نشــرة

النت�شار و�سائل التوا�صل والإع�لام االجتماعي وا�ستخدامها يف �شتى املجاالت ،ت�أثري ملحوظ على التفاعل
الإن�ساين وال�سلوك االجتماعي والتنمية االجتماعية واالقت�صادية .ولذلك ،وقع االختيار يف هذا العدد على دور �شبكات
التوا�صل والإع�لام االجتماعي ،مع الرتكيز على �أبرز و�سائلها ومكوناتها و�سبل ا�ستخدامها .وي�سلط هذا العدد
ال�ضوء �أي�ضا على دورها الأ�سا�سي يف الثورات العربية ويف �إعطاء الربيع العربي ال�شكل الذي هو عليه اليوم.

تـكـنولوجيا املعلومــات واالتصــاالت
للتنمية في غربي آسيا

وخالف ًا للأعداد ال�سابقة ،خُ ّ�ص�صت يف هذا العدد من الن�رشة مقاالت �أخرى خمتلفة �ضمن الأبواب الثابتة املعتادة،
ت�ستكمل ملف العدد وتن�سجم معه ،وتلقي ال�ضوء على زواي��ا �أخ��رى من البحث حول �شبكات التوا�صل والإع�لام
االجتماعي يف ظل الربيع العربي .ويت�ضمن هذا العدد نبذة موجزة عن �أن�شطة اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي
�آ�سيا (الإ�سكوا) خالل الن�صف الثاين من العام  ،2011بالإ�ضافة �إىل عر�ض لنظريات وفل�سفة مانويل كا�ستلز يف كتبه
حول جمتمعات التوا�صل والإعالم االجتماعي على الإنرتنت.
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االفتتاحية
ال يخفى على �أحد اليوم الإقبال الوا�سع الذي حتظى به
ال�شبكات الإلكرتونية التابعة للتوا�صل والإعالم االجتماعي
من قبل م�ستخدمي �شبكة الإنرتنت يف العامل .وقد �أثبتت
هذه ال�شبكات ،على مر ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أهميتها
يف التوا�صل املبا�رش والتفاعل ال�رسيع على م�ستوى الأفراد
وامل�ؤ�س�سات .وتظهر �آخر الأرقام العاملية تو�سع ًا كبري ًا
يف ا�ستخدام هذه ال�شبكات ،وتخطيها حاجز الـ  700مليون
م�ستخدم يف جميع �أنحاء العامل .وهذا ما ك�شف عنه مدير
وم�ؤ�س�س موقع في�سبوك مارك زوكربريج يف منت�صف عام
 ،2011حينما �أعلن �أن عدد م�ستخدمي هذه ال�شبكة و�صل
�إىل  750مليون م�ستخدم( ،)1و� ّأن ال�شبكة ا�ستقبلت نحو
 250مليون م�ستخدم جديد العام احلايل مقارنة ب�أواخر
العام املا�ضي .ويف املنطقة العربية� ،سجلت ن�سبة
االنخراط يف ال�شبكات االجتماعية تقدم ًا كبري ًا عن ال�سنة
املا�ضية ،ال �سيما عندما ثبت دورها يف �أحداث “الربيع
العربي” مبا وفرته من �آليات للتوا�صل وتبادل الآراء
وح�شد الر�أي العام.
وحتى وقت قريب ،اقت�رصت الآراء املتداولة
حول الإمكانات الواعدة ل�شبكات التوا�صل والإعالم
االجتماعي ،مبا يف ذلك قدرتها على الت�أثري على احلوكمة
بامل�شاركة ،وامل�شاركة املدنية ،وظهور قوى اجتماعية
جديدة ،وا�ستحداث فر�ص جديدة للقطاع اخلا�ص ورواد
الأعمال ،على البعد النظري فقط .ولكن بعد مرور ب�ضعة
�أ�شهر من عام  ،2011ومع بزوغ الربيع العربي ،ظهرت
دالئل ت�ؤكد �إمكانية حتول بع�ض النظريات حول هذه
املوا�ضيع �إىل واقع ملمو�س يقود التحول الدميقراطي يف
بلدان املنطقة.
لقد � ّأدت �أدوات الإعالم االجتماعي دور ًا هام ًا ومثري ًا
التحوالت التي تكت�سح املنطقة العربية منذ مطلع
للجدل يف
ّ
عام  .2011و�ساهم عدد من العوامل التكنولوجية
واالجتماعية واالقت�صادية يف النمو ال�رسيع ل�شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي ،منها توفّ ر �شبكات النطاق

العري�ض على نحو �أكرب ،وحت�سني �أدوات الربجميات،
وتطوير �أجهزة كمبيوتر �أكرث قوة وتعزيز الأجهزة النقالة.
�أما العوامل االجتماعية ،فتمثلت يف امت�صا�ص �أطر التوا�صل
هذه ب�رسعة فائقة �ضمن الفئات العمرية الأ�صغر �سن ًَا.
وعلى �صعيد �آخر ،ت�ضمنت العوامل االقت�صادية زيادة
القدرة على حتمل تكاليف �أجهزة الكمبيوتر والربجميات،
وكذلك االهتمام التجاري املتنامي يف تلك املواقع.
والحظت احلكومات وال�رشكات على ح ٍد �سواء
الإمكانات التي توفّ رها زيادة انت�شار �أدوات �شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي ،كما ن�ش�أت اجتاهات
جديدة يف جمال احلوكمة والأعمال .ولذلك ،خ�ص�صت
اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا)
عدد ًا من �أن�شطتها لهذا العام للبحث يف تلك املتغريات
يف �أمناط التوا�صل والو�سائل والأدوات املحفزة لها.
ومن هذه الأن�شطة هذا العدد اخلا�ص من ن�رشة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،الذي حر�صت فيه الإ�سكوا علي
مواكبة الظاهرة من البعد التنموي واالجتماعي �إىل جانب
البعد التقني وال�سيا�ساتي .ويف هذا ال�سياق ،ال ينبغي
�أن تفوتنا الإ�شارة �إىل �أن الإ�سكوا كم�ؤ�س�سة مل تكن بعيدة
عن تلك املتغريات .فقد �أطلقت يف الن�صف الثاين من هذا
العام موقعها على �شبكات التوا�صل االجتماعي في�سبوك
وتويرت بحيث تكون هذه ال�شبكات قنوات لالت�صال بني
الإ�سكوا و�شباب وحكومات الربيع العربي.
وقد ر�سمت هذه ال�شبكات مفهوم ًا جديد ًا للتوا�صل
م��ع الأ���ص��دق��اء وال��زم�لاء والعمالء وتقوية ال��رواب��ط
بينهم ،وذلك من خالل ا�ستخدام عدد كبري من التطبيقات
و�آل��ي��ات ال��ت��وا���ص��ل امل��ب��ا��شر وغ�ير امل��ب��ا��شر .وه��ذا
ما ي�ؤكده العاملون يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت والإنرتنت واملتابعون له الذين يعتربون
�أن �شبكات التوا�صل والإع�ل�ام االجتماعي قد �شكلت
ظاهرة ك��ان من ال�صعب تتبعها ،خ�صو�ص ًا يف العام
املا�ضي ال��ذي �شهد زي��ادة غري م�سبوقة يف �شعبيتها.
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ويربط الباحثون هذا الواقع �إىل التطور املذهل الذي
�شهدته تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وما وفره
من و�سائل ا�ستثنائية ت�سمح بنقل خدمات يحتاج �إليها
النا�س يف عملهم وحياتهم اليومية .ي�ضاف �إىل ذلك
وقوع �أح��داث �سيا�سية هامة يف املنطقة ،الأم��ر الذي
�صوب �أعني �أجهزة الإعالم وم�ؤ�س�سات البحث واملنظمات
ّ
املختلفة وحتى الأف���راد نحو مواقع �شبكات الإع�لام
االجتماعي ،باعتبارها م�صدر ًا هام ًا لنقل املعلومة
و�إي�صالها اىل �أي مكان(.)2

ومن املتوقع �أن ي�شهد العامل انت�شار ظاهرة �شبكات
التوا�صل االجتماعي بحيث ت�شمل كافة �رشائح املجتمعات.
كما يتوقع �أن ت�شمل هذه الظاهرة الناطقني والكتاب باللغة
العربية ،وهذا يزيد احلاجة �إىل �إطالق م�شاريع تعزيز
املحتوى العربي خلدمة املجتمع العربي واالقت�صادات
العربية.
ون�أمل �أن يكون يف هذا التقرير ما ي�سلط ال�ضوء على
هذه الظاهرة التكنولوجية الفريدة واملهمة.

حيدر فريحات
مدير �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
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ملف العدد :شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي
وتأثيرها على الربيع العربي
تسونامي فيسبوك وتويتر في زمن الربيع العربي

()3

�شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي يف العامل:
ملحة �رسيعة
�أخذت �شعبية �شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي
تتزايد خ�لال الربع الأول من ع��ام  ،2011وات�سعت
قاعدة م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي ،كفي�سبوك
وتويرت مث ً
ال ،بحيث جتاوز عدد م�ستخدمي في�سبوك يف
العامل  677مليون م�ستخدم يف ني�سان�/أبريل املا�ضي.
وبرزت منطقة ال�رشق الأو�سط ك�إحدى املناطق التي كانت
لها ح�صة الأ�سد من عدد امل�ستخدمني اجل��دد .وجتاوز
عدد م�ستخدمي الهواتف اجلوالة يف املنطقة  250مليون
م�شرتك .كما جتاوز عدد م�ستخدمي تويرت  200مليون
م�ستخدم يف نهاية �آذار/مار�س املا�ضي ،ليبلغ �إجمايل
عدد “التغريدات”( )4التي ير�سلها ه���ؤالء امل�ستخدمون
�أربعة مليارات ر�سالة �شهري ًا.
و�شهدت ال�شهور الثالثة الأوىل من عام  2011حتو ًال
كبري ًا يف ا�ستخدام �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي يف
العامل العربي من �أجل ح�شد اجلماهري عرب �شبكة الإنرتنت،
�سواء �أكان ذلك من جانب املواطنني لتنظيم املظاهرات
امل���ؤي��دة للحكومات �أو املناه�ضة لها� ،أم من جانب
احلكومات للتوا�صل مع املواطنني وت�شجيعهم على امل�شاركة
يف الإج��راءات احلكومية �أو حلجب املواقع الإلكرتونية
ومراقبة املعلومات املعرو�ضة عليها والتحكم فيها.

في�سبوك والربيع العربي
وفق ًا للعدد الثاين من تقرير الإعالم االجتماعي العربي
ال�صادر عن برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي
�سجل عدد م�ستخدمي في�سبوك ارتفاع ًا
للإدارة احلكوميةّ ،
كبري ًا يف معظم البلدان العربية ،وال �سيما تلك التي �شهدت

االحتجاجات والتحركات ال�شعبية (انظر الإط��ار .)1
وكان دور الإعالم االجتماعي يف الثورات التي اكت�سحت
املنطقة مثري ًا للجدل� ،إذ اعتربه البع�ض املحر�ض الرئي�سي
على تلك ال��ث��ورات ،بينما قلل البع�ض الآخ��ر من دوره
معترب ًا � ّأن الإعالم االجتماعي جمرد �أداة للتوا�صل ال �أكرث.
من جهة ،ميكن القول �إن في�سبوك �شكّل من�صة انطلقت
منها الدعوات �إىل التظاهر التي القت مبعظمها ا�ستجابة
كبرية (انظر ال�شكل  ،)1وعام ً
ال هام ًا يف ح�شد احلركات
املدنية .وم��ن جهة ثانية ،ونظر ًا �إىل �ضعف انت�شار
في�سبوك ن�سبي ًا يف عدد من البلدان العربية ،وعلى وجه
اخل�صو�ص اجلمهورية العربية ال�سورية واليمن ،ميكن
القول �إن دور هذه الو�سائل مل يكن حموري ًا يف ح�شد
احلركات االحتجاجية .وميكن القول �أي�ض ًا �أن في�سبوك
كان �أداة مفيدة لبناء نواة من النا�شطني الذين جنحوا فيما
بعد يف ح�شد �شبكات �أو�سع عن طريق من�صات �أخرى �أو عن
طريق ال�شبكات االجتماعية التقليدية احلقيقية التي تت�سم
فيها العالقات بالقوة فعلي ًا.
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اإلطار  - 1تقرير اإلعالم االجتماعي العربي
ي�سعى برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية([) �إىل تعزيز قدرات �صانعي ال�سيا�سات يف البلدان
العربية ،من خالل �إعداد درا�سات بحثية علمية من منظور �إقليمي وحملي ،وذلك لتحقيق الأهداف الأ�شمل للربنامج ،وهي
دعم جهود �صانعي القرار يف تطوير الأداء والإ�صالح احلكومي .ويتحقق ذلك من خالل تبني احلكومات لتكنولوجيا
املعلومات ك�أداة لتعزيز ثقافة االبتكار يف املجتمع؛ وال�سعي نحو منوذج لإدارة احلكم بامل�شاركة يعتمد على ال�شفافية
املعلوماتية وعلى �إ�رشاك املجتمع يف �آليات �صنع القرار اعتماد ًا على التقنيات احلديثة؛ و�أي�ض ًا من خالل حتقيق النمو
االقت�صادي القائم على جمتمع املعرفة .وقد �أ�صدر برنامج احلوكمة واالبتكار عدد ًا كبري ًا من املطبوعات ،وهو يعقد
دوري ًا م�ؤمترات علمية ومنتديات عاملية حول ال�سيا�سات ،بالتعاون مع مراكز البحوث املرموقة واملنظمات الدولية
املتخ�ص�صة كمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي والأمم املتحدة.
ويحلل تقرير الإعالم االجتماعي العربي اجتاهات ا�ستخدام �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي عرب �شبكة الإنرتنت
يف املنطقة العربية وت�أثريها على املجتمع واحلكومة .ويف عدده الثاين على وجه اخل�صو�ص ،يحلل البيانات اخلا�صة
مب�ستخدمي في�سبوك وتويرت يف عدد كبري من البلدان العربية خالل الربع الأول من عام  ،2011م�سلط ًا ال�ضوء على الدور
الذي ا�ضطلعت به تلك املواقع يف احلركات ال�شعبية التي اكت�سحت املنطقة خالل تلك الفرتة .وميثل التقرير جزء ًا من
مبادرة بحثية �أو�سع نطاقا تركز على امل�شاركة االجتماعية من خالل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من �أجل و�ضع
([[).
�سيا�سات �أف�ضل يف البلدان العربية
([)
([[)

		
ملزيد من املعلومات عن الكلية والربنامج ،انظر.www.dsg.ae :
ملزيد من املعلومات عن التقرير ،انظر.www.arabsocialmediareport.com :

الشكل  - 1العالقة بني الدعوات لالحتجاج على فيسبوك واملظاهرات الفعلية
(بالنسبة املئوية)
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معدالت انت�شار في�سبوك يف بداية االحتجاجات يف كل بلد.
مل يتم تنظيم االحتجاج الأول على في�سبوك ،بالرغم من تنظيم االحتجاجات التالية من خالله.
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وم��ع ذل��ك ،يبدو � ّأن االحتجاجات �أدت �إىل زي��ادة
عدد م�ستخدمي في�سبوك يف املنطقة .فقد �شهدت جميع
البلدان التي وقعت فيها االحتجاجات ،ما عدا ليبيا،
منو ًا �إيجابي ًا يف معدالت ا�ستخدام في�سبوك ،الأمر الذي
قد ُيعزى �إىل قيام ع��دد من العاملني املقيمني من غري
امل�سجل
الليبيني مبغادرة البلد �أو تغيري حمل �إقامتهم
ّ
على في�سبوك .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�شري ال�شكل � 2إىل
�أن��ه عند مقارنة معدل ارت��ف��اع ع��دد امل�ستخدمني يف
6

كل بلد �أثناء فرتة االحتجاجات وبعدها و�أثناء الفرتة
نف�سها يف العام املا�ضيُ ،يالحظ �أن هذه املعدالت قد
ت�ضاعفت ،وو�صلت �إىل ثالثة �أمثالها يف بع�ض البلدان.
غري �أن��ه يجب الإ���ش��ارة �إىل �أن الأرق���ام يف حد ذاتها
ال تعك�س طبيعة اال���س��ت��خ��دام .فقد ي��ك��ون اال�ستخدام
لأغرا�ض �سيا�سية� ،أو لأغرا�ض اجتماعية بحتة ال عالقة
لها باحلركات املدنية يف الفرتة قيد الدر�س.
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الشكل  - 2معدالت ارتفاع عدد مستخدمي فيسبوك أثناء االحتجاجات في عام 2011
مقارنة بنفس الفترة في ( 2010بالنسبة املئوية)
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ويت�ضمن تقرير الإع�لام االجتماعي العربي الثاين
كذلك حتليال الجتاهات ا�ستخدام في�سبوك وتويرت يف العامل
العربي خالل الربع الأول من عام .2011

توزيع م�ستخدمي في�سبوك يف العامل العربي -
الربع الأول من عام 2011
ارت��ف��ع ال��ع��دد الإج���م���ايل مل�ستخدمي في�سبوك يف
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي م��ن  21 377 282م�ستخدم ًا يف
 5كانون الثاين/يناير � )2011إىل 27 711 503
م�ستخدمني يف  5ني�سان�/أبريل  ،2011وت�ضاعف مثليه
تقريب ًا مقارنة بنف�س الفرتة يف العام املا�ضي (972
 14 791م�ستخدم ًا يف ني�سان�/أبريل .)2010
ويف مطلع ني�سان�/أبريل  ،2011جت��اوز متو�سط
انت�شار م�ستخدمي في�سبوك يف كلّ من البلدان العربية 7.5
يف املائة ،مقابل �أقل من  6يف املائة يف نهاية .2010
كما زاد عدد م�ستخدمي في�سبوك يف الوطن العربي بن�سبة

 30يف املائة يف الربع الأول من  ،2011واحتلت دول
ثم البحرين
اخلليج (الإمارات العربية املتحدة �أو ًال ومن ّ
وقطر والكويت) ،بالإ�ضافة �إىل لبنان ،املراكز اخلم�سة
الأوىل من حيث انت�شار م�ستخدمي في�سبوك كن�سبة من
عدد ال�سكان يف املنطقة العربية .وت�ضم م�رص ربع العدد
الإجمايل مل�ستخدمي في�سبوك يف املنطقة العربية .وقد
ك�سبت �أكرث من �أية دولة عربية �أخرى عدد ًا �إ�ضافي ًا من
امل�ستخدمني اجلدد يقارب مليوين م�ستخدم يف الفرتة بني 5
كانون الثاين/يناير و 5ني�سان�/أبريل .2011
وي�شكل ال�شباب ،الذين ت�تراوح �أعمارهم بني 15
و 29عام ًا ،نحو  70يف املائة من م�ستخدمي في�سبوك
�سجل عدد امل�ستخدمني فوق 30
يف املنطقة العربية .وقد ّ
عام ًا ارتفاع ًا طفيف ًا منذ �أواخر عام  .2010وارتفعت
ن�سبة م�ستخدمات في�سبوك من  32يف املائة يف نهاية عام
� 2010إىل  33.5يف املائة يف الربع الأول من .2011
�إال �أن هذه الن�سبة ما زالت �أدنى بكثري منها على ال�صعيد
العاملي ،حيث ت�شكل املر�أة  61يف املائة من م�ستخدمي
في�سبوك.
7
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وبوجه ع��ام ،يف�ضل امل�ستخدمون يف بلدان اخلليج
ا�ستخدام اللغة الإنكليزية ب�شكل رئي�سي على في�سبوك ،ما
عدا يف اململكة العربية ال�سعودية التي يف�ضل امل�ستخدمني
يف�ضل امل�ستخدمون يف بلدان
فيها اللغة العربية ،بينما ّ
�شمال �أفريقيا با�ستثناء م�رص ا�ستخدام اللغة الفرن�سية.

ا�ستخدام تويرت يف العامل العربي
قدر عدد م�ستخدمي تويرت الن�شطني( )5يف املنطقة العربية
يف نهاية �آذار/مار�س  2011بـ  1 150 292م�ستخدم ًا،
وقُ در عدد التغريدات التي �أنتجها ه�ؤالء امل�ستخدمون يف
العامل العربي يف الفرتة من  1كانون الثاين/يناير �إىل
� 30آذار/م��ار���س  2011بـ  22 750 000تغريدة.
وقدر عدد هذه التغريدات يومي ًا بـ  252 000تغريدة،
�أي مبعدل  175تغريدة كل دقيقة �أو  3تغريدات تقريب ًا
كل ثانية .كما قدر عدد التغريدات اليومية لكل م�ستخدم
ن�شط يف املنطقة العربية يف الربع الأول من عام 2011
بـ  0.81تغريدة يومي ًا.
وكانت �أكرث الوا�صفات(� )6شيوع ًا يف املنطقة العربية
يف الربع الأول ( #egyptوردت  1.4مليون مرة يف

التغريدات خالل تلك الفرتة) ،و( # jan25وردت 1.2
مليون م���رة) ،و( #libyaوردت  990 000م��رة)،
و( #bahrainوردت  640 000م���رة) ،وprotest
(وردت  620 000مرة).
وت���أت��ي الإم����ارات العربية املتحدة وقطر وم�رص
واململكة العربية ال�سعودية والكويت يف املراتب اخلم�س
الأوىل بني البلدان العربية من حيث عدد م�ستخدمي تويرت.
وامل�ستخدمون يف هذه الدول هم الأكرث �إنتاج ًا للتغريدات
يف املنطقة العربية (ال�شكل  ،)3مما ي�شري �إىل عالقة بني عدد
م�ستخدمي تويرت الن�شطني وعدد التغريدات التي ينتجونها.
وفيما يتعلق بعدد التغريدات اليومية ،فقد تزامن
االرتفاع املفاجئ يف عدد الوا�صفات ال�شائعة مع
الأحداث اجلارية يف ذلك الوقت يف بلدان معينة .ويظهر
ال�شكل  4الت�سل�سل الزمني لعدد املرات التي ذُ كرت فيها
الوا�صفات الأكرث �شيوع ًا يف التغريدات ال�صادرة يف م�رص
(وهي ) # jan25بالإ�ضافة �إىل عدد التغريدات اليومية.
ويعطي ذلك فكرة �أو�ضح عن املوا�ضيع التي دارت حولها
احلوارات يف م�رص ،وي�شري �إىل �أن الأحداث االجتماعية
وال�سيا�سية التي وقعت يف ذلك الوقت كانت �إىل حد بعيد
املحرك الأ�سا�سي لتلك احلوارات.

الشكل  -3النسبة املئوية لتوزيع التغريدات الصادرة من املنطقة العربية
(من  1كانون الثاني/يناير إلى  30آذار/مارس )2011
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الشكل  -4عدد التغريدات اليومية وورود واصفة  #jan25فيها في مصر
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خال�صة
تناول عدد كبري من الأدبيات دور الإعالم االجتماعي
يف االنتفا�ضات ال�شعبية التي اجتاحت العامل العربي خالل
عام  ،2011غري �أن م�ستوى م�ساهمة �شبكات التوا�صل
والإعالم االجتماعي يف ت�صاعد هذه االنتفا�ضات ما زال
مثار ًا للجدل والنقا�ش .وي�شكّل تقرير الإعالم االجتماعي
العربي الثاين �أول درا�سة جتريبية ت�شري �إىل منط منو
�شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي يف املنطقة العربية،
وكذلك تغري اجتاهات ا�ستخدامها التي � ّأدت دور ًا هام ًا يف
ح�شد اجلماهري ومتكينها وت�شكيل �آرائها وحتقيق التغيري.
وتوجد اليوم جمموعة كبرية من ال�شباب امل�ستخدمني
الن�شطني ل�شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي يف الوطن
العربي .ويقرتن ذلك بتحول م�ستمر يف اجتاهات ا�ستخدام
هذه الو�سائل يف املنطقة ،وذلك من اجتاهات ذات طابع
اجتماعي �إىل اجتاهات ذات طابع �سيا�سي.
وج���اءت ردود فعل احل��ك��وم��ات العربية متفاوتة
جتاه هذه الظاهرة اجلديدة .فلعقود طويلة ،ظلت �أغلب

احلكومات العربية ت�سيطر ب�شكل تام على تدفق املعلومات
�ضمن جمتمعاتها .وبينما ح��اول��ت بع�ض احلكومات
مقاومة التغيري وكبت الأ�شكال اجلديدة لتدفق املعلومات
التي ظهرت يف جمتمعاتها ،من خالل حجب الو�صول �إىل
مواقع الإعالم االجتماعي والإنرتنت �أو �شبكات الهاتف
النقال ،يف حني ا�ستجابت بع�ض احلكومات ب�رسعة وبد�أت
بالتكيف مع التغيري وال�سعي �إىل اال�ستفادة من زيادة
ا�ستخدام الإعالم االجتماعي بني �أغلبية ال�شباب ،عن طريق
و�ضع خطوط �إر�شادية و�سيا�سات جديدة .وما زال الوقت
مبكر ًا لو�ضع تقييم نهائي لدور الإع�لام االجتماعي يف
انطالق احلركات ال�شعبية العربية �أو الدور الذي �ست�ؤديه
يف تغيري الأ�ساليب التي تتفاعل بها احلكومات يف املنطقة
مع جمتمعاتها .والأمر امل�ؤكّ د الوحيد هو �أنه مع وجود
ن�سبة كبرية من ال�شباب يف املنطقة العربية وتزايد معدالت
ا�ستخدام الإنرتنت والإعالم االجتماعي� ،سي�ستمر الإعالم
االجتماعي يف �أداء دورٍ متزاي ٍد يف التطورات ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية يف املنطقة العربية.
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شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي في العالم العربي:
()7
مستقبل حرية التعبير على اإلنترنت
االجتماعي لإبراز مطالب ال�شعوب و�إي�صالها للمجتمعات
الدولية ولو�سائل الإعالم التقليدية التي ال تقع حتت �سيطرة
ال�سلطات املحلية .وبعد انت�شار هذه الثورات واحلركات
االحتجاجية ،ثار كثري من اجلدل حول مدى ت�أثري �شبكات
التوا�صل والإع�لام االجتماعي يف احلركات املدنية،
وحول ما �إذا كانت هي امل�سبب الرئي�سي لها� ،أم �أنها
جمرد �أداة لتفعيل احلركات املدنية.

قبل اندالع الثورات ال�شعبية التي اجتاحت املنطقة منذ
�أواخر عام  ،2010كان �أبناء املنطقة العربية ي�شاركون
يف �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي التي �أتاحت لهم
حرية تعبري مل ي�سبق لها مثيل .فعلى مدى عقد كامل،
�أ�س�ست هذه ال�شبكات العربية جمتمع ًا مدني ًا افرتا�ضي ًا على
الإنرتنت �أكرث حترر ًا وحيوية من املجتمع املدين الواقعي
املتواجد يف �شوارع العوا�صم العربية ومدنها وقراها �أو
يف و�سائل الإعالم التي ت�سيطر عليها م�ؤ�س�سات الدولة اىل
حد بعيد .وا�ستخدم النا�شطون قدرات الإنرتنت وال�شبكات
الإلكرتونية لتقلي�ص امل�سافات وك�رس احلاجز االجتماعي،
وبالتايل متكني ال�شعوب العربية من طلب التغيري وفر�ض
الإ�صالح.
وق��د �شكلت التكنولوجيات احلديثة حتديا للآليات
ال�سلطوية املعنية بالر�صد واملراقبة ،ووفرت مالذ ًا �آمن ًا
حلرية التعبري والتجمع على الرغم من خماطر التعر�ض
ج�سدت الرغبة يف ممار�سة
لالعتقال �أو ال�سجن ،كما ّ
احل��ق العاملي يف حرية التعبري ،ال �سيما بني ال�شباب
حتت �سن( )8الـ  25الذين ي�شكلون ما يقارب ن�صف �سكان
املنطقة والبالغ عددهم  358مليون ن�سمة( .)9و�أثناء
الثورات العربية ،ا�س ُتخد َِمت �شبكات التوا�صل والإعالم
10

غري �أن��ه توخي ًا للإن�صاف واملو�ضوعية ،ال بد من
الإ�شارة �إىل �أن االحتجاجات امل�رشوعة لعدد كبري من
ال�شعوب العربية قد �سبقت ظهور �شبكات التوا�صل والإعالم
االجتماعي بعدة عقود ،و�أنها ا�س ُتخدمت ب�شكل رئي�سي
�أثناء الثورات ك�أدوات لتجنب الرقابة التقليدية على �آليات
البث واالت�صال واالجتماع .وحتقّق ذلك يف املقام الأول
امل�صورة وال�صور
من خالل حتميل الن�صو�ص والأ�رشطة
ّ
مبا�رشة م��ن ال�����ش��ارع العربي على الإن�ترن��ت ،بحيث
تنتقيها �شبكات الأقمار ال�صناعية وتعيد بثها على �أجهزة
التلفزة اخلا�صة بامل�شاهدين العرب الذين ال ي�ستخدمون
الإنرتنت ويعتمدون على الأقمار اال�صطناعية للح�صول
على الأخبار واملعلومات .وثاني ًا ،حتقّق ذلك من خالل
الدعوة للتجمع واحل��وار والنقا�ش والنقد والتعبري عن
واق��ع الأح��داث من خالل تلك الو�سائل ،من دون �أميا
حاجة �إىل االلتقاء على �أر�ض الواقع .فمن كان يت�صور
�أن يجتمع ع�رشات الألوف من ال�شباب وال�شابات يف زمان
واحد ومكان واحد ويدعوا �إىل الثورة من دون �إذن ومن
دون التعرف عليهم �أو حتى �إمكانية مالحقتهم .ومن
كان يتخيل �أن يتمكن ال�شباب وال�شابات من توزيع ماليني
املن�شورات الداعية �إىل التجمهر والنزول �إىل ال�شوارع من
دون �إحلاق الأذى بالغري �أو تغيري مكان التجمع يف اللحظة
الأخرية .كانت كل هذه الأمور تع ّد حلم ًا �رسعان ما �أ�صبح
الن�صية الق�صرية.
واقع ًا بف�ضل في�سبوك وتويرت والر�سائل
ّ
ووثائق الثورات التي عر�ضت من خالل ت�سجيالت الفيديو
بينت
املعرو�ضة على اليوتيوب و�صفحات في�سبوك وتويرت ّ
حقيقة هامة هي �أن حرية التعبري على الإنرتنت �أ�صبحت
حقيقة را�سخة يف اجل�سد ال�سيا�سي العربي.
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وميكن القول �أي�ض ًا �إن الإنرتنت تبعث بالفعل على
الأم��ل يف �إح��راز تقدم ملحوظ يف جمال حرية التعبري
واالنتقال نحو بناء امل�ؤ�س�سات الدميقراطية ،ف�ض ً
ال عن
امل�ساعدة على �ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة.
وميثل ع�رشات املاليني من العرب الذين ي�ستخدمون
في�سبوك طليعة( )10قافلة حرية التعبري يف املنطقة .وكلما
زادت �أعدادهم ،كانت الفر�صة �سانحة ملزيد من التفاعل
بني املواطنني واحلكومات .وهذا املتوقع حدوثه �إذا
تكيفت احلكومات مع �إمكانيات الإنرتنت.
�أما يف الوقت الراهن ،فما زال من غري امل�ؤكد ما
�إذا كانت احلكومات �ستت�سامح مع هذا الهام�ش الوا�سع
من حرية التعبري� ،أم �أنها �ستتبنى نهج حتكمي ًا لل�سيطرة
على �شبكة الإن�ترن��ت وتخويف امل�ستخدمني .ومب��ا �أن
�أع���داد ًا متزايدة من العرب تتجه نحو الإن�ترن��ت ،فقد
ي�شكل التوتر بني حرية التعبري على الإنرتنت من جهة
والتحوالت اجلارية يف عدد من البلدان التي هي م�رسح
للربيع العربي من جهة �أخرى حتدي ًا للحكومات والأنظمة
العربية التي متر حالي ًا مبرحلة انتقالية ،وتواجه كثري ًا
من النقد واملعار�ضة من النا�شطني الذين يعربون عن
وجهات نظرهم حول طبيعة هذه احلكومات .ومن املتوقع
�أن ت�شكل امل��واءم��ات واملعاجلات �أثناء ه��ذه املرحلة
االنتقالية مث ً
ال حتذو حذوه دول اخرى و�أداة حتدد طبيعة
حرية امل�شاركة على الإنرتنت يف امل�ستقبل.

نوافذ للفر�ص يف مواجهة م�ستقبل غام�ض
ي�صطدم تطوير حيوية الإنرتنت العربي بعقبات كبرية
تتمثّل يف املخاطر التي تواجه م�ستخدميه .فما زال �شبح
املراقبة وامل�ضايقة �أو ال�سجن واالعتقال يلقي بظالله على
حرية التعبري .ومبا �أن احلما�سة الثورية يف املنطقة ما
زالت م�شتعلة ،فمن املحتمل �أن ت�سعى احلكومات العربية
�إىل ح�شد الدعم للحد من حرية التعبري.
ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل ما حدث يف اململكة
املتحدة يف الآونة الأخرية ،حينما بحثت احلكومة يف �آب/
�أغ�سط�س  2011يف فر�ض حظر على مثريي ال�شغب امل�شتبه
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با�ستخدامهم ال�شبكات االجتماعية ،مبا يف ذلك في�سبوك
وتويرت وبالكبريي ،بعد �إثارة الفو�ضى يف الأول من ذلك
ال�شهر ب�أيام( .)11وذكرت �صحيفة الغارديان �أنه يف اليوم
الذي هد�أت فيه �أعمال ال�شغب ،ب ّلغ رئي�س الوزراء دايفيد
كامريون الربملان ب�أن احلكومة تنظر يف حظر ا�ستخدام
()12
تويرت وفي�سبوك عند اال�شتباه بالتخطيط لن�شاط �إجرامي
و�أن��ه كان يجري ا�ست�شارات قانونية يف هذا ال�صدد.
وتلقي درا�سة الغارديان ال�ضوء على �إن�شاء قاعدة بيانات
يظن البع�ض �أنها وراء
ملكافحة ال�شغب مرتبطة بتويرتّ ،
مقرتح احلكومة بحظر ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية خالل
اال�ضطرابات املدنية .وقد �أظهرت الدرا�سة �أن تويرت
ا�س ُتخدم ك�أداة للرد على ال�شغب وال�رسقة ،ولي�س لزيادة
اال�ضطرابات(.)13
ويف املنطقة العربية� ،أ�صبح من ال�شائع ا�ستخدام عبارة
تكر�س
«نوافذ الفر�صة» لو�صف فرتة حمدودة من الوقت ّ
�أثناءها حماية احلريات ال�شخ�صية من خالل الإ�صالحات
الد�ستورية والقانونية والتنظيمية .ويف تون�س وم�رص،
ُتبذل جهود لإ�صالح القوانني التي تنظم قطاعات الإعالم
التقليدية املطبوعة واملذاعة على ح�ساب الإعالم الرقمي
والذي ال يح�صل على القدر نف�سه من االهتمام .وميكن
�أي�ض ًا القول �إن ات�ساع هام�ش احلرية ن�سبي ًا ،الذي �سمح
بازدهار الف�ضاء الإلكرتوين العربي بالرغم من ال�ضوابط
والرقابة ،قد حتقق بفعل غياب ت�رشيعات تنظّ م هذه احلرية
تقيدها .وا�ستخدمت بع�ض احلكومات وال�سلطات يف
�أو ّ
املنطقة �آليات خمتلفة لتنظيم الو�صول �إىل الإنرتنت.
وبالرغم من �إقرار عدد قليل من القوانني ذات ال�صلة يف
بع�ض البلدان العربية ،فلم مترر حتى اليوم قوانني تنظم
التقارب بني قطاعات الطباعة والن�رش والإذاع��ة و�شبكة
الإنرتنت يف امل�ستقبل(.)14
عززت بع�ض
ومن ناحية �أخرى ،ويف العام نف�سهّ ،
احلكومات العربية �صالحيات قانون حاالت الطوارئ
بحيث �شملت تغطية اجلرائم ذات ال�صلة ب�إعاقة حركة
املرور واالنخراط يف العمل الغوغائي ون�رش معلومات
كاذبة( ،)15من دون �أن ت�ستهدف حرية التعبري �أو النقد.
وما زال ت�أثري قوانني الطوارئ املو�سعة �ست�ؤثّر على
احلق يف االحتجاج ،وعلى �إمكانية �إجراء انتخابات حرة
11
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ونزيهة ومراقبتها ،وعلى احلق يف التجمع ويف حرية
التعبري غري وا�ضح .ويت�ساءل البع�ض عما �إذا كانت
بع�ض البلدان قد �س ّنت ،مبوجب قانون الطوارئ املعمول
به فيها ،قوانني تفر�ض عقوبات على ال�صحفيني �إذا ما
�أخط�أوا يف الإبالغ �أو ن�رشوا �أخبار ًا كاذبة.

وحتى الآن ،مل حت�� َّدد طبيعة حركة امل�شاركة عرب
الإنرتنت يف الدول العربية ،والتي من �ش�أنها �أن توازن
بني حقوق �أ�صحابها وواجباتهم ،بحيث حتمي حرية
التعبري من جهة ،وال�سمعة واخل�صو�صية من جهة ثانية،
وكذلك م�صالح احلكومات امل�رشوعة وواجبها يف حماية
الأمن القومي من جهة ثالثة.

احلكومات والف�ضاء االفرتا�ضي يف العامل العربي

ومع ب��زوغ فجر جديد يف الع�رص الرقمي ،واجتاه
�أعداد متزايد من العرب �إىل الإنرتنت ملمار�سة حقوقهم يف
حرية التعبري ،لنقد حكوماتهم �أو دعمها �أو معار�ضتها،
من البديهي واملتوقع �أن تتعامل احلكومات العربية
بجدية وكفاءة مع هذا الواقع اجلديد .ويبقى ال�س�ؤال:
كيف ميكن للحكومات النا�شئة التكيف مع الآفاق اجلديدة
حلرية التعبري يف املنطقة العربية وحتديد م�ستقبل بلدانها
وم�ستقبل املنطقة العربية؟

على غ��رار �سائر �شعوب ال��ع��امل ،متكن العرب من
التوا�صل من خالل ا�ستخدام جمموعة متنوعة من ال�شبكات
االجتماعية والتكنولوجيات املتنقلة .وعلى الرغم من ذلك،
مل تتمكن احلكومات العربية حتى الآن من اال�ستفادة الكلية
من الإنرتنت يف زيادة التفاعل الإيجابي �أو العملي بني
املواطن واحلكومة� ،أو يف ا�ستخدام الف�ضاء الرقمي لتنظيم
امل�شاريع بهدف امل�ساعدة يف توليد فر�ص العمل والتدريب
وبالتايل تخفيف حدة البطالة وحت�سني اخلدمات االجتماعية
ال�سيئة التي �ألهمت ال��ث��ورات وكانت الدافع وراءه��ا.
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الربيع العربي :البحث عن منوذج جديد للمجتمع املدني االفتراضي
ملحة عامة
لعل �أبلغ الفتة رفعت يف اعت�صامات م�رص فى �ساحة
التحرير الفتة كتب عليها“ :في�سبوك على كل ظامل” .فقد
بدا وا�ضح ًا ان منوذج ًا جديد ًا بد�أ يولد من مواقع �شبكات
التوا�صل والإع�لام االجتماعي ركيزته زي��ادة معدالت
امل�ستخدمني يف املنطقة العربية ،وتغيري مالمح عملية
التوا�صل ،وتطوير العالقات الإجتماعية العابرة للقوميات
واحلدود .وت�سعى هذه املقالة �إىل ر�سم منوذج ملا بات
يعرف باملجتمع االفرتا�ضي بعد احلراك يف الوطن العربي
الذي �أدى �إىل الإطاحة بالنظام يف تون�س وم�رص وليبيا
واليمن.
وي��رى اخل�براء �أن ث��ورات الربيع العربي تعود �إىل
�أ�سباب عديدة غري �سهولة التوا�صل والإعالم االجتماعي،
�أهمها االو�ضاع االقت�صادية ال�سيئة التي متر بها هذه
االقطار ،وارتفاع ن�سبة البطالة ومعدل الفقر ،بالإ�ضافة
اىل �سوء توزيع الرثوات� ،إذ يح�صل �أقل من  5يف املائة
من ال�سكان على �أكرث من  80يف املائة من الناجت القومي.
وي��ج��د ال��ب��ع�����ض �أن من����اذج جم��ت��م��ع��ات الإن�ترن��ت
وامل�شاركني يف املجتمعات االفرتا�ضية التي جتمع يف
العادة بني �أفراد لهم اهتمامات م�شرتكة �أو طلبة اجلامعات
أ�صلية
�ساهمت يف اجتذاب النا�س بعيد ًا عن جمتمعاتهم ال ّ
لي�صبحوا �أقل ارتباط ًا بقومياتهم ،مما � ّأدى �إىل تغيري
م�ستقبل االنتماء �إىل املجتمع احلقيقي .وتثري الإنرتنت
�أي�ض ًا ت�سا�ؤالت حول العالقة بني االت�صال كغاية �إن�سانية
واالت�صال كنموذج تكنولوجي.
�أم��ا االت�صال االفرتا�ضي ،ف�أ�صبح يعتمد بتكوينه
وت��ط��وره على عنا�رص اجتماعية وتكنولوجية �أهمها
الغر�ض امل�شرتك وعدد الأف��راد املتفاعلني والنفاذ �إىل
امل���وارد امل�شرتكة وال��دع��م التكنولوجي والربجميات
امل�شرتكة وقواعد و�سيا�سات التوا�صل وطقو�س وتقاليد
التفاعل .وعليه ،فظهور املجتمعات االفرتا�ضية جاء
ليلغي املنحى القدمي القائل ب�أن ال�شعوب العربية مهددة

()16

بعدم الدخول �إىل جنة املعرفة مبا �أنها تعاين من بع�ض
الفجوات املعرفية.
وكانت ال�سلطات يف بلدان الربيع العربي تعمل على
�إ�ضعاف املجتمعات املدنية وتهمي�شها �أو �إ�ضعافها ،ولو
بدرجات متفاوتة ،ف�أفقدتها توازنها وحرفت الدور
الذي كانت ت�ؤديه يف التقريب بني الدولة واملجتمع.
وكرد فعل لذلك ،ن�ش�أت يف تلك الظروف غري املتكافئة
يف تون�س وم�رص على �سبيل املثال هيئات �أعطت قيمة
جديدة للمجتمع املدين والعمل امل�شرتك ،ون��ادت �إىل
تفكيك بنية النظام ال�سلطوي ،معتمدة على �شعار واحد
هو �أن معركة احلرية �أوىل من معركة الهوية .وميكن
القول انه نتيجة لأو�ضاع القمع ،حتولت هيئات املجتمع
املدين روي��د ًا روي��د ًا اىل جمتمعات مدنية افرتا�ضية،
ومثال على ذلك حركة كفاية وحركة  6ابريل ال�شبابية
يف م�رص ،وحركة � 18أكتوبر للحقوق واحل��ري��ات،
و�شباب �ضد احلجب يف تون�س .وكان لهذه احلركات
�أكرب الأثر يف تك ّتل قوى املعار�ضة التي اعتمدت على
مواقع التوا�صل االجتماعي لتوجيه �رضبة م�ضادة
ملحاوالت �إلغاء املجتمع املدين.
ومع �أن الدعوات لالحتجاج يف املنطقة العربية انطلقت
من موقعي في�سبوك وتويرت �أ�سا�س ًا كما تدلّ عليه �أرقام
كثرية( ،)17فال ميكن نفي واقع �أن مالمح منحى جديد بد�أت
تتمخ�ض من ذلك كله ،وهو م�ؤ�رش يربط ن�شوء املجتمعات
االفرتا�ضية بامل�ؤ�رشات االقت�صادية والإمنائية.
فالأ�سباب نف�سها ،عالوة على احتياجات املجتمع
ال��ع��رب��ى احل��ي��ات��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ،و ّل����دت املجتمعات
االفرتا�ضية ،وذلك بالرغم من الفجوة ال�سيا�سية� ،أي
م�ستويات �ضعف احلرية والعدالة وعدم احرتام حقوق
الإن�سان و�سيادة الديكتاتورية واال�ستبداد والف�ساد
الإدارى والقهر ال�سيا�سى ،والفجوة االجتماعية� ،أي
تلك التي جت�سدها الفوارق الهائلة فى توزيع الرثوات
واالندفاع نحو جمتمع الأقلية الذي متلك فيه الأغلبية
الفئة الفقرية.
13
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هل ميكن بناء منوذج للمجتمعات االفرتا�ضية يف
ظل الرتدي االقت�صادي؟
يف ع���ام  ،1986ط��رح��ت جم��ل��ة الإي��ك��ون��وم�����س��ت
ال�س�ؤال التايل“ :كم ي�ستغرق الأم��ر من الدقائق جلني
ما ي�ساوي �سعر وجبة بيغ ماك؟” .يف حينها ،ن�رشت
�رشكة “يو بي �إ�س” تقرير ًا يو�ضح املدة التي يحتاج �إليها
املوظف يف  73مدينة يف العامل جلني ما ي�ساوي �سعر
�أ�شهر برغر يف العامل ،وفق ًا ملتو�سط الأجر .وبذلك ،بد�أ
م�ؤ�رش “بيغ ماك ي�س ّلط ال�ضوء على قيمة عملة حمددة من
حيث قدرة الوحدة الواحدة منها على �رشاء الكمية ذاتها
يف جميع �أنحاء العامل .وي�شري ذلك �إىل احلاجة املتزايدة
�إىل اجت��اه العمالت نحو �سعر �رصف ي�ساوي �سعر �سلة
متماثلة من ال�سلع يف �أكرث من دولة.
واملالحظ �أن ربط الثورات ب�شبكات التوا�صل والإعالم
االجتماعي وانعدام العدالة االجتماعية يف البلدان العربية
ي�شبه �إىل ح ّد ما احلالة يف الواليات املتحدة الأمريكية.
فم�ؤ�رش جيني الذي يبينّ عدم التكاف�ؤ يف م�ستويات الدخل
ويك�شف ات�ساع الهوة االجتماعية يف ه��ذا البلد يف�سرّ
مظاهرات وول �سرتيت .وال�شكوى التي يرفعها ه�ؤالء
املتظاهرون واملحتجون �إمنا هي رد فعل على البطالة
والفقر .ففي الواليات املتحدة الأمريكية وحدها ،يقع
 40مليون فرد حتت خط الفقر بغ�ض النظر عن م�ستوى حد
الفقر الذي حددته الواليات املتحدة الأمريكية لنف�سها،
وفر�ضت مبوجبه �سيا�ساتها على العامل ،و�شنت من �أجله
احلروب .ويرى املتظاهرون �أن �سبب فقرهم وبطالتهم
هو االحتكار الذي متار�سه ال�رشكات ورج��ال الأعمال
النافذون يف الواليات املتحدة الأمريكية وكذلك يف دول
الربيع العربي الأخ��رى التي �شهدت هذه التحركات� ،إذ
يرون �أن الأموال ال�ضخمة وامل�صالح والأعمال ترتكز يف
�أيدي فئة قليلة ال تتعدى  5يف املائة ،بالرغم من كرثة
امل�صادر الطبيعية الكفيلة ب�إغناء النا�س ونقلهم من م�ستوى
الفقر �إىل م�ستوى االكتفاء الذاتي وتوفري احتياجاتهم
احلياتية.
ولأن ال��ت��اري��خ العربي املعا�رص مل يعهد ان��دالع
الثورات غري االنقالبات الع�سكرية ومل ي�شهد “ثورات
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خبز” ،فقد ا�ستوحت جملة “املجلة” من م�ؤ�رش “بيغ ماك”
م�ؤ�رش ًا عربي ًا �رصف ًا �أطلقت عليه ت�سمية “م�ؤ�رش الفالفل”.
وا�ستخدمت الفكرة الرئي�سة نف�سها التي عر�ضتها جملة
الإيكونوم�ست ،ولكن مع ا�ستبدال وجبة املواطن الغربي
بالوجبة ال�رسيعة املف�ضلة يف ال�رشق الأو�سط ،وهي وجبة
الفقري التي من دونها ال ُي�ستبعد �أن تثور الأمم وتنتف�ض
ال�شعوب(.)18
واملالحظ يف جميع البلدان التي يقبل مواطنوها على
الفالفل �أن احلكومات حتر�ص على املحافظة على �أ�سعار
معقولة ويف متناول اجلميع للفالفل ،بالرغم من ارتفاع
�أ�سعار املواد الغذائية الأخرى ،بل حتر�ص على �ضمان
هذه الأ�سعار .واذا كانت الأ�سعار تعترب معقولة يف بلد
مثل م�رص ،التي يعي�ش فيها ع�رشات املاليني من املواطنني
على دوالر �أو دوالرين يف اليوم ،ويف ال�سودان واليمن
وغريهما ،فاملفارقة تكمن يف �أن ال��دول الغنية نف�سها
عملت على حفظ ا�ستقرار �أ�سعار بع�ض امل��واد الغذائية
وحتى على تخفي�ضها ،ملا لهذه املواد من ت�أثري مبا�رش
على ال�سلم االجتماعي(.)19
وي�ؤ�س�س رب��ط م�ؤ�رش منو املجتمعات االفرتا�ضية
بالأو�ضاع االقت�صادية لنموذج جديد يت�ضح من خالله �أن
تف�شي العنف يف �شمال �أفريقيا وال�رشق االو�سط مرده �إىل
ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية العاملية و�سوء توزيع هذه
املواد .وينتقد الباحثون حترير �أ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية
يف الواليات املتحدة� ،إذ � ّأدى �إىل ارتفاع �أ�سعار املواد
وقو�ض �إمكانية جتنب �أزم��ات �أخ��رى يف هذا
الغذائية
ّ
العام والعام املقبل.

ما هو املنحى القدمي؟
هل ي�صح القول ان الوقت ما زال مبكر ًا لو�ضع تقييم
نهائي ل��دور املجتمع االفرتا�ضي يف انطالق احلركات
ال�شعبية العربية �أو لتحديد دور هذه احلركات يف تغيري
املنحى ال�سائد يف املجتمعات العربية يف املنطقة؟ وهل
من ال�صحيح ان حتقيق الطموح الإن�ساين ال يتم �إال عرب
�سيطرة و�سائل التكنولوجيا �أو انت�شارها؟ وهل �سيحلّ
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تطور تكنولوجيا االت�صاالت اجلديدة م�شكالت التوا�صل
وي�ؤدي �إىل جتاوز املفاهيم الكال�سيكية للثورات؟
يف املجتمعات االف�ترا���ض��ي��ة ،ي�ضعف دور القائد
�أو يغيب نهائي ًا .وي���درك املت�أمل ل��واق��ع التفاعالت
االفرتا�ضية �أنها ال ترتبط ببنية �أو هوية حمددة ،كونها
تتم من خالل و�سيط الكرتوين هو الإنرتنت .وخري مثال
على ذلك �أن مفهوم القائد غاب عن الثورات العربية.
فثورتا تون�س وم�رص انطلقتا بدون قيادة وبدون زعيم
ملهم يوجههما وير�شدهما ويتحكم بتحركاتهما ،وكانت
هبتهما تلقائية وعفوية ،ومع ذلك راكمتا الإجن��ازات
ّ
واجتازتا العقبات من خالل ا�ستلهام كامل للواقع وتعاط
ايجابي مع الأحداث .وقد ابتدعتا الربامج والتحركات
يف جو من التوافق والتفاهم ،مما �أعطاهما �شحنة من
التوا�صل التلقائي.
والت�سا�ؤالت التي ُيتوقّ ع �أن ُتطرح يف امل�ستقبل ال ب ّد
من �أن ت�أتي يف �سياق البحث يف بناء منوذج جديد للمجتمع
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االفرتا�ضي تكون مفاهيمه مماثلة للمفاهيم املت�صلة بعوملة
االقت�صاد .ففي موازاة الت�ضخم الذي �أ�صبح اليوم �أحد �أكرب
الهموم االقت�صادية يف الدول النامية واملتقدمة على حد
�سواء ،بد�أت حركات وانتفا�ضات �شعبية تندلع يف البلدان
التي تعاين منه .وينبغي التوقف عند خمتلف املفاهيم
االقت�صادية واالجتماعية ،بالبحث والتحليل العلميني ،بعيد ًا
عن خلفيات اخلطاب الإيديولوجي .وعندما ن�ش�أ املجتمع
الإفرتا�ضي يف العقد احلايل يف �ضوء حتوالت هامة �أخرى
يف االقت�صادات العربية ،برز منوذج فعال يفر�ض على
الباحث تطبيقه يف �أي ظرف مماثل للظروف التي بنيت عليها
الفر�ضيات نف�سها .فهل ميكن القول �إن ارتفاع م�ستويات
التوا�صل يف بل ٍد ما هو م�ؤ�رش لقرب اندالع الثورة فيه؟ غري
� ّأن الوقت ما زال مبكر ًا لتقييم دور املجتمع االفرتا�ضي
يف انطالق احلركات ال�شعبية العربية� ،أو لتحديد الدور
الذي �ست�ؤديه هذه احلركات يف تغيري املنحى ال�سائد يف
املجتمعات العربية.
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سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي وقضايا حماية اخلصوصية

()20

مقدمة
اليوم� ،أ�ضحت ال�شبكات االجتماعية وتكنولوجياتها
ومواردها من �أهم الو�سائل التي ت�ساهم يف ن�رش املعرفة
والثقافة وت��ب��ادل اخل�ب�رات ،بالإ�ضافة �إىل التفاعل
الإجتماعي ومد ج�سور التوا�صل بني امل�ستخدمني يف خمتلف
�أنحاء العامل .وعليه ،ال بد من التنبه �إىل بع�ض املخاطر
التي ترافق هذه التطبيقات الإلكرتونية وبالتايل قد تهدد
�سالمة م�ستخدمي هذه ال�شبكات و�أمنهم .فبالإ�ضافة �إىل
الأخطار التكنولوجية التي يفتعلها خمرتقو �شبكة الإنرتنت
وم�ستغلو الطبيعة الكونية الالحدودية لهذه البيئة الرقمية،
يدور اليوم كثري من النقا�ش حول تزايد احلوادث التي
تواجه م�ستخدمي �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي،
وخا�صة كل ما له عالقة بحماية خ�صو�صيتهم وبياناتهم
ال�شخ�صية .فقد �ساهم �إطالق هذه ال�شبكات مبوا�صفاتها
احلالية وكرثة �شيوعها وجمانيتها يف غالبية الأحيان يف
ت�سهيل عملية الو�صول �إىل معلومات امل�ستخدمني اخلا�صة
وا�ستخدامها �أو حتى ا�ستغاللها من قبل الآخرين ب�شكل
غري �رشعي �أو غري قانوين �أو غري الئق.
وت��ت��ن��اول ال�سطور التالية االه��ت��م��ام بخ�صو�صية
م�ستخدمي �شبكة الإنرتنت عام ًة وال�شبكات االجتماعية
خا�ص ًة وحماية بياناتهم ال�شخ�صية ودور الت�رشيعات
القانونية يف هذا املجال.

مفهوم اخل�صو�صية يف ع�رصالإنرتنت و�شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي
اخل�صو�صية ه��ي ح��ق ال��ف��رد يف ال��ت��ح��ك��م ب���دورة
املعلومات التي تتعلق ب��ه ،وحقه يف حماية نف�سه من
()21
مر تطور مفهوم
�أي تدخل يف حياته اخلا�صة  .وقد ّ
مت �أو ًال
اخل�صو�صية تاريخي ًا بثالث مراحل رئي�سية ،حيث ّ

في�سبوك ميتلك �أ�رسارك ....انتبه
امل�صدر.http://www.aitnews.com/news/14300.html :

االعرتاف باخل�صو�صية كحق حلماية الأفراد من مظاهر
االعتداء املادي على حياتهم وممتلكاتهم ،وهذا ما يعرف
باخل�صو�صية املادية� .أما يف املرحلة الثانية ،فكان
هناك اهتمام خا�ص بحماية القيم والعنا�رص املعنوية،
وه��ذا ما �سمي باخل�صو�صية املعنوية .ويف املرحلة
اعتِربت اخل�صو�صية حق ًا عام ًا حلماية الفرد من
الثالثةُ ،
جميع �أوجه االعتداء والتدخل يف حياته ،مادي ًة كانت �أم
معنوية .ومع بلوغ اخل�صو�صية مرحلتها الأخرية هذه،
ارتدى هذا املفهوم حل ًة جديدة ارتبطت ب�أثر تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت على احلياة اخلا�صة للأفراد،
وتتمثل يف خ�صو�صية املعلومات ،ويف حق الأف��راد
بالتحكم باملعلومات والبيانات الرقمية اخلا�صة بهم �سواء
كانت البيانات يف و�ضع التخزين �أم يف و�ضع املرور من
�شبكة �إىل �أخرى .فقد ركزت غالبية التعريفات اخلا�صة
مبفهوم “اخل�صو�صية على �شبكة الإنرتنت” على حق الفرد
بالتحكم باملعلومات التي يقدمها عن نف�سه على ال�شبكة،
بالإ�ضافة �إىل حقه باختيار الأ�شخا�ص �أو اجلهات
املخولة االطالع على هذه البيانات وم�شاركته �إياها،
وحقه يف حتديد �سبل معاجلة هذه البيانات ون�رشها.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ظهر م���ؤخ��ر ًا جانب �آخ��ر من
جوانب اخل�صو�صية على �شبكة الإنرتنت يتعلق ب�شبكات
التوا�صل والإع�لام االجتماعي ،حيث متثّلت املفاج�أة
17
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ميكن �أن تنت�رش من جهاز �إىل �آخر ومن م�ستخدم �إىل �آخر
ب�رسعة فائقة ،مما يحول دون �إمكانية ال�سيطرة عليها.
فقد �أ�صبحت الآن عملية �إن�شاء �صفحات على الويب وو�ضع
�أفالم فيديو على �شبكة الإنرتنت �سهلة جد ًا وال تتطلب �إال
ب�ضع دقائق ،خا�ص ًة مع جود الهواتف املحمولة املزودة
بكامريات.

امل�صدرhttp://www.epltalk.com/sunday-herald-newspaper- :
reveals-twitter-footballer-name-in-uk-controversy-31782.

الكربى يف كمية املعلومات التي ميكن احل�صول عليها دون
�إذن �أو رقيب ،مما يقلق �إىل ح ٍد ما اخلرباء االجتماعيني
من جهة والقانونيني من جهة �أخرى .فمما ال �شك فيه �أن
بزوغ ظاهرة ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية الإلكرتونية
وما تتميز به من �رسعة يف تبادل الأخبار واملعلومات بني
امل�شرتكني يزيد من فر�ص انتهاك اخل�صو�صية ال�شخ�صية،
باال�ضافة �إىل �إمكانية ن�رش ال�شائعات وتداولها ب�رسعة
فائقة ي�صعب احلد منها �أو الق�ضاء عليها .ومع انت�شار
املدونات واملواقع االجتماعية التي يعبرّ فيها النا�س
ع��ن م�شاعرهم وتف�ضيالتهم ،وحياتهم ال�شخ�صية،
اختلطت الأم��ور اخلا�صة بالأ�شياء العامة ،و�أ�صبحت
كل املعلومات �شبه مك�شوفة وميكن ا�ستخدامها يف بع�ض
الأحيان �ضد �أ�صحابها .على �سبيل املثال ،قد ت�شكّل
التحديثات التي يقوم بها �أي �شخ�ص عن حالته �أو و�ضعه
على موقع في�سبوك �أو تويرت والتي تدل على �أنه غائب
�أو م�سافر �أو بعيد عن املنزل معلومات قيمة قد ت�ساعد
الل�صو�ص على معرفة �أف�ضل وقت القتحام منزله �أو �شقته.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،كرثت يف الآون��ة الأخ�يرة عمليات
�رسقة هوية م�ستخدمي ال�شبكات االجتماعية على �شبكة
الإنرتنت وانتحال �شخ�صيتهم ،وذلك من �أجل اقرتاف
�أعمال تخريبية �أو حتى �إجرامية ،من خالل ا�ستخدام
املعلومات التي يقدمها امل�شرتك يف تلك املواقع عن
نف�سه وهواياته واهتماماته و�أ�صدقائه .و�إىل جانب هذه
املخاطر الأمنية ،ال بد من الإ�شارة �إىل خطر من نوع �آخر
يتعلق بانت�شار ال�شائعات والف�ضائح على ال�شبكة ،والتي
18

ويف هذا ال�صدد ،ال بد من التطرق �إىل ق�ضية ا�ستحوذت
على اهتمام املجتمع الربيطاين م�ؤخر ًا .فقد ح�صلت �إحدى
املطبوعات ال�صحفية( )22على معلومات ت�شري �إىل تورط
�أحد العبي كرة القدم امل�شهورين بف�ضيحة جن�سية .غري �أن
حمامي الالعب ا�ستطاع احل�صول على �إنذار ق�ضائي مينع
ال�صحيفة من الك�شف عن ا�سم الالعب �أو ن�رش �أي تفا�صيل
�أخرى عن عالقته امل�شبوهة .ولكن ،ح�صل �أن قام �شخ�ص
جمهول الهوية بفتح �صفحة با�سم م�ستعار على موقع تويرت
ون�رش تفا�صيل الق�ضية مع الإ�شارة �إىل ا�سم الالعب .وما هي
�إال �ساعات قليلة حتى كان الآالف من م�ستخدمي تويرت
يتبادلون ذل��ك اخل�ب�ر .وجت��در الإ���ش��ارة هنا �إىل �أن��ه
وبالرغم من جهود ال�سلطات ،فقد تعذر الو�صول �إىل
من�شىء ال�صفحة ،وبالتايل �أ�صبح من ال�صعوبة مبكان حفظ
حقوق الالعب املذكور وخ�صو�صيته ومتابعة اجلاين
وحماكمة كل من �شارك يف عملية ن�رش تلك الف�ضيحة.
وعلى �صعيد الدول� ،ساهم ظهور موقع مثل ويكيليك�س
�أي�ض ًا يف ن�رش معلومات ا�سرتاتيجية عن ال��دول وكبار
امل�س�ؤولني فيها ،مما �ساهم يف �إ�شعال ن��ار التبادل
املعلوماتي عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي .وعليه،
�أ�صبحت هذه الظاهرة مت�س لي�س حياة الأفراد العاديني
وعائالتهم فح�سب ،بل الدول والعالقات الدولية �أي�ض ًا.

ق�ضايا تتعلق ب�سيا�سة اخل�صو�صية املتبعة
يف �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي
�أثارت ق�ضية حماية اخل�صو�صية على مواقع �شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي �ضجة كبرية خالل الفرتة
الأخرية .وتقدمت العديد من اجلهات النا�شطة يف جمال
حماية اخل�صو�صية على �شبكة الإنرتنت ب�شكاوى ر�سمية
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اإلطار  - 2نبذة عن بعض املراحل التي مرت بها سياسة اخلصوصية في فيسبوك
مرت بها �سيا�سة اخل�صو�صية يف في�سبوك ،وخل�صت �إىل
قامت م�ؤ�س�سة احلدود الإلكرتونية ( )EFFبتعقب املراحل التي ّ
تقرير من �أهم ما ورد فيه:
يف عام � ،2005أخربت ال�رشكة (في�سبوك) امل�ستخدمني �أن “املعلومات ال�شخ�صية التي يدلون بها ل�شبكة في�سبوك لن
تكون متاحة لأي م�ستخدم �آخر للموقع الإلكرتوين ،ما مل يكن على الأقل ينتمي �إىل �إحدى املجموعات التي يقومون هم،
امل�ستخدمون �أنف�سهم ،بتحديدها.
ويف كانون الأول/دي�سمرب  ،2009جاء يف بيان ل�شبكة في�سبوك �أن بع�ض املعلومات مثل اال�سم ،وال�صورة ،وقائمة
الأ�صدقاء وال�صفحات التي تنال �إعجابك ،واجلن�س ،واملنطقة اجلغرافية ،وال�شبكات التي تنتمي �إليها (كم�ستخدم �صاحب
ح�ساب على �شبكة في�سبوك) تعترب متاحة للعموم ،مبا يف ذلك التطبيقات التي تتوافق مع في�سبوك ،وبالتايل لي�ست لديها �أية
�إعدادات للخ�صو�صية.
ويف �شهر ني�سان�/أبريل � ،2010أ�شارت �سيا�سة في�سبوك ب�ش�أن اخل�صو�صية �إىل ما يليّ �“ :إن �إعدادات اخل�صو�صية
املبدئية فيما يت�صل ببع�ض �أنواع املعلومات املتواجدة على في�سبوك متاحة لـ “كل �شخ�ص” .و�إذا كنت منزعج ًا من جعل
بياناتك ال�شخ�صية متاحة للعموم ،فعندها ميكن التفكري يف �إزالتها �أو عدم و�ضعها على املوقع”.
�أثار هذا التغيري حنق وغ�ضب عدد من املجموعات املدافعة عن اخل�صو�صية ،حيث عمدت  15جمموعة يف �أواخر ني�سان/
�أبريل � 2010إىل تقدمي �شكوى �إىل جلنة التجارة الفدرالية للتحقيق مع �شبكة في�سبوك .وتتعلق هذه ال�شكوى بـ “التغيريات
املادية التي �أدخلتها �شبكة في�سبوك على �إعدادات اخل�صو�صية ،والتي �أ�رضت مب�ستخدمي هذه ال�شبكة وخدماتها” .ونددت
هذه املجموعات بالتحديث الذي طر�أ على �إعدادت اخل�صو�صية لل�شبكة .وجاء يف عري�ضة ال�شكوى “�إن في�سبوك يقوم
الآن بك�شف النقاب عن معلومات �شخ�صية و�إتاحتها للعموم بعد �أن اختار امل�ستخدمون حجبها .ويقوم �أي�ض ًا بالك�شف
عن معلومات �شخ�صية �إىل طرف ثالث مل ي�سبق مل�ستخدم في�سبوك �أن �أتاح له ذلك .وهذه التغيريات تتنافى مع توقّ عات
امل�ستخدم وحت ّد من خ�صو�صيته.
امل�صدر. http://knowledge.wharton.upenn.edu/arabic/article.cfm?articleid=2464&language_id=6 :

�ضد ه��ذه امل��واق��ع ،وذل��ك من �أج��ل حت�سني الإع���دادات
املوجودة يف هذه املواقع ل�ضمان �سالمة امل�ستخدمني
وحماية خ�صو�صيتهم وبياناتهم خالل ا�ستخدامهم لها.
�سجل حركة احتجاجية عنيفة تطالب
فمنذ عدة �أع��وام ُت َّ
بتح�صني اخل�صو�صية وتعزيز حمايتها على مواقع
�شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي ،وخا�صة على
()23
�شبكة في�سبوك .وهذا ما ي�شهده االحتاد الأوروب��ي
و���س��وي����سرا( )24وك��ن��دا( )25ووالي���ة كاليفورنيا( )26يف
الواليات املتحدة الأمريكية .وتع ّلقت غالبية هذه احلمالت
وال�شكاوى املرفوعة فيها ب�إعدادات اخل�صو�صية العائدة
ل�شبكات التوا�صل والإع��ل�ام االج��ت��م��اع��ي ،وخا�صة
التطويرات املفاجئة التي قد ي�ضيفها القيمون على هذه
املواقع وال�سيا�سات وي�ضعوها مو�ضع التنفيذ بالرغم من

�أن معظمها يت�ضمن خروقات خل�صو�صية امل�ستخدمني.
ويت�ضمن الإطار التايل نبذة عن بع�ض التطويرات التي
طر�أت على �سيا�سة اخل�صو�صية يف �شبكة في�سبوك خالل
الفرتة الأخرية.
ويف معر�ض حتليل النقا�ش واجل��دل القائم حول
حماية اخل�صو�صية يف ال�شبكات االجتماعية ،برزت عدة
ق�ضايا هامة على كل م�ستخدم مراعاتها بجدية من �أجل
حتديد دائرة خ�صو�صيته على هذه املواقع وحمايتها،
ومن �أجل معرفة حقوقه يف هذا املجال .ومن �أبرز
الق�ضايا التي كانت مو�ضع ال�شكاوى واالدعاءات من قبل
املعنيني بحماية اخل�صو�صية على املواقع الإجتماعية ما
يلي:
19
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�-1ضبط �إع��دادات اخل�صو�صية :تت�ضمن مواقع ال�شبكات
الإجتماعية ع���دد ًا ك��ب�ير ًا م��ن الإع�����دادات املتعلقة
باخل�صو�صية (مثل حتديد من ميكنه الإط�ل�اع على
ال�صور يف موقع في�سبوك) ،والتي ينبغي �أن يتخذ
امل�ستخدم القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها .غري �أنه يف
�أغلب الأح��ي��ان تكون ه��ذه الإع���دادات معقدة بع�ض
ال�شيء بالن�سبة للم�ستخدم العادي الذي ال يكون على
دراي���ة كاملة بهذه املوا�ضيع ،مم��ا ي����ؤدي ب��ه �إىل
ترك هذه اخليارات من دون �أي تغيري يف �إعداداتها
املبدئية ( )Default settingالذي يحتوي بطبيعته على
خرق ملفهوم اخل�صو�صية.

من ال�شبكة ،بل ي�ستطيع فقط تعطيل العمل يف هذا
احل�ساب ،بحيث تبقى جميع املعلومات موجودة وقابلة
لال�سرتجاع يف �أي وقت .وتعترب هذه الق�ضية م�شكلة
�أ�سا�سية �ضمن �إطار مفهوم اخل�صو�صية ،حيث جترد
امل�ستخدم من حقه يف حذف بياناته وت�سحب القرار
من يده .لذلك ،من املهم �أن يت�أكد كل م�شرتك يف هذه
ال�شبكات من هذه ال�رشوط عند الدخول �أو الت�سجيل قبل
�أن ي�شارك يف �أي من هذه املواقع ب�شكل فعال ،وذلك
ليتخذ القرار املنا�سب ب�ش�أن نوعية املعلومات التي
يرغب يف م�شاركتها �أبدي ًا على ال�شبكة ،وما ميكن �أن
يرتتب عليها يف امل�ستقبل القريب والبعيد.

-2ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات م���ن ط����رف ث���ال���ث (Third Party
 :)Applicationsتقوم �شبكات التوا�صل والإع�لام

�-4إدارة ح�سابات املتوفني :تكمن امل�شكلة هنا يف معرفة
امل�س�ؤول عن �إدارة ح�سابات الأ�شخا�ص الذين توفّ وا
على �شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي .ولي�س
وا�ضح ًا حتى الآن ما �إذا كان �أف��راد عائالتهم �أم
خمولني �إدارة
حمبوهم �أم القيمون على هذه املواقع
ّ
ح�ساباتهم .وما زالت كل هذه الأ�سئلة تنتظر �إجابات
عليها.

االج��ت��م��اع��ي ب���إع��ط��اء معلومات وب��ي��ان��ات خا�صة
بامل�شاركني يف �شبكاتها �إىل ط��رف ث��ال��ث ،وذل��ك
بهدف تطوير بع�ض الربامج اجلديدة وحت�سني هذه
امل��واق��ع .وتكمن الإ�شكالية هنا يف �أن امل�شرتك
الذي �شارك معلوماته بعلمه وب�إذنه مع موقع واحد
��سرع��ان م��ا يتفاج�أ ب���أن ه��ذه املعلومات �أ�صبحت
بعهدة طرف �آخ��ر .ومن املالحظ يف �أكرث احلاالت
�أن االتفاقيات املكتوبة بني مواقع �شبكات التوا�صل
والإع�لام االجتماعي واجلهات الأخ��رى التي تعنى
بتطوير برامج �إ�ضافية غالب ًا ما تكون من�شورة يف
املواقع نف�سها على �شكلني .يف الطريقة الأوىل ،تكون
مت�ضمنة كخيار يف جمموعة الإعدادات
هذه االتفاقيات َ
اخلا�صة بحماية اخل�صو�صية ،مما يتطلب من امل�شرتك
املوافقة عليها عند الت�سجيل يف امل��وق��ع� .أم��ا يف
الطريقة الثانية ،فتن�رش هذه املعلومة يف �أ�سفل ال�صفحة
الرئي�سية حتت عنوان منهجية �أو �سيا�سة املوقع حيال
اخل�صو�صية .ويف احلالتني ،من املتوقع �أن يعرف
امل�ستخدم ويتذكر ذلك طوال فرتة عمله على املوقع،
فيكون حري�ص ًا عند عر�ضه �أية معلومة خا�صة ،ال �سيما
و�أنها قابلة لالنتقال �إىل �أيادٍ �أخرى.

-3تعطيل ح�سابات امل�ستخدمني ولي�س �إلغاءها :لقد �أ�صبح
من املعلوم �أن امل�ستخدم لبع�ض ال�شبكات الإجتماعية،
وخا�صة في�سبوك ،ال ميكنه �إلغاء ح�سابه وحذفه نهائي ًا
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الإطار الت�رشيعي حلماية اخل�صو�صية على
الإنرتنت و�شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي
تعترب حماية اخل�صو�صية الفردية حق ًا من حقوق
الإن�سان .وه��ذا ما �شددت عليه �رشعة حقوق الإن�سان
ال�صادرة عن الأمم املتحدة يف عام  ،1948حيث ورد
يف امل���ادة  12م��ن الإع�ل�ان العاملي حلقوق الإن�سان
ما ن�صه« :ال يجوز تعري�ض �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته
اخلا�صة ( )...وال حلمالت مت�س �رشفه و�سمعته .ولكل
�شخ�ص احلق يف احلماية القانونية من مثل هذا التدخل �أو
تلك احلمالت»(.)27
وم��ع انت�شار الإن�ترن��ت واحل��ا���س��وب وتعاظم حجم
العمليات التجارية الإلكرتونية� ،صدرت حزمة مدونات
ووثائق دولية و�إقليمية تتبنى �إجراءات قانونية حلماية
اخل�صو�صية يف الف�ضاء ال�سيرباين و�إقرار احلماية لها.
وعمد ال�برمل��ان الأوروب����ي مث ً
ال يف ع��ام � 1995إىل
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�إ�صدار الإر�شاد اخلا�ص بحماية الأ�شخا�ص جلهة معاجلة
بياناتهم ال�شخ�صية .وعملت معظم الدول املتقدمة وعدد
كبري من الدول النامية على تطوير ت�رشيعاتها ون�صو�صها
ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ن �أج���ل �إق����رار احل���ق يف اخل�صو�صية.
وج��رى تكري�س ه��ذا احل��ق يف د�ساتري دول �أوروب��ي��ة
يف الت�سعينات� ،إذ ن�صت �رصاحة على احلق يف و�صول
ال�شخ�ص �إىل بياناته ال�شخ�صية و�سيطرته عليها (خ�صو�صية
املعلومات)� .أما مو�ضوع هذه الن�صو�ص ،فيهدف عام ًة
�إىل حماية اخل�صو�صية والبيانات ال�شخ�صية للفرد من �أي
�إ�ساءة ا�ستخدام ،وذلك على الأ�س�س التالية:
•�أن يكون قد ح�صل عليها بطريقة م�رشوعة وقانونية؛
•�أن ُت�ستخدم للغر�ض الأ�صلي املعلن واملحدد ،و�أال
تك�شف لغري امل�رصح لهم باالطالع عليها؛
•�أن تت�صل بالغر�ض املق�صود من جمعها وال تتجاوزه؛
•�أن تكون �صحيحة و�أن تخ�ضع لعمليات التحديث
والت�صحيح؛
•�أن يتمتع �صاحبها بحق الو�صول �إليها ،وبحق �إبالغه
ب�أن�شطة معاجلتها �أو نقلها ،وحقه يف ت�صحيحها
وتعديلها وحتى طلب �إلغائها؛
•�أن تحُ فظ ب�رسية ،و�أن حتمى �رسيتها وفق معايري �أمن
مالئمة حلماية املعلومات ونظم املعاجلة؛
•�أن تخ�ضع ل�ضوابط حماية احلق فيها ومنع ال�رضر عند
نقلها وتبادلها خارج نطاق احلدود اجلغرافية؛
•�أن ُتتلف عند ا�ستنفاد الغر�ض من جمعها.
�أما يف البلدان العربية ،فقد غاب التنظيم القانوين
ع��ن مو�ضوع حماية البيانات ال�شخ�صية واحل���ق يف
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اخل�صو�صية ،با�ستثناء بع�ض ال��دول ك���إم��ارة دب��ي يف
الإم��ارات العربية املتحدة التي �أ�صدرت قانون ًا خا�ص ًا
وعمان والكويت وتون�س التي عاجلت
يف عام 2007؛ ُ
هذا املو�ضوع �ضمن �أبواب خا�صة من قوانينها املتعلقة
باملعامالت االلكرتونية .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل اجلهود
التي تبذلها الإ�سكوا لي�س فقط يف هذا املجال و�إمنا على
�صعيد تطوير الت�رشيعات ال�سيربانية يف البلدان الأع�ضاء
كباقة كاملة ومتكاملة .وتعمل الإ�سكوا حالي ًا على تنفيذ
م�رشوع يهدف �إىل مواءمة الت�رشيعات ال�سيربانية يف
املنطقة العربية من �أجل بناء جمتمع معرفة م�ستدام(.)28

اخلامتة
م��ن ال��وا���ض��ح �أن �ضمان حماية اخل�صو�صية على
الإنرتنت و�شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي لي�س
بالأمر ال�سهل ،و�إمنا عملية ال ب ّد من �أن ت ّت�سم بالتنا�سق
والتما�سك .ف�ضمان حماية اخل�صو�صية يف البيئة الرقمية
يقوم على ثالثة عنا�رص �أ�سا�سية هي احلماية القانونية،
واحل��م��اي��ة التقنية ،وال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف .وحماية
اخل�صو�صية عملية متكاملة ،ولي�ست حكر ًا على العامل
الرقمي بل هي امتداد للعامل احلقيقي .فعلى �أي �شخ�ص
�أن يكون حذر ًا عند م�شاركة بياناته اخلا�صة مع �أي جهة،
و�أن يكون واعي ًا لبع�ض ق�ضايا �سيا�سات اخل�صو�صية
على ال�شبكات الإلكرتونية ومدرك ًا لكيفية التعامل معها.
ومن امل�ؤكد �أنه ال ميكن احلديث عن حماية اخل�صو�صية
يف غياب �إطار قانوين وت�رشيعي يحمي امل�ستخدمني ويرد
احلقوق لأ�صحابها.
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االعتبارات واملبادئ التوجيهية للمؤسسات عند وضع استراتيجية
()29
خاصة لشبكات التواصل واإلعالم االجتماعي
�شهدت ال�سنوات اخلم�س املا�ضية تغري ًا جوهري ًا يف
طرق ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت ،مع ظهور تطبيقات �شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي التي �أ�ضحت �أدوات رئي�سية
للتوا�صل والت�شبيك والتعاون وتبادل املعرفة .واليوم ،ال
يقت�رص ا�ستخدام هذه الأدوات على امل�ستوى ال�شخ�صي ،بل
يتم ا�ستخدامها ب�شكل متزايد يف �أماكن العمل يف القطاعني
اخلا�ص والعام .ويجمع �أكرثية اخلرباء يف هذا املجال
على �أن ل�شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي القدرة
على �إحداث تغيري جذري يف �أ�س�س تعامل م�ستخدميها مع
بع�ضهم البع�ض يف ال�سنوات املقبلة.
ومثلما ه��و احل��ال كلما ظهرت تطبيقات و�أدوات
جديدة ،يقدم البع�ض على ا�ستخدامها ب�شكل منا�سب،
بينما يلج�أ البع�ض الآخ��ر �إىل ا�ستغاللها لأغرا�ض غري
منا�سبة .ومن هنا �أهمية و�ضع قواعد �أ�سا�سية ترتكز
عليها عمليات التوا�صل بني النا�س ،مبا يف ذلك تلك التي
تتم عرب �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي ،كمو�ضوع
حماية املعلومات ال�رسية مث ً
ال .فقد ي�ؤدي ا�ستخدام تلك
التطبيقات والأدوات �إىل نتائج عك�سية ،كامل�سا�س ب�سمعة
م�ؤ�س�سة �أو �رشكة ما .وي�أخذ �سوء اال�ستخدام �أ�شكا ًال
�أخ���رى ،كالإف�صاح ع��ن املعلومات اخلا�صة وك�شف
الأ�رسار التجارية �أو املعلومات ال�رسية ون�رش االدعاءات
الكاذبة والتعدي على حقوق امل�ؤلف والت�شهري به.

احلاجة �إىل ا�سرتاتيجية
ال �شك يف � ّأن االعتماد على احل�س ال�سليم يف ا�ستخدام
�أدوات �شبكات التوا�صل لي�س كافي ًا ،الأمر الذي يح ّتم
و�ضع منهجيات حمددة واعتماد �إجراءت �إدارية .وت�سلط
هذه املقالة ال�ضوء على عدد من االعتبارات واملبادئ
التوجيهية الالزمة لو�ضع �سيا�سة خا�صة ترعى ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي .ويبقى الهدف
الرئي�سي لأي �سيا�سة �إتاحة ا�ستخدام هذه ال�شبكات من
قبل العاملني لغايات �شخ�صية من دون التعر�ض مل�صالح
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امل�ؤ�س�سة التي ميثلونها ،مع �ضمان حماية عمالئها
وعالمتها التجارية.
ومع انطالقة الإنرتنت يف الت�سعينات من القرن الع�رشين
وحتى ب��داي��ة العقد املا�ضي ،كانت معظم ال�رشكات
وم�ؤ�س�سات الأعمال تعترب �أن الإنرتنت هي �أداة للبحث
وامل�ساعدة فقط ،ولي�ست �أداة عمل �أ�سا�سية كما هو احلال
اليوم .وكان معظم �أرباب العمل يف حينها يعتربون �أن
ت�صفح الإنرتنت من قبل عامليهم هو م�ضيعة للوقت وعامل
م�شتت لالنتاجية .ولذلك ،جل�أ بع�ضهم بالفعل �إىل منع
النفاذ �إليها �ضمن دوام العمل الر�سمي �أو �إىل حتديد �أوقات
ال�ستخدامها .وبالرغم من ذلك� ،أثبتت �شبكة الإنرتنت
�أنها م�صدر قيم لإجراء البحوث واالت�صال ،والتوا�صل
مع العمالء وال�رشكاء التجاريني ،والت�سويق والإعالن؛
وكذلك �إجراء املعامالت التجارية� .أما �شبكات التوا�صل
والإع�لام االجتماعي ،ف�رسعان ما انت�رشت واعتمدها
معظم م�ستخدمي الإنرتنت ،ال �سيما يف قطاع الأعمال،
مما �س ّهل توفريها والنفاذ �إليها من قبل العموم ،و�أجرب
ّ
م�ؤ�س�سات الأعمال على و�ضع مبادئ توجيهية و�سيا�سات
منا�سبة ت�ضمن ا�ستخدامها ب�شكل فعال يف مكان العمل،
ويف نف�س الوقت ت�أمني حماية م�صاحلها التجارية.
واليوم ،تقوم �شتى املنظمات وم�ؤ�س�سات الأعمال يف
جميع �أنحاء العامل باحت�ضان �شبكات التوا�صل والإعالم
وتكر�س جميع املوارد واخلربات
االجتماعي و�أدواتها،
ّ
لت�سخري هذه الثورة التكنولوجية واالجتماعية ل�صاحلها.

مرحلة التخطيط
تعترب مرحلة التخطيط من املراحل الأ�سا�سية التي
ِّ
املنظمة ال�ستخدام �شبكات التوا�صل
ت�سبق و�ضع ال�سيا�سات
والإع�ل�ام االجتماعي .وقبل و�ضع �أي��ة �سيا�سة ،على
م�ؤ�س�سة الأعمال �أو ًال تقييم ثقافة عملها بهدف و�ضع �سيا�سة
متوافقة �أو متجان�سة معها .وقد يكون من احلكمة يف
هذه املرحلة �إ�رشاك �صانعي القرار وممثلني عن نقابات
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املوظفني و�أق�سام الت�سويق والعالقات العامة وال�ش�ؤون
القانونية وتكنولوجيا املعلومات وخ�ب�راء امل��وارد
الب�رشية يف حتديد امل�صالح التجارية مل�ؤ�س�ستهم ويف
حتديد احتياجاتها و�أهدافها والنتائج املتوقّ عة لل�سيا�سة
ت�شجع العاملني
املقرر �صياغتها .وتلك ال�سيا�سة ينبغي �أن ّ
ّ
على ا�ستخدام �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي ،و�أن
توفر لهم توجيهات وا�ضحة متكّنهم من التكيف ب�سهولة مع
م�ضمونها .وهنا ،ينبغي على م�ؤ�س�سات الأعمال تعيني
�أح��د �إدارييها كجهة ات�صال وتكليفه معاجلة الق�ضايا
املتعلقة ب�سيا�سة �شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي
وكذلك اال�ستف�سارات حول هذه ال�سيا�سة و�س ُبل تطبيقها.

كيفية و�ضع ا�سرتاتيجية
عموم ًاُ ،يعتمد نهجان رئي�سيان لو�ضع ا�سرتاتيجية
ترعى �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي .ويتعامل
النهج الأول مع ال�شبكات باعتبارها عملية تطورية،
ترتيث م�ؤ�س�سات الأعمال قبل �أن ت�ضع عليها �ضوابط
ق��د يتبني الح��ق�� ًا �أن��ه��ا تع�سفية �إذا م��ا ح��دث ذل��ك قبل
�إع���داد درا���س��ات �أول��ي��ة لتحديد الفر�ص �أو املخاطر
الناجمة عن تبني ا�ستخدامها� .أم��ا النهج الثاين فهدفه
والتطرق �إىل اجلوانب
و�ضع �سيا�سة وا�ضحة و�شاملة
ّ
املتعلقة مبا ينبغي فعله �أو جتنبه بخ�صو�ص �شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي( .)30واجلدير بالذكر �أنه
ال توجد �سيا�سة معيارية واحدة ترعى هذه ال�شبكات ميكن
اتباعها يف م�ؤ�س�سات الأعمال .وبالرغم من � ّأن االطالع
على �سيا�سات بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات قد يكون مفيد ًا ،فهذه
ال�سيا�سات قد ال تتما�شى مع م�صالح م�ؤ�س�سات �أخرى،
لأنها يف الأ�صل و�ضعت يف �ضوء اعتبارات جتارية تت�صل
ات�صا ًال وثيق ًا بامل�ؤ�س�سة التي و�ضعتها .ويف هذا ال�سياق،
على كل م�ؤ�س�سة �أن ت�ضع �سيا�سة خا�صة بها تلبي م�صاحلها
التجارية وتن�سجم مع ثقافتها و�أهدافها .وبغ�ض النظر
عن النهج امل ّتبع يف انطالق عملية �صنع ال�سيا�سة �أو يف
تت�ضمن املبادئ التوجيهية
مراحل تطويرها الحق ًا،
ّ
التالية ن�صائح مفيدة كفيلة مب�ساعدة م�ؤ�س�سات الأعمال
على جتاوز �أية عقبات حمتملة وعلى الرتكيز على الق�ضايا
الهامة لعملها:
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 -1حتديد ماهية �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي
يختلف م��ف��ه��وم �شبكات ال��ت��وا���ص��ل والإع��ل�ام
االجتماعي ل��دى �أك�ثري��ة العاملني يف م�ؤ�س�سات
الأع��م��ال .على �سبيل املثال ،يعترب الكثريون �أن
هذه ال�شبكات ت�شمل فقط تطبيقي تويرت وفي�سبوك؛
ولكن ماذا عن ر�سائل الربيد الإلكرتوين واملدونات
وخ��دم��ة ي��وت��ي��وب وغ���رف ال��درد���ش��ة ومن�شورات
ويكيليك�س واملنتديات على �شبكة الإنرتنت؟ ولذلك،
على �أي��ة �سيا�سة يف ه��ذا اخل�صو�ص حتديد جميع
تطبيقات وخ��دم��ات �شبكات ال��ت��وا���ص��ل والإع�ل�ام
االجتماعي ،و��شرح الأ�سباب الكامنة وراء و�ضع
هذه ال�سيا�سة ،وربطها بثقافة امل�ؤ�س�سة وقيمها من
�أجل ت�شجيع ا�ستخدامها بطريقة �سليمة.
 -2معاينة وتفعيل اال�سرتاتيجيات احلالية
على م�ؤ�س�سات الأع��م��ال التي �سبق لها و�ضع
�سيا�سات ترعى ا�ستخدام �شبكات التوا�صل والإعالم
تطبق هذه ال�سيا�سات و�أن تعمل على
االجتماعي �أن ّ
مواءمتها مع ال�سيا�سات التنظيمية الأخ���رى ،من
�أجل تعزيزها وتفعيلها .ولذلك ،ينبغي �أن تو�ضح
هذه امل�ؤ�س�سات لعامليها �رضورة امتثالهم مل�ضمون
ال�سيا�سات احلالية عند ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
والإعالم االجتماعي.
 -3الرتكيز على اجلوانب الإيجابية
املقرر و�ضعها ت�شجيع العاملني
على ال�سيا�سة
ّ
م�ستخدمي �شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي
على �أداء دور �إيجابي وب��ن��اء ،وتو�ضيح كيفية
اال�ستفادة من مواهبهم وطاقاتهم لدعم امل�ؤ�س�سة
التي ميثلونها.
 -4تعريف ال�سلوك املالئم عند ا�ستخدام �شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي
ت�شكل �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي اليوم
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من �شبكة الإنرتنت ،ولذلك ينبغي و�ضع
م��ب��ادئ توجيهية حت��دد جلميع م�ستخدمي الإن�ترن��ت
و�شبكات التوا�صل ال�سلوك املالئم الذي عليهم اتباعه.
ومن الأف�ضل �أن ي�شمل ذلك نوعية الأ�سلوب اللغوي
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امل�ستخدم ،وكيف ميكن لل ّنربة املتبعة �أن تنعك�س
�إيجابي ًا �أو �سلبي ًا على �صورة امل�ؤ�س�سة وثقافتها .وبكل
ب�ساطة ،ال ب ّد من تو�ضيح كل التفا�صيل لتفادي وقوع
�أي التبا�س يف امل�ستقبل.
 -5حظر اال�ستخدام غري امل�رشوع ل�شبكات التوا�صل
والإعالم االجتماعي
ينبغي حظر ا�ستخدام �شبكات التوا�صل والإعالم
االج��ت��م��اع��ي لأغ���را����ض غ�ير م����شروع��ة ،وت��ذك�ير
العاملني ب�أن ذلك قد يرتب عليهم م�س�ؤوليات مدنية
و�/أو جنائية .وينبغي �أن تتطرق ال�سيا�سة املقرر
و�ضعها �إىل ال�سيا�سات الأخرى املتبعة التي تتعامل
م��ع اال�ستخدامات غ�ير امل����شروع��ة ،مثل انتهاك
قوانني حماية اخل�صو�صية وامللكية ال�شخ�صية؛
وانتحال �صفة الغري؛ وامل�ضايقة والتهديد والتمييز؛
والتلميحات اجلن�سية وامل��واد الإباحية؛ والت�شهري
بال�رشكة �أو موظفيها �أو عمالئها �أو مناف�سيها �أو
مورديها.
 -6حماية املعلومات ال�رسية وال�شخ�صية
ال يعطي م��ب��د�أ ال�شفافية امل�� ّت��ب��ع يف ك��ث�ير من
امل�ؤ�س�سات احلق للعاملني بتبادل املعلومات ال�رسية
وال�شخ�صية .ولذلك ،من الأف�ضل �أن تتطرق �أي �سيا�سة
خا�صة ب�شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي �إىل هذا
املو�ضوع ب�رصاحة تامة ،و�أن تو�ضح للم�ستخدمني
�أن تناقل املعلومات ال�رسية �أو اخلا�صة عربها قد
يعر�ضهم للمالحقة الق�ضائية التي رمبا ت���ؤدي �إىل
فقدانهم لوظائفهم.
 -7التفريق بني ما هو �شخ�صي وما هو مهني
ي����ؤدي ا���س��ت��خ��دام �شبكات ال��ت��وا���ص��ل والإع�ل�ام
االجتماعي �أحيان ًا �إىل تخطّ ي احل�� ّد الفا�صل بني ما
يعترب ا�ستخدام ًا �شخ�صي ًا وا�ستخدام ًا مهني ًا .ومن
الناحية النظرية ،يعترب �أي فرد يعمل يف م�ؤ�س�سة ما
�أو ي�ستخدم بريده الإلكرتوين املهني على ال�شبكات
االجتماعية ممث ً
ال �رشعي ًا للم�ؤ�س�سة .ولتفادي ن�سب
الآراء ال�شخ�صية للم�ستخدم �إىل امل�ؤ�س�سة التي يعمل
املرجوة �أن ت�ضيف فقرة حول
فيها ،على ال�سيا�سة
ّ
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“�إخالء امل�س�ؤولية” �إىل الفقرات املعنية با�ستخدام
العاملني ملواقع ال�شبكات االجتماعية ،ت�شري فيها �إىل
�أن الآراء الواردة �ضمن ال�شبكات االجتماعية تعرب عن
ر�أي �صاحبها ولي�س عن ر�أي امل�ؤ�س�سة �أو العاملني
فيها.
 -8ر�صد ا�ستخدام �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي
ينبغي �أن تعلِم ال�سيا�سة املرجو و�ضعها جميع
م�ستخدمي �شبكات التوا�صل والإع�ل�ام االجتماعي
اخلا�صة بها �أنه �سيتم ر�صد �سلوكهم �أثناء ا�ستخدامهم
لهذه التطبيقات �ضمن دوام العمل الر�سمي .وعليها
�أي�ض ًا حتذيرهم من �أنها لن ت�ضمن خ�صو�صيتهم عند
ا�ستخدامهم �أدوات و�شبكات تكنولوجيا املعلومات
العائدة للم�ؤ�س�سة .ويجب �أن تت�ضمن بندا ي�شري
بو�ضوح �إىل �أن امل�ؤ�س�سة حتتفظ بحق مراقبة �أن�شطة
العاملني فيها.
 -9تقييم اال�سرتاتيجية ومراجعتها ب�شكل م�ستمر
ك��م��ا ه���و احل����ال م���ع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات
واالت�����ص��االت ،توا�صل تطبيقات �شبكات التوا�صل
والإع�ل�ام االجتماعي انت�شارها وتطورها ب�شكل
مت�سارع .وعليه ،ينبغي �أن ت�ستخدم م�ؤ�س�سات الأعمال
�آليات ملراجعة �سيا�ساتها وتقييمها بانتظام ،مع
�إمكانية اعتماد مبد�أ حتديث ال�سيا�سة ب�شكل ا�ستباقي
ملعاجلة املتغريات الطارئة .ويجب �أي�ض ًا �إعادة النظر
بال�سيا�سة عند احلاجة ،ل�ضمان متا�شيها مع احتياجات
امل�ؤ�س�سة والعاملني فيها.
 -10و�ضع ا�سرتاتيجية وا�ضحة وب�سيطة و�سهلة احلفظ
تنتفي احلاجة �إىل وجود �أي �سيا�سة ما مل تعتمد
جمرد
وتطبق كما يجب .وينبغي ع��دم اعتبارها
َّ
ّ
ق�ضية عالقات عامة �أو ق�ضية قانونية �رصفة .ويف
احلقيقة ،ينبغي �أن تتمكن ال�سيا�سة املعتمدة من
و�ضع مبادئ توجيهية و�إ�سرتاتيجية للتعامل على
ال�شبكات االجتماعية .ولهذا ،ال بد من �أن تكون
هذه ال�سيا�سة وا�ضحة وب�سيطة وقابلة للتطبيق ،و�أن
تبتعد عن التعقيد ،حتى يت�سنى جلميع العاملني تذكّ ر
�أحكامها ب�سهولة.
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التو�صيات

م�ساعدة امل�ؤ�س�سات على تطوير �سيا�سات خا�صة بها.

ي ّت�ضح مما �سبق �أن��ه ال توجد �أي��ة عينات �أو مناذج
جاهزة ل�سيا�سات �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي
ميكن للم�ؤ�س�سات اعتمادها بد ًال من تطوير �سيا�ساتها
اخلا�صة .ومع ذل��ك ،يبقى من املجدي لأي��ة م�ؤ�س�سة
الإطالع على �سيا�سات غريها من املنظمات وال�رشكات،
بغية جمع املعلومات واتباع �أف�ضل املمار�سات التي
ميكن تطويعها لتتنا�سب م��ع احتياجاتها .ويف هذا
االجت���اه ،ن�رشت بع�ض م��واق��ع الإن�ترن��ت من��اذج حية
ل�سيا�سات الإعالم والتوا�صل االجتماعي املعتمدة يف �أكرث
من  100من كربى ال�رشكات العاملية( ،)31وذلك بهدف

�أخ�ي�ر ًا ،يبقى التعليم والتدريب �أمرين �رضوريني
ي�ساعدان على االل��ت��زام بال�سيا�سة املر�سومة ل�شبكات
التوا�صل والإع��ل�ام االجتماعي وي�ضمنان جناحها
وتطبيقها من قبل اجلميع .وينبغي بناء قدرات العاملني
من خ�لال �إق��ام��ة دورات تدريبة �شاملة عند توظيفهم
وطوال فرتة عملهم .وتقوم العديد من م�ؤ�س�سات الأعمال
مبناق�شة �سيا�ساتها و�رشح �أهميتها للعاملني فيها ب�شكل
املقررة
دوري ،مما ي�ساعد على تو�ضيح �أحكام ال�سيا�سة
ّ
وي�شجع العاملني على متثيل امل�ؤ�س�سة ب�شكل �إيجابي على
ال�شبكات االجتماعية.
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مقتطفات من استراتيجية شبكات اإلعالم االجتماعي في اإلسكوا
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ي�شكل النمو املت�سارع ال�ستخدام �شبكات التوا�صل
والإع�لام االجتماعي فر�صة ت�سمح للإ�سكوا باالت�صال
باملعنيني و�إ�رشاكهم يف �أن�شطتها ،وبتعزيز �سيا�سات
االندماج االجتماعي .وهذا النمو ،الذي نتج ب�صورة
خا�صة من م�شاركة ال�شباب وانت�شار الإنرتنت ،يب�رش
بزيادة م�شاركة ال�شباب يف احلكم ويف احلياة املدنية،
وبربوز ديناميكية اجتماعية جديدة وجمتمع مدين �أكرث
�شموالً .وتغتنم الإ�سكوا هذه الفر�صة لتعزيز م�شاركة
ال�شباب العربي يف �أن�شطتها ،ولدعم ري��ادة الأعمال
والتنمية وزيادة فر�ص العمل لدى الفئة االجتماعية الأكرث
حيوية والأكرث افتقارا �إىل العمالة يف املنطقة.
يف عام � ،2011رشعت الإ�سكوا با�ستخدام �شبكات
التوا�صل والإع�لام االجتماعي يف �سياق عملها ،بدء ًا
بفي�سبوك وتويرت ،على �أن ت�ستمر اجلهود لبحث ا�ستخدام
و�سائط �أخ��رى ،مثل يوتيوب وفليكر ولينكد�إن .وبد�أ
العمل يف حزيران/يونيو  2011مع ت�أ�سي�س فرقة العمل
املعنية ب�شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي ،ومهمتها
و�ضع �إ�سرتاتيجية ال�ستخدام هذه ال�شبكات وتن�سيق اجلهود
بني خمتلف �إدارات الإ�سكوا .و�أع��دت فرقة العمل هذه
الإ�سرتاتيجية بهدف توثيق املنهجية املتبعة لإدارة
ا�ستخدام هذه الو�سائط وتعزيز التوا�صل واحل��وار مع

صفحة فيسبوك

http://www.facebbok.com/unescwa

صفحة تويتر

http://www.twitter.com/unescwa

امل�ستخدمني ب�شكل ع��ام ،وال �سيما ال�شباب ،و�إقامة
ال�رشاكات مع �أ�صحاب امل�صلحة.
املقرر �أن تتوىل تنفيذ اال�سرتاتيجية جلنة �إدارية
ومن
ّ
متخ�ص�صة �سيتم �إن�شا�ؤها لهذا الغر�ض ،كما �سيتم حتديث
بناء على االحتياجات التنظيمية
اال�سرتاتيجية با�ستمرارً ،
وال��ت��غ�يرات ال��ط��ارئ��ة على �شبكات التوا�صل والإع�ل�ام
االجتماعي .ويف �إطار التنفيذ والعمل امل�ستدام� ،ستتولىّ
بناء على البحث
جمموعة �أخ��رى حتديث اال�سرتاتيجيةً ،
والتطويرواالبتكاريف�شبكاتالتوا�صلوالإعالماالجتماعي.

الأهداف
تهدف الإ�سكوا من خالل ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
والإع�لام االجتماعي �إىل تعزيز خدماتها و�أن�شطتها،
وذل��ك عن طريق اال�ستفادة من الفر�ص التي تتيحها
جمموعة من الو�سائط .وتركز الإ�سكوا على ثالثة �أهداف
رئي�سية هي:
(�أ)		 تعزيز التوا�صل بني الإ�سكوا وال�شباب يف املنطقة
العربية؛
(ب) تعزيز �شفافية الأن�شطة الفنية التي ت�ضطلع بها الإ�سكوا،
م��ن خ�لال امل�شاركة التفاعلية املجتمعية فيها؛
		 رفع م�ستوى الوعي ب�أن�شطة الإ�سكوا ،وت�شجيع تبادل
(ج)
املعرفة.
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اجلمهور امل�ستهدف
ت�ستخدم �شبكات التوا�صل والإع��ل�ام االجتماعي
بطرق خمتلفة يف املنطقة ،وذلك حل�شد امل�ستخدمني حول
�أهداف اجتماعية وحمالت �سيا�سية ،ولتعزيز امل�شاركة
املدنية ،وتوفري منتدى للحوار والتفاعل بني احلكومات
وجمتمعاتها ،وتعزيز االبتكار وا�ستك�شاف الإمكانيات
اخلالقة.
وحددت فرقة عمل الإ�سكوا اجلمهور الذي �ست�ستهدفه
ع�بر ك��ل م��ن �شبكات التوا�صل والإع��ل�ام االجتماعي
امل�ستخدمة .وهي تعترب �أن ال�شباب هم اجلمهور الأ�سا�سي
الذي ت�ستهدفه على في�سبوك ،وخ�صو�ص ًا طالب اجلامعات
واملهنيني ،من دون ا�ستبعاد الفئات العمرية الأخرى يف
املجتمع .وي�أتي هذا الأمر متا�شي ًا مع �سيا�ساتها و�أن�شطتها
ال�شاملة لل�شباب ،ويف �ضوء الرتكيز الدويل على ال�شباب
كمحرك رئي�سي للتغيري والتنمية� .أما تويرت الذي �سيغطي
ّ
�أن�شطة الأمينة التنفيذية للإ�سكوا ،فمن املقرر �أن يتوجه
�إىل �أ�صحاب امل�صلحة ،مبن فيهم امل�س�ؤولون احلكوميون
واملنظمات غري احلكومية واجلهات املانحة واخلرباء.

املرحلة التجريبية
اعتمدت الإ���س��ك��وا يف ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
موحد
والإع�لام االجتماعي على �إع��داد من��وذج مبدئي
ّ
ال�ستخدام في�سبوك وتويرت ،من املقرر �أن تليه عملية
الت�شغيل امل�ستدام لكل من الو�سائط بحيث تكون نا�شطة
وم�ستمرة وتعمل ب�إدارة ر�شيدة.
و�أعدت فرقة العمل النموذج املتبع وخطة عمل لتنفيذه
على ثالث مراحل امتدت بني �آب�/أغ�سط�س و�أيلول�/سبتمرب
 .2011يف املرحلة الأوىل� ،أن�شئت ح�سابات في�سبوك
وتويرت ال�ستخدامها يف ن�رش املعلومات وتعزيز الوعي
ب�أن�شطة الإ�سكوا وجماالت عملها .وربطت املرحلة الثانية
بني �شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي امل�ستخدمة
وموقع الإ�سكوا على الإنرتنت و�أدوات قيا�س التفاعل
وو�سعت املرحلة الثالثة نطاق ال�شبكة االجتماعية،
معه.
ّ
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ورفعت من م�ستوى ن�رش املحتوى املو�ضوعي .ومع تنفيذ
وتو�سع ال�شبكة ون�رش املحتوى ،توجه العمل نحو
النموذج
ّ
بناء القدرات الداخلية يف الإ�سكوا لال�ستفادة من التحليالت
والدرو�س املكت�سبة من جتارب الأمم املتحدة الأخرى يف
هذا املجال.
وي��ت��وىل �إدارة �صفحة الإ���س��ك��وا ع��ل��ى في�سبوك
�أع�ضاء من فريق العمل ،بالتعاون مع خمتلف �إدارات
الإ�سكوا .كما يتم ن�رش املحتوى املو�ضوعي يف �إطار
عملية زمنية من�سقة .ويف  21ت�رشين الأول�/أكتوبر
 ،2011بلغ عدد م�ستخدمي �صفحة الإ�سكوا على في�سبوك
)� (http://www.facebook.com/unescwaأكرث من
� 300شخ�ص.

ا�ستدامة العمل
بعد تنفيذ النموذج املبد�أي ،ب��د�أت اللجنة الإداري��ة
املتخ�ص�صة بت�شغيل �صفحة في�سبوك وغريها من �شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي والعمل على ا�ستمراريتها.
وحر�ص ًا على ح�سن العمل ،قُ �� ّدم مقرتح بت�شكيل فريق
ا�ست�شاري ُيعنى مبتابعة الإدارة امل�ستدامة ل�صفحات
الإ�سكوا على �شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي،
وذل��ك من خ�لال ر�صد عملية الت�شغيل وحتديث وثيقة
الإ�سرتاتيجية وتخطيط الأن�شطة من خاللها ،مبا يف ذلك
احلمالت الإعالمية وال��ت��دري��ب .وميكن �إط�لاق حملة
ترويجية دورية �ضمن �أن�شطة تعزيز اال�ستدامة ،بالتن�سيق
مع مركز الأمم املتحدة للإعالم ،بالإ�ضافة �إىل تن�سيق
العمل واملوارد من �أجل حتقيق �أف�ضل النتائج من ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي.

الر�صد والتقييم واالبتكار
مت االتفاق على �أن تكون عملية ر�صد �أن�شطة الإ�سكوا
ّ
على �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي دورية ،و�أن
جتري على ال�صعيدين الت�شغيلي واال�سرتاتيجي ،وذلك
يف �إط��ار عمل اللجنة الإداري��ة املتخ�ص�صة واملجموعة
27
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اال�ست�شارية املقرتحة .وتر�صد البيانات النوعية من
�أجل قيا�س درجة التفاعل مع امل�ستخدمني على الو�سائط
امل�ستخ َدمة ،وتحُ ّدث اال�سرتاتيجية من �أجل تكييف عملية
القيا�س مع تنفيذ النماذج املتبعة.
وتت�ضمن املقايي�س امل�ستخ َدمة لتقييم ا�ستخدام �أدوات
ّ
�شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي املقايي�س املرتبطة
مب�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية ،واملرتكزة على الأهداف التي
ت�سعى الإ�سكوا �إىل حتقيقها عن طريق ا�ستخدام الإعالم
والتوا�صل االجتماعي .وقد يعتمد قيا�س النجاح على
عدد امل�ستخدمني ون�سبة االحتفاظ باهتمامهم والتفاعل
معهم وحت�سني عملية الت�شغيل ون�رش املحتوى.
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ومع بناء القدرات واخلربة يف �إدارة �أن�شطة الإ�سكوا
على �شبكات التوا�صل والإع�ل�ام االجتماعي و�ضمان
ا�ستمراريتها ،ميكن تدريجي ًا للجنة الإدارية املتخ�ص�صة
وال��ف��ري��ق اال���س��ت�����ش��اري ت��ط��وي��ر ا���س��ت��خ��دام��ات مبتكرة
لتعزيز فعالية التوا�صل .ولتطوير اال�ستخدام و�ضمان
ا�ستمراريته ،ميكن ا�ستحداث من��اذج مبدئية مماثلة يف
امل�ستقبل واعتماد تقنيات جديدة �ضمن الإ�سرتاتيجية
املتبعة ،بالإ�ضافة �إىل حتديث امل��ب��ادئ التوجيهية
والت�شغيلية التي من �ش�أنها تعزيز تنا�سق العمل.
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تطبيقات إلكترونية
لعبة القط والفأر بني األنظمة ومعارضيها:
املراوغة والتحايل على شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي وعلى تقن ّياتها
مقدمة
ت�شري �أقدم ال�سجالت املكتوبة للح�ضارة الب�رشية �إىل
قدرة املعلومات على تفعيل االقت�صادات واحل�ضارات.
ففي بابل القدمية مث ً
ال ،ا�ستعملت الكتابة امل�سمارية
على الأل����واح الطينية لتدوين امل��ع��ام�لات التجارية
والتوا�صل بني الأط���راف .غري � ّأن ه��ذه الكتابة التي
كانت تع ّد ابتكار ًا مهم ًا يف وقتها تخطاها الوقت فيما
بعد وا�ستبدلت بالأبجدية الفينيقية التي �أثبتت للتجار �أنها
�أب�سط و�أكرث فعالية .وهذا املثل ي�شري �إىل قدرة التدوين
والتوا�صل على تغيري ميزان القوى .وعليه ،ميكن القول
�إن املعلومات وق��درة التوا�صل لطاملا كانت �أدوات
�أ�سا�سية �ساعدت على تنمية التجارة ومكّنت احلكومات
من ن�رش �سلطتها.
ويف املجال ال�سيا�سي ،التاريخ حافل ب�أمثلة عن قدرة
التدوين والتوا�صل يف حتفيز ال�شعوب على االنتفا�ض
�ضد حكامهم .ويف القرن الثامن ع�رش مث ً
ال ،كانت
املطبوعات من �أهم الأدوات امل�ستعملة لتغيري الأنظمة
ال�سيا�سية القائمة .فاحلكم القائم لطاملا حاول �إحكام
قب�ضته على و�سائل االت�صال ل�ضمان ا�ستمراريته ،بينما
كان املعار�ضون ي�ستخدمون الأفكار اجلديدة ال�ستمالة
ال�شعب و�إ�ضعاف النظام القائم .ولعل الثورة الفرن�سية
هي الدليل الأك�بر على ق��درة التدوين والتوا�صل على
جتيي�ش ال�شعوب �ضد حكامهم .فقد ت�أثر عدد كبري جد ًا من
املواطنني الفرن�سيني بالتدوين والتوا�صل ومبن�شورات
فولتري ودي��درو وغريهم من الفال�سفة واملفكرين يف
الع�رص الذي ُ�س ّمي بع�رص التنوير.
ويف ع�رصنا احل��دي��ث ،تغيرّ ت طبيعة ه��ذا التفاعل
التاريخي بني الأفكار من ناحية والتعبري العملي من ناحية
�أخرى .فقد اكت�سبت ال�شعوب قدرة �أكرب على حتديد الوقت
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املنا�سب لها للمطالبة باحلريات .ففي بع�ض احلاالت،
وتدخل احلكومة
تقبل الرقابة
ّ
اختارت بع�ض ال�شعوب ّ
املفرط يف حياتها اليومية ،بينما اتخذت �شعوب غريها
مواقف معاك�سة .ولتو�ضيح هذا الفرق ،تعر�ض فيما يلي
مقارنة بني الو�ضع القائم يف ال�صني والو�ضع القائم يف
الدامنرك.
يف ال�صني ،اتبعت احلكومة �سيا�سة الرقابة امل�شددة
على �شتى �أن��واع االت�صاالت ،وذل��ك وفق ًا ملا يعتربه
النظام حفاظ ًا على االن�سجام املجتمعي .فمن املوا�ضيع
املحرمة مث ً
ال انتقاد النظام واحل��ك��ام ،واحلديث عن
اجلماعات الدينية املحظورة� ،أو النفاذ �إىل املحتويات
يتقبل
الإباحية .وميكن القول عامة �أن ال�شعب ال�صيني ّ
ه��ذا النوع من الرقابة .وعلى نقي�ض ذل��ك ،اتخذت
الدامنرك نهج ًا معاك�س ًا يتيح للمواطن انتقاد حكامه،
ومناق�شة �شتى املوا�ضيع بدون رقيب ،والنفاذ املفتوح
�إىل جميع �أنواع املحتوى بغ�ض النظر عن طبيعته .ويق ّدم
ال�شعب الدامنركي دعما وا�سع النطاق للنهج املعتمد من
احلكومة.
ويف البلدان التي تتبع النموذج ال�صيني ،تنت�رش ظاهرة
بني الأنظمة القائمة واملعار�ضني ت�شبه لعبة القط والف�أر.
ففي ح�ين يبحث النظام ع��ن و�سائل ج��دي��دة للرقابة،
خ�صو�ص ًا على و�سائل االت�صاالت احلديثة مثل الإنرتنت،
يحاول املعار�ضون ب�شتى الطرق التحايل على كل و�سيلة
جديدة يبتكرها النظام .وهذه الظاهرة موجودة يف منطقة
ال�رشق الأو�سط حيث الأنظمة احلاكمة يف عدد من البلدان
تنفق �أم���وا ًال على و�سائل تكنولوجية متقدمة ملراقبة
املعلومات ،يف حني �أ�صبحت احللول امل�ضادة متاحة على
نطاق �أو�سع .ومع ذلك ،ال تعتمد هذه احللول �إال �أقلية من
م�ستخدمي الإنرتنت.
29

العدد 16

نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

الو�ضع احلايل
� ّأدى توفر الإنرتنت لأعداد �أكرب من ال�شعوب �إىل تعزيز
البعد العاملي لهذه ال�شبكة ،مما ح ّد من قدرة احلكومات
املحلية على ال�سيطرة على حمتواها .وبفعل القدرة
املتوفّ رة مل�ستخدمي الإنرتنت للح�صول على معلومات من
م�صادر غري تقليدية خارج نطاق �سيطرة الأنظمة احلاكمة،
ت�شجعت بع�ض
كالتلفزيونات والإذاع����ات الر�سمية،
ّ
هذه الأنظمة على اتخاذ خطوات حلظر عدد من املواقع
الإلكرتونية وتقييد حركة املرور على الإنرتنت .غري � ّأن
�صعب
ازدياد �أهمية ال�شبكات االجتماعية على الإنرتنت ّ
من ق�ضايا الرقابة .فبينما ي�ؤثر منع فريق من م�ستخدمي
الإنرتنت من الو�صول �إىل موقع �إلكرتوين �صغري على
�رشيحة �صغرية من املجتمع ميكن جتاهلها ،ي�سفر حظر
موقع �شبكة اجتماعية �شعبية عن تداعيات �أك�بر� ،إذ �إن
ذلك قد ُيغ�ضب �رشيحة �أك�بر من ال�شعب ال ميكن للنظام
جتاهلها .ولذلك ،ا�ضطرت هذه الأنظمة �إىل اال�ستثمار يف
و�سائل �إلكرتونية �أكرث تقدم ًا ،ودخلت يف دوامة جتربها
على جتديد هذه الو�سائل بطريقة متوا�صلة.
ومن نف�س املنطلق ،تنال مراقبة الربيد الإلكرتوين
اهتمام ًا كبري ًا مبا �أنها �أكرث انت�شار ًا يف الع�رص احلايل.
متار�س يف املا�ضي
وهذه املراقبة �شبيهة بتلك التي كانت َ
على الربيد العادي .ومن امللفت � ّأن معظم م�ستخدمي
الربيد الإلكرتوين ال يلج�أون �إىل ت�شفري بريدهم مع �أنهم
يعلمون ب�أنه مراقب .ويبقى ا�ستعمال ال�شيفرة حلماية
حمتوى الربيد الإلكرتوين حم�صور ًا ب�أقلية من املعار�ضني
ال�رسية .وال
تتوخى
الذين ينتمون �إىل جمموعات �صغرية
ّ
ّ
يوجد �إال عدد �صغري من كربى املجموعات املعار�ضة
التي ت�ستعمل ال�شيفرة� ،إذ ك ّلما ك�برت املجموعة قلّ
ا�ستعمالها لهذه الو�سيلة .وهناك ا�ستثناءات لهذا الواقع؛
ومثال على ذلك ما ح�صل �أثناء �أعمال ال�شغب يف �إنكلرتا
يف عام  ،2011حيث ا�س ُتعمل الت�شفري على نطاق وا�سع،
مما �أتاح الفر�صة ملنظمي هذه الأعمال للتن�سيق عرب خدمة
البالكربي على هواتفهم النقالة .ويف ه��ذا ال�سياق،
تتعاون �رشكات االت�صاالت �أحيانا مع ال�رشطة ملحاولة
حتديد اجلناة ،بالرغم من عدم و�ضوح مدى جناح هذه
امل��ح��اوالت نتيجة لال�ستعمال املنظم لل�شيفرة .وهذا
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املثال مثري للف�ضول ،ال �سيما و�أنه يبينّ القدرات التي
متنحها تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ملجموعات
تعرف بع�ضها البع�ض ولكن تبقى جمهولة لل�سلطات بف�ضل
الت�شفري على تنظيم �أعمال بالغة الأهمية.
ويف حاالت �أخرى ،جرى تنظيم �أن�شطة �سيا�سية هامة
باالعتماد على و�سائل ميكن لل�سلطات مراقبتها ب�سهولة،
مثل في�سبوك وتويرت .ويف هذه احلاالت ،متكنت ال�سلطات
من دون �أي عناء من التفاعل مع ال�شبكات املختلفة،
وا�ستغاللها �أحيان ًا ،لتحديد هوية املنتمني للحركات
املعار�ضة .وميثل هذا النوع من الن�شاط على الإنرتنت
عن�رص ًا جديد ًا من التفاعل بني املعار�ضني واحلكومات.
ويف املا�ضي ،كان امل�شاركون يف حتركات �شعبية
يختارون عدم الك�شف عن هويتهم ،وذلك بحكم عددهم
الكبري .غري � ّأن التكنولوجيات اجلديدة ت�سمح بتحديد
هويات منظّ مي التحركات ال�شعبية وبع�ض امل�شاركني فيها
بعد حدوثها ،وذلك عن طريقة مراجعة ال�سجالت الرقمية
للحدث وزخم احلركة املعلوماتية املتبادلة .وهنا يكمن
�أحد �أخطار ا�ستعمال ال�شبكات الرقمية لتنفيذ هذا النوع
التحركات ال�شعبية التي وقعت
من التنظيم .وميكن �إعطاء
ّ
يف ال�سابق �أو ت�شهدها اليوم اجلمهورية العربية ال�سورية
وم�رص منوذج ًا لهذا النوع من اال�ستغالل .غري �أن تطبيق
هذه النظرية على �أعمال ال�شغب العفوية يبقى �أمر ًا �صعب ًا.
هزت فانكوفر يف
وت�صديق ًا لذلك ،ف�أعمال ال�شغب التي ّ
عام  2011خالل �أح��داث ريا�ضية مل ت�سفر �سوى عن
توقيف عدد �ضئيل من امل�شاغبني ،مع �أن احل��دث كان
م�صور ًا على نطاق وا�سع.
ّ

الو�سائل التكنولوجية
ا���س��ت��ج��اب��ة الح��ت��ي��اج��ات الأع������داد امل���ت���زاي���دة من
م�ستخدمي الإن�ت�رن���ت ،ال �سيما ال����ذي ال ي��رغ��ب��ون
يف تقييد حركتهم ،ركّ ��ز ع��دد من م��ط ّ��وري الربجميات
ان��ت��ب��اه��ه��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��و���س��ائ��ل و�إي���ج���اد الآل��ي��ات
لتمكني امل�ستخدمني من تخطي املراقبة وم��ن احلفاظ
على �رسية هويتهم .وم��ن �أج��ل رف��ع م�ستوى الوعي
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بهذه الآل��ي��ات والو�سائل وتعميمها على ع��دد �أك�بر من
م�ستخدمي الإن�ترن��ت� ،أع���� ّدت جمموعة م��ن الباحثني
واملواقع الإلكرتونية درا�سات عدة حول هذا املو�ضوع.
ولعل �أ�شهرها وثيقة بعنوان “دليل املدونني واملن�شقني”
()Handbook for Bloggers and Cyberdissidents
ويت�ضمن
التي تن�رشها منظمة مرا�سلون بال ح���دود.
ّ
مف�صلة وعملية ع��ن الو�سائل
ه��ذا ال��دل��ي��ل معلومات
ّ
املتاحة وم��دى فعاليتها .و�أع��� ّدت جامعة هارفرد
( )Bukman Center at Harvard Universityون�رشت
درا�سات مماثلة عن الو�سائل نف�سها ميكن احل�صول عليها
على العنوان التايل.http://cyberlaw.harvard.edu :
وفيما يلي عر�ض موجز لبع�ض التكنولوجيات التي ميكن
ا�ستعمالها ،مع العلم �أنه ميكن للقارئ ت�صفّح �صفحات
للتعمق بالتفا�صيل.
الإنرتنت املذكورة يف هذا املقال
ّ
وم��ن بني الأن���واع املختلفة من الو�سائل املتاحة،
ال ب��د م��ن �أن الو�سيلة الأك�ث�ر رواج��� ًا ه��ي املخدمات
بالوكالة ( .)Web proxy serversفهذه التكنولوجيات
ت�سمح للم�ستخدم باالت�صال عرب خمدم وكيل ي�أخذ الطلب
وي�ؤمن اجلواب .وعرب املخدم الوكيل الذي هو خارج
نطاق رق��اب��ة ال�سلطات ،ي�ستطيع امل�ستخدم الو�صول
�إىل مواقع �إلكرتونية حمظورة .وبالرغم من �أن هذه
الو�سيلة ت�سمح للم�ستخدم بالو�صول �إىل املمنوع ،فهي
مزود خدمة الإنرتنت .ويف
ال حتجب �سلوكه عن �أنظار ّ
حال ا�ستعمال هذه اخلدمات بالوكالة ،ميكن للمزود
�إعطاء املعلومات �إىل ال�سلطات التي ميكنها منع الو�صول
�إىل املخدم بالوكالة .وبدوره ،ميكن للم�ستخدم �أن يفت�ش
على خمدم بالوكالة �آخر ،و�أن يبقى على يقظة لتحديد �أية
خمدمات بالوكالة ميكن الوثوق بها .وهذا جزء �آخر من
لعبة القط والف�أر بني امل�ستخدم وال�سلطات.
ورفع ًا مل�ستوى التمويه ،ميكن للم�ستخدم اللجوء �إىل
و�سيلة �أخرى ت�سمى( .The Onion Router )TOR
وتعتمد ه���ذه الو�سيلة ع��ل��ى ال�برجم��ي��ات املفتوحة،
وعلى �شبكة من املخدمات بالوكالة حتتمي حتت عدة
ومي���ر ك��ل طلب للح�صول على
طبقات م��ن الت�شفري.
ّ
معلومات عرب هذه ال�شبكة اخلا�صة ،وي�شفّر عدة مرات،
زود
مم��ا ي���ؤم��ن ل��ه م�ستوى ع���الٍ م��ن ال����سري��ة .وق��د ّ
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ا�ستعمال هذه الو�سيلة امل�ستخدمني بطريقة �آمنة للو�صول
�إىل املحتوى املمنوع وللتفاعل مع م�ستخدمني �آخرين.
وجن��اح ه��ذا امل����شروع ي�ستدعي وج��ود ع��دد كبري من
املتطوعني امل�ستعدين لو�ضع �أجهزتهم و�شبكاتهم حتت
ت�رصفه ،علم ًا ب� ّأن ذلك ي�شكل �ضعف امل�رشوع وقوته يف
الوقت نف�سه .ف�إذا كان عدد امل�ستخدمني �ضئي ً
ال� ،ضعف
امل�رشوع و�ضعف م�ستوى احلماية ،والعك�س �صحيح.
وقد ينبع �ضعف امل�رشوع �أي�ض ًا من �صعوبة ا�ستعمال هذه
الو�سيلة مقارنة باملخدمات بالوكالة ،ومن بطء ال�شبكة
عموم ًا ،خ�صو�ص ًا عند مقارنة �رسعتها ب�رسعة حلول
�أخرى متاحة للم�ستخدمني ،علما ب� ّأن الو�سائل الأ�رسع
ت�ؤمن حماية �أقل.
�أما الو�سيلة الثالثة التي ت�سمح للم�ستخدمني بالو�صول
�إىل م��ع��ل��وم��ات وم��واق��ع حم��ظ��ورة ،ف��ه��ي ال�شبكات
االفرتا�ضية اخلا�صة التي ميكن ا�ستخدامها بعد دفع مبلغ
رمزي مل� ّؤمن اخلدمة .وبالرغم من �أنه ميكن الوثوق
بهذه الو�سيلة التي تعتمد على ت�شفري خط واحد لالت�صال
�أك�ثر م��ن ال��وث��وق م��ن اخل��دم��ات امل�ؤمنة ع�بر �شبكات
 ،TORفهي تظلّ غري �آم��ن��ة .ففي ع��دد من البلدان،
وبالتحديد تلك التي تراقب ات�صاالتها الإلكرتونية ،ميكن
مزودي اخلدمة للح�صول
لل�سلطات املخت�صة ال�ضغط على ّ
على معلومات تتيح لهم معرفة هوية من ي�ستخدمها.
وم��ع �أن معظم ال�ضغوطات تعود �إىل رغبة ال�سلطات
املعنية مبكافحة الأن�شطة الإجرامية وحماية الأم��ن
القومي ،فيمكن لأجهزة الرقابة ا�ستعمالها للح�صول
على معلومات عن املعرت�ضني على النظام وعن الذين
ي�ستخدمونها لأغرا�ض �سيا�سية .ومبا �أن هذه ال�شبكات
االفرتا�ضية غري جمانية ،ي�ستحيل على �أغلبية امل�ستخدمني
فعالة للو�صول
يف البلدان النامية اللجوء �إليها كو�سيلة ّ
�إىل املعلومات �أو تو�صيلها من دون رقابة .ويجب
�أي�ض ًا التنبه �إىل �أن و�سيلة الدفع للح�صول على اخلدمة هي
�أي�ض ًا من و�سائل الرقابة املتوفرة لدى الأنظمة ،لأنها
ترتك �آث��ار ًا ميكن ا�ستغاللها لتحديد هوية امل�ستخدم.
وبالرغم من �ضعفها و�إمكانية ا�ستغاللها ومراقبتها من
قبل ال�سلطات ،فال�شبكات االفرتا�ضية ت�ؤمن �رسعة �أف�ضل
وم�ستوى �أعلى من احلماية ،خ�صو�صا عند مقارنتها
باخلدمات بالوكالة.
31
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املعار�ضون والتحايل
يف �ضوء قدرة الأنظمة على حتديد هوية م�ستخدمي
تقبل ال�شعوب
الإن�ترن��ت ومالحقتهم ومعاقبتهم ،يثري ّ
للرقابة احلكومية ولعواقب �أن�شطتها االعرتا�ضية على
الإن�ترن��ت ت�سا�ؤالت هامة .ويف الآون��ة الأخ�ي�رة ،وال
�سيما مع ازدياد �أهمية االت�صاالت على الإنرتنت ،تناولت
عدة درا�سات ال�سبل التي يلج�أ �إليها املعار�ضون للتحايل
على الأنظمة وال��ه��رب من الرقابة وت��ف��ادي العقاب.
مولت �أدوات التحايل يف بع�ض
وي ّدعي البع�ض �أن دو ًال ّ
الأحيان من �أج��ل ت�شجيع ال�شعوب على االنتفا�ضة �ضد
�أنظمتها .وبالرغم من ذلك ،ال يتجاوز م�ستوى ا�ستعمال
�أدوات التحايل ن�سبة  3يف امل��ائ��ة( )34من م�ستخدمي
الإنرتنت ،حتى يف بلدان ت�شتد فيها الرقابة مثل �إيران
�أو ال�صني �أو فييت ن��ام .ومع �أن هذه الن�سبة املتدنية
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قد تكون نتيجة لثقة املواطنني العالية بحكوماتهم،
كما هي احلال يف ال�صني ،فهذا االحتمال ال يكفي لتربير
قلة عدد امل�ستخدمني.
كما � ّأن العدد الأكرب من امل�ستخدمني لي�سوا على علم
بوجود هذه الو�سائل .و�إذا كانوا على علم بها ،فهم
ال ي��درك��ون طريقة ا�ستعمالها� ،أو ي�ست�صعبونها� ،أو
يتقبلون وجودها .ففي تون�س وم�رص على
بكل ب�ساطة ّ
�سبيل املثال ،ات�ضح � ّأن معظم م�ستخدمي الإنرتنت الذي
عار�ضوا الأنظمة القائمة وق��ام��وا ب�أن�شطة حمظورة
مل ي�ستخدموا و�سائل التحايل املتاحة لهم .وي�صعب اجلزم
ما �إذا كان ه�ؤالء امل�ستخدمون غري قادرين على ا�ستعمال
هذه الو�سائل� ،أو ما �إذا كانوا يعتربون �أنف�سهم خارج
نطاق الرقابة ،وذلك بف�ضل �أعدادهم الكبرية التي عجزت
هذه الدول عن ال�سيطرة عليها.
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ال ُبنى األساسية للمعلومات واالتصاالت
ما وراء الكواليس في غوغل وفيسبوك( :)35مراكز البيانات واخملدمات والبرمجيات
يف عام  ،1999وجد م�ؤ�س�سا �رشكة غوغل الري بايج
و�سريجي برين نف�سهما بحاجة �إىل كثري من املخدمات،
مما دفعهما �إىل �رشاء اللوحات الأم للحا�سوب ،وحمركات
الأقرا�ص ،و�إمدادات الطاقة .وعند ذاك الوقت ،كانا
بحاجة لتوفري املال ،فعمدا �إىل و�صل �أربع لوحات �أم
للحا�سوب مب�صدر واحد للطاقة ،ثم و�ضعاها على �صينية
مبطنة بالفلني كعازل كهربائي .وبعد ذلك ،و�ضعا هذه
املخدمات البدائية املنظر على رف��وف ت�صلها كابالت
تنت�رش يف جميع االجتاهات.
طبع ًا ،تطورت البنية التقنية الأ�سا�سية لغوغل كثري ًا منذ
تلك الأيام ،حتى �أن غوغل قلي ً
ال ما تف�صح عن عملياتها
اخللفية ،وتبقى �أجوبة املهند�سني فيها مبهمة حول هذا
املو�ضوع .وقد حاولت ال�رشكة الت�سرت على مواقع مراكز
البيانات اخلا�صة بها ،والتي يناهز عددها ال�ستة والثالثني
ويقع ع�رشون منها يف الواليات املتحدة الأمريكية� .إال
�أنه من ال�صعب الإبقاء على �رسية مواقع مراكز البيانات
ال�ضخمة التي تقدر قيمتها مباليني الدوالرات والتي حتتاج
�إىل موافقات عديدة لبنائها .فعلي ًا ،ميكن الآن احل�صول
على تفا�صيل كثرية حول مراكز بيانات �رشكة غوغل عرب
حمرك بحث غوغل.
�أما �رشكة في�سبوك ،ف�رسعان ما حتولت من م�رشوع
طالب جامعيني �إىل العب �أ�سا�سي على الوِ ب .وقد واجهت
مهند�سي ال�رشكة مهمة �صعبة يف �ضوء الزيادة املطردة يف
�أعداد م�ستخدميها.
غري �أن غوغل وفي�سبوك تختلفان جذري ًا من ناحية
الآلية التي يتبعها كل منهما يف تطوير الربجميات ،ومن
ناحية االنفتاح ب�ش�أن العمليات التقنية داخله .ولكي
تتمكن هذه العمليات من مواكبة النمو ال�ضخم حلجم الطلب
عليها وازدياد �أعداد م�ستخدميها ،كان ال بد من �أن تكرب
حجم ًا وتعقيد ًا .مث ً
ال ،يعالج حمرك البحث غوغل �أكرث من
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Source: Alan Brandt.

مليار عملية بحث يومي ًا ،يف حني يقوم �أكرث من ربع مليار
م�ستخدم بزيارة موقع في�سبوك .وتتطلب هذه الأرق��ام
جمهود ًا تقني ًا وهند�سي ًا هائ ً
ال يبذله كل من غوغل وفي�سبوك؛
�أما نتائج هذه اجلهود ،فهي بال �شك جديرة بالإعجاب.
ويقع �أول مركز بيانات بنته غوغل عام  2006يف
دالي�س� ،أوريغون .وقد تكتمت ال�رشكة كثري ًا يف ذلك الوقت،
حتى �أنها طالبت الر�سميني يف تلك املنطقة بالتوقيع على
اتفاقات ت�ضمن �رسية العمل وحتول دون ذكر موقع املركز.
ومع �أن غوغل �أ�صبحت �أك�ثر انفتاح ًا حول مراكزها،
فال يزال تطبيق غوغل �إيرث ( )Google Earthحتى الآن
يظهر �صور ًا جوية للمركز التقطت قبل بدء �أعمال بنائه.
غري �أن مراكز بيانات غوغل تك�شف �أحيان ًا عن بع�ض
خبابا ال�رسية املحيطة بها .ففي ع��ام  2009مث ً
ال،
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ا�ست�ضافت غوغل م�ؤمتر قمة حول مراكز البيانات العالية
الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة ،ك�شفت فيه عن عدد كبري من
عملياتها .وبعد م�ؤمتر القمة هذا ب�أيام� ،أ�صدرت غوغل
�رشيط فيديو لأحد �أقدم مراكز بياناتها ،ويحتوي على
�أكرث من  45 000خمدم يف � 45صهريج ًا عمالق ًا جعلت
املركز يبدو وك�أنه بناء م�ؤقت.
وتختلف غ��وغ��ل ع��ن غ�يره��ا م��ن ال����شرك��ات بطريقة
ت�شغل مولدات
تعاملها مع ت�أرجح الطاقة الكهربائية .فهي ّ
كهربائية احتياطية يف حال توقفت ال�شبكة الكهربائية
عن العمل .وت�ضمن وح��دات الإم��داد املتوا�صل للطاقة
ا�ستمرار عمل املخ ّدمات خ�لال الوقت ال��ذي حتتاجه
املولدات لتعمل ،والذي يقدر بنحو ع�رش ثوان .فمراكز
البيانات الأخ���رى تعتمد على وح��دة مركزية �ضخمة
للإمداد املتوا�صل بالطاقة تغذي كافة املخدمات� .إال �أن
هذا الت�صميم يت�سبب بخ�سارة ع�رشة يف املائة تقريب ًا من
الكهرباء التي ت�صل للمعدات ب�سبب حتويل التيار الكهربائي
من تيار مرتدد �إىل تيار م�ستمر داخل الوحدة ،ومن ثم
�إىل تيار مرتدد مرة �أخرى� ،إىل �أن ي�صل �إىل املخدمات.
فالطريقة التي تعتمدها غوغل توفر خ�سارة الكهرباء عرب
تخ�صي�ص وحدة �إمداد متوا�صل بالطاقة ذات حجم �صغري
لكل خمدم لوحده.
ومن التقنيات الأخ��رى التي تعتمدها �رشكة غوغل
لتوفري الطاقة تقنية تربيد تعرف بالتوفري عن طريق
املياه .ومن �أب��رز مزايا هذه التقنية توفري جزء كبري
من ا�ستهالك الكهرباء ،وتخ�صي�ص ن�سبة  40يف املائة
تقريب ًا من هذا اجلزء لتربيد املعدات .وتقوم هذه التقنية
على تنقيط املاء فوق مبادالت حرارية خارج املبنى،
بحيث ي�سمح تبخر املياه عنها بتربيد املاء الدافئ املار
عرب دائرة التربيد التي تتخلل موقع املخدمات .وتعمل
هذه التقنية جيد ًا يف الظروف اجلوية املالئمة ،وميكن
ا�ستخدام مربدات تقليدية عند احلاجة.
واليوم ،ت�ستخدم مراكز البيانات يف غوغل الطاقة
بكفاءة �أعلى من املا�ضي .ويتم قيا�س ا�ستخدام الطاقة
ا�ستناد ًا �إىل م�ؤ�رش “فعالية ا�ستخدام الطاقة” الذي ُيح�سب
من خالل ق�سمة قيمة الطاقة الكهربائية امل�ستخ َدمة يف موقع
34

الشكل  -6أنظمة رذاذ املاء
في مركز فيسبوك

Source: Alan Brandt.

ما على الطاقة التي حتتاجها معدات احلا�سب وال�شبكات
فقط .ويف نهاية عام  ،2010بلغت قيمة م�ؤ�رش فعالية
ا�ستخدام الطاقة يف غوغل � ،1.13أي �أنها اقرتبت جد ًا
من القيمة املثالية وقدرها  .1وقبل خم�س �سنواتني،
بلغت قيمة امل�ؤ�رش عند ا�ستخدامه على عينة من  22مركز
بيانات  .2ويعني ذلك �أنه مقابل كل واط ُي�ستخدم فعلي ًا
يف معدات احلو�سبةُ ،ي�رصف واط �آخر ملعدات التربيد
والإ�ضاءة واملراوح ومعدات املكاتب وامل�ضخات.
ومن املتوقع �أن ينخف�ض امل�ؤ�رش اخلا�ص بغوغل مع
تطور التكنولوجيات امل�ستخ َدمة يف بناء مراكز بيانات
ت�ستخدم الطاقة على نحو �أكرث فعالية .مث ً
ال ،تعمل غوغل
حالي ًا على بناء مركز بيانات يف فنلندا يعتمد على �ضخ
املياه من بحر البلطيق لتربيد املخدمات .ولي�ست غوغل
ال�رشكة الوحيدة التي تبذل اجلهود لبناء مراكز بيانات
�أكرث كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة� ،إذ � ّإن �رشكة في�سبوك
ت�سعى �إىل حتقيق ذلك �أي�ض ًا.
تن�شئ �رشكة في�سبوك �أح��دث مركز بيانات لها �رشق
جبال بلو ريدج ،يف م�ساحة هائلة تناهز  34 000مرت
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مربع على امتداد  340مرت ًا .وتعتزم بناء ثالثة مراكز
مماثلة يف نف�س املنطقة .ومن امللفت �أي�ض ًا ال�رسعة التي
يقوم بها مقاول امل�رشوع ببناء املركز ،واملرحلة التي
و�صل �إليها البناء يف غ�ضون �أربعة �أ�شهر فقط .وقد
انتقلت في�سبوك من ت�شارك �إيجار مواقع خمدماتها �إىل
بناء مراكز �ضخمة جدا خا�صة بها.
خ�ضم الركود
غري �أن الو�ضع تغري يف عام  2008يف
ّ
االقت�صادي العاملي .ففي ذل��ك ال��وق��ت ،كانت معظم
خمدمات في�سبوك متواجدة يف مراكز بيانات م�ست�أجرة يف
منطقة خليج �سان فران�سي�سكو ،حيث حتتل في�سبوك ثمانية
مواقع تربطها و�صالت بيانات عالية ال�رسعة .كما �أنها
بد�أت الإجراءات ال�ستئجار موقع �آخر يف فرجينيا لت�أمني
موقع مماثل للعمليات على ال�ساحل ال�رشقي.
وي�سعى امل�س�ؤول عن �إدارة مواقع مراكز البيانات
اخلا�صة بفي�سبوك �إىل �إيجاد م�ساحات �إ�ضافية لو�ضع
مزيد من املخدمات .غري �أن حتقيق ذلك ي�صطدم بعائق
الأزم��ات املالية التي تواجهها معظم مراكز البيانات،
مما دفع في�سبوك يف عام � 2009إىل بناء مركز بيانات
خا�ص بها .ويف نف�س ال�سنة ،ر�ست الآراء على موقع يف
براينفيل يف �أوريغون على بعد  150كلم تقريب ًا من موقع
غوغل يف دالي�س .وقبل انتهاء �أعمال بناء هذا املركز،
�أعلنت في�سبوك عن بدء بناء مركز �آخر يف �شمال كارولينا.
وعندما يتعلق الأم��ر مبوا�صفات مراكز البيانات
اخلا�صة بفي�سبوك ،تعتمد ال�رشكة مبد�أ االنفتاح ،حيث يعمد
مهند�سوها �إىل ن�رش كثري من املوا�صفات الفنية العالية
احلداثة والدقّ ة على الإنرتنت .وتندرج املوا�صفات الفنية
�ضمن “م�رشوع احلو�سبة املنفتحة” ،كما لو �أن في�سبوك
تريد �إثبات نظرية رئي�سها التنفيذي م��ارك زوكربريغ
�أن االنفتاح �أ�صبح املعيار االجتماعي احلديث .ويعتقد
املهند�سون يف في�سبوك �أن م�ؤ�رش فعالية ا�ستخدام الطاقة
ملراكز البيانات هذه �سيبلغ � 1.07أو �أقل.
ويختلف ت�صميم مراكز البيانات اخلا�صة بفي�سبوك عنه
يف غوغل .فمركز بيانات في�سبوك القائم يف براينفيل،
وال��ذي افتتح ر�سمي ًا يف ني�سان�/أبريل املا�ضي ،يعتمد
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Source: Stephen Shankland/CNET.

الطريقة التقليدية يف و�ضع املخدمات على رفوف تقليدية
يربدها تدفق الهواء البارد ال�صادر عن تقنية “التربيد
عرب التبخر املبا�رش” .ومن خالل هذه التقنية ،يتم تربيد
الهواء عرب ر�ش رذاذ املاء ،وهي تعد طريقة ب�سيطة فعلي ًا
ومنا�سبة ملبادئ في�سبوك الهند�سية.
ويقول ج��اي ب��ارك ،مدير ت�صميم مركز البيانات
وبنائه� ،أن مركز البيانات يف براينفيل ي�ستخدم الهواء
اخلارجي يف عملية التربيد .فتتم تنقية الهواء و�ضخه
عرب نظام رذاذ املاء ليتم تربيده ،ثم ينفخ داخل مركز
البيانات .و�إذا كان الهواء اخلارجي بارد ًا �أ�ص ً
ال ،يتم
تدوير جزء منه .وي�ضيف بارك �أن الت�صميم امليكانيكي
ب�سيط جد ًا و�سيعتمد ت�صميم مماثل ملركز البيانات الذي
يتم �إن�شا�ؤه يف �شمال كارولينا ،غري �أنه �سيت�ضمن �أي�ض ًا
مكيفات هواء لأيام احلر ال�شديد يف تلك املنطقة.
وال ت�ستخدم مراكز بيانات في�سبوك وحدات مركزية
للإمداد املتوا�صل بالطاقة ،كما هو احلال يف غوغل.
وبد ًال عن ذلك ،يتم �إر�سال مرحلة واحدة من املراحل
ال��ث�لاث ال��ت��ي تبلغ ق��وت��ه��ا  480ف��ول��ت��ا م��ب��ا��شرة �إىل
املخدمات .وت�شمل املخدمات م�صادر طاقة م�صممة
خ�صي�ص ًا لت�ستهلك  277فولتا من التيار املرتدد .ففي
حال انقطاع ال�شبكة الكهربائية الرئي�سية ،ميكن مل�صادر
الطاقة هذه �أن تعمل على تيار م�ستمر قوته  48فولتا
فقط ت�ؤمنه وحدات للإمداد املتوا�صل للطاقة .ويوفر
هذا الت�صميم ا�ستخدام الطاقة .ونظر ًا �إىل �سهولته وقلة
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املعدات امل�ستخدمة ،ت�سهل �صيانته �أي�ض ًا .وي�رشح
فريلوجن �أن الت�صميم التقليدي الذي يعتمد على وحدة
مركزية للإمداد املتوا�صل بالطاقة يتطلب جهد ًا �إ�ضافي ًا
يف ال�صيانة ،نظر ًا �إىل زيادة �أعداد املعدات والو�صالت
املطلوبة ،يف حني ي�س ّهل اعتماد وحدات �أ�صغر حجم ًا
و�أقرب للمخدمات عملية ال�صيانة .وت�شكّل املخدمات
نواة مراكز البيانات ،ومن دونها ال قيمة فعلية للمراكز.
وتنوي في�سبوك ا�ستخدام خمدمات م�صممة خ�صي�ص ًا يف
مراكز البيانات الواقعة يف �أوريغون و�شمال كارولينا.
وهذا بال�ضبط ما فعلته غوغل م�سبق ًا.
ويقول �أمري مايكل ،مدير ت�صميم املعدات� ،إن في�سبوك
بد�أت ت�صاميمها من ال�صفر ،مما �أتاح للموظفني فر�صة
حت�سني ت�صميم املراكز واملخدمات ،مع احلفاظ على
�أق�صى درجة من كفاءة ا�ستخدام الطاقة .ونتيجة لذلك،
جاء �شكل املخدمات يف في�سبوك ب�سيط ًا جد ًا وخالي ًا من
�أية حت�سينات �شكلية .والأمر مماثل يف غوغل .فال�رشكة
ت�شرتي معدات حو�سبة �أ�سا�سية �سهلة ال�صيانة وفيها �أجزاء
�أب�سط ،بد ًال من �رشاء �أنظمة متكاملة ومعقدة ذات كلفة
�أعلى بكثري .وقد برهن هذا الت�صميم �أنه �أكرث اقت�صاد ًا يف
حال �رشاء ع�رشات الآالف من املخدمات.
مت ت�صميم ثالثة �أن��واع من
وي�رشح �أم�ير مايكل �أن��ه ّ
املخدمات لفي�سبوك .وت�شمل الطبقة الأوىل من املعدات
خمدمات خارجية للوِ ب ،وهي تت�صل مب�ستخدمي في�سبوك
مبا�رشة وال حتتاج �إىل م�ساحة كبرية على الأقرا�ص،
بل �إىل م�ساحة تت�سع لنظام الت�شغيل لينك�س ،والربجمية
الأ�سا�سية ملخدم الوِ ب (�أبا�شي �سابقا) ،و�شيفرة �صفحات
ال�سجلية
في�سبوك (التي تعتمد لغة  ،)PHPوبع�ض امللفات
ّ
( ،)log filesوغريها من الأج��زاء ال�صغرية الأخ��رى.
وتت�صل هذه الطبقة بطبقة �أكرث عمق ًا من املخدمات حتتوي
على �أقرا�ص �صلبة ومن النوع الومي�ضي (flash-based
 )solid-state drivesت�ؤمن خمزن ًا ثابت ًا لقواعد بيانات
 MySQLال�ضخمة التي حتوي ال�صور والفيديو وقوائم
الأ�صدقاء وغريها من بيانات م�ستخدمي في�سبوك .وبني
هاتني الطبقتني ،تقع طبقة من املخدمات الغنية بذاكرة
النفاذ الع�شوائي ( )RAMت�شغل نظام Memcached
لت�أمني نفاذ �رسيع للمحتوى الأكرث ا�ستخدام ًا.
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في شمال كارولينا (فوق)
ومركز غوغل في داليس (أسفل)

Source: David Schneider [top] Michael Lloyd/The Oregonian/
]Landov [bottom

وت�شري الربجميات امل��ذك��ورة �إىل �أن في�سبوك بنت
من�صتها ا�ستناد ًا �إىل الربامج املفتوحة امل�صدر و�أنها
تعمل على تعديلها لتوافق متطلبات موقع في�سبوك ،وهذا
ما يقوم به كثري من مطوري الوِ ب اليوم.
�أما الو�ضع يف غوغل فمختلف .فقد عمد املربجمون
هناك �إىل تطوير برجميات خا�صة بغوغل من ال�صفر،
با�ستثناء نظام الت�شغيل لينك�س على املخدمات .ومن �أبرز
برجميات غوغل :نظام غوغل للملفات (Google File
 ،)Systemوهو نظام موزع للملفات وا�سع النطاق؛ و
 ،Bigtableوهو قاعدة بيانات متدنية التكاليف العامة؛
و ،MapReduceوه��ي �آلية ت�سمح ب���إج��راء العمليات
املتوازية .واجلدير بالذكر �أي�ض ًا �أن �شيفرة حمرك بحث
غوغل �أعيدت كتابتها �أكرث من مرة .حتى �أن جيف دين،
�أحد العاملني يف البنية الأ�سا�سية لغوغل ،ذكر �أن �آلية
البحث يف الوِ ب التي يعتمدها حمرك البحث تغريت ب�شكل
�أ�سا�سي �سبع مرات� .إال �أن هذه التغريات كانت �شفافة
متام ًا بالن�سبة للم�ستخدم النهائي.
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وهنا ،ال ب ّد من ال�س�ؤال :كيف ميكن حتليل االختالف بني
وتوجه في�سبوك جتاه الربجميات املفتوحة
توجه غوغل
ّ
ّ
امل�صدر؟ رمبا يعود ال�سبب �إىل �أن غوغل ن�ش�أت يف وقت
مل تكن فيه الربجميات املفتوحة امل�صدر اجليدة متوفرة.
ويف هذا ال�صدد ،ي�شري �أحد املوظفني ال�سابقني يف غوغل،
�ستيف الي�سي ،يف مدونته� ،إىل الثقافة الرا�سخة يف غوغل
وتقوم على تف�ضيل ما يتم ابتكاره داخلي ًا ،حتى ولو
كانت بع�ض الربجميات املفتوحة امل�صدر �أكرث �سهولة
لال�ستخدام و�أف�ضل تركيز ًا من منتجات غوغل .غري �أن
هذه الثقافة باتت متنع املهند�سني يف غوغل من جمرد
التفكري يف ا�ستخدام برجميات خارجية.
�أما ال�س�ؤال الأه��م ،فيكمن يف معرفة ما �إذا كانت
�رشكتا في�سبوك وغوغل �ستتمكنان من الثبات حتت وط�أة
�أحمالهما املتزايدة من دون انهيار بنيتهما الأ�سا�سية.
فقد ارتفع عدد م�ستخدمي في�سبوك �إىل �أكرث من ن�صف
مليار �شخ�ص يتزايد عددهم ب�أكرث من  20مليون �شخ�ص
�شهري ًا� .أما غوغل ،فتعالج نحو  34 000عملية بحث
كل ثانية ،بالتوازي مع التطبيقات الأخرى والإعالنات
والرتجمة وال�بري��د الإل��ك�تروين وا�ست�ضافة يوتيوب
وغريها.
وبالرغم م��ن تكاليفهما الهائلة ،يبدو �أن هاتني
ال�رشكتني قادرتان على التو�سع واحتمال هذه الأع��داد
الهائلة ب�سهولة .وحتى و�إن وج��دت �إح��دى ال�رشكتني
نف�سها يف م���أزق ،فيمكنها بكل ب�ساطة ت�أجيل منتجاتها
اجلديدة حلني الت�أكد من قدرتها على حتمل احلمل الزائد.
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مث ً
ال� ،أطلقت غوغل يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي خدمة البحث
الآين ( )Google Instantالتي تبد�أ ب�إعطاء امل�ستخدم
جمموعة م��ن اخل��ي��ارات ونتائج البحث مب��ج��رد البدء
بالطباعة .ويعني ذلك �أن عمليات البحث تبد�أ بالتوازي
حول موا�ضيع خمتلفة قد يق�صدها امل�ستخدم .ولوال ثقة
املهند�سني بالبنية الأ�سا�سية القائمة وبقدرتها على تنفيذ هذا
النوع من العمليات ،فلما �أطلقت هذه اخلدمة من الأ�سا�س.
�أما يف في�سبوك ،فبالرغم من �أن م�ستخدميها قاموا
بتحميل �أكرث من  50مليار �صورة على املوقع ،فال�رشكة
تعمل على حت�سني و�ضوح ال�صور ،مما ي�ستلزم م�ساحة
�أكرب حلفظها .وال �شكّ يف � ّأن املهند�سني يف في�سبوك ما
كانوا لي�ستطيعوا القيام بذلك لو كانوا ي�شكون يف قدرة
البنية الأ�سا�سية على التحمل.
وخال�صة الأمر � ّأن مراكز البيانات هي العن�رص الأهم
يف ا�ستمرار مواقع �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي
وا�ستدامتها ،الأمر الذي ميكن في�سبوك وغوغل من تو�سيع
�أنظمتهما من دون مواجهة خطر التداعي �أو االفتقار �إىل
طاقة احلو�سبة ،بالرغم من بروز بع�ض امل�شاكل من وقت
لآخر .غري � ّأن �أعداد مراكز البيانات التي �ستن�شئها هاتان
ال�رشكتان والتكنولوجيات املوفرة للطاقة التي �ستعتمدانها
�أو تبتكرانها تبقى يف دائرة الت�سا�ؤالت.
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أنشطة اإلسكوا في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أنشطة اإلسكوا الرئيسية املنفذة خالل النصف الثاني من عام 2011
فيما يلي الأن�شطة الرئي�سية التي تولت �شعبة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف الإ�سكوا تنفيذها خالل الن�صف
الثاين من عام  ،2011وحتديد ًا حتى تاريخ �صدور هذا
العدد من ن�رشة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للتنمية
يف غربي �آ�سيا.

 -1منتدى بناء ال�رشاكة لتنفيذ النطاقات العلوية
العربية “ ”.arabو”.عرب”

عقدت الإ�سكوا منتدى بناء ال�رشاكة لتنفيذ النطاقات
العلوية العربية “ ”.arabوالنطاق العلوي “.عرب” يف
يومي  5و 6متوز/يوليو  ،)38(2011بالتعاون
القاهرة َ
مع جامعة الدول العربية واالحت��اد الدويل لالت�صاالت
واجلهاز القومي لتنظيم االت�صاالت يف م�رص ،وهو اجلهة
امل�ضيفة .وجاء انعقاد املنتدى بعد االجتماع احلادي
والأربعني لهيئة الإنرتنت للأ�سماء والأرقام املخ�ص�صة
(الآيكان) ،حيث وافق جمل�س الإدارة على ن�سخة حمدثة
لدليل مقدمي الطلبات يف �إطار برنامج النطاقات العلوية
مت حتديد اجلدول الزمني املتعلق بتقدمي الطلبات
العامة ،و ّ
للح�صول على النطاقات العلوية العامة اجلديدة.
وعقد املنتدى يف �سياق اجلهود الإقليمية الهادفة
ُ
�إىل اال�ستحواذ على النطاقات العلوية العربية “.عرب”
وامل����رادف الالتيني للنطاق “ ،”.arabو�إىل دعم

()37

التح�ضريات لإن�شاء ال�سجل اخلا�ص بهذه النطاقات ،كما
هدف �إىل حتفيز وبناء ال�رشاكات بني اجلهات التي ميكنها
اللقاء والت�شابك والتعاون من �أج��ل تنفيذ امل�رشوع.
و�أت���اح املنتدى فر�صة ال�ستعرا�ض من��وذج الأع��م��ال
والفر�ص اال�ستثمارية التي ميثلها م�رشوع النطاقات
العلوية العربية ،ولبحث اهتمامات ال�رشكاء املحتملني يف
متويل ال�سجل املزمع �إن�شا�ؤه و�إدارته ،وللتمهيد لإطالق
عملية ا�ستدراج العرو�ض املتوقعة هذه ال�سنة.
و���ش��ارك يف املنتدى  33خ��ب�ير ًا يف جم��ال �أ�سماء
نطاقات الإنرتنت تداولوا ر�ؤيتهم للمرحلة القادمة يف
م�رشوع النطاقات العلوية العربية ،والتي �سرتكز على
اختيار امل�ؤ�س�سة �أو املجموعة العربية التي �ستتولىّ �إدارة
ال�سجل اخلا�ص بالنطاقات العلوية العربية .وبحث
امل�شاركون �أي�ض ًا يف �إن�شاء �رشاكات من �أج��ل �إدارة
النطاقات العلوية العربية ،وهم ميثلون منظمات �إقليمية
وعاملية ،ومنظمات حكومية وغري حكومية ،وجهات
ا�ستثمارية ،و�رشكات خا�صة ،ومن بينهم مديرو �أ�سماء
النطاقات اخلا�صة باملنطقة العربية و�سائر املناطق،
وهيئات تنظيم االت�����ص��االت ،وامل�سجلون ،وم��زودو
خ��دم��ات الإن�ت�رن���ت ،وم�شغلو االت�����ص��االت .وت�شكل
ال�رشاكات عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا لنجاح املر�شحني املحتملني
للتناف�س على �إدارة ال�سجل العاملي لأ�سماء النطاقات
العلوية العربية وت�شغيله.
وتتولىّ �إدارة م�رشوع النطاقات العلوية العربية
جلنة توجيهية �أع�ضا�ؤها من الإمارات العربية املتحدة،
والبحرين ،واجلمهورية العربية ال�سورية ،وال�سودان،
وقطر ،وم�رص ،واملغرب ،واململكة العربية ال�سعودية،
واليمن ،وجامعة ال��دول العربية .وتلقى هذه اللجنة
الدعم من الإ�سكوا واالحتاد الدويل لالت�صاالت ،وتقدم
تقاريرها مبا�رشة �إىل جامعة ال��دول العربية وجمل�س
الوزراء العرب لالت�صاالت واملعلومات.
39
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 -2ور�شة تدريبية متقدمة حول قيا�س م�ؤ�رشات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

�أقامت الإ�سكوا ،بالتعاون مع وزارة االت�صاالت يف
الأردن ،ور�شة تدريبية متقدمة حول قيا�س م�ؤ�رشات
(عمان 28-24 ،متوز/
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ُ
يوليو  .)2011وا�ستند جدول �أعمال الور�شة التدريبية �إىل
القائمة اجلديدة للم�ؤ�رشات ال�صادرة عن ال�رشاكة العاملية
املعنية بقيا�س تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض
التنمية .وقدمت ور�شة العمل تدريب ًا نظري ًا وعملي ًا حول
جمع البيانات املتعلقة بالقائمة الأ�سا�سية للم�ؤ�رشات وفيها
م�ؤ�رشات البنية الأ�سا�سية والنفاذ �إىل تكنولوجيا املعلومات
واالت�����ص��االت ،وم���ؤ��شرات النفاذ واال�ستخدام للأ�رس
والأف��راد ،وم�ؤ�رشات اال�ستخدام لل�رشكات ،وم�ؤ�رشات
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتجارة يف
منتجاته ،وم���ؤ��شرات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف التعليم واحلكومة الإلكرتونية.
وتناولت الور�شة تعاريف م���ؤ��شرات تكنولوجيا
املعلومات واالت�����ص��االت ،م��ع الرتكيز على القائمة
الأ�سا�سية املحدثة ومنهجيات القيا�س ،بالإ�ضافة �إىل
حتديد قائمة امل�ؤ�رشات الوطنية وم�صادر جمع بياناتها،
والطرق احلديثة جلمع البيانات واملنهجيات الإح�صائية
امل�ستخدمة .وت�ضمنت الور�شة كذلك تدريب ًا عملي ًا مف�ص ً
ال
حول نظام الإ�سكوا للمعلومات الإح�صائية (http://esis.
وزودت
 ،)escwa.org.lbواملتطلبات التقنية ال�ستخدامهّ ،
امل�شاركني باملهارات الالزمة لالطالع على املكونات
الرئي�سية املختلفة للنظام وا�ستخدامها ،ومنها �إدارة
امل�ستخدمني والنظام و�إدارة البيانات و�إعداد التقارير.
40

 -3اجتماع فريق اخلرباء ملتابعة تو�صيات
منتدى املجتمع املدين ب�ش�أن احلراك اجلديد
وم�سار النه�ضة العربية
�شاركت �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
الإ�سكوا يف اجتماع فريق اخلرباء ملتابعة تو�صيات منتدى
املجتمع امل��دين ب�ش�أن «احل��راك اجلديد وم�سار النه�ضة
العربية» (بريوت� 26-25 ،آب�/أغ�سط�س  )39()2011وذلك
�ضمن اجلل�سة حول الإجراءات الالزمة ملواجهة التحديات.
وتخلل اجلل�سة عر�ض حول ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
والإعالم االجتماعي يف احلراك الذي ت�شهده بلدان املنطقة،
والدرو�س املكت�سبة من جت��ارب التغيري واالنتقال نحو
الدميقراطية ،مبا يف ذلك متكني املواطن من احل�صول على
املعلومات وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
وتناول النقا�ش كذلك ا�ستخدام و�سائل تكنولوجيا
االت�صال والف�ضاء الإلكرتوين يف االنتفا�ضات العربية،
وم�ساهمة ه��ذه الو�سائل يف �إي��ج��اد قنوات افرتا�ضية
للتعبري �أكرث رحابة ومرونة وحرية من الو�سائل التقليدية
ملنظمات املجتمع املدين .وقد جذبت �شبكات التوا�صل
والإع�لام االجتماعي ال�شباب ب�شكلٍ وا�سع ،و�أدت �إىل
انت�شار ظاهرة املجتمع املدين االفرتا�ضي ،الذي تت�شكل
فيه امل��دون��ات واجلماعات وال�شبكات ،بل احلركات
ال�سيا�سية ،عرب الإنرتنت .وي�ستدعي هذا البعد من �شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي املزيد من البحث من منظور
التفاعل املفتوح بعيد ًا عن القيود التنظيمية والإجرائية
املتعارف عليها يف املنظمات.

 -4ور�شة عمل حول ريادة الأعمال للعلماء
واملهند�سني اللبنانيني
يف �إطار �أن�شطة مركز الإ�سكوا للتكنولوجيا ،وبالتعاون
مع املجل�س الوطني للبحوث العلمية يف لبنان وبرنامج
�ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟ�ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔُ ،عقدت ور�شة العمل
حول ريادة الأعمال للعلماء واملهند�سني اللبنانيني يف
بريوت ،يف الفرتة � 14-12أيلول�/سبتمرب ،)40()2011
وال�صحة.
وذل���ك يف حا�ضنة برييتيك للتكنولوجيا
ّ

نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

وهدفت الور�شة �إىل تعريف الباحثني واملهند�سني بعملية
توليد الأفكار اجلديدة وابتكارها وحماية امللكية الفكرية،
ونقل التكنولوجيا ،وت�سويق االخرتاعات .و�شارك يف
�أعمالها � 34شخ�ص ًا بينهم عاملون يف اجلامعات يف جمال
الإب��داع وال��ري��ادة ،و�أ�ساتذة متميزون ،وممثلون عن
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ال�صغرية واملتو�سطة.
ومتحورت جل�سات النقا�ش خالل الور�شة حول العلماء
واملهند�سني كمخرتعني وك�أ�صحاب م�شاريع؛ وحول نقل
التكنولوجيا؛ ومفهوم امللكية الفكرية و�أهميتها؛ و�أ�س�س
براءات االخرتاع؛ وحماية امللكية الفكرية عاملي ًا؛ ونقل
العلوم �إىل ال�سوق؛ وكيفية و�ضع خطط العمل؛ و�أدوات
االبتكار؛ والأو�ضاع ال�صعبة التي تواجهها ال�رشكات
املبتدئة وحت ّتم عليها اتخاذ قرارات ب�ش�أنها.

 -5ور�شة عمل حول مبادئ الإ�سكوا التوجيهية
لتن�سيق الت�رشيعات ال�سيربانية على امل�ستوى
الإقليمي
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ن��ظّ��م��ت الإ���س��ك��وا ور���ش��ة ع��م��ل ح���ول �إر����ش���ادات
الإ�سكوا لتن�سيق الت�رشيعات ال�سيربانية على امل�ستوى
الإقليمي يف بريوت يف الفرتة � 15-13أيلول�/سبتمرب
 )41(2011بهدف ن�رش �إر���ش��ادات الإ�سكوا للت�رشيعات
ال�سيربانية وتعزيز ا�ستخدامها يف املنطقة العربية.
وهدفت الور�شة �إىل بناء ق��درات امل�رشعني يف تطبيق
هذه الإر�شادات يف �صياغة قوانني �سيربانية وطنية �أو
مراجعة القوانني القائمة وتعديلها ،و�إىل الت�شديد على
�أهمية تن�سيق الت�رشيعات ال�سيربانية يف املنطقة العربية.
وح�رض الور�شة  31م�شارك ًا من البلدان العربية التالية:
الأردن ،والبحرين ،واجلمهورية العربية ال�سورية،
وعمان ،وفل�سطني ،ولبنان،
وال�سودان ،والعراقُ ،
وم�رص ،واملغرب ،واليمن.
و�شكّلت هذه الور�شة �أح��د �أن�شطة م�رشوع «تن�سيق
الت�رشيعات ال�سيربانية لتحفيز جمتمع املعرفة يف املنطقة
العربية» الذي �أطلقته الإ�سكوا يف عام  ،2009والذي
�أ�سفر عن جمموعة من الإر���ش��ادات ب�ش�أن الت�رشيعات
ال�سيربانية �صممت مل�ساعدة البلدان العربية يف تطوير
قوانني �سيربانية وطنية وتن�سيق الت�رشيعات ال�سيربانية
على امل�ستوى الإقليمي .وتناولت جل�سات الور�شة
امل��ح��اور ال�ستة ل�ل�إر���ش��ادات ،وه��ي )1( :االت�صاالت
الإلكرتونية وح��ري��ة التعبري )2( ،معاجلة البيانات
ذات الطابع ال�شخ�صي )3( ،اجلرائم ال�سيربانية)4( ،
املعامالت الإلكرتونية والتواقيع الإلكرتونية)5( ،
التجارة الإلكرتونية وحماية امل�ستهلك )6( ،امللكية
الفكرية يف املجال املعلوماتي وال�سيرباين.
وكانت �أبرز تو�صيات الور�شة ما يلي�( :أ) �أهمية
�إر����ش���ادات الإ���س��ك��وا ب�����ش���أن الت�رشيعات ال�سيربانية
ك��م��رج��ع للم�رشعني وال��ق��ان��ون�ين يف ق�ضايا حماية
الف�ضاء ال�سيرباين و�أمنه وتنظيمه؛ (ب) �أهمية التوعية
بالإر�شادات وتنظيم ور���ش العمل املتخ�ص�صة؛ (ج)
ا�ستمرار تفاعل الإ�سكوا مع املنظمات الدولية والإقليمية
مبا فيها جامعة الدول العربية؛ (د) �رضورة االهتمام
با�ستدامة العمل عرب �أن�شطة امل�رشوع امل�ستقبلية ،مبا
فيها ال�شبكة االفرتا�ضية؛ (ﻫ) �أهمية �إطالق �إر�شادات
الإ���س��ك��وا ب�ش�أن الت�رشيعات ال�سيربانية ر�سمي ًا على
41
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امل�ستوى العربي وعلى �أعلى م�ستويات �صناعة القرار.
وعقد على هام�ش �أع��م��ال الور�شة االجتماع الثاين
ُ
للجنة التوجيهية للم�رشوع ،وال��ت��ي ت�ضم ع���دد ًا من
املنظمات الإقليمية والدولية املعنية بتطوير الت�رشيعات
ال�سيربانية يف املنطقة العربية.

�	-6إطالق تقرير الأونكتاد حول اقت�صاد املعلومات
لعام 2011

عقدت �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ومركز
الأمم املتحدة للإعالم م�ؤمتر ًا �صحافي ًا بتاريخ  19ت�رشين
الأول�/أكتوبر  2011لإطالق تقرير م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول “اقت�صاد املعلومات
لعام  :2011تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ك�أداة
متكينية لتنمية القطاع اخلا�ص” .وافتتح امل�ؤمتر ال�صحايف
بكلمة مدير �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
الدكتور حيدر فريحات ،وت�ضمن عر�ض ًا لأهداف التقرير
و�أهم نتائجه املتعلقة مبنطقة الإ�سكوا .وقد ق ّدمه ال�سيد
رامي الزعرتي ،املوظف الأول يف �ش�ؤون تكنولوجيا
املعلومات يف ال�شعبة.

42

ويركّ ز تقرير الأونكتاد على ال��دور املف�صلي الذي
ت�ؤديه تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف متكني القطاع
اخلا�ص من امل�شاركة يف حتقيق التنمية االقت�صادية،
وذلك من خالل الفر�ص التي تتيحها التكنولوجيا اجلديدة
لتح�سني �إنتاجية ال�رشكات وامل�شاريع ال�صغرية والتي
تنعك�س �إيجاب ًا على كافة فئات املجتمع .ويكمن التحدي
لدى وا�ضعي ال�سيا�سات و�صانعي القرارات يف اال�ستفادة
من انت�شار ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وتوجيه ال�سيا�سات التي ت�ستخدم هذه التكنولوجيات نحو
خدمة التنمية .وح��دد التقرير �أربعة جم��االت لإط�لاق
ال����شراك��ات ،م��ن خ�لال ال��رب��ط ب�ين م���وارد تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وتطوير القطاع اخلا�ص ،وهي:
(�أ) تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف توفري البنية الأ�سا�سية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وخدماتها؛ (ب)
حت�سني فر�ص ا�ستخدام هذه التكنولوجيات يف امل�ؤ�س�سات؛
(ج) تعزيز ودعم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
كعن�رص ا�سرتاتيجي يف القطاع اخلا�ص؛ (د) حتقيق كفاءة
عالية يف ا�ستخدام هذه التكنولوجيات يف القطاع العام
لتح�سني اخلدمات التنظيمية والرقابية يف القطاع اخلا�ص.
وت�ضمن العر�ض ح��ول التقرير ملحة عن الق�ضايا
ّ
املتعلقة بتطوير القطاع اخلا�ص ،ومالمح انت�شار �أدوات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وخدماتها ،وخا�صة
انت�شار ا�ستخدام الهواتف النقالة وا�ستخداماتها اجلديدة
�ضمن اخلدمات املالية املتنقلة التي تلبي احتياجات
املناطق النامية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية .كما تناول
العر�ض الفجوة يف انت�شار ا�ستخدام احلزمة العري�ضة بني
ال��دول املتقدمة وال��دول النامية ،والتباين يف �رسعتها
وكلفتها .وميكن االطالع على التقرير على املوقع التايل:
.http://www.unctad.org/ier2011
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كتب مختارة
مراجعة نظريات وفلسفة مانويل كاستلز في كتبه حول مجتمعات التواصل

()42

ملحة عامة
ا�س ُتخدم م�صطلح جمتمع التوا�صل ()network society
للمرة الأوىل يف ك��ت��اب يحمل ال��ع��ن��وان نف�سه للعالمِ
االجتماعي يان فان دايك عام  .1991ويف عام ،1996
�أ���ص��در العامل االجتماعي امل��ع��روف مانويل كا�ستيلز
كتابا يحمل العنوان نف�سه �أي�ضا� ،شكّل بداية بحث عميق
�أثار فيه ما�ستيلز نظريات مهمة حول جمتمع املعلومات
واالت�صاالت من ناحية اجتماعية .وهذا الكتاب هو الأول
يف ثالثية� ،إذ �أتبعه كا�ستيلز بكتابني �آخرين ،فت�شكلت بذلك
ثالثية من املراجع الهامة يف جمال ت�أثري املعلومات
واالت�صاالت يف تطور املجتمعات .ومن خالل هذه الكتب
ت�ضمنت ت�سمية ع�رص املعرفة� ،أثار كا�ستيلز
الثالثة التي
ّ
اجلدل والبحث العلمي يف مو�ضوع اعتقد الكثري يف ذلك
الوقت �أنه ترف �أكادميي و�أثبت الربيع العربي عك�س ذلك
متام ًا.
وعرف فان دايك جمتمع التوا�صل ب�أنه جمتمع يح�صل
ّ
فيه مزج وا�ضح بني التوا�صل االجتماعي وااللكرتوين
(املعلومات واالت�صاالت وال�شبكات) ،ويكون هذا املزج
�أ�سا�س ًا للرتكيبة الأولية يف املجتمع وامل�ؤ�س�سات والفرد.
ويف الواقع ،يثري هذا امل�صطلح جد ًال وا�سع ًا ،وتت�ضارب
الآراء حوله ،لأنه ف�ضفا�ض وميكن �أن يت�ضمن مفاهيم
خمتلفة.
ويعترب الربوفي�سور كا�ستلز �أن تعبئة اجلماهري
بوا�سطة ال��و���س��ائ��ط الرقمية (ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
والإن�ترن��ت) خلقت �أب��ط��ا ًال �سيربانيني ،مثل وائ��ل غنيم
مدير غوغل يف م�رص( .)43ويف الواقع ،ي�أتي قياديو
احل��رك��ات اجلماهريية وال�سيا�سية يف املجتمعات من
الطبقات ال�شعبية عادة ،ثم ينخرطون يف ال�سيا�سة ،مثل
ليخ فالي�سا يف بولندا .غري �أن ه�ؤالء الأبطال اليوم لديهم
معرفة تكنولوجية جيدة وحنكة �سيا�سية �ضئيلة .ومن

الربوفي�سور مانويل كا�ستلز ،عامل تكنولوجيا
االت�صاالت واملجتمع ،ذائع ال�صيت يف العامل.
عمل الربوفي�سور يف جامعة بريكلي ،وهو �أ�ستاذ
زائر متميز يف علوم التكنولوجيا واملجتمع يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،و�أ�ستاذ زائر متميز
يف علوم الإنرتنت يف جامعة �أوك�سفورد .له �إثنا
وع�رشون كتابا ُتعترب من املراجع الأ�سا�سية يف
علوم التكنولوجيا واالت�صاالت واالجتماع.
هنا ،يت�ساءل كا�ستلز عن الدور الذي ميكن �أن ي� ّؤدوه يف
جمتمعاتهم .وقد �أثبت التوا�صل الإلكرتوين الذي جلب
الربيع العربي للعامل �أن القيادة �أو الزعامة لي�ست هامة
يف هذه الظروف ،مبا � ّأن املجتمع قد �أطلق حتديه بالفعل،
وال ي�سمع لهذه القيادة ،وال يرى فيها �سوى رمز فح�سب.
و ُيتوقع �أن تتخذ بع�ض الرموز التي �أ�شعلت الربيع العربي
مواقف تعرب عن التغيري احلا�صل.
وتنبع �أهمية جمتمع التوا�صل من االت�صال ال�شبكي
الإل���ك�ت�روين ،وه��ي ُتعترب مبثابة ق��وة يتميز بها هذا
املجتمع تكت�سب �أربعة �أ�شكال يف �إطار الظروف املجتمعية
والتكنولوجية:
 -1قوة الت�شبيك :وهي قوة الأفراد وامل�ؤ�س�سات املتفاعلة
يف ال�شبكات والإت�صاالت ،والتي ت�شكل قلب جمتمع
وتطبق على الأف��راد والتجمعات
التوا�صل العاملي
َّ
الب�رشية خارج التوا�صل ال�شبكي العاملي.
 -2ق��وة ال�شبكات :وه��ي القوة الناجمة عن املعايري
املطلوبة لتن�سيق عمليات التفاعل االجتماعي على
متار�س ال�سلطة والقوة
ال�شبكات .ويف هذه احلالة،
َ
لي�س عن طريق الإق�صاء من ال�شبكات ،ولكن من خالل
فر�ض قواعد لت�سهيل ال�شمول.
43
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امل�شبكة :وهي قوة النا�شطني الفاعلني وتكون
 -3القوة
ّ
طبيعة هذه القوة من التوا�صل كما تظهر يف الإجرائات
والتجمعات املعلوماتية االجتماعيني على اجلهات
وتت�شارك بطريقة �أو �أخرى مع اجلهات االجتماعية
الفاعلة الأخرى يف ال�شبكة.
 -4القوة ال�صانعة لل�شبكات :وهي القدرة على تفعيل
�شبكات حمددة ح�سب الرغبات وامل�صالح املطلوبة
ع��ن طريق برجمتها .وت�شمل �أي�ض ًا ال��ق��درة على
االنتقال من �شبكة �إىل �أخ��رى بح�سب التحالفات
الإ�سرتاتيجية بني خمتلف اجلهات الفاعلة املهيمنة
على ال�شبكات.
هزت عدد ًا من بلدان العامل يف عام
والأحداث التي ّ
� 2011إمنا هي خري دليل على قوة الت�شبيك والتوا�صل
والإع�ل�ام االجتماعي .ففي خ�ضم الربيع العربي،
تنبهت جمتمعات ع��دي��دة يف ال��ع��امل ل��ق��وة التوا�صل
ّ
االج��ت��م��اع��ي ،ال �سيما بعد جت��رب��ة م����صر .فقد دعت
�أعداد كبرية من املتوا�صلني يف �إ�سبانيا يف �أيار/مايو
� 2011إىل تنظيم مظاهرة عاملية .وبالرغم من عدم
جناح هذه الدعوة يف املرة الأوىل ،تكررت الدعوة يف
مرحلة الحقة ،ولقيت جناح ًا مذه ً
ال .ففي  15ت�رشين
الأول�/أك��ت��وب��ر  ،2011ويف نحو  900مدينة يف
 80دول���ة يف ال��ع��امل ،جت ّ��م��ع��ت ج��م��اه�ير غ��ف�يرة من
املواطنني �ضمن جتمعات �ضخمة وع�شوائية ،امتدت من
الربيع العربي �إىل حركة الغ�ضب الإ�سباين �إىل حركة
«احتلوا وول �سرتيت يف نيويورك” ،ثم اتخذت �شك ً
ال
�أك�ثر عنف ًا يف مظاهرات لندن واحتجاجات اليونان
و�شيلي.
والتحرك �إىل
و ُيعزى النجاح يف التنظيم والرتويج
ّ
عدد كبري من اجلهات الفاعلة وامل�شاركني يف التوا�صل
االجتماعي .والواقع �أن معظم امل�شاركني ال يعرفون
بع�ضهم بع�ض ًا ،و�أنه بالرغم من �أن الأو�ضاع االقت�صادية
وال�شعور بالتهمي�ش من الأ�سباب التي و ّلدت هذا التظاهر
العاملي ،فظهور التوا�صل االجتماعي بني اجلميع دون
قيود ومن دون �أية �سلطة مهيمِ نة � ّأدى دورا بالغ الأهمية
يف �إ�شعال هذه احلركات وبهذا الزخم.
44

وال ميكن لأي و�سيلة كانت �أن متنح احلركات النا�شئة
ق��وة التوا�صل التي متنحها �إي��اه��ا الإن�ترن��ت وطرائق
االت�صال اجلماهريي ال��ذات��ي .وه��ذا ال ينفي التاريخ
ال��ط��وي��ل وال��ب��اه��ر م��ن ال��ن�����ض��االت ال��ت��ي ارت��ك��زت على
االت�صاالت بني احلركات ال�سيا�سية واالجتماعية ومل تنتظر
قدوم الإنرتنت لتحقيق �أهدافها بكل الو�سائل املتاحة.
غري �أن الو�سائل اجلديدة اليوم املرتكزة على االت�صاالت
الرقمية ت�شكل عام ً
ال تنظيمي ًا �أك�ثر فعالية من العوامل
والأطر التقليدية ال�سيا�سية ،مثل الأ�شكال التقليدية للتنظيم
احلزبي والنقابات واجلمعيات املجتمعية ،و�إن كانت هذه
الأ�شكال والأطر الفاعلة اجتماعي ًا تتطور الآن نحو النموذج
التنظيمي اجلديد املتمحور حول �شبكة االت�صاالت .وتوفر
الإنرتنت لهذه احلركات االجتماعية اجلديدة منرب ًا �أ�سا�سي ًا
للحوار ،و�أ�سلوب ًا للت�أثري على فكر النا�س ،مما يجعلها يف
نهاية املطاف �سالح ًا �سيا�سي ًا قوي ًا للأفراد واجلماعات.

�أبرز م�ؤلفات كا�ستلز
من �أبرز م�ؤلفات العامل مانويل كا�ستلز عمل من ثالثة
جملدات بعنوان ع�رص املعرفة (،)Information Age
يتناول املجلد الأول فيه بروز جمتمع التوا�صل ،واملجلد
الثاين قوة الهوية ،واملجلد الثالث نهاية الألفية .ومن
كتبه التي عالج فيها �آخ��ر امل�ستجدات يف تكنولوجيا
االت�صاالت وت�أثريها على املجتمع كتابان هامان بعنوان
ق��وة االت�صال ( )Communication Powerوجمرة
الإنرتنت (.)The Internet Galaxy
لقد �أ�شاد كثريون بهذه الكتب ،و�أق��روا �أن كا�ستلز
هو العالمِ الأك�ثر ت�أثري ًا يف هذا الع�رص على النظريات
والدرا�سات التحليلية املعنية بع�رص االت�صاالت احلديثة
وال�شبكات من النواحي الإجتماعية .ففي كتبه و�أبحاثه
املختلفة ،ي�ستعر�ض كا�ستلز نظريات علوم االجتماع
والنف�س ،خ�صو�ص ًا يف التفكري وال��ت����صرف ال��ف��ردي
واملجتمعي ،ويتناول ح��االت خمتلفة من �شتى �أنحاء
العامل ،ويركز على ممار�سات �صنع القرار على امل�ستوى
النف�سي يف بيئة تكنولوجيا االت�صاالت اجلديدة ،الفت ًا النظر
اىل �صعود مقدرة االت�صاالت ومنو قوة التوا�صل.
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وتعترب علوم النف�س واالجتماع �أنه ميكن للإنرتنت
خلق جمتمع للتوا�صل عرب ال�شبكات ،حيث ي�شكل الت�رصف
ال��ف��ردي وال��ظ��واه��ر االجتماعية ع��وام��ل �أ�سا�سية يف
التوا�صل ،وخا�صة حني اتخاذ قرارات معينة يف البيئة
اجلديدة لالت�صاالت .وقد يكون هذا الت�أثري كبري ًا جد ًا
حني يتعلق الأمر بق�ضايا هامة مثل دور و�سائل الإعالم
العاملية التي بثّت معلومات خاطئة قبل غزو العراق،
ودوره��ا يف �إ�شعال احلركات البيئية املختلفة ،ودور
الإنرتنت يف حملة �أوباما الرئا�سية ،وال�سيطرة الإعالمية
يف رو�سيا وال�صني .ومن الوا�ضح �أن ال�سيا�سة يف جمتمع
التوا�صل ميكن �أن ت�ستفيد كثري ًا من الو�سائل املتاحة فيه،
ومن �أبرزها و�سائل الإعالم.
وي�شري كا�ستلز �إىل �أن الأزمة العاملية �أمام ال�رشعية
ال�سيا�سية التي تتحدى معنى الدميقراطية يف �أنحاء كثرية
من العامل تعود �إىل �أمور جوهرية .فاملرا�سلة الفورية
على الإنرتنت وال�شبكات االجتماعية واملدونات �أدت كلها
�إىل تعاظم نظام االت�صاالت وحتوله �إىل نظام لالت�صال
اجلماعي ال��ذات��ي ،الأم��ر ال��ذي يعك�س حت��وال عميقا يف
مفاهيم وعالقات القوة يف املجتمعات.

�شكل جديد للمجتمعات
وفق ًا لكا�ستلز ،تقدم ال�شبكات العلمية للإنرتنت �شك ً
ال
جديد ًا ملجتمعاتنا .وعندما ُ�سئل بكل ب�ساطة عن تعريف
وا�ضح ملجتمع التوا�صل وال�شبكات� ،أجاب �أنه املجتمع الذي
يتم فيه تنظيم الهياكل الأ�سا�سية االجتماعية والأن�شطة حول
�شبكات املعلومات املجهزة الكرتونيا .ولذلك ،فاملجتمع
الذي تتواجد فيه ال�شبكات الإلكرتونية �أو االجتماعية يعترب
هذه ال�شبكات من �أ�شكال التنظيم االجتماعي القدمية يف
املجتمعات التقليدية .كما �أن املجتمع ي�ستخدم ال�شبكات
االجتماعية والتقنيات االلكرتونية الرقمية احلديثة لإمتام
الإج��راءات و�إدارة املعلومات ،بحيث �أ�صبحت ال�شبكات
الوحدات الأ�سا�سية للمجتمع احلديث.
وال يقف جمتمع التوا�صل عند حدود جمتمع املعرفة.
ويف هذا ال�صدد ،ي�ؤكد كا�ستلز �أن تعريف املجتمعات
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احلديثة ال يرتكز على عن�رص التكنولوجيا فح�سب ،بل �أي�ض ًا
على العوامل الثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية التي ت�شكل
جمتمع التوا�صل عرب ال�شبكات .وتت�ضمن هذه العوامل
الدين والتن�شئة الثقافية واملنظمات ال�سيا�سية والو�ضع
االجتماعي ،وكلها ت�ؤثر على ت�شكيل جمتمع التوا�صل �إىل
ت�رسع
حد بعيد ،وميكنها �أن ت�ؤخر هذه املجتمعات �أو �أن ّ
تنميتها.
ويع ّلق كا�ستلز �أهمية كبرية على ال�شبكات والتوا�صل،
وي�ؤكد �أن القوة احلقيقية هي التي ميكن العثور عليها
داخل ال�شبكات ،و�أنها لي�ست حم�صورة يف املدن العاملية
بتكوينها ال�سيا�سي واالقت�صادي .وهو يتناق�ض بر�أيه هذا
مع علماء �آخرين يرون �أن املدن ما زالت املعقل الوحيد
للقوة ال�سيا�سية واالجتماعية.
ونتيجة ال�ستخدام الإن�ترن��ت ب�صورة �شخ�صية �أو
تنظيمية ،ويف �ضوء االت�صال اجلماهريي املبا�رش ،بات
الأفراد مرتبطني ببع�ضهم بع�ض ًا ،و�أ�صبح الو�صول �إىل
املعلومات والتوا�صل با�ستمرار �أمر ًا �سه ً
ال .فقد جلب
ا�ستخدام الإنرتنت العامل كله �إىل املنزل و�إىل مكان
العمل ،و�أ�صبحت �شبكة الإنرتنت �أكرث تقدم ًا ،وباتت
تندرج �شيئ ًا ف�شيئ ًا �ضمن و�سائل الإعالم العادية.
ومعلوم �أن و�سائط الإع�لام اجلديدة تقدم �أ�ساليب
جديدة لالت�صال يف العامل الرقمي ،وتتيح ملجموعات
�صغرية من النا�س �أن يجتمعوا على الإنرتنت للتبادل
والبيع ومقاي�ضة ال�سلع واملعلومات .وه��ذا الأم��ر
ي�سمح لعدد �أك�بر من النا�س ب���أن يكون لهم �صوت يف
جمتمعهم ويف العامل ب�صفة عامة .وهناك حقيقتان
ينبغي ت��ذك��ره��م��ا ،الأوىل ه��ي �أن و���س��ائ��ط الإع�ل�ام
اجل��دي��دة لديها ال��ق��درة على دم��ج االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية والبيانات الواحدة ب�أ�شكال خمتلقة ،مثل
الن�ص وال�صورة والفيديو ،ولذلك �أعطيت لقب الو�سائط
املتعددة؛ واحلقيقة الثانية هي �أن �أبرز مميزات ثورة
الإت�صاالت الرقمية املعا�رصة تت�ضمن تنامي و�سائل
الإع�لام التفاعلية� ،إذ ي�ستطيع املت�صل التفاعل ولي�س
اال�ستقبال فقط ،لأن الأمر عبارة عن �سل�سلة من الأفعال
وردود الأفعال.
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ومن �أح��دث كتب كا�ستلز “جمرة الإنرتنت :خواطر
على الإن�ترن��ت والأع��م��ال واملجتمع” (The Internet

Galaxy: Reflections on the Internet, Business,
 .)and Societyويت�ضمن الكتاب ت�سعة ف�صول ،يبد�أها

امل�ؤلف ب�رسد تاريخ الإنرتنت ،مركز ًا على عملية تطور
الإنرتنت ونفاذها �إىل جمتمعنا وتاثريها عليه ،ومعترب ًا
�أن االنفتاح املعمارى الرتكيبي للإنرتنت كان م�صدر
يعرف ثقافة الإنرتنت
قوتها الرئي�سي .ومن امللفت �أنه ّ
عن طريق �أربعة �أنواع من الثقافة ،هي الثقافة الفنية؛
وثقافة النفاذ غري القانوين؛ وثقافة التوا�صل الإفرتا�ضي؛
وثقافة املبادرة.
ال كام ً
ويعر�ض كا�ستلز حتلي ً
ال عن الأعمال التجارية
الإك�ترون��ي��ة والإقت�صاد اجل��دي��د .ويناق�ش بالتف�صيل
الفرق بني املجتمعات الإفرتا�ضية وجمتمعات التوا�صل،
ويتطرق �إىل موا�ضيع �أخ��رى مثل الفجوة الرقمية يف
املفهوم العاملي ،وي�شري �إىل التحديات التي تواجه جمتمع
التوا�صل اليوم .وي�ؤكد �أن نظريات العقد املا�ضي �أثبتت
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لي�س �أهمية جمتمعات التوا�صل لي�س فح�سب ،بل �أي�ض ًا
ت�أثريها يف تطوير مفاهيم جديدة يف املجتمع احلديث
للب�رشية جمعاء.
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شبكات التواصل في حياتنا اليومية
تأثير شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي على التفاعل اإلنساني والسلوك االجتماعي
مقدمة

«الشبكات االجتماعية على
اإلنترنت ...حتدد صفات خاصة
ّ
وتوفر أبعادا
ملستخدميها...
مختلفة ّ
متكننا من التعريف
ببعضنا البعض».
ُيعترب الربط من خ�لال �شبكات التوا�صل والإع�لام
االجتماعي �أداة ت�ساعد على التفاعل االجتماعي يف احلياة
الإعالمية ،وكذلك هواية ممتعة و�أهدافها غري �ضارة.
وقد �أ�صبح تطور تقنيات الإعالم االجتماعي مرادف ًا للدعوة
وتنظيم احل��رك��ات اجلماهريية .وم�ستويات االت�صال
والنفاذ والتنظيم التي توفرها مثل هذه التكنولوجيات
تت�ضمن ت��ه��دي��دات �أم��ن��ي��ة حمتملة لبع�ض احل��ك��وم��ات
وامل�ؤ�س�سات الكربى� ،إذ قد تعبئ النا�س لأعمال ال�شغب
واالحتجاجات اجلماهريية التي غالب ًا ما تنعك�س �سلب ًا
على املنابر الإعالمية نف�سها .ومن الأمثلة على ذلك جلوء
ال�سلطات وعدد من ال�شخ�صيات العامة يف لندن �إىل �شبكات
ل�شن احلمالت( ،)45و�أي�ض ًا
التوا�صل والإعالم االجتماعي ّ
جلوء م�رص �إىل التعتيم على الإنرتنت خالل الربيع العربي،
يف ما اعتربه كثريون خطوة لتعطيل �شبكات التوا�صل
والإعالم االجتماعي(.)46
ويوجد عدد كبري من املنابر الإعالمية االجتماعية
امل�ستخدمة عاملي ًا و�ضمن املنطقة .ومن املهم حتديد ال�سياق
والبيئة اللذين ت�ستخدم فيهما هذه التكنولوجيات ،من �أجل
حتديد االجتاهات ال�سائدة وعقد مقارنات �صحيحة وحتليل
�أمناط ال�سلوك والتفاعل .وهذا الأمر ي�شمل الرتكيز على

()44

�شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي الرئي�سية امل�ستخدمة
عاملي ًا وداخل منطقة الإ�سكوا ،و�إح�صاءات ا�ستخدامها
الن�سبي ،لت�سليط ال�ضوء على االجتاهات النا�شئة يف املنطقة
ولتحديد ما �إذا كانت قد جتاوزت بع�ض هذه االجتاهات
متام ًا �أو باتت على و�شك جت��اوزه��ا .و�أ���ش��ار تقرير
“اال�ستهالك على �صعيد و�سائل الإعالم وعادات م�ستخدمي
الإنرتنت يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا” ال�ضوء على
في�سبوك كمن�صة �شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي
الأكرث �شيوع ًا (�أ�شار  70يف املائة من امل�ستطلعني �إىل �أنهم
ي�ستخدمونه) .وك�شفت الأرقام عن ا�ستخدام �شبكات �أخرى
يف املنطقة� ،أهمها  22( kooora.comيف املائة) ،و
 18( NETLOGيف املائة) ،ومكتوب ( 13يف املائة)،
وتويرت ( 9يف املائة)( .)47ويف �ضوء هذه النتائج ،يبدو
في�سبوك �أن�سب من�صة للتوا�صل والإع�ل�ام االجتماعي
لغاية الآن.

الثقافة واالجتاهات والتطور
ومع تزايد عدد الأ�شخا�ص الذي يكتفون بو�ضع ملحات
عن حياتهم ال�شخ�صية على الإنرتنت� ،أ�صبحت ال�صفات
التقليدية املح ّددة مثل العرق ،ووجهات النظرال�سيا�سية،
والدين ،والنوع االجتماعي� ،أقل و�ضوح ًا ،وهو �أمر ال
ينطبق كلي ًا على املجتمعات املحلية على الإنرتنت .ونتيجة
لذلك� ،أ�صبحت ال�شبكات االجتماعية على الإنرتنت حتدد
�صفات خا�صة مل�ستخدميها ،مثل كمية عدد اال�صدقاء
ل�شخ�ص ما ،وعدد ال�صور لديهم ،وما �إذا كانوا ي�شاركون
الآخرين �صورهم �أو تاريخ ميالدهم .وهذا ال�شكل من
�أ�شكال التفاعل يعترب ثقافة يف حد ذاته ،هي ثقافة �شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي التي توفّ ر �أبعاد ًا خمتلفة
متكّن امل�ستخدمني من التعريف ب�أنف�سهم ،بغ�ض النظر
عن اجلن�سية� ،أو الآراء ال�سيا�سية� ،أو الو�ضع االجتماعي
واالقت�صادي.
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وت��ع��ر���ض درا���س��ة “مواقع ال�شبكات االجتماعية
وحياتنا” التي �أعدها مركز بيو للأبحاث( )48جمموعة
م��ن االجت��اه��ات التي متثل قطاع ًا عري�ض ًا م��ن �سكان
الواليات املتحدة الأمريكية ،كما تقدم حتلي ً
ال مقارن ًا
مثري ًا لالهتمام حول هذا البلد الذي ي�أوي عدد ًا كبري ًا من
()49
وي�سجل فيه اخرتاق
م�ستخدمي الإنرتنت ( 79يف املائة)
ّ
()50
في�سبوك ن�سبة عالية ( 46.2يف املائة)  .وعلى الرغم
من االختالفات الثقافية مع الواليات املتحدة  ،فهذه
االختالفات ال ت�ؤثر على االجتاهات املذكورة �آنفا �إذا ما
جرى حتليلها يف �سياق �أو�سع هو ثقافة �شبكات التوا�صل
والإع�لام االجتماعي .وقد تلخَّ �ص نتائج الدرا�سة يف
الإطار �أدناه.
واالجت���اه���ات امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ق��د ت�ضع ال�سلوك
االجتماعي للفرد مو�ضع ت�سا�ؤل يف بع�ض املجتمعات.
وينطبق ذلك خ�صو�ص ًا على الأ�شخا�ص الذين يحكمون على
�شخ�صية الآخرين من خالل الأ�صدقاء الذين يتوا�صلون
معهم وم��ن خ�لال اهتماماتهم و�شفافيتهم يف التعبري

عن �شخ�صيتهم .وقد يف�سرّ البع�ض عدم وجود مثل هذه
املعلومات لدى امل�ستخدم ب�أن لديه �شيئا يخفيه.
وت�شري درا�سة �صدرت حديثا �إىل � ّأن �أهم ثالثة �أ�سباب
لعدم م�صادقة �شخ�ص ما على في�سبوك هي م�شاركاته غري
املنا�سبة وغري الهامة واملتكررة ،و� ّأن �أول ثالثة �أ�سباب ال
يعريها �أحد �أية �أهمية على الإنرتنت هي ال�سلوك �أو ال�شخ�صية
�أو املخالفات( .)51ويف هذا امل�ضمار ،قامت �شريي تريكل،
الأك��ادمي��ي��ة ال��ب��ارزة يف ع��دد م��ن امل��ج��االت و�أ�ستاذة
الدرا�سات االجتماعية للعلوم والتكنولوجيا يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،بتلخي�ص الآثار االجتماعية
ال�سلبية للتكنولوجيا ب�أناقة يف كتابها الأخري ،وذلك على
النحو التايل(:)52
“يف هذه الأيام ،ويف ظل انعدام الأمن يف عالقاتنا
والقلق ب�ش�أن عالقاتنا احلميمة ،نتطلع �إىل التكنولوجيا
لإيجاد طرق لإقامة العالقات وحلماية �أنف�سنا منها يف
نف�س الوقت”.

اإلطار  - 3نظرة عامة على اجتاهات شبكات التواصل واإلعالم االجتماعية
1 .1م�ستخدمو في�سبوك �أكرث ثقة بنف�سهم من الذين ال ي�ستخدمون في�سبوك والإنرتنت؛
2 .2م�ستخدمو في�سبوك عالقاتهم وثيقة بالغري �أكرث من م�ستخدمي الإنرتنت الآخرين؛
3 .3يح�صل م�ستخدمو في�سبوك على دعم اجتماعي �أكرث من الذين ال ي�ستخدمونه؛
4 .4م�ستخدمو في�سبوك �أكرث انخراط ًا بالعمل ال�سيا�سي من م�ستخدمي و�سائل الإنرتنت و�شبكات التوا�صل والإع�لام
االجتماعي الأخرى؛
5 .5يحيي في�سبوك العالقات “النائمة”؛
6 .6يتزايد ا�ستخدام مواقع ال�شبكات االجتماعية عند مواكبة �أقرب املقربني؛
7 .7م�ستخدمو ماي �سبي�س ( )MySpaceالذين ي�ستخدمون املوقع �أكرث من �ست مرات يف ال�شهر ،من املرجح �أن يكونوا
منفتحني على وجهات النظر املتعار�ضة.
امل�صدر :مركز بيو لال�ست�شارات .PewResearchCenter
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ملم
وج��ي��ل ال��ي��وم ال���ذي يتميز ب���أن��ه جيل املعرفة ّ
مبجموعة من الو�سائل الإلكرتونية ،من �أب�سطها الربيد
الإلكرتوين وخدمة الر�سائل الق�صرية ،ت�شكل منوذج ًا
متطور ًا لالت�صاالت يف حد ذاته .وهذا النموذج يتطلب
درجة عالية من الذكاء العاطفي ،ومهارات ع�رصية،
وقدرة على تف�سري الكلمات على ال�شا�شة ،و�أحيان ًا القراءة
بني ال�سطور.
وتبينّ الرتكيبة ال�سكانية ال�ستخدام �شبكات التوا�صل
والإع�لام االجتماعي يف املنطقة العربية �أن ا�ستخدام
في�سبوك ال يزال يحظى ب�شعبية يف �أو�ساط ال�شباب (الذين
ترتاوح �أعمارهم بني  15و� 29سنة) ،على الرغم من �أن
هذا الرقم قد انخف�ض من  75يف املائة( )53يف كانون
الأول/دي�سمرب � 2010إىل  70يف املائة( )54يف �أبريل/
ني�سان  .2011وبالرغم من �أن هذا االنخفا�ض ي�شري �إىل
زيادة طفيفة يف عدد امل�ستخدمني الذين تزيد �أعمارهم
على الثالثني ،فمن ال�صعب حتديد ما �إذا كانت هذه الزيادة
تعود �إىل “�شيخوخة” م�ستخدمي في�سبوك مع مرور الوقت،
�أو �إىل تدفق م�ستخدمني جدد فوق �سن الثالثني .والأمر
امل�ؤكّ د الوحيد هو �أن الفجوة بني الأجيال بني م�ستخدمي
في�سبوك تتناق�ص بالت�أكيد.

التطور االقت�صادي واالجتماعي
يف �سياق البحث يف �شبكات التوا�صل والإع�ل�ام
يعرف الذكاء من وجهتي النظر الرتبوية
االجتماعيَّ ،
والنف�سية ووفق ًا للويد همفريز ب�أنه (ينتج) من عملية
اكت�ساب املعلومات واملهارات املفاهيمية ،وتخزينها
يف ال��ذاك��رة ،وا�سرتجاعها ،وجمعها ،ومقارنتها،
وا�ستخدامها يف �سياقات جديدة(.)55
ويعني ذلك �أن و�سائل تكنولوجيا الإعالم االجتماعية
املتاحة ،والتي توفر القدرة على احل�صول على املعلومات
وتخزينها وا�سرتجاعها وجمعها وا�ستخدامها ،هي �أنظمة
ذكية بطرق عديدة ،و�أن الذين ي�ستخدمون مثل هذه النظم
هم �أنف�سهم يت�صفون بالذكاء �أو يعملون بطرق من �ش�أنها
�أن تبدو ذكية .ومن هنا ينبع ال�س�ؤال املثري للجدل :هل
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هذه التكنولوجيات جتعلنا �أكرث ذكاء؟ وهل ت�ساهم بطريقة
ما يف التنمية؟
ي�شري برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �إىل � ّأن معايري
التح�صيل العلمي واملعايري ال�صحية واملعي�شية ت�شكّل
عنا�رص رئي�سية من عنا�رص التنمية االجتماعية واالقت�صادية
وم�ؤ�رش التنمية الب�رشية .وي�شري تقرير املجتمع الإعالمي
العربي �إىل �أ ّنه كلما ارتفع م�ؤ�رش التنمية الب�رشية يف بلد
ما ارتفع معدل اخرتاق في�سبوك فيه( .)56ومع ذلك ،ال
يقدم هذا التقرير �أي حتليل �إ�ضايف حول هذا املو�ضوع،
وال يقارن م�ستويات التنمية الب�رشية واخرتاق في�سبوك
على مر الزمن .ولذلك ،من ال�صعب جد ًا التو�صل �إىل
ا�ستنتاجات وحتديد ما �إذا كانت الزيادة يف معدل اخرتاق
في�سبوك ت�ؤدي �إىل زيادة فعلية يف م�ستوى م�ؤ�رش التنمية
الب�رشية ،ما �إذا كانت زيادة ا�ستخدام في�سبوك ت�ساهم يف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية لبلد ما �أو بالعك�س.

احلراك االجتماعي والإدماج االجتماعي والتكامل
االجتماعي

« ...ثقافة وسائل االعالم
االجتماعية تؤدي إلى احلراك
االجتماعي »...
ُيعترب احلراك االجتماعي( )57من �أكرث ق�ضايا �شبكات
التوا�صل والإعالم االجتماعي �إثارة لالهتمام .وبالن�سبة
�إىل م�ستخدمي �شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي،
تبقى ال��ث��ورات االجتماعية (الأك�ث�ر ن���درة) املرتبطة
تقليدي ًا بالهجرة واحلركة العمودية والأفقية للمجموعات
االجتماعية على ط��ول الت�سل�سل الهرمي االجتماعي
واحل��راك االجتماعي الظاهري الأ�سهل عمليا .وت�شري
درا�سة العالقة بني املنخرطني يف احل��راك االجتماعي
من جهة وامل�ستفيدين من �شبكات التوا�صل والإع�لام
االجتماعي من جهة ثانية �إىل نتائج ملفتة .ويف ال�سنوات
49

العدد 16

نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

القليلة املا�ضية ،بلغ الرتابط بني هذه ال�شبكات والثورات
جت�سدت ذروته يف الربيع
االجتماعية م�ستوى عالي ًا جد ًاّ ،
العربي .وتبينّ هذه احلادثة القدرة على جمع النا�س من
خمتلف الفئات االجتماعية يف مكان واحد ،يف �إطار ال�سعي
�إىل هدف م�شرتك ،من خالل �شبكات التوا�صل والإعالم
االجتماعي .ولذلك ،فقد ي�ستنتج العديدون ب���أن ثقافة
�شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي ت�ؤدي �إىل احلراك
االجتماعي ،وال تعوقها احلواجز التقليدية �أو التي يفر�ضها
التمييز بني الفئات االجتماعية واالقت�صادية املختلفة.

« ...عالقة خطية بني مستوى دليل
التنمية البشرية ومعدل استخدام
الفيسبوك في بلد ما »...
وقد خل�صت درا�سة �أخرى �أع ّدها مركز بيو للأبحاث
�إىل � ّأن  95يف املائة من الأ�شخا�ص الذين يحافظون
على م��دون��ات ه��م �أك�ثر قابلية للنقا�ش م��ع �رشيك من
جن�س خمتلف ،و�أن  61يف املائة من الأ�شخا�ص الذين
يتقا�سمون ال�صور على الإنرتنت يتناق�شون مع �رشكائهم
الذين لديهم وجهات نظر �سيا�سية مغايرة( .)58ومن هنا،
ي ّت�ضح �أن �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي ت�ؤدي،
يف نواح كثرية� ،إىل الت�سامح والتالحم والتكامل ،وكذلك
�إىل تعزيز التنمية االجتماعية.
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اخلال�صة
تعترب �شبكات التوا�صل والإع�لام االجتماعي ثقافة
متنامية يف حد ذاتها ،ميكن مل�ستخدميها التفاعل مع
بع�ضهم البع�ض من دون ال�شعور بااللتزام جتاه ال�ضغوط
والقواعد والقيود املجتمعية املعتادة ،وذلك من خالل
التعبري عما ي�شعرون به وتقا�سم ما يحبونه ،واالطالع
على �سلوك الآخرين على الإنرتنت ،والتعليق حينما يرون
ذلك منا�سب ًا .وفهم �شبكات التوا�صل والإعالم االجتماعي
ين�ضج مع التفاعالت االجتماعية على الإن�ترن��ت .ومن
املقبول متام ًا �أن يكون امل�ستخدم �صديق ًا لأفراد عائلته
على الإنرتنت ،بينما كان ذلك �أمر ًا م�ستهجن ًا يف ال�سابق.
ويف �ضوء تناق�ص الفجوة بني الأجيال ،ميكن للم�ستخدم
امل�ساهمة يف تنميته االجتماعية واملعرفية من خالل
تكوين �شبكة دعم اجتماعي �أكرث تنوع ًا وتبادل اخلربات
مع الآخرين.
وينبغي �أال يتفاج�أ امل���رء �أو �أن ينزعج �إذا ما
مل�س �أطفاله �أي �شيء تقع �أعينهم عليه ،مبا يف ذلك
ا�ستك�شاف �أجهزة ح�سا�سة مثل جهاز �آي ب��اد .وبينما
كانت ال�صورة النمطية التقليدية للأطفال الوحيدين
هي التحدث اىل احلائط �أو �إىل �أ�سماكهم تبدو طبيعية
متام ًا ،فهي ما عادت تبدو طبيعية اليوم على الإطالق.
�أما ر�ؤية �أنامل �أطفالنا تداعب جهاز احلا�سوب �أو تنقر
على مفاتيح الآي باد ،فقد �أ�صبحت يف هذا الع�رص �أمر ًا
طبيعي ًا للغاية!
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نشــرة

النت�شار و�سائل التوا�صل والإع�لام االجتماعي وا�ستخدامها يف �شتى املجاالت ،ت�أثري ملحوظ على التفاعل
الإن�ساين وال�سلوك االجتماعي والتنمية االجتماعية واالقت�صادية .ولذلك ،وقع االختيار يف هذا العدد على دور �شبكات
التوا�صل والإع�لام االجتماعي ،مع الرتكيز على �أبرز و�سائلها ومكوناتها و�سبل ا�ستخدامها .وي�سلط هذا العدد
ال�ضوء �أي�ضا على دورها الأ�سا�سي يف الثورات العربية ويف �إعطاء الربيع العربي ال�شكل الذي هو عليه اليوم.

تـكـنولوجيا املعلومــات واالتصــاالت
للتنمية في غربي آسيا

وخالف ًا للأعداد ال�سابقة ،خُ ّ�ص�صت يف هذا العدد من الن�رشة مقاالت �أخرى خمتلفة �ضمن الأبواب الثابتة املعتادة،
ت�ستكمل ملف العدد وتن�سجم معه ،وتلقي ال�ضوء على زواي��ا �أخ��رى من البحث حول �شبكات التوا�صل والإع�لام
االجتماعي يف ظل الربيع العربي .ويت�ضمن هذا العدد نبذة موجزة عن �أن�شطة اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي
�آ�سيا (الإ�سكوا) خالل الن�صف الثاين من العام  ،2011بالإ�ضافة �إىل عر�ض لنظريات وفل�سفة مانويل كا�ستلز يف كتبه
حول جمتمعات التوا�صل والإعالم االجتماعي على الإنرتنت.

1.1سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
2.2تطبيقات إلكترونية
3.3ال ُبنى األساسية للمعلومات واالتصاالت
4.4أنشطة اإلسكوا في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
5.5كتب مختارة
6.6شبكات التواصل في حياتنا اليومية

الـعـدد
بيت األمم املتحدة ،ساحة رياض الصلح
صندوق بريد ،11-8575 :بيروت ،لبنان
هاتف ،+961 1 981301 :فاكس+961 1 981510 :
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