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مقدمة
اأ�شب���ح كل م���ن ي�شتخ���دم ال�شب���كات 
عر�ش���ة ليك���ون �شحية لإح���دى الع�شابات 
الإجرامي���ة التي امتهن���ت العمل الإجرامي 
ب�شت���ى و�شائله مبا فيه���ا العامل الرقمي، بل 
وحت���ى �شغ���ار املجرمني ق���د يوقع���ون اأ�شد 
اخل�شائ���ر واأكرثه���ا فداحة ببع����ض الدول 
وال�شركات العمالق���ة التي ت�شتخدم اأحدث 
التقتيات املتواف���رة واأف�شل اأنظمة احلماية 
املتاح���ة، وك�شاهد على ذل���ك يذكر الربت 
لزل���و بارابا�ش���ي يف كتاب���ه عل���م ال�شبكات 
1420/11/3ه����  بتاري���خ  اأن���ه  احلدي���ث: 
)2000/2/7م( وب���دًل م���ن ب�شعة ماليني 
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كانوا يزورون موقع ياهو ب�شكل يومي، كانت 
املوقع يتلق���ى مليارات الزيارات ذلك اليوم 
ويف نف����ض الوقت ومل يك���ن اأي منهم يطلب 
خدمة ب���ل كان���وا يحمل���ون نف����ض الر�شالة 
)نع���م اإين اأ�شمعك(، وي�شي���ف بارابا�شي: 
دخل���ت ذلك اليوم وحاول���ت احل�شول على 
بع�ض اخلدم���ات وانتظرت دقيقتني وثالث 
املوق���ع  م���ن  ا�شتجاب���ة  اأي  اأتلق���ى  اأن  دون 
فذهب���ت اإىل موق���ع اأخ���رى ونف����ض ال�شيء 
ح�شل لكثريين ممن كانوا يريدون البحث 
اأو ال�ش���راء م���ن املوقع حيث مل ي���رد املوقع 
عل���ى اأي منه���م ب���ل كان منهم���كًا يف ال���رد 
عل���ى ملي���ارات الأ�شباح. ويف الي���وم التايل 
ات�شح اأن امل�شكلة ح�شلت لعديد من املواقع 
منها اأم���ازون و�ش���ي اإن اإن واإي بي وغريها 
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م���ن اأ�شهر املواقع عل���ى الإنرتنت. وبالطبع 
فدخول ملي���ارات الأ�شخا�ض يف وقت واحد 
عل���ى اأحد املواق���ع اأمر م�شتحي���ل ول ميكن 
حدوث���ه، ولكن الذي ح���دث اأن اأحد الهاكر 
املحرتفني قام باخرتاق مئ���ات احلوا�شيب 
يف اأماكن خمتلفة �ش���واء مدرا�ض اأو مراكز 
بح���ث اأو مراك���ز جتاري���ة ووظفه���ا لتغ���رق 
موق���ع ياهو بنف�ض تل���ك الر�شالة “نعم اإين 
اأ�شمع���ك” ولكن املده�ض حقًا اأن حتقيقات 
مكت���ب التحقيق���ات الف���درايل مل تتو�ش���ل 
اإىل جمموع���ة اإجرامي���ة منظمة وحمرتفة 
كان���ت تقف خل���ف ذلك العمل، ب���ل اأ�شارت 
اإىل اأن اجل���اين مل يكن �شوى مراهق كندي 
يبلغ م���ن العمر خم�شة ع�شر عامًا ي�شتخدم 
خلف ا�ش���م مافيا بوي Mafiaboy وهو من 
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ق���ام بتعطيل عم���ل اأكرث ال�ش���ركات التقنية 
تقدم���ًا والإ�شكال اأن���ه مل ي�شتخ���دم اأدوات 
معقدة بل برام���ج بدائية متوافر يف العديد 
من مواقع الهاك���ر املختلفة، وي�شبه الكاتب 
فعلته تلك مبا حدث بني داوود عليه ال�شالم 
وجال���وت حيث متكن داوود من التغلب على 
خ�شمة املدجج مبختلف الأ�شلحة واأف�شلها 
ذل���ك الوق���ت با�شتخ���دام مق���الع، وهو ما 
ح���دث للمراهق مافيا بوي م���ع ياهو فرغم 
احلماي���ة  تقني���ات  لأح���دث  ا�شتخدامه���ا 
واأف�ش���ل احلوا�شيب واأكرثه���ا تقدمًا اإل اأن 
ذلك املراه���ق متكن من �شل املوقع وتعطيل 
كام���ل قدراته با�شتخ���دام برنام���ج ب�شيط 
متواف���ر جمان���ًا يف الكث���ري م���ن �شفح���ات 
الإنرتنت وه���و اأ�شبه ما يكون مبقالع داوود 
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عليه ال�شالم.

وح���الت الإغ���راق اأو التخري���ب الت���ي 
تتعر�ض لها احلوا�شيب يف ال�شبكات ومواقع 
الإنرتن���ت كث���رية ج���دًا ول ح�ش���ر له���ا بل 
واأ�شبح���ت اليوم ه���ي ال�ش���الح الأكرث فتكًا 
وتاأثريًا ومن ميلك تقنيات الهجوم وتقنيات 

الدفاع قد يكون الطرف الأقوى.
تلك احلادثة تفيد يف عدة اأمور منها:

مل تعد هن���اك ح�شانة كاملة لأي جهة . 1
فوجود �شبك���ة الإنرتنت �شهلت ات�شال 

كافة الأجهزة ببع�ض.
اأهمية اتخ���اذ كافة التداب���ري الوقائية . 2

للحماي���ة والتح�ش���ن م���ن الهجم���ات 
املتاأتية �شواء من العابثني اأو املنظمات 
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الإجرامية.

�ش���رورة اإيج���اد و�شائ���ل بديل���ة ميكن . 3
تعر�ش���ت  ح���ال  يف  اإليه���ا  اللج���وء 
احلوا�شي���ب اأو املواق���ع عل���ى الإنرتنت 

لأي هجمات تخريبية.
�ش���رورة العناي���ة بالن�ش���خ الحتياطي . 4

الكامل واملن�شبط للرجوع اإىل البيانات 
يف حال تعر�شت للتخريب.

تقــارب  يف  ت�شاعــد  ال�شبــكات  اأواًل: 
االأ�شخا�ص وانتقال املعلومات بينهم

وج���ود ال�شب���كات ي�شه���م ب�ش���كل كبري 
وتب���ادل  الأ�شخا����ض  تع���ارف  �شرع���ة  يف 
املعلومات فيما بينه���م، وهذا قد ي�شتغل يف 
نقل الإ�شاع���ات وترويج الأخب���ار املختلقة، 
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خ���الل اأوق���ات ق�شرية ج���دًا مم���ا يرتتب 
علي���ه بع�ض الأزم���ات الأمني���ة، ويظهر اأنه 
بالإم���كان ال�شيط���رة عل���ى الو�ش���ع ما دام 
هن���اك فج���وة يف الت�شال ب���ني الأ�شخا�ض 
اأم���ا حني يح���دث توا�ش���ل بع�شه���م ببع�ض 
فحينه���ا تنتقل املعلومة بي�ش���ر و�شهولة وقد 
اأجري���ت جتربة عل���ى )100( �شخ�ض متت 
دعوته���م اإىل حفلة �ش���اي بحيث مل يكن اأي 
منهم يعرف اأيًا من املوجودين، وقد لوحظ 
اأن الأ�شخا����ض ب���داأوا يتحدثون مع بع�شهم 
كل اثنني اأو ثالثة م�شكلني قرابة ثالثني اإىل 
اأربع���ني جمموعة �شغرية، ث���م قام �شاحب 
الدع���وة باإخب���ار اأح���د ال�شي���وف �ش���رًا اأن 
امل�شروب الفالين هو الأف�شل وطلب منه اأن 
يخ���رب من يلتقي به عن ه���ذه املعلومة، ومع 
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الوقت بداأ امللل يت�شرب اإىل اأنف�ض ال�شيوف 
مم���ا اأ�شط���ر كل واح���د منه���م اإىل الت�شلل 
حلق���ات  مكون���ني  اأخ���رى،  جمموع���ة  اإىل 
ات�ش���ال جدي���دة ت�شاع���د يف نق���ل املعلومة 
اإىل اأ�شخا����ض جدد، وهك���ذا تتكرر العملية 
)مل���ل، انتق���ال، ات�ش���ال جدي���د، ث���م نقل 
معلومة( بحيث اأ�شبح���ت املعلومة منت�شرة 
خالل مدة ق���د ل تتجاوز )30( دقيقة دون 
احلاجة اإىل اأن يتعرف ال�شخ�ض على جميع 
املوجودين لينقل اإليهم املعلومة التي تلقاها 
من امل�شيف؛ فهذا يتطلب الكثري من الوقت 
ولو افرت�شنا اأن ال�شخ�ض الواحد �شيم�شي 
ع�ش���ر دقائ���ق ليتعرف على بقي���ة املدعوين 
الت�شع���ة والت�شع���ني لحت���اج )16( �شاع���ة 
وه���ذا ل ميك���ن اأن يت���م، ولكن م���ن خالل 
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خلق نق���اط الت�شال ال�شبك���ي �شار هناك 
عالقة وات�شال ب���ني جميع ال�شيوف بحيث 
اأن )����ض( يف املجموع���ة )1( يعرف )�ض( 
يف املجموع���ة )20( لوج���ود )ع( يف نف����ض 
املجموعة حيث كان )����ض،ع( يف املجموعة 
)15( قب���ل دقائ���ق، وهذا ميك���ن اأن يطبق 

على بقية ال�شيوف. 
وميكننا مالحظة ذلك و�شرعة انت�شار 
اخل���رب من خ���الل ال�شب���كات ل���و تاأملنا يف 
برامج التوا�ش���ل يف الهواتف الذكية وحتى 
الربيد الرقمي، بحيث يقوم اأحدنا باإر�شال 
اأ�شدق���اء  اإىل جمموع���ة  اأعجب���ه  حمت���وى 
اأحدهم يف املنطق���ة ال�شرقية، وبعد دقائق 
يالح���ظ اأن نف����ض املحت���وى يع���ود اإليه من 
قري���ب يف املنطق���ة الغربي���ة! عل���ى الرغم 
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م���ن اأنه يعل���م يقينًا عدم وج���ود اأي عالقة 
بني �شديقه وقريب���ه، ولكن قد يكون هناك 
�شخ�ض اأو عدة اأ�شخا�ض مكنوا الثنني من 

الت�شارك يف نف�ض املحتوى. 
م���ن امله���م اأن نعل���م اأن ال�شبك���ة   )1
الت���ي ل حتت���وي عل���ى اأك���رث م���ن اأداة ربط 
تعد �شعيف���ة وميكن ال�شيطرة عليها، وكلما 
زادت اأدوات الرب���ط كلم���ا قوي���ت ال�شبك���ة 

واأ�شبح من ال�شعب ال�شيطرة عليها.
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ثانيًا: مهما بعدت امل�شافات ميكن الو�شول 
اإىل اأي �شخ�ص يف هذا العامل:

حني نفكر اأحيانًا يف بع�ض الأ�شخا�ض 
ممن تف�شل بيننا وبينه���م م�شافات بعيدة 
اأو رمب���ا يكون���ون قريب���ني ج���دًا من���ا ولكن 
ب�شب���ب مكانته���م الجتماعي���ة ق���د نعتق���د 
اأن���ه ي�شتحي���ل الو�ش���ول اإليه���م، اإل اإن مثل 
وق���د  �شحيح���ة،  غ���ري  العتق���ادات  ه���ذه 



نظرة فكرية يف علم شبكات الحياة 16
اأجرى ال�شتاذ يف جامع���ة هارفرد �شتانلي 
ميلغرام )Stanly Milgram( عام 1386ه� 
)1967م( درا�ش���ة كان يهدف منها معرفة 
الولي���ات  اأي �شخ�ش���ني يف  ب���ني  امل�شاف���ة 
�شخ�ش���ني  ح���دد  البداي���ة  ويف  املتح���دة، 
يف ولي���ة ما�شا�شو�شت����ض الأوىل ام���راأة يف 
�ش���ارون والث���اين رجل يف بو�ش���ن، ثم حدد 
مدينت���ني الأوىل و�شيت���ا كان�شا����ض والثانية 
اأوماها نربا�شكا؛ ليتم بعث الر�شائل منهما 
اإىل ال�شخ�ش���ني امل�شتهدفني، ثم �شاأل اأحد 
اأ�شدقائ���ه وكان يعمل يف ال�شتخبارات عن 
ع���دد الأ�شخا�ض الذين نحتاجهم كو�شائط 
لتو�شي���ل ر�شالة ب���ني �شخ�ش���ني ل يعرفان 
بع�شها اأحدهما يف اأوماها نربا�شكا والآخر 
يف بو�ش���ن ما�شا�شو�شت����ض )ب���ني املدينتني 
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2700ك���م( فاأجاب���ه ذل���ك ال�شدي���ق باأننا 
نحتاج اإىل مئ���ة و�شيط لتو�شي���ل الر�شالة. 
وق���د ق���ام ميلغ���رام باإر�ش���ال ر�شائ���ل اإىل 
اأ�شخا�ض يف مدينتي و�شيتا واأوماها � ب�شكٍل 
ع�شوائي � وطلب منهم امل�شاركة يف درا�شتة 
م���ن خ���الل بع���ث تل���ك الر�شال���ة اإىل اأحد 
الأ�شخا�ض امل�شتهدف���ني يف مدينتي بو�شن 
و�شارون، عل���ى اأن يراعي م�شتقبل الر�شالة 

بع�ض الأمور الهامة ومنها: 
اأن يكتب ا�شمه عل���ى الر�شالة؛ ليعرف . 1

امل�شتقب���ل اجلدي���د م���ن اأي���ن وردت���ه 
الر�شالة. 

اأن يعيد البطاق���ة الربيدية املرفقة مع . 2
الظ���رف اإىل جامعة هارفارد؛ ليت�شنى 
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لهم متابعة �شري الظرف.

اإذا كانت تعرف ال�شخ�ض املدون ا�شمه . 3
يف الر�شال���ة )�شواء الرج���ل اأو املراأة( 

فابعث الر�شالة اإليه.
اإن كن���ت ل تعرفه، ف���ال تبعث الر�شالة . 4

اإلي���ه، ولكن اإبعثه���ا اإىل �شخ�ض تعتقد 
اأنه يعرفه. 

كانت ميلغرام متخوفًا من اأن الر�شالة 
رمبا لن ت�ش���ل اإىل ال�شخ�ض امل�شتهدف اأو 
اأنها قد ت�شل ولكن بعد اأن متر مبئة �شخ�ض 
كما قال �شديقه، وه���ذا �شيف�شل التجربة، 
ولك���ن املفاجاأة اأنه بعد ب�شع���ة اأيام و�شلت 
اأوىل الر�شائل بعد اأن مرت بو�شيطني اثنني 
فق���ط، وه���ي ال�ش���رع والأقل و�شط���اء بني 
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الر�شائل ال���� )160( املر�شلة ع�شوائيًا على 
الإطالق، وبع����ض الر�شائ���ل تطلبت )12( 
و�شيط���ًا قب���ل اأن ت�ش���ل اإىل اله���دف، ويف 
النهاية تو�شل اإىل اأن متو�شط الو�شطاء بني 
اأي �شخ�ش���ني يف هذا العامل ل يتجاوز )6( 
اأ�شخا����ض وهي النظرية الت���ي �شمها )�شت 
 six degrees of )درج���ات من النف�ش���ال
separation وبالطبع فهذه النظرية لي�شت 
م���ن اكت�شاف �شتانل���ي ميلغرام فقد حتدث 
عنه���ا قبل ذلك اأح���د الأدباء املجريني عام 
 Frigyes 1929م ويدع���ي فريغيز كارنث���ي
Karinthy حي���ث كان يق���ول اإن���ه باإمكان���ه 
الو�ش���ول اإىل اأي �شخ����ض يف ه���ذا الع���امل 
البال���غ تعداده � ذل���ك الوقت � مليار ون�شف 
اإن�ش���ان، م���ن خ���الل خم�شة و�شط���اء فقط 
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وق���د �شرب على ذلك مثال فق���ال لو اأردت 
�شيارة من م�شانع فور، فال�شيارة ي�شنعها 
عمال امل�شنع والعمال ي�شرف عليهم مدير 
امل�شن���ع، واملدي���ر مرتبط مبال���ك امل�شنع 
فورد، ال���ذي تربطه عالقة مبالك اأحد دور 
الن�شر، الذي اأ�شبح الع���ام املا�شي �شديقًا 
ل�شخ����ض يدعى ارب���اد با�شت���ور، الذي يعد 
�شديقًا حميم���ًا يل، وميكنني اأن اأطلب منه 
� وب���كل �شهولة � اأن يبعث ر�شالة اإىل �شاحب 
دار الن�ش���ر ليطلب من فورد اأن يوجه مدير 

امل�شنع لياأمر العمال ب�شناعة �شيارة يل.
وبالطب���ع فه���ذا التوا�ش���ل والرتاب���ط 
ب���ني الب�شر يف كل م���كان وال���ذي كنا نظنه 
يحت���اج اإىل وقت طوي���ل، يظهر يف احلقيقة 
اأن���ه اأ�شهل واأق�شر بكث���ري مما كنا نت�شور، 
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ولو فك���ر اأحدن���ا عن كيفي���ة الو�ش���ول اإىل 
امللك مث���اًل فلرمبا ظ���ن للوهل���ة الأوىل اأن 
العملي���ة معقدة وم�شتحيل���ة، ولكن التفكري 
بالنظ���ام ال�شبك���ي والبح���ث ع���ن �شخ�ض 
ميك���ن اأن يقود اإىل �شخ����ض تربطه عالقة 
جي���دة باملل���ك ميك���ن اأن ت���وؤدي الغر����ض. 
ولهذا فمن املهم عل���ى رجل الأمن اأن ي�شع 
يف بال���ه كاف���ة الحتم���الت واأن ل ي�شتبعد 
اإمكاني���ة وج���ود توا�ش���ل ب���ني اأي �شخ�شني 
مهم���ا بع���دت امل�شاف���ة بينهم���ا اأو اختلفت 
الطبق���ة الجتماعي���ة التي ينتم���ي اإليها كل 
واح���د منهما، فقد يقوم باإح���دى العمليات 
الإرهابية �شخ�ض يف مكان ويتم متويله من 
خالل �شخ�ض اآخ���ر ل تربطه به اأي عالقة 
ولكن حني ندقق �شنج���د اأن هناك �شخ�ض 
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اأو اثن���ني دخالل على اخل���ط كو�شطاء بني 
املنفذ واملم���ول، واأذكر اأن الإيق���اع بالقائد 
الع�شك���ري لتنظي���م القاع���دة )خالد �شيخ 
حمم���د( )وهو � ح�شبما ي�شاع � العقل الدبر 
لعت���داءات احل���ادي ع�شر م���ن �شبتمرب( 
كان ع���ن طريق الهاتف اجل���وال حيث قام 
كر�شتيان غانزار�شكي، 36 �شنة، وهو اأملاين 
م�شل���م كان���ت ال�شلطات الأملاني���ة ت�شتبه يف 
انتمائ���ه اإىل القاع���دة بالت�ش���ال بخال���د 
�شي���خ حمم���د � وكان وقتها يدي���ر العمليات 
م���ن من���زل �ش���ري بكرات�ش���ي � ومل يتبادل 
الرجالن كلمة واحدة اأثناء الت�شال، وكان 
كل هدف الت�شال هو تنبيه خالد �شيخ اإىل 
اإمتام عملية الهجوم النتحاري على كني�ض 
يهودي بتون�ض يف جزيرة جربة نفذ يف ذلك 
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الي���وم، وق���د قت���ل يف الهج���وم 21 �شخ�شا 
اأغلبهم م���ن الأملان. ومتكنت ال�شلطات عن 
طريق الرقابة الإلكرتونية من اأن ت�شل اإىل 
الهاتف اجلوال اخلا�ض بخالد �شيخ حممد 
)حي���ث ات�شح اأنه يحم���ل �شريحة تعود اإىل 
�شرك���ة الهات���ف ال�شوي�شري���ة( ولكنه���ا مل 
تكن تع���رف هوي���ة مالكه. وبع���د اأ�شبوعني 
م���ن الهج���وم التون�شي اقتحم���ت ال�شلطات 
الأملانية من���زل غانزار�شكي وعرثت �شمن 
قائم���ة الأ�شم���اء التي ات�شل به���ا على رقم 
اكت�شف���ت اأن���ه يخ����ض خالد �شي���خ حممد. 
و�شلم رقم الهاتف اجل���وال اخلا�ض بخالد 
�شيخ حمم���د اإىل ال�شلطات ال�شوي�شرية من 
اأج���ل مزي���د م���ن التحقيقات حي���ث عملت 
تل���ك ال�شلطات لع���دة اأ�شه���ر، بالتعاون مع 
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والباك�شتاني���ني،  الأمريكي���ني  نظرائه���م 
م�شتفيدي���ن م���ن ه���ذه املعلوم���ات ملتابع���ة 
حتركات خالد �شيخ حممد داخل باك�شتان. 
وق���د ا�شتطاع���وا به���ذه الطريق���ة التاأك���د 
م���ن اأن خال���د كان يف كرات�ش���ي ولكنهم مل 
ي�شتطيعوا حتديد مكان���ه بال�شبط، اإل من 
خ���الل اأدوات تكنولوجي���ة خا�ش���ة بوكال���ة 
الأمن القومي الأمريكي �شاعدت ال�شلطات 
الباك�شتاني���ة عل���ى العثور عل���ى خالد �شيخ 
حممد، وبعد القب�ض عليه عرثت ال�شلطات 
�شم���ن متعلقات���ه عل���ى اأجه���زة كمبيوت���ر 
وهواتف جوالة ومفكرة بها مئات الأ�شماء. 
وقد اأدى فح�ض تلك الأ�شماء اإىل ك�شف ما 
يزيد ع���ن 6000 رقم هاتف ج���وال تخ�ض 
بع����ض املتورط���ني بعملي���ات اإرهابية، ومن 



25نظرة فكرية يف علم شبكات الحياة
هن���ا تاأت���ي اأهمي���ة فه���م ال�شب���كات وطرق 
التوا�شل لت�شاعد املخت�شني على تتبع كافة 
من تربطهم عالق���ات بالأ�شخا�ض امل�شتبه 
به���م واأخذ جميع الحتم���الت حممل اجلد 
وعدم ا�شتبعاد اأي احتمال، اإل بعد التحقق 
من عدم وجود اأي عالقة له بالق�شية حمل 

البحث.
وقد ق���ام الباحث يف جامع���ة هارفرد 
 )Mark Granovetter( م���ارك غرانوف���رت
ورق���ة  بتق���دمي  ع���ام 1388ه���� )1969م( 
علمي���ة)1( ح���ول م���دى تراب���ط الأ�شخا�ض 

 )The Strength of Weak Ties( ورقة علمية بعنوان  )1(
ق���وة الرواب���ط ال�شعيف���ة، حي���ث قدمه���ا اإىل جمل���ة علم 
الجتم���اع الأمريكي���ة، اإل اإن ردهم جاء برف����ض ن�شرها؛ 
بحج���ة اأن اثن���ني م���ن املحكمني اأف���ادا بع���دم �شالحيتها 
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وتاأثري ذل���ك الرتابط فيم���ا بينهم وتو�شل 
اإىل اأن الروابط القوية وتتمثل يف الأ�شدقاء 
القريبني اأقل نفعًا لالأ�شخا�ض من الروابط 
ال�شعيف���ة وهم املع���ارف البعيدي���ن، وعلى 
�شبيل املث���ال: فالنوع الث���اين من العالقات 
ي�شه���م يف ح�شولن���ا على معلوم���ات بن�شبة 
)27.8%( مقارن���ة م���ع م���ا نح�ش���ل عليه 
م���ن الأ�شخا�ض القريبني ج���دًا )%16.7( 
وال�شبب اأنهم يتلقون املعلومات من م�شادر 
كثرية وخمتلفة خالفًا لالأ�شخا�ض القريبني 
منا. وهذا يقود اإىل القول باأهمية الهتمام 
بجمي���ع الرتباطات وعدم اإفع���ال اأي منها 

للن�ش���ر، وبع���د اأربع���ة اأع���وام ق���ام باإر�شاله���ا اإىل املجل���ة 
الأمريكي���ة للعل���وم الجتماعية، حي���ث مت ن�شرها لت�شبح 
الآن واح���دة م���ن اأك���رث الأوراق تاأث���ريًا يف جم���ال عل���م 

الجتماع.
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مهم���ا كان �شعيف الحتمال، فمجرد وجود 
عالقة بني �شخ�ش���ني فاحتمال ارتباط كل 
منهم���ا مبع���ارف الآخر والنتف���اع مبا لديه 

اأمر وارد.

ثالثًا: قاعدة 80/20
يف بداي���ات الق���رن املي���الدي املا�شي 
ومن خالل درا�شة قام بها عامل القت�شادي 
 Vilfredo( باريت���و  فيلفري���دو  الإيط���ايل 
Pareto( تو�ش���ل اإىل اأن 20% م���ن الأ�شياء 
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له���ا التاأثري الأك���رب على 80% م���ن الأ�شياء 
ذات العالق���ة؛ فعلى �شبي���ل املثال لحظ اأن 
80% من الأرا�ش���ي الإيطالية تعود ملكيتها 
اإىل 20% م���ن ال�ش���كان، ث���م حتول���ت تل���ك 
الدرا�شة اإىل ما يعرف اليوم بقانون موريف 
)Murphy's Law( ال���ذي يق���ول باأن %80 
م���ن الأرباح يحققه���ا 20% م���ن املوظفني، 
واأن 80% م���ن امل�شاكل التي يواجهها خدمة 
العم���الء تاأتي م���ن 20% من العم���الء، واأن 
80% م���ن الق���رارات تاأتي خ���الل 20% من 
وق���ت الجتم���اع، واأن 80% م���ن اجلرائ���م 
ناجت���ة ع���ن 20% م���ن املجرم���ني، وه���ذه 
القاعدة قد تنطبق على اأ�شياء كثرية اأخرى 
ولك���ن ما يهمن���ا هن���ا التحقق م���ن عالقة 
جمموع���ة �شغرية م���ن املجرمني بكم هائل 
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من اجلرائم، ولهذا فل���و مت تتبع ما يحدث 
م���ن جرائ���م وحماول���ة ربطه���ا باملجرمني 
امل�شجلني من خ���الل الأ�شاليب امل�شتخدمة 
يف تنفي���ذ اجلرمي���ة، اأو حت���ى الآث���ار التي 
يخلفه���ا اجلناة يف م�ش���رح اجلرمية و�شار 
هن���اك تتبع لأمكن احلد من ن�شب اجلرائم 
امل�شجل���ة ب�ش���كٍل كبري، وق���د اأك���د التقرير 
ال�شادر ع���ن مكتب التحقيق���ات الفدرايل 
يف الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة انخفا�ض 
مع���دل اجلرائم العنيفة يف اأم���ريكا بن�شبة 
امل�شّجل���ة  اجلرائ���م  بن�ش���ب  مقارن���ة   ،%6
لع���ام 2009م موا�شاًل ا�شتم���رار انخفا�ض 
املتح���دة  الولي���ات  يف  اجلرائ���م  مع���دل 
للع���ام اخلام����ض عل���ى الت���وايل، وق���د كان 
هن���اك تباي���ن يف اأ�شباب ذل���ك النخفا�ض 
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ب���ني الدميقراطي���ني واجلمهوري���ني، اإل اأن 
اللفري���ق الث���اين يعي���ده اإىل ثالث���ة اأ�شباب 
منها ارتفاع ع���دد ال�شجناء بثالثة اأ�شعاف 
من���ذ ت�شعينيات الق���رن املا�شي مم���ا اأدى 
اإىل منع تك���رار بع�ض اجلرائم، وخ�شو�شًا 
اجلرائ���م العنيف���ة)1(. وهذا رمب���ا يوؤكد ما 
اأحتدث عنه الآن من اأن حما�شرة اأ�شحاب 
ال�شواب���ق املتك���ررة �شيحد ب�ش���كٍل كبري من 

اجلرائم املرتكبة.

)1(  �شحيفة الأخب���ار اللبنانية خرب بعنوان )انخفا�ض املعدل 
ال�شن���وي للجرائ���م يف الوليات املتح���دة اإىل 10 ماليني( 
حرر بوا�شطة عمر ن�شابه ون�شر يف العدد )1519( بتاريخ 
1432/10/25ه���� )2011/9/23م( وميكن الو�شول اإليه 

عرب الرابط التايل:
http://www.al-akhbar.com/node/21934
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ويف نف�ض �شياق قاع���دة 80/20 يذكر 
الربت���و بارابا�ش���ي اأن���ه م���ن خ���الل درا�شة 
اأجراه���ا م���ع جمموع���ة م���ن املخت�شني يف 
جم���ال ال�شب���كات تو�شل���وا اإىل اأن 80% من 
الرواب���ط يف الإنرتنت تق���ود اإىل 15% فقط 
م���ن مواق���ع الإنرتن���ت. ومن هن���ا فمعظم 
م���ا ين�شر عل���ى �شبكة الإنرتن���ت ل ي�شاهده 
معظ���م مت�شفح���ي ال�شبكة اإل ح���ني ين�شر 
يف مواق���ع حتظى ب�شهرة وا�شعة، وعلى هذا 
الأ�شا�ض فلي�شت الق�شية يف منع الأ�شخا�ض 
م���ن الن�شر على الإنرتن���ت، ولكن يف كيفية 
منع تل���ك املعلومة من الو�ش���ول اإىل اأعداد 
كب���رية م���ن النا�ض، وه���ذا ميك���ن حتقيقه 
م���ن خالل توجيه اأ�شحاب النفوذ وال�شهرة 
�شواء يف املواق���ع واملنتديات اأو يف ال�شبكات 
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الجتماعي���ة خا�ش���ة )توي���رت، وفي�ض بوك، 
ويوتيوب( من دعم الروابط غري املرغوبة، 
ويف ح���ال مت حتقي���ق ذلك �شنج���د اأن تلك 
الروابط اأو املعلوم���ات ل حتقق اأي مفعول، 
وعل���ى �شبي���ل املثال فم���ن خ���الل متابعتي 
مل���ا ين�ش���ر يف موق���ع التويرت لحظ���ت قيام 
بع����ض الأ�شخا�ض بكتاب���ة تغريدات حتتوي 
عل���ى فح���وى حتري�شي���ة قوي���ة مت����ض اأمن 
البل���د مث���اًل اأو ته���دف اإىل اإث���ارة البلبل���ة، 
اإل اإن تل���ك التغردية تنته���ي عند �شاحبها 
دون اأن ت���رتك اأي اأث���ر، بخ���الف تغري���دة 
اخ���رى تبناه���ا جمموع���ة م���ن الأ�شخا�ض 
ذوي اجلماهريي���ة العالي���ة واأو�شلوه���ا اإىل 
مئ���ات الألف م���ن النا����ض خ���الل �شاعات 
مع���دودة ول���ك اأن تتخي���ل تغري���دة تبناه���ا 
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�شخ�ض يحظى مبليون متابعن كيف �شيكون 
تاأثريها وكم م���ن الأ�شخا�ض �شوف يقراأها 
ويتفاع���ل معها، وقد قم���ت بتتبع النا�شطني 
يف موق���ع تويرت فوجدت اأن عدد الأ�شخا�ض 
الذين لديهم ع�ش���رة اآلف متابع ل تتجاوز 
)1250( �شخ����ض وه���ذا الع���دد قليل جدًا 
من���ه  الغالبي���ة  وتوجي���ه  احتوائ���ه  وميك���ن 

بطريقة تكفل خدمة ال�شالح العام.
   ت�ش���ري اأحدث الإح�شائي���ات اإىل اإن 
امل�شجلني يف موقع تويرت من اململكة العربية 
ال�شعودية جت���اوز 14 مليون م�شتخدم حتى 
ع���ام 2022م، وق���د ق���ام الباح���ث بدرا�شة 
اأع���داد املتابع���ني لأك���رث املغردي���ن �شه���رة 
بغر�ض معرفة حجم الرتابط بني املنت�شبني 
ملوق���ع التوي���رت، بحي���ث ل���و زادت ن�شبة من 
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يحظ���ون باأعداد كبرية م���ن املتابعني فهذا 
يعني مزيد من التعقيد لتلك ال�شبكة وكلما 
انخف�شت الن�شب���ة �شارت العالقة ا�شعف، 
وقد ات�ش���ح اأن تلك العالق���ات لي�شت بتلك 
الق���وة الت���ي ي�شوره���ا بع����ض املخت�ش���ني 
فعلى �شبيل املثال اأع���داد من لديهم مليون 
فاأك���رث متاب���ع لي����ض بكث���ري مقارن���ة بع���دد 
امل�شتخدم���ني وهذا يجعل من ال�شهولة جدًا 
التعامل معهم، بعك�ض لو كانت تلك الأعداد 
كبرية جدًا، كم���ا اأن اأعداد من لديهم الف 
متاب���ع فاأك���رث لي�ش���ت بكبرية ج���دًا مقارنة 
باأك���رث م���ن 14 ملي���ون م�شتخ���دم يف تويرت 
ال�شع���ودي ي�ش���ري اإىل اأن الن�شب���ة ال�شاحقة 
من م�شتخدمي موقع تويرت ينح�شر دورهم 
يف التلق���ي غالب���ًا، مع ع���دم اإغف���ال تاأثري 
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اإع���ادة الن�ش���ر )التغري���د( من قب���ل مئات 
الآلف من النا����ض، اإل اإن ذلك يعتمد على 
نوعية املحت���وى وهو ما يح���دده الأ�شخا�ض 
ذوي النف���وذ يف املوقع، وه���ذا ما يوؤكد على 
اإن���ه يف حال مت توجي���ه اأولئك الأ�شخا�ض اأو 
معظمه���م بطريقة تخ���دم ال�شال���ح العام 
لأمك���ن الق���ول حينه���ا باأننا ن�شتغ���ل املوقع 

بطريقة اإيجابية .
رابعــًا: حتتــوي بع�ــص ال�شبــكات علــى 

مفاتيح رئي�شية ويجب تاأمينها:
عند النظر اإىل بع�ض ال�شبكات �شنجد 
اأن كل نقطة منها ترتبط بالأخرى اإما ب�شكٍل 
مبا�شر اأو بوا�شطة نقطة و�شيطة، ولو اأخذنا 
على �شبيل املث���ال �شبكات املطارات املحلية 
ال�شعودي���ة �شنج���د اأن هن���اك )27( مطار 
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واأن باإمكان اأي �شخ����ض التنقل با�شتخدام 
الطائ���رة بني جمي���ع تلك املط���ارات، ولكن 
بع�شه���ا مبا�ش���رة والبع����ض الآخر م���رورًا 
املط���ارات  اأن  و�شنالح���ظ  اآخ���ر،  مبط���ار 
الرئي�شي���ة ثالث مطارات )الريا�ض، جدة، 
الدم���ام( تت�شل فيم���ا بينه���ا وتربط بقية 
امل���دن ببع�ض، اأما بقية املط���ارات فرتتبط 
بعدد اأقل م���ن املطارات، وعلى �شبيل املثال 
ل���و اأخذن���ا مط���ار ج���ازان �شنج���ده يت�شل 
باملط���ارات الرئي�شي���ة الث���الث بالإ�شاف���ة 
اإىل مطارات: )�ش���رورة، الطائف، املدينة، 
جنران، تبوك، الق�شيم( مبعنى اأن هناك 
)16( مط���ار ل ميكن الو�شول اإليها اإل من 
خ���الل مطارات و�شيطة. اأما بالن�شبة ملطار 
تب���وك فنج���د حال���ه اأف�ش���ل حي���ث يرتبط 
ب�)16( حمط���ة )الريا�ض، ج���دة ،الدمام 
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حائل، الق�شيم، اجلوف، القريات، عرعر، 
الوج���ه، ينب���ع، الطائف، رفح���اء، طريف، 
جازان، اأبها، املدينة( ويبقى )11( حمطة 
عرب مطارات و�شيط���ة، اأما بالن�شبة لبع�ض 
املط���ارات كمط���ار الدوادم���ي ف���ال ميك���ن 
الو�ش���ول اإليه اإل من خالل حمطة الريا�ض 
فقط ، ويت�شل ببقية املطارات من خالله. 

اأم���ا بالن�شب���ة ل�شبكة الط���رق املحلية 
�شبك���ة  م���ن  اأف�ش���ل  فو�شعه���ا  ال�شعودي���ة 
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معظ���م  عل���ى  ينطب���ق  وه���ذا   � املط���ارات 
ال�شب���كات العاملي���ة � حي���ث ترتب���ط امل���دن 
ببع����ض بوا�شط���ة الط���رق ال�شريع���ة ب�شكل 
حمافظ���ات  اأو  مب���دن  م���رورًا  اأو  مبا�ش���ر 
اأخ���رى. ولك���ن و�ش���ع �شبكة الط���رق داخل 
املدن يعد اأكرث تعقيدًا؛ حيث اأن تعرث ال�شري 
يف اأحد ال�شرايني الرئي�شية قد ينعك�ض اأثره 
عل���ى بقية الطرق الرئي�شية الأخرى؛ وذلك 
ب�شبب ات�شاله���ا ببع�ض والك���م الهائل من 
املركب���ات الت���ي ت�شتخدمه���ا بالإ�شافة اإىل 
ق�شر امل�شافات بينه���ا، ومن باب التو�شيح 
ق���د يتوق���ف طري���ق الدائ���ري ال�شرق���ي يف 
الريا����ض ب�شب���ب م�شكلة حدث���ت يف طريق 
مك���ة، وهذا يح���دث خ���الل ب�ش���ع دقائق، 
ول���و ا�شتمر فرتة اأطول لأث���ر على ال�شريان 
الرئي�ش���ي التايل وهك���ذا، ولهذا فمن املهم 
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جدًا تاأمني ال�شراي���ني واملحطات الرئي�شية 
وو�شع الرقاب���ة ال�شارمة واإيج���اد البدائل 
واحلل���ول العملي���ة لت���اليف اأي م�شكل���ة ق���د 

حتدث �شواء عر�شية اأو مفتعلة.
خام�شــًا: يف عــامل ال�شبــكات الغني يزداد 

غنا - ال�شبكات االإعالمية منوذجا:
ح���ني تت�شف���ح الإنرتن���ت وتبحث عن 
خرب اأو معلومة �شيعر�ض لك حمرك البحث 
اآلف املواق���ع الت���ي حتتوي عل���ى �شيئًا مما 
تري���د، ورمبا جت���د نف�شك بال ت���ردد تختار 
املوق���ع الأك���رث �شه���رة كاإح���دى ال�شح���ف 
امل�شداقي���ة،  ذات  الرقمي���ة  اأو  املحلي���ة 
وق���د تتجاه���ل مواقع اأخرى؛ فق���ط لأنك ل 
تعرفها، ونف�ض ال�شيء ينطبق على كثريين، 
مما يرتتب عليه زي���ادة اأعداد الزوار لتلك 



نظرة فكرية يف علم شبكات الحياة 40
املواقع الت���ي غالبًا ما تكون خي���ار الغالبية 
منا؛ لأننا يف الغالب نفكر بنف�ض الطريقة. 
ويذك���ر األربت���و ل�شل���و باربا�ش���ي: اأن 
هولي���وود حني ب���داأت يف العق���د الأخري من 
الق���رن التا�ش���ع ع�شر املي���الدي كان هناك 
)53( ممث���ل م���ع اإ�شاف���ة بع����ض الوج���وه 
اجلدي���دة يف معظ���م الأف���الم لريتفع عدد 
املمثلني ب�ش���كل مت�شاعد �شنويًا حتى و�شل 
اإىل )2000( ممث���ل جدي���د �شنوي���ًا ع���ام 
1418ه����  ع���ام  ويف  )1908م(  1326ه���� 
)1998م( ظه���ر )13209( ممثلني جدد. 
ول���ك اأن تعل���م اأن البداي���ة احلقيقية لعامل 
هوليود كان���ت عام 1922م ح���ني مت اإن�شاء 
خم����ض اأ�شتديوهات من قب���ل جمموعة من 

اليهود وظلوا يديرونها ملدة ثالثني �شنة.
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�شورةاالأ�شلاملوؤ�ش�شةالتاأ�شي�صاملوؤ�ش�شة االإعالميةم

يونيفر�شال �شتوديو
 universal

studios

Carl 1912م
Laemmle

يهودي 
اأملاين

ميرتو- غولدوين – مري 
Metro-

Goldwyn-
 MGM(  Mayer

)Studios

Louis 1924م
 Burt

Mayer

يهودي 
رو�شي

 Twentieth
 Century

 Fox Film
Corporation

William 1915م
Fox

يهودي 
هنغاري

Columbia1918م Adolph
Zukor

يهودي 
هنغاري

 Warner Bros.
Pictures

Harry 1923م
Warner

واإخوانه 
)األربت، �شام، 

جاك(

يهودي 
بولندي
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اأكرب واأقدم خم�ض �شركات اإنتاج �شنما 
وميكن اأن يقال اأنها ال�شركات التي اأ�ش�شت 
هولي���وود، مالكه���ا يه���ود احتك���روا ه���ذه 
ال�شناع���ة يف الوليات املتح���دة ملدة )30( 
�شن���ة، ومتكن���وا م���ن تغيري مفاهي���م كثرية 

وتزييف حقائق وطم�ض اأخرى.
املوؤ�ش�ش���ات  تل���ك  فعلت���ه  م���ا  وتخي���ل 
الإعالمي���ة العمالق���ة م���ن تغي���ري لل�شورة 
النمطي���ة املتج���ذرة عن اليه���ود و�شفاتهم 
ال�شلبي���ة؛ لدرج���ة كان الأوروبيون جميعًا ل 
ي�شمح���ون باإقامة اليه���ود يف مدنهم، وكان 
معظمه���م يعي����ض يف ق���رى فق���رية خا�ش���ة 
يف اأوروب���ا ال�شرقية التي منه���ا خرج جميع 
املوؤ�ش�ش���ني،  اخلم�ش���ة  الإع���الم  اأباط���رة 
والذي���ن م���ن خ���الل �شبكاته���م الإعالمية 
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متكن���وا م���ن تزييف �ش���ورة اأخ���رى جميلة 
غ���ري تل���ك املعروف���ة عنه���م، وع���الوة على 
ذلك فق���د ر�شموا �شورة قامت���ة و�شيئة عن 
الع���رب وامل�شلم���ني و�شل���وا يفعل���ون ذل���ك 
لقرن م���ن الزم���ن تقريبًا، وتخي���ل كم من 
املمثل���ني واملوؤلفني واملنتج���ني اجلدد الذين 
دخل���وا عامل هولي���وود وكانت اأه���م �شروط 
واعتب���ارات منحهم الفر�ش���ة للظهور عدم 
خمالف���ة النه���ج ال���ذي ر�شم���ه ال�شهاين���ة 
املوؤ�ش�ش���ون، واإن كانت هولي���وود التي بداأت 
ب���� )53( �شخ����ض وتنام���ت حت���ى و�شل���ت 
الي���وم اإىل اأكرث م���ن )500( األف �شخ�ض، 
معظمهم يحم���ل انطباع���ات مت�شابهة عن 
العرب وامل�شلمني، رغم اختالف م�شاربهم 
وخلفياته���م الثقافي���ة، واأ�ش���ف اإىل ذل���ك 
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املوؤ�ش�شات الإعالمي���ة املختلفة �شواء كانت 
حمط���ات تلف���زة، اأو اإذاع���ة اأو �شح���ف اأو 
جمالت، اأو مواقع اإنرتنت، وغريها الكثري، 
ول �ش���ك اأن امل���ال والنف���وذ اليه���ودي لعبا 
دورًا هام���ًا يف �شياغة واإعادة �شياغة اأمور 
كثرية، ولعلي ل اذهب بعيدًا حني اأقول باأن 
نف���وذ تلك املوؤ�ش�ش���ات الإعالمية مل يتوقف 
عل���ى العمل يف هوليوود فقط، بل تعداه اإىل 
كاف���ة اأنح���اء العامل، حتى عندن���ا يف عاملنا 
العربي والإ�شالمي، وما نراه من خمالفات 
�شرعي���ة كثرية اليوم تروج لها بع�ض و�شائل 
بدلي���ل  م�شادف���ة  حت���دث  مل  اإعالمن���ا، 
الت�شدي���د على ن�شر الفك���رة من خالل بثها 
ب�شيغ متنوعة وقد حتوي خمالفات �شرعية 
بع�شها ي�شل اإىل الكبائ���ر كالزنا ومعاقرة 
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اأم���ور  اإنه���ا  عل���ى  وت�شويره���ا  اخلم���ور، 
طبيعي���ة تندرج حتت ما اأ�شم���وه باحلريات 
ال�شخ�شي���ة، بالإ�شاف���ة اإىل ال�شع���ي لنب���ذ 
بع�ض الت�شريع���ات الإ�شالمي���ة وت�شويرها 
بطريق���ة ب�شع���ة جتع���ل املجتم���ع ينظر اإىل 
فاعله���ا وكاأن���ه ارتك���ب خطيئ���ة، واأ�شر����ض 
حروبه���م يف ه���ذا اجلان���ب كان���ت موجهة 
�ش���د تع���دد الزوجات؛ حي���ث �شورته بع�ض 
الأعم���ال الإعالمي���ة بطريق���ة ب�شع���ة جدًا 
جعلت املجتمع وخا�شة املراأة قد ت�شمح بكل 
�شيء من زوجها اإل به���ذا الفعل، ثم قامت 
بطرح البديل املتمث���ل بالعالقات املحرمة، 
و�شورتها بطريقة جميلة جدًا، حتى �شارت 
هي الثقافة الغالب���ة يف كثري من جمتمعات 
امل�شلم���ني. ورمب���ا ل يخف���ى عل���ى كثري منا 
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اأن اأخطبوط الإعالمي���ة اخلفي �شار اليوم 
يتملك بع�ض القنوات املح�شوبة علينا ويبث 
م���ن خاللها ثقافته ويلمعه���ا ويفعل العك�ض 
جت���اه كل ما يتعلق بنا، ول يكتفى بذلك؛ بل 
تريد تل���ك ال�شبكات اأن ت�شيط���ر على كافة 
فئات املجتمع، فتتخ�ش����ض قنوات موجهة 
اإىل الأطفال، واأخرى اإىل املراهقني، وثالثة 
لل�شا�شة، ورابعة ت�شور جمتمعاتهم وكيفية 
عي�شهم، وهو ما ميث���ل البديل، ولهذا جند 
اأن من اأدمنوا م�شاه���دة تلك القنوات، هم 
الأقل ثقة باأنف�شهم وبثقافتهم، وهم الأكرث 
تقدمي���ًا للتنازلت، وهذه م���ن �شنن اهلل يف 
ه���ذا الك���ون اأن تتاأثر النف����ض الب�شرية مبا 
تقراأ وت�شمع وت�شاهد، و�شوف اآتي على ذلك 

لحقًا باإذن اهلل.
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ول نن�شى اأن تلك املوؤ�ش�شات العمالقة 
وو�شياغت���ه  اخل���رب  احت���كار  اإىل  �شع���ت 
بالطريقة التي تخ���دم م�شاحلها القومية؛ 
من خ���الل تق�شيم العامل اإىل مناطق نفوذ، 
ويذك���ر فلحوطة والبخاري يف كتابهما حول 
العومل���ة)1( باأن���ه عل���ى الرغ���م م���ن التقدم 
الهائ���ل لو�شائ���ل الت�ش���ال ورغ���م اجلهود 
التي يبذلها مرا�شلو و�شائل الإعالم املحلية 
لتغطي���ة الأخب���ار من كاف���ة اأنح���اء العامل 
اإل اأنن���ا ن���رى اأن و�شائ���ل الإع���الم ما تزال 
تعتمد يف الق�ش���ط الأكرب من اأخبارها على 
وكالت الأنب���اء العاملي���ة اخلم����ض: روي���رت، 

العومل���ة والتب���ادل  البخ���اري،  )1(  �شاب���ر فلح���وط، حمم���د 
الإعالم���ي ال���دويل،  دار ع���الء الدي���ن للطباع���ة والن�شر 

والتوزيع، دم�شق، 1420ه� )1999م(.
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بر����ض،  واليونايت���د  بر����ض،  والأ�شو�شيتي���د 
ووكال���ة الأنب���اء الفرن�شي���ة، ووكال���ة اأت���ار 
تا����ض الرو�شي���ة. ويع���ود ذل���ك اإىل احلقبة 
اتفق���ت  ع���ام 1856م  فف���ي  ال�شتعماري���ة 
ووكال���ة  الفرن�شي���ة،   Hava اأنب���اء  وكالت 
Reuter الربيطانية، ووكالة Wolff الأملانية 
على تن�شيق اأعمالها وحتقيق معدلت عالية 
من الرب���ح وتزايد الحتكار الدويل لالأنباء 
بع���د توقي���ع اإتفاقي���ة الأنباء ع���ام 1870م 
حي���ث مت تق�شي���م الع���امل اإىل ع���دة مناطق 
يكون ل���كل وكالة اأنب���اء معينة ح���ق النفوذ 
الكامل يف جمع وتوزي���ع الأخبار. فكان من 
ن�شي���ب الوكال���ة الأملاني���ة مناط���ق: اأملانيا 
والنم�ش���ا وهولن���دا وال���دول ال�شكندنافية 
بينما  والبلق���ان.  الرو�شية  والإمرباطوري���ة 
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كان���ت منطق���ة وكال���ة الأنب���اء الفرن�شي���ة 
و�شوي�ش���را  اإيطالي���ا  يف:  تتمث���ل  هافا����ض 
الو�شط���ى  واأمري���كا  والربتغ���ال  واإ�شباني���ا 
واجلنوبية وم�شر بالتع���اون مع رويرت التي 
الإمرباطوري���ة الربيطاني���ة  كان ن�شيبه���ا 
وال�شرق الأق�شى والإمرباطورية العثمانية. 
 the اأم���ا بالن�شبة لوكالة الأنب���اء الأمريكية
فكان���ت   New York Associated Press
ع�ش���وًا �شغ���ريًا ومت منحه���ا حق���وق جم���ع 
وتوزي���ع الأخب���ار داخ���ل الولي���ات املتحدة 
الأمريكية نف�شها. وقد كانت كل وكالة اأنباء 
تدعم خ���ط ال�شيا�شي���ة اخلارجية اخلا�ض 
بحكومته���ا. وقد انتهى ه���ذه الحتكار بعد 
العدي���د م���ن الأح���داث الرئي�شي���ة كان من 
اأبرزه���ا ظه���ور وكال���ة اليونايت���د بر�ض يف 
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الولي���ات املتح���دة ومناف�شته���ا الداخلي���ة 
بالإ�شاف���ة  بر����ض  الأ�شو�شيتي���د  لوكال���ة 
اإىل مناف�شته���ا لوكال���ة الأنب���اء الفرن�شي���ة 
هافا����ض يف اأمريكا اجلنوبي���ة. وقيام وكالة 
الأ�شو�شيتي���د بر�ض بك�ش���ر احتكار رويرت يف 
ال�ش���وق اليابانية الغني���ة بالأخبار. واإحراق 
وكالة هافا�ض لتهامها بالتفريط بامل�شالح 
 .AFP القومية الفرن�شية لتحل حملها وكالة
 TASS وظه���ور وكال���ة الأنب���اء ال�شوفيتي���ة
كوكالة اأنباء دولي���ة والتي حتولت فيما بعد 
اإىل وكال���ة اإت���ار تا����ض الرو�شي���ة. ورغم اأن 
الدول الأقل تط���ورًا والدول النامية حاولت 
التكتل عامليًا فاأن�شئت وكالت دولية بغر�ض 
ك�شر احت���كارات تلك الوكالت الدولية مثل 
جمموع وكالت دول ع���دم النحياز اإل اإنها 
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مل تتمك���ن م���ن مواجهة ال���وكالت الكربى 
الت���ي ا�شتم���رت يف ن�شر اأخباره���ا املختلفة 
وبالطب���ع منها م���ا يهدف اإىل اإث���ارة الفن 
الديني���ة والعرقي���ة والقومي���ة. واأخريًا لك 
اأن تتخي���ل اأن )96%( م���ن و�شائل الإعالم 
يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل مملوك���ة من قبل 
�ش���ركات يهودية.)1( مما يوؤكد على اأن اأهم 
واأخط���ر ال�شب���كات يف هذا الك���ون مملوكة 
م���ن قبل جماع���ة مادية قد تفع���ل اأي �شيء 
بغ����ض النظر ع���ن �شرعيته م���ن عدمها يف 

)1(  ميكن زيارة موق���ع اأن ج�شت�ض ميديا للح�شول على مزيد 
من املعلومات.

 http://theunjustmedia.com/Media/
Six%20Jewish%20Companies%20
Control%2096%25%20of%20the%20
World%E2%80%99s%20Media.htm
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�شبيل اأمرين اثنني: اأولهما: زيادة نفوذها. 

والثاين: توافقه مع اأهوائها و�شهواتها. 
وح���ني األف���ت النظ���ر اإىل مث���ل تل���ك 
خطوراته���ا  واأب���ني  الإعالمي���ة  ال�شب���كات 

اأق�شد من ذلك عدة اأمورها كما يلي:
مبختل���ف . 1 الإعالمي���ة  الو�شائ���ل  اأن 

اأ�شكاله���ا عبارة عن حلق���ات مرتابطة 
م���ع بع�شه���ا يوؤث���ر خاللها الق���وي ذو 
النفوذ باحللق���ات ال�شعيفة، ويجربها 
يف الغال���ب على الب���ث وفق���ًا لل�شيا�شة 
الت���ي تنتهجه���ا املوؤ�ش�ش���ات الإعالمية 

املتنفذة.
اأن كربيات وكالت الأنباء ت�شهم ب�شكل . 2

كب���ري يف �شناع���ة الأح���داث يف العامل 
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وت�شل���ط ال�شوء عل���ى اأح���داث بعينها 
لغاي���ات واأهداف مرتب���ة م�شبقة، وقد 
ت���ربز حدثًا بغر�ض تعمي���ة حدث اآخر، 
وله���ذا يجب اليق�شة حني خروج حدث 
م���ا فجاأة واإبرازه رغ���م اأنه ل ي�شتحق، 
فقد يكون هناك حدث اآخر يف اجلانب 
اآخر من هذا العامل يراد �شرف النظر 

عنه.
اأن القوي يزداد قوة مع الوقت؛ لنفوذه . 3

وحتكم���ه يف احلق���ل ال���ذي يعم���ل به، 
و�ش���وف ي�شعى اإىل تهج���ني اأو حماربة 

كل من يحمل توجهات خمالفة.
اأن الق���وى الإعالمي���ة الكربى قد تفعل . 4

كل �شيء يف �شبي���ل اإم�شاء �شيا�شاتها، 
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وم���ن يخالفها ق���د يتعر����ض للت�شييق 
�ش���واء باملنع م���ن التغطي���ة وعدم منح 
التع���اون معه���ا  اأو ع���دم  الت�شاري���ح، 
اأو  والتقاري���ر،  بالأخب���ار  وتزويده���ا 
بالعتداء على مرا�شليها وا�شتهدافهم 

يف اأوقات الأزمات واحلروب.
اأن م���ا ن���راه يف املنطق���ة )����ض( م���ن . 5

تغ���ريات قد يك���ون �شببه م���ا ياأتي من 
املنطقة )اأ( رغم بع���د امل�شافة بينهما 
اإل اأن توا�ش���ل جميع النقاط وترابطها 
ع���رب �شبكة واحدة اأو جمموعة �شبكات 
مرتابط���ة يجع���ل تاأثر بع�شه���ا ببع�ض 

ممكنًا.
اأن �شبك���ة اإعالمية واحدة نافذة ت�شل . 6
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اإىل فئ���ات كبرية وخمتلف���ة، لها تاأثري 
يفوق كتيب���ة ع�شكرية مدججة باأعتدى 

الأ�شلحة، والأمثلة على ذلك كثرية.
اأننا نعي����ض يف مرحلة تدار من خاللها . 7

اللعب���ة بطريق���ة غاي���ة يف الحرتافية 
وال�شري���ة، ول مكان فيه���ا لالتكالية اأو 
ال�شذاجة فاليق�ش���ة واحلر�ض والعمل 
ملجابه���ة  امل�شتخدم���ة  الأ�شلح���ة  ه���ي 

اخل�شم ودحر بغية.
اأنه عل���ى الرغم مما يحاك من خطط . 8

وينف���ق م���ن اأم���وال، اإل اإن هدف تلك 
ج���دًا  وا�ش���ح  الإعالمي���ة  ال�شب���كات 
وا�شلوبهم مك�شوف، رغم ال�شرية التي 
ينتهجونه���ا، ولكن من يتاب���ع الأن�شطة 
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بوعي �شيكت�ش���ف جمي���ع اأدوات اللعبة 

وخططها وكيفية اإدارتها. 
�شاد�شــًا: امل�شارعــة يف معاجلــة اخللــل 
يحمــي ال�شبكــة كاملــة، والتهــاون قــد 

يت�شبب يف انهيارها:
حني يك���ون هناك خلل يف نقطة معينة 
م���ن ال�شبكة، يت�شبب يف ع���زل تلك ال�شبكة 
وع���دم ا�شتجابته���ا فهذا ل ي�ش���ر ال�شبكة، 
ولكنه مع الوقت ومع تزايد النقاط املعطوبة، 
وع���دم الهتم���ام مبعاجلة الق�ش���ور، فقد 
يت�شب���ب ذل���ك يف �شع���ف ال�شبك���ة، ولك���ن 
الإ�ش���كال الأكرب حني يك���ون اخللل متعدي 
وقاب���ل للتنقل واإ�شابة بقية النقاط الأخرى 
مع عدم وجود املراقبة اأو قد توجد املراقبة 
ولكن ل يوجد اهتمام كاف ملعاجلة امل�شكلة 
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فترتك حتى تنت�شر يف معظم نقاط ال�شبكة 
وتف�شده���ا وتوؤثر على البقي���ة بحيث اأن حل 
نقطة واحدة قد ل ي�شتغرق دقائق واأ�شعف 
الإمي���ان عزله���ا، ولكن تركه���ا يرتتب عليه 
انتق���ال امل�شكلة م���ن نقط���ة اإىل اثنتني اإىل 
اأرب���ع اإىل ثم���ان ويت�شاعف الع���دد يف زمن 

قيا�شي؛ بحكم طبيعة ات�شالت ال�شبكة.
يف �شبعينات الق���رن امليالدي املا�شي 
كان هناك �شاب و�شي���م يدعى غيتان دوغا 
كان  ال�ش���اب  ذل���ك   )Gaëtan Dugas(
�ش���اذ جن�شي���ًا وق���د اأ�شيب مبر����ض نق�ض 
املناع���ة املكت�ش���ب )HIV( اإل اإن ت�شخي�ض 
الأطب���اء ل���ه عل���ى اأنه ن���وع م���ن �شرطانات 
اجللد جعل ذلك ال�ش���اب ينقل العدوى اإىل 
)40( �شخ����ض اآخري���ن وله���ذا فيعتقد اأنه 
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اأح���د م�ش���ادر مر����ض الإي���دز ونا�شريه يف 
اأمري���كا ال�شمالية مع العلم اأن���ه كان يتنقل 
ب���ني الوليات املتحدة وكن���دا واأوربا وكانت 
عالقاته ال�شنوية ت�شل اإىل )250( �شخ�ض 
�شنويًا، وبع�ض التقديرات الطبية ت�شري اإىل 
اإن عالقاته ت�ش���ل اإىل )20000( ع�شرين 
األ���ف �شخ����ض، ورغ���م اأنه اأخ���رب بخطورة 
املر����ض اإل اإن���ه مل يك���رتث لذل���ك ووا�شل 
ممار�شات���ه ال�شاذة واإ�شق���اط �شحايا جدد 
لدرجة اأنه بعد اأحد لقاءاته مع اأحد ال�شواذ 
اجل���دد اأخ���ربه اأن���ه م�ش���اب بال�شرط���ان 
و�شوف تنتقل العدوى اإليه. وت�شري التقارير 
ال�ش���ادرة ع���ن حالت���ه اإىل اإن���ه كان كث���ري 
ال�شف���ر اإىل فرن�شا التي اكت�شف بها املر�ض 
مبك���رًا، ولكن ل يعلم ه���ل اأ�شيب هناك اأم 
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اإن العدوى انتقل���ت اإليه من دخلل الوليات 
املتح���دة، ولكن الأكي���د اأن معظم احلالت 
الت���ي اكت�شف مبك���رًا يف اأمري���كا ال�شمالية 
كانت ت�شري اإىل وجود عالقة به وا�شعة اأياه 
كم�شدر اأ�شا�شي ملر�ض قتل اأكرث من )30( 

مليون اإن�شان.
ويف ه���ذا ال�شي���اق، يف ع���ام 1403ه����  
)1983م( ا�شتم���ع الرئي����ض الكوبي فيدال 
كا�شرتو ملحا�شرة ع���ن املالريا اأثناء زيارة 
تفقدية ملعه���د بيدروخوري، اأكرب م�شت�شفى 
لالأمرا����ض ال�شتوائي���ة واملعدي���ة يف كوبا، 
وبع���د انتهاء املحا�شرة توج���ه كا�شرتو اإىل 
مدي���ر املعه���د به���ذا ال�ش���وؤال: غو�شتافو.. 
م���اذا �شوف تعملون لإبقاء الإيدز بعيدًا عن 
كوب���ا؟ اآن���ذاك كان مر����ض الإي���دز ل يزال 
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�شرًا من الأ�ش���رار الطبية الكربى ل ُتعرف 
اأ�شباب���ه ول ُتوج���د له اأي���ة و�شائل عالجية.
اأج���اب غو�شتاف���و: اأيه���ا القائ���د، ل يعرف 
اأح���د ما هو الإيدز بال�شبط ومل تن�شر �شوى 
تقارير حمدودة عن حالت قليلة يف اأمريكا 
واأوروبا. رد عليه كا�شرتو: اأعتقد اأنه �شوف 
ي�شبح طاعون القرن واإنه���ا مل�شوؤوليتك اأن 
متن���ع الإيدز م���ن اأن ي�شب���ح م�شكلة كبرية 
هنا. كان���ت اأول خطوة قام به���ا املعهد هي 
الدعوة اإىل جمعية عمومية لطاقمه الطبي 
والفن���ي والتمري�ش���ي، ث���م قام���وا باإتالف 
ع�شري���ن األ���ف عبوة م���ن ال���دم وم�شتقاته 
كان���ت يف م�شتودعاتهم لع���دم تاأكدهم من 
�شالمته���ا. ه���ذه اخلط���وة وحده���ا اأنقذت 
كوبا من �شدمة الإي���دز الأوىل التي حدثت 
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يف كل دول الع���امل عندم���ا اأ�شي���ب الآلف 
من مر�شى النزاف الوراث���ي )الهيموفيليا 
اأو الناع���ورة( بالإي���دز نتيج���ة نق���ل ال���دم 
امللّوث اإليهم. اخلطوات التالية التي طّبقها 
النظ���ام ال�شح���ي الكوبي بع���د ذلك وحتى 
اليوم كان���ت �شارم���ة ودقيق���ة وعلمية اإىل 
اأق�ش���ى احل���دود بالرغم م���ن اأن تكاليفها 
املادي���ة كانت اأقل من عالج ب�شع مئات من 
املر�ش���ى بالإيدز عل���ى الطريق���ة الغربية. 
وكدلي���ل على جناح املعاجل���ة الكوبية تكفي 
الإ�ش���ارة اإىل اإن���ه خ���الل الثالث���ة العق���ود 
املا�شية تويف يف نيويورك قرابة ثمانني األف 
�شخ����ض مبر����ض الإيدز، اأم���ا يف كوبا كلها 
فلم ميت �شوى األف���ني وخم�شمائة م�شاب. 
وبينم���ا يت���م ت�شجي���ل خم�ش���ني األ���ف حالة 
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اإ�شاب���ة مبر����ض الإيدز �شنوي���ًا يف الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة ذات اجله���از الطب���ي 
الهائ���ل، ويعتقد اأن احلالت الت���ي تت�شّرب 
م���ن الت�شجيل لع���دم كفاءة نظ���ام الر�شد 
والرقابة ل يقل عن ذلك، وانتقال الفريو�ض 
م���ن الأمه���ات امل�شاب���ات اإىل الأجن���ة يعد 
ب���الآلف �شنويًا. يف كوب���ا مل يولد منذ عام 
1986م حت���ى نهاي���ة 2011م �ش���وى ثمانية 
وثالث���ني طف���اًل يحمل���ون فريو����ض الإيدز. 
ويف ع���ام 2015م، اأعلن���ت منظمة ال�شحة 

العاملية باأن كوبا كانت اأول دولة يف العامل 
كوب���ا  احلام���ل يف  الأم  مت���ر  وبينم���ا 
باثن���ي ع�ش���ر فح�ش���ًا طبيًا ملتابع���ة احلمل 
ويف كل زي���ارة يت���م التحلي���ل �شمني���ًا ع���ن 
فريو����ض الإي���دز. يف بقي���ة دول الع���امل ل 
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يتعدى املتو�شط ملتابعة احلمل ثالث مرات، 
واأحيان���ًا يبل���غ �شفرا.)1( وهنا ت���ربز اأهمية 
املتابعة والوقاية يف حماية ال�شبكة اأيًا كانت 
م���ن انت�شار م���ا يلحق ال�شرر به���ا اأو بجزء 

منها.)2(

)1(   مقال���ة بعن���وان: )املعج���زة الطبية يف كوب���ا الفقرية( د. 
جا�ش���ر عب���داهلل احلرب����ض، ن�شرت يف �شحيف���ة اجلزيرة 
املواف���ق  1433/7/23ه����  بتاري���خ   )14503( الع���دد 

2012/6/13م.
)2(  اأوردت هذه احلادثة يف بحث يل بعنوان: الر�شالة الأمنية 
يف ع�ش���ر الإع���الم الرقمي..الواقع والتطلع���ات، يف ندوة 
الإع���الم الأمن���ي الثاين )الإعالم الأمن���ي ودوره يف اإدارة 
الأزمات(،ال���ذي نظمت���ه جامع���ة ناي���ف العربي���ة للعلوم 
الأمنية بالتعاون مع املديرية العامة لقوات الدرك الأردين 
والأمان���ة الفني���ة ملجل����ض وزراء الإع���الم الع���رب، عمان 

5-1433/8/7ه� 25-2012/6/27م
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�شابعًا: التعدي على االأ�شخا�ص واملمتلكات 

من خالل اخرتاق اأجهزة احلوا�شيب.
م���ن اأ�شه���ر اأ�شالي���ب التدم���ري ع���رب 
 )Love Bug( ال�شب���كات م���ا �شمي ب���دودة
الت���ي ق���ام بربجمته���ا الفلبيني���ني )ريومل 
 Reomel( )رامور�ض( )اأونيل دي غوزمان
ث���م   )Ramores( (Onel de Guzman
قام���ا ببعثه���ا من ما ني���ال )الفلب���ني( اإىل 
اأنح���اء العامل عرب الربي���د الرقمي بر�شالة 
 )I love you( )اأحب���ك( عن���وان  حتم���ل 
ومرفق مل���ف ن�شي بعن���وان )ر�شالة حبك 
LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.( لك( 
vbs( وذلك بتاري���خ 1421/2/4ه� املوافق 
)2000/5/8م( حي���ث �شربت العديد من 
اأجه���زة احلا�ش���ب بدءًا من الفلب���ني مرورًا 
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باأ�شرتالي���ا واأوربا والولي���ات املتحدة وبقية 

العامل.
تق���وم  الر�شال���ة  تل���ك  اأن  وامل�شكل���ة 
بعملني خطريين الأول تق���وم مب�شح الكثري 
م���ن امللفات عل���ى جهاز احلا�ش���وب، وهذه 
م�شكل���ة، ولك���ن الأخط���ر منها اأنه���ا كانت 
تق���وم بفت���ح برنام���ج الربي���د )الأوت لك( 
وتختار اأول )50( ا�شم���ًا م�شجاًل يف قائمة 
العناوي���ن ث���م تر�شل الر�شال���ة اإليهم، وهنا 
تاأت���ي اخلطورة حي���ث اأن كثري م���ن النا�ض 
ق���د يدق���ق اأو ي�شتنكر ر�شالة تاأت���ي اإليه من 
غريب ولكن حني تاأتي الر�شالة من �شخ�ض 
يعرف���ه ف�شيفتح الر�شالة و�شينزل املرفقات 
رمبا دون اأن يتاأمل غراب���ة الر�شالة، ولهذا 
بل���غ حج���م الأجه���زة احلا�شوبي���ة امل�شابة 
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خالل اأي���ام اأكرث م���ن )50( ملي���ون جهاز 
يف كاف���ة اأنحاء العامل وبلغت اخل�شائر اأكرث 
م���ن  )5.5( مليارات دولر ومل ترتك تلك 
الدودة م���كان اإل وزارته ب���دءًا من الأفراد 
املجهولني مرورًا بال�شركات العمالقة وحتى 
املوؤ�ش�شات احلكومية الكربى كوزارة الدفاع 
الأمريكي���ة ووكالة املخابرات )�شي اآي اإي( 

والربملان الربيطاين.)1(
وق���د حدث���ت عملي���ات قت���ل وتخريب 
والعملي���ات الإرهابي���ة الت���ي تتعر����ض له���ا 

املن�شاآت منوذج.

)1(  للمزي���د ح���ول هذه الدودة ميك���ن زيارة موق���ع ويكيبيديا 
الن�شخة الإجنليزية على الرابط التايل: 

http://en.wikipedia.org/wiki/ILOVEYOU
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ثامنًا: الرتاكم ال�شبكي ودوره يف �شنع العادات: 

بحيث نق���وم باأفعال �شغ���رية جدًا ول 
نب���ايل به���ا وه���ي مع غريه���ا م���ن الأعمال 
امل�شابهة تتح���ول اإىل ع���ادات وت�شكل حياة 

كل واحد منا.
ويف م�ش���ر حدث العك����ض حيث يحكى 
اأن اأحب���اب ال�شي���خ الراح���ل عب���د احلميد 
ك�شك )رحمه اهلل( جتمهروا عقب الإفراج 
عن���ه ع���ام 1402ه���� )1982م( مطالب���ني 
بعودت���ه اإىل م�شجد ع���ني احلياة يف منطقة 
دي���ر امل���الك بالعبا�شية حي���ث كان يخطب 
ال�شي���خ ل�شن���وات وكان ذلك اأم���ام امل�شجد 
عقب �ش���الة اجلمعة وظل امل�شلون يهتفون 
مطالب���ني بع���ودة ال�شيخ للخطاب���ة، وفجاأة 
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ظه���رت �شيارة نقل كب���رية حمملة بالبي�ض 
ووقف���ت عل���ى مقرب���ة م���ن امل�شج���د ونادي 
من���ادي بي�ض ط���ازج بن�ش���ف ال�شعر الذي 
يباع به البي����ض باملجمع���ات ال�شتهالكية، 
وق���ف املتظاهرون قلياًل ثم ب���داأوا يت�شللون 
ناحي���ة ال�شيارة للحاق بالفر�ش���ة، وت�شاءل 
البع�ض ما امل�شكل���ة اأن نبتاع البي�ض ونكمل 
املظاهرة؟ دقائق قليل���ة واألتف املئات حول 
ال�شيارة ونفذ البي�ض يف اأقل من ربع �شاعة 
بعده���ا بدقائ���ق ح�ش���رت ق���وات مكافحة 
ال�شغ���ب والت���ي كان من املتوق���ع اأن تخو�ض 
معركة حامية الوطي�ض ل�شرف املتظاهرين، 
لك���ن حدث ما هو غري متوقع فلقد وقف كل 
متظاه���ر يحم���ل البي�ض يف ي���ده ينظر اإىل 
اجلنود وهم ينزل���ون من �شيارات ال�شرطة 
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وينظ���ر للبي�ض الذي يف ي���ده والذي ح�شل 
علي���ه بثم���ن بخ�ض، وب���دا يفك���ر يف م�شري 
ه���ذا البي�ض يف حال���ة ال�شتم���رار يف هذه 
املظاهرة وب���داأ املتظاهرون يف الن�شراف 
ب���دون �ش���دام فاجلميع عن���ده قناع���ة اأنه 
ميكن اأن تتك���رر الوقفات واملظاهرات لكن 
البي����ض لن ُيعّو����ض، وقد ات�ش���ح فيما بعد 
اأن �شاحن���ة البي����ض كانت خط���ة قامت بها 
ال�شرط���ة لتفري���ق املتظاهري���ن واإ�شغالهم 

باأمور اأخرى.)1( 
واإن كان���ت ال�شلط���ات امل�ش���وؤول ع���ن 
من���ع املظاهرات قامت باإزال���ة نقطة مهمة 

)1(  اأوردت ه���ذه الق�شة يف كتابي )كما و�شلتني..300 ر�شالة 
من بريدي اخلا�ض، الريا�ض، 1431ه� )2010م(.
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م���ن ال�شبكة كان���ت تكمل اأج���واء املظاهرة 
وتعمل على رفع معنويات الن�شاء وت�شليتهم 
واملتمثلة بالباعة املتجولني لالإطعمة، اإل اإن 
ال�شلط���ات امل�شرية يف هذه احلالة اأ�شافت 
نقط���ة اإ�شافية اأربك���ت املتظاهري���ن اأو ما 
ميك���ن اأن ن�شف���ه بان�شيابية �ش���ري ال�شبكة 
وتدفقه���ا ح�شب م���ا تعود علي���ه النا�ض، اإل 
اإن وج���ود اأطباق البي����ض يف اأيديهم ت�شبب 
يف ت�شتتهم مرتني: الأوىل: فرحة احل�شول 
عل���ى البي����ض بن�ش���ف ال�شع���ر، قلل���ت من 
حما�شه���م وفت���ت عزميته���م، اأ�شغلتهم عن 
الهدف الذي ح�شروا من اأجله. الثانية: اأن 
م�شل�شل التظاهر كان من املعلوم اأنه �شيمر 
بنقطة الت�شادم م���ع ال�شرطة، دون اإحلاقًا 
خ�شائر جوهرية باملتظاهرين، ولكن وجود 
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اأطب���اق البي�ض باأيديه���م �شيجعل اخل�شارة 
موؤك���دة و�شيقل���ب اأف���راح احل�ش���ول علي���ه 
اإىل اأت���راح، والنتيج���ة اأن �شح���وا بالنقطة 
املتعلق���ة مبواجهة رجال ال�شرطة، يف �شبيل 
املحافظة عل���ى البي�ض، وه���ذا فيه مك�شب 
مه���م يتمث���ل يف رغبة كل متظاه���ر ب�شرعة 
الع���ودة اإىل البيت لإخبار العائلة اأنه ح�شل 

على �شفقة مل يكن يحلم بها.



• ماج�ستري ودكتوراه علم اجتماع )تغري اجتماعي( من الواليات 	
املتحدة االأمريكية. 

• عل���وم 	 ودكت���وراه  دولي���ة(،  )عالق���ات  �سيا�سي���ة  عل���وم  ماج�ست���ري 
�سيا�سية من اململكة املتحدة. 

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

من موؤلفاته:
• كتاب: �سبع طرق مثالية لتنمية مفرداتك االإجنليزية. 	
• �سيوع���اً 	 االإجنليزي���ة  املف���ردات  اأك���ر  م���ن  كلم���ة   500 كت���اب: 

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. 	
• كتاب: االألعاب االإلكرتونية، خطر غفلنا عنه يهدد االأ�سرة واملجتمع. 	
• كت���اب: التغري االجتماعي.. مظاهر التغري 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�ص 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.	

د. فهد بن عبد العزيز بن محمد الغفيلي

املوؤلـــف فــــي �شطـــــور

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


