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تحقيقات

تانيا الخوري

كلنا �شهود عيان :ربيع
العرب بال�صور والحروب الإلكترونية
يتتبع هذا التحقيق ت�أثير و�سائل الإعالم االجتماعي ،وما تحمله من �صور ،في الثورات العربية،
ّ
ويك�شف �أنها تنقل �إلى الم�شاهد الذي يتفاعل معها واقع ًا جديداً ،ثم تحمل �إليه �أم ًال بم�ستقبل
مغاير .فهذه ال�صور مختلفة ''جمالي ًا وم�ضمون ًا ،وهي ت�شكل خرق ًا لما اعتادت عيوننا ر�ؤيته على
�شا�شات التلفاز العربية ''.ومن خالل متابعة �أمثلة محددة في �أثناء الثورات العربية ،تناق�ش
الكاتبة الدور الأ�سا�سي لهذا ''الإعالم البديل'' ،فتنظر �إليه في �سياق عربي يبدع فيه ال�شبان
وال�شابات طرقهم في التعبير والتحرك وخو�ض معارك فعلية مع الأنظمة العربية ،ومع �إ�سرائيل،
وتربط هذا ال�سياق العربي بقيم عالمية تقترحها هذه الو�سائل الإلكترونية .وهنا ،يك�شف التحقيق
عن �صالت تت�شكل بين نا�شطين عرب ودوليين ،وبين قيم عربية و�أُخرى عالمية مناه�ضة لحجب
المعلومات.
ن�ساء م�صر؟ ت�ساءلت �صديقتي ''الفاي�س
بوكية'' من رومانيا .لم �أجب عن �س�ؤالها
الذي �أتى في �صفحتها في ''الفاي�س بوك'' ،على
�شكل تعليق ترك َته على �ألبوم �صور من الثورة
الم�صرية كنت قد ن�شر ُته في ''حائطي'' في الفاي�س
بوك .قلت لنف�سي �إنه كثيراً ما ا�شتركت الن�ساء
العربيات في الثورات وحركات التحرير والمقاومة،
وعلى ال�صديقة المت�سائلة �أن تجري بحث ًا خفيف ًا قبل
�أن تجود علينا بت�شكيكاتها في �ش�أن ذكورية الربيع
العربي.
�آنذاك ،لم �أكن م�ستوعبة بعد مدى �أهمية ال�صور
المتنقلة في مواقع التوا�صل االجتماعي ،في �إحداث

�أين

( ) كاتبة وفنانة لبنانية.

*

تركيز لدى الر�أي العام الدولي على �ش�ؤون المنطقة،
وفي منح الثوار العرب دعم ًا عالمي ًا لم ت�شهده
منطقتنا منذ زمن .وبعد �أ�سبوع من تعليق ال�صديقة
الرومانية ،قرر �أحد النا�شطين تجميع �صور ن�ساء
م�صريات �شاركن في الثورة ،ون�شرها في موقع
الفاي�س بوك ،وقد �ساهم عمل كهذا (القيام بجهد
ن�صف �ساعة تقريب ًا في الت�صفح� ،أو �ساعتين �إذا
وجب ا�ستعمال الإنترنت من لبنان) في الرد على
جميع المت�سائلين ،بريئين �أو عن�صريين ،الذين
يربطون العرب بالرجعية ،وفي �إحداث نقا�شات ون�شر
مقاالت �صحافية و�صور �أُخرى عديدة مو�ضوعها
م�شاركة المر�أة العربية في الثورات.
ففي اليوم الذي تنحى مبارك� ،صرخت �شابة
لندنية لدى قراءتها الخبر في هاتفها الخليوي:
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لدي �أمل في هذا العالم!''
''�أ�صبح ّ
وفي ال�صباح التالي و�صلني بريد �إلكتروني فيه
رابط عن فيديو ي�صور �شابين �آ�سيويين يتلقيان خبر
تنحي مبارك بفرحة هي�ستيرية جداً ،وقد �شاركني
في م�شاهدة هذا الفيديو الظريف �أكثر من مليون
�شخ�ص عبر العالم.

�أهمية ال�صورة في الحدث
نما ال�شباب العربي في ع�صر ال�صورة بامتياز،
كحال جيل ال�شباب في �شتى �أنحاء العالم ،لكنه نما
و�سط �أجواء من القمع وت�ضليل الأحداث والمراقبة
كون لديه ما ي�شبه المناعة ،فلم
الم�شددة ،الأمر الذي ّ
تحركه �سم�سمة مذيعي ن�شرة الأخبار الم�سائية،
تعد ّ
وال تبهره لهجة المرا�سلين الجدية� .إ ّال �إن ما حدث
م�ؤخراً من تغيير في جماليات ال�صورة التي تنقل
تفجر
الأحداث� ،ساهم على الأرجح ،و�إلى حد ما ،في ّ
هذه اليقظة ال�شبابية المفاجئة.

�صور العالم بداية الربيع العربي متمثلة في
لقد ّ
حدث �إقدام ال�شاب التون�سي محمد البو عزيزي على
حرق نف�سه احتجاج ًا على منع ال�شرطة له من بيع
الخ�ضار في ال�شارع ،علم ًا ب�أنه �صاحب �شهادة
جامعية وعاطل عن العمل .و�إن م�شهداً كهذا يملك
غ�ض النظر عنهما،
رمزية عالية وقوة درامية ي�صعب ّ
فهو ''عر�ض'' ي�سمى بلغة الم�سرح المعا�صر ''حدث ًا''
يغير الواقع ،ويتطلب جر�أة
(� ،)happeningأي �أنه ّ
ويعول على تفاعل الجمهور معه.
وخطورةّ ،
وهكذا كان لهذه ال�صور التي �أتتنا من �سيدي بو
زيد ت�أثير عظيم عبر ب�سرعة حدود المدينة ،و�ساهم
في تحريك ماليين من العرب �ضد �أنظمتهم القمعية.
�إن �إلقاء نظرة واحدة على هذه ال�صور من
االنتفا�ضات ال�شعبية العربية ٍ
كاف لأن ينقل �إلى
الم�شاهد واقع ًا جديداً ،ثم يحمل �إليه �أم ًال بم�ستقبل
�آخر ،لأنها �صور مختلفة جمالي ًا وم�ضمون ًا ،وهي
ت�شكل خرق ًا لما اعتادت عيوننا ر�ؤيته على �شا�شات
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التلفاز العربية .فهي �شفافة وعفوية التقطها
مواطنون هواة بوا�سطة �أجهزتهم الخليوية �أو
عد�ساتهم ال�صغيرة ،ون�شروها بلحظات قليلة في
ال�شبكة العنكبوتية ،ثم تناقلتها الف�ضائيات .وفي
هذه ال�صور تهتز يد الم�صور ،ون�سمع �أنفا�س المعلِّق
ولهفته ،وهي �صور لم تمر على �أي رقابة جمالية �أو
�سيا�سية ،ولهذا ف�إن قوتها تكمن في ب�ساطتها
وانعدام التركيب والتالعب بها.
منذ ''حدث'' البو عزيزي واندالع الثورة في تون�س
وبعدها في بالد عربية �أُخرى ،ما زالت تتدفق �إلينا
تحول
�ألوف ال�صور الجامدة والمتحركة ،والتي ّ
بع�ضها �إلى �أيقونات �إعالمية �ستدخل ذاكرة جماعية
يت�شارك فيها عدد هائل من النا�س ،ولن تكون
مح�صورة في منطقة جغرافية واحدة .وقد و�صف
الفيل�سوف �سالفوج زيزك ثورات العرب ب�أنها
''عالمية'' بالمعنى الراقي والإن�ساني ،لأنها �صراع
على الحرية بالمطلق ال بالمعنى ال�سخيف الذي تب�شر
()1
به منظمة ''الأوني�سكو'' مث ًال ،كما ي�شير.

ونذكر من هذه ال�صور �صورة الرجل الم�سن
التون�سي الذي يواجه جي�ش ًا م�سلح ًا برغيف من الخبز
الفرن�سي يحمله ك�أنه بندقية ،ثم �أتتنا �صور كثيرة
من م�صر ،جرى تناقلها ب�سرعة ،ونذكر منها �صور
الماليين في �ساحة التحرير ،و�صور المحتجين وهم
يربطون ر�ؤو�سهم للوقاية من حجارة البلطجية،
و�صورة ال�شابة التي تواجه مئات الع�سكر ،و�صورة
المر�أة الم�سنة التي ت�صرخ في وجه �شرطي ،و�صورة
الم�صلين الذين تجري مهاجمتهم بخراطيم المياه،
و�صورة �شباب �أقباط ي�شكلون درع ًا �إن�ساني ًا حول
الم�صلين الم�سلمين لحمايتهم.
وال بد من �أن هذه ال�صور �ساهمت في �إحداث
حالة من ردات الفعل االجتماعية الآنية والم�ؤثرة،
والتي �أراد كثيرون في العالم التفاعل عبرها بطريقة
�أو ب�أُخرى.
وفي الوقت الذي كان بع�ض الأنظمة ينفي القيام
بعمليات لقمع المحتجين وقتلهم وتعذيبهم ،ن�شر
مواطنون �أ�شرطة ت�سجيل م�صورة (فيديو) كانوا
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�صوروها في ال�شارع �أو من �شرفات منازلهم تبرهن
العك�س .وكان �أول هذه الأ�شرطة الم�صورة من الثورة
الم�صرية ي�صور بلطجية يحاولون ده�س مواطنين
ع ّزلّ � .أما ال�سوريون الذين ُمنعوا من ا�ستخدام موقع
''اليوتيوب'' حتى �أوائل الربيع العربي ،فباتوا
ي�ستعملونه اليوم لف�ضح �أعمال نظامهم ،و�أخذوا
يب ّثون عبر �صفحة الفاي�س بوك'' :الثورة ال�سورية �ضد
ب�شار الأ�سد'' ،وفي موقع �شبكة ''�شام''� ،أ�شرطة
م�صورة بدءاً من �أول االعت�صامات� ،إلى �إبراز مظاهر
التعذيب على �أج�ساد الثوار المعتقلين بعد الإفراج
عنهم.
وطبع ًا ،كان هناك من �ش ّكك في نيات النظام
موقعي الفاي�س
ال�سوري حين �سمح ل�شعبه با�ستعمال
َ
بوك واليوتيوب بعد اندالع الثورة التون�سية .فبع�ض
ه�ؤالء اعتقد �أن النظام ال�سوري �أراد �أن يوهم �شعبه
ب�أنه يملك ف�سحة من حرية التعبير ،بينما اعتقد
�آخرون �أن النظام ال�سوري ال يريد لفت الأنظار �إليه
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في ظل نقا�شات محتدمة عربي ًا وعالمي ًا ب�ش�أن حرية
ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي في الن�شاط
ال�سيا�سي� .إ ّال �إن تعليقات كثيرة �أدركت �أن النظام
ال�سوري فتح المجال �أمام مواطنيه للتعبير عن
�آرائهم ال�سيا�سية �إلكتروني ًا بهدف مراقبتهم فقط ،ظن ًا
منه �أن عدد ه�ؤالء �سيكون محدوداً في�سهل قمعهم �أو
اعتقالهم .وفع ًال ،اع ُتقل في �أوائل االنتفا�ضة ال�سورية
يعد نف�سه نا�شط ًا
عدد هائل من المواطنين بع�ضهم ّ
في حقوق الإن�سان ،لكن كثيرين �آخرين كانوا �شباب ًا
ال خبرة لهم بالعمل ال�سيا�سي ،ف�سمعنا عن مراهقين
اع ُتقلوا �أ�سبوع ًا كام ًال من دون تحقيق ،وال �إعالم
عائالتهم بمكان اعتقالهم ،وذلك ب�سبب تعليق واحد
على الفاي�س بوك.
وبالطبع ،ف�إن الثورات ال تنبت بين يوم و�آخر،
و�إنما ت�أتي نتيجة تراكم عمل مثابر و�شجاع لمدة
طويلة ،لكن الثورة الم�صرية كما عرفها العالم بد�أت
في ال�شبكة العنكبوتية ،و� ّأرخها الإعالم االجتماعي،
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الأمر الذي �ساهم في ح�شد ت�ضامن عالمي كبير مع
ثوار م�صر� ،إذ �شاهد العالم ،وب�إعجاب �شديد ،كيف
ت�سقط الأنظمة بطريقة اعتقدوا �أنها ع�صرية وذكية
وجديدة وم�سالمة وتقدمية.
فموقع ''التويتر'' الذي ا�ش ُتهر في ال�سابق بدوره
في االحتجاجات الإيرانية ،كان ينقل �أخباراً �أ�سرع
كثيراً من �أي م�ؤ�س�سة �إعالمية ،وكان �أي �شخ�ص في
العالم ي�ستطيع �أن يتابع حركة الثورة الم�صرية عبر
متابعته الر�سائل التي تت�ضمن عبارة ،#egypt
فيح�صل على عدد هائل من ال�صور والم�ستجدات من
م�صادر متنوعة .وبات �ألوف النا�س يجيدون نقل
الخبر في موقع ''التويتر'' ،على طريقة ال�صحافيين،
فيبد�أونه بكلمة ''م�ؤكد'' �أو ''غير م�ؤكد'' �أو ي�سمون
م�صدره.
في�ستعمل �أكثر من غيره
� ّأما موقع الفاي�س بوك ُ
لنقل �أ�شرطة م�صورة وفتح نقا�شات وتنظيم
اعت�صامات ،كان من �أبرزها ،قبيل الثورة الم�صرية،
�إن�شاء �صفحة ''كلنا خالد �سعيد'' التي تالها �إن�شاء
�صفحات عديدة في مختلف البالد العربية لمتابعة
التحركات فيها .فعبر هذا الموقع ،وفي يوم واحد من
�أيام الربيع العربي ،ي�ستطيع �أي �شخ�ص م�شاهدة
�أ�شرطة م�صورة جميلة وم�شجعة ،كم�شهد ال�شاب
التون�سي الذي ي�صرخ وحده في �شارع بورقيبة
''الحرية للتوان�سة'' بعد �سقوط زين العابدين بن
علي )2(،وفيديو ثان العت�صامات حا�شدة تطالب
ب�صوت واحد ب�إ�سقاط النظام ،وثالث الحتفاالت
م�صرية في ميدان التحرير ،ورابع لفتية يقودون
بهتافاتهم �ألوف المتظاهرين ،ومن ثم م�شاهدة
�أحداث مرعبة ُتظهر وح�شية النظام الليبي في حربه
و�صور قتلى و�أ�شالء �أطفال .وهنا ،ف�إن
على الثوار،
َ
�أهمية هذه ال�صور التي ت�أتينا من ''مواطنين
�صحافيين'' تكمن في �إبرازها ال�صورة كاملة ،وفي
عدم وقوعها في فخ تعظيم الثورة وتجميلها� ،أو
فبركة الواقع ،على طريقة �إعالم الأنظمة العربية.
وفيما يتعلق بم�ؤ�س�سات الإعالم التقليدية ،ف�إنها
انتبهت �سريع ًا �إلى �أهمية الإعالم البديل ،فهي في
ال�سابق كانت ت�صنع الأخبار عبر �أقوال �شهود عيان،

� ّأما اليوم ،وحين �أ�صبح كل منا �شاهد عيان ،ف�إن تلك
الم�ؤ�س�سات المكر�سة حاولت �ضم الإعالم البديل �إليها
عبر ن�شر �أ�شرطة م�صورة متنقلة في موقع ''اليوتيوب''
في ن�شراتها الإخبارية ،وخ�صو�ص ًا لدى منع النظام
مرا�سلين �أجانب من دخول �أرا�ضي الدولة مثلما هي
الحال في �سورية .كما �أن �صحف ًا �أجنبية ،ك�صحيفة
''الغارديان'' البريطانية ،خ�ص�صت �صفحة تدوين لكل
انتفا�ضة تتجدد في كل دقيقة ،و�شرعت تنقل ما
ين�شره نا�شطون عبر مواقع التوا�صل االجتماعي من
�صور و�أ�شرطة م�صورة وتعليقات و�أخبار.

الجيو�ش الإلكترونية الديمقراطية
لعل �أهم ما �أربك الأنظمة العربية الديكتاتورية
هو الو�سائل التي ا�س ُتعملت في الثورات مثل ،مواقع
التوا�صل االجتماعي ،والحروب ''ال�سايبيرية''
(الإلكترونية) التي ُ�شنت من خاللها .فقد وهبنا
الإنترنت تعدداً في م�ستويات ر�ؤية الواقع والحدث
الواحد ،و�شعوراً باليقظة والم�شاركة الفعلية ،لأنه،
بطبيعته ،يتطلب �سرعة ومبادرة فردية ،فنحن
''ن�شاهد'' التلفاز ،لكننا ''ن�ستعمل'' الإنترنت.
وقد تحولت مواقع االت�صال االجتماعي اليوم �إلى
مكان عام افترا�ضي بديل تدور فيه النقا�شات ،وتقرر
فيه التحركات ،ويت�صل من خالله المثقفون
بالنا�شطين والفنانين ،وبغيرهم من مواطنين
مهتمين ب�ش�ؤون بلدهم ،حتى ب�أولئك الذين يعي�شون
في الغربة ،وخ�صو�ص ًا �أولئك الذين ُمنعوا من
التجمعات �أعوام ًا طويلة.
يقول بت فاين �أحد �أع�ضاء مجموعة تيليكوميك�س
''للقر�صنة من �أجل الحرية''�'' :أظهرت الأ�شهر ال�ستة ــ
الثمانية الما�ضية مدى ت�أثير الإنترنت الحا�سم في
معركة الحرية والتوا�صل وهو ،فع ًال ،حا�سم للغاية؛
()3
ولذا ،ف�إنه �أمر مقلق �أن تتم مهاجمة الإنترنت''،
وذلك في �إ�شارة منه �إلى الدور الذي �أداه الإنترنت في
م�صر والثورات العربية في نقل الأحداث ،وفي
التوا�صل خالل الحراك من �أجل الحرية .فالمجموعة
التي يعمل فيها ،وهي مجموعة من القرا�صنة
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والمبرمجين الإلكترونيين الذين هم في �أغلبيتهم
مجهولون وال يتبعون هرمية معينة� ،ساعدت
المواطنين الم�صريين في �إيجاد حل م ّكنهم من
ا�ستعمال مواقع التوا�صل عندما �أمرت حكومة مبارك
بتوقيف خدمة الإنترنت ،كما �ساعدت المحتجين
نر ،ف�إننا
الليبيين واليمنيين .ويعتقد فاين �أنه ''�إن لم َ
ال نتحرك'' ،وهو يحث الجميع على العمل من �أجل
الحرية من �أي مكان في العالم ،عالوة على �أنه
المتكلم بل�سان مجموعة ''�أنونيم�س'' (،)Anonymous
�أي المجهولين ،لأنهم مطلوبون من العدالة
الختراقهم جهاز اال�ستخبارات الأميركية ،ون�شرهم
وثائق تابعة للـ ''�سي� .آي� .إيه'' ،ودعمهم المبا�شر
موقعي ''ما�ستر كارد''
لـ ''ويكيليك�س'' عبر قر�صنة
َ
و''�أمازون'' رداً على رف�ض هاتين الم�ؤ�س�ستين ف�سح
المجال �أمام المواطنين ال�ستعمال موقعيهما في
�إر�سال م�ساعدات مادية لويكيليك�س.
وفي الوقت الذي تبني مجموعة تيليكوميك�س
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ج�سوراً بين الأفراد ،وت�ساعد الجميع على التوا�صل
ون�شر الأخبار ،ف�إن مجموعة ''�أنونيم�س'' تقوم
بالهجوم على المواقع الحكومية وال�شركات الكبرى
التي تعتبرها فا�سدة .ولدى كتابتي هذه الأ�سطر،
و�صلت ر�سالة من ''�أنونيم�س'' �أُر�سلت �إلى متابعيها
حول العالم ،وجاء فيها �أن ''على الحكومات �أن
تخاف منا ،لأننا وراءها ،ونحن �سنن�شر وثائق مهمة
جداً الليلة عند منت�صف الليل بتوقيت غرينت�ش ''.ومن
ال�صعب جداً التعرف �إلى عدد �أع�ضاء هذه المجموعة
التي باتت رمزاً للمهاجمين الإلكترونيين ذوي
القناعات الظريفة ،والذين ير�سلون ر�سائل مهددة
وجذرية .وجهاز اال�ستخبارات الأميركية يحاول
التعرف �إلى هوية �أع�ضاء ه�ؤالء المهاجمين الذين
يلتقون في غرف درد�شة �سرية في الإنترنت،
ويعملون من �شتى �أنحاء العالم ،وال يتر�أ�سهم �أحد،
و�شعارهم هو �أنهم ''مجهولون ،ال ي�سامحون وال
ين�سون'' ،في �إ�شارة �إلى َمن ينتهك حرية التعبير
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ويحد من اال�ستعمال الحر للإنترنتّ � .أما هدفهم فهو
ّ
ف�ضح الحكومات الفا�سدة� ،أي جميع الحكومات كما
ي�صرحون.
وقد �سمع بع�ضنا في الوطن العربي �أول مرة
بمجموعة ''�أنونيم�س'' حين قام بع�ض �أع�ضائها
بقر�صنة المواقع الر�سمية التابعة لنظام بن علي رداً
على حجب الإنترنت عن ال�شعب التون�سي في بداية
الثورة ،ثم تركوا ر�سالة في هذه المواقع المقر�صنة
جاء فيها'' :نحن مجهولون [� ]....إلى الحكومة
التون�سية :لن يتم الت�سامح مع الهجوم على حرية
التعبير وحرية و�صول مواطنيكم �إلى المعلومات،
و�أي منظمة متورطة في الرقابة �سيجري ا�ستهدافها.
ولن يتوقف الهجوم �إلى �أن ت�ستمع الحكومة التون�سية
()4
�إلى مطالب �شعبها ب�ش�أن الحرية''.
لقد �أدى الربيع العربي �إلى فتح نقا�ش وا�سع
عالمي ًا ب�ش�أن قيم القر�صنة الإلكترونية ،فبعدما
اعتاد الخطاب الغربي ال�سائد ت�صوير قرا�صنة
الإنترنت على �أنهم �شباب مهوو�سون تقني ًا ،ويق�ضون
وقتهم في محاولة خرق �أمن الدول والم�ؤ�س�سات
الكبرى من باب الت�سلية فقط ،جاءت انتفا�ضات
تبين �أن كثيراً من عباقرة الكومبيوتر
العرب كي ّ
ه�ؤالء ي�ستعملون خبرتهم لم�ساعدة الثوار وف�ضح
الحكومات .فهم يعتبرون �أن الحكومات ت�ستعمل
ال�شبكة العنكبوتية لمراقبة المواطنين ،ولذا يحق
للمواطنين ،وعبر الإنترنت �أي�ض ًا ،ك�شف �أ�سرار هذه
الحكومات وعملياتها .فجوليان �أ�سانج ،ال�صحافي
والمبرمج الذي يقف وراء ''ف�ضائح ويكيليك�س'' يقول
�إن مواقع مثل ''الفاي�س بوك'' و''الياهو'' لي�ست �إ ّال
واجهات لمراقبة ال�شعب من جانب الأجهزة
اال�ستخباراتية.
وكانت المفاج�أة الكبرى �أن ه�ؤالء المبرمجين ال
يعي�شون في عالمهم الخا�ص فقط في غرف مغلقة
ومعتمة كما ت�صورهم الأفالم الأميركية ،و�إنما هم
�شباب يدركون تمام ًا ما يحدث في العالم ،ويقد�سون
ثقافة الإنترنت كونها تج�سد حرية التعبير.
فالإنترنت ارتبط بالحرية ،ذلك ب�أنه ،ومنذ بداية
ظهوره� ،ش ّكل ثورة في طرق المعرفة والن�شر ،وقد

اعتدنا الح�صول على �أي معلومة في �أي وقت كان،
ثم ن�شر ما نريد من مواد من دون المرور ب�أي رقابة.
وكثيراً ما �أرادت الحكومات تقييد حرية م�ستخدمي
الإنترنت �أكان ذلك عبر القمع المبا�شر كحال بع�ض
الدول العربية� ،أم بطريقة غير مبا�شرة ،مثلما يفعل
جهاز اال�ستخبارات الأميركية ،وكما حاول م�ؤخراً
الرئي�س الفرن�سي �ساركوزي فعله ،عندما طلب في
مما يعتبره
قمة الدول الثماني التعاون من �أجل الحد ّ
فلتان ًا �إلكتروني ًا.
لكن ي�صعب على الأنظمة �ضبط هذه التحركات،
لأنها كثيفة وكثيرة و�سريعة ،كما �أن النا�شطين
ال�شباب يدركون كيفية �إخفاء هوياتهم �إذا ما �أرادوا،
وذلك عبر ا�ستعمال برامج تخفي الب�صمات
الإلكترونية مثل برنامج ''تور'' ( .)Torفقد كتبت
المجموعة التي تقف وراء �إن�شاء مدونة ''المند�سة
ال�سورية'' تف�سيراً باللـهجة العامية قالت فيه �إن
بع�ض ًا من �أع�ضائها يعي�ش في �سورية والبع�ض الآخر
في الخارج ،وجاء في هذا التف�سير�'' :إن الذين في
الداخل يبعثون بمقاالتهم �إلى الذين يعي�شون في
الخارج ،وه�ؤالء بدورهم ين�شرونها ،وذلك من باب
االحتياط الإلكتروني .فيا �أعزاءنا في فرع الأمن
()5
والمعلومات ال ت�ضيعوا وقتكم معنا''.
� ّأما َمن اختار �أن يعلن ا�سمه ب�شجاعة في ن�ضاله
الإلكتروني خالل الثورات العربية ،ف�إن هذا االختيار
يمكن �أن يحمل الأذى للنا�شط �أي�ض ًا.
نزيهة �سعيد وزينب الخواجة هما من البحرين،
جراء قمع الحكومة
وكلتاهما تعر�ضت للتعذيب ّ
البحرينية .فقد اع ُتقلت نزيهة وتعر�ضت للتعذيب
الج�سدي بعد �أن كانت بعثت بر�سالة عبر خدمة
''البالكبري'' ( )Blackberryتخبر فيها �أنها �شاهدت
منذ لحظات �شرطي ًا يقتل مواطن ًا في ال�شارع،
�شهرت ب�سمعة
فاتهمتها ال�شرطة البحرينية ب�أنها ّ
البلد من خالل نقلها هذا الخبرّ � .أما زينب النا�شطة
فلم ُتعتقل مع �أن والدها وزوجها معتقالن ،ومع �أنها
تقوم بحملة �إلكترونية وا�سعة �ضد النظام .و�صرحت
زينب في �أول تموز /يوليو في موقع ''التويتر''�'' :أظن
�أنهم لم ي�ضربوني اليوم ب�سبب التويتر ،لأنني
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�أف�ضحهم .فهم يحبون ارتكاب جرائمهم في العتمة''.
وفي ذلك اليوم ،كان عدد متابعيها في ذاك الموقع
بلغ � 14.636شخ�ص ًا ،وقد رد �أحدهم عليها بالقول:
أحد من ال�سيف'' ،بينما
''�إن ر�سالة على التويتر هي � ّ
جاوبتها �إحداهن'' :ونحن �سنن�شر ر�سالتك �إلى العالم
القراء على
كله� .أنا في لو�س �أنجلو�س ّ
ولدي كثير من ّ
ال�صعيد الوطني ،و�س�أنقل ر�سالتك �إليهم'' ،في حين
جاءها رد من لندن'' :العالم كله ي�ستمع �إليك يا
�صديقتي .مع المودة من لندن''.
لقد �أثبتت الثورات العربية �أن الإنترنت هو �سالح
في متناول اليد ،وبات ُيعتبر حق ًا �شرعي ًا ،بل ،وكما
�صرحت م�ؤخراً منظمة حقوق الإن�سان ،ف�إنه �أداة
ّ
معرفة تحولت م�ؤخراً �إلى �أداة حراك �أي�ض ًا ،ف�ض ًال عن
�أنها خرقت حدود الدول وف�سحت المجال �أمام دعم
الثوار من �أي مكان في العالم .فعلى �سبيل المثال،
�سمعنا عن نا�شطين من لبنان كانوا يتابعون الحركة
في ميدان التحرير ،وكانوا يزودون الثوار الم�صريين
الذين على الأر�ض بمعلومات عن �أمكنة ال�شرطة
والبلطجية.
كما ظهرت م�ؤخراً جمعيات تهدف �إلى تعريف
ال�شباب بكيفية ا�ستعمال الإنترنت من �أجل المقاومة
المدنية ،وذلك عبر التدوين وا�ستعمال مواقع
التوا�صل االجتماعية والت�صوير ون�شر المواد
المجمعة ،نذكر منها المخيم التكنولوجي للن�ساء
الذي نظمته م�ؤخراً جمعية ''ن�سوية'' في لبنان.
�إن الن�شاط الإلكتروني الثوري فع ًال ،لي�س حكراً
على الرجال فقط ،بل لعل �أجمل ما ظهر في الثورات
العربية هو عدم وجود قائد ثوري ذكوري
وكاريزمي ،فالوجوه العديدة والمتنوعة كانت هي
''وجه الثورة'' ،وهي ولم ت�ستثن الن�ساء منها.
بيد �أن الخروج �إلى ال�شوارع لمواجهة الأمن يبقى
مرتبط ًا بجماهير هي ،في �أغلبيتها ال�ساحقة ،من
الرجال ،وخ�صو�ص ًا عندما تنطلق التظاهرات من
الجوامع بعد �صالة الجمعة .لكن الحراك الإلكتروني
�ساعد على �إحداث م�ساحة مفتوحة �أمام الجميع ،وال
�سيما الن�ساء ،فالن�ساء ال�سعوديات قمن بحملة في
�سمينها ''الن�ساء للقيادة'' ،وقد
�صفحات الفاي�س بوك ّ
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قامت النا�شطة ال�سعودية منال ال�شريف بن�شر فيديو
لها تظهر فيه وهي تقود �سيارتها وتتحدى النظام،
الأمر الذي �شاهده الآالف ،والذي لم ي�ؤد �إلى توقيفها
وحجزها فح�سب ،بل �إلى حملة ت�ضامن عالمية مع
ق�ضية الن�ساء ال�سعوديات �أي�ضاً .و�أنت �إن �أجريت الآن
بحث ًا بالإنجليزية في موقع ''غوغل'' عن ''المر�أة
للقيادة'' ،ف�إنك �ستجد مئات من ال�صور بعثتها ن�ساء
من حول العالم وهن يقدن �سياراتهن التي ع ّلقن عليها
�شارات ت�ضامنية مع ن�ساء المملكة العربية ال�سعودية.
� ّأما ن�ساء �سورية فوجدن ح ًال ذكي ًا لالعت�صام من
دون تعر�ضهن للخطر ،وذلك عبر التجمع في المنازل
في دم�شق وت�صوير �شريط فيديو لهن في �أثناء
اعت�صامهن ،وهن يخفين وجوههن ،ويحملن �شعارات
تطالب بالحرية ،ثم قمن بن�شر هذه الأ�شرطة
الم�صورة في الإنترنت .وحتى �أوا�سط تموز /يوليو،
كان قد �شاهد كل �شريط � 9000شخ�ص تقريب ًا.
()6

�صراع فل�سطيني ــ �إ�سرائيلي
�إلكتروني
في ظل المعارك الإلكترونية التي ي�شهدها العالم،
تت�صارع �إ�سرائيل �أي�ض ًا مع النا�شطين من �أجل
فل�سطين �أينما يكونوا في العالم .ففي بداية الربيع
العربي �أقدم بع�ض الفل�سطينيين على �إن�شاء �صفحة
ود َعوا
�سموها ''االنتفا�ضة الثالثة''َ ،
في الفاي�س بوك ّ
من خاللها �إلى تحرك �شبابي وا�سع من �أجل حق
العودة .وقد �ضغطت الحكومة الإ�سرائيلية على موقع
الفاي�س بوك من �أجل �إزالة �صفحة ''االنتفا�ضة
تح�ضر لحراك �سلمي في ذكرى
الثالثة'' التي كانت ّ
النكبة.
وك�أن انتزاع الأر�ض من �أ�صحابها لم يكف
ي�ضيق م�ساحة المكان
الكيان ال�صهيوني ،فبات ّ
االفترا�ضي �أي�ض ًا على الفل�سطينيين والمت�ضامنين
وي�صرح بع�ض ال�شباب الفل�سطيني �أن مواقع
معهم.
ّ
االت�صال االجتماعي �ساهمت في فتح ج�سر توا�صل
بين الفل�سطينيين في كل من ال�ضفة وقطاع غزة
وال�شتات .ومن الوا�ضح �أن �إ�سرائيل حذرة من هذا
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التوا�صل ،ومن الثورات العربية التي تحيط بها ،ولذا،
ف�إنها تحاول ب�شتى الطرق قمع النا�شطين
المت�ضامنين مع فل�سطين .فه�ؤالء المت�ضامنون كانوا
من �أوائل النا�شطين الذين ا�ستعملوا الإنترنت بهدف
ودونوا من الأرا�ضي المحتلة ،و�أ�س�سوا ما
المقاومةّ ،
�سموه ''االنتفا�ضة الإلكترونية'' .وقد اتبعت �إ�سرائيل
ّ
في المقابل ،ا�ستراتيجيا مماثلة ،ف�صممت موقع ًا
ا�سمه ''�صادق جندي ًا'' ،يمكن لأي �شخ�ص في العالم
من خالله �أن يتحدث مع جندي �إ�سرائيلي ،وذلك في
محاولة �إ�سرائيلية لإ�ضفاء �شرعية على جي�ش
االحتالل.
� ّأما اال�ستراتيجيا الأُخرى التي اعتمدتها �إ�سرائيل
ف�أقل مبا�شرة و�أكثر خبث ًا� ،إذ ن�شرت في موقع
يدعي �أنه نا�شط �أراد
''اليوتيوب'' �شريط ًا م�صوراً لرجل ّ
�أن يلتحق بـ ''�أ�سطول الحرية'' ،و�أن رغبته ُووجهت
مثلي الجن�س .وبذلك يتم الت�شهير
بالرف�ض لأنه ّ
ب�سمعة النا�شطين الذين يريدون فك الح�صار عن غزة
على �أنهم لي�سوا �سوى معادين للمثلية الجن�سية
ورجعيين و�إ�سالميين .لكن لوحظ �سريع ًا ،وبعد
الم�صور� ،أن هذا ''النا�شط''
�ساعات من ن�شر ال�شريط
ّ
لي�س لديه �أي وجود �آخر في ال�شبكة العنكبوتية ،كما
لوحظ �أن �أول من وزع ال�شريط عبر موقع التويتر ،هو
�شاب يعمل في مكتب رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية،
بنيامين نتنياهو ،و�أن الح�ساب الخا�ص للحكومة
الإ�سرائيلية �أعاد ن�شر ال�شريط في موقع التويتر �أي�ض ًا،
تدخل موقع ''االنتفا�ضة الإلكترونية'' الداعم
�إلى �أن ّ
لفل�سطين للك�شف عن هوية الرجل الذي ظهر في
فتبين �أنه �إ�سرائيلي يعي�ش هناك
ال�شريط الم�صورّ ،
()7
وا�سمه عومر غير�شون.
والحق ًا ،قامت �شركة �إعالنية �إ�سرائيلية بن�شر
�شريط �آخر غريب جداً ،ي�صور فتاة مثيرة تتحدث مع
طبيبها النف�سي ب�ش�أن م�شكالتها مع ''�أ�سطول
وعلم �أي�ض ًا ب�أن الحكومة الإ�سرائيلية هي
الحرية''ُ .
�أحد زبائن هذه ال�شركة ،كما لوحظ �أن ال�شريطين
مت�شابهان تقني ًا ،و�أنهما ي�ستعمالن عنوانين فيهما
تلميحات جن�سية ،وذلك لجذب �أكبر عدد من
الم�شاهدين.

� ّأما مجموعة ''�أنونيم�س'' ف�سربت م�ؤخراً في 28
حزيران /يونيو ،وفي مواقع عدة ،ر�سالة فيها هجوم
�إلكتروني على الموقع الر�سمي للكني�ست الإ�سرائيلي،
وذلك لتعطيل �أعماله ل�ساعات ،وللرد على قمع
الفل�سطينيين واحتالل �أرا�ضيهم .وف�ض ًال عن ذلك،
ولأن الحكومة الإ�سرائيلية كانت �شنت حرب ًا
�إلكترونية في ال�سابق على كل من �إيران ولبنان
(بعثت بفيرو�س ''�ستاك�س نيت'' للـهجوم على
المن�ش�آت النووية الإيرانية ،وقامت بقر�صنة �شركات
االت�صاالت اللبنانية عبر عمالء لها) ،ف�إن هذا الأمر
في نظر ''�أنونيم�س'' يحلل الهجوم عليها .وقد بعثت
''�أنونيم�س'' بر�سالة م�صورة ا�ستعملت فيها برنامج ًا
يقر�أ من خالله �إن�سان �آلي ما يلي:

�إلى ال�شعب الفل�سطيني النبيل:
خالل الأعوام الخم�سة وال�ستين الما�ضية
ُفر�ض عليكم العي�ش في �أو�ضاع ال�إن�سانية من
طرف نظام �صهيوني غير قانوني [� ]....أنونيم�س
هي �إخوانكم و�أخواتكم� ،أبنا�ؤكم وبناتكم� ،أهاليكم
و�أ�صدقا�ؤكم ،بغ�ض النظر عن ال�سن ،والجن�س،
والعرق ،والدين ،والإثنية� ،أو مكان الوالدة.
�أنونيم�س هي �أنتم متحدين �أقوياء [ ]....ان�ضموا
�إلينا في معركة حرية المعلومات حول
()8
العالم [ ]....نحن ال ن�سامح ،وال نن�سى.

وي�شهد العالم الآن ت�سيي�س ًا جديداً لجيل ال�شباب الذين
�ألهمتهم الثورات العربية بما تت�ضمنه من ديمقراطية
من خالل طرق التحرك واالحتجاجات ،و�سهولة
االت�صال بالأفراد والمجموعات عبر الن�شاط
الإلكتروني .كل هذا جعل ''النا�شط'' ي�شعر ب�أنه �أقرب
�إلى الأحداث ،وب�أنه في و�سط الحوارات وغرف
العمليات الإلكترونية .ال �أحد يجبر �أحداً على ال�شبكة
العنكبوتية ،فال ُتو َّزع المهمات وال ُت َّتبع الإر�شادات،
وال ُتعطى الأوامر .لي�س هناك من منطق ''نفذ ثم
اعتر�ض''.
ففي الإنترنت� ،أنت وحدك تختار تدريبك وحجم
مهمتك والوقت الذي تعطيه .هناك� ،أنت قائد نف�سك
و�سيد �أعمالك والآمر الناهي ،لكنك �أي�ض ًا ل�ست �سوى

كلنا �شهود عيان :ربيع العرب بال�صور والحروب الإلكترونية

واحد من ماليين ،وعند هذا التناق�ض بالذات ت�سقط
ويخلع طغاة.
�أنظمة ُ

''الو�سيلة هي الر�سالة''
تناقل العالم منذ �أيام �شريط ًا م�صوراً �شاهده حتى
الآن �أكثر من  300.000م�شاهد ،وفيه نرى �شاب ًا
�سوري ًا يلقى حتفه عندما يخرج �إلى �شرفة منزله في
''�شبيحة'' النظام وهم يطلقون
كرم ال�شام كي ي�صور ّ
الر�صا�ص على المنازل ،فيراه �أحد القنا�صة ،ويقتله
على الفور .لكن هذا ال�شريط الم�صور وجد طريقه �إلى
العالم .وفي هذا الم�شهد المريع كثير من رمزية
الن�ضال ،ذلك ب�أن نقل الحدث في �أو�ضاع قمعية هو
يذكرنا بمقولة
حدث ثوري بحد ذاته ،الأمر الذي ّ
الفيل�سوف الكندي مار�شال ماكلوهن ال�شهيرة:
''الو�سيلة هي الر�سالة'' .ومن هذه الفكرة بالذات
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انطلق منذ فترة نقا�ش ًا عالمي ًا وا�سع ًا في �ش�أن ما �إذا
كان الن�شاط الإلكتروني ي�شكل ''و�سيلة'' للحراك
ال�سيا�سي� ،أم �أنه ُيعتبر بحد ذاته ن�شاط ًا ثوري ًا.
لقد حمل لنا الن�صف الأول من �سنة 2011
تغييرات جذرية على ُ�ص ُعد عديدة منها �إعادة التفكير
في طرق المقاومة ال�شعبية وحرية التعبير و�أو�ضاع
العي�ش .و�إن التغيير هذه المرة لم ي�أت م�ستن�سخ ًا عن
الغرب ،و�إنما كان �صناعة عربية داخلية �ست�ؤ ّثر
عالمي ًا ،ولأعوام طويلة ،في الحراك ال�سيا�سي ،وفي
ا�ستخدام الإنترنت والإعالم والفن والفل�سفة �ضمن
�إطار �أو�سع للتغيرات الإقليمية.
وفي تعليق على الربيع العربي ،يقول الفيل�سوف
الفرن�سي �أالن باديو�'' :أي ًا يكن م�صير االنتفا�ض َتين
التون�سية والم�صرية ،ف�إنهما ترتديان �أهمية
تقدمان �إمكانات جديدة قيمتها
كونية ،لأنهما ّ
()9
عالميةn ''.

2011

خريف
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