




مقدمة

التي  احلياة  يف  كبري  ب�شكل  اأثرت  قد  الإنرتنت  �شبكة  اأن  فيه  �شك  ل  مما 

راجع  �شك  بدون  وهو  واإيجابيات  ب�شلبيات  ككل  واملجتمع  الفرد  يعي�شها 

ما  وعلى  امل�شتخدمة  التقنيات  وعلى  الإنرتنت  على  املتوفر  للمحتوى 

ي�شتخدمه الفرد وما ي�شتهويه وما ل ي�شتهويه وما يوؤثر فيه ب�شكل كبري 

يف  الإنرتنت  اأحدثته  الذي  التاأثري  اإح�شاء  فاإن  الأمر  واقع  ويف  يوؤثر.  ل  وما 

اإىل درا�شات كثرية ورمبا ر�شالت  حياتنا ويف جمتمعاتنا لهو �شيء يحتاج 

اأو  الإنرتنت  بها  اأثرت  التي  اجلزئيات  من  جزئية  كل  لأن  متخ�ش�شة  علمية 

جلبتها اإىل حياتنا حتتاج اإىل درا�شة منف�شلة. ومن هذه التاأثريات ما اأحدث 

املو�شوعات  هذه  يف  ولكن  عام!  ب�شكل  الب�شرية  احل�شارة  يف  كبريا  تغريا 

�شوف نتطرق اإىل اأهم املو�شوعات التي كانت الإنرتنت عامال اأ�شا�شيا فيها 

اأحدثته  الذي  التغري  مدى  وما  جمتمعاتنا  على  الإيجاب  اأو  بال�شلب  �شواء 

هذه التقنية.



اإدمان الإنرتنت

اإدمان الإنرتنت من الأ�شياء اجلديدة يف ع�شر التقنية والتي بداأت تنت�شر يف  يعترب 

الآونة الأخرية مع بدء ظهور اأبحاث تتجه نحو اإثبات ما اإذا كان هناك اإدمان حقيقي 

لالإنرتنت اأم ل ولكن ما هو اإدمان الإنرتنت اأول؟

 Internet Addiction الإجنليزية  باللغة  عليه  يطلق  كما  اأو  الإنرتنت  اإدمان 

خلل  اأو  مر�ض  التعريف  من  يت�شح  كما  الأمر  نهاية  يف  فهو   IAD اأو   Disorder
متعلق بالدماغ! وهذا ما اأثار جدل بني العلماء ما بني موؤيد ومعار�ض. وذهب بع�ض 

العلماء والباحثني اإىل اإن تعريفه هو Internet overuse اأو ال�شتخدام املفرط 

على  توؤثر  بطريقة  عام  ب�شكل  الكمبيوتر  ا�شتخدام  اإدمانا...اأو  ولي�ض  لالإنرتنت 

احلياة الطبيعية للفرد داخل املجتمع. وهذا كله ملحاولة البتعاد عن كلمة اإدمان 

ملا لها من عالقة مب�شكالت نف�شية ومر�شية اأو خلل دماغي!

واملعنيني  النف�ض  علماء  وبخا�شة  العلماء  بني  الآن  حتى  قائما  اجلدل  ومازال 

يف  كمر�ض  الإنرتنت  اإدمان  اإدراج  املمكن  من  كان  اإن  ما  حول  النف�شية  بامل�شكالت 

يف  املعتمدة  النف�شية  الأمرا�ض  قائمة 

الدليل الت�شخي�شي لالأمرا�ض العقلية. 

اإل اأن اجلمعية الأمريكية الطبية ل 

توافق على اإدراجه �شمن الأمرا�ض 

العقلية رغم اأن بع�ض العلماء 

اأع�شاء هذه الهيئة هم اأي�شا 

يف  الإفراط  بدرا�شة  يو�شون 

 Video الإنرتنت  األعاب 

اأوجه  كاأحد    Games
تاأثريها  ومدى  الإدمان 

النف�شية  ال�شحة  على 

لالإن�شان!

ولكن يجمع الغالبية على



 Activities اأن الإنرتنت يف حد ذاتها هي و�شيلة لأ�شكال خمتلفة من الن�شاطات

هذه الن�شاطات هي التي من املمكن اأن توؤدي اإىل الإدمان، امل�شكالت النف�شية 

ا�شتخدامها  اأو  ا�شتخدامها  يف  الإفراط  ب�شبب  ذلك  اإىل  وما  العقلية  والأمرا�ض 

 Harvard University ب�شكل �شيئ. وي�شيف الباحثون اأي�شا يف جامعة مثل

توفرها  التي  الن�شاطات  لأحد  مدمن  اأو  نف�شية  م�شكالت  لديه  الذي  الإن�شان  اأن 

الإنرتنت الآن ب�شهولة فهو �شوف يكون على اأول قائمة مدمني الإنرتنت اأو الذين 

ي�شتخدمون الإنرتنت ب�شكل مفرط. على �شبيل املثال ل احل�شر: مدمنو اجلن�ض، 

نف�شية  م�شكالت  اأو  �شاذ  �شلوك  لديهم  ومن  ال�شراء  مدمنو  القمار،  مدمنو 

وتوؤيد   Dr. Young وهي  الباحثات  اإحدى  ت�شري  Mental Disordersكما 
هذه النظرية باأن مدمني الإنرتنت هم بالأ�شا�ض مدمنو اأ�شياء اأخرى فقد اأ�شارت 

يف اأحد اأبحاثها »اأن حوايل 60% من مدمني الإنرتنت الذين اأجرت عليهم الفحو�شات 

يعانون من اإدمان اجلن�ض وقد يعانون يف اأغلب الأحيان من م�شكالت نف�شية يكون 

الباحثني  من  الكثري  اأي�شا  امل�شكالت«وي�شري  هذه  من  الهرب  �شاحة  هو  الإنرتنت 

اأن ت�شمية م�شطلح »اأمان الإنرتنت« اأو Internet Addiction لي�ض �شحيحا 

على الإطالق ويجب اأن يتم تغيريه على �شبيل املثال » تعود �شخ�ض ما ا�شتخدام 

الهاتف ب�شكل كبري مع �شخ�ض اآخر )هذه العادة منت�شرة يف عاملنا العربي( وفجاأة 

مل يعد يجد هذا ال�شخ�ض. هل ن�شتطيع القول باأن هذا ال�شخ�ض مدمن للهاتف؟ 

بالتاأكيد ل ولكن هذا ال�شخ�ض رمبا يعاين من م�شكالت اأخرى!

ويقول الفريق املعار�ض اإن الإنرتنت قد ل تكون هي الإدمان ولكن دعونا نذكر مثال 

اآخر يوؤثر عليه فيقوم بتفريغ  »مدمن الطعام« فهو بالكاد مري�ض مر�شا نف�شيا 

اأو  بالوقت  يح�ض  ل  يجعله  ب�شكل  الأكل  التهام  يف  نف�شية  م�شكالت  من  لديه  ما 

بالكم الذي التهمه من الطعام مما يوؤدي اإىل زيادة وزنه لكنه لي�ض يف احلقيقة 

مدمن طعام. لهذا هم يقولون باأن الإنرتنت و�شيلة جديدة للتفريغ عن امل�شكالت 

النف�شية الأخرى!

ومن اأكرث الأمثلة التي تعطي انطباعا قويا مثال هي:



اإن مدمن اجلن�ض هو مدمن جن�ض يف اأي مكان وباأية و�شيلة �شواء كانت على الإنرتنت 

اأم يف احلياة الطبيعية ولكن قد تكون الإنرتنت اأ�شهل .

مثال  اجلن�ض  ملدمني  حال  لي�ض  الإباحية  املواقع  وحجب  الكمبيوتر  �شا�شة  اإغالق 

ي�شتطيع هذا املدمن احل�شول على الأفالم الإباحية على الهاتف املحمول!

التي  هي  التقنية  لهذه  ا�شتخدامنا  طريقة  ولكن  امل�شكلة  هي  الإنرتنت  لي�شت 

ت�شبب امل�شكالت على املدى البعيد وعدم الرت�شيد وعدم الوعي وعدم تعليم الآباء 

لأطفالهم كيفية ا�شتخدام هذه التقنية اجلديدة وو�شع قوانني واإر�شادات لأطفالهم 

التقنية  ونلوم  ذلك  ل يقعوا يف م�شكالت بعد  لكي  والتحدث معهم ب�شكل �شريح 

فيما بعد...

ملاذا يتجه مدمنو اجلن�س اإىل الإنرتنت؟

الإنرتنت بيئة خ�شبة للتعارف وتكوين ال�شداقات والعالقات التي قد تنتهي 

بعالقات حقيقية يف اأر�ض الواقع ناهيك عن 

من  اأي�شا  اخلطرية.  م�شكالتها 

جعلت  التي  الأ�شياء  اأهم 

خ�شبة  بيئة  الإنرتنت 

حيث  ال�شرية  هي  لهوؤلء 

التحدث  ميكنه  املدمن  اإن 

هويته  عن  يك�شف  اأن  دون 

واأن  احلقيقية  معلوماته  اأو 

اآخر  �شخ�ض  اأي  مع  يتعامل 

يتحدث  اأو  اأخالقي  غري  ب�شكل 

العامة  لالآداب  مناٍف  بكالم 

واأفالم  �شور  على  يح�شل  اأو 

خالعية بكل �شهولة دون اأن



نف�شية  م�شكالت  لديها  هذه  اجلن�ض  مدمنة  اأو  مدمن  يكون  وقد  مقعده.  يغادر 

اأخرى ي�شاعد الإنرتنت على تخطيها بالن�شبة لها فهي لي�شت جميلة مثال ولكنها 

ت�شتطيع الكذب على الطرف الآخر باأنها اأجمل ن�شاء الأر�ض! ورمبا ميكنها اإر�شال 

�شورة اأخرى على اأنها لها.

لالأ�شف ال�شديد فاإن التعايف من هذه الأمرا�ض لي�ض بالأمر الهني نظرا لوجود هذه 

التقنيات يف كل مكان يف الكمبيوتر يف املكتب يف املنزل يف الهاتف املحمول يف 

اأي جهاز اإليكرتوين! 

الأمر يحتاج اإىل عالج لل�شبب احلقيقي ولي�ض الإنرتنت كما يقول اخلرباء.

اإدمان الألعاب على الإنرتنت:

من اأكرث الأخطار التي تهدد الأطفال على الإنرتنت هي الألعاب وبخا�شة التي حتوي 

اإدمانا  التي يعتربها بع�ض اخلرباء  الأ�شياء  اآخرين وهذه من  درد�شة وتفاعال مع 

الأطفال وبخا�شة  التي تخطف لب  الألعاب  لالأطفال. امل�شكلة يف هذه  بالن�شبة 

قد يفاجئون  الأهل  فاإن   PlayStation و   XBOX اأجهزة مثل  التي تكون على 

اأ�شياء كثرية  اإىل  فاإنه يفقد �شهيته  الأ�شياء  عند منع الطفل من ا�شتخدام هذه 

اأخرى مثل الطعام، النوم الذهاب اإىل املدر�شة وما اإىل ذلك فلهذا ل يحب الآباء 

الأمر  واقع  يف  الإدمان.  مرحلة  اإىل  الأ�شياء  بهذه  متعلقني  اأطفالهم  يجدوا  اأن 

اأعرا�ض  اأو  لديه  اإىل م�شكالت  اأدت  لدرجة  الألعاب  اإن تعود طفلك على مثل هذه 

اأو الـ  خا�شة مثل عدم التفاعل مع الآخرين والنطواء والتقيد بجهاز الكمبيوتر 

اإنذار لالأهل ب�شرورة التعامل  4 �شاعات متتالية فهذا  PlayStation لأكرث من 
مع هذه احلالة بجدية والعر�ض على طبيب نف�شي لأنه بالتاأكيد هذا الطفل يعاين 

اأخرى. ول تنهر طفلك ول تتعامل معه بق�شوة يف هذه احلالت فلي�ض  م�شكالت 

الأمر هينا فال تعتقد اأن اإغالقك جلهاز الكمبيوتر اأو حرمان الطفل من ا�شتخدامه 

�شوف يحل امل�شكلة رمبا يوؤدي للعك�ض! ل تظن اأن اإخبارك للمدمن باأنه مدمن 

اأو ال�شرب فاإنه �شوف يتوقف! لن يحدث  اأن يتوقف عن تعاطي املخدرات  ويجب 

هذا.



الإنرتنت  م�شتخدمو  يدمنها  اأن  ميكن  التي  الأ�شياء  تلخي�ض  اإجمال  ون�شتطيع 

باختالف اأعمارهم كالتايل:

اإدمان اجلن�ض واملواقع الإباحية 

اإدمان مواقع املقامرة وما يتعلق بها

اإدمان الدرد�شة ومواقع التعارف واحلوار

اإدمان األعاب الإنرتنت

تكون  اأن  ملجرد  الربامج  حتميل  )كاإدمان  املدرو�ض  غري  والت�شفح  التحميل  اإدمان 

لديك متاما كمدمن اقتناء الكتب التي ل يقروؤها!(

اإدمان ال�شراء واملزايدات والعديد من الأ�شياء الأخرى

اإىل  املرء  يحتاج  عقلية  اأو  نف�شية  اأخرى  لأمرا�ض  عالمات  تعترب  هذه  اأ�شرنا  كما 

درا�شتها والتعامل معها ب�شيء من اجلدية وب�شكل علمي وعقالين.



خطوات لرت�شيد الإنرتنت واحلد من هذه امل�شكالت:

الأ�شبوع )ل كمبيوتر ل  اإجازة من التكنولوجيا ب�شكل عام ولو ليوم واحد يف  خذ 

اأجهزة تقنية( اإل يف اأ�شيق احلدود اإن تطلب عملك ذلك .

مع  حتى  اأو  اأ�شدقائك  اأو  اأهلك  مع  التكنولوجيا  عن  بعيدا  الأخرى  هوايتك  مِنّ 

نف�شك .

الريا�شة، ولو على فرتات ب�شيطة اأو متباعدة فهي مهمة للج�شم والعقل .

قلل من م�شاهدة التليفزيون فالتليفزيون يعترب عادة غري ح�شنة اإن كنت ت�شاهده 

بكرثة فهو يعترب تفاعال �شلبيا مع الواقع!

الإنرتنت،  يف  معك  يحدث  وما  حياتك  عن  والأ�شدقاء  والأقارب  الأهل  مع  حتدث 

التحدث عن امل�شكلة جزء من عالجها .

اجعل لنف�شك طبيبا نف�شيا مف�شال تتحدث معه .

ان�شم اإىل جمموعات امل�شاندة مثل جمموعات الإقالع عن املخدرات 

والكحول الخ ف�شوف جتد هناك الكثري من الدعم باخلطوات 

خطوة   12 الـ  كدليل  ي�شتخدمونها  التي  العالجية 

لالإقالع عن الإدمان .

جلو�شك  فرتة  اأو  لالإنرتنت  ا�شتخدامك  قلل 

ول  متقطعة  راحة  فرتات  خذ  الكمبيوتر  مع 

ت�شتمر لفرتات طويلة.



م�شكالت نف�شية وا�شحة على الإنرتنت

من املو�شوعات التي راأينا اأهميتها للمناق�شة كواقع ب�شبب انت�شار الإنرتنت هذا 

املو�شوع الذي يتطرق اإىل امل�شكالت التي يرى البع�ض اأنها م�شكالت نف�شية يجب 

اأن تدرج يف دليل الأمرا�ض العقلية!!! رمبا يكون بع�شها كوميديا ولكن احلقيقة اأنها 

حقا عامل الإنرتنت الغريب! على الرغم من اأن هذه الأعرا�ض التي �شوف نذكرها رمبا 

جتد مقابال لها يف اأر�ض الواقع ورمبا هي فعال مدرجة يف دليل الأمرا�ض العقلية التي 

ت�شتوجب العالج ورمبا جتدها يف ال�شارع يوميا بكل اأ�شف ولكن الإنرتنت اأي�شا بيئة 

خ�شبة لهذه الأفعال التي قد تده�ض من اأن فاعلها قد يكون �شخ�شا يتحلى بالأدب يف 

احلياة العامة!

انفجار الغ�شب

اأر�ض  ويف  الإنرتنت  يف  نراها  ما  كثريا  نف�شية  م�شكلة  هذه  حقيقة 

هي  هنا  يهمنا  ما  ولكن  ال�شواء  على  الواقع 

الإنرتنت. كثريا ما تذهب اإىل موقع من املواقع 

املنتديات  اأو  املدونات  مثل  املتفاعلة 

وتكتب مو�شوعا عن جتربة لك مع �شيء 

معني مثال » اأ�شدقائي لقد قمت بر�شم 

هذه ال�شورة واأريد راأيكم« بكل �شهولة 

�شوف جتد �شخ�شا يرد ب�شكل عقالين 

جدا »جميلة فعال و�شوف تكون اأجمل 

اأو  ال�شورة  من  اجلزء  هذا  حذفت  لو 

جتد  فجاأة  ولكن  اللون«  هذا  غريت 

بكل  يكتب  عليه  ول  له  ل  �شخ�شا 

�شماجة »ما هذا اإن لدي دكتوراه يف 

تلعبون  واأنتم  واجلرافيك  الر�شم 

يف هذا الهراء دون اأية دراية وكل 



ما تقدمه ل يدل على �شيء اإل اأنك �شخ�ض حتتاج اإىل الذهاب اإىل املدر�شة من جديد 

التي  ال�شماجات  بوابل من  ال�شخ�ض املوقع و�شاحب املو�شوع  الخ« ميطر هذا  الخ 

اأ�شباب ولكنه لكونه لديه م�شكلة نف�شية  اأية  اإىل حد القذف وال�شب دون  قد ت�شل 

فيمار�ض  املوقع  هذا  على  الهوية  معروف  غري  يكون  قد  لأنه  الإنرتنت  على  تظهر 

اأمرا�شه النف�شية ب�شكل عادي كنوع من التنفي�ض عن املر�ض احلقيقي الذي يتملكه 

ول ي�شتطيع التعبري عنه يف احلياة الواقعية. هذا ال�شخ�ض قد يكون متحليا بالأخالق 

يف احلياة الواقعية!

مدمن ت�شفح الإنرتنت

من  اأنت  تكون  قد  احلقيقة  يف  لكن  امل�شطلح  هذا  ال�شيء  بع�ض  غريبا  يكون  رمبا 

نتحدث عنه يف هذه الفقرة. قد جتد هذا ال�شخ�ض كثريا يف املواقع التفاعلية وبخا�شة 

مل  الذي  املو�شوع  كتب  اأنه  ويظن  مو�شوع  بكتابة  يقوم   Forums املنتديات 

الآخرين على املو�شوع وجتده يقوم  الأع�شاء  اإليه وينتظر بلهفة ردود  ي�شبقه غريه 

بعمل Refresh للمت�شفح كل 5 ثوان ليجد اأي تعليق على مو�شوعه!!! واإن مل يجد يف 

غ�شون 5 دقائق اأو اأكرث �شوف جتده يرد على نف�شه »ما الذي يحدث األ من جميب؟«

وهذا املر�ض جتده يف اأر�ض الواقع يف اأ�شخا�ض يحتاجون اإىل الت�شجيع الفوري اأو الدائم 

ممن حولهم متاما مثل الأطفال الذين يبكون لكي جتلب لهم لعبة!

خمتلقو الق�ش�س امللفقة

اأ�شخا�ض ذوو اأمرا�ض نف�شية جتدهم على الإنرتنت بكل �شهولة رمبا يكونون اأ�شخا�شا 

عاديني يف اأر�ض الواقع لكن م�شكالتهم النف�شية مثل ا�شتجداء عطف الآخرين جتعلهم 

اأو  الأهل  اأحد  اأن  اأو  ما  مر�ض  من  يعانون  لكونهم  الإنرتنت  على  الق�ش�ض  يختلقون 

الأ�شدقاء قد تويف الخ جلذب الأنظار واأي�شا احل�شول على العطف والهتمام. كل هذه 

اأعرا�ض لأمرا�ض نف�شية لدى ال�شخ�ض. 

هناك العديد من الأعرا�ض الأخرى لأمرا�ض نف�شية قد جتدها على الإنرتنت والتي حتتاج 

فعال اإىل درا�شات واهتمام من علماء النف�ض والأطباء.



الإنرتنت و�شورتنا لدى الآخر

جديدة  اأفكار  متكني  حتى  اأو  وتر�شيخها  الآراء  تغيري  يف  حموريا  دورا  الإنرتنت  تلعب 

وحمو اأفكار اأخرى وتغيري يف ثقافات وتقاليد كما ت�شاهم يف التعبري عن اأ�شوات واآراء 

قد جتد �شعوبة يف الظهور على اأر�ض الواقع. 

2011 �شوف يتعدى م�شتخدمو الإنرتنت يف  وت�شري الإح�شائيات اإىل اأنه بحلول عام 

العامل ربع عدد �شكان العامل تقريبا وهو عدد كبري وهذا ا�شتنادا اإىل اإح�شائيات موقع 

. ال�شهري   Internet World Stats
وت�شري درا�شات اأعدتها �شركة Forrester اأن الإنرتنت اأ�شبحت و�شيلة الإعالم الأوىل 

40 عاما ما يزيد عن  اإىل   18 الوليات املتحدة حيث يق�شي امل�شتخدم من عمر  يف 

25% من وقت اطالعهم على و�شائل الإعالم على الإنرتنت.

وكل هذا اأدى اإىل تاأثري كبري يف حجم املحتوى على الإنرتنت فبزيادة عدد امل�شتخدمني 

�شوف يزداد حجم املحتوى اأي�شا حيث يحتوي موقع WikiPedia على ما يزيد عن 

الإنرتنت!  األف مدونة يوميا على   150 اأكرث من  واأي�شا يتم ن�شر  12 مليون مقالة، 

طبقا لإح�شائيات موقع Technorati واملحتوى بالتاأكيد يعك�ض ثقافة ال�شعوب 

من  الرغم  وعلى  الآخرين.  نظرة  يف  املحتوى  هذا  يغري  قد  واأي�شا  تفكريهم  وطريقة 

اأن اللغة العربية تعترب خام�ض اأكرث لغات العامل حتدثا اإل اأن املحتوى العربي على 

زيادة  اإىل  الدعوة  فبالتاأكيد  اأخرى.  لغة  باأية  يقارن  ول  الإنرتنت يعد حمزنا و�شعيفا 

هذا املحتوى اإن اأخذت منحى اجلدية �شوف توؤثر يف الكثري من الأ�شياء املغلوطة عن 

جمتمعاتنا العربية على الإنرتنت.

ولالأ�شف ال�شديد فاإن املحتوى العربي اإن وجدته على الإنرتنت ف�شوف جتده يفتقر اإىل 

الكثري وهو ل يرقى مل�شتوى البحث العلمي وهذا لعدة اأ�شباب ب�شيطة

- اأغلب الباحثني ي�شتخدمون اللغة الإجنليزية .

- من ل يجيد اللغة الإجنليزية ل ي�شتطيع كتابة مو�شوعات مبتكرة .

- عدم وجود مبادرات لنقل الثقافة العربية ال�شحيحة عرب لغات خمتلفة .

اأي�شا بكتابة بحث  الرغبة ولي�ض لديهم املعرفة اجليدة  - ال�شباب مل يعد لديهم 

علمي باللغة العربية .



والكثري من الأ�شباب الأخرى التي جعلتنا لالأ�شف على الإنرتنت ن�شنف �شمن الثقافات 

املختفية على الإنرتنت. الأمر يحتاج اإىل توعية من كيفية الكتابة اإىل الرتجمة والإبداع 

والبحث العلمي ال�شحيح!

وهناك مبادرة بالتعاون مع Google وجامعات عربية منها جامعتان بال�شعودية 

هي جامعة امللك �شعود وجامعة امللك فهد وهي لإثراء املحتوى العربي على الإنرتنت 

ورغم بداياتها اإل اأنها حتاول اإثراء املحتوى ب�شكل جيد باللغة العربية. 

http://www.arabicknol.com

الـتاأثري بالإنرتنت :

الأ�شخا�ض  بع�ض  اأن  اإل  الإنرتنت  على  فقري  العربي  املحتوى  اأن  من  بالرغم  ولكن 

الإنرتنت  على  امل�شتخدمة  والتقنيات  ال�شهرية  املواقع  بع�ض  توظيف  ا�شتطاعوا 

Youtube ا�شتخدم من قبل جماعات خمتلفة  يف ن�شر ثقافات معينة فموقع مثل 

لأغرا�ض خمتلفة اأو تو�شيل ر�شائل معينة مثل:



• لقطات عنف وتفجريات )مما اأدى اإىل تر�شيخ �شورة م�شو�شة عن جمتمعاتنا( 	
• لقطات اإباحية اأدت اإىل ت�شويه �شورة املجتمع كمجمل ويكفي اأن نعرف اأن البلدان  	

العربية من اأكرث البلدان ت�شفحا للمواقع الإباحية .

•قد ت�شتخدم هذه املواقع اأي�شا لتجنيد املتطرفني . 	
•قد ت�شتخدم لف�شح اأمور معينة �شيا�شية اأو غري �شيا�شية . 	

والكثري من الر�شائل التي تعطي انطباعات �شيئة عن املجتمع العربي. وكما نعلم 

جميعا فاإن ما يبث على الإنرتنت لي�ض �شهال اأن منحوه اأو نعطي انطباعا عك�شيا عنه 

اإل بوجود حمتوى اآخر يعطي عك�ض هذه املعلومات وهو مهمتنا جميعا يف اإثراء هذه 

الهوية العربية على الإنرتنت.

كما اأن هناك مظاهر اأخرى اإيجابية للتاأثري بالإنرتنت كا�شتخدام مواقع احلوار والنقا�ض 

يف فر�ض مو�شوعات جادة للحوار اأو مناق�شة اأفكار هادفة.

فكل فرد ي�شتخدم الإنرتنت باللغة العربية ي�شتطيع اأن يبني موقعا اأو ين�شئ مدونة 

ي�شاهم بها يف حت�شني �شورة املجتمع العربي ككل فالإنرتنت ت�شل اإىل ما ل ت�شتطيع 

اأية و�شيلة اأخرى الو�شول اإليه. فعلى �شبيل املثال هناك الكثري من معاهد الأبحاث 

الغربية التي تهتم بدرا�شة اأمور ال�شرق الأو�شط وعالقته بالإنرتنت والتي نتمنى اأن 

نحذو حذوها اأو حتى تقوم اجلامعات العربية بالتحالف معهم لن�شر الثقافة العربية 

وهذه املراكز املتخ�ش�شة قد جتد لديهم من املعلومات ما ل نعرفه عن جمتمعاتنا.

 Harvard يف جامعة BERKAM Center نذكر منها على �شبيل املثال

اجلدية  منحى  تاأخذ  بداأت  قد  العربية  املدونات  اأن   BERKMAN مركز  ويذكر 

يف  التجويد  اأهمية  اإىل  ت�شري  جيدة  بادرة  وهذه  العربية  البلدان  اأغلب  يف  والـتاأثري 

هذا املحتوى الذي بداأ ياأخذ جزءا ولو ب�شيطا من اهتمامات الآخر. ولكن اأي�شا طبقا 

BERKAMN فاإن اأغلب هذه املدونات تهتم باأمور �شيا�شية ول  لدرا�شات مركز 

تهتم باأمور ن�شر الثقافة واحلوار مع الآخر! وتاأتي م�شر يف املرتبة الأوىل يف املحتوى 

على املدونات تليها اململكة العربية ال�شعودية يف املرتبة الثانية.






