مقدمات أولية لكفاحية استخدام تكنولوجيا االتصال
نحو التأثير في اإلعالم الرقمي
إعداد /األسير شادي الشرفا
مدخل:
خالؿ أقؿ مف عقديف اقتحمت تكنكلكجيا االتصاؿ حياتنا بسرعة جنكنية ،كنظ انر لحجـ المستخدميف

اليائؿ لمتقنيات الحديثة التي أصبحت مالزمة لممجتمعات فإف الحاجة ممحة لبناء رؤية تعالج أبرز

اإلشكاليات الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كفحص مدل إسياميا كفعاليتيا في الصراع ضد
االحتالؿ.

تثير التقنيات الحديثة لإلعالم واالقتصاد ستة مجموعات من األسئمة ،التي يمكن صياغتيا عمى

النحو التالي:

 .1كيؼ نستطيع قراءة كفاحية االستخداـ لكسائط التكنكلكجيا المختمفة لإلعالـ الجماىيرم في
ظؿ انعداـ الخصكصية كالتعديات األمنية؟ كىؿ نستطيع تبياف التناقض بيف آليات المراقبة

التقميدية القديمة كالرقابة الرقمية الحديثة؟

 .2إذا افترضنا أننا نعيش في عصر المعمكمات كالمعرفة كالصحفي المكاطف ما ىي مقكمات
كعكامؿ صحة ىذه المعمكمة في ظؿ كفرة مصادرىا؟

 .3ما ىي المقاربة بيف طبيعة العالقات الشبكية كالعالقات االجتماعية العادية؟ ،كىؿ تشترؾ
العالقات في المضاميف أـ تختمؼ؟ ،فإذا اعتبرنا أف العالقات الشبكية تش ٌكؿ حالة ربط بيف

األفراد فيؿ ت ٌشكؿ عكامؿ تفكيؾ بذات الكقت؟
 .4ماذا يقع كراء التنافس بيف الشركات الرقمية كالحككمات عمى تجميع المعمكمات عف

مستخدمي التكنكلكجيا؟ كأيف المكاطف مف ىذا التنافس؟ كلماذا ال يمتنع المكاطف عف استخداـ
النت رغـ إدراؾق بأف خصكصيتو تنتيؾ مف قبؿ تمؾ القكتيف النافذتيف؟

بناء عمى تطكر المجتمعات كخمؽ
 .5التكييؼ لدل الشركات الرقمية ،يعني مالءمة تقنياتيا ن
الحاجات لتكسيع االستيالؾ كتعكيـ اليكيات الثقافية ،كفي المقابؿ ىؿ مف الضركرم أف يككف
تكييؼ المكاطف انجرار كانصياع؟ أـ نستطيع اشتقاؽ مفيكـ مناىضة كمقاكمة التكييؼ؟.

تحكالن نكعيان كمحف انز لمتغيير؟ أـ أنيا تؤدم إلى
 .6ىؿ تعني المشاركة السياسية عبر النت ٌ
سمبية سياسية ال تشكؿ أداة ضغط إلحداث التغيير المنشكد؟

اإلجابة عمى ىذه األسئمة أك عمى األقؿ محاكلة فيـ أبعادىا المتعددة تحتاجاف إلى فيـ ماىية كدكر
النظـ اإلعالمية الرقمية كعالقتيا بالعكلمة كحضكر دكلة االحتالؿ كدكلة مركز في النظاـ العالمي

الجديد ،كما يتطمب تفنيد الرؤية حكؿ مفيكـ صناعة الرأم العاـ ،كتحديد مكازيف القكل في صياغة

أكلكيات المجتمع ،كأيضان كضع آليات لمحاكمة الصحافة الرقمية آخذيف بعيف االعتبار اختالفيا مع
الصحافة التقميدية.

كاذ نسعى لبناء مقدمات لكفاحية استخداـ اإلنترنت فإنو مف الضركرم اإللماـ بالعسكرة الرقمية كالتي
تطكرت مف تجربة الكياف الصييكني الطكيمة في قمع الشعب الفمسطيني ،فأم مقاكمة في العالـ

االفتراضي تستمزـ تطكير شركط إعادة ىيكمة الفضاء االلكتركني كاستحداث آليات ممنيجة كمدركسة

لالستغالؿ األمثؿ لمتقنيات االلكتركنية كالسيبركنية الحديثة.

مقدمة ال بد منيا

بعد التطكرات التقنية التي طرأت عمى النظاـ العالمي الجديد كأحد أبرز معالـ مجتمع العكلمة كالتي

انبثقت مف النظاـ الرأسمالي باعتبارىا أحد مراحؿ نمكه كتطكره.

تمؾ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الرقمية كاإلعالـ الجديد كالجماىيرم ظاىرة إنسانية ال مفر

منيا ،كاذ نشأت الصحافة االلكتركنية في منتصؼ التسعينيات مف القرف العشريف الماضي فإننا اليكـ
نعيش في عصر سيبيرنتيكا  sypernetisبما يحممو مف مضاميف لعالـ افتراضي يستدعي دراستو

بتعمؽ ،لما يحممو مف تأثيرات عمى السمكؾ البشرم سكاء لألفراد أك المجتمعات أك الشركات أك حتى

الحككمات ،كقد انتشرت بطبيعة الحاؿ الكسائؿ السيبركنية في األراضي الفمسطينية المحتمة كخمقت
فضاء يحمؿ تأثيرات جمة عمى اإلعالـ المتعدد
ن
االجتماعي بشكؿ خاص.

 Multimediaبشكؿ عاـ ،كشبكات التكاصؿ

لقد نشأت ثقافة جديدة نتاج الستخداـ التكنكلكجيا الحديثة كثقافة تحمؿ تأثيرات ميمة في تحديد

أكلكيات المجتمعات كافة ،كبالتالي برزت ظكاىر جديدة ما كاف باإلمكاف أف تتحقؽ لكال التطكر
النكعي إلعالـ المعمكمات

 info-mediaكاعالـ الكسائط المتشعبة

hyper-

 mediaكالمتعدد  Multimediaكقنكات االتصاؿ التفاعؿ الشبكي ،كلعؿ أبرز الظكاىر اليامة ىي

ظكاىر االستخداـ السياسي لمتحريض كالتعبير عف الرأم أك تكثيؽ االنتياكات في كافة أنحاء العالـ،

إال أننا ال يمكف تجاىؿ ظكاىر اجتماعية سياسية أك اقتصادية أخرل ليا دالالتيا مثؿ بركز

كيكميكس  WikiLeaksكالفضائح كاألسرار التي حممتيا ،أك ظاىرة ىاشتاغ الحديثة حكؿ التحرش

بالمرأة ،أك ظاىرة حمالت مقاكمة العنصرية ،أك حمالت االستقطاب الداعشية أك التضامف المختمفة.

كلقد كاف لمفمسطينييف نصيب في المشاركة كالتعقيب عمى األحداث مثؿ العمميات الفدائية كبكابات

الحرـ كحمالت المقاطعة ضد الكياف الصييكني ،كحمالت الدعـ لألسرل الفمسطينييف المضربيف عف

الطعاـ عبر تصكير شرب الماء كالممح ،كصكالن لحممة التضامف مع عيد التميمي كغيرىا.

إف الممفت ىك مدل التفاعؿ الجماىيرم مع األحداث المتنكعة ،كالفرصة التي أتاحتيا الكسائط

المختمفة كالتكنكلكجيا لمتعبير عف الرأم كابداء كجيات النظر بعيدان عف القيكد التي تفرضيا الحككمات
أك النخب الصحفية التقميدية أك حتى األحزاب السياسية.

لكف يبقى السؤاؿ عمى مدل تأثير ىذه الحمالت فعالن بمعنى األفعاؿ االحتجاجية أك التضامنية
االفتراضية ىؿ تجدم في مقاكمة االحتالؿ أك إحداث التغيير المنشكد؟.

إف أىمية تكنكلكجيا المعمكمات كثكرة االتصاالت تكمف أيضان في أنيا ش ٌكمت انقالبان في مفيكـ الحركب
كالصراعات بيف الشعكب ،ألنو قد دخؿ عنصر جديد ىك السيبركنية – أم أف الحرب االلكتركنية "

السايبر" قادرة عمى جعؿ األمكر أكثر صعكبة في عيد االمبريالية ،يقكؿ المؤرخ " ىارارم" "

(])[1

" أف

جنكد العرش البريطاني أبادكا شعكبان كقبائؿ في أنحاء مختمفة مف آسيا كأفريقيا بدكف أف يضطر سكاف
لندف إلى تعكير مزاج الشام الساعة الخامسة ،كسكاف بغداد كالفالكجة شاىدكا كيؼ تدمر جحافؿ

جنكد الجيش األمريكي مدنيـ بدكف أف يجمس سكاف فرانشيسكك أك نيكيكرؾ ،لكف إذا تجرأت الكاليات

المتحدة عمى مياجمة الدكؿ التي تمتمؾ قدرات متكاضعة في الحرب االلكتركنية فإف مكاطنييا

سيشعركف بكطأة الحرب ليس أقؿ مف سكاف كمكاطني الدكلة المستيدفة ،فحشرة أك دكدة الكتركنية أك

برنامج فيركسي محكسب قادر عمى إسقاط الطائرات كصدـ القطارات كاغالؽ الشكارع ،كحتى تعطيؿ

منشأة نككية كايقاؼ برنامج  ...األمر الذم يؤدم إلى ما يمكف حصره مف تداعيات" (].)[2
تفجر معرفي موضع تساؤل؟

يعتبر ىذا العصر ىك عصر التفجر المعرفي بامتياز ،بحيث ال يكجد أحد يستطيع اليرب مف تأثيرات

تمؾ التطكرات التكنكلكجية خاصة في مجاؿ االتصاؿ فسكؼ تحاصرنا مف كؿ صكب كميد اجتياح
الكسائؿ الرقمية لالتصاؿ لحياتنا اليكمية كجممة عكامؿ منيا سيكلة االستخداـ ،كاختصارىا لمكقت

كسعرىا المتداكؿ ،ىذا التفجر المعرفي كفر كمان ىائالن مف المعمكمات فعبر نقرة بسيطة عمى الشاشة

تقدـ الشبكة إجابات متعددة حكؿ ذلؾ التساؤؿ ،كحتى التساؤالت العممية ليا إجابات متعددة كمتناقضة

في بعض األحياف ،كحتى التساؤالت السياسية ،أم أف ىذا التفجر المعرفي لو كجياف أك أكثر حقيقتاف

أك أكثر رغـ كجكدنا في ذات القرية "قرية االتصاالت العالمية".
كاف العالـ " مارشاؿ ماكمكىاف "

(])[3

قد أعمف لمعالـ مفيكـ القرية العالمية في كتابو " الرسالة" الصادر

عاـ  1967حيث يقصد القرية االقتصادية العمنية ،كجيات عديدة اختمفت مع نظريتو مستندة إلى

الفركقات الطبقية التي نشأت بيف مجتمعات الشماؿ كالجنكب ،كاحتكار الشماؿ لممعرفة التقنية مما

عمؽ الفجكة بيف المجتمعات ،كؿ ذلؾ لـ يؤثر عمى حجـ الكبير كالمستخدميف اليائؿ لمكسائؿ
الحديثة لالتصاؿ.

ومن أبرز معالم التغيير كان التطور النوعي في اإلعالم الصحافي الذي ش ّكل إضافة إلى الراديو
والسينما والصحف والمجاالت ،فقد ظير ثالثة اتجاىات رئيسية لمصحافة:
 .1صحافة اليكاة " بمكجر".

 .2صحافة المصدر المفتكح .

 .3الصحافة االلكتركنية شديدة التكييؼ.

كما ظيرت مكاقع المدكنات كمكاقع التشبيؾ االجتماعي

 communityحيث يجتمع األفراد ذكم

االىتمامات المشتركة يتبادلكف األفكار كالمعمكمات كيتصمكف مع بعضيـ كيدردشكف كينشركف األخبار

التي تيـ مجتمعاتيـ

(].)[4

كما تعددت مصادر المعمكمات كاختمفت كصار الفرد جزءان أساسيان في صنع المعمكمة كنقميا
كمشاركتيا بغض النظر عف صحتيا ،كبتنا نعيش في مرحمة االتصاؿ التفاعمي

Interactive

 mediaكالكسائط المتعددة التي ترتكز بمجمميا عمى الحاسبات االلكتركنية كاأللياؼ الضكئية كأشعة
الميزر كاألقمار الصناعية ،كتزاكجت فيما بينيا لتنتج نظاـ االتصاؿ الرقمي الذم أنجب عص انر

كمجتمعان جديدان أطمؽ عميو اسـ عصر أك مجتمع المعمكمات

(].)[5

كقد فتح ذلؾ باقة جديدة لممجتمعات اإلنسانية بشكؿ عاـ كالمجتمع الفمسطيني بشكؿ خاص ،كالذم

امتمؾ أدكات تساعد في التكاصؿ العمني كالمعرفي كالتفاعؿ مع العالـ العربي بكجو الخصكص.
كيعتمد اإلعالـ الجديد عمى إنتاج المضاميف اإلعالمية كالتعميؽ عمييا كنشرىا بشتى الكسائؿ.

كبدكف شؾ فإف اإلعالـ الجديد انعكاس لحالة االنقالب في نظاـ االتصاؿ كميا ،بعد التقاء الحاسكب

كتكنكلكجيا االتصاؿ.

لقد أدل بركز تكنكلكجيا االتصاؿ الحديث حسب الدليمي

(])[6

إلى زعزعة بعض القنكات الراسخة في

تحكؿ إلى رديؼ الديمقراطية ،كيبدك أف ذلؾ بديييان
نظريات االتصاؿ كاإلعالـ ،كيضيؼ "إف اإلعالـ ٌ
ككف ىذه التكنكلكجيا متكفرة لمجميع ،لكف حقان يستخدميا الجميع في التعبير عف رأيو تجاه القضايا
السياسية الممحة؟ أـ أف تمؾ القضايا سياسية بقية مالزمة لمنخبة الفاعمة التقميدية؟

مف الصعب إعطاء إجابة شافية عمى ىذا التساؤؿ ،لكف بدكف شؾ أتاحت تكنكلكجيا االتصاؿ مشاركة

أكسع لفئات اجتماعية صامتة ،لطالما كانت غائبة عف مسرح األحداث السياسية.
كتشير اإلحصائيات إلى أف ما يزيد عف

 %80مف فئات الشباف يفضمكف التعامؿ مع الصحافة

االلكتركنية ،كأف نسبة كبيرة منيـ لدييـ مدكناتيـ الخاصة ،فاإلنترنت بما يكفره مف مزايا يضع بيف

أيدييـ إمكانيات تفاعمية جديدة مثؿ الدردشة كالتعميؽ كالتزامنية الشديد

(]. )[7

لقد استطاع الفمسطيني إذف أف يحصؿ عمى معمكمات كبيرة ككثيرة كمف مصادر متعددة ،ككغيره مف

المجتمعات انفتح عمى كابؿ مف المعمكمات المختمفة كالمتناقضة؛ فالحقيقة لـ تعد حك انر عمى طرؼ

معيف كبدؿ الحقيقة ظيرت ىناؾ حقائؽ فأم مف ىذه الحقائؽ ىي الصحيحة؟ فمثالن الطفؿ محمد الدرة
قتؿ عمى يد قكات االحتالؿ في غزة أماـ عدسة الكاميرا ،لكف مف خالؿ التصفح القميؿ عمى النت نجد

ركايات أخرل منيا أنو قتؿ عمى أيدم قكات أمف فمسطينية ،كركاية أخرل تقكؿ أنو لـ يقتؿ أصالن،
كركاية ثالثة تقكؿ أنو ال كجكد لمحمد الدرة ككؿ ىذا عبارة بركبكغاندا فمسطينية كغيرىا.

كمف ىنا فإف التفجر المعرفي بات مكضع تساؤؿ ألف المعمكمات نفسيا باتت مكضع شؾ كتساؤؿ،

فالمجتمع بات يقؼ حائ انر كعاج انز أماـ تناقض الحقائؽ كتشكيو المعمكمات.
االستجابة األمنية السريعة:

كبدكف شؾ نستطيع أف نق أر مدل االستخداـ السياسي لتكنكلكجيا االتصاالت ككسائؿ اإلعالـ الرقمي

سمي بثكرات الربيع العربي مما حدا بالحككمات
مف خالؿ تمؾ القكة اليائمة التي استجابت ليا ما ي
إغالؽ خطكط االتصاؿ كالتشكيش عمييا بكافة المناطؽ التي حدثت بيا اضطرابات ،كفمسطيف لـ تكف
بمنأل عف ىذه التأثيرات مف خالؿ النشاطات الفمسطينية ضد االحتالؿ ،رغـ أف األجيزة األمنية

الصييكنية لـ تأخذ إجراءات مماثمة إلغالؽ خطكط االتصاؿ بؿ اتخذت إجراءات قانكنية لمتتبع

كالمالحقة القانكنية.

عاـ  1998سنت دكلة االحتالؿ الصييكني أكلى التشريعات الخاصة بشئكف السايبر ،التي ترسـ
محددات استخداـ الكسائط المتعددة لإلنترنت مف صكت كصكرة كفيديك كنص كأدكات اتصاؿ

كاستخداـ معمكمات كقكاعد بيانات ،كقد أضيفت ىذه التشريعات كإيضاحات بما ييسمى " قانكف
العقكبات" المعمكؿ بو ،كلـ تكف المعايير السياسية ضمف نطاؽ ىذه المحددات أك المخالفات السياسية
" األمنية" حسب سمطات االحتالؿ ،تندرج ضمف قانكف العقكبات األمنية المعمكؿ بو أصالن.

كفقط عاـ  2011تـ تعديؿ قانكف السايبر كالذم يفتح المجاؿ لألجيزة األمنية لمالحقة كاعتقاؿ

الفمسطينييف كمحاكمتيـ تحت دعاكم المساس بأمف " الدكلة كالمكاطنيف" ،كما يشير القانكف ،ككانت
النتيجة المباشرة اعتقاؿ كمحاكمة المئات مف مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتماعي عبر النت،

بعضيـ زج لعدة سنكات تحت ذرائع أمنية كاىية.
الربيع العربي ...تداعيات:

لـ تعد حرية التعبير عف الرأم مكفكلة لدل الدكلة العبرية بعد أحداث ما يسمي بالربيع العربي ،حيث
خشيت األجيزة األمنية تداعيات ىذه األحداث ،كأدركت القكل الكامنة كراء استخداـ تكنكلكجيا السايبر
كتطبيقات النت في حشد كتنظيـ التظاىرات كتكثيؽ األحداث كانتياكات األنظمة ،فقامت األكساط

بناء عمى تعريفيا
األمنية لمدكلة العبرية بتبني القكاعد التي تحبط كتكبح جماح أم تمرد يمس بأمنيا ن
لو.
كالحقيقة أف بعض المحددات القانكنية كالتشريعات التي سنت ليست سكل تكصيات أمنية كانت قد

صيغت عاـ  2005إثر أحداث عالمية دقت ناقكس الخطر لظاىرة استخداـ االعالـ الرقمي كالتي

أدت التخاذ ىذه الق اررات.

يبدك أف ىذا اإلدراؾ المبكر كنتاج مساىمة رسائؿ الخمكم القصيرة

 smsفي بعض التظاىرات

السياسية المعاصرة ،فقد تـ حشد التظاىرات التي أطاحت بحككمة الرئيس " جكزيؼ استرادا" في

الفمبيف كحككمة " خكسيو اثنار" في إسبانيا عاـ .2005

إف ليذه الخدمة دك انر فاعالن في حشد التظاىرات التي أدت إلى عكدة الديمقراطية في دكلة النيباؿ عاـ

 ، 2005كفي األزمة المتعمقة بأزمة الرسكـ المسيئة لمرسكؿ ،كفي مصر ناؿ الخميكم نصيب في فتح
تجاكزات رسمية في أحداث القضاة كالصحافييف كاالنتخابات النيابية عاـ

 ،2005كما قطعت

السمطات االندكنيسية شبكات الخمكم حتى ال يستخدميا المكاطنيف في حشد التظاىرات ضد زيارة

الرئيس األمريكي جكرج حبش خالؿ زيارتو ألندكنيسيا(]. )[8

لقد انتشرت مبك انر األجيزة األمنية لالحتالؿ أثر االعالـ الجماىيرم الحديث بعد أحداث عاـ

2005

لكنيا في الحقيقة بالغت في التشريعات كتمادت في القكانيف التي تبنتيا عاـ  ،2011ما يظير حالة

ىمع أصابت األكساط األمنية بعد أحداث الربيع العربي مف جية ،كمف جية أخرل فقد أزالت قكانيف

السايبر الجديدة القناع عف دكلة االحتالؿ التي لطالما تباىت بالمساحة المعطاة لمفمسطينييف لمتعبير

عف رأييـ بحرية بكسائؿ كتقنيات أكثر حداثة مقارنة مع العالـ العربي.

كقد سجؿ لدينا في السجكف قائمة طكيمة مف العقكبات الجنائية التي تفرضيا المحاكـ اإلسرائيمية عمى

النشطاء الفمسطينييف جراء استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ،أك كؿ ما يرتبط باإلعالـ الرقمي

كالتفاعؿ الشبكي منيا:

 التحريض :كىي أكثر التيـ عمكمية كقد تشمؿ أم مكقؼ أك رأم ينتقد سياسات
االحتالؿ.

 الدعكة لمحشد كالتظاىر.
 تأييد نشاط المقاكمة.
 تأييد تنظيـ محظكر.

 تداكؿ صكر لالستشيادم ،أك شعار لحزب سياسي معيف.
 الدعكة لنشاط تطكعي لخدمة أسر الشيداء أك الجرحى أك األسرل.

 تداكؿ مقالة أك نص أك صكرة أك مقطع فيديك لكؿ ما ذكر ،أك خدمة الاليؾ أك الشير.
 التكاصؿ مع جية معادية ،كقد تشمؿ محادثة شات عادية مع أم شخص أك مؤسسة
خارجية ،كحتى مع قطاع غزة.

 اإلساءة لصكرة الكياف أك الشخصيات الرسمية أك عبر شعارات التشكيؾ بالنازية.
كبعد بضعة سنكات كتحديدان عاـ  ، 2015إثر سمسمة العمميات الفدائية مف دىس كطعف ،تـ تأسيس

كحدة خاصة لتعقب ما يسمى " النكايا الجنائية" حيث يتـ اعتقاؿ أم شخص يممح أك يصرح بالنية
تفسر جنائيان.
يدعي
إف مجمؿ ىذه العقكبات تجعؿ مف المستحيؿ الحديث عف فسحة ديمقراطية حقيقية كما ٌ

االحتالؿ في التعبير عف الرأم في النت ،كىذا إذا ما أخذنا بعيف االعتبار أنو لدل األجيزة األمنية

الصييكنية إمكانيات عالية المستكل في مراقبة كؿ ما يحدث ضمف تكنكلكجيا

اإلعالـ الرقمي ،فبعد

أف كانت الجيات الرسمية لالحتالؿ تتباىى كتفتخر بتطكر تكنكلكجيا المعمكمات لدييا كنطاؽ

استخداميا العريض ،صارت تتباىى كتتبجح بقدراتيا األمنية في مالحقة المكاطنيف كتتبع حركاتيـ

عبر النت؟.

إف قكة تأثير الجماىير الفمسطينية المستخدمة لمكسائؿ التقنية تكرست عبر مجمكعة تطبيقات كبرامج

سمكية باألساس إعالمية كأداة تشبيؾ اجتماعي ،منيا الفيس بكؾ كاليكتيكب كالتكيتر كاالنستجراـ

كسكام بي كسناب شات كغيرىا مف األدكات ذات حجـ مشتركيف يتجاكز مالييف عبر العالـ،

مستفيديف مف قاعدة تكنكلكجيا سيمة لتمؾ المكاقع االجتماعية ،ناىيؾ عف المدكنات حيث أنو مف أبرز

ما يميز قراء المدكنات أنيـ ال يشبيكف قراء الصحافة المكتكبة الذيف يكتفكف باستيالؾ المعمكمة في

عممية غير متكافئة بينيـ كبيف الكاتب كالصحافة

(]. )[9

لدم اإلمكانية لمتعميؽ الفكرم كارساؿ المالحظة بحرية ،كمكاقع المدكنات  Web Bloggerأصبحت
تعبر عف جيؿ جديد مف اإلعالـ تحقؽ لمفرد إمكانية التعبير عف نفسو دكف قيكد
ظاىرة ٌ
الذم كاف شبو مفقكد سابقان.

(])[10

األمر

ىذا كال يمكف فصؿ نيـ االستخداـ الكاسع لشبكات التكاصؿ االجتماعي في األراضي المحتمة عف

مجريات العالـ العربي كتأثير كسائط التقنية كأداة ميمة في النشاط الجماىيرم المتعدد ،لكف كثافة

الرقابة كاإلجراءات القانكنية التي فرضتيا األجيزة األمنية جعمت الفمسطيني يشعر بأنو مراقب عمى

الدكاـ ،كيتـ رصد كؿ ما نبحث عنو في محرؾ البحث جكجؿ ،أك حساب الفيسبكؾ أك غيره ،مما قاد

الفرد إلى الشعكر بعدـ االطمئناف كالخكؼ كالتردد ،كقد ٌعبر عف ذلؾ العالـ " زيجمكنت" في أف العالـ
تحكؿ إلى سجف تحت المراقبة ،فالجماىير أصبحكا مثؿ السجناء الذيف يعيشكف في سجف محاط
كمو ٌ
باألسكار كيتكسطو برج مراقبة يراقب كؿ شيء ،كما تحرص الحككمات عمى أف يعرؼ المكاطف أنو

مراقب مما يساىـ في تربية الخكؼ بطريقة جنكنية.
الصحفي المواطن والديمقراطية المتحركة:

إف االنقالب الذم أحدثتو التقنيات الرقمية خمقت عالمان افتراضيان جديدان لو قكاعده كأسسو ،كما خمقت

إنسانان مف نكع آخر ،نكع فعاؿ كمشارؾ ،فمـ يعد المكاطف مجرد متمقي لألخبار التي تبثيا المؤسسات
اإلعالمية التقميدية ،إنما صار مراسالن كمتفاعالن كصانعان لمحدث ،كلعؿ أبرز ما يميز دكر المكاطف

بامتالكو التقنيات الحديثة بكسطائيا المتعددة ،أنو ساىـ في ترتيب األكلكيات السياسية كاالجتماعية

بعد أف كانت محصكرة لدل الجيات الرسمية كالتقميدية؛ فاليكاتؼ النقالة أصبحت رائجة لدل الجميع،
السيما المراىقيف كأصبح كؿ شيء مزكد بكاميرات رقمية كىاتؼ محمكؿ ،كصارت ىذه التقنيات

كيعبر عنيا  .أم أف
االلكتركنية أداة اجتماعية فاعمة جعمت مف المكاطف شبو صحفي ،ينقؿ األحداث ٌ
فضاء السيبركنية Cyber Spaceتكسع كطبؽ مبدأ المشاركة لمفرد كالجماعة التي كانت غائبة عف

الحالة الجماىيرية سابقان ،ثـ مبدأ المشاركة اإلعالمية كفؽ حقكؽ الرأم كحرية التعبير كحرية ممكية
كسائؿ االتصاؿ كحرية المشاركة السياسية بنطاقيا الكاسع.

إف الفضاء اإلعالمي الجديد أدمج التسميات كخمؽ التمكنات ما بيف االعالـ االلكتركني كالرقمي

كالشبكي كالتفاعمي كاعالـ المعمكمات كالكسائط المتشبعة كالكسائط المتعددة حتى باتت ظاىرة إنسانية
تقنية اتصالية كاحدة نقمت المكاطف إلى مكقع المؤسس في صياغة مكازيف القكل ،كتجاكز معيقات

حرية اإلعالـ.

إف تكنكلكجيا االعالـ الجديد جعمت مف حرية اإلعالـ حقيقة ال مفر منيا ،فشبكة الكيب مثالن جعمت

بإمكاف أم شخص لديو اتصاؿ باإلنترنت أف يصبح ناش انر ،كأف يكصؿ رسالتو إلى جميع أنحاء العالـ،

بتكمفة ال تذكر.

ىناؾ أيضان عمى االنترنت عشرات كسائؿ اإلعالـ عمى مجمكعات األخبار التي يمكف لمستخدمييا

مناقشة أم مكضكع يخطر عمى باليـ ،مع عدد غير محدد مف المستخدميف في أنحاء العالـ

(]. )[11

لقد شعر الفمسطيني المستخدـ ليذه التقنيات أف بإمكانو عرض معاناة شعبو عبر العالـ ،كشرح قضيتو

كنقؿ الحقائؽ عبر العالـ ،كال شؾ أف التجاكب العالمي كتعاطفو مع القضية الفمسطينية شجع في

انتشار خطاب المقاكمة.

ال نبالغ بالقكؿ أف يئس الناس مف اإلعالـ الرسمي كالذم فضحت صكرتو نتيجة انحياز ىذا اإلعالـ

الممكؿ لرجاؿ األعماؿ كالحككمات ،كتبيف عقائدية ىذا النكع مف اإلعالـ التضميمي كالذم يخدـ

مصالح فئات معينة فقط بالمجتمع قد جعؿ مف الناس الطبيعييف الغائبيف عف مسرح السياسة بأخذ

زماـ المبادرة عبر مبدأ تبادؿ التعميقات كالنقؿ كالكصكؿ إلى المعمكمة ليصبح

اإلعالـ ممكان لمجميع

كفي متناكؿ الجميع كبأقؿ التكاليؼ ألكبر عدد مف القراء ،كنشأت بالتالي ما ييسمى بالصحافة
الديمقراطية الخالية مف الرقابة كالتسمط.

كقد حققت الصحافة الجديدة عدة أبعاد سياسية ،حيث تحقؽ حمـ المجتمع المدني في تممؾ كسيمة
اتصاؿ جماىيرية بفضؿ الكسائؿ الديمقراطية المختمفة المحمكلة ،ككسائؿ االتصاؿ التي تتصؼ بأنيا

ثالثية االستخداـ السياسي

(])[12

 political critic playحيث يستطيع الفرد مضاعفة المحتكل

السياسي كاستقبالو كارسالو لالستفادة مف الياتؼ الجكاؿ كالتصكير كاالتصاؿ باإلنترنت ،كثانيان القدرة
عمى المشاركة كاالستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ

الالسمكي عمى الحركة كمتابعة الحدث مباشرة،
ة

كبمركنة عالية ،أما الصفة الثالثة فيي المشاركة الشخصية

(])[13

حيث ال تخضع لتكجيات منظمات

معينة بؿ لمقناعات السياسية لمفرد نفسو خالفان لكسائؿ النضاؿ التقميدية ،لذلؾ نشأ ما يسمى
الديمقراطية المتحركة  mobile democracyباعتبارىا عمالن فرديان تطكعيان.

لقد كفرت ىذه فرصة لمجميكر الفمسطيني السيما قطاع الشباب لمتعبير عف الرأم كنقاش كافة
التطكرات السياسية كاالجتماعية بشكؿ يكمي ،كبالتالي تككيف ردة فعؿ عبر التحشيد كالتأطير كالدعكة

لفعاليات كتنظيميا ،كمبادرات فردية ش ٌكمت مجمكعات مثؿ الحراؾ الشبابي في كؿ المحافظات تقريبان،

يسمى
كالمجمكعات المتخصصة في الشئكف االجتماعية كالسياسية ،كتفرع مف ىذا النشاط نمكذج ي

باالتصاؿ الجمعي  Mass Mediaأم مف الفرد إلى المجمكعة  one to manyحيث تصؿ الرسالة
إلى كؿ الجميكر ،فالذم يقكـ بإرساؿ الرسالة ىك المتحكـ بمحتكاىا سكاء كانت رسـ أك صكرة أك

مؤثرات صكتية أك نصكص أك غيرىا

(]. )[14

كما تعددت أنواع صحافة المواطن لتشمل:
 )1أدكات مشاركة الجميكر في تعميقات القراء المرتبطة باألخبار كالمدكنات كالصكر كلقطات
الفيديك...الخ.

 )2مضاعفة األخبار التشاركية التامة .full
 )3مكاقع المساىمة العادية.

 )4مكاقع البث الشخصي .Personal
 )5مكاقع األخبار المستقمة.

 )6مكاقع أخرل تسمى  thirteen mediaتتمثؿ في قكائـ بريدية كنشرات البريد االلكتركني.
كؿ ذلؾ إلى جانب صحافة مكاقع أدلة االنترنت كتشمؿ محركات البحث مثؿ جكجؿ،

كصحافة مكاقع التعميؽ ،ناىيؾ عف منتديات االنترنت  internet forumكىي احدل تطبيقات
التفاعؿ كالمشاركة كاإلعالـ البديؿ كالتي تعمؿ كمنابر لجماعات ثقافية أك سياسية أك

دينية

(].)[15

كىناؾ مف يعتقد أف المكاقع التفاعمية عززت اليكية الخاصة كغذتيا بأسمحة فردية تحدد كينكنتيا

كتحقؽ كصكليا إلى كـ ىائؿ مف المعمكمات التي كانت مفتقدة سابقان ،كذلؾ كما كصفيا طاىر

كعبر عنيا باالنتقاؿ " مف مجاعة المعمكمات إلى ثكرة المعمكمات ،كبأنيا تتجاكز الحؽ في
عمكاف ٌ
(].)[16
االتصاؿ إلى الحؽ في اليكية"

أم أنيا تساىـ في صياغة اليكية بتعبيرات ثقافية متنكعة ،كىنا يكمف سؤاؿ حكؿ جكىر اليكية

الناشئة الجديدة كالتي كانت أبرز محددتيا طبيعة النظاـ السياسي الفمسطيني بما يتضمف فصائؿ

(ـ.ت.ؼ) كغيرىا مف الحركات المعبرة عف اليكية ،فيؿ بدأ الجميكر يش ٌكؿ ىكيتو بعيدان عف
الحاضنة التقميدية المغذية لميكية؟ فالمكاطف الفمسطيني أماـ تكفر معطيات لديو مف قائمة ال

تحصى مف المراجع كلـ تعد معطيات حصرية لجيات معينة مما يؤثر عمى تغذية راجعة خاصة

في ظؿ تراجع أداء التنظيمات كاألحزاب في السنكات األخيرة.

إف المكاطف حيف يسعى لصنع أكلكياتو يؤثر كيتأثر كيطكر مياراتو لتتالءـ مع عالـ المعرفة الجديد،
فاستطاع بكممات بسيطة مختزلة التفكؽ عمى البيانات العريضة كالمسيبة لمقكل السياسية التقميدية ذات
الباع التاريخي العريؽ ،كقد امتمؾ بسرعة قياسية القدرة عمى اقتناء الكممات كالمصطمحات كاأللفاظ

المناسبة التي تساعد في تعميـ أرائو كحشد مؤيديف ،كما ابتكر قامكس مف الكممات الجديدة المرنة

كالتي التصقت باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي كباتت جزءان ال يتج أز منيا ،كلـ تنجح أم جية
رسمية بعد أف تحرز تقدـ عمى المكاطف المستقؿ رغـ اإلمكانيات المكارد اليائمة التي تمتمكيا ،كرغـ

اعتمادىا كسائط اإلعالـ المتعددة ،فتأثيرىا ما زاؿ محدكدان ألنيا تعمؿ كفؽ ذات القكالب التقميدية

المعركفة.

سالح ذو حدين
بدكف شؾ أف الجميكر الفمسطيني قد حقؽ إنجازات ميمة عبر استخدامو

اإلعالـ الجديد بمختمؼ

كسائطو ،كال أحد يختمؼ عمى مساىمة تقنيات االتصاؿ الجديدة كخاصة شبكات التكاصؿ االجتماعي

في ربط المخيـ بالمدينة كالقرية بكافة المحافظات ،مما أنتج حالة تضامف كرأم عاـ كىـ مشترؾ

لمكاجية االحتالؿ كمخططاتو ،كلكف مجمؿ النشاط الجماىيرم المرتكز عمى التكنكلكجيا الحديثة لـ

يرت ً
ؽ بعد إلى مستكل إحداث تغيير جكىرم في مكازيف القكل القائمة أك تجاكز اإلعالـ التقميدم السائد
أك التفكؽ عمى تقنيات كمكارد االحتالؿ عمى الشبكة.

كاالشكالية األكبر ىي قدرة الشبكة عمى تفكيؾ المجتمعات ،إننا أماـ قكتيف متناقضتيف :قكة الربط كقكة

التفكيؾ ،فبقدر ما تقكـ الشبكة بربط كتجميع الناس فإنيا تقكـ بنفس سرعة الربط بالتفكيؾ ،كىنا يتجمى

بإحياء النعرات الطائفية القبائمية كالعشائرية ،كلعؿ ظاىرة " داعش" ىي إحدل معالـ التفكيؾ كالتي

نمت كتغذت مف خالؿ ىذه التكنكلكجيا.

إف إشكالية استخداـ النت كاالتصاؿ الحديث ال تنحصر في مسألة انعداـ الخصكصية كالتعكيـ الثقافي

أك العزلة االجتماعية كظاىرة اإلدماف كالجرائـ االلكتركنية كالمعمكماتية ،كال حتى االستخداـ الترفييي

كالتسكيقي المبالغ فيو عبر الكسائط االلكتركنية أك التفكيؾ السريع لممجتمعات ،إنما أيضان في بناء
النمكذج الكيفي في إحداث الفرؽ كذلؾ يتطمب استراتيجيات مدركسة تحد مف العمؿ الكطني.

ىذا ناىيؾ عف حقيقة مفادىا أف الفمسطيني يكاجو منظكمة إعالمية صييكنية شرسة ذات تمكيؿ كبير

كخبرات عالية كمتقدمة ،فدكلة الكياف الصييكني تعتبر مف أكثر الدكؿ المتقدمة تقنيان بالعالـ ،كباتت
تطمؽ عمى نفسيا لقب دكلة االختراع .startup nation

كقد استطاعت فعالن أف تتمكضع في قمة اليرـ في الدكؿ صاحبة االمتياز التقني حكؿ العالـ ،كأصبح
قطاع كاسع مف اإلنتاج يعتمد عمى التطكرات الرقمية الحديثة.

كتعتمد األجيزة األمنية استراتيجية شاممة األبعاد لعسكرة الفضاء الرقمي بما يخدـ تطمعاتيا العسكرية

كىيمتيا عمى كسائؿ االتصاؿ الجديدة ،كتندرج تحت قائمة العسكر الرقمية تطكير مجمكعة مف البنى

التحتية كىي (]:)[17

 .1ضخ التمكيؿ الفمكي لتعزيز قدرات كامكانيات كحدة السايبر الخاصة بجياز الشاباؾ "
جياز األمف الداخمي".

 .2تطكير كتكسيع كحدات السايبر الخاصة بجياز " أماف" (االستخبارات العسكرية)
ككحدة  8200الخاصة بو ،كتكسيع القكة العالمة بو كبناء قدرات استراتيجية.

 .3بناء كحدة سايبر في جياز الشرطة شبيو لدل الشاباؾ كألكؿ مرة ،عممان أف رئيس

الشرطة الحالي ىك ركني الشيخ كىك الذم كاف مسئكالن عف كحدة السايبر المتقدمة لدل

الشاباؾ.

 .4تأميف حماية المنشآت العامة كبعض المنشآت الخاصة مف ىجمات القرصنة.

 .5تشجيع كدعـ المبادرات الفردية كالجماعية لتجنيد عشرات آالؼ المتطكعيف عبر
العالـ ،الذيف يشنكف حمالت دعاية مضادة كجمب التمكيؿ ليـ كتكحيد خطابيـ.

لقد استطاعت دكلة االحتالؿ بناء جيش رقمي تزداد قكتو كحضكره يكميان حيث استطاعت بناء

منظكمة منسقة يكافييا باستمرار المجنديف الجدد مف فعالية كالكفاءة كالميارة باالختراؽ كالتجسس

كالتتبع.

إف الحقائؽ األمنية الجديدة قد فرضت معادلة مف نكع آخر عمى استخداـ الكسائط التكنمكجية خاصة

شبكات التكاصؿ االجتماعي ،حيث تخضع جميع برامج كتطبيؽ االتصاالت إلى رقابة صارمة في

انتياؾ فاضح لخصكصية الفرد كأمف المعمكمات الخاصة المكفكلة بالقانكف الدكلي.

فجزء مف الحرب اإللكتركنية التي تشنيا األجيزة األمنية تنطكم عمى المراقبة كالتتبع كالتجسس

مستعينة بجيش مف المكظفيف المسمحيف األكثر تقنية ،فجياز " أماف العسكرم المتخصص في مراقبة
العالـ العربي يعتبر أضخـ كأكبر األجيزة األمنية في الجيش الصييكني مف حيث العدد البشرم

العامميف بو (]: )[18

كتعتمد الكحدة  8200في عمميا عمى قاعدة(  ) urim site masaكىي قاعدة مكجكدة في النقب
عمى بعد  30كيمكمتر مف مدينة بئر السبع ،كتقكـ بالتنصت عمى جميع المكالمات الياتفية

كالمراسالت االلكتركنية ككسائؿ اتصاؿ أخرل كميا داخؿ منطقة الشرؽ األكسط ،كالتي تأتي إليو مف

الخارج أك تنقؿ عنو إلى بالد العالـ األخرل ،كتقكـ الكحدة

 8200بتجميع المعمكمات كتحميميا

كارساليا إلى الجيات المعنية في قيادة الجيش أك مؤسسات االستخبارات كالمكساد ك" االستخبارات

العسكرية" كالشيف بيت " األمف الداخمي".

ىذا ناىيؾ عف خطة السايبر الكطنية كالتي تضـ "الشاباؾ" كبنى تحتية أخرل مثؿ شركات االتصاؿ
كشركات خاصة كمزكديف كالداتا البيس كتحميميا لبناء خكاطر تنبئ بالسمكؾ البشرم ،ككؿ ذلؾ برأس

ماؿ فمكي يزيد الفجكة ارتفاعان بيف المقدرات الفمسطينية المتكاضعة كالفردية كبيف المقدرات اإلسرائيمية

المتطكرة كالمدعكمة حككميان.

لكف رغـ تقدـ القدرات فإف األجيزة األمنية ما زالت عاجزة عف حؿ ظاىرة تسريب المعمكمات األمنية،

فبرنامج خدمة "الكاتس اب" يتـ تداكلو بيف الجنكد كبيف عناصر أمنية مختمفة كمف بينيـ أكثر األفراد
حساسية لدكلة االحتالؿ (] ،)[19ككؿ المحاكالت لحصرىا تبكء بالفشؿ ألف المعمكمات ما أف تظير
عمى النت حتى تصبح منتشرة دكف إمكانية ضبطيا.

إف الحرب التي تشنيا األجيزة األمنية تتضمف نشر اإلشاعات في الساحة الفمسطينية كالتشكيو المنظـ

ألفراد كشخصيات كغيرىا مف الكسائؿ االستخبارية المعيكدة لتفكيؾ االنسجاـ المجتمعي الفمسطيني
كشرذمتو؛ فآلة اإلعالـ ال تقؿ أىمية كخطكرة عف اآللة الحربية في أىدافيا

تككف إحدل األدكات

كاالجتماعية

(]. )[20

اإلستراتيجية كلكنيا قد

اإلستراتيجية العسكرية التي تحمؿ أث انر سمبيان عمى الحياة األسرية

كىذا مرة أخرل يعيدنا إلى مفيكـ الربط كالتفكيؾ مجددان ،أم أف عكامؿ التفكيؾ قد تككف ذاتية كأخرل

مكضعية.

كحتى األجيزة األمنية الفمسطينية ليست بمنأل عف انتياؾ الخصكصية ،بؿ استنسخت القانكف

اإلسرائيمي تقريبان بحذافيره قبؿ عدة شيكر ،كرغـ استمرار االحتجاجات حتى اليكـ إلى أف األجيزة
األمنية الفمسطينية ماضية قدمان في تحقيؽ سيطرتيا عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي؛ فالقانكف

الجديد يشرع قياـ األجيزة األمنية بانتياؾ الحسابات الخاصة لممشتركيف بالشبكة كتتبع خطكاتيـ

كتجميع المعمكمات عف األفراد ،كمف حؽ محاكمة أم أحد عمى كممة سياسية أك رأم ال يتناسب مع
مصالحيـ ،كقد ألغيت فعالن أكثر مف عشر ككاالت أنباء تعمؿ في الضفة عمى الشبكة العنكبكتية،

كما أصدرت مؤسسة "ىيكمف رايتس ككتش" تقري انر بتاريخ  2018/1/29تي ٌعبر فيو عف قمقيا مف انتياؾ
أجيزة األمف الفمسطينية خصكصيات المكاطنيف عمى التنصت عمى اتصاالت كحساباتيـ بعمـ رئيس
الكزراء رامي الحمداهلل بما يتعارض مع حقكؽ االنساف كالمكاثيؽ الدكلية.

عناصر وأدوات – لمحة نحو نمو الصنمية التكنولوجية:

ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ىي سمة العصر التي ال مفر منيا كقد انتشرت أسرع مما ىك

التحكالت التي حدثت عبر التاريخ
متكقع ،كباتت تغطي كؿ بقعة جغرافية في العالـ ،كيبدك أف أغمب ٌ
مرتبطة بشكؿ أك بآخر بكسائؿ االتصاؿ فبدءان بثكرة المغة كثكرة الكتابة المالزمة لمثكرة الصناعية مرك انر
بثكرة تطكر الصناعة في عصر النيضة ثـ التطكر اليائؿ في ىذه الصناعات مف حيث كسائؿ النقؿ

المتطكرة كالثكرة االلكتركنية كصكالن إلى الثكرة الرقمية التي التصقت بالمجتمع الرأسمالي كالعكلمة،
باعتبارىا أحد أطكار النمك الرأسمالي.

كلعصر تكنكلكجيا المعمكمات قكانينو الخاصة المرتبطة بثكرة االتصاالت الرقمي كأحد سمات مجتمع

العكلمة ،كبغض النظر عف تقييمات اإلعالـ االلكتركني اليكـ فإف مقكمات عناصر التكاصؿ يجمعيا
القكاسـ المشتركة التالية :مف يكتب كلماذا يكتب كماذا يكتب كلمف يكتب؟ كىي تتشابو مع نمكذج "

الفعؿ االقناعي"  Harold Lasswellمف يقكد كماذا كبأم كسيمة كلمف؟ "

(]. )[21

أم أف عناصر تطكر التكاصؿ مرتبطة بالتساؤالت األربعة التي تحدد مضمكف التكاصؿ كاالتصاؿ

باعتبارىما المككف األساسي لمتطكر البشرم الحديث.

إف ما يطميؽ عميو عصر تكنكلكجيا المعمكمات إنما ىي تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة مف انترنت كىاتؼ
خمكم كبث فضائي رقمي كنشر الكتركني ،فمنذ بداية تسعينيات القرف العشريف انشطر المشيد

اإلعالمي كاالتصاؿ إلى عالميف متشابكيف لـ تعد سيادة االعالـ فييا لإلعالـ كالتمفزيكف كالصحيفة بؿ

أف كسائؿ االعالـ الجديدة لنقؿ الخبر كالمعمكمة كاآلراء أصبحت تشؽ طريقيا بسرعة جنكنية نحك

التألؽ كحتى أصبح شيكع ىذه الكسائط كاستيالكيا عالمة غير قابؿ لمشؾ في ميالد عصر

جديد (] ،)[22انتقمت فييا ثكرة المعمكمات إلى آفاؽ جديدة مف خالؿ الربط الكبير لمالييف الحكاسيب في
كؿ أنحاء العالـ في شبكة كاحدة ،كأصبحت فييا شبكة االنترنت تخاطب الفرد أكالن قبؿ أف تخاطب

الجماعة ،كىي تتعامؿ معو بشكؿ مباشر في ظؿ غياب الرقابة المفترضة عمى المعمكمات المقدمة

كلذلؾ يككف التأثير أكثر عندما يككف الفرد معزكالن عف محيطو االجتماعي أك مرجعيتو الثقافية أك
االجتماعية كالفكرية

(]. )[23

كىذا ما أكد عميو " ماكمكىاف" عمى أف كسائؿ االعالـ االلكتركنية ساعدت في انكماش الكرة األرضية
كتقمصيا في الزماف كالمكاف ،حيث أصبحت القرية العالمي

 global villageكبالتالي زاد كعي

االنساف بمسئكليتو لدرجة قصكل فيك يرل أيضان أف ىذه الحالة الجديدة أدت إلى ما يكمف تسميتو "

ب"عصر القمؽ" ألف الثكرة االلكتركنية الفكرية الجديدة أجبرت الفرد عمى االلتزاـ كالمشاركة بعمؽ
بغض النظر عف كجية النظر التي يتبناىا

(]. )[24

أجد من الضرورة تفكيك حالة طرح ماكموىان إلى ثالثة أجزاء:
األول :شك ٌؿ إجبار الفرد عمى المشاركة كااللتزاـ بغض النظر عف كجية النظر التي يتبناىا بأف يعكد

الرىاف إلى ما طرحو الفيمسكؼ الكبير ديكارت " :أنا أفكر إذن أنا موجود " ىنا نحف أماـ حالة جديدة

تقكؿ " أنا عمى الشبكة إذن أنا موجود " .أم إذا نقرت عمى الفارة كأبديت أم رأم أك تعميؽ فإذف أنا

مكجكد .كال خيار أمامي سكل إال أف أتكاجد عمى الشبكة .فالاليؾ كالشير ىي اثبات نشاط الشخص

فإذا كاف عمى الشبكة ك تـ حصاره مف قبؿ أصدقائو تساؤؿ الشخص مف أنا  .ماكمكىاف لـ يدرؾ ىذا

الطرح التفصيمي كىك ما يمزـ تعمؽ دراستو.

أما الجزء الثاني فيك فرضية زيادة كعي االنساف بمسئكليتو إلى درجة قصكل ،أعتقد أف ىذا الطرح
بحاجة إلى تثبيت مستشيدان بما طرحو " زيجمكنت " في الخكؼ السائؿ فيما أسماه " الصنمية

التكنكلكجية" كىي تعني السمبية السياسية حيث ال نقكـ بدكرنا كال نتحمؿ المسئكلية السياسية عمى
اعتبار أف التكنكلكجيا تقكـ بيذا الدكر نيابة عنا ،الصنمية التكنكلكجيا ىي التي تترجـ الخيارات

األخالقية إلى أفعاؿ احتجاجية افتراضية تق أر عنا الشعكر المفرط بالخكؼ كالذم بالكاد يترجـ إلى ثقافة

االحتجاج االفتراضي ككفى .كيبدك لنا أف تكقيع احتجاج الكتركني أك التركيج لياشتاغ سيككف الفعؿ
الكافي كبالتالي فإف السمبية السياسية عبر التكنكلكجيا صارت عبارة عف مخدر لممجتمعات بدؿ

العكس.

أما الجزء الثالث فيك القرية العالمية حيث كجد الفمسطيني نفسو عمى ىامش ىذه القرية العالمية مف
حيث المكانة كالحقكؽ كاالمتيازات ،لكنو في نفس الكقت لعب دك انر ىامان إلى جانب عكامؿ أخرل في

إعادة القضية الفمسطينية عمى االجندة الدكلية مستفيدان مف سرعة نقؿ المعمكمة ليذه القرية ذات التبايف
االجتماعي كاالقتصادم كالطبقي الكاسع بيف مختمؼ المجتمعات المعاصرة.

كقد تكفرت لديو التقنيات مبك ار خاصة لمحكاسيب رغـ تأخر خدمة الجيؿ الثالث لميكاتؼ النقالة نكعان

ما فإف سرعة استجابة المجتمعات لمتقنيات كاف مقبكالن ،فالتقنيات كانت عامالن ميمان في انتشارىا بيف
مختمؼ القطاعات رغـ الجكانب السمبية بيا.

كقد حاكلت دكلة االحتالؿ إعاقة خدمة الجيؿ الثالث لمسمطة الفمسطينية مف منطمقات اقتصادية بحتة
تضمف التصاؽ الفمسطيني بالشركات اإلسرائيمية ،كىذا لـ يمنع مف استخداـ التقنيات الحديثة لمياتؼ

الخمكم عبر ىذه الشركات ،فاستطاع مستخدمي النت الفمسطينييف سبر أغكار تمؾ التقنيات
كاستخداميا.

كيشير "أ.د.الدليمي" أف لمالئمة االحتياجات الجديدة كاألىداؼ البعيدة التي يراد تحقيقيا تـ استخداـ
أساليب ككسائؿ جديدة لالتصاؿ يعتمد عمييا المجتمع الحديث المعقدة اعتمادان كبي انر كىك ما ييطمؽ

عميو اسـ "االعالـ الجماىيرم" في نقؿ مادة االتصاؿ التي يراد تكصيميا إلى الجماىير العريضة،

كعمى نطاؽ أكسع بكثير مف كؿ ما عرؼ خالؿ التاريخ ،كيضيؼ " أف خدمة االنترنت قدمت خدمات

أساسية كىي األخبار  ،Newsالبريد االلكتركني  ،emailالنسيج االلكتركني ،أك الشبكة العنكبكتية،
نقؿ الممفات ،كعدا عف خدمات التعميـ كالتجارة االلكتركنية كالترفيو كقكاعد البيانات كاالتصاؿ
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تكلدت مف
فيما اعتبر " ليستر" أف اإلعالـ الجديد باختصار ىك مجمكعة تكنكلكجيات االتصاؿ التي ٌ
التزاكج بيف الككمبيكتر كالكسائؿ التقميدية لإلعالـ ،الطباعة كالتصكير الفكتغرافي كالصكت كالفيديك"،
أم أنو ربط بيف التقنيات الرقمية الحديثة باألدكات التقميدية دكف أف يقمؿ مف أىمية التأثيرات التي

حممتيا الكسائؿ الجديدة لإلعالـ (].)[26

كما يصؼ " صادؽ" عممية نشر المحتكل السياسية كارسالو عف طريؽ النقاؿ إلى المدكنة االلكتركنية

الشخصية عمى االنترنت باسـ البمكج المتحرؾ  mobile blogكبذلؾ يستطيع صاحب المدكنة المتنقمة
أف يعمؿ كناشط سياسي أك كصحافي كبذلؾ أصبحت الديمقراطية المحمكلة كادكاتيا المختمفة

كالديمقراطية الرقمية عمكمان المالذ األخير لمشعكب المقيكرة كالجماعات الميمشة لنيؿ حقكقيا السياسية
كالمدنية التي طالما كافحت مف أجميا عبر التاريخ " (].)[27

كلكف ىذا ال يعني أف مطالب العدالة تتحقؽ عبر ىذه الكسائؿ ،فالشركط في التغيير ال يمكف في

استخداـ المدكنات أك غيرىا مف البرامج االجتماعية إنما مدل استجابة الجماىير ليذه الدعكات

كالتعبئة كالتحشيد التي تتـ عبر المكاقع ،كال نستطيع أف نتجاىؿ تراجع الحماسة في الشارع الفمسطيني

في االستجابة كالتفاعؿ مع شبكات التكاصؿ االجتماعي عبر النزكؿ إلى المياديف كتنامي ظاىرة

الصنمية التكنكلكجيا كالسمبية السياسية.

صناعة الرأي العام أم تدعيمو:
إف التحرر مف الرقابة نكعان ما عبر الكسائط االلكتركنية لالتصاالت ش ٌكؿ انقالبان عمى كسائؿ صنع

الكعي أك صيره مف الصحؼ كاإلذاعة كالتمفزيكف الرسمي .لـ تعد الدعاية الرسمية ىي الكحيدة ذات
السمطة المعرفية كما لـ تعد المصدر الكحيد عندما تعددت المصادر كدخؿ عنصر المشاركة

كالتفاعؿ كابداء الرأم عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي.

اختمؼ المنظركف في تفسير عكامؿ كالبكاعث التي تؤثر عمى السمكؾ البشرم كالتي تصيغ رؤيتو

لألحداث كمكقفو منيا ،فيناؾ مف يعتقد أف اإلعالـ بمختمؼ اشكالو يصنع الكعي كيصيغ المكاقؼ

كالرأم العاـ ،فيما رأل آخركف مثؿ " كالبرت" " أف كسائؿ اإلعالـ ليست السبب الكحيد لكنيا تعمؿ
(].)[28

مع مؤثرات اجتماعية أخرل تساعد عمى احداث التغيير

كىناؾ اتجاه آخر يرفض قدرة اإلعالـ عمى صناعة الرأم العاـ كالمكاقؼ كيقصر تأثيرىا في تدعيـ

المكاقؼ القائمة أصالن ،أم أننا نتقبؿ الرسائؿ التي تتفؽ مع ميكلنا الحالية اك احتياجاتو.

كبغض النظر عف ىذا التبايف فإف مما الشؾ فيو أف اإلعالـ لو الدكر المركزم في تحديد األكلكيات

المجتمعية ،كربما صياغة اإلطار العاـ لممعايير كالقيـ .كقد أحدثت كسائؿ االتصاؿ الحديثة حالة
جديدة مبنية عمى أساس انتاج االنخراط في النشاطات المجتمعية.

لكف يتعدل االعالـ في خصائصو ككظائفو ىذه التباينات ،حيث يعد أداة لمقكة االجتماعية؛ فالمجتمع

حسب ىذا الرأم ينشئ النظاـ اإلعالمي القكم كيقكـ األخير بدكره في تطكير المجتمع كتغييره

(].)[29

كىذه الفرضية تتجاىؿ مككنات القكل المجتمعية األخرل دكف التقميؿ مف شأف اإلعالـ بشكؿ عاـ؛
فالنظاـ اإلعالمي ككؿ في أم مجتمع يتأثر في تشكيمو أك إعادة تشكيمو بصكرة التفاعؿ بيف كسائؿ

اإلعالـ؛ فظيكر التمفاز التجارم مثالن أدل إلى تغيير أدكار الراديك كالسينما بعد ذلؾ

(].)[30

كبدكف شؾ فإف ظيكر كسائؿ االتصاؿ الحديثة خاصة شبكات التكاصؿ االجتماعي أدت إلى تغيير
أدكار التمفزيكف بما يستجيب مع التطكرات الرقمية ،كىذا بدكره يساىـ في تغيير أطباع الجميكر

المستيمؾ ليذه الكسائط ،كبالتالي يبقى السؤاؿ حكؿ مدل التغيير في اآلراء كليس طباع الممارسة.

إف أخذنا بعيف االعتبار أف النظريات النقدية التي ترل أف كظيفة كسائؿ االعالـ ىي مساعدة السمطة

في المجتمع عمى فرض نفكذىا كالعمؿ عمى دعـ الكضع القائـ (] )[31كاذا أخذنا أيضان الحضكر الالفت

لشبكات التكاصؿ الجماىيرم نجد تباينان كبي انر بيف كظائؼ االثنتيف ،باالفتراض أف التأثير الحككمي
عمى شبكات التكاصؿ محدكدة فالسمطة تسعى لتكريس الكضع القائـ فيما األخرل تسعى النتقاده

كتغييره ،كالقاسـ المشترؾ بينيما ىك التأثير .فما ىي أساليب التأثير كالنظريات؟.

قدـ " الياشمي" (] )[32عدة أساليب كنظريات تجتمع فيما بينيا يجب الكقكؼ أماميا :األكؿ :أسمكب
ٌ
التأثير المباشر أك قصير المدل.
الثاني :التأثير عمى المدل الطكيؿ التراقبي.

الثالث :نظرية التطعيـ " التمقيح".

الرابع :نظرية التأثير عمى مرحمتيف " االتصاؿ الشخصي".

الخامس :نظرية تحديد األكلكيات " جدكل األعماؿ" تبثو كسائؿ اإلعالـ.
السادس :نظرية حالة البكابة.

السابع :نظرية االستخدامات كاإلشباع.
الثامف :النظـ اإلعالمية في المجتمع.

قدـ " الدليمي" (] )[33رؤيتو حكؿ كظائؼ االتصاؿ كقسميا إلى أربعة كظائؼ ىي:
كمف جية أخرل ٌ
( التعميمية ،المعرفية ،الترفييية ،الثقافية ،أما الكظيفة الرابعة فيي اإلقناعية كالغرض منيا حسب "
الدليمي" مساعدة النظاـ االجتماعي كالسياسي في تحقيؽ االتفاؽ أك اإلجماع بيف أفراد المجتمع أك

فئاتو المختمفة عف طريؽ اإلقناع ،كضماف قياـ كؿ فرد بالدكر المطمكب بو تجاه المجتمع كمؤسساتو

التحكالت أك التغيرات المطمكبة مف كجيات نظر المجتمع
المختمفة ،كالمقصكد مف كؿ ذلؾ إحداث
ٌ
حكؿ ىدؼ معيف أك فكرة معينة تساعد النظاـ االجتماعي أك السياسي أك في تثبيت كجية نظر
كاألفكار القائمة كالتأكيد عمييا).

كيسيب " الدليمي" في تأثير اإلعالـ حيث يعتبر أنو بمغ ذركتو مف األىمية كالخطكرة في ذات الكقت
لما لو مف تأثير بارز في تأليب الرأم العاـ مع أك ضد ما يحدث مف مستجدات أك متغيرات ،أك ما

يط أر مف تعديؿ أك تحديث عمى الثكابت كالقيـ المجتمعية كالمعتقدات الفكرية كالمناىج الدينية كالمفاىيـ

المختمفة المتعمقة بشئكف الحياة اإلنسانية في شتى بقاع األرض التي كصؿ إلييا اإلعالـ

(].)[34

كفي كتابو " االتصاؿ الجماىيرم كاإلعالـ" يضع " خكرشيد مراد" التأثيرات تحت نكعيف مف

الدراسات

(])[35

األكلى :الدراسات الميدانية  field studiesكالتي تركز عمى السمكؾ الجماىيرم في

الميداف ،كالثانية :الدراسات التجريبية  Experimental studiesكىي التي تيتـ بالتأثير قصير األمد
لكسائؿ اإلعالـ ،بما فييا كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم الجديدة.

لتتحكؿ المسألة إلى فيـ كقياس
كتأتي الدراسات لتؤكد عمى التأثير المباشر متجاكزة عقدة صنع الرأم،
ٌ
ردة الفعؿ الناتجة عف كسائؿ اإلعالـ.

كفي ىذا السياؽ ال يمكف تجاىؿ ما أحدثتو التكنكلكجيا الرقمية ككسائؿ االتصاؿ الجديدة مف ردة فعؿ
بشكؿ و
و
و
و
خاص .كىذا ال يعني أف
بشكؿ
عاـ كالشارع الفمسطيني
جماىيرية عمى طكؿ العالـ العربي

بالضركرة مساىمتيا في خمؽ كعي جديد ،إنما تدعيـ الكعي القائـ كربما زيادتو كصكالن إلى إحداث ردة
فعؿ عبر النزكؿ إلى المياديف كأساليب استخداـ العكامؿ كالبكاعث كالحكاصؿ األخرل لذلؾ ،لكف ميـ

في ىذا السياؽ بأف النزكؿ لمشارع أم االستجابة ليست شرطان كانما احتماالن آخذيف بالحسباف نمكذج "
الصنمية التكنكلكجية" ك"السمبية السياسية" التي طيرحت سابقان.

حؽ سياسي أـ تجارم أـ فردم؟
تساؤالت حكؿ طبيعة العالقات الشبكية – الخصكصية ه
يقع المكاطف بيف فكي كماشة فمف جية يكجد الشركات الرقمية الضخمة التي تكفر مضمكف كنبرة

الحكافز كالدكافع كتقكدىا نحك التطكر كاالنفتاح كازالة الحكاجز كاعادة تصميـ الرأم ،كمف جية أخرل

يكجد أصحاب السيادة التقميدييف كالحككمات الذيف يضعكف كؿ ثقميـ تحت ذريعة حماية الحريات مف

أجؿ فرممة انجراؼ المكاطنيف نحك التكنكلكجيا الحديثة .كفي منتصؼ ىاتاف القكتاف النافذتاف نجد

اإلنساف الذم تعتبره الحككمة مكاطنان فيما األخرل تراه مجرد مستيمكان

(].)[36

الصراع الحقيقي يجرم اليكـ تحت عنكاف " الخصكصية" بيف القكل العظمى التقميدية كىي الحككمات
كالقكل العظمى الجديدة كىي الشركات الضخمة الرقمية ،حيث يجرم الصراع مف كراء المكاطف –

المستيمؾ رغـ أف ىاتيف القكتيف تختمفاف جكىريان في اآلراء؛ فالصراع الحقيقي ىك في الحقيقة صراع
لمسيطرة عمى المعمكمة فمف يسيطر عمى أكبر قدر مف المعمكمات عف المستيمكيف – المكاطنيف ىك

الذم يسكد ،كبالتالي يسيطر عمى العالـ.

تعتبر المعمكمات عف المكاطنيف كاحدة مف أىـ المكارد اليامة لدل الحككمات ،كتحت ذريعة القمؽ
عمى الخصكصية تسعى تمؾ الحككمات لحماية تمؾ المكارد ،كترفض مشاركة ىذه المعمكمات مع

جيات أخرل مستقمة كي ال تفقد أحد المكارد التي تضمف سيطرتيا عمى المكاطنيف ،أما الجيات

المستقمة " التجارية" الخاصة فإنيا ال تسمـ لمجيات الحككمية كتسخر مكارد اقتصادية ىائمة بطرؽ
خالقة مف أجؿ االستفادة مف المعمكمات التي يجمعكنيا المستيمكيف مف أجؿ تكسيع الربح؛

فالحككمات مف جية تسف قكانيف تحدد صالحيات الجيات التجارية عبر بث الخكؼ لدل المكاطنيف

مف تمؾ الجيات باعتبار أنيا تنتيؾ كتستخدـ المعمكمات الشخصية كالتي تجمعيا لمصالحيا الخاصة،

كمف جية أخرل فإف تمؾ الجيات التجارية كىي القكل العظمى الرقمية تكعد المستيمؾ بعالـ متفاءؿ

مف االغراءات كالترفيو كالخدمات الناجعة كالمنتجات المجانية ،كيزرعكف في عقؿ المستيمؾ أف تتبع

كتجميع المعمكمات الشخصية ليست سكل ثمف بسيط مقابؿ جكدة الحياة التي تكفرىا.

الصراع بيف القكتاف سيصؿ إلى ذركتو في شير مايك القادـ حيث سيدخؿ حيز التنفيذ إصالحات

( General Data Protection Regulation )GDPRكىي جممة قكانيف كتكجييات كأحكاـ
قضائية يحاكؿ عبرىا االتحاد األكركبي إعادة تعريؼ مفيكـ الخصكصية ،ىذه األحكاـ ستطاؿ كؿ

شركة تزكد البث الرقمي لممكاطف – المستيمؾ في دكؿ االتحاد ،بؿ عمى كؿ شركة تجارية في العالـ،
كربما بسبب النفكذ اليائؿ لمشركات فإف مفيكـ الخصكصية بدأ يفقد قكة الردع الخاصة بو كيختمؼ

بسرعة جنكنية حيث تتداخؿ كتتداعى الحدكد االجتماعية كالثقافية ككما تنتقؿ المعمكمة مف الطرؼ

اآلخر بسرعة يصعب السيطرة عمييا

(].)[37

إف الصراع لف ينتو بمجرد تطبيؽ أحكاـ (

 )GDPRفكأم قكانيف جديدة سترفع التماسات ضد

الشركات الضخمة مثؿ أبؿ ،جكجؿ ،أمازكف ،فيسبكؾ بادعاء عدـ التزاميا باألحكاـ الجديدة مما

سيفرض تعديالت كاعادة صياغة قانكنية.

إف ىذا الصراع يعكس السعي لمسيطرة عمى العالـ الجديد كليس التصفية ،أم عمى مف يحدد ما ىي

الخصكصية كما إذا كانت حؽ سياسي لممكاطف أـ حؽ تجارم استيالكي.

كاإلشكالية أنو في الطرؼ اآلخر فإف المكاطف – المستيمؾ عمى عمـ بانتياؾ خصكصيتو لكنو يقكـ
طكعيان بتبادؿ المعمكمات الشخصية كيسعد بعرض التفاصيؿ الحميمية لحياتو الشخصية ،كبتدكيؿ

معمكمات دقيقة عف حركتو كنشر الصكر كحتى العارية منيا .كؿ ذلؾ عمى قاعدة " أنا عمى الشبكة

إذف أنا مكجكد".

إف التعرم عمى الشبكة بالمفيكـ العممي كالنظرم ىك بالحقيقة ممارسة بالفردانية في المجاؿ العاـ ،مما

أدل نظريان إلى محك الفكاصؿ بيف العاـ كالخاص ،كأكجد ميكعة في الصمة بينيما؛ فالمشاركة في

الشبكة ليست مشاركة مجتمعية إنما فردية رغـ كـ األصدقاء االفتراضييف عمى الشبكة؛ فالعالقات

تككف صالت شبكية كليست اجتماعية
االجتماعية تتشكه
كتتحكؿ إلى عالقات افتراضية كىي بالتالي ٌ
ٌ
تتحكؿ إلى إرادة
كتختمؼ عنيا بأف المشاركة بيا تحمؿ دكافع مختمفة ،كاألخطر إلى أنيا ناد انر ما ٌ

مجتمعية  -أم فعؿ – كىذه الشبكة فاقدة لمحميمية كما العالقات االجتماعية التقميدية ،بمعنى أف

رسائؿ التضامف أك الفعؿ أك االحتجاج ىي تعبير عف الذات كليست اإلرادة المجتمعية ،كىذا التعبير

ينبع مف منطمؽ تأكيد الكجكد الذاتي الفردم لذا غالبان ما يككف غير صادؽ.

حول مقاومة التكيف:

عندما بدأ الحديث عف الصحافة االلكتركنية تعرض المفيكـ النتقاد شديد ،حيث شكؾ البعض بإمكانية

أغمقت عدة صحؼ أبكابيا أك
تخمي اإلنساف عف الصحيفة الكرقة باعتبارىا ضربان مف الكىـ ،كتدريجيان ي
لجأت إلى تحكيؿ أعماليا نحك الصحافة االلكتركنية ،كيبدك أف بقاء الصحيفة الكرقية يعتمد بالدرجة

األكلى عمى التغيرات السمككية لألجياؿ القادمة ،كالحقيقة أف مستقبؿ تمؾ الصحيفة مكضع شؾ خاصة

كأنيا تتناقض مع مبدأ السرعة كالمركنة كالعصر الجديد؛ فالجيؿ القادـ غالبان ما يميؿ إلى تجاكز جيد
القراءة لمصحؼ خاصة بمقاالتيا الطكيمة كيبحث عف المعمكمة القصيرة كالسريعة.

لكف كسائؿ اإلعالـ التقميدية مف صحيفة أك راديك أك تمفزيكف تحاكؿ التكيؼ مع الظرؼ الجديد

كبطريقة ذكية ،فبعد أف كانت معمكماتية بحتة كتتميز برصانة كأدبية صرؼ أدخمت عنصر الترفيو ،ثـ

أدخمت

التكنكلكجيا الحديثة في التكاصؿ مع

اليكـ  comminfogainmengكىي

لمترفيو  Entertainmentكالمعمكمات infoكاالتصاؿ .comm

الجماىير،

كيطمؽ عمييا

اختصار

كمع ذلؾ فإف ذلؾ التكييؼ ليس ىك العنصر األساسي لتطكر ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ ،كال حتى
التأثيرات السمبية الستخداـ النت ىي المحدد لمتكييؼ مثؿ اإلدماف كالعزلة النفسية كاالجتماعية

كالعالقات العاطفية االلكتركنية أك االغتراب أك البرنك اإلباحية كغيرىا

(].)[38

إنما ىي العكلمة الثقافية

كفقداف اليكية كشرذمتيا كتفشي الييمنة كاالنسياؽ كراء سياسات خمؽ الحاجات بإشاعة االستيالؾ.

نحف أماـ ظاىرة تكتسب ككنيا ظاىرة حضارية تعكس مناخان حضاريان كامالن كليست مجرد خصائص
مجتمع ،كمف ىذا المنطمؽ ال يمكف لنا أف نتجاىؿ التقدـ التقني الكامف كراء ثقافة العكلمة الذم لو

القدر نفسو مف الخطكرة كتسريب العمؿ في االستراتيجيات التي يتبنى عمييا مف قبؿ القكل المسيطرة
عمى حؽ استخداـ الكسائؿ التقنية (] )[39فأغمب الشركات التكنكلكجية المتصدرة ىي أمريكية كال يكجد
منافسة حقيقية في عالمنا العربي في ىذه التكنمكجيا لما تحممو مف مضاميف ثقافية متعددة ،كيبدك أف

الصيف ىي الجية الكحيدة المنافسة حتى اآلف أماـ كؿ شركة تخضع أقيمت ألمريكا أك ألكركبا أك

بالشرؽ األقصى شركة مرآة صينية تزكد خدماتيا لػ  1.4مميار مكاطف كأحيانان بشكؿ أفضؿ ،فمقابؿ

جكجؿ يكجد لمصينييف بايدك  Baiduكمقابؿ أمازكف أقيـ عمي بابا

 Alibabaكمقابؿ الفيس بكؾ

كالكاتس أب أقيـ كم تشات  We chatكمقابؿ أبؿ  Appleكسامسكنج Samsungتسيطر شركة

شاكمي  Xiaomiتسيطر

(])[40

ككذلؾ فإف الدكلة العبرية كرست نفسيا كدكلة " مركز" في النظاـ العالمي منذ مطمع التسعينيات ،كال

 1993-1991كما كفره االعتراؼ الفمسطيني

غرابة أف يتـ ذلؾ بعد ما ييسمى باتفاؽ السالـ عاـ
بدكلة الكياف باعتراؼ كانفتاح دكلي ،كحققت بالتالي قفزات نكعية في مستكل اإلنتاج الزراعي
كالصناعي كاالستيطاف ،كارتفع متكسط دخؿ الفرد أضعاؼ ،فيما ازدىرت صناعة التقنية

العالية  HighTechعاـ  ،1999عممان أنيا امتمكت مسبقان البيئة الحاضنة كالقكل العاممة الخبيرة،
كأصبحت في العشرينية الثانية مف القرف الكاحد كالعشريف مف المراكز العالمية في صناعة التقنية

العالمية

(].)[41

نشأت كتطكرت لدل الدكلة العبرية صناعة " األمف الكطني كالمراقبة" كىي الصناعة التي تختص
بإنتاج األجيزة كاألساليب التي تستعمؿ في التكسط كمراقبة األشخاص كتحميؿ المعمكمات كفي

السيطرة عمى الحشكد الجماىيرية كحماية المنشآت العامة كالخاصة كمكافحة األعماؿ" المعادية" نشأت
مف تجربة ىذه الدكلة الطكيمة في قمع الشعب الفمسطيني كالشعكب العربية ،كتحتؿ المرتبة األكلى في

العالـ بالنسبة لكمية ما يتـ استثماره مف رأس الماؿ " المغامر" في صناعة التقنية العالية سنكيان بالنسبة

إلى الفرد

(].)[42

أما عربيان فقد أخذت التقنيات االلكتركنية ككسائؿ االتصاؿ الجديدة حي انز كبي انر ككانت سرعة انتشارىا
أقكل مف قدرة الحككمات التقميدية كقدرة الخبرة عمى كقفيا ،ككانت المنظمات الالحككمية في كاد

كالحككمات في كاد آخر ،ففي حيف سعت األكلى لتحذر الجميكر مف االنجراؼ كالكقكع في مخاطر

النت كتحدد ليـ طرؽ االستخداـ األمثؿ لمحاربة اآلفات االجتماعية كانت الحككمات تسعى لمسيطرة

عمى الخدمات بما يؤمف ليا أكبر مساحة ممكنة مف المراقبة كالتتبع.

كقد ظير اتجاىاف لدل األجيزة األمنية العربية األكؿ :كىك األكثر تقميديان يطالب بحسـ التكاصؿ

المفتكح كتحديده كحصره قدر اإلمكاف منعان لتفشي ظاىرة االنتقاد ضد مؤسسات الدكلة ،أك حتى

االقتداء مف تجارب الشعكب الديمقراطية .فيما اآلخر رأل بكسائؿ التكاصؿ االجتماعي اختراؽ أكبر

لخصكصية المكاطف كتتبع حركتو كبناء قاعدة بيانات محدثة تسيؿ مراقبة المكاطنيف كالتنبؤ بسمككيـ.
كقد خمت التكجيات لبناء تنافس حقيقي سكاء بالتقنيات أك البرمجيات مما قاد العالـ العربي إلى أجكاء

االستيالؾ كالتمقي السريع.

كنكد اإلشارة إلى أف نزعة االستيالؾ لممجتمعات العربية كاالستخداـ المتعاظـ دفع الشركات العمالقة

كحكلت السمع الكمالية األساسية
إلى التكيؼ مع متطمبات الجميكر في ىذه الجية المتخمفة مف العالـٌ ،
كلـ يحدث المكاطف العربي اختراقان جديان سكل ما جرل في العالـ العربي كدكر شبكات التكاصؿ
االجتماعي في الحراؾ الجماىيرم ،كأبرز تطكر إيجابي بنظرنا ىك الحيز العاـ الذم خمقتو تمؾ

الكسائط ،فالشؾ أنيا اخترقت الحدكد القطرية الضيقة كأكدت مدل الترابط القكمي لمجماىير العربية

باعتبارىا كحدة كاحدة متجانسة كتكاجو ىمان مشتركان كاحدان ،فما أف بدأت " الثكرة" في تكنس فتمددت

ككصمت إلى أصقاع العالـ العربي تقريبان مف تكنس فمصر كليبيا كالجزائر كالمغرب كالسكداف

كمكريتانيا كسكريا كعماف كاألردف كلبناف كالعراؽ كحتى السعكدية ،أم أف الجماىير العربية التي
اطمعت عمى مجريات البمد المجاكر أرادت محاكاة التجربة بغض النظر عف رؤيتنا مف نتائج ،كحتى

تشابيت الشعارات كطبيعة المطالب المحقة التي تتمخص بدكلة المكاطنة الحقيقية.

إف ىذا االستخداـ األمثؿ أفضى لحالة تكييؼ إيجابي تخدـ طمكحات العالـ العربي رغـ االنتكاسات

التي جرت الحقان ،كقد تؤشر ىذه االنتكاسات إلى فكرة أف الضكابط االجتماعية ليست حقيقية طالما

استمرت حبيسة الشبكة ،فمالحظة التكييؼ تعني فيما تعنيو االستفادة مف اإلعالـ الرقمي كالتقنيات

السايبركنية بما يساىـ في تطكر المجتمعات العربية كنضاليا كاالنعتاؽ مف الظمـ كالدكتاتكرية.

إف العالقة بيف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالمجتمعات ىي عالقة تبادلية كال يعقؿ استخداـ تمؾ
الكسائؿ دكف التغذية الراجعة ألف المجتمعات تحمؿ في مضمكنيا القكة الحية كالتقدمية التي تبمكر

دكمان طرؽ التعبير عف المصالح العامة باالستعانة بالمعطيات المكضكعية.

لقد صاغ العالـ األلماني " ىابرماس" نظريتو الرصينة التي أطمؽ عمييا المجاؿ العاـ كتؤكد ىذه

النظرية عمى أثر كسائؿ االعالـ االلكتركنية كأنيا تخمؽ حالة مف الجدؿ بيف الجميكر تتيح تأثي انر كبي انر
في القضايا العامة كتؤثر عمى النخبة كالنخبة الحاكمة كالجميكر

(].)[43

كاذا تعمقنا أكثر في نظريتو حكؿ المجاؿ العاـ يتبيف أف المحيط المستخدـ لإلعالـ االلكتركني يمعب

دك انر في ردـ الفجكة التي تنشأ بيف ما تفرضو التقنيات كبيف حاجاتو اليكمية كمصالحو العامة،

فمناىضة ىذا التكييؼ تعني مضمكف االستخداـ األمثؿ لكسائؿ التقنية كمحاكلة االندماج في الصناعة

عالية الدقة كصياغة النمكذج الذم يتالءـ مع المجتمعات بعيدان عف التمقي السمبي لمتكنكلكجيا
المعاصرة كاالنصياع األعمى لالستيالؾ النفعي.

كفاحية االستخدام واستخالصات أخرى:
إف كفاحية االستخداـ لكسائؿ االتصاؿ الحديثة تحمؿ بعداف :األكؿ تطكير مفيكـ يرتكز عمى حماية

المصالح العامة في االستخداـ ،كالثاني المشاركة الفعمية في صناعة ىذه التكنكلكجيا ،فالحاجة ممحة

لكجكد كفاءات كميارات مدربة تسيـ في تطكير النماذج الخاصة كالمرنة ،فاستمرار االعتماد عمى

استيراد الكسائؿ سيزيد المجتمعات الثقافية تدريجيان ،كىذا يعني التسميـ باالستراتيجيات التي تقكدىا

الدكؿ العظمى الرأسمالية المسيطرة عمى سكؽ التقنية ،كاف بمكرة فيـ عميؽ لطبيعة العكلمة يساعد
المجتمعات الصغيرة كال سيما المجتمع الفمسطيني في تأىيؿ مككناتو المجتمعية لضماف تطكره كتقدمو

االجتماعي كتعبيد مقاكمتو كتشكيؿ مستقبمو.

إف مسألة إعادة صياغة مكازيف القكل بيف الكياف الصييكني بترسانتو النككية كالعسكرية كالتكنكلكجيا

المعرفية كبيف الشعب الفمسطيني بإمكاناتو المتكاضعة كابداء الرأم ككشؼ انتياكات االحتالؿ كفضح

ممارساتو كالتحريض كالتحشيد كالتعبئة تخمؽ مؤيديف فعمييف عمى الكرة األرضية شريطة منيجية األداء

كاالستخداـ.

كرغـ اسياـ كسائؿ االتصاؿ في مقاكمة االحتالؿ إال أف خطكرة التحديات كما يساىـ النت في
صياغة مكازيف القكل ليس بيف االحتالؿ مف جية كالمقاكمة مف جية أخرل فحسب ،إنما بيف القكل

الفمسطينية نفسيا حيث تالشت التأثيرات الحزبية الفمسطينية كبدأت تظير قكل جديدة كتتبمكر في ظؿ

تباطؤ األحزاب في التعاطي مع التكنمكجيا الحديثة كعجزىا عف مكاكبة سرعة التفاعؿ لمجماىير

العربية معيا.

ويمكن إدراج استخالصات أخرى ليذه الدراسة عبر النقاط التالية:

 )1رغـ استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة في مقاكمة االحتالؿ إال أف خطكرة التحديات األمنية ما
زالت تش ٌكؿ نقطة ضعؼ لممكاطف الفمسطيني ،فيذا عصر تخمك فيو الخصكصية مف معناىا،

كعصر تسكده نزعة مف الخكؼ كاالرباؾ نتيجة القبضة الشرسة التي تفرضيا األجيزة األمنية مف

تتبع كمالحقة كمحاكمة الفمسطيني عمى أتفو األسباب.

 )2عالكة عمى المخاطر األمنية فإننا أماـ خطر السمبية السياسية نتاج ما ييسمى بالصنمية
التكنمكجية حيث يكتفي الفرد باالحتجاج االلكتركني بدؿ الفعؿ الحقيقي في الشارع.
 )3لقد حققت كسائؿ االعالـ الجديدة مبدأ المشاركة في المجتمعات الديمقراطية ،أم أف المكاطنيف
ىـ مشارككف في العممية الديمقراطية (]. )[44حتى لك اعتبرنا تمؾ المشاركة نابعة مف مكقؼ فرداني
مرتبط بإثبات حضكر الفعؿ .فيما يعاني الفمسطيني مف إشكالية في مبدأ المشاركة تسكدىا حالة

مف القمؽ كالخكؼ كالتردد ،فقد كفرت شبكات التكاصؿ االجتماعي فرصة لمحرية الفردانية ما لبثت

األجيزة األمنية لالحتالؿ كالسمطة بأف قامتا بتشديد قضتيا عمى المقاكمة ،ما دكف التحكـ المطمؽ
ألنيا عجزت عف إغالؽ كافة األبكاب كالمنابر لصعكبة التحكـ بالمحتكل كسرعة انتشاره كليس

اإلجراءات القانكنية المتخذة سكل حمقة أكلى في مسيرة حرماف المكاطف الفمسطيني مف حقو في
التعبير عف رأيو؟

 )4تسعى كؿ مف الحككمات كالشركات لمحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف المعمكمات عف الفرد.
كفي ىذا الصراع بيف الحككمات كالشركات يتج أز الفرد بيف أف يككف مكاطف أك مجرد مستيمؾ،
كحقيقة التنافس بيف تمؾ القكتيف نابع مف أف يمتمؾ معمكمات أكبر ىك المسيطر كالسائد.

 )5في الكقت الذم تنتيؾ فيو الخصكصية باعتبارىا حؽ سياسي لمحككمات كحؽ تجارم لمشركات

ال يبخؿ المكاطف في تقديـ المعمكمات الخاصة ىبة لمطرفيف رغـ إدراكو أف خصكصيتو تنتيؾ فإنو

ال يستطيع التكقؼ عف تقديـ معمكماتو الخاصة كحتى الحميمية منيا نظ انر لحاجتو ألف يككف مكجكد

في العالـ االفتراضي ،فيذا العالـ ىك كاقع أيضان بالنسبة لو عمى قاعدة " أنا عمى الشبكة إذف أنا

مكجكد "...

 )6إف أساليب الرقابة كتعددىا أكثر بأكثير مف أفكارنا القديمة عف مفيكـ التجسس

(])[45

كال يمكننا

تصكر حجـ معالجة البيانات التي تستحكذ عمييا الشركات كالحككمات كالتي تمكنيا مف صياغة

أساليب التنبؤ بالسمكؾ البشرم ،فالرقابة كانت في فترة مف الفترات عمكدية كىناؾ مركزية تدير

كتراقب مف خالؿ الحككمات عبر التربية كالتعميـ كاالعالـ التقميدم كغيره ،أم أف الرقابة مف أعمى

إلى أسفؿ ،لكننا اآلف ككصكؿ الشبكة أماـ فترات أفقية حيث الرقابة كينتج عف ذلؾ تمدد ديمقراطي

كتبدك ككأنيا تتممص مف الدكلة كالشركة صاحبة رأس الماؿ كىي في حقيقة األمر أكثر شمكلية في

الرقابة مف الشكؿ العمكدم؛ فالرقابة مف خالؿ العالقة الشبكية تتيح إمكانية معرفة التكجيات كالرأم
كالمزاج كالسمكؾ الخاص بالشخص.

 )7كاف باإلمكاف سابقان التيرب مف الرقابة العمكدية إلى مكاف آخر ،أما في ظؿ الرقابة األفقية ال
مكاف لميرب إطالقان ،بؿ يطمب الفرد الرقابة نتيجة اإلدماف عمى التكاجد الشبكة كاالدماف عمى
اقتناء كسائؿ التقنيات الحديثة.

 )8إف التمييز بيف العالقات الشبكية كالعالقات االجتماعية التقميدية ميـ لمغاية؛ فاألكلى سطحية
كىادئة كغير حميمية بشكؿ عاـ ،كالمشاركة كالتضامف ىي فعؿ داخمي تأكيد لمكجكد كليس بالشرط

نابعة عف فكارؽ اجتماعية ،كما أف الثكرات العربية مثالن م ٌكنت الجميكر مف االحتجاج مستفيدة مف

كسائؿ حديثة لالتصاؿ .كبإمكاننا االدعاء بأف العالقات الشبكية تجمع الناس بأف يقكلكا ال ،لكف

مف الصعب أف تجمع األطراؼ ليقكلكا نعـ؛ فاألكلى تحتاج إلى عالقات شبكية ،أما الثانية فتحتاج

إلى عالقات مجتمعية أم منظكمة مف االخالؽ كالقيـ كالرؤل كالمبادئ التي تخمك العالقات الشبكية

منو.

 )9مف الصعب محاكمة االعالـ الجديد كما تحاكـ الصحافة التقميدية ألف كؿ شيء بيا مختمؼ

تقريبان سكاء بالمغة أك الصرامة أك الجدية أك غيرىا ،فأم مكاطف بات مشاركان كبإمكانو تمرير أم

فكرة كتغريدة عبر المزاح أك التيمؾ بعيدان عف القكاعد الصحفية المينية.

)10

إف اسطكرة مساىمة االعالـ في خمؽ الرأم العاـ كتشكيمو قد أحبطت كباتت مكضع شؾ

كبير في ظؿ حضكر الكسائؿ الجديدة ،كما أف المطمكب إضافة ما ىك جديد عمى كسائؿ االعالـ

التقميدية كليس نبذىا كاالستفادة مف التقنيات المتكفرة.
)11

لقد اتسعت الفجكة بيف التقنيات التكنمكجية كالقيـ؛ فالتقدـ التكنكلكجي أسرع مف تقدـ القيـ

كالثقافات ،ناىيؾ عف الفجكة المعرفة بيف الشباب كالكبار كبيف مف يمتمؾ ميارة استخداـ الكسائط

كمف ال يمتمؾ ىذه الميارة ،كقد كفرت ىذه الكسائط االنفتاح كالتحرر بما يفرض حمؿ المسئكلية
األخالقية لصيانة قيـ المجتمع كثكابتو الميددة ،عمى ىذا األساس تـ صياغة نظرية المسئكلية

االجتماعية كالتي تستند مرجعياتيا الفكرية لكتابات " رككينج" كليست حرية الصحافة كقكانيف

النشر (] )[46لكف التحديات التي تكاجو الفمسطيني أكبر مف مجرد المسئكلية االجتماعية؛ فالقيكد

كالحصار الذم يفرض عميو مف عدة أجيزة أمنية تضع مسألة حرية الصحافة كالخصكصية كقكانيف
النشر محؿ تساؤؿ كبير ،كاألكلكية تكمف في مكاجية القكانيف التي تكبؿ نشاطو اإلعالمي عبر

الكسائط الجديدة.
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المشيد ليس متفائالن في العالـ العربي كخصكصان في اإلعالـ الحككمي إذ تالحظ إعادة

استنساخ المضاميف التقميدية في قكالب جديدة دكف األخذ بعيف االعتبار " التفاعمية" كأىـ الشركط

المطمكبة في اإلعالـ الجديد (] )[47فالمسئكلية تقتضي أف يحمؿ اإلعالـ الجديد رسالة ذات مضاميف

تحررية ككحدكية كديمقراطية تكاجو القدرات الكبيرة التي تمتمكيا دكلة االحتالؿ ،كالتي استطاعت أف
تبني لنفسيا كدكلة مركز في التقنيات العالية كالبرمجيات ،كما أنيا استطاعت بناء سبؿ المكاجية

عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي تحديدان في العمؿ الدعائي بطريقة فعالة رغـ صغر الكياف

كمحدكدية مؤيديو عمى مستكل الجماىير العالمي ،فيذا يبيف أف التخطيط كالمزاجية يمعباف دك انر

حاسمان في الصراع.
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إف العسكرة الرقمية مجاؿ كاسع كتصب في مسألة المراقبة كالتجسس كالتحكـ حيث أنيا

ترتبط أيضان بمفيكـ "الالأنسنة" ففي الحركب القديمة كانت المكاجية بالسالح األبيض ،حيث كاف
ً
اجـ كىك ينظر مباشرة إلى بؤبؤ عينو فال يستطيع اليركب ،كيمكف أف يقكؿ لو ال
الميى ى
المياجـ يقتؿ ي
ي
تقتمني ،فيما تكنكلكجيا الحرب قامت بعممية ال أنسنة مف قبؿ العدك كشيطنة اآلخر بسيكلة،
فالحداثاكية أسست الفرؽ بيف األنسنة كالشيطنة ،فاألكلى تقمصت منذ أف ابتعد القاتؿ عف ضحيتو

مف استخداـ السيؼ إلى الرمح فالقكس ثـ الرصاصة حتى صار يراه مجرد نقطة الكتركنية ال تعني

شيء كال تحمؿ أم مشاعر نحكه ،كبالتالي صار القتؿ سيالن عندما أصبح عف بعض ،كمف ىذا

المنطؽ يقدـ " ىاركافي" (] )[48المقاربة التالية " أف عممية استيداؼ العدك أك الخصـ كانت تجرم
عمى يد كاحدة ،أما اآلف فرافقيا تقسيـ كظيفي بيركقراطي " التخصص" فيناؾ مف يخطط كمف

يصكر اليدؼ ،كىناؾ مف يضع البرنامج ليصبح اليدؼ مجرد نقطة ،كىناؾ مف يطمؽ الصاركخ

حكلت الخصـ إلى ال إنساف،
كمف يتخذ القرار ،لذا بات القتؿ أماـ تجزئة لعممية القتؿ كالتي ٌ
كالمقاربة الثانية ىي أف التكنكلكجيا العسكرية رغـ أدائيا بأنيا تقكـ بعممية ضرب جراحية أم

محدكدية كتقتؿ مف يستحؽ القتؿ أك اليدؼ لكنيا في الحقيقة صارت تمتمؾ قكة كبيرة كتقتؿ بأعداد

كبيرة كبسيكلة فائقة في غياب المشاعر اإلنسانية".

إف كضع الصحافة االلكتركنية الفمسطينية ما زالت في أغمب األحياف أجيزة محاكاة التجارب

الغربية كتشير الدالالت بأف تمؾ الصحافة تحاكؿ التطكر مف حيث الشكؿ كالمضمكف في أدائيا،

لكنيا ال تزاؿ تحتاج إلى الكثير خاصة في ظؿ الحاضنة الكطنية الممنيجة كاالستراتيجية الكطنية

الشاممة لمقاكمة االحتالؿ.

أدركت الصحافة الكطنية أىمية الصكرة في نضالنا الكطني ،فيي تمعب دك انر ميمان فيو في االعالـ

الجديد أكثر مما كانت تمعبو قديمان ،ألنو أصالن إعالـ كسائط متعددة ،كقد جعؿ انفتاح األفؽ اإلعالمي
كتطكر التكنكلكجيا كثكرة اإلنتاج كتكسيع الصكرة قكل كبيرة في التأثير عمى الرأم العالـ ،كىناؾ صكر

معركفة عديدة ش ٌكمت مصدر حرج لدكلة االحتالؿ عمى انتياكاتيا.

إن الرسالة التي يمكن أن تحمميا جماىير المقاومة ىي التحدي لمظروف الموضوعية والتسميم بيا،

وعدم الخضوع لإلمالءات الحكومية أو الشركات ،وطبيعة االحتالل ىي النقيض لمرسالة الحرة التي
يجب أن تكون حاضرة في وسائل التواصل االجتماعي؛ فنظرية " الطرفية" التي تتيحيا تمك الوسائل
لتكون فاشمة إذا ما استمرت الخضوع لقوانين السوق.
تتحول الكماليات إلى حاجات أساسية فمن المعارض
نشيد حالة من الجنون االستيالكي حيث ّ
المجنونة إلى جنون التكنولوجيا نجد حالة صار تفجيرىا من قبل مقاولي السوق وطبيعة النظام

الرأسمالي االستغاللي ولكن ال يمكن مقاومتيا إال إذا توفرت اإلرادة واالستراتيجيات المالئمة واذا
تحققت مقاومة العالم االفتراضي بحكمة "
إن المقاومة تتم عبر المعارك الناعمة التي تقودىا الجماىير ضد ما ُيسمى العسكرة الرقمية والتي
تكرسيا عمى مواقع التواصل االجتماعي لخدمة أىدافيا العسكرية؛ فدولة االحتالل تسخر قدرات

مالية كبيرة لمحمالت الدعائية عبر العالم ،في حين نحن الفمسطينيون نممك قوة الحقيقة ،فإن
"إسرائيل" بحاجة لتزوير الحقائق وتشويو نضالنا الوطني ،فيما يترتب عمينا فقط نقل الحقائق فقط،
فيذه األفضمية تمكننا من خمق أجواء المقاومة وتحقيقيا.

وان الحمول ليست بائسة إلى ذلك الحد ،ليست فقط مجرد فيناك من يدرك عوامل قوة لدينا وانما
أيضاً لوجود وعي لشمولية الرقابة ،وان إدراك ىذه الشمولية وتعميميا يعني أنو قد بدأت المقاومة،

وأن ىناك من يسر فعالً بطريق صحيح في الكفاح الرقمي ،رغم أنيم قمة إال أن التغيير يبدأ من

قمة.

وبقدر حاجتنا لتوحيد خطابنا اإلعالمي عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وبقدر الحاجة لبمورة
الكفاءات اإلعالمية فإن األبطال الحقيقيين في مسيرة التغيير والمقاومة ليست تمك الوسائل

اإلعالمية الجديدة ،إنما ىم الناس والجميور الشجاع الواسع الذين ينزلون لمشوارع ويخاطرون

بحياتيم ويطالبون بالمقاطعة والمقاومة ويفضحون االنتياكات اليومية لالحتالل ويعارضونو.
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