدئ  املناه ــــة للحــــرب الناعمــــة األمريكيــــة ئالؤرنيــــة للت ــــائر ئ بــــاد  اخلــــربات ئاملعلومــــات   ســــبل مواج ــــة اليــــاهرص 
العلمـي اةـادف حـو  مع يـات ئ داعياهتا ئآوارهام ئ ل  م  أجل  إشاعة الثقافة العلمية ال بكيةم ئمـ  ىـال  النقـا  

 علمية ع  األضرار ئاملخاطر ئال لبيات الصحية ئالن  ية
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لوســاول التواصــل اوجتمــاعيم ئ ــرئ   نعــض املع يــات حــو  ال ــلبيات األمنيــةم ك ــراء ئ ارص الــدفاا األمريكيــة ل ي ــبوم 
 ألهداف ّت  ية.

 
عي علـا سـبيل مو ـل هـذه الوسـاول مـ  هتد ـدات  در   جيش الناشي   ئامل تخدم  لوساول التواصل اوجتمـا -8

وقافيــة ئأمنيــة ئسياســية إىل فــر  خلدمــة ا تمــىنم ئهتد ــد للعــدئ مــ  ىــال  قرصــنة املواقــىن املعاد ــة ئف ــت اخل ــط ئنيــان 
 احلقاوق.
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 م ادر معلومات الدراسة
 أرشيف الصحف اللبناعية ااألىبار / ال  ري / الن ار ه. -1
 
/ رئسـيا اليـوم  BBC /CNNل ز وعيـة احملليـة ئالعامليـة ااملنـار / اجلد ـد / اجلز ـرص / العرنيـة / أرشـيف القنـوات الت -2

RT .ه 
 
 ارشيف ئ ارص اخلارجية اومريكية ا لة الرقمية. -3
 
 موقىن مركز اوهرام الرقمي. -4
 
للدراســـات ئالبحـــّو  كتــاب " مـــ  القبيلــة إىل ال ي ـــبومم للباحـــَ مجــا  ســـند ال ــو دي" اصـــدار مركـــز اومــارات  -5

 .2013اوسىا يكية 
 
اوع اعيات الرقمية / الدكتور غ ان مراد مد ر مركز األحباّ   اجلامعة اللبناعية / اصدار شركة امل بوعات اللبناعية  -6

 .2013للن ر ئالتو  ىن 
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 منتد  املعارف. 2014سوسيولوجيا اإلعىعس / الدكتور عدمي منصوري / اصدار  -7
 
 .2006وقراطية األمريكية ئوورص املعلومات للباحَ األمريكي نرئو لرب/ ع ر دار احلوار الثقا  الد  -8
 
 موقىن ئ ارص اخلارجية األمريكية االد يتا  ه.  -9

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

ــاد ا اعــات الــدئ  العرنيــةم ئجملــة ا اعــات عرنيــة  -10 اخلــا  نالىنيــة علــا ئســاول  2005عــدد  -أرشــيف موقــىن ام 
 التواصل.

 
إســت الا رأي ىــا  قــام نــد مركــز احلــرب الناعمــة علــا عينــة مــ  م ــتخدمي ئســاول التواصــل اوجتمــاعي مــ   -11

 .2014سكان ال احية ىال  ش ر حز ران م  عام 
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