الشبكات االجتماعية في خدمة الديمقراطية
يتعامل جهاز التعليم بشكل كبير مع مواضيع متعلقة با إلعالم عبر االنترنت .فمن جهة تعقد
عبر االنترنت إلغراض
دورات استكمال من أجل تعميق قدرة الطالب على إستخدام ا إلعالم إ
التعليم والتواصل مع املعلمين وا إللهل والطالب اخآررنن .ومن جهة أررىإ تعقد مؤتمرات
تتناول سبل التعامل مع الخطاب العنيف بين املرالهقين أنفسهم ومع البالغين في مواضيع
مختلفة .كذلك يحاول جهاز التعليم معالجة ظالهرة "التحقير" (شامينغ) بين الطالب وظالهرة
التحرش الجنس ي عن طرنق الفيسبوك إوتونتر والواتساب .انظر املقال كيف نحمي أبنائنا من
مخاطر النترنت او لهنا إ
ولكن ا إلع إالم عبر االنترنت يحمل إمكانيات تثقيفية واجتماعية وديمقراطية ،ال تتم مناقشتها
عادة ولذلك فال يتم تطبيقها .إ
لهذا املنشورإ مخصص لتناول لهذه ا إلمكانيات .إ
يمكن البدء بتعزنز الدور التعليمي ل إلعالم عبر االنترنت بتعليم دورإ لهذا النوع من العالم في
انظمة الحكم غير الديمقراطية ،وفي ا إلنظمة الديمقراطية وفي العالقات بين االنظمة
الديمقراطية وغير الديمقراطية( .انظر املقال“ :البث املباشر” عبر فيس بوك أدارة التراك لبث
احداث ليلة االنقالب لحظة بلحظة
إوسيترجم لهذا التعليم في املرحلة الثانية لفعاليات تربونة للطالب .إ
إ
 الدور الذي يلعبه العالم عبر االنترنت في انظمة الحكم غير الديمقراطية:

ً
في أنظمة الحكم غير الديمقراطية ،يكون ا إلعالم عبر االنترنت احيانا القناة الرئيسية ،إن لم
تكن الوحيدة ،التي يستطيع الناس من راللها التعبير عن آرائهم حول نظام الحكم ،إوتبادل
الفكار واخآراء فيما بينهم ،وتخطيط فعاليات احتجاج إواسعة ضد الحاكم الذي لم ينتخبه
العامة .في انظمة الحكم غير الديمقراطية ،ال تسمح قنوات االتصال املؤسساتية بحرنة التعبير
للمواطنين ،إوال يرى نظام الحكم في تبادل اخآراء وسيلة مشروعة للعمل السياس ي .لذلك
عبر شبكة االنترنت والتي يكون من الصعب تحديدلها
يمارس الجمهور حاجته في حرنة التعبير إ
أو فرض الرقابة عليها( .رغم أن المر ممكن بالطبع) .حتى في الحاالت التي يإفرض فيها منع على
ً
استعمال ا إلعالم عبر االنترنت أ إو حين يمنع النظام استعماله ،يجد الناس طرق إا للتحايل على
لهذا املنع .فعلى سبيل املثال ،فهم يجرون مكاملات لهاتفية مع أشخاص رارج حدود دولتهم،
عبر االنترنت املفتوحة على العالم
ولهؤالء بدورلهم ينشرون املواد املطلوبة على وسائل االعالم إ
الحر .وننقل صحافيون من دول أجنبية املواد املصورة على شبكة االنترنت ،كما ينشط
ً
املهاجرون أيضا في لهذا املجال .إ
قيل الكثير في لهذا السياق عن "ربيع الشعب املصري" وعن دور الفيسبوك في تجنيد
المر في دول عربية أررى شاركت في لهذه
املتظالهرنن ضد حكم مبارك ،كما حصل ذات إ
الظالهرة املثيرة .استعملت الشبكة في لهذه الحاالت كأداة لحماية الحقوق الديمقراطية في
كيانات غير ديمقراطية .وقد سمحت بحماية نسبية لحرنة التعبير ،ولحماية الحق في االحتجاج
غير ديمقراطي بنظام ديمقراطي،
وغيرلها .وقد كان من املفترض أن تساعد في استبدال نظام إ
مع انها فشلت بذلك في نهاية المر .انظر املقال :احتجاجات جديدة على غالء املعيشة في
إسرائيل" :احتجاجات برلين"

يستطيع طالب املدارس أن يتعلموا عن دور الشبكة في حشد االحتجاج ضد ا إلنظمة غير
الديمقراطية والبحث في إن كان ملواطني الدول الديمقراطية امكانية للتأثير على لهذه التحركات
إوإن كان لهم الحق  /أو أنهم ملزمونإ  /او قاد إروإن على التأثير؟ ولهذا يعني أن على الطالب أن
يفحصوا إن كان من واجبهم التوقيع على العرائض التي ينشرلها مواطن إون ناشطون في أنظمة
غير ديمقراطية ،والذين يتوجهون بطلب املساعدة من سكان الد إولإ الحرة .أو أن لهذا االمر
ليس من املفترض أن يعنيهم .إ

 وظيفة االعالم في أنظمة الحكم الديمقراطية:
يختلف الباحثو إن في وسائل االعالم عبر االنترنت حول إن كان الفيسبوك ،الواتساب ،وبقية
لتعزنز الديمقراطية أم لضعافها؟ إ
إ
قن إوات االتصال عبر االنترنت هي وسائل
ً
اوال،
أولئك الذي يؤمنون بأن االعالم يعززإ الديمقراطية يتطرقون لعدد من الخصائص :إ
ً
نظرنا أن يعبر عن مواقفه من رالل
إ
بعكس وسائل ا إلعالم املؤسساتية ،يستطيع كل شخص
لهذه الوسائل .ال يحتاج املستخدمون لهذا الغرض موارد متعددة او عالقات وثيقة مع أفراد
ً
من السلطة أو املؤسسة .ثانيا ،أثبتت وسائل ا إلعالم نفسها كوسيلة ذات تأثير كبير في حشد
االحتجاجات الشعبية الواسعة ضد السلطة وضد مراكز القوى .إ
الحتجاجات الشعبية عام  ،2011وفي فرنسا شهدنا لهذه اليام
في إسرائيل تمثل ذلك في إ
احتجاجات كبيرة ضد قوانين العمل التي طرحتها الحكومة الحالية .مثال آرر من أملانيا

لحركات قيادية ومؤثرة بواسطة الشبكات االجتماعية كان في حركة "انونيموس" ،أنظر املقال:
قراصنة يهاجمو إن مواقع إلكترونية إسرائيلية
يختلف الباحثون فيما بينهم حول حجم االستخدام الديمقراطي للعالم عبر االنترنت.
املتفائلون منهم رأوا ونرون فيها أداة لتعزنز الديمقراطية املباشرة ،إوتقليص قوة الديمقراطية
املمثلة ،وتوسيع مشاركة املواطنين في اتخاذ القرارات في مجاالت متعددة تخص حياتهم.
يستطيع الناس في لهذا السياق استخدام الشبكة سواء من أجل تبادل الحوار في معضالت
تتعلق بحياتهم ،أو لعقد نقاش حول طروحات قائمة ،أو من أجل اقامة تصونت متكررإ في
مواضيع مختلفة ،والتعبير عن موقفهم بشكل حازم ،وليس فقط عبر االنتخابات التي تقام مرة
الريرة ولهو
كل أربع سنوات .كما أن لهناك من يرى أن مؤشر الديمقراطية ارتلف في السنوات إ
يتركز اخآن في عدد من املجاالت التي يستطيع املواطن أن يؤثر فيها ،وليس فقط في عدد
املشاركين في االنتخابات .إ
ً
ً
لتعزنز الديمقراطية املباشرة يستوجب بالطبع نقاشا معمقا حول
إ
إمكانية استخدام الشبكة
تغيير موازنن القوى بين ممثلي الحكم املنتخبين ،وبين "الجمالهير" الذين يتحولون لشركاء في
عملية إتخاذ القرارات .يعقد مثل لهذا الحوار في املجتمع املدني وفي م إؤسسات الحكم ،ولكن
ليس بشكل كافي .إويستطيع الطالب املشاركة فيه واملسالهمة في الحوار حول لهذا املوضوع .إ
ً
لهكذا مثال يمكن مع الطالب بحث إن كانت دورلهم في الديمقراطية املدرسية يجب أن يطبق
من رالل املشاركة في انتخابات مجلس الطلبة ،أو من رالل طرح املواضيع التي تهمهم على
شبكة ا إلنترنت في املدرسة ،إوإجراء حوار شعبي وبتص إونت متكررإ حول لهذه املواضيع بضغطة
زر .وإذا رغب الطالب بالدمج بين لهاتين الطرنقتين ،فمن املهم إجراء بحث لدراسة الطرق
االمثل لدمجها .إ

إلى جانب أولئك الذين يطلبون استعمال الشبكة الستبدال نظام الحكم من ديمقراطية
ً
ً
ى
طروحا "اكثر اعتداال" من بينها استعمال الشبكة لقامة
إ
مباشرة إلى ديمقراطية تمثيلية ،نر إ
حوا إر فعال أكثر بين املنتخإبين واملنتخبات ،إوبين املواطنين واملواطنات .املواطنون من جانبهم
ً
ً
ً
يستطيعون أن يشكلوا بواسطة الشبكة ضغطا سياسيا اجتماعيا على املنتخبين واملنتخبات
من أجل أن يلتزموا بالوعود التي قطعولها ،وكذلك السلطة من ناحيتها يمكنها أن تنشر
املعلومات بشكل واسع عن نشاطاتها وانجازاتها وارفاقاتها ،وكذلك قياس مواقف ناربيها عبر
ً
الحوارات التي تقام على الشبكة( .مثال :شبكة املعلومات إوالح إوار الخاصة بالكنيست:
) https://oknesset.org/
إوكما في أنظمة الحكم غير الديمقراطية ،يمكن للشبكة في ا إلنظمة الديمقراطية أن تشكل أداة
لحشد احتجاجات واسعة ،والتوقيع على العرائض وللتعرنف بارفاقات الحكم التي ال يتم
طرحها عبر وسائل ا إلعالم املؤسساتية .من الجدير في لهذا السياق ا إلشارة إلى أن الصحافة
املؤسساتية مرتبطة بقوى إقتصادية وسياسية ،فيما يكون تأثير لهذه القوىإ على الشبكات
الجتماعية في لهذا السياق أقل بكثير .إ
إ
إومع أن الشبكة ليست أداة لتعزنز الديمقراطية فحسب .لهناك من يخشون من تأثيرلها السلبي
على الحكم الديمقراطي .فهم يرون أنها تجعل مالحقة املواطنين من قبل السلطة أكثر سهولة
مما لو تواصلوا فيما بينهم دون وساطة الشبكة .القدرة التقنية على مراقبة محادثات
املستخدمين في تطور مستمر ،إولهذا يمكن أن يك إون له تأثير سلبي على حق املواطنين في
الخصوصية وفي التحكم بعاملهم .يكثر الحديث عن مراقبة املكاملات من قبل جهات إقتصادية،
إومن املهم اخآن زنادة التوعية حول لهذا املوضوع في السياقات السياسية والديمقراطية .سؤال
ً
تحكم أصحاب القوى بالشبكة مهم أيضا في نظام التعليم .فالشبكة تحتوي على الكثير من

املعلومات الرسمية وغير الرسمية عن الطالب وا إللهل وعن املعلمين والطاقم التربوي .النقاش
حول تقييد الرقابة على لهذه املعلومات والتحكم بها ،مهم لجميع املشاركين في الجهاز التربوي
بمن فيهم الطالب بالطبع .إ
سبب آرر لرفض استعمال ا إلعالم عبر االنترنت لتعزنز الديمقراطية يرتكز على ا إلعتراف بأن
ً
القدرة على استعمال لهذه الوسيلة ليس متكافئا .لهنالك مواطنون يبرعون في استخدام لهذه
ً
أساسا ،أو أنهم ال يعرفون كيفية
إ
الشبكات ،بينما لهناك آررون غير متصلين بالشبكة
استعمالها بشكل فعال .لهذه الفروق في القد إرات يمكنها أن تسبب عدم تكافؤ للفرص بين
املواطنين في تحقيق أفكارلهم او الحصول على حلولإ إلحتياجاتهم .أحد االمثلة البسيطة التي
الدوار في صناديق املرض ى .فمنذ أن توفرت
إ
يمكن أن نقدمها على لهذا لهو في مجال حجز
ا إلمكانية لحجز دور لدى ا إلطباء عبر االنترنت ،حصل املتصلونإ باالنترنت مباشرة على أفضلية،
كبار السن ،الفقراء إوآررون غير قادرنن على استعمال الحاسوب ،يتوجب عليهم الوصول إلى
املكان لرذ رقم وحجز الدور .وبسبب ذلك فهم يجدون أنفسهم في العديد من الحيان في نهاية
الدور .و إال حاجة للتوسع لنظمة أررىإ في لهذا السياق .أما في جهاز التعليم فإن عدم التكافؤ
في الوصول إلى الحاسوب له تأثيرات بعيدة املدى يجدر تحليلها وا إلشارة إلى تأثيراتها السلبية.
إونمكن للطالب املساعدة بشكل كبير في لهذا النقاش .إ
ً
الذين يقدإرون الديمقراطية يخشون أيضا من تحولإ النقاش عبر ا إلنترنت حول معضالت
ً
إجتماعية تدرنجيا إلى حوار متردإ وسطحي .املواضيع الجدية التي تستلزم البحث وجمع
املعطيات ،والنقاش حو إل التأثيرات املمكنة لكل قرار وقرار يمكنها أن تتضرر .فالنقاش عبر
الشبكة ال تغلب عليه لهذه العناصر التي يحتاجها النقاش السياس ي العقالني املطلوب .إ

ربما بالمكان التقليص من لهذه السلبيات الستخدام الشبكة في املجاالت الديمقراطية ،ولكن
مع ذلك يجدر إبداء الرأي حولها وتخصيص املوارد للتعامل معها .يمكن لطالب املدرسة أن
يسالهموا بشكل فعال في مثل لهذا الحوار .إ
 ما الذي يمكن تعلمه حول استعمال الشبكة في اللقاء بين دولة معترف بها
(اسرائيل) وكيان لم يتم تحديد وضعه السياس ي (السلطة الفلسطينية)؟
يدور في لهذه ا إليام في إسرائيل نقاش شعبي يتعلق باقتراح قانون تقدم به وزنر ا إلمن الدارلي
السيد غلعاد اردان لحجب التفولهات التحرنضية ضد دولة إسرائيل على شبكة ا إلنترنت
ً
عموما وعبر الفيسبوك بشكل راص .جاء لهذا القتراح في أعقاب عدم رض ى الوزنر عن
إ
ً
تحرنضا .وفي لهذا السياق كتب الوزنر "سنقدم
إ
إجراءات الرقابة في الفيسبوك على ما اعتبره
ً
أنا والوزنرة شكيد قانونا لحجب التحرنض على االنترنت ،سيتناو إل القانون حجب الوصول
للمضامين املمنوعة ورسائل التحرنض على ا إلرلهاب إوإزالتها بشكل تام" .إ
توجه الوزنر (والذي يعمل كشخصية منتخبة في نظام ديمقراطي) أعتبرت مسيئة للعديد من
ا إلسباب –
 .1رغم وجود قانون منع العنصرنة في دولة إسرائيل ،يتم تطبيق القانون بشكل ارتياري
ً
وبطرنقة غير متساونة .حتى اليوم لم يسري القانون تقرنبا على النقاشات عبر
الفيسبوك ولذلك بقيت لهناك مساحة نسبية من حرنة التعبير لجميع الناس ،حتى لو
كان الثمن التعرض ملضامين عنصرنة .كما أن الحاالت التي لم تكن فيها مساواة صبت
في معظم االحيان في صالح املجتمع اليهودي .يمكن رؤنة ذلك على سبيل املثال عند
مقارنة تطبيق القانون فيما يتعلق بقضية الشاعرة دارين طاطور مقارنة بتطبيقه في

حاالت قام فيها "الظل" بالتحرنض على العنصرنة( .راجع مقالة :إرتبار االرلهاب على
ً
منشورا عن عملية
إ
الفيسب إوك :كيف تعاملت الشبكة االجتماعية مع من وضع
عدائية؟)
 .2عملية الرقابة عبر االنترنت ليست واضحة لجميع الناس ،بل للمطلعين والعارفين
ً
لخفايا التكنولوجيا فقط .إرتفاء الشفافية في لهذه املعضلة يشكل رطرا على
غير موضوعية وغير متساونة.
الديمقراطية ونمكنه أن يعطي الشرعية لرقابة إ
أطر سياسية( .حتى إن كانت لدول مختلفة قوانين
 .3ال تعمل شبكة ا إلنترنت وفق إ
مختلفة في لهذا السياق) ،الرقابة على الحوار الدارلي في إسرائيل أو في املجتمع
يعتبر رقابة عابرة للحدود .لهذا يمكنه أن يكون غير
إ
الفلسطيني في الضفة الغربية
ً
أيضا .علينا أن نفكر كيف كنا سنتصرف لو بدأت دول اجنبية
إ
شرعي وغير فعال
بمراقبة وتقليص استعمال دولة اسرائيل لشبكة االنترنت الخاصة بها.
 .4التفولهات التحرنضية والعنصرنة تسمح بفتح النقاش إوالحشد ملمارسة مقاومة
ً
مدنية .لهكذا نشهد مثال الكثير من اللقاءات بين اليهود والعرب التي تعقد نتيجة
مظالهر واضحة من العنصرنة والتحرنض .وضوحها لهو الذي دفع املجتمع الذي
يرفض ا إلرلهاب إلى القيام والتصرف .وال نعتقد بأن لهذه التحركات كانت لتولد لو
كانت مظالهر العنصرنة راضعة للرقابة .فالرقابة على التفولهات لم تكن لتمنع لهذه
الظالهرة بل كانت ستجعلها مخفية.
لهذا املنشور مخصص ملحاولة التعرف من رالل الفضاء السياس ي على إمكانيات الدفاع عن
الديمقراطية بواسطة الشبكة .كما يتطرق إلى الطرنقة التي يمكن أن تستغل بها املدارس لهذه
املعرفة من أجل تثقيف الطالب حول املشاركة املجتمعية والدفاع عن الديمقراطية .إومن

رالل التعلم عن إستخدامات شبكة االنترنت في أنظمة الحكم الديمقراطية ،وا إلنظمة غير
الديمقراطية ،واللقاء مع الكيانات السياسية التي لم يتم تصنيفها ،يستطيع الطالب التعلم
عن الفعاليات املدنية العديدة التي يمكن ممارستها من قبلهم ومن قبل مدرسيهم ،سواء في
أطر أررى ينتمون إليها .يمكنهم التعلم من النظام الديمقراطي عن كيفية
إطار املدرسة أو في إ
ً
جعل املعلومات حول ممارسات نظام الحكم أكثر شفافية ووضوحا ،ونمكنهم أن يتعلموا
كيفية العمل باستخدام الشبكة من أجل تعزنز الديمقراطية املباشرة  /املتشاركة ،كما
يمكنهم أن يتعلموا من طرق العمل في نظم الحكم غير الديمقراطية عن كيفية استعمال
الشبكة لالنتقال من نظام غير ديمقراطي إلى ديمقراطي .إ

برنامج "قوة الكلمة" يقدم خططا تعليمية ومواضيع للنقاش تتناول حرية التعبير
والتحريض على العنصرية .هناك فصل مخصص ملوضوع حرية التعبير في العصر الرقمي.

