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ـوذج اقــتـصـادي ًـا جــديـدًا ذا ثـقــافـة و خــلق اإلنـتــرنت عـا
فـــريــد. ومـــر كل شـيء بــدءًا من مـــجـــال األعــمـــال ومــرورًا
بـاحلياة االجتمـاعية والتعـليم وحتى التقـاليد من خالل عتبة
كن ـوه. و تـغيـيـر كبـيرة مع انـتشـار استـخدام اإلنـترنت و
القول باطمئنان إن اإلنترنت بدأ فترة حضارية جديدة تمامًا
من تــاريخ الــبــشــريــة إذ تــهـيــمن فـي يـومــنــا هــذا بــصـورة
رتبطة بـاإلنترنت في كل تفصيلة من أسـاسية التكنولـوجيا ا
يـزات وإمكـانات ال تـفـاصيل حـياتـنا تـقـريبًـا وتقـدم إليـنـا 

تُعد وال حتصى.
بـيـد أن هنـاك جانـبًا أكـثـر ظلـمة يـتعـلق بـاستـخدام اإلنـترنت
اآلخــذ في الـنـمــو. ومع مـشــاهـدة اإلمـكـانــات الـتي يــقـدمـهـا
اإلنـتـرنت بـدأ اجملـرمـون فـي اسـتـخـدام الـصـدوع والـثـقوب
الـتي خلقها النـظام اجلديد ليأخـذوا أنشطتهم غيـر القانونية
نــحـو مــسـتــوى جـديـد كــلـيًــا. فـالــسـرعــة الـتي تــمـيــزت بـهـا
االتــصـــاالت واإلمــكــانــات الـــتي أتــاحــهــا اإلنـــتــرنت أعــطت
ـرونة والـقدرة عـلى الوصـول وأتاحت اجملـرم مـزيدًا من ا
لـهم أن يـعمـلوا عـلى مسـتـويات دولـية. ومن خالل احلـصول
عـلى األمـوال من أشـخاص مـجـهولـي الهـويـة عبـر اإلنـترنت
نـفــذ هـؤالء عـددًا كـبـيـرًا من األنـشـطــة غـيـر الـقـانـونـيـة وفي
مـعـظم األوقـات جنـحـوا في جتـنب إلـقـاء الـقـبض عـلـيـهم عن

طريق ضباط إنفاذ القانون.
فـي يومنـا هذا يـتصل 25 مـلـيار جـهاز بـاإلنـترنت ويـعتـقد
اخلـبـراء أن هـذا الـرقم سـوف يـصل إلى 32 مـلـيـار بـحـلـول
2020. يـبدو االستخـدام الذي خلقه هـذا الكم من االتصال
كـبيرًا لدرجة أن كـل يوم يشهد إرسال  4مـليارات مستخدم
لـ 200 مـلـيـار رسـالـة بريـد إلـكـتـروني ويـجرون 5 مـلـيارات
عـملية بحث وينشرون 600 مـليون تغريدة. وفي فترة مداها
24 ســاعــة تُــرسل وتــســتــقــبل من خـالل اإلنــتـرنـت كــمــيـة

معلومات تعادل أربع مليارات جيجابايت.
ومع هـذا تـمـنـح هذه اإلمـكـانـات الـهـائـلـة مـجـرمي اإلنـتـرنت
مــخـرجًـا آمـنًــا. يـقـول الـبــاحـثـون إن اإلنـتــرنت الـذي يـدخـله
ـئـة من اإلنـتـرنـت. بـعـبارة اجلـمـهـور تـصل نـسـبـته إلى 4 بـا
ئة من اإلنترنت من محتوى غير مُدرج أخرى يتكون 96 بـا
ضـمن عدسـات محـركات الـبحث الـتي علـى شاكلـة جوجل.
ـكن الـوصـول إلـيـها تـسـمى هـذه الـشـبكـة الـهـائـلـة التي ال 
(الـشبكة السوداء) غير أنهـا ليست بالضرورة إجرامية على
الـدوام. تتـكـون هذه الـشبـكة عـادة من كمٍ كبـير من الـبيـانات
الــتي تــنـتــمي إلى أفـراد وشــركــات ومن ثم ال تـكــون مـرئــيـة
لــعـدســة مـحــركـات الــبـحث. واألكــثـر من هــذا أن تـفــاصـيل
احلسابات البنكية وشبكات التواصل االجتماعي ومحتوى
واتـسـاب وأشـيـاء أخـرى أيـضًا تـسـهم جـمـيـعـهـا في وجود
رء في هذه البـيانات كما كن أن يفكـر ا الـشبكة الـسوداء. 
لــو أنـهـا جـزء من جـبل جــلـيـد يـقـتــرب من الـسـطح. غـيـر أن
ـئـة تـسـتـخـدم في أغراض جـزءًا كـبـيـًرا من نـسـبة الـ 96 بـا
كن نـطقـة الشـبكـة السـوداء وال  إجـراميـة. وتـسمى هـذه ا
الـدخـول إلـيـهـا إال من خالل مـتصـفـحـات خـاصـة. وفي هذا
ظلم الذي يهيمن عليه اجملرمون والقراصنة ومهربو الـعالم ا
اخملـدرات يحـدث كم من األنشـطة غـير الـقانـونية دون رادع
لـهـا بـدءًا من مبـيـعـات األسلـحـة واخملدرات غـيـر الـقانـونـية
ـستـنـدات واإلعالنـات عن القـتـلة ومـرورًا بـخـدمات تـزويـر ا
ـعـلــومـات عن كـيـفــيـة ابـتـزاز وتــشـويه سـمـعـة احملــتـرفـ وا
ـثـال ـنـظـمـات أو كـلـيـهــمـا. وعـلى سـبـيل ا األشـخــاص أو ا
يـوجد نـوع جديد مـن البرامج تـسمى الـبرمجـيات االبـتزازية
تقدَّم من خالل الشبكة السوداء العتراض البيانات اخلاصة
بـالـشركـات. وعـندمـا يخـطط قـراصنـة لـسرقـة شـركة فـإنهم
يـطـلـبون فـديـة من أجل اإلفـراج عن هذه الـبـيـانات وإعـادتـها

الك األصلي. إلى ا
فـي عام 2013 اكــتُـشف مـوقع يُـسـمى Silk Road عـلى
الـشـبـكـة السـوداء وهـو عـبـارة عن سوق مـخـدرات مـحـظور
ـشـتـرون ويـتـشـاركـون الرؤى يـتـقـابل مـن خالله الـتـجـار وا
ويـعلقون على مـشترياتهم وما إلى ذلك مـثله مثل أي متجر
إلـكترونـي عادي. ولكن عـلى الرغم من أن السـلطات أغـلقته
لم يكن األول وال األخير من هذه البؤر اإلجرامية. وفي واقع
األمـر اكـتُـشـفت 85 مـنـصـات بـيع مـخـدرات عـلـى الـشـبـكة
الـسـوداء وتوصل اخلـبـراء إلى أن أكبـر أربع منـصـات منـها
اسـتكمل 1,500,000 صـفقـة مخدرات. تُـستـخدم الشـبكة
الــســوداء غــالــبًــا في أنــشـطــة أكــثــر شــرورًا مــثل االعــتـداء
ـهتمة اجلـنسي على األطفـال. ضمت مجموعة Elysium ا
انـية بـاسـتغالل األطـفـال جنـسيًـا -واكـتشـفـتهـا الشـرطـة األ
مـنـذ فتـرة ليـست بعـيدة- 87,000 عـضـو من جمـيع أنـحاء
Play- الـعالم. فيما ضـمت مجموعة أخرى مـشابهة تسمى
pen واكـتشـفهـا مكـتب التـحقـيقـات الفـيدرالي 150,000
عـضـو.. تـتـبع سـلـطـات إنـفـاذ الـقـانـون في الـغـالب حتـركات
األمــوال من أجل الــقـبض عــلى اجملــرمـ ولــكن مع مـجيء
شفرة مـثل بيتكوين الـعمالت الرقمـية ا
ـكــنًـا. وفــقًـا يــبــدو أن هـذا لم يــعــد 
ي تـقترب لـلمـنتدى االقـتصـادي العا
كُـلفـة جرائم اإلنـترنت عـلى االقـتصاد
ي من  500 مليار دوالر سنويًا العا
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كـشـفت دراسة طـبـيـة حـديـثة عن
كن دة قـصيـرة جدا  ان النـوم 
أن يزيد من خطر إصابة األطفال

بالسمنة.
وقـالت الـدكـتــورة مـيـشـيل مـيـلـر
ــشــارك في الــدراســة األســتــاذ ا
بجامعة »وارويك «في بريطانيا
ــــكـن أن تــــؤدى زيـــادة » –إنه 
الــــوزن إلى أمــــراض قــــلــــبــــيــــة
وعـــائــيـــة ومـــرض الــســـكــر من
النـمط الـثاني الـذي يزداد أيـضا
بـ األطـفـال ?«مــشـيــرة إلى أن
نــتـــائج الــدراســة لـــفــتت إلى أن
الــنـوم قــد يــكـون أحــد الــعـوامل
ــهــمــة لــلــســمـنــة في اخلــطــرة ا
ـسـتـقـبل. واسـتـعـرض الـفـريق ا
البـحثي نـحو 42 دراسة شـملت
أكثـر من 75000 طفـل تراوحت

أعمارهم ما ب 3- 18 عاما 
مــتـابــعــتـهـم لـنــحـو 3 ســنـوات
ولـــوحظ اكـــتـــســـاب األطـــفــال –
الـذين حــصـلـوا عـلـى أقل نـسـبـة
وصى بها – من ساعات النوم ا
رجح أن زيد من الوزن ومن ا ا
يصـابـوا بالـبـدانة بـنـسبـة تصل
ــئــة أكـثــر من أولــئك إلى 58 بــا
الذين يحـصلون عـلى قسط وافر

من النوم من األطفال.
وتــــوصى (مــــؤســــســــة الــــنــــوم
ـتـحدة الـوطـنيـة) في الـواليـات ا
بضرورة حـصول الـرضع ما ب
(4 - 11شــهــرا) عــلى مــا بــــــ
12- 15 ســاعـة من الــنــوم لـيال
رحـلة العـمرية أما األطفـال في ا
1- 2 عــام يــجـب أن يــحــصــلــوا
عـلى قـسـط نـوم يـتـراوح مـا بـ

 14 – 11ســــــــاعــــــــة و(5 – 3

سـنـوات) بــحـاجـة إلى 13 – 10
ســــاعـــة مـن الـــنــــوم ويـــجب أن
درسة يحـصل األطفال فـي سن ا
(6- 13 عاما) عـلى قسط نوم ما
ب 9 إلى 11 ســــاعــــة مـــقــــابل
ماب 8- 10 سـاعة لـلـمـراهـق
ـرحـلـة الـعـمـريـة مـا بـــــــ في ا

14- 17 عاما.
وبـحـسب الــدراسـة الـطـبـيـة فـان
ـتـوصل إلـيـهـا تـشـيـر الـنـتـائج ا
إلى وجـــود عالقــة ثــابـــتــة عــبــر
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جميع األعـمار ب الـنوم وفرص
ـــا يـــشـــيـــر إلى أن الـــبـــدانـــة 
تـزايـد موجـود لدى كل اخلطـر ا
من األطـــفــال والــصــغــار وكــبــار

السن.
وتلفت الـدراسة الى أن احلرمان
ـــهــد مـن الــنـــوم عـــامل خـــطــر 
ـكن اكتـشافه سريـعاً لـلـسمـنة 
في وقت مـبـكـر جـدا من احلـيـاة.
فـيـمـا كــشـفت دراسـة بـريـطـانـيـة
نـــشــرت مــؤخـــرا في صــحـــيــفــة

(األندبـندنت )البـريطـانيـة خطأ
االعــتـــقـــاد بـــأن اســـتـــخــدامـــهم
ـتــصــلـة بــاإلنــتـرنت لألجــهــزة ا
يــسـاعــدهم عــلى نــوم هـاد بل
اكتـشفت أنـه يسـبب اضطـرابات
الـــنــــوم وعـــدم احلـــصـــول عـــلى

طلوبة. الراحة ا
وأشـارت الـدراسة الـتي أجـريت
في جــــامـــــعــــة (لـــــنــــدن) إلى أن
ــتــصــلــة اســتــخــدام األجــهــزة ا
باإلنـترنت من أجل الـنوم يـعطي
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صحيح إنّ االتـفاقات تـعقد بـ الدول وتنـفذها احلـكومات
سـات الفتة وبعض مهما كـان نوعهـا  لكن يبـقى للزعـماء 
اخلصوصية في دفع أي اتـفاق الى التنـفيذ بطريـقة ناجعة
ـتـفـق عـلـيه . ومـا فـعـله مـهـمـة وعـدم حتـويــله عن مـسـاره ا
ترامب في االنسحاب من االتفـاق النووي االيراني هو نوع
من الـــلــمــســـات الــتـي ال تــخـــلــو من اجلـــانب االعـــتــبــاري
ستقبل الشخصي لتنفيذ الوعود االنتخابية والرسم على ا

البعيد .
 هـنـاك زعــمـاء تـفــصل لـهم االتــفـاقـات إلرضــائـهم وكـسب
ا والئهم إذا كانوا زعماء من الدرجة الثانية تأييدهم  ور

أو الثالثة كما تعج بهم دول العالم الثالث .
حــ وصل الــرئــيس االمــريــكي دونــالــد تــرامب تــهــاتــفت
األغنـياء الـعرب لـكسب رضـاه عـلى وفق ما يـحب ومايـريد
ومـا يــحـمل مـن شـعــارات  فـســاروا بـاجتــاه مـســاره فـلم
يـشـعـر بـاحلـاجـة الى أن يُـتـعب نـفـسه إلقـنـاع أو تـرويع أو
وعـيد أحـد ال يـسـيـر مـعه  كـان الـطـريق الـعـربي مـفـروشاً
لـيارات اخلضـراء حتت قدميه. هـذا التوصـيف الواقعي با
حلالة مشـاريع االشتثـمارات اخلليـجية مع تـرامب الشركة
قبل ترامب الـرئيس  أو انهـما واحد بـحسب النـتائج التي
سـائل  كمـا في أية ذهب اليـها الـعرب االغنـياء قـبل حل ا

معادلة رياضية .
هناك خصومات في اخلليـج ال يبدو لها حل نهائي قريب 
ـتـخـاصـمـ هم أصـدقـاء حـمـيـمـون لـتـرامب  يـبـدو وكل ا
إنّـهـم وضـعــوا بــيــضـهـم جـمــيــعه في ســلــة تـرامـب . إنّـهم
يـفـعــلـون مـا لم يــفـعـلـوه مـع رئـيس أمـريــكي سـابق  حـتى
جورج بـوش األب الذي حرر الـكويت أو بـوش  اإلبن الذي
غزا العراق وفرح العرب بتخـليصهم عبر قوته اجلبارة من
خـطـر صـدام حـسـ  لم يـنـل أي رئـيس مـنـهـمـا الـسـخـاء
العـربي كـمـا حـظي به تـرامب قـبل أن يفـعل شـيـئـاً .  بوش
األب وبـوش االبن خــاضــا حـربــ من أجل بــعض الــعـرب
ضــد بــعـــضــهم اآلخـــر حــتى لـــو لم يــكن ذلـك ظــاهــراً في
مسوغات قرارات احلـرب الكبيـرت اللت كـان محورهما
بـلـد واحـد هو الـعـراق . لـكنّ تـرامـب قـال سأحـمـي الـعرب
ال  لكنّه لم يدخل وال وسأفعل كذا وكذا لـهم مقابل ا ا
االختبار حـتى اللحـظة  فضالً عن إنّه ال يـزال يتحدث عن
حماية أنظمة ولـيس شعوباً  وهو لم يفـعل شيئاً الستقرار
سوريا مثالً  وقال عن حال العراق كالماً خطيراً ثم خلت
جـمــيع تــصــريـحــاته وخــطـبـه من ذكـر الــعــراق إالّ في زلـة
اللـسـان الشـهـيرة له يـوم قـصف في سوريـا وقـال قصـفـنا

العراق .
هـنـاك تـنـاقـضــات وخـصـومـات عـربـيـة كــبـيـرة السـيـمـا في
اخلـلــيج هـي الـثــغــرات الــتي يـدخـل مـنــهــا تــرامب والـدول
الـكـبــرى  والأقـول يـتـســلـلـون مـنــهـا ألنـهم يــدخـلـون فـعالً
بطولهم وعرضـهم لتكون لـديهم مصالح مع جـميع الفرقاء
 فال أحـد من الــعـرب في  هــذا الـصــراع الـداخــلي  عـلى
جبهـات اخلليج الـسياسيـة والقبـائليـة والشخـصية يـنتصر

أو ينهزم .
الكالم ال يـزال يـتردد حـول عدم امـكـانيـة اسـتمـرار ترامب
حتى نهاية واليته  وبرغم انه كالم ضعيف  لكن يبدو من
الـعـســيـر أن جتـدد لـه الـواليـة الــثـانـيــة  لـذلك يـكــون عـمـر
حتالـفات الـعرب بـعـمر مـا تبـقى لتـرامب في الـسلـطة  من
باب العناية الشخصية ألي زعيم باالتفاقات التي تعقد ب
الـدول  وقــد تـبــقى حـبــراً عـلـى ورق  أو تـلــغى في حـقــبـة
ـســار االسـتـراتـيــجي االمـريـكي في الحـقـة . من يــفـكـر بـا
اخلــلــيج الــســاخن عــلــيه أن ال يــفــرح بــقــرار االنــســحـاب
االمريـكي من االتـفـاق الـنووي  ألنّ بـاب االنـسـحـابات من
االتـفـاقـات وااللـتـزامــات االمـريـكـيـة قـد يــتم فـتـحه بـوصـفه
كن أن تطال العـرب الفرح أنفسهم  وهم في سابقة  

خصوماتهم البينية غارقون .
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نتائج عكسية ويجعل الشخص
أقل إنــتــاجــيــة في عــمــله حــيث
يجـعـله يسـتـيقظ مـن النـوم وهو
يــشــعـر بــالـضــغــوط الـنــفـســيـة

واالكتئاب.
وتـــنــــصح الـــدراســـة بـــضـــرورة
االبتعاد تماما عن استخدام هذه
األجهزة بل حتى الهاتف الذكي
قـبل الـنــوم لـلـحـصـول عـلى نـوم
هاد بعـد يوم من العـمل الشاق
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يس) احـتـفـالـية حـضرت الـنـجـمـة التـركـيـة تـوبا بـويـوكـسـتون الـشـهـيـرة بـ(
اقامتها مـاركة الساعات الـسويسرية IWC التي تمثل وجهـاً إعالنياً لها
برفقة توأمها (مايا وتوبراك) وذلك احتفاالً بعيد األم الذي حتتفل به تركيا

في األحد الثاني من شهر مايو كل عام.
توأم توبا ظهـرتا بعمر أكـبر وأقرب شبهـاً لوالدتهما بـينما لم تسـلم الفنانة
من انـتقـادات الـنـشـطاء عـبـر مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي حـيث انـتـشرت
صــورة لـلــنــجــمــة الـتــركــيــة مع تــوأمــهــا من أجـواء احلــفل ظــهــرت فــيــهـا
بـ Jumpsuitأقرب لـلـ(بيـجـاما) وهـو الـ(لـوك) الذي لم يـلق اعـجاب فـانز

الفنانة التركية.
يُذكر أن توبا بويوكستون احتفلت بزفافها على أنور صايالك يوليو 2011
وقد رُزق الـزوجـان بتـوأمـهمـا (مـايا وتـوبراك) 19ينـايـر عام 2012 بيـنـما
وقع الطالق ب النجـم رسمياً بعـد جلسة واحدة في مـحكمة األسرة يوم
ــاض إالأنــهـا ســريــعــاً مــا دخـلت فـي عالقــة جـديــدة مع رجل  5يــونـيــو ا
األعمال التركي أومـوت أفيرجان في الوقت الذي يـعيش فيه أنور صايالك

حالياً قصة حب مع جوزدا يلماز
فيـما  كان مـسلـسل (جسـور واجلمـيلة) آخـرعمل درامي لـلنـجمـة التـركية

حيث شاركت في بطولته أمام كيفاجن تاتليتوج.


