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هشام خباش *

الربيع العربي
ّ
والتحكم
وحكاية انكسار أنظمة المراقبة
تحت وقع شبكات التواصل االجتماعي
تس ّلط هذه الدراسة الضوء عىل كيفية جلوء املواطن العريب إبان الربيع العريب إىل اإلنرتنت
ملواجهة آليات املراقبة التي تعتمدها أنظمة استبدادية ،كام حتاول أن تُربز أن نجاح ثورات
الربيع العريب يف إسقاط أنظمة راجع يف وجه من أوجهه إىل عجز تلك األنظمة عن حتيني
آلياهتا واسرتاتيجياهتا للمراقبة والتحكم وتطوير هذه اآلليات واالسرتاتيجيات .ولكون
توسم بكوهنا وضعيات غري كفية ،فإهنا
الشبكات االجتامعية وغرف الدردشة الرقمية َ
وفرت ملستخدمي «ال ِّنت» مجلة من اإلمكانات غري قائمة يف واقعهم اليومي ،ومنها إمكان
إخفاء هويتهم الشخصية ،وحتييد املركز ،والرتوي يف ردة الفعل ،واحلصول املبارش
عىل املعلومة ،والالاستقطاب ....اليشء الذي ّ
مكنهم من االنفالت من أشكال املراقبة
ّ
والتحكم اللذين متارسهام السلطة القائمة ،ومن امتالك اجلرأة الكافية للحديث عن
موضوعات ممنوعة مل يكن يف مقدورهم تداوهلا يف معيشهم اليومي.

تقديم
لقد صار من البينِّ بذاته اليوم ،أن لإلعالم االجتامعي ،وخاصة شبكات التواصل االجتامعي
وغرف الدردشة ومنتديات «الويب» ،شأنًا يف بزوغ الربيع العريب عىل أرض الواقع ،ويف يقظة
املواطن العريب ،لينخرط يف مسرية التحرر من أنظمة عربية ذات طابع شمويل واستبدادي ،بعد أن ظل
* أستاذ علم النفس املعريف السيايس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – سايس  -فاس ،جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل – فاس.
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املتفرج ( ،((()bystanderبينام بقيت يف املقابل ،أجهزة مراقبة
يعيش يف كنفها ً
ردحا من الزمن يف وضعية ِّ
(((
ّ
تلك األنظمة عاجزة عن التحكم يف اإلنرتنت وآلياته  ،وهو ما جيعلنا أمام سؤال يلقي بكامل ثقله عىل
حتول املواطن العريب من
موضوع الدراسة ،ويمكن صوغه كاآليت :كيف سامهت الشبكات االجتامعية يف ّ
متفرج إىل مواطن مشارك يف سريورة ( )processusالتغيري هذه؟ وملاذا عجزت األجهزة األمنية
مواطن ِّ
ّ
التحكم يف شبكة اإلنرتنت وما حتويه (غرف الدردشة والشبكات التواصلية) يف
لألنظمة االستبدادية عن
أثناء مواجهتها لبوادر الربيع العريب؟

املعتمدة لإلجابة عن هذه األسئلة هي يف األساس معطيات إثنوغرافية ،جزء
نؤكد يف البداية أن املعطيات
َ
منها مستمد من جمريات الثورة التونسية ومن حكايات التونسيني قبل الثورة وبعدها ،من دون أن يفيد
ذلك بعدم انفتاحنا عىل بقية الثورات العربية ،لكن بنوع من التحفظ والرتوي ،بالنظر إىل عدم وجود
معطيات إثنوغرافية كافية يف حوزتنا يف ما خيص بقية البلدان العربية؛ إذ سبق لنا يف املقابل زيارة تونس يف
ّ
نوعا من السحر ،وذلك
مناسبات عدة،
واالطالع عىل حياة الناس ومهومهم هناك .كام أن لثورة تونس ً
قوضت نظا ًما استبداد ًيا مركّ ًبا ،تشكلت أسسه من بنى سلطوية منظمة عكس ما هي عليه
من حيث كوهنا ّ
(((
احلال يف مرص يف عهد مبارك والسادات ،إذ تم االعتامد عىل منظومة سلطة غري منظمة .

هيمنا يف هذه املقدمة هو معرفة كيف ّ
شكلت منتديات «الويب» ومواقع التواصل االجتامعي
لكن ما ّ
وغرف الدردشة أدوات داعمة للثورة؟ تدعونا منطلقات اجلواب عن هذا السؤال إىل الوقوف عند
عامل سيكولوجي أساس يوفره اإلنرتنت ملستخدميه ،وال جيدونه يف الواقع ،وهو عامل الالكف
((( (disinhibition effect) الذي مر ّده إىل قدرة مستخدم الشبكة العنكبوتية عىل إخفاء هويته عن أي
مراقبة خارجية ،وهذا ما شجع نشطاء «ال ِّنت» عىل اإلفصاح عن أحالمهم وأمانيهم املتمثّلة يف العيش
يف جمتمع تسوده قيم الديمقراطية والعدالة االجتامعية ،من دون هاجس اخلوف من مواجهة مراقبة
النظام احلاكم.
نعرج عىل عامل الالكف وما حيتويه من آليات سامهت يف متكني مستخدمي اإلنرتنت من
لذا ،وقبل أن ّ

 2عزمي بشارة ،الثورة التونسية املجيدة :بنية ثورة وصريورهتا من خالل يومياهتا (بريوت؛ الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2012 ،ص .16
 3املصدر نفسه ،ص .19

4 John Suler, “The Online Disinhibition Effect,” CyberPsychology and Behavior, vol. 7, no. 3 (June 2004), p. 321.

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
ّ
والتحكم تحت وقع شبكات التواصل االجتماعي
الربيع العربي وحكاية انكسار أنظمة المراقبة

املتفرج إىل وضعية املواطن املشارك يف تغيري مصريه ومصري وطنه ،ثم يف إبراز
ّ
التحول من وضعية املواطن ِّ
ّ
كيف سامهت تلك اآلليات يف تقويض أنظمة املراقبة والتحكم لبعض األنظمة العربية االستبدادية إبان
الربيع العريب ،ال بد من الوقوف ،برتكيز شديد ،عند بعض الدراسات املرجعية ملوضوع هذا البحث بام
ّ
يمكن من خالهلا من حتديد أمهيته ،لنبسط بعد ذلك بعض املعطيات اإلثنوغرافية التي عرفتها منظومة
(((
ّ
والتحكم التونسية بوصفها
املراقبة
نموذجا يف العامل العريب لنظام حمكوم بنوع من السلطوية املنظمة .
ً

ً
أوال :نظرة إلى الدراسات المرجعية في الموضوع
اهتم عدد من الدراسات بالكشف عن دور عامل الالكف يف متكني أعضاء غرف الدردشة الذين يعانون
لقد ّ
وإما لكوهنم
وإما بالنظر إىل إعاقتهم اجلسدية أو الذهنية ّ
اإلحساس بالدونيةّ ،إما بسبب طبيعة مرضهم ّ
وإما بوصفهم مهاجرين جد ًدا ،من مواجهة وصم املجتمع هلم بتوصيفات فيها
ينتمون إىل أقليات ثقافية ّ
رضب من االزدراء(((؛ فام دام يف إمكاهنم إخفاء هويتهم ،يصبح تواصلهم عرب اإلنرتنت أكثر أرحيية ،وهو
ما يتيح هلم إمكان البوح بمخاوفهم وهواجسهم وأفراحهم وأتراحهم وحتى أرسارهم ،من دون إبداء
أي مقاومة نفسية؛ إذ نجدهم يف غرف الدردشة يتجاوزون إعاقاهتم يف تعبريهم عن مكنوناهتم الداخلية
ومشاعرهم ،وأكثر رغبة يف اإلفصاح عن ذواهتم ،ويف أن يتعرف إليهم اآلخر ال كحضور فيزيقي ،وإنام
كواقع نفيس داخيل ،وما حيتويه من خبايا وأرسار ومعاناة .من هنا أخذت غرف الدردشة تؤدي دور
املحلل النفيس الذي يمكن أن نفصح له عن أمور ليس يف مقدورنا أن نحكيها لآلخرين .وهبذا يمكن
خاليا من املمنوعات
القول إن محاية اإلنرتنت ملستخدميه بإخفاء هويتهم من أي مراقبة خارجية منح فضاء ً
واملحرمات ،انتفت فيه أي سلطة سياسية قهرية وأي متابعة أخالقية من جانب املجتمع ،اليشء الذي
جعل ناشط «ال ِّنت» يترصف ،عند عملية الدردشة ،بعفوية وتلقائية َّ
قل نظريها يف ترصفاته املعتادة ،التي
تظل رهينة حكم اآلخر عليها؛ إذ نجده ملز ًما يف إيقاع حياته اليومية بضبط ترصفاته ،واللجوء إىل فن
اإلضامر لكي ال يصطدم بالرقيب ،أكان املجتمع بقيمه وتصوراته أم النظام السيايس بآلياته القهرية(((.
تكمن أمهية موضوع دراستنا هذه يف كيفية اعتامد ناشط «ال ّنت» ،إبان الربيع العريب ،عىل عامل الالكف
ّ
والتحكم امل ّتبعة من جانب
وما حيتويه من آلية إلخفاء اهلوية وغريها من اآلليات ،لتجاوز أساليب املراقبة
املعتمدة يف دراستنا هذه هي مقاربة سوسيومعرفية (Social
األنظمة العربية .وهذا يعني أن املقاربة
َ
) cognitive approachبامتياز ،تبتغي الكشف عن التغريات التي أحدثها اإلنرتنت ومرفقاته يف احلاالت
ّ
الذهنية والعاطفية لعدد من النشطاءّ ،
والتحكم العربية .وبالتايل ختتلف
فمكنهم من مواجهة أنظمة املراقبة
(((
مقاربتنا هذه عن تلك
املعتمدة من طرف كاستلز  ،وإن كانت تنفتح عليها ،والتي ركزت عىل عامل
َ
 5بشارة ،ص .12

 6نامذج من الدراسات السابقة يف املوضوعD. O. Braithwaite, V. R. Waldron and J. Finn, "Communication of Social Support :
in Computer-Mediated Groups for People with Disabilities," Health Communication, vol. 11, no. 2 (1999), pp. 123–151,
and B. F. Sharf, "Communicating Breast Cancer On-line: Support and Empowerment on the Internet," Women and
Health, vol. 26, no. 1 (1997), pp. 65–84.
7 Hicham Khabbache, «Comment les réseaux sociaux ont contribué au changement politique dans le monde Arabe?:
Approche sociocognitive,» Cahiers de psychologie politique, no. 20 (2012), p. 35.
8 Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age (Cambridge, [UK]: Polity
Press, 2012), p. 9.
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ّ
التحكم
استقاللية الفعل التواصيل يف اإلعالم االجتامعي ودوره يف بزوغ قوى تأثري جديدة يصعب معها
يف احلركات االحتجاجية وضبطها ،كام حدث يف الربيع العريب.

ثان ًيا :تونس زمن ابن علي
 -1إثنوغرافية المراقبة اللصيقة

بمجرد أن تطأ قدماك أرض تونس ابن خلدون ،تل ّفك عباءة بن عيل ،عندها حتس بأنك أمام نظام بذل
كبريا ،واستثمر إمكانات لوجيستية هائلة يف مراقبة املواطنني ومتابعتهم يف تفصيالت
جهدً ا
معرفيا ً
ً
التعمق بنظرة اإلثنوغرايف يف حياة التونسيني ومعيشهم ،تدرك أن
معيشهم اليومي .وعندما حتاول
ّ
ّ
ّ
والتحكم فيها لتظل بمنأى
والتحكم أفلح بالفعل يف توجيه مواقف املواطنني
جهاز بن عيل للمراقبة
عن السياسة .وأثمن نصيحة يقدمها لك صديق تونيس هي «برشا سياسة ال ،إزي سياسة» .وإذا كنت
أشخاصا يف املقهى ،وحدثتك نفسك بإثارة موضوعات هتم الشأن العام ،فلن تلقى منهم سوى
جتالس
ً
االنسحاب من اجللسة الواحد تلو اآلخر .وألن الكالم يف السياسة حمرم ،فإن هذا احلكم يستغرق أيضا
انفتحت فيه عىل بعض مفاهيم فوكو ،مثل املراقبة
السياسة الدوليةّ .أما إذا تفوهت بكالم نخبوي
َ
والعقاب ،سلطة اخلطاب ...اع ُترب ذلك إجرا ًما وكال ًما يف السياسة ،وبالتايل تدخل بنفسك دائرة
املغضوب عليهم.

لقد ابتدأ جتوايل يف حدائق مدن تونس اخلرضاء وشوارعها ،من العاصمة إىل بنزرت وسوسة  ...حتى
التحول
متجد
مدينة الكاف احلدودية ،فحظيت بإمجال ممتع ،غري أن املتعة أفسدهتا الفتات ولوائح رقمية ّ
ّ
الكبري الذي عرفته تونس يف  7ترشين الثاين /نوفمرب فغطت عىل الزينة واجلامل احلقيقي ،مدعومة بصور
ضخمة البن عيل بام يوحي بمراقبة الزعيم لكل يشء وإحاطته علماً بكل كبرية وصغرية يف حياة التونسيني
اليومية .وإن أنت أردت تص ّفح اجلرائد الوطنية ،يف أحد األكشاك ،عىل ق ّلتها ،فستجد أن مضامينها ال
خترج عن متجيد حدث  7نوفمرب وأخبار املشاهري والنجوم أو زوايا ختصص للتنجيم واألبراج .هكذا،
وبناء عىل ما حتمله الصحافة من مضامني بائسة ،نفهم لمِ َ ُأ ِحل بن عيل سنة  1998بني رؤساء الدول العرشة
املعاديني للصحافة ،ولمِ َ ُطردت مجعية مديري الصحف التونسية من اجلمعية العاملية ملديري الصحف سنة
 ،1997وجمُ ّ دت عضوية اجلمعية التونسية للصحافيني يف الفدرالية الدولية للصحافيني سنة  .2004ويف
ما خيص املراقبة الفيزيقية ،ال خيفى عىل أحد أن عدد معاوين األمن بني سنتي  1998و  2004بلغ ما يربو
املكونة من ُشعب احلزب
عىل  136أل ًفا ،أي بنسبة معاون أمن لكل  60مواط ًنا .زد عىل ذلك جلان اليقظة ّ
احلاكم وشبيبته ،وهي اللجان التي تك َّلف برفع تقارير يومية إىل قيادة احلزب التي توجه تلك التقارير
رئاسيا فريدً ا ،مضمونه إحداث مهنة
قرارا
إىل الديوان الرئايس مبارشة(((.
وأخريا ،يف سنة  ،1997نجد ً
ً
ً
النظامية ،ولكنها مؤثرة وذات نفوذُ ،أطلق عليها اسم املواطن الرقيب .والغاية منها ،بحسب نص القرار،
خيول له االتصال بأعىل سلطة يف البالد
هي متكني املواطنني من إبالغ شكواهم هلذا املواطن الرقيب الذي َّ
لرفع املظلمة .لكن ما خفي كان أعظم؛ إذ ّ
مكن هذا املنصب من تشديد اخلناق عىل الناس ومراقبتهم
 9حزب العامل الشيوعي التونيس« ،مرشوع وثيقة من أجل بديل ديمقراطي وشعبي( »،احلوار املتمدن ،)2005/1/20 ،عىل املوقع
اإللكرتوين<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=30199>. :
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ومتابعتهم حتى يف حركاهتم وسكناهتم وتأوهاهتم ،ليصبح بذلك معنى منصب املواطن الرقيب أن لدى
شخصا ً
نافذا ،عليهم احرتامه والوالء له ،والنزول عند رغباته لكي ال يكون مصريهم مصري 40
الناس
ً
وعذبوا بني سنتي  1990و ،2004وآالف املعارضني الذين يعيشون يف املنفى ،أو
ألف مواطن اع ُتقلوا ُ
لكي ال يكون مصريهم مصري من فقدوا احلق يف احلصول عىل وثيقة إدارية أو منحة دراسية أو وظيفة ،عىل
الرغم من استيفاء الرشوط املطلوبة ،وهي أرحم احلاالت(.((1
إضافة إىل ما سبق ،أصبح الشغل الشاغل لدى اجلامرك حمكو ًما هباجس منع الكتب ،بحيث أصبح املنع
يشمل ،أحيانًا ،كتا ًبا ّ
تعذر عىل اجلمركي فهم عنوانه .ويف هذا الصدد ،منع األمن الداخيل  31كتا ًبا من
التوزيع بني سنتي  1995و ،2004كام رفضت السلطات منح أعداد من املثقفني تأشرية إصدار جمالت
فكرية .وأصبحت احلريات األكاديمية بدورها عرضة للمراقبة اللصيقة؛ ففي  25شباط /فرباير ،1997
ُقدمت توجيهات لعمداء ومديري املعاهد العليا برضورة إعالم وزارة الداخلية بأي تظاهرة علمية
مدها بقائمة املشاركني وبنصوص مداخالهتم(.((1
ينظموهنا ،مع ّ

كام أن ما يسرتعي انتباه املتجول يف شوارع مدن تونس ،كوهنا حبىل بام يشهد عىل قوة مركز الزعيم
وتن ّفذه وتعاليه ،عدد من احلافالت وقد ُكتب عليها :هدية رئيس اجلمهورية لشباب تونس .وعندما
تبدأ عملية االستقصاء اإلثنوغرايف ،جتد أن تلك احلافالت هي هدية لشبيبة احلزب احلاكم ،وقد صرُ فت
أثامهنا من ميزانية الدولة للمشاركة يف امللتقيات والتكوينات واملخيامت الصيفية .هذا غيض من فيض
نِعم بن عيل عىل ّ
كل ملتحق باحلزب احلاكم؛ إذ يكفي حيازة بطاقة احلزب لولوج فئة املحميني ،فهي
ض الطرف عنك ،ومن
ستحميك من املتابعة اللصيقة لألمن ،وحتى إذا خرقت قانون السري ،مثلاً ُ ،يغَ ّ
املمكن أن حتصل عىل إعفاء رضيبي أو عىل وظيفة .لكنك يف املقابل تكون مطا َل ًبا بحضور تكوينات
وتربصاته .وما دام بن عيل قد أفرغ احلزب الذي ورثه عن بورقيبة من أي تصور أيديولوجي
احلزب ّ
ومن أدبياته ،فإن مضمون التكوينات هو خطابات الزعيم املفدى التي ألقاها يف املناسبات الوطنية
متجد صندوق 21/21
والدولية (اليوم العاملي للمرأة ،اليوم العاملي للبيئة )...وبيانات احلزب التي ّ
وتبجل اقتصاد تونس .ومن هنا ُيطلب من أي عضو يف التجمع الدستوري أو من
وبنك التضامن،
ّ
شبيبته بث الدعاية بشكل مستمر لدى خمتلف أوساط املجتمع ،ال ملصلحة للحزب ،بل ملصلحة
«نمرا» لشامل أفريقيا زمن
الزعيم ،والتهليل للمعجزة االقتصادية التونسية ّ
وقوهتا الصاعدة باعتبارها ً
بن عيل ،وتسويق صورة تونس القوية كأنموذج فئة للتنمية االقتصادية الناجحة يتعينّ عىل مجيع بلدان
املغرب العريب وأفريقيا التمركز حوهلا) (12واالقتداء هبا.

وقد قام النظام يف سنة  1995بطرد جمموعة من املغاربة ،بمن فيهم السياح ،حتت ذريعة أهنم أتوا ملنازعة
التونسيني رفوهلم يف رغد العيش يف ظل القيادة الرشيدة للزعيم بن عيل .واجلدير بالذكر هنا أن ترقية أي
عضو يف مرتبته احلزبية ،وفقًا ملنطق تراتبي شبه عسكري ،تبقى رهن مدى قدرته عىل إظهار إخالصه
ووفائه البن عيل وقدرته عىل احلجاج واإلقناع بسياساته غري املرشوعة؛ ففي إحدى زيارايت لتونس،
 10املصدر نفسه.
 11املصدر نفسه.

12 Rachel Karniol, "Egocentrism Versus Protocentrism: The Status of Self in Social Prediction," Psychological Review,
vol. 110, no. 3 (July 2003), p. 564.
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كان يل نقاش مع أحد التجمعيني الشباب ،فأملحت إىل أن بن عيل ،حتى وإن افرتضنا جدلاً أنه نجح
املعتمدة لدى عدد
يف تنمية تونس ،فال جيوز له أن يبقى يف احلكم لوالية رابعة .فأجابني إجابة «هوبس»
َ
من الدكتاتوريات العربية ،وهي أن تونس موزعة إىل جهات متنافسة يف ما بينها ،وبالتايل يعني غياب بن
رصاعا بني اجلهات عىل السلطة ،وهو ما جيعل بقاءه حص ًنا
عيل
حاميا للبالد والعباد من السقوط يف حالة
ً
ً
يتقبل والية رابعة؛ ذاك
فوىض .من هنا نفهم كيف اعتمد بن عيل احلزب وشبيبته لتدجني الشعب كي ّ
واضحا للعيان يف عدد من املقاهي واملحالت التجارية ،حيث يافطات ولوحات كتب
التدجني الذي يظل
ً
عليها جتار احلي فالن يبايعون سيادة الرئيس لوالية رابعة.
 -2المفارقة اإلثنوغرافية في المراقبة المعلوماتية

يتضح ّمما سبق من الشواهد كون نظام بن عيل من بني أعتى األنظمة يف االستخبار والتجسس عىل
اهلواتف والفاكس واإلنرتنت .لكن املفارقة هي كونه من بني األنظمة األوىل يف املنطقة التي شجعت
استعامل اإلنرتنت؛ ففي صيف سنة  1997قام احلزب احلاكم  -بناء عىل توجيه رئايس  -بحمالت واسعة
النطاق يف مدن صغرية ومهمشة أحيانًا مثل مدينة الكاف ،لتدريب الشباب عىل أدبيات اإلنرتنت .وكانت
الغاية قيام احلزب باستقطاب حاد للشباب تشديدً ا عىل أن عهد بن عيل هو عهد املعرفة احلديثة ،فكانت
بداية انخراط النظام يف عملية تعميم األجهزة اإلعالمية عىل فئات عريضة من املجتمع وختفيض تكلفة
اإلنرتنت عىل املواطنني .وكان ذلك يتم ضمن إطار سياسة توزيع الغنائم عىل أفراد العائلة ،حيث كان
نصيب إحدى بنات بن عيل قطاع اإلنرتنت واألجهزة اإلعالمية( .((1ولكن ما يدهشنا حقًا ،تلك املفارقة
بني تشجيع النظام لإلنرتنت وكون هذا األخري أحد أسباب زوال النظام؛ فهل نحن هنا أمام مكر التاريخ؟
يبدو أن التشجيع املبكر لإلنرتنت مرده إىل رغبة النظام يف خدمة مظهره احلداثي التي كان ينزع دائماً إىل
الظهور به أمام الغرب ،وكذلك عدم إدراكه بعدُ مدى خطورته عليه .كام أن الفكرة التي كانت سائدة يف
شائعا يف فرنسا ،مفاده
تصور للفيلسوف بودريار كان ً
املقربة من بن عيل ،أساسها ّ
التسعينيات لدى النخب َّ
خمدرين
أن اإلنرتنت سيقوم عرب غرف الدردشة واإلبحار بني املواقع بعزل مريديه عن الواقع وجعلهم َّ
ختييل مؤثث بأحالم اليقظة التي ّ
متنفسا ،وخاصة لدى
تشكل
ً
وسجيني عامل السيموالكر ،وهو عامل ذهاين ّ
(((1
األفراد العاجزين عن حتقيق أمانيهم عىل أرض الواقع  .لكن مع انتشار «ال ّنت» وبداية إحداثه مجلة
من املشكالت للنظام احلاكم (قدرة املعارضني عىل نرش بياناهتم عىل «الويب»؛ النرش الرقمي للكتب
املمنوعة؛ ُّ
تشكل غرف للدردشة وصفحات عىل «الفيسبوك» و«التويرت» ولقطات يف «اليوتوب» تفضح
النظام وعائلته) ،بدأت عملية ممنهجة ملراقبته والتحكم فيه؛ إذ سجلت منظمة مراسلون بال حدود أن
الوكالة احلكومية لإلنرتنت تفرض مراقبة مشددة عىل الشبكة ،اعتام ًدا عىل برامج متخصصة ومتقدمة يف
ميدان املراقبة ،بام خيوهلا  -بمقتىض قانون الربيد  -التقاط الرسائل اإللكرتونية وتدمريها يف حال ّ
شكلت
إخاللاً بالنظام العام .كام جرى حتميل املسؤولية القانونية ملترصيف مقاهي اإلنرتنت بالسامح أو عدم التبليغ
عن تردد الزبائن عىل املواقع املحظورة؛ إذ ُيطلب من الزبون تزويد صاحب مقهى اإلنرتنت ببطاقة تعريفه
وتارخيه زيارته؛ فمنذ سنة  ،2009طلبت الوكالة التونسية لإلنرتنت تزويد حواسيب أصحاب املقاهي
ويسجل بالتفصيل املواقع التي زارها رواد هذه املقاهي .كام أقام النظام
بربنامج ( )Publisoftالذي يعاين
ّ
 13بشارة ،ص .13

14 Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, débats (Paris: Editions Galilée, 1981), p. 8.
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برامج ملراقبة عدد من املواقع وتصفيتها ،ومنها اليوتيوب وموقع راديو كنداwat.tv ،Dailymotion ،

وموقع  Flickrلنرش الصور .زد عىل ذلك حجب مواقع منظامت حقوقية ،من قبيل  Amnestyو،RSF
ومواقع جمالت سياسية أجنبية مثل  . Libération ،Le Nouvel observateurإذ كلام حاول املستخدم
النفاذ إىل أحد املواقع املمنوعة أطلت عليه إشارة اخلطأ التي تفيد بأن الصفحة غري موجودة ،أو ال يمكن
ممنوعا ،اليشء الذي
النفاذ إليها «أعد الحقًا» .ويظهر أحيانًا رقم اخلطأ  ،404وهو ما يفيد بكون املوقع
ً
دعا الشارع التونيس من خالل سخريته املعهودة إىل تسمية عملية حجب املوقع باسم شخص «عامر
ّ
والتحكم يف اإلنرتنت ،برنامج االنتقاء بحسب
 .»404ومن بني الربامج التي اعتمدها النظام للمراقبة
الكلمة األساسية التي جيوب الشبكة باحثًا عن املواقع التي تتضمن الكلامت األساسية التي يعتربها النظام
مشبوهة (مثل الدكتاتورية يف تونس ،حرية التعبري يف تونس) ليقوم ،بعد ذلك ،بتفحص تلك املواقع
وحجبها أو تدمريها إذا ما وجدها خمالفة للنظام( .((1كام جلأ النظام إىل تقنية القنص الرقمي (،)Phishing
أي رسقة املعلومات الشخصية للمعارضني عن طريق قرصنة بريدهم اإللكرتوين واستخدامها ضدهم.
ولإلشارة قامت رشطة «ال ّنت» بحملة واسعة لقرصنة األرقام الرسية حلسابات «الفيسبوك» لعدد كبري
تدخل مبارش لدى إدارة «الفيسبوك» ،ومساعدة مستخدمي «ال ّنت»
من املنخرطني ،األمر الذي أدى إىل ّ
التونسيني ،ومنحهم برامج للحامية(.((1
املتتبع للشأن التونيس بشكل خاص
خالصة القول ،كانت تونس زمن بن عيل دولة أمنية بامتياز ،ويرى ّ
والشأن العريب بشكل عام أن مجيع املؤرشات كانت تسري يف اجتاه اإلقرار باستحالة قيام ثورة يف تونس؛
فاملواطنون كانوا موزعني يف أغلبية ال حول هلا وال قوة ،تتفرج عىل ما حيدث ،وأقلية موالية للنظام،
ومعارضة يف طور االنقراض .لكن عىل الرغم من ذلك حدث التحول غري املتوقع؟
التحول؟ وكيف انكرست أعتى
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :كيف سامهت الشبكة العنكبوتية يف هذا
ّ
ّ
والتحكم أمام غرف الدردشة الرقمية وشبكات التواصل االجتامعي؟
أنظمة املراقبة

ً
ّ
والتحكم
ثالثا :الربيع العربي ومحدودية أنظمة المراقبة
أمام الشبكات االجتماعية وغرف الدردشة
تؤكد مجلة من املعطيات اإلحصائية أن اإلعالم االجتامعي كان حارضً ا يف السنوات األخرية ،وبقوة ،يف
حياة مواطني بلدان الربيع العريب؛ ففي سنة  ،2009بلغت نسبة مستخدمي اهلاتف اجلوال يف تونس
 95.38يف املئة من جمموع السكان ،يف حني بلغت نسبة املشاركني يف اإلنرتنت  34.07يف املئةّ .أما يف
واملالحظ أن
سنة  ،2011فقد بلغت نسبة مستخدمي «الفيسبوك»  28.9يف املئة من جمموع السكان.
َ
منحنى أعداد مستخدمي «الفيسبوك» ظل يف ازدياد مطرد سنة بعد أخرى؛ ففي سنة ُ 2008س ّجل حواىل
 16.000تونيس مشارك يف «الفيسبوك» ليصل إىل  180.000مشارك يف كانون الثاين /يناير .2011
 15تقرير راديو كندا الدويل ،آلية املراقبة ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.rcinet.ca/arabe/archives/chronique/chroniques- :
de-rci/mecansme-censure-en-tunisie>.
16 Romain Lecomte, «Révolution tunisienne et Internet: Le Rôle des médias sociaux,» dans: L’Année du Maghreb,
VII: Sahara en movement (Paris: CNRS éd., 2011), disponible sur le site électronique: <http://anneemaghreb.revues.
org/1288>.
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ووصلت نسبة مستخدمي «الفيسبوك» بني الشباب التونيس املراوحة سنهم بني  15و 29سنة إىل ما يقرب
 75يف املئة من املجموع العام للمستخدمني ،وهي نسبة تتامشى وارتفاع نسبة الشباب العريب املستخدم لـ
«الفيسبوك» ،وهي  70يف املئةّ .أما نسبة التونسيات املستخدمات لـ «الفيسبوك» ،فقد بلغت  42يف املئة
من جمموع املستخدمني .وننوه يف هذا الصدد إىل أن نسبة الولوج إىل صفحات «الفيسبوك» يف األيام األوىل
للثورة التونسية بلغت  18.8يف املئة من جمموع السكان .وهبذا تم تسجيل ارتفاع يف أعداد مستخدمي
«الفيسبوك» من  10يف املئة سنة  2010إىل  18يف املئة سنة  ،2011وذلك مع بداية احلراك الشعبي .كام أن
حجم التغريدات عىل «التويرت» ،وبخاصة تلك املتضمنة كلمة سيدي بوزيد ،ازداد بشكل ملحوظ لدى
التونسيني يف حمطتني رئيستني ،األوىل يف بداية حراك  14كانون الثاين /يناير  2011والثانية يف  27شباط/
رئيسا جديدً ا للوزراء(.((1
فرباير ،يف أثناء تعيني الرئيس التونيس املؤقت ً

يف مرص ،سنة  ،2009وصلت نسبة عدد املشرتكني يف اهلواتف اجلوالة يف سنة  2009إىل  66.69يف املئة،
وبلغت نسبة مستخدمي اإلنرتنت  24.26يف املئة ،ووصلت نسبة انتشار «الفيسبوك» سنة  2011إىل
 7.66يف املئة ،أي نحو سبعة ماليني مشرتك يف «الفيسبوك»ّ ،
شكل فيها الشباب نسبة معتربة ناهزت 75
يف املئة .أما نسبة النساء ،فلم تتجاوز  36يف املئة .كام ال يفوتنا يف هذا الصدد استدعاء معطيات إحصائية
تفيد التصاعد الدال يف منحنى أعداد املرصيني مستخدمي «الفيسبوك» من  822.560مستخد ًما يف سنة
 2008إىل مخسة ماليني مستخدم عشية الثورة ،وإىل أكثر من  9.3ماليني يف بداية سنة  .2012وتأكيدً ا
للرتابط القائم بني شبكات التواصل االجتامعي واالهتامم بالفعل السيايس ،ارتفع عدد مستخدمي
«الفيسبوك» يف أثناء الثورة من  12يف املئة إىل  29يف املئة ،كام ارتفعت أعداد تغريدات «التويرت» بشكل
ملحوظ لدى املرصيني تزام ًنا مع حدثني سياسيني ،األول يف  14كانون الثاين /يناير وقد اقرتن بارتفاع
تنحي مبارك عن احلكم.
وترية االحتجاجات الشعبية يف تونس ،والثاين يف  11شباط /فرباير ،يف أثناء ّ
ويف دراسة ميدانية وزِّ ع فيها استبيان عىل  126مستخد ًما لـ «الفيسبوك» من مرص و 105مستخدمني من
أساسا لرفع مستوى الوعي يف بلداهنم
املستجوبون ،بنسب معتربة ،إىل أن املوقع اس ُتخدم
تونس ،ذهب
ً
َ
بأمهية االحتجاجات الشعبية ( 31يف املئة يف ٍّ
كل من تونس ومرص) ،ونرش املعلومات يف العامل بشأن
احلركات االحتجاجية ( 33يف املئة يف تونس و 24يف املئة يف مرص) ،والتنسيق بني الناشطني وتنظيم
التحركات ( 22يف املئة يف تونس و 30يف املئة يف مرص) ،بينام رأى أقل من  15يف املئة يف كال البلدين أن
«الفيسبوك» كان ُيستخدم بشكل أساس للتسلية أو ألغراض اجتامعية(.((1
عىل الرغم من كون املعطيات اإلحصائية السابقة الذكر تفيد بوجود عالقة واضحة املعامل بني االهتامم
بالشأن السيايس واستخدام مواقع التواصل االجتامعي ،فإننا نعتقد ،عكس ما اجته إليه بعض الدراسات،
أن من الصعوبة بمكان حتديد طبيعة العالقة بني اإلنرتنت والربيع العريب من خالل معطيات كمية فقط،
نسبيا يف مرص مقارنة بعدد سكاهنا،
واجلزم بالقول ،مثلاً  ،ما دامت أعداد مستخدمي «الفيسبوك» منخفضة ً
فهذا يعني أن شبكات التواصل االجتامعي ال تشكل عاملاً
مؤثرا يف احلراك الشعبي .ونرى يف املقابل،
ً
من جهتنا ،أن ما جيب وضعه يف االعتبار هو أن الشخص املستخدم لشبكات التواصل االجتامعية يرتبط
ِ
بدوائر من العالقات االجتامعية (أرسية ،حزبية ،مهنية ،جمتمع مدين) ،فيكون حاملاً
يوصل إليها اًّ
كم من

17 "Civil Movements: The Impact of Facebook and Twitter," Arab Social Media Report, vol. 1, no. 2 (May 2011), on
the Web: <www.arabsocialmediareport.com>.
18 <www.arabsocialmediareport.com>.
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نوعا من الصحافة غري النظامية .وال أدل عىل
املعلومات عرب وسائط التواصل التقليدية ،وهو هبذا يمثّل ً
قوة تأثري اإلنرتنت يف سلوك املواطنني السيايس من املوقف امللتبس الذي تتخذه أنظمة املراقبة العربية
حياله؛ فمن بني أهم املحطات التي عرفها التونسيون يف تارخيهم املعارص رفع النظام التونيس املراقبة
بالكامل عن اإلنرتنت يف مساء يوم  13كانون الثاين /يناير  2011بناء عىل خطبة بن عيل املشهورة «أنا
فهمتكم» ،ومن بني ما تضمنته هذه اخلطبة إلغاء عملية منع عدد من املواقع مثل اليوتيوب .وبعد ذلك،
نوعا من الدعم النفيس
يأيت حدث رحيل بن عيل ،ليدرك اجلميع أن الثورة انترصت ،اليشء الذي سيمنح ً
للشارع يف عدد من أقطار العامل العريب للتحرك من أجل التغيري ،وتكون ردة فعل األنظمة عىل هذا احلراك
ملتبسة بني حجب اإلنرتنت ورفع احلظر عنه وعن اهلاتف اجلوال .فقد استمرت عملية قطع االتصال
بشبكة اإلنرتنت مخسة أيام يف مرص (من  28كانون الثاين /يناير حتى  2شباط /فرباير) بينام بدأ يف ليبيا
انخفاض يف تدفق االتصال باإلنرتنت يف  20شباط /فرباير  .2011يف حني قامت احلكومة السورية
برفع احلظر عن مواقع اإلعالم االجتامعي يف السابع من شباط /فرباير ،فشهدت حركة استخدام موقع
ً
ملحوظا .بينام أنشأ املجلس العسكري
ارتفاعا
«يوتيوب» وغريه من مواقع اإلعالم االجتامعي األخرى
ً
(((1
املرصي صفحات عىل «الفيسبوك» ليخطب ود نشطاء «ال ّنت» .
وينم
تُظهر املعطيات السابقة الذكر مدى ارتباك األنظمة العربية يف تعاملها مع اإلنرتنت ورهبتها منهّ .
هذا االرتباك عن حمدودية أساليبها الرقابية حلرص تأثرياته يف الشارع العريب .وللتذكري نشري إىل أن الشبكة
العنكبوتية تتضمن «العامل الالكفي» الذي حيتوي عىل مجلة من اخلصائص التي ّ
مكنت نشطاء «ال ّنت» من
جتاوز آليات املراقبة والضبط لألنظمة االستبدادية واملرور إىل الفعل الذي وجد حتققه يف إسقاط النظام.
ونعرض هلذه اخلصائص كام ييل:
 -1خاصية إخفاء الهوية

إن عدم كشف عدد من النشطاء إبان الربيع العريب عن هويتهم ،ومنهم وائل غنيم الذي دعا عىل
«الفيسبوك» إىل تنظيم عدد من التظاهرات اجلريئة يف صيف وخريف  ،2010كام دعا املواطنني إىل
القيام بذلك ،وبكثافة ،يوم  25كانون الثاين /يناير  ،2011حني وصل عدد املشاركني عشية الثورة إىل
 38.000فرد( ،((2جيعلنا نقف عند إمكان إخفاء اهلوية بفعل اإلنرتنت بعنارصه املختلفة (غرف الدردشة
ومواقع التواصل االجتامعي) ،لتجاوز مراقبة األنظمة احلاكمة؛ ففي غرف الدردشة ،وحتى يف مواقع
التواصل االجتامعي ،ليس من الرضوري أن يكشف الفرد عن بطاقة هويته الشخصية ،ولكن األهم أن
(((2
قادرا
يتعاون مع اآلخرين ويعبرّ عن مكنوناته الداخلية بكل أرحيية  .من هنا ،عندما جيد الفرد نفسه ً
عىل إخفاء هويته الشخصية ومحايتها باستخدامه اسماً
مستعارا يف أثناء حواره مع اآلخرين ،فإنه سيلغي
ً
مفسحا يف املجال للبوح الرصيح عن مكبوتاته ومعاناته ومواقفه التي
أي مقاومة نفسية ليتحرر يف تعبريه،
ً
كثريا ما حيجم عن البوح هبا يف حياته اليومية .إن هذا االطمئنان الذي يسكن اإلنسان يف غرف الدردشة
ً
19 <www.arabsocialmediareport.com>.
20 David M. Faris, "La Révolte en réseau: Le «Printemps arabe» et les médias sociaux,» Politique étrangère, no. 1
(Printemps 2012), p. 104.
21 Azy Barak, Meyran Boniel-Nissim and John Suler, "Fostering Empowerment in Online Support Groups,” Computers
in Human Behavior, vol. 24, no. 5 (September 2008), p. 1867.
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ويشجعه عىل قول كل يشء واحلديث عن أي يشء ،يرجع إىل إدراكه أن بمقدار ما جيهل اآلخرون اسمه
وهويته احلقيقية يكونون عاجزين عن استغالل ما عبرّ عنه من مواقف جتاه النظام القائم ضده يف يوم
ما؛ فكل ما يقوله يظل حبيس جدران الغرفة الرقمية ،وبالتايل لن يكون ضحية وشاية مواطن رقيب أو
عون أمن .كام أن اعتامد جمموعة من االستعارات والصيغ املجازية لإلشارة إىل النظام القائم ومعاونيه يف
املدونات الرقمية ويف الشبكات االجتامعية ّ
املدون من االنفالت من نظام املراقبة الرقمي القائم عىل
يمكن ِّ
َّ
برنامج انتقاء الكلامت (كأن يبدل اسم بن عيل بالقرصان ،حاكم قرطاج ،الزين.)...
نود أن ننوه هنا أن نشطاء «ال ِّنت» التونسيني اعتمدوا عىل تقنية «بروكيس» ) )Proxyإلخفاء هويتهم
رقميا
مدونة تونسية« :ماذا تعني هلا كلمة «بروكيس»؟» فأجابت« :تعني برناجمًا
الرقمية .وقد
ُ
سألت ِّ
ً
يمكنني من التخ ّفي من رشطة مراقبة ‹ال ِّنت› ،كي ال ّ
ّ
يتمكنوا من حتديد موقعي» .وتبقى برامج Hotspot
 Shieldو Torو TCP optimiserمن أهم برامج «بروكيس» التي اعتمدها التونسيون من أجل متويه نظام
املراقبة وحتسني عملية النفاذ إىل شبكة «ال ِّنت» .وبحسب إحصاءات «غوغل» ،تم الكشف عن أن كلمة
«بروكيس» هي من بني أكثر الكلامت التي بحث التونسيون عنها أيام الثورة(.((2

يبقى أن أمهية مبدأ إخفاء اهلوية ال تنحرص يف ا ّتقاء الفرد رش األنظمة االستبدادية القائمة ،وإنام تتعدى ذلك
إىل امتالكه جرأة التعبري عن مواقفه؛ فهو يف حياته اليومية حمكوم هباجس الربح واخلسارة ،ومتوجس خيفة
من التعبري عن قناعته احلقيقية جتاه موضوع ما بقول الرصاحة ،خشية أن يؤدي به ذلك ،مثلاً  ،إىل فقدانه
صديقًا («مل أصارحه بخطئه خو ًفا من أن أفقده») ،أو إىل فقدان مركزه داخل مجاعة االنتامء («ال يمكنني
لتوجه حزيب ،وأنا شخص مسؤول داخل احلزب») ،أو إىل النظر
أن اختذ موق ًفا هبذا الشكل ألنه خمالف ّ
ُ
بصفته موضوع استقطاب («أتود أن أتب ّنى موقف اإلسالميني من املوضوع كذا ألحسب عليهم؟») .لكن
ما دامت غرفة الدردشة تضمن ألعضائها إمكان إخفاء اهلوية ،فإنه ليس هناك اعتبار جلامعة االنتامء ،وال
خوف من عملية االستقطاب أو من فقدان صديق ،ألن املهم هو مدى ّ
متكن الفرد من التعبري عن وجهة
نظره الشخصية ،وإفراغ ما يف جعبته من دون مراعاة حكم اآلخر عليه ،ذلك بأن اآلخر الذي ُيصدر بشأنه
سلبيا جيهل هويته ً
حكماً
أصال( .((2بمعنى أدق ،يتمثّل الفارق بني احلوار يف الواقع اليومي نظريه يف غرف
ً
الدردشة يف أن رهان حمادثاتنا يف الواقع اليومي هو رىض اآلخرين عنا ،بينام يبقى الرهان األساس يف غرف
الدردشة أن نرىض نحن عىل ذواتنا .وقد تأخذ البعض ،يف غرف الدردشة ،الرغبة يف إرضاء ذواهتم من
دون االكرتاث باآلخر إىل حد استخدامهم عبارات نابية وسوقية وغري حمتشمة ،عىل الرغم من انتامئهم
إىل مراكز اجتامعية مرموقة (حمامون ،مهندسون .((2()...وهبذا تسمح تلك الغرف ألعضائها بتفريغ
مدونة «تكريز» ()Takriz
مكبوتات ال يستطيعون البوح هبا يف حياهتم اليومية .وجتدر اإلشارة هنا إىل ّ
فهم استخدموا لذاك
التي كان أصحاهبا معارضني لنظام بن عيل ،ومشاركني فعليني يف الثورة التونسية؛ ُ
(((2
الغرض عبارات سوقية ختل باحلياء ،معللني ذلك رغبتهم يف البقاء قريبني من لغة الشارع التونيس .
غري أن ما هيمنا أكثر يف اعتامد غرف الدردشة عىل مبدأ إخفاء اهلوية هو كوننا ال نأبه خللفية املحا ِور

22 Lecomte, «Révolution tunisienne et Internet».
23 Hicham Khabbache, "Empowering Mindreading Skills Via Online Social Networks,” dans: Analele Universităț ii
Ovidius (Seria Psihologie) ([Constanț a, Romania]: Ovidius University Press, 2012), p. 137.
24 Barak, Boniel-Nissim and Suler, p. 1870.
 25انظر صفحتهم عىل «الفيسبوك» املليئة بعبارات ختدش باحلياء يف تناوهلم الشأن املحيل<https://www.facebook.com/takrizo>. :
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السياسية :هل هو إسالمي ماركيس أم ليربايل ...وإنام هنتم أكثر بمدى فهمه وتفهمه ملوقفنا من موضوع
ما .وعليه ،نعتقد أن عملية حتييد االنتامء السيايس يف غرف الدردشة ويف شبكات التواصل االجتامعي،
شكلت عاملاً مهماً ّ
ّ
مكن شبا ًبا من أطياف سياسية خمتلفة يف تونس ومرص واليمن من التوحد يف صفحات
«الفيسبوك» نفسها ،ليطرحوا بكل شجاعة سؤالاً مصري ًيا يؤرقهم وهو كيف نُسقط النظام؟
املعتمد يف غرف الدردشة ملعرفة اآلخر خيتلف عن الطرائق التي
هذا إىل جانب كون األسلوب
َ
اعتدنا سلوكها يف حياتنا اليومية للتعرف إليه؛ فام دامت هويتنا يف حياتنا اليومية مكشوفة ،فإننا نعتمد
تسمى اسرتاتيجية التنظري احلديس ( ،)intuitive theoryوهي اسرتاتيجيا
عىل اسرتاتيجيتني ،األوىل ّ
كبريا ،وتنبني عىل صوغ فرضية تتعلق بالشخص املستهدف:
سوسيومعرفية مركّ بة تتط ّلب جهدً ا
معرفيا ً
ً
«هل هو ،مثلاً  ،شخص نزيه ومصدر ثقة أم ال» ،والتحقق من مدى صدقها عىل أرض الواقع من
خالل معارشة ذاك الشخص ،ومن ثم تعميمها عىل أشخاص آخرين يشاركونه عد ًدا من اخلصائص،
إسالميا فإنه يمكن الوثوق به ،ألنه
ثم اعتامدها بعد ذلك كقانون للتوقّع .فعىل سبيل املثال« :ما دام
ً
مجيعا مصدر ثقة» .واالسرتاتيجيا الثانية هي اسرتاتيجية
سبق يل أن عارشت عد ًدا من اإلسالميني فكانوا ً
االزدراء ) (derogatory strategyالتي تعتمد عىل الشائعة والوصم واألحكام اجلاهزة والقوالب لتعريف
كبريا («إنه إخوانجي ،إنه ظالمي ال يمكنني أن أصافحه»)،
اآلخر ،وهي ال تتطلب جمهو ًدا
معرفيا ً
ً
بينام االسرتاتيجيا الوحيدة الفعالة يف هذا الصدد هي اسرتاتيجية التقييس ( )simulationالتي ُت ّتبع يف
غرف الدردشة وعىل شبكات التواصل االجتامعي ،ما دامت هوية األنا وهوية اآلخر تظالن خفيتني،
وما دام لدهيام احلق يف التعبري عن حقيقتهام الرسية وعن معاناهتام العميقة واملشرتكة من الوضع القائم
من دون اإلحساس بالذنب أو بالدونية («أنا ال أحس بأين أخون وطني عندما أنتقد الوضع القائم عىل
املدونني التونسيني ،أو من دون اخلوف من التعرض للتهكم بحسب آخر.
‹النت›») عىل حد تعبري أحد ّ
مضمون هذه االسرتاتيجيا هو أن أحاول فهم معاناة اآلخر من خالل معانايت الشخصية ،وأن أضع نفيس
يف مكانه وأعترب حاالته الذهنية والعاطفية جز ًءا من معييش النفيس .بتعبري أدق ،نحن هنا أمام رضب
من التفاعل مع اآلخر ينتهي إىل مستوى التعاطف معه والتأثر بوضعه( .((2لكن بسبب تلقائية مضامني
وتضمنها عبارات عاطفية وانفعالية ،واعتامدها عىل اللهجات املحلية
الرسائل الرقمية وعدم نمطيتها،
ّ
أحيانًا ،واشتامهلا عىل وقائع يتم اإلدالء هبا من املصدر األصل ،أي من الشخص الذي عاش تلك الوقائع،
يتحول
نموذجا») ،بسبب ذلك كله،
وتعزيزها بمشاهد قوية تبثّها قنوات فضائية مؤثرة («قناة اجلزيرة
ً
ّ
تقمص
أعضاء غرفة الدردشة أو شبكة التواصل االجتامعي من مستوى التعاطف مع اآلخر إىل مستوى ّ
جليا ،يف حالة البوعزيزي ،حيث نجد
حاالته الذهنية والعاطفية ،بمعنى أن اآلخر يصبح أنا ،وهذا يبدو ً
مدونات بعض الناشطني التونسيني عبارة «سنحرق أنفسنا مثل البوعزيزي» ،أو يف مدونات بعض
يف ّ
املرصيني شعار «كلنا خالد سعيد» .ومعلوم أن عدد الذين انضموا إىل صفحة «كلنا خالد سعيد» عىل
«الفيسبوك» بلغ يف  8كانون األول /ديسمرب 2012مليونني ونصف مليون شخص .ويف ما خيص حالة
مجيعا
مدونة عنواهنا «السيد الرئيس ،التونسيون حيرتقون ً
البوعزيزي ،قام النشطاء التونسيون باستحداث ّ
26 Hicham Khabbache, "Are you a Mind Reader?," in: Hicham Khabbache [et al.], eds., Le Travail social à l’épreuve
des coopérations ouvertes et des copérations fermées: Enjeu capital pour le développement humain: Deuxième Spring
institute international du 10 au 16 Mai 2010, développement humain; no. 2 (Fès, Morocco: Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah, 2010), p. 133.
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املدونة إىل حواىل  10.000شخص ،وكلام قام النظام بحجبها،
بالنار» .وقد وصل عدد الداعمني هلذه َّ
عمل النشطاء بشكل متكرر ودؤوب عىل تغيري أحد أحرف اسمها عىل اإلنرتنت ،أو إضافة رقم جديد
لعنواهنا ونرشها من جديد ،وهذا يدل عىل مدى إرصار هؤالء النشطاء عىل مواقفهم ومتسكهم هبا(.((2

املدونات ومواقع التواصل االجتامعي
ننبه إىل أن الصور والعبارات التي نقلتها هذه
َّ
لكن ال بد أن ّ
وقنوات إخبارية فضائية كان هلا دور يف نقل بعض األفراد من مستوى التعاطف إىل مستوى التقمص؛
(((2
الترصف
يسمى يف علم النفس االجتامعي
ّ
إذ ُس ّجل ما يقرب من  63حالة يف الوطن العريب ُعرفت بام ّ
احتجاجا عىل
املعدي( ((2الذي يتمثّل يف قيام تلك احلاالت بمحاولة حرق أنفسها ،عىل غرار البوعزيزي،
ً
وضعها البائس.

لكن نلفت االنتباه إىل أن مديري الغرف وصفحات مواقع التواصل االجتامعي ال ُيبقون هويتهم طي
جزئيا ،عن طريق ترك عدد من اآلثار الرقمية الدالة
كليا أو
ً
الكتامن دو ًما ،بل نجدهم يكشفون عنها ً
عليهم ،معلنني بذلك اهنيار جدار اخلوف ،وخاصة عندما يلحظون ازدياد أعداد منخرطي الغرفة،
بتحول احلوار مع هؤالء املنخرطني من التعاطف إىل التقمص ،وتنبعث روح التضامن
وعندما حيسون
ّ
نوعا من االلتزام اليومي ،ويضحي انتامؤهم إليها
يف ما بينهم ،وتصبح مشاركتهم يف حوارات الغرفة ً
أقوى من انتامئهم إىل حزب أو إىل مجاعة ،فيعيشون صريورة الالاستقطاب(،(depolarization) ((3
أي ،بمعنى أدق ،يرشعون يف التحرر من انتامئهم احلزيب السابق ملعانقة آراء ومواقف الغرفة املبنية عىل
املشاركة األفقية .وهكذا ،عندما يكشف رواد الغرف وصفحات «الفيسبوك» عن هويتهم يكون االعتقال
مصريهم ،فيخرج أولئك الذين شاركوهم حواراهتم إىل الشارع مطالبني يف البداية بإطالقهم ليتحول
املطلب بعد ذلك إىل إسقاط النظام (ومن أمثلة ذلك ،طالل املوحدي من سورية ،وائل غنيم من مرص،
حتول املواطن من مشاهد إىل
ومغ ّني الراب التونيس محاده بن عمر امللقّب باجلنرال) .وهبذا تبدأ صريورة ّ
مشارك يف عملية التغيري.
 -2خاصية الذات غير المرئية

أساسا يف جهل كل عضو لشكل جسد بقية
إن غياب اإلدراك الفيزيقي املبارش لآلخر ،وهو متمثل
ً
يسهل عملية التواصل ،وينشئ منها وضعية ال رقابية بامتياز ،وهو ما يضمن
األعضاء ونربات أصواهتمّ ،
وجتهمه ،بينام نجد يف
ملن يود التعبري عن فكرة ما عدم ارتباكه يف أثناء إبالغه هلا بسبب عبوس حماوره ّ
الواقع االجتامعي املرء يف حديثه مع اآلخر مهتماً بإيامءات وجه هذا اآلخر وحركات جسده ومهساته؛
فحركة رأس املتلقّي التي تفيد الرفض ،وابتسامته الساخرة ونظراته التحذيرية ،قد تؤدي باملرسل إىل تغيري
اجتاه احلديث نحو وجهة نظر قد تريض املتلقّي(.((3

إن هذه اخلاصية هي التي ّ
مكنت الشاب العريب الذي يعاين القهر النفيس واالجتامعي من جتاوز هاجس
 28مازن السديري« ،ملاذا حيرق  63عربي ًا أنفسهم؟ »،الرياض،

27 Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet».
 ،2013/7/17عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.alriyadh. :

com/2013/07/17/article852728.html>.
29 Daniel Favre [et al.], “Empathie, contagion émotionnelle et coupure par rapport aux emotions,» Enfance, vol. 57,
no. 4 (2005), pp. 363-382.
30 Amiram Vinokur and Eugene Burnstein, «Depolarization of Attitudes in Groups,» Journal of Personality and Social
Psychology, vol 36, no. 8 (August 1978), p. 872.
31 Barak, Boniel-Nissim and Suler, p. 1871.
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وجها لوجه يف أثناء إبدائه لرأيه ،والتحدث بثقة عالية بالنفس عن مواقفه
اخلوف من مواجهة الرقيب ً
وقناعاته من دون االكرتاث بنظرة حراس النظام إليه؛ فجسده غري مكشوف حلراس النظام وغري حمصور
يوميا عىل حتديث
يف مكان معينّ يسهل ضبطه ومراقبته .وهنا نجد مثال ناشط تونيس ،أيام الثورة ،يعمل ً
صفحته عىل «الفيسبوك» ويقوم يف الوقت نفسه بتدبري حساب له عىل «التويرت» الذي يضم اآلالف من
صورا فيديوية عىل «اليوتوب» و«داييل إيموشن» ،ومربره يف ذلك قوله «أنا مثل الشبح،
املنخرطني ،وينرش
ً
(((3
ال أسكن مكانًا بعينه وإنام يف كل مكان وال يمكن لبن عيل اإلمساك يب» .
 -3خاصية التروي في ردة الفعل

يميز عملية التواصل عرب شبكة اإلنرتنت ،أكان عرب الرسائل الرقمية أم من خالل غرف ومنتديات
إن ما ّ
الدردشة أو املواقع االجتامعية ،هو عدم إلزامها للمتلقّي بالرد عىل الرسالة يف حينه؛ إذ من املمكن أن
يرتيث يف اإلجابة ،ويأخذ ً
كافيا للرد ربام ال يتعدى ثواين أو دقائق أو ربام يدوم
قسطا من الوقت يراه ً
ساعات أو أيا ًما .وعىل العكس من ذلكُ ،يشرتط يف الوضعيات التواصلية الطبيعية ،وخاصة الشفوية
فورا ،اليشء الذي يثري لدى هذا املتلقّي
منها ،وهي تتم ً
وجها لوجه بني املرسل واملتلقّي ،أن تجُ اب الرسالة ً
هاجس الرد اآلين وما يرتتب عنه من وضعيات إرباك ال تسمح له أحيانًا باإلبحار يف أفكاره ،وتقليبها
عىل مجيع األوجه ،وتنظيمها وإعادة صوغها ،لتخرج تلك األفكار بشكل مترسع وغامض وغري واضح،
وتتخللها أحيانًا زلاّ ت اللسان وأخطاء التعبري ،ويغيب عنها فن اإلقناع واإلبالغ(.((3

ً
ارتباطا بسياقنا هذا ،نشري إىل أن نظام بن عيل أحاط نفسه بمجموعة من اخلطباء واملتكلمني الذين يتقنون
فن اإلبالغ وصوغ احلجج بناء عىل معطيات خمت َلقة ،كام أحاط مبارك نفسه بمؤسسات إعالمية ضخمة
وصحافيني يعملون عىل الرتويج لنظامه والدعاية ملا ُيعترب حسنات ومنجزات له .هكذا ،وأمام هذا
املشهد ،من الصعوبة بمكان أن يتمكن شاب يافع ليس لديه جتربة يف السجال السيايس مواجهة متكلمي
نظام مبارك أو بن عيل وصحافييهام يف املناظرات السياسية .لكن شكل املواجهة سيختلف عرب الرسائل
الرقمية ومواقع التواصل االجتامعي؛ فهذا الشاب ليس مطا َل ًبا بالرد عىل الرسالة يف حينه وال بالتقيد
بزمان الرد ومكانه ،وال بمواجهة مجهور عريض من الناس؛ فبمقدوره أخذ وقته الكايف للرد ،اليشء الذي
سيساعده عىل جتاوز عائق اخلجل واخلوف يف مواجهة أبواق النظام .وما دام لديه الوقت الكايف ليستجمع
أفكاره ويمعن يف اإلجابة ،فإنه سيتسنى له املجال كي ّ
ينظم أفكاره بتؤدة ويراجعها وير ّتبها ،ويبحث عن
اللفظ املالئم للتعبري عنها ،وكي يبحث يف الشبكة العنكبوتية عن املعطيات واحلجج املضادة ألطروحات
النظام .كام يمكنه القيام بنوع من التوصيف الذايت ( (self-description)((3إلجاباته ،أي البحث بشكل
واع عن مظاهر توفق إجاباته وقصورها لدحض مقوالت النظام قبل أن ينرشها عىل مدونته .وال جدال
يف أن هذه االسرتاتيجيا ّ
املدونني الشباب قبل الثورة ويف أثنائها من عرض بيانات قوية
مكنت جمموعة من ِّ

املعتمدة يف هذه الدراسة مستمدة من نتائج مقابالت أجريناها عرب «سكايب» ومن خالل الربيد اإللكرتوين
 32املعطيات اإلمربيقية
َ
تونسيا ،وذلك بعد شهرين من تاريخ رحيل بن عيل .وقصد إغناء الدراسة ،تم االنفتاح ،كذلك ،عىل
مع عرشين ناشط «نت» ومدونًا
ً
معطيات مقابالت أجراها  .LecomteانظرLecomte, "Révolution tunisienne et Internet». :

33 Jacqui Taylor and John MacDonald, "The Effects of Asynchronous Computer-Mediated Group Interaction on Group
Processes,» Social Science Computer Review, vol. 20, no. 3 (Fall 2002), p. 260.

 34هشام خباش« ،نظرة إىل الطفولة من خالل مد اجلسور بني املعرفية التعددية وعلوم الرتبية »،جملة الطفولة العربية ،السنة  ،8العدد
( 32أيلول /سبتمرب  ،)2007ص .89
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ومؤثرة عىل شبكة «الويب»؛ ففي مرص ،متكن األعضاء السابقون لشبيبة حركة كفاية يف آذار /مارس
 2008من فتح صفحة مؤثرة عىل «الفيسبوك» حتكي بالتفصيل عن معاناة عامل النسيج يف مدينة املحلة
وتدعو إىل التضامن معهم .لقد كان يف إنجاز هذه الصفحة رضب من االحرتافية وحضور السرتاتيجية
الرتوي يف ردة الفعل .وقد ترتب عن ذلك ارتفاع أعداد الزائرين لتلك الصفحة ،وخروج تظاهرات
عارمة يف  6نيسان /أبريل ،وتنفيذ إرضابات قوية ،وبزوغ حركة شبابية سياسية من ناشطي «ال ّنت» ُأطلق
عليها اسم  6أبريل ،وكان هلا دور فعال إبان الثورة .من هنا نفهم أن نضج فعل التدوين كان له تأثريه يف
املدونني الذين هم يف أغلبهم
اجتاه الرأي العام املرصي ،كام حظي باهتامم الشباب املرصي ،إذ ُق ّدر عدد ّ
مدون(.((3
شباب سنة  2008بـ ّ 160.000

ّأما يف تونس ،فقد ظهر فعل التدوين يف وقت مبكر ،وبالتحديد يف سنة  ،1999لكنه كان خيلو من أي
كليا عن املجتمع التونيس ،ونُعتوا بمنشقي «ال ّنت»
رؤية احرتافية ،حتى نُظر إىل ِّ
املدونني بوصفهم منعزلني ً
املدونات املعارضة للنظام التي ظهرت يف هذه الفرتة ،مدونة «تكريز» سنة
) .)Cyberdissidentومن بني ّ
ومدونة
 ،1998وكانت تعتمد يف نقدها للنظام ،وكام سبقت اإلشارة ،عىل اللغة السوقية املخلة باحلياء،
ّ
«تونزين» ) (Tunezineسنة  ،2001و«اليقظة التونسية» سنة  .2002لكن متثّلت مرحلة التقدم يف عملية
مدونة «نواة» التي اعتمدت بوضوح اسرتاتيجية الرتوي يف ردة الفعل؛ فهي مل تنهج
التدوين يف تأسيس ّ
سياسة النقد من أجل نقد مؤسسات النظام احلاكم بل النقد املبني عىل التوصيف الذايت خلطابات النظام،
حججا
والبحث عن معلومات ومعارف إخبارية دقيقة مرتمجة أحيانًا من الفرنسية واإلنكليزية ،واعتمدها
ً
لدحض افرتاءات النظام ،بحيث قامت مثلاً برتمجة أخبار «ويكيليكس» من اإلنكليزية إىل العربية .كام
ترفعت عن استخدام اللغة السوقية يف انتقاد مؤسسات النظام ورموزه .وبالتايل ّ
مدونة «نواة»
شكلت ّ
منذ سنة  2004جيلاً جديدً ا يف فعل التدوين ،وراهنت ،من خالل اعتامدها عىل اسرتاتيجية الرتوي يف
ردة الفعل ،عىل كسب ثقة نشطاء «ال ّنت» ،ودعوهتم إىل اخلروج من وضعية فضاء «البلقنة السيربنيتية»
املدون
مدون يعيش يف فضائه اخلاص ،معزولاً عن فضاء ِّ
( ،)Cyberbalkanisationواملتمثّل يف كون كل ِّ
املدونون التونسيون أن إهناء ترشذمهم يف الفضاء
اآلخر ،نحو فضاءات رقمية مشرتكة .من هنا ،أدرك ِّ
وتأسيسا
الرقمي سيشجعهم مستقبلاً عىل التوحد يف الفضاء العمومي خالل مواجهتهم للنظام احلاكم.
ً
مدونة
املدونني التونسيني تكتيك التجميع ( )Agrégateurاملتمثّل يف
عىل ذلك ،ظهر لدى ِّ
تضمن أي ّ
ّ
مدونات أخرى ،اليشء الذي أشار إىل بداية ترسيم السلوك التضامني بني
عد ًدا من الروابط التي حتيل إىل ِّ
مناضيل «الويب».
املدونات يف تونس هو إمجالاً انفتاحها عىل شبكات التواصل االجتامعي وعىل
يميز اجليل اجلديد من ّ
إن ما ّ
عدد من اخلرباء واألطر ،قصد االستشارة للرد عىل افرتاءات النظام ،والتعاون يف ما بينها لتحريك أكرب عدد
من نشطاء «ال ّنت» للرد عىل تعليقات رشطة «ال ّنت» ( )Cyber policeعىل «الفيسبوك» و«التويرت» ودحض
ادعاءاهتم باحلجة والدليل .زد عىل ذلك استخدامها يف بياناهتا التونسية الدارجة واملؤثثة أحيانًا بعبارات
املطولة لعدم إزعاج امللتقّي ،واعتامدها ،كذلك ،عىل تقنية إرسال
تسخر من النظام ،مع ابتعادها عن اخلطابات ّ
النرشات اإلخبارية اليومية ( )Newsletterإىل الربيد الرقمي إىل أكرب عدد ممكن من التونسيني(.((3
35 Faris, pp. 101-103.
36 Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet».
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رابعا :الالستقطاب من خالل استدماج اآلخر في الذات
ً
إن التحاور يف غرف الدردشة ومنتدياهتا يعتمد يف الغالب األعم عىل فعل الكتابة .وبسبب أجواء الصمت
شعور بكونه ال يتحاور مع اآلخرين بل يفكر معهم ،إذ يتسلل إليه
التي حتيط بفعل الكتابة ،ينتاب الفر َد
ٌ
اإلحساس بكونه يتامهى مع أذهاهنم ،فإعجابه بأفكار اآلخرين لتناغمها مع أفكاره ،وتعاطفه مع معاناهتم
الشبيهة بمعاناته ،يفضيان به إىل الشعور بأن تلك األفكار هي أفكاره وتلك املعاناة هي معاناته ،وكأن
هؤالء اآلخرين يفكرون ويتحدثون داخل ذهنه(.((3
وإذا كنا يف تواصلنا اليومي مع اآلخر نُلصق به مجلة من األحكام اجلاهزة والنعوت النمطية ،بناء عىل
نوعا من
مالحظتنا لطريقة حديثه وترصفه ،فإن األمر خيتلف يف عامل الدردشة الرقمية الذي حيرك فينا ً
اإلحساس بكون حديث اآلخر وترصفه جز ًءا من حديثنا وترصفنا؛ إذ نجد أنفسنا ننظر إىل ذواتنا من
انعكاسا لعواملنا النفسية الداخلية ،بل أكثر من ذلك ،ننتظر
خالله ونتامهى معه ،ونعترب حاالته النفسية
ً
من كالمه أن جياري كالمنا ومن أمانيه أن تكون شبيهة بأمانينا ،وهو ما جيعلنا أكثر تعاط ًفا معه وأكثر
نوعا من التقمص النفيس لقراءة حاالت اآلخر الذهنية والعاطفية
تفهماً ملشكالته .ويف هذا الصدد نعتمد ً
متلخصة بفكرة مفادها أننا وضعنا أنفسنا مكان اآلخر ملعرفته ،اليشء الذي يؤسس ال لتوافقات عىل
ّ
مستوى املواقف السياسية فقط ،بل ً
أيضا لنوع من االنصهار يف احلاالت الذهنية والعاطفية نفسها،
ومن الفهم املشرتك جلملة من املوضوعات .وهنا يربز عىل «ال ّنت» رضب من الصداقة اإلجيابية ،التي
تُبنى عىل التآلف والتعاطف واحلميمية بني أفرادها ،وتنتهي هبم إىل االنخراط يف عالقات تضامنية
نوعيه ،إذ عندما ُيعتقل أي فرد خيرج اجلميع إىل الشارع مماد ًيا بإطالقه ،مع أنه غري معروف لدى بقية
أعضاء الغرفة كوجود فيزيقي ،وإنام كوجود افرتايض فقط .وانطال ًقا من ديناميكية االنصهار العاطفي
تتلخص بشهادة ُأخذت من مغريب يداوم يف إحدى غرف الدردشة حيث يقول« :كنميش نشاطي
التي ّ
حقاش متا صحايب يل كايفهموين» ،ينخرط الفرد بشكل إرادي يف صريورة الالستقطاب من النظام
احلاكم ومؤسساته احلزبية واجلمعوية إىل االنتامء إىل غرفة الدردشة؛ هذا االنتامء الذي سيصبح يف ما
نوعا من االلتزام اليومي ،حيث يغدو انضباط الفرد وتقيده بمواعيد غرفة الدردشة أمتن من
بعد ً
جتمع خطايب حلزب ما ،بل لعله يصبح من الرافضني لالنتامء احلزيب ،إذ نجد يف بدايات
التزامه بحضور ّ
الربيع العريب انتشار صفحات عدة عىل «الفيسبوك» تدعو يف املغرب إىل إسقاط األحزاب وزعامئها.
كام نستشف من خالل مضمر جواب مغني الراب امللقب باجلنرال «أنا ال أفهم يف السياسة» يف حوار له
عىل قناة اجلزيرة ،كونه ضد السياسة يف شكلها القائم يف الوطن العريب واملبنية عىل احلزبية الضيقة التي
ختدم مصالح زعامء احلزب واالستقطاب احلاد وصوغ القرارات بشكل فوقي .وما يؤكد هذا املعطى
خروج دراسة ميدانية شملت  1200من نشطاء «ال ّنت» شاركوا يف اعتصامات ميدان التحرير ،بنتيجة
مؤداها أن  65.3يف املئة من جمموع العينة أقرت بعدم انتامئها إىل أي جهة حزبية وأي مجعية أهلية أو
خريية .زد عىل ذلك أن  66يف املئة من جمموع العينة أكدت عدم مشاركتها من قبل يف أي تظاهرة أو
37

املصدر نفسه ،و Sherry Turkle, «Whither Psychoanalysis in a Computer Culture?,» Psychoanalytic Psychology, vol.

21, no. 1 (2004), p. 16.
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(((3
املدونني ونشطاء «ال ّنت» التونسيني الذين تم استجواهبم أفادوا بأن ليس هلم
اعتصام  .كام أن أغلب ّ
أي انتامئي سيايس حزيب(.((3

إن قوة االنتامء إىل غرف الدردشة ومواقع التواصل االجتامعي هي التي حتولت الحقًا إىل قوة انتامء الثوار
إىل ميدان التحرير وإىل ساحة القصبة ،وهو ما بدا لدى اجلميع يف تلك اللحظة أنه أقوى من انتامء بعض
النشطاء إىل حزبه أو مجاعته؛ إذ عندما سئل أحد شباب اإلخوان املسلمني قبل أيام من سقوط مبارك:
ما موقفكم إذا طلب منكم تنظيمكم ترك امليدان؟ كانت إجابته بال ،وقد أكد ما يفيد بانتامئه إىل ميدان
التحرير أكثر ّمما هو إىل اجلامعة.

 -1تحييد المركز

ال خالف يف كون أغلب املجتمعات حمكو ًما بمنظومة تراتبية من العالقات ّ
متكن بعض الناس دون غريهم
ترسخ يف أذهان الناس اعتبار
من النفاذ إىل املوارد املادية والطبيعية للمجتمع بسهولة ويرس .هذه املنظومة ّ
أمرا
الطبقية االجتامعية واهلرمية السياسية واحتكار وسائل اإلنتاج يف أيدي فئة قليلة من األشخاص ً
ّ
واجتامعيا ّ
التحكم
يمكنها من
سياسيا
بدهييا ال حميد عنه ،اليشء الذي يتيح لتلك الفئة املحظوظة نفو ًذا
ً
ً
يف اآلخرين ويف مصائرهم .ولكن رشاهتها غري املحسوبة تدعوها ،أحيانًا ،إىل البحث أكثر فأكثر عن
املزيد من النفوذ واهليمنة االجتامعية .والنتيجة هي دخول بعض املستضعفني يف مواجهات حادة معها،
بينام يعمل البعض اآلخر عىل التكيف مع هذا الواقع غري العادل ،وذلك من خالل اعتامد جمموعة من
ترسخ يف أذهان هذا البعض كيفية االمتثال والطاعة العمياء للفئة
العمليات املعرفية والعاطفية التي ّ
السائدة ،وتعلمه كيفية تو ُّقع غضب تلك الفئة وجت ّنب رشّ ها(.((4
ّأما يف غرف الدردشة الرقمية ،فعىل عكس ذلك ،أي ال وجود ألي عضو يتمتع بنفوذ اجتامعي أو سلطة
سياسية مهيمنة عىل بقية األعضاء ،وذلك لكون الرشط األساس لاللتحاق بالغرفة يتمثّل يف حتييد املركز
( ،(neutralizing of statusحيت يتم تغييب أي إشارة حتيل إىل مراكز املتحاورين ومستويات نفوذهم
السيايس واملؤسسايت ،بينام نرى يف الوضعيات التواصلية الطبيعية مجلة من الزخارف و"األكسيسوارات"
اجتامعيا (لباس غايل الثمن ،مكتب فاخر ،شهادات ودبلومات معلقة عىل
التي تبينّ درجة نفوذ املخاطب
ً
متيزه ومدى قوة مركزه
حائط املكتب ،حرس خاص ،)...والغاية من هذا كله هي أن يبينّ ملحاوريه مدى ّ
يرسخ يف أذهاهنم كونه
شخصا مهماّ جدً ا وعليهم احرتامهم واالنصياع لقراراته(.((4
ً
االجتامعي ،وأن ّ
ّ
كبريا من أساليب املراقبة والتحكم يف العامل العريب قائم عىل إضفاء نوع من اهلالة
ومن
َ
املالحظ أن جز ًءا ً
والقدسية عىل احلاكمني من خالل خلع بعض األلقاب والصفات عليهم (بابا مبارك ،ماما سوزان ،بن
عيل القائد املنقذ ،القذايف ملك ملوك أفريقيا ،)...وتأثيث الساحات العمومية بصور ضخمة هلم ،وأحيانًا
بتامثيل (كتامثيل بشار األسد وحافظ األسد يف سورية) والفتات تشيد بمناقبهم وسننهم ،ومنح معاونيهم

38 Christopher Wilson and Alexandra Dunn, T
" he Arab Spring Digital Media in the Egyptian Revolution: Descriptive
Analysis from the Tahrir Data Set,» International Journal of Communication, vol. 5 (2011), p. 1250.

 39انظر اهلامش رقم  32من هذه املقالة.

40 Denise Dellarosa Cummins, “How the Social Environment Shaped the Evolution of Mind,» Synthese, no. 122 (2000),
p. 28.
41 Barak, Boniel-Nissim and Suler, p. 1872.
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ومن هم يف خدمتهم أوسمة ونياشني تبينّ للموطنني درجة نفوذهم .والغاية من ذلك كله وضع مسافة
نوعا
نفسية بينهم وبني املواطنني ،تكون حمكومة برضب من التعايل ،مضفية عىل أولئك احلكام وحراسهم ً
ّ
للتحكم يف رقاب املواطنني ،وتوجيه هؤالء املواطنني نحو غايات ومرا ٍم ختدم يف
من اهليبة التي تؤهلهم
النظام وزمرته يف الغالب األعم.

يف املقابلّ ،
رئيسا النتفاء الفوارق
سببا ً
يشكل جهلنا التام ،يف مواقع الدردشة ،بمراكز اآلخرين االجتامعية ً
بني األفراد وتساوهيم عىل مستوى احلق يف عرضهم ألفكارهم وتصوراهتم .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
التقدير واالحرتام ال ينبعان من مدى مت ُّتع زيد أو عمرو بمركز اجتامعي قوي ،وإنام من مدى ّ
متكن الفرد
من فهم اآلخرين والتعاطف مع معاناهتم ،ومدى قدرته عىل إبداع أفكار نوعية ومقرتحات عملية يمكن
اعتامدها ملواجهة مشكالهتم؛ إذ يتم التعامل مع املرء يف غرفة الدردشة بوصفه إنسانًا أولاً
وأخريا من دون
ً
املوجهة للحوار .ويف
اعتبار للونه أو جلنسه أو لنسبه أو النتامئه الطبقي .من هنا ينتفي مجيع أشكال السلطة ِّ
غياهبا جيد الفرد نفسه يف وضعية ال رقابية تدعوه إىل التعبري عن آرائه ومواقفه بكل طالقة وحرية.

بناء عىل ذلك ،فإن نقل آلية حتييد املركز من غرف الدردشة الرقمية ومن مواقع التواصل االجتامعي
إىل الواقع السيايس املعيش ،هلو إنجاز يحُ سب لشباب الثورة يف العامل العريب؛ فانطال ًقا من وعيهم بكون
الديمقراطية احلقيقية تُبنى من خالل مدى متك ّننا من تقويم أداء األفراد برصف النظر عن مراكزهم ،امتلك
هؤالء الشباب الشجاعة الكافية لتجاوز مراكز حاكميهم .وقد ظهر ذلك من خالل جرأة رفع شعار
«بن عيل إرحل ...إرحل» يف ساحة القصبة ،أو رسم مبارك عىل شكل كاريكاتري عىل جداريات ساحة
التحرير ،أو القيام بتقليد كوميدي مرسحي لشخص القذايف يف بنغازي.
بالعودة إىل الثورة التونسية ،جتدر اإلشارة إىل أن من بني التكتيكات التي اع ُتمدت جلس نبض النظام
التونيس ،بغية املس هبيبته والعمل عىل حتييد مركزه :تكتيك االعتصام املفاجئ ،إذ قامت يف بداية الثورة
املدونني التونسيني بعملية جريئة متثّلت يف اعتصام مفاجئ يف مرتو تونس تضام ًنا مع
مجاعة صغرية من ّ
حوادث سيدي بوزيد ،إذ مل يسمحوا للمرتو بالتحرك مدة ناهزت الساعة .كام ظهرت آلية حتييد املركز
بجالء عىل اإلنرتنت يوم  2كانون الثاين /يناير ،حني قام عدد كبري من «اهلاكرز» و«األنونيموس» هبجوم
شامل عىل سبعة مواقع لوزارات سيادية ،وتركوا وراءهم وعىل صفحات مواقع تلك الوزارات العبارة
التالية« :لقد سمع األنونيموس نداء الشعب التونيس من أجل احلرية .وهم دائماً مستعدون ملساعدة
التونسيني ضد القمع ...وهذا حتذير للحكومة التونسية التي حتارب حرية التعبري واإلعالم .»...وقد
«ختيل معي أن مواط ًنا عاد ًيا
ع ّلق أحد نشطاء «ال ّنت» التونسيني عىل ما قام به «األنونيموس» بقولهّ :
يدخل إىل أحد املواقع ليبحث عن معلومات هتمه ،فيجد الرسالة التي تركها األنونيموس ،فأي هيبة
تبقى للنظام؟»(.((4

يف خضم الثورة التونسية ،يظل سؤال املجتمع املدين وكيفية تفاعله مع آلية حتييد املركز سؤالاً
مرشوعا،
ً
مغيبا يف زمن بن عيل .فأغلب
بالنظر إىل أن املجتمع املدين يف تونس كان شبه غائب ،أو باألحرى كان ً
اجلمعيات كانت عبارة عن شعب تابع حلزب التجمع الدستوري احلاكم ،ورؤساء تلك اجلمعيات
معينون من طرف احلزب .لكن عىل الرغم من ذلكُ ،سجلت بعض حاالت االستثناء .نأخذ مثال منتدى
َّ
42 Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet».
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الدردشة للنادي األفريقي لكرة القدم وكيف قرر أعضاؤه االنخراط يف مسار الثورة ،وكيف قاموا بتحييد
املركز بشكل متدرج؛ ففي  6كانون الثاين /يناير رشع بعض أعضاء املنتدى ،بخجل شديد ،يف تداول ما
حيدث يف تونس من حراك .ولكن يف  9كانون الثاين /يناير بدأ احلديث عماّ جيري يتم بشكل رصيح  ،إذ
رميا بالرصاص ،منهم فتاة مل تتجاوز
نجد الشهادة التالية« :اليوم ُقتل 11فر ًدا يف مدينة تالة ،مسقط رأيسً ،
الـ  8سنوات .ووفقًا ملصادر طبية ،فإن أغلب اإلصابات يف القلب والبطن ...أعلم أنه منتدى ريايض
التحمل أكثر  ،»....وجاء ر ّد يقول «اهلل يرمحهم» ،ور ّد آخر من طرف مدير املنتدى يقول
ولكن ال أستطيع
ّ
سياسيا ،كام أن عماّ ر يراقب هذه األيام خمتلف املواقع،
«رجاء حتدثوا عماّ هيم كرة القدم ،فالنادي ليس ناد ًيا
ً
وكالم مثل هذا سيؤدي إىل غلق املنتدى» .لكن يف  10كانون الثاين /يناير ،ومع ازدياد حدة حراك الشارع
وازدياد عدد الضحايا ،نجد أن أعضاء املنتدى مل يتوقفوا عند حدود التأسف والتعزية ،بل أخذوا يدينون
نوعا من السخرية («برافو
بشكل رصيح جرائم النظام ،فبعد أن كانت اإلدانة يف البداية متواضعة
تتضمن ً
ّ
ملن رمى الرصاص عىل املتظاهرين ،برافو لتوانسا الذين يقتلون توانسا») ،أصبحت يف ما بعد أكثر حدة
شخصا وأنا جد مصدوم ،ال مكان لكرة القدم يف ذهني ،نادينا نادي كبري وتونس أكرب
(«اليوم قتل 20
ً
منه ،أصدقاؤنا يموتون كل يوم ونحن نتفرج» و«آه من قناة  7التونسية تعرض احلفالت الراقصة ،كأن
شي ًئا مل حيدث ،أنا أحس بأن هذه القناة هتيننا» و«لنتوقف عن احلديث عن الكرة ولنلتحق بأصدقائنا يف
الشارع») ،لتظهر بعد ذلك يف صفحات املنتدى ،وبالضبط عشية  10كانون الثاين /يناير ،بعد خطاب بن
عيل ،عبارات رصحية لتحييد املركز «تونس أكرب من أن حيكمها رئيس غبي ،بن عيل إرحل»(.((4
 -2خاصية الحصول على المعلومة بصورة مباشرة

من بني أهم األشياء التي تع ّلمها مواطن بلدان الربيع العريب هو أن يثق باملعلومات التي حيصل عليها من
مصدرها األصيل بصورة أكثر من تلك التي تب ّلغه هبا مؤسسات النظام؛ فمن املعلوم أن األنظمة االستبدادية
يسمى وكالء انتقاء املعلومة ( )filtering agentالذين يعملون عىل ترصيف املعلومات التي
تلجأ إىل ما ّ
يروهنا ختدم مصالح النظام وحجب تلك التي تشوش عليه( .((4و«وكالء االنتقاء» يف سياقنا هذا ليسوا
سوى مؤسسات الدولة ،فيتخذون شكل مراكز إعالمية ضخمة سمعية برصية ومكتوبة ،كام هي احلال
يف نظام مبارك ،أو مجعيات وجامعات ومعاهد تعليمية ومساجد ،كام هو األمر بالنسبة إىل نظام بن
عيل ،فيصبح الشغل الشاغل هلذه املؤسسات ليس القيام بالوظائف املنوطة هبا ،وإنام تقديم معلومة ما
ّ
التحكم يف الرأي العام وتوجيهه بالشكل الذي خيدم مصالح النظام
بصورة مؤثرة ،يمكن من خالهلا
مجيعا كيف أن يف عهد مبارك قام عدد من القنوات الفضائية املقربة من النظام ،وبناء
الضيقة .ولنتذكر ً
عىل نتائج مباراة لكرة القدم ،بتأجيج مشاعر الغضب لدى املرصيني جتاه اجلزائريني ،وحولت املشهد إىل
قضية وطنية ،إذ من الواضح أن تضخيم هذا احلادث سمح بإبعاد الرأي العام ،ولو مؤق ًتا ،عن مشكالت
جوهرية وعميقة كان املجتمع املرصي يعانيها آنذاك.
كام جتدر اإلشارة إىل أن النظام التونيس قام ّإبان الثورة بتجنيد أكرب عدد من املخربين الذين اقترصت
 43املصدر نفسه.

44 Z. Sonia Worotynec, "The Good, the Bad and the Ugly: Listserv as Support," CyberPsychology and Behavior, vol.
3, no. 5 (October 2000), p. 797.
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مدعني أهنم مواطنون عاديون ،والرد عىل
مهمتهم عىل املشاركة يف احلوارات القائمة عىل «الفيسبوك»ّ ،
نشطاء «ال ّنت» وتشويه سمعتهم وتقديم معلومات خاطئة عنهم.

تبقى فائدة الشبكة العنكبوتية هبذا الصدد متمثّلة يف متكني مستخدميها من احلصول عىل املعلومة من
مصدرها األصيل ومن دون حاجة إىل مرورها بوسيط انتقائي .وقد اكتشف شباب ليبيا من خالل هذه
اآللية أن العامل خمتلف عن ذلك الذي رسمه هلم معمر القذايف ،فجرى اعتامد املصدر األصل بشكل جيل يف
اللحظة التي قرر فيها «وكالء التصفية» حجب املعلومة عن املواطنني بمنع جمموعة من القنوات الفضائية
من تغطية حوادث الربيع العريب .وأضحى «اليوتوب» ومواقع التواصل االجتامعي مصدر املعلومة،
فبتنا نرى ناشطني وفاعلني يف تلك احلوادث وعائالت الضحايا ومواطنني عاديني هم من يقوم بتغطيتها
وبثها عىل «النت» .وهنا ظهر ما ُيطلق عليه اليوم املواطن الصحايف أو الصحايف غري النظامي الذي ال
ينتمي إىل أي مؤسسة إعالمية ،فهو يقوم بالفعل الصحايف بشكل عفوي وتلقائي .ومن بني أهم املشاهد
املؤثرة يف الرأي العام ،تلك التي تداوهلا نشطاء «ال ّنت» يف عدد من مواقع التواصل ،وحظيت بأكرب عدد
من الزائرين الذين أرشوا بـ «اليك» ( ،)likeوهي استخدام ليىل الطرابليس ،زوجة الرئيس السابق بن
عيل ،طائرة الدولة يف رحالهتا اخلاصة للتسوق ،ونرش صور الطائرة وهي هتبط عائدة من مدن التبضع
األوروبية براكب واحد ،زوجة الرئيس .ويف مرصّ ،
متكن أحد ناشطي «ال ّنت» قبل الثورة من أن ينرش عىل
عدد من مواقع التواصل االجتامعي مقطع فيديو تضمن معتقلاً يتعرض العتداء جنيس من طرف عنرص
يف جهاز أمن دولة .وقد خ ّلف هذا املقطع استياء لدى عدد كبري من الناس يف أوساط مرص(.((4

يف احتجاجات سيدي بوزيد ،وأمام سياسة التعتيم االخباري للنظامّ ،
متكن عدد من نشطاء «ال ّنت»
من تصوير حوادث ونرشها عىل صفحات «الفيسبوك» و«اليوتيوب» ،من دون إضافة أي تعليق ،وذلك
لكي ال تكون عرضة للحجب ،كي تُنرش بعد ذلك عىل نطاق واسع لدى مستخدمي «الفيسبوك» ،وهبذا
يصعب تتبعها ومنعها .وهكذا ،يف ظل سياسة التعتيم االخباري ،أضحت بعض القنوات اإلخبارية
الفضائية ،مثل فرانس  24واجلزيرة ،تعتمد عىل ناشطي «ال ّنت» ملدها باألخبار والصور.
إضافة إىل ما سبق ،كشفت لنا عملية احلصول عىل املعلومة من مصدرها األصيل عن شكل جديد من
املراسلني الذين ينقلون احلادث ويشاركون ً
املدونني أمثال
أيضا يف صناعته ،فنجد يف تونس عد ًدا من ّ
(((4
سفيان الشورايب ولينا بن مهني وسليم عاممو ،ينقلون اخلرب ويف الوقت نفسه يشاركون يف التظاهرات .

ويف سياق آخر ،تؤدي املعلومة التي تؤخذ من مصدرها األصل ،أي من الناس الذين عاشوا تلك التجربة
دورا فاعلاً يف متكني الفرد من امتالك جرأة اختاذ القرار(((4؛ ففي دراسة لنساء
أو عايشوا تلك احلوادثً ،
كن مرتددات يف إجراء عملية استئصال الثدي ،ثم لوحظ
مصابات برسطان الثدي ،جاء أن نساء منهن ّ
يكن قد استرشن الطبيب املعالج وإنام
أهنن امتلكن الشجاعة الكافية للخضوع لتلك العملية اجلراحية ،ومل َّ
نساء أخريات سبق هلن أن أجرين تلك العملية ،وذلك عرب غرف الدردشة .وربام احلكاية ذاهتا تكررت
مع صريورة الثورات العربية ،فالشباب املرصي كان مرتد ًدا أمام االنتقال إىل مرحلة الفعل ،وهو إسقاط
45 Faris, p. 101.
46 Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet».
47 Mette Terp Hoybye, Christoffer Johansen and Tine Tjornhoj-Thomsen, «Online Interaction: Effects of Storytelling
in an Internet Breast Cancer Support Group,» Psycho-Oncology, vol. 14, no. 3 (March 2005), p. 211.
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النظام ،إىل أن عايشوا ،يف حواراهتم مع أشقائهم التونسيني عىل مواقع التواصل االجتامعي ،جتربة سقوط
بن عيل ،فتم ،آنذاك ،رفع شعار «أنتم السابقون ونحن الالحقون».

تتجىل أمهية املعلومة التي نحصل عليها من مصدرها األصل كذلك ،يف متكيننا من امتالك نوع من التعلم
غري املبارش(((4؛ فنحن نميل يف الغالب إىل عدم االنخراط يف جتارب جديدة إلاّ بعد االستفسار عن مآل
أولئك الذين عاشوا تلك التجارب ،والتعرف إىل االسرتاتيجيات واألدوات التي اعتمدوها يف معاجلتهم
لتلك التجارب ،لنقتصد الوقت واملجهود الذهني وكيال ندخل يف مغامرات غري حممودة العواقب وباهظة
التكلفة .ونعتقد أن هذا ما حصل بالفعل بني الناشطني املرصيني والتونسيني ،إذ استفاد املرصيون من جتارب
التونسيني عرب تبادل املعلومات من خالل غرف الدردشة ومواقع التواصل االجتامعي بشأن تقنيات التظاهر
وكيفية التعامل مع أعوان األمن ،من ذلك أنه أويص بإحاطتهم باملتظاهرين من كل جانب إذا ما حاولوا
القبض عىل أحد الناشطني ،وباستخدام املرشوبات الغازية إلبطال مفعول القنابل املسيلة للدموع.

خاتمة
هناك من يقول إن ما حدث يف العامل العريب ال يمكن وسمه بصفة الثورة ،ألنه ال يتوفّر عىل قائد ،ورشط
يميز ثورة الربيع العريب هو أهنا أتت لتقويض مس َّلمة الزعيم
الثورة يقتيض حضور القيادة .لكن أرى أن ما ّ
والقائد ،كام أتت لتحييد املركز وترسيخ مبدأ القيادة التشاركية .إن ثورات الربيع العريب ثورات من دون
زعيم ،وهذا هو العامل األساس بني عوامل أخرى ّ
مكنتها من االنفالت من أجهزة األنظمة االستبدادية
للمراقبة والتحكم .ويبقى للشبكات االجتامعية وغرف الدردشة دور فعال يف نجاحها ،اليشء الذي
ّ
ً
يشكل
تقويضا لفرضية بودريار( ((4القائلة إن الشبكة العنكبوتية تؤسس لعامل ذهاين ختييل ،جيعل مريدهيا
ومتنفسا حالـماً ألشخاص غري قادرين عىل تغيري واقعهم وينتهون أحيانًا كثرية إىل
حبييس أحالم اليقظة،
ً
فقدان صلتهم بالواقع .لكن ما يمكن تأكيده هو أن «ال ّنت» بغرفه ومواقعه االجتامعية أسس لنوع من
النشاط التنظريي والتخطيطي ملا سنكون عليه مستقبلاً  ،بمعنى أن شباب تونس ومرص رشعوا يف تغيري
واقع بلداهنم السيايس واالجتامعي عىل «الفيسبوك» و«التويرت» .وعندما اكتملت الصورة االفرتاضية
قياسا عىل العلم الذي
نقلوها إىل الواقع ،وعملوا عىل تنفيذها وفقًا ملا خططوا له يف عاملهم االفرتايض؛ إذ ً
ال يمكن أن يتطور من دون افرتاض وتنظري وترييض ،جيوز القول إن من بني رشوط نجاح أي حراك
مشجعا
اجتامعي وسيايس هو أنه جيب أن يكون مسبو ًقا بنشاط تنظريي .والشبكة العنكبوتية وفّرت فضاء
ً
لفعل التنظري هذا.

شجع الناشطني عىل نقل فعل التغيري من جمرد افرتاض إىل واقع معيش هو متتع الشبكة العنكبوتية
إن ما ّ
بخاصية الالكف واالنفالت من املراقبة ،اليشء الذي ّ
مكن شباب «الفيسبوك» من نقل املواجهة من العامل
االفرتايض إىل العامل الواقعي ،متجاوزين يف ذلك اإلحساس باخلوف من السلطة املؤسساتية القائمة ،حاملني
معهم اإلحساس بالتضامن والتآزر الذي خربوه يف غرف الدردشة واملواقع االجتامعية إىل ميدان التحرير

48 Robert S. Siegler, “Microgenetic Studies of Self-Explanation,” in: Nira Granott and Jim Parziale, eds., Microdevelopment: Transition Processes in Development and Learning, Cambridge Studies in Cognitive Perceptual Development (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2002), p. 31.
49 Baudrillard, p. 21.
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يف مرص أو ساحة القصبة يف تونس؛ فبحسب شهادة للناشطة واملدونة التونسية لنا بن مهني(« ((5متكن ،يف
[ 22أيار] ماي  ،2010عدد من الناشطني من جتاوز حاجز اخلوف وإقناع مجهور عريض من الناس عرب
اإلنرتنت للتظاهر ضدً ا عن نظام املراقبة واملنع يف تونس ،وكان هذا أول حدث شهد عن نقل املواجهة مع
النظام من العامل االفرتايض إىل العامل الواقعي املعيش» ،بينام كان الناشطون املرصيون سباقني إىل هذا ،إذ
رشعوا منذ سنة  2003يف تنظيم تظاهراهتم واحتجاجاهتم عىل "ال ّنت" ونقلها إىل الواقع(.((5

أخريا طرح السؤال التايل :عند حديثنا عن أمهية اإلنرتنت يف ثورات الربيع العريب ،أال نتب ّنى املوقف
نود ً
القائل بحتمية التكنولوجيا ()Techno-deterministic ideology؟ أي إىل أي حد يتامشى عملنا هذا
مقدرا له أن يغيرّ سلوكياته السياسية
والتصور الذي يقر بكون اإلنسان مع التكنولوجيا احلديثة أصبح
ً
واالجتامعية ونظرته إىل العامل ،وأن يتقبل بصدر رحب ،بحسب شريكياي ،املعادلة التالية :اإلعالم
االجتامعي = ديمقراطية أكثر = حرية أكثر؟(.((5
ال أحد يشك يف كون ظهور املطبعة يف القرن اخلامس عرش قد غيرّ من مصري اإلنسان .فقد أدى ذلك،
بجانب عوامل أخرى ،إىل ثورات وحتوالت كربى يف أوروبا ،كام مكن دوهلا من االنتقال من منظومات
فيودالية فالحية إىل أنظمة ليربالية ديمقراطية .فاملطبعة سمحت للمواطن بالولوج إىل رأس مال املعرفة
حكرا عىل فئة قليلة من الناس .وبالتايل ،إن الديمقراطية
ومشاركة اآلخرين رأس املال هذا الذي كان سابقًا ً
يف احلصول عىل املعرفة واملعلومة أسست لدعوات نحو ديمقراطية سياسية واجتامعية .لكن مع تكنولوجيا
اإلعالم االجتامعي ،أصبح يف إمكان أي فرد ال احلصول عىل املعلومة فقط وإنام إعادة بنائها وتشكيلها ً
أيضا،
ومشاركة اآلخرين إياها ال يف محولتها املعرفية واالخبارية فحسب ،بل كذلك يف محولتها االنفعالية العاطفية؛
مؤثرا فيه صور مقتل أطفال سوريني بالسالح الكيمياوي ،فإنه ينتظر
فعندما يرسل لك صديق رشيط فيديو ً
منك أن تشاركه انفعاله وتأثره .كام أصبحنا نالحظ أنه أصبح يف اإلمكان ،مع اإلنرتنت ،عدم البقاء حبييس
فضائنا الشخيص ،وإنام اخرتاق فضاءات أخرى ،أو بناء فضاءات جديدة لنرش املعلومات التي نريد(،((5
نوعا من االستقاللية يف عملية التواصل واالتصال،
بمعنى أن مستخدم اإلنرتنت صار يبني بشكل تدرجيي ً
بحسب تعبري كاستيلز .فهو ليس يف حاجة إىل مطبعة وال إىل مؤسسة صحافية وال إىل نارش أو موزع
قادرا عىل القيام هبذه األدوار كلها من خالل عملية االنتقال
ليحصل عىل املعلومة أو ليوزعها ،بل نجده ً
من مشاركة اآلخرين عىل "ال ّنت" يف املعلومات واألحاسيس إىل املشاركة يف احلراك السيايس واالجتامعي.
ومن البدهيي أن يؤدي الشكل اجلديد من أشكال احلصول عىل املعلومة وإعادة ترصيفها لآلخرين – وهو
ما يعد به اإلنرتنت  -إىل تغريات يف سلوكياتنا السياسية واالجتامعية .وال يعني هذا االستنتاج أننا نتفق مع
االفرتاض القائم عىل فكرة أن اإلنرتنت هو العامل األساس يف التحوالت السياسية التي عرفها العامل العريب
مؤخرا ،وإنام يمكن اعتباره عاملاً
مشجعا ( ،)optimal effectساهم إىل جانب عوامل أخرى يف ثورات
ً
ً
الربيع العريب .ومن بني تلك العوامل :الوضعيات االقتصادية املرتدية لدول الربيع العريب ،واالنقسامات بني
أجنحة النظام نفسه ،ودرجة قمع النظام لشعبه بام جتاوز حدود االحتامل(.((5
Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet».
Faris, p. 101.
Clay Shirky, "The Political Power of Social Media," Foreign Affairs, vol. 90, no. 1 (January-February 2011), p. 38.
Castells, pp. 111-117.
Faris, p. 109.
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