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متهيد

قبل اأن اأدلف اإىل مقدمة هذا الإ�ســـدار رغبت اأن اأو�سح 
اأمرًا مل�سته و�ســـعرت به وراأيت اأن من الأهمية مبكان اأن اأبّينه 
واأنـــوه عنـــه ليطلع عليه القـــارئ الكرمي قبل اأن يقـــراأ الكتاب 
ويتمثـــل يف اعتقاد بع�ض الأ�ســـخا�ض اأين اأو غريي حني نكتب 
عن اإحدى و�ســـائل الرتفيه كالألعاب الإلكرتونية وغريها اأننا 
ن�ســـعى لتحرميها اأو منعها وحا�ســـا هلل اأن يكـــون هذا مطلبي 
ف�سخ�ســـي ل ميلك اأهلية الفتوى ول اأحقية املنع، ويف اجلانب 
الأخر اأنا �سد فكرة املنع ولكني مع التقنني وال�سبط وهذا ما 
اأريد اأن اأ�سل اإليه من خالل طرح الكتاب ومن باب الإن�ساف 
واإحقاقـــًا للحـــق يعلـــم اهلل اأين حـــني كنت اأحتـــدث حول هذا 
املو�ســـوع �ســـواء يف موؤمتر اأو حما�ســـرة توعويـــة مل اأتلقى اأي 
ردود اأفعال �سلبية من الآباء واأولياء الأمور ب�سفة عامة بل اإن 
كثريًا منهم كان يتعجب من كرثة ال�سرور واملفا�سد امل�ساحبة 
لكثرٍي من الألعاب الإلكرتونية التي يقتنيها اأطفالنا و�ســـبابنا 
يف منازلهم يف ظل غفلة من اأولياء اأمورهم، ويف املقابل كنت 
اأجـــد بع�ـــض ردود الأفعال الغا�ســـبة وامل�ســـتهجنة اأحيانًا من 
بع�ض ال�ســـباب املمار�ســـني لتلـــك الألعاب بحجـــة اأين وغريي 
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من املهتمني يف هذا اجلانب ن�ســـعى ملنع كِل �ســـيء وحرمانهم 
واأقرانهم منه ومل يبقى �ســـوى الألعاب الإلكرتونية، واحلق اأن 
الأ�ســـل يف تلك الألعـــاب اأو املفرت�ض اأن تكون للرتفيه الربيء 
وجتديد الن�ساط وق�ساء بع�ض اأوقات املتعة بالن�سبة لهواة هذا 
النوع من الن�ساطات التي متتاز باإيجابيات ل ح�سر لها ولي�ض 
املجال لذكرها هنا، ولكن املتابع وخا�ســـة اأولئك املمار�ســـني 
لتلك الألعاب قبل غريهم يعلمون اأن يف تلك الألعاب �ســـلبيات 
ل ح�ســـر لها اأي�ســـًا خا�ســـة على العقيدة وهي اأعز ما ميلك 
الإن�ســـان امل�ســـلم خالفـــًا لل�ســـلبيات ال�ســـحية والجتماعية 
والنف�سية والأ�سرية وغريها التي ل يعلمها معظم اأولياء الأمور 
ول يدركونها وم�ســـعاي وماآربي يف هذا الإ�سدار اأن اأبينها واأن 
اأو�ســـحها من باب الأمانة والن�ســـح لهذه الأمة وهذا املجتمع 
امل�ســـلم املحافظ وما اأقول هنا اإل كما قال اأ�ســـالفنا وقدواتنا 
الطيبـــني الأطهار من نوٍح عليه ال�ســـالم الـــذي خاطب قومه 
بقولـــه: چ ک  ک  ک  گ  گ  چ)1( ثـــم تبعـــه هود 

عليه ال�سالم بقولهچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
چ)2(  و�ســـالح عليه ال�ســـالم بقولـــه: چ ہ  ھ   ھ  
ھ  ھ  ے چ )3( ونف�ض احلال مع �ســـعيب عليه ال�ســـالم 

)1(  من الآية )62( �سورة الأعراف.

)2(  من الآية )68( �سورة الأعراف.

)3(  من الآية )79( �سورة الأعراف.
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بقوله تعـــاىل: چ ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  چ)1( 
اأما م�ســـاألة القبـــول والرف�ـــض، الهداية اأو خالفهـــا فهي بيد 

املوىل �ســـبحانه ومل تعط لأحٍد كما يقول عز من قائل: چ ک  
ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  چ)2( ولكن مبا اأن اهلل خ�ض نف�ســـه بالهداية فقد اأو جب 
علينا التبليغ والن�ســـح مثلما اأوجبه على ر�سوله عليه ال�سالم 

نبي هذه الأمة ومن ذلك قوله �ســـبحانه: چ ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  چ)3( ثـــم اأوجـــب علينا ال�ســـمع والطاعة 
ملـــا جاء به الر�ســـول عليه ال�ســـالم يف موا�ســـع كثـــرية ومنها 

قوله عز من قائـــل:چ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ)4( اأما اأنت اأخي قارئ 
هذا الكتاب خا�ســـة ال�ســـباب من هواة تلـــك الألعاب فكل ما 
اأرجوه منك اأن تكون معول بناء واأن تقتدي باأنبياء اهلل عليهم 
ال�ســـالم وال�ســـاحلني من عباده واأن تقدم العون يف ر�سد ما 
تالحظه من مفا�سد وخمالفات عقدية يف تلك الألعاب وبيانه 
لذوي الخت�ســـا�ض )�ســـواء كانت هيئات اأمر مبعروف ونهي 
عن منكر، اأق�ســـام ال�ســـرط، وزارة الإعالم، التحذير منه يف 

)1(  من الآية )93( �سورة الأعراف.
)2(  الآية )56( �سورة الق�س�ض.

)3(  من الآية )67( �سورة املائدة.
)4(  الآية )92( �سورة املائدة.
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جمال�سك اخلا�سة واملحيطني بك، واأ�سعف الإميان اأن تنكره 
بقلبـــك( وقد راأيت ما اأثلج �ســـدري يف بع�ـــض املواقع املهتمة 
بالألعـــاب الإلكرتونيـــة من قيـــام م�ســـرفيها والقائمني عليها 
مبنـــع ن�ســـر اأي اأخبار اأو مقـــالت تتحدث عن بع�ـــض الألعاب 
املخالفة ل�ســـريعنا الإ�سالمية وهذا اأمٌر جيد وفيه تعاون على 

الرب والتقوى ولعله يدخل يف قول املوىل عز وجل: چ ک  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ  

ڱ     چ)1( واإين علـــى يقـــني اأن �ســـبابنا حـــني ي�ست�ســـعرون 

الغر�ـــض من هـــذا الكتاب واأنـــه ما و�ســـع اإل لتحذيـــر الآباء 
واأوليـــاء الأمور من خماطـــر بع�ض تلك الألعـــاب الإلكرتونية 
وتنبيههـــم اإىل اأهمية مراقبة الأبناء ومعرفـــة نوعية الألعاب 
التـــي يقتنون، �ســـوف يقومون بواجبهم بهذا اجلانب خا�ســـة 
ما يتعلق ببيان اخلفايا والأ�ســـرار يف بع�ض الألعاب التي تقود 
على خمالفات �ســـرعية والتي ل ميكن لأولياء الأمور اإدراكها 
فاللعبـــة كما تعلم اأخي ال�ســـاب لي�ســـت كتابًا ميكن ت�ســـفحه 
ومعرفة حمتواه بل اإن بع�ض الألعاب رمبا ي�ســـعب على بع�ض 
املخت�ســـني يف اجلهات الرقابية معرفة املفا�سد التي به ما مل 
تتعـــاون اأنت واأمثالك وت�ســـع يديك يف اأيديهم وحني ميكن اأن 
نقـــول بـــاأن ثغرة الألعـــاب الإلكرتونية التي قـــد نوؤتى منها قد 

)1(  من الآية)71( �سورة التوبة.
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�ســـدها جمموعة من ال�ســـباب الغيورين الذين مل يحل حبهم 
وع�ســـقهم لتلك الأن�ســـطة من ال�سعي لإ�ســـالحها وبيان الغث 

وال�سمني منها وفرز النافع املفيد عن ال�سار الفا�سد.
اأمـــا بالن�ســـبة لهـــذا الكتاب فقـــد كتبته بعد �ســـنوات من 
املراقبة واملتابعة والبحث والتدقيق ويعلم اهلل اأين كنت اأم�سي 
الوقـــت الطويل يف �ســـبيل الو�ســـول اإىل املعلومة ال�ســـحيحةـ  
حتـــى لو كانت �ســـغريةـ  وما يدعمها من درا�ســـات وحقائق ل 
ل�ســـيء اإل لإثبـــات اأن بع�ض تلك الألعاب ل متثـــل خطرًا على 
جمتمعنا امل�سلم فقط بل �سارت خطرًا يتهدد الب�سرية جمعاء 
ومـــا اأوردتـــه من درا�ســـات معظمها اأجري يف بلـــدان ل تدين 
بالإ�ســـالم اإل دليل على ا�ست�سعار املخت�سني يف تلك الأ�سقاع 
علـــى فداحة اخلطر الذي ي�ســـكله بع�ض تلك الألعاب خا�ســـة 
اإن ا�ســـتمر بع�سنا يف غفلته غري مدرك ول اأقول )غري مباٍل( 

بالأ�سرار املتاأتية من هذه الو�سائل الرتفيهية.
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مقدمة

انت�ســـرت يف العقدين الأخريين و�ســـائل الرتفيه باإ�سكاٍل 
خمتلفـــة ومتنوعة فبعـــد اأن كان التلفاز واملذياع هما و�ســـيلتا 
الرتفيـــه احلديثتـــني فقـــط بالإ�ســـافة اإىل و�ســـائل الرتفيـــه 
البدائية التي كانت متار�ســـها الأجيال ال�ســـابقة با�ستثناء ما 
يعـــرف بلعبة اأتـــاري التي كانت النواة تقريبـــًا ملا يعرف اليوم 
بالألعـــاب الإلكرتونيـــة التي و�ســـلت درجة �ســـيوعها اإىل اأنك 
لـــن جتـــد منزًل واحـــدًا تقريبـــًا يف بلد مثـــل اململكـــة العربية 
ل يقتنـــى اأهلـــوه نوعـــًا من تلـــك الألعاب �ســـواء كانـــت جهاز 
 )1( PSP )بي اإ�ض بي( اأو جهاز  playstation )بالي�ستي�ســـن(
من �ســـركة �سوين اليابانية اأو جهاز )اإك�ض بوك�ض( Xbox من 
�ســـركة مايكرو�ســـوفت الأمريكية اأو جهـــاز )وي( Wii )2(  اأو 
)دي اإ�ـــض(Nintendo DS )3(  من �ســـركة نينتيندو التي تعود 
ملكيتها لعدة اأ�ســـخا�ٍض من بلدان خمتلفة ومقرها الرئي�ســـي 

Play Station Portable تعني بالي �ستي�سن حممول PSP  )1(
)2(  يف املا�ســـي كان ا�ســـم من�ســـة اللعب هذه ريفيلو�ســـن Revolution ويف عام 
2006م قامت ال�سركة بتغيري الإ�سم اإىل وي Wii بحجة اأنه اأ�سهل وميكن نطقه 
 )ii( يف اأي مـــكان يف العامل وهو ل يرمز لأي �ســـيء �ســـوى لثنني مـــن الالعبني

يجل�سان بجانب بع�ض ويلعبان.
Developer›s System ترمز اإىل جهاز املطِور DS  )3(



12

األلعاب اإللكرتونية خطر غفلنا عنه يهدد األسرة واملجتمع

اليابـــان. هـــذه الأجهـــزة وغريها الكثـــري من الو�ســـائل التي 
تدعم ممار�ســـة تلك الألعاب كاأجهزة احلا�سب الآيل واأجهزة 
الهاتـــف اجلوال باأنواعهـــا املختلفة وحتـــى الأجهزة احلديثة 
 IPAD التـــي تعد حاليًا طفـــرة يف عامل احلا�ســـوب كالآي باد
التي �سارت تدعم تلك الألعاب، مبعنى اأنه بغ�ض النظر �سواء 
كان لدى العائلة من�سات اللعب اأو لي�ض لديها فاإن كل فرٍد من 
منها �سار عر�ســـة لتلك الألعاب واإن اختلفت درجات التاأثري 
وال�ســـلبيات املتاأتيـــة منها اإل اأنهـــا تت�ســـامن يف قدرتها على 
اإ�ســـابة م�ستخدميها بالإدمان خا�ســـة املراهقني، وا�ستنزاف 
اجليـــوب ب�ســـكٍل كبـــري، بالإ�ســـافة اإىل اآثارها ال�ســـلبية على 

احلالة ال�سحية والنف�سية والجتماعية مل�ستخدميها.

بي اإ�س بيبالي �شتي�شن 3بالي �شتي�شن 2

اإك�س ب�ك�س دي اإ�س نينتيندووي
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 ولإدراك خطـــورة واأهميـــة تلك الألعـــاب يف نف�ض الوقت 
يجـــدر بنـــا اأن نلقي نظـــرة ولو �ســـريعة على مدى انت�ســـارها 
يف اأنحـــاء العـــامل وحجـــم مبيعاتهـــا، حيـــث اأعلنـــت �ســـركة 
مايكرو�سوفت اأنها ا�ستطاعت بيع اأكرث من )40( مليون جهاز 
اإك�ض بوك�ض يف جميع اأنحاء العامل حتى نهاية الربع الأول من 
عـــام 2010م كما ارتفعت اأرباحها للعام نف�ســـه بنهاية �ســـهر 
مار�ـــض اإىل )1.67( مليـــار دولر، ويف نف�ـــض ال�ســـهر اأعلنت 
 final ســـركة �ســـكوير اإنك�ض النا�ســـرة للعبة اخليـــال النهائي�
fantasy اأنها باعت اأكرث من خم�ســـة ماليني ون�ســـف املليون 

ن�ســـخة يف اأنحاء العامل من الإ�سدار الثالث ع�سر لتلك اللعبة 
)final fantasy XIII( يف ظـــرف اأ�ســـبوع واحد فقط حمققة 
اأعلـــى مبيعات يف تاريخ الألعاب الإلكرتونية. اأما �ســـوين فقد 
باعت حـــوايل )60( مليون جهاز من بالي �ستي�ســـن3 بنهاية 
الربع الأول من عام 2010م، بينما تاأتي من�ســـة نينتيندو وي 
يف املقدمة كاأف�سل املبيعات على الإطالق حيث باعت اأكرث من 
)70( مليون جهاز بنهاية نف�ض الفرتة يف كافة اأرجاء العامل. 
ومقابل هذه الأرقام ال�ســـخمة مـــن املبيعات يف عامل الألعاب 
الإلكرتونية فاإن هناك من يظن باأن نظرياتها يف احلوا�ســـيب 
الآلية �ســـارفت على النقرا�ض ب�ســـبب انت�سار من�سات اللعب 
وقوة ال�ســـركات ال�ســـانعة لها، اإل اأن هذا العتقاد تدح�ســـه 
الأرقـــام حيث ت�ســـري الإح�ســـائيات اإىل اأن اإجمـــايل مبيعات 
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الألعاب اخلا�ســـة باحلوا�ســـيب ارتفعت هي اأي�سًا لت�سل اإىل 
)13.1( مليـــار دولر بنهايـــة عام 2009م. واأنا حني اأ�ســـوق 
هـــذ املعلومات فهو من قبيل ال�ست�ســـهاد بحجم مبيعات تلك 

الأجهزة وتلهف النا�ض على اقتناءها)1(. 

ما تزال طفرة تلك الألعاب م�ســـتمرة واآخرها ما ي�ســـمى 
مب�ســـروع ناتال من مايكرو�سوفت الذي �سيمكن الالعبني من 
التخل�ـــض من اأجهزة التحكم والتفاعل مع الألعاب من خالل 
حركات اأج�ســـادهم، وهي باملنا�ســـبة لن تكـــون تقنية موجهة 
لالألعاب بل حتـــى للتحكم بقنوات التلفاز وت�ســـفح الإنرتنت 

وغريها.

)1(  هذه الإح�سائيات منقولة من عدة م�سادر اأجنبية متفرقة.
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وبالن�ســـبة ملبيعات الألعاب الإلكرتونية يف اململكة فت�ســـري 
درا�سة بعنوان مبيعات جتزئة الألعاب الإلكرتونية يف ال�سعودية 
حتـــى 2013م)1( اإىل اأن ن�ســـبة املبيعـــات ارتفعت بحدود %14 
وت�ســـكل مبيعات الأجهزة ومن�سات اللعب من حجم املبيعات 
ما ي�ســـل اإىل 63.5% وترتفع ن�سبة الألعاب املقر�سنة لت�سل 
اإىل 90% من حجم ال�ســـوق رغم اجلهود التي تبذلها اجلهات 
املعنية للحد من العتداء على امللكية الفكرية، واأنا حني اذكر 
تلك الن�ســـبة ليعلم القارئ الكرمي حجم امل�سكلة واأهمية بذل 
اجلهود للحد من القر�سنة يف �سبيل �سبط وتقنني هذا امليدان. 
وينظر اإىل ال�ســـوق ال�سعودي على اأنه �سوق قادم بقوة ول اأدل 
على ذلك من قيام اأحد موزعي �ســـوين يف اململكة بافتتاح اأول 
متجر متخ�ســـ�ض بالبالي�ستي�ســـن )عامل البالي�ستي�سن( يف 
�ســـهر ذي القعدة 1430هـ ح�ســـر افتتاحه نائب رئي�ض �سركة 
�سوين الأوروبية للحوا�سيب للت�سويق و املبيعات روبريت في�سر 

ورئي�ض �سوين يف اخلليج ال�سيد تيم �ستوك�ض. 
اأما بالن�سبة لالأ�سباب التي جتعلني اأكتب يف هذا املو�سوع 
فهـــي كثرية ولكـــن من اأبرزهـــا واأكرثهـــا اإثارة يل اأنـــه اأثناء 
درا�ســـتي لو�ســـائل التقنية املختلفة �ســـواء الإنرتنت، الهواتف 

  www.businesswire.com  1(  ن�ســـر مقتطف من الدرا�ســـة بوا�ســـطة موقـــع(
بتاريخ 2010/5/7م
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اجلوالة، الف�ســـائيات، اأو الألعاب الإلكرتونية كنت اأركز على 
اجلوانب الإيجابية وال�ســـلبية لكل و�ســـيلة مـــن حيث تاأثريها 
على الفكر والعقيدة والأعراف والتقاليد وقد تو�ســـلت اإىل اأن 
لكل و�سيلة من الو�سائل التقنية الأربع جوانب اإيجابية واأخرى 
�ســـلبية با�ســـتثناء الألعاب الإلكرتونية حيـــث مل اأعرث لها على 
اإيجابية واحدة تخـــدم الفكر والعقيدة، بل اإين وجدت اأن لها 
جوانب �ســـلبية كثرية جدًا ومت�سعبة وهي اأول ما �سوف اأتطرق 
اإليه يف هذا الكتاب؛ وذلك لأهميته ثم اأتناول املو�ســـوع الذي 
قد يوؤرق بع�ض الأ�ســـر خا�ســـة الأمهات واملتمثـــل يف هل ابني 
مدمـــن لتلك الألعاب اأو كيف اعرف عـــن كان ابني مدمنًا اأم 
ل!، وبعـــد ذلك �ســـوف اأحتدث عن الألعـــاب الإلكرتونية التي 
ميكن ممار�ســـتها على الإنرتنت، ثم اأعر�ض لنماذج من تلك 
الألعـــاب وما يحويه بع�ســـها من �ســـرور ومفا�ســـد تتنافى مع 
معتقدنا واأعرافنـــا وتقاليدنا، واأختم هذا الكتاب ـ بحول اهلل 
وتوفيقه ـ ببع�ض احللول والتو�ســـيات التـــي اأرى اأهمية الأخذ 
بها لتحويل هذه الو�ســـيلة الرتفيهية اإىل و�ســـيلة بناء وت�سييد 
ولي�ـــض ت�ســـلية وترفيـــه بـــريء بدًل مـــن اأن تكون معـــول هدم 
لالأ�ســـرة واملجتمع امل�ســـلم، وحتى لبقية املجتمعات الب�ســـرية 
الأخرى وهو ما �ساأو�ســـحه يف ثنايا هذا الكتاب اإن �ساء اهلل، 
راجيًا منه العون وال�ســـداد واأن يكون ما كتبت خال�سًا لوجهه 
الكرمي اإنه ويل ذلك والقادر عليه، و�ســـلى اهلل و�ســـلم وبارك 
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على نبينا حممد اأزكى الربيـــة واأتقاها واأجلها واأبرها، وعلى 
اآله وزوجه و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان على يوم الدين. 
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�شلبي�ت الألع�ب الإلكرتونية

قد يخفى على كثرٍي من الأ�سر مع الأ�سف ال�سديد الأخطار 
الناجتـــة عن ممار�ســـة اأطفالهم لبع�ض الألعـــاب الإلكرتونية 
وهـــذه الأخطار ل تتوقف على جرمية دون اأخرى بل هي متتد 
لت�سمل كل اجلرائم والأفعال امل�ستهجنة يف خمتلف الأعراف 
والتقاليد الب�ســـرية، كما اأن �سلبياتها ل ح�سر ول تتوقف على 
�ســـكٍل دون اآخر بل متتد اأي�ســـًا لت�ســـمل كافـــة جوانب احلياة 
ولعلي هنا اأذكر بع�ســـًا منها حماوًل الإيجاز ما ا�ستطعت وما 

توفيقي اإل باهلل:
1( خم�طــر �شحيــة تظهــر علــى املم�ر�ــس لتلــك الألعــ�ب: 
حيث اأظهرت درا�ســـة جديدة اأن ا�ستخدام الأطفال لالألعاب 
الإلكرتونية لأكرث من �ساعة يوميا يوؤدى لزيادة خطر الإ�سابة 
باآلم الر�ســـغ و الإ�سبع. وت�سمنت الدرا�سة 171 طفل ترتاوح 
اأعمارهـــم مـــن 7 اإيل 12 عـــام. واأظهـــرت النتائـــج اأن %50 
منهم ميار�ســـون تلك الألعاب حوايل ن�ســـف �ساعة يوميا اأما 
ثلثهم في�ســـتخدمونها لفرتات ترتاوح من �ســـاعة اإىل �ساعتني 
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يوميـــا)1(. ولعلنا هنـــا نتوقف على م�ســـاألة وقت ال�ســـتخدام 
الـــذي يعـــد مقبـــوًل جـــدًا بالن�ســـبة لتلـــك الفئة خا�ســـة من 
ي�ستخدمونه ملدة ن�سف �ســـاعة ومع ذلك ما �سلموا من بع�ض 
العلل ال�سحية وهذا اأظنه يعود اإىل و�سعية اجللو�ض اخلاطئة 
وهنـــا يجب على الآبـــاء مالحظة ذلك وتدريـــب اأبنائهم على 
و�ســـعيات جلو�ض �ســـحية، اأما بالن�ســـبة ملن لديهـــم اأعرا�ض 
اإدمـــان وهـــو ما �ســـاأحتدث عنـــه يف وال�ســـفحات التالية من 
الكتاب والتي تبداأ من ثالث �ســـاعات ون�سف يوميًا وقد متتد 
لت�ســـل على �ستة ع�سر �ساعة يوميًا فاإن و�سعية اجللو�ض لي�ض 
هي امل�ســـكلة بل يجـــب اأخذ من لوحظت عليـــه تلك الأعرا�ض 
اإىل اقرب عيادة نف�ســـية ملعاجلته اإن ا�ستع�ســـى على الأبوين 
�ســـبطه وتقنـــني اأوقـــات لعبه. كمـــا اأظهرت النتائـــج ارتباط 
ممار�ســـة تلـــك الألعاب بالإ�ســـابة باآلم الر�ســـغ و الإ�ســـبع و 
انـــه كلما طالت فـــرتة ال�ســـتخدام كلما زاد الأمل خ�سو�ســـا 
بالن�ســـبة ل�سغار ال�ســـن. ويعتقد العلماء اأن الأطفال ال�سغار 
اأكرث عر�ســـة لهذه الآلم لن ع�سالتهم و اأوتارهم مازالت يف 
طـــور النمو)2(.  كمـــا اأظهرت اإحدى الدرا�ســـات التي اأجريت 

)1(  درا�ســـة اأجراها جمموعة مـــن العلماء بجامعة نيويـــورك الأمريكية، نقاًل عن 
http://uqu.edu.sa/amlbban/ar/69454 موقع جامعة اأم القرى

)2(  درا�ســـة اأجراهـــا جمموعـــة من العلمـــاء بجامعة نيويـــورك الأمريكية درا�ســـة 
اأجراها جمموعة من العلماء بجامعة نيويورك الأمريكية. )مرجع �سابق(
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مـــن خالل ت�ســـوير اأدمغة املراهقني بوا�ســـطة اأ�ســـعة الرنني 
املغناطي�ســـي MRI وجـــود عالقـــة بـــني الألعـــاب الإلكرتونية 
العنيفة واأمناط من اأن�ســـطة حمددة يف دماغ الإن�ســـان، حيث 
تفيد الدرا�ســـة باأن املراهقني الذين يتعر�ســـون مل�ساهد عنف 
ملدة ثالثني دقيقة �ســـواء كانت من خالل الألعاب الإلكرتونية 
اأو م�ســـاهد تلفزيونيـــة اأو �ســـينمائية، يحـــدث لديهـــم اأمناط 
خمتلفـــة مـــن الأن�ســـطة عن تلـــك التـــي تظهر لـــدى اأقرانهم 
ممن ل يتعر�ســـون مل�ساهد العنف اأو حتى يتعر�سون لها ولكن 
ب�ســـكٍل اأقل، ويظهر هذا التفاوت يف منطقة من الدماغ ت�سمى 
بريفرونتـــال كورتك�ـــض Prefrontal Cortex )وهـــي منطقـــة 
من الدماغ م�ســـئولة عن �ســـبط النف�ض وامل�ســـتوى الأعلى من 
التفكري( حيث ينخف�ض م�ستوى الن�ساط يف هذه املنطقة بعد 
التعر�ض مل�ســـاهد العنف، لدرجة �سبيهة مب�ستوى الن�ساط يف 
نف�ض املنطقة لدى املراهقني ممن لديهم �ســـوابق يف ال�سلوك 
الإجرامـــي، ويف املقابل فاإن منطقة اأخرى من الدماغ ت�ســـمى 
اأميغدال Amygdala )وهي املنطقة التي تن�ســـط اأثناء �سعور 
الإن�ســـان بالتهديد اأو اخلوف( حيث ات�سح زيادة يف ن�ساطها 
عند م�ساهدة املراهق اأو ممار�سته لألعاب العنف ملدة ثالثني 
دقيقـــة، مقارنـــة باأقرانهـــم الذين مل ميار�ســـوا اأو ي�ســـاهدوا 
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مناظـــر عنيفة)1(. كما تذكر اإحدى ال�ســـحف الربيطانية اأن 
اأحد املراهقني ويدعـــى لورينزو اأماتو Lorenzo Amato قام 
والده بنقله ب�ســـورة عاجلة اإىل م�ست�ســـفى )لي�ض( يف جنوبي 
اإيطاليا بعد اإ�سابته مبا �سخ�ض مبدئيًا على اأنه جلطة دماغية 
ت�ســـببت يف عدم قدرته على النطق اأو اإدراك ما يجري حوله، 
ثم اكت�سف لحقًا اأن ما اأ�سابه كان ب�سبب اإم�سائه فرتة طويلة 
من ممار�سة الألعاب الإلكرتونية، ويذكر والد الطفل باأن ابنه 
طلب منه فور مغادرته امل�ست�سفى اأن يرمي جهاز البالي�ستي�سن 
بعيدًا حيث ي�سعر بحالة من الرغبة يف التقيوؤ مبجرد التفكري 
يف اللعب كردة فعل عنيفة ملا اأ�ســـابه من اأ�ســـرار وتلفيات يف 
الدماغ)2(. وقد اأثبتت البحوث العلمية لالأطباء يف اليابان اأن 
الوم�سات ال�ســـوئية املنبعثة من الفيديو والتلفاز ت�سبب نوًعا 
نادًرا من ال�ســـرع، واأن الأطفال اأكرث عر�ســـة لالإ�سابة بهذا 
املر�ض فقد ا�ستقبل اأحد امل�ست�سفيات اليابانية 700 طفل بعد 

)1(  درا�ســـة علميـــة بعنـــوان )التعر�ـــض مل�ســـاهد العنـــف يف الألعـــاب الإلكرتونية 
يحدث على املدى الق�ســـري تغريات يف الـــدارات الكهربائية ملناطق من اأدمغة 
املراهقـــني( قام بهـــا يانغ وانـــغ Yang Wang واآخرين من املتخ�س�ســـني يف 
ق�ســـمي الأ�ســـعة والطب النف�ســـي من كلية الطب يف جامعة اإنديانا يف الوليات 
املتحـــدة الأمريكية ون�ســـرت يف �ســـهر يناير2009م يف دورية )ت�ســـوير الدماغ 
وال�ســـلوك( العلمية التي تن�ســـر بوا�سطة �سربنغر للن�ســـر الإعالمي والعلمي يف 

نيويورك.
بتاريـــخ  ال�ســـادر  عددهـــا  يف  ن�ســـر  الربيطانيـــة  تلغـــراف  ديلـــي  �ســـحيفة    )2(

2008/11/22م.
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م�ساهدة اأحد اأفالم الر�سوم املتحركة، وبعد درا�سة م�ستمرة 
تبني اأن الأ�ســـواء قد ت�سبب ت�سنجات ونوبات �سرع فعلية لدى 
الأ�سخا�ض امل�سابني باحل�سا�سية جتاه ال�سوء والذين ي�سكلون 

1% من جمموع �سكان اأي دولة)1(.
2( تع�يــد الأطفــ�ل علــى العنــف: وامليـــل اإىل ممار�ســـته 
وا�ستخدامه كو�ســـيلة اأ�سا�ســـية للتعاطي مع اأي م�سكلة تواجه 
املمار�ـــض لتلك الألعاب، وت�ســـري درا�ســـة اأمريكيـــة)2( اإىل اأن 
ممار�سة الأطفال لألعاب الفيديو التي تت�سم بالعنف؛ جتعلهم 
عدوانيني ب�سكل اأكرب. واأظهرت نتائج البحث اأن ذلك ال�سرر 
النف�ســـي ميكن اأن ي�سيب حتى الأطفال الذين ميار�سون هذه 
الألعاب ب�ســـكل عار�ض. وترى الدرا�ســـة اأن العنف يف الألعاب 
التفاعليـــة األعـــاب الكمبيوتـــر اأكرث �ســـررًا مـــن العنف الذي 
يعر�ســـه التلفزيون. فقد وجد العلماء اأن ال�ســـلوك العدواين، 
والأفـــكار العدائيـــة، وحـــدة الطبع و�ســـرعة النفعـــال تتزايد 
ب�سدة لدى البنني والبنات يف اأعقاب لعبهم األعابًا عنيفة، واأن 
ممار�ســـة الألعاب الإلكرتونية العنيفة لفرتة طويلة من الوقت 

)1(  اأنظر مقالة لالأ�ســـتاذة فاطمة �سعد الدين يف منتديات وزارة الرتبية دي�سمرب 
2008م  

http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=229409
)2(  درا�ســـة قامـــت بها الدكتـــورة كارين ديل، املتخ�س�ســـة يف علـــم النف�ض بكلية 

لينوارراين، �سمال كارولينا.
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يدمر الإجنازات العلمية التي يحققها الأطفال. 
وقد جاءت تلك الدرا�سة بعد مرور عام على حادثة اإطالق 
النار والقتل التي �ســـهدتها مدر�سة كولومباين الثانوية بولية 
كلورادو Columbine High School، وراح �سحيتها 12 طالبًا 
ومعلمًا بالإ�ســـافة جلرح 24 اآخريـــن وهي املذبحة التي لفتت 
النتباه ب�ســـكل كبري للعنف الذي تعج به الألعاب الإلكرتونية، 
حني قـــام املراهقان ديالن كليبولـــد Dylan Klebold واإريك 
هاري�ـــض Eric Harris باإطـــالق النار يف مدر�ســـتهما الثانوية 
فاأ�ســـقطا 12 قتيـــاًل من زمالئهم بالإ�ســـافة لأحـــد املعلمني، 
وذلك قبل اأن يقتال نف�ســـيهما. ويف ت�ســـجيل تـــركاه وراءهما، 
و�ســـفا عمليـــة القتل التـــي ارتكباهـــا باأنها �ســـتكون مثل لعبة 
الفيديـــو دوم Doom املحببـــة اإىل قلبيهمـــا)1(. ويقـــول اأحـــد 
الأطباء النف�سانيني ويدعى جريالد بلوك: باأن مرتكبي جرمية 
القتل كليبولد وهاري�ض كانـــا مولعني باألعاب الكرتونية عنيفة 
مثـــل دوم وولفين�ســـتاين Doom & Wolfenstein 3D والتـــي 
ميكن احل�ســـول على ن�سخة منهما على الإنرتنت وي�سري اأحد 
املخت�ســـني ويدعـــى جريالد بلوك اإىل اأن احلما�ض والغ�ســـب 
الذي كان ينتابهما اأثناء ممار�ســـة تلك الألعاب العنيفة قاما 

)1(  منقول بت�سرف من جملة املعرفة العدد 66.
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بتفريغه على اأر�ض الواقع)1(.
ويف ا�ســـتطالع اأجرته اإحدى ال�سحف ال�سعودية اعرتف 
خاللهـــا 96.5% من امل�ســـاركني وامل�ســـاركات يف الت�ســـويت، 
بقناعتهـــم الكاملـــة بـــاأن اللعـــاب اللكرتونيـــة العنيفة التي 
ي�ســـرتونها باأنف�ســـهم طائعني لطفالهم متثل خطـــرًا حقيقيًا 
يتهدد اطفالهم، وراأت نف�ض الن�سبة ان هذه اللعاب اللكرتونية 
العنيفة لها تاأثري �ســـلبي على �سلوك الطفل واملراهق وتكر�ض 
فيه امليل نحو اجلرمية وال�سلوك العنيف ما يعترب يف املح�سلة 
النهائيـــة تهديدًا حقيقيًا لي�ض على م�ســـتوى الأفراد وح�ســـب 
ولكنـــه يتمدد ليطـــال املجتمع ككل)2(. ويف تقريـــر اأعده موقع 
دنيا الإلكرتوين ي�ســـري فيه اإىل اأن ن�ســـبة كبـــرية من الألعاب 
الإلكرتونيـــة تعتمد على الت�ســـلية وال�ســـتمتاع بقتـــل الآخرين 
وتدمـــري اأمالكهـــم والعتداء عليهـــم بدون وجه حـــق، وتعلم 
الأطفال واملراهقني اأ�ساليب ارتكاب اجلرمية وفنونها وحيلها 
وتنمـــي يف عقولهم قدرات ومهـــارات اآلتها العنـــف والعدوان 
ونتيجتها اجلرمية وهذه القدرات مكت�سبة من خالل العتياد 
على ممار�ســـة تلك الألعاب. حيث يقول الدكتور كليفورد هيل 

)1(  نقل اخلرب وال�ســـورة اخلا�ســـة بـــه من موقـــع ويكيبيديا الن�ســـخة الإجنليزية 
en.wikipedia.org

)2(  ا�ســـتطالع للراأي اأجرته �ســـحيفة عكاظ �ســـمل 1016 م�ســـارك من اجلن�ســـني 
ن�سرت نتائجه يف عددها ال�سادر بتاريخ 1428/11/1هـ.



25

األلعاب اإللكرتونية خطر غفلنا عنه يهدد األسرة واملجتمع

امل�ســـرف العلمـــي يف اللجنـــة الربملانية الربيطانية لتق�ســـي 
م�سكلة الألعاب الإلكرتونية يف بريطانيا: لقد اغت�سبت براءة 
اأطفالنا اأمام اأعيننا ومب�ســـاعدتنا بل وباأموالنا اأي�ســـًا، وحتى 
لو �ســـودرت جميع هذه الأ�ســـرطة فاإن الأمر �ســـيكون متاأخرًا 
للغايـــة يف منع منو جيل ميار�ض اأ�ســـد اأنـــواع العنف تطرفًا يف 
التاريخ املعا�ســـر. ويف درا�ســـة يف كنـــدا لثالثني األف من هذه 
الألعاب الإلكرتونية مت ر�ســـد اثنني وع�سرين األفًا منها تعتمد 
اعتمادًا مبا�سرًا على فكرة اجلرمية والقتل والدماء. وذكرت 
درا�سة اأمريكية حديثة اأن ممار�سة الأطفال لألعاب الكمبيوتر 
التي تعتمد على العنف ميكن اأن تزيد من الأفكار وال�سلوكيات 
العدوانية عندهم. واأ�ســـارت الدرا�سة اإىل اأن هذه الألعاب قد 
تكون اأكرث �ســـررًا من اأفالم العنف التلفزيونية اأو ال�سينمائية 
لأنها تت�ســـف ب�سفة التفاعلية بينها وبني الطفل وتتطلب من 
الطفل اأن يتقم�ض ال�سخ�سية العدوانية ليلعبها وميار�سها.)1(

)1(  انظر موقع دنيا الوطن الفل�سطيني 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-44332.html
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هذه بع�ض من م�ساهد الرعب التي يراها اأطفالنا وهناك 
ما هو اأ�سد من ذلك ولي�ض من املنا�سب ن�سره يف هذا الكتاب، 
وهذا ما يتعامل معه بع�ض اأطفالنا ومراهقينا، واإن كانت تلك 
ال�سور خميفة فعاًل فما بالكم حني ي�ساهدها الطفل مبفرده 
مع درجة عالية من الو�ســـوح واأ�سوات مرعبة تدعم ال�سورة 
وقد ت�ســـل لأن جتعل الطفل يت�سمر يف مكانه دون حراك من 

�سدة اخلوف. 

 
ل تكتفـــي بع�ـــض الألعـــاب بالقتل فقط بل تغـــرق يف ذلك 
حـــني تف�ســـح املجـــال لبطل اللعبـــة بتقطيـــع اخل�ســـم باأنواع 
خمتلفة مـــن الأ�ســـلحة وبطرق واأ�ســـاليب متنوعة وال�ســـورة 
تغني عن احلديث، وقد يالحظ املربون لدينا كرثة ا�ستخدام 
ال�سكاكني والأ�سلحة احلادة من قبل بع�ض الطلبة الذين رمبا 
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يكون لتلك النوعية من الألعاب تاأثرٌي كبرٌي يف ت�سرفاتهم وقد 
تكون متابعة تلك اللعاب وما حتويه من م�ساهد �سبيه �سارحًا 
ومف�ســـرًا لبع�ض ال�سلوكيات امل�ســـتحدثة التي تف�ست يف الآونة 
الأخـــرية. ولدي �ســـور جلرائم حقيقية )ناجتـــة عن حماكاة 
تلك امل�ساهد( ا�سد ف�ساعة من هذه ال�سور، حني يقوم بع�ض 
املراهقني بتطبيق نف�ض امل�ساهد يف ال�سورة اليمنى، واأنا هنا 
ل اأبالغ ولو كان املقام منا�سب لن�سرتها ولكن من باب احرتام 

م�ساعر القارئ الكرمي اكتفي بالتنويه عنها. 
 

 
هذه م�ســـاهد اأي�سًا ميار�ض من خاللها بطل اللعبة �سرقة 
ال�ســـيارات بعد قيامه بك�ســـر الزجاج. ويف ال�ســـورة الأخرى 
القيادة املتهورة وعملية الده�ض الظاهرة يف ال�سورة دون اأي 

مبالة بحياة الآخرين. 
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التعـــدي على رجال الأمن من امل�ســـاهد املاألوفة يف بع�ض 
الألعـــاب الإلكرتونية، ويف ال�ســـورة اليمني يقتـــل بطل اللعبة 
اأحـــد رجـــال الأمن، بينمـــا يف ال�ســـورة الأخرى م�ســـهد ينم 
عن عدم احرتام لل�ســـلطات الر�ســـمية يتم تطبيقه على اأر�ض 
الواقـــع، وتعلمـــون اأن مثل هذه امل�ســـاهد ي�ســـتحيل اأن حتدث 
قبـــل عقدين من الزمـــن اأما مع النفتاح وغفلـــة بع�ض اأولياء 
الأمور واإدمان قلة من اأبنائنا على م�ساهد تكر�ض لديهم عدم 

احرتام النظام فالنتيجة لبد ن تكون ما نراه. 
ولكن ما يدعو للطماأنينة اأن الن�ســـبة العظمى من اأطفال 
ومراهقـــي اململكـــة اأو دعنـــي اأقـــول يف حمافظة جـــدة حيث 
اأجريت الدرا�ســـة ولعل ذلك يكون موؤ�سر على حال بقية املدن 
واملحافظـــات حيـــث حلظت وجود عـــزوف عن تلـــك الألعاب 
بالن�ســـبة لالأطفال واملراهقني كما يظهر من الر�ســـم البياين 

التايل:
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األعاب العنف والقتال %6

األعاب كرة القدم %33

ل يوجد جهاز %3

يظهر اأن كرة القدم حتظى بال�ســـعبية الأوىل بني الألعاب 
الإلكرتونية الأكرث تف�سياًل بالن�ســـبة لالأطفال واملراهقني يف 
اململكـــة وحتديـــدًا يف حمافظة جدة )مع مالحظـــة اأن بع�ض 
املبحوثـــني يقيم هناك ب�ســـكٍل موؤقت( حيث جـــاءت باملرتبة 
الأوىل 33% فيمـــا ل حتظى األعاب القتال والعنف �ســـوى على 
6% وهذا موؤ�ســـر جيـــد واإن كان ل يعني بال�ســـرورة اأن البقية 
التـــي متثـــل 94% ل متار�ض األعاب العنـــف والقتال، فقد يكون 
العك�ض ولكنها لي�ســـت خيـــارًا اأوًل وهذا مهـــم يظهر لنا عدم 
اإدمان ال�ســـريحة الكـــربى من الأطفـــال واملراهقني على تلك 
النوعيـــة من اللعاب العنيفة، ومـــن جهة ثانية قد نالحظ اأن 
األعـــاب العنف حتتل مرتبة متاأخرة يف اململكة على الرغم من 
اأنهـــا حتقق مبيعات عالية جـــدًا يف جميع اأنحـــاء العامل ومن 
ذلك ما اأعلنته �ســـركة مايكرو�سوفت حول لعبتها حروب هالو 
Halo Wars التـــي قـــام اأكرث مـــن مليوين م�ســـتخدم بتنزيلها 
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مـــن الإنرتنت يف اخلم�ســـة اأيام الأوىل من اإطـــالق اللعبة)1(، 
وهذا رمبا يعزز م�ساألة اأهمية التحقق من م�ستخدمي الألعاب 
الإلكرتونيـــة الذين تتجاوز اأعمارهم الثامنة ع�ســـر، حيث اأن 
درا�ســـتي هنا م�ســـلطة على الأطفـــال واملراهقـــني بني اإحدى 
ع�ســـر �سنة وثمانية ع�سر �سنة. ولعلي ل اأغفل موؤ�سر اأخر على 
اأهمية م�سالة الألعاب الإلكرتونية واإمكانية اإحداثها تغيريات 
جذريـــة يف جمتمعاتنا وثقافتنا وحتى معتقدنا، حيث تالحظ 
الدرا�ســـة اأن 3% فقط ممن �سملهم البحث لي�ض لديهم جهاز 

األعاب الكرتونية.
ويذكر الدكتور اأحمد املجدوب، م�ست�ســـار املركز القومي 
للبحوث الجتماعية بالقاهرة: باأن هذه الألعاب ت�سنع طفاًل 
عنيًفا؛ ب�ســـبب احتوائها على م�ســـاهد عنف ل تنفك عن عقل 
الطفـــل، ويبقـــى اأ�ســـلوب ت�ســـرفه يف مواجهة امل�ســـاكل التي 

ت�سادفه يغلب عليه العنف)2(. 
وك�سفت درا�سة اأملانية ن�سرتها دورية جيو في�سن ال�سهرية 
اأن األعـــاب العنـــف الإلكرتونيـــة هـــي اأكـــرب عامـــل لجنراف 
ال�سباب نحو اجلرمية، ورغم اأن الباحثني وجدوا تاأثريا كبريا 
للفقر و�سوء الرتبية و�سوء العالقة بني الأبناء والآباء والو�سط 

http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_wars :1(  انظر الرابط التايل(
http://www.islammemo.cc/2005/03/14/4130.html 2(  موقع مفكرة الإ�سالم(
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ال�ســـيئ على فر�ض الجنـــراف للعنف فاإنهم ر�ســـدوا اأهمية 
اأكرب لألعاب العنف على الكمبيوتر واكت�ســـفوا اأن خطورة هذه 
الألعاب تفوق م�ســـاهدة اأفالم العنـــف والرعب يف التلفزيون، 
واأنهـــا متثـــل ال�ســـبب الأكرب لرتـــكاب اجلنح ال�ســـغرية مثل 
�ســـرب الآخرين والتخريب وال�ســـخرية من الأقران وال�سطو 

على ماكينة البيع الآيل يف ال�سوارع)1(.  
واملخيف حقًا اأن م�ســـاهد العنف ل تقف عند حد فمنتجو 
تلك الألعاب ل يكتفون بتقدمي م�ساهد الدماء فقط لالأطفال 
ول بالروؤو�ض الب�ســـرية وهي تت�ساقط من الأج�ساد بل يغرقون 
اأكرث يف هذا امل�ستنقع حني يقدمون م�ساهد ل�سراع بني رجلني 
ينتهي ب�سحب قلب اخل�سم من اأح�سائه ورفعه يف الهواء وهو 
ينب�ض، اإعالنا للن�سر، واأخرى تنتهي ب�سحب النخاع ال�سوكي 

مع جمجمة اخل�سم. 
3( العزلــة الجتم�عيــة وامليــل اإىل النط�ائيــة: بحيـــث 
ي�ســـري ال�ســـاب اأو املراهـــق اأ�ســـريًا لتلك الألعـــاب لدرجة قد 
ت�ســـل اإىل عـــدم مغادرته غرفته التي اأ�ســـبحت البيئة الأكرث 
قدرة على احتوائه اأو من املمكن اأن اأقول البيئة الوحيدة التي 
يرى مدمن الألعاب الإلكرتونيـــة اأنها قادرة على فهمه وتلبية 
رغباتـــه واإفـــراغ طاقاتـــه، وبهذا اخل�ســـو�ض يذكـــر الدكتور 

)1(  انظر جملة الت�سالت والعامل الرقمي بتاريخ 1429/6/4هـ العدد 259.
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من�ســـور بن ع�ســـكر، ا�ســـتاذ علم الجتماع: باأن الدرا�ســـات 
والأبحـــاث تخل�ـــض اإىل اأن الألعاب الإلكرتونيـــة اأحدثت لدى 
ال�ســـباب ولعـــًا واإعجابًا ب�سخ�ســـيات خيالية ا�ســـطرتهم لأن 
يحملـــوا �ســـورهم يف مالب�ســـم واأن يعلقواها يف غـــرف النوم 
وهـــذا قـــاد اإىل اإحداث م�ســـطلحًا جديدًا اطلـــق عليه بع�ض 
الباحثـــني )ثقافة الغرفة( ويق�ســـد به اأن غـــرف النوم لدى 
ال�ســـباب ا�ســـبحت حتمل معاين ثقافية غري مـــا اعتاد عليها 
اآباوؤهم واأمهاتهم حيث توجد يف الغرف اأ�ســـكال و�سور لرموز 
خيالية اأو حقيقية من بالد �ســـتى من اليابان واأوروبا واأمريكا 
وغريهم تتجمع هذه ال�سور يف غرفة واحدة في�سبح ومي�سي 
الأبناء على م�ساهدة �سور هوؤلء الرموز في�سطرهم لتقم�ض 
حـــركات وهيئة هذه الرموز)1(. كما اأ�ســـارت درا�ســـة قام بها 
الطبيب النف�ســـاين ديفد غرينفيلد �ســـملت ثمانية ع�سر األف 
�ســـخ�ض اإىل اأن مدمني الألعاب الإلكرتونية ي�سعرون بالعزلة 
والنف�ســـال عن البيئة املحيطة بهـــم، ول يعود الواحد منهم 
واعيًا بالزمان اأو باملكان، حيث ي�سبح جزءًا من عامل اللعبة، 
بل وي�سعر اأنه يج�سد �سخ�سية خارقة غري موجوده على اأر�ض 

)1(  من تقرير �ســـحفي ل�سلمان ال�ســـلمان  ن�سرته �سحيفة الريا�ض بعنوان 15019 
الألعاب الإلكرتونية تنتج »ثقافة الغرفة« لدى الأحداث يف عددها 13212�سارك 
يف الإجابة على ت�ســـاوؤلت املحرر الدكتور من�ســـور بن عبد الرحمن بن ع�سكر 

اأ�ستاذ علم الجتماع امل�ساعد بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
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الواقع وهذا موؤ�سر خطري)1(.
4( ت�أثريه� ال�شلبي على حي�ة ال�شخ�س العملية والدرا�شية: 
بحيث ينهمك بع�ض ممار�ســـي الألعـــاب الإلكرتونية ومدمني 
و�ســـائل التقنية ب�ســـكل عام �ســـواء الإنرتنت وحتـــى الهواتف 
اجلوالة كالبالك بريي واأي�ســـًا القنوات الف�ســـائية، وت�سبح 
تلك الو�ســـيلة �سغلهم ال�ساغل ول ي�ســـعرون بال�سعادة اإل حني 
ي�ستخدمونها، بل اإن بع�سهم قد ي�سعر بنوع من احلزن ب�سبب 
م�سي الوقت واقرتاب اإيقاف ممار�سته لتلك الو�سيلة التقنية، 
وباملقابل فاإنه ي�ســـعر بنوع من الن�ســـوة حني يدخـــل املنزل اأو 
ي�ســـتيقظ من النـــوم ويعلم اأنه لن يكون هناك ما ي�ســـغله عن 
ممار�ســـة هوايته املف�ســـلة، و�سي�ســـعر بنوع من الع�ســـبية اإن 
حـــاول اأحدهم تكليفـــه باأي �ســـيء اأثناء فرتة املمار�ســـة وقد 
ي�ســـل هذا حلد تاأخره عن عملـــه اأو تغيبه اأحيانًا بالإ�ســـافة 
اإىل اإهمـــال واجباتـــه املدر�ســـة اأو التاأخر يف النـــوم لدرجة ل 
متكنه من ا�ســـتيعاب ما يقال اأثناء بقاءه يف الف�ســـل. وح�سب 
الدرا�ســـة التي اأعدها الربوفي�ســـور فرينـــر هوبف الباحث يف 
علـــم النف�ض والتي �ســـملت 653 تلميذًا، فاإن م�ســـاهدة املواد 

)1(  ا�ستطالع للراي قام به الدكتور ديفد غرينفيلد David Greenfield موؤ�س�ض 
مركز اإدمان الإنرتنت والتقنية يف و�ســـت هارتفورد )الوليات املتحدة( �ســـمل 
ثمانية ع�ســـر األف �ســـخ�ض ات�ســـح اأن ما ن�ســـبته )5.9%( يعانون من اأعرا�ض 

الإدمان.
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الإلكرتونيـــة املتعلقـــة بالعنف توؤثر �ســـلبًا علـــى درجات هوؤلء 
التالميـــذ يف اللغة الأملانية واللغـــة الإجنليزية. ويذكر هوبف 
اإىل اأن درا�ســـة اأمريكية اأخرى م�ســـابهة اأعدها الربوفي�ســـور 
�ســـور كريج اأندر�ســـون بجامعة ولية اأيوا عـــام 2007م اأكدت 

النتيجة التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة)1(.
5( عدم اإدراك الآب�ء ب�شكٍل خ��س واأولي�ء الأم�ر ب�شكل ع�م 
مــ� حتمله بع�ــس تلك اللع�ب مــن �شلبي�ت: وما يفاقم امل�ســـكلة 
اأن الآبـــاء هم من ي�ســـرتي تلـــك الألعاب اأو مينحـــون الأموال 
ل�ســـرائها، والأكرث اإيالمـــًا اأن الأب والأم حني يـــرون اأبنائهم 
مي�ســـون ال�ســـاعات الطوال يف غرفهم مت�ســـمرين اأمام تلك 
الألعاب يخاجلهم �ســـعور بال�ســـعادة رمبا جتاوز �ســـعور بع�ض 
الآباء ممن تفوق اأبنائهم نهاية ال�سنة الدرا�سية فهمـ  وب�سبب 
قلة الوعيـ  يظنون اأن ابنهم اأمام اأنظارهم وبعيدًا عن اأ�سدقاء 
ال�ســـوء، وما علمـــوا اأنه لو خرج )البع�ض منهم( اإىل ال�ســـارع 
وغـــاب عن الأنظار مـــع اأبناء اجلريان لرمبـــا كان اأكرث اأمانًا 
واأقل �ســـررًا من اجللو�ض اأمام تلك الألعاب وما يف )بع�سها( 
من �ســـرور ومفا�ســـد )واأنا هنا ل اأعمـــم( يف حال كان هناك 
اإدراك وح�سن تربية نتج عنه �سعور بامل�سئولية وفوق ذلك كله 
توفيق وهداية من الباري عز وجل، كما اأن البن اأو البنت حني 

)1(  انظر جملة الت�سالت والعامل الرقمي بتاريخ 1429/6/4هـ )مرجع �سابق(
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يكون مبفرده يف الغرفة فهو لي�ض بال�سرورة �ساملًا من الأقران 
فالأنواع احلديثة من من�سات اللعب �سواء )الإك�ض بوك�ض( اأو 
)البالي�ستي�ســـن( اأو )الوي( وحتى )الدي �ســـي( و)البي اإ�ض 
بـــي( كلها تتيح ملقتنيها الدخول على الإنرتنت والتوا�ســـل مع 
لعبني اآخرين من خمتلف اأقطار العامل واحلديث معهم دون 
ح�سيٍب اأو رقيب و�سوف ياأتي احلديث عن ذلك يف جزٍء لحق 
من الكتابة حني اتكلم عن الألعاب الإلكرتونية على الإنرتنت. 
ويذكر الدكتور  فهد اخلريجي)1(: باأن امل�ســـكلة يف هذا النوع 
من الرتفيه اأو كما ي�ســـميه )الإرهاب( اأنـــه يكمن يف منازلنا 
دون اأن ن�ســـعر به، ويعبث بعقول اأطفالنا، وهو كذلك اأ�ســـلوب 
يقوم على الرتبية طويلة املدى للنا�ســـئة دون وعي الوالدين اأو 

ال�سلطات الأمنية. 
وما يوؤ�سف له اأن كثريًا من اأولياء الأمور خا�سة الأبوين ل 
يعلمون نوعية الألعاب التي  يف�سلها اأبنائهم خا�سة املراهقني 
منهم  وهذا ما »تظهره« )كموؤ�ســـر( درا�سة ميدانية اأجريتها 
�ســـملت مئة اأ�ســـرة كل واحدة منها تتاألف مـــن اأحد الوالدين 
واأحـــد الأبناء اأو البنات ممن يدر�ســـون يف اإحـــدى املرحلتني 
املتو�ســـطة اأو الثانويـــة حيـــث كان لـــدي ا�ســـتبانة موجهة اإىل 

)1(  الدكتـــور فهد بن عبدالعزيز اخلريجي، رئي�ض ق�ســـم الإعالم يف جامعة امللك 
�سعود املتخ�س�ض.
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)البن/البنت( واأخرى �سبيهة بها موجهة اإىل )الأب/الأم( 
بحيـــث كنت اأخذ كل واحٍد منهما على حدة واأطلب منه تعبئة 
ال�ســـتبانة التي كانت اأ�ســـئلتها تطـــرح بنظام املقابلة اأي�ســـًا 
بحيث اأح�ســـل على الإجابة الدقيقة واأ�ســـمن يف نف�ض الوقت 

اأن الوالد ل ميكنه معرفة اإجابات ابنه اأو ال�ستفادة منها.
وقـــد اأ�ســـرت النتائـــج اإىل اأن معظـــم الآبـــاء والأمهات ل 
يعرفون الكثري عـــن اأبنائهم ول عما يفعلونـــه داخل منازلهم 
فال نوعية القنوات التلفزيونية التي ي�ساهدها الأبناء معلومة 
لكثرٍي من الآباء ول مواقع الإنرتنت التي يتم ت�ســـفحها ونف�ض 
ال�سيء ينطبق على الهواتف اجلوالة والألعاب الإلكرتونية اأما 
اأكرث ما اأ�ســـفت له فهو ما يتعلق بالإجابة على ال�سوؤال الثامن 
املوجه اإىل الآبـــاء املتعلق: بهل هناك قنوات موجهة لالأطفال 
تهـــدف اإىل التاأثري �ســـلبًا علـــى قيمهم وثقافتهم الإ�ســـالمية 

والعربية، حيث جاءت النتائج كما يلي: 
حيث يرى 53% من الآباء )اأب، اأم( ممن ي�ساهد اأبنائهم 
قناة الإم بي �سي الثالثة )املوجة لالأطفال واملراهقني( والتي 
ت�ســـتاأثر بـ 72% مـــن الأطفال واملراهقني حمـــل البحث، اأنهم 
�ســـاهدوا اأو �ســـمعوا عن ما يـــدل على خطر تلـــك القناة على 
القيـــم الإ�ســـالمية والعربية وهو ما ميثـــل 33% من املبحوثني 
بينمـــا يرى 18% منهـــم عدم وجود قنوات ت�ســـكل خطرًا على 
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القيم الإ�سالمية وهو ما ميثل 11% من املبحوثني مقابل %29 
منهم قالوا باأنهم ل يعلمون اأو غري متاأكدين من وجود اخلطر 
ومع ذلك فاإم بي �سي الثالثة هي القناة املف�سلة لأبنائهم وهو 
ما ميثل 18% من املبحوثني، علمًا اأن ن�سبة من ي�ساهدون قناة 
الإم بي �ســـي الثالثة ت�ســـل اإىل 72% من املبحوثني، وباملقابل 
فـــاإن ن�ســـبة الآباء ممن يـــرون خطر الإم بي �ســـي على القيم 

الإ�سالمية لأطفالهم ت�سكل 49% من اإجمايل املبحوثني.
6( الأن�نيــة والذاتيــة املفرطــة: وهـــي واحـــدة اأراها من 
اأ�ســـواأ �ســـلبيات الإدمان على ممار�ســـة الألعـــاب الإلكرتونية 
بحيث ميكن للممار�ض اأن يفعل اأي �ســـيء يف �ســـبيل احل�سول 
على ما يريد خا�ســـة فيما يتعلق باإ�ســـباع رغباته يف ممار�سة 
اللعـــب اأو احل�ســـول على نوع حمدد من الألعاب خا�ســـة تلك 
التي ميار�ســـها مـــع اأقرانه خارج املنزل، وقد ي�ســـل به الأمر 
اإىل ا�ســـتخدام العنف من اأجل احل�ســـول على ما يريد وحتى 
لو اأدى ذلك العنف اإىل اإراقـــة الدماء واإزهاق الأرواح اأحيانًا 
بغ�ـــض النظـــر عن ال�ســـحية كما ح�ســـل مع اأحـــد املراهقني 
ويدعـــى دانيال برتك Daniel Petric  والـــذي يبلغ من العمر 
17 عامـــًا، حيث كان غا�ســـبًا جدًا ب�ســـبب عدم �ســـماح والده 
لـــه باللعـــب بلعبـــه Halo3 وهي لعبـــة مليئة بالعنـــف والدماء 
ح�ســـب ت�ســـنيف موقع )ESRB( وحني ا�ســـرتاها دون ر�سا 
والديـــه قـــام والده باأخذهـــا منه عنـــوة واإخفائهـــا يف خزانة 
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مو�ســـوعة يف غرفـــة النوم، اإل اأن برتك �ســـرق مفتاح اخلزنة 
واأخذ �ســـريط اللعبة وعرث بجانبها على م�سد�ض والده من نوع 
)9م(، ويـــروي والده مارك ما حدث فيقول: كنت اأنا ووالدته 
يف الغرفة ودخـــل علينا دانيال الذي كان يبلغ من العمر ذلك 
الوقت 16 عامًا وقال : لدي مفاجئه لكم، هل لكم اأن تغم�سوا 
اأعينكـــم. يقول مـــارك اأنه توقع اأن تكون مفاجئه �ســـارة لهم، 
وال�سيء الذي اأتذكره اأنه قام باإطالق النار نحوي وبالتحديد 
على راأ�ســـي، ثم اأطلق النار على والدته �ســـوزان 43 �سنه التي 
ماتت فورًا، ثم قام دانيال بو�ســـع امل�ســـد�ض يف يدي وقال : يا 
اأبي ، هاهي م�سد�سك، خذها . ويبكي مارك ويروي عن كيف 
اأنـــه متكن من البقـــاء حيًا ويقول : جـــاءت ابنتي وزوجها اإىل 
املنزل مل�ســـاهده اإحدى املباريات الريا�سية، وقد �سمعت ابني 
يخربهـــم بعدم الدخـــول بقوله: ل ميكنكم الدخـــول لأن اأمي 

واأبي لديهم خالف كبري فيما بينهم. 
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والد برتك اأثناء اإدلءه ب�سهادته يف املحكمة، ثم مطالبته 
بتخفيـــف احلكـــم بال�ســـجن )23( عامًا ال�ســـادر بحق ابنه، 
بحجة اأن حياة ابنه بعد ال�ســـجن �ســـتكون اأف�سل، فهل ينتظر 
بع�سنا اأن ي�سري اأحد اأبنائه يف مثل ذاك املوقف ل �سمح اهلل، 

اإذًا فكل ما علينا مزيدًا من املراقبة وال�سبط والتقنني.
ويقول القا�سي جيم�ض بريغ املعني للنظر يف الق�سية باأن 
هو�ض برتك بتلك اللعبة رمبا حال بينه وبني اأن يت�ســـور اأو اأن 
ي�ست�ســـعر ما يقوم به، ويف نف�ض الوقت رف�ض التما�ض حمامي 
الدفاع باعتبار حالـــة موكلة نوع من اجلنون، على الرغم من 
يقني القا�سي باأن اجلاين ل يدرك اأن عملية القتل تلك �سوف 
تق�ســـي على حيـــاة والديه لالأبد. كما ي�ســـري املحامي جيم�ض 
كري�ســـي باأن باترك بعـــد ارتكابه اجلرميـــة مل ياأخذ معه اأي 
�ســـيء �سوى �ســـريط لعبة  هالو 3 الذي كان ال�سبب يف حدوث 
جرميـــة القتل)1(. ويجدر بنا هنا اأن نتوقف لرنى حجم الفكر 
الإجرامي ومدى تغلغله يف عقل ذلك ال�سبي الذي مل يتجاوز 
ال�ساد�سة ع�سر من عمره ومع ذلك قام مبجموعة من الأفعال 

الإجرامية 

)1(  هـــذه احلادثة وقعت يف بلدة برايتون يف ولية اأوهايو الأمريكية ن�ســـرتها موقع 
كليفالند بتاريخ 2008/12/15م
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قتل اأبويه.. 1
حماولة اإيهام املحققني باأن احلادثة انتحار ولي�ســـت . 2

قتل.
رباطـــة اجلاأ�ـــض وبـــرود الأع�ســـاب حني حتـــدث مع . 3

�سقيقته وطلب منها عدم الدخول بحجة وجود خالف 
بني والديه.

الأنانية املفرطة وهي مدار حديثي هنا حيث مل يفكر . 4
ذلك املراهق �ســـوى بنف�سه ويف كيفية حتقيق ما يريد 
بغ�ـــض النظر عن الو�ســـيلة لتحقيق ذلـــك ول النتائج 

املرتتبة على فعلته.
ومن املهم اأن اأ�سدد هنا واأعيد اأمرًا اأراه يف غاية الأهمية 
ول مانـــع من تكـــراره من باب التاأكيد عليه وحتليل �سخ�ســـي 
منـــي، حيث يظهر يل اأن ممار�ســـة تلك الألعاب ب�ســـكل يومي 
واإدمانها ورمبا كان ذلك منذ �سنوات مبكرة اأي�سا اأو�سل هذا 
املراهق اإىل مرحلة تقم�ض �سخ�سية اأحد اأبطال تلك الألعاب 
ومار�ـــض ما كان ي�ســـاهده طوال تلك الفرتة مـــن عمليات قتل 
واإراقـــة للدماء، والأخطر من ذلك كله اأنه ا�ســـتطاع اأن يعي�ض 
نف�ـــض امل�ســـاعر التي كان يعي�ســـها اأثناء عمليـــات القتل حيث 
خطط بهـــدوء وتفنن يف عملية القتل وحتى حني كان ي�ســـاهد 
اأبويـــه يغرقان بدمائهما مل يوؤثر فيه كل ذلك بل كان يفكر يف 
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الكيفيـــة التي تعينه على تربئة �ســـاحته. واإن كان هذا يحدث 
ملثـــل هذا ال�ســـاب وغريه كثري فكيـــف ل ناأخذ بعـــني العتبار 
م�ســـاألة اأن اأبنائنا ممن ميار�ســـون تلك الألعاب بال رقيب ول 
ح�ســـيب قد ينزلقون يف نف�ض املنزلق اأو على الأقل قد يتبنون 
العنف كو�سيلة رئي�ســـية يف حل م�ساكلهم وت�سفية ح�ساباتهم 
مع اأقرانهم �ســـواء يف املنزل اأو املدر�سة اأو احلي، والأ�سواأ من 
ذلك اأن هوؤلء ال�ســـباب رمبا راأوا يف ال�سخ�ســـيات التي تبنت 
�سيا�ســـة العنف واتخذت من الإرهاب و�ســـيلة لإ�سماع نعيقها 
اأبطاًل ي�ستحقون اأن يحتذى بهم وبالتاأكيد اأن املنتمني للفئات 
ال�ســـالة لـــن يتورعوا ولن يـــرتددوا حلظة عن جتنيـــد اأولئك 
الأغرار وا�ســـتخدامهم كوقـــود يف عملياتهم الإرهابية. وحتى 
لو �ســـلمنا وقلنا باأن كل هذا الـــكالم مبالغ به على الرغم من 
اأنه م�ســـتند على حقائق و�ســـواهد مثبتة فـــاإين على يقني باأن 
الفئات ال�سالة �ستنتفع من اأولئك املراهقني املمار�سني لألعاب 
الفيديـــو العنيفة على الأقل بك�ســـب تعاطفهم ومعاداة كل من 
ي�ســـعى اإىل حماربتهم ومكافحـــة اإرهابهم وبالطبع على راأ�ض 
اأولئـــك ولة الأمر، والعلماء الربانيـــني، ورجال الأمن، وحتى 
اأولئك املخل�ســـني من من�ســـوبي اجلامعات وال�سلك التعليمي 
الذين اأم�ســـوا ال�ســـاعات يف البحث والتوعيـــة من خطر تلك 

الفئة الباغية.
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7( تعليــم الن��شئــة احتقــ�ر الأعــراف والتق�ليــد والأنظمة 
ومــن ميثلهــ�: فكل ما ياأمر به الدين ويحـــث عليه لبد اأن جتد 
يف تلك اللعاب ما يخلفه بدءًا من ال�ســـرقة والقتل والتفحيط 
ومعاقـــرة امل�ســـكر كل تلك يتعلمهـــا بع�ض اأبنائهـــا ويتعاطون 
معها على اأنها اإيجابيات يف اللعبة وتك�ســـب لفعلها النقاط بل 
اإن بع�ـــض تلك الألعـــاب ل تكتفي بذلك بل تدرب ممار�ســـيها 
ومعظمهـــم مـــن الأطفال واملراهقـــني على الكيفيـــة التي من 
خاللها ي�ســـبح مروجًا للمخدرات واخلمور اأو اأهاًل لأن يدير 
حمل قوادة )اكرمكم اهلل( ولكنها احلقيقة وخمالفة املعتقد 
والأعـــراف والتقاليـــد وانتهـــاك حرمتهـــا مل تكون هاج�ســـنا 
واحدنا بل اإنهـــا اأهمت اآخرين ينتمـــون لثقافات خمتلفة عنا 
ول تبايل مب�ســـائل واأمور دينية نراها اأ�سا�ســـية ومع ذلك حني 
لحظ املخت�سون لديهم ما ت�ستمل عليه تلك الألعاب ان�سغلوا 
مبتابعتها وبيان ما تخفيه من مفا�ســـد قبل اأن تفتك باملجتمع 
باأ�ســـره وكما قلت فخطرها و�ســـررها لي�ض حكرًا على الدين 
فقـــط، وهذا الدكتور �ســـال �ســـيفر يذكر )على �ســـبيل املثال 
فقط(: اأن لعبة )first shooter(  الأكرث قتاًل اأو ال�سفاح رقم 
واحد تزيد ر�سيد الالعب من النقاط كلما تزايد عدد قتاله؛ 
وهنا يتعلم الطفل ثانية اأن القتل �سيء مقبول وممتع. فالطفل 
يف هذه اللعبة ي�ســـارك يف العنف بالقتل وال�ســـرب والتخريب 
وال�ســـحق واخلطف ونحو ذلك، ورمبا كان ذلك مب�ســـد�ض يف 



43

األلعاب اإللكرتونية خطر غفلنا عنه يهدد األسرة واملجتمع

يـــده  فتكون مبثابة تدريب �سخ�ســـي فردي لـــه)1(. كيف باهلل 
تظنون اأو ترجون يف طفٍل اأم�ســـى لي�ض �ســـاعات ول اأيام، بل 
�ســـنني من عمره يتدرب كل يـــوم )وباإخال�ض( على مثل تلك 
القيم وكيف �ســـتكون املخرجات، واأذكر اأنني قراأت يف �ســـهر 
ربيـــع الثاين مـــن عـــام 1431هـ خـــربًا حول جرميـــة اعتداء 
بال�ســـكاكني على اأحد املراهقني من قبل خم�سة من رفاقه يف 
اإحـــدى حمافظـــات اململكة ومن يقراأ احلادثـــة ل ميكن له اأن 
يف�ســـرها اإل حني يربط بينها وبني األعاب العنف املوجودة يف 
بع�ض الألعاب الإلكرتونية فهي ت�ســـتمل على جميع العنا�ســـر 
التي عادة ما تتوفر يف جرائم املراهقني التي ت�ســـربوا العنف 
من تلك الألعـــاب فالتخطيط والرتب�ض بال�ســـحية، ثم اإنهم 
اعتدوا عليه بال�ســـكاكني وكل واحٍد منهم نال منه وهذا دليل 
علـــى اأمرين الأول الربود والالمبالة با�ســـتعطاف ال�ســـحية 
وا�ستجدائه ول اخلوف والتقهقر حني �ساهدوا الدماء، والأمر 
الأخـــر وجود الرغبة لدى اأولئك املراهقني اجلناة يف جتريب 
وممار�سة ما تعلموه وما كان يقوم به الأبطال يف تلك الألعاب 
وجتريبه على اأر�ض الواقع وهذه فر�ســـة بالن�ســـبة للمراهق ل 
يريد اأن يفوتها غري مباٍل اأن طعنته لل�سحية قد تودي بحياته 
كما اأنه ل يلتفت اإىل ما تعلمه من يف املدر�سة والبيت وامل�سجد 

)1(  د. �سال �ســـيفر، كيف تكون قدوة ح�سنة لأبنائك، ترجمته اإىل العربية ون�سرته 
مكتبة جرير.
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من حرمة دم امل�ســـلم واأهمية التواد والرتاحم بني امل�ســـلمني؛ 
فتلك الألعاب واإدمانها ن�سفت جميع القيم ال�سابقة. 

كمـــا اأن الالمبـــالة والحتقـــار والزدراء وغريهـــا ممن 
يف حكمهـــا مـــن املفردات ل تتوقـــف على الأنظمـــة والقوانني 
والأعـــراف واملعتقـــد بـــل تتجـــاوزه اإىل الأ�ســـخا�ض والرموز 
ومـــن ميثلون ال�ســـلطة، فمثلما حتتقرهم بع�ـــض تلك الألعاب 
فاإن املمار�ض اأو املدمن يت�ســـرب هذا النهج وي�ســـعى لتطبيقه 
علـــى اأر�ض الواقع، ويكفي اأن نقول بـــاأن تلك الألعاب حتر�ض 
ال�سباب واملراهقني وحتى الأطفال على ا�ستخدام العنف وقتل 
رجال الأمـــن حيث تقدم بع�ـــض الألعاب الإلكرتونية درو�ســـًا 
جمانية يف كيفية قتلهم اأو اختطافهم بالإ�سافة اإىل العتداء 
عليهم وال�ســـتيالء على �سياراتهم. ويذكر الدكتور اخلريجي 
اأنه �ســـاأل بع�ض الأطفال عن اأهـــم ما يف بع�ض الألعاب فقالوا 
اأح�ســـن �سيء اأن تعذب ال�ســـرطي، وهنا يتعلم الأطفال كيفية 
قتل رجال ال�سرطة وال�ســـتهانة بهم، و�سربهم �سربًا مربحًا 
حتـــى القتل بالع�ســـا اأو بالرف�ض واللكم، اإ�ســـافة اإىل التدرب 
على الغتيال باأ�سكاله كافة حتى للعجائز والأطفال والأبرياء.
8( عــدم اإدراك و�ش�ئل الرق�بة املختلفة م� متثله بع�س تلك 
الألعــ�ب املختلفة من اأخط�ر على الفــرد واملجتمع: فعلى الرغم 
من قيام جهاتنا املخت�ســـة بو�ســـع �ســـوابط واأنظمة �سارمة 
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لكثرٍي من الو�ســـائل الإعالمية ومنعها ن�ســـر مـــا يخل بالآداب 
ويخد�ـــض احلياء وما يتعر�ض مع تعاليـــم ديننا احلنيف )اإىل 
حٍد ل باأ�ض به( وبذلها جهودًا م�سنية يف �سبيل ت�سفية مواقع 
الإنرتنـــت وحجـــب غري املتوافـــق مع اأنظمـــة البلد امل�ســـتندة 
اأ�سا�سًا على ال�سرع الإ�سالمي املطهر، اإل اأن ما يتعلق بالألعاب 
الإلكرتونية وما ميثله بع�ســـها من خطٍر ملا حتويه من مفا�سد 
ما يزال بعد مل ياأخذ الن�ســـيب الـــكايف على الرغم من مرور 
�ســـنوات لي�ست بالق�ســـرية على تف�سي �ســـلوكيات بني �سبابنا 
تاأتى بع�سها اأو كثرٌي منها ب�سبب انت�سار تلك الألعاب، واملتابع 
�ســـيجد اأن هناك نوعية من الألعاب ت�ســـنف عامليًا على اأنها 
غري منا�ســـبة اإل لفئات البالغني ملا ت�ســـتمل عليه من م�ساهد 
تف�ســـخ وانحالل وتعاطي خمدرات ومعاقـــرة للخمور وغريها 
ومع ذلك فهي تباع دون ح�ســـيب اأو رقيب بل اإن بع�ض العمالة 
الآ�ســـيويني ممن امتهنوا تلك التجارة وا�ستاأثروا بها يخافون 
حـــني يدخـــل حمالتهم الأب اأو كبري ال�ســـن ب�ســـحبة اأطفاله 
اأو بدونهـــم ويتوج�ســـون من دخوله ول ميكـــن اأن يبيعوه بع�ض 
الألعاب التي يبيعونها علـــى زبائنهم من املراهقني والأطفال 
باأ�ســـعار زهيـــدة وقد قمت بالتجربة بنف�ســـي حيث ح�ســـرت 
اأ�سماء ع�سر األعاب من تلك العنيفة اأو املخلة بالأدب والداعية 
اإىل ما يخالف اأعراف وتقاليد املجتمع وحني ذهبت اإىل اأحد 
املحـــالت بالقـــرب مـــن منزيل مل اأح�ســـل عليهـــا ولكن حني 
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اأر�ســـلت ابنـــي عبد العزيـــز وكان اإذ ذاك يبلغ من العمر )15 
�ســـنة( جاء بها جميعا بل وا�سرتى ن�سخة حديثة جدًا لإحدى 
الألعاب العنيفة ت�ســـمى )غراند ثيفت اأوتو GTA( مل تكن قد 

نزلت يف معظم اأنحاء العامل. 
وكما اأنه ول�سعف الرقابة فاإن معظم تلك العمالة ل تتورع 
عـــن بيع تلك الألعاب امل�ســـنفة على اأنهـــا للبالغني مثاًل على 

اأطفال ل تتجاوز اأعمارهم ع�سر وثمان �سنوات  
9( اإ�ش�بــة املم�ر�شني بنــ�ع من اخل�ف والهلــع اأثن�ء مم�ر�شة 
اللعــب ينعك�س علــى حي�تهم الجتم�عية: ولن ا�ست�ســـهد حول 
ذلـــك باأحد �ســـوى بقول بع�ـــضٍ ممن مار�ســـوا تلـــك الألعاب 
وتعاي�ســـوا مع تلك امل�ســـاعر، فبعد اأن اأ�سهبت يف حديثي حول 
هذه الألعاب م�ست�ســـهدًا باأقوال بع�ض املخت�سني، لعلي اأ�سوق 
مقتطفـــات من حديث اأحـــد مدمني تلك الألعـــاب يحكي من 
خالله )وبت�سرف مني( م�ساعره اأثناء ممار�سة اللعب حيث 
يذكر عن اإحدى الألعاب: باأنها جعلت اأحا�سي�ســـه تغرق متامًا 
معهـــا، ويحذر باأنه على الرغم من روعة ق�ســـة اللعبة اإل اأنه 
عند تعمقك يف اللعبة �ست�ساب بنوع من الرتياب حول كل ما 
يحيـــط بك، والأ�ســـد من ذلك كله اأن اأحـــداث اللعبة تدور يف 
مكان ل ميكن اأن ت�سري فيه خطوتني وحيدا. وحول لعبة اأخرى 
يقول: بالن�ســـبة للكثريين، فاإن بع�ض الألعاب جمرد م�ســـاهد 
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خميفة، تن�ســـاها فور انتهاء اللعبة، يخفق قلبك ب�ســـرعة ملدة 
ق�ســـرية ثم يعـــود حلالته الطبيعـــة العادية، وهـــذا ل ينطبق 
على هـــذه اللعبة، فالطريقة التي تعتمدهـــا يف العبث بعقولنا 
واأحا�سي�سنا داخل اللعبة وخارجها جتعلك تقي�ض مدى �سعف 
القلب الب�سري؛ فاملطورون تعمدوا و�سعنا و�سط بيئة ل ميكن 
اأن ت�سبح اأكرث فو�سوية مما هي عليه من التاأثريات ال�سوتية 
املرعبة، التي ت�ســـمل اأ�ســـوات وقع الأقدام و�ســـراخ الأطفال 
املرعـــب، وطريقـــة الإخـــراج، كلها عوامل �ســـتجعلك تن�ســـى 
نف�ســـك، وتت�سبب يف �ســـلل موؤقت ليديك، بحيث اأنه يف بع�ض 
الأحيان، �ستخ�سى مل�ض جهاز التحكم، ولن ت�ستطيع فعل �سيء 
اأثناء هجوم اأحد الأعداء عليك، كل هذه الأ�ســـياء �ســـببت يل 
�ســـيئًا من اجلنون، حتى اأنه يف بع�ض الأحيان �ســـككت اأن من 
يقاتلنـــي يف اللعبة حي بالفعل و حاولت قتله يف مرات اأخرى. 
وي�ســـف م�ســـاعره حلظة ممار�ســـة اللعب العنيـــف واملرعب 
فيقـــول: لقد جربت هذا املوقف واعـــرف ما هي احلال عليه، 
نب�ســـات قلبك ترتفع اإىل حـــد اأنك �ست�ســـمع قلبك ينب�ض يف 
اأذنك، وكلما تريد فعله هو مغادرة املكان باأ�ســـرع ما ميكنك؛ 
فبع�ض الألعاب ل ميكنك اأن تلعبها وحدك يف غرفة مظلمة)1(.

http://www.5reeef.com/vb/t12974.html :1(  انظر الرابط التايل(
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ما اأوردته يف الفقرة ال�ســـابقة ما هو �ســـوى نزر ي�سري من 
جتـــارب كثـــرٍي من اأبنائنـــا الذين اأدمنـــوا تلك الألعـــاب، واإن 
كان وقـــع تلك الألعـــاب بهذه الدرجة من القـــوة والتاأثري على 
�ســـخ�ض يبدو مـــن حديثه ومنطقه اأنه رمبا يكـــون قد بلغ من 
العمـــر مراحـــل متقدمة جتاوز معهـــا �ســـني املراهقة، فكيف 
يكـــون احلال بالن�ســـبة ملن هم اأ�ســـغر �ســـنًا واأقل ن�ســـجًا من 
الأطفال واملراهقني، فالأكيـــد اأن تلك الألعاب تفعل اأفاعيلها 
باأولئك ال�سباب وما نالحظه من ت�سرفاتهم وما يرويه بع�ض 
املخت�سني وذوي العيادات النف�ســـية خري برهان على فداحة 

املخاطر املتاأتية من تلك الألعاب.  
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هل ابني مدمٌن لتلك الألع�ب الإلكرتونية؟

يعتقـــد كثرٌي من الآبـــاء واأولياء الأمور ب�ســـفة عامة حني 
يرون اأبنائهم م�ستغرقني يف تلك الألعاب اأن ذلك اأمٌر جيٌد ل 
حمالـــة، ورمبا ظن احلري�ض منهم اأن انهماكه بتلك الألعاب 
اأهون مـــن خروجه اإىل ال�ســـارع وق�ســـاءه ال�ســـاعات الطوال 

خارج املنزل.
ومـــا علم اأولئـــك الآباء اأن ال�ســـارع قد يكـــون اأحيانًا اقل 
�ســـررًا من تلك الألعاب التي يت�ســـمر اأمامهـــا الأبناء لدرجة 
ين�سون معها اأنف�سهم ومي�سون ال�ساعات الطوال ل يتزحزحون 
من اأماكنهم �ســـوى للذهاب لدورة املياه ثم يعودون اأما بع�ض 
�سغار ال�سن فرمبا مياطل حتى يف ق�ساء حاجته وي�سوف وقد 
ل يرتك اللعبة اإل حني ي�ســـعر بتبلل مالب�ســـه وهذه حقيقة ل 
مبالغة فيها ومن اأراد التجربة ما عليه �سوى مالحظة اأطفاله 
اإن كانـــوا ممـــن يع�ســـقون تلك الألعـــاب وقد تناقلـــت وكالت 
الأنباء قبل مدة خربًا يتعلق بوفاة �ســـاب كوري يبلغ من العمر 
31 عامًا بعد اأن اأم�ســـى اإحدى وثالثني �ســـاعة مت�ســـلة  كان 
خاللهـــا ميار�ـــض الألعـــاب اللكرتونية ويذكر اخلـــرب اأن تلك 
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احلالـــة لي�ســـت الأوىل يف كوريا بل �ســـبقتها حالة �ســـبيهة يف 
غ�سون �ستة اأ�سهر)1(. 

ولهذا ال�ســـبب وغريه رمبا قد يتبادر �ســـوؤال لدى الأب اأو 
الأم حـــول مـــا اإذا كان اأيًا من الأبناء مدمنـــًا اأم ل! ولالإجابة 
على هذا ال�ســـوؤال لعلي اأ�ســـري اإىل اإحدى الدرا�ســـات الأملانية 
التي حذرت من اأن اإدمان اللعب على اأجهزة احلا�سب الآيل ل 
يقل خطورة عن اإدمان اخلمر، خا�ســـة واأن �سلوكيات مدمني 
اخلمر تت�سابه كثريًا مع الأعرا�ض املر�سية ملدمني اللعب على 
اأجهزة احلا�سب الآيل، وتذكر الدرا�سة اإىل اأن من تتحقق فيه 
ثالثة من املعايري ال�ستة التي حددتها منظمة ال�سحة العاملية 

لقيا�ض الإدمان يعترب مدمنًا، وتتمثل املعايري ال�ستة يف:
عدم القدرة على كبح الرغبة يف ال�سيء.. 1
فقدان ال�سيطرة على عدد مرات التعاطي )اللعب(. . 2
زيادة اجلرعة )زيادة �ساعات اللعب(. . 3
ظواهر الإح�سا�ض باحلرمان. . 4
اإهمال الهتمامات واللتزامات الأخرى.. 5
عـــدم التخلي عن �ســـلوكيات املدمنني رغـــم العواقب . 6

ال�سارة)2(.

)1(  نقلـــت اخلـــرب جمموعة مـــن وكالت الأنباء العامليـــة منها وكالة اأنباء ال�ســـرق 
الأو�سط )اأ �ض اأ(.

)2(  درا�سة اأجرتها جمموعة بحث متخ�س�سة يف درا�سة الإدمان يف »م�ست�سفى �ساريته« 
مبدينة برلني الأملانية، �سقتها هنا بت�سرف نقاًل عن وكالة الأنباء البحرينية.
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وميكـــن اأن نحـــدد هنا جمموعة من ال�ســـمات التي تظهر 
مـــن خالل �ســـلوك الطفـــل اأو املراهق الذي ميار�ـــض الألعاب 
الإلكرتونيـــة والتـــي وميكن مـــن خاللهـــا معرفة مـــا اإذا كان 

املمار�ض لتلك الألعاب مدمنًا من عدمه:
1(الرغبة وامليل ال�شديد لتجربة م� يراه وم� مي�ر�شه يف تلك 
الألع�ب: خا�ســـة األعاب العنف وامل�سارعة فتجد الطفل مّيال 
اإىل التحر�ض باإخوته يف املنزل والعتداء عليهم ونف�ض احلال 
يف املدر�ســـة، واذكر اأنني يف اإحدى املنا�ســـبات غري الر�سمية 
خرجت مـــع جمموعة مـــن الزمالء اإىل اإحدى ال�ســـرتاحات 
القريبـــة من مدينة الريا�ض و�ســـادف ح�ســـور اأحد الزمالء 
ومعه اإثنني من اأبناءه املراهقني الذين مل يتجاوزا اخلام�ســـة 
ع�ســـر اإل اأنهما مل يتوقفا عن امل�ساجرة طوال الوقت، ف�سالت 
الأب هـــل ميار�ـــض اأبنائك األعاب امل�ســـارعة احلرة يف املنزل 
فاأكـــد يل ذلك مت�ســـائاًل ولكن كيـــف عرفت؟! فن�ســـحته اأن 
يجنبهم تلـــك الألعاب قدر امل�ســـتطاع، واأن ينظم وقت لعبهم 
ويتحكـــم به بحيث ل تزيد مدة اللعب عن �ســـاعة اإىل �ســـاعة 
ون�ســـف يف اليوم مع التنويع يف الألعاب فال تكون كلها األعاب 
عنف وم�ســـارعة. كما تذكر اأم لأربعة اأطفـــال اعتاد اأبناوؤها 
ا�ســـتخدام الألعاب الإلكرتونية لأكرث من 3 �ساعات يوميًا اإىل 
اأنها كانت يف بداية �ســـرائها اإحدى الألعاب الإلكرتونية فرحة 
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بتم�ســـية اأطفالها اأوقات فراغهم، لكنها �ســـعرت بالكثري من 
القلـــق حني اأخذ اأطفالهـــا بتطبيق ما يرونـــه يف تلك الألعاب 
على اأر�ض الواقع من خالل اإجراء م�ســـابقة بينهم يتناف�سون 
فيها على تك�سري وحتطيم اأكرب عدد ممكن من اأواين املطبخ. 
وتقول ا�ست�ســـرت طبيبًا نف�ســـيًا ون�ســـحني بتغيري نوع اللعبة. 
ويف كتابـــه حول العنـــف يف الألعاب الإلكرتونية يثبت اأ�ســـتاذ 
علـــم النف�ـــض كريغ اندر�ســـون وب�ســـورة قاطعة اأن ممار�ســـة 
الألعـــاب الإلكرتونيـــة العنيفـــة تزيد مـــن عدوانيـــة الأطفال 
وجتعلهـــم اأقـــل اهتمامـــًا ومبالة بغ�ـــض النظر عـــن العمر اأو 
اجلن�ـــض اأو الثقافة.)1( واملوؤمل اأن بع�ض الأطفال قد ل يكتفون 
مبمار�ســـة العنف بل قـــد يذهب بع�ســـهم اإىل ارتكاب جرمية 
القتـــل رغبـــة يف خلـــق اأجواء �ســـبيهة بتلك التي كان يعي�ســـها 
بطـــل اللعبة ومـــن ذلك قيام اأحد املراهقـــني الذي مل يتجاوز 
الرابعة ع�ســـر من العمـــر ـ وكان مولع بالألعـــاب الإلكرتونية ـ 
بقتل اأخيه ذي الع�ســـر �سنوات ب�ســـكني، ل ل�سيء �سوى ملعرفة 
م�ســـاعر واأحا�ســـي�ض القاتل بعـــد ارتكاب جرميـــة القتل. ويف 
ا�ستبانة اأجرتها اإحدى ال�سحف ال�سعودية اقر 70،3% باأنهم 
لحظوا تاأثريًا �ســـلبيًا عنيفًا يف �ســـلوك اأولدهـــم اأو اإخوانهم 

)1(  كتاب اآثار األعاب الفيديو العنيفة على الأطفال واملراهقني: النظرية، والبحث، 
وال�سيا�ســـة العامـــة، للدكتور كريغ اأندر�ســـون، ن�ســـرته جامعة اك�ســـفور، �ســـنة 

2007م.



53

األلعاب اإللكرتونية خطر غفلنا عنه يهدد األسرة واملجتمع

واأخواتهـــم ال�ســـغار الذيـــن يتعاطون با�ســـتمرار مـــع العاب 
الكرتونيـــة عنيفة كمطاردات الع�ســـابات املليئـــة بالكثري من 
م�ساهد ومقاطع ال�سرب العنيف، والقتل، والدماء والأو�سال 
املقطعـــة املقـــززة بالفعل. واأنهـــم لحظوا كثـــريًا اأن الأطفال 
يحاولون تقليـــد الكثري من هذه امل�ســـاهد واحلركات العنيفة 
يف هذه الألعاب مما يعترب موؤ�ســـرا خطريا لبد من التنبه له 
واحلد من اآثاره وحماربته)1(. وك�ســـاهد اإ�ســـايف اأي�ســـًا على 
حب ممار�ســـي تلك الألعـــاب للتقليد واملحـــاكاة اأروي لكم ما 
حدث للمواطن ال�سعودي )ن.م( الذي يقول بعد اأن عدت اإىل 
املنزل رغبت با�ســـتخدام جهاز احلا�سب، ولكني مل اأعرث على 
تو�ســـيلة الكهرباء، ف�ســـالت اأبنائي عنها، فقالوا: باأن �سامي 
اأخذها ودخل غرفته، فطلبت من �ســـقيقته اأن حت�سرها منه، 
ولكنهـــا عـــادت اإيل واأخربتني باأنه يرف�ض فتـــح باب الغرفة، 
وعلـــى الفور ذهبت اإىل غرفته وطرقـــت الباب ولكنه مل يرد، 
ثم خرجت اإىل املمر اخلارجي الذي تطل عليه الغرفة وفتحت 
النافذة تفاجاأت باأن �سامي كان ملقًا على وجهه وطرف �سلك 
التو�ســـيلة ملفوف حول رقبته بينما الطرف الآخر مربوط يف 
مروحة ال�سقف، ذهبت م�ســـرعًا وك�سرت الباب وحاولت نزع 
ال�ســـلك اإل اأنني وجدت نب�ســـه متوقفا فقمت باإبالغ اجلهات 

)1(  ا�ستطالع للراأي اأجرته �سحيفة عكاظ �سمل 1016 م�سارك من اجلن�سني)مرجع 
�سابق(.
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الأمنية التي ح�سرت واأجرت حتقيقاتها يف املو�سوع، وات�سح 
فيما بعد اأن ابني ذا الع�سرة اأعوام �سنق نف�سه حماكيًا اإحدى 
الألعاب الإلكرتونية حيث كان ي�ســـاهد عمليات ال�سنق حتدث 
لأبطـــال اللعبة ثم يقومون بعد ذلـــك اأو بعد انتهاء اللعبة ومع 
بدايـــة جولة جديدة يجدهم اأمامه، وي�ســـيف )ن.م( اأن ابنه 
مل ينتحـــر ومل يكـــن يعـــاين مـــن اأي اأمرا�ض نف�ســـية، بل كان 
متفوقـــًا يف درا�ســـته، ولكن تاأثري الألعاب الإلكرتونية اأو�ســـله 
اإىل ذلك املاآل)1(.  وتعليقًا على ذلك يقول اأحد املخت�سني)2(: 
اإن الطفل كان يف �ســـن الطفولة املتاأخرة التي تاأتي بعد �ســـن 
العا�سرة وت�ســـبق مرحلة املراهقة ويف هذه املرحلة ي�سل اإىل 
درجـــة معينـــة من الن�ســـج وخا�ســـة يف جانب اخليـــال الذي 
ي�ســـبح اأكرث واقعية بخالف مرحلـــة الطفولة التي تتعامل مع 
الأحـــداث بخيال غري واقعي لذلك عندما ي�ســـاهد الطفل يف 
مرحلة الطفولة املتاأخرة هذه امل�ساهد يف الأفالم امل�سل�سالت 
يتعامل معها على اأنها واقعية وقد ي�سل الأمر اإىل حماكاتها، 
وي�ســـيف باأن ق�ســـية النتحار يف مثل هذا ال�ســـن م�ســـتبعدة 
متاما حيث اإن الطفل يف �ســـن ل يدرك فيه مفاهيم النتحار 

)1(  مقتطف من خرب نقلته بت�ســـرف ن�ســـر يف �ســـحيفة الوطن ال�ســـعودية بتاريخ 
1427/5/6هـ

)2(  الأ�ســـتاذ/ �سعيد بن علي الزهراين رئي�ض وحدة اخلدمات الإر�سادية بالإدارة 
العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الطائف
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وقد اأكدت الدرا�ســـات اأن التفكـــري يف النتحار ل يظهر اإل يف 
�ســـن املراهقـــة)1(. اأما يف بانكـــوك )تايالند( فقـــد قام اأحد 
املراهقني بطعن �سائق �سيارة اأجرة فاأرداه قتياًل، وحني �ساأله 
املحققون عن �ســـبب ذلك، اأجابهم باأنـــه رغب اأن يجرب هل 
طعن الأ�ســـخا�ض با�ستخدام ال�سكني �سهل يف احلياة الواقعية 
كمـــا هو احلال يف الألعـــاب الإلكرتونية خا�ســـة لعبة )غراند 
ثيفت اأوتو GTA( التي كان بولوات ت�ســـينو )18عاما( مدمنًا 
عليهـــا والتي منعت بيعها ال�ســـلطات التايالندية بعد احلادثة 
مبا�ســـرة. ورغم ا�ســـتجداء والديه وادعائهـــم اأن ابنهم كان 
طيبًا ومتفوقًا، اإل اأن ذلك مل يثني القا�ســـي عن اإ�سدار حكم 
باإعدام ال�ســـبي با�ســـتخدام احلقنة املميتـــة.)2( وهذه اللعبة 
)GTA( م�ســـئولة عـــن كثـــري من جرائـــم املراهقـــني وكانت 
ال�ســـلطات الأمنية يف ولية األبامـــا الأمريكية قد رفعت دعوى 
على �ســـانعي تلك اللعبة مطالبة اإيها بتعوي�ســـات تقدر بعدة 
ماليني بعد قيام مراهقني بقتل رجلي اأمن)3(. وهو ما حتر�ض 

وت�سجع عليه تلك اللعبة.
2(النهمــ�ك يف اللعــب وترك بقية الأمــ�ر الأخرى: بحيث 
ل يكـــون هناك اهتمامًا كافيًا بوقت النوم ول باأداء الواجبات 

)1(  �سحيفة الوطن ال�سعودية، )مرجع �سابق(.
infoniac.com 2(  خرب ن�سر يف موقع(

)3(  مقتطف من خرب ن�سرته �سحيفة الديلي ميل الربيطانية.
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املدر�ســـة ول املنزليـــة مع ميـــل اإىل العزوف عن امل�ســـاركة يف 
املنا�ســـبات العائليـــة والجتماعية، وتذكر اإحدى الدرا�ســـات 
اأن 50% من ممار�ســـي هذه الألعاب اأقروا باأنهم ل يح�ســـلون 
على ق�ســـط منا�سب من النوم، كما اأ�سار 40% اإىل مواجهتهم 
ل�ســـعوبات يف حياتهـــم الجتماعية واأكد 40% اآخـــرون اأنهم 
يتعر�سون مل�ساكل منزلية ب�ســـبب هذه الألعاب، يف حني اأ�سار 
35% اأنهم يفوتون وجباتهم الغذائية حتى يتمكنوا من موا�سلة 
اللعب، فيما اعرتف 30% منهم عن ممار�ســـتهم هذه الألعاب 
على ح�ساب العمل)1(. كما ت�سري درا�سة اأخرى اإىل اأن مدمني 
تلك الألعاب يح�ســـون ب�ســـاعات نـــوم اأقل مـــن اأقرانهم غري 
املدمنني يرتاوح بني �ســـاعة و�ساعة ون�ســـف يوميًا، كما اأنهم 
يعانون من الأرق واإم�ساء مدة اأطول يف الفرا�ض قبل النوم.)2( 
وبهـــذا اخل�ســـو�ض فقد تو�ســـلت اإحـــدى الدرا�ســـات اإىل اأن 
املراهق يتاأخر يف النوم �ســـبع دقائق ون�سف زيادة عن معدل 
تاأخره الطبيعي قبل النوم بعد لعبه اإحدى الألعاب الإلكرتونية 
ملدة خم�ســـني دقيقة قبل النوم مبا�ســـرة مقارنة بالتاأخر عن 
)1(  درا�ســـة �ســـملت 400 من ممار�ســـي تلك الألعاب قام بهـــا الباحث الربيطاين 
الدكتور )جون ت�ســـارلتون( مـــن جامعة )بولتون(، نقلتها بت�ســـرف من موقع 

البوابة العربية لالأخبار التقنية.
 University of Arkansas 2(  درا�سة قامت بها جامعة اأركان�س�ض يف ليتل روك(
in Little Rock اأجريـــت علـــى 137 طالبـــًا متو�ســـط اأعمارهـــم )22( �ســـنة 
معظمهم من الن�ســـاء )86( امراأة. نقلت الدرا�ســـة عن موقع �ساين�ض ديلي من 

مواد ومن�سورات ح�سلت عليها من الأكادميية الأمريكية لطب النوم.
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النـــوم ثالث دقائق فقـــط زيادة على املعـــدل الطبيعي لتاأخر 
املراهق عن النوم بعد م�ســـاهدته فيلمًا وثائقيًا ملدة خم�ســـني 
دقيقة)1(. واأظن باأن وقت التاأخر عن النوم �سوف يكون اأطول 
كلما طالت مدة اللعب. وتوؤكد درا�سة اأمريكية اأن النوم لفرتة 
اأقل من �ســـت اأو �سبع �ساعات فى الليلة يزيد من خطر ارتفاع 
�ســـغط الدم والبدانة وال�سكرى وال�ســـرطان. وت�سري الدرا�سة 
اإىل اأن الأطفال دون �ســـن املدر�ســـة يجـــب اأن ينامون ملدة 11 
�ساعة، ويف �سن املدر�سة 10 �ساعات، تنخف�ض تدريجيًا خالل 
فرتة املراهقة اإىل ما بني 7 و8 �ساعات عند الن�سوج اأو البلوغ، 

وللفرتة ذاتها عندما ي�سبح املرء كبريًا فى ال�سن.)2(
3(زي�دة �ش�ع�ت اللعب: عن ثالث �ســـاعات ون�ســـف يوميًا 
اأو اأربعة وع�ســـرين �ساعة يف الأ�ســـبوع: فهذا موؤ�سر قوي على 
اأن املمار�ض لالألعاب الإلكرتونية م�ساب بالإدمان يدعم هذا 
القول درا�سة اأمريكية تو�سلت اإىل اأن طفاًل اأو مراهقًا من بني 
ع�سرة يعاين من اأعرا�ض الإدمان املر�سي على تلك الألعاب، 
)1(  درا�ســـة بعنوان تاأثري ممار�سة الألعاب الإلكرتونية قبل النوم مبا�سرة على نوم 
املراهق، قـــام بها اإيدوارد ويفر وجمموعة معه من جامعة فلندرز الأ�ســـرتالية 
يف  ن�ســـرت   ،Flinders University in Adelaide, South Australia
جملة طب النوم ال�سريري ال�سادرة يف 15 اأبريل 2010م �سملت الدرا�سة ثالثة 
ع�سر مراهقًا بني 14-18 �سنة ممن كانوا يخلدون للنوم ب�سكل طبيعي جدًا اأي 

يف غ�سون 15 دقيقة فقط.
)2(  درا�ســـة اأجراها باحثون فى م�ست�سفى مايو كلينك الأمريكية، ن�سرت يف �سبكة 

احلياد الإعالمية.
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واأظهرت الدرا�ســـة اأن الذكور مييلون لهـــذه الألعاب اأكرث من 
الإناث اإذ ي�ســـل معدل �ساعات اللعب يف الأ�سبوع لدى الأولد 
اإىل 16،4 �ســـاعة، ولدى البنات اإىل 9،2 �ســـاعات. وقد ي�سل 
هذا املعدل اإىل 24�ساعة يف الأ�سبوع اأي ثالث �ساعات ون�سف 
يوميا يف احلالت التي تت�سمن موؤ�سرات اإدمان، وي�سري املعهد 
الذي اأجرى الدرا�ســـة اإىل اأن اإدمان الألعاب الإلكرتونية لي�ض 
م�ســـنفا على انه حالة مر�ســـية مـــن قبل ال�ســـلطات الطبية 
الأمريكيـــة، ومع ذلك فهـــو مرتبط مبجموعة مـــن الأعرا�ض 
ال�سريرية النف�سية اأو اجل�سدية كال�سداع وا�سطرابات النوم 
وقلة النظافة اجل�ســـدية، والأهم من ذلك اأن الدرا�ســـة ت�سري 
اإىل ان الأطفـــال واملراهقـــني ـ حمل الدرا�ســـة ـ املدمنني على 
الألعاب الإلكرتونية يبدون �سلوكا �سبيها ب�سلوك الرا�سدين من 
مدمني األعاب املي�سر، فهم يكذبون ويقرت�سون املال ويعملون 
قليال.)1( ول يفوتني هنا ما ذكره اأحد املخت�سني من اأن بع�ض 
مر�ســـاه اأفادوا باأنهم ميار�سون اللعب ملدة ترتاوح بني )14-
16( �ســـاعة يوميًا بدون توقف، وي�سيف باأن العواقب �ستكون 
وخيمة جدًا لتلك العينة من النا�ض)2(. وباملنا�سبة فاإن من بني 

)1(  نقـــاًل عن وكالـــة فران�ض بر�ض التي ن�ســـرت خربًا حول درا�ســـة اأجراها املعهد 
الوطني لالإعالم والعائلة يف جامعة ايوا الأمريكية �سملت  1178فردا بني �سن 

الثامنة والثامنة ع�سرة.
)2(  حديث لإخ�ســـائي طـــب نف�ض الأطفـــال يف عيادات بورمتـــان كلينك يف مركز 
تافي�ســـتوك، ريت�ســـارد غراهـــام Dr Richard Graham ورد �ســـمن حتقيق 
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ظهرانينا ومن اأبنائنا من مي�ســـي نف�ض العدد من ال�ساعات، 
بل اإين وقفت �سخ�ســـيًا على من ي�ســـبط املنبه يف منت�ســـف 
الليـــل اأو قبيل الفجر لعمل اإجراء معني يف اللعبة خا�ســـة تلك 
التي تلعب من خالل الإنرتنت ثم يعود للنوم مرة اخرى بحيث 
يكـــون النـــوم هو احلائـــل الوحيد بينـــه وبني ممار�ســـة اللعب 
الـــذي ل يحده زمان ول مكان، بل ويذكر يل اأحد مدمني تلك 
الألعاب باأن والده قد طرده وجمموعة معه من املجل�ض؛ لأنهم 
كانـــوا يلعبـــون الرتافيان طوال وقت جلو�ســـهم معـــه، واأخريًا 
تذكر اإحدى �ســـبكات الإنرتنت اأن �ســـابًا �سينيًا لقى م�سرعه 
يف �سمال �سرق البالد بعد اأن ظل ميار�ض الألعاب الإلكرتونية 
ملدة �ســـبعة اأيام متوا�ســـلة يف اإجازة ال�سنة القمرية اجلديدة 

يف ال�سني)1(.
4(زي�دة امل�ش�كل مع الع�ئلة والختالف معهم لأتفه الأ�شب�ب 
خ��شــة ال�الديــن والزوجــة: وقـــد يرتكـــب بع�ـــض املراهقني 
حماقـــات ت�ســـل اإىل العتداء علـــى اأحد الوالديـــن اأو كليهما 
كمـــا ح�ســـل للمراهـــق الـــذي يدعى دنيـــال باتريـــك، والذي 

اأجرته �سحيفة ديلي تلغراف الربيطانية بوا�سطة حمررها اأورمي خان ون�سرته 
يف عددها ال�سادر بتاريخ 2008/11/22م.

)1(  ن�ســـر �ســـمن تقرير حول اإدمان الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية بعنوان )اإدمان 
الإنرتنـــت �ســـداع مزمـــن فى راأ�ض ال�ســـني( ن�ســـرته �ســـبكة الإعـــالم العربية 

)حميط(
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اأوردت ق�ســـته ك�ســـاهد على الأنانية والذاتية املفرطة كاأحد 
اأ�ســـواأ �ســـلبيات الألعاب الإلكرتونية. اأو التهديد بالهروب من 
املنـــزل، يف حال منعه اأبواه من ممار�ســـة بع�ض الألعاب التي 
اأدمن عليها وك�ساهد على ذلك قيام اأحد املراهقني الكنديني 
ويدعـــى برانـــدون كر�ســـب  Brandon Crisp  يبلغ من العمر 
خم�ض ع�ســـرة �ســـنة من هـــواة الألعـــاب الإلكرتونيـــة بالفرار 
مـــن منزله بعد اأن قام والده مبنعه من اللعب مبن�ســـة اللعب 
املربوطـــة بالإنرتنـــت، حيث يقـــول والده باأن ابنـــه كان حمبًا 
لريا�سة الهوكي ومتفوقًا يف مدر�سته وميار�ض اللعب مع اأقرانه 
اإىل اأن بداأ ممار�ســـة لعبـــة كول اأوف ديوتي4  بوا�ســـطة اإك�ض 
بوك�ـــض ليف على الإنرتنـــت حيث تعرف على اأ�ســـدقاء جدد 
من بلدان �ســـّتى وحتولت ممار�ســـة تلك اللعبة من هواية اإىل 
اإدمان اأو�ســـله اإىل حد التغيب عن مدر�سته من اأجل ممار�سة 
اللعب لدرجة كانت العائلة تنام فيما هو ي�ســـهر حتى ال�ساعة 
الثالثة �سباحًا وحني مل يتمكنوا من اإقناعه للتوقف عن اللعب 
ل�ســـاعات متاأخـــرة بل وحتـــى اأحايني كثـــرية ل يتوقف لتناول 
الطعام مع اأفراد العائلة، ا�ســـطر والده اإىل اإلغاء ال�سرتاك، 
فقابله الطفل املراهق بالتهديد باأنه �سيرتك املنزل اإن مل يعد 
الأمـــور كما كانت عليـــه، يقول والده حني هـــدد برتك املنزل 
وبداأ يجمع مالب�ســـه كنـــت اأظنه ميزح فقلت لـــه ل تن�ض اأخذ 
مالب�ض ثقيلة تقيك �ســـدة الربدة، اإل اأن املراهق نفذ تهديده 
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وخـــرج من املنزل وبدًل مـــن املكوث لبع�ض الوقـــت لدى اأحد 
اأ�ســـدقائه كما كانت تظن العائلة خرج ال�سبي ومل يعد وبعد 
اأن تاأخـــر عن الوقت املفرت�ـــض لعودته بداأ والـــده يبحث عنه 
فوجد دراجته الهوائية واأحـــد اإطاراتها مثقوبًا ولكنه مل يعرث 
عليه، وا�ســـتمر اختفاء ال�ســـبي لفرتة اأطول بكثري مما كانت 
تظنه اأ�ســـرته وبعد ثالثة اأ�سابيع اأبلغ جمموعة من ال�سيادين 
ال�ســـرطة عثورهم على جثة �سبي يف اإحدى الغابات على بعد 
اأميال من بلدة باري اأونتاريو التي تقطنها عائلة براندون)1(.

وتذكـــر الدكتور �ســـوزان كارين باأن األعـــاب الفيديو توؤثر 
�ســـلبًا يف الكيفيـــة التي يتعامل بها املمار�ـــض لتلك الألعاب مع 
والديـــه وكذلك تعامل الذكر مع الأنثى ب�ســـكٍل عام وحماولته 
ال�سيطرة عليها والتحكم بها، وا�ستح�سان العنف كو�سيلة حلل 
امل�ساكل مع الآخرين، وتوؤكد على اأهمية قيام الأبوين مبعرفة 
نوعية الألعاب التي ميار�ســـها اأبنائهم، والتحقق من منا�سبة 
ت�ســـنيف اللعبة لعمر الأبناءن والأهـــم من ذلك كله التحدث 
معهـــم حول تلـــك الألعاب مـــع البقاء علـــى اأهبة ال�ســـتعداد 
للتعامل مع اأي موؤ�ســـرات تظهر على �سلوك الطفل اأو املراهق 
من تلك التي توحي بوجود م�سكلة ما حتتاج للتدخل املبكر.)2(  

)1(  ن�ســـر يف جملة اإنفورمي�ســـن ويـــك الأمريكيـــة informationweek بوا�ســـط 
املحرر بول ماكوغال. 

)2(  بحث قامت به �ســـوزان كارين اأثناء عملها كمر�سدة طالبية يف اإحدى املدار�ض 
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وباملنا�ســـبة فم�ساألة اإدمان تلك الألعاب لي�ست حكرًا على 
�ســـغار ال�ســـن واملراهقني بل هناك بع�ـــض املدمنني ممن هم 
يف العقـــد الرابع واخلام�ض من العمر، بل وهناك من ت�ســـبب 
اإدمانه على ممار�ســـه تلك الألعاب يف حدوث م�ســـاكل زوجية 
ومـــن ذلك ما يعرتف به براد دوران�ض)1( من اأنه كان مي�ســـي 
12�ســـاعة يوميًا ملمار�ســـة هوايتـــه تلك وكثريًا مـــا كان يكذب 
علـــى زوجته ويحتال عليها ب�ســـبب ذلك حتى و�ســـل به الأمر 
اإىل حماولـــة النتحـــار، قبـــل اأن يتوقـــف عـــن اللعب وي�ســـعى 
لتاأ�ســـي�ض عيـــادة ملعاجلة املدمنـــني اأمثاله وي�ســـيف باأنني مل 
اأمار�ـــض تلـــك الألعاب منذ ما يزيد على ع�ســـرة اأ�ســـهر، واأنه 
�سعر باأهمية اإيجاد الثقة يف عالقته الزوجية املحطمة معتقدًا 
اأن الأ�ســـخا�ض يجب اأن يفكروا مبقـــدار الدمار الذي يحدثه 
الإدمان ب�سفة عامة وحتى على ممار�سة الألعاب الإلكرتونية 

بالن�سبة للحياة الزوجية.
5(ت�أثــر التح�شيل الدرا�شي �شلبــً�: حيث قد يالحظ اأولياء 
الأمـــور اأن اأبنائهـــم ممـــن لديهـــم اأعرا�ـــض اإدمـــان الألعاب 

املتو�ســـطة ملدة اثنتي ع�ســـر عامًا، ن�سرت مقتطفات من البحث يف موقع ديبيت 
 www.debate.orge

)Brad Dorrance   )1 موؤ�س�ض اأول جمموعة كندية متخ�س�سة يف دعم ومعاجلة 
مدمني الألعاب الإلكرتونية افتتحت يف �سهر نوفمرب 2008م. وهو مقتطف من 

.)VG247( خرب ن�سر يف موقع
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الإلكرتونية لي�ســـت لديهم الرغبة يف مطالعة كتبهم املدر�سية 
ول حتـــى اأداء الواجبات وهذا قد يالحـــظ حتى ممن لديهم 
اأعرا�ـــض اإدمـــان على و�ســـائل ترفيه اأخرى كهو�ض م�ســـاهدة 
القنوات الف�سائية اأو ا�ستخدام الإنرتنت اأو املحادثة من خالل 
و�سائل الدرد�سة املختلفة وعلى راأ�سها اأجهزة الهاتف اجلوال 
احلديثـــة ومنها اأجهزة البالك بري، وما مل يتدارك الوالدان 
هـــذا اخللل فـــاإن الأمـــر غالبًا ما ي�ســـتفحل ويوؤثر �ســـلبًا على 
التح�ســـيل النهائي والدرجات املكت�ســـبة، وقد ك�سفت درا�سة 
اأجريت بوا�ســـطة جامعة ديني�ســـون مبدينة اأوهايو الأمريكية 
الإلكرتونيـــة  لالألعـــاب  اأن   Denison University in Ohio

اآثـــارًا �ســـلبية تنعك�ض على التح�ســـيل الدرا�ســـي للطالب يف 
املدر�سة، حيث ت�سري الدرا�ســـة اإىل اأن الطالب الذين لديهم 
من�ســـات اللعب ل يتقدمون درا�سيًا بنف�ض القدر الذي يتقدم 
به اأقرانهم ممن لي�ض لديهم تلك الألعاب، كما اأن الرغبة يف 
القراءة اقل اأي�ســـا، ويذكر روبرت وي�ض اأحد اأع�ســـاء الفريق 
الـــذي اأجرى الدرا�ســـة: باأن نتائج الطـــالب الذين ل ميلكون 
اأجهـــزة اللعـــب. ترتفع مع مـــرور الوقت، اأمـــا الطالب الذي 
ميلكونها، فتبقى نتائجهم ثابتة ب�ســـكل ن�ســـبي)1(. ومبنا�سبة 
احلديـــث عن الرغبـــة يف القراءة وانحدارها كموؤ�ســـر خطري 

)1(  ماأخوذ بت�سرف من موقع VG247 الذي قام بن�سر الدرا�سة نقاًل عن الدورية 
العلمية للعلوم النف�سية ال�سادرة عن جمعية العلوم النف�سية الأمريكية.
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على انهماك ال�سخ�ض باأمور اأخرى ت�سغله عن القراءة ب�سكٍل 
عام ولي�ض فقط الكتب املدر�ســـية بل وحتى ال�ســـحف اليومية 
واملجالت وغريها واإن كان جمتمعًا كمجتمعنا يعاين اأ�سا�ســـًا 
من هذه امل�سكلة بدون و�سائل ترفيه لدرجة اأن بع�ض الأن�سطة 
التجارية التي كانت من املفرت�ض اأن تخدم املجتمع مل يكتفي 
اأ�ســـحابها باإيقاف ن�ســـاطها ب�ســـبب العزوف عنها بل اأقاموا 
مكانهـــا ما هـــو على النقي�ـــض منها ومن ذلك اإغـــالق اإحدى 
املكتبات ال�سغرية القريبة من منزيل يف حي الزدهار مبدينة 
الريا�ض بعد اأكرث من ع�ســـر �سنوات من اخلدمة لأجد العامل 
الأ�ســـيوي )حمبوب( الذي كان يديرها يبيع يف اأحد حمالت 
الألعاب الإلكرتونية وحني �ســـاألته عن التفا�ســـيل اأجابني باأن 
املحل اجلديد يدر اأرباحًا جيدة مقارنة بال�سابق وهذا ما دعا 
الكفيل اإىل اتخاذ القرار وال�سري مع الركبان بحثًا عن مزيدًا 

من الريالت حتى لو كانت العاقبة اأفول مزيٍد من العقول.
ولعلـــي اأختم حديثي حول اأعرا�ض الإدمـــان بالتنويه اإىل 
اأنه ل ميكن اأن نغفل م�سئولية الأ�سرة واملدر�سة يف م�ساألة تعلق 
ال�ســـباب بتلك الألعاب، حيث يذكر كيث بيكر)1( املتخ�س�ض 
يف معاجلة مدمني الألعاب الإلكرتونية والذي �سبق اأن تعاطى 

)Keith Bakker  )1 موؤ�ســـ�ض ورئي�ـــض اأوىل العيـــادات الأوربيـــة ملعاجلـــة مدمني 
الألعاب الإلكرتونية )The Smith & Jones Centre( يف ام�سرتدام.
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مـــع مئات احلـــالت منذ افتتـــح عيادته يف عـــام 2006م باأنه 
اكت�ســـف اأن 90% من حالت الإدمان التي �ســـاهدها تعود اإىل 
عوامل اجتماعية اأكرث من كونها م�ســـكالت نف�سية واأن اأولئك 
الأطفال بحاجة اإىل والديهم ومدر�ســـيهم مل�ساعدتهم يف حل 
م�ســـاكلهم الجتماعيـــة، وي�ســـيف ولهذه الأ�ســـباب فقد قمنا 
بتغيري براجمنـــا ملعاجلة مدمني الألعـــاب الإلكرتونية لرنكز 
على بع�ض الأن�ســـطة التي تهتم مبهارات التوا�سل الجتماعي 

للم�ساعدة يف اإعادتهم اإىل جمتمعاتهم)1(.

)1(  ورد �سمن حتقيق اأجرته البي بي �سي الربيطانية ون�سر يف موقعها على الإنرتنت 
بوا�سطة حمررها يف اأم�سرتدام بادي ماغواير بتاريخ 2008/11/25م.
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الألع�ب الإلكرتونية على الإنرتنت

كثريًا ما ن�ســـادف اإعالنات خمتلفة مبجرد دخولنا على 
الإنرتنـــت تدعونا للعـــب )اأون لين( وهذه البيئـــة من اللعب 
انت�ســـرت ب�سكٍل وا�سع واأ�سبح كثرٌي من هواة ممار�سة الألعاب 
الإلكرتونية يف�ســـلونها على اللعاب الفردي اأو مع الأ�ســـدقاء 
املحيطـــني، ومع التطـــور التقني الرهيب �ســـار هـــاوي اللعب 
قادرًا على الو�ســـول اإىل ما يريد مـــن األعاب من خالل جهاز 
اللعب اأو ما ي�سمى باملن�سة اأو من هاتفه اجلوال اأو من خالل 
الإنرتنت التي ت�ســـم مئات بل اآلف املواقع التي تقدم اأ�سكال 
واألـــوان مـــن الألعاب كمـــا اأن هنـــاك مواقع تهتـــم بالالعبني 
العـــرب ب�ســـكٍل خا�ـــض وهنـــاك مواقـــع عاملية تقـــوم برتجمة 
واجهات مواقعها للم�ستخدم العربي، الذي مي�سي عددًا لي�ض 
قليـــاًل من ال�ســـاعات ميار�ض خاللها اللعـــب متنقاًل من لعبة 
اإىل اأخرى اأو مت�ســـمرًا على اإحداها من تلك الالتي ا�ستهوينه 
فاأح�ض معها بنوع من الأمان لدرجة �ســـار ي�ســـبح ومي�سي ل 
ينفك عنها وكدليل على ذلك ت�سري اإحدى الإح�سائيات التي 
قـــام بها موقع التحـــدي لالألعاب الإلكرتونيـــة على الإنرتنت، 
اإىل اأن م�ســـتخدمي الإنرتنـــت يف اململكـــة العربية ال�ســـعودية 
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مي�ســـون اأوقات ميار�ســـون خاللها اللعب على الإنرتنت ت�سل 
اإىل خم�ض �ساعات وقد تزيد اإىل �سبع �ساعات وهي مدة اأطول 
من تلك التي مي�سيها اأقرانهم يف البلدان الأخرى، كما يدخل 
م�ســـتخدم الإنرتنت يف ال�ســـعودية خم�ض اإىل �ســـت مرات يف 
الأ�سبوع مقارنة مب�ستخدمي الألعاب على الإنرتنت يف اأماكن 
اأخرى كم�سر وجنوب �سرق اآ�سيا حيث ميار�سون اللعب ثالث 
مرات اأ�سبوعيَاً ومي�سون من �ساعتني اإىل �ساعتني ون�سف يف 

املتو�سط.)1( 
ولعلي اأ�ســـحب القـــارئ الكرمي ليلقى نظرة �ســـريعة على 
ثالث اأنواع من الألعاب واملواقع ال�ســـبكية والتي اأظنها الأبرز 
والأ�سهر مع وجود األعاب اأخرى م�سهورة اأي�سًا ول يت�سع املجال 

ل�ستعرا�ض املزيد منها.
 :)World Of Warcraft)  )WoW) لعبة: وورلد اأوف ووركرافت
وهـــي واحدة من اأ�ســـهر الألعاب على الإنرتنـــت اأطلقتها 
�سركة بليزارد)2( الأمريكية عام 1994م مبنا�سبة مرور ع�سر 

)1(  ت�سريح ملجلة اأريبيان بزن�ض ن�سر بتاريخ 2010/3/30م اأدىل به تاج ديلوريا، 
كبري مديري الت�سغيل يف موقع حتدي لالألعاب على الإنرتنت.

)2(  �ســـركة بليزارد اإنرتتينمنت املتحدة هي �سركة اأمريكية لتطوير ون�سر الألعاب، 
اأن�ســـاأها ثالثـــة من خريجي جامعة كاليفورنيا، لو�ـــض اأجنل�ض عام 1991 وهم: 
)مايـــكل مورهـــامي، واألـــني اآدم، وفرانك بري�ـــض( طورت ال�ســـركة العديد من 
الألعاب منها �ســـتار كرافت، ووركرافت، و وورلـــد اأوف ووركرافت. )عن موقع 

ويكيبيديا(.
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�ســـنوات على دخولهـــا على الإنرتنت، ويقدر عدد م�ســـرتكيها 
بنهاية عام 2009م بـ)12( مليون �سخ�ض من خمتلف اأنحاء 
العـــامل، اإل اأن هـــذه اللعبـــة كثريًا مـــا انتقدت ب�ســـبب اإدمان 
الالعبـــني عليها حيث ت�ســـري بع�ض الدرا�ســـات اإىل اأن معدل 
ممار�ســـة اللعب يرتاوح بني )25 اإىل 40( �ساعة يف الأ�سبوع، 
بـــل اإن بع�ض املخت�ســـني يقـــول اإن اإدمـــان هذه اللعبة �ســـبيه 
باإدمـــان الكوكايـــني، وتقول عنها موؤ�س�ســـة العناية بال�ســـباب 
ال�ســـويدية باأنها اأكرث األعاب الإنرتنت خطـــورة وهي كوكايني 
الألعاب الإلكرتونية)1(، خا�ســـة بعد اأن اأم�سى اأحد املراهقني 
24 �ساعة متوا�سلة من اللعب ومل ينفك عنها اإل بعد اأن �سقط 
م�ســـابًا بت�سنجات، كما اأنها م�سئولة عن حالت طالق لي�ست 
بالقليلة، كما يدفع بع�ض الالعبني املتحم�سني مبالغ طائلة يف 

�سبيل احل�سول على مزايا اإ�سافية تخدمه يف اللعب)2(. 

)1(  ن�سر يف �سحيفة الديلي تلغراف الربيطانية بتاريخ 2009/11/23م
)2(  مقتطف من خرب ن�سرته �سحيفه الديلي ميل بتاريخ 2009/2/27م.
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بع�ض ح�ســـابات اللعب يف مواقع تلك الألعاب تباع مببالغ 
عالية، بحيث يكون �ســـاحبها قد تخطـــى عدة مراحل، فياأتي 
اأحد الأ�ســـخا�ض لي�سرتي منه بحيث يبداأ من م�ستويات اأعلى 
مل ي�ســـبق له اأن و�سل اإليها حيث ي�ســـتغرق الو�سول اإليها وقتًا 

طوياًل من اللعب امل�ستمر.
ويذكر الدكتور ريت�سارد غراهام ا�ست�ساري الطب النف�سي 
واملتخ�س�ض يف عالج مدمني تلك الألعاب باأنه يرى اأن احلل 
الأمثل ملعاجلة اأولئك املدمنني واإخراجهم مما هم فيه يتمثل 
يف م�ساركتهم اللعب على الإنرتنت، وي�سيف ولكن مع الأ�سف 
ف�ســـركة بليـــزرد للرتفيـــه Blizzard Entertainment املالكة 
لهذه اللعبة مل ترد بعـــد وكان تعاونهم غري فاعل، فيما يتعلق 
مبنحنـــا ا�ســـرتاكًا جمانيًا اأو علـــى الأقل عمل خ�ســـٍم خا�ض 
بحكم اأننا جهة مدعومة من احلكومة ويجب اأن نهتم باملبالغ 
املنفقة يف هذا اجلانب، كما اأن هناك م�سكلة تواجههم تتمثل 
يف اأنهـــم حتى لـــو دخلوا وتقم�ســـوا نف�ض ال�سخ�ســـيات التي 
يتقم�ســـها الالعبون فاإنه يلزمهم �ســـاعات طويلة من اللعب 
قبل اأن يتقون اللعبة، ولي�ض لديهم حل �سوى ال�ستعانة ببع�ض 
ممار�سي اللعبة ليتعاونوا معهم يف �سبيل معاجلة املدمنني من 
املراهقـــني)1(. واأنا بودي لو هم�ســـت يف اأذن الدكتور غراهام 

)1(  مقتطـــف مـــن تقريـــر ن�ســـر يف �ســـحيفة الديلـــي ميـــل الربيطانيـــة بتاريـــخ 
2009/7/24م.
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واأخربتـــه باأن احلل الأجنع اأن يكر�ـــض جهوده يف التوعية واأن 
يحث اأولياء الأمور على تربية اأبنائهم واأن يفر�سوا مزيدًا من 
ال�سبط والرقابة على ت�ســـرفاتهم وكيفية اإم�سائهم لأوقات 
فراغهم، اأما الدخول اإىل تلك الألعاب ومنا�ســـحة املمار�سني 
مبا�ســـرة فاأظنه غري جمٍد البتـــة؛ ومن يفعل ذلك كمن يطلب 
ممن يلج النهر اأن ينتبه لنف�سه كي ل يبتل مع الفارق، ولكني 
علـــى يقني اأن ال�ســـاب هنا وخا�ســـة املدمنني لـــن يلتفتوا اإىل 
من ينا�ســـحهم اأثناء ممار�ســـة اللعب ومـــا مل يفر�ض عليهم 
الأمر فر�ســـًا وهذا الذي لن ي�ستطيعه غري اأولياء الأمور، واإل 
فال�ساب خا�سة مدمني اللعب لن يتخلى عن تلك العادة، فهو 
من �ســـدة تعلقـــه بها قد يهمل واجباته ويتغيب عن مدر�ســـته، 
ولي�ض من ال�ســـهولة ثني �ســـاب و�ســـل اإىل تلـــك احلال بجملة 
يلقيهـــا اأحد املتخ�س�ســـني ثـــم اإن املدمنني لي�ســـوا واحدًا ول 
ع�ســـرة ول حتى األفًا تركز اجلهود نحوهم فنحن هنا نتحدث 
عن )12( مليون لو قلنا 1% منهم يدمن اللعب لت�ســـح حجم 
اجلهـــد الذي يجب بذله وهو ما مل يت�ســـنى اإل حني ي�ست�ســـعر 
اأولياء الأمور دورهم ولن ي�ست�ســـعروا اإن مل يكن هناك توعية 
�ســـادقة خماطر واأ�سرار عدم �سبط وتقنني وتوجيه اأبنائهم 

وطرق ق�سائهم اأوقات فراغهم.
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:Travian لعبة: ترافي�ن
ترافيـــان Travian لعبـــة اأملانية الأ�ســـل وهـــي عبارة عن 
قرية عاملية تقع بها عمليات نهب و�ســـلب با�ســـتخدام اأ�ســـلحة 
تقليديـــة مت تاأ�سي�ســـها يف عام 2004م، ونالت جائزة اأف�ســـل 
لعبـــة على الإنرتنـــت يف عام 2006م. تلعـــب اللعبة يف دورات 
تدعى �سريفر، مدة العادي )وهو الأكرث �سيوًعا( حوايل 300 
يوم، وال�سريع 100 يوم. ي�سم ال�سريفر اآلف الالعبني، الذين 
يبداأون يف قرية �سغرية، ليحولوها مع الوقت اإىل اإمرباطورية 
اقت�سادية ع�سكرية. تهدف اللعبة اإىل الو�سول اإىل ما ي�سمى 
معجزة العامل، وبناءها. كما اأن الو�ســـول اإليها يتطلب جهدا 
كبـــريا. ويدمن هذه اللعبـــة املاليني من ال�ســـباب واملراهقني 
حول العامل والذين ا�ستعدت لهم ال�سركة امل�سغلة بالتمدد على 
اأكرث من ثالثني ا�ســـم نطاق، ون�ســـر اللعبة بحوايل )33( لغة 
عاملية، على اأكرث من )250("�سريفر" حول العامل. وميار�ض 
هـــذه اللعبة حاليًا اأكرث من ثالثة ماليني لعب، بينهم الكثري 

من امل�سرتكني العرب.
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كثـــريًا مـــا يجـــد مت�ســـفحي الإنرتنـــت العرب مثـــل هذا 
الإعالن يف بع�ض املواقع واملنتديات التي يزورون، وهو بالطبع 
يروج للعب الرتافيان جمانًا، ولكن بعد اأن يندمج الالعب يبداأ 
بدفع الأموال وتكبد اخل�ســـائر التي ي�سل متو�سطها ال�سهري 

بحدود )300( ريال.
وهنـــاك العديد مـــن التحقيقات امل�ســـورة واملطبوعة مع 
جمموعات خمتلفة من امل�ســـرتكني العرب يف هذه اللعبة وعن 
اأ�سباب انخراطهم بها، حيث يذهب بع�سهم اإىل اأن الأ�سباب 
التي تدفعه اإىل ممار�ســـة تلك اللعبة يعود اإىل رغبته يف عمل 
حتالفات عربيـــة، بدًل من املعاناة املوجودة على اأر�ض الواقع 
من �ســـقاق ونزاعات عربية. ويرى اآخرون اأنها متثل انعكا�ض 
للحرمان من حق امل�ساركة ال�سيا�سية حيث تتيح اللعبة فر�ض 
ال�سيطرة الكاملة على القرية وتطويرها واحتالل قرى اأخرى 
مـــن خالل عمل حتالفـــات مع لعبني اآخريـــن، كما اأن هناك 
من يدخلها وي�ســـتخدم تلك اللعبة بغر�ض الت�سلية و�سغل وقت 

الفراغ.
ولتلك اللعبـــة التي اأدمنها كثرٌي من ال�ســـباب واملراهقني 
وحتى بع�ض من جتاوز تلك الأعمار، الكثري من ال�سلبيات من 

اأبرزها ما يلي:
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تن�ســـئة الأطفال على العنف و الوح�سية، مع العلم اأن . 1
نظام هـــذه اللعبة يعتمد علـــى مبداأ:)اقتل كل ما هو 

اأمامك لت�سل اإىل املرحلة التالية(. 
ت�ســـجع على ال�ســـرقة من خـــالل اإتاحة املجـــال اأمام . 2

الالعبني ل�سرقة موارد من قرى غريهم! 
ت�ســـبب الإدمان و�ســـياع الوقت، حيث مي�ســـي بع�ض . 3

الالعبني �ساعات طويلة يوميًا يف اللعب ولأيام طويلة 
جـــدًا ت�ســـل اإىل )300( يـــوم وهـــو احلـــد الأق�ســـى 
لإكمال اللعبة، مع العلم اأن اأحد الالعبني اأفادين باأنه 
ل يف�ســـله اأحيانًا عن اللعبة �ســـوى النوم وقد ي�سبط 
املنبه لإيقاظه يف �ســـاعات متاأخرة من الليل من اأجل 
تنفيذ بع�ض الأوامر التي يرى اأنها �سرورية ل�ستمرار 

تقدمه يف اللعبة. 
اإ�ســـاعة املال حيث يدفع بع�ض الالعبني مبالغ طائلة . 4

من اأجل احل�ســـول على بع�ض املزايا يف اللعبة ت�سل 
لآلف الريـــالت، كمـــا اأن بع�ســـهم قد ي�ســـرتي قرى 
جاهزة مببالغ مالية لي�ست قليلة، مع العلم اأن قطعتي 
ذهب ت�ســـاوي ريال واحد وميكن ال�ســـراء بعدة طرق 
منها ر�ســـائل اجلـــوال، كما اأن تلك الأ�ســـعار ارتفعت 
موؤخـــرًا حيث تكلـــف 16 قطعة ذهب مبلـــغ 12 ريال، 
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وي�سل متو�سط �ســـرف الالعبني ماليًا بني 300ريال 
اإىل 500ريال �سهريًا.

تعويـــد ال�ســـباب علـــى ممار�ســـة القمـــار واملخاطرة . 5
بالأموال من اأجل الك�سب.

ا�ستغالل بع�ض الالعبني لها كو�سيلة للمعاك�سات.. 6
:facebook األع�ب خمتلفة على م�قع الفي�س ب�ك

يندر اأن جتد م�ســـتخدمًا لالإنرتنت ل يعرف موقع الفي�ض 
بوك الجتماعي الذي ي�ســـم اأكرث من )400( مليون م�سرتك 
مـــن خمتلف اأنحـــاء العـــامل بينهـــم )15( مليون مـــن عاملنا 
العربي ن�ســـبة الن�ســـاء بينهم )37%(، وميثل ال�سعوديون من 
م�ســـتخدمي هذا املوقع ما يزيد عن )2.3( مليون م�ستخدم 
حوايل ن�سفهم اأقل من )25( �سنة. ويقول كارينغتون مالني: 
اإن هـــذا العدد من م�ســـتخدمي الفي�ض بـــوك العرب يزيد عن 
عدد م�ســـرتكي ال�ســـحف يف العامل العربي الذين مل يتجاوزا 

)14( مليون م�سرتك)1(.
قـــام موقع الفي�ض بوك باإطـــالق العديد من الألعاب ياأتي 
على راأ�ســـها لعبة )فـــارم فيل( FarmVille اأطلقت يف �ســـهر 

 )1(  تقريـــر اأعدتـــه �ســـركة �ســـبوت اأون للعالقـــات العامـــة ون�ســـرته علـــى موقعها
 www.spotonpr.com يف �سهر مايو 2010م.
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يونيو 2009م وخالل اأقل من �ســـهر بلغت عدد امل�سجلني بتلك 
اللعبة ع�ســـرة ماليني ويف الأربعة اأ�ســـهر التالية ارتفع الرقم 
اإىل ما يزيد على خم�ســـني مليون م�ســـرتك، اأمـــا الآن فريتفع 
عدد امل�ســـتخدمني اإىل )82( مليون، وينفـــق الالعبون مبالغ 
مالية للح�ســـول على بع�ض مزايا اللعبة، وميكنهم املوقع من 
ذلك با�ســـتخدام بطاقاتهـــم الئتمانية اأو من خالل هواتفهم 
اجلوالة وحتى عن طريق بع�ض مواقع الدفع املتخ�س�سة عرب 
الإنرتنت)1(. ويذكر عدٌد من ال�سعوديني ممن التقيت بهم اأن 
هذه اللعبة واألعاب الفي�ض بوك ب�سكٍل عام غريت وجهتهم من 
لعبـــة الرتافيان اإىل تلـــك الألعاب اجلديدة. اإل اأن م�ســـئولني 
عن حماية البيانات يف اأملانيا حذروا من املحاولت التي يقوم 
بها اأ�ســـحاب هذه اللعبة جلمـــع املعلومات عن الالعبني، كما 
ذكر عدد من امل�ســـاركني يف اللعبة اأنهم تعر�سوا ل�سحب غري 

قانوين من ح�ساباتهم امل�سرفية)2(. 
اأما لعبة البوكر اأو لعبة القمار التي ت�سمى يف موقع الفي�ض 
بـــوك Texas HoldEm Poker والتي يزيد عدد م�ســـتخدميها 
علـــى )17( مليون لعب ميار�ض خاللها جميع امل�ســـتخدمني 
لعب القمار ويربحون ويخ�ســـرون الأموال وي�سرتون ما ي�سمى 

www.inventorspot.com 1(  تقرير ن�سر على موقع(
)2(  مقتطف من خرب ن�ســـر يف �ســـحيفة القت�سادية ال�سعودية العدد 5975 بتاريخ 

1431/3/5هـ.
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بالبوكر ت�سب�ض chips اأو )الفي�ض( من بائعيها على الإنرتنت 
ويتحـــدث اأحد التحقيقات حول تف�ســـي هـــذه اللعبة بني طلبة 
املدار�ض واجلامعات والتي اأ�ســـبحت ت�ستنفد اأموالهم بعد اأن 
�ساروا مدمنني عليها، حيث يقر اأحد الطلبة اأن موقع “الفي�ض 
بـــوك" )facebook( اأ�ســـهم يف انت�ســـار لعبـــة “البوكر" بني 
ال�سباب وال�سابات وخا�سة �ســـباب اجلامعات. ويحذر اأ�ستاذ 
علم الجتماع الدكتور عزمي من�سور من تف�سي لعبة “البوكر" 
التـــي تعد الوجه الآخر للقمـــار لعتمادها على الرهان املادي 
وتاأثريها ال�ســـيئ على املجتمع بعد اأن ت�ســـبح ممار�سة اأ�سبه 
بالإدمان ما يدفع ممار�سها اىل ال�سرقة نظري احل�سول على 
املال ليلعب ويعو�ض خ�ســـارته، كما يوؤكد اأحد طالب اجلامعة 
باأنـــه يلعبهـــا يف وقت فراغه مع ا�ســـدقائة مقابل مبالغ مالية 
اأو املراهنة على �ســـراء ال�ساندويت�سات اأو امل�سروبات الغازية، 
ويق�ســـى فيها وقتا طويال ويتهرب من اأ�ســـئلة اأهله باإبالغهم 

اأنه يدر�ض مع اأ�سدقائه)1(.

)1(  مقتطـــف من حتقيق بعنوان )انت�ســـار البوكر بني طلبـــة اجلامعات واملدار�ض( 
اأجرته �سهري جرادات ن�سر يف �سحيفة الغد الأردنية بتاريخ 2008/9/1م.
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هـــذه منـــاذج لبع�ـــض الإعالنـــات عن اأ�ســـعار ما ي�ســـمى 
بالفي�ـــض اخلا�ســـة بلعبة البوكـــر على موقعـــي )في�ض بوك(، 

و)ماي �سبي�ض(.

ويذكر )ع.اأ( �ســـاحب اأحد مقاهـــي الإنرتنت باأن اأعمار 
ال�ســـباب الذين ميار�ســـون تلك الألعاب تـــرتاوح بني 18 -30 
�ســـنة منهم من يلعـــب البوكر يف املوقع مع اأ�ســـدقاء من دول 
خمتلفـــة ومنهـــم مـــن ياأتي ب�ســـحبة اأ�ســـدقاءه للعـــب فيها، 
ومي�ســـون اأكرث من 7 �ســـاعات يوميا واأ�ساف »ل اأ�ستطيع منع 
الزبائن من ممار�ســـة هذه اللعبة باعتبارها حرية �سخ�ســـية 
من ناحية و باب رزقي من ناحية اأخرى. بينما يقول �ســـاحب 
مقهـــى انرتنت)م.د( ل اأحد من �ســـباب هذا اجليل ياأتي اإىل 
املقهـــى لت�ســـفح النرتنت بق�ســـد العلـــم و الثقافـــة بل على 
العك�ض يعتربونه و�ســـيلة ربح فهم يربحـــون من لعبة البوكر و 
اأنا اأربح منهم حيث اأن ال�سباب يقومون بحجز الكومبيوترات 
قبل فرتة من الزمن و يدفعون �سعف الأجر فرتة الليل ب�سبب 
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ال�سغط ال�ســـديد على النرتنت. وتذكر اخلبرية الجتماعية 
وداد امل�ســـري: باأنه من ال�سعب على الوالدين معرفة ما اإذا 
كان اأحٌد من اأبنائهم من �سحايا القمار اللكرتوين خ�سو�سا 
عند �ســـعف الرقابة من جهتهم، واأ�ســـافت امل�سري اإن هذه 
اللعبة قد توؤدي لالإ�ســـابة باأمرا�ض نف�ســـية منها عدم قدرته 
علـــى التوقف عن ممار�ســـة املقامـــرة وبالتايل �ســـيعاين من 
�سعور بعدم ال�ســـتقرار والتهيج النف�سي، كما اأن اأ�سرارها ل 
تتوقف على اخل�ســـائر املادية بل تتعداه اإىل اأ�سرار اجتماعية 
فهـــي تهدد الوقت وتعزل الفرد عن عاملـــه والزوج عن زوجته 
والطالب عن درا�ســـته وهنا ل بد من تدخل الأهل وفر�ســـهم 

الرقابة الالزمة)1(.
ويف حتقيق ن�ســـرته جريدة الأهرام امل�ســـرية يقول كاتب 
التحقيق تبداأ اللعبة باأن تدخل علي موقع الفي�ض بوك وتبحث 
عـــن كلمة بوكـــر وبعد اأن تدخل ت�ســـجل بريـــدك الإلكرتوين، 
وبعـــد خم�ض ثوان يقوم املوقع مبنحك 2000  دولر افرتا�ســـي 
لتبداأ اللعب ،  هناك قائمة ت�ســـم جمموعة من الطاولت علي 
كل منهـــا يجل�ض 9  اأ�ســـخا�ض يبداأ اللعب مببلـــغ من 100  دولر 
وتختار الطاولة التي تريـــد اأن جتل�ض عليها وفقا للمبلغ الذي 

)1(  مقتطف من حتقيق بعنوان )انت�ســـار لعبة البوكر يف مقاهي الإنرتنت، مقامرة 
برداء الت�ســـلية( اأجرته املحررة مي�ض بركات، ن�سر على موقع �سوريا الإخباري 

.http://syria-news.com/edu/index.php التعليمي
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معك ، وعلي الطاولة هناك اأ�سخا�ض حقيقيون يجل�سون معك 
بنات واأولد من خمتلف اأنحاء العامل، وعلي هام�ض ال�سفحة 
هنـــاك موقع للدرد�ســـة التي تفتح الباب للـــكالم واحلوار بني 
الالعبـــني والفائز يف هذه اللعبة هو من ي�ســـتطيع اأن يك�ســـب 
الالعبـــني الثمانيـــة املوجودين معـــه على نف�ـــض الطاولة وهو 
ما ي�ســـتغرق العديد من ال�ســـاعات وبعدها ينتقل الالعب اإيل 
الطاولـــة الأخـــرى الأكرب ومـــع كل مبلغ يحققـــه الالعب ينال 
لقبا من الأرنب اإيل احل�ســـان اأو الأ�سد اأو الوح�ض حتى ي�سل 
اإيل املليون دولر، ويتوا�ســـل اللعب والت�سويق ولندماج اإيل اأن 
ي�سل حد القمار وتظهر الأموال احلقيقية ب�سكل غري مبا�سر 
ولن اللعبة تخلق نوعا من الإدمان يف عملية الربح اأو اخل�سارة 
فالرابح يريد املزيد واخلا�سر يريد التعوي�ض وهنا يبداأ القمار 
الفعلي حيث تتم عمليات بيع للفي�ســـات والأموال الفرتا�سية 
مقابل اأمـــوال حقيقية ، يتم الدفع عن طريق بطاقة الئتمان. 

ويحكي اأحد الالعبني جتربته اخلا�سة فيقول:
ثـــوان ت�ســـلمت 2000  دولر وجل�ســـت  دخلـــت يف خم�ـــض 
علي احدي الطاولت اخلا�ســـة بالهواة ، وجـــدت اأكرث من 14  
�سخ�ســـا اعرفهم �سخ�ســـيا يلعبـــون ، بداأت األعب ك�ســـبت يف 
البدايـــة و�ســـاعفت املبلـــغ مرتني يف ن�ســـف �ســـاعة ، انتقلت 
مـــن طاولـــة اإيل اأخري، ومتكن من م�ســـاعفة املبلغ اإيل   100  
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األف دولر يف خم�ض �ســـاعات الربح مغٍر جدا خا�ســـة يف ظل 
حتقيق مكا�ســـب ...  فالآن لدي 500  األـــف دولر بداأ املحادثات 
)الدرد�سة( تنهال علي والر�سائل والهدايا، حتى تبادل اأرقام 
الهواتف التي تنتهي مبكاملة تطلب فيها مبلغا �ســـلفا لتوا�ســـل 
اللعـــب مع وعود برد ال�ســـلفة يف حالة املك�ســـب ، ولكني قررت 
اأن اأبيع، فبعت 300  األف دولر بكارت �سحن جوال ، ويف الوقت 
الذي قررت فيه الن�ســـحاب من اللعبة بعد اأن اأم�ســـيت اأكرث 
من 9  �ســـاعات علـــي النرتنت ولعبة البوكر خ�ســـرت 100  األف 
دولر )افرتا�ســـية( فقـــررت اأن اأكمل اللعـــب حتى اأعو�ض ما 
خ�ســـرته ومابني الربح واخل�ســـارة والدرد�ســـة مـــع الالعبني 
انق�سي ن�سف الليل وخرجت خا�سرا قبل �سروق ال�سم�ض )1(.

)1(  حتقيـــق اأجـــراه املحـــرر اأحمد الزهـــري بعنـــوان )الفي�ـــض بوك، �ســـالة قمار 
مفتوحة( ون�سر يف جريدة الأهرام امل�سرية بتاريخ 1431/4/27هـ.
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من�ذج مل� حت�يه الألع�ب اإلكرتونية من اأفك�ر 
وم�ش�هد

كمـــا اأ�ســـلفت وذكـــرت يف ال�ســـفحات ال�ســـابقة من هذا 
الكتـــاب من حجم الف�ســـاد يف كثرٍي من تلـــك الألعاب، التي ل 
يتـــورع منتجوها عن فعل اأي �ســـيء يف �ســـبيل احل�ســـول على 
اأكـــرب قدر من الأمـــوال وحتقيق مزيٍد من الأرباح واملكا�ســـب 
املادية، ول يكتفي األئك ال�سناع بتلك املكا�سب بل ميتد همهم 
لأمور اأخرى كثرية خمتلفة �سواء ما كان منها يهمهم مبا�سرة 
اأو تلك املطامع التي تاأتي باإيعاز من جهات اأخرى ومن اأ�ســـواأ 
املخالفات والر�سائل اخلفية التي تبثها تلك الألعاب اخلرافة 
وال�ســـركيات املاأخـــوذة من مـــا كان يدين بـــه الإغريق قدميًا 
وقلدهـــم الرومـــان قبل بعثة عي�ســـى عليه ال�ســـالم حيث كان 
لهـــم اآلهة للنار واإله للحب واإله للمطر وللبحار وللقوة وغريها 
)تعاىل اهلل عما يقولون علوًا كبريًا( وتاأتي �سل�ســـلة األعاب ما 
ي�ســـمى باأ�ســـطورة زيلـــدا The Legend of Zelda مـــن اإنتاج 
�ســـركة نينتيندو، والتـــي بيع منها ما يزيد علـــى )47( مليون 
ن�ســـخة، ك�ســـاهد على دخـــول اخلرافـــة وال�ســـركيات يف تلك 
 )Hyrule( الألعاب، حيث تدور ق�سة اللعبة يف عامل هايرول
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اخليـــايل، حيث هبط منذ زمن بعيد ثالث اآلهة  واأ�س�ســـت ما 
ي�ســـمى بعـــامل هايرول الذي تـــدور اأحداث اللعبـــة فيه، وتلك 
الآلهـــة: ِدن )Din( اإله القـــوة بيديها، خلقـــت اأر�ض هايرول 
يف بدايـــة الزمن.  نايرو )Nayru( اإله احلكمة، ا�ســـتخدمت 
حكمتها الإلهية على الأر�ض وخلقت ال�ســـماوات لتعطي العدل 
والنظـــام للعـــامل، ولإر�ســـاد النا�ـــض يف غياب الآلهـــة. فارور 
)Farore( اإلـــه ال�ســـجاعة، ن�ســـرت قواهـــا يف هايرول خللق 
كائنـــات �ســـجاعة لتّتبع العـــدل. وكانت �ســـركة اإليكرتونيك�ض 
اآرت�ـــض EA قـــد قـــررت األ تقوم بتوزيـــع لعبة دانتيـــز اإنفرينو 
Dante’s Inferno يف ال�ســـرق الأو�ســـط والتي جت�سد ملحمة 

الكوميديا الإلهية ال�سعرية التي األفها ال�ساعر الإيطايل دانتي 
األيغريي ، والتي تتمحور ق�ســـتها املثرية للجدل حول حماربة 
ال�ســـياطني )ويق�ســـد بهم امل�ســـلمني ورموزهم( عرب حلقات 
اجلحيم الت�ســـعة. ومنـــذ بدء اللعبة يظهر بطلها ناق�ســـًا على 
كفه ال�ســـليب ومـــن يقاتل فهو يقاتل با�ســـم عّباد ال�ســـليب، 
ويعلـــق على تلك اللعبة اأحد جمربيها فيقول: �ســـاهدت األعابًا 
فيها �سلبان لكن حلظات ويختفي، لكن يف هذه اللعبة ي�ستمر 
اأمام عينيك ول يختفي اأبدًا، ويعلق اأخر فيقول: يعجز ل�ساين 
عن الكـالم مبـاآ حتتويه هذه اللعبة من اإهانات للمالئكة وملك 
املوت ب�ســـكل اأخ�ـــض، ولالأنبيـــاء )حممد، وعي�ســـى( عليهم 
ال�ســـالم جميعًا بالإ�ســـافة اإىل الإهانات املوجهة للم�سـلمني. 
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وتدور ق�ســـة اللعبة حول حماربة امل�ســـلمني والق�ســـاء عليهم 
جميعـــًا مبا فيهـــم اأبـــرز الرموز الإ�ســـالمية كالر�ســـول عليه 
ال�ســـالم و�ســـالح الدين وغريهـــم، وبعد ذلـــك النتقال اإىل 
ال�سماء وحماربة ملك املوت الذي اأخذ حبيبة البطل وم�ساهد 
اأخـــرى كثرية ل ي�ســـح التطرق اإليها، والإ�ســـكال اأن مثل هذه 
اللعبة ورغم منعها يف املنطقة اإل اأن باإمكان اأبنائنا الو�ســـول 
اإليها من خالل الإنرتنت اأو من خالل الن�ســـخ املقر�سنة التي 
تدخـــل بطرق غري م�ســـروعة، وهنـــا اأعيد واأوؤكـــد على اأهمية 
الرتبية والتوجيه املقرون بال�سبط واحلزم واملتابعة الدائمة .
اأما ال�سيء الذي ل اأجد تف�سريًا له فهو قيام �سركة �سوين 
بـــاإدراج خلفيـــة مو�ســـيقية لإحـــدى لعباتها تدعـــى )ليتل بيج 
بالنيـــت( Little Big Planet م�ســـتملة على اآيـــاٍت قراآنية، ثم 
قامت مب�ســـادرة اللعبة بعد اأن لقت احتجاجاٍت وا�ســـعة من 
قبل امل�ســـلمني يف خمتلف اأنحاء العـــامل ومعنى هذا اأن اللعبة 
و�سلت اإىل كل مكان وعملية �سحبها اأو م�سادرتها جاءت من 
باب ذر الرماد يف العيون. ويعلم اهلل اأين حني �ساهدت اللعبة 
وا�ســـتمعت خللفيتهـــا اأنفة الذكر، مل اأجد تف�ســـريًا لت�ســـرف 
�ســـوين اإل احلماقة التي لي�ض لها حدود، رغم ما يحمله ذلك 
الت�سرف من م�سامني واإ�سارات �سلبية اإل اأنها اأ�ساءت ل�سركة 
�ســـوين قبل كل �ســـيء. وهذه مل تكن املرة الأوىل فقد �ســـبقها 
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اأي�سًا يف �سهر مايو 2008م قيام �سركة فيز الإعالمية ومقرها 
�سان فران�سي�سكو الأمريكية النا�سر باللغة الإجنليزية ل�سل�سلة 
 ) JoJo’s Bizarre Adventure( مغامرات جوجو اليابانيـــة
باإظهار �ســـورة لأحد الأ�ســـخا�ض وهو يقراأ القراآن ويقول: اإن 
القراآن ياأمر بالقتل، وهنا اأجد العذر لأقتل، ثم ي�سحك. وبعد 
اأن لقت ال�ســـركة احتجاجات من م�سلمني من خمتلف اأنحاء 
العامل قامت بالعتذار �ســـحب العدد واأوقفت اإ�سدار الن�سخة 
الإجنليزيـــة ملدة عام كامل حيث �ســـدرت الن�ســـخة احلادية 

ع�سر منها يف ابريل 2009م.
واحلرب على امل�ســـلمني يف بع�ـــض تلك الألعاب ومن يقف 
خلفهـــا ل تتوقـــف عن حد، فهي ت�ســـور امل�ســـلمني يف مواقف 
كثـــرية بالإرهابيـــني والأعـــداء الذين يجـــب التخل�ض منهم، 
ومن خالل ممار�سة ال�ساب امل�سلم لتلك الألعاب يكت�سب دون 
وعٍي منه حمبة اأعداء امل�سلمني ويتعاطف معهم لأنه كما قلنا 
واأثبتت الدرا�ســـات التي اأ�ســـرت اإليها �سلفًا اأن ما يتعامل معه 
الطفل اأو املراهق يف العامل الفرتا�ســـي ي�ســـعى لتطبيقه على 
اأر�ـــض الواقع، ولهذا هنـــاك العديد من الألعاب التي ت�ســـور 
احلرب يف اأفغان�ســـتان والعراق وت�ســـجع ممار�ـــض اللعبة على 
قتل الأعداء ومتنحه مزايا اإ�ســـافية كلما قتل اأو خرب �ســـيئًا 
يخ�ـــض اأولئـــك الأعداء )والذين هـــم يف واقع الأمـــر اإخوانه 

امل�سلمني(.  
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م�ســـهد يف اإحدى الألعاب ولكي ي�سل الالعب اإىل مرحلة 
اأعلـــى يجب اأن يقتـــل اأفغاين. والألعاب من هـــذا النوع كثرية 

واآخرها Medal of Honor ال�سادرة يف اكتوبر 2010م
ولكنـــه ل يلتفـــت اإىل ذلك، ولأن الوليات املتحدة ت�ســـعى 
لت�ســـخري الإعـــالم ليخدمهـــا يف حتقيـــق اأهدافهـــا يف اأنحاء 
العـــامل مبا فيه العامل الإ�ســـالمي، فقد قامت �ســـركة اأتومك 
باإنتـــاج  املتخ�س�ســـة  الأمريكيـــة   Atomic Games غيمـــز 
الألعـــاب احلربية، باإنتـــاج لعبة حول حرب الفلوجة اأ�ســـمتها 
)�ســـتة اأيام يف الفلوجة( ت�ستند على ما حدث يف نوفمرب عام 
2004م  بحيث ت�سور اجلنود الأمريكيني يف مواجهة الأعداء 
املتمرديـــن مـــن العراقيـــني، وبعد عـــن اللعبة قامـــت العديد 
مـــن اجلهات بانتقاد ال�ســـركة وحذرت من اأن ذلك �ســـيرتتب 
عليـــه ردود اأفعال غا�ســـبة و�ســـتعيد لالأذهان ب�ســـاعة ما حل 
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بالفلوجـــة واأهلها عندما اأجتاح اجلي�ض الأمريكي تلك املدينة 
بغر�ض ا�ستعادة ال�ســـيطرة عليها والق�ساء على من اأ�سموهم 
باملتمردين وت�سبب ذلك الجتياح يف مقتل ما ل يقل عن �ستة 
اآلف مدين عراقي، هذا ال�ســـيناريو امل�ســـتقبلي وخ�سية مزيٍد 
مـــن ردود الأفعـــال دعـــا �ســـركة كونامـــي Konami اليابانية 
ال�ســـريك والنا�ســـر لتلك اللعبة اإىل اأن تعلن ان�سحابها منها، 
ورغم ذلك فقد اأعلنت ال�ســـركة الأمريكية اأنها �ســـوف تطلق 

اللعبة يف وقت لحق)1(.
 اأما اخليار الآخر، ح�ســـبما يرى املراقبون،  فهو اأن يكون 
املقاومـــون العراقيـــون يف مواجهة اجلنـــود الأمريكيون ولكن 
ذلك �ســـيثري جدل اأكرب داخل الوليات املتحدة نف�سها، وعلى 
�ســـركة “اتوميك قيمـــز" اأن تفكر بالأمر مليُا قبل اإ�ســـدارها 
للعبـــة اجلديدة املتوقع بعـــد عام من الآن،  ل �ســـيما واأنه قد 
حكم على رقيب اأمريكي بتهمة قتل مدين عراقي غري م�ســـلح 
يف تلـــك الأحداث، اأما التحدي الآخر الذي تواجهه ال�ســـركة 

فهو اإنتاج لعبة م�سلية ت�ستند اإىل اأحداث حرب ب�سعة. 
هـــذه بع�ض الأفكار التي ت�ســـعى بع�ض ال�ســـركات املنتجة 
لبع�ـــض تلك الألعاب متريرها لتلقاها ممار�ســـي تلك الألعاب 

 )1(  اأعلنـــت ال�ســـركة عزمهـــا علـــى اإطـــالق اللعبـــة يف موقعهـــا علـــى الإنرتنـــت
www.atomic.com 
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يف خمتلـــف اأنحـــاء العـــامل مبا فيهم ال�ســـباب امل�ســـلم، رغبة 
من تلك ال�ســـركات بتحقيق اأهداف كثرية من وراء ن�ســـر تلك 
الأفـــكار الهدامة والعن�ســـرية جتاه الإ�ســـالم ورمـــوزه والتي 
بطبيعـــة احلال تخـــدم جهات معاديـــة ما فتئت ت�ســـعى ومنذ 
قيـــام الدولـــة الإ�ســـالمية يف املدينـــة املنورة وحتـــى الآن اإىل 
تقوي�ســـها واإف�ساد اأهلها والتحري�ض عليهم وال�سد عن �سبيل 
اهلل بكافة ال�سبل والأ�ساليب، ولكن هيهات باإذن اهلل اأن يتاأتى 
لهم ذلك وقد اأخرب اهلل مبكرهم وعاقبة ذاك املكر يف العديد 

مـــن الآيـــات القراآنيـــة ومنها قولـــه تعـــاىل: چ ڃ  ڃ  ڃ          
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     
چ)1(  ڑ   ڑ  ک    ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ          ژ       

وقولـــه تعـــاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
 پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  چ)2( وقولـــه تعـــاىل: 
ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  چ)3(  چ 
و�ســـعيهم لإطفاء نور اهلل ل يتوقف علـــى الدين بل يطال اأهل 
ذلـــك الديـــن وحماته من امل�ســـلمني وخا�ســـة ال�ســـباب منهم 
ولهـــذا فهم ل يبغون لنا خـــريًا من خالل ترويج ذلك املحتوى 
املخالـــف جلميع ال�ســـرائع ال�ســـماوية لعله كما ظنـــوا )خابوا 

)1(  الآية )36( �سورة الأنفال
)2(  الآية )32( �سورة التوبة
)3(  الآية )8( �سورة ال�سف
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وخ�ســـروا( اأن يكـــون بدياًل ملـــا اآتنا اهلل من ف�ســـله ونواياهم 
ورغباتهم تلـــك يظهرها قول املوىل عز وجل: چ ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ  
ی   چ)1( اأمـــا هدفهم وغايتهم وجل م�ســـعاهم فهو اأن نهجر 
ديننا واأن نتخلى عنه ون�ســـتبدل دياناتهم به كما يبني لنا ربنا 

�سبحانه يف قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  
ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  چ)2( واهلل اأ�ســـاأل اأن ل ين�سى بنو ملتي 
خا�سة فئة ال�سباب منهم معنى البقاء بال ن�سري وما فيه من 
الهوان وال�ســـياع والنكو�ـــض اإىل حقبة من الزمن ل يرغب يف 
 عي�سها ب�سر وقد كنا كذلك وي�سور حالنا اإذ ذاك قوله تعاىل: 

ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٿ  چ)3( ومـــن هذا املنطلق وجب علينا التيقظ لكل ما ياأتينا 

مـــن اأفكار وثقافات تدخل يف ظـــل غفلة منا وهي يف حقيقتها 
معاول ي�ســـتخدمها اأعدائنا �سمن خمططاتهم لتقوي�ض هذا 

الدين العظيم، وهذا ما مل ولن يح�سل بحول اهلل.

)1(  الآية )105( �سورة البقرة
)2(  الآية )120( �سورة البقرة
)3(  الآية )26( �سورة الأنفال



89

األلعاب اإللكرتونية خطر غفلنا عنه يهدد األسرة واملجتمع

من�ذج لألع�ب يتم تداوله� بني �شب�بن� وم� حتت�يه 
ESRB تلك الألع�ب من م�ش�هد بح�شب ت�شنيف

SAW

دماء، وعنف �سديد، الفاظ بذيئة، خمدرات 

 Dead Rising

دماء، عنف �سديد، م�ساهد اإباحية، معاقرة خمور. 
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Grand Theft Auto: San Andreas

م�ســـاهد دموية، م�ساهد عنف، م�ســـاهد اإباحية، األفاظ 
بذيئة، م�ساهد جن�سية، ا�ستخدام خمدرات، �سرقة �سيارات، 
وهذه اللعبة واحدة من اأخطر الألعاب واأكرثها اإف�سادًا وتدريبًا 
على القتل منعـــت يف كثرٍي من البلدان وهي من اأكرث الألعاب 
انت�ســـارًا بني �ســـبابنا رغم اأنها ممنوعة يف الأ�ســـواق اإل اأنها 

تباع لل�سغار واملراهقني من قبل العمالة الآ�سيوية. 

Manhunt 2

حتتـــوي على جميع امل�ســـاهد ال�ســـيئة التي ميكـــن تخيلها 
والتي ل ميكن تخيلها وتو�ســـف باأنها اأكـــرث لعبة عنف عرفها 
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عامل الألعاب الإلكرتونية وتقدم مل�ستخدميها ع�سرات الطرق 
يف كيفية القتل، �سواء با�ستخدام الر�سا�ض، با�ستخدام احلبل 
�ســـنقًا، با�ستخدام الأكيا�ض البال�ستيكية خنقًا، اأو با�ستخدام 
املنا�سري، وال�سواطري، وال�سكاكني، واحلرق، وغريها الكثري، 
كمـــا اأنها ت�ســـجع على مقت رجـــال الأمن وتـــدرب على كيفية 

التعدي عليهم، وقتلهم. 

Peak Entertainment Casinos

لعبة قمار من خالل الإنرتنت وميكن حتميلها على اجلهاز 
مبا�سرة. )لبد اأن اأ�سري هنا اإىل اأن جميع املواقع املخ�س�سة 

للعب القمار حمجوبة يف اململكة(. 
هـــذه مناذج ملحتـــوى مئات الآلف من الألعاب املنت�ســـرة 
يف الأ�ســـواق �ســـواء ما كان منهـــا يباع عالنيـــة اأو بطرق غري 

م�سروعة. 
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وهذا بيان اأخر يو�سح جمموعة اأخرى من تلك الألعاب 

وما حتتويه من م�ساهد فا�سدة. 
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حل�ل ومقرتح�ت وت��شي�ت

عدم الغفلة عن الأبن�ء: وهي اأهم ن�سيحة اأوجهها لالآباء . 1
واأوؤكـــد من خاللهـــا على هاج�ســـهم الأول املتمثل بفلذات 
الأكبـــاد، واإين على يقني على حر�ســـهم واهتمامهم، واإل 
مـــا كتبت حرفًا من هـــذا الكتاب، ولكـــن دوري هنا تنبيه 
بع�ـــض اأوليـــاء الأمـــور اإىل مـــا يف بع�ض تلـــك الألعاب من 
مفا�ســـد، لي�ض مـــن حٍل يف وقتنـــا الراهـــن اإل اهتمامهم 
وعـــدم غفلتهـــم عـــن اأبنائهـــم، واأن يتعرفوا علـــى نوعية 
الألعاب التي ميار�سون، والأهم اأن يحددوا اأوقات اللعب، 
بحيث ل يزيد وقت اللعب عن �ساعتني ولو و�سل اإىل ثالث 
�ســـاعات كاأق�ســـى حد فلن يكون هناك م�سكلة خا�سة يف 
اأوقات العطل الر�ســـمية، كما اأن على الآباء اأن ل يرتددوا 
يف منـــع اأبنائهم مـــن اقتناء بع�ض الألعاب غري املنا�ســـبة 
والتي حتتوي على م�ســـاهد ترف�ســـها الأ�ســـرة، وقد يحتج 
بع�ض الأبنـــاء باأن زمالءه ميار�ســـون نف�ـــض الألعاب واأنه 
حتـــى لو منع منها يف املنزل ف�ســـوف ميار�ســـها يف منازل 
اأ�ســـدقائه، وهنا يجدر باأولياء الأمـــور اأن يكونوا حازمني 
جدًا مع تلك املطالب واأن ل ي�ســـتجيبوا اإليها حتى لو اأّدى 
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الأمـــر بهم اإىل عدم ذهاب البـــن اإىل اأولئك الزمالء، اأو 
اأخـــذ التفاق معهم على عدم ممار�ســـة تلـــك الألعاب يف 
اأي مـــكان اأخر فما هو ممنوع هنا غري م�ســـموح به يف اأي 
مكان اأخر، ويذكر الكاتـــب باتريك فين�ض)1(: اأن الغالبية 
العظمـــى مـــن الآباء مينعـــون اأطفالهم ممـــن دون )17( 
�ســـنة من ممار�سة العاب م�ســـنفة اإىل اأنها للكبار فقط. 
كما اأن بع�ض �ســـغار ال�ســـن قد يدعـــي اأن والديه مينعون 
عنـــه الألعاب املمتعة بحجة اأنها غري منا�ســـبة، وهذا غري 
�ســـحيح وعلى الآبـــاء التنبه لذلك ففي حمـــالت اللعاب 
الإلكرتونية اأعداد ل باأ�ض بها من تلك املنا�ســـبة لأطفالنا 

ومراهقينا.
التثقيــف واملط�لعــة ح�ل م� يتعلــق ب�لألعــ�ب الإلكرتونية: . 2

من املهم علـــى الآباء اأن يثقفوا اأنف�ســـهم يف هذا املجال، 
ول اأطالبهـــم بتعلـــم اللعب وممار�ســـته مـــع اأبنائهم فهذا 
واإن كان اأمـــرًا جيـــدًا اإل اأنـــه ل يـــروق للكثرييـــن منهـــمـ  
وكاتب هذه ال�ســـطور اأحدهم بحكم ان�ســـغايل ـ وبدًل من 

)1(  Patricia Vance رئي�ض جمل�ض ت�ســـنيف الربامج الرتفيهية )ESRB( وهي 
منظمة غري ربحية تهتم بت�ســـنيف الألعـــاب الإلكرتونية موقعها على الإنرتنت 
)www.ESRB.org.( ولهـــا م�ســـداقية كبرية جدًا على م�ســـتوى العامل وهي 
مرجعية يف ت�ســـنيفها لكثرٍي من ال�ســـركات العاملة يف هذا احلقل. وما اأوردته 
مقتطف �ســـغري من مقالة لـــه بعنوان الأبوة يف العامل الرقمي ن�ســـرت يف موقع 
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ذلك ميكـــن التعرف علـــى بع�ض الإمكانـــات املوجودة يف 
من�سات اللعب كالبالي�ستي�ســـن3 والإك�ض بوك�ض وغريها 
خا�ســـة ما يتعلق بو�سائل حماية �سغار ال�سن، حيث يوجد 
 parental( يف جميع الأجهزة ما ي�ســـمى بالرقابة الأبوية
control( ميكن لالآباء اأن ي�ســـبطوا اجلهاز على م�ستوى 

حمدد من ت�ســـنيفات اللعب يف خا�سية الآمان يف اجلهاز 
مبجرد التاأ�ســـري عليه فلن ي�ستطيع الطفل اأو غريه ت�سغيل 
اأي األعـــاب اأعلى من الت�ســـنيف املحـــدد اإل باإدخال كلمة 
املـــرور واإليك بع�ض اخلطوات التي ميكن اأن ت�ســـتخدمها 
يف البالي�ستي�سن3 وبقية الأجهزة ت�سبهها يف اآلية العمل:

  

1-اذهب اإىل القائمة الرئي�سية main menu وعادة ما تظهر 
هذه القائمة يف ال�سورة مبجرد ت�سغيل جهاز البالي�ستي�سن3. 
وميكنـــك طلب ذلك من املحـــل الذي اقتنيت منـــه اجلهاز اأو 

ال�ستعانة مبن لديهم اخلربة واملعرفة.
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2-ادخل قائمـــة الإعـــدادات Settings menu وهذه القائمة 
يتوجـــب عليـــك حتريك يـــد اجلهـــاز اإىل الي�ســـار حتى تظهر 
قائمة الإعدادات. وت�ســـم جمموعة كبـــرية من القوائم منها 

قائمة اإعدادات الأمان التي تهمنا يف اخلطوة التالية.

 
Security Settings 3-ادخل اإعدادات الآمان

Parental Control 4-ادخل اإىل الرقابة الأبوية

 
5-�ســـيطلب منـــك اإدخال كلمـــة املـــرور password وعادة ما 
تكون )0000( مع العلم اأنه من املهم تغيريها وهذا ما �سوف 

اأتطرق اإليه يف اخلطوات التالية.
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6-بعـــد الدخول �ســـتالحظ وجـــود قائمة علـــى اليمني مكونة 
من 11 م�ســـتوى اخرت )1( �ســـديد الرقابـــة )11( رقابة اأقل 
اأو )off(  بدون رقابة مع مالحظة اأنه كلما ارتفع الرقم كلما 

قلت الرقابة.
Restrict starting a game with no parental control settings

لحظ هنا اأنك بعد اأن تخرج من قائمة امل�ستويات �ستاأتيك 
هذه العبارة، �سع عالمة �سح على املربع ثم موافق ثم ا�سغط 
علـــى عالمة اإك�ض )X( يف جهاز التحكم للخروج من الرقابة 
الأبوية واذهب لل�سا�سة التالية. وهذه العبارة تعني منع ت�سغيل 
اأي األعاب ل حتمل ت�سنيف معتمد، وباملنا�سبة فهناك العديد 
من البلدان التي تعتمد �ســـركة �سوين ت�سنيفاتها يف اأجهزتها 
مثل الوليات املتحدة وحتى دوًل مثل تايالند وباك�ستان لديها 
ت�ســـنيفات معتمـــدة ولكـــن مع الأ�ســـف ل يوجد دولـــة عربية 
واحدة تهتم بتلك الت�سنيفات رغم اأهميتها التي تطرقت اإىل 

�سيئًا منها يف �سالف هذا الكتاب. 
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 change password 7-اذهب اإىل قائمة تغيري الرقم ال�سري
وهي موجودة يف قائمة الأمان، وميكنك تغيريها قبل الدخول 
اإىل قائمة الرقابة الأبوية. غري الرقم و�ســـيطلب منك اإدخال 

الرقم ال�سري القدمي )0000( 

8-ثم يطلب منك اإدخال رقم �ســـري جديـــد مكون من اأربعة 
اأرقام اأدخله و�ســـيطلب تاأكيد الرقـــم اأعد اإدخال نف�ض الرقم 
ال�ســـري اجلديد ثـــم ا�ســـغط enter لحـــظ اأين اأدخلت رقم 

1431 وهي باملنا�سبة �سنة اإعداد هذا الكتاب.

اإيج�د البدائل املن��شبة من الألع�ب والتي تت�افق مع معتقدن� . 3
ومب�دئنــ�: وهـــذا لـــن يتاأتى اإل من خالل توطني �ســـناعة 
الألعاب الإلكرتونية وامل�ســـاألة لي�ســـت بتلك ال�سعوبة التي 
قد تتبادر لأذهان بع�ســـنا، ولناأخذ الأمر بطريقة حتليلية 
ملتطلبات تلك ال�ســـناعة التي حتتاج اإىل نف�ض املتطلبات 
التي حتتاجها �ســـناعة ال�ســـينما والر�سوم املتحركة ولكن 
الأهـــم مـــن ذلك كله الدعـــم املعنوي واملـــادي وفوق ذلك 
ا�ست�ســـعار امل�ســـئولية. واحلقيقة اأن توطني تلـــك الألعاب 
لي�ض بالأمر ال�ســـعب، وكل ما هو مطلوب بداية ا�ستقدام 
بع�ض املخت�ســـني يف هـــذا املجـــال ولن تكلـــف مرتباتهم 
ال�ســـيء الكثـــري مقارنة مبقـــدار الفائدة التي �ســـنجنيها 
من توظيفهم ويف مقدمتها اإنتاج العاب منا�ســـبة لثقافتنا 
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ول�ســـريعتنا بالإ�ســـافة اإىل تدريب �ســـبابنا من هواة هذه 
احلرفـــة ومن ثم توطينها ولن اأبالغ اأن قلت ت�ســـدير تلك 
الألعاب اإىل العامل باأ�سره يف امل�ستقبل القريب باإذن اهلل. 
ومن باب العلم بال�ســـيء فاإن الإح�سائيات الأخرية ت�سري 
اإىل هبـــوط مرتبـــات العاملـــني يف حقل �ســـناعة الألعاب 
الإلكرتونيـــة يف ال�ســـنوات الأخـــرية لت�ســـل اإىل حـــوايل 
)300( األف ريال �سنويًا للمربمج، واأقل من )270( األف 
ريال �سنويًا بالن�ســـبة للفنانني ور�سامي ال�سور املتحركة، 
و)260( األف ريال بالن�ســـبة للم�ســـممني، و)281( األف 
بالن�ســـبة للمنتجني، و)307( اآلف ريال بالن�ســـبة لفنيي 
ال�ســـوت)1(. وك�ســـاهد على اهتمام الدول بتوطني هذه 
ال�سناعية كتب الفريد هريميدا )لبي بي �سي اأون لين(: 
باأنـــه اإن كانت لديك فكـــرة جديدة لتطوير العاب الفيديو 
يف فرن�ســـا، ف�ســـتجد يـــد الدولة متتـــد اإليك بامل�ســـاعدة، 
حيـــث تقدم احلكومـــة الفرن�ســـية 4 ماليني يـــورو )2.9 
مليـــون جنيه اإ�ســـرتليني( مل�ســـاعدة مطـــوري الألعاب يف 
حتويـــل اأفكارهم اإىل حقيقة. وقال فيليب بوتونيت املحلل 
مبعهـــد جوبيـــرت لالأبحـــاث يف باري�ض: حاولـــت احلكومة 
اإعطـــاء دفعة لالإنرتنـــت، كما حتـــاول الآن اأن تفعل ذلك 

)1(  ماأخـــوذ مـــن تقرير بعنوان )كـــم من املال ميكن اأن تك�ســـب يف عامل �ســـناعة 
kotaku.com الألعاب الإلكرتونية( ن�سر يف موقع كوتاكو
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مع قطاع الألعاب. وتهدف الأموال التي تقدمها احلكومة 
اإىل ت�ســـجيع تنمية املهارات للح�ســـول على اأفكار جديدة 
لالألعاب وا�ســـتخدام تكنولوجيا الإبداع. وتدفع احلكومة 
الفرن�سية نحو 40% من تكلفة اللعبة، ومن املهم مالحظة 
اأن احلكومة الفرن�سية لن تقدم منحا لالألعاب العنيفة اأو 
الإباحية، وباملنا�سبة فهذا لي�ض حكرًا على فرن�سا فقط بل 
اإن هنـــاك العديد من البلدان التي تدعم هذه ال�ســـناعة 

منها كوريا اجلنوبية، ومعظم الدول الأوروبية.
رفع م�شت�ى وكف�ءة ذوي الخت�ش��س: �سواء من املراقبني اأو . 4

املحققني اأو الق�ســـاة ملعرفة خماطر تلك الألعاب واحليل 
التي ي�ســـتخدمها بع�ض الباعة ومروجي الألعاب املخالفة 
مـــن ذوي النفو�ـــض ال�ســـعيفة وطرقهـــم يف ن�ســـر وترويج 
تلـــك النوعية مـــن الألعـــاب با�ســـتخدام كافة الأ�ســـاليب 
غري امل�ســـروعة ومن ذلك قيامهـــم باإدخال بع�ض الألعاب 
امل�ســـنفة على اأنها للكبار فقط ومن ثم بيعها على �سغار 
ال�ســـن ممن مل تتجاوز اأعمارهم ع�ســـر و�ســـبع �ســـنوات، 
وقيامهم اأحيانًا بتزييف الت�ســـنيف املو�ســـوع على اللعبة 
وتبديلـــه بدًل من اأن يكون الت�ســـنيف للكبـــار فوق )18( 
�ســـنة يتم تغيريه اإىل ت�ســـنيف اأخر بحيث يكون منا�ســـبًا 
جلميع الأعمار مبن فيهم الأطفال دون �ســـن املدر�سة كما 
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هو وا�سح يف ال�سورة امل�ساحبة فينخدع بذلك حتى بع�ض 
الآباء الغيورين ممن يحر�سون على ا�سطحاب اأطفالهم 
عند �ســـراء تلك الألعاب، وهنا تظهر اأهمية رفع م�ســـتوى 
الوعي لدى امل�ســـئول قبل غريه لي�ست�ســـعر اخلطر الكامن 
الذي �ســـار يتهدد جمتمعه وليكون قادرًا على التعامل مع 
تلك املع�ســـلة من حيث البحث والتحري والتحقيق و�ســـن 

القوانني املنظمة لتداول وممار�سة تلك اللعاب.

 
تقـــوم بع�ـــض العمالة بتغيري ت�ســـنيف اللعبة من خـــالل تعديله 
يف برامج الر�ســـوميات وتعديلـــه من لعبة منا�ســـبة للبالغني )18+( 
اإىل لعبة منا�ســـبة للجميع )E( كما فعلت اأنا يف ال�ســـورتني كنموذج 

با�ستخدام اأحد برامج الر�سومات.

بــذل اجلهــ�د الالزمــة التــي ت�شجــع علــى عمــل الدرا�شــ�ت . 5
والبحــ�ث: ملعرفـــة حقيقة ما و�ســـل اإليه احلال بالن�ســـبة 
ملمار�ســـي تلك النوعية من الألعاب ومدى تغلغل ال�ســـغف 
مبمار�ســـتها يف نفو�ســـهم وما ن�سبة من و�ســـل بهم الأمر 
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وا�ســـتفحل حتـــى اأثر علـــى حياتهـــم بكافـــة جوانبها، مع 
اأهمية فتـــح العيادات املتخ�س�ســـة يف معاجلة هذا النوع 
مـــن الإدمـــان وال�ســـتفادة مـــن جتربـــة الآخريـــن الذين 
�ســـبقونا اإىل ذلك، فهم قد قاموا بعمل الدرا�سات، وو�سع 
الت�ســـنيفات املالئمة ل�ســـرائعهم وثقافاتهم، ومنع بع�ض 
الألعاب من دخول اأ�سواقهم، وفتح العيادات املتخ�س�سة 
ملعاجلة املدمنني من �ســـبابهم وكل ذلك بالتاأكيد مل ياأتي 
ارجتاًل ول بجهود اأفراد بل تقف خلفه موؤ�س�ســـات ويدعم 
من قبل احلكومات يف تلك البلدان ونحن يعلم اهلل اأوجب 
علينا من غرينا الهتمام بهذا املو�ســـوع الذي �سار يفتك 
ب�ســـبابنا ويحر�سهم على اأفعال وت�ســـرفات تتعار�ض مع 
تعاليـــم ديننا احلنيف، واأ�ســـرارها النف�ســـية والأ�ســـرية 

والجتماعية والقت�سادية كثرية تطرقت ل�سواهد منها.
و�شــع ت�شنيفــ�ت وا�شحــة لتلك الألع�ب: وهـــذا يتطلب منا . 6

الإ�ســـراع يف تكويـــن فريق اأو جلنة خمت�ســـة من اجلهات 
املعنية اأو حتى من املتطوعني لو�ســـع معايري وت�ســـنيفات 
وا�ســـحة لتلك الألعـــاب وما حتتويه خا�ســـة اأن كثريًا من 
الـــدول �ســـبقت اإىل ذلك ومنها الوليـــات املتحدة التي ما 
اإن راأى الغيـــورون علـــى جمتمعاتهم هناك ومل�ســـوا حجم 
الأ�ســـرار املتاأتية من عدٍد كبري من تلك الألعاب، خا�ســـة 
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ما يتعلق بانت�ســـار الألعاب العنيفة التي يباع منها ماليني 
الن�ســـخ �ســـنويًا وت�ســـكل خطرًا على املجتمعات باأ�ســـرها، 
اإل وقامـــوا وعلـــى راأ�ســـهم ع�ســـو الكونغر�ـــض الأمريكـــّي 
ال�ســـيناتور جـــو ليربمـــان Joe Lieberman(.  يف عـــام 
1993م باملطالبة باإن�ســـاء هيئة تعنى بتقييم تلك الألعاب 
قبل طرحها يف الأ�ســـواق وو�ســـع اإ�ســـارة على علبة اللعبة 
مل�ســـاعدة اأوليـــاء الأمـــور ملعرفـــة حمتـــوى اللعبـــة والعمر 
املنا�ســـب ملن يلعبها ولتثقيفهم حول نوعّيـــة الألعاب التي 
�سي�ســـتخدمها الأطفـــال يف الرتفيـــه عـــن اأنف�ســـهم، ويف 
ال�ســـنة التالية مت اإن�ساء ما ي�ســـمى بهيئة ت�سنيف و�سائل 
 Entertainment Software Rating( الرتفيـــة الإلكـــرتوين
Board ( ويرمـــز لها ب )ESRB( وهـــي هيئة غري ربحية 

ميكـــن زيـــارة موقعها علـــى الإنرتنت لال�ســـتعالم عن اأي 
لعبـــة ومدى مالئمتهـــا لالأطفال. واإين اأمتنـــى حقيقة اأن 
يتم ت�ســـكيل جلنة من اجلهات املخت�ســـة لهذا امل�سعى اأو 
اأن تتبنى اإحدى اجلهات م�ساألة اإن�ساء موقع م�سابه يخدم 
الأهايل يف اململكة العربية ال�سعودية وبقية البلدان العربية 
تو�ســـع به ت�سنيفات �سبيهه بت�ســـنيفات املوقع الأمريكي 
مع مالحظة اأن ما هو منا�ســـب للمجتمـــع الأمريكي لي�ض 
بال�سرورة يكون منا�سبًا ملجتمعنا فلدينا �سريعة اإ�سالمية 
ل تقبل مب�ســـاهدة مناظر العـــري ول بالتعاطي مع بيئات 
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يعاقـــر اأهلهـــا اأو الالعبون بهـــا اخلمور وهو ما ترت�ســـيه 
الأعـــراف وال�ســـرائع الغربيـــة وقـــد ت�ســـنف بع�ـــض تلك 
الألعـــاب التي ت�ســـتمل على م�ســـاهد كتلك باأنها منا�ســـبة 
للجميع، واإن كانت مت�ســـددة �ســـنفتها على اأنها منا�ســـبة 
للكبار والبالغني فقط، اأما �ســـريعتنا الإ�سالمية ال�سمحة 
فال تاأذن بتلك امل�ســـاهد ول ت�سمح بها على الإطالق ومن 
هنا تربز اأهمية اأخذ م�ســـاألة اجلدية يف اإن�ساء املوقع بعني 
العتبار خلدمة الأ�ســـرة امل�سلمة ولتربئة الذمة اأمام اهلل 
�سبحانه وتعاىل خا�ســـة واأن هذا النوع من الألعاب ياأمنه 
كثري من النا�ض ويظنون اأبنائهم يف ماأمن حني ميار�ســـوه 
غـــري مدركني العواقب الوخيمة التي قـــد جتلبها بع�ض اأو 
معظم تلك الألعاب على الأ�ســـرة واملجتمع باأ�سرهما. وقد 
www.t-amin. قمت بت�سجيل ا�سم نطاق الرتفيه الآمن
com com.الرتفيه-الآمـــن.www  لعـــل وع�ســـى اأن يتم 

يف امل�ســـتقبل القريـــب التعاون مع اإحدى اجلهات لإن�ســـاء 
موقع تكون مهمته ن�ســـر كل ما يتعلق بو�ســـائل الرتفيه من 
اأخبار وتقارير وحتقيقات وبيـــان اجلديد والنافع واملفيد 
والتحذير من ال�سار واملخالف ملبادئ ديننا ومعتقدنا ول 
يكون حكرًا على الألعاب الإلكرتونية فقط بل ي�ســـمل كافة 
و�سائل الرتفيه املختلفة خا�سة القنوات الف�سائية املوجهة 
لالأطفال واملراهقني بالإ�ســـافة اإىل الهواتف اجلوالة وما 
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ينـــدرج حتتها من ملفات تر�ســـل عرب البلوتـــوث واأجهزة 
البالك بريى والآي فون وما �ســـابهها، كما �سيكون هناك 
اهتمام مبواقع الإنرتنـــت املوجهة لتلك الفئة من املجتمع 
وبيـــان الو�ســـائل الآمنة التي ميكن مـــن خاللها احلد من 
خطر تلك التقنيات على املجتمع امل�ســـلم بعمومه اإن �ساء 

اهلل.
واآخـــر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني و�ســـالٌة و�ســـالٌم 
علـــى خامت الأنبياء واملر�ســـلني نبينا حممد وعلـــى اآله وزوجه 

و�سحبه ومن تبعهم باإح�ساٍن اأف�سل �سالٍة واأزكى �سالم. 







د. فهد بن عبد العزيز بن محمد الغفيلي

امل�ؤلـــف فــــي �شطـــــ�ر

• ماج�ست����ر ودكت����وراه عل����م اجتماع )تغ����ر اجتماعي( م����ن الواليات 	
املتحدة االأمريكية. 

• ماج�ست����ر عل����وم �سيا�سية )عالقات دولي����ة(، ودكتوراه عل����وم �سيا�سية 	
من اململكة املتحدة. 

• بكالوريو�س علوم اأمنية. 	
• دبلوم عايل يف احلا�سب االآيل.	

من م�ؤلف�ته:
• كتاب: �سبع طرق مثالية لتنمية مفرداتك االإجنليزية. 	
• كتاب: 500 كلمة من اأكرث املفردات االإجنليزية �سيوعاً وا�ستخداماً. 	

)اأحد اأف�سل الكتب مبيعاً(.
• كتاب: حوار مع االإرهاب. 	
• كتاب: هكذا اأفكر. 	
• كتاب: كما و�سلتني، 300 ر�سالة من بريدي اخلا�س. 	
• كت���اب: االألع���اب االإلكرتوني���ة، خط���ر غفلن���ا عن���ه يه���دد االأ�س���رة 	

واملجتمع. 
• كتاب: التغر االجتماعي.. مظاهر التغر يف املجتمع ال�سعودي.. 	

املظاهر املادية والثقافية.
• كتاب: 50 من اأ�سرار حمرتيف كرة القدم الناجحني.	
• كتاب: االإعالم الرقمي اأ�سكاله ووظائفه و�سبل تفعيله.	

بع�س اأن�شطته
• امل�سارك���ة يف العدي���د م���ن امللتقي���ات العلمي���ة يف الداخ���ل واخل���ارج، واإلقاء 	

املحا�سرات التدريبية والتوعوية يف جماالت متنوعة، وامل�ساركة يف برامج 
توعوية اإذاعية وتلفزيونية وعرب �سبكات التوا�سل االجتماعي املختلفة.

• معد ومقدم برنامج ثمن التقنية )اإذاعة الريا�س( �سابقاً.	

@fahd_alghofaili          fahd@hahona.com          www.hahona.com


