مواقــــع التواصـل
االجتمــاعي وأثرها
على الديمقراطية:

فيسبـــــوك نموذجـــــ ًـا
ناجي البغوري
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"لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبــر ،ويشــمل
هــذا الحــق حريــة اعتنــاق اآلراء دون أي تدخــل ،واســتقاء
األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت
دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة"
المادة  19من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

حــن أقــدم البائــع المتجــوّ ل محمــد البوعزيــزي علــى حــرق نفســه يــوم  17ديســمرب  2010فــي مدينــة
ســيدي بوزيــد ،لــم تكــن تلــك أوّ ل عمليّــة احتجــاج ضــد الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بذلــك
د نظــام بــن علــي .فقبــل ذلــك وتحدي ـدًا يــوم  10مــارس مــن نفــس الســنة أقــدم الشــاب
الحجــم ض ـ ّ
"عبــد الســام تريمــش" وهــو ً
أيضــا بائــع متجــول علــى حــرق نفســه فــي مدينــة المنســتري ،وشــهدت
ً
حرقــا بدافــع
جنازتــه احتجاجــات لألهالــي وشــعارات ضــد نظــام بــن علــي .وقبلهمــا انتحــر شــاب ثالــث
اليــأس واالحتجــاج بســبب البطالــة فــي مدينــة ســيدي حســن غــرب العاصمــة تونــس .مــا يختلــف عــن
كل هــذه الحــاالت ،هــو تلــك الصــورة الصادمــة لهــذا الفعــل الــي أقــدم عليــه شــاب بفعــل اليــأس.
وأساســا موقــع فايســبوك ،ليحــوّ ل
هــذه الصــورة الــي انتــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي،
ً
حركــة احتجاجيــة معزولــة ويائســة إلــى فعــل مقاومــة مجتمعيــة ضــد القهــر والظلــم.
كانــت تونــس ،كمــا ســائر البلــدان الــي انطلقــت منهــا االحتجاجــات فيمــا ســمي آنــذاك بالربيــع
العربــي ،تقبــع تحــت نظــام اســتبدادي يســيطر بالكامــل علــى المشــهد اإلعالمــي ويسـ ّ
ـخر وســائل
االعــام المختلفــة للدعايــة والتضليــل.
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فشل اإلصالح في االعالم التقليدي
عــاش االعــام التونــي أكــر مــن نصــف قــرن تحــت ســطوة الســلطة وســيطرتها ،وعــدا بعــض الفــرات القصــرة،
الــي فتحــت فيهــا هوامــش الحريــة مثــل نهايــة الثمانينــات ،والــي كانــت بمثابــة أقــواس رسعــان مــا تــم اغالقهــا،
ظــل االعــام التونــي وخاصــة تحــت حكــم نظــام بــن علــي ،مُ ســيطر عليــه بالكامــل مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة
واألمنيــة للدولــة ،وحــرت وظيفتــه األساســية فــي الدعايــة والتضليــل .فتحــت ثــورة  2011أبــواب الحرّيــة علــى
مرصاعيهــا ،برفــع القيــود علــى النــر والبــث وكــر احتــكار الدولــة لالعــام الســمعي البــري ،وعرفــت البــاد
طفــرة غــر مســبوقة فــي إطــاق وســائل إعــام متنوّ عــة .هــذا االنفتــاح رافقــه منــاخ ســيايس مالئــم لممارســة
الصعــب وغيــاب سياســة
حريــة الصحافــة وإطــار ترشيعــي جديــد ألغــى القيــود القديمــة .لكــن الوضــع االقتصــادي ّ
عموميــة لالعــام تضمــن اســترمارية تنــوّ ع وثــراء المشــهد اإلعالمــي َ
حكــم علــى عديــد المؤسســات باالندثــار،
ونجحــت وســائل االعــام الــي كانــت متواجــدة زمــن بــن علــي فــي االســترمار ،وذلــك الرتــكاز أغلبهــا علــى دعــم
نفــس المنظومــة االقتصاديــة القديمــة ،فــي حــن واجــه االعــام المملــوك للدولــة صعوبــات كثــرة فــي عمليــة

االنتقــال مــن إعــام حكومــي إلــى إعــام عمومــي ،يكــون قاطــرة لبقيــة المشــهد االعــام فــي صحافــة الجــودة
وااللــزام بخدمــة المصلحــة العامــة .وقــد حاولــت الحكومــات المتعاقبــة منــذ الثــورة الســيطرة علــى االعــام
تابعــا لخدمــة أجنداتهــا .وإلــى جانــب محــاوالت الحكومــات الســيطرة علــى االعــام العمومــي
ً
العمومــي وجعلــه
وتغييــب السياســات الهيكليــة واالصالحيــة للقطــاع وتركــه وحيـدًا يواجــه مشــاكله منفــردًا ،فقــد واجهــت عمليات
اإلصــاح مقاومــة داخليــة ،أي مــن العاملــن بقطــاع االعــام العمومــي أنفســهم .فقــد شــهدت التلفزيــون
ـا ّ
العمومــي مثـ ً
بطــا كبـرًا منــذ األيــام األولــى للثــورة ،ودفــع هــذا االنقــاب المفاجــئ الموظفــن ،وخاصــة فــي
تخ ً
إدارة االخبــار إلــى تلمّ ــس طريقهــم وســط الفوضــى الــي ســادت أروقــة مؤسســة التلفــزة الوطنيــة خاصــة للخروج
ّ
وتبعا
ً
المقننــة.
بإعــام جديــد بــدون تصــوّ ر واضــح وال مرجعيــات ،لكــن لــم تنجــح هــذه المحــاوالت غــر المدروســة وال
لذلــك ،انفتحــت األبــواب علــى كل أنــواع التدخــات حــى تحولــت الــى رصاعــات بــن كل األطــراف النافــذة مــن داخــل
المؤسســة وخارجهــا للســيطرة علــى اإلعــام الســمعي البــري العمومــي.1
هــذا وقــد ســعت الهيئــة التعديليــة للقطــاع اإلعالمــي الســمعي البــري والمحدثــة بموجــب مرســوم القانــون
عــدد  116إلــى إحــداث إصالحــات جوهريــة مــن أجــل اعــام مســتقل يلــزم بمبــدأ الخدمــة العامــة.2
 1ماهر عبد الرحمان « ،أزمة السمعي والبرصي في تونس» ،الدار التونسية للكتاب ،الطبعة األولى 2021
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كمــا وضعــت كراســات رشوط إللــزام باعــي القنــوات االذاعيــة والتلفزيونيــة بخدمــة إعالميــة ج ّيــدة تســتند إلــى

محايــد ،وخاصــة مــن جانــب وســائل االعــام المختلفــة لتلعــب دورهــا كرمفــق عمومــي يدفــع بالنقــاش العــام

رؤيــة أن وســيلة االعــام هــي خدمــة عامــة فــي عالقــة بالديمقراطيــة والنقــاش العــام وحــق المواطــن فــي

المجتمعــي لرتســيخ ثقافــة الديمقراطيــة وحقــوق االنســان ،ويمــارس دوره كســلطة مضــادة لبقيــة الســلطات

االعــام وضمــان حريــة التعبــر ،كمــا تقدّمــت كذلــك بخارطــة إلصــاح االعــام العمومــي ،إال أن بارونــات الفســاد

العموميــة ،تراقبهــا وتســاءلها وتفــرض ثقافــة وســلوكيات جديــدة لثقافــة المســائلة فــي مجتمــع ديمقراطــي

والمالكــن لوســائل االعــام والرمتبطــن بالنظــام القديــم وكذلــك األحــزاب السياســية الحاكمــة الــي اســتطاعت

وشــفاف.

ان تجــد لهــا موطــئ فــي القطــاع ،قاومــت برشاســة أي إصالحــات وواجهــت فكــرة التعديــل مــن أساســها .أمّ ــا
االعــام المطبــوع فقــد واجــه أزمــة اقتصاديــة غــر مســبوقة ،حيــث أغلقــت عديــد الصحف بســبب نقــص التمويالت،
والتجــأ البعــض اآلخــر إلــى العمــل بأقــل مــا يمكــن مــن اإلمكانيــات وخاصــة البرشيــة ،وأصبــح التعويــل أكــر علــى
«الكتــاب» الهــواة والعابريــن والعرضيــن عــوض التعويــل علــى الصحفيــن المحرتفــن.
وعمومــا فقــد فشــل االعــام التقليــدي فــي أن يكــون المجــال العمومــي ذو المصداقيــة الــذي يحتضــن النقــاش
ً
العــام ويشــجّ ع الثقافــة الديمقراطيــة ومبــادئ حقــوق االنســان ،بــل ســقط أغلبــه فــي االستســهال والــرداءة
واالســفاف والجــري وراء اإلعالنــات والدّاعمــن والمموّ لــن بكافــة الطــرق والســبل ،حــى وإن كان علــى حســاب
االســتقاللية والجــودة .كل هــذه األســباب دفعــت االعــام التقليــدي الــى خســارة أهــم معركــة وهــي كســب ثقــة
الجمهــور وكســب المصداقيــة فــي بلــد يتلمّ ــس خطواتــه األولــى إلــى الديمقراطيــة ويحتــاج الفضــاء العمومــي

فايسبوك وسيلة للتحرر من االستبداد
ســاهمت وســائل التواصــل االجتماعــي ،وخاصــة موقــع فايســبوك ،فــي كــر طــوق احتــكار المعلومــات ،ومثلــت
فرصــة حقيقيــة للناشــطني والمواطنــن علــى حــد ســواء ،لتبــادل المعلومــات الــي يقــع التعتيــم عليهــا ،ال سـيّما
االحتجاجــات االجتماعيــة والتفاعــل حولهــا .كمــا مثلــت هــذه المواقــع فرصــة لنقــاش مجتمعــي حقيقــي حــول
ّ
ً
انطالقــا مــن الفضــاءات االفرتاضيــة مجموعــات شــبابية لكــر
وتشــكلت
االنتهــاكات الــي تمارســها النظــام.
طــوق التعتيــم ،وتنظيــم حمــات منــارصة لفضــح االنتهــاكات .ويمكــن القــول ان المواقــع االجتماعية ،وفايســبوك
تحديــدًا ،لعــب دورا أساســيًا فــي الثــورات العربيــة وخاصــة فــي تونــس ،ومــر ،مــن حيــث االعــام والتحشــيد
والمنــارصة .لكــن أي دور لعبتــه هــذه المواقــع فــي فــرة االنتقــال الديمقراطــي؟ هــل ّ
مثلــت هــذه الفضــاءات
فرصــة لدعــم حريــة التعبــر والثقافــة الديمقراطيــة أم تحولــت إلــى فضــاءات للتضليــل والخطابــات العنيفــة؟ هــل
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قامــت المواقــع االجتماعيــة بالــدور الرقابــي علــى الســلطة السياســية والمســاءلة المواطنيــة ألصحــاب القــرار أم
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وســيلة لتســطيح الوعــي وتزييفــه والتحكــم فــي العقــول؟
علــى الرّغــم مــن هامــش الحرّيــة غــر المســبوق التونســيني ولوســائل االعــام بعــد الثــورةّ ،
ال أن فكــرة أن مواقــع
التواصــل االجتماعــي هــي وحدهــا القــادرة علــى إيصــال رســالة مــا إلــى الــرأي العــام الوطــي ،وعجــزت وســائل

مليار شخص
( أكرث من نصف سكان األرض )

االعــام التقليديــة علــى إيصالهــا ،وتواصلــت ذلــك المفهــوم فــي داخــل المخيــال التونــي .وبــدا ً
أيضــا أن هــذه

يستخدمون المواقع االجتماعية

المواقــع هــي وحدهــا القــادرة علــى توفــر فــرص أكــر للمواطنــن إليصــال أصواتهــم ألصحاب القــرار وللمســاهمة
فــي الشــأن العــام.
وتشــر اإلحصــاءات إلــى ان أكــر مــن نصــف ســكان األرض يســتخدمون المواقــع االجتماعيــة وتحدي ـدًا  3,96مليــار
شــخص ،ويحــوز فايســبوك علــى نصيــب األســد أي بحوالــي  2,7مليــار مســتخدم.
وفــي تونــس بلــغ عــدد مســتخدمي فايســبوك خــال ســنة  2020حوالــي  6,9مليــون شــخص أي بنســبة 75%
د ســاهمت هــذه المواقــع فــي دفــع النقــاش
مــن ســكان البــاد الذيــن تفــوق أعمارهــم  13ســنة ،3إلــى أي ح ـ ّ
الديمقراطــي فــي تونــس؟

6,9

مليون شخص

( أي بنسبة  75%من سكان البالد
الذين تفوق أعمارهم  13سنة )

يستخدمون فايسبوك

أرقام رئيسية لشبكات التواصل االجتماعي في تونس https://bit.ly/3ht69nP ،2020

2,7

مليار شخص

يستخدمون فايسبوك
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علــى عكــس وســائل االعــام التقليديــة الــي تعتمــد فــي نــر معلوماتهــا علــى صحفيــن محرتفــن يلزتمــون

المخالفــن ،ونــر ثقافــة التط ـرّف العنيــف ،والتنــر ،والمــس مــن كرامــة االفــراد .وأنفقــت األحــزاب التونســية

بالقواعــد المهنيــة فــي اســتقاء االخبــار مــن مصــادر معلومــة وذات ثقــة ومتعــددة ،ويقومــون بالتحــري الــازم

والمرتشــحني لمواقــع القــرار فــي انتخابــات ديمقراطيــة كل الوســائل غــر الديمقراطيــة وغــر األخالقيــة لتصفيــة

فــي المعلومــات قبــل نرشهــا ،فــإن المواقــع االجتماعيــة تعتمــد بشــكل أســايس علــى مــا ينــره المســتخدمني

الخصــوم وخلــق مناخــات مــن الشــحن والعنــف والكراهيــة ،وتتواصــل هــذه الحمــات المســيئة والعنيفــة ضــد

غــر المختصــن مــن معطيــات فــي أغلبهــا لــم يتــم التثبــت مــن صحتهــا ومصداقيتهــا.

الخصــوم والمختلفــن حــى بعــد انتهــاء الحمــات االنتخابيــة.

فيسبوك وسيلة إلفشال التجربة الديمقراطية

الحقيقــة أن حريــة التعبــر مثلمــا تحتــاج إلــى ضمانــات دســتورية وقانونيــة فهــي قبــل ذلــك تحتــاج إلــى جمهــور مــن
المواطنــن الملزتمــن باالخالقيــات غــر خاضعــن لســلطة األحــزاب ومتحرريــن مــن التنظيمــات التقليديــة والقهريــة

كان االعتقــاد لــدى الكثرييــن ،مــع كــر حاجــز الرقابــة والحجــب علــى مواقــع التواصــل ،أن فضــاءات التواصــل

وقادريــن علــى المشــاركة فــي النقــاش العــام حــول معايــر الصالــح العــام.4

االجتماعــي ســتكون أفضــل تســجيم لمفهــوم حريــة التعبــر وحــق النفــاذ إلــى المعلومــات ،وتكريــس ثقافــة

أصبــح االتصــال الســيايس لألحــزاب والمجموعــات السياســية فــي تونــس اتصــال ســليب فــي جــزء أســايس منــه،

الشــفافية واالنفتــاح .كمــا ســاد االعتقــاد ً
أيضــا ،فــي ظــل ضعف االعــام التقليــدي وتعرث اإلصــاح واعــادة الهيكلة

وذلــك فــي شــكل حمــات تشــنها هــذه األحــزاب والمجموعــات علــى بعضهــا البعــض بشــكل ال تحــرم فيــه أبســط

ليكــون مرفــق للخدمــة العامــة ،فــأن مواقــع التواصــل االجتماعــي ســتكون هــي المجــال العمومــي الحقيقــي

قواعــد النقــاش العــام ،وتحولــت فضــاء المواقــع االجتماعيــة الــى فضــاءات للســب والشــتم الخطابــات العنيفــة

الــذي ســرعى النقــاش العــام حــول كيفيــة بنــاء مجتمــع منفتــح وديمقراطــي .لكــن مــا حــدث هــو عكــس ذلــك،

وخطابــات التحريــض علــى الكراهيــة ،فــي إطــار حــرب شــاملة ،حــرب الــكل ضــد الــكل .كمــا تحولــت الحمــات

حيــث تحوّ لــت المواقــع االجتماعيــة وعلــى رأســها فيســبوك إلــى معــول لتحطيــم التجربــة الديمقراطيــة ،وإلــى

ً
جيوشــا الكرتونيــة ،إلــى
الممنهجــة لــرب الخصــوم مــن قبــل الصفحــات مدفوعــة االجــر والــي يقــف خلفهــا

آليــة لشــن حــروب رمزيــة ،ومعنويــة ،حيــث انتــرت األخبــار الزائفــة ،والمضللــة ،واســتعملت الصفحــات لتشــويه

الصادق الحمامي« ،مواقع الشبكات االجتماعية ورهانات دراستها في السياق العربي» ،جامعة منوبة تونس
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نمــوذج للتعامــل بــن كثــر مــن المســتخدمني والمواطنــن ممّ ــا ّ
رفــع مــن منســوب العنــف وبــدأ بقصــف وتدمــر
فضــاء النقــاش الهــادئ والرصــن المبــي علــى االختــاف فــي إطــار االخالقيــات الديمقراطيــة ،وتحــول بذلــك الــى
تدمــر للتجربــة الديمقراطيــة نفســها.
مــن جهــة أخرى ســاهمت هــذه المواقــع وخاصــة الفيسبوك بســبب القواعــد التقنيــة الخوارزمية اليت يســتخدمها
لعــرض المضامــن إلــى ســجن النــاس فــي فضــاءات مغلقــة منســجمة أيديولوج ًيــا وسياسـيًا ال مــكان فيهــا للتنوع
يطلــق عليهــا «غــرف الصــدى» .وبذلــك ســاهم فيســبوك فــي االنعزاليــة الفكريــة واالســتقطاب اإليديولوجــي
والســيايس ،إذ ينغلق النــاس داخــل جماعــات (مجموعــات) سياســية وفكريــة وإيديولوجية منســجمة ال تقبــل
االختــاف أو النقــاش وتبــادل وجهــات النظــر .وعــوض أن تحولنــا هــذه المواقــع إلــى مجتمــع موّ حــد مرتابــط
بفضــل النقــاش والتواصــل والجــدل حصــل العكــس ذلــك ،أي قــام بالفصــل بــن النــاس بــدل أن تكــون تلــك الفضــاء
الكتشــاف اآلراء المختلفــة .وهــو خطــر قــد يحوّ ل الديمقراطيــة الناشــئة إلــى ديمقراطيــة شــكلية تتالعــب بهــا
قــوى خفيــة.

