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 ويكيبيديا:المجتمعات االفتراضية على حافة المواجهات السياسية
نموذجا
وأزمات الشرق األوسط المعلوماتية
ً
Virtual Communities on the Edge of Political Confrontation:
Wikipedia and the Middle East Informatics Crises

،"وتحديدا "مجتمعات المعلومات
"فــي إطار محاولة فهم خصائص "المجتمعات االفتراضية
ً
 بما تشــتمل،تســعى هذه الدراســة الختبار وجهة نظرٍ تذهــب إلى أن المجتمعات االفتراضية
 وذلك بفعل،تحد ًيا (أو تمثل بدي ًلا) لألنساق الهرمية التقليدية
ّ  تطرح،عليه من أنساق شبكية
 ومن ثم تســوية نزاعاتهــا الداخلية مــن دون الحاجة إلى،قــدرة األولــى علــى االنتظــام الذاتي
 مــع تطبيقــات علــى مجتمــع،" وتســتخدم الدراســة منهــج "دراســة الحالــة.تدخــل ســلطوي
 متعلقة بعدد من أزمات الشرق،" وما يشهده من "حروب تحرير،"الموسوعة الحرة "ويكيبيديا
 وتخلــص الدراســة إلــى أن آليــات المجتمعــات االفتراضيــة (االنتظــام.األوســط المعلوماتيــة
 أما في حال،الذاتــي) يمكنهــا أن تعمــل بكفــاءة في حاالت االتفــاق أو التقارب في المواقــف
،الخالفــات الحــادة فــإن اآلليــات التقليديــة (الهرمية) التي تشــير إلــى معنى التدخــل الفوقي
 عبــر جملة مــن القرارات التي تنســاب مــن أعلى إلى،وممارســة شــكل من أشــكال الســلطة
ُّ  تظــل ضرورية لتحقيق االنتظام وحســم النزاعــات؛ ما،أســفل
"يدل على أن معنى "الســلطة
.يظل حاض ًرا حتى في إطار المجتمعات االفتراضية
، ويكيبيديــا، مجتمعــات المعلومــات، المجتمعــات االفتراضيــة:كلمــات مفتاحيــة
.الشرق األوسط
In an effort to understand the characteristics of "virtual communities" and
specifically "information societies," this study attempts to test the argument
that virtual communities, with their networked structure, pose a challenge (or
represent an alternative) to traditional hierarchical structures, due to the former's
ability to self-organize, and settle their internal disputes without the need for
authoritative intervention. The study uses the case study approach, applied to 3
Wikipedia's edit wars. The chosen cases are related to a number of Middle East
informational crises. The study concludes that mechanisms of virtual societies
(e.g. self-organization) can work efficiently in cases of limited disputes, but in
cases of sharp disagreements, traditional (hierarchical) mechanisms that include
authoritative intervention and exercising some form of power, in a "top-down"
approach, remain essential for conflict resolution. This implies that the factor of
"authority" remains significant even in the context of virtual communities.
Keywords: Virtual Communities, Information Societies, Wikipedia, Middle East.
. جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،أستاذ الحوسبة االجتامعية
Professor of Social Computing, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University.
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مقدمة
متثل "املعلومات" املادة الخام للعلم عامة ،ولعلم السياسة خاصة.
فهي بالنسبة إىل هذا العلم مورد اسرتاتيجي مهم يضاف إىل قامئة
رس
املوارد والقدرات التي تقاس بها "قوة األمم"ً ،
فضل عن أنها ج ٌ
أسايس لتحقيق "االتصال السيايس" بني مكونات املجتمع الواحد ،وكذا
بني أعضاء منظومة "العالقات الدولية"((( .وقد أدركت معظم األنظمة
السياسية ،منذ وقت مبكر ،ما للمعلومات من أهمية ،ووظفتها،
بدرجات نجاح متفاوتة ،لخدمة أغراض األمن واملصلحة القوم َّيني((( .غري
أن الطفرة التي شهدتها املعلومات ،من حيث تضاعف حجمها وسهولة
تداولها والوصول إليها ،بعد انبثاق ما يطلق عليه ثورة املعلومات
(واإلنرتنت عىل وجه التحديد) ،زادت من أهميتها النسبية ،مقارن ًة
بغريها من أبعاد الواقع املادي ،كام ضاعفت الحاجة إىل بذل عناية
خاصة بها لفهم طبيعتها الجديدة وتطوير طرق االستفادة منها(((.
وقد أث ّرت "ثورة املعلومات" يف الظواهر السياسية من عدة أوجه؛ إذ
أدت إىل ظهور فواعل وموضوعات وأشكال جديدة من التفاعل؛ من ذلك
أنها اقرتنت بظهور املجتمعات االفرتاضية ،Virtual Communities
ذات البنية الشبكية ،والتي ال تكاد توجد بها سلطة نهائية مطلقة ميكن
االحتكام إليها عند التنازع((( .بعبارة أخرى ،هي مجتمعات ال تعرف
ظاهرة "السيادة" باملعنى الشائع يف إطار العلوم السياسية ،وتدعي القدرة
عىل االنتظام الذايت واستعادة االستقرار داخليًا عقب األزمات من دون
الحاجة إىل أي أبنية هرمية أو قرارات مركزية تستحرض معنى السلطة(((.
 1جوزيف ناي ،القوة الناعمة ،ترجمة محمد توفيق (الرياض :العبيكان ،)2007 ،ص .64
 2ينظر عىل سبيل املثال:
"D.R. Kinder, "Communication and Politics in the Age of Information,
in: D.O. Sears, L. Huddy & R. Jervis (eds.), Oxford handbook of political
psychology (New York: Oxford University Press, 2003), pp. 357-393; Dorothy
E. Denning, Information Warfare and Security (Essex: Addison-Wesley, 1999).
3
Peter Dahlgren, "The Internet, Public Spheres, and Political
Communication: Dispersion and Deliberation," Political Communication,
vol. 22, no. 2 (2005), pp. 147-162; Tim Jordan & Paul A. Taylor, Hacktivism
and Cyberwars, Rebels with a Cause (London: Routledge, 2004), p. 1.
 4ينظر :جوهر الجمويس ،االفرتايض والثورة ،مكانة اإلنرتنت يف نشأة مجتمع مدين
عريب (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص 13؛ كامل عبد
اللطيف ،املعريف ،األيديولوجي ،الشبيك :تقاطعات ورهانات (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .59
5 W. Lance Bennett & Robert M. Entman (eds.), Mediated Politics:
Communication in the Future of Democracy (New York: Cambridge University
Press, 2000); Eric Lesser, Knowledge and Social Capital: Foundations
and Applications (London: Routledge, 2009), p. 162; Anita L. Blanchard,
""Definition, Antecedents, and Outcomes of Successful Virtual Communities,
in: Kristin Klinger (ed.), Virtual Communities: Concepts, Methodologies, Tools
and Applications (Pennsylvania, PA: IGI Global, 2011), p. 1299.
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ومن تداعيات هذه الثورة أيضً ا ذلك التحول الذي لحق طبيعة
املعلومات نفسها يف جزء كبري منها؛ من كونها تعب ًريا عن جملة من
الحقائق إىل كونها معطى مفتوح املصدر  Open Sourceيشهد
وجدل مستم ًّرا حول صياغته وتفسريه ومضمونه .وتتصاعد
ً
تفاعل
ً
بعض أصناف هذا الجدل يف حدتها إىل درجة تجيز وصفها بـ "حروب
املعلومات"  ،(((Information Warsوهي الظاهرة التي تلقي هذه
الدراسة الضوء عىل جانب منها ،وذلك يف إطار أحد أشهر املجتمعات
االفرتاضية ،أال وهو مجتمع املوسوعة الحرة "ويكيبيديا" .Wikipedia

ً
أوال :اإلطار النظري
 .1المشكلة البحثية
يف إطار محاولة فهم أحد أنواع "املجتمعات االفرتاضية" ،وتحدي ًدا
"مجتمعات املعلومات" ،تندرج هذه الدراسة التي تلقي الضوء
(((
عىل إحدى ظواهر هذه املجتمعات املعروفة بـ "حروب التحرير"
 ،Edit Warsوالتي تنشب بسبب التنازع حول طريقة "معالجة
املعلومات" ،وذلك يف إطار مجتمع افـرايض عاملي هو مجتمع
املوسوعة الحرة "ويكيبيديا"؛ الختبار مدى صحة وجهة النظر التي
تذهب إىل أن املجتمعات االفرتاضية ،مبا تشتمل عليه من أنساق
بديل) لألنساق الهرمية التقليدية ،وذلك
شبكية ،تطرح تح ّديًا (ورمبا ً
بفعل قدرة األوىل عىل االنتظام الذايت ،ومن ثم تسوية نزاعاتها
الداخلية من دون الحاجة إىل وجود بنية هرمية (سلطة) ،يف مواجهة
وجهة النظر املقابلة التي تؤكد أن األنساق الهرمية التقليدية  -التي
تنساب من خاللها القرارات من أعىل إىل أسفل  -ما زالت (وسوف
تظل) رضورية لتحقيق االنتظام ،وحسم األشكال املختلفة من
النزاعات ،مبا فيها تلك التي قد تثور داخل املجتمعات االفرتاضية
ذاتها ،مثل النزاعات املتعلقة بتحرير املعلومات.
 .2منهج الدراسة
توظف هذه الدراسة منهج دراسة الحالة الذي ينهض عىل الوصف
املدقق لحالة بعينها (أو أكرث) ،لفهم املكونات والديناميكيات
األساسية املتضمنة يف تفاعالتها الداخلية ،توطئ ًة لتعميم ذلك الفهم
 6ملناقشة ظاهرة حروب املعلومات ،ينظر:
C.B. Greathouse, "Cyber War and Strategic Thought: Do the Classic Theorists
still matter?" in: Jan-Frederik Kreme, Cyberspace and International Relations
(Berlin/ Heidelberg: Springer, 2014), pp. 21-40.
7 Wikipedia, "Wikipedia: Edit Warring," accessed on 15/5/2020, at:
https://bit.ly/2z0aU4q
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الحقًا عىل الحاالت املتشابهة((( .وتتمثل الحالة الدراسية ها هنا يف
املوسوعة الحرة "ويكيبيديا" ،بوصفها مجتم ًعا افرتاضيًا منوذجيًا يشهد
يف أروقته العديد من الحروب املعلوماتية التي تتقاطع يف العديد من
تفاصيلها مع املنازعات السياسية يف العامل املادي .وتعرض الدراسة
لنامذج من "حروب التحرير" التي نشبت حول عدد من أزمات دول
وأنظمة الرشق األوسط((( ،وهي تشمل :الرصاع العريب  -اإلرسائييل
( - 1948اآلن) ،وحرب لبنان (أو العدوان اإلرسائييل عىل لبنان يف عام
 ،)2006وثورة  25يناير  2011يف مرص.
أ .لماذا ويكيبيديا؟

يف إطار مجتمع املوسوعة الحرة "ويكيبيديا" ،تتاح الفرصة أمام
الجميع للمشاركة يف "صياغة املعلومات وتحريرها" ،وذلك من خالل
التفاعل األفقي الحر ،وليس من خالل التوجيه الهرمي /الرتاتبي .ومن
ثم ،فإن يف إمكان األفراد ،عىل األقل نظريًا ،أن ينتجوا املعلومات
فضل عن أن ميارسوا
عىل نحو متحرر من السيطرة والرقابة الرأسيةً ،
نو ًعا من "االستهالك النقدي"  Critical Consumptionالذي
وتصويب وتعديلٍ للمنتج املعلومايت
ٍ
يسمح لهم ،تبادليًا ،بتقييمٍ
الذي يتداولونه .وإذا كان مؤسس ويكيبيديا جيمي دونال ويلز
 Jimmy Donal Walesقد لخص الدور الذي يأمل أن تقوم به يف
"أن تتيح لكل فرد عىل ظهر هذا الكوكب أن يصل إىل مجموع ما
وصلت إليه البرشية (عرب تاريخها) من معرفة"( ،((1فإن املسكوت
عنه يف إطار التعريف السابق هو أن ويكيبيديا تتيح لألفراد أن
أي فرد أن يصل
يقوموا بذلك عىل نحو "تفاعيل"؛ إذ ليس من حق ّ
إىل املعلومات فقط ،بل أن يساهم أيضً ا يف تحسني جودتها عرب جملة
من عمليات التحرير التي يشرتك فيها مع غريه من املحررين.
ويف حني أن ِمن أبرز نقاط الضعف التي تتَّسم بها مصادر املعلومات
التقليدية تتمثل يف عدم قدرتها عىل مواكبة التغري الرسيع يف الواقع،
بسبب الوقت والجهد الذي تتطلبه عملية تحديث املعلومات
مبراحلها املتعددة ،فإن ويكيبيديا بفضل طبيعتها املفتوحة والتفاعلية
تتميز بالقدرة عىل متابعة املوضوعات الجارية ،وإتاحة معلومات
8
Kathleen M. Eisenhardt, "Building Theories from Case Study
Research," Academy of Management Review, vol. 14, no. 4 (1989),
pp. 532-550; Robert K. Yin, Case Study: Design and Methods (Newbury Park:
Sage Publications, 1994).
 9تحولت العديد من األزمات املادية للمنطقة إىل أزمات موازية عىل مستوى املجتمعات
االفرتاضية ،انخرط فيها العديد من الناشطني املعلوماتيني ،وشهدت تغطية بحثية ال تخطئها
العني ،من دون أن يتضمن ذلك أي افرتاض مفاده أن كل أزمات الرشق األوسط هي أزمات
معلوماتية بالرضورة.
10 Wikimedia Foundation, Wikimedia Foundation Vision Statement,
accessed on 15/5/2020, at: https://bit.ly/2y4rO1d
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عنها يف الوقت الحقيقي  ،Real Timeوذلك اتساقًا مع ما توحي
به كلمة "وييك"  Wikiنفسها التي تعني ،بلغة أهل جزيرة هاواي،
الحركة برسعة(.((1
ولكن هذه الحركية النشطة التي تتيح للمعلومات أن تنبثق لحظ ًّيا
من خالل التفاعل الحر بني عدد كبري من املحررين ،وليس من
خالل التوجيه الفوقي ،ال تحول دون انبثاق خالفات حادة تهدد
بعرقلة التفاعل ،ومن ثم تهدد بوضع نهاية للنمو املطرد للموسوعة.
فالتفاعل الحر ،الذي سنشري إليه من اآلن فصاع ًدا بـ "التحرير
التشاريك"  ،((1(Collaborative Editingيسفر بني الحني واآلخر عن
خالفات بني محرري ويكيبيديا حول الرسديات األوىل بشأن اإلدراج،
وهو ما قد يؤدي إىل أزمات أكرب تتعلق مبحاولة بعض املشاركني
التحكم يف مضمون املعلومات ،وتحويلها يف اتجاه معانٍ مع ّينة؛ األمر
الذي يهدد بوضع ح ٍّد للطابع التعاوين للموسوعة واالنتهاء بها إىل
حالة من الرصاع "الهوبزي"( ((1يف نسخته الرقمية(.((1
ب .نظرية النظم المعقدة

تــســتــدعــي هـــذه الـــدراســـة مــقــوالت "نــظــريــة التعقد"
 Complexity Theoryالتي تدرس أنظمة معقدة "ذاتية االنتظام"
 ،Self-organized Systemوذلك يف محاولة لفهم سياقات انبثاق
املعلومات ومعالجتها تشارك ًيا يف املوسوعة الحرة ،كام تستخدم
النظرية نفسها ملحاولة فهم كيفية اندالع حروب التحرير واآلليات
املمكنة لحلها.
وتفرتض "نظرية التعقد" أن أي منظومة (نسق)  Systemتتكون
من عدد كبري نسب ًيا من العنارص التي تتفاعل عىل نح ٍو آ ٍّين وح ٍّر
متثل "منظومة معقدة" .وتزعم النظرية أن هذا النوع من املنظومات
ميتلك املقدرة عىل الوصول إىل حالة االستقرار  Stabilityذات ًّيا؛ عن
11 Andreas Kaltenbrunner & David Laniado, "There is no Deadline: Time
Evolution of Wikipedia Discussions," in: Cliff Lampe (ed.), Proceedings of the
Eighth Annual International Symposium on Wikis and Open Collaboration
(New York: ACM, 2012), p. 6.
12 Aniket Kittur & Robert E. Kraut, "Harnessing the Wisdom of Crowds
in Wikipedia: Quality through Coordination," in: Bo Begole & David W.
McDonald (eds.), Proceedings of the 2008 ACM Conference on Computer
Supported Cooperative Work (New York: ACM, 2008), pp. 37-46.
 13نسب ًة إىل توماس هوبز وأفكاره حول حرب الجميع ضد الجميع.
14 Róbert Sumi & Taha Yasseri, "Edit Wars in Wikipedia," in: Privacy,
Security, Risk and Trust (PASSAT) and IEEE Third International Conference
on Social Computing (SocialCom) (California: CPS, 2011), pp. 724-727.
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طريق التدفق املستمر للمعلومات بني عنارصه( .((1بعبارة أخرى ،إنها
ال تحتاج إىل بنية "هرمية /تراتبية" تتدفق خاللها األوامر والتعليامت،
من أعىل إىل أسفل ،للوصول إىل الوضع املستقر .ولكنها تعتمد عىل
آليات داخلية ،أهمها آلية "االنتظام الذايت" ،الستعادة استقرارها
الذي قد تتحرك بعي ًدا عنه ألي سبب(.((1

الذايت) ُيكِّنها من استعادة استقرارها يف أعقاب "فرتات االضطراب"
التي مت ُّر بها (حروب التحرير عىل سبيل املثال) ،أم إنها ال بد من
أن تستدعي ترتيبات هرمية ،إلنهاء النزاعات واستعادة االستقرار.
فعىل مدار أعوامها التسعة عرش (- 2001اآلن) ،جربت ويكيبيديا
العديد من االسرتاتيجيات لوقف املنازعات التحريرية بني أعضائها.
ولكن حروب التحرير استمرت ،وظل محاربو التحرير ظاهر ًة مالزمة
للموسوعة الحرة ،مثالً للتكلفة الجانبية لفكرة وجود فضاء معلومايت
تفاعيل ،ينتظم ذات ًّيا (أو يحاول ذلك) ،من دون سلطة عليا تفصل يف
املنازعات التي تنشب بني أعضائه .إذًا ،أتُ ثِّل ميكانيزمات االنتظام
عنرصا كاف ًيا لتمكني املوسوعة من
الذايت ً ((1(Self-organization
التغلب عىل نزاعات التحرير ،أم أ ّن مفهوم "نزاعات /حروب التحرير"
يستدعي بالرضورة آليات التحكم الهرمي /الرتاتبي التقليدية؟ بعبارة
كفيل بحل الخالفات التي
أخرى ،أيكون "التفاعل الشبيك /األفقي" ً
تنشب مبناسبة تحرير املعلومات ،أم أن التدخل الهرمي رضوري
التخاذ قرارات نهائية وحاسمة ملادة الخالف والجدل الذي ال يتوقف
بني الويكيبيديني Wikipedians؟

تنطلق هذه الدراسة من افرت ٍ
اض مفاده أن ويكيبيديا متثل منظومة
معقدة (وفق التعريف السابق) ،ميكن أن تنتظم من دون سلطة
مركزية تنظمها ،وينبثق النظام يف إطارها من خالل التفاعل الحر
واملفتوح بني عدد كبري من الفاعلني املشاركني يف التحرير( .((1عىل
أن هذا االفـراض يصدق باألساس عند وجود حالة من التعاون
بني مستخدمي ويكيبيديا ،أما يف حالة النزاع واالختالف فإن هذا
االفرتاض يصبح محل تساؤل ،وهذا ما ستحاول الدراسة تناوله يف
أجزائها التالية.

عىل هامش التساؤالت السابقة ،ستقدم الدراسة إجابات مخترصة
عن عدد من األسئلة األولية حول طبيعة كل من املعلومات واملعالجة
والتحرير ،وحول طبيعة العالقة بني املعلومات من جهة ،والنظام
والفوىض واملعنى والفهم من جهة أخرى.

ج .أسئلة الدراسة

من خالل التطبيق عىل ويكيبيديا ،تبحث هذه الدراسة فيام إذا كان
التعقد املفرتض ملجتمعات املعلومات (ومن ثم قدرتها عىل االنتظام
 15متتلك األنظمة املعقدة نظريًا املقدرة عىل الوصول إىل االستقرار ،ولكنها فعليًا ال
تصل إليه أبدًا ،بفعل التفاعل املستمر بني مكوناتها ،ولذا توصف بأنها أنظمة عىل حافة
الفوىض ،ينظر:
Roger Lewin, Complexity: Life at the Edge of Chaos (Chicago: University of
Chicago Press, 2001).
 16إليا بريجوجني وإيزابيال استنجر ،نظام ينتج عن الشواش :حوار جديد بني اإلنسان
والطبيعة ،ترجمة طاهر شاهني ودمية شاهني (دمشق :الهيئة العامة السورية للكتاب.)2008 ،
"17 Antony Bryant, "Liquid Modernity, Complexity and Turbulence,
Theory, Culture & Society, vol. 24, no. 1 (2007), pp. 127-135; Brian Butler,
Elisabeth Joyce & Jacqueline Pike, "Don't Look Now, but we've Created a
"Bureaucracy: The Nature and Roles of Policies and Rules in Wikipedia,
in: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing
Systems (New York: ACM, 2008), pp. 1101-1110.

إجرائيًا ،تفرتض الدراسة أن تسوية نزاعات التحرير من خالل
رش ّ
دال عىل نجاح آليات االنتظام الذايت ،كام تفرتض أن
"النقاش" مؤ ٌ
اللجوء إىل التحكيم عرب لجنة (قراراتها ملزمة) ،أو عرب تدخل اإلداريني
 ((1(Administratorsمن العوامل التي تعمق /تؤكد الطابع الهرمي،
وتشري إىل احتياج املجتمعات الشبكية إىل ترتيبات هرمية لحل
النزاعات التي تنشب بني أعضائها .إضافة إىل ذلك ،تتعامل الدراسة
مع ويكيبيديا من حيث هي مرشوع متكامل ،وهو ما يتيح البحث
عن إجابات عن التساؤالت املثارة بشأنها يف نسخها املختلفة ،وإن
كانت معظم األمثلة التي تستخدمها الدراسة مستقاة من النسختني
رصا (ما مل تتم اإلشارة إىل غري ذلك) .وتبقى
العربية واإلنكليزية ح ً
اإلشارة إىل أن استخدام أطر "كيفية" للتعامل مع األسئلة السابقة،
عىل نحو ما ستنهض به هذه الدراسة ،يظل يف حاجة إىل دليل ك ّمي
18 Andrea Forte, Vanesa Larco & Amy Bruckman, "Decentralization in
Wikipedia Governance," Journal of Management Information Systems, vol.
26, no. 1 (2009), pp. 49-72.
 19عن اختصاصات اإلداريني وطريقة اختيارهم ،ينظر:
Wikipedia, "Wikipedia: Administrators," accessed on 15/5/2020, at:
"https://bit.ly/3cweWA1; Wikipedia, "Wikipedia: Requests for adminship,
accessed on 15/5/2020, at: https://bit.ly/2WYxi6j
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يضفي نو ًعا من التأكدية عىل النتائج املستخلصة ،وميكن عىل أساسه
تعميم ما يتم التوصل إليه من نتائج يف هذا الصدد.
د .مفاهيم الدراسة

•املعلومات واملعالجة
عمو ًما ميكن تعريف املعلومات بأنها مقدار ما تحتويه منظومة
معيّنة من "نظام"  .((2(Orderوهذا التعريف يستدعي إىل الذهن
صورة عالقة أو مجموعة عالقات (قابلة للفهم) بني مجموعة من
املكونات ،مبا يخرج بها من حالة الفوىض إىل حالة من النظام .ويشار
إىل هذه املكونات يف حالة املعلومات بـ "البيانات" ( Dataالتي هي
وحدة بناء املعلومات) ،وعليه ميكن تعريف املعلومات بأنها "بيانات"
متت معالجتها عىل نحو يسمح بظهور عالقات منطقية /مفهومة
(نظام) يف إطارها.
من جانبه ،يشري مفهوم "املعالجة"  Processingإىل العمليات
املختلفة التي يتم إخضاع البيانات لها ،بغرض زيادة قيمتها املضافة.
وقد لخصت إحدى الدراسات هذه العمليات يف (التجميع ،والتأكد
من الصحة ،والدمج ،والتعديل ،والتنظيم ،والفهرسة ،والتصنيف،
والتصفية ،والتحديث ،والفرز ،والتخزين  ...إلخ)( .((2ويقرتب من
مفهوم املعالجة ،بحسب املعنى السابق ،مفهو ُم التحرير Editing
الذي يشري بدوره إىل "معالجة" الوسائط املختلفة (املكتوبة واملرئية
واملسموعة) املتضمنة يف محتوى معلومايت ما .وتتضمن عملية
التحرير القيام بكل ما من شأنه تقديم املضمون املعلومايت عىل نحو
صحيح ومتناسق ودقيق ومتكامل(.((2
ورغم تعدد العمليات التي تنضوي عليها خطوتا املعالجة والتحرير،
أو رمبا بسبب ذلك التعدد ،فإنه ال يوجد ما يضمن ألَّ تؤدي هاتان
الخطوتان يف النهاية إىل حدوث تغيري يف داللة املعلومة أو االنحراف
وخصوصا حني تتحول املعلومات إىل "مورد
بها عن معناها األصيل،
ً
مفتوح" يسمح بالتحرير الجامعي ،عىل نحو ما ستناقش الدراسة
الحقًا.
 20توم ستونري ،ما بعد املعلومات :التاريخ الطبيعي للذكاء ،ترجمة مصطفى إبراهيم
فهمي ،املرشوع القومي للرتجمة ،العدد ( 232القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،)2000 ،ص
 .31وعن العالقة بني املعلومات والنظام ومن ثم الفوىض ،ينظر:
Melanie Mitchell, Complexity: A Guided Tour (New York: Oxford University
Press, 2009), p. 45.
 21لوتشاينو فلوريدي ،الثورة الرابعة :كيف يعيد الغالف املعلومايت تشكيل الواقع
اإلنساين ،ترجمة لؤي عبد املجيد السيد ،سلسلة عامل املعرفة ( 452الكويت :املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،)2017 ،ص .27
 22حول العمليات املختلفة املتضمنة يف مفهوم التحرير ،ينظر:
Séamas Ó Brógáin, A Dictionary of Editing (Dublin: Claritas, 2015).

61

•املعلومات والنظام
إذا كانت املعلومة تعب ًريا عن "نظام" ،فإن كلمة الرس يف أي نظام
تكمن يف "املعنى" الذي يفرتق به النظام عن الفوىض  ،Chaosفعبارة
مثل" :اندلعت الحرب العاملية الثانية يف العام  "1939تحمل بطبيعة
الحال مع ًنى (معلومة) غري موجود يف عبارة مثل" ،العاملية اندلعت يف
الثانية  1939العام الحرب" .ففي العبارة األخرية غاب النظام فغاب
املعنى (ومن ثم غابت املعلومة) ،مع أنه جرى استخدام املفردات
نفسها املوجودة يف العبارة األوىل(.((2
إن هذه العالقة وثيقة ،ولكن ليس فيام سبق أي دليل عىل أن النظام
هو املعنى؛ فالنظام يؤدي إىل ظهور مع ًنى ما ،ولكنه ال يرتادف معه.
وبخصوص الكلامت املطبوعة املكونة للجملة السابقة ،فإن الخطوط
املختلفة قد نظمت حروفًا ،والحروف نظمت كلامت ،والكلامت
جمل ،ولكن عند قراءة ذلك كله فإن ما يصل إىل العقل هو
نظمت ً
املعنى .إذًا ،املعلومات هي التي تنتقل ،وليس منط األشكال والرموز
"املنظمة" عىل صفحة الــورق( .((2وعليه ،ميكن القول إن النظام
معي
ليس مرادفًا للمعلومات ،ولكنه مسؤول عن ظهور مع ًنى ّ
للمعلومات .كام تؤدي إعادة تنظيم مكونات معلومة ما (الحروف
والكلامت والحركات) عادة إىل التعبري عن مع ًنى جديد (ومن ثم
معلومة جديدة) يختلف عن معناها األول.

•اسرتجاع وتخزين املعلومات
من ناحية أخرى ،يظهر الفارق بني النظام واملعنى عىل نحو أوضح
عند تفحص الطرق التي ميكن أن تخزن بها املعلومات؛ فثمة أمناط
مختلفة لتنظيم الحروف والكلامت بغرض تخزينها ،ولكن املعنى
الذي تنطق به يف النهاية يكون واح ًدا .وعىل سبيل املثال ،ت ُخ ّزن
املعلومات يف ذهن املتلقي عىل شكل منط /نظام من االتصاالت
العصبية .ولكن إذا ما ت َّم تخزين املعلومة نفسها عىل وسائط تخزين
أخرى ،فرمبا اتخذت صورة بقع ممغنطة أو فجوات محفورة بالليزر.
ويف كل الحاالت ،يكون معنى املعلومات هو القاسم املشرتك ،أما
أمناط التخزين (ومن ثم طرق التنظيم) فإنها تختلف بحسب وسيط
التخزين .الخالصة أن معنى املعلومات يستقل عن طريقة تنظيمها؛
 23يرى البعض أن املعنى ميكن أن يُستقى من الكلامت بغض النظر عن ترتيبها ،ينظر:
Thomas K. Landauer et al., "How well Can Passage Meaning be Derived
without Using Word Order? A Comparison of Latent Semantic Analysis and
Humans," in: Proceedings of the 19th annual meeting of the Cognitive Science
Society (California: Stanford University, 1997), pp. 412-417.
 24ستونري ،ص .21
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فالنظام رضوري لظهور (معنى) املعلومات ،ولكن معنى املعلومات
ميكن التعبري عنه بأكرث من نظام(.((2

•املعلومات واالتصاالت
تأكدت العالقة بني املعلومات واالتصاالت ،Communication
بصدور كتاب كلود إلوود شانون بعنوان نظرية رياضية لالتصاالت(،((2
وقد ساد بعده انطباع مفاده أن النظريات التي تصنف عىل أنها
نظريات للمعلومات هي يف األصل نظريات لالتصال .ورغم هذه
العالقة الوثيقة ،ال تشري املعلومات واالتصاالت إىل شيئني متطابقني؛
إذ تختلف املعلومات عن االتصاالت يف كون املعلومات كامنة يف
النظام (ذي املعنى) ،بغض النظر عن إيصالها إىل الغري من عدمه،
معي هي موجودة فيه ،سواء أقَ َرأ أحد
فاملعلومات املتضمنة يف كتاب ّ
هذا الكتاب أم مل يق َرأه .وباملثل ،فإن موجة الراديو التي تحمل رسالة
أي
توصف بأنها تشتمل عىل معلومات ،برصف النظر عن تشغيل ّ
أحد الراديو أو عدم تشغيله .ومن هنا ،نفهم أن االتصال /التواصل
مهم لنقل املعلومات ،ولكنه ليس مرادفًا لها ،ألنه ال يضفي عىل
املعلومات معناها(.((2
•املعلومات والفهم
يف كثري من الحاالت ،يحدث أن املعنى الذي تحمله معلومة ما ال
يقتسمه كل من يتبادلون هذه املعلومة وفق الفهم نفسه .فخالل
االتصال /التواصل ،عاد ًة ما يحدث نوع من التأويل أو إعادة تفسري
املعلومة ،وتأويل املعلومة يكون دو ًما ذا صبغة ذاتية .لذا ،عندما
يقتسم طرفان (أو أكرث) معلومة ما ،فإنهم ال يصلون غال ًبا ،يف درجة
اتفاقهم حول معناها ،إىل ح ِّد التطابق ،بل إن مجرد الوصول إىل
تقارب حول املعنى يتطلب نو ًعا من النقاش والتوضيح ،تتم فيه
ٍ
فحص
فضل عن
ً
عملية تقييم "للحقائق" ومحاولة لدحضها،
للمنطلقات املعيارية والصياغات اللفظية ،وبيانٍ ملدى تأثريها
يف صحة مضمون الرسالة املعلوماتية .يظهر مام سبق أن السياق
والخصائص لـ "االتصال /التواصل" يؤثران يف عملية الفهم؛ ومن ث ّم
يؤثران يف املهامت التي تتضمن تطوير مفاهيم مشرتكة أو إعادة
تأسيس أنواع من املعاين(.((2
 25املرجع نفسه ،ص .22-21
26 Claude Elwood Shannon & Warren Weaver, Mathematical Theory of
Communication (Urbana: University of Illinois Press, 1948).
 27ستونري ،ص 18؛ ينظر:
Frank Webster, Theories of Information Societies (London: Routledge, 2006), p. 27.
28 Andreas Fuglesang, About Understanding: Ideas and Observations on Cross
Cultural Communication (Uppsala: Dag Hammarskjold Foundation, 1982).

ددعلالا
ويام /راّيأاّيأ

•املعلومات واملجتمعات االفرتاضية
إذا كان االتفاق حول معنى املعلومة وفهمها خالل عمليات "التواصل
الطبيعي" عرضة للعقبات ،يصبح من املرشوع التساؤل عام ميكن
أن يلحق الفهم املتبادل خالل عمليات "التواصل االفرتايض" ،أي عرب
تقنيات املعلومات واالتصاالت  .((2(ICTبعبارة أخرى ،يجدر التساؤل
وخصوصا املستخدمة يف
إن كانت خصائص أدوات التقانة الرقمية،
ً
التشبيك االجتامعي وبناء املجتمعات االفرتاضية ،تؤدي إىل تيسري
عملية التفاهم والوصول إىل معنى مشرتك بني أفراد هذه املجتمعات
أو إعاقة ذلك .ولإلجابة عن هذا التساؤل ،نتفحص فيام ييل أبرز
الخصائص التي تكتسبها املعلومات خالل تداولها يف سياق املجتمعات
االفرتاضية ،وميكن إجاملها يف خاصتَي :انفتاح املصدر ،والتعقد.

•انفتاح املصدر
تتميز املعلومات الرقمية (أو عىل األقل جزء كبري منها) بانفتاح
مصدرها ،مبعنى قدرة أي شخص عىل أن يديل بدلوه فيام يتعلق بها
صياغة ومضمونًا .ومن منظور سيايس ،تشري الخاصية السابقة إىل
تراجع دور األبنية السيادية (الرأسية) ،وتزايد دور فاعيل املجتمع
الشبيك (األفقي) بوصفهم مصد ًرا للمعلومات ،وتح ّول الفرد من
مجرد مستهلك  Consumerللمعلومة إىل مشارك يف إنتاجها
وصف مشتق من
 ،Producerوهو ما صار يُستخدم ويُشار إليه بأنه ٌ
الصفتني .((3(Prosumer
29 Gary Burnett & Harry Buerkle, "Information Exchange in Virtual
Communities: A Comparative Study," Journal of Computer-Mediated
Communication, vol. 9, no. 2 (January 2004).
30 Manuel Castells, Communication Power (Oxford: Oxford University
Press, 2013); Don Tapscott & Anthony D. Williams, Wikinomics: How Mass
Collaboration Changes Everything (New York: Penguin, 2008), p. 124.
حول األبعاد االجتامعية واالقتصادية والسياسية لثورة املعلومات ،ينظر :دارن بارين،
املجتمع الشبيك ،ترجمة أنور الجمعاوي (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.)2015 ،
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يتيح انفتاح املصدر ،باملعنى السابق ،فرص ًة لكتابة السجل التاريخي
 Historical Recordعىل نحو جامعي؛ إذ مل يعد هذا العمل
رصا عىل املؤرخني وحدهم ،كام كان الحال يف املايض ،وإمنا صار
مقت ً
يتم مبشاركة فاعلني متنوعني يعكسون خلفيات ور ًؤى مختلفة للعامل،
وذلك يف إطار تفاعل نشط ال يتوقف ،ساعدت عليه تقنيات االتصال
واملعلومات وس َّهلته.
وقد انعكس انفتاح املصدر عىل مضمون املعلومات التي صارت (أو
باألحرى ظهر أنها) تحوي يف جزء منها تصورات "ذاتية" ،ومل تعد
تشري إىل حقائق "موضوعية" فقط؛ إذ تبني كيف أن الواقعة الواحدة
ال يراها األفراد املختلفون بالطريقة نفسها ،فهناك أكرث من طريقة
لوصفها ،ومن باب أوىل تفسريها وتقييمها .ومن ثم أصبح من الوارد
أن ينشأ خالف حول صياغتها وألفاظها وشواهدها  ...إلخ(.((3
•التعقد
الخاصية الثانية التي اكتسبتها "املعلومات" بفعل التداول يف سياق
املجتمعات االفرتاضية (ومن بينها مجتمعات املعلومات) هي
"التعقد" ،ذلك أن اشرتاك أكرث من "مؤلف" واحد يف عملية الصياغة
الجامعية للمعلومات ،والتفاعل بني هؤالء املؤلفني ،عاد ًة ما يؤديان
أي منهم مبفرده ،أو
إىل انبثاق " Emergenceمعانٍ " رمبا مل يقصدها ٌّ
ال ميكن عزوها إىل واحد منهم ،مع إغفال التفاعل الذي ت َّم بينه وبني
غريه من املساهمني يف التحرير(.((3
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فيام يتعلق بحل املشكالت الناتجة من التحرير التشاريك للمعلومات.
فهل تنجح مجتمعات املعلومات (االفرتاضية) يف التعامل مع هذه
التحديات من خالل االعتامد عىل خاصية االنتظام الذايت ،أم تظل يف
حاجة إىل اآلليات الهرمية والقرارات الفوقية للتغلب عىل مشكالت
التواصل والفهم املتبادل؟ سنحاول االقرتاب من ويكيبيديا (منوذ ًجا
ملجتمع معلومايت افرتايض) للوقوف عىل إجابة عن هذا التساؤل
وغريه من التساؤالت.

ثان ًيا :الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"
(وخصوصا من
رغم السمعة السيئة التي يلصقها بها الكثريون
ً
األكادمييني) ،وإشارتهم املتكررة إليها بصفتها مصد ًرا ال ميكن الوثوق
به أو االعتامد عليه ،تظل ويكيبيديا واحدة من أكرث املجتمعات
االفرتاضية إثارة للدهشة؛ إذ هي ترجمة عملية لفكرة "األنظمة
املعقدة" ،جوهرها أن التفاعل املكثف بني عدد كبري من الفاعلني
يف إطار منظومة ما يؤدي إىل انتظامها ذات ًّيا ،من دون حاجة إىل
تدخل طرف أعىل .تب َّنى مصممو ويكيبيديا فلسفة املصدر املفتوح
التي تفرتض أ ّن الرقابة الديناميكية املتبادلة بني املستخدمني ميكن أن
تؤدي إىل نتيجة نهائية مشابهة ملراجعة النظري Peer review؛ ومن
ثم تحفظ التكامل الداخيل  Integrity Internalللموسوعة.

كام يتميز التفاعل الذي يتم عرب تقنيات االتصاالت واملعلومات بأنه ال
ميكن التنبؤ بكل تداعياته أو نتائجه  ،Unpredictableوبخاصة فيام
يتعلق بقدرته عىل التأثري يف البنى االجتامعية؛ حيث يؤدي التفاعل
الشبيك إىل توليد سلوكيات وخصائص غري قابلة للتوقع املسبق .وإذا
رضوري من أجل
كان التوقع رضوريًا من أجل التواصل  -والتواصل
ٌّ
الفهم  -فإن غياب القدرة عىل التوقع املسبق لسلوكيات اآلخرين
رمبا يؤدي يف حالة املجتمعات االفرتاضية إىل تراجع القدرة عىل
التفاهم املتبادل(.((3
مم سبق أنه ميكن أن تؤدي خاصيتا انفتاح املصدر والتعقد إىل
يظهر ّ
صعوبات فيام يتعلق بالتوصل إىل فهم مشرتك؛ ومن ثم إىل صعوبات
31
Birger Hjørland, "Information: Objective or Subjective/
Situational?" Journal of the American Society for Information Science and
Technology, vol. 58, no. 10 (2007), pp. 1448-1456.
32 Seth Bullock & Dave Cliff, Complexity and Emergent Behaviour in ICT
Systems (London: OST, 2004).
33 G. Nicolis & Cathy Nicolis, Foundations of Complex Systems:
Emergence, Information and Prediction (Singapore: World Scientific, 2012).

وقد اعتمدت ويكيبيديا ،منذ ظهورها بصفتها موسوعة مفتوحة
املصدر يف عام  ،2001عىل تقنية الـ "وييك"  Wikiالتي تسمح
للمستخدمني بأن يساهموا يف كتابة صفحاتها وتحديد محتواها(.((3
وفضل عن توظيفها لتقنيات جديدة ،أرست ويكيبيديا مفاهيم جديدة
ً
34
Emily Dale & Grace Charlotte, "WikiLeaks and the Age of
Transparency," Australian Journal of International Affairs, vol. 66, no. 3
(2012), pp. 409-410.
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أيضً ا؛ فأفكار "التحرير التشاريك" ،مبعنى قدرة املستخدمني عىل أن
يشاركوا مبوضوعات جديدة وأن يساهموا يف تحرير موضوعات قامئة،
هي أفكار ثورية ،غري مسبوقة ،أفرزت أكرب عمل معريف مكتوب عىل
نحو تعاوين من متطوعني ال يوجد بينهم رابط ،وال يعرف بعضهم
بعضً ا ،لكنهم يقتسمون الشغف بنرش املعرفة ،ويقبلون املشاركة مع
آخرين يف الكتابة ويف التصويب املتبادل للمعلومات(.((3
وقد ترتب عىل فكرة التحرير التشاريك فكرة أخرى ال تقل ِج ّدة،
وهي تتمثل يف "النمو املتدرج للمعلومات" ،مبعنى أن املعلومات
املوجودة عىل ويكيبيديا ال تنشأ مرة واحدة ،وإمنا تنمو مع كل عملية
تحرير تطرأ عليها ،فقد يبدأ أحد املستخدمني مقالً ما ،ثم يضيف
نسقه مستخدم ثالث ،ويراجعه مستخدم
إليه مستخدم ثانٍ  ،ثم يُ ِّ
رابع ...إلخ .وبنا ًء عليه ،يصبح املقال من إنتاج كل األشخاص الذين
ساهموا يف تحريره ،وال ت ُنسب ملكيته إىل واحد بعينه(.((3
أما النقد األســايس الذي يُوجه إىل ويكيبيديا ،والــذي يُبنى عىل
اعتامدها عىل "أعداد كبرية من غري الخرباء" ممن يتطوعون لصياغة
محتواها املعلومايت وتحريره ،فترتاجع أهميته باطِّراد؛ إذ يسفر
التفاعل الحر بني عدد كبري من األشخاص عن ظاهرة أطلق عليها
البعض اسم "حكمة الحشود" التي تؤدي من خاللها الرقابة املتبادلة
بني األفراد "غري املتخصصني" إىل خلق منتج معلومايت ذي صدقية
كبرية( ،((3وذلك بفعل سعي املشاركني ملراكمة املعلومات بطريقة
شفافة وتعاونية.

 .1هل تشبه ويكيبيديا أي شيء نعرفه؟
تنبع أهمية ويكيبيديا من عدد من االعتبارات منها :حجم املقاالت
(املعلومات) التي تشتمل عليها (والتي أصبحت تتفوق فيها عىل
املوسوعات التقليدية املعروفة) ،وعدد اللغات املتوافرة بها ،حيث
تقع ويكيبيديا يف أكرث من  250لغة ،أضخمها هي النسخة اإلنكليزية
التي تضم أكرث من  6ماليني من املقاالت التي ح َّررها أكرث من 850
 35الستعراض سياسات التحرير املتبعة يف املوسوعة ،ينظر:
Wikipedia, "Wikipedia: Editing Policy," accessed on 15/5/2020, at:
https://bit.ly/3fSPerz
36 Dan O'Sullivan, Wikipedia: A New Community of Practice? (Surrey:
Ashgate, 2009), p. 112.
37 Aniket Kittur et al., "Power of the Few vs. Wisdom of the Crowd:
Wikipedia and the Rise of the Bourgeoisie," World Wide Web, vol. 1, no. 2
(2007), p. 19; Ofer Arazy, Wayne Morgan & Raymond Patterson, "Wisdom
"of the Crowds: Decentralized Knowledge Construction in Wikipedia,
16th Annual Workshop on Information Technologies & Systems (WITS),
accessed on 15/5/2020, at: https://bit.ly/3cHf9AE
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مليون مرة أكرث من  38مليون مستخدم مسجل( .((3وتنبع أهمية
ويكيبيديا أيضً ا من عدد الزائرين ملوقعها ،فهي تحتل مرتبة متقدمة
ج ًّدا عىل قامئة املواقع التي يتم زيارتها يوميًا يف العامل بأرسه ،ويشهد
عىل ذلك كرثة االقتباسات التي تحيل إىل ويكيبيديا يف مجال اإلعالم،
فضل عن تنامي عدد األبحاث التي تستفيد من املعلومات وقوائم
ً
املراجع التي تقدمها .إضاف ًة إىل ذلك ،ازدادت أهمية ويكيبيديا
بعد أن أصبح محرك البحث الشهري "غوغل" يعطيها األولوية يف
نتائج بحثه(.((3
هذا االستخدام الواسع جعل من "موثوقية املوسوعة" Authenticity
شأنًا مطرو ًحا للجدل يف العديد من الدراسات التي تناولت مدى حجية
ويكيبيديا من حيث إنها مصدر للمعلومات ،فقد بدت الفكرة للوهلة
األوىل متناقضة (أن تكون املعلومة مفتوحة؛ أي متاحة للتحرير من
جانب الجميع ،وموثوقة يف الوقت ذاته) ،ولكن التطبيق العميل
أظهر إمكانية التغلب عىل قدر كبري من هذا التناقض( .((4فإذا كان
املنطق العادي يذهب إىل أن التحرير الجامعي ال بد من أن يؤدي
إىل غياب الدقة والصدقية (عىل اعتبار أنه ال ميكن أن يتم ضامن عدم
التالعب باملعلومات وتخريبها من دون رقابة فوقية) ،فقد أظهرت
دراسات عديدة أُجريت الختبار موثوقية املوسوعة أن مستوى الدقة
اإلجاميل للمقاالت املنشورة بها يقرتب بدرجة كبرية من مستوى دقة
املقاالت املنشورة يف املوسوعات املحكّمة ،كام ب َّينت هذه الدراسات
أن املقاالت الضعيفة يف ويكيبيديا متثل االستثناء وليس األصل(.((4
ويف هذا الصدد ،خلصت إحدى الدراسات التي نرشها موقع مجلة
نيترش  Natureالشهرية إىل أن مستوى دقة املعلومات يف مقاالت
ويكيبيديا (اإلنكليزية) يقرتب باطراد من مستوى دقة املعلومات
يف مقاالت املوسوعة الربيطانية  ،Encyclopaedia Britannicaوأن
املوسوعة الحرة الحديثة النشأة (نسب ًيا) متتلك من الخصائص ما
38
Wikimedia, "List of Wikipedias," accessed on 15/5/2020, at:
https://bit.ly/3g2oPaW; Dariusz Jemielniak, Common Knowledge? An
Ethnography of Wikipedia (Stanford: Stanford University Press, 2014), p. 12.
39 Mat Hardy, "Wiki Goes to War," AQ Australian Quarterly, vol.
"79, no. 4 (2007), p. 19; Wikimedia, "Wikimedia in Figures – Wikipedia,
accessed on 15/5/2020, at: https://bit.ly/2z2UhVD; Graham Charlton, "Does
Google Give too Much Prominence to Wikipedia?" 10/2/2012, accessed on
15/5/2020, at: https://bit.ly/3bvO2a1; Kevin Gibbons, "Why Wikipedia is Top
on Google: The SEO Truth no-one Wants to Hear," accessed on 15/5/2020,
at: https://bit.ly/3fUuTCj
40 M. Mattus, "Wikipedia – Free and Reliable? Aspects of a Collaboratively
Shaped Encyclopaedia," Nordicom Review, vol. 30, no. 1 (2008), pp. 155-172.
41 Don Tapscott & Anthony D. Williams, Wikinomics: How Mass
Collaboration Changes Everything, Expanded edition (New York: Portfolio,
2010), p. xi.
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يسمح لها مبنافسة املوسوعة الربيطانية العريقة ،بل التفوق عليها يف
بعض النواحي ،ويأيت يف مقدمتها معدل تحديث األخبار؛ ما يجعلها
مصد ًرا أقرب إىل الواقع ،وأقدر عىل ملء فجوة زمنية وأخرى معرفية
تستغرقهام املقاالت املحكّمة قبل أن تصبح متاحة للنرش( .((4ويساعدها
عىل ذلك أنها تستخدم طرقًا "منظمة" تدير من خاللها عملية التحرير
التشاريك ،وتتعامل مع الخالفات التي تنشب مبناسبة تحرير املقاالت،
وهو ما يشار إليه بقدرة املوسوعة الحرة عىل االنتظام ذاتيًّا.

 .2االنتظام الذاتي ،أو كيف يؤدي التحرير
التشاركي إلى تحييد الفوضى؟
تتمثل الطريقة املبارشة ملواجهة فوىض التحرير يف ويكيبيديا يف
استدعاء الشكل التقليدي وتطبيقه ملراجعة النظري؛ إذ تلجأ بعض
الدوريات العلمية إىل نرش ملخصات ألبحاثها املحكّمة عىل صفحات
املوسوعة ،مثل دورية  RNA Biologyالتي تشرتط عىل من يريد
ملخصا جاه ًزا للنرش يف ويكيبيديا ،عىل
النرش فيها أن يرفق ببحثه
ً
(((4
أن يخضع هذا امللخص ملراجعة النظري ،مثله مثل البحث نفسه .
وتسلك هذه الدوريات هذا املنحى يف إطار اهتاممها بإتاحة املعرفة
العلمية من خالل تقنية الوييك ،بحيث يسهل تطويرها عىل نحو
تفاعيل بني العلامء من مختلف األصقاع ،ويف الوقت نفسه تظل
ألبحاثها املنشورة عىل ويكيبيديا حقوقها الفكرية املحفوظة(.((4
وال متثل الطريقة السابقة تطبيقًا حقيق ًيا لفكرة االنتظام الذايت التي
تهتم بها الدراسة ،ولكنها تشري إىل أن املوسوعة تستقطب حتى
الدوريات التي تلتزم الطرق التقليدية للنرش واملراجعة والتحرير .أما
الطريقة األساسية التي تعتمدها ويكيبيديا لتحييد الفوىض وتحقيق
النظام فتتمثل يف تقنية التحرير التشاريك .فمن خالل "التصويب
الجامعي املتبادل" ،يقرتب محررو ويكيبيديا بلغة املوسوعة
وصياغتها من محتوى املوسوعات املحكّمة( ،((4وذلك باستخدام
عدد من القواعد التي ت َّم االتفاق عليها بني مستخدمي املوسوعة،
والتي ميكن تلخيصها يف الحيادية  ،Neutralityواألعامل غري األصلية
42 Jim Giles, "Internet Encyclopaedias go Head to Head," Nature,
14/12/2005, accessed on 15/5/2020, at: https://go.nature.com/2X5RUcC
43 Declan Butler, "Publish in the Wikipedia or Perish: Journal to Require
Authors to Post in the Free Online Encyclopaedia," Nature, 16/12/2008, at:
https://go.nature.com/3fS8eGu
44 Ibid.
45 W. Emigh & S. Herring, "Collaborative Authoring on the Web: A Genre
Analysis of Online Encyclopedias," in: Ralph H. Sprague, (ed.), Proceedings
of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences
(Washington: IEEE, 2005).
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 ، No-original researchوالقابلية لالستيثاق .((4(Verifiability
ويف حال الخالف حول تطبيق هذه القواعد ،يتم اللجوء إىل قامئة من
البدائل؛ مثل النقاش بني األعضاء ،ومراجعة تاريخ تحرير املعلومات،
ومراقبة املخربني ،وأخ ًريا االحتكام إىل لجنة للفصل بني املتنازعني(.((4
أ .مبدأ الحيادية (وجهة النظر المحايدة)

ميثّل مبدأ "وجهة النظر املحايدة"  Neutral Point of Viewأهم
إرشاد سلويك يحكم عمل املحررين يف ويكيبيديا؛ إذ يؤكد رضورة
استعراض كل وجهات النظر ذات األهمية بشأن موضوع املقال،
وليس وجهة نظر واضع بذرة املقال فقط (من املهم أن نؤكد مر ًة
أخرى أن املقاالت يف ويكيبيديا ال تنسب إىل مؤلف بعينه ،وإمنا هي
مفتوحة أمام كل من يريد املشاركة يف تحريرها)(.((4
ولكن مبدأ الحيادية ال يكفي للحيلولة دون نشوب الخالفات .فالحادثة
ميكن أن تروى بأكرث من طريقة ،وميكن أن تكون كلها صحيحة من
حيث مطابقتها للواقع ،ومختلفة يف ترتيبها من حيث تفاصيل هذا
الواقع .وميكن أن تثري هذه الروايات املختلفة خالفات ،قد تتطور إىل
أزمات ،ما مل يتم حلها عىل نحو استباقي .لذا ،يُضاف إىل مبدأ الحيادية
مبدآ األعامل غري األصلية  No original Workوقابلية التحقق.

ب .األعمال غير األصلية

تتطلب إجراءات التحرير التشاريك يف ويكيبيديا أن تستند كل معلومة،
أو ملخص ،أو استخالص ،إىل مصادر ثانوية موثوقة ،ويجري رفض أي
معلومة (أو ملخص أو استخالص) تعتمد عىل مصادر أولية (مل يسبق
نرشها) ،أو تستند إىل مصادر غري موثوقة .وتع ّرف ويكيبيديا املصادر
46 Jemielniak, p. 20.
47 Phoebe Ayers, Charles Matthews & Ben Yates, How Wikipedia Works:
And How You Can be a Part of it (California: No Starch Press, 2008), p. 243.
48 Ibid., p. 17.
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املوثوقة بأنها تشمل األبحاث املحكّمة ،والكتب الصادرة عن دور
نرش جامعية ،والكتب األكادميية ،والدوريات الصادرة عن دور نرش
ذات أهمية ،والجرائد الحسنة السمعة ...إلخ(.((4
ج .قابلية التحقق

تتفرع من القاعدتني السابقتني قاعدة قابلية التحقق؛ فكون املواد
املنشورة يف ويكيبيديا تستند إىل مراجع موثوقة ،وال تشري إىل أبحاث
أولية مل يسبق لها النرش يعني أنه ميكن التحقق من صحة أي معلومة
واردة فيها .ولهذا يقال إن ويكيبيديا قد ال تضمن صحة ما يتم نرشه
فيها من معلومات ،ولكنها تضع القواعد التي ميكن من خاللها التأكد
من تحقق هذه الصحة أو انتفائها(.((5
إضافة إىل القواعد السابق عرضها ،تعرف ويكيبيديا عد ًدا من اإلجراءات
واألدوات املساعدة عىل تحقيق االنتظام الذايت وتحييد فوىض التحرير،
وتشمل هذه األدوات صفحات النقاش ،والتاريخ ،وقوائم املراقبة.
د .صفحات النقاش

يرتبط كل موضوع يف ويكيبيديا بصفحة للنقاش (يشار إليها أحيانًا
بـ  ،)Discussion Pageيتبادل خاللها املحررون وجهات النظر حول
مضمون املقال ،وصياغته ،ومراجعه ،وما قد يتضمنه من تحيز ،أو
أبحاث أصلية ،أو مصادر غري موثوقة ،كام يتم النقاش حول التغيريات
الالزمة لتاليف ما به من عيوب من ناحية ،وزيادة جودته من ناحية
أخرى .واملالحظ أن قد ًرا كب ًريا من التحرير التشاريك يُجرى عىل
صفحات النقاش  Talk Pagesالتي متثل املجال األسايس لتسوية
حروب التحرير وأي خالفات أخرى(.((5
هـ .صفحات التاريخ

تحتفظ ويكيبيديا بنسخ "تاريخية" من كل مقاالتها ،تسجل فيها
التعديالت التي تشهدها كلّها ،بحيث يصبح من املمكن استعادة
نسخة من أي مقال قبل أن يتم تغيري محتواه؛ إذ تسجل صفحة التاريخ
 Page Historyتفاصيل كل مساهمة تحريرية إىل جانب هوية من
قام بها ،وتوقيت ذلك .ومن ثم ،ميكن الرتاجع عن أي مساهمة إذا
لزم األمر ،أو مقارنة النسخة الحالية من مقال ما بنسخه األقدم .كام
تتيح هذه الخاصية مالحظة األعضاء الذين يتعمدون تشويه املقاالت
أو إدراج معلومات غري صحيحة فيها ،التخاذ إجراءات تجاههم(.((5
Ibid., p. 18.
Ibid., p. 19.
Ibid., p. 24.
Ibid., p. 73.

49
50
51
52

و .قوائم المراقبة

ميكن أن يحدد كل مستخدم لنفسه قامئة من املوضوعات واملقاالت
التي يهتم مبتابعة ما يطرأ عليها من تغيريات أو تعديالت ،إما
الهتاممه مبوضوعها وما قد يستجد بشأنها من معلومات ،وإما
لحاميتها من التحرير التخريبي الذي ميارسه البعض .وهنا ،يتم
إخطار هذا املستخدم بأي تعديل يطرأ عىل املقال املضاف إىل هذه
القامئة ،وعىل صفحات النقاش املتعلقة باملقال أيضً ا.
وميكن ألي مستخدم االحتفاظ بقامئة مراقبة أو أكرث ،Watch Lists
بحيث يتأكد من أن ما يتم إدراجه من تعديالت عىل املقاالت التي
يراقب محتواها يتم بغرض اإلضافة وليس بغرض التخريب .وتساعد
هذه القوائم عىل القيام بعملية املراقبة عىل نحو منظم ،بحيث ال يرتك
اكتشاف الخطأ إىل الصدفة ،أو إىل املرور العابر عىل املقال من جانب
املستخدمني املعنيني بالحفاظ عىل سالمة املعلومات باملوسوعة(.((5
ز .التحكيم

للفصل يف املنازعات ،التي ال ينجح الضبط املتبادل الذي ميارسه
(((5
مستخدمو املوسوعة يف حلها ،يتم اللجوء إىل التحكيم Arbitration
الذي تقوم عليه لجنة منتخبة من أعضاء ذوي خربة ،ويطلق عىل
هذه اللجنة اسم  ،Arbitration Committee, ArbComوينتخب
أعضا َءها سنويًا بقي ُة األعضاء ،وهي تختص بالفصل يف الشكاوى
املثارة بسبب النزاع حول بعض املقاالت( .((5وتراوح العقوبات التي
تفرضها هذه اللجنة بني إغالق الحساب ووضع املستخدم املخالف
إلرشادات التحرير تحت االختبار فرتة مع ّينة(.((5
53 Ibid., p. 196; O'Sullivan, p. 89.
54 Wikipedia, "Wikipedia: Arbitration," accessed on 16/5/2020, at:
https://bit.ly/2Z55AaF
55
Wikipedia, "Wikipedia: Arbitration Committee," accessed on
16/5/2020, at: https://bit.ly/2Tax76S; Andrew Lih, The Wikipedia
Revolution: How a Bunch of Nobodies Created the World's Greatest
Encyclopedia (New York: Hyperion, 2009), p. 180.
 56حول القواعد املنظمة لعمل هذه اللجان ،ينظر:
Wikipedia, "Wikipedia: Arbitration/Active Sanctions," accessed on
16/5/2020, at: https://bit.ly/2TbchnC
وحول أنواع العقوبات التي يتم التفرقة يف إطارها بني العقوبات العامة والخاصة ،والتي ميكن
أن ت ُفرض عىل املشاركني ،ينظر:
Wikipedia, "Wikipedia: General Sanctions," accessed on 16/5/2020, at:
"https://bit.ly/2TdlA6J; Wikipedia, "Wikipedia: Editing Restrictions,
accessed on 16/5/2020, at: https://bit.ly/3bzQnB2; Wikipedia, "Wikipedia:
"Arbitration/Active Sanctions.
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ً
ثالثا :ويكيبيديا وحروب التحرير
إن القواعد املنظمة لعملية التحرير التشاريك وفرية ،إال أنها مل تَ ُحل
دون نشوب العديد من الخالفات بني محرري ويكيبيديا ،وهذه
الخالفات بدت دو ًما مرشحة للتحول إىل ما يطلق عليه حروب
وخصوصا عند فشل اآللية الثالثية التي تلخصها الكلامت:
التحرير(،((5
ً
ع ّدل ،تراجع ،ناقش( ،((5يف معالجة أسباب الخالف.

 .1ع ّدل ،تراجع ،ناقش
يف الوضع الطبيعي ،تكون املوسوعة مفتوحة أمام كل املستخدمني
لتحرير أي موضوع فيها ،أو إلعــادة تحريره ،ما دام لديهم ما
يضيفونه إليه .ولكن كام تشجع ويكيبيديا املستخدمني عىل تعديل
املعلومات لتحسني جودتها ،تحثهم أيضً ا عىل الرتاجع عن التعديالت
غري الدقيقة أو غري املدعمة باملصادر املوثقة .ونظ ًرا إىل أن خطوات
التعديل ،ثم إلغاء التعديل ،ثم التعديل مجد ًدا ،ميكن أن تستمر إىل
ما ال نهاية ،فإن املكون الثالث يف هذه االسرتاتيجية يتمثل يف الدعوة
إىل "النقاش" بني من قام بالتعديل ومن قام بإلغائه.
ولكن إذا فشلت هــذه الثالثية (التعديل ،الـراجــع ،النقاش)
 ،Bold, Revert, Discuss, BRDوبدأ املستخدمون حلقة مفرغة
من التعديل فإلغاء التعديل ثم التعديل مجد ًدا ...إلخ ،رمبا تنشب
حروب التحرير .وقد رصدت إحدى الدراسات عالقة ارتباطية قوية
بني حجم التعديالت التي يشهدها مقال ما واحتاملية نشوب حرب
تحرير حوله .ومتت االستفادة من املعنى السابق يف تطوير قاعدة
موضوعية متنع قيام أي مستخدم بأكرث من ثالثة تعديالت يف غضون
57 David Sarno, "Wikipedia Wars Erupt," Los Angeles Times, 30/9/2007,
accessed on 16/5/2020, at: https://lat.ms/3cDcKGT
58 Wikipedia, "Wikipedia: BOLD, Revert, Discuss Cycle," accessed on
16/5/2020, at: https://bit.ly/3cFCtOU
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 24ساعة ،مع حدوث تعديالت وسيطة من جانب مستخدمني
آخرين خالل املدة نفسهاِ ،ضمن ما يطلق عليه "قاعدة التعديالت
الثالثة"  ،((5(The Three Revert Rule, 3RRولكن ذلك مل مينع
من استمرار وجود الكثري من البؤر الخالفية ،التي تتعرس معها كل
محاوالت التسوية السابقة ،وهي الحاالت التي يشار إليها عادة
بـ "حروب التحرير" ،والتي تسجل القضايا الخاصة باملنطقة العربية
والرشق األوسط حضو ًرا ملحوظًا يف إطارها ،عىل نحو ما ستعرض
الدراسة يف الفقرات التالية.

 .2الشرق األوسط وحروب تحرير
المعلومات
ينعكس توتر األوضاع يف منطقة الرشق األوسط عىل عمليات التحرير
التشاريك املتعلقة مبوضوعاتها يف ويكيبيديا ،ويظهر ذلك يف وفرة
حروب التحرير التي تثور مبناسبة معالجة قضاياها( .((6فالرصاع عىل
املعلومات ميثل أحد أوجه الرصاع التي تعج بها املنطقة .وكام تتميز
السياسة الفعلية لهذه املنطقة بأنها "ساخنة" ،فإن ما يرتبط بها من
نزاعات معلوماتية يكون بدوره ملتهبًا عىل نحو شديد الوضوح ،بل
إن االختالف الحا ّد يف وجهات النظر يكاد يكون هو األصل فيام يتعلق
بأي قضية تنتمي إىل هذه املنطقة من العامل .ولنا أن نتخيل كيف
تفاعل عرب ًيا  -إرسائيل ًيا ،عىل
ميكن أن يشكل تحرير موضوع يتضمن ً
مجال خص ًبا للخالف بني املحررين من ذوي
سبيل املثال ال الحرصً ،
الخلفيات املتضاربة ،كام سيظهر ذلك من خالل الحاالت املختارة
كأمثلة عىل حروب التحرير يف هذه الدراسة(.((6
أ .الصراع العربي  -  اإلسرائيلي ( - 1948اآلن)

يُع ّد مقال الرصاع العريب  -اإلرسائييل( ((6من املقاالت املؤسسة
للموسوعة الحرة ،فقد ظهرت بذرته (باللغة اإلنكليزية) يف كانون
األول /ديسمرب  ،2001أي بعد شهور من ظهور املوسوعة نفسها
( 15كانون الثاين /يناير  ،)2001كام أنه من املقاالت األكرث قراءة،
حيث ت َّم االطالع عىل املقال خالل فرتة الشهرين السابقني عىل
59 Jemielniak, p. 73.
60 Michela Ferron & Paolo Massa, "The Arab Spring: Wiki-revolutions:
Wikipedia as a Lens for Studying the Real-time Formation of Collective
Memories of Revolutions," International Journal of Communication, vol. 5
(2011), p. 20.
 61متت مناقشة هذا الطرح يف املقال التايل:
S. Klein, "Using Wikipedia in Israel Studies Courses," Israel Studies Review,
vol. 33, no. 1 (Spring 2018), pp. 102–109.
62
Wikipedia, "Arab–Israeli Conflict," accessed on 16/5/2020, at:
https://bit.ly/2AzNhQH
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تاريخ كتابة هذه الدراسة  56442مرة .وقد شهد املقال (املكون
اقتباسا) نحو  5904من التعديالت،
من أكرث  6000كلمة ،ومن 152
ً
نهض بها نحو  2161محر ًرا ،يف حني يقوم  793محر ًرا مبراقبة املقال،
ومتابعة ما يشهده من تعديالت ،ويتضمن املقال  630رابطًا ذا صلة
مبوضوعات متعلقة مبضمونه ،كام تشري إىل موضوع هذا املقال 7681
من املقاالت ،ويشتمل املقال عىل نحو  1038من التعديالت التي ت َّم
الرتاجع عنها أو إبطالها(.((6
إضاف ًة إىل ذلك ،يلخص مقال الرصاع العريب  -اإلرسائييل فكرة الحرب
املعلوماتية يف أوضح صورها ،حيث تقود الحقائق ذاتها إىل روايات
مختلفة؛ إذ يروي أحد األطراف كيفية قيام اليهود املهاجرين بتهجري
السكان الفلسطينيني واضطهادهم بطريقة منهجية ،يف حني يعرض
الجانب اآلخر رواية عن عودة أفراد مضطهدين إىل "وطنهم التاريخي".
وهنا ،يتعدى الخالف ف ِّنيات التحرير إىل الخالف حول كل التفاصيل
املعلوماتية املرتبطة بهذا املوضوع؛ مثل األشخاص ،واملواقف،
واألماكن ،واألسامء واملفاهيم ،واألخطر من ذلك أنه يتضمن عدم
رغبة أطراف النزاع يف إجراء أي مراجعة ملواقفها أو قدرتها عىل ذلك.
فتاريخ تحرير هذا املوضوع يظهر بوضوح متسك محرري كل طرف
مبواقفهم ،وعدم استعدادهم لتقديم أي تنازالت ،عىل نحو يحول
دو ًما دون حدوث أي توافق بني اآلراء .ففي كثري من األحيان ،يحدث
الرتاجع عن التعديالت التي يتم اقرتاحها؛ ليس بالرضورة ألنها متثل
تخري ًبا ،ولكن ألنها تختلف إىل ح ّد التعارض مع وجهة نظر الطرف
اآلخر .وقد ترتب عىل ذلك أ ْن صار من املستحيل تصور إمكانية
التوصل إىل رسدية مو َّحدة بخصوص معظم تفاصيل هذا املوضوع،
وفقًا للطرق التقليدية املتبعة يف صياغة مقاالت ويكيبيديا(.((6
وتتصاعد درجات النزاع يف إطار هذا الرصاع لتشمل كل "مستويات
التحرير" املمكنة؛ من الرصاع عىل املفاهيم والتوصيف ،إىل الرصاع
حول التفسري والتحليل ،وانتها ًء بالرصاع حول التقييم والتعليق،
تعب عن
عىل نحو يظهر كيف أن املادة املعلوماتية نفسها ميكن أن ّ
وجهات نظر شديدة التعارض؛ ومن ثم تفسح املجال أمام نزاعات
63
Wikipedia, "Arab–Israeli Conflict • en.wikipedia.org," accessed
on 16/5/2020, at: https://bit.ly/364Rg3e; Wikipedia, "Pageviews Analysis:
Comparison of Pageviews across Multiple Pages," accessed on 16/5/2020, at:
https://bit.ly/2TaKfc0
64 O'Sullivan, p. 124; Raine Hoover, "Bias in Wikipedia, Different Links,
Different Stories," CS 229 Final Report, 16/12/2016; Thomas M. Leitch,
Wikipedia U: Knowledge, Authority, and Liberal Education in the Digital Age
(Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 2014), p. 67; Aliyana
Traison, "Wikipedia Founder: Israel-Palestine Is Heavily Debated, but We're
Vigilant on Neutrality," Jimmy Wales talks to Haaretz, Haaretz, 5/8/2011,
accessed on 15/5/2020, at: https://bit.ly/2WVDk7C

ددعلالا
ويام /راّيأاّيأ

محتدمة .فام يراه ٌ
طرف عىل أنه نكبة واستيالء عىل أرض الغري
بالقوة ،يراه ٌ
طرف آخر عىل أنه حرب تحرير وإعالن لالستقالل ،وما
طرف اسم مقاومة مرشوعة ،يسميه ٌ
يطلق عليه ٌ
طرف آخر أعامل
عنف ،أو إرهابًا ،ومن يطلق عليهم ٌ
طرف اسم "فدائيني" ،يطلق
طرف آخر اسم "مخربني" ،وما يشري إليه ٌ
عليهم ٌ
طرف بوصفه جيش
(((6
احتالل ،يسميه ٌ
طرف آخر جيش الدفاع ،وهكذا .
تبدو هذه التفاصيل املعلوماتية مرشحة إلشعال فتيل خالفات يف
الواقع االفرتايض ال تقل يف سخونتها عن الخالفات السياسية عىل أرض
الواقع املادي ،خاصة أنها تتعلق بالوعي وصناعة املدركات الذهنية
عند كثري من أعضاء املجتمعات االفرتاضية الذين متثل لهم ويكيبيديا
رئيسا للحصول عىل املعلومات وتكوين القناعات ووجهات
مرج ًعا ً
النظر( .((6ولهذا ،ت َّم تصنيف موضوع الرصاع العريب  -اإلرسائييل عىل
أنه "موضوع جديل" ،ميكن أن يثري نزا ًعا متكر ًرا ،وتصدرت صفحة
النقاش الخاصة به عبارات تويص املستخدمني بأن يتحلوا بالحذر
عند إجراء أي تعديالت عىل محتواه ،مع عدم أخذ األمر عىل محمل
شخيص إذا ما ت َّم إلغاء التعديالت التي يقومون بإدخالها عليه.
ورغم هذه التدابري ،لوحظ أن ضحايا التحرير يف إطار الفضاء
املعلومايت لهذا "الرصاع" يتساقطون بوترية تساقط ضحاياه يف العامل
املادي نفسها ،فأعضاء ويكيبيديا املنخرطون يف هذا النزاع التحريري
يُبدون استعدا ًدا لتح ُّمل تبعات انتهاك سياسات التحرير ،من قرارات
حظر ووقف وغريها ،أكرث من استعدادهم للرضوخ املعلومايت (القبول
مثل ،ت َّم حظر أعضاء لجنة
برسديات الطرف اآلخر) .ويف عام ً ،2008
متابعة الدقة يف تقارير الرشق األوسط يف الواليات املتحدة األمريكية
Committee for Accuracy in Middle East Reporting
 in America, CAMERAاملتشددة واملؤيدة إلرسائيل ،والتي
رسا ملامرسة عملية تحرير واسعة النطاق لكل مواد الرصاع
خططت ًّ
العريب  -اإلرسائييل ،من أجل إعادة كتابة تاريخ هذا الرصاع ،وتربئة
ساحة إرسائيل من التهم املنسوبة إليها .وبحسب موقع "االنتفاضة
اإللكرتونية" ،فإن الحركة خططت لالستيالء عىل مناصب تحريرية
65 Luciano Arcuri, Anne Maass & Giovanna Portelli, "Linguistic
Intergroup Bias and Implicit Attributions," British Journal of Social
Psychology, vol. 32 (1993), pp. 277–285.
 66لالطالع عىل منوذج لخالفات التحرير الحادة ،ميكن مطالعة صفحة النقاش الخاصة
مبدخل انتفاضة ،والتي راوحت فيها خالفات املحررين بني من يتهم املقال بكونه منحازًا
إىل الفلسطينيني ،ومن يصف ويكيبيديا ومصادرها بأنها أداة من أدوات اإلمربيالية األمريكية
والصهيونية ،ينظر:
Wikipedia, "Talk: First Intifada," accessed on 16/5/2020, at:
https://bit.ly/3dIjAv0
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للحيلولة دون مترير وجهة النظر الفلسطينية يف هذا الصدد(.((6
(((6
كام تنظم الجامعات الصهيونية (مثل  Sheliو)Yesha Council
دورات تعليمية للتدريب عىل كيفية تحرير مقاالت ويكيبيديا
املتعلقة بإرسائيل ورصاعاتها يف الرشق األوسط ،وذلك من وجهة
نظر صهيونية ،حتى إنه أُطلق عىل واحدة من هذه الدورات اسم
 .Zionist Editingويفضل العديد من ناشطي التحرير الصهاينة
إحاطة هذه النشاطات التحريرية املؤدلجة بغطاء من الرسية ،وذلك
لكون "تحرير املواد املتعلقة بإرسائيل يف املوسوعة هو عمل يشبه
الحرب يف أهميته؛ لذا ال بد من إحاطته بقدر كبري من الرسية"(.((6
وبخالف العمل الــري ،فإن املوسوعة قد شهدت العديد من
الحاالت التي اشتعلت فيها حروب التحرير العلنية بشأن عدد من
املوضوعات الخالفية الخاصة بتفاصيل الرصاع العريب  -اإلرسائييل.
واملثال األبرز يف هذا السياق هو الخالف حول وصف مدينة القدس؛
رص املحررون املقتنعون بالرواية اإلرسائيلية عىل وصفها
ففي حني ي ُّ
رص املحررون املتعاطفون مع وجهة النظر
بعاصمة دولة إرسائيل ،ي ُّ
(((7
الفلسطينية عىل اإلشارة إليها بأنها عاصمة دولة فلسطني  .ومن
أمثلة النزاعات التحريرية أيضً ا ما يدور حول توصيف املستوطنات
ص املحررون التابعون إلرسائيل عىل وصفها باملدن
اإلرسائيلية؛ إذ يُ ِ ُّ
ص الفلسطينيون عىل وصفها باملستوطنات
اإلرسائيلية ،يف حني يُ ِ ُّ
(((7
(كام هو الحال يف مستوطنة آريئيل)  .ويشتيك املحررون الصهاينة
من أن "خريطة إرسائيل" ،كام تظهر عىل صفحات املوسوعة الحرة،
تستبعد الضفة الغربية ويهودا والسامرة (وهي أراض احتلتها إرسائيل
عام  ،)1967وقد حاول أعضاء من  ،CAMERAالسالفة الذكر ،تغيري
بعض املعلومات الخاصة مبقال "مذبحة دير ياسني" ،وذلك من خالل
االقتباس من مؤرخني لهم وجهات نظر تُ ِّربئ ساحة إرسائيل من
مسؤولية رعاية هذه املذبحة ،األمر الذي تصدى له محررون آخرون
مقتنعون بصلة إرسائيل بامليليشيات التي نفذت املذبحة ،وذلك
من خالل تحرير مضاد .وتكرر الخالف نفسه حول تفاصيل مقال
ناشطة السالم راشيل كوري  Rachel Corrieالتي تسببت الجرافات
اإلرسائيلية يف قتلها يف قطاع غزة يف  16آذار /مارس  .2003ومن هنا،
67 "EI Exclusive: A Pro-Israel Group's Plan to Rewrite History on
Wikipedia," The Electronic Intifada, 21/4/2008, accessed on 16/5/2020, at:
https://bit.ly/2WyISpE
68 Wikipedia, "My Israel," accessed on 7/6/2020, at: https://bit.ly/2ALtQEu
69 Rachel Shabi & Jemima Kiss, "Wikipedia Editing Courses Launched
by Zionist Groups Jerusalem," The Guardian, 18/8/2010, accessed on
16/5/2020, at: https://bit.ly/3bFi5My
70 Ibid.
71 Ibid.
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استقر رأي اإلداريني عىل أن أي محاولة لوقف نزاعات التحرير ،حول
هذه املوضوعات وغريها ،عرب التوافق والنقاش سوف تذهب س ًدى،
وأنها لن تطيل إلَّ أمد املشكالت عىل مستوى الواقع االفرتايض ،كام
هي ممتدة عىل مستوى الواقع املادي(.((7
وبنا ًء عليه ،ت َّم إخضاع مقاالت هذا الرصاع لقرارات تحكيمية ملزمة،
باتت مبوجبها جميع املوضوعات املندرجة تحت عنوان "الرصاع
العريب  -اإلرسائييل" خاضعة لحامية خاصة تض ّيق إمكانات التعليق
والتحرير واملعالجة ،وتتيح فرض عقوبات تقديرية عىل من يخالف
هذه اإلجراءات ،وذلك وفق القواعد التالية:
•القاعدة  :30/500تعني أ ّن املحررين املخولني لتعديل الصفحات
املرتبطة بهذا الرصاع هم فقط أولئك الذين مي ُّر عىل عضويتهم
يقل عن  30يو ًما ،والذين يقومون
املسجلة يف املوسوعة ما ال ُّ
يقل عن  500تعديل تحريري مقبول.
خالل هذه املدة مبا ال ُّ

•قاعدة التعديل الواحد يف اليوم الواحد :تعني أنه ال يجوز ألي
مستخدم (ممن يرسي يف حقهم الرشط السابق) إجراء أكرث
من تعديل واحد يف أي صفحة تنتمي إىل هذا النزاع خالل يوم
واحد .وإذا ما ت َّم الرتاجع عن التعديل بواسطة محرر آخر ،فال
يستطيع املحرر األصيل استعادة تعديله إال بعد مرور  24ساعة
من الرتاجع عنه .ويف هذه الحالة ،يتم إقرار التعديل من خالل
التصويت.

•قاعدة العقوبات التقديرية :قد يفرض املسؤولون (اإلداريون)
عقوبات عىل املحررين املخالفني ويطبقون قيو ًدا عىل قدراتهم
التحريرية ،وذلك وفقًا إلجراءات الجزاءات التقديرية املتَّفق
عليها بني إداريِّي املوسوعة.
يتضح أ ّن القواعد املنظمة لتحرير موضوع الرصاع العريب  -اإلرسائييل
تكتيس بصبغة "تدخلية" ال تنسجم مع مفهوم "التحرير التشاريك"؛
ومن ثم فهي تحمل مذاق السلطة والتوجيه من أعىل ،وهو ما
يتعارض مع االفرتاض الذي قامت عليه ويكيبيديا الخاص بإمكانية
تسوية النزاعات التحريرية وفقًا ألسلوب االنتظام الذايت .ولك ّن
إداريِّي ويكيبيديا يرون أنه مل يكن مثة مناص من اللجوء إىل هذا
الحل ،بعدما فشلت الحلول األخرى التي يتضمنها أسلوب العمل
الطبيعي للموسوعة ،ويقوم هذا الحل عىل التحرير التشاريك
والوصول إىل القرارات من خالل النقاش وإجامع اآلراء(.((7
"Wikipedia, "Wikipedia: General Sanctions.
O'Sullivan, p. 97.
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70
ب .حرب لبنان ()2006

شهد عام  2006اندالع الحرب بني إرسائيل وحزب الله اللبناين ،أو
العدوان اإلرسائييل عىل لبنان (واالختالف حول العنوان كان أحد
املداخل التي تسببت يف اندالع حرب تحرير حول هذا املوضوع)(.((7
وقد تابعت املوسوعة الحرة الرصاع بحامس؛ حتى إنه بعد فرتة طويلة
من رسيان وقف إطالق النار ،استمر محررو ويكيبيديا يف حربهم
الخاصة املتعلقة باملحتوى املعلومايت لهذا الرصاع .فبمجرد أن عربت
القوات اإلرسائيلية الحدود اللبنانية يف الثاين عرش من متوز /يوليو
 ،2006انتقل املوضوع إىل بؤرة االهتامم املعلومايت ،ووضعت بذرة
مقال "حرب لبنان" يف ويكيبيديا اإلنكليزية يف يوم نشوب القتال
نفسه ،يف الساعة ( 03:13بتوقيت غرينتش) .ويشتمل املقال يف وقت
كتابة هذه الدراسة عىل نحو  14000كلمة ،و 494إحالة مرجعية،
كام يشتمل عىل  911رابطًا ،ويحيل إليها  1852رابطًا ،وقد بلغ
"املقال" مرتبة متقدمة ج ًّدا من حيث عدد مرات تحريره مقارن ًة
ببقية مقاالت املوسوعة؛ إذ ت َّم تحرير املقال  20850مرة ،من جانب
تعديل ،ويتوىل  648مستخد ًما
ً
 4279محر ًرا ،وت َّم الرتاجع عن 1761
مراقبة املقال ملنع تخريبه .واعتبا ًرا من بداية كانون األول /ديسمرب
 ،2006كان مقال النزاع اإلرسائييل  -اللبناين هو املقال الخامس
ً
عىل قامئة املقاالت األكرث
تعديل يف ويكيبيديا عىل اإلطالق( .((7كام
مامثل يف النسختني العربية والفارسية
ً
جدال
شهدت صفحة املقال ً
من املوسوعة( .((7وما زال املقال يشهد اهتام ًما الفتًا؛ إذ متّ ت قراءة
املقال قبل شهرين من كتابة هذه الدراسة  36274مرة(.((7
مثال جي ًدا ملا
وتقدم املعالجة التحريرية ألحداث الحرب اللبنانية ً
ميكن أن تتيحه ويكيبيديا للمعن ِّيني بأحداث الرشق األوسط من
معلومات .فرغم صعوبة قياس موضوعية املحتوى املعلومايت وفق
معايري مطلقة ،فإنه ت َّم تناول األحداث بطريقة منظمة ،عمو ًما،
ووفق التسلسل الزمني لتفاصيل الرصاع الذي كان يجري عىل األرض،
استنا ًدا إىل مصادر متعددة .كام ت َّم تضمني االنتقادات التي وجهت
إىل جميع األطراف ،جنبًا إىل جنب مع مصادر تلك االنتقادات .وت َّم
74
Wikipedia, "2006 Lebanon War," accessed on 16/5/2020, at:
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75 Taha Yasseri et al., "The Most Controversial Topics in Wikipedia:
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76 Ibid., p. 25.
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كذلك إيراد االدعاءات املثرية للجدل أو املتنازع عىل صحتها ،وذلك
مع األدلة الداعمة أو املفندة لهذه االدعاءات(.((7
لقد بُذل جهد كبري للحفاظ عىل موضوعية املقال ،ولكن صفحة
النقاش الخاصة به شهدت خالفات محتدمة حول العديد من
التفاصيل؛ مثل اختيار وصف للموضوع ،وإن كان نزا ًعا إرسائيل ًيا -
لبنان ًيا ،أو حربًا بني إرسائيل وحزب الله ،أو عدوانًا إرسائيل ًيا عىل
لبنان ،واألمر نفسه فيام يتعلق بالنتيجة النهائية للنزاع ،وإن كانت
مثلت انتصا ًرا لبنان ًيا أو تعادلً بني إرسائيل وحزب الله .كام أثارت
جدل شبي ًها حول األطراف
"مذبحة قانا" التي حدثت إبان هذا النزاع ً
األوىل باإلدانة ،ومدى دقة التقارير التي تغطي تفاصيل املذبحة.
وهنا ،تدخل املحررون لوضع قيود عىل املستخدمني املشاركني يف
الصفحة املرتبطة بهذا النزاع ،وذلك لعجز طرق الضبط املتبادل
والنقاش عن حل الخالفات التي صاحبت تحرير هذا املوضوع.
صحيح أ ّن ردود األفعال الحادة إزاء األحداث تراجعت مع مرور
الوقت ،وأ ّن املشاركات يف الجانب األكرب منها صارت مجرد تعديالت
طفيفة لتحسني الصياغة ،ولكن املقال مل يكن ليستقر لوال تدخل
مبارش من اإلداريني لحسم الجدل ،واختيار عبارات مع ّينة لوصف
أحداث بعينها.
ومن الالفت أن هذا املقال (الــذي استقر عىل تسميته "حرب
لبنان"  )Lebanon Warكان قد رشح لينال صفة املقال الجيد
 ،Wikipedia's good articleوذلك بعد الجهد التحريري الكبري
الذي شهده مضمونه ،ومحاولة محرريه تاليف مواطن الخالف التي
شابته عند ظهوره ،وهو ما تحقق للمقال بالفعل (ما يعني أنه استوىف
عد ًدا من املعايري ،وأبرزها الحياد والقابلية للتحقق واالستقرار)( ،((8إال
أن خالفات التحرير مل تلبث أن تجددت ،وفقد املقال معيا ًرا ،أو
أكرث ،من املعايري املهمة الالزمة للحكم عىل مضمونه بالجودة ،ليعاد
تصنيفه مقالً خالفيًا ،ويضاف إىل قامئة املقاالت الجدلية( ((8التي
ال يتمتع أعضاء ويكيبيديا بالحرية الكاملة يف التعامل معها ،تحري ًرا
ومعالجةً ،أو عىل األقل التي تتطلب من أعضاء ويكيبيديا حذ ًرا
مضاعفًا عند محاولة التعامل التحريري معها( .((8وكام هو الحال يف
(((7

78 Hardy, pp. 17-22.
79 Wikipedia, "Wikipedia: Good Articles," accessed on 16/5/2020, at:
https://bit.ly/3bxkQPX
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مقال الرصاع العريب – اإلرسائييل ،ت َّم فرض قيود تحريرية ملزمة عىل
مقال حرب لبنان ،بات مبوجبها خاض ًعا لحامية خاصة من شأنها أن
تضيّق إمكانات التعليق والتحرير واملعالجة ،وأن تتيح فرض عقوبات
تقديرية عىل من يخالف هذه اإلجراءات(.((8
إضافة إىل ذلك ،مل يكن الرصاع اللبناين  -اإلرسائييل حالة استثنائية
فيام يتعلق بتعرث آليات االنتظام الذايت ،وتعذر الوصول إىل االستقرار
الداخيل (عىل مستوى املوسوعة الحرة) من دون تدخل سلطوي
مبع ًنى من املعاين ،فبعد نشوب ثــورات الربيع العريب عادت
موضوعات املنطقة وقضاياها لتحتل بؤرة االهتامم املعلومايت؛ ومن
ثم لتسجل مواقع متقدمة عىل قامئة املقاالت األكرث معالجة ،واألش ّد
إثارة للمنازعات التحريرية يف الوقت نفسه .ففي عام  ،2011احتلت
تفاصيل الربيع العريب املرتبتني األوىل والثانية عىل قامئة املقاالت
األكرث تحري ًرا (عىل مستوى النسخة اإلنكليزية من املوسوعة)؛ حيث
جاءت "الحرب األهلية" الليبية يف املرتبة األوىل ،تلتها الثورة املرصية
(ثورة  25يناير) .وفيام ييل ،نلقي الضوء عىل حالة الثورة املرصية،
والكيفية التي ت َّم من خاللها حسم الخالفات املعلوماتية املرتبطة بها.
ج .الثورة المصرية (ثورة  25يناير )2011

منذ األيام األوىل لبدء االحتجاجات أثارت ثورة يناير  ((8(2011قد ًرا
هائل من املشاركات التحريرية ،حتى إن مقال "الثورة املرصية
ً
( "2011النسخة اإلنكليزية) وضعت "بذرته" يف يوم اندالع أوىل
املظاهرات نفسه (يف  25كانون الثاين /يناير  ،2011الساعة 13:26
بتوقيت غرينتش) .ويف وقت كتابة هذه الدراسة ،كان مقال
ويكيبيديا (اإلنكليزية) عن الثورة املرصية  ،2011يتكون من نحو
اقتباسا من مواد إخبارية أو بيانات
 12000كلمة ،وأكرث من 456
ً
مصدرها املنظامت غري الحكومية .وكانت الصفحة تشتمل عىل 1020
رابطًا ملقاالت ويكيبيديا األخرى ،مبا يف ذلك تلك التي تغطي جميع
الجهات الفاعلة يف األحداث ،فيام يحيل إليها  499رابطًا .ويقوم
 323مستخد ًما مبراقبة محتوى الصفحة الذي اطلع عليه  -يف فرتة
شخصا.
الـ  60يو ًما التي سبقت تاريخ كتابة هذه الدراسة ً 31484 -
غري أن أكرث ما يلفت االنتباه ،فيام يتعلق باملحتوى الخاص بالثورة
املرصية عىل ويكيبيديا ،هو عدد املرات التي ت َّم فيها تحرير هذا
املحتوى ،وذلك عىل اعتبار أن عدد مرات "التحرير" الذي يشهده
دال عىل مدى االهتامم مبوضوعه ،كام أنه ّ
مقال ما هو مؤرش ّ
دال
عىل مدى "الجدل" املرتبط مبحتواه املعلومايت .وقد شهد هذا املقال
 83ميكن مراجعة اإلجراءات التحكيمية امللزمة املتعلقة بهذه الدراسة.
84 Wikipedia, "Egyptian Revolution of 2011," accessed on 16/5/2020, at:
https://bit.ly/2zKnKUg
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 8305تعديالت من جانب  2146مستخد ًما (محر ًرا) مختلفًا ،وت َّم
تعديل ،كام أن هناك ما يقدر بربع مليون كلمة من
ً
الرتاجع عن 468
(((8
املناقشات التحريرية ،حول املقال ،مؤرشفة يف  33صفحة منفصلة .
وقد أظهرت خالفات التحرير حول موضوع الثورة املرصية أن ترتيب
املعلومات املتاحة بطرق مختلفة يؤدي إىل ظهور الحقيقة بأوجه
عديدة؛ فحتى حينام مل تكن مثة مشكلة يف رصد األحداث بدقة ،كانت
تظهر تأويالت مختلفة لها .فتدخّل الجيش (املجلس العسكري)،
ودور الناشطني ،وتأثري الخارج ،وموقف اإلدارة األمريكية  ...إلخ ،كلّها
تفاصيل وصفت يف "صفحة النقاش" بأكرث من طريقة ،وكانت يف
بعض األحيان تصل إىل درجة التعارض الكامل .وقد ظهر من خالل
النقاش أن املعلومات الخاصة باملوضوع ليست حقائق مجردة متلك
منطقها أو لسانها الخاص بها ،وإمنا هي تنطق بلسان من يرتبها
ويصوغ منها مع ًنى يعرب عن رؤية مع ّينة للواقع وما يحتويه من
ظواهر .ومن هنا ،كانت كل مرحلة من مراحل التعامل مع هذه
التفاصيل تعتمد عىل طريقة توصيفها؛ فالخالفات حول املعلومات
هي يف جوهرها خالفات حول "الحقيقة" ذاتها(.((8
وقد تكرر هذا الجدل املعلومايت بعد  30حزيران /يونيو ،2013
حيث اختلف املحررون (يف النسخ العربية تحدي ًدا) حول ما إذا كان
ما جرى يف هذا اليوم "ثورة" ثانية أم "مظاهرات" ضخمة .وكان من
الطبيعي أن تنعكس عىل هذا الجدل كل االنحيازات األيديولوجية
واملواقف السياسية التي يعرب عنها وينطلق منها املحررون الذين
تصاعدت حدة النقاش بينهم إىل مدى واسع؛ فالنسخة العربية (التي
تعتمد العربية الفصحى) استقرت عىل وصف تفاصيل هذا اليوم
بـ "املظاهرات" ،أما النسخة املرصية (التي تعتمد اللهجة املرصية)
فقد استخدمت كلمة "ثورة" لوصف ما جرى يوم  30حزيران /يونيو.
ويعرب هذا التباين بني النسختني عن مع ًنى شديد الداللة؛ ففي
لحظات الخالف املحتدم ،رمبا تفقد اآلليات الداخلية للموسوعة (مثل
آلية وجهة النظر املحايدة) جز ًءا كب ًريا من قدرتها عىل ضبط عملية
التحرير .فلو كانت هذه اآلليات قد ت َّم إعاملها ،لكان من املفرتض أن
تشري كلتا النسختني إىل املفاهيم املختلفة التي استخدمت لتوصيف
ما جرى يف ذلك اليوم ،خاصة مع وجود مصادر تدعم هذا التنوع
واالختالف يف التوصيف ،ولك ّن اإلداريني يف كلتا النسختني كانت لهم
85 Wikipedia, "Egyptian Revolution of 2011 • en.wikipedia.org," accessed
on 16/5/2020, at: https://bit.ly/3bCSiES; Ferron & Massa, p. 1318.
"86 Clemens H. Cap, "Towards Content Neutrality in Wiki Systems,
Future Internet, vol. 4 (2012), pp. 1086-1104.
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اختياراتهم الواضحة التي ميكن الزعم أنها وجهت املعنى صوب
وجهات نظر معيّنة.
وهكذا ،ميكن الخلوص إىل أ ّن اإلداريني ،يف إطار جداالت التحرير أو
حروبه ،يترصفون بطرق مختلفة ،وأن الوسائل التي يستخدمونها قد
تحمل طاب ًعا تدخل ًيا يتناسب طرديًا مع جدلية املادة املعلوماتية؛
سواء بغلق باب النقاش حول موضوع ما ،أو بإيقاف بعض املحررين
رصين عىل مخالفة تعليامت التحرير ،أو بالرتاجع عن بعض
امل ّ
(((8
التعديالت ،وهو األهــم  .ومع أن تدخالت اإلداريــن تحاول يف
معظم األحيان أن تراعي األخذ مبختلف وجهات النظر ،فإنها يف
سياقات مع ّينة تبدو تدخالت سلطوية بدرجة كبرية ،وهو ما يتعارض
مع االفرتاض األسايس الذي انطلقت منه ويكيبيديا (الوصول إىل
القرارات عرب اإلجامع) ،والذي يؤكد يف الوقت ذاته أن آليات الضبط
املتبادل (االنتظام الذايت) قد تعمل بكفاءة يف حال االتفاق أو الخالف
املحدود ،أما يف حاالت االختالف الشديد (النزاع) يف وجهات النظر
تدخل فوقيًا؛
ً
فرمبا ال تجدي هذه اآلليات نف ًعا ،وقد يتطلب األمر
عن طريق اإلداريني ،أو عن طريق لجان تحكيم للفصل بني املتنازعني
عىل نحو ملزم ،أي عن طريق طرف ميثل "سلطة" مبع ًنى من املعاين.

خاتمة
أظهرت الحاالت التي تناولتها الدراسة أن اللجوء إىل النقاش ،وهو -
كام سبق القول  -مؤرش ّ
دال عىل إمكانية تسوية النزاعات من خالل
حاسم يف التعامل مع حاالت االختالف
رصا
ً
االنتظام الذايت ،مل يكن عن ً
العميق يف وجهات النظر ،حيث ت َّم اللجوء إىل التحكيم (كام يف حالة
الرصاع العريب  -اإلرسائييل) عرب لجنة ذات قرارات ملزمة ،كام شهدت
تدخل متكر ًرا من جانب اإلداريني .ويف هذا
ً
حاالت النزاع األخرى
ما يشري إىل استمرار احتياج املجتمعات االفرتاضية إىل آليات وأبنية
تراتبية لحل النزاعات التي قد تنشب بني أعضائها ،وت ُر ّجح فرضية
مفادها أن األنساق الهرمية التي تنساب من خاللها القرارات من
أعىل إىل أسفل ما تزال رضورية لتحقيق االنتظام وحسم النزاعات ،مبا
فيها تلك التي تثور داخل املجتمعات االفرتاضية ذاتها (مثل نزاعات
تحرير املعلومات).
تبقى اإلشارة إىل أن ما تفصح عنه ويكيبيديا من "نسبية الواقع
املعلومايت" ال يُعد إنشا ًء ملع ًنى جديد ،وإمنا هو مجرد كشف عن أمر
 87حول العقوبات والقيود املتاح لإلداريني تطبيقها عىل املحررين املخالفني لقواعد
املوسوعة ،ينظر:
Wikipedia, "Wikipedia: General Sanctions"; Wikipedia, "Wikipedia: Editing
"Restrictions.

ددعلالا
ويام /راّيأاّيأ

واقع .فارتباط املعلومات يف العامل املادي بإرادات سياسية تقررها هو
ما يصورها يف صورة الحقائق املطلقة .ولكن عندما ترتاجع السلطة،
وتحل اإلرادات الفردية املتفاعلة محلها ،كام هو الحال يف املجتمعات
االفرتاضية ،يظهر بوضوح أن املعلومات مبفردها ال تصنع حقائق،
وأنها ميكن أن تكون عرضة لتأويالت ال تنتهي؛ ومن ثم تكون سببًا
لحروب افرتاضية محتدمة.
والسؤال الذي تثريه النتائج السابقة هو :هل  -مبد خط التحليل
عىل استقامته  -يحمل احتياج االفرتايض (الشبيك) للهرمي (الرتاتبي)
يف طياته إمكاني ًة لتح ّول الفضاء االفرتايض نفسه إىل فضاء وستفايل
 Westphalianجديد ،له مركزيته االفرتاضية ،وسيادته Sovereignty
وصول
ً
االفرتاضية ،وعقده االجتامعي  Social Contractاالفرتايض،
– رمبا  -إىل ليفياثان  Leviathanافـرايض؟ هذا التساؤل ،عىل
تشاؤميته ،يعكس احتامالت ممكنة( ((8من شأنها أن تخفض سقف
التوقعات املرتبطة باملجتمعات االفرتاضية ،والطموحات التي تراود
البعض إزاء مقدرة الفاعلني الجدد ،وأشكال التفاعل الجديدة ِضمن
هذه املجتمعات ،عىل موازنة مراكز القوى القامئة يف إطار املجتمعات
السياسية التقليدية؛ ومن ثم ترسم حدو ًدا ملا يستطيع فاعلو هذه
املجتمعات أن يصلوا إليه ،سواء فيام يتعلق بإنتاج املعلومات ،أو غري
معي ،ال بد من أن تنبثق كيانات
ذلك من الطموحات .فعند مست ًوى َّ
ذات سلطة (ال ميكن تجاوزها) ،تقرر ما هو مسموح به ،وما هو
غري مسموح به ،وتضع ح ًّدا للنزاعات التي لو تركت آلليات االنتظام
الذايت مبفردها لرمبا استمرت إىل ما ال نهاية.
ولكن أتتضمن الشكوك السابقة ما يفيد أن املجتمعات االفرتاضية
متثّل فكرة غري قابلة لالستمرار ،أم أن ويكيبيديا ميكن أن ت ُؤول مع
الوقت إىل منظومة فوضوية ،غري قادرة عىل االستقرار وفقًا آللياتها
الخاصة بها؟ بطبيعة الحال ،ال ميكن القفز إىل مثل هذه االستنتاجات
يف ضوء أن القرائن التي تدعمها (يف إطار هذه الدراسة) تعتمد عىل
حاالت محدودة واستثنائية؛ حالة حروب التحرير .غاية ما ميكن
الخلوص إليه يف حدود هذه الدراسة أن العالقة بني املجتمعات
االفرتاضية /الشبكية واملجتمعات الواقعية /الهرمية تستحق املزيد
من الدراسات املعمقة ملعرفة حدود التأثري والتأثر من ناحية،
واالستقالل والتداخل بني أنواع املجتمعات من ناحية أخرى.

Lih, p. 223.
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