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من انفلة القول  ،أننا نعيش يف السنوات األوىل من األلفية الثالثة  ،والذي من أبرز
مميزاته سرعة انتقال املعلومات  ،واألفكار من مكان إىل مكان آخر بغري حدود والقيود
 .ومن الطبيعي فأن الثورة املعلوماتية تلك عمقت من فهم اإلنسان بطبيعة املتغريات ،
السياسية  ،واالقتصادية  ،والثقافية إن كان ذلك على مستوى الدول أو العامل كله .وقد
بدأ يتشكل  -كما هو معروف -ما ميكن أن نسميه مبجتمع الشبكة املعلوماتية
 Network Societyحيث تتعاظم التدفقات املعلوماتية  ،وتتفاعل اآلراء،
وتنتقل األفكار .ويف إطار هذا اجملتمع اجلديد برزت ظاهرة التدوين وظهر أانس جدد من
املثقفني هم املدونون .
ومن خالل متابعة املدوانت العراقية والعربية –على األقل – نلحظ أن معظمها
يستهدف إقامة جمتمع جديد تسوده قيم احلرية واحرتام اإلنسان وإقامة الدولة املدنية
.مثة مدوانت سياسية وأخرى شخصية واثلثة ثقافية ورابعة دينية وخامسة اجتماعية
وسادسة علمية وتكنولوجية .
ومنذ بدأت عالقيت مبجتمع املدوانت  ،زرت مدوانت عديدة تنتمي إىل جماالت
خمتلفة منتشرة على الشبكة العنكبوتية .كان بعض تلك املدوانت يقع يف إطار التاريخ
والسياسة والفلسفة واالقتصاد والعالقات االجتماعية والفنون ووصلت إىل نتيجة مهمة
أن املدوانت تعد مصادر الغىن عنها لإلنسان خاصة وأهنا متنح صاحبها القدرة على

التعبري عن نفسه بكل صدق وعفوية مما يعطيها قيمة كبرية .والننسى ما تقدمه صفحات
الفيسبوك من دعم للمدوانت بسبب السرعة يف التفاعل بني املتصفحني .
لقد أسهمت املدوانت وصفحات الفيسبوك والتويرت وحىت املواقع االلكرتونية
للصحف واجملالت واملؤسسات املختلفة يف زايدة تدفق املعلومات بشكل مل تشهده
البشرية واىل درجة أن أصبح العامل  -كما يقال  -قرية كونية صغرية .
إن املدوانت يف الغرب ابتت تعد منابر نشطة يف جمال نقد ليس السياسات
والسياسيني وإمنا يف تقدمي احللم إبقامة اجملتمع األمثل .ويف جمال املدوانت على صعيد
املنطقة العربية وحىت على صعيد دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا جند أن الثورة
املعلوماتية أسهمت يف إجياد مدونني ينتمون إىل توجهات خمتلفة دينية وقومية وليربالية
واشرتاكية وحىت مستقلة وذهذا  ..فهم أي أن هؤالء املدونني يعكسون ما يسود حياهتم
السياسية واالقتصادية والثقافية من توجهات فكرية وسياسية .
جمتمع املدونني اليوم على الشبكة العنكبوتية أقيم على واقع افرتاضي بدأ يتشكل
وأييت هذا تعبريا عن التواصل التفاعلي ..يرسل ويستقبل .أل  Bloggersأو
املدونني ينشئون مواقع خاصة ذهم على الشبكة ومن خالل هذه املواقع يعربون عن
آرائهم يف مواضيع شىت بل أن بعضهم راح يستخدم مدونته يف نشر إبداعاته يف جماالت
الشعر والفن التشكيلي والقصة والرواية واتسع هذا التوجه ليشمل ليس اآلالف من
البشر بل املاليني ..ولعل من املالحظات اجلديرة ابالنتباه أن األستاذ الدكتور السيد
ايسني وهو أستاذ مصري يف علم االجتماع تنبأ يف ندوة عقدهتا جملة العريب الكويتية سنة
 0202أبن " املدونني سيكونون أداة فعالة لدفع وتعميق عملية التحول الدميقراطي
،وذلك على أساس أن أجيال الشباب اجلديدة قد سدت النظم السياسية العربية إمامهم

مسالك حرية التعبري السياسي يف ضوء احتكار دول عربية شىت ملنابر اإلعالم  ،وتقييد
حرية الرأي . "...
ولئن شكك البعض بقيمة الدور الذي متارسه املدوانت وميارسه املدونون بسبب
األمية الرقمية اال أن الواقع اثبت بعد اندالع ثورات الربيع العريب وابتداء من تونس
ومصر ان االنرتنت ابت يؤرق احلكام املستبدين فهم قد مارسوا وميارسون التضييق على
شباب الفيسبوك واملدونني ولكن هيهات فلقد انطلق القمقم وليس من الصعب إعادته
إىل حيث كان .
الننكر أن بعض املدوانت ضعيفة من حيث احملتوى لكن هناك مدوانت على قدر
كبري من العمق والنضج .كما أن من املفرح أن نرى الشباب على املدوانت وهم
يتفاوتون يف قناعاهتم الفكرية مما يعكس خصوبة وديناميكية اجملتمع االنرتنييت والتدويين
والفيسبوكي .ومثة مسألة البد من أخذها يف احلسبان وهي أن بعض القنوات الفضائية
وخاصة قنوات الرأي أسهمت يف دعم قنوات االتصال االنرتنييت من خالل بث ما
يكتب على الشبكة العنكبوتية والتفاعل معه .ومما يسجل يف هذا اجملال ان بعض
املصادر الغربية واألمريكية كان هلا دور يف دعم ومتويل وسائل االتصال احلديثة انسجاما
مع ماسبق أن دعت إليه قبل سنوات قليلة يف ما مسي يف حينه "مشروع الشرق األوسط
الكبري " وخاصة يف جمال التأكيد على نشر قيم الدميقراطية والرأي اآلخر واحلرايت
السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ،ومقاومة االستبداد السياسي ومتكني املرأة .
لقد استطاعت الشبكة العنكبوتية إحداث ثورة يف جمال الدعوة إىل الدميقراطية من
خالل إفساح اجملال لألصوات املتعددة أن تعرب عن نفسها بكل حرية وبدون أية قيود
.لقد حاولت الدول املستبدة أن ختنق هذه األصوات لكنها فشلت فشال ذريعا
..ابتدأت بقطع وسائل االتصال وانتهت بوضع قوانني تنظم التعامل مع تلك الوسائل .

لقد متكن املدونون وسواهم من الفيسبوكيني من اقتحام األسوار العالية والسعي
ابجتاه اقتالع األنظمة املستبدة من جذورها .دعا شباب الثورات االتصالية إىل نشر
الوعي بقيمة احلرية وتقدموا برؤية ملستقبل بالدهم وأوغلوا يف نقد واقعهم وما يعانيه من
ختلف وفساد وأمية وبطالة .
يف مطلع القرن املاضي كان إصدار جريدة جديدة كفيل بنشر أفكار جديدة على قول
الفيلسوف األمريكي جون ديوي  ،واليوم فأن فتح صفحة على االنرتنت كفيل بتثوير
اجملتمع كله .إن املدوانت الشك هي أداة فعالة يف خلق فضاء اجتماعي تسوده احلرية
ويتعايش فيه البشر وتنعدم بني ابناءه الفوارق والقيود اليت يضعها احلكام املستبدين ومن
لف لفهم ونسج على منواهلم .
هلذا أييت املؤمتر األول للمدونني العراقيني والذي تنظمه الشبكة العراقية لإلعالم
اجملتمعي ( ) Iraqi Network for Social Media – INSM

،

وبرعاية املنظمة الدولية لدعم اإلعالم ( ، )IMSوابلتعاون مع جمموعة الربيعي
للقرطاسية  ،وذلك يف مدينة السليمانية للفرتة (  ) 9 – 8شباط . 0200تعزيزا
للتواصل بني املدونني العراقيني  ،وتشجيعا هلم على تطوير مهاراهتم يف جمال احلماية
القانونية  ،وجتنب املالحقة القضائية ،فضالً عن القيام بتنظيم ورش تدريبية هلم تشمل
( فن الكتابة  ،ورش عمل تقنية  ،التواصل ).
الشك أن هذا املؤمتر املبارك  -إن شاء هللا  -ميثل فرصة حقيقية لبناء شبكات
تواصل بني املدونني على الصعيد الوطين العراقي  ،وتبادل املعرفة واملعلومات والتجارب
 ،السيما وأن النشاط الرقمي بدأ يلعب دوراً مهماً يف حركة جمرايت األحداث يف
العامل .كما أن التدوين ابت أحد أهم عناصر تغذية الثورات العربية اليت نعيش يف

أجواءها ونتنسم عبري شذاها العطر املؤدي إىل بناء جمتمع جديد تنعدم فيه الفوارق
وتسود قيم العدالة واملساواة واحلرية .

