




مقدمة

مما ل �شك فيه اأن �شبكة الإنرتنت قد اأثرت ب�شكل كبري يف احلياة التي يعي�شها 

للمحتوى  راجع  �شك  بدون  وهو  واإيجابيات  ب�شلبيات  ككل  واملجتمع  الفرد 

الفرد  التقنيات امل�شتخدمة وعلى ما ي�شتخدمه  الإنرتنت وعلى  املتوفر على 

وما ي�شتهويه وما ل ي�شتهويه وما يوؤثر فيه ب�شكل كبري وما ل يوؤثر. ويف واقع 

الإنرتنت يف حياتنا ويف جمتمعاتنا لهو  اأحدثته  الذي  التاأثري  اإح�شاء  فاإن  الأمر 

جزئية  كل  لأن  متخ�ش�شة  علمية  ر�شالت  ورمبا  كثرية  درا�شات  اإىل  يحتاج  �شيء 

درا�شة  اإىل  حتتاج  حياتنا  اإىل  جلبتها  اأو  الإنرتنت  بها  اأثرت  التي  اجلزئيات  من 

منف�شلة. ومن هذه التاأثريات ما اأحدث تغريا كبريا يف احل�شارة الب�شرية ب�شكل 

عام! ولكن يف هذه املو�شوعات �شوف نتطرق اإىل اأهم املو�شوعات التي كانت 

وما  جمتمعاتنا  على  الإيجاب  اأو  بال�شلب  �شواء  فيها  اأ�شا�شيا  عامال  الإنرتنت 

مدى التغري الذي اأحدثته هذه التقنية.



الإنرتنت واحلكومات الإليكرتونية

احلكومة الإليكرتونية اأو كما ي�شار اإليها باللغة الإجنليزية 

E-government اأو eGOV هو نظام حديث تتبناه احلكومات با�شتخدام 
ال�شبكة العنكبوتية العاملية والإنرتنت يف ربط موؤ�ش�شاتها بع�شها ببع�ض، 

وربط خمتلف خدماتها باملوؤ�ش�شات اخلا�شة واجلمهور عمومًا، وو�شع املعلومة 

تهدف  والدقة  بال�شرعة  تت�شف  �شفافة  عالقة  خللق  وذلك  الأفراد  متناول  يف 

لالرتقاء بجودة الأداء. و يعتقد اأن اأول ا�شتخدام مل�شطلح »احلكومة الإلكرتونية« 

 2002 العام  1992ويف  بيل كلينتون عام  الأمريكي  الرئي�ض  ورد يف خطاب  قد 

عرفت الأمم املتحدة احلكومة الإلكرتونية باأنها »ا�شتخدام الإنرتنت وال�شبكة 

العاملية لتقدمي معلومات وخدمات احلكومة للمواطنني«.  وقدمت منظمة 

التعريف   ،2003 )OECD( يف عام  القت�شادي  والتنمية يف املجال  التعاون 

التايل »احلكومة الإلكرتونية هي ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 

وخ�شو�شًا الإنرتنت للو�شول اإىل حكومات اأف�شل«. وهناك اأي�شًا تعريفات اأخرى 

لعدد من الباحثني يف جمال احلكومة الإلكرتونية فمنهم من عرفها باأنها و�شيلة 

لتح�شني القطاع العام واحلكومي واآخرون ركزوا على جانب حت�شني الت�شال مع 

املواطن وحتقيق دميقراطية اأكرب والبع�ض ذكر اأنها م�شاألة جتارية تتعلق بزيادة 

العوائد وحت�شني الأداء والو�شع التناف�شي للهيئات والدوائر احلكومية.

طبيعة اخلدمة املقدمة عرب احلكومة الإليكرتونية

ت�شري الدرا�شات اإىل اأن اأغلب اخلدمات التي توفرها احلكومة الإليكرتونية تندرج 

حتت اإحدى الت�شنيفات التالية:

عالقة احلكومة باملواطن اأو العميل .

عالقة احلكومة بقطاع الأعمال .

عالقة موؤ�ش�شات احلكومة بع�شها ببع�ض .

عالقة احلكومة مبوظفيها .

وهناك عالقة اأخرى قد ل تتوفر على املالأ وهي الأجهزة الإليكرتونية امل�شتخدمة 



مثل  التقنية  والأجهزة  الت�شالت  وت�شمل  داخلي  اإطار  يف  احلكومات  قبل  من 

اأجهزة الأمن املرتبطة ب�شبكات مركزية فهي لي�شت متاحة للجميع .

اأهداف احلكومة الإلكرتونية

تقدمي  حيث  من  الكال�شيكية  احلكومة  عمليات  الإلكرتونية  احلكومة  تدعم 

اخلدمات اآليًا جلمهور امل�شتفيدين وم�شاركتهم يف �شنع القرار و�شولً اإىل حتقيق 

�شفافية اأكرث يف عملية احلكم، كما تهدف اإىل تخفيف الأعباء املالية يف الإدارات 

العامة جلهة كلفة اإجراء اخلدمات مع املحافظة على م�شتويات عالية جلودة 

خمتلفة  جمموعات  ت�شتهدف  �شوف  الإلكرتونية  احلكومة  اأن  ومبا  اخلدمات، 

ح�شب  الإلكرتو-حكومية  الأهداف  نقدم  اأن  املمكن  من  كان  امل�شتفيدين  من 

املجالت التالية:

• املجال احلكومي- ال�شعبي: 
احلكومة  اأهداف  معظم  تقع  �شوف  مبواطنيها،  احلكومة  عالقة  جمال  يف 

الهدف  ففي  احلكم،  يف  وم�شاركته  املواطن  رفاهية  خانة  يف  الإلكرتونية 

من  بدلً  املواطن  اإىل  اخلدمة  تو�شيل  احلكومة  ت�شتطيع  الأول  الإ�شرتاتيجي 

بينما  والت�شالت،  الإنرتنت  تكنولوجيا  با�شتخدام  وذلك  اإليها  هو  ي�شل  اأن 

ت�شاعد اأنظمة احلكومة الإلكرتونية يف جمال الت�شويت الإلكرتوين والنتخابات 

الإلكرتونية على تو�شيع دائرة امل�شاركة ال�شعبية يف العملية الدميقراطية.

• املجال احلكومي – املوؤ�ش�شاتي: 
تهدف احلكومة الإلكرتونية يف هذا املجال اإىل تن�شيط الدورة القت�شادية عرب 

ت�شهيل معامالت املوؤ�ش�شات التجارية �شواًء كانت موؤ�ش�شات حملية، اإقليمية 

اأو عاملية.

• املجال احلكومي – احلكومي: 
احلكومة  اأهداف  �شميم  يف  يكون  �شوف  الداخلي،  احلكومي  امل�شتوى  على 

خمتلف  بني  والإجرائية  البيانية  الفجوة  ردم  اإىل  الرامي  الهدف  الإلكرتونية 



والفعالية  الكفاءة  م�شتويات  رفع  اإىل  بالإ�شافة  العامة،  والإدارات  الوزارات 

جميع  مكننة  قبيل  من  الداخلية  احلكومية  والأنظمة  الإجراءات  يف  والأداء 

الإدارات العامة على �شبيل املثال.

• املجال احلكومي – اخلارجي: 
احلكومة  دمج  عملية  هو  املجال  هذا  يف  الإلكرتونية  احلكومة  اأهداف  اأهم  من 

بطريقة ان�شيابية وذات جدوى اقت�شادية مع حميطها اخلارجي، ومن املمكن 

خدمات  تقدمي  عرب  ال�شياحة  ت�شجيع  مثل  التف�شيلية  الأهداف  بع�ض  نعدد  اأن 

اأو للمواطنني  ومعلومات �شياحية عن البلد للموؤ�ش�شات ال�شياحية اخلارجية 

الأجانب، كما يعترب ت�شجيع ال�شتثمار اخلارجي اأحد الأهداف التف�شيلية يف هذا 

املجال.

كما راأينا فاإن احلكومة الإلكرتونية ت�شعى من خالل منوذجها اجلديد اأن ت�شاهم 

اإىل خدمة  يف رفد القت�شاد الوطني وحت�شني �شورة البلد ب�شكل عام بالإ�شافة 

العن�شر الأهم يف املجتمع األ وهو املواطن.

�شوف  الإليكرتونية  احلكومات  اأن  اإىل  ي�شريون  الباحثني  كون  من  الرغم  وعلى 

تخلق لونا جديدا من ال�شفافية مع املواطن على الأقل واأي�شا نوعا من احلرية 

يف التعبري عن الراأي وما اإىل ذلك اإل اأن البع�ض الآخر من اخلرباء ل يرون ذلك لأنهم 

غري  احلكومة  بها  تدار  التي  والبريوقراطيات  الآليات  بنف�ض  تدار  اأنها  يرون 

الإليكرتونية ناهيك عن م�شكالت العمالة غري املدربة وحتديث اأو نقل اأو حذف 

اأ�شباب وجيهة  اإ�شعارات م�شبقة وبدون  البيانات من املواقع احلكومية دون 

كالتي حدثت يف الوليات املتحدة بعد تفجري 11 �شبتمرب حيث حذفت احلكومة 

الأمريكية الكثري من املعلومات من مواقع احلكومة الإليكرتونية حتت م�شمى 

الأمن القومي!



فوائد احلكومة الإليكرتونية

الفائدة الأ�شا�شية من خدمات احلكومة الإليكرتونية هو تقدمي خدمات احلكومة 

املواطن  على  الأعباء  تقليل  يف  للم�شاهمة  الإنرتنت  على  للمواطن  العادية 

وت�شييع الوقت واجلهد واملال واأي�شا تعود على احلكومة باملزيد من الإدارة 

والرتتيب للخدمات وال�شرعة يف اإجناز املهام وتقليل البريوقراطية.

للمزيد عن احلكومة الإليكرتونية واخلدمات والفوائد:

www.egovconcepts.com 



الإنرتنت والتعليم

مر  على  بالكتابة  معرفته  اأول  منذ  املعرفة  عن  يبحث  والإن�شان  القدم  منذ 

الع�شور وحاول بكل الطرق تدوين ما يتعلمه اأو جعله مرجعا ملن يخلفه. منذ 

الع�شر احلجري حتى ع�شر التدوين والكتاب ثم ع�شر الطباعة والن�شر اإىل ع�شر 

التكنولوجيا والإنرتنت. وي�شري خرباء التعليم باأن الكمبيوتر وتقنياته ب�شكل 

قد  البيانات  وتخزين  املدجمة  وال�شطوانات  ميديا  املالتي  تقنية  مثل  عام 

طورت التعليم ب�شكل كبري واأثرت يف تطوير العملية التعليمية اأي�شا مبراحلها 

املختلفة. ورغم اأن تاريخ الدرا�شة عن بعد اأو كما اأطلقوا عليها اأي�شا الدرا�شة 

 Correspondence Learning اأو   Distance learning باملرا�شلة 

بداأ من زمن بعيد حيث اأتاحت الكثري من اجلامعات يف اأوروبا والوليات املتحدة 

التعليم عن بعد تقريبا يف عام 1978 اإل اأن تاريخها قد يعود اإىل اأبعد من ذلك 

منذ تطور الربيد يف القرن التا�شع ع�شر حيث بداأت عمليات النقل للمعلومات 

عرب الربيد واأي�شا م�شادر التعليم. وتعترب جامعة لندن هي اأوىل اجلامعات التي 

بداأت التعليم عن بعد لدرا�شة درجة علمية كاملة عن بعد عام 1858 ثم تلتها 

اأ�شرتاليا  ويف  املتحدة  الوليات  يف  التوايل  على  الأخرى  اجلامعات  من  العديد 

واأوروبا وجنوب اإفريقيا. ولكن يف ع�شر الإنرتنت بداأت تظهر م�شطلحات جديدة 

فالتعليم يف املرحلة  قبل  ال�شاحة من  للتعليم عن بعد مل تكن موجودة على 

الربيد  عرب  املقررات  اإر�شال  على  معتمدا  كان  اإليها  اأ�شرنا  التي  ال�شابقة 

والتوا�شل مع اجلامعة بالربيد اأو املرا�شالت ب�شكل عام. اأما يف ع�شر الإنرتنت 

فبداأت تظهر حقبة جديدة وهي »التعليم الإليكرتوين« 

ما هو التعليم الإليكرتوين

يف الواقع ل يوجد تعريف واحد للتعليم الإليكرتوين ولكن اإجمال هو يطلق على 

العملية التعليمية التي تدعمها التقنيات احلديثة. والتعليم الإليكرتوين له 

الكثري من النظريات طبقا للم�شروع الذي يتم تنفيذه حيث يعتمد على منوذج 

تقدميه  �شيتم  وكيف  التعليم  هذا  لطبيعة  البداية  منذ  الت�شميم  يف  معني 

طبقا لهذا النموذج.



وللتعليم الإليكرتوين اأنواع كثرية منها

•التعليم الذي يعتمد على الطالب فقط مثل الأ�شطوانات املدجمة . •
•الألعاب التعليمية . •

•التعليم املتفاعل  •
•التعليم املتنقل عرب الأجهزة املتنقلة ورمبا الهواتف النقالة . •

•الف�شول الفرتا�شية واملدار�ض الفرتا�شية التي تدعم الفيديو وال�شوت . •
•وحقيقة التعليم الإليكرتوين له العديد من املقايي�ض العاملية التي حتكم  •

جودته مثل معيار ADL و IEEE LTSC وغريها الكثري.

التعليم  تطور  يف  كبرية  ثورة  اإىل  اأدت  قد  الإنرتنت  باأن  لل�شك  جمال  ل  اأنه  اإل 

تطوير  كيفية  حول  العلمية  النظريات  من  العديد  هناك  وحاليا  الإليكرتوين 

التي تعتمد  العلمية  التعليمي وعن طرق عر�ض املادة  الإليكرتوين  املحتوى 

على تفاعل اأكرث من الن�ض حيث ثبت بالتجربة العلمية اأن التعليم املتفاعل هو 

اأكرث اأنواع التعليم تاأثريا على الإطالق. حيث ت�شري الدرا�شات اأن الإن�شان يتعلم 

بالقدر التايل:

10% مما يقروؤه

20% مما ي�شمعه

30% مما يراه

50% مما يراه وي�شمعه

70% مما يناق�شه مع الآخرين

اخلربة  من  يتعلمه  مما   %80

العملية

95% مما يدر�شه اأو يعلمه لالآخرين

الإليكرتوين  التعليم  فاإن  لهذا 

التعليم  اأنواع  اأجنح  املتفاعل يعد 

على الإطالق. 

الإليكرتوين  التعليم  اأن  من  بالرغم 



دون  والعلمية  الب�شرية  قدراتها  تطوير  يف  النامية  للبالد  ذهبية  فر�شة  يعد 

يف  التعليم  فاإن   2009 لعام  الدويل  البنك  لتقرير  طبقا  اأنه  اإل  باهظة  تكلفة 

منطقة ال�شرق الأو�شط قد اأخذ منحى منحدرا يف الفرتة من ال�شتينيات حتى الآن 

ويحتاج اإىل اإعادة النظر ب�شكل كبري مما اأخرج جامعات كثرية لدينا من الت�شنيف 

العاملي. ول ميكن ب�شهولة احل�شول على منظومة جيدة للتعليم الإليكرتوين 

بدون وجود اأ�شا�ض علمي �شليم منذ البداية فالأمر يحتاج اإىل اإعادة نظر ووقفة 

لتطوير هذا النوع اجلديد من التعليم املعتمد على التكنولوجيا لتوفري الكثري 

التعليمية يف  الكبرية على املوؤ�ش�شات  بالفائدة  من املال واجلهد كما يعود 

يف  اأخرى  عاملية  جهات  من  تقدير  اأو  اعتماد  من  عليه  حت�شل  �شوف  ملا  بالدنا 

نف�ض ال�شياق.

والتعليم الإليكرتوين من وجهة نظرنا يعترب فر�شة ملن يريد احل�شول على مادة 

علمية قوية وب�شكل غري مكلف مع احل�شول على اعتمادات من جهات عاملية 

اآخر للتعلم ملواكبة التطور  اأو خيار  اأخذت تعتمد التعليم الإليكرتوين كبديل 

والأوروبية  الأمريكية  اجلامعات  من  العديد  فهناك 

التي  الوليدة  العربية  اجلامعات  بع�ض  ومنها 

اأو  كليا  بعد  عن  التعليم  خدمة  توفر  بداأت 

البلدان  اأغلب  اأن  من  الرغم  على  جزئيا 

بهذه  كليا  بعد  تعرتف  مل  العربية 

الطريقة يف التعليم! ول نرى اأية مربرات 

اأو اأعذار يف هذا ال�شاأن حقيقة.

قا�شرا  يعد  مل  الإنرتنت  على  التعليم 

اأن تقوم باللتحاق بجامعات  فقط على 

مثال ذات تكاليف باهظة لتعلم ما تريد 

بل اإن املجتمع املتطور قد ذهب اإىل ما 

هو اأبعد من ذلك حتت �شعار »التعليم 

بعد  عن  التعليم  راية  حتت  للجميع« 

الراقية  اجلامعات  من  العديد  فهناك 



وال�شورة  بال�شوت  حيا  بثا  براجمها  اأغلب  تبث  عامليا  املتخ�ش�شة  واملعاهد 

الأمر  يعد  فلم  الإنرتنت  على  وباملجان  املحا�شرات  قاعات  يف  هي  كما  متاما 

قا�شرا على ال�شهادة فالعلم اأ�شبح متاحا يف كل مكان ملن ي�شتطيع احل�شول 

عليه!

ومن اأ�شهر هذه اجلامعات واملعاهد:

Massachusetts Institute of Technology )MIT)

موقع  على  وال�شورة  بال�شوت  جمانا  التخ�ش�شات  بع�ض  درا�شة  ميكنك  حيث 

املعهد

 http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.

htm
Stanford Engineering Everywhere

 واأي�شا 

 http://see.stanford.edu/

بع�ض  جند  اأننا  اإل  واملتعلم  املعلم  من  لكل  باملجان  متاحة  م�شادر  فهي 

امل�شكالت يف التح�شيل اأو التوافق مع هذه املواد وعلى راأ�شها:

عدم وجود احلافز للتعليم الذاتي لدى طالبنا!

حاجز اللغة اأي�شا لها تاأثري كبري

ومل يقت�شر الأمر يف التعليم الإليكرتوين على هذا فقد ذهب اإىل ما هو اأبعد من 

ذلك فالآن على �شبيل املثال ميكنك اأن تناق�ض ر�شالة دكتوراه اأو بحث للح�شول 

اأن تغادر مكانك  على درجة علمية من جمل�ض الهند�شة يف بريطانيا مثال دون 

الفرتا�شية  الف�شول  واأي�شا   Video Conference الـ  خدمات  طريق  عن 

.  Virtual Classroom
وهذا ال�شباق يف تطوير التكنولوجيا اأتاح اأي�شا لكل من املعلم واملتعلم فائدة 

كبرية حيث بداأت بع�ض اخلدمات يف النت�شار على الإنرتنت يف �شباق متواٍز بني 

باملجان!  ولو  الإليكرتوين  التعليم  خدمات  لتقدمي  العاملية  ال�شركات  كربى 

بالـتاأكيد هناك �شبيل للربح لهذه ال�شركات من هذه التقنيات ولكن على الأقل 

املعلم واملتعلم يح�شل على جزء كبري من الأمر باملجان! 



ومن بع�ض الأمثلة التي ا�شتهرت يف هذا املجال مواقع مثل:

الإنرتنت  عرب  حما�شراته  يبث  اأن  املعلم  ي�شتطيع  املوقع  هذا  يف   WIZIQ
بال�شوت وال�شورة دون اأية تكلفة فقط كامريا �شغرية وميكروفون واإنرتنت!

هل نحن ذاهبون اإىل ما هو اأبعد من ذلك يف التعليم؟

نعم، التعليم الإليكرتوين �شوف ي�شل اإىل مراحل اأكرب بكثري مما نتحدث عنه الآن 

ويف فرتة وجيزة �شوف ي�شبح اأغلب العلم بهذا ال�شكل مع املناف�شة ال�شر�شة 

التجويد يف املحتوى  التعليم عن بعد ناهيك عن  بني �شركات ومقدمي خدمة 

التي ت�شعل املناف�شة   OpenSource للربامج  و�شيحة امل�شادر املفتوحة 

اأكرث واأكرث.

لكن اأين نحن من هذا التطور الذي يحدث حولنا يف هذا 

املجال؟

هناك بع�ض الدول التي بداأت تهتم بالتعليم عن بعد يف املنطقة العربية كما 

اأنها مازالت ل تعرتف بالتعليم  ال�شعودية رغم  العربية  اأ�شرنا مثل اململكة 

عن بعد! واأي�شا جمهورية م�شر العربية واليمن والإمارات وبع�ض الدول الأخرى 

اإىل  البداية التي حتتاج  اأنها مازالت حماولت يف طور  اإل 

الكثري من اجلهد...

فوائد عامة للتعليم الإليكرتوين:

التعلم يف اأي وقت من اأي مكان

�شهولة احل�شول على املعلومة 

التفاعل  التعلم عن طريق  �شهولة 

وكتابة  ن�شا  متفاعلة  بيئة  عرب 

و�شوتا و�شورة

ومتطورة  حديثة  تقنيات 

اأكرث  طرقا  تتيح  للمعلمني 

فاعلية يف تو�شيل املعلومة



بجميع  عام  ب�شكل  التعليم  تكلفة  انخفا�ض 

مراحله.

يعاين  مازال  الإليكرتوين  التعليم  اأن  اإل 

الكثري من التحديات منها جودة هذا التعليم 

واملعايري والعتمادات التي حتكمه والنظرة 

ال�شلبية التي حتتاج اإىل تغيري �شواء من قبل 

الطالب املتعلم اأو املعلم واأي�شا اجلهات 

الدول  يف  التعليم  وموؤ�ش�شات  احلكومية 

الأكرب وهي عدم  العربية. وتبقى امل�شكلة 

التعليم  لأن  الذاتي  للتعلم  الدافع  وجود 

الإليكرتوين لي�ض �شهال كما يعتقد البع�ض، 

بالتاأكيد هو ي�شهل الكثري ولكن يبقى الأمر متعلقا بقدرات الطالب على التعامل 

مع هذه التقنيات وقدرات املعلم والهيئات العلمية على ال�شتفادة من هذه 

التقنية.

م�صادر للمزيد من التفا�صيل

http://www.elearning.edu.sa 

 http://elearning.moe.gov.eg/portal/index.html
 http://www.specificeducation.com/elearning/index.

htm

مما ل�شك فيه اأن الإن�شان بطبيعته مييل اإىل التغيري واأن الثقافة الب�شرية 

تتغري عرب الزمن ب�شكل وا�شح ولكن مل يغري الب�شرية بهذا ال�شكل وبهذه 

ال�شرعة �شيء مثل الإنرتنت فقد اأثر حتى يف طريقة التفكري وال�شلوك 

واملجتمع ب�شكل كبري يف خالل فرتة ل تعدو العقدين. وهذا يدل على الأثر الكبري 

لالإنرتنت يف املجتمعات وت�شكيل الثقافات.



وطبقا لالإح�شائيات العاملية فاإن عدد م�شتخدمي الإنرتنت يزداد زيادة كبرية كل 

 Internet عام عن ذي قبل فعلى �شبيل املثال ي�شري موقع الإح�شائيات ال�شهري

من   %23.8 اإىل  و�شل  قد  العامل  يف  الإنرتنت  ا�شتخدام  اأن  اإىل   World Stats
عدد  ازداد  حيث  ق�شرية  فرتة  يف  كبرية  ن�شبة  وهي  العامل  �شكان  تعداد  ن�شبة 

امل�شتخدمني منذ 2000 اإىل 2008 بن�شبة 342.2% ومتثل اآ�شيا اأكرب ن�شبة من 

امل�شتخدمني نظرا لعدد ال�شكان!

وهذا العدد من امل�شتخدمني بالطبع ي�شتخدم اخلدمات التي تقدمها الإنرتنت 

من بريد اإليكرتوين وو�شائط متعددة وحمتوى اإليكرتوين وترفيه واأخبار وجتارة 

وموا�شفات  مبعايري  جديدا  افرتا�شيا  عاملا  خلقت  حيث  ذلك  من  اأكرث  هو  وما 

خا�شة. 

واأ�شار بيل جيت�ض »اإن الإنرتنت �شتكون حمور الرتكيز لل�شركات والأفراد واحلكومات 

على حد �شواء«

تكن  مل  جديدة  و�شناعات  تقنيات  نتاج  جديدة  ثقافات  الإنرتنت  فر�شت  ولقد 

موجودة من قبل حيث اأ�شبحت الإنرتنت ظاهرة ثقافية عاملية. 

وقد اأثرت بالفعل يف حياتنا ويف منط تفكرينا وروؤيتنا لالأمور 

وغريت يف ثقافاتنا.

وطريقة  ثقافته  تتغري  الإن�شان  اأن  املعروف  ومن 

وهذا  الآخرين  مع  والتوا�شل  بالتفاعل  تفكريه 

العدد  هذا  بني  ب�شهولة  الإنرتنت  وفرته  ما 

العامل.  حول  امل�شتخدمني  من  الهائل 

جديدة  اجتماعية  بيئة  خلقت  حيث 

كل  على  و�شروطها  قوانينها  تفر�ض 

من يتعامل معها. فقد اأثرت الإنرتنت 

يف احلياة اليومية للفرد الذي هو جزء من 

املجتمع �شواء كان هذا املجتمع �شغريا 

اأداء املهام  اأو كبريا حيث تغريت طرق 

التعامل  وكيفية  احلياة  منط  وغريت 



اأكرب  الفرد جزء من منظومة  اأن هذا  الأخرى. ومبا  والأمور احلياتية  الأعمال  مع 

هي املجتمع فكان من الطبيعي اأن ينقل هذا الفرد ما تاأثر به اإىل املجتمع الذي 

ينتمي اإليه.

القوانني  احرتام  هي  املجتمعات  ثقافات  يف  تغريت  التي  الأ�شياء  اأ�شهر  ومن 

كل  يف  واملحتوى  الإنرتنت  انت�شار  اأدى  فقد  الفكرية  وامللكية  واخل�شو�شية 

�شبيل  فعلى  واملجتمع  الفرد  �شلوك  تغري  اإىل  النقالة  الهواتف  يف  حتى  مكان 

القانون  عليها  ويعاقب  حمبذ  وغري  منبوذا  �شيئا  دائما  ال�شرقة  كانت  املثال 

الأغاين  اآلف  ياأبه بتحميل  ل  الإنرتنت  الآن على  الفرد  ترى  يف املجتمع ولكنك 

اأن هذه �شرقة... وتعٍدّ على  اآخذ يف اعتباره  والكتب املقر�شنة وامل�شروقة غري 

حقوق الغري!

ومن بع�ض ال�شلوكيات الأخرى التي تغريت يف الفرد وبداأت تظهر ب�شورة ت�شل 

اإىل حد الإدمان يف املجتمع ككل »عادة قراءة الربيد الإليكرتوين« التي اأ�شبحت 

اأو جزئيا فاأ�شبحت  اإغفالها كليا  عادة ل ي�شتطيع كل من يتعامل مع الإنرتنت 

جزءا من ال�شلوك اليومي للفرد واملجتمع على ال�شواء.

ومن اأ�شهر الأمثلة الأخرى لتغري �شلوك الب�شر وهو »تغري �شلوك الفرد يف تلبية 

رغباته« حيث اأ�شبح من ال�شهل تلبية احلاجة اإىل احلب والنتماء اإىل جمتمع ما 

عن طريق غرف احلوار والدرد�شة والنخراط يف املجتمعات الفرتا�شية.

واأ�شبحت الإنرتنت اأي�شا �شاحة لتلبية احتياجات الفرد من التعليم والإح�شا�ض 

بطرق  الحتياجات  خمتلف  وتلبية  الأعمال  اإىل  الو�شول  �شهولة  واأي�شا  بالأمان 

اإىل الغذاء. فبداأت الثقافة تتغري  اإن الأمر و�شل  اأ�شهل واأ�شرع من ذي قبل حتى 

اأكرب  اأخرى  ثقافات  اإىل  قبل  من  معروفة  غري  كانت  رمبا  ثقافات  تنتقل  وبداأت 

على  الكبري  لوجودها  نظرا  الأكرب  الثقافات  يف  ال�شغرية  الثقافات  اأثرت  ورمبا 

�شبكة الإنرتنت مثل اأزمة املحتوى العربي على الإنرتنت واملقابل من اللغات 

حيث  اأي�شا  الثقافة  على  الإنرتنت  احل�شر...واأثرت  ل  املثال  �شبيل  على  الأخرى 

اأ�شهل  اأ�شبحت على �شبيل املثال القرارات اجلماعية  غريت طرق التفكري حيث 

واأ�شرع واأكرث تاأثريا عن ذي قبل بف�شل توفر تقنيات مثل املوؤمترات الفرتا�شية 

والفيديو والدرد�شة والت�شالت عرب الإنرتنت ب�شكل عام.



وذهبت ثقافة الإنرتنت اإىل ما هو اأبعد من ذلك حيث بداأت تاأخذ منحى الـتاأثري 

ك�شوت م�شموع يف بع�ض البلدان التي تقل�ض حرية الفرد يف املجتمع اأو احلياة 

ال�شيا�شة وما �شابهها من اأدوار يفتقدها الفرد يف جمتمع يعي�ض فيه فاأ�شبحت 

الإنرتنت البوق الذي يتحدث به دون اأن يتعر�ض للم�شكالت رغم اأن هذا مل يكن 

متوقعا يف بع�ض البلدان اإل اأنه اأ�شبح واقعا موؤثرا لدرجة اأن مواقع بعينها مثل 

Facebook و Youtube قد نقلت ثقافات واأفكار وقرارات و�شيا�شات بغ�ض 
النظر عن ما ورائها من نية اإىل مناطق اأخرى من العامل عرب الإنرتنت ور�شمت 

بع�ض  يف  احلقيقة  عرت  قد  تكون  رمبا  اأو  احلقيقة  �شوهت  قد  تكون  رمبا  �شورا 

 2000 العام  بدايات  يف  الإنرتنت  فيه  ا�شتخدمت  ال�شني  مثل  الأحيان!..فبلد 

للتغلب على تقييد حرية الن�شر وتعرية احلقائق ال�شيا�شة الغائبة عن املجتمع 

واإدانة للحكومة! وهذا مثال تكرر بعد ذلك يف الدول املتقدمة والدول العربية 

اأي�شا على ال�شواء ولعل اأبرز هذه الظواهر ظاهرة املدونات التي كان لها اأثر بالغ 

يف تغيري الثقافة لدى املجتمع وحتول اأكرث ال�شاب اإىل التدوين يف فرتة من الفرتات 

اأن العامل قد  Facebookورغم  التجمعات الفرتا�شية مثل  اإىل  قبل اجتاههم 

املفتوح  الف�شائي  والبث  الف�شائية  القنوات  ظهور  عند  اأرجائه  على  انفتح 

اأعني  واإخفائها عن  ال�شهل ت�شليل احلقيقة  الثقافة تتغري ومل يعد من  وبداأت 

املجتمع الذي قد يبحث عنها اأو حتى بدون اأن يبحث عنها اإل اأن الإنرتنت بف�شل 

التفاعل مع الآخر ووجود جمتمعات توؤثر يف بع�شها البع�ض يف بيئة تفاعلية قد 

اأثرت ب�شكل كبري على تغيري الثقافة اأكرب من البث الف�شائي والتليفزيون الذي 

ا�شتخدام  فباإمكانك  اإيجابيا  تاأثرا  تعترب  الإنرتنت  اأن  بيد  �شلبيا  تاأثرا  يعترب 

فاأنت  كثرية  حقائق  على  التعرف  يف  الإنرتنت  من  جتمعها  التي  املعلومات 

اإذا كنت  ال�شيطرة على تفكريك  ال�شعب  قرارك و�شيكون من  ت�شارك يف �شنع 

تعي ماذا تقراأ وماذا تفعل على الإنرتنت.



ثقافة  يف  غري  قد  »الإنرتنت«  البتكار  هذا  باأن  ثبات  بكل  نقول  اأن  فعال  ميكننا 

لتقريب  نظرا  الفرد  ثقافة  يف  غري  لأنه  املجموعة  ثقافة  يف  غري  حيث  املجتمع 

امل�شافات فلم يعد من ال�شعب اأن تنتمي اإىل جمتمع اأو اأفكار معينة ب�شبب 

امل�شافات والتكلفة وما اإىل ذلك فالأمر بوجود الإنرتنت اأ�شبح اأ�شهل واأ�شرع.

فاأ�شبح الآن ت�شكيل الفرق واجلماعات والأفكار واملذاهب اأ�شهل بكثري مما خلق 

الفرد  ثقافة  اأو  الأعمال  اإطار  يف  املجتمع  م�شتوى  على  �شواء  جديدة  ثقافات 

كاإن�شان. واأ�شبحت الإنرتنت اأي�شا جمال جديدا للبحث عن فر�ض عمل بثقافة جديدة 

ومعطيات جديدة اأثرت اأي�شا يف تفكري الفرد داخل املجتمع فعلى �شبيل املثال 

جتد الآن عملة مالية لالإنرتنت وطرق حديثة يف التعامل مع التجارة الإليكرتونية 

اأ�شبح  الواقع  اأر�ض  الإليكرتونية وكل ما هو يف  الإليكرتوين واحلكومة  واملتجر 

من املمكن اأن يكون اإليكرتونيا!

ومن اأكرث الأ�شياء امللحوظة يف الإنرتنت هي �شهولة تبني مذهب اأو فكرة معينة 

والن�شمام اإىل جمتمع يدعم هذه الفكرة ب�شهولة وعلى النقي�ض ي�شهل اأي�شا 

النف�شال عن هذه املجموعة ب�شهولة مما جعل 

الفرد  لدى  قبل  ذي  من  اأ�شهل  الهوية  تغيري 

الهويات  من  الكثري  ظهور  اإىل  اأدى  وهذا 

من  جعلت  والتي  الإنرتنت  على  املزيفة 

ال�شروري التدقيق فيما تتعامل معه على 

�شاحة  الإنرتنت  من  خلقت  حيث  الإنرتنت 

والتخفي  الحتيال  يف  بها  ي�شتهان  ل 

واجلرمية اأي�شا...مما اأدى اإىل حاجة ملحة 

الإنرتنت  على  الدفاع  ثقافة  ظهور  يف 

على  واحلماية  الإنرتنت  على  والقانون 

الإنرتنت...

واملجتمع  الفرد  �شلوك  يف  هذا  واأثر 

اأي�شا حيث ظهرت اأيديولوجيات جديدة 

�شح  اإن  اأو  قبل  من  موجودة  تكن  مل 



التعبري انتقلت اأيديولوجيات بكاملها من �شاحات احلياة الواقعية اإىل �شاحة 

الإنرتنت مثل اجلرائم الإليكرتونية والإرهاب الإليكرتوين واجلهاد على الإنرتنت 

وهذا بدوره ينقل ثقافات خمتلفة قد تكون غري طافية على ال�شطح كما اأ�شرنا 

حروب  وجود  اإىل  الأمر  تطور  وقد  الإنرتنت  يف  ظاهر  رمبا  وجود  لها  اأ�شبح  ولكن 

على الإنرتنت يف اأوقات ال�شراع على اأر�ض الواقع ك�شاحة للحرب من اأطراف اأخرى 

تهتم بالنزاع على اأر�ض الواقع واأ�شهرها النزاع الفل�شطيني الإ�شرائيلي واحلرب 

ثقافة  تاأثري  مدى  يعك�ض  وهذا   Cyber War بينهما  الدائمة  الإليكرتونية 

الإنرتنت على املجتمعات والأفراد حتى يف اأحلك الظروف!

اإل اأننا يف جممل القول ميكننا اأن نقول اإن الإنرتنت قد اأثر يف حياتنا ويف ثقافاتنا 

وهو اأداة ل ي�شتهان بها �شواء بالتاأثري ال�شلبي اأو الإيجابي وهو يعك�ض �شلوك 

الفرد واجلماعة واملجتمع فهو اأداة ميكن توظيفها لت�شويه ال�شورة وحت�شينها 

على حد �شواء.

ويبقى الفي�شل يف الأمر من ي�شتطيع اأن يفر�ض ثقافته 

على الآخر! 

من اأهم امل�شادر: 

 BERMAN Center for Internet &
Society

جامعة هارفارد

http://cyber.law.harvard.edu 






