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جلبت االنتخاابت الرائسية األخرية يف الوالايت املتحدة وانكسار دوانلد ترامب أنظار طبقة 
الفوز  أنه ال ميكن جتاهل  الرغم من ذلك االنكسار إال  العامل، وعلى  كبرية من اجملتمعات حول 
اهلش لبايدن يف العديد من الوالايت، فقد صوت ماليي الناخبي لرتامب بشكل فردي وهو الرجل 
الذي جتاهل حقوق األقليات جهاراً، ووضع القواعد والقواني حتت قدميه، وابختصار فإنه كان 
عدواً للدميقراطية، ولكن ما الذي حصل ليتوىل عدو الدميقراطية هذا زمام األمور يف دولة تعد مهد 

الدميقراطية، وخيسر بدورهتا الثانية بصعوبة ابلغة وبفارق ضئيل.
للوالايت  ترامب رئيساً  اختري  أن  2016 ومنذ  السياسية من  ما أتملنا يف األحداث  إذا 
املتحدة وحىت اليوم، نشاهد أن الدميقراطية مل تواجه مشكالت يف أمريكا فحسب، بل شهدان ظهور 
حركات متطرفة يف الكثري من البلدان األوروبية، فعلى سبيل املثال: حصلت يف بريطانيا أحداث 
وحتدايت عصفت ابلبالد، وهذ التحدي كان يواجه العديد من الدميقراطيات الغربية، فكما يبدو 
فإن البلدان اليت تتبىن محاية الدميقراطية والدفاع عنها وتدعي أبهنا مهد الدميقراطية، تواجه أيضاً 
حتدايت أخرى، وبغض النظر عن العوامل املؤثرة يف السياسات الداخلية واملسائل اجملتمعية، ما هي 

العوامل اليت ااثرت هذه األمور؟ 
ولعلك مسعت بفضيحة بياانت Cambridge Analytics اليت يدعى اهنا سامهت 
بفوز ترامب يف انتخاابت 2016، وهي الواقعة اليت مت فيها حتليل صفحات 87 مليون أمريكي 
على فيس بوك، وتقدمي االستشارة االنتخابية حلملة ترامب، من أجل ترويج إعالن أكثر جناعة 

لصاحل ترامب، ولكل مستخدم فيسبوك أمريكي وطبقا خلصائصه النفسية.
وهذا مثال واضح للمساعدة التكنلوجية وشبكات التواصل االجتماعي ألصحاب القدرة 
والثروة مثل »ترامب«، مع اإلمكان أن يكون ترامب واحداً من أعداء الدميقراطية، ولكن السؤال 

املطروح هو: هل كانت شبكات التواصل االجتماعي قد عملت خلدمة ترامب فقط؟.

مخاطر العالم االفتراضي على الديمقراطية 

محمد رهبري *

*  ابحث وخمتص ابلشؤون السياسية. 
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علم  يف  والباحثون  االجتماع  علماء  اعتقد  الذكية  واهلواتف  االفرتاضي  العامل  ظهور  ومع 
أن  اعتقدوا  للدميقراطية، ألهنم  الذكية ستقدم خدمة  اهلواتف  ثورة  أن  السياسة ولسنوات طويلة، 
الفضاء اإللكرتوين سيكسر العالقات العمودية، وتقلل احلاجة إىل القيادة لدى التيارات االجتماعية، 

وتساعد احلركات املتساوية والدميقراطية على بناء عالقات أفقية.
كذلك كان االعتقاد السائد من قبلهم أن ثورة التواصل هذه ستعمل على زايدة الشفافية 
وبسط الدميقراطية وتبادل املعلومات؛ وابلتايل تعمل خلدمة الدميقراطية، ولكن بعد مرور مدة من 

الزمن اتضح أن هذا الكالم ليس ابلضرورة أن يكون صائباً.
فشبكات التواصل وعلى الرغم من أن تؤدي دور تبادل املعلومات وزايدة الشفافية، إال أهنا 
ممكن أن تكون عدواً لدوداً للشفافية، حيث ابستطاعتها أن تكون منرباً مناسباً الفتعال أو إنتاج 
األخبار الكاذبة؛ وابلتايل تساهم وبسهولة يف تضليل الشارع، وما حصل يف روسيا عام 2014، 
واحلدود األوكرانية واختفاء الطائرة املاليزية خري دليل على ذلك، فكان الكثري من املتابعي يعتقدون 
أن روسيا هي من اختطفت الطائرة، ويقدم أدلة على ذلك، إال أن هذا االعتقاد مل يبق سائداً، فقد 
اوضح الكاتب »كريس شافر« ذلك بكتابه »البيان مقابل الدميقراطية« بشكل مفصل، وهو انه 
كيف استفادت روسيا من األدوات املتاحة لشبكات التواصل االجتماعي، وافتعال األخبار املزيفة 
ومن مصادر متنوعة، من أجل تضليل الناس بذا الصدد، حىت وصل األمر إىل النقطة اليت يتطرق 

هلا »شافر« وهو ضياع املتابع بي احلقيقة والزيف.
وابلتايل تكون شبكات التواصل منصة مناسبة لنشر األخبار املزيفة، وكما يقول »كاستلز« 
يف كتابه »التفكك يف األزمة الدميقراطية الليربالية«: األخبار السالبة تعادل مخسة اضعاف االجيابية 
منها، إذن شبكات التواصل ليست غري داعمة للحرية فحسب، بل تقف ابلضد منها يف بعض 

األحيان.
وشبكات التواصل االجتماعي هلا جانب مظلم أيضاً، كـ«سياسة الفضح«، وكما يذهب 
عامل االجتماع واألستاذ جبامعة كامربيج »اتمسون« أبن سياسة التشهري يف عصر هيمنة تكنولوجيا 
املعلومات هي أهم جانب من جوانب شبكات التواصل املظلمة، وبعبارة أخرى: إن فضح القادة 
السياسيي من خالل أخبار واقعية كانت أو كاذبة، وفرض انعدام الثقة بواسطة »السوشيل ميداي« 
ابت أمراً أيسر من ذي قبل، وكما يقول كاكاستيلز: إن سياسات التسقيط أدت غالباً إىل تفضيل 
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كبعضهم  فإهنم مجيعاً  العامة  للنظرة  طبقاً  ألنه  له؛  املماثل  منافسه  على  الفاسد  ملرشحهم  الناس 
البعض؛ لذا من املمكن جتاهل السلبيات ونقاط الضعف. 

القوى  للعديد من  السياسي واألخالقي  والتلكؤ  السلبيات  يتم جتاهل  أن  وابلنتيجة وبعد 
بفقدان  اإلحساس  يزداد  الفاشية،  والقادة  ترامب  أوجدت  اليت  نفسها  الظروف  السياسية، وهي 
الثقة واالحنالل األخالقي للسياسيي؛ مما يسهم إبجياد »أزمة الشرعية«، ألن فقدان الثقة ابلقوى 
فاقدة للشرعية، فيما تؤدي املؤسسات دوراً  واألحزاب والكياانت السياسية سيجعل منها أحزاابً 

حامساً يف حتقيق الدميقراطية واحلفاظ عليها.
ولشبكات التواصل االجتماعي خماطر أخرى هتدد ثقافة الدميقراطية ايضا بصورة غري مباشرة 
الرأي  التواصل ستزيد من غضب  داخل شبكات  املعتدلة  االصوات  فقمع  يف جمتمعات خمتلفة، 
املخالف؛ بسبب اآللية النفسية احلاكمة على جو العامل االفرتاضي، وإن هناك أيضاً ظاهرة غرفة 
عمليات التصدي، اليت جتعل من الناس أقل عرضة لألفكار املختلفة، مما أدى إىل اخنفاض نسبة 
التسامح بي رواد مواقع التواصل، وإضعاف الصوت املعتدل وإعالء الصوت املتطرف، وإىل جانب 
الدميقراطية يف  ثقافة  العامل االفرتاضي تضرب  ما قيل فيمكن اإلشارة إىل أضرار أخرى انجتة من 
الصميم، أعم مما ذكر من االحندار العقالئي والتفكري االنتقادي لرواد مواقع التواصل، ولكن هل 

هناك حلول أو طرق ملواجهة هذه املشكالت؟. 
وحلسن احلظ فإن الباحثي ابتوا مطلعي متاماً على تلك املشكالت ويعملون على وضع 
احللول ملواجهتها، وإحدى اإلجراءات املتخذة كانت من »تويرت« بعد أن علقت احلساابت اليت 
تنشر االخبار املضللة والكاذبة، وكذا طرح انستغرام احملتمل والذي ال يسمح برؤية إعجاب ألي 
منشور إال لصاحب املنشور نفسه، فالباحثون ليسوا مكتويف األيدي ازاء مشاكل العامل االفرتاضي، 

بل يسعون دائما إلجياد احللول املناسبة من أجل زايدة عوامله اإلجيابية.
الباحث بذا اخلصوص إال أنه ال يستطيع تصفري مشاكل شبكات  وكيفما كانت فعالية 
التواصل االجتماعي، فضاًل عن أن احلكومات واصحاب رؤوس األموال يستثمرون قدرة شبكات 
التواصل لبسط نفوذهم واقتدارهم وتضليل الناس عرب نشر األخبار املزيفة، وابملراقبة والسيطرة على 

العقول يقفون سداً منيعاً أمام تشكيل أي حركة شعبية.
وكما قال مؤلفو كتاب »االضطراب السياسي«: إن احللول متوفرة داخل شبكات التواصل، 
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واننا يف حالة اضطراب داخل هذه الشبكات حيث ال ميكن التنبؤ أبي شيء سلباً كان أو إجياابً، 
االضطراابت  تلك  تنتهي  أبن  الناس،  وعامة  املستقلة  الكياانت  أمام  مؤاتية  الفرصة  تزال  ما  لذا 
لصاحلهم، فاخلطوة األوىل جيب االبتعاد عن التفاؤل بشبكات التواصل، والنظر إىل أهنا سالح ذو 

حدين، كالسكي اليت يستفاد منها خلدمة البشر اترة، وظلمهم اترة أخرى.


