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اليوم  أجندة

مقدمة!
IIIIأمثلة ألزمات !  IIIIIIII  II  IIIIIIدولية أمثلةألزماتجنائية
!IIII  IIIIIIIIIفى IIIIIIIIIو مصرIIIIIII االنترنت  II IIIIIالعربى العالم
!IIIIIIII  IIII IIاالنترنت قوانني
!IIIIIIII  III IIاإلنترنت جرائم
التي یجب  ! حتیاطات  اال IIأھم  IIIIIIIIIII II IIIIII  IIIIIIII IIIIII  II IIIIII  IIIللحماية أهماالحتياطاتالتييجباتخاذها
للكشف  ! IIIIIIIIIIIIIIIأشھر طرق   IIIIII  III  IIIIIIIIIIIII III  IIIIIIالتجسس ملفات أشهرطرقللكشفعن
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هي االنترنت؟  ما
IIII شبكة تربط   IIIIII  IIIIIII  IIII  III III IIIIIIIالحاسبات في شبكات 90IIشبكةتربطبني دولة   

...    II IIIIIIII IIIIليكاليدر 1960حلم

 IIII IIIIIIII IIIIIلي بيرنرز تيم

 ..  II IIIIIII  IIIIIIII  IIIII املعلومات صفحات wwwwلغة
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Problem Solver
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بخیر  IIIIIIIIIأمة   II   IIIIIIII IIIIIIIII IIرسالتها تؤدي أن أمةبخيريجب
يقول الشیخ محمد الغزالي 

يصف  األمة االسالمیة في أحد 
كتبه القیمة  تحت عنوان “ أمة 

بخـــیر يجب أن  تؤدي رسالتھا “ 

  لقد شعرت بأن أمتنا نسيت رسالتها أو جهلت هذه…. 
الرسالة من زمان بعيد  

 واألمة التى ال تعرف لها هدفاً قد : 
 تتحرك يف موضعها* 

  أو تتحرك يف اجتاه مضاد*
  أو تصيب نفسها وهي تريد إصابة غيرها*

 إن الطيش يحكمها ال الرشد*** 
هنا  من كتاب “  من 1987 “ الطريق نعم الطريق من هنا “ “

 حيث ميضي شيخنا اجلليل فيقول :…. 
 إن العالج هو :

  أن نعرف من نحن ؟*
  وما هي رسالتنا  ؟*
  وكيف نؤديها     ؟*
  وكيف نتخلص من أخطائنا ؟*
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آل مكتوم    راشد بن ألقاه    محمد خطاب الشيخصاحب السمو نائب رئيس دولة اإلمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي / يف
 

:  من يتذكر إننا ال نريد أن نقبل الموقع الثاني في أي شيء
سطح القمر  ثاني من ھـبط علـــى

أو ثاني من تسلق جبال إفرست ؟ 

  في كتابه رؤيتي

یردھا  فمن  الكبیرة ال تطرق األبواب  فرص ، والفرص  IIIII الحیاة  IIIIII  IIIIII  II II  IIIIII II  IIIII   IIIIIIIII  IIII   II  IIIIIIIIينتزعها انتزاعا أن الحياةفرص،والفرصالكبيرةالتطرقاألبوابفمنيردهاعليه
بناتھ   في  وننمي  الصحیح  الطریق  في  الشعب  نقود  أن  أھدافنا  لتحقیق  المطلوب  IIكل   IIIIIII   II IIII  II IIII IIII  IIIIIIIII  IIIIIIIIIIIIII  III IIIIII  IIII  IIIIIIIIIII  IIII   IIII III  IIIIIIIIIIIII IIIIIII  IIIواالبداع االبتكار روح كلاملطلوبلتحقيقأهدافناأننقودالشعبفيالطريقالصحيحوننميفيبناتهوأبنائه

والتصمیم  بالنفس  IIوالثقة  IIIIII  IIIII  IIIIII  IIIIII  IIIIIIIIIIIIII  IIIIIIIIIII IIIIIIالقيادية والقدرات اإلنجاز والثقةبالنفسوالتصميمعلى
الطبیعي   مكانك  تتنازل عن  فأنت  المقدمة  في  تكن  لم  إن  الخلف.  في  فأنت  الطلیعة  في  تكن  لم  IIIIIإن  IIII  IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII  III IIIII  III  IIIIII IIIIII  II IIIII  IIII  IIIIII II   .IIIIIIIIII  IIII  IIIIII  IIIIIIIIIIII  IIII  IIIIII II منافس  إنلمتكنفيالطليعةفأنتفيالخلفإنلمتكنفياملقدمةفأنتتتنازلعنمكانكالطبيعيلصالح

أقل  كان  ”آخر ربما  II II  IIIIIII  IIII  IIIII  III  II  IIIII  IIًوإبداعا واستعدادا مقدرة آخرربماكانأقلمنك
أن   أبداً. یجب  تتقدمھم  فإنك لن  األخرین  مستوى  إلى  إلیھ ھو الوصول  تصبو  ما  كان كل  IIإذا  III II II  IIIIIIII . II  IIIII IIIIII III III II  III III  IIIIIIII  IIII  II II  II  IIII  IIIIIIIII  II  III  II بزمام  إذاكانكلماتصبوإليههوالوصولإلىمستوىاألخرينفإنكلنتتقدمهمأبداًيجبأننأخذ

ھذا  نفعل  لم  إن  IIIIIIIIIIIIاألمورألننا   IIIIIII IIIIIIIII  III  IIIIIIII  II   IIII IIومتخلفون تابعون األمورألنناإنلمنفعلهذافنحن

 � � � �ب� رؤية  ي� لك كون
    
لتحقيقها الشجاعة متتلك وأن
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قائمة على المعرفة ،   والعشرین  الحادي  القرن  تكنولوجیا    IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII   IIIIIII  IIIIII  IIIIIII  III IIIIIIIII  IIIIII  IIIII  IIII IIIIIIIII  للعمالة تكنولوجياالقرنالحاديوالعشرينقائمةعلىاملعرفة،وبالنسبة
الماضي   في  النامیة  الدول  في  تعمل  كانت  والتي  المؤھلة  IIIIIII IIIII IIIIالرخیصة غیر  II  IIII  IIII IIII  II  IIII  IIIIIIIII IIIIII  IIIIII  IIII II  IIII  IIIIIIIII IIتجد الرخيصةغيراملؤهلةوالتيكانتتعملفيالدولالناميةفياملاضيفلن

فعاالً  IIIIلھا عمالً   II  IIII  IIIII IIIIII  IIIIIالقرن هذا لهاعمالًفعاالًفي

الشدید   التخلف  أسباب ذلك  البعض  ینسب  أن  المدھش  لمن  إنھ    IIIIIIII  IIII  II IIIIIII  IIIIIIIIIIII  III  IIII  IIIIIIIIIII  IIIIIIIIII  IIIII III  III  II نقص   إنهملناملدهشأنينسبالبعضأسبابذلكالتخلفالشديدإلى
في   یسمع ذلك  أن المرء  للدھشة  العربي ، واألكثر  العالم  في  IIIIIالموارد    IIIIIIII  IIII  III  IIIIIIIIII  III   IIIIII IIIII IIIII   IIIIIIIIII  II IIIII  IIII  IIكما ، املواردفيالعالمالعربي،واألكثرللدهشةأناملرءيسمعذلكفيمصر

الخلیج  في دول  IIIIیسمعھ   IIIIIIIII  IIIIIIIIIII   IIII  IIIIIIIIIIIIالثراء . يسمعهفيدولالخليجالبالغة

الحیاة   في  كیف یرى ذلك الثراء  یفھم  أن  یستطع المراقب  III  وال  IIIIII IIII IIII  IIIIIIII  IIII  IIIII  III  III IIIIII  IIIIIII   IIII III  IIIIIIIIIIII من   للناس واليستطعاملراقبأنيفهمكيفيرىذلكالثراءفيالحياةاليومية
وشواطئ وقصور   ومنتجعات  فاخرة  فسیارات  IIIIIIIIIII IIIIIIIIسیارات   III  IIIIIII  IIII II  IIIIIIIIIIIII  II II  IIIIIIII  IIIIللسلع استخدام سياراتفسياراتفاخرةومنتجعاتوشواطئوقصورومن

األیدولوجي   الحدیث  یجد ذلك  ثم  تكنولوجیاً ،  الحدیثة  ستھالكیة  IIIIIاال  IIIIIIII  IIII II II  IIIIIIIIIII  III  IIIIII III  IIII IIIIIIIII IIIIIIIIIII  IIII IIIIIIIIاملكرر االستهالكيةالحديثةتكنولوجياً،ثميجدذلكالحديثاأليدولوجيالثابت
IIحول   IIIIIIII  IIاملوارد حولنقص
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احلرية يصنعون ال      اخلائفون
البناء علي تقوى ال املرتعشة واليد
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 IIIIIIII  IIأسلحة العصر أقوى

تزايد عدد مستخدمي االنترنت على 
ملیون مستخدم  700مستوى العالم من 

مائة تم إلي ملیار وس2000في عام 
.م2009عام مارس ملیون في 

عدد الھواتف المحمولة في العالم ھو 
ثالث ملیارات وأربعمائة ملیون ھاتفاً وھذا 

. يمثل حوالي نصف سكان العالم
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Wireless Sensor NetworksWireless Sensor Networks

جلعاد شالیط

Norplant
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II تطبیقات  .. III  IIIIIIIIII IIIIIIIII  IIIIIIIIIIIخدمة بأجر للجنود II تطبیقات  ..تطبيقاتاالنترنت III  IIIIIIIIII IIIIIIIII  IIIIIIIIIIIخدمة بأجر للجنود تطبيقاتاالنترنت
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 المعلوماتیة
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) البرودباند  IIII) االنترنت  IIIIIIIII IIIII II) IIIII IIIII  IIIIIIIIIاالنترنتالبرودباندباألقمارالصناعية للجنود

iDirect system for soldiers

Intelsat 10-02 coverage Intelsat 901 coverage

ARABSAT BADR-4 
/incoming service/
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) البرودباند  IIIIIIIIII (IIIIاالنترنت  IIIIIIIII IIIII II) IIIII IIIII  IIIIIIIIIللجنود االنترنتالبرودباندباألقمارالصناعية

http://www.ts2.pl/en/Internet-in-Iraq-and-Afghanistan
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املعتدين
 II IIIIIIIIIIII  II  IIيستخدموا االفراد هؤالء

IIIIاإلنترنت    III  IIII  IIIIIIIIاالطفال خداع اإلنترنتفى
IIIIIIIIIIلیقوموا    IIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIبشكل ليقوموابمقابلتهم

IIIIIIIIIIIIIشخصى

اختراق امللفات املشتركة
والفیدیو   الموسیقى  تبادل  IIIان   II IIIII  II IIIIIII  IIIIIIII II  IIII من انتبادلاملوسيقىوالفيديووغيرها

قد یكون   االخرین  IIIIIIالملفات مع  II  IIII  IIIII II  III II  III  IIIIIIقانونى امللفاتمعاالخرينقديكونغير
للدخول   IIIIIویعطیھم الفرصة   IIII  II IIIII II IIIII  IIIIIIIIIIIIIIجهازك ويعطيهمالفرصةللدخولالى

IIIIIIوربما   II IIIII  IIIIIIIIIIII IIIIIعليه فيروسات وربماتحميل

االستغالل
االطفال   IIان كال من   IIIIIIIIIII  IIII  III  III قد  انكالمناالطفالوالبالغني
II یستخدموا    IIIIIIIII  II IIIIIIIIIIIIIاو إلزعاج يستخدموااإلنترنت

II IIIII  IIغيرهم ارهاب

اختراق اخلصوصية
 IIIIII  IIIIIII  IIIII II IIIIIIII  II على  النماذج بإكمال الشباب قام إذا

فإنھم من   IIالشبكة ،  IIIIII   IIIIIIIII  III  IIIIIII   IIIIIIIIIIIيشاركوا إن مكن الشبكة،فإنهممنامل
IIIIIIIIIIمعلومات     IIIIIII  IIIII   II IIIIIIIيطلعوا أن الغرباء يريدوا معلوماتال

IIIIIIIIعلیھا عن  II   IIIIIIIIIII  III  IIIIIIIIIعائالتهم أو عليهاعنأنفسهم

تهديد احملتوى
 IIII  IIIIIIIIIIIIIIIII   IIIIIIII اشياء   يستكشفوا ان الشباب أراد اذا

فمن   الرقابة،  IIIIIIIII خارجھ عن   IIIIII II IIII  III  II IIان مكن خارجهعنالرقابة،فمنامل
قد   صور او معلومات  IIIIII  IIیعثروا على   II IIIIIII   II  IIIIII  IIIIIIIIتريد يعثرواعلىصوراومعلوماتقدال

II IIIIIIIIIIIII يكتشفوها ان

اخملاطر الناجتة عن االتصال املباشر باإلنترنت



سبام
یمیالت   IIIIIIIكاإل  II II  IIII  IIIIIIII IIفيها املرغوب كاإليميالتغير
IIوالرسائل   IIIIIII  II IIII  IIIII IIوالبطاقات والرسائلالفورية

IIIIIااللیكترونیة وغیرھا    III  II IIIII  IIII IIIIIIIIIIوسائل االليكترونيةوغيرهامن
III IIII  IIIIIIIاملباشرة االتصال

Phishing
IIIوھو رسالة    IIII IIIIIIIII  IIII  IIمن وهورسالةاليكترونية

IIالمجرمین   IIIIII III III  IIII IIIIIIIيحاولوا املجرمنيالذين
IIIخداعك   II IIIIIII  II IIIIII  III IIمعلوماتك خداعكالستباحة

IIIIIIIIIIIIIIIIIالشخصية

سرقة الهويات
یقوم   جریمة  IIIوھى   IIIII IIII  IIIIIIII  IIIIاحد وهىجريمةيقومبها

 IIIIIIIIIIII  IIIIIIIIIIIاملحتالني مثلني امل
IIIللحصول   IIIIII IIIIII  IIIIIIIIIIIIIبياناتك للحصولعلى

 IIII  II II  IIIIIIIIIIIIIIIIIالى والدخول الشخصية
IIII   III IIIIIIرصيدك او حسابك

اخلداع
IIIوھو رسالة    IIII IIIIIIIII  IIII  IIمن وهورسالةاليكترونية

IIالمجرمین   IIIIII III III  IIII IIIIIIIيحاولوا املجرمنيالذين
IIIIخداعك   IIIIIIIIIIIIIII III IIنقود خداعكلتعطيهم

اخملاطر الناجتة عن االتصال املباشر باإلنترنت



الفيروسات والدود
IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIھى برامج    III II  IIIIلغزو هىبرامجمصصمة

ونسخ   IIIحاسبك   IIII III  IIIIIII  IIIII IIواتالف حاسبكونسخوتدمير
II IIIIIIبياناته حصان طروادة

یتظاھر   فیروس  IIIوھو  IIIII II II II IIIIIII IIII  IIبرنامج وهوفيروسيتظاهربأنه
اللحظة   فى  IIیخدمك  II  IIIIII  IIIIIIIIIII  IIII  III IIIIIIIيدمر يخدمكفىاللحظةالتى

بیاناتك  IIIIIفیھا   IIIIIIII  III IIIIII IIIIIIIجهازك فيهابياناتكويتلف

ملفات التجسس
IIIIIIIIIIIوھو برنامج    IIII II  III IIIII IIويسجل وهوبرنامجيراقب
IIIIIIبسریة كل    IIIIIIIIIIII  III  II IIIIIIعلى بسريةكلأنشطتك

 II  II II IIII   IIIIIIIIIIIعدد بإرسال يقوم او الشبكة
نھائى   IIIIIال   III  IIIIIIIII االعالنات النهائىمن

IIIIII IIاملزعجة

اخملاطر الناجتة عن االتصال املباشر باإلنترنت
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RFId + BaraCode +GPS
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  IIIIII  III IIعمرو بن جامع
IIIIIالعاص
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خلف  IIالمنطقة  IIII III  IIIIIIIIIIII  IIIIII  IIIIIIIIIالدستورية املنطقةخلفاملحكمة
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- IIII IIIIIII  IIIII  III  IIالعباسية سالم صالح شارع
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 IIIIIكوبري القبة
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 )  IIفعمي          ) 1973ـ  1889طه حسني عمره من الثانية في وهو عينيه في بالرمد أصيب
II IIIIIًتماما.

دكتوراه وذلك    شھادة  أول  المصریة  الجامعة  نال من  IIأول من   IIII  III  IIII  IIIII   II IIIIIIII  IIIII IIIIII  III  II III عام  1914أولمننالمنالجامعةاملصريةأولشهادةدكتوراهوذلكفي .
حیث نال   بفرنسا  السوربون  جامعة  إلى  IIIIانتقل  III  IIIII  IIIIIII  IIII  III  II IIIIII  IIIIIIIIIII  II IIIIII  IIIII II  IIII  IIIIIIIالدكتوراه شهادة أيضاً هناك انتقلإلىجامعةالسوربونبفرنساحيثنالمن .

الوقت   منذ ذلك  (وسمي  اآلداب  لكلیة  عمیداً  IIIIIIIIIIعین    IIIIIIII  IIIIII  III  IIII  IIIIIII )  IIIIIIIII IIIIIII  IIIIالعربي األدب عنيعميداًلكليةاآلدابوسميمنذذلكالوقتعميد ). 
مدیر   فأول  األولى.  فاروق  لجامعة  مؤقتاً  رئیساً  IIعین  IIIIIIII  IIIII IIIIII II III  II  .IIII  II  IIIII IIIIII IIIIII  IIIIIIII  IIIIاالسكندرية عنيرئيساًمؤقتاًلجامعةفاروقاألولىفأولمديرلجامعة . 

IIعین وزیراً للمعارف     III  IIIIIIIIII II  IIIIعام II  1950عنيوزيراًللمعارفمن  IIIIII عام  1952حتى .
جامعة   وأنشأ  الثانوي  التعلیم  مجانیة  IIIIIIIIأقر   IIII  IIIII II  IIIIII  II IIII  IIIIIIIIIIII  IIIIIIIIII  IIIشمس أقرمجانيةالتعليمالثانويوأنشأجامعةعني . 

اآلداب    في  التقدیریة  الدولة  جائزة  نال  IIأول من   IIII   IIII  II IIIIIIIII  II III  IIIII  II III عام  1958أولمننالجائزةالدولةالتقديريةفياآلدابفي . 
قبل   وتلقاھا  نسان  اإل حقوق  جائزة  المتحدة  األمم  ھیئة  IIمنح من   IIII IIII  IIIII  II IIIIII  IIIIII  IIII  IIIII  IIIIIIII  II  IIIIII  III  IIIIIواحد بيوم منحمنهيئةاألمماملتحدةجائزةحقوقاإلنسانوتلقاهاقبلموته . 
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مقدمة

تتمتع شبكة اإلنترنت بطابع خاص يمیزھا عن               
الصحف المكتوبة والوسائل السمعیة البصرية  ،  وھو ما 

يتطلب نظرة متطورة بشأن المسئولیة عن الجرائم 
فلت يالتي ترتكب بواسطتھا على نحو يحول دون أن 

مرتكبو الجرائم من الخضوع للقوانین ،  وبما ال يعوق 
الطبیعة الفنیة الخاصة لھذه الشبكة 

وفقا للقانون المصري يخضع النشر عن طريق            
اإلنترنت للقواعد العامة فى المسئولیة الجنائیة إذا ما 

تعلق النشر بإحدى جرائم الصحافة المنصوص علیھا 
فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون 

العقوبات 
 ومع ذلك يجب على القاضي مراعاة القواعد            

الفنیة التي يتمتع بھا النشر عبر ھذه الشبكة نظراً 
لغیاب قانون خاص ينظم النشر عبر ھذه الشبكات فى 

مصر حتى اآلن بالرغم من كثرة المتعاملین معھا 
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ھناك مصطلحات خاصة بقانون االنترنت وال يمكن استخدامھا اال في اطاره !
.Cyberlaw وقانون االنترنت Cyberspace الفضاء التخیليمثل عبارة 

والعجیب أن ھذا المصطلح المستخدم في القانون المقارن ھو من ابتكار  !
 أدباء الخیال العلمي، ولقد ابتكره األديب األمريكي / ياألدب المعلومات

 التي نشرھا عام NewRomancerالكندي ولیم جیبسون في قصته الشھیرة 
  وتبنى فقه القانون وقضائه ومشرعه ھذا المصطلح.1984

كذلك توجد عبارات ال تستخدم اال في االنترنت وتبناھا المشرع مثل مصطلح !
  .Spammers وكذلك مرتكبي ھذه الجريمة Spamالبريد الدعائي المحظور 
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عندما نقول جرائم االنترنت فإننا ننطلق إلى التعمیم الكلي لكل ما يمكن !
 قانون االنترنت بكونھا جرائم. يذكرھاارتكابه من أفعال غیر مشروعة 

وأما جرائم الحاسوب او الكومبیوتر فھذه طائفة من الجرائم التي يتم فیھا !
العدوان على الحاسوب كجھاز للتخزين فقط. فھناك في إطار قانون 

االنترنت تمییز بین الحاسوب المرتبط باالنترنت ويطلق علیه في المصطلح 
Protected Computer وبین الحاسوب كجھاز تخزين ويطلق علیه 

Computer.فقط 
ويجب االنتباه إلى أن عالقات القانون –وبخاصة القانون الجنائي- !

 في حین أن القانون الجنائي ال يعرف 1960بالحاسوب بدأت في عام 
 عندما أفاق العالم على دودة 1988 نوفمبر 2جرائم االنترنت إال في 

.موريس
 من قانون 1030 وكانت ھذه القضیة السبب الرئیسي في تعديل القسم !

عقوبات االنترنت الفیدرالي األمريكي.
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ومسألة تعريف جرائم االنترنت لیست على الدقة التي يجب أن تكون !
 ، إذ لھا بعض المخاطر خاصة اذا نظرنا الى االختالف التقني في علیھا

وكذا تعريف األخالق العیب والحرام (تماما كما البنى التحتیة بین الدول، 
اختالف الديانات وااللتزام بھا مقارنة بالعادات ھو تعريف اإلرھاب) – 

والتقالید.

وھذا التمییز السالف له مقدمات وجود منطقیة في الدول التي تھتم !
.بتكنولوجیا المعلومات وتعتبرھا حق من حقوق اإلنسان فیھا

في حین ال يمكن إطالق القول بوجود ذات التمییز في الدول التي ال تزال !
.تعتمد الخط الھاتفي لالتصال بالعالم االفتراضي
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سالمر   تنشيطها    Slammerدودة من دقائق بعد

D. Moore and others, Inside the Slammer Worm, IEEE Security & Privacy, July/August, 2003
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سالمر     اجلغرايفلإلصاباتبدودة التوزيع

D. Moore and others, Inside the Slammer Worm, IEEE Security & Privacy, July/August, 2003
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فالش   2004يف  Flashدودة

“[…] infecting 95% of hosts in 510ms, and 99% in 1.2s.” Staniford and others, The Top 
Speed of Flash Worms, www.caida.org/outreach/papers/2004/topspeedworms/



؟؟؟كیف تعلم اطفالك استعمال االنترنت االمن#
أطفالِھم   یقوم بھ  أن  یمكن  ما  بالقلق حول  یشعرون  اآلباء  IIIIIIIIIكل   IIIIII  IIIIIIIII  II  IIII   IIIIIIIII II  II  IIIIIIIII IIIIIIIIII  II  III،اإلنترنت كلاآلباءيشعرونبالقلقحولمايمكنأنيقومبهأطفالِهمعلى

قامت   جدیدة  دراسة  IIIIIIIIIIلقد وجدت   IIIII IIII II  IIIIII  II  II  IIIIIمنظمة Ofcom  IIIIIIIIIIلقدوجدتدراسةجديدةقامتبها  IIII  IIالصغار األطفالِ بأنّ
 IIIIIIIIIالشبكات  8بعمر مواقع  في  بالتسجیل  سنوات، یقومون   II  IIII IIIIIII  IIIIIIIIIII  III II  IIII  IIIIIIIIIIIIIIIII II IIII  IIII وبأن  سنوات،يقومونبالتسجيلفيمواقعالشبكاتاالجتماعية

الالزم   أكثر من  شخصیةَ  IIIربعھم یقومون بإعطاء معلوماتَ   IIIIIIII  III  III  IIIII  IIIIIIIIIIIII  II IIIIIII  IIIII II II IIII  IIIIIIIIIوعن ربعهميقومونبإعطاءمعلوماتَشخصيةَأكثرمنالالزمعنهم
. IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIللغرباء عائلتهم

Facebook ،Myspace ،Bebo  ،مشھورة مواقع  IIIIكلھا  III  II III  IIIIIIIII  III II  IIIIIIIلألطفال كلهامواقعمشهورة،وجذابة
المشترك  دنى لعمر  األ الحدّ  IIIII  IIIIIIII IIIIIIIIخصوصا وأن   IIIIIIIII IIII  IIIIIII   II IIIIIIIيكون أن II 14أو  13خصوصاوأنالحدّاألدنىلعمراملشتركيجب II عاما 

 IIIIIIفعلیة على   ولكن III.دون رقابة   IIIIII  IIIIIIIII II II دونرقابةفعليةعلىذلك 

: النصائح
الغرباء وما  ! اخبرھم عن  االنترنت،  اآلمان على  أطفالك  IIIIIIIII II  علم   IIIIIIII  III  III IIIII  IIIIIIIII  IIIIII  II  IIIIIII  IIIII أن  علمأطفالكاآلمانعلىاالنترنت،اخبرهمعنالغرباءومايمكن

تبدو  أن  یمكن  التي  الشخصیة  .یقوموا بھ بالمعلومات  IIII III  IIIIIIIIIII  IIIII  IIIIIIIII IIIIII  IIIIIIIIIIIIIIIII  II IIIIIIIII II  II IIIIلألطفال يقوموابهباملعلوماتالشخصيةالتييمكنأنتبدوبسيطة
في  ! الحاسوب  جھاز  ضع  الشخصي.  للحاسوب  IIIIقول ال   IIIIII  III  IIII  II IIIIII  IIIII  III  .IIIIIIIIIIIIIIIII  II IIIIIIII  IIفي مفتوح قولالللحاسوبالشخصيضعجهازالحاسوبفيركن

تخلص   وبالتالي  واستعمالھ،  للجمیع رؤیتھ  یمكن  بحیث  III IIIالمنزل،   IIIIIIIIIIII IIIIIIIIII  IIIIIIIIIIII  IIII  IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIفرص املنزل،بحيثيمكنللجميعرؤيتهواستعماله،وبالتاليتخلصمن
في  بطفلك  وھمي  شخص غریب  ینفرد  IIIIIIII.أن   IIII  IIIIIIIIII  IIIIIII  IIIIIII  IIIIIIIIII  IIIIIII أنينفردشخصغريبوهميبطفلكفيمنزلك

قریب من  ! ابقى  أمكن،  إذا  اإلنترنت.  استعمال  IIIIIIIIIIحدّد   IIII  IIIIIIII  III  IIIIII  IIIIII  IIIIII   .IIIIIIII  IIIIIIIIII  IIIIIIاستعمال أثناء حدّداستعمالاإلنترنتإذاأمكن،ابقىقريبمنالطفل
بحیث   الجھاز  ستعمال  ساعات معقولة ال حدد  أو  IIIIIاالنترنت،   IIIIIIII  IIIIIIIIII IIIIIIIII  IIIIIIIIII  IIIIIIIII  II II  III   IIIIIIIIموعد تتجاوز االنترنت،أوحددساعاتمعقولةالستعمالالجهازبحيثال

النشاط  ساعات  تقضي على  أو  IIII.نومھ،  IIII  IIIIIIII  II II  IIIIII  IIIIIIIIIII   II IIنومه،أوتقضيعلىساعاتالنشاطاليومية



 احلفاظ على كلمات املرور واسم املستخدم اخلاصني بك وعدم نشرها."
فكر جيداً قبل نشر الصور الشخصية أو إرسال نصوص أو ملفات صوت أو فيديو عبر اإلنترنت."
استئذن صاحب الشأن قبل نشر صور الغير أو إرسال بريدهم اإللكتروني وتليفوناتهم لشخص آخر على "

اإلنترنت.
إذا وجدت حرجاً يف اإلفصاح عن معلومات معينة لوالديك فال تنشرها على اإلنترنت."
ال تقبل أية رسائل مجهولة املصدر."
ال تقم بإضافة آخرين لقائمة األصدقاء ما لم تكن تعرفهم معرفة شخصية."
إذا كنت غاضباً فال تقم بإرسل أية رسائل."
احذف مباشرة أية رسائل مجهولة املصدر أو من أشخاص يبدو عليهم الغضب أو الوضاعة."



ترجع أهمية موضوع اخالقيات التعامل اآلمن واملقبول مع اإلنترنت إلى أن له أثر (شرعي – !
اجتماعي اقتصادي سياسي وقانوني). – –

اإلنترنت ليست مكاناً خاصاً وإمنا نشر أي معلومات يجعلها متاحة للجميع وال ميكن التراجع عنها.!
احترام حقوق اآلخرين ومشاعرهم عند العمل يف بيئة إلكترونية.!
من املهم معرفة حقوقك ومسئولياتك والعقوبات املتعلقة بوسائل تكنولوجيا املعلومات !

واالتصاالت.
احذر الكشف عن هويتك أو كلمات املرور أو اسم املستخدم اخلاص بك على اإلنترنت.!
اخلصائص األربعة للوسائط املتعددة (سهولة البحث الدوام سهولة النسخ كثرة اجلماهير – – – !

غير الظاهرة).
طلب املساعدة حق للجميع دون الشعور بالذنب أو االحساس بالتقصير.!



مبادئ االستخدام االمن االنترنت
 

ثمانیة،   اإلنترنت ألغراض  استخدامات  IIIIIIIتتنوع   IIIIIIIII  IIIIIII  IIIIIIIII  :IIII  IIIIIIIII II  IIIIIIIII  II IIIIIIIII  IIIIII،واالتصال والعمل، والتعارف، الترفيه، تتنوعاستخداماتاإلنترنتألغراضثمانية،هي
وحتى   والتسوق  والتجارة  والدراسة، ،  التوعوي، والمعرفة واإلحاطة،  IIIIIIIIوالعمل   IIIIIIIIII  IIIIII  IIIIIIII  IIIIIIII   II III  II II  IIIIIII  II IIII  IIIIIIIIIاستخدام عرفةواإلحاطة،والدراسة،،والتجارةوالتسوقوحتىيشكل والعملالتوعوي،وامل
بعیدا عن   والمجتمعیة،  الذاتیة  التنمیة  دوافع  ودافعا من  إضافة  اإلنترنت  IIIIIIIشبكة   IIIIIII  III  IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII  IIII III  IIIIIIIIIII  III  III  IIIII  II II  IIIIIIIII  IIIIIIIالشراك جتمعية،بعيداعننسج شبكةاإلنترنتإضافةودافعامندوافعالتنميةالذاتيةوامل

حدد   احتیاجنا،  نستخدمھ وفق  أن  علینا  المفخخة،  المشاعر  IIIIIIالعاطفیة وحیل   IIII  II  IIII IIIIII  III  II IIIIIIIIIIII   IIIIIIII  IIIIIIIIIIII  III IIIIII  IIIII  IIIIII IIIIIمحددا فخخة،عليناأننستخدمهوفقاحتياجنا،حددوقتا شاعرامل العاطفيةوحيلامل
یسرقك من عالمك   أن  فتراضي  اال للعالم  تسمح  اإلنترنت، وال  إلى  IIIللدخول  IIIIIII  IIIIIII II  III II  III  IIIIIIIIII   IIII IIIII  II IIIIIII IIIIIIIIII   IIIIIIIII  IIII  II IIIIIواتصاالتك للدخولإلىاإلنترنت،والتسمحللعالماالفتراضيأنيسرقكمنعاملكالواقعي

IIIIIIIIIIIIIII III.المباشرة  IIIIاملباشرةبمحيطك
فإن كنت   الحقیقة،  في  اھتمامك  جزءا من  باإلنترنت  اھتمامك  اجعل  بالقضايا             •  مهتما اجعلاهتمامكباإلنترنتجزءامناهتمامكفيالحقيقة،فإنكنتمثال

اھتماماتك على  األكبر من  الجزء  تشغل  المساحة  تجعل تلك  أن  فحاول  IIIIIIIIIII.البیئیة   IIIIII  III II IIIIIII  III  IIIII  IIIIIII  IIIIIIIIII  II IIIIII  IIIII IIIIIIIIII  IIIIII IIIIIIIIIIالبيئيةفحاولأنتجعلتلكاملساحةتشغلالجزءاألكبرمناهتماماتكعلىالشبكة
 •. اإلنترنت        عالقات لحساب االجتماعية عالقاتك تهمل ال

.

.



ال تھمل عالقاتك االجتماعیة لحساب عالقات اإلنترنت.

حاول أن تتواصل مع أصدقائك الحقیقیین على اإلنترنت قبل أن تتواصل مع 
أصدقاء جدد على الشبكة على أن یكون ھذا التواصل في حدود عالقة 

الصداقة المنضبطة.

ال تُزل الحواجز بین جھات االتصال الخاصة بك على اإلنترنت، وال تجعل 
حیاتكم الخاصة مسرحا للحدیث والمناقشات، واحرص أن تكون القضایا 

العامة وموضوعات االھتمام المشترك ھي محل نقاشاتكم.

كلما كان األمر ممكنا ال تتح للجمیع رؤیة ملفاتك وبیاناتك الخاصة.

•ال تشارك في المجموعات البریدیة والمنتدیات إال وفق اھتماماتك وال 
تجعل العالقة مع بقیة المشاركین تتجاوز ذلك االھتمام.

 تعرض بیاناتك الشخصیة على اإلنترنت إال في حدود المطلوب، فمثال ال
من یھمھ تاریخ میالدي؟ ولماذا أحدد حالتي االجتماعیة؟ إال إذا كنت أشارك 

في موقع للزواج مثال.



من أجل
انترنت آمن

الفاتاخمل التنسيق مع اجلهات املعنية بشأن •
 توفير والتوعية بالوسائل املساعدة لألسرة للتحكم فى •

احملتوى غير الالئق
تطوير تقنيات احلماية الشخصية واملواد التدريبية•

  يف حالة  اخملالفةوالعقوباتجراءات االعالن عن اإل  •
 وتوفير االدوات الالزمةالتدريب •
 االنترنت خدمةقدمى م التنسيق بني املشرعني و •
ستوى الدولي امل تعاون قانوني متبادل على•
•Hotline

وزارتي العدل والداخلية التنسيق بني  •
 االنترنتمقدمي خدمةوشركات 

املساعدة على تطبيق القانون  •
التوعية والتدريب للمستخدمني   •

 نشر الوعيعن مناهج  باملدارس  ادراج •
باالستخدام األمن لإلنترنت

 واالساتذة املدرسنيوإعداد تدريب  •
اجلامعيني

 نشر الوعى بني الطلبة والتالميذ•
 توفير أدوات احلماية للطلبة •
 تأمني شبكات وزارات التعليم•

قانون العقوبات والنصوص •
مكرر١١٦قانون الطفل مادة ( •
قانون االتصاالت •
قانون التوقيع اإللكتروني •
 قانون حماية امللكية الفكرية•

 باالستخدام اآلمن لإلنترنتنشر الوعي •
(اخلطوط الساخنة)مع اجملتمع  آليات التواصل  توفير•
ومتكني االطفال  والشبابتدريب  •
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تطبيقها بعد التشاور مع األبناء وإقناعهم بها وهى :
•تعزيز احلوار الودّي والتفاهم والتواصل بني اآلباء واألبناء.

•رفع مستوى الوعي واإلدراك لدى األبناء نحو ما ميكن أن يصلهم من محتوى غير 
الئق، له مردود سلبي عليهم فاحلجب ليس هو احلل

•توعية األبناء بأهمية عدم ذكر أي معلومات شخصية أو أسماءهم احلقيقية أو أرقام 
تليفوناتهم وعناوينهم أوحتى عنوان البريد اإللكتروني ألي أحد على الشبكة 

دونعلم الوالدين مسبقاً .
•يجب االستفادة من التكنولوجيا العصرية باحلصول على األخبار واملعلومات املفيدة، 

ال الستغالله يف احملرمات.
•وجه أطفالك نحو إستخدام محركات بحث خاصة باألطفال

وذلك لتجنب املواد اإلباحية التي تصاحب املواقع
األخرى .





•تأكد أن المواقع التي تزورھا مؤمنة .وال تدخل إلى
المواقع المشبوھة مثل المواقع التي تعلم التجسس أو
التي تحارب الحكومات أو التي تحوي أفالماً وصوراً

إباحیة ألن المتسللین یستخدمون أمثال ھذه المواقع في إدخال 
ملفات التجسس إلى الضحایا حیث یتم زراعة ملف التجسس 

ً في الجھاز بمجرد دخولك إلى الموقع !! تلقائیا
•عدم فتح أي رسالة إلكترونیة من مصدر مجھول ألن

المتسللین یستخدمون رسائل البرید اإللكتروني
إلرسال ملفات التجسس إلى الضحایا و الفیروسات.

•عدم استقبال أیة ملفات أثناء الدردشة من أشخاص مجھولین 
أو غیر موثوق بھم . و التدخل علي غرف محادثة غیر مراقبة 

.monitored.
•عدم االحتفاظ بأیة معلومات شخصیة فى داخل جھازك.



دلیل األھل لألطفال من عمر 13 سنة وحتى 17 سنة
وضع الكمبيوتر يف غرفة اجللوس بشكل مفتوح ومرئي أمام جميع أفراد األسرة مع املراقبة غير املباشرة.  !

مع التشديد على عدم وضع أجهزة كمبيوتر يف غرف النوم اخلاصة باألبناء املراهقني مهما أحلوا أو برروا 
بضرورة وضع الكمبيوتر يف غرفهم. 

 توعية األبناء حول فوائد اإلنترنت واآلفاق التي تفتحها لهم، وما تقدمه لهم لتنمية مواهبهم و !
هوايتهم مهما كانت. 

 شرح لهم عن اخملاطر التي يتعرض لها اجلهاز والتي يتعرضون لها حني يقومون بتحميل أي ملف عبر !
اإلنترنت قد يكون فيروس أو ملف جتسس. ونبههم على ضرورة احلذر وأخذ إذن مسبق قبل حتميل أي ملف 

سواء من مواقع اإلنترنت أوامللفات التي تصلهم عبراإلنترنت. 
 حتديد هدف محدد أو مجموعة أهداف يف كل مرة يستخدم أبنائك فيها اإلنترنت وكتابتها على ورقة !

يضعها أمامه حتى ال يضيع الوقت دون حتقيقها.  

http://byotna.kenanaonline.com/topics/57126/posts/7284
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 �� ��ا � ت ���ن �� االن 2004عام  منذ��ا
 مراسل بي بي سي للشؤون التقنية --- مارك وورد

 تزايدا ھائال في التھديدات األمنیة التي تستھدف أجھزة 2004شھد عام !
.  التي تستخدم برامج تشغیل ويندوزالحاسبات

وتجاوز عدد الفیروسات المعروفة المئة ألف فیروس بحیث ارتفع عدد !
%.  50الفیروسات الجديدة بنسبة 

كما سجلت محاوالت النصب في االنترنت - والتي يحاول من خاللھا بعض !
زيادة بنسبة أكثر من - المحتالین خداع الناس لمعرفة معلومات سرية 

.، وأصبحت الھجمات اإللكترونیة أكثر تعقیدا30%
وقال كیفین ھوجن، مدير كبیر في مجموعة سیمنتیك لمكافحة !

 شھد انحسارا في تأثیر القراصنة المراھقین 2004الفیروسات إن عام 
. الذين يريدون الوصول للشھرة عن طريق كتابة فیروسات سريعة االنتشار

ورغم استمرار ھؤالء المراھقین في كتابة عبارات مشفرة مضرة، شھد 
 ارتفاعا كبیرا في استخدام البرامج بشكل غیر قانوني2004عام 
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إن الحافز المادي ھو ما يقود الى ھذا االستخدام غیر وقال ھوجن !
وقد أيده في ھذا الرأي، جراھام كلولي، . الشرعي لھذه التكنولوجیا

. مستشار كبیر في شركة سوفوس لمكافحة الفیروسات

عندما تدخل المطامع التجارية، يصبح كل شيء مباح ، ويقول كلولي: "!
". ويبحث حینھا القراصنة عن تحقیق أكبر كم من األموال

كما ازداد عدد عملیات النصب عن طريق االنترنت والتي يحاول خاللھا !
القراصنة إقامة مواقع بنوك مزورة، وإقناع المودعین بتسلیم أرقامھم 

. البنكیة السرية، خالل ھذا العام

 % 500ورصدت دورية الشبكة الخاصة بشركة اليكوس أوروبا زيادة قدرھا !
. في عدد رسائل البريد االلكتروني الخادعة
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بعد   عن  التحكم

 برامج دودة الكومبیوتر أصبحوا أكثر اھتماما بجلب مطوريويقول ھوجن إن !
 حاسباتأجھزة كومبیوتر لالشتراك فیما يسمى، بالبوت نیت، وھي شبكات 

يتم التحكم فیھا عن بعد ويستخدمھا قراصنة االنترنت في شن ھجمات على 
. مواقع االنترنت

وأصدرت مجموعة، سیمانتك، تقريرا في سبتمبر/ أيلول رصدت فیه زيادة أعداد !
 في الوقت 30,000 إلى 2000الكومبیوترات المساھمة في البوت نیت من 

. الراھن

وبسبب شبكات البوت نیت بقیت مشكلة رسائل البريد الخادعة موجودة في !
. وقد رصدت شركات مناھضة للفیروس المكتسح تقلص نسبة البريد 2004عام 

.  من إجمال الرسائل% 30االلكتروني القانوني في بعض األحیان إلى 

ويرجع الخبراء انتشار شبكات البوت نیت إلى االختالف الكبیر في األسالیب !
. التي يتم من خاللھا تكوين ھذه البرامج
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ففي برامج الفیروسات التقلیدية مثل نیتسكي يكتبھا شخص واحد فقط. إال أن !
، يعرف الكثیرون عباراتھا تختلف عن سابقتھا برامج مثل جاوبوت أو سباي بوت، 

السرية المشفرة، ويشتركون معا في صنع تنويعات على العبارة السرية األصلیة 
. في نفس الوقت

.  نوع مختلف من دودة سباي بوت3,000والنتیجة النھائیة أنه يوجد أكثر من !
وكانت أكبر عملیة، القبض على المراھق األلماني، سفین جاتشین، الذي !

. اعترف أنه كان وراء كتابة الفیروسات من صنف نیتسكي وساسر
كما أغلق كل من موقع كاردربالنیت و شادوكرو واللذين كانا يستعمالن لتبادل !

. أرقام بطاقات االئتمان المسروقة بین القراصنة
وعلى الجانب االيجابي، أعلنت شركة أمن االنترنت، إف سیكیور، الفنلندية أن !

 كان العام الذھبي العتقال ومعاقبة كاتبي الفیروسات والقراصنة ذوي 2004عام 
. النوايا اإلجرامیة

وقالت الشركة إنه تم القبض على ثمانیة من كاتبي الفیروسات كما تم اعتقال !
“ أي فیراس29وإدانه البعض من أعضاء الجماعة التي تطلق على نفسھا اسم "
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كلیة الحاسبات .. أستاذ تكنولوجیا المعلومات المساعد هشام نبيه املهدي      / دكتور مھندس

جامعة القاھرة.. والمعلومات 

بالنسبة لجيراننا     -٣ العربي العالم مؤشرات
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2008السكان في  ستخدام   IIIIIIIIIIIIاال  IIII  IIIIIIIIIديسمبر 2000االستخدامفي نسبة المستخدمین لباقي السكاناستخدام اإلنترنت مؤخرا

4,621,399 735,000 2,260,000 48.90%
824,789 30,000 351,000 42.60%

3,971,941 300,000 1,570,000 39.50%
718,306 40,000 250,000 34.80%

2,596,799 150,000 900,000 34.70%
10,383,577 100,000 2,800,000 27.00%
28,146,657 200,000 6,380,000 22.70%
34,343,219 100,000 6,600,000 19.20%

6,198,677 127,300 1,126,700 18.20%
19,747,586 30,000 3,470,000 17.60%

IIIIIIIIIالضفة-IIIIIIIIIIIIIفلسطني  2,407,681 35,000 355,000 14.80%
81,713,517 450,000 10,532,400 12.90%
33,769,669 50,000 3,500,000 10.40%

3,311,640 90,000 340,000 10.30%
40,218,455 30,000 3,500,000 8.70%

6,173,579 10,000 260,000 4.20%
23,013,376 15,000 320,000 1.40%
28,221,181 12,500 275,000 1.00%
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المستخدمین لإلنترنت   : عدد   IIII IIII II IIII   IIIIIIIIIIII  IIII IIIIIIIIIIIII  III بباقي السكان  :عدداملستخدمنيلإلنترنتمقارنة

كلیة الحاسبات .. أستاذ تكنولوجیا المعلومات المساعد هشام نبيه املهدي      / دكتور مھندس
جامعة القاھرة.. والمعلومات 

السكان    املستخدمنيلباقي نسبة اإلنترنتمؤخرا   استخدام 2000االستخداميفديسمبر    2008السكانيف   الدولة

74.00% 5,263,146 1,270,000 7,112,359 إسرائيل
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موقفاالنترنتفىمصر   

: االنترنت-      

 ملیار نبضة/ثانیة)* 5.82  السعة الكلیة لالنترنت  (!

 ملیون مستخدم)* 5.4  عدد المستخدمین  (!

 ملیون دقیقة)* 585985052  اجمالى الدقائق خالل الشھر  (!

 2006* بیانات يونیه 

املعلومات    – تكنولوجيا  نوادى
 نادى) 1071   نوادى التكنولوجیا  (!

(المصدر وزارة االتصاالت و تكنولوجیا المعلومات)                     

                 http://www.mcit.gov.eg/ar/newindicator.asp
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فى   االنترنت العربى  موقف العالم

% من مستخدمى العالم تقريبا بینما 1.5مستخدمى االنترنت العرب = !
جمالى سكان العالم .إ% من 5يمثل سكان الوطن العربى  

جمالى عدد المستخدمین إ % من 50مصر و السعودية يمثلوا تقريبا !
العرب ثم  تلیھم األمارات.

 % من المحتوى العالمى فقط.1المحتوى العربى يمثل !

   )ITU            (  المصدر                       
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املاضي      القرن أواخر يف االنترنت موقف
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  :____________ ____ ___ ______ الدولي لالتصاالت_________ االتحاد املصدر
http://www.ituarabic.org/arab_country_data.asp?arab_country_code=101 

   :________________ ___ ______ لالتصاالت_________ الدولي االتحاد املصدر
http://www.ituarabic.org/arab_country_data.asp?arab_country_code=101 
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االنترنت     علي اللغات استخدام توزيع
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االنترنت   قوانني
إعالن استقالل الفضاء التخيلي

اإلمارات 
القانون االحتادي رقم لسنة يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2 2006

األردن 
 رقم لسنة 85 2001االردنيقانون املعامالت االلكترونية 

 مصر
القانون رقم لسنة الصـادر فى فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم االتصاالت (10) 2003 4

ميثاق الشرف الصحفي يف مصر
 بإصدار قانون حقوق امللكية الفكرية2002قانون رقم لسنة 82 

  بتنظيم التوقيع االلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات2004قانون رقم لسنة 15 

file:///F:/internet crimes/add.htm
file:///F:/internet crimes/emarats.htm
file:///F:/internet crimes/jorden.htm
file:///F:/internet crimes/jorden.htm
file:///F:/internet crimes/jorden.htm
file:///F:/internet crimes/kanon10.htm
file:///F:/internet crimes/mithak.htm
file:///F:/internet crimes/copyright.htm
file:///F:/internet crimes/copyright.htm
file:///F:/internet crimes/copyright.htm
file:///F:/internet crimes/itida.htm
file:///F:/internet crimes/itida.htm
file:///F:/internet crimes/itida.htm
file:///F:/internet crimes/itida.htm
http://www.openarab.net/laws/2006/laws1.shtml
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اإلنترنت  جرائم

لم يكن ھناك قلق مع بدايات شبكة اإلنترنت تجاه "جرائم" يمكن أن تنتھك  !

على الشبكة ،  وذلك نظراً لمحدودية مستخدمیھا عالوة على كونھا 

مقصورة على فئة معینة من المستخدمین وھم الباحثین وأساتذة  

الجامعات.  لھذا فالشبكة لیست آمنة في تصمیمھا وبناءھا.  

 لكن مع توسع استخدام الشبكة ودخول جمیع فئات المجتمع إلى قائمة !

المستخدمین بدأت تظھر جرائم على الشبكة ازدادت مع الوقت وتعددت 

صورھا وأشكالھا. 
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االنترنت   جرائم أنواع

صناعة الفیروسات و التخريب االلكتروني: تستعمل طرق التخريب من قبل !

قراصنة الحاسب، من خالل القنابل االلكترونیة ونشر الرسائل المفخخة  

تالف المعلومات و البیانات و تشويھا و تعطیل الحواسب. وإ

جرائم الملكیة الفكرية: وھو ما يعرف بالقرصنة و تشمل نسخ البرامج بطريقة !

 غیر قانونیة وسرقة البرمجیات التطبیقیة.

.نظام آلیة القیادة والسیطرة لصدام حسین -تھديد األمن القومى و العسكرى!

جرائم غیر مصنفة !!!!
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االنترنت    جرائم )أنواع تابع(

االختراقات و التجسس بغرض الحصول على المعلومات الھامة ذات الطبیعة !
السرية.  

انتحال الشخصیات و المضايقة والمالحقة.!

التغرير واالستدراج وتشويه السمعة.!

صناعة ونشر اإلباحیة.!

. واالعتداء على اآلخرينالنصب واالحتیال!

اإلرھاب و تقنیاته .!

جرائم البنوك وغسیل األموال.!
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الهاكرز ؟           من للحماية اتخاذها يجب التي االحتياطات أهم هي ما

استخدم أحدث برامج الحماية من الھاكرز والفیروسات وقم بعمل مسح .1
دوري على جھازك خصوصاً إذا كنت ممن يستخدمون اإلنترنت بشكل يومي .

 ال تدخل إلى المواقع المشبوھة مثل المواقع التي تعلم التجسس أو التي .2
تحارب الحكومات أو التي تحوي أفالماً وصوراً خلیعة ألن الھاكرز يستخدمون 

أمثال ھذه المواقع في إدخال ملفات التجسس إلى الضحايا حیث يتم تنصیب 
ملف التجسس ( الباتش ) تلقائیاً في الجھاز بمجرد دخولك إلى الموقع!! 

 عدم فتح أي رسالة إلكترونیة من مصدر مجھول ألن الھاكرز يستخدمون .3
رسائل البريد اإللكتروني إلرسال ملفات التجسس إلى الضحايا.
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؟            الهاكرز من للحماية اتخاذها يجب التي االحتياطات أهم هي )ما  تابع(

 ) من أشخاص غیر /البريد االلكتروني عدم استقبال أية ملفات أثناء ( الشات-4
 أو أن تكون  exeموثوق بھم وخاصة إذا كانت ھذه  الملفات تحمل امتداد 

 وتكون عبارة عن برامج تزرع ملفات pif .jpg.ملفات من ذوي االمتدادين مثل
التجسس في جھازك فیستطیع الھاكرز بواسطتھا من الدخول على جھازك. 

الصور  عدم االحتفاظ بأية معلومات شخصیة فى داخل جھازك كالرسائل أو- 5
الخاصة أو الملفات المھمة وغیرھا من معلومات بنكیة. 

قم بوضع أرقام سرية على ملفاتك المھمة حیث ال يستطیع فتحھا سوى من - 6
يعرف الرقم السري فقط وھو أنت .
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حاول قدر اإل- 7

إل

مكان أن يكون لك عدد معین من األصدقاء عبر اإلنترنت وتوخى 

فیھم الصدق واألمانة واألخالق . 

حاول دائماً تغییر كلمة السر بصورة دورية فھي قابلة لالختراق.- 8

تأكد من رفع سلك التوصیل باإلنترنت بعد االنتھاء من استخدام اإلنترنت.- 9

ال تقم باستالم أي ملف وتحمیله على القرص الصلب في جھازك - 10

الشخصي إن لم تكن متأكدا من مصدره. 

الهاكرز          من للحماية اتخاذها يجب التي االحتياطات أهم هي ) ؟ ما  تابع(
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؟          التجسس ملفات عن للكشف طريقة أشهر هي ما

استخدام أحد برامج الكشف عن ملفات التجسس وكذلك احلماية من التجسس والهاكرز عن طريق عمل جدار ناري مينع دخول 
املتطفلني .

:  من أشهر وأفضل برامج الكشف عن ملفات التجسس
Norton internet security 
 Zone alarm                      

MacAfee firewall                    
computer associates        

ومن أشهر وأفضل برامج احلماية من الهاكرز : 
Zone Alarm 

Lockdown  

 We-blocker             
Jammer       

   Internet Alert

Tiny Personal Firewall 
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األسرة   و االنترنت

: العالقات  الزوجيةخطورة االنترنت على!

أدوات التكنولوجيا العصرية    هل زاد التقاء رب  واألسرية يف وجود  ماذا حدث للعالقات الزوجية!
األسرة واإلندماج العائلي؟.. أم زالت فرص احلوار بني الزوج وزوجته، وانعدم التفاهم بني األب 

وابنه، وفترت العالقة بني الرجل وامرأته...؟ 
 وأطباق الستاليت البيت العربي هجر الزوج العربي فراش االنترنتففي الوقت الذي دخل فيه !

زوجته يبحث عن املثير والغريب من األفالم األوروبية، مما انعكس أثره على حرارة اللقاء الزوجي. 
ولهذا ليس عجيبا أن تزيد شكاوى الرجال من الضعف اجلنسي، والنساء من هروب أزواجهم وأن تزول !

.واأللفة واحلرارة من فراش الزوجية املودة
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النفسية   اإلنترنت أمراض

السرحان فقدان الشهية - - ر- اإلنطواء العزلة النسيان السهر فقدان التركيز زغللة النظ - - - - -!
.والتأخر الدراسي ليست هذه أعراض مرض احلب، ولكنها أعراض اإلدمان على شبكة اإلنترنت -

وهذا املرض يصيب الشباب من اجلنسني، إبتداءا من سن العشرين حتى سن الثالثني، وضحاياه ليسوا !
باملئات لكن باملاليني يف جميع أنحاء العالم. ملاذا..؟ ألن لإلنترنت سحره وجاذبيته ودوافعه 

.السيكولوجية التي جتذب إليه الشباب
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النفسية    اإلنترنت )أمراض  تابع(

فهو جهاز سحري يغري الشباب باملعلومات واملعارف واإلحصائيات والتكنولوجيا واألخبار والصور !
واألفالم بلمسة و بلحظة .

ولكن يف نفس الوقت يغري الشباب بالعالقات العاطفية واملناظر اإلباحية ويجذبهم بالصور واألفالم !
فهو يقدم اإلدمان على املوسيقى، وعروض األزياء، وكيف تصبح مليونيرا، أو مهربا للمخدرات، أو 

لألسلحة، أو صانعا للقنبلة النووية، أو زعيما لعصابة دولية.

وراء السقوط يف اخليانة اإللكترونية.القيم الفراغ العاطفي وضعف ان !
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أمراض االنترنت    لتجنب املثالية الوصفة

    أوال: يجب الرجوع إلى القيم و األخالق احلميدة املترسخة فى مجتماعتنا منذ عدة عقود.

    ثانيا: يجب إعادة احلرارة للعالقة الزوجية األسرية بإعادة خطوط االتصال القلبية والوجدانية بني 
.العائله، وعدم االنسياق يف هاوية األنانية على حساب وقت األسرة واألبناء

 على األخبار واملعلومات املفيدة، ال الستغالله ثالثا: يجب االستفادة من التكنولوجيا العصرية باحلصول
.يف احملرمات

هذه الوسائل التكنولوجية لها جانبان مثل أي شيء جانب خير وجانب شرير لهذا يلزم : رابعا
االستفادة من األول وجتنب الثاني، ويلزم عدم االستماع إلى كالم الصحبة الفاسدة التي تروج للمواقع 

اإلباحية واألفالم اخمل

خمل

.لة،  فالصاحب إما للفضيلة وإما للرذيلة
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االنترنت     أمراض لتجنب املثالية ) الوصفة  تابع(

    خامسا: يجب تخصيص وقت لألسرة، ووقت للزوجة للحوار ووقت لألبناء من الزوج والزوجة، وعدم 
اإلفراط يف احلديث الهاتفي، أو املشاهدة لألفالم، أو اجللوس أمام شبكة اإلنترنت بالساعات ليال.

 سادسا:  يجب على أولياء األمر مراقبة أبنائهم.
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واملعلوماتية؟       االتصاالت ثورة من أطفالنا نحمي كيف

منذ «اندالع» الثورة املعلوماتية دار جدل ونقاش حول كيفية حتقيق أعلى استفادة من معطياتها، !
 ولعل «اقتحام» ! وتقليل ما ميكن تسميته باألعراض اجلانبية املصاحبة لها إلى أدنى حد ممكن

االنترنت و الستااليت إلى املنازل بدون استئذان وتأثير محتوياته على األسرة والطفل كان من أبرز 
 احملاور التي حظيت بالبحث واالهتمام من جميع املعنيني يف هذا اجملال.
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االنترنت       مخاطر من أطفالنا حلماية وتوصيات نصائح

:  مجلة "نيوزويك" األمريكية قدمت عدة نصائح عند استخدام اإلنترنت!
 تعزيز احلوار الودّي بني اآلباء و األبناء.!
رفع مستوى الوعي واإلدراك لدى األطفال جتاه ما ميكن أن يصلهم من محتوى غير الئق. !
توعية األطفال بأهمية عدم ذكر أي معلومات شخصية أو أسماءهم احلقيقية أو أرقام تليفوناتهم !

.وعناوينهم أو حتى عنوان البريد اإللكتروني ألي أحد على الشبكة دون أذن الوالدين
   ,    /http://www.ajkids.com أجعل أطفالك يستخدموا محركات بحث خاصة باألطفال مثل:!

http://yahooligans.yahoo.com/  http://www.kids.net.au/   &

http://www.ajkids.com/
http://www.ajkids.com/
http://www.ajkids.com/
http://www.ajkids.com/
http://www.ajkids.com/
http://www.ajkids.com/
http://www.ajkids.com/
http://www.ajkids.com/
http://yahooligans.yahoo.com/
http://www.kids.net.au/
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االنترنت       من أطفالنا حلماية وتوصيات )نصائح  تابع(

حتى تتم  ضع أي جهاز كمبيوتر يف منتصف البيت وال تضعه يف مكان منعزل ووجه الشاشة للباب !
.مراقبته بسهوله

اعرف من هم أصحاب أطفالك الذين يتخاطبون معهم عن طريق الشبكة!
عن طريق فحص قائمة العناوين اخملزنة بالكمبيوتر وفتح موقع الذاكرة الذي يحتوي على راقب !

مواقع اإلنترنت التي متت زيارتها للتعرف على املواقع التي زارها األطفال ألحكام املراقبة
اعرف إلى أين ميكنك ان تلجأ إذا تعرض طفلك جلرمية من جرائم اإلنترنت (االدارة العامة للتوثيق و !

املعلومات ملكافحة اجلرائم املعلوماتية .مصر)
تدعيم الثقة املتبادلة بني أفراد العائلة، والتأكد من تفهّم األطفال للهدف من وراء حمايتهم من تلك !

.الرسائل واملناقشة بكل شفافيةووضوح معهم
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واالنترنت  الشباب

الشباب منهم من يوصف بسمو االخالق وعلو الهمة وفيهم !

متوسط الطموح ودون هذا وذاك من يسيء لنفسه ومجتمعه بتصرفات يف غاية الغرابة ملناهضتها للقيم    
وعادات اجملتمع فعال وشكال.

 فما نشاهده من تصرفات بعض الشباب يدل على أنهم سريعو التأثر بكل مايرونه، فهل مرد هذا !
.عجزهم عن معرفة الصواب و اخلطء أم حب التقليد اوكالهما 

هل البيت هو السبب أو ضحالة التعليم أو وسائل التثقيف، انهم ثروة األمة ونكستهم هذه ال أخالها اال !
ضربة يف قاسمة ، إذا استمرت كما نراها ستقود الى التأثير على فئات عمرية أخرى. 

إن الكثيرمن العادات املستوردة التقبلها الفطرة لبشاعتها  فكيف قبلناها؟!
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واالنترنت   )الشباب  تابع(

ثم النغفل دور املدرسة التربوي لالرتقاء مبفاهيم الطالب وثقافتهم فال أعتقد أن الكتب املدرسية !
قاصرة لكن ابحثوا عن اخللل.

 فثقافة الطالب ضحلة للغاية ولو ارتقى مستوى الفهم عندهم لعزفوا عن كثير من تلك التصرفات غير !
,احملمودة فالعلم الشك له دور يف عملية التمييز والبعد عن كل شيء مجافٍ للذوق.

 إن كنا ال نغفل دور التربية وال نعفي املنزل من مسئوليته فال بد من تظافر اجلهود لتؤدي يف النهاية !
الى النتائج املرجوة. 

ثم ال ننسى اننا مقبلون على انفتاح اكثر يف عالم االتصاالت مما يتطلب احلذر واجلدية يف تنشئة !
 الشباب حتى يكونوا قرة اعني لوالديهم وعونا ألمتهم .
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واالنترنت   )الشباب  تابع(

و كذلك يجب مراعاة ان اجملتمعات العربية مشبعة بالكثير من القيم األخالقية والدينية التى تربى !
عليها أغلب الشباب.

 ومن ناحية أخرى جند أن كثير من املواقع اإلباحية تبث أفكارا غريبة على مجتمعاتنا تدمر ماهية !
الشباب العربى فعند تصادم مثل هذه األفكار اإلباحية مع ما نشأ عليه الشاب فى مجتمعه يحدث له نوع 

من التصادم الذى ال يكون فى مصلحته أو مصلحة اجملتمع .

حيث يفرز مسخاً غير قادر على اإلبداع أو اإلنتاج مما يهدد مستقبل هذه األمة.!
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الشباب    تخطف االنترنت مقاهي

كان اندفاع الشباب نحو تلك املقاهي ألسباب مختلفة يأتي على رأسها الفراغ املمتد يف يوم الشباب !
والفرار من األعمال اجلادة، خصوصا مع ارتفاع معدل البطالة يف كثير من دولنا العربية. ثم بعد ذلك 

أسباب أخرى منها:

أوال: عدم إمكانية شراء جهاز حاسب لغالئه و للحالة االقتصادية .!

ثانيا: صعوبة الوصول إلى االنترنت عند البعض، خصوصا أن هذه الوسائل لم تعمم يف جميع البلدان !
ووجودها يقتصر يف بعض الدول على املدن دون القرى.
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الشباب     تخطف االنترنت )مقاهي تابع(

ثالثا: البحث عن اخلصوصية: فبعض الشباب يفتقدون خصوصية البحث عما يريدون يف بيوتهم، السيما !
إذا كانت محافظة وهم يبحثون عن احملادثات أو املواقع اإلباحية وهي نسبة كبيرة من الشباب.

رابعا: االستئناس باألصدقاء والبعد عن جو املنزل وذلك من خالل اخلدمات اجلانبية فى املقهى!
خامسا: يعلم كثير من املستخدمني لشبكة اإلنترنت أن بوسع غيرهم أن يتعرف عليهم فيما لو استخدموا !

أجهزتهم الشخصية، ولذا فراراً من انكشاف أفعالهم اخملزية يلجئون إلى هذه املقاهي لتقيد جرائمهم 
ضد مجهول.

ومن األسباب أيضا: إهمال األباء وضعف مراقبة األسر ألبنائها وهذه عليها معول كبير.!
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املقاهى؟    فى يفعلون ماذا

كان السؤال الذي يطرح نفسه لبيان وضع تلك املقاهي!

    ومدى منفعتها أو ضررها هو معرفة ماهية املواقع التي يتصفحها مرتادوا املقاهي؟.
ان أجرته مجلة سعودية عن نوعية املواقع التي يدخلها الشباب يف املقاهي كانت النتيجة أن ييف استب

% 12 من املستخدمني للمواقع الثقافية، و%20 يقضون أوقاتهم يف مواقع احملادثة، و 60%
 للمواقع السياسية. % 8للمواقع الطبية واحلاسوبية والتجارية، و

وقد أجمع أصحاب تلك املقاهي أن أكثر ما يبحث عنه الشباب خصوصا والرواد عموما هو التشات !
 (احملادثة) واجلنس..
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النتائج

إن احملتوى العربى على االنترنت يعانى من قصور ومحتاج إلى دعم كل البالد العربية و التنسيق فيما !
بينهم.

 تصحيح احلقائق العلمية و الدينية الغير صحيحة على الشبكة.!
 مطلوب وضع قانون خاص جلرائم االنترنت و استخداماته .!
 .    بداع األدبى و احلس اجلمالى و الفن اجلميلاللقد أثر اإلنترنت سلبيا فى ا!
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اخملاطر

    يكاد يكون من املستحيل وجود رقابة صارمة حلفظ أبنائنا مع وجود محاوالت جدية من بعض الدول، 
جمة أهمها : وانفتاح صارخ من بعضها اآلخر مما ينتج عنه مخاطر

 انهيار اجملتمع بانهيار فئة الشباب فيه.)1
 تضييع أوقات الشباب يف غير منفعة عند الغالبية.) 2
 اإلصابة باألمراض النفسية.)3
 الغرق يف أوحال الدعارة والفساد) . 4
 التعرف على أساليب اإلرهاب والتخريب) . 5
 التجسس على األسرار الشخصية.) 6
 انهيار احلياة الزوجية.)7
 التغرير ببعض الفتيات ووقوعهن فريسة لالهني العابثني.)8
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اخلامته

اإلنترنت  ـ مثل األدوات اإلعالمية األخرى سالح ذو حدين، ميكن أن يكون – !
مفيدا جدا إذا عرفنا كيف نستغله أحسن استغالل، و هو يف نفس الوقت أداة 

تخريب للنفوس واألرواح عن طريق املواقع التافهة و اإلباحية التي ال جتدي ، 
وبشيء من املراقبة، وبشيء من التوجيه واإلرشاد و التوضيح، ميكن أن نستفيد من 

هذه اآللة ونحفظ مجتمعاتنا و أبناءنا من شرورها واهللا املوفق.
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البحث  مراجع

رقابة شبكة اإلنترنت  نرمني عبد القادر معيدة بقسم املكتبات جامعة القاهرة : - !
كيف نحمي أطفالنا من ثورة االتصاالت واملعلوماتية؟  الدكتورالياس الشويري!
الدكتور رياض املسيميري كيف نقاوم إغراء املواقع اإلباحية ؟!
كيفية الرقابة على االنترنت إعداد طارق راشد :!
احموهم من رياح الضالل وثقافة القشور عبداهللا الغيهب :!
جريدة الوحدة الآلذقية : االنترنت والشباب!
 جرائم اإلنترنت  د. إياس الهاجري!
 ويكيبيديا املوسوعة احلرة.!
!Tips for safe internet use (netalert.net.eu)
!The internet: benefits, dangers and strategies www.iia.net.au 
!Protecting Kids Online(Anush Yegyazarian, PC World )
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التقدم        فى أثرها و اإلنترنت إيجابيات من  بعض

.بحر من املعلومات و املعارف واإلحصائيات والتكنولوجيا واألخبار واألفالم!
مجال الطب و الدعم الطبى.!
إتصال األسر والتواصل بني األقارب والبريد االلكترونى.!
التعليم عن بعد و التدريب الثقافى والعلمى. !
االجتماعات التى تتم عن طريق الوسائل املرئية.!
التطبيقات البنكية.!
التسوق عبر اإلنترنت.!
إدارة األزمات و الطوارىء.!
البحث عن فرص العمل والعمل عن بعد. !
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اإلنترنت    سلبيات من بعض

التوجهات الفكرية اخملتلفة عن عاداتنا و تقاليدنا!
املواقع االباحية و اجلنس!
ألعاب وتسلية !
غرف دردشة غير مجدية!
تبادل ملفات و صور غير الئقة!
حتميل األغانى بدون مراعاة حقوق امللكية.!
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مواجهتها      كيفية و السلبية اإلنترنت آثار

:أوال: ضبط أخالقيات اإلنترنت!
شكلت اإلنترنت بؤر مشاكل مجتمع املعلومات بالدول املتقدمة و العربية على حد سواء ، مما تطلب    

حتديد التعامل مع تقنياتها، و محتوياتها.وضبط أخالقيات لهذه الشبكة 
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العربي      املعلومات جملتمع اإلنترنت أخالقيات  ضبط

حتتل مسألة الرقابة على شبكة اإلنترنت مرتبة الصدارة اآلن حيث وافقت آراء األساتذة اجلامعيني مطالب !
اجلمعيات املطالبة بتحديد أخالق اإلنترنت ، و التي يزداد عددها يوما بعد يوم بالدول املتقدمة. 

 من صور% 83,5قد ذكرت إحدى الدراسات مبجلة القانون بجامعة "جورج تاون أنه مت اكتشاف أن " !
 و%. 98,9 وغالبية زبائن هذه املواقع من الذكور بنسبة إباحية اجملموعات اإلخبارية اخملزنة هي صورا 

 مقهى انترنت بوالية قسنطينة 20هي النتائج املطابقة لتحقيق صحفي باجلزائر حيث أظهر التحقيق على 
  من املواقع التي يتم زيارتها يوميا هي مواقع إباحية، و أغلب زائريها هم ذكور.%70أن 

ويتم تخزين الصور اخلليعة يف املواقع املفضلة بتواطؤ مع صاحب املوقع . !
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العربي       املعلومات جملتمع اإلنترنت أخالقيات )ضبط  تابع(

ان املشرف على املوقع يعتبر هو املسؤول عن احملتوى ، حسب ما أقرته احملكمة اإلستعجالية مبرسيليا !
.و هو الذي تتم متابعته هذا لضمان مراقبة فعالة للمواقع و احلد من انتشار اجلنس 1999سنة 

التخيلي بالشبكة العاملية. 
إذا كانت الدول املتقدمة بتحرر مجتمعاتها، تبحث عن تشريعات إلنقاذ محتوى املواقع باإلنترنت من !

التلوث الثقايف بأنواعه، مثال: (السويد تسمح بتصفح املواقع اإلباحية بينما اليابان و كوريا و فيتنام 
جترم هذا الفعل ).

 فإن الدول العربية أحوج لهذا اإلجراء من غيرها طبقا، لتقاليدها و أعرافها و قيمها األخالقية و !
اإلنسانية، و أكثر من هذا لتعاليم دينها احلنيف، و ال توجد ديانة سماوية فى األرض  تشجع على اجملون 

و فساد األخالق.
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اجملتمعات    على التكنولوجيا  خطر

التكنولوجيا دمرت اجملتمعات:!
 ساعة أمام التلفزيون كل عام، يف 1100ففي أحصائية ميدانية، تبني أن الطالب يقضي ما يقرب من  !

 ساعة يقضيها على مقاعد الدراسة.900مقابل كل 
بعد انتشار ثورة االتصاالت دخلت ألعاب الفيديو واالنترنيت حلبة املنافسة على الساعات التسعمائة !

اخلاصة بالدراسة، ودخل التلفزيون يف منافسة معها محاوالً مخاطبة غرائز الشباب والنوازع اخلفية 
لديهم.

وكانت النتيجة أن الطالب لم يعودوا يجدون أمامهم من الوقت ما يخصصونه للمدرسة. بل إنهم لم !
يعودوا يجدون ولو بضع ساعات يف االسبوع يجتمعون فيها مع باقي أفراد العائلة ويتبادلون األحاديث.
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اجملتمعات     على التكنولوجيا )خطر  تابع(

 600يف مدرسة هيلينا املتوسطة بوالية أالباما األمريكية، وضع مدير املدرسة طالبه البالغ عددهم !
طالب أمام التحدي الكبير: عدم اجللوس أمام التلفزيون، واالبتعاد عن ألعاب الفيديو والكمبيوتر ملدة 

يوم واحد يف الشهر، ولم يطلب منهم متضية هذا اليوم يف الدراسة وإمنا طالبهم بتمضيته مع 
عملية  “عائالتهم يف نزهة، أو يف زيارة األصدقاء أو استقبالهم، وأعطى هذه العملية اسما كوديا هو: 

، ”اإلطفاء
صدقوني عندما تصلون إلى سن الشيخوخة وتتذكرون ما كان، وما ينبغي أن يكون، لن ! “ وقال لهم: 

يقول أحدكم: أمتنى لو أنني أمضيت فترة أطول يف مشاهدة التلفزيون وإمنا سيقول: أمتنى لو أنني 
.  أشهر كان نصف الطلبة يطبق التجربة و يصل الى 3و فى خالل  ”أمضيت فترة أطول مع عائلتي

السعادة احلقيقية ! 
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اجملتمعات     على التكنولوجيا )خطر تابع(

وأبرز ما ترتب على انتشار ثورة االتصاالت والقنوات الفضائية هو: أن كل فرد من أفراد العائلة !
صار له جوه اخلاص به، وضاع اجلو العائلي الذي كان يضم اجلميع، األمر الذي انتهى بكل فرد، 

وبالتالي اجملتمع بأكملة، إلى الكآبة ، والوحدة ، واألفكار السوداوية.

ولو بقي التلفزيون على صورته القدمية، ولو حاولنا السيطرة على ثورة االتصاالت بحيث ال نصبح !
االن. عبيدا لها، ملا كان هذا هو احلال
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اإلنترنت     ألعاب على اإلدمان مشكلة

يبدو أن احلاجة قد بدت ملحة ألن يضع منتجو األلعاب اإللكترونية حتذيراً  !

      من أنها ميكن أن تقود إلى اإلدمان وخاصة فى آسيا مثل مصانع التبغ .
وهذه احلاجة امللحة تسبب بها ذلك النمو الهائل واملطرد يف مجال ألعاب اإلنترنت والكمبيوتر والتي !

باتت تكتسب شعبية كبيرة يف كثير من دول شرق آسيا و خاصة الصني وكوريا وتايوان. 
 حيث أدى النمو السريع لهذه األلعاب إلى ظهور جيل من املدمنني مثل الرجل الكوري الذي تويف !

 50ملدة ) Star craft (بسبب هبوط يف القلب بعد أن اشترك يف لعبة على اإلنترنت يطلق عيها
 عاما فقط (لم يقم خاللها إال للذهاب إلى دورة املياة) !!28 و عمره . ساعة يف مقهى لإلنترنت



144/57

اإلنترنت      ألعاب على اإلدمان )مشكلة  تابع(

 بليون دوالر أمريكي العام املاضي 1.1ينمو قطاع ألعاب اإلنترنت بشكل ال مثيل له يف آسيا، حيث بلغ حوالي   !
م. 2008 يف عام % 19مبعدل منو سنوي يقدر أن يصل إلى 

وتعتبر كوريا اجلنوبية أكبر سوق يف اسيا، بينما سوف يلحق السوق الصيني املزدهر بهذا الركب حيث جتاوزت !
تايوان لتصبح ثاني أكبر سوق. 

أن هذه األلعاب قد تكون سبباً للجرمية يف بعض األحيان. وتنشر وسائل اإلعالم التايوانية بشكل روتيني أخباراً !
تتعلق بسرقات.

قامت تايبي أيضا بوضع .  ومثل كوريا اجلنوبية، فإن الصني تقوم بحملة ملعاجلة موضوع اإلدمان على اإلنترنت!
لوائح جتبر مقاهي االنترنت باالبتعاد عن املدارس وأن تتخذ لنفسها مكاناً آخر ملنع عنصر اجلذب.

و من ناحية اخرى، سمحت سنغافورة يف أوائل هذا العام لرجل أن يؤجل خدمته العسكرية بحيث ميكنه املشاركة يف !
منافسة يف ألعاب الكمبيوتر، مع محاولة الدولة لتدعيم هذا اجملال !!
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