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 إخالء مسؤولية

تعكس هذه الورقة حتليالت املؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر  واآلراء الواردة فيها  
إىل مركز امُلدد للبحوث والدراسات، ويعد املؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد فيها.
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 مقدمة 

يف ســنة 2009 تــم صياغــة مصطلح »ثــورة تويــر« )Twitter revolution( لوصف الطريقة 
التــي اســتخدم فيهــا المتظاهــرون تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وخاصــًة وســائل التواصــل 
االجتماعــي، مــن أجــل التعبيــر عــن قضاياهــم ونشــرها يف ســياقات مختلفــة مثــل االنتخابــات 
الربلمانيــة يف مولدوفــا واالنتخابــات الرئاســية يف إيــران. يف الســنوات األخيــرة، قــدم الربيــع العربــي 
وأحــداث يورومايــدان)1(  يف أوكرانيــا مزيــًدا مــن األدلــة علــى أهميــة وســائل التواصــل االجتماعــي 
ــي  ــل االجتماع ــائل التواص ــن كان دور وس ــة. ويف حي ــات االجتماعي ــم  االحتجاج ــد وتنظي يف حش
 Mejia،( ودورهــا يف التعبئــة مبالًغــا فيــه بعــض الشــئ يف التقاريــر والكتابــات الصحفيــة واألكاديميــة
2010(، إال انــه كان هنــاك اتجــاه عــام يعــرف بقــوة وتأثيــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
وإســهامها يف عمليــة التحــول الديمقراطــي. ومــع ذلــك، وبعــد خمــس ســنوات مــن احــداث الميــدان 
ــفورد  ــوس أكس ــار قام ــام 2016، اخت ــر. يف ع ــد انحس ــد ق ــدا وكأن الم ــدان( ب ــي )يوروماي األوروب
ــة« »post-truth« لتكــون كلمــة العــام. ويف نفــس الســنة، اُتهمــت وســائل  ــد الحقيق ــا بع كلمــة »م
التواصــل االجتماعــي بالرويــج النتخــاب الرئيــس دونــاد ترامــب يف الواليــات المتحــدة ونجــاح 
ــداث  ــن األح ــا م ــيت - وغيره ــي – بريكس ــاد األوروب ــن االتح ــا م ــروج بريطاني ــتفتاء خ ــة إس حمل
ــم تكــن هــذه النتائــج تتعــارض مــع القيــم الليرباليــة فحســب – التــي  مــن  ــرى. ل السياســية األخ
المفــرض أن تــرّوج لهــا وســائل التواصــل االجتماعــي- بــل كانــت أيضــا تشــكك يف فكــرة الحملــة 
السياســية الديمقراطيــة. كمــا كان لنشــر األخبــار الكاذبــة  وتدخــل القــوى األجنبيــة واالســتخدام غيــر 
القانــوين يف بعــض األحيــان مــن أجــل االســتهداف السياســي الجزئــي دوًرا أساســًيا يف كلتــا الحملتيــن 
)االنتخابــات االمريكيــة واســتفتاء خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد االوروبــي( وربمــا أثــر علــى النتائــج 

القريبــة يف كا الحاليــن.

Euromaidan( هو اسم يشير إلى االحتجاجات واالضطراب األهلي الذي بدأ يف ليلة 21 نوفمرب  )1( الميدان األوروبي )باألنجليزية: 
2013 يف أوكرنيا، عندما بدأ مواطنون احتجاجات عفوية يف العاصمة كييف بعد أن علقت الحكومة التحضيرات لتوقيع اتفاقية الشراكة 
فيكتور  الرئيس  وعزل  الحالية،  الحكومة  باستقالة  المتظاهرون  طالب  لذلك،  نتيجة  األوروبي.  االتحاد  مع  الحرة  التجارة  واتفاقية 

يانوكوفيتش، كما طالبوا بانتخابات مبكرة.
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وســاذجين  مخطئيــن  جميعــا  كنــا  هــل  الماضيــة؟  الخمــس  الســنوات  يف  حــدث  مــاذا 
ــو  ــق نح ــد الطري ــم تمهي ــا كان يت ــنة 2010، بينم ــل س ــي يف أوائ ــل االجتماع ــائل التواص ــأن وس بش
االســتبداد؟. إن العاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والديمقراطيــة واالســتبداد هــي 
ــة مثــل الموجــة الســابقة مــن التفــاؤل التقنــي.  ــة حتمي عاقــة معقــدة. إن الموجــة التشــاؤمية الحالي
ــر دقــة حــول هــذا الموضــوع ومؤكــدًا علــى النقــاط  ــًا أكث ــة تحلي يقــدم الجــزء المتبقــي مــن المقال
ــا  ــا، تســاهم تكنولوجي ــا والمجتمــع. ثانًي التاليــة: أوالً، ال توجــد حتميــة يف العاقــة بيــن التكنولوجي
المعلومــات واالتصــاالت ووســائل التواصــل االجتماعــي يف ظهور االســتبداد بالمعنى الكاســيكي 
للمصطلــح. ومــع ذلــك، فهــي أيًضــا أدوات للمقاومــة. أخيــًرا، يجــب فهــم العاقــة بيــن التكنولوجيــا 

ــي العالمــي. ــر النظــام الليربال واالســتبداد يف ســياق تعث

 العالقة بني التكنولوجيا واملتمع

وســائل التواصــل االجتماعــي، مثلهــا مثــل جميــع التقنيــات االخــرى، ال يمكــن إعتبارهــا جيدة 
أو ســيئة بشــكل أساســي للديمقراطيــة. إن الرؤيــة التقنيــة المتفائلــة التــي ســادت منذ تســعينيات القرن 
ــائل  ــب  ووس ــاين للوي ــل الث ــور الجي ــت وظه ــار اإلنرن ــنة 2016 رأت يف انتش ــى س ــرين وحت العش
التواصــل االجتماعــي تقدًمــا تقنًيــا نحــو  الديمقراطيــة ال يمكــن إيقافــه. وقــد اســتند هــذا الخطــاب 
إلــى المقارنــة الخاطئــة بيــن الطبيعــة الموزعــة واألفقيــة للبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة لإلنرنــت 
والعاقــات االجتماعيــة األفقيــة التــي ستنشــأ بالضــرورة عنــد اســتخدامها. منــذ ســنة 2016 يســود 
يف النقاشــات العامــة خطــاب متشــائم حــول العاقــة بيــن التكنولوجيــا والديمقراطيــة. وعلــى غــرار 
الخطــاب التقنــي المتفائــل يف التســعينات،  فــإن الخطــاب المتشــائم الحالــي يفــرض رؤيــة حتميــة 
ــات  ــي ومنص ــل االجتماع ــائل التواص ــتخدمها وس ــي تس ــات الت ــف الخوارزمي ــا. توص للتكنولوجي
 Noble,( »أو »خوارزميــات القمع )O’Neil, 2016( »اإلنرنــت بأهنــا »أســلحة الدمــار الحســابّي
2018(. ويف حيــن أنــه مــن الضــروري االعــراف بفاعليــة التكنولوجيــا يف التحــوالت الحاليــة، فمــن 
المهــم أيًضــا التأكيــد علــى أن هــذه الفاعليــة ال تعمــل علــى تجريــد الهيــاكل االجتماعيــة الموجــودة 

مســبًقا.
ــا  ــن التكنولوجي ــة بي ــم العاق ــا يف فه ــوم والتكنولوجي ــات العل ــاهم دراس ــن أن تس ــن الممك م
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والسياســة العالميــة )McCarthy, 2017(. يســاعد تحليــل البنــاء المشــرك بيــن التكنولوجيــا 
والمجتمــع علــى تجنــب الحتميــات االجتماعيــة والتكنولوجيــة ويصف مرونــة التغييــر التكنولوجي. 
ــات،  ــر، االتفاقي ــات، المعايي ــة، الهوي ــا »ُتدمــج  وترســخ يف الممارســات االجتماعي إن التكنولوجي
الخطابــات، األدوات  والمؤسســات - باختصــار  يمكــن ان تندمــج التكنولوجيــا يف كل اللبنــات 
األساســية لمــا نطلــق عليــه مصطلــح المجتمــع« )Jasanoff, 2004, pp. 3-4(. كمــا هــو موضــح 
يف األقســام التاليــة، يتــم اســتخدام نفــس تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ووســائل التواصــل 
ــة. ويف  ــك كأدوات للمقاوم ــاة، وكذل ــود الطغ ــتبدادية ويف صع ــة االس ــل األنظم ــن قب ــي م االجتماع

كلتــا الحالتيــن، يتــم المشــاركة يف إعــادة تعريــف النظــام العالمــي.

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستبداد 

ــول  ــدان ح ــن البل ــد م ــي يف العدي ــي الحال ــع السياس ــن الوض ــام بي ــر لاهتم ــابه مثي ــد تش يوج
ــا يف كتابــه  ــا تقريًب العالــم وبيــن الطريقــة التــي وصــف هبــا أفاطــون صعــود االســتبداد قبــل 24  قرًن
الجمهوريــة )Plato, 2006(. أوال، االســتبداد ينبــع مــن الديمقراطيــة. وكمــا يقــول أفاطــون، »إن 
الرغبــة المفرطــة للحريــة وإهمــال أمــور أخــرى  مــن شــأنه أن يســبب تغييــرًا يف الديمقراطيــة، االمــر 
الــذي يســتدعي المطالبــة باالســتبداد » )Plato, 2006, p. 559(. يف إعــادة تفســيره الحديــث 
لكتــاب الجمهوريــة، يصــر باديــو )Badiou، 2006( علــى أن هــذا اإلفــراط يف الحريــة هــو يف 
الواقــع تجــاوز لنــوع محــدود مــن الحريــة، تــم اختزالــه يف »اإلشــباع اإلجبــاري للرغبــات الشــخصية 
مــن خــال األشــياء المتاحــة يف الســوق« )Badiou, 2006, p. 274(. إن تجاهــل كل مــا ال 
يخصــك يســمى« اســتقالية الــذات البشــرية ». والتخلــص مــن كل مبــدأ مرتبــط بالحيــاة الجماعيــة 
يســمى »الحريــة الشــخصية«. و تعتمــد الحيــاة المهنيــة األكثــر قســوة وشراســة علــى االســم المنمــق 
»النجــاح االجتماعــي«. بينمــا يســمى أقــل قــدر مــن االهتمــام إزاء العمــال، أو العاملين من المســتوى 
ــن، بالـــ »شــعبوية«. وتســمى الدعــوة إلــى عــدم الامســاواة الفاحشــة،  ــى، أو صغــار المزارعي األدن
ــن  ــاق م ــجاعة االنط ــع »ش ــاس يف المجتم ــر الن ــرطة ألفق ــع الش ــم، وقم ــا بينه ــاس فيم ــر الن وتناح

 .)Badiou, 2006, p. 272(»الواقــع
ــار«،  ــدون طي ــرات ب ــد »الطائ ــاً ض ــعب مث ــي للش ــة كحام ــر الطاغي ــذا، يظه ــوء ه ــى ض وعل
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وضــد تجــاوزات الحريــة. ومــع ذلــك، فــإن الحامــي يتحــول يف هنايــة المطــاف إلــى حاكــم اســتبدادي 
)أوتوقراطــي(. وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ثاثــة عناصــر ألســلوب الطاغيــة والتــي وصفهــا أفاطــون 
التواصــل  المعلومــات واالتصــاالت ووســائل  لتكنولوجيــا  الحالــي  الــدور  تحليــل  أجــل  مــن 
االجتماعــي يف ظهــور االســتبداد. أواًل، يمتلــك الطاغيــة »عصابــة كبيــرة تحــت تصرفــه بالكامــل«. 
ثانًيــا، يســتخدم »االهتــام الباطــل« كأســلوبه المفضــل. ثالًثــا، »إنــه دائًمــا مــا يثيــر بعــض الحــروب أو 
غيرهــا، حتــى يحتــاج النــاس إلــى قائــد« )Plato, 2006, p. 566(. تعــد تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت أدوات قويــة لجمــع حشــد مــن األتبــاع، وإلقــاء اإلهتامــات الباطلــة والكاذبــة، وإثــارة 
الصراعــات مــع المعارضيــن، والمنتقديــن والقــادة األجانــب. إن أول مــا يتبــادر للذهــن فــورا عنــد 
ــة )انظــر  ــح لهــذه األســاليب الثاث ــر وكتوضي ذكــر هــذه الطــرق الثــاث هــو الرئيــس ترامــب لتوي

التغريــدات أدنــاه(، كمــا يوجــد العديــد مــن األمثلــة األخــرى.
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إن العاقــة المباشــرة بيــن القــادة الذيــن يقدمــون أنفســهم كحمــاة للشــعب ضــد النخــب 
بنشــر  تســمح  اإلنرنــت  ومنصــات  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  خــال  مــن  الديمقراطيــة 
المعلومــات واالهتامــات والتهديــدات كاذبــة. إن غيــاب الوســاطة بيــن »الحمــاة« وأتباعهــم يســهل 
تطبيــق األســاليب االســتبدادية للحمــات والحكــم يف ســياق أزمــة ديمقراطيــة. وهــذا هــو الســبب يف 
أنــه يمكــن القــول أن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لهــا دور أساســي يف ظهــور االســتبداد يف 

ــم. ــع أنحــاء العال جمي

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملقاومة

يزدهــر عــدد ال يحصــى مــن الممارســات البديلــة والمقاومــة،  ضــد االســتخدامات المهيمنــة 
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. فالتكنولوجيــا ذاهتــا التــي تســمح للســيطرة علــى الغوغاء من 
قبــل القــادة المناهضيــن للديمقراطيــة تقــدم أيًضــا أدوات جديــدة للنشــاط والحــركات االجتماعيــة 
والسياســات التحرريــة. تمكنــت االحتجاجــات العابــرة للحــدود علــى اإلنرنــت مــن التأثيــر علــى 
أجنــدة السياســية العالميــة علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة. المثــال األكثــر لفتــا لانتبــاه مــن 
الماضــي القريــب هــو حركــة #MeToo ضــد التحــرش الجنســي، والتــي انتشــرت بشــكل كبيــر منــذ 
Me-  2017. ولهــذه الحركــة العالميــة ترجمــات يف أكثــر مــن 85 دولــة. وتوضــح حركــة  أكتوبــر
 #Tooاألهميــة العالميــة لمــا تحللــه الصحفيــة الربيطانيــة كيــرا كوكريــن كموجــة رابعــة مــن النســوية 

»التــي تعرفهــا بالتكنولوجيــا«.
لــم يختــف تنظيــم وتغطيــة االحتجاجــات عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي خــال الســنوات 
الخمــس الماضيــة. يف عــام 2016، علــى ســبيل المثــال، بينمــا ركــز المعلقــون علــى خــروج بريطانيــا 
مــن االتحــاد األوروبــي واالنتخابــات الرئاســية األمريكيــة، اســتخدم طاب مــن مختلــف الجامعات 
يف كولومبيــا وســائل التواصــل االجتماعــي لتنظيــم مســيرات حاشــدة للدفــاع عــن اتفاقيــة الســام مــع 
ــتفتاء.  ــى االس ــة عل ــد فشــل المصادق ــارك( بع ــا  )ف ــة الكولومبي ــلحة الثوري ــات المس ــرب العصاب ح
وال تــزال قنــوات االتصــال التــي تــم إنشــاؤها يف عــام 2016 بيــن الجامعــات مفيــدة وفعالــة يف 
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــؤدي اس ــام 2018. ي ــام يف ع ــي الع ــم العال ــم التعلي ــة لدع ــات الحالي االحتجاج
ــة  ــاين بديل ــة ومع ــية بديل ــاحات سياس ــق مس ــى خل ــة إل ــراض تحرري ــاالت ألغ ــات واالتص المعلوم
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تكنولوجيــا  إمكانــات  تــزال  ال   .)Chenou & Castiblanco, 2018( الرقميــة  للثــورة 
المعلومــات واالتصــاالت يف مجــال التحــول الديمقراطــي قائمــة. كان أحــد األخطــاء هــو االعتقــاد 
بــأن إمكانــات الدمقرطــة هــذه كانــت الســمة الرئيســية لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت عندمــا 
كانــت الممارســات والخطابــات المهيمنــة هتــدف إلــى رقمنــة الرأســمالية وإلغــاء ضوابطهــا وإدامــة 

.)Morozov, 2011( ــبًقا ــودة مس ــلطة الموج ــاكل الس هي

 نهاية النظام الليربالي

ــة المختلفــة المذكــورة يف هــذه المقالــة يف ســياق إعــادة  يجــب فهــم الممارســات التكنولوجي
ــام العالمــي. بتعبيــر أدق، فإهنــا تســاعد يف تحليــل اإلنتــاج المشــرك بيــن  التعريــف الحاليــة للنظ
الرقمنــة وهنايــة النظــام العالمــي الليربالــي. بــدأت رقمنــة كل شــيء يف التســعينيات، خــال العصــر 
الذهبــي للعولمــة والليرباليــة. وكانــت التكنولوجيــا الرقميــة وســيلة قويــة للعولمــة الرأســمالية ونشــر 
األفــكار والممارســات الليرباليــة. حوكمــة اإلنرنــت، وفيمــا بعــد تنظيــم األســواق الرقميــة، يتوافقان 
مــع توليفــة بيــن الليرباليــة الجديــدة والليرباليــة الســيربانية )Chenou, 2014(. ومــن خــال اتبــاع 
هنــج »عــدم التدخــل« تجــاه تنظيمــات الدولــة واالعتقــاد »باالبتــكار غيــر المرخــص«، ســاهم تطويــر 

الفضــاء الســيرباين يف فــك ارتبــاط الحريــة مــن أغــراض سياســية أخــرى.
ــزال ملتزمــة  ــة ال ت ــا الرقمي ــى  تكنولوجي ــة عل ــة المهيمن ــن أن االســتخدامات االقتصادي يف حي
 Facebook و Amazon و Google هبــذا المنطــق، كمــا ان شــركات اإلنرنــت العماقــة مثــل
و Apple و Microsoft، ال تــزال مــرددة يف قبــول أي نــوع مــن التنظيــم، إال أن أزمــة النظــام 
ــة،  ــن ناحي ــتخداماهتا. فم ــة واس ــات الرقمي ــول التقني ــات ح ــل يف الخطاب ــارت ردود فع ــي أث الليربال
يظهــر »حمــاة« النــاس المزعومــون يف ســياق أزمــة النظــام الليربالــي ويســتخدمون تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت ووســائل التواصــل االجتماعــي للفــوز باالنتخابــات. ومــن خــال ذلــك، 
ــادئ الحكــم الديمقراطــي.  فهــم يطبقــون مــا وصفــه أفاطــون بأســاليب الطغــاة ويشــككون يف  مب
مــن ناحيــة أخــرى، ُتســتخدم التقنيــات الرقميــة أيًضــا لصياغــة وتعزيــز السياســات التحرريــة. 
يوضــح هــذان التفاعــان كيــف تســتجيب التكنولوجيــا لمــا هو«اجتماعــي« )يف هــذه الحالــة، أزمــة 
النظــام العالمــي الليربالــي(، لكنهمــا ُيظهــران  أيًضــا علــى كيــف تتنافــس االســتخدامات المختلفــة 
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للتكنولوجيــا مــن أجــل إضفــاء اتجاهــات جديــدة لمــا هــو »اجتماعــي«. تشــير األحــداث األخيــرة يف 
السياســة العالميــة إلــى صعــود االســتبداد باعتبــاره النتيجــة األكثــر احتماليــة إلعــادة تعريــف النظــام 
العالمــي. ومــع ذلــك، كمــا رأينــا يف هــذه المقالــة، فقــد أســفرت االســتخدامات البديلــة للتكنولوجيــا 

عــن نتائــج وأظهــرت بعــض اإلمكانــات للتأثيــر يف إعــادة تحديــد مفهــوم النظــام العالمــي.
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إبراهيم كرثيو حاصل على ماسرت يف علم املكتبات وتقنيات 
املعلومات من اجلزائر وحيضر الدكتوراه يف قسم املكتبات 

واملعلومات جبامعة إسطنبول _ تركيا، له العديد من البحوث 
العلمية واملشاركات يف مؤمترات دولية. يشغل إبراهيم 
منصب مدير وحدة املعلومات والتقنية مبركز امُلدد 

للبحوث والدراسات. 

جان ماري تشينوي يشغل منصب أستاذ مساعد يف قسم العلوم 
السياسية جبامعة لوس أنديز يف بوغوتا، كولومبيا منذ 

عام 2016. وهو حاصل على دكتوراه يف العلوم السياسية من 
جامعة لوزان )سويسرا( وماجستري يف العالقات الدولية من 
جامعة بانتيون-آساس )باريس الثانية(. يركز جمال حبثه 

على حوكمة اإلنرتنت واالقتصاد السياسي العاملي يف العصر 
الرقمي.
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