
 اإلعمال اإلدارية والميدانيةتطوير الحماية ووأهميته في الشبكات علم فهم 
 د. فهد بن عبد العزيز الغفيلي

 أوالً عالم الشبكات قرب المسافات وكسر الحدود
التي أصبح كل من يستخدم الشبكات عرضة ليكون ضحية إلحدى العصابات اإلجرامية 

امتهنت العمل اإلجرامي بشتى وسائله بما فيها العالم الرقمي، بل وحتى صغار المجرمين قد 
يوقعون أشد الخسائر وأكثرها فداحة ببعض الدول والشركات العمالقة التي تستخدم أحدث 

البرت الزلو التقتيات المتوافرة وأفضل أنظمة الحماية المتاحة، وكشاهد على ذلك يذكر 

م( وبدالً من 7/2/2000هـ )3/11/1420في كتابه علم الشبكات الحديث: أنه بتاريخ باراباشي 

بضعة ماليين كانوا يزورون موقع ياهو بشكل يومي، كانت الموقع يتلقى مليارات الزيارات 
ذلك اليوم وفي نفس الوقت ولم يكن أي منهم يطلب خدمة بل كانوا يحملون نفس الرسالة )نعم 

باراباشي: دخلت ذلك اليوم وحاولت الحصول على بعض الخدمات إني أسمعك(، ويضيف 
وانتظرت دقيقتين وثالث دون أن أتلقى أي استجابة من الموقع فذهبت إلى موقع أخرى ونفس 
الشيء حصل لكثيرين ممن كانوا يريدون البحث أو الشراء من الموقع حيث لم يرد الموقع 

ً في الرد على مل يارات األشباح. وفي اليوم التالي اتضح أن على أي منهم بل كان منهمكا
المشكلة حصلت لعديد من المواقع منها أمازون وسي إن إن وإي بي وغيرها من أشهر المواقع 

وبالطبع فدخول مليارات األشخاص في وقت واحد على أحد المواقع أمر  على اإلنترنت.
ين قام باختراق مئات مستحيل وال يمكن حدوثه، ولكن الذي حدث أن أحد الهاكر المحترف

الحواسيب في أماكن مختلفة سواء مدراس أو مراكز بحث أو مراكز تجارية ووظفها لتغرق 
ً أن تحقيقات مكتب  موقع ياهو بنفس تلك الرسالة "نعم إني أسمعك" ولكن المدهش حقا
التحقيقات الفدرالي لم تتوصل إلى مجموعة إجرامية منظمة ومحترفة كانت تقف خلف ذلك 

ل، بل أشارت إلى أن الجاني لم يكن سوى مراهق كندي يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً العم

عمل أكثر الشركات التقنية وهو من قام بتعطيل  Mafiaboyيستخدم خلف اسم مافيا بوي 

تقدماً واإلشكال أنه لم يستخدم أدوات معقدة بل برامج بدائية متوافر في العديد من مواقع الهاكر 
يشبه الكاتب فعلته تلك بما حدث بين داوود عليه السالم وجالوت حيث تمكن داوود المختلفة، و

من التغلب على خصمة المدجج بمختلف األسلحة وأفضلها ذلك الوقت باستخدام مقالع، وهو 
ما حدث للمراهق مافيا بوي مع ياهو فرغم استخدامها ألحدث تقنيات الحماية وأفضل 

ً إال  أن ذلك المراهق تمكن من شل الموقع وتعطيل كامل قدراته الحواسيب وأكثرها تقدما
ً في الكثير من صفحات اإلنترنت وهو أشبه ما يكون  باستخدام برنامج بسيط متوافر مجانا

 بمقالع داوود عليه السالم.
وحاالت اإلغراق أو التخريب التي تتعرض لها الحواسيب في الشبكات ومواقع اإلنترنت كثيرة 

ا بل وأصبحت اليوم هي السالح األكثر فتكاً وتأثيراً ومن يملك تقنيات الهجوم جداً وال حصر له
 وتقنيات الدفاع قد يكون الطرف األقوى.

 تلك الحادثة تفيد في عدة أمور منها:
ي جهة فوجود شبكة اإلنترنت سهلت اتصال كافة األجهزة لم تعد هناك حصانة كاملة أل (1

 ببعض.
الوقائية للحماية والتحصن من الهجمات المتأتية سواء من أهمية اتخاذ كافة التدابير  (2

 العابثين أو المنظمات اإلجرامية.
ضرورة إيجاد وسائل بديلة يمكن اللجوء إليها في حال تعرضت الحواسيب أو المواقع  (3

 على اإلنترنت ألي هجمات تخريبية.



ات في حال ضرورة العناية بالنسخ االحتياطي الكامل والمنضبط للرجوع إلى البيان (4
 تعرضت للتخريب.

 ً  : الشبكات تساعد في تقارب األشخاص وانتقال المعلومات بينهمثانيا
وجود الشبكات يسهم بشكل كبير في سرعة تعارف األشخاص وتبادل المعلومات فيما بينهم، 
وهذا قد يستغل في نقل اإلشاعات وترويج األخبار المختلقة، خالل أوقات قصيرة جداً مما 

يه بعض األزمات األمنية، ويظهر أنه باإلمكان السيطرة على الوضع ما دام هناك يترتب عل
فجوة في االتصال بين األشخاص أما حين يحدث تواصل بعضهم ببعض فحينها تنتقل المعلومة 

( شخص تمت دعوتهم إلى حفلة شاي بحيث لم 100بيسر وسهولة وقد أجريت تجربة على )

ً من المويكن أي منهم يعرف  جودين، وقد لوحظ أن األشخاص بدأوا يتحدثون مع بعضهم أيا
كل اثنين أو ثالثة مشكلين قرابة ثالثين إلى أربعين مجموعة صغيرة، ثم قام صاحب الدعوة 
بإخبار أحد الضيوف سراً أن المشروب الفالني هو األفضل وطلب منه أن يخبر من يلتقي به 

إلى أنفس الضيوف مما أضطر كل واحد منهم عن هذه المعلومة، ومع الوقت بدأ الملل يتسرب 
إلى التسلل إلى مجموعة أخرى، مكونين حلقات اتصال جديدة تساعد في نقل المعلومة إلى 
أشخاص جدد، وهكذا تتكرر العملية )ملل، انتقال، اتصال جديد، ثم نقل معلومة( بحيث 

اجة إلى أن يتعرف ( دقيقة دون الح30)قد ال تتجاوز  مدةأصبحت المعلومة منتشرة خالل 

الشخص على جميع الموجودين لينقل إليهم المعلومة التي تلقاها من المضيف؛ فهذا يتطلب 
الكثير من الوقت ولو افترضنا أن الشخص الواحد سيمضي عشر دقائق ليتعرف على بقية 

( ساعة وهذا ال يمكن أن يتم، ولكن من خالل خلق 16المدعوين التسعة والتسعين الحتاج )

ط االتصال الشبكي صار هناك عالقة واتصال بين جميع الضيوف بحيث أن )س( في نقا

( لوجود )ع( في نفس المجموعة حيث كان 20( يعرف )ص( في المجموعة )1المجموعة )

 ( قبل دقائق، وهذا يمكن أن يطبق على بقية الضيوف. 15)س،ع( في المجموعة )

ل الشبكات لو تأملنا في برامج التواصل في ويمكننا مالحظة ذلك وسرعة انتشار الخبر من خال
الهواتف الذكية وحتى البريد الرقمي، بحيث يقوم أحدنا بإرسال محتوى أعجبه إلى مجموعة 
أصدقاء أحدهم في المنطقة الشرقية، وبعد دقائق يالحظ أن نفس المحتوى يعود إليه من قريب 

ً عدقة الغربية! على الرغفي المنط ، م وجود أي عالقة بين صديقه وقريبهم من أنه يعلم يقينا
  ولكن قد يكون هناك شخص أو عدة أشخاص مكنوا االثنين من التشارك في نفس المحتوى.

تعد ضعيفة ويمكن من المهم أن نعلم أن الشبكة التي ال تحتوي على أكثر من أداة ربط  (1
الصعب السيطرة عليها، وكلما زادت أدوات الربط كلما قويت الشبكة وأصبح من 

 السيطرة عليها.

 



 ً  مهما بعدت المسافات يمكن الوصول إلى أي شخص في هذا العالم: :ثالثا
يكونون  حين نفكر أحياناً في بعض األشخاص ممن تفصل بيننا وبينهم مسافات بعيدة أو ربما

قريبين جداً منا ولكن بسبب مكانتهم االجتماعية قد نعتقد أنه يستحيل الوصول إليهم، إال إن مثل 

 Stanly)هذه االعتقادات غير صحيحة، وقد أجرى االستاذ في جامعة هارفرد ستانلي ميلغرام 
Milgram)  ين أي شخصين م( دراسة كان يهدف منها معرفة المسافة ب1967هـ )1386عام

حدد شخصين في والية ماساشوستس األولى امرأة في ي الواليات المتحدة، وفي البداية ف
األولى وشيتا كانساس والثانية أوماها شارون والثاني رجل في بوستن، ثم حدد مدينتين 

وكان يعمل سأل أحد أصدقائه نبراسكا؛ ليتم بعث الرسائل منهما إلى الشخصين المستهدفين، ثم 
عن عدد األشخاص الذين نحتاجهم كوسائط لتوصيل رسالة بين شخصين ال في االستخبارات 

)بين المدينتين ماساشوستس نبراسكا واآلخر في بوستن أوماها يعرفان بعضها أحدهما في 

لة. وقد قام ميلغرام كم( فأجابه ذلك الصديق بأننا نحتاج إلى مئة وسيط لتوصيل الرسا2700

وشيتا وأوماها ـ بشكٍل عشوائي ـ وطلب منهم  بإرسال رسائل إلى أشخاص في مدينتي
المشاركة في دراستة من خالل بعث تلك الرسالة إلى أحد األشخاص المستهدفين في مدينتي 

 بوستن وشارون، على أن يراعي مستقبل الرسالة بعض األمور الهامة ومنها: 
  لة.من أين وردته الرساالجديد أن يكتب اسمه على الرسالة؛ ليعرف المستقبل  (1
أن يعيد البطاقة البريدية المرفقة مع الظرف إلى جامعة هارفارد؛ ليتسنى لهم متابعة  (2

 سير الظرف.
إذا كانت تعرف الشخص المدون اسمه في الرسالة )سواء الرجل أو المرأة( فابعث  (3

 الرسالة إليه.
  .إن كنت ال تعرفه، فال تبعث الرسالة إليه، ولكن إبعثها إلى شخص تعتقد أنه يعرفه (4

كانت ميلغرام متخوفاً من أن الرسالة ربما لن تصل إلى الشخص المستهدف أو أنها قد تصل 
ولكن بعد أن تمر بمئة شخص كما قال صديقه، وهذا سيفشل التجربة، ولكن المفاجأة أنه بعد 

ئل بعد أن مرت بوسيطين اثنين فقط، وهي االسرع واألقل بضعة أيام وصلت أولى الرسا

( 12( المرسلة عشوائياً على اإلطالق، وبعض الرسائل تطلبت )160ائل الـ )وسطاء بين الرس

وسيطاً قبل أن تصل إلى الهدف، وفي النهاية توصل إلى أن متوسط الوسطاء بين أي شخصين 

وهي النظرية التي سمها )ست درجات من االنفصال(  ( أشخاص6في هذا العالم ال يتجاوز )

six degrees of separation لطبع فهذه النظرية ليست من اكتشاف ستانلي ميلغرام فقد وبا

 Frigyesم ويدعي فريغيز كارنثي 1929تحدث عنها قبل ذلك أحد األدباء المجريين عام 
Karinthy  حيث كان يقول إنه بإمكانه الوصول إلى أي شخص في هذا العالم البالغ تعداده ـ

طاء فقط وقد ضرب على ذلك مثال مليار ونصف إنسان، من خالل خمسة وسذلك الوقت ـ 
فقال لو أردت سيارة من مصانع فور، فالسيارة يصنعها عمال المصنع والعمال يشرف عليهم 
مدير المصنع، والمدير مرتبط بمالك المصنع فورد، الذي تربطه عالقة بمالك أحد دور النشر، 

ً لشخص يدعى ارباد باستور، الذي يعد  ً لي، الذي أصبح العام الماضي صديقا ً حميما صديقا
يبعث رسالة إلى صاحب دار النشر ليطلب من أن ـ وبكل سهولة ـ ني أن أطلب منه ويمكن

 فورد أن يوجه مدير المصنع ليأمر العمال بصناعة سيارة لي.
وبالطبع فهذا التواصل والترابط بين البشر في كل مكان والذي كنا نظنه يحتاج إلى وقت 
طويل، يظهر في الحقيقة أنه أسهل وأقصر بكثير مما كنا نتصور، ولو فكر أحدنا عن كيفية 
الوصول إلى الملك مثالً فلربما ظن للوهلة األولى أن العملية معقدة ومستحيلة، ولكن التفكير 

الشبكي والبحث عن شخص يمكن أن يقود إلى شخص تربطه عالقة جيدة بالملك يمكن بالنظام 



أن تؤدي الغرض. ولهذا فمن المهم على رجل األمن أن يضع في باله كافة االحتماالت وأن ال 
يستبعد إمكانية وجود تواصل بين أي شخصين مهما بعدت المسافة بينهما أو اختلفت الطبقة 

إليها كل واحد منهما، فقد يقوم بإحدى العمليات اإلرهابية شخص في  االجتماعية التي ينتمي
مكان ويتم تمويله من خالل شخص آخر ال تربطه به أي عالقة ولكن حين ندقق سنجد أن 

اإليقاع بالقائد أن هناك شخص أو اثنين دخالل على الخط كوسطاء بين المنفذ والممول، وأذكر 
العتداءات  )وهو ـ حسبما يشاع ـ العقل الدبرمحمد(  العسكري لتنظيم القاعدة )خالد شيخ

 36كان عن طريق الهاتف الجوال حيث قام كرستيان غانزارسكي،  (الحادي عشر من سبتمبر

سنة، وهو ألماني مسلم كانت السلطات األلمانية تشتبه في انتمائه إلى القاعدة باالتصال بخالد 
ولم يتبادل الرجالن كلمة  ـ زل سري بكراتشيوكان وقتها يدير العمليات من منمحمد ـ  شيخ

الهجوم إتمام عملية واحدة أثناء االتصال، وكان كل هدف االتصال هو تنبيه خالد شيخ إلى 
وقد قتل في الهجوم  ،نفذ في ذلك اليومفي جزيرة جربة االنتحاري على كنيس يهودي بتونس 

رقابة اإللكترونية من أن تصل شخصا أغلبهم من األلمان. وتمكنت السلطات عن طريق ال 21

إلى الهاتف الجوال الخاص بخالد شيخ محمد )حيث اتضح أنه يحمل شريحة تعود إلى شركة 
الهاتف السويسرية( ولكنها لم تكن تعرف هوية مالكه. وبعد أسبوعين من الهجوم التونسي 

تصل بها اقتحمت السلطات األلمانية منزل غانزارسكي وعثرت ضمن قائمة األسماء التي ا
وسلم رقم الهاتف الجوال الخاص بخالد شيخ  .على رقم اكتشفت أنه يخص خالد شيخ محمد

لعدة حيث عملت تلك السلطات  محمد إلى السلطات السويسرية من أجل مزيد من التحقيقات
أشهر، بالتعاون مع نظرائهم األميركيين والباكستانيين، مستفيدين من هذه المعلومات لمتابعة 

خالد شيخ محمد داخل باكستان. وقد استطاعوا بهذه الطريقة التأكد من أن خالد كان تحركات 
في كراتشي ولكنهم لم يستطيعوا تحديد مكانه بالضبط، إال من خالل أدوات تكنولوجية خاصة 

كي ساعدت السلطات الباكستانية على العثور على خالد شيخ محمد، يبوكالة األمن القومي األمر
يه عثرت السلطات ضمن متعلقاته على أجهزة كمبيوتر وهواتف جوالة ومفكرة وبعد القبض عل

 رقم هاتف جوال 6000بها مئات األسماء. وقد أدى فحص تلك األسماء إلى كشف ما يزيد عن 

تخص بعض المتورطين بعمليات إرهابية، ومن هنا تأتي أهمية فهم الشبكات وطرق التواصل 
من تربطهم عالقات باألشخاص المشتبه بهم وأخذ جميع لتساعد المختصين على تتبع كافة 

االحتماالت محمل الجد وعدم استبعاد أي احتمال، إال بعد التحقق من عدم وجود أي عالقة له 
 .بالقضية محل البحث

هـ 1388عام  (Mark Granovetter)وقد قام الباحث في جامعة هارفرد مارك غرانوفتر 

مدى ترابط األشخاص وتأثير ذلك الترابط فيما بينهم  حول 1بتقديم ورقة علميةم( 1969)

وتوصل إلى أن الروابط القوية وتتمثل في األصدقاء القريبين أقل نفعاً لألشخاص من الروابط 
من العالقات يسهم في  وعلى سبيل المثال: فالنوع الثانيالضعيفة وهم المعارف البعيدين، 

شخاص القريبين مع ما نحصل عليه من األمقارنة  (%27.8)حصولنا على معلومات بنسبة 

ً لألشخاص %16.7جداً ) ( والسبب أنهم يتلقون المعلومات من مصادر كثيرة ومختلفة خالفا

وهذا يقود إلى القول بأهمية االهتمام بجميع االرتباطات وعدم إفعال أي منها مهما  القريبين منا.

                                                           
لى مجلة علم قوة الروابط الضعيفة، حيث قدمها إ (The Strength of Weak Ties)ورقة علمية بعنوان  1

االجتماع األمريكية، إال إن ردهم جاء برفض نشرها؛ بحجة أن اثنين من المحكمين أفادا بعدم صالحيتها 
قام بإرسالها إلى المجلة األمريكية للعلوم االجتماعية، حيث تم نشرها لتصبح اآلن للنشر، وبعد أربعة أعوام 

 ع.واحدة من أكثر األوراق تأثيراً في مجال علم االجتما



تمال ارتباط كل منهما بمعارف كان ضعيف االحتمال، فمجرد وجود عالقة بين شخصين فاح
 اآلخر واالنتفاع بما لديه أمر وارد.

 
 

 20/80رابعاً: قاعدة 

في بدايات القرن الميالدي الماضي ومن خالل دراسة قام بها عالم االقتصادي اإليطالي 

% من األشياء لها التأثير األكبر على 20توصل إلى أن  (Vilfredo Pareto)فيلفريدو باريتو 

% من األراضي اإليطالية 80% من األشياء ذات العالقة؛ فعلى سبيل المثال الحظ أن 80

ثم تحولت تلك الدراسة إلى ما يعرف اليوم بقانون مورفي % من السكان، 20تعود ملكيتها إلى 

(Murphy's Law)  من الموظفين، وأن 20يحققها  % من األرباح80الذي يقول بأن %

% من 80% من العمالء، وأن 20% من المشاكل التي يواجهها خدمة العمالء تأتي من 80

% من 20% من الجرائم ناتجة عن 80% من وقت االجتماع، وأن 20القرارات تأتي خالل 

ق من المجرمين، وهذه القاعدة قد تنطبق على أشياء كثيرة أخرى ولكن ما يهمنا هنا التحق
عالقة مجموعة صغيرة من المجرمين بكم هائل من الجرائم، ولهذا فلو تم تتبع ما يحدث من 
جرائم ومحاولة ربطها بالمجرمين المسجلين من خالل األساليب المستخدمة في تنفيذ الجريمة، 
أو حتى اآلثار التي يخلفها الجناة في مسرح الجريمة وصار هناك تتبع ألمكن الحد من نسب 

مكتب التحقيقات الفدرالي في وقد أكد التقرير الصادر عن  ،ائم المسجلة بشكٍل كبيرالجر

، مقارنة %6الواليات المتحدة األميركية انخفاض معدل الجرائم العنيفة في أميركا بنسبة 

الواليات استمرار انخفاض معدل الجرائم في  م مواصالً 2009نسب الجرائم المسّجلة لعام ب

، وقد كان هناك تباين في أسباب ذلك االنخفاض بين على التوالي خامسال للعام المتحدة
ارتفاع عدد الديمقراطيين والجمهوريين، إال أن اللفريق الثاني يعيده إلى ثالثة أسباب منها 

الجرائم، تكرار بعض  مما أدى إلى منعالسجناء بثالثة أضعاف منذ تسعينيات القرن الماضي 
ً الجرائم العنيف وهذا ربما يؤكد ما أتحدث عنه اآلن من أن محاصرة أصحاب  .2ةوخصوصا

 السوابق المتكررة سيحد بشكٍل كبير من الجرائم المرتكبة.

يذكر البرتو باراباشي أنه من خالل دراسة أجراها مع مجموعة  20/80وفي نفس سياق قاعدة 

د إلى تقو % من الروابط في اإلنترنت80من المختصين في مجال الشبكات توصلوا إلى أن 
                                                           

 10 إلى المتحدة الواليات في للجرائم السنوي المعدل صحيفة األخبار اللبنانية خبر بعنوان )انخفاض 2

م( 23/9/2011هـ )25/10/1432( بتاريخ 1519ماليين( حرر بواسطة عمر نشابه ونشر في العدد )

 http://www.al-akhbar.com/node/21934ويمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: 



% فقط من مواقع اإلنترنت. ومن هنا فمعظم ما ينشر على شبكة اإلنترنت ال يشاهده معظم 15

متصفحي الشبكة إال حين ينشر في مواقع تحظى بشهرة واسعة، وعلى هذا األساس فليست 
القضية في منع األشخاص من النشر على اإلنترنت، ولكن في كيفية منع تلك المعلومة من 

ى أعداد كبيرة من الناس، وهذا يمكن تحقيقه من خالل توجيه أصحاب النفوذ الوصول إل
والشهرة سواء في المواقع والمنتديات أو في الشبكات االجتماعية خاصة )تويتر، وفيس بوك، 
ويوتيوب( من دعم الروابط غير المرغوبة، وفي حال تم تحقيق ذلك سنجد أن تلك الروابط أو 

عول، وعلى سبيل المثال فمن خالل متابعتي لما ينشر في موقع المعلومات ال تحقق أي مف
التويتر الحظت قيام بعض األشخاص بكتابة تغريدات تحتوي على فحوى تحريضية قوية تمس 

تنتهي عند صاحبها دون أن تترك تلك التغردية إن أمن البلد مثالً أو تهدف إلى إثارة البلبلة، إال 
ها مجموعة من األشخاص ذوي الجماهيرية العالية أي أثر، بخالف تغريدة اخرى تبنا

وأوصلوها إلى مئات األالف من الناس خالل ساعات معدودة ولك أن تتخيل تغريدة تبناها 
شخص يحظى بمليون متابعن كيف سيكون تأثيرها وكم من األشخاص سوف يقرأها ويتفاعل 

شخاص الذين لديهم عشرة وقد قمت بتتبع الناشطين في موقع تويتر فوجدت أن عدد األمعها، 

( شخص وهذا العدد قليل جداً ويمكن احتوائه وتوجيه الغالبية 1250آالف متابع ال تتجاوز )

 ه بطريقة تكفل خدمة الصالح العام.من

تشير أحدث اإلحصائيات إلى إن المسجلين في موقع تويتر من المملكة العربية السعودية 

دراسة أعداد المتابعين ألكثر المغردين شهرة ماليين شخص، وقد قام الباحث ب 3تجاوز 

بغرض معرفة حجم الترابط بين المنتسبين لموقع التويتر، بحيث لو زادت نسبة من يحظون 
بأعداد كبيرة من المتابعين فهذا يعني مزيد من التعقيد لتلك الشبكة وكلما انخفضت النسبة 

لك القوة التي يصورها بعض صارت العالقة اضعف، وقد اتضح أن تلك العالقات ليست بت
المختصين فعلى سبيل المثال أعداد من لديهم مليون متابع ال يتجاوز عدد أصابع اليدين وهذا 
يجعل من السهولة جداً التعامل معهم، بعكس لو كانت تلك األعداد كبيرة جداً، كما أن 

ن النسبة ( شخص فقط من أصل ثالثة ماليين لديهم ألف متابع فأكثر يشير إلى أ5500)

الساحقة من مستخدمي موقع تويتر ينحصر دورهم في التلقي غالباً، مع عدم إغفال تأثير 
إعادة النشر )التغريد( من قبل مئات اآلالف من الناس، إال إن ذلك يعتمد على نوعية المحتوى 
وهو ما يحدده األشخاص ذوي النفوذ في الموقع، وهذا ما يؤكد على إنه في حال تم توجيه 

القول حينها بأننا نستغل  ألمكنلئك األشخاص أو معظمهم بطريقة تخدم الصالح العام أو
 الموقع بطريقة إيجابية .

  مليون متابع فأكثر 7

ألف متابع فأكثر 500 19   

ألف متابع فأكثر 250  55   

ألف متابع فأكثر 100 177   

ألف متابع فأكثر 50 341   

آالف متابع فأكثر 10 1250   

  آالف متابع فأكثر  5 1935

  ألف متابع فأكثر 5500

    
 خامساً: تحتوي بعض الشبكات على مفاتيح رئيسية ويجب تأمينها:



عند النظر إلى بعض الشبكات سنجد أن كل نقطة منها ترتبط باألخرى إما بشكٍل مباشر أو 
بواسطة نقطة وسيطة، ولو أخذنا على سبيل المثال شبكات المطارات المحلية السعودية سنجد 

( مطار وأن بإمكان أي شخص التنقل باستخدام الطائرة بين جميع تلك 27أن هناك )

، وسنالحظ أن المطارات مباشرة والبعض اآلخر مروراً بمطار آخرالمطارات، ولكن بعضها 
الرئيسية ثالث مطارات )الرياض، جدة، الدمام( تتصل فيما بينها وتربط بقية المدن ببعض، أما 
بقية المطارات فترتبط بعدد أقل من المطارات، وعلى سبيل المثال لو أخذنا مطار جازان 

 المدينة، الطائف، شرورة،ثالث باإلضافة إلى مطارات: )سنجده يتصل بالمطارات الرئيسية ال

( مطار ال يمكن الوصول إليها إال من خالل 16بمعنى أن هناك )( القصيم تبوك، نجران،

( محطة 16مطارات وسيطة. أما بالنسبة لمطار تبوك فنجد حاله أفضل حيث يرتبط بـ)

 الطائف، ينبع، الوجه، عر،عر القريات، الجوف، القصيم، حائل، ،الدمام جدة الرياض،)

محطة عبر مطارات وسيطة، أما بالنسبة  (11( ويبقى )المدينة أبها، جازان، طريف، رفحاء،

لبعض المطارات كمطار الدوادمي فال يمكن الوصول إليه إال من خالل محطة الرياض فقط ، 
 ويتصل ببقية المطارات من خالله. 

 
أما بالنسبة لشبكة الطرق المحلية السعودية فوضعها أفضل من شبكة المطارات ـ وهذا ينطبق 

حيث ترتبط المدن ببعض بواسطة الطرق السريعة بشكل مباشر على معظم الشبكات العالمية ـ 
أو مروراً بمدن أو محافظات أخرى. ولكن وضع شبكة الطرق داخل المدن يعد أكثر تعقيداً؛ 

السير في أحد الشرايين الرئيسية قد ينعكس أثره على بقية الطرق الرئيسية  حيث أن تعثر
األخرى؛ وذلك بسبب اتصالها ببعض والكم الهائل من المركبات التي تستخدمها باإلضافة إلى 
قصر المسافات بينها، ومن باب التوضيح قد يتوقف طريق الدائري الشرقي في الرياض بسبب 

وهذا يحدث خالل بضع دقائق، ولو استمر فترة أطول ألثر على  مشكلة حدثت في طريق مكة،
الشريان الرئيسي التالي وهكذا، ولهذا فمن المهم جداً تأمين الشرايين والمحطات الرئيسية 
ووضع الرقابة الصارمة وإيجاد البدائل والحلول العملية لتالفي أي مشكلة قد تحدث سواء 

 عرضية أو مفتعلة.
 ً  :الشبكات اإلعالمية نموذجا - في عالم الشبكات الغني يزداد غنا: سادسا

حين تتصفح اإلنترنت وتبحث عن خبر أو معلومة سيعرض لك محرك البحث آالف المواقع 
وربما تجد نفسك بال تردد تختار الموقع األكثر شهرة كإحدى  التي تحتوي على شيئاً مما تريد،

الصحف المحلية أو الرقمية ذات المصداقية، وقد تتجاهل مواقع أخرى؛ فقط ألنك ال تعرفها، 
مواقع التي غالباً ونفس الشيء ينطبق على كثيرين، مما يترتب عليه زيادة أعداد الزوار لتلك ال

 . ننا في الغالب نفكر بنفس الطريقة؛ ألما تكون خيار الغالبية منا



ويذكر ألبرتو السلو بارباشي: أن هوليوود حين بدأت في العقد األخير من القرن التاسع عشر 

( ممثل مع إضافة بعض الوجوه الجديدة في معظم األفالم ليرتفع عدد 53الميالدي كان هناك )

ً حتى وصل إلى ) ً عام ( ممثل جدي2000الممثلين بشكل متصاعد سنويا هـ 1326د سنويا

( ممثلين جدد. ولك أن تعلم أن البداية 13209م( ظهر )1998) هـ1418م( وفي عام 1908)

أستديوهات من قبل مجموعة من  خمسم حين تم إنشاء 1922الحقيقية لعالم هوليود كانت عام 

 .اليهود وظلوا يديرونها لمدة ثالثين سنة
 صورة األصل المؤسسة التأسيس المؤسسة اإلعالمية م

 يونيفرسال ستوديو 
universal studios 

م1912  Carl Laemmle  يهودي
 ألماني

 
مير  –غولدوين  -ميترو 

Metro-Goldwyn-
Mayer  (MGM 

Studios) 

م1924  Louis Burt 
Mayer 

يهودي 
 روسي

 

 Twentieth Century 
Fox Film 

Corporation 

م1915  William Fox  يهودي
 هنغاري

 
 Columbia 1918م  Adolph 

Zukor 
يهودي 
 هنغاري

 
 Warner Bros. 

Pictures 
م1923  Harry 

Warner 

وإخوانه )ألبرت، 
 سام، جاك(

يهودي 
 بولندي

 

الشركات التي أسست هوليوود، مالكها يهود أكبر وأقدم خمس شركات إنتاج سنما ويمكن أن يقال أنها 
( سنة، وتمكنوا من تغيير مفاهيم كثيرة وتزييف 30احتكروا هذه الصناعة في الواليات المتحدة لمدة )

 حقائق وطمس أخرى.

 
لصورة النمطية المتجذرة عن ات اإلعالمية العمالقة من تغيير لتخيل ما فعلته تلك المؤسسو

ً ال يسمحون بإقامة اليهود في مدنهم،  اليهود وصفاتهم السلبية؛ لدرجة كان األوروبيون جميعا
وكان معظمهم يعيش في قرى فقيرة خاصة في أوروبا الشرقية التي منها خرج جميع أباطرة 
اإلعالم الخمسة المؤسسين، والذين من خالل شبكاتهم اإلعالمية تمكنوا من تزييف صورة 

عالوة على ذلك فقد رسموا صورة قاتمة وسيئة عن أخرى جميلة غير تلك المعروفة عنهم، و
العرب والمسلمين وضلوا يفعلون ذلك لقرن من الزمن تقريباً، وتخيل كم من الممثلين 
والمؤلفين والمنتجين الجدد الذين دخلوا عالم هوليوود وكانت أهم شروط واعتبارات منحهم 

ؤسسون، وإن كانت هوليوود التي الفرصة للظهور عدم مخالفة النهج الذي رسمه الصهاينة الم

( ألف شخص، معظمهم 500( شخص وتنامت حتى وصلت اليوم إلى أكثر من )53بدأت بـ )

يحمل انطباعات متشابهة عن العرب والمسلمين، رغم اختالف مشاربهم وخلفياتهم الثقافية، 
أو صحف وأضف إلى ذلك المؤسسات اإلعالمية المختلفة سواء كانت محطات تلفزة، أو إذاعة 

أو مجالت، أو مواقع إنترنت، وغيرها الكثير، وال شك أن المال والنفوذ اليهودي لعبا دوراً 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Laemmle


ً في صياغة وإعادة صياغة أمور كثيرة، ولعلي ال اذهب بعيداً حين أقول بأن نفوذ تلك  هاما
الم، المؤسسات اإلعالمية لم يتوقف على العمل في هوليوود فقط، بل تعداه إلى كافة أنحاء الع

تروج لها  حتى عندنا في عالمنا العربي واإلسالمي، وما نراه من مخالفات شرعية كثيرة اليوم
بدليل التشديد على نشر الفكرة من خالل بثها بصيغ ، لم تحدث مصادفة بعض وسائل إعالمنا

حوي مخالفات شرعية بعضها يصل إلى الكبائر كالزنا ومعاقرة الخمور، متنوعة وقد ت
لى إنها أمور طبيعية تندرج تحت ما أسموه بالحريات الشخصية، باإلضافة إلى وتصويرها ع

السعي لنبذ بعض التشريعات اإلسالمية وتصويرها بطريقة بشعة تجعل المجتمع ينظر إلى 
موجهة ضد تعدد فاعلها وكأنه ارتكب خطيئة، وأشرس حروبهم في هذا الجانب كانت 

بطريقة بشعة جداً جعلت المجتمع وخاصة مية الزوجات؛ حيث صورته بعض األعمال اإلعال
المرأة قد تسمح بكل شيء من زوجها إال بهذا الفعل، ثم قامت بطرح البديل المتمثل بالعالقات 

ة في كثير من جميلة جداً، حتى صارت هي الثقافة الغالب المحرمة، وصورتها بطريقة
اإلعالمية الخفي صار اليوم  مجتمعات المسلمين. وربما ال يخفى على كثير منا أن أخطبوط

ويلمعها ويفعل العكس تجاه كل ما يتملك بعض القنوات المحسوبة علينا ويبث من خاللها ثقافته 
يتعلق بنا، وال يكتفى بذلك؛ بل تريد تلك الشبكات أن تسيطر على كافة فئات المجتمع، 

سة، ورابعة تصور فتتخصص قنوات موجهة إلى األطفال، وأخرى إلى المراهقين، وثالثة للسا
مجتمعاتهم وكيفية عيشهم، وهو ما يمثل البديل، ولهذا نجد أن من أدمنوا مشاهدة تلك القنوات، 
هم األقل ثقة بأنفسهم وبثقافتهم، وهم األكثر تقديماً للتنازالت، وهذه من سنن هللا في هذا الكون 

 ك الحقاً بإذن هللا.أن تتأثر النفس البشرية بما تقرأ وتسمع وتشاهد، وسوف آتي على ذل
وال ننسى أن تلك المؤسسات العمالقة سعت إلى احتكار الخبر ووصياغته بالطريقة التي تخدم 
مصالحها القومية؛ من خالل تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، ويذكر فلحوطة والبخاري في 

بأنه على الرغم من التقدم الهائل لوسائل االتصال ورغم الجهود التي  3كتابهما حول العولمة
يبذلها مراسلو وسائل اإلعالم المحلية لتغطية األخبار من كافة أنحاء العالم إال أننا نرى أن 
وسائل اإلعالم ما تزال تعتمد في القسط األكبر من أخبارها على وكاالت األنباء العالمية 

شيتيد برس، واليونايتد برس، ووكالة األنباء الفرنسية، ووكالة أتار الخمس: رويتر، واألسو

 Havaم اتفقت وكاالت أنباء 1856تاس الروسية. ويعود ذلك إلى الحقبة االستعمارية ففي عام 

األلمانية على تنسيق أعمالها وتحقيق  Wolffالبريطانية، ووكالة  Reuterالفرنسية، ووكالة 

م 1870زايد االحتكار الدولي لألنباء بعد توقيع إتفاقية األنباء عام معدالت عالية من الربح وت

حيث تم تقسيم العالم إلى عدة مناطق يكون لكل وكالة أنباء معينة حق النفوذ الكامل في جمع 
وتوزيع األخبار. فكان من نصيب الوكالة األلمانية مناطق: ألمانيا والنمسا وهولندا والدول 

طورية الروسية والبلقان. بينما كانت منطقة وكالة األنباء الفرنسية هافاس االسكندنافية واإلمبرا
تتمثل في: إيطاليا وسويسرا وإسبانيا والبرتغال وأمريكا الوسطى والجنوبية ومصر بالتعاون 
مع رويتر التي كان نصيبها اإلمبراطورية البريطانية والشرق األقصى واإلمبراطورية 

فكانت  the New York Associated Pressكالة األنباء األمريكية العثمانية. أما بالنسبة لو

عضواً صغيراً وتم منحها حقوق جمع وتوزيع األخبار داخل الواليات المتحدة األمريكية 
نفسها. وقد كانت كل وكالة أنباء تدعم خط السياسية الخارجية الخاص بحكومتها. وقد انتهى 

الرئيسية كان من أبرزها ظهور وكالة اليونايتد برس في هذه االحتكار بعد العديد من األحداث 

                                                           
 والنشر للطباعة الدين عالء دار  الدولي، اإلعالمي والتبادل العولمة البخاري، محمد فلحوط، صابر 3

 (.م1999) هـ1420 دمشق، والتوزيع،



الواليات المتحدة ومنافستها الداخلية لوكالة األسوشيتيد برس باإلضافة إلى منافستها لوكالة 
األنباء الفرنسية هافاس في أمريكا الجنوبية. وقيام وكالة األسوشيتيد برس بكسر احتكار رويتر 

خبار. وإحراق وكالة هافاس التهامها بالتفريط بالمصالح القومية في السوق اليابانية الغنية باأل

كوكالة أنباء دولية  TASS. وظهور وكالة األنباء السوفيتية AFPالفرنسية لتحل محلها وكالة 

والتي تحولت فيما بعد إلى وكالة إتار تاس الروسية. ورغم أن الدول األقل تطوراً والدول 
 ً فأنشئت وكاالت دولية بغرض كسر احتكارات تلك الوكاالت  النامية حاولت التكتل عالميا

الدولية مثل مجموع وكاالت دول عدم االنحياز إال إنها لم تتمكن من مواجهة الوكاالت الكبرى 
التي استمرت في نشر أخبارها المختلفة وبالطبع منها ما يهدف إلى إثارة الفتن الدينية والعرقية 

( من وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم مملوكة %96ل أن )وأخيراً لك أن تتخي والقومية.

مما يؤكد على أن أهم وأخطر الشبكات في هذا الكون مملوكة من  4من قبل شركات يهودية.
قبل جماعة مادية قد تفعل أي شيء بغض النظر عن شرعيته من عدمها في سبيل أمرين اثنين: 

 أهوائها وشهواتها.  أولهما: زيادة نفوذها. والثاني: توافقه مع
مثل تلك الشبكات اإلعالمية وأبين خطوراتها أقصد من ذلك عدة أمورها وحين ألفت النظر إلى 

 كما يلي:
أن الوسائل اإلعالمية بمختلف أشكالها عبارة عن حلقات مترابطة مع بعضها يؤثر  (1

قاً للسياسة خاللها القوي ذو النفوذ بالحلقات الضعيفة، ويجبرها في الغالب على البث وف
 التي تنتهجها المؤسسات اإلعالمية المتنفذة.

أن كبريات وكاالت األنباء تسهم بشكل كبير في صناعة األحداث في العالم وتسلط  (2
مرتبة مسبقة، وقد تبرز حدثاً بغرض تعمية الضوء على أحداث بعينها لغايات وأهداف 
ه رغم أنه ال يستحق، حدث ما فجأة وإبراز حدث آخر، ولهذا يجب اليقضة حين خروج

 فقد يكون هناك حدث آخر في الجانب آخر من هذا العالم يراد صرف النظر عنه.
أن القوي يزداد قوة مع الوقت؛ لنفوذه وتحكمه في الحقل الذي يعمل به، وسوف يسعى  (3

 إلى تهجين أو محاربة كل من يحمل توجهات مخالفة.
سبيل إمضاء سياساتها، ومن يخالفها أن القوى اإلعالمية الكبرى قد تفعل كل شيء في  (4

قد يتعرض للتضييق سواء بالمنع من التغطية وعدم منح التصاريح، أو عدم التعاون 
معها وتزويدها باألخبار والتقارير، أو باالعتداء على مراسليها واستهدافهم في أوقات 

 األزمات والحروب.
أن ما نراه في المنطقة )س( من تغيرات قد يكون سببه ما يأتي من المنطقة )أ( رغم  (5

تواصل جميع النقاط وترابطها عبر شبكة واحدة أو مجموعة أن بعد المسافة بينهما إال 
 شبكات مترابطة يجعل تأثر بعضها ببعض ممكناً.

تأثير يفوق كتيبة  أن شبكة إعالمية واحدة نافذة تصل إلى فئات كبيرة ومختلفة، لها (6
 ، واألمثلة على ذلك كثيرة.عسكرية مدججة بأعتدى األسلحة

أننا نعيش في مرحلة تدار من خاللها اللعبة بطريقة غاية في االحترافية والسرية، وال  (7
 المستخدمةمكان فيها لالتكالية أو السذاجة فاليقضة والحرص والعمل هي األسلحة 

 مجابهة الخصم ودحر بغية.ل

                                                           
 يمكن زيارة موقع أن جستس ميديا للحصول على مزيد من المعلومات. 4
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ى الرغم مما يحاك من خطط وينفق من أموال، إال إن هدف تلك الشبكات أنه عل (8
اإلعالمية واضح جداً واسلوبهم مكشوف، رغم السرية التي ينتهجونها، ولكن من يتابع 

  األنشطة بوعي سيكتشف جميع أدوات اللعبة وخططها وكيفية إدارتها.
 لتهاون قد يتسبب في انهيارها:سابعاً: المسارعة في معالجة الخلل يحمي الشبكة كاملة، وا

حين يكون هناك خلل في نقطة معينة من الشبكة، يتسبب في عزل تلك الشبكة وعدم استجابتها 
فهذا ال يضر الشبكة، ولكنه مع الوقت ومع تزايد النقاط المعطوبة، وعدم االهتمام بمعالجة 

يكون الخلل متعدي القصور، فقد يتسبب ذلك في ضعف الشبكة، ولكن اإلشكال األكبر حين 
وقابل للتنقل وإصابة بقية النقاط األخرى مع عدم وجود المراقبة أو قد توجد المراقبة ولكن ال 
يوجد اهتمام كاف لمعالجة المشكلة فتترك حتى تنتشر في معظم نقاط الشبكة وتفسدها وتؤثر 

ها، ولكن على البقية بحيث أن حل نقطة واحدة قد ال يستغرق دقائق وأضعف اإليمان عزل
تركها يترتب عليه انتقال المشكلة من نقطة إلى اثنتين إلى أربع إلى ثمان ويتضاعف العدد في 

 زمن قياسي؛ بحكم طبيعة اتصاالت الشبكة.

 Gaëtan)في سبعينات القرن الميالدي الماضي كان هناك شاب وسيم يدعى غيتان دوغا 
Dugas) ص المناعة المكتسب ذلك الشاب كان شاذ جنسياً وقد أصيب بمرض نق(HIV)  إال إن

( 40جعل ذلك الشاب ينقل العدوى إلى )تشخيص األطباء له على أنه نوع من سرطانات الجلد 

شخص آخرين ولهذا فيعتقد أنه أحد مصادر مرض اإليدز وناشريه في أمريكا الشمالية مع 
عالقاته السنوية تصل إلى العلم أنه كان يتنقل بين الواليات المتحدة وكندا وأوربا وكانت 

( 20000( شخص سنوياً، وبعض التقديرات الطبية تشير إلى إن عالقاته تصل إلى )250)

عشرين ألف شخص، ورغم أنه أخبر بخطورة المرض إال إنه لم يكترث لذلك وواصل 
نه ممارساته الشاذة وإسقاط ضحايا جدد لدرجة أنه بعد أحد لقاءاته مع أحد الشواذ الجدد أخبره أ

وتشير التقارير الصادرة عن حالته إلى إنه كان  مصاب بالسرطان وسوف تنتقل العدوى إليه.
كثير السفر إلى فرنسا التي اكتشف بها المرض مبكراً، ولكن ال يعلم هل أصيب هناك أم إن 
العدوى انتقلت إليه من دلخل الواليات المتحدة، ولكن األكيد أن معظم الحاالت التي اكتشف 

 في أمريكا الشمالية كانت تشير إلى وجود عالقة به واضعة أياه كمصدر أساسي لمرض مبكراً 

 ( مليون إنسان.30من )قتل أكثر 

عن المالريا  لمحاضرة فيدال كاسترو الكوبي الرئيس استمع م(1983) هـ 1403عام  ففي

 كوبا، في ديةوالمع االستوائية لألمراض مستشفى أكبر بيدروخوري، لمعهد أثناء زيارة تفقدية
 سوف ماذا.. وستافوغ: السؤال بهذا المعهد مدير إلى كاسترو توجه المحاضرة انتهاء وبعد

 الطبية األسرار من سراً  يزال ال اإليدز مرض كان آنذاك كوبا؟ عن بعيداً  اإليدز إلبقاء تعملون
 يعرف ال القائد، أيها: وستافوغ أجاب.عالجية وسائل أية له تُوجد وال أسبابه تُعرف ال الكبرى

. وأوروبا أمريكا في قليلة حاالت عن محدودة تقارير سوى تنشر ولم بالضبط اإليدز هو ما أحد
 من اإليدز تمنع أن يا لمسؤوليتك وإنها القرن طاعون يصبح سوف أنه أعتقد: كاسترو عليه رد
 عمومية جمعية إلى الدعوة هي المعهد بها قام خطوة أول كانت. هنا كبيرة مشكلة يصبح أن

 كانت ومشتقاته الدم من عبوة ألف عشرين بإتالف قاموا ثم والتمريضي، والفني الطبي لطاقمه
 اإليدز صدمة من كوبا أنقذت وحدها الخطوة هذه. سالمتها من تأكدهم لعدم مستودعاتهم في

 الوراثي النزاف مرضى من اآلالف أصيب عندما العالم دول كل في حدثت التي األولى
 طبّقها التي التالية الخطوات. إليهم الملّوث الدم نقل نتيجة باإليدز( الناعورة أو الهيموفيليا)

 الحدود أقصى إلى وعلمية ودقيقة صارمة كانت اليوم وحتى ذلك بعد الكوبي الصحي النظام
 على باإليدز المرضى من مئات بضع عالج من أقل كانت المادية تكاليفها أن من بالرغم



 العقود الثالثة وكدليل على نجاح المعالجة الكوبية تكفي اإلشارة إلى إنه خالل. الغربية الطريقة
 فلم كلها كوبا في أما اإليدز، بمرض شخص ألف ثمانين قرابة نيويورك في توفي الماضية

وبينما يتم تسجيل خمسين ألف حالة إصابة بمرض اإليدز . مصاب وخمسمائة ألفين سوى يمت
ً في  التي الحاالت أن ويعتقد الهائل، الطبي الجهاز ذات األمريكية المتحدة الواليات سنويا

 من الفيروس وانتقال ذلك، عن يقل ال والرقابة الرصد نظام كفاءة لعدم التسجيل من تتسّرب

ً  باآلالف يعد األجنة إلى المصابات األمهات  نهاية حتى م1986 عام منذ يولد لم كوبا في. سنويا

 كوبا في الحامل األم وبينما تمر. اإليدز فيروس يحملون طفالً  وثالثين ثمانية سوى م2011

ً  عشر باثني ً  فحصا ً  التحليل يتم زيارة كل وفي الحمل لمتابعة طبيا . اإليدز فيروس عن ضمنيا
ً  مرات، ثالث الحمل لمتابعة المتوسط يتعدى ال العالم دول بقية في وهنا  5.صفرا يبلغ وأحيانا

ً كانت من انتشار ما يلحق الضرر بها أو  تبرز أهمية المتابعة والوقاية في حماية الشبكة أيا
 6بجزء منها.

 ً  التعدي على األشخاص والممتلكات من خالل اختراق أجهزة الحواسيب.: ثامنا

التي قام ببرمجتها  (Love Bug)من أشهر أساليب التدمير عبر الشبكات ما سمي بدودة 

ثم قاما  (Onel de Guzman) (Reomel Ramores)نيين )ريومل رامورس( )أونيل دي غوزمان( الفلبي

 I)ببعثها من ما نيال )الفلبين( إلى أنحاء العالم عبر البريد الرقمي برسالة تحمل عنوان )أحبك( 
love you) ملف نصي بعنوان )رسالة حبك لك(  ومرفق(LOVE-LETTER-FOR-

YOU.txt.vbs)  من العديد ضربتم( حيث 8/5/2000هـ الموافق )4/2/1421وذلك بتاريخ 

الحاسب بدءاً من الفلبين مروراً بأستراليا وأوربا والواليات المتحدة وبقية العالم،  أجهزة
والمشكلة أن تلك الرسالة تقوم بعملين خطيرين األول تقوم بمسح الكثير من الملفات على جهاز 

ولكن األخطر منها أنها كانت تقوم بفتح برنامج البريد )األوت لك( الحاسوب، وهذه مشكلة، 

( اسماً مسجالً في قائمة العناوين ثم ترسل الرسالة إليهم، وهنا تأتي الخطورة 50وتختار أول )

حيث أن كثير من الناس قد يدقق أو يستنكر رسالة تأتي إليه من غريب ولكن حين تأتي 
لرسالة وسينزل المرفقات ربما دون أن يتأمل غرابة الرسالة من شخص يعرفه فسيفتح ا

( مليون جهاز في 50الرسالة، ولهذا بلغ حجم األجهزة الحاسوبية المصابة خالل أيام أكثر من )

( مليارات دوالر ولم تترك تلك الدودة مكان 5.5) كافة أنحاء العالم وبلغت الخسائر أكثر من 

مروراً بالشركات العمالقة وحتى المؤسسات الحكومية  إال وزارته بدءاً من األفراد المجهولين
 7الكبرى كوزارة الدفاع األمريكية ووكالة المخابرات )سي آي إي( والبرلمان البريطاني.
 وقد حدثت عمليات قتل وتخريب والعمليات اإلرهابية التي تتعرض لها المنشآت نموذج.

 ً   : التسلسل الشبكي:تاسعا
إلى أخرى وهكذا ومثاله حاالت العنف األسري تقود إلى عدة  بحيث أن واقعة معينة تقود

 سلوكيات مرفوضة حتى تصل إلى ارتكاب الجريمة ومثله االنتماء لجماعات أو خاليا إرهابية.

                                                           

 الجزيرة صحيفة في نشرت الحربش، عبدهللا جاسر. د( الفقيرة كوبا في الطبية المعجزة: )بعنوان مقالة  5
 .م13/6/2012 الموافق هـ23/7/1433 بتاريخ( 14503) العدد

 والتطلعات، الواقع..الرقمي اإلعالم عصر في األمنية الرسالة: بعنوان لي بحث في الحادثة هذه أوردت 6
 العربية نايف جامعة نظمته ،الذي(األزمات إدارة في ودوره األمني اإلعالم) الثاني األمني اإلعالم ندوة في

 اإلعالم وزراء لمجلس الفنية واألمانة األردني الدرك لقوات العامة المديرية مع بالتعاون األمنية للعلوم
 م27/6/2012-25 هـ7/8/1433-5 عمان، العرب

 للمزيد حول هذه الدودة يمكن زيارة موقع ويكيبيديا النسخة اإلنجليزية على الرابط التالي: 7
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بحيث نقوم بأفعال صغيرة جداً وال نبالي بها  الشبكي ودوره في صنع العادات: عاشراً: التراكم
 وهي مع غيرها من األعمال المشابهة تتحول إلى عادات وتشكل حياة كل واحد منا.

يحكثى أن أحبثاب الشثيخ الراحثل عبثد الحميثد كشثك )رحمثه هللا( وفي مصر حدث العكس حيثث 

جد عين الحياة فثي مسإلى مطالبين بعودته  (م1982) هـ1402 تجمهروا عقب اإلفراج عنه عام

منطقة ديثر المثالك بالعباسثية حيثث كثان يخطثب الشثيخ لسثنوات وكثان ذلثك أمثام المسثجد عقثب 
وفجأة ظهثرت سثيارة نقثل ، صالة الجمعة وظل المصلون يهتفون مطالبين بعودة الشيخ للخطابة

كبيرة محملة بالبيض ووقفت على مقربة من المسجد ونادي منادي بيض طثازج بنصثف السثعر 
وقثف المتظثاهرون قلثيالً ثثم بثدأوا يتسثللون ناحيثة االستهالكية، ي يباع به البيض بالمجمعات الذ

دقثائق  وتساءل البعض ما المشكلة أن نبتاع البثيض ونكمثل المظثاهرة؟، السيارة للحاق بالفرصة
بعثدها بثدقائق حضثرت  قليلة وألتف المئات حثول السثيارة ونفثذ البثيض فثي أقثل مثن ربثع سثاعة

صثثرف لحثثة الشثثغب والتثثي كثثان مثثن المتوقثثع أن تخثثوض معركثثة حاميثثة الثثوطيس قثثوات مكاف
لكن حدث ما هو غير متوقع فلقثد وقثف كثل متظثاهر يحمثل البثيض فثي يثده ينظثر المتظاهرين، 

لجنود وهم ينزلون من سيارات الشثرطة وينظثر للبثيض الثذي فثي يثده والثذي حصثل عليثه إلى ا
فثثي حالثثة االسثثتمرار فثثي هثثذه المظثثاهرة وبثثدأ مصثثير هثثذا البثثيض  وبثثدا يفكثثر فثثي بثثثمن بخثثس،

بثثدون صثثدام فثثالجميع عنثثده قناعثثة أنثثه يمكثثن أن تتكثثرر الوقفثثات  االنصثثرافالمتظثثاهرون فثثي 
وقد اتضح فيما بعثد أن شثاحنة البثيض كانثت خطثة قامثت ، والمظاهرات لكن البيض لن يُعّوض

  8.وإشغالهم بأمور أخرىبها الشرطة لتفريق المتظاهرين 
السلطات المسؤول عن منع المظثاهرات قامثت بإزالثة نقطثة مهمثة مثن الشثبكة كانثت  وإن كانت

تكمل أجواء المظاهرة وتعمل على رفع معنويات النسثاء وتسثليتهم والمتمثلثة بالباعثة المتجثولين 
لإلطعمة، إال إن السلطات المصرية في هثذه الحالثة أضثافت نقطثة إضثافية أربكثت المتظثاهرين 

بانسيابية سثير الشثبكة وتثدفقها حسثب مثا تعثود عليثه النثاس، إال إن وجثود  أو ما يمكن أن نصفه
أطباق البيض في أيديهم تسبب في تشتتهم مرتين: األولى: فرحة الحصول علثى البثيض بنصثف 

ة: السعر، قللت من حماسهم وفتت عزيمتهم، أشغلتهم عن الهدف الذي حضروا مثن أجلثه. الثانيث
وم أنه سيمر بنقطة التصثادم مثع الشثرطة، دون إلحاقثاً خسثائر أن مسلسل التظاهر كان من المعل

جوهريثثة بالمتظثثاهرين، ولكثثن وجثثود أطبثثاق البثثيض بأيثثديهم سثثيجعل الخسثثارة مؤكثثدة وسثثيقلب 
أفراح الحصول عليه إلى أتراح، والنتيجة أن ضحوا بالنقطة المتعلقة بمواجهثة رجثال الشثرطة، 

ب مهثم يتمثثل فثي رغبثة كثل متظثاهر بسثرعة في سبيل المحافظة علثى البثيض، وهثذا فيثه مكسث
 العودة إلى البيت إلخبار العائلة أنه حصل على صفقة لم يكن يحلم بها.
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