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مقرتحات وآراء حول قضايا اجملتمع من واقع الصحافة املصرية

قضايا وآراء
شبكات التواصل االجتماعي
العدد ()227

ديسمرب 2018
نشرة دورية تصدر عن
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء
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مقــدمـــة
متثل آراء ومناقشات اخلرباء واملفكرين والعلماء والكُتاب – فضال عن القارئ العااي  -الا ننشار
الصحف (قومية – حزبية – مستقلة) وما نشمله من مقرتحات وحلول ونوصيات نتعلا بقضاايا اجملتما
ومشاكله ،ثروة فكرية ورافدا هاما يعكا نوهاه اجملتما املصار  ،ومان ثاك كااال امهتمااذ باارا ا راء
برصدها واستخالصاا وختزيناا واسرتهاعاا خلدمة املستفيدين مناا ..أمرا على يرهة عالية من األهمية.
ومن هرا املنطلا أششا " قاعادة بياشاات قضاايا وآراء

عااذ  2007لتحقيا أهادا ا الرصاد –

امستخالص – التسجيل والتخزين – البحث وامسرتهاع  ...وذلك باد يعك متخر القرار ،فضال عان
الباحثني واملستفيدين.
ونتضمن قاعدة بياشات قضايا وآراء التسجيالت (مستخلصات املواي الصحفية) ملواي الرأ الا ياتك
رصدها واستخالصاا ونسجيلاا ،وقد وصل حجك القاعدة حتى ا ال أكثر من  60ألف نسجيلة ،علما بانال
النصوص الكاملة للمواي الصحفية قد مت ختزينااا ما ربطااا بالتساجيالت اخلاصاة بااا علاى القاعادة،
وميكن اسرتهاعاا أيضا وطباعتاا.
ونعد ششرة قضايا وآراء ال حنن بصديها إحدى مثرات هرا القاعدة ،حيث يتناول كال عادي مان
هرا السلسلة آراء ومقرتحات الكتاب واملفكرين والقراء موضوع حمدي.
واإلصدارة ال بني أيدينا نتضمن ( )19نسجيلة موضوع " شبكات التواصل االجتماعي " ،وقد مت
ننظيك التسجيالت منت النشرة نارخييا مان األقادذ إا األحادو ،وها للماواي الصاحفية الا ششارت
خالل الفرتة مان ينااير  2016حتاى شاوفمرب  2018مان صاحفم مواقا صاحفا األهاراذ  -األخباار -
اجلماورية – الوفد.
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هدير بالركر أال مجي إصدارات النشرة متاحة ورقيا باملكتباة وإلكرتوشياا علاى شظااذ القاعادة أو مان
خالل موق بوابة معلومات مصر  www.eip.gov.egعلى شبكة اإلشرتش".
هرا ويسعد مكتبة مركز املعلومات ويعك اختاذ القرار نلق استفسارانكك ومقرتحانكك من أهل نطاوير
هرا العمل شكال وموضوعا ،سبيل حتقي أهدافه املرهوة ،ونعظيك امستفاية منه على الربيد اإللكرتوشا
للمكتبةا .library@idsc.net.eg
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فتح الفيس بوك بالرقم القومي /يوسف عبد الكريم

مستخلص
إن ما يتم تداوله على الشبكة العنكبوتية قد عانينا منه يف البداية بنشر املوضوعات اإلباحية ،ليتتم االبتعتاد
عن املقصد احلقيقي لوجود التكنولوجيا واالبتعاد عن االستخدام السليم الذي يفيد الوطن واملواطن ،ولألسف املناخ كان
مهيئا ،ثم جاءت املرحلة الثانية "الفيس بوك" اليت بدأت كنشاط اجتماعي ،ثتم وولتإ إم متتنفس سياستي ن ترا
لعدم دعم األحزاب ووجود ضمانة للتعددية ،فتحول األمر إم حالة فوضوية قاتلة ليس بها ضابط للسلوك وليس بها
حد أدنى من احلفاظ على الثوابإ االجتماعية واألخالقية والوطنية وبالتالي حصاد الكوارث أصبح نتيجة حتمية.
ويُقرتح:
 وجود تقنني الستخدام الفيس بوك وغريه من وسائل التواصل االجتماعي ،ووجود العقاب والثواب أيضتا وتإ
إشراف الدولة هو احلل األمثل وذلك يإعداد من ومتة إلكرتونيتة جديتدل لالستتخدام يتتلخن جانتا منهتا يف
اآلتي-:
 -1أن يتم إنشاء بوابة إلكرتونية لألمن االجتماعي يتم فتحها بالرقم القومي للمواطن لكافة وسائل التواصتل
االجتمتتاعي ،ويك تون ذلتتك مقابتتل ستتداد رستتوم ستتنوية  20جنيهتتا -متتثال -تستتدد بالشتتركة املصتترية
لالتصاالت  ،لصاحل اجلهاز القومي لالتصاالت عن استخدام وسيلة واحتدل متن الوستائل ،وتضتاف نفتس
القيمة عن كل وسيلة أخرى ،على أن يتم إنفتا األربتاع علتى ترتوير البنيتة األساستية لزيتادل سترعات
اإلنرتنإ.
 -2ال يتم فتح احلساب من خارج مصر إال يف الدول اليت بيننا وبينها اتفا أمين لتبادل اجملرمني ،ويكتون
التجديد من خالل مكتا امللحق الثقايف بالستفارات املصترية بارتارج بالنستبة للمصتريني حيتم ال يتتم
تفعيل احلساب من خارج مصر ملدل ال تتجاوز شهرا إال من خالل تصتريح االستتخدام متن ارتارج بترقم
جواز السفر.
 -3فتح جمال التواصل االجتماعي بني الدول العربية واإلفريقية عن طريق االتفا عليه خالل متمترر دولتي
خمصن هلذا الغرض ،أو خالل اجتماع وزراء الداخلية العرب جبامعة الدول العربية للوصول إم صيغة
مناسبة قابلة للتنفيذ ،أو على هامش ممتررات مكافحة اإلرهاب ،وذلك للحد من الدعوات اليت وترض
على العنف والكراهية.
موقع اجلمهورية

 31يناير 2016

www.algomhuria.net.eg
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ضحايا الدوت كوم /سيد أبو اليزيد

مستخلص
ينبغي عند التعامل مع الفيس بوك أن يكون االستخدام هادفًا ،ولكن املسألة قد تكون صعبة حاليا ووتاج إم
بعض الوقإ ،ووقتها ست هر وسيلة جديدل تقضي على احلالية كما كتان يف استتخدامنا متن قبتل ألجهتزل الفيتديو،
ورمبا يرجع األمر إم التوسع يف استخدام املواطنني العرب ملواقتع التواصتل االجتمتاعي ن ترا ألنهتم عاشتوا لفترتات
طويلة يف جمتمعات منغلقة وبني الذكور واإلناث أسوار طويلة.
ويُقرتح:
 إجراء دراسات علمية متعمقة ملا حققته مواقع التواصل االجتماعي من ظواهر إجيابية وأخرى ستلبية لتجنبهتا
برريقة هادفة.
 الرتكيز على الرقابة الذاتية والضتوابط الداخليتة لقيمنتا وأخالقنتا ،وتربيتنتا الدينيتة هتي الوستيلة الدفاعيتة
والوقائية الوحيدل ملواجهة جتاوزات غرف الدردشة املغلقة.
 على الدول العربية التوجه إم تشريعات جديدل لتجريم اريانة بالدوت كوم حلماية ضحايا جرائم اإلنرتنإ.
موقع اجلمهورية

 30مايو 2016

www.algomhuria.net.eg

5

)3

املدرسة االفرتاضية ..استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف التعليم ..القوافل املتنقلة

للقرى :أهم مقرتحات الشباب يف ورشة رؤية تطوير التعليم  /األخبار

مستخلص
يتناول التقرير أفكارًا ومقرتحات شبابية بناءل لتروير التعليم شهدتها ورشة التعليم والبحم العلمتي التيت
واصلإ أعماهلا أمس يف ثاني أيام املمترر الوطين للحوار بشرم الشيخ ،كما شهدت اجللسة شكاوى شباب احملاف ات
املشارك يف املمترر من تدني مستوى التعليم يف حماف اتهم.
ويُقرتح:
 عمل مشروع "املدرسة االفرتاضية" وميكتن تربيقته تتدرجييا مبتدى زمتين ،2020ويهتدف املشتروع إم تقليتل
الكثافة الرالبية داخل الفصول ،كما طالبإ باستخدام وسائل التواصل االجتماعي يف العملية التعليميتة ،حيتم
ميكن استخدامها يف إقامة مسابقات ومناقشات بتني املعلمتني لتحديتد مهتاراتهم ،ومتن ختالل هتذه املستابقات
يستريع الرالا أن مييز بني املعلم املمتهل والغري املمتهل.
 إنشاء اهليئة القومية لرياض األطفال على املدى الرويل ،وتهدف اهليئة إم إنشاء فصول رياض أطفال يف مجيع
احملاف ات لألطفال األقل من  6سنوات ،تقدم معلومات تعليمية ورعايتة صتحية لألطفتال وغتر روع املعرفتة
بداخلهم وتنميتهم وتأهيلهم قبل التحاقهم مبرحلة التعليم االبتدائي.
 مساهمة من مات اجملتمع املدني يف تروير العملية التعليمية ،وأن خنرج من عبتاءل املركزيتة إم الالمركزيتة يف
هذا اجملال ،حبيم تقرر كل حماف ة املناهج الدراسية اليت تتناسا مع طبيعة وظروف كل حماف ة.
موقع األخبار

 26أكتوبر 2016

www.elakhbar.org.eg
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االستثمار ..والفوضى اإلعالمية /محمد حامد شريف

مستخلص
انتشرت ممتخرا فوضى غريبتة يف الستاحة اإلعالميتة ستواء يف جمتال القنتوات الفضتائية أو يف الصتحف أو يف
املواقع اإلخبارية اليت تعمل يف الساحة دون رقابة ودون ضوابط قانونية أو مهنية أو حتى أخالقية يف بعض األحيان،
وقد أدى غياب هذه الضوابط وانعدام الرقابة وتوافر وسائل االتصال احلديثة واإلنرتنإ ومواقع التواصل االجتمتاعي
إم ظهور عامل جديد من اجلرمية واجملرمني احملرتفني الذين يبتزون املواطنني وتهديدهم بوقائع وأكاذيا ملفقتة،
وإما الدفع أو نشر تلك األكاذيا يف املواقع ووسائل التواصتل املتاحتة بستهولة لتلويتم تعتتهم والعبتم بكترامتهم
وشرفهم.
ويُقرتح:
 تن يم قراع اإلعالم والقضاء على الفوضى اإلعالمية اليت انتشرت ممتخرًا ،وأن نصدر القتوانني املن متة والكفيلتة
مبراقبة وسائل اإلعالم املختلفة ليكون القانون هو السيف املسلط على رقاب املفسدين والعابثني بأمن الوطن أينما
كانوا وأيا كانإ وظيفتهم ومكانتهم.
موقع األخبار

 3فرباير 2017

www.elakhbar.org.eg
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أبناؤنا واإلنرتنت ..صراع أم مصاحلة؟ /حنان الشاعر (دكتور)

مستخلص
مع ازدياد استخدام أبنائنا لألجهزل التكنولوجية احلديثة ،واعتمادهم عليهتا فتى التواصتل واللعتا وقضتاء
الوقإ لساعات طويلة ،مل يعد اهتمام اآلباء بالسمتال «كيتف ننتع استتخدامهم هلتذه األدوات » بتل أصتبح الستمتال
«كيف نستثمر ونن م استخدامهم هلا » خاصة أن كل ما حولنا يدفع اجلميع يوما بعد يوم للتعامل مع هذه األجهتزل
لتيسري أمورنا احلياتية .وعلتى عكتس املتوقتع متن ارتبتاط استتخدام األجهتزل التكنولوجيتة مبستتويات اجتماعيتة
واقتصادية وثقافية مرتفعة ،فإن التعامل مع أجهزل احملمول واستخدام اإلنرتنإ ختري هذه القاعتدل ،متع انتشتار
اإلنرتنإ كافيه ،وتوافر أجهزل حممول بإمكانات عالية وأسعار فتى متنتاول الكتثريين ،إن التتفهم التواعي لعالقتة
أبنائنا بالتكنولوجيا احلديثة ،يستوجا تعديل استجابتنا لربيعة هتذه العالقتة ،فأحيانتا تكتون املواجهتة ليستإ
الوسيلة الناجحة عندما يكون ارصم قويا وال ميكن دفعه أو استبعاده فنستبدل املواجهة بتاالحتواء ونستتعيض عتن
الصراع باملصاحلة.
ويُقرتح:
 ا التفا مع األبناء على أطر ومعايري الستخدام أجهزل التواصل واإلنرتنإ داخل املنتزل وخارجته ،ومناقشتتهم
فيها ومن فرتل ألخرى ،وال مانع من كتابتهتا ووضتعها بتاملنزل يف أمتاكن جتعلتها أمتام أعيتنهم ،فيتتذكرونها
وتساعدهم على االلتزام بها .متع وديتد نتتائج جتاهلتها مثتل عتدم دفتع اشترتاك اإلنرتنتإ ،واحلرمتان متن
املصروف ،أو عدم السماع بارروج مع األصدقاء .ومتن هتذه القواعتد وديتد أوقتات االستتخدام مبتا ال يتعتدى
ساعتني متفرقتني يف اليوم ،مع إجياد البدائل اليت يتم بهتا استتثمار الوقتإ فتى العبتادل والرياضتة واألنشترة
االجتماعية ،كالزيارات وارروج مع األصدقاء أو تعلم مهارات حياتية أو علمية جديدل.
 املناقشة واحلوار الدائم عن ناذج من املشكالت املرتبرتة باالستتخدام الستل للتكنولوجيتا احلديثتة ،كجترائم
اإلنرتنإ اليت قد نقرأ عنها أو نسمع بها ،فنوضحها ألبنائنا ،وحنثهم على استشعار أي خرتر قتد يتعرضتون
له ،وأن يتحدثوا عنها دون خوف مع آبائهم.
 توضيح الفر بني احلفاظ على خصوصية األبناء ،وبني تأمني استخدامهم هذه األدوات ،حبيم يعترف األبنتاء
أن من حق اآلباء االطالع على احملمول والكمبيتوتر متن فترتل ألخترى ،وعلتى حمتتوى التواصتل بيتنهم وبتني
اآلخرين ،واملواقع واأللعاب اليت يتعاملون معها ،حتى وإن مل يرلعوا على التفاصيل ،ولكن مبعرفة طبيعة هتذا
احملتوى ،بهدف االطمئنان على سالمته ،وعدم تعارضه مع األسس واملعايري اليت سبق االتفا معهم عليها.
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أبناؤنا واإلنرتنت ..صراع أم مصاحلة؟ /حنان الشاعر (دكتور) -تابع

 دعم االستخدام اإلجيابي لإلنرتنإ بأن يوجته اآلبتاء أبنتاءهم إم مواقتع جيتدل دينيتة وعلميتة وثقافيتة ميكتن
االستفادل منها الكتساب مهارات جديدل ،أو ملساعدل اآلباء فى إجناز أعماهلم ،أو التخريط لإلجتازل الصتيفية،
كزراعة النباتات وشرائها ،أو طالء املنزل ،أو شراء األغراض للبيإ ،دعم االستخدام اإلجيتابي لإلنرتنتإ متن
خالل الرالب فى فصل الصيف ،وذلك بإشراكهم يف تدريا املعلمني على مهارات استخدام اإلنرتنإ واحملمول
ومساعدتهم فى إنشاء صفحات ومنتديات فى مقرراتهم الدراسية وللتواصل بينهم وبني الرالب واآلباء ،وصيانة
أجهزل الكمبيوتر باملعامتل الدراستية ،أو تصتميم املربوعتات اراصتة باملدرستة يف استتقبال الرتالب اجلتدد أو
األنشرة املدرسية الصيفية.
موقع األهرام

 25أغسرس 2017

www.ahram.org.eg
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املعلومات ..أمن قومي!!  /فهمي عنبه

مستخلص
كم هائل من الشائعات والتسريبات امللفقة واألخبار املغلوطة ..وصل إم مسامع املصريني ودخل عقوهلم ..قبل
ساعات طويلة من وصول املعلومات الصحيحة إليهم ومعرفتهم حبقيقة العمل اإلرهابي التذي وقتع يف الواحتات وأدى
إم سقوط  16شهيداً من ضباط وجنود الشرطة األبرال .مازالإ هنتاك تستاتالت عديتدل مرروحتة يف الشتارع املصتري
تدور حول هل كانإ طريقة عالج هذه األزمة سليمة  ..وملاذا كان التأخري يف خروج البيان الرتي الذي صتحح عتدد
الشهداء ..وهل ترك املواطنني نهبا للشائعات أو جعلهم يتلقتون معلومتات متا ثتدث يف بالدهتم متن ارتارج أفيتد
ملصلحة الوطن !.
ويُقرتح:
 إصدار قانون إتاحة املعلومات ليس ضرورل للحريات ومل يعد ترفتا وال متن دواعتي وقيتق الشتفافية والبتد متن
أساسيات الدولة الدميقراطية ،لكن عدم صدوره سريعا أصبح يهدد األمن القومي!! ال ميكن أن نتخيل أن هنتاك
حكومة يف أي مكان على ظهر األرض تريد أن تفشل ..رمبا ختتلف األهداف والوسائل ..فهناك حكومات فاشية
تعمل ملصلحتها فقط ..وأخرى تسعى لتنمية بالدها ووقيق التقدم االقتصادي ..وثالثة هي األجنح يكون همهتا
األول أن يرضى عنها شعبها وأن ينعم بالسعادل والرفاهية بكل الرر .
موقع اجلمهورية

 26أكتوبر 2017
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"السوشيال ميديا"..إرهاب إلكرتوني علماء النفس :احتلت عقول الشباب وحتوَّلت لقنابل
موقوتة:أساتذة اإلعالم :إغالقها ضرورة  /رشا عاطف

مستخلص
لعبإ السوشيال ميديا دورا كبريا يف شن احلروب النفسية اليت استهدفإ تفتيإ الدولتة متن التداخل بنشتر
املعلومات املغلوطة واملضللة وقد فتحإ جمتاالت واستعة أمتام الشتباب املصتري الستتقرابهم وجتنيتدهم هلتدم قتوي
املواجهة وتفتيإ الدولة واستغالل جهل الشباب وعزوفهم عن متابعة الفضائيات واألحداث اجلارية .هتذا متا أكتده
اررباء مشددين على ضرورل حجا تلك املواقع يف تلك ال روف احلرجة اليت تهدد األمن القومي وتنشر اإلرهاب.
ويُقرتح:
 عدم التجاهل أو التأخري يف إعالن األخبار وإذاعة كل ما هو جديتد متن األحتداث علتى لستان املستمتولني ،وعتدم
االنت ار لنشرها معلومات مغلوطة عرب قنوات امليديا.
 أن تغلق هذه املواقع يف أوقات ميكن أن تسبا حينها تهديدا لألمن القومي وجتعل الشباب يف غيبوبة تامة بهذه
املعلومات ،كما تصور هلم أن املستقبل م لم ومليء بالصعوبات ،وأنه ال يوجد تقدم وتستغل التدين يف كتثري متن
املعلومات لتمتكد أن فتاويها صحيحة.
 دعم اإلعالم ملواقع التواصل االجتماعي بنشر الوعي برريقة إجيابية لعدم ارلط بتني متا هتو صتحيح الشتائعات
ومغلوطها.
 التنسيق بني وسائل اإلعالم والقيادل السياسية لنشر البيانات الصحيحة وعتدم االخنتراط وراء املصتادر الكاذبتة
اجملهولة.
موقع اجلمهورية

 30أكتوبر 2017
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أسئلة واقرتاح للنائب العام /مجدي سرحان

مستخلص
يمتكد الكاتا على تأييده وبشدل القرار الذي أصدره النائا العتام بتكليتف النيابتة مبتابعتة وستائل اإلعتالم
ومواقع التواصل االجتماعي ،و«ضبط ما يبم ويصدر عنها من أخبار وبيانات وشتائعات كاذبتة» ،و«اختتاذ متا يلتزم
حياهلا من إجراءات جنائية»،وخماطبة «اجلهات املسمتولة عن اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي من أجتل إخرتار
النيابة العامة بكل ما ميثل خروجا عن مواثيق اإلعالم والنشر وفق ًا ملا جاء يف نن القرار.
ويُقرتح:
 إجياد «جهة مسمتولة» ميكن التعامل معها وحماسبتها وهي مكاتا الشركات املالكة ملواقع التواصل االجتماعي.
 إعداد البنية التشريعية امللزمة هلذه الشركات بفتح هذه املكاتا ،وممارسة دورها يف منتع متا يقتع متن جترائم
وخمالفات.
 وديد العقوبات اليت توقع على هذه الشركات باعتبارها مسمتولة عن النشر ،ونعتقد أن هذه هي اررتول األوم
الصحيحة لتفعيل القرار الذي أصدره النائا العام.
موقع الوفد

 1مار 2018
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ومازال التحريض مبواقع التواصل االجتماعي مستمرًا /صفاء محمود

مستخلص
على الرغم من قيام األجهزل األمنيتة باملراقبتة املستتمرل لشتبكات التواصتل االجتمتاعي علتى اإلنرتنتإ فتإن
استخدام هذه املواقع يف التحريض على الدولة والتشكيك يف مواقف وسياسات ممتسساتها مستمر ليبقى الستمتال األهتم
هو :هل حنن يف حاجة إم حماصرل صفحات همتالء احملرضني وحماسبتهم على ما يقرتفون من جرائم ضد الوطن .
ويُقرتح:
 على اجلهات املسمتولة أن تقوم بالرتكيز على عمل قاعدل فكرية للشباب لتوعيتهم يف مجيتع الوستائل اإلعالميتة
املسموعة واملقروءل واملرئية وحنذرهم من االستجابة لتلك األشخاص على اإلنرتنإ ،مع وديد مدى خرتورتهم
عليهم ورفع وعي الشباب بعدم مشاركة األخبار اراطئة والشائعات.
 تثقيف األطفال والشباب من خالل وزارتى الرتبية والتعليم والتعليم الفين والتعلتيم العتالي والبحتم العلمتي،
وعمل مقررات وميهم من السلبيات الناجتة عن استتخدام املواقتع علتى اإلنرتنتإ وكيفيتة كشتف احملرضتني
واملتررفني.
 عمل ندوات ثقافية وبرامج حوارية عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة.
 عمل جمموعة برجميات من اررباء املختصني بأمن املعلومات تسمى " "Big Data Analysisأي وليل
البيانات الضخمة ،فيتم العمل على وليل تلك الصفحات احملرضة اليت تهدد الشباب وإبالغ األجهزل األمنيتة
عنها ،وذلك كله باالستعانة باملتخصصني واألكادمييني لعمل دورات تدريبة على ذلك.
 توعية وسائل اإلعالم لألسر املصرية من خالل ندوات وورش عمل للشباب ومناقشتهم يف كتل متا صتن اررتر
القادم من السوشيال ميديا وأساليا املتررفني واملستقربني هلم.
اجلمهورية

 21أبريل 2018

ص11:
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الرأي العام والشائعات /رأي األهرام

مستخلص
وولإ مواقع التواصل االجتماعي إم منتابر لبتم الشتائعات املغرضتة وحماولتة إثتارل الترأي العتام ،وذلتك
باستغالل عدم وجود أي رقابتة علتى هتذه املواقع،واحلقيقتة أن كتم األخبتار الكاذبتة املنتشتر علتى مواقتع التواصتل
االجتماعي أصبح كثريا جدا ،واألغرب أن عددا كبريا من رواد هذه املواقع يتناقلون تلك الشائعات ويعيتدون نشترها
ويتعاملون معها على أنها أخبار حقيقية.
ويُقرتح:
 توعية املواطنني خاصة الشباب لعدم اإلجنرار إم إعادل نشر الشائعات ،والتأكد من أى خرب بتالعودل إم املواقتع
الصحفية احملرتمة ووسائل اإلعالم الرتية ،بدال من الوقوع فى فخ حرب الشائعات اليت يبدو أنهتا أصتبحإ
السالع األثري ألهل الشر ضد مصر واملصريني.
 تربيق القانون على هذه الوقائع للحد منها ،وحماسبة أهل الشر التذين يقفتون خلتف انتشتارها بهتذا الشتكل،
بهدف إثارل اجلماهري وإشاعة روع اليأ واإلحباط.
موقع األهرام

 20يونيه 2018

www.ahram.org.eg
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مواجهة الشائعات /محمود غالب

مستخلص
ي متكد الكاتا أنه ال يوجد أصحاب مصاحل يريدون هدم الدولة غري مجاعتة اإلختوان اإلرهابيتة والتتكفرييني
الذين حولوا السوشيال ميديا ملنصة للشائعات ووسيلة هلدم الدولة عن طريق إنفا املليارات القذرل اليت وصل عليها
من الدول اليت تشجع ورول وتسلح وتمتوي اإلرهاب واإلرهابيني علتى أراضتيها ،وتنفتق اجلماعتة اإلرهابيتة هتذه
األموال على احلسابات الوهمية والشركات لصاحل نشر شائعات هدفها هدم الدولة املصرية ،وتفتيإ الكتلة الوطنية،
وزعزعة االستقرار الداخلي ،واإلضرار باالقتصاد الوطين ،وبم اإلحباط يف نفو الشباب.
ويُقرتح:
 تربيق قانون اجلرمية اإللكرتونية الذي أقره جملس النواب ومل يتم تفعيل مواده حتى اآلن ،وذلك لعدم صتدور
الالئحة التنفيذية للبدء يف تربيق العقوبات الواردل فيه للتصتدي جلترائم السوشتيال ميتديا والتيت كانتإ غتري
موجودل.
 غلق مجيع مواقع التواصل االجتماعي واملواقع اإلخبارية والقنوات الفضائية التابعة جلماعة اإلخوان اإلرهابية.
موقع الوفد

 17يوليه 2018
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 21ألف شائعة / !!..مجدي سرحان

مستخلص
يمتكد الكاتا على قول الرئيس عبد الفتاع السيسي أن مصر تعرضإ لنحتو  21ألتف شتائعة ختالل  3أشتهر
فقط ،أي مبعدل حنو  233شتائعة يوميت ًا يتتم بثهتا متن ختالل مواقتع «التمزيتق االجتمتاعي» ،ويتتداوهلا البستراء
واجلهالء واملُغيبون ،واربثاء واملُخرِّبتون أيضتا يف إطتار املخرتط التذي أشتار إليته الترئيس لبتم الشتائعات والقيتام
باألعمال اإلرهابية وخلق حالة من البلبلة واإلحباط ،وعدم االستقرار وفقدان األمل بتني النتا  ،بهتدف وتريكهم
لتدمري أوطانهم وتفجري دوهلم من الداخل ،فيجا الوقوف لصد هذه الشائعات وتكذيبها.
ويُقرتح:
 إلزام الشركات املالكة ملواقع السوشيال ميديا بفتح مكاتا هلا يف الدولة ،مبا ثقق سرعة التعامتل عتن طريقهتا
مع الشائعات ووقفها.
 إلزام هذه الشركات بشكل قانوني مبسمتوليتها عن إساءل االستخدام ،وفرض إجراءات عقابية عليهتا يف حتاالت
اررأ.
موقع الوفد

 22يوليه 2018
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خماطر الشائعات تتجاوز آثار احلروب التقليدية واحلل يف تكتل اجملتمع يف خندق

واحد /سيد العبيدي

مستخلص
أكد «خرباء» أن التعامل مع األكاذيا والشتائعات ثتتاج إم رد ستريع وعاجتل لتوأد الشتائعات يف مهتدها،
ممتكدين أن وسائل التواصل االجتماعي أكترب منصتة إلطتال وتترويج األخبتار غتري الصتحيحة وغتري املوثقتة ،وقتال
«اررباء» :إن الشائعات إحدى الوسائل اليت تستغلها بعض األطراف اليت تضمر الشر للوطن بهتدف تهيتيج الترأي
العام وإثارل البلبلة ونشر السلبيات غري احلقيقية بصورل كبريل إم احلد الذي ثمل معته تستاتالت حتول أستبابها
وسبل مواجهتها خالل الفرتل املقبلة.
ويُقرتح:
 وجود الشفافية وإطال املساحة الكافية للمعلومة والرد السريع على الشتائعة وبتنفس الوستيلة ،وكتذلك تقتديم
تفسريات وتوضيحات للرأي العام حول مسودل مشروعات القوانني اليت تصدر متن جملتس النتواب أو أى جهتة
تنفيذية أخرى حتى تكون الرتية واضحة أمام اجلمهور.
 على وزارل الداخلية غلق كل الصفحات واملواقع اليت تسخر وتنشر الفنت ضد الدولة املصرية.
 سرعة الرد من األجهزل املعنية على كافة الشائعات اليت يتم تداوهلا حتى يتستنى للمتواطنني معرفتة احلقيقتة
كاملة وتفعيل غرفة أزمات للرد على تلك املعلومات لبيان حقيقتها من عدمه.
 وجود كيان يتصدى للشائعات ،وأن يتوم هذه املسمتولية متحدثون رتيون للوزارات وكافة الكيانات يف الدولتة
حتى تكون املعلومات موثوقا منها ،وأيضا التعاون مع مركز معلومات الوزراء.
موقع الوفد

 23يوليه 2018
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فوضى الشائعات ..خطر يهدد الوطن /نشوى الشربيني

مستخلص
يمتكد الكاتا أن  21ألف شائعة انتشرت عرب مواقع التواصل االجتماعي ،خالل فترتل التت  3أشتهر املاضتية،
وذلك بهدف إثارل البلبلة والقالقل داخل اجملتمع ،وهكذا ودث الرئيس عبدالفتاع السيسى ،عن التحدى األخرتر
الذى واجهته مصر ممتخرا ،خصوصا بعدما اشتمل على الكثري من األعمتال اإلجراميتة واجلنائيتة ،والتيت أصتبحإ
أكثر تن يما ،جاءت ذلك أثناء حفل ختريج دفعات جديدل من الكليات العسكرية واالحتفال بثورل  23يوليو.
ويُقرتح:
 تروير األساليا الرقابية لعودل األمان املعلوماتي وترسيخ دولة القانون.
 اإلسراع يف تفعيل قانون مكافحتة جترائم اإلنرتنتإ ،وذلتك باالستتفادل متن التجتارب الناجحتة لتدول ارلتيج
وأمريكا ،يف شأن عودل االنضباط اإللكرتوني.
 عودل الرقابة على وسائل اإلنرتنإ ،وتغليظ العقوبات على مرتكبى اجلرائم املدبرل ،ملتا هلتا متن تتأثري مباشتر
على أمن وسالمة املواطن.
 إرشاد األبناء لالستفادل من شبكة اإلنرتنإ بشتكل إجيتابي ملتا يضتمن نشتر العلتم النتافع ،واالستتفادل منته يف
األحباث العلمية ،واإلعالن عن حماضرات العلماء واملتخصصني ومتابعتها عرب اإلنرتنإ ،إلتاحة املعلومات بال
حدود ،والتعرف على أحدث التقارير والدراسات واإلحصاءات يف شتى اجملاالت.
 تربيق القانون الرادع على مثل همتالء ،وفقا لقانون «مكافحة اجلترائم اإللكرتونيتة» ،التذي مل يغفتل مثتل هتذه
اجلرائم.
 وجود جهة حمايدل تتوم مسمتولية إصدار التصريح مبراقبة مروج الشائعات بعد توافر أدلة كافية علتى تورطته
يف قضايا ضد األمن القومي.
 تغليظ العقوبات على مثريى الفوضى على الشبكة املعلوماتية ،وذلك بفرض غرامات تبدأ من  100ألف جنيه إم
 500ألف جنيه ،إم جانا تربيق عقوبة احلبس مدل ال تقل عن عامني ،وتصل إم السجن املمتبتد أو املشتدد ،أو
كليهما ،لكل من تعمد استعمال التقنية املعلوماتية فى معاجلة معريات شخصية للغري.
موقع الوفد

 25يوليه 2018
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إعالم القرن احلادي والعشرين ( /)4 -4إبراهيم الصياد

مستخلص
مل تعد النشرات األخبارية على نفس القدر من األهمية مثل التربامج احلواريتة أو متا يستمى "التتوك شتو"،
حيم تع م أهمية نشرات األخبار فقط يف أوقات األزمات أما يف ال روف العادية فقتد أضتحإ الغلبتة هلتمتالء التذين
يسيررون على الربامج ،خاصة املسائية منها ،والسمتال أين مكمن اررورل يف هذا من املعروف أن أي شتخن ميلتك
حساباً على أحد مواقع التواصل االجتماعي يف إمكانه نشر ما يريد وقإ ما يريد وكيفما يريد ،وهنا ثتمتل املنشتور
إما الصد أو الكذب ،إذا كان صادقاً فال خرورل منه وبقدر ما يقدمه من معلومات ،ولكن إذا كتان كاذبتاً فهنتا إمتا أن
يكون عن عمد أو حبسن نيه ،وكالهما مرفوض التعامل معه.
ويُقرتح:
 تفعيل مشاركة اجملتمع املدني «األهلي» يف الرقابة على اإلعالم ورصد األخرتاء التيت يقتع فيهتا اإلعتالم القتديم
واجلديد على حد سواء.
 تفعيل ميثا الشترف اإلعالمتي مبتا ثملته متن حقتو وواجبتات ملمارستى مهنتة اإلعتالم الستمعي والبصتري
واإللكرتوني ،ومدونة سلوك ألخالقيات مهنة اإلعالم.
 إلزام املوقعني على ميثا الشرف بربره بسياساتهم التحريرية.
 غر نسق قيمي وأخالقي يف النشئ منذ نعومة األظفار؛ فإن ذلك سيسهم يف محاية اجملتمع من اآلثار اجلانبية
لتكنولوجيا املعلومات ،ومنها مواقع التواصل االجتماعي.
موقع الوفد
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احلرية اليت ال نريدها /!!..مجدي سرحان

مستخلص
يرى الكاتا أن ما يركز عليه «اإلعالم املأجور» وفضائيات الفتنة اآلن يف تناوهلم لتصديق الرئيس عبد الفتتاع
السيسي على قانون تن يم الصحافة واإلعالم ،وبدء سريان نصوص هذا القانون ،على حرية الصحافة التيت تراجعتإ
وتدهورت يف مصر ،والبكاء على مواقع التواصل االجتمتاعي التيت يستمح القتانون اجلديتد مبراقبتة حستابات بعتض
مستخدميها ،واعتبار ذلك ممتشرًا على تراجع ممتشرات احلريات.
ويُقرتح:
 وضع ضوابط لتن يم عمل املواقع املختلفتة اقتتداء بغرينتا متن التدول التيت ستبقتنا يف ذلتك ،متع دراستة تربيتق
«النموذج األملاني» يف إطار وضع اللوائح التنفيذية للقانون اجلديتد ،حيتم يوجتد قتانون يلتزم الشتركات املالكتة
ملواقع «السوشيال ميديا» بفتح مكاتا هلا يف مجيع املدن ،وظيفتها تلقي الشكاوى مما ينشر من متواد وريريتة
وصور وتعليقات على حسابات األفراد ،ويلزم القانون هذه الشتركات بالبتإ يف الشتكاوى يف غضتون  24ستاعة،
وإزالة التعليقات املسيئة على الفور ،وإن تقاعسإ عن ذلك تتكبد غرامات مالية باه ة.
موقع الوفد
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السوشيال ميديا ..وفقدان املصداقية! /محمد السيد العزاوي

مستخلص
أكدت دراسة حديثة عن مواقع التواصل االجتماعي أن ما يقرب من نصف سكان العامل فقتدوا الثقتة يف مواقتع
السوشيال ميديا واألخبار اليت يتم تداوهلا بني العديد من منصاتها؛ حيم كشفإ الدراسة أن املواطنني فيمتا يقترب
من  40دولة حول العامل عزفوا عن متابعة األخبار اليت يتم بثها عرب اإلنرتنإ أو وسائل التواصل االجتماعي ،إال أن
الفرصة ال تزال قائمة للصحف الورقية ذات التاريخ الرويل ملواكبة الترور واستخدام التكنولوجيا احلديثة للوصتول
بشكل أسرع لقرائها املتعرشني ملعرفة آخر األخبار الصحيحة واليت ال ومل أي توجهات تصا يف مصلحة جهة ما.
ويُقرتح:
 أن تغري الصحف يف طريقة تنتاول األخبتار وسترعة بثهتا بعتد التأكتد منهتا ،باإلضتافة إم استتخدام الوستائل
التكنولوجية احلديثة أوال بأول لتفويإ الفرصة على منصتات التواصتل االجتمتاعي الوهميتة التيت ال رتل متن
ابتكار األساليا والرر لبم تومها بني املستخدمني والتأثري عليهم ردمة مصاحل جهات معينة.
موقع اجلمهورية
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جلنة قومية لالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي ..الرئيس حيذر من استخدام

منصات اإلنرتنت يف تهديد سالمة اجملتمع الدولي  /شادي عبد السالم

مستخلص
أعلن الرئيس عبد الفتاع السيسي أن تشكيل جلنة قومية ملناقشة ووضتع استرتاتيجية لتع تيم االستتفادل متن
شبكات التواصل االجتماعي ،سيكون إحدى توصتيات النستخة الثانيتة متن منتتدى شتباب العتامل ،وطالتا بتع تيم
االستفادل من اإلجيابيات اليت تتميز بها شبكات التواصل االجتماعي ،وبذل كل اجلهد ملواجهة السلبيات واألخرار
اليت ميكن استخدامها كوسيلة لتنفيذها ،ممتكدا أن تلك الوسائل أصبحإ واقعا ملموسا ال ميكن ألى أحد منعها ،وأن
أى حماوالت ملنعها ستفشل .وأنه مت استخدام وسائل التواصل االجتماعي للوصول إم الشباب املشارك فى املنتدى من
مجيع أحناء العامل ،ممتكدا أنه ال توجد وسيلة أخرى ميكن أن تنجح يف الوصول هلذا العدد الكبري.
ويُقرتح:
 أن تقوم اجلهات التعليمية بتوفري برامج الستخدام اإلنرتنإ بشتكل مفيتد ولتيس االستتخدام الستيئ ،وكتذلك
تدريا األطفال وتعريفهم مبفهوم حقو اإلنسان.
موقع األهرام
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مشروعات قوانني لتنظيمها أمام «النواب» ..مواقع التواصل االجتماعي تدخل دائرة

االنضباط /عصام الدين راضي

مستخلص
لعبإ "وسائل التواصل االجتماعي" دورا مهما يف الكثري متن القضتايا احملليتة والعامليتة واختلرتإ احلقيقتة
بالشائعات والصواب باررأ حتى بات ما يتم تداولته متن ختالل وستائل التواصتل  -يف رأى التبعض -هتو احلقيقتة
بعينها مهما بلغإ حماوالت تصحيح املعلومة ..ولذلك قام املركز اإلعالمي جمللس الوزراء بتدوره يف تصتحيح ونفتي
الكثري من الشائعات اليت يتم نشرها وتداوهلا يوميا على مواقع التواصل االجتماعي واليت تهدف إلثارل الرأي العام.
ويُقرتح:
 أن تضم اللجنة اليت طالا الرئيس بتشكيلها يف عضويتها كوادر من الشخصيات املتخصصة املمتهلة التيت رتلتك
مهارل فنية كبريل يف أمن املعلومات جتيد تنفيذ توصيات اللجنة ،وحجتا املواقتع املضترل بتاألمن القتومي مثتل
املواقع اجلهادية واملواقع اليت تستخدمها الدول املعادية ،على أن تتمتع هذه الشخصيات بقبول لتدى املتواطنني
والبد من رثيل األزهر والكنيسة يف عمل اللجنة وأن تضم شخصيات إعالمية ممتثرل تتبنى الفكرل وتقوم بدعمها
على أرض الواقع ،وأيضا رثيتل للجهتات األمنيتة لتوضتيح طتر جتنيتد الشتباب متن ختالل مواقتع التواصتل
االجتماعي.
 توافر الكثري من العناصر حتى وقق اللجنة النجاع يف عملها ومنها وجود وعي كافِ لدى املستخدمني بالتعامل
السليم واآلمن مع التكنولوجيا ،وتفعيل قانون مكافحة جرائم تنقية املعلومات ،ووضتع متنهج تعليمتي لتالميتذ
املدار االبتدائية خاص بأمن املعلومات ،والرتكيز على التوعية لدى اجلهات احلكومية واملمتسسات.
 أال يتم السماع بإنشاء حسابات على شبكة التواصل االجتمتاعي إال متن ختالل براقتة الترقم القتومي ،وجلهتات
التحقيق املختصة يف حال توافر أدلة على وجود حسابات على شبكة التواصل االجتماعي ،أو مواقع تضر بتاألمن
القومي املصري أو تنتهك احلرية اراصة للمواطنني أن تأمر حبجبها فورا.
 أن تكون تبعيتة هتذه اللجنتة لترئيس جملتس التوزراء مباشترل ،وأن يتتم إصتدار تشتريع متن جملتس النتواب
بالتوصيات اليت تنتهي إليها حتى تكون أمرا واقعا.
موقع األهرام
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