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 التمهيد :

تندرج ضمن  يمن الموضوعات الت ،بالتغيير السيوسولوجي اعالقتهوالتفاعلية  0.2 الويبتطبيقات موضوع يعتبر 

وفهم  إلى درايةتحتاج  حيث ،الدراسات التي قامت حولها شحيحةف ،ال تزال غامضةال أنها إ، علم االجتماعاهتمامات 

تبتعد في كثير من األحيان  : مثالا  أقسام علم االجتماع في الجامعات الليبيةف، التفاعلية عمل تلك التطبيقاتكانيزما يم

التطبيقات التفاعلية قامت بدور في بالرغم من كون و، ذات البعد المستقبليواإلشكاالت القضايا مثل هذه عن البحث في 

الدراسات حول دور تلك التطبيقات التفاعلية تكاد تكون ، إال أن م0222في ليبيا بدايات العام الحراك المجتمعي 

من جهة أخرى وأدوار ووظائف علم االجتماع في الجامعات الليبية، معدومة، وهذا األمر يحتاج إلى وقفة للتدبر حول 

معارف ال يمكن استيعابها وفهمها عنها ينتج الويب على  التصفح والتفاعل مع المواقع والصفحاتممارسة ن عملية إف

كل ربما ُتشمحصلة ذلك الفكر أن كما ، بالتالي تصبح المسافة بين الممارسة والفكر أكثر قرباا وإال من خالل الفكر، 

فقد ، ومن ناحية أخرى قادرة على التفسيرال التنظيرأدوات  متلكت ةاسترشادي نماذجنتاج إوالتدبر بغية فرصة للبحث 

، مثل: المجتمع التفاعلية  المستخدمين لتطبيقات الويبنتيجة للتفاعل بين  جملة من المفاهيم والمصطلحات خرجت

الذي مما فرض على علم االجتماع  .الحراك االفتراضي....إلخاالفتراضي، والعائلة االفتراضية، اليوتوبيا االفتراضية، 

من خالل التطبيقات يتسع قليالا ليشمل ببحثه تناول العالقة بين األفراد والجماعات أن البشر يهتم بما يحدث بين 

من و، من خالل تلك التطبيقاتالمتفاعلين يعتني بدراسة العالقة بين  ،، فتشكل بذلك ميالد حقل معرفي جديدالتفاعلية

تهتم في مجملها بالحركة البشرية الرقمية في  ،ةتكنولوجي يةتلك الدراسات كونها دراسات سوسيولوج خالل النظر إلى

 يعلم االجتماع السايبر Cyberspace)اإلنترنت(، كما يطلق عليه في أدبيات الغرب  يالعالم االفتراضي السايبر

إنتاج مفاهيم ومصطلحات جديدة مستمدة من أو السيبراني، كما أن ميالد هذا العلم تمخض عنه دون شك الحاجة إلى 

، وفي الوقت نفسه تكون قادرة على التعبير عن ماهية العلم الجديد، باعتبار أن "كل علم بحاجة التقنية الجديدةطبيعة 

إلى مجموعة من المصطلحات المحددة بكل دقة، وهذه المصطلحات هي التي تحدد مصطلحيته"، ووفقاا لـهذا االعتبار 

نظرية من خالل غياب نظرية الصعوبات بعض برزت كما  ،(0220، موالي بوخاتم ( .ال وجود لعلم دون مصطلحية"

ستخدام والتفاعل مع التطبيقات التفاعلية على االعملية التي أدت إليها التغييرات السيوسولوجية تتعاطي مع  ،اجتماعية

هذه به تقوم كشف النقاب عن الدور الذي عن قصور مناهج علم االجتماع إضافة إلى ، المواقع وصفحات الويب

م وبدايات 0222من أواخر  لمدةفخالل ا، في المجتمع العربي في عمليات التغيير السيوسولوجيالتفاعلية التطبيقات 

عملية الحراك في والتنظيم  التعبئةدور التطبيقات التفاعلية بمواقع التواصل االجتماعي من خالل قامت م، 0222

 ُيطالب ،بوجود حالة حراك مجتمعيالعام العالمي  للرأيصال رسالة يإإضافة إلى المجتمعي في المنطقة العربية، 

االفتراضي إلى  المجتمعيعربي من مجاله حراك مجتمعي انطلق وبالفعل ، بتغيير أنظمة الحكم نتيجة للفقر واالستبداد

 ُتطالبمجال التنظيم، وخرجت الدعوات خاصة في  ،التفاعليةالويب  من تطبيقات امستفيدا الواقعي  المجتمعي المجال
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ليس هو عالم اليوم عالم واضحة على أن  دالالت هناك أصبحت وبهذا إحداث إصالح وتغيير في أنظمة الحكم، ب

التغيير سيتم التركيز في هذه المقالة على وبشكل عام ، مألوفالاألمس، وأن هناك أشياء جديدة خرجت عن 

والمتمثل  ،0.2 م، في صلب الويب0222م وبدايات 0222من أواخر  مدةخالل الفي المجتمع العربي السيوسولوجي 

ن األمر يحتاج إلى إومن ثم ف ،للتدبر بغية البحث والدراسة حتاج إلى وقفةيكونه ، في الحراك المجتمعي العربي

 توظيف المفاهيم والمقاربات السوسيولوجية بغية دراسة تلك األدوار والوظائف التفاعلية وتأثيرها المجتمعي، 

 : في التاليالورقة  أهداف هذهيمكن تحديد وبشكل عام 

 .تحديد مفهوم التغيير السيوسولوجي 

  0.2تحديد مفهوم الويب  

  والتغيير السيوسولوجي في المجتمع العربي ،التفاعلية الويبتطبيقات بين العالقة توضيح المحددات . 

  0222 وبداياتم 0222أواخر  العربيالحراك المجتمعي  علىالتفاعلية الويب تطبيقات توضيح دور. 

   أدت إليها التقنية الجديدة. يدور علم االجتماع في الكشف عن التغييرات السيولوجية التتوضيح 

  من خالل إعمال المخيلة السوسيولوجية. ،وتأثيرها المجتمعي ،الويبتقنيات محاولة التنبؤ بمجريات 

،  0.2عمل الويب مكانيزما عن ننا بحاجة إلى طرح تساؤالت إوالنفاذ إلى أعماق األعماق، ف ،بعادوبغية اإلحاطة بكل األ

 بالتغييرنستيطع طرح تساؤالت ذات عالقة كي  ،ومميزاته ،وخصائصه ،تحديد مفهومهإلى بحاجة  نناإفوقبل ذلك 

ن إف جماال   إ، و0200وأواخر  ،م0202بدايات  مدة منوالمتمثل في الحراك المجتمعي العربي خالل ال ،السيوسولوجي

 تساؤالت المقالة تتمحور في النقاط التالية:

  ؟علم االجتماععالقته بوالتغيير السيوسولوجي ما مفهوم  

 ؟0.2 ما المقصود بالويب  

  التفاعلية ؟ 0.2الويب  تطبيقاتوخصائص و مميزات ما أهم 

  ؟تطبيقات الويب التفاعلية أداة للتغيير مكن أن تكون يهل 

  ؟ م0222وأواخر  ،م0222الحراك المجتمعي العربي بدايات  فيتطبيقات الويب التفاعلية ما دور 

 ما هي محددات التغيير السيوسولوجي في الحراك العربي المجتمعي ؟ 

  وراء تطبيقات الويب التفاعلية؟مقصودة سياسات توجد هل   

  ؟من التطبيقات  نتاج المزيدإفي  ةمستمرالتفاعلية ن تطبيقات الويب إأم  ،0.2هل األمر ينتهي عند 

  خاص يهتم بهذه التطبيقات  -جديد  علم اجتماع  -إلى تأسيس وبناء التفاعلية  الويب وتطبيقاتهيؤدي مكن أن يهل

 ؟ التفاعلية

  علم االجتماع؟  أقساموأهداف  في تطوير رؤية  0.2يمكن االستفادة من تطبيقات الويب هل 
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  :االجتماعالتغيير السيوسولوجي وعلم   

بالربط والتنظيم بين لنا تسمح كي  ؛ننا بحاجة إلى تحديد بعض المفاهيمإف ،لتساؤالت المطروحةإجابات للبحث عن قبل ا

نظم في بل تُ  ،بحيث يمكن إدراك العالقات بينها، وبهذا ال تصبح معارفنا مجرد جزئيات متناثرة الحقائق،مجموعات 

إلى ، إضافة على تبسيط العالم الواقعي من أجل تواصل وتفاهم يتسم بالكفاية تعمل المفاهيم ية، كمجموعات مترابط

 ،من ثم.( ب.تالتربية للجميع،  -)المفاهيمها والتعامل معهاءتساعدنا على تنظيم خبراتنا بصورة يسهل استدعاالمفاهيم هذه كون 

 .0.2الويب  د مفهومثم تحدي ،بتحديد مفهوم التغيير السيوسولوجي ننا سنقومإف

بالرغم من أهمية موضوع التغيير السيوسولوجي في علم االجتماع، إال أنه ال يتم تدريسه ضمن مقررات وفي الحقيقة  

االجتماعي، في حين تقوم أقسام  التغير نما يتم تدريس مقرر يحمل اسمإأقسام علم االجتماع في الجامعات الليبية، 

بالتالي والتغيير التنظيمي،  أو كليات االقتصاد بتدريس موضوع التغيير كمقررات مثل إدارة التغيير، أو قيادة التغيير،

التغيير االجتماعي في أقسام علم االجتماع ؟ وذلك انطالقاا من  مقررجدر أن تكون هناك حاجة إلى إضافة ألأليس من ا

نستطيع من خاللها  ،لتغير مباشرة بالتغيير، كما أن مجتمعنا بحاجٍة ماسٍة إِلى عمليات تغيير منظمة وخالقةارتباط ا

، حيث التغير والتغيير :هما، نحن إمام مفهومينفومن ثم تجاوز فجوات الواقع المتردي مقارنة بالمجتمعات المتقدمة، 

بتوضيح ماهية التغير  سنقوم أوالا ولتوضيح ذلك  .االجتماعيمفهوم التغيير االجتماعي بمفهوم التغير يرتبط  

عالم فنسانية بأنها في تغير دائم، اإلالمجتمعات توضيح التغيير االجتماعي، حيث توصف إلى نتقل بعدها نل ،االجتماعي

وتنهار الفواصل الزمنية  فيه، عالم األمس، فالعالم اليوم تتعدد فيه المؤثرات وتتنوع أشكال المنافسةهو اليوم ليس 

كما كان الوضع  ،فالحدود المادية بين الدول والمجتمعات لم تعد تؤثر على األعمال، والمكانية بين الدول والمجتمعات

 وجبرن عندما نشر كتابه التغير االجتماعيأويعزى الفضل في انتشار مفهوم التغير االجتماعي إلى وليم باألمس، 

ظاهرة عامة ومستمرة ومتنوعة وال حاجة  أن التغير االجتماعيى رأحيث  ، (002، 0801،  )أحمد عبدالجواد ،م2200

ما أن معدل التغير قد كجد في اصطالح التغير االجتماعي مفهوماا متحرراا من القيم، لربطها بصفة معينة، ومن هنا وُ 

وقد  ،يجابيةإقد تكون سلبية أو  ،االجتماعيةكما أن للتغير آثاره أو في معدله،  ،ختلف من مجتمع إلى آخر في اتجاههي

صاب بحالة من عدم قد يُ ن المجتمع إف ،ومن ثم وحسب هذا التعريف ، الحياة االجتماعية أنشطةتمتد لتشمل كل 

فعل إلعادة فنحن في حاجة إلى  لذا، أو التكيف معه ،بالتالي قد يحتاج إلى فعل آخر إلعادة ذلك التوازنو ،االتزان

 يعني فعالا التغيير، وهو هو صبح لدينا مفهوم جديد ومن ثم أ، تغييرال ىوهذا الفعل ُيسم ،أو التكيف مع التغيرالتوازن 

أو  اا أو رجعي اا،تلقائيقد يكون فالتغير إضافة إلى الجهد والوقت،  ،يحتاج إلى وجود خطة وبرامج اا،مقصود عمالا و

 ،أو حروب ،أو سياسية ،أو اقتصادية ،أو ثقافية ،أو أيديولوجية ،سكانيةأو  ،تكون أسبابه طبيعية وقد ،اا أو جزئي اا جذري

عصار إبعد مثالا  يندونيسفالتغير الذي حدث للمجتمع األ .، أما التغيير فهو عملية مقصودة الهدفاأو تكنولوجي

واألمر كذلك بالنسبة للمجتمع الياباني بعد  األزمة،تطلب القيام بعمليات تغيير من قبل الحكومة لتجاوز  ، حيثسونامي
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قد يقوم بها إذن عملية إرادية مقصودة  التَّغييرف ،تطلب القيام بعمل التغيير لتجاوز الهزيمة ، حيثالحرب العالمية الثانية

 (0201) يناس بنافي ،  اا معين شيئاا  المجتمع في غيري أن ةبغي ؛خارجيأَو  داخلي ما فاعل  

 ؟ 0.2ما المقصود بالويب 

 :السؤال المطروحن إمن ثم ف،  0.2ننا بحاجة إلى توضيح ماهية الويب إبعد تعريف مفهوم التغيير السيوسولوجي ف

نه إفي الحقيقة  ف مثالا؟  2.2يوجد ويب ؟ وهل من التطبيقاتجيل أمام نا هل يعني هذا بأنو؟ 0.2لماذا تسمية الويب 

يتضمن  2.2الويب ، و2.1الويب ، إضافة إلى 2.2الويب ب، كان هناك ما ُيسمى  0.2قبل ظهور مصطلح الويب 

ا ما يتم تحديثها ) محتوى ثابت ( ،صفحات ثابتة غير تفاعلية بعد ذلك جاءت الويب  ،مواقع للقراءة فقط، يفه ،ونادرا

ا من محتويات قواعد البيانات نترنت فيها صفحات شبكة اإل ُتنشأوالتي  ،”الويب الديناميكية“، وهي عبارة عن 2.1 فورا

تعتبر مستخدم  ي، والت0.2 هي الويب  الويبجديدة من صدارة إبعد ذلك برزت ثم ، باستخدام نظم إدارة المحتويات

ا فاعالا يساإل هم في إنتاج محتويات المواقع واستشارتها وبثها، ويتيح هذا التغير تجميع المستخدمين في انترنت عنصرا

تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة المعلومات تبادل نشر المعلومات، ومن ثم فهو ُيعطي مساحة وتسهيل و ،مجتمعات

 ،من الويب ثانٍ  إلى جيلٍ  0.2، وبذلك ُيشير مصطلح الويب وتمكنهم من التعاون والمحادثة والتفاعل ،على اإلنترنت

التعاون  االجتماعيةل األدوات التعاونية أو الشبكات تتيح من خال ،حيث تحول الويب من أداة للنشر إلى منصة تعاونية

نظر له فالويب أصبح يُ  . (212،212،) صالح الصاوي  نترنتإلوتبادل المحتوى عبر ا ،والمشاركة بين المستخدمين

فالقضية لم تعد عالقة  ،ن مع بعضهم من خالل الشبكةوكمنصة وكبيئة إبداع وعمل متكاملة، يتفاعل خاللها المستخدم

مستخدم بشري بآلة هي جهاز الحاسوب، بل عالقة مستخدم بمستخدم آخر، أي البشر ببعضهم البعض من خالل هذه 

ول مرة في دورة نقاش بين أل  0.2كلمة الويب  معتسُ قد و، البيئة، وباستخدام الكمبيوتر كأداة لهذا التواصل اإلنساني

الدولية لتكنولوجيا  (medialive )عالمية المعروفة، ومجموعة ميديا اليف اإل ( O’Reilly )ورالي أشركة 

، الكلمة ذكرها نائب رئيس 0222كتوبر أالذي عقد في سان فرانسيسكو في  ،المعلومات في مؤتمر تطوير الويب

الحين  نترنت ، ومنذ ذلكفي محاضرة الدورة للتعبير عن مفهوم جيل جديد لإل (Dale Dougherty)ورالي أشركة 

ًا  عتبر كل مااُ  لمطروح اوالسؤال   (0220المحيسن ، أفنان )  ،0.2من الويب  هو جديد وشعبي على الشبكة العالمية جزءاا

    ؟0.2الويب مميزات ما هي  :احالي  

 وهذه المميزات هي :، 2.2بالمقارنة مع الويب  0.2يمكن تحديد عدد من مميزات الويب 

 .االتصال الفائق السرعة -2

 .التكاليفخفض  -0

 .تيح للمستخدم االختيار بين تطبيقاته المختلفةتالمرونة  -3

 . سهولة وسرعة الوصول للمعلومات في أي وقت ومن أي مكان عند الحاجة إليها -2
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 .تقليل الوقت والجهد المبذول للحصول على المعلومات من خالل تقاسم جهود المستخدمين -1

 .وتموينها في التكنولوجيات الجديدةاختالف طرق استخدام المعلومات والممارسات  -6

 تطور أساليب وأنماط االتصال التفاعلي -7

ل التالي يبحث عن ؤخصائصه ، ومن ثم فالتسا فنحن في حاجة إلى معرفة 0.2إذن بعد استعراض مميزات الويب 

  (0220المحيسن ، أفنان )  :ها في التالييحيث يمكن تحددتلك الخصائص، 

 المستخدمين هؤالء فإن  لذلك ؛فقط الموقع/المتصفح على تعتمد برامج باستخدام للمستخدمين السماح -2

 .بها التحكم على القدرة إلى باإلضافة ،الموقع على الخاصةبياناتهم  قاعدة امتالك يستطيعون

 . المتصفح على المعتمدة البرنامج لتلك قيم بإضافة للمستخدمين السماح -0

 .وثقافتهم اهتماماتهمو أنفسهم، عن ليعبروا للمستخدمين السماح -3

 لبيئاتهم مشابهة وتطبيقات بميزات تزويدهم خالل من المكتبية التشغيل أنظمة من المستخدمين تجربة تقليد -2

 .الشخصية الحاسوبية

 .اجتماعي تفاعل في بمشاركتهم تسمح ،تفاعلية بأنظمة المستخدمين تزويد  -1

  .المعلومات حذف أو ،تغييرأو  إضافة، خالل من البيانات قاعدة بتعديل للمستخدمين السماح -6

 فهي : ،0.2الويب أهم تطبيقات بوفيما يتعلق 

    الشبكات االجتماعيةSocial Networks. 

   المدوناتBlogs. 

 تقنية الRSS. 

   محررات التشارك االجتماعيةWiki. 

   نشر الصوت والفيديو عبر الويبWeb casting. 

   السحابة اإللكترونيةCloud Computing. 

   السيوسولوجي ؟ تطبيقات الويب التفاعلية أداة للتغييرهل      

يتساءل عن  ،منها ما هو فلسفي ،تساؤالت عديدة يطرح طبيقات الويب التفاعلية ودورها في التغييرتوموضوع إن 

"  :التقنية بأنها ،سيجفريدعرف أندريه ويُ نفسه، التغيير يتساءل في ذات سيوسولوجي ، ومنها ما هو هذا التغييرطبيعة 

 وأصبحت ُتشكل الملكية الجماعية للحضارة ،مجموعة من اإلجراءات القائمة على العقل ولكنها اخُتبرت بالممارسة

إن   ،(068، 0200)جيل فيريول، بغية بلوغ الهدف المرجو "  ؛نستعمل من خاللها وبفعالية مجموعة من األدوات التي

فرصة تطرح التطبيقات ن هذه إومن ثم فتفكير، نمطية الفي يرات يتغأحدثت التطبيقات التفاعلية  تنتجي أالتقنية الت
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 نإفوبشكل عام في المجتمع العربي، التفاعلية الويب  تطبيقات استخدم التغيير الناجم عن للتدبر والتأمل حول طبيعة 

  :النحو التالي كانت على ،المجتمعي العربيا في الحراك لعبت دورا  يهم التطبيقات التفاعلية التأنتاج إ

  (الفيسبوك )تطبيق التفاعليال نتاجإم تم 0222في العام.  

  (يوتيوب )تطبيق نتاجإتم  ،م 0221عام في.  

  (التويتر) تطبيق نتاجإتم م 0226في العام. 

دائرة المشهد  تتسعاو ،المنطقة العربية ياستخدام اإلنترنت فبزيادة اتساع  ،م0222ما بعد اتسمت مرحلة قد لذا ف

بعض تلك التطبيقات التفاعلية حيث أصبح  ،أصبحت هذه التطبيقات بمثابة نقلة ثورية في ميدان التواصلوفتراضي، اال

مشاريع الوفشل  مشاكل البطالة،ك ،سواء أكانت هذه السياسات داخلية ،سياسات األنظمة العربيةضد أداة احتجاجية 

ممارسات اإلسرائيلية ضد المواقف اتجاه ال أوللعراق،  ياالحتالل األمريكالمواقف اتجاه ك، ةخارجي مأالتنموية، 

 .مشروع الشرق األوسط الكبيرأو الموقف اتجاه ، يالشعب الفلسطين

الدولية بدأت دالالت التطبيقات التفاعلية تطفح على السطح المجتمع العربي، بظهور فكرة التدوين على الشبكة حيث  

لدى المستخدم  ا هائالا ، حيث وجدت انتشارا  0.2أهم تقنيات الويب  للمعلومات )اإلنترنت(، وتعتبر المدونات من

سهولة االستخدام، كما ساهم التدوين في نضوج تجربة المستخدم العربي، وأصبح لديه القدرة والذي كان سببه العربي، 

تفاعلية، كما امتلك عدد من المستخدمين القدرة على التفاعل والتفكير على التعاطي بشكل جيد مع تطبيقات الويب ال

ا  ،احتجاجية أخذت أشكاالا  يوالت ،كبير من الشباب على فكرة إنشاء مدونات إقبالوالتحليل، حيث كان هناك  خصوصا

أسيس روابط م، كما أصبحت هناك حركات احتجاجية افتراضية، تقوم بت0226إزاء المواقف العربية من حرب لبنان 

حسب القضية أو التوجه، وظهرت شعارات تطالب باإلصالح والتغيير في المجتمع العربي، مثل:  ، وذلكبين المدونات

أو غيرها من الشعارات، ومن المشاهد التي ال  ،أو مدوني اإلصالح ،أدون من أجل الحرية، أو أدون من أجل العدالة

ا على أم، قمت بكتابة خاطرة على 0226في العام  أنني ،تزال حاضرة في ذاكرتي حد المواقع، فوجدت ما كتبه حاضرا

جدار تلك الصفحة، وبعدها كانت تلك الخاطرة محاطة بعدد من التعليقات والردود المؤيدة، وأخرى معارضة، من قبل 

وهي الويب  ،ديدةولم أكن أعلم آنذاك أنني أمام تقنية ج واالنبهار،عدد من المتفاعلين، مما جعلتني أشعر بالدهشة 

تعبر في مضمونها عن تجليات العولمة من خالل تدفق األفكار واألشخاص دون حدود، حيث أصبح كل  ي، الت0.2

السابق، ويتفاعل خاللها  يالساحة الخلفية لآلخر أكثر مما كان عليه ف يمستخدم للتطبيقات التفاعلية يعيش ف

من خالل عالقات عمل  الديناميكية في صنع المحتوى الرقميمشاركة ال وتتيح لهم ،ن مع بعضهموالمستخدم

م، كانت 0222نتقل المستخدم من االستهالك إلى اإلنتاج، وخالل الحرب اإلسرائيلية على غزة سنة لي، افتراضية

ات المواقع والصفحات التفاعلية أداة فعالة في فضح ممارسات الجيش اإلسرائيلي، حيث تم استحداث العديد من المنتدي

تدعو إلى االحتجاج والتضامن العربي مع أهل غزة، وفضح  ي، والت0.2والصفحات التفاعلية ضمن مواقع الويب 

حق الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي، كما خرجت منتديات ومدونات في الممارسات واالنتهاكات االسرائيلية 
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مواقع  استئثارم، ببداية 0222تسمت مرحلة ما بعد غزة ...إلخ، كما ا عنحول نصرة أهل غزة، وفك الحصار 

أعداد المتفاعلين في  تكما تزايدبجمهور الشباب في المجتمع العربي،  التواصل االجتماعي وخاصة الفيس بوك

حيث يمتلك  ،الفيسبوكات التفاعلية في فتراضي مع استخدام تطبيقاالتسعت دائرة المشهد او ،فضاءات الويب المتنوعة

فمجرد إعجاب المستخدم بالصفحة تمتد بامتداد عضويتها،  يوقع إمكانات تنظيمية عالية، ويعمل كالشبكة التهذا الم

وبالكتابة على الصفحة  ،فإن الفيسبوك يعتبر الصفحة والشخص أصدقاءا  ؛عجاباإلعلى الفيسبوك بالضغط على زر 

التالي أصبحت صفحات بو االنتشار،مما يعني فكرة  ،تصل التعليقات إلى المستخدم دون حاجته لزيارة الصفحة

االفتراضي وهنا تظهر لنا عملية التبادل  .(002، 0200) وائل غنيم ،  ،شبه بالمنتج الذي يروج له كل من يحبهأالتفاعلية 

اجتماعي هو سلوك ، حيث يصبح سلوك المستخدمين والمشاركة في القيم والمعانيمن خالل المواءمة والتوافق 

يأتي على شكل تبادل الدعم العاطفي واالنفعالي و ،خرينغالباا شكل التبادل االفتراضي مع اآل ذافتراضي يتخ

تعمل  ،اجتماعية افتراضيةأو مجموعات  وهذه التبادالت االفتراضية قد تتخذ بمرور الوقت شكل تنظيماتفتراضي، اال

أصبح استخدم شبكات حيث  ج إلى تضاريس الواقع،ما تمت المواءمة والتوافق عليه من خالل الخروعلى تحقيق 

 ،الحياة السياسية في مصر يالتواصل االجتماعي أداة لالحتجاج والتضامن العربي، حيث أثر الفيس بوك مثالا : ف

وشارك في هذه المجموعة  ،0222أبريل  6ضراب يوم إخاصة بعدما أنشأت مجموعة على الموقع دعت فيها إلى 

الصفحات  ىصاحبة كبر ،سراء عبدالفتاحإحيث قامت الحكومة المصرية باعتقال الناشطة ، شخٍص  ألفَ  72أكثر من 

أثر فى طرح العديد من  اتوكان إلنجاح هذه الدعو .(66، 0200) وائل غنيم ،  ،على الفيسبوك آنذاك لإلضرابالداعية 

 ،الستفادة من قدرات الفيس بوك التنظيميةوبالفعل قامت الحركات االحتجاجية با ،المبادرات والتحركات االحتجاجية

، إضافة إلى العديد من األفكار حول أنظمة الحكم يطالبت بضرورة إحداث إصالح وتغيير ف يوخرجت الدعوات الت

 .وتشابكها مع تضاريس المشهد الواقعي االجتماعي ،ضرورة االتفاق على رؤية وأهداف هذه الحركات قبل انطالقها

 ،المشهد االفتراضيمن خالل اتساع دائرة التغيير حداث ُيشكل أداة أو وسيلة إلبأنه  0.2ويب أظهر  ،عام إذن وبشكل

فضاءات  المستخدم العربي على إدارة قدرة من جهة أخرى بين ، كما الواقعيالعربي مع تضاريس المشهد  هاتشابكو

كتابة  خالل من ،بشخصيته الحقيقة يخرج ربما ،  0.2في ويبفالمستخدم االفتراضي، المجتمع في  التواصل والتفاعل

، الشخصية  هءويبدي آراويعرض تجاربه الحقيقي،  همجتمعمع متكرر ومكثف شكل بيتواصل ل، صورتهوضع و هاسم

 .من أن تصعد هي إليه بدالا  0.2،إلى الويب بكل تفاصليه  ينزلالذي يعيشه إلى جعل الواقع الحقيقي يؤدي مما 

 م ؟0200وأواخر  ،م0202الحراك المجتمعي العربي بدايات و ،التفاعليةتطبيقات الويب 

أو الذين يستجيبون له ،  ،نساني الذي يصدر عن األفراد الذين يقومون بالتواصلإلا السلوكيحاول علم االجتماع تفسير 

نساق االجتماعية المختلفة، كما أنه ون المجتمع في ظل األك  تُ  يكما يهدف إلى الكشف عن الصالت التى تربط النظم الت

 ياالجتماعية، إذ تكمن إحدى  مهامه األساسية في االستجابة للتحوالت التيصف التغيير الذي يطرأ على هذه األنساق 
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)جيل فيريول، تطرأ عليه،  ييسعي إلى تفسير طبيعة النظام االجتماعي والتحوالت التيشهدها العالم المعاصر، كما أنه 

ما قد تحدثه من  وأ ،يهتم علم االجتماع بدراسة ما ينتج عن تطبيقات الويب التفاعلية من عالقات ومن ثم .(5، 0200

ا في الحراك المجتمعي العربي لعولمة لتجليات ا كان، حيث اتتغيير  الويبوهو  ،من خالل أهم تجلياتها ، وذلك دورا

حيث  ،اا وانفتاح العالم على بعضه بعض ،اختصار المسافاتو ،والتأييد ،والحشد ،عمليات التهيئةوالذي ساهم في  ،0.2

أم  ،اسيةيسواء كانت الحقوق المدنية أم الس ،حقوقهومعرفة  ،المستخدم العربيكان لهذا االنفتاح األثر األكبر على 

حق التعبير،  :مثل ،جديدة استخدام تطبيقات التفاعلية محددات  ىكما استدع ،الحقوق االقتصادية واالجتماعية

أو إنكارها، بدأ ُيطرح  ،وفى ظل إخفاق األنظمة الحاكمة فى التعامل مع هذه المحددات .والشفافية، والنزاهة،....إلخ

 ،قبول ومن ثم التعامل مع تلك المحددات واستحقاقاتهالخالل هذه المرحلة  سؤال حول مدى استعداد األنظمة العربية 

محاولة اإلبقاء على  هدفهابشكل جدي مع استحقاقات المرحلة، حيث كان  م تتعاطَ لفي الحقيقة  ولكن تلك األنظمة

تدفع بعض أجهزتها إلى  ( حيثبمحرك)مة أشبه ظن، حيث أصبحت تلك األعليهاأو االلتفاف  ي،األوضاع  كما ه

 .ساهمت فى تعرض محركها للتلفومن ثم  ،إلى الخلف به األخرىبينما تدفع  ،ماماأل

 ،طالب بضرورة اإلصالح والتغييرتوكرد فعل لتلك اإلخفاقات بدأت العشرات وربما المئات من المواقع والمدونات 

  :التالي يويمكن تحديد أهم المطالب ف  ،لتواكب التحوالت المعرفية ؛اقتصادية –سياسية  –وإحداث تحوالت اجتماعية 

  .المطالبة بإصالحات ديمقراطية 

 المعامالت الحكومية.  يف الشفافية والنزاهة 

  .تسهيل إنشاء منظمات وحركات المجتمع المدني 

يتشاركون في تفاعل حيث  ،صفحات التفاعليةلل المستخدمينتزايد أعداد كما أدت هذه اإلخفاقات من جهة أخرى إلى   

شكلت ف افتراضي،حراك مجتمعي تكوين ساهم في  والذياجتماعية،  -له خصائصه التكنو ،اجتماعي رقمي بشكل ما

في حالة حوار حول ل المستخدمين دخِ تُ  ، حيثالقضايا المجتمعية المشتركةقاش حول للنساحات الصفحات التفاعلية 

المشاركة من خالل  ، وذلكاالفتراضيةدمقرطة المفهوم بذلك دعمت ف، يهتمون بها يالتاإلشكاالت أو  ،القضايابعض 

، وتدفع بهم لخالفيةواإلشكاالت ا الرأي والمعلومات حول القضايا ل لهم تباد تيحتُ ات مساحهم ئوإعطاالمستخدمين بين 

كما عبر  ،هاإدارة شؤونوالقرارات الخاصة بالصفحات اتخاذ المشاركة في ُتتيح لهم كما ، تقريب وجهات النظرنحو 

يتقاسمها  يوالمشاعر التمجموعة من المعتقدات عبارة عن  الذي هو ،الوعي الجماعي االفتراضي عنهذا التفاعل 

وبالفعل قامت الحركات االحتجاجية باالستفادة من .(60، 0200)جيل فيريول،  ،االفتراضي متوسط أعضاء المجتمع

طالبت بضرورة إحداث إصالح وتغيير في أنظمة الحكم، إضافة إلى  ي، وخرجت الدعوات الت0.2الويب قدرات 

ا كما شملت  ،لحركات قبل انطالقها إلى أرض الواقعالعديد من األفكار حول رؤية وأهداف هذه ا االتفاق على أيضا

" في إشارة إلى  0.2في كتابه الثورة  ،يذكر وائل غنيمفمثالا  ،على الواقع مثل زمان ومكان التجمع ،الكثير من األمور

في مشترك  ( 322)ضم إليها نا ،نشأها على موقع الفيسبوكأحين  "كلنا خالد سعيد"صفحة بأن  ،0.2دور الويب 
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دوراا جوهريا في صفحته لعبت كما  .(88، 0200) وائل غنيم ،  ،مشترك (3222)وبعد ساعة وصل العدد إلى  ،دقيقتين

ناير ي  01ليكون  ؛ير النظاميا بتغكتب على الصفحة مطالبا كما ُيبين بأنه  ،ضد النظام السياسي في مصرعملية التعبئة 

يناير هو عيد الشرطة  01... ويوم  22ده يوم  " النهارا كما كتب أيضا  .والفقر والفساد والبطالة " التعذيبثورة على 

                                  ،(تري نقدر لف واحد في القاهرة محدش هيقف قصادنا ...ياأ 222لو نزلنا  ،يوم أجازة رسمية

لف أ 122 مع صفحته المتفاعلينوصل عدد  ،يوم خروجهوحتى  ومع اعتقال وائل غنيم  .(005،  0200) وائل غنيم ، 

الفيسبوك، التفاعلية صفحات المن خالل الحراك المجتمعي النطالق  اا فبراير موعد 27فى ليبيا تم تحديد يوم ، ومشترك

 حيث قطاع الشباب،  فيخصوصاا  ،حتى حصلت على الحشد والتأييد الواسع ،المتفاعلينن وصلت الدعوة إلى إوما 

ا حسن الجهمي، التى أسسها يسبوكففبراير.. لنجعله يوم للغضب في ليبيا" على  17"انتفاضة لعبت صفحة  في  دورا

ا كما  والتأييد،عمليات الحشد  انتفاضة  أنشأت صفحة  "الجهمي يقول حيث  ليبيا،للحراك المجتمعي في أصبحت رمزا

ألف مشترك،  762.857يناير ووصل عدد مشتركيها إلى  82، وذلك في يوم  لنجعله يوما للغضب في ليبيا -فبراير  71

 ،كما قامت مواقع الفيديو، (0200) صحيفة الشرق األوسط ، "ولم أكتب اسمي عليها حتى ال يعرف النظام من أين تأتي العاصفة

على شكل وذلك  ،لت حقيقة ما يحدث في العالم الواقعيحيث نق ،خالل الحراك المجتمعي دور فعالٍ بيوتيوب  :مثل

كوسيلة تنقل بالصوت والصورة المشاهدات بذلك ساهم لي ،إلى الواقع االفتراضيمن الواقع الحقيقي فيديو  مقاطع

لتوسع من دائرة المشهد واتجاه الحراك المجتمعي الواقعي، كشف عن ممارسات الحكومات الحاكمة يول ،الحية

     .لتتشابك مع تضاريس المشهد الواقعي االجتماعي ،فتراضياال

 ويمكن تحديد محددات هذه المرحلة باآلتي : 

  توجيه الدعوة، ومن ثم الحشد والتأييد يفبالتطبيقات التفاعلية االستعانة.  

 من خالل  اآلالفبعض األحيان إلى عشرات  يوصل فقد و ،فرادألتكوين مجتمع افتراضي ضم العديد من ا

 .اجتماعية -تفاعل اجتماعي رقمي له خصائصه التكنو

   .عدم معرفة هوية المشاركين سياسياا وحزبياا 

 بإحداث تغييرات وإصالحات جزئية لألنظمة الحاكمة. المطالبة 

 .تم تحديد زمان ومكان انطالق االحتجاج الواقعي قبل انطالقه بعدة أيام 

  دعوات هذه الحركات بشكل جدي، وجل ما قامت به هو مضاعفة الرقابة  معظم األنظمة الحاكمة مع تتعاطَ لم

 .والصفحات التفاعلية مواقع العلى 

فيمكن تحديده من خالل  اآلليات  ،االفتراضي خالل هذه المرحلةالحراك المجتمعي ما آلية عمل األنظمة العربية مع أ

 التالية: 

 )صفحات التفاعليةالومواقع الوخصوصاا  ،مراقبة الشبكة الدولية للمعلومات )اإلنترنت.  



11 
 

 .أعمال اعتقال لبعض مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، وخصوصاا فئات الشباب 

 .بروز عمليات التخريب والقرصنة على مواقع التواصل االجتماعى 

  االفتراضي. الحراك المجتمعي التشكيك فى 

 يوالت ،الواقعيوبدأت معه بداية الفعل ، االفتراضي إلى تضاريس الواقع بعد ذلك انتقل الحراك المجتمعي من الواقع

وهم  ،معه فاعالا اجتماعياا جديداا الحراك  ا، حيث حمل هذبدأت من خالل التجمع فى أماكن محددة مكاناا وزماناا سلفاا 

هت األنظمة العربية الحراك المقابل جابوفي ، شباب الذين عبروا عن رفضهم ألوضاعهم المعيشية الفردية والجماعيةال

كما  ،محاوالتها الرامية إلى إجهاض ذلك الحراك يف  ،وبشكل مفرط ،المجتمعي بارتفاع وتيرة استخدام القوة األمنية

استفحال خطر تلك الحالة المجتمعية، ناحية  عكس من جهة ثانية حالة من القلق المتزايدة من قبل األنظمة العربية من

حول طبيعة أو تحديات عدة تساؤالت  كما ُطرحت، احتمال تنامي قدرتها وإمكاناتها فيما يتعلق بتحقيق أهدافها ومن ثم

ًَ أوالذي  ،ثقافة مشتركةوجود الذي يفتقر إلى  ،المجتمع االفتراضي  اا نتج حراكأومن ثم ، افتراضيٍ  حراكٍ  نتج بدايةا

هل في و؟ اا قويو اا مترابط اا مجتمعينتج هذا الحراك ممكن أن المن هل من هنا نسأل:   ،تضاريس الواقععلى  اا واقعي

ترابط الحراك المجتمعي يستمر هل وجتماعي الواقع ما بين أطرافه؟ التكيف االانعدام هذا الحراك أن يتغلب على  وسع

أن الوضع سيؤدي  أم بعد سقوط االستبداد والدكتاتورية أم تخف حدتها تضاريس الواقع فيضد االستبداد والدكتاتورية 

ليس الواقعي الحراك المجتمعي  التى تواجهالتحديات  نإومن ثم ف ؟تفتيت المجتمعقد تؤدي إلى  التي الصراعاتإلى 

وكذلك االتفاق على ، الواقعفي تضاريس عملية بناء الثقة المتبادلة تكمن في نما إوحسب،  يبناء نظام ديمقراطفي 

ا عن الفوضي وتدريبهم على الخضوع للقانون الواحد ،روح المسؤوليةتعليم األفراد ، ومن ثم مشروع وطني  بعيدا

وتنمية روح  ،تعويدهم على التعاون والعمل الجمعيإضافة إلى  سياسي،م انظلن تؤدي إلى بناء  يوالت ،والالإستقرار

أي مساعدتهم على تضاريس الواقع على أن يفكروا ويعملوا كجماعة واحدة  التكافل والتضامن والتسامح فيما بينهم،

مما يستدعي بناء روح جماعية وأسلوب مشترك فى التفكير والعمل مثلما كانوا عليه في المجتمع االفتراضي، ،

 .وليس تغييراا من أجل التغيير وحسب ،والتنظيم والممارسة

   ؟الحراك العربي المجتمعي في 0.2رافقت استخدام الويب  يالتغييرات التأهم ما 

لتطبيقات الويب خالل مرحلة أواخر الحراك المجتمعي العربي استخدام رافقت  ييمكن رصد عدد من التغييرات الت

في فضاءات الويب المستخدمين بالتفاعلية المستمرة بين  0.2تميز استخدام  ويب حيث ، م0222وبدايات  ،م0222

وكلمات جديدة، لتكون  يت معانوقد ُحملَّ  ،قد تنتشر بشكل سريع، وقد تتفاعل مع المستخدمين لتعود فاألفكارالمتنوعة، 

رافقت  يالت أهم تلك التغييراتوبشكل عام يمكن رصد  ،المستخدمينرفض من قبل أكثر قوة، كما أنها قد تختفي وتُ 

  :  في التالي الحراك المجتمعي 
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 حيث اجتماعيأو تباين أو تدرج  ،أصبحت الشبكات االجتماعية المتاحة للجميع، وبدون قيود اجتماعية ،

أصبحت تجمع الكبار مع الشباب، المدينة مع الريف، العاطل مع الشغيل، النساء مع الرجال، المتعلمين مع 

لنشوء مجتمع  لتعلن بدايةا  ؛حدود ، فتشكلت عالقات اجتماعية في تلك الفضاءات بال قيود والاا األقل تعليم

المجتمع الواقعي وتقاليده وعاداته، قد تجمع ما بين أفراده فكرة، أو هدف معين،  افتراضي متجّرد من قُيود

ولتنهي بذلك أي نوع من المعايير التي تحكم المجتمع الواقعي في تكوين عالقاته، وهو األمر الذي يشكل 

 تعني بالضرورة تحطيم قيود المجتمع ومؤسسات الضبط االجتماعي القديمة. يوالت ،لمجتمعلبنيات ا تفكيكاا 

  كما ، تغييرات في طبيعة اإلعالم السياسيكذلك ال، وأهم التغييراتُيشكل  األنظمة السياسية الحاكمةلعل تغيير

ا بأيدي هل أصبحت القوى فعليا ف داخل المجتمع، هذه التغييرات تساؤالت عن موازين القوىطرحت 

 ؟ ين على صفحات التفاعليةالمستخدم

 مريكية الخارجية األ ةوزير، وهو المفهوم الذي طرحته على تضاريس الواقع الخالقة ىبروز مفهوم الفوض

صحيفة واشنطن معها في ففي مقابلة على ثنائية التفكيك والتركيب،  اوالذي تتأسس نظريا  ،السابقة كوندوليزارايس

 تترك مجاالا  البأنها التفاعالت التي تموج بها المنطقة ردت على سؤال حول م،  0221- 2 - 00: بوست بتاريخ

لى إولن تؤدي بالضرورة  على السلطة، الجماعات األصولية المتشددةسيطرة  وأالختيار بين الفوضى اآخر سوى 

عملية التحول  ن الفوضى التي تفرزهاأو ،ان الوضع الحالي ليس مستقرا أب: ها دفكان رانتصار الديمقراطية، 

فضل مما تعيشه المنطقة أا التي ربما تنتج في النهاية وضعا  ،الديمقراطي في البداية هي من نوع الفوضى الخالقة

إلى إجراء حملة  ،أميركان انتربرايز  معهدحسب مايكل ليدن، العضو البارز في هذه النظرية بتهدف ، كما احاليا 

فإن "  ،ومن ثم بحسب وجهة نظرهالتدمير البناء هو، صفتنا المركزية،  نأوطويلة من "الهندسة االجتماعية " 

، صدر الثورة االجتماعية ،من أجل إعادة صياغة المنطقة العربية عبر تغيير ليس النظم فقطالوقت قد حان لكي تُ 

                            " تصميم جديد لبناء مختلفبل والجغرافية السياسية كذلك، انطالقاا من رؤية خاصة تقود إلى

ن كانت أده بعد اتم اعتم اطريقا الخالقة ل أصبحت الفوضى ه :بالتالي التساؤل المطروحو،(0226) سمير ناصر، 

اصفحات التفاعلية الشكلت  هلو مجرد نظرية؟ تغيير في حداث إ، بغية الخالقة ىلنظرية الفوض اا افتراضي مسرحا

  ؟تحريك الركود والجمود السياسي في المنطقةبداية  0.2هل شكلت تطبيقات الويب و ؟المنطقة

       .وتدبر عتقد تساؤالت تحتاج إلى وقفةٍ أ

  وسيلة  للتعبير عن تحقيق الذات وحاجاتها الوجدانية والتواصلية التي عجزت عن التطبيقات التفاعلية أصبحت

والستثمار القدرات  ،لتعارفاللتواصل ووفرت لشعوب المنطقة فرصة إضافية ، حيث تحقيقها األنظمة العربية

مهارات والتحاور مع الثقافات المختلفة، وهو ما يؤّدي إلى ترسيخ وتقّبل اآلخر الولتنمية  ،الكامنة في الذات

الحاكمة  األنظمةمن خالل الحوار والنقاش المتبادل، بعيداا عن مقوالت وسياسات  فشيئاا  بعد فهمه شيئاا 

 ذات النظام. حول حفظقصائية والمتمركزة اال
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  جعلت المستخدم العربي منفتحاا على كّل ما يجري في العالم الخارجي من أحداث وتطّورات في شّتى

رسل ويستقبل ويتفاعل ويعقّب ويستفسر ويعلّق بكّل أصبح باستطاعة المستخدم العربي أن يُ كما المجاالت، 

 .حرية وبسرعة فائقة

  ُجتماعية، المشاركة االواالتصال، وكالعالقات االجتماعية،  ،جتماعية المتعددةللمفاهيم اال افتراضي عدٍ إعطاء ب 

وديمقراطية  ،مثل: المجتمع االفتراضي العربي، الديمقراطية اإللكترونية ،كما ظهرت مصطلحات جديدة

 وسائل اإلعالم، وصحافة المواطن. 

 فمفهوم النخبة ، للنخبة االفتراضية اا جديد اا ومن ثم طرحت مفهوم، تجاوز كل ما هو قائم من تشكيالت نخبوية

ولعب الدور الحاسم في التأثير على  ،ن األفراد( في مواقع القوةميتضمن في معانيه تمركز القلة ) كان الذي 

 حل محله .(أو فعالية من الفعاليات ) سياسية ، اقتصادية ، عسكرية ، ثقافية،...إلخلألنشطة، مجمل األحداث 

مكانات اقتصادية أو سياسية إ ليس لديهممن مستخدمين  اا كبير اا عددوالذي يتضمن  ،االفتراضيةمفهوم النخبة 

نما إ ،كما أن لغة التخاطب لم تعد لغة نخبوية ،يعرفون بعضهمال نهم أ، كما نشاط سياسيو لديهم أ ،أو ثقافية

 .المتفاعلينبين ثقافية ما تجاوز أي حواجز بغية لغة بسيطة أقرب إلى العامية، 

  اا لم يعد نموذج التغيير مرتبط، كما أنه واقعيالنضال ليحل محل الاالفتراضي أصبح هناك مفهوم النضال 

شبابي ال يتبع  يار ت فبرز ،صفوف الشبابخاصة بين لمستخدمين نضالي لدور هناك  فأصبحباألشخاص، 

من المجتمع االفتراضي ليقوم بعملية االنتقال  ة، لمعارضالشخصيات اأو حزاب السياسية أو التيارات الدينية ألا

على ير يتغبعد ذلك ال ليفرض، حرك بشكل أكثر فعاليةيتو ،حاجز الخوفبذلك كسر ، ليُ تضاريس الواقعإلى 

إضافة إلى انعدام  ،لهذه القوى على تضاريس الواقعة يحقيق قيادةبانعدام وجود اصطدم  يري، لكن هذا التغالواقع

حتى ُيسهل ، يضمن كل قواها جامعواقعي كيان ل اهافتقادذلك هو ، واألهم من كل لها الواقعيالفكري  التأطير

لى إالوصول  ىطع هذه القولم تست لذا، اإلمساك بزمام المبادرة ، ومن ثم التغيير على الواقع نظيمعملية ت اعليه

 .اا تنظيمو اا تأطيراألكثر واألحزاب  التيارات  مامأ ارحبا  المجال تتركلر، ييبالرغم من قيامها بعملية التغ الحكم

  التفاعليةالصفحات وإدارة في شؤون المستخدمين تمكين وإشراك من خالل مقرطة دالمفهوم  ترسيخ.  

 تحد  يبالمقابل واجهت األنظمة العربية هذه التطبيقات التفاعلية بإصدار المزيد من القيود والتشريعات الت

حين تصل مخالفة تلك  يمن خالل السماح بالدخول لمواقع وصفحات معينة، ف ،والرقابة عليه ،استخدامات اإلنترنت

 .التشريعات إلى حد المعاقبة بالتجريم والسجن

  تطوير وتحسين آليات المخاطبة والتواصل مع أفراد المجتمع من حيث على نظمة العربية األتعمل في حين لم

عليه، فالتزال وظائف تلك الوسائل فى إطار الوظائف  ىة الموصاالحتياجات،  بل استمرت تخاطبه بعقلي

لغرض التعبئة  ، 0.2تقنيات الويب والتى تنبع من المحافظة على ذات النظام، حيث يتم استخدام  ،التقليدية

اله مآحين التزال احتياجات المواطن وي السياسية واالجتماعية والثقافية لصالح النظام وتوجهاته األيديولوجية، ف

استخدام األنظمة السياسية العربية ن أوبشكل عام يمكن القول ب تلك األنظمة، هتماماتامتدنية من  في مرتبة تأتى
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مستوى استحقاقات المرحلة من حيث تلبيتها إلى  لم ترتقِ الحراك المجتمعي خالل مرحلة ما قبل  لتقنيات الويب 

أدوات للتعبئة والتأييد للنظام من جهة، وللمحافظة والشحن ، بل كانت مجرد والتعبير عنهاالحتياجات المواطن 

 .العاطفي والنفسي من جهة أخرى

 هل توجد سياسات مقصودة وراء تطبيقات الويب التفاعلية؟  

 ،قتصاديةاأم  ،سواء كانت سياسية ،سباب داخليةأوعن ظروف ناتج المجتمعي العربي هو الحراك  بأنن ذكرنا أسبق و

كل  بدور بحسإلى جانب هذه األسباب هناك عوامل خارجية كان لها كما أنه  تكنولوجية، أم ،ثقافيةأم  ،أم اجتماعية

، قام بدور الُميسر في بعض الحاالتالذي و ،إغفال الدور الخارجي للحراكال يجب بالتالي و، من حاالت الحراك حالة

 : وهالمطروح  ومن ثم التساؤل

  نها العولمة وتجلياتها هي أأم  من قبل المنتج كان وراء وجود هذه التطبيقات التفاعلية سياسات مقصودة هل

 ؟  نتاج هذه التطبيقاتإوقادت إلى التى دفعت 

 ةفي ثالث تتأطر هذه التجليات بشكل رئيسٍ حيث تجليات العولمة، شكل أحد يُ نتاج التطبيقات التفاعلية إأن  عتقدُ أفي الحقيقة 

) حمد باسل  الذي يعتبر أحد تكوينات العولمة الرئيسة، التقنيسياسية واقتصادية وثقافية، يعاضد كل واحد منها التجلي مناحي 

شروط ل حيث سهّ ب ،من أجل تحقيق أهدافه تقنيةالوظيف قام بتالعامل الخارجي يمكن القول بأن من ثم و،(2111سليمان ، 

ونظرة  ،واسعاا  اافتراضيا  امجتمعا كفل تأن التطبيقات التفاعلية  تتطاعومن ثم اس ، العربيللمستخدم  استخدم تلك التقنية

الصفحات الماليين عبر ذلك المجتمع االفتراضي فاستقطب  ،االفتراضي اإلنسانيالتواصل وعمقاا في  ،أشمل على العالم

يخرج إلى  لكي  ؛للمجتمع االفتراضيحافزاا بذلك شكل يل ،ااندفاع نحو وسائلههناك فكان  سهلة وبسيطة،بلغة التفاعلية 

 ور الُميسرد، كما يمكن رصد عدة إشارات تشير إلى من أجل التغييرعلى األنظمة الحاكمة ضغط و ،تضاريس الواقع

    أهمها : ،حراك المجتمعي العربيللعم ادال

 ما يسمي بالفجوة الرقمية مالعالم العربي يعاني كون  أن ،م0220التنمية اإلنسانية العربية ما بعد  أكدت تقارير

قليمي ن الواقع اإلإ.حيث ( 06: ص0225نبيل علي ، نادية الحجازي، ) ،تفصل العالم العربي عن العالم المتقدم يالت

ويقصد  ،قوى اللينةاللتبرز  ؛مرحلة جديدة تتوارى فيها القوى العسكرية أو القوة الصلدة يعلى وشك الدخول ف

الرمزية العلمية والفكرية والتربوية واإلعالمية والتراثية والدينية، ومما يضاعف خطورة  ىموعة القوبها مج

نبيل علي ، ) ،زادته غوراا واتساعاا ي والت ،تصدع وفجوات فى الدول العربية تشتتهوهذا الخطر وجود شقوق 

 .  ( 65: ص0225نادية الحجازي،

  تشجيع أسمته ما مريكية علىاإلدارة األ ركزت ،م0222 عام المتحدة الواليات في الثمانية قمةخالل 

 بأنه اإلدارة هذه رأت حيث االقتصادية، الفرص ،وتوسيع معرفي مجتمع وبناء الصالح، والحكم الديمقراطية

 في زيادة ستشهدفإنها  المنطقة في واالقتصادية السياسية حقوقهم من المحرومين األفراد عدد تزايد طالما
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 دواعي  الجديدة األميركية الرؤية وبررت المشروعة، غير والهجرة الدولية والجريمة  واإلرهاب التطرف

 يالمنطقة، ولقد أبدت بعض األنظمة العربية استعدادها ف دول تعيشه الذي" الشديد بالتخلف" اإلصالح

  على منظومتها. وقامت بإجراء عمليات طالء ديمقراطي خارجي ،االنجرار نحو الرؤية األمريكية

  عنوانه "دور الدبلوماسية ودوارد جرجيان إالخبير السياسي األمريكي  عنتقرير م صدر 0221في العام

خر بعنوان "من الصراع إلى التعاون: كتابة فصل جديد آاألمريكية بمعركة كسب العقول والقلوب"، وتقرير 

ستراتيجية أشرف على عملها مركز الدراسات اإل ،وأصدرته لجنة استشارية "،في العالقات األمريكية العربية

برز ما يطالب التقرير به هو تقوية العالقات التبادلية مع الشعوب العربية من خالل أو ،الدولية في واشنطن

 ،السيطرة على الشعوبهو والهدف من ذلك  ،المنح المتبادلة، واالستثمار في جيل القيادات العربية القادم

أي جر  ،بمعارضة مشاريع لدول كبرى غير أمريكا مسواء باالنقالبات أ ،تنفذ ما تريده ،مريكاوجعلها أداة بيد أ

   (0226) حاتم الشامي ، فأمريكا لم تعد تكتفي بالعمالة ،الشعوب إلى تنفيذ مخططاتها وبذلك تتحكم بإرادة الشعوب

 سبتمبر الماضي  01في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ،مريكي باراك أوباماتحدث الرئيس األ

م، عن أن "الواليات المتحدة دعمت قوى التغيير في العالم العربي"، وذلك في محاولة منه لبيان أن 0222

قطر  :مثل ،عن الشعوب العربية في حراكها، وهذا المعنى تردده دول عربية لم تتخلَ الواليات المتحدة األمريكية 

 سياسة خارجية داعمة للتغيير في المنطقة يانتتبناللتين  ،إيران وتركيا :مثل ،إضافة إلى دول الجوار ،والسعودية

 (0202) صحيفة األهرام ، 

  مع التأكيد على أهمية العامل الخارجي، إال أنه ال يمكن للمتغيرات الخارجية مهما كانت قوتها أن تخلق ذلك

 .تكن المتغيرات الداخلية تساعد على ذلك الحراك المجتمعي ما لم

 ،ن األمر لن يتوقف عندهاأوحدى تجليات العولمة، إ وتطبيقاته التفاعلية هي،0.2لويب ان أوبشكل عام يمكن القول ب

 ىسموهي تطبيقات تُ ، 3.2، فهناك حاليا الويب نتاج المزيد من التطبيقاتإفي  ةإن تطبيقات الويب التفاعلية مستمر بل

 اكبيرا  اا جحافا إ عديُ  الذي الحراكذلك في هي السبب  0.2تطبيقات الويب  كونالحديث عن ن إ، ومن ثم فما بعد التفاعلية

 .ةيالحقيق هسبابألالبتعاد عن  ومحاولةا  ،حراك المجتمعي العربيال في حق

تحقيق أهدافه، وهذا ال من أجل ظفها وو، الويب وتطبيقاته التفاعليةوقدرات مكانات إلقد استفاد الحراك المجتمعي من 

لدول الحراك داخلية للتغيير، مرتبطة باألوضاع االقتصادية واالجتماعية وأسباب  التغاضي عن وجود دوافعيعني 

أداة التغيير، كونه مرحلة ما قبل  في،0.2الويب أهمية ارتبط والتي تقاطعت مع مطالب سياسية، حيث ، المجتمعي

حيث تمكن  .المستخدمين للصفحات التفاعليةبين  حياناا أ المتعارضةي تقريب وجهات النظر ساهمت ف مسهلة وفاعلة

، مما تهم المجتمعا عن التنظير الثوري في قضايا بسيطة وبلغة سهلة بعيدا أن يتبادلوا اآلراء بطرق من ستخدمون م

حيث شكل االستبداد والظلم والدكتاتورية نقطة التقاء بين كل ، طالب بضرورة التغييريُ  اا عام اا رأيخلق ساعد على 

توقف فرص نجاح كما ، بسرعة االنتشار وقلة التكلفة وشدة التأثيرتميزت  يالتو ،في الصفحات التفاعلية المستخدمين

  .الحقيقي تضاريس الواقع من الواقع االفتراضي إلى  الحراك المجتمعيانتقال على تسريع  0.2وهي الويب  هذه األداة



16 
 

خاص يهتم بهذه التطبيقات   -علم اجتماع  جديد  -مكن أن يؤدي الويب وتطبيقاته التفاعلية إلى تأسيس وبناء يهل 

 في تطوير رؤية وأهداف أقسام علم االجتماع؟  0.2كيف يمكن االستفادة من تطبيقات الويب و التفاعلية؟ 

تم  يالت ،الدكتوراهطاريح أعناوين رسائل الماجستير والحصول على قوائم لمن تمكنت خالل كتابتي لهذه المقالة 

 : وهي ،في الجامعات الليبيةأقسام علم االجتماع عدد من  فيمناقشتها 

  جامعة طرابلس -كلية اآلداب  - االجتماععلم قسم.  

  جامعة بنغازي -كلية اآلداب  -قسم علم االجتماع.  

  الليبية للدراسات العليا باألكاديمية -قسم علم االجتماع.  

بغية  ،رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراهفي والمتمثل  ،نتاج العلميلإل التحليل البيبليوغرافيذلك وكان الهدف من 

ومن ثم ، موضوع الحراك المجتمعي في ليبياخاصة  ،العالقة بين تلك الموضوعات وقضايا وإشكاالت المجتمع معرفة

 ،من خالل االطالع على كل عناوين رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراهف، وعالقته بالحراك،0.2 الويبموضوع 

يتناول دور التطبيقات التفاعلية في عملية التغيير السيوسولوجي،  عنوانال يوجد أي تبين أنه  ،اعنوانا (037) هاوعدد

مهم في الحراك المجتمعي في ليبيا،  كان لها دور 0.2بالرغم من كون المواقع والصفحات التفاعلية على الويب 

أن تلك تناول موضوع الحراك المجتمعي في ليبيا من قريب أو بعيد! وكيل تلك األقسام لم واألغرب من ذلك أن جُ 

 نتاج فيمساهمات ذلك اإل ضعفيبين الواقع المجتمعي المعاش، مما في  يجريعما تامة األقسام تعيش في غيبوبة 

م لفي تلك األقسام العمل السيوسولوجي يؤشر إلى أن ممارسة قد هذا والمجتمع،  اجههايوالتي  المشكالت تشخيص

المجتمعي الواقع قضايا وإشكاالت  تجعلها تأخذ على عاتقهابستمولوجية واالجتماعية التي الشروط األفيها تتوفر 

عدد رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوره  بلغففي جامعة بنغازي ، وتفسيرهصه وفهمه يتشخإلى تسعى بحيث  ،المعاش

تتناول موضوع التقنية عناوين  ثالثةوجد تحيث م، 0221 -2222تم مناقشتها خالل الفترة منذ  ،عنوانا 72

عنواناا خالل  11تم مناقشتها  يالت الدكتوراهعدد رسائل الماجستير وأطاريح  بلغوفي جامعة طرابلس  واإلنترنت،

ثالثة عناوين فقط ، أما األكاديمية الليبية نترنت التى تناولت التقنية واإلوعدد العناوين  ،م0221 -0222الفترة من 

 -0221عنواناا خالل الفترة  222تم مناقشتها  يالت الدكتوراهطاريح عدد رسائل الماجستير وأ فبلغتللدراسات العليا 

  .واإلنترنتحيث ال يوجد أي عنوان له عالقة بالتقنية م، 0221

 

 السنة الجامعة العنوان ر.م

 0880 بنغازي         واالجتماعية الثقافية القيم بعض تغيير فى التقنية دور 0

 بعض تغير مدى لمعرفة ميدانية دراسة"   الشباب وقيم"  التكنولوجيا"  التقنية 0

  .والحضر الريف في الشباب لدى القيم

 0220 بنغازي 
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 قوة درجة ىعل وانعكاساته( نترنتاإل) الدولية المعلومات شبكة استخدام 1

 االجتماعية العالقات

 0220 بنغازي 

نترنت التقنية لإلنترنت: بحث تحليلي في آلية لمنظومة التكنواجتماعية لإلا 2

 ونموذج منظومته االجتماعية  

 0220 طرابلس  

ة يبعاد االجتماعية والثقافية لثورة المعلومات في الوطن العربي: دراسة تحليلاأل 5

 نقدية

غير   طرابلس  

 معروف

نترنت اتجاهات الشباب الجامعي نحو استخدام شبكة المعلومات الدولية اإل 6

 "جامعة الفاتح "سابقا  "دراسة ميدانية لطلبة 

 0220 طرابلس  

وكشوفات تتضمن أسماء المتحصلين على الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه ، حيث تحصل عليها من  تالجدول من إعداد الباحث بناء على معلوماالمصدر : 

 الليبية  ، ومكتبة أكاديمية0205جامعة بنغازي  -وإدارة الدراسات العليا ،0205جامعة طرابلس  –كلية اآلداب  –قسم الدراسات العليا قبل الجهات الثالثة وهي: 

   .م0205دراسات العليا لل

لتلك البيبليوغرافي استعراض أن كما  والدراسة،البحث بغية ا إلى وقفة حتاج أيضا تلة أهذه المسبأن ثم أعتقد ومن 

والدراسات والبحوث ، ات االجتماعيةالنظريأهمها  ،بحثالميادين بعض تهميش العناوين يطرح تساؤالت حول 

البحوث ، إضافة إلى علم االجتماع الدينيو ،وعلم االجتماع المعرفي ،السياسيعلم االجتماع في  بحوثالوالمستقبلية، 

هذه ساهمت ل هوهو :  ،ل التالياؤتساليمكن أن نطرح ، ومن ثم ىالبينة بين علم االجتماع والعلوم األخر اتالعالقفي 

 فيومن ثم ما هو دور علم االجتماع    ؟ المعاش هوواقعالمجتمع وإشكاالت بقضايا التعريف  فيطاريح األو رسائلال

ًا اإلشكاالت  تشخيص ، وذلك علم االجتماععادة تعريف إفي حاجة إلى  بأنناعتقد أ ؟المستقبل استشرافإلى  وصوالا

   رؤيته وأهدافه ووظائفه في المجتمع. بمراجعة وتطوير 

ا يمكن القول ب الحراك المجتمعي العربي خالل الفترة الممتدة بوعالقته  فضاءات التواصل والتفاعل مع الويبأن وأخيرا

من لنقله فرصة ألقسام علم االجتماع في الجامعات العربية قد تشكل  م،0222وحتى بديات  ،م0222من أواخر 

ا وأالغائب  ا أخرى أالمتفرج حيانا إلى المشخص، الحاصلة في المنطقة العربية لتغييرات السيوسولوجية ل اجُ على حيانا

من خالل تحفيز التفكير الناقد الخالق في التشخيص، والفهم، وفي تحديد القواعد اإلبستمولوجية  ،والمفسر والمنظر،

ا بداية إلعادة تحديد  لعلم التي ينبغيالوظائف واألدوار  التي تحكم بناء الموضوعات السوسيولوجية، ولُتشكل أيضا

 يالتقليدمستوى المن بعلم االجتماع السعي لالنتقال  فيذلك ربما ُيساهم كما ، المستقبل العربي في القيام بها  االجتماع

يهتم الذي   -علم اجتماع الويبوهو  –ث علم اجتماع جديد استحداإلى أيضا تبرز الحاجة كما  ،يالتجديدمستوى الإلى 

ا أهمية تطوير المقررات  المجتمع، ومن ناحية أخرى تبرزعلى  ذلك وتأثير ،كافة ابأنواعهبدراسة تطبيقات الويب  أيضا

 .الويب ضمن المقررات الدراسيةات بحيث يمكن تضمين موضوع ،لعلم االجتماع الدراسية

 المراجع أهم 



18 
 

 الكتب ا. 

 ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة.2223أحمد رأفت عبدالجواد ، علم االجتماع ،  -2

، ترجمة وتقديم أنسام محمد األسعد ، دار ومكتبة 0222جيل فيريول، معجم مصطلحات علم االجتماع ،  -0

 هالل ، بيروت 

 .2، مكتبة الشروق ، القاهرة ، ط 0.2، ثورة 0220وائل غنيم ،  -3

  :ب.الدوريات

، الفجوة الرقمية، عالم المعرفة ، سلسلة يصدرها المجلس الوطني 0221نبيل، و حجازي، نادية،  ،يعل .2

 للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. 

 على مواقع األرشفات والمكتبات الرئاسية على اإلنترنت،، 0.2، سمات الويب 0220صالح الصاوي ،  .0

 .0220نوفمبر  –مايو  هـ /  2233ذو الحجة  -0، ع 22مجلة مكتبة الملك فهد ، مج 

  مصادر اإلنترنت:ج.

 0222افشكالية واألصول واالمتداد ، مصطلحات النقد العربي السيماءوي ، موالي علي بوخاتم موالي  .2

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_docman&task=cat_vi

ew&gid=120&Itemid=132 

 ( (www.digital.ahram.org.eg/articles 0222صحيفة االهرام ،  .0

-2-06بتاريخ  2302العدد  –الحوار المتمدن  –مريكا وإعادة تأهيل العالم اإلسالمي أ ،حاتم الشامي .3

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46419الرابط المتاح  0226

 0223-0 -22الحوار المتمدن بتاريخ  -الربيع العربي  –ريناس بنافي ،  التغيير االجتماعي وثورات  .2

 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=344922&r=0الرابط المتاح 

الرابط المتاح    0226 -2 -21سمير محمود ناصر ، نظرية ، الفوضي البناءة،  بتاريخ    .1

http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=62298&ac=2  

الرابط المتاح    0222 التربية للجميع ، –موضوع المفاهيم  .6

http://educapsy.com/blog/concepts-72  

 0222، في التعليم والتعلم  0.2أفنان بنت صالح المحيسن، استخدام تقنيات ويب  .7

http://perso.livehost.fr/images/Ens_Chap1/2.0.pdf 

 الرابط المتاح  0222-0 -2بتاريخ  3272العدد  – الحوار المتمدن -تجليات العولمة  -حمد باسل سليمان  .2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=245043 

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=120&Itemid=132
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=120&Itemid=132
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=344922&r=0
http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=62298&ac=2
http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=62298&ac=2
http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=62298&ac=2
http://educapsy.com/blog/concepts-72
http://educapsy.com/blog/concepts-72
http://perso.livehost.fr/images/Ens_Chap1/2.0.pdf
http://perso.livehost.fr/images/Ens_Chap1/2.0.pdf
https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp6bzo5szKAhXCORoKHTsRCQMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ahewar.org%2Fdebat%2Fshow.art.asp%3Faid%3D245043&usg=AFQjCNEj3GdmHwQADll73GtTiwtN475g7g&sig2=vMSy9Km70v2yWXbJmuWpbQ&bvm=bv.112766941,d.d2s
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=245043
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الرابط المتاح  22227العدد  0222اغسطس  22هـ  2230رمضـان  22الحـد صحيفة الشرق األوسط ، ا .2

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=635630&issueno=1

1947#.VuHVybXpR6x 

 


