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االإن�شاين وال�شلوك االجتماعي والتنمية االجتماعية واالقت�شادية. ولذلك، وقع االختيار يف هذا العدد على دور �شبكات 

العدد  هذا  وي�شلط  ا�شتخدامها.  و�شبل  ومكوناتها  و�شائلها  اأبرز  على  الرتكيز  مع  االجتماعي،  واالإعللام  التوا�شل 
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االجتماعي يف ظل الربيع العربي. ويت�شمن هذا العدد نبذة موجزة عن اأن�شطة اللجنة االقت�شادية واالجتماعية لغربي 
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حول جمتمعات التوا�شل واالإعام االجتماعي على االإنرتنت. 
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ل يخفى على اأحد اليوم الإقبال الوا�سع الذي حتظى به 

ال�سبكات الإلكرتونية التابعة للتوا�سل والإعالم الجتماعي 

اأثبتت  من قبل م�ستخدمي �سبكة الإنرتنت يف العامل.  وقد 

هذه ال�سبكات، على مر ال�سنوات القليلة املا�سية، اأهميتها 

يف التوا�سل املبا�رس والتفاعل ال�رسيع على م�ستوى الأفراد 

واملوؤ�س�سات.  وتظهر اآخر الأرقام العاملية تو�سعًا كبريًا 

يف ا�ستخدام هذه ال�سبكات، وتخطيها حاجز الـ 700 مليون 

م�ستخدم يف جميع اأنحاء العامل.  وهذا ما ك�سف عنه مدير 

وموؤ�س�س موقع في�سبوك مارك زوكربريج يف منت�سف عام 

2011، حينما اأعلن اأن عدد م�ستخدمي هذه ال�سبكة و�سل 

نحو  ا�ستقبلت  ال�سبكة  واأّن   ،
)1(

م�ستخدم مليون   750  اإىل 

250 مليون م�ستخدم جديد العام احلايل مقارنة باأواخر 

ن�سبة  �سجلت  العربية،  املنطقة  ويف  املا�سي.   العام 

ال�سنة  تقدمًا كبريًا عن  ال�سبكات الجتماعية  النخراط يف 

“الربيع  اأحداث  املا�سية، ل �سيما عندما ثبت دورها يف 

الآراء  وتبادل  للتوا�سل  اآليات  من  وفرته  مبا  العربي” 

وح�سد الراأي العام.

املتداولة  الآراء  اقت�رست  قريب،  وقت  وحتى 

والإعالم  التوا�سل  ل�سبكات  الواعدة  الإمكانات  حول 

الجتماعي، مبا يف ذلك قدرتها على التاأثري على احلوكمة 

بامل�ساركة، وامل�ساركة املدنية، وظهور قوى اجتماعية 

جديدة، وا�ستحداث فر�س جديدة للقطاع اخلا�س ورواد 

الأعمال، على البعد النظري فقط.  ولكن بعد مرور ب�سعة 

اأ�سهر من عام 2011، ومع بزوغ الربيع العربي، ظهرت 

هذه  حول  النظريات  بع�س  حتول  اإمكانية  توؤكد  دلئل 

املوا�سيع اإىل واقع ملمو�س يقود التحول الدميقراطي يف 

بلدان املنطقة.

لقد اأّدت اأدوات الإعالم الجتماعي دورًا هامًا ومثريًا 

للجدل يف التحّولت التي تكت�سح املنطقة العربية منذ مطلع 

التكنولوجية  العوامل  من  عدد  و�ساهم    .2011 عام 

ل�سبكات  ال�رسيع  النمو  يف  والقت�سادية  والجتماعية 

التوا�سل والإعالم الجتماعي، منها توّفر �سبكات النطاق 

الربجميات،  اأدوات  وحت�سني  اأكرب،  نحو  على  العري�س 

وتطوير اأجهزة كمبيوتر اأكرث قوة وتعزيز الأجهزة النقالة.  

اأما العوامل الجتماعية، فتمثلت يف امت�سا�س اأطر التوا�سل 

. �سنَاً الأ�سغر  العمرية  الفئات  �سمن  فائقة  ب�رسعة  هذه 

زيادة  القت�سادية  العوامل  ت�سمنت  اآخر،  �سعيد  وعلى 

القدرة على حتمل تكاليف اأجهزة الكمبيوتر والربجميات، 

وكذلك الهتمام التجاري املتنامي يف تلك املواقع.

�سواء  حٍد  على  وال�رسكات  احلكومات  ولحظت 

�سبكات  اأدوات  انت�سار  زيادة  توّفرها  التي  الإمكانات 

اجتاهات  ن�ساأت  كما  الجتماعي،  والإعالم  التوا�سل 

خ�س�ست  ولذلك،  والأعمال.   احلوكمة  جمال  يف  جديدة 

)الإ�سكوا(  اآ�سيا  لغربي  والجتماعية  القت�سادية  اللجنة 

املتغريات  تلك  يف  للبحث  العام  لهذا  اأن�سطتها  من  عددًا 

لها.   املحفزة  والأدوات  والو�سائل  التوا�سل  اأمناط  يف 

ومن هذه الأن�سطة هذا العدد اخلا�س من ن�رسة تكنولوجيا 

املعلومات والت�سالت، الذي حر�ست فيه الإ�سكوا علي 

مواكبة الظاهرة من البعد التنموي والجتماعي اإىل جانب 

ينبغي  ل  ال�سياق،  هذا  ويف  وال�سيا�ساتي.   التقني  البعد 

اأن تفوتنا الإ�سارة اإىل اأن الإ�سكوا كموؤ�س�سة مل تكن بعيدة 

عن تلك املتغريات.  فقد اأطلقت يف الن�سف الثاين من هذا 

في�سبوك  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  العام موقعها 

بني  لالت�سال  قنوات  ال�سبكات  هذه  تكون  بحيث  وتويرت 

الإ�سكوا و�سباب وحكومات الربيع العربي.

للتوا�سل  جديدًا  مفهومًا  ال�سبكات  هذه  ر�سمت  وقد 

الــروابــط  وتقوية  والعمالء  والــزمــالء  الأ�ــســدقــاء  مــع 

بينهم، وذلك من خالل ا�ستخدام عدد كبري من التطبيقات 

ــري املــبــا�ــرس.  وهــذا  ــات الــتــوا�ــســل املــبــا�ــرس وغ ــي  واآل

املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  العاملون  يوؤكده  ما 

يعتربون  الذين  له  واملتابعون  والإنرتنت  والت�سالت 

�سكلت  قد  الجتماعي  والإعـــالم  التوا�سل  �سبكات  اأن 

العام  يف  خ�سو�سًا  تتبعها،  ال�سعب  من  كــان  ظاهرة 

�سعبيتها.   يف  م�سبوقة  غري  زيــادة  �سهد  الــذي  املا�سي 

االفتتاحية
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حيدر فريحات

مدير �صعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

الذي  املذهل  التطور  اإىل  الواقع  هذا  الباحثون  ويربط 

وفره  وما  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا  �سهدته 

اإليها  يحتاج  خدمات  بنقل  ت�سمح  ا�ستثنائية  و�سائل  من 

ذلك  اإىل  ي�ساف  اليومية.  وحياتهم  عملهم  يف  النا�س 

الذي  الأمــر  املنطقة،  يف  هامة  �سيا�سية  اأحــداث  وقوع 

�سّوب اأعني اأجهزة الإعالم وموؤ�س�سات البحث واملنظمات 

الإعــالم  �سبكات  مواقع  نحو  الأفـــراد  وحتى  املختلفة 

املعلومة  لنقل  هامًا  م�سدرًا  باعتبارها  الجتماعي، 

.
)2(

واإي�سالها اىل اأي مكان

�سبكات  ظاهرة  انت�سار  العامل  ي�سهد  اأن  املتوقع  ومن 

التوا�سل الجتماعي بحيث ت�سمل كافة �رسائح املجتمعات.  

كما يتوقع اأن ت�سمل هذه الظاهرة الناطقني والكتاب باللغة 

تعزيز  م�ساريع  اإطالق  اإىل  احلاجة  يزيد  وهذا  العربية، 

والقت�سادات  العربي  املجتمع  خلدمة  العربي  املحتوى 

العربية.

وناأمل اأن يكون يف هذا التقرير ما ي�سلط ال�سوء على 

هذه الظاهرة التكنولوجية الفريدة واملهمة.
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التوا�صل واالإعالم االجتماعي يف العامل:  �صبكات 

ملحة �رسيعة

الجتماعي  والإعــالم  التوا�سل  �سبكات  �سعبية  اأخذت 

وات�سعت   ،2011 عــام  من  الأول  الربع  خــالل  تتزايد 

كفي�سبوك  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  م�ستخدمي  قاعدة 

يف  في�سبوك  م�ستخدمي  عدد  جتاوز  بحيث  مثاًل،  وتويرت 

املا�سي.   ني�سان/اأبريل  يف  م�ستخدم  مليون   677 العامل 

وبرزت منطقة ال�رسق الأو�سط كاإحدى املناطق التي كانت 

وجتاوز  اجلــدد.   امل�ستخدمني  عدد  من  الأ�سد  ح�سة  لها 

250 مليون  عدد م�ستخدمي الهواتف اجلوالة يف املنطقة 

مليون   200 تويرت  م�ستخدمي  عدد  كما جتاوز  م�سرتك.  

اإجمايل  ليبلغ  املا�سي،  اآذار/مار�س  نهاية  يف  م�ستخدم 

امل�ستخدمون  هــوؤلء  ير�سلها  التي   
“التغريدات”)4( عدد 

اأربعة مليارات ر�سالة �سهريًا.

و�سهدت ال�سهور الثالثة الأوىل من عام 2011 حتوًل 

كبريًا يف ا�ستخدام �سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي يف 

العامل العربي من اأجل ح�سد اجلماهري عرب �سبكة الإنرتنت، 

املظاهرات  لتنظيم  املواطنني  من جانب  ذلك  اأكان  �سواء 

جانب  من  اأم  لها،  املناه�سة  اأو  للحكومات  املــوؤيــدة 

احلكومات للتوا�سل مع املواطنني وت�سجيعهم على امل�ساركة 

الإلكرتونية  املواقع  حلجب  اأو  احلكومية  الإجــراءات  يف 

فيها. والتحكم  عليها  املعرو�سة  املعلومات  ومراقبة 

في�صبوك والربيع العربي

وفقًا للعدد الثاين من تقرير الإعالم الجتماعي العربي 

دبي  كلية  يف  والبتكار  احلوكمة  برنامج  عن  ال�سادر 

لالإدارة احلكومية، �سّجل عدد م�ستخدمي في�سبوك ارتفاعًا 

كبريًا يف معظم البلدان العربية، ول �سيما تلك التي �سهدت 

  .)1 ــار  الإط )انظر  ال�سعبية  والتحركات  الحتجاجات 

وكان دور الإعالم الجتماعي يف الثورات التي اكت�سحت 

املنطقة مثريًا للجدل، اإذ اعتربه البع�س املحر�س الرئي�سي 

دوره  من  الآخــر  البع�س  قلل  بينما  الــثــورات،  تلك  على 

معتربًا اأّن الإعالم الجتماعي جمرد اأداة للتوا�سل ل اأكرث.

من جهة، ميكن القول اإن في�سبوك �سّكل من�سة انطلقت 

ا�ستجابة  مبعظمها  لقت  التي  التظاهر  اإىل  الدعوات  منها 

1(، وعاماًل هامًا يف ح�سد احلركات  كبرية )انظر ال�سكل 

انت�سار  �سعف  اإىل  ونظرًا  ثانية،  جهة  ومــن  املدنية. 

وجه  وعلى  العربية،  البلدان  من  عدد  يف  ن�سبيًا  في�سبوك 

ميكن  واليمن،  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  اخل�سو�س 

ح�سد  يف  حموريًا  يكن  مل  الو�سائل  هذه  دور  اإن  القول 

في�سبوك  اأن  اأي�سًا  القول  وميكن  الحتجاجية.   احلركات 

كان اأداة مفيدة لبناء نواة من النا�سطني الذين جنحوا فيما 

بعد يف ح�سد �سبكات اأو�سع عن طريق من�سات اأخرى اأو عن 

تت�سم  التي  احلقيقية  التقليدية  الجتماعية  ال�سبكات  طريق 

فيها العالقات بالقوة فعليًا.

ملف العدد: شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي
وتأثيرها على الربيع العربي

تسونامي فيسبوك وتويتر في زمن الربيع العربي)3(
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اإلطار 1 - تقرير اإلعالم االجتماعي العربي

 اإىل تعزيز قدرات �سانعي ال�سيا�سات يف البلدان 
)[(

ي�سعى برنامج احلوكمة والبتكار يف كلية دبي لالإدارة احلكومية

العربية، من خالل اإعداد درا�سات بحثية علمية من منظور اإقليمي وحملي، وذلك لتحقيق الأهداف الأ�سمل للربنامج، وهي 

لتكنولوجيا  احلكومات  تبني  خالل  من  ذلك  ويتحقق  احلكومي.  والإ�سالح  الأداء  تطوير  يف  القرار  �سانعي  جهود  دعم 

املعلومات كاأداة لتعزيز ثقافة البتكار يف املجتمع؛ وال�سعي نحو منوذج لإدارة احلكم بامل�ساركة يعتمد على ال�سفافية 

النمو  التقنيات احلديثة؛ واأي�سًا من خالل حتقيق  اعتمادًا على  القرار  اآليات �سنع  اإ�رساك املجتمع يف  املعلوماتية وعلى 

اأ�سدر برنامج احلوكمة والبتكار عددًا كبريًا من املطبوعات، وهو يعقد  القت�سادي القائم على جمتمع املعرفة. وقد 

الدولية  واملنظمات  املرموقة  البحوث  مراكز  مع  بالتعاون  ال�سيا�سات،  عاملية حول  ومنتديات  علمية  موؤمترات  دوريًا 

املتخ�س�سة كمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي والأمم املتحدة.

ويحلل تقرير الإعالم الجتماعي العربي اجتاهات ا�ستخدام �سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي عرب �سبكة الإنرتنت 

يف املنطقة العربية وتاأثريها على املجتمع واحلكومة.  ويف عدده الثاين على وجه اخل�سو�س، يحلل البيانات اخلا�سة 

مب�ستخدمي في�سبوك وتويرت يف عدد كبري من البلدان العربية خالل الربع الأول من عام 2011، م�سلطًا ال�سوء على الدور 

التقرير جزءًا من  وميثل  الفرتة.   تلك  املنطقة خالل  اكت�سحت  التي  ال�سعبية  املواقع يف احلركات  تلك  به  ا�سطلعت  الذي 

مبادرة بحثية اأو�سع نطاقا تركز على امل�ساركة الجتماعية من خالل تكنولوجيا املعلومات والت�سالت من اأجل و�سع 

.)[[(
�سيا�سات اأف�سل يف البلدان العربية

  .www.dsg.ae :ملزيد من املعلومات عن الكلية والربنامج، انظر  
)[(

.www.arabsocialmediareport.com :ملزيد من املعلومات عن التقرير، انظر  
)[[(

º©f

Ú£°ù∏a 15 ƒjÉeÉjQƒ°S 15 ¢SQÉe
Iôªà°ùe âdGR Éeh

20h 11 ¢SQÉe
ájOƒ©°ùdG

¿ÉªY 3 ¢SQÉeÉ«Ñ«d 17 ôjGÈaøjôëÑdG 14 ôjGÈaÉjQƒ°S 4 ôjGÈaøª«dG 10h 3 ôjGÈaöüe 25 ôjÉæj¢ùfƒJ 14 ôjÉæj

º©fº©fº©fº©fº©f’º©fº©fº©f❋❋

%18.8❋ %5.5 %0.93 %1.19 %32.0 %4.3 %7.8 %12.9 %1.67 %12.8

الشكل 1 - العالقة بني الدعوات لالحتجاج على فيسبوك واملظاهرات الفعلية
)بالنسبة املئوية(

معدلت انت�سار في�سبوك يف بداية الحتجاجات يف كل بلد.  
[

مل يتم تنظيم الحتجاج الأول على في�سبوك، بالرغم من تنظيم الحتجاجات التالية من خالله.  
[[

.www.arabsocialmediareport.com ،امل�صدر:  تقرير الإعالم الجتماعي العربي الثاين

زيــادة  اإىل  اأدت  الحتجاجات  اأّن  يبدو  ذلــك،  ومــع 

جميع  �سهدت  فقد  املنطقة.   يف  في�سبوك  م�ستخدمي  عدد 

ليبيا،  عدا  ما  الحتجاجات،  فيها  وقعت  التي  البلدان 

الذي  الأمر  في�سبوك،  ا�ستخدام  معدلت  يف  اإيجابيًا  منوًا 

غري  من  املقيمني  العاملني  من  عــدد  قيام  اإىل  ُيعزى  قد 

امل�سّجل  اإقامتهم  حمل  تغيري  اأو  البلد  مبغادرة  الليبيني 

اإىل   2 ال�سكل  ي�سري  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  في�سبوك.   على 

يف  امل�ستخدمني  عــدد  ارتــفــاع  معدل  مقارنة  عند  اأنــه 

الفرتة  واأثناء  وبعدها  الحتجاجات  فرتة  اأثناء  بلد  كل 

قد  املعدلت  هذه  اأن  ُيالحظ  املا�سي،  العام  يف  نف�سها 

البلدان.   اأمثالها يف بع�س  اإىل ثالثة  ت�ساعفت، وو�سلت 

ذاتها  حد  يف  الأرقـــام  اأن  اإىل  الإ�ــســارة  يجب  ــه  اأن  غري 

ال�ستخدام  يــكــون  فقد  ال�ــســتــخــدام.  طبيعة  تعك�س  ل 

لأغرا�س �سيا�سية، اأو لأغرا�س اجتماعية بحتة ل عالقة 

لها باحلركات املدنية يف الفرتة قيد الدر�س.
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الثاين  العربي  الجتماعي  ــالم  الإع تقرير  ويت�سمن 

كذلك حتليال لجتاهات ا�ستخدام في�سبوك وتويرت يف العامل 

العربي خالل الربع الأول من عام 2011.

 - العربي  العامل  في�صبوك يف  م�صتخدمي  توزيع 

الربع االأول من عام 2011

يف  في�سبوك  مل�ستخدمي  الإجـــمـــايل  ــعــدد  ال ــع  ــف ارت

يف  م�ستخدمًا   21  377  282 ــن  م الــعــربــي  ــامل  ــع  ال

 27  711  503 اإىل   )2011 الثاين/يناير  كانون   5

مثليه  2011، وت�ساعف  ني�سان/اأبريل   5 م�ستخدمني يف 

 972( املا�سي  العام  يف  الفرتة  بنف�س  مقارنة  تقريبًا 

791 14 م�ستخدمًا يف ني�سان/اأبريل 2010(.

متو�سط  جتــاوز   ،2011 ني�سان/اأبريل  مطلع  ويف 

انت�سار م�ستخدمي في�سبوك يف كّل من البلدان العربية 7.5 

يف املائة، مقابل اأقل من 6 يف املائة يف نهاية 2010.  

بن�سبة  كما زاد عدد م�ستخدمي في�سبوك يف الوطن العربي 

30 يف املائة يف الربع الأول من 2011، واحتلت دول 

البحرين  ثّم  اأوًل ومن  العربية املتحدة  )الإمارات  اخلليج 

اإىل لبنان، املراكز اخلم�سة  وقطر والكويت(، بالإ�سافة 

من  كن�سبة  في�سبوك  م�ستخدمي  انت�سار  حيث  من  الأوىل 

عدد ال�سكان يف املنطقة العربية.  وت�سم م�رس ربع العدد 

وقد  العربية.   املنطقة  يف  في�سبوك  مل�ستخدمي  الإجمايل 

من  اإ�سافيًا  عددًا  اأخرى  عربية  دولة  اأية  من  اأكرث  ك�سبت 

امل�ستخدمني اجلدد يقارب مليوين م�ستخدم يف الفرتة بني 5 

كانون الثاين/يناير و5 ني�سان/اأبريل 2011.

 15 بني  اأعمارهم  تــرتاوح  الذين  ال�سباب،  وي�سكل 

في�سبوك  م�ستخدمي  من  املائة  يف   70 نحو  عامًا،  و29 

يف املنطقة العربية.  وقد �سّجل عدد امل�ستخدمني فوق 30 

2010.  وارتفعت  اأواخر عام  عامًا ارتفاعًا طفيفًا منذ 

ن�سبة م�ستخدمات في�سبوك من 32 يف املائة يف نهاية عام 

2010 اإىل 33.5 يف املائة يف الربع الأول من 2011.  

ال�سعيد  اأدنى بكثري منها على  الن�سبة ما زالت  اأن هذه  اإل 

61 يف املائة من م�ستخدمي  العاملي، حيث ت�سكل املراأة 

في�سبوك.
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الشكل 2 - معدالت ارتفاع عدد مستخدمي فيسبوك أثناء االحتجاجات في عام 2011
مقارنة بنفس الفترة في 2010 )بالنسبة املئوية(
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اخلليج  بلدان  يف  امل�ستخدمون  يف�سل  عــام،  وبوجه 

في�سبوك، ما  ب�سكل رئي�سي على  الإنكليزية  اللغة  ا�ستخدام 

عدا يف اململكة العربية ال�سعودية التي يف�سل امل�ستخدمني 

بلدان  يف  امل�ستخدمون  ل  يف�سّ بينما  العربية،  اللغة  فيها 

�سمال اأفريقيا با�ستثناء م�رس ا�ستخدام اللغة الفرن�سية.

ا�صتخدام تويرت يف العامل العربي

 يف املنطقة العربية
)5(

قدر عدد م�ستخدمي تويرت الن�سطني

يف نهاية اآذار/مار�س 2011 بـ 292 150 1 م�ستخدمًا،

وُقدر عدد التغريدات التي اأنتجها هوؤلء امل�ستخدمون يف 

اإىل  الثاين/يناير  كانون   1 من  الفرتة  يف  العربي  العامل 

تغريدة.    22  750  000 بـ   2011 اآذار/مــار�ــس   30

تغريدة،   252 000 بـ  يوميًا  التغريدات  وقدر عدد هذه 

3 تغريدات تقريبًا  اأو  175 تغريدة كل دقيقة  اأي مبعدل 

كل ثانية.  كما قدر عدد التغريدات اليومية لكل م�ستخدم 

 2011 ن�سط يف املنطقة العربية يف الربع الأول من عام 

بـ 0.81 تغريدة يوميًا.

العربية  املنطقة  �سيوعًا يف   
)6(

الوا�سفات اأكرث  وكانت 

يف  مرة  مليون   1.4 )وردت   #egypt الأول  الربع  يف 

 1.2 )وردت   # jan25و الفرتة(،  تلك  خالل  التغريدات 

ــرة(، م  990  000 )وردت   #libyaو مـــرة(،  مليون 

 protestو مـــرة(،   640  000 )وردت   #bahrainو

)وردت 000 620 مرة(.

وم�رس  وقطر  املتحدة  العربية  الإمــــارات  وتــاأتــي 

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 اإنتاجًا للتغريدات 

يف املنطقة العربية )ال�سكل 3(، مما ي�سري اإىل عالقة بني عدد 

م�ستخدمي تويرت الن�سطني وعدد التغريدات التي ينتجونها.

تزامن  فقد  اليومية،  التغريدات  بعدد  يتعلق  وفيما 

مع  ال�سائعة  الوا�سفات  عدد  يف  املفاجئ  الرتفاع 

الأحداث اجلارية يف ذلك الوقت يف بلدان معينة. ويظهر 

فيها  ُذكرت  التي  املرات  لعدد  الزمني  الت�سل�سل   4 ال�سكل 

الوا�سفات الأكرث �سيوعًا يف التغريدات ال�سادرة يف م�رس 

اليومية.   التغريدات  عدد  اإىل  بالإ�سافة   )  # jan25وهي(

ويعطي ذلك فكرة اأو�سح عن املوا�سيع التي دارت حولها 

اأن الأحداث الجتماعية  اإىل  احلوارات يف م�رس، وي�سري 

وال�سيا�سية التي وقعت يف ذلك الوقت كانت اإىل حد بعيد 

املحرك الأ�سا�سي لتلك احلوارات.

âjƒµdG
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IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
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الشكل 3-  النسبة املئوية لتوزيع التغريدات الصادرة من املنطقة العربية
)من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 آذار/مارس 2011(
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خال�صة

تناول عدد كبري من الأدبيات دور الإعالم الجتماعي 

يف النتفا�سات ال�سعبية التي اجتاحت العامل العربي خالل 

التوا�سل  �سبكات  م�ساهمة  م�ستوى  اأن  غري   ،2011 عام 

والإعالم الجتماعي يف ت�ساعد هذه النتفا�سات ما زال 

مثارًا للجدل والنقا�س.  وي�سّكل تقرير الإعالم الجتماعي 

منو  منط  اإىل  ت�سري  جتريبية  درا�سة  اأول  الثاين  العربي 

�سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي يف املنطقة العربية، 

وكذلك تغري اجتاهات ا�ستخدامها التي اأّدت دورًا هامًا يف 

ح�سد اجلماهري ومتكينها وت�سكيل اآرائها وحتقيق التغيري.  

امل�ستخدمني  ال�سباب  من  كبرية  جمموعة  اليوم  وتوجد 

الن�سطني ل�سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي يف الوطن 

العربي.  ويقرتن ذلك بتحول م�ستمر يف اجتاهات ا�ستخدام 

هذه الو�سائل يف املنطقة، وذلك من اجتاهات ذات طابع 

اجتماعي اإىل اجتاهات ذات طابع �سيا�سي.

متفاوتة  العربية  احلــكــومــات  فعل  ردود  وجـــاءت 

اأغلب  ظلت  فلعقود طويلة،  اجلديدة.   الظاهرة  هذه  جتاه 

احلكومات العربية ت�سيطر ب�سكل تام على تدفق املعلومات 

احلكومات  بع�س  حــاولــت  وبينما  جمتمعاتها.   �سمن 

مقاومة التغيري وكبت الأ�سكال اجلديدة لتدفق املعلومات 

التي ظهرت يف جمتمعاتها، من خالل حجب الو�سول اإىل 

الهاتف  �سبكات  اأو  الجتماعي والإنرتنت  الإعالم  مواقع 

النقال، يف حني ا�ستجابت بع�س احلكومات ب�رسعة وبداأت 

زيادة  من  ال�ستفادة  اإىل  وال�سعي  التغيري  مع  بالتكيف 

ا�ستخدام الإعالم الجتماعي بني اأغلبية ال�سباب، عن طريق 

و�سع خطوط اإر�سادية و�سيا�سات جديدة.  وما زال الوقت 

يف  الجتماعي  الإعــالم  لدور  نهائي  تقييم  لو�سع  مبكرًا 

انطالق احلركات ال�سعبية العربية اأو الدور الذي �ستوؤديه 

يف تغيري الأ�ساليب التي تتفاعل بها احلكومات يف املنطقة 

مع جمتمعاتها.  والأمر املوؤّكد الوحيد هو اأنه مع وجود 

ن�سبة كبرية من ال�سباب يف املنطقة العربية وتزايد معدلت 

ا�ستخدام الإنرتنت والإعالم الجتماعي، �سي�ستمر الإعالم 

ال�سيا�سية  التطورات  يف  متزايٍد  دوٍر  اأداء  يف  الجتماعي 

والجتماعية والقت�سادية يف املنطقة العربية.
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الشكل 4-  عدد التغريدات اليومية وورود واصفة jan25 # فيها في مصر
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قبل اندلع الثورات ال�سعبية التي اجتاحت املنطقة منذ 

اأواخر عام 2010، كان اأبناء املنطقة العربية ي�ساركون 

يف �سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي التي اأتاحت لهم 

كامل،  عقد  مدى  فعلى  مثيل.   لها  ي�سبق  مل  تعبري  حرية 

اأ�س�ست هذه ال�سبكات العربية جمتمعًا مدنيًا افرتا�سيًا على 

الإنرتنت اأكرث حتررًا وحيوية من املجتمع املدين الواقعي 

املتواجد يف �سوارع العوا�سم العربية ومدنها وقراها اأو 

يف و�سائل الإعالم التي ت�سيطر عليها موؤ�س�سات الدولة اىل 

حد بعيد.  وا�ستخدم النا�سطون قدرات الإنرتنت وال�سبكات 

الإلكرتونية لتقلي�س امل�سافات وك�رس احلاجز الجتماعي، 

وبالتايل متكني ال�سعوب العربية من طلب التغيري وفر�س 

الإ�سالح.

لالآليات  حتديا  احلديثة  التكنولوجيات  �سكلت  وقــد 

ال�سلطوية املعنية بالر�سد واملراقبة، ووفرت مالذًا اآمنًا 

التعر�س  خماطر  من  الرغم  على  والتجمع  التعبري  حلرية 

ممار�سة  يف  الرغبة  ج�ّسدت  كما  ال�سجن،  اأو  لالعتقال 

ال�سباب  بني  �سيما  ل  التعبري،  حرية  يف  العاملي  احلــق 

25 الذين ي�سكلون ما يقارب ن�سف �سكان   الـ 
)8(

حتت �سن

واأثناء   .
)9(

ن�سمة مليون   358 عددهم  والبالغ  املنطقة 

والإعالم  التوا�سل  �سبكات  ا�سُتخِدَمت  العربية،  الثورات 

للمجتمعات  واإي�سالها  ال�سعوب  لإبراز مطالب  الجتماعي 

الدولية ولو�سائل الإعالم التقليدية التي ل تقع حتت �سيطرة 

ال�سلطات املحلية.  وبعد انت�سار هذه الثورات واحلركات 

الحتجاجية، ثار كثري من اجلدل حول مدى تاأثري �سبكات 

املدنية،  احلركات  يف  الجتماعي  والإعــالم  التوا�سل 

اأنها  اأم  لها،  الرئي�سي  امل�سبب  هي  كانت  اإذا  ما  وحول 

جمرد اأداة لتفعيل احلركات املدنية.

من  بد  ل  واملو�سوعية،  لالإن�ساف  توخيًا  اأنــه  غري 

من  كبري  لعدد  امل�رسوعة  الحتجاجات  اأن  اإىل  الإ�سارة 

ال�سعوب العربية قد �سبقت ظهور �سبكات التوا�سل والإعالم 

رئي�سي  ب�سكل  ا�سُتخدمت  واأنها  عقود،  بعدة  الجتماعي 

اأثناء الثورات كاأدوات لتجنب الرقابة التقليدية على اآليات 

البث والت�سال والجتماع.  وحتّقق ذلك يف املقام الأول 

من خالل حتميل الن�سو�س والأ�رسطة امل�سّورة وال�سور 

بحيث  الإنــرتنــت،  على  العربي  الــ�ــســارع  مــن  مبا�رسة 

اأجهزة  بثها على  ال�سناعية وتعيد  الأقمار  �سبكات  تنتقيها 

ي�ستخدمون  ل  الذين  العرب  بامل�ساهدين  اخلا�سة  التلفزة 

للح�سول  ال�سطناعية  الأقمار  على  ويعتمدون  الإنرتنت 

على الأخبار واملعلومات.  وثانيًا، حتّقق ذلك من خالل 

عن  والتعبري  والنقد  والنقا�س  واحلــوار  للتجمع  الدعوة 

اأميا  دون  من  الو�سائل،  تلك  خالل  من  ــداث  الأح واقــع 

حاجة اإىل اللتقاء على اأر�س الواقع.  فمن كان يت�سور 

اأن يجتمع ع�رسات الألوف من ال�سباب وال�سابات يف زمان 

واحد ومكان واحد ويدعوا اإىل الثورة من دون اإذن ومن 

ومن  مالحقتهم.  اإمكانية  حتى  اأو  عليهم  التعرف  دون 

كان يتخيل اأن يتمكن ال�سباب وال�سابات من توزيع ماليني 

املن�سورات الداعية اإىل التجمهر والنزول اإىل ال�سوارع من 

دون اإحلاق الأذى بالغري اأو تغيري مكان التجمع يف اللحظة 

الأخرية.  كانت كل هذه الأمور تعّد حلمًا �رسعان ما اأ�سبح 

واقعًا بف�سل في�سبوك وتويرت والر�سائل الن�سّية الق�سرية.  

ووثائق الثورات التي عر�ست من خالل ت�سجيالت الفيديو 

املعرو�سة على اليوتيوب و�سفحات في�سبوك وتويرت بّينت 

اأ�سبحت  التعبري على الإنرتنت  اأن حرية  حقيقة هامة هي 

حقيقة را�سخة يف اجل�سد ال�سيا�سي العربي.

شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي في العالم العربي:
مستقبل حرية التعبير على اإلنترنت)7(
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على  بالفعل  تبعث  الإنرتنت  اإن  اأي�سًا  القول  وميكن 

التعبري  حرية  جمال  يف  ملحوظ  تقدم  ــراز  اإح يف  الأمــل 

عن  ف�ساًل  الدميقراطية،  املوؤ�س�سات  بناء  نحو  والنتقال 

وعادلة.   نزيهة  انتخابات  تنظيم  �سمان  على  امل�ساعدة 

ي�ستخدمون  الذين  العرب  من  املاليني  ع�رسات  وميثل 

 قافلة حرية التعبري يف املنطقة. وكلما 
)10(

في�سبوك طليعة

زادت اأعدادهم، كانت الفر�سة �سانحة ملزيد من التفاعل 

اإذا  حدوثه  املتوقع  وهذا  واحلكومات.  املواطنني  بني 

تكيفت احلكومات مع اإمكانيات الإنرتنت.

ما  املوؤكد  غري  من  زال  فما  الراهن،  الوقت  يف  اأما 

الوا�سع  الهام�س  هذا  مع  �ستت�سامح  احلكومات  كانت  اإذا 

لل�سيطرة  حتكميًا  نهج  �ستتبنى  اأنها  اأم  التعبري،  حرية  من 

اأن  ومبــا  امل�ستخدمني.  وتخويف  الإنــرتنــت  �سبكة  على 

فقد  الإنــرتنــت،  نحو  تتجه  العرب  من  متزايدة  ـــدادًا  اأع

جهة  من  الإنرتنت  على  التعبري  حرية  بني  التوتر  ي�سكل 

م�رسح  هي  التي  البلدان  من  عدد  يف  اجلارية  والتحولت 

للربيع العربي من جهة اأخرى حتديًا للحكومات والأنظمة 

كثريًا  وتواجه  انتقالية،  مبرحلة  حاليًا  متر  التي  العربية 

عن  يعربون  الذين  النا�سطني  من  واملعار�سة  النقد  من 

وجهات نظرهم حول طبيعة هذه احلكومات. ومن املتوقع 

املرحلة  هــذه  اأثناء  واملعاجلات  املــواءمــات  ت�سكل  اأن 

النتقالية مثاًل حتذو حذوه دول اخرى واأداة حتدد طبيعة 

حرية امل�ساركة على الإنرتنت يف امل�ستقبل.

نوافذ للفر�ض يف مواجهة م�صتقبل غام�ض

ي�سطدم تطوير حيوية الإنرتنت العربي بعقبات كبرية 

تتمّثل يف املخاطر التي تواجه م�ستخدميه.  فما زال �سبح 

املراقبة وامل�سايقة اأو ال�سجن والعتقال يلقي بظالله على 

حرية التعبري.  ومبا اأن احلما�سة الثورية يف املنطقة ما 

زالت م�ستعلة، فمن املحتمل اأن ت�سعى احلكومات العربية 

اإىل ح�سد الدعم للحد من حرية التعبري.

ويف هذا ال�سدد، جتدر الإ�سارة اإىل ما حدث يف اململكة 

املتحدة يف الآونة الأخرية، حينما بحثت احلكومة يف اآب/

اأغ�سط�س 2011 يف فر�س حظر على مثريي ال�سغب امل�ستبه 

في�سبوك  ذلك  يف  مبا  الجتماعية،  ال�سبكات  با�ستخدامهم 

وتويرت وبالكبريي، بعد اإثارة الفو�سى يف الأول من ذلك 

. وذكرت �سحيفة الغارديان اأنه يف اليوم 
)11(

ال�سهر باأيام

الذي هداأت فيه اأعمال ال�سغب، بّلغ رئي�س الوزراء دايفيد 

كامريون الربملان باأن احلكومة تنظر يف حظر ا�ستخدام 

 
)12(

تويرت وفي�سبوك عند ال�ستباه بالتخطيط لن�ساط اإجرامي

ال�سدد.   هذا  يف  قانونية  ا�ست�سارات  يجري  كان  واأنــه 

وتلقي درا�سة الغارديان ال�سوء على اإن�ساء قاعدة بيانات 

اأنها وراء  البع�س  يظّن  بتويرت،  مرتبطة  ال�سغب  ملكافحة 

مقرتح احلكومة بحظر ا�ستخدام ال�سبكات الجتماعية خالل 

تويرت  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  وقد  املدنية.  ال�سطرابات 

لزيادة  ال�سغب وال�رسقة، ولي�س  للرد على  ا�سُتخدم كاأداة 

.
)13(

ال�سطرابات

ويف املنطقة العربية، اأ�سبح من ال�سائع ا�ستخدام عبارة 

»نوافذ الفر�سة« لو�سف فرتة حمدودة من الوقت تكّر�س 

اأثناءها حماية احلريات ال�سخ�سية من خالل الإ�سالحات 

وم�رس،  تون�س  ويف  والتنظيمية.  والقانونية  الد�ستورية 

ُتبذل جهود لإ�سالح القوانني التي تنظم قطاعات الإعالم 

التقليدية املطبوعة واملذاعة على ح�ساب الإعالم الرقمي 

الهتمام.  وميكن  من  نف�سه  القدر  على  يح�سل  ل  والذي 

�سمح  الذي  ن�سبيًا،  ات�ساع هام�س احلرية  اإن  القول  اأي�سًا 

بازدهار الف�ساء الإلكرتوين العربي بالرغم من ال�سوابط 

والرقابة، قد حتقق بفعل غياب ت�رسيعات تنّظم هذه احلرية 

يف  وال�سلطات  احلكومات  بع�س  وا�ستخدمت  تقّيدها.  اأو 

الإنرتنت.   اإىل  الو�سول  لتنظيم  خمتلفة  اآليات  املنطقة 

وبالرغم من اإقرار عدد قليل من القوانني ذات ال�سلة يف 

بع�س البلدان العربية، فلم مترر حتى اليوم قوانني تنظم 

و�سبكة  والإذاعــة  والن�رس  الطباعة  قطاعات  بني  التقارب 

.
)14(

الإنرتنت يف امل�ستقبل

بع�س  عّززت  نف�سه،  العام  ويف  اأخرى،  ناحية  ومن 

الطوارئ  حالت  قانون  �سالحيات  العربية  احلكومات 

حركة  باإعاقة  ال�سلة  ذات  اجلرائم  تغطية  �سملت  بحيث 

معلومات  ون�رس  الغوغائي  العمل  املرور والنخراط يف 

النقد.   اأو  التعبري  ت�ستهدف حرية  اأن  ، من دون 
)15(

كاذبة

على  �ستوؤّثر  املو�سعة  الطوارئ  قوانني  تاأثري  زال  وما 

احلق يف الحتجاج، وعلى اإمكانية اإجراء انتخابات حرة 
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حرية  ويف  التجمع  يف  احلق  وعلى  ومراقبتها،  ونزيهة 

كانت  اإذا  عما  البع�س  ويت�ساءل  وا�سح.  غري  التعبري 

بع�س البلدان قد �سّنت، مبوجب قانون الطوارئ املعمول 

ما  اإذا  ال�سحفيني  على  عقوبات  تفر�س  قوانني  فيها،  به 

اأخطاأوا يف الإبالغ اأو ن�رسوا اأخبارًا كاذبة.

احلكومات والف�صاء االفرتا�صي يف العامل العربي

من  العرب  متكن  الــعــامل،  �سعوب  �سائر  غــرار  على 

التوا�سل من خالل ا�ستخدام جمموعة متنوعة من ال�سبكات 

الجتماعية والتكنولوجيات املتنقلة. وعلى الرغم من ذلك، 

مل تتمكن احلكومات العربية حتى الآن من ال�ستفادة الكلية 

بني  العملي  اأو  الإيجابي  التفاعل  زيادة  يف  الإنرتنت  من 

املواطن واحلكومة، اأو يف ا�ستخدام الف�ساء الرقمي لتنظيم 

امل�ساريع بهدف امل�ساعدة يف توليد فر�س العمل والتدريب 

وبالتايل تخفيف حدة البطالة وحت�سني اخلدمات الجتماعية 

وراءهــا. الدافع  وكانت  الــثــورات  األهمت  التي  ال�سيئة 

عرب  امل�ساركة  حركة  طبيعة  د  حتــدَّ مل  الآن،  وحتى 

الإنرتنت يف الدول العربية، والتي من �ساأنها اأن توازن 

حرية  حتمي  بحيث  وواجباتهم،  اأ�سحابها  حقوق  بني 

التعبري من جهة، وال�سمعة واخل�سو�سية من جهة ثانية، 

وكذلك م�سالح احلكومات امل�رسوعة وواجبها يف حماية 

الأمن القومي من جهة ثالثة.

واجتاه  الرقمي،  الع�رس  يف  جديد  فجر  بــزوغ  ومع 

اأعداد متزايد من العرب اإىل الإنرتنت ملمار�سة حقوقهم يف 

حرية التعبري، لنقد حكوماتهم اأو دعمها اأو معار�ستها، 

العربية  احلكومات  تتعامل  اأن  واملتوقع  البديهي  من 

ال�سوؤال:  ويبقى  اجلديد.  الواقع  هذا  مع  وكفاءة  بجدية 

الآفاق اجلديدة  التكيف مع  النا�سئة  للحكومات  كيف ميكن 

حلرية التعبري يف املنطقة العربية وحتديد م�ستقبل بلدانها 

وم�ستقبل املنطقة العربية؟
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ملحة عامة

�ساحة  فى  م�رس  اعت�سامات  يف  رفعت  لفتة  اأبلغ  لعل 

فقد  التحرير لفتة كتب عليها: “في�سبوك على كل ظامل”.  

بدا وا�سحًا ان منوذجًا جديدًا بداأ يولد من مواقع �سبكات 

معدلت  زيــادة  ركيزته  الجتماعي  والإعــالم  التوا�سل 

عملية  مالمح  وتغيري  العربية،  املنطقة  يف  امل�ستخدمني 

التوا�سل، وتطوير العالقات الإجتماعية العابرة للقوميات 

واحلدود.  وت�سعى هذه املقالة اإىل ر�سم منوذج ملا بات 

يعرف باملجتمع الفرتا�سي بعد احلراك يف الوطن العربي 

وليبيا  تون�س وم�رس  بالنظام يف  الإطاحة  اإىل  اأدى  الذي 

واليمن.

اإىل  تعود  العربي  الربيع  ثــورات  اأن  اخلــرباء  ويــرى 

اأ�سباب عديدة غري �سهولة التوا�سل والإعالم الجتماعي، 

هذه  بها  متر  التي  ال�سيئة  القت�سادية  الو�ساع  اأهمها 

القطار، وارتفاع ن�سبة البطالة ومعدل الفقر، بالإ�سافة 

اىل �سوء توزيع الرثوات، اإذ يح�سل اأقل من 5 يف املائة 

من ال�سكان على اأكرث من 80 يف املائة من الناجت القومي.

الإنــرتنــت  اأن منــــاذج جمــتــمــعــات  الــبــعــ�ــس  ــجــد  وي

يف  جتمع  التي  الفرتا�سية  املجتمعات  يف  وامل�ساركني 

العادة بني اأفراد لهم اهتمامات م�سرتكة اأو طلبة اجلامعات 

النا�س بعيدًا عن جمتمعاتهم الأ�سلّية  �ساهمت يف اجتذاب 

تغيري  اإىل  اأّدى  مما  بقومياتهم،  ارتباطًا  اأقل  لي�سبحوا 

الإنرتنت  وتثري  احلقيقي.  املجتمع  اإىل  النتماء  م�ستقبل 

اأي�سًا ت�ساوؤلت حول العالقة بني الت�سال كغاية اإن�سانية 

والت�سال كنموذج تكنولوجي.

بتكوينه  يعتمد  فاأ�سبح  الفرتا�سي،  الت�سال  اأمــا 

اأهمها  وتكنولوجية  اجتماعية  عنا�رس  على  وتــطــوره 

اإىل  والنفاذ  املتفاعلني  الأفــراد  وعدد  امل�سرتك  الغر�س 

والربجميات  التكنولوجي  والــدعــم  امل�سرتكة  املـــوارد 

وتقاليد  وطقو�س  التوا�سل  و�سيا�سات  وقواعد  امل�سرتكة 

جاء  الفرتا�سية  املجتمعات  فظهور  وعليه،  التفاعل. 

مهددة  العربية  ال�سعوب  باأن  القائل  القدمي  املنحى  ليلغي 

اأنها تعاين من بع�س  بعدم الدخول اإىل جنة املعرفة مبا 

الفجوات املعرفية.

على  تعمل  العربي  الربيع  بلدان  يف  ال�سلطات  وكانت 

اإ�سعاف املجتمعات املدنية وتهمي�سها اأو اإ�سعافها، ولو 

الدور  وحرفت  توازنها  فاأفقدتها  متفاوتة،  بدرجات 

واملجتمع.   الدولة  بني  التقريب  يف  توؤديه  كانت  الذي 

املتكافئة  الظروف غري  تلك  ن�ساأت يف  لذلك،  فعل  وكرد 

قيمة  اأعطت  هيئات  املثال  �سبيل  على  وم�رس  تون�س  يف 

اإىل  ونــادت  امل�سرتك،  والعمل  املدين  للمجتمع  جديدة 

واحد  �سعار  على  معتمدة  ال�سلطوي،  النظام  بنية  تفكيك 

الهوية.  وميكن  اأوىل من معركة  اأن معركة احلرية  هو 

القول انه نتيجة لأو�ساع القمع، حتولت هيئات املجتمع 

افرتا�سية،  مدنية  جمتمعات  اىل  رويــدًا  رويــدًا  املدين 

ال�سبابية  ابريل   6 ومثال على ذلك حركة كفاية وحركة 

واحلــريــات،  للحقوق  اأكتوبر   18 وحركة  م�رس،  يف 

احلركات  لهذه  وكان  تون�س.  يف  احلجب  �سد  و�سباب 

على  اعتمدت  التي  املعار�سة  قوى  تكّتل  يف  الأثر  اأكرب 

م�سادة  �رسبة  لتوجيه  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

اإلغاء املجتمع املدين. ملحاولت 

ومع اأن الدعوات لالحتجاج يف املنطقة العربية انطلقت 

اأرقام  عليه  تدّل  كما  اأ�سا�سًا  وتويرت  في�سبوك  موقعي  من 

، فال ميكن نفي واقع اأن مالمح منحى جديد بداأت 
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كثرية

تتمخ�س من ذلك كله، وهو موؤ�رس يربط ن�سوء املجتمعات 

الفرتا�سية باملوؤ�رسات القت�سادية والإمنائية.

املجتمع  احتياجات  على  عالوة  نف�سها،  فالأ�سباب 

املجتمعات  ــــدت  وّل ــيــة،  ــا�ــس الأ�ــس احلــيــاتــيــة  الــعــربــى 

اأي  ال�سيا�سية،  الفجوة  من  بالرغم  وذلك  الفرتا�سية، 

حقوق  احرتام  وعدم  والعدالة  احلرية  �سعف  م�ستويات 

والف�ساد  وال�ستبداد  الديكتاتورية  و�سيادة  الإن�سان 

اأي  الجتماعية،  والفجوة  ال�سيا�سى،  والقهر  الإدارى 

الرثوات  توزيع  فى  الهائلة  الفوارق  جت�سدها  التي  تلك 

الأغلبية  فيه  متلك  الذي  الأقلية  جمتمع  نحو  والندفاع 

الفئة الفقرية.

الربيع العربي: البحث عن منوذج جديد للمجتمع املدني االفتراضي)16(
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هل ميكن بناء منوذج للمجتمعات االفرتا�صية يف 

ظل الرتدي االقت�صادي؟

الإيــكــونــومــ�ــســت  جمــلــة  طــرحــت   ،1986 عـــام  يف 

جلني  الدقائق  من  الأمــر  ي�ستغرق  “كم  التايل:   ال�سوؤال 

ن�رست  حينها،  يف  ماك؟”.  بيغ  وجبة  �سعر  ي�ساوي  ما 

�رسكة “يو بي اإ�س” تقريرًا يو�سح املدة التي يحتاج اإليها 

�سعر  ي�ساوي  ما  جلني  العامل  يف  مدينة   73 يف  املوظف 

اأ�سهر برغر يف العامل، وفقًا ملتو�سط الأجر. وبذلك، بداأ 

من  قيمة عملة حمددة  على  ال�سوء  ي�سّلط  “بيغ ماك  موؤ�رس 

الكمية ذاتها  الواحدة منها على �رساء  حيث قدرة الوحدة 

يف جميع اأنحاء العامل.  وي�سري ذلك اإىل احلاجة املتزايدة 

�سلة  �سعر  ي�ساوي  �رسف  �سعر  نحو  العمالت  اجتــاه  اإىل 

متماثلة من ال�سلع يف اأكرث من دولة.

واملالحظ اأن ربط الثورات ب�سبكات التوا�سل والإعالم 

الجتماعي وانعدام العدالة الجتماعية يف البلدان العربية 

الأمريكية.   الوليات املتحدة  اإىل حّد ما احلالة يف  ي�سبه 

فموؤ�رس جيني الذي يبنّي عدم التكافوؤ يف م�ستويات الدخل 

يف�رّس  البلد  هــذا  يف  الجتماعية  الهوة  ات�ساع  ويك�سف 

هوؤلء  يرفعها  التي  وال�سكوى  �سرتيت.  وول  مظاهرات 

البطالة  على  فعل  رد  هي  اإمنا  واملحتجون  املتظاهرون 

يقع  الأمريكية وحدها،  املتحدة  الوليات  ففي  والفقر.  

40 مليون فرد حتت خط الفقر بغ�س النظر عن م�ستوى حد 

لنف�سها،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  حددته  الذي  الفقر 

وفر�ست مبوجبه �سيا�ساتها على العامل، و�سنت من اأجله 

�سبب فقرهم وبطالتهم  اأن  احلروب. ويرى املتظاهرون 

الأعمال  ورجــال  ال�رسكات  متار�سه  الذي  الحتكار  هو 

النافذون يف الوليات املتحدة الأمريكية وكذلك يف دول 

اإذ  التحركات،  هذه  �سهدت  التي  الأخــرى  العربي  الربيع 

يرون اأن الأموال ال�سخمة وامل�سالح والأعمال ترتكز يف 

من كرثة  بالرغم  املائة،  5 يف  تتعدى  ل  قليلة  فئة  اأيدي 

امل�سادر الطبيعية الكفيلة باإغناء النا�س ونقلهم من م�ستوى 

احتياجاتهم  وتوفري  الذاتي  الكتفاء  م�ستوى  اإىل  الفقر 

احلياتية.

ــدلع  ان يعهد  مل  املعا�رس  العربي  الــتــاريــخ  ولأن 

“ثورات  ي�سهد  ومل  الع�سكرية  النقالبات  غري  الثورات 

خبز”، فقد ا�ستوحت جملة “املجلة” من موؤ�رس “بيغ ماك” 

موؤ�رسًا عربيًا �رسفًا اأطلقت عليه ت�سمية “موؤ�رس الفالفل”.  

جملة  عر�ستها  التي  نف�سها  الرئي�سة  الفكرة  وا�ستخدمت 

الإيكونوم�ست، ولكن مع ا�ستبدال وجبة املواطن الغربي 

بالوجبة ال�رسيعة املف�سلة يف ال�رسق الأو�سط، وهي وجبة 

الأمم وتنتف�س  تثور  اأن  ُي�ستبعد  ل  التي من دونها  الفقري 

.
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ال�سعوب

واملالحظ يف جميع البلدان التي يقبل مواطنوها على 

الفالفل اأن احلكومات حتر�س على املحافظة على اأ�سعار 

معقولة ويف متناول اجلميع للفالفل، بالرغم من ارتفاع 

اأ�سعار املواد الغذائية الأخرى، بل حتر�س على �سمان 

هذه الأ�سعار.  واذا كانت الأ�سعار تعترب معقولة يف بلد 

مثل م�رس، التي يعي�س فيها ع�رسات املاليني من املواطنني 

على دولر اأو دولرين يف اليوم، ويف ال�سودان واليمن 

نف�سها  الغنية  الــدول  اأن  يف  تكمن  فاملفارقة  وغريهما، 

الغذائية  املــواد  بع�س  اأ�سعار  ا�ستقرار  حفظ  على  عملت 

مبا�رس  تاأثري  من  املواد  لهذه  ملا  تخفي�سها،  على  وحتى 

.
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على ال�سلم الجتماعي

الفرتا�سية  املجتمعات  منو  موؤ�رس  ربــط  ويوؤ�س�س 

بالأو�ساع القت�سادية لنموذج جديد يت�سح من خالله اأن 

تف�سي العنف يف �سمال اأفريقيا وال�رسق الو�سط مرده اإىل 

ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية العاملية و�سوء توزيع هذه 

املواد.  وينتقد الباحثون حترير اأ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية 

يف الوليات املتحدة، اإذ اأّدى اإىل ارتفاع اأ�سعار املواد 

هذا  يف  اأخــرى  اأزمــات  جتنب  اإمكانية  وقّو�س  الغذائية 

العام والعام املقبل.

ما هو املنحى القدمي؟

هل ي�سح القول ان الوقت ما زال مبكرًا لو�سع تقييم 

احلركات  انطالق  يف  الفرتا�سي  املجتمع  لــدور  نهائي 

تغيري  يف  احلركات  هذه  دور  لتحديد  اأو  العربية  ال�سعبية 

وهل  املنطقة؟  يف  العربية  املجتمعات  يف  ال�سائد  املنحى 

عرب  اإل  يتم  ل  الإن�ساين  الطموح  حتقيق  ان  ال�سحيح  من 

�سيحّل  وهل  انت�سارها؟  اأو  التكنولوجيا  و�سائل  �سيطرة 
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التوا�سل  م�سكالت  اجلديدة  الت�سالت  تكنولوجيا  تطور 

ويوؤدي اإىل جتاوز املفاهيم الكال�سيكية للثورات؟

القائد  دور  ي�سعف  الفــرتا�ــســيــة،  املجتمعات  يف 

التفاعالت  لــواقــع  املتاأمل  ويـــدرك  نهائيًا.  يغيب  اأو 

كونها  حمددة،  هوية  اأو  ببنية  ترتبط  ل  اأنها  الفرتا�سية 

تتم من خالل و�سيط الكرتوين هو الإنرتنت.  وخري مثال 

العربية.   الثورات  عن  غاب  القائد  مفهوم  اأن  ذلك  على 

زعيم  وبدون  قيادة  بدون  انطلقتا  وم�رس  تون�س  فثورتا 

وكانت  بتحركاتهما،  ويتحكم  وير�سدهما  يوجههما  ملهم 

الإجنــازات  راكمتا  ذلك  ومع  وعفوية،  تلقائية  هّبتهما 

واجتازتا العقبات من خالل ا�ستلهام كامل للواقع وتعاط 

والتحركات  الربامج  ابتدعتا  وقد  الأحداث.   مع  ايجابي 

من  �سحنة  اأعطاهما  مما  والتفاهم،  التوافق  من  جو  يف 

التوا�سل التلقائي.

بّد  ل  امل�ستقبل  يف  ُتطرح  اأن  ُيتوّقع  التي  والت�ساوؤلت 

من اأن تاأتي يف �سياق البحث يف بناء منوذج جديد للمجتمع 

الفرتا�سي تكون مفاهيمه مماثلة للمفاهيم املت�سلة بعوملة 

القت�ساد.  ففي موازاة الت�سخم الذي اأ�سبح اليوم اأحد اأكرب 

حد  على  واملتقدمة  النامية  الدول  يف  القت�سادية  الهموم 

�سواء، بداأت حركات وانتفا�سات �سعبية تندلع يف البلدان 

املفاهيم  خمتلف  عند  التوقف  وينبغي  منه.  تعاين  التي 

القت�سادية والجتماعية، بالبحث والتحليل العلميني، بعيدًا 

ن�ساأ املجتمع  الإيديولوجي. وعندما  عن خلفيات اخلطاب 

الإفرتا�سي يف العقد احلايل يف �سوء حتولت هامة اأخرى 

على  يفر�س  فعال  منوذج  برز  العربية،  القت�سادات  يف 

الباحث تطبيقه يف اأي ظرف مماثل للظروف التي بنيت عليها 

الفر�سيات نف�سها.  فهل ميكن القول اإن ارتفاع م�ستويات 

التوا�سل يف بلٍد ما هو موؤ�رس لقرب اندلع الثورة فيه؟ غري 

الفرتا�سي  املجتمع  دور  لتقييم  مبكرًا  زال  ما  الوقت  اأّن 

الدور  لتحديد  اأو  العربية،  ال�سعبية  احلركات  انطالق  يف 

يف  ال�سائد  املنحى  تغيري  يف  احلركات  هذه  �ستوؤديه  الذي 

املجتمعات العربية.





العدد 16 نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

17

مقدمة

وتكنولوجياتها  الجتماعية  ال�سبكات  اأ�سحت  اليوم، 

ومواردها من اأهم الو�سائل التي ت�ساهم يف ن�رس املعرفة 

التفاعل  اإىل  بالإ�سافة  اخلـــربات،  وتــبــادل  والثقافة 

الإجتماعي ومد ج�سور التوا�سل بني امل�ستخدمني يف خمتلف 

اأنحاء العامل.  وعليه، ل بد من التنبه اإىل بع�س املخاطر 

التي ترافق هذه التطبيقات الإلكرتونية وبالتايل قد تهدد 

اإىل  ال�سبكات واأمنهم.  فبالإ�سافة  �سالمة م�ستخدمي هذه 

الأخطار التكنولوجية التي يفتعلها خمرتقو �سبكة الإنرتنت 

وم�ستغلو الطبيعة الكونية الالحدودية لهذه البيئة الرقمية، 

التي  احلوادث  تزايد  حول  النقا�س  من  كثري  اليوم  يدور 

تواجه م�ستخدمي �سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي، 

وخا�سة كل ما له عالقة بحماية خ�سو�سيتهم وبياناتهم 

ال�سبكات مبوا�سفاتها  اإطالق هذه  �ساهم  فقد  ال�سخ�سية.  

احلالية وكرثة �سيوعها وجمانيتها يف غالبية الأحيان يف 

ت�سهيل عملية الو�سول اإىل معلومات امل�ستخدمني اخلا�سة 

ب�سكل  الآخرين  قبل  من  ا�ستغاللها  حتى  اأو  وا�ستخدامها 

غري �رسعي اأو غري قانوين اأو غري لئق.

بخ�سو�سية  الهــتــمــام  التالية  ال�سطور  وتــتــنــاول 

الجتماعية  وال�سبكات  عامًة  الإنرتنت  �سبكة  م�ستخدمي 

الت�رسيعات  ودور  ال�سخ�سية  بياناتهم  وحماية  خا�سًة 

القانونية يف هذا املجال.

مفهوم اخل�صو�صية يف ع�رساالإنرتنت و�صبكات 

التوا�صل واالإعالم االجتماعي

بـــدورة  الــتــحــكــم  يف  ــرد  ــف ال ــق  ح ــي  ه اخل�سو�سية 

من  نف�سه  حماية  يف  وحقه  بــه،  تتعلق  التي  املعلومات 

مفهوم  تطور  مّر  وقد   .
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اخلا�سة حياته  يف  تدخل  اأي 

اخل�سو�سية تاريخيًا بثالث مراحل رئي�سية، حيث مّت اأوًل 

مظاهر  من  الأفراد  حلماية  كحق  باخل�سو�سية  العرتاف 

العتداء املادي على حياتهم وممتلكاتهم، وهذا ما يعرف 

فكان  الثانية،  املرحلة  يف  اأما  املادية.  باخل�سو�سية 

املعنوية،  والعنا�رس  القيم  بحماية  خا�س  اهتمام  هناك 

املرحلة  ويف  املعنوية.  باخل�سو�سية  �سمي  ما  وهــذا 

الثالثة، اُعِتربت اخل�سو�سية حقًا عامًا حلماية الفرد من 

جميع اأوجه العتداء والتدخل يف حياته، ماديًة كانت اأم 

هذه،  الأخرية  مرحلتها  اخل�سو�سية  بلوغ  ومع  معنوية. 

تكنولوجيا  باأثر  ارتبطت  املفهوم حلًة جديدة  ارتدى هذا 

لالأفراد،  اخلا�سة  احلياة  على  والت�سالت  املعلومات 

الأفــراد  حق  ويف  املعلومات،  خ�سو�سية  يف  وتتمثل 

بالتحكم باملعلومات والبيانات الرقمية اخلا�سة بهم �سواء 

كانت البيانات يف و�سع التخزين اأم يف و�سع املرور من 

�سبكة اإىل اأخرى.  فقد ركزت غالبية التعريفات اخلا�سة 

مبفهوم “اخل�سو�سية على �سبكة الإنرتنت” على حق الفرد 

ال�سبكة،  على  نف�سه  يقدمها عن  التي  باملعلومات  بالتحكم 

اجلهات  اأو  الأ�سخا�س  باختيار  حقه  اإىل  بالإ�سافة 

اإياها،  وم�ساركته  البيانات  هذه  على  الطالع  املخولة 

وحقه يف حتديد �سبل معاجلة هذه البيانات ون�رسها.

من  اآخــر  جانب  مــوؤخــرًا  ظهر  ــك،  ذل اإىل  بالإ�سافة 

ب�سبكات  يتعلق  الإنرتنت  �سبكة  على  اخل�سو�سية  جوانب 

املفاجاأة  متّثلت  حيث  الجتماعي،  ــالم  والإع التوا�سل 

سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي وقضايا حماية اخلصوصية)20(

.http://www.aitnews.com/news/14300.html :امل�صدر

في�صبوك ميتلك اأ�رسارك.... انتبه
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الكربى يف كمية املعلومات التي ميكن احل�سول عليها دون 

اإذن اأو رقيب، مما يقلق اإىل حٍد ما اخلرباء الجتماعيني 

من جهة والقانونيني من جهة اأخرى.  فمما ل �سك فيه اأن 

الإلكرتونية  الجتماعية  ال�سبكات  ا�ستخدام  ظاهرة  بزوغ 

وما تتميز به من �رسعة يف تبادل الأخبار واملعلومات بني 

امل�سرتكني يزيد من فر�س انتهاك اخل�سو�سية ال�سخ�سية، 

ب�رسعة  وتداولها  ال�سائعات  ن�رس  اإمكانية  اإىل  بال�سافة 

انت�سار  ومع  عليها.  الق�ساء  اأو  منها  احلد  ي�سعب  فائقة 

النا�س  فيها  يعرّب  التي  الجتماعية  واملواقع  املدونات 

ال�سخ�سية،  وحياتهم  وتف�سيالتهم،  م�ساعرهم  عــن 

واأ�سبحت  العامة،  بالأ�سياء  اخلا�سة  الأمــور  اختلطت 

كل املعلومات �سبه مك�سوفة وميكن ا�ستخدامها يف بع�س 

ت�سّكل  قد  املثال،  �سبيل  على  اأ�سحابها.  �سد  الأحيان 

التحديثات التي يقوم بها اأي �سخ�س عن حالته اأو و�سعه 

غائب  اأنه  على  تدل  والتي  تويرت  اأو  في�سبوك  موقع  على 

ت�ساعد  قد  قيمة  معلومات  املنزل  عن  بعيد  اأو  م�سافر  اأو 

الل�سو�س على معرفة اأف�سل وقت لقتحام منزله اأو �سقته.  

عمليات  الأخــرية  الآونــة  يف  كرثت  ذلــك،  اإىل  بالإ�سافة 

�سبكة  على  الجتماعية  ال�سبكات  م�ستخدمي  هوية  �رسقة 

اقرتاف  اأجل  من  وذلك  �سخ�سيتهم،  وانتحال  الإنرتنت 

ا�ستخدام  خالل  من  اإجرامية،  حتى  اأو  تخريبية  اأعمال 

عن  املواقع  تلك  يف  امل�سرتك  يقدمها  التي  املعلومات 

نف�سه وهواياته واهتماماته واأ�سدقائه. واإىل جانب هذه 

املخاطر الأمنية، ل بد من الإ�سارة اإىل خطر من نوع اآخر 

والتي  ال�سبكة،  على  والف�سائح  ال�سائعات  بانت�سار  يتعلق 

ميكن اأن تنت�رس من جهاز اإىل اآخر ومن م�ستخدم اإىل اآخر 

عليها.   ال�سيطرة  اإمكانية  دون  يحول  مما  فائقة،  ب�رسعة 

فقد اأ�سبحت الآن عملية اإن�ساء �سفحات على الويب وو�سع 

اإل  اأفالم فيديو على �سبكة الإنرتنت �سهلة جدًا ول تتطلب 

ب�سع دقائق، خا�سًة مع جود الهواتف املحمولة املزودة 

بكامريات.

ويف هذا ال�سدد، ل بد من التطرق اإىل ق�سية ا�ستحوذت 

على اهتمام املجتمع الربيطاين موؤخرًا.  فقد ح�سلت اإحدى 

تورط  اإىل  ت�سري  معلومات  على   
)22(

ال�سحفية املطبوعات 

اأحد لعبي كرة القدم امل�سهورين بف�سيحة جن�سية.  غري اأن 

حمامي الالعب ا�ستطاع احل�سول على اإنذار ق�سائي مينع 

ال�سحيفة من الك�سف عن ا�سم الالعب اأو ن�رس اأي تفا�سيل 

اأخرى عن عالقته امل�سبوهة.  ولكن، ح�سل اأن قام �سخ�س 

جمهول الهوية بفتح �سفحة با�سم م�ستعار على موقع تويرت 

 ون�رس تفا�سيل الق�سية مع الإ�سارة اإىل ا�سم الالعب.  وما هي 

تويرت  م�ستخدمي  من  الآلف  كان  حتى  قليلة  �ساعات  اإل 

اأنــه  اإىل  هنا  ــارة  ــس الإ� ــدر  وجت اخلـــرب.   ذلــك  يتبادلون 

اإىل  الو�سول  تعذر  فقد  ال�سلطات،  جهود  من  وبالرغم 

من�سىء ال�سفحة، وبالتايل اأ�سبح من ال�سعوبة مبكان حفظ 

اجلاين  ومتابعة  وخ�سو�سيته  املذكور  الالعب  حقوق 

وحماكمة كل من �سارك يف عملية ن�رس تلك الف�سيحة.

وعلى �سعيد الدول، �ساهم ظهور موقع مثل ويكيليك�س 

وكبار  الــدول  عن  ا�سرتاتيجية  معلومات  ن�رس  يف  اأي�سًا 

التبادل  نــار  اإ�سعال  يف  �ساهم  مما  فيها،  امل�سوؤولني 

وعليه،  الجتماعي.   التوا�سل  �سبكات  عرب  املعلوماتي 

العاديني  الأفراد  حياة  لي�س  مت�س  الظاهرة  هذه  اأ�سبحت 

وعائالتهم فح�سب، بل الدول والعالقات الدولية اأي�سًا.

ق�صايا تتعلق ب�صيا�صة اخل�صو�صية املتبعة

يف �صبكات التوا�صل واالإعالم االجتماعي

�سبكات  مواقع  على  اخل�سو�سية  حماية  ق�سية  اأثارت 

الفرتة  التوا�سل والإعالم الجتماعي �سجة كبرية خالل 

الأخرية. وتقدمت العديد من اجلهات النا�سطة يف جمال 

ر�سمية  ب�سكاوى  الإنرتنت  �سبكة  على  اخل�سو�سية  حماية 

http://www.epltalk.com/sunday-herald-newspaper- :امل�صدر

reveals-twitter-footballer-name-in-uk-controversy-31782.
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الإعـــدادات  اأجــل حت�سني  املــواقــع، وذلــك من  �سد هــذه 

امل�ستخدمني  �سالمة  ل�سمان  املواقع  هذه  يف  املوجودة 

لها.  ا�ستخدامهم  خالل  وبياناتهم  خ�سو�سيتهم  وحماية 

تطالب  عنيفة  احتجاجية  حركة  ل  ُت�سجَّ اأعــوام  عدة  فمنذ 

مواقع  على  حمايتها  وتعزيز  اخل�سو�سية  بتح�سني 

على  وخا�سة  الجتماعي،  والإعــالم  التوا�سل  �سبكات 

 
)23(

الأوروبــي الحتاد  ي�سهده  ما  وهذا  في�سبوك.   �سبكة 

يف   
)26(

كاليفورنيا ووليـــة   
)25(

وكــنــدا  
)24(

و�ــســويــ�ــرسا

الوليات املتحدة الأمريكية.  وتعّلقت غالبية هذه احلمالت 

وال�سكاوى املرفوعة فيها باإعدادات اخل�سو�سية العائدة 

وخا�سة  الجــتــمــاعــي،  والإعــــالم  التوا�سل  ل�سبكات 

هذه  على  القيمون  ي�سيفها  قد  التي  املفاجئة  التطويرات 

املواقع وال�سيا�سات وي�سعوها مو�سع التنفيذ بالرغم من 

امل�ستخدمني.  خل�سو�سية  خروقات  يت�سمن  معظمها  اأن 

التي  التطويرات  بع�س  عن  نبذة  التايل  الإطار  ويت�سمن 

خالل  في�سبوك  �سبكة  يف  اخل�سو�سية  �سيا�سة  على  طراأت 

الفرتة الأخرية.

حول  القائم  ــدل  واجل النقا�س  حتليل  معر�س  ويف 

ال�سبكات الجتماعية، برزت عدة  حماية اخل�سو�سية يف 

اأجل  ق�سايا هامة على كل م�ستخدم مراعاتها بجدية من 

وحمايتها،  املواقع  هذه  على  خ�سو�سيته  دائرة  حتديد 

اأبرز  ومن  املجال.   هذا  يف  حقوقه  معرفة  اأجل  ومن 

الق�سايا التي كانت مو�سع ال�سكاوى والدعاءات من قبل 

املعنيني بحماية اخل�سو�سية على املواقع الإجتماعية ما 

يلي:

اإلطار 2 - نبذة عن بعض املراحل التي مرت بها سياسة اخلصوصية في فيسبوك

قامت موؤ�س�سة احلدود الإلكرتونية )EFF( بتعقب املراحل التي مّرت بها �سيا�سة اخل�سو�سية يف في�سبوك، وخل�ست اإىل 

تقرير من اأهم ما ورد فيه:

“املعلومات ال�سخ�سية التي يدلون بها ل�سبكة في�سبوك لن  2005، اأخربت ال�رسكة )في�سبوك( امل�ستخدمني اأن  يف عام 

تكون متاحة لأي م�ستخدم اآخر للموقع الإلكرتوين، ما مل يكن على الأقل ينتمي اإىل اإحدى املجموعات التي يقومون هم، 

امل�ستخدمون اأنف�سهم، بتحديدها.

ويف كانون الأول/دي�سمرب 2009، جاء يف بيان ل�سبكة في�سبوك اأن بع�س املعلومات مثل ال�سم، وال�سورة، وقائمة 

الأ�سدقاء وال�سفحات التي تنال اإعجابك، واجلن�س، واملنطقة اجلغرافية، وال�سبكات التي تنتمي اإليها )كم�ستخدم �ساحب 

ح�ساب على �سبكة في�سبوك( تعترب متاحة للعموم، مبا يف ذلك التطبيقات التي تتوافق مع في�سبوك، وبالتايل لي�ست لديها اأية 

اإعدادات للخ�سو�سية.

اإعدادات اخل�سو�سية  “اإّن  يلي:  اإىل ما  ب�ساأن اخل�سو�سية  في�سبوك  �سيا�سة  اأ�سارت   ،2010 ني�سان/اأبريل  �سهر  ويف 

املبدئية فيما يت�سل ببع�س اأنواع املعلومات املتواجدة على في�سبوك متاحة لـ “كل �سخ�س”.  واإذا كنت منزعجًا من جعل 

بياناتك ال�سخ�سية متاحة للعموم، فعندها ميكن التفكري يف اإزالتها اأو عدم و�سعها على املوقع”.

اأثار هذا التغيري حنق وغ�سب عدد من املجموعات املدافعة عن اخل�سو�سية، حيث عمدت 15 جمموعة يف اأواخر ني�سان/

اأبريل 2010 اإىل تقدمي �سكوى اإىل جلنة التجارة الفدرالية للتحقيق مع �سبكة في�سبوك.  وتتعلق هذه ال�سكوى بـ “التغيريات 

املادية التي اأدخلتها �سبكة في�سبوك على اإعدادات اخل�سو�سية، والتي اأ�رست مب�ستخدمي هذه ال�سبكة وخدماتها”.  ونددت 

يقوم  في�سبوك  “اإن  ال�سكوى  لل�سبكة.  وجاء يف عري�سة  اإعدادت اخل�سو�سية  على  طراأ  الذي  بالتحديث  املجموعات  هذه 

بالك�سف  اأي�سًا  امل�ستخدمون حجبها.  ويقوم  اختار  اأن  بعد  للعموم  واإتاحتها  �سخ�سية  النقاب عن معلومات  بك�سف  الآن 

وهذه التغيريات تتنافى مع توّقعات  اأتاح له ذلك.   عن معلومات �سخ�سية اإىل طرف ثالث مل ي�سبق مل�ستخدم في�سبوك اأن 

امل�ستخدم وحتّد من خ�سو�سيته.

http://knowledge.wharton.upenn.edu/arabic/article.cfm?articleid=2464&language_id=6  :امل�صدر.
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ال�سبكات  مواقع  تت�سمن  اخل�سو�سية:  اإعــدادات  1-�سبط 

املتعلقة  الإعـــــدادات  مــن  كــبــريًا  عـــددًا  الإجتماعية 

على  الإطـــالع  ميكنه  من  حتديد  )مثل  باخل�سو�سية 

يتخذ  اأن  ينبغي  والتي  في�سبوك(،  موقع  يف  ال�سور 

يف  اأنه  غري  ب�ساأنها.   املنا�سبة  القرارات  امل�ستخدم 

بع�س  معقدة  ـــدادات  الإع هــذه  تكون  الأحــيــان  اأغلب 

على  يكون  ل  الذي  العادي  للم�ستخدم  بالن�سبة  ال�سيء 

اإىل  بــه  يـــوؤدي  ممــا  املوا�سيع،  بهذه  كاملة  درايـــة 

اإعداداتها  تغيري يف  اأي  ترك هذه اخليارات من دون 

املبدئية )Default setting( الذي يحتوي بطبيعته على 

خرق ملفهوم اخل�سو�سية.

 Third Party( ثـــالـــث  طــــرف  مـــن  ــات  ــق ــي ــب ــط ــت 2-ال

والإعــالم  التوا�سل  �سبكات  تقوم   :)Applications
خا�سة  وبــيــانــات  معلومات  بــاإعــطــاء  الجــتــمــاعــي 

وذلــك  ثــالــث،  طــرف  اإىل  �سبكاتها  يف  بامل�ساركني 

هذه  وحت�سني  اجلديدة  الربامج  بع�س  تطوير  بهدف 

امل�سرتك  اأن  يف  هنا  الإ�سكالية  وتكمن  املــواقــع.  

واحد  موقع  مع  وباإذنه  بعلمه  معلوماته  �سارك  الذي 

اأ�سبحت  املعلومات  هــذه  ــاأن  ب يتفاجاأ  مــا  �ــرسعــان 

احلالت  اأكرث  يف  املالحظ  ومن  اآخــر.   طرف  بعهدة 

التوا�سل  �سبكات  مواقع  بني  املكتوبة  التفاقيات  اأن 

تعنى  التي  الأخــرى  واجلهات  الجتماعي  ــالم  والإع

يف  من�سورة  تكون  ما  غالبًا  اإ�سافية  برامج  بتطوير 

املواقع نف�سها على �سكلني. يف الطريقة الأوىل، تكون 

منة كخيار يف جمموعة الإعدادات  هذه التفاقيات مت�سَ

اخلا�سة بحماية اخل�سو�سية، مما يتطلب من امل�سرتك 

يف  اأمــا  املــوقــع.   يف  الت�سجيل  عند  عليها  املوافقة 

الطريقة الثانية، فتن�رس هذه املعلومة يف اأ�سفل ال�سفحة 

اأو �سيا�سة املوقع حيال  الرئي�سية حتت عنوان منهجية 

يعرف  اأن  املتوقع  من  احلالتني،  ويف  اخل�سو�سية.  

امل�ستخدم ويتذكر ذلك طوال فرتة عمله على املوقع، 

فيكون حري�سًا عند عر�سه اأية معلومة خا�سة، ل �سيما 

واأنها قابلة لالنتقال اإىل اأياٍد اأخرى.

3-تعطيل ح�سابات امل�ستخدمني ولي�س اإلغاءها: لقد اأ�سبح 

من املعلوم اأن امل�ستخدم لبع�س ال�سبكات الإجتماعية، 

وخا�سة في�سبوك، ل ميكنه اإلغاء ح�سابه وحذفه نهائيًا 

هذا  يف  العمل  تعطيل  فقط  ي�ستطيع  بل  ال�سبكة،  من 

احل�ساب، بحيث تبقى جميع املعلومات موجودة وقابلة 

لال�سرتجاع يف اأي وقت.  وتعترب هذه الق�سية م�سكلة 

جترد  حيث  اخل�سو�سية،  مفهوم  اإطار  �سمن  اأ�سا�سية 

القرار  وت�سحب  بياناته  حذف  يف  حقه  من  امل�ستخدم 

من يده.  لذلك، من املهم اأن يتاأكد كل م�سرتك يف هذه 

ال�سبكات من هذه ال�رسوط عند الدخول اأو الت�سجيل قبل 

اأن ي�سارك يف اأي من هذه املواقع ب�سكل فعال، وذلك 

التي  املعلومات  نوعية  ب�ساأن  املنا�سب  القرار  ليتخذ 

يرغب يف م�ساركتها اأبديًا على ال�سبكة، وما ميكن اأن 

يرتتب عليها يف امل�ستقبل القريب والبعيد.

4-اإدارة ح�سابات املتوفني: تكمن امل�سكلة هنا يف معرفة 

امل�سوؤول عن اإدارة ح�سابات الأ�سخا�س الذين توّفوا 

ولي�س  الجتماعي.   والإعــالم  التوا�سل  �سبكات  على 

اأم  عائالتهم  ــراد  اأف كان  اإذا  ما  الآن  حتى  وا�سحًا 

اإدارة  املواقع خمّولني  هذه  على  القيمون  اأم  حمبوهم 

ح�ساباتهم.  وما زالت كل هذه الأ�سئلة تنتظر اإجابات 

عليها.

االإطار الت�رسيعي حلماية اخل�صو�صية على 

االإنرتنت و�صبكات التوا�صل واالإعالم االجتماعي

حقوق  من  حقًا  الفردية  اخل�سو�سية  حماية  تعترب 

الإن�سان  حقوق  �رسعة  عليه  �سددت  ما  وهــذا  الإن�سان. 

ورد  حيث   ،1948 عام  يف  املتحدة  الأمم  عن  ال�سادرة 

الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعـــالن  مــن   12 املـــادة   يف 

ما ن�سه: »ل يجوز تعري�س اأحد لتدخل تع�سفي يف حياته 

اخلا�سة )...( ول حلمالت مت�س �رسفه و�سمعته.  ولكل 

�سخ�س احلق يف احلماية القانونية من مثل هذا التدخل اأو 

.
)27(

تلك احلمالت«

حجم  وتعاظم  واحلــا�ــســوب  الإنــرتنــت  انت�سار  ومــع 

مدونات  حزمة  �سدرت  الإلكرتونية،  التجارية  العمليات 

حلماية  قانونية  اإجراءات  تتبنى  واإقليمية  دولية  ووثائق 

لها.   احلماية  واإقرار  ال�سيرباين  الف�ساء  يف  اخل�سو�سية 

اإىل   1995 عــام  يف  مثاًل  الأوروبــــي  الــربملــان  وعمد 
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اإ�سدار الإر�ساد اخلا�س بحماية الأ�سخا�س جلهة معاجلة 

بياناتهم ال�سخ�سية.  وعملت معظم الدول املتقدمة وعدد 

كبري من الدول النامية على تطوير ت�رسيعاتها ون�سو�سها 

اخل�سو�سية.   يف  احلـــق  ــــرار  اإق اأجـــل  مــن  الــقــانــونــيــة 

اأوروبــيــة  دول  د�ساتري  يف  احلــق  هــذا  تكري�س  ــرى  وج

و�سول  يف  احلق  على  �رساحة  ن�ست  اإذ  الت�سعينات،  يف 

ال�سخ�س اإىل بياناته ال�سخ�سية و�سيطرته عليها )خ�سو�سية 

املعلومات(.  اأما مو�سوع هذه الن�سو�س، فيهدف عامًة 

اإىل حماية اخل�سو�سية والبيانات ال�سخ�سية للفرد من اأي 

اإ�ساءة ا�ستخدام، وذلك على الأ�س�س التالية:

• اأن يكون قد ح�سل عليها بطريقة م�رسوعة وقانونية؛	

• اأن ُت�ستخدم للغر�س الأ�سلي املعلن واملحدد، واأل 	

تك�سف لغري امل�رسح لهم بالطالع عليها؛

• اأن تت�سل بالغر�س املق�سود من جمعها ول تتجاوزه؛	

• اأن تكون �سحيحة واأن تخ�سع لعمليات التحديث 	

والت�سحيح؛

• اأن يتمتع �ساحبها بحق الو�سول اإليها، وبحق اإبالغه 	

باأن�سطة معاجلتها اأو نقلها، وحقه يف ت�سحيحها 

وتعديلها وحتى طلب اإلغائها؛

• اأن حُتفظ ب�رسية، واأن حتمى �رسيتها وفق معايري اأمن 	

مالئمة حلماية املعلومات ونظم املعاجلة؛

• اأن تخ�سع ل�سوابط حماية احلق فيها ومنع ال�رسر عند 	

نقلها وتبادلها خارج نطاق احلدود اجلغرافية؛

• اأن ُتتلف عند ا�ستنفاد الغر�س من جمعها.	

القانوين  التنظيم  غاب  فقد  العربية،  البلدان  يف  اأما 

يف  واحلـــق  ال�سخ�سية  البيانات  حماية  مو�سوع  عــن 

يف  دبــي  كــاإمــارة  ــدول  ال بع�س  با�ستثناء  اخل�سو�سية، 

خا�سًا  قانونًا  اأ�سدرت  التي  املتحدة  العربية  الإمــارات 

عاجلت  التي  وتون�س  والكويت  وُعمان  2007؛  عام  يف 

اأبواب خا�سة من قوانينها املتعلقة  هذا املو�سوع �سمن 

باملعامالت اللكرتونية.  وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اجلهود 

التي تبذلها الإ�سكوا لي�س فقط يف هذا املجال واإمنا على 

الأع�ساء  البلدان  يف  ال�سيربانية  الت�رسيعات  تطوير  �سعيد 

كباقة كاملة ومتكاملة.  وتعمل الإ�سكوا حاليًا على تنفيذ 

يف  ال�سيربانية  الت�رسيعات  مواءمة  اإىل  يهدف  م�رسوع 

.
)28(

املنطقة العربية من اأجل بناء جمتمع معرفة م�ستدام

اخلامتة

على  اخل�سو�سية  حماية  �سمان  اأن  الــوا�ــســح  مــن 

لي�س  الجتماعي  والإعــالم  التوا�سل  و�سبكات  الإنرتنت 

بالتنا�سق  تّت�سم  اأن  من  بّد  ل  عملية  واإمنا  ال�سهل،  بالأمر 

والتما�سك.  ف�سمان حماية اخل�سو�سية يف البيئة الرقمية 

القانونية،  اأ�سا�سية هي احلماية  يقوم على ثالثة عنا�رس 

وحماية  والــتــثــقــيــف.   والــتــوعــيــة  التقنية،  واحلــمــايــة 

العامل  على  حكرًا  ولي�ست  متكاملة،  عملية  اخل�سو�سية 

الرقمي بل هي امتداد للعامل احلقيقي.  فعلى اأي �سخ�س 

اأن يكون حذرًا عند م�ساركة بياناته اخلا�سة مع اأي جهة، 

اخل�سو�سية  �سيا�سات  ق�سايا  لبع�س  واعيًا  يكون  واأن 

التعامل معها.   لكيفية  الإلكرتونية ومدركًا  ال�سبكات  على 

احلديث عن حماية اخل�سو�سية  اأنه ل ميكن  املوؤكد  ومن 

يف غياب اإطار قانوين وت�رسيعي يحمي امل�ستخدمني ويرد 

احلقوق لأ�سحابها.
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يف  جوهريًا  تغريًا  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  �سهدت 

طرق ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت، مع ظهور تطبيقات �سبكات 

التوا�سل والإعالم الجتماعي التي اأ�سحت اأدوات رئي�سية 

للتوا�سل والت�سبيك والتعاون وتبادل املعرفة.  واليوم، ل 

يقت�رس ا�ستخدام هذه الأدوات على امل�ستوى ال�سخ�سي، بل 

يتم ا�ستخدامها ب�سكل متزايد يف اأماكن العمل يف القطاعني 

اخلا�س والعام.  ويجمع اأكرثية اخلرباء يف هذا املجال 

القدرة  الجتماعي  والإعــالم  التوا�سل  ل�سبكات  اأن  على 

على اإحداث تغيري جذري يف اأ�س�س تعامل م�ستخدميها مع 

بع�سهم البع�س يف ال�سنوات املقبلة.

واأدوات  تطبيقات  ظهرت  كلما  ــال  احل هــو  ومثلما 

منا�سب،  ب�سكل  ا�ستخدامها  على  البع�س  يقدم  جديدة، 

غري  لأغرا�س  ا�ستغاللها  اإىل  الآخــر  البع�س  يلجاأ  بينما 

ترتكز  اأ�سا�سية  قواعد  و�سع  اأهمية  هنا  ومن  منا�سبة.  

عليها عمليات التوا�سل بني النا�س، مبا يف ذلك تلك التي 

تتم عرب �سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي، كمو�سوع 

حماية املعلومات ال�رسية مثاًل.  فقد يوؤدي ا�ستخدام تلك 

التطبيقات والأدوات اإىل نتائج عك�سية، كامل�سا�س ب�سمعة 

اأ�سكاًل  ال�ستخدام  �سوء  وياأخذ  ما.   �رسكة  اأو  موؤ�س�سة 

وك�سف  اخلا�سة  املعلومات  عــن  كالإف�ساح  اأخـــرى، 

الأ�رسار التجارية اأو املعلومات ال�رسية ون�رس الدعاءات 

الكاذبة والتعدي على حقوق املوؤلف والت�سهري به.

احلاجة اإىل ا�صرتاتيجية

اأّن العتماد على احل�س ال�سليم يف ا�ستخدام  ل �سك يف 

يحّتم  الذي  الأمر  كافيًا،  لي�س  التوا�سل  �سبكات  اأدوات 

و�سع منهجيات حمددة واعتماد اإجراءت اإدارية.  وت�سلط 

واملبادئ  العتبارات  من  عدد  على  ال�سوء  املقالة  هذه 

ا�ستخدام  ترعى  �سيا�سة خا�سة  لو�سع  الالزمة  التوجيهية 

الهدف  ويبقى  الجتماعي.  والإعــالم  التوا�سل  �سبكات 

من  ال�سبكات  هذه  ا�ستخدام  اإتاحة  �سيا�سة  لأي  الرئي�سي 

قبل العاملني لغايات �سخ�سية من دون التعر�س مل�سالح 

عمالئها  حماية  �سمان  مع  ميثلونها،  التي  املوؤ�س�سة 

وعالمتها التجارية.

ومع انطالقة الإنرتنت يف الت�سعينات من القرن الع�رسين 

ال�رسكات  معظم  كانت  املا�سي،  العقد  بــدايــة  وحتى 

للبحث  اأداة  هي  الإنرتنت  اأن  تعترب  الأعمال  وموؤ�س�سات 

وامل�ساعدة فقط، ولي�ست اأداة عمل اأ�سا�سية كما هو احلال 

اأن  العمل يف حينها يعتربون  اأرباب  اليوم. وكان معظم 

ت�سفح الإنرتنت من قبل عامليهم هو م�سيعة للوقت وعامل 

منع  اإىل  بالفعل  بع�سهم  جلاأ  ولذلك،  لالنتاجية.  م�ستت 

النفاذ اإليها �سمن دوام العمل الر�سمي اأو اإىل حتديد اأوقات 

الإنرتنت  �سبكة  اأثبتت  ذلك،  من  وبالرغم  ل�ستخدامها.  

والتوا�سل  والت�سال،  البحوث  لإجراء  قيم  م�سدر  اأنها 

والإعالن؛  والت�سويق  التجاريني،  وال�رسكاء  العمالء  مع 

وكذلك اإجراء املعامالت التجارية.  اأما �سبكات التوا�سل 

واعتمدها  انت�رست  ما  ف�رسعان  الجتماعي،  ــالم  والإع

الأعمال،  قطاع  يف  �سيما  ل  الإنرتنت،  م�ستخدمي  معظم 

اإليها من قبل العموم، واأجرب  مّما �سّهل توفريها والنفاذ 

موؤ�س�سات الأعمال على و�سع مبادئ توجيهية و�سيا�سات 

العمل،  مكان  يف  فعال  ب�سكل  ا�ستخدامها  ت�سمن  منا�سبة 

التجارية. م�ساحلها  حماية  تاأمني  الوقت  نف�س  ويف 

يف  الأعمال  وموؤ�س�سات  املنظمات  �ستى  تقوم  واليوم، 

التوا�سل والإعالم  �سبكات  العامل باحت�سان  اأنحاء  جميع 

الجتماعي واأدواتها، وتكّر�س جميع املوارد واخلربات 

ل�ساحلها. والجتماعية  التكنولوجية  الثورة  هذه  لت�سخري 

مرحلة التخطيط

التي  الأ�سا�سية  املراحل  من  التخطيط  مرحلة  تعترب 

مة ل�ستخدام �سبكات التوا�سل  ت�سبق و�سع ال�سيا�سات املنظِّ

على  �سيا�سة،  اأيــة  و�سع  وقبل  الجتماعي.  والإعـــالم 

موؤ�س�سة الأعمال اأوًل تقييم ثقافة عملها بهدف و�سع �سيا�سة 

يف  احلكمة  من  يكون  وقد  معها.  متجان�سة  اأو  متوافقة 

اإ�رساك �سانعي القرار وممثلني عن نقابات  هذه املرحلة 

االعتبارات واملبادئ التوجيهية للمؤسسات عند وضع استراتيجية 
خاصة لشبكات التواصل واإلعالم االجتماعي)29(
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وال�سوؤون  العامة  والعالقات  الت�سويق  واأق�سام  املوظفني 

ــوارد  امل وخـــرباء  املعلومات  وتكنولوجيا  القانونية 

ويف  ملوؤ�س�ستهم  التجارية  امل�سالح  حتديد  يف  الب�رسية 

لل�سيا�سة  املتوّقعة  والنتائج  واأهدافها  احتياجاتها  حتديد 

املقّرر �سياغتها.  وتلك ال�سيا�سة ينبغي اأن ت�سّجع العاملني 

على ا�ستخدام �سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي، واأن 

توفر لهم توجيهات وا�سحة متّكنهم من التكيف ب�سهولة مع 

تعيني  الأعمال  موؤ�س�سات  على  ينبغي  وهنا،  م�سمونها.  

الق�سايا  معاجلة  وتكليفه  ات�سال  كجهة  اإدارييها  اأحــد 

الجتماعي  والإعــالم  التوا�سل  �سبكات  ب�سيا�سة  املتعلقة 

وكذلك ال�ستف�سارات حول هذه ال�سيا�سة و�سُبل تطبيقها.

كيفية و�صع ا�صرتاتيجية

ا�سرتاتيجية  لو�سع  رئي�سيان  نهجان  ُيعتمد  عمومًا، 

الجتماعي.  ويتعامل  التوا�سل والإعالم  �سبكات  ترعى 

تطورية،  عملية  باعتبارها  ال�سبكات  مع  الأول  النهج 

�سوابط  عليها  ت�سع  اأن  قبل  الأعمال  موؤ�س�سات  ترتيث 

قبل  ــك  ذل ــدث  ح مــا  اإذا  تع�سفية  اأنــهــا  لحــقــًا  يتبني  قــد 

املخاطر  اأو  الفر�س  لتحديد  اأولــيــة  ــات  ــس درا� ـــداد  اإع

فهدفه  الثاين  النهج  اأمــا  ا�ستخدامها.  تبني  عن  الناجمة 

اجلوانب  اإىل  والتطّرق  و�ساملة  وا�سحة  �سيا�سة  و�سع 

�سبكات  بخ�سو�س  جتنبه  اأو  فعله  ينبغي  مبا  املتعلقة 

اأنه  بالذكر  واجلدير   .
)30(

الجتماعي والإعالم   التوا�سل 

ل توجد �سيا�سة معيارية واحدة ترعى هذه ال�سبكات ميكن 

اتباعها يف موؤ�س�سات الأعمال. وبالرغم من اأّن الطالع 

على �سيا�سات بع�س هذه املوؤ�س�سات قد يكون مفيدًا، فهذه 

اأخرى،  موؤ�س�سات  م�سالح  مع  تتما�سى  ل  قد  ال�سيا�سات 

لأنها يف الأ�سل و�سعت يف �سوء اعتبارات جتارية تت�سل 

ات�ساًل وثيقًا باملوؤ�س�سة التي و�سعتها.  ويف هذا ال�سياق، 

على كل موؤ�س�سة اأن ت�سع �سيا�سة خا�سة بها تلبي م�ساحلها 

النظر  وبغ�س  واأهدافها.   ثقافتها  مع  وتن�سجم  التجارية 

يف  اأو  ال�سيا�سة  �سنع  عملية  انطالق  يف  املّتبع  النهج  عن 

التوجيهية  املبادئ  تت�سّمن  لحقًا،  تطويرها  مراحل 

الأعمال  موؤ�س�سات  مب�ساعدة  كفيلة  مفيدة  ن�سائح  التالية 

على جتاوز اأية عقبات حمتملة وعلى الرتكيز على الق�سايا 

الهامة لعملها:

حتديد ماهية �صبكات التوا�صل واالإعالم االجتماعي  -1

والإعــــالم  الــتــوا�ــســل  �سبكات  مــفــهــوم  يختلف 

موؤ�س�سات  يف  العاملني  اأكــرثيــة  ــدى  ل الجتماعي 

اأن  الكثريون  يعترب  املثال،  �سبيل  على  الأعــمــال.  

وفي�سبوك؛  تويرت  تطبيقي  فقط  ت�سمل  ال�سبكات  هذه 

ولكن ماذا عن ر�سائل الربيد الإلكرتوين واملدونات 

ومن�سورات  ــة  الــدرد�ــس وغـــرف  يــوتــيــوب  وخــدمــة 

ولذلك،  الإنرتنت؟  �سبكة  على  واملنتديات  ويكيليك�س 

جميع  حتديد  اخل�سو�س  هــذا  يف  �سيا�سة  ــة  اأي على 

والإعـــالم  الــتــوا�ــســل  �سبكات  وخــدمــات  تطبيقات 

و�سع  وراء  الكامنة  الأ�سباب  و�ــرسح  الجتماعي، 

من  وقيمها  املوؤ�س�سة  بثقافة  وربطها  ال�سيا�سة،  هذه 

اأجل ت�سجيع ا�ستخدامها بطريقة �سليمة.

معاينة وتفعيل اال�صرتاتيجيات احلالية  -2

و�سع  لها  �سبق  التي  الأعــمــال  موؤ�س�سات  على 

والإعالم  التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  ترعى  �سيا�سات 

على  تعمل  واأن  ال�سيا�سات  هذه  تطّبق  اأن  الجتماعي 

من  الأخـــرى،  التنظيمية  ال�سيا�سات  مع  مواءمتها 

تو�سح  اأن  ينبغي  ولذلك،  وتفعيلها.   تعزيزها  اأجل 

مل�سمون  امتثالهم  �رسورة  لعامليها  املوؤ�س�سات  هذه 

التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  عند  احلالية  ال�سيا�سات 

والإعالم الجتماعي.

الرتكيز على اجلوانب االإيجابية  -3

العاملني  ت�سجيع  و�سعها  املقّرر  ال�سيا�سة  على 

الجتماعي  والإعــالم  التوا�سل  �سبكات  م�ستخدمي 

كيفية  وتو�سيح  وبــنــاء،  اإيجابي  دور  اأداء  على 

املوؤ�س�سة  لدعم  وطاقاتهم  مواهبهم  من  ال�ستفادة 

ميثلونها. التي 

تعريف ال�صلوك املالئم عند ا�صتخدام �صبكات   -4

التوا�صل واالإعالم االجتماعي

اليوم  التوا�سل والإعالم الجتماعي  �سبكات  ت�سكل 

اأ�سا�سيًا من �سبكة الإنرتنت، ولذلك ينبغي و�سع  جزءًا 

الإنــرتنــت  م�ستخدمي  جلميع  حتــدد  توجيهية  مــبــادئ 

و�سبكات التوا�سل ال�سلوك املالئم الذي عليهم اتباعه.  

اللغوي  الأ�سلوب  نوعية  ذلك  ي�سمل  اأن  الأف�سل  ومن 
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تنعك�س  اأن  املتبعة  للّنربة  ميكن  وكيف  امل�ستخدم، 

اإيجابيًا اأو �سلبيًا على �سورة املوؤ�س�سة وثقافتها.  وبكل 

ب�ساطة، ل بّد من تو�سيح كل التفا�سيل لتفادي وقوع 

اأي التبا�س يف امل�ستقبل.

حظر اال�صتخدام غري امل�رسوع ل�صبكات التوا�صل   -5

واالإعالم االجتماعي

والإعالم  التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  حظر  ينبغي 

ــري مــ�ــرسوعــة، وتــذكــري  الجــتــمــاعــي لأغـــرا�ـــس غ

مدنية  م�سوؤوليات  عليهم  يرتب  قد  ذلك  باأن  العاملني 

املقرر  ال�سيا�سة  تتطرق  اأن  وينبغي  جنائية.   و/اأو 

التي تتعامل  ال�سيا�سات الأخرى املتبعة  اإىل  و�سعها 

انتهاك  مثل  املــ�ــرسوعــة،  غــري  ال�ستخدامات  مــع 

ال�سخ�سية؛  وامللكية  اخل�سو�سية  حماية  قوانني 

وانتحال �سفة الغري؛ وامل�سايقة والتهديد والتمييز؛ 

والت�سهري  الإباحية؛  واملــواد  اجلن�سية  والتلميحات 

اأو  مناف�سيها  اأو  عمالئها  اأو  موظفيها  اأو  بال�رسكة 

مورديها.

حماية املعلومات ال�رسية وال�صخ�صية  -6

من  كــثــري  يف  املــّتــبــع  ال�سفافية  ــداأ  ــب م يعطي  ل 

ال�رسية  املعلومات  بتبادل  للعاملني  احلق  املوؤ�س�سات 

وال�سخ�سية.  ولذلك، من الأف�سل اأن تتطرق اأي �سيا�سة 

خا�سة ب�سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي اإىل هذا 

للم�ستخدمني  تو�سح  واأن  تامة،  ب�رساحة  املو�سوع 

قد  عربها  اخلا�سة  اأو  ال�رسية  املعلومات  تناقل  اأن 

اإىل  تــوؤدي  رمبا  التي  الق�سائية  للمالحقة  يعر�سهم 

فقدانهم لوظائفهم.

التفريق بني ما هو �صخ�صي وما هو مهني  -7

ـــالم  والإع الــتــوا�ــســل  �سبكات  ا�ــســتــخــدام  ـــوؤدي  ي

ما  بني  الفا�سل  احلــّد  تخّطي  اإىل  اأحيانًا  الجتماعي 

ومن  مهنيًا.   وا�ستخدامًا  �سخ�سيًا  ا�ستخدامًا  يعترب 

ما  موؤ�س�سة  يعمل يف  فرد  اأي  يعترب  النظرية،  الناحية 

ال�سبكات  على  املهني  الإلكرتوين  بريده  ي�ستخدم  اأو 

ن�سب  ولتفادي  للموؤ�س�سة.   �رسعيًا  ممثاًل  الجتماعية 

يعمل  التي  املوؤ�س�سة  اإىل  للم�ستخدم  ال�سخ�سية  الآراء 

حول  فقرة  ت�سيف  اأن  املرجّوة  ال�سيا�سة  على  فيها، 

با�ستخدام  املعنية  الفقرات  اإىل  امل�سوؤولية”  “اإخالء 
اإىل  ال�سبكات الجتماعية، ت�سري فيها  العاملني ملواقع 

اأن الآراء الواردة �سمن ال�سبكات الجتماعية تعرب عن 

العاملني  اأو  املوؤ�س�سة  راأي  عن  ولي�س  �ساحبها  راأي 

فيها.

ر�صد ا�صتخدام �صبكات التوا�صل واالإعالم االجتماعي  -8

جميع  و�سعها  املرجو  ال�سيا�سة  تعِلم  اأن  ينبغي 

الجتماعي  والإعـــالم  التوا�سل  �سبكات  م�ستخدمي 

اخلا�سة بها اأنه �سيتم ر�سد �سلوكهم اأثناء ا�ستخدامهم 

وعليها  الر�سمي.   العمل  دوام  �سمن  التطبيقات  لهذه 

عند  خ�سو�سيتهم  ت�سمن  لن  اأنها  من  حتذيرهم  اأي�سًا 

املعلومات  تكنولوجيا  و�سبكات  اأدوات  ا�ستخدامهم 

ي�سري  بندا  تت�سمن  اأن  ويجب  للموؤ�س�سة.   العائدة 

اأن�سطة  مراقبة  بحق  حتتفظ  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  بو�سوح 

العاملني فيها.

تقييم اال�صرتاتيجية ومراجعتها ب�صكل م�صتمر  -9

كــمــا هـــو احلــــال مـــع تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 

التوا�سل  �سبكات  تطبيقات  توا�سل  والتــ�ــســالت، 

ب�سكل  وتطورها  انت�سارها  الجتماعي  والإعـــالم 

مت�سارع. وعليه، ينبغي اأن ت�ستخدم موؤ�س�سات الأعمال 

مع  بانتظام،  وتقييمها  �سيا�ساتها  ملراجعة  اآليات 

ا�ستباقي  ب�سكل  ال�سيا�سة  حتديث  مبداأ  اعتماد  اإمكانية 

ملعاجلة املتغريات الطارئة.  ويجب اأي�سًا اإعادة النظر 

بال�سيا�سة عند احلاجة، ل�سمان متا�سيها مع احتياجات 

املوؤ�س�سة والعاملني فيها.

10- و�صع ا�صرتاتيجية وا�صحة وب�صيطة و�صهلة احلفظ

تعتمد  ما مل  �سيا�سة  اأي  اإىل وجود  احلاجة  تنتفي 

جمّرد  اعتبارها  عــدم  وينبغي  يجب.   كما  وتطبَّق 

ق�سية عالقات عامة اأو ق�سية قانونية �رسفة.  ويف 

من  املعتمدة  ال�سيا�سة  تتمكن  اأن  ينبغي  احلقيقة، 

على  للتعامل  واإ�سرتاتيجية  توجيهية  مبادئ  و�سع 

تكون  اأن  من  بد  ل  ولهذا،  الجتماعية.   ال�سبكات 

واأن  للتطبيق،  وقابلة  وب�سيطة  وا�سحة  ال�سيا�سة  هذه 

تذّكر  العاملني  جلميع  يت�سنى  حتى  التعقيد،  عن  تبتعد 

ب�سهولة. اأحكامها 
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التو�صيات

مناذج  اأو  عينات  اأيــة  توجد  ل  اأنــه  �سبق  مما  يّت�سح 

الجتماعي  والإعالم  التوا�سل  �سبكات  ل�سيا�سات  جاهزة 

�سيا�ساتها  تطوير  من  بدًل  اعتمادها  للموؤ�س�سات  ميكن 

موؤ�س�سة  لأيــة  املجدي  من  يبقى  ذلــك،  ومع  اخلا�سة.  

الإطالع على �سيا�سات غريها من املنظمات وال�رسكات، 

التي  املمار�سات  اأف�سل  واتباع  املعلومات  جمع  بغية 

هذا  ويف  احتياجاتها.  مــع  لتتنا�سب  تطويعها  ميكن 

حية  ــاذج  من الإنــرتنــت  مــواقــع  بع�س  ن�رست  الجتـــاه، 

ل�سيا�سات الإعالم والتوا�سل الجتماعي املعتمدة يف اأكرث 

بهدف  ، وذلك 
)31(

العاملية ال�رسكات  100 من كربى  من 

بها. خا�سة  �سيا�سات  تطوير  على  املوؤ�س�سات  م�ساعدة 

�رسوريني  اأمرين  والتدريب  التعليم  يبقى  اأخـــريًا، 

ل�سبكات  املر�سومة  بال�سيا�سة  اللــتــزام  على  ي�ساعدان 

جناحها  وي�سمنان  الجتماعي  والإعــــالم  التوا�سل 

العاملني  وتطبيقها من قبل اجلميع.  وينبغي بناء قدرات 

توظيفهم  عند  �ساملة  تدريبة  دورات  اإقــامــة  خــالل  من 

وطوال فرتة عملهم.  وتقوم العديد من موؤ�س�سات الأعمال 

ب�سكل  فيها  للعاملني  اأهميتها  و�رسح  �سيا�ساتها  مبناق�سة 

دوري، مما ي�ساعد على تو�سيح اأحكام ال�سيا�سة املقّررة 

على  اإيجابي  ب�سكل  املوؤ�س�سة  على متثيل  العاملني  وي�سجع 

ال�سبكات الجتماعية.
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مقتطفات من استراتيجية شبكات اإلعالم االجتماعي في اإلسكوا)32(

التوا�سل  �سبكات  ل�ستخدام  املت�سارع  النمو  ي�سكل 

بالت�سال  لالإ�سكوا  ت�سمح  فر�سة  الجتماعي  ــالم  والإع

�سيا�سات  وبتعزيز  اأن�سطتها،  يف  واإ�رساكهم  باملعنيني 

ب�سورة  نتج  الذي  النمو،  وهذا  الجتماعي.   الندماج 

يب�رس  الإنرتنت،  وانت�سار  ال�سباب  م�ساركة  من  خا�سة 

املدنية،  احلياة  ويف  احلكم  يف  ال�سباب  م�ساركة  بزيادة 

اأكرث  مدين  وجمتمع  جديدة  اجتماعية  ديناميكية  وبربوز 

م�ساركة  لتعزيز  الفر�سة  هذه  الإ�سكوا  وتغتنم  �سموًل.  

الأعمال  ــادة  ري ولدعم  اأن�سطتها،  يف  العربي  ال�سباب 

والتنمية وزيادة فر�س العمل لدى الفئة الجتماعية الأكرث 

حيوية والأكرث افتقارا اإىل العمالة يف املنطقة.

�سبكات  با�ستخدام  الإ�سكوا  �رسعت   ،2011 عام  يف 

بدءًا  عملها،  �سياق  يف  الجتماعي  والإعــالم  التوا�سل 

ا�ستخدام  لبحث  ت�ستمر اجلهود  اأن  بفي�سبوك وتويرت، على 

وبداأ  ولينكداإن.   وفليكر  يوتيوب  مثل  اأخــرى،  و�سائط 

العمل يف حزيران/يونيو 2011 مع تاأ�سي�س فرقة العمل 

املعنية ب�سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي، ومهمتها 

و�سع اإ�سرتاتيجية ل�ستخدام هذه ال�سبكات وتن�سيق اجلهود 

هذه  العمل  فرقة  واأعــدت  الإ�سكوا.   اإدارات  خمتلف  بني 

لإدارة  املتبعة  املنهجية  توثيق  بهدف  الإ�سرتاتيجية 

مع  واحلــوار  التوا�سل  وتعزيز  الو�سائط  هذه  ا�ستخدام 

واإقامة  ال�سباب،  �سيما  ول  عــام،  ب�سكل  امل�ستخدمني 

ال�رساكات مع اأ�سحاب امل�سلحة.

اإدارية  ال�سرتاتيجية جلنة  تنفيذ  تتوىل  اأن  ومن املقّرر 

�سيتم حتديث  كما  الغر�س،  لهذا  اإن�ساوؤها  �سيتم  متخ�س�سة 

التنظيمية  الحتياجات  على  بناًء  با�ستمرار،  ال�سرتاتيجية 

والإعـــالم  التوا�سل  �سبكات  على  الــطــارئــة  والــتــغــريات 

التنفيذ والعمل امل�ستدام، �ستتوىّل  اإطار  الجتماعي.  ويف 

البحث  على  بناًء  ال�سرتاتيجية،  حتديث  ــرى  اأخ جمموعة 

والتطوير والبتكار يف �سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي.

االأهداف

التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  خالل  من  الإ�سكوا  تهدف 

واأن�سطتها،  خدماتها  تعزيز  اإىل  الجتماعي  والإعــالم 

تتيحها  التي  الفر�س  من  ال�ستفادة  طريق  عن  ــك  وذل

جمموعة من الو�سائط.  وتركز الإ�سكوا على ثالثة اأهداف 

رئي�سية هي:

املنطقة  يف  وال�سباب  الإ�سكوا  بني  التوا�سل  تعزيز  )اأ(  

العربية؛

تعزيز �سفافية الأن�سطة الفنية التي ت�سطلع بها الإ�سكوا،  )ب( 

فيها؛ املجتمعية  التفاعلية  امل�ساركة  خــالل  مــن 

تبادل  وت�سجيع  الإ�سكوا،  باأن�سطة  الوعي  م�ستوى  رفع  )ج(  

املعرفة.

صفحة فيسبوك
http://www.facebbok.com/unescwa

صفحة تويتر
http://www.twitter.com/unescwa
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اجلمهور امل�صتهدف

الجتماعي  والإعــــالم  التوا�سل  �سبكات  ت�ستخدم 

بطرق خمتلفة يف املنطقة، وذلك حل�سد امل�ستخدمني حول 

امل�ساركة  ولتعزيز  �سيا�سية،  وحمالت  اجتماعية  اأهداف 

املدنية، وتوفري منتدى للحوار والتفاعل بني احلكومات 

الإمكانيات  وا�ستك�ساف  البتكار  وتعزيز  وجمتمعاتها، 

اخلالقة.

وحددت فرقة عمل الإ�سكوا اجلمهور الذي �ست�ستهدفه 

الجتماعي  والإعــــالم  التوا�سل  �سبكات  مــن  كــل  عــرب 

امل�ستخدمة.  وهي تعترب اأن ال�سباب هم اجلمهور الأ�سا�سي 

الذي ت�ستهدفه على في�سبوك، وخ�سو�سًا طالب اجلامعات 

واملهنيني، من دون ا�ستبعاد الفئات العمرية الأخرى يف 

املجتمع.  وياأتي هذا الأمر متا�سيًا مع �سيا�ساتها واأن�سطتها 

ال�ساملة لل�سباب، ويف �سوء الرتكيز الدويل على ال�سباب 

كمحّرك رئي�سي للتغيري والتنمية.  اأما تويرت الذي �سيغطي 

يتوجه  اأن  املقرر  فمن  لالإ�سكوا،  التنفيذية  الأمينة  اأن�سطة 

اإىل اأ�سحاب امل�سلحة، مبن فيهم امل�سوؤولون احلكوميون 

واملنظمات غري احلكومية واجلهات املانحة واخلرباء.

املرحلة التجريبية

التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  يف  الإ�ــســكــوا  اعتمدت 

موّحد  مبدئي  منــوذج  ــداد  اإع على  الجتماعي  والإعــالم 

عملية  تليه  اأن  املقرر  من  وتويرت،  في�سبوك  ل�ستخدام 

نا�سطة  تكون  بحيث  الو�سائط  من  لكل  امل�ستدام  الت�سغيل 

وم�ستمرة وتعمل باإدارة ر�سيدة.

واأعدت فرقة العمل النموذج املتبع وخطة عمل لتنفيذه 

على ثالث مراحل امتدت بني اآب/اأغ�سط�س واأيلول/�سبتمرب 

في�سبوك  ح�سابات  اأن�سئت  الأوىل،  املرحلة  يف    .2011

الوعي  وتعزيز  املعلومات  ن�رس  يف  ل�ستخدامها  وتويرت 

باأن�سطة الإ�سكوا وجمالت عملها.  وربطت املرحلة الثانية 

امل�ستخدمة  الجتماعي  ــالم  والإع التوا�سل  �سبكات  بني 

التفاعل  قيا�س  واأدوات  الإنرتنت  على  الإ�سكوا  وموقع 

معه.  وو�ّسعت املرحلة الثالثة نطاق ال�سبكة الجتماعية، 

ورفعت من م�ستوى ن�رس املحتوى املو�سوعي.  ومع تنفيذ 

النموذج وتو�ّسع ال�سبكة ون�رس املحتوى، توجه العمل نحو 

بناء القدرات الداخلية يف الإ�سكوا لال�ستفادة من التحليالت 

والدرو�س املكت�سبة من جتارب الأمم املتحدة الأخرى يف 

هذا املجال.

في�سبوك  عــلــى  ــوا  ــك ــس الإ� �سفحة  اإدارة  ــوىل  ــت وي

اإدارات  خمتلف  مع  بالتعاون  العمل،  فريق  من  اأع�ساء 

اإطار  يف  املو�سوعي  املحتوى  ن�رس  يتم  كما  الإ�سكوا. 

الأول/اأكتوبر  ت�رسين   21 ويف  من�سقة.  زمنية  عملية 

2011، بلغ عدد م�ستخدمي �سفحة الإ�سكوا على في�سبوك

من  )http://www.facebook.com/unescwa( اأكرث 

300 �سخ�س.

ا�صتدامة العمل

الإداريــة  اللجنة  بــداأت  املبداأي،  النموذج  تنفيذ  بعد 

�سبكات  من  وغريها  في�سبوك  �سفحة  بت�سغيل  املتخ�س�سة 

التوا�سل والإعالم الجتماعي والعمل على ا�ستمراريتها.  

فريق  بت�سكيل  مقرتح  ــّدم  ُق العمل،  ح�سن  على  وحر�سًا 

ل�سفحات  امل�ستدامة  الإدارة  مبتابعة  ُيعنى  ا�ست�ساري 

الجتماعي،  ــالم  والإع التوا�سل  �سبكات  على  الإ�سكوا 

وثيقة  وحتديث  الت�سغيل  عملية  ر�سد  خــالل  من  ــك  وذل

ذلك  يف  مبا  خاللها،  من  الأن�سطة  وتخطيط  الإ�سرتاتيجية 

حملة  اإطــالق  وميكن  والــتــدريــب.   الإعالمية  احلمالت 

ترويجية دورية �سمن اأن�سطة تعزيز ال�ستدامة، بالتن�سيق 

تن�سيق  اإىل  بالإ�سافة  لالإعالم،  املتحدة  الأمم  مركز  مع 

العمل واملوارد من اأجل حتقيق اأف�سل النتائج من ا�ستخدام 

�سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي.

الر�صد والتقييم واالبتكار

الإ�سكوا  اأن�سطة  اأن تكون عملية ر�سد  التفاق على  مّت 

على �سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي دورية، واأن 

وذلك  وال�سرتاتيجي،  الت�سغيلي  ال�سعيدين  على  جتري 

واملجموعة  املتخ�س�سة  ــة  الإداري اللجنة  عمل  اإطــار  يف 
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من  النوعية  البيانات  وتر�سد  املقرتحة.  ال�ست�سارية 

اأجل قيا�س درجة التفاعل مع امل�ستخدمني على الو�سائط 

عملية  تكييف  اأجل  من  ال�سرتاتيجية  وحُتّدث  امل�ستخَدمة، 

القيا�س مع تنفيذ النماذج املتبعة.

اأدوات  وتت�سّمن املقايي�س امل�ستخَدمة لتقييم ا�ستخدام 

�سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي املقايي�س املرتبطة 

مبوؤ�رسات الأداء الرئي�سية، واملرتكزة على الأهداف التي 

الإعالم  ا�ستخدام  طريق  عن  حتقيقها  اإىل  الإ�سكوا  ت�سعى 

على  النجاح  قيا�س  يعتمد  وقد  الجتماعي.   والتوا�سل 

والتفاعل  باهتمامهم  الحتفاظ  ون�سبة  امل�ستخدمني  عدد 

معهم وحت�سني عملية الت�سغيل ون�رس املحتوى.

الإ�سكوا  اأن�سطة  اإدارة  القدرات واخلربة يف  بناء  ومع 

و�سمان  الجتماعي  والإعـــالم  التوا�سل  �سبكات  على 

املتخ�س�سة  الإدارية  للجنة  تدريجيًا  ميكن  ا�ستمراريتها، 

مبتكرة  ا�ــســتــخــدامــات  تــطــويــر  ال�ــســتــ�ــســاري  والــفــريــق 

و�سمان  ال�ستخدام  ولتطوير  التوا�سل.   فعالية  لتعزيز 

يف  مماثلة  مبدئية  منــاذج  ا�ستحداث  ميكن  ا�ستمراريته، 

الإ�سرتاتيجية  �سمن  جديدة  تقنيات  واعتماد  امل�ستقبل 

التوجيهية  املــبــادئ  حتديث  اإىل  بالإ�سافة  املتبعة، 

والت�سغيلية التي من �ساأنها تعزيز تنا�سق العمل.
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تطبيقات إلكترونية

لعبة القط والفأر بني األنظمة ومعارضيها:
املراوغة والتحايل على شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي وعلى تقنّياتها)33(

مقدمة

اإىل  الب�رسية  للح�سارة  املكتوبة  ال�سجالت  اأقدم  ت�سري 

القت�سادات واحل�سارات.   تفعيل  على  املعلومات  قدرة 

امل�سمارية  الكتابة  ا�ستعملت  مثاًل،  القدمية  بابل  ففي 

التجارية  املــعــامــالت  لتدوين  الطينية  الألــــواح  على 

التي  الكتابة  هــذه  اأّن  غري  الأطـــراف.  بني  والتوا�سل 

فيما  الوقت  تخطاها  وقتها  يف  مهمًا  ابتكارًا  تعّد  كانت 

بعد وا�ستبدلت بالأبجدية الفينيقية التي اأثبتت للتجار اأنها 

اأب�سط واأكرث فعالية.  وهذا املثل ي�سري اإىل قدرة التدوين 

والتوا�سل على تغيري ميزان القوى. وعليه، ميكن القول 

اأدوات  كانت  لطاملا  التوا�سل  وقــدرة  املعلومات  اإن 

احلكومات  ومّكنت  التجارة  تنمية  على  �ساعدت  اأ�سا�سية 

من ن�رس �سلطتها.

ويف املجال ال�سيا�سي، التاريخ حافل باأمثلة عن قدرة 

النتفا�س  على  ال�سعوب  حتفيز  يف  والتوا�سل  التدوين 

كانت  مثاًل،  ع�رس  الثامن  القرن  ويف  حكامهم.  �سد 

الأنظمة  لتغيري  امل�ستعملة  الأدوات  اأهم  من  املطبوعات 

اإحكام  حاول  لطاملا  القائم  فاحلكم  القائمة.  ال�سيا�سية 

بينما  ا�ستمراريته،  ل�سمان  الت�سال  و�سائل  على  قب�سته 

ل�ستمالة  اجلديدة  الأفكار  ي�ستخدمون  املعار�سون  كان 

ال�سعب واإ�سعاف النظام القائم.  ولعل الثورة الفرن�سية 

على  والتوا�سل  التدوين  قــدرة  على  الأكــرب  الدليل  هي 

جتيي�س ال�سعوب �سد حكامهم. فقد تاأثر عدد كبري جدًا من 

ومبن�سورات  والتوا�سل  بالتدوين  الفرن�سيني  املواطنني 

يف  واملفكرين  الفال�سفة  من  وغريهم  وديــدرو  فولتري 

الع�رس الذي �ُسّمي بع�رس التنوير.

التفاعل  هــذا  طبيعة  تغرّيت  احلــديــث،  ع�رسنا  ويف 

التاريخي بني الأفكار من ناحية والتعبري العملي من ناحية 

اأخرى.  فقد اكت�سبت ال�سعوب قدرة اأكرب على حتديد الوقت 

احلالت،  بع�س  ففي  باحلريات.   للمطالبة  لها  املنا�سب 

احلكومة  وتدّخل  الرقابة  تقّبل  ال�سعوب  بع�س  اختارت 

غريها  �سعوب  اتخذت  بينما  اليومية،  حياتها  يف  املفرط 

مواقف معاك�سة. ولتو�سيح هذا الفرق، تعر�س فيما يلي 

القائم يف  القائم يف ال�سني والو�سع  مقارنة بني الو�سع 

الدامنرك.

امل�سددة  الرقابة  �سيا�سة  احلكومة  اتبعت  ال�سني،  يف 

يعتربه  ملا  وفقًا  وذلــك  الت�سالت،  ــواع  اأن �ستى  على 

النظام حفاظًا على الن�سجام املجتمعي.  فمن املوا�سيع 

عن  واحلديث  واحلــكــام،  النظام  انتقاد  مثاًل  املحرمة 

املحتويات  اإىل  النفاذ  اأو  املحظورة،  الدينية  اجلماعات 

يتقّبل  ال�سيني  ال�سعب  اأن  عامة  القول  وميكن  الإباحية. 

اتخذت  ذلــك،  نقي�س  وعلى  الرقابة.   من  النوع  هــذا 

حكامه،  انتقاد  للمواطن  يتيح  معاك�سًا  نهجًا  الدامنرك 

ومناق�سة �ستى املوا�سيع بدون رقيب، والنفاذ املفتوح 

اإىل جميع اأنواع املحتوى بغ�س النظر عن طبيعته.  ويقّدم 

من  املعتمد  للنهج  النطاق  وا�سع  دعما  الدامنركي  ال�سعب 

احلكومة.

ويف البلدان التي تتبع النموذج ال�سيني، تنت�رس ظاهرة 

بني الأنظمة القائمة واملعار�سني ت�سبه لعبة القط والفاأر.  

للرقابة،  جــديــدة  و�سائل  عــن  النظام  يبحث  حــني  ففي 

خ�سو�سًا على و�سائل الت�سالت احلديثة مثل الإنرتنت، 

يحاول املعار�سون ب�ستى الطرق التحايل على كل و�سيلة 

جديدة يبتكرها النظام.  وهذه الظاهرة موجودة يف منطقة 

ال�رسق الأو�سط حيث الأنظمة احلاكمة يف عدد من البلدان 

ملراقبة  متقدمة  تكنولوجية  و�سائل  على  اأمـــواًل  تنفق 

املعلومات، يف حني اأ�سبحت احللول امل�سادة متاحة على 

نطاق اأو�سع.  ومع ذلك، ل تعتمد هذه احللول اإل اأقلية من 

م�ستخدمي الإنرتنت.
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الو�صع احلايل

اأّدى توفر الإنرتنت لأعداد اأكرب من ال�سعوب اإىل تعزيز 

ال�سبكة، مما حّد من قدرة احلكومات  لهذه  العاملي  البعد 

القدرة  وبفعل  حمتواها.   على  ال�سيطرة  على  املحلية 

املتوّفرة مل�ستخدمي الإنرتنت للح�سول على معلومات من 

م�سادر غري تقليدية خارج نطاق �سيطرة الأنظمة احلاكمة، 

بع�س  ت�سّجعت  الر�سمية،  والإذاعــــات  كالتلفزيونات 

املواقع  من  عدد  حلظر  خطوات  اتخاذ  على  الأنظمة  هذه 

الإلكرتونية وتقييد حركة املرور على الإنرتنت.  غري اأّن 

�سّعب  الإنرتنت  على  الجتماعية  ال�سبكات  اأهمية  ازدياد 

من ق�سايا الرقابة.  فبينما يوؤثر منع فريق من م�ستخدمي 

على  �سغري  اإلكرتوين  موقع  اإىل  الو�سول  من  الإنرتنت 

حظر  ي�سفر  جتاهلها،  ميكن  املجتمع  من  �سغرية  �رسيحة 

اإن  اإذ  اأكــرب،  تداعيات  عن  �سعبية  اجتماعية  �سبكة  موقع 

للنظام  ميكن  ل  ال�سعب  من  اأكــرب  �رسيحة  ُيغ�سب  قد  ذلك 

جتاهلها.  ولذلك، ا�سطرت هذه الأنظمة اإىل ال�ستثمار يف 

و�سائل اإلكرتونية اأكرث تقدمًا، ودخلت يف دوامة جتربها 

على جتديد هذه الو�سائل بطريقة متوا�سلة.

الإلكرتوين  الربيد  مراقبة  تنال  املنطلق،  نف�س  ومن 

الع�رس احلايل.   انت�سارًا يف  اأكرث  اأنها  اهتمامًا كبريًا مبا 

وهذه املراقبة �سبيهة بتلك التي كانت متاَر�س يف املا�سي 

م�ستخدمي  معظم  اأّن  امللفت  ومن  العادي.   الربيد  على 

اأنهم  اإىل ت�سفري بريدهم مع  الربيد الإلكرتوين ل يلجاأون 

حلماية  ال�سيفرة  ا�ستعمال  ويبقى  مراقب.   باأنه  يعلمون 

حمتوى الربيد الإلكرتوين حم�سورًا باأقلية من املعار�سني 

الذين ينتمون اإىل جمموعات �سغرية تتوّخى ال�رّسية.  ول 

املعار�سة  املجموعات  كربى  من  �سغري  عدد  اإل  يوجد 

قّل  املجموعة  كــربت  كّلما  اإذ  ال�سيفرة،  ت�ستعمل  التي 

ا�ستعمالها لهذه الو�سيلة.  وهناك ا�ستثناءات لهذا الواقع؛ 

اإنكلرتا  اأعمال ال�سغب يف  اأثناء  ومثال على ذلك ما ح�سل 

يف عام 2011، حيث ا�سُتعمل الت�سفري على نطاق وا�سع، 

مما اأتاح الفر�سة ملنظمي هذه الأعمال للتن�سيق عرب خدمة 

ال�سياق،  هــذا  ويف  النقالة.   هواتفهم  على  البالكربي 

ال�رسطة ملحاولة  مع  اأحيانا  الت�سالت  تتعاون �رسكات 

هذه  جناح  مدى  و�سوح  عدم  من  بالرغم  اجلناة،  حتديد 

وهذا  لل�سيفرة.   املنظم  لال�ستعمال  نتيجة  املــحــاولت 

التي  القدرات  يبنّي  واأنه  �سيما  ل  للف�سول،  مثري  املثال 

ملجموعات  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  متنحها 

تعرف بع�سها البع�س ولكن تبقى جمهولة لل�سلطات بف�سل 

الت�سفري على تنظيم اأعمال بالغة الأهمية.

ويف حالت اأخرى، جرى تنظيم اأن�سطة �سيا�سية هامة 

ب�سهولة،  مراقبتها  لل�سلطات  ميكن  و�سائل  على  بالعتماد 

مثل في�سبوك وتويرت.  ويف هذه احلالت، متكنت ال�سلطات 

املختلفة،  ال�سبكات  مع  التفاعل  من  عناء  اأي  دون  من 

للحركات  املنتمني  هوية  لتحديد  اأحيانًا،  وا�ستغاللها 

املعار�سة.  وميثل هذا النوع من الن�ساط على الإنرتنت 

عن�رسًا جديدًا من التفاعل بني املعار�سني واحلكومات.

�سعبية  حتركات  يف  امل�ساركون  كان  املا�سي،  ويف 

عددهم  بحكم  وذلك  هويتهم،  عن  الك�سف  عدم  يختارون 

بتحديد  ت�سمح  اجلديدة  التكنولوجيات  اأّن  غري  الكبري. 

هويات منّظمي التحركات ال�سعبية وبع�س امل�ساركني فيها 

بعد حدوثها، وذلك عن طريقة مراجعة ال�سجالت الرقمية 

للحدث وزخم احلركة املعلوماتية املتبادلة.  وهنا يكمن 

النوع  هذا  لتنفيذ  الرقمية  ال�سبكات  ا�ستعمال  اأخطار  اأحد 

من التنظيم.  وميكن اإعطاء التحّركات ال�سعبية التي وقعت 

يف ال�سابق اأو ت�سهدها اليوم اجلمهورية العربية ال�سورية 

وم�رس منوذجًا لهذا النوع من ال�ستغالل.  غري اأن تطبيق 

هذه النظرية على اأعمال ال�سغب العفوية يبقى اأمرًا �سعبًا.  

يف  فانكوفر  هّزت  التي  ال�سغب  فاأعمال  لذلك،  وت�سديقًا 

عن  �سوى  ت�سفر  مل  ريا�سية  ــداث  اأح خالل   2011 عام 

كان  احلــدث  اأن  مع  امل�ساغبني،  من  �سئيل  عدد  توقيف 

م�سّورًا على نطاق وا�سع.

الو�صائل التكنولوجية

ــاجــات الأعــــــداد املـــتـــزايـــدة من  ــي ا�ــســتــجــابــة لحــت

يــرغــبــون  ل  الــــذي  �سيما  ل  الإنـــرتنـــت،   م�ستخدمي 

الربجميات  مــطــّوري  من  عــدد  ــز  رّك حركتهم،  تقييد  يف 

ــات  ــي  انــتــبــاهــهــم عــلــى تــطــويــر الــو�ــســائــل واإيـــجـــاد الآل

احلفاظ  ومــن  املراقبة  تخطي  من  امل�ستخدمني  لتمكني 

الوعي  م�ستوى  رفــع  ــل  اأج ومــن  هويتهم.   �رسية   على 
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من  اأكــرب  عــدد  على  وتعميمها  والو�سائل  الآلــيــات  بهذه 

الباحثني  مــن  جمموعة  اأعــــّدت  الإنــرتنــت،  م�ستخدمي 

واملواقع الإلكرتونية درا�سات عدة حول هذا املو�سوع.  

“دليل املدونني واملن�سقني”  اأ�سهرها وثيقة بعنوان  ولعل 

 )Handbook for Bloggers and Cyberdissidents(

ويت�سّمن  حـــدود.   بال  مرا�سلون  منظمة  تن�رسها  التي 

الو�سائل  عــن  وعملية  لة  مف�سّ معلومات  الــدلــيــل  ــذا  ه

هارفرد  جامعة  واأعـــّدت  فعاليتها.   ومــدى   املتاحة 

)Bukman Center at Harvard University( ون�رست 

درا�سات مماثلة عن الو�سائل نف�سها ميكن احل�سول عليها 

  .http://cyberlaw.harvard.edu :على العنوان التايل

وفيما يلي عر�س موجز لبع�س التكنولوجيات التي ميكن 

�سفحات  ت�سّفح  للقارئ  ميكن  اأنه  العلم  مع  ا�ستعمالها، 

الإنرتنت املذكورة يف هذا املقال للتعّمق بالتفا�سيل.

املتاحة،  الو�سائل  من  املختلفة  الأنـــواع  بني  ومــن 

املخدمات  هــي  ـــًا  رواج الأكـــرث  الو�سيلة  اأن  مــن  بــد  ل 

التكنولوجيات  فهذه    .)Web proxy servers( بالوكالة 

الطلب  ياأخذ  وكيل  خمدم  عرب  بالت�سال  للم�ستخدم  ت�سمح 

الذي هو خارج  الوكيل  ويوؤمن اجلواب.  وعرب املخدم 

الو�سول  امل�ستخدم  ي�ستطيع  ال�سلطات،  رقــابــة  نطاق 

هذه  اأن  من  وبالرغم  حمظورة.   اإلكرتونية  مواقع  اإىل 

فهي  املمنوع،  اإىل  بالو�سول  للم�ستخدم  ت�سمح   الو�سيلة 

اأنظار مزّود خدمة الإنرتنت.  ويف  ل حتجب �سلوكه عن 

للمزود  ميكن  بالوكالة،  اخلدمات  هذه  ا�ستعمال  حال 

اإعطاء املعلومات اإىل ال�سلطات التي ميكنها منع الو�سول 

اإىل املخدم بالوكالة.  وبدوره، ميكن للم�ستخدم اأن يفت�س 

على خمدم بالوكالة اآخر، واأن يبقى على يقظة لتحديد اأية 

خمدمات بالوكالة ميكن الوثوق بها.  وهذا جزء اآخر من 

لعبة القط والفاأر بني امل�ستخدم وال�سلطات.

اإىل  اللجوء  للم�ستخدم  ميكن  التمويه،  مل�ستوى  ورفعًا 

  .The Onion Router   )TOR(ت�سمى اأخرى  و�سيلة 

املفتوحة،  الــربجمــيــات  عــلــى  الو�سيلة  هـــذه  وتعتمد 

عدة  حتت  حتتمي  بالوكالة  املخدمات  من  �سبكة  وعلى 

على  للح�سول  طلب  كــل  وميـــّر  الت�سفري.   مــن  طبقات 

مرات،  عدة  وي�سّفر  اخلا�سة،  ال�سبكة  هذه  عرب   معلومات 

ــد زّود  الــ�ــرسيــة.  وق لــه م�ستوى عـــاٍل مــن  يــوؤمــن  ممــا 

للو�سول  اآمنة  بطريقة  امل�ستخدمني  الو�سيلة  ا�ستعمال هذه 

اآخرين.   م�ستخدمني  مع  وللتفاعل  املمنوع  املحتوى  اإىل 

من  كبري  عــدد  وجــود  ي�ستدعي  املــ�ــرسوع  هــذا  وجنــاح 

حتت  و�سبكاتهم  اأجهزتهم  لو�سع  امل�ستعدين  املتطوعني 

ت�رسفه، علمًا باأّن ذلك ي�سكل �سعف امل�رسوع وقوته يف 

الوقت نف�سه.  فاإذا كان عدد امل�ستخدمني �سئياًل،  �سعف 

�سحيح.   والعك�س  احلماية،  م�ستوى  و�سعف  امل�رسوع 

وقد ينبع �سعف امل�رسوع اأي�سًا من �سعوبة ا�ستعمال هذه 

ال�سبكة  بطء  ومن  بالوكالة،  باملخدمات  مقارنة  الو�سيلة 

حلول  ب�رسعة  �رسعتها  مقارنة  عند  خ�سو�سًا  عمومًا، 

الأ�رسع  الو�سائل  باأّن  علما  للم�ستخدمني،  متاحة  اأخرى 

توؤمن حماية اأقل.

اأما الو�سيلة الثالثة التي ت�سمح للم�ستخدمني بالو�سول 

ال�سبكات  فــهــي  حمــظــورة،  ومــواقــع  مــعــلــومــات  اإىل 

الفرتا�سية اخلا�سة التي ميكن ا�ستخدامها بعد دفع مبلغ 

الوثوق  ميكن  اأنه  من  وبالرغم  اخلدمة.   ملوؤّمن  رمزي 

لالت�سال  ت�سفري خط واحد  تعتمد على  التي  الو�سيلة  بهذه 

�سبكات  عــرب  املوؤمنة  اخلــدمــات  مــن  الــوثــوق  مــن  ــرث  اأك

البلدان،  من  عــدد  ففي  اآمــنــة.   غري  تظّل  فهي   ،TOR
وبالتحديد تلك التي تراقب ات�سالتها الإلكرتونية، ميكن 

لل�سلطات املخت�سة ال�سغط على مزّودي اخلدمة للح�سول 

ي�ستخدمها.   من  هوية  معرفة  لهم  تتيح  معلومات  على 

ال�سلطات  رغبة  اإىل  تعود  ال�سغوطات  معظم  اأن  ومــع 

الأمــن  وحماية  الإجرامية  الأن�سطة  مبكافحة  املعنية 

للح�سول  ا�ستعمالها  الرقابة  لأجهزة  فيمكن  القومي، 

الذين  وعن  النظام  على  املعرت�سني  عن  معلومات  على 

ال�سبكات  اأن هذه  �سيا�سية.  ومبا  لأغرا�س  ي�ستخدمونها 

الفرتا�سية غري جمانية، ي�ستحيل على اأغلبية امل�ستخدمني 

للو�سول  فّعالة  كو�سيلة  اإليها  اللجوء  النامية  البلدان  يف 

ويجب  رقابة.   دون  من  تو�سيلها  اأو  املعلومات  اإىل 

اأي�سًا التنبه اإىل اأن و�سيلة الدفع للح�سول على اخلدمة هي 

لأنها  الأنظمة،  لدى  املتوفرة  الرقابة  و�سائل  من  اأي�سًا 

امل�ستخدم.   هوية  لتحديد  ا�ستغاللها  ميكن  ــارًا  اآث ترتك 

من  ا�ستغاللها ومراقبتها  واإمكانية  من �سعفها  وبالرغم 

قبل ال�سلطات، فال�سبكات الفرتا�سية توؤمن �رسعة اأف�سل 

مقارنتها  عند  خ�سو�سا  احلماية،  من  اأعلى  وم�ستوى 

بالوكالة. باخلدمات 
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املعار�صون والتحايل

م�ستخدمي  هوية  حتديد  على  الأنظمة  قدرة  �سوء  يف 

ال�سعوب  تقّبل  يثري  ومعاقبتهم،  ومالحقتهم  الإنــرتنــت 

على  العرتا�سية  اأن�سطتها  ولعواقب  احلكومية  للرقابة 

ول  الأخـــرية،  ــة  الآون ويف  هامة.  ت�ساوؤلت  الإنــرتنــت 

�سيما مع ازدياد اأهمية الت�سالت على الإنرتنت، تناولت 

عدة درا�سات ال�سبل التي يلجاأ اإليها املعار�سون للتحايل 

العقاب.   وتــفــادي  الرقابة  من  والــهــرب  الأنظمة  على 

بع�س  التحايل يف  اأدوات  مّولت  اأن دوًل  البع�س  ويّدعي 

�سد  النتفا�سة  على  ال�سعوب  ت�سجيع  اأجــل  من  الأحيان 

اأنظمتها. وبالرغم من ذلك، ل يتجاوز م�ستوى ا�ستعمال 

م�ستخدمي  من   
)34(

ــة ــائ امل يف   3 ن�سبة  التحايل  اأدوات 

اإيران  مثل  الرقابة  فيها  ت�ستد  بلدان  يف  حتى  الإنرتنت، 

املتدنية  الن�سبة  هذه  اأن  ومع  نــام.  فييت  اأو  ال�سني  اأو 

بحكوماتهم،  العالية  املواطنني  لثقة  نتيجة  تكون   قد 

كما هي احلال يف ال�سني، فهذا الحتمال ل يكفي لتربير 

قلة عدد امل�ستخدمني.

علم  على  لي�سوا  امل�ستخدمني  من  الأكرب  العدد  اأّن  كما 

فهم  بها،  علم  على  كانوا  واإذا  الو�سائل.  هذه  بوجود 

اأو  ي�ست�سعبونها،  اأو  ا�ستعمالها،  طريقة  يــدركــون  ل 

على  وم�رس  تون�س  ففي  وجودها.  يتقّبلون  ب�ساطة  بكل 

الذي  الإنرتنت  م�ستخدمي  معظم  اأّن  ات�سح  املثال،  �سبيل 

حمظورة  باأن�سطة  وقــامــوا  القائمة  الأنظمة   عار�سوا 

مل ي�ستخدموا و�سائل التحايل املتاحة لهم. وي�سعب اجلزم 

ما اإذا كان هوؤلء امل�ستخدمون غري قادرين على ا�ستعمال 

خارج  اأنف�سهم  يعتربون  كانوا  اإذا  ما  اأو  الو�سائل،  هذه 

نطاق الرقابة، وذلك بف�سل اأعدادهم الكبرية التي عجزت 

هذه الدول عن ال�سيطرة عليها.
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الُبنى األساسية للمعلومات واالتصاالت

ما وراء الكواليس في غوغل وفيسبوك)35(: مراكز البيانات واخملدمات والبرمجيات)36(

يف عام 1999، وجد موؤ�س�سا �رسكة غوغل لري بايج 

املخدمات،  اإىل كثري من  بحاجة  نف�سهما  برين  و�سريجي 

مما دفعهما اإىل �رساء اللوحات الأم للحا�سوب، وحمركات 

الوقت، كانا  ذاك  الطاقة.  وعند  واإمدادات  الأقرا�س، 

اأم  لوحات  اأربع  و�سل  اإىل  فعمدا  املال،  لتوفري  بحاجة 

للحا�سوب مب�سدر واحد للطاقة، ثم و�سعاها على �سينية 

مبطنة بالفلني كعازل كهربائي.  وبعد ذلك، و�سعا هذه 

كابالت  ت�سلها  رفــوف  على  املنظر  البدائية  املخدمات 

تنت�رس يف جميع الجتاهات.

طبعًا، تطورت البنية التقنية الأ�سا�سية لغوغل كثريًا منذ 

عملياتها  عن  تف�سح  ما  قلياًل  غوغل  اأن  حتى  الأيام،  تلك 

هذا  حول  مبهمة  فيها  املهند�سني  اأجوبة  وتبقى  اخللفية، 

املو�سوع.  وقد حاولت ال�رسكة الت�سرت على مواقع مراكز 

البيانات اخلا�سة بها، والتي يناهز عددها ال�ستة والثالثني 

اإل  ويقع ع�رسون منها يف الوليات املتحدة الأمريكية.  

اأنه من ال�سعب الإبقاء على �رسية مواقع مراكز البيانات 

ال�سخمة التي تقدر قيمتها مباليني الدولرات والتي حتتاج 

اإىل موافقات عديدة لبنائها.  فعليًا، ميكن الآن احل�سول 

على تفا�سيل كثرية حول مراكز بيانات �رسكة غوغل عرب 

حمرك بحث غوغل.

م�رسوع  من  حتولت  ما  ف�رسعان  في�سبوك،  �رسكة  اأما 

طالب جامعيني اإىل لعب اأ�سا�سي على الِوب.  وقد واجهت 

مهند�سي ال�رسكة مهمة �سعبة يف �سوء الزيادة املطردة يف 

اأعداد م�ستخدميها.

ناحية  من  جذريًا  تختلفان  وفي�سبوك  غوغل  اأن  غري 

يتبعها كل منهما يف تطوير الربجميات، ومن  التي  الآلية 

ولكي  داخله.   التقنية  العمليات  ب�ساأن  النفتاح  ناحية 

تتمكن هذه العمليات من مواكبة النمو ال�سخم حلجم الطلب 

عليها وازدياد اأعداد م�ستخدميها، كان ل بد من اأن تكرب 

حجمًا وتعقيدًا.  مثاًل، يعالج حمرك البحث غوغل اأكرث من 

مليار عملية بحث يوميًا، يف حني يقوم اأكرث من ربع مليار 

الأرقــام  هذه  وتتطلب  في�سبوك.   موقع  بزيارة  م�ستخدم 

جمهودًا تقنيًا وهند�سيًا هائاًل يبذله كل من غوغل وفي�سبوك؛ 

بالإعجاب. �سك جديرة  بال  نتائج هذه اجلهود، فهي  اأما 

يف   2006 عام  غوغل  بنته  بيانات  مركز  اأول  ويقع 

دالي�س، اأوريغون. وقد تكتمت ال�رسكة كثريًا يف ذلك الوقت، 

على  بالتوقيع  املنطقة  تلك  يف  الر�سميني  طالبت  اأنها  حتى 

اتفاقات ت�سمن �رسية العمل وحتول دون ذكر موقع املركز. 

مراكزها،  حول  انفتاحًا  اأكــرث  اأ�سبحت  غوغل  اأن  ومع 

فال يزال تطبيق غوغل اإيرث )Google Earth( حتى الآن 

بنائه. اأعمال  بدء  قبل  التقطت  للمركز  يظهر �سورًا جوية 

غري اأن مراكز بيانات غوغل تك�سف اأحيانًا عن بع�س 

مثاًل،   2009 عــام  ففي  بها.   املحيطة  ال�رسية  خبابا 

الشكل 5-  مخدمات امللفات تصطف
في مركز فيسبوك في براينفيل

Source: Alan Brandt.
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ا�ست�سافت غوغل موؤمتر قمة حول مراكز البيانات العالية 

الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة، ك�سفت فيه عن عدد كبري من 

عملياتها.  وبعد موؤمتر القمة هذا باأيام، اأ�سدرت غوغل 

على  ويحتوي  بياناتها،  مراكز  اأقدم  لأحد  فيديو  �رسيط 

45 �سهريجًا عمالقًا جعلت  000 45 خمدم يف  اأكرث من 

املركز يبدو وكاأنه بناء موؤقت.

بطريقة  الــ�ــرسكــات  مــن  غــريهــا  عــن  غــوغــل  وتختلف 

تعاملها مع تاأرجح الطاقة الكهربائية. فهي ت�سّغل مولدات 

الكهربائية  ال�سبكة  توقفت  حال  يف  احتياطية  كهربائية 

للطاقة  املتوا�سل  الإمــداد  وحــدات  وت�سمن  العمل.  عن 

حتتاجه  ــذي  ال الوقت  خــالل  املخّدمات  عمل  ا�ستمرار 

املولدات لتعمل، والذي يقدر بنحو ع�رس ثوان.  فمراكز 

�سخمة  مركزية  ــدة  وح على  تعتمد  الأخـــرى  البيانات 

لالإمداد املتوا�سل بالطاقة تغذي كافة املخدمات.  اإل اأن 

من  تقريبًا  املائة  يف  ع�رسة  بخ�سارة  يت�سبب  الت�سميم  هذا 

الكهرباء التي ت�سل للمعدات ب�سبب حتويل التيار الكهربائي 

ثم  الوحدة، ومن  داخل  م�ستمر  تيار  اإىل  تيار مرتدد  من 

اإىل تيار مرتدد مرة اأخرى، اإىل اأن ي�سل اإىل املخدمات.  

فالطريقة التي تعتمدها غوغل توفر خ�سارة الكهرباء عرب 

تخ�سي�س وحدة اإمداد متوا�سل بالطاقة ذات حجم �سغري 

لكل خمدم لوحده.

غوغل  �رسكة  تعتمدها  التي  ــرى  الأخ التقنيات  ومن 

طريق  عن  بالتوفري  تعرف  تربيد  تقنية  الطاقة  لتوفري 

كبري  جزء  توفري  التقنية  هذه  مزايا  اأبــرز  ومن  املياه.  

املائة  يف   40 ن�سبة  وتخ�سي�س  الكهرباء،  ا�ستهالك  من 

تقريبًا من هذا اجلزء لتربيد املعدات. وتقوم هذه التقنية 

املبنى،  خارج  حرارية  مبادلت  فوق  املاء  تنقيط  على 

املار  الدافئ  املاء  بتربيد  عنها  املياه  تبخر  ي�سمح  بحيث 

وتعمل  املخدمات.  موقع  تتخلل  التي  التربيد  دائرة  عرب 

وميكن  املالئمة،  اجلوية  الظروف  يف  جيدًا  التقنية  هذه 

ا�ستخدام مربدات تقليدية عند احلاجة.

الطاقة  غوغل  يف  البيانات  مراكز  ت�ستخدم  واليوم، 

الطاقة  ا�ستخدام  قيا�س  ويتم  املا�سي.  من  اأعلى  بكفاءة 

ا�ستنادًا اإىل موؤ�رس “فعالية ا�ستخدام الطاقة” الذي ُيح�سب 

من خالل ق�سمة قيمة الطاقة الكهربائية امل�ستخَدمة يف موقع 

وال�سبكات  التي حتتاجها معدات احلا�سب  الطاقة  ما على 

2010، بلغت قيمة موؤ�رس فعالية  فقط.  ويف نهاية عام 

اأنها اقرتبت جدًا  1.13، اأي  ا�ستخدام الطاقة يف غوغل 

�سنواتني،  خم�س  وقبل   .1 وقدرها  املثالية  القيمة  من 

بلغت قيمة املوؤ�رس عند ا�ستخدامه على عينة من 22 مركز 

بيانات 2.  ويعني ذلك اأنه مقابل كل واط ُي�ستخدم فعليًا 

التربيد  ملعدات  اآخر  واط  ُي�رسف  احلو�سبة،  معدات  يف 

والإ�ساءة واملراوح ومعدات املكاتب وامل�سخات.

ومن املتوقع اأن ينخف�س املوؤ�رس اخلا�س بغوغل مع 

بيانات  مراكز  بناء  يف  امل�ستخَدمة  التكنولوجيات  تطور 

ت�ستخدم الطاقة على نحو اأكرث فعالية.  مثاًل، تعمل غوغل 

�سخ  على  يعتمد  فنلندا  يف  بيانات  مركز  بناء  على  حاليًا 

البلطيق لتربيد املخدمات.  ولي�ست غوغل  املياه من بحر 

بيانات  مراكز  لبناء  اجلهود  تبذل  التي  الوحيدة  ال�رسكة 

في�سبوك  �رسكة  اإّن  اإذ  الطاقة،  ا�ستخدام  يف  كفاءة  اأكرث 

ت�سعى اإىل حتقيق ذلك اأي�سًا.

�رسق  لها  بيانات  مركز  اأحــدث  في�سبوك  �رسكة  تن�سئ 

جبال بلو ريدج، يف م�ساحة هائلة تناهز  000 34 مرت 

الشكل 6-  أنظمة رذاذ املاء 
في مركز فيسبوك

Source: Alan Brandt.
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مربع على امتداد 340 مرتًا.  وتعتزم بناء ثالثة مراكز 

مماثلة يف نف�س املنطقة. ومن امللفت اأي�سًا ال�رسعة التي 

يقوم بها مقاول امل�رسوع ببناء املركز، واملرحلة التي 

وقد  فقط.   اأ�سهر  اأربعة  غ�سون  يف  البناء  اإليها  و�سل 

اإىل  خمدماتها  مواقع  اإيجار  ت�سارك  من  في�سبوك  انتقلت 

بناء مراكز �سخمة جدا خا�سة بها.

غري اأن الو�سع تغري يف عام 2008 يف خ�سّم الركود 

معظم  كانت  الــوقــت،  ذلــك  ففي  العاملي.  القت�سادي 

خمدمات في�سبوك متواجدة يف مراكز بيانات م�ستاأجرة يف 

منطقة خليج �سان فران�سي�سكو، حيث حتتل في�سبوك ثمانية 

اأنها  كما  ال�رسعة.  عالية  بيانات  و�سالت  تربطها  مواقع 

بداأت الإجراءات ل�ستئجار موقع اآخر يف فرجينيا لتاأمني 

موقع مماثل للعمليات على ال�ساحل ال�رسقي.

البيانات  مراكز  مواقع  اإدارة  عن  امل�سوؤول  وي�سعى 

لو�سع  اإ�سافية  م�ساحات  اإيجاد  اإىل  بفي�سبوك  اخلا�سة 

بعائق  ي�سطدم  ذلك  حتقيق  اأن  غري  املخدمات.  من  مزيد 

البيانات،  مراكز  معظم  تواجهها  التي  املالية  الأزمــات 

بيانات  بناء مركز  اإىل   2009 عام  في�سبوك يف  دفع  مما 

خا�س بها.  ويف نف�س ال�سنة، ر�ست الآراء على موقع يف 

براينفيل يف اأوريغون على بعد 150 كلم تقريبًا من موقع 

غوغل يف دالي�س.  وقبل انتهاء اأعمال بناء هذا املركز، 

اأعلنت في�سبوك عن بدء بناء مركز اآخر يف �سمال كارولينا.

البيانات  مراكز  مبوا�سفات  الأمــر  يتعلق  وعندما 

اخلا�سة بفي�سبوك، تعتمد ال�رسكة مبداأ النفتاح، حيث يعمد 

العالية  الفنية  املوا�سفات  من  كثري  ن�رس  اإىل  مهند�سوها 

احلداثة والدّقة على الإنرتنت.  وتندرج املوا�سفات الفنية 

في�سبوك  اأن  لو  كما  املنفتحة”،  احلو�سبة  “م�رسوع  �سمن 

زوكربريغ  مــارك  التنفيذي  رئي�سها  نظرية  اإثبات  تريد 

ويعتقد  احلديث.  الجتماعي  املعيار  اأ�سبح  النفتاح  اأن 

املهند�سون يف في�سبوك اأن موؤ�رس فعالية ا�ستخدام الطاقة 

ملراكز البيانات هذه �سيبلغ 1.07 اأو اأقل.

ويختلف ت�سميم مراكز البيانات اخلا�سة بفي�سبوك عنه 

براينفيل،  القائم يف  في�سبوك  بيانات  يف غوغل.  فمركز 

يعتمد  املا�سي،  ني�سان/اأبريل  يف  ر�سميًا  افتتح  والــذي 

الطريقة التقليدية يف و�سع املخدمات على رفوف تقليدية 

“التربيد  تقنية  عن  ال�سادر  البارد  الهواء  تدفق  يربدها 

عرب التبخر املبا�رس”. ومن خالل هذه التقنية، يتم تربيد 

الهواء عرب ر�س رذاذ املاء، وهي تعد طريقة ب�سيطة فعليًا 

ومنا�سبة ملبادئ في�سبوك الهند�سية.

البيانات  مركز  ت�سميم  مدير  ــارك،  ب جــاي  ويقول 

الهواء  ي�ستخدم  براينفيل  يف  البيانات  مركز  اأن  وبنائه، 

و�سخه  الهواء  تنقية  فتتم  التربيد.  عملية  يف  اخلارجي 

مركز  داخل  ينفخ  ثم  تربيده،  ليتم  املاء  رذاذ  نظام  عرب 

يتم  اأ�ساًل،  باردًا  الهواء اخلارجي  كان  واإذا  البيانات. 

امليكانيكي  الت�سميم  اأن  بارك  وي�سيف  منه.  جزء  تدوير 

الذي  البيانات  ملركز  مماثل  ت�سميم  و�سيعتمد  جدًا  ب�سيط 

اأي�سًا  �سيت�سمن  اأنه  غري  كارولينا،  �سمال  يف  اإن�ساوؤه  يتم 

مكيفات هواء لأيام احلر ال�سديد يف تلك املنطقة.

في�سبوك وحدات مركزية  بيانات  ت�ستخدم مراكز  ول 

غوغل.   يف  احلال  هو  كما  بالطاقة،  املتوا�سل  لالإمداد 

املراحل  من  واحدة  مرحلة  اإر�سال  يتم  ذلك،  عن  وبدًل 

اإىل  مــبــا�ــرسة  فــولــتــا   480 قــوتــهــا  تبلغ  الــتــي  ــثــالث  ال

م�سممة  طاقة  م�سادر  املخدمات  وت�سمل  املخدمات.  

ففي  املرتدد.  التيار  من  فولتا   277 لت�ستهلك  خ�سي�سًا 

حال انقطاع ال�سبكة الكهربائية الرئي�سية، ميكن مل�سادر 

فولتا   48 قوته  م�ستمر  تيار  على  تعمل  اأن  هذه  الطاقة 

ويوفر  للطاقة.   املتوا�سل  لالإمداد  وحدات  توؤمنه  فقط 

هذا الت�سميم ا�ستخدام الطاقة.  ونظرًا اإىل �سهولته وقلة 

الشكل 7-  بطاريات وحدات اإلمداد 
املتواصل بالطاقة في غوغل

Source: Stephen Shankland/CNET.
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وي�رسح  اأي�سًا.  �سيانته  ت�سهل  امل�ستخدمة،  املعدات 

وحدة  على  يعتمد  الذي  التقليدي  الت�سميم  اأن  فريلوجن 

مركزية لالإمداد املتوا�سل بالطاقة يتطلب جهدًا اإ�سافيًا 

يف ال�سيانة، نظرًا اإىل زيادة اأعداد املعدات والو�سالت 

حجمًا  اأ�سغر  وحدات  اعتماد  ي�سّهل  حني  يف  املطلوبة، 

املخدمات  وت�سّكل  ال�سيانة.   عملية  للمخدمات  واأقرب 

نواة مراكز البيانات، ومن دونها ل قيمة فعلية للمراكز.  

يف  خ�سي�سًا  م�سممة  خمدمات  ا�ستخدام  في�سبوك  وتنوي 

مراكز البيانات الواقعة يف اأوريغون و�سمال كارولينا.  

وهذا بال�سبط ما فعلته غوغل م�سبقًا.

ويقول اأمري مايكل، مدير ت�سميم املعدات، اإن في�سبوك 

فر�سة  للموظفني  اأتاح  مما  ال�سفر،  من  ت�ساميمها  بداأت 

على  احلفاظ  مع  واملخدمات،  املراكز  ت�سميم  حت�سني 

اأق�سى درجة من كفاءة ا�ستخدام الطاقة.  ونتيجة لذلك، 

من  وخاليًا  جدًا  ب�سيطًا  في�سبوك  يف  املخدمات  �سكل  جاء 

اأية حت�سينات �سكلية.  والأمر مماثل يف غوغل.  فال�رسكة 

ت�سرتي معدات حو�سبة اأ�سا�سية �سهلة ال�سيانة وفيها اأجزاء 

كلفة  ذات  ومعقدة  متكاملة  اأنظمة  �رساء  من  بدًل  اأب�سط، 

اأعلى بكثري. وقد برهن هذا الت�سميم اأنه اأكرث اقت�سادًا يف 

حال �رساء ع�رسات الآلف من املخدمات.

من  اأنــواع  ثالثة  ت�سميم  مّت  اأنــه  مايكل  اأمــري  وي�رسح 

املعدات  من  الأوىل  الطبقة  وت�سمل  لفي�سبوك.  املخدمات 

خمدمات خارجية للِوب، وهي تت�سل مب�ستخدمي في�سبوك 

الأقرا�س،  على  كبرية  م�ساحة  اإىل  حتتاج  ول  مبا�رسة 

والربجمية  لينك�س،  الت�سغيل  لنظام  تت�سع  م�ساحة  اإىل  بل 

الأ�سا�سية ملخدم الِوب )اأبا�سي �سابقا(، و�سيفرة �سفحات 

في�سبوك )التي تعتمد لغة PHP(، وبع�س امللفات ال�سجلّية 

الأخــرى.   ال�سغرية  ــزاء  الأج من  وغريها   ،)log files(

وتت�سل هذه الطبقة بطبقة اأكرث عمقًا من املخدمات حتتوي 

 flash-based( اأقرا�س �سلبة ومن النوع الومي�سي على 

بيانات  لقواعد  ثابتًا  توؤمن خمزنًا   )solid-state drives
وقوائم  والفيديو  ال�سور  حتوي  التي  ال�سخمة   MySQL
الأ�سدقاء وغريها من بيانات م�ستخدمي في�سبوك.  وبني 

بذاكرة  الغنية  املخدمات  من  طبقة  تقع  الطبقتني،  هاتني 

 Memcached نظام  ت�سغل   )RAM( الع�سوائي  النفاذ 

لتاأمني نفاذ �رسيع للمحتوى الأكرث ا�ستخدامًا.

بنت  في�سبوك  اأن  اإىل  املــذكــورة  الربجميات  وت�سري 

واأنها  امل�سدر  املفتوحة  الربامج  اإىل  ا�ستنادًا  من�ستها 

تعمل على تعديلها لتوافق متطلبات موقع في�سبوك، وهذا 

ما يقوم به كثري من مطوري الِوب اليوم.

املربجمون  عمد  فقد  فمختلف.  غوغل  يف  الو�سع  اأما 

ال�سفر،  من  بغوغل  خا�سة  برجميات  تطوير  اإىل  هناك 

با�ستثناء نظام الت�سغيل لينك�س على املخدمات.  ومن اأبرز 

 Google File( للملفات  غوغل  نظام  غوغل:  برجميات 

و النطاق؛  وا�سع  للملفات  موزع  نظام  وهو   ،)System
العامة؛  التكاليف  متدنية  بيانات  قاعدة  وهو   ،Bigtable
العمليات  بــاإجــراء  ت�سمح  اآلية  وهــي   ،MapReduceو

اأن �سيفرة حمرك بحث  اأي�سًا  املتوازية. واجلدير بالذكر 

غوغل اأعيدت كتابتها اأكرث من مرة. حتى اأن جيف دين، 

اآلية  اأن  ذكر  لغوغل،  الأ�سا�سية  البنية  يف  العاملني  اأحد 

البحث يف الِوب التي يعتمدها حمرك البحث تغريت ب�سكل 

�سفافة  كانت  التغريات  هذه  اأن  اإل  مرات.  �سبع  اأ�سا�سي 

متامًا بالن�سبة للم�ستخدم النهائي.

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

الشكل 8-  مركز فيسبوك

في شمال كارولينا )فوق(
ومركز غوغل في داليس )أسفل(
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وهنا، ل بّد من ال�سوؤال: كيف ميكن حتليل الختالف بني 

املفتوحة  الربجميات  جتاه  في�سبوك  وتوّجه  غوغل  توّجه 

امل�سدر؟ رمبا يعود ال�سبب اإىل اأن غوغل ن�ساأت يف وقت 

مل تكن فيه الربجميات املفتوحة امل�سدر اجليدة متوفرة.  

ويف هذا ال�سدد، ي�سري اأحد املوظفني ال�سابقني يف غوغل، 

�ستيف لي�سي، يف مدونته، اإىل الثقافة الرا�سخة يف غوغل 

ولو  حتى  داخليًا،  ابتكاره  يتم  ما  تف�سيل  على  وتقوم 

�سهولة  اأكرث  امل�سدر  املفتوحة  الربجميات  بع�س  كانت 

اأن  غري  غوغل.  منتجات  من  تركيزًا  واأف�سل  لال�ستخدام 

جمرد  من  غوغل  يف  املهند�سني  متنع  باتت  الثقافة  هذه 

التفكري يف ا�ستخدام برجميات خارجية.

كانت  اإذا  ما  معرفة  يف  فيكمن  الأهــم،  ال�سوؤال  اأما 

الثبات حتت وطاأة  �رسكتا في�سبوك وغوغل �ستتمكنان من 

الأ�سا�سية.   بنيتهما  انهيار  دون  من  املتزايدة  اأحمالهما 

ن�سف  من  اأكرث  اإىل  في�سبوك  م�ستخدمي  عدد  ارتفع  فقد 

مليار �سخ�س يتزايد عددهم باأكرث من 20 مليون �سخ�س 

بحث  عملية   34  000 نحو  فتعالج  اأما غوغل،  �سهريًا.  

كل ثانية، بالتوازي مع التطبيقات الأخرى والإعالنات 

يوتيوب  وا�ست�سافة  ــكــرتوين  الإل والــربيــد  والرتجمة 

وغريها.

هاتني  اأن  يبدو  الهائلة،  تكاليفهما  مــن  وبالرغم 

الأعــداد  هذه  واحتمال  التو�سع  على  قادرتان  ال�رسكتني 

ال�رسكتني  اإحــدى  وجــدت  واإن  وحتى  ب�سهولة.   الهائلة 

منتجاتها  تاأجيل  ب�ساطة  بكل  فيمكنها  مــاأزق،  يف  نف�سها 

اجلديدة حلني التاأكد من قدرتها على حتمل احلمل الزائد.

مثاًل، اأطلقت غوغل يف اأيلول/�سبتمرب املا�سي خدمة البحث 

امل�ستخدم  باإعطاء  تبداأ  التي   )Google Instant( الآين 

البدء  مبــجــرد  البحث  ونتائج  ــارات  ــي اخل مــن  جمموعة 

بالتوازي  تبداأ  البحث  اأن عمليات  ذلك  بالطباعة.  ويعني 

ثقة  ولول  امل�ستخدم.  يق�سدها  قد  خمتلفة  موا�سيع  حول 

املهند�سني بالبنية الأ�سا�سية القائمة وبقدرتها على تنفيذ هذا 

النوع من العمليات، فلما اأطلقت هذه اخلدمة من الأ�سا�س.

قاموا  م�ستخدميها  اأن  من  فبالرغم  في�سبوك،  يف  اأما 

بتحميل اأكرث من 50 مليار �سورة على املوقع، فال�رسكة 

م�ساحة  ي�ستلزم  مما  ال�سور،  و�سوح  حت�سني  على  تعمل 

ما  في�سبوك  يف  املهند�سني  اأّن  يف  �سّك  ول  حلفظها.  اأكرب 

قدرة  يف  ي�سكون  كانوا  لو  بذلك  القيام  لي�ستطيعوا  كانوا 

البنية الأ�سا�سية على التحمل.

وخال�سة الأمر اأّن مراكز البيانات هي العن�رس الأهم 

يف ا�ستمرار مواقع �سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي 

وا�ستدامتها، الأمر الذي ميكن في�سبوك وغوغل من تو�سيع 

اأنظمتهما من دون مواجهة خطر التداعي اأو الفتقار اإىل 

طاقة احلو�سبة، بالرغم من بروز بع�س امل�ساكل من وقت 

لآخر. غري اأّن اأعداد مراكز البيانات التي �ستن�سئها هاتان 

ال�رسكتان والتكنولوجيات املوفرة للطاقة التي �ستعتمدانها 

اأو تبتكرانها تبقى يف دائرة الت�ساوؤلت.
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أنشطة اإلسكوا في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أنشطة اإلسكوا الرئيسية املنفذة خالل النصف الثاني من عام 2011)37(

فيما يلي الأن�سطة الرئي�سية التي تولت �سعبة تكنولوجيا 

املعلومات والت�سالت يف الإ�سكوا تنفيذها خالل الن�سف 

الثاين من عام 2011، وحتديدًا حتى تاريخ �سدور هذا 

العدد من ن�رسة تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  للتنمية 

يف غربي اآ�سيا.

منتدى بناء ال�رساكة لتنفيذ النطاقات العلوية   -1

العربية “arab.” و“.عرب”

النطاقات  لتنفيذ  ال�رساكة  بناء  منتدى  الإ�سكوا  عقدت 

يف  “.عرب”  العلوي  والنطاق   ”.arab“ العربية  العلوية 

، بالتعاون 
)38(

2011 5 و6 متوز/يوليو  القاهرة يوَمي 

لالت�سالت  الدويل  والحتــاد  العربية  الدول  جامعة  مع 

واجلهاز القومي لتنظيم الت�سالت يف م�رس، وهو اجلهة 

احلادي  الجتماع  بعد  املنتدى  انعقاد  وجاء  امل�سيفة.  

املخ�س�سة  والأرقام  لالأ�سماء  الإنرتنت  لهيئة  والأربعني 

حمدثة  ن�سخة  على  الإدارة  جمل�س  وافق  حيث  )الآيكان(، 

لدليل مقدمي الطلبات يف اإطار برنامج النطاقات العلوية 

العامة، ومّت حتديد اجلدول الزمني املتعلق بتقدمي الطلبات 

للح�سول على النطاقات العلوية العامة اجلديدة.

الهادفة  الإقليمية  اجلهود  �سياق  يف  املنتدى  وُعقد 

“.عرب”  العربية  العلوية  النطاقات  على  ال�ستحواذ  اإىل 

دعم  واإىل   ،”.arab“ للنطاق  الالتيني  واملــــرادف 

كما  النطاقات،  بهذه  ال�سجل اخلا�س  لإن�ساء  التح�سريات 

هدف اإىل حتفيز وبناء ال�رساكات بني اجلهات التي ميكنها 

امل�رسوع.   تنفيذ  اأجــل  من  والتعاون  والت�سابك  اللقاء 

الأعــمــال  ــوذج  من ل�ستعرا�س  فر�سة  املنتدى  ـــاح  واأت

النطاقات  م�رسوع  ميثلها  التي  ال�ستثمارية  والفر�س 

العلوية العربية، ولبحث اهتمامات ال�رسكاء املحتملني يف 

اإن�ساوؤه واإدارته، وللتمهيد لإطالق  متويل ال�سجل املزمع 

عملية ا�ستدراج العرو�س املتوقعة هذه ال�سنة.

اأ�سماء  جمــال  يف  خــبــريًا   33 املنتدى  يف  و�ــســارك 

يف  القادمة  للمرحلة  روؤيتهم  تداولوا  الإنرتنت  نطاقات 

على  �سرتكز  والتي  العربية،  العلوية  النطاقات  م�رسوع 

اختيار املوؤ�س�سة اأو املجموعة العربية التي �ستتوىّل اإدارة 

وبحث  العربية.   العلوية  بالنطاقات  اخلا�س  ال�سجل 

اإدارة  اأجــل  من  �رساكات  اإن�ساء  يف  اأي�سًا  امل�ساركون 

اإقليمية  النطاقات العلوية العربية، وهم ميثلون منظمات 

وجهات  حكومية،  وغري  حكومية  ومنظمات  وعاملية، 

ا�ستثمارية، و�رسكات خا�سة، ومن بينهم مديرو اأ�سماء 

املناطق،  و�سائر  العربية  باملنطقة  اخلا�سة  النطاقات 

ومــزودو  وامل�سجلون،  التــ�ــســالت،  تنظيم  وهيئات 

وت�سكل  ــالت.  ــ�ــس الت وم�سغلو  الإنـــرتنـــت،  خــدمــات 

املحتملني  املر�سحني  لنجاح  اأ�سا�سيًا  عن�رسًا  ال�رساكات 

النطاقات  لأ�سماء  العاملي  ال�سجل  اإدارة  على  للتناف�س 

العربية وت�سغيله. العلوية 

العربية  العلوية  النطاقات  م�رسوع  اإدارة  وتتوىّل 

املتحدة،  العربية  الإمارات  من  اأع�ساوؤها  توجيهية  جلنة 

وال�سودان،  ال�سورية،  العربية  واجلمهورية  والبحرين، 

وقطر، وم�رس، واملغرب، واململكة العربية ال�سعودية، 

اللجنة  هذه  وتلقى  العربية.   الــدول  وجامعة  واليمن، 

وتقدم  لالت�سالت،  الدويل  والحتاد  الإ�سكوا  من  الدعم 

وجمل�س  العربية  الــدول  جامعة  اإىل  مبا�رسة  تقاريرها 

الوزراء العرب لالت�سالت واملعلومات.
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موؤ�رسات  قيا�ض  حول  متقدمة  تدريبية  2- ور�صة 

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

يف  الت�سالت  وزارة  مع  بالتعاون  الإ�سكوا،  اأقامت 

موؤ�رسات  قيا�س  حول  متقدمة  تدريبية  ور�سة  الأردن، 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت )ُعمان، 24-28 متوز/

يوليو 2011(. وا�ستند جدول اأعمال الور�سة التدريبية اإىل 

القائمة اجلديدة للموؤ�رسات ال�سادرة عن ال�رساكة العاملية 

املعنية بقيا�س تكنولوجيا املعلومات والت�سالت لأغرا�س 

نظريًا وعمليًا حول  تدريبًا  العمل  التنمية. وقدمت ور�سة 

جمع البيانات املتعلقة بالقائمة الأ�سا�سية للموؤ�رسات وفيها 

موؤ�رسات البنية الأ�سا�سية والنفاذ اإىل تكنولوجيا املعلومات 

لالأ�رس  وال�ستخدام  النفاذ  ومــوؤ�ــرسات  والتــ�ــســالت، 

وموؤ�رسات  لل�رسكات،  ال�ستخدام  وموؤ�رسات  والأفــراد، 

يف  والتجارة  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 

املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  ومــوؤ�ــرسات  منتجاته، 

والت�سالت يف التعليم واحلكومة الإلكرتونية.

تكنولوجيا  مــوؤ�ــرسات  تعاريف  الور�سة  وتناولت 

القائمة  على  الرتكيز  مــع  ــالت،  والتــ�ــس املعلومات 

اإىل  بالإ�سافة  القيا�س،  ومنهجيات  املحدثة  الأ�سا�سية 

حتديد قائمة املوؤ�رسات الوطنية وم�سادر جمع بياناتها، 

الإح�سائية  واملنهجيات  البيانات  جلمع  احلديثة  والطرق 

امل�ستخدمة. وت�سمنت الور�سة كذلك تدريبًا عمليًا مف�ساًل 

http://esis.( حول نظام الإ�سكوا للمعلومات الإح�سائية

escwa.org.lb(، واملتطلبات التقنية ل�ستخدامه، وزّودت 
املكونات  على  لالطالع  الالزمة  باملهارات  امل�ساركني 

اإدارة  ومنها  وا�ستخدامها،  للنظام  املختلفة  الرئي�سية 

التقارير. البيانات واإعداد  امل�ستخدمني والنظام واإدارة 

3- اجتماع فريق اخلرباء ملتابعة تو�صيات 

منتدى املجتمع املدين ب�صاأن احلراك اجلديد 

وم�صار النه�صة العربية

يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  �سعبة  �ساركت 

الإ�سكوا يف اجتماع فريق اخلرباء ملتابعة تو�سيات منتدى 

النه�سة  وم�سار  اجلديد  ــراك  »احل ب�ساأن  املــدين  املجتمع 

 وذلك 
)39(

العربية« )بريوت، 25-26 اآب/اأغ�سط�س 2011(

�سمن اجلل�سة حول الإجراءات الالزمة ملواجهة التحديات.  

التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  حول  عر�س  اجلل�سة  وتخلل 

والإعالم الجتماعي يف احلراك الذي ت�سهده بلدان املنطقة، 

نحو  والنتقال  التغيري  جتــارب  من  املكت�سبة  والدرو�س 

الدميقراطية، مبا يف ذلك متكني املواطن من احل�سول على 

املعلومات وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

تكنولوجيا  و�سائل  ا�ستخدام  كذلك  النقا�س  وتناول 

العربية،  النتفا�سات  يف  الإلكرتوين  والف�ساء  الت�سال 

افرتا�سية  قنوات  اإيــجــاد  يف  الو�سائل  هــذه  وم�ساهمة 

للتعبري اأكرث رحابة ومرونة وحرية من الو�سائل التقليدية 

التوا�سل  �سبكات  جذبت  وقد  املدين.  املجتمع  ملنظمات 

اإىل  واأدت  وا�سع،  ب�سكٍل  ال�سباب  الجتماعي  ــالم  والإع

تت�سكل  الذي  انت�سار ظاهرة املجتمع املدين الفرتا�سي، 

احلركات  بل  وال�سبكات،  واجلماعات  املــدونــات  فيه 

ال�سيا�سية، عرب الإنرتنت. وي�ستدعي هذا البعد من �سبكات 

التوا�سل والإعالم الجتماعي املزيد من البحث من منظور 

والإجرائية  التنظيمية  القيود  عن  بعيدًا  املفتوح  التفاعل 

املتعارف عليها يف املنظمات.

ور�صة عمل حول ريادة االأعمال للعلماء   -4

واملهند�صني اللبنانيني

يف اإطار اأن�سطة مركز الإ�سكوا للتكنولوجيا، وبالتعاون 

وبرنامج  لبنان  يف  العلمية  للبحوث  الوطني  املجل�س  مع 

اإنجازات البحوث ال�سناعية اللبنانية، ُعقدت ور�سة العمل 

يف  اللبنانيني  واملهند�سني  للعلماء  الأعمال  ريادة  حول 

،
)40(

اأيلول/�سبتمرب 2011( الفرتة 14-12  بريوت، يف 

وال�سّحة. للتكنولوجيا  برييتيك  حا�سنة  يف  وذلـــك 
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اإىل تعريف الباحثني واملهند�سني بعملية  وهدفت الور�سة 

توليد الأفكار اجلديدة وابتكارها وحماية امللكية الفكرية، 

يف  و�سارك  الخرتاعات.  وت�سويق  التكنولوجيا،  ونقل 

اأعمالها 34 �سخ�سًا بينهم عاملون يف اجلامعات يف جمال 

عن  وممثلون  متميزون،  واأ�ساتذة  والــريــادة،  ــداع  الإب

موؤ�س�سات القطاع اخلا�س ال�سغرية واملتو�سطة.

ومتحورت جل�سات النقا�س خالل الور�سة حول العلماء 

واملهند�سني كمخرتعني وكاأ�سحاب م�ساريع؛ وحول نقل 

واأ�س�س  واأهميتها؛  الفكرية  امللكية  ومفهوم  التكنولوجيا؛ 

براءات الخرتاع؛ وحماية امللكية الفكرية عامليًا؛ ونقل 

واأدوات  العمل؛  خطط  و�سع  وكيفية  ال�سوق؛  اإىل  العلوم 

ال�رسكات  تواجهها  التي  ال�سعبة  والأو�ساع  البتكار؛ 

املبتدئة وحتّتم عليها اتخاذ قرارات ب�ساأنها.

5- ور�صة عمل حول مبادئ االإ�صكوا التوجيهية 

لتن�صيق الت�رسيعات ال�صيربانية على امل�صتوى 

االإقليمي

ـــادات  ـــس ــمــت الإ�ــســكــوا ور�ــســة عــمــل حـــول اإر� نــظّ

امل�ستوى  على  ال�سيربانية  الت�رسيعات  لتن�سيق  الإ�سكوا 

اأيلول/�سبتمرب   15-13 الفرتة  يف  بريوت  يف  الإقليمي 

للت�رسيعات  الإ�سكوا  اإر�ــســادات  ن�رس  بهدف   
)41(

2011

العربية.  املنطقة  يف  ا�ستخدامها  وتعزيز  ال�سيربانية 

تطبيق  يف  امل�رسعني  قــدرات  بناء  اإىل  الور�سة  وهدفت 

اأو  وطنية  �سيربانية  قوانني  �سياغة  يف  الإر�سادات  هذه 

على  الت�سديد  واإىل  وتعديلها،  القائمة  القوانني  مراجعة 

العربية.  املنطقة  ال�سيربانية يف  الت�رسيعات  تن�سيق  اأهمية 

وح�رس الور�سة 31 م�ساركًا من البلدان العربية التالية: 

ال�سورية،  العربية  واجلمهورية  والبحرين،  الأردن، 

ولبنان،  وفل�سطني،  وُعمان،  والعراق،  وال�سودان، 

وم�رس، واملغرب، واليمن.

»تن�سيق  م�رسوع  اأن�سطة  اأحــد  الور�سة  هذه  و�سّكلت 

الت�رسيعات ال�سيربانية لتحفيز جمتمع املعرفة يف املنطقة 

والذي   ،2009 عام  يف  الإ�سكوا  اأطلقته  الذي  العربية« 

الت�رسيعات  ب�ساأن  الإر�ــســادات  من  جمموعة  عن  اأ�سفر 

تطوير  يف  العربية  البلدان  مل�ساعدة  �سممت  ال�سيربانية 

ال�سيربانية  الت�رسيعات  وتن�سيق  وطنية  �سيربانية  قوانني 

الور�سة  جل�سات  وتناولت  الإقليمي.  امل�ستوى  على 

الت�سالت   )1( وهــي:  لــالإر�ــســادات،  ال�ستة  املــحــاور 

البيانات  معاجلة   )2( التعبري،  وحــريــة  الإلكرتونية 

 )4( ال�سيربانية،  اجلرائم   )3( ال�سخ�سي،  الطابع  ذات 

 )5( الإلكرتونية،  والتواقيع  الإلكرتونية  املعامالت 

امللكية   )6( امل�ستهلك،  وحماية  الإلكرتونية  التجارة 

الفكرية يف املجال املعلوماتي وال�سيرباين.

اأهمية  )اأ(  يلي:  ما  الور�سة  تو�سيات  اأبرز  وكانت 

ال�سيربانية  الت�رسيعات  بــ�ــســاأن  الإ�ــســكــوا  اإر�ـــســـادات 

حماية  ق�سايا  يف  والــقــانــونــني  للم�رسعني  كــمــرجــع 

التوعية  اأهمية  )ب(  وتنظيمه؛  واأمنه  ال�سيرباين  الف�ساء 

)ج(  املتخ�س�سة؛  العمل  ور�ــس  وتنظيم  بالإر�سادات 

ا�ستمرار تفاعل الإ�سكوا مع املنظمات الدولية والإقليمية 

الهتمام  �رسورة  )د(  العربية؛  الدول  جامعة  فيها  مبا 

مبا  امل�ستقبلية،  امل�رسوع  اأن�سطة  عرب  العمل  با�ستدامة 

اإر�سادات  اإطالق  اأهمية  )ه(  الفرتا�سية؛  ال�سبكة  فيها 

على  ر�سميًا  ال�سيربانية  الت�رسيعات  ب�ساأن  الإ�ــســكــوا 



اأعلى م�ستويات �سناعة القرار.  امل�ستوى العربي وعلى 

الثاين  الجتماع  الور�سة  اأعــمــال  هام�س  على  وُعقد 

من  عـــددًا  ت�سم  والــتــي  للم�رسوع،  التوجيهية  للجنة 

الت�رسيعات  بتطوير  الإقليمية والدولية املعنية  املنظمات 

العربية. املنطقة  يف  ال�سيربانية 

اإطالق تقرير االأونكتاد حول اقت�صاد املعلومات   -6

لعام 2011

عقدت �سعبة تكنولوجيا املعلومات والت�سالت ومركز 

الأمم املتحدة لالإعالم موؤمترًا �سحافيًا بتاريخ 19 ت�رسين 

الأول/اأكتوبر 2011 لإطالق تقرير موؤمتر الأمم املتحدة 

املعلومات  “اقت�ساد  حول  )الأونكتاد(  والتنمية  للتجارة 

كاأداة  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا   :2011 لعام 

متكينية لتنمية القطاع اخلا�س”.  وافتتح املوؤمتر ال�سحايف 

والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا  �سعبة  مدير  بكلمة 

الدكتور حيدر فريحات، وت�سمن عر�سًا لأهداف التقرير 

ال�سيد  قّدمه  وقد  الإ�سكوا.  مبنطقة  املتعلقة  نتائجه  واأهم 

تكنولوجيا  �سوؤون  يف  الأول  املوظف  الزعرتي،  رامي 

املعلومات يف ال�سعبة.

الذي  املف�سلي  الــدور  على  الأونكتاد  تقرير  ويرّكز 

توؤديه تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف متكني القطاع 

القت�سادية،  التنمية  حتقيق  يف  امل�ساركة  من  اخلا�س 

وذلك من خالل الفر�س التي تتيحها التكنولوجيا اجلديدة 

والتي  ال�سغرية  وامل�ساريع  ال�رسكات  اإنتاجية  لتح�سني 

تنعك�س اإيجابًا على كافة فئات املجتمع.  ويكمن التحدي 

لدى وا�سعي ال�سيا�سات و�سانعي القرارات يف ال�ستفادة 

والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  انت�سار  من 

التكنولوجيات نحو  ت�ستخدم هذه  التي  ال�سيا�سات  وتوجيه 

لإطــالق  جمــالت  اأربعة  التقرير  وحــدد  التنمية.  خدمة 

مـــوارد تكنولوجيا  بــني  الــربــط  الــ�ــرساكــات، مــن خــالل 

املعلومات والت�سالت وتطوير القطاع اخلا�س، وهي: 

)اأ( تعزيز دور القطاع اخلا�س يف توفري البنية الأ�سا�سية 

)ب(  وخدماتها؛  والت�سالت  املعلومات  لتكنولوجيا 

حت�سني فر�س ا�ستخدام هذه التكنولوجيات يف املوؤ�س�سات؛ 

)ج( تعزيز ودعم قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

كعن�رس ا�سرتاتيجي يف القطاع اخلا�س؛ )د( حتقيق كفاءة 

العام  القطاع  يف  التكنولوجيات  هذه  ا�ستخدام  يف  عالية 

لتح�سني اخلدمات التنظيمية والرقابية يف القطاع اخلا�س.

الق�سايا  عن  ملحة  التقرير  حــول  العر�س  وت�سّمن 

املتعلقة بتطوير القطاع اخلا�س، ومالمح انت�سار اأدوات 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت وخدماتها، وخا�سة 

اجلديدة  وا�ستخداماتها  النقالة  الهواتف  ا�ستخدام  انت�سار 

احتياجات  تلبي  التي  املتنقلة  املالية  اخلدمات  �سمن 

تناول  كما  ال�سغرية.   واملوؤ�س�سات  النامية  املناطق 

العر�س الفجوة يف انت�سار ا�ستخدام احلزمة العري�سة بني 

�رسعتها  يف  والتباين  النامية،  والــدول  املتقدمة  الــدول 

وكلفتها.  وميكن الطالع على التقرير على املوقع التايل: 

.http://www.unctad.org/ier2011
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ملحة عامة

 )network society( ا�سُتخدم م�سطلح جمتمع التوا�سل

للعامِل  نف�سه  الــعــنــوان  يحمل  كــتــاب  يف  الأوىل  للمرة 

الجتماعي يان فان دايك عام 1991.  ويف عام 1996، 

كا�ستيلز  مانويل  املــعــروف  الجتماعي  العامل  اأ�ــســدر 

عميق  بحث  بداية  �سّكل  اأي�سا،  نف�سه  العنوان  يحمل  كتابا 

املعلومات  جمتمع  حول  مهمة  نظريات  ما�ستيلز  فيه  اأثار 

والت�سالت من ناحية اجتماعية.  وهذا الكتاب هو الأول 

يف ثالثية، اإذ اأتبعه كا�ستيلز بكتابني اآخرين، فت�سكلت بذلك 

املعلومات  تاأثري  جمال  يف  الهامة  املراجع  من  ثالثية 

والت�سالت يف تطور املجتمعات.  ومن خالل هذه الكتب 

كا�ستيلز  اأثار  املعرفة،  ت�سمية ع�رس  ت�سّمنت  التي  الثالثة 

ذلك  يف  الكثري  اعتقد  مو�سوع  يف  العلمي  والبحث  اجلدل 

الوقت اأنه ترف اأكادميي واأثبت الربيع العربي عك�س ذلك 

متامًا.

وعّرف فان دايك جمتمع التوا�سل باأنه جمتمع يح�سل 

واللكرتوين  الجتماعي  التوا�سل  بني  وا�سح  مزج  فيه 

)املعلومات والت�سالت وال�سبكات(، ويكون هذا املزج 

اأ�سا�سًا للرتكيبة الأولية يف املجتمع واملوؤ�س�سات والفرد. 

ويف الواقع، يثري هذا امل�سطلح جدًل وا�سعًا، وتت�سارب 

مفاهيم  يت�سمن  اأن  وميكن  ف�سفا�س  لأنه  حوله،  الآراء 

خمتلفة.

اجلماهري  تعبئة  اأن  كا�ستلز  الربوفي�سور  ويعترب 

الجتماعي  )الــتــوا�ــســل  الرقمية  الــو�ــســائــط  بوا�سطة 

غنيم  وائــل  مثل  �سيربانيني،  اأبــطــاًل  خلقت  والإنــرتنــت( 

قياديو  ياأتي  الواقع،  ويف    .
)43(

م�رس يف  غوغل  مدير 

من  املجتمعات  يف  وال�سيا�سية  اجلماهريية  احلــركــات 

مثل  ال�سيا�سة،  يف  ينخرطون  ثم  عادة،  ال�سعبية  الطبقات 

ليخ فالي�سا يف بولندا.  غري اأن هوؤلء الأبطال اليوم لديهم 

ومن  �سئيلة.   �سيا�سية  وحنكة  جيدة  تكنولوجية  معرفة 

هنا، يت�ساءل كا�ستلز عن الدور الذي ميكن اأن يوؤّدوه يف 

جلب  الذي  الإلكرتوين  التوا�سل  اأثبت  وقد  جمتمعاتهم.  

لي�ست هامة  الزعامة  اأو  القيادة  اأن  للعامل  العربي  الربيع 

يف هذه الظروف، مبا اأّن املجتمع قد اأطلق حتديه بالفعل، 

ول ي�سمع لهذه القيادة، ول يرى فيها �سوى رمز فح�سب.  

وُيتوقع اأن تتخذ بع�س الرموز التي اأ�سعلت الربيع العربي 

مواقف تعرب عن التغيري احلا�سل.

ال�سبكي  الت�سال  من  التوا�سل  جمتمع  اأهمية  وتنبع 

هذا  بها  يتميز  قــوة  مبثابة  ُتعترب  وهــي  الإلـــكـــرتوين، 

املجتمع تكت�سب اأربعة اأ�سكال يف اإطار الظروف املجتمعية 

والتكنولوجية:

1- قوة الت�سبيك: وهي قوة الأفراد واملوؤ�س�سات املتفاعلة 

جمتمع  قلب  ت�سكل  والتي  والإت�سالت،  ال�سبكات  يف 

والتجمعات  ــراد  الأف على  وتطبَّق  العاملي  التوا�سل 

الب�رسية خارج التوا�سل ال�سبكي العاملي.

املعايري  عن  الناجمة  القوة  وهــي  ال�سبكات:  قــوة   -2

على  الجتماعي  التفاعل  عمليات  لتن�سيق  املطلوبة 

والقوة  ال�سلطة  متاَر�س  احلالة،  هذه  ويف  ال�سبكات.  

لي�س عن طريق الإق�ساء من ال�سبكات، ولكن من خالل 

فر�س قواعد لت�سهيل ال�سمول.

43

كتب مختارة

مراجعة نظريات وفلسفة مانويل كاستلز في كتبه حول مجتمعات التواصل)42(

الربوفي�سور مانويل كا�ستلز، عامل تكنولوجيا 

الت�سالت واملجتمع، ذائع ال�سيت يف العامل.

عمل الربوفي�سور يف  جامعة بريكلي، وهو اأ�ستاذ 

زائر متميز يف علوم التكنولوجيا واملجتمع يف معهد 

ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا، واأ�ستاذ زائر  متميز 

يف علوم الإنرتنت يف جامعة اأوك�سفورد.  له اإثنا 

وع�رسون كتابا ُتعترب من املراجع الأ�سا�سية يف

علوم التكنولوجيا والت�سالت والجتماع.



وتكون  الفاعلني  النا�سطني  قوة  وهي  امل�سّبكة:  القوة   -3

طبيعة هذه القوة من التوا�سل كما تظهر يف الإجرائات 

اجلهات  على  الجتماعيني  املعلوماتية  والتجمعات 

الجتماعية  اجلهات  مع  اأخرى  اأو  بطريقة  وتت�سارك 

الفاعلة الأخرى يف ال�سبكة.

تفعيل  على  القدرة  وهي  لل�سبكات:  ال�سانعة  القوة   -4

املطلوبة  وامل�سالح  الرغبات  ح�سب  حمددة  �سبكات 

على  الــقــدرة  اأي�سًا  وت�سمل  برجمتها.  طريق  عــن 

التحالفات  بح�سب  ــرى  اأخ اإىل  �سبكة  من  النتقال 

املهيمنة  الفاعلة  اجلهات  خمتلف  بني  الإ�سرتاتيجية 

ال�سبكات. على 

والأحداث التي هّزت عددًا من بلدان العامل يف عام 

الت�سبيك والتوا�سل  دليل على قوة  اإمنا هي خري   2011

العربي،  الربيع  خ�سم  ففي  الجتماعي.   والإعـــالم 

التوا�سل  لــقــوة  الــعــامل  يف  عــديــدة  جمتمعات  تنّبهت 

دعت  فقد  مــ�ــرس.   جتــربــة  بعد  �سيما  ل  الجــتــمــاعــي، 

اأيار/مايو  يف  اإ�سبانيا  يف  املتوا�سلني  من  كبرية  اأعداد 

عدم  من  وبالرغم  عاملية.   مظاهرة  تنظيم  اإىل   2011

جناح هذه الدعوة يف املرة الأوىل، تكررت الدعوة يف 

ت�رسين   15 ففي  مذهاًل.   ولقيت جناحًا  مرحلة لحقة، 

يف  مدينة   900 نحو  ويف   ،2011 ــر  ــوب ــت  الأول/اأك

غــفــرية من  ــامل، جتــّمــعــت جــمــاهــري  ــع ال ـــة يف  80 دول

املواطنني �سمن جتمعات �سخمة وع�سوائية، امتدت من 

حركة  اإىل  الإ�سباين  الغ�سب  حركة  اإىل  العربي  الربيع 

�سكاًل  اتخذت  ثم  نيويورك”،  يف  �سرتيت  وول  »احتلوا 

اليونان  واحتجاجات  لندن  مظاهرات  يف  عنفًا  اأكــرث 

و�سيلي.

اإىل  والتحّرك  والرتويج  التنظيم  يف  النجاح  وُيعزى 

التوا�سل  يف  وامل�ساركني  الفاعلة  اجلهات  من  كبري  عدد 

يعرفون  ل  امل�ساركني  معظم  اأن  والواقع  الجتماعي.  

بع�سهم بع�سًا، واأنه بالرغم من اأن الأو�ساع القت�سادية 

وال�سعور بالتهمي�س من الأ�سباب التي وّلدت هذا التظاهر 

دون  اجلميع  بني  الجتماعي  التوا�سل  فظهور  العاملي، 

قيود ومن دون اأية �سلطة مهيِمنة اأّدى دورا بالغ الأهمية 

يف اإ�سعال هذه احلركات وبهذا الزخم.

ول ميكن لأي و�سيلة كانت اأن متنح احلركات النا�سئة 

وطرائق  الإنــرتنــت  اإيــاهــا  متنحها  التي  التوا�سل  قــوة 

التاريخ  ينفي  ل  وهــذا  الــذاتــي.  اجلماهريي  الت�سال 

ــزت على  ــك الــطــويــل والــبــاهــر مــن الــنــ�ــســالت الــتــي ارت

الت�سالت بني احلركات ال�سيا�سية والجتماعية ومل تنتظر 

املتاحة.   الو�سائل  بكل  اأهدافها  لتحقيق  الإنرتنت  قدوم 

غري اأن الو�سائل اجلديدة اليوم املرتكزة على الت�سالت 

العوامل  من  فعالية  اأكــرث  تنظيميًا  عاماًل  ت�سكل  الرقمية 

والأطر التقليدية ال�سيا�سية، مثل الأ�سكال التقليدية للتنظيم 

احلزبي والنقابات واجلمعيات املجتمعية، واإن كانت هذه 

الأ�سكال والأطر الفاعلة اجتماعيًا تتطور الآن نحو النموذج 

التنظيمي اجلديد املتمحور حول �سبكة الت�سالت.  وتوفر 

الإنرتنت لهذه احلركات الجتماعية اجلديدة منربًا اأ�سا�سيًا 

للحوار، واأ�سلوبًا للتاأثري على فكر النا�س، مما يجعلها يف 

نهاية املطاف �سالحًا �سيا�سيًا قويًا لالأفراد واجلماعات.

اأبرز موؤلفات كا�صتلز

من اأبرز موؤلفات العامل مانويل كا�ستلز عمل من ثالثة 

 ،)Information Age( املعرفة  ع�رس  بعنوان  جملدات 

يتناول املجلد الأول فيه بروز جمتمع التوا�سل، واملجلد 

الألفية.  ومن  الثالث نهاية  الهوية، واملجلد  الثاين قوة 

تكنولوجيا  يف  امل�ستجدات  اآخــر  فيها  عالج  التي  كتبه 

الت�سالت وتاأثريها على املجتمع كتابان هامان بعنوان 

وجمرة   )Communication Power( الت�سال  قــوة 

.)The Internet Galaxy( الإنرتنت

كا�ستلز  اأن  واأقــروا  الكتب،  بهذه  كثريون  اأ�ساد  لقد 

النظريات  على  الع�رس  هذا  يف  تاأثريًا  الأكــرث  العامِل  هو 

احلديثة  الت�سالت  بع�رس  املعنية  التحليلية  والدرا�سات 

واأبحاثه  كتبه  ففي  الإجتماعية.   النواحي  من  وال�سبكات 

الجتماع  علوم  نظريات  كا�ستلز  ي�ستعر�س  املختلفة، 

الــفــردي  والــتــ�ــرسف  التفكري  يف  خ�سو�سًا  والنف�س، 

اأنحاء  �ستى  من  خمتلفة  حــالت  ويتناول  واملجتمعي، 

العامل، ويركز على ممار�سات �سنع القرار على امل�ستوى 

النف�سي يف بيئة تكنولوجيا الت�سالت اجلديدة، لفتًا النظر 

اىل �سعود مقدرة الت�سالت ومنو قوة التوا�سل. 
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لالإنرتنت  ميكن  اأنه  والجتماع  النف�س  علوم  وتعترب 

خلق جمتمع للتوا�سل عرب ال�سبكات، حيث ي�سكل الت�رسف 

يف  اأ�سا�سية  عــوامــل  الجتماعية  والــظــواهــر  الــفــردي 

البيئة  يف  معينة  قرارات  اتخاذ  حني  وخا�سة  التوا�سل، 

جدًا  كبريًا  التاأثري  هذا  يكون  وقد  لالت�سالت.  اجلديدة 

حني يتعلق الأمر بق�سايا هامة مثل دور و�سائل الإعالم 

العراق،  غزو  قبل  خاطئة  معلومات  بّثت  التي  العاملية 

ودور  املختلفة،  البيئية  احلركات  اإ�سعال  يف  ودورهــا 

الإنرتنت يف حملة اأوباما الرئا�سية، وال�سيطرة الإعالمية 

يف رو�سيا وال�سني. ومن الوا�سح اأن ال�سيا�سة يف جمتمع 

التوا�سل ميكن اأن ت�ستفيد كثريًا من الو�سائل املتاحة فيه، 

ومن اأبرزها و�سائل الإعالم.

ال�رسعية  اأمام  العاملية  الأزمة  اأن  اإىل  كا�ستلز  وي�سري 

اأنحاء كثرية  ال�سيا�سية التي تتحدى معنى الدميقراطية يف 

من العامل تعود اإىل اأمور جوهرية.  فاملرا�سلة الفورية 

على الإنرتنت وال�سبكات الجتماعية واملدونات اأدت كلها 

لالت�سال  نظام  اإىل  وحتوله  الت�سالت  نظام  تعاظم  اإىل 

يف  عميقا  حتــول  يعك�س  الــذي  ــر  الأم الــذاتــي،  اجلماعي 

مفاهيم وعالقات القوة يف املجتمعات.

�صكل جديد للمجتمعات

�سكاًل  لالإنرتنت  العلمية  ال�سبكات  تقدم  لكا�ستلز،  وفقًا 

تعريف  ب�ساطة عن  بكل  �ُسئل  جديدًا ملجتمعاتنا.  وعندما 

وا�سح ملجتمع التوا�سل وال�سبكات، اأجاب اأنه املجتمع الذي 

يتم فيه تنظيم الهياكل الأ�سا�سية الجتماعية والأن�سطة حول 

�سبكات املعلومات املجهزة الكرتونيا.  ولذلك، فاملجتمع 

الذي تتواجد فيه ال�سبكات الإلكرتونية اأو الجتماعية يعترب 

يف  القدمية  الجتماعي  التنظيم  اأ�سكال  من  ال�سبكات  هذه 

ال�سبكات  ي�ستخدم  املجتمع  اأن  كما  التقليدية.  املجتمعات 

الجتماعية والتقنيات اللكرتونية الرقمية احلديثة لإمتام 

ال�سبكات  اأ�سبحت  بحيث  املعلومات،  واإدارة  الإجــراءات 

الوحدات الأ�سا�سية للمجتمع احلديث.

ول يقف جمتمع التوا�سل عند حدود جمتمع املعرفة.  

املجتمعات  تعريف  اأن  كا�ستلز  يوؤكد  ال�سدد،  هذا  ويف 

احلديثة ل يرتكز على عن�رس التكنولوجيا فح�سب، بل اأي�سًا 

على العوامل الثقافية والقت�سادية وال�سيا�سية التي ت�سكل 

العوامل  هذه  وتت�سمن  ال�سبكات.  عرب  التوا�سل  جمتمع 

والو�سع  ال�سيا�سية  واملنظمات  الثقافية  والتن�سئة  الدين 

الجتماعي، وكلها توؤثر على ت�سكيل جمتمع التوا�سل اإىل 

حد بعيد، وميكنها اأن توؤخر هذه املجتمعات اأو اأن ت�رّسع 

تنميتها.

ويعّلق كا�ستلز اأهمية كبرية على ال�سبكات والتوا�سل، 

عليها  العثور  ميكن  التي  هي  احلقيقية  القوة  اأن  ويوؤكد 

داخل ال�سبكات، واأنها لي�ست حم�سورة يف املدن العاملية 

بتكوينها ال�سيا�سي والقت�سادي.  وهو يتناق�س براأيه هذا 

مع علماء اآخرين يرون اأن املدن ما زالت املعقل الوحيد 

للقوة ال�سيا�سية والجتماعية.

اأو  �سخ�سية  ب�سورة  الإنــرتنــت  ل�ستخدام  ونتيجة 

تنظيمية، ويف �سوء الت�سال اجلماهريي املبا�رس، بات 

اإىل  الو�سول  واأ�سبح  بع�سًا،  ببع�سهم  مرتبطني  الأفراد 

جلب  فقد  �سهاًل.   اأمرًا  با�ستمرار  والتوا�سل  املعلومات 

مكان  واإىل  املنزل  اإىل  كله  العامل  الإنرتنت  ا�ستخدام 

وباتت  تقدمًا،  اأكرث  الإنرتنت  �سبكة  واأ�سبحت  العمل، 

تندرج �سيئًا ف�سيئًا �سمن و�سائل الإعالم العادية.

اأ�ساليب  تقدم  اجلديدة  الإعــالم  و�سائط  اأن  ومعلوم 

ملجموعات  وتتيح  الرقمي،  العامل  يف  لالت�سال  جديدة 

للتبادل  الإنرتنت  على  يجتمعوا  اأن  النا�س  من  �سغرية 

الأمــر  وهــذا  واملعلومات.   ال�سلع  ومقاي�سة  والبيع 

يف  �سوت  لهم  يكون  بــاأن  النا�س  من  اأكــرب  لعدد  ي�سمح 

حقيقتان  وهناك  عامة.  ب�سفة  العامل  ويف  جمتمعهم 

الإعـــالم  و�ــســائــط  اأن  هــي  الأوىل  تــذكــرهــمــا،  ينبغي 

ال�سلكية  الت�سالت  دمــج  على  الــقــدرة  لديها  اجلــديــدة 

مثل  خمتلقة،  باأ�سكال  الواحدة  والبيانات  والال�سلكية 

الو�سائط  لقب  اأعطيت  والفيديو، ولذلك  الن�س وال�سورة 

ثورة  مميزات  اأبرز  اأن  هي  الثانية  واحلقيقة  املتعددة؛ 

و�سائل  تنامي  تت�سمن  املعا�رسة  الرقمية  الإت�سالت 

ولي�س  التفاعل  املت�سل  ي�ستطيع  اإذ  التفاعلية،  الإعــالم 

ال�ستقبال فقط، لأن الأمر عبارة عن �سل�سلة من الأفعال 

وردود الأفعال.
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خواطر  الإنرتنت:  “جمرة  كا�ستلز  كتب  اأحــدث  ومن 

 The Internet( واملجتمع”  والأعــمــال  الإنــرتنــت  على 

 Galaxy: Reflections on the Internet، Business،

يبداأها  ف�سول،  ت�سعة  الكتاب  ويت�سمن   .)and Society
تطور  عملية  على  مركزًا  الإنرتنت،  تاريخ  ب�رسد  املوؤلف 

اإىل جمتمعنا وتاثريها عليه، ومعتربًا  الإنرتنت ونفاذها 

م�سدر  كان  لالإنرتنت  الرتكيبي  املعمارى  النفتاح  اأن 

الإنرتنت  ثقافة  يعّرف  اأنه  امللفت  ومن  الرئي�سي.  قوتها 

الفنية؛  الثقافة  هي  الثقافة،  من  اأنواع  اأربعة  طريق  عن 

وثقافة النفاذ غري القانوين؛ وثقافة التوا�سل الإفرتا�سي؛ 

وثقافة املبادرة.

التجارية  الأعمال  عن  كاماًل  حتلياًل  كا�ستلز  ويعر�س 

بالتف�سيل  ويناق�س  اجلــديــد.   والإقت�ساد  الإكــرتونــيــة 

التوا�سل،  الفرق بني املجتمعات الإفرتا�سية وجمتمعات 

يف  الرقمية  الفجوة  مثل  ــرى  اأخ موا�سيع  اإىل  ويتطرق 

املفهوم العاملي، وي�سري اإىل التحديات التي تواجه جمتمع 

التوا�سل اليوم.  ويوؤكد اأن نظريات العقد املا�سي اأثبتت 

اأي�سًا  بل  فح�سب،  لي�س  التوا�سل  جمتمعات  اأهمية  لي�س 

احلديث  املجتمع  يف  جديدة  مفاهيم  تطوير  يف  تاأثريها 

للب�رسية جمعاء.
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مقدمة

ــالم  والإع التوا�سل  �سبكات  خــالل  من  الربط  ُيعترب 

الجتماعي اأداة ت�ساعد على التفاعل الجتماعي يف احلياة 

�سارة.   غري  واأهدافها  ممتعة  هواية  وكذلك  الإعالمية، 

وقد اأ�سبح تطور تقنيات الإعالم الجتماعي مرادفًا للدعوة 

الت�سال  وم�ستويات  اجلماهريية.  احلــركــات  وتنظيم 

التكنولوجيات  هذه  مثل  توفرها  التي  والتنظيم  والنفاذ 

احلــكــومــات  لبع�س  حمتملة  اأمــنــيــة  تــهــديــدات  تت�سمن 

ال�سغب  لأعمال  النا�س  تعبئ  قد  اإذ  الكربى،  واملوؤ�س�سات 

�سلبًا  تنعك�س  ما  غالبًا  التي  اجلماهريية  والحتجاجات 

على املنابر الإعالمية نف�سها.  ومن الأمثلة على ذلك جلوء 

ال�سلطات وعدد من ال�سخ�سيات العامة يف لندن اإىل �سبكات 

واأي�سًا   ،
)45(

ل�سّن احلمالت التوا�سل والإعالم الجتماعي 

 جلوء م�رس اإىل التعتيم على الإنرتنت خالل الربيع العربي، 

التوا�سل  �سبكات  لتعطيل  خطوة  كثريون  اعتربه  ما  يف 

.
)46(

والإعالم الجتماعي

الجتماعية  الإعالمية  املنابر  من  كبري  عدد  ويوجد 

امل�ستخدمة عامليًا و�سمن املنطقة.  ومن املهم حتديد ال�سياق 

والبيئة اللذين ت�ستخدم فيهما هذه التكنولوجيات، من اأجل 

حتديد الجتاهات ال�سائدة وعقد مقارنات �سحيحة وحتليل 

اأمناط ال�سلوك والتفاعل.  وهذا الأمر ي�سمل الرتكيز على 

�سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي الرئي�سية امل�ستخدمة 

ا�ستخدامها  واإح�ساءات  الإ�سكوا،  منطقة  وداخل  عامليًا 

الن�سبي، لت�سليط ال�سوء على الجتاهات النا�سئة يف املنطقة 

ولتحديد ما اإذا كانت قد جتاوزت بع�س هذه الجتاهات 

تقرير  واأ�ــســار  جتــاوزهــا.   و�سك  على  باتت  اأو  متامًا 

“ال�ستهالك على �سعيد و�سائل الإعالم وعادات م�ستخدمي 
الإنرتنت يف ال�رسق الأو�سط و�سمال اأفريقيا” ال�سوء على 

الجتماعي  والإعــالم  التوا�سل  �سبكات  كمن�سة  في�سبوك 

الأكرث �سيوعًا )اأ�سار 70 يف املائة من امل�ستطلعني اإىل اأنهم 

ي�ستخدمونه(.  وك�سفت الأرقام عن ا�ستخدام �سبكات اأخرى 

و املائة(،  يف   22(  kooora.com اأهمها  املنطقة،  يف 

NETLOG )18 يف املائة(، ومكتوب )13 يف املائة(، 
النتائج، يبدو  . ويف �سوء هذه 

)47(
)9 يف املائة( وتويرت 

الجتماعي  ـــالم  والإع للتوا�سل  من�سة  اأن�سب   في�سبوك 

لغاية الآن.

الثقافة واالجتاهات والتطور

ومع تزايد عدد الأ�سخا�س الذي يكتفون بو�سع ملحات 

ال�سفات  اأ�سبحت  الإنرتنت،  على  ال�سخ�سية  حياتهم  عن 

التقليدية املحّددة مثل العرق، ووجهات النظرال�سيا�سية، 

والدين، والنوع الجتماعي، اأقل و�سوحًا، وهو اأمر ل 

ينطبق كليًا على املجتمعات املحلية على الإنرتنت.  ونتيجة 

حتدد  الإنرتنت  على  الجتماعية  ال�سبكات  اأ�سبحت  لذلك، 

ال�سدقاء  عدد  كمية  مثل  مل�ستخدميها،  خا�سة  �سفات 

ل�سخ�س ما، وعدد ال�سور لديهم، وما اإذا كانوا ي�ساركون 

من  ال�سكل  ميالدهم.  وهذا  تاريخ  اأو  الآخرين �سورهم 

اأ�سكال التفاعل يعترب ثقافة يف حد ذاته، هي ثقافة �سبكات 

خمتلفة  اأبعادًا  توّفر  التي  الجتماعي  والإعالم  التوا�سل 

النظر  بغ�س  باأنف�سهم،  التعريف  من  امل�ستخدمني  متّكن 

عن اجلن�سية، اأو الآراء ال�سيا�سية، اأو الو�سع الجتماعي 

والقت�سادي.

شبكات التواصل في حياتنا اليومية

تأثير شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي على التفاعل اإلنساني والسلوك االجتماعي)44(

على  االجتماعية  »الشبكات 

حتدد صفات خاصة  اإلنترنت... 

أبعادا وتوّفر  ملستخدميها... 

التعريف  من  متّكننا  مختلفة 

البعض«. ببعضنا 
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الجتماعية  ال�سبكات  “مواقع  ــة  ــس درا� وتــعــر�ــس 

جمموعة   
)48(

لالأبحاث بيو  مركز  اأعدها  التي  وحياتنا” 

�سكان  مــن  عري�سًا  قطاعًا  متثل  التي  الجتــاهــات  مــن 

مقارنًا  حتلياًل  تقدم  كما  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

مثريًا لالهتمام حول هذا البلد الذي ياأوي عددًا كبريًا من 

 وي�سّجل فيه اخرتاق 
)49(

م�ستخدمي الإنرتنت )79 يف املائة(

.  وعلى الرغم 
)50(

في�سبوك ن�سبة عالية )46.2 يف املائة(

فهذه   ، املتحدة  الوليات  مع  الثقافية  الختالفات  من 

الختالفات ل توؤثر على الجتاهات املذكورة اآنفا اإذا ما 

جرى حتليلها يف �سياق اأو�سع هو ثقافة �سبكات التوا�سل 

يف  الدرا�سة  نتائج  �س  تلخَّ وقد  الجتماعي.  ــالم  والإع

الإطار اأدناه.

ال�سلوك  ت�سع  قــد  اأعـــاله  املــذكــورة  والجتـــاهـــات 

املجتمعات.   بع�س  يف  ت�ساوؤل  مو�سع  للفرد  الجتماعي 

وينطبق ذلك خ�سو�سًا على الأ�سخا�س الذين يحكمون على 

يتوا�سلون  الذين  الأ�سدقاء  خالل  من  الآخرين  �سخ�سية 

التعبري  يف  و�سفافيتهم  اهتماماتهم  خــالل  ومــن  معهم 

هذه  مثل  وجود  عدم  البع�س  يف�رّس  وقد  �سخ�سيتهم.   عن 

املعلومات لدى امل�ستخدم باأن لديه �سيئا يخفيه.

وت�سري درا�سة �سدرت حديثا اإىل اأّن اأهم ثالثة اأ�سباب 

لعدم م�سادقة �سخ�س ما على في�سبوك هي م�ساركاته غري 

املنا�سبة وغري الهامة واملتكررة، واأّن اأول ثالثة اأ�سباب ل 

يعريها اأحد اأية اأهمية على الإنرتنت هي ال�سلوك اأو ال�سخ�سية 

. ويف هذا امل�سمار، قامت �سريي تريكل، 
)51(

 اأو املخالفات

واأ�ستاذة  املــجــالت  مــن  عــدد  ــارزة يف  ــب ال الأكــادميــيــة 

معهد  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  الجتماعية  الدرا�سات 

الجتماعية  الآثار  بتلخي�س  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س 

ال�سلبية للتكنولوجيا باأناقة يف كتابها الأخري، وذلك على 

:
)52(

النحو التايل

الأمن يف عالقاتنا  انعدام  الأيام، ويف ظل  “يف هذه 
التكنولوجيا  اإىل  نتطلع  احلميمة،  عالقاتنا  ب�ساأن  والقلق 

يف  منها  اأنف�سنا  وحلماية  العالقات  لإقامة  طرق  لإيجاد 

نف�س الوقت”.

اإلطار 3 - نظرة عامة على اجتاهات شبكات التواصل واإلعالم االجتماعية

م�ستخدمو في�سبوك اأكرث ثقة بنف�سهم من الذين ل ي�ستخدمون في�سبوك والإنرتنت؛. 1

م�ستخدمو في�سبوك عالقاتهم وثيقة بالغري اأكرث من م�ستخدمي الإنرتنت الآخرين؛. 2

يح�سل م�ستخدمو في�سبوك على دعم اجتماعي اأكرث من الذين ل ي�ستخدمونه؛. 3

والإعــالم . 4 التوا�سل  و�سبكات  الإنرتنت  و�سائل  م�ستخدمي  من  ال�سيا�سي  بالعمل  انخراطًا  اأكرث  في�سبوك  م�ستخدمو 

الجتماعي الأخرى؛

يحيي في�سبوك العالقات “النائمة”؛. 5

يتزايد ا�ستخدام مواقع ال�سبكات الجتماعية عند مواكبة اأقرب املقربني؛. 6

م�ستخدمو ماي �سبي�س )MySpace( الذين ي�ستخدمون املوقع اأكرث من �ست مرات يف ال�سهر، من املرجح اأن يكونوا . 7

منفتحني على وجهات النظر املتعار�سة.

.PewResearchCenter امل�صدر:  مركز بيو لال�ست�سارات
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ملّم  املعرفة  جيل  بــاأنــه  يتميز  الـــذي  الــيــوم  وجــيــل 

الربيد  اأب�سطها  من  الإلكرتونية،  الو�سائل  من  مبجموعة 

منوذجًا  ت�سكل  الق�سرية،  الر�سائل  وخدمة  الإلكرتوين 

يتطلب  النموذج  وهذا  ذاته.  حد  يف  لالت�سالت  متطورًا 

ع�رسية،  ومهارات  العاطفي،  الذكاء  من  عالية  درجة 

وقدرة على تف�سري الكلمات على ال�سا�سة، واأحيانًا القراءة 

بني ال�سطور.

التوا�سل  �سبكات  ل�ستخدام  ال�سكانية  الرتكيبة  وتبنّي 

ا�ستخدام  اأن  العربية  املنطقة  يف  الجتماعي  والإعــالم 

في�سبوك ل يزال يحظى ب�سعبية يف اأو�ساط ال�سباب )الذين 

ترتاوح اأعمارهم بني 15 و29 �سنة(، على الرغم من اأن 

كانون  يف   
)53(

املائة يف   75 من  انخف�س  قد  الرقم  هذا 

اأبريل/ يف   
)54(

املائة يف   70 اإىل   2010 الأول/دي�سمرب 

ني�سان 2011. وبالرغم من اأن هذا النخفا�س ي�سري اإىل 

اأعمارهم  تزيد  الذين  امل�ستخدمني  عدد  يف  طفيفة  زيادة 

على الثالثني، فمن ال�سعب حتديد ما اإذا كانت هذه الزيادة 

تعود اإىل “�سيخوخة” م�ستخدمي في�سبوك مع مرور الوقت، 

والأمر  الثالثني.  �سن  فوق  م�ستخدمني جدد  تدفق  اإىل  اأو 

املوؤّكد الوحيد هو اأن الفجوة بني الأجيال بني م�ستخدمي 

في�سبوك تتناق�س بالتاأكيد.

التطور االقت�صادي واالجتماعي

والإعـــالم  التوا�سل  �سبكات  يف  البحث  �سياق  يف 

الرتبوية  النظر  وجهتي  من  الذكاء  ف  يعرَّ الجتماعي، 

عملية  من  )ينتج(  باأنه  همفريز  للويد  ووفقًا  والنف�سية 

وتخزينها  املفاهيمية،  واملهارات  املعلومات  اكت�ساب 

ومقارنتها،  وجمعها،  وا�سرتجاعها،  ــذاكــرة،  ال يف 

.
)55(

وا�ستخدامها يف �سياقات جديدة

ويعني ذلك اأن و�سائل تكنولوجيا الإعالم الجتماعية 

املتاحة، والتي توفر القدرة على احل�سول على املعلومات 

وتخزينها وا�سرتجاعها وجمعها وا�ستخدامها، هي اأنظمة 

ذكية بطرق عديدة، واأن الذين ي�ستخدمون مثل هذه النظم 

هم اأنف�سهم يت�سفون بالذكاء اأو يعملون بطرق من �ساأنها 

اأن تبدو ذكية.  ومن هنا ينبع ال�سوؤال املثري للجدل: هل 

هذه التكنولوجيات جتعلنا اأكرث ذكاء؟ وهل ت�ساهم بطريقة 

ما يف التنمية؟

معايري  اأّن  اإىل  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  ي�سري 

ت�سّكل  واملعي�سية  ال�سحية  واملعايري  العلمي  التح�سيل 

عنا�رس رئي�سية من عنا�رس التنمية الجتماعية والقت�سادية 

وموؤ�رس التنمية الب�رسية.  وي�سري تقرير املجتمع الإعالمي 

بلد  الب�رسية يف  التنمية  ارتفع موؤ�رس  اأّنه كلما  اإىل  العربي 

ل  ذلك،  ومع    .
)56(

فيه في�سبوك  اخرتاق  معدل  ارتفع  ما 

يقدم هذا التقرير اأي حتليل اإ�سايف حول هذا املو�سوع، 

في�سبوك  واخرتاق  الب�رسية  التنمية  م�ستويات  يقارن  ول 

اإىل  التو�سل  جدًا  ال�سعب  من  ولذلك،  الزمن.   مر  على 

ا�ستنتاجات وحتديد ما اإذا كانت الزيادة يف معدل اخرتاق 

اإىل زيادة فعلية يف م�ستوى موؤ�رس التنمية  في�سبوك توؤدي 

الب�رسية، ما اإذا كانت زيادة ا�ستخدام في�سبوك ت�ساهم يف 

التنمية القت�سادية والجتماعية لبلد ما اأو بالعك�س.

احلراك االجتماعي واالإدماج االجتماعي والتكامل 

االجتماعي

�سبكات  ق�سايا  اأكرث  من   
)57(

الجتماعي احلراك  ُيعترب 

التوا�سل والإعالم الجتماعي اإثارة لالهتمام.  وبالن�سبة 

الجتماعي،  والإعــالم  التوا�سل  �سبكات  م�ستخدمي  اإىل 

املرتبطة  نـــدرة(  )الأكـــرث  الجتماعية  ــورات  ــث ال تبقى 

تقليديًا بالهجرة واحلركة العمودية والأفقية للمجموعات 

الجتماعي  الهرمي  الت�سل�سل  طــول  على  الجتماعية 

وت�سري  عمليا.  الأ�سهل  الظاهري  الجتماعي  واحلــراك 

الجتماعي  احلــراك  يف  املنخرطني  بني  العالقة  درا�سة 

والإعــالم  التوا�سل  �سبكات  من  وامل�ستفيدين  جهة  من 

الجتماعي من جهة ثانية اإىل نتائج ملفتة. ويف ال�سنوات 
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»... ثقافة وسائل االعالم

االجتماعية تؤدي إلى احلراك 
االجتماعي ...«



القليلة املا�سية، بلغ الرتابط بني هذه ال�سبكات والثورات 

الجتماعية م�ستوى عاليًا جدًا، جت�ّسدت ذروته يف الربيع 

العربي. وتبنّي هذه احلادثة القدرة على جمع النا�س من 

خمتلف الفئات الجتماعية يف مكان واحد، يف اإطار ال�سعي 

والإعالم  التوا�سل  �سبكات  خالل  من  م�سرتك،  هدف  اإىل 

ثقافة  بــاأن  العديدون  ي�ستنتج  فقد  ولذلك،  الجتماعي. 

�سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي توؤدي اإىل احلراك 

الجتماعي، ول تعوقها احلواجز التقليدية اأو التي يفر�سها 

املختلفة. والقت�سادية  الجتماعية  الفئات  بني  التمييز 

لالأبحاث  بيو  اأعّدها مركز  اأخرى  وقد خل�ست درا�سة 

يحافظون  الذين  الأ�سخا�س  من  املائة  يف   95 اأّن  اإىل 

من  �رسيك  مــع  للنقا�س  قابلية  ــرث  اأك هــم  مــدونــات  على 

الذين  الأ�سخا�س  من  املائة  يف   61 واأن  خمتلف،  جن�س 

مع �رسكائهم  يتناق�سون  الإنرتنت  على  ال�سور  يتقا�سمون 

.  ومن هنا، 
)58(

الذين لديهم وجهات نظر �سيا�سية مغايرة

توؤدي،  الجتماعي  والإعالم  التوا�سل  �سبكات  اأن  يّت�سح 

يف نواح كثرية، اإىل الت�سامح والتالحم والتكامل، وكذلك 

اإىل تعزيز التنمية الجتماعية.

اخلال�صة

ثقافة  الجتماعي  والإعــالم  التوا�سل  �سبكات  تعترب 

مع  التفاعل  مل�ستخدميها  ميكن  ذاتها،  حد  يف  متنامية 

بع�سهم البع�س من دون ال�سعور باللتزام جتاه ال�سغوط 

خالل  من  وذلك  املعتادة،  املجتمعية  والقيود  والقواعد 

والطالع  يحبونه،  ما  وتقا�سم  به  ي�سعرون  عما  التعبري 

على �سلوك الآخرين على الإنرتنت، والتعليق حينما يرون 

ذلك منا�سبًا.  وفهم �سبكات التوا�سل والإعالم الجتماعي 

ومن  الإنــرتنــت.   على  الجتماعية  التفاعالت  مع  ين�سج 

عائلته  لأفراد  �سديقًا  امل�ستخدم  يكون  اأن  متامًا  املقبول 

على الإنرتنت، بينما كان ذلك اأمرًا م�ستهجنًا يف ال�سابق.  

للم�ستخدم  الأجيال، ميكن  الفجوة بني  تناق�س  ويف �سوء 

خالل  من  واملعرفية  الجتماعية  تنميته  يف  امل�ساهمة 

وتبادل اخلربات  تنوعًا  اأكرث  اجتماعي  دعم  �سبكة  تكوين 

مع الآخرين.

ما  اإذا  ينزعج  اأن  اأو  املـــرء  يتفاجاأ  األ  وينبغي 

ذلك  يف  مبا  عليه،  اأعينهم  تقع  �سيء  اأي  اأطفاله  مل�س 

وبينما  بــاد.   اآي  جهاز  مثل  ح�سا�سة  اأجهزة  ا�ستك�ساف 

الوحيدين  لالأطفال  التقليدية  النمطية  ال�سورة  كانت 

طبيعية  تبدو  اأ�سماكهم  اإىل  اأو  احلائط  اىل  التحدث  هي 

الإطالق.  اليوم على  تبدو طبيعية  ما عادت   متامًا، فهي 

اأو تنقر  اأطفالنا تداعب جهاز احلا�سوب  اأنامل  اأما روؤية 

اأمرًا  الع�رس  اأ�سبحت يف هذا  فقد  باد،  الآي  مفاتيح  على 

طبيعيًا للغاية! 
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»... عالقة خطية بني مستوى دليل 

التنمية البشرية ومعدل استخدام 
الفيسبوك في بلد ما  ...«
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نشــرة
تـكـنولوجيا املعلومــات واالتصــاالت

للتنمية في غربي آسيا

سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 1
تطبيقات إلكترونية. 2
الُبنى األساسية للمعلومات واالتصاالت. 3
أنشطة اإلسكوا في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . 4
كتب مختارة. 5
شبكات التواصل في حياتنا اليومية. 6
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التفاعل  على  ملحوظ  تاأثري  املجاالت،  �شتى  يف  وا�شتخدامها  االجتماعي  واالإعللام  التوا�شل  و�شائل  النت�شار 

االإن�شاين وال�شلوك االجتماعي والتنمية االجتماعية واالقت�شادية. ولذلك، وقع االختيار يف هذا العدد على دور �شبكات 

العدد  هذا  وي�شلط  ا�شتخدامها.  و�شبل  ومكوناتها  و�شائلها  اأبرز  على  الرتكيز  مع  االجتماعي،  واالإعللام  التوا�شل 

ال�شوء اأي�شا على دورها االأ�شا�شي يف الثورات العربية ويف اإعطاء الربيع العربي ال�شكل الذي هو عليه اليوم.

وخافًا لاأعداد ال�شابقة، ُخ�ّش�شت يف هذا العدد من الن�رشة مقاالت اأخرى خمتلفة �شمن االأبواب الثابتة املعتادة، 

واالإعللام  التوا�شل  �شبكات  البحث حول  من  اأخللرى  زوايللا  على  ال�شوء  وتلقي  معه،  وتن�شجم  العدد  ملف  ت�شتكمل 

االجتماعي يف ظل الربيع العربي. ويت�شمن هذا العدد نبذة موجزة عن اأن�شطة اللجنة االقت�شادية واالجتماعية لغربي 

اآ�شيا )االإ�شكوا( خال الن�شف الثاين من العام 2011، باالإ�شافة اإىل عر�ض لنظريات وفل�شفة مانويل كا�شتلز يف كتبه 

حول جمتمعات التوا�شل واالإعام االجتماعي على االإنرتنت. 
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