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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن 

الواحد وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: االقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة 

علماء مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات 

الدولية في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واالقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها اإللكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

www.qf.org.qa االحتياجات المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 
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أطلق مركز الدراسات الدولية واإلقليمية مبادرة بحثية بعنوان: “الشرق األوسط الرقمي” في العام 2014. حيث دعي أكاديميون 

واالتصاالت  المعلومات  بتكنولوجيا  تتعلق  مواضيع  حول  وأوراقهم  بحوثهم  نتائج  لمناقشة  الدوحة  إلى  مختلفة  تخصصات  من 

الدول  تتخذها  التي  التدابير  وبين  العربية  الثورات  في  التكنولوجيا  تأثيرات  بين  البحث  مواضيع  تراوحت  األوسط.  الشرق  في 

تعيش  منطقة  في  المعلومات  تكنولوجيا  تأثير  كيفية  مهمة حول  أفكاراً  المشروع  يقدم  اليومية.  الحياة  في  التكنولوجيا  إلدماج 

المختلفة.  ومفاصله  المتعددة،  الرقمي  التحول  أبعاد  وتحليل  لفهم  مفاهيمياً  إطاراً  يقدم  كما  التغيير،  مخاض  بالفعل 

كبيرة،  بتحديات  الشرق األوسط، محفوف  يؤثر في منطقة  انفك  ما  الذي  المعلومات،  أن ظهور عصر  أوالً، دراسة كيف 

الميول  ويشّخص  الرئيسية  االتجاهات  المشروع  هذا  فيه  يحدد  الذي  الوقت  وفي  معقدة.  منطقة  “مجانسة”  خطراً  أقلها  ليس 

التمايز. قائمة على  تحليالت  إلى  بالحاجة  يقر  فإّنه  الرقمي،  األوسط  الشرق  بها  اتسم  التي  العامة 

ثانياً، تتجذر الديناميكيات التي تحدد الشرق األوسط الرقمي في عمليات إعادة التشكيل االجتماعي والسياسي والثقافي 

تتسم  المعنى،  وبهذا  المعلومات.  تكنولوجيا  في  والتغيرات  المتطورة  االتصاالت  بنمو  ترتبط  ما  بقدر  الجارية،  واالقتصادي 

فحسب،  التغيير  إحداث  على  قدرتها  بسبب  ليس  باألهمية  الرقمية  والممارسات  المعلومات  تكنولوجيا  عن  الناجمة  التطورات 

تبّني  ألن  متجدداً  اهتماماً  الرقمي  األوسط  الشرق  يستحق  المنطقة.  في  الجارية  التغيرات  على  داللة  ذاتها  حد  في  ألنها  بل 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نطاق واسع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحوالت الجارية داخل المجتمع. ومن هذا المنظور، 

كاشفة،  مسألة  هي  الجديدة،  واالتصاالت  المعلومات  المعاصر—وتكييفه—تكنولوجيا  األوسط  الشرق  تبّني  كيفية  مسألة  فإّن 

المنطقة. في  التكنولوجيا  هذه  تأثير  كيفية  مسألة  مثل  مثلها 

المحتوى وعلى  إنتاج  القدرة على  العالمية، وخاصة  الترتيبات  متزايدة  يوّحد بصورة  الرقمية  التكنولوجيا  تبّني  إّن  ثالثاً، 

مالحظتها  يمكن  التي  الرقمية  التطورات  من  العديد  وتشير  مكانية.  بقيود  وال  زمنية  بأطر  المؤطرة  غير  المعلومات  استهالك 

الثقافي  باالقتصاد  بدورها  والمرتبطة  واسع،  نطاق  على  تنتشر  التي  العالمية  الرقمية  الثقافة  حلول  إلى  األوسط  الشرق  في 

مالحظتها  يمكن  التي  واالتجاهات  المنطقة  في  الناشئة  االتجاهات  بين  الفتة  مشتركة  قواسم  عدة  هناك  الواقع،  في  العالمي. 

األوسط  الشرق  يتشكل  إذ  تباينات،  إلى  العالمية  والتقاطعات  التفاعالت  هذه  تؤدي  ما  غالباً  ذلك،  ومع  العالمي.  الصعيد  على 

على  يقع  فهو  العولمة؛  عمليات  في  يتداخل  ما  بقدر  اإلقليمية  والديناميكيات  الوطني  والواقع  المحلية  المتطلبات  من  الرقمي 

والعالمي.  المحلي  تقاطع 

هذا  فإّن  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  تبّني  من  جديدة  بأشكال  مرتبط  الرقمي  األوسط  الشرق  أن  ومع  أخيراً، 

ما  حدود  تحديد  إن  االتصاالت.  مجال  في  ضيقة  وممارسات  محددة  إعالمية  بأشكال  يلتزم  وال  بحتاً؛  تكنولوجّياً  ليس  التطور 

والتعايش  الجارية  للتحوالت  األبعاد  الطابع متعدد  االعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا  يعد مسعًى صعباً،  الرقمي  المجال  يمكن تسميته 

الرقمي.  وغير  الرقمي  بين 

الرقمية في منطقة  التكنولوجيا  تأثير  الكتاب، بصورة فردية وكلية، روايات حية عن كيفية  التي تشكل هذا  الفصول  تقدم 

الشرق األوسط، معتمدًة على منهجية متعددة التخصصات. ترسم نتائج البحث صورة معقدة للشرق األوسط الرقمي، وما هذا سوى 

بداية لإلحاطة بها. يعرض هذا التقرير ملخصاً لجميع األوراق التي صدرت نتيجة هذه المبادرة البحثية في كتاب محرر تحت عنوان:

Digital Middle East: State and Society in the Information Age (Oxford University Press/Hurst, 2018).
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البشرية،  التنمية  واشكاليات  االقتصادي،  والركود  الديمقراطية،  األنظمة  فغياب  هائلة.  تحديات  اليوم  األوسط  الشرق  يواجه 

سوى  ليست  والطائفي،  السياسي  العنف  وتصاعد  الديموغرافية،  والضغوط  البطالة،  معدالت  وارتفاع  االجتماعي،  والتفاوت 

جوانب  وأحد  واقتصادياً.  واجتماعياً  سياسياً  التغيير،  مخاض  أيضاً  يعيش  األوسط  الشرق  لكن  التحديات.  هذه  مظاهر  بعض 

الدول والمجتمعات في  إذ تحاول  المعلومات.  والتفاعل مع عصر  الرقمية  التحوالت  المنطقة هو مواكبة  الذي تشهده  التحول 

فالتطورات  واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  تتيحها  التي  التحول  فرص  من  االستفادة  متزايد،  نحو  وعلى  األوسط،  الشرق 

بدرجات  وإن  ملحوظاً  تأثيراً  أحدثت  األوسط  الشرق  في  للرقمنة  السريعة  والوتيرة  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنى  في 

االتصاالت،  تقنيات  مجال  في  وقدراتها  جاهزيتها  تعزيز  إلى  المنطقة  في  الفاعلة  والقوى  األطراف  مختلف  ولجوء  متفاوتة. 

الرقمية  والتقنيات  اإلنترنت  شبكة  تبّني  في  ساعد  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  الستخدام  المرتفعة  والمستويات 

هيكلة  إعادة  إلى  تفضي  أمور  انتشاره، هي  اّتساع  جانب  إلى  وسرعته،  االتصال  أّن سهولة  كما  أوسع.  نطاق  على  الصلة  ذات 

العامة. االتصاالت  لمسرح  تدريجية 

كثيفة  “مجتمعات  إلى  األوسط  الشرق  مجتمعات  تحويل  عن  البعد  كل  بعيدة  التكنولوجية  التغيرات  هذه  أن  ومع 

التقنيات  من  واسعة  مجموعة  تبّني  تنامي  ويؤدي  يتضاعف.  بتأثيرها  الشعور  أن  إاّل  شبكة”،  “مجتمعات  أو  المعلومات” 

فهم  إلى  تحتاج  معقدة  ديناميكيات  نشوء  تقريباً—إلى  اليومية  الحياة  مجاالت  جميع  الرقمية—في  واألدوات  اإللكترونية 

اآلثار  وما هي  األوسط؟  الشرق  مجتمعات  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وتبّني  الرقمية  التحوالت  أثرت  كيف  أفضل: 

التي  المختلفة  التشاركية  التقنيات  تعيد  وكيف  المتوالية؟  التغيرات  هذه  على  المترتبة  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية 

التداعيات  هي  ما  القوى؟  عالقات  تشكيل  اإلنترنت  تعيد  وكيف  والمجتمع،  الدولة  بين  العالقة  تعريف   2.0 ويب  تتيحها 

المنطقة،  في  المحلية  الثقافات  في  الرقمية  التقنيات  تؤثر  كيف  واألفراد؟  للدولة  بالنسبة  متوتر  أوسط  لشرق  األمنية 

اإلنترنت؟  عبر  والتجارب  األنشطة  مالمح  ترسم  أن  المتأصلة  الثقافية  والممارسات  المتبعة  االجتماعية  لألعراف  يمكن  وكيف 

داخلياً  اإلنترنت  سياسات  المتنافسة  والقيم  المصالح  تحدد  وكيف  المنطقة  في  اإلنترنت  إدارة  قضايا  تنعكس  كيف 

التقاليد  بين  فائقة—التنقل  تكنولوجية  بيئة  في  متزايدة  بصورة  متغير—يعمل  لمجتمع  بالنسبة  يعنيه  الذي  ما  وخارجياً؟ 

التهميش؟  من  جديدة  أشكاالً  يولد  أنه  أم  االجتماعي،  اإلدماج  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تبّني  يعزز  هل  والحداثة؟ 

طويلة فترة  منذ  معروفة  منطقة  وقابلية  واقع  حقاً  تغير  أن  الجارية  الرقمية  التحوالت  لهذه  يمكن  مدى  أي  إلى  وأخيراً، 

التغيير؟ من  بنفورها 

الشرق  في  الجارية  التغيرات  على  الضوء  يسلط  أن  األسئلة،  هذه  تناول  خالل  من  التعاوني،  المشروع  هذا  يأمل 

إلى  يسعى  وهو  واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  تزايد  مع  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  التي  تلك  وخصوصاً  األوسط، 

المتعلقة  التغيرات  بهذه  المرتبطة  الديناميكيات  فهم  وإلى  المنطقة،  تشهدها  التي  األوجه  متعددة  الرقمية  التحوالت  كشف 

ُأدخلت  والتي  التغير،  سريعة  المعلومات  تقنيات  لعبته  الذي  الدور  تتناول  أساسية،  أفكاراً  البحث  يقدم  كما  بالتكنولوجيا. 

اهتماماً  ويولي  والمجتمع.  الدولة  مستويات  على  التأثير  في  المنطقة،  في  الماضي  العقد  خالل  واسع  نطاق  على  واستخدمت 

والمجتمعية،  الفردية  الخبرات  على  واالتصاالت  المعلومات  تقنيات  في  الحاصل  التقدم  بها  أثر  التي  المعقدة  للطرق  خاصاً 

السياسية.  والحقائق  الثقافية  الممارسات  وعلى  التجارية،  والمعامالت  االجتماعية  والعالقات  االتصال  عادات  وعلى 

مشهد الشرق األوسط الرقمي: التحوالت والتحديات   .1
محمد الزياني  
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د. محمد الزياني يشغل منصب أستاذ النظريات النقدية في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، ومدير برنامج 

مشارك  ومدير  والتكنولوجيا،  الثقافة  مجال  في  العليا  للدراسات  جورجتاون  برنامج  في  منتسب  عضو  هو  واإلعالم.  السياسة 

في  باحث  وزميل  األوسط،  الشرق  في  الرقمية  والثقافة  والتكنولوجيا  اإلعالم  حول  واالتصاالت  والتكنولوجيا  الثقافة  معهد  في 

أعماله:  تتضمن  العالمية.  والشؤون  الحكومية  السياسة  كلية  في  البريطانية  كولومبيا  لجامعة  التابع  العالمية  للقضايا  ليو  معهد 

Bullets and Bulletins: Media and Politics in the Wake of the Arab Uprisings (Oxford University Press, 2016) co-edited 
with Suzi Mirgani, and Networked Publics and Digital Contention: The Politics of Everyday Life in Tunisia (Oxford 
University Press, 2015; winner of the ISA International Communication Best Book Award; the ICA Global 
Media and Social Change Best Book Award; the NCA Sue DeWine Distinguished Book Award; and the ASA 
Communication, Information Technologies and Media Sociology Book Award).
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الطبيعة المتغيرة للعالقات االجتماعية بين الشباب العربي: رؤى من الممارسات عبر اإلنترنت   .٢
إلهام عالقي  

مستويات  على  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الشباب  حياة  في  الواسع  تأثيرها  الرقمية  اإلعالم  وسائل  تركت 

عديدة، خاصة في المجال االجتماعي. إذ تشير األبحاث إلى أن الشباب يقضون قدراً متزايداً من الوقت على اإلنترنت. ويبين 

89 بالمئة من مستخدمي فيسبوك في العالم العربي يدخلون اإلنترنت يومياً.  تقرير وسائل التواصل االجتماعي لعام 2015 أن 

 30 إلى   1٦ من  يومياً  يقضون  أنهم  بالمئة   25 قال  االستطالع،  شملهم  الذين  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  مستخدمي  بين  ومن 

٦0 دقيقة،  إلى   31 بالمئة يقضون من  15 دقيقة؛ و20  إلى   5 بالمئة يقضون من  االجتماعية؛ و23  الشبكات  دقيقة على مواقع 

سهولة  بسبب  اإلنترنت  على  طويل  وقت  قضاء  من  المستخدمون  تمكن  حيث  ساعتين.  إلى  ساعة  من  يقضون  بالمئة  و15 

التي  األماكن  ازدياد  مع  خصوصاً  أفضل  بشكل  اإلنترنت  إلى  الوصول  وسهولة  األسعار،  معقولة  البيانات  حزم  على  الحصول 

بالمجان. واي–فاي  خدمة  توفر 

تتوسع  بل  فحسب،  التقني  المشهد  تطور  مع  االجتماعية  الشبكات  تتطور  ال  إذ  تداعيات.  من  التغييرات  هذه  تخلو  ال 

إدراك  إن  الحقيقي”.  بـ“العالم  عالقتهم  تشكيل  ويعاد  االجتماعية،  تجاربهم  فتتغير  كذلك،  اإلنترنت  مستخدمي  ممارسات 

في  والناشئة  الجديدة  اإلعالم  وسائل  اتجاهات  حول  الحالية  البحوث  تنزع  كبيراً.  تحدياً  يمثل  تعقيداتها  بكل  التغيرات  هذه 

حد  إلى  معلوماتها  تستمد  وهي  اإلعالم.  وسائل  عادات  في  التحّول  على  التركيز  إلى  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

التي تهدف إلى فهم من يستخدم اإلنترنت، وأي موقع يستخدم، ومقدار الوقت الذي يقضيه على  التحليالت الشاملة  كبير من 

االجتماعية  للتحوالت  االهتمام  الكثير من  يول  لم  فيما  الشبكة،  إلى  الوصول  للمستخدمين  يمكن  وأين ومتى وكيف  اإلنترنت، 

محتملة  آثار  من  عليها  يترتب  أن  يمكن  لما  تحليٌل  بعد  يجر  ولم  التكنولوجية؛  التطبيقات  لهذه  المصاحبة  ودقة،  عمقاً  األكثر 

الممارسات  هذه  طبيعة  على  نظرة  إلقاء  في  يساعد  أن  الجزئي  للمنظور  يمكن  لكْن  الصحيحة.  بالطريقة  الشباب  على 

اإلنترنت. عبر  المتطورة  المشاركة  أشكال  على  الضوء  تسليط  وفي  المتغيرة 

تكيف  كيفية  وتستكشف  العربي.  الشباب  بين  تتطور  التي  اإلنترنت  عبر  التواصل  ممارسات  على  الورقة  هذه  تركز 

فهماً  يوفر  كما  معها.  تفاعلهم  وطرق  المتطورة،  الرقمية  التكنولوجيا  مع  اإلنترنت  عبر  العالقات  يشكلون  الذين  الشباب 

في  اجتماعية  عالقات  رقمياً  المرتبطين  الشباب  إقامة  كيفية  سيما  وال  العربي،  الشباب  بين  الصداقة  لممارسات  ضرورياً 

على  األنشطة  أفضل  من  واحدة  تعّد  االجتماعية  العالقات  إقامة  أن  من  الرغم  وعلى  واضحة.  اجتماعية  معايير  تحددها  بيئة 

غموض  وثّمة  المرقمة.  االجتماعية  العالقات  لهذه  وإقامتهم  الشباب  اختبار  كيفية  عن  القليل  سوى  نعلم  ال  فإننا  اإلنترنت، 

العالمين  بين  التنقل  والشابات  للشباب  يعنيه  الذي  وما  اإلنترنت،  شبكة  على  االجتماعية  العالقات  نشوء  كيفية  يكتنف 

اإللكتروني.  الفضاء  إلى  أخرى  مرة  ويعودون  الحقيقية”  “الحياة  الختبار  شاشاتهم  من  يتنقلون  واالفتراضي—كيف  الحقيقي 

على  اجتماعية  روابط  تشكيلهم  عند  تصرفهم  تحت  التي  التكنولوجية  األدوات  الشباب  تسخير  لكيفية  كامل  فهم  لدينا  ليس 

القديمة.  العالقات  عن  يتخلون  أو  القائمة،  العالقات  على  يحافظون  أو  جديدة،  عالقات  يقيمون  اإلنترنت—وكيف  شبكة 

والقيم. التقاليد  ناهيك عن  الجماعية،  الهوية  وعلى  الذات  على  الديناميكيات  المترتبة عن هذه  اآلثار  نعرف  ال  نحن  وبالمثل، 

الشبكات  تأثير  فهم  إلى  سعياً  تقنياً،  مدعومة  وسيطة  بطرق  التفاعل  أشكال  على  الضوء  تسليط  إلى  الفصل  يهدف هذا 

الدراسة  هذه  ترمي  تحديداً،  وأكثر  وعالقاتهم.  االجتماعية  تفاعالتهم  العربي  الشباب  بها  يدير  التي  الطرق  في  االجتماعية 

عالقاتهم  ومزاولة  العالقات  إلقامة  األخرى  الرقمية  والتكنولوجيا  اإلنترنت  الشباب  بها  يستخدم  التي  الطريقة  استكشاف  إلى 

للمستخدمين،  والثقافية  االجتماعية  الممارسات  في  التي طرأت  التحوالُت  اإلطار  هذا  في  بأهمية خاصة  وتكتسي  االجتماعية. 

االستراتيجيات  مختلف  على  الضوء  ألقيُت  فقد  لذا،  االجتماعي.  الترابط  من  جديدة  أشكال  في  انغماسهم  عن  تنجم  والتي 

عبر  خارجها،  أو  اإلنترنت  عبر  عالقاتهم  إلدارة  تبّنيها  إلى  الشباب  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلنترنت  مستخدمو  يميل  التي 

استخدام التحليل السردي إلقامة العالقات عبر اإلنترنت وخارجها، من خالل قصص رويت لي شخصياً أو بطرق وسيطة. وأهم 
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ما ورد في هذه الورقة هو أن تشكيل هذه العالقات ليس عفوياً بالضرورة، على النحو الذي قد نعتقده جّراء الطابع الفوري 

االعتبار  بعين  تأخذ  بطرق  متعّمدة ومدروسة،  تكون  أن  إلى  تميل  اإلنترنت  عبر  العالقات  إن  بل  االجتماعي.  التواصل  لوسائل 

والمتغيرات. واالجتماعية  الثقافية  العوامل 

أحد  وخارجها.  اإلنترنت  عبر  العالقات  بين  ما  الحدود  لتغيرات  األساسية  بالديناميكيات  الفصل  لهذا  آخر  حافز  يتعلق 

اإلنترنت  بتبّني  تتعلق  أنها  اعتبار  على  وخارجها  اإلنترنت  عبر  العالقات  بين  الحركة  أنماط  كشف  هو  التحليل  هذا  أهداف 

لما يمكن  الترابط. وخالفاً  بيئة شديدة  تتطور في  التي  الصغيرة  الممارسات  الضوء على  التواصل االجتماعي، وتسليط  ووسائل 

األشكال  تشير  لذا،  الحقيقي.  العالم  في  التفاعالت  ُتسقط  ال  اإلنترنت  عبر  والتفاعالت  االفتراضية  العالقات  فإّن  عليه،  تبدو  أن 

االجتماعية  الشبكات  على  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الشباب  فيها  يشارك  التي  االجتماعية  للعالقات  المختلفة 

إلى أنه ال يمكن الحفاظ على االزدواجية عبر اإلنترنت وخارجها إال ظاهرياً. فالعالمان ال يتشابكان بطرق معقدة فحسب، بل 

االجتماعي. التواصل  لوسائل  االستخدام  كثيفة  بيئة  في  االجتماعي  النشاط  لفهم  المفتاح  أيضاً  هو  يعززهما  الذي  التهجين  إّن 

المتعلقة  لألدبيات  عرض  يليه  للبحث،  موجز  واجتماعي  ثقافي  سياق  بوضع  يبدأ  أقسام.  خمسة  في  الفصل  هذا  يقع 

بين  وسيطة  بطرق  العالقات  حول  سرداً  وأقدم  البحث  تصميم  أعرض  ذلك،  وبعد  الشباب،  بين  اإلنترنت  عبر  العالقات  بتطور 

التواصل  باستخدام وسائل  المرتبطة  الصغيرة  الشخصية  الممارسات  أناقش  ثم  الخليجي. ومن  التعاون  شباب يعيشون في دول 

وسائل  وروايات  المستخدمين  وحسابات  الشخصية  القصص  إلى  استناداً  أهميتها  وأشرح  العربي،  الشباب  بين  االجتماعي 

بالضرورة. التقاليد  زعزعة  دون  من  االجتماعية  العالقات  في  الرقمية  التكنولوجيا  تأثير  كيفية  عن  بأفكار  وأختتم  اإلعالم. 

عشر  من  أكثر  األكاديمية  خبرتها  تتضمن  قطر.  في  ويسترن  نورث  جامعة  في  مشاركة  أستاذة  منصب  تشغل  عالقي  إلهام 

اهتماماتها  تركز  قطر.  في  ويسترن  نورث  وجامعة  الشارقة،  في  األمريكية  والجامعة  مونتريال،  جامعة  في  التدريس  من  سنوات 

في  التسويقي  االتصال  وممارسات  العربية  الثقافية  والصناعات  الجديدة  اإلعالم  لوسائل  االجتماعي  التكامل  على  البحثية 

مشروع  وأطلقت   ،2007 عام  في  العالمية  اإلنترنت  شبكة  مشروع  إلى  انضمت  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

والدكتوراه  الماجستير  درجة  على  حصلت   .2009 العام  في  للبحوث  الوطني  الصندوق  تمويل  على  حاز  الذي  اإلمارات  إنترنت 

.International Journal of Communication إدارة  مجلس  عضو  وهي  مونتريال،  جامعة  من  االتصاالت  علوم  في 



الشرق األوسط الرقمي: الدولة والمجتمع في عصر المعلومات | تقرير موجز   5

عوالم افتراضية، أحالم رقمية: مجاالت رؤيوية أللعاب الفيديو في الشرق األوسط  .٣
فيت شيسلر  

األلعاب ستحدد  أن  بمعنى  المرح”،  “قرن  والعشرين هو  الحادي  القرن  أن  الشهير  بيانه  في  زيمرمان  إريك  األلعاب  منظر  أعلن 

سادت  التي  الثقافية  لألشكال  المحددة  العناصر  هي  التفاعلية  غير  والمعلومات  الخطي  اإلعالم  كان  وإذا  كبير.  حد  إلى  مالمحه 

الخبرات  ظهور  ومع  مرحاً.  منعطفاً  زيمرمان،  يدعوه  ما  اليوم،  اإلعالم  اتخذ  فقد  والتلفزيون،  السينما  مثل  العشرين  القرن  في 

التي يشكلها اللعب، تصبح وسائل اإلعالم والثقافة شاملة ونموذجية ومرنة وتشاركية. وبالتالي فإّن الطرق التي يّتبعها الناس في 

تمضية أوقات فراغهم واستهالك الفن والرسم والتسلية، تتجه أكثر فأكثر نحو اللعب؛ أو أنهم على األقل سيكونون أكثر استعداداً 

لتجارب مرتبطة باأللعاب، بطريقة أو بأخرى.

تشّكل ألعاب الفيديو ظاهرة عالمية؛ فهي تنتشر بين الكثير من فئات المجتمع بغض النظر عن العمر أو النوع االجتماعي  

أو الوضع االجتماعي. ويمارس نصف مليار شخص في العالم األلعاب على اإلنترنت لمدة ساعة على األقل يومياً، ويستخدم نحو 

مليار شخص لوحات المفاتيح والكمبيوترات الشخصية واألجهزة المحمولة بانتظام. وبالتالي، تعّد ألعاب الفيديو أحد المحركات 

أمريكي  دوالر  مليار   21 من  أكثر  وحصدت  لعبة،  مليون   1٦0 الصناعة  هذه  باعت   ،2013 العام  ففي  االقتصادي.  للنمو  القوية 

كإيرادات من الواليات المتحدة وحدها، وما يقدر بنحو 93 مليار دوالر أمريكي كإيرادات عالمية.

نماذج  إطار  في  صحيح  بشكل  فهمه  يمكن  وال  متناقضاً،  متداخاًل  معقداً  نظاماً  الجديد  العالمي  الثقافي  االقتصاد  ويعّد 

استكشاف  أجل  من  التحليلي  إطاره  من  كجزء  اإلعالمي”  “المشهد  مصطلح  أبادوراي  أرجون  ابتكر  السائدة.  والمركز  المحيط 

ونشره  اإلعالم  إنتاج  أجل  من  اإللكترونية  القدرات  نشر  هو  اإلعالمي”  “المشهد  من  يقصده  وما  العالمية.  الثقافية  التدفقات 

)الصحف والتلفزيون واألفالم(، والمتاح اآلن لعدد متزايد من الجهات الفاعلة الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى 

التي تتعلق بالصناعة  الفيديو بطبيعتها عابرة لألوطان بحكم أساليبها  الوسائط اإلعالمية. إن ألعاب  التي كونتها هذه  العالم  صور 

لتتخطى  والسينما،  التلفزيون  تشبه  وال  تشبه  بطرق  اإلعالمي  المشهد  تخترق  الفيديو  ألعاب  ثقافة  فإّن  ولهذا  والتشغيل.  والنص 

المشغل  نشاط  على  اعتمادها  إن  لالستكشاف.  كفضاءات  الفيديو  ألعاب  تظهر  الثقافات.  بين  وتهاجر  الوطنية،  الحدود  بذلك 

الثقافي والسياسي واالجتماعي المحلي. لتتحول إلى نصوص “منجزة”، بحاجة إلى تحليل خصائص اللعب، بما في ذلك السياق 

“التقليدية”  المراكز  على  التركيز  إلى  اآلن،  حتى  الفيديو،  أللعاب  والثقافية  االجتماعية  بالجوانب  الخاصة  البحوث  تنحو 

تحظ  لم  حين  في  الجنوبية(،  وكوريا  واليابان  وأستراليا  الغربية  وأوروبا  الشمالية  )أمريكا  واستهالكها  الفيديو  ألعاب  لصناعة 

ألعاب  ثقافة  ازدهرت  ذلك،  من  الرغم  على  بعد.  البحث  من  بحظها  الرقمية  اإلعالم  وسائل  وثقافة  لأللعاب  الدولية  التدفقات 

الفيديو وتطوير األلعاب في العديد من المناطق األخرى. وتظهر تدريجياً بعض البحوث العلمية الجديدة التي تركز على األلعاب 

الرقمية في المناطق التي لم تتطرق إليها عادة الدراسات الخاصة باللعب، لتقدم صورة أكثر دقة للعب ضمن السياقات العالمية 

المتنوعة. فوفقاً لدراسة حديثة حول استخدام وسائل اإلعالم الترفيهية في الشرق األوسط، تبين أن أربعة من كل عشرة أشخاص 

حيث  من  الموسيقى،  أو  التلفزيون  أو  السينما  مع  بالمقارنة  أنه  إلى  األرقام  هذه  تشير  الفيديو.  ألعاب  يلعبون  المنطقة  في 

كبير.  بتواتر  ذلك  يفعلون  الفيديو  ألعاب  يلعبون  الذين  أولئك  الناس، ولكن  أقل من  الفيديو تجذب عدداً  ألعاب  فإّن  االستهالك، 

في  اإلنجليزية  باللغة  أكبر  بمعدل  كان  وإن  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  حصرياً  تلعب  الفيديو  ألعاب  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

المنطقة. أنحاء  جميع 

وبسبب العدد المحدود من األلعاب المنتجة محلياً في الشرق األوسط، ال يزال الالعبون في المنطقة يعتمدون إلى حد 

وطنية  عبر  بصبغة  تتسم  هجينة  ألعاب  ثقافة  هو  ذلك  عن  يتمخض  ما  المنشأ.  يابانية  أو  أمريكية  أو  أوروبية  ألعاب  على  كبير 

وعبر محلية. ما يعني أن ثقافة األلعاب المصرية أو األردنية أو اإليرانية “السائدة” غير موجودة بحد ذاتها؛ بل تتشكل أساساً من 

استهالك األلعاب “الغربية”، وإن كان في سياقات جديدة ومواقف اجتماعية مختلفة.

يعّد  الفيديو،  ألعاب  لخدمات  لتقرير شركة الي  فوفقاً  المستقبل.  في  االستهالك هذه  أنماط  تتغير  أن  المرجح  من  لكن، 

إيرادات  العالم، حيث يحقق  في  نمواً  األسواق  أسرع  أفريقيا واحد من  األوسط وشمال  الشرق  الفيديو في منطقة  ألعاب  سوق 
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تزيد عن 100 مليون دوالر من األلعاب عبر اإلنترنت وحده. وكما هو الحال في األسواق الناشئة األخرى، تمتلك منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا أكبر عدد من السكان اليافعين في العالم. وباإلضافة إلى ذلك، تجعل معدالت انتشار اإلنترنت والهواتف 

التجارية بوجه خاص. وقد أعربت العديد من شركات ألعاب  العالمي، المنطقة جذابة لألعمال  التي تتجاوز المتوسط  المحمولة، 

ألعاب  إنتاج  في  أخرى  شركات  واستثمرت  محلياً،  وتطبيقها  العربية  اللغة  إلى  منتجاتها  ترجمة  في  رغبتها  عن  العالمية  الفيديو 

الفيديو المحلية. وفي الوقت نفسه، دخل عدد من شركات ألعاب الفيديو المحلية السوق خالل العقد الماضي.

مفاهيم  أدخل  أنه  حيث  لالهتمام،  مثيرة  بطرق  وتطور  طوياًل،  شوطاً  األوسط  الشرق  في  األلعاب  إنتاج  قطع  وقد 

الشعبية في مجال  الثقافة  األساطير واألدب وعن  المحلي وعن  التاريخ  اإلسالمية، وعن  والثقافة  اإلسالم  وتفسيرات مختلفة عن 

من  بدءاً  الميدان،  بالتزامن في  المختلفة  والدوافع  المصالح  الفاعلة ذات  الجهات  الرقمي. ودخلت مجموعة متنوعة من  الترفيه 

الحالمين الذين يكافحون من أجل تحقيق أحالمهم إلى رّواد األعمال الذين يسعون إلى تحقيق مصالح اقتصادية، ومن الشركات 

التجارية التي تعمل ضمن إطار حركة التقوى اإلسالمية إلى الوكاالت الحكومية التي تتبع المصالح الوطنية واألجندات السياسية. 

الناشئة في دول الشرق األوسط تخضع إلى أطر تنظيمية  لكن المالحظ أن عملية تطوير ألعاب الفيديو المحلية وثقافة األلعاب 

كبير،  حد  إلى  ومتناقضة  ومتداخلة  معقدة  بيئة  نشهد  لذلك،  ونتيجة  دينية.  وتقاليد  مجتمعية،  وأعراف  ثقافية،  وقيم  مختلفة، 

والمتضاربة. الداعمة  والعمليات  والعالمية،  المحلية  الثقافية  والتدفقات  والخاصة،  الحكومية  الجهات  تشمل 

ألقي  أن  بذلك  وآمل  متماسك.  نظري  إطار  ضمن  وربطها  التفاوتات  هذه  استكشاف  في  الورقة  هذه  من  غايتي  تتمّثل 

الفيديو وثقافة األلعاب في الشرق األوسط.  ألعاب  التي تؤثر في تطوير  الثقافية والتكنولوجية  العمليات والتدفقات  الضوء على 

إنني أتصور ألعاب الفيديو في الشرق األوسط كفضاء خيالي تتشابك فيه عمليات متنوعة ومتناقضة: التدفقات الثقافية العالمية، 

الغربية ونظم  األلعاب  أنواع  وامتالك  ونقل  الخاصة ومشاركتهم،  المشاريع  أصحاب  القومية، ورؤى  للدول  اإلعالمية  والسياسات 

القواعد. على مستوى أعم، تستكشف هذه الورقة البنى واآلليات الكامنة وراء إنتاج ألعاب الفيديو، وكيف تطورت ضمن السياق 

التاريخي والثقافي والسياسي األوسع للشرق األوسط.

وقبل  براغ،  في  تشارلز  في جامعة  اإلعالمية  الدراسات  معهد  في  الحديث  اإلعالم  في  أستاذ مساعد  يشغل منصب  فيت شيسلر 

ذلك، أستاذ زائر ضمن برنامج فولبرايت في جامعة نورث وسترن. تركز أبحاثه على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشرق 

األوسط وألعاب الفيديو التعليمية والسياسية. وقد نشر الكثير في مجال تكنولوجيا المعلومات، والهوية في العصر الرقمي، وألعاب 

المجالت،  من  العديد  في  مقاالته  ُنشرت  األوسط.  الشرق  في  اإلنترنت  ومجتمعات  شبكياً،  المترابطة  العامة  والمجاالت  الفيديو 

األمريكية. األنثروبولوجيا  التي تصدرها جمعية  االفتراضي  األوسط  الشرق  CyberOrient المحّكمة عن  تحرير مجلة  رئيس  وهو 
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على الرغم من غزارة ما كتب حول دور وسائل اإلعالم الرقمية في الثورة المصرية التي قامت في العام 2011، لم يول سوى قليل 

السياسي  التغيير  مطابقة  كانت  لطالما  ذلك.  في  اإلعالم  وسائل  لعبته  الذي  وللدور  الحية  الثورة  لتجربة  المستدام  االهتمام  من 

نظريات  تتجنب  ما  وغالباً  والسياسي.  االجتماعي  التغيير  لفهم  أساسية  مشكلة  الحية  اليومية  التجربة  مع  الكبير  واالجتماعي 

السياقية،  المتغيرات  إلى  السببية  تعزو  التي  األخرى،  الكلية  السياسية  والنظريات  العقالني  الخيار  ونظريات  االجتماعية  الحركة 

عليها  بنيت  التي  لالفتراضات  مناقضة  إما  تبدو  الشخصية  الروايات  هذه  ألن  بالتحديد،  األفراد  لتجارب  االستثنائية  الروايات 

اليومي والممارسات  الروتين  أكثر من أي وقت آخر، عندما يتعطل  الثورات  لها. يتجلى هذا في زمن  النظريات أو معِقدة  هذه 

والمعايير، بما في ذلك تلك التي تشمل وسائل اإلعالم، ويكافح الناس من أجل إيجاد سبل للعيش في العالم عندما يكون الوضع 

بل  فحسب،  األسفل”  “من  السياسي  السلوك  على  التركيز  على  الثورات  دراسة  تنطوي  ال  لذلك  مستمر.  تغير  حالة  في  الطبيعي 

أيضاً على تمييز اللحظات التي يتناسب فيها “األعلى واألسفل” أو ُيجعالن في غير موضعهما، أو يدمران، ويكون الصمام في حالة 

الكلي والجزئي.  المستويين  تقارب حرج على 

والتغيير  اإلعالمية  المعالجة  بين  التفاعل  بتعقيد  ُيقر  مفاهيمي  إطار  تكوين  سبيل  في  مسعى  أول  الفصل  هذا  يعّد 

المصرية  الثورة  أبدأ بسرد عام عن  المصرية. سوف  الثورة  إبان  الحية  المصريين  إلى تجربة  النظر  الجذري من خالل  االجتماعي 

من منظور استخدام وسائل اإلعالم. وسأتتبع ذلك عبر ثالث روايات موجزة ألشخاص يعّدون أنفسهم مشاركين في الثورة، ولكن 

انكبوا على لوحات  الذين  الثوريين  المدونين  أو  التحرير  الذين احتشدوا في ميدان  للناس  النمطي  التصوير  تجاربهم تختلف عن 

المفاتيح في مقاهي اإلنترنت. ثم أستعرض مفهوم “المعالجة اإلعالمية” الذي ُيستخدم على نحو متزايد في الدراسات اإلعالمية 

للثورة بوصفها  اليومية. وأخيراً، سأحاول ربط هذه األقسام من خالل تحليل  العوالم االجتماعية  لوصف دمج وسائل اإلعالم في 

والسبعينيات، وتمر  الستينيات  األنثروبولوجيا في  استخدمت في  التي  اإلجرائية  االجتماعي  التغيير  نظريات  من  عملية، مستفيداً 

انتعاش مهمة. بفترة  حالياً 

لعّل من األساسي لفهم دور وسائل اإلعالم في الثورة المصرية، إدراك أن السنوات السابقة للثورة لم يعد ينظر فيها إلى 

الصحف  على  واسعة  سيطرًة  تاريخياً  المصرية  الدولة  مارست  فلطالما  وحدها.  الدولة  على  حكراً  بوصفها  اإلعالمية  التكنولوجيا 

المناهضة  الجهات  المعارضة. ولجأت  السياسية  الخاصة واألحزاب  الشركات  التي أصدرتها  واإلذاعة والتلفزيون، وحتى على تلك 

اإلعالم  وتوزيع  إلنتاج  والفاكس(  الفوتوكوبي،  ناسخات  المسجالت،  )الكاسيت،  بسيطة  إعالمية  تقنيات  استخدام  إلى  للدولة 

أدوات  توفر  من  زاد  الرقمية  اإلعالم  وسائل  ظهور  لكن  والمشتركة،  الحكومية  اإلعالم  وسائل  عليها  تهيمن  التي  الطرق  خارج 

إلى ذلك( وسهولة استخدامها بشكل هائل، كما زاد توزيع  التسجيل، وما  )الكمبيوترات، والبرمجيات، ومعدات  اإلنتاج اإلعالمية 

لإلعالم  اهتماماً  الدولة  تعر  لم  البداية،  في  اإلعالمي.  للمحتوى  مهمة  بديلة  مصادر  قدمت  أنها  حد  إلى   )2.0 ويب  )تطبيقات 

الجديد إال بوصفه أداة لقياس التقدم نحو أهداف التنمية، لكن وسائل اإلعالم الجديدة جاءت لتقدم قنوات اتصال خارج سيطرة 

الدولة، وربما األهم من ذلك، لترمز إلى إمكانية تحقيق أشكال بديلة للمواطنة المصرية.

ال يمكن فهم الثورة المصرية إال ضمن سياق أكثر من عشر سنوات من االحتجاجات ضد “نظام األمن البشري” في مصر 

الذي بلغ ذروته في العام 2005، ومن ثم في العام 2010. فعلى مدى عقود، طرحت الدولة المصرية نفسها على الرعاة الغربيين 

الضامن  بوصفها  الوطن  في  نفسها  طرحت  بينما  للغرب،  المناهض  اإلسالمي  للنظام  تتصدى  التي  الوحيدة  الزعيمة  بوصفها 

هذا  سّوغ  العامة.  تجاوزات  ضد  والدينية  والجنسانية  العرقية  الحدود  فرض  مع  العلمانية  الحداثة  يدعم  أخالقي  لنظام  الوحيد 

الدور، بوصفه ضامناً مزدوجاً، تأسيس جهاز أمني قوي يعمل من غير ضوابط تذكر. لعب اإلعالم الحكومي دوراً محورّياً في هذا 

وسائل  قدمت  األخرى،  الحكومية  والجهات  الشرطة  مع  بالمشاكل  محفوفاً  الدولة  مع  اليومي  التعامل  كان  ففي حين  المشروع. 

التجربة “المعالجة إعالميًا” في الثورة المصرية  .4
مارك ألن بيترسون  
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اإلعالم الحكومية رواية بديلة ُتبرز فيها دولة ترعى أبناءها وتدعم رعاياها وتحميهم من االنشقاق الداخلي ومن األيادي الخفية 

للمندسين ولألعداء الخارجيين. وبصرف النظر عن التصويت في االنتخابات البرلمانية والرئاسية، لم يعش المواطنون المصريون 

تذكر. ممارسات مدنية 

شّكلت  إعالمية  تقنيات  خالل  من  جربت  فلقد  بالضرورة.  إعالمياً  معالجة  تجربة  هي  الجماعية  األحداث  تجربة  إّن 

وتشّكلت على صعيدي الشكل والمحتوى من خالل ما تغطيه من أحداث. وتتأّلف الخبرات المعالجة إعالمياً في الوقت ذاته من 

خبرات تأثرت بتكنولوجيا االتصاالت، وتشّكلت من خالل أنشطة شخصية بينّية، وتفاعالت يتم من خاللها تأكيد الخبرات المعالجة 

عبر  يرتبطون  الناس  أن  حيث  من  جماعية،  تجارب  هي  إعالمياً  المعالجة  التجارب  هذه  تفسيرها.  أو  فيها،  الطعن  أو  إعالمياً، 

استخدامات وممارسات وسائط اإلعالم، وعبر المجاالت واألنشطة المشتركة، ومع ذلك، فهي أيضاً تجارب شخصية وفردية جداً، 

من حيث المجموعات المحددة من التكنولوجيا والعالقات الشخصية والممارسات المجسدة التي تعي أن تجربة أي شخص هي 

تجربة محددة، وتختلف عن األخرى. وأعتقد أن من الممكن وضع نظرية لهذين البعدين باستخدام مفاهيم الشبكة والجمهور.

حركة  ويصورون  موحد.  طابع  ذات  األحداث  من  سلسلة  عادة  يصفون   ،2011 يناير  أحداث  المصريون  يستعيد  عندما 

الحاكم.  النظام  يتحدون  الذين  المتظاهرين  كتلة موحدة من  أنها  المثال، على  التحرير، على سبيل  ميدان  يوماً في  الثمانية عشر 

اللحظات  استبعاد  خالل  من  تحصى  وال  تعد  ال  إعالم  وسائل  ألفتها  قصة  تأليف،  عن  عبارة  التصور  هذا  أن  تبين  عملياً،  لكن 

إعالمياً  المعالجة  التجارب  بين  العالقة  نفهم  أن  بمقدورنا  أن  وأزعم  نفسها.  االحتجاج  عملية  أثناء  موجودة  كانت  التي  الطارئة 

بناء  أخرى، في  الرقمي—من جهة  اإلعالم  اإلعالم—وخاصة  تكنولوجيا  يحركها وكالء  التي  األحداث من جهة واالستخدامات  عن 

روايات جماعية لهذه األحداث من خالل االلتفات إلى تحليالت إجرائية من قبيل “الدراما االجتماعية” أو “نظرية الميدان”. تتيح 

لنا “نظرية الميدان” أن نرى الثورة بوصفها سلسلة صراعات على المعنى الرمزي للنشاطات الثورية التي تلعب فيها الممارسات 

اإلعالمية دوراً حاسماً. وما هو في خطر، في نهاية المطاف، هو تعريف التكوينات الرمزية التي تحدد بنية الميدان نفسه، ومالمح 

بيئة وسائل اإلعالم التي تجري من خاللها هذه الصراعات.

جامعة  في  الدولية  الدراسات  برنامج  في  وأستاذ  األنثروبولوجيا  قسم  ورئيس  أستاذ  منصب  يشغل  بيترسون  ألن  مارك 

والقومية،  المعلومات،  وتكنولوجيا  اإلعالم،  ووسائل  االتصاالت،  إثنوغرافيا  البحثية  اهتماماته  تشمل  أوهايو.  في  ميامي 

كتبه: وأحدث  محررة.  كتب  لعدة  المقاالت  بعض  في  أخرى. ساهم  أمور  بين  ذلك من  للقومية،  العابرة  والشؤون  والعولمة 

Connected in Cairo: Growing Up Cosmopolitan in the Modern Middle East (Indiana University Press, 2011). 
He has published extensively in Anthropology Today, Childhood, Contemporary Islam, and New Review of 
Hypermedia and Multimedia.
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النشاط الرقمي للمرأة: إحداث التغيير في الشرق األوسط  .5
أنابيل سريبيرني  

باألمل،  عارماً  طياته شعوراً  بين  األخير  إذ حمل   .2011 في  عليه  كان  عما  عميقاً  اختالفاً   2017 العام  في  العربي  الربيع  يختلف 

االستبداد  انتهاء حكم  المختلفة، وعن قرب  األماكن  احتشدت في عدد من  األساسي حينها حول شعوب  الموضوع  تمحور  وبثه. 

الذي ابتليت به المنطقة منذ عقود، وأنتج تنمية اقتصادية غير متوازنة ومحدودة. وقد طرحت أسئلة ال حصر لها، وألفت كتب 

أن  بدا  عندما  ذلك،  وبعد  ديمقراطية.  المنطقة  تصبح  أن  الممكن  من  كان  إذا  ما  وعن  والديمقراطية،  اإلسالم  توافق  عدم  عن 

فإن  العتيق،  الذكوري  االستبداد  أشكال  متحدية  المنطقة،  في  أخرى  أماكن  وإلى  مصر  إلى  تونس  من  تنتقل  السياسية  التعبئة 

من  إعالميين  ومخضرمين  ومثقفين،  وأكاديميين،  خبراء  من  الدوالرات  بمليارات  اقتصاداً  أصاب  وبالمفاجأة  بالذهول  الشعور 

إلى  المنطقة  انزلقت  والتنمية،  للديمقراطية  واالقتصادية  االجتماعية  بالمنافع  التمتع  من  وبدالً   ،2017 وبحلول  األوسط.  الشرق 

الفوضى، يوجد فيها على األقل أربع دول منهارة أو قيد االنهيار: سوريا والعراق وليبيا واليمن. تسببت الحرب والعنف وظهور 

ولبنان  تركيا  في  الضخمة  الالجئين  مخيمات  صورة  تعكس  حيث  سنوات،  منذ  للسكان  تنقل  حركة  بأكبر  داعش  تنظيم  خالفة 

االتفاق  الديمقراطية، وتعطل  إلى مرحلة ما قبل  الثانية، ويبدو أن مصر تعود  العالمية  الحرب  أوروبا محنة  الالجئين في  وأزمة 

التركي–الكردي، وال يزال الفلسطينيون من دون دولة، واليمن واحد من أربع دول في الشرق األوسط وأفريقيا على حافة وقوع 

متباينة؛  التوطين واإلفقار بصورة  للحرب وإعادة  يتعرضون  والنساء  الرجال  أن  أبعاد جنسانية، حيث  له  كارثية. كل هذا  مجاعة 

وكالعادة، يجري تجاهل تجارب النساء. التركيز على األنشطة الرقمية للمرأة هو أحد طرق استكشاف األصوات غير المسموعة، 

والقضايا التي ال تأخذ حقها في التعبير، والواقع السياسي الجديد. وبينما تنزلق المنطقة إلى حالة من الفوضى، ينبغي االستماع 

إلى أصوات النساء األكثر اعتداالً ونضجاً. تبحث هذه الورقة في عدد من يحاولون القيام بذلك.

التغيير  أن  أخيراً  بدا  األوسط. حيث  الشرق  السياسي في  المشهد   2011-2010 اندلعت في  التي  العربية  الثورات  غيرت 

الغربي، من  الموضوع هنا. فقد سارع جهابذة اإلعالم  التاريخ ال يأتي مع ضمانات، لكن، ليس هذا هو  وارد وممكن. ال شك أن 

وضع  التعبير  هذا  أن  )ولو  فيسبوك”  “ثورة  بوصفها  الديناميكيات  هذه  نعت  إلى  محلية،  معرفة  حتى  أو  دقيقة  معرفة  دون 

الخطاب  المعقدة موطناً في  والسياسية  االجتماعية  للديناميكيات  النعت  تويتر”. ووجد هذا  اإليرانية(، و“ثورة  الخضراء  للحركة 

هذه  عملت  التغيير.  في  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  دور  في  ومغاالتهم  تضخيمهم  بسبب  انتقدوا  عندما  حتى  العام،  العالمي 

لقد  السياسية.  والعملية  الجديدة  اإلعالم  القليل عن وسائل  توضح سوى  لم  الممسوخة، فهي  المقوالت  الصاخبة عمل  التأويالت 

استخدم تويتر ضمن ما يسمى حركات “الربيع العربي” في 2010 و2011، وازداد استخدامه بشكل ملحوظ في المملكة العربية 

يتصلون  الخامسة والثالثين  السكان دون سن  من  كبيراً  المنطقة، حيث أن عدداً  الحال في مناطق أخرى في  السعودية، كما هو 

باإلنترنت عبر هاتفهم المحمول، ما يجعلهم من أكبر األسواق في العالم من حيث الوقت الذي يتم قضاؤه على اإلنترنت. ومن 

الواضح أن التواصل الرقمي ووسائل التواصل االجتماعي يمكن أن تكون أدوات قوية للتغيير، ولكن هذا يختلف عن كونها سبباً 

في إثارة ذلك التغيير أو إحداثه.

لم يكن الربيع العربي هو نقطة بدء حركة المواطنين والنضال السياسي من أجل نيل الحقوق والديمقراطية في المنطقة، 

المتجسدة ليست أنشطة مختلفة أنطولوجياً، إنما هي  السياسي. فالسياسة عبر اإلنترنت والحركات االجتماعية  المرأة  وال نشاط 

التواصل  منصات  وتطور  اإلنترنت،  شبكة  إلى  الوصول  أن  إلى  اإلشارة  المنطقي  من  أّن  بيد  سياسية.  كونها  في  مختلفة  أنماط 

االجتماعي باللغتين اإلنجليزية والعربية، والوعي الشعبي المتزايد بالتغيير، أفضى إلى تهيئة بيئة أكثر مالءمة لألنشطة السياسية 

للمرأة، وبالتالي لتوسيع عام لما يعنيه المجال السياسي. ولغاية اآلن، كثيراً ما تحجب معالجة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 

النساء. البيئة الجديدة في  كيفية تأثير  البعد الجنساني، وأكثر تحديداً  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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الجنسانية،  واألدوار  الجديدة،  اإلعالمية  الممارسات  بين  والمعقدة  الناشئة  العالقة  هذه—في  دراستي  أبحث—في 

منطقة  في  للنساء،  بالنسبة  تفرضها  التي  والقيود  الجديدة  اإلنترنت  بيئة  تتيحها  التي  اإلمكانيات  فضاًل عن  السياسية،  والعمليات 

تتبّنى اإلنترنت بصورة متزايدة وتغرق نفسها في التجربة الرقمية. وليس هاجسي التفكير مجدداً فيما إذا كانت المرأة أفضل أو 

أسوأ حاالً في الشرق األوسط سريع التغير والتحول. وال أود الطعن في الطريقة التي ُتظهر فيها المنطقة بوضوح المواجهة بين 

موقف شيركي مفرط التفاؤل—“هنا يأتي الجميع”، وموقف موروزوف مفرط التشاؤم—“يجب أن نخشى الدول القوية”، بشأن 

التغيير. فأنا أعّد هذا قطبية كاذبة ألن المنطقة—وغيرها من المناطق—أظهرت الوجود  إمكانيات النشاط اإلنترنتي في إحداث 

التنافس المعاصر يكمن في تنافس تلك القوى. الكثير من  المتزامن لكال الممارستين، وألن 

ترصد الحكومات االستبدادية اإلقليمية بصورة متزايدة النشاط المعارض للنساء وغيرهن عبر اإلنترنت وتحجبه، ما أدى 

إلى استيقاظ هذه األشكال الجديدة من المقاومة المنفلتة التي تتطلب أشكاالً جديدة من المراقبة. في 2010-2011، فهمت دول 

المنطقة واستطاعت ضبط المظاهرات الفعلية بفعالية أكبر مما استطاعت فعله مع التنظيم الخفي عبر اإلنترنت. لكنهم يتعلمون 

المدون  انهالت على  التي  الـ1000 جلدة  المدونين والصحفيين. وأصبحت  الدروس بسرعة، وهم اآلن يحتجزون ويسجنون  هذه 

الوطنية  اإلنترنت  الدولية؛ في حين لم تظهر حتى اآلن شبكات  العفو  السعودية قضية منظمة  العربية  المملكة  رائف بدوي في 

المصرية واإليرانية. السلطات  التي وضعتها  “الحالل”  واإلنترنت 

في  المرأة  قضايا  دراسة  تتيح  لذا،  اإلنترنت.  عصر  في  األوسط  الشرق  نساء  مسألة  في  النظر  إعادة  الورقة  تحاول هذه 

بيئة متغيرة عبر اإلنترنت الفرصة لتنظير هذه القضايا خارج التصنيفات التقليدية لتمكين المرأة والمساواة الجنسانية. إذا كانت 

مسألة النشاط الرقمي للمرأة ذات اهتمام متجدد، فذلك ألنها تدفعنا للتفكير في الطرق والمدى الذي ساعدت فيه بيئة اإلنترنت 

النطاق؛  واسعة  سياسية  قضايا  إلى  محدود،  جنساني  سجل  مجرد  إلى  تهميشها  تم  التي  االجتماعية  القضايا  تحويل  في  الجديدة 

وبذلك، تكون قد وسعت أهميتها وقدرتها على إحداث تغيير جدي في المنطقة.

الدراسات  مدرسة  في  العالمية  واالتصاالت  اإلعالم  وسائل  مجال  في  فخرية  أستاذة  منصب  تشغل  سريبيرني  أنابيل 

 ،2012 إلى   2008 من  واالتصاالت  اإلعالمية  للبحوث  الدولية  الرابطة  ترأست  لندن.  لجامعة  التابعة  واألفريقية  الشرقية 

أهمها: عديدة  كتب  بتأليف  قامت  واألفريقية.  الشرقية  الدراسات  مدرسة  في  اإليرانية  الدراسات  لمركز  رئيسة  أول  وهي 

Small Media Big Revolution: Communication, Culture and the Iranian Revolution (University of Minnesota 
Press, 1994) with Ali Mohammadi; Blogistan: The Internet and Politics in Iran (I. B. Tauris, 2011) with 
Gholam Khiabany; and edited Cultural Revolution in Iran: Contemporary Popular Culture in the Islamic 
Republic (I. B. Tauris, 2013) with Massoumeh Torfeh; and Persian Service: The BBC and British Interests 
in Iran (I. B. Tauris, 2014), also with M. Torfeh.
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تدجين قوانين الملكية الفكرية األجنبية في العصر الرقمي: القرصنة والقراصنة في دول مجلس   .6
التعاون الخليجي

سوزي ميرغني  

التبعية  من  أخرى  أشكال  ربقة  ومن  البريطانية،  الحماية  عباءة  من  الخارجة  الست،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  استطاعت 

بصناعة  مدعومة  قليلة،  عقود  خالل  تحّدثها  وأن  واالجتماعية،  والسياسية  االقتصادية  التحتية  بناها  تصلح  أن  السياسية، 

الهيدروكربونات المحلية والمربحة. وتمّكنت دول الخليج الفتية، أثناء عملية بناء الدولة، في أقل من جيلين، أن تخطو خطوات 

الوطنية، للخروج من وضعها كمناطق قبلية متنازع عليها لتغدو دوالً مستقرة ومستقلة ذات سيادة. مهمة في تنميتها 

مكانتها  توطيد  من  الطبيعية،  الثروة  احتياطيات  واستغالل  النطاق،  واسع  التحديث  في  الخليج  دول  جهود  وتمّكنت 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ساهمت  أسستها،  التي  الجديدة  القوة  مواقع  إطار  ضمن  وبالعمل  الدولي.  االقتصاد  خريطة  في 

الرئيسية، في تأسيس اتحادات وكارتالت قوية، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(، وأنشأت تدريجياً حماية قوية 

الدول  التصنيع، فرضت حكومات هذه  عالم  في  الطاقة  موارد  على  األجنبي  االعتماد  على  وبالتعويل  الناشئة.  لصناعاتها  وناجعة 

مواقف تفاوضية قوية، ونفوذاً إقليمياً وعالمياً كبيراً في الشؤون الدولية والتجارة. ومنذ البداية، لعبت التجارة دوراً في تعريف 

العالم. العالقة الوجودية لدول الخليج مع 

العديد  الهيدروكربون، حاولت  التي تعتمد على  الصناعات  الواسعة على مسار  الخليج على سيطرتها  وفيما حافظت دول 

من الدول المتقدمة اللجوء إلى االبتكار، وتخطي اعتمادها على الطاقة، من خالل استثمار واستحداث صناعات قائمة على إنتاج 

التكنولوجي، اعتبار الملكية الفكرية مفتاح اإلنتاجية والنمو االقتصادي، مع إيالء تركيز جديد  التقدم  المعرفة. ويمكن، في عصر 

والتعلم. والتكنولوجيا  للمعلومات  االقتصادية  اآلثار  على 

من المعلوم أن قيمة منتجات التكنولوجيا المتطورة تكمن في االختراع، واالبتكار، والبحث، والتصميم، واالختبارات ذات 

تتضمنها.  التي  المعلومات واإلبداعات  المثال، في  اإلنترنت، على سبيل  التسجيالت، والبرمجيات، وخدمات  الصلة. وتتحدد قيمة 

المعلومات  نظم  وقوة  انتشار  بمدى  رقميا،ً  المستدامة  االقتصادية  البيئة  في  الصناعة،  بعد  ما  مرحلة  نجاح  يتحدد  وتدريجياً، 

متزايد األهمية  العالمي االنتقالي، تشكل األفكار والمعرفة جزءاً  المعرفة. وفي إطار هذا االقتصاد  التكنولوجي وإنتاج  واالبتكار 

التجارة. من 

بترك  وتهدد  العالمية،  األسواق  على  تهيمن  تكنولوجياً  والمتطورة  المتقدمة  الصناعية  الدول  من  معولمة  شبكات  ثّمة 

إلى  الخليجي  التعاون  دول مجلس  اضطرت  االنتقالية،  الدولية  االقتصادية  البيئة  في ظل هذه  وراءها.  القدامى  الصناعة  عمالقة 

مواكبة التغيرات السريعة العديدة من خالل التنويع في اقتصاداتها واالستخدام االستراتيجي لثرواتها النفطية المتراكمة من أجل 

العالمي  االقتصاد  مع  تأتي  للمشاركة  جديدة  قواعد  لكّن  المعرفة.  على  القائمة  الصناعات  من  مستدام  مستقبل  في  االستثمار 

القائم على إنتاج المعرفة. وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، شأنها في ذلك شأن معظم االقتصادات الناشئة والدول الصناعية، 

أن تخضع لمعايير دولية جديدة لحماية الملكية الفكرية التي تفرضها التكتالت القوية والمنظمات الدولية، وهي معايير ال تكون 

دائماً في صالح تحديث الدول.

“تحديث”  أخرى  مرة  تحاول  التي  الخليجي  التعاون  دول مجلس  تواجه مجّدداً  التي  التحديات  بعض  الفصل  يتناول هذا 

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  تخوض  الصدد،  هذا  وفي  كبيرة.  تكنولوجية  تحوالت  مواجهة  في  الرقمي،  العصر  في  اقتصاداتها 

مثل العديد من دول العالم، غمار مرحلة انتقالية ونظام عالمي جديد يفرض على هذه الدول، لكي تضمن وجودها ضمن سوق 

دولية متغيرة، أن تلتزم بالقواعد واألنظمة الجديدة الكثيرة في مجال حماية الملكية الفكرية التي تضعها وتمليها منظمة التجارة 

بالتجارة”. المتصلة  الفكرية  الملكية  بجوانب حقوق  المتعلق  و“االتفاق  العالمية، 

لالنضمام  صارم  شرط  هو  بالتجارة”  المتصلة  الفكرية  الملكية  حقوق  بجوانب  المتعلق  “االتفاق  مقاييس  تنفيذ  أن  وبما 

إلى منظمة التجارة العالمية، فإّن هذه الدراسة تبحث في كيفية محاولة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي استخدام صناعة 

القانونية  بيئتها  عن  كبير  حد  إلى  الغريبة  الصلة،  ذات  الملكية  وحقوق  والنشر  التأليف  حقوق  قوانين  إلى  إضافة  المعلومات 
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وال  الفكرية  للملكية  الجديدة  الحمايات  هذه  الدول  هذه  في  السلطات  تفرض  ال  الحاالت،  معظم  في  المحلية.  واالجتماعية 

تنفذها بشكل صارم، ولكنها مدرجة في األنظمة القانونية المرعّية في كل دولة من دول الخليج، بناًء على طلب منظمة التجارة 

الجهود  من  المزيد  ببذل  الدول  المتحدة حكومات هذه  والواليات  األوروبي  واالتحاد  العالمية  التجارة  منظمة  تطالب  العالمية. 

الخليجي—المواطنة  التعاون  غالبية مجتمعات دول مجلس  أن  مع  الرقمي،  العصر  في  الفكرية  الملكية  لحماية  االمتثال  لتشجيع 

المفاهيم  على  وبالتالي،  نفسه،  الفكرية  الملكية  مفهوم  على  أساساً  مطلعة  غير  وغالباً  لها،  مهيأة  غير  تكون  والوافدة—قد  منها 

ذات الصلة بالتعدي على حق المؤلف والقرصنة.

قواعد  الخليج  لدول  التعاون  دول مجلس  تبّني  عن  الناجمة  الرئيسية  واالقتصادية  االجتماعية  التحديات  بعض  إبراز  بعد 

يتعلق  فيما  المحددة  األمثلة  بعض  على  الضوء  الفصل  هذا  يسلط  الفكرية،  الملكية  بحماية  المتعّلقة  العالمية  التجارة  منظمة 

بالتطبيق العملي لهذه القوانين وإنفاذها؛ إذ تختلف قوانين الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن ليس كثيراً، 

من دولة إلى أخرى. وتتعلق خصوصيات كل دولة من هذه الدول، من بين أمور أخرى، ب“الحقوق المعنوية وترجمة األعمال 

يرمي  ال  إلسرائيل”.  العربية  المقاطعة  وحتى  الصيدالنية،  المستحضرات  وحماية  اإللزامي،  والترخيص  النشر،  لحقوق  الخاضعة 

إلى  يهدف  بل  خليجية،  دولة  أي  تخص  الفكرية  بالملكية  تتعلق  محددة  لقوانين  التاريخي  التطور  في  البحث  إلى  الفصل  هذا 

دراسة الدوافع المشتركة لحكومات الخليج إلدخال نظم قانونية مفروضة من الخارج، والوسائل التي تنفذ من خاللها هذه األطر 

القانونية غير المألوفة إلى حد كبير، والمتضاربة في بعض الحاالت.

تخلص الدراسة إلى أفكار عن بعض الطرق التي تسعى دول الخليج فيها إلى “تدجين” قوانين الملكية الفكرية األجنبية. 

إنتاج محتوى ينتج محلياً وعربياً، وال سيما تشجيع  الخليج إلى الحصول على ميزة تنافسية من خالل االستثمار في  وتسعى دول 

المجاالت التخصصية للملكية الفكرية التي غالباً ما تتجاهلها المصالح األخرى، مثل حماية حقوق المعارف التقليدية. فهذا مجال 

وحمايتها.  الجماعية  المعارف  تعزيز  من  بدالً  “االبتكار”  مفهوم  تعزيز  إلى  تميل  التي  الصناعية،  الدول  قبل  من  عموماً  مهمل 

الرقمية  األرشفة  على  تركيز  إيالء  مع  الخاص  لصالحها  الفكرية  الملكية  قوانين  استخدام  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وتحاول 

وحماية المعارف التقليدية والتراث والفولكلور. فقد أنشأت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي دائرة حكومية متخصصة 

محلياً  المنتج  المحتوى  تعزيز  خالل  من  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  تستطيع  وحمايتها.  التراثية  المواد  رقمنة  على  لإلشراف 

العالمية. التجارة  المعولم كما تتوخى وتقتضي منظمة  الدولي  وحمايته، االرتقاء إلى اإلطار االقتصادي 

جورجتاون  جامعة  واإلقليمية،  الدولية  الدراسات  مركز  يف  املنشورات  تحرير  ورئيسة  مديرة  منصب  تشغل  مريغني  سوزي 

كتاب تحرير  يف  شاركت  الخليج.  منطقة  من  قصص  عىل  الضوء  تسليط  عىل  تعمل  مستقلة  سينامئية  مخرجة  وهي  قطر.  يف 

Bullets and Bulletins: Media and Politics in the Wake of the Arab Uprisings (Hurst/Oxford University Press, 
2016) with Mohamed Zayani; and Food Security in the Middle East (Hurst/Oxford University Press, 2014), 
with Zahra Babar. She is the author of Target Markets: International Terrorism Meets Global Capitalism in the 
Mall (Transcript Press, 2017).
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منطقة  في  اإللكترونية  التجارة  ثقافة  على  التعرف  اإللكتروني:  الفضاء  سوق  إلى  السوق  من   .7
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

نورحياتي زكريا  

أشكال  من  شكل  إلى  األجانب  والزوار  المحليين  الزبائن  قرون،  مدى  على  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  اجتذبت 

من  المشترين  بين  يجمع  مجتمعياً  مكاناً  بوصفه  العامة  الحياة  قلب  في  السوق  يقع  “السوق”.  باسم  يعرف  المحلية  المتاجر 

للتسوق  مفتوح  مكان  من  السوق  يتألف  تقليدياً،  والمنتجات.  السلع  بمختلف  يتاجرون  الذين  والبائعين  الحياة  مشارب  جميع 

على  ويتعرفون  والمنتجات،  السلع  إلى  ينظرون  لها،  نهاية  ال  ممرات  في  يتمشون  الذين  والزوار  بالزبائن  ويكتظ  بالنشاط  يعج 

إغراء خاص  لديها  يزال  ال  فريدة  ثقافية  السوق ظاهرة  العالقات.  ويبنون  األسعار،  على  يساومون  بضائعهم،  ويتفحصون  التجار 

األجانب على حد سواء. والزوار  المحليين  السكان  يجذب 

السوق،  من  القريبة  األرصفة  إلى  قديماً  تنقل  البضائع  كانت  للتسوق.  مكان  إلى  العربية  اللغة  في  “سوق”  كلمة  تشير 

لفحص  المراسي  هذه  إلى  يتدفقون  الذين  التجار  إلى  ذلك  بعد  لتباع  “الداو”،  باسم  تعرف  صغيرة  خشبية  سفن  باستخدام 

التجار—  مختلف  بين  التساوم  على  القرب  هذا  يشجع  وأكشاكهم.  حوانيتهم  لتموين  يمكن  ما  ويقتنون  حديثاً  الواصلة  البضائع 

المحالت  أصحاب  يجلب  الصفقة،  وإتمام  السعر  على  االتفاق  وبمجرد  التجزئة.  والمستوردين—وتجار  والموردين  الجملة  تجار 

البضائع إلى خيامهم أو أكشاكهم في السوق، والتي عادة ما تكون في شوارع ضيقة ليست بعيدة جداً عن مراسي السفن . خلق 

الزحام والضجيج، الذي رافق تجارة السلع في المراسي، بيئة ديناميكية كثيفة المساومات انتقلت إلى السوق نفسه. على الرغم 

والحرير،  التوابل والعطور  األصيلة، مثل  المحلية  السلع  يقدم  يزال  أفريقيا ال  األوسط وشمال  الشرق  السوق في منطقة  أن  من 

اليدوي  للسجاد  في سوق  يتسوق  أن  للمرء  يمكن  فاليوم،  السنين.  مر  على  كبير  بشكل  تغيرت  المتداولة  البضائع  أنواع  أن  إال 

الحديثة. لإللكترونيات  وأيضا سوق  بل  األصيلة،  للمأكوالت  وسوق 

التقليدية. حيث أتاح ظهور  التجارية الحديثة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً وشعبية، على السوق  المراكز  إجماالً، سيطرت 

أيضاً  لكنها  السوق،  ثقافة  الحديثة  التجارية  المراكز  ثقافة  ووّسعت  األسواق.  من  جديد  نوع  تجريب  للناس  التجارية  المراكز 

المجتمعات  في  الثرية  المعاصرة  الحياة  نمط  التجاري  المركز  يعكس  وأذواقهم.  للزبائن  المتغيرة  االحتياجات  لتالئم  عدلتها 

العربية، ويقصده أولئك الذين يرغبون في الماركات التجارية العالمية، وفي مكان راق يمكنهم فيه ممارسة االستهالك المظهري. 

ثقافة مراكز  أمام  التقليدية  السوق  ثقافة  استهالكية جديدة، وتراجعت  واتجاهات  أماكن تسوق  السنين  ظهرت على مر 

التجارية  األعمال  بيئة  تقليد  عند  ثراء.  األكثر  الخليجية  المجتمعات  في  خاصة  المنطقة،  أنحاء  جميع  في  األحدث  التسوق 

التفاعلية المباشرة التي سادت في األسواق التقليدية، عدلت مراكز التسوق الممارسات التجارية لتوافق احتياجات المجتمعات 

األخيرة،  السنوات  في  األعمار.  جميع  من  الناس  تجذب  التي  االجتماعية  العالقات  إلقامة  جديدة  أماكن  وفرت  كما  المتغيرة. 

استطاع التقدم في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التغيير في استراتيجيات األعمال، واإلقبال على تجارب التسوق المحسنة، 

أن يسهم في تبّني التجارة اإللكترونية. في سوق اإلنترنت الجديد، تنجز المعامالت التجارية “بمجرد نقرة واحدة”، مع إمكانية 

تجربة  تؤثر  سوف  المباشر،  التقليدي  التفاعل  من  بدالً  اإلنترنت  عبر  المتاجرة  أساس  على  المنزل.  مغادرة  إلى  االضطرار  عدم 

الناس معها. بها  يتعامل  التي  التسوق والطرق  الجديدة هذه في كل من طبيعة تجربة  التسوق 

من  عدد  التحليل  هذا  يحث  األعمال.  قطاع  على  العربي  األوسط  الشرق  في  الرقمية  التحوالت  آثار  الورقة  هذه  تسبر 

اإلنترنت،  عبر  التجارية  األعمال  بيئة  عن  السوق،  تجربة  في  جداً  المتأصلة  الثقافية،  الممارسات  غياب  يجعل  هل  األسئلة. 

الجديدة إلدارة  الطرق  تتفهم  أن  العربية  للمجتمعات  التقليدية؟ هل يمكن  التجارة  أقل جاذبية من أشكال  اإللكترونية  التجارة 

اإللكترونية  التجارة  تنمية  الثقافة في  المحتمل أن تغير معاييرها وممارساتها وقيمها وفقاً لذلك؟ كيف تؤثر  األعمال، وهل من 

ما  اإللكترونية؟  التجارة  تطوير  الحديث  التجاري  المركز  وجاذبية  التقليدية  السوق  شعبية  استمرار  يعوق  هل  مدى؟  أي  وإلى 

ما  أعم،  وبشكل  تجنبها؟  أو  الجديدة  اإللكترونية  السوق  بيئة  تبني  إلى  المشترين  تدفع  التي  ثقافياً  المتناغمة  السلوكيات  هي 

اإللكترونية؟ التجارة  في  االنخراط  عن  المستهلكين  تعوق  التي  الحواجز  هي 
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وإبراز  المنطقة،  في  اإللكترونية  التجارة  تطور  في  التي ساهمت  للعوامل  اهتمام  إيالء  التساؤالت  معالجة هذه  تتطلب 

التجارة  تطوير  في  تعقيداً  التحديات  أكثر  أن  هو  الورقة  هذه  في  الخالفية  المسائل  أهم  من  تطورها.  تعرقل  التي  الحواجز 

المختلفة  الثقافية  الحواجز  استمرار  يثير  ثقافي.  إنما  منهجياً،  أو  تقنياً  أو  اقتصادياً  ليس  المنطقة  في  وتبنيها  اإللكترونية 

المنطقة. اإللكترونية في  التجارة  فيه  أن تستمر  المرجح  الذي من  المدى  التساؤالت حول 

تضم هذه الورقة أربعة مسارات من التحليل. أوالً، استكشفت طبيعة السوق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وضمنتها  اإلنترنت،  سوق  إلى  التجاري  المركز  إلى  السوق  من  التاريخي  وتطورها  التجارية،  وممارساتها  أصولها،  ذلك  في  بما 

بالتجارة  المتعلقة  لألدبيات  نقدية  مراجعة  أقدم  ثانياً،  جميعها.  الثالثة  التجارة  أنماط  بين  واالختالف  التشابه  ألوجه  شرحاً 

في  تؤثر  التي  العوامل  في  بحثت  التي  السابقة  الدراسات  فهم  بهدف  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اإللكترونية 

التجارة اإللكترونية من خالل  تبّني  الثقافة في  تأثير  أناقش  ثالثاً،  العرب.  المستهلكين  اإللكترونية واستخدامها بين  التجارة  قبول 

تطوير  على  والتجارية  النظرية  اآلثار  حول  األفكار  بعض  أقدم  وأخيراً،  ثقافية.  أبعاد  عدة  من  الثقافات  مختلفة  نظريات  تطبيق 

اإلنترنت. سوق 

العالم.  أنحاء  التجارة اإللكترونية بسرعة لتصبح منصة تسوق متكاملة للعمالء في جميع  العولمة، تتحول سوق  في ظل 

نتيجة  وأذواقهم.  رغباتهم  على  بناء  اختياراتهم  يحددون  العمالء  ألن  مهمة،  المحددة  الثقافية  القيم  بعض  تزال  ال  ذلك،  مع 

ما علی  إلی حد  الزبائن،  قیم  اإللکترونیة  التجارة  بائعو  أن يستوعب  عليه، يجب  وبناًء  أهمية،  أقل  العالمیة  القیم  تصبح  لذلك، 

اإللكترونية،  التجارة  مثل  الجديدة  التجارية  الممارسات  بسرعة  يتعلمون  العمالء  أن  من  الرغم  على  العربي،  السياق  في  األقل. 

الرئيسية في هذه  األسئلة  أحد  للتغيير.  االرتياح  الشك وعدم  أشياء جديدة بسبب  أيضاً مخاوف وتخوفات حول تجريب  لديهم 

األجانب. زبائنها  قيم  تنسجم مع  استراتيجية تسويق دولية  اإللكترونية على وضع  التجارة  الورقة هي عن مدى قدرة شركات 

نورحياتي زكريا تشغل منصب أستاذة مشاركة في جامعة ولونغونغ في كلية إدارة األعمال في دبي. تشمل اهتماماتها البحثية 

كبير  مساعدة  منصب   200٦ منذ  شغلت  المحوسبة.  االتصاالت  وتكنولوجيا  الدولية،  التجارية  واألعمال  الثقافات،  عبر  اإلدارة 

بمشاريع  تضطلع  حيث  تكنولوجياً،  المعززة  التعلم  ومجتمعات  المعاهد  في  للبحث  األمريكية  الجامعة  مركز  في  الباحثين 

افتراضية عالمية. وقد أقامت عالقات تعاون بحثية دولية مع باحثين عالميين وحصلت على منح بحثية دولية من  تتضمن فرقاً 

والتنمية. الجوي  الفضاء  لبحوث  اآلسيوي  المكتب 
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ثّمة ثغرة الفتة يمكن مالحظتها في جميع المناقشات التي تدور في الشرق األوسط حول وسائل اإلعالم اإللكترونية الجديدة، 

القضايا  السياسي على  التحليل  يركز  تنقلها. فمن جهة،  التي  اإلنترنت  تدعمها، وشبكة  التي  المعلومات واالتصاالت  وتكنولوجيا 

جهة  ومن  المدني؛  المجتمع  وتمّكن  العام  المجال  تفتح  التي  واألنشطة  الجدد  الفاعلين  ظهور  مع  اإلعالم،  بحرية  المتعلقة 

من  تتراوح  التنمية،  ألغراض  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  من  القصوى  االستفادة  تحقيق  أجل  من  خطط  ثمة  أخرى، 

الصناعية  والمجمعات  الحرة”  “المنطقة  إلى  وصوالً  عليها،  المدربة  والكوادر  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  على  التدريب 

المنطقة.  المعرفي” في  الصناعية تتركز حول “العمل  الثورة  الدولية لجعل مرحلة ما بعد  المحليين والشركات  لرجال األعمال 

التسعينيات، مروراً بتوسيع نطاق تلك االتصاالت لتشمل المزيد من المستخدمين  ومنذ بدء االتصاالت عبر اإلنترنت في أوائل 

واالستخدامات في مطلع األلفية، وصوالً إلى تكاثر وسائل التواصل االجتماعي في أوساط الشباب اليوم، دار النقاش من وجهة 

المعلوماتية  التنمية  االقتصادية، دار حول  النظر  االستبدادية، ومن وجهة  األنظمة  اإلعالم وإضعاف  السياسية حول حرية  النظر 

على  نفسه  التصورين  هذين  من  كل  يطرح  المعلومات.  تكنولوجيا  خالل  من  البشري”  المال  “رأس  لتطوير  األساس  تضع  التي 

أنه سينقل تحوالت عالمية أكبر وأطول أجاًل إلى المنطقة، وأنه سيشرك المنطقة فيها، سياسة خبيرة من جهة، واقتصاد معرفة 

من جهة أخرى. ُيتصور كل منهما أيضاً على أنه مقيد بعوامل محلية مختلفة ذات أولوية من وجهة نظره الخاصة بشأن اللحاق 

العالمية. األطر  في  أو  العالمية  بالمعايير 

يأخذون  ال  أو  البعض،  بعضهم  مع  يتحدثون  ال  واقتصاديين  سياسيين  لمحللين  تحليلية  ثغرة  مجرد  هذه  تبدو  قد 

تطور  يخص  فيما  تعطيلها  أو  الواقعية  العمليات  حجب  إلى  سيفضي  ذلك  أن  وأرى  البعض؛  بعضهم  تحليالت  الحسبان  في 

وتطوير  اإلعالم  حرية  من  كل  يتشارك  أوالً،  اإلنترنت.  شبكة  في  المتوفرة  تلك  سيما  وال  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا 

في جذب  الطرق  تطوير  يفيد  مثلما  التحتية،  البنية  تطوير  يفيد  ذلك  أن  القول،  ويمكن  العرض.  جانب  إلى  التحيز  المعلومات 

الهابيتوس  حتى  إضافية،  وممارسات  قيم  على  تنطوي  التي  المعلومات  تكنولوجيا  تطور  مع  إشكالياً  يصبح  ولكنه  التجارة، 

استخدمت  التي  العمل  تقييم  صيغ  من  أكثر  الممارسة  عن  مكثفاً  مفهوماً  ليشمل  “الهابيتوس”  مفهوم  طرح  لقد  بها.  الخاصة 

بالبنى  المرتبطة  “السلوكيات”  أيضاً  إنما  تحديداً،  األكثر  القيم  فقط  ليس  العشرين،  القرن  منتصف  في  االجتماعية  العلوم  في 

التحليلية. الناحية  من  المتميزة  والعادات  الخيارات  أنطولوجيات  توحد  التي  خصوصية—تلك  المحلية  القيم  وبأكثر 

الشرق  في  خاصة  لها،  اإلنترنت  نقل  وكيفية  “الرقمي”  الهابيتوس  أو  هذه  المعلومات  تكنولوجيا  توضيح  أجل  من 

السياسية  التحليالت  اإلشكالية  أثارها  على  جداً  ركزت  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  قضية  مع  أبدأ  الرقمي،  األوسط 

باإلنترنت  الخاص  الهابيتوس  مع  االجتماعي  التواصل  وسائل  تتشاركها  التي  والممارسات  القيم  إلى  أعود  ثم  ومن  واإلعالمية. 

بشكل عام، وذلك قبل المضي قدماً إلى كيفية تجلي ذلك في الشرق األوسط العربي. يعّد هذا جزئياً، مشروع استرداد متعدد 

إلى  الكلية  النظريات  وضع  عبر  العرض  جانب  إلى  التحيز  بها  انحدر  التي  األخرى  والممارسات  القيم  استرداد   ، أوالً األبعاد: 

التفكير  في  التواصلية”  “الرأسمالية  لـ  الفعلية  السمات  استرداد  ثانياً،  “للطلب”؛  سابقة  افتراضات  واعتبارها  مستويات صغيرة 

تكنولوجيا  مجال  في  والمطورين  المستخدمين  بين  والمتطورة  الكثيفة  العالقات  استرداد  وأخيراً،  اإلنترنت؛  دوافع  بشأن 

المعلومات. تثير جميع تلك األبعاد معضلة أن التعامل على اإلنترنت أو معه أو من خالله يستلزم غالباً العمل ليس فقط “من 

الرئيسية  المواقع  قبل مقارنة بعض  منها مشكلة،  الذي يجعل  السبب  أوالً في  أبحث  العمل “مجاناً”.  أيضاً  الحرية” ولكن  أجل 

الديناميكيات. هذه  فيها  تنشأ  التي 

تساعد المقارنات على تحديد الطرق التي استطاع من خاللها المطورون من مهندسي اإلنترنت األصليين، والمبرمجون 

متعدد  معرفي  مجتمع  تشكيل  جميعاً  الويب،  تطوير  مرحلة  من  انبثقوا  الذين  االجتماعي  التواصل  وسائل  ومطورو  عموماً، 

تربطهم،  التي  اإلنترنت،  شبكة  في  ترسخ  التي  الهابيتوس  ومشاركة  الممارسين،  من  متداخلة  مجموعات  تشكيل  أو  الطبقات، 

الذي  الوسط  في  العربي—ولمركزها  األوسط  الشرق  في  موجودة  )االنعكاسية(  الشبكة”  “ثقافة  إن  من خاللها.  تناقلها  تتم  و 

العمل بالمجان: اقتصادات اإلنترنت االجتماعية والسياسية المستترة في الشرق األوسط  .8
  جون دبليو. أندرسون
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االتصاالت،  إجراء  عبر  للمتصلين،  اآلخر  وهابيتوس  تجربة  منهما  كل  ينقل  واحد،  آن  في  وتقني  اجتماعي  ينشرها—وسيط 

أنواع  توسع  التي  والمعجالت  الحاضنات  هناك  السلسلة  هذه  إلى  وباإلضافة  متصلون.  هابيتوس(  خالل  )من  أنهم  وتصور 

مجال  في  الحرة”  “المناطق  أيضاً،  وهناك  عليها.  الرسمي  الطابع  بإضفاء  وتبدأ  الناشئة  الشركات  حول  تعمل  التي  العالقات 

يبدو  قد  ما  إن  الخارجي.  التعاقد  من خالل  نسبياً  الممأسسة  الدولية  القيمة  تداول  إلى  أكثر  تنتمي  التي  واإلعالم  التكنولوجيا 

المستمر.  وتحولها  اإلنترنت  بيئة  من خالل  يتسارع  الذي  اآلني،  االنتشار  من  بكثير  تعقيداً  أكثر  لالبتكارات هو حقيقة  انتشاراً 

بأنها  تسجل  التي  الهابيتوس  فروع  مختلف  وراء  اإلنترنت  جائزة  الخيال  هذا  اعتبار  يمكن  وسياسية،  اقتصادية  نظر  وجهة  من 

مجاناً”. “تعمل 

يبذلها  التي  الدؤوبة  الجهود  من  بدءاً  العام،  القطاع  في  المبكر  وتطوره  لإلنترنت  بالنسبة  أساسي  أمر  مجاناً  العمل 

تعديل  شأنهم  من  الذين  اآلخرين  ضد  بدائل  بوصفها  عليها  المحافظة  إلى  وصوالً  عملهم،  وممارسات  أخالقيات  لنشر  مبدعوه 

اإلنترنت  بوابات  من  بدءاً  للمطورين،  الفرعية  المجتمعات  في  الشائعة  الشكاوى  في  أيضاً  ذلك  ينعكس  محلياً،  اإلنترنت. 

الحادي  القرن  من  األول  العقد  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  إلى  وصوالً  التسعينيات،  أواخر  في  اإللكترونية  للتجارة 

الذين—بصرف  العربية،  اللغة  في  للبرمجيات  األوائل  المطورين  تجربة  عن  أو  القرصنة،  عن  شيئاً  نقول  أن  علينا  والعشرين. 

إنتاج  إلى  تحولهم  أسباب  شرح  عند  فقط”،  واحدة  نسخة  “بيع  من  فيه—يتمكنون  عملهم  سُيستخدم  الذي  المدى  عن  النظر 

الدولية. للشركات  وسيطة”  “برمجيات  مكونات 

تجارية.  هي  مما  أكثر  مالية  مجاناً”  “العمل  هابيتوس  فخ  في  المعلومات  تكنولوجيا  تطوير  فيها  يقع  أخرى  طريقة 

منصات  إلى  وصوالً  اإللكترونية  التجارة  بوابات  من  بدءاً  المحتملين،  التجاريين  المطورين  وخاصًة  المطورون،  باستمرار  يعزو 

حيث  التجاري،  التمويل  تفضل  التي  العربية  البنوك  في  التحيز  إلى  مشاريعهم  تمويل  في  الصعوبات  االجتماعي،  التواصل 

تذهب العائدات إلى تمويل االستثمار والتي تسجل بوصفها مضاربة. ولما كانت تلك تجربتهم وسجلها في النظام، يلجأ البعض 

العمل  آخر  بمعنى  أو  اإلعانة  اقتصاد  هو  وهذا  العائلية؛  األعمال  تدفقات  ذلك  في  بما  العائلية،  أو  الشخصية  المصادر  إلى 

بالنشاط،  االهتمام  بسبب  وجزئياً  سبقوهم،  الذين  المهندسين  مثل  السمعة،  تحقيق  أجل  من  جزئياً  ذلك  ويكون  المأجور،  غير 

وممارساتها. قيمها  وتوسيع  مشتركة  ثقافة  في  والمشاركة  مشابهين،  بآخرين  االتصال  مثل  أخرى،  مكاسب  أجل  من  وجزئياً 

جامعات  في  أيضاً  س  ودرَّ األمريكية،  الكاثوليكية  الجامعة  في  األنثروبولوجيا  أستاذ  منصب  يشغل  أندرسون  دبليو.  جون 

التابع  المعاصرة  العربية  الدراسات  مركز  وفي  ألمانيا،  في  الحرة  برلين  جامعة  وفي  وبرغن،  كأوسلو  النرويج  في  مرموقة 

أهمها: األكاديمية،  الكتب  من  العديد  بتأليف  وقام  العربي.  اإلعالم  مشروع  إدارة  في  شارك  حيث  جورجتاون،  لجامعة 

Arabizing the Internet (Emirates Center for Strategic Studies and Research, 1998); and co-edited with 
Dale F. Eickelman New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere (Indiana University 
Press, 1999, 2002); and with Jodi Dean and Geert Lovink Reformatting Politics: Information Technology 
and Global Civil Society (Routledge, 2006).
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النشاط المتعلق بالحقوق الرقمية بعد الربيع العربي: سياسة حوكمة اإلنترنت والنظام األولي    .9
لحرية اإلنترنت 
  مزمل م. حسين

في أعقاب سلسلة االحتجاجات الشعبية التي حصلت في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 2011-2012، توحدت 

البعض  بعضها  مع  الخارجية  ووزارات  االتصاالت،  وشركات  للوطنية،  العابرة  التكنولوجيا  مجال  في  الدهاة  الناشطين  شبكات 

العامة  السياسة  معايير  هؤالء  المصلحة  أصحاب  يصيغ  وتطبيقها.  اإلنترنت”  “حرية  تحديد  بهدف  الدولية  السياسة  محافل  في 

البلدان  في  أفضل  نحو  على  ومراقبتها  وتعزيزها  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيات  السياسية  االستخدامات  تنظيم  أجل  من 

المناقشات،  ونشاطها، وظهور  المتنافسة  التكنولوجية  السياسة  العديد من مجاالت  الورقة ظهور  تتناول هذه  الديمقراطية.  غير 

العربي”. “الربيع  الغربية عقب  الديمقراطية  األنظمة  األول  المقام  في  ترعاهم  الذين  المصلحة  أصحاب  وظهور 

للمعايير  البنيان االجتماعي  الفاعلة  الجهات  المتعددين من  المصلحة  الجهود متواصلة، وقلقلت مجتمعات أصحاب  هذه 

واألطر السياسية منذ العام 2011؛ لكن، األزمات األخيرة، مثل كشف إدوارد سنودن عن الرقابة الجماعية، دفعت هذه العملية 

ينخرط  الصياغة، حيث  في  األولية”  “األنظمة  دراسة  إطار  التحليل ضمن  هذا  يندرج  ذلك،  على  وبناًء  بعيد.  حد  إلى  وشوشتها 

لذلك،  متماسك.  نظام  إطار  ضمن  لتوليفها  يكافحون  ولكنهم  متنافسة،  وأهداف  معايير  إدخال  في  المعنيون  المصلحة  أصحاب 

مهمتنا هي دراسة عملية بناء هذا النظام ونقده، ودراسة شبكات الممارسين الجدد التي تشكل أطر إدارة تكنولوجيا االتصاالت 

الخصائص  في  التأثير  بهدف  تتالقى  لكنها  تنافسية،  وممارسات  وتفاهمات،  تقاطعات،  المعنية  الفاعلة  األطراف  لدى  المعاصرة. 

الممكنة رقمياً. كما يحدد  التغيير االجتماعي األخيرة  الكثير من حلقات  التي دعمت  الرقمية  التحتية  للبنية  السياسية  والقدرات 

هذا النقاش ويتتبع مجتمعاً صغيراً من مجتمعات وادي السيليكون من رجال األعمال العاملين في مجال السياسة—هؤالء الذين 

المجتمع  شبكة  وتشمل  العامة.  الممارسة  في  الجديدة  األفكار  تطبيق  على  الرسمية  الحكومية  المناصب  خارج  من  يساعدون 

المدني الداهية هذه التقنيين والناشطين الذين تعاونوا منذ العام 2008، وصاغوا العديد من المعايير والمفردات واألطر الجديدة 

يناقشون “حرية اإلنترنت” ويشجعونها. الدولي، عندما  الصعيد  المسؤولون والناشطون والصحفيون على  إليها اآلن  التي يرجع 

المتعلقة  الدائرة  والمناقشات  األفكار  دفع  في  مفيدة  أداة  والممارسين  المصلحة  أصحاب  من  الشبكة  هذه  كانت  لقد 

في  لتصب  الرقمية  التحتية  البنى  لتأمين  وفعالة  هادفة  سياسات  يشكل  برنامج  وضع  في  أهميتها  وتتزايد  اإلنترنت،  بحرية 

الصالح العام. ونظراً لتعقيدات الوضع السياسي العابر للحدود الوطنية والتحديات التي يتصدى لها أصحاب المصلحة المختلفون 

السياسة  مجال  في  فجهودهم  سواء.  حد  على  وإشكالية  أساسية  اآلن  حتى  جهودهم  تعّد  والحكومات(،  والشركات،  )النشطاء، 

أساسية ألن النشاطات التي تم لحظها في هذه الورقة )2012( تنطوي على أول جهد جماعي كبير قام به تحالف كبير من الدول 

تنتهك  نفسها  الدول  هذه  أن  تبين  نفسه،  الوقت  وفي  وفعلياً.  جماعياً  اإلنترنت”  حرية  “تعزيز  بدعم  األولى  بالدرجة  الغربية 

ليس  العامة،  للسياسة  الناشئ  النظام  نتتبع صعود هذا  أن  علينا  السبب يجب  ولهذا  ناصرتها محلياً وخارجياً.  التي  الجهود  نفس 

عبر افتراض أنه إما فعال أو متماسك، إنما باإلشارة إلى نيته الواضحة للتأثير في مجاالت التواصل األساسية في النظام العالمي.

وتدعمه  عموماً،  المتقدمة  الصناعية  الديمقراطيات  اإلنترنت،  حرية  يشجع  الذي  الغربية،  القومية  الدول  تحالف  يمثل 

المملكة  الخارجية في  والسويدية ووزارة  الهولندية  الخارجية  المتحدة. كما قدمت وزارتا  الواليات  كبير وزارة خارجية  بشكل 

الدول  تحالف  أطلق  داعمة.  رئيسية  دول  ثالثة  لتسمية  اإلنترنت،  حرية  تعزيز  تجاه  ومادياً  أيديولوجياً  التزاماً  المتحدة 

الربيع  احتجاجات  تهدئة  من  وجيزة  فترة  بعد  رسمياً  اإلنترنت  بحرية  النهوض  تعزيز  عجلة  دفعت  التي  الغربية  الديمقراطية 

وخالل  اإلنترنت”.  على  التعبير  حرية  عن  الدفاع  “تحالف  باسم  الهاي،  في   ،2011 الثاني  كانون  ديسمبر/  في  الكبرى،  العربي 

وممثل  وهولندا  السويد  وزراء خارجية  وأقرت  الرئيسية،  المالحظات  كلينتون  آنذاك هيالري  الخارجية  وزيرة  قدمت  االفتتاح، 

ك“متآمرين  أونليميتد(  بريس  )فري  الحكومية  غير  مدني  مجتمع  منظمة  زعيم  ويلمز  وليون  )جوجل(  شميت  إريك  الشركة 

العام والخاص  التعبير على اإلنترنت”—اعترافاً بالمشاركة األساسية من جانب القطاعين  مشاركين” ل“تحالف الدفاع عن حرية 

األولى. لحظاته  المدني خالل  المجتمع  في  المعنية  والجهات  الدولة،  في 
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القضية  هو  ليس  لكنه  الدراسة،  يستحق  مهماً  موضوعاً  يعّد  اإلنترنت”  على  التعبير  حرية  عن  الدفاع  “تحالف  أن  مع 

اإلنترنت  تعزيز حرية  المشاركة في  المهمة  الفاعلة  والجهات  المعايير  التحقيق في جميع  أجل  الدراسة من  أو موقع  المركزية 

لحرية  “النظام”  هو  اإلنترنت”  على  التعبير  حرية  عن  الدفاع  “تحالف  بأن  نفهم  أال  في  هنا  حذرين  نكون  أن  يجب  عموماً. 

الدفاع عن  تحالف  التركيز على نشاطات  يكون  اإلنترنت،  تعزيز حرية  البحث في جهود  أجل  أوالً، من  أسباب.  لعدة  اإلنترنت، 

أصحاب  أن  إلى  ذلك  ويرجع  المفاهيمية.  الناحية  من  مثالية  أو  صحيحة  غير  استراتيجية  فقط،  اإلنترنت  على  التعبير  حرية 

البعض— بعضهم  فهم  يسيئون  ما  وغالباً  يختلفون،  ما  غالباً  اإلنترنت  حرية  مجاالت  في  يعملون  الذين  المتنوعين  المصلحة 

القضية. األساسية في هذه  المشكلة  التوافق هو  اإلنترنت؛ وبناء  اإلجماع ليس سمة أساسية من سمات عمل حرية 

ونتائجه  تفاهماته  على  التأكيد  اإلنترنت(  حرية  تعزيز  )أي  الوطنية  للحدود  العابر  البحث  ظواهر  سياق  يقتضي  ثانياً، 

المتعددة التي يدافع عنها أصحاب المصلحة المتنافسون متعددو القطاعات. ويكتسب هذا أهمية خاصة ألن مؤيدي العمل في 

فضاًل  الوطنية،  عبر  المدني  المجتمع  ومنظمات  االتصاالت  الحكومية وشركات  الوكاالت  داخل  اإلنترنت موجودون  مجال حرية 

عن الشبكات غير المترابطة من التقنيين ذوي التفكير السياسي الذين يملكون األدوات الرقمية والبنية التحتية ويتعاملون معها.

لإلنترنت  العالمية  التحتية  للبنية  األوسع  التحكم  أو  التنظيم  فئة  إطار  ضمن  يندرج  اإلنترنت  حرية  تعزيز  ألن  وأخيراً، 

الوكاالت  بتأثير  أيضاً  نعترف  أن  يجب  رقمية(،  تحتية  بنى  بوصفه  إليه  أشير  ما  )أي  لها  والداعمة  المحيطة  عناصرها  وجميع 

زادت  وأيضاً كيف   ،2011 العام  العربي في  الربيع  فترة طويلة من  قبل  تعمل  كانت  التي  قبل،  القائمة من  واألنظمة  التنظيمية 

وتضارباً. نضجاً  اإلنترنت  حرية  المناقشات حول 

عضو  بوصفه  وعمل  ميشيغان،  جامعة  في  االتصال  دراسات  قسم  في  مساعد  أستاذ  منصب  يشغل  حسين  م.  مزمل 

فورد  كلية  وفي  هارفارد،  لجامعة  التابعة  الحكومية  والديمقراطية  العلوم  لشبكة  كينيدي  كلية  في  تدريسية  هيئة 

تأليف في  شارك  العامة.  والسياسات  والتكنولوجيا  العلوم  برنامج  ميشيغان،  لجامعة  التابعة  العامة  للسياسات 

Democracy’s Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring (Oxford University Press, 2013) and co-edited  
State Power 2.0: Authoritarian Entrenchment and Political Engagement Worldwide (Routledge Press, 2013). 
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المواطنة والسياسة السيبرانية في إيران  .10
  غالم خياباني

األبحاث  من  الكثير  تبقى  األكاديمي،  للبحث  مجاالً  بوصفها  األوسط  الشرق  إعالم  بوسائل  المتزايد  االهتمام  من  الرغم  وعلى 

الكثير من  الشرق األوسط إشكاليًة، وغالباً ما يكون هذا بسبب نزعٍة ماهوّيٍة قيدت  المعالجة اإلعالمية في  ثقافة  القائمة حول 

وحدة  يشكل  اإلسالمي  العالم  أن  فكرة  والملموس  المفترض  الفريد”  “الفضاء  هذا  مع  تقترن  المنطقة.  “ثقافة”  حول  النقاش 

ثقافية تقوم على أساس ثقافي مشترك. كما طغت على تاريخ وسائل اإلعالم والحداثة في المنطقة ثنائيات كاذبة ونظرة ضيقة 

لثنائيات التحديث: الحداثة مقابل التقاليد، واإلسالم مقابل الغرب، والعلمانية مقابل األصولية الدينية. مثل هذه الثنائيات تطمس 

اليوم. “الشرق األوسط”  الحقيقية تحت غطاء ملون هو  والثقافات والتطلعات والنضاالت وتخفي “االنقسامات”  التواريخ  تنوع 

األوسط  الشرق  دفع  على  قدرتها  حيث  من  واإلعالم  والثقافة  التاريخ  على  المنطقة  في  السائدة  الخطابات  في  ُيعتمد 

الرئيسية للتناقضات  الورقة الجوانب  ليتناسب مع خطاب الحداثة في الغرب أو ليحيد عنه. وإيران ليست استثناًء. تتناول هذه 

والتجاذبات في سوق وسائل اإلعالم اإليرانية واألشكال المنافسة من “اإلسالموية”/القومية. وتتصدى للقراءة األساسية للحكومة 

والحقائق  اإليراني  االتصاالت  نظام  توسيع  في  الدولة  به  تقوم  الذي  للدور  نقدية  دراسة  خالل  من  اإلعالم  ووسائل  اإليرانية 

االقتصادية لوسائل اإلعالم في إيران، وتؤكد بأنه ال يمكن ببساطة فهم طبيعة وسائل اإلعالم اإليرانية، عموماً، واإلنترنت، خصوصاً، 

التقاليد. مقابل  الحداثة  التحديث:  لنظرية  المحببة  بالثنائية  يتعلق  فيما  إدراكها  أو  اإلسالمية”  بـ“األيديولوجية  يتعلق  فيما 

يقتضي فهم طبيعة السياسة السيبرانية المعقدة في إيران بعض العمق التاريخي. إذ ال تزال الثورة اإليرانية التي قامت 

من  الطبقية”  و“عبر  “الدينية”  الثورة  طبيعة  وتعّد  سواء،  حد  على  والسياسية  النظرية  الناحيتين  من  إشكالياً  حدثاً   1979 في 

أهم أسباب االلتباس المتعلق بالطبيعة الدقيقة للدولة التي حلت محل النظام الملكي. لقد وصفت الثورة اإليرانية بأنها “ثورة 

دائمة في االتجاه المعاكس”، وأن أمراً بدأ بمثل هذه اإلمكانات التحررية، كان من الممكن أن يتطور إلى تحول اشتراكي، ولكنه 

واضحة  المضادة  الثورة  عناصر  كانت  تحرري،  ذات طابع  بال شك  الثورة  أن  غريبتين. ومع  أنتج سياسة وحكومة  ذلك  بدالً من 

تحليلياً  منذ البداية. يستلزم التجاذب بين الثورة والثورة المضادة، وتعدد التطلعات والسيادات والنزاعات على السلطة، تمييزاً 

اإلسالمية. والجمهورية  اإليرانية  الثورة  بين 

تنعكس الطبيعة المتناقضة للدولة التي وصلت إلى السلطة في العام 1979 في النظام السياسي الذي جمع بين التقاليد 

وإن  منقوص  والتشريع  أيضاً،  متناقض  اإليراني  والدستور  الحديثة.  الدولة  وبنية  اإليرانية  القومية  وبين  والمستجدات  اإلسالمية 

أدرج بعض المبادئ الديمقراطية، فهو فعلياً يخضع إرادة الشعب إلى المؤسسة الدينية عن طريق مؤسسة والية الفقيه. تطرح 

عشر،  الثاني  اإلمام  قيامة  عند  إقامته  يمكن  )الذي  الحقيقي  اإلسالمي  الحكم  نظام  بين  الوسيط  بوصفها  الفقيه  والية  فكرة 

يد  في  والمرجعية  السلطة  تركز  الشيعي،  التاريخ  في  مرة  وألول  المستجدة،  هذه  لكن  المؤمنين(.  )مجتمع  واألمة  المهدي( 

الدينية،  للمؤسسة  التاريخية  التعددية  مع  التعبير،  جاز  إذا  الشيعية،  البنية  على  الفاتيكاني  الطابع  إضفاء  تعارض  واحد.  شخص 

المفهوم. بأنفسهم عن هذا  نأوا  العظمى”  الله  العديد من “آيات  أن  المستغرب  وليس من 

الدين في  القضائية، ورجال  السلطة  رئيس  يعين  فهو  الفقيه( غير محدودة.  أو  األعلى  )المرشد  الفقيه  الوالي  إن سلطة 

الهيئة القضائية األخرى )مجلس صيانة الدستور(، وقادة جميع القوات المسلحة، إضافة إلى قادة اثنتين من أهم قنوات االتصال 

في إيران: أئمة صالة الجمعة، والمدير العام “إلذاعة الجمهورية اإلسالمية”. وهو أيضاً الوصي على اثنتين من أهم المؤسسات 

اإلعالمية، صحيفتي كيهان واطالعات. ولطالما شكل التمثيل الشعبي إشكالية ألن النظام بمجمله يتمحور حول نواة مركزية غير 

محدودة. غير  فعلية  سلطات  مع  منتخبة 

المتعلقة باإلنترنت والفضاء اإللكتروني في إيران حصلت في دولة ما بعد  التطورات  من الجدير بالذكر أيضاً أن جميع 

الواضح والفج بين دولة “تقليدية” و“دينية” وتكنولوجيا “حديثة”، وحتى  التقسيم  الثورة، وأن المشكلة األساسية ال تكمن في 

االعتراف  بد من  ال  أنه  بيد  الحديثة.  المعلومات  تكنولوجيا  يستخدمون  الدين  رجال  والكثير من  نفسها،  الدولة  “علمانية”، ألن 
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واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قدرات  وتوسيع  وتطوير  تسهيل  في  اإليرانية  الدولة  دور  إنكار  يمكن  فال  رئيسية.  بمفارقة 

التحكم  المركزية في  الدولة  برغبة  التكنولوجيا وتطويرها وتوسيعها مرهون  استخدام هذه  نفسه،  الوقت  البالد. ولكن في  في 

بالتعبير في بيئة “التكنولوجيا الجديدة” التي تشجع إلى حد كبير المشاركة الشعبية والواسعة. من المهم مالحظة هذا التناقض 

من  كثير  في  تنفصل  ال  الحديث  البالد  تاريخ  ميزت  التي  الشعبية  واالحتجاجات  للجدل  المثيرة  السياسات  ألن  إيران،  حالة  في 

اإلعالم. ديناميكيات وسائل  األحيان عن 

القطاعات  أسرع  من  واحدة  بوصفها  إيران  في  االتصاالت  لصناعة  متسارعاً  ظهوراً  الماضية  القليلة  العقود  شهدت 

االقتصادية نمواً، وتشكل االستخدامات المختلفة لوسائل اإلعالم الحديثة اآلن أحد أكثر المجاالت السياسية والثقافية ديناميكيًة 

االتصال  قنوات  إلى  الوصول  في  الشعبية  الرغبة  في  ازدياد  ثمة  اإليرانية،  اإلعالمية  القنوات  في  التوسع  جانب  وإلى  وحيويًة. 

واالستخدام  المحمول،  الهاتف  لتكنولوجيا  المتزايد  االستخدام  في  يتضح  الذي  الثقافي  االستهالك  من  المزيد  وفي  الرسمية  غير 

الحادي والعشرين، ومؤخراً  القرن  األول من  العقد  اإللكترونية ورواجها في  المدونات  المذهلة في  والزيادة  لإلنترنت،  الواسع 

للنضال. مكان خاص  إلى  تحولت  التي  البرمجيات،  تطبيقات  في 

يتناول هذا الفصل العالقة بين اإلنترنت والسياسة في إيران ضمن سياق اجتماعي أوسع. ويتفاعل مع الدروس الممكن 

الحكومية،  وغير  الحكومية  الفاعلة  للجهات  واإلعالمية  التنظيمية  االستراتيجيات  مختلف  وتدرس  الرقمي،  النشاط  من  استقاؤها 

أو  القمعية  الحكومية  والسياسات  الرجعية  األنظمة  ضد  التمرد  نجاح  على  تساعد  التي  والخارجية  الداخلية  العوامل  وتحدد 

اإلعالم  المترتبة على ديناميكيات وسائل  لآلثار  اهتمام خاص  إيالء  البلد، مع  اإلنترنت في  التوسع في شبكة  تعيقه. ويستكشف 

األوسع. السياسي  االجتماعي  السياق  في  الناشئة 

بتأليف كتب عديدة أهمها  لندن. قام  يشغل منصب أستاذ في اإلعالم واالتصاالت في كلية غولدسميث، جامعة  غالم خياباني 

 Iranian Media: The Paradox of Modernity (Routledge, 2010); co-authored Blogistan: The Internet and
 Politics in Iran, with Annabelle Sreberny (I. B. Tauris, 2010); and co-edited Liberalism in Neoliberal Times:
 Dimensions, Contradictions, Limits (Goldsmiths Press, 2017); and After Charlie Hebdo: Terror, Racism and
Free Speech (Zed, 2017).
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الحكومة اإللكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي: الوعود والعوائق  .11
  داميان رادكليف

الحكومة اإللكترونية هي عملية استخدام األدوات اإللكترونية لربط المواطنين والشركات والمقيمين مع المعلومات والخدمات 

ذات الصلة بالحكومة. وعلى الرغم من عدم وجود تعريف موحد للحكومة اإللكترونية، هنالك توافق في المزايا الرئيسية التي 

أن  اإللكترونية  للحكومة  يمكن  تحديداً،  أكثر  بصورة  والتسهيل.  التمكين  على  تركز  ما  وغالباً  عليها.  األطراف  مختلف  تسبغها 

تعزيز  التكاليف، فضاًل عن  اإليرادات، و/أو خفض  للمواطنين والشركات، ونمو  الحكومة، والتسهيالت  تساهم في زيادة شفافية 

على  بدورها  تساعد  أن  الخطوات  هذه  مثل  شأن  من  القرار.  صنع  عمليات  في  المدنية  المشاركة  تشجيع  إلى  الرامية  الجهود 

الحكومة  تعاريف  في  باستمرار  التأثيرات  هذه  وتذكر  وفعالية.  شفافية  وأكثر  للمساءلة  خضوعاً  أكثر  الحكومية  األجهزة  جعل 

تغيير  على  القدرة  اإللكترونية  الحكومة  لدى  الدولي،  للبنك  ووفقاً  الرئيسية.  الدولية  المؤسسات  تقدمها  التي  اإللكترونية 

األطراف  مختلف  دعم  اإللكترونية  للحكومة  يمكن  أنه  اليونيسكو  وترى  الحكومة.  وأجهزة  والشركات  المواطنين  بين  العالقات 

على  منتظمة  تقارير  تصدر  التي  الهيئة  وهي  المتحدة،  األمم  وتسلط  قدراتها.  وبناء  المعلومات  إلى  وصولها  تحسين  خالل  من 

في  اإللكترونية  الحكومة  به  تقوم  أن  يمكن  الذي  الدور  على  الضوء  اإللكترونية،  للحكومة  العالمي  التقدم  عن  واسع  نطاق 

إشراك  أجل  من  اتصال  قنوات  وخلق  العامة،  الخدمات  تقديم  وتعزيز  العامة،  اإلدارة  في  والعمليات  العمل  سير  تبسيط 

وتمكينهم. الناس 

من  يتجزأ  ال  جزءاً  اإللكترونية  الحكومة  فيه  أصبحت  الذي  المدى  استكشاف  في  الورقة  هذه  من  الهدف  يتلّخص 

التي  والفرص  عليها  التغلب  ينبغي  التي  التحديات  ومعرفة  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  جميع  في  والممارسات  السياسات 

هذه  في  التغيير  وتيرة  إلى  وبالنظر  اإللكترونية.  الحكومة  توفرها  التي  اإلمكانات  تحقيق  المنطقة  أرادت  إذا  بناؤها  يتعين 

المستجدة. القصة  لرواية هذه  إخبارية  وتقارير  ومنظورات صناعية،  أكاديمية،  أدبيات  الورقة  تتضمن هذه  البيئة، 

والعشرين  الحادي  القرن  األول من  العقد  الست في  الخليجي  التعاون  اإللكترونية في دول مجلس  الحكومة  تنفيذ  كان 

هذه  ندرة  عن  تتحدث  باستمرار  أّنها  إال  المجال،  هذا  في  األكاديمية  األدبيات  ضآلة  وعلى  األحيان.  أكثر  في  ومتعسراً  بطيئاً 

تبذلها  التي  الجهود  بشدة  تنتقد  مثاًل،  الكويت،  في  اإللكترونية  الحكومة  تتناول  التي  األدبيات  من  فالكثير  المبكرة.  الجهود 

ما  وعادة  الخليجيين.  جيرانها  جهود  مع  ُتقارن  عندما  خاصًة  اإللكترونية؛  للحكومة  مختلفة  برامج  لوضع  الكويتية  الحكومة 

القضايا  بين  ومن  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  نظيراتها  من  وتطوراً  تقدماً  أقل  أنها  على  الكويت  خدمات  تحديد  يتم 

اإللكترونية  الخدمات  وغياب  الحكومية،  المؤسسات  عبر  اإللكترونية  الخدمات  توافر  محدودية  الشأن:  هذا  في  المطروحة 

اإللكترونية. الخدمات  لبعض  للمستخدمين  بالنسبة  فيها  المشكوك  والقيمة  متعددة،  مؤسسات  فيها  تشارك  التي  المتكاملة 

االتصاالت عريضة  العربي في مجال  العالم  إقليمية في  رائدة  تعّد  التي  يدرسون حالة دولة قطر،  الذين  الباحثون  وجد 

استراتيجية  صياغة  من  األولى  الفترة  أن  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  متفوقة  تحتية  بنية  وجود  مع  النطاق 

هيئة  إنشاء  لكن  المتقدمة.  البلدان  في  الفترة  نفس  في  المماثلة  بالجهود  مقارنة  بطيئة  كانت  وتنفيذها  اإللكترونية  الحكومة 

“وتيرة  سّرع  الوطنية  اإللكترونية  الحكومة  عن  مسؤولة  قطر(  في  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  األعلى  )المجلس  واحدة 

لم  القضايا،  هذه  لتولي   2003 العام  في  الرقمية(  )عمان  واحدة  حكومية  منظمة  إنشاء  من  الرغم  وعلى  عمان،  في  التقدم”. 

المعلومات واالحتياجات  الزمن في تحديد  تنفق نصف عقد من  التي  الجديدة  الوكالة  الوقت، مع  القليل منذ بعض  ينجز سوى 

اإللكترونية. الحكومة  في  المشاركة  أجل  من  البالد  في  الحكومية  المؤسسات  لمختلف  التكنولوجية 

تتناقض هذه الجهود، أو عدمها، بشكل ملحوظ مع الجهود التي تبذلها اإلمارات العربية المتحدة والبحرين، حيث يبدو 

أن مبادرات الحكومة اإللكترونية المبكرة فيهما أكثر نشاطاً، ذلك مع التنفيذ األكثر صرامة بقيادة الحكومة وشركات االتصاالت 

المنهجيات  استطاعت  حيث   ،2007 إلى  البحرين  في  اإللكترونية  الحكومة  استراتيجية  تعود  التحتية.  والبنية  للخدمات  الرائدة 

متعدد  مجتمع  احتياجات  تعكس  األخرى.  للبلدان  ونموذجاً  اإللكترونية  الحكومة  مجال  في  رائدة  البالد  تجعل  أن  المبتكرة 
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الصغير  البحرين  سكان  عدد  وساعد  والنمو.  بالنوعية  التزاماً  المستقبلية،  االقتصادية  التنمية  اعتبارات  جانب  إلى  الثقافات 

الستعمال  الدنيا  المستويات  تعرقل  أن  الممكن  من  أنه  من  الرغم  على  التنفيذ،  هذا  على  أيضاً  الصغيرة  الجغرافية  ومساحتها 

اإللكترونية. الحكومة  تطور  من  التالية  جيرانها—المرحلة  من  بالعديد  البالد—مقارنة  في  الذكية  الهواتف 

تحظى دولة اإلمارات العربية المتحدة بواحدة من أكثر البنى التحتية تقدماً في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المجال والتي  المبذولة في هذا  الجهود  إلى جانب  اإللكترونية  للحكومة  إرساء أساس قوي  العالم. مما ساهم في  على مستوى 

وأبوظبي.  دبي  مدينتي  في  وضوحاً  أكثر  بشكل  ويتجلى  البالد،  أنحاء  جميع  في  المالحظ  األوسع  التحديث  برنامج  تعكس 

للحكومات  المتحدة  األمم  تصنيفات  في   32 المرتبة  في  ليكون  درجات  أربع  البلد  ترتيب  انخفض  ذلك،  من  الرغم  وعلى  لكن، 

ومواقف  اإللكترونية  للحكومة  دبي  حماسة  بين  التباين  هو  البالد  مكانة  في  تؤثر  التي  العوامل  أحد   .2014 لعام  اإللكترونية 

على  تنطوي  قد  التي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الفيدرالية  البنية  وهو  آخر،  اعتبار  وثمة  وتقدمها.  األخرى  اإلمارات 

اإللكترونية. الحكومة  تطوير  حيث  من  استثنائية  تحديات 

وتؤكد  المعرفة،  على  قائمة  اقتصادات جديدة  تطوير  على  الخليجي جميعها  التعاون  بلدان مجلس  في  الحكومات  تركز 

تشمل  الراهن،  الوضع  وتغيير  تحدي  جانب  إلى  والعالمي.  اإلقليمي  الصعيدين  على  منافسة  وخدماتها  منتجاتها  تكون  أن  على 

القطاعات  في  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  ضعف  يلي:  ما  الدراسات،  من  لعدد  وفقاً  التقدم،  تعرقل  التي  العقبات 

الوعي  وانخفاض  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  على  المحدودة  والقدرة  المعرفة،  ونقص  العامة،  الحكومية 

العامة تحدياً  القطاعات  الموظفين الحكوميين في  الكيانات الحكومية، يمكن اعتبار سلوك وكفاءة  بالخدمات الحكومية. وداخل 

وتدريب  العام  القطاع  تطوير  الضروري  من  لذلك،  المؤسسات.  من  العديد  في  اإللكترونية  الحكومة  نظم  لتنفيذ  إضافياً  داخلياً 

واستخدامها  ومهامهم،  الوظيفي،  توصيفهم  ذلك  في  بما  العامة،  لخدمتهم  الجديدة  الطبيعة  حول  واضحة  رؤية  على  موظفيه 

الزبائن. من أجل خدمة 

تاو  مركز  في  وزميل  واالتصاالت؛  الصحافة  كلية  أوريغون،  جامعة  في  الصحافة  في  أستاذ  منصب  يشغل  رادكليف  داميان 

بجامعة  الثقافية  والدراسات  واإلعالم  الصحافة  كلية  في  فخري  بحوث  زميل  وأيضاً  كولومبيا؛  جامعة  في  الرقمية  للصحافة 

والتجارة. وهو محلل رقمي ومستشار وصحفي وباحث  والمصنوعات  الفنون  لتشجيع  الملكية  الجمعية  أنه زميل  كما  كارديف؛ 

 Ofcomو  ،BBC في  مبادرات  قيادة  تولى  األوسط.  والشرق  المتحدة  المملكة  في  والسياسات  والبحوث  التحرير  مجال  في 

تكنولوجيا  ووزارة  التطوعي(،  االجتماعي/  للعمل  الخيرية  )المؤسسة   CSVو المتحدة(،  المملكة  في  االتصاالت  تنظيم  )هيئة 

قطر. في  واالتصاالت  المعلومات 
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خاتمة: حول الشرق األوسط الرقمي والعلوم االجتماعية الحاسوبية
إنغمار ويبر

بما  المجتمع،  جوانب  من  العديد  في  تحوالً  تقريباً  المنصرم  العقد  مدار  على  العالمي  الرقمي  المشهد  في  التغيرات  أحدثت 

تشكيل  إعادة  إلى  التغيرات  أدت هذه  كما  ويتنظمون.  االجتماعية  العالقات  ويقيمون  الناس  بها  يتواصل  التي  الكيفية  ذلك  في 

مواطنيها.  مع  والتفاعل  األمن  في  الدول  بها  تفكر  التي  الكيفية  أيضاً  وغّيرت  التجارية،  أعمالها  الشركات  بها  تسّير  التي  الكيفية 

وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على المستقبل، نجد أن ثمة سبباً وجيهاً يدعو لالعتقاد بأن التكنولوجيا الوليدة، مثل الواقع المعزز، 

أقل وضوحاً. سوف  الحقيقي  والعالم  اإلنترنت  عالم  بين  الحدود  الناس، جاعلًة  بها  يترابط  التي  الكيفية  تغيير  سوف تستمر في 

تؤثر االكتشافات األخيرة في مجال الذكاء االصطناعي تأثيراً عميقاً في العديد من جوانب حياتنا، بدءاً من اآلثار العادية—مثل 

روبوتات المحادثة بوصفها مالئمة، ومتاحة دائماً لخدمة الزبائن ؛ إلى اآلثار المدمرة—كاستبدال األطباء بأدوات التشخيص اآللي.

المجتمع  تغيير  على  باستمرار  المتزايد  واستخدامها  مكان  كل  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  يقتصر  لن 

فحسب، إنما سيغير أيضاً طريقة دراستنا للمجتمع. فتقريباً، مع كل نشاط رقمي، يخلف المستخدمون وراءهم بقايا رقمية. إن 

اآلثار الرقمية لما نقوم به، وما نكتبه، وما نشاركه، وما نستهلكه نتيجة ثانوية الستخدام اإلنترنت، وتقدم سجاًل للسلوك البشري 

اآلثار  تفتح  الخصوصية،  بمسألة  المتعلقة  البيانات،  استمرار  ازدياد  من  المخاوف  من  الرغم  على  تصوره.  يمكن  ال  نطاق  على 

ناشئ. رقمي  في عصر  والمجتمع  والدولة  الفرد  لفهم  فرصة جديدة  تشكل  وبالتالي،  مثيرة.  بحثية  إمكانات  الناتجة  الرقمية 

النوع  هذا  الحاسوبية.  االجتماعية  العلوم  منظور  من  للدراسة  خاص  بوجه  لالهتمام  مثير  الرقمي  األوسط  الشرق  إن 

البحثية  التساؤالت  لمعالجة  والحاسوبية  الكبيرة”  “البيانات  نهج  يستخدم  فهو  حقاً،  التخصصات  متعدد  البحوث هو  من  الجديد 

السريع  االنتشار  أدى  وقد  أخرى.  مجاالت  من  وخبراء  الديمغرافيون  والباحثون  السياسة  وعلماء  االجتماع  علماء  يطرحها  التي 

في  جديدة  منهجية  طرق  وضع  إلى  المنطقة  في  الرقمية  للتكنولوجيا  الواسع  والتبّني  الرقمية  اإلعالم  لوسائل  التحتية  للبنية 

مراقبة هذه التغيرات المستمرة علمياً في متناول الدارسين في الشرق األوسط والباحثين في مجال اإلنترنت وعلماء البيانات. 

قيماً للبيانات من أجل استيعاب المجتمعات المتغيرة في الشرق  توفر وسائل التواصل االجتماعي، على وجه الخصوص، مصدراً 

األوسط. ويمكن للشبكات الرقمية أن تكون بمثابة “مراصد”، للتغيير في المنطقة، التي تعزى إلى التكنولوجيا الرقمية المتبّناة 

وتتجاوزها. نفسها 

إنغمار ويبر يشغل منصب مدير بحوث في مجموعة الحوسبة االجتماعية في معهد قطر لبحوث الحوسبة. وقد شغل مناصب في 

مدرسة لوزان االتحادية للفنون التطبيقية وبحث ياهوفي برشلونة. نشر أكثر من 100 مقالة محكمة، وشارك في تحرير كتاب

Twitter: A Digital Socioscope (Cambridge University Press, 2015).
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