ربيع الثاين  1438هـ  -يناير 2017م

معبدا و�سهال و�أك�ث�ر �ضمانة ناهيك ع��ن كلفته
املتدنية وقلة املوانع الأخالقية .أ�م��ا الفارق بني
ال��و��س�ي�ل��ة احل��دي�ث��ة للتعبري ع��ن ال�ن�ف����س وبديله
ال �ت �ق �ل �ي��دي ال�ع�ت�ي��ق ف�ي���ش�ب��ه ال �ف ��رق ب�ي�ن ال�ط�ع��ام
الطبيعي والآخر امل ُّ�صنع» (�ص )26 - 25
تعتقد ال�ب��اح�ث��ة �أال دور �إي�ج��اب�ي��ا وا��ض�ح��ا مل��واق��ع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي وال ف���ض��ل ل �ه��ا يف �صحة
احلياة النف�سية مل�ستخدميها ،فهي (تلك املواقع)
وبرغم تلبيتها جلوانب من ال�ضرورات املعنوية
ل� ��دى ال �ن ��ا� ��س� ،إال �أ ّن� �ه ��ا ال ت �ق ��وم ب ��ذل ��ك جم ��ا ًن ��ا،
وبح�سب و�صف الكاتبة ف�إنَّ العالقة بني امل ُ�شرتِ ك
وال�شبكة �شبيهة بالتمارين التي تخ�ضع لها بع�ض
احل�ي��وان��ات ،ف ��إن ه��ي نفذت م��ا ُيطلب منها نالت
قطعة ال�سكر و�إن مل تفعل ُح��رم��ت م��ن امل�ك��اف��أة.
وت�شرح ماريا فيل فكرتها هذه مبثال �صميمي من
عامل مواقع التوا�صل ،ففي ح��االت كثرية ي�صاب
امل ُ�شرتك بخيبة �أم��ل عندما ال يتلقى اال�ستجابة
امل��رج��وة مل�ن���ش��ور ِه ،ف�ت���س��اوره ال�ظ�ن��ون �أن م��ا كتبه
ع ��دمي ال�ق�ي�م��ة �أو �أن ��ه حم����ض غ �ب��اء .وق ��د �ساقت
الكاتبة يف بحثها وقائع كثرية من حاالت االنهيار
الع�صبي واجلنون التي تعر�ض لها امل�شرتكون يف
ال�شبكة نتيجة املبالغة املر�ضية يف التفاعل معها.
ه��اك��م ال�ف�ت��اة ال�صربية «�سنيجانا» ال�ت��ي �أ�سعفت
�إىل م�ست�شفى تخ�ص�صي للأمرا�ض النف�سية عام
 2013وذلك بعد �أن ُحرمت من �أي تعليق من قبل
�أ�صدقائها على من�شورها يف ال�شبكة ،وق��د �أدخ��ل
الطب النف�سي م�صطلحا علمياً جدي ًدا للتعبري
عن هذه احلالة املر�ضية.
ال تخلو من �أهمية مالحظات الكاتبة عن كيفية
ت��أث�ير م��واق��ع التوا�صل االجتماعي على طريقة
تفكرينا وحتفيز ما ي�سمى بالأ�سلوب املقطعي يف
التفكري ،وهو �أ�سلوب ال تنتفي فائدته يف حاالت
التمحي�ص ال�سريع لكمية ك�ب�يرة م��ن املعلومات
وذل��ك ال�ستيعاب م�ضمونها ال�ع��ام .بيد �أن اتخاذ
القرارات اجلادة كاال�شرتاك يف مظاهرة �سيا�سية �أو
�شراء ب�ضاعة غالية الثمن ف�إن التفكري التقليدي
ه ��و ال� �ع�ل�اج امل �� �ض �م��ون ورمب � ��ا ال ��وح �ي ��د .وي�ك�م��ن
خطر التفكري املقطعي يف فتح الباب وا�سعاً �أمام
الت�أثري على امل�شاعر والتالعب بعواطف النا�س
وانفعاالتهم .تختار الكاتبة ل�شرح مقولتها هذه
مثال الإ�سرتاتيجية املعلوماتية لتنظيم داع�ش
وت�ق��ول« :و��ض��ع التنظيم يف اع�ت�ب��اره �أن الأع�م��ال
الإرهابية التقليدية ،ومع �أنها حت�صد عددا كبريا
من ال�ضحايا� ،إال �أنها ال ت�ترك االنطباع املرجو
ل ��دى امل ُ�� �ش��اه��د ال� ��ذي مل ي ��زل ب �ع �ي��دا ع ��ن م��وق��ع
احل��دث ،ج�سدا ووج��دان��ا .يف ك��ل ي��وم تقع الكثري
من امل�آ�سي التي تلتقطها كامريات وكاالت الأنباء.
لقد اعتاد امل�شاهدون على ر�ؤيتها ومل تعد مبعثاً
للخوف �أو الرتهيب .ولكن الأم ��ر خمتلف كلية
حني يجد ال�شخ�ص الغربي نف�سه �شاهدا  -و�إىل

حد ما م�شرتكا  -يف �إعدام �أحد مواطنيه ويعاي�ش
احلدث عرب البث املبا�شر .لقد كان التنظيم واعياً
لأدق التفا�صيل :القيمة العالية للحياة يف املجتمع
الغربي ،الف�ضول الطبيعي وال�لاواع��ي للمناظر
ال��دم��وي��ة ،ال�ت�ط��اب��ق ب�ين ال���ض�ح�ي��ة وامل ُ�� �ش��اه��د يف
خمتلف الأوجه وال�صفات» (�ص )121 - 120
ميزة �أخرى ت�ضمنها الكتاب حني احتوى على بحث
دق�ي��ق ع��ن الت�ضخيم املتعمد وامل�خ�ط��ط ل��ه ل��دور
م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي يف تغيري الأنظمة
ال�سيا�سية يف بلدان ما عرف بالربيع العربي .لقد
حاولت الباحثة ،اعتمادا على البيانات الإح�صائية
وامل��ؤ��ش��رات النف�سية �أن تثبت فر�ضية �أن مواقع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ق��ام��ت ب ��اخ�ت�راع و�إث �ب ��ات
واقعية مل تكن م��وج��ودة �أ��ص�لا .تت�سائل الكاتبة
عن �أحقية �أن ن�سمي الثورة امل�صرية التي �أطاحت
بنظام مبارك عام  2011بثورة تويرت ،وتكتب يف هذا
ال�صدد« :ت�شري الإح���ص��اءات �أن مواقع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي مل ت�ك��ن منت�شرة يف ال �ع��امل العربي
(�آن � ��ذاك) ب�سبب قلتها نتيجة ال�ف�ق��ر والتم�سك
بالنمط التقليدي للحياة .ثمة البلدان امل�صدرة
للنفط م��ن كانت على ر�أ���س قائمة امل�شرتكني يف
مواقع التوا�صل االجتماعي ،حيث م�ستوى احلياة
فيها �أعلى بكثري من غريها من البلدان العربية.
ا�ستنادا �إىل هذا تبدو العالقة مريبة بني انت�شار
ا� �س �ت �خ��دام ال���ش�ب�ك��ة وال �ت �ط ��ورات ال���س�ي��ا��س�ي��ة (يف
بلدان الربيع العربي) التي كانت وجهتها �إحالل
الدميوقراطية .وباملقابل (وهنا تكمن املفارقة)
جند �أن �شعبية مواقع التوا�صل االجتماعي كانت
�أكرث ات�ساعا يف البلدان ذات النظم امللكية التي مل
تزمع لأي تغيريات �سيا�سية .وبح�سب معطيات
التقرير العربي للإعالم فقد بلغ عدد م�ستخدمي
تويرت يف م�صر ع��ام  2011ح��وايل مئة وع�شرين
�أل ��ف م�ستخدم وذل ��ك يف بلد ي�ف��وق ت �ع��داده �أك�ثر

من خم�سة وثمانني مليون ن�سمة .واحلال كذلك،
وا��س�ت�ن��ادا �إىل ه��ذه الأرق � ��ام ،ف�ه��ل يليق التحدث
ع��ن ت��أث�ير �شبكات االن�ترن��ت ع�ل��ى اجل�م�ه��ور؟ �إن
احلد الأق�صى الذي بلغه ت�أثري ال�شبكة ال يتعدى
�أو�ساط النخب يف كل من القاهرة والإ�سكندرية»
(���ص  .)139انطالقا م��ن ه��ذا التحليل تفرت�ض
امل�ؤلفة �أن دور مواقع التوا�صل االجتماعي يف �سري
�أحداث الربيع العربي منح�صرة يف ثالث نقاط:
خلق �صورة �إعالمية ب ّراقة لالنتفا�ضة ال�شعبية،
التب�شري بفاعلية مواقع التوا�صل االجتماعي يف
التغيري ال�سيا�سي ،و�أخريا رفع ر�صيد هذه املواقع
وتهيئتها لالنت�شار ال�شعبي  ...الأمر الذي حدث
الحقا.
بعد معاجلة البيانات الإح�صائية تتو�صل الباحثة
�إىل ا��س�ت�ن�ت��اج ي��و��ض��ح وي�ب�رر ال �� �ص��ورة ال�ضبابية
مل��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ف�ت�ق��رر �أنَّ ال��وق��ت
كفيل بو�ضع الأمور يف ن�صابها ،و�أن اجلدل الدائر
ح��ول ه��ذه امل��واق��ع ال �شك �سيخفت ويفقد حدته
و�سوف حتتل مواقع التوا�صل االجتماعي مكانها
الطبيعي يف جم��ال الإع�لام واالت�صاالت العامة،
ح��ال�ه��ا يف ذل��ك م��ن ح��ال التليفزيون ال ��ذي تنب�أ
اخل�برا ُء عند ظهوره باختفاء الإذاع ��ة وال�سينما
وامل�سرح  ...وهو ما مل يحدث .وتعزز ماريا فيل
ا�ستنتاجها هذا بالبيانات التي ت�شري �إىل تراجع
�أع ��داد م�ستخدمي م��واق��ع التوا�صل االجتماعي،
م�ؤكدة �أن منوها االنفجاري �أ�صبح خلفنا.
وت��ورد الباحثة الرو�سية نتائج لدرا�سة �أجرتها
�شركة «يوغوف» عام  2014التي مبوجبها انخف�ض
اهتمام خم�سة وخم�سني باملائة م��ن م�ستخدمي
�شبكة الإن�ترن��ت مب��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي.
كما �أعلن �أك�ثر من رب��ع امل�شاركني ممن �شملتهم
الدرا�سة عن رغبتهم يف حجب حياتهم ال�شخ�صية
عن الآخرين و�إلغاء ح�ساباتهم اخلا�صة.
ي�ساعدنا ه��ذا الكتاب على �صياغة ر�ؤي��ة جذرية
ور� �ص �ي �ن ��ة ل �� �ش �ب �ك��ة الإن �ت��رن � ��ت ع �م ��وم ��ا وم ��واق ��ع
التوا�صل االجتماعي بوجه خا�ص .كما ينبه �إىل
تقنية التالعب بالر�أي العام من خالل بث الأفكار
والدعاية املغر�ضة ،وير�سم للقارئ خارطة الألغام
امل�ف�خ�خ��ة يف ال��واق��ع االف�ترا� �ض��ي وك�ي�ف�ي��ة جتنب
م�ضارها.
----------------------الكتاب :مواقع التوا�صل االجتماعي :التكنولوجيا
اجلديدة لإدارة العامل.
امل�ؤلف :ماريا فيل.
النا�شر :جامعة �سينريجيا ،مو�سكو 2016
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 192 :صفحة.
* كاتب ُعماين
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مواقع التواصل االجتماعي

التكنولوجيا الجديدة إلدارة العالم  ...لماريا فيل
أحمد الرحبي *
قد يبدو العنوان الذي و�ضعته الباحثة الرو�سية يف العلوم االجتماعية ماريا فيل لكتابها اجلديد م�ألوف ًا للقارئ بعد �أن ّ
مت ا�ستهالكه يف عامل الكتب وال�صحافة
والإعالم حتى فقد الكثري من بريقه .ولكن ال ُيعرف الكتاب دائم ًا من عنوانه .فظاهرة مواقع التوا�صل االجتماعي التي تر�سخت يف حياتنا و�شارفت على �أن تكون
روتي ًنا نافذا فيها ،رغم ذلك مازالت ت�ستدعي اجلدل يف ال�صحافة ومازالت موا�ضيعها تت�صدر جداول امل�ؤمترات وجتتذب الدرا�سات العلمية.

ي��ر��ص��د ك �ت��اب «م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي..
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا اجل ��دي ��دة لإدارة ال �ع ��امل» ظ��اه��رة
م��واق��ع التوا�صل االجتماعي مبنهجية تاريخية
نف�سية :يعود �إىل منابع التوا�صل املجتمعي وينظر
�إىل �آلياته ويج�س نتائجه وتداعياته.
ومنذ ال�صفحات الأوىل حتيطنا الكاتبة بطبيعة
البحث ال��ذي ت��روم��ه فت�ست�شهد بحكاية �شرقية
�شائقة ت�ق��ول �إنّ �أم�ي�را ت�سلّم فيال ك�ه��دي��ة ،ومل
ي�ك��ن ق��د � �ش� ِ
�وه��د م�ث��ل ذل ��ك احل �ي ��وان يف امل�م�ل�ك��ة.
ق�ي��د الأم �ي�ر ح�ي��وان��ه ال�ع�ج�ي��ب يف غ��رف��ة ُمظلمة
وج��اء ب�أربعة من جل�سائه ليخربوه عن احليوان
ال �ط��ارئ .ق��ال الأول بعد �أن مل�س ق��دم الفيل �إن��ه
ع �م��ود .و�أف �ت��ى ال �ث��اين �أن ه ��ذا ال���ش��يء ح�ب��ل فقد
�أم���س��ك ب��ذي��ل ال�ف�ي��ل� .أم ��ا ال�ث��ال��ث ف�ق��ال �إن ��ه وجد
��س�ي� ًف��ا ح�ين ت�ع�ثر ب�ن��اب ال�ف�ي��ل ،وق ��رر الأخ �ي�ر �أن
ال�شيء الذي �أهدي للأمري ما هو �إال خزان كبري
وذل� ��ك ع �ن��دم��ا وق �ع��ت ي ��ده ع �ل��ى ب �ط��ن احل �ي ��وان.
النتيجة �أن ت�صريحات الأربعة عن كنه ما وجدوه
كان منطقياً وبالتايل حقيق ًيا ،بيد �أنهم ،وحينما
كان حظهم من احلقيقية ق�سما منها ولي�س كلها
ف�ق��د ان�ك���س��ر منطقهم وان �ح��رف��وا ع��ن ال���ص��واب.
وكما ترى الباحثة فاحلال كذلك عند مناق�شتنا
ل�ظ��اه��رة الإن�ت�رن ��ت ال�ت��ي ت�ضيع ج��دواه��ا وتعتل
فحواها حني نُديرها بالتجزئة وهو الأم��ر الذي
يحدث يف غالب الأحيان.
ي �ح �ي ��ط ال� �ك� �ت ��اب مب� ��� �س� ��أل ��ة م� ��واق� ��ع ال �ت ��وا� �ص ��ل
االج �ت �م ��اع ��ي م ��ن خم �ت �ل��ف ج ��وان �ب �ه ��ا وب ��أ� �س �ل ��وب
منهجي .وق��د ارت ��أت الباحثة تق�سيمه �إىل �أربعة
ف�صول� ،أو فلنقل �أربع زوايا متتد عربها منا�شط
هذه امل�س�ألة التي تت�ضح تعقيداتها عند تظهريها
نظريا .الف�صل الأول بعنوان «م��واق��ع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي يف ن�ظ��ام ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة» وتبحث
فيه الكاتبة يف �أ�صول ون�ش�أة �شبكة االت�صال بني
الب�شر التي تعود �إىل ق��رون ما�ضية ،وتر�سم لنا
ال�شبكة ب�صفتها �آلة لتلبية االحتياجات النف�سية



ل� ��دى امل �ج �ت �م��ع احل ��دي ��ث ك �م��ا ت �ف �� �ض��ح �أ� �س �ط ��ورة
القرية العاملية .الف�صل الثاين« :مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ظاهرا وباطنا» وت�شاطرنا فيه امل�ؤلفة
�أف �ك��اره��ا ع��ن ت���ص�ن�ي�ف��ات ال���ش�ب�ك��ات الإل �ك�ترون �ي��ة
و�أن ��واع �ه ��ا وع ��ن خ���ص��ائ����ص عملية ت����شّ �ك��ل وتغري
جمهورها ،مبا يف ذلك التغريات غري املتوقعة �أو
الطارئة التي حتيق بها .يف الف�صل نف�سه ت�ضع
الباحثة مقارباتها حول ن�شاط احل�سابات اخلا�صة
وتكنلوجية تعزيز املواقع و�ضخ املعلومات يف �شبكة
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي .الف�صل ال�ث��ال��ث�« :سلوك
ال �ف��رد يف م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي» ُمكر�س
لإ�سرتاتيجيات امل�شرتكني يف املواقع مبا يف ذلك
ال�ق�ي��ام بحجب ال�ه��وي��ات �أو الت�سرت خلف �أ�سماء
م���س�ت�ع��ارة ،ك�م��ا ت�ن��اق����ش ال�ك��ات�ب��ة ق�ضية الإدم� ��ان
على الإنرتنت وا�ستفحال ال�ضرر املرتتب عليه.
وت��ذه��ب ال�ك��ات�ب��ة يف ال�ف���ص��ل الأخ �ي�ر م��ن كتابها
وال ��ذي حمل ع�ن��وان «الهيمنة على ال ��ر�أي العام
يف مواقع التوا�صل االجتماعي» �إىل املقارنة بني
الإعالم التقليدي واحلديث (الإلكرتوين) ،وفيه
ت�ت�ط��رق �إىل خم��اط��ر التفكري املقطعي (�سي�أتي
احلديث عنه الحقًا) الذي ما برح يتو�سع يف ف�ضاء
ال���ش�ب�ك��ة ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة .ويف ه ��ذا ال�ف���ص��ل ت�ن��اول��ت
الكاتبة ب�شكل حتليلي مراحل ت�شكل ال��ر�أي العام
يف الإن�ترن��ت ودور م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
يف ب �ل��ورة امل��واق��ف ال�سيا�سية ،ك�م��ا �أوردت ح��االت
ُم�ت�ل�ف��ة مل �ن��ع ا� �س �ت �خ��دام امل ��واق ��ع وال �ن �ت��ائ��ج ال�ت��ي
�أف�ضت �إليها مثل هذه الإجراءات.
�إنَّ �أك�ث�ر م��ا ات�سمت ب��ه درا� �س��ة م��اري��ا فيل وميز
�إط��اره��ا ال�ع��ام ه��و عمقها النف�سي .فحينما تقوم
بالت�صدي مل�س�ألة ال�شعبية الوا�سعة ملواقع التوا�صل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ال ت� �ق ��رن ذل � ��ك ب� �ظ� �ه ��ورالأج� �ه ��زة
الإلكرتونية املتطورة �أو الربامج املتقدمة و�إمنا
ب �ع��ام��ل ن�ف���س��ي ورغ� �ب ��ات ك��ام �ن��ة ل ��دى م�ستهلكي
الإن�ت�رن ��ت ت��دف�ع�ه��م �إىل ال ��رك ��ون �إىل الإن�ت�رن ��ت
لإ�شباع تلك الرغبات .بعبارة �أخرى ت�ضع الباحثة

الإنرتنت يف مرتبة ثانوية من امل�شكلة وذلك على
الرغم من �إمكانياتها الهائلة وطبيعتها املتطورة.
ت�ؤكد الكاتبة �أنّ الطفرة العلمية الكبرية التي
�شهدها املجتمع احل��دي��ث طبعت �أث��ره��ا العميق
ع �ل��ى الأف� � ��راد و�أخ ��رج ��ت �إىل ال ��وج ��ود �شخ�صية
ع��ام��ة ج��دي��دة مل ت�ك��ن متعينة يف ال���س��اب��ق �إال يف
�أو� �س��اط النخب وعلية ال�ق��وم .فها ه��ي احلاجات
ال �ف �ي��زي��ول��وج �ي��ة وامل ��ادي ��ة ل ��دى غ��ال�ب�ي��ة ال�ب���ش��ر،
وبف�ضل التطور العلمي ،قد مت �إ�شباعها ،ومل يتبق
��ش��يء لتحقيقه ��س��وى ال��رغ�ب��ات العليا كاملعرفة
وال �ن �ج��اح ون �ي��ل االح �ت��رام واالن �� �س �ج��ام واجل �م��ال
واخل�صو�صية وغريها من املتطلبات التي كانت يف
املا�ضي حكراً على النخبة وحدها .ويف هذا ال�شق
من الق�ضية حتدد ماريا فيل م�سار ف�صلها بطرح
ال���س��ؤال ال�ت��ايل :ه��ل ب�إمكان الإن�ترن��ت تلبية كل
تلك الرغبات العليا؟ تقول يف هذا ال�صدد« :جتوز
املقارنة بني مقدرة اجلمهور على تلبية حاجته يف
التعبري عن الذات (عرب الإنرتنت) وبني املجاعات
اجلماعية .يف ب��داي��ة ومنت�صف ال�ق��رن الع�شرين
واج�ه��ت الب�شرية �شبح امل�ج��اع��ات ال �ك�برى ،وك��ان
ال���س��ؤال امل ُ�ل��ح �آن ��ذاك �أن تُطعم الأف ��واه مب��ا تي�سر
من طعام وذلك ب�صرف النظر عن طبيعة الطعام
ونوعيته� .أدى ذل��ك الو�ضع �إىل ابتكار الوجبات
ال�سريعة والأطعمة املعدلة وراث ًيا وا�ستبدال جزء
م��ن الطعام بالهرمونات والربوتينات امل�صنّعة.
وم��ع ك��ل م��ا ط ��ر�أ م��ن ت�غ�يرات يف ع ��ادات التغذية
�إال �أنَّ الإن �� �س��ان ا��س�ت�ط��اع �أن يك�سب معركته مع
اجل ��وع .ال�ي��وم ،وبعد �أن �أُط�ع�م��ت وك�سيت غالبية
الب�شر فقد ح��ان الوقت جلوقة ال��روح �أن ت�صدح
وت�ع�بر ع��ن نف�سها .وح�ت��ى الأم ����س ال�ق��ري��ب ك��ان
على الفرد امتالك موهبة خا�صة وطاقة واف��رة
لإظ �ه��ار �شخ�صيته و�إث �ب ��ات ف ��رادت ��ه ،ع�ل�اوة على
�ضرورة توفر الظروف املنا�سبة والفر�ص ال�سانحة
لتحقيق املرغوب فيه .بيد �أن��ه ،ومع توفر املوارد
الإلكرتونية� ،أ�صبح الطريق لتحقيق هذا الهدف

