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قراءة يف كتاب 

الثورة الرقمية ثورة ثقافية

 حواس حممود

يأخذ الكتاب احلايل »الثورة الرقمية ثورة ثقافية« ملؤلفه ريمي ريفيل )إصدار عامل املعرفة، الكويت 
2018،  ترمجة سعيد باملبخوت( أمهيته الراهنة من كونه يعالج موضوًعا حساًسا وحارًضا يف األماكن 
كلها، إذ يربط بني التحوالت التكنولوجية والثورة الرقمية واملعلوماتية يف عرص العوملة، والثقافة التي 
وثقافة  جديد  نمط  إىل  هذه  احلالة  يف  ننتقل  إذ  ثقافية،  ثورة  فتتشكل  الرقمية  التحوالت  مع  تتحول 
أطر  املحدود يف  واملكاين  الزمني  املطبوع واالنتشار  القائمة عىل  التقليدية  الثقافة  جديدة ختتلف عن 
وسياقات ضيقة، الثورة الرقمية من خالل جماالهتا الكثرية التي سنمر عليها من خالل العرض اآليت 

أثرت تأثرًيا كبرًيا يف الثقافة ومنتوجاهتا وطرائق انتشارها وتوزيعها وحتى آليات إنتاجها. 

هذا ما حياول املؤلف أن يقدمه لقرائه يف هذا الكتاب القيم واملفيد واملهم يف آن. 

مقدمة املرتجم

يؤكد املرتجم ما أرشنا إليه حول أمهية الكتاب ويشري إىل أن املؤلف قد حاول -بوصفه متخصًصا 
العرص  ظهور  يف  التفكري  إثارة  واإلنرتنت-  والصحافة  الرقمي  واملجال  اإلعالم  وسائل  دراسة  يف 
الثقافية، والفكرة األساسية هلذا االختيار  بالتقنية والدراسات  يتعلق  الرقمي يف سياق نمط مزدوج 
هي أن الرقمي يعّد جمااًل تتعايش من خالله املنتجات الثقافية عىل اختالفها مع األقطاب التكنولوجية. 
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مدخل

يف هذا املدخل يشري املؤلف إىل أن اهلدف من الكتاب هو إعطاء حتليل شامل للقطاعات كلها املعنية 
التصدع،  الرئيسة وحتديد خطوط  اجلوانب  الرتكيز عىل بعض  الثقافة مع  ميدان  الرقمي يف  بازدهار 
وذلك من جانب االحتياط، يف احلقيقة سيكون ذلك من أجل ترقب ما يمكن أن يقع: أشكال مؤانسة 
الرهانات  هذه  فتحليل  واملواطنة،  واإلعالم  واملعرفة  اإلبداع  حيث  من  جديدة  عالقات  أو  جديدة 
االستعانة  باحلسبان  سيأخذ  لكنه  للمشكالت،  سوسيولوجية  مقارنة  عىل  أساًسا  سريتكز  الرقمية 
متعددة  التعريف  بحكم  الظاهرة  ألن  االقتصادية،  وحتى  والنفسية  الفلسفية  التساؤالت  ببعض 

السياقات واألبعاد. 

اجلزء األول: سياق تكنولوجي واقتصادي جديد 

الفصل األول/ الرقمي: التكنولوجيا اجلديدة واستعاملهتا 
يستند املؤلف إىل باتريس Patrice flichy يف القول إن االنتشار املتزايد للتكنولوجيا الرقمية وال سيم 
اإلنرتنت يف العامل أثار ظهور ما يطلق عليه »الفردانية املرتبطة« فهذه األخرية )أي املصطلح اجلديد( 
شبكة  صلب  يف  لذاته  الفرد  تكوين  )أصبح  اخلاصة  احلياة  عىل  تطرأ  التي  التحوالت  من  بدًءا  تنتج 
العالقات التي ينسجها بنفسه( وعامل التسلية )تشدد الفردانية وازدياد املمرسات الثقافية أو الرياضية(، 
لكن هناك أيًضا نتائج التحوالت التي متس عامل املقاولة ال سيم مع ازدهار مقاولة الربط الشبكي ونمو 
للحياة  املوازية  التطورات  أما  املهارات،  واكتساب  للتعلم  اجلديدة  واألشكال  العمل  يف  االستقالل 
الشخصية واحلياة املهنية التي ازدادت باالستعمل املتزايد للحواسيب واإلنرتنت واهلاتف النقال فقد 
سامهت يف الوقت نفسه يف تقويم مبادئ االستقالل واالستخدام يف الشبكة خلصائص هذه الفردانية 

املرتبطة. 

الفصل الثاين/ ثقافة املرئي والتوصية السوق الرقمية 
البرصي والسينم والصحافة  القطاع السمعي  تتمثل يف كل من  الثقافية  املؤلف أن الصناعة  يرى 
والنرش واملوسيقى املسجلة فضاًل عن ألعاب الفيديو، وقد أصبحت يوًما بعد يوم أكثر ارتباطا بالصناعة 
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والالسلكية  السلكية  واملواصالت  والشبكات  اإلعالمية  الصناعات  جتمع  التي  بالتواصل  املتعلقة 
والويب والوسائل اإللكرتونية الشائعة، لقد ساهم ازدهار اإلنرتنت –بصورة كبرية– يف تغيري شكل 
املؤلفات وحمتوياهتا وسهل توفري املضامني املوسعة )التحميل املجاين أو األداء والولوج إىل املعاجم 
والروابط والشبكات االجتمعية( كم ساهم يف انتشار املعلومات، ومن ثم انتشار الشبكات، سنكون 
اقتصاد سيحل حمل  بنكلر،  بوشاعي  تعبري  الشبكة« وفق  املعلومة عرب  »اقتصاد  بالفعل يف  قد دخلنا 
األشكال السابقة إلنتاج األخبار والثقافة، فهذا االقتصاد اجلديد وفق املتخصص األمريكي يف العلوم 
السياسية سيكون نشاًطا فردًيا يؤدي دوًرا له أمهية Hكثر من السابق، ويعود الفضل يف ذلك إىل انتشار 
تكنولوجيات جديدة وأشكال تنظيمية جديدة تسمى »غري جتارية« وسيتعزز كل من اإلبداع البرشي 

واالستقالل الفردي. 

لقد تعرضت الثقافة التقليدية لالهتزاز واخللخلة بفعل قنوات البث الرقمية –كم يالحظ اجلميع– 
وزعزعت منطقها الوظيفي االعتيادي وأثرت يف طرائق توزيع املضامني، نالحظ أيًضا إعادة تشكيل 

عميق للمشهد الثقايف حتت التأثري الرقمي واالزدهار املتواصل للمواقع واملنابر. 

اجلزء الثاين: عالقة أخرى مع اآلخر واإلبداع واملعارف 

الفصل الثالث/ ثقافة تعبريية وعالئقية حضور ترابطي 
يتوقف املؤلف أمام الطرائق التي تساهم حاليا يف فهم أسباب نجاح الشبكات االجتمعية؛ أوهلا 
احلميمية يف  بالفكرة  يذكرنا  اهلوية وهذا  داخله مع أشخاص جمهويل  اإلنسان يف  يكنه  ما  تقاسم  هو 
القرن 19 إذ جيري االعرتاف بالذات واحلديث عنها وعن العالقات العاطفية واالضطراب الداخيل 
والتحرر من األهل والبحث عن اعرتاف اآلخر، وملا كان إنتاج احلكي عن الذات جيري عرب وسائل 
أو  العاطفية  بمشكالته  خالهلا  يبوح  املرء  فإن  »محيمية«  املسمة  التلفازية  الربامج  سيم  وال  اإلعالم 
الصحية، وذلك أمام مجهور متشوق إىل التفاصيل املتعلقة باحلياة اخلاصة مع رغبة األفراد يف االعرتاف 

بوجودهم. 

استعادة  أو  اليومي  النشاط  وتتناول  األقارب  بني  العائلية  باملحادثات  يتعلق  الثاين/  النموذج 
التي ُقِضيت مع األصدقاء، هكذا نجد يف املدونات تفاعالت خاصة باملؤانسة احلميمية،  اللحظات 
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والذكريات املشرتكة، وفكاهة ونكًتا وتعليقات عىل الصور الشخصية، وكل يشء يسهم يف املحادثات 
العادية إذ يتفوق التواصل يف النهاية عىل املضمون، يتعلق األمر عىل سبيل األولوية بتعزيز الروابط 
التواصل تظهر بصورة  املوجودة يف السابق بداًل من املحافظة عىل الغرباء، وهذه املمرسة من حيث 

خاصة يف مدونات املراهقني. 

النموذج الثالث يمكن أن يشبه بالتنسيق املشرتك الذي يركز عىل هوية املدون من جانب واحد، 
اجلانب يقوم كفاءته الشخصية يف ميدان حمدد: مجع الصور القديمة أو الطوابع الربيدية أو السيارات 
العتيقة، أو هواية املرسح واملوسيقا أو اإلعجاب بفنان أو ريايض أو بمغن، يف هذه احلالة نكون بصدد 
ممارسة هلواية خاصة باالستناد إىل معارف حمددة والتعبري عن كفاءة حقيقية متكنهم من احلصول عىل 
سمعة أمام أمثاهلم الذين يتبادلون الرؤى واألفكار بمهنية عىل الشبكة، هذه الثقافة املعززة باملعجبني 

ستنتج تلك الثمر كلها يف إطار التبادالت عىل املنابر الرقمية. 

الفصل الرابع/ ثقافة تعبريية وعالئقية حضور ترابطي 
الوثائق  أنه أصبح من املمكن الوصول يف وقت قصري جًدا إىل حجم هائل من  يشري املؤلف إىل 
واملؤلفات املصورة واملسجلة وبفضل الويب والوسائل السمعية البرصية أو »التقارب الثقايف« وفق 
وبذلك  كذلك،  للمشاركة  فرًصا  بل  لالستهالك  جديدة  فرًصا  املعجبون  اكتشف  جنكينس،  هنري 
بالتأويل  يعرفون عنه كل يشء، ويقومون  املبدع،  أو  الفنان  أصبحوا يشكلون خرباء حقيقيني حول 
عىل  املعجبني  فتعبئة  املجموعة،  مع  واملشاركة  املتعة  أو  النفس  إرضاء  أجل  من  املعنى  حيورون  وقد 
الويب بمثل إبداء الرأي حول سلسلة تلفازية قد تكون بتفاعل قوي ومكثف، ومع كل حلقة يقّومون 
من  السلسلة  ترمجة  اقرتاح  وحتى  خمتلفة،  خفيفة  حبكة  ويقرتحون  احلوادث،  ويسبقون  السيناريو، 
أجل مزيد من التعريف هبا هكذا يستخدمون مجاعًيا كفاءاهتم املتعددة ويقومون بعمل تعاوين يعطي 
ثمره، والتقارب الثقايف يوحي بالضبط بأشكال جديدة من اإلبداع الذي يربهن عليه املستهلكون عرب 
اإلنرتنت بفضل التكنولوجيات املتاحة التي تنتج نشاًطا مقلًدا أو ساخًرا وحماوالت إلعادة االبتكار 
مثل سلسلة أفالم ستار تريك وهاري بوتر وحرب النجوم وماتريكس التي توضح بشكل رائع القدرة 
اإلبداعية للمعجبني وذكاءهم اجلمعي الذي خيلخل الرتاتبية الثقافية وجيعلهم يكتسبون املهارات من 

خالل الثقافة الشعبية. 
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الفصل اخلامس/ ثقافة متكيفة ومتعددة األصوات 
كتابات عىل الشاشة 

يقول املؤلف بأن املالحظ أن القراءة أصبحت رسيعة ألن إيقاع احلياة العرصية يدفع دائًم إىل القراءة 
املترسعة  تفادي األحكام  أجل  لذا من  أمهية،  األكثر  املعلومات  املترسعة، وتدبري مترسع، زخم من 
حول التدهور املفرتض حتت تأثري وسائل اإلعالم الرقمية، ينبغي التمييز بني خمتلف أشكال القراءة: 
القراءة من أجل التأمل والقراءة من أجل التكوين والقراءة من أجل االطالع عىل األخبار واملعلومات، 
أو  للنص  الكاملة  للقراءة  مرادًفا  بالرضورة  القراءة  تعد  مل  اإلنرتنت  مع  التسلية،  أجل  من  والقراءة 
الوثيقة، ألن سياق التوثيق تغري، واملعايري عىل الشاشة تضاعفت، فاأللفة مع املواقع والروابط تكتسب 
تدرجيًيا إذ إن »رسعة إيقاع القراءة تكون يف الوقت نفسه حمفزة مع تطور الشاشات، ورضورية نتيجة 
كمية الوثائق التي يتعني قراءهتا، ومفيدة ألن هذا ربم يسمح لنا بتطوير قدرات جديدة للدفاع الذي 
ليس له حدود، ومن ثم حتقيق رسعة بعض العمليات العقلية، من ناحية ثانية فإن قدراتنا عىل االنتباه 
تتغري أيضا فاالنتباه العميق املقرتن عادة بالعلوم اإلنسانية الكالسيكية، يتميز بالرتكيز عىل يشء واحد، 
ويبدو أنه يتقلص بالقراءة عىل الشاشة يف حني إن الكثرة املتطلبة عىل اإلنرتنت تتحقق يف وقت واحد 
بالتأكيد  بإمكاهنا  املهمت  متعددة  فالترصفات  معلوماتية،  مصادر  عىل  وتسلط  متعددة  شاشات  عىل 
إضعاف قدراتنا عىل االنتباه، وبم أن االنتباه يبدو مشتًتا بسبب التدفق املستمر للرسائل التي تعرض 
عىل الشاشة يمكن بحق القول إن اإلنرتنت مصدر قراءة أكثر تشظًيا، إذ غري بشكل ما طبيعة القراءة 
املعمقة واملتأنية، وأساس الرتبية الغربية التي اعتمدت عليها زمنا طوياًل النخبة املثقفة التي تفرتض أن 

القراءة األدبية تبقى هي القراءة املثىل. 

اجلزء الثالث: عالقة أخرى مع اإلعالم والسياسة 

الفصل السادس/ ثقافة املعلومة يف الوقت الراهن، انعطاف يف الستخدامات 
هيتمون  الصحافيون  يكن  مل  السابق  يف  أنه  إىل  فيشري  التفاعلية  الصحافة  عن  املؤلف  يتحدث 
باقرتاحات اجلمهور ونقده هلم، لكنهم اليوم جمربون عىل أخذ رأيه والتحاور معه، وحتى التعاون معه، 
فعالقة الصحافة / اجلمهور التي كانت يف السابق عمودية تتجه اآلن لتأخذ منحى أفقيا، لقد اضطر 
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املهنيون يف اإلعالم إىل أن يعرتفوا باملتعاملني معهم وأخذهم باحلسبان يف املمرسة اليومية ملهنتهم. 

من  اإلنرتنت  ومتصفحي  واملشاهدين  واملستمعني  والقراء  الصحافيني  بني  التفاعل  أصبح  لقد 
يكون  إذ  والربامج،  الصحف  من  بعناية  القراء  رسائل  إحصاء  فيجري  الفاعلني،  لدى  األولويات 
القصرية  الرسائل  معه عرب  التعامل  فيجري  اهتمم،  التلفاز أصبح حمل  اهتمم، ومجهور  املستمع حمل 
أو اإللكرتونية، ولكن هناك أيضا اإلنرتنت الذي زعزع املشهد مرة أخرى، فقد أرغمت الصحافيني 
عىل التفاعل مع النقد الذي أصبح الذًعا وأصبحوا هم بدورهم عرضة له، ذلك كله سّوغ اختياراهتم 
خصوًصا اعتمد أشكال أخرى يف بث األخبار، والرد عىل التعليقات وإنشاء املدونات، واحلوار مع 

املتصفحني عىل الويب الذين يقومون العمل باستمرار، أصبح حالًيا ممارسة عادية. 

وهذا الوجه اجلديد من النشاط الصحايف قد يؤدي أيًضا ببعض وسائل اإلعالم إىل تشجيع ازدهار 
»الصحافة التنشيطية« حيث يكون نشاطها احتواء املنتديات وتنشيطها وحث املدونني -بطريقة ما– 

عىل احلوار عرب الشبكات االجتمعية. 

الراديو  أمام  األوىل  اإلعالمية  الوسيلة  معظمهم  الفرنسيني  إىل  بالنسبة  اآلن  حتى  التلفاز  يظل 
املتصفحني  استهالك  بخصوص   2009 عام  األبحاث  أحد  أشار  املكتوبة،  الصحافة  أو  واإلنرتنت 
من  املئة  يف   50 أن  إىل   فرنسا  سكان  متثل  عينة  شملت  التي  بوليس«  »ميديا  لإلنرتنت  الفرنسيني 
رئيًسا  مصدًرا  يعّد  التلفاز  بأن   2009 ديسمرب  األول/  كانون  يف  رصحوا  املستجوبني  األشخاص 
لألخبار السياسية، وبال شك فتلك العادة ستتغري يف السنوات املقبلة، وقد تأخذ منحى املمرسات التي 
2013 ملصلحة الوسائل  لوحظت يف الواليات املتحدة، إذ برز تراجع متابعة التلفاز ألول مرة عام 
بتلقائية  معظمهم  األفراد  يزاوج  حيث  اإللكرتونية(  واأللواح  الذكية  واهلواتف  )احلاسوب  الرقمية 

أخبار التلفاز واألخبار عرب الويب، فاإلنرتنت يف الواقع احتل حيًزا أكرب. 

الفصل السابع/ ثقافة تشاركية جديدة ومواطنة: نحو ديمقراطية إلكرتونية 
يعالج املؤلف حدًثا له أمهيته اخلاصة، ويتعلق باحلملة االنتخابية الرئاسية »الرقمية« التي قام هبا 
الرئيس باراك أوباما عام 2008 يف الواليات املتحدة التي أثارت االنتباه بشأن التأثري احلاسم، ليس فقط 
بوساطة املدونات، بل الشبكات االجتمعية ال سيم الفيسبوك، فحجم اسرتاتيجية اخلطاب السيايس 
العرش  السنوات  خالل  اعتمدت  التي  اجلديدة  السياسة  تشكيل  فإعادة  البيان،  إىل  حاجة  يف  يعد  مل 
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األخرية، تبني أن العالقات بني الفاعلني األساسيني يف اللعبة السياسية )رجال السياسة ومستطلعي 
الرأي والصحافيني واملنتخبني( أصبحت تتميز بالتعقيد إىل درجة أن ذلك أصبح رصاًعا دائًم للرموز 
والصور، ومتتالية ال منتهية من اخلطابات )املرتكزة عىل احلكي storytelling  فن حكي القصة اجلميلة( 
وخطابات مستشاري التواصل واالختصاصيني يف جتميل الصورة، الذين أصبحوا بدورهم فاعلني 
ال يمكن االستغناء عنهم يف املنافسة السياسية، ويف هذا السياق فإن رجال السياسة يستعملون بشكل 
التشخيص والتمثيل، حتى يصبح  املرتكزة عىل تدخلهم كوسطاء وأداء دور  تقنيات اإلقناع  متزايد 
الشبكات  باألخص  الرقمية  اإلعالم  وسائل  من  االستفادة  أيضا  وحياولون  سياسًيا،  عرًضا  ذلك 

االجتمعية. 

خامتة

يف اخلامتة ينبه املؤلف إىل مسألة مهمة وهي كيف سيتعامل علم االجتمع مع ظاهرة جديدة متحولة 
متقلبة وهي أثر الثورة الرقمية يف القطاع الثقايف، مع غياب القدرة عىل التكهن بمآل التشكيل اجلديد 
للمجال الثقايف، يمكن للمرء –مع ذلك– أن حياول فهم بعض االجتاهات الرئيسة القليلة التي تلوح 

يف األفق. 




