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تحقيقات

)*( كاتبة وفنانة لبنانية.

تانيا الخوري

 كلنا �شهود عيان: ربيع

العرب بال�شور والحروب الإلكترونية

العربية،  الثورات  الجتماعي، وما تحمله من �شور، في  الإعالم  و�شائل  تاأثير  التحقيق  يتتّبع هذا 

بم�شتقبل  اأماًل  اإليه  تحمل  ثم  جديداً،  واقعًا  معها  يتفاعل  الذي  الم�شاهد  اإلى  تنقل  اأنها  ويك�شف 

مغاير. فهذه ال�شور مختلفة ''جماليًا وم�شمونًا، وهي ت�شكل خرقًا لما اعتادت عيوننا روؤيته على 

تناق�ش  العربية،  الثورات  اأثناء  في  محددة  اأمثلة  متابعة  خالل  ومن  العربية.''  التلفاز  �شا�شات 

ال�شبان  فيه  يبدع  عربي  �شياق  في  اإليه  فتنظر  البديل''،  ''الإعالم  لهذا  الأ�شا�شي  الدور  الكاتبة 

اإ�شرائيل،  العربية، ومع  الأنظمة  التعبير والتحرك وخو�ش معارك فعلية مع  وال�شابات طرقهم في 

وتربط هذا ال�شياق العربي بقيم عالمية تقترحها هذه الو�شائل الإلكترونية. وهنا، يك�شف التحقيق 

عن �شالت تت�شكل بين نا�شطين عرب ودوليين، وبين قيم عربية واأُخرى عالمية مناه�شة لحجب 

المعلومات.

اأين 
ن�ساء م�سر؟ ت�ساءلت �سديقتي ''الفاي�س 

ب�كية'' من رومانيا. لم اأجب عن �س�ؤالها 

الذي اأتى في �سفحتها في ''الفاي�س ب�ك''، على 

�سكل تعليق تركَته على األب�م �س�ر من الث�رة 

الم�سرية كنت قد ن�سرُته في ''حائطي'' في الفاي�س 

ب�ك. قلت لنف�سي اإنه كثيراً ما ا�ستركت الن�ساء 

العربيات في الث�رات وحركات التحرير والمقاومة، 

وعلى ال�سديقة المت�سائلة اأن تجري بحثًا خفيفًا قبل 

اأن تج�د علينا بت�سكيكاتها في �ساأن ذك�رية الربيع 

العربي.

اآنذاك، لم اأكن م�ست�عبة بعد مدى اأهمية ال�س�ر 

المتنقلة في م�اقع الت�ا�سل االجتماعي، في اإحداث 

تركيز لدى الراأي العام الدولي على �س�ؤون المنطقة، 

وفي منح الث�ار العرب دعمًا عالميًا لم ت�سهده 

منطقتنا منذ زمن. وبعد اأ�سب�ع من تعليق ال�سديقة 

الرومانية، قرر اأحد النا�سطين تجميع �س�ر ن�ساء 

م�سريات �ساركن في الث�رة، ون�سرها في م�قع 

الفاي�س ب�ك، وقد �ساهم عمل كهذا )القيام بجهد 

ن�سف �ساعة تقريبًا في الت�سفح، اأو �ساعتين اإذا 

وجب ا�ستعمال االإنترنت من لبنان( في الرد على 

جميع المت�سائلين، بريئين اأو عن�سريين، الذين 

يربط�ن العرب بالرجعية، وفي اإحداث نقا�سات ون�سر 

مقاالت �سحافية و�س�ر اأُخرى عديدة م��س�عها 

م�ساركة المراأة العربية في الث�رات.

ففي الي�م الذي تنحى مبارك، �سرخت �سابة 

لندنية لدى قراءتها الخبر في هاتفها الخلي�ي: 



123

ر العالم بداية الربيع العربي متمثلة في 
ّ
لقد �س�

حدث اإقدام ال�ساب الت�ن�سي محمد الب� عزيزي على 

حرق نف�سه احتجاجًا على منع ال�سرطة له من بيع 

الخ�سار في ال�سارع، علمًا باأنه �ساحب �سهادة 

جامعية وعاطل عن العمل. واإن م�سهداً كهذا يملك 

رمزية عالية وق�ة درامية ي�سعب غ�ّس النظر عنهما، 

فه� ''عر�س'' ي�سمى بلغة الم�سرح المعا�سر ''حدثًا'' 

ر ال�اقع، ويتطلب جراأة 
ّ
)happening(، اأي اأنه يغي

ل على تفاعل الجمه�ر معه.
ّ
وخط�رة، ويع�

وهكذا كان لهذه ال�س�ر التي اأتتنا من �سيدي ب� 

زيد تاأثير عظيم عبر ب�سرعة حدود المدينة، و�ساهم 

في تحريك ماليين من العرب �سد اأنظمتهم القمعية.

اإن اإلقاء نظرة واحدة على هذه ال�س�ر من 

االنتفا�سات ال�سعبية العربية كاٍف الأن ينقل اإلى 

الم�ساهد واقعًا جديداً، ثم يحمل اإليه اأماًل بم�ستقبل 

اآخر، الأنها �س�ر مختلفة جماليًا وم�سم�نًا، وهي 

ت�سكل خرقًا لما اعتادت عي�ننا روؤيته على �سا�سات 

 اأمل في هذا العالم!''
ّ

''اأ�سبح لدي

وفي ال�سباح التالي و�سلني بريد اإلكتروني فيه 

رابط عن فيدي� ي�س�ر �سابين اآ�سي�يين يتلقيان خبر 

تنحي مبارك بفرحة هي�ستيرية جداً، وقد �ساركني 

في م�ساهدة هذا الفيدي� الظريف اأكثر من ملي�ن 

�سخ�س عبر العالم.

اأهمية ال�شورة في الحدث

نما ال�سباب العربي في ع�سر ال�س�رة بامتياز، 

كحال جيل ال�سباب في �ستى اأنحاء العالم، لكنه نما 

و�سط اأج�اء من القمع وت�سليل االأحداث والمراقبة 

ن لديه ما ي�سبه المناعة، فلم 
ّ
الم�سددة، االأمر الذي ك�

كه �سم�سمة مذيعي ن�سرة االأخبار الم�سائية، 
ّ
تعد تحر

وال تبهره لهجة المرا�سلين الجدية. اإاّل اإن ما حدث 

م�ؤخراً من تغيير في جماليات ال�س�رة التي تنقل 

ر 
ّ
االأحداث، �ساهم على االأرجح، واإلى حد ما، في تفج

هذه اليقظة ال�سبابية المفاجئة.
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ونذكر من هذه ال�س�ر �س�رة الرجل الم�سن 

الت�ن�سي الذي ي�اجه جي�سًا م�سلحًا برغيف من الخبز 

الفرن�سي يحمله كاأنه بندقية، ثم اأتتنا �س�ر كثيرة 

من م�سر، جرى تناقلها ب�سرعة، ونذكر منها �س�ر 

الماليين في �ساحة التحرير، و�س�ر المحتجين وهم 

يربط�ن روؤو�سهم لل�قاية من حجارة البلطجية، 

و�س�رة ال�سابة التي ت�اجه مئات الع�سكر، و�س�رة 

المراأة الم�سنة التي ت�سرخ في وجه �سرطي، و�س�رة 

الم�سلين الذين تجري مهاجمتهم بخراطيم المياه، 

و�س�رة �سباب اأقباط ي�سكل�ن درعًا اإن�سانيًا ح�ل 

الم�سلين الم�سلمين لحمايتهم.

وال بد من اأن هذه ال�س�ر �ساهمت في اإحداث 

حالة من ردات الفعل االجتماعية االآنية والم�ؤثرة، 

والتي اأراد كثيرون في العالم التفاعل عبرها بطريقة 

اأو باأُخرى.

وفي ال�قت الذي كان بع�س االأنظمة ينفي القيام 

بعمليات لقمع المحتجين وقتلهم وتعذيبهم، ن�سر 

م�اطن�ن اأ�سرطة ت�سجيل م�س�رة )فيدي�( كان�ا 

التلفاز العربية. فهي �سفافة وعف�ية التقطها 

م�اطن�ن ه�اة ب�ا�سطة اأجهزتهم الخلي�ية اأو 

عد�ساتهم ال�سغيرة، ون�سروها بلحظات قليلة في 

ال�سبكة العنكب�تية، ثم تناقلتها الف�سائيات. وفي 

هذه ال�س�ر تهتز يد الم�س�ر، ون�سمع اأنفا�س المعلِّق 

ولهفته، وهي �س�ر لم تمر على اأي رقابة جمالية اأو 

�سيا�سية، ولهذا فاإن ق�تها تكمن في ب�ساطتها 

وانعدام التركيب والتالعب بها.

منذ ''حدث'' الب� عزيزي واندالع الث�رة في ت�ن�س 

وبعدها في بالد عربية اأُخرى، ما زالت تتدفق اإلينا 

ل 
ّ
األ�ف ال�س�ر الجامدة والمتحركة، والتي تح�

بع�سها اإلى اأيق�نات اإعالمية �ستدخل ذاكرة جماعية 

يت�سارك فيها عدد هائل من النا�س، ولن تك�ن 

مح�س�رة في منطقة جغرافية واحدة. وقد و�سف 

الفيل�س�ف �سالف�ج زيزك ث�رات العرب باأنها 

''عالمية'' بالمعنى الراقي واالإن�ساني، الأنها �سراع 

على الحرية بالمطلق ال بالمعنى ال�سخيف الذي تب�سر 

)1(
به منظمة ''االأوني�سك�'' مثاًل، كما ي�سير.
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في ظل نقا�سات محتدمة عربيًا وعالميًا ب�ساأن حرية 

ا�ستخدام م�اقع الت�ا�سل االجتماعي في الن�ساط 

ال�سيا�سي. اإاّل اإن تعليقات كثيرة اأدركت اأن النظام 

ال�س�ري فتح المجال اأمام م�اطنيه للتعبير عن 

اآرائهم ال�سيا�سية اإلكترونيًا بهدف مراقبتهم فقط، ظنًا 

منه اأن عدد ه�ؤالء �سيك�ن محدوداً في�سهل قمعهم اأو 

اعتقالهم. وفعاًل، اعُتقل في اأوائل االنتفا�سة ال�س�رية 

عدد هائل من الم�اطنين بع�سهم يعّد نف�سه نا�سطًا 

في حق�ق االإن�سان، لكن كثيرين اآخرين كان�ا �سبابًا 

ال خبرة لهم بالعمل ال�سيا�سي، ف�سمعنا عن مراهقين 

اعُتقل�ا اأ�سب�عًا كاماًل من دون تحقيق، وال اإعالم 

عائالتهم بمكان اعتقالهم، وذلك ب�سبب تعليق واحد 

على الفاي�س ب�ك.

وبالطبع، فاإن الث�رات ال تنبت بين ي�م واآخر، 

واإنما تاأتي نتيجة تراكم عمل مثابر و�سجاع لمدة 

ط�يلة، لكن الث�رة الم�سرية كما عرفها العالم بداأت 

خها االإعالم االجتماعي، 
ّ
في ال�سبكة العنكب�تية، واأر

�س�روها في ال�سارع اأو من �سرفات منازلهم تبرهن 

العك�س. وكان اأول هذه االأ�سرطة الم�س�رة من الث�رة 

الم�سرية ي�س�ر بلطجية يحاول�ن ده�س م�اطنين 

نع�ا من ا�ستخدام م�قع 
ُ
ا ال�س�ري�ن الذين م

ّ
عّزل. اأم

''الي�تي�ب'' حتى اأوائل الربيع العربي، فبات�ا 

ي�ستعمل�نه الي�م لف�سح اأعمال نظامهم، واأخذوا 

يبّث�ن عبر �سفحة الفاي�س ب�ك: ''الث�رة ال�س�رية �سد 

ب�سار االأ�سد''، وفي م�قع �سبكة ''�سام''، اأ�سرطة 

م�س�رة بدءاً من اأول االعت�سامات، اإلى اإبراز مظاهر 

التعذيب على اأج�ساد الث�ار المعتقلين بعد االإفراج 

عنهم.

وطبعًا، كان هناك من �سّكك في نيات النظام 

ي الفاي�س 
َ
ال�س�ري حين �سمح ل�سعبه با�ستعمال م�قع

ب�ك والي�تي�ب بعد اندالع الث�رة الت�ن�سية. فبع�س 

ه�ؤالء اعتقد اأن النظام ال�س�ري اأراد اأن ي�هم �سعبه 

باأنه يملك ف�سحة من حرية التعبير، بينما اعتقد 

اآخرون اأن النظام ال�س�ري ال يريد لفت االأنظار اإليه 



مجلة الدرا�سات الفل�سطينية خريف 126882011

ا الي�م، وحين اأ�سبح كل منا �ساهد عيان، فاإن تلك 
ّ
اأم

الم�ؤ�س�سات المكر�سة حاولت �سم االإعالم البديل اإليها 

عبر ن�سر اأ�سرطة م�س�رة متنقلة في م�قع ''الي�تي�ب'' 

في ن�سراتها االإخبارية، وخ�س��سًا لدى منع النظام 

مرا�سلين اأجانب من دخ�ل اأرا�سي الدولة مثلما هي 

الحال في �س�رية. كما اأن �سحفًا اأجنبية، ك�سحيفة 

''الغارديان'' البريطانية، خ�س�ست �سفحة تدوين لكل 

انتفا�سة تتجدد في كل دقيقة، و�سرعت تنقل ما 

ين�سره نا�سط�ن عبر م�اقع الت�ا�سل االجتماعي من 

�س�ر واأ�سرطة م�س�رة وتعليقات واأخبار.

الجيو�ش الإلكترونية الديمقراطية

لعل اأهم ما اأربك االأنظمة العربية الديكتات�رية 

ه� ال��سائل التي ا�سُتعملت في الث�رات مثل، م�اقع 

الت�ا�سل االجتماعي، والحروب ''ال�سايبيرية'' 

)االإلكترونية( التي �ُسنت من خاللها. فقد وهبنا 

االإنترنت تعدداً في م�ست�يات روؤية ال�اقع والحدث 

ال�احد، و�سع�راً باليقظة والم�ساركة الفعلية، الأنه، 

بطبيعته، يتطلب �سرعة ومبادرة فردية، فنحن 

''ن�ساهد'' التلفاز، لكننا ''ن�ستعمل'' االإنترنت.

وقد تح�لت م�اقع االت�سال االجتماعي الي�م اإلى 

مكان عام افترا�سي بديل تدور فيه النقا�سات، وتقرر 

فيه التحركات، ويت�سل من خالله المثقف�ن 

بالنا�سطين والفنانين، وبغيرهم من م�اطنين 

مهتمين ب�س�ؤون بلدهم، حتى باأولئك الذين يعي�س�ن 

نع�ا من 
ُ
في الغربة، وخ�س��سًا اأولئك الذين م

التجمعات اأع�امًا ط�يلة.

يق�ل بت فاين اأحد اأع�ساء مجم�عة تيليك�ميك�س 

''للقر�سنة من اأجل الحرية'': ''اأظهرت االأ�سهر ال�ستة ــ 

الثمانية الما�سية مدى تاأثير االإنترنت الحا�سم في 

معركة الحرية والت�ا�سل وه�، فعاًل، حا�سم للغاية؛ 

  
)3(

ولذا، فاإنه اأمر مقلق اأن تتم مهاجمة االإنترنت''،

وذلك في اإ�سارة منه اإلى الدور الذي اأداه االإنترنت في 

م�سر والث�رات العربية في نقل االأحداث، وفي 

الت�ا�سل خالل الحراك من اأجل الحرية. فالمجم�عة 

التي يعمل فيها، وهي مجم�عة من القرا�سنة 

االأمر الذي �ساهم في ح�سد ت�سامن عالمي كبير مع 

ث�ار م�سر، اإذ �ساهد العالم، وباإعجاب �سديد، كيف 

ت�سقط االأنظمة بطريقة اعتقدوا اأنها ع�سرية وذكية 

وجديدة وم�سالمة وتقدمية.

فم�قع ''الت�يتر'' الذي ا�سُتهر في ال�سابق بدوره 

في االحتجاجات االإيرانية، كان ينقل اأخباراً اأ�سرع 

كثيراً من اأي م�ؤ�س�سة اإعالمية، وكان اأي �سخ�س في 

العالم ي�ستطيع اأن يتابع حركة الث�رة الم�سرية عبر 

 ،#egypt متابعته الر�سائل التي تت�سمن عبارة

فيح�سل على عدد هائل من ال�س�ر والم�ستجدات من 

م�سادر متن�عة. وبات األ�ف النا�س يجيدون نقل 

الخبر في م�قع ''الت�يتر''، على طريقة ال�سحافيين، 

فيبداأونه بكلمة ''م�ؤكد'' اأو ''غير م�ؤكد'' اأو ي�سم�ن 

م�سدره.

�ستعمل اأكثر من غيره 
ُ
ا م�قع الفاي�س ب�ك في

ّ
اأم

لنقل اأ�سرطة م�س�رة وفتح نقا�سات وتنظيم 

اعت�سامات، كان من اأبرزها، قبيل الث�رة الم�سرية، 

اإن�ساء �سفحة ''كلنا خالد �سعيد'' التي تالها اإن�ساء 

�سفحات عديدة في مختلف البالد العربية لمتابعة 

التحركات فيها. فعبر هذا الم�قع، وفي ي�م واحد من 

اأيام الربيع العربي، ي�ستطيع اأي �سخ�س م�ساهدة 

اأ�سرطة م�س�رة جميلة وم�سجعة، كم�سهد ال�ساب 

الت�ن�سي الذي ي�سرخ وحده في �سارع ب�رقيبة 

''الحرية للت�ان�سة'' بعد �سق�ط زين العابدين بن 

  وفيدي� ثان العت�سامات حا�سدة تطالب 
)2(

علي،

ب�س�ت واحد باإ�سقاط النظام، وثالث الحتفاالت 

م�سرية في ميدان التحرير، ورابع لفتية يق�دون 

بهتافاتهم األ�ف المتظاهرين، ومن ثم م�ساهدة 

اأحداث مرعبة ُتظهر وح�سية النظام الليبي في حربه 

 قتلى واأ�سالء اأطفال. وهنا، فاإن 
َ
على الث�ار، و�س�ر

اأهمية هذه ال�س�ر التي تاأتينا من ''م�اطنين 

�سحافيين'' تكمن في اإبرازها ال�س�رة كاملة، وفي 

عدم وق�عها في فخ تعظيم الث�رة وتجميلها، اأو 

فبركة ال�اقع، على طريقة اإعالم االأنظمة العربية.

وفيما يتعلق بم�ؤ�س�سات االإعالم التقليدية، فاإنها 

انتبهت �سريعًا اإلى اأهمية االإعالم البديل، فهي في 

ال�سابق كانت ت�سنع االأخبار عبر اأق�ال �سه�د عيان، 
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ج�س�راً بين االأفراد، وت�ساعد الجميع على الت�ا�سل 

ون�سر االأخبار، فاإن مجم�عة ''اأن�نيم�س'' تق�م 

بالهج�م على الم�اقع الحك�مية وال�سركات الكبرى 

التي تعتبرها فا�سدة. ولدى كتابتي هذه االأ�سطر، 

و�سلت ر�سالة من ''اأن�نيم�س'' اأُر�سلت اإلى متابعيها 

ح�ل العالم، وجاء فيها اأن ''على الحك�مات اأن 

تخاف منا، الأننا وراءها، ونحن �سنن�سر وثائق مهمة 

جداً الليلة عند منت�سف الليل بت�قيت غرينت�س.'' ومن 

ال�سعب جداً التعرف اإلى عدد اأع�ساء هذه المجم�عة 

التي باتت رمزاً للمهاجمين االإلكترونيين ذوي 

القناعات الظريفة، والذين ير�سل�ن ر�سائل مهددة 

وجذرية. وجهاز اال�ستخبارات االأميركية يحاول 

التعرف اإلى ه�ية اأع�ساء ه�ؤالء المهاجمين الذين 

يلتق�ن في غرف درد�سة �سرية في االإنترنت، 

ويعمل�ن من �ستى اأنحاء العالم، وال يتراأ�سهم اأحد، 

و�سعارهم ه� اأنهم ''مجه�ل�ن، ال ي�سامح�ن وال 

ن ينتهك حرية التعبير 
َ
ين�س�ن''، في اإ�سارة اإلى م

والمبرمجين االإلكترونيين الذين هم في اأغلبيتهم 

مجه�ل�ن وال يتبع�ن هرمية معينة، �ساعدت 

الم�اطنين الم�سريين في اإيجاد حل مّكنهم من 

ا�ستعمال م�اقع الت�ا�سل عندما اأمرت حك�مة مبارك 

بت�قيف خدمة االإنترنت، كما �ساعدت المحتجين 

، فاإننا 
َ
الليبيين واليمنيين. ويعتقد فاين اأنه ''اإن لم نر

ال نتحرك''، وه� يحث الجميع على العمل من اأجل 

الحرية من اأي مكان في العالم، عالوة على اأنه 

 ،)Anonymous( ''المتكلم بل�سان مجم�عة ''اأن�نيم�س

اأي المجه�لين، الأنهم مطل�ب�ن من العدالة 

الختراقهم جهاز اال�ستخبارات االأميركية، ون�سرهم 

وثائق تابعة للـ ''�سي. اآي. اإيه''، ودعمهم المبا�سر 

ي ''ما�ستر كارد'' 
َ
لـ ''ويكيليك�س'' عبر قر�سنة م�قع

و''اأمازون'' رداً على رف�س هاتين الم�ؤ�س�ستين ف�سح 

المجال اأمام الم�اطنين ال�ستعمال م�قعيهما في 

اإر�سال م�ساعدات مادية ل�يكيليك�س.

وفي ال�قت الذي تبني مجم�عة تيليك�ميك�س 
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اعتدنا الح�س�ل على اأي معل�مة في اأي وقت كان، 

ثم ن�سر ما نريد من م�اد من دون المرور باأي رقابة. 

وكثيراً ما اأرادت الحك�مات تقييد حرية م�ستخدمي 

االإنترنت اأكان ذلك عبر القمع المبا�سر كحال بع�س 

الدول العربية، اأم بطريقة غير مبا�سرة، مثلما يفعل 

جهاز اال�ستخبارات االأميركية، وكما حاول م�ؤخراً 

الرئي�س الفرن�سي �سارك�زي فعله، عندما طلب في 

ا يعتبره 
ّ
قمة الدول الثماني التعاون من اأجل الحد مم

فلتانًا اإلكترونيًا.

لكن ي�سعب على االأنظمة �سبط هذه التحركات، 

الأنها كثيفة وكثيرة و�سريعة، كما اأن النا�سطين 

ال�سباب يدرك�ن كيفية اإخفاء ه�ياتهم اإذا ما اأرادوا، 

وذلك عبر ا�ستعمال برامج تخفي الب�سمات 

االإلكترونية مثل برنامج ''ت�ر'' )Tor(. فقد كتبت 

المجم�عة التي تقف وراء اإن�ساء مدونة ''المند�سة 

ال�س�رية'' تف�سيراً باللـهجة العامية قالت فيه اإن 

بع�سًا من اأع�سائها يعي�س في �س�رية والبع�س االآخر 

في الخارج، وجاء في هذا التف�سير: ''اإن الذين في 

الداخل يبعث�ن بمقاالتهم اإلى الذين يعي�س�ن في 

الخارج، وه�ؤالء بدورهم ين�سرونها، وذلك من باب 

االحتياط االإلكتروني. فيا اأعزاءنا في فرع االأمن 

)5(
والمعل�مات ال ت�سيع�ا وقتكم معنا.''

ن اختار اأن يعلن ا�سمه ب�سجاعة في ن�ساله 
َ
ا م

ّ
اأم

االإلكتروني خالل الث�رات العربية، فاإن هذا االختيار 

يمكن اأن يحمل االأذى للنا�سط اأي�سًا.

نزيهة �سعيد وزينب الخ�اجة هما من البحرين، 

اء قمع الحك�مة 
ّ
وكلتاهما تعر�ست للتعذيب جر

البحرينية. فقد اعُتقلت نزيهة وتعر�ست للتعذيب 

الج�سدي بعد اأن كانت بعثت بر�سالة عبر خدمة 

''البالكبري'' )Blackberry( تخبر فيها اأنها �ساهدت 

منذ لحظات �سرطيًا يقتل م�اطنًا في ال�سارع، 

رت ب�سمعة 
ّ
فاتهمتها ال�سرطة البحرينية باأنها �سه

ا زينب النا�سطة 
ّ
البلد من خالل نقلها هذا الخبر. اأم

فلم ُتعتقل مع اأن والدها وزوجها معتقالن، ومع اأنها 

تق�م بحملة اإلكترونية وا�سعة �سد النظام. و�سرحت 

زينب في اأول تم�ز/ ي�لي� في م�قع ''الت�يتر'': ''اأظن 

اأنهم لم ي�سرب�ني الي�م ب�سبب الت�يتر، الأنني 

ا هدفهم فه� 
ّ
ويحّد من اال�ستعمال الحر لالإنترنت. اأم

ف�سح الحك�مات الفا�سدة، اأي جميع الحك�مات كما 

ي�سرح�ن.

وقد �سمع بع�سنا في ال�طن العربي اأول مرة 

بمجم�عة ''اأن�نيم�س'' حين قام بع�س اأع�سائها 

بقر�سنة الم�اقع الر�سمية التابعة لنظام بن علي رداً 

على حجب االإنترنت عن ال�سعب الت�ن�سي في بداية 

الث�رة، ثم ترك�ا ر�سالة في هذه الم�اقع المقر�سنة 

جاء فيها: ''نحن مجه�ل�ن ]....[ اإلى الحك�مة 

الت�ن�سية: لن يتم الت�سامح مع الهج�م على حرية 

التعبير وحرية و�س�ل م�اطنيكم اإلى المعل�مات، 

واأي منظمة مت�رطة في الرقابة �سيجري ا�ستهدافها. 

ولن يت�قف الهج�م اإلى اأن ت�ستمع الحك�مة الت�ن�سية 

)4(
اإلى مطالب �سعبها ب�ساأن الحرية.''

لقد اأدى الربيع العربي اإلى فتح نقا�س وا�سع 

عالميًا ب�ساأن قيم القر�سنة االإلكترونية، فبعدما 

اعتاد الخطاب الغربي ال�سائد ت�س�ير قرا�سنة 

االإنترنت على اأنهم �سباب مه�و�س�ن تقنيًا، ويق�س�ن 

وقتهم في محاولة خرق اأمن الدول والم�ؤ�س�سات 

الكبرى من باب الت�سلية فقط، جاءت انتفا�سات 

ن اأن كثيراً من عباقرة الك�مبي�تر 
ّ
العرب كي تبي

ه�ؤالء ي�ستعمل�ن خبرتهم لم�ساعدة الث�ار وف�سح 

الحك�مات. فهم يعتبرون اأن الحك�مات ت�ستعمل 

ال�سبكة العنكب�تية لمراقبة الم�اطنين، ولذا يحق 

للم�اطنين، وعبر االإنترنت اأي�سًا، ك�سف اأ�سرار هذه 

الحك�مات وعملياتها. فج�ليان اأ�سانج، ال�سحافي 

والمبرمج الذي يقف وراء ''ف�سائح ويكيليك�س'' يق�ل 

اإن م�اقع مثل ''الفاي�س ب�ك'' و''الياه�'' لي�ست اإاّل 

واجهات لمراقبة ال�سعب من جانب االأجهزة 

اال�ستخباراتية.

وكانت المفاجاأة الكبرى اأن ه�ؤالء المبرمجين ال 

يعي�س�ن في عالمهم الخا�س فقط في غرف مغلقة 

ومعتمة كما ت�س�رهم االأفالم االأميركية، واإنما هم 

�سباب يدرك�ن تمامًا ما يحدث في العالم، ويقد�س�ن 

ثقافة االإنترنت ك�نها تج�سد حرية التعبير. 

فاالإنترنت ارتبط بالحرية، ذلك باأنه، ومنذ بداية 

ظه�ره، �سّكل ث�رة في طرق المعرفة والن�سر، وقد 
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قامت النا�سطة ال�سع�دية منال ال�سريف بن�سر فيدي� 

  
)6(

لها تظهر فيه وهي تق�د �سيارتها وتتحدى النظام،

االأمر الذي �ساهده االآالف، والذي لم ي�ؤد اإلى ت�قيفها 

وحجزها فح�سب، بل اإلى حملة ت�سامن عالمية مع 

ق�سية الن�ساء ال�سع�ديات اأي�سًا. واأنت اإن اأجريت االآن 

بحثًا باالإنجليزية في م�قع ''غ�غل'' عن ''المراأة 

للقيادة''، فاإنك �ستجد مئات من ال�س�ر بعثتها ن�ساء 

من ح�ل العالم وهن يقدن �سياراتهن التي عّلقن عليها 

�سارات ت�سامنية مع ن�ساء المملكة العربية ال�سع�دية.

ا ن�ساء �س�رية ف�جدن حاًل ذكيًا لالعت�سام من 
ّ
اأم

دون تعر�سهن للخطر، وذلك عبر التجمع في المنازل 

في دم�سق وت�س�ير �سريط فيدي� لهن في اأثناء 

اعت�سامهن، وهن يخفين وج�ههن، ويحملن �سعارات 

تطالب بالحرية، ثم قمن بن�سر هذه االأ�سرطة 

الم�س�رة في االإنترنت. وحتى اأوا�سط تم�ز/ ي�لي�، 

كان قد �ساهد كل �سريط 9000 �سخ�س تقريبًا.

�شراع فل�شطيني ــ اإ�شرائيلي 

اإلكتروني

في ظل المعارك االإلكترونية التي ي�سهدها العالم، 

تت�سارع اإ�سرائيل اأي�سًا مع النا�سطين من اأجل 

فل�سطين اأينما يك�ن�ا في العالم. ففي بداية الربيع 

العربي اأقدم بع�س الفل�سطينيين على اإن�ساء �سفحة 

�ا 
َ
�ها ''االنتفا�سة الثالثة''، وَدع

ّ
في الفاي�س ب�ك �سم

من خاللها اإلى تحرك �سبابي وا�سع من اأجل حق 

الع�دة. وقد �سغطت الحك�مة االإ�سرائيلية على م�قع 

الفاي�س ب�ك من اأجل اإزالة �سفحة ''االنتفا�سة 

ر لحراك �سلمي في ذكرى  الثالثة'' التي كانت تح�سّ

النكبة.

وكاأن انتزاع االأر�س من اأ�سحابها لم يكف 

ق م�ساحة المكان 
ّ
الكيان ال�سهي�ني، فبات ي�سي

االفترا�سي اأي�سًا على الفل�سطينيين والمت�سامنين 

ح بع�س ال�سباب الفل�سطيني اأن م�اقع 
ّ
معهم. وي�سر

االت�سال االجتماعي �ساهمت في فتح ج�سر ت�ا�سل 

بين الفل�سطينيين في كل من ال�سفة وقطاع غزة 

وال�ستات. ومن ال�ا�سح اأن اإ�سرائيل حذرة من هذا 

اأف�سحهم. فهم يحب�ن ارتكاب جرائمهم في العتمة.'' 

وفي ذلك الي�م، كان عدد متابعيها في ذاك الم�قع 

بلغ 14.636 �سخ�سًا، وقد رد اأحدهم عليها بالق�ل: 

''اإن ر�سالة على الت�يتر هي اأحّد من ال�سيف''، بينما 

جاوبتها اإحداهن: ''ونحن �سنن�سر ر�سالتك اإلى العالم 

اء على 
ّ
 كثير من القر

ّ
كله. اأنا في ل��س اأنجل��س ولدي

ال�سعيد ال�طني، و�ساأنقل ر�سالتك اإليهم''، في حين 

جاءها رد من لندن: ''العالم كله ي�ستمع اإليك يا 

�سديقتي. مع الم�دة من لندن.''

لقد اأثبتت الث�رات العربية اأن االإنترنت ه� �سالح 

عتبر حقًا �سرعيًا، بل، وكما 
ُ
في متناول اليد، وبات ي

حت م�ؤخراً منظمة حق�ق االإن�سان، فاإنه اأداة 
ّ
�سر

معرفة تح�لت م�ؤخراً اإلى اأداة حراك اأي�سًا، ف�ساًل عن 

اأنها خرقت حدود الدول وف�سحت المجال اأمام دعم 

الث�ار من اأي مكان في العالم. فعلى �سبيل المثال، 

�سمعنا عن نا�سطين من لبنان كان�ا يتابع�ن الحركة 

في ميدان التحرير، وكان�ا يزودون الث�ار الم�سريين 

الذين على االأر�س بمعل�مات عن اأمكنة ال�سرطة 

والبلطجية.

كما ظهرت م�ؤخراً جمعيات تهدف اإلى تعريف 

ال�سباب بكيفية ا�ستعمال االإنترنت من اأجل المقاومة 

المدنية، وذلك عبر التدوين وا�ستعمال م�اقع 

الت�ا�سل االجتماعية والت�س�ير ون�سر الم�اد 

المجمعة، نذكر منها المخيم التكن�ل�جي للن�ساء 

الذي نظمته م�ؤخراً جمعية ''ن�س�ية'' في لبنان.

اإن الن�ساط االإلكتروني الث�ري فعاًل، لي�س حكراً 

على الرجال فقط، بل لعل اأجمل ما ظهر في الث�رات 

العربية ه� عدم وج�د قائد ث�ري ذك�ري 

وكاريزمي، فال�ج�ه العديدة والمتن�عة كانت هي 

''وجه الث�رة''، وهي ولم ت�ستثن الن�ساء منها.

بيد اأن الخروج اإلى ال�س�ارع لم�اجهة االأمن يبقى 

مرتبطًا بجماهير هي، في اأغلبيتها ال�ساحقة، من 

الرجال، وخ�س��سًا عندما تنطلق التظاهرات من 

الج�امع بعد �سالة الجمعة. لكن الحراك االإلكتروني 

�ساعد على اإحداث م�ساحة مفت�حة اأمام الجميع، وال 

�سيما الن�ساء، فالن�ساء ال�سع�ديات قمن بحملة في 

ينها ''الن�ساء للقيادة''، وقد 
ّ
�سفحات الفاي�س ب�ك �سم
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ا مجم�عة ''اأن�نيم�س'' ف�سربت م�ؤخراً في 28 
ّ
اأم

حزيران/ ي�ني�، وفي م�اقع عدة، ر�سالة فيها هج�م 

اإلكتروني على الم�قع الر�سمي للكني�ست االإ�سرائيلي، 

وذلك لتعطيل اأعماله ل�ساعات، وللرد على قمع 

الفل�سطينيين واحتالل اأرا�سيهم. وف�ساًل عن ذلك، 

والأن الحك�مة االإ�سرائيلية كانت �سنت حربًا 

اإلكترونية في ال�سابق على كل من اإيران ولبنان 

)بعثت بفيرو�س ''�ستاك�س نيت'' للـهج�م على 

المن�ساآت الن�وية االإيرانية، وقامت بقر�سنة �سركات 

االت�ساالت اللبنانية عبر عمالء لها(، فاإن هذا االأمر 

في نظر ''اأن�نيم�س'' يحلل الهج�م عليها. وقد بعثت 

''اأن�نيم�س'' بر�سالة م�س�رة ا�ستعملت فيها برنامجًا 

يقراأ من خالله اإن�سان اآلي ما يلي:

اإلى ال�سعب الفل�سطيني النبيل:

خالل االأع�ام الخم�سة وال�ستين الما�سية 

ُفر�س عليكم العي�س في اأو�ساع الاإن�سانية من 

طرف نظام �سهي�ني غير قان�ني ]....[ اأن�نيم�س 

هي اإخ�انكم واأخ�اتكم، اأبناوؤكم وبناتكم، اأهاليكم 

واأ�سدقاوؤكم، بغ�س النظر عن ال�سن، والجن�س، 

والعرق، والدين، واالإثنية، اأو مكان ال�الدة. 

اأن�نيم�س هي اأنتم متحدين اأق�ياء ]....[ ان�سم�ا 

اإلينا في معركة حرية المعل�مات ح�ل        

)8(
العالم ]....[ نحن ال ن�سامح، وال نن�سى.

وي�سهد العالم االآن ت�سيي�سًا جديداً لجيل ال�سباب الذين 

األهمتهم الث�رات العربية بما تت�سمنه من ديمقراطية 

من خالل طرق التحرك واالحتجاجات، و�سه�لة 

االت�سال باالأفراد والمجم�عات عبر الن�ساط 

االإلكتروني. كل هذا جعل ''النا�سط'' ي�سعر باأنه اأقرب 

اإلى االأحداث، وباأنه في و�سط الح�ارات وغرف 

العمليات االإلكترونية. ال اأحد يجبر اأحداً على ال�سبكة 

ع المهمات وال ُتتَّبع االإر�سادات،  العنكب�تية، فال ُت�زَّ

وال ُتعطى االأوامر. لي�س هناك من منطق ''نفذ ثم 

اعتر�س''.

ففي االإنترنت، اأنت وحدك تختار تدريبك وحجم 

مهمتك وال�قت الذي تعطيه. هناك، اأنت قائد نف�سك 

و�سيد اأعمالك واالآمر الناهي، لكنك اأي�سًا ل�ست �س�ى 

الت�ا�سل، ومن الث�رات العربية التي تحيط بها، ولذا، 

فاإنها تحاول ب�ستى الطرق قمع النا�سطين 

المت�سامنين مع فل�سطين. فه�ؤالء المت�سامن�ن كان�ا 

من اأوائل النا�سطين الذين ا�ستعمل�ا االإنترنت بهدف 

ن�ا من االأرا�سي المحتلة، واأ�س�س�ا ما 
ّ
المقاومة، ودو

�ه ''االنتفا�سة االإلكترونية''. وقد اتبعت اإ�سرائيل 
ّ
�سم

في المقابل، ا�ستراتيجيا مماثلة، ف�سممت م�قعًا 

ا�سمه ''�سادق جنديًا''، يمكن الأي �سخ�س في العالم 

من خالله اأن يتحدث مع جندي اإ�سرائيلي، وذلك في 

محاولة اإ�سرائيلية الإ�سفاء �سرعية على جي�س 

االحتالل.

ا اال�ستراتيجيا االأُخرى التي اعتمدتها اإ�سرائيل 
ّ
اأم

فاأقل مبا�سرة واأكثر خبثًا، اإذ ن�سرت في م�قع 

''الي�تي�ب'' �سريطًا م�س�راً لرجل يّدعي اأنه نا�سط اأراد 

وجهت 
ُ
اأن يلتحق بـ ''اأ�سط�ل الحرية''، واأن رغبته و

 الجن�س. وبذلك يتم الت�سهير 
ّ
بالرف�س الأنه مثلي

ب�سمعة النا�سطين الذين يريدون فك الح�سار عن غزة 

على اأنهم لي�س�ا �س�ى معادين للمثلية الجن�سية 

ورجعيين واإ�سالميين. لكن ل�حظ �سريعًا، وبعد 

ر، اأن هذا ''النا�سط'' 
ّ
�ساعات من ن�سر ال�سريط الم�س�

لي�س لديه اأي وج�د اآخر في ال�سبكة العنكب�تية، كما 

ل�حظ اأن اأول من وزع ال�سريط عبر م�قع الت�يتر، ه� 

�ساب يعمل في مكتب رئي�س الحك�مة االإ�سرائيلية، 

بنيامين نتنياه�، واأن الح�ساب الخا�س للحك�مة 

االإ�سرائيلية اأعاد ن�سر ال�سريط في م�قع الت�يتر اأي�سًا، 

اإلى اأن تدّخل م�قع ''االنتفا�سة االإلكترونية'' الداعم 

لفل�سطين للك�سف عن ه�ية الرجل الذي ظهر في 

ن اأنه اإ�سرائيلي يعي�س هناك 
ّ
ال�سريط الم�س�ر، فتبي

)7(
وا�سمه ع�مر غير�س�ن.

والحقًا، قامت �سركة اإعالنية اإ�سرائيلية بن�سر 

�سريط اآخر غريب جداً، ي�س�ر فتاة مثيرة تتحدث مع 

طبيبها النف�سي ب�ساأن م�سكالتها مع ''اأ�سط�ل 

لم اأي�سًا باأن الحك�مة االإ�سرائيلية هي 
ُ
الحرية''. وع

اأحد زبائن هذه ال�سركة، كما ل�حظ اأن ال�سريطين 

مت�سابهان تقنيًا، واأنهما ي�ستعمالن عن�انين فيهما 

تلميحات جن�سية، وذلك لجذب اأكبر عدد من 

الم�ساهدين.
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انطلق منذ فترة نقا�سًا عالميًا وا�سعًا في �ساأن ما اإذا 

كان الن�ساط االإلكتروني ي�سكل ''و�سيلة'' للحراك 

عتبر بحد ذاته ن�ساطًا ث�ريًا.
ُ
ال�سيا�سي، اأم اأنه ي

لقد حمل لنا الن�سف االأول من �سنة 2011 

د عديدة منها اإعادة التفكير 
ُ
ع

ُ
تغييرات جذرية على �س

في طرق المقاومة ال�سعبية وحرية التعبير واأو�ساع 

العي�س. واإن التغيير هذه المرة لم ياأت م�ستن�سخًا عن 

الغرب، واإنما كان �سناعة عربية داخلية �ست�ؤّثر 

عالميًا، والأع�ام ط�يلة، في الحراك ال�سيا�سي، وفي 

ا�ستخدام االإنترنت واالإعالم والفن والفل�سفة �سمن 

اإطار اأو�سع للتغيرات االإقليمية.

وفي تعليق على الربيع العربي، يق�ل الفيل�س�ف 

الفرن�سي اأالن بادي�: ''اأيًا يكن م�سير االنتفا�سَتين 

الت�ن�سية والم�سرية، فاإنهما ترتديان اأهمية    

ك�نية، الأنهما تقّدمان اإمكانات جديدة قيمتها 

n 
)9(

عالمية.''

واحد من ماليين، وعند هذا التناق�س بالذات ت�سقط 

خلع طغاة.
ُ
اأنظمة وي

''الو�شيلة هي الر�شالة''

تناقل العالم منذ اأيام �سريطًا م�س�راً �ساهده حتى 

االآن اأكثر من 300.000 م�ساهد، وفيه نرى �سابًا 

�س�ريًا يلقى حتفه عندما يخرج اإلى �سرفة منزله في 

يحة'' النظام وهم يطلق�ن 
ّ
كرم ال�سام كي ي�س�ر ''�سب

الر�سا�س على المنازل، فيراه اأحد القنا�سة، ويقتله 

على الف�ر. لكن هذا ال�سريط الم�س�ر وجد طريقه اإلى 

العالم. وفي هذا الم�سهد المريع كثير من رمزية 

الن�سال، ذلك باأن نقل الحدث في اأو�ساع قمعية ه� 

حدث ث�ري بحد ذاته، االأمر الذي يذّكرنا بمق�لة 

الفيل�س�ف الكندي مار�سال ماكل�هن ال�سهيرة: 

''ال��سيلة هي الر�سالة''. ومن هذه الفكرة بالذات 
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