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 السيربانية: املفهوم، الخصائص، الفرص واإلشكاليات

 ()شريف عبد الرمحن سيف النصرد. 

 مقدمة:

ان بعنو  1984اسُتخدم مصطلح "الفضاء السيرباين" ألول مرة من قبل كاتب اخليال العلمي ويليام جيبسون يف رواية نشرها عام 
Neuromancer .يف هذه الرواية وصف جيبسون الفضاء السيرباين أبنه شبكة من احلواسيب، يف عامل مليء بكائنات اصطناعية الذكاء .

 الحًقا اسُتعري هذا املفهوم لوصف شبكات االتصاالت وتقنيات الواقع االفرتاضي الناجتة عن تشبيك مئات املاليني من احلواسيب وغريها من
. واليوم ميثل الفضاء السيرباين شبكة حية متتد عرب العامل، وتشمل بيئة كثيفة من الشبكات اليت تتفاعل مجيعها نرتنتنية التحتية لإلمكوانت الب

لفضاء ا صار امًعا، وتؤثر على حياتنا. وعلى الرغم من أنه غالًبا ما يُنظر إىل هذا الفضاء على أنه عامٌل مستقٌل عن الواقع املادي، إال أنه الحقً 
 .(1)احلقيقي والفضاء السيرباين يتبادالن التأثري، ويشكل كلٌّ منهما اآلخر على حنو مستمر

اًما، وعند احلديث عن الفضاء السيرباين كفضاء افرتاضي يف مقابل العامل املادّي، قد يتصور البعض أن احلدود الفاصلة بني العاملني واضحة مت
ة؛ إذ مثة مساحات متعددة يتداخل فيها املادي مع االفرتاضي ويتلبس كل منهما ابآلخر، فاملادي به جزء  ولكن مثل هذا التصور ال يعكس احلقيق

موجوٌد يف  كبري من االفرتاضي، واالفرتاضي ال ينهض من دون بنية حتتية مادية. فإذا نظران إىل االفرتاضي على أنه غري امللموس، فإنه هبذا املعىن
أساسية، على سبيل املثال ال ميكن التفاعل يف إطار احمليط البشري، إال من خالل وجود مساحة عقلية مشرتكة بني  إطار حياتنا املادية بصورة

بني املتفاعلني، تنطوي على افرتاضات ذهنية تواصلية معينة، تنمذج عرب اللغة والثقافة وآليات الفهم واالستيعاب. بعبارة أخرى إن ما حيدث 
اصل افرتاضي مبعىن من املعاين، وما شكَّل التعبري عن هذا التفاعل االفرتاضي إال قالب واحد حمتمل )اللغة، الكتابة، الفن، عقولنا هو يف النهاية تو 

وليس  إخل(، ضمن قوالب أخرى حمتملة، وعندما جيري التفاعل البشري يف إطار الفضاء السيرباين، فإن ما خيتلف هو القالب الذي يتم فيه التفاعل
 .(2)آخر، فهنا حنن نتحدث عن اختالف يف الوسيلة وليس يف جوهر التفاعل أو وجودهأيَّ شيء 

، لكن ميكن الفعل فيهل إليه، و كن الوصو ميال افرتاضي ابومان، أو مكان زجيموند وهلذا يصف البعض الفضاء السيرباين أبنه مكان سائل، بلغة 
ت، وتعيد تشكيل ين تتدفق املعلوماء السيرباالفضا صيتان مها أبرز ما مييز املعلومات، ففيوهااتن اخلا ،مسته التدفق املستمر والتشكُّل الالمتناهي

ان، أدت يف كثري من األحي ومتعارضة نة، بلاحلقيقة طوال الوقت. هذه اخلواص )التدفق وإعادة التشكل( كان من الطبيعي أن تقود إىل فرص متباي
 .بقي من هذه الورقةجلزء املتعرضه اليات الفرص واإلشكاليات، هذه الثنائيات هي ما خنصص إىل أن يرتبط الفضاء السيرباين بعدد من ثنائ

                                                           

() ة االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.مدرس بقسم احلوسبة االجتماعية، كلي 
(1)  Barney Warf, The SAGE Encyclopedia of the INTERNET, (California: SAGE Publications Inc., 

2018), p. 157. 
عربية من الواقعي إىل االفرتاضي(، مؤسسة مؤمنون اجتماعية العربية، ذوات )اجملتمعات ال-بشرى زكاغ، سوسيولوجيا الشبكات االفرتاضية يف سياق التحوالت التكنو (2)

 .2019، 56بال حدود، العدد 
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 ثنائية احلقيقة والكذب

ية، إلمكاانت املعلوماتاخلصوص ا لى وجهعند احلديث عن خصائص العامل اجلديد، يشري البعض إىل اإلمكاانت اهلائلة للفضاء السيرباين، وع
ـّيا-واليت تبدو  اء السيرباين، لفرد يف إطار الفضل املتاح ملعلومايتالو كانت بال حدود، حىت إن البعض يشري إىل أن احلدود الوحيدة للكّم كما   -كمِّّ

في فقدرته على البحث. و ها خياله  يصنعهي حدود خياله. واملعىن أنه ال سقف ملا ميكن للفرد أن حيوزه من معلومات، اللهم إال احلدود اليت
دد حدود الوفرة حتهي اليت  لعقليةاملرء عن معلومات ال يتصور وجودها؛ ومن هنا فإن القدرات الشخصية واإلمكاانت ا النهاية لن يبحث

 املعلوماتية، وليس كميات ونوع املعلومات اليت تشهد حالة من التضخم املستمر. 

ناك كمًّا ضخًما من البياانت املضلِّّلة يف ذات الوقت ولكن كما أن هناك َكمًّا هائال من املعلومات والبياانت الرقمية الصحيحة، فإن ه
)Disinformation بل الكثري من النفاايت املعلوماتية اليت قد ال تستطيع العني البشرية متييز فسادها، واألخطر أنه حىت لو تبني فسادها ،)

ة والكذب مل يعد ضروراي لتحديد ما الذي ميكن استخدامه فإهنا تظل هناك؛ إذ سيظل الكثريون يستخدموهنا ويؤكدوهنا، كما لو كان معيار الصح
(؛ ليشرح truth Society-Post. ولوصف هذه الظاهرة ظهر مصطلح جمتمعات ما بعد احلقيقة )(3)وما الذي يتعني استبعاده من املعلومات

ات اليت تكون خالهلا احلقائق أقل أتثريًا يف ويشري هذا املصطلح إىل السياق .خصائص احلالة اجلديدة والواقع الذي يفرض نفسه على اجلميع
مبعىن آخر، تصبح االحنيازات العاطفية ومشاعر  توجهات الناس من االّدعاءات غري الدقيقة اليت تركز على املعتقدات واالحنيازات الشخصية.

 .(4)األفراد هي الفيصل يف احلكم على املعلومات، وليس جمرايت الواقع الفعلي

فوكوايما جذور هذه الظاهرة إىل غياب "سلطة املؤسسة" يف حالة إنتاج املعلومات، وخصوًصا بعد أن أصبح مبقدور أي جهة ويرجع فرانسيس 
وتتشاركها على نطاق واسع، فيما فقدت املؤسسات املعتربة )الدولة، املؤسسة الدينية، األسرة....( يف إطار اجملتمع املادي قدرا   أن تنتج املعلومات

لطتها، أمام اهلجمة التقانية، اليت جعلت من المركزية املعلومة أمرًا واقًعا، يتعني البحث يف طرق التعايش معه، بدال من االكتفاء كبريا من س
 .(5)إبنكاره أو استنكاره 

 ثنائية الراحة واملشقة

جانًبا كبريًا بشري أكثر مالءمة وراحة، وهلذا فإّن بشكل عام يعكس التطور التقاين نوًعا من الرغبة يف استخدام العلم واالبتكار جلعل الوجود ال
ات من جاذبية العامل السيرباين يرجع إىل ما يُعّد به مستخدميه من سهولة ويسر؛ ومن ذلك فكرة جمانية اخلدمات واملعلومات، فمعظم التطبيق

الكرم عادة ما يكون مثة مثٌن يدفع، يتمثل يف الوصول إىل واخلدمات اليت تطرح يف إطار الفضاء السيرباين تقدم على حنو جمايّن، ولكن وراء هذا 
معلومات الفرد، إما طواعية من خالل قيام الفرد مبشاركة معلوماته الشخصية )على سبيل املثال من خالل املوافقة على اتفاقيات الشروط 

                                                           

(3) Myriam Dunn Cavelty et al. (eds.), Power and Security in the Information Age: Investigating the Role 
of the State in Cyberspace, (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2007), p. 7. 
(4) Michael A. Peters et al. (eds.), Post-Truth, Fake News Viral Modernity & Higher Education (Singapore: 
Springer, 2018), p. 43. 
(5) Francis Fukuyama, The Post-Truth Society, Stanford University [YouTube channel], (3 October, 
2016),  available at: https://cutt.us/lMYsC   

https://cutt.us/lMYsC
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رد من عمليات حبث ومن تفاعل افرتاضي. (، وإما بشكل غري مباشر من خالل تتبع ما يقوم به الفTerms and Conditionsواألحكام
للحصول على اخلدمات والتطبيقات "اجملانية". وال تتوقف االستفادة من  -ولو غري مباشر-ويف بعض األحيان تكون هذه املعلومات شرطًا 

صول إىل ما مل تكن تعرفه من قبل املعلومات الشخصية على الشركات اخلاصة، وإمنا هناك أيضا احلكومات اليت تستفيد من اخلدمات املرقمنة للو 
خبصوص مواطنيها؛ سواء ألغراض محيدة كما حيدث عندما تستخدم املعلومات يف حل شفرات اجلرائم وحتديد هوايت اجملرمني، أو ألغراض غري 

 .(6)محيدة عندما يتعلق األمر مبراقبة املعارضني واملؤثرين وتتبع أنشطتهم

أنفسهم غري ممانعني لتقدمي معلوماهتم للجميع، إما ألن املقابل يستحق )من وجهة نظرهم( وإما لقناعتهم وحيدث كثريًا أن يكون املستخدمون 
ع أبهنم ليس لديهم ما خيفونه أو خيشون عليه من السرقة أو االفتضاح، وإما، وهو األغلب، ألن اآلخرين يفعلون نفس الشيء، فإذا كان اجلمي

تنع أان؟ وهكذا فإن فعل الكشف عن األسرار واملعلومات يصبح فعاًل طوعيًّا يف كثري من األحيان، من دون يكشفون بياانهتم الشخصية فلماذا أم
. ولكن ميكن هلذه احلالة من "االنكشاف بغرض الراحة" أن تكون مدخال لشقاء (7)أدىن فكرة عمن سيصل إىل هذه البياانت، وكيف ومىت

أن تطلع على ما تريد معرفته عن السلوك املعلومايت للفرد ابلتفصيل؛ ومن مث استنتاج جوانب  الحق؛ إذ إهنا تعين أنه ميكن ألي جهة كانت
عديدة قد ال يكون من مصلحة الفرد أن يُطلع عليها اآلخرين: ماذا اشرتيت، وعن ماذا حبثت، وماذا شاهدت، وأين ذهبت، ومبن اتصلت، وكم 

ض اليت تعاجل منها، وما طبيعة العالقات اليت تقيمها مع اآلخرين، ومن هم أطراف هذه العالقات. أنفقت، وما األدوية اليت تُعاجل هبا، وما األمرا
بياانت وال يتوقف األمر على الوصول إىل املعلومات الشخصية؛ فالفضاء السيرباين قد سهل أيًضا أنواًعا من القرصنة وأعمال التسلل والسطو على 

 .(8)ل اهلويةبطاقات االئتمان اإللكرتونية، وانتحا

 ثنائية الفوضى والنظام

ريقة دون، فبدال من الطلتاريخ املفهوم ايرتبط مفهوم الفضاء االفرتاضي بتضخم هائل يف القدرة على ختزين املعلومات، لدرجة تغري معها م
ن اإلنسان كل  ى: ميكن أن نسجل ععبارة أخر ب صيله،التقليدية لكتابة التاريخ، واملبنية على االختزال، ميكن اآلن أن حنتفظ بصورة للعامل بكافة تفا

ملعلومات مي سرعة نقل اافضاًل عن تن ماتية.كلمة كتبها أو نطق هبا طوال حياته، بفضل التضخم اهلائل يف القدرات االستيعابية للوسائط املعلو 
حلكومية أو لمؤسسات اسبة لاء ابلنومشاركتها. هذه القدرة املطردة على االحتفاظ بكل شيء، ولدت نوعا جديدا من اإلغراءات، سو 

ىن هلا ملعلومات، حىت يتسبياانت وامن ال للمؤسسات اخلاصة، فبالنسبة لألوىل أصبح لدى احلكومات الرقمية ميل إىل اإلبقاء على كميات هائلة
كات تدفعها إن الكثري من الشر فللثانية  ةلنسبالحقا التدقيق فيها؛ للكشف عن الفساد، أو إجراء التحقيقات، أو تقييم األداء أو ما شابه، أما اب

، ووقتها ة، من حيث اترخيهاكل معامل  تفاصيلو الرغبة للتمتع بقدرة اقتصادية تنافسية إىل ختزين كل ما جتمعه من بياانت عن ماليني املعامالت، 
ن عحلساب الشخصي، أم خلصم من اريق ام عن طواملبيع منها واملتجر والسعر واملشرتي، وكيفية السداد، وهل كان عن طريق بطاقة ائتمانية أ

ات لتوثيق وأرشفة سن تشريع ضرورة طريق الدفع نقدا. لدرجة أن املعادلة اآلن أصبحت معكوسة، فبعد أن كانت املطالب قدميا تتوجه إىل
قوانني يبدو أنه ثل هذه الم ن سناملعلومات، أصبحت تتوجه حاليا إىل ضرورة سن قوانني حتدد مىت ميكن التخلص من املعلومات، فمن دو 

 سيكون من الصعب على أي جهة أن تتخلص طواعية عن أي بياانت متتلكها. 
                                                           

 .81(، ص 2014هال أبلسون وآخرون، الطوفان الرقمي: كيف يؤثر على حياتنا وحريتنا وسعادتنا، ترمجة: أشرف عامر، )القاهرة: هنداوي،  (6)
 .94املرجع السابق، ص  (7)

(8) Barney Warf, The SAGE Encyclopedia of the INTERNET, Op. cit., p. 132. 
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بعض انقدي اجملتمع السيرباين على أنه سيؤول إىل حالة من الفوضى، الناجتة عن الرتاكم اهلائل وغري املسبوق بفعل هذه اخلاصية العجيبة راهن 
كميات هائلة من املعلومات من مصادر متعددة، لن يرتجم إىل مزيد من النظام، بقدر ما سيشري إىل حالة من للمعلومات. افرتض هؤالء أن تراكم  

ن املعلومات الفوضى اليت تتساوى فيها األضداد، املهم والتافه، القيِّّم والبخس، الصادق والكاذب، ومن مث فإن الرغبة احملمومة يف مراكمة املزيد م
. يرتبط هذا مبا سبق وأشران إليه عن جمتمع ما بعد احلقيقة، واملتعلق بغياب أي معايري مشرتكة (9)يد من العمى املعلومايتلن يتولد عنها إال املز 

الواقع الذي شهد يف  يف للصدق، واهنيار الفواصل بني احلقائق واألخبار واملعلومات واآلراء واملعتقدات. ولكن مل يصدق هذا النقد على حنو كامل 
ألحيان عكسه، فتنامي القدرة على ختزين ومراكمة املعلومات صاحبتها قدرة موازية على تصنيف هذه املعلومات واالستفادة منها؛ إذ كثري من ا

دة ازدادت أجهزة احلاسوب قدرًة على استخالص املعاين من هذا الركام املعلومايت اهلائل، بل ونشأت حقول علمية جديدة مهمتها وضع هذه املا
. بل إن القدرة على التصنيف Big Data، والبياانت الكبرية Data Scienceائلة موضع االستفادة، مثل حقل علم البياانت اخلام اهل

 واالستفادة مل تعد تقتصر على مصادر البياانت واملعلومات التقليدية، املوجودة يف السجالت احلكومية واخلاصة فقط، وإمنا ختطتها لتشمل
( اليت تشمل التعليقات على صفحات التواصل االجتماعي، وكلمات البحث، والتدوينات Unstructured data)البياانت غري املنظمة 

الل والتغريدات، بل وأصبح احملتوى املرئي واملسموع نفسه، ضمن املصادر احملتملة للمعلومات، واليت ميكن حتليلها واستخالص االجتاهات من خ
عبارة إن كثرة املعلومات تعين الفوضى، عبارة صحيحة دائماً، فعلى األقل ابلنسبة للجهات اليت قطعت وهكذا مل تعد . (10)استطالع مضموهنا

يف إطار جمتمع املعلومات الضخم، يظل ابإلمكان استخالص معلومات مهمة من البياانت  ،Data analysisشوطا يف جمال حتليل البياانت 
 املرتاكمة.

 ثنائية االنفتاح واالنغالق

درة على امل مل يكن هلم القضاءات وعو على ف فضاء السيرباين أثٌر إجيايبٌّ على نوعية حياة الكثريين من خالل مساعدهتم على االنفتاحكان لل
ًعا ما حيث مجعت الناس ن حيث إهنمريين، بلوغها يف السابق، على سبيل املثال تركت وسائل التواصل االجتماعي أتثريات هائلة على حياة الكث

ا جعلت ن التواصل، كما أهنمء خمتلفة  أجزايفستوى العامل، ووسعت آفاق الفرد إىل ما وراء احلدود احمللية وحىت الوطنية، ومكنت األفراد على م
إىل  يع وصول املواطننيوسيع وتسر تمل على كما تعمل التقاانت اجلديدة املستخدمة يف إطار هذا العااحلكومات والشركات الكربى أكثر شفافية،  

ن اآلراء، مبا مموعة متنوعة غنية مهور جملعرض اجلاملعلومات بشكل كبري، ما أاتح، ألول مرة، تباداًل حرًا حقيقًيا لألفكار ووجهات النظر. ومسح بت
  ابق.لسيادية يف السأجهزهتا اومات و يف ذلك اآلراء املعارضة. كما أاتح انفتاحا للمواطنني على معلومات متخصصة كانت متاحة حصرا للحك

خدمون ولكن تقاانت العامل اجليد يف الوقت نفسه وللغرابة الشديدة أوجدت مبعىن من املعاين حالة من االنغالق املعلومايت، فاألفراد الذي يست
ي فقاعات خدمات الفضاء السيرباين يصلون فقط إىل املواد اليت أظهروا اهتماما هبا يف السابق؛ األمر الذي يؤدي إىل احنباسهم داخل ما يسم

كلما زاد استخدام األشخاص حملركات البحث بطريقة معينة، كلما تكيفت ، واليت تشري إىل أنه  Filter Bubbleالتصفية أو فقاعات الرتشيح 
ت معينة تؤكد قناعا ،هذه احملركات، من خالل خوارزميات معقدة؛ لتزويد املستخدمني مبا يتفق مع اختياراهتم. فيظل املرء حبيس اختيارات مسبقة

                                                           

(9) Myriam Dunn Cavelty et al. (eds.), Power and Security in the Information Age, Op. cit., p. 7. 
(10) Department of Economic and Social Affairs, United Nations E-Government Survey 2020, (New 
York: United Nations, 2020), p. 187. 
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 Big Dataفقد أدى التقدم يف جمال تقاانت حتليل البياانت الكبرية ). (11)عنده، وتزيد من متسكه مبواقف أو آراء اختذها يف السابق
Analysis إىل تزايد القدرة على ختصيص املعلومات على حنو يوجه الفرد وجيعله يعيش يف فقاعته اخلاصة؛ حبيث ال يرى وال يصل إال إىل ،)

هبذا املعىن هو أحد مزااي/عيوب االخنراط يف الفضاء السيرباين،  customizationعلومات اليت سبق وأن حبث عما يشبهها. التخصيص أو امل
فكل فرد يعامل معاملة خمصصة له وحده؛ ألن تفضيالته على حدة تؤخذ بعني االعتبار، فالناخب يتلقى إعالانت تناسب مطالبه وتوقعاته من 

املستهلك يتلقى إعالانت تناسب ذوقه وتفضيالته، واملشاهد يتلقى ترشيحات مبواد معينة تناسب اختياراته، فمحركات البحث جتري املرشحني، و 
عملية التخصيص على النتائج اليت تظهر لكل فرد، على حنو خيتلف عما يظهر لغريه، فلو حبث شخصان عن نفس املعلومة، فإن النتائج 

أن جيد ترشيحات  -لكل من يستخدم وسائل التواصل-التخصيص اليت جيريها حمرِّك البحث لكل منهما، ومن الشائع ستختلف بناء على عملية 
 .(12)صداقة ألفراد من دائرة معارفه اخلاصة، وليس ألفراد عشوائيني

قا معينا، يظل حبيسا له، ويقيده هبذا املعىن يتحول الفضاء االفرتاضي تدرجييا إىل سجن انفرادي مبعىن من املعاين، فهو حيدد للفرد أف
ابملوضوعات اليت يدور يف فلكها. صحيح أن التخصيص ضرورة؛ حيث ال يوجد معيار أفضل من خيارات الفرد السابقة، لكي يتم على أساسها 

ته، حبيسا خليارته السابقة، على ترشيح املزيد من املعلومات له، ولكن إعادة استهالك املعلومات هبذه الطريقة جتعل الفرد دائما يف مواجهة مع ذا
 .(13)حنو ما توحي كلمة الفقاعة

 ثنائيات التحرر والتتبع

تحث لعّل أوسع اّدعاء متعلق ابلفضاء السيربايّن هو أنه يدفع ابجتاه حتول شامل يف السلطة من النخب السياسية إىل عامة الناس، على حنو يس
دوما إىل الفضاء السيرباين على أنه جمال للتحرر من االستبداد، والسلطة املركزية عموماً، فعلى . فقد نُظر (14)عملية حتول دميوقراطي راديكالية

من رقابة خالف جمتمع الدولة اهلرمي نظر إىل الفضاء السيرباين على أنه جمتمع أفقي شبكي، ال جمال فيه للمركزية واهلرمية، بكل ما يتفرع عنهما 
فرتاضية ال تكاد توجد هبا سلطة هنائية مطلقة. بعبارة أخرى: هي جمتمعات ال تعرف ظاهرة "السيادة" ابملعىن وحتكم وبريوقراطية. فاجملتمعات اال

 .(15)لسلطةالشائع يف إطار العلوم السياسية، وإمنا هي جمتمعات ذاتية االنتظام، دون احلاجة إىل أي أبنية هرمية أو قرارات مركزية تستحضر معىن ا

كان العديد من املستخدمني جيادلون أبن الفضاء السيرباين   -، وحتديدا يف منتصف التسعيناتنرتنتمن تطور اإل ومنذ وقت مبكر-وهلذا 
( "إعالن John Perry Barlowينبغي أن يكون خاليا من األنظمة أو احلكومات الوطنية. ويف هذا الصدد اقرتح جون بريي ابرلو )

تلعب احلكومات الوطنية أي دور يف تنظيم الفضاء السيرباين؛ مؤكدا أن اجملتمع القائم يف الفضاء  استقالل الفضاء السيرباين" والذي يقضي أبال

                                                           

(11)  Thomas J. Holt & Adam M. Bossler (eds.), The Palgrave Handbook of International Cybercrime and 
Cyberdeviance, (Cham: Springer, 2020), 1404. Warf, p. 11. 

(12)  Barney Warf, The SAGE Encyclopedia of the INTERNET, Op. cit., p. 109 
(13)  Eli Pariser,  The Filter Bubble: how the new personalized web is changing what we read and how we 

think, (New York: Penguin Books, 2011). 
(14)  Andrew Heywood, Politics, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013), p. 190. 

، مايو 44ياسية، ويكيبيداي وأزمات الشرق األوسط املعلوماتية منوذًجا، سياسات عربية، العدد شريف عبد الرمحن، اجملتمعات االفرتاضية على حافة املواجهات الس (15)
 ، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة.2020
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محاية حرية  -وفقا هلذا اإلعالن-السيرباين سيضع قواعده ويدير نزاعاته مبعزل عن القوانني والسلطة القضائية يف أي بلد بعينه. ومما له أمهية خاصة 
 Electronicات "املادية" يف الفضاء السيرباين. وقد تشكلت منظمات مثل مؤسسة احلدود اإللكرتونية )التعبري والتبادل بني الشخصي

Frontier Foundation اليت كان ابرلو أحد مؤسسيها؛ هبدف محاية استخدام الفضاء اإللكرتوين كموقع لتبادل املعرفة واألفكار ،)
حتقيق هذا اهلدف من خالل جمموعة متنوعة من األنشطة، مبا يف ذلك معارضة التشريعات اليت  والثقافة واجملتمع حبرية. وتسعى هذه املنظمات إىل

مالت يُنظر إليها على أهنا تتعارض مع االستخدام احلر للتكنولوجيا، والشروع يف رفع قضااي أمام احملاكم للحفاظ على حقوق الناس، والقيام حب
 .(16)لفضاء اإللكرتوين والتكنولوجياالدعاية إلعالم اجلمهور وإشراكه يف مسائل ا

، أظهرت احلكومات اهتماما بكل من األنظمة الوطنية واالتفاقات الدولية بشأن تنظيم الفضاء نرتنتبيد أنه منذ اللحظة األوىل لظهور اإل
ادي. ويف هذا اإلطار بدأت احلكومات السيرباين، وأكدت على اجلهات الفاعلة يف الفضاء احلاسويب أن تظل مقيدة ابلقوانني اليت حتكم موقعها امل

قوق النشر الوطنية يف تطوير قوانني لتنظيم استخدام الفضاء السيرباين، ومن ذلك تنظيم التجارة اإللكرتونية، وحقوق امللكية الفكرية الرقمية، وح
لقة بنشر املواد اإلابحية وخطاابت الكراهية والتشهري عرب والعالمات التجارية. كما تتناول القوانني املنظمة للفضاء السيرباين أيًضا املوضوعات املتع

نفسه، مبا  نرتنتواجلرائم اإللكرتونية، واملوضوعات املتخصصة مثل أثر التوقيعات اإللكرتونية يف العقود؛ فضال عن قضااي تتعلق بتنظيم اإل نرتنتاإل
 .(17)يف ذلك قضااي مثل حيادية الشبكة

تفاصيل الفضاء السيرباين ولد خماوف من نشوء منط من الرقابة التقانية. فعلى عكس الصورة الشائعة أبهنا أدوات التغلغل القانوين والرمسي يف 
بشكل عام، توفر ألجهزة األمن والبريوقراطية  ICTللتحرير، فإن اهلواتف احملمولة وشبكات التواصل االجتماعي وتقاانت االتصاالت املعلومات

ائلة من املعلومات حول حتركات وآراء وأنشطة النشطاء السياسيني واملواطنني العاديني. كما توفر تقنيات العامل إمكانية الوصول إىل كمية ه
يتمثل أحد األبعاد السلبية لتحكم الدول السيرباين وسيلة فعالة للغاية للسيطرة على السلوك املنشق واحتواء املعارضة السياسية. من انحية أخرى 

، واليت ميكن أن تتضمن قيوًدا حكومية على الوصول إىل نرتنت الفضاء السيرباين فيما قد متارسه هذه األنظمة من رقابة على اإلواألنظمة الرمسية يف
حيث ختشى العديد من احلكومات الشمولية من اإلمكاانت التحررية للفضاء السيرباين، لكونه يوفر وسيلة لتجاوز احتكارات  وحمتوايته. نرتنتاإل

احلكومة الصينية حتتفظ بضوابط صارمة حول من يستطيع الوصول إىل عالم اليت تسيطر عليها الدولة. ومن املعلوم يف هذا السياق أن وسائل اإل
، مثل تبادل البياانت الرقمية، نرتنتوحول احملتوى املتاح هلم. بل إن حكومة الوالايت املتحدة نفسها حتد من بعض األنشطة على اإل نرتنتاإل

 .(18)( وغريها من التشريعاتDigital Millennium Copyright Actينظمها قانون حقوق التأليف والنشر الرقمية لأللفية )واليت 

املفكر  املثري أن الظاهرة السيربانية تضمنت أيضا ما جيعل من الرقابة فعاًل ذاتياً، ميارسه كل فرد على نفسه وعلى من يتفاعلون معه. فعلى حد
ل هان تعمل السلطة على حنو أكثر فعالية عندما تفوض أمر املراقبة إىل األفراد، فمن خالل تقانة مثل اهلاتف النقال، يصبح يف الكوري بيونج شو 

ن يد كل فرد رقيب على أفعاله، ولكنه ليس رقيبا عاداي وإمنا هو أشبه بكرسي اعرتاف حممول يبوح عليه الفرد طواعية بكل أسراره، ويتطوع م
                                                           

(16) David J. Gunkel, Hacking cyberspace, (Oxford: West View, 2001), p. 14, Warf, p. 143 
(17) Barney Warf, The SAGE Encyclopedia of the INTERNET, Op. cit., p. xxviii 
(18) See: 
- Vasileios Karagiannopoulos, Living with Hacktivism: From Conflict to Symbiosis, (Cham: Palgrave 
Macmillan, 2018), p. 159. 
- Barney Warf, The SAGE Encyclopedia of the INTERNET, Op. cit., p. 134. 
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عن أدق تفاصيل حياته، وأدق هواجسه وأفكاره وخواطره، واهتماماته؛ األمر الذي جيعل من الفرد كتااب مفتوحا أمام كل من  خالله ابلكشف
 .(19)يبتغي التتبع أو املراقبة أو التلصص

ة األفراد بطريقة ما، فعندما على أن التتبع يف إطار الفضاء السيرباين ال يكون فقط للبىن الرمسية، فهناك القوى االقتصادية اليت تقيد من حري
، جتمعها شركات التكنولوجيا وتبيعها للمعلنني الذين electronic footprintsيتصل األشخاص ابلعامل السيرباين، فإهنم يرتكون آاثرًا رقمية 

تخدمون إىل منتجات رقمية/سلع يتم عالانهتم. وابلتايل يتحول األفراد/املسه إبيستخدمون معرفتهم الوثيقة ابحلياة الشخصية للمستخدم الستهداف
ويف هذا اإلطار يتم تتبعها، ومراقبة تفضيالهتا واختياراهتا، مث بيعها ملن يدفع أعلى سعر، يف انعكاس غريب للعالقات االقتصادية التقليدية. 

ملعلومات لالستخدام االقتصادي؛ الذي يصفه البعض أبنه الوسيلة لتحويل الناس إىل حزم من ا Big dataتوظيف مفهوم البياانت الكبرية 
حجًما هائاًل من املعلومات حول األفراد، مبا يف ذلك تواريخ امليالد  نرتنتحيث جتمع الشركات اليت تشارك يف التنقيب عن البياانت عرب اإل

 .(20)والدخل واملواقع املفضلة وعادات اإلنفاق، وتبيعها ألصحاب املصلحة االقتصادية

 نفصالاالتصال واال ثنائية

)مثل: يف اجملتمع السيرباين تقوم اإلمكانية النظرية للجميع أن يتواصل مع اجلميع. ففي إطار التقاانت الشبكية فإن كل َمن ميلك أداة اتصال 
هاتف نقال، حاسوب لوحي، حاسوب شخصي، ...( ميكنه أن يتصل أو يتواصل مع غريه. وجهة النظر اإلجيابية ترى أن ذلك جعل ماليني 

مسح لألفراد ابلوصول إىل من لديهم نفس طريقة التفكري أو االهتمام، حىت لو أكثر من أي وقت مضى، كما  ،شر أكثر ارتباطًا ببعضهم البعضالب
ئل واهلواتف احملمولة والرسائل النصية وأشكاٌل خمتلفة من وسا نرتنتفبالنسبة ألكثر من نصف سكان العامل، أصبح اإلمل يكونوا متجاورين ماداي. 

 Facebookو LinkedInمواقع مثل التواصل االجتماعي تفاصيل منسوجة متاًما يف روتني وإيقاعات احلياة اليومية، حىت إن االّطالع على 
 .(21)قد غدا جزًءا من الروتني اليومي لكثري من األفراد، ملشاركة األفكار، والبقاء على اتصال، والتعبري عن الذات

لى عول ال يتم إال فالتواصل األ ملادي،ضي قد يتضمن يف ذات الوقت انفصااًل بني املوجودين يف إطار العامل اولكن هذا االتصال االفرتا
ي جتماعي احلقيقوالتواصل اال رتاضي،حساب انقطاع يف الثاين، ومثة جدل مستمر حول العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي االف

ية اليت سؤال عن الكيفلاوإمنا أصبح  ألخرى،اري استخدام هذه الوسائل االفرتاضية أمناط التفاعل االجتماعية لألفراد، فلم يعد السؤال هو هل غ
ة على طقوسا اتصالييشون يرباين يعاء الستغريت هبا العالقات االجتماعية التقليدية بفعل األدوات والتقنيات اجلديدة؟ فقد أصبح رواد الفض

فراد، أو الوجودي لقبول األ به األساسما يش أما األخطر يف إطار هذه الثنائية فهو حتول االتصال السيرباين إىل الشبكة وانفصالية مع الواقع.
موجود". فأي شخص  د إذن أنتنت تغر الكود األخالقي الذي يتعني عدم معارضته أو خمالفته، وذلك وفق مقولة ديكارتية حمرفة مفادها: "أ

 و شخص مبغوض، غريب، مستهجن يف إطار اجملتمع اجلديد.يتخلف عن االتصال السيرباين، ه

                                                           

 .93(، ص 2012بيونج تشول هان، جمتمع الشفافية، ترمجة: بدر الدين مصطفى، )الرابط: مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث،  (19)
 انظر: (20)
 .45هال أبلسون وآخرون، الطوفان الرقمي، مرجع سابق، ص  -

- Barney Warf, The SAGE Encyclopedia of the INTERNET, Op. cit., p. xxvii. 
(21) Ibid. 
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، تكبل netiquetteمن مظاهر االنفصال عن الواقع اليت يفرضها الفضاء السيرباين أيضا ما يتعلق مبا صار لألخري من قواعد افرتاضية مرعية 
صح أن يضع لك أحدهم إعجااب وال تبادله اإلعجاب، . فال ي(22)صاحبها جبملة من قيود تبتلع الكثري من وقت وجهد املنخرطني يف هذا العامل

وال يليق أن يشاركك اآلخرون قصصهم من دون أن تشاركهم قصتك، وال يصح أن يعرتف اآلخرون أبسرارهم على العلن حىت أدق التفاصيل، مث 
ن شكل العبء املادي الذي يقع على عاتق من تبخل عليهم بتفاصيل حياتك. االتصال يف الفضاء السيرباين هبذا املعىن أيخذ يف كثري من األحيا

ف أن ينخرط فيه؛ وهو عبء يزيد من انفصال الفرد عن واقعه واستغراقه يف عامله االفرتاضي. من انحية أخرى ظهر يف إطار اجملتمع السيرباين كي
يلفي هي منوذج لألول؛ حيث الرغبة يف أن الفرجة تشغل مساحة متسعة يف بنية اهتمامات األفراد؛ الفرجة على الذات وعلى الغري؛ صور الس

يسجل املرء حياته، ويشاهدها من خارجها، وأن يسجل صورته وفق تفصيالت كثرية، مث يشاركها مع اآلخرين. وهناك أيضا فيديوهات الفرجة 
احلياة العادية؛ ما يشري إىل معىن على اآلخرين وهم ميارسون حياهتم، على حنو خيلو من املعىن يف كثري من األحيان؛ جمرد تفاصيل من أنشطة 

 .(23)جديد؛ وهو الرغبة يف االنفصال عن حياة الفرد الواقعية، واالستغراق يف حيوات اآلخرين االفرتاضية

 ثنائية املساواة والتفاوت

، فهي من جهة قانة اجلديدةمن الطموحات املرتبطة ابلفضاء السيرباين السعي لتحقيق حالة من املساواة يف الوصل إىل واستغالل إمكاانت الت
على سبيل املثال صار أكثر سهولة يف استخدامه، واخنفضت  نرتنت. اإل(24)رخيصة نسبًيا، يسهل الوصول إليها، كما هي سهلة االستخدام

د مستخدميه يف العامل، تكاليف االتصال به، وأصبح املزيد من األشخاص على دراية ابلتقنيات الالزمة لالخنراط يف أنشطته؛ ما أدى إىل ارتفاع عد
٪ من سكان العامل؛ مما جيعله أداة االتصال والرتفيه 64إىل أكثر من مخسة مليار شخص؛ أي ما يقرب من  2020حىت وصل يف ديسمرب 

 .(25)والتطبيقات األكثر اتصافا بطابع املساواة من حيث إمكانية الوصول واالستخدام وفًقا لإلحصائيات العاملية

يف العامل  نرتنتقابلة تذهب إىل أن االدعاء أبن الفضاء السيرباين حيمل خصائص مساواة هو ادعاء زائف. فتوزيع مستخدمي اإلوجهة النظر امل
ترتفع بسرعة يف كل مكان، إال أهنا أعلى بكثري يف العامل املتقدم منها يف العامل  نرتنتمتفاوت للغاية: فعلى الرغم من أن معدالت انتشار اإل

اليت تتسع بناًء على حقيقة أن الوصول إىل تقنيات االتصال اجلديدة ليس  digital divideا أدى إىل ظهور نوع من الفجوة الرقمية النامي؛ مم
 متساواي. "ويف الواقع فإن هناك أعداًدا هائلة من املستبعدين من جمتمع الشبكات، وخاصة من يفتقدون ضرورات البنية األساسية واملهارات

. هذا، وتتخذ الفجوة الرقمية أشكااًل عديدة، مبا يف ذلك التقسيمات حسب الطبقة والتعليم واجلنس والعرق والعمر. وال يزال العديد (26)"والتعليم
ابنتظام؛ ألهنم غري قادرين على شراء جهاز حاسوب شخصي أو يفتقرون إىل املهارات  نرتنتمن األشخاص غري قادرين على الوصول إىل اإل

                                                           

(22) Steve Jones, Cybersociety, (London: Sage Publication, 1998), p. 60. 
(23) Thomas J. Holt & Adam M. Bossler (eds.), The Palgrave Handbook of International Cybercrime and 
Cyberdeviance, Op. cit., p. 1132. 
(24) Andrew Heywood, Politics, Op. cit., p. 190. 
(25) World Internet Users in 2021, available at: https://cutt.us/zIrFI  

 .18، مرجع سابق، ص اجتماعية العربية-بشرى زكاغ، سوسيولوجيا الشبكات االفرتاضية يف سياق التحوالت التكنو (26)

https://cutt.us/zIrFI
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زمة لتسجيل الدخول، والسياسات العامة يف العديد من األماكن مل تفعل سوى القليل ملعاجلة هذه األسباب وغريها من عدم املساواة يف التقنية الال
  .(27)الوصول واالستخدام

 ثنائية الوعي والسطحية

ائق يف املتناول، ومل يعد مثة قيود على الوعي  العامل السيرباين أفسح اجملال أمام واقع جديد يف تعامل األفراد مع املعلومات؛ حيث أصبحت احلق
، وشهدت نرتنتكما كان احلال يف زمن اإلعالم املركزي. من ذلك أن اجملال التعليمي قد شهد منو الدورات الدراسية املفتوحة واملتخصصة عرب اإل

لصلة أسهل من أي وقت مضى. وتطورت املكتبات البحوث األكادميية طفرة غري مسبوقة بعد أن أصبح العثور على البياانت واألدبيات ذات ا
 . (28)بشكل جعلها مستودعات للمعلومات اإللكرتونية اليت ميكن للمستخدمني الوصول إليها دون أن تطأها أقدامهم

علومات األكثر أتثرياً إال أن قْيًدا من نوع جديد أصبح يسم املعلومات اليت يفضل )الكثري من( رواد الفضاء السيرباين التعاطي معها؛ إذ ابتت امل
، هي الرسائل شديدة االختصار، واليت تتضمن حمتوى مباشرا وشديد الوضوح؛ حبيث ال يتطلب من األفراد جهدًا يف استقصاء املعاين واملضامني

ت والتأثري يف توجهات وال يتطلب قراءة نصوص مطولة تتسم ابلتعقيد أو تعدد املصادر. فأصبحت املصادر السيربانية األشهر لتداول املعلوما
السياسات  اجلمهور هي التغريدات والتدوينات واملنشورات القصرية، وتراجعت أمهية الكتب النظرية واملقاالت املطولة والدراسات األكادميية وبرامج

ل االجتماعي ال يتم االلتفات إليه أو وكقاعدة عامة أصبح كل ما ال ميكن اختزاله ونشره على وسائل التواص .احلزبية يف حتديد رؤية األفراد للعامل
 .(29)االعتداد به يف تشكيل رؤية قطاعات واسعة من األفراد للواقع

من انحية أخرى، مثلت السرعة اليت يتم هبا تداول املعلومات عنصرا ضاغطا حيول يف كثري من األحيان دون إمكانية التدقيق يف صحة 
ار اإلشاعات واألخبار الكاذبة، على اعتبار أن األخبار الكاذبة، حبكم خمالفتها للمألوف وللنمطية اليت املعلومات املتداولة، مما زاد من فرص انتش

ر مبعدل أبطأ، تسم األخبار العادية، تكون عادة أسرع انتشاراً، من األخبار احلقيقية، وأكثر جذاب لالنتباه من األخبار احلقيقية اليت وجد أهنا تنتش
 .(30)االمر الذي يؤثر بطبيعة احلال يف املنسوب العام للوعي املتحقق من خالل التفاعل مع العامل االفرتاضيوجتتذب اهتماما أقل؛ 

 بشكل كامل من خالل قى والنشراملوسيو من انحية اثلثة، أعاد الفضاء السيرباين تشكيل الرتفيه بشكل عميق. فقد تغريت صناعات السينما 
كما يف منصة    on-demand videoمشاهدة األشخاص لألفالم )الفيديو عند الطلب أو الـ  الوسائط الرقمية، مبا يف ذلك كيفية

Netflixن املستخدمني صار مبة لكثري ه ابلنس( ومشاهدة املباراايت الرايضة، وممارسة ألعاب الفيديو اجلماعية، أو حىت التصفح. حىت إن
، وإمنا قد يكون رينا لزايدة الوعيعد دوما ق ال ييوحي أبن االخنراط يف الفضاء السيرباين الفضاء السيرباين هو املصدر الرئيسي لالستمتاع. على حنو

 فيه على حنو واع. مبا جيري تابعةمبمقدمة لالنغماس )لدرجة اإلدمان( يف املتخيل، ورمبا فقدان القدرة على إدراك الواقع، واالهتمام 
                                                           

(27) Barney Warf, The SAGE Encyclopedia of the INTERNET, Op. cit., p. 78. 
(28) Ibid, p. xxvii 

متاح عرب الرابط التايل: ، 2021أبريل،  3ما بعد احلقيقة: كيف أثرت فوضى املعلومات على إدراك الواقع، األوان،  حممد عبد هلل يونس، (29)
4OhkZl2https://bit.ly/  
 سابق، نقال عن:املرجع ال (30)

Soroush Vosoughi٫ Deb Roy٫ Sinan Aral٫ The spread of true and false news online٫ Science Magazine: Vol. 
359٫ No. 6380٫ pp.1146-1151. 

https://bit.ly/2OhkZl4
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 ثنائية االقتصاد والسياسة

شكل عميق على العالقات االجتماعية، مع تداعيات ال تعد وال حتصى على احلياة اليومية. ومل تكن السياسة واالقتصاد أثر الفضاء السيرباين ب
ار مبعزل عن هذه التأثريات. فقد تغري عامل السياسة بشكل جذري من خالل اعتماد تكنولوجيا املعلومات. الطريقة اليت يقرأ هبا الناس األخب

على سبيل املثال، أصبحت األخبار رقمية وحلظية إىل حد كبري، ما أدى إىل تغري يف جمال الصحافة واإلعالم عموما، كما  ويتابعون هبا األحداث،
نازهلم.  أصبح إجراء استطالعات الرأي أسهل؛ األمر الذي أاتح للمواطنني القدرة على التعبري عن آرائهم بسهولة ويسر، ودون احلاجة إىل مغادرة م

انت الفضاء السيرباين نقل وجهات النظر يف اجتاهني؛ األمر الذي عزز املشاركة النشطة املتواصلة؛ فبداًل من املشاركة السياسة كما أاتحت تقا
املومسية، من خالل عملية التصويت كل بضع سنوات، صار مبقدور املواطنني التعبري عن خياراهتم وتفضيالهتم طوال الوقت، على حنو عزز من 

بية املباشرة. كما أصبح عامل املدوانت جزءًا مهًما من السياسة، وبديال فعاال للصحافة التقليدية، وتنشط معظم احلمالت السياسية املشاركة الشع
-microعلى وسائل التواصل االجتماعي، وحتاول استخدام تقنيات البياانت الكبرية الستهداف األفراد كل حبسب اهتماماته )

targeting)(31). 

قاانت الفضاء السيرباين من املفاهيم املستقرة يف حقل االقتصاد، فلم يعد مبدأ الندرة يفهم ابلطريقة التقليدية، بعد أن أصبحت كما غريت ت
ة ولني. الظاهر العديد من املوارد الرقمية يتم تبادهلا عرب الفضاء السيرباين، فاملوارد املعلوماتية ميكن تبادهلا من دون أن تنقص عند أي من املتدا

اجلديدة ال ميكن وصفها من خالل مفهومي الندرة النسبية أو املطلقة، فاملورد يتم استنساخه، ويوجد عند اجلميع من دون أن ينقص ذلك من 
صحيح أن قوانني امللكية الفكرية عادة ما تتعقب مثل هذا النوع من النسخ للمعلومات، ولكن من الصعب تصور  .ملكية أاي منهم لألصل

ن ختفاء ظاهرة تقاسم املوارد املعلوماتية هبذه الطريقة، حىت لو وصفت بكوهنا غري قانونية، خاصة أن النْسخ هنا ينتج صورًا طبق األصل مإمكانية ا
هتتم نية املورد األصلي. وكما الحظ البعض فإنه عندما كانت املواد الصوتية والبصرية يتم استنساخها يف العصر قبل الرقمي، مل تكن األجهزة املع

و مبتابعة الناسخني؛ ألن النُّسخ املسروقة مل تكن بنفس جودة األصل، أما يف العصر الرقمي فإن النْسخ معناه إنتاج صور مطابقة لألصل، أ
 .(32)ابألحرى مل يعد لكلمة "أصلي" من معىن يف العصر الرقمي، فيمكن معاملة املصدر ونسخه على أهنا "أصول"

بني السياسة واالقتصاد على حنو سليب يف أحيان كثرية، فقد حتولت السياسة يف إطار الفضاء السيرباين بدرجة   ويف املقابل تداخلت احلدود
ى كثري كبرية إىل سلعة، فالسياسيون يتعاملون مع األفراد كمستهلكني، واألفراد يؤكدون هذا التصور، وال حياولون نفيه، حىت أصبح من العسري عل

ومن مظاهر ذلك أن تراجعت قدرة األفراد على التفكري يف أنفسهم كمواطنني هلم  .خارج نطاق كوهنا خدمة تقدم هلم منهم التفكري يف السياسة
تج هبا حقوق مادية، ولذا فعندما يتذمر األفراد من السياسة فإهنم يتذمرون بطريقة املستهلكني؛ حبيث حيتجون على السياسي بنفس الطريقة اليت حي

ة العمالء يف متجر، إذا ما حصل على خدمة أو سلعة خميبة ألمله. بعبارة أخرى صار من العسري التفكري يف السياسة  العميل لدى مكتب خدم

                                                           

(31) See: 
- Andrew Heywood, Politics, Op. cit., p. 190,  
- Michael A. Peters et al. (eds.), Post-Truth, Fake News Viral Modernity & Higher Education, Op. cit., p. 
45. 

 .27، 26هال أبلسون وآخرون، الطوفان الرقمي، مرجع سابق، ص ص  (32)
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كنشاط اجتماعي، ففي إطار تصور اقتصادي للسياسة، يصبح منط املعارضة الوحيد املتصور هو التذمر، وندم املشرتين، والصدمة من املعاملة 
 .(33)التسوق، وليس املطالبة بتغيريات حقيقة، كما كان احلال يف السياسة يف العصر ما قبل الرقمياخلشنة، كامتداد ألخالقيات 

 ثنائية الناشطني واملتسللني

فضاء السيرباين فون التعامل مع ال. فمن حيرت ني معهال تتعلق تناقضات الفضاء السيرباين خبصائصه الذاتية فقط، وإمنا متتد إىل املوقف من املتفاعل
ن محمايدة، تضم كال  وهي كلمة قميون؛تخدمونه كمنصة للتعبري عن طموحاهتم وأحالمهم، يشار إليهم يف بعض السياقات على أهنم نشطاء ر ويس

اصنة أوصاف سلبية أيضا مثل: القر  (. كما قد يشار إليهم ابستخدامYouTubers(، واليوتيوبرز )Influencersصناع احملتوى، واملؤثرين )
 . Crackers، واملتسللني Hackersالرقميني 

كلون فالعديد من املؤسسات الرمسية تصنف عرب تقاريرها االسرتاتيجية لألمن السيرباين "الناشطني الرقميني" كأعداء حمتملني، وتعترب أهنم يش
خيصم من قدراهتا أو على األقل  هتديدا ألركان الدولة ومؤسساهتا األساسية؛ لكوهنم يزامحون الدولة يف العديد من مظاهر التأثري، على حنو

، اعترب أن أحد أكرب األخطار اليت تواجه األمن القومي األمريكي هي شبكات االتصال 2010حىت إن تقريرا أمريكيا رمسيا لعام  .يتحداها
ضا أولئك الذين يبتغون التعطيل االفرتاضية. كما حذرت حكومة الوالايت املتحدة من أن التقنيات ذاهتا اليت متكننا من القيادة واخللق متكن أي

. وقد افرتض وزير الدفاع األمريكي السابق )ليون ابنيتا( يف جلسة استماع أمام إحدى جلان الكوجنرس أن بريل هاربر القادمة ستكون (34)والتدمري
 –ا يف ذلك اإلرهابيون واجملرمونمب-من أن الفاعلني من غري الدول  2018. وحذر تقرير األمن السيرباين للعام (35)ببساطة هجمة سيربانية

 .(36)يستغلون الفضاء السيرباين يف اهلجوم على الوالايت املتحدة وحلفائها

، الذي تعرفه وزارة األمن الداخلي األمريكي أبنه "النشاط أو العملية أو  Cybersecurityويف هذا اإلطار ظهر مصطلح األمن السيرباين
 يتم مبوجبها محاية نظم املعلومات واالتصاالت واملعلومات الواردة فيها من و/أو الدفاع عنها ضد الضرر أو القدرة أو اإلمكانية أو احلالة اليت

. ومن الواضح أن التعريف السابق يشمل بداخله الكثري من األنشطة اليت ميارسها بشكل (37)االستخدام أو التعديل غري املصرح به أو االستغالل"
نشطاء اجملتمعات السيربانية؛ ابتداء من الوصول غري املصرح به للمعلومات وأنظمة االتصاالت، إىل االستخدام أو آبخر قطاع غري قليل من 

 والتعديل، وصواًل إىل إحلاق الضرر. ويف هذا اإلطار عادة ما يتم رصد دور وسائل التواصل االجتماعي بوصفها إحدى األدوات املستخدمة يف
 ة.التضليل ونشر املعلومات الكاذب

                                                           

(33) BYUNG – CHUL HAN, The Transparency Society, (California, Stanford University Press, 2015), p. 
45 

(34) The White House, National Security Strategy (2010), p. 27. 
(35) Emily O. Goldman,  Michael Warner, Why a Digital Pearl Harbor Makes Sense . . . and Is Possible, 
(Washington: Georgetown University Press, 2017), p. 147. 
(36) National Cyber Strategy of The United States of America September 2018, available at: 
https://bit.ly/3uhIrxZ  
(37) White House, Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and 
Communications Infrastructure, (Washington DC: US Government Printing Office, 2009), p. iii. 

https://bit.ly/3uhIrxZ
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  على اجلانب اآلخر مييز كثري من النشطاء الرقميني أنفسهم عن نشطاء ومعارضي الفضاء املادي؛ معتربين أن أبرز مظاهر اختالفهم تتمثل يف
ن كو كوهنم ينطلقون من قناعات معارضة لألفكار السائدة أو املقبولة سياسياً. وعليه فإن النشطاء الرقميني ينتمون للمعارضة، ولكنهم ال يسل

ينبغي  -وفقا هلذه احلركات-السبل النظامية لالحتجاج؛ فمن وجهة نظرهم طاملا أن قواعد عمل املعارضة هي من وضع مؤسسات السلطة، فإنه 
 مقاومتها. وأنصار هذه احلركات بشكل عام ال يتفاوضون بشأن قناعاهتم وال حياولون الوصول إىل حلول وسط. وقد أصبح كثري ممن ميثلون هذا

، الذين تتمثل فرضيتهم األساسية يف أن إضعاف املؤسسات الرمسية Hacktivismكري حاليًا ضمن معسكر ما يسمي ابلنضال الرقمي التف
 .(38)يرتتب عليه تلقائيا زايدة يف حترر اجملتمع، وانعتاق أفراده من األغالل اليت قيدهتم هبا مؤسسات الدولة احلديثة

ة أهدافًا خلف أعمال املقاومة السيربانية اليت يقومون هبا، أكرب من جمرد تعطيل أجهزة حاسوبية عن العمل هذا ويفرتض النشطاء الرقميون أن مث
( على سبيل املثال يدعون أن أهدافهم تتعلق بتخطي السلطة السياسية  Whistleblowersأو سرقة بياانت أو تسريبها. فقراصنة التسريب )

ن العام، أو على األقل مزامحتها فيما حتتكره منها. كما تتعلق مبحاولة إثبات أن السيادة مازالت يف يد كمصدر وحيد للمعلومات املتعلقة ابلشأ
. كما يرى عدد من الناشطني الرقميني أن (39)الشعوب اليت متلك إدانة سلوك صاحب السلطة وفضح وسائله اليت يستخدمها للبقاء يف احلكم

ياسي" أو التناقض بني أقوال الساسة وأفعاهلم، وهناك أيضا االعتبارات األخالقية اليت تتعلق ابلكشف التسريبات ضرورية للكشف عن "النفاق الس
كما يذهب فريق من القراصنة الرقميني إىل أهنم ميارسون دورا   (41).(40)عما يراه املؤيدون للتسريب أفعاال ضد املبادئ األخالقية اليت يعتنقوهنا.

  -"العملية جاليليو" على سبيل املثال-ت الرمسية اخلاطئة )من وجهة نظرهم(. ففي إحدى حاالت القرصنة الشهرية تصحيحيًّا للعديد من املمارسا
كان هدف القراصنة املعلن هو مقاومة األنشطة اليت تستخدم الوقود النووي. يف هذه العملية مت مسح مجيع امللفات من على أجهزة احلاسب 

 .(42)كيلو جرام من البلوتونيوم املشع(  24الفضاء األمريكية )انسا(: "جاليليو"؛ نظرا الستخدامه وقودا نوواي )املستخدمة يف إطار مشروع وكالة 

ملمارسة نوع جديد من اإلجرام.  نرتنتولكن بطبيعة احلال ليس كل القراصنة أصحاب مواقف سياسية؛ فكثري من اجملرمني نقلوا نشاطهم إىل اإل
شكااًل متنوعة؛.صحيح أن القرصنة، مبعىن الوصول غري املصرح به للمعلومات، هي أكثرها شيوًعا، لكن األنشطة وتتخذ اجلرائم السيربانية أ

تشمل أيًضا سرقة اهلوية، واالحتيال، والسطو على بطاقات االئتمان، واستخدام الربامج الضارة مثل: برامج الفدية،  نرتنتاإلجرامية ابستخدام اإل
 .(43)( ضمن فئة اجلرائم السيربانية أيضاCyberstalkingاالحتيايل. وميكن أن يندرج التنمُّر والتحرش اإللكرتوين ) وبرامج التجسس، والتصيد

                                                           

(38) Tim Jordan, Paul Taylor, Hacktivism and Cyberwars: Rebels with a Cause?, (London: Routledge, 
2004).  
(39) WikiLeaks’ war on secrecy: Truth’s consequences. Time magazine, available at: https://bit.ly/3cMjncr  
(40) Peter Ludlow, Wikileaks and Hacktivist Culture, The Nation (October 2010), available at: 
https://bit.ly/3wqhdao  

جدل اإلعالم ظاهرة ويكيليكس، هدى حوا، )حترير(،  :، يفعزمي بشارة، احلقيقة والسلطة وإعادة االعتبار إىل احلقيقة :ملراجعة مناذج من هذه املواقف راجع (41)
، وانظر: شريف عبد الرمحن، شفافية ابإلكراه، التحدي 52: 50ص ص  (،2012)الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،  والسياسة بني االفرتاضي والواقعي،

 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان.2018، مارس، 469، العدد ملستقبل العريبجملة االرقمي، وجدل املراقبة والتسريب، ويكيليكس منوذًجا، 
(42) David J. Betz and Tim Stevens, Cyberspace and The State, Toward A Strategy for Cyber-Power, 
(Routledge, 2011), p. 23. 
(43) Barney Warf, The SAGE Encyclopedia of the INTERNET, Op. cit., p. 164. 

https://bit.ly/3cMjncr
https://bit.ly/3wqhdao
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  :خامتة

صائص، خية كل ما يتعلق به اجو فضال عن ازد استهدف العرض السابق بيان الطبيعة املركبة وغري املستقرة اليت يبدو عليها الفضاء السيرباين،
علق به؛ وهي ي قضية تتأصل يف فكمن إشكالية، ومن كل إشكالية تتولد فرصة، وهذا ما جيعل من الصعب الوصول إىل قول ففي كل فرصة ت

ثريها هذا ينب املختلفة اليت مع اجلوا لتعاملحالة مرشحة ألن تستمر لبعض الوقت يف املدى املنظور. وهلذا يبدو أن االهتمام برسم خارطة طريق ل
 .هلثرية، أوىل خطواتتنوعة واه املحثربك يف الوقت نفسه يعد من ضرورات الوقت، وهذا هو ما خيطو هذا التقرير، مبباالوافد اجلديد وامل

***** 
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 واإلشكاليات
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التأثري النفسي واالجتماعي لوسائل  

التواصل اإللكرتوني: تفاعل األفراد خلف 

 زجاج افرتاضي

 )*(نسرين خالد حسين توفيق د.

 مقدمة:   
ع جملتم ايفنظرًا لشيوع استخدام وسائل التواصل اإللكرتونية 
ى ا علريهاملصري، فسوف هتدف هذه املقالة إىل التعرف على أتث
ب واناجل العالقات والتفاعالت االجتماعية وكذلك اأُلسرية من

ايها مزا يةتمعاإلجيابية والسلبية. فكما نعرف أن لكل ظاهرة جمُ 
جتمع. 

ُ
 وعيوهبا من وجهة نظر األفراد وامل

ا ا ُمهمًّ فعلى الرغم من أن العالقات االجتماعية مُتثل أمرًا أساسيًّ 
ا نتيجة لتغري للطبيعة البشرية والصحة النفسية، فإهنا تزداد تعقيدً 

خصائص اجملتمع وأفراده والتكنولوجيا. ومن األمور ذات األمهية 
أتثري التكنولوجيا على التواصل بني  –لصدديف هذا ا-اخلاصة 

األشخاص؛ ابحلفاظ عليه أو تقليله. وهذا يعين ضرورة التعرف على 
اجلوانب اإلجيابية والسلبية هلذه الوسائل اإللكرتونية ومدى أتثريها 
على الصحة النفسية والرفاهية للفرد. فعلى الرغم من امتالك 

كبرية للمستقبل بشأن التغلب   التقنيات التكنولوجية احلديثة وعوًدا
على احلواجز التقليدية من أجل احلفاظ على التواصل االجتماعي، 
وتبادل املساندة، واكتساب املعلومات، فإنه يتم التحذير من التأثري 

زيد من سلبية التفاعل السليب هلذه التقنيات؛ حيث من شأهنا أن ت
يف توسيع شبكة بني األفراد. فال ميكن إنكار دور التكنولوجيا 

                                                           

ساعد  (*)
ُ
 .ةر جامعة القاه -كلية اآلداب   –ُمدرس علم النفس اإلكلينيكي امل

التواصل االجتماعي التقليدي بني األفراد، ولكن ال ميكن استبداهلا 
العالقات االجتماعية  ثلحمل التفاعل الواقعي املباشر؛ حيث مت

 .(1)ا من جوانب حياة وصحة الفرد النفسيةجانًبا أساسيًّ 
( يف جمال Virtual Realityلقد ظهر الواقع االفرتاضي )

يات القرن العشرين؛ حيث كان يُنظر إليه كأداة علم النفس يف ستين
حبثية يف اجملال، ومن املزااي اليت كان يتمتع هبا هذا العامل االفرتاضي 
من أجل هذا اهلدف أنه مُيكن من خالله إجراء دراسات جتريبية 
بطرق وأدوات جديدة من شأهنا أن تُزيل قيود العامل الواقعي؛ ومُتثل 

ثبتة ع
ُ
 Head Mountedلى الرأس )شاشات العرض امل

Displays)  منوذًجا للوسائل اليت مت استخدامها كمثال يف العامل
 .(2)االفرتاضي

يف ظل سيادة -وأصبح تواصل عقول األشخاص وأجسامهم 
مع بيئات وسيطة بداًل من التفاعل املباشر؛  -العامل االفرتاضي

ئات حيث يقضي البشر أوقاات طويلة من يومهم يف التنقل بني بي
كما غريت   .(3)افرتاضية غري واقعية يعتمدون عليها بشكل كبري

وسائل التواصل االجتماعي أيًضا من الطريقة اليت يتفاعل هبا األفراد 
مع بعضهم البعض، فبعد أن كان يتم قضاء وقت الفراغ مع اأُلسرة 
واألصدقاء يف املتنزهات والنوادي واملكتبات أصبح التواصل 

املعلومات يتم عن طريق األجهزة اإللكرتونية  والتفاعل ومشاركة
 .(4)ومواقع التواصل االجتماعي

                                                           

(1) Antonucci, T., Ajrouch, K. & Manalel, J., 
Social Relations and Technology: Continuity, 
Context, and Change, The Gerontological 
Society of America, 1 (3), 1 – 9, 2017. 
(2) Foreman, N., Virtual Reality in Psychology, 
Themes in Science and Technology Education, 
Vol. 2, No. 1-2, 2009, p. 225 – 252. 
(3) Bailey, J & Bailenson, J., When Does Virtual 
Embodiment Change Our Minds?, Presence, 25 
(3), 2016, p. 222 – 233. 
(4) Gaikwad, P., Effects of Social Media on 
Family Culture and Communication– A study of 
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وتعترب مواقع التواصل اإللكرتونية األكثر انتشارًا على شبكة 
ملا متتلكه من خصائص متيزها عن املواقع اإللكرتونية  نرتنتاإل

عديد من املنصات اليت تربط ال نرتنتاألخرى؛ حيث يوفر اإل
ستخدمني بو 

ُ
سائل اتصال افرتاضية يف الفضاء السيرباين امل
(Cyberspace؛ مما شجع متصفحي اإل)من كافة أحناء  نرتنت

العامل على اإلقبال املتزايد عليها ابلرغم من االنتقادات الشديدة اليت 
تتعرض هلا، واليت من بينها التأثري السليب على اجملتمع األسري 

يها ميزة للتواصل بني وتفككه. لكن يف املقابل هناك من يرى ف
اجملتمعات، وتقريب األفكار واملفاهيم والرؤى مع اآلخر، واالطالع 

 .(5)والتعرف على ثقافات الشعوب املختلفة
فلم تُعد مواقع التواصل االجتماعي كتطبيقات "الفيسبوك، 

، والعوامل نرتنتنستجرام، والواتساب" واأللعاب عرب اإلواأل
جمرد مواقع على  ،"، وغريها من املواقعاالفرتاضية مثل "اليوتيوب

تستخدم عرب اهلواتف احملمولة أو أجهزة احلاسوب،  نرتنتشبكة اإل
ا ال يتجزأ من حياة األفراد اليومية سواء بل أصبحت جزًءا أساسيًّ 

األطفال أو املراهقني أو الشباب أو الكِّبار أو األزواج. وقد 

                                                                                               

selected families in Pune, MIT-SOM PGRC 
KJIMRP 1st International Conference (Special 
Issue), Pune: MIT-SOM PGRC KJIMRP, 2015, 
pp. 251-259. 

م شبكات التواصل اإللكرتونية على حنان شعشوع الشهري، أثر استخدا (5)
العالقات االجتماعية "الفيس بوك وتويرت منوذًجا": دراسة ميدانية على عينة من 
طالبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة، رسالة ماجستري )منشورة(، جامعة 
امللك عبد العزيز، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم االجتماع واخلدمة 

 .2013االجتماعية، 
- Abbasi, I., Social Media Addiction in 
Romantic Relationships: Does User's Age 
Influence Vulnerability to Social Media 
Infidelity?, Personality and Individual Differences, 
Volume 139, 2019, P. 277-280. 

يف النمو  أصبحت هذه املواقع يف العصر احلايل متضاعفة
 .(6)واالنتشار، وتعمل كوسائل تُيسر عملية التواصل والرتفيه

 ونيةكت اجلوانب اإلجيابية لوسائل التواصل اإلل -أواًل 
ن د تكو ة قيرى كثري من الباحثني أن بعض الوسائل اإللكرتوني
ث ؛ حياعييف كثري من األحيان مفيدة للتواصل والتفاعل االجتم

ة يف اصًّ خية مرارية العالقات االجتماعمن شأهنا أن تعمل على است
، 19-د وفيكالفرتات اليت يصعب معها التواصل املباشر مثل فرتة  

نذ مرَه  تفقد يكون من الصعب التواصل املباشر مع صديق رمبا مل
من  به سنوات، ولكن قد يكون من السهل أن حتافظ على عالقتك

ما أنه ة. كنصيالأو عرب الرسائل  نرتنتخالل التواصل عرب مواقع اإل
نه أمن مزااي هذا التواصل الذي حيدث خلف زجاج افرتاضي 

ين ملكاد ايسمح لألشخاص ابلتقارب الفكري على الرغم من التباع
 بينهم عرب مناطق جغرافية خمتلفة.

فمع تعامل جزء كبري من العامل مع وسائل التواصل االجتماعي، 
ئل توفر طريقة سهلة أصبحت هناك أدلة متزايدة على أن هذه الوسا

للبقاء على التواصل مع اآلخرين واحلفاظ على العالقات مع 
األشخاص الذين يكونون غالًبا خارج نطاق التواصل املستمر 

 .(7)لسبب ما مثل السفر ابخلارج
ومن الناحية الصحية، مُيكن من خالل وسائل التواصل 

مالء اإللكرتونية مشاركة تعليمات األطباء مع األقارب والز 
                                                           

(6) Bashir, H & Bhat, S., Effects of Social Media 
on Mental Health: A Review, The International 
Journal of Indian Psychology, Volume 4, Issue 3, 
January 2016, p. 125 - 131. 
- McDool, E., Powell, P., Roberts, J., & 
Taylor, K., Social Media Use and Children's 
Wellbeing, IZA Institute of Labor Economics, 
Discussion Paper Series (IZA DP No. 10412), 
December 2016. 
(7) Christensen, S., Social Media Use and Its 
Impact on Relationships and Emotions, Master of 
Arts, Brigham Young University, 2018. 
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يف أي مكان وزمان،  نرتنتواألصدقاء، واستشارة األطباء عرب اإل
ومساعدة اخلدمات الصحية يف حتديد أولوية احلاالت احلرجة 

 .(8)خاًصة يف فرتات األوبئة
ومُيكن القول إن اجملتمعني الواقعي واالفرتاضي ُمكمالن لبعضهما 

ثيف البعض ويوجد تفاعل واعتماد بينهما، وذلك من خالل تك
وانتقال العالقة إىل الواقع أو  نرتنتعملية التعارف عن طريق اإل

العكس؛ مما يدعم العالقات بني األفراد يف اجملتمع الواقعي. كما أنه 
من إجيابيات وسائل التواصل اإللكرتوين أن من شأهنا أن ختلق منطًا 
جديًدا من العالقات بني أفراد اجملتمع، وذلك بربط الشخص 

جتماعية افرتاضية مع أفراد آخرين من جمتمعه وخارج بعالقات ا
جمتمعه دون تقيد حبدود املكان كما هو الشأن يف العالقات 

 .(9)االجتماعية التقليدية
 تواصلال ومن مَث مُيكن تناول التأثريات اإلجيابية لوسائل

جتمع،
ُ
وكذلك على  اإللكرتونية على التفاعل بني األفراد يف امل

ا فيما ضيحهتو  الثقافة ونقل اخلربات، واليت مُيكنعملية التعليم و 
 يلي:  
 على نيةالتأثري اإلجيايب لوسائل التواصل اإللكتو  (1

 التفاعل بني األفراد: 
تساعد وسائل التواصل االجتماعي يف تيسري التواصل والتفاعل 
بني األفراد، سواء كان بينهم معرفة وتواصل متبادل يف الواقع 

تتيح تلك الوسائل مقابلة أشخاص رمبا ال  احلقيقي أو ال؛ حيث
مُيكن االلتقاء هبم خارج نطاق هذه الوسائل، وجتعلنا على اتصال 
دائٍم هبم بغض النظر عن املكان. وذلك ملا تتيحه وسائل التواصل 

                                                           

(8) Akram, W & Kumar, R., A Study on Positive 
and Negative Effects of Social Media on Society, 
International Journal of Computer Sciences and 
Engineering, 5 (10), 2018, p. 347 – 354. 

منال حممد محد، أتثري وسائل التواصل االجتماعي على العالقات  (9)
االجتماعية واألسرية لدى طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية مبدينة الرايض، 

 – 221، ص 2019، 20ث العلمي يف الرتبية، اجمللد الرابع، العدد جملة البح
291. 

االجتماعي من طرق العثور على أشخاص ُجدد لديهم نفس 
 .(10)االهتمامات والتفاعل معهم
 -املراهقني ةً خاص-ل اإللكرتونية لألفراد كما تسمح هذه الوسائ

، واليت قد نرتنتابحلصول على الدعم واملساندة واملشورة عرب اإل
. ويرى البعض (11)يفتقرون إليها يف العالقات االجتماعية املباشرة

أهنا تساعد أيضا يف تنمية املهارات االجتماعية لدى األفراد الذين 
اخلجل االجتماعي؛ حيث يفتقدون الثقة ابلنفس ويعانون من 

متنحهم فرصة لتوسيع مهاراهتم االجتماعية وتكوين صداقات 
جديدة، ومتكِّنهم من حتقيق األهداف النبيلة مثل مجع التربعات 
لألشخاص احملتاجني، وأنشطة الرعاية االجتماعية، وأنه مُيكن من 
خالهلا أيًضا تنمية مهارات التآزر البصري احلركي بواسطة ألعاب 

 .(12)يديوالف
ومن انحية أخرى، مُيكن من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
أن حيصل األفراد على معلومات وإجاابت متعلقة أبهداف حياهتم 
املهنية؛ حيث إهنا مُتثل مصدرًا جيًدا للحصول على املعلومات 

ت السهولة والسرعة اليت ُتساعد واألخبار وتبادهلا. كما أدَّ 
صور أو مقاطع الفيديو أو القصص عرب املستخدمني على حتميل ال

                                                           

(10) Nadkarni, P., Charkha, S., & Kulkarni, J., 
Positive and Negative Aspects of Social Media 
Impacting the Current Society, Journal of Media 
and Corporate Management, 1 (2), 2019, p. 9 – 
16. 
(11) Siddiqui, S & Singh, T., Social Media its 
Impact with Positive and Negative Aspects, 
International Journal of Computer Application 
Technology and Research, 5 (2), 2016, p. 71 – 
75. 
(12) Lad, H., The Positive and Negative Impact 
of Social Media on “Education, Teenagers, 
Business and Society”, International Journal of 
Innovative Research in Science, Engineering and 
Technology, Vol. 6, Issue 10, October 2017. 
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مواقع التواصل االجتماعي إىل أكرب قدر من مشاركة األعمال 
اإلبداعية مع اآلخرين، ومن شأن ذلك أن يُيسر احلصول على 
تعليقات فورية من األصدقاء واملعارف بشأن أعماهلم اإلبداعية؛ 

يُنمي الثقة ن ويُطور من قدراهتم ومواهبهم الفنية، و األمر الذي حُيسِّّ 
ابلنفس لديهم، ويساعدهم يف حتديد املسار الوظيفي الذي قد 

ويف اإلطار ذاته، تُعد وسائل التواصل  .(13)يرغبون فيه وفًقا مليوهلم
االجتماعي طريقة جيدة لنشر األخبار بسرعة هائلة يف مجيع أحناء 

 .(14)العامل
 عملية على نيةالتأثري اإلجيايب لوسائل التواصل اإللكتو  (2

 التعلم والتعليم:
نه مُيكن أمن مزااي التواصل من خالل الوسائل اإللكرتونية 

االستفادة منها يف العديد من اخلدمات التعليمية والرتبوية والثقافية؛ 
حيث أاتحت فرصة التعلم الذايت للفرد، والتواصل مع اآلخرين 

 ر مشاركة، ومن مث ُتوفِّّ (15)هبدف تبادل املعرفة وتعلم لغات جديدة
املعرفة والعِّلم بطريقة سهلة وفعالة للطالب، ويصبح تدفق املعرفة 

 .(16)سلًسا
كما أن من شأن وسائل التواصل اإللكرتونية أن توفر للتالميذ 
أو الُطالب وسيلة للتعاون بشكل فعال مع بعضهم البعض من 
أجل إجناز املشروعات الصفية، أو املهام اجلماعية، أو املساعدة يف 

                                                           

(13) Ibid. 
(14) Nadkarni, P., Charkha, S., & Kulkarni, J., 
Positive and Negative Aspects of Social Media 
Impacting the Current Society, op. cit. 

منال حممد محد، أتثري وسائل التواصل االجتماعي على العالقات  (15)
االجتماعية واألسرية لدى طلبة اجلامعة السعودية اإللكرتونية مبدينة الرايض، 

 مرجع سابق.
- McDool, Powell, Roberts & Taylor, 
Social Media Use and Children's Wellbeing, op. 
cit. 
(16) Akram & Kumar, A Study on Positive and 
Negative Effects of Social Media on Society, op. 
cit. 

بات املنزلية؛ مما يساعدهم على تعلم كيفية العمل بشكل مهام الواج
جيد يف جمموعات. كما مُيكن للُمعلمني أن ينشروا من خالل هذه 
الوسائل مصادر ومعلومات حول األنشطة الصفية واملدرسية. وقد 
تزداد أمهية هذه الوسائل للطالب الذين ال يستطيعون التعبري عن 

باشر؛ حيث ولة عند التفاعل املأفكارهم ومشاركة معلوماهتم بسه
جتعلهم يتغلبون على خماوفهم وتطوير ثقتهم ابلنفس أثناء 

 .(17)التفاعل
ومن اآلاثر اإلجيابية أيًضا لوسائل التواصل اإللكرتونية على 

هنا تُعلم الطالب مهارات جديدة سوف حيتاجوهنا عند أالتعليم 
عد القدرة على الوصول إىل مرحلة حتديد واختيار املهنة؛ حيث تُ 

عديد من األفراد واحلفاظ عليها جزًءا ال يتجزأ الإنشاء عالقات مع 
من بناء كيان اجتماعي. فضال عن أن تعامل الطالب مع 
التكنولوجيا احلديثة من شأنه أن جيعلهم على ألفة هبا والتعرف على 
مزيد من التقنيات اإللكرتونية؛ مما يطور قدرهتم على تعلم املهارات 

 .(18)لفةاملخت
دة حملدو ة اولكن على الرغم من وجود عدد من اجلوانب اإلجيابي
ات أوق يف لوسائل التواصل اإللكرتونية، فقد جتلب هذه الوسائل

 حلهمرامبوسياقات أخرى أتثريات غري مرغوب فيها على األشخاص 
 :ليتمع، مُيكن توضيحها فيما يالعمرية املختلفة، واجمل

 نيةتو ة لوسائل التواصل اإللكاجلوانب السلبي -اثنًيا
أصبح العامل أبكمله يف الوقت احلاضر حتت أتثري شبكات 
التواصل اإللكرتونية، حيث أمكن التواصل بني األشخاص بسهولة 
ومعرفة احلياة اليومية للمجتمع من خالل هذه الوسائل. فال يُبعِّد 
األشخاص عن أخبار العامل واألفكار والصور سوى نقرة واحدة 

 من خالل األجهزة اإللكرتونية. بناًء على ذلك، يقضي ى زرٍّ عل

                                                           

(17) Siddiqui & Singh, Social Media its Impact 
with Positive and Negative Aspects, op. cit. 
(18) Lad, The Positive and Negative Impact of 
Social Media on “Education, Teenagers, Business 
and Society”, op. cit. 
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من الوقت على وسائل التواصل االجتماعي؛ مما  ااألشخاص كثريً 
 .(19)ينتج معه كثري من التأثريات السلبية غري املرغوبة

كما أن تكوين العالقات االجتماعية عن طريق وسائل التواصل 
وينها وجًها لوجه؛ حيث اإللكرتونية قد ختتلف عن تلك اليت يتم تك

الحظ البعض أن التواصل الذي ال يتضمن التفاعل املباشر بني 
األفراد مُيثل تواصاًل فقريًا من الناحية العاطفية؛ ألنه يفتقد إىل 
اإلشارات غري اللفظية والبيئية الثرية املوجودة يف التفاعل وجًها 

ة من شأنه أن لوجه، فمزيد من املثريات التعبريية والشخصية املباشر 
. كما أنه قد يتم نقل املعلومات (20)يؤدي إىل االنطباعات اإلجيابية

بني األشخاص عرب وسائل التواصل اإللكرتونية بشكل سيء غري 
 .(21)صحيح قد يَعكس سوء الَفهم، مع تقدمي اهتمام أقل ابآلخرين

 تواصلال وبناًء عليه، مُيكن توضيح اآلاثر السلبية لوسائل
 يفقات عالعلى خمتلف الفئات الُعمرية، وخمتلف ال اإللكرتونية

 اجملتمع من خالل النقاط التالية:
 ية:لنفسة اأتثري وسائل التواصل اإللكتونية على الصح (1
 أثرها على الصحة النفسية لألطفال: (أ

للعامل االفرتاضي أتثريه السليب على الصحة النفسية لألطفال إذا  
ه. حيث يكون األطفال كان ال مُيكن السيطرة على استخدام

ُمعرضون بشكل كبري للخطر نظرًا النفتاحهم واطالعهم على 
                                                           

(19) TemÜr, A., ÖztÜrk, M., & Furkan, M., 
Negative Effects of Social Media on Children, 
May 8, 2017, available at: https://bit.ly/39drCfv. 
(20) Okdie, B., Guadagno, R., Bernieri, F., 
Geers, A., & Vesotski, A., Getting to know you: 
Face-to-face versus online interactions, 
Computers in Human Behavior, 27, 2011, p. 153 
– 159. 
(21) Kiesler, S., Zubrow, D., Moses, A., & 
Geller, V., Affect in Computer-Meditated 
Communication: An Experiment in Synchronous 
Terminal-to-Terminal Discussion, Human–
Computer Interaction, 1:1, 1985, p. 77- 104. 

السلوكيات اخلطِّرة اليت تُعَرض على وسائل التواصل االجتماعي، 
تلك الوسائل اليت من شأهنا أن ُتكسب األطفال العنف وممارسة 

طالع سلوكيات اإلدمان )سواء تعاطي املواد النفسية، أو إدمان اال
ائل التواصل( واإلصابة ابالكتئاب نتيجة قضاء وقت طويل على وس

على مواقع التواصل االجتماعي، والقلق االجتماعي وغريها من 
 .(22)املخاطر السلوكية واالنفعالية األخرى

، نرتنتومن أكثر املخاطر اليت يواجهها األطفال عرب اإل
االستخدام غري السليم للتكنولوجيا، ونقص املعرفة بشأن 

وصية، أو مشاركة كثري من املعلومات الشخصية، أو نشر اخلص
معلومات خاطئة عن أنفسهم. بناًء عليه، قام "قانون محاية 

 The Children's " نرتنتخصوصية األطفال على اإل
Online Privacy Protection Act (COPPA, 

املسموح فيه استخدام  سنِّ بتحديد احلد األدين لل (1998
مجع معلومات عن  نرتنتر على مواقع اإل، حيث حُيظَ نرتنتاإل

عاًما دون إذن وإشراف من  13األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
قِّبل الوالدين. وُتشجع كذلك األكادميية األمريكية لطب 

 The American Academy of Pediatricsاألطفال
(AAP)  على ضرورة االلتزام هبذا الُعمر عند استخدام مواقع

لسوء احلظ أصبح تزوير الُعمر عند استخدام مواقع  . ولكننرتنتاإل
التواصل اإللكرتونية ممارسة شائعة لدى بعض األطفال وكذلك 
اآلابء؛ األمر الذي من شأنه أن يهدد سالمة األطفال واخرتاق 

 .(23)خصوصيتهم وتعرضهم للمخاطر
ية كرتونإللكما أثبتت عديد من الدراسات أن لوسائل التواصل ا

ر آلاثن امنه أُمخ وسلوك األطفال؛ حيث توصلت إىل  أتثريًا على
 اليت ترتتب على استخدام األطفال هلذه الوسائل:

                                                           

(22) TemÜr, A., ÖztÜrk, M., & Furkan, M., 
Negative Effects of Social Media on Children, op. 
cit. 
(23) Tartari, E., Benefits and Risks of Children 
and Adolescents Using Social Media, European 
Scientific Journal, 11 (13), 2015, p. 321 – 332. 
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  تضييع الوقت؛ حيث يستخدم األطفال هذا العامل
 ن قدراهتمد مل حتاالفرتاضي يف أشياء غري ُمفيدة ال تُثري قدراهتم ب

 .اسياملعرفية واإلبداعية، وكذلك تؤثر على حتصيلهم الدر 
 ًتا ل وقطفاليل التواصل مع احلياة الواقعية؛ فقضاء األتق

و كرتونية أم الفالطوياًل أمام التلفاز أو أجهزة احلاسوب ملشاهدة األ
 ضياًل اللعب من شأنه أن جيعلهم أكثر عزلة عن اآلخرين وتف
ن ما للتواصل عرب الشاشات، كما من شأنه أن يُطور كثريً 

ب، كتئااألطفال مثل اال االضطراابت النفسية والسلوكية لدى 
عادية ومُ  نيةوالقلق، والرهاب االجتماعي، والقيام بسلوكيات عدوا
قع ملوااذه هللُمجتمع، واالمتثال ببعض النماذج السيئة من خالل 
ون ارسميهم اإللكرتونية ووسائل اإلعالم اليت من شأهنا أن جتعل

 ة،نيشكِّلة مثل السرقة، والكذب، واألانبعض السلوكيات امل
 وبة. ملرغاري نتحار، والعنف، وغريها من السلوكيات السلبية غواال
  وقت لإصابة األطفال ابضطراابت النوم؛ فقضاء الطفل

طويل أمام هذه الوسائل اإللكرتونية من شأنه أن يؤثر على معدل 
 .(24)وجودة النوم لديه، وحدوث الكوابيس الليلية

 أثرها على الصحة النفسية للمراهقني: -ب
ا ا أيضً طرً خل استخدام وسائل التواصل االجتماعي أحياان يشكِّ 

ذه من هاملراهقني بشكل أكرب مما يُدركه الكبار، ومن ض على
 املخاطر:

  ُّأكثر   منوينر اإللكرت ؛ يُعد التنمُّ نرتنتر عرب اإلالتنم
سية ب نفواقعاملخاطر شيوًعا جلميع املراهقني؛ مما ينتج عنه من 

اًن أحياو دة، والقلق، والعزلة الشديوخيمة مبا يف ذلك االكتئاب، 
 التفكري يف االنتحار وحماولة التنفيذ.

  احملتوى والرسائل ذات الطابع اجلنسي، واليت من شأهنا أن
تُعرض املراهقني لعقوابت األحداث واجلاحنني إذا شاركوا يف إرسال 

 .(25)أو التفاعل مع هذه املواد غري الئقة احملتوى

                                                           

(24) Flinsi, M., Impacts of Technology and Social 
Media on Children, International Journal of 
Pediatric Nursing, 4 (1), April 2018, p. 68 – 77. 

 ى الفيسبوك؛ توصلت البحوث اليت احملاداثت املفرطة عل
ُأجريت على أتثري الدردشة املفرطة للمراهقني فيما بينهم على 
صحتهم النفسية إىل وجود ظاهرة جديدة ُتسمى "اكتئاب 

، ُيصاب هبا املراهق Facebook Depressionالفيسبوك" 
عندما يقضي قدرًا كبريًا من الوقت على مواقع التواصل االجتماعي؛ 

عليه األعراض النموذجية لالكتئاب من العزلة  حيث تظهر
االجتماعية، واضطراابت النوم واألكل وغريها من األعراض؛ األمر 
الذي جيعلهم معرضون خلطر اللجوء إىل مشاهدة املواقع اإلابحية، 

رة دمِّّ وتعاطي املخدرات، وممارسة السلوكيات اجلنسية غري اآلمنة وامل
 .(26)للذات
 ات االجتماعية؛ إن قضاء املراهق قصور وتدهور العالق

أو –جيعله يقضي وقًتا حمدوًدا  نرتنتلساعات ال حصر هلا على اإل
مع اأُلسرة واألصدقاء الواقعيني؛ مما  –ُرمبا عدم قضاء أي وقت

ُيضعف من الروابط األسرية، وحيد من التفاعل مع األصدقاء 
واألشخاص الواقعيني، ويؤدي إىل تكوين مهارات اجتماعية 
مشوهة، وحمدودية شبكة العالقات االجتماعية الواقعية، والُعزلة عن 
اآلخرين. فاملراهقني الذين ال ميتلكون صداقات ُمقربة واقعية يعانون 
من اخنفاض يف تقدير الذات وسوء التوافق مقارنة أبقراهنم الذين 

ا من العالقات االجتماعية الواقعية، فهؤالء يكونون ميتلكون مزيدً 

                                                                                               

(25) Undiyaundeye, F., Impact of Social Media 
on Children, Adolescent and Families, Global 
Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3 (2), 
March-April 2014, p. 1-4. 
(26)  Ibid;  
- Kennedy, K., Positive and Negative 
Effects of Social Media on Adolescent Well-
Being, (Master’s thesis), Minnesota State 
University, Mankato, 2019. 
- Tartari, E., Benefits and Risks of Children 
and Adolescents Using Social Media, op. cit. 
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بل أصبح اآلابء  .(27)ادة وصحة نفسية وجسدية وعقليةأكثر سع
يقبلون أيًضا على استخدام هذه املواقع اإللكرتونية يف التواصل مع 
اآلخرين معظم أوقاهتم داخل املنزل؛ األمر الذي جيعلهم ال يقضون 

 .(28)وقًضا كافًيا مع أبنائهم مما يؤثر على التماسك اأُلسري
  ِّّا على صورة تماعي سلبيًّ ر وسائل التواصل االجكما تؤث

اجلسم لدى املراهقني؛ حيث ثبت أن استخدام منصات وسائل 
التواصل االجتماعي اليت تعتمد على نشر الصور مثل "فيسبوك، 
وانستجرام" يُزيد من خماوف صورة اجلسم لدى املراهقني 
ستخدمني هلذه املواقع. فمتابعة املراهقني لصور املشاهري، ومقارنة 

ُ
امل

امهم هبم، والسعي حنو املثالية يف صورة اجلسم؛ من شأنه صورة أجس
أن يؤدي إىل عدم الرضا عن تصور أو إدراك املراهق لصورة جسمه 
وكذلك اضطراابت األكل، وما يدعم هذا األمر أيًضا التعليقات 
السلبية اليت يتلقاها املراهقون من قِّبل أقراهنم على شكل أجسامهم 

 .(29)ومظهرهم
األخرى اليت مُيكن أن تؤثر عليها وسائل التواصل ومن اجلوانب 

االجتماعي لدى املراهقني هي االرتقاء املعريف. ففي هذه املرحلة من 
النضج يكون املراهقون قادرون على التفكري بطريقة أكثر جتريدية 
ومنطقية تساعدهم على عملية التعُلم. ومُيكن لوسائل التواصل 

ا على االرتقاء املعريف والتحصيل االجتماعي أن تؤثر أتثريًا كبريً 
الدراسي للمراهقني؛ حيث من شأن هذه الوسائل أن تُعطل املراهق 
عن التحصيل واإلجناز ومن مث تؤثر على عمليات االنتباه والرتكيز، 

                                                           

(27) Undiyaundeye, Impact of Social Media on 
Children, Adolescent and Families, op. cit. 
(28) Sultana, S., Social Networking Sites (SNS) 
and Family Relationship: A Study on Youths of 
Dhaka City, Journal of Humanities and Social 
Science (IOSR-JHSS), 22 (4), 2017, p. 46 – 52. 
(29) Kennedy, K., Positive and Negative Effects 
of Social Media on Adolescent Well-Being, op. 
cit. 

م، حيث يقضي املراهق واإلدراك، والتذكر، ومن مث القدرة على التعلُّ 
 .(30)يف الدراسةووقًتا أقل  نرتنتمن الوقت على اإل امزيدً 

ويتهم ومالمح يواجه املراهقون صعوبة يف حتديد هُ  ومن مَثَّ 
شخصيتهم وجيدون يف مواقع التواصل االجتماعي سبياًل لتحقيق 
ذلك؛ حيث يعتقدون أن شخصيتهم وشعبيتهم تعتمد على عدد 
اإلعجاابت اليت يشاهدوهنا على حساابهتم الشخصية عرب وسائل 

الذي يرتتب عليه تدين تقدير الذات التواصل االجتماعي؛ األمر 
ض لالنتقادات السلبية على هذه وتراجع الثقة ابلنفس نتيجة التعرُّ 

 .(31)ي إىل زايدة مشاعر القلق واالكتئاب لديهماملواقع؛ ما يؤدِّّ 
وسائل بية للسلومُيكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل تداخل اآلاثر ا

ال ألطفا ية بنيالتواصل اإللكرتونية وأتثريها على الصحة النفس
يت ال واملراهقني؛ حيث قد يتعرض األطفال إىل نفس املخاطر

 خر،آلفل يتعرض هلا املراهقون والعكس، ولكنها قد ختتلف من ط
جلة معاو ومن مراهق آلخر، وفق طريقة تفكري وإدراك واستيعاب 

بعة من تَّ امل ستخدِّم ملثل هذه الوسائل، والرقابةوخصال شخصية امل
  برعاية الطفل أو املراهق.قِّبل القائمني

 سن:أثرها على الصحة النفسية للراشدين وكبار ال -ج
عض خيتلف استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف ضوء ب

عترب ماعية. ويالجتالة العوامل الدميوجرافية مثل الُعمر، والرتبية، واحلا
الشباب من أغلب الفئات اليت تستخدم وسائل التواصل 

لسن ابار كعلى الرغم من زايدة استخدامها من قِّبل  االجتماعي، 
 يف السنوات األخرية.

                                                           

(30) Bryant, A., The Effect of Social Media on 
the Physical, Social Emotional, and Cognitive 
Development of Adolescents, Honors Senior 
Capstone Projects, 37, Spring 2018, available at: 
https://cutt.us/uPYip  
(31) TemÜr, A., ÖztÜrk, M., & Furkan, M., 
Negative Effects of Social Media on Children, op. 
cit. 

https://cutt.us/uPYip
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ق واعتياد الشخص على استخدام وسائل التواصل إن تعلُّ 
االجتماعي يؤدي إىل نتائج صحية سلبية؛ حيث أفادت الدراسات 

فرِّط من قِّبل الشباب لوسائل التواصل االجتماعي أن االستخدام امل
واخنفاض تقدير الذات، وعدم الرضا عن يرتبط أبعراض االكتئاب، 

. ويكون مربر الشخص نرتنتصورة اجلسم، وحدوث إدمان اإل
ستمر هو تقليل املشاعر السلبية وحتسني املزاج، يف املالستخدامها 

حني تكون عواقب هذا وخيمة وسلبية من شأهنا أن تؤثر على 
 .(32)الصحة النفسية والعقلية واجلسدية للشخص

واتج السلبية ملواقع التواصل االجتماعي اليت من كما أنه من الن
شأهنا أن تؤثر على الصحة النفسية للفرد الراشد، أن األفراد الذين 

ا أطول يعتقدون أن اآلخرين يعيشون يستخدمون مواقع التواصل وقتً 
عند النظر إىل صورهم  ةً زة وأسعد منهم خاصَّ حياة جيدة ومميَّ 

عي مثل "اإلنستجرام" املعروضة على مواقع التواصل االجتما
بوك"؛ مما يربط استخدام هذه املواقع بشكل متكرر و"الفيس 

ابملعاانة النفسية. مما ُيشري إىل أن استخدام مواقع التواصل 
ا فقط على األفراد وجيهدهم االجتماعي بشكل مستمر ال يؤثر بدنيًّ 

ا مستقباًل، بل ميتد األمر ليساهم يف تدهور عالقاهتم صحيًّ 
عية وحياهتم الشخصية والعاطفية ألن نتائجها ال تقتصر االجتما

على اهنيار املسؤولية الشخصية بل على املسؤولية األخالقية جتاه 
 .(33)أنفسهم واجملتمع

                                                           

(32) Sharma, M., John. N., & Sahu, M., 
Influence of Social Media on Mental Health: A 
systematic Review, Current Opinion in 
Psychiatry, Sep 2020, 33 (5), p. 467-475. 
(33) McDool, E., Powell, P., Roberts, J., & 
Taylor, K., Social Media Use and Children's 
Wellbeing, op. cit.; 

اقع ام مو ستخدأمساء فراح خليوي، االضطراابت النفسية املرتبطة اب -
 25ية، النفسية و التواصل االجتماعي لدى طلبة اجلامعة، جملة العلوم الرتبو 

(4 ،)61 – 101. 

 صيةكما تدعم وسائل التواصل اإللكرتونية معاانة الشخ
ل آلخرين، بامع  شرةاالنطوائية اليت ال تُفضل التفاعل واملشاركة املبا

اقع لمو استمرار استخدام هذا النمط من الشخصية ل يقد يؤدِّّ 
ع، لواقن ااإللكرتونية إىل مزيد من الوحدة النفسية واهلروب م

كتئاب ابال  عوروفقدان املهارات االجتماعية الواقعية، ومن مَث الش
شر مع ملبااصل زيد من عدم الرغبة يف التواملابواخلجل االجتماعي و 

 اآلخرين.
لرغم من االعتقاد أبن وسائل التواصل دهش أنه على اومن امل

ق قدرًا كبريًا من الرتابط والتواصل بني االجتماعي أصبحت حُتقِّّ 
األفراد وبعضهم البعض، فإن اجليل احلايل من الشباب أصبح أكثر 

املخاطر الرئيسية  حدأشعورًا ابلوحدة النفسية والعزلة؛ ما يعد 
 .(34)للُمجتمع االفرتاضي احلايل

ب النوم أيًضا من اآلاثر السلبية املرتتبة على ويعترب اضطرا
ة قبل النوم استخدام الوسائل اإللكرتونية لفرتات طويلة وخاصَّ 

ة. فالشباب الذين حيصلون على أقل من ست ساعات من مباشر 
النوم لياًل نتيجة االنشغال بوسائل التواصل اإللكرتونية قد يكونون 

نة مثل تعاطي املخدرات، أكثر عرضة لالخنراط يف سلوكيات غري آم
أو إيذاء الذات، أو االخنراط يف سلوكيات جنسية حمفوفة ابملخاطر؛ 
وقد يكون هذا بسبب حتفيز نشاط الدماغ قبل النوم أو التعرض 
للضوء األزرق من شاشات اهلواتف اليت تُثبط مستوايت امليالتونني؛ 

ي إىل اضطراابت النوم. كما يؤثر استخدام الشخص مما يؤدِّّ 
لهاتف احملمول لفرتة طويلة على مستوى جودة النوم، خاصًة ل

ابلنسبة ألولئك الذين ينامون يف ظل وجود هواتفهم داخل غرف 
النوم حيث تصدر ذبذابت غري مرئية خطِّرة ال تؤثر على طبيعة 

ي إىل مزيد من الشعور ابلضغط طوال النوم فقط، ولكن أيًضا تؤدِّّ 
 .(35)فرتة النوم

                                                           

(34) Bashir, H & Bhat, S., Effects of Social Media 
on Mental Health: A Review, op. cit. 
(35) Kennedy, K., Positive and Negative Effects 
of Social Media on Adolescent Well-Being, op. 
cit. 
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ني بعل التواصل اإللكتونية على التفا أتثري وسائل -2
 الزوجني:
–ة رتونيإللكعديد من العوامل اخلاصة بوسائل التواصل االهناك 

لى عثر اليت من شأهنا أن تؤ  -يف دول الشرق األوسط ةً خاصَّ 
 ينماحني العالقة بني الزوجني. فقد تضطرب العالقة بني الزوج

ي تماعجاصل االيالحظ أحد الشريكني انشغال اآلخر بوسائل التو 
 اجودمهد و بشكل مبالغ فيه؛ حيث يؤثر تشتيت انتباه الزوجني عن

 احلميمية القةالعو احملمولة على جودة احلياة الزوجية  امًعا هبواتفهم
 والرضا الزواجي.

بل قد يصل أتثري مواقع التواصل االجتماعي )خاصة: 
بني  نستجرام"( إىل عواقب ضارة للعالقةأ"الفيسبوك" و"تويرت" و"

)اليت تتمثل يف املغازلة، وإرسال  نرتنتالزوجني مثل اخليانة عرب اإل
رسائل نصية غرامية، واإلعجاب ابلصور الغرامية، واحملاداثت 

ر هذه الوسائل مراقبة سلوك وحينما تُيسِّّ  .(36)احلميمية(، والطالق
ي ذلك إىل تزايد الشعور ؛ قد يؤدِّّ نرتنتالطرف اآلخر عرب اإل

والقلق وانعدام الثقة؛ حيث قد يفسر األفراد الذين ابلغرية والشك 
يعانون من اخنفاض تقدير الذات تصرفات شركائهم على وسائل 
التواصل االجتماعي كأخطاء تقلل من مستوى الرضا عن 

 .(37)العالقة
هتم كالوحينما يفصح أحد الزوجني أو كالمها عن خصوصية مش

ء للجو ان مبداًل  نرتنتالزواجية مع اآلخرين من خالل شبكات اإل
د قإىل متخصصني بشكل فيه تفاعل مباشر يضمن اخلصوصية، 

 اصلخُترتق هذه احملاداثت اليت تتم من خالل شبكات التو 
فات خلالايه رتتب علتجتماعي من قِّبل اآلخرين؛ األمر الذي قد اال

 بني الزوجني أو االنفصال.
                                                           

(36) Gull, H., Iqbal, S., Al-qahtani, S., Alassaf, 
R., & Kamaleldin, M., Impact of Social Media 
Usage on Married Couple Behavior a Pilot Study 
in Middle East, International Journal of Applied 
Engineering Research, 14 (6), 2019, 1368 – 1378;  
(37) Ibid. 

واصل الت لائالنظرايت املُفسرة للتأثري السليب لوس -اثلثًا
 :اإللكتونية

مُيكن تفسري أتثري هذه اجلوانب السلبية لوسائل التواصل 
من   Wellbeingاإللكرتونية على شعور األفراد حُبسن احلال

خالل ثالث نظرايت ُمكملة لبعضها البعض يف جمال علم النفس. 
 Socialُتسمى النظرية األوىل "املقارنة االجتماعية" 

Comparison Theory تفرتض أن االستخدام املتزايد ، و
لوسائل التواصل االجتماعي يرتبط مبقارانت اجتماعية سلبية أكثر 
تكرارًا مع اآلخرين. وُمعظم الدراسات التجريبية اليت دعمت هذه 
النظرية كانت على عينات من ُطالب اجلامعة؛ فقد توصلت نتائج 

ة إىل وجود عالقة سلبي 2014عام  Zuoدراسة أجراها "زيو" 
بني االستخدام اليومي املتكرر ملوقع "الفيس بوك" ومقاييس تقدير 
الذات؛ حيث مت تفسري ذلك من خالل املقارانت االجتماعية 

 .(38)املتزايدة ابآلخرين
 Finite" املوارد احملدودةبينما يُطلق على النظرية الثانية "

Resources Theory وُتشري إىل أن الوقت الطويل الذي ،
ستخدم على وسائل التواصل االجتماعي يتعدى على يقضيه امل

األنشطة األخرى اليت تُفيد يف الشعور حبسن احلال أو الرفاهية 
النفسية، مثل التواصل االجتماعي وجًها لوجه، واملشاركة يف 
التمارين الرايضية، واالسرتخاء الذهين، والنوم يف األوقات الصحية 

الدراسات وجود عالقة عديد من اللفرتات معقولة. فقد أظهرت 
طردية بني استخدام األشخاص ملواقع التواصل االجتماعي مثل 
"الفيس بوك" والشعور ابملزاج السليب الالحق، وأمكن تفسري ذلك 
إبهدار األشخاص أوقاهتم يف أنشطة ال قيمة وال معىن هلا؛ 
فاالستخدام غري الفعال لشبكات التواصل االجتماعي هو األسوأ 

شعور حبسن احلال ابملقارنة ابالستخدام الفعال اإلجيايب يف حتقيق ال
 .(39)هلذه الوسائل

                                                           

(38) McDool, Powell, Roberts & Taylor, Social 
Media Use and Children's Wellbeing, op. cit. 
(39) Ibid. 
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وأخريًا من النظرايت اليت من شأهنا أن تُفسر التأثري السليب 
 Cyber" ر السيرباينالتنم  لوسائل التواصل اإللكرتونية، نظرية "

bullying وتتعلق هذه النظرية حبقيقة نرتنتأو املشاغبة عرب اإل ،
خاص الذين يقضون وقًتا أطول على شبكات التواصل أن األش

لديهم فرصة أكرب للوقوع   –األطفال واملراهقني ةً خاصَّ –االجتماعي 
كضحية للتنمر أو اهلجمات العدائية من قِّبل اآلخرين؛ واليت من 

 .(40)شأهنا أن تؤثر على الشعور بتقدير الذات لديهم
فاعل لتل اوابلطبع ال ننكر إمكانية حدوث هذا التنُمر خال

الل خدث ي حياملباشر، ولكن ما يزيد األمر سوءًا أن التنُمر الذ
يستطيع  د الة قالتفاعل غري املباشر عرب وسائل التواصل اإللكرتوني

 د أولنقاالشخص أو الطفل من خالله أتكيد ذاته أو اهلروب من 
تية حلياات السخرية؛ مما قد يرتتب عليه عواقب وخيمة يف اجملاال

و أللشخص، مثل اجلانب األكادميي، أو املِّهين،  األخرى
 جتماعي، أو الشخصي وغريه من اجلوانب.اال

 :خامتة

إن التكنولوجيا مثل وجهي الُعملة، جتلب معها اجلوانب السلبية 
واإلجيابية؛ ومن مَث أي نقاش يتم حول أتثريات شبكة التواصل 

مها االجتاه االجتماعي جيب أن نتناول فيه زاويتني أو اجتاهني و 
 .(41)السليب )التشاؤمي( واالجتاه اإلجيايب )التفاؤيل(

وال مُيكن إنكار دور وسائل التواصل االجتماعي يف إضافة 
 Newness inُعنصر"التجديد أو احلداثة يف عملية التفاعل" 

the Interaction Process كما تعكس هذه الوسائل ،
على عكس ما كان نوًعا من الفورية والسرعة يف نقل األحداث 

حيدث يف العصور السابقة؛ مما انعكس على اجلانب األكادميي، 

                                                           

(40) Ibid. 
(41) Ukpong, E., The Positive and Negative 
Effects of Social Media, 2014, available at: 
https://cutt.us/7KVxH   

والسياسي، والصحي، والشخصي، وغريها من اجلوانب النفسية 
 .(42)واالجتماعية للفرد

وعلى الرغم من تناول التأثريات السلبية لوسائل التواصل 
 اإللكرتونية وتوضيحها بقدر من التفصيل يف سطور سابقة، فقد

 -أي بشكل يومي-أفصح األفراد أنفسهم أن االستخدام الروتيين 
ا على شعورهم حبسن احلال ملثل هذه الوسائل قد يؤثر إجيابيًّ 

، والصحة النفسية Social Well-Beingاالجتماعي 
اإلجيابية، والصحة البدنية اجليدة. ويتم ذلك طاملا أننا مستخدمون 

دركون ملا هو مفيد أو يقظون، م Mindful Usersمتعقِّّلون 
فإن االستخدام  ملا هو إجيايب وملا هو سليب، ومن مَثَّ و وغري ُمفيد، 

ذاته، بل يف الواقع مُيكن أن  الروتيين قد ال مُيثل مشكلة يف حدِّ 
 .(43)يكون انفًعا

حيث ميكن اإلشارة إىل وجود بعض العوامل اليت من شأهنا أن 
ة على األفراد سلًبا تؤثر على درجة أتثري وسائل التواصل اإللكرتوني

أو إجيااًب، منها: قدرة الفرد على إدارة الوقت، ومراقبة وتنظيم 
الذات، ومدى حتديد هدفه بشكل واضح، ومدى انعكاس ذلك 

 .(44)على استخدامه هلا
ا يف كما يُعد استخدام وسائل التواصل االجتماعي ُمفيًدا وصحيًّ 

الوصول إىل درجة  حالة استخدامه بطريقة حمدودة وهادفة دون
 .(45)اإلدمان أو االعتياد على هذه الوسائل دون جدوى

                                                           

(42) Ibid. 
(43) Bekalu, M., Social Media Use Can be 
Positive for Mental Health and Well-Being, 6 
January 2020, available at: 
https://cutt.ly/3xZF7Bw  
(44) Leggett, C & Rossouw, P., The impact of 
technology use on couple relationships: A 
neuropsychological perspective, International 
Journal of Neuropsychotherapy, 2(1), 2014, p. 
44–99. 
(45) Siddiqui & Singh, Social Media its Impact 
with Positive and Negative Aspects, op. cit. 

https://cutt.us/7KVxH
https://cutt.ly/3xZF7Bw
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أما ابلنسبة ألولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل 
اإللكرتونية بشكل غري صحي، قد تساعدهم بعض التدخالت أو 
العالجات السلوكية يف التخلص من هذه املشكلة. منها على سبيل 

 Self-Regulateتنظيم الذات املثال الربامج اليت تُنمي سلوك 
Behaviorت ، كإحدى التدخالت العالجية السلوكية اليت ثب

على نطاق واسع أهنا مفيدة يف التعامل مع املشكالت املرتبطة 
 .(46)ووسائل التواصل االجتماعي نرتنتابإل

ل لمراحل ةوبناًء عليه، مُيكننا تقدمي بعض التوصيات، خاصَّ 
يف  غر ودورهالصِّّ انذ مهية الوقاية األولية مرة نظرًا ألبكِّ العمرية امل

تعامل ة اليفيالوقاية يف مرحلة الرشد، واليت من شأهنا أن توضح ك
اط نق اليفا ومُيكن عرضه ووسائل التواصل االجتماعي، نرتنتمع اإل
 اآلتية:
  ليت اابنتظام من األنشطة  تحققالجيب على الوالدين

صل لتوااراهقني على وسائل من األطفال وامل ءبنااألميارسها 
 اٍع.دون داالجتماعي، وعدم السماح هلم ابستخدام هذه املواقع 

 ئل لوسايستخدمون هذه ا بناءاألن أن اإذا الحظ الوالد
ا يدً وميارسون أنشطتهم بشكل صحيح عليها، فسيكون ذلك ُمف

 همة.لغرض تعليمهم بعض املهارات التعليمية امل
  ئل وسا دامق ابستخوإرشاد تتعلَّ ينبغي تنظيم برامج توعية

 التواصل االجتماعي على املستوى املدرسي.
  ة من دَّ عَ زيد من الربامج التدريبية املاملجيب أن يكون هناك

، نرتنتقِّبل املدارس تُركز على توضيح اآلاثر السلبية إلدمان اإل
وتشجيع الطالب على عدم الوقوع فريسة لآلاثر الضارة لوسائل 

 .(47)يالتواصل االجتماع

                                                           

(46) Bekalu, M., Social Media Use Can be 
Positive for Mental Health and Well-Being, op. 
cit. 
(47) Singh, M., Amiri, M., & Sabbarwal, S., 
Social Media Usage: Positive and Negative Effects 
on the Life Style of Indian Youth, Iranian Journal 

  تعليم األطفال كيفية وأمهية مراقبة أنفسهم، وتنظيم
 أوقاهتم، وحتديد أهدافهم والعمل على حتقيقها منذ الطفولة.

*****

                                                                                               

of Social Sciences and Humanities Research, 5 
(3), 2017, p. 123 – 127. 
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تطور املجال العام يف ظل التواصل 

 الفرص والتحديات :السيرباني

 )*(مسية عبد احملسن
 مقدمة:

ارتبطـــت موجـــة االحتجاجـــات والثـــورات الـــيت اجتاحـــت املنطقـــة "
بـــــل شـــــرحية الشـــــباب، بصـــــعود جنـــــم  العربيـــــة مطالبـــــة ابلتغيـــــري، مـــــن قِّ
شــــــبكات التواصــــــل االجتمــــــاعي، وغريهــــــا مــــــن شــــــبكات التواصــــــل 
االفرتاضية، واليت وجد فيها الشـباب العريب مَنفذا للتعبـري عـن آمـاهلم 
وطموحاهتم ورغباهتم يف التغيري، حىت غدت مبثابة حمرك فاعل ومـؤثر 

 .(1)واألحداث اليت شهدهتا املنطقة العربية" يف الثورات واملظاهرات
جه لى و يف منطقتنا العربية ع-كان هذا التصور املتصدِّر 

ال واجمل اضيحول العالقة بني اجملال اإللكرتوين االفرت  -اخلصوص
ن القرن ين ملثاالعام يف السنوات األوىل من العقد املاضي )العقد ا

 cyber spaceية احلادي والعشرين(: أن املساحة االفرتاض
له؛ شكاأضحت متثل امتدادا للمجال العام، وشكال جديدا من أ

عيدا عن م، بلعاالِّما أاتحته من فرص وآليات للتعبري احلر عن الرأي 
 قيود السلطات والنظم الرمسية.

                                                           

 ابحثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث. (*)
حتفيز املواطنني د.حاتـم سـليم العالونة، دور مواقع التواصل االجتماعي يف  (1)

األردنيني على املشاركة يف احلراك اجلماهريي "دراسة ميدانية على النقابيني يف 
إربــد"، ورقة مقدمة للمؤمتر العلمي السابع عشر بعنوان "ثقافة التغيري" )كلية 

م، متاح عرب 2012اآلداب/جامعة فيالدلفيا، عمان/األردن(، تشرين الثاين 
  b3https://cutt.us/SWUالرابط التايل: 

ولكن، هل مازالت هذه الصورة قائمة حىت اآلن، أم طرأ عليها 
عبارة أخرى؛ ما الفرص تغريات أو تطورات إجيابية أو سلبية؟ ب

والتحدايت القائمة أمام تطور اجملال العام يف ظل تطور املساحات 
 االفرتاضية أو التواصل "السيرباين" يف عاملنا؟

ول شات حنقاواحلقيقة أن هذا التساؤل ليس جديدا يف ذاته؛ فال
أ من يطر  ما "اجملال العام االفرتاضي" قائمة منذ فرتة، وإن كان

ك إدراو عي رات يف جمال التواصل االفرتاضي، ويف و مستجدات وتطو 
ىت حمر األجيال املتعاقبة، جيعل ذلك التساؤل حمل نقاش مست

 اآلن.
 واء يفسة، فقد برز دور اجملال االفرتاضي يف دعم الدميقراطي

ات د فرت بداالدميقراطيات الراسخة أو يف نظم عانت شعوهبا االست
ي، رتاضالفاجملال العام ا طويلة؛ ما جعل الكثريين يتحدثون عن

يكلي هحول لت ويرون أن "السيربانية" داعم كبري للدميقراطية وسبب
–ت والجديد يف اجملال العام. غري أن انتكاس بعض تلك التح

بطرق  ليهاعاف وارتدادها أو االلتف -خاصة يف دول الثورات العربية
صل خمتلفة، بل وتغُول نظم االستبداد على مساحات التوا

لعام ال اجملافرتاضي واستخدام ذات أدواهتا يف تضييق وحماصرة اال
تفكري ة العاد)ليس االفرتاضي فقط بل واملادي أيضا( يدفعنا إىل إ
واجتاه هذا  يف دور "التواصل السيرباين" يف تطور اجملال العام،

ت دايالتطور، وما يطرحه هذا النمط من التواصل من فرص وحت
 أمام تطور اجملال العام.

وتتعدد تعريفات مفهوم "السيربانية"، ومن تعريفاهتا املبسَّطة أهنا: 
"علم التحكم يف العملية االتصالية"، أو أهنا "القدرة على احلصول 
على النتائج املرجوة من خالل استخدام مصادر املعلومات املرتبطة 
ابلفضاء السيرباين". وعرَّفها البعض يف إطار عالقتها ابجملال 

أبهنا "نتاج الثورة الرقمية .. اليت أاتحت مساحة مناسبة  السياسي،
للعنصر البشري أن يلعب دورا أساسيا للتأثري يف خمرجات النظام 
السياسي، من خالل الوسائط الرقمية الناقلة"، أو أهنا "فاعل دويل 
جديد يستفيد من األدوات والوسائل العصرية اليت أنتجتها الثورة 

لبة منط اجملتمعات وبنائها السياسي ابلشكل التقنية .. إلعادة قو 
الذي يسهم يف تغيري أساليب التفكري، وإحالل طرق جديدة لتغيري 

https://cutt.us/SWU3b
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األنظمة، بدال من التغيري العنيف". كما عرفها البعض أبهنا "ذلك 
الفضاء املتاح عرب الوسائط الشبكية مبختلف أنواعها، والذي ميكِّن 

تمعية ذاتية إرادية تتسم ابلطابع الفرد واجلماعة من ممارسة أدوار جم
التشاركي والتفاعلي وقادرة على حتصيل أتثري حمسوس على البيئة 
احمليطة أبنظمتها الفرعية"، وأهنا "عملية يف أصلها مادي.. فاعل 
قوي يضمن التوسيع من التحكم يف اجملال العام، مبعىن ضمان 

جيهها والتأثري املشاركة االفرتاضية الواسعة لكن مع القدرة على تو 
 .(2)عليها"

كرتوين اإلل اصليتبني من هذه التعريفات أن "السيربانية" أو التو 
اهني: الجت ايف كال -يف إطار عالقته ابجملال العام–قد يلعب دورا 

و على أيه، ر فتوسيع اجملال العام وحتسني فرص النقاش واحلوار احل
اف ألطر ا وازنالعكس: تضييق اجملال العام وتقييده؛ وذلك وفق ت

ف أطرا، و الفاعلة فيه، بني أطراف جمتمعية متارس النقاش احلر
 يه.فكني شار سياسية واقتصادية قد حتاصر ذلك النقاش أو تضلل امل

 امواجملال الع نتنتجداالت نظرية حول اإل -أواًل 
 مل إىللعااوانتشاره عرب  نرتنتيف هذا اإلطار، أدى ظهور اإل

هوم و مف، وههذا االنتشار ابجملال العامظهور مفهوم يربط أتثري 
ذا ول هحية "اجملال العام االفرتاضي". وقد تعددت اآلراء النظر 

ر أوتُ احة مس املفهوم: هل ميثل يف ذاته جماال عاما، أم إنه جمرد  يسِّّ
 ه..؟ميزقو ام تدعم فعالية اجملال العام، أم إنه يشتت اجملال الع

ال العام( أن اإلعالم فقد رأى هابرماس )مطوِّر مفهوم اجمل
ال ميثل وسيطا أو أداة أساسية يف  -رغم انتشاره-اإللكرتوين 

ه  تشكيل اجملال العام، وأن وسائل اإلعالم التقليدية تظل هي املوجِّّ
والفاعل األساسي يف مساحة التواصل السياسي بني املواطنني. 

أحدث نقلة نوعية ابلسماح للقراء أن  نرتنتورغم أن ظهور اإل
يكونوا مؤلفني، فضال عن إاتحة املشاركة يف نقاشات عامة ألعداد 
أكرب من األفراد، ولكنه مل حُيدِّث يف ذاته تقدما يف مستوى اجملال 

                                                           

انظر: هادية حيياوي، اجملال السياسي وأتثريات املعرفة السيربانية، اجمللة  (2)
، 233، ص 2020، جويلية 2، العدد 5اجلزائرية لألمن اإلنساين، اجمللد 

234. 

العام. فإذا كان اجملال العام التقليدي يقوم على اهتمام جمموعة من 
ال حيقق ذلك  نرتنتاألفراد اجملهولني بقضااي معينة لتنظيمها، فإن اإل

هتمام اجلمعي يف رأي هابرماس، بل على العكس إنه يشتت اال
ويفرق االهتمامات؛ حيث تتحول اجلماعات املختلفة إىل جزر 
متناثرة مغلقة على ذواهتا لكل منها اهتمامات مستقلة، وتفتقد 

 .(3)الرابطة الشاملة فيما بينها
ويف هذا االجتاه نفسه، رأى البعض أن وصف "اجملال العام 

" غري دقيق أو غري صحيح؛ الفتقاده بعض شروط اجملال االفرتاضي
العام، مثل املساواة يف التعبري عن اآلراء، والعقالنية واملعرفة. 
فـ"توصيف الفضاء العمومي االفرتاضي من منظور هابرماسي قد 
يكون خاطئا )وفق هذا الرأي(... خاصة فيما يتعلق أبن كل 

تلكون صوات مماثال ألهنم كلهم األطراف املشاركني يف اجملال العام مي
عقالنيون هلم جتارب يف احلياة متماثلة، .. فهناك الكثري ممن 
يدخلون النقاشات دون دراية أو معرفة، فالشبكات تطرح فكرة 
وصول اجلميع إىل املعلومة والنقاش مفتوح للجميع بغض النظر عن 

 .(4)العقالنية اليت ينتمي إليها األشخاص"
والفضاء اإللكرتوين ميثل  نرتنتآخرون أن اإل يف املقابل، يرى

إضافة ونقلة مهمة يف مسار وتطور اجملال العام؛ لِّما يسهم به يف 
توسيع نطاق اجملال العام حمليا وعامليا، وجماالت النقاش واحلوار 

ميثل أداة مهمة  -وفق هذا الرأي– نرتنتواملشاركني فيه. فاإل
ة اجملال العام العاملي؛ حيث أحدثت تطورا ملحوظا يف زايدة فاعلي

يسهم بشكل واضح يف عوملة املوضوعات والقضااي بدال من اقتصار 
االهتمام هبا على نطاقات حملية حمدودة، ويتيح الوصول للمعلومات 
حول القضااي املختلفة بسهولة ودون احتكار من األنظمة الرمسية أو 

                                                           

(3) Jurgen Habermas and Markus Schwering, 
Internet and Public Sphere.. What the Web Can't 
Do?, An Interviewe, 24 July 2014, available at: 
https://bit.ly/3t4PCtu 

د.مجال بن زروق، أ.بضياف سوهيلة، الشبكات االجتماعية اإللكرتونية  (4)
وإشكالية تطبيق نظرية اجملال العام هلربماس يف البحوث العربية، جامعة اجللفة، 

 .192، ص 2017، جوان 2لعلوم، العدد الثامن، ججملة آفاق ل
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له توجيه جهات حمددة، كما أنه يعد حيزا مفتوحا ميكن من خال
خطاب عاملي خاصة من خالل وسائل التواصل االجتماعي اليت 
تتيح التواصل والنقاش املباشر بني األفراد على املستوى العاملي، 

 .(5)والتعبري عن الرأي حبرية دون إكراه أو هتديد من أي طرف
يف هذا السياق إمكانية التشبيك بني  نرتنتومن مث، يتيح اإل
 نرتنتأماكن ودول خمتلفة؛ حيث ال يصبح اإل األنشطة املوجودة يف

جمرد وسيلة للتواصل أو الوصول للمعلومات بشكل عفوي وغري 
منظم، وإمنا آلية منظمة لتبادل اخلربات والتنسيق املتبادل يف 

. وكذلك يساعد (6)األنشطة والفعاليات واألدوات بني الفاعلني
اجملال العام، الفضاء اإللكرتوين يف سرعة تبادل املعلومات يف 

 متخطيا حدود املكان.
سهَّل عملية إنتاج  نرتنتلذا، يرى بعض الباحثني أن "ظهور اإل

خطاب قائم على املناقشة العقالنية النقدية بطرق متعددة تقرتب 
من متطلبات اجملال العام، ... وأاتح جماال عاما ملا يقدمه من مزااي  

ربوتوكوالت الىت مكنت كالدردشة والربيد اإللكرتوين وغريها من ال
 .(7)األفراد من املناقشة والتشاور خالهلا"

                                                           

(5) Edith Schellings, A Cosmopolitan Public 
Sphere: Jurgen Habermas’ Public Sphere, Mutual 
Human Obligations and Online Movement, MA 
Thesis: University of Utrecht, 2011, pp. 44 – 48. 

 جماال عاما أم ال، انظر: نرتنتحول اجلدل بشأن اعتبار اإل (6)
- Jodi Dean, Why the NET is not a Public 
Sphere?, Constellations, vol. 10, No. 1, pp. 98-
100. 
- Mark Poster, CyberDemocracy: Internet 
and the Public Sphere, available at: 
https://cutt.us/HOExD  

د.حيىي اليحياوي، الشبكات االجتماعية واجملال العام ابملغرب: مظاهر  (7)
، متاح 3، ص 2015نوفمرب  8التحكم والدمقرطة، مركز اجلزيرة للدراسات، 

 : التايل الرابط ربع
https://bit.ly/3ryncGP  

وعلى مستوى الدراسات العربية، أشار أحد البحوث إىل أن 
"املسح السريع ألدبيات دراسة العالقة بني اجملتمعات االفرتاضية 
واجملال العام يف الوطن العريب أسفرت عن اجتاهني متضادين: 

القة بني اجملتمع االفرتاضي واجملال يرفض وجود ع االجتاه األول
العام بسبب ما يتميز به احليز االفرتاضي من مادية وعدم إنسانية؛ 
وهو ما ال يتوافق مع طبيعة اجملال العام القائمة على التفاعلية 

إىل  االجتاه الثايناالجتماعية بني خمتلف األفراد. بينما يذهب 
اجملال العام خاصة يف ظل  إمكانية مسامهة احليز االفرتاضي يف بناء

عدم قدرة األفراد على استخدام الفضاءات التقليدية نتيجة 
خضوعها للسيطرة من جانب قلة من أفراد اجملتمع؛ وهو األمر 
الذي قد مينع تشكيل اهليئة العامة املكونة للمجال العام يف داخل 

 .(8)األطر التقليدية املعروفة"
لية، احتماو ية يف ذاهتا افرتاض وقد تبدو هذه اآلراء النظرية هي

انية لسيرب اني بورمبا مثالية، وتنقصها املؤشرات الواقعية للعالقة 
 واقع بفرضا الوزهاملتصاعدة وحالة اجملال العام الفعلية، ورمبا يتجا

ادة ى إععل اجملال العام االفرتاضي خبصائصه وإشكالياته وقدرته
ا مشاف تكالورقة اس تعريف ذاته ابستمرار. لذا فيما يلي حتاول

ال اجمل طورتيطرحه الواقع العملي من فرص وحتدايت أمام إمكانية 
ذكر بين، رباالعام يف ظل التواصل اإللكرتوين االفرتاضي أو السي

 مع الرؤى النظرية املتنوعة. مؤشرات واقعية تتضافر
 آفاق اجملال العام االفتاضي -اثنًيا

حدثه ما أ تيجةمسلَّما به، نأصبح اجملال العام االفرتاضي أمرا 
ن تكويلعة والتواصل اإللكرتوين من إمكاانت واس نرتنتتطور اإل

ن عحلر اقاش التعبري والنألفراد وإجياد مساحات افرتاضية تتيح ل
يف  امة،عحة آرائهم حول القضااي املشرتكة بينهم هبدف حتقيق مصل

ذا ؛ وهيا(إطار جمموعة من القيم املتفق عليها بينهم )ولو ضمن
 جوهر اجملال العام.

                                                           

لشبكات االجتماعية االلكرتونية د.مجال بن زروق، أ.بضياف سوهيلة، ا (8)
وإشكالية تطبيق نظرية اجملال العام هلربماس يف البحوث العربية، مرجع سابق، 

 .190ص 

https://cutt.us/HOExD
https://bit.ly/3ryncGP
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وإن كان البعض اعتربه بديال كامال عن اجملال العام املادي أو 
الواقعي يف حال غيابه أو تقييده يف بعض النظم واجملتمعات اليت 
تعاين استبدادا، خاصة بعد إسهام وسائل التواصل االجتماعي يف 

ذلك أبن  إشعال أو دعم الثورات العربية على سبيل املثال؛ "مربرين
الشباب العريب وجد يف الشبكات االجتماعية وسيلة للتخلص من 
واقعهم السياسي واالجتماعي مقارنة ابألبنية التقليدية وأمهها: 
مشكلة الرقابة على وسائل اإلعالم، ضيق قاعدة إنتاج املعلومات 

. (9)وتداوهلا واحلصول عليها، مشكلة ضعف رأس املال االجتماعي"
 التعويل على دور هذه املساحة االفرتاضية؛ كوهنا وهذه مبالغة يف

فرعا ممتدا عن األصل، قد يقوى وميتد ولكنه ال ميكن أن حيل حمل 
 األصل.

والتواصل  نرتنتولكن ال ميكن إنكار اإلمكاانت اليت يتيحها اإل
اإللكرتوين من فرص لتطور اجملال العام؛ نظرا لسهولة الدخول إىل 

كثرية من العامل، وسهولة الوصول إىل هذه الوسائل يف أحناء  
املعلومات ومناقشة خمتلف القضااي عربها حبرية، ابملساواة بني 
املشاركني يف النقاش. وذلك يف إطار عملية أوسع هي "الدميقراطية 
الرقمية"، تقوم على "استخدام الوسائل اإللكرتونية للممارسة 

ري الرمسي... وتفعيل الدميقراطية سواء ما تعلق جبانبها الرمسي أو غ
القنوات االتصالية بني النخب السياسية والرأي العام، وتطوير 

 .(10)آليات صنع السياسات"
 تيحهاتيت وفيما يلي ميكن أن نرصد بعض الفرص واإلمكاانت ال

 السيربانية لتطور اجملال العام..
 اإلاتحة وسهولة الوصول 

بلدان العامل على نطاق واسع عرب معظم  نرتنتأاتح انتشار اإل
سهولة دخول الراغبني يف املشاركة يف النقاشات يف اجملال العام 
االفرتاضي، عرب طرق وآليات متعددة سواء على املستوى املادي 
)األجهزة املمكِّنة لالتصال والتواصل اإللكرتوين( أو املستوى 

                                                           

 .190راجع يف ذلك: املرجع السابق، ص  (9)
، 236هادية حيياوي، اجملال السياسي وأتثريات املعرفة السيربانية، ص  (10)

237. 

التخيلي االفرتاضي )املواقع والساحات اليت تتيح تبادل املعلومات 
، تعدد خدماهتا، حرية نرتنتاء(. فـ"اخنفاض مثن خدمة اإلواآلر 

التعامل على مستواها، كلها مسات مهدت لفاعلية وتفاعلية 
املستخدمني ونشاطهم من خالل الفضاء الرقمي. األمر الذي غريَّ 
من موازين العملية االتصالية إىل درجة حتول املواطن العادي إىل 

 .(11)مواطن صحفي"
ر تأثاتحة ليست عامة أو مطلقة، وإمنا تغري أن هذه اإل

مما حيول  وية،عنابختالف توزيع الثروات والنفوذ والقوة املادية وامل
صل توادون قدرة البعض على الوصول بسهولة إىل إمكانيات ال

 اإللكرتوين، أو حيد من حرية مشاركتهم فيها.
 سهولة الوصول للمعلومات 

لكرتوين لتطور اجملال من اإلمكاانت اليت يتيحها التواصل اإل
العام: سهولة وسرعة الوصول للمعلومات، وتعدد وتنوع مصادرها 
احمللية والعاملية، اليت ابتت تصل إىل كْون املواطن العادي مصدرا 
للمعلومة أحياان؛ يف مقابل تعرض وسائل اإلعالم واملعلومات 

ومن مث التقليدية للتأثر مبصادر القوة والنفوذ السياسي واالقتصادي، 
شبهة حتيزها أو تزييفها للحقائق. فـ"خاصية األفقية اليت تتمتع هبا 
هذه الشبكات قد مكنت كلَّ من لديه حاسوب متواضع أو هاتف 
نقال مبواصفات غري معقدة من أن يكون مصدرا للمعلومة واخلرب، 
على النقيض متاما من وسائل اإلعالم التقليدية، اليت كانت حتتكر 

ة واخلرب، وال تقوم بتصريف ما يتوفر لديها من أخبار مصدر املعلوم
 . (12)ومعلومات إال ابنتقائية شديدة"

ويف هذا اإلطار وعلى سبيل املثال، أكد بعض الشباب األردنيني 
 التواصل و"مواقع نرتنتالذين شاركوا يف احلراك الشعيب هناك أن اإل

 ثاألحدا ملتابعة قلوهبم إىل واألقرب األهم وسيلتهم هي
 احمللية القضااي من كثري "متابعة واملستجدات.."، وأهنا أاتحت هلم

                                                           

العام االفرتاضي: دراسة يف ممارسة  رايس علي ابتسام، فعالية اجملال (11)
املواطنة على مواقع شبكات التواصل االجتماعي، جملة الراصد العلمي، العدد 

 .120، ص 2018اخلامس، شهر ماي 
د.حيىي اليحياوي، الشبكات االجتماعية واجملال العام ابملغرب، مرجع  (12)

 .8سابق، ص 
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 يف ابلسياسة واالخنراط االهتمام أن وأدركوا والعاملية، والعربية
 املوضوعات من فكثري الشارع، إىل النزول ابلضرورة يعين ال قضاايها

 معها التعامل مت التواصل االجتماعي، مواقع على طرحت اليت
 هذا وكان ذلك، بعد األحداث جمرى على أتثري هلا وكان رمسيا،
 والبحث القراءة تكثيف خالل السياسي من وعيهم لزايدة هلم دافعا
 .(13)الصحيحة" املعلومة عن
 حرية التعبري والتفاعل 

عل يف التفا و تتيح وسائل التواصل اإللكرتوين أيضا حرية التعبري
 ة، بل مبالسلطلة ملباشر مناقشة القضااي املختلفة، بعيدا عن الرقابة ا

ات لسلطى اجيعل األفراد واجلماعات يف موقع النقد والرقابة عل
مهور اجل ررحتالرمسية. فـ"الشبكات االجتماعية الرقمية سامهت يف 
ال  اجمليفية من العالقة العمودية والسلبية مع املؤسسات التقليد

لسياسية اة بئلتعالعام. كما أهنا فتحت الباب واسعا أمام التعبري وا
يان ألحاانطالقا من القاعدة، إذ متكنت تلك الشبكات يف بعض 

علية  ت فانتجأمن جتاوز قدرة الفاعلني السياسيني التقليديني، أو 
على  ارمةة صكبرية يف ظل األنظمة الديكتاتورية اليت متارس رقاب

 اإلعالم التقليدي".
اليت وقد ساهم ذلك يف تكوين جمال عام فاعل يف بعض الدول 

عانت استبداًدا وقمعا حلرية التعبري لفرتات طويلة، مثل سوراي؛ 
يشبه  ما احملتجني إىل ابلنسبة االفرتاضي احلّيز حيث "شّكل

القضااي  ملناقشة العنان أطلقت اليت املفتوحة، الفكرية املنتدايت
 اجملال أمام وفتحت ابلثورة، املرتبطة واالجتماعّية والثقافّية السياسّية

 حلوار )واالنغالق اجلمود من عقود بعد مرة ألول(السوري  بابالش
 .(14)ومستقبلها" وحاضرها سورية ماضي طال شامل

                                                           

العربية  املنطقة يف رقميةال االحتجاجية ملكاوي، احلركات حسني أمساء (13)
األردنية، مركز اجلزيرة للدراسات،  للحالة ظاهراتية العام: دراسة اجملال وحتوالت

: التايل الرابط رب، متاح ع10، 9، 8، ص 2018ديسمرب  3
lfJriY3https://bit.ly/  

ال العام االفرتاضي يف الثورة انظر: وسام الناصر، مراجعة كتاب "اجمل (14)
آليات صنع الرأي العام"، سياسات عربية،  -االجتاهات  –السورية: اخلصائص 

 .153، 147، ص 2012الدوحة، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، 

 املسامهة يف )إعادة( تشكيل الوعي 
نتيجة ملا تسهم به وسائل التواصل اإللكرتوين من سهولة 
الوصول للمعلومات وإاتحة مساحة للنقاش احلر، تشارك هذه 

رفع وعي بعض الفئات ابلواقع احمليط؛ مبا  الوسائط يف تشكيل أو
يدعم اجملال العام ويقويه. فقد "أسهمت هذه الشبكات إىل حد ما 
يف رفع منسوب الوعي لدى أعضائها... إهنا أذكته وأججته 
ووجهته ليتحول من وعي فردي خاص إىل وعي مجعي مشرتك 

. وإن كانت "مل تصل (15)يكون مدخال لبناء رأي عام يُعتد به"
لدرجة حتول الوعي الفاعل بقوة والعمل السياسي وآلياته إال 
بدرجات قليلة مسحت رمبا بتجاوز حاجز اخلوف، وأطلقت اخلوف 
املكبوت بقدر ما، ومسحت مبستوى من اجلرأة واملران الدميقراطي 

 .(16)إلكرتونيا"
 سهولة احلشد لتكوين رأي عام 

نتباه إىل تسهم وسائل التواصل اإللكرتوين كذلك يف جذب اال
قضااي معينة وتعبئة األفراد حوهلا، مبا قد يصل إىل تكوين رأي عام 
حوهلا. وذلك سواء على مستوى املؤسسات الوسيطة كاألحزاب أو 
على مستوى األفراد واجلماعات أو احلركات الفاعلة يف اجملال 

فـ"شبكات التواصل االجتماعى لعبت دورا حموراي السياسي والعام؛ 
ة السياسية للمواطنني، ابتداًء من االنتخاابت الرائسية كما ىف التعبئ

حدث أثناء احلملة االنتخابية للرئيس األمريكى ابراك أوابما 
، مرورا ابحتجاجات االنتخاابت الرائسية اإليرانية عرب تويرت 2008
، واحتجاجات الشباب غري 2011، وثورات الربيع العرىب 2009

 .(17)"2011العامل ىف إسبانيا 

                                                           

د.حيىي اليحياوي، الشبكات االجتماعية واجملال العام ابملغرب، مرجع  (15)
 .11سابق، ص 

 العربية وحتوالت املنطقة يف الرقمية االحتجاجية اوي، احلركاتملك أمساء (16)
 .10، 9، 8العام..، مرجع سابق، ص  اجملال

اجملال العام من الواقع الفعلي إىل العامل االفرتاضي: معايري التشكل  (17)
 22، اتريخ االطالع: 2018مارس  20 املركز الدميقراطي العريب،واملعوقات، 

 الرابط التايل:  ، متاح عرب2021يناير 
53184https://democraticac.de/?p=   

https://bit.ly/3lfJriY
https://democraticac.de/?p=53184
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على سبيل املثال، تشري إحدى الدراسات إىل أن شبكات 
التواصل االجتماعي كانت وسيطا مركزاي للحراك الذي فجرته حركة 

؛ "إذا مل يكن يف دفع اجلماهري 2011فرباير يف املغرب عام  20
للنزول إىل الشارع ابجلملة، فعلى األقل يف تعبئتها والرفع من 

ضرورة الفعل اجلمعي على مستوى منسوب الوعي لديها، وإقناعها ب
املعلومات واألفكار أوال، مث على مستوى التجاوب امليداين املباشر 

 .(18)فيما بعد"
ويف هذا اإلطار يُعد ما ميكن تسميته "االحتجاج الرقمي" من 
النواتج املهمة لتأثري التواصل اإللكرتوين يف اجملال العام؛ حيث تقوم 

للمعلومات والقضااي العامة، احلشد على: التدفق املستمر واآلين 
والتعارف حول القضااي العامة، دفع جدار احلصار املفروض على 
حرية التعبري وفتحه وتطويره بشكل تلقائي، نشأة أفكار عديدة، 
التنسيق والتنظيم العلين من خالل مواقع التواصل، انتقال االحتجاج 

مبا يطرح من إىل الشارع يف بعض األحيان نتيجة اقتناع الناس 
أفكار، االنتشار والتوسع أفقيا ابجتاه الشعب وعموداي ابجتاه 
السلطة، الوجود اإلعالمي املكثف والبث املباشر على مواقع 
التواصل االجتماعي يكون خري وسيلة لردع السلطة عن البطش 
ابحملتجني. ويتفاوت أتثري هذا احلشد اإللكرتوين يف الواقع وفق 

ها ودرجة االهتمام هبا.. وغري ذلك من طبيعة القضية وحجم
العوامل؛ فقد تلقى املطالب املطروحة أحياان استجابة من السلطات 
الرمسية قبل أو بعد انتقاهلا إىل الشارع، وقد يتم جتاهلها أحياان 

 .(19)أخرى
  ديملاامناقشة قضااي قد يصعب مناقشتها يف الواقع 

وز اهتمام بعض أصبح من املمكن مناقشة بعض القضااي اليت حت
ووسائل التواصل االجتماعي، عرب  نرتنتاألفراد واجلماعات عرب اإل

إاثرة البعض هلا وحشد االهتمام والتضامن حوهلا، يف حني مل تكن 

                                                           

د.حيىي اليحياوي، الشبكات االجتماعية واجملال العام ابملغرب، مرجع  (18)
 .11سابق، ص 

العربية  املنطقة يف الرقمية االحتجاجية ملكاوي، احلركات راجع: أمساء (19)
 .17، 16، 14، 13العام، ص  اجملال التوحتو 

تلك القضااي حتظى ابهتمام وسائل اإلعالم والتواصل التقليدية؛ 
لسيطرة توجهات معينة عليها تفرض اهتمامات ونقاشات حمددة؛ 

ااي احلرايت، أو التحرش، أو غريها. بل صارت الوسائل مثل قض
اإللكرتونية يف أحيان كثرية مصدرا تستمد منه وسائل اإلعالم 

 التقليدية القضااي املطروحة للنقاش العام.
وقد عقدت إحدى الباحثات مقارنة بني اجملال العام التقليدي 

ن وسائل واجملال العام االفرتاضي أو الرقمي؛ مبينة من خالهلا أ
التواصل اإللكرتونية متثل صورة جديدة للمجال العام على حنو 

أننا نعيش حتوال اترخييا ال ميكن جتاوزه يف إمكانيات "وافرتاضي، 
الفعل التواصلي العقالين وأدواته، وهذا التحول وضعنا أمام حتول 
 اترخيي آخر ملفهوم اجملال العام، أفرزته البيئة الرقمية اليت تغلغلت يف
حياة الناس وجمتمعاهتم... الفرق بني التحولني أن األول جاء عقب 
انتشار وسائل اإلعالم اجلماهريية )من الفرد إىل اجلمهور(، وكان 
أثره سلبيا على اجملال العام من حيث تفكيكه واهنياره... أما 
التحول الثاين، فجاء عقب انتشار وسائل اإلعالم الرقمي ومنصاته 

مهور إىل اجلمهور(، وكان أثرها إجيابيا على اجملال املختلفة )من اجل
العام من حيث إعادة إحيائه وإاتحته ألكرب عدد من املستخدمني. 
وعادت له وظيفته يف التأثري على األنظمة السياسية، وأصبح جزءا 

 .(20)من آلية العمل السياسي"
غري أن هذا املناظرة بني اجملالني تطرح بعض اإلشكاليات؛ مثل 

ووسائل التواصل اإللكرتوين للجميع على  نرتنتى إاتحة اإلمد

                                                           

 العربية وحتوالت املنطقة يف الرقمية االحتجاجية ملكاوي، احلركات أمساء (20)
 .29، 28العام، مرجع سابق، ص  اجملال
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السواء، حمليا وعامليا، ومدى أتثري النفوذ االقتصادي للدول 
والشركات يف ذلك. وكذلك مدى استقاللية تلك الوسائل عن 
األنظمة السياسية، ومدى قدرهتا على التأثري فيها من حيث 

 ومصداقيتها.. إخل.اإلاتحة وحرية التعبري وتوفري املعلومات 
هذه اإلشكاليات قد يعتربها البعض إخالال بشروط اجملال العام 
يف املساحة االفرتاضية، وقد يعتربها البعض اآلخر انتقاال 
إلشكاليات اجملال العام املادي إىل الواقع االفرتاضي. ويف كال 
احلالتني متثل هذه اإلشكاليات حتدايت تواجه تطور اجملال العام 

 اضي، على حنو ما سنرى.االفرت 
 حتدايت التواصل اإللكتوين -اثلثًا

جال س للمعكايرى أحد االجتاهات أن اجملال العام االفرتاضي ان
 لعكس. ومنل واألو االعام املادي أو الواقعي، فإذا َقوَِّي الثاين قوي 

 دعم يف مث ذهب البعض إىل أن دور وسائل التواصل اإللكرتوين
ع برتاجع تراجو فت ال العام يف املنطقة العربية خاحلراك الشعيب واجمل

ىل أن إثني باحالثورات ذاهتا وااللتفاف عليها، فمثال يشري أحد ال
ة، بدايال "شبكات التواصل االجتماعي ابملغرب، وإن استطاعت يف

س تأسيلته تشكيل رأي عام اختذ من الواقعي ومن االفرتاضي دعام
فوت خجرد مب ان ما تراجع زمخهاجملال العام، فإن هذا املعطى سرع

ونه جمرد كعن   رجخي"الربيع العريب" وأتكُّد اجلماهري من أن األمر مل 
 يفنجح تمل  ويرى أن "الدراسات والتقارير املتوفرةسراب عابر". 

 تكون الليت اية تعيني دورها ابلتحديد... ال سيما يف الفرتات الزمن
.. ة.شبكات بكثافمثة مستجدات كربى تستوجب اللجوء هلذه ال

لى عدات ستجدور شبكات التواصل االجتماعي إمنا يبقى رهينا ابمل
قاء ن تلا مأرض الواقع، وال ميكن أبي حال من األحوال أن يفرزه

ت تواينفسه، أو خيلق احلراك حوهلا، وإن تسىن له ذلك فبمس
كثر أطى حمصورة"... ومن مث "دور هذه الشبكات ال جيب أن يُع

 ل إىلنزو ريك اجلماهري أو جتنيدها أو دفعها للمن حجمه يف حت
 الشارع". 

ويضيف: "لو أتتى لنا أن جنزم أبن هذه الشبكات قد أسهمت 
حقا يف إفراز جمال عام افرتاضي مبقياس ما حدده هابرماس جتاوزا، 
فإنه من غري املؤكد اجلزم أبن تلك الشبكات قد جنحت يف ترمجة 

مبقدوره الفعل املباشر على ذلك إىل جمال عام "مادي" يكون 
األرض. ومن مث فإننا هبذه الشبكات إمنا إبزاء عمليات جتنيد 
حمدودة وحمصورة، وال ترقى إىل مواصفات اجملال العام املتعارف 
عليه، اللهم إال إذا اعتربانها امتدادا )ابلعامل االفرتاضي( للمجال 

 .(21)العام أو رافدا له ابلشبكات الرقمية"
يف  مهما زاليى اجتاه آخر أن التواصل اإللكرتوين ال يف حني ير 

ت كان  واءسدعم اجملال العام، وإن كانت تواجهه بعض التحدايت؛ 
ا هبيطة حملاانبعة من أدوات "السيربانية" ذاهتا، أو من البيئة 
و دي أملاواجملتمعات والنظم اليت تتفاعل عرب اجملال العام ا

 حه هذه الورقة.االفرتاضي. وهو االجتاه الذي ترج
ويف هذا اإلطار، رصدت إحدى الدراسات جمموعة من 
التحفظات على استخدام مواقع التواصل االجتماعي )ابعتبارها 

، وصنفتها إىل: (22)النموذج األبرز لوسائل التواصل اإللكرتوين(
خاصة بطبيعة تلك املواقع؛ ومن أمهها: أن  حتفظات موضوعية

جتماعي قد تتحكم ابملستخدم آليات عمل مواقع التواصل اال
وتوجهه وفق معادالت ال يكون واعيا هلا، وأهنا ليست أداة حمايدة 
متاما وقد تفرض رقابة على اآلراء السياسية اليت ال توافق عليها، 
وأهنا تساعد يف القضااي الطارئة والبسيطة، وليس يف القضااي الكبرية 

 والدائمة.
ن موف ج؛ ومنها: التخخاصة ابلشباب احملت حتفظات ذاتيةو 

ول حتج، االعتمادية على مواقع التواصل يف التعبري واالحتجا 
اع إلشبوا االحتجاج الرقمي لـ"موضة" عند البعض ووسيلة للشهرة

انني ل قو  ظالنفسي دون نتيجة، التخوف من احملاسبة القانونية يف
 اجلرائم اإللكرتونية.

ظل  ام يفلعال اوفيما يلي نرصد بعض التحدايت اليت تواجه اجمل
 التواصل اإللكرتوين..

                                                           

حيىي اليحياوي، الشبكات االجتماعية واجملال العام ابملغرب، مرجع  د. (21)
 .11، 10، 8، 5سابق، ص 

 العربية وحتوالت املنطقة يف الرقمية االحتجاجية ركاتملكاوي، احل أمساء (22)
 .20، 19العام، ص  اجملال
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 عدم االستمرارية والتعبري املزيف عن الذات 
يتيح التواصل اإللكرتوين إخفاء اهلوية الشخصية؛ ومن مث قد 
يلجأ األفراد إىل التعبري عن ذواهتم هبوية زائفة، ما قد يضلل اآلخرين 
ويشكل رأاي مشوها لألفراد واجلماعات. كما أن "الدخول ىف 
التفاعالت االفرتاضية هبوية مغايرة قد يُؤثر على دميومة االتصال؛ 
وعدم االستمرارية ىف موضوع تفاعل اجملال العام، مبا يُؤثر على 
مصداقية التفاعالت الىت تتم ىف سياقات اجملال العام 

 .(23)االفرتاضي"
 إضعاف التفاعل املباشر بني األفراد 

الفضاء االفرتاضي  قد يفضل الكثريون التخفي وراء جدران
واالكتفاء به عن التفاعل املباشر مع اآلخرين، ومن مث قد حيوِّل 
ذلك اجملال العام إىل جمرد كلمات منشورة دون فعل مؤثر على أرض 

"حتل العالقات االفرتاضية التجريدية حمل العالقات الواقع. حيث 
.. مبعىن بروز املباشرة الفيزايئية، نتيجة ابتعاد الفرد عن حميطه املباشر 

حالة من االغرتاب بني الفرد وعامله األصلي وتولد شعور ابالنتماء 
لعامل مغاير ال مكاين وغري تعددي ولكن مثايل تتغلب فيه القيم 

 .(24)الدميقراطية.."
 ضعف اآلراء والنقاشات 

ة يف اركالفرصة للجميع للمش نرتنتيرى البعض أن إاتحة اإل
ؤدي ي -هامهما كانت درجة ختصص– احلوار حول القضااي املختلفة

 دلوهبٌل كإىل ضعف قيمة النقاشات يف اجملال العام؛ حيث يديل  
 لمٍ مُ ري وإن كان غري مدرك ألبعاد القضية املختلفة أو حىت غ

أي ر كيل تش مبالحمها األساسية، فيصبح النقاش عبثا ال يؤدي إىل
 عام فاعل ومؤثر.

وفق أحد – ذلك أن منصات وسائل التواصل االجتماعي
. ."تعمل على تبسيط اخلطاابت وتقليل قوة الرأي العام" -الباحثني
"يوفر للهواة الفرصة لإلدالء ابلرأي يف خمتلف القضااي  نرتنتوأن اإل

                                                           

 اجملال العام من الواقع الفعلي إىل العامل االفرتاضي..، مرجع سابق. (23)
، 238هادية حيياوي، اجملال السياسي وأتثريات املعرفة السيربانية، ص  (24)

239. 

واستقطاب مجهور، وهبذا املعىن يكتسب هؤالء اهلواة أتثريًا كان منذ 
ا إىل أن وقت ليس ببعيد امتيازًا حصرايًّ للمهنيني واخلرباء.. الفتً 

ال خيضعون ألي شكل من أشكال  نرتنتاملدونني ومستخدمي اإل
الرقابة، ومن املرجح أن تكون منشوراهتم أقل موثوقية، وتفتقر 

 .(25)حججهم إىل العقالنية"
لديها املقدرة على كسر حاجز نشر  نرتنت"فإذا كانت شبكة اإل

وابلتاىل املعلومات، فإن هذا سيؤدى إىل مزيد من اآلراء املنشورة، 
فإن أي رأي سيضيع بني زمحة اآلراء، وسيصعب ألي شخص 
وقتئٍذ التأثري على العملية الدميقراطية"، ويشكك ابحث آخر "يف 

سيقود إىل بناء حالة من  نرتنتفرضية أن اتساع نطاق النفاذ إىل اإل
التوافق العام داخل اجملتمع، فعلى العكس يؤدي النفاذ إىل مصادر 

فة االتصال واجلدل العام على الشبكة حول خمتلف املعلومات وكثا
 .(26)داخل اجملتمع" القضااي حلالة من التفكك

 حرية التعبري بني الدميقراطية والفوضى  
شكالية نية إرتو يثري التواصل يف اجملال العام عرب الوسائل اإللك

ل جملااية متجددة من حيث مضموهنا؛ وهي تراوح الرقابة بني محا
رايت د احلقييرضني على الفوضى والعنف من انحية، وتالعام من احمل

 من انحية أخرى.
وهو اجلدل الذي اثر إزاء املوقف من حساب الرئيس األمريكي 

؛ 2020السابق دوانلد ترامب على تويرت أثناء االنتخاابت الرائسية 
بسبب استخدامه يف التحريض على العنف. فقد رأى البعض 

على "سياسة تويرت اليت حتمي بعض ضرورة وقف حسابه، اعرتاضا 
ألف متابع، من حذف  250األشخاص، الذين لديهم أكثر من 

تغريداهتم أو تعليق حساابهتم أو حظرها بسبب نشر حمتوى ينتهك 
قواعد املنصة، إال أهنا تضع عالمات حتذيرية على هذا احملتوى، 

 .دون أن تفرض حذفه كما هي احلال مع املستخدمني العاديني

                                                           

، 2020سبتمرب  9ضي.. قراءة حتليلية، مركز القرار، اجملال العام االفرتا (25)
: التايل ، متاح عرب الرابط2021يناير  21اتريخ االطالع: 

https://alqarar.sa/2775 
 اجملال العام من الواقع الفعلي إىل العامل االفرتاضي..، مرجع سابق. (26)
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كن مشاهدة التغريدات اليت يضع عليها املوقع عالمات حتذيرية، ومي
  .(27)لكن مع خسارهتا ميزة اإلعجاب أو إعادة التغريدة أو التعليق"

طالب هذا الفريق بوقف حساب ترامب؛ معتربين استمراره يف 
تغريداته هتديدا للدميقراطية، وأن منع التحريض على العنف ال 

"لذا يُعد وقف خطاب الكراهية أمرًا يتعارض مع حرية التعبري، 
حيوايًّ للحفاظ على الفضاء العام الذي حتتاجه الدميقراطية التداولية 
غري العنيفة. إن اخلطاب غري اخلاضع لإلشراف متاًما والذي يؤيد 

 .(28)األكاذيب والعنف، خياطر بتفتيت ذلك الفضاء العام"
ة من يف حني رأى آخرون أن ذلك نوع من الرقابة وسيطر 

شركات التكنولوجيا الكبرية على اجملال العام، وأن "االختيار احلايل 
بني وسائل التواصل االجتماعي أو ال شيء قد أدَّى إىل وصف 
َحْظر حساب دوانلد ترامب على تويرت أبنه شكل من أشكال 

ورأى البعض أن اجلهة  .الرقابة يتساوى مع قمع احلكومة للتعبري
وَّلة ابختاذ قرارات بشأن احلظر جيب أن تكون الفاعلة الوحيدة املخ

 .(29)احلكومة نفسها"
اثر اجلدل أيضا حول القانون الذي أصدره الربملان الرتكي 

رقابة السلطات على شبكات التواصل االجتماعي، بعدما لتوسيع 
يُرغِّم القانون شبكات التواصل . حيث "انتقدها الرئيس الرتكي

أكثر من مليون مستخدم يوميا يف االجتماعي اليت يرتدد عليها 
تركيا، أن يكون هلا ممثل يف تركيا واالنصياع ألوامر احملاكم الرتكية 
اليت تطلب سحب مضمون معني، حتت طائلة التعرض لغرامة مالية  
كربى، أو حجب اإلعالانت أو تقليص عرض النطاق الرتددي 

ختزين كما يتعني على تلك املنصات   .يف املئة 90بنسبة تصل إىل 

                                                           

نوفمرب  8معاملة تويرت اخلاصة".. هل خيسرها ترمب؟، العربية.نت، "( 27)
، متاح عرب الرابط: 2021مارس  12ريخ االطالع: ، ات2020

v3wyt38https://bit.ly/  
كيف مزقت احتكارية شركات التواصل «: فورين بوليسي»( فريق العمل، 28)

، اتريخ االطالع: 2021يناير  23االجتماعي اجملال العام؟، ساسة بوست، 
  /sBh8bD3https://bit.lyعرب الرابط:  ، متاح 2021مارس  11

 ( املرجع السابق.29)

بياانت مستخدميها من تركيا يف البالد، مما جيعل من السهل ملمثلي 
 .(30)االدعاء والسلطات األخرى الوصول إليها"

 توغل الدولة للسيطرة على اجملال االفتاضي 
عام ال الجمليعد هذا امللمح من أخطر التحدايت اليت يواجهها ا

 مع اجملالة وققبرايف الفضاء االفرتاضي؛ وهو امتداد آليات السلطة مل
دة جدي ياتالعام املادي إىل اجملال االفرتاضي، بل وابتكار آل
جملال ان اكقد  للسيطرة على كال اجملالني وبقائهما حتت سيطرهتا. ف

ت، سلطاال العام االفرتاضي فعاال يف بداايته بسبب حداثته على
شكل بته خاصة يف الدول االستبدادية، وعدم قدرهتا على مواجه

 لفة.خمت طرقم. وهو ما تسعى العديد من الدول إىل جتاوزه بمنظَّ 

ويف هذا اإلطار تشري إحدى الدراسات إىل انتقال "العالقة بني 
السلطة واالحتجاجات الرقمية من عدم اكرتاث يف بداية ظهورها، 
إىل عالقة قلق وخوف انتج من عدم قدرة السلطة على تقدير 

رهتا كذلك على التحكم حجم االحتجاجات الرقمية، وعدم قد
مبخرجاهتا كما كانت تفعل يف االحتجاجات التقليدية،... فتمظهر 
قلق السلطة وختوفها يف أشكال عدة، ختتلف ابختالف موضوعات 
االحتجاج، وسياقاهتا، وأشكاهلا،.. مثل: االستجابة واختاذ قرارات 

أي سريعة الحتواء األوضاع، تتبع حركية املواقع االجتماعية لتجنب 
حترك ميداين يكون من خمرجات التفاعل السياسي يف العامل الرقمي، 
دخول السلطة يف اللعبة الرقمية بشكل سري من خالل اجليوش 
اإللكرتونية، أو بشكل علين من خالل استخدام املسؤولني 
حلساابهتم على مواقع التواصل، مراقبة مواقع التواصل ومعاقبة كل 

له، وإقرار قوانني تتعقب من خيرج عن السقف املسموح 
 .(31)املشاركني"

                                                           

( الربملان الرتكي يقر قانوان للسيطرة على وسائل التواصل االجتماعي، 30)
DW ،29  التايل ، متاح عرب الرابط2020يوليو :

https://bit.ly/3ewKSb9 
العربية  املنطقة يف الرقمية االحتجاجية كاتملكاوي، احلر  حسني أمساء (31)

 .21العام، مرجع سابق، ص  اجملال وحتوالت

https://bit.ly/38wyt3v
https://bit.ly/3bD8sBh
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 مراقبة اجملال االفرتاضيفمن انحية، عملت السلطات على 
؛ فعلى نرتنتفاستخدمت برامج رقابية متطورة على اإلبطرق عدة؛ 

( الفرنسية النظام السابق يف Amesysسبيل املثال "زودت شركة )
بة مواقع ( ملراقEGALESليبيا حبزمة من الربامج الفنية تدعى )

واحليلولة دون مستخدمي  نرتنتالتواصل االجتماعي على اإل
داخل ليبيا واستخدام برامج كسر احلجب للدخول إىل  نرتنتاإل

املواقع احملجوبة، إضافة إىل مراقبة اهلواتف وبرامج املراسالت 
د أيضا يف  الفورية". مل يقتصر ذلك على النظم االستبدادية، وإمنا وجِّ

ة ابلدميقراطية؛ "يف سياق ما يعرف مبكافحة النظم املوصوف
اإلرهاب.. فعلى سبيل املثال من حق وكالة األمن القومي األمريكي 

بتزويدها ببياانت  نرتنتقانونيا مطالبة الشركات العاملة يف جمال اإل
شددت  2012"ففي عام . (32)تتعلق مبستخدمني هلا حول العامل"

ألمنية حبيث أجربت شركة جوجل وفيس بوك من إجراءاهتما ا
املستخدمني على إضافة أرقام هواتفهم احملمولة حتت شروط 

 .(33)احلماية"
د أو لناقللحد من احملتوى امن انحية أخرى، سعت بعض النظم 

ونية لكرت اإل املواقع ؛ فاتبعت آلية حجبنرتنتاملخالف هلا على اإل
لدولة. ا اخلدها اليت تعتربها مصدر هتديد هلا، مبا مينع الوصول إلي

، حلجبا اوإن كان الكثري من املستخدمني يتمكنون من جتاوز هذ
صة ، خاريةجلهات كث -ولو جزئيا–غري أنه ال يزال يشكِّل عائقا 

ل شكيتمع تعطيل بعض آليات جتاوز احلجب، ما يؤثر سلبا يف 
 اجملال العام. 

جتاوز األمر حجب السلطات للمواقع إىل دفع مشاركي احملتوى 
إىل حتجيم وفلرتة ما ينشرونه إىل أدىن حد؛ ابلتتبع  نرتنتعلى اإل

األمين والقضائي ملن ينشر حمتوايت تنتقد النظام أو ختالف 
                                                           

مايو  14، صراع واقعي داخل فضاء افرتاضي، عمر أبو القاسم الككلي (32)
، متاح عرب الرابط: 2021يناير  22، اتريخ االطالع: 2017

ta51https://cutt.us/f  
، مواقع التواصل االجتماعي: فضاء عام أم خاص؟عبد اهلادي العجلة،  (33)

، متاح عرب الرابط: 2021يناير  22، اتريخ االطالع: 2014مارس  10
9https://cutt.us/mIDV  

توجهاته، أو حىت تناقش الواقع املعيش والسياسات العامة. يرصد 
 أحد الكتاب ذلك فيما يتعلق ابجملال العام يف سوراي بقوله: "إنّ 

 آاثر من الفاعلون وما يرتكه الرقمّية االجتماعّية الشبكات طبيعة
 التابعة املعلومات السوريّة ولفروع للسلطة وّفرت وتواصلّية، تفاعلّية

 واعتقاهلم الناشطني ومالحقتهم من الكثري متابعة إمكانية هلا
  .(34)على الشبكات" التفاعلّية وآاثرهم بياانهتم على اعتماًدا

وانني تساعدها يف وكذلك تقوم األنظمة إبصدار تشريعات وق
إحكام قبضتها على اجملال االفرتاضي؛ من قبيل وضع اشرتاطات 

 مكافحة وقانون إلكرتوين، موقع أتسيس قانونية متشددة أمام
 .(35)املعلوماتية.. وغري ذلك اجلرائم
 ااإلعالم البديل بني توصيل احلقائق وتزييفه 

عام، ل الاجملامن اآلليات اليت اتبعتها السلطة أيضا للتوغل يف 
لرتويج لداة أون إجياد قنوات تواصل اتبعة هلا )خفية أو معلنة(؛ لتك

 ه.ضليلوت هلا، واملشاركة يف تشكيل الرأي العام، ولو بتزييفه

فقد عملت تلك النظم على تشكيل اجملال االفرتاضي وفق 
رؤيتها؛ من خالل التواجد عرب الفضاء اإللكرتوين بشكل غري 

للجان اإللكرتونية، مث بشكل مباشر من خالل مباشر فيما يُعَرف اب
قنوات خاصة لفاعلني رمسيني عرب وسائل التواصل اإللكرتوين، 
متكنها من ترويج روايتها لألحداث وتكذيب وتشويه كل من 

 .(36)خيالفها، وصناعة رأي عام داعم للسلطة ومتنٍب لوجهة نظرها

                                                           

وسام الناصر، مراجعة كتاب "اجملال العام االفرتاضي يف الثورة  (34)
 .147لسورية.."، مرجع سابق، ص ا
 لنظام الناري السيد، اجلدار ملزيد من التفصيل، راجع: مصطفى (35)

 يف السيربانية املساحات السيرباين ومستقبل القمع اسرتاتيجيات :السيسي
أكتوبر  26، 4رقم  اسرتاتيجي حتليالت اسرتاتيجية، حتليل :مصر، سلسلة

  /f5YT7v3https://bit.ly، متاح على: 2020
العام، فرباير  لاجملا من املتبقي اإلنسان، إغالق حلقوق املصرية و: اجلبهة

2020. 
 السيسي..، مرجع سابق. لنظام الناري السيد، اجلدار راجع: مصطفى (36)

 ، إدارة البيان والتوجيه للنيابة العامة املصرية: حراسمصطفى حممودوكذلك: 
،  اتريخ 2020نوفمرب  25 املفكرة القانونية، العدالة حراسا للحدود السيربانية،

https://cutt.us/f51at
https://cutt.us/mIDV9
https://bit.ly/3v7YT5f
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 تتلك الشبكا جبعل القرار ومن مث يرى أحد الكتاب "أن
أهدافًا حمددة.  وحيمل مدروًسا كان السوري للمواطن متاحة

 للنظام، ظهرت املعارضة والصفحات الشبكات تكاثر مع فبالتوازي
تلك  على ومدروس. أشرف منظّم وبشكل مؤيدة صفحات
ما  واملعلومات، االتصال بتقنيات متخصصون التعبريية املساحات

ومناصريها  ؤيديهامب خاص عام حّيز خلق السياسية للسلطة أاتح
 .ودعم "بروابغندا" النظام والتجييش للتعبئة كوسيلة استخدمته

انعدام  عن تعويًضا النظام إىل ابلنسبة االفرتاضيّ  احلّيز هذا شّكل
حّيز  لتشكيل ومدخل انتشاره، وحمدودية التقليدي إعالمه فاعلية

 .(37)املعارض" االفرتاضي للحيز مقابل مضاد افرتاضيّ 
 س املال على اجملال العام االفرتاضيسيطرة رأ 

من التحدايت اليت تواجه اجملال العام االفرتاضي كذلك خماوف 
سيطرة رأس املال وتوجيهه للرأي العام املتشكِّل عرب وسائل التواصل 
اإللكرتونية؛ نتيجة ارتباطها بشركات كربى حيكمها املنطق الرأمسايل 

احل عامة. فهذه اهلادف إىل حتقيق مصاحل خاصة، وليس مص
الشركات تعمل على دعم ونشر وجهات النظر اليت متيل إليها أو 
اليت تدعم سياساهتا، من خالل مواقعها اإللكرتونية؛ مما يؤدي إىل 
توجيه الرأي يف اجملال العام االفرتاضي حنو توجهات بعينها وحيد من 

جييا من حتويل اجملال العام اإللكرتوىن تدر تنوع اآلراء فيه، ومن مث "
ساحة حرة مفتوحة إىل ساحة مغلقة جتارية قائمة على أنظمة 

 .(38)"التحكم
دفع ذلك البعض إىل وصف وسائل التواصل اإللكرتوين أبهنا 
"ليست مثل املقاهي أو الصالوانت... )هي( عبارة عن شركات 
مملوكة للقطاع اخلاص وتتمتع بسلطات واسعة للمراقبة والتحكم يف 

إن نُظُم هذه  ..ستخدمني وكيفية القيام بذلكماهية تواصل امل
الشركات ليست مدفوعة اباللتزام مببادئ واضحة.. وبداًل من 
                                                                                               

، متاح على الرابط: 2021يناير  22االطالع: 
syTy395https://bit.ly/  

وسام الناصر، مراجعة كتاب "اجملال العام االفرتاضي يف الثورة  (37)
 .147رجع سابق، ص السورية.."، م

 اجملال العام من الواقع الفعلي إىل العامل االفرتاضي..، مرجع سابق. (38)

ذلك، فإن نُُظمها الذاتية مدفوعة ابلكامل ابحلاجة إىل حتقيق 
األرابح من خالل حتويل البياانت إىل أموال، وتقدمي إعالانت 

يمة، حىت مع تطبيق مستهدفة، والتهرب من املسؤولية القانونية اجلس
 .(39)غرامات تصل إىل مليار دوالر"

 خامتة:

ى خط وح علرتاإن العالقة بني السيربانية وتطور اجملال العام ت
من  دايمتصل؛ بني تكوين جمال عام فعال ومؤثر افرتاضيا وما

ى، مرورا أخر  حيةانحية، واحتكار اجملال العام أو إغالقه كليا من ان
ي رتاضالفاحلرة يف اجملال العام، ودعم بتوسيع فرص املشاركة ا

أو  ثريهأت للواقعي، وأتثري االفرتاضي سلبا على املادي إبضعاف
 املسامهة يف تقييده وحصاره..

العام  جملالو اوميكن القول إن أاي من اجملال العام االفرتاضي أ
ل تبادل ماملادي ليس عامال مستقال دائما، وإمنا مها يف تفاع

ة ور التبعييف د و دمها يف دور القيادة والتأثري أحياانمستمر؛ يكون أح
ا ياسيسة، والتأثُّر أحياان أخرى، وفق البيئة والظروف احمليط
ملنزيل جر ااحلواقتصاداي واجتماعيا... فظروف التباعد االجتماعي و 

امل الع نحتم -على سبيل املثال–اليت فرضها انتشار فريوس كوروان 
ربه يف  علفة ختلتأثري وتطور التفاعالت املاالفرتاضي مساحة كبرية ل

ن ععزل مب كثري من املناطق والبلدان، غري أن هذه الظروف ليست
ريها أتث وقفسياقات أخرى سابقة عليها، وتكاد تكون دائمة، مل يت
ه  هذيفحا يف ظل اجلائحة، بل قد يكون أتثريها السليب زاد وضو 

اخليا يع دتوز وعدالة الالظروف؛ من قبيل غياب العدالة االجتماعية 
 ت املاديةانيامكوعامليا، واالستبداد السياسي، واحتكار املوارد واإل

 ك.واملعنوية، وسيطرة املنطق الرأمسايل... إىل غري ذل
األمر الذي يؤكد أن الفرص والتحدايت اليت تطرحها السيربانية 
أمام اجملال العام ليست متمايزة بشكل واضح، ولكنها تتداخل 

ابك يف وجودها وأتثريها. ويؤكد أيضا أهنا متفاوتة بدرجة كبرية وتتش

                                                           

( "فورين بوليسي": كيف مزقت احتكارية شركات التواصل االجتماعي 39)
 اجملال العام؟، مرجع سابق.

https://bit.ly/395syTy
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من بلد ألخرى ومن منطقة ألخرى؛ متأثرة مبوازين القوى، 
وحبساابت املصاحل مبنظور واقعي وليس مبنظور مقاصدي ُسُفين 

مبا حيدث يف أي من  -آجال أو عاجال–يدرك أن العامل أمجع متأثر 
 رت أو ضعفت.أرجائه مهما بُعَدت ومهما صغُ 

ولكن ذلك ال ينفي إمكانية االستفادة مما يتيحه الفضاء 
االفرتاضي من فرص للتواصل، وحماولة احلد من هتديداته. فيمكن 
أن يتحقق ذلك من خالل صنع مساحات ذاتية للتواصل عرب 

 -على سبيل املثال–الفضاء االفرتاضي؛ فكما نشأت شبكة ابرلري 
فني، ميكن أن تنشأ منصات للتواصل وراجت بني اليمينيني املتطر 

اإللكرتوين بني فئات أو جمتمعات معينة، فتكوِّن جماالت عامة 
فرعية أو موازية أو منافسة للمجال العام املهيمن تناقش القضااي 
العامة اليت هتمها وختصها دون فرض أو توجيه أو تقييد من 
سلطات خمتلفة. كما ميكن لتلك املنصات أن تواجه سيطرة 
الشركات الكربى على املواقع واملنصات الشهرية، وما متارسه من 
رقابة وتوجيه لآلراء عليها، وكذلك أن تواجه تزييف احلقائق، 

 .(40)بتطوير آليات لزايدة التوثق من صدق املعلومات املتداولة
حيث حيقق ذلك ثالثة أهداف مهمة يف التواصل عرب الفضاء 

والسماح للفئات املختلفة ابلتواجد االفرتاضي: إاتحة اجملال العام 
فيه، وظهور كل فاعل يف اجملال العام حمافظا على هويته دون 

                                                           

توجد بعض النماذج ملواقع ومنصات حاولت احلفاظ على اخلصوصية  (40)
على –قت درجات جناح خمتلفة. راجع يف هذا اإلطار اجملتمعية العربية، حق

 سبيل املثال:
 3 موضوع، شريين طقاطقة، مواقع التواصل االجتماعي العربية، -

 ، متاح عرب الرابط التايل: 2021أبريل  6، اتريخ االطالع: 2021يناير 
https://bit.ly/3fKxuRx 

 توىاع احمل ثالث مواقع تواصل عربية ومكافاة صنأكربعرفة علي،  -
متاح عرب الرابط التايل:   موقع حسوب، لديها،

https://io.hsoub.com/tech/85746 

لى منصات عابز".. جتربة إلثراء احملتوى العريب "ايسر عاشور،  -
لرابط ا، متاح عرب 2018أكتوبر  23 نون بوست، التواصل االجتماعي،

 /:j4cutt.us/QRG/https  التايل:

تنميطه أو فرض قضااي معينة عليه، واالعرتاف بثقافة وخصوصية 
 األطراف املختلفة يف اجملال العام واحرتام االختالف والتنوع.

ومن انحية أخرى، من املهم ضبط التواصل عرب املساحات 
الفرتاضية املختلفة، ابلتزام األفراد ذاتيا بقيم التواصل عرب اجملال ا

العام، وحفظ مقاصده األساسية من حرية التعبري، والسعي للتوافق، 
يتوافق "وحتقيق املصاحل العامة. فيما ميكن أن يعترب "ميثاق شرف

 عليه األفراد يف تواصلهم، لضمان التواصل الفعال يف اجملال العام.
*****

https://bit.ly/3fKxuRx
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  السيربانية والحوكمة:

 بني ممارسة السيادة وحقوق اإلنسان

 ()حممد مجال علي

 مقدمة:

ة إىل ربانيلسيال حيتاج احلديث عن التحول السيرباين واحلوكمة ا
مستقبل   يفكبريالكثري من املقدمات للتأكيد على أمهيته وأتثريه ال
د ُسطرت ؛ فقنيةالدول واجملتمعات واألفراد يف كل اجملتمعات اإلنسا

 على راتالكثري من الصحف ونُظمت الكثري من الندوات واملؤمت
لقضية ذه ال هاملستوايت احمللية واإلقليمية والعاملية للحديث حو 
اه حنو االجتي و وآاثرها املستقبلية، كما أن آاثر التطور التكنولوج
سية أو لسيات االرقمنة والتنظيم اإللكرتوين على كثري من التفاعال

ها شعر اعية أو االقتصادية ابتت ملموسة ومباشرة يستاالجتم
الشرح   منكثرياملواطنون يف كل دول العامل تقريًبا دون احلاجة لل

 والتوضيح بشأن ماهيتها.

ا هو ملى ولذلك فإن هذا التقرير ال يستهدف جمرد التأكيد ع
ل ستقبمىل مؤكَّد من أمهية ظاهرة التحول السيرباين ابلنسبة إ

ذا ة هلهملكنه يستهدف الرتكيز على أحد املالمح املالبشرية، و 
شيد "تر التحوُّل فحسب؛ وهو عالقة هذا التحول السيرباين بـ

سية لسيام ااحلكم"؛ إذ تتمثَّل الغاية النبيلة للبحث يف العلو 
عي يف الس -من وجهة نظر الباحث على األقل–واالجتماعية 

 من وحيميهملرتشيد احلكم مبا حيفظ حقوق البشر ومصاحلهم 
 يخ.لتار  االطغيان أو القهر الذي هو ظاهرة مرتبطة ابلسلطة عرب

                                                           

() .ابحث دكتوراة يف العلوم السياسية 

د عى للمزية وتسانيوملا كانت دول العامل تتَّجه حنو احلوكمة السيرب 
غريه  على يطرمن السيطرة والتحكُّم يف الفضاء السيرباين كما ُتس

ت تمعاجملامن التفاعالت االجتماعية حبكم طبيعتها؛ وملا كانت 
ماعي الجتاصل خذ من الفضاء السيرباين منفًذا للتفاعل والتواتتَّ 

مثة  ل إنلقو اوالفعل السياسي يف الكثري من األحيان؛ فإنه مُيكن 
ملتباينة شكاهلا امع أبتجتلًيا سيربانيًّا لثنائية العالقة بني الدولة واجمل

ة لتأكيد لدولى االتعاونية والصراعية، ويتمثَّل هذا التجلي يف مساع
 ات يفتمعسيادهتا عرب الفضاء السيرباين من جهة، ومساعي اجمل

 رى.أخ أتكيد مصاحلها وحقوقها وتبايناهتا املختلفة من جهة

شكل يُ يف من هنا يطرح هذا التقرير تساؤاًل رئيسيًّا هو: ك
 دولةال التحول السيرباين فرًصا وهتديدات أمام كل من سيادة

يد لتهدإىل تبني أوجه اوحقوق اإلنسان؟، حيث يسعى التقرير 
كيد ي أتساعموأشكال الفرص اليت مُيثلها التحول السيرباين أمام 

ه ايتسيادة الدولة، وأمام مساعي أتكيد حقوق اإلنسان وحر 
 واستقالله.

ادة ني سيبحث ال يعين هذا أنه مثة تعارض ابلضرورة يفرتضه البا
رفه ل تعجألاالدولة وحقوق اإلنسان، وإمنا مثة صراع ونضال طويل 

دون من أجل ترشيد احلكم و 
ُ
لوقوف ابامه إلز البشرية عرب اترخيها امل

ن مرحلة د أؤكَّ عند حدود احرتام حقوق احملكومني وحرايهتم، ومن امل
ثل جولة ن متُ راهالتحول السيرباين اليت تشهدها البشرية يف الوقت ال

 جديدة من جوالت هذا الصراع التارخيي املستمر.

 أتكيد السيادة وما تواجهه من فرصمساعي  -أواًل 
 وهتديدات:

يُعد مجع املعلومات حول واقع اجملتمعات احملكومة بكافة جوانبه 
من أبرز الوسائل التقليدية اليت تعتمد عليها الدولة القومية احلديثة 
يف ممارسة سيادهتا الداخلية وأتكيد سلطتها على حمكوميها، ويف 

ا للتنمية والصاحل العام؛ ويرى إعداد وتنفيذ سياساهتا وخمططاهت
البعض أن الدولة احلديثة تنشأ ابعتبارها "وكيل املعلومات" الذي 
يسعى للسيطرة على كل الوسائل املشاركة يف عملية مجع 
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املعلومات، مبا يف ذلك التعليم واإلحصاء السكاين والضرائب 
وسجالت الشرطة والقوانني املكتوبة والصحافة واالستخبارات، 

ن مث فإن الدولة تعترب أن تعزيزها لتكنولوجيات املعلومات وم
واالتصاالت أحد وسائلها لفرض القوة القانونية والسلطة السياسية 
والرقابة االجتماعية الالزمة لفرض سيادهتا الداخلية؛ لتصبح هي 
اجلامع واملنتج واملتحكِّم الرئيس يف املعلومات، حيث إن "من 

 .(1)سيطر على جمرايت األمور"ُيسيطر على املعلومات يُ 

 عن وحبسب جيمس سكوت، فإن الدولة يف مجعها للمعلومات
غريب" "ال أو واقع اجملتمعات اليت حتكمها تتعامل مبنطق "الدخيل"

 ر منلنظعن اجملتمع الذي حتكمه، فيما يُسميه سكوت "مشكلة ا
ا اقعهو ول أعلى"؛ ولذلك فإن املعلومات اليت تتبناها الدولة ح

م نفسهع أجتماعي قد خيتلف عما هو معلوم لدى أبناء اجملتماال
ال ي جمف هوعلى ما استقرت عليه أعرافهم، فالدولة كما هو معرو 

 لتنوع.د واتعداالختزال واملركزية مقابل اجملتمع الذي هو جمال ال

ومن األمثلة اليت يطرحها جيمس سكوت للتدليل على ذلك 
ليت تقوم هبا الدولة؛ حيث تسعى ممارسات تسمية الشوارع احمللية ا

احلكومات إلطالق مسميات حمدَّدة على الشوارع املختلفة ختتلف 
يف الكثري من األحيان عن املسميات احمللية هلذه الشوارع واليت 
يعرفها هبا السكان احملليون؛ وهذه املسميات احمللية يف بعض 

لغريب عن األحيان تكون ُمشفرة مبعىن أنه ال يفهمها الدخيل أو ا
اجملتمع احمللي؛ فبعض الشوارع حتمل أكثر من اسم واحد، وبعضها 
يتغري امسه حبسب اجتاه السري من وإىل املناطق املختلفة اليت تصل 
هذه الشوارع بينها؛ أما الدولة فتسعى إىل اختزال كل هذا التنوع 
املرتبط مبعرفة اجملتمع احمللي إىل معلومات حمددة وواضحة 

الذين ال - تعامالهتا الرمسية ومُتكن موظفي الدولة تستخدمها يف
من فهم الواقع وتنفيذ سياسات  -يُفرتض امتالكهم للمعرفة احمللية

                                                           

لوتشيانو فلوريدي، الثورة الرابعة.. كيف يعيد الغالف املعلومايت تشكيل  (1)
الواقع اإلنساين، ترمجة: لؤي عبد اجمليد السيد، )الكويت: عامل املعرفة، سبتمرب 

 .217، 216(، ص ص 2017

الدولة عرب استعمال تقنيات إدارية معيارية موحدة يف كل املناطق 
 .(2)احمللية وليس يف منطقة حملية واحدة

ين سيرباال يقودان ذلك إىل التفكري بشأن ماهية أتثري التحول
ت عن لومالمعوالتطور التكنولوجي اهلائل على عملية مجع الدولة ل

 ته آاثرًايَّا طاجملتمعات اليت ختضع لسلطاهتا؛ فهذا التطور حيمل يف
 تلك ليصذات وجهني، أحدمها يؤول إىل زحزحة هذه السيادة وتق

ع ركة يف صنملشاوا املركزية ومينح اجملتمعات الفرصة للتعبري عن ذاهتا
، فسهانكم املعلومات ومجعها ومن مث املشاركة يف السلطة ويف ح

تفصيل  يلي يماواآلخر يؤول إىل أتكيد سيادة الدولة ومركزيتها، وف
 يف هذين الوجهني للتحول السيرباين.

 :التحول السيرباين وهتديد سيادة الدولة 
من أهم التهديدات اليت تواجهها سيادة الدولة بفعل التطور 

وجي والتحول السيرباين أهنا مل تعد الوكيل الوحيد جلمع التكنول
سيطر 

ُ
املعلومات واملسيطر الوحيد عليها؛ ومن مث مل تعد هي امل

الوحيد على جمرايت األمور داخل اجملتمعات اليت حتكمها؛ حيث 
توصف هذه العملية بـ"إضفاء الطابع الدميقراطي" على البياانت 

م فيها؛ حيث ُتشارك الدولة يف هذه والقدرة على جتهيزها أو التحكُّ 
العملية العديد من املنظمات الدولية واحمللية احلكومية وغري 
احلكومية؛ ومن مث فإن سلطة الدولة وسيادهتا على جمتمعها مل تعد 

بفعل العوملة والتطور –ُموحَّدة وغري قابلة للتجزئة، بل صارت 
دِّدين جلمع جُمزَّأة وُمقسَّمة على وكالء متع -التكنولوجي
 .(3)املعلومات

ومن املعروف أن الدولة املوحدة ذات السيادة تقليدايًّ عرَّفت 
احلدود اجلغرافية لإلقليم الذي حتكمه كأحد ركائزها األساسية؛ وبال 
شك فإن التطور يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جعل هذه 

ألحيان أو على احلدود اجلغرافية تبدو منعدمة األمهية يف الكثري من ا

                                                           

 2ة: أسامة غلوجي، مرتاس، جيمس سكوت، أن تنظر كأنك دولة، ترمج (2)
 42SO1https://cutt.ly/Kz، متاح عرب الرابط التايل: 2018مايو 

 .221، 220لوتشيانو فلوريدي، الثورة الرابعة، مرجع سابق، ص ص  (3)

https://cutt.ly/Kz1SO42
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ا من 
ً
األقل جعلها قابلة لالخرتاق؛ حيث خلق هذا التطور عامل

التواصل املعلومايت وتبادل البياانت هو يف جوهره غري خاضع للدولة 
، ولكن يتقامسه عدد كبري من وكالء مجع املعلومات (4)ولسيادهتا

 الذين ال تُعد الدولة أقواهم وأكثرهم سلطة.

تخيل
ُ
أو احملتمل ألمهية احلدود اجلغرافية يرى  هذا االهنيار امل

البعض أنه يفتح الباب أمام تصدُّعات مهمة يف مركزية الدولة 
القومية احلديثة وسيادهتا على كامل أراضيها؛ ويسمح بقدر من 
القبول جتاه أصحاب النزعات احمللية واالنفصاليني واحلركات 

الذي مل يكن مقبواًل واألحزاب اليت حُتبذ احلكم الذايت أو االستقالل 
 .(5)تقليدايًّ يف أعراف الدولة القومية

ومن أمثلة التهديد املباشر لسيادة الدولة من خالل الفضاء 
السيرباين التهديدات اليت تشنُّها دول معادية أو مجاعات إرهابية أو 
جمموعات سيربانية )هاكرز أو غري ذلك( من أجل اخرتاق البياانت 

لشبكات السيربانية التابعة للحكومة؛ كما واملعلومات اخلاصة اب
يعترب البعض أن االنفتاح الثقايف الناتج عن اهنيار احلدود اجلغرافية 
وسهولة االتصال ابخلارج وثقافاته املتنوِّعة وما لذلك من أتثري يف 
استقرار هوية الدولة وثقافتها وظهور أجيال جديدة تتجاوز الثقافة 

خها ابعتبارها جزءًا من احملافظة الشائعة اليت تت بنَّاها الدولة وتُرسِّّ
ُهويتها، يعد البعض ذلك شكاًل من أشكال التهديد السيرباين 

، وتتَّخذ ابلفعل بعض احلكومات (6)لسيادة الدولة وألمنها القومي
إجراءات للحدِّ من هذه التهديدات وأتكيد سيادهتا داخل الفضاء 

 السيرباين أيًضا.

 أتكيد سيادة الدولة:التحول السيرباين و 
مُيثل موضوع "األمن السيرباين" العنوان األبرز ضمن جهود دعم 
سيادة الدولة يف مواجهة التهديدات السيربانية اليت تواجهها، وال 

                                                           

 .221املرجع السابق، ص  (4)
 .223املرجع السابق، ص  (5)
بور، السيربانية هاجس العصر، )جامعة الدول العربية: املركز مىن األشقر ج (6)

، 27العريب للبحوث القانونية والقضائية، نسخة إلكرتونية، بدون اتريخ(، ص 
  /yCCS2https://cutt.usمتاح عرب الرابط التايل: 

يعين ذلك ابلتأكيد أن األمن السيرباين كتخصُّص علمي خيتص 
حبماية سيادة الدولة وشبكات املعلومات اخلاصة هبا فحسب، 

شمل حبكم تعريفه "أمن الشبكات واألنظمة املعلوماتية ولكنه ي
" بشكل عام، نرتنتوالبياانت واملعلومات واألجهزة املتصلة ابإل

ويُعرف أيًضا أبنه "النشاط الذي يؤمِّّن محاية املوارد البشرية واملالية 
املرتبطة بتقنيات االتصاالت واملعلومات"، ولكنه أيًضا حبكم تعريفه 

التهديدات واألخطار اليت تتعرَّض هلا الشبكات  يتضمَّن مواجهة
السيربانية من هجمات وحماوالت اخرتاق خصوصية املعلومات 
والبياانت احليوية ابلنسبة للمؤسسة أو للدولة اليت تتعرَّض للهجوم 
أو لالخرتاق السيرباين، واستغالل هذه املعلومات والبياانت مبا يُهدِّد 

 .(7)ومصاحل املؤسسة املعنيةسيادة الدولة أو استقاللية 

ات حلكومة اوبفعل التحوُّل السيرباين وسيطرته على كافة أنشط
ا ضوعً مو  يف السنوات األخرية فإن موضوع األمن السيرباين ابت

تضمَّن يث ي؛ ححيوايًّ للغاية عند احلديث عن األمن القومي للدولة
اد عألبااألمن السيرباين من منظور سيادة الدولة جمموعة من 

 ية.نونالعسكرية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والقا

وتتمثَّل األبعاد العسكرية يف اهلجمات السيربانية على املنشآت 
العسكرية والتقنيات احلربية اجلديدة اليت ابتت تعتمد على التطور 
التكنولوجي بشكل كبري، وابت الفضاء السيرباين يشهد حرواًب 

ات اإللكرتونية واألمن السيرباين سواء بني مهمة على مستوى اهلجم
، (8)الدول املختلفة "مثل اخرتاقات أنظمة املنشآت النووية يف إيران"

أو احلروب غري املباشرة أو احلروب ابلوكالة عن طريق وكالء 
سيربانيني يُنفذون هجمات سيربانية ضد املنشآت العكسرية لدول 

 .(9)معينة إبيعاز من دول أخرى

                                                           

 .26، 25املرجع السابق، ص ص  (7)
 .28سابق، ص املرجع ال (8)
رغدة البهي، الوكالة السيربانية.. عوامل النشأة وأمناط الفواعل، جملة  (9)

، ص ص 2019، أكتوبر 218السياسة الدولية، ملحق اجتاهات نظرية، العدد 
15-20. 
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من -بعض أن من األبعاد االجتماعية لألمن السيرباين ويرى ال
احلفاظ على ثقافة اجملتمعات وُهوايهتا  -منظور األمن القومي للدولة

لم  ومعتقداهتا من االنفتاح الثقايف الذي يُهدِّد بنشر قيم هُتدِّد السِّّ
االجتماعي أو تنشر اجلرائم والعنف واإلرهاب أو اإلابحية والدعارة 

ملمنوعات وغري ذلك؛ ومن مث فإن حتقيق الدولة لألمن واالجتار اب
السيرباين يتضمن الرقابة على االتصاالت وحركة انتقال املعلومات 

 .(10)عرب الفضاء السيرباين

وال ختتلف األبعاد السياسية لألمن السيرباين كثريًا عن األبعاد 
ية االجتماعية؛ إذ يُتيح الفضاء السيرباين الفرصة للمشاركة السياس

لكافة املواطنني من خالل حركة انتقال املعلومات اهلائلة اليت تسمح 
للمواطن ابالطالع على الكثري من احلقائق واآلراء املتباينة بشأن 
السياسات احلكومية، كما يُتيح الفضاء السيرباين للمواطن التعبري 

؛ مبا يسمح ابنكشاف بعض مالمح الرأي (11)عن آرائه وتطلعاته
حىت مبا يسمح بتوجيه هذا الرأي العام واخرتاعه جتاه العام، أو 

قضااي بعينها عن طريق قوى سيربانية ُمنظمة تستهدف التأثري يف 
 سياسات الدولة.

وترى بعض احلكومات يف تلك االستخدامات السياسية 
واالجتماعية للفضاء السيرباين هتديًدا حقيقيًّا الستقرارها وألمنها 

ية املنوط هبا محايتها، وتسعى للتحكُّم يف هذا القومي والقيم اجملتمع
الفضاء ابستخدام القوة املادية أحيااًن، أو من خالل العمل على 
توجيه الرأي العام كأحد القوى املنظمة الفاعلة ابلفضاء السيرباين يف 
أحيان أخرى؛ وهي يف سعيها هذا ترفع راية نشر الوعي ومحاية 

ديدات الثقافية والسياسية املختلفة،  اجملتمع واألمن القومي من الته
كما ترصد بعض املنظمات احلقوقية حماكمات ضد مواطنني أساءوا 
استخدام الفضاء السيرباين مبا يُهدِّد األمن القومي وفًقا حلكوماهتم؛ 
ومن االهتامات ذات الدالالت املهمة اليت ُوجهت خالل هذه 

                                                           

 .29، 26املرجع السابق، ص ص  (10)
 .30، 29ص  املرجع السابق، ص (11)

؛ مما يؤكِّد (12)اجملتمع احملاكمات هتمة التعدِّي على قيم األسرة وقيم
 رغبة الدولة يف أتكيد سيادهتا الثقافية عرب الفضاء السيرباين.

أما على الصعيد االقتصادي فإن الدولة تسعى لتأكيد سيادهتا 
من خالل أتمني نظام سيرباين قوي يضمن أمان كافة املعامالت 

ال املالية واملصرفية اليت ابتت تعتمد على التكنولوجيا وحركة انتق
األموال اإللكرتونية بشكل كبري؛ حيث ُتشجع الدول مواطنيها على 
عامالت اآللية بداًل 

ُ
التخلِّّي عن استخدام األموال نقًدا واعتماد امل

عنها؛ مما يتطلب توفري بنية حتتية كفؤة لتأمني هذه املعامالت 
؛ ويف هذه احلالة يكون للدولة دور رئيسي يف إدارة حركة (13)املالية
ل األموال واحلد من االقتصاد غري الرمسي وكافة أشكال انتقا

التعامالت املالية اخلارجة عن نطاق سيطرة الدولة وإدارهتا؛ ويف هذا 
اإلطار تسعى الدول خبطوات حثيثة لتطبيق سياسات الشمول 

 .(14)املايل

ومن املؤكَّد أن مساعي الدولة لتأكيد سيادهتا يف الفضاء 
رات قانونية جديدة مُتكن الدولة من تنظيم السيرباين يُرتِّب تطوُّ 

الفضاء اإللكرتوين وممارسة سيادهتا عليه، سواء يف املعامالت 
 .(15)االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية

وتُعد جتربة احلكومة الصينية بشأن ما أطلقت عليه "السيادة 
السيادي" من أبرز جتارب احلكومات اليت  نرتنتالسيربانية" و"اإل

ستهدفت أتكيد سيادة الدولة على الفضاء السيرباين؛ حيث ا
عملت على فرض سيطرة مطلقة من جانب الدولة على  شبكة 

وإخضاعها إىل ما ُيسمى بـ"جدار احلماية العظيم"؛ وهو  نرتنتاإل

                                                           

ض الدولة سيطرهتا على الفضاء كيف تفر «: هتديد قيم األسرة املصرية» (12)
يوليو  27العام حببس فتيات التيك توك، اجلبهة املصرية حلقوق اإلنسان، 

  tAB2https://cutt.us/b، متاح عرب الرابط التايل: 2020
ع رغدة البهي، الوكالة السيربانية.. عوامل النشأة وأمناط الفواعل، مرج  (13)

 .30سابق، ص 
هبة هللا هشام، االقتصاد الرقمي، تقرير احللقة األوىل من سيمنار شباب  (14)

 .2019أكتوبر  29الباحثني، معهد التخطيط القومي، 
 .31رغدة البهي، مرجع سابق، ص  (15)

https://cutt.us/b2tAB
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عبارة عن جمموعة من اإلجراءات القانونية والتقنية اليت تستهدف 
كما تستهدف مراقبة دقيقة   حجب املواقع األجنبية غري املرغوبة،

؛  نرتنتلكافة البياانت واالتصاالت وحركة انتقال املعلومات عرب اإل
كما تستهدف الصني حتويل نفسها إىل "قوة سيربانية عظمي"؛ 
حيث أُدخل مفهوم "القوة السيربانية" كأحد املفاهيم املركزية للقوة 

لذي تشهده يف العالقات الدولية بفعل التحول السيرباين اهلائل ا
البشرية يف السنوات األخرية، وتتضمَّن القوة السيربانية بناء نظام 
دفاعي سيرباين منيع ورايدة العامل يف التكنولوجيا السيربانية املتقدمة 

 .(16)ورعاية الشركات ذات الطراز الرفيع العاملة ابجملال السيرباين

عزيز قوهتا ويف املقابل تقوم الوالايت املتحدة بسياسات مماثلة لت
السيربانية خاصة يف اجملاالت العسكرية وجماالت محاية األمن 
القومي من التهديدات واهلجمات السيربانية احملتملة؛ حىت إن 
األدبيات العسكرية األمريكية ابتكرت مصطلح "املقاتل السيرباين"  
كأحد أفراد املنظومة العسكرية األمريكية الذي يتوىلَّ مهمة القتال 

ة الفضاء السيرباين والتصدِّي للهجمات السيربانية املعادية يف ساح
 .(17)أو تنفيذ هجمات سيربانية مضادة

رص ن فممساعي أتكيد حقوق اإلنسان وما تواجهه  -اثنًيا
 وهتديدات:

مثَّلت الدميقراطية املباشرة حلًما للكثري من املنظِّّرين والفالسفة 
ن، إىل فالسفة عصر على مرِّ العصور، بدًءا من فالسفة اليوان

النهضة وحىت بعض املفكرين املعاصرين، بدًءا أبرسطو مرورًا جبان 
جاك روسو وصواًل إىل حنا أرندت وهابرماس؛ حيث عربَّ هؤالء 
وغريهم يف إسهاماهتم الفكرية عن أمهية التواصل بني الناس والتعاون 

م بينهم ومشاركتهم يف إدارة شؤوهنم العامة واحلفاظ على مصاحله
وحقوقهم وعدم انسحاهبم من اجملال السياسي لصاحل االهتمام 
ابحلياة اخلاصة فحسب؛ سواء بفعل القهر السلطوي الواقع عليهم 

                                                           

أكرم حسان فرحات، حوائط الردع.. اجلدار السيرباين الصيين يف مواجهة  (16)
، 2021فرباير  3مركز التحرير للدراسات والبحوث، مشروع العقل األمريكي، 

 BDoQ7https://cutt.ly/Mzمتاح عرب الرابط التايل: 
 املرجع السابق. (17)

أو حبجة االكتفاء بقيام النواب واملمثلني يف الدميقراطيات التمثيلية 
 .(18)مبمارسة السياسة نيابة عنهم

 موحاتلطاذه وقد بدا التحول السيرباين كفرصة جوهرية ملثل ه
ة كافَّ   اصلبشأن الدميقراطية املباشرة؛ حيث فتح الباب أمام تو 

 ة يفعاماملواطنني مع بعضهم البعض وتشاورهم بشأن أمورهم ال
نية ليواناية مشهد يُعيد لألذهان املشاهد املتخيلة عن الدميقراط

 املواطنني ر كلشاو تالقدمية اليت تـُتَّخذ فيها القرارات السياسية بعد 
، ومو  ال ل سؤ ثَّ إمجاعهم عليها؛ وهي صورة ظلت حلًما طوابوايًّ

 ى منلد إمكانية حتقيقه على أرض الواقع معضلة فلسفية شائكة
لسيرباين احول التو يتبنُّون هذا احللم؛ حىت جاءت الثورة التكنولوجية 

شأن بالت ساؤ اهلائل ليدعم هذا احللم وُيسهم يف اإلجابة على الت
 تبطتار   واقع فعلي، ولكن يف الوقت ذاتهإمكانية حتويله إىل

قوق ا حليدً ابلفضاء السيرباين ظواهر وممارسات أخرى مثَّلت هتد
برز أير اإلنسان وحرايته وخصوصيته؛ وفيما يلي يستعرض التقر 

ل تحو الفرص والتحدايت ملساعي أتكيد حقوق اإلنسان عرب ال
 السيرباين:

  ت راياحلالتحول السيرباين وأتكيد حقوق اإلنسان و
 العامة:

أسفر التحول السيرباين اهلائل عن ظهور مصطلحات سياسية 
جديدة تصف االستخدامات السياسية للفضاء السيرباين؛ مثل 
)الدميقراطية الرقمية( و)املقاطعة اإللكرتونية(؛ حيث ابت الفضاء 
السيرباين ساحة مهمة للتنظيم والفعل اجلمعي وإدارة احلمالت 

                                                           

انظر مثاًل: حنا أرندت، الوضع البشري، ترمجة: هادية العراقي، )جداول  (18)
 .94 - 43ون بلد نشر(، ص ص مؤمنون بال حدود، بدون اتريخ، بد –

 وانظر أيًضا:
Jurgen Habermas, between facts and norms.. 
contributions to a discourse theory  of law and 
democracy, William Rehg (translator), 
(Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 
1996), pp. 359 – 388. 

https://cutt.ly/Mz7BDoQ
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ا املختلفة؛ ويُعرف البعض الدميقراطية الرقمية السياسية أبشكاهل
أبهنا: "توظيف أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية يف 
توليد ومجع وتصنيف وحتليل وتداول كل املعلومات والبياانت 

 .(19)واملعارف املتعلقة مبمارسة قيم الدميقراطية وآلياهتا املختلفة.."

ول ن تدا متيحه الفضاء السرياينيُركز هذا التعريف على ما يُ 
 إبمكاهنم يكون لاملعلومات والنقاش بشأهنا وإاتحتها جلميع املواطنني

م كمهن حتأمناقشة مصريهم املشرتك والسياسات العامة اليت جيب 
أو حىت على  بداًل من أن يكون األمر حكرًا على النخبة احلاكمة،

 ثيلية.النواب املمثِّّلني للشعب يف الدميقراطية التم

ومن النماذج التطبيقية للدميقراطية اإللكرتونية يف العامل العريب ما 
ُعرف بـ"املقاطعة اإللكرتونية" يف املغرب؛ حيث شهدت البالد 
محالت إلكرتونية واسعة النطاق ملقاطعة بعض املنتجات املهمة 
للشركات املغربية الكربى اليت ميتلك أصحاهبا عالقات وروابط وثيقة 

ئر السلطة يف البالد؛ وهي مقاطعة جنحت يف إجبار احلكومة مع دوا
على بعض التنازالت يف السياسات االقتصادية، وأثبتت جدارهتا يف 
التغيري السياسي وجذب التعاطف الشعيب معها مقارنة ابحلراك 

 .(20)السياسي التقليدية املتمثل يف التظاهرات واحلراك احلزيب املعتاد

اابت السياسية التأكيد على أمهية ومما هو شائع يف الكت
"املعلومات" يف الصراع السياسي بني احلكومات املستبدة 
واجملتمعات اخلاضعة هلا؛ حيث تسعى هذه احلكومات إىل تقليل 
فرص وصول املعلومات بشأن األحداث السياسية واالجتماعية 
اجلارية إىل عامة املواطنني؛ خاصة تلك اليت من شأهنا إاثرة غضبهم 
ودفعهم لالحتجاج على سياسات احلكومة؛ ومن أمثلة ذلك قيام 
احلكومة اإليرانية يف الثمانينيات إبعدام اثين عشر ألًفا من السجناء 
السياسيِّّني يف أقل من ثالثة أشهر؛ مع بقاء املعلومات بشأن هذه 

                                                           

. التكنولوجيا وظاهرة رقمنة السياسة، )القاهرة: مركز الدميقراطية الرقمية. (19)
 .8(، ص 2017هردو لدعم التعبري الرقمي، 

حممد اشتاتو، الدميقراطية اإللكرتونية تتقدم خبطى بطيئة ولكن اثبتة حنو  (20)
متاح ، 2018أغسطس  1املغرب، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن، 

 /PCnKxv2https://bit.ly عرب الرابط التايل:

اجلرمية اهلائلة طي الكتمان لفرتة طويلة قبل متكُّن عائالت الضحااي 
من هذه املذابح من مغادرة إيران وإبالغ اجلمهور هبذه والناجني 

املأساة؛ ويف مقابل ذلك ما حدث يف إيران نفسها أيًضا ولكن يف 
؛ حيث قُتلت شابة إيرانية على يد قوات الشرطة يف 2009العام 

االحتجاجات اليت اندلعت عقب االنتخاابت الرائسية؛ وقد مت 
مول ألحد املارة؛ والذي تصوير مشهد قتلها بواسطة اهلاتف احمل

واستتبع موجات اعرتاض هائلة حمليًّا  نرتنتنشر الفيديو عرب اإل
وعامليًّا؛ فكان حلادث قتل فتاة واحدة أثر أكرب بكثري من حادث 
قتل اثين عشر ألف معتقل سياسي؛ فقط بفعل قوة الفضاء 

 .(21)السيرباين الذي خلق جمااًل جديًدا للتواصل بني الناس

  السيرباين وهتديد حقوق اإلنسان:التحول 
يف املقابل يرى آخرون أن التواصل االجتماعي وتداول اآلراء يف 
الفضاء السيرباين ال مُيثل حالًّ إجيابيًّا ملعضلة التواصل بني الناس 
وقدرهتم على املشاركة يف شؤوهنم العامة وتداول اآلراء العقالين فيما 

ضي مزيد من التطرُّف والتمسُّك بينهم؛ إذ ينتج عن التواصل االفرتا
ابآلراء بفعل غياب التواصل املباشر واإلمكانيات الكبرية لسوء 
الفهم بني املتخاطبني؛ ابإلضافة إىل غياب الشعور ابملسؤولية 
االجتماعية لدى األفراد االفرتاضيِّّني وشعورهم بعدم وجود أتثري 

االجتماعي؛ قوي منتظر ملا يكتبونه من آراء عرب مواقع التواصل 
 .(22)وهو ممَّا يدفعهم إىل مزيد من التطرُّف يف الرأي

ويشري البعض إىل قصور يف الفهم احلكومي على املستوى العاملي 
؛ الذي ُيرتجم لدى احلكومات العربية مثال إىل نرتنتملاهية اإل

                                                           

(21) Shirin Ebadi, Internet and Human Rights, 
(in): Wolfgang Kleinwächter (ed.), Human rights 
and internet governance, (Berlin: 
Multistakeholder Internet Dialog, November 
2012). 

.. كيف سيبادر الناس العاديون إىل تويلِّّ كارن روس، الثورة بال قيادات  (22)
السلطة وتغيري السياسة يف القرن الواحد والعشرين، ترمجة: فاضل جتكر، 
سلسلة عامل املعرفة، )الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 

 .133 - 115(، ص ص 2017
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 نرتنت)شبكة املعلومات الدولية(، فهذا الفهم اخلاطئ  ينظر إىل اإل
دولية واحدة يُتصوَّر أهنا مثل شبكات الربق واهلاتف ابعتباره شبكة 

والربيد اليت تنشأ إبرادة دول واتفاقات دولية ثنائية ومتعدِّدة 
والفضاء السيرباين مل ينشأ  نرتنتاألطراف، ولكن يف احلقيقة فإن اإل

هبذه الطرق اليت نشأت هبا الشبكات األخرى وهذا هو جوهر متيُّزه 
على يد جمموعات عمل عديدة ومتنوعة  نرتنتعنها؛ وإمنا نشأ اإل

ضمَّت حكومات ومنظمات جمتمع مدين وخرباء ومهندسني؛ وممَّا 
هو شامل للعقل  نرتنتيدلُّ على أن هذا القصور يف فهم طبيعة اإل

احلكومي على مستوى الدول بشكل عام؛ حماوالت الدول نقل 
وهو منظمة  إىل االحتاد الدويل لالتصاالت، نرتنتتنسيق إدارة اإل

دولية عتيقة ال تضم يف عضويَّتها إال احلكومات وتدار بشكل فوقي 
 .(23)متاما

 ويعد ذلك من مظاهر مساعي احلكومات والدول لتأكيد
كما يبدو ة، و يادسيادهتا ومواجهة اخرتاق الفضاء السيرباين هلذه الس

ة زيالالمركو ع تنوُّ ومتيُّزها ابلتعدُّد وال نرتنتفإن طبيعة شبكات اإل
ت معامقارنة بشبكات االتصاالت األخرى اليت عرفتها اجملت

إلنسان اقوق حيد اإلنسانية من شأنه أن يفتح أبوااًب هائلة أمام أتك
ر من حرُّ التواجملموعات املختلفة يف احلكم الذايت واالستقالل و 
لى ية عركز السلطوية، ويف املقابل فإن جناح مساعي السيطرة امل

ل لكاماكل كني اإلدارة احلكومية منها ابلشومت نرتنتشبكات اإل
 مُيثِّّل تطوُّرًا مضادًّا يف هذا الصدد.

وقد أشارت الدراسة آنًفا إىل بعض ممارسات التضييق احلكومي 
واألمين على احملتوى اإللكرتوين بدواعي محاية األمن القومي من 

ه، فإنه التهديدات الثقافية هلُوية اجملتمع وتقاليده، وعلى املنوال ذات
مثة جهود تشريعية تبذهلا احلكومات من أجل إحكام سيطرهتا على 
احملتوى اإللكرتوين مثل تقنني حجب املواقع اإللكرتونية اليت تـُتَّهم 

                                                           

صرية للحقوق عمرو غربية وآخرون، معاداة التقنية، )القاهرة: املبادرة امل (23)
مؤسسة حرية الفكر والتعبري، يونيو  -مركز دعم لتقنية املعلومات  -الشخصية 

 .7(، ص 2016

، (24)بنشر بياانت أو صور من شأهنا هتديد األمن القومي للدولة
وهو ما يراه البعض قيًدا هائاًل على حرية التعبري يف الفضاء 

 ومتاداًي يف تطبيع اإلجراءات االستثنائية ونقلها من حيِّّز السيرباين
قوانني الطوارئ وحاالت االستثناء إىل حيز القانون اجلنائي 

 .(25)العادي

كما تُثار تساؤالت مهمة بشأن القيود التشريعية اليت تسعى 
احلكومات إىل فرضها على الفضاء السيرباين من أجل إحكام 

مارسات اليت جُترِّمها احلكومات ومُيكن سيادهتا عليه وتتبُّع امل
ممارستها إلكرتونيًّا؛ إذ تستتبع هذه القيود ابلضرورة مراقبة حكومية 

تستدعي اعرتاض السلطات وفحصها لكل   نرتنتواسعة لإل
االتصاالت حىت جتد الرسائل اإلجرامية اليت تستهدفها؛ ومن هنا 

ملمارسات الرقابة اليت تثور قضية األذون القضائية للتفتيش والرقابة 
مُتارسها احلكومات على األفراد واحلساابت اإللكرتونية لألفراد 
واجلماعات؛ حيث إن الشكل التقليدي من األذون القضائية 
للتفتيش اخلاصة واحملدَّدة ال تتالئم مع هذا النمط من مراقبة 

؛ ومن مث فإن مثل هذه املراقبة حتدث ابملخالفة للدساتري نرتنتاإل
 .(26)حمللية واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسانا

 خامتة:

استعرض هذا التقرير بعض مالمح العالقات التفاعلية املستمرة 
بني الدولة واجملتمع واليت تدور حول اخلالف بشأن حدود سلطة 
الدولة على اجملتمع واألفراد، وحقوق اجملتمع وأفراده وحرايهتم اخلاصة 

ولة، ويركِّز التقرير على التجليات والعامة يف مقابل سلطة الد
املعاصرة هلذه العالقة التفاعلية واليت تتبلور يف الفضاء السيرباين  
كمساحة جديدة ومهمة للتنظيم والتفاعل السياسي واالجتماعي 
وكمجال ملمارسة السلطة ومقاومتها أيًضا؛ حيث استعرض التقرير 

ات لكلٍّ من سيادة ما مُيثِّّله التحوُّل السيرباين من فرص وهتديد
                                                           

يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات،  2018لسنة  175قانون رقم  (24)
 .2018أغسطس  14(، 6مكرر ) 23اجلريدة الرمسية، العدد 

 .23ابق، ص عمرو غربية وآخرون، معادة التقنية، مرجع س (25)
 .5املرجع السابق، ص  (26)
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الدولة وقدرهتا على ممارسة سلطتها من جهة، وحلقوق اإلنسان 
 واحلرايت العامة واخلاصة من جهة أخرى.

ومُيكن أن نستنتج من هذه القراءة السريعة لبعض مالمح 
وجتليات هذا التفاعل يف الفضاء السيرباين أن تعليق اآلمال على 

 من أجل "ترشيد احلكم" التطور التكنولوجي والفضاء السيرباين
وأتكيد حقوق اإلنسان وافرتاض أن البشرية ُمقبلة هبذا التحول على 
عصر هناية السلطة أو حمدوديَّتها على األقل، يُعد من ضروب 
املبالغة غري الواقعية؛ فصحيح أن التطوُّر التكنولوجي والفضاء 

وسلطتها  السيرباين مُيَثِّّل هتديًدا من بعض اجلوانب لسيادة الدولة
وجُيربها على القبول ببعض االخرتاقات يف هذه السيادة وعلى بذل 
جهود أكرب للحفاظ على سلطتها وأتكيد سيادهتا؛ إال أن ذلك ال 
ينفي أن التحوُّل السيرباين ذاته مُيَثِّّل فرصة مهمة لتمدُّد سلطان 

احلكومات على جوانب أكثر خصوصية من حياة املواطنني 
 .ومجاعات اجملتمع

ًقا تعلولذلك فإن األمل يف الوصول للحكم الرشيد يظلُّ م
قة لعالاكل فحسب إبمكانيات التوافق بني الدولة واجملتمع حول ش

روف ظلِّّ  ظالتعاقدية بينهما؛ وهي إمكاانت ال تتحقَّق إالَّ يف
ل على لنزو الى اترخيية وتوازانت قوى معينة جُترب خمتلف األطراف ع

لتحول ما اأد؛ ظ عليها ولو يف إطار زمين حمدهذه التوافقات واحلفا
اه هذه اجت يف السيرباين فُيمكنه أن يكون أحد عوامل وأدوات الدفع
وية لسلطس االتوافقات، أو أحد عوامل االبتعاد عنها لصاحل تكري

لفة ملختف اواحلكم من طرف واحد؛ ويتوقَّف ذلك على قدرة األطرا
 آلخرارف ها وإخضاع الطعلى استخدام هذه األداة لتحقيق مصاحل

 لتأثريها وقوهتا.

*****
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الحكومة الذكية: تنمية سياسية أم مزيد من 

 التحكم؟

 ()عبد الرمحن عادل
 مقدمة:

 الرقمية لوجياكنو يشهد اجملتمع البشري تطورًا ُمطرًدا يف جمال الت
زة ألجهاب وتطبيقاهتا، لتغدو معه حياة اإلنسان أكثر ارتباطًا

تزايد م املخداالعوامل االفرتاضية، فقد أدَّى االستاإللكرتونية و 
ا مع هباصل نتو و للتكنولوجيا الرقمية إىل تغيري الطرق اليت نتفاعل 

أصبح و ها. الكاآلخرين، وكيفية الوصول إىل املعلومات وكيفية استه
ال و يف اجملا هي مماجملتمع اآلن ُمستشعرًا بشكل أكرب يف اجملال الرقم

جُبل  تلقيلية رتاضي.كما جاءت التكنولوجيا الرقماحلقيقي غري االف
هذا  قلهابث أتثريها على تطور األنظمة السياسية ودخول احلكومات

جديًدا  ضاءً ه فالعامل االفرتاضي حماولة بسط هيمنتها عليه ابعتبار 
ثرة يف د مؤ ر جللتفاعل االجتماعي والنشاط اجملتمعي، تنتج عنه آاث

 ا.ادهلية واخلارجية بكافة أبعأوضاع الدول والشعوب الداخ
دى ى ميتغلغل ما هو رقمي ويتسع انتشاره بشكل متسارع عل
. زايدمت األعوام العشرين املاضية، وهو مستمر يف النمو بشكل

ومية؛ الي ياةحيث تشتبك التكنولوجيا الرقمية بشكل متزايد مع احل
ية الامل ارةيف التعليم والرتبية إىل النشاط السياسي وحىت اإلد

 ليتوالصحية، ونتج عن ذلك حاجة أساسية لفهم التحدايت ا
 ما.ينهبمتثلها ابلنسبة للمجتمع والدولة والعالقة اجلدلية 

وتتسابق احلكومات حول العامل اآلن يف إقامة ما يطلق عليه 
"احلكومة الرقمية"، ففي كل منطقة من مناطق العامل من الدول 

                                                           

()  جامعة حلوان. -معيد بقسم العلوم السياسية 

مة، تضع احلكومات الوطنية النامية إىل الدول الصناعية املتقد
واحملليات فيها الفضاء اإللكرتوين على قمة أولوايهتا، وتستخدم 
التقنية وتتفاعل إلكرتونيًّا مع مواطنيها. كما شكل مفهوم احلكومة 
اإللكرتونية حمور اسرتاتيجية النهوض ابلعمل احلكومي وغري 

يف املفاهيم  احلكومي يف شىت دول العامل، وهو ما يعين حتواًل جذرايًّ 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتسويقية، وعالقة املواطن 

 واملؤسسات بعضها مع بعض.

 احلكومة الذكية ومساهتا: -أواًل 
يعد مفهوم "احلكومة الذكية" مبثابة مفهوم عصري يعرب عن 
االستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات، من أجل توفري اخلدمات 

نني واملقيمني والزوار وقطاع األعمال والدوائر احلكومية للمواط
احلكومية وموظفيها، عرب قنوات إلكرتونية متعدِّدة؛ من أجل تيسري 
معامالهتم وتسهيل حياهتم، وقد شاع استخدام مصطلح احلكومة 
الذكية بدياًل عن احلكومة اإللكرتونية يف األوساط العلمية والتقنية. 

ا للحكومة اإللكرتونية، وهي حقبة وتعترب احلكومة الذكية امتدادً 
جديدة من حقب التطور التارخيي للتعامالت اإللكرتونية احلكومية، 
واليت يقصد هبا تقدمي اخلدمات اإللكرتونية والتطبيقات املعلوماتية 
املختلفة على األجهزة الذكية، مثل اهلاتف احملمول واألجهزة اللوحية 

كومة الذكية من أي مكان، وغريها، حبيث ميكن تقدمي خدمات احل
 .(1)وعلى مدار الساعة، وبسرعة ودقة كبرية

  نرتنتويعتمد جناح احلكومة الذكية وآلياهتا ابألساس على اإل
كوسيط لنقل خدماهتا، وكذا ما يسمَّى خبدمات "النطاق العريض" 
ويقصد به: تسريع عملية االتصال بني املرسل واملستقبل عن طريق 

تصال السلكية والالسلكية، واستخدام استخدام إشارات اال
األلياف الضوئية لنقل املعلومات بسرعة كبرية، وقد وصلت تلك 

ميجاابيت يف الثانية. ويرتتب  100السرعة يف بعض الدول إىل 
على استخدام هذه التقنيات احلديثة والنقل السريع للبياانت 

                                                           

صدام حممد اخلمايسة، احلكومة الذكية: ما بعد احلكومة اإللكرتونية،  (1)
 .188-187(، ص ص 2017)ديب: قنديل للنشروالتوزيع، 
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 وتفعيل واملعلومات؛ التحول حنو اقتصاد املعرفة واجملتمع املعريف
التجارة اإللكرتونية، مما يسهم يف منو االقتصاد وحتقيق التنمية 

 .(2)املستدامة وزايدة الناتج احمللي وحتسني مستوى املعيشة

وميكن توضيح الفوارق بني احلكومة الكالسيكية واحلكومة   
 :(3)الذكية وما تعنيه األخرية حتديًدا، من خالل املقارنة اآلتية

احلكومة  
 سيكيةالكال

احلكومة 
 اإللكتونية

احلكومة 
 الذكية

حمور 
 النشاط

تتمحور 
حول اإلدارة 
 العامة والوزارات

تتمحور 
حول 

اخلدمات 
العامة بغض 
النظر عن 
اإلدارة اليت 

 تقدمها

تتمحور 
حول الفرد 
بشخصه والذي 
حيمل سلة 

خدماته 
ومعامالته مع 
احلكومة يف 
جيبه من خالل 

 هاتفه احملمول

وسيلة 
صال االت

 الرئيسة

أدوات 
االتصال 
 التقليدية

البواابت 
اإللكرتونية 

 واملواقع

التطبيقات 
اجلوالة 

والشبكات 
 االجتماعية

املعلومات 
 احلكومية

املعلومات 
مبختلف أنواعها 
غري متوفرة 

 للجمهور

جزء من 
املعلومات 
احلكومية 

متوفر عرب 

عصر 
املعلومات 
الضخمة 
 Bigاملفتوحة 

                                                           

 .197-196املرجع السابق، ص ص  (2)
عصر الفرص اجلديدة )لبنان: الدار العربية  عباس بدران، احلكومة الذكية: (3)

 .11(، ص 2014للعلوم انشرون، 

 Data املواقع

ج منوذ 
 احلوسبة

اجلهاز 
اخلادم املركزي 

والطرفيات 
Mainfram

e 

أجهزة 
 -اخلادم
الزبون 

Client- 
Server 

احلوسبة 
السحابية 
Cloud 

Computi
ng 

حتصيل 
وإدخال 

 الداات

إدخال 
يدوي من الورق 

 واالستمارات

الورقيات 
والنماذج 

اإللكرتونية 
عرب املواقع 

 احلكومية

الورقيات، 
النماذج 

معاإللكرتونية،و 
لومات أجهزة 

االستشعار 
الذكية وعرب 
أنظمة الباركود 
والكيو آر 

(QR 
code) 

ومن مث يتضح أن البياانت الشخصية واهلواتف احملمولة وشبكات 
التواصل االجتماعي وأنظمة التعرف على الوجه )الكامريات وأجهزة 
االستشعار( متثل حمور عمل واعتماد احلكومة الذكية،وتعد احلكومة 

مطلًبا تسعى لتحقيقه العديد من الدول، وخاصة تلك اليت  الذكية
استطاعت حتقيق منوذج احلكومة اإللكرتونية بنجاح. وللحكومة 

 :(4)الذكية عدة أهداف تسعى إىل حتقيقها، منها ما يلي

الل ن خالتحول إىل اقتصاد املعرفة وجمتمع املعرفة، م -1
ي يعد الذ اتملعلوممسامهة احلكومة الذكية يف التحول إىل جمتمع ا

 سلع ت إىلدماركيزة أساسية جملتمع املعرفة، وحتويل األفكار واخل
 ذات عائد اقتصادي.

                                                           

فهد بن انصر العبود، احلكومة الذكية التطبيق العملي للتعامالت  (4)
 .16(، ص 2016اإللكرتونية احلكومية، )الرايض: مكتبة العبيكان، 
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، لذكيةامة تعزيز القدرة التنافسية للدولة من خالل احلكو  -2
 ة.سواء يف اجملال االقتصادي أو جماالت العمل املختلف

 دةزايرفع كفاءة العمل يف القطاعني العام واخلاص، و  -3
 .ديثةحات اإلنتاجية يف املؤسسات احلكومية مبا توفره من تقني

ة من ستفاداالبناء شراكة قوية بني القطاعني العام واخلاص و  -4
يع دم مجخت تبادل املعلومات بينهما وبناء قواعد بياانت مشرتكة

 اجملاالت.

زايدة املشاركة اجملتمعية يف مجيع األنشطة والفعاليات  -5
جتماعية وغريها، واملسامهة يف التحول إىل جمتمع االقتصادية واال

 .(5)املعلومات

 احلكومة الذكية والتنمية السياسية: -اثنًيا

إذا كانت التنمية السياسية، عبارة عن جمموعة من الوسائل اليت 
تستخدمها الدول يف تطوير سياستها الداخلية واخلارجية، فإن 

عامل مع املواطنني واإلدارة التحول إىل منوذج احلكومة الذكية يف الت
العامة واحمللية، يعد شكاًل من أشكال التنمية السياسية. وتتعدد 

: اخلدمات احلكومية (6)جماالت عمل احلكومة الذكية، نذكر منها
التجارة  -الدميقراطية واملشاركة االجتماعية  -اإللكرتونية 
لكرتونية اإلدارة احلكومية اإل -املدفوعات الرقمية  -اإللكرتونية 

 -حيث استخدام تكنولوجيا املعلومات لتحسني اإلدارة احلكومية 
 خدمات األعمال واالستثمار اإللكرتوين.

كما يُعد الُبعد التقين من أهم األبعاد اليت ترتكز عليها عملية 
التنمية، حيث لعبت تكنولوحيا املعلومات واالتصاالت دورًا كبريًا 

دامة، فقد عززت من أنشطة البحث يف تعزيز مفهوم التنمية املست
والتطوير لتحسني أداء املؤسسات اخلاصة، وأدَّْت الستحداث أمناط 

                                                           

 املرجع السابق نفسه. (5)
املستدامة، جتمع مشريف املعلومات  دور احلكومة الذكية يف حتقيق التنمية (6)

، متاح 2021مارس 29، اتريخ االطالع: 2020أبريل  CIO ،5العرب 
 عرب الرابط التايل: 

https://2u.pw/m5QDv 

مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا، وحفزت 
النمو االقتصادي ووضع اخلطط والربامج اليت هتدف إىل حتويل 

يف اجملتمع إىل جمتمع معلومايت. كما لعبت االتصاالت دورًا كبريًا 
حتقيق التنمية، ولذلك فإن العالقة بني احلكومة الذكية وتطبيقاهتا 
والتنمية املستدامة عالقة وثيقة، فتطبيق احلكومة الذكية سيساعد 
على تنفيذ متطلبات التنمية يف أسرع وقت وأبقل جمهود، مع حتقيق 

 الوفرة االقتصادية، وهو مايعد أحد حماور التنمية.

ومة الذكية يف حتقيق التنمية مبا حتققه واملفرتض أن تسهم احلك
من ميزات داخل الدولة اليت تعمل على تطبيقها، ومن تلك امليزات 

 :(7)ما يلي

فاالعتماد  تسهيل عملية تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني، -1
مية، حلكو ت ابشكل واسع على التكنولوجيا الرقمية من قبل الوزارا

كومة تكلفها احلنت تكا  الية واملادية اليتأدَّى إىل توفري يف التكلفة امل
يف حالة تقدمي تلك اخلدمات ابلشكل الكالسيكي 

كومة ي احلوظفمالتقليدي،ابإلضافة إىل توفري يف الوقت، مما يساعد 
عمل ى العل ليقوموا مبهام أكثر ويتمكَّنوا من إضفاء قيمة أكرب

 احلكومي.

ماعي جتل االووسائل التواص-تقدم التكنولوجيات الرقمية  -2
ن أكن ميذي فرصة لتفاعل أكثر مع املواطنني، األمر ال -ابخلصوص

 اجاتحتيحيسن عملية تقدمي اخلدمات واالستجابة بشكل أسرع ال
مة كو العامة، كما تعمل على تعزيز التعاون بني مؤسسات احل

ىل إول املختلفة ومؤسسات القطاع اخلاص،وابلتايل تسهل الوص
ون لتعاا ا القطاعني العام واخلاص، وهذالتكامل االقتصادي بني

عزز ية يلذكاوالتفاعل بني األطراف املستفيدة واملقدمة للحكومة 
 .صعدةاألو االقتصاد، ويدفع عجلة التنمية على مجيع املستوايت 

                                                           

اتليذا دوبو، االخنراط املدين: كيف ميكن أن تساند التكنولوجيات الرقمية  (7)
، اتريخ 2017تستمد قوهتا من املواطنني، مؤسسة راند، يونيو  الدميقراطية اليت

 ،  متاح عرب الرابط التايل: 8-4، ص ص 2021فرباير  25االطالع: 
https://2u.pw/akGFO 

https://2u.pw/m5QDv
https://2u.pw/akGFO
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ل مع واصال توفر التكنولوجيات الرقمية فحسب طريقة للت -3
ة  املشاركني يفطنوااآلخرين على امتداد العامل، وإمنا تعزِّز فرص امل
ة؛ لدميقراطيات املياجملتمعية الفعالة، وتنشط دور اجملتمع املدين والع

ت دوانوذلك عرب طرق كثرية كوسائل التواصل االجتماعي وامل
 ك منذل ومواقع التمويل اجلماعي والتصويت اإللكرتوين، وغري

 د يففرااأل اليت تسهل مسامهة نرتنتاملنتدايت واألدوات عرب اإل
اليت -ية راطاحلياة السياسية والدفع حنو التغيري وتشجيع الدميق

بط بني لرواوا عن طريق تقوية العالقات -تستمد قوهتا من املواطنني
 ت.كومااحلو أفراد اجملتمع بعضهم مع بعض أو بني أفراد اجملتمع 

شبكة أجهزة االستشعار الذكية: فقد تطورت أنظمة  -4
ضمينها يف أجهزة االستشعار املختلفة التشغيل الصغرية وإمكانية ت

 نرتنتمع قدرهتا على الوصول إىل الشبكات اخلاصة وشبكات اإل
عرب جمموعة بروتوكوالت نقل املعلومات بني جهاز االستشعار 
وخوادم املؤسسة أو احلكومة، وقد قامت العديد من الدول 
واحلكومات حول العامل واليت تقوم بتجميع املعلومات املختلفة 
إبنشاء شبكات األشياء بطريقة أوتوماتيكية من مصادر معلومات 

 :(8)قطاعية ونذكر منها

ات امري ك: واليت يتم جتمعيها من شبكات  املعلومات األمنية
زين تم ختيث . حينتنرت املراقبة واليت تعمل من خالل بروتوكول اإل

و أئم هذه املعلومات وصيانتها وحتليلها من أجل كشف اجلرا
ن ا متقاطعات أمنية حدثت يف بعض األماكن وغريه البحث عن

 األمور اليت هتم أمن الدولة.

ة اجل: فقد أصبح إبمكان احلكومة معاملعلومات املناخية
ن عد أبا معلومات املناخ مباشرة داخل مراكز الداات اخلاصة هب
مة حلكو ة امتكَّنت من زرع أجهزة استشعار مناخية مرتبطة بسحاب

 ولة.الد يف عة على خمتلف املناطق اجلغرافيةاإللكرتونية وموزَّ 

                                                           

عباس بدران، احلكومة الذكية: عصر الفرص اجلديدة، مرجع سابق، ص  (8)
13. 

يف  ثورة نية: وقد تشكل هذه التقاملعلومات الصحية من األفراد
وال هم طاقبعامل متابعة األفراد املرضى والذين ال جيدون من ير 

الوقت. وسوف تسمح أجهزة االستشعار الشخصية بقياس 
ل مستوايت السكر والضغط من مريض معني على سبيل املثا

مع  جلنيعاوإرسال تلك املعلومات بطريقة دورية إىل األطباء امل
ذا إباء ألطإمكانية إرسال إنذارات عرب اهلاتف احملمول أولئك ا

 ا.جتاوزت تلك املعلومات املعدَّالت الصحية املسموح هب

بط ث ترتحي : وهو نفس مفهوم املنزل الذكياملعلومات املنزلية
نظمة رة أدامن أجل إ نرتنتبكات اإلأجهزة االستشعار املنزلية بش

ل ل خالنز املنزل عن بعد والتحكم هبا ومعرفة ما حيصل داخل امل
 هازه جاالبتعاد عنه. وسوف يصبح املواطن قادرًا مباشرة عرب

ة أو ابئيكهر احملمول على معرفة ما إذا جتاوز مصروفه للخدمات ال
شغيل أو حىت ت نزلهمم ااملائية حدًّا معيـًَّنا أو إذا ما قام أحدهم ابقتح

 ل.ثاوإيقاف أجهزة التربيد والتسخني عن بعد على سبيل امل

ء هراب: حيث أصبحت ساعة الكاملعلومات احلكومية اخلدمية
ل تلك رساإبوم جهازًا ذكيًّا يقرأ ميزانية املنزل أو املؤسسة ويق

م ث يتحي املعلومات إىل خوادم شركات الكهرابء بطريقة مباشرة
طريقة ية بكومواتري وإدخاهلا إىل األنظمة املالية احلاحتساب الف

 وميةحلكاأوتوماتيكية، وينسحب هذا األمر على خمتلف اخلدمات 
ز نفط والغاوال ياهاليت حتتاج إىل قياس امليزانية واالستهالك مثل امل

 وغريها.

أتخذ احلكومة الذكية الطابع االستباقي يف تقدمي اخلدمة،  -5
يه للمستفيدين بقرب استحقاق مواعيد حيث يكون هناك تنب

اخلدمات،عن طريق إرسال رسائل إلكرتونية على هواتفهم 
الذكية،كما أهنا تتسم أيًضا ابلتفاعل احليوي من خالل التنبيهات 
واإلشعارات جبميع الرسائل اإللكرتونية املتاحة بني مقدمي اخلدمة 

م اخلدمة واملستفيدين. كما أنه يتاح للمستفيدين إمكانية تقيي
بشكل فوري ومن خالل قنوات التواصل اإللكرتونية، وزايدة 
التنسيق بني اجلهات احلكومية، ما يؤدي إىل انسيابية العمل 



 2021 أبريل( 21العدد  )                                                                                                                                                                قضايا ونظرات

54 

احلكومي وتدفق املعلومات بني خمتلف القطاعات واألجهزة 
 .(9)احلكومية

 مناذج للحكومة الذكية: -اثلثًا

 منوذج كوراي اجلنوبية:• 
 60وبية بشكل ملحوظ مما كان عليه قبل تغري وجه كوراي اجلن

عاًما، حيثتحولت كوراي اجلنوبية من دولة قائمة على الزراعة إىل 
اقتصاد صناعي يشمل شركات السيارات والتصنيع الرفيع املستوى 
وبناء السفن، حيث اعتمدت على تقنيات املعلومات واألجهزة 

يد من الدول فيما املبتكرة واالتصاالت، وجتاوزت كوراي اجلنوبية العد
يتعلق ابلتقدم التكنولوجي، السيما يف اعتماد استخدام اهلواتف 

واسع النطاق.وألن االقتصاد الكوري يدعم اإلبداع  نرتنتالذكية واإل
واالبتكار، فإن كوراي اجلنوبية يف وضع اسرتاتيجي ميكِّنها من 

(؛ لزايدة ICTاستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )
تها للعيش وكفاءهتا التشغيلية واستدامتها،ويف هذا اإلطار قابلي

أصبحت املدن الذكية مكواًن اسرتاتيجيًّا للسياسة االقتصادية 
الوطنية للحكومة الكورية يف إطار ما مسَُِّّي ابلثورة الصناعية 

 .(10)الرابعة

لقد أضحت كوراي اجلنوبية دولة رائدة يف منوذج املدن الذكية، 
وتدير وظائفها األساسية من خالل االستخدام وهي مدن ختطط 

الفعَّال للبياانت والتقنيات الرقمية لتصبح فعَّالة ومبتكرة وشاملة 
 :(11)ومرنة. وقد استطاعت كوراي من خالل هذه املدن حتقيق اآليت

                                                           

العبود، احلكومة الذكية التطبيق العملي للتعامالت  فهد بن انصر (9)
 .15اإللكرتونية احلكومية، مرجع سابق، ص 

(10) Smart Cities South Korea: Market 
Intelligence Report, Intralink, June 2019, 
Accessed: 30 march2021, Available at: 
https://2u.pw/d8PNh 
(11) Myunggu Kang, How is Seoul, Korea 
transforming into a smart city, World Bank Blogs, 

 كدسالتنقل الذكي: حيث استطاعت سول التغلب على الت -
لذكي، قل اتنل إىل الاملروري والزحام، عن طريق حتويل وسائل النق

ا يف مبمة، تقدوذلك ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امل
م إدارة ( ونظاITSذلك تكنولوجيا نظام النقل الذكي املتقدم )

فعلى  (.GPS( ونظام حتديد املواقع العاملي )BMSاحلافالت )
م قبة النظا( هو مركز حتكم متكامل ميكنه مرا(BMSسبيل املثال، 

يارة الس وقعممله، ويقوم مركز التحكم جبمع املعلومات وحتديد أبك
ة خدم وحة)املوقع والسرعة(، واليت بدورها يتم توصيلها إىل ل
رب اب علركلاملعلومات يف حمطات احلافالت وعرب تطبيقات خمتلفة 

صة ملخصت ا، ميكن تعديل عدد احلافالنرتنتاهلاتف احملمول واإل
كة لشبن إدارة أي اضطراابت يف األي مسار معني. وهكذا ميك

 بشكل أفضل حيث إن مركز التحكم لديه اتصال مباشر مع
ا ب، ممركاسائقي احلافالت، والذي ميكن أيًضا توصيله بسرعة لل

 حيافظ على رضا الركاب.

اليت  حللولاحد أالنفاايت والطاقة الذكية )االقتصاد الدائري(:  -
 نامدة موارد كاجنتوصلت إليها مدينة سول هو مرفق استعا

(RRFوالذي حيول النفاايت إىل طاقة، مما يساعد عل ) قليلتى 
قليل ىل تإهج مدافن النفاايت وتزويد احلي ابلطاقة. يؤدي هذا الن

 م يفساهاستخدام الوقود األحفوري وانبعااثت الكربون، مما ي
 التخفيف من حدة املناخ والنمو احلضري املستدام.

حلوكمة اإللكرتونية )متكني املواطنني من املواطنة الذكية وا -
التفاعل مع مدينتهم(: حيثتجعل البياانت املفتوحة الناس أكثر وعيًا 
ومتكنهم من إنشاء حلول أكثر ذكاًء ملشاكلهم. ويف هذا بذلت 
خطط املدن الذكية يف سول الكثري من اجلهد يف فتح البياانت 

شاركة العامة. لقد احلكومية وبناء توافق يف اآلراء من خالل امل
صممت نظام معاجلة الشكاوى اهلاتفية حلكومة سول احلضرية، 
والذي يوجه مجيع االستفسارات والشكاوى حنو مركز اتصال واحد 
متكامل، وهو مصمم ملعاجلة املظامل اليومية للمواطنني بشكل أسرع 
                                                                                               

23 January 2020, Accessed: 30 march 2021, 
Available at: https://2u.pw/x70cA 

https://2u.pw/d8PNh
https://2u.pw/x70cA
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وأكثر مالءمة على استشارة فردية. على الرغم من أن النظام 
تمد على نظام االستشارات اهلاتفية على مدار الساعة األساسي يع

يوفر أيًضا  Dasan 120طوال أايم األسبوع، فإن مركز اتصال 
االستشارات من خالل وسائل أخرى مثل الرسائل القصرية ووسائل 
التواصل االجتماعي والدردشة النصية والدردشة املرئية. وقد متكنت 

ويل وزايدة رضا املواطنني عن املدينة من تقليل وقت االنتظار الط
يف  22000عدد املكاملات جودة اخلدمة املطورة. بلغ متوسط 

 .2016اليوم يف عام 

 منوذج دولة اإلمارات العربية املتحدة:• 

أعلن عن إنشاء احلكومة الذكية يف اإلمارات مببادرة من انئب 
مايو  22رئيس دولة اإلمارات حممد بن راشد آل مكتوم، يف 

، وقد هدفت املبادرة إىل رفع وتعزيز الوعي لدى اجلهات 2013
احلكومية لالستفادة من خدمات اهلاتف احملمول، مبا ميكن احلكومة 
من تقدمي خدماهتا أبرفع املستوايت املمكنة، وتقدمي خدمات 
تضاهي جبودهتا تلك املتاحة يف القطاع اخلاص من خالل تبادل 

بيقات األجهزة احملمولة حول اخلربات مع اجلهات املتميزة يف تط
العامل، تشجيًعا للجهات احلكومية يف اإلمارات على تطبيق مبادرة 
احلكومة الذكية. وقد حددت املبادرة مالمح احلكومة الذكية 

 :(12)املنشودة، وهي

ًما يف يو  365ساعة يف اليوم،  24حكومة ال تنام، تعمل  -
 السنة.

 مضيافة كالفنادق. -

 هتا.سريعة يف معامال -

 قوية يف إجراءاهتا. -

 تستجيب بسرعة للمتغريات. -

 تبتكر حلواًل للتحدايت. -
                                                           

كومة اإللكرتونية، صدام حممد اخلمايسة، احلكومة الذكية: ما بعد احل (12)
 .333مرجع سابق، ص 

 تسهل حياة الناس وحتقق هلم السعادة. -

وقد مت تصنيف اخلدمات الذكية اليت ستقدمها تلك احلكومة يف 
 :(13)اإلمارات على النحو التايل

مثل (..G2Cخدمات من اجلهة احلكومية إىل املواطنني ) -
ر، أقرب ملرو ة اعارات، والرسائل النصية القصرية اليت توضح حالاإلش

 املستشفيات إىل املوقع اجلغرايف...إخل.

ل (..مثG2Bخدمات من اجلهة احلكومية إىل الشركات ) -
 ديدجتعد تسجيل الشركات، االستفسار حول الرسوم، التذكري مبو 

 الرخصة التجارية..إخل.

 هات حكومية أخرىخدمات من اجلهة احلكومية إىل ج -
(G2Gمثل تبادل املعلومات حول حالة املريض واتري..) جله سخ

 الطيب.

خدمات من اجلهة احلكومية إىل املوظفني  -
(G2E.كأسلوب التشارك يف احليز املكتيب..) 

وقد تبع هذه اخلطوة توجُّه إىل حتويل مدينة ديب إىل مدينة ذكية، 
ن التطبيقات الذكية، ويف هذا اإلطار صممت اإلمارات جمموعة م

اليت يستطيع سكان املدينة استخداكها، مثل: تطبيق "ديب 
تطبيق "املوظف  -للتوظيف" للمساعدة يف البحث عن الوظائف

الذكي" والذي يوفر قائمة من خدمات املوارد البشرية ملوظفي 
تطبيق "األمن والعدل" وبه خدمات تقدمها النيابة  -احلكومة 

تطبيقات التعليم واإلعالم والتنمية  -دينوالشرطة والدفاع امل
تطبيق "هيئة الطرق واملواصالت" ويعترب مرشًدا لقاطين  -االجتماعية

تطبيق "صحيت" ويتعلق ابخلدمات  -املدينة فيما خيص املواصالت

                                                           

نوي طه حسني وايقوتة بودوشن، دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف  (13)
حتسني جودة اخلدمات العمومية: احلكومة الذكية يف اإلمارات العربية منوذًجا، 

 .141، ص 5/2018جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة، عدد 
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. وهكذا ميكن للقاطن يف تلك املدينة (14)الصحية للمرضى...إخل
 اهلاتف احملمول.احلصول على كافة اخلدمات من خالل تطبيقات 

 احلكومة الذكية والتحكم يف املواطنني: -رابًعا

ف هلواتوا لقد اتَّضح من العرض السابق أن البياانت الشخصية
)  لوجهالى عاحملمولة وشبكات التواصل االجتماعي وأنظمة التعرف 

مة حلكو د االكامريات وأجهزة االستشعار( متثل حمور عمل واعتما
 الذكية.

 كية والبياانت الشخصية:احلكومة الذ  -

ميكن القول أبن "البياانت الشخصية" هي: مجيع أنواع 
املعلومات املتعلقة بشخص طبيعي، واليت متكن من التعريف به، 
بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء عن طريق مقارنة املعلومات 

،ومتثل هذه البياانت مرتكزًا (15)املتعددة املصادر أو التقاطع بينها
قرار اإلداري واألمين، اهلادف إىل إدارة الشأن العام، ومن مث لبناء ال

تعترب البياانت الشخصية مادة أساسية للعمل يف خمتلف أجهزة 
الدولة والقطاعات األمنية، حيث تدار األحوال الشخصية 
واملمتلكات العقارية واالستثمارات والشؤون االجتماعية والصحية 

أمن املواطنني وحيافظ على أمن الدولة.  والتعليمية واألمنية، مبا حيقق 
كما أن هذه البياانتقد حتولت إىل مرتكز لالقتصاد الرقمي، وإىل 
سلعة ذات قيمة اقتصادية وإىل جزء من عناصر املؤسسات 
التجارية، األمر الذي جعل بياانت املواطنني يف أى دولة مبثابة مادة 

 .(16)أولية يف حتقيق إنتاجية الشركات املختلفة

وجتمع احلكومة البياانت الشخصية يف إطار أتديتها لدورها يف 
إدارة أمور املواطنني وشؤوهنم احلياتية، ورغبة منها يف محايتهم ومحاية 
سيادهتا واستقرارها األمين واالجتماعي واالقتصادي. وتلجأ 

                                                           

حلكومة الذكية: ما بعد احلكومة اإللكرتونية، صدام حممد اخلمايسة، ا (14)
 .356-347مرجع سابق، ص ص 

مىن اجلبور، السريانية: هاجس العصر، )لبنان، املركز العريب للبحوث  (15)
 .119القانونية والقضائية، بدون اتريخ نشر(، ص 

 .120املرجع السابق، ص  (16)

احلكومات املختلفة، إىل مجع البياانت الشخصية، اليت حتدد هوية 
مني، مثل: بطاقات اهلوية والضمان االجتماعي املواطنني واملقي

وجوازات السفر،كما تلجأ السلطات إىل تعزيز مصداقية اهلوية 
على العديد من  الشخصية، عن طريق إضافة البياانت البيومرتية

 .(17)الواثئق

وهكذا تعترب البياانت الشخصية للمواطنني مطلًبا مشرتًكا لكل 
و ما دفع العالقة بني الطرفني من احلكومة والشركات اخلاصة، وه

لتكون أشبه بتحالف مصاحل أو شراكة،فعلى سبيل املثال، جند أن 
وكالة األمن القومي األمريكية قد اعتمدت على ما بنته الشركات 
اخلاصة من أنظمة للتنصُّت، حيث قامت ابخرتاقه واعتمدت عليه 

ت مثل وبواسطة برامج كـ"بريزم" أرغمت وكالة األمن القومي شركا
مايكروسوفت وجوجل وآبل وايهوو، على إمدادها ببياانت عمن 
تريد من األشخاص، وبواسطة برامج أخرى حصلت الوكالة على 

؛ كي متارس رقابة واسعة نرتنتنفاذ مباشر إىل الرتكيب األساسي لإل
مشلت اجلميع، كما تعاونت تلك الشركات مع الوكالة طوعيًّا، ويف 

–اكم على تسليم البياانت واملعلومات أحيان أخرى أرغمتها احمل
وحيدث هذا األمر يف كل دول العامل  -بطريقة سرية يف الغالب

تقريًبا، فبواسطة برانمج كـ"متبورا" تدفع احلكومة يف بريطانياإىل 
شركات اتصاالت كـ"فودافون" و"يب يت" كى متكنها من النفاذ إىل 

وتقدم "فودافون" إىل  الكتل الرئيسة لالتصاالت يف العامل أبكمله،
حكومات ألبانيا، ومصر، واجملر، وأيرلندا، وقطر وغريهم، منافذ 

يف بلداهنا. كما تفرض العديد  نرتنتللدخول مباشرة إىل حركة اإل
االحتفاظ ابلبياانت  نرتنتمن البلدان على مقدمي خدمة اإل

                                                           

 قياسها، وقد تشمل  البياانت البيومرتية هي: توقيعات بشرية فريدة ميكن
بصمات األصابع ومسح قزحية العني أو طريقة الفرد يف فعل شيء ما )مثل 
الطريقة اليت يسري أو يكتب هبا(. وهي إحدى أكثر الوسائل املوثوقة إلثبات 
هوية الشخص، فمن الصعب للغاية تزييفها. انظر: البياانت البيومرتية، موقع 

الل األمحر، متاح عرب الرابط التايل: املؤمتر الدويل للصليب األمحر واهل
https://cutt.us/pykIx 

 .123املرجع السابق، ص  (17)

https://cutt.us/pykIx
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املتعلِّّقة بعمالئها لفرتة زمنية ما، كي تستطيع احلكومة احلصول 
 .(18)ليها أو استخدامها مىت أرادتع

وتشرتك أغلب بلدان العامل يف مسألة الرقابة والتجسُّس على 
سواء كانوا -بياانت ومعامالت األشخاص املوجودين على أراضيها 

، تتساوى يف ذلك الدول نرتنتعلى اإل  -مواطنني أو أجانب
ا قدم الدميقراطية والشمولية، بل إن الدول الغربية الدميقراطية هل

السبق يف هذا، فالوالايت املتحدة حتوز أوسع شبكة للرقابة يف العامل 
وذلك بفضل عدة ميزات؛ فهي متلك امليزانية األضخم 
لالستخبارات، كما أن أراضيها تضم معظم الشركات الكربى 

، وتلك اليت تصنع الربامج واألجهزة األكثر الشعبية حول نرتنتلإل
. جند أيًضا (19)هليمنة القوانني األمريكيةالعامل؛ وهي ابلتايل ختضع 

أن روسيا جتمع وختزن وحتلِّّل البياانتعن املكاملات اهلاتفية واستخدام 
وشبكات التواصل االجتماعي ومعامالت البطاقات  نرتنتاإل

" استناًدا إىل البنية Stormاالئتمانية وغريها، وأنشأت نظام "
على البياانت.كما تفعل ليقوم بوظيفة الرقابة  نرتنتالروسية لإل

، نرتنتالصني نفس األمر، فهي ترصد كل أفعال مواطنيها على اإل
وتستخدم "املعلومات املكانية" املتعلقة ابملوقع اجلغرايف من اهلواتف 
احملمولة كي تتعقَّب الناس مجاعيًّا، كما تراقب األمكنة العامة 

مراقبة، مليون كامريا  30مليون إىل  20بواسطة ما يرتاوح من 
وهكذا تلجأ الدول الصغرية إىل االستعانة ابلدول الكربى للحصول 

 .(20)على خرباهتا ومساعدهتا يف بناء البنية التحتية للرقابة

وال تقتصر عملية الرقابة واملراقبة على مجع املعلومات والبياانت 
، وإمنا متتد لفرض شبكة من  نرتنتاخلاصة ابألشخاص عن طريق اإل

راقبة اليت تتيح للحكومة مشاهدة معظم حتركات كامريات امل
األشخاص داخل املدن واألحياء، ورصد حتركاهتم أبكرب قدر ممكن. 
وقد ذكرت جملة فوربس أن إمجايل اإلنفاق على تقنية التعرف على 

                                                           

بروس شناير، املعلومات وجالوت، ترمجة: أمحد مغريب، )الدوحة: منتدى  (18)
 .130-129(، ص ص 2017العالقات العربية والدولية، 

 .108ص املرجع السابق،  (19)
 .118-117املرجع السابق، ص ص  (20)

يف مجيع أحناء  2019مليار دوالر يف عام  3٫2الوجه بلغ 
مليارات  7إىل  العامل،كما قالت إن هذا الرقم ميكن أن يتضاعف

، وقد بلغ مقدار اإلنفاق على مجيع 2024دوالر حبلول عام 
مليار دوالر، يتضمن ذلك  103، 2019تقنيات املراقبة يف عام 

األجهزة والربامج واخلدمات املتعلقة ابألمان حتتل الصني املقدمة يف 
 4٫1أنظمة املراقبة هذه، حيث مت تركيب كامريا واحدة لكل 

، وهذا جيعل نظام املراقبة الوطين 2018يف عام شخص يف الصني 
" األكرب يف العامل على Skynetالصيين املسمى "مشروع 

. وحتتل الصني هذه املكانة بفضل ما تقدمه الشركات (21)اإلطالق
الصينية مثل شركة هواوي من خدمات ابلتعاون مع احلكومة 

صدير هذه الصينية اليت تعتمد على الدبلوماسية والقوة الناعمة لت
اخلدمات للدول األخرى، وخاصة الدول النامية ودول العامل 

 .(22)الثالث

دولة  75، وجد أن (23)ويف تقرير أعدَّه مركز كارنيجي للسالم
دولة عامليًّا، تستخدم تقنيات الذكاء  176على األقل من أصل 

دولة  56االصطناعي ألغراض املراقبة.حيث وجد التقرير أن 
وهي املرحلة اليت تسعى للوصول إليها - كيةاملدن الذ تستخدم 

وهي مدينة  -الكثري من الدول اليت جنحت يف جتربة احلكومة الذكية
مبتكرة تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني نوعية 

دولة  64احلياة، وكفاءة العمليات واخلدمات احلضرية. وتستخدم 

                                                           

سانيا رمحان، مجهورية املراقبة: كيف هتيمن الصني على صناعة تكنولوجيا  (21)
، 2021مارس  1، أخبار اآلن، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  14املراقبة؟، 

 x2ehttps://cutt.us/vWمتاح عرب الرابط التايل: 
انظر مثاًل، استرياد اإلكوادور للنموذج الصيين يف املراقبة، بول مازور  (22)

وجوان يسيل، نظم مراقبة صينية مثرية للجدل... ملدن "ذكية آمنة"، جملة الشرق 
، متاح عرب 2021مارس  3، اتريخ االطالع: 2019مايو  14األوسط، 

 //:u.pw/xewFB2httpsالرابط التايل: 
(23) Steven Feldstein, The Global Expansion of 
AI Surveillance, Carnegie Institution, 17 
September 2019, Accessed: 10 march 2021, 
available at: https://2u.pw/WwqOr 

https://cutt.us/vWe2x
https://2u.pw/xewFB
https://2u.pw/WwqOr
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س حيوية ، وهي تقنية مقاييأنظمة التعرف على الوجه
(biometric technology تستخدم الكامريات )- سواء

ملطابقة اللقطات املخزنة أو احلية لألفراد  -الفيديو أو الصور الثابتة
 53بصور من قاعدة البياانت اليت حتتفظ هبا احلكومة. وتستخدم 

، وتكمن الفكرة وراء عمل الشرطة الذكية يف الشرطة الذكيةدولة 
املوقع اجلغرايف، -من البياانت يف خوارزمية إدخال كميات هائلة 

ومستوايت االعتقال التارخيية، وأنواع اجلرائم املرتكبة، والبياانت 
من أجل منع  -البيومرتية، وموجز وسائل التواصل االجتماعي

اجلرمية، وجماهبة األعمال اإلجرامية، أو حىت القيام بتنبؤات حول 
 النشاط اإلجرامي يف املستقبل.

يتَّضح أن ما تسعى احلكومة الذكية لتقدميه من خدمات  وهبذا
وفوائد ورفاهية للمواطنني، يقرتن به أيًضا عملية انتهاك واسعة 
للخصوصية تصل حد مراقبة األشخاص يف كافة أنشطة حياهتم، 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، بل وال نبالغ إن قلنا حياهتم 

رقابة واملراقبة هذه حتكمها قاعدة اخلاصة داخل املنازل. فعملية ال
، (24)استفد من كل شيء" -اعرف كل شيء -"امجع كل شيء 

وهو ما يدفع ابحلكومة الخرتاق واقتحام كافة الفضاءات اليت 
تشهد تفاعاًل اجتماعيًّا، ويف مقدمتها وسائل التواصل االجتماعي، 
ا اليت يستخدمها ماليني األشخاص يف كافة أحناء العامل، وهو م

 سنتناوله بشيء من التفصيل فيما يلي.

 رصد وسائل التواصل االجتماعي: -

تعد مواقع التواصل االجتماعي، مثل الفيس بوك وتويرت، نوًعا 
من الفضاءات العامة اليت متكن األشخاص عرب االتصال املفتوح 
والشبكي من تبادل املعلومات واآلراء ومتكنهم من تعبئة القوة ضد 

كما   -الثورات العربية مثال واضح على هذا-ية األنظمة القمع
تعطيهم منربًا ميكِّنهم من احلديث واملشاركة يف القضااي العامة اليت 
تشغل الرأي العام داخل الدول املختلفة. وقد دفع هذا ابلدول 
واحلكومات القتحام هذا الفضاء، بدافع فرض السيطرة والرقابة 

                                                           

 .109مرجع سابق، ص  بروس شناير، املعلومات وجالوت، (24)

الدول واحلكومات يف هذا  على التفاعالت االجتماعية،حيث تلجأ
جملموعة من التقنيات للتعامل مع حمتوى وسائل التواصل االجتماعي 
مبا حيقق أقصى فعالية ممكنة من البياانت املتحصَّل عليها، 

 :(25)منها

ل على وهي تقنية تعم:(SNAحتليل الشبكات االجتماعية )• 
لعمل ا يف تمدحتليل اهليكليات االجتماعية وجتسيدها مرئيًّا، وتع

ين يف لبيام اعلى جماالت علم النفس واألنثروبولوجيا ونظرية الرس
ات الرايضيات، وتشمل خوارزميات الكشف املميكنعن جمموع

 ي.تماعالجااألفراد يف جمموعة واسعة من بياانت وسائل التواصل 

م قناعهة، إلوهي وحدة تعىن ابلتأثري يف العامفئات العامة: • 
 ية حمدَّدة تشغلهم.بتوجُّه معنيَّ يف قض

ليل ن حتحتليل املوقف: وهو نوع أكثر تطورًا وتفصياًل م• 
لتعابري؛ ت والمااملشاعر، وينظر حتليل املوقف يف تواتر فئات من الك

 ع يفلنو امثل : الغضب واحلزن واملستقبل واملاضي. ويفيد هذا 
اطف العو و قف اإلجابة عن األسئلة االجتماعية الثقافية حول املوا

 لقيم.وا

ن سلوابان أهذ: حتديد املوقع اجلغرايف واالستدالل اجلغرايف• 
 سائلو لى عخاصَّان ابجلغرافيا لتحديد األصل اجلغرايف لرسالة 

م نظا ايفالتواصل االجتماعي. حيث يستخدم حتديد املوقع اجلغر 
لدقة؛ على اوهو غاية يف (GPSالتموضع العاملي لتحديد املواقع )

ة. مليز ه اا ما يوقف املستخدمون تشغيل هذالرغم من ذلك، غالبً 
ن خالل ت مياانميكن أنيلتقط االستدالل اجلغرايف عينة أكرب من الب

ايف غر استخدام البياانت الوصفية لالستدالل على املوقع اجل
 ا مندًّ جللناشرين، وتتمتع بعض هذه األساليببمستوايت عالية 

اة ل أدغيقفوا تشالدقَّة متكِّن من الوصول لألشخاص حىت لو أو 
 (.GPSال)

                                                           

ويليام مارسيلينو وآخرون، رصد وسائل التواصل االجتماعي، مؤسسة  (25)
، متاح 29-28،، ص ص 2021فرباير  25، اتريخ االطالع: 2017راند، 

 //:u.pw/LZgIW2httpsعرب الرابط التايل: 

https://2u.pw/LZgIW
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ل هبذه الوسائ -خاصة الدول الشمولية-تستعني الدول 
لسيطرة لات، لومواألدوات وبقدرهتا الفائقة على مجع البياانت واملع

 كموحيُ  على الفضاء السيرباين داخل حدودها، مبا حيقق أمنها
 ي.قبضتها على هذه الفضاءات الواسعة للتفاعل االجتماع

 إحكام السيطرة: استاتيجيات -

 القوانني والتشريعات:• 

تسعى الدول واحلكومات إىل تقنني التفاعل يف الفضاءات 
السيربانيةوخاصة فضاءات التواصل االجتماعي، وذلك عرب ترسانة 
من القوانني والتشريعات تفرضها على مستخدمي هذه الفضاءات، 

هو األمر الذي يؤدِّّي إىل انكماش ما هو اجتماعي لصاحل ما 
سياسي ودوليت يف اجملتمع. ويف هذا جند أن مصر مثاًل، قد سنَّت 

قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات، الذي أييت  2018يف عام 
مادة مقسمة على أربعة أبواب، وهتدف الدولة من خالله  45يف 

والتحكم يف مستخدميه وتقنني  نرتنتإىل السيطرة التامة على اإل
رقابة على هذا الفضاء وحجب مواقع الويب ممارسات الدولة يف ال

واملراقبة اجلماعية على االتصاالت، ويكرس قانون مكافحة جرائم 
( 7تقنية املعلومات حلجب املواقع اإللكرتونية، وفًقا ملادته رقم )

حيث ميكن حجب املواقع يف حالة نشر أي حمتًوى يُعد جرمية من 
ن تشكل هتديًدا لألمن اجلرائم املنصوص عليها ابلقانون، شريطة أ

القومي أو تعرض أمن البالد أو اقتصادها القومي للخطر، وهي 
ألفاظ فضفاضة، ويتم حجب املوقع يف هذه احلالة سواء كان يُبث 
من داخل مصر أو من خارجها. وتُقنن املادة الثانية من قانون 
مكافحة جرائم تقنية املعلومات املراقبة الشاملة على االتصاالت يف 

صر، حيث تُلزم شركات االتصاالت حبفظ وختزين بياانت م
يوًما. وتشمل البياانت اليت مُتكن من  180استخدام العمالء، ملدة 

التعرف على املستخدم، والبياانت املتعلقة مبحتوى ومضمون النظام 
املعلومايت، وتلك املتعلقة حبركة االستخدام وابألجهزة املستخدمة. 

مقدمي خدمات االتصاالت بياانت  ما يعين أنه سيكون لدى
توضح كل املمارسات اليت يقوم هبا املستخدم؛ مثل: املكاملات 
اهلاتفية والرسائل النصية وكل البياانت املتعلقة هبما واملواقع اليت 

يزورها، والتطبيقات املستخدمة على اهلواتف الذكية واحلواسيب.  
ي بياانت أخرى كما يلزم القانون شركات االتصاالت اباللتزام أب

يصدر بتحديدها قرار عن جملس إدارة اجلهاز القومي لتنظيم 
 .(26)االتصاالت

نشاء إبويف هذا اإلطار أيًضا، أصدر النائب العام املصري قرارًا
إدارة حتت مسمَّى "البيان والتوجيه والتواصل االجتماعي"، تضم 
ثالث وحدات؛ وهي التواصل مع وسائل اإلعالم، واإلعالم 

لكرتوين والتواصل االجتماعي، والرصد والتحليل. وهتدف اإلدارة اإل
مهام؛ أييت  7إىل القيام بـ -2019لسنة  2376وفق القرار رقم -

على رأسها إنشاء وتوثيق وتطوير صفحات وحساابت النيابة العامة 
على مواقع التواصل االجتماعي، وحتقيق التواصل الفعَّال بني النيابة 

ني عرب وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم العامة واملواطن
املختلفة؛ لتوضيح احلقائق للرأي العام، إضافة إىل دحض األخبار 
والبياانت والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من 
اختصاصات، وذلك يف إطار من الشفافية واملصداقية، وتعمل على 

رائم وحتقيق األمن والسلم التوجيه االجتماعي لتاليف أسباب اجل
 .(27)االجتماعي مبا فيه صاحل اجملتمع

وكذا تستند الوالايت املتحدة إىل جمموعة من القوانني 
والتشريعات، اليت جتيز لوكالة األمن القومي عملية مجع املعلومات 
اخلاصة ابملواطنني األمريكيني واالحتفاظ هبا؛ مثل األمر التنفيذي 

من التشريع  215، وأيًضا الفصل 1981 الصادر يف 12333رقم 
، والذي يسمح 2001األمريكي "قانون ابتريوت" الذي سن عام 

للوكالة أبن جتمع أي شيء ملموس مبا فيها الكتب والتسجيالت 
من تعديالت قانون "فيسا"  702واألوراق وغريها. وكذلك الفصل 

                                                           

لة الغليظة للسيطرة على حممد انجي، قوانني جديدة.. عصا الدو  (26)
، اتريخ االطالع: 2018سبتمرب  4، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، نرتنتاإل

 https://cutt.us/LiADu، متاح عرب الرابط التايل: 2021مارس  20
عامة، مهام إلدارة "البيان والتوجيه" اجلديدة يف النيابة ال 7طارق مسري،  (27)

، متاح عرب 2021مارس 20، اتريخ ا الطالع: 2019نوفمرب  12مصراوي، 
 //:u.pw/JoKuD2httpsالرابط التايل: 

https://cutt.us/LiADu
https://2u.pw/JoKuD
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، والذي أجاز للوكالة أبثر رجعي نشاطات لتجميع 2008لعام
 11ملعلومات كانت قد أجرهتا بطريقة غري قانونية بعد أحداث ا

سبتمرب، كما وسع نطاق اختصاص الوكالة ملا يسمح هلا جبمع 
 .(28)املعلومات عن األجانب

 احلجب:• 

تلجأ الدول واحلكومات إىل استخدام هذه التقنية يف إطار ما 
ع داخل أراضيها، وفيها تقوم مبن نرتنتتفرضه من رقابة على اإل

بعض املواقع أو الصحف أو املراكز البحثية من الظهور على شبكة 
اخلاصة هبا. فنجد أن مصر مثاًل، قد حجبت حىت  نرتنتاإل

موقع، أغلبها مواقع إخبارية وصحف  596قرابة  2020عام
املنصرم حجبت الوالايت  2020. ويف عام (29)ومراكز حبثية

ول التأثري يف املشهد موقًعا إيرانيًّا، قالت إهناحتا 27املتحدة 
، كما تقوم بعض احلكومات بتفعيل احلجب لفرتة (30)االنتخايب

وجيزة ملواجهة موقف حمدد، مثل ما قامت به السلطات الرتكية يف 
، عندما حجبت لساعات استخدام مواقع 2020فرباير عام

التواصل االجتماعي مثل تويرت وفيسبوك وإنستجرام عن مواطنيها 
جندايًّ  33لنظام السوري قتل ما ال يقل عن بعد قصف لقوات ا

 .(31)تركيًّا يف مشال غرب سوراي

                                                           

 .111بروس شناير، املعلومات وجالوت، مرجع سابق، ص  (28)
، اتريخ 2020سبتمرب  23مواقع الويب احملجوبة يف مصر، مسار،   (29)

 ، متاح عرب الرابط التايل:2021أبريل  5طالع: اال
https://cutt.us/mXsUo 

(30) US blocks 27 domains of Iranian websites, 
IRNA, 5 November 2020, Accessed: 22 March 
2021, available at: https://2u.pw/sYsUx 

من جنودها يف  33تركيا حتجب مواقع التواصل االجتماعي عقب مقتل  (31)
، 2021مارس  22، اتريخ االطالع: 2020فرباير  28سوراي، يورونيوز، 

 //:u.pw/rUfav2httpsمتاح عرب الرابط التايل: 

وابلرغم من عدم فاعلية احلجب على املستوى التقين، إذ إنه من 
، فإن الفلسفة (32)السهل جتاوزه ببعض الربامج املخصَّصة لذلك

ة عن رغبة الدولة الدؤوب يف السيطرة على الفضاء  وراءه تظل معربِّّ
للمواطنني  نرتنت وإحكام قبضتها عليه، ذلك أن اإلالسيرباين

مساحة يستطيعون فيها التعبري على حنٍو حرٍّ بعيًدا عن سلطة الدولة 
يف الضبط والعقاب، وتصبح أيديولوجيا الدولة عاجزة عن التحكم 
يف أفكار املواطنني خالل رحلتهم اليومية يف املساحة السيربانية اليت 

 ضخم من املعلومات واألفكار العابرة يتعرَّضون خالهلا لكمٍّ 
 للقوميات.

 التضليل وصناعة احملتوى:• 

وهنا حتاول الدولة أن تكون هي من خيلق الرأي العام على  
، لذا جتد أن معظم الصحف احمللية والربامج اإلخبارية نرتنتاإل

وبرامج التوك شو، حترص مجيعها على أن تتواجد على منصات 
، وتتابع بنشاط شديد كافة املوضوعات التواصل االجتماعي

اليت تشغل مستخدمي وسائل التواصل، بل وتسعى  "الرتيندات"
أحيااًن إىل حماولة خلق تلك "الرتيندات" مبا حيقق غاية توجيه الرأي 
العام وما يشغله يف اجتاه معني. ويستطيع املتابع يف مصر لصفحات 

الدستور( أن يرى كم جريدة  -الصحف احمللية مثل )اليوم السابع 
األخبار الضخم الذي تنشره صفحاهتا على وسائل التواصل 

املختلفة على مدار اليوم، وكذا نوعية تلك  نرتنتومنصات اإل
ه املتابعني، إن تلك االسرتاتيجيات ال  األخبار ويف أي اجتاه توجِّّ
هتدف إىل السيطرة على التفاعل االجتماعي واحلرية الشخصية 

                                                           

طقة العربية: تقنيات والرصد حممد طاهر، حجب مواقع الويب يف املن (32)
، اتريخ 2020أكتوبر 3واملواجهة، مبادرة جامعة كولومبيا حلرية التعبري العاملية، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2021مارس 21االطالع: 
https://2u.pw/8FkvC 

  وضوعات الساخنة بشكل عام إىل بعض امل” رائج“يشري مصطلح الرتند أو
أو اجلديدة أو الواقعية، اليت يهتم هبا اجلمهور أو يتحدثون عنها أو يشاركوهنا 
مع بعضهم البعض. انظر:معىن كلمة ترند يف السوشيال ميداي، املوقع املثايل، 

، متاح عرب الرابط 2021أبريل  5، اتريخ االطالع: 2020نوفمرب  21
 /FjD80https://cutt.usالتايل:

https://cutt.us/mXsUo
https://2u.pw/sYsUx
https://2u.pw/rUfav
https://2u.pw/8FkvC
https://cutt.us/80FjD
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، بل تسعى إىل خلق الفعل اجملتمعي نفسه وتوجيهه لألفراد فحسب
 مبا يتوافق ومصاحل الدولة.

 خامتة:

خل لتداتعترب احلكومة الذكية شكاًل متطوِّرًا من أشكال 
ى ل عليعماحلكومي الذي أيخذ بكافة وسائل التقنية احلديثة، و 
مندرًجا  عي،بسط يد الدولة وعينها إىل كافة أوجه النشاط اجملتم

 ليهمهل عتقدِّمه تلك احلكومة من خدمات للمواطنني تسحتت ما 
ن هذه ري أ. غاملعيشة وترفع من كفاءة املرافق احلكومية وخدماهتا

فضي يٍل اخلدمة تالزمها عملية استباحة واسعة للخصوصية، بشك
ل داخ فردإىل القضاء على املساحات اخلاصة واحليز الداخلي لل

في  خين الت من قبيل: أن ماجملتمع. وتلجأ احلكومات إىل مقوال
ن شيًئا، ال خيشى من انفضاح أي تفصيل خاص، غري أنه م

رض عيد الصحيح أيًضا، أن لكل شخص حياته اخلاصة، اليت الير 
ي شؤونه. دخلفيت تفاصيلها أمام العامل، كما ال يريد هلذا العامل،أن

د ن للفر ، فإتمعوالصحيح أيًضا أنه وابلرغم من انتماء الفرد إىل جم
مة  حر ذايتحياة خاصة، وشخصية مميزة. ولذا فإن حمليط الشخص ال

على  لشخصا اال جيوز انتهاكها وال اخرتاقها، ويف حال اعتداء هذ
ة نونيقا حقوق اآلخرين، حينها فقط ميكن اخرتاق حرمته بضوابط

 وتشريعية.

لقد دفع هذا التطور والتضخم يف التواجد احلكومي يف الفضاء 
الباحثني إىل وصف تلك الفضاءات بكوهنا "سجنًا  السيرباين بعض

، يشعر الفرد فيه أبنه مراقب دائًما وأنه مكشوف، كما ابنوبيتوكنًيا"

                                                           

ي جريمي جنليز اإل سجن البانوبتيكون هو نوع من أبنية السجون ابتكره املفكر
 ائريةدلقة حبنتام، وهو عبارة عن: "زانزين ذات شبابيك واسعة على شكل 

ج ابع يف الرب س القحلار يتوسطها برج مراقبة." تكون هذه الزانزين متاحة ملراقبة ا
ظة. إن اللح ذات كن للسجني معرفة ما إذا كان احلارس يراقبهم يفولكن ال مي

عله يبدو  ضوء جت الهذه النظرة احملدقة اخلارجية، من الربج، للسجني الغارق يف
 اقب.رض مر ىل غإكموضوع خاضع للرقابة أي إنه يتم تشيئة اإلنسان واختزاله 

طرف احلارس يف يقوم السجناء ابستبطان هذه النظرة احملدقة اخلارجية، من 
الربج، إىل نظرة حمدقة داخلية، ويتحولون من جمرد مراقَبني إىل مراقِّبني ألنفسهم، 

أنه ال يعلم من الذي يراقبه وألي غرض. كما أن هذا الوضع 
يشكك يف إمكانية هذا الفضاء وقدرة هذه املساحات السيربانية، 

 أو تعزيزًا لروح الدميقراطية،  لتكون مكااًن لتفاعل اجتماعي إجيايب
كما تشكِّك يف كون فكرة احلكومة الذكية متثِّّل شكاًل من أشكال 

 التنمية السياسية يف الدول املختلفة وخاصة الدول الشمولية.

***** 

 

                                                                                               

وهكذا حىت لو نزل احلارس عن الربج وزالت العني احملدقة اخلارجية فإن هذه 
العني احملدقة الداخلية ستظل تراقبهموسرتافقهم حىت لو خرجوا من سجن 

تشل، استعمار مصر، ترمجة: بشري السباعي البانوبتيكون، انظر: تيموثي مي
 .8(، ص 2013وأمحد حسان، ) القاهرة: مدارات لألحباث والنشر،
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األمن السيرباني: املفهوم والتداعيات يف 

 السياسة العاملية

 (⁕)إميان عالء الدين سليمان

 مقدمة:

لعامل إىل أنواع جديدة من التهديدات مع تطور اعتماده يتعرَّض ا
على التقنيات الرقمية وشبكات املعلومات يف العديد من اجملاالت. 

، وهجوم Stuxnet(1)فظهرت هجمات مثل ستوكسنت 
WannaCry(2) وغري ذلك من اإلجرام املنخفض املستوى ،

                                                           
 ابحثة دكتوراة يف النظرية السياسية، جامعة القاهرة. (⁕)

هو برانمج حاسويب، طورته الوالايت املتحدة األمريكية وإسرائيل منذ عام  (1)
من قبل  2010مت اكتشافه عام ، استهدف برانمج إيران النووي، و 2005

منظمة أمن روسية. واستهدف ابلتحديد وحدات التحكم املنطقية القابلة 
(، واليت تسمح ابلتشغيل اآليل للعمليات الكهروميكانيكية PLCsللربجمة )

املستخدمة للتحكم يف اآلالت والعمليات الصناعية مبا يف ذلك أجهزة الطرد 
 انظر:املركزي لفصل املواد النووية، 

Ellen Nakashima and Joby Warrick, Stuxnet was 
work of U.S. and Israeli experts, officials say, 
Washington post, 2 June 2012, Accessed on: 15 
Feb. 2021, Available at: https://wapo.st/3bTgR2s 

يطلب فدية مقابل اإلفراج عن ملفات احلاسوب  هو هجوم إلكرتوين (2)
ألف جهاز يف  230إصابة أكثر من  2017مايو  17الضحية. استطاع يوم 

 دولة حول العامل، انظر: 99
Cyber-attack: Europol says it was unprecedented 
in scale, bbc, 13 May 2017, Available at: 
https://bbc.in/3uNaw13 

ونية وصواًل إىل العمليات العسكرية اإللكرت  نرتنتاملدعوم ابإل
والتدخالت االسرتاتيجية عرب شبكات الكمبيوتر يف الشؤون 
الداخلية للقوى العاملية. وقد تستهدف هذه اهلجمات خمتلف أنواع 
ومستوايت األنظمة اإللكرتونية من أعقد األنظمة األمنية يف دول  
كربى حىت األنظمة احلكومية البسيطة نسبيًّا ملؤسسات خدمية إىل 

هزة شخصية، وقد تسفر هذه اهلجمات عن أنظمة وتطبيقات أج
إصابة أعداد ليست ابلقليلة أبضرار تتفاوت شدَّهتا حبسب النظام 
املستهدف. ومن أحدث هذه االستهدافات، يف الثامن من فرباير 
املاضي، حماولة تسميم خط إمداد املياه ملنطقة صغرية يف مدينة 

ف شخص فلوريدا ابلوالايت املتحدة، مهدِّدة مخسة عشر أل
. ما يعطي انطباًعا أبن اهلجمات اإللكرتونية (3)يقطنون هذه املنطقة

تصبح أكثر استهدافًا، وأكثر تكلفة، وأكثر اضطرااًب، ويف كثري من 
احلاالت أكثر سياسية واسرتاتيجية. ومن املتوقع أن يصل اإلنفاق 

مليار دوالر يف عام  133٫7العاملي على األمن السيرباين إىل 
يُتوقع أن تكون اهلجمات اإللكرتونية قد كلَّفت . و 2022

تريليوانت دوالر سنوايًّ مع  6املنظمات واملؤسسات املختلفة حوايل 
. كما يُتوقع أن يكون أمان األجهزة احملمولة هو (4)بداية العام احلايل

فئة األمن السيرباين األسرع منوًّا على اإلطالق، حيث سيحقق 
، 2025و 2019٪ بني عامي 17 معدل منو سنوي مركب بنسبة

مليار دوالر. ومن املتوقَّع أن ينمو السوق العاملي  13ليصل إىل 
 2019مليار دوالر يف عام  183٫2لربجميات األمن السيرباين من 

                                                           

(3) Frances Robles and Nicole Perlroth, 
‘Dangerous Stuff’: Hackers Tried to Poison 
Water Supply of Florida Town, The New York 
Times, 8 February 2021, Accessed: 15 February 
2021, Available at: https://nyti.ms/3uHBsiO 
(4) Justin Lavelle, Rob van der Meulen, Gartner 
Says Audit Chiefs Identify IT Governance as Top 
Risk for 2021, gartner, 19 November 2020, 
Accessed on: 15 February 2021, Available at: 
https://gtnr.it/3bXlQiC 

https://wapo.st/3bTgR2s
https://bbc.in/3uNaw13
https://nyti.ms/3uHBsiO
https://gtnr.it/3bXlQiC
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مليار دوالر هذا العام، حمقًِّّقا معدل منو سنوي مركب  230إىل 
 .(5)٪ يف فرتة التنبؤ12بنسبة 

اابت اضطر  هناانية، اليت تُفهم على أفقد أصبحت احلوادث السيرب 
 يف سياسة رزةابنة يف العمليات الروتينية للتقنيات الرقمية، حتتل مكا

ية إجياد كوماحل األمن الوطنية والدولية، حيث حتاول اجلهات الفاعلة
ن يد ملعدإجاابت مناسبة ملواجهة التهديد اجلديد، إىل جانب ا

 املنظمات والشركات اخلاصة. 

دة  أجنإىل السياق، يعد األمن السيرباين إضافة حديثة يف هذا
 ساءةن إماألمن العاملي، وهو يهتم حبماية الدول واملواطنني 

 سُّسلتجاستخدام شبكات الكمبيوتر ألغراض احلرب واإلرهاب وا
 ول يفلتحااالقتصادي واملكاسب اإلجرامية. وأييت ذلك يف إطار 

ى خمتلف يسع ليتاة السيربانية، مفهوم القوة حنو القوة الذكية والقو 
ا ن هذل مالفاعلني المتالكها داخل الفضاء السيرباين، ما جيع

 ألمناات الفضاء أحد ساحات الصراع الدويل. هلذا تتزايد جتلي
ه عترب تيث حالسيرباين يف األجندات السياسية للعديد من الدول، 

سة السياضمن أمنها القومي، مع ما هلذا من تداعيات يف مسرح 
د تباعال العاملية. وحني اجتاح وابء كوروان العامل ودفع إىل
ماد العتوا االجتماعي، فقد دفع أيًضا إىل تسارع التحول الرقمي

 ين.، ليتشكل حتدٍّ حقيقيٍّ لألمن السيربانرتنتعلى اإل

 مفهوم األمن السيرباين: -أواًل 

إىل مبحث  cybersecurityينتمي مفهوم األمن السيرباين 
، اليت تعد cyberpowerاتساًعا يتعلق ابلقوة السيربانية  أكثر

، حبسب جوزيف اني. Powerمن أبرز تطورات مفهوم القوة 
فبعد أن اقتصرت القوة على امتالك الدولة عناصر القوة املادية مث 

                                                           

(5) Louis Columbus, The Best Cybersecurity 
Predictions for 2021 Roundup, Forbes, 15 
December 2020, Accessed on: 15 Feb. 2021, 
Available at: https://bit.ly/2PvqWv1 

عناصر القوة الناعمة، أصبح لزاًما عليها أن متتلك التكنولوجيا 
 ية واملعلوماتية.واملعلومات يف عصر الثورة التقن

مفهوًما مركزايًّ ابلنسبة ملختلف املدارس  مفهوم القوةويعد 
النظرية يف حقل العالقات الدولية. فرتى املدرسة الواقعية أن 

صراع ونزاع من أجل القوة، وأن النظام  السياسة الدولية عبارة عن
الدويل يتَّسم ابلفوضوية، ومن مث تعتمد فيه الدول القومية على 

اهتا، فالعامل هو عامل الصراع واحلرب ومها أساس العالقات قدر 
الدولية، وأن كل دولة تسعى لتحقيق جمموعة من املصاحل تصب يف 
جمملها ابجتاه احلفاظ على البقاء وتعظيم القوة خاصة العسكرية. يف 
حني وسعت املدرسة الليربالية نظرهتا إىل القوة لتشمل إىل جانب 

ة االقتصادية. ويقع هذان النوعان يف إطار القوة العسكرية، القو 
القوة الصلبة، اليت يذهب جوزيف اني أهنا ال متثِّّل النمط الوحيد 
من القوة الذي ميكِّن الدولة من حتقيق مصاحلها، بل هناك القوة 
الناعمة اليت تتمثل يف جاذبية القيم اليت تقدِّمها الدولة كنموذج 

 .(6)مقنع لآلخرين

املعلومات والتكنولوجيا، إىل حدوث حتول يف وقد دفعت ثورة 
مفهوم القوة ابجتاهها حنو الفضاء اإللكرتوين أو الفضاء السيرباين، 

ومواقع الويب.  حيث أصبح الفضاء السيرباين  نرتنتمع ظهور اإل
أحد أهم املساحات اليت يتحرك بداخلها الفاعلون يف النظام الدويل 

ورة على قدرات الدول على ويف مقدمتهم الدول. ما أثر ابلضر 
. (7)استخدام األشكال املختلفة للقوة سواء كانت صلبة أو انعمة

وألن الدول ابتت تستخدم الفضاء السيرباين العتبارات األمن 
والقوة العسكرية، فقد ضمت العديد منها الفضاء السيرباين ضمن 

 .(8)أمنها القومي

على قوة الدول إال أن ذلك التحول يف مفهوم القوة ال يقتصر 
وحدها، بل إنه يساهم يف توزيع القوة بني العديد من الفاعلني. 

                                                           

بعاد التحول يف مفهوم القوة، أوراق، إيهاب خليفة، القوة اإللكرتونية وأ (6)
 .14، ص 2014، 12

 .20املرجع السابق، ص  (7)
 .22املرجع السابق، ص  (8)

https://bit.ly/2PvqWv1
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وعلى الرغم مما يوحي به تصوُّر توزيع القوة من تفتُّت وتراجع 
ملساحة الدول، ستظل الدول هي الفاعل املهيمن على املسرح 
العاملي، لكنها ستجد املسرح أكثر ازدحاًما ويصعب السيطرة عليه. 

ع جزء أكرب بكثري من األفراد وخمتلف الكياانت داخل حيث يتمتَّ 
البلدان وفيما بينها إبمكانية الوصول إىل القوة اليت أتيت من 

. هذه القوة اليت أتيت من املعلومات ليست جديدة (9)املعلومات
فلطاملا كانت املعلومات مصدر قوة عرب التاريخ، خبالف القوة 

تقدميه ملفهوم القوة السيربانية، السيربانية. ويعتمد جوزيف اني يف 
أبنه "جمال تشغيلي مؤطر ابستخدام  الفضاء السيرباينعلى تعريف 

اإللكرتونيات من أجل استغالل املعلومات عرب األنظمة املرتابطة 
 .(10)والبنية التحتية املتعلقة هبا"

يث حيل؛ أحد أوجه الصراع الدو  احلروب السيربانيةوتعترب 
 اف أن يوقع خسائر فادحة خبصمه يفميكن لطرف من األطر 

تصالية واال تيةالفضاء السيرباين، قد تتسبب يف شل البنية املعلوما
ة صادياقتو اخلاصة به، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل خسائر عسكرية 
 امة،هات فادحة، أو التضليل حول موضوع بعينه، أو سرقة معلوم

 أو التالعب ببياانت اقتصادية ومالية.

ذه احلروب واهلجمات أبسلحة بسيطة تتمثَّل يف وميكن شن ه
فريوسات إلكرتونية خترتق شبكة احلاسب اآليل وتنتشر بسرعة هائلة 

 .(11)ويف سرية اتمة وكفاءة عالية

، وفًقا جلوزيف اني، على جمموعة من القوة السيربانيةوتعتمد 
كُّم املوارد اليت تتعلق إبنشاء املعلومات اإللكرتونية واحلاسوبية والتح

فيها واالتصال هبا وابلبنية التحتية وابلشبكات والربجميات واملهارات 

                                                           

(9) Joseph S. Nye, Cyber power, (Cambridge: 
Harvard Kennedy School, Belfer Center for 
Science and International Affairs, May 2010), p. 
1. 
(10) Ibid. p. 3. 

إيهاب خليفة، القوة اإللكرتونية وأبعاد التحول يف مفهوم القوة، مرجع  (11)
 .29سابق، ص 

أجهزة الكمبيوتر املتصلة ابلشبكة،  إنرتنتالبشرية. وهذا يشمل 
وكذلك الشبكات الداخلية والتقنيات اخللوية واالتصاالت 
الفضائية. ويعرف اني القوة السيربانية من الناحية السلوكية أبهنا 

احلصول على النتائج املرجوة من خالل استخدام موارد  "القدرة على
املعلومات املرتابطة إلكرتونيًّا يف الفضاء السيرباين". ويعتمد أيًضا 
أحد التعريفات املستخدمة على نطاق واسع، أبن القوة السيربانية 
هي "القدرة على استخدام الفضاء السيرباين خللق مزااي والتأثري على 

ت تشغيلية أخرى عرب أدوات القوة." ويوضح اني األحداث يف بيئا
أبن أدوات القوة تلك هي أدوات لتحقيق أهداف يف جماالت 

 .(12)أخرى خارج الفضاء السيرباين

نية بدأ سيرباال ومع إدراك الدول لطبيعة الفضاء السيرباين والقوة
ها نتهج تتطوير مصطلح األمن السيرباين يف إطار السياسات اليت

اين لسيرب امن اظ على أمنها يف هذا الفضاء. إال أن األالدول للحف
 .ايناتَّسع ليشمل أمن خمتلف الفاعلني يف الفضاء السيرب 

مصطلًحا جديًدا نسبيًّا جملموعة من  األمن السيرباينيعترب 
املمارسات القدمية حول أمان شبكات الكمبيوتر. إال أنه يتَّسم 

يف رفض بعض اجلهات  بوجود تعارض يف تعريفاته، ويتجلَّى ذلك
احلكومية يف عدد من الدول االتفاق على مفردات مشرتكة. كما 
يتغريَّ معىن املصطلح عرب الزمن. يف الوقت احلاضر، تتعامل الدوائر 
احلكومية العليا يف الوالايت املتحدة وعدد من الدول مع األمن 

من السيرباين ابعتباره حتداًي رئيسيًّا لألمن القومي. ويرى عدد 
الباحثني أن عدم وجود تعريف موجز ومقبول على نطاق واسع 
يلتقط األبعاد املتعددة لألمن السيرباين، من احملتمل أن يؤدي إىل 
إعاقة التقدم التكنولوجي والعلمي، حيث يتم تعزيز النظرة التقنية 
السائدة لألمن السيرباين مع فصل التخصصات اليت جيب أن تعمل 

 .(13)دايت األمن السيرباين املعقدةبشكل متضافر حلل حت
                                                           

(12) Joseph S. Nye, Cyber power, Op. cit., pp. 
3-4. 
(13) Dan Craigen, Nadia Diakun-Thibault, 
Randy Purse, Defining cybersecurity, 
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وقد علق فريدريك تشانغ، املدير السابق لألحباث يف وكالة 
، حول الطبيعة 2012األمن القومي يف الوالايت املتحدة، عام 

متعددة التخصصات لألمن السيرباين، أبن علم األمن السيرباين يوفر 
صات، ألن العديد من الفرص للتقدم بناًء على هنج متعدِّد التخصُّ 

األمن السيرباين يتعلَّق بشكل أساسي ابألفعال العدائية. حيث 
جيب على البشر الدفاع عن اآلالت اليت يهامجها البشر اآلخرون 
ابستخدام اآلالت. لذلك، ابإلضافة إىل اجملاالت التقليدية اهلامة 
مثل علوم الكمبيوتر، واهلندسة الكهرابئية، والرايضيات، هناك 

 .(14)جهات نظر جماالت أخرىحاجة إىل و 

وعرف ريتشارد كمرر األمن السيرباين أبنه: "عبارة عن وسائل 
دفاعية من شأهنا كشف وإحباط احملاوالت اليت يقوم هبا القراصنة". 
بينما عرفه إدوارد أمورسو على أنه: "وسائل من شأهنا احلد من 
خطر اهلجوم على الربجميات أو أجهزة احلاسوب أو الشبكات، 

تشمل تلك الوسائل األدوات املستخدمة يف مواجهة القرصنة و 
 .(15)"وكشف الفريوسات ووقفها،.. إخل

ومن التعريفات املتداولة ملصطلح األمن السيرباين، أنه يتضمن 
احلد من خماطر اهلجمات الضارة على الربامج وأجهزة الكمبيوتر 
والشبكات. ويشمل ذلك األدوات املستخدمة الكتشاف عمليات 
االخرتاق، وإيقاف الفريوسات، وحظر الوصول الضار، وفرض 

 .(16)املصادقة، ومتكني االتصاالت املشفرة، وما إىل ذلك

                                                                                               

Technology Innovation Management Review, 
No. 4 (10), October 2014, Accessed: 15 February 
2021, available at: https://cutt.us/kyOQW  
(14) Ibid. 

إمساعيل زروقة، الفضاء السيرباين والتحول يف مفاهيم القوة والصراع، جملة  (15)
ص ، 2019ل، أبريل ، العدد األو 10العلوم القانونية والسياسية، اجمللد 

1021. 
(16) Dan Craigen, Nadia Diakun-Thibault, 
Randy Purse, Defining cybersecurity, Op. cit., p. 
13. 

ويعرف االحتاد الدويل لالتصاالت األمن السيرباين أبنه "جمموع 
األدوات والسياسات ومفاهيم األمن وضوابط األمن واملبادئ 

والتدريب وأفضل  التوجيهية وهنج إدارة املخاطر واإلجراءات
املمارسات وآليات الضمان والتكنولوجيات اليت ميكن استخدامها 

وتشمل  .يف محاية البيئة السيربانية وأصول املؤسسات واملستعملني
أصول املؤسسات واملستعملني أجهزة احلوسبة املوصولة ابلشبكة 
واملوظفني والبنية التحتية والتطبيقات واخلدمات وأنظمة االتصاالت 

 .(17)جمموع املعلومات املنقولة و/أو احملفوظة يف البيئة السيربانية"و 

من وميكن الوقوف على عاملني مشرتكني يف تعريفات األ
ول يف األ املالسيرباين وما يرتتب عليها من سياسات. يتمثَّل الع

ل ن قبمها التقنيات الرقمية من حيث استخدامها وإساءة استخدام
تجلَّى . ويعيةاسية واالقتصادية واالجتمافاعلني يف اجملاالت السي

ية وغري لرمساات العامل الثاين يف دميومة عمليات التفاوض يف السياق
، هبدف خلاصااع الرمسية بني الدولة وبريوقراطياهتا واجملتمع والقط
ة ك املقبوللسلو اعد حتديد األدوار واملسؤوليات واحلدود القانونية وقوا

 رباين.فيما يتعلق ابلفضاء السي

يرتبط العامل األول ابستخدام جمموعة من التقنيات الرقمية 
املتميزة وكيف ترتبط هذه التقنيات مبفاهيم أوسع للتغريات 
االجتماعية واالقتصادية. إن التزاوج بني أجهزة الكمبيوتر 
واالتصاالت، ودمج هذه التقنيات يف نظام عاملي للوسائط 

ع أحناء العامل هو حجر األساس املتعددة، وتوافرها الرخيص يف مجي
للتبشري بتحوالت متعددة وسريعة يف اإلنتاج واإلدارة والتفاعل 
اجملتمعي واحلكم. ما يشكل األسئلة األكثر صلة بسياسات األمن 
السيرباين فيما يتعلق ابلتقنيات الرقمية حول ماهية خصائصها، 

تقيدها، واإلجراءات اليت جتعلها ممكنة واإلجراءات األخرى اليت 

                                                           

)جديد(، االحتاد الدويل لالتصاالت،  181األمن السيرباين، القرار  (17)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021فرباير  10، اتريخ االطالع: 2010نوفمرب 

https://bit.ly/3bWzgLH 

https://cutt.us/kyOQW
https://bit.ly/3bWzgLH
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ابإلضافة إىل من يطورها وأبي طرق وملاذا ومن لديه القدرة على 
 .(18)تشكيل استخدامها وسوء استخدام

يرتبط البعد الثاين بدور الدول ومشاركتها مع اجلهات الفاعلة 
األخرى على الصعيدين الوطين والدويل. ميكن قراءة "األمن" يف 

األمن السيرباين سياسات األمن السيرباين بطريقتني: سياسات 
املختصة ابجلوانب السياسية األمنية للقضية، أو سياسات األمن 
السيرباين اليت تتعامل مع مسائل األمن السيرباين على نطاق أوسع. 
يف هذا السياق تقوم الدولة أبدوار متعددة يف األمن السيرباين، بدءًا 

واخلطر على واملشرع واملنظم، إىل الفاعل املهدد من الضامن األمين 
اجملتمع والدول األخرى. ومن مث، يتم حتديد سياسات األمن 
السيرباين من خالل عمليات التفاوض الوطنية والدولية حول حدود 
مسؤوليات الدولة واجلهات الفاعلة االقتصادية واجملتمعية واالتفاق 
أو اخلالف حول الوسائل اليت تستخدمها هذه اجلهات 

 .(19)الفاعلة

 :مليةلعااعيات األمن السيرباين يف السياسة اتد -اثنًيا

ى، لكرب حتاول كل دولة، خاصة الدول والتنظيمات الدولية ا
 يف رباينلسيوضع سياسات وإنشاء كياانت متكنها من تعزيز أمنها ا

ء لفضال اإطار حفظ أمنها القومي. كما تستخدم العديد من الدو 
ية  ربانسيروب الالسيرباين لشن اهلجمات كما سبق احلديث عن احل

 ألمنت اكأحد أدوات الصراع الدويل، وفيما يلي أمثلة لسياسا
 السيرباين لدى عدٍد من القوى الدولية:

 

 

                                                           

(18) Dunn Cavelty, Myriam, and Andreas 
Wenger, Cyber security meets security politics: 
Complex technology, fragmented politics, and 
networked science, Contemporary Security 
Policy, Vol. 41, No. 1, 2020, p. 13. 
(19) Ibid, p. 8. 

 الوالايت املتحدة -

هتيمن الوالايت املتحدة األمريكية بشكل كبري على اتريخ تطور 
األمن السيرباين. حيث كانت الوالايت املتحدة يف طليعة تطوير 

م كل من فوائد وخماطر عصر املعلومات الناشئ. طرق حمدَّدة لفه
عندما بدأت الدول األخرى يف التفكري يف عصر املعلومات، 
وخاصة احتياجات محاية البنية التحتية للمعلومات احليوية يف أواخر 
التسعينيات. فقد متَّ تبينِّّ الكثري من مفاهيم السياسة وتصورات 

 .(20)قل يف ضرابهتم الواسعةالتهديد من الوالايت املتحدة، على األ

يف بداية األمر وحتديَدا يف الثمانينيات، تركز النقاش بشأن 
التهديد السيرباين، حول التجسس اإللكرتوين ابعتبار الشبكات 
احلكومية موضوع التهديد. واستمر ذلك حىت أواخر التسعينيات، 
حني بدأ تغري نوعي يف إدراك التهديد. حيث أثر االتصال بني 

زة الكمبيوتر )أو البىن التحتية للمعلومات( وما يسمى ابلبىن أجه
التحتية احليوية، على االعتقاد أبن الفشل أو الضعف الكبري 
ملنظومات االتصال يف املؤسسات املختلفة ميكن أن تكون له 

 .(21)عواقب وخيمة على اجملتمع

ويف النصف الثاين من العقد األول من القرن احلادي والعشرين، 
ث تطوُّران ابرزان يف جمال العدوان السيرباين: األول هو حتول حد

الرتكيز بعيًدا عن سيناريوهات "احلروب الكربى النهائية" النظرية حنو 
واقع العدوان السيرباين يف حاالت النزاع اليت تؤثر على كلٍّ من 
الدولة واملؤسسات غري احلكومية. وكان السبب يف هذا التحول هو 

زاعات اإللكرتونية دون عتبة احلرب كمصاحبة دائمة "تطبيع" الن
للصراعات السياسية. والثاين هو مزيد من االهتمام ابهلجمات 
املستهدفة. من انحية أخرى، لدينا زايدة يف ما يسمَّى "االخرتاقات 
الضخمة" وهي االخرتاقات الناجحة اليت تتوجَّه إىل أهداف 

                                                           

(20) Myriam Dunn Cavelty and Florian J. Egloff, 
The politics of cybersecurity: Balancing different 
roles of the state, St Antony's International 
Review, Issue. 15, No. 1, 2019, p. 44. 
(21) Ibid. 
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خرى، ينصب تركيز النقاش اقتصادية أو سياسية ابرزة. من انحية أ
السياسي اآلن على ما يسمى ابلتهديدات املستمرة املتقدمة 

(APTs واليت تستخدم الوسائل اإللكرتونية لتحقيق أهداف )
 APTsحمددة ومستمرة. تعد كل من االخرتاقات الضخمة و

عالمة على احرتاف املهامجني واهلجمات. ويشريان مًعا إىل األدوار 
ملباشرة املتزايدة اليت تلعبها الدول يف العدوان املباشرة وغري ا

 .(22)السيرباين

ثالث  األمريكي (FBI) وحيدد مكتب التحقيقات الفيدرايل
جمموعات رئيسية من اجلهات الفاعلة اليت تشكِّل هتديًدا يف الفضاء 

جمموعات اجلرمية املنظمة األكثر عرضة لقطاع اخلدمات  :اإللكرتوين
ابستمرار على حتسني القوة اإللكرتونية؛ والدول املالية واليت تعمل 

الراعية املهتمة بسرقة البياانت، مبا يف ذلك امللكية الفكرية والبحث 
وتطوير الشركات واملؤسسات العامة؛ وتتمثَّل الفئة الثالثة يف 
اجلماعات )املصنفة أبهنا إرهابية( اليت تستخدم تكنولوجيا 

د البنية التحتية احليوية للدولة، الشبكات للقيام أبعمال مدمِّّرة ض
 .(23)وابلتايل تشكل هتديًدا لألمن القومي للوالايت املتحدة

ورمبا كان اهلجوم السيرباين األكثر إضرارًا ابلوالايت املتحدة هو 
احلادث الذي استهدف املكتب األمريكي إلدارة شؤون املوظفني، 

منية للوكاالت وهو قسم املوارد البشرية املسؤول عن التصاريح األ
. حيث مت اخرتاق 2015و 2014الفيدرالية، يف الفرتة بني عامي 

مليون موظف  21املعلومات الشخصية واحلساسة للغاية ألكثر من 
فيدرايل حايل وسابق وحمتمل يف حماولة من الصني جلمع املعلومات 
االستخبارية. وقد دفعت سلسلة اهلجمات اإللكرتونية هذه إىل 

السياسية لتطوير إطار عمل أكثر مشواًل ملواجهة  زايدة اجلهود
حتدايت األمن السيرباين حمليًّا وعامليًّا. فأنشأ البيت األبيض وحدة 
إلكرتونية جديدة لإلشراف على أمن الشبكة اخلاصة ابحلكومة، 
تضمَّنت، للمرة األوىل، التأكد من قيام الوكاالت إبخطار الضحااي 

ين حمدد. كما سعى مشروع ميزانية ابالنتهاكات وفًقا جلدول زم
                                                           

(22) Ibid, pp. 44- 45. 
(23) Ibid, p. 343. 

مليار  14إىل احلصول على  2016-2015أوابما للسنة املالية 
دوالر جلهود األمن السيرباين عرب احلكومة األمريكية حلماية 
الشبكات الفيدرالية واخلاصة بشكل أفضل من هتديدات القرصنة. 

مليار دوالر لتمويل  5٫5واختصت ميزانية البنتاغون وحدها ب 
 .(24)األمن السيرباين

ودفعت املخاطر امللموسة يف الفضاء السيرباين الوالايت املتحدة 
إىل مراجعة موقفها فيما يتعلق بتطوير املعايري الدولية لألمن 

 Businessالسيرباين. ففي خطاب ألقاه أمام منظمة
Roundtable  وهي جمموعة من الرؤساء 2015يف سبتمرب ،

ت األمريكية، صرح أوابما عن رغبته يف التنفيذيني لكربى الشركا
التوصُّل إىل إطار دويل للحكومات بشأن األمن السيرباين على غرار 
االتفاقات النووية العاملية. إال أن الوالايت املتحدة لديها القليل من 
االستعداد لتويل القيادة يف هذا املوضوع، حيث يُعتقد أهنا تستخدم 

ق واسع هبدف احلصول على مزااي التجسُّس اإللكرتوين على نطا
سياسية أو عسكرية أو جتارية. وال تنكر حكومة الوالايت املتحدة 
أهنا تقوم ابلتجسُّس بشكل روتيين لتعزيز امليزة االقتصادية 
األمريكية، وهو جزء من تعريف احلكومة الواسع حلماية األمن 

ام . ففي اخلامس من يونيو من الع(25)القومي للوالايت املتحدة
، كشف إدوارد سنودن، املوظف السابق يف وكالة األمن 2013

القومي األمريكية، أساليب هذه الوكالة ابإلضافة إىل وكالة 
االستخبارات الربيطانية وغريمها من أجهزة خمابرات غربية، يف تنفيذ 
برامج جتسُّسية هائلة ال تتنصَّت بنحو منتظم على االتصاالت 

على الشركات واألفراد. وميكن القول إن بل أيًضا الدولية فحسب، 
وكالة األمن القومي األمريكية كانت قادرة على اخرتاق الرسائل 

                                                           

(24) Sinan Ülgen, Cybersecurity, in Governing 
Cyberspace: A Road Map for Transatlantic 
Leadership, Carnegie Endowment for 
International Peace, 2016, p. 54. 
(25) Ibid, pp. 54-55. 
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اإللكرتونية واحملاورات اإللكرتونية واملكاملات الصوتية وأشرطة 
 .(26)الفيديو والصور وما سوى ذلك من بياانت عديدة

 االحتاد األورويب -

ول اسرتاتيجية شاملة له ، نشر االحتاد األورويب أ2013يف عام 
على اإلطالق بشأن األمن السيرباين. حدَّدت الوثيقة املكوانت 
الثالثة الرئيسية لسياسة االحتاد األورويب يف هذا اجملال، وهي: 
مكافحة اجلرمية اإللكرتونية، وضمان أمن الشبكات واملعلومات، 

رتكة ودمج األمن السيرباين يف السياسات اخلارجية والدفاعية املش
 .(27)لالحتاد األورويب

كما أنشأ اليوروبول )وكالة تطبيق القانون األوربية( املركز 
. وعلى الرغم من أن 2013األورويب للجرائم السيربانية يف يناير 

اهلدف الرئيسي للمركز هو تسهيل التعاون يف إنفاذ القانون بني 
أداة مفيدة الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، إال أنه أصبح أيًضا 

بشكل متزايد يف الدبلوماسية السيربانية. وقد عمل املركز على 
التحقيق يف اجلرائم السيربانية اليت يرتكبها األفراد واجلماعات، وحبث 
يف اهلجمات السيربانية اليت تؤثِّّر على البنية التحتية وأنظمة 

ن املعلومات احليوية يف االحتاد األورويب، إىل جانب ما يقدِّمه م
برامج تدريبية لتعزيز قدرات خمتلف املؤسسات يف جمال األمن 

 .(28)السيرباين

وقد دخل االحتاد األورويب يف شراكة مع دول أخرى ومنظمات 
دولية لتعزيز األمن السيرباين. حيث أنشأ االحتاد مخس جمموعات 
نقاش ثنائية مع الصني واهلند والياابن وكوراي اجلنوبية والوالايت 

كما قام بتعميق التعاون مع منظمة حلف مشال األطلسي   املتحدة،
. (29))الناتو( حول جمموعة من القضااي املتعلقة ابألمن السيرباين

                                                           

تورسنت فريكه وأولريش نوفاك، ملف غوغل، ترمجة: عدانن عباس علي،  (26)
 .196(، ص 2017لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، )الكويت: اجمل

(27) Sinan Ülgen, Cybersecurity, Op. cit., p. 55. 
(28) Ibid. 
(29) Ibid, p. 56. 

حيث أوىل حلف مشال األطلنطي اهتماًما كبريًا لألمن السيرباين. 
فقد اعترب أن الدفاع السيرباين ميثل جزءًا أساسيًّا من الدفاع 

بناء قدرات سيربانية هي مهمة  نوأكد على أ .اجلماعي للحلف
 .(30)أساسية للحلف وحلفائه

 روسيا -

ارتبط تصاعد الصراع بني روسيا والدول الغربية بقيادة الوالايت 
املتحدة، خالل السنوات املاضية، ابستدعاء متنام حلرب املعلومات  

كما يعتقد ديفيد   .كأحد املداخل اهلامة للتأثري يف مسارات الصراع
ة له بعنوان "كيف تستخدم روسيا احلرب مسيث يف دراس

السيربانية؟"، أن روسيا "تعتمد على مفهوم واسع للحرب 
املعلوماتية، يشمل: االستخبارات، والتجسس املضاد، واخلداع، 
والتضليل، واحلرب اإللكرتونية، وتدمري االتصاالت وأنظمة دعم 

الضرر املالحة، والضغوط النفسية، ابإلضافة إىل الدعاية وإحلاق 
 .(31)بنظم املعلومات"

وقد استفادت روسيا يف هذا الصدد من إرث الدولة السوفيتية 
الذي يضم جمموعة من خرباء االخرتاق والقرصنة السيربانية. 
فلسنوات، استخدم املتسللون الذين يعملون حلساب احلكومة 
الروسية تقنيات متطورة القتحام شبكات الكمبيوتر، مبا يف ذلك 

نظمة اليت تديرها حكومات أورواب الشرقية مثل شبكات األ
جورجيا، وكذلك منظمات األمن األوروبية مثل حلف مشال 
األطلنطي. ومن أوضح تلك اهلجمات، اهلجمة السيربانية اليت 
استهدفت األقلية الناطقة ابلروسية يف إستونيا، يف أعقاب األزمة 

ا اجلاين وراء . كما يُنظر إىل موسكو على أهن2007السياسية لعام 
هبدف إقناع الرئيس  2009اهلجمات على قريغيزستان يف يناير 

القرغيزي إبغالق قاعدة عسكرية أمريكية يف البالد. وبعد وقت 
قصري من توقُّف اهلجمات، أعلنت قريغيزستان عن خطط إلغالق 

                                                           

إمساعيل زروقة، الفضاء السيرباين والتحول يف مفاهيم القوة والصراع،  (30)
 .1026مرجع سابق، ص 

 املرجع السابق. (31)
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القاعدة وتلقَّت ملياري دوالر يف شكل مساعدات وقروض من 
 .(32)روسيا

تسلِّّلون الروس املعرفة الالزمة للتحكُّم يف األنظمة كما طوَّر امل
إىل  2014من بعيد. فقد أشارت مقالة بلومربج بيزنس يف ديسمرب 

على خط  2008تورُّط روسي يف انفجار وقع يف أغسطس عام 
أانبيب نفط تركي، وُنسب اهلجوم إىل حزب العمال الكردستاين 

(PKKوإذا ما صحت هذه املعلومات فسيمكن .)  اعتبار هذا
ضد  Stuxnetاهلجوم األول من نوعه، حىت قبل إصدار 

 .(33)إيران

 الصني -

: "ال أمن قومي 2014قال الرئيس شي جني بينغ يف أبريل 
. وبذل الرئيس بينغ واحلكومة املركزية جهًدا  (34)بدون أمن سيرباين"

للتوصل إىل هنج شامل وإعداد هيكل  2012كبريًا منذ عام 
الشبكات. ويف هذا اإلطار مت إنشاء جلنة األمن تنظيمي ألمن 

القومي، ابإلضافة إىل جمموعة قيادية مركزية ألمن ومعلومات 
وعلى الرغم من جهود بكني  .يرتأسها الرئيس الصيين نرتنتاإل

اجلارية لتنظيم ودعم البنية التحتية ألمن الشبكات واملعلومات، فإن 
إىل تعدُّد القطاعات  هذه اجلهود التزال مشتَّتة، ويرجع ذلك

واهليئات اإلدارية املسؤولة مثل: )مكتب إدارة التشفري ألمن الدولة، 
وجلنة األمن القومي، وجيش التحرير الشعيب.. وغريها من 
اجلهات(، فضاًل عن وجود تداخل وتضارب يف املصاحل بني بعضها 

 .(35)البعض يف كثري من األحيان

                                                           

(32) Sinan Ülgen, Cybersecurity, Op. cit., p. 56. 
(33) Ibid. 
(34) V.T. Tsakanyan, The role of cybersecurity in 
world politics, Vestnik RUDN. International 
Relations, Vol. 17, No. 2, 2017, p. 345. 

إسراء أمحد أمساعيل: السيادة السيربانية، عناصر االسرتاتيجية الصينية  (35)
، اتريخ االطالع: 2015، مركز املستقبل للبحوث املتقدمة، لألمن االلكرتوين

 /Y2lzsy3https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2021مارس  19

السيرباين يف الصني، القسم  ولعل أبرز اجلهات املعنية ابلفضاء
الثالث من إدارة األركان العامة جليش التحرير الشعيب، واملعروف 

، والذي حظي ابهتمام كبري يف الغرب 61398ابسم الوحدة 
ابعتباره اجلاين املزعوم لعدد من عمليات االخرتاق شديدة الوضوح 

ترب ضد أهداف غربية. على الرغم من أن وجود الوحدة وعملياهتا تع
من أسرار الدولة الصينية، إال أن وكاالت االستخبارات الغربية 
تعتربها مركزًا للهجمات اإللكرتونية الصينية. حيث تعتقد أجهزة 
األمن الغربية أن العديد من جمموعات القرصنة املوجودة يف الصني 
إما يديرها ضباط ابجليش أو تتألف من ضباط يعملون يف الوحدة 

 Mandiant نرتنتشركة احلماية عرب اإل . وقد زعمت61398
"سرقت بشكل منهجي مئات الترياابيت من  61398أن الوحدة 

مؤسسة يف  115مؤسسة على األقل"، منها  141البياانت من 
الوالايت املتحدة. وتركَّزت معظم اهلجمات على شركات الطريان 

ت وتكنولوجيا األقمار الصناعية واالتصاالت وتكنولوجيا املعلوما
اليت تتداخل مع الصناعات االسرتاتيجية املخصصة يف خطة الصني 

 .(36)2015-2011اخلمسية 

 2015على اجلبهة الداخلية، أقرَّت الصني تشريًعا يف يوليو 
يهدف إىل إنشاء إطار قانوين أكثر تعقيًدا ملعاجلة األمن السيرباين. 

انية. حيث وقدَّم قانون األمن القومي رمسيًّا مفهوم السيادة السيرب 
من القانون احلكومة الصينية حبماية سيادة وأمن  25تلزم املادة 

الفضاء السيرباين اخلاص هبا وجترمي أنواع خمتلفة من اهلجمات 
 .(37)السيربانية

 اجلهود اجلماعية -

بسبب املناهج املختلفة لضمان األمن القومي وبسبب الفهم 
يف السياسة العاملية املختلف للقضااي األمنية، ال يوجد هنج مشرتك 

جتاه الفضاء السيرباين. فتحاول الدول إبرام اتفاقيات ثنائية 
للمساعدة يف االمتثال إىل قواعد يف الفضاء السيرباين. وتعترب 

                                                           

(36) Sinan Ülgen, Cybersecurity, Op. cit., p. 57. 
(37) Ibid. 

https://bit.ly/3lzsy2Y
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قرارات األمم املتحدة هي إحدى الطرق احلالية ملطابقة األساليب 
 اخلاصة ابألمن السيرباين. إذ تعرب هذه القرارات كثريًا عن قلق
األمم املتحدة من استغالل العلم والتكنولوجيا أغراض ال تتَّفق مع 
أهداف احلفاظ على االستقرار واألمن الدوليني، وقد تؤثِّّر سلًبا 
على سالمة البنية التحتية للدول، مبا يضرُّ أبمنهم يف اجملالني املدين 
والعسكري، فتهيب ابلدول األعضاء أن تواصل تعزيز النظر على 

ت املتعدِّدة األطراف يف التهديدات القائمة واحملتملة يف املستواي
جمال أمن املعلومات، فضال عن التدابري املمكنة للحدِّ من 
التهديدات الناشئة يف هذا اجملال، مبا يتَّفق مع احلاجة إىل احلفاظ 

 .(38)على حرية تدفُّق املعلومات واالتصاالت

ت الدولية لتطوير هنج ولعلَّ العائق األساس يف تعثُّر املبادرا
متعدِّد األطراف لتعزيز األمن السيرباين، هو االختالفات اليت ال 
ميكن التوفيق بينها يف سياسات الدول بشأن حقوق اإلنسان 

. حيث نرتنتوخصوصية البياانت واالستخدامات السياسية لإل
مييل النهج غري الغريب إىل السعي حنو منح احلكومات سلطات 

 –ة لتحسني األمن السيرباين. وترفض الدول الغربية واسعة وتدخلي
هذه الطريقة، ويعتمدون عموًما على هياكل أقل مركزية  -يف العلن

وأكثر تعددية. وهكذا، قاومت الدول الغربية حماوالت دعم 
املعاهدات اليت تضفي الطابع الرمسي على دور الدولة على املستوى 

ر مناهج أقل رمسية تعكس الدويل، وسعت بداًل من ذلك إىل تطوي
تقسيًما أكثر توازاًن للعمل بني احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع 
املدين. كما تقاوم احلكومات الغربية أيًضا التعاون الدويل بسبب 
خماوفها من أن مشاركة املعلومات حول أوجه القصور يف األمن 

خدمها السيرباين قد توفر أدلة على نقاط الضعف اليت ميكن أن يست
 .(39)املنافسون

 

                                                           

(38) V.T. Tsakanyan, The role of cybersecurity in 
world politics, Op. cit., p. 345. 
(39) Sinan Ülgen, Cybersecurity, Op. cit., p. 58. 

 حتدايت األمن السيرباين: أزمة كوروان -اثلثًا

أتثري كبري على العامل وأجرب  COVID-19كان لوابء 
واالقتصاد الرقمي،  نرتنتاجلميع على االعتماد بشكل كبري على اإل

ما سلَّط الضوء على القضااي اجلوهرية املتعلِّّقة ابلبنية التحتية الرقمية 
غرافيا السياسية واخلصوصية، اليت تتعلَّق بشكل واالقتصاد واجل

أساسي ابلضغط غري املسبوق على البنية الرقمية. حيث إنه إذا مل 
يتمَّ التعامل مع هذه األمور بطريقة شاملة، فقد يكون للمخاطر 
املتصاعدة أتثري الدومينو الذي من احملتمل أن يؤثِّّر على الوظائف 

مستوى العامل. إن االعتماد املتزايد احليوية والنظم الصناعية على 
على تقنيات الوصول عن بُعد لتمكني ممارسات العمل من املنزل، 
مع زايدة االعتماد على اخلدمات السحابية، ميكِّن الشركات من 
مواصلة العمليات وتقليل التكاليف يف ظروف التباعد االجتماعي 

العمل. كما وطلبات "البقاء يف املنزل" من احلكومة و/أو صاحب 
أهنا يف الوقت نفسه، تعيد تشكيل املشهد واهلندسة الرقمية مع 

 .(40)إجهاد مرونة عمليات األمن السيرباين وتصاعد املخاطر

فقد أدَّى العمل من املنزل أو عن بُعد إىل زايدة سطح اهلجوم 
بشكل كبري من خالل االعتماد املتزايد على األجهزة الشخصية 

أصبحت األصول والوظائف التجارية اهلامة والشبكات السكنية. و 
أكثر عرضة بشكل ملحوظ للهجمات السيربانية االنتهازية واملوجَّهة 
من قبل املنظمات اإلجرامية والدول اليت تسعى إىل االستفادة من 

 .(41)نقاط الضعف املتزايدة

وكذلك أضحت خدمات البنية التحتية احليوية األساسية، مثل 
ض لضغوط شديدة وتضرَّرت بشكل خاص من املستشفيات، تتعرَّ 

األشكال اجلديدة من برامج الفدية اليت هتدف إىل تعطيل اخلدمات 
                                                           

(40) Cybersecurity Leadership Principles Lessons 
learnt during the COVID-19 pandemic to 
prepare for the new normal, World Economic 
Forum, p. 1, May 2020, Accessed: 18 March 
2021, Available at: https://bit.ly/3skn6n4 
(41) Ibid. 

https://bit.ly/3skn6n4
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احليوية. حيث ابتت املرافق الطبية أكثر استهدافًا على الرغم من 
مأساوية الوضع العاملي يف التعامل مع هذا الوابء. فقد أثَّرت 

صحية يف الوالايت اهلجمات اإللكرتونية على مرافق الرعاية ال
مليون شخص من خالل  17٫3وحده على  2020املتحدة عام 

انتهاًكا رصدهتم وزارة الصحة األمريكية. وميثل هذا ارتفاًعا  436
شخص يف يناير وحده. وغالًبا  419000انتهاًكا طالت  31من 

ما يهاجم الفاعلون مقدمي الرعاية الصحية ألن السجالت الطبية 
على شبكة الويب املظلمة ويصعب تتبُّعها وميكن  هي األكثر مبيًعا

. كما ميكن أن (42)دوالر لكل منها 1000بيعها مبا يصل إىل 
 تتعرَّض عمليات توزيع لقاحات كوروان إىل خماطر مماثلة.

 ا لتطورقيقيًّ ح وابلتايل، تكون أزمة وابء كوروان قد شكَّلت حتدايً 
 منياسات األاألمن السيرباين. فقد كشفت عن أوجه قصور س

سه ت نفلوقالسيرباين وآليات احلماية احلكومية واخلاصة، ويف ا
يوم مع  بعد ًمادفعت إىل حتمية التصدِّي للتهديدات اليت تتزايد يو 

 .اعيتسارع التحوُّل الرقمي واللجوء إىل التباعد االجتم

 خامتة:
ومية حلكمع ازدايد اعتماد خمتلف األنظمة احلكومية وغري ا

من  تيحهيما اخلاصة واألفراد على الفضاء السيرباين و  واملؤسسات
لذي يد اتهدفضاء تواصلي ومعلومايت، تزداد احتماالت وجماالت ال
ألمن ىل اة إميكن أن يتعرض له أي من هؤالء. ومن مث تزداد احلاج
 ضطلعتيت السيرباين مبشاركة خمتلف الفاعلني عرب اجملاالت ال

ألمن امن  نوعتصدَّر ملفات هذا الابستخدام الفضاء السيرباين. لت
 أتمنيل ويف مقابل تلك األنواع التقليدية لألمن القومي للدو 

 املصاحل اخلاصة ابملؤسسات واألفراد.

ومن مث هتتم الدول خاصة الكربى منها، بوضع السياسات ورسم 
االسرتاتيجيات وسن القوانني اليت تساعدها يف محاية أمنها السيرباين 

ل االنتهاكات واجلرائم اليت تؤثِّّر على استقرار البىن مع تنامي معد

                                                           

(42) Louis Columbus, The Best Cybersecurity 
Predictions for 2021 Roundup, Op. cit. 

التحتية احليوية. وهنا تثار عدة تساؤالت حول مدى فعالية هذه 
السياسات والقوانني وما ينتج عنها من وحدات خمتصة يف ظل 
جناح جمرمي الفضاء السيرباين يف تنفيذ اخرتاقاهتم وسرقاهتم، كما 

ما تكون الدولة ذاهتا من يقوم تثار بشأن ما ميكن أن تفعله عند
هبذه االنتهاكات، وما الذي ميكن أن تطرحه هذه التطورات حول 
مفهوم األمن القومي وعالقة الدولة واألفراد واملؤسسات يف 

 مساحات احلرية واخلصوصية واألمن.

رطة خا ويدفع ذلك إىل التفكري يف وضع الدول العربية على
ة قارنمول ة الرقمية هلذه الداألمن السيرباين. فمع ضعف البني

هلجمات ام اأم مبثيالهتا الغربية، تصبح الدول العربية يف خطر أشد
ؤخرًا مويل يية السيربانية. على الرغم من أن عدًدا من الدول العرب

ه، ويف داخلبها اهتماًما متزايًدا ابلفضاء السيرباين وأتمني مصاحل
ن عديث حلا. إال أن مقدمة هذه الدول اململكة العربية السعودية

قوق ات حهاكالدول العربية ومشكالهتا املتعلقة ابالستبداد وانت
سائل م املأه اإلنسان، يعيد مسألة اخلصوصية واحلرية واألمن كأحد

فاعلني، ن المها املتعلقة ابألمن السيرباين واليت ختتلف الدول وغري 
 ايةمحول ححوهلا بشكل أساسي. فإذا كان األمن السيرباين يدور 

 كونيأمن الشبكات وما ينتقل عربها من معلومات وبياانت، 
اانت البيت و السؤال املطروح هنا هو ما حدود ملكية هذه املعلوما

 وُهوية مالكيها ومن مث مساحات محاية أمنها.

جهات و ف يف تالوإمجااًل، ميكن القول إنه مع اتساع ُهوَّةِّ االخ
ات مساحو ، من السيرباينالنظر حول الدالالت العملية ملفهوم األ

 دولاختصاصه، سوف تظل سياسات األطراف املعنية وخاصة ال
م رائعاجزة عن الوصول إىل أرض مشرتكة لتعزيز مكافحة اجل

هذه  ا منددً عالسيربانية. يف الوقت الذي ترتكب فيه الدول نفسها 
ومي. الق نهااجلرائم حني خترتق شبكات الغري حتت مزاعم محاية أم

ون بل ويتحرَّك ملونيع ذلك برمَّته كافَّة اجلهات واألفراد الذين ويهدِّد
ات وحييون ابلعديد من تفاصيل أنشطتهم اليومية عرب شبك

 .، ويشكلون أهدافًا حمتملة هلجمات سيربانيةنرتنتاإل

***** 
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اإلعالم السيرباني: وعى جديد أم إغراق 

 معلوماتي؟

 ()ايرا عبد اجلواد
 مقدمة:

اليوم حتوالت سريعة وهائلة يف وسائل االتصال  يشهد عاملنا
حىت آل األمر إىل أن أصبح هناك فضاء افرتاضي  ،واإلعالم الرقمي

خالله البشر بني التلقي والتقدمي واالتصال والتواصل يف  نيتعامل م
 نرتنتظل عملية دينامية مستمرة تصل العامل ببعضه عرب شبكة اإل

ر هو الوسيلة واألداة اليت حترِّك هذا ليصبح الز  فيما يُعرف ابلرقمنة،
العامل اجلديد املوازي للواقع واملعربِّّ عنه أحيااًن واملنفصل عنه أحيااًن 
أخرى، ويف هذا السياق جيد الناظر يف واقعنا املعاصر أن ما يعرف 
ابإلعالم السيرباين أو اإللكرتوين الذي هو أحد أهم ركائز هذا 

اي واإلشكاليات على عدَّة الفضاء يطرح جمموعة من القضا
مستوايت، تنبثق من طبيعته السائلة والسريعة، ومن مث أييت هذا 
التقرير للوقوف على إحدى أهم هذه اإلشكاليات واليت تتمثل يف 
التدفق املعلومايت اهلائل لإلعالم السيرباين، وذلك لإلجابة عن سؤال 

العامل أم  ما إن كانت هذه السعة املعلوماتية تنوير جديد يشهده
لقضااي إغراق معلومايت، من هنا يناقش هذا التقرير جمموعة من ا

اليت يطرحها هذا السؤال واليت تدور أوال حول العالقة بني غزارة 
املعلومات وإمكانية صناعة الوعي والثقافة، واثنًيا أثر التدفق 
املعلومايت على القدرة على فهم الواقع والوعي به، وأخريًا العالقة بني  
ه كثرة املعلومات ومبدأ حرية االختيار، ومن مث استقراء جتليات هذ

اإلشكاليات يف أكثر من مساحة، أوهلا العالقة بني احلكومات 

                                                           

() .ابحثة يف العلوم السياسية 

والشعوب، واثنيها الشركات العاملية الكربى اليت تعمل يف ظل 
العوملة االقتصادية، وأخريًا وسائل التواصل االجتماعي، وذلك يف 
حماولة لرسم صورة مصغرة تعربِّّ عن واقع هذه األزمة؛ متهيًدا ملعرفة 

وتكويًنا لرؤية مستقبلية لتعاطي اإلنسان املعاصر  الضوابط احلاكمة
واملسلم املعاصر مع هذا العامل املوازي املتنامي واملتطوِّر. ولكن ممَّا 
جيب أخذه يف االعتبار يف هذا الطرح أن هذه اإلشكاليات ليست 
على مستوى واحد من حيث التأثري كما أهنا تؤثِّّر بشكل متفاوت 

اكمة الدميقراطي منها والدكتاتوري، ابختالف الدول والنظم احل
وختتلف أيًضا ابختالف اجملتمعات، حىت إن أتثريها يتباين داخل 
اجملتمع الواحد بني النخبة والعامة واملثقفني والعلماء وغريهم، 
فاملتلقون واملستخدمون ليسوا على درجة واحدة من الوعي وال 

 ينتمون لنفس الثقافة ولديهم اهتمامات متنوعة.
هبذا  إليه نظرمن هنا فإن ما ستطرحه هذه الورقة ال بدَّ أن يُ و 

ا هو مليه عوء املنظور من حيث األثر، فإن ما ننقده أو نسلِّّط الض
بًعا تاين يتبو إال إبراز ملشكلة تتنوَّع أبعادها وخيتلف أتثريها 

ظرًا نهتا بياالعتبارات عديدة حىت إن البعض قد ال ميسه أي من سل
 حذره.ليقظة وعيه و 

 اإلعالم السيرباين وإشكالياته -أواًل 
 أ( اإلعالم السيرباين وصناعة املثقف

إن التواصل مسة وطبيعة إنسانية منذ بدء اخلليقة، وقد تنوَّعت 
وتعدَّدت وتطوَّرت وسائل التواصل على مرِّ الزمن بني االتصال 
الشفهي واملكتوب، حىت جاءت الثورة الصناعية ومعها الصحف 

 نرتنتة والتليفزيون واستمر احلال حىت مت اخرتاع شبكة اإلواإلذاع
اليت جعلت العامل أصغر وأكثر اتصاال ببعضه حيث ذاك الفضاء 
االفرتاضي الذي يتفاعل يف ظله البشر بغض النظر عن الزمان 
واملكان، وهبذا ظهر لدينا إعالم من نوع خاص خيتلف عن اإلعالم 

لسيرباين أو اإللكرتوين أو اإلعالم التقليدي وأصبح يُعرف ابإلعالم ا
اجلديد والذي يضم يف كنفه املواقع اإللكرتونية بشىتَّ صورها و 
شبكات التواصل االجتماعي، إىل جانب جمموعة من املؤثِّّرات 
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اإللكرتونية لتصبح هذه األدوات اجلديدة هي وسائل نقل األخبار 
األفكار  واملعلومات بشكل مستمر وسريع حاملة معها الكثري من

العابرة حلدود جمتمعاهتا، ومن هنا أصبح اجملتمع اإلعالمي مفتوًحا 
للجميع وغري مقتصر على املتخصِّّصني؛ مما يتطلَّب مزيًدا من 
التفكري الناقد من قبل متلقيه، حيث إن أمهية اإلعالم تتمثَّل يف  
كونه مصدر املعلومات واألخبار، ومن مث فهو يؤثِّّر يف تشكيل 

والوعي ويساهم بدوره يف توجيه الرأي العام، ومع هذا األفكار 
التطور الذي جرى له أصبح مصدُر املعلومة وطبيعُة انتشارها حماطًا 

 .(1)ابإلشكاليات والتساؤالت اليت جيب اإلجابة عنها
تشري إحدى الدراسات إىل أن عدد اهلواتف الذكية فاق عدد 

نية للبشر يف العامل البشر على كوكب األرض، فمعدل الزايدة السكا
سنواي يف حني أن عدد األجهزة الذكية يزيد ضعف هذه  1٫2%

النسبة خبمس مرات ويتسع مدى هذه الظاهرة أكثر فأكثر 
ابستمرار. وبطبيعة احلال فإن األجهزة الذكية متكِّن الفرد يف عاملنا 
اليوم من الوصول املستمر للمعلومات، هذا إىل جانب وسائل 

لفة اليت متأله، مبعىن أنه يضع العامل أبسره بني أطراف الرتفيه املخت
األصابع، ولكن ابلرغم من كونه حيقِّّق للبشر درجة عالية من 
الرفاهية وسهولة الوصول إىل ما يريدون فإن له تكلفة معرفية كما 
تشري بعض الدراسات اليت تفيد أبن جمرَّد اقتناء الفرد للجهاز الذكي 

ويضعف من أدائه املعريف، ويفسر هذا أبنه حيد من طاقته العقلية 
خيلق حالة من االعتمادية الدائمة نظرًا ملا توفِّّره تلك األجهزة من 
ُيسر وسهولة الوصول للمعلومات مما جيعل القدرة على االنتباه 

 .(2)والرتكيز الطويل واألداء املعريف العقلي بشكل عام أكثر حمدودية
ت االنتباه، فمع كل تغريدة او ابإلضافة إىل أنه يسهم يف تشتي

منشور أو صورة يذهب جزء من انتباهنا مما يضعف القدرة على 
                                                           

ط التغري، املركز العرىب أمساء عاصم، اإلعالم اجلديد: اإلشكاليات وأمنا (1)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020مارس  30للبحوث والدراسات، 

http://www.acrseg.org/41551 
(2) The future of truth and misinformation 
online, Pew Research Center, 19 October 2017, 
available at: http://pewrsr.ch/3cFWrKC 

التفكري، ويف ظل هذه الضوضاء ابلرغم من ثرائها وتنوُّعها تفتقد 
 .(3)الكثري من اجملتمعات الفرد الواعي بواقعه العارف بقضاايه

ة بكن شذ مإن املشاهد لطبيعة اإلعالم السيرباين الذي يتَّخ
جهات  ت منومافضاًء له جيد أنه فضاء تتدفَّق فيه املعل نرتنتاإل

ت حبيث لياللتحامتعدِّدة تتنوَّع فيه طبيعتها ومصادرها، تكثر فيه 
ذه يف ه، و تتقاطع أحيااًن وقد تتوازى أو تتناقض أحيااًن أخرى

ء لثرااني الساحة املعلوماتية الضخمة قد جيد املستخدم نفسه ب
الالشيء  إىل به الالحمدودية املعلوماتية اليت قد تفضياملعلومايت و 

 من حيث التكوين املعريف احلقيقي.
ومن هنا أتيت واحدة من أهم اإلشكاليات املرتبطة ابإلعالم 
السيرباين وهي العشوائية املعلوماتية والتكوين املعريف األفقي، الذي 

سيالهنا،  أييت نتيجة للكثرة الالحمدودة للمعلومات املتسارعة يف
فالباحث الناظر جيد أن كثرة املعلومات كما أهنا شيء قد يكون 
إجيابيًّا يف ذاته، فإهنا أيًضا عقبة تؤدِّّي يف كثري من األحيان إىل 
العجز عن البناء املعريف املنهجي الذي يكوِّن وعًيا حقيقيًّا وعمًقا 

احة حقيقيًّا للبناء الثقايف. وتظهر هذه األزمة بشكل أكرب يف س
الباحثني واألكادمييِّّني، الذين ابلرغم من أهنم جيدون يف اإلمكاانت 

سعة وتنوًُّعا معرفيًّا، فإهنم  نرتنتاملعلوماتية االستثنائية لشبكة اإل
أيًضا يواجهون مأزقًا حقيقيًّا يتمثَّل يف توجيه الكثري من الوقت يف 

 .(4)فُّقهاتنقية وجتميع وتنظيم املعلومات السائلة والغزيرة يف تد
ومن القضااي اليت تثار أيًضا يف هذا السياق التحول والتغري يف 
دور العلماء ابعتبارهم مصدر مجع ونشر املعرفة والوصول إىل 
احلقائق، حبيث مل يصبح دور الوسيط هذا مستمرًّا نتيجة للتطوُّر 
التكنولوجي الذي آل إىل وجود حمركات البحث، هذا إىل جانب 

االجتماعي اليت أصبح األفراد يؤدُّون فيها دورًا  مواقع التواصل
                                                           

(3) Victoria Baranetsky, Information overload is 
driving us crazy -- and the media can help, 
CNN, 1 December 2017, available at: 
http://cnn.it/3lnlLcA 

(، ص ص 2015إبراهيم السكران، املاجرايت، )القاهرة: دار احلضارة،  (4)
16-22. 

http://www.acrseg.org/41551
http://pewrsr.ch/3cFWrKC
http://cnn.it/3lnlLcA
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صي العلوم االجتماعية أحد  فاعاًل، ليصبح العلماء وخاصة متخصِّّ
املشاركني يف هذه العملية الدينامية وليسوا مصدرًا يستقي منه 
اآلخرون؛ ومن هنا أصبحت املعلومات مع وفرهتا تتحرَّك وتنتشر 

ؤثِّّر على مستقبل املؤسسات بشكل أفقي وليس رأسيًّا، مما قد ي
التعليمية يف املستقبل نظرًا لوجود حتدٍّ يواجه عملية مجع وتنظيم 

 ونشر املعرفة مع هذه السيولة املعلوماتية اليت يعيشها العامل اليوم.
وهنا جتدر اإلشارة إىل أن حلقة الوصل بني وفرة املعلومات 

لتحليلي الذي ال والوصول ملعرفة حقيقية تتطلَّب الدور التفسريي ا
بدَّ له من علماء، حيث تكمن هنا أزمة الوصول للمعرفة 

 .(5)واحلقيقة
 ( اإلعالم السيرباين وفقه الواقعب

حت م أصبليو إن غزارة املعلومات اليت تالزم اإلعالم الرقمي ا
ان يف ألحين امتطرح حتداًي جديًدا يواجهه العامل، يتمثل يف كثري 

لدقة ضمن ي ارِّ حتصداقيَّته نظرًا لصعوبة فقدان احملتوى اإلعالمي مل
دق لصااهذا السيل من املعلومات واألخبار اليت خيتلط فيها 

الضخم  مايتعلو والكاذب، بل وتتنوَّع املصاحل خلف هذا املخزون امل
ظرًا قع نلوااممَّا يُفضي إىل إشكال يف قدرة املتصفِّح على فهم 

ليت تطرأ ات الومالكم من املعحملدوديَّته اإلدراكية على معاجلة هذا 
 صبحتي أعليه كل اثنية، ومع تطوُّر مواقع التواصل االجتماع

ت لوماملعاألزمة أكثر تعقًُّدا حبيث أصبح من السهل مشاركة ا
 هبا على نطاق واسع وأصبح التالعب -كجزء منها–واألخبار 

 -اعاًل ا فالذي أصبح هو أيضً -أيسر، ممَّا صعَّب على املستخدم 
 صول إىل احلقائق.الو 

فاملعلومات يف هذا اإلطار تتنوَّع يف أشكاهلا، فيمكن أن تكون 
رسائل، أو صورًا، أو أصوااًت.. وعدًدا ال هنائيَّ من املنشورات 
ورسائل الربيد اإللكرتوين، والتغريدات واملنشورات على خمتلف 

                                                           

(5) Lisa Anderson, Too much information? 
Political Science, the university, and the public 
sphere, Perspectives on Politics, vol. 10, No. 2, 
June 2012, available at: http://bit.ly/30LcwJF 

املنصات. كل هذا يُعرض يف ثواٍن قليلة ويستقبله املستخدم يف 
ال، ممَّا يؤثِّّر على منط التفكري وجيعل هناك حالة من التشوُّش احل

واالرتباك يف القدرة على اختاذ القرار واالختيار بني البدائل. وتعد 
جزًءا ال  -سواء السياسية أو الثقافية وغريها-األخبار أبنواعها 

يتجزَّأ من هذا الكم اهلائل من املعلومات، ومن مث أتيت املنظمات 
ية ابختالف أهدافها ورؤاها ومصاحلها لتقدِّم اخلرب حسب اإلخبار 

أجندهتا، ليجد املستخدم نفَسه أمام رصد متعدِّد لنفس اخلرب 
وحتليالت كثرية للخرب الواحد متشاهبة أحيااًن ومتضاربة ومتناقضة 

 أحيااًن أخرى؛ ممَّا يؤدِّّي إىل خلل يف الفهم والقدرة على التفسري.
د جيد الباحث األكادميي املتخصِّّص يف وعلى الصعيد اآلخر ق

هذا السيل غايته حيث يتمكَّن من مجع كل ما يتعلق ابخلرب الواحد 
ممَّا يُثري حبثه وفهمه، ولكن يصاحب ذلك استهالك للوقت 
واجملهود الذي ال يبذله يف العادة املتلقِّّي العادي الذي يلتقط عقله 

 .(6)قيقيما أييت أمامه دون متحيص يؤدِّّي إىل فهم ح
وقد بدا هذا واضًحا يف ظل أزمة وابء كوروان املستجد، حيث 
واجه الناس كمًّا ضخًما من املعلومات واألخبار يف ظل أزمة 
إنسانية هتدِّد العامل أمجع، شكَّلت بدورها القضية األوىل من حيث 
االهتمام العاملي على األصعدة املختلفة. وقد أكَّدت بعض 

ق املعلومات حول األزمة أدَّى إىل حالة من الدراسات على أن تدفُّ 
اذ قرارات خاطئة نتيجة حلالة الذُّعر والسرعة  الشك و االرتباك واختِّّ
يف تلقِّّي األخبار دون وقوف حقيقي على مدى صحَّتها ومدى 
أتثريها وموثوقية مصدرها، األمر الذي آل إىل حالة من االنتقائية 

ولكنها ليست وفًقا ملعايري صحيحة، املتَّبعة لدى الكثري من الناس، 
بل هي عائدة لضعف القدرة اإلدراكية على معاجلة هذا الكم من 
املعلومات، واليت نظرًا لطبيعة األزمة متسُّ حياة األفراد واجملتمعات، 

                                                           

(6) Renjith R., The effect of information 
overload in digital media news content, 
Communication and media studies, Vol. 6, No. 
1, January-June 2017, available at: 
https://bit.ly/3vsaaNP 

http://bit.ly/30LcwJF
https://bit.ly/3vsaaNP
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حيث أشارت عدة دراسات إىل أن اإلغراق املعلومايت الذي أحاط 
 .(7)الصحي بشكل عام أبزمة كوروان كان له آاثر سلبية على األداء

ويف هذا الصدد جتدر بنا اإلشارة إىل أن البنية التحتية للمواقع 
اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتماعي تعتمد دائًما على األكثر 
مشاهدة واألكثر اطالًعا، ومن مث فقد تعلي من شأن قضية على 

لها حساب أخرى أو قد تقدِّم للمتلقي أمهية مزيفة لقضية ما ليستقب
على كوهنا األهم، وهبذا حتدُّ من قدرته على الوعى بواقعه وعًيا 

من األمريكيِّّني أن هذا  %57حقيقيًّا، فعلى سبيل املثال خيرب 
الطوفان املعلومايت ابت يؤثِّّر عليهم كمواطنني و يتساءلون هل هم 
حقيقة على علم مبا جيري أم أهنم أصبحوا يعانون من فقدان الذاكرة 

نتيجة للتعثُّر بني األخبار العاجلة اليت تتبعها أخبار اتفهة السياسي 
ال قيمة هلا، هذا إىل جانب انتشار األخبار املزيفة بسرعة كبرية 
نتيجة لسرعة مشاركة الناس هلا على املنصات املختلفة حىت يصل 
األمر هبا أن تصدق كحقيقة نتيجة لسعة انتشارها ممَّا يؤدِّّي أيًضا 

 .(8)د بواقعهمإىل جهل األفرا
 ج( اإلعالم السيرباين وحرية االختيار

إن مسألة التدفُّق املعلومايت تطرح إشكالية حمورية تتعلَّق بقدرة 
الفرد على االختيار احلر، حيث إن سعة البدائل املتاحة وتشعُّبها 
تقلِّّل من قدرة الفرد على االختيار الدقيق، كما أن بعض الدراسات 

ي أحيااًن إىل امتناع الفرد عن االختيار متاًما أو تشري إىل أهنا تؤدِّّ 
أتجيله نظرًا حملدودية قدرته على اختاذ القرار يف ظل هذه البيئة 

                                                           

(7) Hyehun hong, Hyojong Kim, Antecedents 
and consequences of information overload in the 
covid-19 pandemic, International Journal of 
environmental research and public health, 12 
December 2020, available at: 
https://cutt.us/MFW6D  
(8) Brendan Nyhan, Information overload: When 
everything is everywhere, how do we understand 
what is important?, Document Journal , 10 
August 2018, available at: http://bit.ly/3cA67qe 

املعلوماتية الضخمة ابإلضافة إىل عنصر الوقت احملدود، ومن مث 
فالسعة املعلوماتية للفضاء السيرباين بشكل عام واإلعالم السيرباين 

حرية الفرد اليوم يف االختيار من هذه على وجه اخلصوص حتد من 
، على صعيد آخر فإن ما ذكرانه آنًفا حول كيفية عمل (9)الناحية

املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتماعي من حيث إهنا تقدِّم 
األخبار األكثر مشاهدة واطِّّالًعا حىت وإن مل تكن األوىل من حيث 

حلرية الفرد يف االطالع على ما  األمهية فإن هذا أيًضا ميثِّّل عائًقا
يريده حقيقة، هذا ابإلضافة إىل هيمنة الشركات الرأمسالية الكربى 
على اإلعالم اجلديد مع تبنِّّيها لسياسات ترسم هبا خريطة عمل 
هذه املنصَّات وفًقا ملصاحلها واستدامة لعجلة االستهالك الدائرة، 

 .وسوف نتناول هذا مبزيد من التفصيل فيما سيأيت
 اليهجتت بني إشكاليات اإلعالم السيرباين وجماال -اثنًيا
 الشركات الرأمسالية املهيمنةأ( 

إن الطفرة التكنولوجية اليت طرأت على اإلعالم حبيث أصبح 
لدينا ما يعرف ابإلعالم السيرباين أو اإللكرتوين أو اإلعالم اجلديد، 

ة على العامل اليوم، ال تنفصل عن املنظومة الرأمسالية العاملية املهيمن
حبكم ما يتوافر لديها من مقدرات مادية وتقنية فيما يعرف "ابهليمنة 
الرأمسالية على املنتج اإلعالمى"، وبسبب هذه اهليمنة أصبحت 
املعرفة ينظر إليها مبنطق التقييم السلعي، أي إهنا ختضع للقوانني 

نتاج والقواعد االقتصادية ما بني العرض والطلب والتسعري واإل
والتسويق والتوزيع وحىت االستهالك، ومن مث أصبح الفضاء السيرباين 
مساحة متارس فيها آليات السوق، ومع اتِّساع نطاق تكنولوجيا 
اإلعالم السيرباين أصبحنا نرى انعكاًسا واضًحا هليمنة املؤسسات 
االقتصادية العاملة يف اجملال التكنولوجي مثل شركة "فيسبوك" 

جمال التواصل االجتماعي وشركة "جوجل" العاملة يف العاملة يف 
                                                           

(9) Luis EduardoPilli and José AfonsoMazzon, 
Information overload, choice deferral, and 
moderating role of need for cognition: Empirical 
evidence, Revista de Administração, vol. 51, no. 
1, 20 July 2016, available at: 
http://bit.ly/3bOBFJM 

https://cutt.us/MFW6D
http://bit.ly/3cA67qe
http://bit.ly/3bOBFJM
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جمال البحث على مؤسسات اإلعالم التقليدية اليت كانت تعاين يف 
وقت ما من ضعف اإلقبال عليها مثل "اتميز" و"سي إن إن"، 
وذلك ضمن إطار مشروع شركة جوجل لتوجيه القراء من حمرك 

إلعالم املتحالفة البحث إىل املواد اإلعالمية الصادرة عن وسائل ا
مع جوجل، وجتدر اإلشارة أيًضا إىل هيمنة مثانية عشر شركة 

من اإلنتاج الصناعي  %75أمريكية يف جمال اإللكرتونيات على 
اإللكرتوين العاملي يف جمال أجهزة االتصال، هذا إىل جانب أهنا 

من مصادر األخبار يف دول العامل الثالث اليت  %95تسيطر على 
 ول تتبىنَّ الرأمسالية هنًجا هلا.تستورد من د

ل ولوجية بأيدي داةويف هذا السياق مل تُعد عوملة اإلعالم جمرَّد أ 
 هذا دث يفحما إهنا أصبحت جزًءا ال يتجزَّأ من عوملة االقتصاد، و 

ذا هالصدد عبارة عن سيطرة احتكارية لكربى الشركات على 
ة من حلرياق نطا الفضاء الذي يُفرتض أنه حر، فبالرغم من اتِّساع

 فَّةكا  جهة أنه ابت ممكًنا ألكرب عدد من البشر التفاعل مع
رك يف ملشااىل األحداث واألخبار وحتوُّل الفرد من جمرد املتلقي إ

 واجهح يصنع املادة اإلعالمية إال أن اجتاه تلك احلرية أصب
ن عتجت ى نإشكاليتني، االوىل تتمثل يف أن هناك حالة من الفوض

تواصل ت البكاق التعبري هذا عرب املواقع اإللكرتونية وشممارسة ح
ؤسسات امل ربىاالجتماعي، واإلشكالية الثانية تتمثَّل يف سيطرة ك
سبوك وفي وجلجالرأمسالية املسيطرة على املمارسات اإلعالمية مثل 

 تنرتنوغريمها من كربى الشركات املسيطرة على شبكة اإل
 تمثَّل يفى تكرب   يف أنشطة اقتصادية وتكنولوجيا املعلومات واخنراطها

 سوق من اإلعالانت وغريها، ونشري هنا إىل أن حصة شركة جوجل
" وحصة "فيسبوك %88اإلعالانت على حمركات البحث متثل 

مواقع  من حركة %77و"أنستجرام" و"واتساب" و"ماسنجر" متثل 
 عالمى اإلعل التواصل االجتماعي، ومن مث فإن اهليمنة الرأمسالية

رية دُّ من حة وحتبعياجلديد أو السيرباين تقود العامل إىل أشكال من الت
 كار.حتاألفراد بتوجيههم، كما أهنا حتدُّ من املنافسة ابال

وأتيت الوالايت املتحدة يف املقدمة، وذلك حبكم سيطرهتا على 
ثالثة قطاعات مركزية متمثلني يف الثقافة وصناعة الكمبيوتر 

ات، ومن مث فإن اتِّساع نطاق اهليمنة الرأمسالية وتكنولوجيا املعلوم

على اإلعالم السيرباين ابت يوفِّّر حرية أشبه ابحلرية الشكلية ليشمل 
أكرب عدد من املستخدمني، وهو ما أحدث حالة من السيولة 
والتدفُّق املعلومايت وهذا مما خيدم املكاسب االقتصادية يف زايدة عدد 

 املستهلكني.
آلخر، فإن الربح الذي ميثِّّل غاية عمل هذه وعلى الصعيد ا

ه األفراد  املؤسسات هو يف احلقيقة ما حيرِّك هذه املنظومة ويوجِّّ
لصاحله ولصاحل منتجاته على أنواعها وهو ما تعرب عنه هذه 
الشركات، فهو هدف معلن ابلنسبة هلا، حيث تصرح بذلك على 

ومن مث فإن  .(10)سبيل املثال شركة جوجل يف رؤية ومهمة الشركة
اجتاهات احلرية حتدِّدها التوجُّهات أو املصاحل العامة للشركات 
ه العامل ضمن منظومة فكرية  الرأمسالية املهيمنة، وابلتايل فإهنا توجِّّ

 .(11)معيَّنة
ويف هذا الصدد تربز لدينا إشكالية هامة ترتبط ارتباطًا وثيًقا 

ل أكرب مبواقع ابإلشكاليات اليت طرحناها سابًقا وتتعلَّق بشك
التواصل االجتماعي وهي انتشار ثقافة االستهالك والعمل على 
ترسيخها بشىتَّ الصور، فتصميم مواقع التواصل االجتماعي خيدم 
هذا اهلدف بشكل كبري، وهذا ابلطبع ال ينفك عن اهليمنة 
الرأمسالية على الشركات أصحاب هذه املواقع، حيث يعد جذب 

كثر قيمة ألصحاب هذه الشبكات ملا له من االنتباه هو الغاية األ
نتائج على سري عملية االستهالك، حيث يعمل ألجل هذا اهلدف 
آالف املوظفني ال يشغلهم سوى العمل على إقناع املستخدم 
ابلبقاء أطول وقت ممكن متصفًحا هلذه املنصات، ومن املعلوم أن 

فهي شبكات التواصل االجتماعي تقدم خدمتها ابجملان ومن مث 
تعتمد اعتماًدا أساسيًّا على اإلعالانت التسويقية، وابلتايل فإن 

                                                           

(10) Andrew Thompson, Google’s Mission 
Statement and Vision Statement (An Analysis), 
Panmore institute, 13 February 2019, available at: 
http://bit.ly/30U3D09 

رية، مركز مست أجمد املنيف، اقتصادايت اإلعالم اجلديد وحدود احل (11)
، متاح عرب الرابط التايل: 2019يناير  12للدراسات، 

http://bit.ly/3bQU7RM 

http://bit.ly/30U3D09
http://bit.ly/3bQU7RM
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احلفاظ الدائم على تركيز وانتباه املتلقي هو املنتج اليت تقدِّمه هذه 
الشبكات للشركات األخرى، فهي تتَّخذ خمتلف وسائل اإلاثرة 
واملتعة والرتفيه لتصبح حمل إدمان لدى مستخدميها، ومن األمثلة 

يف هذا اإلطار موقع "أنستجرام" فهو منصة تعتمد بشكل  احملورية
مركزي على "الصورة" ومن مث فهو يهدف ابألساس إىل الرتويج 
للذات من خالل حساب الفرد الشخصي، ومع زايدة عدد 
املتابعني قد يصل هذا الشخص إىل أن يكون أحد املؤثِّّرين أو كما 

ملتابعني ممَّا يسمح يطلق عليهم، وهم من ميلكون قاعدة كبرية من ا
هلم إبقامة عالقات تعاقدية مع الشركات لتسويق منتجاهتم عرب 
حساابهتم، ولذا فإننا نقول إن ثقافة االستهالك السائدة اآلن 
أصبحت جتعل من االستهالك إجنازًا ال بدَّ من حتقيقه وهدفًا ال بدَّ 

ى الشراء من الوصول إليه، واالستهالك حبدِّ ذاته والقدرة املادية عل
مرتبط مبفاهيم عدَّة كالسعادة والنجاح وغريه، وهذا ما يروج له على 
شبكات التواصل حيث يعمد مستخدموها على نشر الصور 
والفيديوهات اليت تظهر أن حياهتم انجحة وسعيدة وذلك مبعيار 
ونظرة مادية مما خيلق حالة دائمة من املقارنة االجتماعية اليت تدفع 

زيد من الشراء مع تعرُّضهم بشكل دائم جلديد املوضة األفراد إىل امل
واألزايء والسفر السياحي، ليصبح اجملتمع جمتمًعا استعراضيًّا 
يستعرض فيه األفراد قدرهتم على مواكبة هذا الركب االستهالكي 
حىت لو بشكل زائف عن طريق التالعب ابلصور وتعديلها جملرَّد 

فًا جمتمعيًّا ومعيارًا تقييميًّا الظهور هبذه الصورة اليت أصبحت هد
وهذا كله يدخل حتت مظلة ما بعد احلداثة أو ما يطلق عليه البعض 
عصر ما بعد احلقيقة والسيولة، حيث العشوائية والزيف وغياب 
القيم واملعايري الثابتة يف مقابل تناقص للحرية احلقيقية اليت تتيح 

 .(12)هللفرد فرصة حقيقية لالختيار وال تتالعب بوعي
 

                                                           

(12) James laeder, Social media and consumer 
culture: addicted to the idealized consumer, pop 
culture Intersections, 5 September 2018available 
at: https://cutt.us/tvfzi  

 ب( شبكات التواصل االجتماعي
إن اإلعالم السيرباين مبنصاته املختلفة ومع وجود اهلواتف الذكية 
أصبح يرتكز على عنصرين هامَّني فيما يعرض ومها الفورية 
والتفاعلية، فاألحداث واألخبار تتواىل بسرعة فائقة وأتيت شبكات 

ال لفيضان من التواصل واهلواتف الذكية املالزمة هلا لتفسح اجمل
التفاعالت، فلم يعد األمر جمرد متابعة من قبل املتلقي ملا يُعرض 
عليه، بل أصبح هو بنفسه عنصرًا هامًّا يلعب دورًا تفاعليًّا يف فضاء 
افرتاضي يالزمه يف أي حال وزمن. ويف هذا اإلطار نرى أن بعض 

ا لطبيعتها خاصة على شبكات التواصل االجتماعي نظرً -األفكار 
تستمد شرعيَّتها من كثرهتا وتكرارها ال من قوة  -لتفاعلية التشاركيةا

حجتها أو برهاهنا، ممَّا يؤثِّّر سلًبا على التفكري العلمى ويضعف من 
املقدرة االستداللية، وذلك خبلق حالة من االنتفاخ املعريف القائم 
على الدعاوى واملزاعم مع ضمور العلم ابألدلة والرباهني، ومن مث 

ول األمر إىل التخبُّط والعشوائية وعدم الوعي احلقيقي العميق يؤ 
بصميم القضااي ويغيب التحليل الرأسى البنائى الذي يفضي إىل 

 .(13)بناء معريف حقيقي
إن واحدة من أهم اإلشكاليات اليت جيب الوقوف عندها يف 
هذا اإلطار يف حال استقراء واقع اإلعالم السيرباين بشكل عام 

تواصل االجتماعي بشكل خاص هي مسألة احلياد، حيث ومواقع ال
إهنا ترتبط إبشكالية احلرية وكذلك القدرة على فهم الواقع، حيث 
يتم طرح تساؤل يف ظل حال التدفُّق املعلومايت الذي يوحي ابحلرية 
والشفافية حول مدى حيادية هذه املنصَّات اليت تعترب أدوات يف 

اصل االجتماعي وشركاهتا مثل ذاهتا، حيث يظهر أن شبكات التو 
فيسبوك وتويرت وأنستجرام ليست منصات حمايدة متاًما كما يبدو، 
حيث تقوم هذه املنصات بتوجيه حمتوى مستخدميها وفًقا ملركزية 

                                                           

 .66-64إبراهيم السكران، املاجرايت، مرجع سابق، ص ص  (13)

https://cutt.us/tvfzi
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الربح، ومن مث يكون انتشار تغريدة أو منشور ما يعتمد على ما 
 .(14)أمساليةميكن أن حيقِّّقه يف عجلة البيع والشراء ضمن املنظومة الر 

هذا ابإلضافة إىل عملية تسييس هذه املنصات، فكما هو معلوم 
أن السياسة ال توجد يف الفراغ وإمنا توجد حيث توجد العالقات 
اإلنسانية االجتماعية، فحينها توجد عالقات القوة أيًضا، ومن مث 
فمواقع التواصل االجتماعي بطبيعتها اليت تضم يف ظلها تواصاًل بني 

د والشعوب واجملتمعات ال ميكن أن ختلو من عالقات القوة األفرا
واألجندات السياسية، فبالرغم من أن شبكات التواصل االجتماعي 
أمدَّت مستخدميها أبدوات ملشاركة املعلومات واألخبار وإنشاء 
العالقات العابرة للحدود، إال أن هذه الساحة مت تصويرها على أهنا 

تتعامل مبساواة اتمة، وهذا يف الواقع غري حمايدة وموضوعية متاًما و 
صحيح، فبنيتها التحتية وتصميمها ينبئ عن كوهنا ختدم مصاحل 
معينة وتدعم قيًما معينة على حساب قيم أخرى، ومن األمثلة على 
ذلك أن فيسبوك يعطي أولوية للمحتوى الذي يدعم منظومة قيمه 

مئة  على حساب منشورات ذات حمتوى آخر، فإذا كان هناك
منشور مت مشاركتهم يف نفس الوقت سيقوم فيسبوك إبعطاء أولوية 
للمحتوى الذي يدعم املثلية على سبيل املثال، على صعيد آخر 
تقوم هذه الشركات ببعض االسرتاتيجيات اليت تستهدف الوعي 
ومنظومة القيم واليت من شأهنا إقناع املتلقِّّي أن يقوم هو نفسه بفعل 

رادته احلرة. وأحد األمثلة على هذا مبادرة ما تريده جهة ما إب
عن طريق زر "أان أصوت" من أجل  2010أطلقها فيسبوك عام 

 2010تشجيع الناخبني على التصويت يف انتخاابت الكوجنرس 
وقد قامت إحدى الدراسات ببحث حول هذا الزر لتشري إىل أن 
تصميمه خيلق بشكل مباشر لدى املستخدم شعورًا ابملشاركة 

لتعبري السياسي عن رأيه الذايت، مما كان له أثر كبري حينها على وا
عدد الناخبني، هذا ابإلضافة إىل أن فيسبوك كان يستهدف به 
الدميقراطيني على وجه اخلصوص وهذا أيًضا ممَّا يطعن يف حياديته 

                                                           

(14) Daniel Gallant, What about social media 
neutrality, The Wall street Journal, 28 January 
2018, available at: http://on.wsj.com/38JXNTM 

ومن مث مدى ما يوفِّّره من حرية ومن مساحة صحية للتكوين املعريف 
 .(15)والعلم ابلواقع

 ج( اإلعالم السيرباين بني احلكومات والشعوب
يشكِّل التدّفق املعلومايت لإلعالم السيرباين موضع نزاع بني 
األنظمة الدميقراطية واالستبدادية حيث تنظر له الدول الدميقراطية 
ابعتباره داعًما لدميقراطيتها نظرًا ملا يوفِّّره من سعة املشاركة لألفكار 

النظم االستبدادية خطرًا جيب السيطرة عليه  واآلراء، بينما تعتربه
والتحكُّم فيه، ومن هنا أيتى الصراع بني الدول الكربى يف ساحة 
خمتلفة عن ساحة احلرب التقليدية تتمثَّل يف حرب معلوماتية تنافسية 
جترب مجيع األنظمة الدميقراطية وغريها على التنافس فيها، نظرًا لكون 

ض البنية التحتية هلذه الدول للخطر إذا الُبعد عن ساحة احلرب يعرِّ 
مل تردعه بقوة التنافس ليصبح التنافس املعلومايت جزًءا ال يتجزَّأ من 
اسرتاتيجيات األمن القومي للكثري من الدول على رأسها الدول 

 .(16)الكربى تتقدَّمهما روسيا والصني كقوتني عامليَّتني صاعدتني
خطرًا ابلنسبة للحكومات فإنه وكما أن اإلعالم السيرباين يشكل 

يف ذات الوقت ميثل فرصة أبدواته وآلياته املتعدِّدة تستغلُّها 
احلكومات من أجل حتقيق أهدافها ومصاحلها حىت وإن كان هذا 

 .(17)قد حيدث دون اعتبار خلصوصية أو حرية شعوهبا وأفرادها

                                                           

(15) Karine Nahon, Where there is social media 
there is politics, in: Axel Bruns (et al.), The 
Routledge Companion to Social Media and 
Politics, (New York: Routledge, December 
2015), available at: http://bit.ly/3bSpdsp 

نورا روزنربجر، مأزق األمن السيرباين واملشهد العاملى اجلديد للتنافس  (16)
 23على البياانت، )عرض(: مرفت زكراي، املركز العرىب للبحوث والدراسات، 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 2020مايو 
http://www.acrseg.com/41628 
(17) Safa Shahwan, How governments can use 
cyber tools irresponsibly to preserve power, 
Atlantic Council, 9 October 2019, available at: 
http://bit.ly/3bQP5F1 

http://on.wsj.com/38JXNTM
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لسعي ن اعمع وجود هذا السيل املعلومايت ال تفتأ احلكومات 
وصوره  كُّملتحاحكُّم فيه أبشكال عدَّة، وتتفاوت ابلطبع آليات للت

ريق ن طعمن دولة ألخرى. وتدور آليات التحكُّم حول التضليل 
فري و تش، أنشر املعلومات اخلاطئة خللق وعي مزيَّف لدى الشعوب

صل د يأو حظر بعض احلساابت اإللكرتونية لبعض األشخاص، وق
اتباع  إىل افةابلكامل، هذا ابإلض نرتنتاألمر إىل إغالق شبكة اإل

ن صة عخا سياسة توطني البياانت، واليت هتدف إىل مجع معلومات
رفة مع مستخدمى الشبكة من أفراد الشعوب مما يتيح للحكومات

 ية.لدينوا التوجُّهات السياسية ألفرادها وانتماءاهتم الفكرية
لى وتقوم احلكومات بتبينِّّ هذه السياسات بدعوى احلفاظ ع

األمن القومي أو قد يربَّر ذلك بكوهنا حتمي خصوصية أفرادها هبذه 
 .(18)الطريقة فيما يعرف ابلسيادة السيربانية

وتعد الصني مثااًل ألكثر بيئة معلوماتية قمعية يف العامل، حيث 
متلك آليات رقابة معقَّدة، ومن خالل ذلك تتم حاالت اعتقال 

، وقد أدَّى ذلك إىل نرتنتاإل بسبب أنشطة يقوم هبا املواطنون عرب
أن أصبحت الصني متلك بنية حتتية معلوماتية ضخمة، ختزن حجًما 
مهواًل من املعلومات اخلاصَّة مبواطنيها، ممَّا يسهِّّل عملية التحكُّم، 
وتقوم الشركات الكربى ابلتعاون أحيااًن مع احلكومات يف هذا 

انت يف الصني الشأن، فقد قامت شركة "أبل"  بتأسيس مركز بيا
هبدف جتميع وختزين معلومات حول املستخدمني الصينيِّّني، وممَّا 
جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق أن بعض الدول الدميقراطية أيضا 
أصبحت تتبىنَّ مثل هذه السياسات، ويظهر هذا أحياان يف قضااي 
التضليل االنتخاىب وغريها، ومن مث مع كثرة اعتماد الدول هلذه 

أقل انفتاًحا  نرتنتيات والتطوُّر يف استخدامها تصبح شبكة اإلاآلل
 .(19)وأقل عاملية ممَّا يتناقض مع طبيعتها

                                                           

(18) Adrian Shahbaz, Allie Funk, Andrea Hackl, 
User Privacy or Cyber Sovereignty?, Freedom 
House, July 2020, available at: 
http://bit.ly/30LibiD 
(19) Ibid. 

على صعيد آخر تعترب وسائل التواصل االجتماعي واليت تعدُّ 
أحد أبرز ركائز اإلعالم السيرباين أحد أهم اجملاالت السيربانية اليت 

واصل االجتماعي يف تستهدفها احلكومات، فكما أن مواقع الت
ون فيها عن آرائهم،  أصلها مساحة يتفاعل من خالهلا األفراد ويعربِّّ
فهي أيًضا أصبحت متكِّن احلكومات املستبدَّة من البقاء 
واالستدامة عن طريق ما تقدِّمه من خدمات تسمح للحكومات 
بسهولة أن جتمع معلومات ختصُّ مواطنيها وأن تضفي الشرعية على 

خالل بث خطاب عام يقوم بتعزيز دعم املواطنني هلا، النظام من 
وهذه السياسة ال تقوم فقط آبليات الغلق واملراقبة العنيفة كما أشران 
آنفا ولكن تستخدم القوة الناعمة وتتبىنَّ اسرتاتيجيات التالعب 
والتضليل عن طريق أتطري اخلطاب العام، مبا يشكل وعى املواطنني 

كل مستمر هذا إىل جانب الربوابجندا وما وتعبئة الدعم للنظام بش
يندرج حتتها من اسرتاتيجيات، ومن مث تساعد هذه السياسات 
احلكومات أن متنع إمكانية تصاعد االحتجاج ضدَّها أو ابألحرى 
متنع وسائل التواصل من أن تصبح أداة ومساحة ملثل هذا، وهبذه 

السيرباين مع السياسة تتمكَّن احلكومات من تفادي خماطر اإلعالم 
االستفادة مما يقدِّمه. وتعدُّ كوراي الشمالية أحد األمثلة البارزة يف 
هذا الشأن، حيث بدأ األمر ابلسماح ملاليني املواطنني أن ميتلكوا 
هواتف خلوية ممَّا زاد من قبول واستهالك واسع املدى لتكنولوجيا 

رعيتها ، ومن مث استغلت احلكومة هذا األمر يف زايدة شنرتنتاإل
د النظام  واستدامة نظامها، فاملواطنون يستقبلون يوميًّا رسائل متجِّّ
وتثين عليه يف ظل بروابجندا مستمرَّة، ومن مث فإن وسائل التواصل 
تتيح للحكومات أن تشكِّل اخلطاب العام الرائج، كما تستطيع أن 

 .(20)حتدَّه حبدود تعزِّز شرعيَّتها واستدامتها
ة له يف هذا السياق أن التالعب ابملعلومات وممَّا جتدر اإلشار 

ونشر األكاذيب من قبل احلكومات يؤدِّّي كما قال أحد الكتاب 

                                                           

(20) Seva Gunitsky, Corrupting the Cyber-
Commons: Social Media as a Tool of Autocratic 
Stability, Perspectives on Politics, Vol. 13, No. 1, 
March 2015, available at: http://bit.ly/3vDhZAz 

http://bit.ly/30LibiD
http://bit.ly/3vDhZAz
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قائال: "إذا أصبح الكل يكذب فالنتيجة أنك لن تصدق الكذب 
بل لن تصدق أي شيء" وهذا يؤثر ابلطبع على قدرة الفرد على 

يكى األسبق التفكري واحلكم، وقد جتلَّى هذا يف عهد الرئيس األمر 
دوانلد ترامب الذي غمر اإلعالم ابألكاذيب اترًكا خلفه حالة من 
التشوُّش لدى املواطنني، حىت أصبحوا ال يعرفون من يصدِّقون ومثل 
هذا قد يؤدِّّي إىل ما يُعرف ابلشلل املعلومايت الذي يصيب األفراد 

 .(21)ابلعجز عن الفصل بني احلقائق املتنافسة
م السيرباين يف احلقل السياسي ذا أمهية  لقد أصبح دور اإلعال

كبرية سواء على صعيد استخدام احلكومات له كما ذكران أو على 
الصعيد اآلخر الذي يتمثَّل يف كونه مساحة جديدة للتعبري 
تستخدمها الشعوب، وممَّا جتدر اإلشارة له يف هذا السياق أن 

فراد اإلعالم وما حيويه من وسائل االتصال احلديثة جعل األ
والشعوب منتجني للمعلومات واألخبار وليس فقط متلقِّّني هلا، 

تتيح لألفراد  -وابألخص مواقع التواصل االجتماعي-حيث إهنا 
القدرة على التعبري عن آرائهم بل وتغطية األحداث أبنفسهم ليصبح 
هناك ما يعرف ابإلعالم البديل، وهناك العديد من األمثلة على 

، 2004الذي حدث يف إندونيسيا عام ذلك مثل التسوانمي 
حيث مت تغطية أحداثه من قبل املواطنني، وكذلك االنتخاابت 

، هذا ابإلضافة إىل الربيع العريب الذي لعبت 2009اإليرانية عام 
فيه شبكات التواصل االجتماعي دورًا هامًّا من حيث متكني األفراد 

شكل من االتصال على نطاقات واسعة، و تغطية األحداث ب
مستمر لتصبح االحتجاجات عاملية املدى يراها العامل ويتفاعل 
معها. وهكذا يصبح اإلعالم السيرباين مبثابة إعالم بديل عن 
اًل له أحيااًن ومعارًضا له أحيااًن أخرى، حيث  اإلعالم التقليدي مكمِّّ
إن طبيعته اليت تتيح اجملال لنشر حقائق خمتلفة وجديدة أحيااًن مما 

طاب العام ليضم أصوااًت خمتلفة قد يعقِّّد مسألة الشفافية يوسع اخل

                                                           

(21) Brendan Nyhan, Information overload: 
When everything is everywhere, how do we 

understand what is important?, Op. cit. 

واالعتمادية ويتطلَّب جهًدا نقدايًّ متحيصيًّا أكرب، فالربغم من 
 إجيابياته اليت يتيحها إال أنه مهدَّد ابلعشوائية وعدم الدِّقَّة.

كأداة -ومن هنا نستطيع القول أبن اإلعالم السيرباين 
األساسية املتمثلة يف مواقع التواصل  وركيزته -للحكومات وللشعوب

االجتماعي تقع حقيقتها بني فريقني على طريف نقيض بني 
السيربانيِّّني املتفائلني واملتشائمني العدميِّّني، فالفريق األول يرى أن 
التكنولوجيا الرقمية أداة فعَّالة يف التغيري السياسي واحلفاظ على 

يرى أهنا وسيلة للحفاظ على  الدميقراطية، يف حني أن الفريق اآلخر
االستبداد واستدامة وجوده يف ظلِّّ ما تقدِّمه هذه الشبكات من 
آليات توفِّّر للحكومة سهولة التحكُّم وإحكام املراقبة والسيطرة على 
شعبها، وبني هذا وذاك أتيت حقيقة كون السياق الذي تعمل فيه 

ينتمي أثرها ممَّا وسائل التواصل هو الذي حيدِّد إىل أيِّّ الفريقني س
جيعل الوزن األكرب يقع على حالة الشعوب واحلكومات من حيث 
الوعي السياسي والثقايف وأين هم من احلرية، ففاعلية شبكات 
التواصل ابلنسبة للشعوب احملتجَّة لن تؤدِّّي بذاهتا لنتائج مباشرة إن 
مل يصاحبها وضوح يف الرؤية واهلدف، وهذا ما حدث يف ثورات 

ع العريب اليت تفاوتت نتائجها بني دولة وأخرى تبًعا هلذا الربي
ولطبيعة النظام السياسي والبيئة الثقافية هلذه الشعوب، أمَّا مواقع 
التواصل االجتماعي فلن تؤدِّّي مبفردها إىل النتائج واملخرجات 
املرجوَّة، وهذا األمر ينطبق أيًضا على استخدام احلكومات هلا. 

عاتق مستخدميها بشكل نسيب وليس مطلًقا، فتأثريها يقع على 
وذلك نظرًا لإلشكال اآلخر الذي طرحناه والذي يتعلَّق مبدى 

 .(22)حيادية هذه املواقع كأدوات ووسائل
 

 

                                                           

(22) Erkan saka, The role of social media-based 
citizen journalism practices in the formation of 
contemporary protest movements, in: Barrie 
Axford (et al.), Rethinking Ideology in the Age of 
Global Discontent, (London: Routledge, 2018). 
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 خامتة:

ة يف نوعي قلةنوخنلص ممَّا سبق إىل أن اإلعالم السيرباين أحدث 
الواقع ن ، وأعهامالبيئة املعلوماتية وىف طريقة تعاطي وتفاعل البشر 
عي دة يف الو زاي ًماليس دائًما كما يبدو، فوفرة املعلومات ال تعين دائ

ساع هذا اتِّ  ذلكوالثقافة كما أهنا أيًضا ال تعين النقيض من ذلك وك
الية رأمسال الفضاء ال يعين أنه حر متاًما، فاحلكومات والشركات

 اهامًّ  رًاالكربى وكذلك املؤسسات اإلعالمية املهيمنة تلعب دو 
ة لساحى اتنعكس يف جماله هذه اإلشكاليات اليت تطرح نفسها عل
تبار  اعإىل األكادميية للبحث والدراسة والتحليل، هذا ابإلضافة

فة لثقاوا التفاوت بني املتلقِّّني من حيث مستوى العلم والوعي
بيات جياإبهم والسياق االجتماعي والثقايف هلم ومن مث مدى أتثُّر 

اي ما لقضااذه تبًعا لذلك، ومن مث نقول إن ه وسلبيات هذا اإلعالم
ا عن امً مترف زالت يف طور الدراسة، وأن وجودها ال يعين غضَّ الط

وم ياتنا اليحيف  إجيابيات هذا اإلعالم اجلديد الذي أصبح مؤثرًا قوايًّ 
 لنقده لوجزًءا ال يتجزَّأ منها، ولكن الوقوف عند إشكاليات

ليت اآزق امل ستواجه اإلنسانية و والتمحيص ومعرفة التحدايت اليت
ع تمتواجهها األمة على وجه اخلصوص أصبح واجًبا على اجمل

ر ساعديه ليتَّخذ من العلم وسيلة تغيري و الحن العلمي الذي يشمِّّ
 عنا.واق الحبواإلصالح ووضع األسس والرؤى املستقبلية اليت ترقى 

***** 
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 التعليم السيرباني: الفرص والتحديات

 ج وحاالتنماذ

 )*(د. حممد درويش درويش

 مقدمة:

طلب  لة يفلرحالقد كان مما يتنافس فيه العلماء قدميًا وحديثًا 
رحلتهم  ن يفلو العلم والبحث عن األكابر حلمل العلم عنهم، فُيَحصِّّ 

إليه  حلوان ر فوائد عظيمة ويتعلمون خربات وفرية، ويقابلون غري م
بر ألكااء لمون من مست هؤالابتداء فيتعلمون منه أيًضا، مث يتع

ل ريحفوأخالقهم وكالمهم وسكوهتم وحكمتهم وغري ذلك كثري، 
 يف كتابه عاىلت نيب هللا موسى عليه السالم يف رحلة طويلة ذكرها هللا

ن أَ  َعَلٰى ُعكَ بِّ َهْل أَتَّ "يف سورة الكهف ليتعلم رشًدا، قال عز وجل:
 تعاىل فأعد وهو كليم هللا ،(66ف: تـَُعلَِّّمنِّ ممَِّّا ُعلِّّْمَت ُرْشًدا")الكه

ا فيه ظرتعدته ومحل طعامه ومعه فتاه يف قصة كلما تدبرهتا ون
 تعلمت ما مل تكن تعلم، هذه واحدة.

حماواًل - نرتنتأما الثانية: فال تستطيع وأنت تلهث خلف اإل
  شىتيفًة اللحاق هبذا الركب املنطلق بسرعة الضوء مينًة ويسر 

ة ياسيسثة اترة فكرية وأخرى رايضية واثل املوضوعات املتالحقة
اه مهما  أر ؤالً أن تُغفل تسا -ورابعة أدبية وفنية ودينية...وغريها

ما  علمهت يف نرتنتوهو: هل كان يغين موسى عليه السالم ذلكم اإل
  األوائلماؤانعل تعلَّم لو كان موجوًدا آنذاك؟، وتساؤٌل آخر: ملاذا

بوتية لعنكاكة ر بركة مع غياب الشبأعمق تناواًل وأغزر علًما وأكث
 آنذاك؟.

                                                           

 س.السوي جامعة–كلية الرتبية   -عد بقسم أصول الرتبية أستاذ مسا (*)

حلديثة، اوجيا نولليس هذا استباقًا للنتائج وال رًدا ملنجزات التك
حضارة د للديولكنها حماولة للنظر من زاوية أخرى هلذا املنجز اجل

ا وال  عاوال املادية احلديثة، والذي مل يرتك كبريًا وال صغريًا
ً
اهاًل جمل

ه لطانت سيه وألزمه ابتباعه والنزول حتإال وقد وضع بصمته عل
ع بريًا، فماء كنزو واالنصياع لرغباته وإال فقد انزوى عن هذا العامل ا

ار  صغياب طرق التواصل االعتيادية، وامتداد جائحة كوروان
 .انعزاالً عن الدنيا تقريًبا نرتنتاالنعزال عن اإل

ضية أو ا لقناولومن جهة اثلثة، فلسنا مطالبني يف كل مرة إزاء تن
من  نأخذ سإشكالية من منظوران احلضاري الرتبوي أننا وال بُدَّ 

نغلقني معيش ن نالغرب ما يوافق أصولنا وقيمنا وديننا وثقافتنا، ول
املفرتض و حد، وا عن العامل؛ فمن بدهيات العقول أننا وغريان يف عامل

 وظالً  بًعال تأن نستفيد من بعضنا البعض، وال حنب وال نريد أن نظ
ليس من و دي، ملالغريان مهما كان هذا الغري آخًذا يف ركاب التقدم ا

 من الصواب وال من الرشاد نقل كل ما ميكن نقله هذا ضرب
 اهلذاين، بل ننقل ما ينفعنا نقله.

إن عملية اإلصالح احلضاري الرتبوي ليست ابألمر اهلني خاصة 
يستطيع إذا ما جتذر الفساد وصار له جذوع كجذوع النخل، وال 

زاعم أن يزعم أنه ميلك انصية اإلصالح وحده وأنه مل يُفد من قريب 
أو بعيد من أحد هنا أو هناك، فخريطة اإلصالح متشعبة الطرق 
والوداين مرتامية األطراف؛ إذ حنتاج فيها لتضافر اجلهود َوائتِّالف 
القلوب، فال شك أان نطلب مشورة كل ذي مشورة وخربة ودراسة 

اْلَكلَِّمُة احلِّْكَمُة َضالَّةُ »حكمة، وكما يُقال: وحكمة كل ذي 
َا  .(1)«اْلُمْؤمِّنِّ َفَحْيُث َوَجَدَها فـَُهَو َأَحقُّ هبِّ

ولذا، فعلينا أن نستمر يف البحث عن كل مـا ميكـن أن يسـاعدان 
يف الوصــول إىل تربيــة أقــوم، وتعلــيم أفضــل؛ فمعرفتنــا بطبيعــة الــنفس 

                                                           

  ( قول مأثور، وليس من قول النيب صلى هللا عليه وسلم.1)
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ا تــزداد ثــراء، ممــا جيعــل إمكــاانت اإلنســانية تتحســن، كمــا أن جتاربنــ
 .(2)تقدمي رؤى أكثر رشًدا يف حالة من االتساع الدائم

افد هذا الو  توظيفو "، فـ "احُلْكُم على الشَّيء فـَرٌْع عن َتَصوُّرِّهِّ 
ا ور مللتصاالسيرباين فيما يصلح له ال ميكن أن حيدث إال حبسن 

ه لوجاميلكه من طاقات، وعالج ما قد يظهر منه من خلل علي 
 األمثل، وإال فال جديد حتت الشمس!.

ويف هــــــذه الوريقــــــات أحــــــاول جاهــــــًدا تتبــــــع شــــــيئ مــــــن الفــــــرص 
ســيرباين، يم الوالعقبـات واحلســنات والســيئات الــيت سـبَّبها ذلكــم التعلــ

 وأرجو من هللا التوفيق.

 من التغري السريع إىل الفضاء املفتوح:-1

تساعها، وتتنوع متتد عملية الرتبية ابمتداد احلياة، وتتسع اب
بتنوعها، وابلتايل فعملها ال ميكن أن يقتصر فقط على ما جيري يف 
معاهد التعليم بصورهتا النظامية املعروفة من مدارس ومعاهد وكليات 
وجامعات؛ إذ إن كل ما حييط ابإلنسان من قوى وعوامل له دوره 

ايل على اإلنسان وتشكيل شخصيته، وابلت -يف التأثري إجيااًب وسلًبا
 .(3)له فاعليته الرتبوية يف تكوين وتربية وتنمية الشخصية

ومن انحية أخرى، فمن املالحظ أن احلياة على األرض متوج 
ابلتحدايت والعقبات، إن مل تكن من اإلنسان وتعامله وَعالقته به، 
فمن املوجودات احلّية األخرى على األرض، ومن املوجودات غري 

وُسنن بناء وجودها وكينونتها، واإلنسان إذ  احلية وثوراهتا املتتابعة،
استخلفه هللا تعاىل يف األرض وكّلفه بعمراهنا، واستثمار خرياهتا 
وخريات ما يف الكون لصاحله، فقد زوده بقوى وقدرات وطاقات 

                                                           

، 3( عبد الكرمي بكار، حول الرتبية والتعليم، )دمشق، دار القلم، ط 2)
 .6م(، ص 2011

ار ( سعيد إمساعيل علي، فقه الرتبية: مدخل إىل العلوم الرتبوية، )القاهرة، د3)
 .253م(، ص 2005، 2الفكر العريب، ط 

ومواهب، يستطيع إذا استثمرها االستثمار األمثل أن يهزم كل 
 .(4)التحدايت والعقبات

 لوبت اليت جيب أن نتصدى هلا أبسولعل من أهم التحداي
ا هو جهتهواملعلمي رصني، والتفكري يف طرح جمموعة بدائل ابلنسبة 

 حتدي الفضاء السيرباين.

 ة ملموسةظاهر  غريإننا نعيش اليوم يف عامل متغري، ويُعدُّ هذا الت
ثريًا من د أتأبعو يف اجملتمع املعاصر؛ إذ إنه قد أصبح أوسع مشواًل، 

ا، هبسلم ة نلذا ينبغي أال يكون التغري جمرد حقيقأي وقت مضى، و 
رًا حاض صرةوإمنا يكون هنًجا يرشدان إىل معاجلة القضااي املعا
عامل ه الشهديومستقباًل، ومن الواضح أن ذلك التغري السريع الذي 

 ياةاحل ما هو إال مقدمة لتطور أسرع وأمشل يشمل ُجل جماالت
لية أو ترفمستقباًل، ولذا فلم يعد التجديد جم أصبح  إمنا، و رد حِّ

لعامل ذا ا هيفضرورة تقتضيها متغريات العصر، والَعالقات اجلديدة 
 الذي يتغري بسرعة مذهلة.

وإن املهمة اجلديدة للرتبية ليست أن تُعد األجيال لقبول 
التغيريات الكثيفة القادمة والتكيف معها فحسب؛ وإمنا السيطرة 

إىل جانب املقاومة العنيدة للسيئ عليها، واستخراج خري ما فيها؛ 
، وإن مما ال خيفى أن العامل كله قد تعوَّد عرب اترخيه (5)والضار منها

الطويل أن يُريب صغاره يف بيئات مغلقة، حيث ينطلق املريب من 
تربيته معتمًدا على ما يسود فيها من قيم وعادات وتقاليد، ومؤسًسا 

أقرابئه... وغريها، وهي بيئات على النماذج احلية يف أسرته وجريانه و 
مكتفية بعقائدها ومفاهيمها وعاداهتا أيًضا. اليوم تغري كل هذا؛ 
حيث إن تسارع معدالت التقنية والتطوير فيها مل يرتك لنا أي شيء 

                                                           

( أمحد رجب األمسر، فلسفة الرتبية يف اإلسالم: انتماء وارتقاء، )َعمان، دار 4)
 .562م(، ص 1997الفرقان للنشر والتوزيع، 

 .19(  عبد الكرمي بكار، حـــول الرتبيـــة والتعليــم، مرجع سابق، ص 5)
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نبين عليه، أو نتمسك به، فقد صران فعاًل نريب يف فضاء مفتوح 
 .(6)وشر على كل العامل، وكل ما فيه من فضائل ورذائل، وخري

إن من الوصااي الرتبوية املتوارثة حث اآلابء على "أن يربوا أبناءهم 
، وهذه احلكمة ()غري تربيتهم؛ ألهنم ُخلقوا لزمان غري زماهنم"

الرتبوية العظيمة مل تكن احلاجة إليها يف أي يوم أكثر من هذه 
ة األايم؛ حيث إن التطور التقين السريع سرَّع من التغريات االجتماعي

يف كل نواحي احلياة، وصارت الفوارق بني جيل وجيل كبرية للغاية، 
وهذا أوجد ارتباًكا شديًدا لدى كثري من احملاضن الرتبوية، بل إننا 
نعاين من صراع خفي بني أصول وتقاليد تربوية راسخة وبني 
تطلعات األجيال اجلديدة، كما أن التغريات يف )سوق العمل( هي 

 من التجديد بـُْغَية أتهيل أبناء الغد للعمل األخرى تتطلب الكثري
 .(7)فيها

وفضاًل عن ذلك، فإن هذا الفضاء السيرباين قد طرح العديد من 
املشكالت والتحدايت اليت ترتبط أبساليب التفاعل عرب وسائطه، 
وابلقَِّيم اليت جنتها اإلنسانية من تطور تكنولوجيا املعلومات، وما 

                                                           

التواصل االجتماعي: التوجيه واحلماية، ( عبد الكرمي بكار، أوالدان ووسائل 6)
 .5م(، ص 2018)القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، 

(هذه العبارة مل يتم الوقوف عليها مسندة عن ) رضي هللا عنه، وقد  علي
يف إغاثة  يف امللل والنحل، وابن القيم كالشهرستاين سقراط، إىل نسبها بعضهم
ظ: ال ُتكرهوا أوالدكم على آاثركم، فإهنم خملوقون لزمان غري اللهفان، بلف

بت إىل ـ كما يف التذكرة احلمدونية بلفظ: ال  أفالطون زمانكم، وكذلك ُنسِّ
ومن حيث املعىن:  .جتربوا أوالدكم على آدابكم فإهنم خملوقون لزمان غري زمانكم

بة شرًعا ال فيمكن أن حتمل املقولة على معىن صحيح، فالفضائل غري الواج
تغري الزمان؛ فمثالً، حينما  اعتبار ذلك: موجبات ُيكَره عليها األبناء، ومن

يكون الناس يف زمن تشيع بينهم فضيلة معينة من الفضائل يسهل عليهم امتثاهلا 
ويضيق جمال امتثاهلا، أو تطرأ  والعمل هبا، بينما يف زمن آخر قد يتغري احلال

ئل، فهذا وجه لعدم إكراه اآلابء لألبناء على موانع تعسر التزام تلك الفضا
اآلداب اليت كان اآلابء يلتزمون هبا، وأما األخالق الواجبة شرًعا فهذه ينبغي 

 لآلابء أن يلزموا هبا أبناءهم قدر املستطاع، وال يؤثر يف وجوهبا تغري الزمان
  https://bit.ly/396m0DJمتاح عرب الرابط التايل:  .
بكار، ابن زمانه: الرتبية من أجل املستقبل، )القاهرة: دار ( عبد الكرمي 7)

 .4 -3م(، ص ص 2015السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، 

من االتصال والتعامل مع البياانت قّدمته من أشكاٍل جديدٍة 
، وابلتايل جيد املتابعون هلذا الفضاء السيرباين بعض (8)واملعلومات

املنافع، ويلمسون بعًضا من أضراره، وهم فعاًل حائرون يف تقييم 
ين بني متابعته  هذه وتلك، لكن اجلميع يدرك أهنم ليسوا اليوم خُمريَّ

ن حياتنا؛ إنه مثل الفراش أو هجره، فقد صار هذا الفضاء جزًءا م
والوسادة والثالجة والكرسي وامللعقة، بل إن التصاقنا به أشد 
بكثري؛ ألن اإلنسان ال يدمن محل امللعقة بيده، لكن كثريين منا قد 
أدمنوا متابعة هذا الفضاء، ومتابعته كل مخس دقائق، أو أكثر، أو 

 .(9)أقل

سانية وفضائية فما هو ذلك الفضاء السيرباين؟، إنه بيئة إن
 نرتنتجديدة للتعبري واملعلومات والتبادل، يتشكل فيه جمتمع اإل

مبختلف مظاهره، ويتكون من جمموعة من األفراد بينهم َعالقات 
خاصة يتم بناؤها أساًسا على املنظمات أو املؤسسات الطبيعية 
اإلنسانية: التعليم، والبحث العلمي، والتجارة والتسويق، 

 .(10)إلعالم، والصحافة واالتصال والثقافة أبنواعهاواالستثمار، وا

 الفضاء السيرباين والتبية والتعليم:-2
إن إحدى املعضالت الكبار اليت تواجه علماء الرتبية والتعليم 
تلكم البيئة اليت حنيا فيها، وهذه الرويبضات اليت مألت الفضاء 

؛ إذ كيف السيرباين، واليت صارت مواجهتها أمرًا صعب املنال جًدا
ترد على مئات األشخاص الذين يتكلمون بغري علم، ويهرفون مبا ال 
يعرفون، فمع التقدم التكنولوجي صار إبمكان أي أحد أن يقول ما 
شاء فيما يشاء، أو أن ينشئ أية قناة يف أي ختصص علي اليوتيوب 

                                                           

( أمحد زايد، الفضاءات اإللكرتونية: من املعضالت األخالقية إىل اآلاثر 8)
، شتاء 63السلبية، التفاهم، مسقط، وزارة األوقاف والشئون الدينية، العدد 

 .256م، ص 2019
(  عبد الكرمي بكار، أوالدان ووسائل التواصــل االجتماعـــي: التوجيــه 9)

 .6واحلماية، مرجع سابق، ص 
اجتماعية: حبث ختيلي يف -واملنظومة التكنو نرتنتعلي حممد رحومة، اإل (10)

ومنذجة منظومتهــا االجتمــاعية، )بريوت: مركز دراسات  نرتنتاآللية التقنية لإل
 .70م(، ص 2005لوحدة العربية، ا



 2021 أبريل( 21العدد  )                                                                                                                                                                قضايا ونظرات

85 

مثاًل، ويوجه خطابه ونصائحه وخرباته للناس هذا ليجمع املال 
منه أنه حُيسن شيًئا، ومع فساد األجواء صار هلؤالء  فقط، أو ظًنا

أتباع وحمبون يف شىت اجملاالت: ابتداء من الفن اهلابط البذئ الذي 
سيمفونيات موسيقية(، ومرورًا ابلطب  (اعتمد اخلبط والرزع

والصيدلة من العطارين والعشابني، وانتهاء مبن يتكلمون يف الفكر 
منهم ال يعرف كوعه من بوعه ال يف  والرتبية والدين، وكثرٌي جًدا

ختصصه وال يف غريه. ولذا، فليس هناك عالج حاسم هلذه 
املشكلة، سوى نشر ثقافة التَّخصُّص، وثقافة اإلعراض عن أولئك 

 الذين يتحدثون يف كل شيء دون أن يتقنوا أي شيء!.

ومن انحية أخرى، فمن املستقر لدى البشرية مجعاء أن اإلنسان 
يدرك احلقائق دفعة واحدة، وإمنا على سبيل التدرج،  أعجز من أن

وهو إىل جانب هذا ال يعرف مآالت أعماله وعواقبها؛ كما أنه  
–كثريًا ما يعمل أعمااًل ختالف معتقداته ومبادئه وفكره، وهذا كله 

جيعل موضوع املراجعة واحملاسبة واملراقبة اجملتمعية شيًئا  -وغريه كثري
امالت ومعامالت وأفعال اإلنسان. ومن جوهراًي لكل جوانب تع

مث، فإن من واجب كل حمضن من احملاضن اجملتمعية أن حياول اتباع 
يف الرتبية -يف ظل االنفتاح السيرباين املشاهد –أسلوب جديد 

الرقابية والرتبية احملاسبية، يقوم على املتابعة واملفاحتة واملناقشة، على 
 .(11)واحلوار واملراجعة ما يقتضيه األدب احلضاري يف النقد

إن عملية البناء اآلن صارت وكأنك تضع أساس بيتك يف حقل 
ألغام، فكيف هلذا البناء أن يتم أو أن تقوم له قائمة؟، إننا إذا 
وجدان تربية ال تثمر منًوا علمنا أهنا تربية عقيم، وإذا رأينا جهوًدا 

املتتابع،  تستهدف تنمية شيء ما، لكنها ال تتسم ابلتدرج والتعاهد
علمنا أن تلك اجلهود ال تستحق أن ُتسمى )تربية(، فالرتبية نوع 
من )احلرب( الدائمة على كل أشكال االحنراف والتبلد والقصور 
الذايت، وإن الرتبية كاحلرب حتتاج إىل الرجل املكِّيث الذي ميلك 

 .(12)فضيلة الصرب على بذل اجلهد، مع التطلع إىل الفرص املواتية

                                                           

 .65( عبد الكرمي بكار، حول الرتبية والتعليم، مرجع سابق، ص 11)
 .12-11( املرجع السابق، ص ص 12)

د البال الحالرتبية والتعليم عندان جد خطري؛ إذ به ص إن أمر
لناس اامة  عوالعباد، فإذا استطعنا تثبيت هذه الفكرة ونشرها بني
دامنا ا أقضعنوكما يقول العامة: "أعط العيش خلبازه"، فإننا قد و 
هذا   يفناسَ علي أول طريق البناء احلضاري املنشود؛ حيث يقود ال

 .هم، وليس رويبضاهتمالفضاء السيرباين علماؤُ 

  قطار الطلقة السريع:-3

نشـأته أالـذي  تناقلت وكاالت األنباء العامليـة خـرب القطـار السـريع
  600بيـة الياابن ضمن أسطول قطاراهتا والـذي بلغـت سـرعته التجري

ول دكم/الســــاعة، وتتنــــافس 320كم/الســــاعة، وســــرعته التشــــغيلية 
 ت الســريعةطــاراوعيــة مــن القالعــامل شــرقًا وغــراًب يف إنتــاج مثــل هــذه الن

 ألغراض شيت اجتماعية واقتصادية وغري ذلك.

ض ولألســـف الشـــديد فقـــد انتقلـــت عـــدوى ســـرعة التنقـــل إىل بعـــ
ديثًا، اين حــاجلامعــات اإللكرتونيــة والــيت انضــمت إىل الفضــاء الســيرب 

ـــــى املاجســـــتري  ـــــت أو مسعـــــت عـــــن حاصـــــل عل فـــــال تتعجـــــب إذا رأي
ـــــالث ســـــنوات، مهمـــــا  ارتكـــــب صـــــاحبنا هـــــذا مـــــن والـــــدكتوراه يف ث

هم هـو ، فـاملجناايت يف حق نفسه ويف حق العلم والتعليم واملتعلمني
ل الـدال(، قبـ (احملطـة القادمـة واحلصـول علـى )الـدال( ، مث )األلـف(
 .ة أربًعالقادمامث استقبل القبلة وكرب على العلم والتعليم واألجيال 

األمـر،  لة يفلعجال أدري أهي عادة البشر اليت ُجبِّلوا عليها من ا
 قـــائمنيأم هــوس الشـــهرة والتصــدر، أم بطيـــب نيــة وقلـــة خــربة مـــن ال
 ات إىلعلى هذه اجلامعات، أم غري ذلـك، والـذي دفـع هـذه اجلامعـ

ن الـنعم إن مـ مثـل هـذا السـلوك الـذي سـنذوق مرارتـه عـاجاًل وآجـالً 
املِّ له عع أي العظيمة واجلليلة على كل متعلم أنه يستطيع التواصل م

غطة هم بضط على الشبكة العنكبوتية، بل تستطيع أن تتنقل بيننشا
ة العجلــإصــبع، لكــن مــع عــدم التوفيــق وســوء النيــة وقلــة التخطــيط و 

نـــا كد أن  وغــري ذلـــك ممـــا ذكـــران صـــار األمـــر علـــى مـــا نـــراه اآلن، فبعـــ
ني نشـــكو مـــن ضـــعف مســـتوى اخلـــرجيني، انتقـــل الضـــعف إىل القـــائم

 وإفساد عريض. على العملية التعليمية وهذا فساد
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  احلساابت الشخصية وحقوق األجيال:-4

شـــباب مـــن ال ال خُتطـــئ العـــني املتابعـــة جملـــرايت األمـــور نشـــأة كثـــري
لعون إال ال يطو على أحادية العلم؛ حيث ال يعرفون إال جانًبا واحًدا 

ة سياســـيو علـــى اجتـــاه واحـــد يف شـــىت اجملـــاالت اجتماعيـــة واقتصـــادية 
 لقليـــلر هـــذه اخلطيئـــة بقـــدر لـــيس ابودينيـــة وغـــري ذلـــك، وحيمـــل وز 

ة وبـني لشخصيااملتصدرون للعملية التعليمية؛ إذ خيلطون بني آرائهم 
 .ما جيب أن يتعلمه النشء من اختالف الرؤى والطرح

ثنـــااي  رمبـــا نتعـــرض هلـــا يف-وأســـباب أخـــرى  نرتنـــتومـــع تغـــول اإل
لعلـــــم اظهـــــر جليًـــــا هــــذا اخلطـــــأ املنهجـــــي يف التعامــــل مـــــع  -حــــديثنا

 -ســيرباينعــرب الفضــاء ال–تعلمــني، فلكــل أحــد أن ينشــئ حســااًب وامل
عة ملســمو علــى أي وســيلة مــن وســائل التواصــل االجتمــاعي املرئيــة وا

 آلراءواملقـــــــروءة، وينشــــــــر آراءه الشخصــــــــية متجــــــــاهاًل غريهــــــــا مــــــــن ا
اب  أصــحواالجتاهــات واألفكــار الــيت هلــا قيمتهــا، وكــذلك متجــاهالً 

أهـــل  نـــا عـــننبغـــي أن يُهَمـــل، وكالمهـــذه اآلراء الـــذين هلـــم ثقـــل مـــا ي
 يس عــنالشــأن مــن املعلمــني واألســاتذة وغــريهم مــن املتخصصــني ولــ

 .نرتنتاألدعياء والدجالني ومرتزقة اإل

لى دللة عموقد كانت جائحة كوروان مثااًل واضًحا غاية الوضوح 
هبم صدق ما أقول، حيـث كانـت صـفحات الكثـريين حتكـي لنـا جتـار 

، وال جديـد تــئن البشـرية حتــت وطـأة شــدتهالشخصـية يف عــالج داء 
جلديـــد افـــد اتتــوافر الكثـــري مـــن املعلومـــات املهمـــة حــول حتـــور هـــذا الو 

مـــــوم لكرتنــــا األرضـــــية، ال أريــــد أن أستفصـــــل يف أثـــــر ذلــــك علـــــي ع
لــــم ى العالنــــاس، فهــــذا لــــه مقــــام آخــــر، إن اجلنايــــة العظيمــــة هنــــا علــــ

، وحنــدد عرفــوهأن يواألجيــال القادمــة واحلاليــة إذ نكــتم مــا ينبغــي هلــم 
ة تصـدر فارغـ هلم مسـارات أحاديـة ضـيقة األفـق ال تنـتج لنـا إال ُعلبـا

 ضجيًجا وال حتمل شيًئا انفًعا. 

فما الـذي يضـري هـؤالء األكـارم لـو أهنـم عرضـوا األمـر كمـا ينبغـي 
له أن يُعَرض، فيذكرون توصـيات اهليئـات العلميـة املنـوط هبـا الكـالم 

رباهتم وتوصـــــياهتم إن كـــــان عنـــــدهم يف هـــــذا الشـــــأن، مث يـــــذكرون خـــــ
توصــيات ســواء خالفــت أو وافقــت غريهــا مــن اهليئــات املعتــربة عنــد 

اجلميــع، هكــذا مقتضــى األمانــة الــيت محلهــا أهــل العلــم يف أعنــاقهم، 
وبـــداًل مـــن أن نســـتفيد مـــن هـــذه الفرصـــة العظيمـــة يف نقـــل اخلـــربات 

الرصــني  والعلــوم وإثــراء العلــم وتــدريب األجيــال علــى البحــث العلمــي
صـــارت صـــفحات كثـــريين إال مـــا رحـــم هللا مصـــدرًا جديـــًدا لفـــريوس 
جديد أراه ال يقل خطرًا عن كوروان؛ تلك التماثيل اليت نصنعها مبثل 
هذه التوجهات واملسالك اليت سلكها هؤالء، فلئن كان كوروان يقتل 

 من األحياء، فكيف مبن يقتل من مل أيت بعد!

 بني التعقيد والتفريط:-5

 شهد األول:امل

ت ي بصو ناديدخل األستاذ قاعة التدريس املكتظة ابلطالب مث ي
 ر يفآلخافيه حدة: "الغياب"، وينادي على الطالب واحًدا تلو 

يد يز  إهدار متعمد للوقت ولطاقة طالبه وملدة نصف ساعة أو
إذ  كاهةن فيستمر هذا العبث يف قاعات العلم، وال خيلو األمر م

ض ص بعتقمرد مكان زمالئهم املتغيبني، وييقوم بعض الطالب ابل
ناء شرحه  أثي يفاألساتذة دور احملقق الكرتوين الشهري كوانن، فيناد

إمنا  على بعض األمساء وكأنه سيناقشها؛ وليس األمر كذلك،
 .ليتأكد من حضوره، وقل على العلم السالم

 :املشهد الثاين

بس مال داخل إحدى غرف املنزل جيلس أحد األساتذة مرتدايً 
دى إح البيت أمام جهاز احلاسوب منتظرًا اجتماع الطالب يف

غط يض ، وليس على الطالب سوى أنرتنتنغرف التواصل على اإل
لكفاه،  همةامل زرًا ليثبت حضوره، ولو قام أحٌد آخر يف البيت هبذه
بل، قذي  من إن متابعة الطالب عرب الفضاء السيرباين أكثر صعوبة

هب ل صوتًيا فقط، ومن املمكن أن يذخاصة لو كان التواص
 .ذلكالطالب وجيئ وأن يفعل أي شيء دون أن يشعر أستاذه ب

وهنا ال بُدَّ من االلتفات إىل قضية غاية يف األمهية؛ وهي أن 
األساس والركني الركني يف العملية التعليمية هو الرغبة، وليس 

التعليم يف والرتبية و –اخلوف، وال تقوم األعمال احلضارية العظيمة 
على اخلوف والتوجس واملنع والتهديد، وإمنا تقوم على  -مقدمتها
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اإلميان واحلب والشغف واألمل والعمل واملبادرة الذاتية وااللتزام 
الذايت والتضحية، فهال وضعنا ذلك البعد الرتبوي يف وضعه حال 

 تعامل املعلم مع طالبه سيربانًيا؟

ني علماألساتذة وامل إننا بني تعقيد وتفريط، تعقيد بعض
علهم ور لحلضوتشديدهم، ورمبا يكون هلم مغزى من إلزام الطالب اب

ن ميكو يتعلمون شيًئا ينفعهم، ولبعضهم يف ذلك مآرب أخرى، 
تاًجا ان حمن كلألستاذ أن يؤخر الغياب إىل ما قبل آخر احملاضرة إ

 
ُ
ذلك  لَعدِّ لذلك، ومير كل طالب بنفسه يكتب امسه يف الورق امل

 .داًل من نزيف العمر هذاب

 نرتنتإلرفة ا غذلكم التعقيد يف قاعة احملاضرة يقابله التساهل يف
ن كرتاثيال من جهة األستاذ والطالب، إذ املطلوب صوهتما فقط، ف

محاضرة، د للجليهبيئتهما وال ملبسهما وال بيتهما وال ابالستعداد ا
ب من يتطيب و وقد كان اإلمام مالك رمحه هللا يلبس من أجود الثيا

لى  صأفضل الطيب يف جملس احلديث تعظيًما حلديث رسول هللا
 هللا عليه وسلم.

الً ، وبديتكإذن فللعلم ملبسه وهيئته وطيبه ولو كنت يف قعر ب
ثة، حلديايا من االستفادة من التيسري الذي تسببت فيه التكنولوج
 ةث قلحي وتسهيلها التواصل وتوفريها جلو صحي يف زمان كوروان

االختالط مطلب صحي، فبداًل من ذلك ُأصيب الكثريون 
 ق يفحلم ابلرتاخي والتكاسل والتفريط يف حق العلم، نَعم للع

ن للعلم  يكملإن السلوك واخلُُلق واهليئات واإلدراكات والتصورات، ف
سرعان  ملاءالى على السلوك أتثرٌي فليس علًما انفًعا، بل هو نقش ع

 .مرةية على العلم واألجيال مستما ميضي، وال تزال اجلنا

 أهل احلديث وميثاق الشرف:-6
ال متلك حني تطالع منهاج أهل احلديث يف ضوابطهم وشروطهم 
فيمن أيخذون عنه احلديث إال أن تُقر هلم ابلعلم والداينة والفطنة 
واألمانة، إذ مل يدفعهم حرصهم على نقل كالم رسول هللا صلي هللا 

احلديث من أي أحد كان؛ صيانة لدين  عليه وسلم ألن يقبلوا
الناس وخوفًا من رب العاملني، فكان من أمرهم أال يقبلوا حديث 

الكذاب، وال املتهم بكذب، وال الغافل غفلة شديدة، وال الذي  
كثر خطؤه فصار ال يضبط، وال يقبلون من اختلط كأن احرتقت  
كتبه فصار حيدث من صدره ومل يكن هو من أهل ضبط الصدر، 
وكذلك املبتدع الذي يدعوا لبدعته، وهلم يف ذلك قواعد وأصول 
حتار فيها العقول وتذعن إلمامتهم وورعهم، حىت إن بعض رواة 
األحاديث كانوا يضطربون أشد االضطراب إذا حضر جملسهم أهل 
اجلرح والتعديل من األئمة العدول، ولقد حافظ هؤالء األكابر على 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نقيا هذا امليثاق حىت وصلنا كالم 
 .ُمصفى

لعقول انة لصي فما أحوج القائمني على التعليم ملثل هذا امليثاق
 تلوثه قي ملنلم عواألفهام وحفظًا حلق األجيال احلالية والقادمة يف 

 تماءالناأطماع الشهرة وحتقيق األجماد الشخصية، فال يقبلون 
عليم الت ودةجتوراه على حساب جلامعة تبيع أوهام املاجستري والدك

راهتا مؤمت كهاوإمهااًل لكفاءة خرجييها، ال تنتمي إليها وال تشار 
ا وال عاتنامجلورسائلها، وال تتابعها، بل وحذر منها، وال ندعوهم 

  ملناقشة رسائلنا وال حنتفي هبم وال نذكرهم.

 -ديلتقليمط اشأنه شأن الن-إن منط التعلم والتعليم السيرباين 
ضارية واحل ويةكمه جمموعة من القيم واألخالقيات والضوابط الرتبحت

كل   داية باليت ال بُدَّ من بياهنا والتحدث عنها بشكل صريح يف
وحتقيق  ا،مقرر سيرباين، وتوضيحها للطالب حىت يتم االلتزام هب
ذه اك هنتهااألهداف املنشودة من ورائها، ومن انحية أخرى، فإن 

ءًا وخيمة بد آاثرو قب دُّ تصرفًا ال أخالقًيا له عواالقيم وجتاوزها يـُعْ 
يمية لتعلاية من اآلاثر الشخصية اىل انعدام مصداقية وجدوى العمل

 والتعلمية. 

إننا اليوم يف حاجة ماسة إىل الرتكيز على قيم دينية صارت 
ذكرايت من املاضي، ال بُدَّ أن نستعيد روح األمانة، واملصداقية، 

تصرت يف مادة ليست أبساسية ُتَدرَّس يف بعض والداينة اليت اخ
مراحل التعليم رسب فيها من رسب وجنح من جنح، ال بُدَّ أن 
يتكاتف اجلميع الستعادة األخالق يف هذه األمة، فيجلس الطالب 
خلف حاسوبه وكأن األستاذ يراه وينظر إليه، ال، بل يستحضر 
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عد ويعلم أنه مراقبة هللا له سبحانه وتعاىل، فيهتم لدرسه ويست
مسئول، وهكذا أستاذه خلف حاسوبه يراقب هللا تعاىل يف تالمذته 

 ويف علمه من أين اكتسبه وكيف يعلمه غريه؟

و ف هولألس-وليعلم اجلميع أننا إن قصران يف ذلك اليوم 
 انظر، ففسنجين حنظالً، فتالمذة اليوم أساتذة الغد -احلاصل

لذي يف اوطبيبه واحلر لتلميذك هذا أحتب أن يكون أستاذ ولدك 
امه طع سيدخل بيته وهو الذي سيصلح سيارته، ويبيعه يف سوقه

 ته.شرطوشرابه، وهو انئبه يف اجملالس النيابية وهو جيشه و 

 تربعوا لبناء شربا:-7

( م1972 -م1912يف أحد أفالم الراحل إمساعيل ايسني )
ن لذيوكان يف دور كمسري األتوبيس وهو يعاين مع الركاب ا

رائح رض شيع ربون من دفع التذكرة بشيت الطرق، وهذا األتوبيسيته
مع جياب خمتلفة للمجتمع، وكان من ضمن أحدها رجل مهندم الثي

ستشفي امل يناالتربعات قائال: تربعوا لبناء مستشفي نفق شربا، بن
ذا هال قوابقي النفق، مث بعد فرتة وجيزة مل يتربع أحد بشئ 

نينا ، وبشفينفق شربا، بنينا املست الشخص: تربعوا لبناء مستشفي
 .النفق، ابقي شربا؛ تربعوا لبناء شربا

مل أمتالك نفسي من الضحك أمام هذا االستغفال الواضح، 
ولكن سرعان ما تبدد هذا الضحك حينما تذكرت حماوالت 
الكثريين لالستفادة من التكنولوجيا السيربانية احلديثة يف هنضة 

ض أهنا موجهة للطالب والتالميذ يف خمتلف التعليم، واليت من املفرت 
املراحل العمرية، فنتناقش يف املناهج احلديثة وكيفية تدريب الطالب 
عليها وكيف ندفع الطالب للبحث العلمي، وكذلك نبحث يف 
العقبات اليت تواجه األساتذة واملعلمني، ونتحاور يف كيفية التغلب 

ي احلقيقي بني الطالب على إشكاليات التعلم عن بُعد وقلة التالق
وأساتذهتم يف املدارس واجلامعات، وكثري من األطروحات واألفكار، 
واليت هي من قبيل تربعوا لبناء مستشفى نفق شربا، فلقد مت بناء 
املستشفى والنفق، لكن أين شربا هذه اليت نبين من أجلها وجنمع 

التلميذ، األموال واألفكار واخلربات والرؤى، وشربا هنا هي الطالب و 
 أين هو يف معادالتنا وحواراتنا ودراساتنا؟

هل عندان إحصاءات مبستوايت الطالب من حيث إدراك 
، وهل نها؟ة مالتعامل مع التكنولوجيا احلديثة واالستفادة الفعلي

هل و ا؟، عليلدينا إحصاءات أبعداد من ميلكون هذه التكنولوجيا ف
 سني مستوىمنلك خطوات حقيقية لتاليف هذه العقبات بتح
ندمج يأن  كناإلدراك وإيصال التكنولوجيا ملن ال ميلكها؟، وهل مي

لهيات ل املكغم  ر هؤالء املعلمني والتالميذ يف عملية تعليمية انجحة 
أة ت وطحت اليت يعج هبا ذلك الفضاء السيرباين أم سيقعون أسرى

نا هؤالء وهل شارك شىت امللهيات النفسية والعقلية والروحية؟،
ي بني تمعر جمب من خمتلف الفئات العمرية والتعليمية يف حواالطال

هتم ورااألساتذة واملربني وبني الشباب والصغار لنستوضح تص
 ؤاهمر لك وإمكاانهتم ورغباهتم والعقبات اليت يستشعروهنا وكذ

 وأفكارهم اليت قد تكشف لنا وتبني ما مل نكن نعلم؟

مالمح متيز جتربة  ولعل من املفيد اإلشارة يف هذا السياق إىل
التعليم السيرباين يف سنغافورة، فهناك عدد من العوامل اليت ساعدت 
جمتمعة على جناح وازدهار ذلك التعليم السيرباين ومنها: أن أكثر 

من املدارس لديها نظم إلدارة التعليم السيرباين، كما تزيد  %75من 
، %80من  نسبة املقررات املتاحة عرب الفضاء السيرباين إىل أكثر

وكذا يوجد مركز متخصص لقياس كفاءة هذا النوع من التعليم، 
وفضاًل عن توافر متطلبات البنية التحتية للتعليم السيرباين، وأخريًا 
وليس آخرًا، وجود طلب يف سوق العمل على املهارات املتصلة 
ابلتكنولوجية السيربانية؛ مما ُيشكٍّل حافزًا للمؤسسات التعليمية على 

 .(13)مثل هذا النوع من التعليم تبين

                                                           

(13) Mohamed Iqbal Bashar & Khan Habibullah, 
E-Learning In Singapore: A Brief Assessment, 
U21Global, No. 003/2007, April 2007, 
Electronic copy available at: 
http://ssrn.com/abstract=1601611 
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إن عملية إصالح األجيال واالستفادة من العلم احلديث وإن  
كان مهمة املتخصصني من العلماء فرادى ومجاعات لكنهم ال 
يستطيعون القيام بذلك وحدهم، بل ال بُدَّ من مشاركة اجلميع، وأان 

 تعدد. أعين اجلميع بكل ما حتويه الكلمة من كلية واجتماع وترابط و 

 ختوف مشروع: -8

لذي  ري والصغمل أكن أتصور وأان أُقـَلِّّب حمطات ذلك الراديو ا
كن  أكان يعمل ابلبطارايت الصغرية حتمله معك حيث شئت، مل
د يع أتصور حينها أنه سيتحول إىل ذكرى من الذكرايت، فلم

الت جلواع ايستعمله أحد اآلن إال ما نَُدر، فلم يعد له مكان م
ت سارعل تومبيوتر على اختالف أشكاهلا وأنواعها، بوأجهزة الك

يت كنا وال التالتكنولوجيا جًدا حىت اختفت النسخ األوىل من اجلوا
ن حد مر أنعد َمن ميلكها أول ما ُصنعت مِّن األغنياء، فلو ظه
 .يدلشداالناس حيملها اآلن لكان حمط سخرية الكثريين لألسف 

من  لكايفادر حنن على الق والسؤال الذي ال بُدَّ منه اآلن: هل
درون ن قاحن االستعداد للتطور السريع يف هذه التكنولوجيا؟، وهل

، أم رعة؟السعلى مواكبة ما قد يستجد من تطور هو غاية اخلطورة و 
تهلك ل يسبا أننا سنكتفي بدور رد الفعل البطئ الذي ال يقدم شيئً 
تعامل  الال قطاألوقات واألعمار والطاقات يف حماولة فهم الواقع ف

 .معه ومواكبته فضالً عن مسابقته وجتاوزه

ة ناعوال خيفى على الكثريين ذلكم الذكاء االصطناعي وص
دقة عة و سر  الروبواتت اليت حتاكي منط تفكري اإلنسان بل تتخطاه

أعماالً  لنا عرضوتنوًعا يف اإلمكاانت والقدرات، وال تزال هوليود ت
 ناعيصطسلط هذا الذكاء االسينيمائية تعرض فيها ختوفات من ت

ال جمذا هعلى اجلنس البشري وإخضاعه لتصرفاته ورغباته، وليس 
ديثة احل جياحديثي لكن ما أقصده أن التسارع الشديد يف التكنولو 

اعد  مقيفني ال بُدَّ أن يواكبه جاهزية ومرونة حىت ال نظل قابع
 .املتفرجني بني األمم املتقدمة

فيه عن سلبيات الروبواتت احلديثة  وأخشى أن أييت يوم نتناقش
واليت متثل الذكاء االصطناعي يف أهبى وأخطر صوره يف عملية التعلم 

عن بُعد، وعدم قدرهتا على االنسجام مع الطالب والتالميذ، وقد 
قل عدد األساتذة القادرين على مواكبة التقدم التكنولوجي فلذلك 

ناعي بدياًل عن استعاض القائمون علي التعليم ابلذكاء االصط
 .املدرس البشري، حماولني إجياد حل لذلك اخللل

واكبة لى املة عواملقصود هو االستعداد الالئق وإنشاء أجيال قادر 
 يف دايً جمدة والتأقلم وإحداث التغيري، فلم يعد إعداد قوالب جام

 شئ البتة.

وتساؤل آخر هو شبيه بصاحبه: ماذا لو تعطلت هذه 
فعامل  كن، ممية؟، وال يدعي مدٍع أن هذا غريالتكنولوجيا السيربان

 طر يفسخر آحتيط به القنابل النووية يكفيه أخرق واحد كي يكتب 
عاين تاره تمر قصة هناية هذا التقدم والتهور البشري، والذي مع اس

 وتىالبشرية ويالت األمراض واحلروب واجملاعات، حيث امل
  ابملاليني.

صدر  أ أويل األبصار الوأان فيما سبق أحكي ما تراه أعني
بت هذه ا ذهمذا أحكاًما سلًبا وال إجيااًب، فهل حنن على استعداد إ

يعد يف  ر ملقديتالتكنولوجيا أدراج رايح التهور البشري أو على أقل 
ف فلسإمكاننا االستفادة منها لسبب أو آلخر، وأخشى أن يت

ل  وه: قولمتفلسف ويقول نعود كما كنا قبل هذه التكنولوجيا، أ
ن عشقو ء يكان لنا مكان نطل منه قبل هذه الطفرة!، أم أن هؤال

 مقاعد املتفرجني؟

 :On Line"الواد بلية" و -9

ئع كر ذاملفليس هذا العنوان من عنداييت، بل هو أحد مقاالت ا
م الصيت سعيد إمساعيل علي يف كتابه املعنون بـ )تعلي

 وينيء الرتبآلابم(؛ إذ يرى أنه كأستاذ جامعي من ا2020للبيع..؟!
ا ليهفهو أسري تقاليد وعادات درج ع -إن صح هذا التعبري–

أمام  عشرات السنني، ومن مث فقد وجد نفسه يف حرية شديدة،
يت م الهاأساليب تعامل استجدت، يرى من املستحيل أن تقوم ابمل

 ف؟تكون مطلوبة يف بعض اجملاالت، ولبعض املستوايت، كي
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تميزة اصة مخقة  املريب واملرتيب َعالإن الَعالقة اليت جتمع بني
"؛ فهي َعالقة تغيري و  صية يف  كامل للشخء متبنا"َولُِّتْصَنَع َعَلى َعْيينِّ
  تكرروالذي لألسف ال ي-كل أبعادها؛ إذ إن ذلكم األستاذ 

ه مهه لميذل تال يتعامل مع تلميذه معاملة عادية، بل جيع -كثريًا
ُلق ن اخلُ م مع العلم شراابً  وشغله الشاغل، حيوطه ويرعاه، ويسقيه

قله ه وعقلببوالنضج والرشاد وُحسن التوجيه، وخيتلط هذا الشراب 
 .ووعيه ودمه

ال نريد أن حنكم هنا حكًما مطلًقا، ففي بعض التخصصات، 
وابلنسبة لبعض الدارسني، ووفًقا لبعض الظروف واملالبسات، 

دَّ أن نضع يف يكون التعليم "السيرباين" سبياًل فعااًل، لكن ال بُ 
االعتبار أن هناك قطاعات يف الرتبية والتعليم بصفة خاصة، حتتاج 
إىل التواصل املباشر بني املعلم وطالبه؛ فالتعليم والتعلم ليسا جمرد 
عمليتني آليتني، أو جهازين يصالن بني معلم ومتعلم، فهناك 
سياقات متتلئ ابملشاعر والعواطف واإلنسانيات تصاحب كالً 

ويوم أن "تُعتقل" عملييت التعلم والتعليم يف قنوات ُصلبة،  منهما،
مادية فقط، فإننا نقوم هبذا بعملية "تربيد" للعالقات بني املعلم 
واملتعلم، فمن املهم للغاية ابلنسبة للمعلم واملريب أن يشعر أبنفاس 
تالميذه ترتدد يف حضوره، وأن يقرأ عيوهنم ونظراهتم، وأن يشعر 

 . (14)أو برودهتابدفء أصواهتم 

متتلئ  ئة( اليت)البي( وومن املهم االنتباه إىل أمهية )احمليط( و)اجملال
جيال ون أتتكو بكبار األساتذة والعلماء، والذي يف أحضاهنم ترتىب 

 جديدة.

 التعليم السيرباين والتعليم للجميع:-10
، والذي تدور أحداثه حول طباخ شهري (15)يف أحد أفالم اإلمني

ف كتااًب يف فن الطبخ والوجبات غري املعتادة، وكان من ماهر ألَّ 
                                                           

( سعيد إمساعيل علي، تعليم للبيع..؟!، )القاهرة: عامل الكتب، 14)
 .94م(، ص 2020

، وهلا شهرهتا حول العامل. كلمة الياابنية الرسوم املتحركة ( أمني: هي أعمال15)
، واليت تشري (Animation)أمني كلمة ايابنية، وهي اختصار من كلمة 

 .الكرتون ة، ومنهاجلميع الرسوم املتحرك

الطبخ للجميع"، وحدث أن تعلم فأٌر من كتاب "أشهر مقوالته: 
هذا الطباخ املاهر ومشاهدة حلقاته عرب التلفاز، وتقود الصدفة 
ذلك الفأر ملمارسة الطبخ يف مطعم شهري جًدا، وحياول الكاتب 

ميع تعلم الطبخ، ومن حق الرتكيز على هذه الفكرة من حق اجل
 اجلميع مزاولة هذه املهنة ما دام ميلك املقومات واألدوات.

تاح ال ت قد ذكران هذا الفيلم بشيء مما يدور يف جامعاتنا، إذ
فذاذ األ تذةللطالب الفرصة للتعلم على يد بعض خربائنا من األسا

ري  غيفكـ سعيد إمساعيل علي... وغريه؛ وذلك ألنه يدرِّس –
وائد لى مة عته، يزيد األمر صعوبة عدم تواجد هؤالء األساتذجامع

ل الب أبمثاالط عرفاإلعالم املرئي واملسموع إال اندرًا، واألشد أال ي
 هؤالء النبالء أصاًل.

 مة"؛حلكو ا"األساتذة املتفرغون وخيل  هناك مثٌل مشهوٌر وهو
 هاعمر  مضتيضرب لبيان عدم التقدير وقلة الوفاء، فهذه اخليل أ

، فإذا ء رسالتهاأدا يف يف خدمة هذه البالد لياًل وهنارًا، ومل تفرت يوًما
ا طعاًما لقوهوأ ما كرب سنها أو أصاهبا ما يصيب اخللق، رمبا قتلوها
بابه شهرة ز ضى للسباع يف حدائق احليوان. فهذا األستاذ املتفرغ أم

 ضعفتو نه وريعان قوته يف العلم والتعليم، حىت إذا ما كربت س
 تتقاتل اليت ميةركانه جلس يف بيته يف إهدار اتم هلذه الثروة القو أ

ة ل املناسبوسائال عليها األمم القوية، فبداًل من االعتناء هبم وختري
  ارة.خلسالالستفادة من علومهم، إذا بنا هنملهم وخنسرهم أشد 

، وقد لجميعا لومن هنا، فلَم ال يكون التعليم السيرباين تعليمً 
رب م عروان ذلك اجلرح مرة أخرى، فمع فرصة التعلنكأت الكو 

يع لتوز اب الفضاء السيرباين، صار هذا األمر متاًحا، فال عربة
ومن حق  اجلغرايف، ومن حق هذا األستاذ أن يصل علمه للجميع،

بري عن اخل تاذاجلميع أن يتعلم، وما املانع أن يكشف لنا هذا األس
ه علم وتمنهجه؟، فال ميأمثال له أو حىت يسريون على منواله و 

 مبوته، بل ميتد أجياالً وأجيااًل.

فيكون من دور القائمني على أمر التعليم اجلامعي تيسري التعليم 
والتعلم ألوالدان من هذه الكوكبة من األساتذة، والذين بدورهم 
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سيقومون بدور املدرب الذي يبحث هنا وهناك يف األزقة والشوارع 
 فريق األول، فكم يف الزوااي من خفااي؟عن موهبة دفينة يضمها لل

 التعليم السيرباين والعدل التبوي: -11

 اآلن دثال أحد يرفض الثورة التعليمية السيربانية اليت حت
ح، رائاالرتقاء ابلوطن، ولكن ينبغي مراعاة ُجل الش وأتمل
مية لتعليايئة الفقراء واملهمشني، وعدم جتاهلهم، وتوفري الب خاصة

 م؛ لتمكينهم من التعليم دون عوائق.املناسبة هل

( املعروف بـ 19 -ويف حماولة لتسطيح منحىن فريوس )كوفيد
"كوروان"، ونتيجة لتطبيق سياسة التباعد االجتماعي، مت غلق 
املدارس واجلامعات بشكل كامل يف معظم دول العامل، وحتول 
الطالب والعاملني يف القطاع التعليمي إىل وسائل التعلم 

، وكانت عملية نرتنتولوجي، وإجراء كل املعامالت عرب اإلالتكن
انتقال نظام التعليم عرب التكنولوجيا نقطة حتول أساسية وردة فعل 

ملواجهة جائحة "كوروان" يف  إجيابية من قبل القطاعات التعليمية؛ 
ونظرًا الحتمالية استمرار مثل هذا الفريوس  .خمتلف دول العامل

ن الضروري ابلنسبة هلذا القطاع وللجهات مستقباًل، فقد أصبح م
اخلاصة والعامة التفكري يف استثمارات جادة للبنية التقنية الفنية 
للتعلم عرب الفضاء السيرباين، كما جيب املضي ُقُدًما بطرق التدريس 

 .(16)اجلديدة املواكبة هلذه املستجدات

ويف السياق العاملي، فقد نفذت حكومة مقاطعة أونتاريو 
دية مشروًعا رائًدا حديثًا ُعرف بـ )مشروع اتصال الشمال الكن

Contact North ؛ هبدف زايدة إمكانية وصول سكان)
الذين يعيشون يف مناطق بعيدة ال تتاح هلا فرص -مشال املقاطعة 

إىل املؤسسات التعليمية، وإاتحة فرص التعليم  -التعليم التقليدي
مية السيربانية لطالب املرحلة أمامهم، وذلك عرب توفري الربامج التعلي

الثانوية وما بعدها؛ ولذا قامت احلكومة بتوفري مراكز لتقدمي فرص 

                                                           

أملا ماراي أوسلفادور، التعليم اإللكرتوين واستمرارية إيصال املعرفة وقت  (16)
ابط التايل: ، متاح على الر 2020مارس  31األزمات، موقع إسالم أون الين، 

https://islamonline.net/34323 

التعليم السيرباين من بُعد، وكذا عمل دورات تدريبية للطالب الذين 
ال حيسنون التعامل مع هذه التكنولوجيا السيربانية، فضاًل عن متويل 

زة والتعاقد مع عمل هذه الشبكات السيربانية وشراء األجه
املؤسسات التعليمية؛ بغية حتقيق وتيسري ُسُبل التعليم السيرباين 

 .   (17)العادل هلذه الفئات احملرومة من هذه اخلدمات

فضاء رب العية ويف السياق احمللي، ونظرًا ألن املنصات التعليم 
 يفالسيرباين مصممة إلعمال حق أساسي من حقوق اإلنسان 

لة دون حلائاجز ؤسساتنا التعليمية إلزالة احلواالتعليم، فقد سعت م
زمان ي الاملالوصول إىل التكنولوجيا، حىت يتسىن االستفادة من ع

 وقت يفمية عليممكن يف العملية الت واملكان، ومن اخنراط أكرب عدد
ت وسائل تضمنا تقصري متجاوزًا مبراحل بيئة التعليم املثالية، وهكذ

يمية، من لتعلات املنصا -لسيرباين املصرييف الفضاء ا -التعلم املرنة
ن ماين تع أجل تلبية احتياجات كل الفئات خاصة املهمشة، واليت

ة التعليمية ومن هنا، كان افتتاح املنص .نرتنتالوصول لشبكة اإل
دة من ، وهي واحedmodoالسيربانية املعروفة ابسم "ادمودو" 

ن بُعد،  ب عطالا للاملنصات اإللكرتونية اجملانية، اليت تقدم دروسً 
؛ نتنرت كما تسمح إبجياد بيئة فصل دراسي سيرباين على اإل

عقد  درسامل ليتواصل فيها الطالب ابملعلم لتلقي الشرح، ويستطيع
 اختبارات إلكرتونية من خالهلا.

 خامتة:

ُيشّكل الفضاء السيرباين اليوم جانًبا ورافًدا ذا أتثري كبري على 
يمه؛ ورمبا كان هذا الفضاء من أكثر سلوك اإلنسان وقيمه ومفاه

الوسائل اليت أدخلت تغيريات جذرية على تفاصيل احلياة اليومية 
لكثري من البشر على امتداد الكرة األرضية، وهذا شيء ال حيتاج 
إىل برهان، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائًما يكمن يف كيفية 

 وتربًواي. استثمار إجيابياهتا واحلد من سلبياهتا تعليمًيا
                                                           

(17) Terry Anderson, Ontario,s Distance 
Education Network: Contact North, Alberta 
Journal of Continuing Education, 18, 1990, 37-
55. available at: https://bit.ly/2QsRPQO 

https://islamonline.net/34323
https://bit.ly/2QsRPQO


 2021 أبريل( 21العدد  )                                                                                                                                                                قضايا ونظرات

92 

 تشخيصق لوقد حاولت الورقة أن تكون مبثابة خطوة على الطري
ته شكالمة حال التعليم السيرباين؛ حىت يتمكن كل واحد من معاجل

 عالةفيب اجلديدة، وما يطرأ عليها من حتدايت، واستحداث أسال
ومن مث كان التوجه حنو معاجلة بعض  ملواجهتها. 

ختذان من قد ا، و ابلتعليم السيرباين اإلجيابيات والسلبيات املتعلقة
 نب.وااملنظور الرتبوي والتعليمي إطارًا للكشف عن هذه اجل

ن الكو  وبإن هذا الزمان هو زمان )املواطن العاملي( الذي جي
بية أن دَّ للرت ال بُ و ا، معلًما ومتعلًما، وآخًذا ومعطًيا، ومؤثرًا ومتأثرً 

 هذا كوينتيف  -املمتدمستفيدة من هذا الفضاء السيرباين –تسعى 
 اإلنسان فكرًا وثقافة وروًحا وخلًقا.

***** 
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 القوة السيربانية يف العالقات الدولية:

دراسة يف الحروب السيربانية بالتطبيق على 

 2020عام 

 د. مساح عبد الصبور عبد احلي

 مقدمة: 

نب ة جباوليبرز الفضاء اإللكرتوين كمجال رابع للتفاعالت الد
 االتتصالرب والبحر واجلو، وجاء ذلك نتيجة ثورة اال فضاءات

اء لفضاواملعلومات عرب مراحلها املختلفة. ولقد ساهم بروز 
لى ري عتأثاإللكرتوين كساحة جديدة يف العالقات الدولية يف ال

رزها دولية وأبت القااملعاين والدالالت واملفاهيم املركزية يف حقل العال
 ةعإذ فرضت طبي املواطنة واحلروب وغريهم.القوة والصراع والسيادة و 

ع طبيعة سب متنايالواقع االفرتاضي ضرورة إعادة تعريف املفاهيم مبا 
ة إىل حلاجت االتفاعالت اجلديدة يف الفضاء اإللكرتوين. لذا، برز 

ات تغري ال مداخل ورؤى نظرية جديدة أكثر قدرة على تفسري طبيعة
قع ا يف الواالهتدالذه املفاهيم و اليت أحلقتها احلقائق التكنولوجية هب

 االفرتاضي.

أسهم الفضاء اإللكرتوين يف خلق مساحات جديدة للتفاعالت 
الدولية تعاواًن وصراًعا، وأعاد ترتيب منظومة الفاعلني يف العالقات 
الدولية من حيث اإلجابة عن التساؤل عن مدى قدرة هؤالء 

لسيربانية لتحقيق الفاعلني على االستفادة من ساحة التفاعالت ا
التأثري واألهداف املنشودة؛ إذ خلق الفضاء السيرباين كياانت 

                                                           

 جامعة  - يةمدرس العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياس
 القاهرة.

جديدة من غري الدول تزاحم الدول القومية يف قدرهتا على التأثري 
 دولًيا اعتماًدا على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

أسهم الفضاء اإللكرتوين أيًضا يف إلغاء حواجز املكان والزمان 
ع، وأضحى جمااًل جديًدا لتحقيق اهليمنة والنفوذ اعتماًدا بشكل واس

على كونه ساحة صراع افرتاضية بتكلفة أقل ودقة أكرب، كما يرتبط 
ابلفضاء املدين والعسكري وابلبىن السياسية واالقتصادية والعسكرية 
أيًضا، جبانب زايدة اعتماد الدول على البىن التكنولوجية لربط 

الدول أبنظمة حتكم تكنولوجية ميكن الشبكات احليوية يف 
استهدافها عن بُعد، يضاف لذلك صعوبة الردع اإللكرتوين يف ظل 
عدم وجود خطوط سيادية جغرافية واضحة على الفضاء 
اإللكرتوين، وخباصة مع إمكانية إخفاء اهلوية وغياب الشفافية 

زايد الدولية والقوانني الدولية احلاكمة للفضاء اإللكرتوين خاصة مع ت
 . (1)اجلهات املستخدمة

ولية ت الدقاوتتطرق الدراسة ملوضوع القوة السيربانية يف العال
 ميزت اليت روبواحلروب السيربانية ابلرتكيز على مناذج من هذه احل

ع ية، م، وداللتها وسياقاهتا ضمن التفاعالت الدول2020عام 
 . 2021م لعااإلشارة يف النهاية لرؤية استشرافية هلذه احلروب ل

 القوة السيربانية يف العالقات الدولية -أواًل 

فرض الواقع الدويل منذ انتهاء احلرب الباردة ضرورة مراجعة 
مفهوم القوة يف العالقات الدولية؛ إذ تراجعت سيطرة القوة 
العسكرية على التفاعالت الدولية نتيجة التكلفة املتزايدة ماداًي 

دوات القوة األخرى سواء يف إطار وبشراًي لألسلحة املدمرة، وبرزت أ
القوة الصلبة أو الناعمة؛ إذ أضحت األدوات االقتصادية والثقافية 
ال تقل أمهية عن األدوات العسكرية لتحقيق األهداف املرجوة يف 
السياسات اخلارجية للدول القومية، كما برزت قوة العلم واملعرفة 

                                                           

مساح عبدالصبور، الصراع السيرباين: طبيعة املفهوم ومالمح الفاعلني، جملة  (1)
 .2017، أبريل 53السياسة الدولية: ملحق اجتاهات نظرية، السنة 
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ع الدويل مثل أيًضا يف ضوء بروز موضوعات جديدة فرضها الواق
البيئة واهلجرة واللجوء واملناخ؛ وهي قضااي عاملية ال تدار موضوعاهتا 
وال حلوهلا أبدوات القوة التقليدية والصراعات الصفرية. فجاء 
احلديث عن القوة الصلبة مث القوة الناعمة مث القوة الذكية للجمع 

 بني أدوات القوة املختلفة لتحقيق األهداف اخلارجية. 

عد القوة تعين التحكم يف املصادر بقدر ما هو حتكم يف فلم ت
املخرجات، حيث تقاس القوة ليس فقط حبساب املوارد اليت 
متتلكها الدولة، وليس أيًضا بقياس التحركات اليت تستخدم فيها 
تلك املوارد، وإمنا تتوقف معرفة الوزن احلقيقي للقوة على معرفة 

هداف اليت تستخدم القوة النتائج ومدى الفاعلية يف حتقيق األ
ألجلها. لذا جيب النظر إىل أهداف استخدام تلك القوة وهل 
جنحت الدول يف حتقيقها أم ال، وهو ما دعا املفكرين 
اإلسرتاتيجيني أمثال جوزيف اني وغريه عند احلديث عن القوة أن 
يربط القوة بقياس فاعليتها يف حتقيق اهلدف من استخدامها وليس 

لكه الدولة من أدوات، ولذلك تدخل أمهية التخطيط مبعرفة ما مت
االسرتاتيجي والتكنولوجيا وحساابت السياق وحساابت املكسب 

 .(2)واخلسارة يف استخدام أيٍّ من أدوات القوة

ورغم التحوالت املختلفة يف الساحة الدولية، فال تزال القوة 
ا وأمناطها، مفهوًما مركزاًي يف العالقات الدولية على اختالف أنواعه

وهي مفهوم تطوري يتأثر ابلتغريات يف البيئة الدولية وعلى رأسها 
ظهور الفضاء اإللكرتوين كساحة جديدة الختبار قدرات الدول 
وقوهتا الدفاعية واهلجومية أبدوات جديدة تتناسب مع طبيعة 
الفضاء اإللكرتوين. وقد أشارت بعض املصادر إىل أن الفضاء 

ة تفاعلية حديثة، تشمل عناصر مادية وغري بيئالسيرباين هو: "
مادية، وهي مكونة من جمموعة من األجهزة الرقمية، وأنظمة 
الشبكات والربجميات، واملستخدمني سواء مشغلني أو مستعملني،  
كما أن مسألة حتديد مفهوم "الفضاء السيرباين" مسألة نسبية 

                                                           

بد الصبور، القوة الذكية يف السياسة اخلارجية: دراسة يف أدوات مساح ع (2)
، القاهرة: دار البشري 2013-2005السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه لبنان 

 . 246-245.  ص ص 2014للثقافة والعلوم، 

حسب  تتوقف على طبيعة إدراك وفهم كل من الدول واهليئات كل
رؤيته واسرتا تيجيته وقدرته على استغالل املزااي املتاحة ومواجهة 

 .(3)املخاطر الكامنة يف هذا الفضاء"
ويتميز الفضاء السيرباين عن الفضاءات املادية األخرى أنه ال 
ميكن لدولة مبفردها أن تسيطر بشكل كامل على االتصاالت 

وهو ما أدى إىل غياب  اإللكرتونية املختلفة عرب الفضاء اإللكرتوين؛
اتفاقات وقوانني دولية ملزمة خبصوص استخدام الفضاء اإللكرتوين؛ 
لذا يعترب البعض أن الفضاء اإللكرتوين منطقة بال قانون، يف حني 
يذهب البعض اآلخر إىل ضرورة تطبيق أحكام القانون الدويل 
اإلنساين، وهو ما قد ينطبق على بعض من العمليات اإللكرتونية، 
لكن يصعب أن حيكم القانون الدويل اإلنساين مجيع التفاعالت يف 
الفضاء اإللكرتوين تعاواًن وصراًعا بسبب خصوصية التفاعالت 
عربه؛ إذ يصعب أحيااًن حتديد هوية الفاعل أو مكانه، كما يصعب 
التفرقة  بني املدنيني والعسكريني بسبب االستخدام املزدوج لشبكة 

 . (4)نرتنتاإل
اليت و لية، لدو يت أمهية القوة السيربانية يف العالقات اوهنا أت

إذ  ول؛أضحت جمااًل لتنافس الفاعلني من الدول ومن غري الد
سابق للت ميةزامحت الكياانت املختلفة من غري الدول الدولة القو 
مما قلل  فة،على مقدرات القوة السريانية لتحقيق األهداف املختل

فضاء  الويف  املقدرات السيربانيةمن سيطرة الدول على التحكم يف
ك حملر اا مهاإللكرتوين بشكل عام. إذ أضحى العلم والتكنولوجيا 

، وينلكرت األساسي للعالقات بني الدول يف تفاعالت الفضاء اإل
وجية كنولة توأضحت منظومة القوة السيربانية تعتمد على وجود بني

 وأسلحة إلكرتونية وعمليات دفاعية وهجومية. 
شار جوزيف اني إىل أن  القوة السيربانية هي القدرة على وقد أ

احلصول على النتائج املفضلة من خالل استخدام موارد املعلومات 

                                                           

إمساعيل زروقة، الفضاء السيرباين والتحول يف مفاهيم القوة والصراع، جملة  (3)
 . 1017، ص 2019، أبريل 1، عدد 10ة والسياسية، جملد العلوم القانوني

عمر حممود أعمر، احلرب اإللكرتونية يف القانون الدويل اإلنساين، جملة  (4)
 . 146، 136، ص 2019، 3، عدد 46دراسات، اجمللد 
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"القدرة على املرتابطة إلكرتونًيا يف اجملال السيرباين. وهي أيًضا 
استخدام الفضاء السيرباين خللق مزااي، والتأثري على األحداث يف 

وعرب أدوات القوة املختلفة، وذلك لتحقيق بيئات تشغيلية أخرى 
، كما نتائج مرغوبة يف جماالت أخرى خارج الفضاء اإللكرتوين"

أشار اني إىل أن هذا املفهوم للقوة أثر على الصراع وتطوره يف 
الفضاء اإللكرتوين عنه يف الفضاء املادي امللموس؛ إذ حتتكر 

اهلجمات  احلكومات استخدام القوة على نطاق واسع، وتنتهي
بسبب االستنزاف أو اإلرهاق، وهناك تكلفة واسعة للموارد 
وللتنقالت. أما يف العامل االفرتاضي، فالفاعلون متنوعون وجمهولون 
أحيااًن وال تلعب املسافات اجلغرافية دورًا يذكر يف تلك الصراعات،  

 .(5)كما أن اجلرائم يف الفضاء اإللكرتوين تكلفتها أقل

لدراسات األخرى إىل القوة السيربانية كوهنا: كما أشارت بعض ا
هي قدرة منظمة تساعد على االستفادة من التكنولوجيا الرقمية عرب 
املراقبة واالستغالل والتخريب واإلكراه يف النزاعات الدولية. وميكن 
للجهات اليت تتمتع بقوة إلكرتونية كبرية أن تشارك يف عدد كبري من 

دول، أو تقويضها اقتصاداًي، مجع اإلجراءات مثل استغالل ال
املعلومات االستخبارية السياسية والعسكرية بشكل أكثر كفاءة من 
التجسس الرقمي السابق، التدخل يف اخلطاب السياسي األجنيب 

، حتطيم القدرات القتالية للعدو، ختريب البنية التحتية نرتنتعرب اإل
ائر كبرية يف احليوية واإلنتاج الصناعي الضخم، والتسبب يف خس

األرواح. كل هذا ميكن أن يتم من خالل التطبيق الذكي 
للتكنولوجيا الرقمية وبدون ابلضرورة نشر قوات عسكرية أو 

 .(6)جواسيس بشريني

                                                           

(5) Joseph s, Nye,Cyber power, Harvard 
Kennedy School: Belfer Center for Science and 
International Affairs, May 2010, pp.1-5. 
(6)-Ralph Rangler, Cyber Power - An Emerging 
Factor in National and International Security, 
Journal of  international relations and sustainable 

وقد ذكر اني أن القوة اإللكرتونية قد تستخدم يف اجملاالت 
العسكرية واملدنية على السواء؛ إذ  ميكن أن تنتقل املعلومات 

ية عرب الفضاء اإللكرتوين خللق قوة انعمة من خالل جذب السيربان
املواطنني يف بلد آخر؛ مثل محالت الدبلوماسية العامة عرب 

. وقد تصبح املعلومات السيربانية مصدرًا للقوة الصلبة نرتنتاإل
إلحلاق الضرر ابألهداف املادية يف بلد آخر. إذ إنه متتلك الدول 

احلديثة اليت يتم التحكم فيها بواسطة العديد من الصناعات واملرافق 
أجهزة كمبيوتر مرتبطة أبنظمة إلكرتونية؛ وابلتايل ميكن توجيه 
الربامج الضارة اليت يتم إدخاهلا يف هذه األنظمة إلغالقها أو 
تدمريها مثل استهداف شبكات الكهرابء مثاًل، وهو ما قد يسبب 

 .(7)لقنابلضررًا أكثر تكلفة مما لو مت استخدام األسلحة وا

ولذا أضحى الفاعلون من غري الدول من اجلهات الفاعلة واملؤثرة 
يف جمال الفضاء اإللكرتوين ومنها الشركات متعددة اجلنسيات مثل 
شركات جوجل وميكروسوفت وأبل؛ وهي شركات تكنولوجية متلك 
قوة البياانت العمالقة لعمالئها، جبانب املنظمات اإلجرامية اليت 

ل وغريها عرب سرقة البياانت والقرصنة واالخرتاقات تستهدف الدو 
املختلفة، واستهداف شبكات املوارد واألسلحة يف الدول، ومنها 

. يضاف لذلك (8)األفراد القراصنة ذوي التأثري الواسع دوليا
املنظمات اإلرهابية اليت أضحت متتلك قوة سيربانية واسعة؛ إذ 

الفضاء اإللكرتوين وجتنيد تستطيع هذه اجلهات تنسيق أعماهلا عرب 
أتباع جدد ونشر أفكارها ومعتقداهتا عرب جذب منتمني جدد 

                                                                                               

development, Issue No.8., Autumn 2016, 
available at: https://cutt.us/nufPH    
(7)  Joseph s, Nye, Op.cit, pp.1-5.  

إيهاب خليفة، القوة اإللكرتونية وأبعاد التحول يف خصائص القوة، وحدة  (8)
 . 40-43، ص ص 2014الدراسات املستقبلية مبكتبة اإلسكندرية، 

https://cutt.us/nufPH
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ألفكارهم ومعتقداهتم؛ نظرًا ملا يقدمه الفضاء اإللكرتوين من خدمة 
 .(9)التواصل السريع بتكلفة أقل ودون حواجز أو متطلبات تنقل

ت ويف ضوء توسع وانتشار القوة اإللكرتونية بني العديد من اجلها
الفاعلة دولًيا أضحى األمن السيرباين على رأس أولوية األمن القومي 
للدول مبفهومه الواسع الذي ال يقتصر على اجلوانب العسكرية 
وأمن احلدود فقط، ولكن يشمل أمن االقتصاد الرقمي وأمن 
شبكات الطاقة واملوارد احليوية، وأمن املعلومات يف ضوء تزايد 

لكرتوين للخدمات احلكومية املختلفة مما االعتماد على التشبيك اإل
أدى الستهدافها ضمن هتديدات األمن القومي للدولة؛ لذا ظهر 
ضمن تلك التطورات مفهوم البنية القومية للمعلومات ويعين: 

عملية ربط البىن التحتية للدولة يف بيئة عمل تشابكية واحدة، "
واألجهزة وتتكون من شبكات االتصاالت، واخلدمات التفاعلية، 

والربامج احلاسوبية القابلة للتشغيل املتبادل، وأجهزة الكمبيوتر، 
وقواعد البياانت، ٕوالكرتونيات استهالكية من أجل توفري كميات 

 .(10)"هائلة من املعلومات لكل من القطاعني العام واخلاص

ويف حني تعتمد القوة مبفهومها التقليدي على املوارد امللموسة 
ج القومي اإلمجايل واملوارد الطبيعية والسكان من أجل من قياس النات

حساابت موازين القوى اإلقليمية والدولية، فإن الوضع خيتلف عند 
احلديث عن القوة اإللكرتونية نظرًا لطبيعة الفضاء السيرباين؛ لذا 
فوفًقا لالحتاد الدويل لالتصاالت فإن حساابت القوة السيربانية 

 The Globalلسيرباين العاملي "تعتمد على مؤشر األمن ا
Cyber security Index (GCI) ؛ وهو مرجع موثوق به

يقيس التزام الدول ابألمن السيرباين على املستوى العاملي؛ نظرًا ألن 
األمن السيرباين جمال واسع للتطبيق، يشمل العديد من الصناعات 

                                                           

إلرهاب الشبكي، الصبور، اإلرهاب الرقمي: أمناط استخدام ا مساح عبد (9)
دورية اجتاهات األحداث، مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، العدد 

 .2014الثاين، سبتمرب 
سليم دمحاين، أثر التهديدات "السيربانية" على األمن القومي: الوالايت  (10)

(، رسالة ماجستري: كلية احلقوق والعلوم 2017-2001املتحدة أمنوذجا )
 . 9-1، ص ص 2018املسيلة، اجلزائر،  -ة حممد بوضيافالسياسية، جامع

كة لكل والقطاعات املختلفة، إذ يتم تقييم مستوى التنمية أو املشار 
بلد على أساس مخس ركائز: التدابري القانونية، التدابري التقنية، 
التدابري التنظيمية، بناء القدرات،  التعاون. مث يتم جتميع النتيجة 

 نرتنتاإلمجالية؛ إذ يتم تقييم التزام الدولة من خالل مسح على اإل
قائم على جمموعة من األسئلة، من أجل الوصول إىل جمموع 

 .(11)نقاط

عالت التفا و ولذا يتعلق مفهوم القوة السيربانية بكافة القضااي
 أضحى، و الدولية السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية
قومي ن الألماحلصول على القوة السيربانية من متطلبات وضرورات ا

 اهتمركللدول، كما أضحت متطلب للفاعلني من غري الدول يف حت
 على الساحة الدولية. 

 نظرية راءةقة: احلروب السيربانية يف العالقات الدولي -نًيااث

مات ملعلو ايا يف ضوء تزايد اعتماد األفراد والدول على تكنولوج
 كريةلعسوالتشبيك الرقمي، أضحت اخلدمات املدنية والشبكات ا

تأثريه بلقى أنه أمرتبطة أيًضا ببنية معلوماتية مرتابطة، وهو جبانب 
ة د ولد معاين ودالالت وصور جديدعلى مفاهيم القوة فق

 لدولاني للصراعات الدولية على اختالف أمناطها، سواء كانت ب
ف بعضها البعض أو مع الفاعلني من غري الدول على اختال

علومات للم ميةأمناطهم وأهدافهم. وهو ما جعل البنية التحتية القو 
تشمل  اليت، و واليت سبق اإلشارة إليها عرضة للهجمات اإللكرتونية
لكرتونية اإل ارةالطاقة واالتصاالت والنقل واخلدمات احلكومية والتج

انيات مليز ن امواملصارف واملؤسسات املالية، األمر الذي جعل جزًء 
 لكرتوين،ء اإلفضاالقومية والدولية يتجه ملواجهة أعمال العداء يف ال

هي و ين، رتو مما زاد من إنفاق الدول على ميزانيات الدفاع اإللك
ت ركاسياسات تبنتها الدول والفاعلني من غري الدول مثل ش

 يًضا.ات أجمالتكنولوجيا الكربى حلماية بياانهتا من مثل تلك اهل

                                                           

(11) Global Cyber Security Index. Available at: 
https://cutt.us/g9nUk  

https://cutt.us/g9nUk
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ومها:  وقد اختذ اهلجوم عرب الفضاء اإللكرتوين منذ البداية منطني؛
منط صراعي ارتبط ابلقوة الناعمة اعتماًدا على حروب األفكار 

ط الصراعي اآلخر ارتبط ابلقوة الصلبة أو واحلروب النفسية، والنم
امللموسة، وتعددت أنواعها وأسلحتها كأعمال عدائية متيز 
التفاعالت الدولية يف ظل الفضاء السيرباين. وهو األمر الذي جعل 
احلروب السيربانية أضحت أداة مهمة ومميزة للتفاعالت الدولية يف 

ضحت هذه احلروب ظل تكنولوجيا املعلومات والتشبيك الرقمي، وأ
ختتلف يف طبيعتها وأنشطتها ودالالهتا والقائمني هبا عن احلروب 
التقليدية. وهو ما ألقى بتأثريه على األمن العاملي وخصائصه وسبل 
مواجهة هتديداته اجلديدة، مما طرح قضية أمن الفضاء اإللكرتوين 

نذ على أجندة االهتمامات األمنية العاملية اجلديدة. وارتبط ذلك م
البداية هبدفني األول هو مواجهة تصاعد التهديدات اإللكرتونية 
ودورها يف التأثري على الطابع السلمي للفضاء اإللكرتوين، والثاين 
وهو دعم اجلهود الدولية ملنع عسكرة اجملال االلكرتوين. وذلك يف 
ظل تزايد األسلحة اإللكرتونية املتطورة ألغراض احلرب واهلجمات 

، وسعي العديد من اجلهات الفاعلة من الدول وغريها السيربانية
 .(12)لتطوير تلك األسلحة املستخدمة يف الفضاء اإللكرتوين

وختتلف مصطلحات احلرب والصراع واهلجوم يف الفضاء 
السيرباين تبًعا لتوظيف الدول سياسًيا ودعائًيا للهجمات املضادة 

السيربانية على أهنا إلكرتونًيا، وتبعا لقاموس كامربيدج تعرف احلرب 
ملهامجة أجهزة الكمبيوتر يف بلد ما من  نرتنتنشاط استخدام اإل" 

االتصاالت والنقل أو إمدادات املياه  أجل إتالف أشياء مثل أنظمة
والكهرابء ، وميكن أن يؤدي استخدام احلرب اإللكرتونية إىل زعزعة 

 .(13)"ةاستقرار األنظمة املالية أو نظام اهلاتف أو شبكة الطاق

                                                           

الصادق، اهلجمات السيربانية: أمناط وحتدايت جديدة لألمن  عادل عبد (12)
مارس  11كز العريب ألحباث الفضاء اإللكرتوين، املر  مفاهيم اسرتاتيجية،العاملي، 
  6hy0https://cutt.us/f، متاح عل الرابط التايل:  2018

(13) Meaning of cyber warfare in English, 
available at: https://cutt.us/ZNs5q  

 2011ويف تقرير صادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت يناير 
أشار محدون إ. توريه، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت 
آنذاك إىل أن "احلرب السيربانية" اليت تدار يف الفضاء السيرباين 
ابستعمال وابستهداف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعتمد 

شبكات الذكية وعلى أنظمة املراقبة والرصد بشكل متزايد على ال
، وتضع مركز موارد الطاقة والنقل والدفاع يف نرتنتعن طريق اإل

متناول الذين يسعون إىل إحداث الفوضى؛ سواء على مستوى 
احلكومات أو بني السكان املدنيني. وأنه تتشابه احلروب السيربانية 

تظل ذات  مع احلروب التقليدية يف بعض اجلوانب، ولكنها
خصوصية راجعة لطبيعة الفضاء اإللكرتوين الذي تدار فيه هذه 
احلروب والذي يتصل بشبكات اتصالية وبياانت واسعة. لذا فإن 
أتثري هذه اهلجمات واحلروب يكون ممتًدا وال يقتصر على التأثري 
على نظام اتصايل واحد، كما أنه يتعدى أحيااًن نطاق الدولة 

سيربانية؛ نظرًا ألن العديد من خدمات املستهدفة ابحلرب ال
يف بعض الدول أتيت من خارج هذه الدول؛ حيث تتضرر  نرتنتاإل

الدول األخرى وتتضرر شركات أعمال التجارة اإللكرتونية، كما 
تتأثر االتصاالت املدنية والعسكرية على السواء جراء احلروب 

 .(14)السيربانية

قليدية بتكلفتها املادية ومتيزت احلروب واهلجمات العسكرية الت
والبشرية املتزايدة، واستهدفت أراضي الدولة العدو من أجل 
السيطرة على مواردها وإخضاع شعوهبا، يف ظل وضوح هوية 
املعتدي سواء كان دولة أو تنظيم مسلح. مث تطورت احلروب 
الناعمة حنو التحكم يف إرادة العدو واختياراته اعتماًدا على البعد 

فيما خيص حروب الفضاء اإللكرتوين فإهنا حروب أقل النفسي، و 
تكلفة تستهدف املدنيني والعسكريني على السواء، وختتلف أهدافها 
وفق منط الصراع فهناك صراعات إلكرتونية ذات طبيعة سياسية قد 
أتخذ يف بعض األحيان أشكال عسكرية، وهناك صراعات 

                                                           

دون إ. توريه، الفضاء السيرباين وهتديد احلرب السيربانية، يف تقرير : مح (14)
، متاح على 26-23، ص ص 2011البحث عن السالم السيرباين، يناير 

  https://cutt.us/jvXdLالرابط التايل: 

https://cutt.us/f0hy6
https://cutt.us/ZNs5q
https://cutt.us/jvXdL
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وإعالمية، إلكرتونية ذات طبيعة انعمة عرب شن حروب نفسية 
وهناك صراعات لالستحواذ على التقدم لتكنولوجي كهجمات 
القرصنة وتدمري املواقع، وهناك صراعات حول املعلومات 
واالستخبارات قد تستخدم لتحقيق أهداف سياسية أو 

فإن أمناط اهلجوم يف الفضاء اإللكرتوين  . وبوجه عام،(15)عسكرية
 قد  تستهدف:

 .وينلكرت رتبطة ابلفضاء اإلالبنية التحتية املدنية امل .1
 وين.إللكرت ااء . هتديد البىن التحتية العسكرية املرتبطة ابلفض2
 ا. ب هب. سرقة املعلومات والبياانت العسكرية أو التالع3
 . اخرتاق أنظمة التحكم والسيطرة. 4
 . احلرب النفسية اإللكرتونية.5
 .(16). استخبارات الفضاء اإللكرتوين وتطوير أدوات التجسس6

ومع تطور احلروب واهلجمات السيربانية يف التفاعالت الدولية 
وهو من  ظهرت أمهية وجود قدرات دفاعية ومنها: الردع السيرباين؛

املفاهيم الناجتة عن بروز الفضاء اإللكرتوين كساحة افرتاضية 
للتفاعالت الدولية، وهو ما اجتهت إليه الدول والشركات 

ألضرار املستهدفة إحلاق الضرر ابلشبكات التكنولوجية الكربى ملنع ا
والبىن التكنولوجية، سواء البىن املدنية أو العسكرية. ومع اجتاه الدول 
إلدراك أمهية الردع السيرباين إال أنه نظرًا لطبيعة الفضاء اإللكرتوين 
وطبيعة اهلجمات واحلروب داخله فإنه يواجه تفعيل الردع السيرباين 

ديد مصدر اهلجمات؛ نظرًا الستخدام معوقاٌت منها صعوبة حت
تقنيات التشويش اليت تساعد املهاجم على عدم الكشف عن 
هويته، إىل جانب تعدد اجلهات القائمة ابهلجوم ضد الدول 
وصعوبة حتديد هذه اجلهات من منظمات وأفراد ودول أخرى، 

                                                           

والتحدايت  الصادق، احلروب السيربانية: تصاعد القدرات عادل عبد (15)
، 2017مارس  12لالمن العاملي، املركز العريب ألحباث الفضاء اإللكرتوين، 

   https://cutt.us/dAywrمتاح على الرابط التايل: 
إيهاب خليفة، التطبيقات األمنية لقوة الفضاء اإللكرتوين، دورية  (16)

ستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة. العدد األول، اجتاهات األحداث، مركز امل
  lZs5https://cutt.us/o، متاح على الرابط التايل:  2014أغسطس 

يضاف لذلك تطور األسلحة السيربانية املستخدمة جبانب أهنا 
رئية إىل أن يتم استخدامها، يضاف لذلك ضرورة أن أسلحة غري م

ميتلك املهاَجم بنية تكنولوجية ليتم استخدامها ابلردع وإال فلن 
. مجيع هذه الصعوابت جتعل (17)يكون هناك جمال للردع السيرباين

الردع يف الفضاء اإللكرتوين خيتلف عن الردع التقليدي الذي يعتمد 
 وسرعة الردع. على مقدرات الدول ودراسة العدو

وقد اجتهت الدول الكربى لوضع ميزانيات للدفاع وللردع 
السيرباين خوفًا من اهلجمات اإللكرتونية وأضرارها اجلسيمة؛ وعلى 
رأسها الدول الكربى مثل الوالايت املتحدة األمريكية؛ وذلك 
حفاظًا على البين التحتية املرتبطة ابلفضاء اإللكرتوين، وهو ما 

ية األمن القومي األمريكي مبعناه الواسع والذي يدخل ضمن محا
أضحى الفضاء اإللكرتوين أحد أهم أبعاده؛ لذا فقد وضعت 
اإلدارات األمريكية املتعاقبة خططًا واسرتاتيجيات قومية حلماية 
الفضاء اإللكرتوين األمريكي؛ منها اسرتاتيجيات دفاعية ومنها 

فة، ومنها: هجومية؛ وذلك ابلتعاون مع القطاعات املختل
االسرتاتيجية القومية للحماية املادية للبنية التحتية احليوية واألصول 
الرئيسية، واالسرتاتيجية القومية لتأمني الفضاء اإللكرتوين الصادراتن 

، ومنها: االسرتاتيجية القومية العسكرية لعمليات 2003يف عام 
عسكرية  ، وإنشاء قيادة2006الفضاء اإللكرتونية الصادرة يف عام 

يف الفضاء اإللكرتوين اتبعة لوزارة الدفاع "البنتاجون" يف عام 
، ابإلضافة لتطوير أسلحة دفاعية لتخريب شبكات 2009

 . (18)العدو

وجبانب اجلهود الفردية للدول، ويف ضوء صعوبة الردع السيرباين 
وتزايد تضرر املدنيني وحماولة تنظيم احلروب يف ضوء القانون الدويل 

                                                           

رغدة البهي، الردع السيرباين: املفهوم واإلشكاليات، املركز املصري للفكر  (17)
تاح على الرابط التايل: ، م2019والدراسات االسرتاتيجية، يونيو 
https://cutt.us/WcKUS  

إيهاب خليفة، أبعاد التحول يف اسرتاتيجية الدفاع األمريكية، مركز  (18)
، متاح على الرابط 2014يونيو  3املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، 

  https://cutt.us/WojJcالتايل:  

https://cutt.us/dAywr
https://cutt.us/o5lZs
https://cutt.us/WcKUS
https://cutt.us/WojJc
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، ين وتنظيم اجلهود الدولية ملواجهة تلك احلروب السيربانيةاإلنسا
ذكرت "فريونيك كريستوري"، كبرية مستشاري احلد من التسلح يف 
اللجنة الدولية أمام "الفريق العامل املفتوح العضوية املعين ابلتطورات 
يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق 

 ، أنه:2019بتمرب األمن الدويل" يف س
" تُستخدم العمليات السيربانية يف النزاعات املسلحة كوسيلة من 
وسائل احلرب، حىت إن بضع دول أقرَّت علنًا ابستخدامها. ويتزايد 
عدد الدول اليت تُطور قدراهتا العسكرية السيربانية، سواء ألغراض 
هجومية أو دفاعية. ويبدو أن قطاع الرعاية الصحية على وجه 

خلصوص أكثر عرضة للهجمات السيربانية ويتأثر كثريًا هبا. ترى ا
اللجنة الدولية إن العمليات السيربانية اليت تُنفذ يف أثناء النزاعات 

شأهنا شأن أي أسلحة أو وسائل أو أساليب حرب  –املسلحة
 –أخرى يلجأ إليها املتحاربون يف النزاع، جديدة كانت أم قدمية

ون الدويل اإلنساين. والقانون الدويل ختضع يف تنظيمها للقان
اإلنساين إمنا يوفر شرحية إضافية من احلماية ضد آاثر األعمال 
العدائية. فبموجبه، على سبيل املثال، جيب على املتحاربني احرتام 
ومحاية املرافق الطبية والعاملني فيها يف مجيع األوقات. وابلتايل، فإن 

اية الصحية أثناء النزاع املسلح اهلجمات السيربانية ضد قطاع الرع
 .(19)مُتثّل يف معظم األحوال انتهاًكا للقانون الدويل اإلنساين"

ود جلهاوابلتايل، اجتهت الدول على املستوى الفردي وعرب 
رفقات امل علىو الدولية لتحرمي اهلجمات اإللكرتونية على املدنيني 
ملواجهة  تلفةخملاألساسية للدول جبانب جتهيز الدفاعات السيربانية ا

ل لدو اهذه التهديدات، ولكن على املستوى الواقعي ال زالت 
يز ا متو موالشركات الكربى تتعرض هلجمات إلكرتونية واسعة؛ وه

 اسة.  للدر على وجه اخلصوص وهو جمال احملور التايل 2020به عام 

                                                           

احلرب السيربانية: القانون الدويل اإلنساين يوفر طبقة إضافية من احلماية،  (19)
، املوقع الرمسي للجنة الدولية للصليب األمحر، متاح على 2019سبتمرب 10

  6https://cutt.us/lfjyالرابط التايل: 

ورات  تطيفءة مناذج تطبيقية للحروب السيربانية: قرا -اثلثًا
 2020ربانية الدولية عام اهلجمات السي

ي؛ عاملسيرباين العاًما مميزًا على صعيد األمن ال 2020يعّد العام 
لى علنة ملعاإذ شهد العديد من احلروب السيربانية املعلنة وغري 
ية لدولت االدول، وعلى الفاعلني من غري الدول وخصوًصا الشركا

ر طة ابنتشارتبامل العابرة للقوميات. ولقد أضافت أزمة الصحة العاملية
 ات السيربانية؛" مزيًدا من التعقيد19-وابء كوروان املستجد "كوفيد

توفر  اليتو ا، إذ ساهم انتشار الوابء يف االعتماد على التكنولوجي
مدهتا اعت ليتالتعامل عن بُعد يف ظل سياسات التباعد االجتماعي ا

 املًيا.ع بتهار حمالدول كوسيلة للحد من انتشار الوابء واملسامهة يف 
كان االعتماد على الشبكات التقنية والتكنولوجية يف العمل عن 

من أجل  2020بُعد والتعليم عن بُعد، هو األداة املميزة للعام 
تسيري احلياة اليومية يف أشكاهلا املختلفة يف ضوء تبين "سياسات 
التباعد االجتماعي". يضاف لذلك تبين الدول لسياسات 

لصحة عاملًيا ملواجهة الوابء من أجل الكشف تكنولوجية يف جمال ا
املبكر عن انتشار الوابء؛ مثل: االعتماد على نظم الذكاء 
االصطناعي والروبواتت كبديل مكمل للطواقم الطبية، والدرونز 
للتوعية واملسح الطيب،  والسيارات ذاتية القيادة لنقل املرضى 

ليل البياانت األشياء وحت إنرتنتوتوصيل املستلزمات الطبية، و 
الضخمة للكشف املبكر عن اإلصاابت، واالعتماد على نظم 
التجسس والتتبع واالخرتاق، وتطبيقات اهلواتف الذكية ملراقبة 
املرضى، والتشخيص عن بُعد عرب نظم الذكاء االصطناعي، جبانب 
نظم اإلدارة عن بُعد، والعمل عن بُعد، والسياحة عن بُعد، 

 .(20)ري الرمسية عن بُعدواالجتماعات الرمسية وغ
ولقد أدت هذه التطورات املرتبطة بزايدة االعتماد على 

عام املخاطر واهلجمات  2020التكنولوجيا إىل أن أصبح العام 
السيربانية. ويف تقرير صادر عن مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار 

                                                           

هاب خليفة، كيف تغري التكنولوجيا إدارة احلياة اليومية خالل أزمة  إي (20)
دراسات خاصة، مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة،ال عدد ، كوروان

 . 10-5، ص ص 2020، أبريل 3
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جاء فيه  2020املصري رصد أهم اهلجمات السيربانية اليت حدثت 
كانت: الفريوسات،   2020اع اهلجمات األكثر انتشارًا أن أنو 

، واصطياد املعلومات، نرتنتوالربامج اخلبيثة، وهجمات مواقع اإل
، وهجمات احلرمان من اخلدمة، وسرقة نرتنتواخرتاق تطبيقات اإل

اهلوية، واخرتاق وسرقة البياانت، واالخرتاق املادي وتسريب 
سس اإللكرتوين. وقد ذكر املعلومات، وبرجميات الفدية، والتج

التقرير أن اهلجمات اإللكرتونية ختطت خسائر ما يقارب تريليوان 
، ومن املتوقع أن تصل خسائر 2020واحدا من الدوالرات عام 

، كما أنه من 2021تريليوانت دوالر عام  6اجلرائم اإللكرتونية إىل 
دوالر  تريليوانت 10٫5املتوقع أن يتكبد العامل خسائر سنوية قدرها 

 .(21)2025عام 
وقد جاء القطاع الصحي ضمن أعلى القطاعات املستهدفة، 

قام قراصنة صينيون بسرقة بياانت من  2020سبتمرب  18ففي 
خمتربات إسبانية تسعى لتطوير لقاح ضد وابء كوروان املستجد، ويف  

هجمات “ APT29“شنت جمموعة  2020يوليو  17
وير لقاح يف كندا والوالايت إلكرتونية على مؤسسات تشارك يف تط

تعرضت جمموعة من  2020مايو  3املتحدة واململكة املتحدة، ويف 
املستشفيات األمريكية وخمتربات البحث ومزودي اخلدمات الطبية 
وشركات األدوية هلجمات إلكرتونية وحماوالت اخرتاق من قبل 

 .(22)قراصنة إلكرتونيني
جاء هتديد  2020ومن ضمن التهديدات السيربانية عام 

ظروف مواجهة أزمة وابء كوروان  االستقرار املايل العاملي؛ إذ ارتبطت
ابالعتماد على املعامالت املالية اإللكرتونية عاملًيا، مما زاد من 
االعتماد على االتصال الرقمي بني األفراد واهليئات املختلفة، ومع 

مات تزايد االعتماد على اخلدمات املالية الرقمية زادت اهلج
                                                           

، تقرير صادر 2020حممد اجلندي، أهم اخرتاقات األمن السيرباين لعام   (21)
متاح على الرابط  ،2020ديسمرب  30، القرارعن مركز املعلومات ودعم اختاذ 

   https://cutt.us/kaeapالتايل:  
بسمة فايد، احلروب السيربانية، ترساانت رقمية وهتديدات دولية، املركز  (22)

، 2020أكتوبر   12األورويب لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، 
   https://cutt.us/gSPTXرابط التايل:  متاح على ال

تبًعا لتقرير صادر عن  2019اإللكرتونية إىل ثالثة أضعاف العام 
صندوق النقد الدويل؛ إذ أشار التقرير إىل أن املعامالت املالية 

، كما تنتشر تداعيات 2020الرقمية هي األكثر استهدافًا يف عام 
تلك اهلجمات سريًعا فيما يتعلق ابملعامالت املالية؛ مما قد يسبب 

ة واضطراابت واسعة يف اخلدمات واألسواق املالية. خسائر واسع
وتستهدف القرصنة واهلجمات السيربانية الدول الغنية والفقرية على 
السواء واملؤسسات املالية املختلفة. وذلك يف ظل تنسيق دويل 

وقد نشر موقع صندوق النقد الدويل تطور للهجمات . (23)ضعيف
وقد جاءت  2020 حىت 2005السيربانية وتزايدها منذ عام 

 .(24)عن األعوام السابقة 2020متزايدة بشكل كبري عام 

يضاف لذلك هتديدات ازدايد املتاجرة يف بياانت املستخدمني؛ 
إذ مت استغالل الثغرات املوجودة جلمع وتسريب بياانت 
املستخدمني؛ ولذا دخلت عقوابت اجلرائم السيربانية ضمن 

إذ قامت الوالايت املتحدة  العقوابت الفردية واجلماعية للدول؛
بفرض عقوابت نتيجة هتديدات األمن السيرباين على بعض الدول 

هو األول من حيث وجود بعض  2020مثل إيران، كما كان العام 
الوفيات البشرية نتيجة اهلجمات اإللكرتونية على أنظمة وشبكات 
بعض املستشفيات؛ لذا فقد تزايدت حدة وعدد اهلجمات 

لى الدول يف هذا العام، ومنها: فنلندا والوالايت املتحدة السيربانية ع

                                                           

جنيفر إليوت وانجيل جنكينسون، املخاطر السيربانية ... التهديد اجلديد  (23)
، 2020لالستقرار املايل، املوقع الرمسي لصندوق النقد الدويل،   . ديسمرب 

  /PHBG2https://cutt.usمتاح على الرابط التايل: 

(24)  
 املرجع السابق. -
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واململكة العربية السعودية، جبانب استهداف شركات دولية 
 .(25)عمالقة

كانت احلروب السيربانية غري   وفق صحيفة مونت كارلو الدولية
معلنة، ولكنها أضحت معلنة بني الدول لتحقيق األهداف 

اصر والوحدات اإللكرتونية املختلفة، وقد رصدت الصحيفة العن
للدول ضمن الصراع على القوة السيربانية ومنها، امتالك إيران 
جمموعات متقدمة حتت قيادة الدفاع اإللكرتوين واجمللس األعلى 

يف اجليش  8200للفضاء السيرباين، كما متتلك إسرائيل الوحدة 
اإلسرائيلي، وهي من أكثر الوحدات تطورًا من الناحية التقنية 

.أما ابلنسبة  61398واملهارات، كذلك تنشط يف الصني الوحدة 
 Equation Groupللوالايت املتحدة  فتعتمد على جمموعة 

التابعة لـ"وكالة األمن القومي" األمريكية. كما متتلك كوراي الشمالية  
اليت اشتهرت بعد قرصنة  Lazarusجمموعة القراصنة ورثة جمموعة 
، وغريها من (26)املتحدة األمريكية شركة "سوين" يف الوالايت

الوحدات املتطورة اليت متلكها الدول ضمن حروهبا السيربانية اليت 
 ابتت معلنة.

ات ويف ضوء هذه التهديدات األمنية ميكن رصد أهم هجم
 كالتايل:   2020احلروب السيربانية 

 :. هجمات سيربانية متبادلة بني الدول ومنهاأ

 2020شهد عام الروسية: -يكيةاحلرب السيربانية األمر  -
تصاعد حدة اهلجمات السيربانية بني الوالايت املتحدة وروسيا فيما 
أمساه البعض حراًب ابردة جديدة بني الطرفني؛ إذ تعرضت العديد 
من اهليئات الرمسية واملؤسسات األمريكية هلجوم واسع منها وزارات 

روسيا املتهم األول  اخلزانة والتجارة واألمن الداخلي والدفاع، وكانت
                                                           

: بني الفرص والتحدايت 2020رغدة البهي، األمن السيرباين يف  (25)
، متاح 2021واحلماية، املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية، يناير 

  //13106https://www.ecsstudies.comعلى الرابط التايل:   
احلرب السيربانية حرب غري معلنة خيوضها العامل اليوم، مونت كارلو  (26)

، متاح على الرابط التايل: 2019مايو  17الدولية، 
https://cutt.us/mWEjQ  

وفًقا لتصرحيات رمسية أمريكية. وأمساها البعض بريل هاربر 
اإللكرتونية؛ إذ سببت أضرارًا كبرية على الوالايت املتحدة. وعلى 

. ونتج عن (27)إثر ذلك أتثرت العالقات الدبلوماسية بني البلدين
اهلجمات السيربانية على الوالايت املتحدة وفق بعض التقديرات 

مؤسسة أمريكية بشكل ابلغ فيما اعتربته الوالايت  50رر تض
املتحدة أخطر اخرتاق إلكرتوين يف اترخيها؛ وهو األمر الذي جعل 
إدارة الرئيس جون ابيدن تعلن أن األمن السيرباين هو أولوية قصوى 
للوالايت املتحدة يف ظل اإلدارة اجلديدة، وأن رد الوالايت املتحدة 

اسعة وعمليات اخرتاق انتقامية ضد سوف يتضمن عقوابت و 
تعرضت جمموعة من املستشفيات  2020. ويف مايو (28)روسيا

األمريكية وخمتربات البحث ومزودي اخلدمات الطبية وشركات 
األدوية هلجمات إلكرتونية وحماوالت اخرتاق من قبل قراصنة 

 إلكرتونيني.

وى اإلقليمي : وعلى املستاالسرائيلية-احلرب السيربانية االيرانية -
تشتد احلرب بني إيران وإسرائيل يف الفضاء اإللكرتوين، وزادت 

 2020؛ إذ تعرضت إسرائيل يف أبريل 2020حدهتا يف عام 
هلجمات إلكرتونية على املرافق األساسية، وقامت إسرائيل ابلرد 

 2020مايو  9على اهلجوم اإليراين؛ إذ وقع هجوم إلكرتوين يف 
املوجودة مبيناء "شاهد رجائي" يف بندر على أنظمة الكمبيوتر 

عباس ابلقرب من مضيق هرمز، مما تسبب يف ازدحام خطري للطرق 
واملمرات املائية لعدة أايم، فيما يشبه حراب سيربانية وردعا قائما 
ابلفعل بني الطرفني؛ إذ تتطور قدرات إيران السيربانية بشكل متزايد 

رة ابلفعل وخاصة بعد اهلجوم مقابل ترسانة الكيان الصهيوين املتطو 
اإللكرتوين الشهري الذي تعرض له الربانمج النووي اإليراين وأدى 

                                                           

احلرب الباردة بني روسيا وأمريكا، سكاي  أمين سالمة، السيربانية: جديد (27)
متاح على الرابط التايل: ، 2020نيوز عربية، ديسمرب 

ud2https://cutt.us/wP  
شركة "بشكل  50اهلجوم اإللكرتوين على الوالايت املتحدة: تضرر  (28)

ريب، متاح على الرابط ، يب يب سي ع2020ابلغ" جراء االخرتاق، ديسمرب 
  /zs8W7https://cutt.usالتايل:  

https://www.ecsstudies.com/13106/
https://cutt.us/mWEjQ
https://cutt.us/wP2ud
https://cutt.us/7W8zs


 2021 أبريل( 21العدد  )                                                                                                                                                                قضايا ونظرات

102 

. كما تعرضت منشأة "نطنز" النووية اإليرانية (29)لتعطله لسنوات
، تبع ذلك سلسلة 2020هلجوم سيرباين إسرائيلي يف يوليو 

ت هجمات سيربانية إيرانية على بعض املواقع اإللكرتونية لكياان
، مت خالهلا اخرتاق مئات املواقع 2020مايو  21إسرائيلية يف 

اإللكرتونية، من ضمنها مواقع اتبعة لشركات كربى وجمموعات 
 .(30)سياسية ومنظمات وأفراد

اإليرانية: على إثر مقتل اجلنرال -احلرب السيربانية األمريكية -
حذرت قاسم سليماين قائد فيلق القدس يف احلرس الثوري اإليراين، 

الوالايت املتحدة من هجمات سيربانية إيرانية انتقاًما ملقتل 
سليماين، بعد تطوير إيران امللحوظ لقوهتا اإللكرتونية. وقد اهتمت 
الوالايت املتحدة جمموعة قراصنة إيرانيني ابخرتاق شركات أمريكية 
خاصة ابألقمار الصناعية، للحصول على معلومات لصاحل احلرس 

ين واستخدموا حساابت العاملني يف جمال األقمار الثوري اإليرا
إن"، كما مت إهتام إيرانيني هبجمات -الصناعية على موقع "لينكد

استهدفت شركة الكهرابء األمريكية وعدة مراكز حبثية وجهات 
 .(31)حكومية أيًضا

ات هجمات سيربانية واسعة على الشركات واملؤسس  ب.
 : التجارية الكربى مثل

مليون عميل من عمالء شركة  250انت تسريب بيا -
 ميكروسوفت العمالقة.

مليون  2٫5اخرتاق جمموعة "ماريوت" الفندقية اليت تضم  -
 عميل.

                                                           

جيل ابرام، كيفن ليم، احلروب السيربانية ومستقبل الصراع اإليراين  (29)
متاح على اإلسرائيلي، عرض: مريفت زكراي، املركز العريب للبحوث والدراسات، 

  https://cutt.us/TIWZfالرابط التايل: 
شادي حمسن، القوة السيربانية: بُعٌد جديٌد يف املواجهة بني إيران  (30)

، متاح 2020يوليو  وإسرائيل، املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية،
   .8Lq4us/Fhttps://cuttعلى الرابط التايل: 

 حممد اجلندي، مرجع سبق ذكره.  (31)

على  هرياخرتاق شركة "تويرت" عرب استهداف حساابت املشا -
 تويرت.

ألف  500اخرتاق شركة "زووم" وتسريب بياانت أكثر من  -
 مستخدم للتطبيق.

ب سرييزي جيت" الربيطانية للطريان وتاخرتاق شركة "إ -
 ماليني عميل. 9بياانت أكثر من 

ل مليون عميل اتبعني لشركة اتصا 44تسريب بياانت  -
 ابكستانية.

يع تسريب بياانت عمالء شركة "إنتل" العمالقة لتصن -
 معاجلات الكمبيوتر.

 اخرتاق شركة "فاير أي" واحدة من أهم شركات أمن -
 ستوى العاملي.املعلومات على امل

اخرتاق شركة "سوالر ويندز" املنتجة للربجميات بشكل واسع  -
 .(32)عاملًيا

 ج. هجمات سيربانية على املنظمات الدولية:

مل تتوقف خماطر اهلجمات اإللكرتونية على األفراد والدول 
والشركات الدولية فقط بل امتدت للمنظمات الدولية الكربى مثل 

ذ إنه تبًعا للموقع الرمسي ملنظمة األمم منظمة األمم املتحدة؛ إ
املتحدة فقد مت اخرتاق البنية التحتية األساسية ملكاتب األمم 
املتحدة. كما شهدت منظمة الصحة العاملية، منذ بدء أزمة وابء  
كوروان املستجد زايدة هائلة يف عدد اهلجمات اإللكرتونية املوجهة 

اوين الربيد اإللكرتوين من عن 450إىل موظفيها؛ إذ مت تسريب حنو 
وكلمات املرور التابعة للمنظمة. كما تزايدت الرسائل اإللكرتونية 
املوجهة من قراصنة ينتحلون صفة االنتماء للمنظمة إىل اجلماهري 

                                                           

 انظر أيضاً:املرجع السابق.  (32)
- Frank Downs, Top Cyberattacks of 2020 and 

How to Build Cyberresiliency, November 2020,  
Available at: https://cutt.us/XopDz  

https://cutt.us/TIWZf
https://cutt.us/F4Lq8
https://cutt.us/XopDz


 2021 أبريل( 21العدد  )                                                                                                                                                                قضايا ونظرات

103 

املختلفة من أجل تقدمي تربعات إىل صندوق ومهي بداًل من 
األصلي".  19-الصندوق "التضامين لالستجابة جلائحة كوفيد

عدد اهلجمات اإللكرتونية اليت تستهدف املنظمة عام  ويزيد
 . (33)2019مبعّدل مخسة أضعاف عن عام  2020

 : 2021م رؤية مستقبلية للحروب السيربانية للعا -رابًعا

، 2020 يف إطار تصاعد اهلجمات السيربانية اليت ميزت عام
هت ، اجترباينلسيويف إطار إدراك أمهية تفعيل آليات الردع والدفاع ا

 روباحل العديد من الدراسات لتقدمي رؤية استشرافية ملستقبل
ألولوايت  يف إطار تصدر األمن السيرباين 2021السيربانية عام 

 يل: لتااألمن القومي للدول، وجاءت أهم مالمح هذه الرؤى كا

استمرار تصدر القطاع الطيب والصحي للهجمات السيربانية -
غري الدول، إذ يستمر مرتكبو سواء على الدول أو املنظمات من 

اجلرائم واحلروب السيربانية يف تطوير قدراهتم مستغلني عدم استقرار 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية نتيجة األزمة الصحية 
العاملية النامجة عن انتشار وابء كوروان املستجد، ومتثل تلك 
التهديدات مصدر خطر متنام لألنظمة الصحية على وجه 
اخلصوص، خاصة يف ظل طرح اللقاحات الدولية املختلفة ملواجهة 

بعض الدراسات إىل أنه ميتد  ؛ إذ أشارت2021الوابء يف العام 
نطاق سلسلة اإلمدادات العاملية املعقدة للُّقاحات ما بني املصانع 

يف  نرتنتيف دولة ما إىل الثالجات املستخدمة للتخزين املتصلة ابإل
ن ذلك أن يشكل ضغطًا جديًدا على أنظمة دول أخرى، ومن شأ

تكنولوجيا املعلومات، ويف بعض األحيان على صغار املوردين الذين 
إذ يستهدف القراصنة واملهامجون معامل ؛ يلعبون دورًا حيواي

األحباث التابعة للدول والشركات الكربى وسالسل اإلمدادات 
غريها من والتربيد، وذلك جبانب التالعب يف بياانت املرضى و 

                                                           

العاملية تعلن عن تزايد اهلجمات اإللكرتونية مبقدار مخسة  منظمة الصحة (33)
املوقع الرمسي ملنظمة الصحة ، 2020أبريل  ،أضعاف وحتث على اليقظة

  https://cutt.us/ZSndhالعاملية، متاح على الرابط التايل:  

اهلجمات، وذلك يف ظل تزايد االعتماد على تكنولوجيا املعلومات 
 .(34)يف التوصيل بني العديد من األجهزة املستخدمة

 جبانب استهداف القطاع الصحي، رصدت بعض الدراسات-
لعمل لى از عتعرض الشبكات اخلاصة االفرتاضية النامجة عن الرتكي

ايد ل تز  ظد من املخاطر يفعن بُعد والتعليم عن بُعد إىل العدي
ه هذ االعتماد على سياسات التباعد االجتماعي وتزايد دور
قوم تيت الشبكات؛ يضاف لذلك تزايد استخدام برامج الفدية ال

 شفريتلى على منع املستخدمني من الوصول للبياانت اعتماًدا ع
 تلك البياانت مقابل طلب الفدية. 

ا الدول يف حروهبا استمرار أنشطة التجسس اليت تقوم هب-
السيربانية مثل روسيا والصني وإيران وإسرائيل وكوراي الشمالية جبانب 

ومن املتوقع  2020فيتنام، حيث بدأت تلك اهلجمات منذ عام 
 .(35)2021استمرارها عام 

 ة مثلذكياستمرار الصراعات بني الدول لتحصيل التقنيات ال-
ومن  كية،لذ اة األجهزة تقنية اجليل اخلامس اليت تستخدم لربط كاف

هلجوم طة اأنشو حيصل عليها ميكنه استخدامها يف احلروب السيربانية 
ى منذ لعظماوى السيرباين املختلفة، وقد بدأ الصراع حوهلا بني الق

ة القو  واتبني الصني والوالايت املتحدة ابعتبارها من أد 2020
 اجلديدة اليت تضيف لألمن القومي هلذه الدول.

استهداف اهلجمات السيربانية  2021قع خالل عام من املتو -
ملزيد من األرواح البشرية يف ظل جائحة كوروان واعتماد األنظمة 
الصحية على التقنيات احلديثة واالعتماد على اخلدمات الطبية عن 

 .(36)بعد واعتماد املستشفيات على نظم الذكاء االصطناعي

                                                           

صحي يتصدر أولوايت األمن غوردون كوريرا، فريوس كوروان: القطاع ال (34)
، يب يب سي عريب، متاح على الرابط التايل: 2021اإللكرتوين يف 

7https://cutt.us/DPez  
(35) A Global reset: cyber security prediction 
2021, November 2020, available at: 
https://cutt.us/MbHPo  

املركز ، 2021يهاب خليفة، اجتاهات االمن السيرباين خالل عام إ (36)
 .2021، يناير 2021، توقعات املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية

https://cutt.us/ZSndh
https://cutt.us/DPez7
https://cutt.us/MbHPo
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ل ول مثلدملهمة لتوقع زايدة اهلجمات على البنية التحتية ا-
ت عامال تيفشبكات الكهرابء مع زايدة وترية احلروب السيربانية 
روب حهي و الدول لتحقيق األهداف املختلفة يف البيئة الدولية 

لتأثري على ، مع استمرار وسائل ا2020ازدادت حدهتا ابلفعل منذ 
ظل  ة يفاديالرأي العام يف ظل تزايد األزمات السياسية واالقتص

 كوروان.جائحة  
زايدة استهداف األجهزة احملمولة، واستمرار استغالل الثغرات -

األمنية للتطبيقات املختلفة، وزايدة تسريب املعلومات واستهداف 
البياانت الشخصية يف ظل تطور تقنيات التعرف على الصوت 
والبصمات والوجه، مع توقعات بزايدة التعدي على خصوصية 

 .(37)املستخدمني
ه تواج ليتتوقع ازدايد التهديدات السيربانية ا ولذا ويف ظل

 2021 مليةلعااجلهات الدولية املختلفة، ووفًقا لتقرير املخاطر ا
ن مزء الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي والذي جاء كج

ة يف ، تستمر املخاطر اإللكرتوني2021أجندة منتدى دافوس 
ت دايحتسة ير مخوقد رصد التقر التصنيف ضمن املخاطر العاملية. 

 معاجلتهاها و استرئيسية لألمن السيرباين جيب على قادة العامل در 
 وعلى رأسها: 2021يف عام 

عارك ت ملوماومواجهة احلك تزايد تعقيدات األمن السيرباين:-
جيب و مي، لقو متعدد ليصبح األمن السيرباين جمااًل حيواي لألمن ا

 اعنيلقطومشاركة اعلى الدول التكيف ملواجهة هذه التهديدات، 
 العام واخلاص. 

نيون يربايعمل املهامجون السوجود لوائح معقدة وجمزأة: -
لعديد ني ابها بشكل عابر للدول يف ظل تزايد وتعقد القوانني وجتزؤ 

اية محاعد قو  من السلطات الداخلية للدول، مما يؤدي لتعدد وجتزئة
ن جب أيو  البياانت مما يضعف آليات الدفاع السيرباين، ومن مث

 يكون هناك تعاون دويل.
يف ظل تزايد أزمة وابء   زايدة االعتماد على أطراف خارجية:-

كوروان زاد االعتماد على مزودي اخلدمات يف ظل تزايد االعتماد 
                                                           

 . 27-26، ص ص مرجع سبق ذكرهحممد اجلندي،  (37)

األشياء،  إنرتنتعلى التقنيات احلديثة وأنظمة الذكاء االصطناعي و 
مليارًا حبلول  27إذ يصبح من املتوقع أن تصل األجهزة املتصلة إىل 

 على مستوى العامل.  2021عام 
م ة اجلرائوتري  رعإذ تتسا نقص اخلربة يف جمال األمن السيرباين:-

طلب  رائمة جاإللكرتونية يف ضوء أزمة وابء كوروان املستجد وخاص
ذ إن ، إاينالفدية؛ لذا جيب حتسني البيئة التحتية لألمن السيرب 

اين، سيرب ال نظومة جناح األمناألمان والدفاع جزء ال يتجزأ من م
ات ريبفيجب وجود خطط استباقية ودفاعية، وأن يكون هناك تد

 واسعة للمهنيني ذوي اخلربة. 
حيث إن التتبع واملقاضاة  :نتنتصعوبة تتبع جمرمي اإل-

ما زال بنسبة ضئيلة عاملًيا حىت  نرتنتوالكشف عن هوية جمرمي اإل
وبة إثبات تورط جهة فاعلة ما يف الدول املتقدمة، إذ إنه من الصع

يف اهلجمات اإللكرتونية، فقد أضحت اجلرائم اإللكرتونية مناذج 
جتارية متنامية يف ضوء اخنفاض التكلفة واملكاسب الوفرية. لذا جيب 

 .(38)وجود ختطيط ومتابعة دولييني
وابلتايل، من املتوقع استمرار وترية اهلجمات واحلروب السيربانية 

دولية على اختالف أنواعها، وهو األمر الذي من بني اجلهات ال
شأنه أن يسرع من وترية عسكرة الفضاء اإللكرتوين والتسابق على 
احلصول على تقنيات التسلح اإللكرتوين، وهو ما حيمل خماطر 
واسعة على البشرية؛ إذ ترتبط العديد من البىن التحتية احليوية 

دخلت احلروب  للدول والشركات ابلفضاء اإللكرتوين. وقد
؛ إذ 2020السيربانية ابلفعل بني الدول مرحلة متقدمة منذ عام 

أضحت حروب معلنة ترتبط بتحقيق أهداف داخل الفضاء 
اإللكرتوين وخارجه، مما يعقد من مشهد األمن اإلنساين العاملي يف 
ضوء أزمة وابء كوروان املستجد وعدم استقرار األوضاع السياسية 

تماعية؛ وهي خماطر تستهدف الشعوب والدول واالقتصادية واالج
على السواء؛ األمر الذي يتطلب ضرورة وجود استجابة دولية 

                                                           

(38) These are the top cyber security challenges of 
2021,World Economic Forum, 21 January 2021, 
available at: https://cutt.us/bVqHQ  

https://cutt.us/bVqHQ
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واسعة ملواجهة هذه التهديدات السيربانية، وجيب أن يدخل ضمنها 
ليس فقط جهود دولية رمسية ولكن مبادرات جمتمعية وشعبية غري 

اإلنساين  رمسية واسعة على املستوى الدويل حفاظًا على األمن
 العاملي. 

***** 
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 السيربانية والعدالة العاملية:

 البيانات الضخمة نموذًجا

 أمحد شوقي

 مقدمة: 
 تدىاستخدم كالوس شواب املؤسس والرئيس التنفيذي للمن

؛ 2015ام " عاالقتصادي العاملي مصطلح "الثورة الصناعية الرابعة
، ة الرقميةلثور ا تندة إىللإلشارة إىل ثورة تكنولوجية غري مسبوقة، مس

كم واحل ارةمن شأهنا إحداث تغريات جذرية يف نظم اإلنتاج واإلد
صعيد  على راتعرب العامل. تلك الثورة مدعومة ابالبتكارات والتطو 

 نتإنرت ، و تقنيات عدة أبرزها: "الذكاء االصطناعي، والروبواتت
اد، بعألة ااألشياء، واملركبات ذاتية القيادة، والطباعة ثالثي
ختزين و اد، ملو وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا احليوية، وعلوم ا

 الطاقة، واحلوسبة الكمومية".

هذه الثورة "رابعة" ألن شواب مييزها عن ثالث ثورات صناعية 
سابقة يف التاريخ البشري احلديث؛ األوىل )خالل القرنني الثامن 

ورواب( وقد عشر والتاسع عشر، خاصة يف الوالايت املتحدة وأ
ارتبطت مبيكنة العملية اإلنتاجية وحتول اجملتمعات الزراعية ملرحلة 
التصنيع خاصة بقطاعي احلديد والنسيج، مع اخرتاع حمرك البخار. 
فيما اُستخدمت الطاقة الكهرابئية يف ظالل الثورة الصناعية الثانية 
لتكثيف خمرجات العملية اإلنتاجية، مع إضافة صناعات جديدة، 

                                                           

 .ابحث يف العلوم السياسية 

حني اعتمدت الثورة الصناعية الثالثة على أمتتة العملية اإلنتاجية  يف
 .(1)ابستخدام اإللكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات

وفق كالوس شواب؛ فإن الثورة الرابعة ليست امتداًدا للثورة 
الثالثة؛ رغم أن األخرية قامت على اإللكرتونيات وتكنولوجيا 

هما من جوانب عدة: أوهلا: املعلومات؛ وذلك بسبب التفاوت بين
سرعة اإلجنازات احلالية على حنٍو غري مسبوق اترخيًيا إذ تتطور الثورة 
الصناعية الرابعة أسًيا وليس خطًيا، واثنيها: النطاق؛ فالثورة الراهنة 
متتد لكل صناعة تقريًبا يف كل البلدان، واثلثها: التأثريات اجلذرية 

دارة واحلكم، مع الفرص اليت تتيحها املتوقعة على أنظمة اإلنتاج واإل
هذه الثورة على صعيد الوصول غري احملدود للمعرفة، وسعات 
التخزين وقوة املعاجلة غري املسبوقة للبياانت، واليت تنعكس بدورها 
يف منتجات وتطبيقات جديدة جيري تسويقها للجمهور من باليني 

وية. هذا التباين عرب اهلواتف اخلل نرتنتالبشر املتصلني حلظًيا ابإل
)الفجوة يف السرعة والنطاق والنظم( انجم عن دمج التقنيات اليت 

 .(2)تقضي على الفواصل بني اجملاالت املادية والرقمية والبيولوجية

إن احلصان األسود وراء تطوير ودمج وتوظيف تقنيات الثورة 
واليت  ،Big Dataالصناعية الرابعة يكمن يف البياانت الضخمة 

اعتبارها يف الوقت نفسه منتًجا للثورة الرقمية أو الثورة ميكن 
الصناعية الثالثة وهي يف اآلن ذاته وقود الثورة الصناعية الرابعة اليت 
تنتج أيًضا املزيد من البياانت الضخمة اليت يعاد استثمارها 

 .(3)واستغالهلا

                                                           

(1) Klaus Schwab, The Fourth Industrial 
Revolution: What It Means and How to 
Respond, World Economic Forum, 14 January 
2016, Available at: https://cutt.us/8NTeM  
(2) Ibid. 

، 2018نوفمرب  8طه الراوي، البياانت.. النفط اجلديد، نون بوست،  (3)
  68https://cutt.us/tVvمتاح عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/8NTeM
https://cutt.us/tVv68
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وكما هو األمر ابلنسبة للثورات الصناعية السابقة؛ مل ختُل 
شات بشأن الثورة الصناعية الرابعة من جداالت بشأن النقا

تداعياهتا على قضييت التنمية والعدالة العاملية وما يرتبط هبما من 
فجوة بني الشمال واجلنوب، وإن كان البعض يعترب أن أتثريات 
الثورة الصناعية الرابعة وحتديًدا البياانت الضخمة يف نطاق السياسة 

تداد للنقاشات املتصلة آباثر التكنولوجيا الدولية بشكٍل عام هو ام
عامة وما يتفرع عنها من تطورات يف جماالت االتصاالت 

 .(4)واملعلومات وغريها

، وكون رابعةال وأخًذا يف االعتبار تشعب تقنيات الثورة الصناعية
ذه إن ه؛ فالبياانت الضخمة هي وقودها وحمركها؛ كما سبق القول

نمية الت ايلالظاهرة وتداعياهتا يف جمالورقة حتاول االقرتاب من 
ر : كيف تؤثتايلال والعدالة العاملية؛ عرب اإلجابة عن السؤال الرئيسي

 ية؟ امل"البياانت الضخمة" على قضييت التنمية والعدالة الع

 سؤال،ال قد يكون من الصعب تقدمي إجاابت جازمة تتعلق هبذا
ية؛ لتالة االفرعيلكن ميكن االقرتاب منه عرب عدد من التساؤالت 

 متهيًدا لدراسة أكثر عمًقا يف وقت الحق:

 مة،كيف تنظر املؤسسات الدولية لظاهرة البياانت الضخ
 وانعكاساهتا ابلنسبة لقضية التنمية العاملية؟

 عدالةال ملاذا تُثري ظاهرة البياانت الضخمة املخاوف بشأن
ذه هن مالعاملية؟ وكيف تتباين قدرات الدول على االستفادة 

 الظاهرة؟

د عقو كيف تطورت مؤشرات عدم املساواة العاملية خالل ال
ية ولوجتكناليت شهدت بروز وتصاعد الثورة ال -األربعة املاضية

 واإللكرتونية والثورة الصناعية الرابعة؟

حتاول الدراسة االقرتاب من هذه التساؤالت عرب العناصر التالية: 
املية: قراءة يف رؤى املؤسسات البياانت الضخمة والتنمية الع أوال:

                                                           

ل معوض، أتثري البياانت الضخمة يف نظرايت العالقات الدولية، ( علي جال4)
السياسة الدولية، ملحق اجتاهات نظرية يف حتليل السياسة الدولية "البياانت 

 . 14-9، ص ص 2020، يناير 219الضخمة يف العالقات الدولية"، العدد 

مركزية البياانت وخماطر االستعمار الرقمي: تعميق  اثنًيا: الدولية.
عدم املساواة العاملية خالل أربعة عقود: قراءة  اثلثًا: الفجوة العاملية.

 يف مؤشرات توزيع الدخول.

ؤى ر يف  اءةالبياانت الضخمة والتنمية العاملية: قر  -أواًل 
 ية:املؤسسات الدول

يشبه البعض البياانت ابلنسبة للثورة الصناعية الرابعة/ الثورة 
الرقمية/ الثورة التكنولوجية وما يرتبط هبا من تطورات وأجهزة 
وتقنيات وتطبيقات ذكية؛ يشبهها ابلوقود ابلنسبة للثورة الصناعية 
السابقة، لكنها تتميز عنه إبمكانية إعادة استخدامها ملراٍت غري 

ا أن استخدامها ينتج عنه إنتاج بياانت جديدة إذ حمدودة، كم
. يشري تقرير على (5)%61تقدر الزايدة السنوية يف البياانت بنحو 

من البياانت يف  %90املوقع اإللكرتوين لألمم املتحدة؛ إىل أن 
العامل مت إنتاجها خالل عامني سابقني على كتابته؛ ويتوقع أن تنمو 

سنواًي، وتتضاعف القدرات العاملية  %40البياانت املتاحة بنسبة 
 .(6)شهرًا منذ الثمانينيات 40لتخزين البياانت كل 

إن املقابل الذي حتصل عليه شركات التكنولوجيا العمالقة من 
تقدمي خدماهتا للعمالء ابجملان كمواقع وتطبيقات التواصل 
االجتماعي هو "البياانت" املتعلقة بتفاعالت املستخدمني 

. وتتعلق هذه التفاعالت ابستخدامات (7)وتفضيالهتمواهتماماهتم 
العمالء للهواتف الذكية واملواقع اإللكرتونية مثل التواصل 
االجتماعي وبطاقات االئتمان، وتسمى حصيلة هذه التفاعالت 

عودام البياانت" وهي متثل اجلزء األكرب من البياانت املتاحة عامليًا "بـ
ضخمة"، اليت ميكن حتليلها آنًيا للوصول واملعروفة أيًضا بـ"البياانت ال

                                                           

 طه الراوي، البياانت.. النفط اجلديد، مرجع سابق. (5)
الضخمة ألغراض التنمية املستدامة، األمم املتحدة، متاح عرب  البياانت (6)

  https://cutt.us/csBjfالرابط التايل: 
 طه الراوي، البياانت.. النفط اجلديد، مرجع سبق ذكره.  (7)

https://cutt.us/csBjf
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إىل معلومات أو نتائج جيري استغالهلا جتاراًي؛ يف التسويق واإلعالن 
 .(8)واإلدارة

يتم مجع البياانت من املستخدمني دون علمهم يف الغالب؛ 
فحني حُيمل أحدهم تطبيًقا للتنبؤ أبحوال الطقس؛ يسمح أيًضا 

سيحصل مقابل ذلك على خدمة  للتطبيق بتحديد موقعه؛ ظااًن أنه
أفضل؛ لكن التطبيق يقوم جبمع سلوكيات الفرد من خالل مراقبة 
حركته وأفعاله، ومن مث حتليل هذه البياانت واحلصول من ورائها 
على قيمة جتارية عالية؛ دون أن يكون املستخدم على علم مبا 

 .(9)حيصل يف اخلفاء

حلمالت اإلعالنية جيري استخدام البياانت الضخمة يف تدشني ا
أو التطبيقات اجلديدة املوجهة للمستخدمني حسب ميوهلم، واليت 
تدر بدورها بياانت جديدة، كما ُتستخدم البياانت لتطوير تقنيات 
الذكاء االصطناعي كالروبواتت. لكن العربة لتحصيل هذه املنافع 
ابلقدرة على استخراج املعلومات من البياانت بعد القيام بعمليات 

لتصنيف والتحليل هلا للوصول إىل خالصات ميكن االستفادة منها ا
مليارات دوالر عام  203يف حتقيق األرابح؛ اليت قدرت بنحو 

. ومن أكرب 2016مليارات خالل عام  103مقابل حنو  2020
الشركات اليت حتتفظ وتستثمر البياانت الضخمة خاصة يف جمال 

روسوفت وجوجل وفيسبوك، اإلعالانت الرقمية: أبل وأمازون ومايك
 25وقد بلغت إيرادات هذه الشركات من نشاط اإلعالانت حنو 

 .(10)2017مليار دوالر عام 

متيل املؤسسات الدولية كاألمم املتحدة وصندوق النقد والبنك 
الدوليني إىل تسليط الضوء على حنو أكرب على دائرة املزااي والعوائد 

ة بشكٍل خاص ومن التقدم اليت ميكن جنيها من البياانت الضخم
التكنولوجي والثورة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة بشكٍل عام، وإن  

                                                           

 البياانت الضخمة ألغراض التنمية املستدامة، مرجع سبق ذكره. (8)
ن كاريري وسوالو فيكرام هاكسار، مًعا لبناء اقتصاد بياانت أفضل، جملة اي (9)

، متاح عرب الرابط 2021التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل، عدد مارس 
  7https://cutt.us/XUvGالتايل: 

 كره.طه الراوي، البياانت.. النفط اجلديد، مرجع سبق ذ  (10)

كانت تشري أحيااًن وعلى استحياء النعكاسات سلبية ابلنسبة 
لقضية العدالة العاملية؛ يف حني تركز كتاابت أخرى إىل تبين وجهة 

ات النظر املعاكسة عرب تسليط األضواء على هذه االنعكاس
السلبية؛ وإن كانت تتفق مع وجهة النظر األوىل بشأن مصدر هذه 
االنعكاسات فهي انمجة بشكل كبري عن التوزيع غري العادل لرتكز 

 االخرتاقات التكنولوجية والرقمية وما يرتبط هبا من بياانت ضخمة.

على سبيل املثال؛ ترى األمم املتحدة أن عمليات حتليل البياانت 
ختدم الرفاه االجتماعي وضمان وصول املعوانت  الضخمة ميكن أن

للفئات الضعيفة واملسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة. وقد قدمت 
املنظمة العاملية أمثلة توضح فرص االستفادة من البياانت الضخمة 
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، إذ ميكن اإلشارة إىل مخسة 

لقضاء على الفقر؛ ميكن أهداف لتوضيح الفكرة. على صعيد ا
اعتبار "أمناط اإلنفاق على خدمات اهلاتف احملمول مؤشرات بديلة 
ملستوايت الدخل". وميكن االستفادة من "التعهيد اجلماعي أو تتبع 

يف مراقبة األمن الغذائي"  نرتنتأسعار املواد الغذائية املدرجة على اإل
اًما، كما وذلك لتحقيق اهلدف املتعلق ابلقضاء على اجلوع مت

"يساعد رسم خرائط حلركة مستخدمي اهلواتف احملمولة يف التنبؤ 
ابنتشار األمراض املعدية" ومن مث ضمان الصحة اجليدة والرفاه، كما 
"تكشف تقارير املواطنني عن أسباب معدالت انسحاب الطالب" 
للوصول إىل التعليم اجليد. ويف سبيل الوصول إىل املساواة بني 

انث؛ "ميكن أن يكشف حتليل املعامالت املالية عن الذكور واإل
أمناط اإلنفاق واآلاثر املختلفة للصدمات االقتصادية على الرجال 

 .(11)والنساء"

وابملثل؛ فإن املقاالت اليت تنشرها جملة التمويل والتنمية الصادرة 
عن صندوق النقد الدويل واليت تنشر إلكرتونًيا؛ تتبىن موقًفا مشاهبًا 

ورة الرقمية؛ إذ تراها حتمية وال بد من تبنيها بغض النظر عن من الث
قلق الناس بشأن مستقبلهم الوظيفي نتيجة إحالل اآلالت حملهم؛ 
وترى أنه ال بد من التكيف معها عرب وسائل عدة أبرزها التعليم 

                                                           

 البياانت الضخمة ألغراض التنمية املستدامة، مرجع سبق ذكره. (11)

https://cutt.us/XUvG7
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والبنية التحتية والسياسات والتعاون الدويل؛ معتربة أن الثورة الرقمية 
غيرياهتا وآاثرها كما حدث مع اخرتاع حمرك ستمر وستحدث ت

 .(12)البخار والطاقة الكهرابئية

، أعلن جيم يونغ كيم الرئيس السابق جملموعة 2018يف عام 
البنك الدويل أن اجملموعة ستدخل شراكة مع اجلمعية الدولية 
لشبكات اهلاتف احملمول، وكذلك مع مشغلي شبكات اهلاتف 

الستفادة من البياانت الضخمة من احملمول عرب العامل بغرض "ا
األشياء للمساعدة يف القضاء على الفقر املدقع  إنرتنتأنظمة 

 .(13)وإطالق العنان حملركات جديدة للنمو االقتصادي"

أكيد  التإىل الناظر يف مواقف املؤسسات الدولية جيد أهنا متيل
ة ت ضخمياانن بعلى جدوى الثورة الصناعية الرابعة مبا تقوم عليه م

لنمو فع اود عن املستخدمني عرب العامل، وهذا يف جماالت التنمية
اقع الو  اهلاالقتصادي والقضاء على الفقر؛ لكن هذه املواقف تتج

 ة التحتيةلبنياب إىل حد كبري، وخاصة ما يتعلق ابالختالالت املتعلقة
ىل ذلك ري إتش للتكنولوجيا والثورة الرقمية عرب العامل، وإن كانت

. واقعض الوعلى استحياء دون رصد دقيق لنتائجه على أر أحيااًن 
قوم يليت ة اميكن تفهم ذلك ابلنظر إىل كون هذه املؤسسات األعمد

اصة خنية لثاعليها النظام العاملي منذ ما بعد احلرب العاملية ا
ذين ال مؤسسيت بريتون وودز: البنك وصندوق النقد الدوليني؛

عة لسبا املي خالل العقود شكال ركيزة النظام االقتصادي الع
 املاضية. 

إن غياب القراءة يف الواقع احلاصل ابلعامل حالًيا ابلتوازي مع 
االخرتاقات التكنولوجية والرقمية ميكن تبينه يف خطاابت املؤسسات 
الدولية؛ فبداًل من تناول مناذج عملية وكيف مت االستفادة منها يف 

                                                           

مارتن موآليزن، كل ما ميكن أن يُقال عن الثورة الرقمية، جملة التمويل  (12)
، متاح عرب الرابط التايل: 2018والتنمية، صندوق النقد الدويل، عدد يونيو 

o4.us/UaIhttps://cutt  
لالستفادة من  GSMAجمموعة البنك الدويل تدخل يف شراكة مع  (13)

فرباير  26األشياء يف عملية التنمية، البنك الدويل،  نرتنتالبياانت الضخمة إل
  https://cutt.us/otlBy، متاح عرب الرابط التايل: 2018

مية؛ يالحظ أن هذه القضاء على الفقر مثاًل أو حتقيق التن
اخلطاابت يغلب عليها الطابع النظري واإلرشادي مثل احلديث عن 
إمكانية االستفادة من هذه االجنازات، والفرص اليت قد تتيحها؛ 

 أبدوات االحتمال وليس التأكيد أو اجلزم بتجارب عملية.

ن من تفيديملسلكن ماذا تكشف البياانت والتقارير املتوفرة عن ا
رتبط هبا ما يو صة ناعية الرابعة عامة والبياانت الضخمة خاالثورة الص

 تقنيات الذكاء االصطناعي؟

لقد أصبحت البياانت املتولدة عن تصرفاتنا اليومية وحركاتنا 
مبثابة سلعة خاصة حتتكرها أو هتيمن عليه كربى شركات 
التكنولوجيا العاملية اليت متتلك منصات التواصل االجتماعي 

جارية ألجهزة اهلاتف احملمول اليت انتشرت بشكٍل  والعالمات الت
كبري خالل العقود القليلة املاضية؛ وهو ما يسمح هلذه الشركات 
بتحقيق ثروات طائلة من وراء حتليل واستغالل هذه البياانت مث 
إعادة انتاج بياانت جديدة بناًء على املنتجات واخلدمات اليت جيري 

 .(14)تطويرها

ربى كواًل  ن دأة ابلنظام االقتصادي العاملي من احلقائق املتعلق
د ستفي تمثبعينها حتتضن عمالقة التكنولوجيا من الشركات، ومن 

ذه هاء هذه الدول من خالل الرتاكم الرأمسايل احملقق من ور 
و ، وهجاتالشركات ومنتجاهتا فضاًل عن إعادة تصدير هذه املنت

مل عرب العا اانتبييع الما ينقلنا إىل العنصر التايل اخلاص بعدالة توز 
 ومن مث حتديد من حيصد عوائد االستثمار فيها.

ميق : تعقميمركزية البياانت وخماطر االستعمار الر  -اثنًيا
 الفجوة العاملية:

" املدير التنفيذي Ussal Sahbazحتدث أوسال صهباز "
ملراكز دراسات االقتصاد والسياسة اخلارجية إبسطنبول يف دراسة له 

الذكاء االصطناعي وخطر االستعمار اجلديد" عن بعنوان "
"االستعمار الرقمي" من جانب القوى الكربى اليت حتتكر البياانت  

                                                           

و فيكرام هاكسار، مًعا لبناء اقتصاد بياانت أفضل، اين كاريري وسوال (14)
 مرجع سبق ذكره.
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كالوالايت املتحدة األمريكية والصني واللتان تتفوقان يف جمال 
الذكاء االصطناعي بسبب ما ميتلكانه من بياانت وفرية؛ وهو ما 

شركاهتما اليت تغزو العامل حيقق للدولتني وفورات مالية ضخمة عرب 
مبنتجاهتا وجتمع بياانت املستخدمني وتعيد استخدامها لتطوير 
منتجاهتا أو لطرح منتجات جديدة؛ مؤكًدا أن الفجوة يف البياانت 
ستنقلب إىل فجوة يف الواقع االقتصادي واملايل عرب تعميق 
 االختالالت العاملية وإضعاف االقتصادات الوطنية وتبديد املزااي
االقتصادية اليت حصلت عليها بعض القوى الصاعدة؛ وإن كان 
صهباز مل ينكر يف الوقت نفسه أن إبمكان بعض الدول الصغرية 

 االستثمار يف البياانت وترمجتها إىل قوة اقتصادية.

امل  العيفاد يوضح صهباز أن الوالايت املتحدة تعترب أكرب اقتص
؛ رتنتنإلر اتصااًل ابواثلث دولة من حيث عدد السكان، واألكث

كات ت شر فوقتوقد . نرتنتتقليداًي؛ ابعتبار أهنا موطن اخرتاع اإل
ا مفضل بي؛ التكنولوجيا األمريكية يف تطبيقات الذكاء االصطناع

 سوفتكرو متتلكه من بياانت لتتفوق بذلك شركات مثل: أبل وماي
ل مويوأمازون وألفا بت وفيس بوك؛ على شركات الطاقة والت

ث حي دية كأكرب مخس شركات يف الوالايت املتحدة منالتقلي
 القيمة السوقية يف السنوات العشر املاضية.

 عتربذ تُ أما الصني، فهي عمالق ذكاء اصطناعي صاعد بقوة؛ إ
. عاملال أكرب دولة من حيث عدد السكان واثين أكرب اقتصاد يف
 تمادالعوتنتج بشكل مستمر حجًما كبريًا من البياانت بسبب ا

عدد  ضعافأثة السريع للتقنيات الرقمية هناك؛ إذ متتلك الصني ثال
دد عاف أجهزة احملمول اليت ميتلكها األمريكيون، وعشرة أضع

 عات، ومخسني ضعف عدد مدفو نرتنتتوصيالت الطعام عرب اإل
 على يزهاهلاتف احملمول كما أعلن احلزب الشيوعي الصيين ترك

ات احمللية، واحلاضنالذكاء االصطناعي، وحفز احلكومات 
غم . ور اعيواجلامعات لدعم األعمال القائمة على الذكاء االصطن
وقية الس يمةأن نشاطها يتسم ابحمللية بشكل ما؛ يُرجح زايدة الق

مة دعو للشركات الصينية بشكٍل كبري عندما تتجه للعاملية م
 بتوجيهات وسياسات حكومية صينية. 

ابلنظر إىل  2017ًيا عام وقد احتلت الصني املركز األول عامل 
االستثمارات يف رأس املال االستثماري ابلشركات الناشئة مبجال 

مليار دوالر، مث الوالايت املتحدة  4٫9الذكاء االصطناعي؛ بقيمة 
مليار دوالر  10٫7مليار دوالر، من إمجايل  4٫4األمريكية بقيمة 

دوالر فقط؛ مليار  1٫4على مستوى العامل، لتنفرد بقية الدول بنحو 
وهو ما ُيسهم يف إرساء دعائم احتكار أمريكي وصيين لالبتكارات 
العاملية يف جمال الذكاء االصطناعي حيث تقوم كل من الوالايت 
املتحدة والصني وشركاهتما بتجميع املزيد من البياانت واملواهب 

 .(15)اعتماًدا على البياانت الضخمة اليت تنتجها

مة يف ات قيشركتوفرة عن قائمة أعلى الإن قراءة يف البياانت امل
يب ى نصعل العامل توضح أن عمالقة التكنولوجيا الذين يستحوذون

م ركاهتن شاألسد من البياانت املتاحة أيتون يف الصدارة، لتكو 
ب وذلك على حسا 2021األعلى قيمة يف العامل خالل عام 

ا،  ريمهغو يع الشركات العاملة يف نشاطات تقليدية كالطاقة والتصن
هيمنًة  كثراأل كما أن الوالايت املتحدة األمريكية والصني تعتربان

على األ جياعلى هذه القائمة ابلنظر إىل جنسيات شركات التكنولو 
 قيمة.

ضمن قائمة الشركات العشر األعلى قيمة يف العامل خالل عام 
 2021يف املركز األول وفق تقييمات فرباير جاءت أبل  2021
تريليون دوالر، فيما كان املركز الثاين من نصيب  2٫134بقيمة 

أرامكو السعودية واليت تعد استثناء لشركات الطاقة ضمن القائمة 
تريليون دوالر، وتبعتها مايكروسوفت بقيمة  2٫028بقيمة حنو 

تريليون،  1٫608تريليون دوالر، مث أمازون بقيمة سوقية  1٫768
جل بقيمة سوقية تقارب وألفا بت املالكة للعالمة التجارية جو 

تريليون دوالر. ومن الواضح أن هذه الشركات حتمل  1٫397

                                                           

(15) Ussal Sahbaz, Artificial Intelligence and the 
Risk of New Colonialism, Horizons, Issue No. 
16, Spring 2020, Available at: 
https://cutt.us/iMed9  
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مجيعها اجلنسية األمريكية ابستثناء أرامكو السعودية واليت ُتصنف 
 كما سلفت اإلشارة.–ضمن شركات الطاقة 

كان املركز السادس من نصيب شركة تينسنت القابضة احملدودة، 
واأللعاب واليت  نرتنتاإل وهي شركة صينية متخصصة يف جمال

مليار دوالر،  874٫7حنو  2021بلغت قيمتها السوقية يف فرباير 
وهي بذلك تعد أعلى الشركات الصينية من حيث القيمة السوقية، 

مليار  741٫7وتبعتها عاملًيا شركة فيس بوك األمريكية بقيمة سوقية 
لسيارات دوالر، مث شركة تسال األمريكية الرائدة يف جمال تصنيع ا

املوقع  -مليار دوالر، وشركة علي اباب 712الكهرابئية بقيمة 
مليار دوالر،  698٫1الصيين الرائد مبجال التجارة اإللكرتونية بقيمة 

فيما كان املركز العاشر من نصيب شركة اتيوان لصناعة أشباه 
املوصالت احملدودة املتخصصة يف صناعة اإللكرتونيات وصناعة 

مليار دوالر يف فرباير  597٫2بقيمة سوقية بلغت  أشباه املوصالت
 .(16)من العام السابق

تكشف البياانت السابقة عن أن الدول الكربى وحتديًدا 
الوالايت املتحدة األمريكية والصني هتيمن على كربى الشركات 
التكنولوجية حول العامل، واليت أصبحت اقتصاداهتا تقوم بشكل كبري 

ليت جيري استغالهلا لتوليد قيمة جتارية على البياانت الضخمة ا
مرتفعة؛ عرب حتليل توجهات املستهلكني وتدشني احلمالت 
اإلعالنية من جهة وطرح منتجات وتطبيقات جديدة تلقى قبوهلم 
من جهة أخرى، فضاًل عن إعادة استخدام هذه املنتجات 

وهكذا دون حد  -كما سبق الذكر–والتطبيقات لتوليد غريها 
قق هذه الشركات تراكًما رأمسالًيا كبريًا؛ تستفيد منه أقصى، لتح

أيًضا الدول اليت حتتضن هذه الشركات؛ يف حني تظل الدول الفقرية 
تكنولوجًيا ورقمًيا متأخرة عن الركب؛ فاقدة فرًصا كبرية تتيحها هذه 
البياانت اليت ال متتلكها أصاًل فضاًل عن فقدان فرص اقتصادية 

                                                           

(16) TY HAQQI, 20 Most Valuable Companies 
In The World in February 2021, Yahoo finance, 
24 February 2021, Available at: 
https://cutt.us/GNlqy  

قتصاداهتا التقليدية من جهة وخسارة أخرى تتعلق بتدهور ا
الوظائف اليت تشغلها األيدي العاملة نتيجة االعتماد على 

 التكنولوجيا والذكاء االصطناعي من جهًة أخرى.

ما يعزز مركزية البياانت ومن مث عوائد االستثمار فيها هو 
االستحواذات الضخمة اليت يقوم هبا عمالقة التكنولوجيا عرب العامل، 

استحوذت شركة علي اباب الصينية للتقنية اليت  2018ام ففي ع
توظف البياانت الضخمة يف أنشطة البيع ابلتجزئة وإدارة املخزون 
على شركة داات أرتيسانز لزايدة استخدام الذكاء االصطناعي يف 

استحوذت شركة سيلز فورس على شركة  2020أنشطتها. ويف عام 
ما استحوذت شركة جوجل مليار دوالر، ك 15٫7اتبلوه، مقابل 

 .(17)مليار دوالر 2٫6على شركة لووكر مقابل 

وقد كانت األمم املتحدة واقعية عند تناوهلا مزااي البياانت 
الضخمة والتحول الرقمي ابلنسبة لتحقيق التنمية املستدامة؛ فرغم 
أتكيدها على أمهية البياانت؛ أشارت إىل أن هناك خماطر من "تزايد 

ز؛ فقد أصبح هناك فعال فجوات بني من ميلكون التفاوت والتحي
البياانت ومن ال ميلكوهنا. ودون اختاذ إجراء مناسب، فرمبا فُتحت 
جبهة جديدة من التفاوت تقسم العامل نصفني بني من يعرفون ومن 
ال يعرفون. فكثري من الناس ُمستثنون مما جيري يف العامل اجلديد 

اللغوية أو الفقر أو اجلهل أو  للبياانت واملعلومات؛ بسبب احلواجز
غياب اهلياكل التكنولوجية األساسية أو الُبعد اجلغرايف أو التمييز. 
فهناك طائفة واسعة من اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها، مبا يف ذلك 
بناء قدرات مجيع البلدان وعلى وجه اخلصوص البلدان األقل منوا، 

 .(18)لناميةوالبلدان النامية غري الساحلية، والدول ا

فضال عن ذلك؛ أشارت األمم املتحدة لوجود نقص يف البياانت 
ااملطلوبة لوضع سياسات إمنائية على املستوايت الوطنية واإلقليمية 
والعاملية؛ إذ تفتقد كثري من احلكومات اإلمكاانت املطلوبة 

                                                           

يونيو  17، مرصد املستقبل، 19-مستقبل البياانت الضخمة بعد كوفيد (17)
   uA02https://cutt.us/Kرابط التايل: ، متاح عرب ال2020

 البياانت الضخمة ألغراض التنمية املستدامة، مرجع سبق ذكره. (18)

https://cutt.us/GNlqy
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للحصول على البياانت الكافية لتحليل أوضاع الشعوب مبا يف 
د فقرًا واألكثر هتميًشا، الذين يشكل الوصول ذلك األفراد األش

إليهم وحتسني أوضاعهم أبرز مالمح اسرتاتيجيات القضاء على 
 الفقر املدقع والقضاء على االنبعااثت اخلطرة على البيئة.

اعى الصطنااء ابلنسبة لفرص املنافسة يف جمال االبتكارات والذك
ن إف ؛غريةالقائم على البياانت الضخمة من جانب الدول الص

 ائيلإسر الفرص قاصرة على عدد قليل من الدول مثل سنغافورة و 
ق ما ؛ وفيميوإستونيا، وميكن إضافة اإلمارات على املستوى اإلقل

ة سياسوال املدير التنفيذي ملراكز دراسات االقتصاديشري إليه 
 ذكاءال ، فالشركات الناشئة املعتمدة علىاخلارجية إبسطنبول
ية كما حمللق الدول تولد عاملية وال تستهدف السو االصطناعي هبذه ا

اتيجية السرت ن اإأهنا تستفيد ابالستقرار االقتصادي النسيب بدوهلا. 
لوجيا من تكنو ال اليت تتبعها هذه الشركات الناشئة هي البيع لعمالقة
ق قيمة خيل لذياالشركات الكربى سواء الصينية أو األمريكية؛ األمر 

 دة.ا ذات الكثافة السكانية احملدو هلذه الشركات ولدوهل

لتوضيح القيمة املضافة اليت حققتها بعض الدول الصغرية من 
وراء االستثمار يف البياانت والذكاء االصطناعي القائم على البياانت 
الضخمة؛ ميكن اإلشارة إىل حالة بيع شركة موابيلي 

Mobileye  اإلسرائيلية الناشئة املتخصصة يف جمال تقنيات
مليار  15بصفقة قيمتها  Intelيارات ذاتية القيادة لشركة إنتل الس

. كانت حصة احلكومة اإلسرائيلية من هذه 2017دوالر عام 
دوالرًا  125الصفقة مليار دوالر يف صورة ضرائب؛ مبا يعادل حنو 

 .(19)لكل فرد من إمجايل الصفقة

؛ أعلنت شركة إنتل األمريكية أيًضا استحواذها 2019ويف عام 
على شركة هاابان البس اإلسرائيلية، اليت تُعىن بتصنيع رقاقات 
وخوارزميات للذكاء االصطناعي مبلياري دوالر. ويذكر أن إنتل 

ألف شخص، كما يتّم إنتاج  12توظف يف إسرائيل وحدها حنو 

                                                           

(19) Ussal Sahbaz, Artificial Intelligence and the 
Risk of New Colonialism,  Op. cit. 

جزء كبري من رقاقات الشركة اليت توزع حول العامل يف مدينة 
ت األمريكية يف شركة انشئة . وتستثمر شركة مايكروسوف(20)حيفا

إسرائيلية ابسم )أين فيجن( إلنتاج برامج وتطبيقات التعرف على 
الوجه للتعرف على الفلسطينيني وتعتمد هذه الربامج على آلية البيو 
ميرتك. وتشتهر الشركة اإلسرائيلية أبحد الربامج اليت ُتستخدم لتتبع 

ات املراقبة املختلفة، األفراد يف مقاطع الفيديو املباشرة وبني كامري 
 وجتين إسرائيل أرابًحا كبرية من تصدير هذه التقنيات.

لكن إىل جانب األبعاد السياسية واالقتصادية هلذا املشروع؛ 
هناك األبعاد األخالقية املتعلقة مبدى شرعية التصرف اإلسرائيلي 
من جهة، ومن جهة أخرى ازدواجية معايري مايكروسوفت نفسها 

من قبل على تكثيف الصني املراقبة ألقلية اإليغور اليت احتجت 
املسلمة عرب تقنيات الذكاء االصطناعي وآليات التعرف على 
الوجه، كما روجت ملبادئ أخالقية تتعلق بتنظيم استخدام تقنيات 

 !(21)التعرف على الوجه

نوب ا جعلى مستوى الدول الناشئة متوسطة احلجم؛ ومن بينه
أن  هبازصعم كسيك وإندونيسيا وتركيا؛ يز أفريقيا والربازيل وامل

لدول ذه اهل التحدي األكرب الذي متثله تقنيات الذكاء االصطناعي
 صبةيرتكز بشكل رئيس يف أن تلك الدول ال ُتصنف كبيئة خ

ما هو ة؛ كليلنماذج األعمال العاملية لعدم حمدودية أسواقها احمل
ذه هإن فذلك الوضع ابلنسبة لدول كسنغافورة واإلمارات. ورغم 

ركات ة لشافياألسواق ليست كبرية للدرجة اليت تنتج البياانت الك
 لسريع علىسع التو الذكاء االصطناعي للتوسع حملًيا مث االنتقال إىل ا

 املستوى العاملي.

                                                           

كة إسرائيلية رائدة يف الذكاء شر « إنتل»علي عواد، ملاذا اشرتت  (20)
، متاح عرب الرابط التايل: 2019يناير  19االصطناعي؟، األخبار، 

Zcq2https://cutt.us/f  
كيف تستخدم إسرائيل الذكاء االصطناعي ابلتعاون مع مايكروسوفت   (21)

 ، متاح عرب الرابط التايل: 2019نوفمرب  1ملراقبة الفلسطينيني؟، يورونيوز، 
1https://cutt.us/CECa  

https://cutt.us/f2Zcq
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إن هذه الدول تواجه خطرًا من وجٍه آخر؛ حيث إن تنميتها 
لذي جيذب االقتصادية احلالية تعتمد بشكل كبري على التصنيع وا

الشركات العاملية نظرًا الخنفاض تكلفة العمالة، لكنها قد تفقد هذه 
امليزة يف ظل عدم قدرهتا على التحول إىل مراكز للذكاء االصطناعي 
الذي حيول قطاع التصنيع حنو األمتتة ويقلل أعداد العاملني اليدويني 

ل بشكل يهدد ابنتقال الصناعات العاملية من الدول متوسطة الدخ
للدول الكربى اليت حتتكر الذكاء االصطناعي كالوالايت املتحدة 
األمريكية والصني؛ وهذا يف الوقت الذي ال متلك الدول متوسطة 
الدخل مرونة عالية للتحول بسبب عائق البياانت السابق اإلشارة 
إليه من جهة وبسبب املخاوف املتعلقة ابالستغناء عن العمالة 

 .(22)اليدوية من جهٍة أخرى

وفق دراسة بعنوان "خماطر الذكاء االصطناعي على األمن 
ومستقبل العمل"؛ توضح مؤسسة راند األمريكية املتخصصة يف 
األحباث والتطوير أن الذكاء االصطناعي يثري خماوف كبرية بشان 
األثر على العمل البشري وإمكانيات استبدال تقنيات الذكاء 

عتمد على وظائفها لتدبري دخوهلا االصطناعي ابلعمالة البشرية اليت ت
ومعايشها، خاصًة أن األمتتة تقلل الطلب على األشخاص الذين 
ميلكون املهارات اليت متت أمتتتها أي ميكن القيام هبا عرب تقنيات 

. ويف استطالع رأي لقادة قطاع التكنولوجيا (23)الذكاء االصطناعي
من  %10 من الدول، قال املشاركون إهنم يعتقدون أن 108يف 

سنوات بواسطة  5القوى العاملة يف شركاهتم ستستبدل يف غضون 
الذكاء االصطناعي؛ لكن أكثر من ثلثي املشاركني اعتقدوا أن 

. وابلفعل فقد العديد من (24)وظائف جديدة ستظهر لتعويض ذلك
                                                           

(22) Ussal Sahbaz, Artificial Intelligence and the 
Risk of New Colonialism,  Op. cit.  

أوسوندي أ. أوسواب، وويليام ويلسر الرابع، خماطر الذكاء االصطناعي  (23)
، متاح عرب الرابط التايل: 2017ستقبل العمل، مؤسسة راند، على األمن وم

j5https://cutt.us/psv  
روث دوجالس، الذكاء االصطناعي من أجل التنمية.. حقائق وأرقام،  (24)

SciDev.Net ،22  متاح عرب الرابط التايل: 2019نوفمرب ،
G1https://cutt.us/bKu  

الناس وظائفهم ورمبا بشكل هنائي خالل عام كوروان مع التحول 
 .(25)حنو الرقمنة بشكل كبري

بشكٍل عام؛ ال تزال دول اجلنوب عامة يف وضع متأخر ابلنظر 
إىل التحول حنو تفعيل الذكاء االصطناعي لتحقيق التنمية، كما أن 
بعضها يواجه خماطر جراء هذا التحول خاصة يف ظل عدم اعتماد 
اسرتاتيجيات وطنية لتطبيق الذكاء االصطناعي داخل القطاعات 

ادة من الفرص اليت يتيحها ومواجهة االقتصادية املختلفة لالستف
التحدايت النامجة عنه أيًضا. وتشري تقارير إىل أن دواًل معدودة يف 
اجلنوب هي اليت أحرزت تقدًما على صعيد التحول حنو الرقمية مثل 
اهلند وكينيا واملكسيك. يف اهلند على سبيل املثال؛ ركزت اسرتاتيجية 

ج االجتماعيني، لتزويد اهلنود الذكاء االصطناعي على النمو واإلدما 
ابملهارات الالزمة للعمل يف هذا القطاع، واالستثمار يف أحباث 

 .(26)الذكاء االصطناعي، وتصدير آلياته إىل البلدان النامية األخرى

يف  راءةقد: عدم املساواة العاملية خالل أربعة عقو  -اثلثًا
 مؤشرات توزيع الدخول:

 ة بنيببيرير إجياد عالقات سقد يكون من الصعب يف هذا التق
طور ة وتحيتطور مسار قضييت التنمية والعدالة العامليتني من ان

ن مقوم عليه ما تة و ظاهرة السيربانية وحتديًدا الثورة الصناعية الرابع
وسع ا أبياانت ضخمة من انحية اثنية، وهو أمر يتطلب اطالعً 

 . ريةومؤشرات أدق؛ دون االكتفاء ابلرؤى واالجتاهات النظ

لكن بشكل عام؛ تشري مقالة منشورة مبجلة التمويل والتنمية 
الصادرة عن صندوق النقد الدويل؛ إىل أنه ميكن تبني آاثر الفجوة 
الرقمية ابلنسبة لقضية العدالة العاملية ابلنظر فيما حدث خالل عام 

؛ إذ تسارعت وترية التحول الرقمي 2020وابء كوروان أي عام 
 ضوء إجراءات الوقاية من املرض وضمان بسبب اجلائحة، يف

                                                           

غيتا ابت، من ميلكون ومن ال ميلكون، جملة التمويل والتنمية، صندوق  (25)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2، ص 2021النقد الدويل،  مارس 

z0https://cutt.us/ROi  
 املرجع السابق. (26)

https://cutt.us/psv5j
https://cutt.us/bKu1G
https://cutt.us/ROi0z
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التباعد االجتماعي بني البشر. فرغم أن التكنولوجيا أسهمت يف 
استجابة بعض احلكومات عرب العامل بسرعة واستخدام احللول 
الرقمية لتقدمي املساعدات املالية للمحتاجني فضاًل عن صمود بعض 

ت التكنولوجية املنشآت االقتصادية وأحيااًن منوها، كان للتحوال
أيًضا آاثرها السلبية فيما يتعلق ابالختالالت يف توفري اخلدمات 
التعليمية والصحية واملالية، بسبب الفجوة بني القادرين على 
االرتباط رقمًيا وغريهم سواء بني البلدان أو داخل كل بلد، وذلك 
على حنو كشف ورمبا أسهم يف تفاقم عدم املساواة االقتصادية 

 .(27)اعيةواالجتم

هذه النقاشات املتعلقة ابلعصر الرقمي وتداعياته ابلنسبة للتنمية 
والعدالة العاملية والفجوة بني األغنياء والفقراء ميكن اعتبارها حلقة 
غري منفصلة عن النقاشات اخلاصة ابلعوملة وانعكاساهتا ابلنسبة 

عن لقضااي التنمية؛ ففي الوقت الذي كان يدافع فيه أنصار العوملة 
أهنا ستشجع النمو االقتصادي العاملي وستسهم يف القضاء على 
الفقر؛ انربى كتاب آخرون للحديث عن التداعيات السلبية اليت 
صاحبت عصر العوملة فيما يتعلق ابلنمو االقتصادي وتوزيع عوائده 
على األفراد والفجوة بني الشمال واجلنوب. يف كتابه بعنوان "القرن 

الستعمار االقتصادي األمريكي لدول العامل العشرون الطويل: ا
الثالث" أشار جومو كوامي سوندرام؛ اخلبري االقتصادي املاليزي؛ 
إىل أن الربع األخري من القرن العشرين والذي كان مرتبطًا ابلعوملة 
والتحرر قد شهد أيًضا تراجع معدالت النمو، وزايدة حدة التقلبات 

لتفاواتت بني الدول الغنية والفقرية، االقتصادية عرب العامل، وزايدة ا
وحمدودية املساعدات املوجهة لألخرية، وزايدة نفوذ الشركات 
متعددة اجلنسيات، وذلك مقارنًة ابلعقود الثالثة التالية على احلرب 

 .(28)العاملية الثانية

                                                           

 ق.املرجع الساب (27)
جومو كوامي سوندرام )حترير(، القرن العشرون الطويل: االستعمار  (28)

االقتصادي األمريكي لدول العامل الثالث، ترمجة: حممود كامل، مراجعة: حممد 
 .20(، ص 2016صالح غازي(، )القاهرة: املركز القومي للرتمجة، 

ودون أن جيزم ابلعالقة السببية؛ أشار كوامي إىل وجود مؤشرات 
فاواتت العاملية خالل العقدين األخريين من عدة على زايدة حدة الت

القرن العشرين ابلتزامن مع تسارع وترية العوملة والتحرر االقتصادي 
من سكان  %1عرب العامل. من املؤشرات اليت سردها: أن أغىن 

حصلوا على  -مع هناية القرن العشرين–مليواًن  50العامل أي حوايل 
حصلوا على ما حيصل مليار نسمة أي  2٫7مما يصل إىل  57%

ضعًفا لعددهم من السكان، وأن متوسط دخل أفقر  54عليه 
من سكان أمريكا أفضل من متوسط دخول ثلثي سكان  10%

مليواًن ميلكون  25دخواًل من األمريكيني أي  %10العامل، وأعلى 
من سكان العامل أي حنو  %43دخال تراكميا يعادل ممتلكات 

أشار أيًضا كوامي إىل تباطؤ  ضعف عددهم. 40مليار شخص أو 
معدالت النمو ابلدول األقل منًوا عدا الصني ودول شرق آسيا 
واهلند آخر عقدين من القرن العشرين مقارنًة ابلعقدين السابقني، 

مقابل  %33وتراجع النمو يف دخل الفرد من الناتج احمللي إىل 
دولة  89، واخنفاض نصيب الفرد من النمو االقتصادي يف 83%
على األقل وزايدته ابلنسبة  %5من دول العامل بنسبة  %77أي 

 .(29)من الدول %13دولة أي  14بنفسها داخل 

ان ت عنو حت جتدر اإلشارة إىل أن هذه املؤشرات وإن كانت أتيت
لعقدين االل خدي التفاواتت العاملية يف ظل العوملة والتحرر االقتصا

رة لثو ة ابكانت مصاحباألخريين من القرن العشرين؛ فإهنا أيًضا  
ري ا غإهن اهلائلة يف جمال تكنولوجيا االتصال واملواصالت؛ أي
عية لصناة امنفصلة عن النقاشات الراهنة اخلاصة بتداعيات الثور 

نة يف لراهاوة الرابعة على التنمية والعدالة العاملية يف ظل الفج
 القدرات الرقمية بني خمتلف دول العامل ومناطقه.

نهج جومو كوامي أو لبعض إجراءاته؛ ودون اجلزم وتطبيًقا مل
ابلسببية أيًضا؛ واستناًدا لتقارير عاملية بشأن املساواة؛ ميكن القول 
إن التفاواتت يف الدخول قد ازدادت حدة عرب العديد من مناطق 
العامل خالل العقود األخرية مبا فيها العقدان األوالن من القرن 

                                                           

 .30-22للمزيد من املؤشرات؛ انظر: املرجع السابق، ص ص  (29)
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درجة الزايدة من عقد آلخر ومن احلادي والعشرين، رغم تفاوت 
منطقة ألخرى؛ أي إن الثروة ازداد تركزها يف أيدي فئات حمدودة 

 .(30)من الناس

ة ألربعد اوتتضح تفاقم عدم املساوة عرب العامل؛ خالل العقو 
لذكاء ة وااعياملاضية؛ أي ابلتوازي مع عصر الرقمية والثورة الصن

 رحيةش م ثبات نصيباالصطناعي؛ وليس ابلضرورة نتيجة له؛ ورغ
ظت ة احتفاألعلى دخاًل يف الشرق األوسط؛ فإن املنطق %10الـ 

 أبعلى معدل تفاوت حول العامل.

ومن حيث توزيع النمو يف الدخل العاملي بني األفراد؛ تشري 
 %1؛ إىل أن شرحية الـ 2018بياانت تقرير الالمساواة العاملية لعام 

 %50شرحية الـ األغىن حصلت على ضعف ما حصلت عليه 
، يف حني %13مقابل  %27األفقر من ذلك النمو، وحتديًدا 

اخنفض معدل منو دخل الطبقة املتوسطة العاملية اليت تضم حنو 
من الفقراء بكل من الوالايت املتحدة األمريكية وأورواب.  90%

األغىن يف العامل من الدخل العاملي  %1وازدادت حصة شرحية الـ 
؛ يف حني حصل الـ 2016عام  %22إىل  1980عام  %16من 
 %8مقابل  2016عام  %10األفقر يف العامل على حنو  50%

؛ أي أن األغنياء ازدادوا غىًن يف حني بقي نصيب 1980عام 
الفقراء مستقرًا من الدخل؛ لكنه قد يتضاءل يف الواقع ابلنظر إىل 

                                                           

: امللخص 2018لوكاس تشانيل وآخرون، تقرير الالمساواة يف العامل  - (30)
، متاح عرب الرابط 6، ص 2018التنفيذي، برلني، خمترب الالومساواة العاملية، 

  /wid.world2018https://wir.التايل: 

 

التضخم وارتفاع مستوايت املعيشية. ويوضح الرسم التايل هذه 
 .(31)التفاواتت

 امتة:خ

؛ فإن لضخمةات رغم العوائد واملنافع اليت ميكن جنيها من البياان
 ها عمالقةتكر  حيهذه البياانت كما معظم الثروات واملوارد عرب العامل

لى عمها تخدشركات التكنولوجيا اليت تتحكم يف هذه البياانت وتس
 النحو الذي يدر عليها األرابح ولو على حساب خصوصية

لى عرة ملستهلكني. إن من يهمني على البياانت ميكنه السيطا
لى عوسع ة أقطاعات اإلعالم واإلعالانت والتسويق انتهاًء بسيطر 
لدول لى اعتم االقتصادات اليت تتحول حنو الرقمنة؛ األمر الذي حي
لتتمكن  هلا،غالالصغرية واملتوسطة التوجه حنو إنتاج البياانت واست

اهة ورف ادية الرقمية لتحقيق منوها االقتصمن االستفادة ابلثور 
 شعبها.

إن املؤشرات اليت سبقت اإلشارة إليها بشأن تركز الشركات 
الكربى يف دول بعينها من جهة وزايدة االختالالت العاملية من 
جهة اثنية ال تعكس ابلضرورة العالقة السببية بني الثورة الرقمية من 

ة من جهة أخرى؛ لكنها تكشف جهة وزايدة حدة التفاواتت العاملي
عن أن مؤشرات غياب العدالة العاملية تفاقمت خالل العقود 
األربعة املاضية؛ على حنٍو يدعو للتساؤل عن الكيفية اليت ميكن هبا 
حتقيق وعود املؤسسات الدولية بشأن التنمية والقضاء على الفقر 

ة، كما استفادًة من التحول حنو الرقمية واالخرتاقات التكنولوجي
يدعو للتساؤل بشأن آاثر مركزية هذه التقنيات وما يرتبط هبا من 

                                                           

ملية خالل العقود األربعة املاضية: للمزيد من املؤشرات عن التفاواتت العا (31)
 .16-7انظر: املرجع السابق، ص ص 
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بياانت ضخمة على العدالة العاملية؛ فهل تؤدي ملزيد من العدالة! 
أم إىل مزيد من تركز الثروات أبيدي من ميتلكوهنا! وكيف ميكن أن 

 يتصرف العامل النامي؟

اول حت إن هذه التساؤالت رمبا تكون موضوًعا لدراسة أخرى
ى ا علاهتتسليط مزيد من الضوء على ظاهرة السيربانية وانعكاس

بيًا ت سلثر أتالتنمية والعدالة العاملية، من خالل مناذج عملية؛ 
، وكيف عاملال ابخرتاق اقتصاداهتا من جانب عمالقة التكنولوجيا يف

ة اولتصرفت هذه الدول حيال هذه االخرتاقات، فضاًل عن حم
ناء ا لبهلكنت من التعامل مع الظاهرة واستغالاستعراض مناذج مت

ا، أو شعوهبة لاقتصادات رقمية؛ متكنها من حتقيق التنمية والرفاهي
وذهم ن نفمد حتحتدي عمالة التكنولوجيا العاملية بتشريعات وقواعد 

 يف االقتصادات الوطنية أو على بياانت املواطنني.

***** 
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