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 مقدمة

  ، بامتالِك املاضيِة  في الحقبِة التقنياِت الرقمّيِة  تطوُر  سمح  
ُ
ملعلومات ا على تبادِل  كبيرةٍ  درةٍ ق

  وتكلفة قليلة، إذ أصبحت املعلوماُت  وسرعٍة  بسهولٍة  دةٍ متعّد  بين أطراٍف 
 
  سلعة

 
متناول ، وبوصناعة

  الجميِع 
ُ
 العنكبوتيّ  من أفراد ومؤسسات. وقد كانت الشبكة

ُ
ك، لذل الرئيس   )اإلنترنت( الحامل   ة

 بمتناول جميع األفرادعالوة على 
 
 .ظهور الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية التي أصبحت أيضا

املعلومات )وسائل التواصل االجتماعي،  تبادل   التي تسّهُل  األدواِت  بظهورِ  املشهُد  اكتمل  

 
ُ
ت هذه الثورة نات، اليوتيوب، تويتر...(، وقد أدَّ   املدوَّ

ُ
اّصٍ خ إلى تكوين نظاٍم مفاهيميٍّ  التكنولوجّية

 ، والتخاطب عبر تشارك الصور بها عبر ما يمكن تسميته بـ "الرقمنة"، أو تحويل العالم إلى شاشٍة 

دة ومعّق  بسيطٍة  ٍة وإيديولوجيّ  ٍة ثقافيّ  تسهيل تمرير حموالٍت والفيديوهات على حساب اللغة، و 

حياتنا اليومية واملهنية، وعاداتنا  فيالقوية التي بدأت تظهر  التأثيراتأضف إلى ذلك  .عبرها

هذا،  .وتقاليدنا ومعتقداتنا، وطرق ترفيهنا، وعالقاتنا مع بعضنا البعض، وممارساتنا السياسية

للمجتمِع السورّي في العصرِ الرقمّي، إال أننا بدأنا تلّمس تأثيراته االجتماعية ورغم االنخراط املتأخر 

في أسرنا وأهلنا وأصدقائنا وعملنا وأنفسنا، ويكفي أن تقوم بحساب بسيط لعدد الساعات التي 

 في عالم اإلنترنت. كما أننا 
 
لوّي أو على أي شاشة أخرى مبحرا

ُ
 على جهاز هاتفك الخ

 
تقضيها يوميا

 أحد أوجه الحرب على سورية في العالم االفتراض ي، حيث كانت وما زالت وسائُل عش
 
نا جميعا

 االتصاِل الرقمّية السالح  األشّد خطورة في هذه الحرِب.

تحاول هذه الورقة تلّمس االتجاهات الرئيسة لتأثير وسائل االتصال الرقمية في العالم 

ظِهر آراء الخبراء واملهتمين إذ ،ومدى استجابة املجتمع السوري لها الثقافيّ 
ُ
وريون بما فيهم الس ،ت

 لضياع املعايير التقليدية، والتهديد الكبير لعالم الثقافة ونشر املعارف ِبحرية 
 
، نتيجة

 
 عميقا

 
قلقا

تنطلق الورقة في مقاربتها لهذا التأثير، من التوصيف الذي أطلقه  .ودون أي نوٍع من أنواع املراقبة

 بـ "الثقافة ُسّميتعلى مجتمعاتنا الحديثة بـ "املجتمع الشبكي"، وظهور ما  ز لمانويل كاست

 الشبكية".
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 كلمات مفتاحية

وسائل االتصال الرقمية، العالم االفتراض ّي، املجتمع الشبكّي، الثقافة الشبكّية، ثقافة 

طة الكفاءات، الجماعات  ْقر  م  اإلنترنت، التجانس الثقافّي، التشظي الثقافّي، الفردانّية، د 

 االفتراضّية، حكمة الجمهور. 
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ا
 الشبكي املجتمع -أول

مصطلح "املجتمع السلكي" الذي قصد به املجتمعات  7912في العام  استخدم جيمس مارتن

 الهولندّي  على يِد  الشبكِة  مجتمِع  مصطلُح ، ظهر 7997املتصلة عبر شبكات اتصال كبرى. وفي العام 

ن مفي الجزء األول  ز مانويل كاستل بوساطةوكذلك  جان فان ديك في كتابه "مجتمع الشبكة"

 . ثالثيته "عصر املعلومات"
 
سّمى عقدا

ُ
ويقصد بالشبكة حالة الترابط البنيوّي بين نقاط متباينة ت

، بوساطة روابط متعددة ومتداخلة ومكررة
 
 إجماال

 
 من عقٍد 2متصلة

ُ
 الشبكة

ُ
ف

ّ
، لذلك تتأل

: هناك شبكة من األجهزة الحاسوبية التي تتصل 
 
 ال حصرا

 
 وتدفقاٍت، فتمثيال

 
ضها ببعوروابط

ما بينها، أو هنالك شبكة من األصدقاء الذين يتبادلون الكالم فيالبعض وتتبادل معلومات 

 والعواطف كدفق.

قارب  مانويل كاستلز هذا الطرح على 

 تنتظُم 
ٌ
 تاريخّية

ٌ
النحو اآلتي: "ثمة نزعة

ليات األساسية بمقتضاها الوظائف والعم

حول الشبكات على نحو متزايد، وتكون هذه 

الشبكاُت الوجه  االجتماعي ملجتمعاتنا، 

ويعمل انتشاُر منطق التشبيك على تعديل 

 في نواحي اإلنتاج 
 
 جوهريا

 
العمل وثماره تعديال

 .3والتجربة والقوة والثقافة"

د   إذ إنَّ تقنياِت الترابِط الفّعالة بين أجهزِة الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية وتعدُّ

األجهزة وسهولة اقتنائها سمحا بتدفق كبير للمعلومات عبر شبكات متعددة، وأضحى هذا التدفق 

، وي
 
 على أساس حسبان املعلومة سلعة

 
 قائما

 
 واقتصادّيا

 
 وسياسّيا

 
 اجتماعيا

 
لز وضح كاستنشاطا

أنَّ املجتمعات الشبكية هي مجتمعات توجد فيها تقانة رقمية من االتصال وإدارة وتوزيع املعلومات 

ُعدُّ الشبكة الشكل األساس للتنظيمات والعالقات اإلنسانية عبر 
 
على نحو شبكي. هذه املجتمعات ت

يصبح توليُد املعرفة  نطاق واسع من الهيئات والجمعيات األهلية والسياسية واالقتصادية، إذ

                                                           
، 7، ط )الدوحة: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، ترجمة: أنور الجمعاوي املجتمع الشبكيدارن بارني،  2

 .78(، ص 8172
3 M.Castells, The rise of the network society (Oxford: Blackwell, 1996), P. 469. 

ف  ِ
ُد النماذج التي يمكن أن توص  تتعد 

 ألنماط التفاعالت 
ا
املجتمعات الشبكية وفقا

ت ي وصلداخل املجتمع مع التطور التقني  الت

إليه هذه املجتمعات، واستجابة املنظومة 

 الجتماعية والثقافية والقيمية لهذه التقانة.
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 أساسا

 
، كما يصبح النفاذ إلى الشبكة والسيطرة على التدفقات مصدرا

 
واملعلومات ونشرها أولوية

للقوة والهيمنة، مقابل الضعف والخنوع. ويمكن ذكر العديد من األمثلة على ذلك، وأبسطها أنه 

 ما لم تك
 
 من شبكة لنكد انمن املحتمل أال تستطيع الحصول على فرصة عمل مستقبال

 
 ن جزءا

(LinkedIn)!!!  

ئ ثقافة واقعية   لكاستلز، فإنَّ شبكات اإلنتاج والقوة في املجتمع الشبكي ستنش ِ
 
هذا، ووفقا

، وإن تجربة الزمان واملكان تتحول 4افتراضية من التدفقات العاملية التي تتعالى على الزمان واملكان

 "مكان ال مكاني"، زمني" و إلى "زمن ال 
 
بمعنى: أنك تتجاوز املكان الفعلّي، ويمكن أن تكون موجودا

.
 
 في كل مكان وتصلك املعلومة آنّيا

في مسألة الُهوّية، درست شيري توركل في كتابها "الحياة على الشاشة" املجال االجتماعي 

 للبيئات اإللكترونية، واستنتجت أنَّ "الحواسيب ال تغير حياتنا فحسب، بل تغير ذواتنا أيض
 
"، ا

"اإل وأضافت: "على شبكة 
 
. ويمكن 5نترنت، تبنى الذات وقواعد التفاعل االجتماعي وال تتلقى تلقيا

القول: إنَّ الُهوية في املجتمع الشبكي أضحت قوة اجتماعية وسياسية راسخة، فأنت ما تزعم أنك 

. ويبقى السؤال األهم: ما دور الد
 
 وتكرارا

 
ولة القومية في ذلك؟ عليه! ويمكن لك مراجعة ذلك مرارا

 وهل تراجع دورها في تحديد الهوية؟

ف  ، إذ تتعّدُد النماذج التي يمكن أن توّصِ
 
ها متماثلة

ّ
 كل

ُ
ليست املجتمعاُت الشبكّية

 ألنماط التفاعالت داخل املجتمع مع التقانة، أي التطور التقنّي التي 
 
املجتمعات الشبكية وفقا

وتفاعل املنظومة االجتماعية والثقافية والقيمية لهذه  وصلت إليه هذه املجتمعات، واستجابة

التقانة. ولكن املجتمعات بمختلف أشكالها وأنواعها ستخضع لهذا التغيير طاملا أن إغراء التقانة 

 ال يمكن مقاومته.

  

                                                           
4 M. Castells, End of Millennium (United Kingdom: Blackwell, 1998), P.370. 
5 Sherry Turkle, Life on the Screen (New York: simon & Schuster, 1997), P.p 10, 236. 
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ا
 الشبكية الثقافة -ثانيا

 ة اآلتية:األسئليرتبط التحديد الدقيق لصفات الثقافة الشبكية بقدرتنا على اإلجابة عن 

  هل يكفل لنا تصورنا الواضح ملاهية الثقافة التي يحملها مستخدمو اإلنترنت اإلملام

 بالتبعات الثقافّية للتقانة الشبكية؟

  أيمكُن قياُس تأثير التقانِة الشبكّية في الثقافات التي توجد فيها، وهل هو قابل للقياس

؟
 
 أساسا

  ِدُّ تأثير هذه الثقافات ُمحّد ُيع 
 
 د  الشكِل االجتماعّي للتقانة الشبكية؟أ

وحقيقة األمر أنَّ اإلجابة الدقيقة عن هذه األسئلة تقُع خارج نطاق هذه الورقة، وتحتاُج 

إلى جهد بحثّي من نوع آخر. لذلك فإن الحديث عن الثقافة الشبكية )كما ورد في مقدمة هذه 

 .يّ ة في العالم الثقافاالتصال الرقميّ االتجاهات الرئيسة لتأثير وسائل الورقة( سيقتصر على 

استطاعت وسائُل االتصاِل الرقمّيِة تغيير أنماط التواصل واالستهالك وأساليب إنتاج 

املعرفة، وسهلت الحصول على املعلومة، وغيرت نمط الحياة والعمل، وزادت االعتماد على األجهزة 

لّيٍ ألشكال التقليدية منها، بطابٍع تفاعالحاسوبية وشبكاتها. كما اتسمت هذه الوسائل، على عكس ا

يتيح لألفراد اختيار طرق تلقي املعلومات، وإبداء الرأي فيها، ما منحهم قدرة على التأثير، وجعلهم 

 على املستوى الثقافّي يتمثل بما يمكن تسميتها 
 
 عميقا

 
عرضة للتأثر بالدرجة نفسها. وهذا يعني تغييرا

ة الرقمية" أو "ثقافة اإلنترنت". أضف إلى ذلك، أن الشبكات الرقمية "الثقافة الشبكية" أو "الثقاف

راعت في تصميمها السماح للمستخدمين بتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم الشخصية، وأعلت من 

. ويرى كثيرون أن هذه املسألة يمكن أن 6سلطة الفرد على حساب مؤسسات االتصال املركزية

 أنها توسم هذه الثقافة بصفة "السطحية".تكون "مقصودة" وليست عبثية، كما 

 من قيم منتجي هذه التقانة ومستخدميها  تشكلت يرى كاستلز أنَّ ثقافة اإلنترنت
 
انطالقا

وأهمها: حرية التواصل والتعبير، وقدرة أي فرد على التجوال في الشبكة كما يشاء. كما  ،األوائل

 إلى الثقافة التجارية التي تحكم نشاطا
 
ت أصحاب املشاريع التجارية. ويرى خبراء أن أشار أيضا

الثقافة اإللكترونية في املجتمعات الغربية تبنت قيم االنفتاح والحرية والتسامح على الصعيدين 

                                                           
 .28ص  ، مرجع سابق،املجتمع الشبكيدارن بارني،  6
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االجتماعّي واالقتصادّي، ما أدى إلى ازدهار "الفردانية" وأنماط الحياة البديلة، هذه الثقافة غير 

انية على القضايا األخالقية التقليدية مثل الزواج واألسرة، مادية بطبيعتها، وتفضل القيم العلم

 .7وتؤمن بدور محدود للدولة في االقتصاد واألعمال

؟  تجانس ثقافي  أم تشٍظ ثقافي 

 "املجتمع الشبكي" نظرتين مختلفتين في املسألة الثقافية، أطروحةيطرح دارن بارني في كتابه 

، إذ إنَّ التقانة الرقمية طرحت مفهوم الثقافة التشظي الثقافي  ، وأطروحة التجانس الثقافي

العاملية املتجانسة حيث تجتمع الثقافات املحلية في وعاء واحد، وتتبادل التأثير والتأثر، ما يؤدي 

 وعوملة الثقافة، ويمكن مالحظة هذا التأثير في قدرة الثقافة 
 
 ومحليا

 
إلى محو الفروق الثقافية قوميا

ساح الستهالكية على اكتاألميركية الترفيهية وا

 
 
العاملين الغربّي والشرقّي بسهولة تامة، نظرا

لضعف قدرة الحكومات املحلية على مراقبة 

تدفق البيانات الهائل في البيئة الشبكية 

والتدخل في الصناعاِت الثقافّيِة، ونضرب 

 على ذلك مسلسل 
 
( Friendsفريندز )مثاال

 جديدة عند شرا
 
ئح الشهير الذي زرع قيما

مختلفة في مجتمعاتنا، رغم تعارض أفكاره 

  وقيمه مع قيمنا املحلية. هذا من جهة.

 
ٌ
 الرقمية مصممة

 
لكن من جهة أخرى، يجادل أنصار أطروحة التشظي الثقافّي، بأنَّ التقانة

 بحيث تسمح بالحرية الكاملة في اختيار املواد الثقافّية، مع مجال كبير لالختيار وال مركزية في إنتاج

. ويجدُر هنا ذكُر، أنَّ الحرية في 
 
 ال جماعيا

 
 شخصيا

 
املعطيات وتوزيعها، إذ تصبح الثقافة اختيارا

االختيار تخفي وراءها استراتيجيات تجارية وتسويقية وعالقات قوة بين فواعل دولية، وما يؤكد 

ني، رقمي اإللكتروذلك سيطرة املؤسسات الثقافّية واإلعالمّية الدولّية العمالقة على املحتوى ال

 وتقنيات "خلق الحاجات" التي تستخدمها في هذا السياق.
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، بأنَّ  يجادل أنصار أطروحة التشظي الثقافي 

 
َ
 بحيث تسمح بالحرية التقانة

ٌ
الرقمية مصممة

ة، ولكن  الكاملة في اختيار املواد الثقافي 

الحرية في الختيار تخفي وراءها استراتيجيات 

تجارية وتسويقية وعالقات قوة بين فواعل 

 دولية
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ا
 الرقمية التواصل ووسائل الثقافية الصناعات -ثالثا

تعلُم أن جميع املراجع التي اعتمدت عليها هذه الورقة تم تحميلها من اإلنترنت!
 
 أ

 أنك تستطيع تحميل وسماع أي أغنية أو ف
ُ

مقطوعة موسيقية لم سينمائي أو يأتعرف

 بسهولة؟!

هل تعلم أن بإمكانك تسجيل أغنيتك الخاصة وعرضها على جمهور واسع واالستفادة من 

 آرائهم؟!

 أتصدُق أن بإمكانك إنشاء معرض افتراض ي للوحاتك؟!

 ألم تتخل  عن املوسوعات واملعاجم الورقية؟!

في إمكانك الحصول على أعلى الشهادات األكاديمية دون مغادرة 
 
 منزلك؟!أ

"، وأن يصبح لديك جمهورك الخاص بغض النظر عن 
 
 ثقافيا

 
في وسعك أن تصبح "فاعال

 
أ

 رأي املؤسسات الثقافية التقليدية بذلك؟!

 بك في العالم الشبكي!!!
 
 إذا كانت إجابتك "نعم" عن كافة هذه األسئلة، فأهال

 
 
 والسينما والصحافة والنشر واملوسيقى ارتباطا

ُ
 والبصرّية

ُ
 السمعّية

ُ
 الثقافّية

ُ
ترتبط الصناعة

 على الصناعات الثقافية 
 
 دور من كان مهيمنا

 
 بصناعة التواصل الرقمّي، لذلك تراجع كثيرا

 
وثيقا

مات لخدالتقليدية لصالح مالكي وسائل اإلعالم والشبكات والفاعلين في الشبكات ومقّدمي ا

 .8(Facebook) واملواقع كمحرك البحث غوغل والشبكات االجتماعية كالفيسبوك

لقد أسهم ازدهار اإلنترنت ووسائل االتصال الرقمية بوفرة العرض الثقافي، وأعطى أهمية 

كبيرة للنشاط الثقافي الفردّي غير التجارّي، وأصبح هناك استقاللية وحرية في إنتاج وقبول 

 املنتجات الثقافية، ولكن بقيت تساؤالت عديدة عّما تقوم به الشركات الست الكبار في هذا املضمار 

 !)أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل وسامسونج ومايكروسوفت(

                                                           
)الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون  ، ترجمة: سعيد بلمبخوتالثورة الرقمية، ثورة ثقافية؟ريمي ريفيل،  8

 .01(، ص 8172، 7واآلداب، سلسلة عالم املعرفة، ط 
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 املنتديات واملدونات ووسائل التواصل الجتماعي  

 على اإلنترنت، "قطيعة غير مسبوقة" مع الطرق العالئقية 
ُ
خلقت الشبكاُت االجتماعّية

 في التعبير ع
 
 كبيرا

 
 ثقافّيا

 
 لتعبير ريمي ريفيل، حيث أحدثت تغييرا

 
الذات واملكنونات  نالسابقة، وفقا

الداخلية عبر هوية رقمية افتراضية وعالقات جديدة، إذ يمكن أن يتقاسم اإلنسان ما يكنه 

 بداخله مع أشخاص مجهولي الهوية. هذه الثقافة التعبيرية تعطي أفضلية للتواصل على املضمون.

 الشبكات الجتماعية لالهتمامات املشتركة

)فيديو وموسيقى(،  YouTube توى الرقمّي، مثل: يوتيوبتسمح هذه الشبكاُت بتقاسِم املح

)موسيقى(، إذ  Myspace)تصوير(، ومايسبايس  Flickr )صور(، وفليكر Instagramوانستغرام 

تتيح هذه األدوات الرقمية لزوارها تحديد محتوياتها ومشاركتها مع الجميع. تسمح هذه الشبكات 

جيل املقطوعات املوسيقية، وبثها مباشرة عبر موقع من ناحية املمارسة املوسيقية للهواة بتس

مايسبايس، حيث ساعدت في ذلك وسائل التسجيل الزهيدة وتطور تقنيات البث املباشر املجانية. 

 بشعار اليوتيوب "عبر بنفسك 
 
أما بالنسبة ملواقع تبادل الصور والفيديوهات، فيكفي التفكير ملّيا

Broadcast Yourself بإتاحة منابر الكتابة والنشر للجميع حيث يصبح ". يسهم 
 
اإلنترنت أيضا

فون ناشرين وموزعين ألنفسهم.
ّ
  املؤل

 (Wikiثقافة الويكي )

، وهو آلية للكتابة تتم بشكل تعاونّي، وتسمح 7992ابتكر مفهوم الويكي وارد كونينغهام العام 

ومن أهم  )إنتاج تشاركي للمحتوى(،للمستخدمين بالولوج إلى املحتوى وتغييره وتصحيحه وتنقيحه 

. ويؤكد ريمي ريفيل أنَّ هذا 81179التطبيقات لهذا املفهوم موسوعة ويكبيديا التي تأسست العام 

النظام  التشاركيَّ ُيظهر أننا نبتعد عن شكل "الثقافة املطبوعة"، ونعتمد "حكمة الجمهور" حيث 

 يساعد على فهم استجابةيتم تقييم النصوص على املدى البعيد. تشكل الويكي
 
 هاّما

 
 بيديا مثاال

أن تصبح  ،استطاعت الويكيبيديا اإلنكليزيةاملجتمعات الثقافية املختلفة لألدوات الرقمية، إذ 

 عن التشظي والتدخل 
 
 سيئا

 
 في حين مازالت الويكيبيديا العربية مثاال

 
 وبحثيا

 
 علميا

 
 حقيقيا

 
مرجعا

 .الهاوي غير املضبوط
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 اإللكتروني والقراءة اإللكترونيةالنص 

يتميز النصُّ اإللكتروني بسهولة التعامل معه من حيث الكتابة والقطع والحذف أثناء 

اإلعداد، ولكنه يلغي لإلنسان إمكانية الوصول املباشر إلى كتاباته، حيث يحتاج من أجل ذلك إلى 

إللكتروني، إال أن هذا األمر لم يلِغ ورغم االنتشار الكبير للكتاب ا  جهاز تقنّيٍ ومصدٍر للطاقة.

استخدام الكتاب الورقّي، إذ يجادل أنصار الورقيات بأن الكتاب اإللكتروني أفقد العالقة 

الحميمية بين القارئ والورق والتي تشترك فيها حواٌس رئيسة، ويؤكد بعض الخبراء أن نسبة 

الورقي في السنوات الست  مبيعات الكتاب اإللكتروني تراجعت على حساب مبيعات الكتاب

 املاضية.

يثير موضوع القراءة اإللكترونية تساؤالت كثيرة حول ظهور أنماط جديدة في القراءة مترافقة 

مع تقنيات عرض متنوعة على الشاشات، إذ أصبحت القراءة سريعة وتفاعلية ومختصرة 

ل التي ق مستمر للرسائومتسرعة وسطحية ومشتتة، وتحتاج إلى مهارات تكنولوجّية، وتتميز بتدف

 .10تعرض على الشاشة

نالحظ أنَّ جيل  اإلنترنت ومواقع 

التواصل لم يعد يولي أهمية للقراءة 

الفردانية ملؤلف في لحظة محددة؛ بل يمارس 

القراءة املتعددة األشكال في إطار طرق 

. والكتاب املطبوع املصادقة األكثر تنوع
 
ا

. 11أصبح يشكل طريقة من عدة طرق للقراءة

 عن طريق 
 
إذ يمكن ألحدهم أن يكون من قّراء ومعجبي شاعر مشهور دون أن يقرأ دواوينه كاملة

نية هم كثيرون الثقافة اإللكتروقراءة مقتطفات من شعره هنا وهناك على الشبكة العنكبوتية. يتّ 

 لتراجع ال
 
ثقافة املطبوعة، وربما كان األمر كذلك، ولكنها ليست السبب الوحيد. بأنها كانت سببا

؟ وملحاولة تلمس اإلجابة
 
 نعيش في مجتمع يقرأ ويكتب كثيرا

 
 ،هنا يبرز تساؤل هاّم، هل نحن أساسا
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ا
ِتيُح التكنولوجيا الرقمية للناشرين فرصا

ُ
ت

هائلة لتطوير أعمالهم، حيث يمكنهم تسويق 

العناوين عبر املواقع التفاعلية، واستطالع آراء 

 تكميلية على منشوراتهم القراء، وإضافة مواد
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 8112-7911نشير إلى أن وزارة الثقافة في فرنسا أجرت مجموعة من األبحاث الدورية بين عامي 

 .12تخلخل الثقافة املطبوعة قبل انتشار التقنيات الرقميةأكدت نتائجها 

 هائلة لتطوير أعمالهم، حيث 
 
أما بالنسبة للناشرين، فُتِتيُح التكنولوجيا الرقمية فرصا

يمكنهم تسويق العناوين عبر املواقع التفاعلية، واستطالع آراء القراء، وإضافة مواد تكميلية على 

 مصّور مع الكاتب، أو إضافة معلومات مساعدة.منشوراتهم، مثل: إجراء حوار 

 هواة مقابل محترفين

 بمعايير تقييم الخبراء في اإلنتاج الثقافّي، حيث يفترض أن 
ُ
 التقليدّية

ُ
تلتزم املنظومة الثقافّية

تخضع املواد الثقافية لهذا التقييم قبل نشرها كالصحف والجرائد ومؤسسات اإلنتاج املوسيقي 

 بفعل التمويل، إذ يمكن ألي كان والسينمائي وغيره
 
ا. ويمكن لهذه القواعد أن تتخلخل أحيانا

 أن 
 
طباعة الكتاب الذي يشاء دون عرضه على أي خبير طاملا أن التمويل موجود، ويمكن أحيانا

تساعد الجهات الرقابية الحكومية في ضبط عملية اإلنتاج الثقافي ومراقبة محتواها. غير أنَّ الفيض  

 انتشاِرِه غّيرا القواعد التقليدية لهذا اإلنتاج، ما أدى لظهور الكبير ل
 
لمحتوى الرقمّي وسهولة

 سمتها األساسية قدرة الهواة على 
 
إنتاجات ثقافية جديدة باستخدام األدوات التي ذكرناها سابقا

 املشاركة الفعالة بأقل التكاليف.

تّيِ دانّيِة املعاصرِة، والتعلِم الذاتجلت هذه املشاركة وفق باتريك فليش ي، باالعتراف بالفر 

الذي ال يتطلب شهاداٍت، والفضوِل والشغِف اللذين يقودان الشخص العادي إلبراز ما يعتقد أنه 

 لتعبير فليش ي "دمقرطة الكفاءات"، فإن املجتمع يعتقد أن الكفاءة موجودة 
 
موهبة لديه. ووفقا

 . 13من خالل األجهزة التعاونية عند الجميع، وأن بإمكان الجميع تنفيذ عمل مشترك

أضف إلى ذلك، ما يمكن أن يسهم به الهواة في إبداء اآلراء حول بعض األعمال املوسيقية 

 بالحاجة إلى ربط 
 
والفنية ومشاركتهم بالويكي، إذ يصبح الفنان في هذا العالم الجديد مدفوعا

دُّ   على يف عالقات متينة مع جمهوره، بوساطة املواقع اإللكترونية. وُيع 
 
لم "سيد الخواتم" مثاال

ذلك، حيث قامت الشركة املنتجة بالسماح ملتصفحي اإلنترنت بإبداء املالحظات والتعديالت على 

 السيناريو قبل إنتاجه.
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ا
 السوري  " الشبكي" املجتمع -رابعا

تبدو محاولة التصّدي لتوصيف تأثير وسائل االتصال الرقمّي في املجتمع السوري ومدى 

 باملخاطر 
 
 :لسببين رئيسيناستجابته للنموذج الشبكي محفوفة

بدأت استجابة املجتمع السورّي لتأثير األدوات الرقمية متزامنة مع الحرب التي زعزعت  .7

ما أدى إلى تداخل كبير بين التأثيرين تصعب عوامل استقراره وأثرت في منظومته القيمّية، 

 معالجته.

 استخدام السوريين للتقانات الرقمية ومدى  .8
 
ظهر كمّيا

ُ
ندرة األبحاث امليدانية التي ت

 انتشارها وتفاعلهم معها وتأثيرها الثقافي في القيم املجتمعية.

 ولكننا سنحاول إيراد مجموعة من املالحظات بهذا الخصوص:

  كساحة للحرب وأداة لها في الوقت نفسه، حيث استخدمت وسائل االتصال الرقمية

 ملواقع التواصل االجتماعّي واليوتيوب وأجهزة االتصال الالسلكية 
 
 مكثفا

 
شهدنا استخداما

 على الفيسبوك والجرائد 
 
" عديدة كانت ناشطة

ٌ
)الثريا(، وظهرت "جماعاٌت افتراضّية

ح بتنا أمام "حرب افتراضية" إذا صالرقمية ومراكز التفكير واملواقع اإلخبارية وغيرها، حتى 

باختالف مشاربها وتوجهاتها على  "املوالية"و "املعارضة"التعبير. وقد اعتمدت الجماعات 

هذه التقانة الرقمية لنشر مئات آالف الفيديوهات والكتابات والصور واملقاالت 

واملنشورات التي تدعم أفكارها، 

 ال بأس به 
 
والجدير بالذكر أنَّ عددا

الجماعات املعارضة كان من 

، خارج حدود 
 
، فيزيائّيا

 
متموضعا

 
 
سورية الجغرافية، لكنه سّبب تأثيرا

 في األحداث عن طريق الدفق 
 
كبيرا

الهائل للمعلومات، ويجوز لنا القول: 

 
 
إنَّ التكنولوجيا الرقمية كانت عامال

 في هذه الحرب.
 
  مؤثرا

املوالون للدولة السورية في وسائل أظهر 

التواصل الجتماعية صراحة كبيرة حول 

التحديات التي تتعرض لها الدولة في مواضيع 

مختلفة كاملناهج التربوية وقانون وزارة 

األوقاف وغيرها، وكان لهم في الكثير من 

اع القرار
 
 .املناسبات تأثيٌر كبيٌر في ُصن
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 ة بدأت بحجز مكانها في الشبكة، ظهور فواعل جديدة )عقد( من مجموعات افتراضي

 في الحرب السورية، كما أصبحت ملنظمات داخل 
 
وأصبح لها جمهورها، بصفتها فاعال

 العتمادها على أدوات 
 
وخارج البلد قدرة متزايدة على التأثير في الجمهور السورّي نتيجة

 رقمية في تسويق أفكارها. 

 ستخدام التقانة الرقمّية من االتصال وإدارة يمتلك املجتمُع السورّي إلى حّدٍ ما مقّومات ا

، ولكن تنظيماته املختلفة لم تنخرط بشكل تام في الحياة الرقمّية
 
 ،توزيع املعلومات شبكّيا

طبق تقنيات الدفع اإللكتروني 
ُ
ويمكن مالحظة ذلك على املستوى التجارّي، إذ لم ت

 الشبكي تركز في موقع التواصلوعمليات البيع والشراء. ويمكن القول: إنَّ معظم النشاط 

التي سمحت للسوريين بمزيد من  (WhatsApp) بالفيسبوك واملحادثة عبر الواتسا

 التواصل الفعال في عالقاتهم خارج البالد والتي زادت نسبتها بعد الحرب.

  لكاستلز، فإنَّ "الصعود واسع النطاق للتعبيرات القوية عن الُهوية الجماعّية التي 
 
وفقا

. 14العوملة العاملية ملصلحة التفرد الثقافي وسيطرة الناس على حياتهم وبيئتهم" تتحدى

ويؤكد كاستلز على فقدان الدولة القومية صفة الحامل أو املحّرك الوحيد للهوية 

 عن هويات عديدة  ،السياسية، ويمكن لنا مالحظة ذلك في سورية
 
إذ يتم الحديث مؤخرا

ية العربية، وربما كانت هذه التوجهات التي ظهرت في كالسريانية وغيرها بمواجهة الهو 

الحرب معزولة إلى حّد ما عن تأثير الحرب ولها عالقة بطبيعة املجتمع الشبكي الذي 

 نتحدث عنه!

   ِة الثقافة الرقمية يمكن تلّمس سمة "سطحية الثقافة الرقمية" التي تحدثنا عنها في ِفْقر 

" و"شعراء الفيسبوك" و"خبراء الفيسبوك"، باملقابل اب الفيسبوكبفعِل انتشار ظاهرة "كتّ 

 الكتشاف املواهب التي لم يستطع النظام الثقافّي 
 
دُّ هذه الظاهرة مصدرا  ع 

 
يمكن أيضا

 التقليدي اإلضاءة عليها. 

  أظهر املوالون للدولة السورية في وسائل التواصل االجتماعية صراحة كبيرة حول

لة في مواضيع مختلفة كاملناهج التربوية وقانون وزارة التحديات التي تتعرض لها الدو 

 األوقاف وغيرها، وكان لهم في الكثير من املناسبات تأثيٌر كبيٌر في ُصّناع القرار.

  

                                                           
14 M. Castells, The power of identity (Oxford: Blackwell 1997), P 2. 
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ا
 ومقترحات توصيات -خامسا

إنَّ التطور التكنولوجّي الرقمي وتأثيره الشبكي في مجتمعاتنا واقٌع حتميٌّ ال يمكن مقاومته  .7

ا صح إذ "شبكية"أو الهروب منه؛ بل املطلوب التفاعل معه بأدوات وذهنيات غير تقليدية 

 التعبير.

األخذ بالحسبان فواعل )عقد( وعالقات العالم الشبكي الجديد، إذ لم تعد الدولة  .8

 من عقد كثيرة تتقاسم فعل التأثير، وما 
 
الوطنية تملك حصرية التأثير، فقد باتت عقدة

ركيز يتطلب منها الت يحدد حجم تأثيرها مقدار دفق البيانات الصادر عنها والوارد إليها، وهذا

على صنع املعلومة واملعرفة 

بحسبانهما السلعة األهم في العالم 

الشبكّي، واعتماد البث السريع 

وبشكل مكثف لألخبار واملعطيات 

  العامة للجمهور.

مراجعة ممارسات التواصل الحكومية التي تسمح للجمهور بإبداء رأيه حول السياسات  .1

 العامة والشؤون املجتمعية.

الهتمام بالجانب البحثي للتأثيرات املتبادلة بين وسائل االتصال الرقمية واملجتمع ا .0

السوري بعاّمة، وحجم التأثير الثقافي بخاّصة، واالستفادة من نتائج هذه األبحاث في وضع 

 سياسات اجتماعية وثقافية.

زارة لب من و الدمج الفعال بين األدوات الثقافية التقليدية واألدوات الرقمية، وذلك يتط .2

 في ساحة التأثير والفعل 
 
ُدما

ُ
 يدفع بها ق

 
 تنفيذّيا

 
الثقافة استراتيجية واضحة وبرنامجا

 الثقافي.

 تجميع األرشيفإلى " الذي يهدف األرشيف الوطني الرقمي السوريتبني مشروع إنشاء " .8

 – االقتصادية –الدبلوماسية  –الوطني الرقمي السوري في جميع املجاالت: السياسية 

 –الجغرافية  –العقارية  –الثقافية والفكرية  –التعليمية والتربوية  –االجتماعية 

 –األحداث التاريخية والتطّور الحضاري  –ثار املواقع األثرية واآل –الزراعية  –الصناعية 

السجل املدني الحالي والتاريخي؛ مع رقمنته وفق املعايير العاملية بلغات مختلفة باستخدام 

إلنجازات في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وفهرسته وتصنيفه وربطه واسترجاعه آخر ا

ينبغي مراجعة ممارسات التواصل الحكومية 

التي تسمح للجمهور بإبداء رأيه حول 

 السياسات العامة والشؤون املجتمعية.
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؛ وإدخاله في جميع مناحي الحياة وللمتخّصصينوالبحث عنه وتقطيره؛ وإتاحته للعموم 

 .15وال سّيما التعليمية والتربوية واألعمال الحكومية

  

                                                           
، 8172تم طرح هذا املشروع في مؤتمر الهوية الوطنية الذي عقده مركز دمشق لألبحاث والدراسات في بداية العام  15

  https://goo.gl/WcGXmr :عمار خيربك، راجع

https://goo.gl/WcGXmr
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 خاتمة

سريع للغاية، وتجتاح حياتنا املعتادة تتطور وسائل التواصل الرقمي الجديدة على نحٍو 

بعنف ملحوظ، ويبدو أنَّ تقييم  تأثيرها في العالم الثقافّي صعٌب، إذ إنَّ تطور هذه التكنولوجيا 

أسرع بكثير من استجاباتنا لتوصيفها، ففي كل مرحلة زمنية قصيرة تظهر أداة رقمية جديدة، وتأثيٌر 

 قبلها، إنه بالفعل
 
 "عصر السرعة"! جديد لم يكن موجودا

 لثقافة تعاونية 
 
 قد حصل بين املبدعين واملستهلكين نتيجة

 
 كبيرا

 
هذا، ومن الواضح أن شرخا

كّية، وتسهل الوصول إلى املحتوى الثقافّي، وتسمح بتفاعل 
ْ
تشجع عمل الهواة، وال تعطي قيمة للِمل

 لسطحية.لتقليد األعمى وتتسم باط األذواق وتشجع على امباشر كبير بين الخبراء والهواة. ولكنها تنّم 

إنَّ "التكنولوجيات الرقمية بعاّمة، وفي امليدان الثقافي بخاّصة، ليست سوى انعكاس 

لالستعمال الذي يقوم به املرء، وال يمكن أن تحلل بمعزل عن الفاعلين الذين يملكونها. ومن 

 لعدم املساواة فياملؤكد أن
 
لم تخف سوء التفاهم بين ما يتعلق باالستعمال، و ها لم تضع حدا

 النزاعات"
 
 .16البشر، ولم تقلص بتاتا

، يمكن القول: إنَّ التكنولوجيا الرقمية غيرت فهمنا للعالم، ولكنها لألسف 
 
 وليس آخرا

 
وأخيرا

 للتحرر والسيطرة في الوقت نفسه، إذ إنَّ فعل السيطرة متضمن في طريقة تصميمها. 
 
شكلت أداة

 و 
 
ِريُّ بنا العمل على استثمار جوانبها اإليجابية وتحييد السلبية منها وبما أنها أصبحت أمرا ح 

 
، ف

 
اقعا

 الجتماعية والسياسية واالقتصادية.ما أمكن، بما يخدم ثقافتنا ومصالحنا ا

 

                                                           
 .721، مرجع سابق، ص الثورة الرقمية، ثورة ثقافية؟ريمي ريفيل،  16
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