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Abstract
New media tools like facebook, twit-

ter, blogs and wiki could contribute in 
strengthening community participation 
and citizens’ engagement in fighting and 
preventing crimes. I argue that these new 
developed electronic and cyber means, 
with its developed capabilities of mobi-
lization and recruitment and to commu-
nicate and coordinate between groups 
and individuals within national and sub-
national communities, can improve the 
country efforts to prevent and fighting 
crimes through number of initiatives, 
proposals and alternative strategies and 
coordination between the institutions 
and authorities bodies (police, ministry 
of Justice, ministry of social affairs and 
ministry of the interior) would raise the 
level of defense and the ability to pre-
vent and reduce crimes occurrence, by 
applied these tools in to real life. 

This is a theoretical study, trying 
to provide a cognitive and conceptual 
framework of what is community part-
nership means, what are the new media, 
and how these tools can help the state 
to achieve their ends in areas like secu-
rity, stability, and fighting crimes. On the 
other hand, how to mix or employ new 
media tools in strengthening the role of 
strategic community partnership in fight-
ing crime.

We will try to addresses how U.A.E. 
government takes the advantage of its 
high technological capacity and em-
ployed it in strengthening the scale of 
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ملخ�ص تنفيذي 
�لإعالم  و�سائل  ت�ساهم  �أن  �لممكن  من 
�لفي�سبوك،  مثل  �أدو�ت  في  �لمتمثلة  �لجديد، 
�لتو��سل  و�سائل  من  وغيرها  و�لويكي  تويتر، 
�لمجتمعية  �لم�ساركة  تدعيم  في  �لجتماعي 
�لجريمة.  مكافحة  مجال  في  خا�سة  للمو�طنين 
حيث يجادل �لباحث باأن هذه �لو�سائل �للكترونية 
�لم�ستحدثة بما لديها من قدر�ت تعبئوية وقدرة 
�لجماعات  كافة  بين  و�لتن�سيق  �لتو��سل  على 
و�لوطنية  �لمحلية  �لمجتمعات  د�خل  و�لأفر�د 
يمكن عبر طرح عدد من �لمبادر�ت و�لقتر�حات 
و�ل�ستر�تيجيات �لبديلة، و�لتن�سيق بين �لأجهزة 
�لوطنية �لمخت�سة بم�ساألة مثل مكافحة �لجريمة 
وز�رة  �لعدل،  وز�رة  )�ل�سرطة،  �لمجتمع  في 
�ساأنه  من  �لد�خلية(  ووز�رة  �لجتماعية  �ل�سئون 
�لجريمة  وقوع  من  و�لوقائية  �لدفاع  م�ستوى  رفع 
و�لقدرة على منعها و�لحد منها عبر هذه �لو�سائل 

وتطبيقاتها في �لمجتمع. 
تقديم  تحاول  بالأ�سا�س  نظرية  در��سة  هذه 
�إطار نظري ومفاهيمي لما هو �لمق�سود بال�سر�كة 
�لجديدة  �لإعالم  و�سائل  هي  وما  �لمجتمعية، 
New Media Tools وكيف يمكن لهذه �لو�سائل 
و�أهد�فها  ماآربها  تحقيق  على  �لدولة  م�ساعدة 
ومكافحة  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  مثل  مجالت  في 
للمزج  �ل�سبيل  كيف  �أخر،  جانب  ومن  �لجريمة. 
تدعيم  في  �لجديد  �لإعالم  و�سائل  توظيف  بين 
�لأهد�ف  تحقيق  في  �لمجتمعية  �ل�سر�كة  دور 

�لإ�ستر�تيجية في مجال مكافحة �لجريمة. 
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م�ساألة  �لبحث  هذ�  عبر  �لباحث  يتناول  ثم 
�لعالية  �لقدر�ت  من  �ل�ستفادة  يمكن  كيف 
�لإمار�ت  دولة  في  �لجديد  �لعالم  لو�سائل 
حجم  تدعيم  في  وتوظيفها  �لمتحدة  �لعربية 
�لإمار�تيين  للمو�طنين  �لمجتمعية  �لم�ساركة 
�لمجتمع  د�خل  �لجريمة  مكافحة  مجال  في 
�أو�ساعها  وتحليل  عر�س  عبر  وذلك  �لإمار�تي. 
طرح  ثم  �لمتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  في 
ت�ساهم  �أن  �لممكن  �لتي من  و�لتو�سيات  �لبد�ئل 
�لمخت�سة  �لوطنية  �لموؤ�س�سات  قدرة  تعزيز  في 
دولة  مجتمع  د�خل  �لجريمة  مكافحة  مجال  في 
�أكثر  تجعله  ب�سورة  �لمتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت 

�أمنًا و��ستقر�رً�. 
مقدمة

لن تنعدم �لمفاجاآت و�لتحديات �لتي تنجبها 
�لإعالم  و�سائل  ت�سهده  �لذي  و�لتطور  �لعولمة 
�أكثر  كانت  لقد  �لدول.  بها  وتفاجئ  و�لت�سال 
�لعو�مل تاأثيرً� على �لدول طو�ل �لتاريخ �لإن�ساني 
ينتجه  �لذي  و�لتكنولوجي  �لعلمي  �لتطور  هو 
و�لت�سالت  �لمعلومات  وثورة  �لب�سري.  �لعقل 
�لمفاجاآت  �آخر  تكن  لن  �أوجها حالًيا  نعي�س  �لتي 

�أو �لعقبات �لتي تو�جهه �لدول �لقومية. 
و�لتغير�ت  �لتاأثير�ت  على  �لدول  تغلبت  وكما 
�لثور�ت  خالل  �لعلمية  �لتطور�ت  �أحدثتها  �لتي 
�لثامن ع�سر، عبر  �لقرن  �لثالثة منذ  �ل�سناعية 
�مت�سا�سها وتوظيف هذه �لتطور�ت و�لتغيير�ت في 
تحقيق وتعظيم حجم نفوذها وتحكمها و�سيطرتها 
�ستتمكن  بالتدريج،  كذلك،  فاإنها  مجتمعها،  على 
�لثورة  هذه  وتدجين  ��ستيعاب  من  �لم�ستقبل  في 
�لجديدة، على �لرغم من قدرتها �لهائلة على �إذ�بة 
�أي �أثر للحدود �لقومية و�لجغر�فية �لتي �أوجدتها 

�لدول �لقومية منذ وي�ستفاليا. 
تقدم  من  �لآن  فيه  نعي�س  �لــذي  �لتطور  �إن 
كثيفة  �ــســبــكــات  ووجـــــود  رهـــيـــب،  تــكــنــولــوجــي 
ــاد �لــمــتــبــادل  ــم ــت ومــعــقــدة مــن �لرتـــبـــاط و�لع

�متد�د  عبر  و�لأفـــر�د  و�لمجتمعات  ــدول  �ل بين 
عظيمة،  �إيجابية  نتائج  مــن  لــه  كما  �لب�سيطة 
�لجريمة  �أهمها  من  لعل  كارثية.  �آثـــاًر�  له  فــاإن 
�للكترونية  �لجر�ئم  للحدود،  �لعابرة  �لمنظمة 
طريق  عــن   Regime Change �لنظم  وتغيير 
في  �لحديثة  و�لت�سال  �لإعــالم  و�سائل  توظيف 
)�لمحلي  �لعام  �لــر�أي  وتهييج  �لجماهير  تعبئة 
بع�س  ل�سالح  �لحكومات  بع�س  على  و�لعالمي( 
على  �لعرقية  �أو  �لطائفية  �لم�سالح  جماعات 
جانب  ــى  �إل لــلــدول،  �لأ�سليين  �ل�سكان  ح�ساب 
بعدم  �ل�سعور  وتز�يد  �لحكومات  �سعبية  تر�جع 
�ل�سيا�سية  �لعملية  �لقائمين على  وفي  فيها  �لثقة 
)كيفًا(.  و�لجديد  )نوعًا(  �لقديم  �لتهديد  وهو 
و�لحكومات في ظل �لدفاع �لكوني عن �لحريات 
رحــى.  كفي  بين  نف�سها  تجد  �لإنــ�ــســان  وحــقــوق 
تقوم  �لجماعات  بع�س  �أن  تعلم  جانب  من  فهي 
)خا�سة  �لحديثة  �لتكنولوجيا  و�سائل  با�ستغالل 
مخالفة  �أن�سطة  ممار�سة  في  منها(  �لإعالمية 
للقانون وتهدد �أمنها و��ستقر�رها )و�أحيانا كثيرة 

وجودها وبقائها ذ�ته(.
�لقوى  بع�س  تذرع  فاإن  �آخر،  جانب  ومن 
عن  و�لدفاع  �لإن�سان  حقوق  بحماية  �لدولية 
�لدول  هذه  م�ساعي  تقييد  �لعامة،  �لحريات 
ومكافحة  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  حفظ  �إلى  �ل�ساعية 
للخروج من هذه  و�لحل  �أر��سيها.  �لجريمة على 
هذه  تطويع  – هو  هنا  نجادل  – كما  �لمع�سلة 

community participation and Emirates 
citizens’ role in fight crime within the 
Emirati community. Through display 
and analyze the new media conditions 
and their situation in the United Arab 
Emirates, we will be able to put forward 
alternatives and recommendations that 
could contribute to strengthening the ca-
pacity of national competent institutions 
in the field of combating crime within the 
United Arab Emirates, that can make it 
more stable and secure.
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م�سادة  ب�سورة  وتوظيفها  �لم�ستحدثة  �لو�سائل 
وم�سالحها.  �أهد�فها  لتحقيق   Counter-uses
فالأيدي �لتي ل ت�ستطيع �أن تقطعها.. قبلها، كما 

يقول �لمثل �لعربي �ل�سهير.  
بد�  و�إن  �لأمني  �لإعالم  عن  و�لحديث 
مو�سوعًا محددً� في ظاهره، �إل �أنه في �لحقيقة 
�لتعر�س  يعني  فهو  �لأبعاد،  ومتد�خل  متعدد 
لمفهوم �لأمن وما �سهده هذ� �لمفهوم من تطور، 
�لتقليدي  �لمفهوم  من  �لنتقال  �أهمها  من  لعل 
وحماية  �لدولة  �أمن  �أ�سا�سًا  يعني  و�لذي  لالأمن 
له.  و�لإن�ساني  �لمجتمعي  �لمفهوم  �إلى  حدودها، 
من  �سهده  وما  �لإعالم  لمفهوم  �لتعر�س  و�أي�سًا 
وتطور  �لإن�ساني،  �لمجتمع  تطور  نتيجة  تطور 
�لأفكار و�لفل�سفات. كما يعني �لبحث في مفهوم 
ل  و�أنه  و��سع،  مفهوم  باعتباره  �لأمني  �لإعالم 
�إعالم  غياب  ظل  في  �لأمن  عن  للحديث  مجال 
موجه. ومن هنا تاأتي �أهمية �لدر��سة و�لبحث في 
تطور �لإعالم �لأمني ودوره في مو�جهة �لجريمة 

وتحقيق �ل�سعور بالأمن.
فيها  نحيا  �لتي  �لر�هنة  �لأو�ساع  ظل  وفي 
�لمفاجاآت  تنعدم  لن  عربية،  ومجتمعات  كب�سر 
�لذي  و�لتطور  �لعولمة  تنجبها  �لتي  و�لتحديات 
بها  وتفاجئ  و�لت�سال  �لإعالم  و�سائل  ت�سهده 
على  تاأثيرً�  �لعو�مل  �أكثر  كانت  لقد  �لدول. 
�لدول طو�ل �لتاريخ �لإن�ساني  هو �لتطور �لعلمي 
وثورة  �لب�سري.  �لعقل  ينتجه  �لذي  و�لتكنولوجي 
حالًيا  �أوجها  نعي�س  �لتي  و�لت�سالت  �لمعلومات 
لن تكن �آخر �لمفاجاآت �أو �لعقبات �لتي تو�جهها 
�لدول �لقومية. وكما تغلبت �لدول على �لتاأثير�ت 
و�لتغير�ت �لتي �أحدثتها �لتطور�ت �لعلمية خالل 
�لثامن  �لقرن  منذ  �لثالثة  �ل�سناعية  �لثور�ت 
�لتطور�ت  هذه  وتوظيف  �مت�سا�سها  عبر  ع�سر، 
نفوذها  حجم  وتعظيم  تحقيق  في  و�لتغيير�ت 
وتحكمها و�سيطرتها على مجتمعها، فاإنها كذلك 
– بالتدريج – �ستتمكن في �لم�ستقبل من ��ستيعاب 

على  �لجديدة،  �ل�سناعية  �لثورة  هذه  وتدجين 
�أثر  �أي  �إذ�بة  على  �لهائلة  قدرتها  من  �لرغم 
�لتي  و�ل�سيادية  و�لجغر�فية  �لقومية  للحدود 

�أوجدتها �لدول �لقومية منذ وي�ستفاليا. 
�لجديد  �لإعالم  و�سائل  �إحدى  كانت  لقد 
بين  )محدودة(  �سيا�سية  �أزمة  وقوع  في  �ل�سبب 
و�لإمار�ت  �ل�سعودية  �لعربية  �لمملكة  دولتي 
عندما  �لدولي،  و�لمجتمع  �لمتحدة  �لعربية 
�لهاتف  تقنيات  ��ستخد�م  على  قيودً�  فر�ست 
قيام  نتيجة   Black Berry �لبالكبيري  �لمحمول 
�إحدى  با�ستخد�م  �لإمار�تيين  �لمو�طنين  �أحد 
في  �لو�سيلة  هذه  توفرها  �لتي  �ل�سبكية  �لتقنيات 
�إن�ساء �سفحة تعارف �جتماعي تدعو �إلى محاربة 
�لدولة. وهو  �لف�ساد في  �لأ�سعار ومكافحة  �رتفاع 
ما ر�أت فيه �لأجهزة �لمعنية تهديدً� لأمن �لدولة 
و��ستقر�رها وت�سويها ل�سمعتها �لخارجية. وهو ما 
�أثار ��ستهجان �لمجتمع �لدولي )�لغربي بالذ�ت( 
�سد دولة �لإمار�ت �لعربية، �لتي ينظر �إليها عالميًا 
وجب  ما  وهو  وحد�ثة.  تقدمًا  �لدول  �أكثر  كاأحد 
علينا �إلقاء مزيدً� من �ل�سوء على هذه �لظو�هر.    
تقديم  تحاول  بالأ�سا�س،  نظرية  در��سة  هذه 
�إطار نظري ومفاهيمي لما هو �لمق�سود بالإعالم 
و�سائل  هي  وما  �لمجتمعية،  و�ل�سر�كة  �لأمني 
�لو�سائل  لهذه  يمكن   وكيف  �لجديدة،  �لإعالم 
و�أهد�فها  ماآربها  تحقيق  على  �لدولة  م�ساعدة 
ومكافحة  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  مثل  مجالت  في 
للمزج  �ل�سبيل  كيف  �آخر،  جانب  ومن  �لجريمة، 
تدعيم  �لجديد في  �لإعالم  و�سائل  توظيف   بين 
�لأهد�ف  تحقيق  في  �لمجتمعية  �ل�سر�كة  دور 

�ل�ستر�تيجية في مجال مكافحة �لجريمة. 
م�شكلة الدرا�شة

 Cyber �سبكي  عالم  في  تو�جدها  ظل  في 
�لحكومية  �لموؤ�س�سات  فاإن   ،Globalize ومتعولم 
ومكافحة  و�ل�ستقر�ر  بالأمن  �لمعنية  �لر�سمية 
�لجريمة تجد �سعوبة �سديدة في مو�ءمة ومو�كبة 
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�لعولمة  �أحدثتها  �لتي  و�لتحولت  �لتطور�ت 
من  يحد  ما  وهو  و�لمعلومات،  �لت�سالت  وثورة 
قدر�تها على مو�جهة �لتحديات و�لتهديد�ت �لتي 
)�أجهزة  �لفتر��سي  �لف�ساء  رحم  من  �نبثقت 
�لتطور  وتطبيقات  �لنترنت(  و�سبكة  �لكمبيوتر 
�لذي �سهدته و�سائل �لإعالم خالل �لعقد �لأخير 
�لجديد.  �لقرن  ومطلع  �لع�سرين  �لقرن  من 
�إلى  �لعالم  حكومات  من  �لكثير  دعا  ما  وهو 
تحديث ��ستر�تيجياتها و�أ�ساليب عملها و�إد�ر�تها 
لالأزمات من �أجل مو�كبة هذه �لثورة �لتكنولوجية 
تتحدد  �لغير م�سبوقة )نوعيًا وكيفيًا(، ومن هنا 
�لإمكانات  عن  �لك�سف  في  �لبحثية  �لم�سكلة 
�أجل  من  �لجديد  �لإعالم  و�سائل  تمتلكها  �لتي 
�لجريمة،  لمو�جهة  �لمجتمعية  �ل�سر�كة  دعم 
بها  تتمتع  �لتي  �لخا�سة  �ل�سمات  من  �نطالًقا 
في  �لو�قعية  �لتجارب  بع�س  ومن  �لو�سائل،  هذه 
�إطالق  �أجل  من  �لأمن،  لأغر��س  ��ستخد�مها 
مبادرة تحفز �لمو�طن على تحمل م�سوؤوليته �إز�ء 
بالنت�سار  تحظى  با�ستخد�م  مجتمعه  ��ستقر�ر 
وتمتلك �أدو�ت تتيح م�ساحات و��سعة من �لتجديد 

و�لبتكار.
ت�شاوؤلت الدرا�شة

على  و�فية  �إجابات  تقديم  �لدر��سة  حاولت 
بع�س �لت�ساوؤلت �لتي جالت في �أذهان �لباحثين 
�لباحثان  ��سترك  حيث  �إعد�دها.  على  �لقائمين 
في  �لمحورية  �لت�ساوؤلت  من  عدد  تحديد  في 
�إل  للبحث.  �لت�سوري  �لإطار  لتحديد  �سبيلهم 
على  �تفقنا  �أ�سئلة جوهرية  ثالثة  كان هناك  �إنه 
طرحها، وحاولنا تقديم �أجوبة عليها عبر �متد�د 

�سفحات �لدر��سة، كما يلي: 
وكيف . 1 �لمجتمعية؟  بال�سر�كة  �لمق�سود  ما 

يمكن �أن ت�ساهم في خدمة وتحقيق �لأهد�ف 
�لعامة �لتي ت�سعى �إليها موؤ�س�سات �لدولة؟.

هي . 2 وما  �لجديدة،  �لإعالم  و�سائل  هي  ما 
في  �أحدثتها  �لتي  و�لتغيير�ت  �لتاأثير�ت 

تقوم  �أن  يمكنها  وكيف  �لب�سرية،  �لمجتمعات 
�لدولة  �إعاقة  في  بالم�ساهمة  مزدوج  بدور 
وموؤ�س�ساتها عن �أد�ء و�جباتها، �أو م�ساعدتها 

في �إنجاز �أهد�فها و�آمالها، �أو ت�سهيلها؟.
ــمــقــتــرح . 3 �ل �لـــتـــ�ـــســـور  �أو  ــــة  ــــي �لآل هــــي  مــــا 

)�ل�ــســتــر�تــيــجــيــة( لــلــمــزج بــيــن �لــ�ــســر�كــة 
ــــــالم �لــجــديــد  �لــمــجــتــمــعــيــة وو�ـــســـائـــل �لإع
�لموؤ�س�سات  م�ساعي  لتحقيق  وتوظيفهما 

�لأمنية �لر�مية �إلى مكافحة �لجريمة؟ 
فر�شية الدرا�شة

طرحت �لدر��سة فر�سية رئي�سية موؤد�ها “على 
توليه  �لذي قد  و�ل�ستخفاف  �لتجاهل  �لرغم من 
�لجديد،  �لإعالم  لو�سائل  �لر�سمية  �لموؤ�س�سات 
فاإن هذه �لو�سائل تمتلك قدر�ت يمكن ��ستثمارها 
لتح�سين قدر�ت هذه �لموؤ�س�سات وتدعيم جهودها 
�أثبت  وقد  �لجريمة”.  مكافحة  �إلى  �لر�مية 
�لثالث  �لجزء  في  �لفر�سية  هذه  �سحة  �لباحثان 
من �لدر��سة. حيث �أورد� �أمثلة كثيرة تدعم �لمقولة 
�لرئي�سية للبحث �لتي تجادل باأن :”لو�سائل �لإعالم 
مجالت  على  �لتاأثير  في  متز�يًد�  دوًر�  �لجديد 

�لحياة �لعامة في �أي مجتمع ب�سري”.
الهدف من الدرا�شة

�لعالقة  در��ــســة  خــالل  مــن  �لــدر��ــســة  ت�سعى 
بــيــن �لأمـــــن و�لإعــــــالم �لــجــديــد )كــالنــتــرنــت 
على  �لحفاظ  في  ��ستغاللها  وتطيبقاته( وكيفية 
تحقيق  �إلى  و�لوطني  �لمحلي  و�ل�ستقر�ر  �لأمن 

�لهد�ف �لتالية:  
• ـــــن، و�لإعـــــالم، 	 �لــبــحــث فـــي مــفــهــومــي �لأم

��ستر�تيجية  ــود  وج �ــســرورة  �إلــى  و�لــو�ــســول 
�إعالمية خا�سة بالموؤ�س�سة �لأمنية. 

• مــحــاولــة تــبــديــد �لــفــهــم �لــخــاطــئ �لــخــا�ــس 	
بالتبا�س �لعالقة ما بين �لأمن و�لإعالم.

• �لعمل على ربط �لمجتمع بالموؤ�س�سات �لأمنية 	
�لم�ساركة  حجم  تعميق  خالل  من  �لوطنية 

�لمجتمعية من جانب �لمو�طنين و�لفر�د. 
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• �إلى 	 نهدف  �لميد�نية،  �لدر��سة  خالل  من 
�لإعالمية  �لبر�مج  دور  حقيقة  على  �لوقوف 
�لأمنية في زيادة �لوعي �لأمني لدى �لمعنيين 

بالأمن؟ 
تق�شيم الدرا�شة

تنق�سم هذه �لدر��سة �إلى �أربعة �أجز�ء. �لجزء 
�لأول يتعامل مع مو�سوع �ل�سر�كة �لمجتمعية، وما 
�أجز�وؤه؟  هي  وما  �لمفهوم؟  بهذ�  �لمق�سود  هو 
خدمة  في  ت�ساهم  وكيف  �أطر�فها؟  هم  ومن 
�لمجتمع ورخائه؟ �أما في �لجزء �لثاني �سنتناول 
فيه �لعالقة بين �لأمن وو�سائل �لإعالم �لحديثة، 
�أو ما يعرف بمفهوم »�لأمن �لإعالمي«. من حيث 
�لثالث  �لجزء  �إلخ.   ... �آلياته  و�سائله،  ماهيته، 
�لإعالم  و�سائل  ظاهرة  بالتحليل  فيه  تناولنا 
�ختالفها  ماهيتها، طبيعتها،  �لجديد، من حيث 
مثل  �لكال�سيكية  �لإعالم  و�سائل  عن  وتميزها 
وتاأثيرها  �نت�سارها  ومدى  �لتليفزيون،  �لر�ديو 
�لذي تمار�سه في �لمجتمع �لعالمي و�لمحلي لكل 

دولة. 
ودر��سات  نماذج  �أوردنا  �لر�بع  �لجزء  في 
لعبته  �لذي  و�لتاأثير  �لدور  مدى  لتو�سيح  حالة 
�لدول  من  �لكثير  في  �لجديد  �لإعالم  و�سائل 
و�لتحول  �لحر�ك  مجالت  في  و�لمجتمعات 
مكافحة   ،Social Mobilization �لجتماعي 
�سناع  على  �لتاأثير  �لجريمة،  ومكافحة  �لف�ساد، 
�لم�سهد  ت�سكيل  �ل�سيا�سي و�لم�ساهمة في  �لقر�ر 
تاأثير  مدى  وتقييم  �لدول،  من  �لكثير  في  �لعام 
هذه �لو�سائل وتقييم هذ� �لدور. مع �إلقاء �ل�سوء 

على بع�س �لتجارب �لعربية و�لدولية.
��ستر�تيجية  و�سع  حاولنا  �لأخير  �لجزء  في 
�لإعالم  و�سائل  م�ساهمة  حجم  لتو�سيع  عامة 
�لجديد في تو�سيع نطاق �ل�سر�كة �لمجتمعية في 
مجال مكافحة �لجريمة، وو�سحنا ما هي �لنتائج 
�لأمنية  �لموؤ�س�سات  و�فقت  �إذ�  جنيها  �لمتوقع 
�لوطنية في تبني وتنفيذ مثل هذه �ل�ستر�تيجية.  

  Community ال�شراكة المجتمعية
Participation

اأوًل ـ تعريف ال�شراكة المجتمعية
مثل �أي مفهوم �جتماعي – تتعدد �لتعريفات 
�لتي تقدم لتحديده – فقد وجدنا خالل م�سحنا 
�لظاهرة  لهذه  تطرقت  �لتي  �لعلمية  لالأدبيات 
عدة  �لمجتمعية(  )�ل�سر�كة  �لجتماعية 

تعريفات، منها على �سبيل �لمثال : 
	 يق�سد بال�سر�كة �لمجتمعية ب�سفة عامة �إنها

و�لجماعة  لالأفر�د  و�لمبادر�ت  »�لإ�سهامات 
تحديدها  يمكن  »كما  عينية  �أو  مادية  �سو�ء 
لتعبئة  �جتماعية  "م�سئولية  باأنها  �أي�سًا 
�لمو�رد �لب�سرية غير �لم�ستغلة وو�سيلة للفهم 
و�لتفاعل �لمتبادل لجهود ومو�رد كل �أطر�ف 
تحقيق  �أجل  من  بينها  و�لتن�سيق  �لمجتمع 
في  �لمختلفة  �لمجالت  في  �لعام  �ل�سالح 

�لمجتمع".
	 لإ�سهامات�" تلك  هي  �لمجتمعية  �ل�سر�كة 

�لمو�طنون  يقدمها  �لتي  �لمعنوية  �أو  �لمادية 
– �سو�ًء كانو� �أفر�دً� �أو جماعات تطوعية – 
ب�سورة توؤدي لتحقيق تنمية �لمجتمع وتحقيق 

�أهد�فه" )1(.
	 أع�ساء� بها  يقوم  �لتي  �لأعمال  »مجمل  هي 

من  و�ختيارية  تطوعية  ب�سورة  �لمجتمع 
�لقوى  باقي  مع  و�لتن�سيق  بالتعاون  �أن�سطة، 
مجتمعهم  لخدمة  حكومية،  �لغير  �لمجتمعية 
�ل�سيا�سية و�لجتماعية  مجالته  كافة  في 
مجتمعهم  ل�سالح  و�لقت�سادية  و�لثقافية 
ولتطويره وتح�سين �أد�ء موؤ�س�ساته �لعامة”)2(. 
ويمكن تعميق تاأثير �سور �ل�سر�كة �لمجتمعية 
عن  مجتمع  �أي  في  �لجريمة  مكافحة  مجال  في 
و�لر�سمية  �لحكومية  �لموؤ�س�سات  قيام  طريق 
معايير  بو�سع  بالقيام  �لأ�سلي(  )�ل�سريك 
نموذجية لكل من �ل�سور �ل�سابقة،  يوؤدي �للتز�م 
�إنجاح �ل�سر�كة �لمجتمعية في ما ت�سعى  �إلى  بها 
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�إلى تحقيقه، وهو ما �تفق على تعريفه بـ”�ل�سرطة 
 .)3( ”Community Policing لمجتمعية�

هناك �سورً� عديدة لل�سر�كة �لمجتمعية يمكن 
�أن ت�ستوعب جهود وم�ساهمات �لأفر�د وجمعيات 
�أجل  من  �لأهلية،  و�لمنظمات  �لمدني  �لمجتمع 
و�لم�ساعي  و�ل�سيا�سات  �لجهود  وتدعيم  م�ساندة 
�لتي تحاول بها �لحكومات �لوطنية تحقيق �أعلى 
مجتمع  �إقامة  في  و�لم�ساهمة  للتنمية  معدلت 
و�لجريمة  �لف�ساد  فيه  يحارب  وم�ستقر،  عادل 
بكل �أ�سكالها.  ولعل من �أهم تلك �ل�سور ما يلي : 

	 خالل من  للمو�طنين  �لمجتمعية  �ل�سر�كة 
وحر�سهم على  �ل�سيا�سية ،   حقوقهم  ممار�سة 
�لنتخابات  في  باأ�سو�تهم  و�لإدلء  �لم�ساركة 
من �أجل  وذلك  و�لنقابية،   و�لمحلية  �لنيابية 
�ل�سيا�سي  �لم�سهد  ت�سكيل  في  دورهم  تفعيل 
ممثليهم  قــدرة  مــدى  و�ختبار  للبالد،  �لعام 
ـــقـــر�ر�ت �لــالزمــة  �ل �سنع  عــلــى  �لنيابيين 
وتلبية  �ليومية ،   حياتهم  م�ساكل  لمو�جهة 
�حتياجاتهم و�لرتقاء بم�ستوى �أد�ء �لخدمات 

�لمقدمة لهم . 
	 في �لمجتمع  لأفر�د  �لمجتمعية  �ل�سر�كة 

مجال مكافحة �لف�ساد و�لجريمة. حيث يجب 
�لتعاون  لتظفير  مجالت  هناك  يتو�فر  �أن 
�لر�سمية  و�لدفاعية  �لأمنية  �لموؤ�س�سات  بين 
و�لموؤ�س�سات  و�لجماعات  �لأفر�د  جهود  مع 
فمهما  �لجر�ئم.  مكافحة  مجال  في  �لأهلية 
قوية،  �لوطنية  �لموؤ�س�سات  قدر�ت  كانت 
فاإنها بدون تعاون �لمجتمع معها تظل مقيدة 
�لم�ساركة  للمو�طنين  �لتاأثير. ويمكن  ون�سبية 
طريق  عن  و�لف�ساد  �لجريمة  مكافحة  في 
مر�قبة �لأعمال و�لطرقات وتتبع مدى �لتز�م 
وبالنظام  بالقانون  �لأخرى  �لمجتمع  �أطر�ف 
�نتهاكهم  و�لحر�س على عدم  و�لتاأكيد  �لعام 
مع  و�لتعاون  بالإبالغ  و�لقيام  �لحدود.  لهذه 
في  �لر�سمية  و�لرقابية  �لأمنية  �لموؤ�س�سات 

مو�جهة �أية �سور من �سورة �لجريمة و�لف�ساد 
– مهما كان حجمه و�سوره و�لقائمين عليه.   

	 من( �لمجتمع  لأفر�د  �لمجتمعية  �ل�سر�كة 
ج�سع �لتجار  مو�جهة  في  �ل�سلع(  م�ستهلكي 
�ل�سلع  �حتكار  �إلى  يعمدون  �لذين  �لم�ستغلين 
بن�سب متز�يدة  �أ�سعارها  ورفع  �ل�سرورية ،  
خالل  من  وذلك  �سرعية ،   وغير  مبررة  وغير 
مرتفعة  �ل�سلع  تلك  �سر�ء  قبولهم  عدم 
�ل�ستهالك  تر�سيد  على  و�لعمل  �لأ�سعار ،  
كو�سيلة ل�سبط �لأ�سعار في �لأ�سو�ق .  و�لإبالغ 
�لتي  �لت�سعير�ت  يخالفون  �لذين  �لتجار  عن 

تحددها �لحكومة. 
	 لحفاظ� في  للمو�طنين  �لمجتمعية  �ل�سر�كة 

لرتباط  �لتلوث،  من  وحمايتها  �لبيئة  على 
�لبيئة بال�سحة �لعامة للمو�طنين ،  وذلك من 
خالل �للتز�م بالنظافة وعدم �إلقاء �لقمامة 
لتجنب  و�لطرقات ،  ومنع حرقها  �ل�سو�رع  في 
تلويث  عدم  على  �لحر�س  وكذ�  تلوث �لهو�ء ،  
�ل�سلوكيات  من  وغيرها  و�إهد�رها  �لمياه 

�ل�سائعة �ل�سلبية في هذ� �لمجال  )4(. 
	 ل�سر�كة �لمجتمعية لكل �أفر�د �لمنظمات في�

و�لم�سنع و�لجمعيات  و�لم�ست�سفى  �لمدر�سة 
ــات �لــمــهــنــيــة و�لــعــمــالــيــة  ــاب ــق ــن �لأهــلــيــة و�ل
و�لمنظمات غير �لحكومية ،  وذلك من خالل 
حث �أع�سائها على بذل �لجهود �لمخل�سة في 
عملية �لتنمية ،  و�لم�ساركة في تقديم خدمات 
و�لم�ساعد�ت  و�لتعليمية  �ل�سحية  �لرعاية 
�لمحلي  �لمجتمع  م�ستوى  �لجتماعية على 

�لمحيط بهم . 
	 ل�سر�كة �لمجتمعية لرجال �لدين  وقادة �لفكر�

خال�سة  عر�س  خالل  من  و�لعلماء و�لكتاب 
�ل�سباب  من  �ل�ساعدة  لالأجيال  تجاربهم 
�لقيم  لغر�س  �لمختلفة  و�سائل �لإعالم  في 
و�لم�ساهمة  �لأبناء ،   لدى  �لأ�سيلة  �لتربوية 
في تن�سئة جيل جديد من �ل�سباب يقوم بدور 
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فعال في بناء �لوطن )5( . 
ثانًيا : اأطراف ال�شراكة المجتمعية

�لأفر�د  على  �لمجتمعية  �ل�سر�كة  تتوقف  ل 
من  �لعديد  كذلك  تت�سمن  لكنها  فقط، 
�لموؤ�س�سات و�لجماعات �لوطنية وجمعيات �لعمل 
من  وغيرها  �لمدني  �لمجتمع  ومنظمات  �لأهلي 
�لتنظيمات �ل�سعبية و�لمبادر�ت �لفردية �ل�ساعية 
�ل�سالح  وتحقيق  �لعامة  �لحياة  في  لالنغما�س 

�لعام )6، 7(. 
و�أولياء . 1 �لأمور: ي�ستمد �لآباء  و�أولياء  �لآباء 

�لتن�سئة  في  وم�سئولياتهم  �أهميتهم  �لأمور 
كونهم  من  �لمجتمعية  و�ل�سر�كة  �لجتماعية 
�أكثر �أفر�د �لمجتمع تاأثرً� بالتحولت و�لتغير�ت 
�لتي ي�سهدها �لمجتمع )بالح�سن �أو بال�سوء( 
حيث  و�لتعليم.  �لجريمة  مجال  في  خا�سة 
�لإمكان  قدر  �لنغما�س  على  هوؤلء  يحر�س 
على  تعمل  ومجتمعية  حكومية  جهود  �أية  في 
وتح�سين  �لتعليم  وتطوير  �لجريمة  مكافحة 
�سو�ء من خالل ع�سويتهم  �لمعي�سة،  م�ستوى 
�لتي  �لمعلمين.  �أو  و�لآباء  �لأمناء  مجل�س  في 
تقوم بمهمة طرح �لبد�ئل و�لخيار�ت �لد�عية 
لإ�سالح �لأو�ساع �لجتماعية وتحقيق �ل�سالح 
�لعام – خا�سة في مجالت �لتعليم ومكافحة 

�لجريمة. 
�لمجال�س �ل�سعبية �لمحلية: �لمجال�س �ل�سعبية . 2

ــاء  و�لأحــي ــمــدن  و�ل بالمحافظات  �لمحلية 
قبل  من  منتخبة  �سعبية  �أجهزة  هي  و�لقرى 
�لحياة  فــي  �لم�ساركة  بغر�س  �لمو�طنين، 
مطالب  وتلبية  تحقيق  على  و�لعمل  �لعامة 
تتو�جد  �لــذي  �لمحلي  �لمجتمع  و�حتياجات 
�لدولة  باقي موؤ�س�سات  في حدوده. وم�ساعدة 
و�أهد�فها  ��ستر�تيجياتها  وتحقيق  �إنجاز  في 

�لتي  ر�سمتها �لدولة. 
موؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني: يكت�سب �لمجتمع . 3

�لمدني قوته من �أنه ي�سم مجموعة موؤ�س�سات 

و�لم�ساركة  للتعاون  مناخًا  تخلق  �أن  ت�ستطيع 
�ل�سياق  في  �لجارية  �لمتغير�ت  مع  بفاعلية 
�لقطاع  هذ�  وي�سمل  �لمجتمعي.  �لمحلى 
�لموؤ�س�سات  من  متنوعة  مجموعة  على 
�لعمالية  كالنقابات  �ل�سرعية  و�لتنظيمات 
و�لغرف  �لأعمال  رجال  و�لمهنية وجمعيات 
حقوق  ومنظمات  و�ل�سناعية  �لتجارية 
�لإن�سان و�لجمعيات �لأهلية وكذلك �لأحز�ب 

�ل�سيا�سية. 
�لجمعيات �لأهلية: حيث يعتمد �لن�ساط �لأهلي . 4

و�لجماعات،  �لتطوعية لالأفر�د  �لجهود  على 
�لتي تعمل على مو�جهة �لتحديات و�لمخاطر 
�لتي تو�جه �لجماهير، ومحاولة تلبية وتوفير 
بالطرق  م�ساكلهم  �لجماهير وحل  حاجات 

�لذ�تية، دون �نتظار تدخل �لدولة. 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية: يعرف �لحزب �ل�سيا�سي . 5

باأنه »تجمع �سيا�سي معين ي�سم بع�س �لأفر�د 
لفكرة/عقيدة/�أيديولوجية/ ينتمون  �لذين 

�أو  للحكم  للو�سول  تهدف  م�ستركة  م�سلحة 
عن  �لدولة  �سئون  �إد�رة  عملية  في  �لم�ساركة 
�لهدف  هو  ذلك  ويعتبر  �لنتخابات.  طريق 
�لأحز�ب  تلعب  ولكن  لالأحز�ب،  �لرئي�سي 
وتو�سيع  تدعيم  في  عظيمًا  دورً�  �ل�سيا�سية 
طريق  عن  وذلك  �لمجتمعية  �ل�سر�كة  حجم 
تو�سيع  �لعامة،  �لحريات  �سمان  نحو  �ل�سعي 
�لر�أي   وت�سكيل  �ل�سيا�سية  �لم�ساركة  قاعدة 
�لرقابة  �سمان  �ل�سيا�سية،  �لتن�سئة  �لعام، 
�لحكومية..  �لموؤ�س�سات  �أعمال  على  �ل�سعبية 

�إلخ. 
�لمهنية . 6 �لنقابات  تعتبر  �لمهنية:  �لنقابات 

�لحكومات  بين  �لو�سيطة  �لقنو�ت  �إحدى 
�إلى  تهدف  �سرعية  منظمات  وهي  و�ل�سعوب. 
�أ�سحاب بع�س �لمهن  حماية ورعاية م�سالح 
وتدعيم مكانتهم وحجم �أ�سهامهم و�نغما�سهم 
بما  �لمجتمعية  و�ل�سر�كة  �لعامة  �لحياة  في 
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لالأع�ساء،  �لمهنية  �لكفاء�ت  رفع  ي�سهم  قد 
�لمجتمع  �حتياجات  تلبية  على  و�لعمل 

�لم�ساهمة في حل م�سكالته.
جمعيات رجال �لأعمال: ي�ستمد رجال �لأعمال . 7

قوتهم من خالل �متالكهم �لقوة �لقت�سادية 
للمال وقدرتهم على تقديم �لتبرعات �لمالية 
و�لعينية لطالب محدودي �لدخل و�لم�ساهمة 
في تنفيذ بع�س �لأن�سطة �لتي تقوم بها بع�س 
و�لمجتمعية  �لفردية  و�لم�ساهمات  �لتجمعات 
�ل�سالح  لتحقيق  و�لد�عية  �لعام  �لنفع  ذ�ت 

�لعام و�لدفاع عن �لقيم �لمجتمعية. 
ثالًثا : �شور ال�شراكة المجتمعية

يمكن تحديد �سور �ل�سر�كة �لمجتمعية د�خل 
�لأمور،  و�أولياء  �لأ�سر  مع  �ل�سر�كة  في  دولة  �أية 
وخدمة �لمجتمع وتعبئة مو�رد �لمجتمع �لمحلي، 
�لعامة  �لــعــالقــات  و�أخـــيـــًر�  �لــتــطــوعــي،  و�لــعــمــل 

و�لت�سال بالمجتمع )8(.
1. ال�شراكة مع الأ�شر واأولياء الأمور

– �لحكومية  �لوطنية  �لموؤ�س�سات  �أر�دت  �إذ� 
تعزيز �لدور �لذي تمار�سه �لأ�سر )نو�ة �لمجتمع( 
في حماية �لدولة ومجتمعها فيتوجب عليها �لقيام 

ببع�س �لخطو�ت مثل )9(: 
	 )كمو�طنين( �لأمور  و�أولياء  �لأ�سر  �إ�سر�ك 

نطاق  وتو�سيع  �لعام،  �لقر�ر  �سنع  عملية  في 
وت�سكيل  ر�سم  في  فعال  �إ�سهامهم ب�سكل 
�لروؤية �لم�ستقبلية لدولتهم ودورهم في تنفيذ 
�لمرتبطة  تلك  خا�سة  �لمختلفة،  بر�مجها 
�لجريمة  مكافحة  مثل  و�لأطفال  بال�سباب 

و�لعنف �لأ�سري وتعاطي �لمخدر�ت.
	 لأمور� و�أولياء  �لأ�سر  �ت�سال  �سبل  تي�سير 

و�أفر�د �لمجتمع ب�سناع �لقر�ر و�لم�سئولين. 
	 لأمور� ولأولياء  لالأ�سر  �لكافي  �لإعالم 

�لتي  �لأمنية  و�ل�ستر�تيجيات  بالعمليات 
ت�سعى �لموؤ�س�سات �لوطنية لتحقيقها. 

	 بالتعبير �لأمور  ولأولياء  لالأ�سر  �ل�سماح 

و�لخدمات  �لحكومي  �لأد�ء  في  عن �آر�ئهم 
�لمقدمة لهم. 

2. خدمة المجتمع
خدمة  في  �لم�ساهمة  �لمو�طنين  و�جب  من 
�لموؤ�س�سات  مع  جنب  �إلى  جنبًا   – مجتمعهم 
م�ستوى  تح�سين  �أر�دو�  �إن هم  – ذلك  �لر�سمية 
معي�ستهم ورفاهيتهم و�إ�سباع �حتياجاتهم وتوفير 
�لحكومية  �لموؤ�س�سات  على  ويتوجب  متطلباتهم. 
و�لمعوقات  �ل�سعاب  تذليل  على  �لعمل  �لر�سمية 
في  وم�ساركتهم  �لمو�طنين  �نغما�س  تعطل  �لتي 
ببع�س  �لقيام  بد�ية  ويمكن  �لمجتمعية،  �لخدمة 

�لخطو�ت  �لتالية )10(:  
	 قبل من  �لمجتمع  �حتياجات  بدر��سة  �لقيام 

خطط  وو�سع  �لمعنية  �لر�سمية  �لموؤ�س�سات 
�ل�سر�كة �لمجتمعية.

	 لموؤ�س�سات� ومو�رد  �إمكانيات  ��ستخد�م 
و�أن�سطة  خدمات  في تقديم  �لحكومية 
�لنغما�س  على  �لمو�طنين  ت�سجع  �جتماعية 

في �ل�ساأن �لعام.
	 تنفيذ في  �لحكومية  �لموؤ�س�سات  م�ساركة 

غر�س  ذ�ت  �لبر�مج و�لم�سروعات  بع�س 
�لنفع �لعام في �لمجتمع. 

3ـ تعبئة موارد المجتمع
هو  كما  للدولة  �لرئي�سية  �لوظائف  �إحدى 
معلوم في علم �ل�سيا�سة ونظم �لحكم هو قيامها 
– بل و�حتكارها – بتعبئة وتجميع مو�رد �لدولة 
و�لم�سالح  �لأهد�ف  تحقيق  ل�سالح  وت�سخيرها 
�لتي  �لعامة  �ل�سيا�سات  تبلورها  �لتي  �لوطنية 
يتوقف  حيث  �لدولة.  في  �لقر�ر  �سناع  ي�سوغها 
ونموها  وتقدمها  و��ستقر�رها  �لدولة  نجاح  مدى 
مدى  على  �لجتماعي  وتطورها  �لقت�سادي 
�لقومية  مو�ردها  وتعبئة  ��ستغالل  في  نجاحها 
تحقيق  في  �لب�سرية(  مو�ردها  ر�أ�سها  )وعلى 
للمو�طنين  �لممكن  ومن   .)11( �لقومية  �أهد�فها 
طريق  عن  �لدولة  �أد�ء  درجة  وتدعيم  تح�سين 
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)�لغير  �لخا�سة  مو�ردهم  بتعبئة  قيامهم 
تحقيق  في  �لم�ساهمة  في  وت�سخيرها  حكومية( 
تدعيم  ويمكن  �لعام.  و�لنفع  �لوطنية  �لم�سالح 
�لمجالت  من  �لكثير  في  �لمجتمعية  �ل�سر�كة 
�لعامة عن طريق �لتظافر و�لتالحم بين �لمو�رد 
�لغير  �ل�سعبية  و�لمو�رد  �لر�سمية  �لحكومية 

ر�سمية( وذلك عن طريق �قتر�ح �لتالي:  
	 للمو�رد �لحكومية  �لموؤ�س�سات  ��ستخد�م 

بر�مجها  لتنفيذ  �لمجتمع  في  �لمتاحة 
�لجتماعية.

	 ورجال و�ل�سركات  �لمحلى  �لمجتمع  تقديم 
�لر�سمية  للموؤ�س�سات  �لدعم �لمادي  �لأعمال 
لتدعيمها وتقوية قدرتها على �إنجاز م�ساعيها 

وبر�مجها �لم�ستقبلية. 
4ـ العمل التطوعي

�لعام  �ل�سعور  على  دليل  �لتطوعي  �لعمل 
فعندما  �لمو�طنين.  جــانــب  مــن  بالم�سئولية 
ـــمـــو�طـــن بـــــــاأد�ء خـــدمـــة مــجــتــمــعــيــة  يـــقـــوم �ل
�أحــد  جــانــب  مــن  ق�سر  �أو  �أجــبــار  �أو  �أجــر  دون 
بمثابة  يعتبر  ذلــك  فــاإن  �لر�سمية  �لموؤ�س�سات 
لم�سئولياتهم  وتحملهم  �لمو�طنين  تقا�سم 
�لعام.  �ل�سالح  على  وحر�سهم  مجتمعهم  تجاه 
�لذي يقع على كاهل �لحكومات  للعبء  وتخفيفًا 
وت�سابك  وتــعــدد  تــنــوع  يمنعها  �لــتــي  �لوطنية، 
وزيادة  تنفيذها،  بها  �لمنوط  و�لوظائف  �لمهام 
�لرتفاع  نتيجة  وتتحملها  تتكبدها  �لتي  �لأعباء 
من  يتز�من  – �لذي  �ل�سكان  عدد  في  �لمطرد 
لتلبية  للدولة  �لمتاحة  و�لإمكانيات  �لمو�رد  قلة 

للمو�طنين.  �لأ�سا�سية  �لحتياجات 
هو  �لذي  �لتطوعي،  �لعمل  م�ستوى  ويتوقف 
�أحد �أهم �سور �ل�سر�كة �لمجتمعية، في �أية دولة 
على مدى �لإح�سا�س �ل�سعبي من قبل �لمو�طنين 
بقيام �لحكومات �لوطنية وجديتها وحر�سها على 
�لمعي�سة  وتح�سين م�ستوى  �لعام  �ل�سالح  تحقيق 
و�لهتمام بحقوق �لإن�سان. بمعنى، �إنه كلما �سعر 

�لمو�طن بحر�س �لحكومة �لوطنية على تح�سين 
ظروفه �لمعي�سية و�لحياتية، و عملها و�جتهادها 
في بناء �لدولة وتح�سين �أحو�لهم كلما كان ذلك 
على  وتحفيزهم  ت�سجيعهم  على  م�ساعدً�  عاماًل 
�لنخر�ط في �لعمل �لعام و�لتطوع. ومن �لممكن 
�أن ت�ساهم �لموؤ�س�سات �لحكومية �لر�سمية – �إلى 
جنب قيامها بمهامها ووظائفها على �أح�سن حال 
طريق  عن  �لنغما�س  هذ�  معدلت  زيادة  في   –

�تباع بع�س �ل�ستر�تيجيات �لتالية: 
	 تنفيذ بر�مج و��ستر�تيجيات تروج وتحفز على

�لنغما�س في �لعمل �لتطوعي. 
	 للم�ساركة �لمتطوعين  لتاأهيل  �إيجاد بر�مج 

تتبناها  �لتي  �لر�سمية  �لم�سروعات  في 
�لموؤ�س�سات �لر�سمية. 

	 وغيرهم �ل�سباب  تطوع  لتنظيم  تو�فر �آليات 
�لجتماعية  �لأن�سطة  لدعم  �لمو�طنين  من 

�لتي تقوم بها �لموؤ�س�سات �لر�سمية. 
5ـ العالقات العامة والت�شال بالمجتمع

State- و�لمجتمع  �لدولة  بين  �لعالقات 
�لتجاه،  �أحادية  لي�ست   Society Relations
 .Feedback عك�سية  تغذية  عالقة  ولكنها 
تتخذها  �لتي  و�ل�سيا�سات  �لقر�ر�ت  �أن  �أي 
على  وتنفيذها  تطبيقها  وتريد  �لحكومات 
ول�سيادتها  لقانونها  يخ�سعون  �لذين  �لمو�طنين 
من  ونقدها  وتنقيحها  وتحقيقها  ��ستيعابها  يتم 
مالئمة  مدى  يحددون  �لذين  �لمو�طنين،  جانب 
تحقيق  في  و�إ�سهامها  �ل�سيا�سات  هذه  وجاهزية 
وتلبية �حتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك عن طريق 
�لنيابيين(  )�لممثلين  �لقر�ر  �سناع  مخاطبة 
�لقر�ر  �سناع  تغيير  �أو  دعم  في  �لم�ساهمة 
هذه  ف�سل  �أو  نجاح  ح�سب  �لعامة(  )�لنتخابات 
تحقيق  في  )مدخالت(  و�لقر�ر�ت  �ل�سيا�سات 

متطلبات �لعامة )مخرجات( )12(. 
بينها  �إن هي قطعت قنو�ت �لت�سال  و�لدولة 
من  غريب  و�سع  �ستو�جه  فاإنها  مجتمعها  وبين 
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�لأمور  ومجريات  �لعامة  �لحياة  عن  �لنعز�لية 
على  قادرة  غير  تجعلها  ب�سورة  �لمجتمع  في 
يريدها  �لتي  و�لحتياجات  �لمتطلبات  تحديد 
و�سع  يتم  �أ�سا�سها  وعلى  و�لمو�طنون،  �لمجتمع 
تقوم  �لتي  و�ل�ستر�تيجية  �ل�سيا�سية  �لت�سور�ت 
�آخر،  جانب  ومن  �لحكومية.  �ل�سيا�سات  عليها 
فاإن �لمو�طن �إن �سعر باأن �لحكومات تتجاهله ول 
تبالي بمطالبه و�حتياجاته فاإن ذلك �سيكون �سببًا 
مثل  عديدة  و�جتماعية  �سيا�سية  �أزمات  لبزوغ 
�لغتر�ب �ل�سيا�سي، �أزمة �لم�ساركة �ل�سيا�سية.. 
وغيرها. وعليه، فيجب �أن تكون قنو�ت �لت�سال 
مفتوحة  و�لحكومة(  )�ل�سعب  �لطرفين  بين 
على  بالأ�سا�س  ذلك  تحقيق  عبء  ويقع  ونقية. 
�ل�سرعي  �لممثل  باعتبارها  �لحكومات،  كاهل 
�ل�سيا�سية  �لقوة  ممار�سة  يحتكر  �لذي  �لوحيد 
�لقيام  للحكومة  ويمكن  �لدولة.  حدود  د�خل 

بذلك عن طريق: 
	 ستر�تيجيات�� �لر�سمية  �لموؤ�س�سات  تبني 

و�إجر�ء�ت ت�سجع �لتو��سل بين جميع �لعاملين 
فيها وت�سمن ��ستمر�ره.

	 لت�سال� بتدعيم  �لر�سمية  �لموؤ�س�سات  قيام 
�لــمــوؤ�ــســ�ــســـــــــــات  بــاقــي  مـــع  دوري  ب�ســـكل 
�لموجودة  �ل�سعبية  و�لقطاعات  �لجتماعية 

في �لمجـــتمع. 
	 ستر�تيجيات�� �لر�سمية  �لموؤ�س�سات  تبني 

وت�سمن  ت�سجع  �إجر�ء�ت  ت�سوغ  و�سيا�سات 
يحقق  بما  و�سائل �لإعالم  مع  �لتو��سل 
�لمو�طنين  ثقة  ويعزز  �أد�ئها ،  في  �ل�سفافية 

فيها وفي �أد�ئها. 
�لخال�سة.. �أنه على �لرغم من �لجهود �لكبيرة 
�ل�سنو�ت  خالل  �لوطنية  �لحكومات  بذلتها  �لتي 
�لقت�سادي  �إحد�ث �لنمو  �أجل  من  �لما�سية 
و�لجتماعي ومكافحة �لجر�ئم و�لف�ساد في جميع 
�لمجالت ، �إل �أن �لد�ر�س و�لمتتبع لجهود �لتنمية 
في كثير من بلد�ن �لعالم يتاأكد له �أن �لحكومات 

في �أي دولة من تلك �لدول لم ت�ستطع �أن تتحمل 
وحدها �أعباء �لتنمية �ل�ساملة. بل وجب عليها �أن 
تحمل  في  و�لمو�طنين  �لمدني  �لمجتمع  ت�سرك 
�لتنمية   في عملية   Burdens-sharing �لأعباء  

ومكافحة �لف�ساد و�لجريمة.  
�لنتماء  بين  قوية  عالقة  �سك  بال  هناك 
من قبل  �لفعالة  �لمجتمعية  و�ل�سر�كة  للوطن 
�لنتماء  حب  لأن  وذلك  �لمجتمع.  �أفر�د  جميع 
ل  جزء  مو�طن �أنه  كل  ي�سعر  �أن  هو  للوطن 
وهو  و�آماله ،  و�أهد�فه  وطنه،  كيان  من  يتجز�أ 
بدور  �لقيام  على  ويحر�سه  وي�سجعه  يحفزه  ما 
فعال في بناء وطنه وحمايته، كم�سئولية وو�جب 

عليه تجاه وطنه. 
ـ  �لمجتمعية  �ل�سر�كة  �سور  بع�س  هي  تلك 
دعمها �أ�سبح  �أن  توؤكد  و�لتي  ـ  كثير  وغيرها 
�لوطن ،   م�سلحة  تقت�سيها  وملحة  مهمة  �سرورة 
فهي تعبير �سادق عن حب �لنتماء للوطن ،  حيث 
يرتبط �لفرد بالوطن من خالل �أهد�ف محددة ،  
�لعمل  يلعب فيها  و�آمال م�ستركة ،  وبر�مج طموح 
في �ل�سر�كة  مهما  دورً�  و�لتطوعي  �لجماعي 
�ل�ساملة   �لتنمية  لإحد�ث  �لفعالة  �لمجتمعية 
في  مجتمعه  وح�سانة  مناعة  تقوية  في  وي�ساهم 
عليه  تفر�سها  �لتي  �لعاتية  �لعو��سف  مو�جهة 
�أطر�فها  ومرتبطة  متعولم  عالم  في  وجودها 
�لب�سري  �لتاريخ  في  مثيل  لها  ت�سبق  لم  ب�سورة 

من قبل. 
الإعالم الجديد.. الو�شائل والتاأثير

 New �لجديد  �لإعالم  بو�سائل  �لمق�سود 
 Digital بب�ساطة و�سائل �لإعالم �لرقمية Media
�لت�سال(  �سبكة  )من   Networkable �ل�سبكية 
�لإعالم  و�سائل  عن  لتفريقها  وذلك  وتفاعلية، 

�لكال�سيكية )�لورقية(. 
اأوًل: مفهوم الإعالم الجديد

ظهرت و�سائل �لإعالم �لجديد كم�سطلح و��سع 
�لع�سرين  �لقرن  من  �لأخير  �لجزء  في  �لنطاق 
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مثل  �لتقليدية  و�ــســائــل �لإعــــالم  دمــج  لي�سمل 
�لمنطوقة  و�لكلمة  و�لمو�سيقى  و�ل�سور  �لأفالم 
للكمبيوتر  �لتفاعلية  ــقــدرة  �ل مــع  و�لــمــكــتــوبــة، 
�لم�ستهلك  �لتــ�ــســالت وتمكين  وتكنولوجيا 
�لإنــتــرنــت. وهــي تطبيقات  �أجــهــزة  و�لأهـــم مــن 
�لت�سالت  �سهدتها مجالت  �لتي  �لعلمية  �لثورة 
)�سبكة  �لع�سرين  �لقرن  ثمانينات  منذ  و�لإعالم 
�لمعلومات �لعالمية �لعنقودية–�لنترنت(. حيث 
و�سائل  في  �لعالم  �سهدها  �لتي  �لثورة  �ساهمت 
عقبة  على  �لتغلب  في  و�لت�سالت  �لمو��سالت 
�لدول  بين  �ل�سيا�سية  و�لحدود  �لجغر�في  �لحيز 
�لرئي�س  �لمعوق  بمثابة  كان  �لذي  و�لمجتمعات 
وتد�ولها،  ن�سرها  في  �لمعلومات  �إلــى  للو�سول 
وهو ما �ساعد على �إحد�ث تغيير بنيوي في نوعية 
و�لت�سال  �لإعالم  وو�سائل  و�لكيف(  �لكم  )في 
وتفاعلها  تاأثيرها  نوعية  في  وبالتالي  �لعالمي. 
هذه  فبف�سل  بها.  تتو�جد  �لتي  �لمجتمعات  مع 
�لتقنيات �لتي ��ستحدثتها و�سائل �لإعالم �لجديد 
لديه  �أو  كمبيوتر  جهاز  يمتلك  فــرد  لأي  يمكن 
�لمعلومات  �سبكة  �إلــى  و�لــولــوج  للو�سول  فر�سة 
)�لإنــتــرنــت( �لــحــ�ــســول عــلــى �لــخــدمــات �لتي 
توفرها هذه �لو�سائل في �أي وقت وفي �أي مكان، 
�أفــكــاره  ون�سر  بــه  �لمحيطة  �لبيئة  وت�سكيل  بــل 
فاإن  وكذلك  �لب�سيطة.  �متد�د  عبر  ومعتقد�ته 
�لم�ستخدمين  تعليقات  )�إدر�ج  �لتفاعلية  �سمة 
على محتوى �لمادة �لمن�سورة( ت�ساهم في �إثر�ء 
�لم�ساركة وتو�سيع نطاقها وجذب �نتباه �لمجتمع 

حول محتو�ها )13(. 
�لتعريفات  من  �لعديد  �لعلماء  من  عدد  قدم 
فقد  �لجديد.  �لإعالم  بو�سائل  �لمق�سود  لما هو 
ورديرب  و�لت�سالت  �لمعلومات  عالمي  �أدرج 
 Wardrip-Fruin and( ومونتفورت  فروين 
�لجديدة،  �لميديا  عن  بحثهما  في   )Montfort
�لظاهرة  لهذه  تعريفات  ثمانية  من  يقارب  ما 

�لم�ستحدثة، منها على �سبيل �لمثال )14(: 

�سور  �إحدى  لي�ست  �لجديد  �لإعالم  و�سائل 
�لثقافة �ل�سبكية — Cyber culture  �لتي تعني 
�لمرتبطة  �لمختلفة  �لجتماعية  �لظو�هر  در��سة 
)مثل  �لت�سالت  و�سبكة  �لنترنت  ب�سبكة 
�لإعالم  فو�سائل  �ل�سبكية(  و�لألعاب  �لمدونات 
�لثقافية  و�لنماذج  بالظو�هر  �أكثر  تهتم  �لجديد 
و�لهو�تف  �لرقمية  )�لتليفزيونات  و�لمعرفية 

 .)iPhone لذكية�
	 و�سائل �لإعالم �لجديد باعتبارها تكنولوجيا

 - �لــمــعــلــومــات  لــتــوزيــع  كمن�سة  ت�ستخدم 
�لقطع  ــدة هــي  ــجــدي �ل �لإعـــــالم  فــو�ــســائــط 
�لرقمية  �لتكنولوجيا  ت�ستخدم  �لتي  �لثقافية 
ل  �لــمــثــال  �سبيل  ــر�ــس عــلــى  ــع و�ل لــلــتــوزيــع 
�لــمــو�قــع  ــت،  ــرن ــت �لإن �سبكة  فـــاإن  �لــحــ�ــســر، 
مما  وغيرها  �لمتعددة  �لو�سائط  �لإلكترونية، 
يطلق عليها �لآن و�سائل �إعالم "جديدة" لن 
تظل كذلك في �لم�ستقبل. حيث �سيعاد �لنظر 
�سيتم  �إذ  �سنو�ت،  كل عدة  وتطويرها  �إليها 
توزيع معظم �أ�سكال �لثقافة من خالل �أجهزة 

�لكمبيوتر. 
	 يتم رقمية  كبيانات  �لجديد  �لإعالم  و�سائل 

معينة.  برمجيات  قبل  من  عليها  �ل�سيطرة 
�لإعالم �لجديد  و�سائل  لغة  تقوم  حيث 
�لمو��سع  “جميع  �أن  موؤد�ه  �فتر��س  على 
�لرقمي،  �لتمثيل  تعتمد على  �لتي  �لثقافية 
ل  �لحا�سوبات  على  وتوزيعها  ت�سليمها  يتم 
�لم�ستركة،  من �ل�سفات  �لعديد  في  ت�سترك 
يمكن �لتالعب بهذه �لبيانات �لرقمية من قبل 
و�لقيام  بل  �أخرى.  �أي بيانات  مثل  برمجيات 

باإنتاج عدد ن�سخ من نف�س �لمو��سيع. 
	 لثقافة� بين  كمزيج  �لجديد  �لإعالم  و�سائل 

�لقائمة.  �لبرمجيات  و�تفاقيات  �لكال�سيكية 
بين  كمزيج  �ليوم  يمكنها  �لو�سائل  فهذه 
�سبيل  على  �لقديمة.  �لثقافية  �لتفاقيات 
��ستخد�م  فيمكن  �ل�سينما،  مجال  �لمثال في 
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وفي  �لإنتاج،  مناطق  بع�س  في  �لبرمجيات 
حالت �أخرى يتم �إن�ساوؤها با�ستخد�م �لر�سوم 

�لمتحركة �لكمبيوتر. 
تطبيقات  �لجديد باعتبارها  �لإعالم  و�سائل 
تنفيذها  يتم  كان  �لتي  �لخو�رزميات  من  �سريعة 
في �ل�سابق  يدويًا �أو من خالل تقنيات �أخرى – 
�سخمة  و�سيلة  تعتبر  �لحالية  �لآلية  فالحا�سبات 
وهائلة �ل�سرعة مما  كانت عليه �لتقنيات �ليدوية 
�لحا�سبة،  �لمثال �لآلت  �سبيل  على  �سابقًا. 
بوتيرة  �لح�سابية  �لعمليات  باإجر�ء  تقوم  �لتي 
�لقيام  �لممكن  من  يكن  لم  كبير  ب�سكل  م�سرعة 
من  تجعل  �لتطبيقات  هذه  مثل  �ل�سابق.  في  بها 
من  �لجديدة  �لأ�سكال  من  �أي�سًا للعديد  �لممكن 
�لمتعددة  �لو�سائط  �لفنون و�سائل �لإعالم )مثل 
�لتفاعلية و�ألعاب �لكمبيوتر( تقوم بمهام لم يكن 
لها �أن تقوم بها في �لما�سي. ولكن ذلك ل يجب 
�أن ٌين�سينا �سماتها �لجوهرية �لأخرى، كونها �أد�ة 

 .Cybernetic Control يتم �لتحكم بها �سبكيًا
بر�مج  لي�ست  �لجديدة  �لو�سائل  هذه 
كتب،  ومجالت،  رو�ئية،  �أفالم  تلفزيونية، 
�لو�سائل  من  غيرها  �أو  �لورقية  �أو �لمن�سور�ت 
مثل  و�سائل  هي  و�إنما  �لتقليدية،  �لإعالمية 
و�لو�سائط  �لإلكترونية،  �لمو�قع  �لإنترنت،  �سبكة 
�لمتعددة �لكمبيوتر، و�ألعاب �لكمبيوتر و�لأقر��س 
�لبريد  �لرقمية،  �لفيديو  �لمدمجة، و�أقر��س 
�لإلكتروني E. Mail، �لمدونات Blogs، �لتجمعات 
�لمنتديات   ،Virtual Meeting �لفتر��سية 
�لتي  �لو�سائل  من  وغيرها   Forums �لإلكترونية 
تحتوي على �لتكنولوجيات �لتي تمكن من �لتفاعل 
�لموجودة  �لبيانية  �لر�سومات  مثل   -- �لرقمي 
و�سالت  على  وتحتوي  �لإنترنت  �سبكة  على 
و�لحتفاظ  تحميلها  �أو  م�سدرها  �إلى  للو�سول 
 .)15( للم�ستخدم  �ل�سخ�سي  �لكمبيوتر  على  بها 
�لتي  �لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة  �ساهمت  حيث 
في  و�لت�سالت  �لمو��سالت  و�سائل  �سهدتها 

من  �لتي  و�لو�سائل  �لأدو�ت  من  مجموعة  �إيجاد 
خاللها ت�ستطيع �لعامة �لم�ساركة �لمجتمعية في 
وتعزيز  دعم  مثل  مهام  وممار�سة  �لعام  �لمجال 
و�لتعددية  �لحرية  وقيم  �لديمقر�طية  �لممار�سة 

د�خل �لمجتمع )16(. 
و�سائل  �لإعالم �لجديد عن  و�سائل  يميز  وما 
بقدر  �لمحتوى  رقمية  لي�ست  �لتقليدية  �لإعالم 
عالقتها  )�أي  للمحتوى  �لديناميكية  �لطبيعة 
�لفي�س  موقع  ويعتبر  �لم�ستهلك(.  مع  �لتفاعلية 
�لجديد،  �لإعالم  و�سائل  �أ�سهر  �أحد  هو  بوك 
حيث �سم م�ساركين وم�ساهمين في �أقل من �ستة 
�أعو�م، عندما د�سن مارك زوكربيرج �لطالب ذو 
�لمرموقة  هارفارد  جامعة  في  ربيعًا  �لع�سرون 
في عام 2004، ما يزيد عن 350 مليون م�سترك 
م�ستوى  على  �إن�سان   20 كل  من   1 حو�لي  )�أي 
�لأر�س يمتلك ح�سابًا على �لفي�س بوك(. وهناك 
�أي�سا �لمو�سوعة �لإلكترونية �لحرة  )ويكيبيديا( 
�لتي تعتبر و�حدة من �أف�سل �لأمثلة على ظاهرة 
و�سائل �لإعالم �لجديد، و�لتي تبث خدماتها بما 
�لمو�سوعة  هذه  مختلفة.  لغة  �ستون  من  يقرب 
�لرقمي  ن�س �لإنترنت  بين  تجمع  �لحرة 
و�لتفاعلية في ذ�ت �لوقت. حيث يمكن للم�ستخدم 
�ل�سور  و�إلى  �إليها  �لو�سول  لها  �لمت�سفح  �أو 
على  و�سالت  مع  �لتحميل  وملفات  و�لفيديوهات 
�سبكة �لإنترنت. فهذه �لمو�سوعة مبنية بالأ�سا�س 
في  وهي  للم�ساهمين،  �لخالقة  �لم�ساركة  على 
�لم�ساهمين  بين  بالتفاعل  ت�سمح  �لوقت  ذ�ت 
عن  )�لم�ستهلكين(  و�لمت�سفحين  )�لمنتجين( 
طريق �لتغذية �لعك�سية �لتفاعلية )�لمرتدة( من 
�لم�ستخدمين وت�سكيل مجتمع م�سارك من روؤ�ساء 

تحرير و�لجهات �لمانحة و�لمت�سفحين. 
وما  �لع�سرين  �لقرن  ت�سعينات  �أو�خر  منذ 
بعدها لن ت�سبح و�سائل �لإعالم مجرد �أد�ة لجمع 
�أد�ة للم�ساركة  �أو  وتخزين و��سترجاع �لمعلومات 
و�ل�سحف(  �لتليفزيون،  )�لر�ديو،  �لجماهيرية 
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و��سعة  جماهيرية  و�سائل  �ست�سبح  ما  بقدر 
و�سائل  �أن  بمعني،  تفاعلية.  �سمة  ذ�ت  �لتاأثير 
�لت�سالية  �لتقنيات  تلك  هي  �لجديد  �لإعالم 
بين  فعاًل  �ندماجًا  ت�سمن  �لتي  و�لإعالمية 
تحويل  تكنولوجيا  �لتكنولوجيا.  من  �أنو�ع  ثالثة 
�لتي   Information Transformation �لمعلومات 
كميات  و��سترجاع  وتخزين  لجمع  �أدو�ت  توفر 
�لم�ساركة  وتكنولوجيا  �لمعلومات،  من  �سخمة 
�سادت  �لتي   Mass Participation �لجماهيرية 
نقل  يتم  حيث  �لتقليدية،  �لإعالم  و�سائل  في 
مئات  �إلى  و�حد  مركزي  م�سدر  من  �لمعلومات 
�لتفاعلية  و�لتكنولوجيا  �لأ�سخا�س،  ماليين  �أو 
Interactivity �لتي ت�سمح بتدفق �لت�سال �لأفقي 

بين �لأفر�د و�لجماعات. 
ثانًيا : و�شائل الإعالم الجديد

مو�قع �لإنترنت: عبارة عن �سفحات �لكترونية . 1
ببث  يقوم  �لكتروني  خادم  على  موجودة 
معلومات وخدمات عامة للمت�سفحين ل�سبكة 
تد�سن  حيث  �لعالم.  م�ستوى  على  �لإنترنت 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية و�لمنظمات مو�قع خا�سة 
بها تعبر فيها عن �تجاهاتها و�آر�ئها، هذ� �إلى 
جانب مو�قع �ل�سيا�سيين و�ل�سخ�سيات �لعامة 
�أو جماعات �لحتجاج �لجتماعي و�ل�سيا�سي. 

�لبريدية: . 2 و�لمجموعات  �لإلكتروني  �لبريد 
ــالأفــر�د يــقــومــون خالله  �إلــكــتــرونــي ل عــنــو�ن 
مثل  تقدم  �لتي  �لمو�قع  �إحدى  في  بالت�سجيل 
خاللها  من  يتم  خدمة  وهي  �لخدمات،  هذه 
ور�سمية  �سخ�سية  ر�سائل  و�إر�سال  ��ستقبال 
و�لمعلومات  و�لأخبار  و�لإعالنات  و�لدعاوي 
وغيرها من �سور �لبريد. حيث ت�ستخدم هذه 
�لو�سيلة في نقل �لأفكار و�لآر�ء بين �لأ�سخا�س 
و�لــتــو��ــســل �لــ�ــســيــا�ــســي بــيــن �لــمــر�ــســحــيــن 
�ل�سيا�سيين  �لــقــادة  بــيــن  �أو  و�لــنــاخــبــيــن، 
خا�سة  مو�قع  �إن�ساء  يتم  حيث  و�لجماهير. 
�لبريد  خدمة  وبها  و�لزعماء  �لدول  بروؤ�ساء 

�لأحز�ب  بروؤ�ساء  �أو  بهم  �لخا�س  �لإلكتروني 
�ل�سيا�سية �أو بغيرهم من قادة �لر�أي �لعام. 

�لمدونة  �أك�سفورد  قامو�س  يعرف  �لمدونات:   .3
تحديثه  يتم  �إلكتروني  "موقع  �أنها  علي 
با�ستمر�ر، وي�ستمل على مالحظات �سخ�سية 
ما  وعادة  �أخرى،  م�سادر  من  ومقتطفات 
تد�ر بو��سطة �سخ�س و�حد، وتت�سمن رو�بط 
�أو  �سحيفة  بمثابة  فهي  �لمو�قع،  من  لغيرها 
�إلكترونية، و�لتي تتيح ل�ساحبها ن�سر  مذكرة 
مقالت و�سور يعبر فيها عن روؤ�ه �لخا�سة �إلى 
وتعرفها  جانب تلقي تعليقات �لنا�س عليها". 
 (Wikipedia) لمو�سوعة �لإلكترونية ويكيبديا�
يديره  �لإنترنت  على  "موقع  �إنها  على 
�لتعقيبات  باإدر�ج  خالله  من  ويقوم  �سخ�س 
�إلى  زمنًيا  مت�سل�سلة  �لأحد�ث  عن  وتقارير 
فيديو،  مقاطع  �أو  �سور  �إدر�ج  �إمكانية  جانب 
على  �لإطالع  �لإنترنت  م�ستخدمو  وي�ستطيع 

هذه �ل�سفحة و�لتعقيب عليها" )17(.
�لإعالم  و�سائل  �أدو�ت  �إحدى  �لمدونات  وتعد 
�لجديد �لتي �كت�سبت �أهمية متز�يدة في ت�سكيل 
�إذ  �لديمقر�طية،  على  قائم  معلومات  مجتمع 
يتكلم  متجددة  ر�أي  ب�سفحة  �أ�سبه  �أ�سبحت 
مو�سوعات  ويتناولون  بحرية  خاللها  من  �لنا�س 
مهمة، ما يك�سر �لحاجز �لنف�سي وحاجز �لخوف 
ل�سيما  �لر�أي  عن  �لتعبير  من  �لمو�طنين  لدى 
بالكتابة  �لنترنت  عبر  �لتخفي  �إمكانية  مع 
لمركزية  تدعم  �أنها  كما  م�ستعار،  ��سم  تحت 
و�لتو��سل  �لعالمية  ومفاهيم  �ل�سيا�سي،  �لعمل 
�لزمن  بحو�جز  �كتر�ث  دون  �لإن�ساني  و�لتفاعل 
�أو حدود �لمكان )18(. وهو ما ي�ساعد �لأفر�د على 
�لف�ساد  حالت  وتتبع  �ل�سيئة  �لأو�ساع  مناق�سة 
محل  �ل�سلوكيات  من  وغيرها  �لن�سباط  وعدم 
�لختالف في �لمجتمع، و�إلقاء �ل�سوء عليها في 
�لقر�ر  و�سناع  �لمجتمع  �نتباه  لجذب  محاولة 
�إذ�  خا�سة  لها.  لحلول  �لو�سول  ومحاولة  لها 
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�أعد�د  في  �لكبير  و�لتز�يد  �لإقبال  حجم  علمنا 
�لمدونات ومريديها ومتابعيها في �أغلب �لدول.  

ومثلما كان �لإنترنت و�سيلة �أتاحت للمنظمات 
�لن�ساط  مــمــار�ــســة  �لإعــالمــيــة  غــيــر  و�لــهــيــئــات 
بالن�سبة  نف�سه  �لــ�ــســيء  فعل  فقد  �ل�سحفي، 
و�أ�سبح  �لمدونات،  خالل  من  و�لهو�ة  لالأفر�د 
ل،  �أم  �سحفيًا  كــان  �سو�ء  �سخ�س  �أي  بمقدور 
�لتقارير  خالله  ويبث  �سحفيًا  موقعًا  ين�سئ  �أن 
و�لأخبار و�لمعلومات و�لمقابالت �ل�سحفية وبث 
�لأحد�ث،  مو�قع  من  و�ل�سورة  بال�سوت  لقطات 
و�لأمر نف�سه بالن�سبة لأي مجموعة من م�ستخدمي 
�لهتمامات  نف�س  في  يت�ساركون  �لذين  �ل�سبكة 

و�لأهد�ف و�لتخ�س�سات )19(.
مو�قع  عن  عبارة  �لفتر��سية:  �لتجمعات   .4
نقطة  تمثل  �لإنترنت  �سبكة  على  �إلكترونية 
يجمعهم  �لأ�سخا�س  من  لمجموعة  �لتقاء 
�هتمام م�سترك �إز�ء ق�سية ما، يتو��سلون معًا 
من خاللها با�ستخد�م نظم �لقو�ئم �لبريدية 
و�لحو�ر�ت  و�لمحادثة  �لفوري  �لتر��سل  �أو 
 Virtual Reality لمطولة. فالو�قع �لفتر��سي�
هو �لنغما�س في بيئة �أوجدتها �أدو�ت �لحا�سب 
�لرقمي  و�لفيديو  �لجر�فيكية  �لإلكتروني  
مع  �لتفاعلية  من  قدرً�  للم�ستخدم  تتيح  �لتي 

�لم�ستخدمين �لآخرين )20(. 
5. �لمنتديات: عبارة عن برمجيات يتم تركيبها 
على مو�قع �لإنترنت تكون �إما مخت�سة بتناول 
عامة  مو�سوعات  عدة  �أو  معين  مو�سوع 
)كالفن و�ل�سيا�سة �أو �لأدب و�لتاريخ وغيرها( 
من  و�آر�ء  و�أفكار  م�ساهمات  بتلقي  لت�سمح 
�لمنتدى  في  نف�سه  ي�سجل  �سخ�س  �أي  قبل 
وعر�سها  �لت�سجيل،  �سروط  ي�ستوفي  �أن  بعد 
على �لم�ساركين �لآخرين في �للحظة نف�سها، 
�لآخرين  �لم�ستركين  لكل  �لفر�سة  �إتاحة  ثم 
في  عليها  و�لرد  فورً�  �لم�ساهمة  لقر�ءة 
�للحظة ذ�تها، �سو�ء بالتفاق �أو �لختالف �أو 

بالدفاع �أو �لهجوم. 
عبارة   :Phone Voting �لتليفوني   �لت�سويت   .6
طريق  عن  �لعام  �لر�أي  لقيا�س  بر�مج  عن 
�ت�سال �لأفر�د وم�ساركتهم في �أحد �لبر�مج 
�لتليفزيونية �أو في �إجر�ء ��ستطالعات �لر�أي 

عبر �لهاتف.
7. ��ستطالعات �لر�أي �لإلكترونية E. Poll: عبارة 
عن برنامج يتم تحميله Uploaded على �إحدى 
�إما  منه  �لغر�س  �لإلكتروني  �لموقع  �سفحات 
ل�ستطالع ر�أي زو�ر �لموقع تجاه موقف معين 
�أو ق�سية ما، متمثاًل في ت�ساوؤل و�حد و�سريع 

�أو ��ستمارة ��ستبيان كاملة.
��ستخد�م   :E. Voting �لإلكتروني  �لت�سويت   .8
�لإنترنت و�لهاتف �لمحمول و�لثابت في عملية 
�إعد�د  جانب  �إلى  �لنتخابات  في  �لت�سويت 
�لجد�ول �لنتخابية وقو�عد بيانات �لناخبين 
ب�سورة  �لنتائج  و�إعالن  وفرزها  وتنقيتها 
محدود  ماز�ل  �لنوع  وهذ�  كاملة.  �إلكترونية 
�لمتحدة  �لوليات  مثل  بلد�ن  في  �ل�ستخد�م 
وكند� وبريطانيا وبع�س �لدول �لأ�سكندفانية.
هذه  تتيح  �لإلكترونية:  �لتوقيعات  مو�قع   .9
كبير  لعدد  و�لتوقيع  �لت�سجيل  فر�سة  �لمو�قع 
�سيا�سة  بتغيير  يطالبون  �لذين  �لأفر�د  من 
�لتي  �لتوقيعات  كم  �إلى  ت�ستند  حيث  معينة 
�لمعار�سة  من  نوًعا  تعد  و�لتي  جمعها  يتم 
�ل�سغط  �آليات  �أهم  �إحدى  وهي  �ل�سلمية. 
�ل�سغط  جماعات  ت�ستخدمها  �لتي  �ل�سيا�سي 
�لكونجر�س  �أع�ساء  على  �لأمريكية  )�للوبي( 

�لأمريكي. 
 Short Massages �لق�سيرة  �لر�سائل  10. خدمة 
حيث  �لمحمول:  و�لهاتف   Services )SMS(

�لمحمول  �لهاتف  تطبيقات  ��ستخد�م  يتم 
�أغــر��ــس  فــي  �لق�سيرة(  �لر�سائل  )خــدمــة 
�إخــبــاريــة و�إعــالمــيــة، و�لأهــــم فــي �أغــر��ــس 
�أخــبــار  عــلــى  و�لطــــالع  �ل�سيا�سية  �لتعبئة 
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خدمات  �نــدمــاج  مــع  وخا�سة  �لنــتــخــابــات، 
و�لخدمات  �لمالية  و�لتحويالت  �لإنــتــرنــت 
تطبيقات  كــاإحــدى  ــة  و�لإذ�عــي �لتليفزيونية 

�لهاتف �لمحمول. .
بين  والمجتمع..  الجديد  الإعالم  ثالًثا: 

الم�شاركة والغتراب
و�سائل  �أوجدتها  �لتي  �لتحولت  �أهم  من  لعل 
�متد�د  عبر   New Media �لجديد  �لإعالم 
بالمعلومات،  لمجتمع غني  �إقامتها  �لب�سيطة هي 
�إلى  ب�سهولة  �لو�سول  �لمو�طنون  فيه  ي�ستطيع 
متنوعة،  م�سادر  عبر  �لمو�د  من  و��سعة  ت�سكيلة 
�لق�سايا  مختلف  مناق�سة  على  قدرتهم  وتدعيم 
خالل  من  وبحرية  بي�سر  ر�أيهم  عن  و�لتعبير 
بالتاأكيد  �ساهم  ما  وهو  تفاعلية،  �ت�سال  و�سائل 
�ل�سيا�سية  �لم�ساركة  وحدود  م�ستويات  زيادة  في 
وتفعيل �لنقا�س �لعام و�لمحا�سبة )21(. على �لرغم 
بالركاكة  تت�سم  ذ�تية  تاأمالت  عبارة  كونها  من 
�لأ�سلوبية و�لفقر �لم�سموني – كما يجادل �ل�سيد 
�لمجال  على  تاأثيرها  لمحدودية  �أو   .)22( يا�سين 
�لعام و�لحياة �لعامة ل�سغر حجم �لأفر�د �لذين 
ي�ستخدمون �لنترنت �أو يمتلكون جهاز كمبيوتر في 
�لوطن �لعربي )23(. �أو حتى تقييد طبيعة �لمجتمع 
خ�سائ�س  ت�ساهم  حيث  �لو�سائل،  هذه  لدور 
قد  بل  �لتكنولوجيا  ت�سكيل  �إعادة  في  �لمجتمع 
تحولها لأد�ة قمع، من منطلق �أن �لإنترنت وحده 
لن يحقق �أي تغيير حال �سيطرة �لقهر �ل�سيا�سي 
و�لفقر  �لثقافي  و�لجمود  �لجتماعي  و�لتخلف 
�لقت�سادي. وهو ما يجعل �لإنترنت مجرد �أد�ة، 
�لمجتمع  وخ�سائ�س  طبيعة  على  تاأثيرها  يعتمد 
كل  كان  و�إن  وتوظيفها)24(.  ن�سرها  كيفية  في 
وقيا�س  تح�س�س  في  �أهــميته  من  يقلل  ل  ذلك 
�لنطــباعات و�لتجاهات �لعامة �إز�ء �ل�سيا�سات 
�كت�ســبت  لقد  �ليومية.  و�لق�سايا  �لحكومية 
�لنترنت  ر�أ�سها  وعلى  �لجديد  �لإعالم  و�سائل 
�أهمية متز�يدة فــي �لع�سر �لحديث، وموقــع مثل 

جــوجل �أ�سبح بمثابة كني�سة لالأفر�د وللموؤ�س�سات 
The Church of Google كما يذهب نيكول�س   –

كار )25(. 
و�سيلة  كانت  وكما  �لو�سائل  هذه  �أن  بيد 
ظهرت  �أخرى  مخاوف  �أن  �إل  �لم�ساركة،  لتفعيل 
�لفعلي  �لو�قع  عن  للعزوف  �لأفر�د  دفعها  ب�ساأن 
�إثارة  �أكثر  يرونه  �فتر��سي  و�قع  في  و�لنخر�ط 
و�أقل تكلفة وخطورة، مما قد يدفع بهم �إلى حالة 
 Samuel يعرفه  �لذي  �ل�سيا�سي  �لغتر�ب  من 
Long على �أنه “ �سعور �لفرد بعدم �لر�سا �أو عدم 

�لبتعاد  في  و�لرغبة  �ل�سيا�سية  للقيادة  �لرتياح 
وعن  �لحكومية  �ل�سيا�سية  �لتوجهات  وعن  عنها 
�لذي  �ل�سعور  وهو   .“ كله  �ل�سيا�سي  �لنظام 
عن  �ل�سادرة  �لقر�ر�ت  �إز�ء  �لتذمر  في  ينعك�س 
هذ� �لنظام، وعدم �لثقة في �لقائمين و�لعاملين 
�لدكتور  جادل  حيث   .)26( �ل�سيا�سية  �لعملية  في 
�سعور  هو  �لغتر�ب  باأن  �لجوهري  عبد�لهادي 
ول  به  ي�سعر�ن  ل  و�ل�سلطة  �لمجتمع  باأن  �لفرد 
�لمجتمع،  في هذ�  له  قيمة  ل  وباأنه  باأمره،  تهتم 
وفقد�نه  �أهد�فه  من  �لفرد  تقليل  �إلى  يوؤدي  بما 
�لمجال  في  �لفعالة  للم�ساركة  و�لد�فع  �لحما�س 
�ل�سعور  هذ�  مثل   .)27( �ل�سيا�سية  و�لحياة  �لعام 
بين  �لقائم  بالتناق�س  �ل�سعور  لزيادة  يوؤدي 
جانب،  من  �ل�سيا�سي  �لنظام  وموؤ�س�سات  �لذ�ت 
بل  �لقر�ر،  �سنع  بعملية  و�لقائمين  �لأفر�د  وبين 

وبالعملية �ل�سيا�سية بمجملها )28(.
للتغيير  كاأداة  الجديد  الإعالم  و�شائل  رابًعا: 

الجتماعي
�لنت�سار  وبــعــد  �لت�سعينات  منت�سف  منذ 
ــع لــو�ــســائــل �لإعـــــالم �لــجــديــد )خــا�ــســة  ــس ــو�� �ل
و�سائط  ��ــســتــخــد�م  ـــد�أ  ب �لــغــربــي(  �لــعــالــم  فــي 
�لحركات  من  و��سع  نطاق  على  �لجديد  �لإعالم 
نطاق  وتو�سيع  �لتوعية  مثل  لأغر��س  �لجتماعية 
�لمو�طنين،  جــانــب  مــن  �لمجتمعية  �ل�سر�كة 
و�لتو��سل  �لثقافية  وتبادل �لمنتجات  وتنظيم 
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�لجتماعي و�لتعبئة �ل�سيا�سية. وكان �أكثر �لأمثلة 
�لجديد  �لإعــالم  و�سائل  ��ستغالل  على  و�سوحًا 
و�لم�ساركة �لجتماعية  للتغيير �لجتماعي  كاأد�ة 
�لمك�سيك و�لأرجنتين. ففي  في دوًل لتينية مثل 
�لمك�سيك كان لو�سائل �لإعالم �لجتماعية تاريخ 
�لمجتمعية.  و�ل�سر�كة  �لعامة  �لتعبئة  في  ثري 
في  �لوطني  للتحرير  جي�س ز�باتا  مثل  فجماعة 
�لرئي�سية  �لجتماعية  �لحركة  ت�سيابا�س،  ولية 
على  بها  �لعتر�ف  نطاق  و�سعت  �لمك�سيك  في 
نطاق و��سع بف�سل توظيفها و��ستخد�مها و�سائل 
مثال  وهناك   .)29( فعال  ب�سكل  �لجديد  �لإعــالم 
و�سائل  تاأثير  مــدى  لتبيان  و�سوحًا  �أكــثــر  ــر  �آخ
بل   – �ل�سيا�سية  �لحياة  على  �لجديد  �لإعــالم 
تنظيم  تــم  عندما   – �لــدولــيــة  �ل�سيا�سة  وعلى 
تظاهرة �سخمة للغاية �أمام مقر �نعقاد �لموؤتمر 
�لوز�ري لمنظمة �لتجارة �لعالمية WTO في �لعام 
��ستخد�م �لتقنيات  بعدها عن طريق  وما   1999
– وبالأ�سا�س  للتغيير �لجتماعي  �لجديدة كاأد�ة 
و�سائل �لإعالم لتنظيم �لعمل �لأ�سلي، و�لتو��سل 
على  وحثهم  وتوعيتهم  وتثقيفهم  مع �لم�ساركين 
�لحياة  �لعامة في  تاأثير  وتو�سيع نطاق  �لم�ساركة 
من �لمكونات  �لعديد  �أي�سًا  هناك  �ل�سيا�سية. 
ي�ستخدمها  �لتي  �لإعــالم  و�سائل  من  �لجديدة 
�لنا�سطين كاأدو�ت للتغيير �لجتماعي وكاأ�ساليب 
في مكافحة �لجريمة و�لف�ساد ولم يتم مناق�ستها 

على نطاق و��سع من قبل �لأكاديميين.
ب�سورة عامة فقد ت�سدر �لرغبة في �لتو��سل 
في  �لرغبة  ثم  جــدد،  �أ�سدقاء  على  و�لتعارف 
�آر�ئهم،  �لتعامل مع و�سائل �لإعالم، �لتعبير عن 
و�أخيًر�  �لخبر�ت،  ت�سارك  �آخرين،  مع  �لتو��سل 
رئي�سية  كــدو�فــع  لأعمالهم.  جــدد  زبائن  جــذب 
و�سور ��ستخد�م تطبيقات �لإعالم �لجديد. حيث 
جاءت �لمو�سوعات �ل�سخ�سية في �لمرتبة �لأولى 
بن�سبة 45% يليها �لمو�سوعات �لتكنولوجية %41 
ثم �ل�سيا�سية 32% ثم �لخبرية 30% وغيرها)30(. 

�لجتماعية  و�لــحــركــات  �ل�سباب  �أ�ستغل  فكما 
ر�أ�سها  )وعلى  �لجديد  �لإعــالم  و�سائل  �لجادة 
بوك(  و�لفي�س  �لبالكبيري  وخدمات  �لمدونات 
وعالمي(  )بل  عام  �هتمام  ذ�ت  مو�سوعات  في 
�أي�سًا  �لجديد  �لإعالم  و�سائل  ��ستغالل  تم  فقد 
من قبل حركات �جتماعية �أقل جدية ور�ديكالية 
 "Free Hugs بالمجان  "�أح�سان  حملِة  مثل 
�أمريكي(  �لقائمين عليها )�سباب  �أ�ستخدم  �لتي 
تدعو  ب�سيطة،  �إن�سانية  فكرة  لن�سر  �سبيلهم  في 
عناق  طريق  عن  �لنا�س،  بين  و�لتقارب  للحب 
�لآخـــريـــن بـــدون مــنــا�ــســبــة، مـــو�قـــِع �لنــتــرنــت، 
لَعْر�س  �لإنترنت  �لفيديو على  و�أفالم  �لمدونات، 
�لعولمة  �ساعدت  حيث  بنف�سها.  �لحركَة  فعالية 
�لجتماعية  �لظو�هر  و�أخطر  �أهــم  كاإحدى   –
و�سائل  ��ستخد�م  مثل  وتطبيقاتها   – �لحديثة 
�لإعالم �لجديد، �لتي ماز�لت في تز�يد م�ستمر، 
هذه  �إك�ساب  في  �لمدونات،  �أعــد�د  في  خا�سة 
و��سعي  يُكونا  �أن  �لنظر  ووجــهــاِت  �لممار�سات 
�لعاَم،  �لــر�أي  لهتمام  �كت�سابًا  و�أكثَر  �لنت�سار 
وتو�سيع نطاق تاأثيرها ونفوذها في ك�سف وتعرية 

�أخطاء �لمجتمع.
و�سائل  تاأثير  على  �لعربية  �لأمثلة  �أ�سهر  ومن 
�لذي  بوك،  �لفي�س  موقع  هو  �لجديد  �لإعالم 
يعتبر ح�سب ر�أي �أحد �لخبر�ء �لموقع �لإلكتروني 
�لأكثر �سعبية بين �لم�سريين، حيث يوجد د�خله 
حو�لي 2.5 مليون م�سترك )31(. تجربة �لمدونين 
�إليهم )محليًا  �لذين جذبو� �لنتباه  �لم�سريين، 
ودوليًا( ب�سورة �سديدة خالل �لعامين �لما�سيين، 
بنقدهم �لعنيف لالأو�ساع �ل�سيا�سية و�لقت�سادية 
معها  �أ�سطر  ب�سورة  �لم�سرية،  و�لجتماعية 
�لقب�س  �إلقاء  �إلى  �لم�سري  �ل�سيا�سي  �لنظام 
من  للحد  �لم�سريين  �لمدونين  من  �لكثير  على 
�لتي   – �لمجتمعية  وم�ساركتهم  كتاباتهم  تاأثير 
�لإعالم  و�سائل  جانب  من  كبيرً�  �هتمامًا  تلقى 
و�لقنو�ت  �لمطبوعة  )كال�سحافة  �لكال�سيكية 
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على  ون�سرها  توزيعها  تتولي  �لتي  �لف�سائية( 
�أكبر نطاق ممكن، عن طريق �قتبا�س محتوياتها 
من  دعم  ما  وهو  �لورقية.  �ل�سحف  في  ون�سرها 

مكانة ونفوذ وتاأثير هذه �لمدونات. 
من جانب �آخر، فقد �أثبتت �لتجربة �لم�سرية 
��ستغالل  في  ما(   حد  �إلى  )و�للبنانية  بالذ�ت 
)خا�سة  �لجديد  �لإعالم  و�سائل  و��ستخد�م 
�لتعارف و�لتو��سل �لجتماعي  �لمدونات ومو�قع 
ت�سبح  �أن  �لممكن  من  �إنها   )Facebook مثل 
هذه  �جتذبت  حيث  جبارة،  �سيا�سية  تعبئة  �أد�ة 
�لأحز�ب  عجزت  ومنا�سرين  تابعين  �لو�سائل 
في  و�لمعار�سة(  )�لحاكمة  �لتقليدية  �ل�سيا�سية 
ح�سدها. فعلى �سبيل �لمثال فقد ح�سدت �سفحة 
في  للرئا�سة  كمر�سح  �لبر�دعي  محمد  �لدكتور 
م�سر حو�لي 247 �ألف م�ساهم في �أقل من ثالثة 
�أ�سهر بعد �إن�سائها )32( وكذلك �ل�سفحة �لخا�سة 
قتله  تم  �لذي  �سعيد )كلنا خالد(  بال�ساب خالد 
�لم�سرية  �ل�سرطة  قو�ت  �أيدي  على  وتعذيبه 
في   2010 يونيو  �سهر  في  �لإ�سكندرية  بمدينة 
م�ساهم.  مليون  من  ربع  عن  يزيد  ما  �جتذ�ب 
�لتحاد  �إ�سد�ر  نتائجه  �لذي كان من  �لأمر  وهو 
لمر�قبة  �لأوروبية  �لمنظمة  )تحديدً�  �لأوروبي 
ب�سرورة  م�سر  يطالب  تقريرً�  �لإن�سان(   حقوق 
�ل�ساب،  هذ�  مقتل  حادثة  في  �لتحقيق  �إعادة 
و�لتخلي عن ��ستخد�م �لعنف ب�سورة منهجية في 

�لتعامل مع �لمو�طنين �لم�سريين.
و�سائل  �أحدى  كانت  �لعربي  �لخليج  دول  وفي 
�سيا�سية  �أزمة  وقوع  في  �ل�سبب  �لجديد  �لإعالم 
)محدودة( بين دولتي �لمملكة �لعربية �ل�سعودية 
�لدولي،  و�لمجتمع  �لمتحدة  �لعربية  و�لإمــار�ت 
تقنيات  ��ستخد�م  على  قــيــودً�  فر�ست  عندما 
�لهاتف �لمحمول �لبالكبيري BlackBerry نتيجة 
با�ستخد�م  �لإمار�تيين  �لمو�طنين  �أحــد  قيام 
هذه  تــوفــرهــا  �لــتــي  �ل�سبكية  �لتقنيات  �إحـــدى 
�لو�سيلة في �إن�ساء �سفحة تعارف �جتماعي تدعو 

�إلى محاربة �رتفاع �لأ�سعار ومكافحة �لف�ساد في 
�لدولة. وهو ما ر�أت فيه �لأجهزة �لمعنية تهديدً� 
ل�سمعتها  وت�سويها  و��ستقر�رها  �لــدولــة  لأمــن 
�لمجتمع  ��ستهجان  ـــار  �أث مــا  وهــو  �لــخــارجــيــة. 
ــار�ت  �لإم دولــة  �سد  بــالــذ�ت(  )�لغربي  �لدولي 
�لعربية �لمتحدة – �لتي ينظر �إليها عالميًا كاأحد 

�أكثر �لدول تقدمًا وحد�ثة.   
لقد لعبت و�سائل �لإعالم �لجديد دورً� حيويًا 
�لعالمي بخ�سو�س ق�سايا  �لعام  �لر�أي  �إنارة  في 
مدونات  ف�سحت  لقد  جمعاء.  �لب�سرية  تهم 
�إد�رة  �نتهجتها  �لتي  �لممار�سات  �إلكترونية 
�لرئي�س جورج بو�س �لبن في ت�سليل �لر�أي �لعام 
�لعر�ق  حرب  عن  �لحقائق  بخ�سو�س  �لأميركي 
من  و�حدة  في  �أحدثته  �لتي  و�لخر�ب  وتبريرها 
مدونة  لقت  حيث  �لب�سرية.  �لح�سار�ت  �أعرق 
�سخ�س  �أن�ساأها  �لتي   Salam Pax باك�س  »�سالم 
في  معماري  مهند�س  باأنه  نف�سه  مجهول،  عّرف 
بغد�د،  في  ويقيم  عمره  من  �لثاني  �لعقد  نهاية 
www.dearraed.( مدونته  على  �لكتابة  في  وبد�أ 

�نت�سارً�   ،2002 4 �سبتمبر  blogspot.com( منذ 

عدد  بلغ  �لحرب حيث  بدء  ول�سيما عقب  و��سًعا 
�ألف   91 نحو   2003 مار�س  في  �لمدونة  ز�ئري 
حول  منتظمة  تقارير  باك�س  كتب  فقد  �سخ�س. 
مالحظاته  م�سجاًل  بغد�د،  على  �لق�سف  �آثار 
بين  يجمع  �إن�ساني  باأ�سلوب  وتعليقاته  �ل�سخ�سية 
�لعاطفة و�لتعقيب �ل�سيا�سي وهو ما جذب �لآلف 
لقر�ءة يومياته عن �لحرب في ظل تو�طوؤ و�سائل 
�لنظر  لوجهات  وتبنيها  �لكال�سيكية  �لإعالم 

�لأمريكية �لر�سمية )33(. 
�للبنانية   – �لإ�سر�ئيلية  �لحرب  وخالل 
�لعربي  مثل  مدونات  ��ستطاعت   )2006 )�سيف 
 )www.angryarab.blogspot.com( �لغا�سب 
 )www.bloggingbeirut.com( وتدوين بيروت
�أن تن�سر �سور �ل�سحايا وفظائع �لق�سف، لتنقلها 
عنهم وكالت و�سبكات �لأنباء �لعالمية )34(. كما 
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و�سائل  تقدمه  عما  مختلفة  معالجة  قدمت  �أنها 
�لو�سيلة  باتت  حتى  �لتقليدية،  �للبنانية  �لإعالم 
لبنان لمتابعة وفهم  للكثيرين من خارج  �لأف�سل 
�إلى  �هلل،  وحزب  �إ�سر�ئيل  بين  �لد�ئر  �ل�سر�ع 
�لخبر�ت  وت�سارك  للمناق�سة  و�سيلة  كونها  جانب 

بين �للبنانيين حول �لحرب )35(.
حماية  لحركات  تابعة  مدونات  و�ساهمت 
�لبيئة في �لتوعية بالمخاطر �لناجمة عن �لتغير 
بر�سد  �سينية  مدونات  لنا  و�سمحت  �لمناخي، 
في  و�ل�سيطرة �لحكومية  و�لقمع  �لتعتيم  حجم 
�لمعلومات  تد�ول  حرية  على  ورو�سيا  �ل�سين 
و�سائل  لعبت  فقد  �آخر،  جانب  من  ون�سرها. 
نطاق  تو�سيع  في  �رتكازًيا  دوًر�  �لجديد  �لإعالم 
�لوليات  مثل  بلد�ن  في  �لمجتمعية  �ل�سر�كة 
طريق  عن  وبريطانيا،  �لأمريكية  �لمتحدة 
تد�سينها لحمالت �سيا�سية على �سبكة �لإنترنت، 
منذ عهد �لرئي�س كلينتون و�سوًل لحملة �لرئي�س 
�أوباما . �إن و�سائل �لإعالم �لجديد في ظل �لعولمة 
�لتي يحيا فيها �لب�سر �لآن �أ�سبحت بمثابة �ل�سبيل 
�لرئي�سي للحر�ك �لجتماعي و�ل�سيا�سي. يتوقف 
�لحر�ك  �إحد�ث هذ�  ونجاحها في  نفوذها  مدى 
و�لتغير �لجتماعي على مدى ديمقر�طية وحد�ثة 
�لنظم �ل�سيا�سية و�لجتماعية. فماز�لت �ل�سيا�سة 
هي �لمحدد �لرئي�سي لكافة �لتفاعالت �لب�سرية. 
وعلى �لرغم من تنوع �لمجالت �لتي تناق�سها 
و�سائل �لإعالم �لجديد من �لجن�س �إلى �ل�سيا�سة 
ل  ما  �أن  �إل  تاأثيرها،  ب�ساأن  �لتجاهات  وتباين 
�أكثر  �ل�سيا�سية  �لعملية  �أنها جعلت  �إغفاله  يمكن 
�لجتماعية  و�لحركات  �لأفر�د  و�أعطت  �نفتاحًا، 
م�ساركتهم  نطاق  لتو�سيع  عظيمة  فر�سة 
للتعبير  �أكبر  ومجال  فر�س  وعلى  �لمجتمعية، 
�لجتماعية  �لمهمة،  �لق�سايا  �إز�ء  �آر�ئهم  عن 

و�ل�سيا�سية و�لقت�سادية. 
حيث تمتاز و�سائل �لإعالم �لجديد بالعديد من 
�لخ�سائ�س �لتي ل تتو�فر لباقي و�سائل �لإعالم 

�أكثر قدرة وتطورً� على  �لكال�سيكية، بما يجعلها 
�أفر�د �لمجتمع. فهي  مو�كبة �لأحد�ث ومخاطبة 
توفر  �أنها  �إل  �سيا�سي،  كلها ذ�ت م�سمون  لي�ست 
فهذه  �لتقليدي.  غير  �ل�سيا�سي  للتعبير  فر�سة 
باأ�ساليب  وتقدم  �أ�سرع   )1( بـ  تمتاز  �لو�سائل 
غير تقليدية وب�سورة عادة ما تكون فورية. )2( 
�لوقت  ب�ساأن  �للتز�مات  من  �لقليل  تتطلب  �إنها 
 )3( معينة.  لمنظمات  �لنتماء  �أو  و�لتكاليف 
�لتعبير  ي�ستطيع  فالفرد  بها،  �لم�ساركة  �سهولة 
عن نف�سه في �لوقت و�لمكان �لذي يختاره، على 
خالف �لنتخابات �أو تنظيم �لمظاهر�ت، ماد�م 
ب�سبكة  �لت�سال  على  �لقدرة  لديه  جهاز  يمتلك 

�لنترنت. 
�لعديد  بامتالك  �لو�سائل  هذه  تتميز  كذلك 
و�سائل  تمتلكها  ل  و�لخو��س  �لمميز�ت  من 
وتو�سيع  تدعيم  في  ت�ساعد  �لكال�سيكية،  �لإعالم 
وللحركات  لالأفر�د  �لمجتمعية  �ل�سر�كة  نطاق 
تعتبر  �لبع�س  ر�أي  في  �إنها  حيث  �لجتماعية. 
�لمو�طنين  بين  �لعالقة  تجديد  في  فعالة  �أد�ة 
بينهما،  �ل�سيا�سي  �لت�سال  وتعزيز  و�ل�سيا�سيين 
وتدعم قيم �لمحا�سبة و�ل�سفافية. هذه �لميز�ت 

هي: 
	 تقليل �لم�سافة بين �إنتاج وتلقي �لر�سالة، بما

يولد نمًطا �ت�ساليًا غير و�سائطي. 
	 من �لمتلقي  بتمكين  �لتفاعلي  �لحو�ر  تعزيز 

�إبد�ء ��ستجابة مبا�سرة على م�سمونها. 
	 عر�س في  �لر�سالة  لمنتج  �لفر�سة  �إتاحة 

ر�سالته  م�سمون  وتعديل  �لمتلقين  تعليقات 
وفقًا لها. 

	 لقاعدة� مفاهيم  من  جديدة  �أ�سكال  طرح 
تتيح  �أنها  �إذ  �لت�ساركية،  و�ل�سحافة  �ل�سعبية 

لأي �سخ�س �أن يقدم �لخبر �أو يعلق عليه.
الأمن و�شائل الإعالم .. الو�شائل والتاأثير

مفهوم الإعالم والإعالم الأمني
في  و�لعميق  �لجذري  �لتغيير  حدوث  مع 
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مفهوم �لم�سوؤولية �لأمنية، بحيث لم تعد تقت�سر 
م�سوؤولية  �لأمن  �أ�سبح  بل  �لأمنية  �لجهات  على 
ت�سامنية ت�سارك فيها مختلف �لجهات �لر�سمية 
و�لخا�سة في �لمجتمع. بات من �ل�سروري �إيجاد 
�لم�سوؤولية  تلك  وتر�سيخ  لتعزيز  �ت�سال  و�سائل 
�لع�سوي  �لرتباط  ن�ساأ  هنا  ومن  �لأمنية، 
حيث  �لحالي.  وقتنا  في  و�لت�سال  �لقوة  بين 
�لإعالم  وو�سائل  �لقوة،  �لأمنية  �لأجهزة  تمثل 
�لت�سال  و�سيلة  هي  و�لجديدة(  )�لكال�سكية 
لتعزيز  �لإعالم   �إلى  �لحاجة  فكانت  و�لتو��سل، 
�ل�سرطية  �لتكاملية  �لحاجة  تلك  �لأمن،  دور 
بين  �لمفاهيم  بات عندها تحديد  و�لتي  بينهما. 

�لإعالم و�لإعالم �لأمني �أمرً� �سروريًا.
ومع �لعتر�ف باأهمية �لدر��سات �ل�سابقة في 
لح�سرها  �لمجال   يت�سع  ل  و�لتي  �لمجال  هذ� 
�لعالقة  لدر��سة  ما�سة  تبدو  �لحاجة  فاإن  هنا، 
بين �لأمن و�لإعالم، و�لو�سول �إلى مفهوم محدد 
�لأمنية  �لجهود  يبرز  �لأمني  �لإعالمي  للعمل 
في  �سو�ء  �لر�هنة،  �لتحديات  ظل  في  خا�سة 

�لدول �لعربية �أو �لخليجية، �أو �لعالمية.
اأوًل: مفهوم الإعالم لغة وا�شطالح

�إلى   "Information" �إعالم  كلمة  �أ�سل  يعود 
�لإخبار  ومعناها   "Informato" �لالتينية  �لكلمة 
في  �أما  لتينية،  كلمة  فهي  و�ل�سرح.  و�لتو�سيح 
من  )لغويًا(  �لإعالم  فاإن   )36( �لعربية  �للغة 
�لم�سدر �أعلمه �إعالمًا مثل �أبلغه �إبالغًا �أو �أخبره 
�أذنت،  بمعنى  �أعلمت  �لعرب:  ل�سان  وفي  �أخبارً� 
�لقوم  وبلغت   �لإي�سال،  بمعنى  و�لإبالغ  و�لتبليغ 
 / �إي�ساله  مطلوب  هو  ما  و�سلتهم  �أي  �إبالغًا 
و�لبالغ ما يو�سل �لفرد وبلغه . فالإعالم لغويًا هو 
�لإبالغ بر�سالة معينة بين �لمر�سل و�لم�ستقبل �أي 
�لمتكلم و�لمخاطب )37(. �أو هو فن نقل �لمعلومات 

و�لآر�ء و�لتجاهات من �سخ�س �إلى �آخر.
ويرجع تد�خل مفهوم �لإعالم في �لكثير من 
�لتعاريف  تعدد  �إلى  �لإن�ساني  �لن�ساط  مجالت 

و�لم�سطلحات، ومن هذه �لتعاريف:
ن�سر -  عليها  يترتب  �لتي  �لعملية  تلك  هو 

ترتكز  �لتي  �لدقيقة  و�لمعلومات  �لأخبار 
عقول  ومخاطبة  و�ل�سر�حة  �ل�سدق  على 
و�لرتقاء  �ل�سامية،  وعو�طفهم  �لجماهير 
�لتنوير  على  �لإعالم  ويقوم  �لر�أي،  بم�ستوى 
و�لتثقيف، م�ستخدمًا �أ�سلوب �ل�سرح و�لتف�سير 

و�لجدل �لمنطقي.
�لجماهير -  عقلية  عن  �لمو�سوعي  �لتعبير  هو 

�لوقت  في  و�تجاهاتهم  وميولهم  وروحهم 
نف�سه.

�لإعالم هو تزويد �لنا�س بالأخبار و�لمعلومات - 
تكوين  ت�ساعدهم على  �لتي  �لثابتة  و�لحقائق 
م�سكلة  �أو  �لوقائع  من  و�قعة  في  �سائب  ر�أي 
من �لم�سكالت بحيث يعبر هذ� �لر�أي تعبيرً� 
مو�سوعيًا عن عقلية �لجماهير و�تجاهاتهم، 
�لمو�سوعي  �لتعبير  �لوقت  نف�س  في  وهو 
وميولهم  وروحهم  �لجماهير  عقلية  عن 

و�تجاهاتهم )38(.
باأنه -  فعرفه  �ل�سباح  �سليمان  �ل�سيخ  �أما 

“عمليتين تكمالن بع�سهما �لبع�س، فهو يدل 
�لمعلومات  ��ستخر�ج  �أو  ��ستقاء  عملية  على 
و�لح�سول عليها من جهة �أخرى يعني �لكيفية 
وهاتان  �لمعلومات،  تبث  بو��سطتها  �لتي 
�لعمليتان ل يمكن �أن تتما �إل بو��سطة �أجهزة 
�لإعالم وهي مجموعة �لأجهزة �لتي ت�ستقبل 

وتبث هذه �لمعلومات” )39(.
“�لو�سيلة �لرئي�سية -  �أي�سًا ُعرف �لإعالم باأنه 

خالل  من  �لب�سر  بين  بالت�سال  تقوم  �لتي 
تخطيط  طريق  على  تو�سع  محددة،  �أهد�ف 
د�خل  يجرى  بما  �لتعريف  بغر�س  متقن 
�لأخبار  بو��سطة  �لو�حد،  �لوطن  خارج  �أو 
و�لترفية  و�لتعليم  �لأنو�ع  �لمختلفة  و�لأنباء 
�لأفر�د  ي�سبح  حتى  ذلك،  وغير  و�لإقناع 
م�ساركين فعليين في عملية �لت�سال، تحقيقًا 
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بهم  يحيط  ما  فهم  في  لرغباتهم  و�إ�سباعًا 
من ظو�هر وتعلم مهار�ت وفنيات جديدة لم 
هذ�  �إلى  ي�ساف  قبل،  من  يعرفونها  يكونو� 
�ل�ستماع و�لترفيه هروبًا من م�ساكل ومتاعب 
ت�ساعد  متباينة  لمعلومات  وتح�سياًل  �لع�سر 

على تعرف �سوؤون �لحياة )38(.
�إل  �لتعاريف،  وتعدد  �ختالف  من  بالرغم 
�أننا نرى �أنها في �أغلبها �تفاق على كون �لإعالم 
�لقتناع،  ومحاولة  بالحقائق  "�لإخبار  هو 
ويعتبر  و�لأرقام".  بالحقائق  بال�ستعانة  وذلك 
فمنذ  �لب�سرية.  �لمجتمعات  قدم  قديم  �لإعالم 
��ستخدم  �لكوكب  هذ�  على  �لإن�سان  وجد  �أن  
و�لإيماء�ت  و�لإ�سار�ت  و�لرموز  �لحركات  بع�س 
من  ك�سكل  �لحيو�نات  من  �لمقتب�سة  و�لأ�سو�ت 
�إلى  �لإن�سان  يهتدي  �أن  قبل  �لإعالم   �أ�سكال 

�للغة)40(. 
�أن �لت�سال قد بد�أ بناًء على حاجة  ول �سك 
غريزية ��ست�سعرها �لإن�سان �لأول و�نتهت �إلى �أن 
وهادفة.  و�عية  مكت�سبة  �جتماعية  حاجة  تكون 
فال�سر�ع من  �أجل �لبقاء وهو �لذي دفع بالغريزة 
باأع�ساء  �لت�سال  �إلى  �لمكت�سب  و�لوعي  �أوًل، 
جن�سه ثانيًا، من �أجل �لتجمع و�لتكاتف و�لتعاون 
بد�أ  ب�سرية  وحدة  د�خل  و�ل�سر�ء  �ل�سر�ء  في 
كجماعة �سغيرة غير منظمة لت�سبح �أكثر تنظيمًا 
بالتنظيم  يمتاز  �لمجتمع  ي�سمى  بما  وتعرف 

�لدقيق وبتق�سيم متو�فر للعمل فيه )41(. 
ولالإعالم عنا�شر اأربعة هي

.)Sender( or )Encoder( 1. عن�سر �لمر�سل
 or  )Receiver( �لــمــ�ــســتــقــبــل  عــنــ�ــســر   .2

.)Decoder(
 or  )Channel( �لو�سيلة  �أو  �لأد�ة  عن�سر   .3

.)Technique(
.)feedback( 4. �لتغذية �لعك�سية

�أو  �لإعالمية  �لر�سالة  �ساحب  هو  والمرسل 
�سو�ء  �لر�سالة  هذه  عنها  ت�سدر  �لتي  �لجهة 

�أو  فرد  �أو  �ل�سركة  �أو  �لهيئة  �أو  �لحكومة  كانت 
جماعة. �أما �لم�ستقبل فهو من توجه �إليه �لر�سالة 
�أو  و�لأد�ة  جماعة.  �أو  فرد  كان  �سو�ء  �لإعالمية 
�لو�سيلة هي ما توؤدي به �لر�سالة �لإعالمية �سو�ء 
تليفزيون،  �إذ�عة،  �أبناء،  وكالة  �لأد�ة  كانت هذه 
�سحيفة، �نترنت  وغيرها من �لو�سائل �لإعالمية 
�لمعرو�سة، و�لتغذية �لعك�سية هي �لتي تعبر عن 
ردة فعل �لم�ستقبل وتفاعله مع �لر�سالة �لإعالمية 
في  �لر�سالة  هذه  تاأثير  مدى  للمر�سل  وتك�سف 

�لم�ستقبل.
وثيقًا  �رتباطًا  ترتبط  �إعالمية  عملية  وكل 
فهناك  �إعالم  هناك  د�م  فما  �لت�سال  بفكرة 
بال�سرورة عملية �ت�سال وتتكون عملية �لت�سال 
قناة  �لر�سالة،  �لمر�سل،  هي:  عنا�سر  من 
بما  �لت�سال  عملية  وتدرج  �لم�ستقبل  �لإر�سال، 
�لعك�سية  �لتغذية  �أو  �ل�سدى(  )يرجع  ي�سمى 
ح�سب  وذلك  �ل�سدى،  رجع  �أو   )Feed Back(
�لأمريكي  �ل�سيا�سة  عالم  و�سعها  �لتي  �لمعادلة 
 )Harold Laswell( 1947 هارولد لزويل �سنة
وباأي  ولمن،  ماذ�،  يقول  )من  في:  و�لمتمثلة 
و�سيلة، وما �لنتائج �لمترتبة عن ذلك؟(  وح�سب 
�لهدف  مع  تم�سيًا  �لمر�سل،  فاإن  �لمنظور  هذ� 
�ساأنها  من  ر�سالة  يكون  �إليه  �لو�سول  يريد  �لذى 
د�خل  �لر�سالة  وت�سير  �لآخرين.  في  �لتاأثير 
فيـــه  توؤثر  بحيث  �لم�ستقبل  يتلقاها  ثم  قناة 
�لقناة،  )�لمر�سل،  �لإيجاب”.  �أو  بال�سلب  �أما 

�لر�سالة، �لم�ستقبل( .
ويمكن تحديد �أهم قنو�ت �لت�سال في مجال 

�لإعالم في قنو�ت �أ�سا�سية �أربعة هي:
ي�سمى  ما  �أو  �لمطبوعة  �لإعالم  و�سائل   .1
بالإعالم �لمقروء: كان لختر�ع �لمطبعة على 
�ل�سبق  1440م  عام  جوتنبرج  �لألماني  يد 
لها  كان  لما  �لت�سال،  في  ثورة  �إحد�ث  في 
و�لثقافة  �لمعرفة  �إي�سال  في  كبير  دور  من 
و�لفكر، فاختر�ع �لمطبعة بمثابة ثورة حقيقية 
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�لقديمة  �لع�سور  بين  �لحقيقي  و�لفا�سل 
�لن�سر�ت  فاأ�سبحت  �لحديثة،  و�لع�سور 

�ل�سحفية �أكثر �نت�سارً� بعد �ختر�عها. 
2. و�سائل �لإعالم �لم�سموعة و�لمرئية : وت�سمل.  
�أ. �لإعالم �لم�سموع:  )�لإذ�عة( تت�سم بدرجة 
بالمجتمعات  خا�سة  �لتاأثير  من  عالية 
ل  فهي  و�لهجاء  �لتعليم  في  �لحظ  �لقليلة 

تحتاج �إلى �لمقدرة على �لقر�ءة. 
و�ل�سينما  )�لتليفزيون  �لمرئي  �لإعالم  ب. 
و�لم�سرح( : وهي �أكثر �لو�سائل �لإعالمية 
و�ل�سورة  �ل�سوت  على  لعتمادها  �أثرً�، 
و�حد.  �آن  في  و�لب�سر  �ل�سمع  حا�ستي  �أي 
�أ�سرع  بو�سفها  حدين،  ذو  �سالحًا  وتعتبر 

و�سائل �لت�سال لكافة �أفر�د �لمجتمع.
 :)New Media( �لجديد  �لإلكتروني  �لإعالم   .3
وهو ��ستخد�م �لتقنيات �لحديثة )�لنترنت( 
ــل  ــائ ــس ــر� ــومــات و�ل ــل ــمــع ــر �ل ــس ــ� ــقــل ون فـــي ن
�لإلكترونية عبر و�سائط  مختلفة، وفي �أ�سرع 
وقت. و�سيكون هذ� �لنوع من و�سائل �لإعالم 
هذه  خالل  للباحث  �لت�سديد  خطوط  �إحــدى 
�لدر��سة – نظرً� لتز�يد وخطورة �لدور �لذي 
بات يمثله في �لمجتمع على مجمل �لمنظومة 

�لأمنية في �لدولة. 
�ل�سخ�سي:  �أو  �لمبا�سر  �لتــ�ــســال  و�سائل   .4
�ل�ستماع  �إلــى  �ل�سخ�س  تجبر  �لو�سيلة  هذه 
كال�سحف  لي�ست  فــهــي  يحدثهم  مــن  ـــى  �إل
و�لتلفاز �لتي ل نعيرها �هتمامًا �إل للمو��سيع 
�أن�سطة  �لو�سيلة  هــذه  و�أمثلة  نريدها،  �لتي 
�لموؤتمر�ت  �أو  �لندو�ت  مجال  في  �لإعــالم  
في  و�لأحــاديــث  و�لــــدور�ت  �لمحا�سر�ت  �أو 

�لمنا�سبات �لخا�سة)40(.
وظائف و�شائل الإعالم

خالل  من  �لإعالم  مهام  بع�س  �إلى  تطرقنا 
تعاريف عدة، في �أن �لإعالم يقوم بن�سر وتقديم 
�لجمهور  وتعريف  �لأخبار  و�إي�سال  �لمعلومات، 

�أورده  كما  وظائفه  �أهم  �أما  و�لأحد�ث،  بالوقائع 
باحثان بريطانيان فهي كالتالي:

 :)The Watcher Function( 1. وظيفة �لمر�قب
مع  بالمعلومات  �لم�ساركة  هنا  و�لمق�سود 
�لجمهور حول �لحو�دث و�لم�سكالت �لمهمة.

 :)The Teacher Function( لمعلم� 2. وظيفة 
وهي تقوم بتزويد �لجمهور بكل ما هو تثقيفي 
�لعلوم  فــي  و�لم�ستحدث  ومفيد،  وتعليمي 

و�لمعارف و�لختر�عات و�لكت�سافات.
 :)The Forum Function( �لحو�ر  وظيفة   .3
�لأفكار  وتعزيز  تقوم على تدعيم  وظيفة  وهى 

و�لفعاليات.
وظائف  ثالثة  في  الإعالم  حدد  )لزويل(  اأما 

هي :
 )Surveillance of the �لبيئة  مــر�قــبــة   .1
ـــار  �لأخـــب جــمــع  �أي   :  Environment(
و�لمعلومات عن �لبيئة �لعامة د�خل �لمجتمع، 
وتوزيع تلك �لمعلومات، �أي �لجانب �لإخباري 

من ن�ساط �لت�سال �لجماهيري.
يجب  وكيف   : �لمعلومات  وتو�سيح  �لتن�سيق   .2
 )Coordinating ي�ستجيب  �أن  �لجمهور  على 

the Interpretation of Information(
 )Transmission  : �لجتماعي  �لموروث  نقل   .3

of the social Heritage(
و�لقيم، وكذلك  �لمعلومات  �لموروث من  نقل 
على  و�لحث  �لجتماعية،  �لتن�سئة  في  �لم�ساهمة 
�لتم�سك بالقيم �لأ�سيلة وتعزيز نقله �إلى �لأجيال 

�لقادمة. 
وهناك من خبر�ء �لإعالم - ومنهم )ر�يت( 
- �لذي �أ�ساف وظيفة ر�بعة وهي �لمتعة و�لترفيه 
و�لتطـــور  �لمــــدنية  فمـــــع   ،)Entertainment(
للفر�غ  �أكبر  فر�س  توفرت  و�لتكنولوجي  �لعلمي 

�لذي �سارعت و�سائل �لإعالم في ملئها )42(.
ثانياً: العالقة بين الإعالم والأمن والحتياجات 

المتبادلة
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تغيير  عملية  في  �لإعالم  و�سائل  لأهمية 
من  كثير  ت�سعى  و�لميول،  و�لمو�قف  �لتجاهات 
�أجل  من  �لو�سائل  هذه  ل�ستخد�م  �لحكومات 
�لد�خلي  �ل�سعيدين  على  �لتجاهات  تغيير 
�لعام  �لر�أي  توجيه  �أجل  من  وكذلك  و�لخارجي، 
– في بع�س �لأحيان – لتاأييد �أفكارها وخططها 
�سرح  في  مهمًا  دورً�  يلعب  كما  وتوجهاتها)43(. 

وتف�سير �لقو�نين و�لأنظمة �لمعمول بها.
و�لعالقة بين �لإعالم و�لأمن عالقة تكاملية، 
�لح�س  وتنمية  لدعم  �لأ�سا�سية  �لركيزة  فهي 
�لطرق  �أف�سل  من  هي  و�أي�سًا  و�لوقائي  �لأمني 
في  �لم�ستجد�ت  �آخر  على  �لجمهور  لطالع 
يمكن  ل  تر�بطية  تكاملية  فالعملية  �إذً�  �لدولة. 
ويردد  منها  طرف  كل  �أدو�ر  وتحديد  �لف�سل 
فكر  هو  �لأ�سا�سي  �لأمن  موقع  »�أن  �لكثيرون 
عن  �إل  �لفكر  هذ�  تاأمين  يمكننا  ول  �لإن�سان 
في  و�لمتمثلة  �لمتعمقة  �لعري�سة  �لتوعية  طريق 

�لإعالم بكل و�سائله في وقتنا �لحا�سر« )44(.
وتمثل �لم�سد�قية �أهم عو�مل نجاح �لإعالم 
عبر  �لعام  �لر�أي  �إلى  �لحقائق  فنقل  �لأمني، 
تحفظ  و�لموجهة  �لو��سحة  �لإعالمية  �لر�سالة 
تك�سب  كما  ووقارها،  هيبتها  �لأمنية  للموؤ�س�سة 

�لجهاز �لإعالمي م�سد�قيته )45(. 
�لإعالم  من  كل  �سرورة  من  �لرغم  وعلى 
�أنهما  �إل  لهما،  �لمتبادل  و�لحتياج  و�ل�سرطة 
�أهم  فمن  كثيرة،  دول  في  خالف  في  لز�ل 
هو  �لعالم  �أنحاء  �ستى  في  �ل�سحافة  �هتمامات 
و�لحو�دث  �لمجتمع،  د�خل  يجري  ما  معرفة 
وفي  لك�سفها،  �لمتخذة  و�لإجر�ء�ت   تقع  �لتي 
�لجنائية  و�لعد�لة  �ل�سرطة  �أجهزة  ترى  �لمقابل 
�أن �لإعالم يتدخل في و�جباتها ويعرقل مهامها، 
ي�سر  ل  ما  �إل  عنه،  �لمعلومات  بحجب  فتقوم 
بالتحقيق، ومن هنا توترت �لعالقة بين �ل�سرطة 
و�لعالقة  �لخالف  �أ�سباب  ويعزى  و�لإعالم. 
في  �لإعالمية  و�لأجهزة  �ل�سرطة  بين  �ل�سيئة 

�لعربي  �لوطن  في  �لميد�نية  �لدر��سات  بع�س 
�إلى:
	 مع �لتعامل  على  �ل�سرطة  رجال  تدريب  عدم 

و�سائل �لإعالم.
	 وكذلك �ل�سرطة  رجال  لدى  �لوعي  نق�س 

�لتوجيه �ل�سديد في مجال عالقتهم بالإعالم.
	 على رقابة  فر�س  �إلى  �ل�سرطة  رجال  يميل 

�لجمهور  لحر�س  تقديرهم  وعدم  �لأبناء، 
على معرفة �لحقائق.

	 ويتح�س�سون �لنقد  يقبلون  ل  �ل�سرطة  رجال 
من تناول �لإعالم لمظاهر �لتق�سير و�لف�سل 

في �لأجهزة �لفنية.
	 و�سائل مر��سلي  �ل�سرطة  رجال  يتجنب 

في  �لإحد�ث  �سير  عدم  حالة  في  �لإعالم 
�سالح �ل�سرطة.

	 عادة ما يحول رجال ل�سرطة بين رجال �لإعالم
وبين �لتو�جد في م�سرح �لجريمة وخا�سة في 
متابعة  �لإعالميين  تتطلب من  �لتي  �لجر�ئم 

ميد�نية للحدث.
	 بين �لتميز  �إلى  �ل�سرطة  �إد�ر�ت  بع�س  تتجه 

�لهامة  بالأنباء  بع�سها  فتوؤثر  �لإعالم  و�سائل 
يولد  مما  �لآخر  �لبع�س  عن  تحجمها  بينما 

م�ساعر �ل�ستياء و�ل�سخط و�لغ�سب )46(.
	 هذه �لدر��سات ت�سع �لثقل و�للوم �لكبير على

عاتق �لأجهزة �لأمنية، متجاهلة دور �لإعالم 
ت�سكيل  في  ودوره  �لعالقة  هذه  مثل  خلق  في 
من  كل  �أدركت  فترة  بعد  ولكن  �لخالف. 

�لموؤ�س�سيتين حاجة كل منهما لالآخر.
فالجمهور هو �لأ�سا�س في منع �لجريمة وعامل 
مهم في ك�سفها وتقديم �لمعلومات عن �لجر�ئم 
لك�سب  مهمة  �أد�ة  �لإعالم  وبالتالي  و�لمجرمين 
كانت  فقد  �لإعالم  و�سائل  �أما  �لجمهور.  ثقة 
�لق�سايا  �أهم  لأن  �ل�سرطة  �إلى  �سديدة  بحاجة 
فاأكثر  �ل�سرطة،  مع  تتعامل  �لمجتمع  تم�س  �لتي 
تلك  هي  �إثارة  �لإعالمية  و�لمو�سوعات  �لأخبار 



�أ. �أحمد مــحمد �أبو زيد135

�لتي تتعلق بالحو�دث و�لجر�ئم، مع تطور �لزمن 
وجدت �لموؤ�س�ستان �ل�سرطة و�ل�سحافة مجالت 
في  �لختالف  من  �لرغم  على  بينهما  تعاون 
و�لروؤى  �لفل�سفة  في  وت�ساد  و�لغايات  �لمقا�سد 

و�لتنازع حول �لأ�سبقيات )42(.
الجريمة  ومكافحة  الجديد  الإعالم  و�شائل 

تجارب واقعية
�لتي  �لعديدة  �ل�سيا�سية  وظائفها  جانب  �إلى 
�سبقت �لإ�سارة �إليها، فاإن و�سائل �لإعالم �لجديد 
يمكن �أن ت�ساهم في حفز �ل�سر�كة �لمجتمعية في 
�لوعي  رفع  طريق  عن  �لجريمة  مكافحة  مجال 
وتو�سيح  حولها،  ومن  �لمحيطة بها  �لبيئة  في 
�لظو�هر  ودر��سة  �لمحلي،  �لمجتمع  �حتياجات 
�لمحلى  �لمجتمع  منها  �لتي يعانى  �لجتماعية 
جانب  �إلى  لمو�جهتها،  مقترحات  تقديم  مع 
د�خل  �لبيئية  تح�سين �لظروف  في  �لم�ساهمة 
�لجهات  مع  و�لتن�سيق  فيه،  �لموجودة  �لمجتمع 
غير �لحكومية بما ي�سمن م�ساهمة فعالة وخدمة 
�لعملية  تقويم  في  و�لم�ساهمة  �سليمة،  مجتمعية 
�أد�ء  وتقويم  ورفع م�ستو�ها،  و�لدفاعية  �لأمنية 
�لقائمين على مجال مكافحة �لجريمة، وتحديد 
وبالإ�سافة  �أمامه  و�لمقيد�ت  �لعجز  م�سادر 
�لمعيارية  �لم�ستويات  و�سع  في  �لم�ساركة  �إلى 
�لدعم  وتوفير  �لأمنية،  جو�نب �لعملية  لمختلف 
�أ�سارت  ما  وهو  �لأزمات،  وقت  و�لمادي  �لمعنوي 

�إليه �لعديد من �لدر��سات.
فعلى �لرغم من �لتاأثير�ت �ل�سلبية لتكنولوجيا 
بالأمن  �ل�سلة  ذ�ت  و�لمعلومات  �لت�سالت 
�لحرية  مناخ  ظل  وفي  �لجتماعي،  و�ل�ستقر�ر 
و�سن  �لتعليقات  ن�سر  في  �لأفر�د  بها  ينعم  �لتي 
�لأفر�د  �آلف  �إلى  �لدعو�ت  وتوجيه  �لحمالت 
في  يتعار�س  ما  وهو  �لعنكبوتية،  �ل�سبكة  عبر 
�لجتماعي،  �ل�سلم  متطلبات  مع  �لأحيان  بع�س 
متنوعة  تجارب  �سهدت  �لدول  من  �لعديد  �أن  �إل 
�أغر��س  في  �لجديد  �لإعالم  و�سائل  ل�ستخد�م 

�لأمن ومكافحة �لجريمة، وهو ما �أتى في مجمله 
ب�سكل حمالت ومبادر�ت لمكافحة ظاهرة معينة، 
�أو لحث �لجماهير على  للتعبير عن موقف ما  �أو 
ت�ساعد  بمعلومات  �لإدلء  في  �ل�سرطة  م�ساعدة 

في �سبط �لمجرمين وتعقبهم.
فقد �سهدت �لمملكة �لعربية �ل�سعودية تجربة 
في  �لجديد  �لإعالم  و�سائل  ل�ستخد�م  مميزة 
مكافحة  �أجل  من  �لمجتمعية  �ل�سر�كة  تفعيل 
�ل�سغب  �أحد�ث  عقب  وذلك  و�لجريمة،  �لعنف 
�حتفالت  خالل  �لخُبر  منطقة  �سهدتها  �لتي 
يوم  للمملكة  و�ل�سبعين   �لتا�سع  �لوطني  �ليوم 
مبا�سرة  �لأحد�ث  فعقب   .2009 �سبتمبر   23
http://( �لإلكترونية  نت  �لُخبر  �سبكة  قامت 
�لفرق  بع�س  مع  بالتعاون   )www.alkhobr.net
�لتطوعية �لمتخ�س�سة في منطقة �لخبر باإطالق 
“ حملة �لُخبر.. نريد حاًل “. حيث �أن�ساأت موقعًا 
http://www.( �لر�بط  على  للحملة  �إلكترونًيا 

لها  و�أن�ساأت   )alkhobr.net/mnajlalkhobr
كما   ،Facebook بوك  في�س  موقع  على   �سفحة 
ن�سرت مقاطع فيديو لما تقوم به من �أعمال على 
�سور  �إلى  بالإ�سافة   .)47(  Youtube �ليوتيوب  
 )48(  Flicker فليكر  موقع  على  �لحملة  ل�سعار�ت 
�ل�سعودي  �ل�سباب  من  عري�س  قطاع  لمخاطبة 

�لم�ستخدم لهذه �لو�سائل. 
تم  و�إنما  �لحد  هذ�  عند  �لحملة  تتوقف  ولم 
�إطالق �لمرحلة �لثانية منها في يوم 21 �أغ�سط�س 
بهدف  م�سوؤوليتي"  "وطني..  �سعار  تحت   2010
�لوطني  �ليوم  باأهمية  �لح�ساري  �لوعي  ن�سر 
ر�قي  باأ�سلوب  به  �لحتفال  وكيفية  لل�سعوديين، 
يناأى عن �لتخريب و�لإ�سر�ر بم�سالح �لآخرين. 
على  للحملة  �إلكتروني  موقع  تد�سين  تم  حيث 
 )http://www.alkhobr.net/wa6ne( �لر�بط 
ومجموعة للحملة على موقع في�س بوك و�لتي قد 
يوم  )حتى  ع�سو   4224 لها  �لمن�سمين  عدد  بلغ 

12 �سبتمبر 2010( )49(. 
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م�سوؤوليتي"  "وطني..  حملة  بد�أت  وقد 
�لوطني  �لعيد  من  يومًا  ع�سرين  قبل  فعالياتها 
للملكة، بهدف ن�سر �لوعي باأهمية �لحتفال ب�سكل 
ح�ساري، وتو�سيح �لم�سوؤولية �لتي تقع على عاتق 
�لن�سر  عبر  وذلك  �ل�ساأن،  هذ�  في  مو�طن  كل 
و�لمنتديات  �لإلكتروني  �لبريد  عبر  و�لتوعية 
في  بال�سباب  �للتقاء  و  �لجتماعية  و�ل�سبكات 

�أماكن تجمعاتهم.
وقد �ساعد ��ستخد�م �لإنترنت ومو�قع �سبكات 
�لفي�س  )مثل  �لجتماعي  و�لتو��سل  �لتعارف 
�ل�سعودي  �ل�سباب  �لتو��سل مع  بوك( في تدعيم 
ب�ساأن �لحملة و�أهد�فها، وت�سجيعه على �لم�ساركة 
�لق�سايا  من  �لعديد  �إثارة  جانب  �إلى  هذ�  فيها، 
�لحملة  ب�سكل  يتعلق  ما  �سو�ء  للنقا�س،  وطرحها 
وهو  لتفعيلها،  �لزو�ر  مقترحات  �أو  و�سعار�تها 
ما ز�دها قوة وثر�ء وتفاعلية. ولم يقت�سر �لأمر 
عند هذه �لحملة بمرحلتيها �لأولى و�لثانية، و�إنما 
�سهدت �سبكة �لإنترنت �إطالق حمالت �أخرى مثل                 
"حتى �إحنا �سعوديين" و�لتي �سنها مجموعة من 
�ل�سباب �ل�سعودي في �أكتوبر 2009، لالعتذ�ر عن 
�لمحال  باأ�سحاب  لحقت  �لتي  �لتخريب  �أعمال 
للمناطق  بالذهاب  قامو�  حيث  �لُخبر.  و�سكان 
طبع  موحدة  قم�سانَا  يلب�سون  وهم  �لمت�سررة 
عليها باللون �لأخ�سر باللغة �لعربية و�لنجليزية 
�لحلوى  بتوزيع  وقامو�  �سـعوديين«  نحن  »حتى 
وتوجيه  �لمت�سررة  �لمحال  �أ�سحاب  وتجميع 
بطاقات �عتذ�ر لهم تحمل عبارة “ نحن �آ�سفون: 
يمثل  ل  �أنه  ونوؤكد  كثيًرً�..  �آلمنا  قد  حدث  ما 
�ل�سباب �ل�سعودي .. �سكًر� لوجودكم بيننا “ )50(. 
و��ستخدمت �لحملة و�سائل �لإعالم �لجديد ببث 
�لمت�سررة  �لمناطق  في  للقاء�تهم  فيديو  مقاطع 
�لمقاطع  م�ساهدي  عدد  وبلغ  يوتيوب  موقع  على 
�أيام  ب�سعة  خالل  م�ساهد  �ألف   31 من  �أكثر 
�لحملة  �أ�س�ست  كما   .)51( �لموقع  على  و�سعه  من 
�سفحة على �لفي�س بوك بنف�س �ل�سم "حتى �إحنا 

�إليها 1579 ع�سو )حتى 12  �أن�سم  �سعوديين"  
�سبتمبر 2010( )52(.

هي  �سعوديين«  �إحنا  »حتى  حملة  تتوقف  ولم 
 ،2009 عام  �لخُبر  �أحد�ث  حدود  عند  �لأخرى 
مجاًل  بوك  �لفي�س  على  �سفحتها  باتت  و�إنما 
�لتي  �لأخرى  �ل�سبابية  �لمبادر�ت  من  للعديد 
�سباب  يكتبها  �لتي   Notes �لمقالت  �أثارتها 
�لحملة وتثار �لنقا�سات حولها، و�لتي ت�سعى لدعم 

�لعمل �لتطوعي و�لتوعوي بالمجتمع �ل�سعودي.
لمكافحة  �لر�مية  �لحمالت  هذه  تميزت  وقد 
�ل�سغب في �ل�سعودية باأنها جاءت تلقائية و�سريعة 
�ل�سباب  من  عري�س  قطاع  لتخاطب  و�سعبية، 
على  يعمل  بما  بكثافة،  ي�ستخدمها  و�سائل  عبر 
�حتو�ء من يقومون باأعمال �لتخريب من منظور 
�لحظر  منظور  مع  يتكامل  بما  وتوعوي،  تربوي 
�لحمالت  هذه  جانب  �إلى  �لأمنية.  و�لوقاية 
�نطلقت  و�إر�سادي،  توعوي  بدور  �طلـعت  �لتي 
�أثارت  بوك  �لفي�س  موقع  على  �أخرى  مجموعات 
�أمن  على  وتاأثير�ته  �ل�سغب  ق�سايا  حول  �لنقا�س 
�أعمال  �أي  على  و�لحتجاج  �ل�سعودي،  �ل�سارع 
�لخا�سة،  �أو  �لعامة  �لممتلكات  تطول  تخريبية 
�لتي  همـج“  بال  وطني  “يوم  مجموعة  ومنها 
من  مزيد  »ل  ومجموعة   )53( ع�سوً�   250 ت�سم 
�ل�سغب و�لتخريب في �ليوم �لوطني« وت�سم 770 
بن�سر  قامت  �لتي  �لمجموعات  وهي   .)54( ع�سوً� 
وجهود  �ل�سغب  �أعمال  حول  وتد�ولها  �لمعلومات 
�لمو�سوعات  من  �لعديد  ناق�ست  كما  مكافحتها، 

�لخا�سة بالأم.
من  �لعديد  �لبحرين  مملكة  �سهدت  وقد 
على  مجموعات  بظهور  م�سابهة،  �لتجارب 
�لنحر�ف  لمكافحة  �لجتماعية  �ل�سبكات 
و�حتو�ء  �ل�سباب  توعية  خالل  من  و�لجريمة 
و�لذي  بحرين«  »�إحياء  برنامج  مثل  طاقاتهم، 
ينطلق من خالل �سفحة على موقع  �لفي�س بوك، 
ويعرف   .)55( �سخ�س   289 ع�سويتها  في  ت�سم 
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تطوعية  �جتماعية  مبادرة  باأنه  نف�سه  �لبرنامج 
�لأ�سلوب  في  تغيير �إيجابي  �إحد�ث  مهمتها 
�لمعي�سي لل�سباب في مملكة �لبحرين، عن طريق 
للجميع  متاحة  وم�ساريع  وتنفيذ بر�مج  �إعد�د 
دحر  بهدف  مبا�سر  ب�سكل  �ل�سباب  مع  تتعامل 
�لإيجابية.  �لعاد�ت  ت�سجيع  و  �ل�سارة  �لعاد�ت 
�أهد�فه في مكافحة �لتدخين،  ويحدد  �لبرنامج 
�لعتد�ء  تعاطي �لمخدر�ت،  �لكحول،  �سرب 
�لجن�سي، �لعنف �لج�سدي، �ل�سرقة و غيرها من 
تعميق  �لإنتاجية،  ت�سجيع  جانب  �إلى  �لجر�ئم. 
�لطموح،  بالنف�س،  �لثقة  بالم�سوؤولية،  �لإح�سا�س 
و�سوح �لأهد�ف، �لدعـوة لحتر�م �لنف�س و�لغير.
خطوة  يعد  �لذي  �لبرنامج،  هذ�  جانب  و�إلى 
مبادرة  خالل  من  �لجريمة  لمكافحة  تطوعية 
�سابة متميزة، ظهرت مجموعات عديدة لمكافحة 
�لحقيقيون«  »�لخو�نة  مثل  �لمملكة،  في  �ل�سغب 
على �لفي�س بوك، و�لتي تحدد هدفها في مكافحة 
من  وت�سويه  �لمملكة،  ممتلكات  وتك�سير  تخريب 

منظر و�سمعة مملكة �لبحرين )56(. 
وبخالف هذه �لتجارب �لخا�سة بدول معينة، 
يمكن �لعثور على ع�سر�ت �لمجموعات و�لحمالت 
على �ل�سبكات �لجتماعية �لتي ترمي �إلى مكافحة 
�لعنف و�لجريمة. فعند �لبحث على موقع �لفي�س 
على  �لعثور  يمكن  ـ  �لمثال  �سبيل  على  ـ  بوك 
�لتحر�س  لمكافحة  �لعربية  باللغة  مجموعة   74
�لجن�سي، و163 لمكافحة �لف�ساد، و104 لمكافحة 

�لطائفية، و163 لمكافحة �لعنف.
�ل�سبكات  توؤديه  �لذي  �لدور  وبخالف 
مجتمع                 قام  فقد  �لإطار،  هذ�  في  �لجتماعية 
�لناجحة  �لحمالت  من  بالعديد  �لعربي  �لتدوين 
لمكافحة �لجر�ئم، ففي م�سر على �سبيل �لمثال، 
�لتحر�س  مكافحة  في  كبير  بدور  �لمدونون  قام 
حملة  و�سنو�  �ل�سارع،   في  بالفتيات  �لجن�سي 
مثل  توثق  فيديو  مقاطع  خاللها  ن�سرو�  كبيرة 
هذه �لجر�ئم في منا�سبات مختلفة، وهو ما دفع 

ا رغم  و�سائل �لإعالم �لتقليدي �إلى مناق�سته �أي�سً
ح�سا�سيته �لأخالقية و�لأمنية �لتي �أبعدته طوياًل 

عن �لأ�سو�ء )56(. 
مدوناتهم  با�ستخد�م  مدونون  قام  كما 
ب�سن  �إليها  ينتمون  �لتي  �لجتماعية  و�ل�سبكات 
�أ�ساليب  خاللها  ��ستخدمت  م�سابهة،  حمالت 
هذ�  في  �ل�سباب  مع  للتفاعل  ومرحة  ب�سيطة 
م�س  ب�س  وهفرف�س  »هعيد  حملة  مثل  �ل�ساأن، 
هتحر�س« �لتي �أطلقها �لمدون �لم�سري »محمد 
http://www.( »حمدي« �ساحب مدونة »دماغي
�أطلق  و�لذي   .)demaghy.blogspot.com
�لحملة من مدونته ومجموعة �أن�ساأها على �لفي�س 
"قو�س  مثل  عديدة  مدونات  قامت  حيث  بوك، 
قزح" و"�مر�أة بعقل رجل" وغيرها، بكتابة تدوين 
تدعو فيها لمو�جهة �لتحر�س بالفتيات في �ل�سارع 
ول�سيما في فتر�ت �لأعياد. هذ� �إلى جانب ن�ساط 
�لحملة على �سفحتها بالفي�س بوك، و�لتي �أعلنت 
�لكبرى  �لم�ساجد  �سيوخ  مع  بالتن�سيق  قيامها 
لتوعية �ل�سباب بعدم �لتحر�س، وكذلك مع قنو�ت 
ف�سائية عربية مثل "دريم" و�أجنبية مثل "بي بي 
�سي عربي" للترويج للحملة وم�ساندتها )57(. كما 
لف�سح  ليلى«  »كلنا  بعنو�ن  حملة  �لمدونون  �أطلق 
�أن يقوم  على  فكرتها  قامت  �لجن�سي،  �لتحر�س 
�سهادتهن عن حو�دث  بت�سجيل  �لإناث  �لمدونون 
�لتحر�سات �لجن�سية �للو�تي تعر�سن لها، بيد �أن 
في  �نطلقت  �لتي  �لحملة  وباتت  تطورت  �لفكرة 
�سبتمبر 2006 كحملة لطرح ومناق�سة �لم�سكالت 

�لتي تو�جهها �لمر�أة �لعربية ب�سكل عام )58(.
عدد  قاد  �لطائفية،  مكافحة  �أجل  ومن 
�لتع�سب  �سد  مبادرة  �لمدونين  �سباب  من 
جرج�س  مار  كني�سة  �أحد�ث  بعد  �لطائفي 
د�سنو�  حيث   .2005 �أكتوبر  في  بالإ�سكندرية 
�لم�سالحة  �إلى  فيه  دعو�  بيانًا  و�أطلقو�  مدونة 
في  و�لم�سيحيين  بين �لم�سلمين  و�لم�سارحة 
و�حتر�م  و�لت�سامح  �لمودة  روح  ون�سر  م�سر، 
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�لتوقيع معهم  �إلى  ودعو� كل من يرغب  �لآخر، 
.)59( �لمدونة  في 

من  عدد  كون  �لف�ساد،  مكافحة  �سعيد  وعلى 
http://shayfeen.) "شايفنكم"  حملة  المدونين 
مثل  مدونات  ت�سم  و�لتي    (blogspot.com
"�لكلمة"،  "تو��سل"،  وعالء"،  "جيفار�" "منال 
حملة  وهي  وغيرها.  �لقمر"  "جار  "كر�كيب"، 
موقعها  على  ت�سجل  �لف�ساد،  لمكافحة  �سعبية 
�سهاد�ت ب�ساأن حو�دث ف�ساد فردية �أو عامة. كما 
لأف�سل  جو�ئز  وتمنح  للم�سوؤولين.  بيانات  توجه 
�أو موقع يحارب �لف�ساد. وتعرف �لحملة  �سحفي 
"حركة �سعبية لمر�قبة �لنتخابات،  نف�سها باأنها 
�أو ف�ساد  �إننا نر�قب و ن�سوف �أي مخالفات  همنا 
معانا  وتبقو�  ت�ساعدونا  وعايزينكم  �لبلد  في 

وت�سندونا" )60(.
موقع  على  �ليمن  في  مبادرة  �إن�ساء  تم  كما 
في�س بوك بعنو�ن "بنب�سركم" و�لتي تم �إطالقها 
مبادرة  باأنها  نف�سها  وتعرف   .2010 فبر�ير  في 
�أن�ساأها مجموعة من �لن�سطاء �ل�سباب في �ليمن 
مطلع عام 2010 بهدف مناه�سة �لف�ساد، تكونت 
على  وتعمل  بوك  �لفي�س  موقع  في  كمجموعة 
تتطور  �أن  �إلى  وتطمح  �لف�ساد  باأخطار  �لتوعية 

�إلى عمل  موؤ�س�سي منظم )61(.
بوك  �لفي�س  على  �لمبادرة  لهذه  �أن�سم  وقد 
في  تعتمد  وهي  ع�سو.  �آلف  خم�سة  من  �أكثر 
من  عدد  على  �لف�ساد  وخطورة  باأ�سر�ر  توعيتها 
و�لت�ساميم  �لكاريكاتيرية  كالر�سوم  �لو�سائل 
�لمب�سطة  �ل�ستفتاء�ت  �لمعبرة، وطرح عدد من 
�أن  لالأع�ساء  �لفر�سة  تتيح   كما  �لف�ساد.  عن 
وكيفية  �لف�ساد  �لمختلفة حول  باآر�ئهم  ي�ساركو� 
�لحد منه، ون�سر �ل�سور �لتي يلتقطونها لم�ساهد 
على  ي�ساهدونها  �لتي  مظاهر �لف�ساد  من 
و�ل�سو�رع  �لحكومية  �لمر�فق  في  �لو�قع    �أر�س 
بعر�س  �لمجموعة  تقوم  كما  �لعامة،  و�لأماكن 
�لأخبار �لمتعلقة بالف�ساد و�لمن�سـورة في �لمو�قع 

�سكلت  وقد   .)62( �ليمـنية  و�لإخبارية  �ل�سحفية 
لها كيان  و�أ�سبح  �إد�رية  �لمبادرة فيما بعد هيئة 
على  �إلكتروني  موقع  �أن�ساأت  كما  منظم.  فعلي 
�لر�بط )http://www.binibserkom.org( و�لذي 
ون�ساطاتها  �لحملة  عن  ومعلومات  لفتات  ي�سم 

وغيرها.
�لتفجير�ت  وعقب  �لمغربية،  �لمملكة  وفي 
�لإرهابية �لتي �سهدتها مدينة �لد�ر �لبي�ساء في 
منهم   – مدونون  ثالثة  �أطلق   2007 مار�س   11
حملة   – �لبرحلي«  »خالد  و�لمدون  �ل�سحفي 
�سعار  لها  �تخذت  �لتي  �لإرهاب«  �سد  »مدونون 
كافة  خاللها  من  دعا  لالإرهاب«.  ل  يقول  »وطن 
�لمدونين لفتح نقا�س �إلكتروني و��سع حول �أ�سباب 
�لإرهاب و�سبل مو�جهته، وحثهم على �لدفاع عن 
وجعلت   بالإرهاب.  ربطه  وعدم  �لإ�سالم  �سورة 
�لإرهاب  �سد  للتدوين  يوم  مايو   16 يوم  �لحملة 

و�سارك فيه �لعديد من �لمدونين )63(.
�لعرب  �لمدونون  ناق�س  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
�لأمنية  و�لظو�هر  �ل�سارع  في  �لأمنية  �لأو�ساع 
وقد  �لبلطجة،  مثل  منها،  يعاني  �لتي  �ل�سلبية 
�ل�سبكة  عن  �ل�سادرة   "و�سلة"  دورية  قامت 
و�لمعنية  �لإن�سان،  حقوق  لمعلومات  �لعربية 
بتخ�سي�س  �لعرب   �لمدونين  كتابات  بمتابعة 
لهذ�   2010 يوليو  في  �ل�سادر  �لر�بع  عددها 
»يلال  عنو�ن  تحت  �لعدد  �سدر  حيث  �لمو�سوع. 
في  �لبلطجة  عن  �لمدونين  كتابات  كلنا:  نبلطج 

�لعالم �لعربي« )64(.
في  �لجديد  �لإعالم  ��ستخد�م  يقت�سر  ولم 
�لمبادر�ت  على  �لإجر�مية  �لتهديد�ت  مكافحة 
�إلى  �لأمر  �متد  و�إنما  �ل�ساأن،  هذ�  في  �ل�سعبية 
�أجهزة �لبحث و�لتحري  تطوير منهجية و�أ�سلوب 
�لتكنولوجيا  �أتاحتها  �لتي  بالأدو�ت  لت�ستعين 
ذوي  عن  و�لك�سف  �لمعلومات  جمع  في  �لحديثة 
مرتادي  دعوة  �لإجر�مية، عن طريق  �لن�ساطات 
هذه �لمو�قع لالإدلء باأي معلومات يعرفونها عن 
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بهم  �لتقو�  �سو�ء  عنهم،  �لإعالن  يتم  �أ�سخا�س 
ففي  �لو�قع.  في  يعرفونهم  �أو  �لمو�قع  هذه  عبر 
�ل�سرطة  )منظمة  �لإنتربول  ن�سر   2010 يوليو   5
في  �لمطلوبين  من   26 �سور  �لدولية(  �لجنائية 
في  �لجتماعي  ومو�قع �لتالقي  �لدرد�سة  مو�قع 
حملة ت�ستهدف �لقب�س على 450 مطلوبًا للعد�لة 
مثل  خطيرة  جر�ئم  �رتكبو�  ممن  دولة   29 في 
�لقتل و�ل�ستغالل �لجن�سي لالأطفال و�لغت�ساب 
تو��ساًل  �لأمو�ل،  وغ�سل  بالمخدر�ت  و�لتجار 
على  للقب�س  �لجمهور  على  �لعتماد  في  لجهوده 
من  �أكثر  توقيف  عن  �أثمرت  و�لتي  �لمطلوبين 
 100�سخ�س �أو تحديد مكان وجودهم في �لعالم 
"�إنفر�  ��سم  �لتي تحمل  �لحملة  )65(. وهي  �أجمع 
عناوين  �لمبادرة  وحددت   ."Infra-Red ريد 
�لتبليغ �لتي يجب �إر�سال �لمعلومات عبرها وهي 
)www.csiworld.org( وعلى �لبريد �لإلكتروني 

.)66( )fugitive@interpol.int(
وفي �لفلبين ��ستطاعت �ل�سرطة �لقب�س على 
متهم بعدة جر�ئم قتل، بعدما تعرف عليه بع�س 
�ل�سهود من خالل �سورته �ل�سخ�سية على ح�سابه 
لاللتفات  �ل�سرطة  دفع  ما  بوك،  �لفي�س  بموقع 
عن  �سخ�سية  بيانات  توفير  في  �لموقع  لأهمية 
�لمتهم �لذي بادر �إلى �إغالق ح�سابه �ل�سخ�سي، 
من  و�لمو�طنين  �ل�سرطة  بين  بالتعاون  �أنه  �إل 
�لمتهم  عن  معلومات  جمع  تم  �لموقع،  رو�د 
عن  �لنهاية  في  �أ�سفر  ما  وعائلته،  و�أ�سدقائه 

�لقب�س عليه)67(.
و�إلى جانب هذ� �لأ�سلوب �لقائم على �لتعاون 
�لمو�قع  هذه  م�ستخدمي  بين  و�لمعلن  �لطوعي 
في  �لأمن  �أجهزة  �تبعت  فقد  �لأمنية،  و�لجهات 
لجمع  معلنة  وغير  �سرية  �أ�ساليب  �لدول  بع�س 
ك�سفت  بعدما  �لمجرمين،  وتعقب  �لمعلومات 
و�لعنف  �ل�سغب  ومثيري  �لمجرمين  �أن  �لأحد�ث 

ي�ستخدمون هذه �لمو�قع �أي�سًا.
فــقــد �تــبــعــت بــعــ�ــس �لـــــدول مــثــل �لـــوليـــات 

�لمتحدة �لأمريكية �أ�سلوب �لرقابة و�لتتبع ل�سبط 
��ستطاعت  حيث  �لو�سائل.  هذه  عبر  �لمجرمين 
وتحديد  تتبع  �لأمريكية   �لفيدر�لية  �لمباحث 
Locus« �لمتورطة  �أع�ساء »منظمة لوكا�س  هوية 
�أوف  "بنك  بنكي  �أمــو�ل  �ختر�ق ح�سابات   في 
 2007 عــامــي  بين  بارجوو"  و"وينز  �أمريكا" 
و2009، من خالل مر�قبة �أع�ساء �لمنظمة لمدة 
بينهم  هاتفية  �أحاديث  �سجلت  حيث  كامل.  عام 
و�أحاديث عبر �لإنترنت ومو�قع �لفي�س بوك وماى 
�سبي�س وهي�س وغيرها من �لمو�قع. وهو ما �نتهى 

بالقب�س على عنا�سرها )68(.
�لتحقيقات  لمكتب  �سريين  عمالء  قام  كما 
باإن�ساء  �أخرى  �أمنية  �لفيدر�لية FBI ووكالت 
وفي�س  �سبي�س  ماي  مو�قع  على  �سفحات 
و�لم�ستبه  �لمطلوبين  لبع�س  للو�سول  بوك، 
مدير  نائب  م�ساعد  و�أعلن  و�عتقالهم،  فيهم 
�ل�ستخبار�ت �لوطنية NIC “ مايكل ويرثنمور” 
�أنهم يتابعون كل خطوة في �لفي�س بوك و�ليوتيوب، 
وكالة  تر�سدها  �لتي  �لتقارير  �أظهرت  بعدما 
�لموؤ�مر�ت  غالبية  �أن  �لأمريكية،  �ل�ستخبار�ت 
�لإنترنت  طريق  تخطيطها عن  ح�سل  �لعدو�نية 
ب�ستى و�سائله، �إما عن طريق �لبريد �لإلكتروني، 
�لإنترنت  و�سائل  من  غيرها  �أو  �أو �لمحادثات 
خا�سًا  قطاعًا  �أن�ساأت  �لوكالة  �أن  حتى  �لحديثة، 

للتج�س�س على �ل�سبكات �لجتماعية )69(.
ولعل هذ� �لأمر عادة ما يثير �إ�سكاليات ب�ساأن 
�لعالقة بين �لأمن و�لحريات �لعامة و�ل�سخ�سية 
عديدة  ت�ساوؤلت  �أثار  ما  وهو  �لتعبير،  وحرية 
�أجمع ب�ساأن �ل�سماح لالأجهزة �لأمنية  �لعالم  في 
بالطالع على �لمر��سالت �لإلكترونية لالأ�سخا�س 
تنامي  ظل  في  �لهاتفية  �لت�سالت  ومر�قبة 
ت�ستخدم  �لتي  و�لإجر�مية  �لإرهابية  �لمخاطر 
�لو�سائل ذ�تها، ما �أفرز عالقة ت�سارعية بين حق 

�لفرد في �لخ�سو�سية و�لدو�عي �لأمنية.
دول  على  قا�سرة  �لإ�سكالية  هذه  تعد  ول 
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�لدول  من  �لعديد  في  �أزمة  مثلت  و�إنما  بعينها، 
�لتي تعد �إمبر�طوريات للحرية حول �لعالم، مثل 
عدة  �أ�سدرت  �لتي  �لأمريكية  �لمتحدة  �لوليات 
تم  �لذي  "باتريوت"  قانون  غر�ر  على  قو�نين 
�سبتمبر  من  ع�سر  �لحادي  �أحد�ث  عقب  �إقر�ره 
�سالحيات  �لتنفيذية  �ل�سلطات  و�أعطى   ،2001
و��سعة  للتن�ست على �لمكالمات ومر�قبة �لبريد 
حال  مبرر  غير  تناق�سًا  خلق  ما  �لإلكتروني، 
�لإجر�ء  �أخرى  دول  لتخاذ  و��سنطن  معار�سة 
�لتي تقع في  �أمنها، ول�سيما �لدول  ذ�ته لحماية 
�لعديد  بها  وتحيط  �لعالم  من  ح�سا�سة  مناطق 
د�خلية  مهدد�ت  من  تعاني  �أو  �ل�سر�عات  من 
ناتجة عن �إختاللت ديموغر�فية �أو خ�سو�سيات 
فر�ستها تركيبة �لمجتمع �ل�سكانية، مثل ما تقوم 
�سبيل  على  �لخليجي  �لتعاون  مجل�س  دول  به 
�لهرم  وبنية  طبيعة  عليها  فر�ست  �لتي  �لمثال. 
و�لإقليمي  �لعالمي  �لقوى  تو�زن  و�سور  �ل�سكاني 
من  �لحتر�زية  �لإجر�ء�ت  من  �لعديد  �تخاذ 
�لدفاع عن �لأمن �لوطني و�ل�ستقر�ر. وهو ما تر�ه 
بع�س �لدول �لغربية �نتهاكًا وتعديًا على �لحريات 
ل   �لتي  �لنتقاد�ت  وهي  للمو�طنين.  �لعامة 
تعيرها �لدول �لخليجية باًل. فالأمن و�ل�ستقر�ر 
و�أمن  �لبالد  و��ستقر�ر  �سيء،  كل  فوق  �لوطني 
�لتي  �لإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  يخولها  مو�طنيها 
ترى فيها �أنها تدعم وتثبت دعائم �لأمن �لوطني 
�ساأن د�خلي،  �لوطني  �لأمن  �أن  لها. عماًل بمبد�أ 

ل يحق لأي طرف خارجي �لتدخل فيه. 
الجديد  الإعالم  دور  لتفعيل  ا�شتراتيجية  نحو 
في دعم ال�شراكة المجتمعية لمكافحة الجريمة
)درا�شة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة(

قد يكون �أمًر� م�ستغربًا �أن نتحدث عن عالقة 
)�لكال�سيكي  �لإعالم  و�سائل  بين  ما  تعاون 
�لتليفزيوينة  �لبر�مج  وخ�سو�سًا  و�لجديد( 
�لم�ستخدم  بو��سطة  �لمنتج  �لمحتوى  وو�سائل 
�لنطباع  �أن  �إذ  �لر�سمية.  �لأمنية  و�لأجهزة 

مفاهيم  ت�سوده  �لعالقة  هذه  ب�ساأن  �ل�سائد 
�لرقابة و�لمالحقة بين من يطلق عليهم "ن�سطاء 
�ل�سبكات  مو�قع  ي�ستخدمون  �لذين  �لإنترنت" 
�ل�سور  ت�سارك  ومو�قع  و�لمدونات  �لجتماعية 
لتنظيم  �لجماهير  ح�سد  في  و�لملفات  و�لفيديو 
�لتي  �لحمالت  و�سن  �لمعار�سة  �لمظاهر�ت 
تر�ه  ما  وهو  وتخريب،  عنف  من  تخلو  ل  قد 
�لأمن  تكدير  �أ�سباب  �أحد  �لأمنية  �لموؤ�س�سات 
وخيانة  و�لتخابر  بالعمالة  �لتهام  وبين  �لعام. 
�لأمنية،  �لأجهزة  مع  بالتعامل  �لوطني  �لعمل 
�أ�سبح  وموؤ�س�ساته  ورجاله  �لوطني  �لأمن  وكاأن 
كالعدو �لخارجي. وكال �لنظرتين خاطئتين. بيد 
�أن �لحقيقة توؤكد �أن عالقة من �لتعاون قد تن�ساأ 
بين �لجانبين عبر فكر جديد  وروؤى غير تقليدية 
في  جديدة  و�سائل  ��ستخد�م  تفعيل  �إلى  ترمي 
و�لمو�طنين  �لأمن  موؤ�س�سات  بين  �لعالقة  دعم 
)�أفر�د ومنظمات( من �أجل ح�سد �لجهود �لعامة 
�لجنوح  �ل�سباب  وحماية  �لجريمة  مكافحة  خلف 
لأعمال �لتخريب و�لحيلولة دون ��ستقطابهم  من 
�لوطنية(  )غير  �لجماعات  من  �لعديد  جانب 
�لتي تجد في بيئة �لإعالم �لجديد و�لحرية مجاًل 
ن�سًطا ونافذة و��سعة لتجنيد �لمزيد من �لكو�در، 
لتحقيق �أهد�فها �لتي  قد تتعار�س مع �لم�سالح 

�لوطنية �لعليا.
تقديم  �إلى  ن�سعى  �لإطار،  هذ�  في  ونحن 
�لجديد  �لإعالم  و�سائل  دور  لتفعيل  ��ستر�تيجية 
في تفعيل �ل�سر�كة �لمجتمعية لمو�جهة �لجريمة، 
�لإعالم  ل�ستر�تيجيات  جديدة  �أبعادً�  تطرح 
�لأمني بما يعمل على تجديدها و�إثر�ئها بما تتمتع 
به هذه �لو�سائل من مميز�ت فريدة. �نطالقا من 
�لتجارب �ل�سابقة �لتي �أثبتت جدوى ��ستخد�مها 
ينق�سه  �لذي  �ل�ستخد�م  وهو  �ل�ساأن.  هذ�  في 
طرق  على  تعتمد  مبادرة  عبر  و�لتنظيم  �لتفعيل 
 )Asymmetric نظامية  غير  �أو  تقليدية  )غير 
تتالءم مع جدة وحد�ثة ما تقوم عليه من و�سائل. 
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�أبعادها  تحديد  يمكن  �لتي  �ل�ستر�تيجية  وهي 
�لتي  �لعامة  �لمبادئ  طرح  خالل  من  �لرئي�سية 
لتحقيقها  ت�سعى  �لتي  و�لأهد�ف  عليها،  تقوم 
و�إنجازها، ثم �لأدو�ت �لتي �ست�ستخدمها، �نتهاًء 
�لأولية  �لم�سروعات  من  لمجموعة  بمقترحات 

�لتي يمكن �أن تكون نو�ة لنطـالقها.
المبادئ العامة

ثالثية  تجمع  مبادرة  عن  �لحديث  عند 
�لإعالم  وو�سائل  و�لأمن  )�لمو�طن  متباينة 
�لمبادئ  من  لمجموعة  �لتطرق  ينبغي  �لجديد( 
و�لثقافية   �لتكنولوجية  �لخ�سو�سية  تر�عي  �لتي 
معها،  �لتعامل  عند  �لو�سائل  هذه  تطرحها  �لتي 

و��ستثمار قدر�تها لأن�سطة و�أهد�ف منظمة.
المبداأ الأول: �شراكة بال اأوراق. 1

فقط  تقع  ل  و�لجريمة  �لعنف  مو�جهة  �إن 
هي  و�إنما  فح�سب،  �لأمنية  �لأجهزة  كاهل  على 
من  �لجميع  تكاتف  تتطلب  مجتمعية  م�سوؤولية 
�لت�سدي  ب�سرورة  �لعام  �لوعي  تر�سيخ  �أجل 
على  و�لقائمين  �لقانون  �حتر�م  ي�سبح  و�أن  له، 
كبير  جانب  يقع  ما  وهو  مجتمعية،  قيمة  تنفيذه 
�لجماعات  كاهل  على  تحقيقه  م�سوؤولية  من 
وكذلك  �لأهلي،  �لمجتمع  قوى  وكل  �ل�سيا�سية 
�لتي  �لموؤ�س�سات  �أجهزة �لإعالم �لمختلفة. وهي 
تجد منافذ للتعاون و�ل�سر�كة عبر �أ�سكال ر�سمية 
�أنها قد تغفل في كثير   �إل  ومنظمة من �لتن�سيق، 
يعتبرو�  �لذين  �لمو�طنين،  عامة  �لأحيان  من 
وكذلك  �لأمن،  حماية  لخطط  �لرئي�سي  �لهدف 
�ل�سريك �لأكبر في تطبيقها. وهي �لم�ساركة �لتي 
عبر  �أفر�ده  مع  �لتو��سل  عبر  �سوى  تتحقق   لن 
و�ل�سعبية  �لحميمية  من  كبير  بقدر  تتمتع  قنو�ت 
يتحقق  ما  وهو  �لع�سر،  روح  وم�سايرة  و�لنت�سار 

�إلى حد كبير في و�سائل �لإعالم �لجديد. 
�سكاًل  تتخذ  ل  �لمبادرة  هذه  في  فال�سر�كة 
تقليديًا، قو�مه توقيع مذكر�ت �لتفاهم و�لتعاون، 
بين  �كت�سابه  يتم  ثقة  بناء  �إجر�ء�ت  هي  و�إنما 

و�لمو�طنين(  �لأمن  )موؤ�س�سات  �ل�سر�كة  طرفي 
عبر عدة �إجر�ء�ت متكاملة، قو�مها �عتماد قيم 
�لجمهور  هذ�  ثقة  ك�سب  �أجل  من  �ل�سفافية  مثل 
للم�ساركة و�لتفاعل، وتاأكيد �لرغبة في �ل�ستماع 
لما يقوله من �سكاوى و�أفكار و�قتر�حات، و�إظهار 
بما  وتنفيذ،  تقدير  محل  وباأنها  بها  �لهتمام 
يدفعها للتعاون )طوعيًا( من �أجل تحقيق �أهد�ف 
�لإعالم  فو�سائل  �سناعتها.  في  �سريًكا  هو  كان  
وعفويتها،  تلقائيتها  من  قوتها  تكت�سب  �لجديد 
)�لأمني  �لتفكير  �أ�ساليب  مع  يتناق�س  ما  وهو 
�لمهام  توزيع  على  �لقائمة  �لتقليدية  و�لر�سمي( 
بفتح  يتم  �لأمر  و�إنما  �إلخ.  �لتعليمات...  و�إ�سد�ر 
مع  وبجدية(  قيود  )دون  و�لحو�ر  �لتفاعل  باب 
�ل�سباب،  من  �أغلبها  �لمجتمع  من  عري�سة  فئة 
وتعتبرها  بها  وتهتم  �لو�سائل  هذه  ت�ستخدم 

م�سدر من م�سادر معلوماتها. 
�شماع . 2 اأجل  من  هنا  نحن  الثاني:  المبداأ 

�شوتك
�سنين  و�لجمهور  �لإعالم  بين  �لعالقة  ظلت 
)ما  �لتجاه  �أحادية  عالقة  في  منح�سرة  طويلة 
بين مر�سل وم�ستقبل وبينهما ر�سالة( وبالكاد رد 
فعل محدود ومتاأخر للغاية في �سكل ر�سائل بريد 
ومع ظهور  �لجدوى.  عديمة  هاتفية  �ت�سالت  �أو 
و�لتلفزيون  �لنترنت  �سبكة  مثل  جديدة  و�سائل 
هذ�  بات  �لفيديو،  وموؤتمر�ت  �لتفاعلي  �لكابلي 
�لنموذج يتحول �إلى عالقة تفاعلية في �تجاهين 
باأ�سلوب  بل   ،Two–Way Communication
Many-to-  تفاعل �لجماعات مع جماعات �أخرى
Many Communication. فعند �إطالق مبادرة 
تتخذ من �أدو�ت تتيح للم�ستخدم User �أن يتحول 
غير  باأ�سلوب  �لتفكير  ينبغي   ،Producer لمنتج 
من  بنا  يخرج   )Out-box thinking( تقليدي 
�لتقليدية لالت�سال �لجماهيري،  �لنماذج  عباءة 
 Interactive �لتفاعلي  �لت�سال  �آفاق  �إلى 
مجرد   من  يتكون  ل  و�لذي   ،Communication
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برمجيات �سماء فقط و�إنما هو نمط حياة جديد 
�لقيم  New Life Style( يحمل منظومة من   (
و�ل�ستماع  و�لتفاعل  �لحو�ر  من  تدعم  وليدة 

لالآخرين.
ديمقر�طية  و�سائل  �لجديد  �لإعالم  فو�سائل 
ونفوذها  و�سعبيتها  رونقها  �كت�سبت  بطبيعتها، 
�أن  على  قادر  باأنه  فرد  كل  �سعور  من  �لهائل 
يكتبه  فيما  �أي�سًا  ر�أيه  يبدي  و�أن  ي�ساء،  ما  يقول 
�لو�سائل  هذه  مع  �لتعامل  �أن  يعني  ما  �لآخرين، 
�لتوجيه  عن  يناأى  مختلف  بفكر  يكون  �أن  ينبغي 
و�لحظر، ويقبل ب�سماع �لنقد، وي�سارع  �إلى تبني 

�لجديد من �لأفكار. 
الآن . 3 فاأنت  بتلقائية..  تكلم  الثالث:  المبداأ 

تخاطب ال�شباب 
على  �لقدرة  �لجديد  �لإعالم  و�سائل  تتيح 
ب�سكل   �لمجتمع  �أفر�د  من  و��سع  طيف  مخاطبة 
�ل�سباب  فئة  ول�سيما  تقليدي،  غير  تفاعلي 
من  �لنوع  لهذ�  ��ستخد�ما  �لأكثر  يعتبرو�  �لذين 
جانب  من  ��ستهد�فا  �لأكثر  وكذلك  �لو�سائل، 
قابلية  �لأكثر  وكذلك  �لإجر�مية،  �لجماعات 
�لوقت  و�لذين هم في ذ�ت  و�لم�ساركة.  للتفاعل 
�أكبر �ل�سر�ئح �لعمرية حجمًا في �لهرم �ل�سكاني 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة و�أغلب جير�نها )*(.
فمو�قع �لإعالم �لجديد تحظى ب�سعبية و��سعة 
�لذي  �لت�سنيف  في  يظهر  ما  وهو  �لعالم،  حول 
بترتيب  و�لمعني   )Alexa.com( موقع  ي�سعه 
�لم�ستويين  على  �سعبيتها  وفق  �لإنترنت  مو�قع 
يوميًا.  تحديثه  يتم  ما  وهو  و�لوطني،  �لعالمي 
 Alexa �سنف   ،2010 �سبتمبر   10 يوم  ففي 
�سمن  �لجديد  �لإعالم  مو�قع  من  مو�قع  خم�سة 
حيث  �لعالم.  حول  �سعبية  مو�قع  ع�سرة  �أكثر 
جاء موقع Facebook في �لمرتبة �لثانية، وجاء 
و�لمو�سوعة  �لثالثة،  �لمرتبة  في   Youtube موقع 
وموقع  �ل�سابعة،  �لمرتبة  Wikipedia في  �لحرة 

�لمرتبة  في   Blogger �لإلكترونية  �لمدونات 
�لثامنة، وموقع �لتو��سل �لجتماعي Twitter في 

�لمرتبة �لتا�سعة )70(.
ولم يختلف �لأمر على م�ستوى دولة �لإمار�ت، 
مو�قع  من  مو�قع  خم�سة   Alexa موقع  �سنف  �إذ 
�لإعالم �لجديد �سمن �أكثر ع�سرة مو�قع �سعبية 
�لمرتبة  في   Facebook موقع  جاء  �لمملكة.  في 
�لمرتبة  في   Bloggerو وYoutube رابعًا  �لثانية 
�لثامنة،  �لمرتبة  في   Maktoobو �ل�سابعة، 

ومنتديات �لإمار�ت في �لمرتبة �لعا�سرة )71(. 
�ل�سباب  �أن  �لــدر��ــســات  من  �لعديد  وتظهر 
عــام،  ب�سكل  لالإنترنت  ��ستخد�ما  �لأكــثــر  هــم 
ما  وهــو  �لخ�سو�س،  وجــه  على  �لمو�قع  ولــهــذه 
لهذه  �لتف�سيلية  لالإح�ساء�ت  بالنظر  يتاأكد 
على  ـ  �لمتحدة  �لوليات  م�ستوى  فعلى  �لمو�قع. 
�سبيل �لمثال ـ و�لتي تعد �أكبر م�ستخدم ل�سبكات 
 Pingdom ومو�قع �لإعالم �لجديد، �أجرى موقع
لأبحاث �لتكنولوجيا و�لإنترنت م�سًحا لـ 19 �سبكة 
�لعمري  �لــتــوزيــع  لمعرفة  مختلفة،  �جتماعية 
بين  �ل�سباب  ن�سبة  تفاوتت  وقد  لم�ستخدميها، 
�ل�سبكات �لتي خ�سعت للم�سح �إل �أنهم في �لعموم 
مثلو� �لن�سبة �لأكبر من �لم�ستخدمين حيث كانت 
من   %42 عاًما   35 عن  �أعمارهم  تقل  من  ن�سبة 
ترتفع  �لتي  �لن�سبة  وهي  �لم�ستخدمين،  �إجمالي 
�إلى 67% �إذ� �أ�سفنا لها من تتر�وح �أعمارهم بين 

35 و44 عامًا )72(. �نظر �ل�سكل رقم )1( .
�لفي�س  لموقع  وبالن�سبة  �لإمار�ت،  دولة  وفي 
�سبق  كما  ـ  ��ستخد�مًا  �لأكبر  يعد  �لذي  بوك 
م�ستخدمي  �إجمالي  من   %65 يتركز  ـ  �لتو�سيح 
�لموقع �لبالغ عـــــددهم حو�لي 350 �ألف م�ستخدم، 
في �لفئة �لعمرية ما بين 18 و34 عامًا)73( �أنظر 
�ل�سكل رقم )2(. كــــــــما تمثل �لفئــة �لعمرية من 
www.) 18  �إلى 24 �لأكــــــثر ��ســـتخد�مًا لموقع

. (MySpace.com
�أعد�د  في  �ل�سنوية  �لزيادة  ن�سبة  تبلغ  حيث 

ال�شباب )15 _ 45  البحريني من  ال�شعب  اأكرث من ن�شف  فاإن  العربية  التنمية  لتقرير  طبقاً   )*(
�شنة(.
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وتتمتع   .)74(  %23 �لفئة  هذه  من  �لم�ستخدمين 
�لمدونات �أي�سًا بتو�جد قوي بين �أو�ساط �ل�سباب 
 )www.technorati.com( موقع  �أجرى  فقد 
و�إح�ساء�ت  باتجاهات  يهتم  عالمي  موقع  وهو 
نمو  لقيا�س  �سنويًا  م�سحًا  �لعالم،  حول  �لتدوين 
�لفترة من 4  �لعالم، في  �لتدوين في  و�تجاهات 
�إلى 23 �سبتمبر 2009 �سمل 2828 مدونًا ينتمون 
لـ 50 دولة حول �لعالم، وتم ن�سره يوم 19 �أكتوبر 
2009 ، وقد وجد �لم�سـح �أن 60% من �لمـدونين 
ينتمون للفئة �لعمـرية من 18 �إلى 44 عـاما )75(. 

�نظر �ل�سكل رقم �سكل رقم)2(.
الــمــبــداأ الــرابــع: نحن . 4

بــحــاجــة اإلـــــى جــمــهــور 
م�شارك ومتفاعل 

يعد �لجمهور �لم�سارك 
�لعماد  هو  و�لمتفاعل 
�لإعالم  لو�سائل  �لرئي�سي 
�لم�ساركة  وهذه  �لجديد. 
له  لي�س  �لتفاعل  وذلك 
�لإقناع.  �سوى  و�سيلة  �أي 

�إقناع هذ� �لجمهور بهدف 
�أجل  من  و�أهميتها  �لمادة 
�لإ�سهام  على  حفزهم 
وتد�ولها  ن�سرها  في 
وهذ�  �إليها.  و�لإ�سافة 
�لإعالم  عن  كثيرً�  يختلف 
ببث  يقوم  �لذي  �لتقليدي 
ولي�ست  مكتملة  مادة 
�لمتلقي،  لإ�سافة  بحاجة 
على  دوره  يقت�سر  �لذي 
�أو  �لقر�ءة  �أو  �لم�ساهدة 
�ل�ستماع، وتحويل �لموؤ�سر 
قر�ءة  عن  �لمتناع  �أو 
�لجريدة حال �عتر��سه على �لمحتوى، �أو بالكاد 
ير�سل خطاًبا للمحرر ل يقر�أه �سوى �لأخير �لذي 

يعباأ �أو ل يعباأ بما يتلقاه. 
�أن  لبد  �لجمهور،  هذ�  �جتذ�ب  �أجل  ومن 
�سكاًل  �إقناعه  قادرة على  �لمن�سورة  �لمادة  تكون 
محل  هو  يكتبه  ما  و�أن  دوره،  باأهمية  ومو�سوًعا 
�هتمام وتطبيق، وما يقر�أه يعبر عن �لو�قع ب�سدق 
�أو  �لمنزل  في  يعي�سه  عما  يختلف  ول  و�سفافية، 
�ل�سارع، و�أنه يقابل في تلك �ل�ساحة من يعرفهم 
ويعبرون  �لر�أي  ي�ساركونه  و�أقارب  �أ�سدقاء  من 

ب�سدق عن �آر�ئهم. وفي هذ� �لإطار تظهر �أهمية 
تنطلق  �لتي  و�لم�سروعات  بالحمالت  �لتعريف 

�شكل رقم )1( التوزيع العمري لم�شتخدمي ال�شبكات الجتماعية 
Alexa.com في الوليات المتحدة ح�شب موقع

Facebook Statistics Bahrain, (5 Sep, 2010). 
Available at: 
http://www.facebakers.com/countries-with-
facebook/UAE/

�شكل رقم )2( التوزيع العمري لم�شتخدمي الفي�ص بوك في الإمارات )�شبتمبر 2010( *

)*(
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طريق  عن  �لجديد  �لإعالم  و�سائل  با�ستخد�م 
هذه �لو�سائل نف�سها، بن�سر �لرو�بط �لخا�سة بها 
على �لمو�قع ذ�ت �لهتمام �لم�سابه، �أو �لتي يقبل 
دعوة  معه،  �لتو��سل  �لم�ستهدف  �ل�سباب  عليها 
�لتربية  )كوز�رة  للم�ساركة  �أخرى  مجموعات 
ودعوة  �لمدني(  �لمجتمع  ومنظمات  و�لتعليم 
مدونين للم�ساركة وكتابة تدوين م�ساندة للحملة 
�أو �لم�سروع، وغيرها من �لأ�سكال �لمبتكرة هذ� 
�لمدونين  مع  و�للقاء�ت  �لندو�ت  عقد  بخالف 
و�سباب �ل�سحفيين و�سباب �لجامعات، بما ي�سهم 

في �لو�سول مبا�سرة للجمهور �لم�ستهدف.
الــــمــــبــــداأ الــــخــــامــــ�ــــص: الإعــــــــــالم الـــجـــديـــد . 5

ديمقراطي ولكنه بحاجة اإلى المتابعة
و�لتحرير  لالإ�سافة  �لمفتوح  �لطابع  يمنح 
�أمام  م�ساحة  �لمن�سورة  �لإعالمية  �لمادة  د�خل 
دون  ي�ساء  ما  كتابة  في  �سخ�س  و�أي  �سخ�س  كل 
خارج  مو�سوعات  في  يكتب  من  فهناك  رقابة، 
ي�سيفون  من  وهناك  ومو�سوعه،  �لنقا�س  نطاق 
�آر�ئهم  عن  ويعبرون  خارجة  و�ألفاظ  تعليقات 
لتخريب  يدخلون  من  وهناك  لئقة،  غير  بطرق 
تتيح  �لتي  �لمو�قع  في  مثاًل  بالحذف  �لمحتوى 
�سورً�  ي�سيفون  �أو   Wikis �لويكيز  مثل  ذلك 
�أ�سياء  ويقول  يكذب  �أو  م�سيئة،  فيديو  ومقاطع 
يحتاج  ما  وهو  حقيقية،  غير  و�أخبار  و�أحد�ث 
في مجمله �إلى متابعة منعًا لنحر�ف �لمادة عن 

هدفها �أو تخريبها.
وقد �أتاحت تكنولوجيا �لإعالم �لجديد و�سائل 
للمتابعة كما �أتاحت و�سائل للم�ساركة �لديمقر�طية 
في �إنتاج �لمحتوى، في�ستطيع �لقائم على �لموقع 
�أو �ل�سبكة �أن يحذف �لم�سامين �لم�سيئة �أو يمنع 
�آخرين،  ع�سوية  يحذف  �أو  �لدخول  من  �أع�ساء 
وكذلك  وم�سامينه  �لموقع  بنية  حماية  بهدف 
مثل  �لموقع  على  �لتكنولوجية  �لهجمات  لمنع 
�إل  �لإلكترونية.  و�لتخريب  �لقر�سنة  محاولت 
�لت�سارك  قيم  ر�عت  �لجديدة  �لتكنولوجيا  �أن 

ا  �أي�سً �لمتابعة  عمليات  في  عليها  قامت  �لتي 
منعًا لتحولها �إلى عملية رقابية من جانب و�حد، 
لتتحول �إلى عملية ت�ساركية ي�ساهم فيها �لجميع.. 
فنحن جميعًا �سركاء في �إنتاج �لمادة و�سركاء في 

متابعتها �أي�سًا.
فاأي م�ستخدم ي�ستطيع �أن يبلغ عن �لم�سامين 
غير  �لتعليقات  �أو   Abuse Content �لم�سيئة 
كل  تحت  م�سافة  رو�بط  طريق  عن  �لالئقة، 
�لجميع  �لتز�م  بخالف  هذ�  من�سورة،  مادة 
�لتي  �ل�ستخد�م  و�سروط  بلو�ئح  طو�عية 
�لتكنولوجيا  في  للم�ساركة  د�خلي  قانون  تمثل 
دورها  بخالف  �لتكنيكات  تلك  ولعل  �لجديدة. 
�لديمقر�طي  �لجمعي  �لطابع  على  �لحفاظ  في 
�لجديد  �لإعالم  و�سائل  عبر  �لمن�سورة  للمو�د 
�لمادة  �سخامة  مع  �أي�سا  تتنا�سب  �أنها  �إل 
نموها  و�سرعة  �لو�سائل  تلك  عبر  �لمن�سورة 
�أو  �أفر�د  مجموعة  على  ي�سعب  و�لتي  وتغيرها، 

متابعتها. موؤ�س�سة  حتى 
6. المبداأ ال�شاد�ص: نحن بحاجة اإلى الأفكار 

اأكثر من حاجتنا لالأموال
من مميز�ت �لإعالم �لجديد �أنه قليل �لتكلفة 
�أو  �سخ�س  فاأي  يتيحه،  ما  �أغلب  في  ومجاني 
لإن�ساء  مبالغ  �أية  دفع  �إلى  بحاجة  لي�س  منظمة 
�أو غيرها  �أو مدونة  ح�ساب على �سبكة �جتماعية 
�لتي ت�ست�سيفها مو�قع عالمية تتيح  �لو�سائل  من 
هذه �لخدمات بال مقابل. وحتى �لتكلفة �لمادية 
مثل  �لجديدة  �لتكنولوجيا  مع  �لتعامل  لأدو�ت 
في  تكلفتها  باتت  �لإنترنت  وو�سالت  �لحا�سوب 
موقع  �أن  حتى  �لوقت،  مرور  مع  حاد  �نخفا�س 
�لتكنولوجيا  تكلفة  لتطور  مقارنة  �أجرى   Intac
في  �لتكلفة  هذه  �أن  �أظهرت  �لزمن،  عبر 
�نخفا�س متو�تر، رغم �رتفاع كفاءة وتقنية هذه 

�لأدو�ت)76(. 
توفر  �لمو�قع   هذه  فاإن  �أخر،  جانب  من 
�لمعلومات  وتبادل  �لتالقي  فر�سة  لم�ستخدميها 
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�ل�سخ�سية  �لملفات  بها  فتجد  و�لهموم،  و�لآر�ء 
و�لإعالنات  �لدرد�سة  وغرف  �ل�سور  و�ألبومات 
جهًد�  لها  �لن�سمام  يتطلب  ول  �لآر�ء،  وتبادل 
�لت�سجيل  ��ستخد�مها  يريد  من  يكفي  �إذ  يذكر، 
م�ستخدميها  �أحد  دعوة  قبول  �أو  �إحد�ها  في 
�لتو��سل  في  يرغب  �لتي  �لمجموعة  �ختيار  ثم 
�لإعالم  ل�ستخد�م  مبادرة  فاإعد�د   .)77( معها 
مع  �لتعاون  على  �لمو�طنين  حفز  في  �لجديد 
�أمو�ل  �إلى  �لجريمة، ل يحتاج  لمو�جهة  �ل�سرطة 
كثيفة بقدر ما يحتاج �إلى عقول وخبر�ت، تحدد 
�لمطلوب وتقترح �أ�ساليب جديدة ومبتكرة قادرة 
�لأدو�ت من قدر�ت  تتيحه هذه  ما  ��ستثمار  على 
متنوعة، وما تتمتع به من �نت�سار هائل، و�إمكانات 
عالية �لمرونة، وهو ما يجعلها �سالحة لال�ستخد�م 
في �أغر��س عديدة تخرج بها عن هدف �بتكارها 
�لجتماعي  �لتو��سل  تعزيز  في  و�لمتمثل  �لأول 
و�سوتية  ن�سية  و�سائط  وبا�ستخد�م  و�ل�سخ�سي، 

و�سورية ثابتة ومتحركة، في مزيج جذ�ب.
الأهــداف

ت�سعى �ل�ستر�تيجية �لمقترحة لتحقيق �لعديد 
حماية  م�سلحة  في  ت�سب  �لتي  �لأهد�ف  من 
حيث  �لجريمة،  �أ�سكال  كافة  ومكافحة  �لأمن 

ت�سعى �لمبادرة �إلى تحقيق �لأهد�ف �لتالية: 
للموؤ�س�سات . 1 �لإعــالمــيــة  ـــذر�ع  �ل دمــاء  تجديد 

ثقافة  تحمل  جــديــدة  و�ــســائــل  عبر  �لأمــنــيــة، 
مختلفة و�أ�ساليب مبتكرة وقيمًا تدعم دور �لفرد 
وم�سوؤولياته، وهو ما يعد �سرًطا �أ�سا�سًيا لنجاح �أي 

�سر�كة نبتغي �إقامتها لحماية �لأمن �لعام. 
ك�سر حاجز �ل�سمت بين �لموؤ�س�سات �لأمنية . 2

�لوطنية و�لمو�طنين، وذلك عن طريق تغيير 
بينهما، من عالقة  للعالقة  �لنمطية  �ل�سورة 
يحكمها ويحركها �لخوف و�لرتياب و�لت�سكك، 
برغبة  و�ل�سعور  �لتعاون  ي�سودها  عالقة  �إلى 
ت�سعى  �إلى من  �ل�ستماع  في  �لموؤ�س�سات  هذه 
لخدمتهم و�إلى من �أمانهم و��ستقر�ر حياتهم 

هو غايتها.
على . 3 للتعرف  ومبا�سرة  عري�سة  نافذة  فتح 

تد�ولونه  وما  ومخاوفهم  �لمو�طنين  �أفكار 
�لز�ئف  وت�سحيح  ومعلومات،  �أخبار  من 
ما  وهو  ظهوره،  بمجرد  منها  و�لمغلوط 
على  �لق�ساء  ب�ساأن  هائاًل  مك�سبًا  �سيحقق 
على  �لق�ساء  وبالتالي  مهدها،  في  �ل�سائعات 
وتهديد  �ل�ستقر�ر  عدم  م�سببات  �أهم  �أحد 

�لأمن �لرئي�سية.
تكوين ر�أي عام و�ع وم�ستنير، يدرك مخاطر . 4

مو�جهتها،  في  فرد  كل  دور  ويعي  �لجريمة، 
�لتجاه  ثنائية  ت�ساركية  عملية  خالل  من 
�لتقليدية  �لإعالمية  �لعملية  عن  تختلف 
�لتوجيه  قيم  ت�سودها  و�لتي  �لتجاه  �أحادية 
هذه  �عتماد  بمعنى  �لتفاعل.  قيم  ولي�س 
 .Feedback �لعك�سية  �لتغذية  على  �لمبادرة 
وعر�سه  و�لم�ساهمات  �لمبادر�ت  طرح  �أي 
ورؤيتهم  مردودها  وتقييم  �لمو�طنين،  على 
لها، ثم �لقيام بتعديل وتطوير �أ�سلوب �لتعامل 
هذه  تو�جهها  �لتي  و�لم�ساكل  �لأزمات  مع 
و�لنتائج  �لنتقاد�ت  على  بناءً�  �لموؤ�س�سات 

�لتي تلقتها من �لمو�طنين.
�ل�سرطية . 5 للحمالت  جــديــدة  �أبــعــاد  �إك�ساب 

تنظمها  �لتي  �لتقليدية  �لتوعوية  و�لأن�سطة 
فاعليتها  بــزيــادة  �لــمــ�ــســوؤولــة،  �لموؤ�س�سات 
تت�سم  و�ــســائــل  ��ــســتــخــد�م  عــبــر  وحــيــويــتــهــا 
بالتفاعلية و�لفورية و�لنت�سار �لو��سع وجاذبية 
�لجديدة  �لو�سائل  فهذه  و�لأ�سلوب.  �ل�سكل 
�لتو�جد  فقط  لي�س  �أف�سلية  �ل�سرطة  �أعطت 
نوم  غرفة  في  و�إنما  ميد�ن،  �أو  �سارع  كل  في 
ومجل�س كل مو�طن يمتلك جهاز حا�سب �آلي. 
�لموؤ�س�سات  وقدرة  نفوذ  من  �سيعمق  ما  وهو 
�لأمنية ويزيد من قدرتها على تنفيذ و�لترويج 
لخططها وم�ساعيها للق�ساء على كافة �أ�سكال 

مخالفة �لقانون ب�سورة غير م�سبوقة. 
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�أ�سباب . 6 حول  �لمجتمعي  �لحو�ر  د�ئرة  تو�سيع 
بما  معالجتها،  و�سبل  و�أنــو�عــهــا  �لــجــر�ئــم 
ويغر�س  �لــجــديــدة،  �لأفـــكـــار  مــاليــيــن  يــولــد 
�أد�ء  تح�سين  على  ويعمل  �لم�سوؤولية،  روح 
�ل�سلطات �لأمنية بدعم �آد�ئها باآلف �لأفكار 
و�لتو��سل  �لتفاعل  يولدها  �لتي  و�لمعلومات، 
هذه  منه  ت�ستفيد  قد  ما  وهو  �لجماهير.  مع 
�لأجهزة و�لموؤ�س�سات �لأمنية منها عن طريق 
�إخ�ساع هذه �لمقترحات و�لمبادر�ت �لفردية 
خالل  مــن  و�لتطوير  للدر��سة  و�لمجتمعية 
�لتابعة   R & D و�لتطوير  �لبحث  �إد�ر�ت 

لوز�رة �لد�خلية. 
األج��ه��زة �لأمــنــيــة فــي �لبحث . 7 ـــادة كــفــاءة  زي

و�لتحري عن طريق و�سائل غير تقليدية تمثل 
م�ستودعات هائلة للمعلومات عن �ل�سخ�سيات 

و�لأماكن و�لفعاليات.
�لترويج و�لتاأكيد على �لطابع �لإن�ساني للعمل . 8

�ل�سرطي و�لذي ي�ستهدف في �لأ�سا�س حماية 
�لمجتمع، من قبل �أفر�د هم مو�طنين و�أع�ساء 
فيه مكلفون بو�جبات وم�سوؤوليات حفاًظا على 
بهم  ويرتبطون  حولهم  من  وم�سالح  �أرو�ح 
ما  مت�سابكة،  و�جتماعية  �إن�سانية  بعالقات 
و�لم�سلحة.  �لهدف  وحدة  �لنهاية  في  يعني 
و�سيادة �لنظرة �لإيجابية ويعمق من �إجر�ء�ت 

بناء �لثقة بين �لمو�طنين ورجال �ل�سرطة.  
قيم . 9 ودعـــم  و�لــالمــبــالة  �ل�سلبية  قيم  درء 

�لــمــ�ــســاركــة و�لــتــفــاعــل، عــبــر تــاأكــيــد �لـــدور 
�لت�سامني لجميع �أفر�د �لمجتمع في مو�جهة 

�لمخاطر �لأمنية �لتي تتهدده.
و�لجهات  �لمو�طن  بين  �لثقة  �أو��سر  دعم   .10
�لعامة من  �لأمنية، وتنقية �ل�سورة �لذهنية 
�لتقليدية ل�سورة  و�لأنماط  �لم�سبقة  �لأفكار 
�أن  بمعنى  بالمو�طنين.  وعالقته  �ل�سرطي 
�أو  فيه  م�سبهًا  كونه  من  يتحول  لن  �لمو�طن 
�ساحب �سكوى فقط، ولكنه �سي�سبح من �لآن 

لل�سرطة.  وم�ساعدة  عون  م�سدر  و�ساعدً� 
�لمجتمعية.  بال�سرطة  ي�سمى  ما  وهو 

11. دعم �لجانب �لجتماعي في حل �لم�سكالت 
ــيــب �لحـــتـــو�ء  ــال �لأمــنــيــة عــبــر تــوطــيــد �أ�ــس
على  يعمل  بما  �ل�سلبية  للظو�هر  �لمجتمعي 
عالجها من د�خل �لأ�سرة وموؤ�س�سات �لتن�سئة 
�ل�سباب  معها  يتفاعل  �لتي  �لإعــالم  وو�سائل 
للتعامل معها. وهو ما �سي�ساهم في  وتجتذبه 
�لأمنية  �لأجهزة  كاهل  عن  �لأعباء  تخفيف 
�أمنية  م�ساكل  معالجة  �إلــى  تلتفت  ويجعلها 
�أكثر تعقيدً� وتركيبًا من باقي �لم�ساكل، مثل 
مو�جهة �أ�ساليب �لتج�س�س �لخارجي، �لتخابر 
�لوطن،  بم�سالح  لالأ�سر�ر  �أمنية  جهات  مع 
نطاق  من  تخرج  �لتي  �لم�ساكل  من  وغيرها 

�ل�سرطة �إلى نطاق �لأمن �لقومي. 
الأدوات والو�شائل

ب�سـكل  �لــمــطــروحــة  �ل�ــســتــر�تــيــجــيــة  تعتمد 
تتيحها  �لتي  �لجـــــــديدة  �لأدو�ت  على  �أ�سا�سي 
ي�ســمى  فيما  و�لمتمثلة  �لإنــتــرنــت،  �ســـبكة 
�لم�ســــتخدم بو��سطة  �لمنتج  �لمحــــتوى  مو�قع 
تزيد  والتي   ,)User-Generated Content UGC(
له  تد�ول  ومحل  للم�سمون  كمنتج  �لفرد  دور  من 
هذه  وت�سهد  ب�ساأنه.  �لتجاهات  متعدد  وتفاعل 
�لو�سائل معدلت نمو هائلة �سو�ء من حيث حجم 
على  �سو�ء  �لم�ستخدمين،  �أعــد�د  �أو  �لم�سمون 
م�ستوى �لعالم �أو على م�ستوى �لدول – كما �سلف 
�أن  يمكن  �لتي  �لأدو�ت  �لو�سائل  عن  �أما  �لذكر. 
فيمكن  �ل�ستر�تيجية  هــذه  تحقيق  في  ت�ساهم 

�إجمالها في ما يلي: 
Social Networks ال�شبكات الجتماعية

�ل�سبكات  �أكثر  هو   Facebook موقع  يعد 
يبلغ  حيث  �لإطالق.  على  �نت�سارً�  �لجتماعية 
عدد م�ستخدميه 500 مليون م�ستخدم ن�سط حول 
دقيقة  مليون  �ألف   700 حو�لي  يق�سون  �لعالم. 
مليون   900 مع  ويتفاعلون  �سهريًا،  ت�سفحه  في 
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 Events أو �أحد�ث� Pages مو�سوع �سو�ء �سفحات
�لموقع.  ي�ست�سيفها   Groups مجموعات  �أو 
)رو�بط،  محتوى  مليون  �ألف   30 ويت�ساركون 
�أخبار، تدوين، �سور  ... �ألخ( �سهريًا)78(. ويمثل 
�لعالم  �سكان  من   %7.29 �لموقع  م�ستخدمو 
وحو�لي 27.7% من �إجمالي م�ستخدمي �لإنترنت 
�لموقع  ��ستخد�م  م�ستوى  �أما   .)79( �لعالم  حول 
هي  �لمتحدة  �لوليات  تعد  �لدول،  م�ستوى  على 
�أكبر م�ستخدم للموقع باإجمالي 133 مليون و925 
مليون  بريطانيا  28  يليها  �ألف و380 م�ستخدم، 
و3 �آلف و500 م�ستخدم، ثم �أندوني�سيا 27 مليون 
مليون   23 تركيا  ثم  م�ستخدم،  و160  �ألف  و800 
و833 �ألف و140 م�ستخدم، ثم فرن�سا 19 مليون 
�سكل  �نظر   .)80( م�ستخدم  و420  �ألف   284 و 

رقم)3(.

ووفق  �لبحرين،  مملكة  م�ستوى  وعلى 
�إح�ساء�ت �سبتمبر 2010، بلغ عدد 
بوك  في�س  موقع  م�ستخدمي �سفحة 
منهم  م�ستخدم،  و500  �ألف   237
�ألف  و99  ذكور،  و100  �ألف   133
و220  �إناث )81( )�نظر �ل�سكل رقم 

4(. �سكل رقم )4(
ول يقت�سر هذ� �لنت�سار �لو��سع 

على موقع Facebook وحده و�إنما يمتد لغيره  من 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لآخذة في �لنت�سار، 

و�لتي يعد �أبرزها:
أسسه  أمريكي  موقع    :Twitter.com
عام  وليامز  و�إيفان  �ستون  وبيز  دور�سي  جاك 
مليون   145 م�ستخدميه  عدد  ويبلغ   .)82(2006
�سخ�س، يدرجون 70 مليون �إدر�ج جديد )تويت( 
يوميًا، ويزد�دون بمعدل 300 �ألف ح�ساب جديد 

يومًيا)83(.
 ،2004 عام  تأسس  موقع   :MySpace.com
م�ستخدم  مليون   122 م�ستخدميه  عدد  ويبلغ 
جديد  ت�سجيل  �ألف   100 بمعدل  �سهرًيا،  ن�سط 
�لعالم  حول  منطقة   29 �إلى  ينتمون  يوم،  كل 
�ألف   8.2 يق�سون  مختلفة،  لغة   15 ويتحدثون 
ي�ساهدون  حيث  �لموقع  ت�سفح  في  دقيقة  مليون 
ويقومون  �سفحة  مليون  �ألف   13.6
بنحو 46 مليون ن�ساط وتحديث على 

�ل�سبكة كل يوم )84(.
موقع  وهو   :  LinkedIn.com
هوفمان”  “ريد  �أ�س�سه  �أمريكي 
�أع�سائه 75  ويبلغ عدد  عام 2003، 
 ،2010 �أغ�سط�س  في  ع�سًو�  مليون 
�لعالم،  حول  دولة   200 �إلى  ينتمون 
كل  جديد  ع�سو  بمعدل  ويزد�دون 

ثانية تقريبا )85(.
مواقع ت�شارك الفيديو

�شكل رقم )3( توزيع م�شتخدمي الفي�ص بوك على قارات العالم ـ �شبتمبر 2010

Facebook Statistics Bahrain, (5 Sep. 
2010) Available at:  
http://www.facebakers.com/countries-
with-facebook/UAE/

�شكل رقم )4( التوزيع النوعي لم�شتخدمي في�ص بوك بالإمارات العربية المتحدة *

)*(
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Photo & Video Sharing 
�نت�سارً�  �لأخرى  هي  �لمو�قع  هذه  ت�سهد 
ذ�ت  تتيح  �أنها  كما  �لعالم،  حول  و��سعًا 
�لإعالمية  �لمادة  باإنتاج  �لمتعلقة  �لإمكانات 
�أ�سهر  وتعد  �لم�ستخدم.  عبر  وتد�ولها  ون�سرها 
موقع  هو  �لإطالق  على  �لفيديو  ت�سارك  مو�قع 
عام  تاأ�س�س  �لذي   .Youtube.com يوتيوب 
من  �ساعة  مليون   2 ي�ست�سيف  حيث   ،2005
�لفيديو  �إجمالي  من   %43 تمثل  �لفيديو  مقاطع 
زو�ره  ويبلغ  �لإنترنت.  مت�سفحي  ي�ساهده  �لذي 
يق�سي  �سخ�س،  مليون   144 حو�لي  �سهريًا 
على  يوميًا  دقيقة   15 �لمتو�سط  في  منهم  كل 
مقطع    100 م�ساهد�ته  متو�سط  ليبلغ  �لموقع، 
زو�ر  ي�ساهده  ما  �إجمالي  ويبلغ  �سهريًا)86(. 
ويبلغ  فيديو،  مقطع  مليون  �ألفي  يوميًا  �لموقع 
 24 حو�لي   Upload عليه  �لتحميل  متو�سط 
يعني  وهو  دقيقة،   كل  �لفيديوهات  من  �ساعة 
يفوق  يوم  �ستين  خالل  �لموقع  من  �لتحميل  �أن 
�سبكات  ثالث  �أكبر  بث  �ساعات  عدد  �إجمالي 
 )NBC، ABC، CBS( �أمريكية  تلفزيونية 

مجتمعة خالل �ست �سنو�ت )87(. 
 )flickr.com( فليكر  موقع  �أي�سا  هناك 
 .Images لذي يعد �أ�سهر مو�قع ت�سارك �ل�سور�
وي�ست�سيف �أكثر من �أربعة �آلف مليون �سورة )88(، 
�لجتماعي،  �لتو��سل  لأغر��س  ��ستخد�مه  ويتم 
و�لت�سويق  �ل�سيا�سية  �لدعاية  لأغر��س  وكذلك 
�لح�سابات  خالل  من  �سو�ء  وغيرها،  و�لثقافة 
ي�ست�سيفها  �لتي  �لمجموعات  �أو  �ل�سخ�سية 

�لموقع.
 Blogs 1. المدونات

و�سائل  �أهم  كاأحد  �لمدونات  �سهدت  لقد 
ظهورها  منذ  ماأهوًل  �نت�سارً�  �لجديد  �لإعالم 
�سهر  حتى  عددها  �إجمالي  بلغ  �إذ  �لآن،  حتى 
بمعدل  مدونة،  ماليين   4 لحو�لي   2004 �أكتوبر 
نمو يومي بلغ 12 �ألف مدونة جديدة، و400 �ألف 

مار�س  �سهر  وفي   .)89( يوم  كل  جديدة  تدوينة 
مليون   7.8 لحو�لي  �لمدونات  عدد  بلغ   ،2005
مدونة، فقد نمت بمعدل 35 �ألف مدونة جديدة، 
و500 �ألف تدوينة جديدة كل يوم )89(. وقد �أرتفع 
هذ� �لرقم �إلى 60 مليون مدونة في �سهر نوفمبر 
مدونة   175000 يفوق  بمعدل  تتز�يد   ،2006
جديدة كل يوم، ما يعني ظهور 18 مدونة جديدة 
�لمدونات  عدد  بلغ   2008 عام  وفي  ثانية.  كل 
حول �لعالم لحو�لي 70 مليون مدونة، بمعدل نمو 
�ألف   12 كان  بعدما  يوميًا  مدونة  �ألف   120 بلغ 
بلغت  بزيادة  �أي   ،2004 �أكتوبر  في  يوميًا  مدونة 
مدونة   84 يعادل  بما  تقريبًا،  �أ�سعاف  ع�سرة 
 1.4 بمعدل  �لو�حدة،  �لدقيقة  في  �إطالقها  يتم 
مدونة كل ثانية. كما ز�د عدد �لتدوينات عالمًيا 
 2004 �أكتوبر  في  يوميًا  تدوينة  �ألف   400 من 
�أبريل 2007، بزيادة  �إلى 1.4 مليون تدوينة في 
بلغ   2009 �أكتوبر  �سهر  وفي   .)89(  %250 بـ  تقدر 
مدونة  مليون   133 �لعالم  حول  �لمدونات  عدد 
وفق موقعي )www.techonorati.com( وموقع 

 .)www.thefuturebuzz.com(
www.( وفي يوم 6 �سبتمبر 2010 �سجل موقع

ف�ساء  نمو  ير�سد  و�لذي   )blogpulse.com
و44  مليون   146 وجود  بدقيقة،  دقيقة  �لتدوين 
عدد  بلغت  فيما  �لعالم،  حول  مدونة  و606  �ألف 
�لمدونات �لجديدة �لتي تم �إن�ساءها خالل �لأربع 
 57 �لتاريخ  هذ�  على  �ل�سابقة  �ساعة  وع�سرين 
�ألف   955 جانب  �إلى  جديدة،  مدونة  و462  �ألف 
و827 تدوينة جـديدة قام بكتابتها �لمدونين على 

مدوناتهم خالل نف�س �لمدة )90(.
 Wikis 2. الويكيز

تتيح �لويكيز )�لمو�سوعة �لإلكترونية �لحرة( 
لكافة  �لم�ستخدمين خيار �لإ�سافة و�لتحرير في 
�أو  �لآلف  ت�سارك  يعني  بما  �لجديد،  �لمحتوى 
ربما �لماليين في �إنتاج م�سمون ت�ساركي و�حد، 
�لم�سمون  في  للتحكم  هائلة  �إمكانات  تو�فر  مع 
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�لم�سمون  لمر�جعة  عليه  �لقائمين  جانب  من 
وهناك  وكفاءته.  �لموقع  �سرعة  على  و�لحفاظ 
ويكي  �ل�سخ�س  يقيم  �أن  �إمكانية  توفر  مو�قع 

.)www.wiki.com( خا�سة به مثل
مو�سوعة  �لإطالق  على  �لويكيز  �أ�سهر  ويعد 
ويكبيديا)www.wikipedia.org(وهي مو�سوعة 
�أي م�ستخدم  وي�ستطيع  تاأ�سي�سها عام 2001،  تم 
لالإنترنت �أن يعدل وي�سيف �إليها، متبعًا قائمة من 
�لتحرير  باأ�سلوب  �لمتعلقة  �لإر�سادية  �لتعليمات 
�لمو�سوعة  في  وي�ساهم  و�آد�به.  �لمو�سوعة  في 
من  �أكثر  على  يعملون  ن�سط  م�ستخدم  �ألف   91
6 مليون مقال، منها 3 ماليين و407 �ألف و499 
باللغة  �ألف و752  �لإنجليزية، و133  باللغة  مقال 
 268 عددها  يبلغ  �أخرى  بلغات  و�لباقي  �لعربية، 

لغة)91(. �نظر �ل�سكل رقم )5(.

ـــر  ز�ئ ــون  ــي ــل م  78 ــة  ــوع ــس ــو� ــم �ل وتـــجـــتـــذب 
�لم�سجلين  �لم�ستخدمين  عــدد  ويبلغ  �سهرًيا،  
هذ�  م�ستخدم،  و59  �ألــف  و22  مليون   13 بها 
بالإطالع  يقومون  �لذين  �لم�ستخدمين  بخالف 
�سو�ء  ت�سجيل،  دون  �لمن�سورة  �لم�سامين  على 
�لمو�سوعية  �لت�سنيفات  ـــط  رو�ب با�ستخد�م 
��ستخد�م  �أو  �لرئي�سية،  �ل�سفحة  على  �لمتاحة 

�سندوق �لبحث )91(. �نظر �سكل رقم )6(.
Forums  1. المنتديات

وهي �ساحات نقا�س �إلكترونية تتيح لأع�سائها 
تبادل �لآر�ء و�لمعلومات ب�ساأن �أي مو�سوع بغ�س 
�لنظر عن نوعه، وبدون تكلفة تذكر �سوى �لت�سجيل 
ومجانية.  ب�سيطة  خطو�ت  عبر  �لمنتدى  في 
كبيرً�  �نت�سارً�  �لأخرى  هي  �لو�سيلة  هذه  وت�سهد 
�إذ ي�سجل  �لعالم وفي �لدول �لعربية خا�سة.  في 
ac.( دليل ن�ســـــنا�س للمو�قع �لعـــــربية
�أكبر  من  يعد  و�لذي   )nesnas.com
�لمنتديات  من  هائاًل  عددً�  �لأدلة، 
منتدى.   1688 عددها  بلغ  �لعربية 
مخ�س�س  منتدى   181 �إلى  منق�سمة 
 45 بعينها،  دولة  �أو  مدن  ل�سكان 
منتديات   65 �سيا�سي،  منتدى 
�لنقا�س �لجادة، 94 منتديات �لت�سلية 
و�لترفيه، 53 منتديات �إ�سالمية، 32 
منتديات ن�سائية، 96 منتديات �لأ�سرة 
و�لمجتمع، 50 منتديات تعليمية، 36 
منتديات   129 �قت�سادية،   منتديات 
�أدبية، 34 منتديات طبية، 72 منتديات 
�لكمبيوتر  منتديات   137 ريا�سية، 
�سخ�سية،  منتديات   32 و�لبر�مج، 
منتديات   29 �لأدلة،  منتديات   18
تطوير  منتديات   81 �لت�سالت، 
 16 �لألعاب،  منتديات   24 �لمو�قع، 
منتديات �ل�سوتيات و�لمرئيات، 464 

منتديات عامة ومتنوعة )92(.  

�شكل رقم )5( تطور اأعداد المقالت المكتوبة باللغة الإنجليزية 
بمو�شوعة ويكيبديا بين يناير 2001 ويوليو 2010

�شكل رقم )6( تطور اأعداد زائري مو�شوعة ويكيبديا بين يوليو 2009 ويوليو 2010
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لأنو�ع  �لو��سع  �لطيف  هذ�  من  يت�سح 
�لو��سعة  �لنقا�س  م�ساحة  �لعربية،  �لمنتديات 
�لو��سع  و�لنت�سار  �لو�سيلة،  هذه  تتيحها  �لتي 
على  �لعربية،  �ل�ساحة  فمنتدى  به.  تحظى  �لذي 
�لجديدة  �لمو�سوعات  معدل  يبلغ  �لمثال،  �سبيل 
رد�َ ،   �لردود  405   ومعدل  48  مو�سوعا ً،   يوميًا  به 

ومعدل �لقر�ء�ت  173843 )93(. 
�لإمار�ت،  لدولة  بالن�سبة  �لأمر  يختلف  ول 
حيث �أح�سي حو�لي 530 منتدى  �إمار�تي متنوع. 
م�ستخدم   650 لكل  و�حد  منتدى  وجود  يعني  ما 
لالإنترنت في �لدولة. وهي ن�سبة مرتفعة �إلى حد 
كبير، وتو�سح مدى قدرة هذه �لو�سائل على ح�سد 

�لجماهير و�لمو�طنين و�سد �نتباههم. 
م�شروعات مقترحة

و�سائل  توفرها  قد  �لتي  �لمز�يا  بخالف 
كم�سادر  �لأمنية  للجهات  �لجديد  �لإعالم 
�لتو�سيح  �سبق  كما  ـ  و�ل�سبط  و�لتحري  للتعقب 
�لتي  �لحقوقية  �لإ�سكالت  عن  �لنظر  وبغ�س  ـ 
عديدة  مقترحات  �أن  �إل  �لنقطة،  هذه  تثيرها 
�أن  يمكن  �أولية  لم�سروعات  نو�ة  تكون  �أن  يمكن 
�لإعالم  ل�ستخد�م  مبادرة  لنطـالق  نو�ة  تكون 
�لجديد في تدعيم �ل�سر�كة �لمجتمعية لمو�جهة 

�لجريمة وكذلك رعاية �سحاياها.
�لإعالم  و�سائل  ��ستخد�م  �أهمية  جانب  فاإلى 
�لتي  �لتقليدية  لالأ�ساليب  مكملة  كاأدو�ت  �لجديد 
تقوم بعمليات �لتوعية وفعاليات �ل�سر�كة �لمجتمعية 
في حفظ �لأمن ومطاردة �لمجرمين و�لعمل على 
هذه  فاإن  �لتقليدية،  �لمادية  بالطرق  مكافحتها 
�لو�سائل يمكن �أن تلعب دور "�ل�سرطة �لمجتمعية". 
وذلك عن طريق توجيه �لدعو�ت ون�سر �لمعلومات 
�لقنو�ت  هذه  عبر  و�ل�سور  �لفيديو  ومقاطع 
�لجديدة للحد و�حتو�ء �لجريمة بكافة �سورها، �إلى 
�لندو�ت  مثل  �لمبا�سرة  �لتقليدية  �لو�سائل  جانب 
�ل�سحافة  مثل  و�لجماهيرية  و�لمحا�سر�ت، 
مجموعة  طرح  ويمكن  و�لتليفزيون.  �لمقروءة 

من  �لمقترحات كم�سروعات تنطلق بالأ�سا�س من 
ف�ساء �لإعالم �لجديد، يتولى تنفيذها �لموؤ�س�سات 
�لأمنية �لوطنية )متمثلة في وز�رة �لد�خلية وباقي 
�لموؤ�س�سات �لمخت�سة و�لمعنية( وت�ستهدف رو�ده 
من قطاعات �لمجتمع �لمختلفة ول�سيما �ل�سباب، 
خا�سة في مجال مكافحة �لجريمة، و�لتي يمكننا 

ذكر بع�س منها، كالتالي:
1. المو�شوعة الأمنية ال�شعبية »بولي ويكي

”Poli Wiki 

على  �لمقترحة  �لويكي  هذه  فكرة  تقوم 
�إن�ساء مو�سوعة كبيرة يقوم بتحريرها وتحديثها 
�أنف�سهم، حول معلوماتهم عن �لنظم  �لمو�طنين 
قروؤوها  �لتي  �سو�ء  �لمختلفة،  �لدول  في  �لأمنية 
عليها  �طلعو�  �أو  �إلكترونية،  مو�قع  �أو  كتب  في 
في  �إقامتهم  بحكم  عاي�سوها  �أو  در��ستهم  بحكم 
�لخارج، �أو تعرفو� عليها من �آخرين �أو �أ�سدقائهم 
�لأجانب، هذ� �إلى جانب �إثارة �لنقا�س حول هذه 

�لمو�سوعات و�إمكانية تطبيقها د�خل �لبالد. 
ول يقت�سر �لهدف من هذه �لفكرة على توفير 
�إلى فتح حو�ر جماهيري  و�إنما يمتد  �لمعلومات، 
لها  تعر�س  مختلفة  �أمنية  تجارب  حــول  مفتوح 
للنقا�س  وطــرحــهــا  �أنــفــ�ــســهــم،  �لم�ستخدمين 
�لأفكار  �آلف  يولد  قد  بما  �لمفتوح،  �لمجتمعي 
و�لتي  �لأمــنــيــة،  �لمنظومة  لتطوير  �لــجــديــدة 
و�إعالنها  تبنيها  بعد  فيما  �لأمــن  لأجهزة  يمكن 
م�سروًعا قومًيا للتطوير، جاءت فكرته من �لنا�س 
تنفيذه،  �أجل  من  ا  �أي�سً بهم  وت�ستعين  �أنف�سهم، 
بما يحقق �أعلى درجات �لديمقر�طية في �لطرح 
لتبني  �لعام  �لحما�س  من  حالة  ويثير  و�لتنفيذ، 
�لموؤ�س�سات  ت�ساهم  �أن  �لممكن  ومن  �لم�سروع. 
فكرة  بتبني  �سو�ء  �لمو�سوعة  هــذه  في  �لأمنية 
وتقديم  تحريرها،  على  �لإ�ــســر�ف  �أو  �إن�سائها، 
�أجوبة عن �لت�ساوؤلت �لتي يطرحها �لمت�سفحين 
و�لم�ساركين و�لمن�سمين لع�سوية هذه �لمو�سوعة. 
هذه  مو�سوع  يكون  �أن  �لباحثان  يقترح  ولم 
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�لفكرة تجارب �لمو�طنين د�خل �ل�سارع �لمحلي، 
في  و�سخ�سية  �سيا�سية  �عتبار�ت  لدخول  منعًا 
دو�ئــر  يفتح  وبما  و�لإ�ــســافــة،  �لتحرير  عمليات 
بالمو�طنين  تــخــرج  �لأمـــنـــي  لــلــنــقــا�ــس  �أو�ـــســـع 
ومن  �ل�سيقة.  �لمحلية  �لد�ئرة  من  �لم�ساركين 
هذه  حول  �لنقا�س  �إثــارة  �سي�ساهم  �آخــر،  جانب 
�لأفكار  تفنيد  في  تطبيقها  و�إمكانية  �لتجارب 
مو�طنين  جانب  من  �لمو�طنين  يطرحها  �لتي 
لالأفكار  ذ�تي  فرز  �آلية  تفعيل  يعني  ما  �آخرين، 
�لمطروحة قبل تحولها �إلى �أفكار م�ستركة ومتفق 
يمكن  لم�سروعات  نو�ة  تكون  لأن  �سالحة  عليها 

تنفيذها.
�لويكي  هذه  تق�سيم  يمكن  �لعمل:  طريقة 
معين  �أمني  فرع  ق�سم  كل  يناق�س  �أق�سام  �إلى 
�لمطار�ت،  �أمن  �لإرهاب،  �لمحلي،  )�لأمن  مثل 
 ... �لجمارك  �لمرور،  �ل�سخ�سية،  �لحر��سة 
وغيرها(. بحيث ي�ستطيع كل م�سترك �أن ي�سيف 
ما يرغب به من معلومات في �لق�سم �لذي يريده، 
�لرو�بط  �لعتبار وجود عدد هائل من  �أخًذ� في 
يمكن  و�لتي  �لمو�سوعات  �أو  بالكلمات  �لمرتبطة 
�سفحة  من  ينتقل  �أن  �لمت�سفح  خاللها  من 
بع�سها  مع  وتت�سابك  لتتد�خل  ب�سهولة،  لأخرى 
تجعل  عديدة،  فائقة  رو�بط  خالل  من  �لبع�س 
من  معلومة  �أي  على  �لح�سول  على  قادر  �لفرد 
على  و�لعمل  �لمفعلة.  �لكلمة  على  �لنقر  خالل 
�أو  �أي بالغ  فورية لال�ستجابة على  �إيجاد طريقة 
 – لها  تعر�سو�  �أو  �لمو�طنون  يو�جهها  �سكوى 

  .SMS كرقم هاتف مجاني �أو خدمة
 Discussions كما يمكن �إ�سافة بند مناق�سات
د�خل  �لتناول  محل  �لق�سايا  حول  حو�ر  لفتح 
�لمختلفة،  �لز�ئرين  مقترحات  وطرح  �لويكي، 
مثل  �لأخرى  �لتقنيات  بع�س  جانب  �إلى  هذ� 
خدمات �لتغذية �لفورية RSS، و�لقو�ئم �لبريدية 
�لإلكتروني،  �لبريد  عبر  و�لمر��سلة   ،Mail List

بما يدعم �لتو��سل بين �لم�ساركين و�لموقع.

�أ�سلوب �لإد�رة و�لمتابعة: يمكن �بتكار �أ�سلوب 
لالإد�رة يجمع بين �لموؤ�س�ستين �لر�سمية و�لمدنية 
مجل�س  ت�سكيل  يمكن  بحيث  �لموقع،  �إد�رة  في 
�لمدنية  �لجمعيات  من  �أع�ساء  يجمع  لإد�رته 
ر�سمي،  دور  جانب  �إلى  �لمحليين  و�لن�سطاء 
ويف�سل �أن يكون محدودً� في �أمور �لتمويل، وتبني 

�لم�سروعات �لنهائية.
�لم�سمون  متابعة  لأ�ــســلــوب  بالن�سبة  �أمـــا 
و�لكتابة،  للن�سر  قو�عد  و�سع  فيمكن  �لمن�سور 
مثل و�سع م�سادر �لمعلومات �لموجودة �أو رو�بط 
�لمو�قع �لمنقولة عنها، و�للتز�م بالكتابة باللغة 
�لعربية �أو �أية لغة �أخرى، و�للتز�م بعدم تخريب 
غير  م�سامين  �إ�سافة  وعدم  �لآخرين،  يكتبه  ما 
لئقة وغيرها من �لقو�عد �لتي تو�سع في لئحة 
منظمة  د�خلية  لئحة  بمثابة  لتكون  �ل�ستخد�م 
لأي  يمكن  كما  طو�عية،  �لمت�سفحون  بها  يلتزم 
�إ�سافة منافية  �أو  تعليق  �أي  يبلغ عن  �أن  مت�سفح 
لهذه �لقو�عد �أو لغيرها من �لقو�عد �لعامة عبر 
حذف  يعني  ما   ،Abuse Content ر�بــط  و�سع 
عدد  و�ــســول  حــال  فعاًل  عنه  �لمبلغ  �لم�سمون 
�إمكانية منع دخول  �إلى حد معين، مع  �لبالغات 
�لم�ستخدم نف�سه حال و�سول �لبالغات �إلى عدد 
بالويكي.  �لن�سر  قو�عد  وفق  تحديده  يتم  �أكبر 
هذ� �إلى جانب ما تتيحه تقنيات ت�سميم �لمو�قع 
يمكن  بحيث  �لم�سمون،  فــي  هائل  تحكم  مــن 
منع عمليات �لختر�ق و�لقر�سنة، وحماية �لبنية 
�لتقنية و�لم�سمونية للموقع، وغيرها من �لمهام 

�لتي تقع على عاتق �إد�رة �لموقع.
فــهــل  �ـــشـــحـــيـــة..  “كنت  مــــ�ــــشــــورة:  مـــــــواد   .2

ت�شاعدني؟”
ت�ستهدف هذه �لفكرة تغيير �ل�سورة �لنمطية 
�لمخدر�ت،  تعاطي  مثل  �لجر�ئم  بع�س  ل�سحايا 
�لجر�ئم  وغيرها من  و�لتحر�س...  و�لغت�ساب، 
�لتي ل ز�ل �لمجتمع �لعربي يتعامل مع �سحاياها 
و�لم�ساعدة.  �لتعاطف  من  �أكثر  �إد�نة  بمنظور 
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�لمجرمين  مع  �لمجتمع  تعامل  تغيير  وكذلك 
في  �سعوبات  ويو�جهون  مدتهم  يق�سون  �لذين 
تاريخهم  ب�سبب  ذلك،  بعد  بالمجتمع  �لندماج 

�لإجر�مي.
في  �لمقترح  �لم�سروع  يتركز  �لعمل:  طريقة 
هذه  تناق�س  �لتي  �لم�سورة  �لمو�د  من  مجموعة 
تعر�س  �أو  و�إن�ساني،  در�مي  قالب  في  �لق�سايا 
تجاربهم  �أبطالها  فيها  يحكي  حقيقية  ق�س�س 
�لمجتمع  نظرة  ب�سبب  يعانونها  �لتي  و�لمعاناة 
�لم�سورة  �لمقاطع  هذه  ن�سر  مع  لهم،  �لدونية 
 Video Sharing �لفيديو  ت�سارك  مو�قع  على 
�ل�سبابية،  و�لمنتديات  �لجتماعية  و�ل�سبكات 
�لمو�د  هذه  لم�ساهدي  تتيح  �لتي  �لمو�قع  وهي 
و�قتر�حاتهم  فيها  �آر�ئهم  و�إبد�ء  عليها  �لتعقيب 
�لمدونين  �إقناع مجموعة من  ب�ساأنها، كما يمكن 
على  )كمثال  �لمو�سوع  بخ�سو�س  تدوين  بكتابة 
و�لمو�طنين  �لر�سمية  �لموؤ�س�سات  بين  �لتعاون 
في  يتكامل  قد  ما  وهو  �لعام(  �ل�سالح  لخدمة 
�لموؤ�س�سات  بها  تقوم  توعية  حمالت  مع  مجمله 
�لندو�ت  عبر  �لجتماعية   و�لموؤ�س�سات  �لثقافية 
و�للقاء�ت �لجماهيرية وو�سائل �لإعالم �لتقليدية 

)�لإذ�عة و�لتلفزيون(.
�أ�سلوب �لإد�رة و�لمتابعة: يمكن �أن يتم �إنتاج 
ودور  �لأمنية  �لجهات  بين  بالتعاون  �لمو�د  هذه 
�لإيو�ء وجمعيات رعاية �ل�سجناء و�لمفرج عنهم، 
�لدر�مي.  �لإعد�د  في  بمتخ�س�سين  بال�ستعانة 
�آخذين في �لعتبار �أهمية متابعة �لنقا�سات �لتي 
�لتجاهات  وت�سجيل  �لمعرو�سة  �لمو�د  تثيرها 
�إعد�د  عند  �لح�سبان  في  لأخذها  لها،  �لعامة 
�ل�سعبي  �لفعل  �لعامة. وقيا�س رد  �لتوعية  خطط 
�لمبادر�ت  هذه  مثل  �لعام عن  �لر�أي  و�تجاهات 
ومدى تعاطفه �أو رف�سه لها. وذلك لتحديد مدى 

�لنجاح �أو �لف�سل في �ل�ستر�تيجيات �لمتبعة. 
3. مدونون �شد ال�شغب

رعاية  على  �لعمل  �لمقترح  هذ�  من  �لهدف 

�لإنترنت  ن�سطاء  من  �سبابية  حملة  �سن  وتدعيم 
و�لتخريب،  و�ل�سغب  �لجريمة  �أعمال  لمو�جهة 
و�لحــتــجــاج  �لــتــظــاهــر  وقــو�عــد  بقيم  �لــتــوعــيــة 
�لآخــريــن.  وحــريــات  حقوق  و�حــتــر�م  �ل�سلمي، 
وخ�سو�سًا  �لمختلفة  ـــدول  �ل تــجــارب  ــار  و�إظــه

�لديمقر�طيات �لغربية في هذ� �لمجال. 
�سباب  مــن  مجموعة  �إقــنــاع  �لعمل:  طريقة 
عدم  و�إظــهــار  �لحملة،  فكرة  بتبني  �لمدونين 
لالحتجاج  �لــقــانــونــيــة  �لــحــقــوق  مــع  تناق�سها 
�لأمنية  �لموؤ�س�سات  من  محاولة  �أو  و�لتظاهر 
�لمعار�سة  وتدجين  �لعامة  �لحريات  لتقوي�س 
�لوطنية )عماًل بالمبد�أ �لخالد للحرية �لجتماعية 
و�إنما هي حملة  لم ت�سر"(  "�أنت حر ما  �لقائل 
في  للتظاهر  �سلوك  مدونة  �إلــى  للو�سول  توعية 
�إطالق مجموعات  يتكامل مع ذلك  وقد  �ل�سارع. 
�لجتماعية  �ل�سبكات  على  ذلــك  مــع  تتكامل 
�لتاأكيد  على  و�لحر�س  �ل�سبابية.  و�لمنتديات 
على �لطابع �لوطني ولخدمة �لبالد و�لمو�طنين 
�أحد  قيام  �قتر�ح  �لممكن  ومن  �لمبادرة.  لهذه 
بالمبادرة  �لخارجية  ــر  وزي �ل�سيد  �أو  �لأمـــر�ء 
و�إقامة حو�ر مفتوح  �لمدونات،  و�إن�ساء مثل هذه 
Video Conference( مع  وحي )موؤتمر م�سور 
ومقترحاتهم  �سكاويهم  حــول  �لنترنت،  �سباب 
�لأمن  تحقيق  يمكن  وكيف  �لأمنية  �لحالة  حول 
ومكافحة  للمو�طنين  و�لجتماعي  �ل�سخ�سي 

�لجريمة دون �إ�سر�رهم. 
�إد�رة هذه  يقت�سر  و�لمتابعة:  �لإد�رة  �أ�سلوب 
�سيقومون  �لذين  �أنف�سهم  �لمدونين  على  �لحملة 
�لمختلفة،  �لفعاليات  وتنظيم  �لتدوينات،  بكتابة 
�إل �أن دورً� يمكن �أن ت�سطلع به موؤ�س�سات �لمجتمع 
بالحملة  �لمدونين  ــاع  ــن و�إق دعـــوة  فــي  �لــمــدنــي 
فعالياتها.  تنظيم  في  وم�ساعدتهم  و�أهد�فها، 
�ل�سباط  �سغار  بع�س  دعوة  �لممكن  من  كذلك 
)�ــســبــاب �لــ�ــســبــاط( بــالــمــ�ــســاركــة و�لنــغــمــا�ــس 
ما  وهــو   – �لفعاليات  هــذه  مثل  فــي  و�لتفاعل 
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�سي�ساهم في خلق جيل من �لقياد�ت �لأمنية على 
قدر على من �لقدر�ت �لتكنولوجية وعلى �ت�سال 
ولديها  فعالة،  مجتمعية  فئات  مع  ومبا�سر  حي 
�لذي  �لأمــر  وهــو  مجتمعاتهم.  خدمة  نحو  حث 
�سي�ساهم في رفع قدر�ت وم�ستوى هوؤلء �ل�سباط 
ببيئات  �لمحيط  �لجتماعي  �لــو�قــع  فهم  على 
�لعمل �لخا�سة بهم، وبالتالي زيادة قدرتهم على 
مو�جهة �لجر�ئم و�لأزمات �لتي يو�جهونها �أثناء 

تاأدية عملهم �لر�سمي.  
4. حملة "اأبي رجل �شرطة"

�لجانب  �إظهار  على  �لحملة  هذه  فكرة  تقوم 
�لإن�ساني و�لجتماعي لرجال �ل�سرطة، وحر�سهم 
على توفير �لأمن في �ل�سارع من منطلق �نتماءهم 
و�جبهم  �أد�ء  في  م�ساعدتهم  و�أهمية  �لوطني، 
في  مو�طن  كل  دور  و�أهمية  وم�سوؤولياتهم، 

م�ساندتهم لأد�ء هذ� �لدور.
�لحملة  هذه  تنطلق  �أن  يمكن  �لعمل:  طريقة 
من خالل ��ستخد�م مزيج من �لأدو�ت و�لو�سائل 
�لإلكترونية �لجديدة، بحيث يمكن �إن�ساء �سفحات 
ودعوة  �لجتماعية  �ل�سبكات  مو�قع  على  لها 
�لإن�سانية  وتجاربهم  �آر�ئهم  لت�سجيل  �لمو�طنين 
تجارب  ت�سجيل  جانب  �إلى  �ل�سرطة،  رجال  مع 
و�سحايا  �لم�سابين  نجدة  في  و�قعية  �سرطية 
يكابدونها  �لتي  �لمعاناة  وتو�سيح  �لحو�دث 
ومو�قع  �لمنتديات  في  فيديو  كمقاطع  وعر�سها 
�لتي  �لأ�ساليب  من  وغيرها  �لفيديو،  ت�سارك 
تنظيم  في  �لتقليدية  �لأ�ساليب  مع  تتكامل  قد 

�لحمالت �لميد�نية و�للقاء�ت �لعامة. 
تطلع  �أن  يمكن  و�لمتابعة:  �لإد�رة  �أ�سلوب 
�إعد�د  حيث  من  �لحملة  بهذه  �لأمنية  �لجهات 
�لتن�سيق  من  �إطار  في  ون�سرها،  �لالزمة  �لمو�د 
�لمدني  �لمجتمع  موؤ�س�سات  بع�س  مع  و�لتعاون 
تحفيز  يمكن   كما  و�لمجتمع،  بال�سباب  �لمعنية 
�لحملة  �أهد�ف  تبني  على  �لإنترنت  ن�سطاء 

و�لترويج لها.

خاتمة الدرا�شة
لقد �سعت هذه �لدر��سة �إلى فتح نو�فذ جديدة 
�أمام تو��سل مطلوب و�سروري بين �أجهزة �لأمن 
�لمجتمع  ��ستقر�ر  حماية  �أجل  من  و�لمو�طنين، 
من  �إطار  في  تحقيقه  من  لبد  م�سترك  كهدف 
طرح  �لذي  �لتو��سل  وهو  �لجماعية،  �لم�سوؤولية 
عبر  تحقيقه  �أجل  من  ��ستر�تيجية  �لباحثان 
بجاذبية  تتمتع  تقليدية  غير  و�أ�ساليب  قنو�ت 

و�نت�سار و��سع، وهي و�سائل �لإعالم �لجديد.
ت�سارك  ومو�قع  �لجتماعية  �ل�سبكات  فمو�قع 
�ل�سور و�لفيديو و�لمدونات وغيرها من �لو�سائل 
�لم�ستخدم  وتحويل  �لتفاعل  على  تقوم  �لتي 
و�لتعقيب  �لإ�سافة  على  قادر  للمادة  منتج  �إلى 
و�لمناق�سة و�لتد�ول، تمتلك قدر�ت عديدة يمكن 
تجديد  على  تعمل  مبادر�ت  في طرح  ��ستثمارها 
دماء �ل�ستر�تيجيات �لأمنية عبر و�سائل جديدة 
تحمل ثقافة مختلفة و�أ�ساليب مبتكرة وقيمًا تدعم 
�ل�سمت  حاجز  وتك�سر  وم�سوؤولياته،  �لفرد  دور 
و�لمو�طنين،  �لوطنية  �لأمنية  �لموؤ�س�سات  بين 
على  للتعرف  ومبا�سرة  عري�سة  نافذة  يفتح  ما 
من  تد�ولونه  وما  ومخاوفهم  �لمو�طنين  �أفكار 
و�لمغلوط  �لز�ئف  وت�سحيح  ومعلومات،  �أخبار 
عام  ر�أي  تكوين  �أجل  من  ظهوره،  بمجرد  منها 
و�ع وم�ستنير، يدرك مخاطر �لجريمة، ويعي دور 
كل فرد في مو�جهتها، من خالل عملية ت�ساركية 
�لإعالمية  �لعملية  عن  تختلف  �لتجاه  ثنائية 
قيم  ت�سودها  و�لتي  �لتجاه  �أحادية  �لتقليدية 
يو�سع  �لذي  �لأمر  �لتفاعل،  قيم  ولي�س  �لتوجيه 
�لجر�ئم  �أ�سباب  حول  �لمجتمعي  �لحو�ر  د�ئرة 
�ل�سلبية  قيم  ويدر�أ  معالجتها،  و�سبل  و�أنو�عها 
لجميع  �لت�سامني  �لدور  تاأكيد  عبر  و�لالمبالة 
�لأمنية  �لمخاطر  مو�جهة  في  �لمجتمع  �أفر�د 

�لتي تتهدده.
من  مجموعة  و�سع  �إلى  �لباحث  �نتهى  وقد 
�لمقترحات لمبادر�ت �إعالمية �أمنية تعتمد على 
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و�سائل �لإعالم �لجديد من �أجل تدعيم �ل�سر�كة 
�لمقترحات  وهي  �لجريمة،  لمكافحة  �لمجتمعية 
�لتي ل يعدو كل منها �أن يكون مجرد فكرة تحتاج 
لإطالقها  وجهود  وتمويل  وترتيب  تخطيط  �إلى 
من  ويًفعل  يدعم  قائم،  م�سروع  �إلى  وتحويلها 
فعاليات  في  و�نغما�سهم  �لمو�طنين  م�ساركة 
هذه  فاإن  وبالطبع،  و�لعنف.  �لجريمة  لمكافحة 
لما  و�أمثلة  نماذج  �سوى  تكون  �أن  تعدو  ل  �لأفكار 
يمكن  ما  وهو  �لو�سائل،  هذه  به  تقوم  �أن  يمكن 
في  �آخذين  منها.  �لمزيد  �بتكار  في  ي�ساهم  �أن 
�لو�جب  و�لتكامل  �لتد�خل  �عتبار�ت  �لح�سبان 
مر�عاتها بين ��ستخد�م و�سائل �لإعالم �لتقليدية 
و�لجديدة في مخاطبة �لجماهير من �أجل تفعيل 
حجم م�ساركتهم �لمجتمعية وتح�سينها في مجال 

مو�جهة �لجريمة.
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