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 من معضلة السجين إلى:التقانة الشبكية في مواجهة االستبداد
معضلة السجان
Network Technology in the Face of Despotism: from the
Prisoner's Dilemma to the Jailer's Dilemma

تتســاءل هــذه الدراســة عــن مقــدرة التقانــة الشــبكية علــى تحــدي أنظمــة االســتبداد؛ ولهــذا
/ و"معضلة المســتبد،" هما "معضلة الســجين، توظــف الدراســة مقاربتين نظريتين،الغــرض
 وتوظــف منهج "دراســة الحالة" الذي يتضمن الوقوف على عــدد من التجارب التي."الســجان
 سواء من جماعات احتجاجية أو من أنظمة استبدادية؛،"شــهدت استخدام "التقانة الشبكية
 من خالل تحديها، وتخلص إلى أن التقانة الشبكية.للتعرف إلى مدى تأثيرها واتجاهه عمل ًيا
 قادرة "نظر ًيّا" على أن،)الســجان
لمنطق معضلة الســجين وتحويلها إلى مقلوبها (معضلة
ّ
 ولكنها على مستوى الحاالت الواقعية يمكن،تشــكل عنصر ضغط على أنظمة االســتبداد
أن تُستخدم من هذه األنظمة بالفاعلية نفسها؛ لمواجهة االحتجاجات الجماهيرية المدعمة
ً
،محايدا
عامــا
 بوصفهــا، وهــو مــا يشــير إلــى أن التقانة الشــبكية يمكــن النظر إليهــا،تقان ًيــا
ً
.يتعين أن يُدرس تأثيره بالنسبة إلى تأثير عوامل أخرى
. االحتجاجات الجماهيرية، األنظمة االستبدادية، التقانة الشبكية:كلمات مفتاحية
This study examines the ability of network technology to challenge despotism
regimes. It thus applies two theoretical approaches. The first is the "Prisoner's
dilemma" and the "despot/jailer's dilemma" and the second is the "case study",
which studies a number of cases of "network technology", whether used by protest
groups or by authoritarian regimes, to determine the extent (and direction) of
their impact in practice. The study concludes that network technology — through
challenging the logic of the "prisoner's dilemma" and reversing it to become the
"jailer's dilemma" — can, theoretically, pose an element of weakness for despotism
regimes. However, in reality, network technology can be used by these regimes
with the same effectiveness, to respond to mass protests supported by technology.
This indicates that network technology can be seen as a neutralizing factor, the
impact of which should be studied relative to the impact of other factors.
Keywords: Network Technology, Despotism Regimes, Mass Protests.
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مقدمة
تتساءل هذه الدراسة عن الح ّد الذي ميكن للتقانة الشبكية((( أن
تذهب إليه يف تحدي أنظمة االستبداد؛ لهذا الغرض ،ستعاد قراءة
منوذج معضلة السجني؛ لتحقيق فهم أفضل آلليات التحكم يف إطار
األنظمة االستبدادية .حيث تذهب الدراسة إىل أن مبدأ "تقويض الثقة
مدخل أساسيًا لفهم
ً
والتواصل" ،وهو جوهر النموذج املذكور ،ميثل
منطق األنظمة االستبدادية ،ثم تتناول الدراسة منوذج "معضلة املستبد/
السجان" الذي يذهب إىل إمكانية وجود عالقة عكسية ،تدعم من خاللها
"التقانة الشبكية" التواصل والثقة بني األفراد ،مبا يقلب معضلة السجني
(الشعوب)؛ كيام تصري معضلة للسجان (أنظمة االستبداد) .وأخ ًريا ،تلقي
الدراسة الضوء عىل عدد من "الحاالت" التي استُخدمت فيها التقانات
الشبكية ،سواء من جامعات احتجاجية ،أو من أنظمة استبدادية،
للتعرف إىل مدى تأثري استخدام التقانة الشبكية واتجاهه عمليًا.

منطلقات الدراسة ومشكلتها
تتبنى أنظمة االستبداد خطابات من شأنها إشعار مواطنيها بالخطر
الحال والوشيك الذي يهددهم؛ خطر غياب األمن وضياع االستقرار.
وتلخص تلك الخطابات العبارة /النبوءة الشهرية التي تجري عىل
ألسنة كثري من قادة هذه األنظمة ،وبخاصة يف أوقات األزمات:
"أنا أو الفوىض"((( .بعبارة أخرى ،تر ّوج هذه األنظمة لـ "معضلة
أمنية" مامثلة لتلك التي تخيل بعض منظري "العقد االجتامعي"
أنها سادت "حالة الطبيعة" .وجوهر تلك املعضلة هو الدفع باألفراد،
وهم يف كامل وعيهم ،إىل اإلذعان طواعية لـ "مستبد"؛ إلنقاذهم من
حالة حرب الجميع ضد الجميع ،مع ما يرتتب عىل ذلك اإلذعان من
فقدانهم الحق يف مساءلة املستبد عن أفعاله(((.
وإذا كان املضمون النظري لخطابات االستبداد يرت ُجم إىل كثري من
السياسات ،فإن هذه الدراسة سرتكز عىل نوعني منها فقط ،وهام
سياسات عرقلة التواصل بني األفراد ،وخلخلة ثقة األفراد بعضهم
ببعض؛ متاش ًيا مع الفرض الذي اخترب يف كثري من الدراسات ومفاده
 1ستستخدم هذه الدراسة مفاهيم ،مثل :التقانة الشبكية ،والتقانة الرقمية ،وتقنيات
االتصاالت واملعلومات ،ووسائل التواصل الجديدة ،عىل نحو متبادل ،بحسبانها تشري إىل
مضامني ذات دالالت متقاربة.
2 Ana C. Dinerstein, "Too Bad for the Facts: Confronting Value with
Hope (Notes on the Argentine Uprising of 2001)," South Atlantic Quarterly,
vol. 113, no. 2 (2014), pp. 367-378; Nathan W. Swanson, "Embodying Tahrir:
Bodies and Geopolitics in the 2011 Egyptian Uprising," Area, vol. 48, no.
3 (September 2016), p. 303; Theodore Trefon, "The Political Economy of
Sacrifice: Kinois & the State," Review of African Political Economy, vol. 29, no.
93-94 (September 2002), p. 486.
3 Rex Martin, "Political Obligation," in: Richard Bellamy & Andrew
Mason (eds.), Political Concepts (Manchester: Manchester University Press,
2010), p. 42.
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أ ّن يف املنظومات االجتامعية عالق ًة بني "فاعلية التحكم" ،من جهة،
و"تقويض الصلة والثقة" بني األفراد ،من جهة أخرى(((.
تحاول الدراسة أن تلقي الضوء عىل التأثري املحتمل ألدوات التواصل
الجديدة والتقانة الشبكية يف أداء أنظمة االستبداد ،وهو التأثري الذي
ميكن أن متارسه من خالل عكس مفعول السياسات السابقة؛ أي
من خالل "بناء الثقة وتدعيم التواصل" بني األفراد ،وذلك باالستعانة
بنموذجي معضلة السجني  ،Prisoner's Dilemmaومعضلة املستبد
.Dictator's Dilemma
ويشري مفهوم "التقانة الشبكية" ،يف إطار هذه الدراسة ،إىل وسائل
االتصاالت ونقل املعلومات  (((ICTاملستخدمة يف خلق واقع شبيك ،تنتظم
مبقتضاه كثري من الوظائف والعمليات والعالقات االجتامعية والسياسية
واالقتصادية األساسية يف املجتمع((( .بعبارة أخرى يشري املفهوم إىل التقانة
املسؤولة عن تكوين "املجتمع الشبيك" الذي فيه تتدفق املعلومات بني
ُعقد موصولة بروابط .وعىل الرغم من تعدد األشكال التي ميكن أن
تأخذها العنارص الثالثة السابقة (العقد ،والروابط ،والتدفقات) ،فإن
التعريف الذي تتبناه الدراسة ينرصف إىل الشكل التقني تحدي ًدا ،حيث
تُشري ال ُعقد إىل مكونات رقمية ،مثل :الحواسيب ،الهواتف النقالة  ...إلخ،
بينام تشري الروابط إىل شبكات االتصال السلكية والالسلكية .وأخ ًريا ،فإن
التدفقات تشري باألساس إىل تدفقات املعلومات والبيانات(((.
أما مفهوم النظم االستبدادية ،فتستخدمه الدراسة لإلشارة إىل األنظمة
التي تتجاوز إرادة مواطنيها ،وال تفسح املجال ملشاركة سياسية فاعلة،
وتستخدم حقها يف احتكار أدوات القوة (مبا يف ذلك قوة املعلومات) خارج
مظلة القانون ،وتسيطر عىل محتوى وسائل اإلعالم والتعليم والثقافة،
بديل وحي ًدا (مبا يتضمن
وتستمد قد ًرا كب ًريا من رشعيتها من طرح نفسها ً
(((
نفي كافة /معظم أشكال التعددية)؛ لتحقيق األمن واالستقرار  .تحوز
تقييم سلب ًيا /منخفضً ا يف املؤرشات التي تعتمدها
هذه األنظمة عادة َ
4 Tom Burns & Walter Buckley, "The Prisoners' Dilemma Game as
a System of Social Domination," Journal of Peace Research, vol. 11, no. 3
(September 1974), p. 223; Tom Baumgartner, Walter Buckley & Tom Burns,
""Relational Control: The Human Structuring of Cooperation and Conflict,
Journal of Conflict Resolution, vol. 19, no. 3 (September 1975), p. 417.
5 Information and Communication Technology.
6 Manuel Castells, The Rise of the Network Society: The Information Age:
Economy, Society, and Culture, vol. I, Information Age Series (London:
Blackwell, 1996), p. 500.
 7دارن بارين ،املجتمع الشبيك ،ترجمة أنور الجمعاوي (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص 31؛ التعريف العام للشبكات يعترب "العقدة" أي
نقطة محددة موصولة بغريها ،والرابط هو ما يصل عقدة بأخرى ،وأما الدفق ،فهو ما مير بني
العقد عرب الروابط .ومن الواضح أن هذا التعريف ال يقترص عىل الشكل التقني ،ولكن يتسع
لكثري من أشكال االجتامع البرشي وغري البرشي.
8 Natasha M. Ezrow & Erica Frantz, Dictators and Dictatorships:
Understanding Authoritarian Regimes and their Leaders (London/ New York:
Continuum, 2011), p. 2.
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املنظامت الدولية املختصة (تصوغها عادة يف شكل أسئلة) ،من مثل:
هل جاء رئيس الدولة وأعضاء الربملان إىل مواقعهم عرب انتخابات نزيهة؟
وهل حرية تشكيل األحزاب (والتجمعات السياسية األخرى) مكفولة
عىل نحو يخلو من العقبات؟ وهل يف إمكان املعارضة الوصول إىل
السلطة أو زيادة قوتها؟ وهل تخضع الخيارات السياسية للمواطنني
لهيمنة املؤسسة العسكرية أو الدينية ،أو أي مجموعة أخرى ال تخضع
فضل عن
للمساءلة؟ وهل تتمتع األقليات بحقوق سياسية متكافئة؟ ً
مؤرشات تخترب شفافية النظام السيايس ،وإتاحته للمعلومات املتعلقة
بآدائه ،واستقالل القضاء ،وعدم تسيس أحكامه ،ومؤرشات تتعلق بحرية
وسائل اإلعالم ،والبحث العلمي واألكادميي ،وحرية األفراد يف التعبري
والتجمع ،ومامرسة العمل النقايب ،وأداء الشعائر الدينية ،ومتتع األفراد
باملساواة يف الفرص ،والتحرر من االستغالل االقتصادي(((.

منهج الدراسة
تستخدم الدراسة اقرتاب النمذجة  Modelingالذي يساعد يف فهم
الظواهر املعقدة ،من خالل اختصارها إىل عدد محدود من العالقات،
مع االحتفاظ بالبنية التفاعلية األساسية ملكوناتها .ومن املفهوم أن
عملية تشييد النموذج تعتمد عىل اإلدراك املتعمق للواقع ،ولكن
يتحول النموذج نفسه ،الحقًا أداة فعالة يف إدراك هذا الواقع وفهمه،
عرب تحديد اآلليات والعمليات الرئيسة التي تنضوي عليها ظواهره(.((1
إن االتجاه الغالب عىل األبحاث ،يف مجال العلوم االجتامعية ،مييل
إىل استخدام أسلوب النمذجة عىل نحو كمي(((1؛ لكون النامذج
الكمية تراعي عنرصي الدقة والتحديد ،يف ما تقدمه من حلول
ملشكالت الواقع االجتامعي ،لك ّن هذه الدراسة ستوظف منوذجي
السجني واملستبد عىل نحو "كيفي" ،انطالقًا من قناعة مفادها أن
الدقة والتحديد ال يكونان ،يف كثري من األحيان ،املحك الذي ميكن
عىل أساسه تقييم مدى فهم الظواهر االجتامعية ،وإمنا القدرة
 9تستعني الدراسة بتصنيف األنظمة السياسية الذي يعده كل من مؤسسة فريدوم
هاوس  ،Freedom Houseومجلة اإليكونوميست The Economist Intelligence Unit's
 ،index of democracyوهو التصنيف الذي يعتمد وضع الدولة إزاء عدد من املؤرشات .مع
مالحظة أن تعريف كل من االستبداد والدميقراطية يظل أم ًرا نسبيًا ،وال ميكن تصور حدوث
إجامع عليه .عن منهجية العمل يف هذين التصنيفني ،انظر:
Freedom House, Freedom in the World 2019, Methodology 2019, accessed
on 20/3/2019, at: https://goo.gl/sFZNu4; Laza Kekic, "The Economist
Intelligence Unit's Index of Democracy," The Economist Intelligence Unit,
accessed on 20/3/2019, at:
https://goo.gl/11ajU1
10 Vilmos Csányi, "Organization, Function, and Creativity in Biological
and Social Systems," in: Kenneth Boulding & Elias Khalil (eds.), Evolution,
Order and Complexity (Abingdon: Routledge, 2002), p. 148.
11 Stephen M. Walt, "A Model Disagreement," International Security, vol.
24, no. 2 (October 1999), pp. 115-130.
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عىل االقرتاب من منطق الواقع ،وفك رموزه الكامنة فيه .وهنا ،قد
يفقد العديد من النامذج الشكلية  Formalقد ًرا من أهميتها أو
داللتها بالنسبة إىل املوضوع؛ لكونها ت ُعنى بتقديم تفسريات "دقيقة
ومنضبطة" ،ولكنها ال تعكس الواقع يف تعقده غري املتناهي ،إضافة
إىل أنها قد تفتقر إىل االبتكار الالزم لفهم أزماته(.((1
من هذا املنطلق ،ستوظف الدراسة منوذجي السجني واملستبد/
السجان ،لوصف امليكانيزمات الداخلية ألنظمة االستبداد ،وتفسري
الكيفية التي ميكن أن تتحدى من خاللها "التقانة الشبكية" هذه
امليكانيزمات .وهو ما يعني أن النامذج ،يف إطار هذه الدراسة،
ستُستخدم لوصف الظاهرة محل الدراسة (االستبداد) ،وتفسري منطق
فضل عن استخدامها
عملها (إضعاف التواصل والثقة بني األفراد)ً ،
للوقوف عىل تص ّور لكيفية تخفيف قبضة االستبداد (تقوية التواصل
والثقة بني األفـراد) .بعبارة أخرى؛ إن مفهوم "النموذج" يف هذه
الدراسة ال يشري إىل "أداة منهجية" ،وحسب ،ولكن أيضً ا ،وبدرجة ما،
إىل "إطار نظري" يقدم مقوالت لفهم الظاهرة.
من ناحية أخرى ،تستعني الدراسة مبنهج دراسة الحاالت التاريخية
Historical Case Studies؛ ملحاولة اإلجابة عن تساؤل الدراسة،
من خالل حاالت حقيقية من العامل الواقعي .وكام هو معلوم ينهض
منهج دراسة الحالة عىل استقصاء حالة بعينها (أو أكرث)؛ لفهم
الديناميكيات األساسية املتضمنة يف تفاعالتها الداخلية ،عىل افرتاض
إمكان التعميم عىل الحاالت املشابهة .وميكن للمقوالت الوصفية أن
أساسا لنظرية تفسريية ،عىل الرغم من أن منهج دراسة الحالة
تكون ً
(((1
يقدم مقوالت وصفية باألساس  ،وال سيام إذا عكست الحاالت
محل التناول نطاقًا واس ًعا من التجارب الواقعية ،ومل ت ُقرص عىل تلك
التي تؤيد املقوالت املبدئية للدراسة.
اختارت الدراسة عد ًدا من الحاالت التي استُخدمت فيها التقانة
الشبكية لتحدي أنظمة استبدادية .وقد روعي فيها أن تعكس
تنو ًعا وامتدا ًدا جغراف ًيا واس ًعا (شمل قارات آسيا ،وأوروبا ،وأمريكا
الجنوبية) ،وأن تسلط الضوء ،يف الوقت ذاتــه ،عىل األط ـراف
املختلفة التي تُعنى الدراسة باستكشاف مواقفها (حركات االحتجاج
الجامهريية ،واألنظمة االستبدادية ،أو االثنني م ًعا) .كام روعي يف
كامل ،من  2000إىل
الحاالت أن تغطي مدى زمنيًا كافيًا (عق ًدا ً
 ،)2010وهو مدى ذو داللة خاصة بالنسبة إىل منطقتنا العربية؛
12 Stephen M. Walt, "Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security
Studies," International Security, vol. 23, no. 4 (April 1999), pp. 22-23.
13 Kathleen M. Eisenhardt, "Building Theories from Case Study
Research," Academy of Management Review, vol. 14, no. 4 (October 1989),
pp. 532-550.
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إذ إنه العقد الذي سبق نشوب ثورات الربيع العريب مبارشة ،ومنه
استمدت هذه الثورات خرباتها املبارشة .وعليه ،من املهم التعرف إىل
أبرز مالمح هذه التجارب لالستفادة منها يف أي دراسة الحقة تحاول
الوقوف عىل األسباب الكامنة وراء تعرث معظم ثورات الربيع العريب،
أو عىل األقل تفسري الصعوبات التي تواجهها.
وتعتمد الدراسة عىل تصنيف مؤسسة فريدوم هاوس لألنظمة
السياسية( ،((1وهو التصنيف الذي مينح الدول تقديرات كمية ،بحسب
درجة حرية نظامها السيايس أو استبداده ،وتعتمد وإن بدرجة أقل عىل
تصنيف مجلة اإليكونوميست( .((1ومل تلحظ الدراسة وجود اختالفات
حادة بني التصنيفني ،فمعظم األنظمة املصنفة عىل أنها أنظمة "غري
حرة" وفق التصنيف األول ،مصنف عىل أنه "أنظمة استبدادية" وفق
التصنيف الثاين .وقد روعي يف اختيار الحاالت أن تكون قد شهدت
تحقق معيارين :األول أن تكون الحالة مصنفة عىل أنها لنظام غري حر
أو حر جزئ ًّيا (يف الفرتة محل الدراسة) ،واملعيار الثاين أن تكون الحالة
قد شهدت احتجا ًجا جامهرييًا ذا دعم تقاين؛ لتحدي ترتيبات استبدادية
من النظام املصنف ،وفق املعيار األول ،عىل أنه نظام استبدادي.
وتشمل الحاالت املعروضة يف هذه الدراسة الفلبني ،والصني،
ومولدوفا ،وبيالروسيا ،وإيران ،وتايالند .وهي حاالت ينطبق عليها
الرشطان املذكوران آنفًا ،من حيث كونها ألنظمة "غري حرة" ،أو "حرة
جزئ ًّيا" ،ومن حيث كونها قد شهدت (يف الفرتة الزمنية محل الدراسة)
اندالع مواجهات جامهريية مدعمة تقان ًّيا ،مع مالحظة أن تصنيف
هذه الحاالت أنظم ًة غري حرة /حرة جزئ ًّيا ينطبق عىل األعوام التي
شهدت اندالع التظاهرات الشعبية ضدها ،وقد يتغري هذا التصنيف
بتغري استجابتها ملعايري التقييم يف أعوام الحقة(.((1
14 Freedom House, About Freedom in the World: An Annual Study
of Political Rights and Civil Liberties, Report, accessed on 20/3/2019, at:
https://bit.ly/1LaTvmr
?15 The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2018: Me too
Political Participation, Protest and Democracy, Country Report (2018),
accessed on 24/3/2019, at: https://bit.ly/2sfSTYG
 16مثة تضارب يف تصنيف الفلبني يف الفرتة محل الدراسة ،ذلك أن املنظامت الدولية
كانت تصنفها عىل أنها دولة حرة يف تلك الفرتة ،لكن سياسات الرئيس جوزيف اسرتادا
كانت تنحرف بهذا الوصف ناحية النظم االستبدادية ،وهو ما ذكرته تقارير كثرية ،أكدت أن
تصنيف الفلبني دول ًة حرة يف تلك الفرتة كان ينرصف يف األساس إىل وصف اإلجراءات الشكلية،
بينام أكرث التقييامت ارتباطًا بسياسات نظام اسرتادا ومامرساته يصنف فرتته عىل أنها مرحلة
استبدادية بامتياز ،انظر:
The Economist Intelligence Unit, Philippines: At a Glance: 2001-02, Country
;Report (March 2001), accessed on 24/3/2019, at: http://bit.ly/2U5PR8X
The Economist Intelligence Unit, Philippines: At a Glance: 2001-02, Country
Report (January 2001), accessed on 24/3/2019, at:
https://bit.ly/2DJND57; The Economist Intelligence Unit, Philippines: At a
Glance: 2001-02, Country Report (February 2001), accessed on 24/3/2019, at:
https://bit.ly/2EeRMj6
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وتعتمد الدراسة عىل السجل التاريخي  ،Historical Recordمصد ًرا
للبيانات واملعلومات املتعلقة بالحاالت الدراسية .ويتيح هذا النوع
من املصادر بيانات ثانوية باألساس ،إال أن هذه تبدو مالمئة ملوضوع
الدراسة وأهدافها ،من حيث هي ،أولً  ،دراسة تستهدف تحقيق إسهام
نظري ،من خالل توظيف منوذجي "السجني واملستبد" يف الوقوف عىل
طبيعة التأثري املتبادل بني التقانة الشبكية وأنظمة االستبداد ،ومن
حيث هي ،ثان ًيا ،دراسة تتعامل مع أحداث تاريخية ،وتفاصيل موزعة
جغراف ًيا ،يتعذر الجمع املبارش للمعلومات األولية عنها ،ومن حيث
هي ،أخ ًريا ،دراسة تركز عىل "إعادة قراءة" ما هو متوافر من بيانات
(وفق إطار نظري جديد) ،أكرث مام تستهدف الكشف عن بيانات أو
معلومات جديدة .وعمو ًما ،فإنه ميكن التغلب دو ًما عىل أوجه القصور
املرتبطة باستخدام مصادر ثانوية ،بتنويع هذه املصادر ،واالعتامد عىل
املوثوق به منها ،والرتكيز عىل الجانب املعلومايت بدرجة أكرب من الرتكيز
عىل جانب الرأي أو التحليل املرتبط بوجهات نظر مؤلفيها.

ً
أوال :نموذج "معضلة السجين"
تلخيصا لميكانيزمات
بوصفه
ً
التحكم في إطار أنظمة االستبداد
 .1مضمون معضلة السجين
تلخص معضلة السجني تلك الحالة التي يكون اتخاذ القرار السليم
فيها من أحد األطراف متوقفًا عىل قرار غريه ،مع عدم استطاعة أي
منهام "التواصل" مع اآلخر أو "الثقة" به( .((1ويُستخدم لرشح هذه
املعضلة املثال اآليت:
يُلقى القبض عىل اثنني من املشتبه بهام ،وتكون الخيارات املتاحة
أمام كل منهام ،يف أثناء التحقيق ،هي إما الصمت أو الوشاية باآلخر.
17 Stuart Oskamp, "Effects of Programmed Strategies on Cooperation in
the Prisoner's Dilemma and other Mixed-Motive Games," Journal of Conflict
Resolution, vol. 15, no. 2 (January 1971), p. 225.
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ويف حال اختار املتهامن الصمت ،ال ميكن إثبات التهمة عىل أي
منهام ،فيحكم عىل كل منهام بالسجن ملدة عام واحد ،أما لو وىش
أحد املتهمني بصاحبه ،بينام صمت اآلخر ،يفرج عن الوايش ،ويُحكم
عىل اآلخر (الصامت) بالسجن عرش سنوات .أما إذا اختار املتهامن
أن ييش كل منهام باآلخر ،فيحكم عىل كل منهام بخمس سنوات ،مع
األخذ يف االعتبار أن كال املتهمني ال يعلم بقرار اآلخر يف أثناء التحقيق
معه ،واألهم أنه ال يستطيع الثقة به(.((1
يف إطار السيناريو السابق ،تبدو إسرتاتيجية "الصمت املتبادل" أفضل
بديل متاح ،برشط أن ينجح السجينان يف التواصل ،وإقناع كل منهام
اآلخر بالتزام الصمت .ولكن املشكلة أن هذا التواصل غري مسموح
به ،واألسوأ أنه حتى لو كان مثة طريقة للتواصل ،فإن هناك مشكل ًة
أخطر وهي انعدام الثقة ،فرمبا يتفق السجينان بطريقة ما عىل
الصمت ،ثم يقول أحدهام يف نفسه" :حس ًنا ..لقد أقنعت زمييل
بالصمت ،واآلن ميكنني أن أيش به وأحصل عىل الرباءة"(.((1
وبسبب معضلة "الشك املتبادل" من جهة ،وانعدام "القدرة عىل
التواصل" من جهة أخرى ،ال يبقى أمام السجينني إال اللجوء إىل الخيار
املتمثل يف وشاية كل منهام باآلخر ،ويبدو هذا الخيار "الالأخالقي"
عقالنيًا ج ًدا يف نظر الطرفني اللذين يفرتض فيهام الرشادة الكاملة،
ففي حال قرر "الطرف األول" الوشاية ،فإن "الطرف الثاين" إما أن
يصمت ،فيحصل الوايش عىل الرباءة ،وإما أن يقرر الوشاية بزميله
بدوره ،فينجو الطرف األول بوشايته من حكم مشدد بعرش سنوات
(لو كان قد صمت) .صحيح أن الطرفني يحصالن يف هذه الحالة
(الوشاية املتبادلة) عىل حكم بخمس سنوات ،وهذه ليست أفضل
نتيجة ممكنة ،بل هي خسارة فعلية ،إال أن هذه الخسارة هي أفضل
خيار "عقالين" يف ضوء حالة الشك املتبادل و"غياب التواصل".

 .2العالقة بين النموذج والواقع
كام سبق القول ،يص َّمم النموذج من خالل مراقبة الواقع وفهمه،
ولكن بعد تشييده يصبح النموذج نفسه أداة مهمة لفهم الواقع،
واستيعاب تفاصيله عىل نحو معمق .فنموذج معضلة السجني،
 18ت ّم تطوير أمنوذج معضلة السجني داخل املركز البحثي األمرييك الشهري  RANDعىل
يد كل من مريل فلود  ،Merrill Floodوميلفن دريرش  ،Melvin Dresherيف إطار أبحاثهام
الخاصة مبا بات يُعرف بنظرية املباريات ،غري أن تسمية هذه التجربة باسمها الحايل يعود إىل
ألربت تاكر  ،Albert W. Tuckerانظر:
Siang Yew Chong, "Iterated Prisoner's Dilemma and Evolutionary Game
Theory," in: Graham Kendall, Siang Yew Chong & Xin Yao, The Iterated
Prisoners' Dilemma: 20 Years On (Singapore: World Scientific, 2007), p. 23.
19 Joseph Nye Jr., Understanding International Conflicts: An Introduction
to Theory and History (New York: Longman, 2007), p. 16.

تلخيصا مفي ًدا
وفق تفاصيله املحدودة السابق استعراضها ،يقدم
ً
لط ٍ
َيف واسعٍ من األنظمة االجتامعية والسياسية ،ومنها "أنظمة
االستبداد" ،واألساليب التي ت ُستخدم يف إطاره هي األساليب ذاتها
التي تستخدمها أنظمة االستبداد يف التعامل مع شعوبها .وميكن
اختبار مدى تعبري النموذج عن الواقع ،من خالل التعمق يف فهم
مجاز معضلة السجني ،والتوسع يف فهم صفة السجينني ووضعيتهام،
ومقارنتها بأوضاع األفراد يف ظل األنظمة االستبدادية عامةً .وما ييل
مناقشة لبعض عنارص هذه املقارنة.
أ -أولوية المصلحة األنانية واالستعداد للتضحية
باآلخر

أبرز الخصائص التي يعكسها منوذج معضلة السجني هي تلك
املتعلقة باألنانية ،واالستعداد للتضحية باآلخر؛ إذ يبدو كل طرف يف
حلٍ من التفكري يف غري مصلحته الضيقة .إن هذه الحالة ال ت ُفرض
عىل السجينني ،ولكن ت ُه َّيأ األجواء املساعدة يف بلوغها من خالل
تقنيات القمع؛ إذ تسهم أجواء االعتقال يف دفعهام إىل تبني املصلحة
الذاتية الضيقة ،بوصفها منطلقًا سلوكيًا وحي ًدا ،ذلك أنه عندما تكون
املقتضيات األولية للحياة عىل املحك ال تكون مثة مساحة لرفاهية
التفكري يف اآلخر .هذا إضافة إىل أن االنقطاع املكاين واملعنوي بني
السجينني يسمح بتطوير مشاعر من عدم االهتامم ،من السهل أن
تتطور إىل استعداد للوشاية.
هذه الخصائص نفسها توجد ،بوضوح ،يف إطار أنظمة االستبداد
التي تستعيض عن ظروف الحبس التي يوجد فيها السجينان بإشاعة
أجواء ضاغطة ،عرب وسائل اإلعالم وأنظمة التعليم ومؤسسات الثقافة،
هدفها إشعار األفراد أن بقاءهم عىل املحك ،وأن الرشوط األولية
الستمرارهم يف الحياة صعبة التحقق ،مبا ينجح يف الغالب يف رصفهم
عن أي محاولة للتفكري "الغريي" .ومع تراجع التفكري الغريي ،وتصاعد
أولوية املصلحة الذاتية ،يصبح وجود اآلخرين غري رضوري ،أو غري
مؤثر ،وقد يصل ذلك إىل حد زوال العبء النفيس املرتبط بقرار
التضحية بهم ،فغياب التواصل يساعد عىل فقدان اإلحساس بوجود
اآلخرين ،ومن ثم بأهميتهم .ومن هنا نفهم ملاذا يثري "التواصل"
مهم من منظور املشاركة
قضايا أخالقية؛ فالتواصل االجتامعي ليس ً
يف املعلومات ،واتخاذ القرارات املالمئة إزاء التهديدات فحسب ،وإمنا
من زاوية االعرتاف املتبادل ،واالقتناع بحق اآلخرين يف الوجود أيضً ا.
وضعا افتراض ًيّا
ب -اإلدانة بوصفها
ً

يبدأ منوذج معضلة السجني من وضع افرتايض ،مفاده وجود فردين
يف حالة إدانة ،ثم تتدفق بقية التفاصيل بعد ذلك؛ لترشح ما يتعلق
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بكيفية اإليقاع بهام ،ودفعهام إىل االعرتاف .إن هذا الوضع االستهاليل
من اإلدانة املبدئية التي يوجد يف ظلها األفراد يعرب عن وضع قريب
من أوضاع املواطنني يف كثري من أنظمة االستبداد ،ففي إطار هذه
األنظمة عادة ما يكون املواطن "مدانًا تحت الطلب" ،عىل املعنيني
املجازي والحقيقي؛ فعىل املعنى املجازي ،يكون الفرد مدانًا ألنه مل
يقدم رمبا فروض الوالء الكافية ،فلم تكن موافقته وتأييده للنظام يف
املستوى املطلوب ،أو ألنه يكون قد تلبس بـ "سلوك معارض" يف أحد
السياقات ،كأن يكون قد أظهر احتجا ًجا ضمنيًا ،أو رفضً ا غري مبارش.
وهنا قد ال يدان أو يعاقَب مبارشة ،وإمنا يُكيَّف وضعه ،عىل أنه
مدان محتمل ،بحيث تكون إدانته جاهزة ومعدة ،يف انتظار التفعيل
واالستدعاء وقت اللزوم.
أما عىل املستوى الحقيقي ،فنظ ًرا إىل حالة االنغالق السيايس
والتضييق االقتصادي واالجتامعي ،فإن من الوارد ج ًدا ،بالنسبة إىل
أي مواطن ،أن يتورط بالفعل يف مخالفة أو أكرث ،وهذا ما يجعل
ّ
متهم حقيق ًيا .ومن املهم مالحظة أن األنظمة االستبدادية عادة
منه
ً
ما تنزع إىل عدم تحديد املعايري املقبولة للسلوك عىل نحو دقيق،
أو تضع تعريفات عامة وغامضة ،أو ضيقة وخانقة ،بحيث ميكن
جهل أو خطأ ،فعدم الكفاية يف وضع معايري سليمة ،أو عدم
انتهاكها ً
الرغبة يف ذلك ،يفتح باب االنتهاكات عىل مرصاعيه ،وهو ما يؤكد
وضعية اإلدانة يف حق املواطن الذي يجهل كيفية الوفاء بهذه املعايري
أصل .ومن ناحية أخرى ،فإن األنظمة
الغامضة ،أو يجهل وجودها ً
املستبدة "عادة ما تستفيد من االلتباس الترشيعي والقانوين بحيث
تسن قوانني ذات صبغة جنائية ثم توظفها يف مواجهة كافة أشكال
املعارضة السياسية واأليديولوجية"(.((2
ج -الال-بدائل

يثري النموذج فكرة البدائل املنقوصة ،أو الال-بدائل أيضً ا ،فالبدائل
يف إطار النموذج (يف معظمها) تخري السجينني بني مدد مختلفة
بدائل بني ما هو سيئ وما هو جيد،
للسجن ،مبعنى أنها ليست َ
وفق ما يقتضيه التعريف الطبيعي لكلمة بدائل ،ولكنها بدائل ترتدد
بني السيئ واألسوأ ،وهذا ما يتيح للمحقق /السلطة أن ميارس عىل
السجينني لعبة تخيري متعسفة.
منطق الال-بدائل مطابق بدرجة كبرية ملنطق املساومة يف إطار
األنظمة االستبدادية ،فهذه األنظمة تحدد لألفراد عاد ًة بدائل شحيحة
لالختيار يف ما بينها ،واألفدح أن بعضها يكون أسوأ من بعض ،فأنظمة
االستبداد تخري مواطنيها غال ًبا بني القبول باالستبداد ،أو الوقوع يف
 20ميشيل فوكو ،املراقبة واملعاقبة :والدة السجن ،ترجمة عيل مقلد (بريوت :مركز اإلمناء
القومي ،)1990 ،ص .38
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الفوىض ،فيام يطلق عليه بعضهم اسم صفقة فاوست( .((2ففاوست
الذي ضحى مبصريه ألجل أن ينال سعادة غري مؤجلة ،خرس مصريه،
ومل يحصل عىل السعادة العاجلة التي م ّنى نفسه بها .ويبدو أن
أنظمة االستبداد تعقد مع شعوبها صفقة مامثلة ،فهي تعدهم بأن
توفر لهم األمن واالستقرار ،مقابل تخليهم عن حرياتهم .ولكن ،كام
يف صفقة فاوست الخارسة ،يؤدي القبول بهذه الصيغة ،يف كثري من
األحيان ،إىل فقدان الحرية واألمن م ًعا(.((2
واستطرا ًدا مع مجاز صفقة فاوست؛ كام أن السعادة (املؤقتة) التي
مينحها "الشيطان" لفاوست يف القصة تحوي بذرة الشقاء يف داخلها،
فإن األمن الذي ت َ ِعد أنظمة االستبداد رعاياها به ينطوي بدوره عىل
نقيضه من الخوف ،فاألمن املوعود ال يتحقق إال بالتخويف من
املعارضة "الهدامة" ،ومن التعددية "املؤدية إىل الفوىض" ،ومن قوى
الخارج "املرتبصة" ،ومن قوى الداخل "املتخفية"  ...إلخ؛ ولهذا ،فإن
فاتورة األمن يف ظل االستبداد تشتمل عىل التلبس بصفات الخوف
من اآلخر وكراهيته ،ومن ثم االنصياع للرأي الواحد الذي يُفرتض أن
يكفل االستامع إليه النجاة من مصادر الخوف التي ال تنتهي(.((2
د -غياب المعلومات

أحد املعاين الواضحة يف منوذج السجني أن عدم القدرة عىل اتخاذ
القرار السليم متعلق بغياب التواصل الذي هو الوجه اآلخر لغياب
املعلومات؛ لذلك ،فإن معضلة السجني تبدو معضلة معلوماتية
يف جزء أسايس منها .إذ إن املعلومات ،يف إطار النموذج ،مصدرها
الوحيد هو املحقق الذي ميلك ،لو أراد ،أن يكون همزة وصل بني
الطرفني ،ولكنه عىل العكس ميتنع من تقديم أي نوع من العون
للسجينني؛ بهدف وضعهام يف إطار حالة من العمى املعلومايت،
وسلبهام أي قدرة عىل الفعل اإليجايب ،وحرصهام يف إطار عدد من
البدائل املحددة سلفًا.
واألمر نفسه يحدث يف إطار األنظمة االستبدادية؛ فنتيجة لغياب
"التواصل" بني املجتمع والسلطة ،يتعذر عىل األفراد "الوصول"
إىل املعلومات ،ومن ثم يتعذر عليهم "التوصل" إىل حلول مالمئة
ملشكالتهم االجتامعية واالقتصادية والسياسية .ومن ناحيتها،
تعمل أنظمة االستبداد عىل الحفاظ عىل هذا الوضع من خالل
 21إشــارة إىل الحكاية الشهرية التي تحمل اسم "الدكتور فاوست" ،وقد بدأت قصة
شعبية أملانية قبل أن ت ُعالج أدبيًا ،ثم متثل مرات عدة عىل املسارح األوروبية ،ابتداء باملرسح
اإلنكليزي يف الفرتة .1593-1588
22 Geof Wood, "Staying Secure, Staying Poor: The Faustian
Bargain," World Development, vol. 31, no. 3 (March 2003), pp. 455-471.
"23 Jill Crystal, "Authoritarianism and its Adversaries in the Arab World,
World Politics, vol. 46, no. 2 (January 1994), p. 267.
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تذكري مواطنيها بحقيقة كونهم غري قادرين عىل تصور ،أو اقرتاح،
أي حل ملشكالتهم (يف إطار من النبوءات املحققة لذاتها) ،وذلك
بحجة أنهم ال يعون حجم التحديات التي تواجهها أوطانهم،
وال يقفون عىل "املعلومات الكافية" .تكمن املفارقة هنا يف أن
هذه األنظمة نفسها هي التي تحرص عىل عدم توفري "املعلومات
الكافية" لألفراد ،ومتارس يف شأن املعلومات نو ًعا من االحتكار،
لتظهر دو ًما مبظهر الطرف األقدر عىل الترصف ،واتخاذ القرارات
يف وقت األزمات(.((2
مام سبق يظهر أن مثة منطقًا مشرتكًا بني مامرسات أنظمة االستبداد،
وتفاصيل معضلة السجني ،يتمثل يف السعي إلذكاء حالة من "انعدام
الثقة" و"عرقلة التواصل" بني املواطنني ،وخلق أجواء تشبه أجواء
السجن العام ،بحيث يستشعر كل ٍ
طرف يف إطارها مشاعر التوجس
والقلق ،والخشية من بقية األطراف ،فيقبل الجميع مبنطق الخسارة
الجزئية (الناتجة من غياب الثقة والتواصل)؛ تجن ًبا ملا يظنونه األسوأ
(الفوىض التي ميكن أن تنتج من تحديهم للمستبد)(.((2

ثان ًيا :من معضلة السجين إلى
معضلة السجان
كام يحمل منوذج معضلة السجني تفس ًريا مليكانيزمات االستبداد،
فإنه يتضمن ،يف الوقت نفسه ،أسلوبًا للخروج من أرسها .فإذا
كان لب املعضلة ،كام ناقشناها ،يكمن يف غياب الثقة والتواصل
بني السجينني ،فيمكن تصور أن حلها يكمن يف "تعاون" السجينني،
وتصديرهام معضلتهام إىل املستبد نفسه ،بحيث تنقلب معضلة
السجني إىل "معضلة للسجان".

 .1مضمون معضلة السجان /المستبد
معضلة "السجان" وصف مجازي ،تستخدمه هذه الدراسة لإلشارة
إىل النموذج املعروف يف األدبيات ذات الصلة باسم "معضلة املستبد"
 ،((2(Dictator's Dilemmaوتشري إىل "األزمــة" التي يجد بعض
أنظمة االستبداد نفسه متورطًا فيها؛ بفعل شيوع تقانات االتصاالت
24 Andreas Schedler, The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting
Electoral Authoritarianism (Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 54.
25 Tom Burns & Walter Buckley, "The Prisoners' Dilemma Game as a
System of Social Domination," Journal of Peace Research, vol. 11, no. 3
(September 1974), p. 223.
26 Christopher Kedzie, "Communication and Democracy: Coincident
Revolutions and the Emergent Dictators" California: Rand Corporation,
1997, accessed on 28/3/2019, at: https://bit.ly/2UZNcLc
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واملعلومات بني املواطنني( .((2وهذه األزمة /املعضلة تشري إىل مقلوب
معضلة السجني ،ففي مواجهة أساليب املستبد القامئة عىل إضعاف
الثقة والتواصل بني األفراد ،تأيت التقانات الشبكية لتمكّن األفراد،
وفق ما يفرتض النموذج ،من تجسري املسافات ،وتقوية عوامل الثقة
بينهم؛ األمر الذي ميكن أن يخلق معضلة للسجان /املستبد.
ويراهن بعضهم عىل أن هذه املعضلة هي قَ َدر األنظمة االستبدادية
التي اختارت (أو أُرغمت عــى) الدخول يف عرص املعلومات
واالتصاالت املفتوحة ،واستفادت من القدرات الواسعة للتقانات
الشبكية( .((2فعند املفاضلة بني تبني آخر التطورات يف مجال تقانات
املعلومات واالتصاالت ،واالستفادة مام تحمله من وعود اقتصادية
مؤكدة (مع ما يثريه ذلك من مخاطر االنفتاح املعلومايت) ،وبني رفض
هذه التقانات ،واملغامرة بالتخلف االقتصادي املرتتب عىل ذلك
(ولكن مع الحفاظ عىل شكل االستقرار الداخيل) ،تجد هذه األنظمة
نفسها مرغمة عىل االنحياز إىل البديل األول(.((2

 .2موقع التقانة الشبكية في إطار نموذج
معضلة السجان /المستبد
القول بأن معضلة السجان /املستبد هي املعكوس املنطقي ملعضلة
السجني يفرتض ضم ًنا أن األخرية قابلة للحل ،وهذا مل يعد طمو ًحا
نظريًا فحسب؛ فتجريب ًيا أمكن إثبات أنه من خالل تكرار الوقوع يف
األزمة نفسها تتولد ظروف ميكن االستفادة منها يف تعويض غياب
التواصل والثقة( ،((3فقد توصل باحثون (باستخدام مناذج حاسوبية)
إىل أن الفرقاء ،يف إطار معضلة السجني ،ميكن أن يستفيدوا ،عىل نحو
أفضل ،من خالل "تبادل الثقة" ،وأن االستمرار يف الفشل يدفعهم
إىل قناعة مفادها أن التعاون أفضل من الوشاية .وما يساعد عىل
الوصول إىل هذه القناعة أن معضلة السجني عىل املستوى الواقعي
ال تحدث مر ًة فقط ،وإمنا تتكرر بني األشخاص أنفسهم ،أو ميارسها
أشخاص ،بينام يالحظ آخرون نتائج تفاعلهم فيستفيدون منها .هذا
27 Philip Howard, Sheetal D. Agarwal & Muzammil M. Hussain, "The
Dictators' Digital Dilemma: When Do States Disconnect Their Digital
Networks?" Issues in Technology Innovation, Brooking, no. 13 (October
2011), accessed on 27/3/2019, at: https://brook.gs/2TTBgdp
28 Clay Shirky, "The Political Power of Social Media: Technology, The
Public Sphere, and Political Change," Foreign affairs, vol. 90, no. 1 (January
2011), pp. 28-41.
29 George P. Shultz, "New Realities and New Ways of Thinking," Foreign
affairs, vol. 63, no. 4 (Spring 1985), pp. 705-721.
30 David M. Kreps et al., "Rational Cooperation in the Finitely Repeated
Prisoners' Dilemma," Journal of Economic Theory, vol. 27, no. 2 (August
1982), pp. 245-252.
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ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

فضل عن أن التفاعالت يف حالة املجتمعات تكون من الكثافة بحيث
ً
(((3
ميكن اكتشاف فوائد التعاون عىل نحو أرسع .

وينبغي ألّ ننىس أنه يف املجتمعات الشبكية يعرث األفراد ذوو االهتاممات
املشرتكة بعضهم عىل بعض بسهولة أكرب ،فيحطمون القيود الرسمية
التي متنع تجمعهم "بدون ترصيح مسبق" ،ويصري يف إمكانهم التواصل
عرب الفضاء االفرتايض ،من دون أن يو َجدوا داخل الحيز الجغرايف نفسه،
ومن ثم من دون الخضوع لالشرتاطات األمنية التي تفرضها األنظمة
عىل االجتامع والتجمهر .وبحرية اجتامع األفراد تتصاعد موضوعات
الحوار بينهم ،فتتجاوز الشأن الخاص إىل الشأن العام ،ومنه إىل مساءلة
األوضاع السياسية ،وتقييم أداء من بيده مقاليد السلطة والحكم.

 .3كيف تعمل معضلة المستبد؟
من املفهوم أن الجامعات املنظمة التي تحتفظ بشبكة مستقرة من
العالقات بني أفرادها ،تكون أكرث فاعلية يف اتخاذ القرارات الجامعية؛
نظ ًرا إىل وجود طرق نسقية تستخدمها يف توجيه أفعال أعضائها .وملا
كانت الشعوب تقع غالبًا يف خانة الجامعات غري املنظمة ،أو غري
املنضبطة ،يف إطار بنى قادرة عىل الفعل الجامعي ،فإنها عادة ما تفشل
يف اتخاذ قرارات جامعية ،كتلك التي تحتاج إليها ملقاومة االستبداد(.((3

وهنا ميكن أن تنبثق الثقة ،بوصفها منت ًجا اجتامع ًيا ،Social Construct
فمن خالل االنخراط يف شبكة من العالقات املكثفة واملتكررة يصبح
توقع ردود األفعال ممك ًنا ،ومن ثم تصبح الثقة مبواقف اآلخرين ممكنة
أيضً ا .وتكرار التجربة يسمح بتأكيد هذه الثقة ،وال سيام إذا أسفر
التفاعل عن أمناط ،وجرى وفق قيم تضفي عىل هذا التفاعل معنى،
وتكتسب يف ذاتها معاين إضافية من خالل التفاعل املطرد(.((3

وهنا تحدي ًدا ،يأيت دور "التقانة الشبكية" التي تساعد عىل توسيع رقعة
التواصل املجتمعي ،والتخلص من فردية التفكري واملصلحة والقرار.
فمع الدخول يف عرص االتصاالت الشبكية ،تضاعف عدد مستخدمي
تقانات املعلومات واالتصاالت يف سنوات معدودة ،وكان من شأن هذا
التوسع الهائل أن يرسع من عملية التعلم ،وأن يجعل نتائجها أوضح.

حل تعويضيًا ،تلجأ إليه
ميكن النظر إىل التقانة الشبكية بوصفها ً
تيارات املعارضة الجامهريية لعالج جانب من النقص التنظيمي،
وغياب الشكل املؤسيس لديها؛ األمر الذي يتيح لها القدرة عىل اتخاذ
القرارات الجامعية عىل نحو منسق ،كالقيام باألعامل االحتجاجية،
والحمالت اإلعالمية ،التي كانت يف املايض أشد ارتباطًا بالجامعات
املنظمة ،مثل حركات املعارضة التقليدية من أحزاب وغريها.
من ناحية أخرى ،فإنه بشيوع التقانات الشبكية يصبح نطاق االتصاالت
أشد كثافة وأكرث تشاركية؛ األمر الذي يرتتب عليه أن يصبح املنخرطون
يف هذا النشاط أقدر عىل الوصول إىل املعلومات ،وأقدر عىل تبادلها يف
ما بينهم .ومن املفرتض أن األفراد األقدر عىل الوصول إىل املعلومات
وتبادلها ميكنهم (عىل األقل نظريًا) أن يح ّدوا من قدرة األنظمة
االستبدادية عىل الترصف من دون رقابة .فاألنظمة املعتادة عىل احتكار
حق الفعل العام تغدو يف حاجة إىل أن تربر أفعالها ،أو أن ترشح
ملواطنيها سبب اختالف سياساتها مع ما تحت أيديهم من معلومات(.((3
31 Robert Axelrod, "The Evolution of Strategies in the Iterated Prisoner's
Dilemma," in: Cristina Bicchieri, Richard C Jeffrey & Brian Skyrms (eds.), The
Dynamics of Norms (New York: Cambridge University Press, 1997), pp. 1-16.
32 Philip N. Howard & Muzammil M. Hussain, Democracy's Fourth
Wave? Digital Media and the Arab Spring (Oxford/ New York: Oxford
University Press, 2013), p. 36.
33 Ora John Reuter & David Szakonyi, "Online Social Media and Political
Awareness in Authoritarian Regimes," British Journal of Political Science, vol.
45, no. 1 (January 2015), pp. 29-51.

اكتسب هذا التحليل النظري ملضمون "معضلة املستبد" صدقية
معتربة ،من خالل عدد من الحاالت الواقعية التي استُخدمت فيها
التقانة الشبكية بنجاح معقول ،يف مواجهة أنظمة أو قرارات استبدادية،
حاولت تهميش الجامهري ،مستغلة افتقارهم إىل القدرات التنظيمية؛
فإذا بالتقانات الشبكية تعوض هذا النقص ،ومتكّن األفراد من اتخاذ
قرارات جامعية منظمة يف أزمنة قياسية ،فاجأت أنظمة االستبداد،
وتركتها يف خانة ردة الفعل( ،((3عىل نحو ما تستعرض الفقرات التالية.

ً
ثالثا :حاالت عملية تهدد فيها موقع
المستبد بفعل التقانة الشبكية
 .1حالة الفلبين عام 2001
خالل عام  ،2001كانت الفلبني تشهد انحرافًا حا ًدا عن تقييمها بأنها
دولة حرة ،وهو ما جعل العديد من الدراسات يشري إىل أنها دولة
ذات نظام دميقراطي معيب ((3(Flawed/ Defective Democracy؛
34 Paula Bialski & Dominik Batorski, "From Online Familiarity to
Offline Trust: How a Virtual Community Creates Familiarity and Trust
between Strangers," in: Panayiotis Zaphiris & Chee Siang Ang (eds.), Social
Computing and Virtual Communities (New York: CRC Press, 2010), p. 179.
35 Manuel Castells, Communication Power (Oxford/ New York: Oxford
University Press, 2009), pp. 24-25.
36 Aurel Croissant, "From Transition to Defective Democracy: Mapping
;Asian Democratization," Democratization, vol. 11, no. 5 (December 2004), p. 161
Miguel Reyes, "Rating Philippine Democratization: A Review of Democratization
Metrics," Asian Democracy Review, vol. 1 (January 2012), pp. 182-198.
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حيث كانت سياسات رئيسها جوزيف اس ـرادا مشوبة بصفات
استبدادية رصيحة ،وكان يتّهمه خصومه بإساءة استغالل السلطة،
وتقويض حرية التعبري ،وعدم الجدية يف إجراء إصالحات اقتصادية.
ومن ناحية أخرى ،كانت االنتخابات التي شهدها عهده مشوبة
بالتزوير ،والتدخل الواضح ألجهزة األمــن ،حتى إن املوسوعة
الربيطانية اعتربت رئاسته مبنزلة انقالب عىل املرحلة اإلصالحية التي
بدأها سلفه فيدل راموس(.((3
بدأت االحتجاجات ضد اسرتادا يف التصاعد يف ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2000حني و ّجه مجلس النواب الفلبيني تهمتي الرشوة والفساد
إليه ،عرب إجراءات رسمية ملحاسبته ،واستمرت حتى  16كانون الثاين/
يناير  ،2001عندما ص ّوت نواب موالون له من أجل تنحية دليل إدانة
ٍ
رئيس ضده( .((3فكانت هذه هي "القشة" التي قصمت ظهر املعارضة
الشعبية؛ إذ تجمع آالف الفلبينيني الغاضبني ،بعد أقل من ساعتني
من إعالن هذا القرار ،يف شارع إبيفانيو دي لوس سانتوس Epifanio
 de los Santosاملعروف اختصا ًرا باسم "إدسا" ،يف العاصمة مانيال
احتجا ًجا عىل محاولة متكني اسرتادا الفرار من العدالة(.((3
أُع ّد االحتجاج الشعبي ،يف جزء أسايس منه ،من خالل "رسائل نصية"،
تضمنت عبارة "اذهب إىل إدسا ،مع ارتــداء األســود" ،واستعاض
املحتجون عن غياب القدرات التنظيمية بالتنسيق الرقمي ،ومتكنوا
من اتخاذ مواقف جامعية قبل أن يستوعب النظام حقيقة ما يجري،
فتضاعف الحشد برسعة ،حتى وصل خالل أيام قليلة إىل أكرث من
مليون شخص؛ ما أدى إىل اختناق حركة املرور وسط العاصمة
الفلبينية ،وإصابة الحياة بالشلل .وبعد أربعة أيام من االحتجاجات
الجامهريية املتواصلة ،اضطر اسرتادا إىل مغادرة قرص الرئاسة ،قبل أن
ُنصب نائبته املستقيلة وزعيمة
تعلن املحكمة العليا خلو منصبه ،وت َّ
رئيسا للبالد؛ لتنترص حركة شعبية ولدت من
املعارضة ،غلوريا أوريوً ،
(((4
رحم تقانات شبكية ،مل تؤخذ مأخذ الجد منذ البداية .
الالفت أن حركة مناهضة اسـرادا قد نجحت باستخدام التقانة
الشبكية يف تنظيم تظاهراتها الضخمة ،من دون حاجة إىل اإلجراءات
التنظيمية املعقدة الطويلة التي تحتاج إليها الحركات االحتجاجية
37 Philippines: At a Glance: 2001-02, Country Report (March 2001).
38 Rita Safranek, "The Emerging Role of Social Media in Political and
Regime Change," ProQuest Discovery Guides (March 2012), p. 3.
39 Michael Bociurkiw, "Revolution by Cell Phone," Forbes, vol. 168, no.
5 (2001), p. 28.
40 Manuel Castells et al., The Mobile Communication Society: A CrossCultural Analysis of Available Evidence on the Social Uses of Wireless
Communication Technology (Los Angeles: University of Southern California,
Annenberg School for Communication, 2004), pp. 205-206.
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التقليدية ،لتصبح تجربة الفلبني باكورة االحتجاجات املدعمة تقان ًيا،
ويصبح اسرتادا أول رئيس تسهم تقانات التواصل االجتامعي يف
إطاحته؛ حتى إنه يف ترصيح الحق عزا مصريه السيئ إىل جيل الرسائل
النصية  ،((4(the text-messaging generationويصبح يف الوقت
ذاته أول من يتجرع آثار معضلة املستبد /السجان عىل نحو عميل،
وهو ما أوجد نو ًعا من األمل يف بلدان أخرى يف إمكانية نجاح تجربة
االحتجاج الشعبي املدعم تقانيًا فيها.
ما يربزه النموذج الفلبيني هو إمكانية تهاوي سيناريوهات معضلة
السجني أمام تقنيات "معضلة السجان /املستبد" ،فعىل الرغم من
نجاح نظام اسرتادا يف خلق "أزمة ثقة" ،انعكست يف صورة انقسام
شعبي حاد ،بني من رأوا يف التظاهرات تعب ًريا عن مؤامرة تستهدف
الرئيس الرشعي ،ومن رأوا فيها تعب ًريا عن حالة من اإلحباط الحقيقي
من أداء سيايس يتقلب بني الفساد والفشل ،وعىل الرغم من نجاح
اسرتادا يف تكوين دائرة من أصحاب املصلحة يف بقائه ،وهي الدائرة
التي تفرع منها هؤالء الذين صوتوا من أجل عدم االطالع عىل أدلة
إدانته (بحجة أنها مل تكن جز ًءا من الدعوى املتعلقة باإلقالة) ،فإن
الزخم الذي أحدثه الحراك الجامهريي قد قاد األمور إىل مسار مغاير
ملا كان اسرتادا وأعوانه يقودون البالد إليه؛ ما أوقعه يف معضلة
حقيقية ،اضطرته إىل مغادرة موقعه يف السلطة ،بالرغم من تأكيده
أن ما شهدته البالد ،بعد تظاهرات إدسا ،يُع ّد من وجهة نظر قانونية
غري دستوري(.((4
غري أنه يتعني القول إن النهاية السعيدة للحراك الشعبي يف الفلبني
مل تكن لتكتمل ،لو مل يسحب الجيش الفلبيني ،يف  19كانون الثاين/
يناير  ،2001دعمه السرتادا ،ويدفع نائبه غلوريا أوريو .وهذا يطرح
جدلية العالقة بني القوة الناعمة والقوة الخشنة إىل الواجهة ،ويفتح
الباب أمام أن تؤخذ يف االعتبار وجه ُة نظر تذهب إىل أن التقانة
الشبكية قد ال متلك "مبفردها" حسم معطيات تفاعل تحكمه قواعد
السياسة العليا(.((4

 .2حالة الصين عام 2008
اندلعت احتجاجات جامهريية واسعة يف الصني ،يف أعقاب الزلزال
املدمر الذي وقع يف مدينة سيشوان يف أيار /مايو  ،2008وبلغت
حصيلة ضحاياه نحو تسعني ألف قتيل ،وخمسة ماليني مرشد ،وكان
41 Gerard Goggin, Cell Phone Culture: Mobile Technology in Everyday Life
(Routledge/ New York: Routledge, 2012), p. 78.
42 Philippines: At a Glance: 2001-02, Country Report (March 2001).
43 John Aglionby, "Filipinos Rally to Oust The President," The Guardian,
20/1/2001, accessed on 21/3/2019, at: http://cutt.us/aUc5t
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املتظاهرون يف األساس من اآلباء واألمهات الذين فقدوا أطفالهم
بفعل انهيار املدارس التي بُنيت بنا ًء سيئًا ،نتيجة التواطؤ بني رشكات
البناء والحكومة املحلية .قبل وقوع الزلزال ،كان الحديث عن الفساد
رسا .ولكن عندما انهارت املدارس ،بدأ
يف صناعة البناء يف البالد يتم ً
املواطنون يف تبادل املعلومات عن حجم الفساد ،ومن ثم الدعوة إىل
تنظيم احتجاجات ،من خالل أدوات وسائل التواصل االجتامعي(.((4
يف البداية ،سمحت الحكومة الصينية للصحافة بتناول الحادثة ،لكنها
تراجعت فجأة وبدأت يف تعقب الصحافيني والقبض عىل املتظاهرين،
وذلك عندما أصبح واض ًحا أن هؤالء يطالبون بإصالح حقيقي ،وليس
بتعويضات من الدولة فحسب .ومن وجهة نظر الحكومة الصينية،
مل يكمن التهديد يف أن املواطنني قد أصبحوا عىل بينة من الفساد
املسترشي ،وإمنا كان التهديد الحقيقي ،من وجهة نظر بكني ،يكمن
يف اآلثار املحتملة ،إذا ما أصبح هذا الوعي الجامهريي "مشرتكا"؛
إذ سيتعني عليها يف هذه الحال أن تسن إصالحات ،أو أن تستجيب
بطريقة تثري مزي ًدا من الوعي لدى املواطنني.
وقد ظهر من خالل أزمة زلزال سيشوان كيف أن النظام الصيني الحاكم
ففضل عن األجواء الضاغطة
ً
يوظف معظم تقنيات معضلة السجني.
التي تعرقل التواصل والثقة بني األفراد ،وتحول بينهم وبني القدرة عىل
االحتجاج الجامعي املنظم ،يفرض النظام عىل األفراد حالة من اإلدانة
االستباقية تحول بينهم وبني املطالبة بحقوقهم املرشوعة .ففي أعقاب
أزمة املدارس املنهارة ،كان عىل األرس املنكوبة القبول بوضع اإلدانة
املرتتبة عىل كون كثري من ضحاياهم قد صنفتهم الحكومة الصينية
أطفالً غري رشعيني؛ ألنهم ولدوا مبخالفة قاعدة "الطفل الواحد" .ومن
هنا متثل التعويض الذي منحته الحكومة الصينية لألرس يف إسقاط
أقساط الغرامة املستحقة عن الطفل (غري الرشعي) الذي قىض بفعل
هذه االنهيارات (مع عدم التزام الحكومة إعادة األقساط التي سددتها
أرسة الطفل املتوىف بالفعل قبل موته!)(.((4
وتعكس املفارقة السابقة خاصية أخرى لنموذج معضلة السجني ،وهي
خاصية الال-بدائل .فالفرد يف مواجهة النظام االستبدادي عليه أن يخضع
لحقيقة عدم وجود بدائل إيجابية ،وأن يقبل بتقليل خسارته الكلية
وحسب ،إن أمكن ،عىل اعتبار أن ذلك هو أفضل املتاح .ففي إطار
سياق من البدائل الشحيحة ،والسلبية يف معظمها ،يصبح الطرف الذي
يجني أقل خسائر هو الفائز ،أو عىل األقل األوفر حظًا من غريه.
44 Asian Intelligence, "Internet and Social Networking as Forces for
Political Change," Political & Economic Risk Consultancy Ltd, no. 821
(February 2011), accessed on 21/3/2019, at: http://bit.ly/2JKjSXU
45 "Olympics Deliver Blow to Press Freedom in China," Freedom House,
30/7/2008, accessed on 24/3/2019, at: http://bit.ly/2TyFK8E
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وإضافة إىل هذه الخصائص ،هناك خاصية غياب املعلومات
أيضً ا ،وت ُرجمت إىل حالة من التعتيم مارستها الحكومة عىل نتائج
التحقيقات حول حدود مسؤولية األطراف املختلفة يف أزمة انهيار
املباين املدرسية .فقد استصدرت السلطات الصينية أحكا ًما بالسجن
للصحافيني الذين خالفوا سياسة التعتيم اإلعالمي ،ومارست إجراءات
صارمة للتحكم يف محتوى اإلنرتنت املتعلق بهذه األزمة .وعمو ًما
تح ِّدث الحكومة الصينية تقنياتها املستخدمة يف مراقبة اإلنرتنت
دوريًا ،وتج ّند معلقني تابعني لها وتدربهم لنرش مالحظات مؤيدة
للحكومة الصينية عىل شبكة اإلنرتنت ،بعض التقديرات تقدر
عددهم مبا يفوق مئتي ألف معلق(.((4
وتحدد إدارة الدعاية املركزية املوضوعات التي ال ميكن للصحافيني
املحليني تناولها ،وتشمل هذه املوضوعات أي حديث عن العيوب
يف النظام القانوين الصيني ،واإلج ـراءات التي تتخذ ضد املدافعني
عن حقوق اإلنسان ،وعيوب املرافق العامة ،واإلجراءات القمعية يف
التبت .كذلك أصدرت الحكومة لوائح تقييدية جديدة عام ،2007
تسمح بإلغاء تراخيص أي وسيلة إعالم تنرش تقاريرها اإلعالمية من
دون إذن مس ّبق(.((4
وأمام هذه اإلجراءات الهائلة لفرض التحكم ،فإن العنرص اإليجايب
الوحيد الذي ميكن اإلشارة إليه ،يف حالة زلزال مدينة سيشوان ،هو أن
انتشار مظاهر التقانة الشبكية قد جعل مهمة الحكومة الصينية يف
القيام بإجراءات أشد قم ًعا وأوسع نطاقًا أصعب ،وهو ما يع ّد يف حد
ذاته انتصا ًرا (وإ ْن كان محدو ًدا) للمجتمع املزود بالقدرات الشبكية،
يف مواجهة واحد من أعتى النظم االستبدادية يف العامل(.((4

 .3حالة مولدوفا عام 2009
يف عام  ،2009فقد الحزب الشيوعي موقعه يف السلطة ،بعد أن
أعلن فوزه يف االنتخابات الربملانية التي جرت يف نيسان /أبريل من
العام نفسه ،وسط مزاعم واسعة بالتزوير ،والتحيز اإلعالمي ،وتهديد
املعارضة ،وتعبئة موارد الدولة لصالح الحزب الحاكم؛ األمر الذي أثار
احتجاجات شعبية واسعة ،كانت أغلبية املشاركني فيها من الشباب.
وقد ردت الرشطة باستخدام العنف ،ومارست كث ًريا من االنتهاكات
عىل املتظاهرين(.((4
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Athina Karatzogianni, Firebrand Waves of Digital Activism 1994–2014:
The Rise and Spread of Hacktivism and Cyberconflict (Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2015), p. 49.
49 Freedon House, Freedom in the World 2010, Moldova, accessed on
24/3/2019, at: http://bit.ly/2TtjHQx
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كانت حملة االحتجاجات الجامهريية قد ن ُّسقت من خالل الرسائل
النصية ،وعرب شبكات التواصل االجتامعي( ،((5حيث دعت الرسائل
النصية املتظاهرين إىل التجمهر يف أكرب ميادين العاصمة كيشيناو؛
لتحدي محاولة الحزب الشيوعي البقاء يف السلطة .وقد أتاحت
أدوات االتصال الشبيك الفرصة أمام املحتجني للتواصل الالزمني،
وص ّدرت وإ ْن جزئ ًيا املشكالت التي كان يعانيها املجتمع إىل النظام
ُ
الحاكم نفسه؛ إذ انهار جدار العزلة الذي كان قامئًا بني األفراد ،وأصبح
النظام نفسه يف حكم املعزول داخل ًيا ،ومن ثم خارج ًيا.
ومن ناحية أخرى ،نجحت قنوات االتصال الجديدة يف إيجاد مناخ
من الثقة بني املحتجني ،مبعثه اتحاد املطالب والهدف ،ما أدى إىل
انكامش قدرة املستبد (الحزب الشيوعي يف هذه الحالة) عىل التحكم
والسيطرة ،عىل الرغم مام اتخذه من إجراءات حاول من خاللها
إظهار استمرار إمساكه مبقاليد الحكم .وقد متثلت هذه اإلجراءات
يف األساس يف حجبه كث ًريا من املواقع اإلخبارية ومواقع املعارضة عىل
فضل عن حملة من القمع واملتابعة القضائية
اإلنرتنت وتعطيلهاً ،
(((5
املسيسة ملن شاركوا يف االحتجاجات .
ومع تراكم الضغوط الداخلية والخارجية ،فقد الحزب الشيوعي
موقعه يف السلطة .ويف العام التايل مبارشة وبعد إجراء انتخابات
أكرث شفافية بعي ًدا عن سيطرة الحزب الشيوعي وإدارته ،تحسنت
مؤرشات الحقوق السياسية يف مولدوفا ،وارتفع من ثم تصنيف الدولة
عىل مؤرشات األنظمة الحرة .وبأثر رجعي يبدو من املستحيل تصور
إمكانية فقدان الحزب الشيوعي املولدويف السلطة بعد انتخابات عام
 2009وتحوله إىل مقاعد املعارضة ،من دون التأثري الذي تركته ،من
بني أشياء أخرى ،أدوات التقانة الشبكية(.((5

رابعا :المستبدون ال يرفعون الراية
ً
البيضاء بسهولة
قد يوحي العرض السابق للحاالت التي استُخدمت فيها التقانة
الشبكية يف تقويض االستبداد ،أو عىل األقل تحديه ،بأن تراجع األنظمة
االستبدادية يف عرص تقانات التشبيك هو أمر حتمي .ولكن هذه نتيجة
متعجلة بعض اليشء؛ فالحاصل أن أنظمة االستبداد ال ترفع الراية
50 Safranek, p. 3.
51 Alina Mungiu-Pippidi & Igor Munteanu, "Moldova's 'Twitter
Revolution'," Journal of Democracy, vol. 20, no. 3 (2009), pp. 136–142.
52 Amaro La Rosa, "Social Media and Social Movements around the
World," in: Bogdan Pătruţ & Monica Pătruţ (eds.), Social Media in Politics,
vol. 13 (Cham: Springer, 2014), p. 41.
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البيضاء بسهولة ،والقليل منها يستسلم لحتمية السقوط ،فعىل الرغم
مام سيق من مناذج ألثر أدوات التواصل االجتامعي وتقنيات االتصاالت
الشبكية ودورها ،فإن هذا ال يعني أن كل حركة احتجاج جامهريية
حتم ،أو أن أي نظام تستخدم
تستخدم هذه األدوات ستنجح ً
هذه الوسائل ضده سيسقط بالرضورة .فاألمر الواضح أن األنظمة
االستبدادية مل تفقد القدرة عىل الرد ،وأنها تسعى بدورها للمبادرة
إىل امتالك وسائل تقانية متطورة ،لتحجيم أثر األدوات التي أصبحت
متاحة لخصومها ومعارضيها من الحركات االجتامعية الجديدة(.((5

ففي مقابل التحدي الشبيك ،تحاول األنظمة االستبدادية ،وباستخدام
املعطيات التقانية نفسها ،املحافظة عىل قدراتها املركزية (أو
استعادتها) ،عن طريق مضاعفة جرعات املراقبة والتتبع ،وتفكيك
جامعات املعارضة الجديدة ،إما بتعميق االستقطاب بني هذه
الجامعات ،أو عن طريق بث بذور االختالف داخل كل جامعة عىل
فضل عن نرشها الدعايات السلبية عن املنخرطني يف أعامل
حدةً ،
املقاومة املعلوماتية ،عرب ترويج فكرة أن من يتبادلون املعلومات عرب
الفضاء الرقمي هم بالرضورة متآمرون عىل املصالح القومية ،وهي
الدعاية التي يبدو أنها قد حققت قد ًرا من النجاح ،عىل األقل يف
النامذج التالية:

 .1حالة بيالروسيا عام 2006
يف بيالروسا (التي توصف بأنها آخر معاقل االستبداد يف أوروبا) ،يف آذار/
مارس  ،2006تعرثت االحتجاجات (املرتبة جزئ ًيا بالربيد اإللكرتوين)
التي اندلعت يف شــوارع العاصمة منسك  ،Minskضد الرئيس
ألكسندر لوكاشينكو (الذي ميسك بزمام السلطة منذ عام ،)1994
53 Taylor C. Boas, "The Dictator's Dilemma? The Internet and US Policy
toward Cuba," The Washington Quarterly, vol. 23, no. 3 (September 2000),
p. 58.
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رفضً ا لنتائج االنتخابات الرئاسية التي أُعلن فيها فوز األخري بطريقة
تخل من التالعب بالنتائج(.((5
مل ُ

ومقدرة عىل السيطرة عىل وسائل التواصل الجديدة ،ووقف نشاط
مجتمع املعلومات(.((5

كانت بيالروسيا قد شهدت تجربة انتخابية نزيهة وحيدة عام ،1994
يف أعقاب انهيار االتحاد السوفيايت ،وإعالن بيالروسيا دولة مستقلة،
ومنذ ذلك الحني ميسك الرئيس لوكاشينكو مبقاليد الحكم بطريقة
شبه فردية ،معتم ًدا ،ضمن أشياء أخرى ،عىل تصدير معضلة أمنية،
تصور بقاء نظامه ضامن ًة وحيدة ملواجهة فوىض واسعة ،ميكن أن
تنتقل إىل بيالروسيا من دول الجوار(.((5

وتثري النتيجة العكسية لالحتجاجات يف التجربة البيالروسية التساؤل
عن مدى قدرة تقانات التشبيك عىل التأثري يف أرض الواقع؛ فبام أنه
أمكن ،من خالل قرار مركزي مبارش ،قطع شبكة االتصاالت األفقية،
وإقامة جدار من العزلة واالنقطاع املكاين بني ناشطي املجتمع
الشبيك ،فإن جميع اإلمكانات التي ميكن نسبتها إىل التقانات
الرقمية ومجتمعات املعلومات تصبح عىل املحك .هذا إضافة إىل
أن التقانة الشبكية إذا كانت قد نجحت يف تحقيق نوع من الثقة
والتواصل ،فإنها قد فعلت ذلك بني قطاع محدود من املواطنني ،بينام
ظلت األغلبية أشد ارتباطًا بخطاب السلطة ،وأش ّد اقتنا ًعا مبعضلة
األمن التي يروج لها النظام ،وأكرث استعدا ًدا لتقبل الرواية الرسمية،
التي تصف املحتجني بالفئة املندسة املتالعبة باستقرار البالد ،من
استعدادها لالستامع إىل مطالب املحتجني ،واالصطفاف معهم.

وبعد اعتزامه إعادة الرتشح لفرتة رئاسية ثالثة ،احتشد معارضون يف
شوارع العاصمة ،مستفيدين من قدرات األدوات التقانية يف تنظيم
عملهم االحتجاجي ،وهو ما استوعبه النظام برسعة ،فقام يف اليوم
األول لالنتخابات الرئاسية ( 19آذار /مارس) بعرقلة التواصل بني
املحتجني ،من خالل حجب  37موق ًعا إلكرتون ًيا معارضً ا ،ثم قطع
خدمة اإلنرتنت عن املشرتكني يف مرفق االتصاالت الحكومي Minsk
فضل عن حجب النظام موقع املرشح الرئايس املنافس
ً ،Telephone
(((5
أليكساندر ميلينكافيتش . Aleksandr Milinkevich
عكست ترصفات النظام الحاكم إدراكه ألهمية الدور الذي تؤديه
قنوات التواصل يف التقريب بني املحتجني ،ومن ثم يف خلق حالة
من الثقة بينهم؛ لذلك فقد لجأ نظام لوكاشينكو ،أول ما لجأ ،إىل
تعطيل القدرات الشبكية ،والحيلولة دون تواصل املحتجني أيًا ما
تكن الخسائر االقتصادية التي ميكن أن ترتتب عىل مثل هذا القرار.
ولجأ النظام أيضً ا إىل سياسات القبضة الغليظة ،ومن ذلك استخدامه
العنف ضد املتظاهرين ،وإصدار أحكام بالسجن عىل العديد من
زعامء املعارضة ،وقمع األحزاب السياسية ،واملنظامت غري الحكومية،
ووسائل اإلعالم املستقلة ،واملؤسسات التعليمية ،والنقابات.
وقد آتت إجراءات القمع املادي واملعلومايت آثارها ،بعد أن وضعت
حياة املحتجني نفسها عىل املحك ،وقطعت سبل التواصل االفرتايض
بينهم .فعىل الرغم من االعتصام الحاشد الذي استمر خمسة
أيام ،يف ظروف مناخية سيئة ،تعرثت أعامل االحتجاج ضد النظام
االستبدادي القوي ،واألسوأ أنها مل تنجح يف استثارة تعاطف شعبي
تصميم
أو جامهريي ف ّعال .وهو األمر الذي ترك لوكاشينكو أكرث
ً
54 The Economist Intelligence Unit, Country Report (June 2006), Belarus,
accessed on 24/3/2019, at: http://bit.ly/2CAyjIe
55 Freedom House, Freedom in the World (2005), Belarus, accessed on
24/3/2019, at: http://bit.ly/2FyjXKj
56 Ronald J. Deibert, "The Geopolitics of Internet Control: Censorship,
Sovereignty, and Cyberspace," in: Andrew Chadwick & Philip N. Howard
(eds.), Routledge Handbook of Internet Politics (Abingdon: Routledge, 2008), p. 333.

 .2حالة إيران عام 2009
خالل االنتفاضة الخرضاء التي نشبت يف إيران ،يف حزيران /يونيو
 ،2009استخدم املتظاهرون كل أداة تنسيق تقانية ممكنة؛ لالحتجاج
عىل الخلل الذي حدث يف احتساب األصوات ،وترتب عليه فوز املرشح
املحافظ محمود أحمدي نجاد بفرتة رئاسية ثانية ،متغل ًبا عىل خصمه
اإلصالحي مري حسني موسوي( .((5وبدا أن النظام اإليراين عىل وشك أن
يشهد ثورة ثانية ،يحل فيها العقل الجمعي ،والتنظيم الشبيك ،محل
القيادة الكاريزمية والتنظيم الهرمي الذي ميز الثورة األوىل.
تدفق املتظاهرون إىل شــوارع العاصمة طهران بأعداد ضخمة،
مستعينني بالقدرات التنظيمية ألدوات التقانة الشبكية ،واندلعت
االحتجاجات عىل نطاق واسع ،وظهر من خاللها ،عىل نحو واضح،
كيف أن التنسيق الشبيك ميكن أن يحل محل الطرق التنظيمية
التقليدية ،ويعوض غياب الشكل املؤسيس للمعارضة الذي تحول
دون قيامه القوانني اإليرانية .فمن خالل القدرات الجديدة متكن
املحتجون من بلورة موقف موحد رافض للنتائج الرسمية لالنتخابات،
وهو ما وسع من نطاق االحتجاجات وكثافتها ،وأغرى شخصيات
سياسية بارزة (مثل الرئيس األسبق محمد خامتي) باالنضامم إليها،
'57 Elena Korosteleva, "Questioning Democracy Promotion: Belarus
Response to the Colour Revolutions," Democratization, vol. 19, no. 1
(February 2012), pp. 44-45.
58 R. F. Xavier & D. F. Campbell, "The Effects of Cyber-Democracy on
the Middle East: Egypt and Iran," in: Elias G. Carayannis, David F. Campbell
& Marios Panagiotis Efthymiopoulos (eds.), Cyber-Development, CyberDemocracy and Cyber-Defense (New York: Springer, 2014) p. 148.
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والدعوة إىل إجـراء استفتاء عىل رشعية الحكومة .وعىل الرغم
من اإلجراءات القمعية التي رد بها النظام ،استمر املتظاهرون يف
التظاهر ،مستخدمني كامريات الهواتف املحمولة واإلنرتنت؛ لتوثيق
االنتهاكات التي يتعرضون لها ،وللتواصل مع العامل الخارجي ،وإيصال
صوتهم إىل الجميع(.((5
لوهلة بدا أن االنتفاضة الشعبية املدعمة تقان ًيا قادرة عىل تغيري
املعادلة السياسية القامئة ،وترجمة معضلة املستبد إىل واقع ،إذ
سهلت اإلمكانات التقانية من عثور األفراد ذوي املظامل املشرتكة،
بعضهم عىل بعض .وتجاوزت االحتجاجات املدعمة تقانيًا النقطة
الحرجة التي ميكن القوات األمنية إخضاعها بسهولة ،وبدا أن
األمور قد تحسم لصالح املحتجني .ولك ّن النظام اإليراين كان له
رأي آخر ،فقد متكنت قوات األمن من إسكات صوت املعارضة
الشعبية ،عن طريق حملة قمع عنيفة ،تخللها قطع الحكومة
اإليرانية االتصال بشبكة املعلومات الدولية ،وصدور ترصيح (يشبه
الفتوى) من مرشد الثورة ،خامنئي ،يف  19حزيران /يونيو ،2009
يدين فيه "األثر املنحرف" ألدوات التواصل االجتامعي ،ومواقع
اإلنرتنت املشبوهة ،عىل أوضاع إيران الداخلية ،ويؤكد مباركته ملا
تقوم به قوات األمن من قمع لالحتجاجات السلمية ،عرب إجراءات
شديدة القسوة(.((6
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 .3حالة تايالند عام 2010
عىل مدار شهري نيسان /أبريل وأيار /مايو  ،2010شهدت تايالند
واحدة من أسوأ موجات عنف الشوارع يف تاريخها الحديث؛ حيث
اشتبكت قوات األمن مع عرشات اآلالف من املحتجني (القمصان
الحمر) املناهضني للحكومة ،يف قلب املنطقة التجارية يف العاصمة
شخصا ،و ُجرح
بانكوك ،وقد قتل خالل هذه االحتجاجات نحو 90
ً
مئات آخرون ،قبل أن تفرض الحكومة حالة الطوارئ يف بانكوك
و 23مقاطعة أخرى ،وتوجه تهمة اإلرهاب إىل زعامء حركة القمصان
الحمر ،مبن فيهم رئيس الوزراء السابق املنفي ،ثاكسني شيناواترا
 ،Thaksin Shinawatraوتجمد أصول ممويل القمصان الحمر
املشتبه فيهم(.((6
مامثل
ً
اتبعت انتفاضة القمصان الحمر يف تايالند عام  2010مسا ًرا
لالنتفاضة الخرضاء يف إيـران ،ولكن عىل نحو أكرث تسار ًعا ،ففي
 19أيلول /سبتمرب (الذكرى الرابعة لالنقالب العسكري عىل رئيس
الوزراء املنتخب شيناواترا) تظاهر نحو  10آالف تايالندي من أنصاره؛
احتجا ًجا عىل األوضاع االقتصادية املرتدية والفساد السيايس( ،((6وذلك
باستخدام وسائل التواصل االجتامعي ،واحتلوا وسط مدينة بانكوك،
قبل أن تفرق الحكومة التايالندية املتظاهرين بالقوة املسلحة ،وهو
ما أسفر عن مرصع العرشات وجرح املئات.
الحقا شُ ددت القبضة الحكومية عىل مظاهر التفاعل الرقمي كافة،
وعىل وسائل التواصل االجتامعي التي جعلت التفكري يف مثل هذه
الثورة أم ًرا ممك ًنا .وعقب إعالن حالة الطوارئ ُحظر استخدام هذه
األدوات كل ًيا ،وهو ما أعاد املحتجني مضطرين إىل استخدام طرق
التواصل التقليدية؛ حتى إنهم اضطروا إىل استخدام مكربات صوت
يدوية للتواصل مع زمالئهم يف الفاعليات الالحقة(.((6

الالفت يف رد فعل النظام اإليراين أنه قد متكن من إسكات صوت
املعارضة ،ليس بأدواته الخشنة ،فحسب ،وإمنا عن طريق األدوات
الناعمة ذاتها التي استخدمتها جامعات االحتجاج الجامهريي
ضده ،فقد استُخدمت أدوات التواصل االجتامعي ،عىل نحو عكيس،
لتعقب الناشطني ،من خالل تتبع حساباتهم اإللكرتونية وأرقام
هواتفهم الخلوية ،ليظهر أن التقانة الشبكية ،يف هذه الحالة،
أكفأ يف توطيد أركان االستبداد من األساليب القدمية ،ويظهر من
ثم أن التقانة الجديدة ليست يف عداء تلقايئ مع أهداف أنظمة
االستبداد .وأخ ًريا ،إن معضلة السجان ميكن أال تكون قد ًرا سلبيًا
لألنظمة االستبدادية ،وإمنا عنرص قوة مرنة ،يضاف إىل مصادر
قوتها الخشنة(.((6

ولكن مل يكن استمرار االحتجاجات بهذه الطريقة البدائية ليجدي
نف ًعا؛ إذ نجحت اإلجراءات الحكومية يف إضعاف مستوى التواصل،
وإعاقة الوصول إىل مصادر املعلومات ،ومن ثم سلبت الناشطني أي
مقدرة عىل الفعل اإليجايب ،وحرصتهم يف إطار عدد من أنواع النشاط
القابلة للتوقع ،ومن ثم لإلجهاض؛ لتُستوعب التحركات الجامهريية،
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Policy and Research Forum 2009, Network Insight Institute (2009), p. 299,
accessed on 25/3/2019, at: https://goo.gl/zZ4kFS
61 James Curran, Natalie Fenton & Des Freedman, Misunderstanding the
Internet (London: Routledge, 2016), pp. 12, 50

62 Freedom House, Freedom in the World (2011), Thailand, accessed on
24/3/2019, at: http://bit.ly/2CBL99b
63 T. Forsyth, "Thailand's Red Shirt Protests: Popular Movement or
Dangerous Street Theatre?" Social Movement Studies. vol. 9, no. 4 (November
2010), pp. 461-467.
64 Alastair Carthew, "Thaksin's Twitter Revolution: How the Red Shirts
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وتستعيد املؤسسة العسكرية سيطرتها عىل األحداث ،عرب تفاهامت
مع املعارضة ،وليتأكد أن ميكانيزمات معضلة السجني ال تقترص عىل
التأثري النفيس يف األفراد ،وإمنا متتلك أنيابًا حقيقية أيضً ا ،تستطيع بها
خلق حقائق مادية عىل األرض ،ومن ثم إبطال أي تأثري لقوى أدوات
التواصل االجتامعي الناعمة ،األمر الذي يوحي بأن التحفيز الذي
تتسبب فيه أدوات التواصل ميكنه أن يشعل فتيل االحتجاجات .لكنه
قد ال يكفي لوصولها إىل نتيجة نهائية مكتملة.

خاتمة
تلخيصا
قدمت الدراسة إعادة قراءة لنموذج معضلة السجني ،بوصفه
ً
ملنطق الحكم يف إطار األنظمة االستبدادية؛ هذا املنطق الذي ينهض
عىل تقويض التواصل والثقة ،عرب ميكانيزمات متعددة ،منها احتكار
املعلومات ،والتحكم شبه املطلق يف رشوط التفاعل ،وفرض بدائل
سلبية وشحيحة ،وذلك يف إطار جملة من الرشوط التي ليس لألفراد
أمامها (ما دامت العقالنية هي إطارهم املرجعي الوحيد) ،إال
املفاضلة بني اختيارات تراوح بني السيئ واألسوأ.
وعرضت الدراسة منوذج معضلة السجان /املستبد ،بوصفه ميثل
املعكوس املنطقي ملعضلة السجني ،فإذا كانت معضلة السجني تنبع
من غياب التواصل وغياب الثقة بني األفراد ،األمر الذي يستغله
"املستبد" عادة لفرض رشوطه عىل الجميع ،فإن "معضلته" تبدأ
حينام تتاح الفرصة أمام السجينني للتواصل وتبادل الثقة .وبعبارة
أخرى ،تبدأ معضلة املستبد عندما ينهار جدار العزلة الذي يرضبه
حول األفراد ،وتنجح قنوات االتصال يف ترميم الثقة املفقودة بينهم،
فتنكمش قدرة املستبد عىل التحكم والسيطرة.
يف وقت يؤمن مستخدمو التقانة الشبكية ووسائل االتصال الجديدة
أن يف إمكانهم ،عرب هذه األدوات ،أن يجعلوا العامل مكانًا أفضل (من
زاوية مامرسة الحريات والحقوق) ،يعترب املستبدون هذه الوسائل
تهدي ًدا رصي ًحا لهم ،فهي تخلخل معادلة االستقرار التي يشيدون
عليها دعائم حكمهم ،وتجرد "معضلة األمن" التي يؤسسون بها
رشعية سلطتهم الواسعة من جاذبيتها ،أو ،يف أحسن تقدير ،تفرض
عليهم عبء "تربير" ما يتخذونه من سياسات للجامهري التي باتت
متلك املعلومات .لهذا ،ال يرفع املستبدون الراية البيضاء عادة ،وإمنا
يوظفون األدوات نفسها التي تُستخدم ضدهم لصالحهم .وقد
استعرضت الدراسة عد ًدا من الحاالت التي تم فيها ذلك بنجاح.
وهكذا ،فإن االستخالص الذي تخلص إليه الدراسة يبدو مركبًا؛ فمن
ناحية ،ميكن القطع بأن أدوات التقانة الشبكية (مبا توفره من قنوات
للتواصل والثقة) قادرة عىل تحدي االستبداد بطرق متعددة ،من

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

بديل ،يتيح للناشطني أن يؤلفوا خطابًا
"مجال عا ًما" ً
ً
ذلك أنها تتيح
ح ًرا ،ويتبادلوا محتوى سياس ًيا تشارك ًيا .ومنها متكينها األفراد من
تجاوز أشكال الحظر التي تفرضها األنظمة عىل املصادر التقليدية
للمعلومات ،وتفتح املجال أمام تعددية حقيقية يف اآلراء واألصوات،
وأمام أشكال جديدة من التنظيم والعمل الجامعي.
ولكن ،من ناحية أخرى ،فإن أدوات التقانة الشبكية قد ال تكون
كافية وحدها ملواجهة االستبداد أو تفكيكه( .((6وهذا ليس لقصور يف
"إمكانات" هذه األدوات ،وإمنا ألن "املستبد" أيضً ا ميلك أن يكون طرفًا
يف مجتمع املعلومات ألغراضه الخاصة ،وميلك باستخدام األدوات نفسها
أن يطور قدراته يف أن يراقب ويعرقل التعاون الذي ميكن أن يحدث بني
السجينني (املواطنني) يف محاولتهام الخروج من املأزق الذي وضعا فيه.
وبعبارة أخرى ،إذا كانت التقانة الشبكية توفر طرقًا جزئية لتحدي
االستبداد ،فإنها ال متلك ،عىل األقل يف إطار معطيات الدراسة ،ترجمة
ذلك إىل إسرتاتيجية كاملة .فهي تنغص عىل األنظمة االستبدادية
إحالل
استقرارها ،ولكنها ال متلك املقدرة ،بعد ،إلحالل أوضاع جديدة ً
تا ًما محلها ،وهو ما يجعلها عرضة التهام بعضهم املتكرر بأنها أدوات
إلشاعة الفوىض يف املجتمعات املستقرة وحسب ،عىل اعتبار أنها
تتحدى األوضاع القامئة من دون أن تنجح يف تأسيس أوضاع جديدة.
ومرجع ذلك ،عىل ما يبدو ،أن الرشوط التي تعمل من خاللها التقانات
الشبكية عىل تحدي األنظمة املستبدة ،تتعلق بتوافر عوامل مساعدة،
رمبا يكون غيابها هو املسؤول عن محدودية نجاح كثري من تجارب
االحتجاجات املدعمة تقان ًيا .من هذه العوامل ،كام أظهرت الحاالت
التي تطرقت إليها الدراسة ،موقف املؤسسة العسكرية ،والسياق الدويل
واإلقليمي ،واألهم ،رمبا ،درجة استبداد النظام نفسه .فعندما كانت
االحتجاجات الجامهريية تواجه أنظمة شبه دميقراطية ،أو حرة جزئ ًّيا
(مولدوفا ،والفلبني) ،كانت النتائج أعمق تأث ًريا من تلك التي جرى
فيها تحدي أنظمة أشد انغالقًا (روسيا البيضاء ،وإيران) ،عىل أن هذا
االفرتاض هو ما يحتاج إىل دراسة تجريبية أوسع للتأكد من صدقيته.
ومن ناحية أخرى ،أظهرت دراسات الحالة أن أدوات التقانة الشبكية
شكل من أشكال القوة املرنة ،ولكنها هشة يف الوقت ذاته،
متثل ً
ومرجع ذلك أن قرار االتصال نفسه يظل قرا ًرا مركزيًا ،ميكن الرتاجع
عنه ،أو التشويش عليه ،أو حتى إرغام مزودي الخدمة (من غري
القطاع الحكومي) بالتوقف عن تقديم خدماتهم فيه .وبخالف
مركزية قرار االتصال ،فإن أحد مظاهر هشاشة الظاهرة الشبكية
يكمن يف حقيقة أنها قد تتحول ،مع الزمن ،إىل ظاهرة موازية غري
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 وذلك حني يصبح الهروب إليها هو الوسيلة،متقاطعة مع الواقع
 فيتحول،الوحيدة املتاحة لالحتجاج عىل مامرسات االستبداد
 قد تجد فيه أنظمة االستبداد،االحتجاج إىل عمل افرتايض محض
 ما دام يف،مقبول من أشكال التنفيس االجتامعي عن الغضب
ً
شكل
ً
((6(
. إطار عامله الرقمي بعي ًدا عن أن يشكل تحديًا لها
تبص مفيد
ّ بقي القول إن النتائج السابقة ميكن أن تساعد يف تقديم
 عىل مدار العقد الثاين من، وما شهدته،يف شأن املنطقة العربية
 من انتفاضات ضد عدد من األنظمة التي ليست بأقل،األلفية الحالية
استبدادية من األنظمة التي تناولتها الدراسة؛ إذ ميكن القول إن التعرث
 رمبا يكون،النسبي (أو الكامل) الذي عانته معظم تجارب الربيع العريب
مرجعه اعتامد االحتجاجات الجامهريية اعتام ًدا أكرث من الالزم عىل
 ويع ّول، واستلهامها منطقها الذي يفتقر إىل القيادة،التقانات الشبكية
 وهي االفرتاضات التي يبدو.عىل قدرة الشبكات عىل االنتظام الذايت
.أنها قد اصطدمت مبظاهر القوة الخشنة املوجود عىل أرض الواقع
غري أن اختبار مدى انطباق نتائج هذه الدراسة عىل األوضاع يف أنظمة
 موسعة، هو ما يستحق دراسة منفصلة،ما بعد ثورات الربيع العريب
 وهذا ما تقرتح هذه الدراسة،ومتعمقة يف تفاصيل هذه الثورات
 بوصفه جز ًءا من مهامت استكامل اإلجابة عن التساؤالت،القيام به
 واملتعلق،البحثية الفرعية التي يثريها اإلشكال الرئيس لهذه الدراسة
بالحد الذي ميكن للتحركات الجامهريية املدعومة تقانيًا أن تذهب
.إليه يف تحديها أنظمة االستبداد
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