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  الدميوقراطية الرقمية

  مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية/ أمل صقر: عرض

  
  مجال حممد غيطاس: املؤلف

  دار ضة مصر : القاهرة: بيانات النشر

  ) ٢٠٠٦(الطبعة األوىل 

٢٥٦:   عدد الصفحات

املصرية املتخصصة " لغة العصر"حممد غيطاس رئيس حترير جملة يقدم هذا الكتاب لصاحبه مجال 

، مهما كانت قدرا على إحداث تكنولوجيا املعلومات، خالصة مفادها أنيف شؤون الكمبيوتر

وهذه األداة . هي أداة لدعم املمارسة الدميوقراطية، وإمنا ال ب اتمعات حريتهاالتغيري اتمعي، 

، بل تتجـاوز  استخدام اإلنترنت يف التصويت يف االنتخاباتعلى  -حبسب الكاتب-ال تقتصر 

بكثري إىل قضايا عديدة تتعلق باجلوانب املختلفة آللية االنتخابات والتصويت، واملسوح الـيت  ذلك 

ــدين  ــيان امل ــات، والعص ــرأي، واالحتجاج ــتطالعات ال ــت، واس ــى اإلنترن ــتم عل   .ت

دور التكنولوجيـا يف إشـاعة املنـاخ    ويلقي هذا الكتاب، اجلديد يف موضوعه، الضوء علـى  

، واحلق يف إقامة مواقع على التواصل غري املقيد عرب اإلنترنت الدميوقراطي من حيث ضمان حق

مثـل التجربـة   الشبكة العنكبوتية تعبر عن الرأي، وذلك من خالل استعراض عدد من التجارب 

  .األمريكية، والربيطانية، وكذلك اهلندية، واألسكتلندية
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تماعي وسياسي واقتصـادي  والدميوقراطية الرقمية لدى الكاتب ال تتوقف جذورها عند ما هو اج

ومن مث فظاهرة الدميوقراطية الرقمية مل . متتد لتشمل ما هو تكنولوجيوعقائدي وحسب، ولكنها 

يشاركهم علماء ثورة التخزين الرقمي يصغها ويتعامل معها علماء االجتماع والسياسة فقط، بل 

ملتخصصـني يف عـامل   ومتخصصو شبكات املعلومات وبناء املواقع على اإلنترنت، وغريهم من ا

  .التكنولوجيا واالتصاالت

نابع من الطريقة اليت يتم ا ختـزين أي بيانـات أو   امللحقة بالتكنولوجيا " الرقمية"ومعىن كلمة 

، وهو ما يتيح ختزين كميات هائلة جداً من املعلومـات،  معلومات على احلاسبات بشكل رقمي

اهلائل عن أدوات خمتلفـة ختصصـت يف توليـد    وقد أسفر هذا التطور . كما يتيح تناقلها بسرعة

وتزامن مع هذا . املعلومات الرقمية وتداوهلا على نطاق واسع، وبأسعار رخيصة، وبسهولة شديدة

يف شىت  وجود اجتاهات عاملية عارمة تلح على ضرورة نشر الدميوقراطية واعتماد آليااالتطور 

وكما يرى الكاتب، كان من الطبيعـي أن  . املشاركة وحرية التعبريبقاع األرض، وعلى رأسها 

حيث جنحت البيئة الرقمية يف توفري بنية أساسـية  يتالقى التطوران يف ظاهرة الدميوقراطية الرقمية، 

متكاملة للدميوقراطية، ترتكن إىل منظومة متكاملة قادرة على تداول املعلومـات املسـتخدمة يف   

  .املمارسة الدميوقراطية بغاية السرعة

توظيف أدوات تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت   :  فتعريف الدميقراطية الرقمية هوومن مث

الرقمية يف توليد ومجع وتصنيف وحتليل وتداول كل املعلومات والبيانات واملعارف املتعلقة مبمارسة 

ها قيم الدميوقراطية وآلياا املختلفة، بغض النظر عن الدميوقراطية وقالبها الفكري ومدى انتشـار 

ومن مث فهي ليست نوعاً جديداً من الدميوقراطيات . وسالمة مقصدها وفاعليتها يف حتقيق أهدافها

ونالحظ أن التكنولوجيا الرقمية تلعـب دوراً  . القدمية، بل هي وسائل جديدة ملارسة الدميوقراطية

ودة، وهو ما مهماً يف تغيري كثري من املمارسات الدميوقراطية، بل وتستحدث أشكاالً مل تكن موج

  :يتناوله الكاتب بشكل تفصيلي عند حديثه عن بعض مظاهر الدميوقراطية الرقمية وآلياا، ومنها

  :آلية التصويت واالنتخابات

يشري الكتاب إىل إسهام التكنولوجيا الرقمية يف االنتخابات، من حيث نظـم إعـداد اجلـداول    

تائج، وكل ذلك يتطلب قواعـد بيانـات   االنتخابية والتصويت وفرز عدد األصوات وإعالن الن

وبذلك تنتقل عملية التصويت من البيئة الورقية إىل البيئة الرقميـة  . للناخبني سرية وذات مصداقية
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من خالل التصويت اإللكتروين باملقار االنتخابية باستخدام البطاقة اإللكترونية الذكية يف جهـاز  

وقد يتم التصويت . ٢٠٠٤لرئاسة األمريكية عام وقد استخدمت هذه اآللية يف انتخابات ا. حمدد

عرب اإلنترنت من خالل إنشاء بوابة اتصال بني البنية املعلوماتية لالنتخابات من ناحيـة وشـبكة   

اإلنترنت من ناحية أخرى، وهي موقع مؤمن على الشبكة، ويتطلب دخوله كتابـة املعلومـات   

إللكتروين بالكثري من اجلدل، بشأن مسـتوى  وبالطبع حتاط عملية التصويت ا. الشخصية للناخب

  .تأمينها ضد التالعب والقرصنة وعمليات تزوير اهلوية والكفاءة يف العمل

  :آلية التعبري عن الرأي واحلوار

من خالل الدميوقراطية الرقمية، تنفرد آلية التعبري عن الرأي خباصية يندر وجودها أو ال توجد على  

ففضاء اإلنترنـت  . ، وتتمثل يف انعدام القيودت الدميوقراطية األخرىاإلطالق لدى غريها من آليا

على األقل يتاح فيه التعبري عن الرأي بال قيود أو تدخالت مـن   يتعامل معه مليار شخصالذي 

استخدام الربيد ومن أهم طرقها . أحد، فهو فضاء يتسع آلراء وحوارات خمتلفة األنواع واملشارب

وهناك بعض اموعات الربيدية املتاحة واملفتوحة . ر واآلراء بني األشخاصلنقل األفكا اإللكتروين

باإلضافة إىل املواقع الشخصية سواء كانت جمانية أم ال، فهناك الكثري . ألي شخص لالنضمام إليها

ممن يرغبون يف التعبري عن الرأي بآليات حتمل بصمام وشخصيام اخلاصة، وهم يفضلون نقـل  

ومنح اإلنترنت هؤالء األشخاص فرصـة عـرض   . ة وجعلها حموراً للمناقشاتأفكارهم كامل

كما استغل عدد كبري من املعارضني هذه املواقـع   .آرائهم دون قيود، وبعيداً عن أجهزة األمن

وتنشط هذه الظاهرة على وجه اخلصـوص يف  . للتعبري عن أنفسهم بعيداً عن السلطات احلكومية

، فهناك أعداد كبرية من الصينيني والسعوديني د فيها القهر والدكتاتوريةيشتالبلدان واملناطق اليت 

  .والسوريني واملصريني استفادوا من هذه األداة، وأنشؤوا ألنفسهم مواقع يعربون فيها عن آرائهم

لآلليات الرقميـة للحـوار   " درة التاج"، ويصفها الكاتب بـ ومن األدوات األخرى املنتديات

الذي ميكن أن يكون حلظياً، وتتـيح ألعـداد ال    حتقق التواصل السريع، فهي والتعبري عن الرأي

وهـذه  . حصر هلا من البشر ومن خمتلف الثقافات واألوطان منابر حرة للحوار والتعبري عن الرأي

املنتديات عبارة عن برجميات يتم تركيبها على مواقع اإلنترنت، لتسمح بتلقي مسامهات وأفكـار  

، وعرضها على املشاركني اآلخرين يف اللحظـة  شخص يسجل نفسه يف املنتدىوآراء من قبل أي 

نفسها، مث إتاحة الفرصة لكل املشتركني اآلخرين لقراءة املسامهة فوراً والرد عليها يف اللحظة ذاا، 
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ومن هنا ينشأ احلوار الدميوقراطي بشـفافية  . سواء باالتفاق أو االختالف أو بالدفاع أو اهلجوم

  .ودوبال قي

  : التعبري عن الرأي عرب نظام التصويت التليفوين

اإلنترنت ليس اال الوحيد الذي يظهر فيه الوجه الرقمي آللية احلوار والتعبري عن الرأي، فهنـاك  

أيضاً آلية التصويت عرب اهلاتف اليت تستخدم يف بعض الربامج التلفزيونية من قبل جهات حكومية 

  .ي إحدى وسائل الدميوقراطية الرقميةمهتمة بقياس الرأي العام، ه

  : آلية استطالعات الرأي

استفادت استطالعات الرأي بصورة كبرية من شبكة اإلنترنت؛ حيث سقطت كل احلواجز الـيت  

قيدت انتشار املسوح، فمع انتشار اإلنترنت مل يعد إجراء هذه املسوح مقصوراً علـى اجلهـات   

. ري احلكومية واألشخاص واملواقع اإلخبارية وغريها القيام ااحلكومية، بل أصبح مبقدور اهليئات غ

وقد وفرت شبكة اإلنترنت مرونة فائقة الستطالعات الرأي؛ إذ ميكن بسهولة تغـيري موضـوع   

كبرياً  وغين عن القول أن هناك تفاوتاً. االستطالع واألسئلة يف حلظات لتناسب األحداث اجلارية

استطالعات الرأي اجلارية طوال الوقت؛ حيث يتحدد ذلك وفقـاً   يف مدى مصداقية وثقل وتأثري

ويضيف اإلنترنت بعداً آخر يف املسوح، وهي التكلفـة  . لطبيعة املوقع ومسعته واجلهة اليت يتبعها

شبه املنعدمة، األمر الذي جيعل هذه اآللية عرب اإلنترنت من املظـاهر املهمـة للدميوقراطيـة    

  .الرقمية

  : فعل السياسيآلية التنظيم وال

عبارة عن مواقع علـى  ، وهذه اتمعات Virtual) االفتراضية(وعلى رأسها اتمعات التخيلة 

شبكة اإلنترنت متثل نقطة التقاء موعة من األشخاص يتواصلون معاً من خالهلا باستخدام نظـم  

من أسـاليب التواصـل    وغريها القوائم الربيدية أو التراسل الفوري واحملادثة واحلوارات املطولة،

اجلماعي عرب الشبكة، ويكون القاسم املشترك بينهم قضية ذات اهتمام مشترك أو التخصص املهين، 

ومبرور الوقت تنشأ بني املشتركني عالقات وثيقة على مستوى الفكر، ويتشكل ما يطلق . وغريها

  . امل الواقعيألنه موجود على الشبكة فقط وليس يف الع، اتمع التخيلي اخلاصعليه 

وهو بديل عصري أو على األقل مـواز   ومن النماذج اجلديدة ظهور العصيان املدين اإللكتروين،

ملختلـف   باعتراض التدفق املعلومايتويقوم ناشطوا العصيان املدين اإللكتروين . لالحتجاج البدين
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ية املنددة واحملتجة إىل اهليئات لشلها أو تعطيلها، ومنهم من يقوم بإرسال آالف الرسائل اإللكترون

  . شىت اجلهات املعنية بصورة ضاغطة ومزعجة

لقيام بتعطيل موقع ما عن طريق دخول عدد كبري من املستخدمني على ذلك املوقـع يف  ومن الوسائل األخرى ا

 ، وهو ما يعين تعطل املوقع عن االستجابة للدخول عليه من املستخدمني العاديني، ويقوم الناشطونوقت واحد

  . فيما بينهم بتحديد حلظة الصفر للدخول اجلماعي على موقع ما وتعطيله

لتخريب نظام ما، أو اسـتهداف   من نشر فريوسات عرب الربيد اإللكتروينHackerوما يقوم به القراصنة 

  .شبكات حمددة وختريبها، يعتربه الكاتب فعالً سياسياً أيضاً

، ومنها ما تقـوم بـه بعـض    املمارسات السلبية للدميوقراطية الرقميةويشري املؤلف إىل أنه ال ميكن إغفال 

، من خالل مواقع خاصـة ـا   سلوك عنيفاجلماعات املتطرفة اليت تنقل الفعل السياسي السلمي الرقمي إىل 

  .وتعمل على استقطاب أفراد إليها تروج ألفكار إرهابية

هل نتفاءل من الطرح القائل بأن اإلنترنت سوف يسقط احللقات الوسيطة بني احلكـام  : لذا يتساءل الكاتب

، حمققا بذلك نوعاً جديداً من الدميوقراطية املباشرة، اليت يشارك فيها اجلميع يف عملية اختاذ القـرار،  ومواطنيهم

باً من الفوضى، سـيؤدي إىل  أم نقلق مع من يرى يف دميقراطية اإلنترنت هذه ضردون احلاجة إىل متثيل نيايب؟ 

  من أجل السيطرة على مجاهريها، عرب مراقبتهم إلكترونياً؟ مزيد من تدخل احلكومة

  : كما يطرح املؤلف تساؤالً آخر يف اية الكتاب مؤداه

، وليس فقط جتديـد أدوات  جتديد الفكر الدميوقراطي نفسههل ميكن أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دوراً يف 

الدميوقراطية؟ وجييب من موقع التفاؤل، بأن التكنولوجيا الرقمية لعبت دوراً مهمـاً يف تغـيري أدوات    املمارسة

ومن املتوقع أن يتعاظم هذا الدور مع الوقت لينتقل من تغـيري األدوات إىل  وآليات املمارسة الدميوقراطية، 

ها إىل النور، ومل جتد البيئـة املالئمـة   ، من خالل إفساح الطريق أمام أفكار ورؤى مل جتد طريقجتديد األفكار

  .لظهورها

، والذي حقق انتشاراً مجاهريياً واسعاً، ويقصـد بـه   "احلكومة اإللكترونية"ومن هذه األفكار اجلديدة مفهوم 

اليت ميكن أن تتم بني أي جهتني حكوميتني أو جمموعة جهات حكومية أو  التنفيذ اإللكتروين جلميع املعامالت

احلكومة هي اليت تنتقل إىل املواطن يف وطبقاً هلذا املفهوم فإن . وأي جهة حكومية على أي مستوى بني املواطن

ومن هنـا يقـدم مفهـوم    . ، باعتباره زبواأي وقت وأي مكان لكي توفر له خدماا وحتصل على رضائه

م مع املواطنني، مل يكن معتاداً يف التفكري ويف طريقة تعامل احلكام وأجهز احلكومة اإللكترونية انقالباً نوعياً

  . من قبل

  .مزيداً من التزاوج بني احلياة الرقمية والبيئة السياسيةويتوقع الكاتب أن حيمل املستقبل القريب 


