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 ظهـــرت يف المدة األخيرة غرف افرتاضية تدعو الناس للمشـــاركة عـــن طريق الصوت فقط، 
تدور المناقشـــات فيها حول جميع الموضوعات. ويف الشـــرق األوســـط، القوى االستبدادية التي 

ال توافق علـــى افتتان النخبة بتطبيق عصري جديد، كيف ســـتتصرف حيـــال هذه المنصة؟
قبـــل أشـــهر أحـــدث تطبيـــق Clubhouse الصاعد يف الشـــرق األوســـط ضجـــة كبيرة يف 
األوســـاط االجتماعيـــة. يف غضـــون أيـــام قليلة فقط، اســـتحوذت أحدث شـــركة ناشـــئة يف وادي 
الســـيليكون علـــى مـــكان لهـــا منطقـــة الشـــرق األوســـط ويف ســـوق الشـــبكات االجتماعية لدى 
المســـتخدمين العـــرب.  ولكـــن يف هذه الدوائر، ال ســـيما يف مصـــر وبين الشـــباب ذوي العالقات 
الفائقـــة يف دول الخليـــج الثريـــة، بـــدأ المتابعون لهـــذا التطبيق الجديـــد يف النمو بســـرعة. بحلول 
منتصـــف فربايـــر2021، كان Clubhouse تطبيـــق الوســـائط االجتماعية األكثـــر تنزياًل يف متجر 
التطبيقـــات يف المملكة العربية الســـعودية. يف فرنســـا مثال، ال يـــزال هذا التطبيـــق ذو التقنية القوية 
يلـــق اهتمامًا فقط من قبل المحرتفين الرقميين، لكن يف منطقة الشـــرق األوســـط، فإن اســـتخدامه 

يأيت مـــن مجموعات واســـعة ذات خلفيـــات متنوعة.
يـــؤدي الضغط االجتماعي والرقابة الرســـمية يف منطقة الشـــرق األوســـط والبلدان األخرى 
التـــي تمتلـــك أنظمة اســـتبدادية إلـــى لجم األصـــوات المعارضـــة واآلراء غيـــر المتطابقـــة. يوفر 
Clubhouse مســـاحة فريـــدة ومتنفســـًا للتعبيـــر عـــن اآلراء بـــكل حرية بعيـــدًا عـــن الرقابة. يف 
هـــذه الغـــرف االفرتاضية يعيد العرب وشـــعوب الشـــرق األوســـطية اكتشـــاف طعم حريـــة الرأي 
والتعبيـــر، حيـــث يمكن ألي شـــخص بـــدء مناقشـــة حول موضـــوع مـــن اختيـــاره، أو االنضمام 
إلـــى محادثـــة جارية.  معظـــم الموضوعـــات التي يتم مناقشـــتها على هـــذه المنصة ليســـت مثيرة 
للجدل. يتحـــدث األعضاء يف موضوعات متنوعة كعلم النفس، والموســـيقى، والســـفر، والطبخ، 
والشـــركات الناشـــئة، واألدب، وما إلـــى ذلك. يتحدثون عن كل شـــيء ويف أي شـــيء من الثرثرة 
والـــكالم العام إلـــى الجوانب المعرفيـــة األكاديمية. يقول أحـــد األجانب المقيميـــن يف اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة: »يف األيـــام القليلة الماضية، اســـتمعت إلى نقاش مع أشـــخاص مـــن الخليج، 
كانـــوا يتحدثون عن أكثر شـــخص أثـــر عليهم يف حياهتـــم؛ كان هناك 400 مشـــارك«. »وقد تابعت 

أيًضا نقاًشـــا حول أرســـطو كان نقاشـــًا رفيع المســـتوى بين 10 أشـــخاص فقط.«
لكـــن بالطبع، فـــإن جزءًا كبيرًا من جاذبيـــة كلوب هاوس يف العالم العربي هو فرصة مناقشـــة 
جميع الموضوعـــات والتابوهات المحظور تناولها على صفحـــات الصحف والمحطات اإلذاعية 
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واســـتوديوهات التلفزيـــون.  وبمـــا أن القوى االســـتبدادية التي لـــم تجد بعد طريقـــة إلغالق هذه 
الشـــبكة الجديدة، فـــإن المحرمـــات والتابوهات الثالث الكـــربى يف المنطقة )الجنس والسياســـة 
والديـــن( تناقش بشـــكل علني.  على ســـبيل المثال، غالًبا ما تتم مناقشـــة القضية الحساســـة للغاية 
المتمثلـــة يف التطبيـــع مع إســـرائيل -وهي خطـــوة اتخذهتا اإلمـــارات العربية المتحـــدة والبحرين 
والســـودان والمغرب يف عام 2020. ويف هذا الشـــأن تقول ديما الخطيب وهي صحفية فلســـطينية 
يف قنـــاة الجزيـــرة: »حضرت محادثـــة حول هذا الموضوع مـــع عدة مئات من األشـــخاص ينتمون 
الـــى منطقة الخليج. ›جميعهم كانوا ضد إقامة عالقات دبلوماســـية مع إســـرائيل، باســـتثناء صوت 
واحـــد معـــارض. وإن دل هذا على شـــيء إنما يدل علـــى أن المنـــاخ المؤيد للتطبيـــع الذي تعزز 

علـــى تويرت ال يتوافق مـــع الواقع.«
يف إحـــدى المجموعات بعنـــوان »أنا منحـــرف وأنا عربي« صرح المشـــاركون عـــن آرائهم 
بشـــكل علني، وهو تصريـــح يصعب يف كثير مـــن األحيان اإلدالء بـــه حتى يف البلـــدان الغربية فما 
بالـــك بالمجتمعـــات العربيـــة المحافظة التـــي تجعل األمـــر أكثر تعقيـــدًا. يمتلئ كلـــوب هاوس 
المصـــري بالعديد مـــن المنفييـــن، وغالبًا ما يكونـــوا أعضـــاء أو متعاطفين مع جماعـــة اإلخوان 
المســـلمين )الحركة اإلســـالمية المحظـــورة يف مصـــر(، والذين ال يـــرتددون يف انتقاد سياســـات 
الرئيـــس المصـــري عبد الفتـــاح السيســـي. وثمة موضـــوع متفجر آخـــر ٌنوقش يف غرفـــة افرتاضية 
أخـــرى بين مواطنين ســـعوديين وإماراتيين وهو موضوع تضييق الخنـــاق ورقابة األنظمة الخليجية 
علـــى مواضيـــع خطب الجمعـــة، حيث أنـــه يتم تقديم نـــص الخطبة جاهـــزًا ألئمة المســـاجد كل 
جمعـــة، مـــع الرقابة على الخطبـــة ومتابعة حاالت االنحـــراف عن النص. يف حديثهـــا عن االفتقار 
إلـــى الحقـــوق المدنية يف المملكة العربية الســـعودية تقول امرأة ســـعودية يف إحـــدى غرف كلوب 
هاوس: »لســـنا حيوانات مزرعة نأكل ونشـــرب فقط، مـــن حقنا أن نفكر وأن نشـــكل معارضة كما 

هـــو الحـــال يف أي بلد آخر«.
تقـــول الصحفيـــة ديمـــا الخطيـــب: »األمـــر بســـيط: هنـــاك حرية تعبيـــر يف كلـــوب هاوس 
ال توجـــد يف أي مـــكان آخـــر«. ولكن الـــى أي مدى؟ يف إشـــارة إلـــى أن المنصة تخيـــف األنظمة 
االســـتبدادية، فقد أعلنت ســـلطنة عمان يف مـــارس/آذار 2021، أن الســـلطنة قـــد حجبت منصة 
كلـــوب هـــاوس على خطـــى الصين التـــي منعته يف شـــهر فربايـــر. يف اإلمـــارات أيضـــًا، لم يكن 
الوصـــول إلـــى المناقشـــات متاًحـــا، وهو مـــا يتم تفســـيره محلًيـــا على أنه تـــم عمـــل رقابة على 
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المنصـــة دون التصريح بذلـــك عالنيًة.  كما يمكن لعشـــاق المنصة تجاوز التشـــويش باســـتخدام 
VPN، لكنهـــم بذلك يخاطـــرون بخرق القانون: اســـتخدام مثل هـــذه الربامج مقنـــن بصرامة يف 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. يف مصر، بـــدأت الحكومة تتدخـــل يف كلوب هـــاوس، حيث أنه يف 
واحـــدة من أكثر غرف الدردشـــة متابعة يف البـــالد ‘Open Mic Egypt'   والتي تضم عشـــرات 
اآلالف من المشـــرتكين والمخصصة يف البداية لقضايا التنمية الشـــخصية، تـــرى الوزراء والنواب 
المواليـــن للسيســـي يتجولون يف الغرفـــة. يقول أحد الصحفييـــن المصريين: »الغرفـــة تحولت إلى 
إذاعـــة حكومية والوســـطاء يتلقـــون تعليمات مـــن الحكومة«. كما يتـــم يف هذه الغرفة تشـــغيل آلة 
»األخبـــار الكاذبة«، حيث ادعى أحمد موســـى وهو مقـــدم برنامج حواري مشـــهور بصلته بأجهزة 

المخابـــرات، أنه اكتشـــف شـــبكة »إرهابية« داخل هـــذه المنصة.
يف المملكة العربية الســـعودية، يبدو أن الســـلطات تريد تكرار الســـيناريو الـــذي   تعاملت به 
مع تويرت علـــى كلوب هـــوس: المنصة متشـــبعة بالمتصيديـــن والمخربين )الذبـــاب اإللكرتوين( 
مـــن أجـــل زرع الخوف بيـــن المســـتخدمين والتخلص يف هنايـــة المطاف من أي عنصـــر تخريبي. 
وهـــذا ما حدث لمناقشـــة حـــول العنصرية يف شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، نظمتها أمـــاين األحمدي، 
المعارضـــة المنفيـــة يف الواليـــات المتحـــدة. لـــم يكـــد األمر قـــد بدأ حتـــى امتأل تويـــرت بلقطات 
الشاشـــة ومقاطـــع الفيديـــو التي تكشـــف عن هويـــة المشـــاركين وتفكيرهـــم. نقـــاش آخر حول 
لجيـــن الهذلول، الناشـــطة النســـوية التي تم إطالق ســـراحها مؤخـــًرا من الســـجن، انتهى كذلك 
بعد أن هدد المتحدثون بإبالغ الســـلطات بأســـماء المشـــاركين. يقول ســـلمان الدوســـري، كاتب 
عمود يف صحيفة الشـــرق األوســـط اليومية: »يف غيـــاب أي تنظيم أو قيود أخالقيـــة، فإن حدة هذه 
المناقشـــات يمكـــن أن تلحق الضـــرر بالمجتمع«. بالنســـبة لألنظمـــة العربية، كلـــوب هاوس هو 

مصدر قلـــق يجب إغالقـــه يف أقرب فرصـــة ممكنة.


