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 الفضاء السيرباني: مساحات جديدة للتدافع والتغيري؟

 أمرية أبو مسرة .د

 مقدمة:

خ البشري مثلها على اإلطالق، ال يف سرعة انتشارها وال يف نطاقها وال يف درجة تعقيدها"، ثورة مل يشهد التاري"إن الثورة الصناعية الرابعة 
عن مشهد التطور التكنولوجي والرقمي  -املؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي الدويل– Klaus Schwabهكذا عرب الربوفيسور 

ة تتحدى الزمان واملكان يف قدرهتا على االنتشار والتأثري يف الدول والشعوب. وهي ظاهرة أدرك املسئول الدويل أننا أمام ظاهر . (1)احلادث من حولنا
ل جتمع بني كل إجنازات الثورات السابقة عليها يف الصناعة والطاقة واالتصاالت واملواصالت، وتضيف إليها إجنازات يف جماالت جديدة تتداخ

جماالت تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا احليوية وعلم الوراثة والذكاء الصناعي والروبواتت والطاقة. تنتج  وتتكامل وتتبادل التأثري فيما بينها؛ إجنازات يف
ات بدون الثورة الرابعة قواعد بياانت ضخمة وقدرات ال هنائية على حتليل هذه البياانت، وعمالت وأسواق افرتاضية، وسيارات ذاتية القيادة وطائر 

بعاد، ومتاجر افرتاضية ينتقي منها املستهلك املالبس والكتب والسلع، وأسواق سوداء يباع فيها كل شيء من تصميمات طيار، وطابعات ثالثية األ
 األسلحة إىل نسخ من أحدث األفالم، إخل.

دي وغري املادي، فهي بني املا السيربانية . جتمع هذه البيئة(2)أنتجت هذه الثورة بيئة كاملة جديدة من صنع اإلنسان تعرف ابلفضاء السيرباين
د نتاج لالتصال بني أجهزة وشبكات ونظم مادية ملموسة وكابالت وأقمار صناعية يف أماكن متفرقة من العامل، وتديرها برجميات وتنظمها قواع

دي وغري املادي، وهلذا . وهي بيئة جديدة من التفاعالت االجتماعية، فللبشر دور حموري يف التعامل مع هذه البيئة ببعديها املا(3)وشروط خاصة
)األجهزة(، يؤثر البشر بطبيعة احلال يف هذه  hardware)الربجميات( والـ software لـ" على غرار اpeoplewareيرمز إليهم البعض ابلـ"

 . (4)البيئة السيربانية وتتأثر عالقاهتم االجتماعية هبا

                                                           

  جامعة القاهرة. -كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -مدرس علوم سياسية 
(1) Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond, World Economic 
Forum, Jan 2016, available at: https://cutt.us/eIdNB  
(2) Myriam Dunn Cavelty and Andreas Wenger, “Cyber Security Meets Security Politics: Complex 
Technology, Fragmented Politics, and Networked Science”, Contemporary Security Policy, Vol. 41, No. 
1, published online: 14 Oct 2019, pp. 5-32. 
(3) Breno Pauli Madeiros and Luiz Rogerio Franco Goldoni, “The Fundamental Conceptual Trinity of 
Cyberspace”, Contexto Internacional, Vol. 42, No. 1, Jan/Apr 2020, pp. 31-55. 
(4) Ibid, pp. 31-55. 

https://cutt.us/eIdNB
https://www.tandfonline.com/author/Dunn+Cavelty%2C+Myriam
https://www.tandfonline.com/author/Wenger%2C+Andreas
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يف اتساع رقعته وتنامي أمناط التفاعالت داخله يوًما بعد يوم. تتسع رقعة ويسهمون  ينضم البشر إىل الفضاء السيرباين بسرعة غري مسبوقة
وليس مبتتابعة حسابية خطية، فإذا كانت أعواٌم مثانون قد فصلت بني اكتشاف ألساندرو فولتا تضاعفية وفق متوالية هندسية الفضاء السيرباين 

ن أعواًما مثانية فقط تفصل بني إعالن شركة آبل عن اهلاتف اآلي فون األول هلا يف إلمكانية توليد الكهرابء وبني استخدام اجلماهري الكتشافه، فإ
كانت نسبة مستخدمي اإلنرتنت من .  2015وبني انتشار أكثر من ملياري جهاز هاتف جوال ذكي حول العامل حبلول هناية عام  2007عام 

. وتضاعف عدد مستخدمي اإلنرتنت (5)%20تزيد عن  2014مع عام  يف بداية األلفية، أصبحت %0.78سكان الدول األفريقية ال تزيد عن 
؛ عشرات األدلة تثبت أننا أمام ظاهرة (6)مبعدل أربعة أضعاف ليتجاوز نصف سكان العامل 2019إىل  2005على مستوى العامل خالل الفرتة من 

 غري مسبوقة.

 جولة جديدة من املراجعات النظرية: حماولة للفهم
فضل اتساع الفضاء السيرباين جولة جديدة من إعادة تعريف ما هو اجتماعي وما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو تلوح يف األفق ب

لفة مع دخول ثقايف، إخل..، إعادة تعريف ملا هو عاملي وما هو إنساين وما هو قيمي وأخالقي؛ فجولة املراجعات اليت شهدهتا العلوم االجتماعية املخت
، مل تعد فيما يبدو كافية ومرضية للتعبري عن الواقع االجتماعي املعاصر وسرعان ما سيصبح علينا أن (7)ة يف هناية األلفية املاضيةالبشرية عصر العومل

 خنوض جولة جديدة من املراجعة بدخول البشرية عصر السيربانية.

بني غريه من االجتماعي، و ن الفواصل بينه كانت اجلولة السابقة من إعادة تعريف السياسي تتحدث عن توسيع حدود السياسي وذواب
لفواصل، واملزيد من الفواعل وأضحت اجلولة اجلديدة تتحدث عن املزيد من توسيع احلدود وإذابة ا ،تتحدث عن فواعل جدد وعمليات جديدة

 ، بعضها خيتلف ابلكلية عن تلك اليت خربها عصر العوملة.اجلدد والعمليات اجلديدة

حني هتتز فواصل احلدود اجلغرافية، وتنتظر تعريف -سلطة الدولة حدود لدولة والوطن، واملواطن، و ذرية تنتظر تعريف ايرى البعض حتوالت ج
بل واإلنسان نفسه الذي أصبحت له نسخ آلية تقوم مبهامه. يتوقع البعض حتوالت جذرية يف تعريف اهلوية، والقوة، واألمن  -حقوق اإلنسان

وسباقات التسلح ، والعنف، ، ويف تعريف مفاهيم السيادة، واملقاومة، واألمن، والرخاء، والصراع واحلرب(8)ظام الدويلوالتجسس والدبلوماسية والن
  .(9)والردع، حىت يف شكل القوانني والتشريعات اليت سيصبح عليها أن تتبدل لتتكيف مع أمناط جديدة من املخاطر واجلرائم

 هلذا الواقع اجلديد مبفردات واقرتاابت ونظرايت تعكس خصوصيته، ها قد صار البعض يتحدث عن نهال علينا الكتاابت مبحاوالت للتنظريت
البعض يتحدث عن املواطنة االفرتاضية واحلكومة الذكية واملدينة الذكية والقوة اإللكرتونية واحلروب اإللكرتونية والقرصنة الرقمية، إخل. وها قد صار 

                                                           

(5) Badmus Bideni, “Cyberspace Abuse and Proliferation of Poverty in Nigeria: Investigating the Paradox of 
Social-Economic Development”, Africology: The Journal of Pan-African Studies, Vol. 11, No. 8, June 
2018, p. 37. 

  https://cutt.us/3K7xb، متاح عرب الرابط التايل: statista.comوقع اإلحصائي املتخصص امل (6)
 /2001( 5-4سلسلة حماضرات املوسم الثقايف )مود مصطفى )إشراف وحترير( وحسن انفعة )تقدمي(، علم السياسة: مراجعات نظرية ومنهاجية، انظر: اندية حم (7)

 .(2004قسم العلوم السياسية، )القاهرة: كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، ، 2003
(8) Breno Pauli Madeiros and Luiz Rogerio Franco Goldoni, Op. cit., pp. 31-55. 
(9) Jennifer A. Chandler,  " Technological Self-Help and Equality in Cyberspace", Revue de Droit de McGill, 
Vol. 56, No. 1, Dec 2010, pp. 39-75. 

https://cutt.us/3K7xb
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اإلنسانيات الطبية النقدية  كحقلة جتمع بني العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية استجابة هلذه التحوالت  أمهية استحداث حقول معرفية جديد
critical medical humanities  الذي يسعى إىل ترشيد حركة تطور الطب برؤية مستمدة من النظرايت النقدية يف اإلنسانيات والعلوم
ثر إنسانية وأكثر عدالة وأكثر تعبريا عن أصوات املهمشني واملستبعدين يف ظل التطور الرقمي احلادث االجتماعية على حنو جيعل القطاع الطيب أك

كحقل بيين يعرتف مبا للفضاء السيرباين من أتثري غري مسبوق على التفاعالت   Cyber IRكحقل العالقات الدولية السيرباين   ، أو(10)فيه
انية استحداث اقرتاابت جديدة لدراسة هذا الواقع اجلديد كاقرتاابت تسمح ابلكشف عن حتيزات . وها قد صار البعض يتحدث عن إمك(11)الدولية

عند تسكن يف بنية عمليات البحث عن املعلومات يف الفضاء السيرباين وتسمح بدراسة أتثري هذه التحيزات، أو كاقرتاابت جتعل األولوية للبشر 
 . (12)إخل.. ،people centric approach to cyberspaceها من الفواعلالتفكري يف الفضاء السيرباين ال للدول أو غري 

يتخيل البعض أن عاملنا املعاصر ما هو إال مرحلة انتقالية ما بني عاملني، متاما "كما كان احلال مع أورواب العصور الوسطى حيث سادت 
ي العلماين"، حىت متكن األخري من إزاحة األوىل وسيطر وحده على املمارسات واملعتقدات الدينية جنًبا إىل جنب مع فكر عصر النهضة التنوير 

أن الروابط االجتماعية األفقية اليت متيز كافة أشكال السلطة االجتماعية كما يعرفها عامل ما قبل  Wertheim. تفرتض (13)اجملال العام هناك
سيتم استبداهلا  -جذور الروابط اليت هنضت عليها الدول وغريها من الفواعل اليت هي-الفضاء السيرباين كاألسرة والرابطة العرقية والرابطة الدينية 

دون تقيد بروابط شبكية متعددة االجتاهات واملستوايت ختتلف اختالفا كليا عن منطق العالقات اهلرياركية، خيتار فيها الفرد والءاته وانتماءاته 
كما عهدانها فال حكومات وال دول وال مؤسسات، وإمنا فضاء سيرباين حرٌّ فوضوي كبري . حتدث أمثاهلا عن هناية السياسة  (14)ابلعالقات األفقية

؛ وهو ذاته الفضاء السيرباين الذي وصفه (15)يتمتع فيه األفراد ابحلرية ويصبح فيه كل من ميتلك حاسبا آليا واتصاال ابإلنرتنت مبثابة فاعل دويل معترب
 . (16)وضوية جتريها البشريةالبعض أبنه أكرب جتربة يف األانركية/الف

                                                           

(10) William Viney, Felicity Callar, Angela Woods, "Critical Medical Humanities: Embracing Entanglement, 
Taking Risks”, Medical Humanities, Vol. 41, Issue 1, 2015, pp. 2-7. 
(11) Chintan Vaishnav, Nazli Choucri and David Clark, Cyber International Relations as an Integrated 
System, Explorations in Cyber International Relations, Massachusetts Institute of Technology, Working 
Paper no. 2012-16. 

 راجع على سبيل املثال: (12)
Patrick Maillé, Gwen Maudet, Mathieu Simon, Bruno Tuffin. Are Search Engines Biased? Detecting and 
Reducing Bias using Meta Search Engines, Hal Archives-Ouvertes, Paper no. 03150446, 2021. 
(13) Vincent Mosco and Derek Foster, "Cyberspace and the End of Politics", Journal of Communication 
Inquiry, Vol. 25, No. 3, 2001, p. 220. 
(14) Ibid, p. 220 
(15) Alexis C. Madrigal, "The End of Cyberspace", The Atlantic, 1st of May 2019, available at: 
https://cutt.us/kjiBJ  
(16) Mary McEvoy Manjikian, "From Global Village to Virtual Battlespace: The Colonizing of the Internet 
and the Extension of Realpolitik", International Studies Quarterly, Vol. 54, No. 2, pp. 381-401, 2010. 

https://cutt.us/kjiBJ
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مع كل هؤالء إذن لكن البحث على أن حتوالت جذرية يف العالقات االجتماعية والسياسية تنتظر البشر يف فضائهم السيرباين اجلديد.  ُيج
-قعنا االجتماعي والسياسي وافإذا كان فيما حتدثه الثورة السيربانية من حتول على مستوى الواقع اإلمربيقي للبشر هو جمرد أحد مستوايت البحث. 

، فيعنينا يف مستوى آخر من البحث السؤال عن (17)هو منتج للعالقة بني القوة واملعرفة -كما ختربان مراجعات هامة يف العلوم االجتماعية والسياسية
كما -ربانية؟ ومن مث إذا طرحنا سؤال الغاايت القيم واألطر الفكرية واملعرفية اليت تنظم العالقات االجتماعية؛ كيف تتبدل وتتغري يف ظل الثورة السي

فسألنا عن الغاية من هذا "التقدم" السيرباين، فهل حنصل على إجابة جديدة غري تلك اليت عهدانها مع  (18)كان حيرص أ.د.عبد الوهاب املسريى
وة الكهرابء فقوة املعلومات والتكنولوجيا، فكان كل مرحلة من مراحل "التقدم" البشري منذ عصر التنوير، منذ اكتشف األوروبيون قوة البخار فق

ولو على -واملزيد من تراكم الثروات لصاحل األغىن واألقوى  -ولو على حساهبا-التقدم كما عرفوه هو مكافئا للمزيد من حتكم البشر يف الطبيعة 
ولو على حساب الدين -دها حدود وال تقيدها قيود حساب أصحاب األرض واملورد واحلق، واملزيد من االعتقاد يف قدرات للعقل البشري ال حت

واقعنا السياسي والدويل ثنائيات أساسية؛ ثنائية الغريب وغري الغريب، األبيض واألسود، الرجل واملرأة، الغين والفقري، والقيم األخالقية؟ أفرزت احلداثة يف 
ألول دائما كطرف أقوى يف املعادلة، فتتمحور عالقات القوة االجتماعية بني الدولة والفرد، إخل.. ال تتساوى أطراف هذه الثنائيات، يظهر الطرف ا

فهل حيمل الفضاء السيرباين فرصا لتجاوز هذه الثنائيات وإعادة رسم العالقات  .(19)األول والثاين حول مصاحل الطرف األول واحتياجاته وأولوايته
 االجتماعية لصاحل أطراف مت هتميشها واستبعادها وقهرها؟

بشر مجاعات أو فرادى إىل الفضاء ليس السؤال إذن عن مالمح التحول أو التغري اليت ستطرأ على واقع العالقات االجتماعية مع تدفق ال
ة؟ هل لتقدم السيرباين قدر من العدالة العاملييتحقق بفضل اميكن أن : هل هو سؤال القيم واملعاين اليت تستبطنها هذه احلركة السيرباين، وإمنا السؤال

ن تتضاءل الفجوة بني أمن الفرد وأمن أهل ميكن  ميكن أن تتضاءل بفضل التطور التكنولوجي والرقمي تلك الفجوة بني أمن الضعفاء وأمن األقوايء؟
حاز ابلضرورة لصاحل سيربانية من إجنازات سينهل ميكن أن ينحاز الفضاء السيرباين لصاحل اإلنسانية أم إن ما حتققه الثورة الاجملتمع وأمن الدولة؟ 

 ؟ اثة عرب مراحل تطورها العديدةواألكثر فردانية واألكثر نفعية واألكثر مادية كما احنازت احلد األقوى واألغىن ورمبا األكثر علمانية

مالمح  ا تستكشف فقط بعضا منال تدعي هذه الدراسة حمدودُة الصفحات واإلمكاانت أهنا ستقدم إجاابت وافية عن هذه األسئلة، لكنه
 خرى تدور الصفحات التالية. أإجاابت حمتملة هلذه األسئلة. بني فرص وإمكاانت التغيري من انحية وقيود وحدود هذا التغيري من انحية 

 الفضاء السيرباين، فرص وإمكاانت:
صاحل األفقر أو األضعف أو املهمش ن ليفتح الفضاء السيرباين أمام اإلنسانية مساحات حركة مل تكن موجودة من قبل، مساحات لتغيري التواز 

 يف معادالت القوة االجتماعية. 

                                                           

(17) Sivapalan Selvadorai, Er Ah Choy, Marlyna Maros and Kamarulnizam Abdullah, “Shifting Discourses in 
Social Science: Nexus of Knowledge and Power, International Conference on Social Sciences and Humanity, 
Vol. 5, 2011. 

مي، فقه التحيز يف: عبد الوهاب املسريي )حترير(، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، )فريجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسال، عبد الوهاب املسرييانظر:  (18)
 (، )نسخة منقحة ومزيدة(، اجلزء األول.1996

(19) Ramon Grosfoguel, “Epistemic Islamophobia and Colonial Social Sciences”, Human Architecure: 
Journal of the Sociology of Self-Knowledge, VIII, 2, Fall 2010, pp. 29-38. 
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الصراعات وجتاوزها، يفتح  يتيح الفضاء السيرباين على سبيل املثال مساحات لتحاور الشعوب واحلضارات ومن مث مساحات لتجنب
ات من التكنولوجيا الداعمة للتعلم والتعليم والتوعية مساحات لتبادل األفكار ونشرها وحتقيق الشفافية املطلوبة للحوكمة الرشيدة، ويوجد مساح

ميكن للفضاء السيرباين إًذا أن جيعل . platform mediated work(20)خيلق فرصا جديدة للعمل فرصا للتجارة احلرة و ويفتح والتثقيف، 
 حممودة. البشر أكثر ثراًء وأكثر اتصاالً وأكثر وعًيا بتنوعهم وأكثر ثقافة وتعليما. وهي أمور كلها

يتيح الفضاء  يؤم ِّن الفضاء السيرباين كذلك مساحات غري مسبوقة للتعبري عن الرأي ويوجد جمااًل عاًما بعيًدا عن سلطة الدولة ورقابتها.
بناؤها اجتماعيا كأن  يتيح أحيااًن فرًصا لتصحيح بعض األوضاع غري العادلة اليت متالسيرباين فرًصا جديدة ملقاومة القهر والظلم أبشكاله وتنويعاته، ف

يتيح لفئات أضعف داخل اجملتمعات طرح قضاايها ويتيح لفئات مهمشة تصحيح الصور النمطية السائدة عنها. هلذا تنتشر على صفحات التواصل 
املقابل للعامل من االجتماعي فيديوهات ملسلمني يعيدون تقدمي صورة املسلمني يف العامل )ويكرسها بعضهم اآلخر حيث يشكون بعض املسلمني يف 

، أو لصينيني يصححون بعضا من الرؤى السائدة عن الثقافة الصينية، أو لالجئني يشاركون العامل (21)ثقافة املسلمني "الذكورية أو العنيفة أو املتطرفة"
 جتارهبم األليمة مع االضطهاد واإلابدة والتشريد، إخل..

. لعب الفضاء السيرباين على (22)شعوب الدول النامية لالحتجاج على واقعها االستبدادييفتح الفضاء السيرباين أيًضا آفاقا غري مسبوقة ل
مع بداية  1995، كما لعب قبل ذلك دورا حموراي يف حياة الفلسطينيني منذ (23)سبيل املثال دورا حموراي يف حشد اجلماهري مع ثورات الربيع العريب

. (24)واليت استمرت قرابة مخس سنوات- 2000ل أكرب منذ االنتفاضة الفلسطينية الثانية يف عام انتشار استخدام شبكة املعلومات العاملية، وبشك
حتالل أصبح الفضاء السيرباين منذ ذلك احلني ساحة أساسية لتداول األخبار الفلسطينية ونقلها للعامل وملمارسة النشاط السياسي يف مواجهة اال

مظاهر هذا النشاط السياسي محلة قوية إلنقاذ سكان حي الشيخ جراح يف القدس من التهجري القسري،  كان من أواخر. و (25)اإلسرائيلي وانتهاكاته
نيني صاحبتها محلة داعية ملقاطعة الفيسبوك واإلنستجرام على أثر تغطية غري حمايدة ملا حدث من تعدايت إسرائيلية على منازل السكان الفلسطيبل و 

 .(26)وانتهاكات جسيمة ضدهم

                                                           

(20) Laura Robinson, Jeremy Schulz (et al.), "Digital Inequalities 3.0: Emergent Inequalities in the 
Information Age", First Monday: Peer-Reviewed Journal on the Internet, 2020, available at: 
https://cutt.us/Iw4FT  

 Dina Hashimأو  Fatiha El Ghorriأو  Shazia Mirzaوهو حمتوى تسعى لتقدميه يف قالب كوميدي فتيات مسلمات مثل  (21)
(22) Chintan Vaishnav, Nazli Choucri and David Clark, Op. cit. 
(23) Asef Bayat and Linda Herrera, Being Young and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and 
Global North, (Oxford: Oxford Scholarship Online, 2010). 

اإلخباري، متاح عرب الرابط التايل:  BBC على موقع الـ 2021مايو  11اإلندبندنت، مقال بتاريخ  –"أحداث القدس" تذكر ببداية االنتفاضة الثانية  (24)
https://cutt.us/8v3ct  

(25) Makram Khoury-Machool, "Cyber Resistance: Palestinian Youth and Emerging Internet Culture", in: 
Asef Bayat and Linda Herrera ،Op. cit. 
(26) Facebook, Instagram accused of bias by censoring Palestinian content, ArabNews, updated 11 May 2021, 
available at: https://cutt.us/7MHAz  

https://cutt.us/Iw4FT
https://cutt.us/8v3ct
https://cutt.us/7MHAz
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ت تدعو إىل مقاطعة زايرة حدائق د احلركات االجتماعية على تنوعها مساحات حركة جديدة هلا يف الفضاء السيرباين. فسواء كانكذلك جت
ُر يٍة يف بيئته الطبيعية )وهو هدف كثري من الصفحات اليت ( أو كانت تدعو free animalsحتمل اسم  احليوان دفاعا عن حق احليوان يف احلياة حبِّ

ألصليني"( أو كانت تدعو إىل االعتصام االلغة واإلرث الثقايف للشعوب أو األقليات )ككثري من احلركات اليت تدافع عن "حقوق السكان إىل محاية 
 ذلك شعار "احتلوا وولسرتيت"، أو  يفيف شارع املال واألعمال وولسرتيت يف الوالايت املتحدة؛ اعرتاضا على سياسات رأمسالية متوحشة؛ رافعة 

ود، إخل..، جتد احلركات " مدافعة عن املساواة بني البيض والسblack lives matterتدعو إىل مقاومة العنصرية حتت شعارات "كانت 
  الواقع. يفاالجتماعية يف الفضاء االفرتاضي مساحات للتعبري عن مطالب واحتياجات غالبا ما يتم هتميشها وجتاهلها 

ُد الفضاء السيرباين إًذا ابلفعل جمااًل عامًّا افرتاضيًّا بعيًدا عن سلطة الدولة تشارك فيه احلركات االجتماعية ويشارك فيه األفراد بقدر من  يُوجِّ
 . وكأن الفضاء السيرباين يتيح آليات جديدة ملقاومة الظلم والقهر والتمييز. (27)احلرية اليت غالبا ما يفتقدوهنا على أرض الواقع

من أدوات املقاومة اجلديدة اليت يتيحها الفضاء السيرباين أمام فاعلني من غري الدول، فلم تعد هذه  تقع اهلجمات السيربانية يف القلب
ا املعرفة، اهلجمات حكرًا على الدول، تدير هبا منافساهتا مىت ارأتت ذلك. أضحى أيضا مبقدور مجاعة حمدودةِّ اإلمكانيات أو فرٍد بسيط، مىت امتلكو 

على سبيل املثال العشرات من اهلجمات السيربانية اهلامة، كان من بينها أن شنت مجاعة  2021ؤثرة. شهد عام أن يقودوا هجمات سيربانية م
جمهولة هجوًما على قاعدة بياانت أحد السجون يف إيران للكشف عن جتاوزات جسيمة حتدث يف داخله، كما شنت مجاعة معارضة لرئيس روسيا 

بياانت وزارة الداخلية لفضح ممارسات النظام. تقود مثل هذه اهلجمات إىل قدر من احلراك يف موازين القوى  البيضاء هجوما إلكرتونيًّا على قاعدة
 .(28)غري املتماثلة بني الدولة واألفراد

 علهامتتاز اهلجمات السيربانية أبهنا هجمات حمدودة التكلفة إذا ما قورنت هبجمات عسكرية حقيقية على أرض الواقع، كما يصعب حتديد فا
وأهنا قد تتسبب يف  ال تتقيد ابحلدود اجلغرافية أو املسافات،بسبب الطابع السري لكثري من املعامالت على شبكات املعلومات. مييزها كذلك أهنا 

صة ودول، مىت توفرت اإلمكانيات التقنية لذلك، خا serversوخوادم . تستطيع هذه اهلجمات أن تشل حركة أفراد وشركات (29)خسائر فادحة
تضع أمن مع اعتماد املزيد من الدول على الفضاء السيرباين يف تقدمي اخلدمات للمواطنني. تضع اهلجمات السيربانية شرعية النظم على احملك، كما 

 . (30)العمل على تطوير نظم للدفاع يف مواجهة هذه اهلجمات مها أساسيا من مهوم اجملال السيرباينالدول ذاته على احملك. وهلذا كله أضحى 

، ملستويني احمللي والدويل على حد سواءيبدو الفضاء السيرباين إًذا وقد فتح آفاقا لتغيري توازانت عالقات القوة االجتماعية على ا
 لكن يبدو كذلك أن هلذه اآلفاق حدودا وهو ما تتناوله اجلزئيات التالية بقدر من التفصيل.

                                                           

(27) Laura Robinson, Jeremy Schulz (et al.), Op. cit. 
(28) Significant Cyber Incidents, Center for Strategic International Studies, available at: https://cutt.us/j4hv2  
(29) Julian Jang-Jaccard and Surya Nepal, “Survey of Emerging Threats in Cybersecurity”, Journal of 
Computer and System Sciences, Vol. 80, 2014, pp. 973-993. 
(30) Ibid, pp. 973-993. 

https://cutt.us/j4hv2
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 ء السيرباين:عن ثنائيات عالقات القوة االجتماعية يف الفضا

من  ابلرغم مما يتيحه الفضاء السيرباين من فرص للحراك على ُسل م توازانت القوة االجتماعية أشارت إليها اجلزئية السابقة، الزالت الكثري
راط يف النشاط السياسي الدراسات تشري إىل أن األغنياء والرجال وأصحاب البشرة البيضاء هم أوفر نصيًبا يف الفضاء السيرباين وأكثر قدرة على االخن

 . (31)واالجتماعي يف داخله من الفقراء والنساء وأصحاب البشرة غري البيضاء

يتحدث البعض على سبيل املثال عن عدم تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف الفضاء السيرباين. تستخدم بعض األدبيات تعبري "النسوية 
سعينيات ويثري مسألة التحيزات النوعية يف الفضاء السيرباين من انحية وتعمُّد الباحثني يف هذا اجملال السيربانية"، وهو تعبري يعود إىل منتصف الت

ح قضاايها إغفاَل حجم إسهام املرأة يف تطوير هذا الفضاء السيرباين من انحية أخرى. ففي الوقت الذي منح فيه الفضاء السيرباين منربا للمرأة لطر 
لالبتزاز والنْصب واجلرائم، وبشكل أكرب بكثري من الرجل. انهيك عن أن الفضاء السيرباين هو عامل حيتفي ابألساس  والدفاع عنها، جعلها عرضة

التكنولوجيا السيربانية، كعاملة الرايضيات  إبسهامات الرجال، فعلى الرغم من أن هناك من السيدات من أسهمن إسهاًما كبريًا يف تطوير
اليت كانت صاحبة سبق منذ بداايت القرن التاسع عشر يف تطوير الربجميات ولغات الربجمة، اندرًا ما حتظى  Augusta Lovelaceوالشاعرة ِّ 

 .(32)إسهامات النساء يف هذا اجملال ابهتمام يذكر

ث يف العالقات ية الذي يكشف عنه البحليس التحيز الصريح أو املستبطن ضد املرأة هو النمط الوحيد من عدم املساواة االفرتاضية أو الرقم
 االجتماعية السيربانية. 

اين ينحاز الفضاء السيرباين لصاحل الغرب بطبيعة احلال، فالغرب هو صانع احملتوى األكرب يف هذا الفضاء. ويقود االنفتاح على الفضاء السيرب 
تروج صفحات إلكرتونية واسعة االنتشار مثل . (33)وقةبوجه عام إىل اخرتاق العادات والقيم الغربية إىل داخل اجملتمعات غري الغربية بسهولة غري مسب

"Nas Daily ملنظومات خطرية من القيم النفعية الربمجاتية تساوي بني الضحية الفلسطينية واملغتصِّب اإلسرائيلي، وتدعو إىل التخلي عن "
اة بني األداين أو حىت تقبل غياهبا ابلكلية. بينما ترسم "معتقدات ابلية" تفرتض صحة عقيدة دينية دون غريها. تروج الصفحة ألمهية اإلميان ابملساو 

جَّر فيه صفحات مثل "إسرائيل تتحدث العربية" واقعا مزيفا عن إسرائيل الدميقراطية املتفتحة اليت تتسع للجميع لكي حييا على أرضها، يف وقت يُه
م األمر الواقع وقد فرضت نفسها فرضا على واقع غري غريب هو يف أمس ِّ الفلسطينيون ويُؤسرون بال ذنب ويُقتل من يعارض منهم بدٍم ابرد. تظهر قي

 احلاجة إىل التغيري.

لغة اإلنرتنت تتحيز ضد من ال جييدون اإلجنليزية، فال ينتشر احملتوى على ذات النطاق العاملي  يف الوقت ذاته يلفت البعض النظر إىل أن
ر إمكانيات الرتمجة بشكل متسارع يف الفضاء اإللكرتوين، ولكن تظل هناك قيود وعوائق تفرضها اللغة الواسع ما مل يكن مرتمجًا إىل اإلجنليزية. تتطو 

 .(34)مل يتم جتاوزها بعد

                                                           

(31) Laura Robinson, Jeremy Schulz (et al.), Op. cit. 
(32) Ramnath Reghunadhan, Gender Inequality in Cyberspace: A Study on Socio-Technological 
Implications to Women in Kerala, available via researchgate: https://cutt.us/46qge  
(33) Asef Bayat and Linda Herrera, Op. cit. 
(34) Mehdi Mohsenian Rad, "The Impacts of Global Inequality in Social Networks: Examined in Three 
Major Theories," Journal of Cyberspace Policy Studies, Vol. 1, No. 1., January 2017, pp. 61-87. 

https://cutt.us/46qge
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على صعيد آخر ينحاز الفضاء السيرباين لصاحل أصحاب رؤوس األموال يف مواجهة األفراد واجملتمعات. فبينما يزيد الفضاء السيرباين من 
يكشف التحليل األعمق عن تضاؤل قوة الفرد فعليا وبشدة  -كما ظهر من اجلزئية السابقة-التعبري عن الرأي والثراء والتعلم  فرص بعض األفراد يف

والرتويج للمحتوى، بل  أمام قوة صانعي التكنولوجيا واملتحكمني يف البياانت الضخمة وغريهم. يتفاوت املستخدمون يف قدرهتم على إنتاج احملتوى
. (35)هتم على محاية أنفسهم من اجلرائم السيربانية ومن الضغوط النفسية اليت تولدها اإلحباطات املصاحبة للمشاركة يف الفضاء السيرباينحىت يف قدر 
 طرفًا أضعف يف املعادلة يف مواجهة شركات الفضاء السيرباين ويف مواجهة الدول على حد سواء. -بل اجملتمعات-يقف األفراد 

إىل خوارزميات تتيح هلا مجع املعلومات عن األفراد وتصنيف هذه املعلومات و)فلرتهتا( والتمييز بينها،  -ست فقط الدولولي-تلجأ الشركات 
ا ما حتلل اخلوارزمياُت البياانتِّ بشكٍل فائق السرعة يسمح ابستغالهلا يف خمتلف األغراض. تكشف كثري من الدراسات أن هذه اخلوارزميات كثري 

ة ضد العرق أو اللون أو النوع. تشري بعض الدراسات إىل أن التحيزات اليت حتملها هذه اخلوارزميات قد تؤثر على حظوظ األفراد حتمل حتيزات ضمني
نولوجيا يف فرص العمل ويف تلقي الدعم والتأمينات وحىت يف نصيبهم من الغرامات والعقوابت، خاصة يف الدول املتقدمة اليت تعتمد كثريا على التك

 لة فرض العقوابت. أما يف الدول النامية فكثريا ما تلجأ النظم االستبدادية إىل اخلوارزميات للكشف عن معارضيها وتتبع نشاطهم من خالليف مسأ
 . (36)حتليل حمتوى رسائلهم وكتاابهتم

 ة حقيقية يف بعض األحيان،تعترب معضلة وفرة املعلومات مشكل وتتحكم فيه. تتالعب شركات الفضاء السيرباين بواقع األفراد والشعوب
بل إنه حيتوي أحياان كثرية . (37)فالفضاء السيرباين حيتوي على معلومات وفرية ليست كلها صحيحة وقد يصعب يف أحيان كثرية التيقن من صحتها

كل اان إىل أن تعيش  كثريا ما تكون كلها حقيقية ولكنها تغطي جوانب من احلقيقة وتطمس أخرى. ينتهي احلال أحي-على معلومات متضاربة 
 جمموعة من البشر يف عامل من احلقائق اليت ال يعيشها غريهم، ليس ألن معلوماهتم مزيفة وإمنا ألن معلوماهتم منقوصة. 

. تسعى كربى شركات التواصل االجتماعي جاهدة إىل إاثرة (38)"املعضلة االجتماعية" هذه اإلشكالية الكبرية الدرامي يطرح الفيلم الواثئقي
عي ضول املتلقي لكي يستمر يف التصفح لساعات وساعات، حتلل ميوله وتفضيالته وتغدق عليه املعلومات واألخبار اليت تتوافق مع أهوائه وتسرت ف

ائق. . خيلق هذا كله عوامل متوازية من احلقحىت من أخبار انتباهه، تتحكم من مث شبكات التواصل االجتماعي ابلفعل يف مضمون ما يصل إىل املتلقي
 تعيش كل مجاعة من البشر حقيقة اجتماعية غري تلك اليت تعيشها األخرى، حتدث هذه احلالة فرقة اجتماعية خطرية داخل اجملتمعات حيث تقدر

عب وتفهم كل مجاعة من البشر األوضاع بشكل خمتلف، كما تقود إىل خلل كبري يف استيعاب الشعوب للواقع احمللي وتقييمها للواقع الدويل. تتال
ويضرب الفيلم مثااًل هامًّا ابلتالعب  هذه الشركات الكربى يف مصائر الشعوب، ترجح كفة أصحاب رؤوس املال على حساب استقرار اجملتمعات.

 الدميقراطي يف اجملتمع األمريكي.-ابالنقسام اجلمهوري

م بدرجة كبرية يف نتائج البحث؛ حيث ميكنه متييز على صعيد آخر، تشري الكثري من الدراسات إىل أن من يتحكم يف حمرِّكات البحث يتحك
ور كلمات حبث بعينها وتوجيه نتائج البحث حنو نتائج دون أخرى. تلعب حمركات البحث دور "حر اس البو اابت" يف أحياٍن كثرية، فال تسمح مبر 

                                                           

(35) Laura Robinson, Jeremy Schulz (et al.), Op. cit. 
(36) Ibid.  
(37) Mary McEvoy Manjikian, Op. cit., pp. 381-401. 
(38) The Social Dilemma, Movie, first released January 2020, directed by Jeff Orlowski. 
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دخل الشركات الكربى يف حمتوى ما يصل إىل املستهلكني ذاهتا عن خطورة ت 2016إال ما تريد له املرور. ختربان جتربة االنتخاابت األمريكية عام 
 . (39)وقدرهتا على توجيه الرأي العام بنشر األخبار اإلجيابية عن مرشح دون آخر من أجل تدعيم فرص األول يف الفوز ابالنتخاابت

ة من هذه احملركات. واخلطورة تتمثل يف يضاف إىل هذا كله حمدودية عدد حمركات البحث ذاهتا. تستقى املعلومات واألخبار واألدلة العلمي
ومن مث ال أن ما توفره شبكة املعلومات من أوراق حبثية ومادة إخبارية يصبح هو نفسه غالًبا نواة أساسية للمزيد من األوراق البحثية واملؤلفات؛ 

 صناعة العلوم وإنتاج املعارف. حيدد أمثال حمرك تساهم اختيارات حمركات البحث يف تشكيل الرأي العام احمللي والعاملي فحسب، وإمنا تساهم يف
 . (40)ببساطة ماذا يرى الباحث من العامل حوله bingوحمرك البحث  googleالبحث 

كذلك يف السرعة اليت يصل هبا احملتوى إىل املستهلك دون حمتوى   service providers تتحكم الشركات املوفرة خلدمات اإلنرتنت
حتقيقا لتكافؤ الفرص  network neutrality(41)عن أمهية حتييد دور هذه الشركات فيما يعرف بـ"حياد الشبكة" آخر، ورغم كل ما يقال 

ا يف بني احملتوايت املختلفة بغض ِّ النظر عن مصدرها أو نوعها أو وجهتها، إال أن القدرة على التحكم فيما يصل للمستهلك من حمتوى تظل فعلي
 حتت رمحة ما تقرر هي أنه األنسب له أو األحق ابلوصول له. يد هذه الشركات، ويظل الفرد 

، وبني يتضح مما سبق الفارق الكبري بني من يتحكم يف العناصر املادية وغري املادية للفضاء السيرباين فيملك زمام اإلنتاج واالحتكار إن أراد
 .(42)نه قادر على املشاركة يف إنتاج احملتوىمن يتمتع بقدرة على املشاركة، فال يتعدى دوره دور املستهلك مهما تصور أ

هلك، إخل.. كما تتكرس عرب الفضاء السيرباين هكذا تتكرس عرب الفضاء السيرباين ثنائيات الرجل واملرأة، الغريب وغري الغريب، الرأمسايل واملست
 ل.ثنائية الدول القوية والدول الضعيفة، وهو ما تتناوله اجلزئية التالية بشيء من التفصي

 عن توازانت القوة بني الدول يف الفضاء السيرباين:

 رتاضي.حتتفظ العالقات بني الدول يف الفضاء السيرباين بكثري من مالمح العالقات بينهم يف العامل الالاف

دلعت بني الوالايت تتنافس الدول الكربى بشراسة على موقع الصدارة يف العامل السيرباين. ليس أدل على هذا من حرب جتارية ان فمن انحية
الصينية الكربى املصنعة للتكنولوجيا من دخول السوق األمريكية يف ظل اهتامات هلا  Huwaweiاملتحدة والصني متحورت حول منع شركة 

ضرار ابالقتصاد العاملي ابلتالعب والتجسس لصاحل احلكومة الصينية. حذَّر الكثريون من أن تنافًسا سيربانيًّا بني الوالايت املتحدة والصني كفيٌل ابإل
 .(43)ككل

ديلة بل تتنافس السردايت حول الفضاء السيرباين كذلك. تطرح الصني اسرتاتيجيتها الدولية للتعاون يف الفضاء السيرباين بوصفها اسرتاتيجية ب
مة على املنافع املشرتكة لكل الدول واملناطق بال عن اسرتاتيجية القوى الكربى الغربية يف إدارة العالقات السيربانية. تؤكد الصني أن اسرتاتيجيتها قائ

                                                           

(39) Patrick Maillé, Gwen Maudet, Mathieu Simon, Bruno Tuffin, Op. cit. 
(40) Dirk Lewandowski, “Living in a World of Biased Search Engines”, Online Information Review, Vol. 
39, No. 3, June 2015. 
(41) Laura Robinson, Jeremy Schulz (et al.), Op. cit. 
(42) Jennifer A. Chandler, Op. cit., pp. 39-75. 
(43) Ariel Levite and Lyu Jinghua, Chinese-American Relations in Cyberspace: Toward Collaboration or 
Confrontation?, Carnegie Endowment for International Peace, 2019, available at: https://cutt.us/NJbsd  

https://cutt.us/NJbsd
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استثناء، وعلى احرتام مبدأ السيادة حبيث ال تستخدم الدول اإلنرتنت للتدخل يف شئون الدول األخرى، وعلى جتنب سباقات التسلح وسياسات 
رتاتيجية على التنافس احلر والعادل وتروج ألمهية إاتحة فرصة الردع يف الفضاء السيرباين ملا هلا من أتثري سليب على السلم واألمن الدوليني، تقوم االس

اللغات املشاركة املتكافئة للجميع يف الفضاء السيرباين من خالل إاتحة التكنولوجيا الالزمة هلذا األمر، ومن خالل إاتحة فرص متساوية جلميع 
واقًعا سيربانيًّا يبدو  تنافس الصني بسرديتها عن الفضاء السيرباين (44)انية.وإاتحة فرصة للتبادل الثقايف واحلضاري بني الشعوب مجيعها خدمًة لإلنس

 منحازا ملصاحل الدول الكربى الغربية على حساب الدول غري الغربية، صغريها وكبريها.

ق إسرائيل يف هذا اجملال تؤثر قدرة الدول على االستفادة من الفضاء السيرباين يف موقعها من خرائط توازانت القوى. تتفو  ومن انحية اثنية
لك تنتج بشكل يستحق التأمل. تنتج إسرائيل تكنولوجيا تفيد يف عمليات الزراعة والري الذكية حبيث تتلقى كل نبتة ما حتتاجه من عناية ومياه، كذ

لعامل، ومتتلك إسرائيل حصة تصل أجهزة تستعني ابلذكاء االصطناعي لكي تستخرج املاء من اهلواء لتحل مشكلة نقص املياه يف مناطق كثرية من ا
من نصيب االستثمارات يف جمال التأمني السيرباين للبنوك والشركات وغريها. هلذا كله يتحدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق بنيامني  %20إىل 

ة شبه كاملة عند أتسيسها أصبحت اليوم على نتنياهو بثقة عن أن التكنولوجيا اإلسرائيلية تقود العامل، وأن إسرائيل اليت كانت تعيش يف حالة عزل
طلبا للمشورة واملساعدة، فالعامل  -وحىت دول مسلمة ككزاخستان وغريها-اتصال مبعظم دول العامل، فتذهب إليها الصني واهلند والدول اإلفريقية 

وقت قبل أن يصبح كل من يدعو إىل عزل إسرائيل هو ألهنا تفيد العامل وتليب احتياجاته. بل ويؤكد أهنا مسألة  -على حد تصوره-حيتاج إسرائيل 
 . (45)نفسه معزوال عن العامل

لدولية الذي يتولد عن استغالل الدول ملا ال انقة وال مجل للدول النامية يف هذه املنافسات وال نصيب هلا من هذا احلراك على ُسل م القوى ا
 يتيحه الفضاء السيرباين هلا من فرص.

تلف حظوظ الدول الفقرية مقارنة ابلدول الغنية من حيث القدرة على االستفادة من عوائد اإلنرتنت. وابملثل ختتلف خت فمن انحية اثلثة
 . (46)حظوظ الفقراء عن حظوظ األغنياء داخل الدولة ذاهتا، وهو واقع يرمز إليه البعض بـ"الفجوة الرقمية العاملية"

ن املشاركة يف الفضاء السيرباين، فإن هناك قرابة نصف سكان العامل ال يستطيعون ذلك. من سكان العامل يستطيعو  %50فإذا كان أكثر من 
 . (47)وإذا كان بعض هؤالء احملرومني يعيش يف دول غنية، فإن غالبيتهم العظمى تعيش يف الدول النامية، وهو أمر له تداعيات عديدة وهامة

قدرة الدول على االنفتاح على الفضاء السيرباين؛ وهو ما يشري إليه تقرير التنمية الصادر تتأثر على سبيل املثال فرص التنمية املستدامة بشدة ب
؛ حيث اعترب أن القدرة على دخول اإلنرتنت هي سبيل أساسي أمام الدول لتحقيق التنمية املستدامة،  2018عن احتاد االتصاالت الدويل يف عام

                                                           

 قع وزارة اخلارجية الصينية:من مو  (44)
International Strategy of Cooperation on Cyberspace, available at: https://cutt.us/r8m5M  
(45) Israeli Prime Minister Netanyahu's speech at AIPAC, 6th of March 2018, available at: 
https://cutt.us/4N6sF  
(46) Vincent Mosco and Derek Foster, Op. cit., p. 222. 
(47) Laura Robinson, Jeremy Schulz (et al.), Op. cit. 

https://cutt.us/r8m5M
https://cutt.us/4N6sF


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                   قضايا ونظرات

15 

مواطنني بشكل أسرع وأكثر كفاءة كما هو احلال مع خدمات التعليم والصحة واإلغاثة يف حاالت فالفضاء السيرباين يتيح فرصة تقدمي اخلدمات لل
 . (48)األزمات الطارئة والنقل، إخل..

إال هتميشا، فما الفائدة اليت  -كتلك املوجودة يف إفريقيا-يف السياق ذاته يتحدث البعض عن أن الفضاء السيرباين لن يزيد الدول النامية 
دول فقرية منهوبة الثروات واخلريات، تعتمد ابلكلية على االسترياد والديون، من كل تلك الطفرات اليت تشهدها الصناعة والتكنولوجيا  تعود على

ال ينتظرها سوى املزيد من النهب واالستغالل،  -يف عصر السيربانية-أن أفريقيا  Everisto Benyeraوتلك الثورة الرقمية غري املسبوقة؟ يرى 
علومايت ليات سلب املوارد والعمالة اليت شهدهتا أفريقيا يف عصور االستعمار متتد اليوم لتصبح عمليات من السلب الرقمي؛ حالة من االستعمار املفعم

the coloniality of data  بال أي رقابة مؤسسية -تستغل معه الشركات الكربى تلك البياانت الضخمة اليت تتمكن من مجعها من أفريقيا
كتابه إىل "كل العبيد، يف املاضي واحلاضر واملستقبل"، وإىل   Benyeraوذلك لتحقيق املزيد من الثراء والثروة. ال عجب أن يهدي  -لية حقيقيةحم

 . (49)"العبيد الذين ال يدركون أهنم عبيد" يف إشارة إىل جهل شعوب الدول النامية مبا حتمله الثورة السيربانية من استغالل لثرواهتم

 الوقت ذاته تثبت بعض الدراسات أن مثة عالقة متبادلة بني إساءة استخدام الفضاء السيرباين وبني زايدة معدالت الفقر. يسهم الفضاء يف
إلجتار يف درات واالسيرباين يف كثري من الدول النامية ابلفعل يف زايدة حالة التبعية والفقر، فاملقامرات والدعارة والنصب واالحتيال واإلجتار يف املخ

رباين البشر وغسيل األموال واملعامالت املالية غري املشروعة والعنف السيرباين واجلرائم )أو ما يُعرف إمجااًل إبساءة استخدام الفضاء السي
cyberspace abuseفتاح على الفضاء ( كلها أمور حتيل دخول الكثريين يف الدول النامية إىل الفضاء السيرباين من النعمة إىل النقمة. قاد االن

على سبيل املثال، وذلك ألن انفتاح اجملتمع النيجريي على الفضاء السيرباين صاحبه ارتفاٌع  %54السيرباين إىل زايدة نسبة الفقراء يف نيجرياي إىل 
 . (50)ملحوٌظ يف نسبة اجلرائم السيربانية واملمارسات غري املشروعة بدالً من استفادة حقيقية مبزااي هذا االنفتاح

تبدو الدول النامية بوجه عام أقل قدرة على االستفادة من هذا الفضاء بسبب ضعف سرعات اإلنرتنت وبسبب الرقابة احلكومية اليت متارسها 
من الشعب  اءالدولة على انسياب املعلومات إىل املواطنني ومنهم. تتميز اجملتمعات النامية بوجود أجيال اتصال خمتلفة يف داخلها، فبينما تنعزل أجز 

ا  -خاصة يف الريف واملناطق النائية- متاًما عن التطورات احلديثة، يعيش البعض يف جيل أكثر تقدًما من أجيال االتصال والتواصل، فيمتلك رمب 
ا خمتلفا 

ً
ابلكلية. تضغط هذه االنقسامات حممواًل تقليدايًّ أو هاتفا أرضيًّا، بينما يتصل اجليل الثالث ابإلنرتنت واألقمار الصناعية ويعيش واقعا معومل

ه على البنية اجملتمعية للدول النامية ومتاسكها، بينما تقل هذه االنقسامات بشكل واضح يف اجملتمعات املتقدمة حيث يشارك معظم أبناء هذ
شاركني يف الفضاء السيرباين فيها إىل يف الفضاء السيرباين، كما هو احلال يف الوالايت املتحدة اليت تصل نسبة امل %80اجملتمعات بنسب تزيد عن الـ

  .(51)%90قرابة 

                                                           

(48) Ibid. 
(49) Everisto Benyera, The Fourth Industrial Revolution and the Recolonization of Africa: The Coloniality 
of Data, (London and New York: Routledge Contemporary Africa, 2021). 
(50) Badmus Bideni, Op. cit., pp. 33-48. 
(51) Mehdi Mohsenian Rad, Op. cit., p. 72. 
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  :ليست الدول سواسية، وال حىت يف الفضاء السيرباين

هل يتشارك البشر فعليًّا فضاًء سيربانيًّا جامعا كما توحي الداللة اللغوية للمصطلح أم إهنا فضاءات سيربانية جيب التمييز  ومن مث نتساءل:
 Mark Grahamأن الفضاء السيرباين ليس ابلفضاء الواحد الذي يتشاركه كل من ينضم إليه، وإمنا هو كما يصفه  بينها؟ يرجح العرض السابق

ض احلراك "شبكة تتيح االتصال االنتقائي بني األفراد واملعلومات". وغالبا ما تعكس توازانت القوى القائمة يف الواقع حىت ولو أاتحت الفرصة لبع
يصل األمر إىل حد أن جيد البعض طريقا إىل الفضاء السيرباين، بينما يظل البعض خارجه، حمروما من كافة  .(52)و هناكيف هذه التوازانت هنا أ

ينحاز الفضاء السيرباين لصاحل األقوى واألغىن والغريب والرجل، ال زالت  .(53)أشكال املشاركة، وهو واقع يصفه البعض بـ"الفصل العنصري الرقمي"
صاحل اإلنسانية مجعاء ومن مث مهما بدا ظاهراي أننا أمام حتوالت كربى يف واقعنا االجتماعي والسياسي املعاصر، فإن سؤاالً عن القيم  احنيازاته يف غري

 اليت تستبطنها هذه التحوالت حيد بشدة من توقعاتنا لتغيريات جذرية حقيقية تنتظر البشر يف عاملهم السيرباين. 

ا حركة واعية ومنظمة جتعل من العمران وتزكية تحرك البشر حبثا عن القوة والثراء والعلو يف األرض، وبني أن يتحركو فثمَّة فارٌق كبرٌي بني أن ي
ساب زايدة معاانة الفقراء، حركة تقوم النفس وتوحيد اخلالق قيما وغاايت عليا. وشت ان ما بني حركة غايتها مضاعفة ثروات األغنياء ولو على ح

، وعلى خلق املزيد من ياتوانتهاك اخلصوص تالعب بسالمهم النفسي واالجتماعي، وعلى تشييئ العالقات اإلنسانيةعلى خداع البشر وال
من الكفر والفقر واملرض واجلهل والعنصرية  االحتياجات البشرية املادية اليت تلح على أصحاهبا من أجل إشباعها، وما بني حركة غايتها حترير البشر

ملعرفة النافعة وتغيري الواقع حنو عامل مل للجميع فرصة حقيقة إلعادة اكتشاف تنوعهم البشري، وملشاركة حقيقة يف إنتاج اوعبودية الشهوات، وحت
 أكثر عدالة وإنسانية. 

ون ال لذي نصب نفسه إهلًا يف هذا الكتقود الثورة السيربانية البشر إىل املزيد من تضخم وهم القدرة على إخضاع الطبيعة لذلك اإلنسان ا
ة واستهالكية واستعالئية، بينما حنتاج من الثورة يقيده ديٌن أو عقيدٌة لتعج ل من وصول البشرية إىل فناء حمتوم تدفعها حنوه دفعا منظومة قيم استغاللي

واألثرايء، وأرهقتها العصبية  بني األقوايء السيربانية أن تفسح جماال ملنظومة قيم ترامحية تكافلية تعارفية تصحح مساَر بشريٍة أهنكتها الصراعات
 والعنصرية، واستنزفها واقع ما بعد استعماري يُطبِّق على أنفاس األضعف واألقل حيلة. 

إن ُأحسن -ة ومنحة حقيقي ساحة هامة من ساحات التدافع بني هذه املنظومات من القيم، -رغم كل قسوته-ويظل الفضاء السيرباين 
 أكثر إنسانية وعدالة ولرغبة حقيقية يف التغيري واإلصالح. لكل من ينحاز خليارات  -استخدامها

 

  

                                                           

(52) Mark Graham, “Geography/ Internet: Ethereal Alternate Dimesions of Cyberspace or Grounded 
Augmented Realities”, The Geographic Journal, Vol. 179, No. 2, 2013, pp. 177-189. 
(53) Ibid, pp. 177-189. 
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الرأي العام السيرباني: سجاالت الحرية 

 التالعب والسيطرةو

  سرا عمر الفاروقي

 ة:مقدم

 ثيلني –و  كاثرين كويل
ENETHEL -Catherine COLLIOT(1). 

أتيت بعض نقاط الالعودة تلك يف اتريخ جمتمعنا اإلنســــــــــــاين، 
بســـــبل جديدة أكثر  ئحمملة يف بداايهتا ببشـــــرايت وآفاق مفتوحة تنب

ومع انتباه القوى  ،إنســـــــــــــانية يف ســـــــــــــجاالت البحث عن غاية احلرية
املســــيطرة لوجود مســــاحات جديدة أو بديلة، حتتضــــن تفاعالت من 

تنتقل تلك  جملتمعات املقاومة، ســـــــــــــرعان ماد حراك اشـــــــــــــأهنا أن جتد ِّ 
القوى بكل ما متلك من أســـــلحة لالســـــتحواذ على تلك املســـــاحات 

ا ســجاالت د تلقائيًّ وحتريكها وفًقا ألهدافها الثابتة عرب الزمان، فتتجدَّ 
نقاط الالعودة  احلرية والسـيطرة مع كل ظهور لسـاحة جديدة، وتظلُّ 

 ؤ بنهاية املطاف.مكان التنبُّ د واإلاتحة دون إقادرة على التجدُّ 

                                                           

 .ابحثة يف العلوم السياسية 

ومع كل حتوُّل جديد للمجتمع اإلنســــاين، تثور األســــئلة ذاهتا 
ا مــا تتَّ  خــذ أثوااًب خمتلفــة، لكنهــا حتتفظ كظواهر قــدميــة جــديــدة دائمــً

ابجلوهر ذاته، فنعود لنســــأل ما الســــياســــي وما حدود العام واخلاص؟ 
ن يف الشـــــــــــــــبكــات مــا الزمــان ومــا املكــان؟ أين حنو احمللي والعــاملي؟ و 

قات بينها أم نصـــــارع كي احمليطة بنا؟ وهل منلك الســـــيطرة على التدفُّ 
لفظنا خارجها؟ وما هي القوة؟ وهل نســـــتعني ابلعقل لتهذيب  ال يتمَّ 

من أن تقودان  ذاته أداة للســيطرة ال مفرَّ  االســتعانة هبا، أم أنه يف حد ِّ 
لى القياس من ة علعصــور الصــراع الدامي؟ أم أن تلك الســرعة العصــيَّ 

يه حدود فرطها دليل تســــــــــيُّد اإلنســــــــــان يف الكون وتفوقه لدرجة ختط ِّ 
اإلنســـــــــــــانية ذاهتا وتســـــــــــــاؤله عما بعدها؟ أم هي دليل على ضـــــــــــــعفه 

 وتدمريه لسياق حياته شيًئا فشيًئا؟

 ان تشـــــابك الواقع ابلفضـــــاء االفرتاضـــــي صـــــار ملمحً إوحيث 
امل الســــــــــيرباين، كان من للحياة، وفواعل الواقع هم فواعل الع ارئيســــــــــيًّ 

املفـاهيم والظواهر إىل ذلـك الفضــــــــــــــــاء لتخلق  الطبيعي أن تنتقـل كـلُّ 
 وخباصـة عرب شـبكات اينحالة من التالحم بني واقعها املعاش والسـيرب 

التواصــل االجتماعي اليت صــران جزًءا منها، وصــارت جزًءا أصــيالً من 
آلة احلداثة، أم تفاصـــــــــــــيل حياتنا اليومية، وال نعلم أتقودان كرتوس يف 

دوائر تسـليع وظالل مراقبة حتيط هبا  نقودها ونطو ِّعها لرغباتنا يف ظل ِّ 
 دها على األرض.د احلرية يف فضائها االفرتاضي متاًما مثلما هتد ِّ وهتد ِّ 

بعد أحداث  ةً ي خاصــَّ الفرتاضــاســتوجبت تفاعالت الفضــاء ا
الصــعيد العاملي  ســواء يف املوجة األوىل أو الثانية أو علىالربيع العريب 

التساؤل  ضَ رْ فَـ يف حراكات أخرى شهدهتا مدن وعواصم دول العامل، 
ا ميكن أن ينتج  ابعتباره جمااًل عامًّ اينعن مالمح ذلك العامل الســـــــــــــــيرب 

ســــــاع وانقباض مســــــاحة احلرية . ومع ات ِّ اعامًّ  ميكن اعتباره رأايً  عنه ما
ف أمام ماهية وقُّ يف اجملال العام االفرتاضـــــــــــي، جند أنفســـــــــــنا حباجة للت

(1) Albert Ogien, Sandra Laugier, Le Principe 
Démocratie; Enquête sur les Nouvelles Formes du 
Politique, (Paris: La Découverte, 2014), p. 46. 

 "ال لوم على كانط بال شككككككككككك  يف اعتقاد  أن  
رتسكككككككككككي  حىت تقوم ب هناك أفكارًا، ما إن خترج للنور

نية، ليس نقاط ال عودة يف اترخيية اجملتمعات اإلنسككككككا
د بشككككل حاسكككم شككككل اجملتمعات الق ادمة، ألهنا حتد ِّ

د ولكن ألنككمب ردرد وهورهككا، تاكككككككككككري دائمككة التدككد
 واإلاتحة يف ول وروف جديدة"
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 واجتاهات تعريفه والوقوف على اينالرأي العام يف الفضـــــــــــــاء الســـــــــــــيرب 
 ات تكوينه.ز احمللي والعاملي يف طيَّ تداخل احلي ِّ 

المح ملطة بناًء على ذلك، حياول التقرير رســـــــــم خريطة مبســـــــــَّ 
النحو التايل:  له على التسكككاال الرئيسالرأي العام الســــيرباين، و يت 

ادر على قميكن النظر للعامل الســـــــــــــــيرباين كمجال عام أي مدى، إىل 
 خلق رأي عام حر؟

صـــــــة شـــــــبكات يبدأ التقرير بتناول رؤية العامل االفرتاضـــــــي وخبا
قل حملاولة التواصــــــــل االجتماعي كمجال عام أو جماالت عامة، مث ينت

ه، مث االنتقال ياتحتديد اجتاهات تعريف الرأي العام الســـــيرباين ومســـــمَّ 
تحم ابلواقع، رقابة والســــــــــــيطرة يف العامل االفرتاضــــــــــــي امللإلشــــــــــــكالية ال

 وأتثريها على الرأي العام املتولد عنه.

لتواصل اجملال العام السيرباين وخاوصية شبكات ا -أواًل 
 االجتماعي

ونتــه وقــدرتـه تــه ومر تكمن قوة اجملــال العــام كمفهوم، يف جتريـديَّ 
ليت مكَّنته من اســـــــائلة طبيعته الابإلضـــــــافة إىل ة، على اختاذ أبعاد عدَّ 

إن و  هوالتواجد يف جمتمعات وثقافات وأزمنة شــــــــىت بصــــــــور شــــــــىت، و 
ألساس إبسهام ارتبط تناوله يف حقل العلوم االجتماعية والسياسية اب

يف أرض  متتدُّ  الفيلســــــــوف األملاين يورجن هابرماس، إال إنَّ جذوره ال
ســي" له، بل اجملتمع الغريب فحســب، وال ينحصــر يف التصــور "اهلابرما

اجملتمع  إنــه يف ظــل التطور التكنولوجي وتبعــاتــه املؤثرة يف عصـــــــــــــــــب
له يف رحاب يُّ ي وجوده يف الواقع امللموس وختاإلنســـاين، يســـمح بتعد ِّ 

 الفضاء االفرتاضي.

                                                           

(2) Jurgen Habermas, The Structural 
Transformation of the Public Sphere, AN Inquiry 
into a category of Bourgeois Society, translated by 
Thomas Burger with Frederick Lawrence 
(Cambridge, MA: MIT Press, 1991), p. xi. 

من حياتنا  ازً اجملال العام حي ِّ  دُّ عَ حبســـــــــــــــب تعريف هابرماس، يُـ 
كــــار واملعلومــــات االجتمــــاعيــــة، يقوم األفراد من خاللــــه بتبــــادل األف

 .(2)حبرية، ما يسمح بتكوين ما ميكن تسميته ابلرأي العام"

ـــدمـــا يتواصـــــــــــــــــل ابلتـــايل فـــإن اجملـــال العـــام يتحقَّ  ق وجوده عن
املواطنون ســـــــــــــــواء وجًها لوجه، أو من خالل خطاابت أو وســـــــــــــــائل 
اإلعالم، من أجل التعبري عن آرائهم بشأن أمور ذات اهتمام مشرتك 

خمضـــــــعني تلك  هم الشـــــــخصـــــــية وراء ظهورهم،بينهم، اتركني مصـــــــاحل
يف أجواء تســــــودها احلرية والتســــــامح وقبول  (3)اآلراء للنقاش العقالين

ي إىل نقــاش يثمر بــدوره اآلخر. فهنــاك إذن عمليــة إعمــال عقــل يؤد ِّ 
ق هذا ، وكي يتحقَّ املواطنة فضككككككاء ملمارسككككككة هووابلتايل ف فعل. عن

أي عام موضوعي ال يتأثر النوع من النقاش الذي يساهم يف تكوين ر 
ابملصـــاحل الشـــخصـــية، مثة عوامل جيب توافرها كضـــمانة لســـالمة هذه 

 :(4)العملية

ي املســاواة، أ اثنًيا:: إاتحة املشــاركة للجميع دون تفرقة. أواًل 
وي فرص تنحية املكانة والوزن االجتماعي جانًبا مبا يضــــــــــــــمن تســــــــــــــا

ًثاييز. متاه أو املشــــــــــــــــاركة يف التعبري عن الرأي حبرية دون أي إكر  : اثل
 كانت إاتحة مناقشـــــــــة القضـــــــــااي العامة ذات الشـــــــــأن املشـــــــــرتك واليت
لدولة مناقشــــتها وتفســــريها قبل ذلك عملية مقصــــورة على ســــلطات ا

بناًء على  ق ابألدب والفلســــــــــــــفة والفنون.والكنيســــــــــــــة حىت فيما يتعلَّ 
ت ال يقبـــل عالقـــا حرذلـــك، يكون احلـــديـــث هنـــا عن جمـــال عـــام: 

، يتناول شــــأاًن  ملشكككاالقهر،  احلرية  نيضكككم، مشكككرتًكاوليس حصــــرايًّ
 والعدل واملساواة بني املشاركني.

ل اجملال العام كفكرة قوامها احلرية والتشاور واملواطنة يدفع أتمُّ 
مفهوم  :أي إنه ،ذاته للقول أبنه كان دوًما شــــــــــــيًئا افرتاضــــــــــــيًّا يف حد ِّ 

(3) Andrew Edgar, Philosophy of Habermas, 
(Monteral: Mcgill-Queen's University Press, 
2005) p. 31. 
(4) Jurgen Habermas, The Structural 
Transformation of the Public Sphere, Op. cit., pp. 
36-37. 
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هوم متحرك ذو قوام مرن ، ما يعين أنه مف(5)تهيكمن معناه يف جتريديَّ 
ق اجملال العام )أي: حيثما والغاية منه حتقُّ  ،قت شـــــــــــــــروطهحيثما حتقَّ 

حتققت تلك املســـــــــــــــاحة احلرة بني اجملتمع والدولة اليت حتفظ املواطنة 
 ل الدولة، ومنها ينتج رأي عام قوي(.توغُّ  وتقف كرادع ضدَّ 

 -ديثبتأثري تكنولوجيا االتصــــــال احل-ومع تغيري الشــــــبكات 
 ومع التعامل للبنية االجتماعية اخلاصـــــة ابجملتمع الشـــــبكي اإلنســـــاين،

كشـــــــــــــــبكــــات لرأس املــــال   (Communities)مع اجلمــــاعــــات 
ال عام االجتماعي، يصـــــــــبح الفضـــــــــاء االفرتاضـــــــــي مؤهالً الحتواء جم
ظًا بروح شـــــــــبكي جديد، متحررًا من مجود اإلطار اهلابرماســـــــــي، حمتف

 الفكرة ذاهتا.

اجملال العام (Manuel Castells) يعرف مانويل كاســـتلز
كمســاحة اتصــال لرفكار واملشــروعات النابعة من اجملتمع، واليت يتم 

، كما وصــــفه (6)ســــات ذلك اجملتمعتوجيهها لصــــانعي القرار يف مؤســــَّ 
، فإذا كانت (7)هابرماس بشــــــبكة لتواصــــــل املعلومات ووجهات النظر

م، فاجملتمع الشبكي شبكات االتصال إذن هي اليت ُتَكو ِّن اجملال العا
أكثر من أي ِّ شـــــكل آخر من أشـــــكال تنظيم اجملتمعات على مدار -

ح كاســــــــتلز يقوم بتنظيم جماله العام على أســــــــاس   -التاريخ كما يوضــــــــ ِّ
شـــــــبكات االتصـــــــال اإلعالمية، واليت تضـــــــم يف القلب منها اإلنرتنت 
وشبكات التواصل الالسلكية، إىل جانب وسائل اإلعالم اجلماهريية 

 .(8)قليديةالت

ية يعمل اجملال العام إذن كمستودع لرفكار واملشروعات املغذ ِّ 
للنقــــاش العــــام، ونظرًا الرتبــــاطــــه ابلــــدولــــة واجملتمع املــــدين كمكوانت 

                                                           

(5) Pieter Boeder, "Habermas’ heritage: The future 
of the public sphere in the network society", First 
Monday, Vol. 10, No. 9, 5 September 2005, 
available at: https://cutt.us/aNS95  
(6) Manuel Castells, "The New Public Sphere: 
Global Civil Society, Communication Networks, 
and Global Governeance", The Annals of the 
American academy of political and social science, 

التفــاعــل بني املواطنني واجملتمع إن رئيســــــــــــــــة للمجتمعــات احلــديثــة، فــ
املدين والدولة عرب اجملال العام هو الذي يضــــمن التوازن بني عنصــــري 

 الستقرار والتغيري اجملتمعي يف إطار إدارة الشئون العامة.ا

طرف من األطراف الثالثــة، ســـــــــــــــواء  لــذلــك مىت تقــاعس أيُّ 
املواطنني أو الــــدولــــة أو اجملتمع املــــدين عن القيــــام بــــدوره يف عمليــــة 
 ؛التفاعل، أو يف حال كانت قنوات االتصـــــــــــــــال بني أيٍ  منهم مغلقة

ما يســــــــــــتتبع  ؛تمثيلي ونظم اختاذ القرارتظهر األزمة يف إطار النظام ال
بدوره أزمة شرعية كما يقول هابرماس عندما ال جيد املواطن نفسه يف 

ي إلعادة تعريف عالقات القوة داخل ســــــــــات اجملتمع، ما يؤد ِّ مؤســــــــــَّ 
 .(9)الدولة

ويف ســــــياق اجملتمع الشــــــبكي؛ يظهر التغري احلادث يف مفهوم 
سـات القومية اخلاصـة مبجتمع ؤسـَّ اجملال العام من جمال عام مرتبط ابمل

س حول شـــــــبكات ه من حدوده اجلغرافية، جملال عام مؤســـــــَّ أتيت حلَُْمتُ 
االتصـــــال اإلعالمية متجاوزًا للحدود املكانية والزمانية، أي جمال عام 

هو إذن جمال عام فدوائر حملية، عابرة للقومية، عاملية.  يشــــــــــــــبكي ذ
-Mass Selfية مجاهري  -س حول شــــــــبكات اتصــــــــال ذاتيةمؤســــــــَّ 

Communication  (10)كما أمساها كاستلز. 

ابالبتعاد عن الصورة املثالية للمجال العام اليت رمسها هابرماس، 
بني النمط اليوتويب للدميقراطية التشاورية القائمة و والربط التلقائي بينها 

ن مجيعهم، ومبحاولة تسكني اجملال العام يبني مواطنني أحرار ومتساو 
تمع الشبكي؛ حيث ال تتوقف تكنولوجيا االتصال عن يف سياق اجمل

ميكن رسم  ؛د ما ينتج عنه إحداث تغيري متسارع يف تركيبتهالتجدُّ 

Vol. 616, Issue 1, 2008, p. 78, available at: 
http://bit.ly/2jvy7CX 
(7) Ibid, p. 78. 
(8) Ibid, pp.78-79. 
(9) Ibid, pp.79-80. 
(10) Manuel Castells, "The New Public Sphere: 
Global Civil Society, Communication Networks, 
and Global Governeance", Op. cit., pp. 89-90. 

https://cutt.us/aNS95
http://bit.ly/2jvy7CX
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ق اجملال العام أكثر مرونة وقدرة على التأقلم خيوط عريضة لشروط حتقُّ 
ابختالف السياقات احمليطة، ومراعاة عنصر تكنولوجيا االتصال 

تقتصر ممارسة اجملال العام على التفاعل  والفضاء االفرتاضي؛ حيث ال
له بشكل غري مباشر يف ذلك املباشر وجًها لوجه، بل هناك سعة لتخيُّ 

 .اينز السيرب احلي ِّ 

س ابعتباره فالتعامل هنا يكون إذن مع مفهوم اجملال العام لي
، بـــل هو مفهوم متعـــد ِّ  ا أحـــادايًّ وائر متـــداخلـــة د األبعـــاد ذو دمفهومـــً

د الزمان واملكان ر شـــيًئا فشـــيًئا من قيو جة. مع التحرُّ ومســـتوايت متدر ِّ 
–الم وجود وســـــــــــــــائل اإلع اليت تزيد من فرص اإلقصـــــــــــــــاء، ويف ظل ِّ 

توفري ســـــــــــــبل و وقدرهتا على نشـــــــــــــر املعلومة،  –لكرتونيةاإلماهريية اجل
ل لفضــــــــــــائه ز االفرتاضــــــــــــي، وتقليص متطلبات الدخو التفاعل يف احلي ِّ 

د عاملي علتكوين مجهور ذي بُ  صــــــــــــــةَ ذلك الفر  مينح كلُّ  ؛وتيســــــــــــــريها
ا، أي: إنـــه يعطي اجملـــال خللق دوائر عـــ امليـــة وعـــابرة وليس فقط حمليـــًّ

 للقومية من اجملال العام.

تمع يتمــــاشـــــــــــــــى ذلــــك األمر مع طبيعــــة اجملــــال العــــام يف اجمل
ل ومتحوره حول شـــــبكات التواصـــــ ،اإلشـــــارة تالشـــــبكي، كما ســـــبق

 أيًضا. زايًّ كالمر  ق جمااًل عامًّااإلعالمي؛ حيث المركزية اإلنرتنت ختل

ي، فرتاضز االيف السياق ذاته،  يت احلديث عن اإلنرتنت واحلي ِّ 
ومســـــــــــــــامهته يف الربط بني املدن وكيف ميكن قراءة ذلك األمر كنواة 
جملتمع مدين عاملي شبكي ابلتوازي مع نشوء جمال عام عاملي، وكيف 

خلق شـــــــــــــــبكات من  غريَّ احليز االفرتاضـــــــــــــــي من مفهوم اجلماعة مع
كاملنظمات   -أصـــــــــــحاب االهتمامات املشـــــــــــرتكة أو املهن املشـــــــــــرتكة

                                                           

 للمزيد من املعلومات حول فكرة اجملتمع املدين العاملي والشبكات، انظر: (11)
- Saskia Sassen, "Global cities and Diasporic 
Networks: Micro Sites in Global Civil Society" in: 
Marlies Glasius, Mary Kaldor and Helmut Anheier 
(eds.), Global Civil Society (Oxford: Oxford 
University Press, 2002), pp. 217-238, available at: 
http://bit.ly/2x0au8A 

أو  -العــامليــة للمرأة أو منظمــة أطبــاء بال حــدود على ســـــــــــــــبيــل املثــال
شبكات للمهاجرين ذوي األصول املشرتكة، ما أعطى املساحة جملال 

(، ومــــــا أاتحــــــه ذلــــــك Cosmonationalكوين )-عــــــام قومي
ني نشـــــــــطاء أي جمال ما، ليس فقط من  من متكاينالفضـــــــــاء الســـــــــيرب 

ا تداول ســـــــــــــــبل العمل الســـــــــــــــياســـــــــــــــي  تداول املعلومات، بل أيضـــــــــــــــً
تناقل النشـــــــــطاء  ، وهو ما ميكن تلمُّســـــــــه يف حالة(11)واســـــــــرتاتيجياته

ك على حول العــامل خربات التشـــــــــــــــبيــك واحلشــــــــــــــــد اإللكرتوين والتحرُّ 
 يف االحتجاجات االجتماعية. األرض

 ي وإن َمثَّل جماالً عامًّا يف حد ِّ فرتاضز اال مما سبق أنَّ احلييتبنيَّ 
ذاته؛ فذلك ال يعين انفصــــــــــاله عن التفاعالت على أرض الواقع، بل 

اجملتمع الشــــبكي جيمع بني األماكن احلضــــرية،  إن اجملال العام يف ظل ِّ 
ي بســهولة فرتاضــز االحضــور احلي ِّ  ة يف ظل ِّ وشــبكات االتصــال خاصــَّ 

ل بينهما أمرًا احملمول، وجيعل التنقُّ شـــــــــــــــديدة عرب تكنولوجيا اهلاتف 
ي فرتاضـــــــــــــــًدا، حىت إن تلك املســـــــــــــــاحة اليت يلتقي فيها االاثبًتا ومؤكَّ 

 أمساها كاســـــــــــــتلز "مســـــــــــــاحة اينابلواقعي أو األماكن واحليز الســـــــــــــيرب 
 .Space of Autonomy"(12) االستقاللية

ي جماالً عامًّا من نوع خاص فرتاضلذلك ميكن اعتبار احليز اال
االً عامًّا جديًدا يتميز ابالتصــــــــــال األفقي الدائم أو كما يشــــــــــبه أو جم

 .(13)كاستلز االتصال كمجال عام للمجتمع الشبكي

ى خصــــــــــــــوصــــــــــــــية شــــــــــــــبكات التواصــــــــــــــل يف هذا املقام، تتبدَّ 
ــــادل يهــــا حــــدود اهلــــدف االجتمــــاعي اجملرَّ االجتمــــاعي يف ختط ِّ  د وتب

ث على احلو املعلومات، لتشــــــــــــمل اســــــــــــتخداماهتا، تكوين رأي عام، 

(12) Manuel Castells, Mukul Kumar, "A 
Conversation with Manuel Castells", Berkeley 
Planning Journal, Vol. 27, No.1, 2014, p. 94. 
(13) Manuel Castells, "Communication, Power 
and Counter power in The Network Society", 
International Journal of Communication, Vol. 1, 
2007, pp. 258-259, available at: 
http://bit.ly/1a1x2Cz 

http://bit.ly/2x0au8A
http://bit.ly/1a1x2Cz
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تبادل النقاش يف و التســـــــــويق الســـــــــياســـــــــي، و التصـــــــــويت واالنتخاب، 
الدعاية، و احلشـــــــــــــد، و تبادل اخلربات واملصـــــــــــــاحل، و القضـــــــــــــااي العامة، 

كات ســـياســـية على األرض كالتظاهر والعصـــيان املدين، الدعوة لتحرُّ و 
التشــــــــــــبيك بني أصــــــــــــحاب األفكار املتماثلة أو و التعريف ابحلقوق، و 

ومؤيــديهــا أو املؤســـــــــــــــســـــــــــــــــات والكيــاانت ذات املنظمــات احلقوقيــة 
 .(14)األهداف املشرتكة

واحمللي  ،تتقــاطع يف هــذا املقــام جــدليــة تــداخــل العــام واخلــاص
والعاملي مع الدور الســــياســــي لشــــبكات التواصــــل االجتماعي والنظر 
إليها كمجال عام أو كامتداد للمجال العام على أرض الواقع، فعلى 

اتشيسي أن شبكات التواصل االجتماعي سبيل املثال ترى زيزي ابابر 
نشــــــــأت يف حالة من اهنيار احلدود بني اجملالني اخلاص والعام فصــــــــار 

أن شـــــبكات إىل الســـــياســـــي متمثالً يف اخلاص كذلك؛ حيث تشـــــري 
التواصـــــــــــــــل كتويرت وغريها من شـــــــــــــــأهنا أن حتو ِّل اجملال اخلاص جملال 

شــــــخصـــــي تواصــــــلي، وليس ملســــــاحة من العزلة، ما يســــــهم يف ربط ال
 .(15)ابلسياسي، والذات ابجملتمع والسياسة

لت يف ومع مرور اإلنســـــــــــــــانية بنقطة العودة اترخيية أخرى متثَّ 
ى يتبدَّ  املســـــــتمرة يف متحورها ألجل غري مســـــــمى، (16)جائحة كوروان

بقوة قــدرة شـــــــــــــــبكــات التواصــــــــــــــــل االجتمــاعي على توســـــــــــــــيع دائرة 
لروابط املكانية مناخ انقطعت خالله ا استخداماهتا وحضورها يف ظل ِّ 

مبرور العامل بلحظة انغالق شــــــبه اتم وتوقف للحركة على أرض الواقع 
والدعوة لالنعزال حبثًا عن وجود آمن، يف حني انتقل أساس التواصل 

                                                           

(14) Karolina Stefanowicz, "New Tools for Social 
dialogue on the Internet, Opportunities and 
Threats for New Social Sphere", Studies in Logic, 
Grammer and Rhetoric, Vol. 23, No. 36, 2011, p. 
247. 
(15) Christian Fuchs, Social Media: A Critical 
Introduction, (London: Sage Publications, 2013), 
pp. 185-187. 

للمزيد من املعلومات حول أثر جائحة كوروان على تضخُّم دور شبكات  (16)
 التواصل االجتماعي وات ِّساع سياق الفضاء االفرتاضي، ميكن مراجعة:

ل تفاعالت والتعامالت من الواقع إىل الفضـــــــــاء االفرتاضـــــــــي، مع حتوُّ 
لتواصل احلياة الرئيسة إىل تفاعالت رقمية ابألساس، وقيام شبكات ا

ســـــي يف التواصـــــل بني البشـــــر حبثًا عن ســـــبيل ئياالجتماعي ابلدور الر 
اجلائحة، واســــتقاء املعلومات وتبادل خربات  الســــتمرار احلياة يف ظل ِّ 

ا وداخـــل أحيـــاء البلـــد الواحـــد، وشـــــــــــــــهود التعـــامـــل مع املوقف عـــامليـــًّ 
عة ذات مســـــــــــــــتوايت خمتلفة من احمللية جماالت عامة افرتاضـــــــــــــــية متنو ِّ 

بل جديدة للتواصـــــــل البشـــــــري حفاظًا على ية حتاول ابتكار ســـــــُ والعامل
 بديهيات احلاجة اإلنسانية.

 الرأي العام السيرباين: ماهيتمب واجتاهات تعريفمب -اثنًيا

 .(17)دهوارد ريندول
ذكر تلـــك الكلمـــات للوهلـــة األوىل ابملعىن العـــادي رمبـــا تُـــ 

 Gustave Leلكلمة مجهور والذي ذكره جوســـــــــــتاف لوبون
Bon  جملموعة  اعً جتمُّ  "ابعتباره  "سيكولوجية اجلماهري"يف كتابه

 تكن هويتهم القوميـــة أو مهنتهم من األفراد ال على التعيني، أايًّ 
 .(18)"م تكن املصادفة اليت مجعتهأو جنسهم، وأايًّ 

- Hans-Jörg Trenz, Annett Heft, Michael 
Vaughan and Barbara Pfetsch, Resilience of Public 
Spheres in a Global Health Crisis, Berlin: 
Weizenbaum Institute for the Networked Society 
- The German Internet Institute, 2020, available 
at: https://cutt.us/I85mN 
(17) David Bell, An Introduction to Cyberculture, 
(London and New York: Routledge, 2001), p. 92. 

يل بون، سيكولوجية اجلماهري، ترمجة وتقدمي: هيثم صاحل،  جوستاف (18)
 .53(، ص 2015لندن: دار الساقي، -)بريوت

متتلكك  الكلمككات الظككاهرة على شككككككككككككاشككككككككككككة  "
ن مكمبيوتر القكككدرة الككككاملكككة على حتويكككل  موعكككة 

 "الغرابء إىل مجاعة

https://cutt.us/I85mN
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ولكن يف حقيقة األمر إن بدا مثة تشــــــــابه من حيث عدم 
اشــــرتاط تواجد األفراد يف مكان جغرايف بعينه على ســــبيل املثال، 

لكلمة مجهور مع مفهوم احلشـــــــــــــــد األويل وتقارب ذلك التعريف 
The Crowd  ،ا مـــا جنـــد أن نطـــاق الفضـــــــــــــــــاء فـــإننـــا نوعـــً

ة من عدَّ   يتجاوز ذلك بقدرته على تكوين مجاعاتاينالســـــــــــــــيرب 
ة، وإقامة حالة من احلوار وتبادل املعلومات خلفيات وأمكنة عدَّ 

جيعله  والتشـــاور حول قضـــية ما ذات اهتمام مشـــرتك جيمعهم، ما
دة ة متعد ِّ دة من جماالت عامَّ فســـــــــــــــيفســـــــــــــــاء معقَّ اته حيمل يف طيَّ 

 كما وصــــفها جون كيني  ،متداخلة ومرتابطةو خمتلفة يف حجمها، 
(John Keane)(19). 

ـــــة أكثر مع اقرتاح اننســـــــــــــــي فريزرر   مبـــــا تتوافق تلـــــك الرؤي
(Nancy Fraser ) َّميكن اعتبارها - ة جماالت عامةبوجود عد

تضــــــم  (Subaltern counter Publics) جماالت مقاومة
ن عالقات متبادلة بينهم، جمتمع وتكو ِّ  خمتلف اجملموعات داخل أي ِّ 

تمعات اليت وهو النموذج األنســــــب من وجهة نظرها، ســــــواء يف اجمل
ل ق هبــا املســــــــــــــــاواة ابلفعــل، أو اجملتمعــات الطبقيــة اليت يتــدخــَّ تتحقَّ 

 .(20)رق والثروة يف حتديد أشخاصهاالنوع والعِّ 
ا يتمـــاشـــــــــــــــى ذلـــك مع التعريف الـــذي أعطـــاه برانرد  أيضـــــــــــــــــً

بصــــفته "كل فضــــاء  للمجال العام Bernhard Peters)بيتريز)
ا  للتشـــــاور العام احلادث يف بلد ما، والذي ال يعكس شـــــيًئا متجانســــً

 .(21)أو حىت يف بعض احلاالت ال يكون وثيق الصلة ببعضه البعض"
قاته اآلنية عرب  غري احملدود يف ســـــعته وتدفُّ اينويف رحاب احليز الســـــيرب 

ضــــح أكثر تلك الرؤية ويســــهل إجياد جماالت عامة الزمان واملكان، تتَّ 
 دة متفاعلة يف إطار شبكي مع الواقع.متعد ِّ 

                                                           

(19) Pieter Boeder, "Habermas’ heritage: The 
future of the public sphere in the network 
society", Op. cit. 
(20) Nancy Fraser, “Rethinking the Public 
Sphere: Contribution to the Critique of Actually 
excising Democracy", Social Text, No. 25/26, 

 هو مجهور اينن مجهور العــامل الســـــــــــــــيرب إميكن القول  من هنــا
دة، مستقبل للمعلومة وصانع هلا، مؤثر حاضر يف جماالت عامه متعد ِّ 

يف مســـــــــــار تكوين الرأي العام، ومتأثر مبحاوالت مجاعات املصـــــــــــاحل 
 ته، تفاعلي ُمبادر، وأحيااًن منسحب مكتفٍ وأصحاب القوة تغيري دفَّ 
نفعالية سريعة اة فعل ماعية الصرحية، ذو ردَّ ابملتابعة أو املساحة االجت

اخلمود والتالشــــــــي، أو متبًعا لســــــــياســــــــة النفس الطويل حىت إحداث 
التأثري، متحاياًل على سبل الرقابة أو ممارًسا للرقابة الذاتية حتت وطأة 

 اخلوف أو جتنًبا للصدام.

ادل، يف ظالل حضـــــــــــــــور ذلك اجلمهور وقيامه ابلتفاعل املتب
ر الواقع ليؤث ِّ  ي إىل أرضفرتاضـــــم ينتقل اترة من العامل االينشـــــأ رأي عا

رات الواقع ؤش ِّ معلى اجتاه الرأي العام التقليدي، ويستقبل اترة أخرى 
 اعامًّ  ل رأايً ك ِّ لينقلها إىل الفضـــاء الســـيرباين، ويشـــتبك مع الواقع ليشـــ

 يصعب جتزئته. تقليدايًّ -اإلكرتونيًّ 

شيء عن تفاعالت اجملاالت يات الرأي العام الناختتلف مسمَّ 
 E-Public بني الرأي العـــام اإللكرتوين يـــة مـــاانالعـــامـــة الســـــــــــــــيرب 

Opinion، وOnline Public opinion ، الرأي العام و
الرأي العام و ، Cyberspace Public opinionالســــيرباين، 

الرأي العام الشــــــــــبكي و ، Digital Public opinionالرقمي 
Networking Public Opinion ، ـــــــــعـــــــــام و ـــــــــرأي ال ال

وهي يف جمملها ، Virtual Public Opinionي فرتاضــــــــــــاال
يات اجملال الســـــيرباين ذاته، وترمي ع مســـــمَّ من تنوُّ  ةيات مســـــتقامســـــمَّ 

ة يتشـــابه فحواها بشـــكل أو لخر مثل تعريف الرأي إىل تعريفات عدَّ 
 عنهــا العــام الســـــــــــــــيرباين ابعتبــاره "جمموع اآلراء واالجتــاهــات اليت يعرب ِّ 

مهور عرب اإلنرتنت جتاه قضية أو ظاهرة ما ذات أمهية ابلنسبة له، اجل

1990, pp. 56-80, available at: 
http://bit.ly/2wi5URH 
(21) Rodney Benson, “Shaping Public Sphere: 
Habermas and Beyond”, The American 
Sociologist, Vol. 40, 15 July 2009, p. 181, available 
at: https://bit.ly/30f9gcB 

http://bit.ly/2wi5URH
https://bit.ly/30f9gcB
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"حمصــلة اآلراء  أو ،(22)نة"يف حلظة اترخيية ما ومســاحة اجتماعية معيَّ 
واألحكام الســــــــــــائدة يف اجملتمع االفرتاضــــــــــــي حنو قضــــــــــــية ذات طابع 

، أو "الرأي الســـــــــــــــائد بني أغلبية مســـــــــــــــتخدمي اإلنرتنت (23)جديل"
التعبري عن الرأي يف فرتة معينة ابلنســـبة لقضــية واملعلن عرب صـــفحات 

أو أكثر حيتدم فيها اجلدل والنقاش، ومتس مصـــــــــــاحل هذه األغلبية أو 
 .(24)مباشرًا" ًساقيمها اإلنسانية مسا

 يال عام ذنطالقًا من زاوية تعبري الفضــــاء الســــيرباين عن جماو 
عام رأي الف البة، ميكن تعرية أو جماالت عامة متشــــــــع ِّ مالمح خاصــــــــَّ 

ر اجملال العام  ابعتباره نتاج حصيلة نقاشات واجتاهات مجهو اينالسيرب 
 وحتملاحله، دة جتاه قضـــــية متس قيمه أو مصـــــ يف حلظة حمدَّ اينالســـــيرب 

 يف تناوهلا، اينيرب نتيجة النشــاط الســ ة،أو شــبكي ةأو عاملي ةحملي ادً ابعأ
ســيرباين عام الأي إن الرأي التقع يف نطاق الســياســي مبعناه الواســع، و 

 د يصـــل حدَّ ققضـــية،  دة مع كل ِّ ة متجد ِّ يعرب عن حالة نقاش مســـتمرَّ 
تمعات وواقعها تغيري فكر اجملأو التأثري يف الســـياســـات العامة للدول، 

االســـتقطاب  لفت االنتباه، أو يقع فريســـة املعاش، أو يقف عند حد ِّ 
 وته.ذالتالعب أو حماوالت إمخاد ج وأالتضليل أو 

 ذاهتا عن يففصــــــل حقيقة الرأي العام الســــــيرباين إمجااًل، ال تن
ابلنظر إىل  ،طبيعة الرأي العام التقليدي املتعارف عليه عرب ســـــــــــــنوات

نا اإلنســـــــــاين، أ من جمتمعال يتجزَّ  اي ابعتباره جزءً فرتاضـــــــــالفضـــــــــاء اال
دائرة على حياكي تفاصـــيله اليومية وصـــراعات الســـياســـة واالقتصـــاد ال

حبكم رحابة  ســـــــــــــــاًعاحيمل آفاًقا أكثر ات ِّ األرض، لكنه بطبيعة احلال 
راته ع مؤشــ ِّ نوَّ ســاع نطاق الســياســي معه، كما تتي وات ِّ فرتاضــالفضــاء اال

ليت يظهر بل التعبري عنه ابختالف أشــكال الوســائط والشــبكات اوسُــ 
 من خالهلا.

فهو رأي عام شـــــبكي المركزي، ســـــريع االنتشـــــار، قادر على 
رًا، حيمـــــل إمكـــــاانت كثر حترُّ إىل فعـــــل على أرض الواقع، أ التحول

                                                           

(22) Bing Huang, Analyze the Influence of 
Internet Public Opinion on Public Policy, Open 
Access Library Journal, Vol. 7, 2020, p. 3, available 
at:  

ق وية، تفاعلي، يتحول فيه املواطن إىل صـــانع حمتوى أو معل ِّ إخفاء اهلُ 
أو بتشــــارك  ع وســــائط التعبري عنه كتابةً على حمتوى قائم ابلفعل، تتنوَّ 

يتم و ، Memesامليمات  أو الفيديو،أو الكاريكاتري، أو الصـــــــــــور، 
لــــتــــعــــلــــيــــق ا، و Like الــــتــــعــــبــــري عــــنــــــــه عــــرب خــــيــــــــارات اإلعــــجــــــــاب

Comment ، املشاركةو Share ، استطالعات الرأيو Polls ،
ال يقتصـــــــــــــــر على قنوات وســــــــــــــــائــل اإلعالم التقليــديــة يف تواجــدهــا و 

مبا  ؛هناية ال ع صـــــــــــــفحات ومواقع التعبري إىل ما، بل تتنوَّ اينالســـــــــــــيرب 
مســـــــتخدم صـــــــناعة قناته اخلاصـــــــة ونشـــــــرها وتشـــــــاركها  يســـــــمح لكل ِّ 

 قاش والتداول.وحتويلها إىل منرب وساحة للن

ن ليت تكوَّ ا العديد من القضـــــااي اينابلطبع شـــــهد العامل الســـــيرب 
إىل موضــــــوع عام  لتعاملية وحتوَّ  اذت أبعادً ها رأي عام قوي واختَّ ءإزا

ية مقتل الصـــــــــــــــحفي الســـــــــــــــعودي مجال  Trendرائج  مثل قضـــــــــــــــ
يوهتم بني من ، أو حماوالت إجالء الفلســــطيني ِّ 2018خاشــــقجي عام 

 ، ولكن خالل الســـــــــــــنوات2021 ح هذا العاميف حي الشـــــــــــــيخ جرا 
الة شــــــــــــبه حيف موجاته لت حالة الربيع العريب املاضــــــــــــية، مثَّ العشــــــــــــر 

م جمال عام قوي، من رح  حر ٍ اينمنوذجية لكيفية نشوء رأي عام سيرب 
دى صــ يه عام ذفرت عن توجُّ ة، أسْــ احتضــن نقاشــات شــبكية جادَّ 

ظة اترخيية يف حل اســـــــً ملمو  اتحم أبرض الواقع ليحدث تغريً واســـــــع، والْ 
 ما.

ين رأي  حاالت ال متناهية من تكو اينيشـــــــــهد العامل الســـــــــيرب و 
عــاد أتثري دة، مبســـــــــــــــتوايت وأبقوي من جمــاالت عــامــة متعــد ِّ  عــام حر ٍ 

كون الرهان على متفاوته من شــديدة احمللية إىل الشــبكية، فكثريًا ما ي
 اينلســــــــــيرب ال اعلى قدرة مواطين اجمل امدى أتثري تلك احلاالت معتمدً 

ا على  أيضــــــً اينعلى االســــــتمرار والضــــــغط، كما يشــــــهد العامل الســــــيرب 
 اينعام الســــــــــــيرب ة من التالعب يف اجتاه الرأي الالتوازي حالة مســــــــــــتمرَّ 

 وتضليله أو السيطرة عليه.

https://doi.org/10.4236/oalib.1106674 
العام يف الفضاء االفرتاضي وقوة التعبئة  حممد مصطفى رفعت، الرأي (23)

 .67(، ص 2018االفرتاضية، )القاهرة: العريب للنشر والتوزيع، 
 .67املرجع السابق، ص  (24)

https://doi.org/10.4236/oalib.1106674
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 إشكالية الرقابة والسيطرة يف العامل السيربي -اثلثًا

 (25)2017 أكتوبر 22 -دوانلد ترامب 
ي وشبكات التواصل االجتماعي فرتاضتثري دراسة الفضاء اال

 يف رحــاب العلوم االجتمــاعيــة بني التفــاؤل املفرط بــدورهــا يف جــدااًل 
ا للتغيري، وبني  دعم احلريـــة والـــدميقراطيـــة التشـــــــــــــــــاوريـــة، وفتحهـــا آفـــاقـــً

ظر إليها ابعتبارها امتداًدا أو شـــكالً جديًدا من التشـــاؤم الشـــديد والن
على أنه ي فرتاضـــــــــــاهليمنة الرأمسالية، واحلديث عن حرية الفضـــــــــــاء اال

 وهم وخدعة كربى.

د املســـــتوايت ي هو فضـــــاء متعد ِّ فرتاضـــــوحيث إن الفضـــــاء اال
مع الكثري من الظواهر  ل ابلكثري من املفاهيم، متشابكٌ واألبعاد، حممَّ 
ز ابلغموض، يصـــــــــري من الصـــــــــعب مبكان تناوله بصـــــــــورة يف عامل يتميَّ 

وتشـــاؤم صـــريح، بل يســـتلزم األمر النظر كبري لة بني تفاؤل  ة متنق ِّ حادَّ 
ملختلف أبعاده وجوانبه بشيء من املوضوعية، للوقوف على إمكاانته 

داهتـا النـابعـة من داخلـه قبـل أن تكون رهـا، ومهـد ِّ ق تطوُّ افـآالفعليـة، و 
 من العامل اخلارجي.

فليس ابألمر الغريب أن حيمل الفضــــــاء االفرتاضــــــي إمكاانت 
ع والســـــــــــــيطرة داخله، وهو الناشـــــــــــــئ ابألســـــــــــــاس لغرض املراقبة والتتبُّ 

ع وحتوَّل فيما بعد لتحقيق أغراض اجتماعية وعملية  عســـــــكري توســـــــَّ
وســـــياســـــية، ويشـــــري الواقع إىل أن العامل الســـــيرباين هو انعكاس للقوى 

ســـــياســـــة واحلياة االجتماعية للعامل أبســـــره، الســـــياســـــية املهيمنة على ال

                                                           

(25) Federica Liberini, Michela Redoano, Antonio 
Russo, Angel Cuevas and Ruben Cuevas, Politics 
in the Facebook Era Evidence from the 2016 US 
Presidential Elections, CAGE Online Working 
Paper Series, No. 389, Centre for Competitive 
Advantage in the Global Economy, Department of 

نتــاجيــة لســــــــــــــــاحــة مــا فحيثمــا ظهرت اإلمكــاانت االقتصــــــــــــــــاديــة واإل
ية، ســـــــرعان ما تنتقل كل املؤســـــــســـــــات والقوى فرتاضـــــــكالســـــــاحة اال

األمر مقصـــــــورًا على اهلواة  احلاكمة إليها لتدور رحى التنافس وال يعدُّ 
صــــــــني خلوض غمار للمتخصــــــــ ِّ  اجملالَ  واحلاملني، بل تفســــــــح الســــــــاحةُ 

 .(26)معارك السيطرة والتفوق السياسي واالقتصادي

، شـــــــــــــــهـــدت االنتخـــاابت األمريكيـــة للمرة 1996عـــام ففي 
حيــــث اجتهــــت  ،األوىل وجود محالت دعــــائيــــة معتربة عرب اإلنرتنــــت

العديد من مجاعات املصــــــــــــــــاحل لتأســـــــــــــــيس مواقع إلكرتونية لتعريف 
ات اإلعالمية إلرســــاء الناخبني ابملرشــــحني، كما اجتهت كربى الشــــرك

ر أحداث الناخبون مبتابعتها ملعرفة تطوُّ  مواقع إخبارية ســـــــياســـــــية اهتمَّ 
 .(27)احلمالت ونتائج التصويت

، شــــهد ســــباق االنتخاابت األمريكية ان عامً يبعد مرور عشــــر 
اليمني يف  تل روسي لصاحل ترامب، قوَّ تسريبات بتدخُّ  2016عام 

يكي لصــاحل محلة دوانلد ترامب اليت التالعب مبســار الرأي العام األمر 
ـــدعـــايـــة اإلعالنيـــة إىل اإلعالم  %47وجهـــت  من إمجـــايل ميزانيـــة ال

، حيث أنفقت محلة %8ن و الرقمي مقابل توجيه محلة هيالري كلينت
مليون دوالر على إعالانت الفيس بوك، مقــابــل  44دوانلــد ترامــب 

للقول أبن  قــاد هــا محلــة هيالري كلينتون، مــامليون دوالر أنفقتْ  28
فيس بوك وتويرت ســــــــــامها بشــــــــــكل أســــــــــاســــــــــي يف فوز ترامب ابملقعد 

 Pewالرائســــــــــــــــي، كمــــــــا أظهرت نتــــــــائج مركز بيو لرحبــــــــاث 

Economics, England, University of Warwick, 
October 2018, p. 1. 
(26) Michael Margolis and David Resnick, Politics 
as Usual: The Cyberspace “Revolution”, 
(Thousand Oaks - California: Sage Publications, 
2000), pp. 2-5. 
(27) Ibid, p. 9. 

"كي أصكككككككككككدقكم القول، أشككككككككككك  أن  كنت 
 ي "سأصل إىل هنا لوال وسائل التواصل االجتماع
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Research Center  ــــالــــث احتالل موقع فيس بوك املركز الث
 .(28)نتخاابتكمصدر رئيس للمعلومات إابن فرتة اال

"البياانت الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــية هي النفط اجلديد لإلنرتنت والنقد 
عضـــــــــــــو اللجنة األوروبية  –ميجلينا كونيفا  –اجلديد للعامل الرقمي " 

 .(29)(م2009)
أو ما  تقود تلك احلالة لدراســــــة إشــــــكالية البياانت الضــــــخمة

ـــــــــــــــــــــ وهو مفهوم مســـــــتحدث حيظى  (BIG DATA)يعرف ابلـ
لدائر حول يف قلب اجلدل ا ابهتمام كبري يف الوقت احلايل ويصـــــــــــــــبُّ 

ي، ومدى فرتاضالرية والرقابة يف الفضاء اإشكالية اخلاص والعام، واحل
  كمجال عام.اينز السيرب إمكانية مسامهة ذلك احلي ِّ 

ــــــــــــــــــ2010حىت عام  ـــــــــــــــــــ  (Big Data)م، مل يكن مفهوم الـ
م شــهد املفهوم انتشــارًا واســًعا 2011معروفًا، ولكن حبلول منتصــف 
د األبعاد مرتبط حبقول علمية كثرية، وسريًعا، وهو مفهوم جديد متعد ِّ 

ن الصــــــــــــــعب الوقوف على تعريف واحد له؛ حيث ختتلف تعريفاته م
نه مفهوم يشــــــري إىل إنه ميكن القول أابختالف أســــــلوب التناول، إال 

( (Business Valueعملية اشـــتقاق قيمة حســـابية أو جتارية 
عة مثل من رحم كمٍ  هائل من البياانت املســــــتخرجة من مصــــــادر متنو ِّ 

ي، أو بياانت حتديد املوقع بياانت شـــــــــــــــبكات التواصـــــــــــــــل االجتماع
اجلغرايف عرب اهلواتف احملمولـة، وغريهـا من أجهزة التجوال، والبيـاانت 

نه إيف املباين والســـيارات.. أي  املدجمة رة عرب أجهزة االســـتشـــعاراملتوف ِّ 

                                                           

(28) Federica Liberini, Michela Redoano, Antonio 
Russo, Angel Cuevas and Ruben Cuevas, Politics 
in the Facebook Era Evidence from the 2016 US 
Presidential Elections, Op. cit., p. 2. 

جوليا أنغوين، سلطة شبكات التعقب عرب وسائل االتصال واإلنرتنت: حبث  (29)
ترمجة: حسن البستاين،  عن اخلصوصية، واألمن، واحلرية يف عامل رقايب ال يستكني،

 .47(، ص 2015)بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، 
(30) Ian Mitchell, Mark Locke, Mark Wilson, 
Andy Fuller, The White Book of Big Data: the 

قات كمية هائلة، شـــــديدة الســـــرعة أو الســـــيولة، ن تدفُّ مفهوم يتضـــــمَّ 
 .(30)عة املصادرمتنو ِّ 

ميكن النظر ملفهوم البياانت الضـــــــــــــــخمة من  من زاوية أخرى،
منظور إعالمي حبيــــــــث يصـــــــــــــــري اإلعالم املرتبط بــــــــذلــــــــك املفهوم 

معربًا عن احملتوى اإلعالمي املبين  (Big Data Media)أي
على أســـــــــــــــاس حتليالت لوغاريتمية جملموعات كبرية من البياانت أتيت 

م أبنشــــــــطة كنتاج لآلاثر الرقمية اليت يرتكها املســــــــتخدمون عند قيامه
ح موقع ما، أو اســـــــــتخدام ي مثل تصـــــــــفُّ فرتاضـــــــــقة ابلفضـــــــــاء االمتعل ِّ 

شـــــبكات التواصـــــل االجتماعي، أو شـــــراء منتج ما عرب اإلنرتنت، أو 
 .(31)ك يف أماكن خمتلفة يف وجود اهلاتف احملمولالتحرُّ 

 عن فضـــالً -من هنا، تبدو يف األفق أطياف خماوف التســـليع 
ل العام الربجوازي هنا قادمة من زمان اجملاوكأ -ب والرقابةفكرة التعقُّ 

ئرة اجملال يف القرن الثامن عشــــــر عندما دخلت الصــــــحافة املطبوعة دا
جة تدر ِّ مراحل مضــــــــــــمن العام، وبدأت إبثرائه، مث انتهت بتســــــــــــليعه، 

 الت هيكلية للمجال العام.لتحوُّ 

ار تطور ابلتــايل يبــدو من الطبيعي يف هــذا املقــام مع اســـــــــــــــتمر 
البنيوي  لالم أن تضاف مرحلة جديدة من مراحل التحوُّ وسائل اإلع

عــايــة عرب للمجــال العــام؛ حيــث  يت هنــا الواقع القــائــل بتــ كــل الــد
واصــل ي وشــبكات التفرتاضــيف وجود الفضــاء اال-الصــحف املطبوعة 

ـــــــــــــــــــــ  -االجتماعي  Big)كســـــــبب رئيس من أســـــــباب بروز مفهوم الـ
Data). 

Definitive Guide to the Revolution in Business 
Analytics, (California: Fujitsu, 2016), p. 7, 
available at: https://bit.ly/3Dr6X4c 
(31) Taul Harper, The Big Data Public and its 
Problems: Big data and the structural 
transformation of the Public Sphere, New Media 
& Society, Vol. 19, Issue 9, 2017, pp. 1425-1426.  

https://bit.ly/3Dr6X4c
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تخدمي استخدامات مسب ب على تعقُّ على سبيل املثال يرتتَّ 
 ن يتمَّ أ -مواقع شــــــــــــبكات التواصــــــــــــل االجتماعي ومن مَثَّ -اإلنرتنت 

عالانت هــاهتم، فتكون اإلربطهم أكثر فــأكثر بكــل مــا يشـــــــــــــــبــه توجُّ 
عة أخبار وكذلك اقرتاحات الصداقة وحضور أحداث بعينها، أو متاب

عيدة عن بعات متشـــــــــــاهبة صـــــــــــري هناك جتمُّ تما مرتبطة ابهتماماهتم، ف
ــــاح على كــــل ِّ تنوُّ ال ــــاك مــــا هو خمتلف، كمــــا يك ع وعن االنفت ون هن

 ب من قبل احلكومات.سهولة يف عملية التعقُّ 

حيمل هذا األمر مزية وعيًبا يف ذات الوقت، فإاتحة الفرصــــــــــة 
هات ن ميلكون األفكار أو التوجُّ ف على غريهم ممَّ للمستخدمني للتعرُّ 

شــد والتنســيق للتظاهرات ذاهتا ســاهم على ســبيل املثال يف ســهولة احل
ريتمـــات اليت االيت أدَّت ألحـــداث الربيع العريب، كمـــا أن تلـــك اللوغـــ

تســهم يف ذلك التقارب هي ذاهتا اليت ميكن اســتخدامها ملعرفة مدى 
 .(32)قابلية مستخدم ما أن يكون معارًضا حلكومته

يقود ذلك ملشكلة أخرى ترتبط ابلواقع املعاش ومفهوم القوة؛ 
 ،ات البشـــــــر ومســـــــتواهم الفكري واالجتماعي واملاديحيث إن خيار 

كلها أمور يتدخل اجملتمع والثقافة ووســـــــــائل اإلعالم يف حتديد الرائج 
ابلتايل عند االنتقال و  ؛القوة والضـــــــــــــــعف فيهامواطن منها واملنبوذ، و 

 ،كون هناك شــــبكات من البشــــر قائمة مســــبًقاتي فرتاضــــللفضــــاء اال
دة مســبًقا؛ حيث إن االتصــال دَّ ا حمالشــبكات القوية من بينهوتكون 

يعيـد إنتـاج هـذه القوة وتكرارهـا، فيـأيت حتليـل البيـاانت ليصـــــــــــــــنع من 
خيـــارات األغلبيـــة مســـات عـــامـــة يتم تطبيقهـــا على اجلميع ابعتبـــارهـــا 

يف قول آخر يصري هناك نوع من استبداد األغلبية و اخليار الصحيح، 
)Tyranny of Majority((33). 

                                                           

(32) Ibid, pp. 5-7. 
(33) Ibid, pp. 10-13. 

ة اخرتاق بياانت انظر: فضيح للمزيد من املعلومات حول هذه القضية، (34) 
مليون مستخدم وزوكربرج أمام الكوجنرس األربعاء، يب يب  87فيس بوك طالت 
، متاح عرب الرابط التايل: 2018أبريل  5سي عريب، 

https://cutt.us/8ngXS 

م على ســـــــــــــبيل املثال تصـــــــــــــدير إجاابت أو بناًء على ذلك يت
نتائج حبث عرب الفضــــــــاء االفرتاضــــــــي ابعتبارها هي األدق، أو تقدمي 
اقرتاحات وتفضــــــيالت؛ نظرًا الختيار األغلبية هلا بصــــــرف النظر عن 

 مدى صحتها يف الواقع.

مليون  87ى يف هـذا املقـام، فضـــــــــــــــيحـة اخرتاق بيـاانت يتبـدَّ 
حصــــــلت عليها شــــــركة كامربيدج مســــــتخدم ملوقع فيس بوك أو أكثر 

أانليتيكا لالســـــتشـــــارات ومت االســـــتعانة ازء كبري منها لصـــــاحل احلملة 
ا فضــــــــــيحة برانمج ، ومؤخرً (34)2016االنتخابية لدوانلد ترامب عام 

اثرت جداًل واســـًعا يف اآلونة األخرية بعد أاســـوس اليت جس بيالتجســـُّ 
وين اإلســــرائيلي س اإللكرت تداول أخبار عن اســــتخدام برانمج التجســــُّ 

ني، اســـوس يف مراقبة الصـــحفيني والنشـــطاء وحىت القادة الســـياســـي ِّ جبي
ر بتســـريبات واثئق يذك ِّ  ، ما(35)وأن هذه الربامج ابتت معروضـــة للبيع

ليت كشــفت ضــمن حقائق أخرى عن نظام ا 2013 ويكيليكس عام
بعتــه وكــالــة األمن القومي األمريكي عرب دخول س الــذي اتَّ التجســـــــــــــــُّ 
لبياانت مستخدمني من خالل شركات مثل: مايكروسوفت، مباشر 

 .(36)آبل...و ايهو، و سكايب، و فيس بوك، و جوجل، و 

يذكر هذا الســــياق بتغريدات الكراهية اليت شــــهدهتا شــــبكات 
ز التواصــل، منذ الســاعات األوىل إلجراء اســتفتاء من املفرتض أن تعز ِّ 

بريكســـــــــت" يف خروج بريطانيا من االحتاد األورويب املعروف ابســـــــــم "
، معلًنة أتييد اخلروج بشــــدة، 2016الثالث والعشــــرين من يونيو عام 

للحفاظ على اهلُوية وتفوق  -ومســـترتة أحياانً -نطالقًا من نربة جلية ا
ة لغلق احلـــدود أمـــام مجوع العرق األبيض، ومـــايتبعهـــا من رغبـــة ملحـــَّ 

ابلطبع ميلك  املهاجرين، واملســـــــــــــــلمني منهم على وجه اخلصـــــــــــــــوص.

ة للمزيد من املعلومات حول هذه القضية، انظر: غوردون كوريرا، فضيح (35)
 22برانمج بيغاسوس: هل أصبحنا جواسيس دون أن ندري؟، يب يب سي عريب، 

 https://cutt.us/WvvLu، متاح عرب الرابط التايل: 2021يوليو 
(36) Christian Fuchs, Social Media and the Public 
Sphere, triple C, Journal for a Global Sustainable 
Information Society, Vol. 12, No. 1, 2014, pp. 
83-84, available at: https://bit.ly/3FokWK0 

https://cutt.us/8ngXS
https://cutt.us/WvvLu
https://bit.ly/3FokWK0
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ي ساحات مقابلة للمقاومة لكنها ليست بنفس قوة فرتاضاء االالفض
ف القادر على استغالل وتنظيم القوى املهيمنة مثل تيار اليمني املتطر ِّ 

 مزااي وثغرات اإلنرتنت ابحرتاف ومتويل سخي.

 :خامتة

 مHal Berghel - 2012هال بريغل 
شديد  متداخاًل  اتتشابك خيوط حياتنا اإلنسانية لتصنع مزجيً 

قد ان مًعا نســــــــــــــيًجا من عُ التعقيد بني العامل الســــــــــــــيرباين والواقع، ليَكو ِّ 
ا يف انتظار نقطة المتناهية نظل ندور داخلها، ونصـــــــــــــــنع املزيد منه
 العودة اترخيية جديدة تدخلنا يف املزيد من الدوائر.

ال ختتلف مسات التفاعالت الدائرة يف اجملال الســـــــــــــــيرباين عن 
ن الفواعــل حــاضـــــــــــــــرون يف إحيــث  ،تلــك الــدائرة بيننــا على األرض

ر ما ميلكانه من شــــبكات مصــــاحل وقيم ومســــاعي للتحرُّ  اجملالني بكل ِّ 
ار اجملال العام املكاين يف بعض األحيان أو ســاحن أو الســيطرة، ويقابل

 ية تظلُّ ان ســــــيرب يف جماالت عامة شــــــىتَّ  داخل بعض األنظمة، اتســــــاعٌ 
هي األخرى يف حالة صــــراع بني املقاومة واالســــتســــالم، لكنها دائمة 

ا ن صدور تطبيق كلوب هاوس مؤخرً إة، حىت د يف أشكال عدَّ التجدُّ 
روان وحماوالت التحايل على الواقع والذي سطع جنمه إابن جائحة كو 

ن ر على ســــــــــبيل املثال ببداايت تكوُّ من التواصــــــــــل، يذك ِّ  ســــــــــعًيا ملزيدٍ 
اجملال العام خالل القرن الثامن والتاسع عشر داخل أروقة الصالوانت 

 الفكرية واألدبية أبورواب.

 على تكوين رأي اينأكدت الدراسة قدرة اجملال العام السيرب 
ئيسة املعروفة، لكنها أكثر قدرة على االنتشار وأكثر عام مبالحمه الر 

عرضة للتالعب والسيطرة، يف ظل سجال دائم الينتهي سوى بزوال 
 يشهد هجمات ضخمة ايناإلنسانية ذاهتا، وكما أن العامل السيرب 

س، وكما اته أيًضا كشف التجسُّ على منصَّ  س، يتمُّ للرقابة والتجسُّ 
ع، فهيمنتها تنسحب على ذلك العامل هتيمن القوى الكربى على الواق

أيًضا، إال أن مثة ثغرات دائمة تسمح ابملقاومة واحليلة، ويظل السباق 
ة على يقيقائًما، حاماًل ملفاج ت قدمية جديدة، دون قدرة حق

 .ة كمان كان احلال سابًقااستشراف م الته بدقَّ 

 

 "إذا راودك شككككعور لن السككككيطرة على حمتو 
ويكيليكس على اإلنرتنككككت هو أشكككككككككككبككككمب ر ككككاولككككة 

ذن اإلمسكككككككككاك بدخان وإدخالمب يف دلو، فقد بدأت إ
 يف إدراك الاورة الكلية "
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التجارة اإللكرتونية: الفرص والتحديات 

 ب واملجتمعات الفقريةلدول الجنو

 عمر مسري

 :مقدمة

كان جلائحة كوروان آاثر كبرية على القطاعات االقتصادية 
كافة على مدار العامني املاضيني يف ظل اجلائحة، وكانت التجارة يف 
القلب من هذه التأثريات إذ أتثرت سالسل اإلمداد والتوزيع التقليدية 

اإلجراءات  رة اإللكرتونية يف ظل ِّ ه الناس أكثر للتجابشكل كبري، واجتَّ 
 بني بلدان الشمال واجلنوب وبني الوقائية، وإن كان هذا التأثري متفاواتً 

ا ملستوايت تطور البىن التحتية للمعلومات، وأعداد خمتلف البلدان وفقً 
نرتنت يف هذه البلدان، وكذلك مدى مصداقية التجارة مستخدمي اإل

التأثريات على بلدان  ولة االقرتاب مناإللكرتونية وآلياهتا، فإن حما
واستكشاف فرص وحتدايت التجارة اإللكرتونية  تهااجلنوب ودراس

فيها هي حماولة شديدة األمهية خباصة أن بعض احللول اإللكرتونية 
تطرح كمقارابت ملكافحة الفقر، والبعض اآلخر يعمل يف اجتاهات 

تايل يواجه معاكسة وهي اجتاهات إحالل اإلنسان ابآللة وابل
ة ابلعمل وحقوق مشكالت من قبل املؤسسات احمللية والدولية املهتمَّ 

 العمال ويواجه مقاومة من قبل البريوقراطية وموظفي القطاع اخلاص.

رًا يف ظل أزمة كوروان عن عملية تزايد يتزايد احلديث مؤخَّ و 
يع أدوار الذكاء الصناعي والتكنولوجيا اخلاصة ابهلواتف الذكية يف توس

                                                           

 .ابحث يف العلوم السياسية 
(1) Aid for Trade at a Glance 2017, Promoting 
Trade, Inclusiveness and Connectivity for 
Sustainable Development, OECD and World 

أسواق التجارة اإللكرتونية، وإشراك املزيد من اجملتمعات والبلدان 
النامية يف السوق لزايدة حجمه وتوسيع أنشطته، وجتادل منظمات 

ة ومن بينها منظمة التجارة العاملية واألونكتاد أن توسيع حجم عدَّ 
تلك السوق وإدماج املزيد من البلدان النامية فيها يضمن التنمية 

 .(1)ز مؤشراهتاة ويعز ِّ املستدام

جيادل أنصار العوملة أبن انتشار التجارة ومن انحية أخرى، 
ع ابلقدرة تتمتَّ  :ة طرق، فهي أواًل اإللكرتونية يساهم يف التنمية بعدَّ 

ة للدخل، وابلتايل رَّ على تسهيل التجارة واألنشطة األخرى املدِّ 
ادرات وخلق املسامهة يف الناتج القومي اإلمجايل من خالل منو الص

على أسواق أوسع عرب اإلنرتنت، وأن ذلك  فتاحفرص العمل، عرب االن
ي إىل زايدة تصدير السلع ومعه زايدة عائدات النقد األجنيب سيؤد ِّ 

للبلدان النامية، واليت سيتم استخدامها لتمويل استرياد السلع الرأمسالية 
ارة اإللكرتونية ميكن للتج :وغريها من أساسيات التنمية احمللية، اثنًيا

ز التنمية االجتماعية والثقافية من خالل متكني اجلنسني أن تعز ِّ 
ز التجارة اإللكرتونية بشكل عام رايدة ع يف التعليم، إذ حتف ِّ والتوسُّ 

ا خيلق سباًل للنساء ال سيما يف البلدان النامية، لتطبيق األعمال، ممَّ 
وتعزيز ملكيتها مهاراهتن والقدرة على املسامهة يف دخل األسرة 

 سيكون هلذا أتثري إجيايب على الفرص التعليمية، حيث يتعنيَّ و للموارد. 
على مؤسسات التعليم العايل توسيع دوراهتا وبراجمها لتمكينها من 

 تدريب اخلرجيني القادرين على تلبية الطلب على املهارات.

 دة للتجارة اإللكرتونية مثل زايدةويدافع هؤالء عن مزااي حمدَّ 
كفاءة السلع واخلدمات وزايدة كفاءة السوق نفسه وتفاعالته وآلياته 

، (2)والقدرة الدائمة على توسيع السوق وعوملة تداول السلع واخلدمات
لكن ما يتناسوه أن قدرة التجارة اإللكرتونية على خفض تكاليف 
العمل والنقل والشحن واالتصاالت إمنا أتيت على حساب تلك اليد 

Trade Organization, available at: 
https://cutt.us/KsPOt 
(2) Dennis Nderitu Ndonga, E-commerce in 
Africa: challenges and solutions, African Journal of 
Legal Studies, Vol. 5, No. 3, 2012, pp. 243-268. 

https://cutt.us/KsPOt
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البلدان اليت ترتفع فيها البطالة بل وتفرض تلك البطالة العاملة يف 
إنفاق املزيد من األموال للتدريب والتعليم وللتوافق مع متطلبات 
السوق اجلديدة، كما يتجاهل هؤالء أن معادالت اإلنتاج احلديث 
هي مفاضلة قاسية بني تكنولوجيا إنتاج كثيفة العمل أو كثيفة 

ع غري املدروس هلذه التجارة يعين أن التوسُّ التكنولوجيا ورأس املال، ما 
وآليات توزيع  ،وبنية تشريعية جيدة ،اإللكرتونية دون إنتاج حملي قوي

يعين ترسيخ مزيد من التفاوت ومركزة الثروة لدى  ،أكثر عدال لررابح
ة. وحتاول هذه الورقة استطالع حقيقة دور التجارة اإللكرتونية يف القلَّ 

ستدامة يف دول اجلنوب واجملتمعات الفقرية والفرص تعزيز التنمية امل
والتحدايت اليت تواجهها عمليات توسيع وتنمية نطاق تلك التجارة 

 عرب النقاط التالية:

 دول اجلنوب يف ميزان التدارة اإللكرتونية: -أواًل 

 رغم من النمو السريع للتجارة اإللكرتونية يف العامل أمجع إالَّ لاب
تها حىت ق من صحَّ افرة حوهلا اندرة ويصعب التحقُّ أن البياانت املتو 

وحىت  هلا صة التابعةابلنسبة ملنظمة التجارة العاملية واملنظمات املتخص ِّ 
االفتقار إىل يـَُعدُّ املراكز البحثية، ويف البلدان النامية والفقرية 

ط ل حتداًي كبريًا لرسم خرائقة ابلتجارة اإللكرتونية ميث ِّ اإلحصاءات املتعل ِّ 
ملدى انتشار التجارة اإللكرتونية وقياس أتثريها، إذ ال توجد بياانت 

تقوم و  .رمسية شاملة حول قيمة التجارة اإللكرتونية احمللية والدولية
امع بياانت حول  -مة بشكل أساسياملتقد ِّ  -ا بعض البلدان حاليًّ 

ل ا من التقارير حو عدد قليل جدًّ وهناك عائدات التجارة اإللكرتونية، 
بشكل عام، يتوفر املزيد من و التجارة اإللكرتونية عرب احلدود. 

واملعامالت بني  ،(B2Bاملعلومات حول املعامالت بني الشركات )
(، لكن هناك حجم غري معلوم B2Cالشركات واملستهلكني )

أو بني  ،(C2C)للتجارة الصغرية بني املستهلكني وبعضهم البعض 
مث سوف حتاول هذه الورقة ، ومن (B2G)الشركات واحلكومات 

االعتماد على البياانت املنشورة يف أوراق وتقارير حبثية للمنظات 
                                                           

(3) Digital trends in Asia and the Pacific 2021, 
Information and communication technology 
trends and developments in the Asia-Pacific region 

ة، وتقديرات الشركات حلجم األسواق يف البلدان الفقرية املختصَّ 
والنامية، كذلك فإهنا سوف حتاول رصد التحدايت من خالل مقاربة 

وب وآفاق نرتنت يف خمتلف بلدان اجلنأعداد املرتبطني بشبكات اإل
تطور قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف هذه البلدان، 
وابلطبع سوف تواجهنا مشكلة أن الصني وكوراي اجلنوبية وسنغافورة 

نتاج إشديدة التطور يف جمال  هيتسب ضمن دول اجلنوب و حتُ 
التكنولوجيا واستخدامها يف التطبيقات املختلفة للتجارة اإللكرتونية، 

وف يراعي التحليل قدر اإلمكان هذه االستثناءات هنا ومن مث س
ويشري يف مواضع أخرى لكيفية صناعة البلدين هلذه  ،وهناك

 وإمكانية استفادة التجارب األخرى منها. ،االستثنائية

تتفاوت دول اجلنوب يف حصتها من سوق التجارة اإللكرتونية 
اس بعمليات ترتبط ابألساليت ا للعديد من العوامل العاملية وفقً 

ق ابلتطور يف وابلذات فيما يتعلَّ  ،ر يف بعض األقاليميالتحديث والتطو 
وتصنيع تكنولوجيا اهلواتف الذكية واحلواسب،  ،جمال التعليم التقين

والبنية التحتية للمعلومات. ويف هذا الصدد فإن بلدان جنوب شرقي 
يدية مشاركة عالية يف األسواق العاملية التقلنسبة آسيا حتتفظ ب

 ابلعامل فإهنا اانً هنا من أكثر األقاليم سكَّ أواإللكرتونية، فعلى الرغم من 
٪ من املنازل 53.4 إن نرتنت حيثالت وصول جيدة لإلقت معدَّ حقَّ 

٪ من املنازل يتواجد هبا جهاز 41.1و لديها وصول لالنرتنت املنزيل،
ا عامً  24-15٪ من الشباب يف الفئة العمرية بني 70.3و ،كمبيوتر

أعلى من املعدالت  و، وه(3)نرتنتلديهم القدرة على الوصول لإل
وهي بذلك تقرتب من النسب اليت تتمتَّع هبا الدول العاملية هلذه الفئة، 

ع املنطقة مبيزات تنافسية عالية يف تصنيع اهلواتف ، وتتمتَّ املتقد ِّمة
لية وخمتلف املنتجات اليت هي مواد أو  ،الذكية والكمبيوترات اللوحية

أسواق اهلاتف احملمول يف آسيا واحمليط  دُّ عَ تُـ حيث للتجارة اإللكرتونية، 
ما، حيث تزيد االشرتاكات يف خدمات  مة إىل حد ٍ اهلادئ متقد ِّ 

 22نسمة يف  100لكل  100نرتنت للهاتف احملمول بكثري عن اإل

2017-2020, International Telecommunication 
Union publication, 2021, p. 5, available at: 
https://cutt.us/0IIKz 

https://cutt.us/0IIKz
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حيث ميتلك األفراد أكثر من  دولة تتوفر عنها بياانت، 38من أصل 
وتشكل الصادرات التقنية نسبة معتربة من صادرات  .ولهاتف حمم

رات اجليدة للتجارة اإللكرتونية لتلك ر املؤش ِّ تلك البلدان، وهو ما يفس ِّ 
 .(4)مة يف الشمالالبلدان مقارنة ببلدان اجلنوب أو حىت البلدان املتقد ِّ 

جند أن  2019بينما إذا انتقلنا للوضع يف قارة أفريقيا، ففي  
، بينما تبلغ نسبة %14.3صول اإلنرتنت للمنازل تبلغ معدَّالت و 

 15 يف الفئة العمرية منو  ،%7.7وجود أجهزة كمبيوتر يف املنازل ب 
، وهو أقل بكثري %39.6اإلنرتنت  مااستخديبلغ معدَّل عاًما  24إىل 

ا عن ، وهي أرقام تبتعد كثريً (5)%69 العاملي البالغمن املتوسط 
وتشري خلروج غالبية السكان من السوق املفرتض الت العاملية املعدَّ 

 للتجارة اإللكرتونية.

ويف املنطقة العربية جند أنه على مدى السنوات األربع املاضية، 
ا ولكن بطيًئا يف معظم جماالت البنية ا مستمرًّ شهدت املنطقة منوًّ 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوصول إليها 
نرتنت ٪ من املنازل لديها وصول لإل58.9إن  واستخدامها، حيث

٪ من 67.2٪ من املنازل يتواجد هبا جهاز كمبيوتر و52.8واملنزيل، 
ا لديهم القدرة على عامً  24-15الشباب يف الفئة العمرية بني 

يعترب سوق اهلاتف احملمول يف املنطقة العربية و نرتنت، الوصول لإل
ث تتجاوز االشرتاكات خبدمات ًما للغاية يف بعض األجزاء، حيمتقد ِّ 

دولة من دول  11نسمة يف  100 اشرتاك لكل ِّ  100اهلاتف احملمول 
ابإلضافة إىل املغرب وتونس  دول جملس التعاون اخلليجي املنطقة تضمُّ 

ل االشرتاك يف وسوراي واجلزائر وموريتانيا، ويف اجململ فإن متوسط معدَّ 
نسمة  100 لكل ِّ  98ـ يقدر ب 2020خدمات اهلاتف احملمول لعام 

 100اشرتاكات لكل  105 وهي أقل من املتوسط العاملي البالغ
 .(6)نسمة

                                                           

(4) Ibid. 
(5) Digital trends in Africa 2021, Op. cit., p. 5. 
(6) Digital trends in the Arab States region 2021: 
Information and communication technology 
trends and developments in the Arab States region, 

ال يوجد لديها  ويف اجململ فإن الدول الفقرية أو األقل تنمية
ع على نطاق دول نرتنت واتصاالت جيدة، وهي تتوزَّ إخدمات 

العاملية  التا عن املعدَّ وال تزال بعيدة جدًّ  ،اجلنوب يف مناطقه املختلفة
نرتنت قة ابألسر اليت لديها اتصال ابإلرات السابقة املتعل ِّ ة ابملؤش ِّ اخلاصَّ 
الت االشرتاك يف نرتنت ومعدَّ ل استخدام الشباب خلدمات اإلأو معدَّ 

لكرتونية هبا ال ومن مث فإن التجارة اإل، اتفو هلاإلنرتنت ابخدمات 
ستثناءات بسيطة تزال يف حدودها الدنيا يف أغلب تلك البلدان مع ا

 .الدوللبعض 

 التدارة يفأزمة كوروان وتعزيز فرص البلدان النامية  -اثنًيا
 اإللكرتونية:

أزمة كوروان والتدابري االحرتازية املصاحبة هلا واملرتبطة  تْ أدَّ 
ابلتباعد االجتماعي ألطول وقت ممكن، إىل تسريع وترية التحول 

اق التجارة اإللكرتونية، ومن مث زايدة كبرية يف حجم أسو  ،الرقمي
ستديرة للخرباء االقتصاديني ابالحتاد الدويل امليشري تقرير املائدة و 

إىل أنه ميكن للبلدان ذات البنية التحتية  2020لالتصاالت يف يونيو 
الصدمة من نصف الما يصل إىل  من فاألقوى لالتصاالت أن ختف ِّ 

ثري عميق على البلدان االقتصادية السلبية للوابء، وأنه كان للوابء أت
جه كافة هو تسريع التحول الرقمي بشكل غري مسبوق حيث تتَّ 

عة والتسليم الرقمي للخدمات الشركات حنو مناذج التوظيف املوزَّ 
لون ى األفراد عن السفر والتواصل االجتماعي ويتحوَّ واملنتجات، يتخلَّ 

لتجارة ات االتصال، وبشكل متزايد إىل اإىل الرتفيه الرقمي ومنصَّ 
م عرب اإلنرتنت والفصول الدراسية اإللكرتونية، تنتقل املدارس إىل التعلُّ 

قة الرقمية، وتعتمد احلكومات بشكل متزايد على البياانت املتعل ِّ 
 .(7)رات الصحية واالقتصادية لوضع السياساتابملواطنني، واملؤش ِّ 

2017-2020, International Telecommunication 
Union publication, 2021, p. 5, available at: 
https://cutt.us/UQnrI 
(7) Digital trends in Africa 2021, Op. cit., pp. 1-3. 

https://cutt.us/UQnrI
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أشار تقرير ملؤمتر األمم املتحدة  2021يف الثالث من مايو 
تجارة والتنمية األونكتاد إىل أن االرتفاع الكبري يف التجارة لل

اإللكرتونية وسط قيود احلركة النامجة عن فريوس كوروان املستجد 
ى إىل زايدة حصة مبيعات التجزئة عرب اإلنرتنت، أدَّ  19-كوفيد

٪ يف عام 19٪ إىل 16حبيث إن إمجايل مبيعات التجزئة ارتفع من 
ملبيعات تشمل املبيعات فيما بني املؤسسات هذه القفزة يف ا ،2020

(. B2C( واملبيعات بني الشركات واملستهلكني )B2Bالتجارية )
(، GDP٪ من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي )30األمر الذي يعادل 

لكن مبراجعة هذه البياانت جند أن حصص دول اجلنوب من هذه 
د سكاهنا ونسبتهم إىل التجارة اإللكرتونية ال تزال ضئيلة مقارنة بعد

ال جند من دول اجلنوب سوى كوراي  (8)ا للتقريرسكان العامل، فوفقً 
اجلنوبية والصني وسنغافورة ضمن أكثر البلدان استحواًذا على التجارة 
اإللكرتونية، لكن املالحظ هنا أن كوراي والصني وسنغافورة قد قفزت 

ابلتجزئة بشكل كبري لكرتونية من إمجايل البيع فيها نسب التجارة اإل
ل رمبا يكون هذا مفهوًما من حتوُّ و ، 2020و 2018فيما بني العامني 

موازين القوى االقتصادية حنو الشرق وانتقال العديد من املصانع حنو 
أماكن العمالة الرخيصة وإدارة أعماهلا من خارج الوالايت املتحدة 

تلك  والغرب، لكن خارج هذه البلدان الثالثة تبقى نسب منو
القطاعات حمدودة وختضع لعوامل التعليم والبنية التحتية للمعلومات 

 وانتشار التكنولوجيا املالية وأتمني عمليات التجارة اإللكرتونية.

                                                           

التجارة اإللكرتونية العاملية يعز ِّز املبيعات عرب اإلنرتنت و  19-أونكتاد: كوفيد (8)
متاح ، 2021مايو  3تريليون دوالر، موقع أخبار األمم املتحدة،  26.7تقفز إىل 

 عرب الرابط التايل: 
https://cutt.us/qmvvn 

مارس  1وكالة األانضول،  ٪ من سكان إفريقيا يستخدمون اإلنرتنت،46 (9)
 : اح عرب الرابط التايل، مت2021

 
ارتفاع عدد مستخدمي شبكة  من رغملابو ففي أفريقيا، 

 %46 اإلنرتنت بشكل ملحوظ يف عموم القارة اإلفريقية، ليصل إىل
 1.3من أصل  مليوانً  563 حوايل حبيث إن سكان،من إمجايل عدد ال

ابتوا يستخدمون شبكة  مليار نسمة من إمجايل سكان القارة اإلفريقية،
اإلنرتنت، وتضاعف معدل استخدام شبكة اإلنرتنت يف القارة يف 

، إىل 2011خالل عام  %13.5ا، من حوايل وقت قصري نسبيًّ 
٪ من 17م نسبة تشكيله من رغملواب، (9)8201 حبلول عام 28%

سكان العامل فإن مستخدمي اإلنرتنت يف أفريقيا يشكلون فقط 
لكرتونية ٪ من املستخدمني يف العامل، واملتعاملني يف السوق اإل11.5

مليون من بني سكان القارة حبسب موقع  280ال يزيدون عن 
Statista(10). 

، ال يزال الوضع غري واضح ابلنسبة ملستقبل التجارة اإللكرتونية
ب القيمة سواء عرب من تسرُّ األفريقية  عاين معظم دول القارةإذ تُ 

هجرات عقوهلا وخرباهتا أو سيطرة الشركات التابعة للمستعمر القدمي 
على قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وابلتايل على املواقع 

أو حىت  اإللكرتونية الشهرية للتسوق وشركات التكنولوجيا املالية،

https://cutt.us/jzLfL 
(10) Simona Varrella, E-commerce in Africa - 
statistics & facts, Statista, 5 January 2021, available 
at: https://cutt.us/GxknX 

https://cutt.us/qmvvn
https://cutt.us/jzLfL
https://cutt.us/GxknX
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اد هذه الشركات على عمالة فنية ومهندسني وتقنيني يف بلدان اعتم
اليت جتري يف كثري من األحيان من  ،(11)أخرى عرب خدمات التعهيد

اهلند وغريها من البلدان ذات الدخل املنخفض والتكلفة املخفضة 
ني، حنن إذن أمام حالة من تكثيف تراكم القيمة للمهندسني والفني ِّ 

 ز التفاوت بني الشمال واجلنوب.وتسريبها وهو ما يعز ِّ 

الناجتة من  فإن القيمة ،ويف املنطقة العربية على سبيل املثال
تنشأ يف البلدان  التجارة اإللكرتونية وآليات النقل التشاركي رغم أهنا

ي العاملة مثل ا للمهندسني واأليداألكثر كثافة سكانية وأكثر إنتاجً 
اهتم يقومون بنقل مقر العديد من الشركات  يسفإن مؤس ِّ ، مصر

حدث  إلمارات وهو ماالرئيسية وأمواهلم إىل املراكز املالية اإلقليمية كا
 وهي شركات "سويفل"و "جوميا"و "كوم  .سوق"مع شركات مثل 

 اخلليج مث بيعت يفست أوال يف مصر مث انتقلت إىل املراكز املالية أتسَّ 
ن أمام ذن حنأسهم بعضها للشركات الدولية مثل أمازون وغريها، إ

التسريب،  تسريب ممنهج للقيمة، وهناك مراكز تسهيل إقليمية هلذا
لتثبيت وجود املراكز  وابلتايل فالبلدان النامية واجملتمعات الفقرية حباجة

ة وتسهيل األعمال الرئيسية للشركات الناشئة فيها وتعزيز بيئات املنافس
 يكني، وهستهلمع تفعيل آليات مكافحة الفساد ومنظومات محاية امل

  لكنها جوهرية.سياسات متضاربة أحياانً 

ة يف ع بشدَّ مع ذلك فإن األرقام الرمسية تشري إىل أسواق تتوسَّ 
ر وزارة التموين املنطقة العربية، ففي مصر على سبيل املثال تقد ِّ 
حصائية إا آلخر والتجارة الداخلية حجم سوق التجارة اإللكرتونية وفقً 

ووصل بعد جائحة  ،مليون دوالر 3.6 ل إىلا يصمب 2018يف عام 
                                                           

( هو استخدام واستئجار كفاءات وقوى Outsourcingيد )التعه (11)
وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات اثلثة )أجنبية أو 
حملية(، وهو طريقة جديدة لتقسيم العمل وتوفري املال والطاقة والوقت يف خمتلف 

ملستعان قطاعات احلياة االقتصادية وغري االقتصادية وذلك إبعطاء اجلهة الثالثة ا
هبا الثقة ومهام ووظائف ومسؤوليات وصالحيات وهيكليات معينة وأنشطة 
كانت عادة تقوم هبا )ذاتيًّا( وتؤد ِّيها داخليًّا اجلهة املستعينة، وذلك عن طريق 
التعاقد بتوقيع عقود واتفاقيات تعاون ترت ِّب وتنظ ِّم مدة وموضوع االستعانة 

تزامات وسد الثغرات وتلبية مصاحل وأهداف واإلجنازات والواجبات واحلقوق واالل
 .اجلهة املستعينة

مليار جنيه مصر  80مليون دوالر مبا يقرب من  4.8كوروان إىل 
ا لإلحصائيات الرمسية ومع وجود عدد كبري من ا، وذلك وفقً حاليًّ 

صة ات التواصل االجتماعي متخص ِّ الصفحات غري الرمسية على منصَّ 
 5رة اإللكرتونية إىل يف عمليات البيع والشراء، فقد يصل حجم التجا

 .(12)أضعاف ذلك

ا سوف تشري منظمة التجارة العاملية إىل أن الدول األقل منوًّ و 
 ،ل التبعات األثقل لرزمة االقتصادية النامجة عن أزمة كوروانتتحمَّ 

وضعف الوصول  ،بسبب ضعف القدرات الرقمية والتكنولوجية
 ،هتا وضعف املواردواخنفاض كفاء ،خلدمات اإلنرتنت واخلدمات املالية
طة والصغرية ر شركاهتا املتوس ِّ وأتثُّ  ،واهنيار حتويالت عامليها ابخلارج

 50أقل من )ن الشركات ذات احلجم الصغري إة هبذه العوامل إذ بشدَّ 
، وكان هلذا أكرب األثر ٪ من عماهلا25ت لتسريح قرابة اضطرَّ  (عاماًل 
ن حيث إن النسبة األكرب شة يف تلك البلداالنساء والفئات املهمَّ  على

 .(13)عدمن األعمال ال ميكن القيام هبا عن بُ 

واجملتمعات  فرص التدارة اإللكرتونية يف بلدان اجلنوب -اثلثًا
 النامية:

ل النسبة املرتفعة للشباب يف العديد من بلدان اجلنوب ال متث ِّ 
ابإلضافة للطفرات يف معدالت التعليم  ،سيما أفريقيا جنوب الصحراء

لتعليم اهلندسي والتقين يف بلدان مثل الصني واهلند وماليزاي وا
وإندونيسيا، عوامل هامة وفرًصا قوية لالستفادة من التجارة 

تعزيزها بسياسات  اإللكرتونية وتعزيز فرص النمو واالستدامة، إذا ما متَّ 

مليار  80حجم التجارة اإللكرتونية الرمسية «: التموين»إبراهيم الطيب،  (12)
: ، متاح عرب الرابط التايل2021مارس  23جنيه، املصري اليوم، 

https://cutt.us/zOxcx 
(13) Government policies to promote innovation 
in the digital age, World Trade Report 2020, 
Innovation policy, trade and the digital challenge, 
available at: https://cutt.us/zjuQK 

https://cutt.us/zOxcx
https://cutt.us/zjuQK
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ع يف البنية ة بلدان اجلنوب والتوسُّ نشر العلوم والتكنولوجيا يف كافَّ 
 ة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.التحتي

ع ال تزال القارة األفريقية سوقًا حمتماًل للتوسُّ  ،على سبيل املثال
ونكتاد حول التجارة ر األلكرتونية، ويشري مؤش ِّ يف التجارة اإل

ة عوامل منها عدد دولة، ويرتبط بعدَّ  152اإللكرتونية الذي يشمل 
يف أي مؤسسة  تتلكون حساابا والذين ميعامً  15السكان فوق 

أن التجارة  نرتنت اآلمن، إالَّ نرتنت، واإلمالية، واستخدام اإل
ط ، بينما املتوس ِّ 2019نقطة يف  29متثل  اإللكرتونية يف أفريقيا ال تزال

 ،ر موريشيوسمة ابملؤش ِّ فريقية املتقد ِّ نقطة، ومن الدول األ 55العاملي 
 ،ومصر ،وبوتسواان ،يبياوانم ،وكينيا ،فريقياأوجنوب  ،وتونس
 .(14)واجلزائر

 التجارة إمكاانت إطالقاألونكتاد بعنوان  وفًقا ألحد تقارير
 البلدان مشاركة نطاق إن القول ميكن النامية، للبلدان اإللكرتونية

 -أواًل  االتساع، يف آخذ منها واستفادهتا اإللكرتونية التجارة يف النامية
رات حتسُّن بسبب نت، مع انتشار دمات اإلنرت خل الوصول مؤش ِّ

استخدام اهلواتف الذكية والشبكات االجتماعية وارتفاع مستوايت 
قدرات الشبكات احمللية على استيعاب مستخدمني جدد لإلنرتنت، 

ات وحلول الدفع ي تطبيقات التجارة اإللكرتونية واملنصَّ تؤد ِّ  -ااثنيً 
زايدة  -ا، اثلثً اط يف التجارة اإللكرتونيةاالخنر  تيسري إىلاجلديدة 

م خدمات يف التجارة، وهي تظهر الشركات اإللكرتونية احمللية اليت تقد ِّ 
 سبيل وعلى منوًّا، البلدان أقلبسرعة يف البلدان النامية مبا يف ذلك 

رتونية يف بنجالديش اإللك للتجارة اجلديدة املواقع تستهدف املثال،
املستهلكني من الشراء ن وكمبوداي السوق احمللية بشكل انجح مبا ميك ِّ 

 .(15)عرب اإلنرتنت

                                                           

التجارة اإللكرتونية يف مليار دوالر حجم  75موقع جملة قراءات إفريقية،  (14)
: ، متاح عرب الرابط التايل2020أكتوبر  12، 2025أفريقيا حبلول 

https://cutt.us/ysNmi 
نشرة صحفية ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية األونكتاد، التجارة  (15)

مارس  24ة، موقع منظمة األونكتاد، اإللكرتونية تقلع أخريًا يف البلدان النامي
 hy33https://cutt.us/x: ، متاح عرب الرابط التايل2015

م العديد من جتارب أفريقيا مناذج انجحة يف تقدمي كما تقد ِّ 
ة يَّ ورغم معدالت األم ِّ  :سبيل املثال ىلكرتونية، فعلاحللول املالية اإل

قت أنظمة التحويالت املالية عرب اهلاتف احملمول انتشارًا العالية، حقَّ 
ال، وسرعان ما أصبحت طريقة السداد واسًعا يف إقليم أرض الصوم

ا يف البالد، سواء يف األكشاك املنتشرة على جانيب األكثر استخدامً 
رت الطرق، أو يف متاجر البيع ابلتجزئة يف العاصمة هرجيسا، إذ وفَّ 

َستْ شركتا "زاد" اليت  دهب"، -، و من بعدها "أي2009يف عام  ُأس ِّ
تقدمي اخلدمات املصرفية عرب  تان، اقتصاًدا بدياًل يقوم علىاخلاصَّ 

، (16)اهلاتف، األمر الذي جعل النقود الورقية تكاد ختتفي من اإلقليم
وميكن تفسري هذا ابالستثمارات اإلماراتية الضخمة يف اإلقليم 

ا ألمهيته االسرتاتيجية للسيطرة على موارده وتوطيد نفوذها فيه نظرً 
 على مداخل البحر األمحر وحبر العرب.

االهتمام من قبل القوى الكربى ابالستثمار يف البنية يتزايد 
ن حتسني تلك البنية التحتية إالتحتية للمعلومات يف بلدان اجلنوب، إذ 

لني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو أكثر من جمرد هدف للمشغ ِّ 
واملستهلكني، وهو ابلتأكيد أكثر بكثري من جمرد هدف مرحلي 

سمح حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا لتسهيل االتصاالت، إذ ي
ولذلك  ة،املعلومات واالتصاالت بتكامل سلسلة التوريد العاملية واحمللي

تتنافس الصني والوالايت املتحدة واالحتاد األورويب على إمداد مناطق 
خمتلفة يف أفريقيا ابلتكنولوجيا املالية ليس لررابح النامجة عن عمليات 

ولكن ألن هذه املشاركة تضمن  وحْسب، عمهاإنشاء تلك البنية ود
أولوية لشركاهتا يف السيطرة على األسواق مبا تتيحه من بياانت وقدرة 

ة، وتتسارع وترية تطوير خدمات على حتديد اجتاهات السوق بدقَّ 
ب على حتدايت وخماطر نرتنت عرب األقمار الصناعية للتغلُّ اإل

ماثيو فيكريي، أرض الصومال: املكان الذي أوشكت فيه النقود على  (16)
: ، متاح عرب الرابط التايل2017سبتمرب  19االنقراض، يب يب سي عريب، 

J8m7https://cutt.us/w 

https://cutt.us/ysNmi
https://cutt.us/x33hy
https://cutt.us/w7m8J
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ع يف املناخية اليت تواجه التوسُّ ات الصراعات والبيئات الصعبة والتغريُّ 
 نرتنت.خدمات اإل

نوب واجملتمعات الت دايت اليت تواجمب التدارة يف بلدان اجل -رابًعا
 :ةلناميا

صاالت حماوالت مواكبة التطور يف قطاعات االتمن رغم لاب
طلقت لربامج اليت أُ وتكنولوجيا املعلومات واألنظمة املالية والعديد من ا

إللكرتونية، وابلرغم الدول النامية لتعزيز الرقمنة والتجارة ل الدعم حتوُّ 
رًصا للتجارة والتطوير، د فات الرقمية يف البلدان النامية تول ِّ من أن املنصَّ 

ية ال جتري لكن املكاسب ليست تلقائية وعمليات التجارة اإللكرتون
 على نيَّ بطريقة سلسة، وال توجد شبكات اتصاالت كافية، كما يتع

دة مثل ى لتحدايت عدياسات والقوانني واللوائح أن تتصدَّ السي
تيال حي لعمليات النصب واالمسائل األمن السيرباين والتصد ِّ 

اجلمارك على و لكرتوين املتزايدة، وتنظيم عمليات حتصيل الضرائب اإل
ة بشأن القوة يَّ هناك خماوف جد ِّ فا، السلع واخلدمات املباعة إلكرتونيًّ 

املنافسة، ومحاية  ات واحلاجة إىل حتسنية لبعض املنصَّ السوقية املتزايد
ية محااملستهلك، والبياانت، واخلصوصيات، وفرض الضرائب، و 

تؤثر يف  ظروف العمل الالئقة، وهذه املخاوف التوفري العمالة و 
ي أبسره لكن البلدان النامية فحسب، بل يف االقتصاد الرقمي العامل

شركات  ب منرية يف استخالص الضرائالبلدان النامية تواجه أزمة كب
لى قدر أقل من عالتجارة اإللكرتونية غري املقيمة، وهذا يعين حصوهلا 

 ة التقليدية.له من التجار املوارد احمللية للتنمية عما كانت حتص ِّ 

ورغم حماوالت العديد من البلدان النامية بناء منصاهتا وأسواقها 
زال غري قادرة على التنافس مع الالعبني  أهنا ال تلكرتونية احمللية إالَّ اإل

ا حليازهتا الدوليني، وهبذا ميكن أن تصبح يف كثري من األحيان أهدافً 
ابلفعل خالل السنوات و واالستحواذ عليها من قِّبل املنصات العاملية، 

القليلة املاضية استولت األسواق الرئيسة على اإلنرتنت مثل "أمازون"، 

                                                           

(17) Dennis Nderitu Ndonga, E-commerce in 
Africa: challenges and solutions, Op. cit., pp. 250-
251. 

يسبوك" على أجزاء كبرية من السوق و"جمموعة علي اباب"، و"ف
العاملية، مستفيدة من اقتصادات ضخمة من انحية احلجم والتأثري 

ال تزال التجارة اإللكرتونية تتجذر يف  بينما على الشبكة العنكبوتية،
م بشكل كامل إىل املعايري اليت العديد من الدول األفريقية ومل تتقدَّ 
 .(17)اإللكرتونية تتميز هبا املوجات اجلديدة للتجارة

تكنولوجيا رغم كل اجلهود املبذولة لتعزيز قطاع االتصاالت و 
ما تزال القارة و ا، م بطيئً املعلومات يف بلدان اجلنوب ال يزال التقدُّ 

ة التحتية األفريقية تعاين من ضعف الوصول لإلنرتنت، وضعف البني
رافق يل امليف توص وهذا نتيجة لضعف احلكومات احمللية ،واللوجستية
ة اإللكرتونية، اليت تسه ِّل عملية التجار  وصعوبة التضاريس واخلدمات،

يف  داخليةال وكذلك انعدام االستقرار السياسي واستمرار الصراعات
لشحن والنقل، اي إىل ارتفاع تكلفة كل هذا يؤد ِّ   ؛العديد من البلدان

م السداد نرتنت وتفضيلهوضعف ثقة املستهلكني يف الشراء عرب اإل
ت األمية ارتفاع معدال ومن جانب آخر فإن لنقدي عند االستالم،ا

 لسوقاشرائح كبرية من اجملتمعات خارج نطاق  ينتج عنها خروج
 .اإللكرتوين

عاين األسواق اإللكرتونية يف العديد من بلدان اجلنوب من تُ ف
ساع نطاق املعامالت غري الرمسية وهي ظاهرة منقولة من األسواق ات ِّ 

وهو ما يعين ضعف األطر القانونية لرتتيب العالقات بني  التقليدية،
ا يف التجارة املتعاملني يف هذه األسواق، مما يعين صعوبة تنظيمها قانونيًّ 

العادية فما ابلنا ابلتجارة اإللكرتونية اليت يصعب حصر تعامالهتا 
وإن كان يغلب عليها الطابع  ،بني الرمسي وغري الرمسي اخللطحيث 

وابلتايل فهي بعيدة عن أية رقابة على جودة السلع  ،يغري الرمس
وال  ،بعده واملنتجات واخلدمات املتداولة أو حىت خدمات البيع وما

ويتداخل فيها  ،ختضع الكثري من تعامالهتا لقوانني محاية املستهلك
عه كما يغيب عنها أية إمكانية احمللي ابلعاملي بشكل يصعب تتبُّ 

يمات عادلة للسلع واملنتجات واخلدمات للخضوع لتسعريات أو تقي
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املتداولة، حنن نتحدث هنا عن كم ال هنائي من السلع واخلدمات يتم 
 أطرافها يف كل أحناء العامل. ،دةتداوهلا عرب سالسل متشابكة ومعقَّ 

ني رغبة قوى لكرتونية تناقًضا واضًحا بكما تواجه التجارة اإل
فرتاضي امل االز الثقة يف العالسوق يف تعزيز شبكات االتصاالت وتعزي

اتورية يف وما يدور فيه من تبادالت، وبني رغبات احلكومات الدكت
ها عرب فرض قيود أكرب ورقابة أقوى على كل ما يقوم به مواطنو 

ليت تفرضها نرتنت، وبرغم خضوع هذه الدكتاتورايت للمشروطيات ااإل
سواق وتعزيز سات املالية الدولية حول توسيع األقوى السوق واملؤسَّ 

كات ع حترُّ ئلة على تتبُّ  أهنا ال تزال حتتفظ بقدرات هاإالَّ  ،فاذ إليهاالنَّ 
خصية بشكل مواطنيها عرب الفضاء االفرتاضي واخرتاق بياانهتم الش

سعة من وهو ما يفقد السوق الثقة من قبل شرائح وا ،غري مسبوق
أنه كو املستهلكني وابلذات من القطاع غري الرمسي الذي يبدو 
مزيد و  ،مستهدف من قبل تلك احلكومات مبزيد من حتصيل الضرائب

 من القيود من دون تسهيالت حقيقية لدخول السوق.

ا  كبريً دايً ا حتتواجه التجارة اإللكرتونية أيضً ومن جانب اثن، 
وبرامج  يرتبط ابلسياسات التعليمية واالفتقاد حلواضن ومسرعات

ألعمال تبدو ات ومراكز املال واالدعم، وبرغم أن العديد من اجلامع
الفكرة ال تزال   أنة بفكرة دعم حواضن األعمال ومسرعاهتا، إالَّ مهتمَّ 

وتدريب ودعم  آلليات متويل را يف بلدان اجلنوب، وتفتقحديثة نسبيًّ 
اريتها حكومي وخاص حقيقي ملشروعات رايدة األعمال تضمن استمر 

 .ي أزمات السنوات األوىلوقدرهتا على ختط ِّ 

حتدي العدالة، ومن جانب اثلث، تواجه التجارة اإللكرتونية 
هذا التحدي يرجع إىل الفجوة الرقمية الواسعة بني بلدان الشمال 
واجلنوب يف البنية التحتية للمعلومات ويف التكنولوجيا املالية وآليات 
 ،حتويل األموال، حيث حتتكر بلدان الشمال أكرب شركات التكنولوجيا

ا شديدة حىت على القوى الصاعدة يد من بلدانه قيودً وتفرض العد

                                                           

(18) Measuring digital development Facts and 
figures 2020, International Telecommunication 
Union, p. 6, available at: https://cutt.us/mTHff  

مثل الصني واهلند وشركات اهلواتف احملمولة القادمة من عامل اجلنوب، 
 ،لرسواق يف دول الشمال متساوٍ  حبيث ال تستطيع الوصول بشكلٍ 

فإن هذه الفجوة بني املناطق الريفية واملناطق  ابإلضافة إىل ذلك
ا لالحتاد فوفقً  تقليلها وإهنائها،غم حماوالت احلضرية ال تزال قائمة بر 
ل استخدام اإلنرتنت املنزيل ال يزال معدَّ  2020الدويل لالتصاالت يف 

٪ 72٪ من املنازل مقابل 37ا يف حدود يف الريف عرب العامل ضعيفً 
 ، وهذه التفاواتت بني ريف وحضر(18)منه للمدن واملناطق احلضرية

للمستهلكني  غري متساوٍ  عين دخواًل دول اجلنوب أشد وهو ما ي داخل
واملنتجني الصغار هلذا السوق الكبري والضخم للتجارة اإللكرتونية يف 

 أكثر للثروة يف املناطق احلضرية. ازً ويعين تركُّ  ،املواقع االفرتاضية

يف  اانشئً  ال سوقً أن بلدان اجلنوب ومنها مصر متث ِّ  من رغملواب
د األجهزة تعدُّ  وهي تحالة تفتُّ  ين منا تُعافإهن ،التجارة اإللكرتونية

دة وعدم وجود رؤية أو جهة موحَّ  ،املعنية ابلرقابة على تلك العمليات
ضها للعديد من التحدايت األمنية والتأمينية وتعرُّ  ،للتعامل معها

، وهذه احلالة قة ابلشحن والتوزيع وسالسل اإلمداد غري التقليديةاملتعل ِّ 
ت جتعل املسؤولني احلكوميني يف حرية بسبب اليت تبدو عليها وإن كان

كل تلك العمليات غري الرمسية   منعدم القدرة على جباية الضرائب 
للبيع والشراء، فإهنا يف نفس الوقت تفيد طيًفا واسًعا من املستهلكني 

املنافسة بني البائعني  حيت ينتج عن ذوي القدرات الشرائية احملدودة،
ت التفتُّ  ، تدفع حالةن ويف نفس الوقتلك ؛سعاراأل اخنفاض الصغار

وغريها لالستثمار بكثافة يف  "جوميا"و "سوق"الشركات الكربى مثل 
ع للحصول على شرحية أكرب من السوق غري الرمسية، ألن هذه التوسُّ 

الشركات تستطيع حتمل خسائر مؤقتة من أجل االستحواذ على 
سحق صغار حصص أكرب من السوق، وابلتايل لديها القدرة على 

 .(19)املتعاملني يف السوق

أن أرابح التجارة اإللكرتونية ارتفعت أربعة  من رغملابو 
يف دول جملس  2020مليار دوالر يف عام  20أضعاف لتصل إىل 

يف مصر: األفيال يف سوق النمل، مدى مصر، « أمازون»حممد رمضان، (19)
  M253https://cutt.us/F: ، متاح عرب الرابط التايل2021سبتمرب  1
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 ، إالَّ 2015مليارات دوالر يف عام  5التعاون اخلليجي، بعدما كانت 
ض البلدان اليت ز األرابح النامجة عن السوق يف بعتركُّ  أننا إزاء ظاهرة
ا للبىن التحتية للمعلومات دون غريها، ا وتطويرً ا تكنولوجيًّ تشهد تطورً 

السعودية، ومصر و من اإلمارات،  ل كلٌّ وعلى سبيل املثال تشك ِّ 
من سوق البيع والشراء عرب اإلنرتنت يف منطقة الشرق األوسط  80%

كيز هذا الرت  .Gulf-Go"(20)" ا لتقرير لشركةفريقيا، وفقً أومشال 
ومن مث فهي حباجة  ،ة بني بلدان اجلنوبز التفاوت بشدَّ يعز ِّ 

السرتاتيجيات تعاون من أجل منو مجاعي واحلفاظ على توزيع عادل 
لررابح النامجة عن تلك التجارة بتبسيط إجراءات رمسنة القطاعات 

إىل فضاء التجارة اإللكرتونية دون  هاغري الرمسية ومن مث تسهيل ولوج
 ا.الرصد الرمسي هلا ومتابعتها ضريبيًّ  ف منختوُّ 

كرتونية ذاهتا صلة بطبيعة التجارة اإللتتشابك التحدايت املتَّ و 
ة وتطور يطبيعة وبنواليت تسري على بلدان العامل كافة مع تلك املرتبطة ب

لبنية التحتية ضعف اإن  .الدول النامية وتتشابك يف الكثري من النقاط
لدول حيث التطور يف تلك ا بنيوايًّ  اأمرً  يعدُّ للمعلومات وبطء تطورها 

الندماج يف افة وتسريع بطيء بشكل عام رغم حماوالت العوملة املكثَّ 
وق يف تلك وهو أمر خيضع حلجم السكان وأمهية الس ،السوق العاملي

 األنظمة الدولة للسوق العاملي بشكل عام وبطبيعة املساومات بني
صاالت والتجارة مة يف قطاعي االتك ِّ احلاكمة والشركات العاملية املتح

 .فوذ احملليةوشبكات النُّ 

 رًاضعف قوانني التجارة اإللكرتونية أم ومن جانب آخر، يعدُّ 
ابلدولة وابلتجارة اإللكرتونية نفسها وابلعملية السياسية، ال  امرتبطً 

 ،نستطيع القول أبن هذا أمر تقين وفين حبت مرتبط بطبيعة التجارة
ة يف وسائل ر بشدَّ بط بطبيعة وبنية دول اجلنوب اليت تتطوَّ وذاك أمر مرت

س الرقمي لصاحل األنظمة السياسية فيما ال تزال غري الرقابة والتجسُّ 
راغبة يف حترير وأتمني السوق بشكل كامل للمستهلكني وال حىت يف 

ففي العديد من بلدان  ،إنشاء أسواق ومنتجات حملية قوية ومحايتها
                                                           

٪ من السوق.. التجارة اإللكرتونية 80دول عربية تشكل  3قناة احلرة،  (20)
: ، متاح عرب الرابط التايل2021مايو  3تزدهر يف الشرق األوسط، 

P0https://cutt.us/rAY 

م األجهزة األمنية والعسكرية واالستخباراتية تتحكَّ  اجلنوب ال تزال
قة بتطوير تلك األسواق وتعرتض على دخول الكثري ابلقرارات املتعل ِّ 
 يف تلك الدولالتشريعية والبريوقراطية وترى اجلهات من املنتجات، 

لدولة ذاهتا إذ سالمة اا لرمن ولهتديدً  تعدُّ  التجارة اإللكرتونية أن
ات الدولة عليها أو حىت محاية وحتصيل مستحقَّ بها يصعب تعقُّ 

كرتونية، لاملستهلكني من عمليات النصب واالحتيال والقرصنة اإل
فة ب تقنيات مكل ِّ وعمليات التعقب والتحصيل والتأمني تلك تتطلَّ 

ما جيعل إغالق الباب أو تقييده أو أتجيل التطوير  ؛بعض الشيء
اسة يف تلك البلدان، ية والسَّ اخليار األسهل لدى األجهزة البريوقراط

ي يف النهاية إىل فرار املبتكرين وأصحاب األفكار وهو أمر يؤد ِّ 
ا من تلك القيود رً واملشروعات التجارية اإللكرتونية إىل بلدان أكثر حترُّ 

 من املخاطرة يف جمال أو التفكري يف التجارة واملشروعات التقليدية بداًل 
 ته.عل التطور يسري ببطء رغم حتميَّ التجارة اإللكرتونية وهو ما جي

 خامتة:

اجلنوب  رغم ما تتيحه التجارة اإللكرتونية من فرص لبلدان
 ،ثبتة حىت اآلنم أوية فإن أتثرياهتا على التنمية ليست ابلضرورة خط ِّ 

كثر، فهي أوإن كان اندماج تلك البلدان يف السوق مسألة وقت ليس 
ادية واألمنية واالقتصطرحت العديد من التحدايت التشريعية 

وال تصلح  واالجتماعية اليت ال تزال غري مدروسة ابلقدر الكايف،
والبطالة وحتقيق  ة يف ختفيف الفقرلكرتونية كدالَّ مقارابت التجارة اإل

على  بلدان تتمُّ ن التجارة ابألساس يف تلك الإالتنمية املستدامة، إذ 
ا ميتلك حصصً سلع وخدمات موجودة ابلفعل ومن ال ينتجها ال 

كبري يف   حد ٍ  ز الشركات املسيطرة عليها إىلوترتكَّ  ،جيدة من السوق
 ات.مراكز اإلنتاج القوية سواء للسلع واخلدمات أو التقني

 ها يف النمو ِّ ز فرصَ ميكن لبلدان اجلنوب بشكل كبري أن تعز ِّ 
ا على التجارة اإللكرتونية، إذا كان املنظور هو احلصول املستدام اعتمادً 

https://cutt.us/rAY0P
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 على حصة من السوق وليس أن تكون جمرد جزء من السوق يتمُّ 
إغراقه ابلواردات، وميكنها ذلك من خالل تعزيز آليات للتجارة البينية 
يف إطار املنظمات اإلقليمية والتعاون الثنائي بني دول اجلوار وتدعيم 
الشركات العابرة للحدود بني دول اجلنوب وابلذات العاملة يف جماالت 

 لكرتونية.واألمن السيرباين والتجارة اإل ،نرتنتواإلاالصطناعي  الذكاء

ومة اآلاثر يقتضي الواقع يف بلدان اجلنوب تطوير آليات ملقاو 
ا هذا جهدً  السلبية هلذه التجارة على القطاعات املختلفة، ويقتضي

لتقنيات على العمل اع يف استخدام ا لقياس أتثري مثل هذا التوسُّ ليًّ أوَّ 
قطاعات رات البطالة والفقر والتشغيل والوعلى مؤش ِّ  التقليدي

 نتاجية املختلفة.اإل

حتتاج الدول النامية وجمتمعات اجلنوب ومن جانب اثن، 
تطوير البىن التشريعية مبا يتواكب مع آليات منع االحتكارات يف 
األسواق اإللكرتونية، وآليات احلماية للسلع واملنتجات احمللية، 

ات والقدرة على حتصيل مستحقَّ  ،ارة واملنافسةوضمان عدالة التج
ب الضرييب واملالذات الضريبية ومواجهة ظواهر التهرُّ  ،هذه الدول

ومن مث فهي حباجة  ،اآلمنة، وكذلك إحالل وتعزيز األمن السيرباين
ز ثقة لتطوير قدرات العاملني يف اجملاالت الضريبية واألمنية مبا يعز ِّ 

 تنافسية عالية للمنتجني احملليني. قدراتإجياد و  ،املستهلكني

ميكن للدول النامية وجمتمعات اجلنوب االستفادة من و 
التجارب الناجحة يف تدعيم املعايري واملواصفات وتوحيدها بني أقاليم 
متقاربة وحماولة إيصال املنتجات احمللية لرسواق العاملية عرب االعتماد 

الشركات الكربى ودوهلا،  املتبادل وليس آليات التبعية اليت تفرضها
وهذا يقتضي آليات متويل وتصنيع وتسويق وتوزيع ومناطق لوجستية 

 اجلنوب، وتعزيز آليات تعمل ضدَّ -تشاركية تعتمد على تعاون اجلنوب
ز عة مبا يعز ِّ من تصدير املواد اخلام غري املصنَّ  وحتدُّ  ،ب القيمةتسرُّ 

نظومة التجارة ويضمن إدماجها يف م ،القطاعات الكثيفة العمل
ع اإللكرتونية دون زايدة كبرية يف معدالت البطالة أو تغيري غري متوقَّ 

يف أمناط االنتاج واالستهالك والتوزيع، حبيث حتاكي النظم واألسواق 
  إىل ما تعتربه اجملتمعات أفضل.االلكرتونية الواقع وال تقوم بتعديله إالَّ 
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لى السوق: التقنيات السيربانية والسيطرة ع

 من ينتج ومن يستهلك؟

 عبد الرمحن عادل

 مقدمة:

أصبحت شركات التكنولوجيا يف العقد األخري هى احملرك 
املهيمن على النمو االقتصادي يف العامل، كما أهنا املتحكمة يف أذواق 

أيًضا، ذلك أن التكنولوجيا  املستهلكني ويف معظم األسواق املالية
اس األوىل يف التواصل وتبادل املعلومات أضحت اآلن هى وسيلة الن

وعلى نطاق واسع،  والتسوق والعمل وإنشاء العالقات االجتماعية.
تتشارك الشركات العاملة يف قطاع التكنولوجيا يف البحث والتطوير 
وتصنيع السلع واخلدمات القائمة على التكنولوجيا، فهي تقوم إبنشاء 

ر، واألجهزة احملمولة، برامج، وتصميم وتصنيع أجهزة الكمبيوت
كما أهنا تقدم منتجات وخدمات تتعلق بتكنولوجيا  واألجهزة املنزلية،

وهذا ما جعل واحًدا من أهم احلروب والصراعات  ؛املعلومات
االقتصادية والتجارية العاملية يف هذا القرن هي حرب صناعة 

ايت التكنولوجيا بني الشركات يف العامل، وعلى وجه اخلصوص بني الوال
 املتحدة األمريكية والصني.

يتمثل الصراع يف سوق التكنولوجيا اآلن بني أكرب دولتني 
الوالايت املتحدة والصني، ويرتكز يف جمال الذكاء  ؛اقتصاديتني يف العامل

االصطناعي وشبكات اهلاتف احملمول فائقة السرعة من اجليل اخلامس 
دخول املنافسة يف هذا وغريها من التقنيات، وحتاول العديد من الدول 

                                                           

  جامعة حلوان. -معيد بقسم العلوم السياسية 
(1) GAFAMs' market capitalization, Atlas 
Magazine, 27 April 2021, accessed: 10 August 
2021, available at: https://cutt.us/cAQpT 

السوق، كاهلند وكوراي اجلنوبية والياابن وروسيا وتركيا، إال أن اهليمنة 
تزال يف يد الشركات التابعة للوالايت املتحدة وتنافسها الشركات  ال

 الصينية.

ويرى الكثري من احملللني أن شركات التكنولوجيا أضحت يف 
قطاعات وطنية تركز على ظل الصراع احلايل بني االقتصادات الكربى، 

وهبذا  مصلحة دوهلا أكثر منها جهات عاملية ال تنتمى لدولة بعينها،
وإن كانت -الكربى يف تقنيات التكنولوجيا جند أن اخلمس شركات 

إال أهنا أمريكية ابألصل، وتدافع عن مصاحل الوالايت  -شركات عاملية
لسوق املتحدة أمام خصومها ومنافسيها، بل وتسعى الحتكار ا

 العاملي للتكنولوجيا لصاحلها بكافة السبل املمكنة.

وعليه فإننا نبحث يف هذه الورقة يف صراع عمالقة التكنولوجيا 
يف السوق العاملي، وحماوالت االحتكار اليت تقوم هبا الشركات الكربى 

صر املهيمنة على السوق، على الدول املستهلكة اليت ال تنتج، وحُ 
 جيا يف االستهالك فقط.تعاملها مع التكنولو 

 مالمح الاراع العاملي يف سوق التقنية: -أواًل 

 هيمنة أمريكية

هتيمن على سوق التكنولوجيا العاملي مخس شركات أمريكية 
شركات: جوجل،  ي( وهGAFAMيُطلق عليها اختصارًا ) ىكرب 
 ياخلمس ه ذهه .بل، وفيس بوك، وأمازون، ومايكروسوفتآو 
سوق التقنية العاملي، وتتجاوز القيمة احلصة األكرب من  بةحاص

. (1)مثل الياابنكربى اقتصاداي الناتج احمللي اإلمجايل لدولة   االسوقية هل
تريليون  9.3 تبلغ اخلمس ذهكما أن القيمة السوقية احلالية ألسهم ه

شركة األمريكية التالية األكثر قيمة  27وهي أكثر من قيمة الـ ؛دوالر
وجي  ،تسال، ووول مارت :كات عمالقة مثلمبا يف ذلك شر  ؛جمتمعة

 .(2)يب مورغان تشيس

 4شريا أوفايد، عمالقة التكنولوجيا يتجاوزون كوكب األرض، اجلزيرة،  (2)
، متاح عرب الرابط 2021أغسطس  30، اتريخ االطالع: 2021أغسطس 

 /WV6r1https://cutt.usايل: الت

https://cutt.us/cAQpT
https://cutt.us/1r6WV
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تعمل تلك الشركات اخلمس جاهدة على االستحواذ 
الشركات  فتسعى مجيعها إىل شراء ؛واحتكار سوق التقنية العاملي

يها الطريق أمام الناشئة يف جماالت التكنولوجيا املختلفة مبا يقطع عل
ا قامت األمثلة على ذلك م النمو وتشكيل منافس هلا. ومن أبرز

بشرائه تلك الشركات يف السنوات األخرية؛ فقد اشرتت 
 مليار 6.3مقابل  2007يف  aQuantiveشركة  مايكروسوفت

يف  "كيانو "و مليار دوالر، 8.5مقابل  2011يف  "سكايب، و"دوالر
بل مقا 2016يف  "لينكد إنو" مليار دوالر، 7.2مقابل  2014
مقابل  2018يف GitHub َهب"-"جيتمليار دوالر، و 26.2
 مليار دوالر.  7.5

 2009ىف  Zapposبشراء شركة  أمازونوقامت شركة 
يون مل 970مقابل  2014ىف Twitch و مليار دوالر، 1.2مقابل

، مليون دوالر 580مقابل  2017دوالر، وسوق كوم يف 
 و مليار دوالر، 13.7مقابل  2017يف  Whole Foodsو

Ring مليار دوالر، و 1.2 مقابل2018ىفPillPack  م العايف
 . واحد مقابل مليار دوالر نفسه

يف  YouTube بشراء ألفابت )جوجل(وقامت شركة 
 2007يف  DoubleClick، ومليار دوالر 1.7مقابل  2006
 12.5مقابل  2012يف  Motorolaو مليار دوالر، 3.1مقابل 

ر، مليار دوال 3.2مقابل  2014يف  Nestمليار دوالر، و
 مليار دوالر. 2.6مقابل  2019يف  Lookerو

مقابل 2011يف Anobit بشراء شركة بلآوقامت شركة 
دوالر،  اتمليار  3مقابل  2014يف  Beatو مليون دوالر، 500

                                                           

(3) Katie Jones, The Big Five: Largest Acquisitions 
by Tech Company, Visual Capitalist, 11 October 
2019, accessed: 25 August 2021, available at: 
https://2u.pw/knKGe 
(4) Jill Disis, A new world war over technology, 
CNN Business, 11 July 2020, accessed: 30 August 
2021, available at: https://cutt.us/2w40X 

 Dialogمليون دوالر، و 400مقابل  2017يف  Shazamو
Semiconductor  مليون دوالر.  600مقابل  2018يف 

يف  Instagram بشراءبوك  فيسوأخريًا قامت شركة 
مقابل  2013يف  Onavoو ،واحد مقابل مليار دوالر 2012
مليار  22مقابل  2014يف  WhatsApp، ومليون دوالر 200

دوالر،  يمقابل مليار  2014يف  Oculusدوالر، و
 .(3)مليون دوالر 500مقابل  2014يف  LiveRailو

 منافسة صينية قوية

ربى األمريكية أتيت الصني ويف مقابل الشركات اخلمس الك
عتبارها املنافس األكرب للتكنولوجيا األمريكية، وقد منت استثمارات اب

الصني يف التكنولوجيا بشكل سريع يف السنوات األخرية على إثر 
" اهلادفة لتخليص البالد 2025خطة بكني الطموحة "صنع يف الصني 

اق مليارات من االعتماد على التكنولوجيا األجنبية من خالل إنف
الدوالرات يف جماالت االتصاالت الالسلكية والرقائق الدقيقة 

 140. وتعد شركة هواوي الصينية املنتشرة يف حوايل (4)والروبواتت
بلًدا هى األكرب يف شركات التقنية الصينية، واليت أصبحت يف الربع 

 اثين أكرب شركة إلنتاج اهلواتف الذكية 2020الثاين من العام املاضي 
متفوقة بذلك على شركة آبل  ؛يف العامل بعد نظريهتا الكورية سامسونغ

لتحتل األخرية املركز  ؛األمريكية للمرة األوىل خالل سبع سنوات
. كانت هواوي (5)الثالث لفرتة وجيزة وغري مسبوقة يف الربع املذكور

أول شركة اتصاالت يف العامل تقدم تقنية شبكات اجليل الرابع يف 
كما أهنا الشركة الرائدة فيما يتعلق بتكنولوجيا اجليل اخلامس العامل،  

نور خريي، يراها البعض شركة الفقراء وتتهمها االستخبارات األمريكية  (5)
 13ابلتجسس.. هل قررت الوالايت املتحدة تدمري هواوي؟، ميدان، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2021أغسطس  20، اتريخ االطالع: 2021مارس
https://cutt.us/TlJ4R 

https://2u.pw/knKGe
https://cutt.us/2w40X
https://cutt.us/TlJ4R
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5G واليت أشعلت فتيل الصراع األخري والقائم اآلن بني الصني ،
 والوالايت املتحدة يف سوق التكنولوجيا.

ينتظر العامل إطالق اجليل اخلامس من شبكات اإلنرتنت 
االت وهي شبكات ستوفر سرعات فائقة لالتص ؛خالل عام أو يزيد

تصل لعشرين ضعف سرعة نظريهتا املستخدمة اليوم، وتكمن عبقرية 
حدثها يف جماالت عديدة، وحساسية اجليل اخلامس يف الطفرة اليت سيُ 

والنطاق األوسع الستخدامه املنتظر أن يشمل كافة أنواع البىن التحتية 
إذ يساعد على متابعة سري املرافق العامة واآلالت  ؛والصناعات

وسيفتح  أيًضا. عد ورمبا التحكم فيهاع بشكل مباشر عن بُ ابملصان
ذلك التحول من النقل السريع للمعلومات إىل النقل املباشر هلا 
إمكانية إدماج عمليات كثرية يف عامل اإلنرتنت مل تكن السرعة وحدها 
كافية إلجرائها آلًيا أو عن بُعد، مثاًل إجراء عمليات جراحية كاملة 

حتتاج نقاًل مباشرًا فائق السرعة لبياانت كثرية عن موقع عن بُعد، واليت 
من ية بدقة متناهية مل تكن متاحة كل نسيج عضوي وكل أداة طب ِّ 

، وكذلك سيكون إبمكان السيارات ذاتية القيادة معاجلة جمموعة لقب
دقيقة وكبرية من البياانت عن موقعها وسرعتها وسرعة كل ما حييط 

اذ قرارات خبصوص اجتاهها يف مدة زمنية هبا، بشكل ميكنها من اخت
  .(6)ال تتجاوز أجزاء من األلف يف الثانية

ستنجم عن تلك الطفرة إشكاليتان ابلنسبة ملفهوم األمن 
إن اخرُتقت -ضة للخطر مها أن كمية املعلومات املعرَّ أوال ؛القومي
هما أن تأكرب وأوسع نطاقًا وأكثر حساسية وتشعًبا، واثني -الشبكة
ومن مث امتالك  ؛اق الشبكة يستتبع ابلضرورة إمكانية التالعب هبااخرت 

العمليات  -إن مل يكن كل-القدرة على تعطيل أو ختريب معظم 
اجلارية يف املنش ت واملساحات العامة. ومن هنا نستطيع فهم السلسلة 
األخرية من منع أو تقييد التعامل مع شركات التكنولوجيا الصينية يف 

تحدة ودول غربية أخرى تضع اللمسات األخرية على الوالايت امل
حيث تتمتع تلك الدول ابحلد األدىن من الثقة فيما  ؛اجليل اخلامس

بينها منذ هناية احلرب العاملية الثانية، وقد شابت تلك العالقات 

                                                           

 املرجع السابق. (6)

ا، يف حني تتسم عالقاهتا ابلصني بثقة أقل كثريًا ًـ س أحيانفضائح جتسُّ 
النظام  -واستفادت من-سست ي بني دول أُ ابلنظر للتضارب املنطق

الدويل القائم، ودولة صاعدة حتاول احتالل ما تعتقد أبنه موقعها 
 الطبيعي وإزاحة شاغليه.

صدر قرار من الرئيس  ،2019وعلى إثر ذلك ويف بداية عام 
األمريكي السابق دوانلد ترامب مينع الشركات األمريكية من استخدام 

" ZTEة من شركيت هواوي و"زد يت إي معدات االتصال املنتج
قة على األمن القومي األمريكي، الصينيتني، ملا مُتثله من أخطار حمق  

بعد اشتباه السلطات األمريكية يف توجيه املخابرات الصينية ألعمال 
إذ  ؛هواوي وزد يت إي. مث اتسعت قائمة الدولة املتوجسة من هواوي

ا للشركة الصينية من تقدمي مبنعه 2020انضمت أسرتاليا يف أغسطس 
ضمنًيا عرب قانون أشار حلظر مشاركة  ؛تكنولوجيا اجليل اخلامس

الشركات اخلاضعة لتوجيهات حكومة أجنبية، وتبعتها نيوزلندا يف 
نوفمرب بنفس اإلجراءات، مث الياابن يف ديسمرب املنصرم واليت امتنعت 

مع هواوي حكومتها وشركات االتصاالت األربع فيها عن التعاون 
كما قررت   .الصينية أيًضا خالل تدشني اجليل اخلامس ZTEوشركة 

شركة بريتيش تيليكوم الربيطانية إزالة بعض معدات هواوي املستخدمة 
يف شبكات اجليل الرابع لديها وعدم التعامل معها يف بناء شبكات 

وأخريًا منعت احلكومة التايوانية استخدام أية معدات  .اجليل اخلامس
. مل يقف األمر عند هذا احلد (7)عتها هواوي يف منش هتا احلكوميةصن

أهنا ستحظر تطبيقي  2020 أغسطس بل أعلنت اإلدارة األمريكية يف
"التيك توك" و"وى شات" الصينيني يف الوالايت املتحدة ألهنما 

 يشكالن خطرًا على األمن القومي األمريكي.

الشركات  ولتدعيم قوهتا يف حرهبا على الصني، تسعى
أسواق منافسة صاعدة، وقد وجدت  يةاألمريكية إىل اهليمنة على أ

وابعتبار اخلالفات احلادة بينها وبني -الشركات األمريكية يف اهلند 
الصني واليت دفعت األوىل حلظر التطبيقات الصينية )تيك توك ووي 

شركة ألفابت ت قرر  فرصة مواتية. ويف هذا اإلطار -شات داخلها(

 املرجع السابق. (7)
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(Alphabet املالكة حملرك البحث جوجل ) إلنفاق حوايل االجتاه
مليارات دوالر يف اهلند على مدى السنوات اخلمس إىل السبع  10

املقبلة من خالل استثمارات األسهم والعالقات، مما ميثل أكرب 
استثمار هلا يف سوق رئيسي خارج الوالايت املتحدة األمرييكية، 

مما يسلط  ؛سمى صندوق الرقمنةوستتم االستثمارات من خالل ما ي
الضوء على تركيز جوجل على الوترية السريعة لنمو التطبيقات 
واألنظمة األساسية للربامج يف اهلند، أحد أكرب أسواق خدمات 

  .(8)اإلنرتنت يف العامل

فعل على خطوة جوجل اجتمعت عشـــــــرات الشـــــــركات  وكرد ٍ 
طرق لتحدي شـــــــــــركة اهلندية الناشـــــــــــئة يف جمال التكنولوجيا للنظر يف 

إذ تشـعر هذه الشـركات اهلندية الناشـئة ابالسـتياء من هيمنة  ؛جوجل
جوجل احمللية على التطبيقات الرئيسية وهو ما اعتربته تلك الشركات 
ممارسات غري عادلة، وانقشت الشركات تشكيل احتاد جديد يهدف 
بشــكل رئيســي إىل تقدمي احتجاجات للحكومة اهلندية واحملاكم ضــد 

. كما تســــــعى شــــــركة فيســــــبوك من انحية أخرى إىل (9)ة جوجلشــــــرك
عتباره ســوقًا صــاعًدا بقوة منافســة جوجل يف الســوق اهلندي للتقنية اب

أبريـــــل  22يف عـــــامل التكنولوجيـــــا، ويف هـــــذا أعلنـــــت فيس بوك يف 
من األصول الرقمية لشركة ريالينس إندسرتيز  %10شراءها  2020

(Reliance Industries ،اهلنـــــديـــــة ) مليـــــارات  5.7مقـــــابـــــل
دوالر، حيث تتطلع شــــــركة التواصــــــل االجتماعي إىل االســــــتفادة من 
خدمة دردشة واتساب الشهرية لتقدمي خدمات الدفع الرقمية هناك، 
وحتاول واتساب احلصول على املوافقة على طرح خدمة الدفع الرقمي 
يف اهلند، مما ســـــــــــــــيجعل هلا موطئ قدم يف ســـــــــــــــوق مزدمحة، لتنافس 

م"، ويستعمل خدمة الرسائل األشهر أربعمئة مليون إي يت "غوغل اب

                                                           

ول على قطعة من كعكة اهلند مليارات دوالر للحص 10غوغل ترصد  (8)
، متاح 2021سبتمرب  1، اتريخ االطالع 2020يوليو  14الرقمية، اجلزيرة، 
 https://cutt.us/jKLviعرب الرابط التايل: 

الشركات اهلندية الناشئة غاضبة من غوغل.. ودعوة للوحدة يف وجه عمالق  (9)
، متاح عرب 2021سبتمرب  1، اتريخ االطالع 2020اكتوبر  4رة، التقنية، اجلزي

 https://cutt.us/Itrfoالرابط التايل: 

مســـــتخدم يف اهلند، وهو أكرب ســـــوق هلا، حيث يصـــــل إىل ما يقرب 
من مســــــــتخدمي اهلواتف الذكية يف الدولة، وســــــــتســــــــاعد  %80من 

هذه الصــــــفقة شــــــركة فيســــــبوك العمالقة يف االســــــتفادة من واتســــــاب 
رتونية جيو مارت هناك للدخول يف شــــــــراكة مع ســــــــوق التجارة اإللك

(Jio martاليت تربط بني الشركات الصغرية والعمالء )(10). 

أنه دخل يف  2020كما أعلنت شركة فيسبوك يف يوليو 
شراكة مع اجمللس املركزي للتعليم الثانوي يف اهلند واملعروفة اختصارًا 

(، وهي هيئة حكومية تشرف على CBSE"سي يب إس إي" )
ة والعامة يف البالد، إلطالق منهج دراسي التعليم يف املدارس اخلاص

معتمد حول السالمة الرقمية والرفاهية عرب اإلنرتنت، والواقع املعزز 
للطالب واملعلمني يف البالد، ويهدف هذا املنهج إىل إعداد طالب 
املدارس الثانوية للوظائف احلالية والناشئة، ومساعدهتم على تطوير 

، واختاذ "خيارات مستنرية"، والتفكري املهارات لتصفح اإلنرتنت أبمان
يف صحتهم العقلية. وقال فيسبوك إنه سيقدم هذا التدريب يف مراحل 

آالف  10حيث سيتم يف املرحلة األوىل تدريب أكثر من  ؛خمتلفة
ألف طالب، كما يغطي  30معلم، بينما يف الثانية سيقومون بتدريب 

واقع املعزز وأساسيات التدريب الذي يستغرق ثالثة أسابيع تقنيات ال
التكنولوجيا الوليدة، وطرق االستفادة من "سبارك إيه آر ستوديو" 

(Spark AR Studio على فيسبوك إلنشاء جتارب الواقع )
املعزز، وقد اعتربت هذه املبادرة خملًبا جديًدا يغرزه فيسبوك يف السوق 
اهلندية ليحكم سيطرته على السوق الكربى بعد الصني يف شبكة 

 .(11)إلنرتنتا

مليارات دوالر لدخول  5.7ملنافسة غوغل.. زوكربريغ يدفع مللياردير اهلند  (10)
، 2021سبتمرب  1: ، اتريخ االطالع2020أبريل  22السوق اهلندي، اجلزيرة، 
 //:la2L2u.pw/2httpsمتاح عرب الرابط التايل: 

خملب جديد يف اثين أكرب سوق لإلنرتنت.. هل يصبح فيسبوك هنداي؟،  (11)
، متاح عرب الرابط 2021سبتمرب  2، اتريخ االطالع: 2020يوليو  5اجلزيرة، 
 //:pLX2u.pw/B2httpsالتايل: 

https://cutt.us/jKLvi
https://cutt.us/Itrfo
https://2u.pw/2L2la
https://2u.pw/B2pLX
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 تنافس صاعد من دول أخر 

واانب الوالايت املتحدة والصني تسعى دول أخرى إىل 
املنافسة بقوة يف السوق العاملي للتكنولوجيا، وتعد كوراي اجلنوبية 

أبرز الدول الرائدة يف ذلك اجملال، فقد كشفت كوراي اجلنوبية  ىحدإ
والر لبناء مليار د 450هذا العام عن خطط طموحة إلنفاق حنو 

أكرب قاعدة يف العامل ألشباه املوصالت خالل العقد املقبل، لتلتحق 
ابلصني والوالايت املتحدة يف سباق عاملي للهيمنة على سوق التقنية 
العاملية، وسوف تستثمر شركة سامسونج لإللكرتونيات وشركة إس 

مليار دوالر( يف  454تريليوانت وون ) 510كيه هاينكس أكثر من 
، وذلك يف 2030ث وإنتاج أشباه املوصالت وذلك حىت عام البح

ظل خمطط أويل وضعته إدارة الرئيس الكوري اجلنويب مون جي إن، 
شركة تغذي الدفع املستمر يف  153وسوف تكون الشركتان بني 

اإلنتاج على مدى عقد من الزمن، وذلك بغرض احلفاظ على الصناعة 
للبالد، وقد رفعت سامسونج  األكثر أمهية من الناحية االقتصادية

، 2030مليار دوالر حىت عام  151، ليبلغ %30إنفاقها مبقدار 
مليار دوالر، للتوسع يف املصانع  97بينما إلتزمت هاينكس إبنفاق 

مليارات دوالر من أجل بناء  106القائمة، إضافة إىل خطتها إبنفاق 
 . (12)مصانع جديدة يف يونج

وصالت امل أشباهج رقائق تتميز كوراي اجلنوبية إبنتا 
"Semiconductors"ه املوصالت صاحبة اشبأإذ تعد الرقائق  ؛

من املتوقع أن تتضاعف و  ؛أكرب نصيب يف صادرات كوراي اجلنوبية
وفًقا  ؛مليار دوالر 200لتبلغ حنو  2030هذه الصادرات حبلول عام 

ة حليًفا وتعد كوراي اجلنوبي .ملا تقوله وزارة التجارة والصناعة والطاقة
صدر الرئيسي إىل الصني، وهى متشي على 

ُ
أمنًيا للوالايت املتحدة وامل
بينما تدعم من براعة إنتاجها، وتشبه وزارة  ،حبل مشدود بني االثنتني

التجارة والصناعة "الرقائق" ابألرز الذي يعد عنصرًا غذائًيا رئيسًيا 
لحة عاملًيا وخاصة للدول اآلسيوية، وتطلق عليها تعبري "أس

                                                           

جمدي صبحي، كوراي اجلنوبية تدخل السباق التكنولوجي العاملي، العني  (12)
، متاح عرب 2021سبتمرب  3، اتريخ االطالع: 2021مايو  29اإلخبارية، 

 1https://cutt.us/gNKtالرابط التايل: 

اسرتاتيجية" يف السباق من أجل التفوق التكنولوجي الذي يتكثف 
ليس فقط بني الشركات ولكن بني الدول أيًضا، وتصنع سامسونج 
وهاينكس أغلب رقائق الذاكرة العاملية، وأشباه املوصالت األساسية 
اليت تدخل يف صناعة كافة األجهزة، ولكن هناك منطقة تتأخر فيها 

تكمن يف قدرهتا على إنتاج رقائق املنطق املتقدمة اليت كوراي اجلنوبية و 
تتناول العمليات الرايضية املعقدة ألمور مثل الذكاء االصطناعي 
وتشغيل البياانت، وهتيمن على هذا اجملال بشكل خاص شركة اتيوان 
لتصنيع أشباه املوصالت، اليت تصنع معاجلات تليفون أبل اآليفون، 

افس بشكل أكثر قوة يف هذا اجملال، وهتدف سامسونج إىل أن تن
ن بعًضا من بطاقات رسومات شركة نفيداي ونصيب أكرب يف لتؤم ِّ 

رقائق تليفوانت شركة كوالكوم، وأعلنت هاينكس أيًضا عن طموحات 
 .(13)للدخول يف جمال إنتاج رقائق املنطق املتقدمة

يضم سوق إنتاج التكنولوجيا العاملي دواًل أخرى تسعى 
تنتج التقنية، ومن أبرز تلك الدول الياابن وتركيا، فالياابن للمنافسة و 

أما تركيا فقد شهدت  .هى دولة رائدة عاملًيا يف تكنولوجيا الروبواتت
مؤخرًا حتواًل كبريًا يف صناعة التكنولوجيا حيث سجلت شركات 
التكنولوجيا الرتكية مبا يف ذلك منصات التجارة اإللكرتونية مثل 

سوبرادا"، وشركات تطوير األلعاب مثل "بيك غيمز" "تريندول" و"هيب
و"درمي غيمز" أكثر من مليار دوالر يف تقييمات السوق، وهو األمر 
الذي يعترب جناًحا كبريًا هلذا الشركات الناشئة يف األسواق العاملية. 
ونظرًا حلجم االستثمارات الضخمة اليت تضخ يف السوق، فقد 

إىل جنب مع عواصم التكنولوجيا  أصبحت إسطنبول اآلن تقف جنًبا
م جاألخرى يف أورواب مثل لندن وابريس وبرلني، ويتوقع أن يزداد احل

الرتكي يف السوق التكنولوجي يف السنوات القليلة القادمة، وقد عرب 
ن إمصطفى فارانك وزير الصناعة والتجارة الرتكي عن ذلك بقوله 

 السابق. املرجع (13)

https://cutt.us/gNKt1
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ثورة الصناعية الرابعة هدف تركيا أن تكون إحدى الدول الرائدة يف ال
 .(14)، وليس جمرد سوق مستهلك لتقنيات اجليل التايلامطورً بوصفها 

 دول اجلنوب يف سوق التقنية العاملي: -اثنًيا

هتيمن على صناعة التكنولوجيا العاملية شركات تقع كلها 
تقريًبا خارج نطاق دول اجلنوب، وترتكز ابألساس يف جمموعة دول 

الوالايت املتحدة والصني وكوراي اجلنوبية )التقنية  الرائدة يف إنتاج يه
ف عالقة دول اجلنوب ، وتتوقَّ (يبو والياابن وبعض دول االحتاد األور 

مع التكنولوجيا على االستهالك واخلضوع هليمنة الشركات املنتجة يف 
ننا نعيش يف زمن سحري فإ: (15)هذا اجملال. ووفًقا لتقرير لرمم املتحدة

لتقنية، لكن لسوء احلظ ال نستفيد منه مجيًعا، فقد مذهل من حيث ا
ف بسبب العواقب السياسية مت إمهال الكثريين وهتديدهم ابلتخلُّ 

واالقتصادية واالجتماعية النامجة عن التفاوت املتزايد والكبري، حيث 
يتم حتقيق قفزات تقنية هائلة لكن الفوائد االقتصادية واالجتماعية 

أقل  وخاصة يف البلدان املتقدمة، وغالًبا ما تظلُّ  اتظل متمركزة جغرافيًّ 
( متخلفة عن الركب إن مل تكن مستبعدة متاًما LDCsا )البلدان منوًّ 

وليس لدى الكثري منها إال القليل من اخليارات اليت ال تتعدى 
 استخدام التقنيات القدمية.

ويرى التقرير نفسه أن مشاكل جماالت العلوم والتكنولوجيا 
كار يف بلدان اجلنوب سبببها جمموعة من العوامل، حيث مل واالبت

تنجح مقارابت التنمية التقليدية القائمة على االفرتاض املتمثل يف أن 
زايدة الواردات من السلع الرأمسالية واالستثمار األجنيب املباشر من 
خالل نشر التكنولوجيا واالبتكار، سيسهم يف حتقيق مكاسب معتربة 

تنمية. كما يلعب اخنفاض مستوايت االستثمار يف البحث وحمققة يف ال
والتطوير، واخنفاض معدالت االلتحاق ابلتعليم العايل، وابلتايل 

                                                           

حممد سناجلة، كيف أصبحت تركيا جنمة ساطعة يف مساء التكنولوجيا  (14)
، 2021سبتمرب  25، اتريخ االطالع: 2021أغسطس  25األوروبية؟، اجلزيرة، 

 PNK8https://cutt.us/Gمتاح عرب الرابط التايل: 
ر الفجوة التقنية يف أقل البلدان منوًّا، موقع فيكيتامويلوا أوتويكامانو، جس (15)

، متاح 2021سبتمرب  25، اتريخ االطالع: 2019نوفمرب  14األمم املتحدة، 
 8https://cutt.us/wEnDعلى الرابط: 

حمدودية املعروض من العمالة املاهرة، وعدم كفاية أو عدم استقرار 
ا يف الوضع م دورً البيئات التنظيمية والسياسية القادرة على تعزيز التقدُّ 

 الت العلوم والتقنية واالبتكار يف تلك البلدان.ي جملااملرتد ِّ 

حيصر السوق العاملي عند نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية 
وال  ودول العامل الثالث، تلك الدول يف االستخدام واالستهالك فقط

هم هتا بقـدر ما يهمُّ ءيهم استفادة الدول النامية منهـا لتطـوير كفا
ل حتت سيطرهتم. ومن مث تصبح تلك احتكارها حىت تبقى هذه الدو 

الدول جمرد أسواق لالستهالك تتنافس الشركات الكربى على السيطرة 
 عليها واالستفادة منها أبكرب شكل ممكن.

يبدو األمر أكثر وضوًحا يف مثال كاآليت؛ فقد أعلنت شركة 
ا يف أمازون يف هناية يوليو املاضي عن عزمها إطالق خدماهتا رمسيًّ 

صري عن طريق تغيري املوقع اإللكرتوين الذي متلكه وتعمل السوق امل
من خالله يف السوق املصري وهو "سوق كوم" إىل منصة "أمازون" 

 Economies of scaleالعاملية، وبسبب اقتصادايت احلجم 
جند أن شركة أمازون اخرتقت ودخلت السوق املصري بسهولة يف 

ونه اقتصاًدا غري رمسي، وذلك سم بكلكرتونية والذي يتَّ التجارة اإلجمال 
يف مقابل شركات أخرى مثل "جوميا" و" نون دوت كوم" مل تستطع 
التوغل ودخول السوق بقوة. ومن مث فإن منافسة بني شركات كربى 

اباب الصينية وشركات صغرى مثل  يمثل أمازون األمريكية أو عل
أبضعاف ر قيمتها السوقية جوميا، ستكون يف مصلحة األوىل اليت تقدَّ 

األخرية، وابلتايل تكون تلك الشركات الكربى قادرة على سحق 
الشركات الصغرى واالستحواذ على حصصها من السوق 

 .(16)بسهولة

يف مصر: األفيال يف سوق النمل، مدى مصر، « أمازون»حممد رمضان،  (16)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  30، اتريخ االطالع: 2021سبتمرب 1

https://cutt.us/4EcOM 

https://cutt.us/G8PNK
https://cutt.us/wEnD8
https://cutt.us/4EcOM


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                         قضايا ونظرات

45 

للشركات من  ع الرأمسايلننا أمام حالة من التوسُّ إميكن القول 
علي  ر أمازون أواملركز الرأمسايل حنو اجلنوب العاملي، وهكذا حني تقر ِّ 

سواق انمية  هم من عمالقة التكنولوجيا االستثمار يف أاباب أو غري 
صغار من كالسوق املصري، فإن ذلك يعين إخراج آالف البائعني ال
ه كاملة. السوق، وعلى املدى الطويل الوصول لوضعية احتكارية شب

مازون إال أن أما تفعله  والعكس يف الوالايت املتحدة مثاًل فمع كل ِّ 
سكو ق التجزئة مثل وول مارت وكوتهناك عمالقة آخرين يف سو 

 واترجت وغريهم.

ويف الوقت الذي جتتمع فيه الشركات اخلمس الكربى مع 
دون له إبنفاق مليارات الدوالرات لدعم الرئيس األمريكي ابيدن ويتعهَّ 

لكرتونية األمريكية، حيث أعلنت جوجل أهنا ستنفق البنية التحتية اإل
ى السنوات اخلمس املقبلة، مليارات دوالر على مد 10أكثر من 

لتعزيز األمن السيرباين وسلسلة توريد الربجميات يف الوالايت املتحدة، 
 5مليار دوالر يف  20إهنا ستستثمر اليت قالت ومثلها مايكروسوفت 

أضعاف على استثمارها احلايل، وذلك هبدف  4سنوات، بزايدة 
مليون دوالر  150تسريع عملها يف جمال األمن السيرباين، مع إاتحة 

يف اخلدمات الفنية ملساعدة احلكومات الفدرالية وحكومات الوالايت 
. كما تعمل (17)واحلكومات احمللية يف احلفاظ على أنظمتها األمنية

من احتكار وهيمنة الشركات الكربى على  الدول الكربى على احلط ِّ 
األسواق بداخلها وذلك من خالل حزمة من القوانني والتشريعات 

 ن نشاطها.تقن ِّ 

ويف املقابل تستبيح هذه الشركات معظم أسواق دول اجلنوب 
أو حىت الدول اليت تربز هبا شركات منافسة وتضغط لشرائها وضمها 

منافسة حقيقية حمتملة، وهكذا  ي ِّ ي الفرصة ألإليها، حبيث ال تعطِّ 
جند أن دول العامل الثالث/ بلدان اجلنوب قابعة يف حالة من التبعية 

استرياد التكنولوجيا وأدواهتا من  يولوجية، والتبعية التكنولوجية هالتكن
أن  يا؛ أمة بداًل من إنتاجها والعمل على تنميتها حمليًّ الدول املتقد ِّ 

                                                           

عمالقة التكنولوجيا يتعهدون لبايدن إبنفاق مليارات الدوالرات على البنية  (17)
 28طالع: ، اتريخ اال2021أغسطس  27التحتية اإللكرتونية ألمريكا، اجلزيرة، 

 https://cutt.us/cpLYp، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب 

إنتاجية يف بلداهنا. وقد أصبحت التبعية  التكنولوجيا ال متثل أصواًل 
اصلها، ل كافة مفخلَّ تالتكنولوجية يف دول العامل النامي حالة مزمنة ت

عملية التمويل فقط لكنها تبعية تصميم  ىفمفهوم التبعية ال يقتصر عل
أن التبعية حتدث مع  يوتبعية إنشاء وتبعية مراقبة وتبعية صيانة، أ

 عملية شراء اخلدمة وما بعد شرائها.

تواجه عملية نقل التكنولوجيا ىف الدول النامية مشاكل 
التكنولوجيا، ومنها ما  وصعوابت عديدة، منها ما هو مرتبط مبالك

 ص الصعوابت يفث عن املالك تتلخَّ ي، فعند التحدُّ هو مرتبط ابملتلق ِّ 
مة على نقل التكنولوجيا ملنع الدول األخرى فرض قيود الدول املتقد ِّ 

 ىل األمثان الباهظة والشروط اجملحفة اليتإستخدامها، إضافة امن 
يقف مكتوف  يتلق ِّ جتعل امل التكنولوجيا اليت ةحباتفرضها الدول ص

بشراء التكنولوجيا ضمن حزمة كاملة  ياأليدي، كما يلزم املالك املتلق ِّ 
ا ينعكس من املواد واآلالت غري ذات الصلة ابلتكنولوجيا املطلوبة، ممَّ 

التكنولوجيا،  يق مبتلق ِّ صورة زايدة التكاليف. أما فيما يتعلَّ  ا يفسلبيًّ 
عدم قدرته على حتديد  تواجهه يف ص الصعوابت اليتفتتلخَّ 

التكنولوجيا املطلوب احلصول عليها الفتقاره إىل املعلومات اخلاصة 
مبصادر التكنولوجيا وأساليب استخدامها، والوسائل الضرورية لتحديد 

ىل اخلربة واملهارة وندرة الكوادر احمللية إالتكنولوجيا املالئمة، واالفتقار 
 .(18)القادرة على تشغيل التكنولوجيا

يف البنية التحتية لالتصاالت بني  الواضحُ  التباينُ  دثَ أح
ى بفجوة املعلومات، حيث تفتقر العديد الشمال واجلنوب، ما يسمَّ 

من دول اجلنوب إىل بنية حتتية متينة للمعلومات واالتصاالت مقارنة 
مة، بل إن تكاليف خدمات املعلومات يف ه الدول املتقد ِّ كمبا متتل

د. مصطفى حسني كامل، نقل التكنولوجيا وإشكالية املفاهيم املعقدة،  (18)
، متاح عرب الرابط 2021أكتوبر  4، اتريخ االطالع: 2020فرباير  9األهرام، 
 3g8https://cutt.us/jAالتايل: 
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. (19)ة، وغري موجودة يف العديد من املناطق النائيةالدول النامية مرتفع
ومن جانب آخر، تعمد كثري من دول اجلنوب إىل استرياد التكنولوجيا 

م يف جمتمعاهتا هبدف إحكام قبضتها نها من املراقبة والتحكُّ اليت متك ِّ 
، وهو مناخ ال ميكن من إنتاج (20)ودعم استبدادها ابلشعوب

 االبتكار. البداع و إلاتكنولوجيا وال 

ؤ مبستقبل املباردة اليت أطلقها ويف هذا اإلطار ميكن التنبُّ 
أفريقيا، واهلادفة إىل حتقيق  يف يل الرقماالحتاد األفريقي لتسريع التحوُّ 

جمال  الشمول الرقمى واالتصال العاملى وبناء القدرات والتعاون يف
الرقمية. البيئة  ، فضال عن تعزيز الثقة واألمن يفيالذكاء االصطناع
املناخ العام الذي تعيش فيه معظم الدول  نه يف ظل ِّ إوميكن القول 

طية ونزاعات وحروب داخلية وبينية فريقية من أنظمة حكم تسلُّ األ
نرتنت إع حىت بشبكة وتعليم واقتصاد ضعيف بل والكثري منها ال يتمتَّ 

 له هلذا، يف مقابل ما حيتاجه التحول التكنولوجي من استقرارتؤه ِّ 
سياسي واقتصادي ومناخ مالئم لالستثمار، وإنفاق عايل على التعليم 

 .(21)والبحث العلمي

 خامتة:

ن إنتـاج التكنولوجيـا غـائب عن أغلـب دول إميكن القول 
االسترياد  يفز التكنولوجيا املوجودة يف تلك الدول العامل النامي، وترتكَّ 
وهو ما يعين خضوع . حْسبمة من أجل االستهالك فمن الدول املتقد ِّ 

تلك الدول لشروط الشركات الكربى يف التعامل مع التكنولوجيا، 
طلق عليه "ابلثورة واستمرار هيمنة الدول الكربى املنتجة والرائدة ملا يُ 

 ا وقدرة على اإلنتاج املستقل ِّ الصناعية الرابعة" على الدول األقل منوًّ 
 للتقنية أو املسامهة حىت يف إنتاجه.

مثل  ،ل التقنية أسئلة كثرية أخرى يف تلك الدولينتج سؤا
ستقاللية والقوة االقتصادية وما سؤال الفساد واالستبداد وسؤال اال

يتبع ذلك من أسئلة الفقر والتنمية والبطالة والتعليم والبحث العلمي. 
خر على التكنولوجيا وصناعتها لأو  ها بشكلٍ واليت تعتمد كلُّ 

 ت اإللكرتونية.والتقنيات الذكية والشبكا

 

  

                                                           

مصطفى بلعور، أتثري تكنولوجيا املعلومات على التنمية السياسية يف دول  (19)
 4، اجلزء األول، اتريخ االطالع: 30، العدد 1اجلنوب، حوليات جامعة اجلزائر 

 G2https://cutt.us/Ert، متاح عرب الرابط التايل: 2021أكتوبر 
عبد الرمحن عادل، احلكومة الذكية: تنمية سياسية أم مزيد من التحكم؟،  (20)

، أبريل 21فصلية قضااي ونظرات، مركز احلضارة للدراسات والبحوث، العدد 
 .56، ص2021

ى فادي فرانسيس، أماين أبو زيد، االحتاد األفريقي وضع اسرتاتيجية كرب  (21)
، متاح عرب الرابط التايل: 2020يونيو  4للتحول الرقمي، املصري اليوم، 
https://cutt.us/gy2LF 

https://cutt.us/Ert2G
https://cutt.us/gy2LF
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الفجوات الرقمية يف دول الجنوب وأثرها 

 على التعليم نموذًجا

 د. سوزان فت ي اجلندي

 مقدمة:

تُعدُّ العوملة التكنولوجية مبثابة حركة معرفية وفكرية واقتصادية 
واجتماعية فرضت نفسها على كافة أصعدة احلياة وجماالهتا، 

نسان، وأمناط سلوكه، واجتاهاته وانعكست بدورها على فكر اإل
للحياة، وسادت ثقافة التكنولوجيا يف مناحي احلياة املختلفة، وظهرت 

؛ الذي حتول معها اإلنسان إىل رقم يف جمتمع اإلنساسوبفكرة 
 .(1)افرتاضى تتحكم فيه الشبكة العنكبوتية بشكل غري مسبوق

ك حنو التشاب -بشكل متزايد-وحتولت التكنولوجيا الرقمية 
مع احلياة اليومية: من التعليم املدرسي والرتبية، إىل االخنراط السياسي، 
وحىت اإلدارة العاملية والصحية، وبدأ العامل الرقمي يدخل جمال الرتبية 
والتعليم بشكل فائق؛ لتوصيل الرتبية واملعرفة واملهارات بطرق جديدة 

 .(2) ومبتكرة

ب إىل الشرق، ومن ويتخذ التدفق املعلومايت مسارًا من الغر 
ال ينقل إلينا أسرار ما وراء  -يف الواقع–الشمال إىل اجلنوب، وهو 

التقنية أو التفوق الغريب، وإمنا ينقل مظاهر تفوق اآلخر، ومن انحية 
                                                           

  جامعة السويس.–دكتوراه يف فلسفة الرتبية، كلية الرتبية 
أمين غريب قطب، سيكولوجية التحديث وحتدايت العوملة: آفاق نظرية  (1)

 .75م(، ص 2013تربوية، )القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية،  ورؤى
: الرتبيــة واملهــــارات يف العصــــر الرقمـــــي،  (2) سارة غران كليمان، التـََّعلُّم الرقمي 

 .2-1(، ص ص 2017)لندن، من منشورات معهد كورشام، 

أخرى، فقد أوجد االعتماد الكبري على شبكات الفضاء املعلومايت 
قتصادية، كثريًا من الفجوات الرقمية، والفكرية، والتعليمية، واال

إىل تضخم  ىوالثقافية بني الدول املتقدمة والدول النامية؛ مما أد
 الفجوة بني من ميتلكون ومن ال ميتلكون.

وعلى سبيل املثال فإن شبكة اإلنرتنت ميكن أن يكون هلا 
أتثريات متكافئة ابلنسبة ملواطين أمريكا الشمالية، وأوراب، وأسرتاليا، 

ث تسمح هلم ابكتساب عالقات، ونيوزيالندا، وشرق آسيا؛ حي
هنا أوانفتاح مستمر على عوامل املعرفة والثقافة والتعلم الذايت، يف حني 

تؤدي إىل حدوث تفاوت كبري مع قاطين الدول النامية، والذين 
يعيشون يف عزلة عن العامل الرقمي اجلديد، وخاصة دول اجلنوب، 

 .(3)ومنها دول أفريقيا

واندية  يحد تعبري نبيل عل-لى وتُعدُّ الفجوة الرقمية ع
الفجوة األم؛ فهي فجوة مركبة تطفو فوق طبقات مرتاكمة  -حجازي

من فجوات عدم املساواة، والفجوات العلمية، والتكنولوجية، 
والتنظيمية، والتشريعية، وفجوات الفقر، وفجوة البنية التحتية، واليت 

 . (4)تصب فيها بصورة أو أبخرى

 مية ودول اجلنوب: األسباب واخلاائص الفدوات الرق -أواًل 

الفجوة الرقمية هي ضرب من عدم املساواة االجتماعية عرب 
الفواصل االجتماعية املختلفة: كالدخل، والسن، والنوع، ومستوى 
التعليم، والبيئة، واليت تشمل التفاوت الكبري يف استخدام اإلنرتنت 

إىل املعلومات  ذلنفابني الفئات املختلفة؛ مما يؤدي إىل زايدة فرص ا
 .(5)إىل حد تفاقم حدة االستبعاد االجتماعي

: عوامل البناء وليد رشاد ذكي، رأس املال االجتماعي عرب اجملتمع االفرتاضي (3)
 .140م، ص 2017ومعوقات اإلهدار، )الرايض، قرطبة للنشر والتوزيع(، 

نبيل على، واندية حجازي، الفجوة الرقمية: رؤية عربية جملتمع املعرفة، عامل  (4)
، )الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 318املعرفة، العدد 

 .13م(، ص 2003أغسطس 
واندية حجازي، الفجوة الرقمية: رؤية عربية جملتمع املعرفة، مرجع نبيل على،  (5)

 . 23سابق، ص 
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كما تـَُعرَّْف أبهنا الظاهرة اليت تعرب عن حاالت الالمساواة بني 
األفراد واألسر والشركات واملناطق اجلغرافية ملختلف املستوايت 

فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات  االجتماعية واالقتصادية يف
كينهم من استخدام اإلنرتنت يف خمتلف مناحي واالتصال، ومت

 .(6)احلياة

أبهنا تلك اهلُوة الناشـــــــــــــــئة  -كذلك–وُعرفت الفجوة الرقمية 
بني من ميلــك تكنولوجيــا املعلومــات احلــديثــة واألدوات القــائمــة على 

يزال يف مراحل البدائية؛ أى بني القادرين على ال تيســــريها، وبني من 
ثة لالتصــال والوصــول إىل املعلومات، اســتخدام وســائل وأدوات حدي

وبني غري القادرين على ذلك، بني امليســــــــر هلم اســــــــتخدام تكنولوجيا 
 .(7)املعلومات، وبني غري امليسر هلم ذلك

 يف -مريف هناية األ-وخالصة القول، فالفجوة الرقمية تصب 
خالل التعليم  ىل مصــــــــادر املعلومات واملعرفة، واســــــــتيعاهبا منإالنفاذ 
ارتباطها االرتباط و ريب، وتوظيفها اقتصــــاداًي واجتماعًيا وثقافًيا، والتد

يت تشـــــــــــــــمل توليد الوثيق مبهارات التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وال
الالزمة للحصــــــــول  املعرفة وتوظيفها واســــــــتيعاهبا، وتوفري البنية التحتية

ل الوســــــــائل على موارد املعلومات ابلوســــــــائل اآللية، وذلك دون إغفا
باب الفجوة  اآللية من خالل التواصل البشري الفعال، وتعدد أسغري

 الرمية، ومنها: 

  األسباب التكنولوجية: (أ

ترافق هذه األســـــــــــــــباب أي ميدان يطوله التطور التكنولوجي، 
، سواء اوالذي يتميز ابلسرعة اليت تعجز الدول النامية عن اللحاق هب

لومات واالتصـــــــال، وكذا من انحية العتاد الذي تتطلبه تكنولوجيا املع
ــــــامي االحتكــــــار  الربامج املرافقــــــة هلــــــا، ومن وجهــــــة أخرى فــــــإن تن
التكنولوجي، وشــــــــــــــــدة االندماج املعريف بني خمتلف اجملاالت العلمية 

                                                           

سعيدة مرزوق، الفجوة الرقميــــــــة بني بعض الدول املغاربية والدول املتقدمة،  (6)
 .148م، ص 2020(، 12اجمللــــة العربيــــــة لآلداب والدراسات اإلنسانيـــــــة، ع )

زان، الفجوة الرقمية والتخطيط للمشاريع املعلوماتية: رؤية حنان الصادق بي (7)
 .6م، ص 2011، أبريل 34استشراقية، جملة املعلوماتية، العدد 

والتكنولوجية اليت تقوم فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــــال ابلدور 
 ة السر  املشرتك، أدى إىل ما يسمى بـــــــــ )االنغالق التكنولوجي( حلماي

املعريف، كل هذا صــــــــعب األمر أمام الدول النامية ملســــــــايرة التطورات 
 .(8)التكنولوجية، واليت تتغري يف كل حلظة

وفضــــــالً عن ذلك، فســــــرعة االنتقال إىل اقتصــــــاد املعرفة، وما 
ينجم عنه من زايدة الرتابط بني املعرفة العلمية والتطبيق التكنولوجى، 

أســاس الرحبية؛ مما اإلنتاج على ىل إاملعرفة أدى إىل حتول عملية إنتاج 
ارتفاع كلفة احلصــول على موارد املعرفة، وإنشــاء البنية من بدوره  فاقم

التحتية لطرق املعلومات الفائقة الســـــرعة مبعدل يتجاوز حتًما قدرات 
كثري من البلدان العربية بصـــــــــــــفة خاصـــــــــــــة، والبلدان النامية بصـــــــــــــفة 

 .(9)عامة

عن أنه على  م(2005الفتاح ) كشـــــــــفت دراســـــــــة أمحد عبد
ولوجيا مســــــــــــتوى دول اجلنوب، فإن املقدرة على الوصــــــــــــول إىل التكن

للفرد، وهي  اجلديدة تتحدد ابملســـــــــــــــتوى واملهارات التعليمية املتاحة
ة ابحلضـــــــــــــر؛ حيث متوفرة فقط بني أبناء عِّلية القوم أو النخبة املتعلم

م وهة، من مســـــــــــــــتخدمى اإلنرتنت هبذه الدول من تلك الفئ 98%
لبلدان ن على األقل على شـــــهادة جامعية، بينما جند بعض او حاصـــــل

من مجلة  %65 عنمن تلك الدول ال يزيد هبا مستوى التعليم العام 
لب بداهة الســـــكان، علًما أبن اســـــتخدام تلك التقنيات اجلديدة يتط

 .توافر املقدرة التعليمية املناسبة لدى أفراد اجملتمع

لشــــــــــــــبكات ال الدول حتقيًقا للربط مع وتُعدُّ بنجالدش من أق
ف تفتقر لوجود من منازهلا يف الري %97املعلوماتية اجلديدة؛ فحوايل 

 نت.أجهزة احلاسب واهلاتف الالزمة لالرتباط بشبكة اإلنرت 

على ذلك أيًضا جند أن توزيع عدد أجهزة احلواسب  وللداللة
اء شــخص بدول الشــمال ودول اجلنوب على الســو  100لية لكل اآل

سعيدة مرزوق، الفجوة الرقمية بني بعض الدول املغاربية والدول املتقدمة،  (8)
 .149مرجع سابق، ص 

ئة املصرية العامة نبيل على، حتدايت عصر املعلوماتية، )القاهرة، اهلي (9)
 .33 -32م، ص ص 2003للكتاب(، 
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 2.3شــــــــــخص بدول الشــــــــــمال،  100لكل  18على النحو التايل: 
 100لكــل  0.01خــذة ابلنمو، شـــــــــــــــخص ابلــدول اآل 100لكــل 

شـــــــخص ابلدول النامية الفقرية، وتعكس هذه األرقام بصـــــــدق عمق 
 .(10)الفجوة الرقمية

لرونكتــــاد )مؤمتر  2021ويف تقرير التكنولوجيــــا واالبتكــــار 
؛ ية( مت طرح مؤشــــــر اجلاهزية التكنولوجيةاألمم املتحدة للتجارة والتنم

وهو مؤشـــــــــــــــر يركز على قـدرة الـدول على ابتكـار والتنـافس يف إنتـاج 
نشـــــــــــــــر تكنولوجيا ) التكنولوجيا الرقمية ويتكون من مخس عناصـــــــــــــــر

املعلومــات والتصــــــــــــــــاالت، واملهــارات، ونشــــــــــــــــاط البحــث والتطوير، 
ؤشـــر وحســـب هذا امل .والنشـــاط الصـــناعي، واحلصـــول على التمويل(

الوالايت املتحـــــدة مثـــــل: تقـــــدمـــــا جنـــــد أن الـــــدول الكربى واألكثر 
األمريكية، تليها ســــويســــرا، واململكة املتحدة، والســــويد، وســــنغافورة، 

وتقع معظم البلـــدان  ،وهولنـــدا، يف املقـــدمـــة من حيـــث تلـــك القـــدرة
قل اســـــــــــــــتعداًدا هلذه التكنولوجيات يف أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء األ

 . (11)بلدان النامية بوجه عامالكربى، ويف بعض ال

كثر أومن جانب آخر، يتمتع سكان الدول املتقدمة بوصول 
اتصــــــــــــــــــال و مشوليــــة إىل أجهزة الكمبيوتر من بني األجهزة األخرى، 

-دارس إنرتنــت عــايل الســـــــــــــــرعــة، ويتمتع الطالب الــذين يراتدون املــ
 -يـــة الالزمـــةولـــديهم أجهزة كمبيوتر كـــافيـــة ويتعلمون املهـــارات الرقم

ت يف ســـــــــــــــن الطالب الذين مل يتعرضـــــــــــــــوا هلذه التقنيا نيزة أعلى عمب
لوجيا، وخاصــة مبكرة، ويؤدي االفتقار إىل الوصــول املادي إىل التكنو 

الفقراء و يف البلــــــدان النــــــاميــــــة، إىل توســـــــــــــــيع الفجوة بني األغنيــــــاء 
 ابملعلومات.

                                                           

أمحد عبد الفتاح انجي: تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات من أجل التنمية  (10)
ببلدان العامل النامي يف ظل العوملة: دراسة حتليلية، جملة كلية اخلدمة االجتماعية 

 -121م، ص ص 2005للدراسات والبحوث االجتماعية، العدد الرابع، 
122 . 

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية: تقرير التكنولوجيا واالبتكار  (11)
م، ص 2021م، األمم املتحدة، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 2021

  https://cutt.us/lHUFb، متاح عرب الرابط التايل: 9

ومع التطور الســريع يف التكنولوجيا احلالية، والزايدة املطردة يف 
ة املعلومات املتدفقة واملتالحقة يف كل اثنية، وظهور احلاســــــــبات كمي

مبختلف أنواعهـــا والتحول الرقمي يف األجهزة الكهرابئيـــة، والتلفزيون 
الرقمي والتليفون الذكي، والنشـــــــــــــــر اإللكرتوين وغريها، والىت تتطلب 
تطورات ممــاثلــة يف املهــارات ملواكبــة هــذا التقــدم اآليل، ومتكن األفراد 

جملتمعـــــات املتقـــــدمـــــة من الســـــــــــــــيطرة على التكنولوجيـــــا وامتالك يف ا
مفاتيحها، وابملقارنة ابلدول النامية غري املتطورة أو الســــــــــائر يف طريق 
-النمو، فإننا جند فجوة ملحوظة بدول اجلنوب، فكثري من األفراد 

ال جييــــــدون التعــــــامــــــل مع  -الــــــذين حيظون بقــــــدر كبري من التعليم
ى يلحق هبذا التطور املتســـارع، حيث يعانون احلاســـبات االلية مبســـتو 

من "األميـــة التقنيـــة"، واليت يقصـــــــــــــــــد هبـــا غيـــاب املعـــارف واملهـــارات 
األســــــــــاســــــــــية للتعامل مع اآلالت واألجهزة، واملخرتعات احلديثة ويف 
مقدمتها احلاسب اآليل، وابلتايل تعترب هذه األمية التقنية إحدى أهم 

 .(12) الشمال واجلنوبالفجوة الرقمية بني األسباب التساع

 األسباب االقتاادية: (ب

مية، تقوم فجوة الدخل بدور واضــــــح يف تضــــــخيم الفجوة الرق
 مرة للوصــــــــــول إىل 20هم أكثر عرضــــــــــة  فأصــــــــــحاب الدخل املرتفع

ة امتالك كما تزداد احتمالي  اإلنرتنت من أصحاب الدخل املنخفض،
ايل الســــرعة ت عالعائالت الثرية ألجهزة الكمبيوتر واالتصــــال ابإلنرتن

خـــل أضـــــــــــــــعـــاف مقـــارنـــة ابلعـــائالت ذات الـــد 10يف املنزل مبقـــدار 
ابألســـــــــــــــــاس من أجــل ســـــــــــــــــد يوجــه وذلــك ألن دخلهـــا  ؛املنخفض

 االحتياجات الرئيسية 

االفرتاضية بني الذات األصيلة والذات الزائفة: قراءة  غمشي الزهرة، اهلوية (12)
يف االغرتاب الذايت للمتالعبني ابهلوية عرب الفضاءات االفرتاضية من منظور إريك 
فروم، ورقة حبثية مقدمة لندوة: وسائط اإلعالم واالغرتاب: مقاربة سوسيو 

اآلداب والفنون، أنثروبولوجية، اجلزائر، وحدة البحث الثقافة واالتصال واللغات و 
 .9م، ص 2016مارس 9

https://cutt.us/lHUFb


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                         قضايا ونظرات

50 

االســـــــــــــــتثمار يف تقنية املعلومات  وعلى صـــــــــــــــعيد الدول، فإن
تصـــــــاالت يتطلب وجود: بنية اتصـــــــاالت قوية، وتليفوانت اثبتة، واال

ســـــــهم يف دعم جمتمع املعلومات، وانتشـــــــار اســـــــتخدام وبنية تعليمية ت
احلواسيب الشخصية، واحملمول واإلنرتنت، وهـــــــــــــــذا يتطلـــــــــــــــب بدوره 
إمكانيات مالية واقتصـــــادية كبرية تتالءم ومتطلبات االقتصـــــاد الرقمي 
وجمتمع املعرفة، وهي غري متـــــــــــــوافرة يف الدول النامية، فضالً عن عدم 

متويــــــــل البنيــــــــة التحتيــــــــة، وكذا النظرة  وجود مناذج اقتصادية يف جمــــــــال
احملدودة من قبل الدول النامية اليت تقيس عائد االســــــــــــــتثمارات ذات 
األجــــل القصـــــــــــــــري مــــاليــــًا فقط، وال تقيســــــــــــــــــه ابلعــــائــــد االجتمــــاعي 

طويل، ابإلضــــافة إىل بقاء اقتصــــاد الدول الواالقتصــــادي على األجل 
؛ يقوم اريعي اـــــــــــــــــــصـــادالنامية بوجه عام والدول العربية بوجه خاص اقت
 .(13)على بيع خامات املواد األولية للدول املتقدمة

 ج( األسباب اجلغرافية:

ســيع الفجوة تعمل القيود اجلغرافية داخل البلد الواحد على تو 
رتنــــت عرب الرقميــــة، ومن املرجح أن تتمتع املنــــاطق احلضـــــــــــــــريــــة ابإلن

 النائية.و  األلياف الضوئية أكثر من املناطق الريفية أو اجلبلية

 : د( األسباب االجتماعية

ليت حتملها مبختلف التطبيقات ا-متثل وســـــائل التقنية احلديثة 
واضــح يف  إحدى أهم العوامل اليت تؤثر بشــكل -وجماالت اســتعماهلا

على  الســـــــلوك اإلنســـــــاين داخل احمليط االجتماعي، وبدرجة خاصـــــــة
 الشباب املستخدم هلذه التكنولوجيا.

يف التكنولوجيا وإضــــــافة تقنيات جديدة  فهذا التطور الســــــريع
متطورة للمحافظة على التنافســــــــــــــية العاملية، جعل املســــــــــــــتخدمني يف 
الدول النامية غري قادرين على مواكبة هذا التطور املتزايد، وأصـــــــــبحوا 

احلديثة ووســـائل  يســـتطيعون امتالك أجهزة احلاســـوب غري -ابلكاد–
ن هذه إميكن أن نقول اتصــــــال ال تتواكب مع مثل هذه الطفرة، وال 

                                                           

حممد عبد اهلادي حسن، العصا التكنولوجية لعبور الفجوة الرقمية،  (13)
، 2005)الرايض، وزارة الرتبية والتعليم،كلية املعلمني مبحافظة الطائف(، 

 .65ص

 اعام اجملتمعات تنتمي إىل جيل البنية الرقمية، فرغم أن لديها اجنذااب
حنو التقنيات احلديثة، غري أهنا ال متلك القدرة املهارية على التحكم 
فيها؛ وذلك لظروف اجتماعية واقتصــادية حتول حنو امتالكهم أفضـل 

 . (14)األنواع وأكثرها تطورًا

 الرقمية التعليمية:الفدوة  -اثنًيا

صـًبا يتجاوز التعليم يف عصـر املعلوماتية فضـاء متسـًعا وخ ثلمي
صـــورة فعالة يف بيئة التعليم احملدودة، وتســـهم تكنولوجيا االتصـــاالت ب

ية جديدة نشــــــــــر هذا الفضــــــــــاء واملد يف آفاقه؛ فقد ظهرت بيئة تعليم
الفــًا ف اختاليت ختتل ميكن أن يطلق عليهـــا بيئـــة التعلم االفرتاضـــــــــــــــيـــة

تعلم يف أي جوهراًي من حيث وقت التعلم، ومكانه؛ حيث التعليم وال
لبيئة االفرتاضــــــــية وقت، ومن أي مكان ىف العامل، واملرونة اليت توفرها ا

 أمـــاكن هي متـــاحـــة طوال الوقـــت، وابلتـــايل توفر للمتعلم تعلمـــه يف
متعلمني ال إقامته وعمله وخالل تنقله، ولذا، فإهنا توفر فضـــــــــــــــاء لل

لم، وتوافر قه احلدود وال األزمنة، بل متتد لتشـــــــــــــمل مصـــــــــــــادر التعتعو 
 .املعلومات واملعارف ذاهتا املنتشرة عرب الفضاء الرحب

ومتثـــــل الفجوة الرقميـــــة يف جمـــــال التعليم أزمـــــة كبرية؛ حيـــــث 
ودول اجلنوب يف اســـتخدام  الشـــمال/التفاوت الكبري بني دول الغرب
للطالب يف كــافــة املنــاطق، توافره  ىالتكنولوجيــا واحلــاســـــــــــــــوب، ومــد

ويواجه املفســــرون صــــعوبة كبرية يف حتديد املقصــــود بفجوة التعليم؛ إذ 
، وقد زاد املتغري "التعلم الذايت"يرجع ذلك إىل غموض وتعقد مفهوم 

ـــــث اعتمـــــاد التعلم على "التعلم"املعلومـــــايت التعقـــــد يف مفهوم  ؛ حي
راده ومجاعاته الســـــــياق االجتماعي، وتغري مفهومه مع تغري أهداف أف

ومؤســــــــــســــــــــاته، فهو ميكن أن يعين أشــــــــــياء خمتلفة جلماعات خمتلفة، 
مســـــــــــــــتوايت التعلم  فقـد يكون يف دولـة حيمـل أدىن .وثقـافـات ودول

كمحو األمية والتوعية األســرية والصــحية، إىل أعلى مســتوايت إعادة 
، يف دولة أخرى التأهيل واكتســـــــــاب أحدث املعارف وأعقد املهارات

عمرو أسامة، والعريب بوعمامة، االغرتاب الرقمي يف اجملتماعات احلديثة:  (14)
العدد  ية، جملة رفوف، اجلزائر، خمرب املخطوطات اجلزائرية يف أفريقيا،مقاربة معرف

 .286م، ص 2017، ديسمرب 129
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تباط التعلم مبطالب سوق العمل دائمة التغري، فتغري من إىل جانب ار 
أهدافه وطرقه ومناهجه.كما أن التنوع الشــــديد يف نوعيات املتعلمني 
مل يعد حمصــــــــورًا يف الناشــــــــئة، بل أصــــــــبح يشــــــــمل مجيع مراحل العمر 
املختلفة، ويشمل املتعلم غري املتفرغ، واملتعلم املتخصص الذي يتطلع 

يع نطاق معارفه، والباحث عن تنمية لتجاوز ختصـــــــــــصـــــــــــه، أو توســـــــــــ
 املهارات.

ويف هذا الســــــــــــياق ميكن تعريف فجوة التعليم أبهنا: الفرق يف 
مــدى توافر فرص التعلم والتــدريــب والتــأهيــل املتــاحــة أمــام الفرد بعــد 
اســـتكمال تعليمه النظامي، والذي يصـــبح فرًدا مســـئوالً مبعدل متزايد 

ض أهنا تعرب عن الفارق بني عن ســـــــــلوكه التعليمي، يف حني يرى البع
 .(15) قدرة اجملتمعات على إجناز هذا التحول الرقمي اهلائل

تؤدي املســتوايت املنخفضــة حملو األمية إىل توســيع فجوة عدم 
املســــــــــــاواة الرقمية، ويف هذا الســــــــــــياق يُنظر إىل حاملي الشــــــــــــهادات 

مرات لالســــــــــــــتفادة من  10اجلامعية على أهنم أكثر عرضــــــــــــــة مبقدار 
انت الكــاملــة لإلنرتنــت وأجهزة الكمبيوتر يف حيــاهتم اليوميــة اإلمكــا

أو أقـل، وتكمن  فقطمقـارنـة ابألفراد احلـاصـــــــــــــــلني على تعليم اثنوي 
مشكلة التعليم يف االستغراق يف طرق التعليم واملنهج وتقسيم املراحل 
الدراســـــــــــــــية، واالهتمام ابلتفاصـــــــــــــــيل اإلدارية مع تغيب الرؤية الكلية 

 .(16)جع والرتدد املستمر يف تغري النظم التعليميةلإلصالح، والرتا

ا للفجوة يف جمــال  وتُعــدُّ الفجوة الرقميــة التعليميــة انعكــاســـــــــــــــــً
وميثل الفقر سبًبا رئيًسا ملثل هذا التفاوت  التعلــــيم فــــي الــــدول النامية،

التعليمي الكبري؛ حيث إن أكثر من مليار من الســـــــــــــــكان يف الدول 
لــذا فهم غري  ؛من دوالرين يف اليوم الواحــدالنــاميــة يقتــاتون على أقــل 

                                                           

 .296-295نبيل على، حتدايت عصر املعلوماتية، مرجع سابق، ص ص  (15)
خدجية عبد العزيز علي، تصور مقرتح لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثني  (16)

، مارس 59لرتبوية، اجمللة الرتبوية، العدد الرتبويني كمدخل لتطوير املعرفة ا
 .228، ص 2019

ــــــــــــــراء احلاسوب الذي يساوي مثنه  ــــــــــــــى شـ يف العديد من -قادرين علـ
 .(17) جمموع رواتب سنة كاملة -الدول النامية

إىل  -إبُياز–ولعل من املفيد يف هذا السككككككككككياق اإلشككككككككككارة 
 مجلة من األسباب املتباينة الكامنة وراء فدوة التعليم، ومنها:

ع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات يف جمال التعليم؛ إن التوس -
وصعوبة توطينها يف بيئة املدرسة سيزيد من اتساع فجوة التعلم؛ إذ 
إنه سيوفر ملتعلمي الدول املتقدمة وسائل فعالة ثنائية االجتاه تتيح 
التفاعل اإلجيايب والدينامي مع مصادر التعلم املختلفة من نظم تعلم 

 سيظل متعلمو الدول النامية أسرى نظم التعلم ، يف حنيافرتاضية
إن ضعف اخلربات الفنية لتطوير احملتوى  السلبية الوحيدة االجتاه.

التعليمي لتلبية املطالب احمللية اليت حتتاج إىل إبداع خمتلف يقوم 
على االبتكار االجتماعي بقدر اعتماده على االبتكار 

لى مستوى احملتوى التكنولوجي؛ مما سيؤدي إىل ظهور فجوة ع
 .(18)التعليمي

ارتفاع معدل الفقر؛ حيث تراجع قدرة األسر على تعليم أبنائها  -
وتوفري الوسائل التكنولوجية احلديثة، وقدرة الكبار على مواصلة 
التعلم حتت الظروف االقتصادية الباهظة، إىل جانب ارتفاع كلفة 

واسًعا من إنتاج حمتوى تعليمي حملي عايل اجلودة ليغطي نطاقًا 
فئات املتعلمني وبيئات التعلم املختلفة، مع زايدة التوجه العاملي 
جلعل إنتاج الربجميات التعليمية صناعة كثيفة التكنولوجيا كثيفة رأس 
املال، خاصة مع التوسع يف استخدام التكنولوجيا االفرتاضية اجلمود 

ية ىف التنظيمي واالجتماعي الذي تعاين منه معظم املؤسسات الرتبو 
اجملتمعات النامية اليت ترزح حتت ثقل القصور الذايت وهياكلها 

إخالص ابقر النجار، ومصطفى مهدي حسني: قياس وحتليل الفجوة  (17)
، 2008 (،22الرقمية الرقمية يف الوطن العريب، جملة العلوم االقتصادية، العدد )

 .198ص 
ع املعرفة، نبيل على، واندية حجازي، الفجوة الرقمية: رؤية عربية جملتم (18)

 . 298مرجع سابق، ص 
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البريوقراطية املرتسخة، إىل جانب برامج اتهيل املعلمني واملعدل 
 الزمين لسرعة التغري.

هور التفاوت ظهور النزعات النخبوية وطبقية التعليم واملعرفة، وظ -
 البلد ىف الكبري بني نوعيات التعليم بني الطبقات االجتماعية

 الواحد، وظهور تعليم النخبة وتعليم األغنياء.

تعلم؛ فهو يفقده أصبح التعليم يف كثري من الدول النامية ينفر منه امل -
يت لديه الرغبة متعة التعلم وهبجته، والبحث الدؤوب عن املعرفة، ومي

 يف مواصلة التعلم بعد خترجه. 

 جلنوب:دول اآاثر الفدوة الرقمية على التعليم يف  -اثلثًا

للفجوة الرقميــــــة على التعليم آاثر كبرية على دول اجلنوب، 
دول الشـــــــــــمال، بمنها زايدة نســـــــــــب التبعية الرقمية من دول اجلنوب 

املهـــارات الالزمـــة يف ظـــل متغريات  إىلافتقـــار متعلمي دول اجلنوب 
األســــــــواق العاملية وزايدة الطلب على التكنولوجيا الرقمية، ابإلضــــــــافة 

التعليم يف دول اجلنوب على التعليم التقليدي املباشــر نتيجة القتصــار 
لرســــــــــباب الســــــــــابق ذكرها وتكلفة التحوالت الرقمية العالية وما قد 
يطرحه من إشــكاليات عدة على األصــعدة التعليمية والرتبوية، وأدوار 
كــــل من احلكومــــة واجملتمع واألســـــــــــــــرة، واالختالل يف أدوار املريب/ 

 .(19)املتعلم

كبري لقــــدرة دول اجلنوب على   زمــــة كوروان كتحــــد ٍ جــــاءت أ
املســـــــــتوايت الصـــــــــحية واالقتصـــــــــادية والتعليمية، نتيجة للظروف اليت 
فرضـــــــــــــــتها تلك األزمة من التباعد االجتماعي وأتثريها على العملية 
التعليمية التقليدية، وأصــــبح التعليم الرقمي هو احلل املناســــب يف ظل 

مــا يتطلبــه ذلــك من قــدرة األطفــال أزمــة ممتــدة لعــامني حىت اآلن، و 
الوصـــــول إىل االنرتنت املنزيل، إال أنه ال تتوفر لثلثي األطفال يف  على

 3بليون طفل من الفئة العمرية  1.3ســـــــــــــــن الدراســـــــــــــــة يف العامل، أو 

                                                           

سارة غران كليمان، التعلم الرقمي: الرتبية واملهارات يف العصر الرقمي،  (19)
، متاح عرب الرابط التايل: 20، ص 2017تقرير صادر عن مؤسسة راند، 
https://cutt.us/rYagW  

ســـــــــــــــنة، إمكانية الربط ابإلنرتنت من املنزل، وفقاً  17ســـــــــــــــنوات إىل 
د الــدويل لتقرير مشـــــــــــــــرتك جــديــد صــــــــــــــــادر عن اليونيســـــــــــــــف واالحتــا

"كم عدد األطفال والشـــــــــباب الذين يتمكنون  ، بعنوانلالتصـــــــــاالت
من الوصــــول إىل اإلنرتنت يف املنزل؟"، إىل نقص شــــبيه بني الشــــباب 

ـــــــــــــ  ؛سنة 24-15من الفئة العمرية  مليوانً منهم،  759إذ ال تتوفر لـ
ابملئـــة من جمموعهم يف العـــامل، إمكـــانيـــة الربط ابإلنرتنـــت يف  63أو 

 .(20)املنزل

د أحد كان التحول إىل أشـــــــــــــــكال التعليم اإللكرتوين عن ُبع
طقــــة التحوالت الكبرية اليت حــــدثــــت بواتئر خمتلفــــة، حســــــــــــــــــب املن

ان يف أعلى كومســـــــــــــــتوى التعليم. فإن التحول إىل التعليم اإللكرتوين  
و وجود همســـتوايته يف آســـيا وأورواب، والســـبب األســـاســـي وراء ذلك 

 هذه اإلنرتنت بســـــــــــــــرعات عالية يفبنية حتتية متقدمة الســـــــــــــــتخدام 
يات بوضـــــــــــــــوح املناطق ابملقارنة مع أفريقيا. وُتظهر أرقام اإلحصـــــــــــــــائ

عــامل. حيــث واليت توجــد يف منــاطق خمتلفــة حول ال "الفجوة الرقميــة"
طوير تضــخ بعض الدول اســتثمارات ضــخمة وفق خطة اســرتاتيجية لت

تحول إىل للالبنيــــة التحتيــــة لتقنيــــة املعلومــــات، وهــــذه الــــدول مهيــــأة 
ات اليت اســـــــــتخدام التكنولوجيا كوســـــــــيلة وقائية للتعامل مع الصـــــــــدم
 ".19-تصيب نظام التعليم، على غرار ما حصل يف أزمة "كوفيد

أما املناطق اليت ال متتلك بنية حتتية متقدمة لتقنية املعلومات، 
وهي مناطق تشــكو من معدالت متدنية للناتج احمللي اإلمجايل، فهي 

تخــدام تقنيــات قــدميــة لتليب احتيــاجــات توفري التعليم جمربة على اســـــــــــــــ
للشــــباب؛ على ســــبيل املثال، يف مســــتوى التعليم االبتدائي، فإن قارة 

من املنهاج التعليمي  %51أفريقيا كمنطقة مل تستطع أن تقدم سوى 
من الطلبــــــة  %70عرب تقنيــــــات اإلنرتنــــــت، يف حني كــــــان حوايل 

يف العامل ال تتوفر هلم إمكانية استخدام ثلثا األطفال يف سن الدراسة  (20)
اإلنرتنت يف املنزل، حسبما وجد تقرير جديد صادر عن اليونيسف واالحتاد 

، متاح عرب 2020ديسمرب  3الدويل لالتصاالت، بيان صحفي عن اليونيسف، 
  https://cutt.us/lRBwUالرابط التايل: 

https://cutt.us/rYagW
https://cutt.us/lRBwU
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لراديو للتعليم، كوســـــــيلة يســـــــتخدمون وســـــــيلة البث عرب الالســـــــلكي/ا
 .(21)لالستفادة من تقنيات ووسائل االتصال املوجودة

 
Source: UNESCO-UNICEF- World 

Bank joint database, May-June 2020(22) 

، يبلغ معدل انتشـــــــــــار اإلنرتنت يف وابلنســـــــــــبة للمنطقة العربية
. ويف الســــــــــودان واليمن، تعد مســــــــــتوايت %70بلدان أقل من  10

ىل اإلنرتنت أقل من ذلك بكثري، مع انتشـــــــــــــار شـــــــــــــبكة الوصـــــــــــــول إ
فقط. ومن بني العوائق اليت حَتول  %30اإلنرتنت بنســـــــبة ال تتجاوز 

بني الوصول إىل التعلم عن بُعد هناك نقص املوارد، واملوارد يف املنازل 
)مبا يف ذلك أجهزة التلفاز، واحلواســـــــــــــيب، واالتصـــــــــــــال ابإلنرتنت(، 

فراد األســــــرة البالغني يف مســــــاعدة األطفال ونقص الدعم املتوفر من أ
على الرتكيز واالهتمام ابلتعلم، مع صـــــــــــــعوابت التعامل املباشـــــــــــــر مع 

 . (23)املعلمني من خالل وسائل التعلم عن بُعد

منظمـة قــامــت هبــا خرية اليت وفقــاً الســـــــــــــــتطالعــات الرأي األو 
من العائالت  %40، أعربت نســــــــــبة " يف املنطقة العربيةيونيســــــــــف"

بتعليم لها االســــــــــتطالع عن خماوفها من األضــــــــــرار اليت تلحق اليت مش
                                                           

مشهد التعليم العاملي؟،  19-نييل كريك، هل ستغري جائحة كوفيدد. دا (21)
، موقع تريندس ريسرتش، متاح على الرابط التايل: 2020أكتوبر  7

https://cutt.us/spwVd  
(22) SDG 4 Data Digest, Using Household Survey 
Data to Monitor SDG 4, UNESCO, p.12, 2020, 
avilabale at: https://cutt.us/1cIig  

املســــــــــــــتجد الراهنة، وأعرب  "كوروان"األطفال بســــــــــــــبب أزمة فريوس 
نصـــــــــــف أولياء األمور عن اعتقادهم يف عدم فاعلية التعليم عن بُعد، 
وذلك بســــــــبب نقص املوارد املتاحة، وحمدودية الوصــــــــول إىل شــــــــبكة 

من أفراد األســــرة البالغني، فضــــالً عن اإلنرتنت، ونقص الدعم املتوفر 
  .(24)صعوبة التواصل املباشر مع املعلمني

أكرب اضـــــــــــــطراب مشـــــــــــــهود يف  "كوروان"لقد خلقت جائحة 
أنظمــة التعليم يف التــاريخ احلــديــث. إذ تعطلــت كــل أمــاكن التعلم يف 

يف حماولة لوقف  –من احلضـــــاانت وحىت اجلامعات–املنطقة أبســـــرها 
ريوس. ويف ذروة قرارات اإلغالق العامة والقيود انتقال وانتشـــــــــــــــار الف

املفروضــــــــة على احلركة، أحلق ذلك األمر الضــــــــرر البالغ ابلتعليم لدى 
ماليني من األطفال والشــــــــــــــباب يف منطقة الشــــــــــــــرق  110أكثر من 

، وكـان هـذا األثر عـامليًـا، وإن اختلفـت (25)األوســـــــــــــــط ومشـال أفريقيـا
كل من الدول املنظمات النســــــــــــب بني الدول املختلفة، وقد حاولت  

تقليل األاثر اليت فرضــــتها أزمة كوروان على التعليم، منها على  الدولية
 سبيل املثال:

ــــة حتتيــــة  ــــة متتلــــك بني ــــارهــــا دول ــــة كنموذج ابعتب كوراي اجلنوبي
من الكوريني تكنولوجيــا  %90لتكنولوجيــا متقــدمــة تتيح ألكثر من 

يعين أن طرق ؛ وهـذا (G5)اجليـل اخلـامس ذات الســـــــــــــــرعـة الفـائقـة 
توفري التعليم عرب اإلنرتنت يف هذا البلد ميكن أن تكون فعالة وسريعة 

 .(26)وميكن االعتماد عليها

مؤســـــــســـــــة وابلنســـــــبة للمنظمات الدولية، فقد بدأت كل من 
اآلغا خان، ابلشــــــــــراكة مع مؤســــــــــســــــــــة ديب العطاء وحكومات كينيا 

أفضل الُسُبل لفهم وأوغندا، مؤخرًا برانجًما رائًدا يسهم يف الوصول إىل 
واالســــتفادة من تقنيات التعليم لتعزيز نتائج التعلم يف بعض الفصــــول 

فرصة لسد الفجوة الرقمية وإصالح التعليم يف  -19تيد شيبان، كوفيد  (23)
، 2020ديسمرب  26(، 15369عدد )الدول اجلنوب، جريدة الشرق األوسط، 

 .pqV2https://cutt.us/qمتاح عرب الرابط التايل: 
 املرجع السابق (24)
 املرجع السابق (25)
 دانييل كريك، مرجع سابق. (26)

https://cutt.us/spwVd
https://cutt.us/1cIig
https://cutt.us/q2pqV
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وقد اســـتفاد من  .املتواجدة يف مناطق تعاين من هتميش كبري يف العامل
مليون دوالر  1.8برانمج تقنيات التعليم املشرتك الذي بلغت تكلفته 

درســة م 100معلم يف  1200ألف متعلم و 100أمريكي أكثر من 
حقق برانمج تقنيات التعليم املشـــــرتك خطوات وقد  .يف كينيا وأوغندا

كبرية يف ســـــــــــــــد الفجوة الرقمية املتزايدة، اليت تعاين منها حالًيا معظم 
شرق إفريقيا. وعلى سبيل املثال، مت تقدمي إطار الفصول الدراسية يف 

تدريب جيد للمعلمني على املســــــــتوى العاملي، لكنه وعلى املســــــــتوى 
حمللي رك ز على التطوير املهين الرامي إىل دمج التكنولوجيـا يف خطط ا

عملهم الرتبويــــة وتعزيز بيئــــات التعلم يف القرن احلــــادي والعشـــــــــــــــرين 
للجميع، األمر الذي أســـــــــــهم يف متكني الطالب من اســـــــــــتكشـــــــــــاف 
أجهزة وبرجميــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــــــــــــــــاالت اجلــديــدة اليت 

والفهم عرب املواد املطو رة حملًيا وذات الصــــلة  ســــامهت يف تعزيز القراءة
 .ابلسياق على نطاق واسع

ومن انحية أخرى، فلم يكن للشراكة بني مؤسسة ديب العطاء 
ومؤســـــــســـــــة اآلغا خان أتثري حقيقي وفعال على نتائج تعلم األطفال 
ا للتوجه  يف مجيع أحناء املنطقة فحســب، بل إهنا أعطت اهتماًما أيضــً

فية اســــتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصــــاالت على املســــتقبلي لكي
حنو أفضــــــــــــــــل لتعزيز األنظمــة البيئيــة للتعليم على املســـــــــــــــتويني احمللي 

 .(27)والعاملي

 خامتة:

 عامل يفطفرة تكنولوجية كربي  -وما زال يشــهد–شــهد العامل 
م اجملتمعي املعلومـــاتيـــة واالتصـــــــــــــــــاالت تلقي بظالهلـــا على بنيـــة النظـــا

م دول العامل بوية واحلضــــــــارية، وقد أدى ذلك إىل انقســــــــاالفكرية والرت 
ر املعرفة إىل: دول متقدمة غنية قادرة على إنتاج واســــــــتخدم وتصــــــــدي
ى مواكبــة واملعلومــات واألفكــار، ودول جنوب متــأخرة غري قــادرة عل

 تلك الطفرة ومسايرهتا. 

                                                           

متاح عرب الرابط سد الفجوة الرقمية يف التعليم، مؤسسة اآلغا خان، د.ت، (27)
   https://cutt.us/XxqfYالتايل:

 تســــــــــــــارع على اســــــــــــــتخداماملالتكالب ومن جهة أخرى، فإن 
فراد ىف اجملتمع ه زايدة الفجوة الرقميــة بني األتــعقبأاإلنرتنــت، والــذي 

شــــك ِّل خطرًا يُ الواحد، وزايدهتا بني دول الشــــمال ودول اجلنوب، إمنا 
ا يهـــدد على النشء يتجـــاوز خطر احلروب؛ إذ إنـــه ميثـــل بعـــًدا ثقـــا فيـــً

ا الكتســـــــــــــاب  التنوع الثري للثقافات اإلقليمية، ويهيئ للنشء فرصـــــــــــــً
 افة جمتمعاهتم.معارف متنوعة مغايرة لثق

، لرقميةالعدالة اومن مث، فإن ذلك يستلزم السعي حنو حتقيق 
يف ســــبيل و وجتســــري الفجوة الرقمية بني دول الشــــمال ودول اجلنوب، 

لنفاذ والوصول ذلك ال بُدَّ من أن يكون هناك توزيع عادل يف عملية ا
ل ســــــــــــــياقات إىل اخلدمات الرقمية، مع حتمية االعرتاف ابلتنوع داخ

 رقمنة. قمنة، وإمكانية املشاركة يف املساحات املختلفة للالر 

ثة، وما أوجدته رغم اآلاثر اإلجيابية للثورة التكنولوجية احلديو 
التفـــاوت  من نقلـــة نوعيـــة يف عـــامل املعرفـــة، فـــإهنـــا أوجـــدت حـــالـــة من

ية؛ ففي ظل الواضـــــــــــــــح بني اجملتمعات يف توظيفها لتلك النقلة املعرف
 -اشــــرةبصــــورة مباشــــرة وغري مب-ليت شــــكلت الســــموات املفتوحة، وا

جتاهاته عما منط احلياة، وأبرزت أســـــــــــــــلواًب جديًدا ختتلف مقوماته وا
عـامل ســـــــــــــــبق، ويف ظـل غيـاب قـدرة بعض الـدول على االنـدمـاج يف ال

 الرقمي اجلديد، ظهرت الفجوة الرقمية بني اجملتمعات. 

مل التعا وإن "مؤسـسـات التعليم" هي املنابر ذات القدرة على
املتمثلة يف  العلمي واملوضــــــوعي مع هذه املعضــــــلة احلضــــــارية والثقافية
ة والتعليم أن "الفجوة الرقميــة. وهــذا يتطلــب من القــائمني على الرتبيــ

 يدركوا أمهية وجود اآللة يف حياتنا.

بـل إن العالقـة بني الرتبيـة والثقـافـة ووســــــــــــــــائـل التقنيـة احلـديثة 
دة التطورات ىف جمال احلاســـوب، عالقة تصـــاعدية ســـتزداد ارتباطًا بزاي

الذاتية مبعزل عن الكمبيوتر، وتكنولوجيا  حبيث لن ميكن فهم الثقافة
املعلومات، وتكنولوجيـا العوامل الرمزية االفرتاضـــــــــــــــيـة، والعوامل الواقعية، 
كما أن العامل االفرتاضـــــــــــــــي الذي أوجده التطور اهلائل يف شـــــــــــــــبكة 

https://cutt.us/XxqfY
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يتجاوزه يف قدرته التاثريية  األنرتنت أصـــــــــــــــبح حياكي الواقع، وأحياانً 
  .(28)على تشكيل ُهُوية الفرد، وتطويع ثقافته الفكرية والتعليمية

أمهية سد تلك الفجوة تلك الدول واملؤسسات ال بُدَّ أن تدرك  -1
الرقمية، واإلسراع بتطوير التعليم والتدريب املستمر للمعلمني على 

ل التعليم التقنيات احلديثة، وتزويد املدارس على كافة مراح
ابإلنرتنت فائق السرعة، فقد أخفقت وزارات الرتبية والتعليم يف 

تطويع  يف -19خالل أزمة كوفيد -العديد من البلدان العربية 
براجمها التعليمية وطرق التقيم لطالهبا ابستخدام التقنيات 
احلديثة، وشاهدان ذلك مبا حدث بنظام الثانوية العامة املصرية 

وتراجع فكرة التقومي اإللكرتوين للطالب؛  م،2021خالل عام 
لضعف شبكات اإلنرتنت وعدم وجودها يف العديد من املناطق 
احمللية، وضعف قدرة الطالب على التعامل مع الشبكة العنكوبتية 
وتدارك أى مشكالت تظهر خالل التقيم، مما أحدث اضطرااًب 

ي مرة لدى الرأى العام املصري، ومت الرجوع إىل التقيم الورق
 . (29)أخرى

التغلب على طيف الفجوات املعرفية واملعلوماتية والرتبوية  -2
ابلتدريب والتعليم للنشء الصاعد، وتقدمي يد الدعم والعون 

للعقول املبدعة يف جمال احلاسب اآليل، وإاتحة الفرص لظهور 
 أفكارهم، مع توفري ُسبل الدعم املادي واملعنوي هلم.

زيف العقول وتكالب الدول العمل على مواجهة مشكلة ن -3
على استقطاب ثروات الدول النامية من الثروة البشرية  املتقدمة

والعقول املبدعة يف جمال التكنولوجيا، مع استثمار ما توفره 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من فتح قنوات تواصل عن 

عد مع العلماء واخلرباء العرب يف اخلارج لالستفادة من العقول بُ 
 يف دعم أوطاهنم، وتقدمي يد العون هلا. هاجرةامل

ضـــــــــــــــي الذي وبعد، فإذا مل نتدارك خطورة هذا اجملتمع االفرتا
جلنوب لتطوير فرضـــــته احلياة الرقمية على اجلميع، وإذا مل تســـــع دول ا
ُبل التعل م، ونشــــــر ثقافة البنية التحتية لشــــــبكات اإلنرتنت، وتوفري ســــــُ

 حــديــث؛ حىت تكون مصــــــــــــــــدرالتعلم الــذايت، لكــل مــا هو جــديــد و 
ريخ، لإلنتاج وليس لالســتهالك فحســب، فســوف تصــبح يف ذمة التا

 أو يف أفضل احلاالت يف ذيل قطار التنمية والتطور.

  

                                                           

د رشاد ذكي، رأس املال االجتماعي عرب اجملتمع االفرتاضي: عوامل ولي (28)
 .99البناء ومعوقات اإلهدار، مرجع سابق، ص 

 2021يونيو3السيسي يتدخل حلل أزمة الثانوية العامة، جريدة املصري،  (29)
  kiZ8https://cutt.us/Jمتاح عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/J8kiZ
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 -البحث العلمي والفضاء السيرباني: املصادر 

 اإلشكاليات -النشر 

 الرمحن فهيم عبد

 :مقدمة

احلاسبات  نياتقيتميز العصر املعلومايت احلايل بتطور ت
واليت ظهر معها عامل جديد وهو الفضاء  ،واملعلومات واالتصاالت

والذي أحدث ثورة  ،فرتاضي أو السيرباين أو اإللكرتوين أو الرقمي""اال
دة يف طرائق التواصل والتعاون يف اإلنتاج املعريف، مسحت بسيل متجد ِّ 

ارف ومطبقيها، من املعارف املنوعة وسهولة يف التداول بني منتجي املع
ا حبسب طبيعة  وسلبً ما انعكس على صورة إنتاج املعرفة ذاهتا إجياابً 

أهم ما مييزها قدرهتا على تسهيل تواصل الباحثني التوظيف والتأثري، و 
، حيث (1)ونشر املعلومات بسرعة فائقة من مناطق جغرافية متباعدة
ت وإاتحة تسهيل مجع املعلومات والبياانيف سامهت التقنيات احلديثة 

فرص التواصل واالتصال بني اجلامعات، ومراكز البحث، والباحثني، 
وكل الفواعل املهتمة ابلبحث العلمي، فبات من اليسري مبكان طلب 

ي أثرها، وأضحت التطبيقات الرقمية كالكتب املعلومة، وتقف ِّ 
مات الفضاءات االفرتاضية، وابت فيه لكرتونية من مسلَّ واملكتبات اإل

 .(2)البياانت العلمية أثر على مصداقية املرجع العلمي لقواعد

أصبح للعامل السيرباين دور كبري يف احلياة العامة واخلاصة ومنذ 
على األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية، وازداد وضوح ذلك الدور 

                                                           

 .ابحث يف العلوم السياسية 
حنان عبد احلميد، هدى اليامي، أمنوذج مقرتح لبناء الفرق البحثية االفرتاضية  (1)

يف العلوم اإلنسانية االجتماعية، )يف(: مراد دايين وآخرون )حترير(، اجلامعات 
والبحث العلمي يف العامل العريب، )بريوت: املركز العريب لرحباث ودراسات 

 .148(، القسم الثاين، الفصل اخلامس، ص 2017ت، مارس السياسا

العامل؛ صار من املهم  19خالل العام املاضي مع اجتياح وابء كوفيد 
صورة واقعية وقيمية للنمو السيرباين وآاثره النافعة ا حماولة رسم جدًّ 

 يف جمال البحث العلمي إنتاًجا ونشرًا. ة واملختلطةوالضارَّ 

حماولة رصد أتثريات حالة السيولة هذا التقرير على يركز و 
 ،املعلوماتية ابلشبكة العنكبوتية والفضاء السيرباين على البحث العلمي

وحماولة فهم  ،لعلمي ومصداقيتهوأتثري ذلك على كفاءة البحث ا
العالقات بينها وبني الدوائر املؤثرة يف مصادر العملية البحثية وطرق 
النشر العلمي من حيث التأثري واالستجابة والتفاعل، ابإلضافة لبحث 

ع واالجتاه الكبري إشكاليات وحتدايت البحوث العلمية يف ظل التوسُّ 
االستفادة منها ومدي أتثريها يف للسيربانية؛ من حيث االستناد إليها و 

، ابإلضافة للرتكيز علي واقع تدهورهرفع كفاء البحث العلمي أو 
 البحوث العلمية يف زمن اكتساح السيربانية.

كيف أتثرت عملية الب ث  والسؤال الرئيسي هلذا التقرير،
هبيمنة  ةص  اخ والتطبيقية العلوم الطبيعيةو العلمي يف كافة العلوم 

وتظهر تساؤالت  سيرباين على احلياة العامة واخلاصة؟الفضاء ال
عة عن ذلك لفهم العالقات والتفاعالت والتأثريات بني البحوث متفر ِّ 

ع ا انتف يةالعلمية والفضاء االفرتاضي، وهذه التساؤالت تدور حول كيف
البحوث العلمية من الفضاء السيرباين يف مصادرها؟ وما هي العوائد 

اخلاصَّة لمي ابلفضاء االفرتاضي والقنوات واملعايري من عملية النشر الع
وما اإلشكاالت والتأثريات السلبية اليت أحدثها الفضاء  ؟هبذا الفضاء

 نتاج البحوث العلمية خاصة يف العلوم الطبيعية؟إالسيرباين يف عملية 

م خالل هذا التقرير إجابة لتلك التساؤالت يف أربعة ونقد ِّ 
والتأثري الذي ميثله الفضاء السيرباين للبحث  : األمهيةعناصر: أواًل 
ا: العالقات والتأثريات اليت جتمع مراكز األحباث العلمي. اثنيً 

ا: علمية النشر العلمي ابلفضاء سات األكادميية ابلسلطة. اثلثً واملؤسَّ 

منصور خلضاري، أتثري التكنولوجيا الرقمية على جودة البحث العلمي، املؤمتر  (2)
الدويل احلادي عشر: التعلم بعصر التكنولوجيا الرقمية والذي نظمه االحتاد العاملي 

لبنان، ومركز جيل  -لس للمؤسَّسات العلمية، ابلتعاون بني جامعة تيبازة يف طراب
، متاح عرب الرابط التايل: 172- 166، ص 2016البحث العلمي، أبريل 

https://cutt.us/Odz5f 

https://cutt.us/Odz5f
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اإلشكاليات  ا:رابعً  .السيرباين من حيث اإلمكانية والقنوات واألمهية
 الفضاء السيرباين.يف البحث العلمي  جهاوالتحدايت اليت تو 

 ريالب ث العلمي والسيربانية: األمهية والتأث -أواًل 

كان لظهور الشبكة العنكبوتية مع هناية القرن العشرين أكرب 
اتحتها؛ حيث ميكن إاألثر يف توفري طرق جديدة لنشر املعلومات و 

ن ألي فرد تتوافر له مقومات االتصال ابإلنرتنت نشر ما يريد م
معلومات، ابإلضافة إلمكانية الوصول إىل كمية هائلة من املعلومات 
يف خمتلف اجملاالت وخمتلف األغراض، ابإلضافة لظهور مصادر 
للمعلومات ال نظري هلا يف بيئة االتصال العلمي التقليدية مثل قوائم 

، وكان هلذا (3)لكرتونيةومنتدايت املناقشة واملدوانت اإل املراسالت،
 يف بيئة املعلومات وظهور وسائط جديدة لنشرها أتثريه الواضح التغريُّ 

على الباحثني حيث تغريت أساليبهم وسلوكياهتم سواء يف البحث 
، أو االتصال فيما بينهم، أو نشر النتائج اليت (4)واسرتجاع املعلومات

يتوصلون إليها، خاصة أهنم أكثر الفئات اليت هتتم ابملعلومات وتقنيات 
ت، حيث أدخلت على مصادر املعلومات العديد من املعلوما

نرتنت كوسيلة للتواصل والوصول التطبيقات اليت تعتمد على اإل
وقواعد  ،لكرتونيةواألرشفة اإل ،لكرتونيةللمصادر: مثل املكتبات اإل

ة للباحثني سات املهمَّ لكرتونية للمؤسَّ واملواقع والصفحات اإل ،البياانت
ع نطاق اجلمهور املستهدف يرة على توسوالقد، لية البحثيةموالع

يف طبيعة  ةهناك دراسات متخصص تحيت أصبح ،ابلدراسات
 ة مناحي احلياة البشرية.كافَّ   علىوأتثريات الشبكة العنكبوتية 

نرتنت خدمات عديدة للباحثني منها: القدرة على م اإلويقد ِّ 
مسألته تب يف حبثه و ما كُ  ل ِّ طالع على جُ احلصول على املعلومات واال

                                                           

منرية حممد مظهر، أمناط إفادة البحثني العرب يف جمال املكتبات واملعلومات  (3)
قاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة من املصادر اإللكرتونية للمعلومات، )ال

 .23(، ص 2018األوىل، 
 .24املرجع السابق، ص  (4)
د. نسيسة فاطمة الزهراء، البحث العلمي واإلنرتنت بني الواقع والتطبيق،  (5)

أعمال املؤمتر الدويل التاسع ترقية البحث العلمي، مركز جيل البحث العلمي، 

هلا، وسهولة الوصول  د املصادر مع التحديث املستمر ِّ العلمية، وتعدُّ 
للمعلومة عرب خدمات حمركات البحث، ابإلضافة حلداثة املعلومات 
وإمكانية تعديلها بسرعة فائقة خبالف مصادر املعلومات األخرى، 

ز م التعاوين اجلماعي بني جمتمع الباحثني، وعزَّ كما ساعد على التعلُّ 
جماالت استخدام  دمن حرية املعلومات ومنع االحتكار، كما تتعدَّ 

نرتنت يف البحث العلمي نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر: اإل
بة من الكتب وتوفري مكتبة متشع ِّ  ،تنويع طرق البحث والتعليم

طالع على والدراسات واألحباث واملقاالت يف اجملاالت املختلفة، واال
صدارات اجملالت العلمية، واالستفادة من إعلمية و آخر األحباث ال

ع يف وسائل لكرتوين، ابإلضافة للتنوُّ الربامج والدورات والتعليم اإل
دة مثل: الواثئق والبياانت واألفالم الواثئقية العرض عرب الوسائط املتعد ِّ 

 .(5)ابإلضافة لرشكال املقالية التقليدية

 ميأمهية السيربانية يف الب ث العل 
اكز الب وث . التواجد يف الفضاء السيرباين كمعيار لتقييم مر 1

 والدراسات

مع تعاظم دور وأمهية الفضاء السيرباين يف كافة جماالت احلياة 
أصبح من مؤشرات التقييم األساسية للبحوث العلمية ومراكز 

فنجد أن األحباث؛ قدرهتا على التواجد والنشر يف الفضاء السيرباين، 
ؤشرات العاملية اخلاص بتصنيف املراكز البحثية الصادر عن أشهر امل

 Global Go To Thinkتقرير التقييم السنوي "جامعة بنسلفانيا 

Tank Index Reports الذي يصدره مشروع مراكز الفكر واجملتمع "
؛ (6)اامعة بنسلفانيا عن مراكز األحباث يف العامل )TTCSP(املدين 

لتقييم اخلاصة به على: قدرة املراكز البحثية يعتمد يف جزء من منهجية ا

، متاح عرب الرابط التايل: 7-6ص ص ، 2015أغسطس  19-18اجلزائر، 
https://cutt.us/DvlO7 

(6) James G. McGann (ed.), “Global Go to Think 
Tank Index Reports”, The Think Tanks and Civil 
Societies Program (TTCSP), the International 
Relations Program, University of Pennsylvania, 

https://cutt.us/DvlO7
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ميكن  ،على إنتاج أحباث عالية اجلودة وصارمة وموجهة حنو السياسات
لواضعي السياسات ووسائل اإلعالم واجلمهور الوصول إليها، والقدرة 
على الوصول والتواصل مع اجلماهري واملوظفني الرئيسيني مثل 

ملعينني(، واجملتمع املدين، ووسائل املسؤولني احلكوميني )املنتخبني وا
اإلعالم التقليدية واجلديدة، والقدرة على استخدام وسائل اإلعالم 
اإللكرتونية واملطبوعة واجلديدة لتوصيل البحوث والوصول إىل 
اجلماهري الرئيسية، والقدرة على استخدام اإلنرتنت مبا يف ذلك أدوات 

ع السياسات وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع صنا 
، نرتنتوالصحفيني واجلمهور، ووجودها الرقمي عرب موقعها على اإل

وكذلك جودة ومستوى احلركة واملشاركة الرقمية والتفاعل؛ وذلك جيعل 
من التطبيقات التقليدية واحلديثة لالتصال اجلماهريي والتواجد 

يق سات البحثية يف تسو رة بقوة يف عمل املؤسَّ ابلفضاء السيرباين مؤث ِّ 
 منتجاهتا وكوادرها.

 ،(7)ا جند تقييم شبكة تصنيف مراكز األحباث العامليةوأيضً 
س )أتسَّ  سباينالذي يصدره اجمللس األعلى للعلوم والبحث العلمي اإل

لكرتوين للبحوث ترصد التواجد والتداول اإلاليت ، و (8)م(1939عام 
                                                           

USA, Jan 2019, pp. 35-37, available at: 
https://cutt.us/FD9AQ 

 أكرب هيئة حبثية عامة يف إسبانيا ويتبع وزارة الرتبية والتعليم اإلسبانية. (7)
(8) About Ranking Web of World Research 
Centers, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, available at: https://bit.ly/3a8pftx 
(9) New Ranking: July 2019 Edition, Ranking 
Web (Webometrics) of Research Centers, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
available at: https://bit.ly/2QZepO2 

حجم )عدد الصفحات( نطاق الويب الرئيسي للمؤسسة، ويتضمن مجيع  (10)
النطاقات الفرعية اليت تشارك نطاق الويب، ومجيع أنواع امللفات مبا يف ذلك 

 يم.من التقي %5( بنسبة PDFامللفات الغنية مثل مستندات الـ )
عدد مطالعات املوقع عرب الشبكات اخلارجية املختلفة )الشبكات الفرعية(  (11)

اليت تنشئ الروابط اخللفية لصفحات الويب اخلاصة ابملؤسسات )نطاق الويب( 
 من التقييم. %50بنسبة 

ومراكز األحباث واجلامعات، وهي مبادرة من خمترب القياسات 
السيربانية، ابستخدام األساليب الكمية بتصميم وتطبيق املؤشرات اليت 

للجامعات ومراكز  نرتنتتسمح بقياس النشاط العلمي على اإل
األحباث، ويعتمد املؤشر على أربعة معايري رئيسية يف تقييم التواجد 

 (10)احلضور على جوجل: )(9)اإللكرتوين للجامعات ومراكز األحباث
ح وتوض ِّ  ،(13)التميز - (12)الشفافية - (11)قعمشاهدات املو  -

ر أنه يعتمد يف تقييم مراكز األحباث تلك املعايري اليت يعتمد عليها املؤش ِّ 
ل يف احلضور اإللكرتوين عرب املقاييس األربعة سالفة واجلامعات املتمث ِّ 

 الذكر.

 ة التعاونية. توسيع دائرة الفرق الب ثية االفرتاضية والكتاب2

كأحد التطبيقات اليت   "(14)رق البحثية االفرتاضيةالف"أتيت 
ية البحثية كنموذج جديد إلنتاج املعرفة والكتابة لأفادت منها العم

من « Google Docx»تطبيق  التعاونية يف املؤسسات البحثية، ويـَُعدُّ 
تطبيقات الكتابة التعاونية األكثر شيوًعا، وهو يف األساس نسخة 

لكن  ؛(15)، تعمل عرب اإلنرتنت«ordMicrosoft W»خُمتزَلة من 
ضيف هناك أيًضا أدوات أكثر تقنية، مصمَّمة خصيًصا للباحثني. تُ 

 Googleعدد االقتباسات من أفضل املؤلفني وفًقا لقاعدة بياانت " (12)
Scholar Citations من التقييم. %10" بنسبة 

٪ مت االستشهاد هبا يف بياانت 10عرب مؤشر عدد األوراق من بني أعلى  (13)
 Scimago( وفقا لـ 2017-2013ختصًصا لفرتة اخلمس سنوات ) 26

Journal  من التقييم. %35بنسبة 
ابحثون متخصصون يعملون يف املشروعات البحثية التعاونية اليت تكون  (14)

تعد ِّدة واألقسام واملستوايت األكادميية املختلفة، ويُدعم عادة بني املعاهد امل
والتطبيقات الربجمية املنوَّعة؛ ذلك ( ICTتفاعلهم بتقانة املعلومات واالتصال )

أن الُبعد املكاين جيعل التفاعل وجًها لوجه اندرًا، املصدر: حنان عبد احلميد، 
اضية يف العلوم اإلنسانية هدى اليامي، أمنوذج مقرتح لبناء الفرق البحثية االفرت 

 .148االجتماعية، مرجع سابق، ص 
، النسخة «مستندات جوجل»جيفري إم. بريكل، الكتابة التعاُونية: ما بعد  (15)

، 2021أغسطس  22، اتريخ االطالع: 2020مايو  4العربية جمللة نيتشر، 
 DArj7s://cutt.us/httpمتاح عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/FD9AQ
https://bit.ly/3a8pftx
https://bit.ly/2QZepO2
https://cutt.us/7DArj


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                         قضايا ونظرات

59 

هذه التطبيقات القدرة على التحكم يف ختطيط املستَند، وإضافة 
االستشهادات بطريقة تناسب املخطوطات العلمية، وتوجد العديد 

 - Overleaf - shareLaTeXمن هذا األدوات إلكرتونيا مثل: )
Fidus Writer - Authorea َتستخدِّم أقلية من الباحثني هذه ،)

 أن عدد هؤالء الباحثني يف ازدايد، التطبيقات يف الوقت احلايل، إالَّ 
 100000املسجَّلِّني « Overleaf»فقد بلغ عدد ُمستخدِّمي تطبيق 

مليون مستَند  1.4(، وقد قاموا إبنشاء أكثر من 2013يف عام )
بينما بلغ عدد الباحثني املستخدمني لتطبيق  ،داةهبذه األ

«Authorea »10000 وتفتح أمثال تلك (16)مستخدِّم ،
 ا أرحب للكتابة التعاونية السيربانية.التطبيقات أفقً 

يف اليامي(  ىمن )حنان عبد احلميد وهد كلٌّ   أشارتوقد 
مناذج مقرتحة لبناء الفرق البحثية االفرتاضية يف العلوم " ـل تهمادراس

إىل إحدى الدراسات اإلحصائية احلديثة  "(17)اإلنسانية واالجتماعية
حول وجود فجوة عاملية يف الوعي واالهتمام ابلبحث التعاوين 

 (، كما رصدات أن أكثر املبادرات البحثيةe-researchاإللكرتوين )
بروزًا يف جمايل العلوم الطبيعية اإللكرتونية والعلوم االجتماعية 

كية ييف الوالايت املتحدة األمر موجودة لسعي لرقمنتها اإللكرتونية وا
واململكة املتحدة وأملانيا وأسرتاليا والصني مع بداية األلفية احلالية، من 
خالل توفري البىن التحتية اإللكرتونية وتطوير األدوات املنهجية 

ل على اإللكرتونية واخلدمات الرقمية والبيئات االفرتاضية اليت تسه ِّ 
 اكتشاف البياانت والوصول إليها وحتليلها، منها على سبيل الباحثني

املثال، املركز الوطين للعلوم االجتماعية اإللكرتونية يف اململكة املتحدة 
الذي تديره جامعتا أكسفورد ومانشسرت، ومشروع البنية التحتية 

 كية.ياالفرتاضية ملؤسسة العلوم الوطنية يف الوالايت املتحدة األمر 

                                                           

جيفري إم. بريكيليس، الكتابة العلمية: التحرير التعاوين على اإلنرتنت،  (16)
أغسطس  22، اتريخ االطالع: 2014أكتوبر  31النسخة العربية جمللة نيتشر، 

 https://cutt.us/UkSjR، متاح عرب الرابط التايل: 2021
ن عبد احلميد، هدى اليامي، أمنوذج مقرتح لبناء الفرق البحثية حنا (17)

 .154-152االفرتاضية يف العلوم اإلنسانية االجتماعية، مرجع سابق، ص ص 

 :الفضاء السيرباين كمادر للب وث العلمية -ااثنيً 

مسألة السيربانية كمصدر للبحوث العلمية أحد أهم  تعدُّ 
القضااي عند تناول العالقة بينهما، فقد أاتحت تطبيقات الفضاء 
السيرباين العديد من الوسائط واملصادر اليت تعتمد عليها البحوث 

عت ، وتنوَّ العلمية حىت صارت من املصادر الرئيسية للباحثني
التطبيقات لتشمل العديد من النماذج اليت ميكن من خالهلا الوصول 
للمراجع واملصادر والبحوث واملعلومات الالزمة للعملية البحثية بكافة 

 جمالت العلوم.

هة وقد أفاد البحث العلمي من الفضاء السيرباين من ج
سميته كن تأو ما مي لياألول تواصج  :مصادره يف اجتاهني مرتابطني

ألكادميي إىل ايز التواصل ي"التواصل األكادميي"؛ حيث من املمكن متـب
خذ شكل تَّ نوعني: رمسي وغري رمسي، فالتواصل الرمسي غري شخصي وي

رض عوبدرجة أقل  املقاالت املنشورة يف اجملالت اليت يراجعها األقران،
ات، ومن النتائج يف االجتماعات البحثية يف شكل حماداثت وملخص

لشركاء الذين  بني احية أخرى؛ يكون االتصال غري الرمسي تقليدايًّ ان
لنتائج يعرفون بعضهم ويرغبون يف تبادل أي شيء من األفكار وا

 مسودات األوراق واملطبوعات املسبقة.بواسطة 

ى تطوير تقنيات اإلنرتنت إىل تغيري طبيعة االتصال غري وأدَّ 
م والتعاون، وقد بدأ النشر الرمسي وتوسيع إمكاانته لتسهيل التعلُّ 

اإللكرتوين يف طمس اخلط الفاصل بني االتصال الرمسي وغري الرمسي، 
وتغيري األدوار التقليدية اليت يشغلها منتجو املعلومات ومعاجلوها 

ع ظاهرة "النشر الذايت" لتقرير حبثي مكتمل على ومستخدموها وتوسُّ 
 .(18)الرمسيةمعهد أو موقع شخصي، مبا يف ذلك التقارير شبه 

(18) R. Warden, The Internet and science 
communication: blurring the boundaries, 
Ecancermedicalscience, Vol. 4, 14 December 
2010, Accessed: 28 July 2021, available at: 
https://bit.ly/3BFRYCB 

https://cutt.us/UkSjR
https://bit.ly/3BFRYCB
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شبكات التواصل "ويندرج حتت هذا النوع من االتصال: 
وي تة ابلتواصل بني الباحثني؛ واليت حتاملختصَّ  "؛كادمييةاالجتماعية األ

د حلواًل   لعدد من هذه املشكالت؛ إحدى الكثري من املزااي اليت ُتوجِّ
أهم هذه املزااي هو إاتحة الفرصة للباحث العضو إنشاء صفحته 

إضافة لتخصيص مكان يف  ،ن معلومات عنهة اليت تتضمَّ الشخصي
قة حسابه حيث ميكنه عرض أفكاره وجتاربه املهنية وإحصاءات متعل ِّ 

ز شهرته يف وهذا يعز ِّ  ،ل نشر أعماله البحثية واالقتباس منهامبعدَّ 
ز الشعور ابالنتماء عرب منذجة جمموعات من الوسط البحثي، كما تعز ِّ 
صاحل مماثلة التشبيك بني أفراد اجملتمع البحثي الناس الذين لديهم م

 املوقع بعد إضافة ، ويتوىلَّ (19)كات تعاونيةا نشاء روابط جديدة وشر إو 
الباحث ألعماله البحثية مهمة إرسال اإلشعارات لرعضاء املهتمني 
ومتابعي الباحث حول األعمال املضافة حديثًا، وهذا يعين سرعة 

مع الباحثني وجذب املهتمني منهم انتشار العمل اجلديد بني جمت
"، Research Gate، مثل: "(20)مبوضوعه أيًضا

 ".Academia.eduو"

وقد أظهر عدد من الدراسات االستطالعية التأثري الكبري 
للنمو املضطرد للتواصل الرمسي وغري الرمسي ابلعمليات البحثية 

ر ن االستخدام املتكر ِّ إواجتاهات الباحثني يف مصادرهم، حيث 
إلنرتنت والربيد اإللكرتوين وطرق االتصال األخرى يرتبط بزايدة ل

مرض األحباث حول التعاون واإلنتاجية من قبل الباحثني يف 
تقارن أمناط القراءة  2008، كما أجريت دراسة عام (21)السرطان

                                                           

هيام حايك، الشبكات االجتماعية األكادميية: منحى جديد للتعلم،  (19)
، متاح عرب 2021يوليو  22، اتريخ االطالع: 2017أكتوبر  8مدونة نسيج، 
 الرابط التايل: 

https://bit.ly/2TOFZPM 
هالة أبو لبدة، لكل ابحث... هذه أهم منصات التواصل االجتماعي  (20)

يوليو  26، اتريخ االطالع: 2018ديسمرب  20األكادميية، موقع ميدان، 
2021 ،dWbL5P2http://bit.ly/ 

(21) R. Warden, The Internet and science 
communication: blurring the boundaries, 
Ecancermedicalscience, Op. cit. 

أن وأظهرت اإللكرتونية العلمية يف فنلندا والوالايت املتحدة وأسرتاليا 
لبحث هو األسلوب األكثر شيوًعا للعثور على استخدام حمركات ا

ح الورقي واالستشهادات املقاالت اإللكرتونية، يليه التصفُّ 
 .(22)والزمالء

ين على أشكال بامل" توصيلياالجتا  الهو "أما االجتاه الثاين ف
وصول إليها وقنوات توصيل املعلومات والبحوث والدراسات وتيسري ال

فري املراجع وما رتنت هو مصدرها وطريقة تو نواليت يكون الولوج إىل اإل
ذا اجلانب هاستند إليه الباحثون يف أوراقهم البحثية، وقد تعاظم 

ديد يف ج دت تطبيقاته وأشكاله بشكل يكاد يتوازى مع كل ِّ وتعدَّ 
 تطبيقات الفضاء السيرباين، وجند منها:

حيث تقدم "املكتبات  . املكتبات احلديثة وتطبيقاهتا:1
 يف إفادة الباحثني من سهاًما جوهرايًّ إأبمناطها املختلفة  احلديثة"

، نظرًا ألن مصادر املعلومات (23)لكرتونية للمعلوماتاملصادر اإل
توافرها وقدرة الباحثني  ىتاح فيه ومدبغض النظر عن الشكل الذي تُ 

توافر املقومات الالزمة هلا؛  ىعلى اإلفادة منها والتعامل معها ومد
املكتبة احلديثة  ستفادت، وقد ا(24)مات البحث العلميأحد مقو ِّ  تعدُّ 

نقلة  تلشكَّ  يتمن العديد من التطبيقات الرقمية والتقنية املعاصرة وال
ع مه املكتبة احلديثة من خدمات وتوفري متنو ِّ نوعية وكمية فيما تقد ِّ 

مجعت بني آليات وقد ملصادر املعلومات واملستودعات الرقمية؛ 
اتحة رشفة وحفظ املعلومات واإلليات األالبحث احلديثة وآ

ر وسائط حفظ املعلومات من ة مع تطوُّ خاصَّ  ،فرتاضيةلكرتونية واالاإل

(22) Carol Tenopir (et al.), Cross Country 
Comparison of Scholarly E-Reading Patterns in 
Australia, Finland, and the United States, 
Australian Academic & Research Libraries, Vol. 
41, Issue 1, 2010, pp. 26-41, available at: 
https://bit.ly/3l7yCkx 

منرية حممد مظهر، أمناط إفادة البحثني العرب يف جمال املكتبات واملعلومات  (23)
 .21من املصادر اإللكرتونية للمعلومات، مرجع سابق، ص 

 .60املرجع السابق، ص  (24)

https://bit.ly/2TOFZPM
http://bit.ly/2P5dWbL
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، ونذكر ورقية، واألرشفة اإللكرتونيةالورقية للوسائط غري الوسائط ال
 منها:

 يت على رأس أهم قواعد البياانت  :(25)أ. قواعد البياانت
 اوكالمها ميثل رصدً  (Web of Science(، و)Scopusالبحثية )

ملخزون الفضاء السيرباين من األحباث والدراسات املنشورة عرب 
امللخصات والعناوين واإلشارات املرجعية وجند منها أيضا: 

(research4life sciencedirect - Behavioral and Brain 

Sciences - Cambridge Core - ًّا فنجد منها مناذج (، أما عربي
 ،"قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية"مثل: دار املنظومة حتاكيها 

ويوجد أيضا قاعدة بياانت ، (Al Manhalواملكتبة الشاملة، واملنهل )
ا خاصة ابلدورايت على مستوى العامل العريب وهي ة جدًّ جزائرية هامَّ 

ل إبنشائه تكفَّ ي ذ" والSNDLنرتنت "النظام الوطين للتوثيق على اإل
 .CERIST"(26)عالم العلمي والتقين اإل "مركز البحث يف

جند منها ابلوالايت املتحدة  :(27)املكتبات الرقميةب. 
األمريكية مكتبة الكوجنرس، ومكتبات سـتانفورد الرقمية التابعة جلامعة 

 .كليري ستانفورد، ومشروع املكتبة الرقميـة التابع جلامعة كاليفورنيا يف ب
بة بيوولف اإللكرتوين الربيطاين قامت اململكة املتحدة مبشروع مكتو 

ر للباحثني صورًا رقمية للمخطوطات احملفوظة فيها، واملكتبة الذي يوف ِّ 
الوطنية للطب، والواثئق التارخيية أبصنافها املختلفة، وذلك يسهم يف 

                                                           

اع السريع وامليسر للمعلومات، كما أهنا تقدم تبويًبا لرصيدها تتيح االسرتج (25)
املكتيب على أسس التخصُّصات العلمية املتنوعة، يتكوَّن من أحدث اإلصدارات 
العلمية العاملية يف خمتلف التخصُّصات البحثية والعلمية، ابإلضافة للموثوقية 

يعة املستوى، ما جعل العلمية العالية؛ الحتوائها على أحباث علمية حمكمة ورف
 منها أساًسا لقياس جودة البحث العلمي.

(26) A propos du SNDL, Accessed: 18 september 
2021, available at: https://bit.ly/3tSXEGE 

ا مثل دخول املكتبات عامل الرقمنة، نقلة نوعية ابالنتقال من الكتب، وغريه (27)
من املطبوعات األكادميية من دراسات وحبوث وجمالت من الطابع الورقي إىل 

 اخلاصية الرقمية اليت تتيح فرصة االطالع على املخزون املكتيب إلكرتونيًّا.
يقد ِّم خدمة معلوماتية تفاعلية تفيد العلماء والباحثني والطالب املصريني  (28)

ات املصرية متاحة إلكرتونيًّا من حبيث تكون مجيع خدمات احتاد مكتبات اجلامع

ا، ومن مة جدًّ البحث العلمي والوصول به إىل درجات متقد ِّ  دعم رقي ِّ 
 ،تننرت اجملموعات العربية على اإل :عربيةال لكرتونيةأمثلة املكتبات اإل

 .شبكة الشرق القانونيةو 

"رقمنة تسيري  ا عمليةكما أاتح الفضاء السيرباين أيضً 
ا؛ بتفعيل  وحبثيًّ عرب إدارهتا ابلتكنولوجيا الرقمية إدارايًّ : املكتبات"

كما أن   ،عداإلدارة اإللكرتونية، ما يتيح فرص إجراء البحث عن بُ 
ت لتوفري مشروعات فهارس للمكتبات وخرائط ة امتدَّ عملية الرقمن

، (28)لجامعة املصريةالرقمية لملكتبات ااحتاد جند منها: ) رقمية هلا

خالل بوابة احتاد مكتبات اجلامعات املصرية، ويكون الدخول إىل مصادر 
املعلومات واخلدمات من خالل واجهة استخدام واحدة موحدة تساعد مكتبات 
اجلامعات على التخلص من التداخل والتكرار يف املصادر واجلهود، وتوفري 

ونية الدولية مبا يف ذلك: مقتنيات مكتبات اجلامعات الدخول إىل املصادر اإللكرت 
املصرية، ورسائل املاجستري والدكتوراه للباحثني، والرسائل قيد اإلعداد ابجلامعات 
املصرية، وأحباث أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات املصرية، واجملالت العلمية اليت 

متلكها اجلامعات، والبث تصدرها اجلامعات املصرية، واملقتنيات اإللكرتونية اليت 
األرشيفي للمحاضرات اإللكرتونية، والتواصل مع كربى املكتبات العاملية ملعرفة 

ألف دورية وحتميل النص الكامل  25أحدث الكتب، واالطالع على أكثر من 
أغسطس  23هلا؛ انظر: احتاد املكتبات الرقمية، املوقع الرمسي، اتريخ االطالع: 

 https://cutt.us/ssTBIط التايل: ، متاح عرب الراب2021

https://bit.ly/3tSXEGE
https://cutt.us/ssTBI
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 ،(30)، والفهرس العريب املوحدSDL"(29)واملكتبة الرقمية السعودية "
وهي أشبه خبريطة : "اخلرائط املكتبية اإللكرتونية"ابإلضافة لتطبيق 

ملكتبات وقنوات املعلومات ورصد تواجدها سات واودليل للمؤسَّ 
ية لل عملية االستعانة هبا يف العمصلة هبا مبا يسه ِّ حصائيات املتَّ واإل

                                                           

هبدف توفري خدمات معلوماتية  SDLأنشئت املكتبة الرقمية السعودية  (29)
لتكون يف متناول  متطورة، تشمل إاتحة مصادر املعلومات مبختلف أشكاهلا

ت العليا أعضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب يف مرحليت الدراسا
والبكالوريوس ابجلامعات السعودية ومؤسسات التعليم العايل، حيث توفر املكتبة 
الرقمية السعودية مظلة واحدة جلميع اجلامعات السعودية، وتضم حاليًّا ما يزيد 

قاعدة معلومات عاملية  174ألف كتاب رقمي بنصوصها الكاملة و 680على 
ماليني  7ملقاالت األكادميية، وأكثر من وعربية تشمل النصوص الكاملة ملاليني ا

ماليني من الوسائط املتعددة تشمل الصور واألفالم العلمية  7رسالة جامعية، و
يف خمتلف التخصُّصات العلمية، واليت تقع يف نطاق اهتمام مؤسسات التعليم ومتَّ 

انشر عاملي؛ انظر: املكتبة الرقمية  300احلصول عليها من خالل أكثر من 
، متاح عرب 2021أغسطس  26ودية، املوقع الرمسي، اتريخ االطالع: السع

 /GWG3Au2https://bit.lyالرابط التايل: 
الفهرس العريب املوحد هو مشروع تعاوين بني مكتبة امللك عبد العزيز  (30)

ومات وميكنتها والتعامل العامة، وشركة نسيج املتخصصة يف جمال املكتبات واملعل
، لتقدمي اخلدمات املعرفية؛ 2005مع سجالت الفهرسة العربية والذي انطلق عام 

ببناء قاعدة معلومات قياسية مبنية على معايري عاملية يتحقق من خالهلا املشاركة 
يف املصادر وخفض التكاليف وتوحيد القواعد ومساعدة املكتبني على تطوير 

م املعلومات واملكتبات. وقد متكن الفهرس من حتقيق نتائج مكتباهتم وتطوير عل
مكتبة  5000ممتازة واليت متثلت يف: إنشاء جمتمع الفهرس يتكون مما يقارب 

دولة، وأتسيس قاعدة بياانت ببليوغرافية عربية  27جهة من  500تنتمي إىل 
 قياسية وموسوعية حتتوي على أكثر من مليوين تسجيلة فريدة وإنشاء وضبط
مخس ملفات استنادية حتتوي على ما يزيد عن مليون مدخل استنادي مقنَّن 
وموحَّد حيتوي على أكثر نصف مليون اسم شخص وثالمثئة ألف رأس موضوع. 
ويقوم املوقع مبعاجلة أكثر من ثالمثئة ألف تسجيلة، وقام جمتمع الفهرس بتزيل 

عشرات األدلة أكثر من مليون تسجيلة على فهارسه احمللية، وقام بنشر 
الببليوغرافية واالستنادية عن طريق الرتمجة والتأليف. واملشروع قائم على عدَّة 

 2007مراحل وحقَّق يف املرحلة األوىل واليت امتدَّت على فرتة عشر سنوات من 
حيث متَّ العمل على تطوير جانب املعاجلة الفنية لوعاء املعلومات  2017إىل 

ملمارسات وتوحيدها والضبط الببليوغرايف واالستنادي العريب والذي مشل تقنني ا
للفهارس حسب أحدث املعايري الدولية يف اجملال ونشر ثقافة الفهرسة التعاونية، 

، اخلريطة (31)، ومنها: دليل الباحث العلمي يف البيئة الرقميةةيالبحث
، والدليل الشامل (32)الرقمية للمكتبات ومراكز املعلومات العربية

 .(33)للمكتبات يف الوطن العريب

، 2021أغسطس  12املصدر: الفهرس العريب املوحد، نبذة، اتريخ االطالع: 
 z6g4dq3://bit.ly/httpsمتاح عرب الرابط التايل: 

أحد املشروعات التابعة للمكتبة املركزية اامعة حلوان، أتسَّس عام  (31)
، وهو يوف ِّر للباحثني وأخصائي املكتبات روابط ومعلومات عن املواقع 2013

اهلامة ومصادر املعلومات اليت تشتمل على مقاالت الدورايت أو الكتب أو 
واقع التعريف ابملؤمترات القادمة ابإلضافة إىل الرسائل اجلامعية أو التقارير أو م

املواقع اإلحصائية اليت حيتاج إليها يف دراسته، وأدوات أخري تساعدهم يف إجناز 
أحباثهم، وسد الفجوة املوجودة يف قواعد البياانت اليت كانت موجودة يف موقع 

ات عامة احتاد مكتبات اجلامعات املصرية وبنك املعرفة املصري، املصدر: معلوم
أغسطس  7عن الدليل، دليل الباحث العلمي يف البيئة الرقمية، اتريخ االطالع: 

 /bBKTY37https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2021
سها "د. أمحد حسني بكر" حتت  (32) هي أحد خمرجات مشروع حبثي أمتَّه مؤس ِّ

اجلغرافية الرقمية للمكتبات ومراكز املعلومات العربية خبرائط عنوان )املؤشرات 
، 2018جوجل: دراسة ميدانية تطبيقية( وأُطلقت منصتها الرقمية يف أغسطس 

وهي تستهدف حصر وجتميع املؤشرات اجلغرافية للمكتبات ومراكز املعلومات 
املعلومات العربية عرب منصة رقمية متطورة تتيح أماكن تواجد املكتبات ومراكز 

ابلعامل العريب ابإلضافة لعدة مؤشرات إحصائية تفاعلية، وميثل هذا املشروع منوذًجا 
مهمًّا يف حتول األطروحات البحثية إىل تطبيقات عملية متثل فائدة للمجتمع 
األكادميي والبحثي، املصدر: اسرتاتيجية اخلريطة الرقمية، اخلريطة الرقمية 

، متاح 2021أغسطس  7العربية، اتريخ االطالع: للمكتبات ومراكز املعلومات 
 /MlJ3zb2https://bit.lyعرب الرابط التايل: 

وهو مشروع بني األمانة العامة جلامعة الدول العربية )إدارة املعلومات  (33)
ابع ملكتبة ( التIFLAوالتوثيق( واالحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات )

، هبدف تعزيز التعاون بني املكتبات العربية، 2016اإلسكندرية ومتَّ إطالقه عام 
ورفع مستوى اخلدمات املقدَّمة للمكتبيني واملهنيني والباحثني وتوفري البياانت 
واملعلومات الدقيقة اخلاصة بقطاع املكتبات والتعريف ابملكتبات يف الدول العربية 

الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات )اإلفال(، املصدر: على مستوى االحتاد 
 7عن املشروع، الدليل الشامل للمكتبات يف الوطن العريب، اتريخ االطالع: 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 2021أغسطس 
https://bit.ly/2Y97ftE 

https://bit.ly/2Au3GWG
https://bit.ly/3dq4g6z
https://bit.ly/37bBKTY
https://bit.ly/2zb3MlJ
https://bit.ly/2Y97ftE
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اجملالت العلمية  تعدُّ  مة:. اجملالت العلمية املوثوقة واحملك  2
ن إمة أحد املصادر الرئيسية املوثوقة يف البحوث العلمية؛ حيث احملكَّ 

ية يف عملية املراجعة والتقييم من محبوثها ختضع لشروط ومعايري عل
 – 8:2019ني مثل املعايري العاملية: معايري )أيزو قبل اخلرباء واملختص ِّ 

كالريفيت(، أو املعايري اإلقليمية: معايري مؤسسة دار   –سكوبس 
(، Natural Sciences Publishing - NSPنشر العلوم الطبيعية )

لكرتوين املفتوح أو املغلق، وميكن الوصول وقد اجته أغلبها حنو النشر اإل
إليها عرب موقعها اخلاص الذي تنشئه أو من خالل قواعد البياانت 

 – Nature – acm - Discoverة ابجملالت العلمية: )اصَّ اخل
Cosmos - Scientific American - The Scientist - 

Smithsonian - - جملة الشرق  - جملة العلوم اإلنسانية العربية
األوسط للنشر العلمي،...( وغريها الكثري، وبلغ عدد اجملالت العلمية 

 42180( Scopusفة وفق )مة وذات نسب االستشهاد املصنَّ احملكَّ 
 .(34)فرتاضيمة ابلفضاء االجملة علمية حمكَّ 

رغم أن حمرك البحث جوجل  . حمركات الب ث األكادميية:3
 أنه ظهرت احلاجة ملصادر حبث يعترب أقوى حمرك حبث يف العامل إالَّ 

صة مثل حمركات البحث العلمي األكادميي اليت هتدف أكادميية متخص ِّ 
اجات الدارسني تيحا العلمية يف متناول اجلميع مبا يليب ِّ إىل جعل املواد 

والطالب واألساتذة والباحثني الراغبني يف إجناز أحباث أكادميية، وقد 
اجملاالت  عت حمركات البحث األكادميية بني العامة يف كل ِّ تنوَّ 

اخلاص ابألحباث والواثئق والرسائل كمنها   دٍ ص يف جمال حمدَّ واملتخص ِّ 
ة مبجاالت بعينها، خمتصَّ  ىاجستري والدكتوراه وغريها، وأخر العلمية امل

(، Google Scholarونذكر منها على سبيل املثال: )

                                                           

(34) Scopus Source List, accessed: 7 august 2021, 
available at: https://bit.ly/3jTxyzU 

نظام إلكرتوين ألرشفة اجملالت األكادميية، يوفر ألعضائه إمكانية البحث  (35)
عن النص الكامل للعديد من اجملالت العلمية واألكادميية املعروفة، ويبلغ عدد 

 دولة. 159عضو يف  7000أعضائه من املؤسسات 
(36) look:  
- NASA Chanel, YouTube, available at: 
https://cutt.us/ZnRlO  

(JSTOR)(35)( ،Refseek( ،)The British Library ،)
(Sciseek( ،)Sciseek.) 

ات الصحافة سكمؤسَّ . املواقع العلمية اخلربية املعتمدة: 4
 ؤسسة علمية مثل:ة العلمية التابعة ملالعلمية العريقة أو موقع للصحاف

(Discovery - Scientific American - science daily - 
Smithsonianmag - HHMI - National Academy press - 

Yale scientific.) 

وهي مواقع تصدر من جهات . مواقع علمية خربية: 5
صحفية وحيررها صحفيون علميون دون وجود علماء أو خمتصني وال 

 Popular Science – Redorbit) تصدر من مؤسسة علمية، مثل:
- DTU Space - Universe today - Science alert - 

Physlink - American chemistry.) 

مع تطور تطبيقات الفضاء . قنوات اليوتيوب العلمية: 6
السيرباين أصبحت تقنية الصوتيات واملرئيات عليه أحد املصادر املهمة 

ث العلمية خاصة ما يصدر منها بشكل موثوق من جهة يف البحو 
وجند أن العديد من  ،معتربة، ويعد اليوتيوب أحد أبرز تلك املواقع
ل أحد املصادر العلمية املؤسسات العلمية هلا تواجد عليه وتشك ِّ 

 NASA - MIT Open Course) للباحثني والدارسني، مثل:
Ware - TED - Scientific American Space Lab - 

WIRED –Microsoft Education )(36). 

تعترب املوسوعات العلمية  . املوسوعات العلمية الرقمية:7
توي على معلومات عامة حول اليت حتة للباحثني أحد املصادر املهمَّ 

- MIT Open Course Ware, YouTube, available 
at: https://cutt.us/xhVYk  
- Scientific American Space Lab, YouTube, 
available at: https://cutt.us/mG8yx  
- Microsoft Education, YouTube, available at: 
https://cutt.us/be3uu  
- WIRED, YouTube, available at: 
https://www.youtube.com/c/WIRED 

https://bit.ly/3jTxyzU
https://cutt.us/ZnRlO
https://cutt.us/xhVYk
https://cutt.us/mG8yx
https://cutt.us/be3uu
https://www.youtube.com/c/WIRED
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صة يف موضوع معني، ويغلب موضوعات املعرفة اإلنسانية أو متخص ِّ 
نظيم حبسب الرتتيب على معلوماهتا االختصار، وتعتمد على دقة الت

اهلجائي ليسهل على املستفيد الرجوع إليها أبقل جهد، ويقوم ابلعمل 
أصبحت أغلب تلك املوسوعات وقد ني بتلك اجملاالت، عليها خمتص ِّ 

موسوعة علم  - موسوعة ستانفورد للفلسفةا، مثل: )متاحة إلكرتونيًّ 
 (.ENCYCLOPEDIAاملوسوعة الربيطانية  - النفس

د يول ِّ  :(37)(Data Scienceاانت ). علم البي8
املستخدمون عرب الشبكات االجتماعية، وشبكات االتصاالت، 

جمموعة ضخمة  ،وحمركات البحث، والعديد من املعامالت اإللكرتونية
(، وصار Big Dataمن البياانت واملعلومات تسمي )البياانت الكبرية 

حوث الكمية هلا أمهية كبرية وأتثري ابلغ كمرجع حبثي مهم يف الب
نرتنت وحتليل واإلحصائية ملتابعة أمناط السلوك البشري على اإل

 البياانت واملعلومات وتوظيفها.

ا  م البياانت حبثيًّ قة بتوظيف علو ولعل أبرز اجلهود احلالية املتعل ِّ 
لعديد من كان يف مواجهة فريوس كوروان املستجد، وجند من خالل ا

صدر حبثي رئيسي بياانت الكبرية" كماجلهود أمهية "علم البياانت" و"ال
 ث جند أن:البشرية كافة، حي تيف ظل االكتساح السيرباين للمجاال

أطلق مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا يف البيت  -
لبناء مركز بياانت مبادرة ، 2020( منتصف مارس OSTPاألبيض )

، تشارك فيه مؤسسات حكومية (CORD19)ضخم مفتوح املصدر 
ت تكنولوجية، مثل مكتبة معاهد الصحة الوطنية وأكادميية وشركا

                                                           

بني ثالث حزم رئيسية من العلوم،  Data Scienceجيمع علم البياانت  (37)
واملهارات، واملعارف، تبدأ بعلوم اإلحصاء والرايضيات، مث مهارات الربجمة، 

عارف ، مث املMachine Learningوخاصة الذكاء االصطناعي وتعلُّم اآللة 
املرتبطة بطبيعة اجملال الذي يتم رصد بياانته وحتليلها، ويُعد جمال علوم البياانت 
من أكثر اجملاالت طلًبا يف سوق العمل يف العامل خالل األعوام اخلمسة املاضية، 

" فهي الوظيفة األكثر طلًبا يف عام Glassdoorووفق تقرير موقع "جالس دور 
 ,Best Jobs in America 50يف السوق األمريكية ) 2018

Glassdoor, Accessed: 20 September 2021, available 
6aU19W2https://bit.ly/at:  وهو ما ذهب إليه أيًضا تقرير ،)

، ومعهد ألني للذكاء االصطناعي، وخمترب كولد NIHاألمريكية 
سربينج، وجامعة جورج اتون، ابإلضافة إىل شركة جوجل، ومركز 
أحباث مايكروسوفت، ومبادرة تشان زوكربريج، وعشرات من 

مة، وخباصة العاملية للبحث عن حلول هلذه األز  سات األخرىاملؤسَّ 
ثلى للفئات األكثر عرضًة لإلصابة ما يتعلَّ 

ُ
ق بكيفية احلماية امل

سات الصحية بفرق العمل ابلفريوس، وكيفية دعم املستشفيات واملؤسَّ 
ات واملوارد؛ حيث ميكن للبياانت أن تسهم فيها عرب لوحة واملعدَّ 

( CSSEرها مركز علوم وهندسة النظم )املعلومات التفاعلية اليت طوَّ 
يف جامعة جونز هوبكنز، وأيًضا تتبُّع النماذج الوابئية، مثل ما رصده 

 .(38)تقرير جامعة "إمربايل كوليدج" البحثية"

هناك حبوث تعمل على مجع وحتليل البياانت اجلينومية  -
لتطور فريوسات كوروان السابقة، مبا يساعد على توقُّع الطفرة القادمة 

 Nextstrainية اليت توفرها منصة للفريوس، مثل املعلومات اللحظ
. ويهدف هذا املشروع مفتوح Fred Hutchالتابعة ملركز فريد هوتش 

املصدر إىل إاتحة هذه البياانت وأدوات التحليل القوية للجمهور 
العام، الستخدامها بغرض رفع مستوايت فهم الوابء وحتسني 

 .(39)ي املرضاالستجابة لتفش ِّ 

يف البياانت لتسهيل عملية وهناك منوذج آخر يف توظ -
حماكاة التجارب الطبية الختيار األدوية األكثر فاعليًة يف مكافحة 

األسرع يف العامل  Summitالفريوس، مثل ما فعله حاسوب سومت 
مركب،  8000، إذ قام بتحليل IBMالذي أنتجته شركة آي يب إم 

 .LinkedIn’s 2017 U.S) 2017إن السنوي لعام -لينكد
Emerging Jobs Report, LinkedIn Economic 

 Graph, Accessed: 20 september 2021,
oEejG39https://bit.ly/.) 

خالد الربماوي، كيف تساعد علوم البياانت على مواجهة فريوس كوروان  (38)
سبتمرب  3، اتريخ االطالع: 2020أبريل  29املستجد؟، ساينس أمريكان، 

 /zXudFF3https://bit.lyتايل: ، متاح عرب الرابط ال2021
 املرجع السابق. (39)

https://bit.ly/2W19aU6
https://bit.ly/39oEejG
https://bit.ly/3zXudFF
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نوع  77للعثور على األدوية األكثر فاعلية، وكانت النتيجة اقرتاح 
 .(40)تهاترتيبها بناء على أفضليَّ  دواء، متَّ 

وتتم عملية استخراج البياانت من الفضاء السيرباين عرب أداة 
 web"مستخلِّصات البياانت" من شبكة اإلنرتنت " ىتسمَّ 

scraper وهي برامج حاسوبية، َتستخرِّج املعلومات من مواقع ،"
ع اإلنرتنت وحمتواها بلغة ز بِّْنية صفحات مواقشبكة اإلنرتنت؛ إذ تُرم ِّ 
(، اليت ميكنك أن تراها عند استخدام HTMLترميز النص الفائق )

، أو "فحص العنصر "view source يت "عرض املصدريَّ خاص ِّ 
inspect element"  يف متصفح اإلنرتنت لديك. ويفهم برانمج

استخالص البياانت هذه اللغة، ويستطيع حتليلها واستخالص 
، وأدوات تستخدمها اجملموعات البحثية ابنتظام، املعلومات منها

جلمع املعلومات مثاًل من سجالت التجارب اإلكلينيكية، وإلثراء 
قاعدة بياانهتا، ومثل هذه املهام إن نـُف َِّذت دون مساعدٍة من برانمٍج 
حاسويب بسيط نسبيًّا، فقد تغدو مزعجًة، بل قد تصل يف صعوبتها 

 .(41)االستحالة إىل حد ِّ 

 النشر العلمي يف الفضاء السيرباين -اثً اثل
لعلمي إىل مع ظهور الفضاء السيرباين انتقلت عمليات النشر ا

(، It Technologyخطوة أحدث مع ابتكار تكنولوجيا املعلومات )
ملية ع، اليت أحدثت ثورة يف (E-publishing)والنشر اإللكرتوين 

، فتسارعت إليهاإنتاج وتوزيع اجملالت العلمية ويف سهولة الوصول 
 اجة للطباعة.عملية النشر اإللكرتوين بشكل مل يسبق له مثيل دون احل

                                                           

 املرجع السابق. (40)
نيكوالس جيه. ديفيتو، وجورجيا سي. ريتشاردز، وبيرت إجنلِّسيب، أدواٌت  (41)

ُتسه ِّل مجع البياانت من شبكة اإلنرتنت، النسخة العربية جمللة نيتشر العلمية، 
 ، متاح عرب الرابط:2021أغسطس  23، اتريخ االطالع: 2020سمرب دي 20

 https://go.nature.com/3lhpW9T 
يشري إىل عدم وجود تقييد يف الوصول عرب اإلنرتنت إىل اإلنتاج الفكري  (42)

ا يف ذلك اجملالت العلمي على مجيع أشكاله من نتائج البحوث املنشورة، مب
 احملكَّمة وغري احملكَّمة وأوراق املؤمترات واألطروحات وفصول الكتب والدراسات.

ة قلَّ  يتمثَّل يفوكان عائد ذلك على علمية النشر العلمي 
التكلفة الالزمة لنشر البحث، وسرعة النشر، واالستغناء عن وسطاء 

ذلك  ا، ومعالنشر والتوزيع، والوصول املفتوح للبحث املنشور إلكرتونيًّ 
فإن هذه الفرصة تستصحب معها مجلة من املخاطر كوجود خطورة 

ض األحباث املنشورة على حقوق ملكية فكرة البحث، فقد تتعرَّ 
ا إىل القرصنة واالنتحال أو احلذف ألسباب تقنية وهو ما إلكرتونيًّ 

 ا.سنفصل فيه الحقً 

وأصبح ابإلمكان توفري حمتوايت هذه اجملالت بشكل رقمي 
سات األكادميية، كما اشرتاكات تقوم هبا املكتبات واملؤسَّ عن طريق 

لت حمركات البحث عملية الوصول لرحباث بشكل كبري، قد سهَّ 
ولتظهر معها أنواع للنشر العلمي اإللكرتوين وذلك للمجالت اليت يتم 

م النشر فيها إىل نشر النشر هبا، فإذا كانت هذه اجملالت معتمدة يقسَّ 
إذا كانت غري معتمدة فالنشر هبا إما جماين أو أو مغلق، و  مفتوح

من اجملالت  من خالل النشر يف أي ٍ يكون مدفوع، والنشر املفتوح 
ر مجيع حمتوايت أعدادها بشكل جماين على شبكة العلمية اليت توف ِّ 

"النشر العلمي املفتوح أو حركة ـب ىاإلنرتنت ليظهر معها ما يسمَّ 
، وقد (42)(Access Publishing-Openالوصول احلر للمعلومات" )

طرحت هذه الفكرة ابلعديد من املبادرات واالتفاقيات والربتوكوالت 
، مث 2002العلمية بدأ من "مبادرة بودابيست" للنفاذ احلر يف فرباير 

يف "بيان برلني حول و ، 2003يف "بيان بيثيسدا" للنشر احلر يف يونيو 
. ابإلضافة للعديد 2003أكتوبر املعرب املفتوح إىل املعرفة العلمية" يف 

من تطبيقات النشر اإللكرتوين املفتوح األخرى مثل: تفويض الوصول 
، ومبادرات الوصول احلر (43)(Open Access Mandatesاحلر )

هي سياسة تتبنَّاها مؤسسة حبثية أو جهة متويل أحباث أو حكومة تستدعي  (43)
من الباحثني أن جيعلوا اجملالت اخلاضعة ملراجعة األقران ودورايت املؤمترات ذات 

راجعة من إمكانية الوصول احل
ُ
ر من خالل األرشفة الذاتية للمسودات النهائية امل

األقران، وميكن للمستخدمني احملتملني عرب اإلنرتنت الوصول احلر إىل مواد 
 الوصول احلر.

https://go.nature.com/3lhpW9T
https://go.nature.com/3lhpW9T
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الكتاب احلر"،  ي"انشر  Open Book Publishers) مثل:للكتب 
"املعرفة بال قيود"(، وحتاول العديد من  Knowledge Unlatchedو

نهم من لطريقة متك ِّ  اتر اجملالت العلمية التجارية وضع تصوُّ هيئات 
جماين دون التأثري على هامش الربح يف  توفري احملتوى العلمي بشكلٍ 

ظاهرة "النشر العلمي املفتوح" مع  ت، وقد توسع(44)نفس الوقت
إجراءات التباعد االجتماعي ملكافحة وابء كوروان؛ حيث أاتحت 

سات واملراكز البحثية واملعاهد العلمية مجيع أو بعض العديد من املؤسَّ 
، مثل: )موقع أكسفورد بريس التابع أعماهلا بشكل إلكرتوين جماانً 

جلامعة أكسفورد، ومركز اجلزيرة للدراسات، واملركز العريب للدراسات 
موقع أكسفورد للقانون الدويل و وأحباث السياسات، ودار املنظومة، 

واجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب  الند الطبية،جملة نيو إجنوالعام، 
 ...(.ابلكويت

حصائي ابلنسبة لعدد األوراق العلمية املنشورة إلومن اجلانب ا
 Citationsمة واملصنفة وحجم االستشهاد ابجملالت العلمية احملكَّ 

ة املنشورات جامع لكافَّ  ءحصاإوجد يبنتائج هذه البحوث؛ فال 
د أشكال االستفادة  عن تعدُّ ضاء السيرباين فضاًل العلمية على الف

ما جيعل من الصعوبة مبكان  ،والطرح للبحوث والدراسات العلمية
حصائية املتاحة هي عدد حصائيات الشاملة، واإلوجود مثل تلك اإل

مة واليت هلا ة العلوم ابجملالت العلمية احملكَّ املنشورات العلمية يف كافَّ 
وين من خالل قاعد بياانت "سكوبس تواجد ابلفضاء اإللكرت 

Scopusوحسب ،" “Scimago Journal & Country 

”Ranking(45)  فقد بلغ عدد األوراق العلمية املنشورة يف جمالت

                                                           

(44) Bo-Christer Björk, Open Access to Scientific 
Publications – An Analysis of the Barriers to 
Change?, Information Research, Lund University 
Libraries, Vol. 9 No. 2, January 2004, available at: 
https://bit.ly/38UXfd9 
(45) “Country Rankings 2020”, Scimago 
Institutions Rankings, Accessed: 24 August 2021, 
available at: http://bit.ly/2rLARk4 

، بينما بلغ عدد 2020عام يف ( ورقة علمية 4875829مة )حمكَّ 
 .(46)( جملة11952اجملالت العلمية ذات الوصول املفتوح )

م( فيضااًن غري مسبوٍق من  2020)وشهد العام املاضي 
البحوث العلمية املتعلقة بفريوس كوروان اجلديد، اجتاح املواقع 
اإللكرتونية والدورايت العلمية، حيث أظهرت بياانت مجعتها دورية 

Nature خلقت حالة من 19-وحللتها أن جائحة "كوفيد "
 اًل يف، وأحدثت حتوُّ 2020االضطراب يف جمال العلوم خالل عام 

 %4جمال النشر البحثي، فوفًقا إلحدى قواعد البياانت، فإن حوايل 
لفريوس  سَ ُكر ِّ   2020من اإلنتاج البحثي حول العامل خالل عام 

مة كوروان، غري أن هذا العام شهد أيًضا ارتفاًعا كبريًا يف األحباث املقدَّ 
 وهو ما قد يعود إىل أن الكثري ،للدورايت العلمية يف خمتلف اجملاالت
زوا على كتابة األوراق البحثية بداًل من الباحثني مكثوا يف البيوت وركَّ 

من إجراء التجارب العلمية، كما وجدت إحدى التحليالت أن عدد 
وحدها  "Elsevierمة إىل دورايت شركة النشر "إلسيفري األوراق املقدَّ 

 270مبقدار حوايل  2020ارتفع بني شهري فرباير ومايو من عام 
 ،2019، مقارنًة بنفس الفرتة من عام %58قة، أي بنسبة ألف ور 

الت ارتفاع أعلى قة ابلصحة والطب معدَّ بل وشهدت األحباث املتعل ِّ 
 .(47)%92بلغت 

وبشكل عام فإن عملية النشر اإللكرتوين للبحوث العلمية 
ل بشكل كبري زايدة عملية اإلنتاج البحثي؛ ففي دراسة سه ِّ تع و شج ِّ ت

ثيق االستخدام املتزايد للمجالت اإللكرتونية، مقارنة تو  فنلندية متَّ 
ر ة على أن االستخدام املتكر ِّ ابجملالت املطبوعة، فهناك بعض األدلَّ 

(46) The Directory of Open access Journals, 
accessed: 13 September 2021, available at: 
https://www.doaj.org/ 

لة : سيٌل من العلوم، جم2020هويل إلس، أحباث فريوس كوروان يف عام  (47)
، 2021سبتمرب  3، اتريخ االطالع: 2021فرباير  1نيتشر الطبعة العربية، 
 متاح عرب الرابط التايل: 

https://go.nature.com/3hhbJZC 

https://bit.ly/38UXfd9
http://bit.ly/2rLARk4
https://www.doaj.org/
https://go.nature.com/3hhbJZC
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 حباثبزايدة إنتاج األ لإلنرتنت السرتجاع املعلومات واالتصال مرتبطٌ 
ني من جمموعة ع رأي أكادميي ِّ من قبل العلماء، ومن خالل استطال

وجدوا أن العلماء أدركوا أن املوارد  ،صاتواسعة من التخصُّ 
لت بشكل كبري حتديد املواد والوصول إليها وحتديد اإللكرتونية سهَّ 
 .(48)عت نطاق األدبيات املتاحة هلمموقعها، كما وسَّ 

كاليات اإلش: بني الب ث العلمي والفضاء السيرباين -ارابعً 
 والت دايت

ة وتواصلية ات عومليوأدو  افرضت ظاهرة الفضاء السيرباين واقعً 
البحث العلمي   وتداولية جديدة اوانبها اإلجيابية اليت أفادت عملية

يات ا مجلة من اإلشكالكما سبق توضيحه؛ ومع ذلك فرضت أيضً 
العلمية؛  والتحدايت على البحث العلمي وتداول البحوث والدراسات

تداخل علومات و فمع تعاظم أتثري الفضاء السيرباين يف عملية تداول امل
لرمسي اخلاص مع العام والشخصي مع اجلماعي والرمسي مع غري ا

ا اظم معها أيضً ؛ تعالناجتة عن الثورة التكنولوجية والفضاء السيرباين
ح العديد من اإلشكاليات والتحدايت، خاصة مع حالة النزو 

فرتاضي كبديل الاه أزمة وابء كوروان حنو الفضاء واالجتياح الذي فرضتْ 
وحتول ، يالواقعي كجزء من إجراءات التباعد االجتماععن العامل 

 السيرباين. معظم العلميات احلياتية مبا فيها البحثية حنو الفضاء

ومجلة تلك اإلشكاليات والتحدايت اليت تواجه البحث 
العلمي ابلفضاء السيرباين؛ ميكن تقسيمها إىل إشكاليات يف القدرة 

إشكاليات يف منهجية البحوث على الوصول العادل واحلر لإلنرتنت، و 
 أخالقيتها: ىعلى الفضاء السيرباين وابالعتماد على أدواته ومد

                                                           

(48) Pertti Vakkari, Perceived influence of the use 
of electronic information resources on scholarly 
work and publication productivity, Journal of the 
American Society for Information Science and 
Technology, Vol. 59, Issue 4, 15 February 2008, 
pp. 602–612, available at: https://bit.ly/3owQkjC 

 حتدي الوصول العادل واحلر للفضاء السيرباين -1

ا ويف العاملني العريب توجد مشكلة عامة يف العامل عمومً 
تكنولوجيا املعلومات البنية التحتية لوهي ضعف  ،اواإلسالمي خصوصً 

عملية على  مبا يؤثر سلًبا -الف الدول الغنية ابلنفطخب- واالتصاالت
سات العامة واخلاصة واملصاحل لكرتونية للمؤسَّ الرقمنة واخلدمات اإل

ة لرفع كفاءة البنية التحتية للخدمات حاجة ملحَّ  احلكومية، وهناك
 %60منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حيث ال يزال لكرتونية، ففي اإل

هم الوصول إىل شبكات اجليل الرابع، أو بلدان من السكان ال ميكن
مثل إندونيسيا اليت ال تزال شبكات اجليل الثاين هي السائدة، وحبسب 

رًا عن جلنة األمم املتحدة التقديرات اليت وردت يف تقرير صدر مؤخَّ 
مليار دوالر لتوفري  100للنطاق العريض، فاألمر يستلزم حوايل 

، وعلى الصعيد (49)لجميع يف أفريقياخدمات اتصال النطاق العريض ل
٪( لديها اتصال 55العاملي، ما يزيد قلياًل عن نصف األسر )

٪ متصلون مقارنة 87م في العامل املتقد ِّ فوفًقا لليونسكو و ابإلنرتنت، 
ويف اجململ ا، ٪ فقط يف أقل البلدان منوًّ 19٪ يف الدول النامية، و47بـ

، ما جيعل (50)اإلنرتنتمليار شخص الوصول إىل  3.7 ال يستطيع
بني الدول واألفراد للوصول لإلنرتنت وابلتايل ضعف  ؤهناك عدم تكاف

القدرات البحثية ابلفضاء السيرباين من بلد آلخر حبسب القدرات 
 التقنية املتاحة.

رات حرية تداول مؤش ِّ  ا يفيً ابإلضافة لذلك فإن هناك تدن ِّ 
ت العامة وحرية رات حول احلراياملعلومات؛ حيث أظهرت املؤش ِّ 

نرتنت وجود عراقيل أمام الصحافة وحرية تداول املعلومات وسرعة اإل

ديوب، جائحة فريوس كوروان تزيد من حاجتنا إىل االتصال  خمتار (49)
، متاح 2021أغسطس  28ابإلنرتنت، مدوانت البنك الدويل، اتريخ االطالع: 

 عرب الرابط التايل: 
https://bit.ly/3BQXEK7 
(50) Douglas Broom, Coronavirus has exposed the 
digital divide like never before, World Economic 
Forum, 22 April 2020, Accessed: 22 July 2021, 
available at: https://bit.ly/3Ebywj6 

https://bit.ly/3owQkjC
https://bit.ly/3BQXEK7
https://bit.ly/3Ebywj6
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عمل الباحثني يف النسبة األكرب بدول العامل خاصة الدول العربية 
ل يف يف جماالت البحوث السياسية، تتمثَّ  وابألخص ،واإلسالمية

رية سهولة احلصول على املعلومات الالزمة للعمل البحثي، ابإلضافة حل
 املواقف والرؤى املختلفة جتاه سياسات وقرارات السلطة تبين ِّ 

؛ (52)2019لعام  (51)نرتنتر حرية اإلرصد مؤش ِّ  السياسية، حيث
 نيالزعماء والسياسي ممارسة يجةاخنفاض حرية اإلنرتنت العاملية، نت

واألفراد االستبداد الرقمي يف العديد من البلدان لتشكيل اآلراء على 
دولة يف هذا التقرير وقد  65من أصل  38بشكل خفي يف اإلنرتنت 

، %64دولة عربية وإسالمية تصدرهتم: تونس  22مشل التقرير أيًضا 
 .%54، واملغرب %57، وماليزاي %61وكازخستان 

 فبني الفيض والزي :املعلومات ابلفضاء السيرباين -2

إحدى أهم املشكالت اليت يواجهها الباحثون الذين يبحثون 
املعلومات عرب اإلنرتنت هي كثرة املعلومات املتاحة هلم من خالل عن 

عرب اإلنرتنت أدوات البحث  كتباتم الناشرون واملالبحث، حيث يقد ِّ 
 ، حولةة هبم، لكن العدد اهلائل منها خيلق مشكلته اخلاصَّ اخلاصَّ 

كيفية العثور على املكان املناسب للبحث ويصبح "الفيض املعلومايت 
على الباحثني يف تنقية مصادر أحباثهم مع القلق  ًئال عبشك ِّ اهلائل" ي

وتصبح هناك حاجة ة املعلومات املنشورة، والشك حول مصدر أو دقَّ 
ة إىل العمل على مدار الساعة جلمع البياانت وتنقيحها وتنظيمها ماسَّ 

ة مع وجود حاالت ة نقطة جوهرية، خاصَّ ل مسألة الدقَّ وحتليلها، ومتث ِّ 
و تعاُرض يف بعض األحيان حول البياانت املتاحة، وهذا اختالف أ

 "وسائلُ  ق تلك املشكلةَ عمَّ  قدو  .(53)قد يشمل مصادر موثوقة
اإلعالم اإلخبارية الشعبية" واليت ينظر إليها على أهنا ضعيفة يف تقدمي 

                                                           

(51) "Freedom on the Net هي دراسة شاملة حلرية اإلنرتنت يف :"
ستخدمي اإلنرتنت يف العامل، يتتبع من م %87دولة حول العامل، تغطي  65

التحسينات والرتاجع يف شروط حرية اإلنرتنت كل عام 
"reedomonthenet.orgf." 

(52) Adrian Shabazz, Allie Funk: “Freedom on the 
Net 2019… The Crisis of Social Media”, Freedom 
House, Washington dc, 5 November 2019, 

تقارير دقيقة عن األحباث العلمية، وكان أحد تلك النماذج أحباث 
مت ابمليل إىل طرح العناصر املثرية، اهتُّ  السرطان األساسية، حيث

واإلبالغ عن التطورات األساسية كما لو كانت اخرتاقات وقائية أو 
سريرية، وجتاهل الدراسات السابقة املتضاربة لصاحل "زاوية جديدة"، 

 .(54)ن أي حماذير لتفسري الشك العلمي أو عدم اليقنيوال تتضمَّ 

عتماد على الفضاء السيرباين ي املاثل أمام االومع حجم التحد ِّ 
كمصدر للمعلومات يف إجراء البحوث بوجود "وسائل اإلعالم 
اإلخبارية الشعبية" فإن حالة "السيولة املعلوماتية" تفاقمت وأصبحت 
إمكانية طرح معلومات مزيفة أكرب وأشد من ذي قبل مع ظاهرة 

روان ، فقد أظهرت أزمة وابء كو ""وسائل التواصل االجتماعي الرقمية
خطورة الفضاءات االجتماعية الرقمية كمصدر لتداول املعلومات 

فرض إجراءات  العلمية، ما دفع املسؤولني إبدارة تلك الفضاءات إىل
إيقاف  لفحص املعلومات اليت تنشر حول كوروان وصلت إيل حد ِّ 

مثل: حساابت مدونني بسبب نشر معلومات مضللة عن كوروان 
ي أم مصنع، وبروتوكول العالج اخلاص طبيعة الفريوس هل هو طبيع

به وطرق العدوي والوقاية، وأكثر الفئات املعرَّضة خلطر اإلصابة، 
كما عمدت وذلك جيعل كثريًا من املعلومات حوله يف حالة فوضى،  

وضع إشارات للمعلومات املعتمدة من قبل منظمة  إىل اتالشرك
وس كوروان وذهبت اإلشارة فيه لفري  الصحة العاملية أبي منشور تتمُّ 

 ،لةي للمعلومات املضل ِّ سات علمية للتصد ِّ التعاون مع مؤسَّ  إىل

Accessed: 18 August 2021, available at: 
http://bit.ly/2KyVvKT 

خالد الربماوي، كيف تساعد علوم البياانت على مواجهة فريوس كوروان  (53)
 املستجد؟، مرجع سابق.

(54) R. Warden, The Internet and science 
communication: blurring the boundaries, 
Ecancermedicalscience, Op. cit. 

http://bit.ly/2KyVvKT
http://bit.ly/2KyVvKT
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واتبعت منظمة الصحة العاملية نفس اإلجراءات مع شركات البحث 
 .(55)ومواقع التواصل االجتماعي

ردع حالة وعلى الرغم من أن تلك اإلجراءات مبثابة حماولة ل
 نشر يفل السيرباين السيولة والتوظيف اخلطرية لتقنيات التواص

احلق يف  املعلومات الكاذبة، فإهنا على صعيد آخر تطرح إشكالية
وجعل  ،بوتقدير معاير الصدق والكذ ،تقدير املصداقية والعلمية

ي وشركائها  بسياسات شركات مواقع التواصل االجتماعاألمر مرهوانً 
تقريرها   يتميتالو  ،من املنظمات الدولية واملؤسسات اإلعالمية والبحثية

ا سلطة واسعة إجراءات استثنائية، ما مينحه ضمن إطار أزمة ويف ظل ِّ 
العلمية و صدار األحكام من حيث الصدق والكذب إيف تقدير القيم و 

ا ز وفقً وعدمها، دون إشراك للمجتمعات العلمية بشكل واسع ومركَّ 
ثار من ئون استلظروف وآليات علمية لتقرير قيم العلمية واملوثوقية د

 هات بعينها بذلك.ج

وتثبت العديد من الفضائح اليت حلقت إبحدى تلك الشركات 
أن هناك شكوًكا حول كفاءهتا وأمانتها للقيام بذلك الدور وأن تكون 
معيارًا نزيًها ملسألة العلمية واألمانة يف التدقيق حول املعلومات اليت 

" فضيحتان تُنشر على منصَّاهتا؛ فمثاًل حلَق مؤخَّرًا بشركة "فيسبوك
شركة  تخرقإحدامها تتعلَّق خبصوصية بياانت املستخدمني؛ حيث 

مليون مستخدم مستخدم  87"كامربيدج أانليتكا" خصوصية 
وهي األخطر -، أما األخرى (56)عرب توظيف بيانتهم سياسيًّا لفيسبوك

وفًقا لصحيفة وول سرتيت جورانل  -أخالقيًّا وتطعن يف نزاهة الشركة
                                                           

 انظر: (55)
حممد طاهر، هل يفتك كوروان بشبكة اإلنرتنت؟، إندبندنت عربية،  -

، متاح 2021أغسطس  29، اتريخ االطالع: 2020مارس  24
 /Kac0jW2https://bit.lyعرب الرابط التايل: 

مارس  28واملعلومات املضللة، منظمة الصحة العاملية،  19-كوفيد -
، متاح عرب الرابط 2021أغسطس  29، اتريخ االطالع: 2020
 /e2BUNM3https://bit.lyالتايل: 

 4مليون حساب سرب ألانليتيكا، اجلزيرة نت،  87فيسبوك يعرتف:  (56)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  21، اتريخ االطالع: 2021أبريل 

https://bit.ly/3kw1hzf 

"قائمة بيضاء" اثئق ُسر َِّبْت هلا تتحدَّث عن وجود اليت كشفت عن و 
( خاصة على فيسبوك، وهي فئة "غري Xcheck"إكس تشك" )أو 

ماليني شخصية ابرزة،  6مرئية" داخل النظام تضم ما يقرب من 
ف أو مؤذ، والذين ُيسمح هلم كسر قواعد النشر عرب نشر حمتوى متطر ِّ 

ليق صفحات من يقوم ال يسمح لغريهم بنشره وقد يتسبب يف تع
عادة، يتم ، فبنشر مثل هذا احملتوى ما عدا من هم يف هذه القائمة

حذف املشاركات اليت تنتهك القواعد إبجياز أو إرساهلا إىل املشرفني 
ة وهو هيئة مستقلَّ - "جملس الرقابةعرب قرار " البشريني الختاذ قرار سريع

كمة العليا للتعامل ا من احملبوصفها نوعً  2019أنشأهتا فيسبوك عام 
ع لدرجة أنه التتبُّ  وقد أصبح األمر صعب -مع أكثر القضااي املربكة

مل تتم مراجعة سوى جزء صغري من املنشورات الواردة يف القائمة. 
ا مطلًقا لنشر ما حيلو هلم، يف ونتيجة لذلك، مت منح املشاهري حقًّ 

ظ على بقواعد صارمة هتدف إىل احلفا نيحمكوم باقونحني كان ال
 .(57)وفًقا ملعايري الشركة نشر حماداثت حضارية وآمنة

 ميكانزمات الرتويج والتسويق اإللكرتوين -3

ليات تسويق وتصدير آتعمل خوارزميات حمركات البحث وفق 
 تالنتائج املعروضة عند القيام ابلبحث، فليس ىلنتائج بعينها كأو 

قية من عدمها؛ تقدمي معلومات على غريها حبسب املوثو هي ري يعاامل
؛ وقد وجدت إحدى الدراسات اليت التسويقليات آتوظيف  ىبل مبد

 Googleوآخرون( تناقًضا ملحوظًا بني تغطية  Neuhausأجراها )

Scholar ومجيع قواعد  ،لقواعد بياانت جمالت الوصول املفتوح

 للمزيد، انظر: (57)
سربت من أحد املوظفني.. ملفات "وول سرتيت جورانل" السرية وهناية  -

سبتمرب  21، اتريخ االطالع: 2021سبتمرب  20فيسبوك، اجلزيرة نت، 
 /EEEJob3https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2021

- The Facebook Files, a Podcast Serie, Wall Street 
Journal, 18 September 2021, Accessed: 21 
September 2021, available at: 
https://on.wsj.com/3CA9jxh 

https://bit.ly/2Wj0Kac
https://bit.ly/3BUNM2e
https://bit.ly/3kw1hzf
https://bit.ly/3EEEJob
https://on.wsj.com/3CA9jxh
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درجة فحصها. وفًقا لنتائجهم، كان متوسط  البياانت األخرى اليت متَّ 
الدرجة ٪ وكان متوسط 95قواعد بياانت اجملالت املفتوحة تغطية 

، ما جيعل من احملتمل أن (58)٪57جلميع قواعد البياانت األخرى 
يفوت الباحثني نتائج مهمة، وستعتمد قدرهتم على العثور على 
املعلومات فقط على خوارزميات حمرك البحث، ما جيعل الباحثني قد 

ملصدر األكثر شيوًعا للمعلومات التعاونية مييلون إىل اللجوء رمبا إىل ا
على الويب، والذي غالًبا ما يتم تصنيفه بدرجة عالية يف نتائج حمرك 

 .(59)البحث

د مسألة التسويق اإللكرتوين وعالقتها ابلبحث العلمي وتتعقَّ 
التعامل مع قواعد البياانت الرقمية و"البياانت الضخمة" يتم حني 

عت من تزايد وخصخصة البياانت اليت مجُ كمصدر حبثي، فالتسليع امل
قبل الشركات هلا تداعيات خطرية على عامل البحث واملعرفة اليت 

، منها نه يؤثر على البياانت اليت يتم نشرها والتوقعاتأ ، منها:نتجهات
 ر الشركات البياانت اليت تعتربها ذات قيمة جتاريةفعادة ما تصد ِّ 

صادر وأنواع البياانت اليت ميكن م هذا تشويًها آخر ملويقد ِّ  فحْسب،
ز الوصول إليها عرب اإلنرتنت وهذه الطرق الستغالل البياانت تعز ِّ 

يزداد الوضع سوًءا عند النظر و قيمتها االقتصادية على قيمتها العلمية، 
جمال من جماالت البحث العلمي،  يف عدد قواعد البياانت اليت متر كلَّ 

                                                           

(58) Chris Neuhaus, et la., The Depth and Breadth 
of Google Scholar: An Empirical Study, portal: 
Libraries and the Academy, Johns Hopkins 
University Press, Vol. 6, No. 2, April 2006, pp. 
127–141, available at: https://bit.ly/3Bdjis1 
(59) I. Rowlands (et al.), The Google generation, 
the information behaviour of the researcher of the 
future, Aslib Proceedings, Vol. 60, Issue 4, 6 July 
2008, pp. 290–310, available at:  
https://bit.ly/3uQCHgl 
(60) Sabina Leonelli, Scientific Research and Big 
Data, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

ثر على تداول البياانت وقابلية كل منها حيتوي على افرتاضات تؤ 
 .(60)حتديثها بطريقة موثوقة ومنتظمة التشغيل البيين واليت غالًبا ال يتمُّ 

 تبديد املاادر املرجعية اإللكرتونية -4

د مصداقية البحوث العلمية اليت ومن اإلشكاليات اليت هتد ِّ 
ض لبحوثها يف احتمالية تعرُّ  لكرتونية كمصدرٍ تعتمد على املواقع اإل

تلك املواقع للحذف وصعوبة الوصول إليها؛ ففي دراسة مقارنة 
ماثيو إي و إفثيميا أ. كارفيلي، و )فاسيليكي آي تريتسارويل، ـل

دة يف الوصول إىل مراجع فالجاس( لفحص التكرار واملشاكل احملدَّ 
 The New Englandاإلنرتنت يف جملتني طبيتني رائدتني مها )

Journal of Medicine، وThe Lancet( أن ما نسبته )2.5% )
التوايل بكال اجمللتني من املصادر املشار إليها  ى( عل%3.9و)

ن من الوصول إليها، وأن كُّ التم ابألحباث املنشورة هبما مل يتم
( يف كال اجمللتني على الرتتيب كانت هناك %17.9( و)14.6%)

أن الكثري . و مرور الزمننسب متزايدة من مراجع اإلنرتنت املفقودة مع 
املعلومات  وامن منتجي تلك املقاالت البحثية ال ميكن أن يوفر 

(، ومع ذلك، فإن استخدام حمرك %62.2) إىل املفقودة بنسبة تصل
( ساعد يف حتديد املراجع يف مواقع Google) مثل حبث على اإلنرتنت
 .(61)ةل من نسبة مراجع اإلنرتنت املفقودا قلَّ الويب األخرى، ممَّ 

29 May 2020, Accessed: 2 september 2021, 
available at: 
 https://stanford.io/3k8uKz2 
(61) Matthew E. Falagas, Efthymia A. Karveli, 
Vassiliki I. Tritsaroli, The risk of using the Internet 
as reference resource: A comparative study, Alfa 
Institute of Biomedical Sciences (AIBS), Athens, 
Greece, Department of Medicine, Tufts 
University School of Medicine, Boston, MA, 
USA, 21 August 2007, Accessed: 23 July 2021, 
available at:  
https://bit.ly/2XFnRwn 

https://bit.ly/3Bdjis1
https://bit.ly/3uQCHgl
https://stanford.io/3k8uKz2
https://stanford.io/3k8uKz2
https://bit.ly/2XFnRwn
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( 2019-2000العقدين املاضيني بني عامي ) ىوعلى مد
من اجملالت العلمية ذات الوصول املفتوح  176د الباحثون اختفاء حدَّ 

ن أكثر من نصف هذه اجملالت إوالعديد من األحباث املنشورة فيها، 
يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، على الرغم من متثيل علوم احلياة 

كانت مثانية ومثانني   ،زايئية والرايضياتوالعلوم الصحية والعلوم الفي
د حدَّ  ،جملة من هذه اجملالت اتبعة جلمعية علمية أو مؤسسة حبثية

جملة ال تزال على اإلنرتنت ولكن يبدو أهنا توقفت  900التحليل أيًضا 
عن نشر األوراق البحثية، لذلك قد تكون عرضة للتالشي يف املستقبل 

؛ ألنه ال توجد قاعدة بياانت واحدة اريً خط ايً ل حتدالقريب، وذلك ميث ِّ 
ف الناشر ب نشاط اجملالت املفتوحة، وأحد أسباب ذلك توقُّ تتعقَّ 

عن الدفع للحفاظ على صفحة الويب اخلاصة مبنشوره، أو قد تتم 
استضافة اجملالت على منصة إلكرتونية اتبعة ملؤسسة أكادميية ويتم 

 .(62)تركها عند حتديث املوقع

 وث وتقنية الوصول املفتوحسرية الب  -5

تظهر عدم رغبة بعض الباحثني  2009أظهرت دراسة عام 
يف تسليم البياانت األولية حىت بعد النشر، وجدت الدراسة أنه من 

فني الذين ينشرون أوراقهم يف الطب أو بني عشر جمموعات من املؤل ِّ 
)املكتبة العامة للعلوم(، تشارك واحدة  PLoSالتجارب السريرية 

، على الرغم من السياسة (63)قط بياانهتا األولية عند طلب ذلكف
 ، ففيفون مبشاركة بياانهتم معهااليت يقوم املؤل ِّ  PLoSـالتحريرية ل

فني املؤل ِّ حيث عدد وجدت نفس النتيجة من  2001دراسة عام 
                                                           

(62) Diana Kwon, More than 100 scientific 
journals have disappeared from the Internet, 
Nature, 10 September 2020, accessed: 25 July 
2021, available at: 
https://go.nature.com/3kFQNMT 
(63) Caroline J. Savage, Andrew J. Vickers, 
Empirical Study of Data Sharing by Authors 
Publishing in PLoS Journals, Plos One, 18 
September 2009, accessed: 5 September 2021, 
available at: https://bit.ly/3A9lsYg 

مؤلف واحد فقط من حيث  ،الذين ظهروا يف اجمللة الطبية الربيطانية
 .(64)هبم شارك بياانتهمت االتصال  29بني 

صلة ابحلفاظ املتَّ  اتاإلشكالي ىحدإوكال الدراستني تطرحان 
على حقوق امللكية وتقنية الوصول املفتوح؛ حيث تتعارض الطبيعة 

نرتنت وفكرة نشر البياانت األولية املفتوحة والتعاونية لبعض تقنيات اإل
ياانت مع بعض ابإلضافة إىل األساليب والتقنيات الكامنة وراء تلك الب

 مهمة، وهي التنافسية مبادئ الثقافة األكادميية اليت اعُتربت تقليدايًّ 
وسرية النتائج. فقد حيتاج كثري من الباحثني إىل محاية أفكارهم 
واكتشافاهتم من أجل النشر وابلتايل االحتفاظ ابلتمويل وتعزيز حياهتم 

ق ابالحتفاظ تتعلَّ هيئات التمويل التزامات  تشرتطاملهنية، وغالًبا ما 
ببياانت البحث وإاتحة الوصول إليها يف اتفاقية املنحة أو العقد الذي 
يتم من خالله توفري التمويل، ويتعارض هذا مع املبادئ األساسية 
الكامنة وراء العديد من تقنيات الوصول املفتوح. نظرًا لتطوير األدوات 

فقد تصبح الثقافة  للسماح ابملشاركة والتعاون على نطاق غري مسبوق،
، فمشاركة ااألكادميية اليت تكفل السرية واملصلحة الذاتية يف غري حمله

للباحثني  بياانت البحث التفصيلية بعد النشر ميكن أن تكون مفيدةً 
ل االستشهاد هبم، كما أنه مفيد بشكل واضح من خالل زايدة معدَّ 

 لتطوير العلم ككل حيث ميكن اختبار البياانت وتكرارها
 .(65)وحتسينها

(64) D. D. Reidpath, P. A. Allotey, Data Sharing 
in Medical Research: An Empirical Investigation, 
Bioethics, National Library of Medicine, Vol. 15, 
No. 2, April 2001, accessed: 13 August 2021, 
available at: https://bit.ly/3uGTJxk 
(65) R. Warden, The Internet and science 
communication: blurring the boundaries, 
Ecancermedicalscience, Op. cit. 

https://go.nature.com/3kFQNMT
https://bit.ly/3A9lsYg
https://bit.ly/3uGTJxk
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 اخلاوصية واألخالق يف الب وث ابلفضاء السيرباين -6

عِّْلم احلوسبة وعلم البياانت حقل ألغام ابلنسبة إىل جمال  يـَُعدُّ 
ا، ومثة َمْصدر قلق رئيس ابتفاق أخالقيات البحث سيربانيًّ 

األكادمييني، يتمثل يف كيفية استخدام الشركات للبياانت املطروحة 
يُتاح هلم الوصول إىل حيث  رتنت ألغراض حبثية،على شبكة اإلن

مثاًل، بَدََّلت شركة "فيسبوك"  2014أغلبها حبقوق امللكية. ففي عام 
موجزات األخبار اخلاصة ابملستخدمني، دون إشعارهم بذلك؛ بغية 

الفعل العام العنيف  دراسة أتثري ذلك على مشاعرهم، وقد أجربها ردُّ 
ة علقة بعمليات املراجعة الداخلية اخلاصَّ على نشر بعض التفاصيل املت

ة بعد اعتماد دول كثرية يف وبرزت هذه اإلشكالية بشدَّ ، (66)بفيسبوك
كوروان العامل على طرق خمتلفة يف مجع البياانت املتعلقة بفريوس  

وعرضها، واالستعانة بتطبيقات تعتمد على توظيف بياانت 
رصد حتركاهتم للتحذير يف املستخدمني على اهلواتف احملمولة، وميكنها 

حالة االقرتاب من أماكن تشهد حاالت مصابة ابلفريوس، كما فعلت 
كما هو احلال مع أمريكا اليت أطلقت منوذًجا مشاهبًا، قامت و  الصني

، كما أاتحت العديد من احلكومات (67)بتطويره شركتا جوجل وآبل
غراض شخصية على املستوى الفردي ألالجمموعات من البياانت غري 

 .(68)البحث، على الرغم من أن هذا يثري خماوف اخلصوصية احملتملة

كبري أمام   د ٍ تحلخصوصية األفراد وقد حوَّلت تلك اإلجراءات 
ي ، وهو ليس ابلتحد ِّ Covid 19علماء البياانت يف أزمة مفاجئة مثل 

ًة يف الدول اليت لديها تشريعات حتمي خصوصية اهلني، خاصَّ 
حلماية البياانت،  GDPRون االحتاد األورويب البياانت، مثل قان

                                                           

يث جيبين، أخالقيات البحث على شبكة اإلنرتنت تقتضي التدقيق إليزاب (66)
 8، اتريخ االطالع: 2018يناير  30والتمحيص، جملة نيتشر النسخة العربية، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب 
https://go.nature.com/3kcreE9 

(67) UN/DESA Policy Brief #61, COVID-19: 
Embracing digital government during the 
pandemic and beyond, UN, Department of 
Economic and Social Affairs Economic Analysis, 

اليت حتمي السجالت  HIPAAوكذلك قواعد اخلصوصية األمريكية 
الصعوابت الرئيسية  ىحدإ، فمسألة اخلصوصية (69)الطبية للمواطنني

اليت تثريها أحباث اإلنرتنت، وكيفية املوازنة بني احتياجات البحث 
ا بني ما هو عام د جدًّ عقَّ وأخالقية طرق البحث، فهناك التشابك امل

وحدود الصالحية واملصلحة ابلفضاءات السيربانية،  ،وما هو خاص
فالوفرة غري املسبوقة يف البياانت املتاحة على شبكة اإلنرتنت؛ تفتح 

قة ابخلصوصية، تفوق أُطر العمل األخالقية احلالية املتعل ِّ  حبثيةً  افرصً 
فراد، ويف نفس الوقت تطرح واملوافقة، والضرر الذي قد يقع على األ

من احلصول  أسئلة جوهرية حول الصالحية واخلصوصية: هل ال بدَّ 
ا أم على اإلذن من املشمولني ابلبحث عرب البياانت املتاحة إلكرتونيًّ 

أن جمتمع اإلنرتنت تنطبق عليه قيود حقوق النشر القياسية ومبادئ 
ل على إذن على احلقوق العادلة، وابلتايل تلغي احلاجة إىل احلصو 

 اإلطالق؟

هناك طريقة بديلة للنظر يف اجلدل حول أخالقيات البحث 
ما يسمياهنا  على اإلنرتنت؛ فيطرح الباحثان كابورو وبنجل

"أبخالقيات الرعاية" كنهج يستجيب ملخاوف األفراد من اجملتمع 
ا، عرب ترسيخ فكرة التعامل مع اجملتمع السيرباين املفتوح واملوظف حبثيًّ 

لسيرباين كأفراد لديهم مشاعر، والقدرة على مراعاة املصاحل املشرتكة ا
فكرة "عدم  لباكاردجييفا وفينربج ىبني األفراد والباحثني، يف حني ير 

االغرتاب" كمبدأ إرشادي ألخالقيات البحث على اإلنرتنت، و"عدم 
ب إخراج حمتوى االتصال عرب اإلنرتنت من سياق االغرتاب" يعين جتنُّ 

14 April 2020, Accessed: 8 Sep 2021, available at: 
https://bit.ly/3lj5KEJ 
(68) J. Budd (et al.), Digital technologies in the 
public-health response to COVID-19, Nature 
Medicine, 7 August 2020, Accessed: 4 september 
2021, available at: 
https://go.nature.com/2XbpOR1 

اوي، كيف تساعد علوم البياانت على مواجهة فريوس كوروان خالد الربم (69)
 املستجد؟، مرجع سابق.

https://go.nature.com/3kcreE9
https://bit.ly/3lj5KEJ
https://go.nature.com/2XbpOR1


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                         قضايا ونظرات

73 

طار إ، وظهر (70)ه األصلي دون إذن صريح من األطراف املعنيةحدوث
آخر حول مسألة اإلذن والصالحية وهو "املوافقة املسبقة أو املستنرية" 
يف أحباث املوضوعات البشرية ويكون حينها التمييز بني اجملال العام 

؛ فيمكن إعفاء الباحث من احلصول على موافقة ا ضرورايًّ واخلاص أمرً 
الفضاءات  ىعت من اجملال العام وأن الغالب علاانت اليت مجُ البي ىعل

لية على و السيربانية أهنا جزء من اجملال العام وحينها تقع املسؤ 
زون بني ما ميكنهم طرحه على العام من الذين ال ميي ِّ -املستخدمني 

وابلتايل يكون هذا النوع من البياانت  ؛ال على الباحثني -اخلاص
هناك  ن "املوافقة املستنرية" وابلرغم من ذلك تظلُّ م البحثية مستثىًن 

إمكانية اخلداع يف  حول موثوقية تلك املوافقة يف ظل ِّ  ىخر أصعوبة 
 .(71)معلومات الشخصية أو استخدام بياانت مستعارة

 النشر العلمي الومهي ابلفضاء السيرباين -7

( E-Publishingابلرغم من أنه ينظر للنشر اإللكرتوين )
لكرتونية لكثري من املنشورات العلمية ابلفضاء السيرباين ة اإلاتحواإل

اتحة اإللكرتونية أو اإل Open Access عرب تقنية )الوصول احلر
( واملواقع مفتوحة املصدر Free Online Accessاجملانية 

(Scholarly Open-Access Publishers ِّ أهنا متث ) ل دفعة كبرية يف
ثني دومنا أي عوائق وتسهيل العلم البحثي؛ توفري املواد العملية للباح

، فإهنا من زاوية أخري فتحت اجملال أمام ظاهرة "املواقع العلمية الومهية"
 Fake scientific"النشر العلمي الومهي )و

Journals/Publishers واليت ال تراعي قواعد النشر العلمي )
                                                           

(70) David M. Berry, Internet research: privacy, 
ethics and alienation: an open source approach, 
Internet Research, Vol. 14, No. 4, September 
2004, pp. 323-332, available at: 
https://doi.org/10.1108/10662240410555333 
(71) Mark S. Frankel, Ethical and Legal Aspects of 
Human Subjects Research in Cyberspace, 
American Association for the Advancement of 
Science, Program on Scientific Freedom, 
Responsibility and Law in June 1999, A Report of 

ة للنشر يف من مراجعة وحتكيم تلك األحباث، واستغالل احلاجة امللحَّ 
دورايت علمية عاملية ومرموقة الذي تطلبه اجلهات البحثية واألكادميية 
 كشرط لرتقية الباحثني، وقد رصد اخلبري الصريب "لوكتش تني" وزمالئه

دورية مشبوهة واستعرض تلك الظاهرة  500قرابة  2014يف عام 
 .(72)تهل من مصداقيَّ ه النشر العلمي وتقل ِّ اليت تشو ِّ 

)وهو خبري مكتبات  "Jeffrey Beallيفري بيل ويقدم "ج
تحدة الوالايت امليف وأستاذ مشارك يف جامعة كولورادو دنفر، 

وقد  ،ة الومهيةاألمريكية(، إحصائية سنوية يف شكل قوائم لتلك األوعي
. 2017 نايريخر أربع قوائم لتلك األوعية يف الثاين عشر من آأصدر 

النشر الومهية،  السنوي السابع لدور ل إحصائية العاممنها قائمة متث ِّ 
(، Journals Fake Periodicalsمئات الدورايت الومهية ) واليت تضخُّ 

ته م قائمدورية لدار النشر الواحدة. وتض 300وقد يتجاوز عددها 
دار  1155( 2017لعام ) "دور النشر العلمي الومهيةاخلاصة بـ"

شر عن دار ن 232نشر/انشرين على مستوى العامل، بزايدة قدرها 
 .(%25.1)بنسبة زايدة قدرها  2016العام السابق 

 الوصول املفتوح املستقلة" وهناك قائمة أخرى لدورايت
ووفًقا لتلك  ،(73)(Predatory standalone journals) "الومهية

ليصل القائمة فقد زاد عدد دورايت "الوصول املفتوح املستقلَّة الومهية" 
ل احلصر السنوي ، وهو ميث ِّ 2017عام دورية  1294عددها إىل 

اخلامس لقائمة بيل هلذه النوعية من الدورايت. ولوحظ أن قائمة 

A Workshop, 10-11 June 1999, accessed: 11 
September 2021, pp. 5-6, available at: 
https://bit.ly/2WJdo36 
(72) Lukić Tin (et al.), Predatory and Fake 
Scientific Journals/Publishers – A Global Outbreak 
with Rising Trend: A Review, Geographica 
Pannonica, Vol. 18, No. 3, September 2014, pp. 
69-81, available at: https://bit.ly/3msXqTy 

 نشر.واليت تصدر بشكل فردي دون االعتماد على دور  (73)

https://doi.org/10.1108/10662240410555333
https://bit.ly/2WJdo36
https://bit.ly/3msXqTy
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 من دورايت الوصول املفتوح 412لت زايدة قدرها ( سجَّ 2017)
 (.%46.7)بنسبة زايدة قدرها  2016عن العام السابق 

وهذه هي السنة األوىل اليت يتجاوز فيها عدد الدورايت 
أن هناك دورية ومهية على  ل يدلُّ عدد دور النشر، وهذا املعدَّ املستقلة 

 ما على شبكة اإلنرتنت خالل عامستقلة على األقل انطلقت يوميًّ 
، وهي تشري إىل مدى التدهور الذي أصاب النشر العلمي 2016

 .(74)اإللكرتوين

يعتمد  Impact Factor((75)(ا ألن مقياس ُمعامِّل التأثري ونظرً 
ن الباحثني والعلماء ومؤسسات البحث العلمي يف تقييم عليه كثري م

ا ملعامل أتثري قيمة أي دورية علمية، بل تقييم كفاءة ابحثيها طبقً 
ه قراصنة مواقع النشر جتَّ قد ا. ف(76)الدورايت اليت ينشرون فيها أحباثهم

( لدورايهتم Fake Impact Factorلة )العلمي البتكار مقاييس مضل ِّ 
لة للدورايت، حساب ل قائمة بيل للمقاييس املضل ِّ املزعومة، وتشم

ونشر ُمعامِّالت أتثري مزيفة يتم استخدامها يف مواقع دور النشر الومهية 
أو دورايهتا على شبكة اإلنرتنت أو عرب رسائل الربيد اإللكرتوين خلداع 
العلماء واملؤلفني ودفعهم إىل التفكري يف دورايهتم أبهنا شرعية وهلا 

مقياس  53وقد وصل عدد تلك املقاييس الومهية إىل  ،أتثري ُمعامِّالت

                                                           

قاسم زكي، النشر العلمي الومهي: بني قائمة بيل... وقانون جريشام،  (74)
سبتمرب  11، اتريخ الزايرة: 2017سبتمرب  17منظمة اجملتمع العلمي العريب، 

 /EfreLt3https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2021
الت العلمية احملكمة ضمن جمال ختصُّصها البحثي، هو مقياس ألمهية اجمل (75)

ويعكس معامل التأثري مدى اعتماد األحباث العلمية اليت تُنشر حديثا على عدد 
املرات اليت ُيشار فيها إىل البحوث املنشورة سابًقا يف تلك اجمللة، وبذلك تعدُّ 

ل ختصصها. املصدر: اجمللة اليت متلك معامل أتثري مرتفع من اجملالت املهمة يف جما
طارق قابيل، معامل التأثري العريب، جملة النشر العلمي، العدد األول، منظمة 

 .13اجملتمع العلمي العريب، ص 
( IFمن املتعارف عليه عامليًّا يف األوساط العلمية االعتماد على مقياس ) (76)

يف  (Thomson Reuters)الذي تصدره مؤسسة "طومسون رويرتز" 
 (.Journal Citation Reportsتشهادايت الدورايت" )"تقارير اس

 املرجع السابق. (77)

ا للباحثني حني البحث ب إرابكً (، تسب ِّ %39.5ل )بزايدة قدرها مضل ِّ 
 .(77)عن وعاء لنشر أحباثهم اجلديدة

ويضاف ملا سبق من طرق النشر والبحوث الومهية البحوث 
 تُعرف اليت تعتمد على التالعب اإلحصائي واالنتقائي للبياانت واليت

 or data" أو )Data dredging -بـ"جتريف البياانت 
fishing, data snooping, data butchery واليت )

 significance chasing, significanceتعرف أيضا بـ)
questing, selective inference, and p-

hacking منسوء استخدام حتليل البياانت إلجياد أمناط  يه(، و 
ذلك عن  يتمُّ و ، ة وجذَّابةكبري   تميكن عرضها كإحصائياالبياانت اليت 

اإلحصائية على البياانت واإلبالغ  طريق إجراء العديد من االختبارات
واحدة من أكثر الطرق  ، وهي(78)فقط عن تلك اليت أتيت بنتائج مهمة

اليت يتم فيها إساءة استخدام حتليل البياانت لتوليد نتائج ذات و شيوًعا 
ي الرتكيز على النتائج يؤد ِّ ، و ة يف حالة عدم وجودهاداللة إحصائي

ز كبري يف اجلديدة والتأكيدية وذات الداللة اإلحصائية إىل حتيُّ 
 .(79)األدبيات العلمية

ذلك جيعل من عمليات القرصنة والنشر الومهي تلك مبثابة  كلُّ 
 وهتزُّ  ،هجوم شرس على مصداقية النشر العلمي ابلفضاء السيرباين

(78) George Davey Smith and Shah Ebrahim, Data 
dredging, bias, or confounding, BMJ, National 
Center for Biotechnology Information, U.S. 
National Library of Medicine, Vol. 325, 21 Dec 
2002, pp. 1437–1438, accessed: 21 september 
2021, available at: https://bit.ly/3hWkw3r 
(79) Megan L. Head ,Luke Holman,Rob 
Lanfear,Andrew T. Kahn,Michael D. Jennions, 
The Extent and Consequences of P-Hacking in 
Science, Plos Biology, 13 March 2015, accessed: 
21 September 2021, available at: 
https://bit.ly/3hU0Pta 

https://bit.ly/3EfreLt
https://bit.ly/3hWkw3r
https://bit.ly/3hU0Pta
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ة املتاح منها ابملصادر املفتوحة،  نتائج البحوث العلمية خاصَّ الثقة يف
ل املميزات واألدوات التقنية اليت أاتحها الفضاء السيرباين مبثابة وحيو ِّ 

 هتديد كبري للبحث العلمي.

 االنت ال وانتهاك حقوق امللكية الفكرية -8

ا حاليًّ ع شبكة الويب توسُّ عة و إاتحة املصادر الرقمية املتنو ِّ  تْ أدَّ 
ة بوترية سريعة وسهولة الوصول إىل املعلومات عرب الشبكات وخاصَّ 

ا كانت عليه قبل عمَّ  (80)إىل تسهيل عملية االنتحالنرتنت اإل
حيث يتم إنشاء حمتوايت الويب وتبادهلا ونقلها بسرعات ، (81)ذلك

 ضوئية جتعل األمر أكثر صعوبة للكشف عن درجة أصالة احملتوايت
، وذلك (82)سات ومكانتهاإضعاف مصداقية هذه املؤسَّ مما يساهم يف 

 أحد( IPRجيعل من انتهاكات االنتحال وحقوق امللكية الفكرية )
سات واملنظمات األكادميية الشواغل اليت تصيب العديد من املؤسَّ 

والبحثية، ويتم التعامل مع انتهاك حقوق امللكية الفكرية بشكل أكثر 
 .(83)ساتعلى إيرادات املؤسَّ  اباشرً م اجدية نظرًا ألن له أتثريً 

على الرغم من أن االنتحال وانتهاك حقوق امللكية الفكرية و 
 أن الفضاء السيرباين أخذها إىل مستوايت ليس ظاهرة جديدة، إالَّ 

ميكن أن حتدث االنتهاكات إذ أعلى بكثري خارج الوسائط املطبوعة، 
العلمي وغري  ىيف مجيع أنواع النماذج واألشكال الرقمية للمحتو 

من  تطبيقات وأساليب للحد ِّ تصميم استلزم ذلك قد ، و (84)العلمي
                                                           

ميكن أن نعر ِّف االنتحال على أنه استخدام املواد )النص والصور واألفالم  (80)
اثبت أو يف  وما إىل ذلك( دون حتديد املصدر بدقة؛ سواء كان ذلك يف شكل

نوع من املشتقَّات، ويتعلَّق االنتحال بسرقة أو استعارة العمل املنشور دون اإلسناد 
الصحيح أو االعرتاف ابملصدر وكذلك انتحال األفكار واملصادر والتأليف، كما 
توجد أنواع أخرى من االنتحال مثل ترمجه النص إىل لغة أخرى وتقدمي نفس 

 الصور والفيديو والنص.احملتوى مع وسائل أخرى مثل 
(81) Reva M. Fish and Gerri M. Hura, Students’ 
Perceptions of Plagiarism, Journal of the 
Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 13, 
No. 5, December 2013, pp. 33-45, available at: 
https://bit.ly/2WHjkte 

ساليب املستخدمة ظاهرة االنتحال، وهناك فئتان رئيسيتان من األ
من االنتحال أو السرقة األدبية: أحدمها طرق منع االنتحال  للحد ِّ 

واألخرى  ،خطورة االنتحال ىجراءات لشرح مدإعرب فرض عقوابت و 
نتحال عرب العديد من تطبيقات كشف االنتحال واليت كشف اال

صارت معتمدة بشكل واسع ابجلامعات واملعاهد العلمية واجملالت 
 مة.العلمية احملكَّ 

 :خامتة

يف أدوات االتصال  ىظهور الفضاء السيرباين ثورة كرب  لَ َمثَّ 
 ة اجملاالت مبا فيها جماالتا بكافَّ وكان أثره عميقً  ،البشري االفرتاضي

عة، وأحدثت هذه الثورة مجلة من الفرص "البحث العلمي" املتنو ِّ 
واالستناد  ،واإلشكاليات يف توظيفه ابلبحوث العلمية واالستفادة منه

لبحوث والدراسات اإليه كقناة تواصل بني الباحثني وتوصيل ونشر 
طرح تواملراجع العلمية كبديل رقمي منافس للنشر الورقي، كما أهنا 

الشكل  ا من أمناط البحث العلمي التعاوين لينتقل إىلجديدً  امنطً 
ر البحث العلمي داالفرتاضي، ابإلضافة إلاتحة العديد من مصا

 عة بني املقروء واملشاهد بشكل رقمي افرتاضي، فضاًل وأشكاهلا املتنو ِّ 
" Big Dataل بياانت الفضاء السيرباين "البياانت الكبرية عن حتوُّ 

 تكما أهنا أاتح  ،ونية كمصدر حبثي مهموقواعد البياانت اإللكرت 
 دة للنشر العلمي.وقنوات متعد ِّ  ةكثري   افرصً 

(82) Ashraf S. Hussein, A Plagiarism Detection 
System for Arabic Documents, Advances in 
Intelligent Systems and Computing, Springer, vol. 
323, 2015, pp. 541-552. 
(83) Narayanan Kulathuramaiyer, Why is Fighting 
Plagiarism and IPR Violation Suddenly of 
Paramount Importance?, Knowledge 
Management: Innovation, Technology and 
Cultures - Proceedings of the 2007 International 
Conference on Knowledge Management, 
2007,available at: http://bit.ly/2QZzOYi 
(84) Ibid. 

https://bit.ly/2WHjkte
http://bit.ly/2QZzOYi
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العلمي  ىوهذه القدرة اهلائلة يف التواصل والوصول للمحتو 
ا ملصداقية ل هتديدً الفائدة منها فإهنا يف نفس الوقت تشك ِّ  مِّ ظَ عِّ  ىعل

لعديد من التحدايت واملمارسات غري ل تيجةالبحوث العلمية ن
ملنهجية أو األخالقية ابلبحوث املعتمدة على الفضاء السيرباين ا

كمصدر وقناة للنشر العلمي، ومع حالة النزوح واللجوء للفضاء 
إجراءات مكافحة وابء كوروان؛ كبديل ملعاودة  السيرباين يف ظل ِّ 

فت بسبب إجراءات التباعد واستئناف كثري من النشاطات اليت توقَّ 
ألنشطة العلمية والبحثية وكما ُرصد من زايدة االجتماعي مبا فيها ا

عدد البحوث وحتكيمها واالجتاه الواسع والكبري حنو النشر العلمي 
قة والعالقة بني البحث العلمي اإللكرتوين؛ فإن كافة القضااي املتعل ِّ 

تعامل لا كبري لف وعميق يستلزم جهدً والفضاء السيرباين بشكل مكثَّ 

عصف بعوائد البحث العلمي من تقنيات معها ومعاجلتها؛ حىت ال ت
 الفضاء السيرباين.

ا ابلفضاء السيرباين ال شك أن البحث العلمي انتفع كثريً 
غرات التقنية  أن حالة السيولة واالنتهاكات والثُّ وتطوراته التطبيقية إالَّ 

آليات التسويق و كتبديد مصادر البحوث وسيولة املعلومات الزائفة   ،به
وخماوف انتهاك  اخلاصة ابملستخدمني،علومات ملوااإللكرتوين 
ىل سرية البحوث وحقوق امللكية إوخماطر الوصول املفتوح  ،اخلصوصية

م فرص االنتحال غري الشرعي وكارثة النشر العلمي وتعاظُ  ،الفكرية
نذر بتبديد مصداقية وموثوقية البحوث يُ  اخطريً  ل حتدايً الومهي؛ متث ِّ 

ا ضمن جهود األمن السيرباين ومكافحة من تضمينه العلمية وال بدَّ 
 القرصنة.
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إنتاج العلوم االجتماعية يف الجنوب: 

 معوقات وتحديات

 طارق جالل
 مقدمة:

من عدد هائل من األزمات االجتماعية  (1)نوباجل تعاين دول
احللول  ها عن تنفيذعجز  مع واالقتصــــــــــــادية والســــــــــــياســــــــــــية والثقافية،

ومن ضــــــــــــمن األزمات اليت تعاين  ،األزمات القادرة على معاجلة تلك
ة ختلُّفها عن  منها: أزمة ختلُّفها عن ســـباق التكنولوجيا املتطو ِّرة خاصـــَّ
التطور يف الفضـــاء الســـيرباين، ومما يزيد من معاانهتا اإلشـــكالياُت اليت 
تواجههـــــا يف جمـــــال العلوم االجتمـــــاعيـــــة والـــــذي هو منطلق التنميــــة 

جتاوز اإلشــــــــكاليات واألزمات املتكررة اليت احلقيقة والتطور احلقيقي و 
فإن ســــــؤال البحث واإلنتاج يف العلوم االجتماعية  تعاين منها، لذلك

ة يف ظل ِّ تطوُّر العلوم االجتماعية احد أكثر األســــــئلة إحلاحً أ ، خاصــــــَّ
الغربية وفرضـــها على دول اجلنوب رغم اختالف الســـياقات، مما خيلق 

ج من تلـــــك املزيـــــد من إشـــــــــــــــكـــــاليـــــات النقـــــل وال فرض، وممـــــا يؤج ِّ
ع الفضـــــاء الســـــيرباين وأثره على إنتاج ونشـــــر تلك  اإلشـــــكاليات توســـــُّ

 العلوم.

ليت تواجه أهم املعوقات اقراءة ويســــــــــعى هذا التقرير إىل حبث 
بني  ةِّ وَّ هلُ اقضـــــــــــــــيـة اإلنتـاج يف العلوم االجتمـاعيـة يف اجلنوب، وحجم 

تماعية، وإىل وم االجدول الشمال واجلنوب يف اإلنتاج والنشر يف العل
قل اإلنتاج مدى ميكن أن تســــاهم عوامل الفضــــاء الســــيرباين يف ن أي ِّ 

 يف دول اجلنوب حنو مصاف دول الشمال.
                                                           

 ث ماجستري يف العلوم السياسية.ابح 
(1)  ، دول اجلنوب هي الدول النامية واليت تعد من الدول األفقر اقتصادايًّ

ويستخدم البنك الدويل هذا املصطلح لإلشارة إىل البلدان منخفضة ومتوسطة 

 قراءة يف واقع إنتاج العلوم االجتماعية يف عامل اجلنوب: -أواًل 

ل يف وضـــــــــــــــع ومكـــانـــة العلوم االجتمـــاعيـــة يف دول تـــأمـــ ِّ إن امل
 نتيجة ة بتحليلشــــــــــكاليات اخلاصــــــــــَّ من اإل اجلنوب، ســــــــــيخرج بعددٍ 

الوعي بطبيعة التحدايت  تشـــــــــكيلم أولوايت الدول ليف ســـــــــلَّ  هاوقعمل
هناك ف .االجتماعية واالقتصــــــــادية وحىت الســــــــياســــــــية اليت تواجه العامل

مهــال ملكــانــة العلوم االجتمــاعيــة يف منظومــة التعليم، وهو مــا إحــالــة 
الجتمــاعيــة يف ترتيــب س العلوم ايظهر من مكــانــة الكليــات اليت تــدر ِّ 

ظم التعليمية الناشـــــــــــئة مع أتســـــــــــيس ت النُّ اهتمَّ  ، حيثكليات القمة
مجهورايت ما بعد االســــــتقالل مبعاجلة جوانب وحاجات دول حديثة 

وأدَّى ذلك لرتكيزها على  التأسيس من وجهة نظر التنمية االقتصادية
 نسانية.اجلوانب التطبيقية أكثر من اهتمامها ابلعلوم االجتماعية واإل

نتاج املعرفة يف احلقل تعد قضــــــــــــية دراســــــــــــة الظروف احمليطة إب
نتـــاج يف دول دات تفســـــــــــــــري مكـــانـــة هـــذا اإلاالجتمـــاعي، أحـــد حمـــد ِّ 

ظروف  ففي ظل ِّ  ،جةاجلنوب، وبطبيعة احلال ماهية تلك املعرفة املنتَ 
سياسية مشولية تضغط لعدم ترك مساحات هامشية للحركة، جتد أن 

فاذ قيود الرؤية العامة للســــــــلطة أمر من الصــــــــعب النَّ  ر اإلنتاج منحترُّ 
نتاج يف العلوم منه بسهولة، وهنا أحد نقاط االختالف بني طبيعة اإل

االجتماعية بني اجلنوب والشـــــــــــــــمال، ألننا إذا كنا نشـــــــــــــــري إىل توافر 
الظروف الســـــياســـــية واالقتصـــــادية واالجتماعية اليت تتيح للباحثني يف 

ج وحرية يف النشــــــر وقدرات مادية ومعنوية الشــــــمال ســــــهولة يف اإلنتا 
اليت قد تواجه  صــــــــعب الظروففإن أتســــــــاعدهم على االســــــــتمرارية، 
الالزم من الكيــاانت  دعمتقــدمي الــعــدم البــاحثني يف الشـــــــــــــــمــال هي 

على مساحات  عليهم وحماصرهتم ومعاقبتهم تضييقالوليس  الرأمسالية
. إذ حتــاول تلــك كمــا حيــدث يف اجلنوب  النقــد يف العلوم االجتمــاعيــة

الكيـــاانت الرأمســـاليـــة دعم اهليئـــات العلميـــة والبحثيـــة املتوافقـــة معهـــا 
رؤى العوملـة وفتح احلـدود أمـام  تـدعمالتنظريات اليت  أتويـللصــــــــــــــــاحل 

ا جً متوشــــــ ِّ "فقد ابت العلم  ســــــهولة حركة الســــــلع واألفراد واخلدمات،

الدخل يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ودول آسيا النامية ومن ضمنها منطقة الشرق 
 األوسط.
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ر على العلم ، حيث يســـــــعنا أن نؤشـــــــ ِّ وثيًقاا جً ابلرأمسالية الغربية توشـــــــُّ 
بوصـــــــــــــــفه ذاك املشـــــــــــــــروع الربجوازي الغريب، وغدا العلم والتكنولوجيا 

الن ظام الســــوســــيو اقتصــــادي الرأمسايل، وراحا مًعا يشــــك ِّ الن للن ِّ مكم ِّ 
ة ة واالحتكار والتبعيَّ ة من شــــــأهنا أن تســــــهم يف التأســــــيس للرأمساليَّ قوَّ 

وصــــــــــــــفه امتالًكا ة، ومن مث ابلوســــــــــــــع النظر إىل العلم بوكذا اإلمربايليَّ 
ا نفعيـــًّ  ة، وعلى هـــذا متَّ وملكيـــَّ  فع ألولئـــك ق النَّ ا، حيق ِّ توظيفـــه توظيفـــً

ر البحث العلمي ف نتائج تطوُّ ة توظ ِّ وراحت الرأمساليَّ  الذين حيوزونه،
األكرب من  ســـــــت الشـــــــقَّ ها الوحشـــــــي الشـــــــرس؛ حيث كرَّ لصـــــــاحل منو ِّ 

وهذا ال يعين أن  ،وهو ما يعرف ابقتصــــاد املعرفة .(2)"املغامرة العلمية
النظرايت النقدية يف العلوم االجتماعية تعاين يف الشـــــــــــــــمال، ولكننا 

ع به املراكز واجلامعات نقصــــد أنه ال يقابلها الســــخاء ذاته الذي تتمتَّ 
 ة.العلمية اليت تسري على اخلط نفسه مع الرأمسالية العاملي

ة وقد انعكس أتثري الرأمسالية الغربية يف فلســــــــــفة العلوم بصــــــــــف
عامة، والنظرايت االجتماعية واالقتصــــــــــــــادية خاصــــــــــــــة، يف ترســــــــــــــيخ 
االســــــــتبداد والفقر والعجز عن حتقيق اإلنتاج املعريف والبحثي يف دول 

فيمــا -ر العلمي والتقين كــان حيــدث التطوُّ أن اجلنوب، حيــث جنــد" 
كية يبية واألمر و ، بيد أن الرأمسالية األور امليعلى حنو ع -قبل الرأمسالية

بية و ر العلمي والتقين داخل القارة األور  حصــــــــــــــر التطوُّ أســــــــــــــهمت يف
ر ف نتــائج تطوُّ كيــة، وراحــت الرأمســاليــة توظ ِّ يوالوالايت املتحــدة األمر 

 ســت الشــقَّ ها الوحشــي الشــرس؛ حيث كرَّ البحث العلمي لصــاحل منو ِّ 
ا األكرب من املغــامرة العلميــة لتطوير تقنيــات التســـــــــــــــليح واحلروب، أمـَّ 

بغي حتقيقه لإلنســـــــــــــــان فيأيت يف مرتبة اتلية، وذاك ألن فع الذي ينالنَّ 
 .(3)"ًجا خالًصاجا مًعا توشُّ العلم والرأمسالية قد توشَّ 

والنتيجة هي تضـــــــــليل الوعي لدى دول اجلنوب، نظرًا لظهور 
أزمات مســــــــتوردة نقلتها دول الشــــــــمال احملتلَّة لدول اجلنوب، وابتت 

اب أدوات اإلنتاج املعريف احملصـــــــــــــــلُة حالًة من تشـــــــــــــــوُّه اجملتمع مع غي
                                                           

زيزة بدر، مل تنفصل علوم الغرب عن املسار العام للسيطرة الرأمسالية، املركز ع (2)
 20، اتريخ االطالع: 2021يوليو  26اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 

 7https://cutt.us/mqBA، متاح عرب الرابط التايل: 2021أغسطس 
 املرجع السابق. (3)

والبحثي احملليـــة القـــادرة على التعـــامـــل مع تلـــك األزمـــات، إذ حـــاول 
ابحثو اجلنوب اســـــــــــــــترياد حلول ألزمــاهتم؛ فــأدَّى ذلــك لتعميق حــدَّة 
تلك األزمات بداًل من حل ِّها، نظرًا ألن العلوم االجتماعية يف الغرب 

جتماعية اليت كانت ردة فعل لروضـــــاع الســـــياســـــية واالقتصـــــادية واال
عاشــــــْتها أورواب، ومل تكن جزًءا من اإلرث التارخيي واحلضــــــاري لدول 
اجلنوب. "بل كانت كلها نتاًجا لعصـــــــــــــــر التنوير؛ عصـــــــــــــــر الكوجيتو 
الســــــياســــــي، هو "األان أفعل" اليت يتحوَّل معها اإلنســــــان من فرد إىل 
مواطن، هذا هو الكوجيتو الســـياســـي الذي حقَّقه الوعي األورويب يف 

لقرن الثامن عشـــــــــــــر، والذي تغريَّ بعده مســـــــــــــار العامل الســـــــــــــياســـــــــــــي ا
ل هـــذا القرن مرحلـــة حتوُّل يف طريق  واالجتمـــاعي برمَّتـــه، ومن مث ميثـــ ِّ
اإلنســــــــــــــانية من املقدَّس املســــــــــــــيحي إىل مقدس احلداثة، ولذلك يعد 
القرن الثامن عشـــــر هو القرن التأســـــيســـــي ملا ســـــيأيت بعده، بعيًدا عن 

 .(4)و امتداد، أو تضاد له"كون ما جاء بعده ه

االجتماعية  وابلتايل وجبت اإلشــــــــارة إىل أن قراءة واقع العلوم
قة للرأمسالية يف اجلنوب، ال ينبغي أن تنفك عن حبث التأثريات العمي

رجــات األحبــاث الغربيــة يف توجيــه املنــاهج اليت تنظم حركــة العلوم وخم
متالكهم دعوى اواســـتنتاجات الباحثني، مبا تفرضـــه من فرض معريف ب

 للحقيقة، اليت ال ينبغي اخلروج عن مقوالهتا.

ـــــة اليت تواجـــــه العلوم  ـــــداخلي ـــــات ال وأحـــــد أهم اإلشـــــــــــــــكـــــالي
أوسع االجتماعية يف اجلنوب بشكل عام هي احلرية األكادميية، وهي 

من جمرد ضـــــــــــــــغط حكومي يف تســـــــــــــــيري األحباث ونتائجها بل وحىت 
ن احلرية إن غريها، بل نة دو مواضــــيعها وقضــــاايها حنو مســــاحات معيَّ 

 األكادميية تعين عدم ممارســــــــــة أي نوع من أنواع الضــــــــــغط من شــــــــــىتَّ 
ســــــــات الرمسية وغري الرمسية على حركة اإلنتاج املعريف يف العلوم املؤســــــــَّ 

شكل بن هلا و سات األكادميية والتابعع املؤسَّ االجتماعية، أي أن تتمتَّ 
ق حركة النشـــــــــــر بتزاز يعيا وأســـــــــــتقاللية، دون ضـــــــــــغط كامل من اال

فاطمة املومين، العلوم االجتماعية يف العامل العريب: الرؤى والبدائل، جملة  (4)
الوادي، العدد  -الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الشهيد محة خلضر 

، متاح عرب الرابط التايل: 284، ص 2016، نوفمرب 19
https://cutt.us/iC3zv 

https://cutt.us/mqBA7
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 ســـم ابلتأطري األمينتتَّ  احلياة األكادميية يف دول اجلنوبف ،االجتماعي
ابعتبار أن الســــــلطة املعرفية ، ده اجلهات األمنيةالذي حتد ِّ  الســــــلطوي

وظائف الســــــلطة  ىحدإ هي ومصــــــادر قراءة الواقع وتشــــــكيل الوعي
 .(5)السياسية خللق املواطنني النافعني

 ملصــــــــــلحة الوطنية على رأس أيالقد وضــــــــــعت دول اجلنوب 
النظـــام  وتلـــك املصـــــــــــــــلحـــة الوطنيـــة هي اليت حيـــد ِّدهـــا أجنـــدة حبثيـــة،

قوالت ترويج املنتاج املعريف حيث أصــبح هدف اإل الســياســي وحده،
لشــــرعية فاملعرفة أحد مصــــادر اكتســــاب ا ،ترضــــى عنها الســــلطةاليت 

 املعريف تعــدُّ مســـــــــــــــــاحــة اإلنتــاجلــدى نظم احلكم يف عــامل اجلنوب، و 
ات أخطر مســـــــــــــــاح ىحدواألكادميي املتحر ِّر من قيود الســـــــــــــــلطة، إ

 منالباحث  مبا ميلكهاملقاومة يف العالقة بني الباحثني والســـــــــــــــلطة، 
النظري  معرفة مبكامن الضــعف لدى الســلطة من جهة، وبطرق البناء
 الســـــــــــــلطة لكيفية معاجلته من جهة أخرى، وهو ما جيعل العالقة بني

عاجلة تعاون جدي مل ت عالقةوخضـــــــــوع وليســـــــــواملعرفة عالقة هيمنة 
ييق فبني فرض فكري رأمســايل خــارجي وتضـــــــــــــــ األزمــات يف اجلنوب.

نوب اســـــــــــــــتبدادي داخلي أخذت عملية اإلنتاج البحثي يف دول اجل
 ترتنَّح بني إخفاق وآخر.

شـــــــــــــــكالية أخرى تواجه اإلنتاج يف العلوم االجتماعية، إهناك 
وهو األمر الــذي  ،للبحــثم وهي ضـــــــــــــــعف التمويــل احلكومي املقــدَّ 

ني ابلعلوم االجتماعية، ما جيربهم املهتم ِّ  ىعل عديدةً  ات فرصـــــــــــــــً يفو ِّ 
على حمــاولــة طلــب دعم الوكــاالت الــدوليــة ومنظمــات اجملتمع املــدين 

ة الباحثني، بل ختتار كافَّ   تلك املنح يتغط ِّ  الو املدعومة من الشــــمال، 
ا مــا تربط ا، ا منهمجــدًّ  احمــدودً  اعــددً  لبــاحثني أبجنــدة معرفيــة وغــالبــً
ة هبا، وابلتايل تعرقل جهود اإلنتاج انحية القضـــــــــــــــااي نة خاصـــــــــــــــَّ معيَّ 

                                                           

اثن كرينر، العلوم االجتماعية يف جامعة القاهرة قبل شباط/فرباير جوان (5)
ة للحرية األكادميية، ترمجة: منري  2011 وبعده: متثالت وإدراكات متغري ِّ

، 119، ص 2018، ربيع 42-41السعيداين، إضافات، بريوت، العددان 
 :cutt.us/kaDGA//httpsمتاح عرب الرابط التايل: 

ال ختـــدم تلـــك  ، ويف األغلـــبجمتمعـــات اجلنوب احلقيقيـــة اليت متسُّ 
القضااي الواقع، بقدر حماولتها خلق واقع جديد مشابه للغرب، فبداًل 

أزمــات  تصــــــــــــــــدير من البحــث عن األزمــات القــائمــة يف اجلنوب، متَّ 
 .(6)بالشمال ملعاجلتها يف اجلنو 

اىَن من ومل خيتلف األمر يف العــــــامل العريب كثريًا، حيــــــث عــــــ
غلب ابحثي املشــــــــاكل ذاهتا اليت عانْتها دول اجلنوب، حيث يعتمد أ

جندة دول املنطقة العربية على تناول املوضـــــــــــــــوعات املطروحة على أ
 العـامل يفراهنـة الشـــــــــــــــمـال، بـدون اهتمـام حقيقي ابألزمـات الـذاتيـة ال

للغة واهلوية والدين االعريب، حىت إن القضااي املتَّصلة بعاملنا مثل قضية 
ناهج واقرتاابت مبوأتثرياهتا على املســــــــــار احلضــــــــــاري لرمة، متَّ تناوهلا 

 غربية، ختتلف عن اخلربة احلضارية للعامل العريب.

 وعلى كـــل األحوال يتَّفق البـــاحثون يف العـــامل العريب على أن
العلوم االجتمــاعيــة تعــاين من أزمــة معرفيــة تتعلَّق ابملقوالت واملفــاهيم 
اليت تســتخدمها هذه العلوم يف دراســة اجملتمعات، حيث رأوا أهنا غري 
قادرة على اســــتيعاب واقع اجملتمع العريب، لذلك دعوا إىل أتصــــيل أو 

لفوا يف توطني معريف هلذه العلوم يف احلقل املعريف العريب، إالَّ أهنم اخت
طبيعــة الفروض التفســـــــــــــــرييــة اليت قــدَّموهــا ألزمــة العلوم االجتمــاعيــة، 
فأصـــــــــــــحاب االجتاه الوضـــــــــــــعي اعتربوا أن األزمة تتمثَّل يف أزمة عقل 
ــــة للعلوم  ــــة واملنهجي عريب مل يســـــــــــــــتطع اســـــــــــــــتيعــــاب املقوالت املعرفي
االجتمــاعيــة نتيجــة لتكلُّس بنــاه املعرفيــة وعجز أدواتــه املنهجيــة نتيج 

نة الرتاث عليه، فربأيهم جيب العمل على حترير العقل العريب من هليم
الرتاث أواًل مث التفكري يف أتصــــــــــــيل العلوم االجتماعية املعاصــــــــــــرة من 

. ونتج عن ذلك (7)خالل توســيع نظرايهتا إبدخال املعطى احمللي فيها

سامية عزيز، ابية بوزغاية، املشكالت اليت تواجه البحث العلمي يف الوطن  (6)
 ، متاح عرب الرابط التايل:2019ديسمرب 2العريب، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، 

26https://cutt.us/IEc  
م االجتماعية، جملة الدراسات والبحوث عبد احلليم مهورابشة، أزمة العلو  (7)

، متاح عرب الرابط 34، ص 2014االجتماعية، جامعة سطيف، العدد الرابع، 
 https://cutt.us/muXooالتايل: 

https://cutt.us/kaDGA
https://cutt.us/IEc26
https://cutt.us/muXoo
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أزمــة يف التنظري يف العلوم االجتمــاعيــة يف العــامل العريب، نتيجــة غيــاب 
 .(8)تيجية واضحة لعلماء االجتماع العرباسرتا

أن  وإذا أخذان احلالة املصـــــــرية كمثال لالســـــــتشـــــــهاد، ســـــــنجد
مراحـــل تطور العلوم االجتمـــاعيـــة قـــد اتَّســـــــــــــــم بتـــأخُّر بـــدايتـــه، وتعثُّر 

إشـــــــارة إىل  خطواته، وغياب رؤيته وضـــــــعف إجنازه، إذ إننا مل نشـــــــهد
األهلية عام  أتســـــــــــــــيس أكادميي لعلم االجتماع قبل إنشـــــــــــــــاء اجلامعة

، ســـــــــوى االهتمام الذي أبداه الشـــــــــيخ حممد عبده يف تقدميه 1908
وتدريســـــــــــــــها لطالب دار العلوم قبل وفاته عام  "ملقدمة ابن خلدون"

ويف هذا الســـياق، يشـــري دارســـو اتريخ نشـــأة علم االجتماع  ،1905
يف مصــــــر، أن أول كتاب مصــــــري صــــــدر يف علم االجتماع، كان يف 

فــه حممــد وان اتريخ علم االجتمــاع، الــذي ألَّ والــذي جــاء بعن 1919
، مث تبعــه كتــاب حيــاة اهليئــة االجتمــاعيــة وتطورهــا لنقوال ةلطفي مجعــ

خر ؛ واآل1924ين: األول عام ءحداد وصـــــــــــدر هذا الكتاب يف جز 
ونســـــــــــــــتنتج من هذا أن االهتمام ابإلنتاج يف العلوم  ،(9)1925عام 

العقد الثاين من القرن املاضــي، ا يف هناية رًا جدًّ االجتماعية جاء متأخ ِّ 
ض لإللغاء وأصــــــــبح مادة أن قســــــــم االجتماع نفســــــــه تعرَّ عن انهيك 

 .(10)1947كذلك حىت عام   واستمرَّ  1934س يف تدرَّ 

مقومــات اإلنتــاج البحثي يف علم ومن جــانــب آخر، جنــد أن 
ميل إســــــــــــــت يف بداية األمر على أفكار االجتماع يف مصــــــــــــــر أتســــــــــــــَّ 

الرتكيز على أتســـــــــــــــيس علم اجتماع مســـــــــــــــتقل  بداًل من، (11)دوركامي
يراعي اخلصــــوصــــية احلضــــارية العربية عامة، واملصــــرية يف القلب منها، 
وهو ما كان ســــــــــُيســــــــــهم يف حتديد جماالت اهتمام العلوم االجتماعية 
ويف بلورة بنائه النظري وإنشاء منهجية يف البحث كدعائم الستقالل 

مة حصـــــرًا على نظام فكري وعلم مســـــتقل بذاته، ومل تكن ه ذه الســـــ ِّ

                                                           

 .284فاطمة املومين، العلوم االجتماعية يف العامل العريب، مرجع سابق، ص  (8)
قي، اإلنتاج املعريف لطالب الدكتوراه: دراسة حالة لقسم اجتماع، نفيسة دسو  (9)

، ربيع 42-41إضافات، بريوت، العددان كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 
 /L3r39https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل: 34ص ، 2018

 .35املرجع السابق، ص  (10)

فقد هتافت الباحثون يف علم  -كما ســـبق الذكر-الباحثني يف مصـــر 
ر التبعية والتقليد،  االجتماع العرب على مناهج الغرب واقعني يف أســــــْ
متأث ِّرين ابلدراســــــــــــات التجريدية ويف مقد ِّمتها مدرســــــــــــة دوركامي، فقد 

ارنة اقتصـــــــــــــــر جهدهم على النقل دون النقد والتمحيص، وبدون مق
تلك النظرايت ابألوضـــاع االقتصـــادية واالجتماعية العربية، ابإلضـــافة 
إىل أن فهم فكر إميل دوركامي ال يتمُّ إالَّ يف ضوء أطروحات أوجست 
كونـــت، اليت كـــانـــت ردَّ فعـــل للصـــــــــــــــراع الفكري واأليـــديولوجي يف 

، وهو ما مل حيدث يف مصر أو العامل العريب أو على مستوى (12)عصره
 وب كافَّة.دول اجلن

ـــدراســـــــــــــــــات العليـــا واليت هي جوهر اإل نتـــاج وفيمـــا يتعلق ابل
انب، كانت البحثي واألكادميي جند إشكاليات عدَّة تشوهبا، فمن ج

لم ف 1956عام الدراســــــات العليا يف مصــــــر تتَّســــــم ابلعشــــــوائية حىت 
قبل الدخول  صيةد للخرجيني بسنوات متهيدية أو ختصُّ يكن هناك تقيُّ 

يعدُّ  ، حيث كان الطالباملاجســـــــــــــــتري والدكتوراه مباشـــــــــــــــرة يف عمل
فضـــــــــــل أرســـــــــــالته قبل منحه األدوات اليت تســـــــــــاعده يف إخراجها يف 

 صورة، وإعطائها القابلية للتأثري يف اإلنتاج العلمي.

ومن جانب آخر، ارتبط احلصـــــــــول على درجات املاجســـــــــتري 
 هاضــــــرُّ تعوالدكتوراة بنظام الرتقيات يف اجلامعات، وقد أدَّى ذلك إىل 

فهم يف من قبل العديدين داخل البلد حبيث صــارت الدكتوراه تُ  لنقدل
ن هناك إســــــــتاذية، بل ي إىل األاملعتاد على أهنا أتهيل ضــــــــروري للرتق ِّ 

ســــــــــــــــات حول اجــه تلــك الــدر حــالــة انعــدام اهتمــام ابلبحــث فيمــا ترو ِّ 
نتــاج ة يف حقيقــة األمر إبخطــاابت األزمــة، حيــث كــانــت غري مهتمــَّ 

، ابإلضـــافة إىل ضـــعف (13)ي الوظيفيلرتق ِّ على اأكثر وحترص املعرفة، 
أعداد الباحثني خارج الســـــلك األكادميي املهتم ِّني ابلدراســـــات العليا 

يد، علم االجتماع: بني االجتاهات الكالسيكية والنقدية، )القاهرة: أمحد زا (11)
 .85(، ص 1983دار املعارف، الطبعة الثانية، 

فاطمة املومين، العلوم االجتماعية يف العامل العريب، مرجع سابق، ص ص  (12)
285-286. 

 إنتاج املعرفة يف مستوى الدكتوراه يف العلوم االجتماعية، دانييل كانتيين(13)
إضافات، بريوت، واإلنسانيات يف اجلامعات املصرية، ترمجة: منري السعيداين، 

https://cutt.us/39r3L
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مقابل كم اجلهد واملال الذي  ائد املاد ِّي واملعنوينتيجة ضـــــــــــــــعف الع
يبذله طالب املاجســــــتري والدكتوراه يف جمال يعاين من ضــــــعف املقابل 

فس الســــياق جند أن الطالب تـَُقيَُّد حركُته يف حتديد ، ويف ن(14)املادي
املشـــــرفني هلم  األســـــاتذةاملوضـــــوع الراغب يف دراســـــته، حيث جند أن 

، أو على أقل دور كبري يف حتديد موضـــــــــــوع الدراســـــــــــة وليس الطالب
نة دون نة حلركة اإلنتاج يف مســــــاحات معيَّ تقدير يضــــــعون حدوًدا معيَّ 

 .(15)أخرى

لدرجات اد املهتم ِّني ابحلصـــول على اوقد ســـاهم اخنفاض أعد
ي كمًّا وكيًفا، العلمية يف الدكتوراه يف صــعوبة حتقيق الرتاكم التخصــصــ

يـــة، بوجود قســـــــــــــــم خـــاص لكـــل ِّ جمـــال من جمـــاالت العلوم االجتمـــاع
مبفرده على أكثر  وابلتايل كان طبيعيًّا أن جتد أســــتاًذا جامعيًّا يشــــرف

صــــــه انت بعيدًة عن ختمن رســــــالة ماجســــــتري ودكتوراه، حىت لو ك صــــــُّ
بــة من األســــــــــــــــاســـــــــــــــي وجمــال اهتمــامــه احملوري، وابلتــايل حرمــان الطل

 نتج معريف رصني.ماملساعدات العلمية القي ِّمة اليت متك ِّنهم من تقدمي 

ا عن ابقي إن التحليل النهائي للحالة املصــــــرية لن خيتلف كثريً 
ابلدعم  دعضـــــــــــــــَّ رة، اليت مل تُ دول اجلنوب، من حيث النشـــــــــــــــأة املتأخ ِّ 

ت ِّســــــامها ابلتحيُّز اابإلضــــــافة إىل ر كثريًا، ضــــــت للتعثُّ املطلوب، بل تعرَّ 
الغريب، كمــا  واأُلحــاديــة يف اختيــار مــدارس معيَّنــة يف علم االجتمــاع

الة الثراء البحثي حســـــبق ونوَّهنا يف التأثُّر مبدرســـــة إميل دوركامي، رغم 
يف  تناقضيف الشـــــــــــــــمال، الذي يصـــــــــــــــل يف كثري من األحيان حدَّ ال

فبني ج واملخرجات، املســـلَّمات واملفاهيم واملنطلقات؛ وابلتبعية، النتائ
يف العلوم  ر وغيــــاب االســـــــــــــــرتاتيجيــــة، كــــان اإلنتــــاجط والتــــأخُّ التخبُّ 

 .البوصلة والدعم واإلصرار اح مفتقدً االجتماعية يرتنَّ 

ا حتتاج إىل اإلملام بشـــــــمولية رؤيته الشـــــــمال معرفيًّ  نافســـــــةإن م
حالة اإلغراق  انت بنيته، الســــــــــــــيما يف ظل ِّ راته ومكو ِّ صــــــــــــــوُّ وأعمدة ت
، واإلملــام ابلواقع املعــاش يف اجلنوب واترخييــة االنطالق من املعلومــايت

                                                           

، متاح عرب الرابط التايل: 21ص ، 2018، ربيع 42-41العددان 
tDh4https://cutt.us/D  

 .33، ص نفيسة دسوقي، اإلنتاج املعريف لطالب الدكتوراه، مرجع سابق (14)
 .23املرجع السابق، ص  (15)

مرجعيته يف إطار نقد املعرفة الغربية وإنتاج معرفة أصــــيلة مرتبطة بواقع 
اجلنوب، فقــــد أدَّت أزمــــات اجلنوب على أتخُّره يف اإلنتــــاج العلمي 

فه عن ركب التطوير يف العلوم االجتماعية، إىل اســــــــــتفحال تلك وختلُّ 
األزمة مع ظهور الفضـــاء الســـيرباين ومســـاحات نشـــر جديدة، كانت 

 .(16)دول اجلنوب عاجزة عن اإلنتاج فيها مقارنة ابلشمال

  اإلنتاج العلمي:يفة السيربانية بني الشمال واجلنوب و  الج  -اثنًيا

 النُّقلة يفثورًة جديدة متثَّلت شــــــــــــــهد العامل منذ عقدين ونيف 
يعرف ابلفضـــــــــــــاء  النوعية اليت أحدثْتها التكنولوجيا الرقمية، وما ابت

لشمال، حىت االسيرباين، فقد تطوَّرت تكنولوجيا االتصاالت يف دول 
ملعارف والصــــــور حوَّلت العامل االفرتاضــــــي إىل وســــــيلٍة لنقل األفكار وا

 ة قيمية ومادية.والفيديوهات بكل ِّ ما حتمل من منظوم

ســـت بنيًة حتتية لدعم الثورة التكنولوجية الســـيربانية يف  فقد أســـَّ
تيســــــري رفع كافَّة أشــــــكال امللفات والواثئق على الفضــــــاء الســــــيرباين، 
واســــــتثمرْت أموااًل طائلة يف ســــــبيل حتقيق ذلك، وفتحت الباب أمام 

ســات والكياانت اليت ترعى ذلك، وتعمل على تطوي ره، تشــكُّل املؤســَّ
يف الوقت ذاته، مل تكن تعرف فيـه دول اجلنوب ماهيـة الثورة الرقمية 
تلك، وهو ما أحدث ُهوًَّة كبريًة بني ما وصـــــــــــــــل إليه التطور الرقمي 
ســي يف الشــمال، وطرق تعامل دول اجلنوب مع ما ابت يعرف  املؤســَّ

 .(17)ابلفضاء السيرباين والتحوُّل الرقمي

ل احليــــاة يف دول وقــــد انعكس التحول الرقمي على شـــــــــــــــكــــ
ســـــات، حيث عملت  الشـــــمال، وطريقة العالقة بني املواطنني واملؤســـــَّ
احلكومات يف الشــمال على رفع ملفاهتا وما متلكه إىل بياانت متاحة 
ســــــهلة الوصــــــول على الفضــــــاء الســــــيرباين، وحصــــــلت منظومة التعليم 
عامة ويف القلب منها التعليم اجلامعي واإلنتاج البحثي على نصـــــــــيب 

 من مشــــــروع الرقمنة، فتمَّت إاتحة املعرفة بشــــــكل كامل ومنظَّم كبري

 .32-31املرجع سابق، ص ص  (16)
للمزيد انظر: حممد قرياط، هل يستطيع اجلنوب تقليص الفجوة الرقمية؟، (17)

، متاح عرب 2021أغسطس  24، اتريخ االطالع: 2005نوفمرب  25البيان، 
 Thttps://cutt.us/fqjBالرابط التايل: 
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ســـــي على حمركات البحث الرقمي يف الغرب، وهو ما نتج عنه  ومؤســـــَّ
طفرة جديدة يف اإلنتاج املعريف والنشـــــــــــر البحثي للباحثني يف الغرب، 
وكانت النتيجة تفاقم حدَّة اهلُوَّة والفجوة احلضـــارية بني دول الشـــمال 

العامل، بســــــــــبب حجم الفارق التقين الســــــــــيرباين بني املركز  وابقي دول
واألطراف، من بنية حتتية وبشــــــرية وحتول رقمي وســــــرعة يف الوصــــــول 
وإاتحة للمعلومات واملصــــادر املعرفية، وتوفري مســــاحة جديدة للنشــــر 
لتشــــــــجيع الكتابة والبحث يف املوضــــــــوعات االجتماعية اجلديدة اليت 

حيث جند أن اجلامعات صــــــــاحبة التصــــــــنيف أحدثْتها الثورة الرقمية، 
األعلى توجــــد يف الــــدول اليت لــــديهــــا تكنولوجيــــا رقميــــة أعلى مثــــل 

 .(18)البلدان كوراي اجلنوبية، والياابن، والدامنارك، وسنغافورة

ل فقـد حـدثـت دفعـة جـديـدة يف اإلنتـاج العلمي يف الشـــــــــــــــمـا
توف ِّر ائل املبفضــل هذا الســياق اجلديد، الســيما مع حجم البياانت اهل
راق عملية إغعن كافَّة أشــــــــكال النشــــــــاط البشــــــــري. وهو ما أحدث 

لة على ســـــــــــــاحة العلوم االجتماعية بفضـــــــــــــل ســـــــــــــهو  وحبثي معلومايت
ة، نظرًا احلصـــــول على معلومات حول الكثري من القضـــــااي االجتماعي

وين، حيث من بياانت مســـــــــتخدمي الفضـــــــــاء اإللكرت  هائلٍ  لتوافر كم ٍ 
من كيفية  اجلنوب وخاصـــــــــــــــة الدول العربية مناطقن يف و يعاين الباحث

 .التعامل مع هذا الغرق املعلومايت

دول  وابملقــارنــة مع دول الشـــــــــــــــمــال، فال يزال عــدد كبري من
س الطريق حنو أتســـــيس بنية حتتية تكنولوج ية تســـــاعد اجلنوب يتحســـــَّ
مة التعليمية يف االنضـــمام إىل مرحلة التحول الرقمي، ومأســـســـة املنظو 

ملرحلة توافر  ليسهل على طلبة العلم والباحثني الوصولبصورة رقمية، 
  بسهولة.مصادر البحث واملعرفة بصفة عامة على الفضاء السيرباين

إذ ال يزال القصــــــــــــوُر مســــــــــــتمرًّا يف البنية التحتية التكنولوجية، 
انهيك عن حالة الضعف يف اإلنتاج والنشر يف العلوم االجتماعية يف 

أن التحول الرقمي قـــد يكون فرصـــــــــــــــــًة  دول اجلنوب، رغم أننـــا نرى
                                                           

علي بوعزيز، الفجوة الرقمية يف الوسط التعليمي العريب وسبل احلد منها  (18)
، 2012ديسمرب  3(، موقع تورس نقاًل عن جريدة الشروق التونسية، 3-2)

 /z7ND2https://cutt.usمتاح عرب الرابط التايل: 
 مرجع سابق. قليص الفجوة الرقمية؟،حممد قرياط، هل يستطيع اجلنوب ت (19)

مناســــــــــــــبة لتقوية اإلنتاج املعريف يف العلوم االجتماعية، نظرًا الخنفاض 
تكاليف احلصــول على املعرفة ابملقارنة أبســعار املصــادر املعرفية ورقيًّا، 
عالوة على توافر مســـــــاحة إلكرتونية للنشـــــــر، تســـــــاعد الباحثني على 

 الوصول لعدد هائل من القرَّاء.

قد انقشـــــــــــــــت القمة العاملية جملتمع املعلومات يف تونس عام ف
الســــــــــــيطرة و الفجوة الرقمية،  :ل يفثالثة حماور رئيســــــــــــية تتمثَّ  2003

ا، وتشــــــــــري األرقام إىل أن هواالســــــــــتفادة منالعنكبوتية على الشــــــــــبكة 
 ،من الشــــــــــــــبكة %90من ســــــــــــــكان العامل يســــــــــــــيطرون على  15%

ت التكنولوجيـــــة بني دول مكـــــاانوالتفـــــاوت يف الثقـــــافـــــة الرقميـــــة واإل
تباين داخل ، ابإلضـــــــافة إىل وجود االشـــــــمال ودول اجلنوب كبري جدًّ 

تنتشـــــــر  ةُ يَّ البلد الواحد ابلنســـــــبة لدول العامل الثالث اليت ما زالت األم ِّ 
فيها بكثرة وما زالت املناطق الريفية فيها تعاين الفقر واحلرمان وانعدام 

حصــــائيات العريب تشــــري آخر اإلابلنســــبة للوطن و مســــتلزمات احلياة. 
إىل وجود ما يزيد على مثانني مليون نسمة ال يعرفون القراءة والكتابة. 
واإلشــــــــــكالية املطروحة يف الثورة االتصــــــــــالية هي أن الدول الصــــــــــغرية 

دمت على شـــــــــــــــراء التكنولوجيا والوســـــــــــــــائل والقنوات قْ أوالفقرية قد 
ع عرب هــذه يت توزَّ إنتــاج املعرفــة ال نلتواكــب التطور لكنهــا عجزت ع

التكنولوجيات، وهكذا فإهنا وجدت نفســـــــــــــــها مضـــــــــــــــطرة إىل اقتناء 
الربجميــات واملــادة اليت تبــث و توزع عرب الوســــــــــــــــائــل والتكنولوجيــات 

 .(19)املختلفة

ولكن مثة أزمة أخرى تواجه الباحثني، تتمثَّل يف ضـــرورة إتقان 
اجلنوب وعلى  اللغة اإلجنليزية قراءة وكتابة وحتدُّاًث، فقد جاءت دول

دولة يف إتقان اللغة  20رأســـــــــــــــها الدول العربية على قائمة أســـــــــــــــوأ 
ر  ، حيث تعاين تلك الدول EF(20)اإلجنليزية كلغة اثنية، وفًقا ملؤشـــــــ ِّ

الفضـاء السـيرباين وابلتبعية  األجنبية يف كافة حمددات لغةسـيادة ال من
ضـــــــــــــــعف البنيــة التعليميــة  وســـــــــــــــبــب ذلــك، يف لغــة البحــث العلمي

( تقرير EF EPI، ) EF Education Firstتصدر مؤسسة (20)
الرتتيب العاملي ألفضل متحدثي اللغة اإلجنليزية كلغة اثنية والذي حيلل بياانت 

دولة،  100مليون شخص ُمتحدث للغة اإلجنليزية كلغة اثنية يف أكثر من  2.3
 https://cutt.us/Ilyzoمتاح عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/2ND7z
https://cutt.us/Ilyzo
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. وتعد قضـــــــــــية إتقان لغة العلم الســـــــــــائدة حاليًّا، واحدة من املابلك
عوامل العودة للتأثري يف حركة العلم والنشـــــــــــر، خاصـــــــــــة أن الفضـــــــــــاء 
الســـــيرباين، يتيح ســـــهولة يف الوصـــــول للجمهور الواســـــع من القراء يف 
ات العلمية اليت تُتيح النشـــــــر للباحثني، يف  العامل، يف ظل ِّ توافر املنصـــــــَّ

 تباك مع القضااي االجتماعية الراهنة.حماولة لالش

ومما ســــبق جند أن الفجوة الرقيمة بني الشــــمال واجلنوب كبرية 
ع يف التطوُّر فيه، حيث ال يزال  ما يقرب ونتائجها تتَّســــــــع مع التوســــــــُّ

تهم من النســــاء، مليار شــــخص، غالبيَّ  3.7 من نصــــف ســــكان العامل
 ال، و اإلنرتنت دامحمرومني من اســـــــــــــــتخومعظمهم يف البلدان النامية، 

الذين ليس لديهم اتصـال ابإلنرتنت من االسـتفادة من هؤالء ن يتمكَّ 
- التعليم عن بُعد أو العمل عن بُعد أو اخلدمات الصـــــــحية عن بُعد

تصـــــــــــــــبح الفجوة الرقميــة ممــا قــد يؤد ِّي إىل أن  -يف ظــل أزمــة كوروان
 .(21)يف العامل الوجه اجلديد لعدم املساواة

 اعية:لفضاء السيرباين يف العلوم االجتمأتثري ا -اثلثًا

يهيمن منط اإلنتــاج الرأمســايل على عــامل اليوم املعومل بشـــــــــــــــكــل 
ا 200متزايد منذ أكثر من   عام، وهو يهيمن على مجيع العلوم أيضـــــً

العوملـة مـدفوعـة ابلرأمسـاليـة فــ مبـا فيهــا إنتــاج ونقــل العلوم االجتمــاعيــة،
يا )أي العســـــــــــكرية( ألورواب التكنولوجبواســـــــــــطة مسحت ، واإلمربايلية

، ومع الثورة الغربية ابلســـــــــــــــيطرة على العامل كله تقريًبا منذ ذلك احلني
دت تلــك اهليمنــة الشـــــــــــــــمــاليــة، يف مقــابـل  التكنولوجيــة )الرقميــة( أتكــَّ

                                                           

(21) With Almost Half of World’s Population Still 
Offline, Digital Divide Risks Becoming ‘New 
Face of Inequality’, Deputy Secretary-General 
Warns General Assembly, un, 27 April 2021, 
available at: https://cutt.us/BXTMD 

للمزيد حول اهليمنة الشمالية على عملية إنتاج العلوم االجتماعية، انظر  (22)
 اآليت:

- György Széll, Western and/or universal social 
sciences?, Asian Journal of German and European 

ضـــــــعف وتبعية اجلنوب ســـــــواء يف االقتصـــــــاد أو يف إنتاج التكنولوجيا 
 .(22)الرقمية ويف إنتاج العلوم االجتماعية

اعيـــة، رة البـــاحثني يف اجلنوب على إنتـــاج حبوث اجتمـــإن قـــد
ائح جمتمعية الوصــول إىل شــر  من أجلابالســتعانة ابلفضــاء اإللكرتوين 

ولوجية عديدة، تواجه صــــــــعوابت يف وصــــــــول اخلدمات الرقمية والتكن
ن جهــة ملتلــك الشـــــــــــــــرائح من جهــة، وقــدرهتم على القراءة والكتــابــة 

لثة، لذلك جهة اث من لكرتونيةاثنية، وحسن تعاملهم مع الوسائل اإل
دة الشــــمال ن يف اجلنوب كثريًا بنفس حجم اســــتفاو ال يســــتفيد الباحث

ية العلمية أن املواقع الســــــــــــــيربانعن انهيك  ،من الفضــــــــــــــاء اإللكرتوين
ول على ر على الباحثني احلصــــــــــــحباجة إىل اشــــــــــــرتاكات مالية لتيســــــــــــ ِّ 

لتمويل، ا املعلومات والشـــــــــــــواهد اليت تدعم أحباثهم، ونظرًا لضـــــــــــــعف
لى عواخنفـــاض أجور البـــاحثني، فكلهـــا أمور تضـــــــــــــــغط أكثر فـــأكثر 

 ة.عملية اإلنتاج يف العلوم االجتماعي

وعليه، جند أن الفجوة يف إنتاج العلوم االجتماعية، تتضـــــــــــافر 
مع الفجوة الرقميــة لزايدة معــاانة دول اجلنوب يف قضــــــــــــــــااي احلوكمــة 

االجتمــاعيــة ومــا ميكن أن  والتنميــة. تلــك القضــــــــــــــــااي املتعل ِّقــة ابلعلوم
تقد ِّمه من تفســــــــــــريات وحلول إلشــــــــــــكاليات حملية ال تتمُّ دراســــــــــــتها 
ودراسة خصائصها بقدر فرض حلول غريبة انجتة عن سياقات غربية 

، وتضـــــــــــــــيف عليهـــــا املعـــــاانة فيمـــــا يتعلَّق ابلتبعيـــــة (23)ابألســـــــــــــــــــاس
لية التكنولوجية، ليصـبح إنتاج العلم ويف قلبه العلوم االجتماعية إشـكا

 داخل إشكالية يعاين منها الباحث ودولته على حدٍ  سواء.

Studies, Springer, Vol. 3, No. 7, 2018, available at: 
https://cutt.us/3DPTY 
- Yves Gingras and Sébastien Mosbah-Natanson, 
Where are social sciences produced?, in UNESCO 
International Social Science Council, World 
Social Science Report - Knowledge Divides, 
2010, chapter 4, available at: 
https://cutt.us/WEKgN 
(23) Ibid. 

https://cutt.us/BXTMD
https://cutt.us/3DPTY
https://cutt.us/WEKgN
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وإذا كانت الفجوة الرقمية قد أنتجت مزيًدا من املعاانة، فهل 
ميكن االســــتفادة منها؟ إن دراســــة البياانت اإللكرتونية أو ما يســــمَّى 

ة للبـاحثني Big dataابلبيـاانت الكبرية ) ( يعـدُّ أحد امللفـات اهلامَّ
ــــة ومــــا قــــد يطرحــــه الفضــــــــــــــــــاء اإللكرتوين من يف العلوم اال جتمــــاعي

إشــكاليات اجتماعية وســياســية واقتصــادية يف حد ِّ ذاهتا، إالَّ أن تلك 
 ، ابعتبارها قد تضـــمُّ ال تقد ِّم اســـتنتاجات واقعية بصـــورة اتمَّةالبياانت 

، كما أنه الكاملة ع ابلشــــــــــــفافيةلة وال تتمتَّ معلومات مغلوطة ومضــــــــــــل ِّ 
البحث عن حمددات للربط بني مناهج البحث  "من الصـــــــعوبة مبكان

ًة وأهنا جمال العلمي التقليدية ووســـــــائل التواصـــــــل االجتماعي، خاصـــــــَّ 
 يف الســــــــــــــنوات جديد للحياة االجتماعية، ومل يتزايد البحث عنها إالَّ 

بياانت الفضــــــــــاء  لَّ وإىل أي مدى ميكن أن حتِّ  .(24)القليلة املاضــــــــــية"
يــــــديــــــة يف مجع البيــــــاانت يف العلوم األدوات التقل الســـــــــــــــيرباين حمــــــلَّ 

من  ااالجتمــاعيــة مثــل املقــابلــة واالســـــــــــــــتبيــان والبحــث امليــداين وغريهــ
اجتــــاه منــــاهض يرى أن من وجود هــــذا ال مينع  كــــان  نإاألدوات، و 

على اسـتخدام الباحثني بصـورة أكرب ضـخامة حجم البياانت سـيجرب 
 .(25)وقت مضى أدوات املنهج العلمي أكثر من أي ِّ 

نة م العي ِّ ع التعميم نتيجة حجنتائج األحباث، ســتشــج ِّ  كما أن
لنا يف ســـــتوصـــــ ِّ  ســـــيتم التعامل معها كحقائق إذر ابملاليني، الذي يقدَّ 

االختالف ع احلضــــــــــــــــاري و النهــايــة إىل نتــائج أخطر وهي إلغــاء التنوُّ 
علوم  شـــــــــــــــكـل المم واحلضــــــــــــــــارات، وحينهـا ســـــــــــــــيتغريَّ الثقـايف بني األ

تبشــــــــــري احلداثي األقل ســــــــــيتم العودة إىل ال االجتماعية متاًما، أو على
انية، حيث وحلم أتســـــــيس علم الكيمياء االجتماعية والفيزايء اإلنســـــــ

ســـــــلوكياهتا  م بصـــــــورة مطلقة يف اجلموع البشـــــــرية وتوجيهميكن التحكُّ 
 ة معوقات جناحه.فيما خيدم املشروع الرأمسايل اإلمرباييل، وتنحية كافَّ 

د أن  للمزيــد من ســـــــــــــــتتعرَّض  جتمــاعيــةالعلوم االواألمر املؤكــَّ
ل يف الطبيعة املختلفة ، وتتمثَّ يف الفضـاء السـيرباين ت اجلوهريةالتحداي

ر املســـــــــــاحات الســـــــــــيربانية منها، فبينما تتطوَّ  لنمط الســـــــــــري لدى كل ٍ 
                                                           

مصادر غري موثوقة للبحث «.. التواصل االجتماعي»خالد سعيد،  (24)
أغسطس  26، اتريخ االطالع: 2017سبتمرب  26م، اتريخ النشر العلمي، للعل

 https://cutt.us/xgUadالرابط التايل:  ، متاح عرب2021

بصــــــــــــورة ســــــــــــريعة للغاية، جند أن طبيعة العلوم االجتماعية حتتاج إىل 
حول املوضـــــــوعات اليت تبحثها،  يف اخلروج بنتائج علمية دقيقة ين ِّ أالت

بداية من املالحظة واملراقبة واملتابعة على فرتات زمنية متتابعة قصــــــــرية 
وطويلـــة، للخروج بنتـــائج حول ظـــاهرة واحـــدة، بينمـــا التـــأثريات اليت 

 ثنني.احتدثها احلياة الرقمية أبعد بكثري من جمرد أتثري أو 

العلوم  تاجلقد فرض الفضــــــاء الســــــيرباين حتدايت عدَّة على إن
بــة غري مســــــــــــــــاحــة كــاملــة من احلريــة لكتــا تــهاتحإ االجتمــاعيــة، منهــا

نظرًا فية، الهتم ورؤاهم حول القضــــــــــــااي االجتماعصــــــــــــني أتمُّ املتخصــــــــــــ ِّ 
 م مجيعالنتشـــــــار وســـــــائل التواصـــــــل االجتماعي، وإاتحة الفرصـــــــة أما

وال البالد، ات اجملتمع وأحهم حول مســــتجدَّ ئراآاملســــتخدمني إلبداء 
ماعية من جماالت العلوم االجت اك مقاالت معرفية ختصُّ هن تأصـــبح

اقع الصحفية ري وسائل التواصل االجتماعي، سواء من خالل املو مؤث ِّ 
تاحة بســـــهولة املنتشـــــرة على الفضـــــاء الســـــيرباين، أو حىت املدوانت امل

 معارضٍ  جتاهٍ ابني  اخلرباءالت، وقد انقســـــــــــــــم لتدوين األفكار والتأمُّ 
ن أزمات مد صــــني ســــيعق ِّ ى أن دخول غري املتخصــــ ِّ هلذه الظاهرة، وير 

جلــدد بنظرايت اب التزام الكتــَّ االعلوم االجتمــاعيــة يف اجلنوب، لعــدم 
تائج كتاابهتم، نر ذلك على ومناهج العلوم االجتماعية، وابلتايل سيؤث ِّ 

ىن، بينما مثة لة يف املضـــــــمون واملعوســـــــيجعلها ركيكة يف املبىن ومضـــــــل ِّ 
عرفة والبحث يف من أزمات إنتاج امل ارئيســــيًّ  اجزءً اجتاه آخر، يرى أن 

 عن وال تعرب ِّ  د مبنــــــاهج واقرتاابت غري حمليــــــةابلتقيــــــُّ  اجلنوب مرتبطٌ 
 لفريق أن مناوبنـاًء على ذلـك، يرى هـذا األزمـات احلقيقيـة لبالدان، 

ات الشـــمال يف رون من أتثري صـــني، أهنم متحر ِّ مزااي كتابة غري املتخصـــ ِّ 
 اســـتخدام لغة يفة األكادميية، وابلتايل يســـاعدهم ذلك الكتابة املعرفي

 .ديومصطلحات قادرة على توصيل املعىن بسهولة للقارئ العا

 كوروان والعلوم االجتماعية يف اجلنوب 
اجلامعات الغربية من حجم التأثريات الســــــلبية جلائحة  مل تعانِّ 

حلجم  ه اجلامعـات يف اجلنوب، نظرًاالكوروان ابلقـدر ذاته الذي عانتْـ 

 املرجع السابق. (25)

https://cutt.us/xgUad
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ز اجلامعات يف الشــــــــمال على املســــــــتوى املأســــــــســــــــة الشــــــــاملة اليت متي ِّ 
الســـــــــــــــيرباين، الذي يتيح للطالب والباحثني ســـــــــــــــهولة يف الوصـــــــــــــــول 
للمعلومات والبياانت اليت حيتاجوهنا يف أحباثهم ودراســـــــــــــــاهتم، وذلك 

هـــا أزمـــات و بعكس اجلـــامعـــات يف اجلنوب اليت واجـــه طالهبـــا وابحث
واستكمال  ،لمعلومات لإلنتاج البحثي من انحيةدة يف الوصول لمعقَّ 

، ممَّا يضــــــيف أعباًء ومعو ِّقات أخرى على دراســــــاهتم من انحية أخرى
 عملية إنتاج العلوم االجتماعية.

نظرًا للضـــــــــــــــعف الشــــــــــــــــديــد يف نظم الرقمنــة وتوافر األدوات و 
ــــة اليت متك ِّ  ــــاعــــد االجتمــــاعي الســـــــــــــــيرباني ــــات التب نهم من جتــــاوز عقب

ك إابن اجتيـــاح فريوس كوروان للـــدول يف ر من التحرُّ وإجراءات احلظ
يف  اة الرتفاع الطلب ازدحامً شـــــــــهدت الدول غري املســـــــــتعدَّ ؛ اجلنوب

ط ســـــــرعة اإلنرتنت وتدهور جودة اخلدمة الشـــــــبكة، واخنفاض متوســـــــ ِّ 
عدم املساواة يف إىل ي يؤد ِّ  وهو ماا. حىت يف األسواق الناضجة نسبيًّ 
تعريض االســــــتقرار للخطر ومن مثَّ ودة الوصــــــول إىل اتصــــــال عايل اجل

 .(26)ضافة إىل زايدة نسبة التفاوت االجتماعيابإل

ســــــات التعليمية يف ففي ظل أزمة كوروان، أعلنت مجيع املؤســــــَّ 
ملتطلبات هذه األزمة؛ وهو  ل الســـريع يف التعليم اســـتجابةً العامل التحوُّ 

وان لن يكون ما جعل اجلميع يعيد النظر إىل أن التعليم بعد أزمة كور 
، وما ينتج عن ذلك من إشـــــــــكاليات أخرى (27)كما هو احلال قبلها

 على إنتاج وتدريس العلوم االجتماعية يف دول اجلنوب.

أن يكون العمود الفقري الذي ى لع الفضــــاء الســــيرباين قادرف
اإلنتاج والنشــــــــــر العلمي، ألســــــــــباب عديدة، أمهها ة منظوم عليه بىنتُ 

دون احلاجة للســــــــــفر أو إجراءات يف ســــــــــهولة الوصــــــــــول للمعلومات 
على جتاوز أي جائحة  فضــــاء اإللكرتويناالســــتعارة أو غريه، وقدرة ال

كون هناك بنية تصـــــــحية أو حىت ســـــــياســـــــية واجتماعية، شـــــــريطة أن 
رقمية حتتية قوية قادرة على تسريع عملية التواصل والوصول للشبكة، 

                                                           

بثينة اجلورماين، التحول الرقمي يف زمن كوروان: دراسة حالة لبلدان الشرق  (26)
، اتريخ 2020يوليو  29األوسط ومشال أفريقيا، مدوانت البنك الدويل، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  17االطالع: 
https://cutt.us/DnxG5 

ة لوصـــــول لكافَّ ســـــاعد الباحثني على اكما أن الفضـــــاء الســـــيرباين ســـــيُ 
، الســــيما يف حالة وجود اشــــرتاكات ىأســــاتذة وجامعات العامل الكرب 

ة لتيســـــــــري وصـــــــــول مالية أو تنســـــــــيق تقوم به الوزارات احلكومية املعنيَّ 
 الطالب للمعرفة احلديثة.

 خامتة:

ىل لغة ويف ظل حتول الســــــــــــيربانية إ اضــــــــــــينيالعقدين املخالل 
ول يف الفضـــــاء نت من الدخمتكَّ قســـــم العامل إىل دول ان العامل اجلديد،

صطناعي يف ء االنت من استغالل الذكاا ومتكَّ السيرباين وحتولت رقميًّ 
تايل تيســـــــــــــــري ســـــــــــــــات التعليمية واملالية واخلدمية، وابلميكنة املؤســـــــــــــــَّ 

مرحلــة  يف الــدخول يف أتخَّراحتيــاجــات النــاس عــامــة، وقســـــــــــــــم اثٍن 
 يرباين.اء السل الرقمي واستغالل القدرات اهلائلة للفضالتحوُّ 

رجيية كون هناك خطة اســــــــــرتاتيجية وتصــــــــــورات تدتأن  ال بدَّ 
نقلها إىل و لكيفية االســـــــــتفادة من جتربة التحول الرقمي يف الشـــــــــمال 

ملعرفيــة اجلنوب، حبيـــث يكون هنـــاك نقـــل للتقنيـــة وليس لرجنـــدات ا
ة، اليت قد ختلق والربامج العلمية خاصة املسئولة عن العلوم االجتماعي

ابلتايل و اجتماعية، يف حالة فرضــــــــــها على جمتمعات اجلنوب،  أزمات
ين القادر على فاألهم هنا أن يكون هناك تركيز على بناء الكادر التق
س بنية حتتية التعامل مع الفضـــاء الســـيرباين، جنًبا إىل جنب مع أتســـي

يكون هناك  ل الرقمي، دون أنتكنولوجية قادرة على مساعدة التحوُّ 
تيجية للتحول سات قادرة على محاية اخلطة االسرتاسَّ إمهال بوجود مؤ 

، والتــدخــل الرقمي، وأخريًا بوجود معــايري لقيــاس كفــاءة عمــل اخلطــة
 ه يف األهداف.ابلتعديل يف حالة ظهور خلل أو تشوُّ 

نتقــال من اإلنتــاج البحثي واملعريف من مرحلــة إن قضـــــــــــــــيــة اال
ســــــيتيح فرصــــــة النشــــــر التقليدي، إىل اســــــتغالل الفضــــــاء الســــــيرباين، 

حقيقية لالســــتفادة من اإلجنازات احلضــــارية يف الشــــمال، إذا أدركت 

عائشة بنت العتييب، التحوُّل الرقمي والذكاء االصطناعي.. أتثريات  (27)
، اتريخ 2021أغسطس  21ومؤشرات مستقبلية يف اجلامعات والتعليم، اجلزيرة، 

الرابط التايل: ، متاح عرب 2021سبتمرب  13االطالع: 
https://cutt.us/w21Yf 

https://cutt.us/DnxG5
https://cutt.us/w21Yf


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                         قضايا ونظرات

86 

ليس ابلقليل يف إاتحة معارف الشـــــــــمال  نفاق قدرٍ إاحلكومات أمهية 
من  البعثـات التعليميـة يف اخلارج، حملَّ  ألبنـائهـا يف اجلنوب، كي حتلَّ 

ي ق ِّ ربى املشـــــــــــــــاكل اليت تواجه املتلكُ   فرصـــــــــــــــة حقيقية حلل ِّ أجل توفري 
ي هنا أولئك دة، ونقصـــــد ابملتلق ِّ حتواء النظرايت االجتماعية املتجد ِّ ال

حباجة إىل الوقت هم ني يف عامل اجلنوب، الذين  االجتماعي ِّ نيالباحث
ر نوا من جتاوزها كشـــــــرط ضـــــــروري للتطوُّ الســـــــتيعاب النظرايت ليتمكَّ 

ار ا يف توفري أعمســـاعدهم إاتحة املعرفة ســـيربانيًّ تُ احلضـــاري، حيث ســـ
بينما يف حالة حدوث العكس، ســـــــــيفىن  وســـــــــنوات من اتريخ األمم.

حالة م ن من الصـــــــمود أمانتاج االجتماعي مبرور الوقت ولن يتمكَّ اإل
دة من الشــــــــمال، ابلنظرايت واألحباث املعرفية املتجد ِّ  املعلومايتالغرق 

النتيجة فشـــــــل عملية النقل احلضـــــــاري اهلادئ القادر على ســـــــتكون و 
 اجلديدة.هضم املعارف 

ع ســــــــــــــات كربى، تتمتَّ كون هناك مؤســــــــــــــَّ تفواجب الوقت أن 
ر احتياجات الباحثني يف اإلنتاج بصـــــــــــــــورة ابلتمويل الالزم الذي يوف ِّ 

نتاج املتزايد يف الغرب، بداًل من نقل قطرة من قريبة من ســـــــــــــــرعة اإل
، كل عام أو عامني اهود فردية لن تصـــــمد كثريًا يف ظل صـــــعوبة رحب

ولكن هذا ال يعين عدم املقاومة،  .تفاقم مبرور الوقتاليت تاألوضـــــــاع 
باتنا ا يف تقلُّ أن نضـــــــــــــــع على عاتقنا إعادة التفكري دومً  بدَّ  حيث ال

ة، وكيف حنافظ على القيم الثابتة، وال ننحرف حنو سـيولة القيم املتغري ِّ 
ل مســـــــاحة الثابت بصـــــــورة كبرية، حلســـــــاب قيم ؤ ســـــــيما مع تضـــــــا ال

 األصل ومنقطعة الصلة. ةاملوضة اآلنية منبتَّ 

ل الرقمي وســــــــــيطرة ه العامل حنو التحوُّ وإذا كنا نشــــــــــري إىل توجُّ 
الفضــــــاء الســــــيرباين على احلياة املســــــتقبلية، فمن الضــــــروري أن يكون 

ر من أســـــــــــــــر الســـــــــــــــيربانية الشـــــــــــــــمالية، وتوفري بنية رقمية حلم التحرُّ 
ات ة حتمي دول اجلنوب، أحد أهداف اســرتاتيجيوتكنولوجية مســتقلَّ 

 املعرفةِّ  اســــــــتهالكِّ  أســــــــريةَ دوُله اجلنوب يف العقود املقبلة، كي ال تظل 
 تصديرها.جيب أن تسعى إىل بل  ،دون إنتاجها الرقميةِّ 
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 يف العصر السيربانيواملحتوى املرئي األسرة 

 زينب البقري

 مقدمة:

بدأ اإلنرتنت كنظام اتصال عسكري أمريكي مث اكتسب 
تيم برينرز عندان طور " 1990ة خالل عام إمكانياته املعاصر 

" طريقة لربط الواثئق بعضها ببعض Tim Berners-Lee يل
ابديس لونيس" بتقسيم مراحل تطور ، وقد قام "(1)على شبكة كبرية

ا إىل ثالث مراحل أساسية، اإلنرتنت وتطور خدماته التقنية اترخييًّ 
ذات طابع جتاري  زت املرحلة األوىل بطابعها العسكري مث صارتمتيَّ 

ر اإلنرتنت يف صورته احلالية تطوَّ ويف املرحلة الثالثة يف املرحلة الثانية، 
فقد زادت سرعة االبتكار خالل القرنني التاسع . (2)مع ظهور الويب

عشر والعشرين يف وسائل التواصل من خالل التليغراف وغريه من 
عة التواصل، رت تكثيف املكان وضعط الوقت وسر املخرتعات اليت يسَّ 

 يف التحوالت االجتماعية اليت إال أن اإلنرتنت هو األكثر أتثريًا ومشواًل 
أحدثها يف اجملتمعات املعاصرة مقارنة بغريه من املخرتعات التقنية، 

، بينما خلق اإلنرتنت (3)أثر حمدودذا التلغراف ظلَّ على سبيل املثال 
 قدرة على البقاء متصاًل ة على جمتمعاتنا املعاصرة وهي الثقافة مستجدَّ 

 .(4)طيلة الوقت، وهذا األمر مل يكن حيدث من قبل

                                                           

 .ابحثة يف العلوم السياسية 
الري راي، العوملة واحلياة اليومية، ترمجة: الشريف خاطر، )القاهرة: املركز  (1)

 .163(، ص 2017القومي للرتمجة، 
نت من املنظومة التقنية إىل صاحل سعودي، ابديس لونيس يعاجل تطور اإلنرت  (2)

 20، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  3املنظومة الثقافية، الشروق، نشر بتاريخ 
 /ZzCNNH2https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب 

 .163-162الري راي، العوملة واحلياة اليومية، مرجع سابق، ص ص  (3)

ا يف دة ليصبح عاماًل رئيسيًّ جاء اإلنرتنت بتطبيقاته املتعد ِّ 
التنشئة النفسية واالجتماعية لرفراد يف اجملتمعات املختلفة، وازدادت 

يد ي الوابء العاملي "كوفة مع موجات تفش ِّ مساحة هذا التأثري خاصَّ 
" وجلوء األفراد واملؤسسات يف خمتلف دول العامل للمكوث يف 19

املنزل والتعليم عن بعد والعمل بواسطة التطبيقات اإللكرتونية العديدة، 
م حضور اإلنرتنت يف حياتنا اليومية ما بني التعليم والرتفيه ليتضخَّ 

ومية، ونعتمد عليه بكثافة يف القيام ابملمارسات احلياتية الي ،والتواصل
أصبح اإلنرتنت املصدر األساسي ، فليشمل حركة البيع والشراء وغريها

د ر جمرَّ ، ومل تعد األسَ (5)للمعلومات وتداول األفكار وسبل الرتبية
للمحتوى املعروض فقط، لكن أصبحت األسر نفسها صانعة  لٍ مستقبِّ 

ب خاصة اليوتيو  عةات اإللكرتونية املتنو ِّ للمحتوى املعروض على املنصَّ 
، وأضحى هنالك وظيفة ومهنة مستحدثة تسمى واحملتوى املرئي

" أو صانع حمتوى مرئي عرب youtubers"فيديوبلوجر أو يوتيوبرز 
 تطبيقات كاليوتيوب وتيك توك وغريمها.

مشلت بعض هذه القنوات على اليوتيوب استعراض بعض 
 ،األسر حلياهتم الشخصية وعالقاهتم األسرية بتفاصيلها اليومية

ممارساهتم االعتيادية كالطهي وتناول الطعام والشراب وتنظيف املنزل و 
على الشبكة  وشراء مستلزمات البيت وغريها لتصبح معروضةً 

العنكبوتية للجميع، وحتصد ماليني املشاهدات. وساهم إاتحة 
اهلواتف احملمولة والكامريات لكثري من الفئات والطبقات االجتماعية 

ة املستحدثة يف اجملتمعات العربية، فكل ما يف انتشار هذه الظاهر 
به صناعة هذه الفيديوهات جمرد كامريا مفتوحة وسرعة إنرتنت تتطلَّ 

 املرجع السابق. (4)
(5) Blossom Fernandes and others, The impact of 
COVID-19 lockdown on internet use and 
escapism in adolescents, Journal of Clinical 
Psychology with Children and Adolescents, Vol. 
7, No. 3, September 2020, pp. 59-60, accessed: 15 
September 2021, available at: 
https://bit.ly/39FZUrO 

https://bit.ly/2ZzCNNH
https://bit.ly/39FZUrO
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نطاق جغرايف أو طبقي  مناسبة، لذلك مل تنحصر هذه الظاهرة يف
 .معنيَّ 

األسر  سر من الريف واملدن وبعضة أُ ففي احلالة املصرية، مثَّ 
على منصات  (6)عرض حياهتا اليوميةيف اخلارج تستاملصرية املهاجرة 

ومواقع التواصل االجتماعي والتطبيقات اإللكرتونية وجتمع مشاهدات 
يصعب حصر الفئة و كبرية ويتابعها مئات اآلالف من املتابعني. 

يدي األطفال يف  بنياهلواتف  وجودى أدَّ ، لكن املتابعة هلذه القنوات
لقنوات أطفال صغار سن صغرية إىل أن يكون من بني متابعي هذه ا

، (8)"محدي ووفاء". من أمثلة هذه القنوات، قناة (7)العاشرة دون سن ِّ 
وقناة "عامل  ،(10)وقناة "حممود اجلمل" ،(9)وقناة "أمحد حسن وزينب"

ا قنوات "الروتني اليومي" وهي قنوات وانتشرت أيضً  ،(11)"نشوى
ئت  اهلم من قبل سيدات "رابت منزل" يشاركن املتابعني أعمأُنشِّ
 املنزلية.

وقانونية، بل وهلذه الظاهرة أبعاد اجتماعية واقتصادية ودينية 
 فقد صدر قرار من مصلحة الضرائب املصرية يلزم "البلوجزر

ه من الفيديوهات نواليوتيوبرز" بدفع ضرائب على املال الذي يكسبو 
أنه  مصلحة الضرائب املصريةأعلنت  ، حيثاملعروضة على الشاشة

 -يقومون بنشاط صنع احملتوى )البلوجرز الذين األفراد  ينبغي على

                                                           

مثال على هذه األسرة املصرية املقيمة يف أمريكا، يقدم احملتوى "الرتفيهي/  (6)
اإلعالمي" الزوج والزوجة مع ظهور األبناء يف بعض املقاطع هلذه األسرة، وهلا ما 

متابع وتسم ِّي نفسها أبهنا صفحة عائلية ترفيهية حتت يزيد عن نصف مليون 
 عنوان أصدقاء/أصدقاء، وهذا هو رابط الصفحة: 

https://www.facebook.com/amysanta11 
هذه املالحظة بناء على مشاهدة الباحثة ألكثر من مخسة أطفال دون سن  (7)

ميسكون ابهلاتف ويتابعون حمتوى هذه القنوات بشكل يومي، بناء على  العاشرة
 ترشيحات اليوتيوب التلقائية.

قناة عائلة محدي ووفاء، متاحة عرب الرابط التايل:  (8)
https://cutt.us/v56mR 

قناة أمحد حسن وزينب، متاحة عرب الرابط التايل:  (9)
https://cutt.us/gEtwl 

للمأمورية الواقع ىف نطاقها املقر الرئيسى للنشاط ه التوجُّ  اليوتيوبرز(
 ،لفتح ملف ضريىب للتسجيل مبأمورية الضريبة على الدخل املختصة

 500يراداهتم إالتسجيل مبأمورية القيمة املضافة املختصة مىت بلغت و 
 .(12)ا من اتريخ مزاولة النشاطعشر شهرً  ثيناألف جنيه خالل 

وأصدرت دار اإلفتاء املصرية أكثر من فتوى تتعلق هبذه 
الظاهرة منها فتوى عن حكم األرابح املكتسبة من هذه الفيديوهات 

كما أصدرت دار اإلفتاء   .(13)على تطبيقات كالتيك توك واليوتيوب
فتوى أكثر تفصياًل عن احلكم الديين ملشاركة احلياة الشخصية 

مما جاء و واألسرية من خالل مقاطع الفيديو وإطالع اآلخرين عليها، 
 نص هذه الفتوى اهلامة: يف

املقاطع املصورة عن تفاصيل حياهتم « اليوتيوبرز»إن بَثَّ ونَشَر "
تعليقًا أو مشاركًة أو –الشخصية هلم وألسرهم لزايدة التفاعل 

فال مانع منه حوهلا؛ إن كان مما يصح إطالع الغري عليه  -إعجاابً 
شرعًا، وإن كان مما ال جيوز للغري اإلشعار به مما يـُعَيَّب به املرء؛ فنشره 
عََملٌ حمرَّم شرعًا، وذلك ملا فيه من إشاعة الفاحشة يف اجملتمع، وهي 
جرمية أانط هبا الشرع الشريف عقوبة عظيمة؛ إضافة ملا حيويه هذا 

 الشرع الشريف النشر هبذه الكيفية من التعارض الكلي مع َحث ِّ 
 .(14)"على السرت واالستتار

قناة حممود اجلمل، متاحة عرب الرابط التايل:  (10)
https://cutt.us/MF40x 

قناة عامل نشوى، متاحة عرب الرابط التايل:  (11)
https://cutt.us/9Xj5u 

 25ضرائب على البلوجرز، صفحة الضرائب املصرية، موقع الفيس بوك،  (12)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  25،، اتريخ االطالع 2012سبتمرب 

https://cutt.us/pVufy 
احلصول عليها من األلعاب  ما حكم الشرع ىف األموال اليت يتم (13)

 5، اتريخ االطالع: 2020فرباير  5اإللكرتونية؟، قناة مصراوي على اليوتيوب، 
 7https://cutt.us/MziH، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب 

شيماء عبد اهلادي، "اإلفتاء" توضح حكم نشر "اليوتيوبرز" تفاصيل  (14)
ديسمرب  9حياهتم اخلاصة على مواقع التواصل االجتماعي، موقع جريدة األهرام، 

https://www.facebook.com/incometax.gov.eg?__cft__%5b0%5d=AZXSbRqIKalvtY9zFAlE4oFjqwln0bDO8mJx5xy3J4BzK2qLEs8p0Jws-WJucE1t-Ejx5bG8GvWq__wp5MDJKdeJKMCEF62KS1KWivNCFIeHQOkS-wbls1WZC3DS9NYLytddiHtuZ3Rb4iadnaBw1Yx2&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/incometax.gov.eg?__cft__%5b0%5d=AZXSbRqIKalvtY9zFAlE4oFjqwln0bDO8mJx5xy3J4BzK2qLEs8p0Jws-WJucE1t-Ejx5bG8GvWq__wp5MDJKdeJKMCEF62KS1KWivNCFIeHQOkS-wbls1WZC3DS9NYLytddiHtuZ3Rb4iadnaBw1Yx2&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/amysanta11
https://cutt.us/v56mR
https://cutt.us/gEtwl
https://cutt.us/MF40x
https://cutt.us/9Xj5u
https://cutt.us/pVufy
https://cutt.us/MziH7
https://cutt.us/MziH7
https://cutt.us/MziH7


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                         قضايا ونظرات

89 

نشر هذه اخلصوصيات هبذه  وأشارت دار اإلفتاء إىل أن
الكيفية املذمومة هو مِّن طلب الشُّْهرة الذي َكرِّهه السلف الصاحل، 

ُكْم َوالتََّماُدَح »ويندرج حتت قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:  إِّايَّ
ْبحُ  توى دار اإلفتاء إىل املوقف القانوين من إفشاء ، ولفتت ف«فَإِّنَّهُ الذَّ

اخلصوصيات بصورة معيبة، حيث أكدت أن إفشاء مثل هذه 
اخلصوصيات الشخصية هبذه الصورة املعيبة يعد جرمية قانونية يُعاَقب 

مكافحة »، اخلاص بـ2018( لسنة 175عليها وفق القانون رقم )
َُضل ِّلة ، وينتهك قانون نشر امل«جرائم تقنية املعلومات

علومات امل
َنحرفة وفقا للمادة )

ُ
( من نفس القانون، تلك املادة اليت تنص 25وامل

على اآليت: "يُعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، وبغرامة ال 
تقل عن مخسني ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه، أو إبحدى 

قيم األسرية من املبادئ أو ال هاتني العقوبتني: كل من اعتدى على أي ٍ 
 .(15)يف اجملتمع املصري، أو انتهك حرمة احلياة اخلاصة

( على أنه: "يعاقب ابحلبس 26كما نص القانون أيًضا يف املادة )
مدة ال تقل عن سنتني وال جتاوز مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن 
مائة ألف جنيه وال جتاوز ثالمثائة ألف جنيه أو إبحدى هاتني 

تَعمَّد استعمال برانمج معلومايت أو تقنية معلوماتية العقوبتني: كل َمْن 
يف معاجلة معطيات شخصية للغري لربطها مبحتوى مناٍف لآلداب 

 .(16)"العامة، أو إلظهارها بطريقة مِّن شأهنا املساس ابعتباره أو شرفه

ى تطبيقات يناقش هذا التقرير ظاهرة استعراض احلياة اليومية علو 
رز" ومؤشراهتا سر املصرية "األسرة اليوتيوبوب من قبل بعض األياليوت

ا وتداعياهتا على  عن تغيري بنية اجملتمع وحتليالت هلذه الظاهرة وأسباهب
 إلنرتنت.من صانعي هذا احملتوى واملتابعني له عرب شبكة ا كل ٍ 

                                                           

، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  5، اتريخ االطالع: 2020
https://cutt.us/vdyV0 

سعيد حجازي، حكم نشر اليوتيوبرز حياهتم على السوشيال: بيكتبوا حىت  (15)
، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  9عن دخوهلم التواليت، موقع جريدة الوطن، 

، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  5
https://bit.ly/39EHCH4 

 ": youtubersتعريف "اليوتيوبرز  -أواًل 

ام أم قبواًل أكثر أقرب للناس أو وهم  ،هم صغار املشاهري
، قد يتناول هذا يقد ِّمون حمتًوى جيًدا أو غري جيد الذين ،الكامريا

مارسات اليومية امليعرض  احملتوى تطوير الذات ونقد اجملتمع أو
وقد يدمج بني اإلعالانت  ،االعتيادية والطقوس شديدة الذاتية

كبريًا عن اإلعالانت   اوالتسويق ملنتجات معينة، وبلغ أتثريها حدًّ 
قد أصبح مهنة للبعض. و ا يف طرق التسويق، وأحدث تغيريً  التقليدية،

ة املهتمَّ  Crystal Abidinن وقامت الباحثة كريستال عابدي
بط تعريف بر  برصد وحتليل ظاهرة مشاهري اليوتيوبرز يف جمتمعات آسيا

بعدد املتابعني بعيًدا عن جودة احملتوى  "Youtubersاليوتيوبرز "
من عدمه، فإن معيار عدد املتابعني وعدد املشاهدات هو املعيار 

، وقامت بتصنيفهم وفق التصنيف من زاوية هذا التصنيف األهم
 العددي التايل:

 Mega youtubers:  هم الذين يزيد عدد متابعي
 متابع. نقنواهتم عن مليو 

 Macro youtubers : هم الذين ترتاوح أعداد
 ألف حىت مليون متابع. 500املتابعني هلم من 

 Influencers : م من هلهم الذين ترتاوح أعداد املتابعني
 .ألف متابع 500آالف متابع حىت  10

 Micro influencers :ال يتجاوز  همعدد متابعي
 .(17)آالف متابع ويزيد عن ألف متابع 01

 املرجع السابق. (16)
(17) The Influencer industry in the Nordic and 
beyond: Cultures, Regulations, and International 
trends, Handelsrådet channel, 7 October 2020, 
accessed: 1 September 2021, available at: 
https://cutt.us/Q2wYa 

https://cutt.us/vdyV0
https://bit.ly/39EHCH4
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Crystal-Abidin-2107610900
https://cutt.us/Q2wYa


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                         قضايا ونظرات

90 

 يف وتفسري واهرة "األسرة كيوتيوبرز"توص -1

عراض أكثر ما يلفت النظر يف هذه الفيديوهات أهنا است
ى أو الدعوة حلياة أانس عاديني )ليسوا مشاهري يف الفن أو املوسيق

النميمة أحيااًن، فلم إخل( يفتحون الكامريا ويقومون ابلثرثرة و  ...الدينية
إمنا صارت  ومة،اجتماعية مذمتعد النميمة تسلية أو جمرد فعل وممارسة 

ل العالقات نشر تفاصيبجتارة مُتارس من أجل إشباع الذوق الشهواين 
ق حيكمها العرض جتارة النميمة أو الثرثرة مثل أي سو  الشخصية. وتعدُّ 

 ون سبَّ والطلب، فهي توافق هوى من قبل املشاهدين الذين يواصل
وفيما يلي  ت نفسه.هذه املقاطع وال يتوقفون عن مشاهداهتا يف الوق

ليوتيوبرز عرض موجز لبعض مناذج هذه القنوات املرئية لبعض أسر ا
ور وعامل املصرية، مثل قناة أمحد حسن وزينب، ومحدي وفاء وأم ن

 نشوى وغريها.

بدأ الثنائي أمحد حسن وزينب مشاركة مقاطع مرئية على 
لشخصية سنوات تقريًبا، استعرضا فيها عالقاهتما ا 3"اليوتيوب" منذ 

حىت زواجهما وإجناهبما لطفلتهما األوىل "إيلني" ومتثيل بعض املواقف 
املفتعلة "املقالب" ومشاركتها مع اجلمهور، وأخذت هذه املقاطع يف 

مليون متابع، وخالل هذه  8االنتشار، وصار لديهم ما يزيد عن 
األعوام أاثرا العديد من املشكالت منها معارضة الكثري من املتابعني 
هلما بعدما قدَّما مقطع فيديو عبارة عن "مقلب" الستفزاز وإهانة 

 (18)والدة أمحد حسن وتصوير رد ِّ فعل والدته على هذه اإلهانة
وغريها؛ ممَّا دفع البعض لتقدمي عدَّة بالغات ضدَّمها منها: بالغ 

                                                           

اإلهانة يف أمي: فيديو جديد ألمحد حسن وزينب يثري غضب االستفزاز و  (18)
 15، اتريخ االطالع: 2021سبتمرب  3السوشيال ميداي، بوابة املصري اليوم، 

 /9BglhM3https://bit.ly، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب 
عام ضد اليوتيوبرز "أمحد حسن وزينب" إسراء سليمان، أول بالغ للنائب ال (19)

، اتريخ االطالع: 2020ديسمرب  21بسبب إشعال سيارة، موقع جريدة الوطن، 
، متاح عرب الرابط التايل: 2021أكتوبر  3

https://bit.ly/2WLNMm9 
الكاملة حلبس حممد سيف، من فيديوهات الشهرة إىل الكالبش.. القصة  (20)

، اتريخ االطالع: 2020سبتمرب  18أمحد حسن وزينب، موقع جريدة الوطن، 
  https://bit.ly/3lfbyAr، متاح عرب الرابط التايل: 2021أكتوبر  3

بسبب افتعال حادثة حريق سيارهتما على الطريق الدائري، وتصوير 
ميخائيل إطفاء السيارة لتقليد اليوتيوبر الروسي "ذلك بدون حماولة 

الذي أحرق سيارته ومجع مشاهدات ضخمة وحصَّل تعويًضا  ،"ليتفني
. مثال آخر على فيديوهات أمحد (19)على سيارته من شركة مرسيدس

وزينب املثرية للجدل عندما قاما بتخويف طفلتهما رغبة يف زايدة عدد 
ى إىل تقدمي بالغ ضدمها من اجمللس اإلعجاب على الفيديو ممَّا أدَّ 

، وقاما يف بعض املقاطع بضرب طفلتهما (20)القومي للطفولة واألمومة
 .(21)حىت تبكي وتصويرها وهي تبكي

سافر  وبعدما تزايدت موجة السخط والغضب ضدمها،
أمحد حسن وزينب ملدينة ديب واستمرَّا يف بث فيديوهاهتما من هناك 

د مشاهدات عالية، ومن بينهما مقطع ، وما زالت حتص(22)من ديب
مرئي بعنوان "صنعنا أكرب خيمة داخل بيتنا اجلديد واكتشفنا جنس 

 24خالل أقل من  657591حقق عدد مشاهدات بلغ  (23)البييب"
ساعة. مما يثري تساؤاًل حول سبب ارتفاع مشاهدات هذه القنوات 

 رغم موجات السخط ومعارضة ما تقد ِّمه من حمتوى؟

إىل حمتوى هذه القنوات، يالحظ أهنا تنقل األفكار  وابلنظر
من بعضها البعض، وتتأثَّر ببعض القنوات األجنبية، فهذه الظاهرة 
عاملية، ومن أمثلة هذا التأثُّر تلك الفيديوهات لرسر اليوتيوبرز خيربون 
اجلماهري انس املولود املنتظر، ويف العامل العريب قام الثنائي "أنس 

مليون  13ا سوراين هلما قناة يتابعها ما يزيد على وأصالة" ومه

مرمي اخلطري، أول بالغ للنائب العام ضد الزوجني أمحد حسن وزينب،  (21)
، 2021أكتوبر  3، اتريخ االطالع: 2019أغسطس  2الوطن،  موقع جريدة

 https://bit.ly/3mqGRaFمتاح عرب الرابط التايل: 
بعد ضجة استغالل الرضيعة.. أمحد حسن وزينب يغادران مصر، موق  (22)

متاح  ،2021أكتوبر  3، اتريخ االطالع: 2019أغسطس  9جريدة ألوان، 
 /FkdcbP3https://bit.lyعرب الرابط التايل: 

فيديو لقناة أمحد حسن وزينب بعنوان "صنعنا أكرب خيمة داخل بيتنا  (23)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021أكتوبر  4اجلديد واكتشفنا جنس البييب"، 

https://cutt.us/9GQVO 

https://bit.ly/3BglhM9
https://bit.ly/2WLNMm9
https://bit.ly/3lfbyAr
https://bit.ly/3mqGRaF
https://bit.ly/3FkdcbP
https://cutt.us/9GQVO
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بتنظيم حفل استعراضي ملعرفة نوع املولود من خالل عرضه  (24)متابع
على برج خليفة، وقام ثنائي آخر )سوري متزوج بعراقية يقيمان يف 
مصر( ومها "سيامند وشهد" ابلكشف عن جنس املولود من خالل 

حىت يكرب طفلهما ويكتشف  إضاءة اللون األزرق على األهرامات،
أنه متَّ استقباله على أثر عمره آالف السنوات يف حادثة مل تسبق من 

 .(25)قبل

ائلة محدي ومن األسر اليوتيوبرز املصرية الشهرية أيًضا "ع
أطفاهلم ووفاء" وهي أسرة مصرية تستعرض مواقف يومية ألسرهتم و 

وتيوبرز بعدما الي الكبار، وحيق ِّقون مشاهدات عديدة، ويظهر أن هؤالء
جتماعي حيق ِّقون شهرًة واسعَة النطاق على مواقع التواصل اال
تجارية مثل وتطبيقات اليوتيوب يتَّجهون لتنفيذ بعض املشروعات ال
بل ابفتتاح افتتاح مطعم، كما قام الثنائي "أمحد حسن وزينب" من ق
ر طعم يف مصمطعم إيلني يف املعادي، وقام "محدي ووفاء" ابفتتاح م

 حصدوها اجلديدة، معتمدين على الشهرة الواسعة واملشاهدات اليت
ويلة حمل طمن قبل، ومن الالفت أن مطعم "محدي ووفاء" صار لفرتة 

ة وهذه الظاهر  تقييم من سوق اليوتيوبرز اآلخرين، للرتويج لقنواهتم،
راعاته وتوافقاته مؤشر إىل أن "اليوتيوبرز" أصبحت مهنة أو جمااًل له ص

 اجملال. فساته حليازة أنواع رأمسال متنوعة تتواجد يف هذاوتنا

وهناك قناة "حممود اجلمل" الذي يتعمَّد صاحبها متثيل 
مواقف خمرتعة من أجل تقدمي دروس مفيدة للمشاهدين، واانب 
هذه القنوات توجد قنوات أخرى ليوتيوبرز آخرين مل تصل مشاهداهتم 

رتفعة أيًضا، يالحظ أن للماليني، لكنهم حيق ِّقون مشاهدات م
القائمني عليها من رابت البيوت، ويشاركون اجلماهري "الروتني اليومي" 
لرعمال املنزلية من تنظيف وطهي أو يشاركون الثرثرة حول حياهتم 
اليومية أو حلظات تناول أسرهم للطعام، من أمثلة هذه القنوات: "قناة 

                                                           

 9فيديو لقناة أنس وأصالة بعنوان "كشف جنس اجلنني يف برج خليفة"،  (24)
 https://cutt.us/YrvJx، متاح عرب الرابط التايل: 2020سبتمرب 

فيديو لقناة سيامند وشهد بعنوان "أول حفلة كشف جنس املولود على  (25)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021أغسطس  8هرامات"، األ

https://cutt.us/FrW7r 

وقناة "كوكي للحياة  أم نور"، وقناة "شهد.. يوميات فالحة مصرية"،
 اليومية"، وقناة "عامل نشوى" و"األكل مع نشوى" وغريها الكثري.

 تفسري واهرة األسر اليوتيوبرز املارية -2
يف دراسة جالل أمني ملظاهر وتداعيات العوملة على اجملتمع 
املصري، وصف أثر املخرتعات احلديثة على اجملتمع املصري خاصة 

الل أمني بني آاثر املخرتعات املختلفة على ز جميَّ ف ،اهلواتف احملمولة
اجملتمع، فلم يكن للتلغراف أو التليفون األرضي نفس األثر الذي تركه 

موضًحا أنه رغم سهولة العثور على األشخاص يف  ،اهلاتف احملمول
ا على أي وقت ومضاعفة التواصل االجتماعي إال أنه أثر أتثريًا سلبيًّ 

بح العصر الذي حنياه عصر الثرثرة ال وأص ،(26)العالقات اإلنسانية
وصف جالل أمني هذه الثرثرة من خالل تفاعل  ،عصر املعلومات

الكثري من املصريني مع اهلواتف احملمولة واملواقع اإللكرتونية واإلعالم 
املرئي أبهنا تشبه ما وصفه فقهاء املسلمني بكوهنا "علم ال ينتفع به"، 

ي كل هذا القدر ليس حباجة لتلق ِّ فهي معلومات ال تفيد، واإلنسان 
من الثرثرة واألخبار يف اليوم الواحد من خالل وسائل اإلعالم 

 .(27)املختلفة، وكثرة املعلومات ال تعين زايدة املعرفة ابلضرورة

ر جالل أمني ظاهرة الثرثرة أبهنا نتاج ملشكلة الفراغ فسَّ 
سان على م الصناعي، فمع تزايد قدرة اإلنلقت مع التقدُّ الذي خُ 

إشباع حاجاته األساسية من غذاء ومأوى وكساء، ومتكني التكنولوجيا 
نتج يف ساعات أقل، قصرت ساعات عمله، احلديثة لإلنسان من أن يُ 

سة وزاد التسامح يف منح العطالت وصارت اإلجازة األسبوعية مقدَّ 
لإلنسان وهي مشكلة  جديدةً  م مشكلةً السنوية، وخلق ذلك التقدُّ 

لذلك كتب االقتصادي  ،عدما جتاوز مشكلة العوز املاديالفراغ ب
مقاله املعنون "املستقبل  1930"جون مينارد كينز" خالل عام 

 االقتصادي ألحفادان" ذكر فيه أن مشكلة األجيال القادمة هي

(، ص 2009جالل أمني، العوملة، )القاهرة: دار الشروق، الطبعة األوىل،  (26)
 .93-89ص 
 .103-98ص املرجع السابق، ص  (27)

https://cutt.us/YrvJx
https://cutt.us/FrW7r
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الفراغ، أي كيف يقضون أوقات فراغهم دون سأم وملل، وظهرت 
دة ضة أبنواعها املتعد ِّ ابلفعل حلول كالتلفاز وانتشرت ممارسة الراي

 واُخرتع اإلنرتنت وتكاثفت الثرثرة.

يرى جالل أمني أنه على الرغم من تزايد نسب الفقر يف اجملتمع 
 أن مشكلة الفراغ مشكلة أساسية يف الطبقات الوسطى املصري، إالَّ 

طبقة وسطى كبرية  -ا جلالل أمنيوفقً -والعليا، حيث صار لدينا 
عاهتا املادية تصادية الناجتة عن طموحاهتا وتطلُّ جتمع بني املشاكل االق

املتزايدة وبني مشكلة الفراغ، وعلى الرغم من أن تفسري جالل أمني 
 ملظاهر العوملة يف مصر ُنشر قبل شيوع ظاهرة "األسر اليوتيوبرز" إالَّ 
أن حتليله ما زال صاحلًا لتفسري هذه الظاهرة، ألن هذه الفيديوهات 

 حتديًداالت اليت تواجه الطبقات الوسطى املصرية و  للمشكحالًّ  تعدُّ 
 .(28)شكلة االقتصادية ومشكلة الفراغ مًعاامل

وتداول  ر الكامريايعين تفسري جالل أمني أن اإلنرتنت وتطوُّ 
تخدامها بني كثري أجهزة اهلواتف احملمولة بكامرياهتا املميزة وشيوع اس

لنشر الثرثرة  ة قابليةجديدة بينما مث امن فئات الشعب مل خيلق طباعً 
وهي  عت وتواجدت يف مساحة جديدةوالنميمة يف جمتمعنا توسَّ 

لنوع من اصناعة احملتوى املرئي للحياة اليومية، فمع رواج هذه 
الكثريون لتقدمي  زفَّ حتع من ورائها الفيديوهات والربح املادي املتوقَّ 

تابعني ملاحمتوى الثرثرة ومشاركة احلياة اخلاصة أمام مجهور من 
ي لعصر الصورة اجملهولني، واندفع هؤالء الواقعون حتت التأثري الطاغ

ى إىل رز، مما أدَّ موا أنفسهم ابعتبارهم يوتيوبوالبحث عن الشهرة ليقد ِّ 
اآلخذة يف  "الفرجة" املشاهدة وجود ظاهرة األسر اليوتيوبرز وثقافة

 االنتشار يف اجملتمع املصري.

كحالة - ري جذري يف اجملتمع املصريوتشري هذه الظاهرة إىل تغي
 -للدراسة وإن كان ميكن التعميم على ابقي دول العامل واليويتوبرز

نفس  بسبب تكثيف استخدام اإلنرتنت يف احلياة املعاصرة، فلم تعدْ 

                                                           

 .102-99ملرجع السابق، ص ص ا (28)
م شرايب، مقدمات لدراسة اجملتمع العريب، )بريوت: دار املتحدة هشا (29)

 .33(، ص 1984للنشر، الطبعة الثالثة، 

ات اليت رصدها هشام شرايب يف نقده للمجتمع العريب هي املتغري ِّ 
ا واملصرية ت العربية عمومً يف تكوين العائالرة نفسها احلاضرة واملؤث ِّ 
وينطلق هذا التقرير من نفس االفرتاض الذي  ،على وجه اخلصوص

استند إليه هشام شرايب يف حتليله لبنية العائلة يف اجملتمعات العربية، 
 داخل األسرة، ر لتغريُّ وهو أن أي تغيري يف سلوك األفراد هو مؤش ِّ 
فهم التغيريات نأن  بدَّ  لذلك ملعرفة أي تغيريات طرأت على اجملتمع ال

رت بدورها على داخل األسرة ومعرفة ما طرأ عليها من حتوالت أثَّ 
ن ضمن األسرة تكوين الشخصيات بداخلها، فشخصية الفرد تتكوَّ 
كبري من خالل   وقيم اجملتمع وأمناط السلوك فيه تنطلق إىل حد ٍ 

 .(29)العائلة

ا ديدً حت ،ينكتب هشام شرايب خالل السبعينيات من القرن العشر 
تمع العريب، حول السلوك االجتماعي وبنية العائلة يف اجمل ،1974عام 

ة رصد عدَّ و وانقش قضية العائلة وأثرها يف تكوين شخصية األفراد، 
فرتة الراهنة جندها طباع للعائلة العربية، وابلنظر إىل هذه الطباع يف ال

واالنفتاح العوملي  ة كاهلجرة للخليجات عدَّ ت كثريًا بفعل متغري ِّ تغريَّ 
وضع األسر خالل  هو املقارنة بني سياقال انا يف هذوغريمها، وما يهمُّ 

، ودور اإلنرتنت هذه الفرتة الراهنة والفرتات السابقة منذ السبعينيات
 بتطبيقاته كاليوتيوب يف هذا التغيري.

ة نقاط خلص هشام شرايب يف حتليله لبنية اجملتمع العريب إىل عدَّ 
ن التغيريات اليت تطرأ على طرق تربية الطفل وعلى أبرزها، رئيسية أ

جتارب الطفولة تنبع قبل كل شيء من موضع الطبقة االجتماعية اليت 
تنتمي إليها العائلة أي من مستواها االقتصادي واالجتماعي 

وعلى الرغم من فعالية التحليل الطبقي يف فهم التغيريات  ،(30)والثقايف
عد الطبقي ليس  أن هذا البُ ية لرسر املصرية إالَّ والسلوكيات االجتماع

عد األول يف فهم الظاهرة "استعراض احلياة اليومية أو األسرة هو البُ 
ل الشهرة الصورة والرغبة يف الظهور ونيْ  حتتلُّ إذ املصرية كيوتيوبرز"، 

قتصر صناعة هذا احملتوى على أسر مصرية تفال  يل،السريعة كدافع أوَّ 

 .34ص املرجع السابق،  (30)
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د، مما يعين أن الطبقة بعينها أو نطاق جغرايف حمدَّ  تنتمي لطبقة
االجتماعية وما تفرضه من قيم وأفكار وسلوكيات ومنط معيشي 

قوم تخمتلف مل متنع يف ظهور بعض الطبقات دون أخرى، وجند قنوات 
وشباب صغار ينتمون إىل طبقات خمتلفة  ،ورجال ،ونساءر، عليها أس

يدات تستعرض روتني حياهتا يف القطر املصري، وهنالك بعض الس
اليومي يف الريف من العناية ابحليواانت كاجلاموس أو تربية الطيور على 
سبيل املثال، فالفكرة الرئيسية هي احلضور والتواجد ونيل املشاهدات 

 أبعداد هائلة.

ه الفرد منذ طفولته حنو وأشار شرايب إىل أن العائلة العربية توج ِّ 
الطفل  اهه حنو األشياء، فأول تدريب يتلقَّ هاألشخاص أكثر مما توج ِّ 

شرة واحلرص على ترديد عبارات الرتحيب والتعارف على هو فن العِّ 
معاشرة الناس يف بيئة الطفل احمليطة،  اآلخرين وغريها من مظاهر فن ِّ 

ا يف أي وقت من ه وحيدً هكذا ينمو الطفل ويكرب دون أن جيد نفسَ 
، (31)يقاظه حىت حلظة خلوده للنوماألوقات ألنه حموط ابلناس منذ است

 الطفل ازداد تدريبه ة، وكلما كرُب العائلة على حياته اخلاصَّ  وتستويلِّ 
لتمثيل األدوار االجتماعية، ويعتاد قبول نفسه دون انقطاع كفرد من 

ا كأمر غريب وشاذ، لذلك حرص اجلماعة ويعتاد النظر إىل بقائه وحيدً 
متضية األوقات يف زايرات عائلية لى عاألفراد حىت يف أوقات الفراغ 

أو اجللوس مع األصدقاء، ولكن هذا الشكل من التفاعل ال يتواجد 
صلة ابإلنرتنت، وتزداد مساحة الفردانية مع انتشار اهلواتف احملمولة املتَّ 
لتزام بروابط األسرة أقل شيوًعا يف العصر والشعور ابلوحدة ليضحى اال

 احلايل.

ة صياهتم بعيًدا عن قيود العائلة املمتدَّ وتنشأ هوية األطفال وشخ
كة روابطه، خاصة مع نشأة األطفال يف أو احمليط االجتماعي املتفك ِّ 

أسر نووية صغرية ينشغل فيها اآلابء واألمهات يف العمل وترك األطفال 
للمحتوى الواسع املشتت غري املراقب على مواقع اإلنرتنت وتطبيقاته 

وى غث ومسني، ويصعب السيطرة على املرئية، مبا حيمله من حمت
                                                           

 .50املرجع السابق، ص  (31)
 .92-52ص املرجع السابق، ص  (32)
 .81ص املرجع السابق،  (33)

حدوده أو التفاعل معه، وأصبح النظر يف اهلواتف مسة أساسية يف 
 .(32)اللقاءات األسرية ولقاءات األصدقاء

السابقة،  سلطة األجيال هدَّداإلنرتنت ومن جانب آخر، ف
سات العائلة ضمن مؤسَّ  تقع ا كانت جتربة نشأة الفرد طفاًل فقدميً 

سات سلطات واسعة على ومارست هذه املؤسَّ  ،واملدرسة وغريها
ر هذه سْ أاألطفال، وكانت فرصة األجيال السابقة للخروج من 

السلطة حمدودة، ألن األجيال األكرب متتلك سلطة توريث املهارات 
د هذه السلطة املعرفية، ومل واحتكار املعلومات، وجاء اإلنرتنت ليهد ِّ 

اخلربات واملهارات عرب األجيال،  تعد املعرفة سبيلها األوحد هو انتقال
ل األفكار كان من اليسري وجود أفراد لديهم استعداد نفسي لتقبُّ إذا  و 

واألساليب االجتماعية السائدة وترضخ إلرادة األجيال السابقة اليت 
ها من خالل العائلة وتستمر عملية التطبيع د نفسها وتفرض سلطتَ جتد ِّ 

سلطة  انتشار اإلنرتنت هزَّ فإن  .(33)االجتماعي من املهد إىل اللحد
لغتها اخلاصة اليت تتداول بني  ههذه األجيال وخلقت تطبيقات

ي املهارات واملعلومات على اجليل ومل يعد االعتماد لتلق ِّ مستخدميها، 
األكرب، بل اعتمد على البحث عرب اإلنرتنت ومواقع التواصل 

آلاثر اإلجيابية رغم من اابل، و اات اليوتيوب وغريهاالجتماعي ومنصَّ 
ألجيال االب سلطة ثر من مإنه ساهم يف ظهور جيل حترَّ فهلذه الظاهرة 

ا على التعامل مع البشر وال ميارس ولكنه يف املقابل مل يعد قادرً  ،األكرب
قواعد التعامل االجتماعي السليم حيث يقتصر تعامله مع األجهزة 

من ده أنتوين جيدنز وهذا ما أكَّ  ،االجتماعي اجلامدة مما يفقده احلسَّ 
، وأن أدوار األجيال األكرب تانأن العوملة والنزعة الفردية مرتبط

مثة أمناط اترخيية متوارثة  دور، ومل تعدْ  ي أيَّ تؤد ِّ  واملورواثت مل تعدْ 
للحياة الفردية  بدَّ  ملمارسة احلياة مقارنة ابلفرتات التارخيية السابقة، وال

اسة يق ابلزواج واألبوة والسيما يتعلَّ ا فأن تتناسقا معً  واالجتماعية
إخل، ولكن اجملتمعات املعاصرة ال تفطن لكيفية حتقيق هذا  ...والعمل

 .(34)ا حتقيقه أم الاهلدف وال تدري إن كان ممكنً 

نا، ترمجة: عباس أنتوين جيدنز، عامل جامح: كيف تعيد العوملة تشكيل حيات (34)
(، ص 2003كاظم وحسن كاظم، )بريوت: املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل، 

232. 
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ن ما حدث يف بنية العائلة املصرية بسبب اإلنرتنت إميكن القول 
ذاتية يف هو االنتقال من خماوف ذوابن هوية وشخصيات األفراد ال

وية األفراد سات واجلماعات احمليطة هبم إىل القلق من اضطراب هُ املؤسَّ 
حادية اليت يرمسها ويتهم الرقمية أو الصورة األُ ويتهم احلقيقية وهُ ما بني هُ 

ك يشك ِّ و  ،األفراد عن أنفسهم يف املواقع والتطبيقات املختلفة لإلنرتنت
ة األفراد الرقمية املعروضة الباحثني يف وجود فجوة كبرية بني هوي بعضُ 

ة مع ميل الكثريين لتسجيل خاصَّ  ،وية األفراد الواقعيةعلى اإلنرتنت وهُ 
الصورة املعروضة  ويتهم، لكن تظلُّ حساابهتم أبمسائهم وعدم إخفاء هُ 

حادية ال ات كاليوتيوب صورة أُ على مواقع التواصل االجتماعي ومنصَّ 
اهتا احلقيقية وردود فعلها تعكس جوانب الشخصية اإلنسانية وتعبري 

 .(35)تها األصليةويَّ اآلنية وسلوكياهتا العفوية وهُ 

 اليوتيوب وصورة الذات يف احلياة اليومية -اثنًيا

بعض الدراسات والبحوث األكادميية اليت  استدعتْ 
أفكار علماء  "youtubers" ت بتحليل هذه الظاهرة العامليةاهتمَّ 

وغوفمان من أهم علماء االجتماع  االجتماع مثل إيرفينغ غوفمان،
الذين درسوا احلياة اليومية احلديثة وذلك يف كتابه اهلام "عرض الذات 

 هبا املرءُ  ث فيه عن الصيغ اليت يعرضُ حتدَّ الذي يف احلياة اليومية" 
ه يف التواصل والتفاعل اليومي مع اآلخرين وكيف يبين اآلخرون نفسَ 

قافة االستهالك السلعي اليت صورة عنه، وهو مدخل هام يف فهم ث
وية ر ذلك على تشكيل اهلُ بقيمها جمتمعاتنا وأجسادان وكيف يؤث ِّ  غزتْ 
 .(36)الفردية

                                                           

عبد هللا السفياين، تقدمي الذات يف الشبكات االجتماعي ة )تويرت منوذًجا(،  (35)
، متاح عرب 2021سبتمرب  20، اتريخ االطالع: 2020أبريل  4موقع معىن، 
 /CQQrKu3https://bit.lyالرابط التايل: 

زجيمونت ابومان، احلياة السائلة، ترمجة: حجاج أبو جرب، )بريوت: الشبكة  (36)
 .19(، ص 2019العربية لرحباث والنشر، 

(37) Erivng Goffman, The Presentation of the Self 
in Everyday Life, (New York: Anchor Book, 
1959), pp. 249-255. 

أن األفراد يف حياهتم اليومية يقومون أبداء  "غوفمان"يعتقد 
عة ومبشاركة اجلميع، وكل شخص خيتار األدوار أدوار مسرحية متنو ِّ 

راعي نه على خشبة املسرح، فهو يُ دة، وكأاملناسبة له يف مواقف متعد ِّ 
به كل دور منوط به القيام به بشكل كبري اجلمهور املشاهد، وما يتطلَّ 

ق من اللغة واخلطاب واحلركات واإلمياءات والزي اخلاص به، ليحق ِّ 
فاحلياة عند . ص هذا الدور ضمن فريق املسرحيةالنجاح يف تقمُّ 

جملاز، ويكمن جناح مسرح كبري على احلقيقة وليس على ا "غوفمان"
الفرد يف تقدمي ذاته يف قدرته على أداء األدوار وما يتعلق هبا على وجه 
صحيح يتالءم مع مكانته االجتماعية، وينتقل األفراد بسالسة بني 

ل يف األدوار، بل هذه األدوار وال يشرتط وعي األفراد التام هبذا التبدُّ 
حينما ينفردون أبنفسهم،  إن بعض األفراد يقومون ابرتداء هذه األقنعة

إقحام  وأوقع اختالل معني  ان االرتباك واحلرج االجتماعي يقع إذإو 
أو إخفاق يف أداء الفرد  ،نة ال تناسب املسرحلكلمات أو إشارات معيَّ 

 ،لدوره، وبناء عليه حتدق فيه أعني اآلخرين ابلدهشة واالستغراب
ال ينبغي أن يسمح العامل أبنه يف حفل زفاف كبري،  "غوفمان"يصف و 

 .(37)األفراد ألنفسهم العيش طوياًل بداخله

صاحلة لتفسري  "غوفمان"ترى بعض الدراسات أن نظرية 
ظاهرة اليوتيوبرز، فهؤالء يقومون ابرتداء األقنعة ويقومون أبداء أدوار 

نة على خشبة املسرح ويستعرضوهنا بوعي شديد أمام اجلماهري معيَّ 
ذلك مع قيم عصر الصورة وجمتمع ، ويتناسب (38)على الشاشة
تتشابه  ".جي ديبور"يه أو االستعراض كما يسم ِّ  "الفرجةاملشاهدة "

ووصفه  (39)"جي ديبور"إىل حدٍ  ما مع ما يقوله  "غوفمان"نظرية 

(38) Mark C. Lashley, Making Culture on 
YouTube: Case Studies of Cultural Production on 
the Popular Web Platform, Ph.D. Dissertation, 
University of Georgia, 2013, pp. 114-120, 
accessed: 2 September 2021, available at: 
https://bit.ly/3zKahoM 

ويعد "جي ديبور" واحًدا من النقاد البارزين للحداثة واحلضارة البشرية  (39)
املعاصرة، يف حني يعترب "غوفمان" أكثر تركيزًا على احلركة االجتماعية ورصد 
م سلوكيات األفراد اليومية واإلمياءات وتعبريات الوجه الصادرة عنهم وانطباعاهت

https://bit.ly/3CQQrKu
https://bit.ly/3zKahoM
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عاش على حنو ما كان يُ  عصر الصورة، وأن كلَّ للعصر احلايل أبنه 
ابلفيلسوف  "جي ديبور"ر مباشر اآلن تباعد ليصبح متثيلية، ويبدو أتثُّ 

عصران حيث استهل كتابه ابقتباس منه قائاًل: " األملاين "فيورابخ"
يفضل الصورة على الشيء، والنسخة على األصل، والتمثيل على 

 ".(40)الواقع، واملظهر على املخرب
لتفسري هذه  "غوفمان"حية طرح المثة من يرى عدم ص

ياة اليومية على قنوات الظاهرة العاملية ابهلوس بعرض الذات يف احل
ي اليوتيوب، وذلك ألن اجلمهور االفرتاضي واملتابعني جمهولني ملؤد ِّ 

ظهر كل جوانب ن خشبة املسرح اإللكرتونية ال تُ إهذه األدوار، و 
 /ازوجً أو ، اأمًّ  /أابً  سواء كانتها على الشاشة ل دورَ الشخصية اليت متث ِّ 

ود الفعل العفوية اآلنية ظهر ردتمن األدوار، وال  ذلك أو غري زوجةً 
على مواقف اآلخرين على أداء هذه األدوار بعكس التفاعل اليومي 

ن اهلوية أو الذات الرقمية اليت تستعرض روتينها إو  ،ا لوجهاملباشر وجهً 
اليومي أو ممارساهتا املعيشية بكثافة عرب الشاشات ترتك مساحة للوهم 

ال يتعاملون بشكل مباشر ون هبا و حوهلا من اآلخرين الذين ال حيتكُّ 
، ويكتفون ابالنطباعات السريعة حول اجلانب األوحد املعروض امعه

ن حليواهتم وممثليها على و وهؤالء املستعرض ،(41)أمامهم على الشاشة
 نة أمام مجهور املتابعني.وية معيَّ الشاشة يسعون لبناء شخصية أو هُ 

يوبرز العمل على لفت االنتباه هو األساس أمام اليوتهذا 
ين الفيديوهات لكسب االعرتاف ابلوجود، فقد أوجدت ومدو ِّ 

تطبيقات اإلنرتنت هذا التعريف اجلديد للتواجد وحضور الذات 
. وتزيد كثافة التفاعل مع اإلنرتنت ووسائل وعملية بناء اهلوية الرقمية

                                                           

املتعد ِّدة يف مواقف حياهتم اليومية، ليخلص بنظريته عن املسرح واألدوار اليت حتكم 
 األفراد خالل عملية التواصل االجتماعي اإلنساين.

جي ديبور، جمتمع االستعراض، ترمجة: أمحد حسان، )القاهرة: دار  (40)
 .7(، ص 2002شرقيات، 

(41) Khaled Gamal, Mediatizing Egyptian 
Families: Attitudes towards YouTube Household 
Vlogs, The Arab Journal of Media and 
Communication Sciences ل() اجمللة العربية لعلوم اإلعالم واالتصا  

التواصل االجتماعي من تنامي شعور األفراد ابخلوف، اخلوف من 
"  like" و"اإلعجاب shareت املشاركة "النسيان، فقد أصبح

على عدد كبري من اإلعجاابت واملشاركات  فاحلصوليعين التواجد، 
مها، وهذا تعريف جديد حلضور ا حلضور الذات وتضخُّ أصبح تعريفً 

ويتها اإللكرتونية أي اهلوية الذات وتواجدها، تعريف يعتمد على هُ 
 مع اآلخرين. اتفاعله ومنطَ  احضوره وشكلَ  اصورهتَ  اليت رسم الفردُ 

هذا احلضور والتواجد حيمل معه هاجس الصورة واهلوس 
بشكل احلضور اجلسدي أمام املتابعني، لذلك نالحظ كثرة استخدام 

 يف برامج تعديل وحترير الصور، ويف دراسة أجريت على املراهقني
 أنه من بني كل عشرة مراهقني يوجد تبنيَّ اململكة املتحدة الربيطانية 

عة مراهقني غري راضني عن شكل أجسادهم. هذا اهلوس ابلصورة تس
جيعل املظهر هو املعيار الرئيسي يف تقييم و يربك العالقة مع اجلسد، 

الذات وقبوهلا والرضا عنها، وينشغل األفراد بسؤال "كيف أبدو 
 ؟لآلخرين؟"، وكيف يتوافق جسدي مع الصورة املثالية ملعايري اجلسد

مليون صورة جديدة تُرفع على تطبيق  10ن وهنالك ما يقارب م
هذا االنشغال ابجلسد ومظهره إىل شيوع  جرام" كل ساعة، وميتدُّ ت"إنس

أ بشكل األشخاص يف الشيخوخة أو بعد مرور استخدام برامج تتنبَّ 
ا أم خر ذكرً آا بضعة سنوات أو ما هو شكلك إذا كنت جنسً 

 .(42)أنثى

ا  طرحً خلصوصية ليتبىنَّ  يت "آالن ويسنت" يف كتاابته حول ا
ا إلسهام "غوفمان" حول املسرح واألدوار االجتماعية اليت تقوم مشاهبً 

د آالن ويسنت على أمهية هبا ذوات األفراد يف احلياة اليومية، إذ يؤك ِّ 

, Saudi Society for Media and Communication, 
King Saud University, No. 31, October / 
December 2020, available at: 
https://bit.ly/39CGB2x 
(42) Social media and young people's mental health 
and wellbeing, RSPJ Royal society for public 
health, May 2017, accessed: 5 September 2021, 
available at: https://bit.ly/2XQMmH4 

https://bit.ly/39CGB2x
https://bit.ly/2XQMmH4
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كنه من خالهلا إزالة مير مساحة من اخلصوصية للفرد، خصوصية توفُّ 
العاطفي، ألن املرء يقوم  رأقنعته االجتماعية وتتيح له فرصة للتحرُّ 

قد ينتقل املرء بني أدوار األب فة أدوار وينتقل بينهما، ا بعدَّ يوميًّ 
ع، وكلها ، وموظف متسك ِّ ج حافلة الشركةومهر ِّ  ،والزوج احملب ،الصارم

اها املرء وهو ينتقل من مشهد أدوار خمتلفة من الناحية النفسية يتبنَّ 
تعطي األفراد فرصة لكي ملشهد على خشبة املسرح، واخلصوصية 

من أجل أن يسرتحيوا، فاالستمرار يف وضعية  يضعوا أقنعتهم على الرف ِّ 
 .ر الكائن البشريالعمل على الدوام قد يدم ِّ 

ويُنتهك هذا االحتياج اإلنساين للخصوصية من خالل هذه 
ابرتداء  نالقنوات، فإن القائمني على هذه القنوات وأفراد أسرهم يقومو 

جتماعية طيلة وقت استعراض احملتوى على الشاشة، ويفتقد األقنعة اال
ميزة اخلصوصية، إذ تسمح هلم  -الن ويسنتآلا وفقً -هؤالء 

وهي القدرة على صياغة  ،اخلصوصية ابالخنراط يف تقييم الذات
 اخلصوصية، ابإلضافة إىل أن واختبار أفكار وأنشطة إبداعية وأخالقية

خنرط يف االركة األسرار واحلميمية و ر بيئة ميكن من خالهلا مشاتوف ِّ 
 .(43)اتصاالت حمدودة وحممية

من معهد ماساتشوستس -تذكر شريي توركل 
بت على تزايد ات األساسية اليت ترتَّ أحد التغريُّ  أن -للتكنولوجيا

 ،ل البقاء مبفردهمتطبيقات اإلنرتنت أن الناس فقدوا القدرة على حتمُّ 
سلوكيات األفراد عند حمطات إدراك ذلك من خالل مالحظة  يويكف

االنتظار وطوابري الدفع، فُيالحظ أنه مبجرد أن يكون لدى أي شخص 
مسك هباتفه ويعبث جه ليُ اثنية واحدة فقط من الفراغ سرعان ما يتَّ 

 .(44)ل البقاء مبفردهم تتالشىفقدرة األفراد على حتمُّ  ،به

ب على نشر حمتوى شخصي أو من أخطر اآلاثر اليت ترتتَّ 
اإلنرتنت ال يغفر، يت على مواقع اإلنرتنت وتطبيقاته املختلفة أن ذا

أي ال ينسى، فإن حركة تداول احملتوى املعروض على اإلنرتنت تتأثر 
                                                           

رميوند واكس، اخلصوصية: مقدمة قصرية جدا، ترمجة: ايسر حسن،  (43)
 .47(، ص 2013)القاهرة: موقع هنداوي، الطبعة األوىل، 

(44) Mark Fischetti, Social Technologies Are 
Making Us Less Social, Scientific American, 

"، ورغم سرعة دوران هذا Trend مبوجات سريعة الدوران "الرتند
" إال أنه ال ميوت أبًدا، لذلك حينما يعرض أحدهم مقطعا "الرتند
ان على سبيل اخلطأ غري املقصود ال يتم نسيانه وإن ا به وإن كخاصًّ 

 حذفه، ألن اجلمهور املستقبل جمهول ومشتت، وإذا حدث وعربَّ  متَّ 
نة وتراجع عنه وجتاوزه فيما أحد األشخاص عن موقفه من قضية معيَّ 

وينطبق على طبيعة احملتوى والتفاعل مع حركة  ،بعد ال يتم نسيانه
، وفيما قاته ومواقع التواصل االجتماعيالرتند على اإلنرتنت وتطبي

حالة االستمرارية تلك  وصف زجيمونت ابومان يتعلق بذلك، فهناك
أنه يف ظل ِّ احلداثة اليت حنياها يف  قولهب، "حلياة السائلةيف كتابه "ا

العصر احلايل نشهد حالة جديدة، حالة الالحياة والالموت، فال 
ت نفسه ال يوجد شيء ميوت يوجد شيء يولد ليعيش طوياًل ويف الوق

مواًت هنائيًّا، هذه التفرقة القاطعة بني احلياة واملوت مل تعد مسة قائمة 
 .(45)من مسات احلداثة

خطورة عرض من ر ة حتذ ِّ ومن هنا ظهرت حبوث عدَّ 
األطفال على الشاشة واستخدام بعض األسر ألطفاهلا الرضع وصغار 

أو ترفيهي  جاد ٍ بشكٍل اء السن يف تقدمي حمتوى مرئي على الشاشة سو 
مع أطفاهلم، دون أن يكون ألطفاهلم الوعي الكايف أو القدرة على 

هم عنهم عرب هذه الفيديوهات، ؤ مها آاباالختيار احلر للصورة اليت يقد ِّ 
ألن هذه الفيديوهات حتصر األطفال يف هوية رقمية وحتفرها يف 

عليهم االخنالع وعندما يكرب هؤالء األطفال يصعب  ،الذاكرة طوياًل 
من هذه اهلوية الرقمية أو حموها من أذهان مجاهري املتابعني اجملهولني، 
مما جيعلهم أكثر عرضة للهشاشة النفسية وأكثر قابلية ألمراض 

قوانني عدم  تْ ولذلك ُسنَّ  ؛املراهقة ة يف سن ِّ االكتئاب وغريها خاصَّ 

October 2016, accessed: 23 September 2021, 
available at: https://bit.ly/3lWpL4i 

 .17زجيمونت ابومان، احلياة السائلة، مرجع سابق، ص  (45)

https://bit.ly/3lWpL4i
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من  ع مزيدٍ قانونية وأخالقية استغالل األطفال يف الشاشة ألجل مج
 .(46)املشاركات واإلعجاابت

 ات على املتلقنيلذ  الفيديوه اثر السلبيةاملخاطر أو اآل -اثلثًا

اليت  اثر السلبية هلذه الفيديوهاتهذه املخاطر أو اآل
 رادها، ال ختتصُّ تستعرض تفاصيل العالقات األسرية واحلياة اليومية ألف

ني الذين ميضون على املتلق ِّ ك كذلر  ، إمنا تؤث ِّ وحدهمبصانعي احملتوى 
ريه، وهم غساعات طويلة على اإلنرتنت يف مشاهدة هذا احملتوى أو 

ن أرقام الطرف القوي يف منح هذه القنوات أتثريها ألهنم يزيدو 
 مشاهداهتا لتصبح ابملاليني.

برصد اآلاثر النفسية  تْ ة اهتمَّ حبوث ودراسات عدَّ مثة 
ى مواقع التواصل االجتماعي والتفاعل مع بة على كثرة التواجد علاملرتت ِّ 

 ؛اعلى اإلنرتنت لفرتات طويلة يوميًّ  يف حالة اتصالالشاشات والبقاء 
نت هذه اآلاثر تزايد نسبة االكتئاب والقلق، وألن األخبار تضمَّ 

مثة فرق كبري بني حلظة  أصبحت أسرع وصواًل وأكثر تداواًل ومل يعدْ 
ساعد هذا التكثيف فقد له، وقوع احلدث وحلظة انتشاره وتداو 

لرخبار السلبية على شيوع حالة الشعور ابلك بة والقلق وسوء الظن 
 .(47)يف اآلخرين

هناك العديد من اجملموعات اليت تنشر مشاكلها األسرية 
لة آاثرها ووقائعها، مما يفسد على واحد مهو ِّ  للعلن، وترويها من طرفٍ 

ر بعضهم دث حياهتم من فرط أتثُّ اآلخرين املتابعني هلذه املشاكل واحلوا
هبذه اهلواجس واملشكالت، وقد يقوم البعض إبسقاط هذه 

ب عليه شيوع املشكالت واملشاعر السلبية على عالقاهتم األسرية ويرتتَّ 
                                                           

(46) Cihat Yasaroglu, Youtubers' Effect on 
Children's Values: Parents' Views, European 
Journal of Educational Sciences, December 2020, 
Vol. 7, No. 4, pp. 2-11, accessed: 20 September 
2021, available at: https://bit.ly/3AK3X23 
(47) Social media and young people's mental health 
and wellbeing, Op.Cit., 

بة كاألزواج، واحلذر املبالغ فيه يف العالقات املقرَّ  حالة من الريبة والشك ِّ 
ة املثالية دون أن يكون ش التصورات حول العالقات األسريوتشوُّ 
ذلك فضاًل عن الظاهرة اليت صحبت و ها مشكالت حقيقية، ءورا

انتشار استخدام اإلنرتنت بني األزواج وهي ظاهرة اخليانة اإللكرتونية 
وإقامة عالقات عاطفية من خالل مواقع التواصل االجتماعي وبعض 

 .(48)التطبيقات اإللكرتونية

التأثري السيرباين: كيف يف دراستها " وترى "ماري آيكن"
اء يغري اإلنرتنت سلوك البشر؟" أن الطرف األكثر خسارة من جرَّ 

ا هم األطفال، ومن إساءة استعمال اإلنرتنت وكثافة التواجد عليه يوميًّ 
مشهد ألم تقوم  ا "ماري آيكن" يف دراستهاهتاملشاهد اليت رصد

 ،ألخرىليد اهاتفها ابإبرضاع طفلها الصغرية بيد بينما متسك 
ح تطبيقاته املختلفة وال تلتفت إىل نظرات الطفل إليها بنظرات وتتصفَّ 
من ماليني   عن كم ٍ تساؤاًل  ماري آيكنتة. طرحت مشتَّ  ضائعة

مباشرة إىل عيون أطفاهلم  ناألمهات واآلابء حول العامل مل يعودوا ينظرو 
هل  ؟ث معهم، ماذا لو حدث ذلكأثناء رضاعتهم أو عند التحدُّ 

ه يف املراحل من األطفال بذلك؟ ألن الطفل حيتاج يف منو ِّ  ر جيلٌ ثَّ يتأ
 .(49)املبكرة إىل التواصل ابلعني

ونشرهتا  2014والحظ ابحثون يف دراسة أجريت سنة 
ألطفال إىل ايصطحبون  اشخصً  55جملة طب األطفال على 

 (منهم افردً  40) ات الصغرية غالبيتهمبهات أو قرب مطاعم الوجزَّ ناملت
انوا منشغلني ابهلواتف احملمولة أثناء تناول الطعام والبقية كانوا ك

مباشر بشكٍل  اهً ف، وكان انتباههم موجَّ ون أجهزهتم بال توقُّ ليستعم

ستحدثة يف اخليانة الزوجية عرب عبري حسن علي الزواوي، األبعاد امل (48)
اإلنرتنت واملخاطر احملتملة على األسرة املصرية جرَّاء انتشارها ودور مقرتح 
للتخفيف منها من منظور طريقة العمل مع اجلماعات، جملة كلية اخلدمة 
االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الفيوم، اجمللد الرابع، العدد 

 .250-215، ص ص 2016الرابع، صيف 
ماري آيكن، التأثري السيرباين: كيف يغري اإلنرتنت سلوك البشر، ترمجة:  (49)

(، 2017مصطفى انصر، )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، الطبعة األوىل، 
 .96ص 

https://bit.ly/3AK3X23
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ل هذه األجهزة احملمولة . متث ِّ (50)إىل اجلهاز احملمول وليس إىل األطفال
هاهنم صلة ابإلنرتنت إغراًء شديًدا ملستخدميها، وتستحوذ على أذاملتَّ 

اء هذا وتثري غرائزهم األساسية، واألطفال هم اخلاسرون من جرَّ 
إذا كان الطفل العادي الذي "على أنه  ماري آيكند االنشغال، وتؤك ِّ 

حيظى ابلقليل من التواصل مع أفراد العائلة والقليل  2016يولد سنة 
أن  بدَّ  فال 1990من النظرات مقارنة ابلطفل العادي الذي ولد سنة 

على منو األطفال وشخصيتهم خالل األجيال القادمة  ن هلذا أتثريٌ يكو 
 .(51)"يف املستقبل

ض إليها األطفال يف األسر النشغال وال تقتصر املخاطر اليت يتعرَّ 
ت انتباههم عنهم ابالتصال بشاشات اهلاتف هم أو تشتُّ ئآاب

رتك وتطبيقات اإلنرتنت فحسب، لكن يزداد األمر خطورة حينما يُ 
ض للمحتوى ال للعبث ابلتابلت أو ابهلواتف احملمولة والتعرُّ األطف

املرئي على شاشات اهلواتف، وذلك ألن الطفل إذا أمضى الكثري من 
زات سيربانية دون تواصل مع العامل حملف ِّ  ضٌ الوقت ببساطة وهو معرَّ 

شياء األعب و اللليفة و األيواانت احلالواقعي مع الناس احلقيقيني و 
ع اآلخرين مية فيمكن أن خيسر مهارات مثل التعاطف قيقاحلخرى األ

املشكالت، هذه األشياء اليت  وقدرات حل ِّ ، والقدرات االجتماعية
ا من خالل استكشاف البيئة الطبيعية مها اإلنسان أساسً يتعلَّ 

ا يف قضاء وقت الفراغ يف اللعب واالبتكار بعيدً و واستخدام اخليال 
 .(52)عن عامل اإلنرتنت

 صلة ابإلنرتنت حتدايً إبعاد األطفال عن الشاشات املتَّ لقد أصبح 
تلك التجارة اليت تزداد رواًجا لتخصيص حمتوى مرئي  ا يف ظل ِّ صعبً 

لرطفال من خالل الشاشات منذ شهورهم األوىل، وجلوء اآلابء 
واألمهات هلذه القنوات من أجل استغالل وقتهم اخلاص بعيًدا عن 

 بعنوان يةشرت ورقة حبثنُ  2015ام خالل عف ،األطفال ولو قلياًل 
نت ، بيَّ "احلديثة على منو الصغار اأتثري التكنولوجي :أطفال السيربانية"

ض لإلشعاع من اهلاتف خطر التعرُّ مثل ا سميًّ ج ايًّ ا ماد ِّ خطرً  أن مثة
                                                           

 .99املرجع السابق، ص  (50)
 .100ص املرجع السابق،  (51)
 .105ص املرجع السابق،  (52)

ض للمحتوى املرئي  عن خطورة التعرُّ احملمول أو التابلت، فضاًل 
)ما قبل دخول املدرسة( مع هذه وتفاعل األطفال يف أعمار صغرية 

ن و ن املراهقني يف أوضاع أكثر هتديًدا، حيث يقع املراهقإالتطبيقات، ف
استغالهلم  لسماسرة الفاحشة يف الفضاء السيرباين، ويتمُّ  سهلة فريسة

ب يف إيذاء نفسي وجسدي هلم يف حماولة لنشر صورهم وقد تتسبَّ 
دة واحتياجاهتم العاطفية يف هم وطبيعتهم املتمر ِّ الستغالل حداثة سن ِّ 

 .(53)هذه املرحلة العمرية احلرجة

 خامتة:
ى مجلة اآلاثر السلبية لإلنرتنت عل ما سبق بعض من

حمليط االعالقات األسرية، ابإلضافة إىل كوهنا ختلق عزلة عن 
نهم منشغل قد جيتمع األفراد يف عالقات أسرية وكل ماالجتماعي، ف

ل الوقت اخلاص قل ِّ يللعالقات القريبة، مما  يف عامله اخلاص دون االنتباه
مه من مواد اانب ما تقد ِّ ابألسرة والتفاعل والنقاش بني أفرادها، 

لثقايف اوالسياق  جنسية وترويج لثقافة غريبة عن القيم الدينية
ستغالل ال اتلعب شركات التسويق دورًا كبريً و  واحلضاري لرسر.

اته املختلفة، اإلنرتنت وتطبيق البياانت اخلاصة املعروضة على مواقع
استغالهلا  ليت يتمُّ ل العالقات األسرية إىل جمموعة من البياانت اتتحوَّ ل

عاهتا الرحبية من قبل الشركات الكربى للتسويق ملنتجاهتا وخدمة مشرو 
لنفس القدر من  ضغري معرَّ  اخاصًّ  امحيميًّ  ابعدما كانت األسرة نطاقً 

 .الشيوع واالستعراض

ر ل معمار اإلنرتنت ليصبح أشبه بفريوس متحو ِّ لقد تشكَّ 
ر، يعرف خمرتعوه ما يكفي عن شديد االنتشار سريع التحوُّ 

مون منتجات يصعب مقاومتها، السيكولوجيا البشرية حبيث يقد ِّ 
 حيث دث هذا التطور التكنولوجي آاثره على سلوكيات البشروحيُ 
ال يعين ذلك أن و . (54)نساينعن أشياء أكثر أمهية للبقاء اإل همتبعد

اخرتاع بشري له مزاايه وعيوبه، فهو  حمض لكنه كأي ِّ  اإلنرتنت شرٌّ 

 .205سابق، ص املرجع ال (53)
 .207املرجع السابق، ص  (54)
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م وتنمية املهارات واستغالل الفراغ حيتوى على كثري من الفرص للتعلُّ 
استغالاًل أمثل، وميكن العمل من خالله والكسب املادي والتوعية 

معات املختلفة، ابلقضااي اإلنسانية وأخذ مواقف داعمة للبشر يف اجملت
تها لكنه حيتاج للوعي مب الته الضارة على األسرة إذا انتهكت خصوصيَّ 

وطبيعتها احلميمية وصارت مادة إعالمية معروضة للتسلية وأصبحت 
وصار اجلسد ومظهره  (للفرجةللمشاهدة ) العالقات األسرية حمالًّ 

 فة.والسلع والتسويق للمنتجات وسيلة للكسب السريع والشهرة الزائ
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 اإلرهاب السيرباني: خصائص ونماذج

 أمحد حممد

 مقدمة:

مل يكن االهتمام مبا يسمى اإلرهاب السيرباين "اإللكرتوين" 
وليد اللحظة الراهنة من عمر العامل؛ الذي يشهد ثورة رقمية يف كل 
اجملاالت ويف كثري من الدول؛ بل إن هذا االهتمام قدمي؛ ففي عام 

ن دويتش، مدير وكالة االستخبارات املركزية حذر جو  1996
األمريكية )سي آي إيه( سابًقا؛ من احتمال شن هجمات إرهابية 
على البنية التحتية للمعلومات يف الوالايت املتحدة األمريكية، قائاًل 
يف إحدى شهاداته مبجلس الشيوخ األمريكي: "من الواضح أن 

ة على مهامجة البنية التحتية اجلماعات اإلرهابية الدولية لديها القدر 
للمعلومات يف الوالايت املتحدة، حىت لو استخدموا وسائل بسيطة 
نسبًيا. نظرًا ألنه ليس من الصعب ختيل احتمال شن  هجوم، فأان قلق 

 .(1)من احتمال وقوع مثل هذه اهلجمات يف املستقبل"

ومنذ ذلك التاريخ؛ ظهرت العديد من األعمال الفنية والروائية 
اليت تتنبأ مبستقبل العامل يف ظل التهديدات اإللكرتونية خاصة يف الشق 
املتعلق ابحلروب املعلوماتية. ورغم االختالف حول ماهية مفهوم 
اإلرهاب السيرباين أو اإلرهاب اإللكرتوين؛ فهناك أتكيدات وحتذيرات 
من خماطره على استقرار الدول واجملتمعات؛ لدرجة أن مسئويل احلرب 

لوماتية يف وزارة الدفاع األمريكية "البنتاجون" يقد ِّرون أنه ميكن املع

                                                           

 .ابحث يف العلوم السياسية 
 نقاًل عن: (1)

Maura Conway, Cyberterrorism: Hype and 
Reality, Dublin City University, Seen on: 4-10-
20121, p.1, Available at: https://cutt.us/bW8af  

تركيع الوالايت املتحدة األمريكية بواسطة ُخطة ُمعدَّة جيًدا؛ من 
ماليني دوالر.  10خبريًا سيربانًيا؛ ومبيزانية ال تتجاوز  30جانب 

وتشري هذه التحذيرات إىل أنه إبمكان املهامجني تعطيل البىن التحتية 
طات الطاقة والسيطرة على مراكز املراقبة اجلوية؛ لكن يف الوقت حمل

نفسه تشري دراسات إىل حقيقة أن التناول اإلعالمي واألكادميي 
 .(2)خبصوص هذه التهديدات تنتابه أحيااًن املبالغات

وعلى ذلك؛ تستهدف هذه الورقة إلقاء نظرة سريعة على 
ضمونه، وأسبابه، وأهدافه، ظاهرة اإلرهاب اإللكرتوين؛ للتعرف على م

 ووسائله، ابإلضافة لبعض النماذج وذلك على النحو التايل:

 اإلرهاب السيرباين: اتري  املفهوم وتباين التعريفات -أواًل 

صاغ ابري كولني، الباحث البارز يف معهد األمن 
واالستخبارات يف كاليفورنيا، مصطلح "اإلرهاب اإللكرتوين"؛ 

عتباره انمجًا عن اندماج عاملني مها العامل منتصف الثمانينيات؛ اب
الواقعي والعامل االفرتاضي. إذ تؤدي بعض السلوكيات على الشبكات 
والوسائط التقنية )العامل االفرتاضي( إىل أضرار واقعية قد تتجاوز نتائج 
ما يسمى بـ"القرصنة اإللكرتونية التقليدية"؛ لتنفيذ خمططات إرهابية 

 .(3)ضد املصاحل العامة

، 1991وجاء كتاب "الكمبيوتر يف خطر" الصادر عام 
بتكليف من األكادميية الوطنية األمريكية للعلوم، وهو أحد الكتب 
التأسيسية يف جمال أمن الكمبيوتر ابلوالايت املتحدة؛ ليقرر: "حنن يف 
خطر، أمريكا تعتمد على أجهزة الكمبيوتر، تتحكم هذه األجهزة يف 

االتصاالت والطريان واخلدمات املالية، يتم استخدامها توصيل الطاقة و 
لتخزين املعلومات احليوية؛ من السجالت الطبية وخطط األعمال إىل 
السجالت اجلنائية. على الرغم من أننا نثق هبذه األجهزة، إال أهنا 

(2) Ibid, pp. 1-2. 
اإلرهاب  "فاطمة الزهراء عبد الفتاح، تطور توظيف مجاعات العنف لـ (3)

، االطالع: 9/4/2017، ملحق اجتاهات نظرية، السياسة الدولية، "السيرباين
 ، متاح عرب الرابط التايل: 2021 /9 /15

 https://cutt.us/aW56J  

https://cutt.us/bW8af
https://cutt.us/aW56J
https://cutt.us/aW56J
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معرضة لتأثريات التصميم السيئ وعدم كفاية مراقبة اجلودة، واحلوادث، 
للهجوم املتعمد األكثر إاثرة للقلق. ميكن أن يسرق اللص اآلن  ورمبا

اهاز كمبيوتر أكثر منه ابستخدام السالح. قد يكون إرهايبُّ الغد 
قادرًا على إحداث املزيد من الضرر ابستخدام لوحة املفاتيح أكثر من 

 .(4)القنبلة"

ومع ذلك، مل يصبح اإلرهاب اإللكرتوين موضوع حتليل 
تمام إعالمي مستمر إال يف منتصف التسعينيات؛ بسبب أكادميي واه

(، وهو ما تزامن WWWاالنتشار املتزايد لشبكة الويب العاملية )
مدير الـ)سي مع خماوف متزايدة أعلن عنها ابستمرار جون دويتش، 

إمكانية استخدام خدمات االنرتنت كأدوات آي إيه( السابق؛ بشأن 
 .(5)لوالايت املتحدة، كما تقدملتحقيق أغراض إرهابية ضد مصاحل ا

ورغم قَِّدم االهتمام بظاهرة "اإلرهاب السيرباين" أو اإلرهاب 
اإللكرتوين؛ وحتديًدا يف الدوائر الغربية، خاصة األمريكية، فإنه ال يوجد 
تعريف متفق عليه بني خمتلف احلكومات أو داخل جمتمع أمن 

مث األعمال اليت املعلومات حول مفهوم "اإلرهاب السيرباين"، ومن 
. ولتوضيح ذلك؛ ميكن عرض (6)ميكن تصنيفها ضمن هذا الباب

 بعض التعريفات املقدمة ملصطلح "اإلرهاب اإللكرتوين/السيرباين".

يعرف اإلرهاب اإللكرتوين أبنه "عملية تتمثل يف توظيف 
شبكة اإلنرتنت بوسائلها املختلفة واخلدمات اإللكرتونية املرتبطة من 

نشر وبث  واستقبال وإنشاء املواقع واخلدمات اليت تسهل  خالهلا؛ يف
انتقال وترويج املواد الفكرية املغذ ية للتطرف الفكري وخاصة احملر ِّضة 

                                                           

 نقاًل عن: (4)
Maura Conway, Op. cit., pp.4,5. 
(5) Ibid, p. 5.  
(6) Katie Terrell Hanna, Kevin Ferguson and 
Linda Rosencrance, cyberterrorism, 
TECHTARGET NETWORK, July 2021, Seen 
on: 6/10/2021, Available at: https://cutt.us/yaxut  

، أبريل 384فادي حممد الدحدوح، اإلرهاب اإللكرتوين، جملة البيان، عدد  (7)
 .58، ص 2019

على العنف؛ أايًّ ما كان الشخص أو اجلماعة اليت تتبىن وتشجع كل 
 .(7)ما من شأنه توسيع دائرة ترويج مثل هذه األفكار املتطرفة"

إللكرتوين أيًضا على أنه "نشاط إجرامي يتم ويعرف اإلرهاب ا
من خالل شبكة اإلنرتنت هبدف بث  األفكار املتطرفة؛ سواًء كانت 
سياسية أو دينية أو عنصرية؛ للسيطرة على وجدان األفراد وإفساد 
عقائدهم وإذكاء متردهم واستغالل معاانهتم يف حتقيق م رب خاصة 

قاصدايًّ أبنه "العدوان أو تتعارض مع مصاحل اجملتمع". كما يعرف م
التخويف أو التهديد ماداًي أو معنواًي ابستخدام الوسائل اإللكرتونية 
الصادر من الدول أو اجلماعات أو األفراد على اإلنسان يف دينه أو 
نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله؛ بغري حق؛ بشىت صنوف وصور 

 .(8)اإلفساد يف األرض"

خويف أو التهديد املادي أو ويعرف أبنه "العدوان أو الت
املعنوي الصادر من الدول أو مجاعات أو األفراد على اإلنسان؛ يف 
دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغري حق؛ ابستخدام املوارد 
املعلوماتية والوسائل اإللكرتونية بشىت صنوف العدوان وصور 

 .(9)اإلفساد"

( FBIمريكي )ويُعرِّ ف مكتب التحقيقات الفيدرايل األ
اإلرهاب السيرباين أبنه أي "هجوم متعمد وذي دوافع سياسية ضد 
املعلومات وأنظمة وبرامج الكمبيوتر والبياانت اليت تؤدي إىل عنف 
ضد أهداف غري قتالية من قبل مجاعات دون وطنية أو عمالء 

 .(10)سريني"

أنيس بن علي العذار وخالد عبد هللا الشافعي، اإلرهاب اإللكرتوين، جملة  (8)
 .225، ص 2017، يناير 5، عدد 3العلوم القانونية، جامعة عجمان، جملد 

خماطر ومظاهر اإلرهاب اإللكرتوين، جملة الدراسات احلقوقية،  قادة حممودي، (9)
جامعة سعيدة الدكتور موالي الطاهر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، خمرب محاية 
حقوق اإلنسان بني النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها يف اجلزائر، العدد 

 .166، ص 2018، 9
(10) Katie Terrell Hanna, Kevin Ferguson and 
Linda Rosencrance, op.cit.  

https://cutt.us/yaxut
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وتشري إحدى الدراسات إىل أن االختالف يف تعريفات 
 :(11)السيرباين تعود إىل عدة أسباب أبرزها مصطلح اإلرهاب

 صة هيمنة اخلطاب اإلعالمي الشعبوي على املناقشات اخلا
ف ميكن تفعيله بظاهرة اإلرهاب السيرباين؛ مبا حيول دون بناء تعري

شات اذب بشكل جيد لفهم ودراسة الظاهرة؛ إذ هتتم هذه املناق
 القراء أكثر من اهتمامها بتطوير احلقل علمًيا.

 تمرب االستخدام املْفرِّط واملزمِّن للمصطلح بعد أحداث سب
رة لدرجة أنه أصبح يستخدم لوصف أفعال خمتلفة صاد 2001

 عن أشخاص خمتلفني.

 للغوية اليت اعتياد الكثريين على ابتداع جمموعة من الرتكيبات ا
صفات  تؤدي إىل مزيد من اللبس واالرتباك؛ وذلك عرب إضافة

مات أخرى املعلومايت.. إخل( إىل كل -ميالرق -مثل )السيرباين
زيد ملالعنف.. إخل(، وهو ما يؤدي  -اإلرهاب -مثل )التطرف

 من اللبس واالرتباك.

 ته، عدم وجود تعريف متفق عليه ملصطلح اإلرهاب يف حد ذا
سحب فهو مصطلح جديل مربك لكثري من الدارسني، ومن مث ين

طبيعة يرباين بهذا اجلدل واالرتباك على مصطلح اإلرهاب الس
 احلال.

 أسباب انتشار اإلرهاب اإللكرتوين -اثنًيا

شكال تشري دراسات إىل أن اإلرهاب اإللكرتوين هو أحد أ
املؤدية  اإلرهاب بشكل عام؛ ومن مث جيتمعان يف األسباب العامة

ة لإلرهاب؛ من أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكري
ؤدي لتزايد رهاب اإللكرتوين توشخصية؛ لكن هناك أسبااب خاصة ابإل

 اعتماد اجلماعات اإلرهابية عليه؛ ومن بينها:

 اجلانب التقين: -1

                                                           

(11) Maura Conway, Op. cit., p. 5. 
 .175قادة حممودي، مرجع سبق ذكره، ص  (12)

تتميز الشبكات املعلوماتية بطابع مفتوح؛ إذ ال يستلزم 
استخداُمها قيوًدا أو حواجز أمنية؛ ما يؤدي لثغرات ميكن أن تستغلها 

لدول التنظيمات اإلرهابية لشن هجمات على النظم املعلوماتية ل
ملمارسة أنشطة التخريب. فضاًل عن ذلك؛ تتسم الشبكة العنكبوتية 
بغياب جهة رقابية مركزية تتحكم يف املدخالت واملخرجات؛ حبيث 

 .(12)تعمل كحائط صد ضد اهلجمات السيربانية اإلرهابية

ومن مث؛ فإن جلوء التنظيمات اإلرهابية واملتطرفة هلذه الوسائل 
ع من حقيقة غياب الرقابة بشكل كبري ليس حمض صدفة؛ بل هو انب

عن الرسائل اليت تبث عرب منصات مثل وسائل التواصل االجتماعي 
كتويرت وفيسبوك وتليجرام ويوتيوب وغريها من املنصات اإللكرتونية، 
فال شروط نشر ابلضرورة تُفرض على احملتوى املنشور، فضاًل عن 

انت تعاين فيه سهولة وسرعة عملية االنتشار؛ يف الوقت الذي ك
 .(13)التنظيمات واجلماعات املتطرفة قدميًا لتوصيل رسائلها وبياانهتا

 اجلانب االقتصادي: -2

تنخفض تكاليف تدبري وتنفيذ اجلرائم اإلرهابية اإللكرتونية؛ 
إذ تتيح الشبكة املعلوماتية للتنظيمات اإلرهابية وأعضائها سهولة 

جة ملوارد مالية ضخمة أو الوصول ألهدافها وتنفيذ عملياهتا دون احلا
حىت تكاليف تنقُّل بني الدول؛ فكل ما يتطلبه تنفيذ العلمية اإلرهابية 
هو وجود احلاسوب واالتصال بشبكة اإلنرتنت وبعض املهارات 

 .(14)اخلاصة اليت قد يتم إتقاهنا ذاتًيا

 اجلانب األمين: -3

ا تعترب اجلرائم اإلرهابية الرقمية ذات نسب خماطرة متدنية؛ نظرً 
لصعوبة ضبط املنف ِّذين أو تعقُّبهم أو حماكمتهم؛ فتتبع اتصاالت 
الشبكات اإلرهابية عرب االنرتنت أمٌر صعٌب؛ إذ ميكنهم االعتماد 
على الرسائل املشفرة، كما أن هناك صعوبة يف مراقبة كافة املواقع 
اإللكرتونية والتطبيقات الرقمية حول العامل. يضاف إىل ذلك أنه ميكن 

، 384فادي حممد الدحدوح، اإلرهاب اإللكرتوين، جملة البيان، عدد  (13)
 .59، ص 2019أبريل 

 .176 -175قادة حممودي، مرجع سبق ذكره، ص ص  (14)
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تدي أن يتنقل عرب املواقع اإللكرتونية والنظم املعلوماتية املستهدفة للمع
دون أن يتم اكتشافه ابلكلية؛ ودون أن يعلم به أحد حىت ينتهي من 
تنفيذ جرميته، ورمبا يتمكن أيًضا من إخفاء هويته بعد تنفيذ العملية 
عرب االعتماد على بياانت اتصال غري حقيقية يتم من خالهلا التمويه 

  .(15)لى هوية املتصل ومكان اتصالهع

ملواقع ابإلضافة إىل ذلك؛ توجد صعوابت يف مراقبة كافة ا
 فيها أو حظر اإللكرتونية حول العامل؛ ومن مث حظر احملتوى اإلرهايب
لفعل حظر هذه املواقع اليت تتضمن هذه احملتوايت، وحىت إذا متَّ اب

 د.ا من جدياملواقع فبإمكان القائمني عليها إعادة تدشينه

ئل من أهداف توويف اجلماعات اإلرهابية للوسا -اثلثًا
 اإللكرتونية

ماعات ميكن احلديث عن العديد من األهداف اليت تسعى اجل
ين؛ إىل جانب اإلرهابية؛ إىل حتقيقها عرب ممارسة اإلرهاب اإللكرتو 
ف اليت ختص أهدافها التقليدية بطبيعة احلال؛ لكن من أبرز األهدا

 اإلرهايب للوسائل اإللكرتونية. التوظيف

 احلصول على البياانت -1

مكانية أاتحت التكنولوجيا احلديثة للمنظمات اإلرهابية إ
هدفني، ممارسة جرمية القرصنة ضد مصاحل الدول واألشخاص املست
رهايب، بغرض احلصول على البياانت وتوظيفها الرتكاب الفعل اإل

ى كات الكربى علوذلك يف ظل اعتماد كثري من الدول والشر 
اخلدمية املختلفة و التطبيقات اإللكرتونية يف تشغيل املرافق االقتصادية 

نشطة مثل خدمات املياه والكهرابء واالتصاالت، فضاًل عن األ
املواصالت و الصناعية واملالية والعسكرية وغريها من أنشطة النقل 

 .والتعليم والصحة.. إخل

                                                           

 .175بق، ص املرجع السا (15)
أنيس بن علي العذار وخالد عبد هللا الشافعي، اإلرهاب اإللكرتوين، جملة  (16)

 .222، ص 2017، يناير 5، عدد 3العلوم القانونية، جامعة عجمان، جملد 

 الدعاية واحلشد والتجنيد -2

اطع الفيديو املتضمنة جرائم وحشية ومهجية للقتل إن نشر مق
واحلرق من قبل التنظيمات ليست جمرد أفعال عابرة؛ بل إن هذه 
الفيديوهات تصور على أهنا بطوالت؛ يتم من خالهلا حتفيز وشحذ 
من يتبىن أفكار هذه التنظيمات لالنضمام إىل صفوفها، أو كسب 

ا كانت التنظيمات أتييد شرائح جديدة من اجلماهري؛ خاصة إذ
اإلرهابية تلعب على وتر تضرر املستهدفني من سياسات أو مواقف 
معينة؛ سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.. إخل، وسواء 
كانت حملية أو إقليمية أو دولية؛ إذ تسوق التنظيمات هذه اجلرائم 

 .(16)عرب تلك الفيديوهات على أهنا بطوالت واجنازات

اهتا من توظيف وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقاخلطري يف 
ثر مستخدمي جانب اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية واملتطرفة أن أك

ا يبث مبهذه املنصات من الشباب الذين قد يكونون عرضة للتأثر 
عادة تشكيل عليهم من أفكار منحرفة؛ حتاول هذه التنظيمات بثها إل

ماسة لة يتسمون فيها ابحلوعي هؤالء الشباب وتوجيههم يف مرح
 ف.واالندفاع ورمبا السعي للتغيري حىت لو ابستخدام العن

وعرب هذه الوسائل؛ جيري توجيه قوالب من الرسائل العاطفية 
الرافضة للحوار واملنفرة من املخالفني لتحفيز هؤالء الشباب والتأثري 
فيهم. يف منت هذه الرسائل؛ جيري توظيف أمساء شخصيات اترخيية 
ومؤثرة يف مسرية واتريخ الفئات املستهدفة، واالقتباس من مقوالهتا 

 .(17)لتحفيز اجلمهور لالنضمام بفاعلية هلذه التنظيمات

 التجسس اإللكرتوين -3

تقوم به احلكومات وغريها من التكوينات للتجسس على 
االتصاالت االستخباراتية للدول املنافسة، أو التعرف على مواقع 

ميزة تكتيكية يف احلرب، أو غري ذلك من  القوات أو اكتساب

، 384فادي حممد الدحدوح، اإلرهاب اإللكرتوين، جملة البيان، عدد  (17)
 .59، 58، ص ص 2019أبريل 
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األغراض. وتتجسس الشركات واملؤسسات على منافسيها، 
 ويتجسس األفراد على أفراد آخرين وعلى مؤسسات رمسية وغري رمسية.

 احلصول على التمويل -4

بية تشري بعض الدراسات إىل استخدام التنظيمات اإلرها
إجراء  تلفة؛ منها:التكنولوجيا للحصول على متويالت بوسائل خم

صول على املعامالت املالية غري املشروعة عرب االنرتنت، أو احل
ما يتم كالتربعات من األشخاص واملنظمات اليت يتم استهدافها،  

ة والتحويالت دون اللجوء إىل العمالت الرقمية إلجراء املعامالت املالي
 رقابة.

رهاب وقد يُطرح السؤال: أي الدول أكثر عرضة ملخاطر اإل
اإللكرتوين؟ تشري دراسة إىل تزايد خماطر اإلرهاب اإللكرتوين يف الدول 
املتقدمة مقارنة بغريها من الدول؛ بسبب اتساع نطاق التحول الرقمي 
يف هذه الدول حيث يتم االعتماد على الشبكة املعلوماتية واحلواسب 

ان اإللكرتونية إلدارة منظومات البنية التحتية؛ ومن مث يصبح إبمك
اإلرهابيني اخرتاق البنية الشبكات املعلوماتية هلذه الدول والتالعب 
يف نظم تشغيل املرافق وغريها من اخلدمات؛ ليصبح إبمكاهنم تعطيل 
عمل املنش ت احليوية كمرافق املياه والطاقة، وشل أنظمة السيطرة 

على  والقيادة، والتحكم يف نظم املالحة اجلوية والربية والبحرية، والتأثري
 .(18)النظم املصرفية واملالية

لدمات اإلرهابية األساليب التقنية املستخدمة يف تنفيذ ا -رابًعا
 اإللكرتونية

مها تتحدث التقارير عن الكثري من الوسائل اليت تستخد
كرتونية؛ ومن اجلماعات اإلرهابية لتحقيق أهدافها عرب الوسائل اإلل

 بني هذه الوسائل:

وتعتمد هذه التقنية أساليب مر: هدمات التهديد املست
اخرتاق معقدة ومركزة للوصول إىل الشبكة والبقاء يف إطارها دون أن 
يتم اكتشاف املهامجني لفرتة من الوقت بقصد سرقة البياانت. 

                                                           

 .166جع سبق ذكره، ص قادة حممودي، مر  (18)

وتستهدف هذه التقنية املنظمات اليت لديها معلومات عالية القيمة، 
 مثل الدفاع الوطين والتصنيع واملؤسسات املالية.

تستهدف فريوسات الكمبيوتر الفريوسات والربامج الضارة: 
والربامج الضارة أنظمة التحكم يف تكنولوجيا املعلومات، وميكن أن 
تؤثر على املرافق وأنظمة النقل وشبكات الطاقة والبنية التحتية احليوية 
واألنظمة العسكرية، مما يؤدي إىل عدم االستقرار. وميكن يف هذا 

إىل برانمج "الفدية"؛ وهو نوع من الربامج الضارة،  الصدد اإلشارة
حيتجز البياانت أو أنظمة املعلومات كرهائن حىت يدفع الضحية 

 الفدية.

ني هتدف هذه التقنية إىل منع املستخدممنع الدخول: 
و األجهزة أو الشرعيني من الوصول إىل أنظمة الكمبيوتر املستهدفة أ

ة التحتية كن أن تستهدف البنيعناصر شبكة الكمبيوتر األخرى، ومي
 اهلامة واحلكومات.

ىل سرقة إتسعى القرصنة أو الوصول غري املصرح به القرصنة: 
 البياانت اهلامة من املؤسسات واحلكومات والشركات.

 تطرف وداعشمناذج من اإلرهاب اإللكرتوين: اليمني امل -خامًسا

او  ال ميكن وصم عرٍق أو دين أو شعب معني أبنه إرهايب
؛ قد يرتكبها متطرف؛ فجرائم اإلرهاب أو التطرف؛ كغريها من اجلرائم
ا ذوو البشرة منتمون إىل أداين خمتلفة أو ملحدون.. إخل، قد يرتكبه

يث عن منوذجني البيضاء أو السوداء.. إخل. من هذا املنطلق ميكن احلد
وين"، ومها: واضحني ميكن إدراجهما حتت "اإلرهاب السيرباين اإللكرت 

 اليمني املتطرف، وتنظيم داعش.

 النموذج األول: إرهاب اليمن املتطرف -1

تعترب تنظيمات اليمني املتطرف يف الغرب من أشهر التنظيمات 
اليت توظف شبكة اإلنرتنت وما يرتبط هبا من وسائل وتطبيقات؛ 
خاصة مواقع التواصل االجتماعي لرتويج أفكارها والتحريض على 
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ة؛ كما هو احلال يف أورواب والوالايت املتحدة املهاجرين واألجانب عام
 وأسرتاليا )على سبيل املثال(.

 2019وتعترب جرمية قتل املصلني مبسجدين يف نيوزيلندا عام 
منوذًجا صارًخا يف توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف بث 
الكراهية والتحريض على العنف؛ إذ مت بث مقاطع لتنفيذ احلادثة 

 .(19)مباشر على موقع فيس بوكاإلرهابية بشكل 

مصااًب؛ يف هجوم على  49من القتلى و 51أوقعت اجملزرة 
مسجدين، ظل منف ُِّذها خيطط هلا لسنوات قبل التنفيذ، فضاًل عن 
مجع بياانت عن املساجد يف نيوزيلندا ورسوماهتا البنائية، كما استخدم 

دافها يف طائرة درون يف مجع معلومات عن أحد املساجد اليت مت استه
وقت اكتظاظ املصلني، كما كان خيطط ملهامجة مسجد اثلث وحرق 

 . (20)املساجد املستهدفة

وقد وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن املذحبة أبهنا 
؛ معتربة أن املنف ِّذ سعى من خالهلا إىل الشهرة؛ (21)"هجوم إرهايب"

 .(22)مبتغاه؛ وفًقا هلالذا قررت االمتناع عن ذكر امسه حىت ال حتقق له 

وقد وصف إمام أحد املساجد املستهدفة منفذ املذحبة 
، وقد يكون من الصعب الوصول إىل الكيفية (23)بـ"املضَلل واملضلِّل"

اليت مت هبا تضليل عقلية املنفذ، لكن تشري التقارير إىل أن ه وظ ف 
 وسائل التواصل االجتماعي؛ وحتديًدا فيس بوك يف بث  الكراهية ضد
األجانب واملهاجرين يف الغرب بشكل عام. ومن بينها أنه نشر حبسابه 

صفحة، يعرف فيه نفسه أبنه "رجل  87قبل تنفيذ العملية بيااًن من 

                                                           

، 384فادي حممد الدحدوح، اإلرهاب اإللكرتوين، جملة البيان، عدد  (19)
 .58، ص 2019أبريل 

نيوزيلندا.. احلكم ابلسجن املؤبد على منفذ جمزرة املسجدين، العربية نت،  (20)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  1، االطالع: 2020أغسطس  27
9y3u.pw/my2https://  
مارس  15من هو منفذ مذحبة املسجدين يف نيوزيلندا؟، سي إن إن،  (21)

 ، متاح عرب الرابط التايل:2021سبتمرب  1، االطالع: 2019

أبيض مولود يف أسرتاليا"، كما تضمن شعارات معادية لإلسالم 
 .(24)واملهاجرين يف الغرب

رمية  اجليفإذ كانت الدراسات تشري إىل ركنني يلزم توافرمها 
تعلق إبيقاع الضرر ياإلرهابية؛ مها الركن املادي والركن املعنوي؛ األول 

لق إبيقاع الضرر املادي على املستهدف ابلعملية اإلرهابية والثاين يتع
عتداء على النفسي عليه؛ فإن هذين الركنني متوفران يف جمزرة اال

ين اع هذاملسجدين يف نيوزيلندا، وجرى يف إطار اإلمعان يف إيق
عي؛ الضررين على املستهدفني توظيف وسائل التواصل االجتما

 خاصة األذى النفسي.

عملية فالعنصر املادي يف حالة جمزرة نيوزيلندا متحقق ب
 أكرب حادثة االعتداء الفعلي على املسجدين وقتل وإصابة املصلني يف
لركن املعنوي اقتل مجاعي عرفتها نيوزيلندا يف اترخيها احلديث، أما 

 متحقق عرب إشاعة اخلوف وتعمد ازدراء معتقدات وأداينف
للمهاجرين  املستهدفني ورمزية دور العبادة لديهم؛ فضاًل عن وصمه

 وأبنائهم ابلغزاة واألعداء.

هو إمعان  وإن بث  عملية القتل اإلرهابية عرب موقع فيس بوك
تمي لفئة اليت ينيف توصيل رسالة التخويف واالعتداء على الكرامة إىل ا
ا ملنتسيب اليمني إليها املستهدفون بشكل عام، فضاًل عن أن فيها حتفيزً 
تأكد بعدم إبداء املتطرف اآلخرين ابإلقدام على جرائم مثيلة؛ وهو ما ي

م عليه املعتدي ندمه على ما فعله بل إنه ظل يفتخر به حىت حك
 ابلسجن مدى احلياة دون عفو مشروط.

 https://cutt.us/sBdam  
ملسجدين أراد قتل "أكرب عدد ممكن" هجوم نيوزيلندا: منفذ اهلجوم على ا (22)

سبتمرب  1، االطالع: 2020أغسطس  24من األشخاص، يب يب سي، 
 ، متاح على الرابط التايل:2021

 https://cutt.us/wHT2A  
 املرجع السابق. (23)
 ه.من هو منفذ مذحبة املسجدين يف نيوزيلندا؟، مرجع سبق ذكر  (24)

https://2u.pw/my3y9
https://cutt.us/sBdam
https://cutt.us/sBdam
https://cutt.us/wHT2A
https://cutt.us/wHT2A
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 اعشالنموذج الثاين: إرهاب تنظيم د -2

تشري الدراسات إىل أن تنظيم داعش قد استغل شبكات 
التواصل االجتماعي بشكل كبري ويف مقدمتها تويرت بغرض جتنيد 
عناصر جديدة، موظًفا يف ذلك مواد نصية ومرئية عرب صور ومقاطع 
فيديو جلذب هذه العناصر؛ متبنًيا وسائل الرتغيب والرتهيب؛ عرب 

 .(25)زعة حتريضيةتغريدات تتضمن جوانب دينية، ون

 الصة:اخل
لعامل يوضح العرض السريع السابق أن شبكة اإلنرتنت أو ا
اهرة ظالسيرباين بشكل عام قد أحدث العديد من التغريات على 

 اإلرهاب التقليدي؛ من عدة جوانب أبرزها:
 النطاق:

غرافية مل تكن املنظمات اإلرهابية تعرتف من قبل حبدود ج
يها كما ت أراضي الدول اليت تنتمي إللنطاق عملياهتا؛ فاستهدف

؛ 2001سبتمرب  11استهدفت الدول األخرى، ومثال ذلك أحداث 
نفيذ حني وصلت القاعدة إىل األجواء األمريكية ومتكنت من ت

، وذلك رغم تفجرياهتا اليت أوقعت آالف الضحااي بني قتلى ومصابني
  يف العامل.ربالتحصينات األمريكية ورغم الرتويج ملقولة القوة األك

أحدثت ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تغيريات 
أخرى على مستوى نطاق وأتثريات الفعل اإلرهايب؛ إذ أصبح إبمكان 
التنظيم اإلرهايب الوصول ألهدافه يف أي مكان ابلعامل؛ دون انتقال 
مادي للمنفذين؛ خبالف ما كان حيدث يف السابق، حيث كان 

ر نفسه على سبيل املثال يضطر إىل االنتقال من اإلرهايب الذي سيفج
مكان تواجده إىل مكان التنفيذ وهو األمر الذي مل يكن يسريًا، وال 
زال كذلك؛ خاصة إذا كانت العملية اإلرهابية تتطلب نقل معدات 
معينة؛ فأدت بذلك الثورة التكنولوجية إىل توسيع نطاق االستهداف 

إبجراءات األمن السيرباين، واليت قد دون عراقيل؛ إال ما يتعلق منها 

                                                           

أفنان بنت أمحد الدوسري، وعزيزة عبد هللا النعيم، التجنيد اإللكرتوين  (25)
للتنظيمات اإلرهابية على موقع تويرت، دراسة ميدانية على عينة من تغريدات 

يتم اخرتاقها ابلفعل كما حدث من قبل من جانب تنظيم داعش إزاء 
 عسكريني أمريكيني.

 الفواعل:
كان نطاق الفواعل املتورطة يف األحداث اإلرهابية من قبل 
يتعلق اماعات وتنظيمات من غري الدول؛ سواء كانت تندرج يف 

نت عابرة للدول واحلدود، أي إن احلديث مستوى ما دون الدولة أو كا
كان يدور عن فواعل حتاول التأثري يف الدول واألشخاص على أرض 
الواقع، فهي مجاعات موجودة ابلفعل يف اجملتمع وهلا أدواهتا وأنشطتها 

 الواقعية اليت قد يراها الفرد بعينه.
هر احلديث اختلف األمر مع الثورة التكنولوجية والرقمية؛ فظ

رب وميارس الفاعل الرقمي، الذي قد ال يراه أحد مطلًقا، ويتدعن 
لضرر على اأنشطته يف اخلفاء دون أن يشعر به أحد إال بعد إيقاع 

 اجلهة املستهدفة ابلفعل اإلرهايب.
 الوسائل:

تشري التحليالت إىل اتساع نطاق الوسائل واألعمال اإلرهابية 
امل الرقمي، ويكشف بسبب الثورة يف تنكولوجيات االتصاالت والع

حتليل التصنيفات املختلفة لرعمال اإلرهابية اإللكرتونية عن اتساع 
نطاق الوسائل واملظاهر أو ما يعتربه املصنفون للفعل اإلرهايب 
اإللكرتوين وسيلة أو مظهرا ليتجاوز األمر جمرد تفجري قنبلة أو تفجري 

لقصر، ونشر سيارة إىل: إرسال رسائل بريد إلكرتوين إابحية إىل ا
حمتوى مسيء على اإلنرتنت، والتالعب بصفحات الويب، وسرقة 
معلومات بطاقة االئتمان، ونشر أرقام بطاقات االئتمان على 
اإلنرتنت، وإعادة التوجيه سراً على اإلنرتنت من موقع إىل آخر. لكن 
يف نفس الوقت تشري حتليالت إىل أن هذه األنشطة ال تندرج ابلضرورة 

اب السيرباين وإن كان ذلك ال ينفي عنها طباعها ضمن اإلره
 .(26)اإلجرامي

، ديسمرب 6داعش والقاعدة، جملة الدراسات االجتماعية السعودية، عدد 
 .61، ص 2020

(26) Maura Conway, Op. cit., p. 4. 
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 طبيعة األهداف
تكنولوجية اتسع نطاق أهداف الفعل اإلرهايب يف ظل الثورة ال
األهداف  وتوظيف املنظمات االرهابية للعامل الرقمي؛ لتشمل هذه
ة إلحداث أمورًا قد تبدو بسيطة مثل تعطيل مواقع الويب الرئيسي

يت حتتوي على أو إليقاف حركة املرور إىل مواقع الويب الإزعاج عام 
ح به الذي يعطل مواد ال يوافق عليها املتسللون، أو الوصول غري املصر 

ة، أو تعطيل أو يعدل اإلشارات اليت تتحكم يف التكنولوجيا العسكري
 أزمة صحية أنظمة البنية التحتية احليوية لتعطيلها، أو التسبب يف

الة من السالمة العامة للخطر أو التسبب يف ح عامة، أو تعريض
اإلرهابيون  الذعر والوفيات اهلائلة. على سبيل املثال، قد يستهدف
طاع التيار السيربانيون حمطات معاجلة املياه، أو يتسببون يف انق

صفاة مالكهرابئي عن مناطق واسعة، أو تعطيل خط األانبيب أو 
 نفط.

ب اإللكرتوين إشكاالت عدة يف النهاية؛ تثري مشكلة اإلرها
تتعلق بكيفية التعامل مع هذا النوع من اجلرائم، ومنها جدلية احلرية 

واألمن؛ فعلى سبيل املثال؛ تبىن االحتاد األوروبية قيوًدا على شركات 
منصات التواصل االجتماعي تلزمها إبزالة احملتوايت إرهابية الطابع 

، 2022القيود مطلع خالل ساعة واحدة فقط؛ على أن تطبق تلك 
وذلك للحد من استغالل املتطرفني واإلرهابيني هلذه املنصات بغرض 
نشر أفكارهم والرتويج والدعاية لرباجمهم ؛ فمتطلبات األمن فرضت 

 اختاذ إجراءات حتدٍ  من حرية التعبري.
وابفرتاض أن متطلبات األمن ستقدم على اعتبارات احلرية 

إشكالية أخرى تتعلق مبضمون احملتوى  واحلق يف التعبري؛ هنا ستثور
اإلرهايب واملتطرف، على النحو املثار عند مناقشة إشكاليات اإلرهاب 
التقليدي؛ فكيف يتم تصنيف املقاومة واحلق الشرعي يف الدفاع عن 

إطار حماربة اإلرهاب اإللكرتوين؟ وكيف سيتم النظر  النفس يف
ا اإلسالمية يف اإلطار لالعتداءات على املقدسات الدينية، وحتديدً 

األورويب؟ هل سيجري حظرها أم ستصنف حتت بند "حرية التعبري" 
 على وسائل التواصل وغريها؟!
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تطور إسرتاتيجية الدفاع للناتو بني األمن 

 التقليدي واألمن السيرباني

 ايرا عبد اجلواد

 :مقدمة

ام ه عئنشــــــــــــــاإإن تطور اســــــــــــــرتاتيجية الناتو حقيقة قائمة منذ 
ية يف هذا التطور كانت نتيجة  ،1949 وهناك حمطات أســــــــــــــــاســـــــــــــــ

يف التوازانت تطورات تكنولوجية وتطورات يف موازين القوى الدولية و 
 ، منها:اإلقليمية

  مرحلة احلرب الباردة: -1
حيـث كـان مصــــــــــــــــدر التهـديـد هو االحتـاد الســـــــــــــــوفييت وتطور 

دل تبـااســـــــــــــــرتاتيجيـات الردع النووي، من األحـادي الشــــــــــــــــامـل إىل امل
ت الثورة الشـــــــــــــــامل، إىل اجلزئي واحلروب على جهات متعد ِّدة، وكان

لنووي اميع التكنولوجية يف جمال التســـــــــــــلُّح واالنتقال إىل العصـــــــــــــر ا
 التسلُّح التقليدي مستوايته من التسلُّح النووي، عاماًل أساسيًّا، وظلَّ 

 ذا مصداقية يف العالقات الدولية.
 ي املنفرد يف ظـــــــلاســـــــــــــــرتاتيجيـــــــة الردع النوو  1949يف  .أ
 والقدرة على الضربة األوىل. يحتكار األمريكاال

ل تعدد اســـــــرتاتيجية الردع النووي املتبادل يف ظ 1957يف  .ب
 طالق الصاروخ الروسي طويل األمد.وإالقوى النووية 

أتكيـــــــد الردع النووي املتبـــــــادل والتوافق على  1961يف  .ج
 .ناميالعامل الوضبط الصراع من خالل وكالء يف  ،األمن األورويب

                                                           

 .ابحثة يف العلوم السياسية 
 للمزيد حول هذا املوضوع، انظر: (1)

ـــــــة احلروب املتعـــــــد ِّ 1990-1973بني  .د دة : اســـــــــــــــرتاتيجي
 الثانية. من الوفاق إىل احلرب الباردة نتقالواال
 ماادر هتديد جديدة الباردة: احلرب مرحلة ما بعد -2

احلروب اإلقليمية واحلروب األهلية  متثَّلت هذه التهديدات يف
ومن  ،على اإلرهاب ذات املصادر الدينية القومية املذهبية إىل احلرب

 والغريب ياملباشــــــر األمريك يل العســــــكر من التدخُّ  نتقالمث حدث اال
يف  ااألمر الذي اســـــــتوجب تغيريً  ،(2021-1990يف نطاق الناتو )

ل احللف لتوســـــيع نطاق تدخُّ  1991اســـــرتاتيجية الناتو يف قمة روما 
وكانت تلك بداية يف  ،العســـــــــــــــكري خارج نطاق الدول األعضـــــــــــــــاء

مث  ومن بعدها البوســـنة، والصـــومال، وأفغانســـتان، والعراق.، الكويت
إىل مرحلة ســـــــــــــحب الوجود العســـــــــــــكري األمريكي يف  نتقالجاء اال
وخاصـــــــــــة يف ظل إدارة ترامب أو مبعىن أدق إعادة  -اتدرجييًّ  -اخلارج

طائرات والتحركة، املقواعد كالاالنتشـــــار ابســـــتخدام وســـــائل جديدة،  
 ينســــــــحاب الفور وكان اال ،خرىة األوالوســــــــائل الســــــــيرباني ،ســــــــريةامل

 عالمة أساسية يف هذا الصدد. 2021فغانستان أالسريع من 

ا ابلوجه األول قً ية التهديدات كان لصيملعوالوجه اآلخر من 
ت بوضـــــــــــــوح يف اســـــــــــــرتاتيجية احللف وجتلَّ  ،هو احلرب على اإلرهاب

 .وخاصة يف املنطقة العربية 2015ضد اإلرهاب منذ  الدويل

 مع الصـــــــــــــــعود يف تغريُّ  ابل كان هيكل التوازن الدويلويف املق
وتركيزمها على وســــــــائل املواجهة غري املباشــــــــرة مع  الروســــــــي والصــــــــيين
لها العســـكري ســـاع وامتداد تدخُّ إىل ات ِّ  م ينظرونالوالايت املتحدة وه

 اخلارجى يف نطاق الناتو.

 (1)ر اســـــــــرتاتيجية احللفالثالثة يف تطوُّ  يإذن املرحلة احلالية ه
ـــــا والتغري يف توازن  ـــــل الرابع من التكنولوجي الكربى حتـــــت أتثري اجلي

 القوى وخريطة الصراعات.

سرتاتيجى نسيبة أشرف حممد، احلوار املتوسطى يف إطار املفهوم اإل -
السياسية، جامعة  اجلديد حللف الناتو، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم

 .2011القاهرة، 
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الفضـــــــاء  ســـــــعت ميادين التفاعل الدويل اليوم ليصـــــــبحلقد اتَّ و 
ني الدول، ومن بل للحرب ب يا للتفاعل العامل جديدً الســـــيرباين ميداانً 

لفـــة عن مث ابت حمـــل اهتمـــام ونظر دول العـــامل حيـــث طبيعتـــه املخت
أقوى  يعدُّ  يلذامليادين التقليدية، ومن هنا ابت ينظر حلف الناتو وا

اره امليدان فرتاضـــي ابعتبيف العامل إىل هذا الفضـــاء اال يحلف عســـكر 
و امليدان اخلامس للقتال بعد األرض والبحر واجلو والفضـــــــــــــــاء، بل ه

العســـــــــكرية  فيه التنســـــــــيق بني مجيع الوحدات يف امليادين يجير  يالذ
اعد اهلجمات ر األســــــلحة الســــــيربانية وتصــــــومع ازدايد تطوُّ  ختلفة،امل

لى أجندة احللف دها، أصـــــبح األمن الســـــيرباين أولوية ععها وتعقُّ وتنوُّ 
 .يال تقل أمهية وخطورة عن األمن التقليد

- ويف ضـــوء قراءة ما صـــدر عن قمة الناتو ،هذا الســـياق ويف
ن قرارات وتوصيات م -2021يونيو  عقدت يف الرابع عشر من اليت

ر اإلســـــرتاتيجية الدفاعية للناتو نظر هذا التقرير يف تطوُّ هبذا الشـــــأن، يَ 
بل أصـــــــــــــــبح هناك  ي،اليت مل تعد حمدودة مبصـــــــــــــــادر التهديد التقليد

يســتلزم أدوات وآليات جديدة يف  فضــاء افرتاضــي موازٍ هتديدات من 
لـة التعــامــل معــه، وذلــك يف حمــاولــة لإلجــابــة عن جمموعــة من األســـــــــــــــئ

ناتو وذلك ابلنظر القة أبمهية الفضــــــاء الســــــيرباين ابلنســــــبة حللف املتعل ِّ 
ه من هتــديــدات، وانعكــاس هــذا على مــه من فرص ومــا يبثــُّ فيمــا يقــد ِّ 

 إىل قمة وصــــــــواًل  2010منذ قمة لشــــــــبونة تطور اســــــــرتاتيجية الدفاع 
 فيها األمن الســـــيرباين أبمهية غري مســـــبوقة، ى حظيتوال 2021يونيو 

ض أنظمة الكمبيوتر عرُّ تمام الناتو ابلفضــــاء الســــيرباين بعد تويرجع اه
شـــــــــــبكة  إىل شـــــــــــل ِّ  تْ هلجمة فريوســـــــــــية أدَّ  2007عام  ســـــــــــتونياإيف 

، وقلق النـــاتو من تكرار مثـــل تلـــك املعلومـــات يف مجيع أحنـــاء البالد
على مفاهيم تطور التهديدات الســـــــــــــــيربانية  وما دالالت اهلجمات.

ق للنقاش الدائر حول كيفية فة إىل التطرُّ هذا ابإلضاي؟ األمن التقليد

                                                           

(2) Neil Robinson, NATO: changing gear on 
cyber defence, NATO Review, 8 June 2016 , 
vailable at: https://bit.ly/3ANZmMa 

توطني الركائز واملفاهيم األســــــــــاســــــــــية اليت يقوم عليها احللف كالدفاع 
 ي.تقليداليف هذا السياق اجلديد غري  والردع ياجلماع

بني الفرص وماككادر  :أمهية الفضككاء السككيرباين حللف الناتو -واًل أ
 التهديد وبني تطور اإلسرتاتيدية

يف نظر العديد من الدول  لســـــــــــــــيربانية اآلن تعدُّ إن القدرات ا
 من أدواهتا اإلســـــــــــرتاتيجية اانب القوة الدبلوماســـــــــــية ا ضـــــــــــرورايًّ جزءً 
لقد أصبح للفضاء السيرباين أمهية  ،(2)قتصادية والقدرة العسكريةواال

كبرية يف النظــام الــدويل وأصـــــــــــــــبح أتثريه على طبيعــة ذلــك النظــام يف 
 ياق ســــاعد الفضــــاء الســــيرباين على تغريُّ تزايد مســــتمر، ويف هذا الســــ

ــــد ،مفهوم القوة  يحيــــث انتهى احتكــــار مفهوم القوة ابملعىن التقلي
ية، وأصـــــــــبحت تلك القوة يف ل يف القوة الصـــــــــلبة أو القوة املاد ِّ واملتمث ِّ 

من ميتلك املعرفة التكنولوجية وله القدرة على استخدامها  متناول كل ِّ 
بـــل فحســـــــــــــــــب، ن قبـــل الـــدول لتحقيق أهـــدافـــه، وال تســـــــــــــــتخـــدم م

عرف ن من غري الــدول يف تنفيــذ مــا يُ و ا الفــاعليســـــــــــــــتخــدمهــا أيضــــــــــــــــً 
ىل غري ذلك من إابهلجمات اإللكرتونية واخرتاق شبكات املعلومات 

 نيدت منــاذج هــذه اهلجمــات طيلــة العقــدين األول، وتعــدَّ (3)العمليــات
 .من القرن احلادي والعشرين

س ىل إة تقارير هذا الصــدد تشــري عدَّ  ويف أن عمليات التجســُّ
شــري أحد التقارير الصــادرة يب ما يف تزايد مســتمر، فحسْــ  اإللكرتوين

س اإللكرتوين IBMعن شــــــــــركة   حوايل بلغ عدد عمليات التجســــــــــُّ
األوىل فقط من الســــــتة شــــــهر األمليون على مســــــتوى العامل يف  237
الوالايت املتحدة على قمة قائمة الدول اليت  ، كما أتيت2005عام 

س اإللكرتوينتعرَّ ت  2005ول من عام النصـــــف األ يفف ،ض للتجســـــُّ
مليون هجوم  12ضــــــــــــــــت الوالايت املتحــدة ألكثر من ا تعرَّ يضــــــــــــــــً أ

س، وهنــاك العــديــد من اجلرائم اإللكرتونيـة  إلكرتوين هبــدف التجســـــــــــــــُّ
من خالهلا  وية واليت تتمُّ ض هلا الدول مثل ســـــــرقة اهلُ خرى اليت تتعرَّ األ

ريهام عبد الرمحن، أثر اإلرهاب اإللكرتوىن على تغري مفهوم القوة يف  (3)
ط ، متاح عرب الراب2016يوليو  24العالقات الدولية، املركز العريب الدميقراطي، 

 التاىل: 
https://democraticac.de/?p=34528 

https://bit.ly/3ANZmMa
https://democraticac.de/?p=34528
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حتيال والقيام أبعمال غري ة تســــــتخدم لالســــــرقة معلومات شــــــخصــــــي
فعلى ســبيل املثال يف  قانونية ويتم اســتغالهلا لتحقيق مكاســب مالية،

ح مســؤولون بوزارة الطاقة األمريكية عن عملية صــرَّ  2006يوليو عام 
موظف يعملون إبدارة  1500ســــــــرقة بياانت شــــــــخصــــــــية ألكثر من 

بة على ســـرقة اهلوية مببالغ ت ِّ رت اخلســـائر املرت الطاقة النووية الوطنية وقد ِّ 
 هجنيـــ مليـــار 1.3 وايلرت حباململكـــة املتحـــدة قـــد ِّ  يضـــــــــــــــخمـــة، فف

مليار دوالر  56.5 ويف الوالايت املتحدة وصــلت إىل ســرتليىن ســنوايًّ إ
 فقط. 2006يف عام 

 يخرتاق وها هجمات االيضًـ أمن اجلرائم اإللكرتونية الكارثية 
دخول بشــــكل غري مشــــروع إىل تلك اهلجمات اليت يتم من خالهلا ال

ن املهــاجم من خرتاق الكــامــل يتمكَّ ويف حــاالت اال ،األنظمــة اآلليــة
ومن مث ميكنه تغيري البياانت  ،الســـــــيطرة الكاملة على احلاســـــــب اآليل

ومن أبرز األمثلــة على ذلــك مــا  ،أو زرع برامج خبيثــة داخــل اجلهــاز
أبن هناك  1996أعلنته وزراة الدفاع األمريكية "البنتاجون" يف عام 

 خرتاق ألنظمــة احلــاســــــــــــــــب اآليلاحمــاولــة  250000مــا يقرب من 
ابملئـــة من هـــذه اهلجمـــات قـــد جنحـــت  75اخلـــاصـــــــــــــــــة ابلوزارة وأن 

 .(4)ابلفعل

هذه األمهية املتصــــاعدة أصــــبح الفضــــاء الســــيرباين يف  ظل ِّ  ويف
نظر حلف النــاتو امليــدان اخلــامس للحرب بعــد األرض والبحر واجلو 

تســــــجل أنظمة الدفاع اإللكرتوين التابعة   هذا الصــــــددوالفضــــــاء، ويف
حللف الناتو هجمات يومية تتفاوت يف مســـــــــــــــتواها بني الضـــــــــــــــعيفة 

ي البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات التــابعــة واملتطورة، حيــث تغط ِّ 
من املقر الســـــــــــــــياســـــــــــــــي يف ، موقًعا خمتلًفا 60حللف الناتو أكثر من 

كرية إىل مواقع عمليات الناتو حيث بروكســــــــل، مرورًا ابألوامر العســــــــ

                                                           

نوران شفيق، الفضاء اإللكرتوين وأمناط التفاعالت الدولية: دراسة يف أبعاد  (4)
األمن اإللكرتوين، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 

 .72-68ص ، ص 2014القاهرة، 
(5) Public Diplomacy Division (PDD) – Press & 
Media Section, Nato Cyber Defense, NATO, 
August 2020, available at: https://cutt.us/0jTnu  

شـــــــخص على شـــــــبكات الناتو، ومن مث  100000يعتمد أكثر من 
 .(5)ا ال ميكن جتاوزهسرتاتيجيًّ إا ل خطرً فهذه اهلجمات متث ِّ 

ة من أمهية الفضـــاء الســـيرباين ابلنســـبة حللف الناتو يف عدَّ وتكْ 
اق، محاية األهداف العســــــــكرية من االخرت  -أواًل  يف: لتتمثَّ  عناصــــــــر

م واليت تشـــــــــــــــمــــل أتمني كــــل من نظم اإلدارة واملراقبــــة، ونظم التحكُّ 
والســـــــــــــــيطرة، ونظم توجيه األســـــــــــــــلحة وقطاع االتصـــــــــــــــاالت احلربية، 
واألســــــــــلحة آلية القيادة مثل الطائرات بدون طيار، هذا فضــــــــــاًل عن 
محاية املنشــــــ ت العســــــكرية واحليوية )مثل حمطات الطاقة النووية( من 

 .ينأي اخرتاق إلكرتو 

س، ويتم نفســــهم من التأني محاية القادة العســــكري ِّ  -ااثنيً  جســــُّ
صة ابلقادة ذلك من خالل أتمني األجهزة اإللكرتونية الشخصية اخلا
ســـرتاتيجية لضـــمان عدم اخرتاقها، وتســـريب املعلومات العســـكرية واإل

هزة منها، هذا ابإلضـــــــــــــــافة إىل وضـــــــــــــــع قواعد صـــــــــــــــارمة لنوعية األج
 ابستخدامها. الشخصية اليت يقومون

محاية البياانت العســـــــكرية من التالعب، واليت تشـــــــمل  -ااثلثً 
تب واملرتبات معلومات حول أفراد القوات املســـــــــــــــلحة، كاألمساء والرُّ 

والوظائف داخل اجليش وأماكن اإلقامة الشـــــــــــخصـــــــــــية، فضـــــــــــاًل عن 
خطط التســــــــليح وتصــــــــميمات األســــــــلحة، وخرائط انتشــــــــار القوات 

محـايـة البنيـة التحتيـة من التـدمري، مثل: وتوزيع األســـــــــــــــلحـة، وكـذلـك 
قطاع االتصــــــاالت، واملواصــــــالت، وحمطات الطاقة، وقواعد البياانت 
احلكومية، وخدمات احلكومات الذكية، والبنوك، واملؤســـســـات املالية 

 .(6)واملصرفية

دعم العمليات االســــــــتخباراتية، من  يعدُّ  ،على صــــــــعيد آخرو 
اســـــــــتباقية تســـــــــاهم يف توفري  هجمات ســـــــــيربانية خالل القيام بشـــــــــن ِّ 

لف إيهاب خليفة، امليدان اخلامس: الفضاء السيرباين يف العقيدة العسكرية حل (6)
، متاح 2020فرباير  9الناتو، املركز املصرى للفكر والدراسات اإلسرتاتيجية، 

 /8085https://ecss.com.egعرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/0jTnu
https://ecss.com.eg/8085


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                         قضايا ونظرات

111 

معلومات ومن مث تســــــــــــاعد القوات العســــــــــــكرية على أرض املعركة ذا 
من اإلشــــــارة إىل  بدَّ  أمهية قصــــــوى للحلف الناتو، ويف هذا اإلطار ال

أن هنــــاك العــــديــــد من اهلجمــــات اإللكرتونيــــة قــــامــــت هبــــا الوالايت 
اعية فاألمر مل يقتصـــر فقط على اجلهود الدف ،خصـــومها املتحدة ضـــدَّ 

هجوم على شــــبكة الكهرابء يف  حيث قامت الوالايت املتحدة بشــــن ِّ 
ا كما قامت روســــيا ابخرتاق شــــبكاهتا، ، متامً 2019روســــيا يف يوليو 

ا على هجمات مماثلة من الصــني، ا شــبكات صــينية ردًّ هامجت أيضًــ و 
وبــدعم من الكوجنرس والرئيس األمريكي الســـــــــــــــــابق دوانلــد ترامــب، 

األمريكية "البنتاجون" وحدة عســكرية إلكرتونية  لت وزارة الدفاعشــكَّ 
 الستهداف أنظمة الدول األعداء.

لكرتونية يف العامل ملهامجة أول اســــــــــتخدام لرســــــــــلحة اإل ويعدُّ 
منشـــــ ت الدول األخرى انطلق من الوالايت املتحدة حىت أصـــــبحت 

 يف نطاق إال أهنا ال تعلن ذلك إالَّ  (7)أكثر بلد يشن هذه اهلجمات،
ت الوالايت ، شـــــــــــــــنَّ 2004عام ، فعلى ســـــــــــــــبيل املثال، يف (8)حمدود

ى إىل إحداث شـــــــــــلل يف اإلدارات العليا ا أدَّ املتحدة هجوما إلكرتونيًّ 
ا ذت الوالايت املتحدة وإسرائيل هجومً ، نفَّ 2010يف ليبيا. ويف عام 

اســــــتهدف منشــــــ ت « ســــــتكس نت»ا عرب فريوس ا مشــــــرتكً إلكرتونيًّ 
جهاز طرد مركزي، وأحلق  1000يف تعطيل ب نووية إيرانية، وتســــــــــــبَّ 

، اعرتف وزير 2016شــــــبه شــــــلل ابلربانمج النووي اإليراين. ويف عام 
كارتر أبن الوالايت املتحدة قد   تونالدفاع األمريكي الســــــــــــــابق آشــــــــــــــ

املرة  يذت هجمات إلكرتونية ضـــــــــد تنظيم داعش يف ســـــــــوراي، وهنفَّ 
ريكية عالنية ابســتخدام األوىل اليت تعرتف فيها الوالايت املتحدة األم
 هذه اهلجمات كوسيلة من وسائل احلرب.

ت هجمات ا أن الوالايت املتحدة شــــــــــــنَّ ومن املعروف أيضــــــــــــً 
إلكرتونية على منشـــ ت الصـــواريخ الباليســـتية يف كوراي الشـــمالية. ويف 

رت به ا للكهرابء، أتثَّ ا واســــعً ، شــــهدت فنزويال انقطاعً 2019مارس 
                                                           

، 2019يوليو  3أمريكا وبريل هاربر اجلديدة، األهرام، رحاب جودة خليفة،  (7)
  https://cutt.us/aWceNمتاح عرب الرابط التايل: 

فرباير  4اسرتاتيجى: حروب دون دماء، الشروق، -حممد املنشاوى، تكنو (8)
  3https://cutt.us/kZNM، متاح عرب الرابط التايل: 2021

حدث حالة من الشــلل يف املواصــالت ، مما أ23والية من أصــل  18
والرعاية الطبية واالتصاالت والبنية التحتية يف هذا البلد ودفع الرئيس 

 الفنزويلى مادورو الهتام الوالايت املتحدة بتدبري ذلك األمر.

وحدة  133وميتلـك اجليش األمريكي يف الوقت احلاضـــــــــــــــر، 
، 2016إىل  2006لكرتونية، وخالل الســـــنوات العشـــــر من إحرب 

ا ووفقً  ،منها الصني 3مناورات استهدفت  7أجرى اجليش األمريكي 
اجليش األمريكي  خبارية، فقد شـــــــــــــــنَّ " اإلNBCلتقرير شـــــــــــــــبكة "
نرتنــت خالل العــامني األولني من إدارة ترامــب أكثر عمليــاتــه عرب اإل

 .(9)سنوات حتت قيادة الرئيس السابق ابراك أوابما 8مما فعل يف 

مل وحدات األمن الســـــــــــــــيرباين مبعزل عن وهبذه الطريقة ال تع
وحدات األمن التقليدى حيث تعترب الوحدات العســـــكرية الســـــيربانية 
وحدات قتالية، تقوم أبدوار قبل وأثناء وبعد القيام ابملهام العســـــــكرية 
ة التقليــديــة، مثــل: تعطيــل نظم الــدفــاع اجلوي واألســـــــــــــــلحــة اخلــاصــــــــــــــــَّ 

لعـــدو، مبـــا حيمي ابخلصـــــــــــــــم، وابلتـــايل أتمني القوات خلف خطوط ا
 .(10)القوات العسكرية املقاتلة على األرض

وعلى إثر هذه األمهية الكبرية اليت حيظى هبا الفضاء السيرباين 
مه من فرص ه ســـــواء من حيث ما يقد ِّ ئابلنســـــبة حللف الناتو وأعضـــــا

حيث  -خريةخاصة يف السنوات األ-ه من حتدايت فرضُ وكذلك ما ي
واليت اســـــــتهدف بعضـــــــها  ،اعدهاســـــــرعة اهلجمات اإللكرتونية وتصـــــــ

ـــا الأجزاء من احلكومـــة األمريكيـــة، والربملـــان األملـــاين ) (، جبونـــدســـــــــــــــت
ومحالت االنتخاابت يف فرنسا، وكان أحد أكثر اهلجمات فداحة يف 
الســـــــــنوات األخرية ما اســـــــــتهدف شـــــــــبكة الكهرابء الوطنية األوكرانية 

ألف  200ب يف انقطاع التيار الكهرابئي عن أكثر من ي تســـــــبَّ ذوال
. هذا احلادث أظهر قدرة اهلجمات 2015شــــــــخص يف شــــــــتاء عام 

لت كييف الســـــــــــــــيربانية على إخضـــــــــــــــاع جمتمعات أبكملها، وقد محَّ 
وواشـــــــنطن آنذاك روســـــــيا مســـــــؤولية اهلجوم، فيما أشـــــــارت الوالايت 

 بر اجلديدة، مرجع سابق.أمريكا وبريل هار رحاب جودة خليفة،  (9)
إيهاب خليفة، امليدان اخلامس: الفضاء السيرباىن يف العقيدة العسكرية  (10)

 حللف الناتو، مرجع سابق.

https://cutt.us/aWceN
https://cutt.us/kZNM3
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ا لبعض ضــــــــباط حتديدً  2020املتحدة أبصــــــــابع االهتام يف هناية عام 
لروســـــــــــية التابعة ملديرية املخابرات وكالة االســـــــــــتخبارات العســـــــــــكرية ا

ومن مث كان موضـــوع األمن الســـيرباين على  .(11)(GRUالروســـية )
 14قدت يف رأس املوضــــــــــــوعات اليت نوقشــــــــــــت يف قمة الناتو اليت عُ 

لت يف ق جملموعة من املوضـــــــــــــــوعات متثَّ التطرُّ  ، حيث متَّ 2021يونيو
لتحالف عرب او فغانســــتان، أنســــحاب من االو ، ي املناخمواجهة التغريُّ 

البلقان  ع يف منطقيتالتوســــــُّ و ، يف مقابل الصــــــعود الصــــــيين ياألطلســــــ
 أن موضــــوع األمن الســــيرباين حظى أبولوية على والبحر األســــود، إالَّ 
 أجندة املوضوعات.

 :تطور اهتمام احللف ابألمن السيرباين -ااثنيً 

ا جتــدر اإلشــــــــــــــــارة لــه أن اهتمــام احللف ابلفضــــــــــــــــاء ولكن ممَــّ 
بل يعود لعدة ســـــــــــنوات  ،ااألمن الســـــــــــيرباين ليس جديدً الســـــــــــيرباين و 

يف عدَّة  بت احلوادث الســـــــــــــــيربانية اليت جرتماضـــــــــــــــية حيث تســـــــــــــــبَّ 
يف  منــاســـــــــــــــبـــات يف حتفيز وتطوير هــذا االهتمــام، ومنهـــا مــا حــدث

ت روســـــــــــــيا عليها محلة من عندما شـــــــــــــنَّ - 2007إســـــــــــــتونيا يف عام 
 ا تذكارايًّ نصــــــــــــبً اهلجمات اإللكرتونية جراء نقل احلكومة اإلســــــــــــتونية 

يف معضــــــلة ســــــياســــــية  (12)للحرب الســــــوفيتية من وســــــط مدينة اتلني
ســـــــــــــــرتاتيجيــة خطرية داخــل النــاتو، ويرجع هــذا بــدايــة إىل أن هــذه إو 

الســــــــــــلســــــــــــلة من اهلجمات كانت األوىل من نوعها اليت مل حتدث يف 
 حنو دولة عضـــــــــــــــو يف حلف الناتو ومن مثَّ  هُ جَّ وَ ، وتُـ يالفضـــــــــــــــاء املاد ِّ 

دورها بداية عهد جديد من التحدايت، ولكن مما جتدر لت بشـــــــــــــــكَّ 
اإلشارة إليه أن ذكر أمهية التهديدات السيربانية بني أعضاء الناتو قد 

اإلعالن اخلتامي لقمة الناتو يف براغ عام  يســـــــــــــــبق هذه احلادثة، فف
ومن مث جاءت حادثة  ؛ذكر أمهية التهديدات اإللكرتونية متَّ  2002

فبعد هذه األزمة اإللكرتونية، أصـــــبح من  ،ذلكســـــتونيا لتربهن على إ

                                                           

يونيو  DW ،16قمة ابيدن وبوتني.. وشبح اخلطر النووي السيرباين،  (11)
 /:cutt.us/UZeHs/https، متاح عرب الرابط التايل: 2021

القرصنة الروسية ليست جديدة... احلرب اإللكرتونية األوىل يف إستونيا،  (12)
، متاح عرب الرابط التاىل: 2017مارس  22اجمللة، 

 https://cutt.us/a4WQf 

ا لدى حلف الناتو أن هناك حاجة للتنســـــيق املركزي يف الواضـــــح جدًّ 
 جمال الدفاع السيرباين للحلف وكذلك يف الدول األعضاء.

كان هناك حيث  ، تقمة بوخارســـــــــــــــ ُعقدت 2008يف عام 
"،  حلف الناتو "ســــــــياســــــــة الدفاع اإللكرتوينتبىنَّ  إذتطور هام آخر، 
محـايـة أنظمـة املعلومـات الرئيســـــــــــــــيـة، وتوفري القـدرة "واليت هتـدف إىل 

هجوم  يعلى مســـــــــــــــــــاعــــدة دول احللفــــاء عنــــد الطلــــب ملواجهــــة أ
حيث أدرك أعضـــــــــــاء احللف حقيقة أن بلًدا ما ميكن  ،(13)"إلكرتوين

مهامجته من خالل الفضـــــــــــــــاء الســـــــــــــــيرباين وليس فقط أببعاد تقليدية 
ى و اجلو أو البحر أو الفضاء، ومن مث أدَّ دة جيًدا، مثل األرض أحمدَّ 

هذا االعرتاف يف الناتو إىل صـــــــــياغة مســـــــــتوى جديد من الدفاع عن 
أنظمة االتصــــــاالت العســــــكرية وتكنولوجيا املعلومات التابعة للحلف 

اإلعالن يف القمة  يف لشــــــــــبونة، حيث متَّ  2010بعد قمة الناتو عام 
ر مسـتمر، ومن ايد وتطوُّ عن أن التهديدات السـيربانية أصـبحت يف تز 

جهزته احليوية يف اجملال السيرباين أسالمة احللف واحلفاظ على  فإنمث 
عد الســـــــــــــــيرباين للنزاعات احلديثة يف عتبار البُ اال بعنياألخذ تتطلَّب 

وذلك لتحســـني قدراته يف الدفاع ويف اكتشـــاف وتقييم  ،عقيدة الناتو
 مهية احلامسة للحلف.ومنع اهلجوم اإللكرتوين على األنظمة ذات األ

ع وزراء دفـــاع الـــدول ، وقَّ 2011الثـــامن من يونيو عـــام  ويف
األعضـــــاء يف الناتو على ســـــياســـــة إلكرتونية جديدة للحلف حبيث مل 

ا تتضــمن فقط أفكارًا إســرتاتيجية للدفاع الســيرباين، بل تضــمَّ  نت أيضــً
مت إطالق مــــا يعرف خبليــــة التوعيـــة  2012خطــــة عمــــل، ويف عــــام 

ــــ ــــة )ابلتهــــدي  Cyber threat awarenessدات الســـــــــــــــيرباني
cell َّق ملســــألة التهديد التطرُّ  (، ويف قمة شــــيكاغو من نفس العام مت

ل حبيث أعلنت القمة أهنا ملتزمة مبا الســــــيرباين بشــــــكل دقيق ومفصــــــَّ 

(13) Max Smeets, Nato allies’ offensive cyber 
policy: a growing divide, The Hague center for 
strategic studies, August 2021, available at: 
https://cutt.us/SkI4j 

https://cutt.us/UZeHs
https://cutt.us/a4WQf
https://cutt.us/SkI4j
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 مفهوم لت إليه من قرارات يف قمة لشــبونة، وأهنا أصــبحت تتبىنَّ توصــَّ 
 ز التنفيذ.ها خطة عمل يف حي ِّ وسياسة الدفاع السيرباين ولدي

 اين التعاوينمركز التميز للدفاع الســـــــــيرب  هذا الســـــــــياق يعدُّ  ويف
The NATO Cooperative Cyber Defence 

Centre of Excellence [CCDCOE] - ُسَ س ِّ الذي أ 
ســـــة أحد أهم العناصـــــر يف ســـــيا -عقب حادثة إســـــتونيا 2008عام 

 يعمل على تعزيز مهيته يف كونهأل الناتو للدفاع الســــــــيرباين حيث تتمثَّ 
اء والشركاء يف ومشاركة املعلومات بني الناتو والدول األعض ،التعاون

الـــــدروس و الـــــدفـــــاع اإللكرتوين من خالل التعليم والبحـــــث والتطوير 
طالق دراسـة املســتفادة واالســتشــارات، فهو أحد أكرب املســامهني يف إ

يف إمكانية  يشكل رئيسواليت تبحث بعاملية لفهم احلرب السيربانية، 
 .تطبيق قواعد القانون الدويل على العمليات السيربانية

 أن نقطــة وعلى الرغم من هــذه اجلهود اليت قــام هبــا النــاتو إالَّ 
ق ابلدفاع الســـــيرباين كانت يف قمة الناتو يف وارســـــو ل فيما يتعلَّ التحوُّ 
ء ا أنـــه ميكن اعتبـــار الفضـــــــــــــــــاعنـــدمـــا أعلن النـــاتو رمسيـــًّ  2016عـــام 

خرى )الرب ا للحرب اانب امليادين األربعة األ خامسًــ الســيرباين ميداانً 
 والبحر واجلو والفضاء( مؤكدين على أن الدفاع السيرباين أصبح جزءً 

 Collectiveللنــــــاتو ) يأ من مفهوم الــــــدفــــــاع اجلمــــــاعال يتجزَّ 
defense)(14). 

لتزام الناتو ا 2020وقمة لندن  2018رت قمة بروكســــــل كرَّ 
د الدفاع الســـــــــــــــيرباين وتفعيل مركز العمليات الســـــــــــــــيربانية، ذ تعهُّ بتنفي

ات املســــــــؤول عن الوعي ابملوقف والتخطيط املركزي للعمليات واملهمَّ 

                                                           

(14) Laszlo Kovacs, Cyber security policy and 
strategy in the European Union and NATO, Land 
Forces Academy Review, Vol. XXIII, No. 1, 
2018, pp. 21-23, available at: 
https://bit.ly/3kJqVAE 
(15) Max Smeets, NATO allies’ offensive cyber 
policy: a growing divide, Op. cit. 

نشـــر مبدأ احللفاء املشـــرتك لعمليات  ، متَّ 2020الســـيربانية ويف يناير 
الفضــــــــــــــــــاء اإللكرتوين لتخطيط وتنفيــــذ وتقييم عمليــــات الفضــــــــــــــــــاء 

( يف سياق العمليات املشرتكة cyber operationsاإللكرتوين )
 .(15)للحلفاء

 ت: الدالالت واملآال2021قمة الناتو يونيو  -ااثلثً 

دفاع  والراية املسكككتقبلية: سكككياسكككة 2021قمة الناتو  -1
 إلكرتوين شاملة

مهية املتزايدة لرمن الســـــــيرباين يف اآلونة األخرية جاءت إن األ
منذ وصـــــول  ياألشـــــهر األخرية أ متوازية مع الســـــياســـــة األمريكية يف

نـــت ردود احلكومـــة الفيـــدراليـــة على اهلجمـــات ابيـــدن، واليت تضـــــــــــــــمَّ 
وهي نوع من الربامج الضـــــــــــــــارة - اإللكرتونية وهجمات برامج الفدية

مبلًغا من  ى عليهاليت تقوم بتشــــفري البياانت حىت يدفع الطرف املعتدَ 
البنية التحتية ضـــــد شـــــركات قطاع  -املال حىت ميكنه اســـــتعادة بياانته

ت هجمات برامج الفدية حيث أدَّ  .(16)احليوية يف الوالايت املتحدة
ــــة مثــــل اليت اســـــــــــــــتهــــدفــــت مؤخَّ  ــــة احليوي ــــة التحتي رًا شـــــــــــــــركــــات البني

Colonial Pipeline وJBS  إىل ارتفــاع هــائــل يف أســـــــــــــــعــار
الغاز، وأاثرت أجراس اإلنذار يف البلدان يف مجيع أحناء العامل بشــــــــــأن 

ة البلــدان لربامج الفــديــة وغريهــا من أشـــــــــــــــكــال الربامج ض غــالبيــتعرُّ 
 .(17)ة من قبل روسياة خاصَّ الضارَّ 

 هذا املوضـــــــــــــــوع على وعلى إثر هذا جاءت قمة الناتو لتتبىنَّ 
وأعلنت الدول  ،أجندهتا كأحد املواضــــــــــيع الرئيســــــــــية إن مل يكن أوهلا
 يًّافِّ تعسُّ و  ارً مدم ِّ ا و دً األعضاء أن التهديد السيرباين للحلف أصبح معقَّ 

(16) John Curran, Cyber security, Ransomware 
Climb Policy Ladder at NATO, G-7 Meetings, 
Meri Talk, 14 June 2021, available at: 
https://cutt.us/hrnxO 
(17) Dan Lohrmann, NATO Adds Cyber 
Commitments, Potential Ransomware Response, 
Government Technology, 20 June 2021, available 
at: https://cutt.us/s9rlp 

https://bit.ly/3kJqVAE
https://cutt.us/hrnxO
https://cutt.us/s9rlp
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ض املتزايد يف اآلونة األخرية إىل دين على التعرُّ مؤك ِّ  ،ويف تزايد مستمر
حوادث برامج الفدية وغريها من األنشـــــــــطة الســـــــــيربانية الضـــــــــارة اليت 
تســـــتهدف البىن التحتية احليوية واملؤســـــســـــات الدميقراطية، وما يرتتب 

 والنات دول أيَّدت ونتيجة لذلكعلى ذلك من آاثر وأضرار جسيمة، 
د على أن اهلجوم واليت تؤك ِّ  "ســــــــــياســــــــــة الدفاع اإللكرتوين الشــــــــــاملة"

ا ا مبا فيه الكفاية، ميكن أن يكون ســـــــــــــــببً الســـــــــــــــيرباين، لو كان فادحً 
لتفعيل البند اخلامس من ميثاق احللف، والذي يعترب أي هجوم على 
عضـــو يف احللف مبثابة هجوم على احللف أبكمله وذلك لدعم الردع 

 .(18)دوالصمو والدفاع 

 -له يا على التفويض الدفاعكيدً أت-ومن مث ســــيعمل احللف 
تشـــــغيل كافة القدرات بشـــــكل مســـــتمر لتحقيق الردع واملواجهة على 

 ا لقواعد القانون الدويل، ومن مثَّ والدفاع ضـــــــــد اهلجمات احملتملة وفقً 
اليت تُعد املمثلة لروح للحلف، توســـــــيع جمال عمل املادة اخلامســـــــة  متَّ 

على أن اهلجوم على دولة من دول احللف، مبثابة هجوم   تنصُّ واليت
على دول احللف ككل، مبا يســــــــــــتوجب دفاع الدول األعضــــــــــــاء عن 

دة للحلف؛ اإلشـــارة لتوســـيع جمال التهديدات املهد ِّ  تالدولة، وقد متَّ 
 مقتصـــــــــــــــرة على اهلجوم اجلوي والربي والبحري، ولكن متَّ  فلم تعــــدْ 
ضــــــاء اجلوي والفضــــــاء اإللكرتوين، وهو ما ها كذلك جملال الفتوســــــعتُ 

يتناسب مع التهديدات السيربانية األخرية على الدول املختلفة داخل 
 ق له مباشـــرة، كما متَّ التطرُّ  احللف، خاصـــة التهديد الروســـي الذي متَّ 

التـــأكيـــد على زايدة االســـــــــــــــتثمـــار يف جمـــال الـــدفـــاعـــات الســـــــــــــــيربانيــة 
 .(19)لدفاعية التقليديةوالتكنولوجية للحلف، اانب القوات ا

ة إىل ســـــياســـــة فق الدول األعضـــــاء على احلاجة املاســـــَّ كما تتَّ 
لتحقيق األمن الســـــــــــــــيرباين الذي ابت ال يقل  إلكرتونية متماســـــــــــــــكة

                                                           

الناتو يقرر اعتبار اهلجمات اإللكرتونية مبثابة "هجمات مسلحة" تستدعي (18)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021يونيو  14الدفاع املشرتك، سي إن إن ابلعربية، 

https://cutt.us/k5a7H 
الشيماء عرفات، عودة للتماسك الغريب أم حمطة جديدة للخالف، املرصد  (19)

، متاح 2021يونيو  21املصري، املركز املصري للفكر والدراسات اإلسرتاتيجية، 
  https://cutt.us/tgUgiعرب الرابط التايل: 

ر مجيع حلفاء الناتو تقريًبا ، ومن هنا طوَّ يضــــــــرورة عن األمن التقليد
ســـــــــــــــرتاتيجيــة لرمن الســـــــــــــــيرباين وذلــك إلعــادة التــأكيــد على األمن إ

وافقت الدول حيث  ،الســــــــــيرباين كمســــــــــألة ذات أمهية لرمن القومي
األعضاء يف الناتو، كجزء من السياسة اجلديدة على استخدام الناتو 

ة لتبادل املعلومات واملشـــــــــــاركة يف خماوف األمن الســـــــــــيرباين كمنصـــــــــــَّ 
 الدويل، ومواصلة حتسني الدفاعات اإللكرتونية حللف الناتو.

لكرتونية إاحللف لســــــــــــياســــــــــــة  أن تبين ِّ ومما جتدر اإلشــــــــــــارة له 
ل يف تفاوت دة ال ختلو من مواجهة جمموعة من التحدايت تتمثَّ موحَّ 

رات بني الدول األعضـــــــاء واختالفهم يف توزيعها، فبعض املوارد واملقدَّ 
للعمليات السيربانية حصة كبرية من املوارد ويستفيد من  يالدول يعط

ضـــــع ميزانيات ضـــــئيلة تبية احللفاء زال غالتســـــتثمار فيها، بينما ال اال
تواجه احللف  اليتا يضــــــــــً أة من التحدايت اهلامَّ و ملثل هذه العمليات، 

هو اختالف الدول األعضـــــــــــــــاء على كيفية تطبيق القانون الدويل يف 
وعلى الرغم أن هذا اخلالف قائم منذ ســــنوات  ،مقابل ســــيادة الدول

 .(20)اا حاليًّ صبح أكثر عمقً أإال أنه 

ر الناتو من اســـــــــــــــتعداده للتعامل مع الصـــــــــــــــدد حذَّ هذا  ويف
اهلجوم مع اهلجمــــات اإللكرتونيــــة بنفس الطريقــــة اليت يتعــــامــــل هبــــا 

ا معلنً  ،اجلناة عسكري ضدَّ  وإصدار رد ٍ  ،املسلح ضد أي من حلفائه
ا رً خرى، حمذ ِّ شــــــرعي للحرب كامليادين األســــــبب عد الســــــيرباين أن البُ 

ملتزايد الذي تطرحه الصـــــني على اي األمين بشـــــكل خاص من التحد ِّ 
، واليت تشمل "طموحاهتا املعلنة وسلوكها احلازم"التحالف من خالل 

 .(21)التهديدات اإللكرتونية ومحالت التضليل

(20) Max Smeets, Nato allies’ offensive cyber 
policy: a growing divide, Op. cit. 
(21) Look at: 
- James coker, NATO Warns it Will Consider a 
Military Response to Cyber-Attacks, info security 

https://cutt.us/k5a7H
https://cutt.us/tgUgi
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ختالف القائم بني الوالايت املتحدة هذا ابإلضـــــــــــــــافة إىل اال
فبينما تعترب الصــــني  ،والدول األوروبية يف رؤيتهم حنو روســــيا والصــــني

 ايف نظر الدول األوروبية منافســــــــــً  يف نظر الوالايت املتحدة تعدُّ  اعدوًّ 
 2021يونيو  13قمــة الــدول الســـــــــــــــبع اليت انعقــدت يف  ي، ففايًّ قو 

الصـــــــني  د ضـــــــدَّ تقدمي موقف موحَّ  وعلى الرغم من حماولة دول القمة
 يوروســـــــــــــيا إبطالق الكثري من رســـــــــــــائل التحذير من النفوذ الروســــــــــــ

وإعالن الصــــــــني  يتوحيد الصــــــــف الدميقراطوحماولة ابيدن  والصــــــــيين
ا ســـلطوية إال أنه حىت اآلن يبدو أنه ال يوجد إمجاع بني وروســـيا نظمً 

ا أو أهنا ا أم منافســـــــــــً هذه الدول حول ما إن كانت الصـــــــــــني شـــــــــــريكً 
هتامات إىل روســـــــــيا توجيه اال، ومع ذلك متَّ (22)اا أمنيًّ ل هتديدً تشـــــــــك ِّ 

ل يف ابيدن روســـيا ابلتدخُّ والصـــني بشـــكل مباشـــر حيث اهتم الرئيس 
كما اســــــتنكرت جمموعة الســــــبعة ،  2020االنتخاابت الرائســــــية لعام 

ســـــــــلوك روســـــــــيا املزعزع لالســـــــــتقرار مبا يف ذلك اهلجمات الســـــــــريانية 
ا ا ومربزً دً قـــــال ابيـــــدن حمـــــد ِّ ، حيـــــث (23)وبرامج القرصـــــــــــــــنـــــة األخرى

 "إن النــــاتو يواجــــه للتحــــدايت األكثر أمهيــــة يف بــــدايــــة قمــــة النــــاتو:
ف بطريقة ال تتفق مع ما كنا لدينا روسيا اليت تتصرَّ  ،حتدايت جديدة

أنمله، ولدينا الصـــــــــــــــني". ويف هذا الســـــــــــــــياق أعلن قادة الناتو قلقهم 
سياسات الصني القسرية" يف إشارة واضحة إىل قمع مسلمي "بشأن 

                                                           

magazine, 15 June 2021, available at: 
https://cutt.us/xOVge 

خيارات أورواب مع صعود الصني على حساب هيمنة  حتليل: ما -
، متاح عرب الرابط التايل: 2021فرباير DW ،7أمريكا، 

https://cutt.us/JOk0K 
الصني جملموعة السبع: األايم اليت تقرر فيها جمموعة صغرية من الدول  (22)

، متاح عرب الرابط التاىل: 2021يو يون 13مصري العامل ولت، ىب ىب سي، 
https://cutt.us/ExP6A 

(23) Franco Ordonez and Asma Khalid, Biden 
Pushes G-7 Allies To Take A Tougher Stance On 
China, NPR, 13 June 2021, available at: 
https://cutt.us/aJe2O 

ر األويغور يف شـــــــــينجيانغ وتوســـــــــيع ترســـــــــانتها النووية واالفتقار املتكر ِّ 
 .(24)واستخدام املعلومات املضللةللشفافية 

هذا اإلطار يقول جيمس أكتون املدير املشـــــــــرتك لربانمج  ويف
ي للسالم الدويل يف واشنطن: "هناك جالسياسة النووية مبؤسسة كارني

س الســـــــــــــــيرباين، أو عدَّ  ة دول ميكن أن يكون لديها حافز للتجســـــــــــــــُّ
 هة ضــدَّ التحضــري هلجمات ســيربانية من خالل زرع برامج خبيثة موجَّ 

أنظمة اإلنذار املبكر األمريكية، كوراي الشـــــــــــــــمالية لديها حافز للقيام 
الصــــــــــــــني لديها حافز للقيام بذلك، وكذلك روســــــــــــــيا لديها و بذلك، 

 .(25)ا"حافز للقيام بذلك، ودول أخرى كثرية، أيضً 

التقى الرئيس األمريكي جو ابيـــــــدن  2021يونيو  16يف 
حذر ابيدن من أن "اهلجمات بنظريه الروســـــــــي فالدميري بوتني حيث 

الســيربانية من قبل روســيا" قد تســفر عن نزاع عســكري، حيث اعترب 
 يتبنيَّ . و (26)ب يف يوم ما بـــــــــــــــــ"حرب إبطالق انر"أهنا ميكن أن تتسـبَّ 
هتمام مبصدر هتديد جديد وميدان جديد للحرب من هذا الزخم واال

ج كيف أصــــــــبح هذا التطور عاملي يســــــــلط الضــــــــوء على كيفية اندما 
العـــــامل املـــــادي وعـــــامل اإلنرتنـــــت بســـــــــــــــرعـــــة، مع تـــــداعيـــــات يف كال 

 .(27)االجتاهني

(24) Dan Sabbagh and Julian Borger, Nato 
summit: leaders declare China presents security 
risk, The Guardian, 14 June 2021, available at: 
https://cutt.us/O4B0F 

 ، مرجع سابق.DWالنووي السيرباين، قمة ابيدن وبوتني.. وشبح اخلطر  (25) 
ابيدن: لبوتني مشاكل واهلجمات السيربانية من قبل روسيا قد تؤدي  (26)

، متاح عرب الرابط التاىل: 2021يوليو  27لـ"حرب إبطالق انر"، روسيا اليوم، 
https://cutt.us/XiPMd 

(27) Dan Lohrmann, NATO Adds Cyber 
Commitments, Potential Ransomware Response, 
Op. cit. 

https://cutt.us/xOVge
https://cutt.us/JOk0K
https://cutt.us/ExP6A
https://cutt.us/aJe2O
https://cutt.us/O4B0F
https://cutt.us/XiPMd
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واألمن السكككككككككككيرباين: دالالت  يبني األمن التقليكككككد -2
 وتغريات مفاهيمية

ومســـــتخرجاهتا بشـــــأن  2021من خالل النظر يف قمة الناتو 
األمن الســـيرباين وما ســـبقها من قمم اختذت خطوات يف ســـبيل تعزيز 

 أن مســـألة عســـكرة الفضـــاء تبنيَّ يه، ئين للحلف وأعضـــااألمن الســـيربا
يف  اتغريًُّ  وهو ما يعين ،اا ووضـــوحً الســـيرباين وشـــرعنته ابتت أكثر تبلورً 

وما يرتبط به من مفاهيم، كما أن حماولة توطني  يفهم األمن التقليد
أصــــــبحت  يوردع مجاع يالركائز األســــــاســــــية للحلف من دفاع مجاع

 جيدر الوقوف عنده يف هذا الصدد. ا، وهذا مماحلاحً إأكثر 

تزايد أمهية الفضــــــــــــــاء الســــــــــــــيرباين وما يفرضــــــــــــــه من  ظل ِّ  يفف
تزايـــدت العالقـــة بني األمن والتكنولوجيـــا، خـــاصـــــــــــــــــة مع  حتـــدايت،

ســــــرتاتيجية للدول إىل أخطار وهتديدات، ض املصــــــاحل اإلإمكانية تعرُّ 
مر وهو ما انعكس يف قمم الناتو على مدار الســــــــــنوات املاضــــــــــية، األ

ل الفضـــــــــاء اإللكرتوين لوســـــــــيط ومصـــــــــدر ألدوات جديدة الذي حوَّ 
للصـــــــــــراع الدويل، وفرضـــــــــــت تلك التطورات إعادة التفكري يف مفهوم 
"األمن القومي للدولة"، والذي يعين محاية قيم اجملتمع األســــــــــاســــــــــية، 

ض هذه وإبعاد مصـــــــادر التهديد عنها، وغياب اخلوف من خطر تعرُّ 
 القيم للهجوم.

يعة ذلك الفضـــــــــــــاء، كســـــــــــــاحة عاملية عابرة حلدود غري أن طب
من داخل الدولة إىل النظام الدويل  الدول، جعل األمن السيرباين ميتدُّ 

ا من األمن اجلماعي العاملي، خاصـــــــــة مع وجود خماطر ل نوعً ليشـــــــــك ِّ 
 من طبيعــة د مجيع الفــاعلني يف جمتمع املعلومــات العــاملي ممــا غريَّ هتــد ِّ 

ــــــة  يقليــــــدالت يمفهوم األمن القوم احملكوم حبــــــدود الــــــدولــــــة القومي
 وسيادهتا.

عســــــكرة الفضــــــاء الســــــيرباين أحد  مفهوم احلرب يف ظل ِّ  ويعدُّ 
ثـــار حوهلـــا جـــدل كبري، فـــاملفهوم التقليـــدي للحرب، املفـــاهيم اليت يُ 

ينطوي على اســتخدام اجليوش النظامية، ويســبقه إعالن واضــح حلالة 
ف هجمـــــات الفضـــــــــــــــــــاء د. بينمـــــا ختتلاحلرب، وميـــــدان قتـــــال حمـــــدَّ 

هنا إدة اجملال، وغامضــــــــــــة األهداف، حيث غري حمدَّ  يفه ،اإللكرتوين

يــة للحــدود ك عرب شـــــــــــــــبكــات املعلومــات واالتصــــــــــــــــاالت املتعــد ِّ تتحرَّ 
الدولية، هذا ابإلضــــــافة إىل اعتمادها على أســــــلحة إلكرتونية جديدة 
تالئم طبيعــة الســـــــــــــــيــاق التكنولوجي لعصـــــــــــــــر املعلومــات، حيــث يتم 

ها عن طريق عمالء ألجهزة ضــــد املنشــــ ت احليوية، أو دســــ ِّ توجيهها 
 االستخبارات.

كما أن من طبيعة اهلجمات الســـــــــــــيربانية أهنا تدخل يف إطار 
ع بقوة هجوميــــة، "احلرب غري املتكــــافئــــة"، كون الطرف الــــذي يتمتَّ 

، بغض النظر عن حجم قـــدراتــه ىويبـــادر ابســـــــــــــــتخـــدامهـــا هو األقو 
سرتاتيجي، ر يف نظرايت الردع اإللذي يؤث ِّ العسكرية التقليدية، األمر ا

جدل ابلنســــــــبة حللف الناتو كونه  وجيعل مفهوم الردع الســــــــيرباين حملَّ 
إحدى الركائز اهلامة اليت يقوم احللف على حتقيقها، ابإلضـــــــــــــــافة إىل 

ت ظاهرة الصــــراع حيث برز "الصــــراع الســــيرباين" كحالة من هذا تغريَّ 
 أم غري الفاعلني، ســــــــواء أكانوا دواًل التعارض يف املصــــــــاحل والقيم بني 

ون يف الصـــــــــــــــراعات ؤ دول يف الفضـــــــــــــــاء اإللكرتوين، فاملتنازعون يلج
 أن إالَّ  ،أنواع أســـــــلحة التدمري املمكنة التقليدية إىل اســـــــتخدام شـــــــىت

 هإىل ســـــــــاحت موازٍ  ل جبهات القتال بشـــــــــكلٍ الفضـــــــــاء الســـــــــيرباين نقَ 
التفكري يف حركيـــة فرتاضـــــــــــــــيــــة، وكــــان هلــــذا التغيري دور يف إعــــادة اال

ــــــــــــــــــ"عصــــر القوة النســــبية"  ،وديناميكية الصــــراع، بل وبروز ما يعرف بـ
هذه األخرية أن "القوة العســــكرية" قد ال تكفي وحدها لتأمني  تعينو 

ا اســــــــرتاتيجية هائلة على ف آاثرً األمر الذي خيل ِّ  ؛البنية التحتية للدول
يف قمة الناتو  ىتركيبة وتوازانت النظام الدويل وهذا ما جتلَّ  ىمســـــــــــــــتو 

ن توازانت اداليت ابتت فيها الصــــــــــني وروســــــــــيا العبني رئيســــــــــيني يهد ِّ 
د األمن الســيرباين للدول نه من عناصــر قوة هتد ِّ امبا ميلك النظام الدويل

ف تــداعيــاهتــا على حــدود الــدول املســـــــــــــــتهــدفــة واليت ال تتوقَّ  ،الكربى
 لطبيعة الفضاء السيرباين العابرة للحدود.

ا يف ا أســــاســــيًّ الفضــــاء اإللكرتوين دورً يلعب على صــــعيد آخر 
حيــــــث برزت "القوة  ،تغيري مفهوم القوة وطبيعتهــــــا ومصــــــــــــــــــــادرهــــــا

تها عن "القوة التقليدية" املقتصــــــــــــرة الســــــــــــيربانية" اليت ختتلف يف ماهيَّ 
على املصـــــــــــــــادر املادية، إذ يعرفها جوزيف اني أبهنا "جمموعة املوارد 

، يهات واملعلومات والســـــــيطرة علاملتعلقة ابلتحكم يف أجهزة احلاســـــــبا
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الشـــــــــبكات اإللكرتونية، والبنية التحتية املعلوماتية، واملهارات كذلك و 
 البشرية املدربة للتعامل مع هذه الوسائل".

وتدفع القوة الســــــــــيربانية يف اجتاهني رئيســــــــــيني، األول: تدعيم 
 ا لشــــــن ِّ القوة الناعمة للدول، حيث ابت الفضــــــاء اإللكرتوين مســــــرحً 

لة، واحلرب النفســــــية، ت ختريبية ترتبط بنشــــــر املعلومات املضــــــل ِّ هجما
هات الرأي العام، والنشاط السري واالستخبارايت. أما والتأثري يف توجُّ 

اإلنفاق يف ســياســات الدفاع   الدول زايدةَ ق بتبين ِّ االجتاه اآلخر، فيتعلَّ 
اإللكرتوين، ومحـايـة شـــــــــــــــبكـاهتـا الوطنيـة من خطر التهـديـدات، وبنـاء 

 .(28)سسات وطنية للحماية اإللكرتونيةمؤ 

 عن خصــــائص الفضــــاء الســــيرباين اليت جتعل للقوة هذا فضــــاًل 
للحدود  ذا الفضــــــــــــاءه ا جديدة، وأول هذه اخلصــــــــــــائص جتاوزأبعادً 

ســـــــــــــــرتاتيجيــة إحبيــث مينح الفــاعلني الــدوليني ميزة  ،املكــانيــة والزمــانيــة
يف  قل قدرة اخلصــما يعر ممَّ  ،من حتقيق عنصــر املفاجأة بســهولةمتك ِّنهم 

أن القوة اإللكرتونيــة  ،ا جتــدر اإلشـــــــــــــــــاره لــهقرار، وممــَّ العمليــة اختــاذ 
هنا إكتســــاب القوة إذ أصــــبحت فرصــــة للدول الضــــعيفة واملتوســــطة ال 

 تســـــــــــــــتطيع من خالل اســـــــــــــــتخـــدام آليـــات اهلجوم اإللكرتوين حتقيقَ 
وذلك على عكس الدول القوية اليت  ،تكلفة منخفضــــــــــةبمصــــــــــاحلها 
أنظمة إلكرتونية متطورة يف شــؤون الدولة مما جيعلها أكثر  تعتمد على

عن القوة  إال أن هذا ابلطبع ال يغين ،عرضــــــــــة للهجمات اإللكرتونية
ى حــال من االحول ولكنهــا ميزة نســـــــــــــــبيــة يوفرهــا هــذا التقليــديــة أب

 .(29)الفضاء

ا دور فيما يطلق عليه "القوة لقد أصبح للفضاء السيرباين أيضً 
واليت تعين أن يكون للفضاء السيرباين  ،لسياسة الدوليةيف ا املؤسسية"

                                                           

عادل عبد الصادق، أمناط احلرب السيربانية وتداعياهتا على األمن العاملي،  (28)
، متاح عرب الرابط التاىل: 2017مايو  14جملة السياسة الدولية، 

https://cutt.us/9Db8D 
نوران شفيق، الفضاء اإللكرتوين وأمناط التفاعالت الدولية: دراسة يف أبعاد  (29)

 .192-190ص ص األمن اإللكرتوىن، مرجع سابق، 

دور يف قوة الفاعلني يف الســــــــاحة الدولية وحتقيق أهدافهم وقيمهم يف 
ل الفعل يذلك املســــــــــــــــامهة يف تشـــــــــــــــككو  التنافس مع اآلخرين، ظل ِّ 

االجتماعي يف ظل املعرفة واحملددات املتاحة، واليت تؤثر يف نظرايت 
لفضـــاء ال الســـياســـة العاملية، وقد أاتح هذا العالقات الدولية وتشـــكي

الســــــــيرباين أن يكون له دور يف تشــــــــكيل قدرة األطراف املؤثرة، واليت 
من أبرزها الوالايت املتحدة اليت كان لديها ما يشـــــــــــبه االحتكار  يعدُّ 

ملصـــــــــــــــادر القوة منذ هناية احلرب الباردة، لتظهر عملية انتقال القوة 
 أو من غري دة ســـــــــــــــواء أكــانــت دواًل وانتشــــــــــــــــارهــا بني أطراف متعــد ِّ 

 .(30)الدول

، 2021د احللفاء يف قمة الناتو يونيو على صـــــــعيد آخر، أكَّ 
جيب  ي "املتطور" للهجمات اإللكرتونيةنه من أجل مواجهة التحد ِّ أ

لدفاع اإللكرتوين الشــــــــــــاملة" حللف الناتو، واليت لوجود "ســــــــــــياســــــــــــة 
اليت تشـــــمل الدفاع و  ،ســـــتدعم املهام األســـــاســـــية الثالث حللف الناتو

 ،(31)ز من مرونة احللف بشـــــــــكل أكربوالردع، وتعز ِّ  يو اجلماعأالعام 
طرح تســاؤل حول مدى إمكانية توظيف الركائز األســاســية ومن هنا يُ 

اللذان يعمالن يف ســـــــــياق  يوالردع اجلماع يللحلف كالدفاع اجلماع
طبيعة  يا ذمنذ نشـــــــأة احللف يف ســـــــياق جديد متامً  يمن التقليداأل

 خمتلفة.

على  وافق حلف الناتو 2016ته املنعقدة يف وارســــــو قمَّ  يفف
أن ختضـــع لردود دفاعية  بدَّ  ســـرتاتيجية الأن اهلجمات اإللكرتونية اإل

يف سياق افرتاضي  يمجاعية، ومن هنا بدأ توطني هذا املفهوم التقليد

عادل عبد الصادق، عسكرة الفضاء اإللكرتوين بني التحدايت وفرص  (30)
، متاح عرب 2017مارس  14املواجهة، املركز العريب ألحباث الفضاء اإللكرتوين، 

 https://cutt.us/DEEINبط التايل: الرا
(31) Zamira Rahim, Melissa Macaya and Ed 
Upright, Biden and world leaders meet at 2021 
NATO summit, CNN, 14 June 2021, available at: 
https://cutt.us/WTjBO 

https://cutt.us/9Db8D
https://cutt.us/DEEIN
https://cutt.us/WTjBO


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                         قضايا ونظرات

118 

ســــــــــــرتاتيجية إمن دول احللف  وهو ما ظهر يف تطوير كل ٍ  ،(32)جديد
جراءات تساهم يف تعطيل اهلجمات إسياسات و  طريق تبين ِّ دفاع عن 
صـــــة هبذا الشـــــأن ســـــواء بقيادة وإنشـــــاء وحدات متخصـــــ ِّ ، وإضـــــعافها

أو بقيـــادة  ،دة كمـــا يف فرنســـــــــــــــــا والوالايت املتحـــدةإلكرتونيـــة موحـــَّ 
ال ن اســــــــرتاتيجيات اهلجوم أ لكرتونية منفردة كما احلال يف أملانيا إالَّ إ
 .(33)تطويرزال يف طور البحث والت

جنًبا إىل جنب -عتبارات ب هذه االتتطلَّ  ،خرىأمن انحية 
 -مع رقمنــة البنيــة التحتيــة العســـــــــــــــكريــة واملــدنيــة احلــديثــة لــدول النــاتو

اســـــــــــــــتكمال جهود الردع لتعمل يف إطار جديد، ليظهر لدينا مفهوم 
وهو مفهوم الردع  ،جديد حماط ابلكثري من الشــــــــــكوك والتســــــــــاؤالت

 كأحد األهداف الرئيسية للحلف  يت  املفهومألمهية  اونظرً ، السيرباين
ق هبذا الفضـــــاء ة اليت تتعلَّ حتقيق الردع الســـــيرباين كأحد العناصـــــر اهلامَّ 

وذلك من خالل رفع تكلفة اهلجوم الســـيرباين للخصـــم، عرب  ،اجلديد
إنشاء نظم دفاع سيربانية صعبة االخرتاق حتتاج إىل وقت وجهد كبري 

ع اهلجمات الســــــــــيربانية واكتشــــــــــاف ير قدرات تتبُّ الخرتاقها، مع تطو 
ي يف النهاية إىل التأثري على قرارات اخلصـــــــم وردعه مصـــــــدرها مبا يؤد ِّ 

 .(34)هجمات إلكرتونية شن ِّ  خبصوص

لكن مما جتدر اإلشــارة له أن الردع الســيرباين كمفهوم مل يتبلور 
 أنه يســــــــــــــتدعي مزيًدا من النقاش بني إالَّ  حىت اآلن، بشــــــــــــــكل كامل

أعضاء الناتو أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لسرعة التهديدات اليت 
وهو يف ذلك خيتلف عن  -ال ســـــــــــيما من الشـــــــــــرق-يواجهوهنا اآلن 

 ، بني أعضاء احللفمفهوم الدفاع السيرباين الذي أصبح أكثر تداواًل 
ن كبار قادة الناتو بدأوا أ وهو ما ظهر يف قمة يونيو بشكل كبري، إالَّ 

ا حمتمالً للحلف. الردع السيرباين ابعتباره اجتاًها مستقبليًّ يتعاملون مع 

                                                           

(32) Patrik Maldre, Moving Toward NATO 
Deterrence for the Cyber Domain, Center for 
European Policy analysis, May 2016, p. 7, available 
at: https://bit.ly/3zNZKZT 
(33) Nicolas Mazzuchi, Alix Desforges, Web wars: 
preparing for the next cyber crisis, Carnegie 

واألهم من ذلــك، أن العــديــد من الــدول األعضـــــــــــــــــاء، مبــا يف ذلــك 
هــــــذه ون إعالن اولحيــــــالوالايت املتحــــــدة وبريطــــــانيــــــا وإســـــــــــــــتونيــــــا، 

ســـــرتاتيجية، ومن املهم أن نشـــــري إىل أن قمة يونيو ذكرت الردع يف اإل
إىل مفهوم "الردع الســـــيرباين"  صـــــراحةً  رْ شـــــِّ ســـــياقه الســـــيرباين وإن مل تُ 

على أن هذه الركيزة األســــــــــاســــــــــية للحلف يف  ا يدلُّ ممَّ  ؛املســــــــــتحدث
 .(35)طريقها للعمل يف ميدان احلرب السيربانية

 :خامتة

 اخنلص مما ســـــــــــبق إىل أن حتقيق األمن الســـــــــــيرباين ابت مطلبً 
ندة حلف أمهية حمورية، ومن مث أصـــــــــــــــبح له أولوية على أج اذ يًّاعامل

بديه حلف الناتو هتمام الكبري الذي يُ الناتو، لكن على الرغم من اال
تقف اليت زال هناك العديد من التحدايت  لرمن السيرباين إال أنه ما

ل بعضــــــــــــها يف ته للدفاع الســــــــــــيرباين يتمثَّ ســــــــــــرتاتيجيَّ إمامه يف تطوير أ
 ،امبورواب بعد إدارة تر أاالنشـــــــقاق احلاصـــــــل بني الوالايت املتحدة و 

واختالف وجهات النظر حول الصني وروسيا واليت حياول جو ابيدن 
رات التكنولوجيــــة ل البعض اآلخر يف تفــــاوت املقــــدَّ يتمثــــَّ و ترميمهــــا، 

 قوة احللف على واإلدارية واملالية بني الدول األعضـــاء مما يعيق أحياانً 
زال تطرح العديد ت الالتعاون، كما أن اختالف طبيعة هذا الفضــــــــــــاء 

ات جذرية لطاملا ض لتغريُّ ســــئلة حول مفاهيم وســــياســــات تتعرَّ األمن 
ومن مث فـــإن تغيري هـــذه  ،معنيَّ  اعتـــاد العـــامل على تعريفهـــا بشـــــــــــــــكـــلٍ 

التصــــــــــورات وحماولة توظيف وتســــــــــكني وتغيري املفاهيم كمفهوم القوة 
يف ظل ســاحة  اواألمن وســيادة الدولة القومية واحلرب والصــراع وغريه

تاج الكثري من البحث والتطوير وإعادة النظر يف افرتاضـــــــــية جديدة حي
ر العالقات الدولية، هذا ابإلضــــــــــافة إىل النظرايت الكربى اليت تفســــــــــ ِّ 

Europe, 28 November 2019, available at: 
https://cutt.us/Ffsve  

إيهاب خليفة، امليدان اخلامس: الفضاء السيرباىن يف العقيدة العسكرية  (34)
 حللف الناتو، مرجع سابق.

(35) Patrik Maldre, Moving Toward NATO 
Deterrence for the Cyber Domain, Op. cit. 

https://bit.ly/3zNZKZT
https://cutt.us/Ffsve
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تطوير وتنمية واســـــــــــــــتحداث آلية جديدة تتمكن من العمل يف هذا 
 امليدان املستحدث واملتطور بشكل هائل.
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 عالم جديد شجاع.. ومخيف

 عصر االقتصاد السيرباني
 يهند حامد شادم

 مقدمة:

نسانية ما أنتجت/استهلكت اإل -فقط- 2020عام يف 
، هذا اصفرً  21واواره  1، والزيتا ابيت هو (1)زيتا ابيت 64يقارب 

الرقم غري املتخيل هو فقط قمة جبل الثلج اخلاص ابلبياانت واترخيها 
ل مع البشرية، ألن هذا الرقم كان النصف فقط يف العام السابق، لنص

 2كان   2010نتاجها/استهالكها يف إإىل أن إمجايل البياانت اليت مت 
يف عقد  مرة 32أي أن حجم البياانت تضاعف  ؛(2)زيتا ابيت فقط

                                                           

 إلدارة، استشاري الكلية السويسرية ل -يف اإلدارة والتسويق ه ابحث دكتورا
 التسويق ورايدة األعمال.

(1) Arne Holst, Volume of data/information 
created, captured, copied, and consumed 
worldwide from 2010 to 2025, Statista, 7 June 
2021, accessed: 26 September 2021, available at: 
https://cutt.us/pCkld 

 املرجع السابق ذكره. (2)
(3) Daniel Price, Infographic: How Much Data is 
Produced Every Day?, cloudtweaks, without date, 
accessed: 26 September 2021, available at: 
https://cutt.us/oRn64 
(4) Bernard Marr, A brief history of big data 
everyone should read, weforum, 25 feb 2015, 

من هذا الكم  %94إذا أضفنا هلذه املعلومات أن ما يقارب و واحد. 
، فإننا أمام التجلي الكامل (3)نرتنتنتاجه عرب اإلإمن البياانت قد مت 

 1إكسا ابيت ) 12ت، هذا التجلي الذي بدأ مبا يقارب نرتنلإل
زيتا  168، ومتوقع له أن يصل إىل (4)1997صفر( يف  18واواره 

، يؤكد حقيقة أساسية، وهي أن ثورة املعلومات (5)2025ابيت يف 
 ت وجه العامل.واالتصاالت قد غريَّ 

 نرتنت وميالد سوق جديد للرأمساليةاإل -أواًل 

ن آلة الرأمسالية سرعان ما فإنرتنت، سكرية لإلرغم البداية الع
انطلقت حينذاك عشرات الشركات  ؛انتبهت هلذا السوق اجلديد

نه هذا الصندوق األسود، وما حيمله من إمكاانت حماولة استكشاف كُ 
 "جوجل"و "أمازون"وفرص، فظهرت يف ذلك الوقت شركات مثل 

ت" فرصة رائعة، وغريهم، وبدا للجميع أن هذا "االنرتن "إي ابي"و
ولكن سرعان ما تلقى االنرتنت وأهله ضربة موجعة يف ختام القرن، 

 .(7)، واهنارت العديد من هذه الشركات(6)ابنفجار فقاعة الدوت كوم

accessed: 26 september 2021, available at: 
https://cutt.us/zr5qF 
(5) Jeff Desjardins, How much data is generated 
each day?, weforum, 17 April 2019, accessed: 26 
September 2021, available at: 
https://cutt.us/Vs7Qk 

اهنيار أسهم العديد من الشركات العاملة يف فقاعة الدوت كوم تعين  (6)
التكنولوجيا مع بداية األلفية اجلديدة عقب صعود كبري يف مؤشراهتا يف البورصة، 

، وكان ذلك نتيجة ciscoو intelوعلى أثر ذلك اهنارت شركات عدة مثل 
لضخ الكثري من األموال لالستثمار يف الشركات الناشئة يف التكنولوجيا والتسويق 

لك دون أن يكون هناك أي تطور تكنولوجي؛ حيث أنفقت بعض الشركات لذ
 من ميزانيتها على الدعاية واإلعالانت. 90%

(7) Adam Hayes, Dotcom Bubble, investopedia, 
25 June 2019, accessed: 26 september 2021, 
available at: https://cutt.us/LvHNu 

https://cutt.us/pCkld
https://cutt.us/oRn64
https://cutt.us/zr5qF
https://cutt.us/Vs7Qk
https://cutt.us/LvHNu
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فمن  ؛كن سوى اسرتاحة قصريةتمل  اهنفإرغم قوة الضربة، 
 -وهو مؤشر التكنولوجيا يف البورصة- بدأ مؤشر انسداك 2002بعد 

تولد انفجار أكرب يف االنتشار والقوة، وهنا  .ع جمدًداابالرتفا 
فالشركات اليت استطاعت جتاوز األزمة، حصدت جناحات هائلة، 

مؤسسو هذه الشركات بتأثري  يمثل جوجل وأمازون، كذلك فقد حظ
 .(8)هائل جعلهم سادة هذا العامل فيما بعد، مثل "مافيا ابي ابل"

شبكات  :نرتنتت اإلجاء بعد ذلك اجليل الثاين من شركا
فظهر الفيسبوك واليوتيوب وتويرت وغريهم، وبدأ  ؛التواصل االجتماعي

 .ب ماليني من املستخدمنيهؤالء العمالقة يف النمو بشكل فائق وجذْ 
األول كان  :صاحب ذلك تطور كبري يف التكنولوجيا، على مستويني

 56وايل حب (9)نرتنت، اليت بدأت يف بداية اإلنرتنتازدايد سرعات اإل
 2009ابيت( لتصل يف عام  1000كيلو ابيت )الكيلو ابيت 

مما مسح  ؛)امليجا ابيت يساوي مليون ابيت( (10)ميجا ابيت 5حلوايل 
مبزيد من اخلدمات السيربانية، اليت بدأت ابملشاهدة املباشرة 

لبث اآلن إىل ا ت)مثل يوتيوب( مث وصل نرتنتللفيديوهات على اإل
الذي ظهر يف هناية العقد األول من  "نيتفليكس"عرب الطلب ومنوذج 

 القرن احلايل.
                                                           

مافيا الباي ابل هم جمموعة من مؤسسي شركات التكنولوجيا يف العقدين  (8)
األخريين، بدأو يف أتسيس "ابي ابل" مث قاموا بتأسيس أهم الشركات 

مافيا »التكنولوجية، وأشهرهم إيلون ماسك، للمزيد، انظر: أمحد مسري سامي، 
مال األمريكي، إضاءات، اجملموعة اليت سيطرت على عامل رايدة األع«: ابي ابل

، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  26، مت زايرته: 2021مارس  29
https://cutt.us/eqUa9 

(9) Brian Patrick Eha, An Accelerated History of 
Internet Speed (Infographic), entrepreneur, 25 
september 2013, Accessed: 26 september 
2021,available at: https://cutt.us/Gg5cb 
(10) Antonio Villas-Boas, 'Red Dead Redemption 
2' would have taken almost 48 hours to download 
a decade ago — here's how far internet speeds have 

كان يف تطور األجهزة من تطور التكنولوجيا  الثاين أما املستوى 
بعد أن كان الكمبيوتر املكتيب ف ؛نرتنتاملستخدمة يف الدخول على اإل

الشخصي هو املسيطر، ظهر بعده أجيال من الكمبيوتر احملمول، مث 
من القرن العشرين هناايت العقد األول يف  كانت نقطة التحول

حتديًدا  "أبل"طفرة اهلاتف احملمول الذكي، وقد كان مؤمتر حبدوث 
حداًث  "فونياآل"الذي قدم فيه ستيف جوبز النسخة األوىل من 

فقد قدم فيه مفهوم اهلاتف احملمول الذي جيمع بني اهلاتف  ؛(11)ااترخييًّ 
وهو ما تطور فيما بعد لنصل إىل والربجميات املختلفة،  نرتنتواإل

 .نرتنتكوسيلة للدخول لإل  ةهيمنة كاملة للهواتف احملمول

االقتصاد  من نرتنتيف هذا الوقت مت تقدير قيمة ما ميثله اإل
من الناتج احمللي اإلمجايل لالقتصادات الكبرية  %3.4العاملي حبوايل 
قا بذلك على ، متفو (12)من الناتج احمللي اإلمجايل %2.9واملتقدمة، و

جليل التايل قاد إىل اكل ذلك   .جماالت مثل الزراعة والتعليم وغريمها
من الشركات الناشئة، وهي شركات االقتصاد التشاركي، اليت بدأت 

، وجيل الشركات ا( وغريمهAirBnB) "أوبر وإير يب أند يبـ"ب
 تظهر كذلك املعتمدة على تطبيقات احملمول بشكل أساسي، و 

 Software as aرية اخلاصة ابلربجميات كخدمة )النماذج التجا

come, business insider, 5 Nov 2019, Accessed: 26 
september 2021, available at: 
https://cutt.us/W9wrm 
(11) Steve Jobs, Steve Jobs Introducing The 
iPhone At MacWorld 2007, Youtube, 3 Dec 
2010, Accessed: 26 september 2021, available at: 
https://cutt.us/YGbsq 
(12) James Manyika and Charles Rozburgh, The 
great transformer: The impact of the internet on 
economic growth and prosperity, Mckinsey 
Global Institute, Oct 2011, Accessed: 30 
september 2021, available at: 
https://cutt.us/rwKeN 

https://cutt.us/eqUa9
https://cutt.us/Gg5cb
https://cutt.us/W9wrm
https://cutt.us/YGbsq
https://cutt.us/rwKeN
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Service: SaaS ُّر شركات (، وهو ما انعكس يف النهاية يف تصد
أصبح حيث  ؛قمة الشركات عاملًيا -اوما يلحق هب-الفضاء السيرباين 

شركات من حيث القيمة السوقية هي  عشرمن أصل أكرب  سبعة
س الكبار مْ خلَ ، وتضم ا(13)وأجهزته نرتنتشركات تكنولوجيا اإل
أبل(،  -مايكروسوفت  -أمازون  -فيسبوك  -األمريكيني )جوجل 

علي اباب(. كذلك فإن قائمة أغنياء  -والعمالقني الصينيني )تينسينت 
، كما يرتبع (14)الك هذه الشركات الكربىالعامل يرتبع على عرشها مُ 

على عرش أغلى العالمات التجارية عاملًيا عالمات التكنولوجيا 
 .(15)سيربانيةال

هذا الفضاء السيرباين املتوسع بشكل متسارع، جيعل من 
الصعب حصره بعد كم التشعبات اليت حلقت به يف ظل التداخل 

االقتصاد الرقمي هبا قدر  املذهل احلادث حاليا، لذا جند أن تعريفات
أحد أشهر  ؛تحاول أن تتسع هلذا القدر من التشعبلمن التعميم 

 : هو القتااد الرقمياهذه التعريفات أن 
ُ
ج االقتصادي الذي خرَ "امل

                                                           

(13) M. Szmigiera, The 100 largest companies in 
the world by market capitalization in 2021, 
Statista, 10 september 2021, Accessed: 26 
september 2021, available at: 
https://cutt.us/NEqDp 
(14) Kerry A. Dolan, Jennifer Wang and Chase 
Peterson-Withorn, Forbes Billionaires 2021: The 
Richest People in the World, Forbes, Without 
Date, Accessed: 26 september 2021, available at: 
https://cutt.us/P4xCU 
(15) Marty Swant, The 2020 World's Most 
Valuable Brands, Forbes, without date, Accessed: 
26 september 2021, available at: 
https://cutt.us/pQug4 

ينتج بشكل وحيد أو أكرب من التكنولوجيا الرقمية مع منوذج جتاري 
 .(16)يعتمد على سلعة أو خدمة رقمية"

من خالل  ،سنحاول أن نتبني مالمح عامة هلذا اجملال ،لذا
 :(17)جماالت رئيسية ةلثالث  االت االقتااد السيرباينتقسيم 

 سة للرقمنةاالت املؤس ِّ اجمل أ(

رقمي، وهي يف ل هذه اجملاالت الصناعات املؤسسة للعامل الث ِّ مت
ها، فهي بنيته علي الرقميُ  جلها صناعات تقليدية، ولكن يعتمد البناءُ 

 التحتيه بشكل أساسي، وتشمل:

 :االتصاالت -1
ثورة  هدجيب هنا أن نشري إىل أن صناعة االتصاالت تش

(، واليت ال متثل G5ل اخلامس من االتصاالت )اجلي تتمثل يفهائلة 
بسيط ملنظومة االتصاالت، بل نقلة كبرية على مستوى  رجمرد تطوي

، ستسمح بسرعات غري مسبوقة يف االتصال (18)التعقيد والبناء
ا من الفرص اليت ستعتمد على هذه  جديدً مما يعين جياًل  ،نرتنتابإل

(16) Rumana Bukht and Richard Heeks, 
Defining, Conceptualising and Measuring the 
Digital Economy, Development Informatics 
Working Paper, No. 68, 3 Aug 2017, Accessed: 30 
september 2021, available at: https://cutt.us/Xhdhl 
(17) UN, Digital economy Report 2019, P. 4, 
2019, Accessed: 30 september 2021, available at: 
https://cutt.us/KI5HX 
(18) Das M., Kumar A, Introduction to 5G 
Telecommunication Network, (In) Singh S. and et 
la (eds) CMOS Analog IC Design for 5G and 
Beyond, Lecture Notes in Electrical Engineering, 
Singapore: Springer, Vol 719., 2021 , Accessed: 30 
september 2021, available at: 
https://cutt.us/pNtYW 

https://cutt.us/NEqDp
https://cutt.us/P4xCU
https://cutt.us/pQug4
https://cutt.us/Xhdhl
https://cutt.us/KI5HX
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بل صناعات رقمية  ،السرعات اجلديدة يف تقدمي خدمات ومنتجات
مل يكن ممكنا تطبيقها من قبل نظرا لعدم وجود البنية التحتية 

 .(19)الالزمة

 :صناعة األجهزة -2
تطور هائل يف با أيضً  يرتبطالتطور اهلائل يف االتصاالت 

األجهزة اليت يتم استخدامها يف الولوج للشبكة الرقمية واستخدام هذه 
ت، وابلتحديد أجهزة اهلاتف القدرات اجلديدة يف عامل االتصاال

يف العامل، مبا  نرتنتمن مستخدمي اإل %90احملمول اليت متثل حوايل 
 .(20)امليار مستخدم عامليًّ  4.28يعادل حوايل 

 :املعلومات صناعة وخدمات -3
توصيل املعلومات إىل ابلطبع فإن هذه البنية التحتية هتدف 
معاجلة  :ا تضمه منوتبادهلا، لذا فإن صناعة وخدمات املعلومات مب

ا يف البنية مهمً  للبياانت، تكنولوجيا املعلومات، واحلوسبة، تشكل جزءً 
ما يقارب قيمتها ا أن تبلغ التحتية للمجال الرقمي، لذا فليس غريبً 

 ا لتلك األمهية.نظرً ، (21)2018 تريليون دوالر من القيمة السوقية يف

 االقتااد الرقمي ب(

ع حيث تقب ؛للعامل الرقمي هنا تكمن املساحات األشهر
ي، وهي املنصات والتطبيقات وغري ذلك من منتجات العامل الرقم
أهم هذه  مساحات تتطور بشدة كل يوم، لذا ميكن اإلشارة لعدد من

 املساحات:

                                                           

(19) Nicol Turner Lee, Enabling opportunities: 
5G, the internet of things, and communities of 
color, Report, Brookings, 9 Jan 2019, Accessed: 
30 september 2021, available at: 
https://cutt.us/GZBxN 
(20) Statista Research Department, Mobile 
internet usage worldwide - statistics & facts, 

 :مناات التواصل االجتماعي -1

 مثلت منصات التواصل االجتماعي نقلة مهمة يف عامل
ركزت عليه، و ىل املستخدم النهائي  قد توجهت إفهي أواًل  ؛نرتنتاإل

قبل هبذا  ا قدمت له مساحة تواصل جديدة مل تكن موجودة منواثنيً 
حيث  ؛ا خمتلفً ا جتارايًّ منوذجً  -يف إطار ذلك-ا ابتكرت الشكل، واثلثً 

نصات ن أي مقابل الستخدام هذه املو ال يدفع هؤالء املستخدم
ملستخدم نفسه اع هو ا بج احلقيقي الذي يُ أن املنتَ  عينيللتواصل، مما 

ساسي هلذه وبياانته، ومن مث فإن اإلعالانت مثلت مصدر الدخل األ
ها للشركات من خالل اإلعالانت اليت توفر  ارحب حتقق املنصات، حيث

 اليت ترغب بدورها يف الوصول هلؤالء املستخدمني.

هذه املنصات قدمت ثورة يف عامل اإلعالانت، فما قبلها كان 
ه أو ئوحماوالت ملعرفة ما الذي يرغب املستخدم يف شراجمرد توقعات 

ما يعانيه من مشكالت، ولكن مع جميء هذه املنصات واعتمادها 
 User-basedعلى احملتوى الذي يصنعه املستخدم بنفسه )

content  أن املستخدم بنفسه هو من يقوم  اهعنكان م( فإن هذا
رب عما جيول خباطره، فهو ينشر ما يرغب فيه، يع ؛بتعرية ذاته للكافة

 ؛ا مما رآه، وفيديوهات ملا شاهدهيذكر األماكن اليت يزورها ويرفق صورً 
إنه يقدم لنا نسخة شبه كاملة ملا جيب أن يكون عليه "األخ األكرب" 

تشمل  أمام منصات الأصبحنا ننا . وألاولكن بشكل طوعي متامً 
مثل فقد آالف أو ماليني املستخدمني، بل مليارات املستخدمني، 

نقلة يف حجم السلطة والقوة اليت متلكها هذه املنصات، فهي ذلك 

Statista, 21 Jul 2021, Accessed: 30 september 2021, 
available at: https://cutt.us/5297O 
(21) Brandon Gaille, 46 Information Services 
Industry Statistics and Trends, brandongaille, 5 
Aug 2019, Accessed: 30 september 2021, available 
at: https://cutt.us/FBoeM 
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ستهان وهي قوة ال يُ  ؛امتلك بياانت الغالبية العظمى من البشرية تقريبً 
 هبا.

 :االقتااد التشاركي -2

هو أن على مبدأ بسيط للغاية،  (22)قام االقتصاد التشاركي
فنحن نعيش  ؛ستغلةلديه قدر من األصول غري امل (كأفراد)منا  كال

يف بيت به عدة غرف، ليست مسكونة كلها ابلضرورة، أو قد منلك 
سيارة نتحرك هبا، ولكننا ال نستخدمها طوال الوقت، وغري ذلك من 

أن يتشارك الناس أصوهلم غري املستغلة، يف ومن مث، ميكن . ..األصول
 فهذا يؤجر سيارته لذاك يف ؛مقابل مادي متفق عليه بني الطرفني

الوقت الذي ال يستعملها فيه، وهذا يقدم غرفة من شقته أو رمبا شقته 
ابلكامل ملن يريد أن يسكن فيها لعدة أايم يف مقابل رسوم معروفة، 

ال لذا كان االقتصاد التشاركي ميثل ثورة يف هذا اإلطار،  .وهكذا
دخل إضايف حتقيق استغالل مورد مرتوك، ولكن أيضا يف فقط تتمثل 

ميكن تطبيقه إال من  هذا املبدأ ال. عينه يف أمور حياتهلصاحبه، ي
خالل وسيط يقوم على عرض املتاح من األصول، والراغبني من 

وهنا  ؛هذه األصول، وينظم العالقة بينهم يف استخداماملستفيدين 
 كانت تطبيقات االقتصاد التشاركي.

ي تربز هنا أمثلة عدة، فمن "أوبر" اليت تقدم االقتصاد التشارك
يف جمال النقل، و"إير يب أند يب" اليت تقدم االقتصاد التشاركي يف 
جمال الفندقة والسياحة، يسارع االقتصاد التشاركي ألخذ حصة 

مليار دوالر لالقتصاد  15فمن  ؛متزايدة من سوق اخلدمات التقليدية
مليار دوالر لالقتصاد التقليدي يف  240التشاركي مقارنة ب 

، يتوقع أن حيصل االقتصاد التشاركي (23)2013 اخلدمات املشاهبة يف

                                                           

(22) The Investopedia Team, Sharing Economy, 
Investopedia, 3 Oct 2020, Accessed: 30 september 
2021, available at: https://cutt.us/n4mqo 
(23) PWC, Sharing or paring? Growth of the 
sharing economy, PWC, 2015, Accessed: 30 
september 2021, available at: https://cutt.us/b29IE 

مليار دوالر مقابل نفس القيمة لالقتصاد  335على ما يصل ل 
 .(24)2025 التقليدي يف اخلدمات املشاهبة يف

 & SaaS الرب يات واملناات والبنية الت تية كخدمات -3
PaaS & IaaS: 

وم أن يق فيما سبق كان استخدام برانمج إلكرتوين معني يعين
امه فيما الشخص بشراء هذا الربانمج واالحتفاظ به من أجل استخد
ع نسخة بعد، كان هذا يعين تكلفة كبرية، حيث تقوم الشركة ببي

ا يقدمه هذا م حىت يستطيع االستفادة ممالربانمج ابلكامل للمستخدِّ 
 Softwareل مفهوم الربجميات كخدمة الربانمج من إمكاانت. مثَّ 

as a Service حاجة  يفد الفرد حيث مل يعُ  ؛يف هذا اإلطار نقلة
زمنية ما،  لشراء أي برجميات، بل فقط يستأجر هذه الربجمية لفرتة

جمية بدون ستخدام الرب مقابل مبلغ حمدد، ومن مث تسمح له الشركة اب
مرهون  احلاجة لشراء نسخة كاملة، وابلطبع فإن االستخدام هنا

تخدم يقوم ك العملية، فاملس، الذي يعد الوسيط ملثل تلنرتنتابإل
تقدمه دون  ، ويستفيد من كافة مانرتنتابستخدام الربجمية عرب اإل

 احلاجة للحصول عليها ابلكامل.

مل يكن ذلك جمرد ثورة يف عامل الربجميات والتقنية، ولكن أيضا 
على مستوى التجارة واألعمال، فالتحول هنا مل يكن فقط يف الكيفية 

خدم على اخلدمة من الشركة، بل أيضا يف منوذج اليت حيصل هبا املست
العمل التجاري اخلاص ابلشركة، فبعد أن كانت اإليرادات تعتمد على 
مبيعات الربجميات، وهي مبيعات ملرة واحدة على األغلب، أي أن 
العميل يقوم بشراء الربانمج ملرة واحدة، فإن النموذج حتول 

لعميل بدفعه بشكل دوري، ا من املال يقوم الالشرتاكات، أي مبلغً 

(24) Niam Yaraghi and Shamika Ravi, The 
Current and Future State of the Sharing Economy, 
Impact Series, Brookings Institution India Center, 
No.032017, Mar 2017, Accessed: 30 september 
2021, available at: https://cutt.us/v8AWo 
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https://cutt.us/v8AWo


 2021أكتوبر ( 23العدد  )                                                                                                                                                         قضايا ونظرات

125 

وهو ما يعين ارتباط العميل بشكل مستمر ابلشركة، مما يسمح فيما 
بعد بزايدة اخلدمات املقدمة له ومن مث زايدة القيمة اليت تقوم الشركة 
بتحصيلها من هذا العميل، أي قيمة أعلى حلياة العميل يف الشركة 

Customer Life Time Value: CLTV)). 

 Platform as aر يف املنصات سرى نفس األم
Serviceحيث ميكن للمنصات أن توفر للشركات واملربجمني  ؛

وغريهم فرصا الستغالل أدوات وأصول إلكرتونية يصعب أن يتم 
احلصول عليها بتكلفة بسيطة، ومن مث يتم استغالل هذه األدوات 

احلال  هو املتوفرة يف املنصات يف شكل اشرتاكات دورية كما
 .(25)الربجميات كخدمة ملستخدمي

 Infrastructureأما فيما يتعلق ابلبنية التحتية كخدمة 
as a Serviceتربز خدمات التخزين واحلوسبة السحابية ، .

التخزين السحايب هو خدمة تقدمها شركات التخزين، حبيث يتم و 
بشكل مباشر، بدال  نرتنتختزين بياانت الشركات واألفراد على اإل

، ئل التخزين التقليدية املوجودة ابلشركات أو املنازلمن حفظها يف وسا
هذا األمر رغم بساطته الظاهرة، إال أنه أحدث ثورة يف عامل األعمال، 
فكافة الربجميات اخلاصة إبدارة الشركات أصبحت متاحة عرب 

 ERP، فيمكن للشركة أن تستخدم برامج إدارة املوارد نرتنتاإل
تياج ألن تقوم بتطبيق هذا الربجميات إلدارة أعماهلا كافة بدون االح

عرب أجهزهتا وأنظمتها اخلاصة، بل هي فقط تقوم بدفع اشرتاك 
، ا)شهري/سنوي( مقابل حق استخدام هذه الربجميات املخزنة سحابيً 

هذا األمر جيعل من السهل على الشركات التخلص من إدارات 
. ازنة سحابيً ابلكامل، مثل احملاسبة، اليت مت استبداهلا بربجميات خم

                                                           

(25) Sophia Bernazzani, IaaS vs. PaaS vs. SaaS: 
Here's What You Need to Know About Each, 
Hubspot, 30 Apr 2021, Accessed: 30 september 
2021, available at: https://cutt.us/8FLCp 
(26) Jordan Novet, Amazon’s cloud division 
reports 32% revenue growth, CNBC, 29 Apr 

ا ختزين فالتخزين السحايب يشمل أيضً  ؛لرفراد أيضا هذه الثورةامتدت 
ملفات األفراد من صور وفيديوهات وغريها من امللفات، مما يعين 
التوسع يف إمكانية االحتفاظ مبلفات األفراد دون االضطرار لتوفري 

 فة.وسائل ختزين شخصية مكل ِّ 

حصنة الراحبة للشركات هذا النمط من اخلدمات يعد من األ
أمازون " االيت تقدم هذا النوع من التخزين السحايب، وأشهره

 مساحة، فهي تقوم مبحاسبة الشركات واألفراد حبسب "وجوجل
ر يف البنية استثماالمما يعين أن على الشركة  ا؛هن يستخدمو يتالتخزين ال

 التحتية للتخزين السحايب، وتقدمي عمليات الدعم، بينما تتدفق
وهو ما نراه  .األرابح على حساابت الشركة بدون جهد عمليايت كبري

حيث  ؛يف هذا اجملال -على سبيل املثال- "أمازون"يف أرابح شركة 
مليار دوالر  13تقدر بـإيرادات من قسم التخزين السحايب  ققتح

فقط من  %13حوايل  هذه اخلدمة ورغم متثيل .2020 يف سنوايً 
، (27)من إمجايل أرابحها %54ثل مت ا، إال أهن(26)إيرادات شركة أمازون

على توليد  اابلنسبة للشركة ومدى قدرهت ار ملدى أمهيتهوهو ما يؤش ِّ 
 .اأرابح من عملياهت

 االقتااد املرقمنج( 

على أرض  تتمهذا النوع من اجملاالت يضم كافة األعمال اليت 
ن أن نذكر ميكو الواقع، ولكن مت تعزيزها من خالل الفضاء السيرباين، 

 :لييفيما  هلذه األعمال نرتنتأهم التطورات اليت قدمها اإل

 Ecommerceالتدارة اإللكرتونية  -1

متثل التجارة اإللكرتونية أشهر التطورات اليت أنتجها االقتصاد 
الرقمي لتطوير اجملاالت االقتصادية التقليدية، فمن عامل حتكمه منافذ 

2021, Accessed: 30 september 2021, 
https://cutt.us/ASGit 
(27) Don Davis, Amazon’s profits keep rolling in 
even as sales growth slows in Q2, digital commerce 
360, 29 Jul 2021, Accessed: 30 september 2021, 
available at: https://cutt.us/whNgT 
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املستخدم كي يشرتي احتياجاته من البيع التقليدية، اليت يذهب هلا 
 البضائع املختلفة، إىل عامل مل يعُ 

ُ
حباجة ألي شيء فيها ستخدم د امل

سوى وجود قدرة شرائية، فمنصات التجارة اإللكرتونية مل تعد فقط 
ابلتزاوج -ولكن أصبحت حاليا  نرتنتتقدم خدمات الشراء عرب اإل

لثالجة الذكية ابملنزل توفر إمكانية أن تقوم ا -"األشياء إنرتنت"مع 
بنفسها بطلب شراء تلقائي عند هبوط املخزون اخلاص ببعض 
املنتجات هبا عن حد معني حيدده املستخدم، فيتم عمل طلب الشراء 
عرب الثالجة، إىل منصة جتارة إلكرتونية تقوم بتوصيل املنتجات املطلوبة 

هذا ل وابء الكوروان دفعة هائلة يف ابلطبع مثَّ . يف أسرع وقت
، يف سياق تطور حادث ابلفعل للتجارة اإللكرتونية تدفعها (28)اإلطار

 .ملزيد واملزيد من احلصص السوقية

فمنها  ؛تشمل التجارة اإللكرتونية مناذج متعددة يف العمل
زء من جالشكل التقليدي، وهو أن تقوم الشركة التقليدية ببيع 

منصات التواصل نية و لكرتو من خالل املواقع اإل نرتنتمنتجاهتا عرب اإل
بيع منتجاهتا باالجتماعي، وميكن أن يتطور النموذج لكي تقوم الشركة 

 هناك منوذج التسويق ابلعمولةو ا عرب ذلك الطريق. حصرً 
Affiliate، فقط  عين أن يقوم الشخص/الشركة ابلتسويقيي ذال

 بيعه عن ملنتجات الغري، ويتحصل على مكسبه من خالل نسبة مما مت
رب الربجميات عتلك املبيعات اليت يتم حتديدها بدقة وتتبعها طريقه، 

 ،Drops hippingاملختلفة. هناك أيضا منوذج جتارة الشحن 
ليا بل هي قوم على أن يبيع الشخص/الشركة منتجات ال متلكها فعيو 

ن من املورد لدى مورديها، وما أن تتم عملية البيع تتم عملية الشح
 تياج لعمليات ختزين وخالفه.للمشرتي مباشرة، دون االح

 Fintechالتكنولوجيا املالية  -2

التطور احلادث يف التجارة اإللكرتونية مل يكن ممكنا بدون 
تطور مقابل يف عامل التكنولوجيا املالية، وذلك عرب أحد أهم منتجات 

لكرتونية، فكي يقوم الشخص هذه التكنولوجيا وهي املدفوعات اإل

                                                           

(28) UN, COVID-19 and E-Commerce: A 
Global Review, UNCTAD, 11 Mar 2021, 

 نرتنتكان جيب أن تتوفر وسائل دفع على اإل  ،نرتنتابلشراء عرب اإل
كذلك، لذا ظهرت العديد من منصات وتطبيقات وشبكات الدفع 

 .اوغريمه Stripeوسرتايب  PayPal، مثل ابي ابل نرتنتعرب اإل

ملدفوعات، الكن جمال التكنولوجيا املالية مل يقتصر فقط على 
اض الصغري قر بل تعداها ملناحي كثرية، فمن انحية ظهرت جماالت اإل

Micro financing  ومتناهي الصغرNano 
Financingولكن الصغرية للقروض قيمةتعلق فقط ابلتال  ي، وه ،

د من يفاتحة مساحة لالقرتاض ملن ال يستطيع أن يستإبابألساس 
ت بنكية أو ا لعدم امتالكه حساابخدمات البنوك يف هذا اإلطار نظرً 

ذا احلجم أو لضعف الربح من هعدم أتهله لتقدمي ضماانت للقروض، 
اجملاالت  هذهتتحقق و  .من القروض للبنوك ومن مث عدم اهتمامهم به

ليت يسمح امن قدرة العميل على الدفع عرب مراجعة بياانت اهلاتف 
لتحقق من هبا من خالل التطبيقات املخصصة هلذا الغرض، ومن مث ا

واتريه يف فع متامه ملدفوعاته بشكل منتظم ودفإأماكن زايراته ومن 
وض متنوعة قر احلصول على يف النهاية قدرة يتيح مواعيدها، وهو ما 

 األحجام يف ظرف دقائق معدودة.

لى العميل عا من التطور يف عملية التعرف كان هذا يعين مزيدً 
Know Your Customer (KYC) اليت تقوم هبا ،

لتعرف ة هو االبنوك، ومن مث نشأ فرع خمصوص يف التكنولوجيا املالي
هود وذلك من أجل توفري الوقت واجمل EKYCالرقمي على العميل 

 تقوم هبا البنوك، بل واألوراق اهلائلة املطلوبة يف العملية التقليدية اليت
الوصول  وفتح مساحة لعمالء جدد وشرائح جديدة مل تستطع البنوك

 معات.إليها فيما سبق ومن مث زايدة الشمول املايل يف اجملت

د ور يف احلساابت الرقمية لرفراد والشركات، مهَّ هذا التط
حيث ظهرت للعلن منذ عقد ونصف  ؛لتطور مفهوم النقود ذاهتا

Accessed: 30 september 2021, available at: 
https://cutt.us/bWjl3 

https://cutt.us/bWjl3
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وهي  Cryptocurrency(29)تقريبا العمالت الرقمية املشفرة 
نوع جديد من النقود ليس له وجود مادي ولكنه عبارة عن بياانت 

يا سلسلة الكتلة مبنية على تكنولوج نرتنترقمية متواجدة عرب اإل
Block chain.  ثورة أخرى، ليس فقط لعدم وجود  مثَّلتوقد
 ذهتحررها من سيطرة الدول واحلكومات، فهلولكن األهم هلا، مادي 

العمالت ال تصدر من أي بنوك مركزية ألي دولة، بل هي عمالت 
لدول القبول هبذه اميتلكها أفراد ويتداوهلا أفراد، وقد بدأت حكومات 

 .(30)ت كعمالت رمسية ميكن التعامل هباالعمال

 Ed-Techالتكنولوجيا التعليمية  -3

نت بشكل  كان اجملال التعليمي من أكثر اجملاالت اليت ترقم
 اقميً ر  ااملنصات التعليمية اليت تقدم تعليمً  ؛ حيث ظهرتكبري

، MOOCابلكامل، سواء بشكل تفاعلي أو بشكل مسجل 
، حبيث اعات عريضة من الطالبواليت سهلت عملية التعلم على قط

ليمية تصدرها أصبح يف إمكان الطالب أن يتعلم يف مكانه عرب مواد تع
 عرب التعليمية جماانً  أكرب اجلامعات، اليت اجته الكثري منها لتوفري موادها

 .نرتنتاإل

قبال على إلا الزدايد ا حمفزً وابلطبع كان وابء كوروان عاماًل 
ن يقوم بتغيري أا ملن يريد وفر فرصة أيضً  هذا النوع من التعليم، الذي

ائف بسبب مساره املهين، خاصة مع التطور اخلطري يف املهن والوظ
  كافة الوظائف.تطورات الرقمنة املستمرة وانتشار اجملال السيرباين يف

قبال على منصات تعليمية جديدة، مل يقتصر األمر على اإل
ؤسسات التعليمية، ومنها ولكن وفرت الرقمنة آليات جديدة إلدارة امل

املدارس واحلضاانت، حبيث أصبح يف إمكان أولياء األمور مراقبة 
ومتابعة أطفاهلم بشكل حي عرب الكامريات وغري ذلك، والتواصل 

دارة عرب التطبيقات الرقمية اليت تسمح إبدارة أكثر اإلاملستمر مع 
                                                           

(29) Understanding The Different Types of 
Cryptocurrency, Sofi, 17 september 2021, 
Accessed: 30 september 2021, available at: 
https://cutt.us/XGddq 

 :ميةفاعلية للمدارس وتواصل مستدمي بني عناصر العملية التعلي
 أولياء األمور. -املدرسة  -املعلم  -الطالب 

 Health-Techالتكنولوجيا الا ية  -4

مليات هبا ع تكانت الرعاية الصحية من اجملاالت اليت حلق
 ي األساس كانالرقمنة واالستفادة من إمكاانت العامل السيرباين، فف

لصحية امي اخلدمات شكالت الوصول لرطباء ومقد ِّ مل ولحل إجياد
مناذج  أحد النماذج التجارية األساسية يف هذا اإلطار، فبدأت

 يفم بشكل دوري تتقدَّ  (Telehealth)للكشف والعالج عن بعد 
 األشعة ايَل جمل عن عمليات الرقمنة اجملاالت الطبية املختلفة، فضاًل 

ن بعد خاصة والتحاليل، اليت أصبح من املمكن أن تتم أجزاء منها ع
 لطيب للنتائج من خالل املتخصصني.يف مساحة التحليل ا

ن قبل يف التزايد عمليات شراء الدواء سواء م تكذلك بدأ
شركات أو من الصيدليات من املوزعني و  ،املرضى من الصيدليات

وسياسات  وغريها من النماذج، وخاصة مع انتشار كوروان ،األدوية
يات ه التقنعن فرص أخرى توفرها مثل هذ فضالً  .التباعد االجتماعي

جزء من  مثل ضمان الوصول للدواء ألصحاب األدوية املزمنة، وحل
سالسل  مشكلة توفري الدواء الناقص يف األسواق من خالل حتسني

 ها يف توفري األدوية.ئاإلمداد وأدا

 :االقتااد السيرباين يف مار -اثنًيا

عشر عاما تقريبا منذ  ةملصر متأخرا مخس نرتنتتسلل اإل
املتحدة، مرتداي حلة سياسية ابألساس، بدأت مع  ظهوره يف الوالايت

(30) Joe Tidy, Fear and excitement in El Salvador 
as Bitcoin becomes legal tender, BBC, 7 
september 2021, Accessed: 30 september 2021, 
available at: https://cutt.us/X2ucp 

https://cutt.us/XGddq
https://cutt.us/X2ucp
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اليت ظهرت على هامش احلياة السياسية  (31)موجة املدوانت السياسية
بداية مث جتذرت بداخلها شيئا فشيئا يف العمق ولكن دون ضجيج 

جاءت  ،كبري إال يف مراحل متقطعة )مثل توثيق االنتهاكات وغريها(
ا انتهى بثورة شعبية يت قادت حراكً بعدها موجة الفيس بوك وتويرت، وال

حينها بدأ اجملتمع املصري يف التعرف بشكل أوسع على ، 2011يف 
بكل جتلياته، وقد صاحب ذلك اترخيا مضى ومستقبال  نرتنتعامل اإل

 مل يكتب له االستمرار.

هناية عصر  يف جمال االتصاالت يف بدأت تتكون البنية التحتية
ا من وزارة ف إىل رائسة الوزراء قادمً مبارك، نتيجة وصول أمحد نظي

م جملال االتصاالت اليت كان أول وزير هلا، مما أعطى بعض الزخ
العقد  شركات للمحمول بنهاية ثالثاالتصاالت، جتلى يف تواجد 

 األول، وبدء االنتشار العام للهواتف احملمولة.

يف  يف مصر يتأسس نرتنتبدأ اجليل األول من شركات اإل
ة والتغيري الذي انتشر بعد الثورة، مما أطلق طاقات جمتمعية مناخ احلري

هائلة، جتلت يف كافة املساحات، وكان منها بطبيعة احلال اجملال 
ومنتدى  (32)ا مما قبل الثورة )مثل اطلباالقتصادي، بعضها محل اترخيً 

                                                           

(31) Teresa Pepe, Blogging from Egypt: Digital 
Literature (2005-2016), (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2019), Chapter 1, pp. 1-3. 

التجارية، اعمل بيزنس، اطلب دوت كوم من االستحواذات لتغيري العالمة  (32)
، متاح 2021سبتمرب  26، اتريخ االطالع: 2020أكتوبر  8اعمل بيزنس، 

 Qw5https://cutt.us/cOعرب الرابط التايل: 
حممد حسام خضر، "حممد حسام خضر" مؤسس منتدى فتكات يروي  (33)

، اتريخ 2021ناير ي 13رحلة أتسيسه بعد اإلعالن عن إغالقه، يوتيوب، 
، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  26االطالع: 

https://cutt.us/ae8fK 
هبة السيد، ابألرقام.. "االتصاالت" تكشف عدد خطوط احملمول  (34)

 26، اتريخ االطالع: 2020أغسطس  24واإلنرتنت مبصر، اليوم السابع، 
 /jXdc4https://cutt.us، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب 

ف وظَّ "وبعضها بدأ رحلته معها )مثل شركيت بشر سوفت  (33)فتكات
 ، وفوري(."فرصنا -

يف مصر من عقاله، وتوسع املصريون يف  نرتنتانطلق مارد اإل
من  %96 ت نسبة مستخدميهاستخدام اهلاتف احملمول حىت بلغ

حوايل  2021يف يناير  نرتنت، ووصل عدد مستخدمي اإل(34)اجملتمع
، منهم 2020عام عن  %8مليون شخص، مبعدل منو حوايل  59
الجتماعي، مبعدل مواقع التواصل ا ونيستخدم امليون شخص 49

 .(35)2020 عام عن %16منو حوايل 

حيث  ؛بنفس القدر نرتنتيف املقابل مل تتطور البنية التحتية لإل
، (36)من املوابيل نرتنتا يف سرعة اإلعامليًّ  102حتتل مصر حاليا املركز 

يرتافق ذلك مع غالء  ،األرضي نرتنتيف سرعة اإل 89فيما حتتل املركز 
ا من حيث مصر، واليت حتتل املرتبة األوىل عربيً يف  نرتنتتكلفة اإل

واملكاملات كنسبة من متوسط الدخل،  نرتنتارتفاع تكلفة ابقات اإل
 .(37)متفوقة بذلك على كافة الدول العربية الغنية قاطبة

(35) SIMON KEMP, DIGITAL 2021: EGYPT, 
DataReportal, 11 Feb 2021, Accessed: 26 
september 2021, available at: 
https://cutt.us/bwHuA 
(36) Speedtest Global Index, Speed Test, Aug 
2021, Accessed: 26 september 2021, available at: 
https://cutt.us/TJ46J 

العربية، كلفة اإلنرتنت ومكاملات احملمول يف مصر األعلى عربيا، العربية،  (37)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  26: ، اتريخ االطالع2020يوليو  14

https://cutt.us/wBzoD 

https://cutt.us/cO5Qw
https://cutt.us/ae8fK
https://cutt.us/4jXdc
https://cutt.us/bwHuA
https://cutt.us/TJ46J
https://cutt.us/wBzoD
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 نسانحلول سيربانية لالحتياجات األساسية لإلأ( 

ا اقً وعامله ميثالن آف نرتنتيف ظل هذا السياق العام، فإن اإل
نسان، واليت جديدة ميكن من خالهلا توفري االحتياجات األساسية لإل

ن اانب االحتياجات املادية املباشرة )الغذاء واملسكن وخالفه( تتضمَّ 
 يت ذلك يف أمناط ، (38)احتياجات الرعاية الصحية والتعليم وغريها

ات من النماذج التجارية اليت توفر إما استدامة مالية حقيقية ملشروع
أي أنه ميكن  ؛غري هادفة للربح، أو شركات جتارية هتدف للربح

احلديث عن حلول مستدامة ملشكالت جذرية تقع ضمن 
 نسان.االحتياجات األساسية لإل

 :التعليم ●

من  (133)ركز املبلغت جودة التعليم األساسي يف مصر 
، (39)على مستوى العامل يف مؤشر جودة التعليم األساسي (137)

مليون طفل  12مليون طالب يف املدارس، و 22وجود  ظل وذلك يف
، اليت يبلغ عددها (40)حتت سن الرابعة يف انتظار دخول املدارس

طفل يف الفصل  48، مبتوسط كثافة (41)ألف مدرسة 52حوايل 
يتقاضون شهراي  (43)مليون معلم 1، يقوم على تدريسهم (42)الواحد

 .(44)الشهر/هألف جني 4.5-1.8يف املتوسط 

                                                           

(38) Frances Stewart, A Basic Needs Approach to 
Development, (UK: Palgrave Macmillan UK, 
1985). 

، متاح 2021سبتمرب  26، متت مراجعته: 2017تقرير التنافسية العاملية  (39)
 https://cutt.us/Pb3Xtعرب الرابط التايل: 

مليوان ىف  19حممود طه حسني، "التعليم": ارتفاع أعداد التالميذ من  (40)
، متت 2020فرباير  23، اليوم السابع، 2020مليوان ىف  23إىل  2015

، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  26مراجعته: 
https://cutt.us/i7JTV 

آالف  7ألف مدرسة حكومية و 45هبة حسام، خريطة مدارس مصر..  (41)
، متت مراجعته: 2018مارس  24مليون تلميذ، اليوم السابع،  20خاصة لتعليم 

أمام هذه املشكالت اجلمة تربز احللول التعليمية املختلفة اليت 
تقدمها الشركات الناشئة التكنولوجية، فيمكن من خالل تقنيات 
ن التعليم عن بعد حل مشكالت التكدس يف الفصول، كما متك ِّ 

حتسني كفاءة  من املنصات اخلاصة ابلوصل بني املدرسني والطالب
من املدرس، بل ودفعه لتطوير قدراته سواء مة اخلدمة التعليمية املقدَّ 

، أقرانهالعلمية أو الرتبوية أو التعليمية، نظرا لكونه ضمن منافسة مع 
 عينه على معوقات احلياة.يكذلك فإهنا متثل مصدر دخل إضايف له 

 عصرايًّ  اكذلك فإن املنصات التعليمية اليت تقدم حمتوى تعليميًّ 
عف البنية التحتية يف املدارس، ، تساعد يف حل مشكالت ضاوخمتلفً 

ميكن من خالل هذه املنصات االستعاضة  وغريها؛ حيثمن املعامل 
وسائل التعليم املستخدمة يف هذه و  .عامل افرتاضية وغريهامبعنها 

ن الطالب من االخنراط احلقيقي املنصات وسائل تفاعلية وعصرية متك ِّ 
ن مث ميكن حل مشكلة يف عملية تعليمية ممتعة ومفيدة ابلنسبة له، وم

 ضعف املدارس املوجودة.

انفتحت آفاق  نرتنتأما عن املناهج التعليمية، ففي عصر اإل
التعلم ملستوايت غري مسبوقة، مما يعين إمكانية ولوج الطالب ألي 

أي أنه مل يعد حمدودا مبنهج تعليمي واحد ال  ؛منهج تعليمي عامليا

، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  26
https://cutt.us/xRnO2 

 حممود طه حسني، مرجع سبق ذكره. (42)
وتوزيع املعلمني على مستوى اجلمهورية، منة هللا ممدوح، تعرف على أعداد  (43)

، متاح عرب 2021سبتمرب  26، متت مراجعته: 2020أكتوبر  5أخبار اليوم، 
 https://cutt.us/25yDuالرابط التايل: 

إسراء سليمان، ابألرقام.. تفاصيل جدول رواتب املعلمني: تبدأ من  (44)
 26ته: ، متت مراجع2020سبتمرب  17فئات، الوطن،  6جنيه و 1800
 https://cutt.us/GRde9، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب 
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س عن طريق عدة مناهج يف جيد خالفه يف املدارس، بل ميكنه أن يدر 
 آن واحد، كل حسب ما يراه مناسبا له.

لتعلم، اهما يف مسألة مهذه احلرية األكادميية تضيف بعدا 
سيطرت  والذي أصبح متحررا من مفاهيم االمتحان والشهادة اليت

 على العقلية اجلمعية املصرية، نتاج املرياث املدرسي.

كن ساسي، بل ميهذه الفرص ليست قاصرة على التعليم األ
لفئات، وهنا امدها على االستقامة يف اجتاه التعلم بوجه عام لكافة 

ن يف تعلم تربز منصات التعلم احلر املوجهة للشباب، الذين يرغبو 
 اق هوى معينً مهارات ومعارف، إما إلعانتهم يف سوق العمل، أو لتواف

 Udemyو Courseraمثل: لديهم، هذه املنصات )
دمه قتاآلالف من الدورات املختلفة، بعضها ( تقدم Udacityو

ن خمتلف مأعرق اجلامعات يف العامل، والبعض اآلخر يقدمه أفراد 
درسة التخصصات واخلربات، ومن مث فإن هؤالء الذين تركوا امل

لكامل يف أي واجلامعة، ميكنهم االستمرار يف التعليم بل وإعادته اب
مروا هبا من  يئة مثل اليته، دون املرور بتجربة تعلم سنختصص يريدو 

مناسبة ألوقاهتم و قبل، بل البناء من جديد يف رحلة تعلم حقيقية وممتعة 
 وثقافتهم احلالية.

ح، أي هذه احللول مجيعا تقدمها شركات انشئة هادفة للرب
ة اقتصادية أن األمر ال يتعلق فقط بسد احتياج أساسي، ولكن بتنمي

ستدام، هما، من خالل حل مم ةمتكاملة، توفر احتياجات اجتماعي
ادفة هويف نفس الوقت يف صيغة شركات انشئة ذات هم اجتماعي، 

 خمتلفة:ألطراف للربح. هذا الربح يتحقق 

 املعلم -
فهذه املنصات والتطبيقات واحللول املختلفة تقدم فرصا 
جديدة للمعلمني للحصول على مصادر دخل إضافية من خالل 

، فبدال من تعليم جمموعة حمدودة يف توسعة جمال التعليم املتاح هلم
                                                           

(45) Global Competitive Report, World 
Economic Forum, 2019, Accessed: 26 september 
2021, https://cutt.us/sIIFH 

مدرسة واحدة، ميكن للمدرس صناعة دروس رقمية يف ختصصه 
ونشرها عرب هذه املنصات واحلصول على مقابل لقاء اشرتاك الطالب 

 يف هذه الدروس.

 املؤسسات التعليمية -
ل إضافية احللول التعليمية الرقمية توفر للمدارس مصادر دخ

، مما يعين مزيدا دمات لطالهبا وأولياء أمورهمعرب تقدمي املزيد من اخل
 .من الرسوم اليت ميكن تقاضيها منهم مقابل هذه اخلدمات

 مقدمي اخلدمات التعليمية -
ي اخلدمات الدمج بني احللول التعليمية املختلفة يسمح ملقدم

ر املناهج مواد تعليمية خارج إطا تقدميمثل )التعليمية اجلديدة 
ات التدريبية و األنشطة التعليمية مثل املعسكر الدراسية الرمسية، أ

يعية بومن مث فرص  ،لوصول لشرائح أوسع من اجلمهوراب (وغريها
 أعلى.

 الا ة ●

واقع القطاع الصحي ليس بعيدا عن القطاع التعليمي، فمصر 
يف جودة النظام  141 إمجايل من 104تقع يف املرتبة رقم 

عجز كبري يف يعاين النظام الصحي من حيث  ؛(45)الصحي
 1162طبيب لكل  1فعدد األطباء للمواطنني يبلغ  ،(46)األطباء
يعمل و  .مواطن 434طبيب لكل  1يبلغ املعدل العاملي  بينمامواطن، 

من األطباء املسجلني يف نقابة األطباء يف كافة القطاعات فقط  38%
من  %62الطبية احلكومية واخلاصة، أي أن هناك تسرب حلوايل 

 طباء، الذين هم يف اجلملة أقل مما جيب أن يكون.إمجايل األ

تطرح الشركات الناشئة التكنولوجية العديد من احللول يف هذا 
بدءا من تطوير التعليم الطيب، عن طريق التعليم عن بعد،  ؛اإلطار

والواقع التخيلي  ARوتعزيز التعليم من خالل تقنيات الواقع املعزز 

من قوة مصر  %62حممد ربيع غزالة، جهود حكومية لوقف هجرة  (46)
، متت 2021يناير  22ـباء على البقـاء؟، األهرام، الطبية.. كيف نشجع األط

 https://cutt.us/0M7dI، 2021سبتمرب  26مراجعته: 
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VR ية اليت ميكن هبا زايدة أعداد وغريها من احللول التكنولوج
 األطباء املتخرجني من الكليات وتطوير كفاءة التعليم الطيب.

ن تقنيات الكشف والعالج عن بعد كما أ
Telemedicine ر حيث توف ؛تقدم دورا كبريا يف هذا اإلطار

متنوعة، ية طبالعديد من الشركات الناشئة يف مصر حلوال يف جماالت 
 أو الذكورة أو غري ذلك.األمراض النفسية مثل 

دواء على مستوى الصيدلة والعالج، جند أن منصات طلب ال
افة بداية من تسهيل الوصول للدواء لك ؛توفر حلوال متنوعة

تواجه اخنفاضا  القطاعات، بل وتسهيل الوصول لردوية النادرة أو اليت
البحث  مفاجئا، وذلك عن طريق توفري قاعدة بياانت جممعة يسهل

ملنصات اللوصول للدواء يف مكان تواجده. توفر أيضا هذه عليها 
م اخلاصة جماال ملساعدة كبار السن على الوصول املنتظم ألدويته

حلاجة للبحث اابألمراض املزمنة، مما يسهل عليهم احلصول عليها دون 
 بشكل دوري عنها.

ن خالل مجند أيضا الزايرات املنزلية وترتيبها بشكل مبسط 
ية يف البيت، سواء توفري الرعاية الطبمن خالهلا اليت ميكن التطبيقات، و 

 األشعةإجراء ، أو حىت الطيبمن خالل التمريض أو الكشف 
 املطلوبة.الطبية والتحاليل 

اية هذه احللول وغريها توفر زايدة يف دخل عناصر الرع
حللول االصحية، بدءا من الطبيب واألخصائي الذي توفر له هذه 

ة عدد خالل االستفادة األفضل من وقته وزايد دخال إضافية من
ن ماملرضى املمكن له خدمتهم، كذلك فإن املؤسسات الصحية 

ر دخل مستشفيات وصيدليات وغريها، توفر هلا هذه احللول مصاد
و حتسني  إضافية، سواء من خالل تقدمي خدمات جديدة كما ذكران أ

 كفاءة اخلدمات احلالية.

                                                           

مليار  80حجم التجارة اإللكرتونية الرمسية «: التموين»إبراهيم الطيب،  (47)
، 2021سبتمرب  26، متت مراجعته: 2021مارس  23جنيه، املصري اليوم، 

https://cutt.us/EilQX 

 جتارة التوزيع والتدزئة ●

التوزيع والتجزئة احلصان األسود يف االقتصاد  ةمتثل جتار 
. نرتنتقود التحول الرقمي والشركات العاملة عرب اإلتحيث  ؛السيرباين

ية الرمسية قد لكرتونلذا فليس من املستغرب أن جند حجم التجارة اإل
صل احلجم الكلي حني قد ي ، يف(47)مليار جنية بعد كوروان 80بلغ 
ا لتواجد نظرً  ؛التقديرات الرمسيةوفق  (48)هيار جنيمل 400إىل هلا 

 اجلانب األكرب من التجارة اإللكرتونية خارج النطاق الرمسي.

د منصات فمن انحية جن :هنا تبلغ املمكنات السيربانية أوجها
عني وجتار اجلملة أي البيع بني املوردين واملصن ؛التوزيع يف جمالتعمل 

مصرية  وقد وفرت تطبيقات .اهتموالتجزئة، وذلك لتوفري مستلزم
ل بقالة صغري حيث ميكن حمل ؛ابلفعل العديد من احللول يف هذا الشان

ن طريق عأن يطلب كافة احتياجاته من بضائع  -على سبيل املثال-
هذا  د احملدد.تطبيق على اهلاتف احملمول اخلاص به وتصل له يف املوع

وجيا املالية حلوال التكنول رأن توفإمكانية  اماألمر وغريه يفتح الباب أم
بشكل آجل،  إئتمانية لصغار التجار، لكي يتمكنوا من شراء البضائع

اءهتم قروض تتناسب مع حجم مدفوعاهتم ومدى كف احلصول علىأو 
ت املالية اليت املالية، اليت يتم رصدها بشكل دقيق من خالل املعامال

 يقومون هبا.

لى تلبية عع اليت تعمل على مستوى التجزئة، جند آالف املواق
نواع املنتجات احتياجات اجلمهور، فنجد مواقع شاملة للتجارة لكافة أ

لوجيات وبعضها اآلخر يعمل يف جمال متخصص، بعضها ميزج التكنو 
البس وما يف مبيعات امل ARاملختلفة مثل استخدام الواقع املعزز 

 شابه.

ل توفري لثقافة املصرية يف الشراء من أجتوظيفا لكذلك جند 
نطاقهم املباشر يف بضائع للسيدات ورابت املنزل، ميكن هلم أن يبيعوها 

األمر عائدا إضافيا هلم، وهو ما ميثل توجها اجتماعيا يوفر ومن مث 

مليار حجم التجارة اإللكرتونية يف مصر  400مد سامي، "التموين": حم (48)
سبتمرب  26، متت مراجعته: 2020نوفمرب  30بعد "كوروان"، مصراوي، 

2021 ،https://cutt.us/yD0JH 
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توجه الكثري من رابت املنازل لبيع الطعام فعلى سبيل املثال،  هما.م
من  عن طريق وسائل التواصل االجتماعي املختلفة، كذلك توفر عدد

التطبيقات هذه اخلدمة حصرا، حبيث يكون الطعام املتوفر هو فقط 
 املعد من قبل رابت البيوت.

تلفة، على اجلانب اآلخر جند تطبيقات توصيل الطعام املخ
تلك  ن خاللم مبيعاهتاوزايدة واليت شكلت إمكانية لتطوير املطاعم 

 .التطبيقات

 رصاالقتااد السيرباين: املخاوف على قدر الفب( 

إال أنه يف  رغم كافة الفرص اليت يوفرها االقتصاد السيرباين،
، سواء املقابل يفتح مساحات أخرى للمخاوف على قدر هذه الفرص

ر اهليمنة أو استمرا ،حتوالت الوظائفتدخل الدولة، أو على مستوى 
 جيا.نسان ابلتكنولو أو يف عالقة اإل ،على البلدان الفقرية

                                                           

، 2018يوليو  2حالة الرقابة على اإلنرتنت يف مصر، حرية الفكر والتعبري،  (49)
عرب الرابط التايل:  ، متاح2021سبتمرب  26متت مراجعته: 

https://cutt.us/PCrqn 
سلسلة اإلنرتنت والقانون يف مصر )اجلزء الثاين: اإلعالم الرقمي(، حرية  (50)

، متاح 2021سبتمرب  26، متت مراجعته: 2021أغسطس  19الفكر والتعبري، 
 https://cutt.us/X3s43عرب الرابط التايل: 

مايو  15مصر، حرية الفكر والتعبري، آالف املواقع حُتجب عشوائيًّا يف  (51)
، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  26، متت مراجعته: 2019

https://cutt.us/o4Gl4 
مصطفى شوقي وسارة حمسن، ما مل يـَُر!: دراسة حول آاثر احلجب على  (52)

، 2020يونيو  25املواقع الصحفية يف ثالث سنوات، حرية الفكر والتعبري، 
 https://cutt.us/rYpjTالرابط التايل: متاح عرب 

أنواع من الضرائب على التجارة عرب اإلنرتنت ومواقع  4املالية تتجه لفرض  (53)
سبتمرب  26، متت مراجعته: 2019أبريل  3التواصل اإلجتماعي، إنرتبرايز، 

 https://bit.ly/3DJO9xx، متاح عرب الرابط التايل: 2021

 االدولة تدافع عن نفسه ●

واقتصاده، إال أن الدولة  نرتنترغم اإلمكاانت اليت حيملها اإل
فمن انحية فإن عمليات  ؛ال تزال تنظر له مبزيج من الريبة والطمع

 اليتتبقى عنواان رئيسا يف هذا السياق،  (49)الرقابة أبشكاهلا املختلفة
وحجب املواقع  (50)شمل اجلانب اإلعالمي من احملتوى الرقميت

 .(52)ومالحقة املسئولني عنها (51)يةلكرتوناإل

يف املقابل ترى الدولة يف هذا االقتصاد الرقمي فرصة جيدة 
خاصة  ،(53)القتناص األموال، ابتداء من فرض الضرائب املتنوعة

، أو احلث املستمر للمتعاملني يف التجارة (54)القيمة املضافةضريبة 
بل . (56)ومالحقة بعضهم ابلفعل (55)ية للتسجيل الرمسيلكرتوناإل

 حتصيلتوجهت الدولة مؤخرا ملالحقة صناع احملتوى الرقمي، من أجل 
 .(57)نرتنتضريبة القيمة املضافة على دخلهم من اإل

توضح أسباب فرض قيمة مضافة على « بالضرائ»مىن عبدالباري،  (54)
 26، متت مراجعته: 2021يونيو  10، املال، خدمات الدليفري للمطاعم

 https://cutt.us/TMgA0متاح عرب الرابط التايل: ، 2021سبتمرب 
شركات التجارة عرب اإلنرتنت ملزمة «: الضرائب»مىن عبدالباري،  (55)

، متت مراجعته: 2021يونيو  29ل، ، املا«التهرب»ابلتسجيل حىت ال تعاقب بـ
 https://cutt.us/dflBo، متاح عرب الرابط التايل: 2021سبتمرب  26
شركات للنيابة ملمارسة التجارة  4مصطفى عيد، الضرائب: إحالة  (56)

، متت 2021أغسطس  28اإللكرتونية دون التسجيل ابملصلحة، مصراوي، 
التايل:  ، متاح عرب الرابط2021سبتمرب  26مراجعته: 

https://cutt.us/NNvDj 
مصر تفرض ضرائب على صناع احملتوى وسط تساؤالت عن "القيمة  (57)

سبتمرب  26، متت مراجعته: 2021سبتمرب  25املضافة"، سي إن إن العربية، 
 https://cutt.us/4zV1Z، متاح عرب الرابط التايل: 2021
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 ووائف السيربانية: املستقبل قد جاء ابلفعل ●

لتبعية كافة هذه اجملاالت االقتصادية اجلديدة قد خلقت اب
  صر حتولعلى وظائف حالية، فنحن يف ع تقضو وظائف جديدة، 

تظهر كبري، ستموت فيه وظائف ابلكامل، وتنمو وظائف جديدة و 
 للحياة.

حول مستقبل  (58)يشري تقرير املنتدى االقتصادي العاملي
مليون  85سوف متوت حوايل  2025الوظائف إىل أنه حبلول عام 

مليون وظيفة جديدة من  97وظيفة حول العامل، وسيظهر يف املقابل 
 وظائف املستقبل.

ملية عحيث استمرت  ؛التحول أخذ دفعة يف فرتة كوروان هذا
ملتوقع أن اليت من ايف األعمال املختلفة،  automation "األمتتة"

سيكون  مبا، 2025تصل لنصف األعمال املنجزة يف الشركات حبلول 
، ةمتنوع ه لوظائفئأتثري مزدوج على الوظائف، من حيث إهناه من ل

 وخلقه لوظائف جديدة.

أن املوظفني سيحتاجون ملزيد من التدريب  عينيلطبع ابوهذا 
والتطوير، وجملموعة مهارات شخصية جديدة، مثل التفكري النقدي 
وحل املشكالت وغريها، وهي فرصة كبرية يقوم جمال التدريب 
والتطوير على توفري حلول رقمية هلا أيضا، من خالل منصات التعليم 

سي هلذه التحوالت يقدم حلوال ، أي أن احملرك األساهاالرقمية وغري 
ملعاجلة حتدايته من داخله، وهو ما ميثل دفعة إضافية الكتمال التحول 

الوظائف ذات اجملهود العضلي اإلطار، ستكون هذا ويف  ه.توسرع
الوظائف املتعلقة ابلكمبيوتر حني أن  األكثر عرضة للتغيري، يف

                                                           

(58) The Future of Jobs Report 2020, World 
Economic Forum, 20 Oct 2020, Accessed: 26 
september 2021, https://cutt.us/yzN43 
(59) The future of work after COVID-19, 
Mckinsey Global institute, 18 Feb 2021, Accessed: 
26 september 2021, https://cutt.us/hSEbg 

ة املخلقة، طبقا والتكنولوجيا هي األكثر تركيزا يف الوظائف اجلديد
 .(59)لتقرير ماكينزي عن مستقبل الوظائف

ي ويف السياق املصري، ميكن أن نالحظ ظاهرة مهمة وه
وظائف ظهور طبقة من صناع احملتوى، الذين ميثلون منطا من ال

تنوعة، جد م تاجلديدة، ولكن تنوعهم الكبري الذي  يت من طبقا
رطة اخلطاب زاوية دمق جيعل من املهم مبكان النظر هلذه الظاهرة من

ي بغري طريق العام، وخلخلة التمايز الطبقي وطرح فرص للصعود الطبق
عف املنظومة ضالتعليم املعتاد يف اجملتمع املصري، خاصة بعد تنامي 

 التعليمية ككل.

 احلياة والعمل: الب ث عن معادلة جديدة يف ول واقع جديد ●

بني العمل قبل جائحة كوروان، كان احلديث عن التوازن 
 .(60)ستمرارواحلياة الشخصية، من املسائل اليت يتم احلديث عنها اب

ولكن مع اجلائحة، وحتول املاليني للعمل ابملنزل، فإن األمر قد اختلف 
كثريا، فالعمل مل يعد موجودا يف مكان منفصل عن املنزل ومن مث 
 ؛احلياة الشخصية، بل أصبح االثنان مندجمان بشكل يصعب فصله

أصبح من املعتاد أن خيرتق صوت األطفال اجتماعات والدهم  حىت
ية، أو أن يقوم املوظف ابلعمل وحضور االجتماعات مبالبس لكرتوناإل

النوم، وغري ذلك من الظواهر اليت انتشرت بسبب الظرف احلايل، 
والذي من املرجح أن خيلق أتثريا بعيد األمد جيعل نسبة ال أبس هبا 

العديد  تاجلائحة، كما أكد تراجعحىت بعد تستمر يف هذا النمط 
 .(61)من الشركات الكربى

سباق بال هناية، نون نور علوان، التوازن بني احلياة املهنية والشخصية  (60)
، متاح عرب 2021سبتمرب  26، متت مراجعته: 2018أكتوبر  18بوست، 

 https://cutt.us/AUP5eالرابط التايل: 
(61) Joey Hadden, Laura Casado, Tyler 
Sonnemaker, and Taylor Borden, 21 major 
companies that have announced employees can 
work remotely long-term, businessinsider, 14 Dec 
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املهتمني هبذا الشأن ملناقشة األمر من زوااي  ذلكدعا وقد 
جديدة، سواء عن طريق السعي للوصول لتوازن جديد بني العمل 
واحلياة الشخصية ما بعد اجلائحة، خاصة مع تواجد إحصاءات تشري 

حيث  ؛املنزل بعد العمل يف املنزل لتحسن العالقة مع الشريك يف
لتحسنها بشكل ما، ومن  %32لتحسنها بشكل كبري،  %17أشار 

 .(62)مث حماولة االستفادة من دروس اجلائحة إلجياد هذا التوازن اجلديد

، (63)النقاشيف فإن نقدا ملفهوم التوازن نفسه يربز  ،يف املقابل
لى أرض الواقع، ، غري موجود عنظراي اختيلي امن حيث كونه مفهوم

نمط عالقات أكثر واقعية مثل التناغم بني العمل واحلياة، لمع الدعوة 
ومن مث فإن تغول االقتصاد السيرباين يشكل حتداي أكرب  وغري ذلك.

 سري.نساين واألُ للبشر ملنع تغول عامل العمل على العامل الشخصي واإل

ليمنة  من يت كم يف اإلنرتنت؟ من هيمنة الدول االستعمارية ●
 الشركات االستعمارية

الشركات التقنية الكربى يف العامل وصلت إىل مراحل غري 
مسبوقة يف احلجم والقيمة السوقية، حبيث أصبحنا نسمع عن تقييمات 
تتخطى الرتيليون دوالر لبعض الشركات مثل أمازون وأبل 

                                                           

2020, Accessed: 26 september 2021, 
https://cutt.us/7H7KO 
(62) Dan Schawbel, The balancing act: what we've 
learned from one year of working from home, 
World Economic Forum, 21 Apr 2021, Accessed: 
26 september 201, https://cutt.us/eFr3i 

حممد اجلاويش، السعي حنو السراب.. هل مثة توازن بني العمل واحلياة؟،  (63)
، متاح عرب الرابط 2021سبتمرب  26، متت مراجعته: 2019أبريل  24ميدان، 
 https://cutt.us/y6Hytالتايل: 

(64) M. Szmigiera, The 100 largest companies in 
the world by market capitalization in 2021, 

هذه األحجام اهلائلة . (64)ومايكروسوفت وألفابت )املالكة جلوجل(
من الصعود الشرس، ال يتواىن  امن فراغ، بل مشل ذلك مسار  تِّ مل أت

ها ابلكلية، يف عمليات من ئعن اخلسف وتدمري املنافسة، وصوال لشرا
، خللق كياانت أكثر ضخامة ومن مث (65)االستحواذات واالندماجات

 .ىقو أ

هــــــذا التضــــــخم املســــــتمر أصــــــبح ميثــــــل خطــــــورة كبــــــرية علــــــى 
ـــــى مســـــتقبل الشـــــ ـــــدول غـــــري صـــــناعة القـــــرار وعل ـــــة يف ال ركات الوطني

علـــــــى  "أوبــــــر"الغربيــــــة، جنــــــد علــــــى ســــــبيل املثــــــال اســــــتحواذ شــــــركة 
ممـــــا أنـــــتج احتكـــــارا  ،(66)يف ســـــوق الشـــــرق األوســـــط "كـــــرمي"شـــــركة 

اتمــــــا يف ســــــوق خــــــدمات النقــــــل التشــــــاركي يف بعــــــض الــــــدول مــــــن 
ــــــــــدخال مــــــــــن أجهــــــــــزة مكافحــــــــــة  ،بينهــــــــــا مصــــــــــر ممــــــــــا اســــــــــتدعى ت

ــــــــــة ، لكنــــــــــه يف هنايــــــــــة األمــــــــــ(67)االحتكــــــــــار ر قضــــــــــى علــــــــــى إمكاني

Statista, 10 september 2021, Accessed: 30 
september 2021, https://cutt.us/rrrfE 

غدير عادل، ماراثون االستحواذ: كيف حيقق العمالقة مصاحلهم اببتالع  (65)
سبتمرب  30، متت مراجعته: 2021مارس  17الشركات الصغرى، إضاءات، 

 https://cutt.us/MkHmeمتاح عرب الرابط التايل: ، 2021
(66) Uber Team, Uber Completes Acquisition of 
Careem, Uber, 3 Jan 2020, Accessed: 30 
september 2021, https://cutt.us/NkUu0 

إنرتبرايز، "محاية املنافسة" يوافق على صفقة أوبر وكرمي بشروط، إنرتبرايز،  (67)
متاح عرب الرابط ، 2021سبتمرب  30، متت مراجعته: 2019ديسمرب  30

 https://bit.ly/3oQ9zVjالتايل: 
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املنافســـــة احملليـــــة، ليســـــتجلب منافســـــني مـــــن خـــــارج الـــــوطن العـــــريب، 
 .(69)وديدي الصينية ،(68)مثل إن درايفر الروسية

 "سوق"على شركة  "أمازون"نفس األمر جنده يف استحواذ 
 "هواان"على  "ماتش جروب"، واستحواذ (70)يف املنطقة العربية

طرة على املدى الطويل يف إجياد بدائل مما ميثل خما ا.، وغريه(71)املصرية
حملية هلذه الكياانت العمالقة يستطيع املستخدم أن يلجأ هلا أو متثل 

 جماال للمنافسة احمللية حال عدم إمكانية املنافسة عامليا.

هذه املخاطر تتوسع حني النظر لكيفية حتكم هذه الشركات 
جهات هذه العمالقة يف سياسات العمل بداخلها، ومن مث فإن تو 

الشركات تؤثر ابلضرورة على قضااي وتوجهات واحنيازات اجملتمعات 
ضد القضية  "فيسبوك"احنياز  -على سبيل املثال-هنا يربز  .املختلفة

يف  "فيسبوك"الفلسطينية بوجه عام، هذا االحنياز املتكرر نتيجة أن 
                                                           

(68) Dunya Hassanein, Ride-hailing in Egypt: A 
global tug-of-war, Wamda, 24 August 2021, 
Accessed: 30 september 2021, 
https://cutt.us/el1tW 
(69) Al-Masry Al-Youm, DiDi ride app starts 
transportation services in Alexandria, Egypt 
Independent, 14 september 2021, Accessed: 30 
september 2021, https://cutt.us/DX0Y1 
(70) Jon Russell, Amazon completes its acquisition 
of Middle Eastern e-commerce firm Souq, Tech 
Crunch, 3 Jul 2017, Accessed: 30 september 2021, 
https://cutt.us/bxzhv 
(71) Mohammed Salah, Online dating giant Match 
Group acquires Egyptian dating startup 
Harmonica to expand into Muslim-majority 
markets, MenaBytes, 7 August 2019, Accessed: 30 
september 2021, https://cutt.us/1yaJ0 

ايب ضع للقوانني األمريكية، اليت حتختالنهاية شركة أمريكية، ومن مث 
ومن مث فإن محالت الفيسبوك املتكررة  .بوجه عام الكيان الصهيوين

ضد التواجد الفلسطيين على املوقع األزرق، أمر أصبح متكررا طيلة 
ميثل متنفسا لعرض القضية الفلسطينية من فبعد أن كان ، (72)الوقت

وجهة نظر عربية، أصبح الفيسبوك يواجهها بشكل مباشر. لذا فإن 
اليت متثل جماال  (73)نادي بدمقرطة هذه املنصات الرقميةهناك أصوات ت

عاما افرتاضيا أصبح له أتثري كبري، كما شاهدان مثال يف انتخاابت 
اليت أتت برتامب بعد تدخالت روسية عرب  (74)الرائسة األمريكية

 .(75)الفيسبوك

 اليمنة من الداخل: اخلطر أييت من أنفسنا ●

قتصر فقط تمنة احلديث، ال املخاوف اليت ميثلها عامل الرق
يف أعماقه ميثل هتديدا حقيقيا لإلنسان  إنه على األمور اخلارجية، بل

واالنتحار وغري ذلك من املخاطر  (76)يبدأ األمر ابإلدمان ؛من داخله

ك االحتالل اإلسرائيلي يف حصار يشار « فيس بوك»حممد حممود السيد،  (72)
سبتمرب  30، متت مراجعته: 2016سبتمرب  25الفلسطينيني، إضاءات، 

 https://cutt.us/Clb2Yمتاح عرب الرابط التايل: ، 2021
حممد شخبة، تفتيت الرأمسالية: من أجل فيسبوك أكثر دميوقراطية،  (73)

متاح عرب ، 2021سبتمرب  30، متت مراجعته: 2018أكتوبر  15إضاءات، 
 https://bit.ly/3FD8fv5الرابط التايل: 

فرزت الشياح، بني ترامب وكلينتون: كيف يتالعب الفيسبوك ابلدميقراطية  (74)
متاح ، 2021سبتمرب  30، متت مراجعته: 2016مايو  2األمريكية، إضاءات، 

 https://cutt.us/QEjdNعرب الرابط التايل: 
(75) Newyork Times, Russian Hacking and 
Influence in the U.S. Election, New york Times, 
without date, Accessed: 30 september 2021, 
https://cutt.us/VCKLb 

أمساء خليفة، هيمنة العامل األزرق: كيف نسج الفيسبوك خيوطه حول  (76)
متاح ، 2021سبتمرب  30، متت مراجعته: 2021مارس  4عقولنا؟، إضاءات، 

 https://cutt.us/IPBc6الرابط التايل: عرب 
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اليت يتعرض هلا االنسان نتيجة تفاعله مع هذا العامل الرقمي، وهي 
حيث  ؛(77)نفسهامنصات التواصل االجتماعي  اخماطر اعرتفت هب

على األقل من املراهقات اليت جال  %6توصلت تقارير إىل أن 
، وهو (78)"نستجرامإ"بذهنهن أفكار انتحارية كان ذلك مرجعه منصة 

 .(79)ابلفعل "فيس بوك"أمر كان معروفا لدى 

من ضطراد يف ظل التزايد املتسارع هذا املخاوف تزيد اب
يث زاد متوسط الوقت اليومي ح ؛الرتباط بني البشر والعامل الرقميا

، 2011دقيقة يف اليوم عام  75من  نرتنتعلى اإلالفرد الذي يقضيه 

أي ما يزيد عن الضعف خالل عشر  2021دقيقة عام  192إىل 
 .(80)سنوات

ميثل االقتااد السيرباين فرصا وحتدايت وخماوف، لألفراد 
ن والشركات والدول واجملتمعات، وما أحدثمب من تغريات حىت اآل

ا سيأيت يف املستقبل، ومن مث فإننا كافة ممميثل مرحلة أوىل فقط 
ُيب أن نسعى ملواكبتمب من أجل االستفادة من الفرص، 

 مواجهة املخاوف.و واالستعداد للت دايت، 

  

                                                           

ران عيسى، فيسبوك يعرتف ابألضرار النفسية إلدمان املوقع ويطرح احلل،  (77)
متاح عرب ، 2021سبتمرب  30، متت مراجعته: 2017ديسمرب  18إضاءات، 

 https://cutt.us/xAgyVالرابط التايل: 
(78) Kristen Johnson, Instagram Taking Its Toll on 
Teen Girls' Mental Health: Report, CNBC, 15 
september 2021, Accessed: 30 september 2021, 
https://cutt.us/g9o8g 
(79) Damien Gayle, Facebook aware of 
Instagram’s harmful effect on teenage girls, leak 

reveals, The Guardian, 14 september 2021, 
Accessed: 30 september 2021, 
https://cutt.us/gK5sr 
(80) Joseph Johnson, Daily time spent with the 
internet per capita worldwide from 2011 to 2021, 
by device, Statista, 27 Jan 2021, Accessed: 30 
september 2021, https://cutt.us/dWXMK 
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 األمن السيرباني يف دول الخليج مفهوم

 االستجاباتوالتحديات.. 

 عبد  ابراهيم

اين ابهتمام متزايد يف ظل التوسع حيظى مفهوم األمن السيرب 
الكبري الذي حيوزه املفهوم على املستوايت كافة سواء األكادميية أو 
العملية والسياسية، فالواقع الراهن والتطور التكنولوجي املتسارع يسبغ 
أمهية كبرية للتعرف على اجلوانب املختلفة هلذا املفهوم، ومن مث  يت 

األمن السيرباين يف الدول اخلليجية من  هذا التقرير ليبحث يف مفهوم
 حيث التحدايت واالستجابة. 

 مفهوم األمن السيرباين وأبعاد : -أواًل 

: هو جمموعة الوسائل التقنية والتنظيمية األمن السيرباين
واإلدارية اليت يتم استخدامها ملنع االستخدام غري املرخص به، وسوء 

ونية ونظم االتصاالت لكرت االستغالل، واستعادة املعلومات اإل
وذلك هبدف ضمان توافر واستمرارية كل  ؛واملعلومات اليت حتتويها

نظم املعلومات وتعزيز ومحاية وسرية البياانت الشخصية واختاذ مجيع 
التدابري الالزمة حلماية املواطنني واملستهلكني من املخاطر يف الفضاء 

                                                           

  .طالب دكتوراه يف العلوم السياسية 
التقرير السنوي، اهليئة العامة لإلتصاالت وتقنية املعلومات الكويت،  (1)

 .26، ص2018
إميان عالء الدين سليمان، األمن السيرباين: املفهوم والتداعيات يف السياسة  (2)

، 21العاملية، مركز احلضارة للدراسات والبحوث، فصلية قضااي ونظرات، العدد 
 . 64، ص2021أبريل 

 السمحان، متطلبات حتقيق األمن السيرباين ألنظمة املعلومات مىن عبد هللا (3)
ـ  111اإلدارية اامعة امللك سعود، جملة كلية الرتبية، جامعة املنصورة، العدد 

 .7، ص 2020يوليو 

تشاف عمليات ويشمل ذلك األدوات املستخدمة الك .(1)السيرباين
، وفرض يقاف الفريوسات، وحظر الوصول الضار  إاالخرتاق، و 

، وكذلك مجيع اإلجراءات (2)املصادقة، ومتكني االتصاالت املشفرة
والتدابري والتقنيات واألدوات املستخدمة حلماية سالمة الشبكات 

 .(3)والربامج والبياانت من اهلجوم أو التلف أو الوصول غري املصرح به

لرمن القومي  اجديد ارافدبوصفه نظر لرمن السيرباين كما يُ 
مبا أن العالقة بني األمن والتكنولوجيا  ،من األمن اجلماعي اوجزءً 

ذات الطبيعة -عالقة متزايدة مع إمكانية تعرض املصاحل اإلسرتاتيجية 
األمر الذي يهدد بتحول الفضاء  ؛إىل خماطر إلكرتونية -اإللكرتونية

يط ومصدر ألدوات جديدة للصراع الدويل متعدد اإللكرتوين لوس
وابت األمن السيرباين  .(4)األطراف ودورها يف تغذية التوترات الدولية
، بعدما ابتت احلرب (5)إضافة حديثة إىل أجندة األمن العاملي

يرتتب و  .السيربانية؛ تعد حتداًي للمفاهيم السائدة حول األمن القومي
التحتية احليوية للدولة أمهية  عن البىن قضية الدفاع هذا إيالءُ على 

قصوى، السيما يف جماالت الطاقة واملياه واحلوسبة واالتصاالت 
ينبغي  ،وبناء عليه .واملواصالت واالقتصاد يف القطاعني املدين واألمين
على  هبدف الرد ِّ  ؛إجراء التعديالت الالزمة يف مفهوم األمن القومي

ن اهلجمات السيربانية، من خالل ة الناجتة عالتهديدات املستجد  
لتنفيذ أنشطة تسهم يف تعاظم  ؛إعداد وتطوير مهارات القوة البشرية

   .(6)قوة الردع وترسخ مكانتها على الساحة الدولية

إىل  cyber securityكما ينتمي مفهوم األمن السيرباين
 مبحث أكثر اتساًعا يتعلق ابلقوة السيربانية اليت تعد من أبرز تطورات

عالء الدين فرحات، من الردع النووي إىل الردع السيرباين: دراسة ملدى  (4)
، 1، العدد 16، جملة املفكر، اجمللد حتقيق مبدأ الردع يف الفضاء السيرباين

 .278، ص 2021
إميان عالء الدين سليمان، األمن السيرباين: املفهوم والتداعيات يف السياسة  (5)

 . 63العاملية، مرجع سابق، ص 
طالل ايسني العيسى، وعدي حممد عناب، املسؤولية الدولية الناشئة عن  (6)

دويل املعاصر، جملة الزرقاء للبحوث اهلجمات السيربانية يف ضوء القانون ال
 . 84، ص2019والدراسات اإلنسانية، اجمللد التاسع عشر، العدد األول، 
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فبعد أن اقتصرت القوة على امتالك  .مفهوم القوة حبسب جوزيف اني
الدولة لعناصر القوة املادية مث عناصر القوة الناعمة، أصبح لزاًما عليها 

 .(7)أن متتلك التكنولوجيا واملعلومات يف عصر الثورة التقنية واملعلوماتية
طع معه يف يرتبط مفهوم األمن السيرباين مبنظومة مفاهيم تتقامن مث و 

 الكثري من األمور لعل من أمهها ما يلي: 

وهو من املفاهيم اجلديدة اليت احتلت  القوة السيربانية:
فها جوزيف اني ، وعرَّ (8)مكانة أكادميية يف أدبيات العلوم السياسية

أبهنا القدرة على احلصول على النتائج املفضلة من خالل استخدام 
ا ونًيا يف اجملال السيرباين. وهي أيضً موارد املعلومات املرتابطة إلكرت 

القدرة على استخدام الفضاء السيرباين خللق مزااي، والتأثري على 
وذلك  ؛األحداث يف بيئات تشغيلية أخرى وعرب أدوات القوة املختلفة

 .(9)لتحقيق نتائج مرغوبة يف جماالت أخرى خارج الفضاء اإللكرتوين
أن القوة السيربانية كوهنا  كما أشارت بعض الدراسات األخرى إىل

هي قدرة منظمة تساعد على االستفادة من التكنولوجيا الرقمية عرب 
وميكن  .املراقبة واالستغالل والتخريب واإلكراه يف النزاعات الدولية

للجهات اليت تتمتع بقوة إلكرتونية كبرية أن تشارك يف عدد كبري من 
اقتصاداًي، مجع استغالل الدول أو تقويضها  :اإلجراءات مثل

املعلومات االستخبارية السياسية والعسكرية بشكل أكثر كفاءة من 
التجسس الرقمي السابق، التدخل يف اخلطاب السياسي األجنيب عرب 
اإلنرتنت، حتطيم القدرات القتالية للعدو، ختريب البنية التحتية احليوية 

واح، واإلنتاج الصناعي الضخم، التسبب يف خسائر كبرية يف األر 
كل هذا ميكن أن يتم من خالل   ..والتأثري يف نتائج االنتخاابت

                                                           

إميان عالء الدين سليمان، األمن السيرباين: املفهوم والتداعيات يف السياسة  (7)
 . 63العاملية، مرجع سابق، ص

: مراجعة كتاب أمحد قاسم حسني، كيف حتضر إسرائيل حروهبا املستقبلية (8)
السالح السيرباين يف حروب إسرائيل املستقبلية: دراسات لباحثني إسرائيليني 

 . 260ص، 2019كبار، استشراف، الكتاب الرابع، 
مساح عبدالصبور عبداحلي، القوة السيربانية يف العالقات الدولية: دراسة يف  (9)

للدراسات  ، مركز احلضارة2020احلروب السيربانية ابلتطبيق على عام 
 . 94، ص 2021، أبريل 21والبحوث، فصلية قضااي ونظرات، العدد 

 . 95املرجع السابق، ص  (10)

التطبيق الذكي للتكنولوجيا الرقمية وبدون احلاجة إىل نشر قوات 
 .(10)من البشر عسكرية أو جواسيس

عالم فته الوكالة الفرنسية ألمن أنظمة اإلعر   الفضاء السيرباين:
لعاملي ملعدات املعاجلة ل من خالل الربط اأبنه فضاء التواصل املشكَّ 
فهو بيئة تفاعلية حديثة تشمل عناصر مادية  .اآللية للمعطيات الرقمية

كون من جمموعة من األجهزة الرقمية وأنظمة ويت ،وغري مادية
 .(11)الشبكات والربجميات واملستخدمني سواء مشغلني أو مستعملني

مفهوم  دفعت ثورة املعلومات والتكنولوجيا إىل حدوث حتول يفلقد و 
القوة ابجتاهها حنو الفضاء اإللكرتوين أو السيرباين مع ظهور اإلنرتنت 

حيث أصبح الفضاء السيرباين أحد أهم املساحات  ؛ومواقع الويب
 ؛اليت يتحرك بداخلها الفاعلون يف النظام الدويل ويف مقدمتهم الدول

ما أثر ابلضرورة على قدرات الدول على استخدام األشكال املختلفة 
وألن الدول ابتت تستخدم  .سواء كانت صلبة أو انعمة ؛للقوة

الفضاء السيرباين العتبارات األمن والقوة العسكرية، فقد ضمت 
  .(12)السيرباين ضمن أمنها القومي منها الفضاءَ  العديدُ 

وميثل الفضاء السيرباين شبكة حية متتد عرب العامل، وتشمل 
كما أصبح الفضاء   .يعها مًعابيئة كثيفة من الشبكات اليت تتفاعل مج

اآلخر منهما  احلقيقي يتبادل التأثري مع الفضاء السيرباين ويشكل كلٌّ 
 ارابع وقد برز الفضاء اإللكرتوين جماال .(13)على حنو مستمر

وجاء ذلك  ؛للتفاعالت الدولية اانب فضاءات الرب والبحر واجلو
وأسهم  .(14)ختلفةنتيجة ثورة االتصاالت واملعلومات عرب مراحلها امل

الفضاء اإللكرتوين يف خلق مساحات جديدة للتفاعالت الدولية 

مىن عبد هللا السمحان، متطلبات حتقيق األمن السيرباين..، مرجع سابق،  (11)
 .11ص
إميان عالء الدين سليمان، األمن السيرباين: املفهوم والتداعيات..، مرجع  (12)

 . 63سابق، ص
شريف عبد الرمحن سيف النصر، السيربانية: املفهوم، اخلصائص، الفرص  (13)

واإلشكاليات، مركز احلضارة للدراسات والبحوث، فصلية قضااي ونظرات، العدد 
 .5، ص2021، أبريل 21
مساح عبد الصبور عبد احلي، القوة السيربانية يف العالقات الدولية..، مرجع  (14)

 .93سابق، ص 
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صنع كياانت جديدة من غري فرصة كما خلق الفضاء   ،تعاواًن وصراًعا
اعتماًدا على  ؛الدول تزاحم الدول القومية يف قدرهتا على التأثري دولًيا

 .(15)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

؛ الدولية ي ظاهرة انشئة يف العالقاته احلرب السيربانية:
سواء بشكل حكومي،أو ابلتنسيق مع أطراف غري حكومية ضد 

مع أهنا التكلفة، احلرب منخفضة  كما أن طريقة شن ِّ   .الدول األخرى
وميكن أن  ،قد تكون مدمرة مثل أي وسيلة تقليدية، ويصعب تتبعها

السيربانية  كما ميكن للحرب  .تندلع بشكل فوري وعرب مسافات بعيدة
أيًضا "قلب" ديناميكيات القوة يف العالقات الدولية احلديثة، على 

فكلما كانت الدولة أكثر اعتماًدا على  .األقل يف بعض احلاالت
ترجع ، و (16)كلما كانت أكثر عرضة للهجوم السيرباين التكنولوجيا،

أمهية احلروب السيربانية إىل طبيعة الفضاء اإللكرتوين وخصائصه وما 
يرتتب عليه من أاثر أدت إىل بروز التهديدات اليت ختتلف جوهراًي 

، كما متثل احلروب السيربانية مدخاًل (17)عن التهديدات التقليدية
جديًدا على نطاق الصراع الذي ميتد عرب أشكال اقتصادية وسياسية 

  .(18)واجتماعية وعسكرية "للحرب"

ارة ضد عرف أبنه منع األعمال الضيُ  الردع السيرباين:
األصول الوطنية يف الفضاء واألصول اليت تدعم العمليات 

مسألة  عدُّ يُ  -نظرايً –وعلى الرغم من أن الردع السيرباين  .(19)الفضائية
ومن املمكن  ،مهمة، إال أنه ما زال غري فعال يف الواقع بصورة مناسبة

  .أن يعود ذلك لعدم جناحه بشكل كبري

                                                           

 ه.املرجع نفس (15)
(16) James A. Green (ed.), Cyber Warfare A 
multidisciplinary analysis, (London and New 
York: Routledge, 2015), p. 2. 

عالء الدين فرحات، الفضاء السيرباين: تشكيل ساحة املعركة يف القرن  (17)
ديسمرب  ،3، العدد 10احلادي والعشرين، جملة العلوم القانونية والسياسية، اجمللد 

 .95، ص 2019
 .104املرجع سابق، ص  (18)

: وهي عبارة عن مزيج من ونيةاملخاطر السيربانية أو اإللكرت 
احتمالية وقوع احلادثة داخل شبكات نظم املعلومات وآاثر هذا 
احلدث على أصول املؤسسة ومسعتها، وتعترب املخاطر اإللكرتونية 
مشكلة جتارية ذات أبعاد تقنية ويؤثر هذا النوع من املخاطر على كل 
و جماالت املؤسسة ويتأثر هبا من جانب احتواء املخاطر أ

، وهي عبارة عن أحداث إلكرتونية حمتملة ينتج عنها (20)تضخيمها
نشأ تا لرنظمة أو للمؤسسة، وقد نتائج غري مرغوب فيها تسبب ضررً 
 . (21)ومن األفراد أو املؤسسات ،هذه التهديدات داخلًيا أو خارجًيا

 أبعاد األمن السيرباين: 

عه من مفهوم األمن السرياين وما يتقاطع مإىل ابإلضافة 
 ومنها:  (22)مفاهيم أخرى، هناك العديد من أبعاد األمن السيرباين

عد يف هذا البُ  تنشأ أمهية األمن السيرباين األبعاد العسكرية: .1
ؤدي إىل تمن خطورة اهلجمات السيربانية واالخرتاقات اليت 

ة نشأة احلروب والصراعات املسلحة، واخرتاقات أنظم
من ألعنها من هتديدات املنشأة النووية، وما قد حيدث 

 الدول واحلكومات ويؤدي إىل كوارث.
ن السيرباين تقوم األبعاد السياسية لرم األبعاد السياسية: .2

يث ميكن على أساس محاية نظام الدولة السياسية وكياهنا ح
دث أن تستخدم التقنيات يف بث معلومات وبياانت قد حي
يث ح من خالهلا زعزعة الستقرار أمن الدول واحلكومات

غض النظر تصل بسرعة فائقة إىل أكرب شرائح من املواطنني ب
 عن صحة البياانت واملعلومات اليت يتم نشرها. 

مىن عبد هللا السمحان، متطلبات حتقيق األمن السيرباين..، مرجع سابق،  (19)
 .11ص 
علم الدين ابنقا، خماطر اهلجمات اإللكرتونية )السيربانية( وآاثرها  (20)

لعريب االقتصادية: دراسة حالة جملس التعاون اخلليجي، دراسات تنموية، املعهد ا
 .13، ص 2019، الكويت، 63للتخطيط، العدد 

 املرجع السابق. (21)
مىن عبد هللا السمحان، متطلبات حتقيق األمن السيرباين.. مرجع سابق،  (22)

 .16-15ص ص 
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رتباطا وثيقا يرتبط األمن السيرباين ا األبعاد االقتاادية: .3
رتابط ابحلفاظ على املصاحل االقتصادية لكل الدول؛ فال

يف تعزيز  فأغلب الدول تعتمد .وثيق بني االقتصاد واملعرفة
ملعلومات اقتصادها وازدهاره على إنتاج وتداول املعرفة وا

من السيرباين املستوايت، مما يربر الدور اخلطري لركافة على  
 يف محاية االقتصاد وامللكية الفكرية.

يت يقوم هبا ترتبط األنشطة املختلفة ال األبعاد القانونية: .4
ملعلومايت امع ظهور اجملت عاألفراد واملؤسسات ابلقوانني، وم

ية التشريعية ظهرت القوانني اجلديدة اليت تعد البيئة التنظيم
افة ما املنظمة حلماية هذا اجملتمع وحفظ احلقوق فيه بك

لبعد على اويقوم األمن السيرباين يف هذا  .يتضمن من أبعاد
فيذ هذه محاية اجملتمع املعلومايت ويساعده يف تطبيق وتن

  القوانني والتشريعات.
ظل هذه األمهية اليت حيوزها األمن السيرباين، ابتت اجليوش  يف

العسكرية يف أحناء العامل كافة هتتم حبرب املعلومات ودورها يف حروب 
سرتاتيجيات هتدف إىل ااملستقبل، ووضعت العديد من دول العامل 

لكرتوين ضمن خططها األمنية والدفاعية للمحافظة حتقيق األمن اإل
تصادية والسياسية والعسكرية، وظهرت مناورات على مصاحلها االق

يتم إجراؤها للتدريب على مثل هذا النوع اجلديد من الصراع وكيف 
فالصراع السيرباين العاملي يشتد وقد  .(23)ميكن مواجهته واالستعداد له
لدرجة أن العديد من الباحثني اعترب  ؛(24)يصل إىل نزاع بني الدول
ر واجلو حالرب والب عدال اخلامس يف احلروب بالفضاء السيرباين مبثابة اجمل

                                                           

عالء الدين فرحات، الفضاء السيرباين: تشكيل ساحة املعركة يف القرن  (23)
 .96احلادي والعشرين، مرجع سابق، ص 

 .103سابق، ص  املرجع (24)
مىن عبد هللا السمحان، متطلبات حتقيق األمن السيرباين..، مرجع سابق،  (25)

 .4ص 
إيهاب خليفة، احلرب السيربانية: االستعداد لقيادة املعارك العسكرية يف  (26)

، ص 2020امليدان اخلامس، القاهرة، العريب للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 
13 . 

، وأكدوا على أن احلرب السيربانية قادمة ال حمالة بصورة (25)والفضاء 
لذا ابت من الضروري  .ن غريها من احلروبمقد تكون أكثر شراسة 

على مجيع الدول اليت تسعى للحفاظ على أمنها القومي أن تطور 
، خصوصا أن (26)القادمةآليات للمواجهة وأن تستعد للمعركة 

فبعد أن كان يُعرَّف  ؛التهديدات السيربانية غريت من تعريف اخلطر
أصبح هو احتمال وقوع  أبنه مقياس الحتمال وشدة اآلاثر الضارة،

خصوصا مع انتشار أزمات مثل  ؛(27)هجوم إلكرتوين يف أي وقت
يت روان اليت أسهمت يف انتشار االعتماد على التكنولوجيا الو أزمة ك

عد يف ظل سياسات التباعد االجتماعي اليت توفر التعامل عن بُ 
اعتمدهتا الدول كوسيلة للحد من انتشار الوابء واملسامهة يف حماربته 

 . (28)عامليا

ومن مث تواجه بعض الدول عقبات حمددة تتعلق بقضااي مثل 
كما تفتقر .  (29)اإلدماج الرقمي وخصوصية البياانت واألمن السيرباين

ليات الالزمة ملعاجلة األولوايت يد من الدول إىل املوارد و/أو اآلالعد
األمن السيرباين، محاية اخلصوصية،  :بشكل كامل يف جماالت مثل

الوصول إىل اإلنرتنت واالتصال، وأنظمة التعاون  ،إمدادات الطاقة
واألخطر من ذلك أن الدول مل تعد الوكيل  .(30)للبياانت التحتية والبىن

ومن مث مل تعد هي املسيطر الوحيد على  ؛مع املعلوماتالوحيد جل
فإن سلطة الدولة  لذاو  ؛جمرايت األمور داخل اجملتمعات اليت حتكمها

قابلة للتجزئة، بل أضحت  ،وسيادهتا على جمتمعها مل تعد موحدة
على فعاًل صارت بفعل العوملة والتطور التكنولوجي جمزأة ومقسمة و 

(27) Sushil Jajodia (et al.) (eds.), Cyber Warfare: 
Building the Scientific Foundation, (London: 
Springer International Publishing Switzerland, 
2015), p. 181. 

عبد احلي، القوة السيربانية يف العالقات الدولية..، مرجع  مساح عبد الصبور (28)
 . 99سابق، ص 

: احلكومة الرقمية يف عقد العمل من 2020مسح احلكومة اإللكرتونية  (29)
 .  xxivأجل التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص

 .69املرجع السابق، ص  (30)
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كما سهل الفضاء السيرباين   .(31)لوماتوكالء متعددين جلمع املع
أيضا أنواًعا من القرصنة وأعمال التسلل والسطو على بياانت بطاقات 

ابإلضافة إىل ذلك هناك  .(32)االئتمان اإللكرتونية وانتحال اهلوية
، وتعد دول العديد من التحدايت اليت تواجهها الدول يف هذا اإلطار

  .اخلليح منوذجا ابرزا هلا

  الت دايت السيربانية اخلليدية: -اثنًيا

قد أبنواعها. و عرفت دول اخلليج خماطر احلرب السيربانية 
كانت أعلى القطاعات استهدافا يف دول جملس التعاون اخلليجي يف 

هي القطاعات احلكومية وقطاع الطاقة وقطاع اخلدمات  2015عام 
من  %65وشكلت هذه القطاعات الثالثة وحدها نسبة  .املالية
ويرجع سبب ذلك  .اهلجمات اليت مت حتديدها يف ذلك العامادين مي

 امركز بوصفها –إىل املكانة اليت تتمتع هبا دول جملس التعاون اخلليجي 
مما جعلتها يف  -للتمويل والطاقة واخلدمات العامة والسياحة والطريان

مقدمة الوجهات العاملية املستهدفة بشكل واسع من قبل جمرمي 
اعد على ذلك تطور البنيات التحتية للمعلوماتية اإلنرتنت، وس

واالتصاالت يف املنطقة واليت جعلت منها بيئة خصبة للهجمات 
  .(33)اإللكرتونية املعقدة

وبشكل عام تتعرض دول جملس التعاون اخلليجي لكل أنواع 
اهلجمات اإللكرتونية الضارة؛ حيث تصدرت القائمة العاملية يف 

ع اهلجمات السيربانية اخلبيثة، فاحتلت االستهداف يف بعض أنوا 
ابلربيد  املرسلة مان املرتبة الرابعة يف معدالت الربجميات اخلبيثةعُ سلطنة 

تلتها السعودية يف املرتبة اخلامسة والكويت يف املرتبة  ،اإللكرتوين
واحتلت السعودية املرتبة األوىل عاملًيا يف جمال الربيد اإللكرتوين  .الثامنة

وجاءت الكويت يف املرتبة السادسة، واإلمارات يف املرتبة املؤذي، 
                                                           

حممد مجال علي، السيربانية واحلوكمة: بني ممارسة السيادة وحقوق  (31)
، 21اإلنسان، مركز احلضارة للدراسات والبحوث، فصلية قضااي ونظرات، العدد 

 .43، ص 2021أبريل 
شريف عبد الرمحن سيف النصر، السيربانية: املفهوم، اخلصائص، الفرص  (32)

 .7واإلشكاليات، مرجع سابق، ص 

كما تفوق اخلسائر النامجة عن اهلجمات   .(34)العاشرة يف هذه القائمة
وال ميكن اسرتداد معظم  ،العاملي اإللكرتونية يف دول اجمللس املتوسطَ 

، وأثبتت مناذج اهلجمات هذه اهلجمات اخلسائر املالية النامجة عن
السابقة على دول اجمللس إمكانية إحلاق الضرر ابملرافق اإللكرتونية 

احليوية والبنيات التحتية هبذه الدول مما حيتم بذل املزيد من اجلهود 
  .(35)لسد االثغرات يف األمن االلكرتوين هبذه الدول

كرتونية ضررا كبريا على البنية لوقد تسبب اهلجمات اإل
 دث الرئيسية يف هجماتٍ التحتية، ويف السعودية تضمنت أبرز احلوا

استهدفت يف البداية شركة أرامكو السعودية اململوكة للدولة يف عام 
وعطلت نشاط الشركة ملدة شهر فيما يشار إليه أبكرب  ،2012

وقد تسببت هذه الربجميات اخلبيثة يف حدوث  .اخرتاق يف التاريخ
 .2017ويناير  2016مرة أخرى يف نوفمرب يف حركة الشركة خلل 
 Over Security Advisoryلك أوضح تقرير كذ

Council  أن اهلجوم على شركة أرامكو  2016والصادر يف عام
ألف قرص صلب ألجهزهتا احلاسوبية،  50السعودية قد كلفها تغيري 

ومل تستطع استخدام اإلنرتنت ملدة مخسة أشهر تقريبا، وهذا يعترب زمًنا 
االعتبار إمكاانت أرامكو خاصة إذا ما أخذ يف  ؛قياسًيا يف اإلصالح

عانت بنوك اإلمارات العربية املتحدة  2013ويف عام  .املالية والتقنية
مليون دوالر أمريكي  45مان من خسارة بلغت أكثر من وسلطنة عُ 

 "الصراف اآليل"بسبب واحدة من أكرب عمليات سرقة أجهزة 
 Mambaوهاجم  .(36)اإللكرتونية يف املنطقة

Ransomwware ريوس ال يشفر امللفات فحسب )وهو ف
 شفر األقراص الصلبة أبكملها ويستخدم أداة شرعيةيولكن 

DISK Cryptor  لتشفري القرص أبكمله(، اململكة العربية

علم الدين ابنقا، خماطر اهلجمات االلكرتونية )السيربانية( وآاثرها  (33)
 . 51االقتصادية..، مرجع سابق، ص 

 . 52املرجع سابق، ص  (34)
 .56املرجع سابق، ص  (35)
هللا السمحان، متطلبات حتقيق األمن السيرباين..، مرجع سابق،  مىن عبد (36)

 .6-5ص ص 
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ومت استهداف شبكات الشركات داخل  2017السعودية يف يوليو 
 . (37)السعودية

 .دول اخلليج الست هبذه احلربكما تزايد مستوى استهداف 
تعرضت دول جملس التعاون  2020رتة من يناير حىت يونيو ففي الف

ألف هجمة على مستخدمي اهلواتف الذكية  282لقرابة اخلليجي 
 %45فيها، كما زادت الربجميات املالية اخلبيثة يف دول اخلليج بنسبة 

، مقارنة ابلفرتة نفسها من العام 2020يف النصف األول من عام 
، %72ة األعلى ابملنطقة بنسبة بلغت املاضي، وجاءت ُعمان يف قائم

 .(38)%42.5، وتبعتها اإلمارات بـ%55تلتها السعودية بـ

تعترب أزمة استهداف وكالة األنباء القطرية ونشر تصرحيات و 
على حساابهتا  (39)الشيخ متيم بن محد آل اثين ألمري دولة قطر منسوبة

 خطورة الرمسية على مواقع التواصل االجتماعي هي األكثر داللة على
اخرتاق األمن السرياين يف منطقة اخلليج، خصوصا أن هذا االخرتاق 

ا بغض النظر عن مسؤولية أي من السعودية أو اإلمارات كان خليجيً 
هما معا، ولكن هذا األمر كان من املتوقع أن يرتتب عليه من أو كل

طري، سواء على املستوى الداخلي القُ  ؛ريات سياسية غري حمدودةثأت
والذي سيؤثر على احمليطني العريب  ،املستوى اإلقليمي اخلليجي أو على
من  طرية كالًّ عالمية القَ اهليئات الرمسية واإلمت وقد اهت   .والعاملي

 .(40)السعودية واإلمارات يف هذه اجلرمية

سواء بقوهتا  ؛متثل إيران مصدر خطر على الدول اخلليجيةو 
ك قدرا كبريا من القوة التقليدية أو السيربانية؛ خصوصا أهنا متتل

عدد من اهلجمات وعمليات التجسس على  السيربانية أاتح هلا شنَّ 

                                                           

 .6املرجع سابق، ص  (37)
سيف إبراهيم، لصد اهلجمات.. هل ينشئ اخلليج مركزًا موحدًا لرمن  (38)

 ، اتريخ االطالع:27/12/2020السيرباين؟، اخلليج أون الين، 
، متاح عرب الرابط التايل: 20/9/2021
Eo7http://khaleej.online/KMr  

اخرتاق وكالة األنباء القطرية ونسبة تصرحيات كاذبة لرمري، اجلزيرة،  (39)
، متاح عرب الرابط التايل: 25/9/2021، اتريخ االطالع: 23/5/2017

lCJ02u.pw/2https://  

 ىيران يف عقيدهتا لرمن السيرباين علإخصومها؛ حيث اعتمدت 
شبكة متطورة من املؤسسات التعليمية والبحثية، ابإلضافة إىل بلورة 

 .يمةرسالاسرتاتيجية وتكتيك خاص جيمع بني اهليكلة الرمسية وغري 
من الوزارات ومراكز األحباث  االرمسي أنشأت إيران عددً  ىاملستو  ىفعل

من بينها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  ؛التكنولوجية الدعم قدراهت
املعلومات، ومركز أحباث االتصاالت اإليراين، الذي يلعب دورًا رئيًسا 

مبا يف يف األحباث املتقدمة يف خمتلف جماالت التكنولوجيا املتقدمة، 
كما مت تدشني منصب جديد مبكتب رئيس   .ذلك أمن املعلومات

اجلمهورية اإليراين وهو مسئول التعاون التكنولوجي تكون مهامه الرقابة 
على مشاريع البحوث يف جمال تكنولوجيا املعلومات على أعلى 

تدشني منظومة  ىيران علإكما عملت   .مستوى يف احلكومة اإليرانية
ل "مشروع إنرتنت وطين تديره وزارة االستخبارات، اإلنرتنت احلال

مركز خاص أبمن املعلومات يعمل  واألمن الوطين اإليراين"، إضافة إىل
حتت إشراف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وعلى املستوي 

رمسي مت تدشني عدد من اجملموعات الشبابية وصل عددهم يف الغري 
 .(41)كتائب إلكرتونيةبوصفها  تعمل  ،ألف 120بعض التقديرات إىل 

 يةاستدابة الدول اخلليدية للت دايت السريان -اثلثًا

يف ظل األمهية اليت حيوزها األمن السرياين على املستوى العاملي 
مكاانت اليت متلكها الدول اخلليجية يف التمكن نشري إىل السبل واإل

على  ااك إسهامً وميكن أن نشري إىل أن هن .من محاية أمنها السيرباين
مث نشري إىل  .املستوى العريب تستفيد منه الدول اخلليجية بطبيعة احلال

فعلى املستوى العريب  .طريسبل املواجهة على املستوى اخلليجي والقُ 

، 20/7/2017اخرتاق وكالة األنباء القطرية مت من اإلمارات، اجلزيرة،  (40)
، متاح عرب الرابط التايل: 25/9/2021اتريخ االطالع: 

yr8M3u.pw/2https://  
مصطفى كمال، خُمتصر التعريف ابلقدرات السيبريانية اإليرانية، مركز  (41)

، متاح عرب 8/10/2021م، اتريخ االطالع: 20/8/2020، االنذار املبكر
  //:FQB32u.pw/2httpsالرابط التايل: 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A2%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A2%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://khaleej.online/KMr7Eo
https://2u.pw/02lCJ
https://2u.pw/3M8yr
https://2u.pw/32FQB
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أنشأ جملس وزراء الداخلية العرب املكتب العريب للشرطة اجلنائية؛ 
دول األعضاء هبدف أتمني التعاون وتنميته بني أجهزة الشرطة يف ال

يف جمال مكافحة اجلرمية ومالحقة اجملرمني يف حدود القوانني واألنظمة 
املعمول هبا يف كل دولة، ابإلضافة إىل تقدمي املعونة يف جمال دعم 
أجهزة الشرطة يف الدول األعضاء وتطويرها، ويعد هذا التعاون من 

 .(42)أهم الصور يف جمال مكافحة اجلرمية السيربانية

ة أخرى بذلت حكومات دول جملس التعاون من انحي
اخلليجي جهود كبرية يف تعزيز األمن السيرباين ووضعت معظم الدول 
اخلليجية اسرتاتيجيات لرمن السيرباين هبدف ختطيط وتنفيذ إدارة 

، كما تستضيف (43)ومتابعة الربامج واملشاريع اليت تعزز هذا اجلانب
ت( املركز العريب اإلقليمي مان )إحدى الدول اخلليجية السسلطنة عُ 

الذي مت أتسيسه من قبل (ITU-ARCC) لرمن السيرباين
 "املعرفة"بواحة  2013مارس  3تصاالت بتاريخ االحتاد الدويل لال

حتاد الدويل لالتصاالت املركز اإلقليمي يف املنطقة ه االوَعدَّ  ،ابلعاصمة
يف املنطقه إلضفاء الطابع احمللي وتنسيق مبادرات األمن السيرباين 

ويهدف املركز إىل إنشاء فضاء سيرباين آمن وخلق آليات  .(44)العربية
كما أنه يعزز دور   .تعاون يف الوطن العريب يف جمال السالمة املعلوماتية

االحتاد الدويل لالتصاالت يف بناء الثقة واألمن يف استخدام تقنيات 
نظم  1720حىت  2013وخالل الفرتة من  .(45)االتصال يف املنطقة

فعالية وقدم دورات تدريبية  83املركز العريب اإلقليمي لرمن السيرباين 
يف خمتلف جماالت األمن السيرباين جملموعة متنوعة من اجملموعات 

                                                           

طالل ايسني العيسى، وعدي حممد عناب، املسؤولية الدولية الناشئة عن  (42)
وث اهلجمات السيربانية يف ضوء القانون الدويل املعاصر، جملة الزرقاء للبح

 . 90، ص2019والدراسات اإلنسانية، اجمللد التاسع عشر، العدد األول، 
علم الدين ابنقا، خماطر اهلجمات االلكرتونية )السيربانية( وآاثرها  (43)

 . 47االقتصادية، مرجع سابق، ص
انظر تعريف املركز على موقع املركز العريب اإلقليمي لرمن السيرباين، متاح  (44)

  /https://arcc.omيل: عرب الرابط التا
تقرير مرحلي للمركز العريب اإلقليمي لرمن السيرباين عن الفرتة الزمنية  (45)
 . 11(، املركز العريب اإلقليمي لرمن السيرباين، ص2017ـ  2013)
 . 7املرجع السابق، ص  (46)

وشارك املركز مع  .(46)شخص 6500 هاملستهدفة تقارب ما جمموع
 األسبوع اإلقليمي لرمن السيربايناالحتاد الدويل لالتصاالت يف تنظيم 

( الذي وفر منصة لتحسني التعاون 2018 أكتوبر -)الكويت
واالتصال بني فرق التصدي للحوادث السيربانية يف البلدان 

 .(47)العربية

ملنتدى اخلامس ألمن وشارك املركز كشريك داعم يف "ا
قد يف تكنولوجيا التشغيل يف دول جملس التعاون اخلليجي" واليت عُ 

وحيرص املركز على تنظيم "التمرين  .(48)2020مارس  4-1الفرتة من 
فرتاضي لرمن السيرباين" مبشاركة العديد من الدول هبدف تعزيز اال

هيل الكوادر اجلهود بني املراكز الوطنية لرمن السيرباين؛ من خالل أت
البشرية يف جمال إدارة احلاالت الطارئة، ابإلضافة إىل تعزيز اجلاهزية 
واالستعداد للتعامل مع املخاطر والتهديدات اإللكرتونية املختلفة 

مثاين  هذا التمرين والتعرف على الطرق األمثل ملعاجلتها، وعقد من
  .(49)دورات حىت اآلن

اخلبيثة اخلاصة ابألمن  كما مت تدشني منصة حتليل الربجميات
السيرباين، وهو مشروع خليجي مشرتك يستهدف ضمان أمن 

وذلك خالل اجتماع  ؛املعلومات ومحايتها يف دول اخلليج العريب

شأن أنشطة االحتاد الدويل ، تقرير األمني العام بC19/18-Aالوثيقة  (47)
لالتصاالت بشأن تعزيز دوره يف بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا 

 . 2019املعلومات واالتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف، 
ملنتدى اخلامس ألمن تكنولوجيا التشغيل يف دول جملس التعاون اخلليجي  (48)

يب اإلقليمي لرمن السيرباين، اتريخ ، موقع املركز العر 2020مارس 4-1من 
، متاح عرب الرابط التايل: 25/9/2021 االطالع:

v7https://cutt.us/Lzz  
دولة، موقع  25السلطنة تستضيف مترينا افرتاضيا لرمن السيرباين مبشاركة  (49)

، متاح عرب 25/9/2021يخ االطالع املركز العريب اإلقليمي لرمن السيرباين، اتر 
  https://cutt.us/BCCbuالرابط التايل: 

https://arcc.om/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2018/Cyber/Cyber.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2018/Cyber/Cyber.aspx
https://cutt.us/Lzz7v
https://cutt.us/BCCbu
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اللجنة الوزارية للحكومة اإللكرتونية بدول جملس التعاون لدول اخلليج 
 .(50)م2020العربية يف يوليو 

 العالقات اخلليدية واإلسرائيلية

اك بعض من يرى أن أحد أهداف موجة التطبيع بني هن
خصوصا  ؛حتقيق األمن السيرباينهو إسرائيل وبعض الدول اخلليجية 

أن إسرائيل توظف هذه القوة يف إمجايل قوهتا الصلبة والناعمة يف آن 
حيث  ؛متفوقة بذلك نوعًيا على مستوى دول املنطقة ككل ؛واحد

ة السيربانية للتطبيع مع النظم تستخدم إسرائيل التكنولوجيا والقو 
الدكتاتورية يف املنطقة من خالل تصدير أجهزة التجسس والتنصت 
على املعارضني يف الدول اليت تعاين انعدام احلرايت وغياب 
 ؛الدميوقراطية واحملاسبة؛ ما يتسبب يف اعتقال وقتل للمئات من األبرايء

. (51)صراعات الداخليةمتزقه احلروب وال يف مسعى منها للبقاء يف حميطٍ 
دار يُ عمل و يالعديد من شركاهتا التكنولوجية و  ؛فإسرائيل قوة إلكرتونية

اإلسرائيلية بوصفها من قبل عسكريني سابقني، وعملت وزارة الدفاع 
وهناك روابط وثيقة بني قطاع  ،ملواهب السيربانيةااضن و من ح انوع

أثناء خدمتهم فغالبا ما يتعرض اجلنود  ؛واجليش األمن السيرباين
العسكرية اإللزامية يف وحدات التكنولوجية للتهديدات اإللكرتونية يف 
العامل احلقيقي، وقد طوروا حلوال ترمجت بعد ذلك يف وظائف 

 . (52)القطاع

ويتم توظيف اجملال السيرباين لتحسني العالقات الدبلوماسية 
ا هلما اعتبار إيران عدوا مشرتك كما أن  .بني إسرائيل ودول اخلليج

كما أن االستفادة اخلليجية من   .لعب دورا يف التقارب بينهما
ن الدول اخلليجية مل تكتف إالتكنولوجيا اإلسرائيلية أمر معلن، حىت 

                                                           

أشرف كشك، آلية جديدة لرمن السيرباين يف دول اخلليج العريب، أخبار  (50)
، متاح عرب الرابط التايل: 25/9/2021، اتريخ االطالع: 3/8/2020اخلليج، 

https://cutt.us/aEugh  
أمحد قاسم حسني، كيف حتضر إسرائيل حروهبا املستقبلية: مراجعة كتاب  (51)

السالح السيرباين يف حروب إسرائيل املستقبلية: دراسات لباحثني إسرائيليني 
 جملة استشراف للدراسات املستقبلية، املركز العريب لرحباث ودراسة كبار،

 .268، ص 2019السياسات، 

ابالستعانة ابلتكنولوجيا اإلسرائيلية يف محاية مؤسساهتا احليوية ولكن 
 ؛يف بعض األحيان جلأت إىل استخدام هذه التكنوجليا يف اهلجوم

وبشكل  .أو مواطنني دوالأكانوا سواء  ؛من تعتربهم أعداءعلى ء سوا
 :ومن ذلك؛ (53)مت رصد مناذج ملثل هذا التعاون عام

إىل شركة "فور دي للحلول  2007جلأت دولة اإلمارات  -
اليت تعود  4D Security Solutions" األمنية

من أجل  ؛ملكيتها إلسرائيل ومقرها يف الوالايت املتحدة
وإنشاء  ،عاهتا حول منش ت الطاقة احلساسةحتديث دفا

 .نظام مراقبة "ذكي" على مستوى املدينة يف أبوظيب
 AGT" فازت شركة "آي جي يت إنرتانشوانل -

Internationalلة ميلكها ستقوهي شركة سويسرية م ؛
 ستةبعقد قيمته  ؛صاحب شركة "فور دي" مايت كوخايف

كة دمي شر مليارات دوالر وفقًا لبعض التقارير، مع تق
التابعة هلا  Logic Industries ""لوجيك إندسرتيز

ملشروع، ويُعتقد اومقرها يف إسرائيل اخلربة الفنية الفعلية هلذا 
عليه  أن النظام الذي مت وضعه، والذي غالبًا ما يُطلق

)عني الصقر( قد اكتمل  Falcon Eye""فالكون آي
ويشمل هذا النظام شبكًة من  .2016حبلول عام 

عي صطناامريات وأجهزة استشعار ومنصات للذكاء االالك
حركة املرور  من التحكم يف ابدءً  ؛توف ر كافة أنواع البياانت

 .إىل املراقبة احلميمة
كما مت السماح لنفس هذا االحتاد من الشركات اململوكة  -

إلسرائيليني، ابملشاركة يف مناقصة على مشروع كان يهدف 
وعلى  !احلجاج إىل مكة املكرمةإىل املساعدة يف إدارة تدفق 

كريستيان ألكسندر، اتفاقات السالم توفر لدول اخلليج فرصة ملواجهة   (52)
، 25/12/2020، 11922، العدد 43التهديد السيرباين، العرب، السنة 

 . 6ص
نريي زيلرب، التعاون السيرباين بني دول اخلليج وإسرائيل: املوازنة بني  (53)

، معهد واشنطن، 3066لسياسي التهديدات واحلقوق، املرصد ا
، متاح عرب الرابط التايل: 25/9/2021 ، اتريخ االطالع:27/1/2019
65https://cutt.us/OIE  

https://cutt.us/aEugh
https://cutt.us/OIE65
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الرغم من عدم جناح املناقصة، أفادت وكالة "بلومربغ" أبن 
ا ا إلكرتونيًّ السلطات السعودية وضعت يف النهاية نظامً 

 .مماثالً للنظام املقرتح
كشف رجل األعمال اإلسرائيلي املتخصص يف جمال  -

فة صحي إىل يف حديثهالتكنولوجيا املتقد مة أريئيل مارغاليت 
 نه مت اللجوء إىل شركات متخصصة يفأ"كالكاليست" 

أرامكو" األمن السيرباين يف بالده من أجل مساعدة شركة "
يف  السعودية على إصالح الضرر الذي تعرضت له الشركة

 .2012عام 
لية "إنتو ، جلأت الرايض إىل الشركة اإلسرائي2015ويف عام  -

 على للمساعدة يف تعق ب اجلهاديني IntuView "فيو
 مواقع التواصل االجتماعي. 

صل حصلت البحرين على نظام ملراقبة مواقع التوا كما -
املؤسسة يف  Verint"االجتماعي من شركة "فريينت

 .2011 إسرائيل والرائدة يف جماهلا، يف وقت ما بعد عام
 

 اجلهود احمللية اخلليدية لألمن السيرباين

 السعودية (1
 ؛التطوير الشامل 2030ام استهدفت السعودية يف رؤيتها لع

ومن بني أهدافها التحول حنو العامل الرقمي وتنمية البنية التحتية الرقمية 
مبا يعرب عن مواكبة التقدم العاملي املتسارع يف اخلدمات الرقمية ويف 
الشبكات العاملية املتجددة، وأنظمة تقنية املعلومات وأنظمة التقنيات 

مي قدرات املعاجلة احلاسوبية وقدرات يتماشى مع تنامبا التشغيلية، و 

                                                           

مىن عبد هللا السمحان، متطلبات حتقيق األمن السيرباين..، مرجع سابق،  (54)
 .3ص
حتقيق األمن السيرباين..، مرجع سابق، مىن عبد هللا السمحان، متطلبات  (55)

 .4ص

التخزين اهلائلة للبياانت وتراسلها، ومبا يهيئ للتعامل مع معطيات 
  .(54)الذكاء االصطناعي وحتوالت الثورة الرابعة

ويف إطار احملافظة على األمن السيرباين للمملكة العربية 
 والبىن محاية للمصاحل احليوية للدولة وأمنها الوطين ؛السعودية وتعزيزه

التحتية احلساسة والقطاعات ذات األولوية واخلدمات والنشطة 
( إبنشاء هيئة ابسم )اهليئة 6801صدر أمر ملكي برقم ) ،احلكومية

 31هـ املوافق 1439صفر  11الوطنية لرمن السيرباين( يف اتريخ 
وهي اجلهة  ؛ترتبط مبقام خادم احلرمني الشريفني ،م2017أكتوبر 

اين يف اململكة، وتعد مرجع الدولة حلماية رب األمن السي املختصة بشؤون
أمنها الوطين ومصاحلها احليوية والبنية التحتية احلساسة فيها وتوفري 

منة وطرق دفاعية حلماية أنظمة املعلومات آخدمات تقنية 
لكرتونية واحلفاظ على سرية وسالمة واالتصاالت ضد اهلجمات اإل

ى األمن السيرباين برعاية األمري حممد وبشكل عام حيظ .(55)املعلومات
ون الذكاء السيرباين من ئبن سلمان الذي حرص على نقل حمفظة ش

 .(56)مسؤولية وزارة الداخلية إىل عهدة رائسة أمن الدولة

 اإلمارات  (2
، اعتمدت اإلمارات إنشاء جملس لرمن 2020يف نوفمرب 

واملعايري  السيرباين، خيتص ابقرتاح وإعداد التشريعات والسياسات
الالزمة لتعزيز األمن السيرباين للقطاعات املستهدفة كافة يف الدولة، 
كما خيتص إبعداد وتطوير وحتديث اسرتاتيجية لرمن السيرباين وخطة 
وطنية متكاملة لالستجابة، وضمن ذلك اهلجمات والتهديدات 
وتقييم جاهزيتها، ووضع اآللية لتبادل ومشاركة وحوكمة املعلومات 

ا رتبطة ابألمن السيرباين بني اجلهات والقطاعات املختلفة حمليًّ امل
 .(57)اودوليًّ 

يزيد صايغ، األمري احملارب، مركز كارنيجي للشرق األوسط "ديوان"،  (56)
، متاح عرب الرابط التايل: 25/9/2021، اتريخ االطالع: 29/10/2018

zqz4https://cutt.us/z  
ت.. هل ينشئ اخلليج مركزًا موحدًا لرمن سيف إبراهيم، لصد اهلجما (57)

أغسطس  23، اتريخ االطالع: 27/12/2020السيرباين؟، اخلليج أون الين، 

https://cutt.us/z4zqz
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ماراتية لرمن السيرباين إىل إنشاء بنية هتدف االسرتاتيجية اإلو 
وقد أطلقت  .حتتية إلكرتونية آمنة وقوية للمواطنني واألنشطة التجارية

قطاع الكيان املسؤول عن -اهليئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت 
النسخة  -تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتحول الرقمي يف البالد

وتعتمد تلك االسرتاتيجية  .2019ثة من االسرتاتيحية يف عام احملدَّ 
وهتدف إىل زايدة ثقة  ،مبادرة (ستني)على مخس ركائز وعدد 

اإلماراتيني يف العامل الرقمي وتشجيع االبتكار ورايدة األعمال يف جمال 
نفسها أمن السيرباين، ومتكني الشركات الصغرية واملتوسطة من محاية األ

من أكثر اهلجمات اإللكرتونية شيوعا، ومحاية أصول البنية التحتية 
للمعلومات املهمة و"تكوين قوة عاملة ذات مستوى عاملي لرمن 

 . (58)"السيرباين يف اإلمارات العربية املتحدة

 رككطق   (3
طري على ق جملس الوزراء القَ ، واف2020سبتمرب  16يف 

هبدف  ؛مشروع قرار أمريي يقضي إبنشاء وكالة وطنية لرمن السيرباين
"توحيد رؤى وجهود أتمني الفضاء السيرباين للدولة، واحملافظة على 

وهتدف إىل "تعزيز أمن املعلومات داخل  ،"األمن الوطين السيرباين
 .(59)"رمية السيربانيةالدولة، وتشجيع التعاون الدويل على مكافحة اجل

 سلطنة عجمان  (4

 10ويف سلطنة ُعمان، أصدر السلطان هيثم بن طارق، يف 
، مرسومًا إبنشاء مركز الدفاع اإللكرتوين، الذي 2020يونيو 

يستهدف املعامالت اإللكرتونية ومكافحة جرائم تقنية املعلومات، 
وكما سبقت اإلشارة  .(60) ويتبع مباشرة جهاز األمن الداخلي

أول مركز إقليمي لرمن السيرباين لالحتاد الدويل تستضيف عمان 
   لالتصاالت.

                                                           

، متاح عرب الرابط التايل: 2021
Eo7http://khaleej.online/KMr  

حتية لإلنرتنت يف الدول العربية، املباديء التوجيهية املتعلقة أبمن البنية الت (58)
Internet Society 25/9/2021 ، اتريخ االطالع:2020، مارس ،

 //:Xg5u.pw/GY2https، متاح عرب الرابط التايل: 36ص 

 الب رين (5

ا ا نيابيًّ م، مقرتحً 2019أيدت احلكومة البحرينية يف نوفمرب 
ملواجهة "القرصنة  ؛د لرمن السيرباينبشأن إنشاء مركز خليجي موحَّ 

قين املتسارع"، اإللكرتونية، واإلرهاب اإللكرتوين، وتزامناً مع التقدم الت
ويف هذا السياق، قالت  .وفق ما أوردته صحيفة "أخبار اخلليج" احمللية

وزارة اخلارجية البحرينية يف تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 
 1994الوطين مبجلس النواب، إن االتفاقية األمنية اخلليجية لعام 

بغية  ؛2012لعام ُجددت مبوجب االتفاقية األمنية بني دول اجمللس 
املسامهة يف حماربة اجلرمية أبنواعها كافة، وعلى األخص اجلرائم 

 .(61)السيربانية

 الكويت (6
أصدرت الكويت االسرتاتيجية الوطنية لرمن السيرباين للفرتة 

، وتتمثل رؤية االسرتاتيجية يف "ضمان فضاء 2017-2020
ويت من املخاطر إلكرتوين آمن ومرن حلماية املصاحل الوطنية لدولة الك

والتهديدات السيربانية وحتقيق أكرب قيمة اقتصادية واجتماعية من 
 .2018مارس  7ومت إقرارها يف  .(62)استخدام الفضاء اإللكرتوين"

ويرتكز منطلق هذه االسرتاتيجية على حقيقة أن املشاركة املتزايدة 
ة لدولة الكويت يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت جتعلها معرض

وأتيت االستجابة هلذه  .للمخاطر واهلجمات يف الفضاء السيرباين
خطط التعاون بني مؤسسات الدولة احمللية واملنظمات عرب التهديدات 

اإلقليمية والعاملية والذي يهدف إىل أن حيمي النظم احلاسوبية من 

سيف إبراهيم، لصد اهلجمات.. هل ينشئ اخلليج مركزًا موحدًا لرمن  (59)
 سابق.السيرباين؟، مرجع 

 املرجع السابق. (60)
 املرجع السابق. (61)
علم الدين ابنقا، خماطر اهلجمات اإللكرتونية )السيربانية( وآاثرها  (62)

 . 47االقتصادية..، مرجع سابق، ص

http://khaleej.online/KMr7Eo
https://2u.pw/GY5Xg
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السرقة والوصول غري املصرح به أو أي ضرر يلحق ابألجهزة والربامج 
 .(63)ت اإللكرتونيةأو البياان

ودعمت الكويت اسرتاتيجيتها بتوقيع اتفاقية تعاون مع  
لتوفري اخلرباء واملعدات ومتابعة برانمج عمل  2017بريطانيا يف يوليو 

ومت اعتماد  .(64)االسرتاتيجية وإنشاء املركز الوطين لرمن السيرباين
األعلى يف االسرتاتيجية الوطنية لرمن السرياين من قبل جملس الدفاع 

الكويت شأن الدول اخلليجية األخرى ، كما تعكف (65)2017يوليو 
على مشروع إنشاء مركز األمن الوطين السيرباين؛ لتحقيق اإلدارة 

 .(66)االستباقية لتهديدات وخماطر الفضاء اإللكرتوين

 مستو  اهتمام دول اخلليج ابألمن السيرباين: 

مؤشر لقياس مدى  هو GCIاملؤشر العاملي لرمن السيرباين 
التزام البلدان ابألمن السيرباين، كما يتمتع األمن السيرباين مبجال واسع 
من التطبيقات ويتخلل يف العديد من الصناعات والقطاعات وابلتايل 
سيتم حتليل مستوى التنمية لكل بلد يف إطار مخس فئات: قانونية 

الحتاد الدويل . ويهدف ا(67)وتقنية وتنظيمية وبناء القدرات والتعاون
إىل رفع مستوى األمن السيرباين  -من وضع هذا املؤشر-لالتصاالت 

، (68)وتعزيز تبادل اخلربات ومشاركة التجارب، فيما بني دول العامل
ن إوتتواجد الدول اخلليجية يف مراتب متقدمة يف هذا املؤشر حىت 

املي حققت املرتبة الثانية على مستوى العامل يف املؤشر العالسعودية 
يف  13، بعدما كانت يف املرتبة (69)2020لرمن السيرباين للعام 

                                                           

التقرير السنوي، اهليئة العامة لإلتصاالت وتقنية املعلومات الكويت،  (63)
 .27، ص2019

لإلتصاالت وتقنية املعلومات الكويت،  التقرير السنوي، اهليئة العامة (64)
 .49، ص2018

 .49املرجع السابق ص (65)
سيف إبراهيم، لصد اهلجمات.. هل ينشئ اخلليج مركزًا موحدًا لرمن  (66)

 السيرباين؟، مرجع سابق.
التقرير السنوي، اهليئة العامة لإلتصاالت وتقنية املعلومات الكويت،  (67)

 .26، ص2018
ي، اهليئة العامة لإلتصاالت وتقنية املعلومات الكويت، التقرير السنو  (68)

 .16، ص2019

، (70)2016عامليا يف عام  46، واملرتبة 2018املؤشر الصادر عام 
مؤشر األمن السيرباين يف الفرتة  ونرصد تطور وضع الدول اخلليجية يف

  على النحو التايل: 2020- 2016من 

 (71)2016مؤشر  (1)

الرتتيب على  الدولة
املستوى 
 اخلليجي 

الرتتيب على 
 املستوى العاملي 

 4 1 سلطنة عمان 

 25 2 دولة قطر 

اململكة العربية 
 السعودية 

3 46 

اإلمارات 
 العربية املتحدة

4 47 

 64 5 مملكة البحرين 

 138 6 دولة الكويت 

(69) Global Cybersecurity Index 2020: Measuring 
commitment to cybersecurity, International 
Telecommunication Union, 2021, P.25, available 
at: https://cutt.us/gJFhj  

السعودية الثانية عامليًا يف مؤشر األمن السيرباين، الشرق األوسط،  (70)
، متاح عرب الرابط التايل: 20/8/2021 ، اتريخ االطالع:29/6/2021

No37u.pw/b2https://  
الكويت، التقرير السنوي، اهليئة العامة لإلتصاالت وتقنية املعلومات  (71)

 .17، ص2019

https://cutt.us/gJFhj
https://2u.pw/b37No
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 (72)2018مؤشر  (2)

الرتتيب على  الدولة
 املستوى اخلليجي 

الرتتيب على 
 العاملي  املستوى

اململكة 
 العربية السعودية

1 13 

 16 2 سلطنة عمان

 17 3 دولة قطر

دولة اإلمارات العربية 
 املتحدة

4 33 

 67 5 دولة الكويت

مملكة 
 البحرين

6 68 

 (73)2020مؤشر ( 3)

الرتتيب على  الدولة
 املستوى اخلليجي 

الرتتيب على 
 املستوى العاملي 

اململكة 
 العربية السعودية

1 2 

دولة اإلمارات العربية 
 املتحدة

2 5 

 21 3 سلطنة عمان

                                                           

 املرجع السابق. (72)

 27 4 دولة قطر

مملكة 
 البحرين

5 60 

 65 6 دولة الكويت

 

 

 
من الرسم البياين السابق يتضح مدى التقدم الذي حققته 

على مستوى العامل لتصبح يف  46فقد انتقلت من املرتبة  ؛السعودية
إذ  ا؛مشاهب راحققت اإلمارات العربية تطو ا، كما املرتبة الثانية عامليًّ 
يف  .إىل املرتبة اخلامسة على املستوى العاملي 47انتقلت من املرتبة 

فقد تراجعت  ا؛تطور وضع قطر على املؤشر العاملي مرتاجع ظهرحني 

مت اعداد هذا اجلدول من جانب الباحث وفق البياانت الواردة يف مؤشر  (73)
 . 25، ص 2020تقرير األمن السيرباين الدويل 
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التقدم أما  .من املرتبة السادسة عشر إىل السابعة والعشرينقطر 
فهي  ؛يت بشكل عام ما تزال بعيدةرغم فعاليته إال أن الكو فالكوييت 

رغم مساعي البحرين يف  .65إىل املرتبة  138قد حتركت من املرتبة 
 ؛اختاذ العديد من اإلجراءات إىل أهنا فيما يبدو أهنا تراوح يف املكان

، وكان أفضل 64و 68فهي متضاربة بني الصعود واهلبوط بني املرتبتني 
إال أن  .60لت للمرتبة عندما وص 2018ما حققته يف مؤشر عام 

مان رغم حموريتها الرتاجع الفعلي يف املوقف هو ما أصاب سلطنة عُ 
مان يف تفعيل األمن السيرباين على املستوى اإلقليمي والدويل، ولكن عُ 

فبعدما كانت يف املرتبة الرابعة عامليا  ؛تراجعت يف ترتيب املؤشر العاملي
 2018عشر يف عام ، تراجعت إىل املرتبة السادسة 2016عام 

 إىل املرتبة الواحدة والعشرين.  2020وتراجعت أكثر يف تقرير 

 خامتة:

إن حتقيق األمن السيرباين هو أولوية قصوى ال ميكن جتاهلها 
سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو  ؛أو التقليل من آاثرها وتداعياهتا

آليات فقد أضحى األمن السيرباين جزًءا ال يتجزأ من  .(74)عسكرية
التعاون األمين فيما بني الدول، وليس أدل على ذلك من كونه قد 
أصبح ضمن املناورات العسكرية اليت جتريها الدول فيما بينها من آن 

ف الفاعلني فاتساع مفهوم األمن السيرباين ليشمل أمن خمتلِّ  .(75)آلخر
ا أمام الدول لوضع سياسات وإنشاء يف الفضاء السيرباين، أوجد واقعً 

 ؛نها من تعزيز أمنها السيرباين يف إطار حفظ أمنها القوميياانت متك ِّ ك
خصوصا بعدما ابتت العديد من الدول تستخدمم الفضاء السيرباين 

بوصفها اهلجمات كما سبق احلديث عن احلروب السيربانية  لشن ِّ 
 .(76)أدوات الصراع الدويل ىحدإ

                                                           

إيهاب خليفة، األمن السيرباين: ملاذا تصاعدت القرصنة اإللكرتونية مع  (74)
، متاح عرب 25/9/2021 الع:، اتريخ اإلط6/4/2020انتشار "كوروان"؟، 

  //:u.pw/wseue2httpsالرابط التايل: 
أشرف كشك، األمن السيرباين واألمن الوطين: رؤية اسرتاتيجية، أخبار  (75)

، متاح عرب الرابط التايل: 2019اخلليج، سبتمرب 
utt.us/gR9Dnhttps://c 

السياسة دير ابالهتمام أنه ال يوجد هنج مشرتك يف ومن اجل
سياسات كل  العاملية جتاه الفضاء السيرباين، والغالب على األمر هو

فبعض الدول حتاول إبرام اتفاقيات ثنائية للمساعدة  .دولة على حدة
األمر الذي يدفع للقول ؛ يف االمتثال إىل قواعد يف الفضاء السيرباين
لطرق قد تكون إحدى ا يتأبمهية االعتداد بقرارات األمم املتحدة وال

 ملواجهة تداعيات هذه الظاهرة وخماطرها.  ؛(77)احلالية

وحنن يف غىن عن التأكيد أن تكنولوجيا املعلومات 
وأصبح الفضاء  ،واالتصاالت أصبحت غاية ووسيلة يف الوقت ذاته
والفضاء واألرض  اإللكرتوين أحد جماالت الصراع إىل جانب اجلو  

عسكرية دون حضور واضح إمتام عملية  ومل يعد من املمكن .والبحر
للبعد اإللكرتوين، والذي فرض نفسه حىت على اجملال الفكري 

والذي  ،"سباق التسلح السيرباين"ـوابت هناك ما يعرف ب ،والنظري
االسرتاتيجي للدول  يعىن به وصف التطورات اجليوسياسية والتفاعل

، واستخدام الشبكات بدال من التشكيالت (78)لكرتوينيف الفضاء اإل
 خماوف األمن السيرباين املتزايدة ومن مث جتربَّ  ؛(79)العسكرية املعتادة

احلكومات على تضمني إدارة املخاطر )مبا يف ذلك اسرتاتيجيات 
ن برانمج إحيث  ؛( يف عملياهتا التنظيميةئوالطوار  ختفيف األاثر

هندسة النظم السيربانية املوثقة التابعة هليئة مشاريع البحوث املتطورة 
فاعية يف الوالايت املتحدة األمريكي يعمل على تطوير أدوات الد

-64إميان عالء الدين سليمان، األمن السيرباين..، مرجع سابق، ص ص  (76)
66. 
 .70-69املرجع السابق، ص ص  (77)
عالء الدين فرحات، من الردع النووي إىل الردع السيرباين، مرجع سابق،  (78)

 .268ص 
 .270املرجع السابق، ص  (79)

https://2u.pw/wseue
https://cutt.us/gR9Dn
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تسمح ابستعادة أنظمة الكمبيوتر من اهلجمات السريانية ومواصلة 
  .(80)أداء وظائفها

ومن هنا فإن التوعية ابألمن السيرباين وأطر عمل اإلبالغ عن 
ضرورية  ااحلوادث، والتدريب املستمر للموظفني تُعد مجيعها أمورً 

، (81)جابة الفعالة النتهاكات البياانت واهلجمات اإللكرتونيةلالست

خصوًصا يف ظل عدم اقتصار تلك احلرب على الدول فقط ولكن 
بروز فاعلني من غري الدول وخصوًصا الشركات الدولية العابرة 

 .(82)للقوميات

  

                                                           

مة الرقمية يف عقد العمل من : احلكو 2020مسح احلكومة اإللكرتونية  (80)
 .  209أجل التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص 

 .xxxiiiاملرجع السابق، ص  (81)

مساح عبد الصبور عبد احلي، القوة السيربانية يف العالقات الدولية..، مرجع  (82)
 . 99سابق، ص 
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األخوة السيربانية: هل يمكن أن تكون 

 السيربانية طريًقا لتقارب األمة؟

 شريف عبد الرمحن سيف النار  د. 

 :مقدمة

صاحب ظهور مفهوم الفضاء السيرباين، وحتوله إىل جزء ال 
يتجزأ من تفاصيل الواقع املعيش، انتقال العديد من جوانب وتفاعالت 
احلياة اليومية إىل هذا الفضاء اجلديد؛ فقد قامت احلكومات 

م( إبنشاء املواقع والشركات واملؤسسات واملنظمات واألفراد )وغريه
واملدوانت واملنتدايت وغريها من املساحات االفرتاضية اليت هتدف إىل 

مع الغري. ومل تشذ   -من خالهلا-نشر املعلومات، ومجعها، والتواصل 
األمور املتعلقة ابألداين ومعتنقيها، فجزء معترب من تفاعالت الفضاء 

ملواد الدينية أو السيرباين ينهض به "متدينون"؛ سواء عرب حتميل ا
االستماع إليها، مرورا ابحلصول على الدعم/الفتوى، والتفاعل مع 

)مع  -وأحياان املناظرة-املنتمني لنفس املعتقد، وانتهاء ابلنقاش 
اآلخر( حول معىن ومغزى ما يتم اإلميان به من عقائد أو ممارسته من 

 طقوس!

                                                           

 .مدرس بقسم احلوسبة االجتماعية، جامعة القاهرة  
الثورات العلمية، ترمجة شوقي جالل، عامل املعرفة، العدد  توماس كون، بنية (1)

 (. 1992، )الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 168
(2) Giulia Evolvi, Maria Chiara Giorda 
Introduction: Islam, Space, and the Internet, 
Journal of Religion, Media and Digital Culture, 
vol. 10, 2021, p. 2.  
-Heidi A. Campbell, ed., Digital Religion, 
Understanding Religious Practice in New Media 
Worlds (NY: Routledge, 2013).  

تدعي وعلى الرغم من أن احلديث عن السيربانية عادة ما يس
املعىن التقاين؛ على اعتبار أن السيربانية ترتبط ذهنيا بصورة مئات 

( وغريها من serversاملاليني من احلواسيب الرقمية، واخلوادم )
مكوانت البنية التحتية، املرتابطة معًا يف شبكة بعرض العامل، إال أن 
املفهوم قد اكتسب أبعادا معرفية أعمق بكثري، اقرتبت به من معىن 

( وفقا لعبارة توماس كون paradigmاملنظور" أو النموذج املعريف )"
يف كتابه املهم "بنية الثورات العلمية"؛ حيث أصبحت السيربانية 
تعكس اليوم تصورا للعامل، وتقدم طرقا جديدة لفهم ظواهره، مبا فيها 

 .(1)تلك ذات الطابع الديين

ية هي األخرى من انحيتها، تشهد اجملتمعات املتأثرة ابلسيربان
تغريا يف خواصها، على حنو يستحق الدراسة، وتوجد ابلفعل الكثري 
من الدراسات املهتمة هبذا املوضوع على مستوى األدبيات الغربية، 
حيث يتم تسليط الضوء على الطريقة اليت تتغري من خالهلا هذه 
اجملتمعات، وجوانب هذا التغري. ومن بني اجلوانب اليت هتتم هبا 

يات املعاصرة تلك اليت تركز على عالقة الفضاء السيرباين ابلدين، األدب
وتثري أسئلة مثل: كيف ميكن تصور الفضاء السيرباين كمساحة 
ملمارسة الفعاليات الدينية؟ كيف تؤثر التقاانت الرقمية على اهلوايت 
الدينية؟ كيف ميكن للفضاء السيرباين أن يساعد على زايدة التفاعل 

 ؟ (2)ملنتمني لذات املعتقدالبيين بني ا

وفقا لإلطار النظري الذي -وإذا كانت هذه الورقة ستتعامل 
مع النموذج السيرباين )الشبكي( على أنه منوذج معريف  -قدمه كون

-Birgit Meyer and Annelies Moors, eds., 
Religion, Media, and the Public Sphere (IN: 
Indiana University Press, 2006).  
-Stewart M. Hoover (et al.) (eds.), Religion in the 
Media Age (NY: Routledge, 2006).  
-Susan Ella George, Religion and Technology, in 
the 21st Century: Faith in the E-World (PA: 
Information Science Publishing, 2006).  
-Brenda E. Brasher, Give Me That Online 
Religion (San Francisco: Jossey-Bass. 2001). 
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سائد، مبعىن أنه منوذج يكتسب أرضا جديدة يوما بعد يوم، ويسمح 
آلخذ يف بتفسري العديد من الظواهر املستحدثة، فإن النموذج املعريف ا

ستتم اإلشارة  -اتساقا مع نفس اإلطار الذي اقرتحه كون-االحنسار 
 Normalإليه ابسم منوذج التقانة العادية أو التقليدية )

Technology ويشري إىل جممل التقانة ما قبل الشبكية، حيث ،)
تفرتض الورقة أن النقلة من منوذج التقانة التقليدية إىل منوذج التقانة 

تضمنت آاثرا جوهرية، على اجملتمعات واألنظمة وعلى  الشبكية قد
 منط العالقات الدينية البينية. 

يدية وأثر التقانة بعبارة أخرى، تفرق الورقة بني أثر التقانة التقل
تقانة التقليدي الشبكية، وتفرتض أنه يف الوقت الذي كان فيه منوذج ال

بكية تطرح ما الش فإن التقانةعامل من عوامل متكني األنظمة، مبثابة 
تمع األمة على من شأنه إعادة االعتبار ملفهوم اجملتمع بشكل عام، وجم

ألمة، وصوال حنو خاص، وتقدم ما ميكن أن يزيد التقارب بني عناصر ا
 .إىل حد حتقيق نوع من األخوة السيربانية إن جاز القول

  تمع األمة -أواًل 

عات( من األفراد يشري مفهوم اجملتمع إىل تلك اجلماعة )اجلما
اليت تقطن داخل رقعة جغرافية تتحدد غالًبا حبدود دولة قومية ما، 
وختضع لسلطتها السياسية. ويتميز اجملتمع بوجود أمناط من العالقات 
املطردة بني أفراده، وأمناط من السلوكيات واملعايري األخالقية والثقافية 

عالقات املطردة بني الاملقبولة على نطاق واسع بينهم. وإن كانت هذه 
 .(3)أفراد اجملتمع ال ُترتَجم دائًما إىل أطر تنظيمية

يف حالتنا -من جانبه يشري مصطلح األمة، إىل مجاعة بعينها 
تضم أجياال ماضية وحاضرة )ومستقبلة أيضا(،  -هي مجاعة املسلمني

مل حيل تفرق وموزعة على امتداد مساحات جغرافية واسعة، ولكن 

                                                           

(3) Lisa Harrison, Adrian Little and Edward Lock, 
Politics: The Key Concepts (New York: 
Routledge, 2015), p. 8. 
(4) Religion of the World, country meters, 
available at: https://cutt.us/kbDfA  

ملكان والزمان دون استشعارهم االنتماء جلسد واحد. أفرادها عرب ا
"األمة اإلسالمية" هبذا املعىن هي "جمتمع املؤمنني عرب الزمان واملكان". 

 1.9وفًقا هلذا التعريف، ميكن اعتبار مجيع املسلمني البالغ عددهم 
جزًءا من هذا اجملتمع  (4)(2021مليار مسلم )وفق إحصائيات 

اختالف لغاهتم، وجنسياهتم، وأعراقهم،  الواسع، بغض النظر عن
 .(5)وألواهنم، ومستوايهتم االجتماعية، واالقتصادية

مع يف عدد يتفق مفهوم االمة ابملعىن السابق مع مفهوم اجملت
بط عقدي من اخلصائص، وخيتلف يف أخرى، فأفراد األمة جيمعهم را

اللتزام أبداء دة، وامعنوي، يتمثل يف االنتماء لعقيدة واحدة، وقِّْبلة واح
ضوع إىل اخل -يف الغالب-طقوس دينية واحدة، فضال عن التوق 

ية واملؤسسية لشريعة واحدة، يف الوقت الذي تكون فيه الروابط الرمس
رة جمتمع بينهم إما شحيحة أو غري فعالة، وينعكس ذلك يف ضعف قد
ة لرنظمة األمة على التأثري على السياسات الداخلية أو اخلارجي

مامات أفرادها، ية، فال توجد قنوات طبيعية تنقل نبض األمة واهتالوطن
مارسات وتنعكس من خالهلا مشاعرها املشرتكة على السياسات وامل

 االقتصادية، والثقافية، واالجتماعية. 

انبثاق التقانة الشبكية طرح احتمالية للحديث عن معىن 
لتنظيم خمتلف للمجتمع، معىن حيمل معىن الرتابط، والقابلية ل

)الشبكي(؛ ومن مث القدرة على صياغة مطالب متقاربة، وحتري 
أهداف مشرتكة. ويف هذا اإلطار رصد ابحثون ظهور أنواع جديدة 

ضمنها اجملتمعات الدينية، اليت تدمج على من اجملتمعات الرقمية، من 
ما بني خصائص التقاانت اجلديدة والسمات التقليدية لرداين حنو 

اق من املعتقدات واملمارسات واملعامالت، وتعرب من حيث هي أنس
عن نوع من التأثري املتبادل بني التقانة الشبكية وبني األداين. وقد 
أصبح احلديث عن األمة الرقمية أو السيربانية من معامل هذا النوع من 

(5) Sahar Khamis, “Cyber Ummah:” The Internet 
and Muslim Communities, in: G. Marranci (Ed.), 
Handbook of contemporary Islam and Muslim 
lives, (New Delhi: Springer, 2018), p. 2. 

https://cutt.us/kbDfA
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الدراسات، على حنو يوحي ابهتمام اجملتمع األكادميي )الغريب حتديدا( 
ل ما لرمة من خالل الفضاء السيرباين )على حنو ابحتمال تبلور شك

ينقض التوقعات اليت اعتربت أن العوملة قد كتبت شهادة وفاة هلذا 
املفهوم(. والسؤال املشرتك يف إطار هذا النوع من الدراسات هو كيف 
ميكن أن يطور األفراد حس االنتماء إىل جمتمع األمة من خالل 

. وحملاولة املشاركة (6)التقاانت الشبكيةالتفاعل عرب الفضاء السيرباين و 
يف اإلجابة عن هذا السؤال تضيف هذه الورقة سؤاال آخر هو: كيف 
جنحت التقاانت الشبكية يف جتاوز األثر الذي سامهت من خالله 
التقانة التقليدية )ابلنظر إىل خصائصها اللصيقة هبا أو على األقل 

لة التجزئة بني مكوانت الطريقة اليت استخدمت هبا(، يف أتكيد حا
 األمة الواحدة.

 نا!التقانة اليت صنعناها/التقانة اليت صنعت -اثنًيا 

مل تكن التقانة مشروعا واعدا ابلنسبة للعالقات اإلنسانية 
دائما، ومل تكن قريبة من اجملتمع بنفس درجة اقرتاهبا من دوائر السلطة 

ديث، حيث واحلكم يف حلظات حامسة من اتريخ تطور اجملتمع احل
كانت غالبا أداة للسلطة؛ تستخدمها ألغراض التحكم والتنميط 
والتوجيه واملراقبة واملعاقبة... إخل. ونتيجة للعالقة الوثيقة اليت ربطتها 
ابلدولة احلديثة منذ نشأة األخرية، تطور وضع التقانة لكي تصبح 

عية إطارا مرجعيا ومنوذجا تصوراي، كما أصبحت هلا أدوارها االجتما
. وقد ظهر هذا بوضوح منذ والسياسية خبالف دورها التطبيقي العملي

بواكري الثورة الصناعية حني بدأ "اجملاز التقاين" يدخل لغة اخلطاب 
البشرية، وحني بدأت تتشكل مقوالت العقالنية احلديثة على أساس 
من النماذج التصورية النابعة من عامل التقانة، على سبيل املثال تسربت 

فاهيم مثل االستقرار، والتوازن من عامل التقانة امليكانيكية )تقاانت م
احملركات البخارية حتديدا( إىل علم االقتصاد، مث إىل علوم السياسة 

                                                           

(6) Sahar Khamis, p. 2.  
إىل سلطة التقانة، قراءة مقارنة آلراء  شريف عبد الرمحن، من تقانة السلطة (7)

 هربرت ماركيوز ومانويل كاستيلز حول العالقة بني السلطة واجملتمع والتقانة،"
(، 2021اجمللة العربية للعلوم السياسية، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .188ص 

واالجتماع وغريها. ومل يتوقف األمر عند حد استعارة بعض الصور 
هر التشبيهية، وإمنا تسرب األساس املعريف لعامل التقانة إىل منظومة الظوا

االجتماعية، ونقصد بذلك فكرة التحكم العقالين، فكما أن التحكم 
ميثل جوهر عمل التقانة، فإنه صار ابلدرجة نفسها تقريًبا جزًء ال 
يتجزأ من طرائق إدارة الظواهر االجتماعية واالقتصادية والسياسية، 
حىت أصبحت التقانة وأسلوب عملها هي الطريقة اليت يفهم هبا 

 .(7)وجودهم يف العاملالبعض طبيعة 

وهلذا فعلى الرغم من أن النقلة من التقانة، مبعناها التقليدي، 
إىل التقانة السيربانية قد تضمنت قفزة يف طبيعة التقانة ومن مث يف 
آاثرها احملتملة، إال أن ذلك ال يغىن عن مقارنة خصائص التقانة 

الذي ابلتقانة الشبكية على حنو خاص، لتبني األثر  بشكل عام
أحدثته هذه النقلة فيما يتعلق بتمكني اجملتمع وزايدة الروابط بني 
أفراده. وسوف جنري هذه املقارنة من خالل عدد من الثنائيات، وهي 

( احليادية والقيمية، 3( التفكيك والرتكيب، )2، )( التنميط والتنوع1)
 .(8)( السببية والغائية5( الكمية والكيفية، )4)

 تنوع( التنميط وال1)
استخدمت التقانة لوقت طويل، وعلى نطاق واسع، ألغراض 
التنميط، ويعىن التنميط ردَّ الكل املختلف إىل قالب واحد، ويف هذا 
اإلطار ميكن استحضار منوذج تقاانت اإلعالم، فكثريا ما استخدمت 
تقاانت اإلعالم اجلماهريي لصناعة وعي منطي، وتوليد قناعات 

ألفكار واألهداف. وترجع أمهية التنميط يف مشرتكة، وإميان بنفس ا
إطار منظومة "الدولة احلديثة" إىل كونه حموراي يف تسهيل التحكم 
والضبط، على اعتبار أن إدارة مفردات متشاهبة يف الغاية والسلوك 
أيسر من إدارة مفردات متباينة هلا سلوكيات متنافرة وأهداف متباينة. 

كورة استعرض الباحث هذا اإلطار النظري على حنو موسع يف دراسته املذ  (8)
ابألعلى، "من تقانة السلطة إىل سلطة التقانة، قراءة مقارنة آلراء هربرت ماركيوز 

: 183ص ص  ومانويل كاستيلز حول العالقة بني السلطة واجملتمع والتقانة،"
209 
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أهم األدوار األساسية للسلطة يف  من هنا كان تنميط اجلماهري أحد
 .(9)الدولة احلديثة، وكانت التقانة األداة املثلى لتحقيق ذلك

بعد الثورة الرقمية، حتررت التقانة الشبكية من قدر كبري من 
خصائص التقانة العادية، ومنها خاصية التنميط، فبدال من أن ختلق 

حمدودة للتنوع؛ مستخدمني منمطني، وفرت التقانة اجلديدة فرصا غري 
ومن ذلك التنوع يف مصادر املعلومات، والتنوع يف اخليارات التواصلية. 
وقد سامهت الطبيعة اجلديدة لتقاانت االتصال احلديثة، يف إنشاء 
جتمعات افرتاضية جديدة، ال تتقيد أبي حدود جغرافية، وتتجاوز 

ت هذه . أد(10)العديد من االنقسامات العرقية والثقافية واالجتماعية
، فلم يعد من لالختالفات الفرديةاخلصائص إىل إعادة االعتبار 

احلتمي أن يقبل الفرد التنميط يف إطار اجملموع، ومل يعد من احلتمي 
أن يواري ذاتيته لكي يبدو فردا "صاحلا،" يتصرف كما يراد له أن 

 يكون. 

على املستوى الديين، قدم الفضاء السيرباين فرصا متنوعة لبناء 
وية الدينية، كما قدم بدائل لرفكار اليت تطرحها املؤسسات الدينية اهل

الرمسية. فالعديد من املسلمني اليوم، يستخدمون صفحات التواصل 
االجتماعي املختلفة، وقوائم الربيد اإللكرتوين، واملنتدايت للحصول 
على معلومات، والنقاش حول قضااي خمتلفة، بداًل من االضطرار إىل 

إىل املؤسسات الرمسية، الستجداء نصيحة قد تصطبغ ابلصبغة الرجوع 
السياسية، كوهنا تصدر عن رجال دين هم يف املقام األول موظفون 
حكوميون. فبعد التجمد الذي أصاب املؤسسات الدينية، بفعل 
القيود السياسية، أو بفعل موجات التحديث اليت أثرت بشكل أو 

والبىن الدينية خصوصاً، أصبح أمام  لخر على البىن التقليدية عموماً،

                                                           

 .189املرجع السابق، ص  (9)
(10) Sahar Khamis, p. 3. 
(11) Morten T. Højsgaard and Margit Warburg, 
“Waves of Research” in: Morten T. Højsgaard, 
Margit Warburg )eds.(, Religion and Cyberspace 
(NY: Routledge, 2005), p. 7. 

األفراد منابر بديلة للتدين الرمسي. بعبارة أخرى مل يعد التدين صناعة 
حملية، ومل تعد مصادر املعلومات الدينية منحصرة يف مؤسسات 

 .(11)متنوعاً بدرجة غري مسبوقةبعينها، وإمنا صار العرض 

شكل آخر من أشكال مواجهة التنميط الذي تسمح به 
قاانت الفضاء السيرباين، يتمثل فيما تقوم به أدوات التواصل الشبكي ت

متيل إىل يف مواجهة التنميط الذي متارسه وسائل إعالم غربية، واليت 
تصوير املسلمني على أهنم "إرهابيون"، معادون للدميقراطية، متخلفون 
ثقافًيا واقتصاداًي. ومؤخرا أصبحت تربطهم على حنو تعسفي مبوجات 

جرة غري الشرعية. ويف هذا السياق الحظ البعض أن الفضاء اهل
السيرباين يوفر أكثر من أي شيء آخر "مساحات ميكن للمسلمني، 
الذين جيدون أنفسهم غالًبا أقلية مهمشة يف العديد من اجملتمعات 

وأحد الغربية، أن يقاوموا من خالهلا الصور النمطية اليت يوصمون هبا. 
الضغط  . حيث حياول املدونون(12)ي التدوين"آليات القيام بذلك ه

من أجل التغيري االجتماعي واملؤسسي، ومواجهة الصور النمطية عن 
اإلسالم واملسلمني، وشرح كيف ميكن أن يتعايش املسلمون يف إطار 
اجملتمعات غري املسلمة، وكيف ميكن النظر إىل اختالفهم الديين على 

ر إليه كمشكلة. وعلى الرغم من أنه يوفر إمكاانت، بدالً من أن ينظ
أن الفضاء السيرباين ليس املكان الوحيد املتاح هلذه األنشطة، إال أنه 
ميثل مساحة مهمة ميكن للمدونني أتكيد هوايهتم اإلسالمية من 

 .(13)خالهلا

 ( التفكي  والرتكيب2)

وجهة النظر املتشائمة تذهب إىل أن التقانة ومنتجاهتا ال تبدو 
ا على التقارب ودعم أواصر األخوة بني املستخدمني عاماًل مساعد

(12) Peter Mandaville, “Communication and 
Diasporic Islam: A Virtual Ummah,” in Karim H. 
Karim (ed.), The Media of Diaspora (London: 
Routledge, 2003), pp. 135, 146. 
(13) Giulia Evolvi, “Hybrid Muslim Identities in 
Digital Space", Social Compass, vol. 64, no. 2, 
2017, pp. 220-232. 
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هلا، وذلك حبكم غلبة منطق التفكيك على النموذج املعريف الذي 
تنتمي إليه. إذ ميثل "التفكيك" اثين أبرز اخلصائص يف إطار النموذج 
املعريف التقاين، ففي إطار هذا النموذج ال ميكن فهم أي ظاهرة إال 

األبسط، ورد ها إىل عناصرها األولية،  بعد تفكيكها إىل مكوانهتا
 .(14)توطئة لتعميم فهم اجلزء على الظاهرة اليت ينتمي إليها ككل

وقد تسرب منطق التعامل االختزايل مع الظواهر املادية إىل 
النموذج االجتماعي نفسه، فأصبحت الظواهر االجتماعية كافة 

ذج املعريف عرضة للتفكيك )على األقل نظراي(، بعد أن هيمن النمو 
التقاين، وأصبح هو املسيطر على طريقة تصميم العديد من مؤسسات 
الدولة احلديثة. ويف إطار من هيمنة منظور التقانة كانت الشكوى 
املألوفة هي أن التقانة تعمق الفردية، وتؤدي إىل انقطاع العالقات 
سواء بني األفراد وبعضهم البعض، أو حىت بني الفرد وبني ما يقوم 

نتاجه ابستخدام األدوات التقانية. فالنموذج االجتماعي املتأثر إب
بفلسفة التقانة مصمم على أساس من اختزال وعزل الفرد عن الكل 
الذي ينتمي إليه )األسرة، العائلة، اجلماعة(، بل واختزال الفرد نفسه 

 .(15)إىل جمموعة املهارات اليت حيوزها واخلصائص اليت ميلكها

اكسة ترى أن التقانة الشبكية، يف إطار الفضاء وجهة النظر املع
السيرباين، ميكنها أن تساعد على جتسري الفجوات اليت خلقتها التقانة 
التقليدية، ففي حني عمقت الثانية التفكيك، فإن األوىل تدعم 
الرتابط، وذلك بسماحها للمتباعدين أن يكتشفوا ما جيمعهم سوايً، 

فأاًي ما يكن غري مؤسسية( بينهم. ويوطدوا أواصر عالقات مجاعية )
اختالفه، سيظل الفرد واجًدا من يناظره على شبكة التفاعالت الكثيفة 

ويف هذا الصدد ميكن مالحظة  .يف إطار اجملتمع املزود بتقاانت شبكية
العديد من املواقع وصفحات التواصل االجتماعي اليت تضم أفرادا 

قاع جغرافية شىت. فلم يعد يتبنون نفس األفكار، فيما ينتمون إىل ب

                                                           

 .190شريف عبد الرمحن، من تقانة السلطة إىل سلطة التقانة، ص  (14)
 املرجع السابق، نفس الصفحة.  (15)

(16) Giulia Evolvi, Hybrid Muslim identities in 
digital space, Op. cit., p. 226. 

يقف التباعد املكاين حائاًل أمام تبادل وجهات النظر تبادال حرا، 
 واالنفتاح على جمموعة متنوعة غنية من املواد الثقافية واآلراء. 

وتلفت العديد من الدراسات االنتباه إىل "املسلمني اجلدد،" 
هذا اإلطار  وإىل اجلاليات املسلمة يف اجملتمعات غري املسلمة، ويف

تلعب مواقع التواصل االجتماعي دورا شديد األمهية كأداة اتصال بني 
هؤالء، حيث تساعد على نقل وتشكيل اخلربات وإاتحة املعرفة 
واملعلومات، اليت تساعد بطريقة أو أبخرى على بناء اإلحساس 
ابجملتمع الواحد. فاملسافة اجلغرافية الواسعة اليت تفصل بني هؤالء 

ني وبني العامل اإلسالمي، فضال عن اخنفاض كثافة السكان املسلم
املسلمني يف اجملتمعات اليت يتواجدون فيها جتعل االتصال املباشر 
بينهم وبني العامل اإلسالمي صعًبا للغاية. لذلك، وابستخدام مزااي 
التقانة الشبكية، يلجأ هؤالء املسلمون إىل الفضاء السيرباين كوسيلة 

ركة املعلومات، والتعرف على املسلمني اآلخرين يف للتواصل، ومشا
جمتمعاهتم ويف العامل اإلسالمي األوسع، حيث يساعدهم ذلك على 
تنمية الشعور ابالنتماء لرمة. ومواجهة التحدايت اليت يواجهوهنا 
كمسلمني، واليت عادة ما تكون حتدايت خمتلفة وفريدة من نوعها، 

لوعي ابلثقافة اإلسالمية وغلبة مع األخذ يف االعتبار حمدودية ا
التصورات اخلاطئة عن املسلمني يف إطار اجملتمعات اليت يتواجدون 

 .(16)فيها

 ( احليادية والقيمية3)

ترتبط التقانة ومنظورها املعريف بفكرة احلياد القيمي؛ مبعىن 
)يفرتض أهنا(  انقطاع الصلة عن القيم واخلصوصيات الثقافية، فالتقانة

يف أي ثقافة أو منطقة أو تراث، فطريقة عملها تتسم  ليست متجذرة
ابلعموم والشمول، وهلذا فهي توحد تقاليد أو اتريخ املناطق اليت 
تستخدم فيها، ولكنها تُتَهم يف نفس الوقت بكوهنا مسؤولة عن 

. وهلذا (17)التعارض البادي بني التحديث وبني الثقافة األصيلة

، هامش 191شريف عبد الرمحن، من تقانة السلطة إىل سلطة التقانة، ص  (17)
23. 
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للتقانة إىل أن األخرية تؤدي  االعتبار تذهب االجتاهات الناقدة
مبستخدميها إىل نوع من الربود القيمي، فبحكم أهنا ال تعمل وفق 
منظومة قيمية، وال يتوقف جناحها يف أداء ما تؤديه على التزامها أبي 
نوع من القيم، تقدم التقانة سياقا داعما للتخلي عن القيم، أو على 

أصبح مبثابة "كود ضمين" األقل لتحييدها، حىت إن املنظور التقاين 
للموضوعية )وهي الكلمة اليت أصبحت تستخدم كمرادف لتحييد 

  القيم أو ابألحرى الستبعادها(.

من جانبها مل تنجح التقانة الشبكية يف إطار الفضاء السيرباين، 
قيمية، ففضالً عن أهنا -يف التحرر كثريا من عيوب اجملتمع التقاين الال

السلبية ابالنتشار، فإهنا من انحية أخرى تسمح للعديد من القيم 
تقلص من قيم "اجملال املثايل،" الذي يفرتض أن الفرد املؤمن ينتمي 

ومن  .(18)إليه، وتدفعه ابجتاه جمال االستهالك املادي والرتفيهي
املألوف عند كثري من مراتدي الفضاء السيرباين الشكوى من ضياع 

عرب املواقع  —هدى  على غري —الوقت يف التصفح واالنتقال 
والصفحات، على حنو شبه آيل، ال يكاد حيكمه منطق سوى الفضول 

 واإلاتحة والفراغ. 

ويف هذا الصدد خلصت دراسات إىل أن التقانة الشبكية 
متناقضة بطبيعتها مع الدين. وذلك حبكم أهنا ليست متوافقة متاًما مع 

تماعي، اليت مطالب التأمل االنفرادي والتخفف من االرتباط االج
تنص عليها معظم التقاليد الدينية من أجل التطور الروحي احلقيقي. 
بدالً من ذلك، مييل الفضاء السيرباين إىل دمج مستخدميه يف سلسلة 
ال هناية هلا، ومشتتة لالنتباه غالبا، من "التجارب احلياتية 

. فضال عن ذلك فإن الثقافة السيربانية تؤكد على (19)لآلخرين"

                                                           

(18) Jay Kinney, "Net Worth? Religion, 
Cyberspace, and the Future”, Futures, vol. 27, no. 
7, 1995, pp. 774–775. 
(19) Lorne L. Dawson, The Mediation of 
Religious Experience in Cyberspace in : Morten 
T. Højsgaard, Margit Warburg (eds.), Religion 
and Cyberspace (NY: Routledge, 2005), p. 18. 

هات البصرية، والتغري السريع يف املوضوعات، والتنوع، جنًبا إىل املنب
 جنب مع بساطة العرض.

"إن القدرة على التسامي عن األماكن واألحداث، والتفكر 
يف املعىن، والتأمل يف املتجاوز هي عناصر أساسية يف اخليال الديين. 

هذه لكن هذه القدرة هي أبرز ضحااي الثقافة اليت حتركها الصورة، ف
الثقافة البصرية تولد حالة من االنفعال اللحظي، ولكنها ال تستدعي 
التفكري أو االستجابة املدروسة. وكأن املعادلة هي أن ما نكسبه من 
املعلومات خنسر يف مقابله قدرا مساواي من البصرية، ورمبا مبرور الوقت، 

اين . الفضاء السيرب (20)نفقد حىت القدرة على التفكري بصورة صحيحة"
هبذا املعىن "حيدث أتثريا قواي، ولكنه جيعل التأمل العميق واملتجاوز 
الذي يتطلبه الدين غري عملي. إنه )أي الفضاء السيرباين( "مكان 

يتعارض بشكل واضح مع معلومات مفرط التشبع" ولكنه قد 
 .(21)"متطلبات اإلميان كما يؤكد عليها الدين

اين، يف تسرب روح تتسبب اخلصائص السابقة للفضاء السيرب 
جافة إىل مستخدميه على حنو جيعل الروابط بينهم جمرد روابط شكلية، 
تقتصر يف كثري من األحيان على املتابعة الباردة، والتعاطف الذي ال 

(، من دون فاعلية emojisيتعدى اختيار الصورة التعبريية املناسبة )
يح. وهو ما يشري حقيقية، ومن دون مؤازرة متتد ملا وراء لوحة املفات

إليه البعض ابسم "وهم الفاعلية،" والذي يشري يف أفضل حاالته إىل 
نوع من التفاعل الفاتر، إزاء قضااي حتتاج بطبيعتها إىل نوع من الدعم 

 .(22)املادي، وليس جمرد التأييد االفرتاضي

ولكن اخلطاب الديين الرقمي، كما جنح يف جتاوز املعوقات 
احمللية، ميكن أن ينجح يف ختطي العديد من املعوقات اللغوية والثقافية و 

(20) Lorne L. Dawson, Op. cit., p. 17 
(21) Brenda E. Brasher, Give Me That Online 
Religion (San Francisco: Jossey-Bass. 2001) p. 43. 

سيف الدين عبد الفتاح، مدخل القيم، مشروع العالقات الدولية يف  (22)
(، ص 1999اإلسالم، اجلزء الثاين )القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 

508. 
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القيمية، وذلك بفضل ما يشتمل عليه من خيارات متنوعة، ميكن أن 
توفر نوعا من األرضية القيمية املشرتكة بني أفراده. على سبيل املثال، 
تنتشر حاليا يف إطار الفضاء السيرباين العديد من التجارب الوقفية 

ظف منابر الوقف الرقمي لنشر املعرفة الدينية والقيم اإلسالمية، اليت تو 
األخالقية املرتبطة هبا. وقد أكدت دراسات غربية )وإن على حنو 
حتذيري من عواقب ذلك ابلنسبة للمصاحل الغربية( أنه حىت املواقع 
اإلخبارية اليت تعىن بقضااي األمة، تسهم بشكل أو لخر، يف دعم قيم 

 .(23)الرتابط بني أفرادها

اإلخباري ويف هذا الصدد أشارت دراسات إىل أنه حىت النهج 
اجملرد، الذي تتبعه بعض املواقع، ميكن أن يدعم قيم األمة الواحدة. 
على سبيل املثال يف تغطيتها لقوانني حظر احلجاب يف املدارس 
الفرنسية، تستهدف بعض املواقع اإلخبارية بناء هوية إسالمية عاملية 

عام املسلم عرب العامل. فقضية مثل هذه تغطى يف التقارير وتعبئة الرأي ال
اإلخبارية ذات الصلة ال على أهنا "مشكلة للفتيات والنساء يف 
املدارس العامة يف فرنسا، ولكن على أهنا مشكلة للمسلمني يف مجيع 
أحناء العامل". وذلك يف إطار يظهر قضية احلجاب على أهنا جزء من 

احلجاب يشري إىل معىن االختالف عن "رسالة حضارية"؛ ألن "
 .(24)اآلخرين"، ويؤكد يف نفس الوقت قيم اهلوية اجلمعية لإلسالم

رتباط هذه اجلهود تتضمن على حنو أو آخر حماوالت لفك اال
وظيف مثار ثورة بني التقانة والعلمانية، عرب التأكيد على أنه ميكن ت
على حنو و ينية، املعلومات واالتصاالت لنشر القيم احلضارية والد

لتقدم، اأخص، دحض املقوالت اليت تصم اإلسالم أبنه معاد لقيم 
 ارها.مثفضاًل على االستفادة من وغري قادر على التعايش معها 

                                                           

(23) Philip Seib, “Viewpoint: The Virtual 
Ummah”, Strategic Insights, Vol. V, Issue 8, 
November 2006. 
(24) Sam Cherribi, “From Baghdad to Paris: Al 
Jazeera and the Veil,” Harvard International 

 ( الكمية والكيفية4)

ال ينفصل املنظور التقاين التقليدي عن حماوالت فرض 
عد ظواهره للقوا املقوالت الكميَّة على الواقع، وحماولة إخضاع

القياسية، اليت تتضمن تطبيق املعايري الَكميَّة على قواعد تقييم العمل 
وقد ترتََّب على هذه النزعة أن تَضاَءَلت جوانُب  .وتنظيم السلوك

مهمة ال غِّىَن عنها حلياة اإلنسان، ومتت التَّسويَُة بني الفروق الفردية، 
يم احلياة والتَّضييق على إمكاانت التعبري الكيفية اليت ال َتستق

 .(25)بدوهنا

عيوب، من جانبه ورث الفضاء السيرباين العديد من هذه ال
حلاكم لذيوع على سبيل املثال ال يزال عدد املشاهدات هو املتغري ا

قييم كمي وليس  خرب، أو رأي، أو تعليق، أو التوصية مبوقع معني، فالت
دل ن يتباأكيفيا ابلدرجة األوىل، ويف هذا اإلطار يصبح أهم شيء 
نتشار أو تتم املستخدمون اخلرب ويعلقوا عليه كيما  خذ حقه من اال
ا حيظى بتفاعل التوصية به آلخرين. األكثر انتشارا هبذا املعىن هو م

ن األطراف أكرب، أاي ما كان مضمونه أو حمتواه. وتستغل العديد م
كرتونية هذه اخلاصية من خالل تشكيل ما يطلق عليه اللجان اإلل

ة إىل صدارة ىل الدفع أبخبار أو موضوعات أو تعليقات معيناليت تتو 
لذي حيجب التداول من خالل تفاعل مفتعل وحساابت ومهية، األمر ا

أقل أمهية.   موضوعات أو آراء أكثر أمهية، ويعطي الصدارة ملوضوعات
شاركة من كما جيعل أصحاب احملتوى القيم "يتوسلون" اإلعجاب وامل

ية للتواجد لى حنو يشوش على الرسالة األصلمشاهديهم ومتابعيهم، ع
 يف إطار العامل االفرتاضي.

تدفع املشاكل السابقة بسؤال الكم والكيف إىل واجهة النقاش 
حول قضااي األمة، فهل العربة بكثرة من يتفاعلون حول اإلسالم، أم 
ابلكيفية اليت يتفاعلون هبا؟ لقد صاحب حالة االنفتاح الديين 

Journal of Press/Politics, vol. 11, No. 2, spring 
2006, p. 122. 
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ثري من األحيان، تصدي كثري من غري املؤهلني، ليس )الكمية(، يف ك
فقط للتعبري عن آرائهم الدينية، ولكن أيًضا لتقدمي "الفتاوى" حول 
قضااي ميكن أن ختلق العديد من املشاكل وتشكل العديد من 
التحدايت، فضال عن تطوع الكثري منهم لتقدمي ما يطلق عليه 

وروث الديين، وذلك يف إطار التفسريات اجلديدة أو إعادة القراءة للم
موجة "حتديثية،" اختذت من ادعاء مواجهة املركزية الدينية الرمسية 

 منطلقا هلا حملاولة تغيري حدود املعرفة الدينية. 

من الطبيعي أن تطرح التحدايت السابقة معضلة "من يتحدث 
ابسم اإلسالم؟"، وهي املعضلة اليت تشري إىل الفراغ املعريف "الكيفي 

لكمي" الذي ينشأ عن عدم وجود "عدد كاٍف" من "املؤهلني" وا
للحديث ابسم اإلسالم يف الفضاء السيرباين، أو عدم اهتمام كثري من 
هؤالء املؤهلني أبن يكون هلم منابرهم السيربانية، األمر الذي يرتك 
الباب مفتوًحا على مصراعيه لكثري من اهلواة أو ألصحاب املشاريع 

ت الوفرة الكمية للصنف األخري يف كثري من األحيان البديلة. وقد أد
إىل نشر معلومات، أو نصائح دينية غري دقيقة، أو غري كاملة، أو 
حىت مضللة، وهذه أصبحت أكثر خطورة وأكثر ضررًا اليوم، مع 

 .(26)األخذ يف االعتبار السرعة اليت تنتشر هبا املعلومات

فضاء السيرباين وعلى أية حال، ال يبدو أن التفاعل عرب ال
مقدر له الفشل ألسباب تتعلق بغلبة الكمي على الكيفي. فالفضاء 
السيرباين يتيح جماالت كيفية أمام العديد من الناشطني املسلمني 

                                                           

(26) Sahar Khamis, p. 5 
(27) M K Zuhri, M M Jamil, M Sobirin, I Taufiq, 
Virtual Ummah and Religious Movement 
Contestation: Identity and Discourse, the 19th 
Annual International Conference on Islamic 
Studies, 1-4 October 2019, AICIS, Jakarta, 2020. 

 انظر على سبيل املثال: (28)
 قناة رواسخ، متاح عرب الرابط التايل:  -

0https://cutt.us/aKWS  
قناة أمة واحدة، متاح عرب الرابط التايل:   -

https://cutt.us/BsJCa  

، وال شك أن املميزين واملؤهلني (27)لتحقيق أهداف تتسم ابجلامعية
ء، ويف من أبناء األمة قادرين على أن يصنعوا فارقاً يف إطار هذا الفضا

هذا الصدد ميكن رصد التأثري البالغ الذي حيدثه بعض صناع احملتوى 
اإلسالمي يف أتباعهم، والذين يقدر عددهم يف بعض األحيان 
ابملاليني. ولقد كانت اهلجمات اليت مسح هبا أو سهلها الفضاء 
السيرباين على اإلسالم مبثابة حافز لتكتل العديد من هؤالء الناشطني 

 اجلادين، ممن أخذوا على عاتقهم مهمة محاية الرتاث الديين السيربانيني
ومواجهة اخلطاابت الداعية إىل تفكيك النص الديين، وبيان خلفيات 
أصحاهبا الثقافية والسياسية، وذلك من خالل العديد من الصفحات 

 .(28)والقنوات، اليت ال ميكن خبس أتثريها الكيفي أو الكمي

 ( السببية والغائية5)

إطار املنظور التقاين يتم إسكات الغاايت الفردية، من أجل يف 
حتقيق األهداف النهائية املوسومة ابلرشادة والعقالنية، فهل ورثت 
التقانة الشبكية نفس الفرض، وهل حتول مستخدمو الفضاء السيرباين 
إىل أدوات تتساءل عن كيفية استخدام التقاانت املختلفة من دون أن 

 ؟(29)من ورائها تتساءل عن الغاية

بطبيعة احلال يبدو انطباق هذا النقد على الفضاء السيرباين 
مستبعدا إىل حد ما، فمستخدمو هذا الفضاء ليسوا جمرد آالت، 
تتحرك من دون غاية، وحىت لو كان النموذج الشبكي ال حيدد لرفراد 
غاايت معينة يتعني عليهم السعي حنو بلوغها، إال أنه ال يتضمن ما 

(، متاح عرب الرابط التايل: Bayyinah Instituteمعهد البينة ) -
Oa2tps://cutt.us/Oiht  

، متاح عرب الرابط التايل: ieraقناة   -
MwTU2https://cutt.us/  

قناة الدكتور إايد قنييب، متاح عرب الرابط التايل:   -
300https://cutt.us/Tx  

تاح عرب الرابط التايل: (، مSCDawah Channelقناة )  -
jbSK8https://cutt.us/  

 .192شريف عبد الرمحن، من تقانة السلطة إىل سلطة التقانة، ص  (29)

https://cutt.us/aKWS0
https://cutt.us/BsJCa
https://cutt.us/Oi2Oa
https://cutt.us/2MwTU
https://cutt.us/Tx300
https://cutt.us/8jbSK
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نه أن مينعهم من أن تكون هلم غاايهتم يف الوقت نفسه، فالفرد من شأ
حر يف أن ينشئ أو يتتبع املواقع والصفحات اليت تتوافق مع اهتماماته، 
واليت قد خترج عن حدود ما قررته منظومات السلطة والتحكم اليت 

. ويف وسط حزمة االهتمامات املتاحة، حتتل (30)يتواجد يف إطارها
 طة ابألمة اإلسالمية مكانة متقدمة. القضااي املرتب

مواقع  فالكثري من األنشطة الرقمية يرتبط بغاايت حمددة،
ائر ابحلصول اإلفتاء الرقمي على سبيل املثال، يتحدد فيها غرض الز 
 بلورة أطر يفعلى إجابة لسؤال حمدد، وتسهم املنتدايت بدرجة كبرية 

من خالل مرجعية للمشرتكني فيها، وصفحات التواصل تسمح 
جهات نظر النقاشات املتواصلة، والتعليقات التفاعلية، بتشكيل و 

خلدمات الدينية اتتجمع حوهلا بقية اآلراء. ونفس األمر ابلنسبة لسائر 
ال الزكاة ملنظمات اليت أصبح هلا نظري رقمي، مثل املواقع اليت تتيح إيص
هذه احلاالت  ا. يفإغاثة عاملية، تتوىل نقلها إىل املناطق األشد احتياج

عبدية على حنو وغريها تعد اخلدمة الرقمية ممرا آمنا لتحقيق مقاصد ت
 أكثر كفاءة.

كما تليب العديد من تطبيقات اهلواتف الذكية االحتياجات 
الدينية على تنوعها. حيث تستعرض العديد من هذه التطبيقات 

رج أماكن املساجد وأماكن بيع الطعام احلالل )ابلنسبة للمسلمني خا
العامل اإلسالمي(، كما تستعرض العديد من التطبيقات كيفية الصالة، 
وكيفية حساب الزكاة أو حىت تقسيم اإلرث بطريقة شرعية، فضال عن 

( القرآن الكرمي، يف downloadتطبيقات متنوعة تتيح تنزيل )
شكل نسخ نصية ومسموعة، ابإلضافة إىل كتب التفسري واملوسوعات 

تاريخ اإلسالمي، ليس فقط ابللغة العربية، ولكن احلديثية، وكتب ال

                                                           

 املرجع السابق. (30)
(31) Heidi A. Campbell, The Rise of the Study of 
Digital Religion, in: Heidi A. Campbell, Digital 
Religion: Understanding Religious Practice in 
New Media Worlds (NY: Routledge, 2013), p. 
10. 

ابللغات األخرى، ما جيعل الرتاث اإلسالمي ككل يف متناول املسلم 
 (.searchableالعادي، وعلى حنو مفهرس وقابل للبحث السريع )

مل يكتب ملعظمها -كما ظهرت لبعض الوقت حماوالت 
ماعي العاملية، لتقدمي بدائل إسالمية ملواقع التواصل االجت -النجاح

لتجنب ما قد حتتويه األخرية من خمالفات شرعية، على سبيل املثال 
حاول بعض رجال األعمال املسلمني، تصميم موقع للتواصل 

حبيث يكون  Salamworldاالجتماعي بعنوان "عامل السالم"، 
مبثابة فيسبوك إسالمي. يراعي املعايري األخالقية. ويقدم حمتوى نظيفا، 

 .(31)مل تكلل ابلنجاح -وكثري غريها-احملاولة ولكن هذه 

وأاي ما يكون األمر فإن "اختفاء الغاية" ليس هو اخلطر املرتبط 
ابلتفاعل السيرباين، وإمنا إمكانية السقوط يف فخ "الغاايت املقلدة أو 
املوجهة،" فالفضاء الرقمي مساحة مفتوحة للجميع، والقدرة على 

فضاء أصبحت صناعة جييدها صياغة حمتوى جيذب رواد هذا ال
البعض، فيما يفشل فيها آخرون. ويستخدم املختصون، لوصف هذه 
الظاهرة، اسم "صناعة جذب االهتمام"؛ ويشريون بذلك إىل تلك 
األنشطة اليت تتفوق فيها األطراف ذات املقدرة األكرب على احلشد 

 .(32)الرقمي

وألن أسهل الطرق جلذب االنتباه هو مضاهاة ما جيذب 
االنتباه فعاًل، فإن الكثري من األفكار اليت تطرح يف إطار الفضاء 
السيرباين، وتتبىن غاايت إسالمية، تستعري وسائلها من الطرف الذي 
حيظى ابلرواج، والذي قد ال يكون إسالميا، أو ابألحرى منافًيا 
لإلسالم، وهنا بدال من منافسته أبفكار بديلة يتم تقليده، فقط مع 

 .(33)فطة، أو طريقة العرضتغيري اليا

شريف عبد الرمحن، شفافية ابإلكراه، التحدي الرقمي وجدل املراقبة  (32)
والتسريب: ويكيليكس منوذجا، جملة املستقبل العريب )بريوت: مركز دراسات 

 .103، ص 469، العدد 40لسنة ( ا2018الوحدة العربية، 
انظر: ابتريك هايين، إسالم السوق، ترمجة: عومرية سلطاين )القاهرة:  (33)

 (.2015مدارات لرحباث والنشر، 
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على سبيل املثال يظهر يف إطار الفضاء السيرباين ما يسمى 
بتطبيقات املواعدة اإلسالمية عرب اإلنرتنت، وعروض املوضة 
"اإلسالمية"، وأغاين الراب "اإلسالمية"، وبرامج املنوعات اإلسالمية. 

وح ويربر أصحاب هذه األفكار ما يقومون به ابلقول إن "ما هو مسم
به يف اإلسالم أكثر بكثري مما يعتقده الناس". كما تطرح املقوالت 
النسوية اآلن بشكل شديد اإلحلاح يف إطار املواقع اليت يفرتض أهنا 
تعرب عن ثقافات إسالمية. وال تكل هذه األصوات عن مهامجة الوضع 
التقليدي للمرأة يف إطار اجملتمعات املسلمة، وانتقاد األصوات اليت 

ل وضع ضوابط للتفاعل بني اجلنسني وخصوصا على مواقع حتاو 
 .(34)الدردشة، ونظائرها

وال يتسع املقام، يف إطار هذه الورقة، لتقييم هذه التجارب، 
لفهمها أهنا جتارب  -إمجاالً –ولكن التفسري الذي ميكن أن يطرح 

أرادت أن تتحرى غاايت معينة، ملتمسة أساليَب مستعارًة، فإذا هبذه 
يب تفضي هبا يف كثري من األحيان إىل االحنراف عن الغاايت األسال

 .(35)األصلية، والوقوع يف أسر غاايت بديلة

 خامتة
ق تقارب املسكوت عنه يف احلديث عن "السبل احملتملة لتحقي
ليس فاعالً  األمة" أن هذا التقارب متعذر بفعل فاعل. وهذا الفاعل

تراكمت آاثرها  العوامل اليتواحدا يف حقيقة األمر، وإمنا هو مجلة من 
لورقة، ولكن عرب عقود ممتدة، واليت خيرج استقصاؤها عن نطاق هذه ا

مل اليت توجهت مثة أثر مارسته "التقانة" نفسها، جعلها من ضمن العوا
ها أحد األسباب إليها أصابع االهتام، يف مراحل اترخيية متأخرة، بوصف

 احملتملة اليت سامهت يف انقسام األمة. 

وجهة النظر اليت تتبىن هذا الرأي تذهب إىل أن التقانة كانت 
دوما أداة يف يد السلطة )املركزية(، أو أن األخرية هي الطرف الذي 
أجاد توظيف التقانة ملصلحته، وأن التحالف ما بني السلطة )يف إطار 

                                                           

(34) Danielle Ramos, The Veiled Ummah of Islam 
find their voices on the Internet, available at: 
https://cutt.us/jXlkS  

الدولة احلديثة( والتقانة مسؤول بدرجة كبرية عم ا شهده اجملتمع من 
ييب لوعي أفراده، ومن ذلك الوعي ابالنتماء ألمة واحدة. إخضاع وتغ

إطار »وقد توثقت هذه العالقة إىل درجة أصبحت التقانة معها مبثابة 
من -للسلطة، تستلهمه وتسرتشد خبصائصه األساسية « مرجعي

 يف أدائها لوظائفها وقيامها أبدوارها.  -انضباط وانتظام وموضوعية

ىل أن إرضت هلا الورقة، تذهب وجهة النظر األخرى، اليت ع
، أما التقاانت التحليل السابق رمبا يصح فيما خيص التقانة التقليدية

إجيايب يف  فيمكنها أن تسهم بدور -وخباصة الشبكية منها-اجلديدة 
لتقانة اخلق نوع من الوعي اجلمعي، الذي كان مستعصيا يف إطار 

، هبذا املعىن، متهد سيرباينالتقليدية. التقانة الشبكية يف إطار الفضاء ال
ع التقانة الطريق لتحقق اهلوايت اليت كانت مطموسة يف إطار جمتم
ىل جانب إالسلطوي، فقد نقلت قدرا كبريا من الفاعلية والتمكني 
مة واالنتماء األفراد، ومن ذلك القدرة على استعادة الوعي مبعىن األ

 إليها. 

ء ، مع إعطاانقشت الورقة على حنو مقارن وجهيت النظر
عتبار أهنا األكثر مساحة أكرب بطبيعة احلال لوجهة النظر الثانية، على ا

لطة والتقانة، جدلية، لكوهنا تتحدى فكرة االرتباط التارخيي بني الس
ن اجملتمع عوتذهب إىل أن التقانة صارت )على األقل مؤخرًا( تعرب 
هم أهنا بعد ألبنفس قدر )أو رمبا بقدر يفوق( تعبريها عن السلطة، وا

ن أن كانت تلهم السلطة خصائصها األساسية، أصبحت حتمل م
ن أن تكون ماخلصائص ما يصلح لوصف اجملتمع والتعبري عنه، فبداًل 

املمكن النظر  أداة من أدوات حتقيق املركزة واهلرمية، صار من -فقط–
مة للمجتمع، كتعبري عن التشبيك، ومن مث كظاهرة داع  -أيًضا–إليها 
التئام ما انفرط   ذلك جمتمع األمة، ومن مث بوابة حمتملة إلعادةمبا يف

 من عقده. 

 

تناقش هبة رؤوف يف إطار تقييم التجارب السابقة جدلية ما الذي ميكن  (35)
أن يعد جتديدا وما الذي يعد سيولة وعلمنة على حنو معمق، يف مقدمة كتاب 

 وما بعدها.  17ابتريك هايين، ص 

https://cutt.us/jXlkS
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