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ال�شركات مع عمل اخلوارزميات مثل «نظام ترتيب
ال���ص�ف�ح��ات» يف غ ��وغ ��ل ،ال �ت��ي ت�ع��د امل �� �س ��ؤول��ة عن
حتديد �أول��وي��ات امل��واق��ع يف نتائج البحث .يف حني
�أن معظم اخلدمات التي تقدمها املن�صات الرقمية
تتميز بحرية البحث املجاين .هذه املجانية حتجب
أ�سا�سا على
واقع «اقت�صاد النقر» (�ص  )105املبني � ً
ت�سويق ال�ب�ي��ان��ات املنتجة بوا�سطة امل�ستخدمني.
ع�ل��ى ال��رغ��م انحجابها وح�ي��اده��ا ال �ظ��اه��ري ،ف ��إن
اخلوارزميات هي يف الواقع انعكا�س مل�شروع �سيا�سي
حقيقي .والأخبار لي�ست ا�ستثناء بحيث يتم فرزها
من خالل «الو�سائط الإخبارية» مثل �أخبار الياهو
�أو �أخبار الغوغل ،وغريها ،التي تتمثل مهمتها يف
مركزة الأخبار الرقمية لو�سائل الإعالم الرئي�سية.
ي�ح��اول الكاتب �أن يبني لنا �أن�ن��ا �أق��ل اط�لاع��ا مما
نعتقد ،على الرغم من التعدد الوا�ضح للمعلومات
التي ميكن الو�صول �إليها�« :إن املعركة املحمومة
حول البحث عن النقرة ،واالهتمام ب�شكل منهجي
تكون دائما ل�صالح من يوحد املحتوى «(�ص .)101
نالحظ يف مواقع «الأخبار»� ،أن هناك عددا كبريا
ج ��دا م��ن امل �ق ��االت ال�صحفية ال�ت��ي ت�ت�ن��اول نف�س
املوا�ضيع ،على ح�ساب املقاالت املميزة �أو املخ�ص�صة
ملو�ضوعات نادرة.
يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع ،ي��وا� �ص��ل ال �ك��ات��ب ت ��أم �ل��ه من
خ �ل�ال حت�ل�ي��ل الأ� �ش �ك ��ال اجل ��دي ��دة ل�ل�ت�ع�ب�ئ��ة عرب
الإن �ت�رن ��ت .م �ث��ل ال �ع��رائ ����ض (م ��ن خ �ل�ال م��واق��ع
مثل � )Change.orgأو بوا�سطة الها�شتاغ
(املنت�شر بقوة يف موا�ضيع ال�شبكات االجتماعية)
وه� �ك ��ذا ن�ل�اح ��ظ ت �غ �ي�يرا ك �ل �ي��ا يف ط� ��رق ال�ت�ع�ب�ئ��ة
ال�� �س� �ت� �ج ��واب ال � � � ��ر�أي ال � �ع� ��ام ح � ��ول االن �� �ش �غ ��االت
ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وم ��ع ذل ��ك ،ي���ش��دد ال �ك��ات��ب �أن جن��اح
بع�ض التعبئات الرقمية ميكن �أن يغذي االعتقاد
ب��أن « التكنولوجيا ميكن �أن جتد احلل لكل �شيء
« (� ��ص  )127وب ��ال �ت ��ايل ال �ت �ف �ك�ير يف �أن اخ �ت�راع
الأدوات الرقمية اجل��دي��دة �سيكون عالجا لكثري
م��ن امل�شاكل االجتماعية واالقت�صادية .لأن هذه
ال�صعوبات ه��ي قبل ك��ل �شيء ذات طابع �سيا�سي،
ولهذا تتطلب تدخل ال�سلطات العمومية .وميكن
اع�ت�ب��ار «ال�ب�ي��ان��ات ال�ك�ب�يرة» امل�ستخدمة وحت�سني
قدرات معاجلة الأدوات الإح�صائية مثاال �آخر على
ا�ست�سهال احل �ل��ول وج��اه��زي�ت�ه��ا مم��ا يلغي العمل
الالزم لبناء مو�ضوع البحث وفئاته .وهناك بع�ض
اخل�ط��اب��ات ال�ت��ي ت��ذه��ب �إىل ح��د ال�ت�ن�ب��ؤ ب�ـ»ن�ه��اي��ة
النظرية» يف العلوم االجتماعية ،واال�ستعا�ضة عنها
بنماذج ح�سابية خوارزمية.
ي�ؤكد الكاتب يف الف�صل الأخ�ير املعنون «ا�ستعادة
امتالك الإن�ترن��ت» على ��ض��رورة مقاومة ون�ضال
خم �ت �ل��ف اجل� �ه ��ات ال �ف��اع �ل��ة م ��ن امل �ج �ت �م��ع امل ��دين
�ضد ال�شركات ال�ك�برى امل�س�ؤولة ع��ن «خ�صخ�صة
الإنرتنت» (�ص )148يف الواقع� ،إن املناق�شات حول
�إدارة الإن�ترن��ت ه��ي م��و��ض��وع ع�لاق��ات ال�ق��وة على
عدة م�ستويات بني ال�سلطات العمومية واملواطنني،
ك �م��ا ي��و� �ض��ح ذل ��ك م �ث��ال «�إدوارد � �س �ن ��ودن» ال ��ذي
ك�شف عن مراقبة احلكومة الأمريكية ملواطنيها
مراقبة �شاملة ،ولكن �أي�ضا على امل�ستوى الدويل

ب�ين ال ��دول و ال�ف��اع�ل�ين الرئي�سيني يف االقت�صاد
ال��رق �م��ي .وي��ذك��ر روم� ��ان ب � ��ادوارد ب�براع��ة ظ�ه��ور
�شكل من �أ�شكال القوة امل�ضادة على مدى ال�سنوات
الع�شرين املا�ضية� ،أو ما ي�سمى «حركة الهاكرز»
�أو القرا�صنة الرقميني الذين يدافعون عن «قيم
ال�شبكة الأوىل «(�ص  ،)161التي تخ�ص» الربامج
املفتوحة « .وعلى النقي�ض من ال�صورة ال�سلبية
ال �ت��ي مت�ن�ح�ه��ا و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام ل�ل�ق��را��ص�ن��ة ،ف ��إن
الكاتب ي�ؤكد على الدور الذي يقوم به املبلغون عن
املخالفات والذين ي�شكلون ،و ب�صفة عامة ،جزءا
من العملية ال�سيا�سية.
يف اخل� �ت ��ام ،ي �ت �� �س��اءل روم � ��ان ب� � ��ادوارد ع ��ن كيفية
«�إح �ي ��اء امل �ث��ال ال��دمي�ق��راط��ي ل�ل�إن�ترن��ت» (.)173
وح �� �س��ب ال �ك��ات��ب ف �ه��ذا ه ��و دور اجل �م �ع �ي��ات ال�ت��ي
ت��داف��ع ع��ن ح�ق��وق م�ستخدمي الإن�ترن��ت وح��رك��ة
ال�ه��اك��رز ،وك��ذل��ك م��ن ط��رف ال��دول��ة .وه��و بذلك
ي�ع�بر ع��ن ال��رغ�ب��ة يف «ع ��ودة ال�سلطة العمومية»
( )176ملواجهة النفوذ املتزايد لل�شركات املتعددة
اجلن�سيات يف وادي ال�سيليكون .وف�ي�م��ا يتعلق بـ
«النقا�ش العام عرب الإنرتنت» ،ي�صر الكاتب على
دور املدر�سة ،مقرتحا و�ضع برنامج لرفع م�ستوى
ال��وع��ي ب�ق���ض��اي��ا ال���ش�ب�ك��ة� .ست�سمح ه ��ذه الأدوات
التعليمية اجل��دي��دة للمواطنني يف امل�ستقبل من
ت�ع�ل��م م��وق�ع��ة �أن�ف���س�ه��م ب��ذك��اء يف اخل�ل�اف ��ات على
ال���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وك��ذل��ك منحهم مفاتيح
لـ»جتريب نقا�ش بناء».
مي�ك��ن اع�ت�ب��ار ب�ح��ث روم ��ان ب � ��ادوارد ك�ت��اب��ا موثقا
توثيقا جيدا .ويتميز كذلك بتو�صله �إىل العديد
م��ن اال��س�ت�ن�ت��اج��ات امل�ه�م��ة امل�ستمدة م��ن الأب �ح��اث
احل��دي �ث��ة ح ��ول ا� �س �ت �خ��دام��ات الإن�ت�رن ��ت .ك�م��ا �أن
�أطروحته عن «خيبة الأم��ل» �سمحت له بت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال�ت�ن��اق����ض ب�ي�ن ب�ع����ض امل �ث��ل ال�ع�ل�ي��ا
ل�ل�م��ؤ��س���س�ين ل�ل�إن�ترن��ت (خ �ل��ق م���س��اح��ة امل �� �س��اواة
ال ��دمي �ق ��راط ��ي ال� �ع ��ام وال �ت �ن �ظ �ي��م ال� ��ذات� ��ي) وب�ين
واق � ��ع ا� �س �ت �خ��دام��ات��ه ال� �ي ��وم ب��امل �ح �ف��وف��ة ب��ال��زي��ف

وال �غ �م��و���ض والإي��دي �ل��وج �ي��ات اجل ��دي ��دة يف جميع
�أن�ح��اء ال�ع��امل  .وم��ع ذل��ك ،ف ��إن ا�ستخدام الكاتب
لبع�ض امل�صطلحات مثل «الرقابة على اجلمهور»
�أو «الدعاية املحلية» تدل على �أن هناك �إ�شكالية ال
تتنا�سب ب�شكل مالئم مع ما تو�صلت �إليه العديد
من الدرا�سات التجريبية ال��واردة يف الكتاب .هذه
امل�صطلحات القوية ،التي ت�ستخدم للت�أكيد على
�أه �م �ي��ة امل��و� �ض��وع ،ق��د ت �ب��دو م�ف��رط��ة يف االن��زع��اج
وغري �سليمة منهجيا ،على الرغم من �أن الكاتب
رومان بادوارد متكن من جعل ق�ضايا كتابه مثرية
لالهتمام ونتائجها �سهلة املنال .بحيث متكن وهذا
يح�سب ل��ه �سحب العديد م��ن اخل�ي��وط املت�شابكة
ب�خ���ص��و���ص اال� �ض �ط��راب��ات احل��ال �ي��ة ال�ن��اج�م��ة عن
ا�ستعماالت الإن�ترن��ت ،وبذلك جنح يف دق ناقو�س
اخلطر لإعالمنا ت�شعب ق�ضاياه عموما وتنبيهنا
�إىل �أه�م�ي��ة ال�ق���ض��اي��ا ال�سيا�سية وال��دمي�ق��راط�ي��ة
للإنرتنت.
يفرت�ض اخل�ط��اب ح��ول دور الإن�ترن��ت �أن جتديد
الأن �ظ �م��ة ال�سيا�سية ي�ق��وم ع�ل��ى م�ف�ه��وم امل��واط�ن��ة
املفرطة الن�شاط ،بيد �أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن املقاربة
مي �ي ��ل � �ض �م �ن��ا �إىل وج� � ��ود م �� �س �ت �خ��دم من ��وذج ��ي،
وب ��ال �ت ��ايل ال ي� ��أخ ��ذ يف اع �ت �ب ��اره ظ � ��روف احل �ي��اة
احلقيقية التي جتعل عددا معينا من امل�ستخدمني
يف و�ضعية احلرمان �أو النق�ص يف املعرفة الرقمية
وهنا ميكن �أن نتحدث عن انعدام امل�ساواة املعرفية
ب�ي�ن امل �ج �ت �م �ع��ات امل �ت �ق��دم��ة وامل �ت �خ �ل �ف��ة ،ل �ه ��ذا من
ال�صعب �أن تتمكن هذه الأخ�يرة من حتقيق قوى
اجتماعية قادرة على التحول �إىل حركة اجتماعية
ق��ادرة على تغيري التاريخ ،لأ َّن الأم��ر لي�س جمرد
م�س�ألة اجتماعية واقت�صادية .ولكن �أي�ضا م�س�ألة
معرفة رقمية وحتى و�إن ك��ان��وا م��ن امل�ستخدمني
املفرطني للإنرتنت ،ف��إ َّن وعيهم ال�سيا�سي اله�ش
ريا� ،إن التنمية
غري م�ؤهل لتغيريات جذرية .و�أخ ً
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ع�ل��ى ��ش�ب�ك��ة الإن�ت�رن ��ت وع�بره��ا ال
تعتمد فقط على التكوين االجتماعي التقني لهذه
الأخ �ي�رة ،ول�ك��ن ع�ل��ى ال��وع��ي ال�سيا�سي الن�شيط،
ال ��ذي ال ي�ح��دد �إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا وف�ق��ا ل�ل�خ�ي��ارات التي
و�ضعها م�صممو الإن�ترن��ت ،ول�ك��ن �أي�ضا اعتمادا
على ال�سياق االجتماعي والتاريخي ال��ذي حتدث
فيه املمار�سات الفعلية التي ميار�سها امل�ستخدمون
للإنرتنت.
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خيبة األمل في اإلنترنت التضليل ،والشائعات والدعاية
رومان بادوارد
سعيد بوكرامي *
سندرس في هذه المراجعة بعض التحديات التي تواجه الممارسات االجتماعية لشبكة اإلنترنت فيما يتعلق باألشكال التي
مهما عن عالقة شبكة
تتخذها الديمقراطية في سياق يتسم بعولمة الرأسمالية وتحول الدولة .وللقيام بذلك ،سنقارب كتابًا
ً
اإلنترنت بالمجتمع ،باعتبارها اليوم فضاء مهيمنا على تبادل المعلومات ونشرها .وهذا ساعد الفاعلين السياسيين على
تعبئة أفراد المجتمع المدني لصالح تحقيق أهداف سياسية أو آيديلوجية .من خالل معطيات الكتاب ونقاشه لمجموعة من
القضايا سنتطرق إلى أهمية اإلنترنت في تحقيق هذه األغراض السياسية التي ال تعتمد فقط على التكوين االجتماعي التقني
أيضا على السياق االجتماعي والتاريخي الذي تحدث فيه.
لمستخدمي اإلنترنت ،بل ً

يت�ساءل الكاتب رومان بادوارد يف بداية كتابه« :خيبة
الأمل يف الإنرتنت الت�ضليل ،وال�شائعات والدعاية»
�إذا م��ا �أ�صبحت الإن�ترن��ت ع ��د ّوا للدميوقراطية.
لي�س فقط مبا تت�ضمنه من �إ�شاعات و�أخبار ملفقة
وحت��ر���ش ودع��اي��ة ،ومراقبة �شاملة ،ب��ل م��ن خالل
امل�ن��اق���ش��ات ال�ع��ام��ة ع�بر الإن�ت�رن ��ت ،ال �ت��ي حت��ول��ت
فعليا �إىل ��س��اح��ة ح ��رب حقيقية .رغ ��م �أن �ه��ا قبل
ع�شر ��س�ن��وات ،ك��ان��ت حم��ط �إ� �ش ��ادة م��ن الكثريين
لنموذجها التوا�صلي عرب الإنرتنت ك�أداة للتجديد
الدميقراطي .كيف نف�سر هذا االرت��داد؟ يت�ساءل
مقرتحا خال�صات وا�ضحة وتعليمية حول
الكاتب
ً
املخاطر ال�سيا�سية للإنرتنت.
ي� �ب��رز ال� �ك ��ات ��ب �أن ال �� �س �ل �ط ��ة ت �ق �ي ��م يف ��ص�م�ي��م
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا .لأن الإن �ت�رن ��ت ي�ح�م��ل يف �آل �ي��ات��ه
من ��وذج ��ا ج�م��اع�ي��ا ي�ح�ب��ذ االن �ق �� �س��ام��ات خ��ا� �ص��ة يف
هذا العامل املت�ضارب امل�صالح والأفكار والعقائد.
وم� ��ن ه �ن��ا حت ��ول ��ت �إىل حم �ف��ز ع �ل��ى ال �� �ص��راع��ات
وم�ؤججة للنزاعات ،وبذلك �ألغي التحدي الذي
ر ّوج له �صانعو ال�شبكات التوا�صلية من �أن قاعدة
الإنرتنت وغاياته هي التوا�صل واالنفتاح وتبديد
االخ� �ت�ل�اف ��ات .وك ��ان ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة ��س�ه��ر ال�ق��ائ�م�ين
ع�ل�ي�ه��ا ع �ل��ى حت�ق�ي��ق الأرب � � ��اح ب ��دل دع ��م ال �ت �ب��ادل
الفكري والإن�ساين ،بل �سعوا �إىل احتالل الف�ضاء
املعلوماتي كله و�إلغاء تنظيم �سوق املعلومات على
نطاق وا�سع مما خلق تهديدا خطريا على ممار�سة
ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير وت��وف�ير ال �ع��دال��ة ال��رق�م�ي��ة .ولأن
الرقمية هي ق�ضية اجلميع ،بل هي � ً
أي�ضا م�ستقبل
الدميقراطيات القادمة ،ف�إ َّن الكاتب رومان بادوارد
ي�ستعري مفهوم «خيبة الأم��ل» ال�شهري من املفكر
م��اك����س وي�ب�ر ،لي�سلط ال���ض��وء ع�ل��ى ال�ت�ح��ول من
عامل �إىل عامل �آخر .وليناق�ش � ً
أي�ضا وعود التحرر
وال�ت�ح��ول م��ن خ�لال ال��و��س��ائ��ل ال��رق�م�ي��ة ،ال�ت��ي مل
ي�ت�ب��ق م�ن�ه��ا ��س��وى «��س��اح��ة مل�ع��رك��ة حقيقية» (���ص
 ،)12بني ال�شائعات واملعلومات الكاذبة وامل�ضايقات
وحرب ال�صورة .وللت�أكيد على هذه الفكرة ،ي�ؤكد
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الكاتب على الأهمية املتزايدة للإنرتنت يف العديد
من الق�ضايا ال�سيا�سية .وهذا هو ال�سبب الرئي�سي
الذي دفعه �إىل الرتكيز يف مالحظاته على «حرب
امل�ع�ل��وم��ات اجل ��دي ��دة»� ،أي ح ��ول ره��ان��ات النقا�ش
ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت ،ال ��ذي ي�ت���س��م ب��ان�ت���ش��ار «��س�ج�لات
ال�ت��دخ��ل» (���ص .)23 .ول��ذل��ك يقرتح فهم و�سائل
االت�صال اجلديدة على �شبكة الإنرتنت والتعرف
على الطريقة التي يحاول بها امل�شاركون واجلهات
الفاعلة املختلفة (امل��واط�ن�ين وال ��دول وال�شركات
اخلا�صة) احتالل ه��ذا الف�ضاء االجتماعي الذي
مت حتريره ظاهريا.
يقدم الف�صل الأول تقريرا عن مكانة الإنرتنت يف
التغيريات الهامة التي حدثت يف و�سائل الإع�لام
التقليدية .وع��ن ح��دث ح�ل��ول «وي ��ب  « 2.0ال��ذي
ي�ت�م�ي��ز ب��ا��س�ت�خ��دام��ات ج ��دي ��دة م ��ن خ�ل�ال �إن���ش��اء
وتبادل املحتوى من قبل امل�ستخدمني وبالأ�سا�س
عن طريق البلوغات وال�شبكات االجتماعية م�شريا
�إىل الزيادة الهائلة وال�سريعة يف عدد الأ�شخا�ص
املت�صلني بالإنرتنت منذ عام  .2000ي�ؤكد الكاتب
وج��ود تهديد من ط��رف «الرقابة الأيديولوجية»
(�ص )26 .التي تعمل ،على �سبيل املثال ،من خالل
ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي يتعامل ب�ه��ا ال �ق��راء م��ع مرجعية
البلوغات ال�سيا�سية من خالل الروابط املوجودة
ع�ل��ى ال���ص�ف�ح��ة و ال �ت��ي حت�ي��ل ع�ل��ى رواب ��ط مل��واق��ع
�أخرى قريبة جدا من حمتوى ال�صفحة.
�إن انت�شار م���ص��ادر الأخ �ب��ار على �شبكة الإن�ترن��ت
ال يعني �أن الأف ��راد م��ن الناحية العملية ي�سعون
�إىل مواجهة وجهات نظر خمتلفة �أو معار�ضتها.
ف�سواء كانوا يف ات�صال مبا�شر عرب الإن�ترن��ت� ،أو
خ��ارج��ه ،ف��إن�ه��م يف�ضلون التوا�صل م��ع �أ�شخا�ص
�أك�ثر �أو �أق��ل جتان�سا اجتماعيا .يدقق الكاتب �أن
ه��ذه ال�ظ��اه��رة تتعزز بوا�سطة الت�سل�سل الهرمي
للمعلومات ال�ت��ي ت��دي��ره��ا حم��رك��ات ال�ب�ح��ث .قبل
االنت�شار الوا�سع النطاق للإنرتنت ،لعبت و�سائل
الإعالم التقليدية دورا حا�سما يف اختيار املعلومات

التي ت��راه��ا ذات �صلة بجمهورها (م��ا ك��ان ي�سمى
ب�ـ «حرا�سة ال�ب��واب��ات الإع�لام�ي��ة») �أم��ا الآن ،فبات
امل���س�ت�خ��دم��ون �أح � ��رارا لإن �ت ��اج وت ��وزي ��ع حم�ت��واه��م
اخلا�ص .يف الواقع ،مل تعد املعلومات التي يطلع
عليها املهتمون تخ�ضع للت�صفية والت�صنيف من
قبل ال�صحفيني امل�ح�ترف�ين ،كما ك��ان ي�ح��دث مع
و�سائل الإعالم التقليدية.
ي�شكل الف�صل ال�ث��اين م��ن الكتاب ت��أم�لا ح��ول ما
�أ��س�م��اه روم ��ان ب� ��ادوارد ب�ـ»ال�ق���س��وة يف ال�ن�ق��ا���ش» يف
التعليقات على امل �ق��االت ال�صحفية �أو يف �شبكات
التوا�صل االجتماعي حملال �أ�سباب و�آث��ار النربة
العدوانية عموما امل�ستخدمة يف اجلدل ال�سيا�سي،
مما يقو�ض «ج��ودة النقا�ش عرب الإنرتنت» (.)66
وم ��ن خ�ل�ال ت �ب ��ادل الآراء ،ت���ص�ب��ح ال �ق ��اع ��دة هي
املواجهة التي غالبا ما تكون عنيفة ،ويعود �سببها
�إىل �إم �ك��ان �ي��ة �إخ �ف ��اء ال �ه��وي��ة مم ��ا ي�ف���س��ح امل �ج��ال
خلطاب �شديد الكراهية �أو التمييز والعن�صري.
�إن طابع اال�ستفزاز هو �أي�ضا واح��د من الو�سائل
امل�ستخدمة من قبل بع�ض م�ستخدمي الإنرتنت
لي�سمع �صوتهم .على �سبيل امل�ث��ال ،ن�شر تغريدة
م�ث�يرة للجدل ع�م��دا .ولأن اخل ��وف يف امل�ح��ادث��ات
ال�سيا�سية ب�شكل م�ف��رط ع�ل��ى �شبكة الإن�ت�رن ��ت،
يدفع العديد من م�ستخدميها �إىل تف�ضيل البقاء
بعيدا عن هذه املناق�شات ،ل�صالح ما ي�سميه الكاتب
«ظاهرة التق ّية» (�ص .)80
وينطلق الف�صل الثالث يف ا�ستجواب �شامل حول
دور امل ��دي ��ري ��ن ال��رئ�ي���س�ي�ين ل �ل �� �ش��رك��ات ال��رق�م�ي��ة
والإن �ت�رن� ��ت .يف ال ��واق ��ع �أن �� �ش �ئ��ت ال���ش�ب�ك��ة ب�ه��دف
«ال�ل�ق��اء ب�ين ال�ث�ق��اف��ة امل���ض��ادة للفو�ضوية ل�صناع
الإن�ت�رن ��ت وال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ال�ل�ي�برال�ي��ة» (� ��ص .)93
وال ي ��زال ح�ج��م امل�ع�ل��وم��ات ع�ل��ى �شبكة الإن�ترن��ت
يف من��و م�ت��زاي��د ،ونتيجة ل��ذل��ك ،ف ��إ َّن م�ستخدمي
الإن�ترن��ت واملعلنني يبحثون با�ستمرار ع��ن طرق
ج ��دي ��دة جل ��ذب االن �ت �ب ��اه وا� �س �ت �ق �ط��اب اجل �م �ه��ور.
ولتحقيق م�ستوى م�شاهدة �أف�ضل ،يجب �أن تتكيف

