
 
 
 

 
 

 في الكویت .. والحسابات الوھمیة منصات التواصل االجتماعي
 صراع بین الحریة والرقابة

 
 

 2019 أغسطس 15الكویت 
 

 
تدور األحادیث في الكویت حول وسائل التواصل االجتماعي وأثرھا على تغییر المسارات 
السیاسیة والنیابیة، وقدرتھا على خلق القضایا وتبنیھا أو تسطیحھا، وترى السلطتان التشریعیة 
والتنفیذیة أن الحسابات الوھمیة أو الشبكات اإلخباریة أصبحت ھاجسا مزعجا ال سیما بعد دخول 

 العدید من الجھات واألطراف على خط توجیھ الرأي العام.
 

حرة والحرة جزئیا في اإلعالم القلق من خطورة تزویر اإلرادة تتشارك الكویت ومعظم الدول ال
الجماھیریة الحقیقیة عبر جیوش الكترونیة منتحلة للمواطنة، وتنامي استخدام الذكاء االصطناعي 
والبیانات الشخصیة المتاحة لخلق بیئة غیر واقعیة لتوجھات العامة یكون لھا أثر على القرار 

 –ت بحسب االدعاءا –ت المتحدة األمریكیة في انتخابات الرئاسة السیاسي، فقد عانت الوالیا
، ولعبت وسائل التواصل تدخل روسي دعم الحملة االنتخابیة للرئیس دونالد ترامبمن 

بریطاني للخروج من االتحاد االجتماعي دورا مھما في توجیھ التصویت على االستفتاء ال
 األوروبي.

 
فإن كانت تلك الدول المتقدمة تكنولوجیا وفي مجاالت األمن السیبراني واالستخباراتي عجزت 
عن التصدي لما یدور في مواقع التواصل االجتماعي وآثاره، كیف ستنجح دولة من العالم الثالث 

 في الحد من التدخل اإللكتروني في توجیھ الرأي؟
 

 رات التعاملمسا
 

ھناك عدة مسارات رئیسیة في تعامل الدول مع شبكات التواصل االجتماعي، األول التضییق 
والتي  ةالحسابات الوھمیعلى الشركات المشغلة لتلك المنصات عبر الزامھا بتشدید الرقابة على 

تنشر خطابات الكراھیة والعنصریة، والثاني فیتجھ مباشرة الى المستخدمین عبر سن قوانین 
تفرض علیھم شروط وقواعد صارمة لالستخدام وبما ینشر، أما الثالث واألخیر فھو یستھدف 

لنفاذ الى الشبكات وحجبھا الشركات والمستخدمین على حد سواء عبر منع المستخدمین من ا
 تماما.

http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-45429533
https://www.skynewsarabia.com/technology/1254287-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D8%A8%C2%A0%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9


 
 
 
 

یتضح من المسار األول، وتسیر فیھ أغلب الدول األوروبیة والوالیات المتحدة األمریكیة، أن 
موجھ الى الشركات وتحملھا مسؤولیة الرقابة وإلغاء  العقوبات الجزائیة والغرامات المالیة

وتوقیف الحسابات الوھمیة والمسیئة، فال تالحق الحكومات األفراد بل المنصات اإللكترونیة، 
تحدیث سیاسات االستخدام وتوظیف اآلالف لمتابعة ما ینشر على وھو ما أجبر الشركات على 

 .منصاتھا
 

اقع التواصل بمو قانونا یجیز لھا حبس المسؤولین التنفیذیینولقد اقترحت الحكومة االسترالیة 
بالمئة من العائدات اذا أخفقت في إزالة  ۱۰االجتماعي الى ثالث سنوات وتغریم شركاتھم 

قع یلزم تلك المواالمحتوى السيء سریعا من منصاتھا، وسبق أللمانیا أن أقرت قانونا مشابھا 
ساعة، وتصل  ۲٤إلزالة المواد غیر القانونیة واألخبار الكاذبة خالل  باتخاذ إجراءات سریعة

 ملیون یورو. ٥۰فیھ الغرامات الى 
 

 دول الخلیج العربي
 

العالم الثالث والكویت جزء منھا، فیستھدف المستخدمین  أما المسار الثاني، وتسعى لتطبیقھ دول
 -بشكل مباشر بالعقوبات الجزائیة تصل الى السجن، وقد شرعت دول مجلس التعاون العربي 

قوانین جرائم تقنیة المعلومات، وتتشابھ  - عمانو الكویتو البحرینو طرقو السعودیةو اإلمارات
الى درجة التطابق في تجریم ما یدور على وسائل التواصل االجتماعي ال سیما فیما یتعلق 

 بالشأن السیاسي الداخلي لتلك الدول.
 

لى یتیح للمجلس األع قانون مراقبة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعيوفي مصر فقد صدر 
لتنظیم اإلعالم بمتابعة ومراقبة كل موقع ومدونة وحساب الكتروني شخصي یبلغ عدد متابعیھ 

 فیذ في سبتمبر من العام الماضي.خمسة آالف وأكثر، وقد دخل حیز التن
 

ولكن ذلك ال یعني أن تلك الدول بعیدة عن استخدام الحسابات الوھمیة والزائفة في خدمة 
رویج مواد ابات لتضبط شبكة من تلك الحستوجھاتھا داخلیا وخارجیا، فقد أعلنت "فیسبوك" عن 

 كشفت تحقیقات أمنیة معومھاجمة خصومھا في المنطقة، وفي الكویت أیضا  دعائیة للسعودیة
 ھا لذات األھداف.عن ضلوع شخصیات حكومیة ونیابیة في دفع األموال ل عدد من الحسابات

 
 األنظمة المتفردة

 

https://www.cnbcarabia.com/news/view/52460/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.html
https://www.alarabiya.net/ar/technology/2018/01/19/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/technology/2018/01/19/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/technology/2019/03/30/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-
http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-42533628
http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-42533628
https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-Library/PDFs/Law%20against%20the%20crimes%20of%20information%20technology.pdf
https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Documents/LA_004_%20A_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6366&language=ar
https://www.alayam.com/alayam/first/791047/News.html
https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Forms/CAITLawNo.63of2015oncombatingInformationTechnologyCrimes.pdf
https://www.mohe.gov.om/userupload/Policy/The%20Cyber%20Crime%20Law_Ar.pdf
https://www.france24.com/ar/20180901-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ara.reuters.com/article/internetNews/idARAKCN1UR5AI
https://ara.reuters.com/article/internetNews/idARAKCN1UR5AI
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=8d13ca20-7c74-4bf4-a0fe-b83b719c29af
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=8d13ca20-7c74-4bf4-a0fe-b83b719c29af


 
 
 

المسار الثالث تمیزت بھ الدول ذات األنظمة المتفردة بالحكم، ومنھا روسیا وإیران والصین 
الالتي تحجب النفاذ الى شبكات التواصل االجتماعي وتجرم عملیة الدخول علیھا، وھو ما یمكن 

والمستخدمین، أما تركیا فقد حجبت المنصات اعتباره عقوبات موجھ الى الطرفین، المنصات 
 عن مواطنیھا في أحداث سیاسیة بارزة مثل محاولة االنقالب وبعد نشر صور لقاض تم اغتیالھ

 وذلك لدواعي أمنیة.
 

 قصور تشریعي محلي
 

وعودة الى الكویت التي ال تزال ترى في قوانینھا القائمة قصورا ال یمكنھا من السیطرة على 
المحتوى المنشور في مواقع التواصل االجتماعي، فتتجھ السلطتان التشریعیة والتنفیذیة الى سن 

 ناقش مجلس األمة الحسابات الوھمیةقانون لمواجھة الحسابات الوھمیة، ففي مطلع العام الحالي 
 وانتھى الى تكلیف الحكومة تقدیم تقریرھا بشأن اإلجراءات المتخذة حیالھا.

 
قانون یجرم الحسابات الوھمیة في ونشرت جریدة "الجریدة" تقریرا عن توجھ الحكومة لتقدیم 

وضع ضوابط الستخدام شبكات التواصل االجتماعي، ولم تنف الحكومة الخبر، ویبدو  الكویت
 أنھ التوجھ األقرب.

 
من غیر المتوقع أن تكون المسارات التي تحاول الكویت المضي بھا لمكافحة الحسابات الوھمیة 

تواصل االجتماعي ذات جدوى، إذ من المؤكد أن غالبیة ورقابة المستخدمین في مواقع ال
الحسابات تدار من الخارج، والقائمین علیھا لیسوا مواطنین كویتیین وھو ما یعني فعلیا عدم 

 سریان القوانین المحلیة علیھم.
 

 خلق ثغرات
 

ویتضح ذلك أكثر في سلسلة التشریعات التي وضعتھا السلطتان في مواجھة شبكات التواصل 
الجتماعي، قانون الھیئة العامة لالتصاالت وتقنیة المعلومات، قانون اإلعالم اإللكتروني وقانون ا

مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، فجمیعھا لم تغیر من السلوك الدائر في المنصات االلكترونیة، 
بل دفعت المستخدمین الى خلق ثغرات وأسالیب مبتكرة تمكنھم من االستمرار في إدارة 

 حسابات الوھمیة وبث األخبار الزائفة وخطابات الكراھیة.ال
 

وھو ما یدفع الحكومة والبرلمان للبحث عن أفكار قانونیة جدیدة لمالحقة تلك الحسابات، ولكن 
كثرة التشریعات، وخاصة الموجھة ضد األفراد، باتت أقرب ما تكون لحبل المشنقة على حریة 

http://www.aldustor.org/Art/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-164483
http://www.aljarida.com/articles/1538843355919528300/
http://www.aljarida.com/articles/1538843355919528300/


 
 
 

ولم تحقق األھداف المرجوة منھا إذ أن التكنولوجیا متطورة  الرأي والتعبیر واإلعالم في الكویت،
 وآلیات االستخدام متغیرة وقادرة على تجاوز القوانین.

 
قد یكون مسار الدول األوروبیة ھو األفضل للكویت، ویتماشى أكثر مع دستورھا الذي ینص 

 دولیة، فإنعلى حمایة حریة الرأي، وطالما أن منصات التواصل االجتماعي تتعرض لضغوط 
دخول الكویت على خط إلزام الشركات بإزالة أي محتوى مخالف ومكافحة األخبار الزائفة ھو 

 الطریق السلیم.
 

وفي كل األحوال، وأیا كان مسار الدولة في ھذا الصدد، فإن السؤال الذي یطرح نفسھ، ھل 
لمستندات التي تدین الحكومة منزعجة فعال من األخبار الكاذبة واإلشاعات؟ أم أن الحقائق وا

مسؤولین وتكشف حاالت فساد ھو ما ترید الحكومة السیطرة علیھ؟ وأخیرا ولیس آخرا، ھل 
 المكافحة ستكون وفق مسطرة واحدة على الجمیع أم االنتقائیة ستكون عنوان لتحركھا؟

 
 

 ** انتھى **
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