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 ...  تشّكر وعرفان
 

 :قال اهلل تعاىل

 

ُكْم ۗ  وُكْم ِعنَد َربِّ ْثلَ َما أُوتِيُتْم أَْو ُيَحاجُّ ِ أَن ُيْؤَتٰى أََحٌد مِّ قُلْ إِنَّ اْلُهَدٰى ُهَدى َّللاَّ
ُ َواِاٌ  َع ِيمٌ  ِ ُيْؤتِيِي َمن َيَ اُا ۗ َوَّللاَّ  قُلْ إِنَّ اْلَ ْ لَ بَِيِد َّللاَّ

 يف املقاو األًل ًالذِ ال ٍزقٓ إىل مقامى أحد يف العاملني، علٓ ىعنتى أشكز اهلل تعاىل

ًفضلى ًإحساىى لُ، أن ًفقت يف إىواء هذا البخث بزغه املشقْ ًالتعب ًاليصب، ًأن 

  .هذا العنل علٓ هذي الصٌرٍّسز لُ كل السبل حتٓ خيزج 

 

بهل الْد ّاحلب ّاالحرتاو ّالتبجٔل مبا ٓلٔل بشخصُ الهسٓه ّمهاىتُ، أتكدو - 

، الرٖ قبل اإلشساف علٙ ٍرا العنل بْحئ٘ قْٖ: لدنتْز بشهسٖ  اجلصٓل إىل شخص  األضتاذ ا

ّمتابعتُ يف نل أطْازِ، ّقد ّجدت فُٔ مً االقتداز ّالكْٗ العلنٔ٘ ما شادىٕ ثك٘ إلمتامُ ّفل 

ّٕ ْٓما  .تْجَٔاتُ  ّآزائُ ّتشجٔعاتُ اليت مل ٓبخل بَا عل

أشهس أٓضا بهل حب ّامتياٌ نل أضاترتٕ الرًٓ تتلنرت علٙ أٓدَٓه ّال أشال يف قطه - 

 .العلْو الطٔاضٔ٘ جبامع٘ ّزقل٘

أشهس بهل ّد ّعسفاٌ شمالئٕ يف نلٔ٘ احلكْم ّالعلْو الطٔاضٔ٘ جبامع٘ غسدآ٘، - 

 .ّخاص٘ أصدقائٕ يف قطه العلْو الطٔاضٔ٘ علٙ الدعه ّالتشجٔع

أشهس نل مً أثس ْٓما يف حٔاتٕ، ّقدو لٕ جصء ضاٍه يف صكل شخصٔيت أّ تصنٔ٘ ما 

 .جيعل اهلل هله ذلو يف مٔصاٌ حطياتَه مجٔعا... تعلنتُ، ّلْ ناٌ اجلصء قٔد أمنل٘ 

حاج بشير 
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 ةةــــــــــمقدممقدم
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بدأ عصر المعمكمات الجديد الذم صنعتو الثكرة الرقمية يمقى بظبللو عمى جؿ مناحي الحياة المجتمعية الحديثة، كفرض 
عمى اإلنساف الكثير مف المصطمحات الجديدة كالمفاىيـ المستحدثة، كقدـ لمبشرية منظكمة جديدة مف كسائؿ االتصاؿ التي تسير 

األكثر  (1)"االجتماعيالتواصل شبكات "في طريؽ تقكيض كتحييد الكسائؿ التي أنتجيا العصر الذم سبقو، كاليـك أصبحت مكاقع 
، ككذا مكاقع االنترنت عمى اختبلفيا كتنكع خكادميا (Youtube)ك (Twitter)، (Facebook)مثؿ شعبية عمى مستكل العالـ 

(Serveurs) القكة مكخدمات البريد االلكتركني كغرؼ الدردشة كتبادؿ اآلراء كبركتكككالت التحميؿ عاؿ (FTP) جيبلن ، تستقطب
في الصكرة النمطية القديمة لمممارسة السياسية، كأكجدت إطارا مف مختمؼ دكؿ العالـ، كشٌكمت منعطفان جديدان الناس كبيران مف 

  كالدينيةكالثقافية كاأليدلكجيةالسياسية معرفيا يحاكؿ أف يجد تفسيرا لعالـ اليـك الذم تقـك كؿ حركاتو كسكناتو كتكجيات سكانو 
 .عمى أساس تكنكلكجي كدعامة رقمية، كأصبح فيو لثقافة االتصاؿ مكانة تزداد مف يـك إلى يـك أىمية كترسخا كانتشارا

ىكاتؼ الذكية كطكرا اؿكا كصنعألكلئؾ الذيف صممكا أدكات اإلعبلـ الجديد كنشركا ثقافة التكاصؿ االجتماعي لـ يخطر ؼ
 أكثر منيا أدكات تكاصؿ في يد الشعكبثـ سياسية منتجاتيـ أدكات إعبلمية  أف تصبحشبكات كأنظمة المعمكمات حكؿ العالـ، 

مكانياتالسياسي ؿتكظيؼ اؿالشعكب بكتثاقؼ، حيث قامت ىذه  التي " الثكرة الرقمية"التقنية كمخرجات كتجميات  ىالتكنكلكجيا كا 
ألسباب استخدمت تطكريا بدأ استخداميا ألسباب ترفييية كمف ثـٌ ىا ببعض، حيث بعد ربط بعضأصبحت ميزة ليذا العصر كذلؾ 

. سياسيةثـ اجتماعية ثقافية ك

 االنفجار "ظؿ ففي اإلعبلـ، مف تقميدية عند أشكاؿ يتكقؼ العالـ يعد لـ، كأخرل لحظة بيف خطكاتو تتسارع عالـ في
 المجاؿ (Internet)لممعمكمات  الدكلية لمشبكة أضحى كقد المعرفة، نقؿق في التكاصؿ كمف أدكات ييجٌدد أفيو عؿ بات" المعرفي
 لتحقيؽ مثؿ ىذه الغايات التي يطمح العالـ كمتساكنكه إلى بمكغيا كتحصيؿ الفائدة مف كرائيا، حيث كاألكسع انتشاران  األكبر

 مف الثقافاتيتمظير في كتمة  تطكرت حضارتو عمي مدم آالؼ السنيف، ك"عالـ مادم"أحدىما  ،أصبحنا أماـ شكميف مف العكالـ
 يفتقد "عالـ ديناميكي"بداية عيدىا، شكمو  ال تزاؿ حضارتو في "افتراضيعالـ "، كسمط كالقكانيفكاؿكالمؤسسات  كالحككماتكالدكؿ 

كما قد يٌكلد صراعا بينيما ىك محاكلة ، كغدا اختراقيا سيبل الحدكدأىمية قدت معو تؼا،  كغير مرتب فكضكم كىكسمطة عمياإلى 
 .كؿ منيما تحجيـ اآلخر داخؿ إطار سمبياتو كمحاكلة الترفع عنو بتزكية مف اإليجابيات التي يحكزىا

 كقد تييكمت دكال في أشكاؿ متعددة، كراحت كؿ دكلة 20أصبحت الدكؿ العربية بعد نياية العقد الخامس مف القرف 
يحكميا نظاـ يعزؼ منفردا، فأقاـ فييا إطارا قانكنيا كتبنى ليا منظكمة إيديكلكجية، كأسس بيا رؤية أٌطر مف خبلليا كاقع الدكلة 

                                                           
، مواقع كتطبيقات الشبكات االجتماعية األكثر شهرة كاألكسع "كسائل التواصل االجتماعي"يقصد الباحث خالؿ كل أطوار البحث باستعمالو لتعبًن - 1

، حيث (Twitter)ك (Youtube)ك (Facebook): استخداما بٌن نشطاء االنرتنت يف العامل الغريب كالعامل العريب، كىي على سبيل احلصر كل من
تعترب ىذه التطبيقات الثالث األكثر تداكال بٌن أفراد اجملتمعات العربية على كجو التحديد يف سعيهم لتحقيق التحوؿ الدديقراطي عن طريق تكثيف النشاط 

عربىا، أما غًنىا من كسائل التواصل االجتماعي اليت ال ربظى بالشهرة كال االنتشار ادلكثف بٌن النشطاء العرب كاليت ال يرجى منها ادلسامهة يف احلراؾ الثورم 
الشبيو دبوقع  (Dailymotion)ادلهتم بالسًن العلمية كالشئوف األكادديية أك  (LinkedIn)اخلاص بتبادؿ الصور، أك  (Instagram)العريب مثل 

(Youtube) اخلاص بالفيديو، فيشار إليها مستقلة عندما يكوف الباحث يف معرض اإلشارة إليها، كمع ذلك فيبقى تداكذلا خالؿ مراحل البحث نادرا. 
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كمستقبميا، كعٌمـ طبيعتيا كشٌكؿ مؤسساتيا كأقاـ العبلقات بينيا، كقد كاف كصؼ الديمقراطية حاضرا في كؿ بناء عربي كليد أك 
عتيؽ، ألف كؿ نظاـ اجتيد أف يكٌصؼ نفسو باسميا كأف يصبغ محيطو بيا، فجعميا بعضيـ جزء مف اسـ دكلتو، كصٌدرىا غيره 
 .ديباجة دستكره، فجيعمت مصطمحا تقـك عميو قكانيف الدكلة كنصكصيا، في صكرة نمطية أكحت بأف األمر ال يستقيـ ليا بدكنيا

المشيد المرسـك ليذه الكيانات قائـ عمى إطار سياسي لدكلة مستقرة بقكة الجيش كردع األمف، بسمطة غير تداكلية 
، تقـك فيو نصكص دستكرية تكرس البلعدالة "مقدسة"كمؤسسات غير منتخبة بشكؿ حقيقي، كنظاـ حكـ تؤطره منظكمة إيديكلكجية 

السياسية كتحـر الشعكب مف حريتيا في التعبير كاالختيار ضبطا عمى إيقاع ترسانة القكانيف التي تسٌيج إرادتيـ كتقيـ حكاجز بينيـ 
كبيف مف يحكمكنيـ باسميـ، كمع ذلؾ، فقد اتضح أف كؿ الدكؿ العربية تقريبا لـ تكف في يـك مف األياـ ديمقراطية، كلـ تكف تمؾ 

في فكر الذيف أتكا بيا كمكٌنكا ليا، إال صكرة سمجة ال ركح فييا تحركيا كال قكة ليا تشكميا، فمـ تكف ليذه " قداستيا"المفردة عمى 
الدكؿ مف ىذه الكممة غير اسميا، فبل مؤسساتيا منتخبة مف قبؿ الشعب ككفؽ إرادتو الحرة، كال السمطة فييا متداكلة يحكميا 

 .النص الدستكرم كيقيميا ركح القانكف

بدأت رغبة تتشكؿ لدل كثير مف أفراد المجتمعات العربية لمكصكؿ بيا إلى حالة الديمقراطية، غير أف جؿ الشعكب كبقيادة 
نشطائيا لـ تستطع كسر حكاجز الخكؼ كالرىبة التي صنعتيا األنظمة في كجكىيـ، فكؿ تحركاتيـ كمحاكالتيـ لفرض الديمقراطية 
كبناء أسسيا كفؽ المنظكر الغربي كاستعادة الحرية منيت بالفشؿ، فقيمعت كؿ انتفاضاتيـ كأيخرست كؿ نداءاتيـ كنفيت جؿ نخبيـ 

ككئدت كثير مف مبادراتيـ باإلصبلح كالتغيير، فمـ تفمح استعانتيـ بكسائؿ اإلعبلـ التي جرل تدجينيا، كما لـ ينجح استقكاؤىـ 
بأقبلـ المفكريف ألنو جرل تخكينيا، فبقيت المجتمعات العربية شبو يقظة بيف محاكلة يائسة حينا كترقب النتياز فرصة أخرل حينا 

 .آخر

عمى المجتمع كالنظاـ السياسي كفرض ثقافة " الدمقرطة"لممارسة فعؿ " المكاطف العربي"ثـ بدأ أمؿ يتسمؿ بأف فرصة 
اإلصبلح كالتكيؼ كالتغيير باإلقناع أك الجبر قد أتت، كذلؾ عندما أفاؽ العالـ عمى التطكر الكبير الذم لحؽ بكسائؿ االتصاؿ 

الحديثة كالتقدـ اليائؿ الذم أحرزتو، فقد بات العالـ يناـ كيفيؽ عمى اختراع جديد أك اكتشاؼ حديث يغير مف مبلمح العصر الذم 
 ييدؼ إلى كاجتماعيا ا سياسيانظاـبكصفيا ديمقراطية نعيش فيو، فاقتنعت الشعكب العربية كبعض نخبيا الفكرية كالسياسية أف اؿ

 كقد اقترب انببلج صباحيا مف خبلؿ االستعانة بخدمات التكنكلكجيا ت مطمبان عامان قد أصبحتحقيؽ المساكاة بيف أفراد المجتمع 
كآليات يمكف ممارستيا في المجاالت االفتراضية كمرحمة تمييد قبؿ فكر كفمسفة فالديمقراطية ؾ، الحديثة في االتصاؿ كاإلعبلـ

، كالحؽ في اإلعبلـ لممارسة حقكؽ سياسيةكيتفاعؿ بيا " المكاطف االفتراضي"حيث يحتؾ بيا " العالـ الكاقعي"انتقاليا إلى 
بداء كالتعبير  كأف يككف لو مكقؼ ممف يحكمو كالنظاـ الذم يسكسو، فقد كاف كجكدىا في السابؽ محفكفا بمخاطر الرأم، كا 

 .إكراىات البيئة السياسية العربية كحساسية النخب الحاكمة كمقاكمتيا ليا

، عالـ كافية لمكثير مف األالطرؽ كالكسائؿ كالكسائط التقميدية في ممارسة السياسة مقنعة كال لـ تعد ؼ فراد في عالـ اليـك
المعمكمات مجاؿ أصبحت تحكمو قكة الثكرة الرقمية التي ضربت أكصالو، كباتت تراقب إيقاعو التكنكلكجيا الحديثة في 

كتقدـ تقني كتسارع تكنكلكجي، فأدل ذلؾ إلى تأسيس فضاءات بديمة لممارسة عبلمي إ كما نتج عنيا مف انفتاح ،االتصاالتك
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باعتبارىا أعمى درجات التطكر الذم شيده " االنترنت"في استثمار كؿ األبكاب التي تفتحيا " التفنف"السياسة، كذلؾ مف خبلؿ 
مف باحاتيا التقميدية كنكاصي الشكارع كأفنية  المنافسة السياسية تانتقؿالعالـ في مجاؿ مجتمع المعمكمات كطرائؽ تنقميا، ؼ

كأقنية كسائؿ اإلعبلـ  ةاالجتماعيشبكات مكاقع اؿاالفتراضية في ساحات اؿإلى االجتماعات كصالكنات النخب، قاعات األحزاب ك
بداء الرأم، لما  الجديد، التي تتيح لمخبر سرعة االنتشار كتمٌكف المعمكمة مف قكة التأثير كتفتح لممرتاديف ليا آفاقا التعبير الحر كا 

عف عيكف مف كاف يرصدىـ في العالـ " التخفي"تتيحو مف قدرة كامنة في حماية النشطاء المتكاصميف عبرىا، فيي تمكنيـ مف 
 .الحقيقي كآذاف مف ظؿ يتعقبيـ كيحصي عمييـ أنفاسيـ في مياديف نشاطيـ التقميدية

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات   أفةرمخالعربية في اآلكنة األالساحة اإلقميمية كتشيدىا أكدت المتغيرات التي شيدتيا لقد 
أدكات المنتديات ككالمدكنات كالنزعة إلى ارتياد ساحات الشبكات االجتماعية، ككذا تقنيات النشر اإللكتركني عبر  كاالتصاؿ
خاصة حرية التعبير عف الرأم كالمطالبة بتداكؿ ب ك،يسٌرت بدرجة كبيرة ممارسة الديمقراطية بكافة صكرىاقد ، جديداإلعبلـ اؿ
 .حقكؽاؿ كاحتراـ كالتمكيف لمعدالة االجتماعية كتحقيؽ الرفاه االقتصادم كتحسيف الظرؼ المعاشي كعدـ التمييز السياسيالسمطة 

في العالـ العربي ككذا الساسة كالمفكركف كرمكز النخب العرب كقطاع كاسع مف أفراد الشعكب ألحزاب السياسية إف ا
حيث أصبحت مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،  كألفيا جميكرىـ عميياكااعتادبطرؽ غير تمؾ التي ألفكارىا سٌكؽ أصبحت تالعادييف 

مبلذ الكثير منيـ، مف خبلؿ تأسيس منصاتيـ داخميا كنشر أفكارىـ فييا كطرح نظرياتيـ عبرىا، ككاف الغرض مف ذلؾ ضماف 
 الذم كاف يقـك عمى انتظار السياسي كقتا قد مالتجاكب المباشر كاآلني مع ما يطرحكنو في الكقت الحقيقي، بدؿ الشكؿ التقميد

عمى ما طرحو مف أفكار خبلؿ مقابمة تمفزيكنية أك حديث إذاعي أك " البيئة الخارجية"يطكؿ كقد يقصر مف أجؿ استبلـ رد مف 
، أما مف خبلؿ تقنيات التكاصؿ التفاعمي التي تتيحيا ىذه الكسائط التكنكلكجية فإف الممارسة ممقاؿ صحفي أك لقاء جماىير

 .الديمقراطية باتت أيسر كالعمؿ السياسي غدا أسيؿ كأكثر أمنا

، "كاقعيا"بعد كاف ذات يـك " افتراضيا"، كالكاقع أصبح "رقمي"مكاطف "إلى " مكاطف حقيقي"فالمكاطف العربي انتقؿ مف 
كالسبب في ذلؾ الثكرة الرقمية التي غيرت كجو العالـ كأثرت في المنطقة العربية كأحالت بعض المفاىيـ كالمصطمحات عمى 

حيث نىدير استعماليا، كمٌكنت لمصطمحات أخرل كجعمت ليا مكاف السبؽ في كؿ تعبير أك نمط تفكير، فالمكاطف " متحؼ التاريخ"
، "شبكة معمكماتية"، كبات ناقبل لو كمتأثرا بو، حيث تكفيو كاميرا أك ىاتؼ ذكي متصؿ عمى " الخبر"في عالـ اليـك أصبح يصنع 

لينقؿ ما شاىدتو عدستو إلى فضاءات أرحب كساحات أكبر، فتتـ معاينتو كتداكلو كتحميمو، كقد يؤثر في السياؽ العاـ لمشأف 
 .السياسي أك االجتماعي في كاحدة مف الدكؿ أك أكثر

 عمى اليركب تحت 2010في نياية سنة " بف عمي"مف خبلؿ االستخداـ المكثؼ ليذه الكسائؿ، أجبر التكنسيكف رئيسيـ 
إلى التنحي تحت كطأة ضغط حراؾ ثكرم مماثؿ، كفي " مبارؾ"ضغط حراؾ ثكرم، ككذلؾ فعؿ المصريكف عندما دفعكا برئيسيـ 

 بالحكم الديمقراطي وحقوق اإلنسان والعدالة بالفساد وطالبتالجماهير نددت اليمف كليبيا كسكريا كعدد آخر مف األقطار العربية 
ين المواطنسمطة السياسية القائمة حديثا وعمى أهمية بناء عالقات جديدة بين البذلك لضوء ، فُسمِّط ااالقتصاديرفاه االجتماعية وال
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، وذلك ستناد إلى رؤية مشتركة لمديمقراطية والعدالة والحقوق، والذين غيروا النظام القائم سابقا باالقطاعات المجتمعالذين يمثمون 
 . لمتغيير أو اإلصالحمساعييـبتوظيف وسائل التواصل االجتماعي وأدوات اإلعالم الجديد المرئية والمسموعة في 

 :أسباب اختيار الموضوع . أ

لقد تجمعت لدل الباحث مجمكعة مف األسباب، حذت بو في المحصمة إلى اختياره الخكض في مسألة أثر أدكات اإلعبلـ 
عادة تعريؼ مسألة التحكؿ الديمقراطي في الكطف العربي، حيث أصبحت  الجديد ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي في تأطير كتفسير كا 
ىذه الكسائؿ كاألدكات سمة العصر كشكمو كفمسفتو، بما باتت تشكمو كىي مدعٌمة بنظـ التكنكلكجيا المعاصرة مف أىمية متعاظمة 
في ىذا الكقت، حيث أصبح الفرد في المجتمع العربي مرتبط بكسائؿ التكاصؿ الحديثة، كأصبح ليا دكر رئيس في أغمب مفاصؿ 
الحياة المعاصرة، إف عمى المستكل العربي أك الدكلي، كمف بيف أكثر مجاالت التدخؿ تأثيرا كاتساعا ىك مجاؿ العمؿ كالممارسة 

 :كتنقسـ أسباب الباحث في اختيار المكضكع إلى أسباب ذاتية كأخرل مكضكعية. السياسية

 :األسباب الذاتية: أوال

نشاء مكاقع . 1 يىعتبر الباحث نفسو كاحدا مف مستعممي كسائؿ االتصاؿ الحديثة، كأحد الميتميف بتكنكلكجيا تصميـ كا 
كصفحات إلكتركنية، كما أنو كاحد مف منتسبي مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى اختبلفيا مف جية، كمف جية أخرل فيك كاحد مف 
الباحثيف في مجاؿ العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية، كعميو، فقد نمت لديو رغبة في معرفة عبلقة تكنكلكجيا االتصاؿ بالسياسة 
مف حيث الدكر كالتأثير كالتأثر، ككيؼ يمكف أف تستفيد العممية السياسية مف تطكر كسائؿ االتصاؿ الحديثة، ككيؼ يمكف أف 

 .تؤثر ىذه األخيرة في العمؿ السياسي

 مع 2010 ديسمبر 17تأثر الباحث باألحداث التي عرفيا بمده كمحيطو اإلقميمي كفي دكؿ الجكار العربية بدء مف . 2
 في كؿ مف مصر كليبيا كسكريا كاليمف كالمغرب، كذلؾ 2011الحراؾ الثكرم في تكنس، ثـ جانفي كفيفرم كمارس مف سنة 

عندما خرجت قطاعات مف شعكب ىذه الدكؿ كدكؿ أخرل، لممطالبة بتغيير األنظمة السياسية القائمة كاستبداليا عمى أساس 
الديمقراطية كصكف حقكؽ اإلنساف كتحقيؽ المساكاة كالتمكيف لمعدالة االجتماعية، أك دفعيا إلى إصبلح نفسيا كتغيير سياساتيا 
كتكييؼ نظميا كمؤسساتيا، كذلؾ في ظؿ االستخداـ المكثؼ ألدكات اإلعبلـ الجديد كالتركيز عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي 
بمختمؼ أنكاعيا في التعبئة كالحشد كالتحريض، فكاف ذلؾ كاحدا مف األسباب التي دفعتو إلى محاكلة فيـ أسباب قكة كقدرة ىذه 

مف خبلؿ تكفر الحافز لدل الثائريف عمى األنظمة الحاكمة، كفيـ كيفية كدرجة " الفعؿ"أك المساعدة عمى " الفعؿ"الكسائؿ عمى 
 .كمقدار مساىمة ىذه الشبكات االجتماعية في إنجاح الحراؾ العربي مف أجؿ الديمقراطية

 :ثانيا ـ األسباب الموضوعية

محاكلة تمييز األشكاؿ الجديدة لمديمقراطية كالديمقراطية التشاركية الرقمية كديمقراطية السيبر كديمقراطية االنترنت، . 1
مجتمع "كالمفاىيـ الحديثة لمثكرة، كالثكرة العممية كالثكرة التقنية كالثكرة الرقمية، كالتفريؽ بيف الدالالت الجديدة لمفيـك المجتمع، بيف 
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يماثؿ ذلؾ الحقيقي كيقـك فيو عدد مف " مجتمع افتراضي"يتداكؿ أفراده الحقيقيكف في الشأف العاـ كفي عالـ كاقعي، ك" حقيقي
 .ممف يناقشكف عبر فضاءات الكتركنية  كمجاالت افتراضية مشاغؿ الكطف كىمـك المكاطنيف" غير الحقيقييف"األشخاص 

 االتصالية الحديثة، ككيؼ أخذ المفيـك التقميدم امحاكلة إدراؾ نمط التزاكج بيف العممية السياسية كالتكنكلكجي. 2
صكرة جديدة مف خبلؿ دخكؿ أدكات اإلعبلـ الجديد عمى الخط، حيث " التسكيؽ السياسي"التكاصؿ السياسي ك"لمصطمحات 

أصبح المتتبع لمشأف السياسي العربي يبلحظ نزعة لدل السياسييف العرب كالميتميف بالشأف السياسي إلى ارتياد ساحات الفضاء 
قناع  االلكتركني لمزيد مف التكاصؿ مع جميكرىـ، كاستعماليا مف أجؿ تسكيؽ أفكارىـ كتقديـ أنفسيـ كالتركيج لسياساتيـ كا 

 .اآلخريف بمكاقفيـ كفمسفتيـ

محاكلة إجبلء الغمكض عف نقاط التشابو كالتبايف بيف النماذج المطركحة في الدراسة كمكاطف ظير فييا بكضكح كبير . 3
 .أثر استعماؿ الشبكات االجتماعية كأدكات اإلعبلـ الجديد في العمؿ السياسي

 :أىمية الموضوع . ب

 :يكتسب مكضكع الدراسة أىميتو مف خبلؿ تكافر مجمكعة مف العكامؿ الرئيسة، كىي

أصبح جؿ الحراؾ السياسي في اآلكنة األخيرة مرتبط بالكسائؿ االتصالية كالتكنكلكجيا الحديثة كبات يستعمميا : أوال. 1
عمى نطاؽ كاسع جدا، كذلؾ راجع لسيكلة التعامؿ بيا كفعالية نتائجيا، فترتب عف ذلؾ الكصكؿ إلى أىداؼ أبيرت العالـ في 
زمف قياسي، كقياـ كنجاح عدد مف تحركات الشعكب العربية باالرتكاز عمييا، كما حدث ذلؾ في كؿ مف تكنس كمصر كليبيا 

، كفي تغطية احتجاجات اإليرانييف 2008كغيرىا، كقبميا في عدد مف الدكؿ الغربية كالمساىمة انتخابات الرئاسة األمريكية سنة 
 .2009بعد رئاسيات 

تشعب العمؿ السياسي الحديث مع تزايد حاجتو إلى كسائؿ جديدة مف أجؿ نشره كزيادة عدد العامميف بو كفيو، : ثانيا. 2
 .حيث أضحت االنتخابات كالترشيحات كالعمؿ الحزبي كالتطكير البرلماني بحاجة إلى كسائؿ االتصاؿ الحديثة لزيادة فعاليتيا

رتبطت جؿ المناسبات السياسية كاالنتخابات باالستخداـ المكثؼ لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي في كثير مف ا: ثالثا. 3
مراحميا، بداية مف مرحمة اإلعداد كتييئة الظركؼ لبلنتخابات كرصد كشكؼ الناخبيف كالعامميف بيا كاختيار المرشحيف، مركرا 

بمرحمة إجراءىا كما يتعمؽ بحسف سيرىا كفعالية أدائيا، كصكال إلى المرحمة النيائية الخاصة بجمع األصكات كالتكيف بالنتائج ثـ 
إعبلنيا لمرأم العاـ، باإلضافة إلى ارتباطو المباشر باالتجاه الجديد في الدراسات األكاديمية التي تعنى بالعبلقة بيف العمؿ 

 .السياسي كاالستفادة مما يتيحو العصر الحديث مف كسائؿ إلكتركنية كنظـ اتصالية متطكرة

 فيـ سر نجاح العديد مف الحراكات الثكرية العربية في تغيير األنظمة السياسية باستعماؿ التقنيات الحديثة :رابعا. 4
كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كآليات مساعدة، خاصة إذا نيظر إلى فشؿ العديد مف المحاكالت السابقة في ذات المسعى مع أنيا 

 .كانت تستخدـ أدكات أكثر عنفا كعدد معتبر مف الناس سعيا لذات اليدؼ



 

 

 11 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

 :اليدف من دراسة الموضوع . ت

 :يسعى الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ، أبرزىا

 في حقؿ العمؿ السياسي، كتمؾ المرتبطة بالكسائؿ االتصالية الحديثة ةاإلحاطة المفاىيمية بالمصطمحات المستخدـ. 1
 .كبتكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات

في الدكؿ العربية، تأسيسا " الدمقرطة"معرفة دكر تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات كأدكات اإلعبلـ الجديد في عممية . 2
 .عمى نجاحيا في ذات السمكؾ في عدد مف الدكؿ األخرل

االتصاؿ "محاكلة الكشؼ عف العبلقة المكجكدة بيف تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات كتىشٌكؿ الصكرة الجديدة لمفيكمي . 3
عمى منصة تقنية كتكنكلكجية، كفيـ أسباب كدكافع االنتشار الرىيب كالسريع ليذا النكع مف " التسكيؽ السياسي"ك" السياسي

 .التكنكلكجيا في بيئة النشاط السياسي

 التكصؿ االجتماعي كأدكات اإلعبلـ الجديد في بيئة الدكؿ العربية، كذلؾ ؿاستشراؼ المستقبؿ فيما يتعمؽ بأداء كسائ. 4
في الشؽ المتعمؽ بمجاؿ النشاط السياسي كالرغبة الممحة لدل قطاع مف شعكب ىذه الدكؿ كنشطاء االنترنت لبناء حياة 

ديمقراطية، كاستخداـ ىذه الكسائؿ بفعالية كقكة مف أجؿ دفع األنظمة السياسية إلى التكيؼ كاإلصبلح السياسي أك مغادرة المشيد 
 .بكاممو

 :مشكمة الدراسة . ث

انطبلقا مف التصكر التقميدم لشكؿ العممية التكاصمية في الممارسة السياسية كالقائـ عمى الكسائؿ اليدكية كالتقميدية 
كالحضكر الجسدم، كبالنظر إلى االنتشار الكاسع كالرىيب ألنظمة التكاصؿ الحديثة المرتكزة عمى الكسائؿ التكنكلكجية كأدكات 

اإلعبلـ الجديد، كما أصبح يعرفو عالـ اليـك مف تطكيع ليذه الكسائؿ كالتقنيات في العمؿ السياسي كالتكاصؿ داخؿ البنى 
ما مدى مساىمة وسائل التواصل االجتماعي في التحول كالتنظيمات السياسية، كبيف أكالئؾ الذيف يتشكؿ متيـ نسيجو، 

عطائيا بعدا تفاعميا؟  الديمقراطي في الدول العربية وفي تنشيط العممية السياسية فييا وا 

 :التساؤالت الفرعية- 

 ما ىك دكر كتأثير تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات في االتصاؿ كالتسكيؽ السياسي؟. 1

ما ىي حدكد مساىمة الكسائؿ التكنكلكجية كمكاقع التكاصؿ االجتماعي في الحراؾ السياسي كالتحكؿ الديمقراطي في . 2
 الدكؿ العربية؟

ىؿ يمكف أف يتحقؽ تحكؿ ديمقراطي ناجح في الدكؿ العربية عف طريؽ تكثيؼ النشاط االفتراضي عبر الشبكات . 3
 االجتماعية فحسب؟
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كيؼ يككف مستقبؿ أداء الكسائؿ التكنكلكجية االتصالية كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كأدكات اإلعبلـ الجديد مستقببل . 4
في دكؿ بعينيا مثؿ الجزائر التي تشيد حراكا إصبلحيا أك بعض الدكؿ العربية األخرل التي شيدت حراكا ثكريا عمى قاعدة 

 استخداـ ىذه الكسائؿ بيف نشطاء ىذا الحراؾ؟

 :فرضيات الدراسة . ج

 :يحاكؿ الباحث االنطبلؽ مف الفرضيات التالية، ليثبت صحتيا أك يؤكد خطأىا، كيتعمؽ األمر بػ

يؤدم ضغط الشعكب العربية في المجاؿ االفتراضي العاـ إلى دفع األنظمة السياسية إلى مباشرة اإلصبلح كدمقرطة  .1
 .الحياة السياسية

 .تتناسب قكة النشاط في المجاؿ االفتراضي مع حجـ الكجكد الفعمي لمجميكر في المجاؿ الحقيقي .2
تنطمؽ األنظمة السياسية العربية مف قراءة مخرجات التفاعؿ مف داخؿ البيئة االفتراضية لتنفيذ إصبلحات كسياسات  .3

 .تتماشى مع مطالب الجميكر االفتراضي
كمما ازداد نشاط السياسييف العرب كأفراد النظاـ السياسي في المجاؿ االلكتركني كعبر الشبكات االجتماعية، زاد إقباؿ  .4

 .الجميكر مف الشعكب العربية عمى الممارسة كاالىتماـ بالشأف السياسي
 

 :مجال الدراسة . ح

 :لمدراسة مجاالف، زماني كمكاني

 :، حيث أف2016 ك2010تتعمـ الحدكد الزمانية لمدراسة بيف سنتي : الحدود الزمنية .1
 

 شيدت نيايتيا أكلى المحاكالت العربية في نسخة جديدة عمى طريؽ التحكؿ الديمقراطي بيبة قطاع 2010سنة  -
جباره " زيف العابديف بف عمي"كاسع مف الشباب كالشعب في تكنس مف أجؿ الخركج عمى سمطة الرئيس  كنظامو، كا 

سقاط النظاـ الذم كاف يحكـ مف خبللو، كقد كانت أدكات اإلعبلـ الجديد كثقافة التكاصؿ  عمى مغادرة الببلد كا 
 االجتماعي العبا أساسيا في ساحة ذلؾ التغيير الذم طاؿ شكؿ النظاـ السياسي كبنية المجتمع التكنسي

 شيدت مجمكعة مف األحداث المتتابعة لسمسمة الحراؾ الذم مٌس عددا مف الدكؿ العربية في إطار ما 2016سنة  -
، التي قامت عمى االستخداـ المكثؼ لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي، "ثكرات الربيع العربي"اصطمح عمى تسميتو بػ 

حيث تشيد فييا عدد مف الدكؿ العربية تكاصبل لعممية بناء قكانيف كمؤسسات األنظمة السياسية التي أسقطت تحت 
ضغط الشارع المحمي في تكنس كمصر كليبيا كاليمف، بينما تشيد أخرل تكاصبل لمخط اإلصبلحي الذم بادرت بو 
األنظمة السياسية تحت ضغط التمكيح الشعبي بااللتحاؽ بركب الثكرات العربية، مثؿ الجزائر التي تحضر في سنة 

، كالمغرب الذم يجرم خبلليا االنتخابات البرلمانية 2017 لبلنتخابات التشريعية المزمع تنظيميا في سنة 2016
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 فبراير 20بعد حراؾ " محمد السادس"بعد إقرار اإلصبلحات التي بادر بيا الممؾ المغربي  ( أكتكبر07)الثانية 
2011. 

 :الحدود المكانية .2

كبناء تحكؿ " الديمقراطية"يركز البحث عمى دراسة النماذج العربية التي شيدت حراكا ثكريا كسياسيا مف أجؿ التمكيف لقيـ 
ديمقراطي فييا، بكاسطة نضاؿ شعبي ارتكز عمى استخداـ أدكات اإلعبلـ الجديد ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي المختمفة، كىي كؿ 

 :مف

 .تكنس كمصر: الدول التي شيدت حراكا ثوريا سمميا .1
 . ليبيا كاليمف كسكريا:الدول التي شيدت حراكا ثوريا عنيفا .2
 الجزائر كالمغرب كاألردف كالسعكدية كالككيت كالبحريف :الدول التي شيدت حراكا ناعما في شكل إصالحي استباقي .3

 .كسمطة عماف
 

 :المناىج المتبعة في الدراسة . خ

 :يستعيف الباحث بعدد مف المناىج التي تساعده عمى الكصكؿ إلى نتائج بيا قدر أكبر مف المصداقية كالكضكح

 :يتـ تكظيؼ ىذا المنيج في :(1)التاريخي المنيج. 1
 .متابعة التسمسبلت التاريخية لبعض األحداث مكضكع الدراسة- 

 .الدراسة العممية ألبرز الكثائؽ كالمستندات التاريخية المتعمقة بمكضكع الدراسة- 

 .نقد كاثبات صحة أك زيؼ تكاريخ أك أرقاـ أك أحداث أك معمكمات أك تفصيبلت تاريخية أك تأريخية- 

 : يتـ تكظيؼ ىذا المنيج في:(2)المقارن المنيج. 2
 .(الدكؿ العربية)دراسة نقاط التشابو كاالختبلؼ بيف البيئات محؿ الدراسة - 

                                                           
" أالف نفنس"كما عرفوك. السجل ادلكتوب للماضي أك لألحداث ادلاضية" ، ىو(Humer Hochet) ىومر ىوشيثحسب تعريف : علم التاريخ-  1
(Allen Ne vins) كصف احلوادث أك احلقائق ادلاضية ككتابتها بركح النقد كالبحث عن احلقيقة الكاملة، بأنو .

 كربليلها كعرضها كترتيبها كتفسًنىا كاستخالص التعميمات ىاىو الطريق الذم يتبعو الباحث يف مجع ادلعلومات عن األحداث كفحصها كنقد: ادلنهج التارخيي
. كالنتائج العامة منها من أجل التخطيط للمستقبل

رلموعة الطرائق كالتقنيات اليت يتبعها الباحث التارخيي كادلؤرخ للوصوؿ إىل احلقيقة " :كمن التعريفات اليت تتمتع بالدقة كالشمولية يف حصر عناصر ادلنهج التارخيي
التارخيية كإعادة بناء ادلاضي بكل دقائقو كزكاياه ككما كاف عليو يف زمانو كمكانو كجبميع تفاعالت احلياة فيو، كىذه الطريق قابلة دائما للتطور كالتكامل مع تطور 

. "رلموع ادلعرفة اإلنسانية كتكاملها كهنج اكتساهبا
عملية عقلية تتم بتحديد أكجو الشبو كأكجو : اصطالحاك.  ادلقايسة بٌن ظاىرتٌن أك أكثر كيتم ذلك دبعرفة أكجو الشبو كأكجو االختالؼم ق:غةادلقارنة ؿ -  2

 ،االختالؼ بٌن حادثتٌن اجتماعيتٌن أك أكثر تستطيع من خالذلا احلصوؿ على معارؼ أدؽ منيز هبا موضوع الدراسة أك احلادثة يف رلاؿ ادلقارنة كالتصنيف
رخيها ديكن أف تكوف كيفية قابلة للتحليل أك كمية لتحويلها ا كىذه حادثة زلددة بزماهنا كمكاهنا كت". األداة ادلثلى للطريقة االجتماعيةبأهنا" "دكر كامي"عتربىا م

إىل كم قابل للحساب كتكمن أمهيتها يف سبييز موضوع البحث عن ادلوضوعات األخرل كىنا تبدأ معرفتنا لو  
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مكانيات كتأثير كطريقة عمؿ كؿ كاحدة منيا-   .دراسة نقاط التشابو كاالختبلؼ بيف أنكاع كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، كا 

 :المقارنة بيف مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف حيث النقاط التالية

 العبلقة بيف االنتساب كنشاط األعضاء: الحجم. 
 قكة تأثيره في األحداث التي تيـ المنتسبيف لو: التأثير. 
 كىك حجـ الكتمة المستخدمة: عدد المشتركين. 
 ييعني بمجاؿ االختصاص الذم يقترحو لمنتسبيو: طبيعة النشاط. 
 يعتمد المعيار عمى أرقاـ المكاقع كالييئات المتخصصة بترتيب المكاقع كتطبيقات االنترنت: الترتيب العالمي. 

مقارنة نتائج كمفرزات الحراؾ الثكرم الذم عرفتو الدكؿ العربية بمساعدة أدكات اإلعبلـ الجديد، كالخصائص البيئية 
 .كالتاريخية كالثقافية لبيئات النزاع في كؿ مف مصر كتكنس كليبيا كاليمف كسكريا كالجزائر كالمغرب كاألردف كدكؿ الخميج العربي

 :كيستخدـ ىذا المنيج في: (1)المنيج الوصفي التحميمي. 3

بتحميؿ تمؾ الظاىرة كالعكامؿ المؤثرة الباحث مف خبللو  فيقـك ،في الكقت الراىفالمراد دراستيا ثـ تحميميا ظاىرة اؿكصؼ 
فييا كيتعدل البحث الكصفي مجرد الكصؼ إلى تحميؿ البيانات كاستخراج االستنتاجات ذات الداللة كالمغزل بالنسبة لمشكمة 

. البحث

العممية السياسية، كسائؿ االتصاؿ الحديثة، )أما عف دكره في البحث، فيك يمكف الباحث مف كصؼ معطيات الدراسة 
 .، ثـ تناكليا بالتحميؿ كالنقد كالتصكيب(...التكنكلكجيا كالتقنية، الدمقرطة 

 :(الدراسات السابقة )أدبيات الدراسة  . د

رغـ محاكالت الباحث المتكررة لمحصكؿ عمى دراسة سابقة، تصنؼ ضمف المحاكالت األكاديمية أك العممية في مكضكع 
، إال أف جميع محاكالتو باءت بالفشؿ، حيث لـ "أثر وسائل التواصل االجتماعي في عممية التحول الديمقراطي في الدول العربية"

كلـ تتح لو دراسة مف ىذا القبيؿ، غير أنو يمكف اإلشارة إلى ما سيأتي بكصفو يمس بجزء مف - لحد كتابتو ليذه األسطر - يعثر 
 :الدراسة مع أنو ال يغطييا بصكرة كمية

 :بالمغة العربية: أوال

 :(2)تجارب عربية:  في دعم الديمقراطية وحرية التعبير والرأيواالتصاالتدور تكنولوجيا المعمومات : الدراسة األولى

                                                           
 ".أنو زلاكلة منظمة لتحليل كتأكيل الوضع الراىن لنظاـ اجتماعي أك جلماعة"ػ عرفو ىويتين ب-  1
بأنو منهج لتحليل كدراسة موقف أك مشكلة كذلك بإتباع طريقة علمية منظمة كيكوف ادلسح دكما لدراسة موضوع ما يف احلاضر كذلك جبمع  (مورس)عرفو ك

 .البيانات كتفسًنىا مث تعميم النتائج هبدؼ التطبيق العلمي
2
 (www.aradoportal.org.eg): منشورة على موقع ادلنظمة-  
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دكر : "حكؿالممتقى العربي األكؿ ، أعماؿ مصريةاؿالقاىرة الكائف مقرىا ب" منظمة العربية لمتنمية اإلداريةال"أصدرت 
ة في ماليزماؿ ، كالذم انعقد بككااللمبكر"تجارب عربية:  في دعـ الديمقراطية كحرية التعبير كالرأمكاالتصاالتتكنكلكجيا المعمكمات 
 :كقد عالج الممتقى مجمكعة مف المحاكر، أبرزىا. 2011 ر سبتمب05 إلى 02الفترة التي امتدت مف 

 دكر تقنية المعمكمات في ترسيخ مفيـك الديمقراطية كالحكـ الرشيد. 
  في حرية التعبير عف الرأماالجتماعيدكر مكاقع التكاصؿ . 
 الرأم العاـ الداخمي كانعكاساتو الدكلية كتحميميااتجاىاتياس ؽ . 
  كالتصكيت اإللكتركنياالنتخابيةاإلدارة اإللكتركنية لمعممية . 
 المدكنات: االفتراضيةلقكانيف الحاكمة لمتعامؿ مع المجتمعات المعمكماتية ا. 
 التقييـ اإللكتركني ألثر السياسات العامة كالتشريعات كالحككمة المنفتحة. 
 اإلتاحة المعمكماتية كقكانيف الشفافية كاإلفصاح. 
 تعزيز المشاركة السياسية عف طريؽ المكاقع اإللكتركنية. 
 دكر منظمات المجتمع المدني كحقكؽ اإلنساف في ضماف نزاىة الديمقراطية اإللكتركنية. 
  تجارب دكلية لممارسة الديمقراطية اإللكتركنية كالحككمة اإللكتركنية كالحككمة المنفتحة لكؿ مف كزارت شؤكف

 . كتكنكلكجيا المعمكماتاالتصاالتالمجالس النيابية، العدؿ، الداخمية، اإلعبلـ، 

لكف أعماؿ الممتقى كأكراقو البحثية لـ تعتني بشكؿ كاضح كمحدد بإشكالية بناء تحكؿ ديمقراطي في الدكؿ العربية بكاسطة 
كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، ككيؼ يمكف ألدكات اإلعبلـ الجديد أف تساعد النشطاء كالرأم العاـ العربي عمى تكريس مفيـك 

 .الديمقراطية كالتحكؿ الديمقراطي

 :(1)مصر نموذجا: تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى الحراك السياسي في الدول العربية: الدراسة الثانية
تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى الحراؾ  عف 2014في دراستيا التي ناقشتيا سنة  "وردة بن عمر"اختارت الباحثة 

كيف أثرت شبكات التواصل االجتماعي عمى : "م فقط، حيث عالجت إشكالية مؤداىامصر النمكذج اؿالسياسي في الدكؿ العربية
، كقد تكصمت مف خبلليا إلى جممة مف النتائج أىميا، عدـ إجماع المفكريف كالباحثيف كاإلعبلمييف "الحراك السياسي في مصر؟

، كأف 2010كحتى السياسييف حكؿ تسمية مكحدة كشاممة كدقيقة كحقيقية تصؼ ما حدث في الدكؿ العربية منذ أكاخر سنة 
الشبكات االجتماعية قد كسرت الحكاجز كأزالت العراقيؿ التي كقفت في كجو الشعكب العربية كساىمت في تكسيع المجاؿ العاـ 

عف طريؽ خمؽ مجاؿ عاـ افتراضي ضـ بداخمو مبلييف األفراد الذيف يتبادلكف فيما بينيـ األفكار كاآلراء حياؿ القضايا 
 . المشتركةتكاالىتماما

                                                           
1

رسالة ماجستًن يف علـو اإلعالـ ، "نموذجاأمصر : تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الحراؾ السياسي في الدوؿ العربية"كردة بن عمر، - 
 .2014احلاج خلضر، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية كالعلـو اإلسالمية، : ، جامعة باتنةكاالتصاؿ غًن منشورة
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لقد أضافت الباحثة أسبابا أخرل لنجاح التكجو الثكرم في مصر بخبلؼ الدكر المحكرم الذم لعبو مكقع التكاصؿ 
، حيث كاف لعكامؿ أخرل مثؿ مكقؼ الجيش المصرم المحايد كسممية المظاىرات كااللتفاؼ الشعبي (Facebook)االجتماعي 

 .حكؿ مطالب الشعب دكر بارز أيضا في تحقيؽ النجاح

كمع ذلؾ فإف دراسة الباحثة لـ تحمؿ كيفية أك مقدار مساىمة ىذه الشبكات في رسـ طريؽ التحكؿ الديمقراطي، كباإلضافة 
 .إلى اكتفائيا بالنمكذج المصرم دكف نماذج الحراؾ الثكرم األخرل في العالـ العربي

 السياقات الشبكية وأثرىا عمى الممارسة اإلعالمية: "ىااتوسائل وتكنولوجيا االتصال الحديثة وتأثير: الدراسة الثالثة
 :(1)"المعاصرة

 لمجمعية العربية األمريكية 14المؤتمر الدكلي السنكم ، عرضت في فعاليات "الصادق رابح"دراسة لمباحث الجزائرم 
 . بجامعة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة2009، في نكفمبر AUSACE ألساتذة االتصاؿ

عالجت العمؿ اإلعبلمي السميـ بكؿ أشكالو، مف حيث أنو يشكؿ دكرا محكريا في االرتقاء بكعي األفراد كأداة في تكريس 
ضركرة استيعاب القائميف عمى المؤسسات : كتثميف كتكسيع دائرة الفعؿ الجماعي الديمقراطي، ككصؿ الباحث إلى نتيجة مؤداىا

 .اإلعبلمية تأثيرات السياقات الجديدة التي يغمب عمييا الطابع الشبكي ككجكب حضكر اليكية كالثقافة المينيتيف لئلعبلمييف

تستأنس ىذه الدراسة في قراءتيا ليذه اإلشكالية بمجمكع المقاربات البحثية العالمية التي تناكلت مكضكع التحكالت التي 
 Media)" المنطؽ اإلعبلمي"طرأت عمى ممارسة العمؿ اإلعبلمي، مسترشدة في ذلؾ بالشبكة المفاىيمية التي تأخذ بيا مقاربة 

logic). 

إال أف الدراسة أىممت الجزئية السياسية المتعمقة بإمكانية مساىمة اإلعبلـ عمكما كاإلعبلـ الشبكي خصكصا في قياـ 
حراؾ اجتماعي أك ثكرم في الدكؿ العربية، حيث بدأت تظير إرىاصات اتجاه كثير مف قطاعات ىذه المجتمعات نحك االستخداـ 

 .2008 ك2007المكثؼ ألدكات اإلعبلـ الجديد بدءن مف سنكات 

 :قراءة في المؤثرات الدولية: حركيات التحول الديمقراطي في الوطن العربي: الدراسة الرابعة
مجمة المفكر ، التي صدرت في (2)حركيات التحكؿ الديمقراطي في الكطف العربيعف ، "عمر مرزوقي"دراسة الباحث 

 مف العربية  كقد ناقش الباحث مف خبلليا أسباب عدـ خركج المنطقة،2014سنة  (كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة بسكرة)
 مع مرحمة كفؽ شكؿ يتناسب كؿ حيث يأخذ االىتماـ في كؿ مرة شكبل مختمفا كيترجـ في الفاعمة، العالمية اىتماـ القكل دائرة

 .أىداؼ كتطمعات ىذه القكل

                                                           
1
ادلؤسبر ، كرقة مقدمة يف "السياقات الشبكية وأثرىا على الممارسة اإلعالمية المعاصرة: "ارهوسائل وتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة وتأثي، الصادؽ رابح-  

 .2009 نوفمرب 10-07، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية ادلتحدة، AUSACE  للجمعية العربية األمريكية ألساتذة االتصاؿالدكيل السنوم الرابع عشر
2
، السياسية، تصدرىا كلية احلقوؽ كالعلـو رللة ادلفكر، "قراءة في المؤثرات الدولية: حركيات التحوؿ الديمقراطي في الوطن العربي"عمر مرزكقي، -  

 .(184-167ص ص )، 2014، جانفي 10جامعة بسكرة، اجلزائر، ع 
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 التشكيبلت عمى طبيعة بظبلليا العالـ كألقت في التي حصمت ركز الباحث عمى الظركؼ التي أفرزتيا التحكالت الكبرل
كاالجتماعية في الكطف العربي، غير أف الدراسة أىممت الجزئيات المتعمقة باستخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في  السياسية

 .عممية بناء الديمقراطية كمستقبؿ التحكؿ الديمقراطي في المنطقة العربية

 :دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي واالجتماعي لدى الشباب العربي: الدراسة الخامسة
دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنمية الكعي السياسي كاالجتماعي "عف ، نادية بن ورقمةدراسة لمباحثة الجزائرية 

جامعة زياف الصادرة " جمة دراسات كأبحاثـ" في المجمة المحكمة 2013 سنة 11، كقد نشرت في العدد (1)لدل الشباب العربي
 .الجمفةبعاشكر 

، "حراؾ الربيع العربي"تناكلت الباحثة مف خبلليا مسألة اشتراؾ كثير مف الدكؿ العربية في الحراؾ الثكرم الذم سمي 
حيث ركزت عمى التغيير الذم حممو ىذا الحراؾ الذم لـ يرتبط فقط بتخمص بعض الشعكب العربية مف حكاميـ كأنظمتيـ 
 .السياسية، بؿ أدل أيضا إلى إحداث تغيير عمى مستكل البنى السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لممجتمعات العربية

ناقشت الدراسة عددا مف المفاىيـ المرتبطة بقدرة الشبكات االجتماعية عمى زيادة منسكب الكعي السياسي لدل فئات 
المجتمعات العربية، لكنيا أغفمت الجانب المرتبط بالتحكؿ الديمقراطي، كمدل قدرة ىذه الكسائؿ الحديثة عمى إحداث فعؿ التحكؿ 

 .نحك الديمقراطية في المنطقة العربية

 :بالمغة األجنبية: ثانيا

Etude 01 : David M. Faris La révolte en réseau : le « printemps arabe et les médias 
sociaux (2): 

الربيع العربي كالشبكات االجتماعية في المجمة : عف الحراؾ عبر الشبكات (David M. Faris)نشرت دراسة 
 العبلقة بيف تكنكلكجيا االتصاؿ، كقد حاكؿ الباحث مف خبلليا اإلحاطة كالتعريؼ ب2012سنة " سياسات أجنبية"المتخصصة 

بيف النشطاء الذيف استخدمكا االنترنت كالشبكات االجتماعية لمدعكة كالتعبئة درجة الكعي السياسي ك مف خبلؿ اإلنترنت مالتفاعؿ
ىؤالء بالنجاح كاف مرتبط منذ البداية بحجـ أف شعكر الدراسة كشفت نتائج مف أجؿ قياـ الحراؾ الثكرم في المنطقة العربية، ك

 المشاركة الشعبية في الحراؾ عمى األرض

                                                           
1
، جامعة زياف رللة دراسات كأحباث، "دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي واالجتماعي لدى الشباب العربي"نادية بن كرقلة، -  

 .(217-200ص ص )، 2013، 05، السنة 11عاشور، اجللفة، اجلزائر، ع 
2 David M. Faris, « La révolte en réseau : le « printemps arabe et les médias sociaux », 
Politique étrangère, 1/2012, (PP 99-109). 
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المعمكمات كباألخص ما تعمؽ باإلنترنت، شبكة مف خبلؿ العربي إمكانية تنشيط الحياة المعرفية لمشباب كما تناكؿ 
في إحداث التغيير شبكة اإلنترنت  التأكيد عمى قدرة نتيت الدراسة إلىاك الضامنة إلنماء درجة الكعي السياسي لدييـ، السياسية

 .المطمكب كمما تكفرت الكسائؿ الحقيقية عمى األرض

Etude 02 : Galia Yanoshevsky, Les réseaux sociaux et l’échange entre l’homme 

politique et les internautes : le cas de Facebook après les élections présidentielles en 

France
1)
: 

 l’homme)مكضكع شبكات التكاصؿ االجتماعي كالتكاصؿ بيف السياسي  (Galia Yanoshevsky)عالجت الباحثة 
politique) تكالمنتسبيف لشبكة اإلنترف (Les internautes) مع تركيزىا عمى تعاطي مكقع الفايسبكؾ ،(Facebook)  مع

 .االنتخابات الرئاسية الفرنسية كنتائجيا

كقد خمصت الباحثة إلى أف نتائج العممية االنتخابية في فرنسا التي تـ التكيف بيا مف خبلؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي قد 
جاءت دقيقة جدا، بما يفتح المجاؿ لمزيد مف النقاشات حكؿ الدقة كالمصداقية التي قد تميز نتائج العمؿ السياسي الممزكج 

بالتكنكلكجيا االتصالية الحديثة داخؿ المجتمعات المتطكرة، كبما يمكف أف يحققو األخذ بيذه األنظمة التقنية الحديثة مستقببل في 
 .تغيير كثير مف المفاىيـ في عدد مف الدكؿ األخرل، كبما يمكف أف يعطييا ليا مف مصداقية كقكة

 :طرق جمع المعمومات . ذ
  البحث البيبميوغرافـي(La recherche bibliographique): ،كىي الطريقة األكثر استعماال خبلؿ العمؿ 

كذلؾ بالبحث كالتقصي في الكتب كالمراجع ذات الصمة بمكضكع البحث، كما كرد بيا مف معمكمات كمعطيات تخدـ 
 .(أم البحث)صيركرتو 

 خبارية حكؿ الكضع :أرشيف الصحف  كىي البحث عبر أرشيؼ عدد مف الصحؼ التي نشرت مكاد صحفية كا 
 .2016 ك2011السياسي أك األمني في دكؿ الحراؾ الثكرم العربية فيما بيف 

 كىي المقاالت كالدراسات التي يتـ نشرىا في المجبلت األكاديمية :مقاالت ودراسات المجالت األكاديمية والعممية 
صدارىا مف طرؼ المؤسسات الجامعية أك الفكرية أك مراكز األبحاث  كالدكريات المتخصصة، كالتي يتـ تحٌكيميا كا 

 .كالدراسات
  شبكات  تـ التركيز عمى بعض المكاقع الرسمية كمكاقع اؿ:المتخصصة/ الحكومية / المواقع اإللكترونية الرسمية

 كمكاقع الييئات الرسمية كرئاسات  السياسية الرئيسة في عدد مف الدكؿ العربية،االجتماعية كمكاقع األحزاب
طبلقيا لتغطية  الجميكرية أك الكزارات أك المؤسسات السياسية، ككذا المكاقع الظرفية كالمؤقتة كالتي يتـ تصميميا كا 

                                                           
1
 - Galia Yanoshevsky, « Les réseaux sociaux et l’échange entre l’homme politique et les 

internautes : le cas de Facebook après les élections présidentielles en France », 
Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 5 | 2010, mis en ligne le 20 octobre 2010, 
Consulté le 24 octobre 2016. URL : http://aad.revues.org/1008 
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مناسبة سياسية بعينيا، كيككف عمميا مرتبط بالفترة الزمنية التي تدـك خبلليا المناسبة السياسية ثـ يمغى العمؿ بيا 
 :كمف أكثر ما تعامؿ معو الباحث منيا. (كمكاقع المرشحيف كالحمبلت االنتخابية)
كقد تـ التركيز منيا فقط عمى تمؾ التي استخدمت بكثرة ككاف اإلقباؿ عمييا كبيرا : مواقع التواصل االجتماعي . أ

مف قبؿ نشطاء المجاؿ االفتراضي في الدكؿ العربية التي شيدت حراكا ثكريا بأم مف أشكالو، كىي 
(Facebook) ،(Youtube) ،(Twitter) ك(Instagram). 

 ىك أىـ المكاقع الرسمية المتخصصة في رصد كمتابعة كتبكيب ثـ ترتيب :(Socialbakers.com)موقع  . ب
كؿ الصفحات كالحسابات كالقنكات الرسمية كالمكثقة عمى كؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي فقط، حيث يتيح 
لمباحثيف عددا مف إمكانات البحث عف أىـ الصفحات في أم مكقع تكاصؿ اجتماعي كاف، كما يتيح ليـ 

، كما يكفر المكقع خدمات (السياسية، الفنية، الرياضية، الثقافية كغيرىا)االختيار مف بيف تصنيفات الصفحات 
 .كالرسـك البيانية كالدكائر النسبية كالجداكؿ كالمصفكفات كغير ذلؾ

 ىك المكقع العالمي الكحيد الرسمي المتخصص في ترتيب المكاقع عمى شبكة االنترنت :(Alexa.com)موقع  . ت
حجـ االنتشار كعدد النقرات ككـ الزيارات كقيمة المكقع : أيا كاف نكعيا، كذلؾ كفؽ مجمكعة مف المعايير أىميا

 .العممية أك المعرفية كغيرىا
 

 

 :صعوبات البحث . ر

اعترضت الباحث عدد مف الصعكبات تعمقت أساسا بتعاممو مع منشكرات الشبكات االجتماعية، سكاء صفحات 
 :، كتمحكرت فيما يمي(Youtube)أك قنكات  (Twitter)أك حسابات  (Facebook)كمجمكعات 

 في منشكرات اإلدارة أك منشكرات كردكد األعضاء الذيف ينتسبكف ليذه الصفحة المستعممةبالمغة  تتعمؽ :الصعوبة األولى
، فأحيانا تككف لغة المنشكر خميط مف لغة عربية كلغة أجنبية، أك كممات (Twitter)أك ذاؾ الحساب عمى  (Facebook)عمى 

لجية بعينيا، " مشفرة"مف ليجات عامية محمية يصعب تمييزىا كفيميا، كفي أحياف أخرل يعمد الكاتب إلى تكجيو رسالة أك رسائؿ 
 .يستحيؿ معيا قراءة الفكرة أك تحميؿ محتكاىا

، حيث يضطر (Youtube) تتعمؽ بجكدة أك مصدر المقطع المصكر الذم يبثو حساب معيف عمى :الصعوبة الثانية
الباحث في أحياف كثيرة إلى التحرم مف أجؿ ضبط تاريخ كاقعة معينة أك حدث ما جرل تصكيره كبث محتكاه عمى المكقع، ذلؾ 
أف إدارة المكقع ال تعمؿ عمى تكثيؽ كؿ مقطع يرفع عمى المكقع، بؿ تراقب المحتكل حتى ال يتعارض مع سياسة النشر فحسب، 

 .بحيث يمنع نشر المحتكل اإلباحي أك ما فيو تمجيد بالعمؿ اإلرىابي المتطرؼ أك ذاؾ المتعمؽ بحماية حقكؽ الممكية الفكرية

تتعمؽ بحسابات كصفحات مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي جرل التعامؿ معيا طيمة أطكار البحث، : الصعوبة الثالثة
، ففي كثير مف الدكؿ كبالخصكص العربية منيا ىناؾ تكجو إلنشاء (مف طرؼ إدارات المكاقع)حيث أف كثير منيا غير مكثؽ 

عدة حسابات لنفس الشخص، يحمؿ كؿ منيا معمكمات مختمفة عف غيره كىكيات غير حقيقية كأسماء مستعارة، فكجد الباحث 
صعكبة جمة في تحديد صاحب الحساب أك نسبة قكؿ معيف أك مكقؼ إلى صاحبو، خاصة عندما يتعمؽ األمر بحساب أك 

https://www.alexa.com/
https://www.alexa.com/
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صفحة لشخصية شييرة سياسيا أك نقابيا أك ثقافيا، فقد ال نصؿ يقينا لتأكيد نسبة المحتكل المنشكر إلى صاحب الصفحة 
 ".المفترض"

 :خطة الدراسة التفصيمية . ز

لمعالجة مكضكع أثر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في عممية التحكؿ الديمقراطي في الدكؿ العربية، اعتمد الباحث عمى 
ف خبلليا اإلحاطة بجٌؿ جكانبو، بدء بإطار نظرم، ثـ دراسة محاكالت التحكؿ الديمقراطي ـفصكؿ، يحاكؿ  (05)خطة مف خمس 

في عدد مف الدكؿ العربية باستخداـ أدكات اإلعبلـ الجديد، كتحميؿ كاقع الممارسة السياسية فييا كفؽ منظكر التكنكلكجيا 
 كانخراط شعكبيا كنخبيا في الدكؿ العربيةىذه لتحكؿ الديمقراطي في ؿعية الرالجديدة ارقمية اؿبيئة التكاصمية، كانتياء بتكصيؼ اؿ

 .ىذه البيئة االفتراضية

كمفيـك الديمقراطية كقضايا التحكؿ كأنكاعو كأسباب التحكؿ إليو، اإلعبلـ الجديد  إطارا نظريا عف فصل األولاليتناكؿ 
االنترنت كتطكر بنيتيا، كيتناكؿ بالتحميؿ مجتمع المعمكمات كدكر شبكات المعمكمات كمفيـك ك في الدكؿ العربية، الديمقراطي

االنترنت في صناعتو، كاإلحاطة بماىية تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كالرقمنة كالمجاؿ العاـ االفتراضي كطرؽ التفاعؿ السياسي 
مفيـك الديمقراطية كصكرة التحكؿ الديمقراطي الجديدة في العالـ بداخمو بكاسطة اإلعبلـ كاالتصاؿ كالتسكيؽ السياسي، كما يشرح 

 . كعناصرىا، كالمممح الشبابي لجيؿ التحكؿ الديمقراطي العربي كدكر اإلعبلـ كاليكية الرقمية لمشباب القائد ليذه العمميةالعربي

، فيدرس التحكؿ الديمقراطي مف خبلؿ الحراؾ الثكرم العربي في المجاؿ االلكتركني فيتناكؿ آليات الفصل الثانيأما 
 اإلعبلـ أدكاتدكر ، كيحمؿ دكر حراؾ الفضاء االلكتركني السممي في إسقاط األنظمة السياسية في تكنس كمصر  األكؿقمبحث

محمد "صكرتي االفتراضي كتأثير  في المجاؿ العاـ باالنخراطالمشيد المرتبط كما يعالج في شكؿ مقارف  ذلؾ،الجديد في 
مع نظمة في تكنس كمصر تعاطي األ فيو، كتناكؿ أيضا كيفية رأم عاـ افتراضي كثكرماعة صففي " خالد سعيد"ك" البكعزيزم

أثر   الثانيقمبحثكدرس . عادة التمكيف لئلعبلـ الرسمي الثقيؿ كدعـ مكانتو كا  حتكاءأك االمحاكالت الحجب ، بيف اإلعبلـ الجديد
، كدكرىا الرئيس في نقؿ صكرة الحراؾ السكرم ليبياكأدكات اإلعبلـ الجديد في بيئة الحراؾ الثكرم العنيؼ في سكريا كاليمف 

كالمشيد الفسيفسائي ألطراؼ النزاع، كما تناكؿ بالتحميؿ مسألة ازدحاـ المجاؿ االفتراضي العاـ كتنكع أقنية اإلعبلـ كالتكاصؿ فيو، 
كحمؿ دكر اإلعبلـ الجديد في حراؾ المجتمع القبمي كالعشائرم في اليمف كليبيا، كالتداعي إلى الحراؾ الثكرم عبره كأبرز المنصات 

 .الحاضنة لذلؾ الحراؾ كفمسفة كؿ كاحدة منيا

، فتناكؿ أثر الحراؾ االفتراضي الناعـ في فرض التكجو اإلصبلحي في الدكؿ العربية الفصل الثالثعالج الباحث في 
 كحمؿ منطمقات نشاطيا كقدرتيا عمى اإلصبلحات الدستكرية في المغرب كاألردف عمى كقع الحراؾ في الشبكات االجتماعيةمسألة 

. فرض اإلصبلح، كبحث في أبرز منصات الحراؾ المغربي كاألردني عمى الشبكات االجتماعية كفمسفتيا كمطالب النشطاء عبرىا
كما تناكؿ ذات الفصؿ مسألة . كما درس تناغـ الضغط الشعبي مع المنجزات اإلصبلحية عمى األرض في ىاتيف الدكلتيف

بدء حراؾ المجاؿ االفتراضي في الجزائر ، فدرس إلصبلح االستباقي في الجزائر كدكؿ الخميج تماشيا مع مكجة الربيع العربيا
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كانتيى بدراسة . كفمسفتيا عبر ذات المجاؿغمبة الثقافات المحمية في الحراؾ الخميجي ق، ثـ فشؿكعكامؿ  قالتكجو المعارض ؿب
 .دكؿىذه اؿأثر النشاط االفتراضي في خط اإلصبلح السياسي في  كبياف اإلصبلح االستباقي

دكر الفضاء السيبراني العاـ في مرافقة المراحؿ االنتقالية كصناعة الديمقراطية في دكؿ الحراؾ الثكرم  الفصل الرابعتناكؿ 
، رقابة المجاؿ مساىمة اإلعبلـ الجديد في التأطير كالرقابة عمى مرحمة ما بعد الحراؾ الثكرم ؿ األكؿقمبحث، فخيصٍّص العربية

، كرقابة ذات المجاؿ في دكؿ الحراؾ الناعـ كاإلصبلح (تكنس، مصر كاليمف كليبيا)االفتراضي في دكؿ الحراؾ السممي كالعنيؼ 
بناء الديمقراطية كتحديات نجاحيا في  فقد خصص لتقييـ المبحث الثانيأما . (األردف، المغرب، الجزائر كدكؿ الخميج)االستباقي 

ة، مف خبلؿ دكر المجاؿ االلكتركني في تعزيز العدالة االنتقالية كمحاربة الفساد، ثـ قدرتو عمى خضـ ثكرة االتصاالت الرقمي
 .فرض ثقافة الشفافية كتشكيؿ صكرة رقمية جديدة لمديمقراطية التشاركية: إحداث نيقمة عربية نحك الديمقراطية مف خبلؿ عاممي

بناء بيئة رقمية لرعاية ، كذلؾ عف طريؽ تأثيرىا في "ديمقراطية االنترنت" لتحميؿ مفيـك الفصل الخامسأفرد الباحث 
الشبكات االجتماعية مف صنع الحراؾ الثكرم إلى  عف التبدؿ في دكر المبحث األكؿ، فكاف التحكؿ الديمقراطي في الدكؿ العربية

 . مف خبلؿ بمكرة كظائؼ االتصاؿ كتسكيؽ األفكار السياسيةتأطير الحراؾ السياسي

ستغبلؿ النخب كرمكز البيئة السياسية العربية لشبكات التكاصؿ االجتماعي في  فقد خصصو الباحث الالمبحث الثانيأما 
، كحمؿ أسباب عزكؼ في دكؿ المغرب العربي كمصرداخؿ البيئة االفتراضية  يفلسياسي، مف خبلؿ نشاط االعمؿ السياسي

 .يفدكؿ المشرؽ كالخميج العربينظرائيـ عف ذات النكع مف النشاط في 
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 :الفصل األول

 وقضايا التحول ةالدميقراطيومفهوو اإلعالو اجلديد 

 إطار ىظري مفاهيني: الدميقراطي

 

 

واِية اإلعالً اجلديد وشبكات املعمووات وتطبيقات : املبحح األوه
 .االٌرتٌت
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 وصورة التحوه ةالتأصين الٍظري لمىفّوً الدميقراطي: املبحح الجاٌي
 الدميقراطي اجلديدة يف العامل العربي

 

 

 

، حيث ظيرت (Web 2.0)إلى الجيؿ الثاني  (Web 1.0)إف التطكر األبرز لبلنترنت ىك انتقاليا مف الجيؿ األكؿ 
مكاقع التكاصؿ "االجتماعية، فعرؼ العالـ مف يكميا "كمكاقع الشبكات مكتسبة صفة " تقنيات التشبيؾ"بمجرد تماـ االنتقاؿ 

ميزتيا عف مف خصائص حكزه ا ت، كذلؾ لـكثر انتشارا عمى شبكة االنترنتالتي أصبحت بيف عشية كضحاىا األ" االجتماعي
نشطاء  شجع ، األمر الذم(Vertuel)كاالفتراضية  (Intractivity)، خاصة ميزات التفاعمية لمكاقع االلكتركنيةالشكؿ التقميدم ؿ

. متزايدعمييا كاالشتراؾ فييا بنيـ كاىتماـ في كافة أنحاء العالـ عمى اإلقباؿ الشبكة 

الغالبية العظمى مف حياة في شبكات التكاصؿ االجتماعي بعدا ايجابيا جديدا اإلعبلـ الجديدة كفت تكنكلكجيا اأضلقد 
حياة ، كما أثرت بشكؿ كبير كممحكظ في  سياسية كاقتصاديةأخرلاجتماعية ككتغييرات ثقافية سكاف كككب األرض، كأحدثت فييـ 

 .كاألفراد ناىيؾ عف المؤسسات كالدكؿمجتمعات كثير مف اؿ

تأثر العرب كغيرىـ أفرادا كمجتمعات بنتاج الثكرة المعرفية كالتكنكلكجية كالرقمية التي أتاحتيا شبكة االنترنت، كتفاعؿ أفراد 
، كاستثمركىا إلمضاء شيادة ميبلد كاحدة مف أكبر كأىـ ىباتيـ "مكاقع التكاصؿ االجتماعي"المجتمعات العربية باالنتساب إلى 

الثكرية، تحت ضغط أسباب سياسية كأمنية كاقتصادية كاجتماعية، حتى تبدأ أكلى خطكاتيا في العصر الحديث نحك بناء تحكؿ 
ديمقراطي حقيقي، كتعيد رسـ العبلقة مف جديد بيف الحاكـ كالمحكـك عمى أساس المساكاة كالحرية كالعدالة االجتماعية بعد مرحمة 

 .مف الممارسة الصكرية

لقد كانت الثكرات الشعبية كاحدة مف األساليب التي استعممت لدمقرطة األنػظمة السياسية كتحرير الشعكب مف ممارسات 
األحادية كاالستبداد كالظمـ كالبلعدالة االجتماعية، حيث كانت الدعكة تتـ ليذه الثكرات عف طريؽ التعبئة كالحشد كالتحريض لدفع 

الناس لمخركج عمى سمطة األنظمة التي كاف يينظر إلييا بأنيا صكرة سمبية، فتنشأ ثقافة رفض كجكد ذلؾ النظاـ كعدـ القبكؿ 
بممارساتو كالرغبة في كسر شككتو كضرب مؤسساتو، كقد صنعت تجارب في بعض الدكؿ األكركبية كفي أمريكا البلتينية نمكذجا 

 .حاكؿ النشطاء العرب تقميده

إف الشعكب العربية كبرغـ تكقيا لمحرية كرغبتيا في دمقرطة مجتمعاتيا السياسية، إال أنيا ظمت عاجزة عمى رسـ خريطة 
تحكلية نحك الديمقراطية بنمكذجيا الغربي الميبرالي، بعض تمؾ الشعكب لـ تحاكؿ مف األصؿ إطبلؽ أم فعؿ تحررم أك تحكلي 
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إيمانا منيا عمى ما يبدك بصبلح الحاؿ الذم تعيشو كعدـ الحاجة إلى تبني ثقافة تغييرية، كبعضيا اآلخر عٌكلت عمى نخبيا 
سكاتيا  الفكرية كالسياسية غير أنو لـ يكتب النجاح لمساعييا كلـ تفمح، بؿ أفمحت أنظمتيا السياسية في تحييدىا حينا أك نفييا كا 

 .أك تخكينيا أحيانا أخرل، كبقيت دار لقماف عمى حاليا

كمنو فإف ىذا الفصؿ مف الدراسة سكؼ يتناكؿ في المبحث األكؿ ماىية اإلعبلـ الجديد كشبكات التكاصؿ االجتماعي 
كالمعمكمات الجديدة، كيجمي الغمكض عف مفيـك كتطبيقات االنترنت كتاريخيا، كيتناكؿ خبلؿ المبحث الثاني تأصيبل نظريا 
لمفاىيـ الديمقراطية كالتحكؿ الديمقراطي في صيغتيا الجديدة التي ارتبطت بحراؾ العالـ العربي، كالتي اعتمدت عمى قدرات 

 .الطاقات الشبابية كاالنفجار المعرفي كالثكرة الرقمية

ماىية اإلعالم الجديد وشبكات المعمومات وتطبيقات االنترنت  :المبحث األول

كؿ فرد مف طرفي االتصاؿ درجة مف ، بحيث يمتمؾ اتصال شخصي الثقافة الرقمية يقدـ في شكؿ بركزكاف االتصاؿ قبؿ 
ق كبيف الطرؼ الذم يقابمو، كيتميز ىذا االتصاؿ في صيغتو الشخصية بحالة درجات السيطرة المتساكية عمى المحتكل المتبادؿ بيف

اتصال كقد يككف في نمكذج ثاني في شكؿ . التي تحقؽ احتياجات كمصالح صاحب المحتكل، (Individualization)" الفردية"
، كمف ممكؾ كزعماءمف لى طرؽ االتصاؿ التي كاف يتبعيا قادة المجتمعات القديمة إيرجع ، كىك (Mass Media) اىيريجم

 .لى مجمكعةإك فرد أيقـك عمى نمط االتصاؿ مف نقطة ، كدكاتو اإلذاعة كالتمفزيكف كالسينماأبرز أ

 فردية رسائؿكجكد يتميز ب كالذم، اإلعالم الجديدكىك النمكذج الثالث  أصبح العالـ يتحدث عف االتصاؿكمع تقدـ تقنيات 
لو نفس المتمقيف ف كؿ كاحد مف ىؤالء الناس، كلكف كجو التميز أغير محدكد مف كبير كلى عدد إف تصؿ في كقت كاحد أيمكف 

سابقيف بأنو يحتكييما يتميز عف النكعيف اؿ، فالنكع الجديد مف اإلعبلـ ىاـ في ىذه الرسالةسدرجة اإلذات السيطرة كمستكل 
 .كيفكقيما

 :العولمة واالنترنت وتشكل الصورة الجديدة لمجتمع المعمومات: المطمب األول

، فتميزت العقكد األخيرة يتسارع 21 كبدايات القرف 20 عمبلقة عمى طريؽ التطكر كالرقي خبلؿ القرف خطكاتقفز العالـ 
اإلنجازات العممية كقكة األداء لدل اإلنساف عمى صعيد تحقيؽ رفاىيتو كرفاىية المجتمع الذم يعيش فيو، كعميو فقد كصؼ 

 خبلؿ ىذه العقكد بالمخيؼ كالرىيب، ذلؾ ألف ال أحد أمكنو استنساخ المستكل الذم يمكف اإلنسانيالتطكر الذم لحؽ المجتمع 
أف يبمغو تطكر المجتمع في قابؿ السنيف كال استشراؼ أفقو، نتيجة عكامؿ السرعة كالتكنكلكجيا كالرقمنة التي أصبحت ديككرا يميز 

 .ىذا العالـ

 العصر الذم نعيشو اليـك بشكؿ كامؿ بتجميات العكلمة كنظاـ فرض عمى الجميع، كبظيكر االنترنت صكرةارتبطت 
كشبكة عالمية تربط أجزاء العالـ كتكفر تنقؿ المعمكمة كالخبر في ظرؼ قياسي كتضمف انتشارىا بشكؿ آمف كسريع، فاألكلى مف 
حيث شئنا أـ أبينا قد تغمغمت في مفاصؿ عصرنا كأصبحت سمة لو كفرضت عمى كثير مف مجتمعاتو كشعكبو، رغـ تحفظ ىؤالء 

عمييا رغبة منيـ في صكف خصكصيتيـ كالمحافظة عمى إرثيـ كتقاليدىـ، أما الثانية فقد أصبحنا كال غنى ألحدنا عنيا، ألنيا 
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قدمت تسييبلت في عدد مف مناحي الحياة، كيسرت التعامؿ مع عدد مف مشكبلتيا، كقدمت حمكالن لكثير مف تعقيداتيا كما 
استشكؿ مف يكميات الناس، نظران لما تتكفر عميو مف بنية قاعدية تربط بيف الحكاسيب كاألنظمة المعمكماتية عمى امتداد المعمكرة، 
مما يجعميا بيئة آمنة كسريعة كقكية كمضمكنة في نقؿ الخبر كالمعمكمة، كمما يسيؿ في معيشة الناس كيسيـ في تطكر المجتمع 

 .كرقيو كرفاىيتو

 :ماىية العولمة: الفرع األول

، كأصبح الكبلـ عنيا مرتبط بالصكرة الحالية التي كصمت ليا كتجمياتياكثر الحديث عف العكلمة   في عالـ اليـك
 .المجتمعات اإلنسانية ، كأضحت شكبلن يميز العصر الذم نعيشو

 بيف عدد مف األجزاء في النسؽ الدكلي كلك كانت تمؾ األجزاء دكالن أك مجتمعات، فيي ليست تربطليست العكلمة شبكة 
كيانان ماديان أك محسكسان، كليست مجمكعة مف القكانيف التي ينتجيا الفكر البشرم لتأميف العدالة أك صكف الحقكؽ أك متابعة الناس 
مف أجؿ ضبط إيقاع المجتمع العالمي كفؽ ما يضمف لمناس رقييـ كرفاىيتيـ، إنما تيٌقدـ العكلمة في معناىا العاـ عمى أنيا شكؿ 
أتاح أف يصكر العالـ بكصفو قرية صغيرة ال تكاد تنفصؿ فييا أفعاؿ ساكني جزءىا األكؿ عف أفعاؿ المقيميف في جزئيا اآلخر، 

حيث يتفاعؿ الناس بشكؿ يكحي أنيـ مكجكدكف عمى طاكلة كاحدة في ذات الغرفة، رغـ ما يفصؿ بينيـ مف صحارم كتبلؿ 
 .كجباؿ كمسافات

 :مفيوم العولمة: أوالً 

 العكلمة إلى حركة اإليقاع السريع التي باتت تشكؿ ركح العصر، ما حٌتـ ابتداع مصطمح جديد ظاىرةيعزك البعض 
، كاف أكؿ مف أطمقو معرفيا عالـ (Mondialisation)أك العكلمة  (Globalisation)لمفيـك كاف محؿ تفكير سمٌي بالككننة 

 Global) عند صياغتو لمفيـك القرية الككنية (Herbert MarshallMcLuhan)" مارشال ماك لوىان"االجتماع الكندم 
village)  (جيمي كارتر)مستشار الرئيس األمريكي األسبؽ " بريجينسكي"في نياية ستينيات القرف الماضي، ليتبناه مف بعده ،

كعمؿ عمى أف تقدـ أمريكا نمكذجان ككنيان لمحداثة، أمريكي القمب كالكجو كالمساف، كانتشرت الحداثة األمريكية عمى مستكل العالـ 
 .(1)بسرعة كبيرة في األكساط المختمفة، في حيف بدأت اإليديكلكجيا السكفياتية في التراجع كالضمكر

                                                           
1

احلاج خلضر، : ، جامعة بسكرةأطركحة دكتوراه يف العلـو السياسية غًن منشورة، "بين آلية التفكيك والتركيب: العولمة واإلرىاب الدولي"كداد غزالين، - 
 .08، ص 2010كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، 
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سقكط )تستخدـ لكصؼ كؿ العمميات التي تكتسب بيا العبلقات االجتماعية نكعان مف عدـ الفصؿ "إف العكلمة كمفيـك 
، فتصبح العبلقات االجتماعية أكثر اتصاالن (قرية صغيرة)، بحيث تجرم الحياة في العالـ كمكاف كاحد المسافةكتبلشي  (الحدكد

 .(1)"كتنظيمان عمى أساس تزايد سرعة تفاعؿ البشر كتأثيرىـ ببعضيـ البعض

، كرغـ أنيا قدمت العكلمة عمى أساس أنيا نمكذج ايجابي بارتباطيا بالتكنكلكجيا التكاصمية، كالكرديةىذه الصكرة الحالمة 
بمقدار ما استطاعت أف تستخدـ تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات لمتقريب بيف األفراد "إال أنيا تحمؿ معنى سمبي أيضا، فيي 

، رغـ (2)"كالشعكب، كذلؾ أدت إلى إقصاء كتيميش أفراد شعكب أخرل، ال تممؾ القدرة عمى اإلنفاؽ عمى ثمف أك تكمفة التكاصؿ
 .ما ارتبط بيا مف قدرتيا عمى ربط الناس بعضيـ ببعض بأيسر التكاليؼ

في األدبيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية حاليان، كأداة تحميمية لكصؼ عمميات " العكلمة كمصطمحيقدـ تعبير 
التغيير الحاصمة في مجاالت مختمفة، إضافة إلى ككف ىذا المصطمح يمثؿ عممية مستمرة بمعنى رصدىا باستخداـ مؤشرات كمية 

 كمحرار لقياس درجات التغير تستعمؿ، فالعكلمة بيذا الكصؼ (3)ككيفية في مجاالت السياسة كاالقتصاد كالثقافة كاالتصاالت
 .كالتبدؿ في أنساؽ المجتمعات في العالـ عمى صعيد الممارسات السياسية أك السياسات االقتصادية أك المككنات الثقافية كغيرىا

 :العولمة وحتمية الوجود: ثانياً 

 اآلف في القكؿ أف العكلمة كنظاـ كنمكذج قد أصبحت كاقعان كقدران كجب التعامؿ معو باعتباره أمران اثنافقد ال يختمؼ 
عمى التقدـ اليائؿ في التكنكلكجيا كالمعمكماتية، باإلضافة إلى الركابط "مكجكدا ال مناص منو، خاصة بعد أف ارتكز مفيكميا 

، بالشكؿ الذم حتـ عمى كافة المجتمعات تقريبا اإليماف بكجكدىا (4)"المتزايدة عمى كافة األصعدة عمى الساحة الدكلية المعاصرة
 .كالتعامؿ معيا كؿه بقدر استطاعتو في حماية مكركثو أك خصكصيتو أك ثقافتو

 عممية يجرم فييا ذكباف الييئات المتمحكرة حكؿ الدكلة كالمرجعية، مف أجؿ ىيكؿ عبلقات بيف العكلمةلقد أصبحت 
أطراؼ فاعميف مختمفيف يعممكف في بيئة عالمية حقا، فقد كاف التحميؿ الماركسي يستند إلى فكرة أف الطبيعة الصميمية لمرأسمالية 

ىي ركح المبادرة في األعماؿ، ال تعيقيا الحدكد الجغرافية كالقانكنية، كمنو فإف نمك نظاـ تجارم ديناميكي مؤشر مبكر كلكنو 
، األمر الذم يدلؿ بما ال يدع مجاالن لمشؾ أف مسألة (5)حاسـ نحك عكلمة االقتصاد العالمي ثـ عكلمة اإلنتاج في النظاـ العالمي

 .العكلمة قد باتت حتمية ككاقعان معيشان 

                                                           
1

 -MONDIALISATION, disponible sur l’URL suivant : Site du centre de recherche sur la 
mondialisation : http://www.mondialisation.ca, (10/05/2016) 

2
 .12، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بًنكت1، طالعولمة وتأثيراتها منًن احلمش، -

3
 15، ص 2005، بنغازم، ادلركز العادلي لدرسات كأحباث الكتاب األخضر، 1، طالعولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربيمولود زايد الطبيب، - 

4
 -Mondialisation, Op.cit. 

5
 .175، ص 2004مركز اخلليج لألحباث، : ، أبو ظيبقاموس بنغوين للعالقات الدوليةكينهاـ جيفرم كجراىاـ إيفانز، ت :العولمة في - 
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 لصالح عكلمة الميبرالية بعد 1992سنة " فكككياما"، ك1991سنة " ىانتيجتكف" عدد مف المفكريف مف أمثاؿ رافعتاريخيان، 
، حيث رمكا إلى أف العالـ قد كصؿ إلى نياية التاريخ بكصكؿ الكاليات المتحدة األمريكية إلى أعمى سمـ (1)انتياء الحرب الباردة

 : منظكر التمدد كحتمية الكجكد، فإف لمعكلمة أربع عمميات رئيسة، كىيبحسبك. الديمقراطية

 . المنافسة بيف القكم العظمى . أ
 االبتكار التكنكلكجي . ب
 انتشار عكلمة اإلنتاج . ت
 .(2)التبادؿ كالتحديث . ث

، كترتبت عمييا العالـفكرة أف العكلمة قدمت  أف لؤلحداث كالقرارات " كمو كأنو قرية صغيرة أثبت صحتيا يكمان بعد يـك
، كأف كؿ فعؿ في أم جزء (3)كاألنشطة في جزء ما مف العالـ، نتائج ميمة بالنسبة لؤلفراد في أجزاء أخرل بعيدة مف الكرة األرضية

مف العالـ يترتب عميو بالضركرة رد فعؿ قد يساكيو كقد يككف أقؿ أك أكثر حجمان منو، كلك فٌرؽ زمف قد يطكؿ كقد يقصر بيف 
 .الفعؿ كرد الفعؿ

 في عالـ اليـك مجبرة عمى التعامؿ مع العكلمة في صيغتيا الحالية، خاصة أنيا تنطكم عمى ثبلث عمميات المجتمعاتإف 
يتكضح كفقيا جكىر النظاـ، تتعمؽ العممية األكلى بانتشار المعمكمات كأف تصبح مشاعة بيف كؿ الناس، أما الثانية فتتعمؽ 

بتذكيب الحدكد بيف الدكؿ، أما العممية الثالثة فتتعمؽ بزيادة معدالت التشابو بيف الجماعات كالمجتمعات كالمؤسسات، فتؤدم ىذه 
، غير أف ليا جكىر يتمثؿ في (4)العمميات مجتمعة إلى نتائج قد تككف سمبية لبعض المجتمعات كايجابية بالنسبة لمبعض اآلخر

 .سيكلة حركة الناس كالمعمكمات كالسمع عمى النطاؽ العالمي

لقد بات مصطمح العكلمة يتطكر، كأصبح العالـ يتناكؿ في كؿ مرحمة نكعا جديدا كحديثا منيا، فيمغي الشكؿ الجديد 
عرفت العكلمة األخيرة أكج تكسعيا منذ بداية الثمانينات مع بداية االنتشار الكاسع الستخدامات "النمكذج األقدـ كىكذا، كقد 

، فأصبح يظير جميا مدل الترابط بيف (5)"تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ الجديدة، حيث اتخذت طابع اإليديكلكجيا النيكلبيرالية
 .مفيكميا كمفيـك تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ الجديدة

 :مفيوم شبكة االنترنت وتطور بنيتيا: الفرع الثاني
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 .176ادلرجع السابق، ص - 
2

 .10 مرجع سبق ذكره، ص ،"بين آلية التفكيك والتركيب: العولمة واإلرىاب الدولي"كداد غزالين، - 
3

 .18 مرجع سبق ذكره، ص ،العولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربيمولود زايد الطبيب، - 
4

 .15 مرجع سبق ذكره، ص ،"بين آلية التفكيك والتركيب: العولمة واإلرىاب الدولي"كداد غزالين، - 
5
 .79، ص 2013، دار نزىة األلباب للنشر كالتوزيع: غرداية، اجلزائر، 1ط، 1ج، ة الجديدةـوؿعفجر اؿقاسم حجاج، -  
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، ىك ظيكر االنترنت  إف أبرز سمة مف سمات العصر الحالي كأكثر كاحدة مف تجميات العكلمة ظيكران كتميزان في عالـ اليـك
كشبكة معمكمات أعطت لمعالـ صكرة جديدة كميزتو بنسؽ حديث خبلؿ العقكد الثبلث األخيرة مف القرف الماضي كبدايات القرف 
مكانيات تقنية كتكاصمية، أف تؤسس لشكؿ جديد مف عبلقات  الحالي، حيث استطاعت مف خبلؿ ما تمتمكو مف قدرات اتصالية كا 

 .الناس داخؿ نظاـ معكلـ، قكامو السرعة في النشاط، كالجكدة في األداء كالدقة في النتائج

 :تعريف االنترنت: أوالً 

لـ تحظى االنترنت بتعريؼ مٌكحد كلـ تتكقؼ عند معنى كاحد، فؤلف طبيعتيا مختمفة فقد كلدت عدة رؤل كمفاىيـ ليا، فما 
تمثمو لممستخدـ العادم غير ما تمثمو لمشخص العالـ أك الميندس، كالصكرة التي يراىا بيا المحترؼ أك الممارس الدائـ، غير تمؾ 

 .التي يراىا بيا الياكم أك صاحب العيف غير المتخصصة

، (International Netwok)االنترنت مشتقة مف مسمى بشبكة المعمكمات الدكلية التي يطمؽ عمييا في المغة اإلنجميزية 
، أك الطريؽ اإللكتركني السريع (The Web)أك الشبكة العنكبكتية  (World Net)أك الشبكة العالمية  (The net)كىي أيضا 
 .(1)(Electronic Super High Way)لممعمكمات 

مجمكعة مفككة مف مبلييف الحكاسيب المكجكدة "االنترنت مجمكعة مف العناصر المترابطة، كتعرؼ بيذا النحك عمى أنيا 
في آالؼ األماكف كالمكاقع حكؿ العالـ، كيمكف لمستخدمي ىذه الحكاسيب استخداـ شبكات محكسبة أخرل لمعثكر عمى معمكمات 

 .(2)"أك لتشارؾ في ممفات

لقد أكصمت العكلمة العالـ الحديث إلى درجة عالية مف انعداـ الحدكد كتياكم المسافات كتداخؿ المصالح كانكشاؼ أجزاء 
العالـ عمى غيرىا، فمـ يجد ىذا األخير أحسف مف شبكة االنترنت لتصبح الكسيمة األكلى في ضماف ربط أجزاء ىذه القرية كتحقيؽ 

أعظـ تطكر حصؿ في تاريخ كسائؿ االتصاؿ في العقكد األخيرة، بحيث كفرت الشبكة "تكاصؿ الناس فيما بينيـ، حيث اعتبرت 
كسيمة "، كعميو فقد أصبحت الشبكة (3)"جكان افتراضيان مفتكحان ليتكاصؿ جميع البشر، ككضعت العالـ كمو عمى شاشة كاحدة صغيرة

اتصالية لـ تعرؼ البشرية مثمما مف قبؿ، سكاء مف حيث تطبيقاتيا أك استخداميا أك مف حيث تأثيرىا كانعكاساتيا، فيي كسيمة 
، كمف ثـ احتمت الريادة بيف مجمكع الكسائؿ (4)قامت باختزاؿ كؿ الكسائؿ االتصالية التي سبقتيا أك عمى األقؿ قامت بإحتكائيا

 .التكاصمية أك االتصالية  الجماىيرية

                                                           
1

 .88، ص 2012مؤسسة طيبة للنشر كالتوزيع، : ، القاىرة1، طاإلعالـ الجديدصالح عبد احلميد، - 
2

 .294، ص 2013دار اليازكرم للعلمية للنشر كالتوزيع، : ، عمافاإلعالـ والمعلومات واالنترنتعامر إبراىيم القندجلي، - 
3

رسالة ، "دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين األردنيين"عبد اهلل شلدكح مبارؾ الرعود، - 
 .56، ص 2012جامعة الشرؽ األكسط، كلية اإلعالـ، : ، األردفماجستًن يف اإلعالـ غًن منشورة

4
كسائل اإلعالـ : " حوؿاألكؿ، كرقة مقدمة يف ادللتقى الوطين "وسائل االتصاؿ الجديدة وأثرىا على ثقافة المستعملين"، (2010). إبراىيم بعزيز- 

 .2010 نوفمرب 29-28، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، اجلزائر، "كاجملتمع
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تستخدـ بركتكككؿ النقؿ "ىي شبكة عمبلقة تضـ مبلييف الحكاسيب المرتبطة مع بعضيا في عشرات مف دكؿ العالـ 
لغرض تأميف االتصاالت الشبكية كتزكيد المستخدميف بعديد الخدمات  (TCP/IP)كالسيطرة كبركتكككؿ االنترنت الذم يرمز لو بػ

كالبريد اإللكتركني كاألخبار كالكصكؿ إلى آالؼ قكاعد البيانات، كخدمات الدخكؿ في حكارات مع أشخاص آخريف حكؿ العالـ، 
كخدمات  (FTP)، كما تكفر بركتكككالت نقؿ الممفات (1)"كممارسة األلعاب اإللكتركنية، كمطالعة الكتب كالمجاالت كالصحؼ

استغبلؿ متقدـ لمحاسب اآللي، كمرتبط مف خبلؿ االتصاالت الدكلية، مع "التخاطب كغرؼ الدردشة كغيرىا، فيي عبارة عف 
 .(2)"كجكب تكافر تقنية خاصة كىي شبكة ضخمة تتككف مف عدد كبير مف الشبكات

 :تاريخ االنترنت وتطور بنيتيا: ثانيا

 باالنترنت كعبلقتيا بالعكلمة كمشركع عالمي، إال أف ىذه الشبكة لـ تكف في بادئ عيدىا شبكة عالمية، ذلؾ ارتبطرغـ ما 
أف تاريخيا يعكد إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية في خمسينيات القرف الماضي، عندما بدأت الكاليات المتحدة بالتفكير في بناء 
مشركع حككمي أمريكي ذا بعد عسكرم، تيدؼ مف خبللو إلى إنشاء شبكة معمكمات تربط بيف القكاعد العسكرية كمقرات قيادتيا 
داخؿ الببلد مف أجؿ ضماف سرعة المعمكمة كأمنيا كذلؾ في مرحمة أكلى، تمييا مرحمة ثانية ىي ربط الشبكة الداخمية بالقكاعد 

 .العسكرية األمريكية خارج الببلد

، حيث كاف اليدؼ (ARPA net) تنفيذ المشركع، كسميت الشبكة باسـ كبدأت (ARPA)أككمت الميمة إلى شركة 
المسطر ىك بناء قاعدة بيانات كتأػميف القدرة عمى عدـ إتبلفيا، باإلضافة إلى ربح الكقت كتكفير الجيد مف خبلؿ ضماف الربط 

 .اآلمف ليذه القكاعد، حيث يحقؽ ليـ ذلؾ سرعة في االتصاؿ كنجاعة في األداء كسرية في التبادؿ المعمكماتي كاإلستخباراتي

كمع ذلؾ، فقد انتقمت شبكة االنترنت تدريجيان مف االستعماؿ العسكرم إلى الشؤكف المدنية، ثـ اتسع نطاؽ استخدميا ركيدان 
ركيدان إلى مجاالت الطب كالبحث العممي، لتبدأ الجامعات األمريكية باالرتباط بعضيا ببعض بكاسطتيا، ثـ ما لبث أف انتقؿ 

مجاؿ ارتباطيا خارج الكاليات المتحدة لتدخؿ ىذه الشبكة االستخداـ الدكلي، كيتعاظـ شأنيا كتزداد أىميتيا العممية كالتكنكلكجية 
 .كالتكاصمية يكمان بعد يـك

فانتشرت شبكة االنترنت في كافة أرجاء المعمكرة كربطت بيف أجزاء العالـ كجعمت منو قرية صغيرة، كميدت الطريؽ لكافة 
المجتمعات لمتقارب كالتعارؼ كتبادؿ اآلراء كاألفكار كالتجارب، حيث استفاد كؿ متصفح ليا مف البيانات كالمعمكمات كاألخبار، 

، ككسبت البشرية بذلؾ مجاالن جديدا لممارسة الحرية، (3)كأصبحت بذلؾ أفضؿ كسيمة لتحقيؽ التكاصؿ بيف األفراد كالجماعات
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-http://www.alموقع بوابة الشرؽ اإللكرتكنية، : ، متوفر على الرابط التايلفي إشكالية استخدامات شبكات التواصل االجتماعيمد قًناط، مح- 3
sharq.com/news/details/389449#.VskOC-Ydfcs(21/02/2016): ، تاريخ الزيارة. 

http://www.al-sharq.com/news/details/389449#.VskOC-Ydfcs
http://www.al-sharq.com/news/details/389449#.VskOC-Ydfcs
http://www.al-sharq.com/news/details/389449#.VskOC-Ydfcs
http://www.al-sharq.com/news/details/389449#.VskOC-Ydfcs
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كذلؾ عندما انتقمت االنترنت مف المجاؿ العسكرم إلى ساحة العمؿ المدني، كبتحكليا مف شبكة محمية أمريكية إلى فضاء شبكي 
 .عالمي دكلي

الفضؿ في استخداـ تقنية لغة "تكتسب ىذه الشبكة أىميتيا مف قدرتيا عمى ضماف الربط بيف أجزاء العالـ، حيث أف ليا 
مما " HTML:"، كالتي يشار إلييا اختصاران بػ(Hyper Text Makeup Langage)النص المترابط أك المتشعب كالمعركفة باسـ 

 .(1)"التنقؿ بيف الصفحات كالممفات المخزنة في مكاقع متعددة

 :الصورة الجديدة لمجتمع المعمومات: الفرع الثالث

يعتبر اىتماـ اإلنساف بتحصيؿ المعمكمة كالبحث عنيا مسألة قديمة قدـ كجكده عمى كجو األرض، كذلؾ أنو يحتاج 
لممعرفة مف أجؿ استقامة حياتو اليكمية، فيي عماد الفكر البشرم ألنيا تضمف استمرار الحياة عمى ظير البسيطة، بما تكفره مف 

 .أفكار كمعارؼ يحتاجيا اإلنساف في تسيير شأنو العاـ

 :مفيوم مجتمع المعمومات: أوال

في األزمنة القديمة عرفت اإلنسانية كجكد مجتمع المعمكمات في كؿ حقبة عاشيا اإلنساف، غير أف مبلمح ىذا المجتمع 
غير متجانسة كمما انتقمنا مف طكر معيشي آلخر، ككمما تطكرت حياة اإلنساف عمى األرض، فمجتمع المعمكمات الذم أسسو 

اإلنساف البدائي كاف مشكبلن مف مجمكعة المعارؼ البسيطة التي كاف يحتاجيا لتأميف معاشو اليكمي، فكانت تتمخص في معرفتو 
 .بأكلى احتياجاتو ككيفية تأمينيا كطرؽ معيشتو كسبؿ تكفير مصادر رزقو لضماف بقاءه حيان 

مجمكعة مف البيانات كالدالالت التي "كألف المعمكمة مما ال ييستأثر بو كىي حؽ لكؿ مف يحتاجيا، فقد عٌرفت عمى أنيا 
، كما تعرؼ أيضا بأنيا جممة الدالالت كالمعارؼ كالمضاميف التي تكصؿ إلى نتائج كتساعد (2)"تفيد في تحقيؽ نتيجة معينة

الميتميف بزيادة المعرفة كتطكيرىا، فيي تكضح مفيـك الشيء كسماتو كخصائصو كتبيف استخداماتو ككظائفو، كحتى يسيؿ 
 .(3)"التعامؿ مع المعمكمات فبلبد مف تبكيبيا كتصنيفيا كفيرستيا ضمف مجاالت كأبعاد كحقكؿ

مع مركر األزمنة، أخذت حياة األفراد عمى كجو األرض في التطكر، كتطكرت معيا أساليبيـ المعيشية كأنماط تفكيرىـ 
كذلؾ مف فترة ألخرل، كجرل معيا أيضا تطكر آخر طاؿ مجمكعة المعارؼ كمنظكمة المعمكمات التي يحتاجيا اإلنساف في حياتو 

                                                           
1

 .295 مرجع سبق ذكره، ص ،اإلعالـ والمعلومات واالنترنتعامر إبراىيم القندجلي، - 
2

، 2011، 02، السداسي 04، جامعة زياف عاشور، اجللفة، اجلزائر، ع رللة دراسات كأحباث، "الفيروسات إرىابا تهدد أنظمة المعلومات"أرلد حساف، - 
 .116، (139-116ص ص )
3

 .118ادلرجع نفسو، ص - 
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اليكمية، ذلؾ أف مجتمع المعمكمات ظؿ مكجكدان دائمان، كأعتبر في حالة تطكر دائـ تبعان لتطكر الفكر اإلنساني عمكمان، حيث يأخذ 
 .(1)المجتمع الذم يعمؿ معظـ أفراد بإنتاج المعمكمات أك طبعيا أك اختزانيا أك معالجتيا أك تكزيعيا"كصؼ 

يعكد كثير مف المفكريف إلى القكؿ أف البشرية مرت بثبلث أطكار، أخذ كؿ طكر منيا صفة المجتمع الذم عاش فيو 
خمؽ، حيث انتشر فيو اؿاإلنساف في ذلؾ الكقت، فيـ يميزكف بيف المجتمع الزراعي الذم يعتبر أكؿ طكر عاشتو البشرية بعد 

النشاط الزراعي كاعتبرت خدمة األرض مصدر رزؽ كحيد لمف عاشو، ثـ ما لبثت البشرية أف عرفت طكران ثانيان أخذ المجتمع فيو 
 .، كفيو بدأ اإلنساف استخداـ اآللة كما يترتب عمييا مف نشاطات غير زراعية كحركة التعديف كالتركيب كغيرىا"الصناعي"صفة 

بعد أف ميٌكف لمطكر الصناعي رٌدحان طكيبل مف الزمف اتجيت اإلنسانية إلى طكر ثالث ال تزاؿ تعيشو بعد المجتمع 
تجمب عممية الحضارة البلجماىيرية معيا أفقا كاسعان مف حجـ المعمكمات "الزراعي ثـ الصناعي، كىك مجتمع المعمكمات، حيث 
، فكمما تنكعت الحضارة باختبلؼ الثقافة كأشكاؿ (مجتمعات المعمكمات)المتبادلة، كىذا ىك السبب الذم جعؿ مجتمعاتنا تدعي 

 ".آلفيف تكفمر"، حسب ما ذىب إليو المفكر (2)الطاقة كالناس، ازداد تدفؽ المعمكمات بيف أجزاءىا حتى يظؿ الكؿ مترابطان 

المجتمع الذم يستطيع كؿ فرد فيو استحداث المعمكمات كالمعارؼ "عٌرفتو القمة العالمية لمجتمع المعمكمات بجنيؼ بأنو 
كالنفاذ إلييا كاستخداميا كتقاسميا، بحيث يمٌكف األفراد كالمجتمعات كالشعكب مف تسخير كامؿ إمكانياتيـ في النيكض بتنميتيـ 

التزكاج بيف تكنكلكجيا االتصاالت الفضائية، بما لدييا مف قدرات "كلـ يكف ليظير لكال . (3)"المستدامة، كفي تحسيف نكعية حياتيـ
فائقة عمى تجاكز حدكد الزماف كالمكاف، كتكنكلكجيا الحسابات اإللكتركنية القادرة عمى تخزيف قدر ىائؿ مف البيانات كسيكلة 

 .(4)استرجاعيا في ثكاف قميمة

 :دور االنترنت في صناعة مجتمع المعمومات: ثانيا

قد أكجد لديو صكرة جديدة لمجتمع المعمكمات، " عصر االنترنت"إف كصكؿ اإلنساف إلى ىذا العصر كالذم أخذ كصؼ 
ذلؾ أف شبكة االنترنت التي ميزت ىذه الحقبة مف حقب الحياة البشرية البد أف تكجد مفيكمان جديدان ليذا المجتمع، كعميو يصبح 

المجتمع الذم يعتمد في تطكره بصفة رئيسة عمى المعمكمات كالحاسبات اآللية كشبكات "المفيـك تأسيسان عمى ىذا التطكر، 
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 .67، ص 2012السياسية كاإلعالـ، 
2

 .181، ص 1990دار الكتب الوطنية، : ، بنغازم1عصاـ الشيخ قاسم، ط: ، ترحضارة الموجة الثالثةآلفٌن توفلر، - 
3
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 .95، ص 2014مركز التنوير ادلعريف، : ، اخلرطـو1، طإيديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العاـمعتصم بابكر مصطفى، -  
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االتصاؿ، فيك يعتمد عمى التكنكلكجيا الفكرية التي تضـ سمعان كخدمات جديدة، مع التزايد المستمر لمقكل العاممة لممعمكماتية كالتي 
 .(1)تقـك بتجييز كمعالجة كنشر كتكزيع كتسكيؽ ىذه السمع كالخدمات

إف شبكة االنترنت أصبحت ترسـ بمفردىا تقريبا الصكرة الجديدة لمجتمع المعمكمات كالمعارؼ، ذلؾ ألف بعض أدكار 
الكسائؿ األقدـ منيا قد باتت في تراجع مستمر أماـ سطكة ىذه الشبكة كقكتيا كقدرتيا عمى إنتاج المعرفة كنقميا كسرعة أدائيا 
كجكدة مخرجاتيا، مع ىامش أمني كبير نسبيان يؤدم إلى كصكؿ المنتجات الفكرية إلى قطاع كبير مف المستفيديف منيا بشكؿ 
آمف كأسرع كأقؿ تكمفة، فالراديك كالتميفزيكف كاإلذاعة كحتى الصحؼ كالمجبلت كرغـ أنيا الزالت تحتفظ بمكاف ليا داخؿ سكؽ 
كسائؿ نقؿ المعرفة كالمعمكمات، إال أنيا أصبحت منحصرة التأثير عندما تقارف باإلمكانيات الرىيبة التي باتت شبكة االنترنت 

تكفرىا كتؤمنيا، كاألدىى أف ىذه الكسائؿ التي تكصؼ بأنيا في طريؽ االنييار، قد باتت تبحث ليا عف مكاطئ قدـ داخؿ دكاليب 
الشبكة حفاظان عمى نفسيا مف خطر االضمحبلؿ، فأصبحت لقنكات اإلذاعة كالتمفزيكف مكاقعيا عمى شبكة االنترنت تستعمميا لبث 

برامجيا كبشكؿ مباشر أحيانا، كما أف ىناؾ مكاقعا لمصحؼ كالمجاالت أيضا، كأصبحنا نميز بيف النسخة الكرقية لمجريدة أك 
 .الصحيفة كتمؾ اإللكتركنية المكجكدة عمى مكقع الكتركني عمى شبكة االنترنت

الكيب "لقد أصبحت العديد مف التطبيقات التي تتيحيا شبكة االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كغيرىا مف تطبيقات 
تمثؿ لمجتمع المعمكمات ما كانت تمثمو كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية لممجتمع الصناعي، حيث يذىب  "(Web 2.0)" التشاركي

 (Dailymotion)ك (Myspace) ك(Facebook)ركاد االنترنت إلى التفاعؿ مع المضاميف المنشكرة مف خبلؿ شبكات مثؿ 
، مما يعطي االنطباع أف مجتمع المعمكمات أصبحت اليد الطكلي فيو بالفعؿ لبلنترنت كتطبيقاتيا كأجياليا بدءن مف 2"كغيرىا

(Web1.0)  إلى(Web2.0). 

إف رأس الماؿ في مجتمع المعمكمات القائـ عمى أساس تأثير شبكة االنترنت ىك اإلنساف، الذم يحمؿ فيو صفة اإلنساف 
الرقمي أك رجؿ مجتمع المعمكمات كالذم يختمؼ بالضركرة عف رجاؿ المجتمع الزراعي كبعده المجتمع الصناعي، بما لو مف 

 :مميزات يتحمي بيا ليصبح مكاطنان رقميا كيتحصؿ عمى جنسية الكطف الرقمي

 .استخداـ الكمبيكتر كاالنترنت بكفاءة عالية -
 .أف يتحمى بثقافة معمكماتية، ليست تقنية محضة كلكف ثقافة المجتمع الجديد -
 .استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات لمتكاصؿ مع اآلخريف، كعمى رأسيا البريد اإللكتركني -
 .(3)تطبيؽ التكنكلكجيا في معظـ تعامبلتو اليكمية -
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 91-83ص ص )خالد طو خالد، : ، ترنقد مجتمع المعلومات: ، يف"الوسائل اجلديدة جملتمع ادلعلومات: الشبكات االجتماعية"جوف بوؿ الفركنس، - 

 .83، ص 2013منشورات ضفاؼ، : ، باريس1، ط(
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مجتمع "لقد أكجدت شبكة االنترنت مجتمع معمكمات جديد إذا ما قارناه بمجتمع المعمكمات في األطكار التي سبقت، فيك 
يتميز بكسائؿ اإلعبلـ المتطكرة كالتفاعمية كيأتي بعد المجتمع الصناعي الذم تميز بكسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية كاإلذاعة 

كالتمفزيكف، لقد شكؿ ىذا المجتمع ثكرة إعبلمية حقيقية غيرت كبشكؿ مزلزؿ طرؽ معالجة كحفظ المعمكمات، كبالتالي فيذه 
، قد يظؿ (1)الكسائؿ اإلعبلمية الفردية كالتفاعمية سكؼ تؤدم إلى حدكث قطيعة في االتصاؿ كقد تكلد نمكذجان اتصاليان جديدان 

 .سائدان لفترة طكيمة خبلؿ ىذا العصر، كذلؾ راجع لعدـ كجكد نمكذج قد يحؿ محؿ الطكر الحالي عمى المدل المنظكر

إف العالـ المعمكماتي الذم نعيشو حاليان يعتبر ثالث مياديف الفضاءات السائدة في ىذا العالـ حسب التصنيؼ الذم كضعو 
العالـ الفيزيائي أك التقميدم، أيف تسرم قكانيف الفيزياء كالمحسكس كالحدكد، "، كسماه بالعكالـ الثبلثة، حيث كضع أكلو (كارؿ بكبك)

ثـ العالـ العقمي أك الذاتي، أيف يبحث المختصكف في العمـك العقمية كشؼ أغكاره، ثـ نياية بالعالـ المعمكماتي، كىك فضاء مستمر 
 .(2)في التكسع كابتبلع أدكات الحياة اليكمية داخؿ كيانات المعمكماتية كرقمنة مفردات الحياة، لتصؿ حياتنا إلى بيئة رقمية

 :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والرقمنة والمجال العام االفتراضي: المطمب الثاني

رسخت العكلمة مفيـك القرية العالمية الصغيرة، كرسمت العالـ كمو عمى أنو غرفة في بيت كبير حيث الجميع مكجكدكف، 
ثـ ما لبثت أف ظيرت االنترنت لتساىـ في رسـ الخريطة االتصالية بيف مككنات المجمكعة الدكلية، فأنتجت ثكرة معرفية كتقنية 
سٌيمت نظـ التكاصؿ كيسرت انسياب المعمكمة كحققت تدفؽ األفكار بشكؿ آني كمتزامف، باإلضافة إلى إمكانياتيا الجبارة في 

 .مجاؿ تخزيف المعمكمات مف أجؿ إعادة استرجاعيا أك نقميا أك تكظيفيا في مراحؿ الحقة

لقد شيد العالـ خبلؿ العقكد األخيرة ثكرة في مجاؿ أنظمة االتصاؿ الحديثة كثكرة أخرل في مجاؿ اإلعبلـ كتقنياتو كطفرة 
في كسائميما كآلياتيما، كقد ساىمت العكلمة كمف بعدىا شبكة االنترنت في إعطاء بريؽ كنجاح لياتيف الثكرتيف، ثـ صنعت ىاتيف 

 .األخيرتيف مفاىيـ أخرل قد تصنع بدكرىا ثكرات مستقبمية مثؿ الرقمنة كصحافة المكاطف كالمكاطف الرقمي

 :تكنولوجيا المعمومات واالتصال والرقمنة: الفرع األول

بانتقاؿ المجتمع البشرم مف المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي ككصكلو إلى مجتمع المعمكمات، يككف قد حقؽ 
 (Information society)تطكران الفتا عمى صعيد الكصكؿ بأفراده إلى مستكل عاؿ مف الرقي كالرفاىية، فمجتمع المعمكمات 

، سكؼ (3)"الذم يعتمد اعتمادان أساسيان عمى المعمكمات الكفيرة كمكرد استثمارم كسمعة إستراتيجية ككخدمة ككمصدر لمدخؿ القكمي
 .يتكفر عمى دعامتيف أساسيتيف ىما تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ كالرقمنة

                                                           
1

منشورات : ، باريس1، ط( 40-27ص ص )خالد طو خالد، : ، ترنقد مجتمع المعلومات: ، يف"مفارقة جيل االنرتنت: اذلوة الرقمية"كاركلٌن ليز، - 
 .29، ص 2013ضفاؼ، 

2
دراسة : تداوؿ المعلومات داخل المجتمعات االفتراضية على شبكة االنترنت، شبكات التواصل االجتماعي نموذجا"زلمد أمٌن عبوب، - 

 .78-77، مرجع سبق ذكره، ص "استكشافية، وصفية تحليلية على عينة من مستخدمي الفايسبوؾ
3

 .436، ص (480-435ص ص )، 2/2010-1، ع26، اجمللد رللة جامعة دمشق، "اإلعالـ الجديد في عصر المعلومات"مسًنة شيخاين، - 
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 :مفيوم التكنولوجيا ونقميا: أوالً 

برز مفيـك التكنكلكجيا إلى ساحة التداكؿ العممي كمصطمح في خضـ سمسمة مف التغيرات التي حدثت في إدارة 
، حيث أحدثت التقنية التي كانت متكفرة ثكرة في النشاط االقتصادم كفي المجتمعات 19 ك18الصناعات التحكيمية خبلؿ القرنيف 

التي حدثت فييا، كأسيـ ذلؾ التطكر في ميداف التقنية في إطبلؽ الثكرة الصناعية التي ميزت أكربا ثـ العالـ الجديد في الكاليات 
 .المتحدة األمريكية ككندا

تطبيؽ المعرفة عمى الحؿ العممي لممشاكؿ، كقد كانت تمؾ التطبيقات تاريخيان سمة مستمرة "ىي : تعريف التكنولوجيا. 1
 .(1)"متكاصمة لجميع األنظمة االجتماعية، ميما كاف مظيرىا السطحي قيد يبدك بدائيان 

شباع  ىي أيضا مصطمح يشير إلى كؿ الطرؽ التي يستخدميا الناس في اختراعاىـ كاكتشافاتيـ لتمبية حاجياتيـ كا 
حيث قاـ  [...]رغباتيـ، حيث كاف لزامان عمى بني البشر منذ أزمنة بعيدة جدا أف يكدحكا ليحصكا عمى المأكؿ كالممبس كالمأكل 

الكثيركف عبر العصكر باختراع األدكات اآلالت كالمكاد كاألساليب لجعؿ الحياة أكثر يسرا، كما اكتشفكا الطاقة المائية كالكيرباء 
، كمنو فقد أصبح العصر الذم نعيشو عصران تكنكلكجيا (2)كبعض مصاريؼ الطاقة األخرل ليككف العمؿ ميسكران كأكثر إنتاجية

نظاـ ىائؿ كمعقد داخؿ الدكؿ الصناعية كفيما بينيا، "كمحككما باقتصاد المعمكمات، حيث يعتمد ىذا النكع مف االقتصاد عمى 
 .(3)"21 كبدايات القرف الػ20كيبنى ىذا النظاـ عمى التسييبلت التي أتاحتيا التكنكلكجيا في النصؼ الثاني مف القرف 

مجمكعة مف النظـ كالقكاعد التطبيقية كأساليب العمؿ التي تستعمؿ لتطبيؽ المعطيات المستخدمة "التكنكلكجيا أيضا 
لمبحكث كالدراسات المبتكرة في مجاؿ اإلنتاج كالخدمات، ككنيا التطبيؽ المنظـ لممعرفة كالخبرات المكتبية، كالتي تمثؿ مجمكعة 
الكسائؿ كاألساليب الفنية التي يستخدميا اإلنساف في مختمؼ نكاحي حياتو العممية، كبالتالي فيي مركب قكامو المعدات كالمعرفة 

 .، مف أجؿ الكصكؿ بالمجتمع البشرم إلى أعمى درجات الرقي المعرفي كالمادم(4)"اإلنسانية

يشمؿ اإلبداع كالخمؽ، باإلضافة إلى االقتباس كاالستيعاب، فالتكنكلكجيا عبارة عف جميع "إف المفيـك الحديث لمتكنكلكجيا 
، رغـ أف (5)"االختراعات كاإلبداعات البلزمة لعممية التطكر االقتصادم كاالجتماعي، التي تتـ مف خبلليا مراحؿ النمك المختمفة

العمـ التطبيقي في مختمؼ "بدال منو، كىك " التقنية"بعض قكاميس المغة الزالت ال تعترؼ بمصطمح التكنكلكجيا كتستعمؿ مصطمح 

                                                           
1

 .453 مرجع سبق ذكره، ص ،قاموس بنغوين للعالقات الدوليةكينهاـ جيفرم كجراىاـ إيفانز، ت: في التكنولوجيا- 
2

 .2004شركة أعماؿ ادلوسوعة لإلنتاج الثقايف، : ، الرياض[قرص مضغوط]،  الموسوعة العربية العالمية: يفالتقنية- 
3

 .436 مرجع سبق ذكره، ص ،"اإلعالـ الجديد في عصر المعلومات"مسًنة شيخاين، - 
4

رسالة ماجستًن يف علـو اإلعالـ كاالتصاؿ غًن ، "عالقة استخداـ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة باغتراب الشباب الجامعي"خالد منّصر، - 
 .14، ص 2012احلاج خلضر، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية كالعلـو اإلسالمية، : ، جامعة باتنةمنشورة

5
رسالة ماجستًن يف علـو اإلعالـ كاالتصاؿ ، "مصر نموذجا: تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الحراؾ السياسي في الدوؿ العربية"كردة بن عمر، - 

 .35، ص 2014احلاج خلضر، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية كالعلـو اإلسالمية، : ، جامعة باتنةغًن منشورة
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، كتعني استخداـ اآللة الحديثة في اإلنتاج الكاسع نتيجة التقدـ العممي تطبيؽ ىذا التقدـ في كؿ نكاحي الحياة، في  نكاحي العمـك
 .(1)"اإلنتاج كالتكزيع كفي تفيـ النكاحي السياسية لمجماعات

ىي العبلقة بيف المنتجيف كالمستيمكيف لمتكنكلكجيا في انتقاليا عبر حدكد الدكؿ كانطكائيا عمى : نقل التكنولوجيا. 2
التكنكلكجية، فإف قضية  (Inputs)كمنذ أف برىنت الثكرة الصناعية األصمية عمى أىمية المدخبلت . مختمؼ الفاعميف الدكلييف

كتتفاقـ ىذه القضية في . األحكاـ كالشركط التي ينبغي بمكجبيا أف تتاح تمؾ المعرفة لآلخريف أصبحت ذات أىمية حاسمة
كككف الجيات المستيمكة  (AICs)العبلقات الدكلية المعاصرة لككف الجيات المنتجة لمتكنكلكجيا ىي البمداف الصناعية المتقدمة 

ثـ إف الكاسطة التي يتـ عبرىا نقؿ مقدار كبير مف المعرفة ىي الشركات متعددة الجنسيات . (LDCs)ىي أقؿ البمداف نمكان 
(MNCs) . دكؿ الغنية كدكؿ الجنكب الناميةاؿكىكذا فقد أصبح نقؿ التكنكلكجيا رىف استقطاب القضايا االقتصادية السياسية بيف. 

مف خبلؿ برامج التعميـ كالتدريب، عمميات تبادؿ المستشاريف كالخبراء، اتفاقيات : يحصؿ نقؿ التكنكلكجيا كفؽ طرؽ عديدة
ترخيص تتـ بمكجبيا إتاحة األدكات المحمية بمكجب براءات االختراع، الرجكع إلى المصادر المنشكرة كبتقميد المنتجات 

كبما أف االبتكار التكنكلكجي يجرم في الكقت نفسو الذم يجرم فيو نقؿ التكنكلكجيا فاألرجح أف . كاألساليب، مع أك مف دكف إذف
كبما أف البحث كالتطكير منتشراف بشكؿ متفاكت أيضان لمصمحة البمداف الصناعية . تستمر تمؾ العممية األخيرة أيضان في المستقبؿ

. (2)ا مرجحاالمتقدمة فإف استدامة ىذا الكضع مف التبعية التكنكلكجية أمر

 :مفيوم الرقمنة وتكنولوجيا المعمومات واالتصال: ثانيا

الرقمنة مصطمح بدأ تداكلو يشيع استخدامو كتداكلو مع مركر الكقت، كقد أنتج داخؿ الدكائر العممية ثـ األكاديمية بعد 
 .التي باتت صفة كسمة تميز العصر اآلني الذم يعيش اإلنساف فيو" الثكرة الرقمية"شيكع مفاىيـ ارتبطت بمصطمح 

بدخكؿ الكمبيكتر حياة الناس اليكمية، كجدت معو مجمكعة مف التعبيرات كالمصطمحات التي تتصؿ : تعريف الرقمنة. 1
مف أىـ انجازات التكنكلكجيا الرقمية لممعمكمات، حيث تعني إسقاط الحكاجز الفاصمة بيف أنساؽ "بو، كمنيا الرقمنة التي تعتبر 

الرمكز المختمفة مف نصكص كأصكات كأنغاـ كصكر ثابتة كمتحركة، كتحكيؿ ىذه األنساؽ إلى سبلسؿ رقمية قكاميا الصفر 
 .(3)"الكاحد، حتى تتكاءـ مع نظاـ األعداد الثنائي الذم ىك أساس عمؿ الكمبيكتر

إلى نظاـ آخر تتمكف اآللة أك الجياز سكاءن أكانت كمبيكترا أك نظامان  (التماثمية)فيي بذلؾ عممية تحكيمية لؤلنساؽ العادية 
بإعادة عممية القراءة ليخرج  (اآللة أك الجياز)معمكماتيا مف التعامؿ معو، عمى أساس البرنامج المعد لو سمفان، ثـ يقـك ىذا الكسيط 

 .النصكص مف شكميا العادم نصان كاف أك صكرة أك مقطع فيديك أك غيره

                                                           
1

 .121، ص 2006منشورات كتب عربية، : ، مصرالموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسيةإمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف،  :التقنية في- 
2
 .454 مرجع سبق ذكره، ص ،قاموس بنغوين للعالقات الدوليةكينهاـ جيفرم كجراىاـ إيفانز، ت: نقل التكنولوجيا في-  

3
 .228 مرجع سبق ذكره، ص ،الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسيةإمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، : يفالرقمنة - 
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في خضـ عمميات التحكؿ في طبيعة المجتمع اإلنساني التي جاءت بيا رياح : ماىية تكنولوجيا المعمومات واالتصال. 2
العكلمة خبلؿ القرف الماضي، فقد طاؿ التحكؿ كالتغير عددان مف المفاىيـ كالمصطمحات كالعمـك كمف بينيا تكنكلكجيا المعمكمات 

 .كاالتصاؿ

التدفؽ الحر لممعمكمات كالبيانات "يشير مصطمح االتصاؿ إلى عممية : ضبط مصطمحات االتصال واإلعالم والمعمومات. أ
، كىك االتصاؿ الذم يتـ مباشرة بيف (Face To Face)أم  (Direct)كاآلراء عبر كسائؿ مختمفة، فقد يككف االتصاؿ مباشران 

األفراد دكف االستعانة بأم أداة اتصالية، فيككف بمثابة فرصة كبيرة لتبادؿ المعمكمات بيف المرسؿ كالمستقبؿ، كقد يككف غير 
، (1)"(Informal)أك غير رسمي  (Formal)فتستخدـ فيو أداة مف أدكات االتصاؿ، كقد يككف رسميان  (Indirect)مباشر 

كاالتصاؿ كفؽ ىذا التعريؼ عبارة عف عممية تبادؿ لممعمكمات بيف طرفيف، كقد يككف التكاصؿ مكجيان فقط، أم بدكف عممية تبادؿ 
، كيعبر مصطمح شبكات االتصاؿ (االستماع أك القراءة فقط)فبل يككف ألحد الطرفيف القدرة عمى االتصاؿ، إنما فقط االستقباؿ 

(Communication Networks) شبكات االتصاؿ الدكلية التي تنقؿ المعمكمات عبر األمـ، كتككف ليا الصفة الدكلية " عمى
 .(2)"ضمف الطريؽ السريع لممعمكمات، كمف أىـ الشبكات شبكة االنترنت الدكلية

العممية االجتماعية التي يتـ فييا االتصاؿ مف بعد بيف عدة أطراؼ، "كربطان بمفيـك الرقمنة، فإف االتصاؿ الرقمي ىك 
حيث يتبادلكف األدكار في بث الرسائؿ االتصالية المتنكعة كاستقباليا، كذلؾ مف خبلؿ النظـ الرقمية ككسائميا لتحقيؽ أىداؼ 

تقنية إجرائية أساسية في فيـ التفاعبلت البشرية كتفسير النصكص كالخبرات اإلعبلمية، ككؿ طرائؽ "أما التكاصؿ فيك . (3)"معينة
لقد أصبح التكاصؿ عممان قائمان بذاتو لو تقنياتو كمقكماتو الخاصة كأساليبو كأشكالو المحددة  [...]التكاصؿ كاالتصاؿ كاإلرساؿ 

 .(4)"لو

اإلعبلـ ىك إيصاؿ كتقديـ األفكار كاآلراء كالتكجييات عف مكضكع محدد بطريقة المعمكمات كالبيانات المرتبطة بيا، بحيث 
تككف النتيجة المتكقعة أك المخطط ليا أف يعمـ جميكر مستقبمي الرسالة اإلعبلمية كافة الحقائؽ عف ذلؾ المكضكع، بحيث يككف 

 .(5)"في استطاعتيـ تككيف آراء أك أفكار يفترض أف تككف مفيدة كصائبة، بحيث تمكنيـ مف أف  يتحرككا كيتصرفكا عمى أساسيا

ينبغي أف يككف أكثر فعالية نتيجة الفرص "يتميز المحتكل اإلعبلمي بالجدية كالدقة كأصؿ فيو، كعميو فإف اإلعبلـ 
الجديدة المتاحة، كتكفر عامؿ األماف إلى جانب متابعة تطكرات األحداث كتقييـ البرامج كالخطط التي قد تككف بديبلن في مراحؿ 

                                                           
1

 .15 مرجع سبق ذكره، ص ،الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسيةإمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، : االتصاؿ في- 
2
 .252ادلرجع نفسو، ص : شبكات االتصاؿ في - 

3
 26ػ، ص 2007عامل الكتب، : ، القاىرة1، طاالتصاؿ واإلعالـ على شبكة االنترنتزلمد عبد احلميد، -  

4
: ، فلسطٌنرسالة ماجستًن يف التفسًن كعلـو احلديث غًن منشورة، "أنواعو، ضوابطو، آثاره ومعوقاتو: التواصل االجتماعي"ماجد رجب العبد سكر، - 

 04، ص 2011اجلامعة اإلسالمية بغزة، 

5
 .20-19مرجع سبق ذكره، ص ، اإلعالـ والمعلومات واالنترنتعامر إبراىيم القندجلي، - 
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، ذلؾ أف الكظيفة األكلى لئلعبلـ ىي رصد كمتابعتو لكؿ جديد ييـ المجتمع كتبميغو بو في الكقت الحقيقي بصكرتو (1)"الحقة
 .الحقيقية دف تزييؼ أك تجميؿ، ميما كانت الصكرة الحقيقية مؤلمة أك صادمة أك مرعبة أك مخيفة

كالمعمكمات ىي كؿ خبر أك معرفة أك رأم أك تصكر أك رؤية أك استنتاج ييـ المجتمع أك أحد أفراده ليحقؽ مف كراءه 
في أكائؿ العقكد "مرسؿ ليا كمستقبؿ، أما عصرىا المعرفي فقد بدأ : منفعة أك يتحقؽ لو بو مكتسبان، كيستقيـ أمرىا بكجكد طرفيف

، فأنتجت سكؽ المصطمحات (2)"األخيرة مف القرف العشريف كيكاكب عصر العكلمة، حيث أصبح تدفؽ المعارؼ متاحان لمجميع
كالذم يعني قكة  (Information Super higtway)المرتبطة بمجاؿ المعمكمات عدة مفاىيـ مثؿ الطريؽ السريع لممعمكمات 

 حينما بدأ انتشار المعمكمات كتناقميا عبر شبكات 1993قد أصبح تعبيرا رسميان منذ سنة "كسرعة انتشار كتداكؿ المعمكمة 
الكمبيكتر، كىك يدؿ عمى عصر اليكاتؼ المحمكلة أك الخمكية، كما نتج عنو مف انطبلؽ االتصاالت آلفاؽ متقدمة كنعتيا بعصر 

السماكات المفتكحة كالعكلمة كالكككبة، فالمعمكمات ال يستطيع أحد أف يحجبيا كتنتقؿ بسرعة فائقة كبسيكلة كيسر بيف بمداف 
فػيقصد بيا دقة البيانات كعدـ استخداـ ىذه المعمكمات في األضرار بمصالح الغير أك " أخبلقيات عصر المعمكمات"، أما (3)"العالـ

التمكيو، كنزاىة آالت البحث كالتصفح كاألمانة العممية، كأف تككف ىذه المعمكمات لخدمة اإلنسانية، كغير ىادمة لمقيـ الحضارية 
 .(4)كاإلنسانية كال تقتحـ الخصكصية

أما مصادر المعمكمات فيك مصطمح عاـ ككاسع يستخدـ ليعني جميع األكعية أك الكسائؿ أك القنكات التي يمكف عف 
، (5)"طريقيا نقؿ المعمكمات مف مرسؿ إلى مستقبؿ، ذلؾ أنو لكي يتـ نقميا كتبادليا فيي تحتاج إلى مرسؿ كقناة أك كسيمة كمستقبؿ
كفي عمـ المكتبات يعني كؿ ما يمكف جمعو كحفظو كتنظيمو كاسترجاعو لتقديمو لمدارسيف أك الباحثيف في المكتبات كمراكز 

التكثيؽ، أما انفجار المعمكمات فيعني الزيادة السريعة في كمية المعمكمات المنشكرة كاآلثار المترتبة عمى كفرتيا، في تحميؿ زائد 
 ساعات 05كتشبع كسكء إدارة ليا، مما يجعؿ الفرد غير قادر عمى تحصيؿ المعمكمات الكافية التي يريدىا، إال إذا كاف يقرأ يكميان 

 .(6)"عمى األقؿ

مجمكعة التقنيات أك األدكات أك "تدؿ التكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ عمى : مفيوم تكنولوجيا المعمومات واالتصال. ب
الكسائؿ أك النظـ المختمفة كالتي يتـ تكظيفيا لمعالجة المضمكف أك المحتكل الذم يراد تكصيمو مف خبلؿ عممية االتصاؿ 
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، 2013، 21، السنة 55، ع رللة سبوز، "الخطاب المرئي والتفاعلية مع أحداث الثورات العربية: اإلعالـ العربي في ظل األزمات"حسن األنصارم، - 
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الجماىيرم أك الشخصي أك التنظيمي أك الجمعي أك الكسطي، كالتي يتـ مف خبلليا جمع البيانات المسمكعة أك المكتكبة أك 
المصكرة أك المرسكمة أك المرئية أك المطبكعة أك الرقمية ثـ تخزينيا أك استرجاعيا في الكقت المناسب، كمف ثـ تقع عممية نشرىا 

 .(1)"بأم مف األشكاؿ سالفة الذكر

يمثؿ مجمكعة المعارؼ كالخبرات كالميارات المتراكمة  (Information Technology)مصطمح تكنكلكجيا المعمكمات 
كالمتاحة كاألدكات كالكسائؿ المادية كالتنظيمية كاإلدارية التي يستخدميا اإلنساف في الحصكؿ عمى المعمكمات المحفكظة 
، (2)"كالمصكرة كالمرسكمة كالرقمية كفي معالجتيا كبثيا كتخزينيا بغرض تسييؿ الحصكؿ عمييا كتبادليا كجعميا متاحة لمجميع

فيدخؿ تحت مسمى الكسائؿ المادية التنظيمية أجيزة التمفزيكف كالراديك كالياتؼ التمكس كالفاكس كحتى الكمبيكتر كأجيزة االتصاؿ 
 .األحدث كغيرىا

 في الكاليات المتحدة األمريكية باسـ تكنكلكجيا المعمكمات 20تاريخيا،ن ظير المفيـك في الثمانينات مف القرف 
(Information Techologies)( IT)  الناتج عف دمج الحكاسيب بالخطكط الياتفية، ثـ في الياباف باسـ الكمبيكتر كاالتصاؿ
(Computer and communication)(c&c)كالحقان في أكربا باسـ ، (Télécommunication et Information)  أم

الكسائؿ اإللكتركنية المستخدمة في اإلنتاج كالتسجيؿ "، كقد انصب مدلكليا بداية عمى (3)االتصاالت عف بعد اإلعبلـ اآللي
الكيركمغناطيسي كاسطكانات الميزر، كالبث اإلذاعي كالتميفزيكني كالذم تكج باستخداـ الشبكات الفضائية المعتمدة عمى الترددات 

كما ( الكمبيكتر)كالشبكات األرضية التي تستخدـ األلياؼ الضكئية، ىذا باإلضافة إلى استخداـ الحاسكب  (VHF)عالية القدرة 
 .(4)"يتصؿ بو مف تقنيات

عف كؿ آلة أك تقنية أك كسيمة خاصة تعمؿ عمى إنتاج أك تخزنو أك استرجاع أك تكزيع أك "ىذا النكع مف التكنكلكجيا يعٌبر 
كسيمة لمتكاصؿ يمكف الكثكؽ بيا، حيث أنيا تضمف قدرات تخزيف "، فيي بيذا تقدـ عمى أنيا (5)"استقباؿ أك عرض المعمكمات

المشاركة في األفكار كالمعاني كالمعمكمات، "، حيث يدؿ ىذا األخير عمى (6)"المعمكمات كتقمؿ مف تكاليؼ عمميات االتصاؿ
باعتباره نشاطان يستيدؼ تحقيؽ العمكمية أك الذيكع أك االنتشار أك الشيكع لفكرة أك مكضكع أك نشاط أك قضية، عف طريؽ انتقاؿ 
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األفكار أك المعمكمات أك اآلراء كاالتجاىات مف شخص أك جماعة إلى أشخاص أك جماعات باستخداـ رمكز ذات معنى مٌكحد 
 .(1)"كمفيـك بنفس الدرجة لدل كؿ مف الطرفيف

في الشؽ اآلخر مف النقاشات المتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، البد مف النظر في الجانب السمبي ليذا التطكر، 
ذلؾ أف كؿ المكاد العممية كالتكنكلكجية التي بناىا اإلنساف البد أف تحمؿ شقان سمبيان سكاءن في بيئتيا أك في سكء استخداميا، فيذه 

تحد مف الخيارات المتاحة لمحككمات مف أجؿ السيطرة عمى المعمكمات كتحد أيضا مف فعالية أدكات السياسات "التكنكلكجيا قد 
القديمة، كتجعؿ مف األصعب عمى الحككمات فيـ أك تحديد ما يمكف أف تتجمع حكلو الجماىير، كقد تفتقد القدرة عمى التأثير أك 

الحفاظ عمى القيـ البالية كالعتيقة كالمفاىيـ السيئة التي تختمؼ عف القيـ األصمية كالمفاىيـ الصحيحة حكؿ الحرية كالعدالة 
، كذلؾ بالرغـ مف كثرة التكجيات بأف ىذه التكنكلكجيا قد أفادت أكثر مما (2)"كالمساكاة كاإلنصاؼ كالشفافية كالمساءلة كالديمقراطية

أكجو الحياة االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية كالسياسية، بغرض تحقيؽ التنمية المستمرة كتحسيف نكعية الحياة "أساءت في 
 .(3)" لممجتمع كاألفراد

 :اإلعالم واالتصال والتسويق السياسي: التفاعل في المجال االفتراضي: الفرع الثاني

يفترض الكاقع أف مناقشة قضية ما أك الفصؿ في شأف مف شؤكنيا أك اتخاذ قرار في مسألة بعينيا أك البحث في مشكمة 
يستكجب كجكد أطراؼ ىذا األمر في مكاف معمـك كمحدد، بحيث تككف محاكراتيـ كأقكاليـ كردكدىـ مسمكعة كمحؿ أخذ كرد، لكف 
التطكر الحاصؿ في أنظمة التكاصؿ الحديثة كغمبة التكنكلكجيا االتصالية كتمكف الحياة المعاصرة بألكاف الرقمنة كثكرة المعمكمات 
قد أكجد فضاءات أخرل يجرم فييا ما يجرم في الفضاء الكاقعي الحقيقي مف نقاشات كمبلسنات كتجاذبات، لكنيا ال تجرم في 

 .مكاف محدد بؿ في مجاؿ غير حقيقي يسمى المجاؿ االفتراضي

كمنو فقد نشأت عدة مفاىيـ داخؿ ىذا المجاؿ كالتي كانت مرتبطة بالمجاؿ الحقيقي، مثؿ االتصاؿ كالتكاصؿ كالتسكيؽ 
 .السياسي لؤلفكار كالرؤل كغيرىا

 :مفيوم المجال العام االفتراضي: أوالً 

يتطمب فيـ مصطمح المجاؿ العاـ االفتراضي أف يزكؿ الغمكض أكالن عمى مصطمحات المجتمع االفتراضي كالمجتمع 
جماعة مف البشر تربطيـ اىتمامات مشتركة كال تحدىـ بالضركرة حدكد "الشبكي كالفضاء السيبراني، حيث أف المجتمع االفتراضي 

جغرافية أك أكاصر عرقية أك قبمية أك سياسية أك دينية، يتفاعمكف عبر كسائؿ االتصاؿ أك كسائؿ التكاصؿ االجتماعي الحديثة، 
كيطكركف فيما بينيـ شركط االنتساب إلى الجماعة كقكاعد الدخكؿ كالخركج كآليات التعامؿ كالقكاعد كاألخبلقيات التي ينبغي 
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مجمكعة مف المترادفات القكية لمفيـك "، أما المجتمع الشبكي فيك (1)"مراعاتيا، فيك بذلؾ يدؿ عمى نظاـ اجتماعي تكنكلكجي
مجتمع المعرفة، كقد كٌلد ىذا المفيـك األخير بدكره مترادفات أخرل، ففي البعد التكنكلكجي نعثر عمى مرادفات مثؿ المجتمع 

، كمنو [...]عصر المعمكمات كاالنترنت كالعكالـ االفتراضية كاألسكاؽ اإللكتركنية  [...]الرقمي، مجتمع المعرفة، الفجكة الرقمية 
فإف قكة مفيـك المجتمع الشبكي يصنعيا البعد التكنكلكجي كتصنعيا القدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ في جميع األكقات كمف دكف 

 .(2)"رقيب

كمنو يتضح أف الفرؽ بيف المصطمحيف يكمف في العناصر التي يتشكؿ منيا كؿ كاحد منيما، فاألكؿ عبارة عف أشخاص 
لقد كاف أكؿ . يستخدمكف كسائؿ تكنكلكجية كاتصالية، أما الثاني فيك عبارة عف أدكات تقنية كتكنكلكجية تصنع المعمكمات كالمعرفة

في  (Space)، عندما استعمؿ ىذه االستيبللية مع كممة (William Gibson)عمى يد "ظيكر لمفضاء السيبراني كمصطمح 
كذلؾ في بحثو عف اسـ ما لكصؼ رؤيتو لشبكات حاسكب ككنية تربط كؿ الناس  (Cyber Space)عبارة الفضاء االفتراضي 

، كبذلؾ أمكف فيمو أنو عبارة عف بيئة يصنع فييا الرأم العاـ كتتبمكر فييا آراء أفراد المجتمع (3)"ككبنية تحتية لتداكؿ المعمكمات
 .حياؿ القضايا التي ييتـ ليا الكياف الجمعي

 األلماني"ىك مصطمح استعممو ألكؿ مرة المفكر : تعريف المجال العام االفتراضي. 1
(Jüreger Haberamass)  كسماه 1989كذلؾ سنة (Public Sphere) ينظر إليو عمى أنو يقدـ أخبار كسائؿ اإلعبلـ ،

 .(4)"عمى أنيا القكة السياسية كالتمثيؿ كاالعتراؼ الثقافي

عقب ثكرة االتصاالت كالمعمكمات كبركز تأثيرات االنترنت كالتكاصؿ السيبرم، حيث "تاريخيا بدأ الحديث عنو يأخذ حيزه 
، مشكمة ما بات يعرؼ (Face to Face)ساىمت ىذه األخيرة في بمكرة عبلقات غير فيزيقية بعيدا عف تفاعبلت الكجو بالكجو 

دعمت االنترنت فكرة النقاش حكؿ المجاؿ العاـ المشترؾ الذم يجمع أفراد الرأم العاـ ضمف إطار "بالمجتمع االفتراضي، كقد 
التي ىزمت بيا االنترنت كسائؿ اإلعبلـ التقميدية مدعمة بذلؾ " التفاعمية"حكارم حكؿ القضايا اليامة، باالعتماد عمى فكرة 

 .(5)"دمقرطة كسائؿ اإلنتاج اإلعبلمي

مجتمع افتراضي أك خيالي ليس مف الضركرم تكاجده "المجاؿ العاـ االفتراضي بأنو  (Jüreger Haberamass)يعرؼ 
في مكاف معركؼ أك مميز، فيك يتككف في األساس مف مجمكعة مف األفراد ليـ سمات مشتركة، يجتمعكف بعضيـ ببعض 
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2
 .30، ص 2012ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات، : ، الدكحة1، طتقاطعات ورىانات: المعرفي واإليديولوجي الشبكيكماؿ عبد اللطيف، - 

3
دراسة : تداوؿ المعلومات داخل المجتمعات االفتراضية على شبكة االنترنت، شبكات التواصل االجتماعي نموذجا"زلمد أمٌن عبوب، - 

 .78 مرجع سبق ذكره، ص ،"استكشافية، وصفية تحليلية على عينة من مستخدمي الفايسبوؾ
4

 .75، ص 2011دار العامل العريب، : ، القاىرة1، طمداخالت في اإلعالـ البديل والنشر اإللكتروني على اإلنترنتشريف دركيش اللباف، - 
5

 .78 مرجع سبق ذكره، ص ،"مصر نموذجا: تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الحراؾ السياسي في الدوؿ العربية"كردة بن عمر، - 
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كجميكر لكي يقكمكا بكضع كتحديد احتياجات المجتمع في الدكلة، فيك يعتبر مصدرا لتككيف الرأم العاـ، كيتطمب شرعية السمطة 
بيئة إنسانية "بأنو " السيد ياسيف"كيعرفو . (1)"لتفعيؿ أم ديمقراطية، كيبرز اآلراء كاالتجاىات مف خبلؿ السمككيات كالحكار

كتكنكلكجية جديدة لمتعبير كالمعمكمات كالتبادؿ، حيث يتككف أساسا مف األشخاص الذيف ينتمكف لكؿ األقطار كالثقافات كاألعمار 
كالميف، كما أنو شبكة عالمية مف الحاسبات المرتبطة ببعضيا البعض، عف طريؽ البنية التحتية االتصالية، كالتي تسمح بتبادؿ 

 .(2)"المعمكمات كنقميا بطريقة رقمية

مجمكعة أشخاص اندمجكا في االتصاالت كالتفاعبلت عبر اإلنترنت، في حمقات النقاش أك "أما المجتمع االفتراضي فيك 
، فيك عممية تقاسـ فضاء االتصاؿ مع أشخاص قد ال نعرفيـ كغالبا ما يتـ ىذا في الكقت [...]منتديات المحادثة اإللكتركنية 

الحقيقي، فيك عبارة عف انعكاس المجتمع الكاقعي لكف ال يكجد فيو أناس فعميكف كال اتصاالت حقيقية كما في الكاقع، فيك بذلؾ 
 .(3)"جميكر مف عدد مف أنحاء العالـ جالسكف حكؿ شاشات الككمبيكتر لمتكاصؿ مع بعضيـ البعض

عمى كصؼ كشرح "نظرية المجاؿ العاـ االفتراضي تقـك : أساسيات ومميزات االتصال في المجال العام االفتراضي. 2
عممية تشكيؿ الرأم العاـ كالمؤشرات االجتماعية كالثقافية التي تساعد عمى تطكيره، كيتكسط ىذا المجاؿ مجاالت السمطة العامة 

، كمنو يصبح المجاؿ العاـ االفتراضي عبارة عف بيئة يصنع فييا الرأم العاـ كتتبمكر فييا آراء أفراد (4)"كالحككمة كالمجاؿ الخاص
 .المجتمع حياؿ القضايا التي ييتـ ليا الكياف الجمعي

عمى محاكلة فيـ حدكد الدكر الذم تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ الجديدة في إتاحة النقاش "أما النظرية في بنيتيا الجديدة فتقـك 
العاـ كتسييؿ بمكرة تكافقات تعبر عف الرأم العاـ النشط، بحيث تككف إطاران نظريان متكامبلن يمكنو تكضيح حدكد الدكر الذم تقـك 

، ىذه الكسائؿ الجديدة تتمثؿ في المدكنات كالمنتديات كمجمكعات النقاش التي تتكلى إدارة كتكجيو (5)"بو كسائؿ اإلعبلـ الجديدة
النقاش السياسي كاالجتماعي في المجتمع، كذلؾ بغية تعزيز المشاركة العامة كترشيد عمميات صنع القرار، حتى الكصكؿ انتياءن 

إلى دعـ كفاءة الممارسة الديمقراطية في المجتمع، كذلؾ عف طريؽ بمكرة رأم عاـ يحظى باتفاؽ جماىيرم، مانحان الشرعية 
 :كيتميز االتصاؿ داخؿ المجاؿ االفتراضي العاـ بأربعة عناصر. لمعمميات السياسية المختمفة داخؿ الدكلة كالمجتمع

                                                           
1

 .75مرجع سبق ذكره، ص ، مداخالت في اإلعالـ البديل والنشر اإللكتروني على اإلنترنتشريف دركيش اللباف، - 
2

دراسة : تداوؿ المعلومات داخل المجتمعات االفتراضية على شبكة االنترنت، شبكات التواصل االجتماعي نموذجا"زلمد أمٌن عبوب، - 
 .80 مرجع سبق ذكره، ص ،"استكشافية، وصفية تحليلية على عينة من مستخدمي الفايسبوؾ

3
دراسة عينة من مستخدمي موقع الفايسبوؾ في : استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية"مرمي ناردياف نومار، - 

، 2012احلاج خلضر، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية كالعلـو اإلسالمية، : ، جامعة باتنةرسالة ماجستًن يف علـو اإلعالـ كاالتصاؿ غًن منشورة، "الجزائر
 .89ص 

4
 .75مرجع سبق ذكره، ص ، مداخالت في اإلعالـ البديل والنشر اإللكتروني على اإلنترنتشريف دركيش اللباف، - 

5
 .76-75ادلرجع نفسو، ص - 
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 حيث لـ يعد المتمقي ذلؾ الطرؼ السمبي الذم يتعرض لمضمكف رسالة المرسؿ، بؿ أصبح :(Intractivity)التفاعمية  . أ
 .مشاركان ايجابيان في العممية االتصالية، كمسؤكالن عف جزء مف مضمكف ىذه الرسالة

 الرسالة في ىذا المجاؿ تكجو إلى فرد أك جماعة معينة، فبل يمكف تكجيييا إلى :(Demassification)الالجماىيرية  . ب
 .جماىير كبيرة، مثمما كاف العمؿ بو في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية

 يمكف إرساؿ أك تمقى الرسالة حسب الكقت الذم يناسب المستخدـ، فميس :(Asyncheronization)الالتزامنية  . ت
 .E-mailمطمكبان مف جميع المستخدميف استخداـ التقنية االتصالية نفسيا كفي نفس الكقت مثؿ البريد اإللكتركني 

 .(1) أم اإلرساؿ كاالستقباؿ في آف الكقت:الفورية . ث

 

 

 :اإلعالم واالتصال والتسويق السياسي: ثانياً 

يعني مصطمح اإلعبلـ عممية اإلخبار كنقؿ المعمكمة أك جزء منيا إلى فرد أك مجمكعة أفراد مف أجؿ صنع رأم فييا، بما 
يحقؽ نيؿ ىؤالء المعنييف بكصكؿ المعمكمة أك الخبر لحقيـ فييا، أما مصطمحي االتصاؿ كالتسكيؽ السياسي فيما يستكجباف 

 .عبلقة بيف طرفيف أك أكثر يؤدياف فييما كظيفتي اإلرساؿ كاالستقباؿ

تزكيد الناس باألخبار الصحيحة كالمعمكمات السميمة "يشير مصطمح اإلعبلـ إلى : مفيوم اإلعالم واإلعالم السياسي. 1
نشر "، يعرؼ اإلعبلـ أيضا أنو (2)"كالحقائؽ الثابتة، كىي التي تساعدىـ عمى تككيف رأم صائب في كاقعة مف الكقائع أك مشكمة

الكقائع كاآلراء في صيغة مناسبة، بكاسطة ألفاظ أك أصكات أك صكر، كبصفة عامة بكاسطة جميع العبلقات التي يفيميا 
الجميكر، بحيث يتككف لدييـ رأم صائب في كاقعة في الكقائع، فيعبر ىذا الرأم تعبير مكضكعيان عف عقمية ىذه الجماىير 

 .(3)"كاتجاىاتيـ كميكالتيـ

المضمكف السياسي لكسائؿ اإلعبلـ الذم لو أثر، كيقصد أف يككف ليذا "فيك  (Polical Media)أما اإلعبلـ السياسي 
المضمكف أثر في تكزيع أك استخداـ السمطة في المجتمع، فيك العممية التي تقـك مف خبلليا قيادة األمة بإعبلـ مكاطنييا إلضفاء 

 .(4)"معنى عمى الكسائؿ المتعمقة بسير السياسة العامة

                                                           
1
دراسة : تداوؿ المعلومات داخل المجتمعات االفتراضية على شبكة االنترنت، شبكات التواصل االجتماعي نموذجا"زلمد أمٌن عبوب، -  

 .87-86 مرجع سبق ذكره، ص ،"استكشافية، وصفية تحليلية على عينة من مستخدمي الفايسبوؾ
2

 .91، ص 2007دار الفجر للنشر كالتوزيع، : ، القاىرة1، ط، الصحافة اإللكترونيةرضا عبد الواحد أمٌن- 
3

، مذكرة ماسرت يف العلـو السياسية كالعالقات الدكلية غًن منشورة، "مصر نموذجا: دور اإلعالـ الجديد في دعم الحراؾ المجتمعي"أمًنة كركوب، - 
 .07، ص 2014زلمد خيضر، كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، : جامعة بسكرة

4
رسالة ماجستًن يف اإلعالـ غًن ، "من قبل الشباب الكويتي" تويتر"االستخدامات السياسية لموقع التواصل االجتماعي "حسن قطيم طماح ادلطًنم، - 

 .15، ص 2013جامعة الشرؽ األكسط، كلية اإلعالـ، : ، األردفمنشورة
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إف اإلعبلـ في جكىره مرتبط منذ بداياتو بالعمؿ السياسي، كذلؾ لككف ىذا األخير بكؿ أشكالو سكاءن أكاف مشاركة سياسة 
كمع ذلؾ فبل يمكف . أك انتخابات أك تشكيؿ حككمة، عبارة عف مجمكعة مف األفعاؿ ذات الطبيعة االتصالية كالمرتبطة باآلخريف

فاإلعبلـ السياسي ىك أحد فركع اإلعبلـ كالذم ييعنى بأنماط االتصاؿ "فؾ االرتباط بيف اإلعبلـ السياسي كحقؿ اإلعبلـ عمكمان، 
السياسي، كيؤدم كظيفة سياسية لمقائميف عميو، سكاء عمى المستكل الكطني أك الدكلي، كتقتصر أىدافو كدكافعو عمى إحداثو 

 .(1)"تأثيرات كاقعية أك محتممة عمى عمؿ كسمككات اآلخريف

عممية التدفؽ الحر لممعمكمات كالبيانات كاآلراء عبر كسائؿ "االتصاؿ عمكمان : مفيوم االتصال واالتصال السياسي. 2
كىك االتصاؿ الذم يتـ مباشرة بيف أفراد دكف االستعانة بأم  (Face to face)أك  (Direct)مختمفة، فقد يككف اتصاالن مباشران 

 .(2)"أداة اتصالية، فيك فرصة لتبادؿ المعمكمات بيف المرسؿ كالمستقبؿ

النشاط السياسي المكجو الذم يقـك بو الساسة أك اإلعبلميكف أك عامة أفراد الشعب، "أما االتصاؿ السياسي فيك ذلؾ 
كالذم يعكس أىدافان سياسة محددة، تتعمؽ بقضايا البيئة السياسية كيؤثر في الحككمة أك الرأم العاـ أك الحياة الخاصة لؤلفراد 

التدفؽ المستمر لممعمكمات فيما بيف كحدات النظاـ السياسي، كبينو كبيف النظـ "كىك . (3)كالشعكب مف خبلؿ كسائؿ االتصاؿ
األخرل داخؿ كخارج المجتمع حتى يمكف الكفاء بأغمب المطالب، كيتـ مف خبلؿ كسائؿ إعبلـ األحزاب كجماعات المصمحة 

 .(4)"كالبيركقراطية كقادة الرأم

المحظة "أصبحت اليـك شبكة االنترنت ضامنة الستمرار تدفؽ المعمكمات بغزارة كقكة، رغـ ككنيا في سياؽ تطكر مستمر ك
الفاصمة لبمكغ الشبكة العالمية سف النضكج ككسيمة إعبلـ جماىيرية، عندما تكشؼ لمعالـ الكقائع كما ىي ببل رتكش، أفضؿ مف 

، عندىا يصبح اإلعبلـ كاإلعبلـ السياسي أكثر مصداقية كاحترامان، ذلؾ أف المجتمع السياسي سيككف (5)"أم كسيمة إعبلـ أخرل
نقؿ المعمكمات مف "كاالتصاؿ السياسي أيضا عممية . لديو قدر ىاـ مف الثقة كاليقيف حياؿ ما يصؿ عبر قنكات انتقاؿ المعمكمات

الحاكـ إلى المحككميف عف طريؽ كسائؿ جماىيرية أك منظماتو، كرجع الصدل مف المحكـك إلى الحاكـ، أم بعبارة أخرل اتصاؿ 
 .(6)في شكؿ المدخبلت كالمخرجات

يعتبر التسكيؽ مفيكما تجاريان بحتان يتعمؽ بعرض سمعة أك متاع عمى مجمكعة : مفيوم التسويق والتسويق السياسي. 3
 .مف الناس بغرض شراءه أك إعطاءه قيمتو، كما يفترض المصطمح كجكد مكاف لممارسة ىذا النشاط كىك السكؽ عادة

                                                           
1

 .ادلرجع نفسو كالصفحة نفسها- 
2
 .15 مرجع سبق ذكره، ص ،الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسيةإمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف،  يف: االتصاؿ-  
3

 .15 مرجع سبق ذكره، ص ،"من قبل الشباب الكويتي" تويتر"االستخدامات السياسية لموقع التواصل االجتماعي "حسن قطيم طماح ادلطًنم، - 
 .18، ص 2006منشورات كتب عربية، : ، مصرمعجم مصطلحات حقوؽ اإلنسافمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، إ:  يف"االتصاؿ السياسي- "4
5

 .136، ص 2003دار الفجر للنشر كالتوزيع، : ، القاىرة1، طالوظيفة اإلعالمية لشبكة االنترنتعبد ادلالك ردماف الدناين، - 
6

 .05، ص 2014دار ىومة، : ، اجلزائر2، طمدخل إلى التسويق السياسيالطاىر بن خرؼ اهلل، - 
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الذم  (ing)كالذم يعني السكؽ كاإلمتداد  (Market)مف كممتي  (Marketing)يتألؼ مصطمح التسكيؽ أك الماركتينغ 
لمتدليؿ عمى المعنى نفسو الذم  (Marcantique)يعني الحركة، كفي المغة الفرنسية أطمقت األكاديمية الفرنسية لمتجارة تسمية 

في البمداف األنجمكسكسكنية، كحسب الغرفة التجارية الدكلية، فيك مجمكعة العناصر المتعمقة بطرؽ التكزيع، " الماركتينغ"اتخذه 
 .(1)"البيع، اإلشيار كتركيج منتج ما

ييدؼ إلى تنظيـ عدد المناضميف، "بأنو نشاط  (David Quintrie Et Schrodre)يعرفو : تعريف التسويق السياسي. أ
المساعدات المالية، االنتساب إلى حزب أك برنامج أك مرشح، كذلؾ باستخداـ كؿ الكسائؿ لمكصكؿ إلى ىدؼ محدد بصكرة 

تحميؿ كتخطيط كتنفيذ كالتحكـ في البرامج السياسية التي "بأنو  (Aron)كعرٌفو آركف . (2)"مسبقة، تكظيفا لتطمعات الرأم العاـ
تضمف بناء العبلقات ذات المنفعة المتبادلة بيف كياف السياسي أك مرشح ما كالناخبيف، كالحفاظ عمى ىذه العبلقة مف أجؿ تحقيؽ 

 .(3)"المسٌكؽ السياسي

مرشح ما مع  (تجانس)مجمكعة تقنيات تيدؼ إلى تفضيؿ "تأسيسان عمى المفيـك التجارم، يعني التسكيؽ السياسي سياسيان 
الناخبيف الحقيقييف، كالتعريؼ بو لدل عدد كبير منيـ كلدل كؿ كاحد منيـ، كخمؽ الفاصؿ بينو كبيف المنافسيف لو كبأقؿ الكسائؿ، 

 .(4)"كمف ثـ رفع عدد الناخبيف الذم يعمؿ عمى الحصكؿ عمى أصكاتيـ خبلؿ الحممة

 بمناسبة االنتخابات األمريكية 1952إذا كاف التسكيؽ السياسي يرجع إلى سنة : تاريخية مفيوم التسويق السياسي. ب
كحممة إيزنياكر االنتخابية بفضؿ أكلى الكمضات اإلشيارية التميفزيكنية، فإف بداية ظيكره عمى يد األمريكاف يرجع في الحقيقة إلى 

الجميكر يكره التسكيؽ السياسي في الحمبلت "، كمع ذلؾ فقد أكدت عدة دراسات عمى أف (5)1936سنة " فرانكميف ركزفميت"حممة 
. (6)"1998 مف الناخبيف أف اإلعبلـ السياسي لـ يساعدىـ في اختيار المرشح في انتخابات %60االنتخابية، حيث رأل أكثر مف 
 .(7) قد سجمت بداية التسكيؽ السياسي1961خبلؿ رئاسيات  (Jean Locanuet)كفي فرنسا كانت حممة لككانكم 

 :ماىية اإلعالم الجديد وأشكالو: المطمب الثالث

أفرزت العكلمة ثكرة حقيقة في كثير مف مجاالت الحياة المختمفة، أعطت لمعالـ ركحان جديدان كنفسا غير معيكد، فتغيرت 
أخرل، كمف بيف  (انقرضت)كثير مف المفاىيـ كتطكرت عديد المصطمحات كظيرت إلى ساحة التداكؿ قضايا جديدة كما كئدت 

                                                           
1

 .23ادلرجع نفسو، ص ، مدخل إلى التسويق السياسيالطاىر بن خرؼ اهلل، - 
2

 .93، ص 2010دار كنوز ادلعرفة للنشر كالتوزيع، : ، عمافالتسويق السياسيصحراكم بن شيحة كآخركف، - 
3

 .المرجع نفسه والصفحة نفسها- 

4
 .35 مرجع سبق ذكره، ص ،مدخل إلى التسويق السياسيالطاىر بن خرؼ اهلل، - 

5
 .12ادلرجع نفسو، ص - 

6
 .49، ص 2007دار الوفاء لدنيا للطباعة كالنشر، : ، القاىرة1، طاإلعالـ السياسي بين النظرية والتطبيقزلمد نصر مهنا، - 

7
 .12 مرجع سبق ذكره، ص ،مدخل إلى التسويق السياسيالطاىر بن خرؼ اهلل، - 
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تجميات ثكرة العكلمة ذلؾ التطكر الذم ميز سكؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كتمؾ الطفرة التي جعمت العالـ كمو كأنو 
 .بكتقة كاحدة يتسامع الناس فيو أصكاتيـ كيتبادلكف أفكارىـ كأنيـ في محيط كاحد مفتكح كمتقارب

 Web)بعد ظيكر االنترنت داخؿ مجتمع المعرفة الجديد كالمقاـ عمى أعمدة العكلمة، عاشت فترة مف الزمف في طكر 
، أيف كانت الرسالة االتصالية يحكميا قانكف مف المرسؿ إلى المستقبؿ، ثـ ما لبثت أف حصمت ثكرة قمبت المفاىيـ بظيكر (1.0

(Web 2.0)  الذم تطكرت مف خبللو كؿ تطبيقات االنترنت، كظيرت في بيئتو ما يعرؼ بالمنتديات(Forums)  كالمدكنات
(Plogs)  المكاطف "كشبكات التكاصؿ االجتماعي التي جعمت مرتاد االنترنت صانعان لمخبر كالمعمكمة، كمستيمكان ليا تحت مسمى

 ".المكاطف الرقمي"ك" الصحفي

 

 :ماىية اإلعالم الجديد: الفرع األول

يشمؿ مصطمح اإلعبلـ الجديد بشكؿ عاـ كؿ ما حدث لمتكنكلكجيا االتصالية مف تطكر خبلؿ العقكد األخيرة، كيعبر عف 
كمف كجية نظر أكاديمية تخص .  مجاؿ االستخداـ(Web 2.0)كؿ ما كصمت إليو مف تحديث بدخكؿ الجيؿ الحالي لبلنترنت 

التعاطي مع مجاؿ اإلعبلـ الجديد ككسائؿ االتصاؿ الحديثة عبر البحكث العممية، فإف ىذه األخيرة تركز عمى نمكذجيف تفسيرييف 
عندما تككف في معرض إبراز قيمة كفائدة كسائؿ االتصاؿ الحديثة التي جاءت امتدادان لدخكؿ الجيؿ الثاني لبلنترنت حير 

 .التشغيؿ، كيتعمؽ األمر بحتمية تكنكلكجية كحتمية اجتماعية

 : قكة التكنكلكجيا ىي كحدىا المالكة لقكة التغيير في الكاقع االجتماعي كفييا نظرتاف:الحتمية التكنولوجية -
 تيمؿ لمتغيير كتراه رمزان لتقدـ البشرية كعامبلن لتجاكز إخفاقيا في مجاؿ االتصاؿ النظرة التفاؤلية لمتكنكلكجيا .أ 

 .الديمقراطي
 كالتي ترل التكنكلكجيا ككسيمة لمسيطرة كالييمنة عمى الشعكب المستضعفة كالسيطرة عمى النظرة التشاؤمية .ب 

 .الفرد باقتحاـ حياتو كتفكيؾ عبلقاتو االجتماعية
 حيث أف البنى االجتماعية ىي التي تتحكـ في محتكيات التكنكلكجيا، ألف القكل االجتماعية :الحتمية االجتماعية -

 .(1)المالكة لكسائؿ اإلعبلـ ىي التي تحدد محتكاىا

كشبكة اجتماعية مف أفراد يتكاصمكف مف خبلؿ كسيمة "إف اإلعبلـ الجديد يعمؿ داخؿ المجتمع االفتراضي الذم يتمثؿ 
 مثؿ تطبيقات االنترنت المكجكدة حاليان، كمف أبرزىا المدكنات (2)"معينة ذات قدرة عمى أف تخترؽ حدكدان جغرافية كسياسية

 .كالمنتديات ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي كغيرىا

                                                           
1

االستخدامات السياسية لموقع "حسن قطيم طماح ادلطًنم، : للمزيد حوؿ صورة اإلعالـ اجلديد كحتمية تكنولوجية كحتمية اجتماعية، يرجى العودة إىل- 
 .09مرجع سبق ذكره، ص ، "من قبل الشباب الكويتي" تويتر"التواصل االجتماعي 

2
 .29، ص 2012مركز الدراسات االسرتاتيجية جبامعة ادللك عبد العزيز، : ، الرياضالمعرفة وشبكات التواصل اإللكترونيةأسامة بن صادؽ طيب، - 
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 :مفيوم اإلعالم الجديد: أوالً 

مصطمح يضـ كافة تقنيات االتصاؿ كالمعمكمات  (Digital Media)أك اإلعبلـ الرقمي  (New Media)اإلعبلـ الجديد 
الرقمية، التي جعمت مف الممكف إنتاج كنشر كاستيبلؾ كتبادؿ المعمكمات التي نريدىا في الكقت الذم نريده كبالشكؿ الذم نريده، 

المتصمة أك غير المتصمة باالنترنت، كالتفاعؿ مع المستخدميف اآلخريف، كائنان مف  (الكسائط)كذلؾ مف خبلؿ األجيزة اإللكتركنية 
 .(1)"كانكا أك أينما كانكا

اندماج الكمبيكتر كشبكاتو كالكسائط المتعددة، فيك بذلؾ مجمكعة تكنكلكجيات االتصاؿ التي تكلدت "اإلعبلـ الجديد ىك 
ىك كسائؿ خالية مف القيكد كالضكابط التي تضعيا السياسات أك . [...]مف التزكاج بيف الكمبيكتر كالكسائؿ التقميدية لئلعبلـ 

، لذلؾ (2)"أجندات المؤسسات اإلعبلمية التقميدية، كىي في منأل مف تدخبلت ىياكؿ التحرير كعبلقاتيـ مع القكل في المجتمع
ينعت عادة باإلعبلـ المستقؿ الذم تخمص مف كؿ رقابة قبمية أك بعدية، لذلؾ تجد النشر عبره سمسان كسيبلن كال يخضع ألم 

 .مساءلة أك إذف أك متابعة

لقد دخؿ اإلعبلـ الجديد الحياة اإلنسانية بكؿ تعقيداتيا كالمس بأدكاتو كتطبيقاتو جؿ الفئات العمرية كالمستكيات المعيشية، 
كقتان طكيبلن في استخداـ كسائمو، حيث انتشر استخدامو بيف كافة الطبقات االجتماعية "حيث بات قطاع كبير مف األفراد يقضكف 

، كىك (3)"لمسكاف، فاالستخداـ المكثؼ إلحدل ىذه الكسائؿ مف جانب شخص ما يٌكلد لديو ميبلن لبلستخداـ الفكرم لكسائؿ أخرل
 .شكؿ مف أشكاؿ إدماف التكنكلكجيا كاإلعبلـ الجديد

بأنو مجمكعة التطبيقات السيككلكجية التي تكلدت مف التزكاج بيف الحاسكب كالكسائؿ التقميدية  (Lister)يعرفو قامكس 
لئلعبلـ، مثؿ الطباعة كالتصكير كالصكت كالفيديك فيك مجمكعة الطرؽ الجديدة في االتصاؿ في البيئة الرقمية بما تكفره 
 .(4)المجمكعات األصغر مف الناس مف إمكانية االلتقاء كالتجمع عمى االنترنت كالكسائؿ األخرل كتبادؿ المنافع كالمعمكمات

 :أنواع اإلعالم الجديد: ثانياً 

 : اتجاىات03تتمخص أنكاع اإلعبلـ الجديد في 

يعكد إلى مجمكعة مف األشكاؿ الصحفية في اإلذاعة كالتمفزيكف كالصحؼ : اإلعالم الجديد بتكنولوجيا قديمة .أ 
 .كالمجبلت اإلخبارية كبرامج األخبار الحية

                                                           
1

تأثًن اإلعالـ اجلديد : "، كرقة مقدمة يف ادلؤسبر العادلي الثاين حوؿ"التحديات والفرص: اإلعالـ الجديد وقضايا المجتمع"، (2011). سعود صاحل كاتب- 
 .2011 ديسمرب 15 – 13، جاكرتا، أندكنيسيا، "كتقنية االتصاالت على العامل اإلسالمي

2
 .118 مرجع سبق ذكره، ص ،إيديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العاـمعتصم بابكر مصطفى، - 

3
 .146، ص 1993دار ادلستقبل العريب، : ىالة عبد الرؤكؼ مراد، القاىرة: ، ترنشأة إيديولوجيا جديدة: ثورة االتصاؿفيليب بركتوف كسًنج برك، - 

4
جدؿ اإلعالـ والسياسة بين االفتراضي : ظاىرة ويكيليكس، (زلررا)ىدم حّوا : ، يف"ادلصادر اإلعالمية اجلديدة كإعادة توزيع القوة"باسم الطويسي، - 

 .146، ص 2012ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات، : ، الدكحة1، ط(184-137ص ص ) والواقعي،
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يتمثؿ في جميع الكسائط المعمكماتية الحديثة كالتي تمكف مف التبادؿ السمس : اإلعالم الجديد بتكنولوجيا جديدة .ب 
 .كالسريع لممعمكمات، مثؿ الصحؼ اإللكتركنية كالخدمات اإلعبلمية عمى الحكاسيب كاليكاتؼ المحمكلة

كفيو نزكؿ الفكارؽ بيف القديـ كالجديد مثؿ النسخ اإللكتركنية لمصحؼ : اإلعالم الجديد بتكنولوجيا مختمطة .ج 
 .(1)الكرقية

 :أسباب التحول نحو اإلعالم الجديد: ثالثاً 

يشيد العالـ خبلؿ العقد األخير تحكالن يكاد جذريان، كذلؾ بانتقاؿ األفراد كالمؤسسات إلى اإلعبلـ الجديد، سكاءن بممارستو أك 
البحث عف المعمكمة كالخبر عبر تطبيقاتو، ككنتيجة حتمية بدأ بريؽ اإلعبلـ التقميدم كالجماىيرم في التبلشي ركيدان ركيدان، كذلؾ 
نتيجة ىجره كالبعد عنو مف طرؼ أكلئؾ الذيف أصبحكا اليـك زبائف في ساحات اإلعبلـ الجديد، كلعؿ أىـ أسباب التحكؿ نحك ىذا 

 :النكع الكليد مف اإلعبلـ تكمف في اآلتي

انييار الثقة في كسائؿ اإلعبلـ التقميدية، كذلؾ نتيجة لغياب المصداقية، كانحيازىا إلى قكل السيطرة كالييمنة  .أ 
 .عمى حساب مصمحة الجميكر

تطكر الجيؿ الثاني لشبكة االنترنت، مما ساعد عمى إتاحة المكاقع الرقمية عمى ىذه الشبكة بسيكلة كدكف  .ب 
 .تكمفة

 .(2)تمرد الجميكر عمى التبعية كالييمنة التي كانت تمارسيا كسائؿ اإلعبلـ التقميدية .ج 

 :أشكال اإلعالم الجديد: الفرع الثاني

تعتبر المدكنات كالمنتديات كاحدة مف تجميات التطكر الذم عرفتو شبكة االنترنت في العقديف األخيريف، كذلؾ عندما 
، حيث ظير أبرز فرؽ بيف الجيميف، فتحكلت منظكمة التكاصؿ (Web 2.0)إلى الثاني  (Web 1.0)انتقمت مف الجيؿ األكؿ 

عبرىا مف طريؽ ذك اتجاه كاحد يمارس فيو المرسؿ كظيفة كاحدة دائمان كىي اإلرساؿ كيككف المستقبؿ عمى الدكاـ مستقببلن، إلى 
شكؿ نظمي جديد قكامو طريؽ باتجاىيف، أيف يمكف لممرسؿ أف يككف مستقببلن كالمستقبؿ مرسبلن، في تبلزمية فريدة مف تبادؿ 

األدكار في كقت آني كمتزامف، كبذلؾ حدثت الطفرة الجديدة كأصبح لئلعبلـ مسمى جديد كىك اإلعبلـ الجديد كظيرت إلى ساحة 
 .كغيرىا (Vertuel)كاالفتراضية  (Intractivity)التداكؿ مفاىيـ كالتفاعمية 

 :المنتديات والمدونات: أوالً 

تقـك الفمسفة العامة لممنتديات كالمدكنات عمى استغبلؿ التقنية التي حمميا الجيؿ الثاني في االنترنت، كيتعمؽ األمر 
أك االتصاؿ في اتجاه كاحد مف المرسؿ إلى الممتقى، كىك ما كاف يتميز بو االتصاؿ  (Linear)بانتياء فكرة االتصاؿ الخطي "

الجمعي أك الجماىيرم، حيث أصبح االتصاؿ يتـ في اتجاىيف تتبادؿ فيو أطراؼ عممية االتصاؿ األدكار، فيككف لكؿ طرؼ 
                                                           

1
: ، الرباط1، طمداخل إشكالية: اإلعالـ الجديد وتحديات القيمىشاـ ادلكي، : للمزيد حوؿ اإلعالـ اجلديد كاإلعالـ اإللكرتكين، يرجى العودة إىل- 

 .19، ص 2014، (Top Press)مطبعة توب بريس 
2

 .124-123مرجع سبق ذكره، ص ، إيديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العاـمعتصم بابكر مصطفى، - 
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مكقع عمى شبكة االنترنت يجتمع فيو األفراد "ىك  (Forum)، كعميو فإف المنتدل (1)القدرة كالحرية في التأثير عمى عممية التكاصؿ
مف ذكم االىتمامات المشتركة، ليتبادلكا األفكار كالنقاش عف طريؽ إنشاء مكضكع مف قبؿ أحد أعضاءه، ثـ تتكالى المشاركات 

 .، باإلجابة أك إعادة التساؤؿ أك الطمب أك التعميؽ أك النقد كنحكه(2)"فيو بالردكد إثراء لمنقاش

تدؿ عمى نفس المعنى الحقيقي، كىي مكاف أك ركف لمحكار كالنقاش، كالمعنى العربي  (Forum)التسمية اإلنجميزية 
كمف أكثر أنكاعو استعماالن مف التي تثبت عمى استضافة . كىك مف مناداة الناس لبلجتماع ثـ النقاش" النداء"يدؿ عمى  (منتدل)
(Server)  نجد منتدل(VB)  أم(VBullletin)  أك الػ(ػPHpBB). 

أما المدكنات فيي عبارة عف صفحات شخصية مبرمجة سمفان كمستضافة لدل إحدل مكاقع التدكيف العالمية مثؿ 
(Blogs.com) . مكاقع تحٌيف بصفة منتظمة كتحكم منشكرات فردية أك جماعية تقترح في أغمب األحياف تعميقات "كىي عبارة عف

كمرتبة زمنيان  (بالتاريخ كالساعة)تنشر مف طرؼ القراء، كيتكفر ليا أرشيؼ مفتكح كركابط خارجية، كما أنيا تنشر مقاالت مكثقة 
كتعني منتدل يستطيع مف خبللو  (Log)ك (Web)مركبة مف كممتيف  (Weblogs)كممة المدكنة . (3)مف األحدث إلى األقدـ

األفراد مناقشة أفكارىـ كآرائيـ حكؿ مختمؼ المكضكعات، كما يستطيع أم مستخدـ أف يطرح المكضكع الذم يريده كيعرضو 
 .(4)"لمحكار، فضبل عف تمتعو بحريتو في الكشؼ عف ىكيتو الشخصية كصكرتو الحقيقية أك التنكر كراء اسـ مستعار

 مع بدء 2003بدأ ينتشر كيظير تأثيره منذ سنة " ثـ 1999تاريخيان يعكد تاريخ التدكيف عمى شبكة االنترنت إلى سنة 
 مع بدأ حراؾ 2005 كزاد انتشارىا كتأثيرىا منذ 2004الحرب األمريكية عمى العراؽ، أما المدكنات العربية فبدأت بالظيكر سنة 

سياسي في المنطقة، حيث شارؾ المدكنكف بقكة في الدفع نحك التغيير كزيادة الكعي السياسي في دكؿ مثؿ مصر كتكنس 
 .(5)"كسكريا

 :مواقع التواصل االجتماعي: ثانياً 

يتقدـ اإلعبلـ الجديد ككسائمو كتطبيقاتو، كيتأخر اإلعبلـ التقميدم خطكات رغـ سعيو الحثيث كالدؤكب الستعادة مكانتو 
كالرجكع إلى سالؼ عيده، كمف أبرز كسائؿ اإلعبلـ الجديد كأكثرىا نماء كأكفرىا حظان لتبكء الريادة دكف غيرىا مف كسائمو نجد 

استخداـ التقنيات الرقمية لتسييؿ التغيير في "مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كالتي تقـك عمى ثقافة التكاصؿ االجتماعي، معتمدة عمى 
                                                           

1
 .30 مرجع سبق ذكره، ص، االتصاؿ واإلعالـ على شبكة االنترنتزلمد عبد احلميد، - 

 .(12/03/2016): تاريخ الزيارة، Wikipedia": (www.wikidedia.org)"موقع ادلوسوعة احلرة : ، متوفر على الرابط التايلمنتدى انترنت -2
، (257-235ص ص ) ،La transition démocratique en Tunisie (Les acteurs): ، يف"ادلدكنوف"نسرين رمضاين، - 3

 .Diwen Edition ،2012 ،259: تونس
اجمللة االفريقية للعلـو السياسية، : متوفر على الرابط التايلاإلعالـ الجديد ودوره في الحراؾ الديمقراطي العربي، يوسف أزركاؿ، - 4

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=167:-
integris-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7#.V1bjwOS1zcs(01/04/2016): ، تاريخ الزيارة. 

5
 .25 ،، ص2012 آذار 28، 1670منصورم، جريدة األخبار اللبنانية، ع  ندمي- 

http://www.wikidedia.org/
http://www.wikidedia.org/
http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=167:-integris-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7#.V1bjwOS1zcs
http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=167:-integris-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7#.V1bjwOS1zcs
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نحك التكاصؿ االجتماعي، "، كمستعينة بعدد مف التقنيات التي تحقؽ رغبة اإلنساف كسعيو (1)"المجاالت السياسية كاالجتماعية
حيث كاف يتدرج في محيطو مف المنزؿ إلى المدرسة إلى بيئة العمؿ، لكف ذلؾ لـ يكف كافيا حيث احتاج اإلنساف إلى التعرؼ 

 .(2)"عمى ثقافات أخرل كأشخاص آخريف، كحصر ىذه المعرفة عمى مجرد الحكار

لمجتمع المعمكمات ما كانت تمثمو كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية لممجتمع "كمنو، فقد أصبحت ىذه الشبكات تمثؿ 
، كتطكرت رسائميا كزاد عددىا كعظـ حجـ المنتسبيف ليا، كبالتالي زاد تأثيرىا كتضاعؼ حجـ االىتماـ بيا كدراستيا (3)"الصناعي

 .كسبر أغكارىا

ىي المكاقع األكثر انتشاران عمى شبكة االنترنت لما تممكو في خصائص كمميزات : مفيوم شبكات التواصل االجتماعي. 1
 .(4)"كالتفاعمية كالتنكع كاالندماج كالحركية كالعالمية

طريقة لمتشارؾ عمى االنترنت بيف مجمكعة مف المستخدميف يشكؿ كؿ كاحد منيـ : تعريف التواصل االجتماعي. أ
شبكة "، حيث كفرت (5)مجتمعو االفتراضي الخاص بو، كعف طريقو يشارؾ معمكمات خاصة عنو أك يتبادؿ معمكمات أخرل

االنترنت بما تتيحو مف عالـ افتراضي فرصة لؤلفراد إلبداء آراءىـ كالتعبير عنيا كالمشاركة بناقشات حكؿ كؿ ما يثار مف 
مما ييتـ لو المجتمع مف جية، كبما يحقؽ مف إمكانية في ربط األفراد ببعضيـ، سيما لمف سبؽ ليـ يكمان أف تعارفكا في  (6)قضايا

 .المجتمع الحقيقي، كعميو يتحقؽ المعنى المراد الكصكؿ إليو مف التكاصؿ االجتماعي

مف المفاىيـ المرتبطة بالمجتمع االفتراضي، تتشكؿ مف خبلؿ االنترنت كتسمح "ىي : مواقع التواصل االجتماعي. ب
تاحة الفرص لبلتصاؿ بقائمة المسجميف كالتعبير عف كجية نظر األفراد أك المجمكعات  لؤلفراد بتقديـ لمحة عف حياتيـ العامة كا 

مجمكعة مف البرامج كاألدكات عمى االنترنت يستعمميا جميكر المستخدميف لتبادؿ "، كتعرؼ بككنيا (7)"مف خبلؿ عممية االتصاؿ

                                                           
1

 دراسات الوحدة مركز، تصدر عن رللة ادلستقبل العريب، "فعالية أـ عبء: اإلعالـ الرقمي واالجتماعي في النشاط المدني"جاد مكي كسارة مالط، - 
 .97، ص (113-97ص ص )، 2015، فيفرم 37، السنة232العربية، ع

2
: (النسخة الرقمية على االنرتنت)، 2011 ديسمرب 01، اخلميس 14048، جريدة اليـو اإلماراتية، عإشكالية مواقػع التواصػلجاسم الياقػوت، - 

http://www.alyaum.com/article/3037106. 
3

 .83مرجع سبق ذكره، ص ، "الوسائل اجلديدة جملتمع ادلعلومات: الشبكات االجتماعية"جوف بوؿ الفركنس، - 
4

 .رجع سبق ذكره، ـفي إشكالية استخدامات شبكات التواصل االجتماعيزلمد قًناط، - 
5

 .51 مرجع سبق ذكره، ص ،"مصر نموذجا: تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الحراؾ السياسي في الدوؿ العربية"كردة بن عمر، - 
6

جامعة : ، األردفرسالة ماجستًن يف اإلعالـ غًن منشورة، "دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي"رأفت مهند عبد الرزاؽ محودم،  
 ،  .48، ص 2013البرتاء، كلية اآلداب كالعلـو

7
، جامعة بغداد، رللة العلـو السياسية، "دور شبكات التواصل االجتماعي في ثورات الربيع العربي"عبد اجلبار أمحد عبد اهلل كفراس كوركيس عزيز، - 
 .209، ص (234-199ص ص )، 2012، 44ع
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المحتكل كاآلراء كاألفكار كالخبرات ككجيات النظر عبر كسيمة إعبلـ تعمؿ عمى تسييؿ المحادثات كالتفاعبلت بيف مجمكعة مف 
 .(1)"الناس عبر شبكة االنترنت

عبارة عف أنظمة مرتبطة بنكع أك أكثر مف أنكاع الترابط التي تشمؿ القيـ كالرؤل كاألفكار المشتركة "الشبكات االجتماعية 
كاالتصاؿ االجتماعي كالقرابة كالصراع كالتبادالت المالية كالتجارية كالعضكية المشتركة في المنظمات كالمجمكعات المشاركة في 

غيرت خارطة التكاصؿ المجتمعي العالـ الذم ظؿ حكران عمى "، بحيث (2)"حدث معيف، كجكانب أخرل عديدة في عبلقات اإلنساف
كالكسائؿ االجتماعية التي تمثمت بعض  (Web 2.0)كسائؿ التقميدية في فترة كجيزة منذ انطبلقتيا األكلى باستخداـ منظكمة 

 .(3)"كغيرىا (Whats up)ك  (Twitter)ك (Facebook)أكجو تطبيقاتيا في المدكنات ك

مصطمح يشير إلى تمؾ المكاقع التي تتيح التكاصؿ بيف مستخدمييا في بيئة مجتمع افتراضي يجمعيـ كفقا "كىي 
كسائؿ التكاصؿ االجتماعي أعـ مف مفيـك اإلعبلـ االجتماعي، الذم يعني المكاقع "، كيعتبر مفيـك (4)"الىتماماتيـ أك انتماءاتيـ

كما . (5)"كالتطبيقات التي تتيح لممستخدميف أف ينشئكا أك يقدمكا لمغير محتكيات معينة، أك أف يشارككا في التكاصؿ االجتماعي
مكاقع ىامة كفعالة جدان في تسييؿ الحياة االجتماعية بيف مجمكعة مف المعارؼ كاألصدقاء، كما يتمكف "تعتبر ىذه الشبكات 

األصدقاء القدامى مف االتصاؿ يبعضيـ البعض بعد طكؿ سنكات، كما تمكنيـ مف التكاصؿ المرئي كالصكتي كتبادؿ الصكر 
، لذلؾ (6)"تممؾ القدرة عمى تكليد شبكات معقدة مف نفس النكع"كغيرىا مف اإلمكانيات التي تكطد العبلقات االجتماعية بينيـ، كىي 

 .كصفت دائما بأنيا في طريؽ تطكر دائـ

، رغـ أف ىذا التعبير قد (FreindSter) مع انطبلقة مكقع 2003ظيرت الشبكات االجتماعية ابتداء مف مارس "تاريخيان، 
، كمف ثـ تكسعت ىذه الظاىرة في كؿ 2007 إال أنو فرض نفسو بداية مف سنة 2004منذ سنة " تيـ أكريمي"استخدـ مف قبؿ 

، عشرات المبلييف مف المشتركيف  .(7)"أنحاء العالـ، كأصبحت تضـ اليـك

                                                           
1

 .39 مرجع سبق ذكره، ص ،"دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي"رأفت مهند عبد الرزاؽ محودم، - 
2

 .24 موقع سبق ذكره، ص ،"من قبل الشباب الكويتي" تويتر"االستخدامات السياسية لموقع التواصل االجتماعي "حسن قطيم طماح ادلطًنم، - 
3

: ، كرقة مقدمة ادللتقى العلمي الدكيل حوؿ"اإلعالـ ودوره في التوعية بالجرائم عبر وسائل التواصل االجتماعي"، (2014). محزة أمحد بيت ادلاؿ- 
 .2014 سبتمرب 04-02، كلية العلـو اإلسرتاتيجية، جامعة عماف، األردف، "اجلرائم ادلستحدثة يف ظل ادلتغًنات كالتحوالت اإلقليمية كالدكلية"
 .، مرجع سبق ذكره"التحديات والفرص: اإلعالـ الجديد وقضايا المجتمع"، (2011). سعود صاحل كاتب- 4
مركز اإلمارات للدراسات : ، ديب4، طمن القبيلة إلى الفايسبوؾ: وسائل التواصل االجتماعي ودورىا في التحوالت المستقبلية السويدم، سند مجاؿ- 5

. 22-21، ص 2014كالبحوث اإلسرتاتيجية، 
6
 -Alain DEGENNE, « Les réseaux sociaux », Mathematics and Social Sciences, 42e année, n 

168, 2004, (PP 5-9), P 08. 
 .83مرجع سبق ذكره، ص ، "الوسائل اجلديدة جملتمع ادلعلومات: الشبكات االجتماعية"جوف بوؿ الفركنس، -  7
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بعد بداية العمؿ بمكاقع لمتكاصؿ االجتماعي التي كاف ليا السبؽ في التأسيس : نماذج من مواقع التواصل االجتماعي. 2
 (Youtube)ك (Twitter)ك (Facebook)مكاقع الترتيب  تا، تصدرـ غيره(My Space) ك(Omay News)مثؿ 

 (Twitter)ك (Facebook)منيا، كمع ذلؾ تبدك شبكتي اختبلؼ تخصص كؿ كغيرىا مف الشبكات عمى  (DailyMontion)ك
كطريقة العمؿ في بيئة النشاط االفتراضي كفي المجاؿ العاـ، حيث يظير بكضكح أف مف حيث أنكاع المستخدميف تيف مختمؼ

 .(1)كانتشارا كثر شعبية األكسيمة اؿ األكلى ىي

لتكاصؿ االجتماعي، يتيح عبره لؤلشخاص العادييف كاالعتبارييف أكبر شبكات اىك : (Facebook)موقع وشبكة . أ
مارؾ  "قأسسق، تكاصؿ مع أشخاص آخريف ضمف نطاؽكاؿ ، عبر أدكات المكقعـ مكانتوكا كأف يعٌززـنفسوأ كاأف يبرز (كالشركات)

استخدامو بيف طمبة بعدىا شاع التكاصؿ بيف طمبة الجامعة، بيدؼ  2004سنة  (ىارفارد)أثناء دراستو بجامعة " زاكربيرج
 ياصبح األكؿ عالـباسمو، ثـ أترعاه شركة ك بالتكاصؿ ا متخصصامكقعصبح ، ؿ(2)الجامعات األخرل في أمريكا كبريطانيا ككندا

. 2016 مميار مشترؾ سنة 1.6رقـ فاؽ ب

األمريكية في  (Obvius)  كمشركع تطكير بحثي أجرتو شركة2006ظير في أكائؿ : (Twitter)موقع وشبكة . ب
بدأ في االنتشار كخدمة ، ثـ 2006، بعد ذلؾ أطمقتو الشركة رسميا لممستخدميف بشكؿ عاـ في أكتكبر "ساف فرانسيسكك"مدينة 

 . مف حيث تقديـ التدكينات المصغرة2007جديدة عمى الساحة في 

كاتخذ مف العصفكرة رمزا لو، كىك خدمة مصغرة تسمح لممغرديف " التغريد"الذم يعني " تكيت"خذ اسمو مف مصطمح أ
نصا مكثفا لتفاصيؿ كثيرة، كيمكف لمف لديو تسميتيا  حرفا لمرسالة الكاحدة، كيجكز 140إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة ال تتعدل 

 أك في حالة دخكليـ عمى ،مكقع أف يتبادؿ مع أصدقائو تمؾ التغريدات مف خبلؿ ظيكرىا عمى صفحاتيـ الشخصيةاؿحساب في 
مكانية الردكد كالتحديثات عبر البريد (Twitter) صفحة المستخدـ صاحب الرسالة، كتتيح شبكة  خدمة التدكيف المصغرة، كا 

 .(3)(Sms)القصيرة النصية الياتفية الرسائؿ ك (RSS)خدمة كااللكتركني، 

لتكاصؿ االجتماعي  كمكقعا ؿ(Video Sharing Site)مشاركة الفيديك يعتبر منصة ؿ: (Youtube)موقع وشبكة . ت
 .، مع بقاء تميزه في تخصص مقاطع الفيديكنظرا الشتراكو معيا في عدة مف الخصائص

يسمح لمجميكر عبر " التكاصؿ االجتماعي كيقـك عمى تقنية الفيديك التشاركي بحيث مكاقع مف (Youtube) مكقعيعتبر 
 2006التي اشترتيا سنة  (Google)انتقمت ممكية شركتو إلى ... االنترنت بمشاىدة مقاطع فيديك كمشاركتيا عبر الشبكة الدكلية

                                                           
1
 - Yosra Abdel Sattar El Gendi, Social Media in Egypt’s Transition Period, disponible sur 

l’URL suivant : Site : The American University in Cairo, 
http://schools.aucegypt.edu/huss/pols/khamasin/Documents/Social_Media_in_Egypt's_Transition_Pe
riod_-_Yosra_El-Gendi.pdf, (01/05/2016). 

2
 .06، ص 2010مدكنة مشس النهضة،  : ، اخلرطـو1، طأثر الفايسبوؾ على المجتمعكائل مبارؾ خضر فضل اهلل، -  

3
 .62، ص 2009دار الفكر العريب، : ، القاىرةوسائل اإلعالـ من المنادي إلى االنترنت: انترنت االتصاؿ رحاب الداخلي، - 

http://schools.aucegypt.edu/huss/pols/khamasin/Documents/Social_Media_in_Egypt's_Transition_Period_-_Yosra_El-Gendi.pdf
http://schools.aucegypt.edu/huss/pols/khamasin/Documents/Social_Media_in_Egypt's_Transition_Period_-_Yosra_El-Gendi.pdf
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 كأصبحت منبرا لؤلداء السياسي باإلضافة إلى كظائفيا السابقة في نشر مقاطع فيديك لممستخدميف ،(1) مميكف دكالر1.65بمبمغ 
 .لدكاعي ترفييية كثقافية كعممية كتعارفية

مف يسمح بالتدرج في تحميؿ كعرض األفبلـ القصيرة  كما يدعـ نشاط تحميؿ كتنزيؿ كمشاركة األفبلـ بشكؿ عاـ كمجاني،
 مكظفيف سابقيف في شركة ثبلث بكاسطة 2005تأسس سنة بفئة فقط، كقد خاصة تمؾ اؿ إلى ،يستطيع الجميع مشاىدتياالتي 

(PayPal) ،محتكل المكقع بيف مقاطع األفبلـ كالتمفزيكف كمقاطع المكسيقى كالفيديك المنتج مف قبؿ كيتنكع  في مدينة كاليفكرنيا
مقاطع الخاصة بتركيج أفبلميـ اؿسكاء لبث اؿليكاة عمى حد اأصبح اليـك مكقعا رئيسا لمفنانيف كالسياسييف ك كقد .(2)اليكاة كغيرىا

تكعية كخدماتية بث برامج مف أجؿ تخدمو الجامعات كالحككمات تستطكر ؿكما لمعامة مجانا، كأعماليـ كأغانييـ كمنتجاتيـ 
. عبرهكتعميمية 

كالفركؽ ليست جكىرية بيف كسائؿ اإلعبلـ التقميدية ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي، إال أنيا مكجكدة كتميز بيف النكعيف 
 .بشكؿ كاضح

 (3)مقارنة بين مضامين وسائل اإلعالم التقميدية ووسائل التواصل االجتماعي: (01)الجدول رقم 

 وسائل التواصل االجتماعي وسائل اإلعالم التقميدية
 حضكر نشط لمممتقى في االتصاؿ حضكر سمبي لمممتقى في االتصاؿ
 في اتجاىيف، كمف فرد إلى فرد اتجاه كاحد مف فرد إلى مجمكعة

 اتصاؿ مباشر كحي اتصاؿ سجؿ مبرمج
 اتصاؿ غير محكـ فيو اتصاؿ متحكـ فيو

 مبنية عمى األشخاص العادييف مبينة عمى المشاىير
 منصات اتصاؿ مجانية منصات اتصاؿ مدفكعة التكمفة

 تكجو لجميكر مترابط كيمكنو إنشاء محتكل تكجو لجميكر معزكؿ
 يكجو لجميكر محدد يكجو لجميكر غير محدد

 مرتكزة عمى المحادثة كالنقاش مرتكزة بشكؿ أساسي عمى الرسالة
 محفكظة كيمكف الرجكع إلييا بسيكلة تختفي بعد البث كالنشر

 محتكل منتج مف قبؿ الجميكر التكمفة تشمؿ القناة كاإلبداع
 نظاـ مفتكح كشفاؼ نظاـ مغمؽ كمبيـ

 لغة عامة كسيمة لغة رسمية
                                                           

1
موقع مػعػهػد الػشػًنازم الػدكيل للػدراسػات : ، متوفر على الرابط التايليوتيوب نموذجاً :.اإلنترنت والدور الذي يلعبو في صياغة موازين القوى في اإلعالـ-  

 .(21/02/2016): ، تاريخ الزيارةhttp://www.siironline.org/alabwab/taqharerehsat/229.htmبواشػػنطن، 
2
 .مرجع سبق ذكره، "التحديات والفرص: اإلعالـ الجديد وقضايا المجتمع"، (2011). سعود صاحل كاتب-  
3

 .، مرجع سبق ذكره"اإلعالـ ودوره في التوعية بالجرائم عبر وسائل التواصل االجتماعي"، (2014). محزة أمحد بيت ادلاؿ- 

http://www.siironline.org/alabwab/taqharerehsat/229.htm
http://www.siironline.org/alabwab/taqharerehsat/229.htm
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 ول الديمقراطيــراطية وصورة التحــقـــــري لمفيوم الديمـل النظــالتأصي :المبحث الثاني
 :دة في العالم العربيــالجدي

دارة الدكلةأشكاؿ الحكـ عف كاحد مف الديمقراطيةتعٌبر  ،  السياسية في الدكلة الحديثةلحياةمف أساليب اأسمكب ىي ، ك كا 
 بات تداكليا كبيرا كاستعماليا شاسعا في كتب المؤلفيف كفكر السياسييف كاجتيادات الفقياء فمسفة سياسية كأ أك مثبل اىدؼكتعتبر 

 .كالقانكنييف

دارة الشأف العاـ عندما بطريقة مباشرة أك غير مباشرةيعتبر المكاطنكف مشاركيف بفعالية كبصكرة حقيقية ك  في الحكـ كا 
كانكا يجتمعكف عمى الناس ، فإف الديمقراطية الصرفة أك ما تسمى بفي ظؿ الديمقراطية المباشرةؼالدكلة الديمقراطية، يتعمؽ األمر ب

كاف  كيتدارسكا كاقعيـ السياسي كالمعيشي، كلكف زمنيا انقضى اليـك كلـ يبؽ منيا إلى أثرا لما  كاحد ليسنكا قكانيف مجتمعيـصعيد
، كالتي أخذ عنيا المحدثكف صكرة الديمقراطية الحقيقية، ثـ ألبست لباس العصر الذم يجرم في دكلة المدينة في اليكناف القديمة

يعيشو مف أراد تطبيقيا في كؿ مرة، فبل غرابة أف ينتسب ليا كؿ فصيؿ كأف يدعي تطبيقيا كؿ فريؽ كأف يتمكف بيا كؿ مريد أك 
 .ناشط سياسي

نتيجة كؾ ،أسس الحكـ الدستكرمتدشيف في أكركبا إلى  كفي القركف الكسطى، أدل التنازع بيف الكالء لمكنيسة كالكالء لمدكلة
 ثـ  الكبار، كالفكارؽ الطبيعية التي سادت في تمؾ الفترة نشأت محاكـ إقطاعية لحماية مصالح اإلقطاعييفاإلقطاعيلمنظاـ 
ثـ تدرجت مع مضي الزمف حتى صارت مجالس تمثيمية كبرلمانات ، المحاكـ مجالس يعقدىا الممكؾ لمتشاكرلتصبح تطكرت 
 .حديثة

مؤثرة في ، تفشت الركح العقبلنية كاالستقبللية الفردية الجديدة 16 ك15 ك14كفي عصر النيضة كاإلصبلح خبلؿ القركف 
 سنة في بريطانيا" جكف"كافؽ الممؾ ، ؼأخذ الناس يطالبكف بمزيد مف الحرية كالديمقراطية في كؿ مجاالت الحياةؼالتفكير السياسي، 

كاستيخدمت فيما بعد ، فأصبحت ىذه الكثيقة التاريخية رمزنا لمحرية، (العيد العظيـ)" الماجنا كرتا"عمى إصدار كثيقة  1215
 اكتسب البرلماف 1688  سنةفي أعقاب الثكرة اإلنجميزيةك. ترسخ مبادئ العدالة كالمشاركة في نظاـ الحكـؾلتحقيؽ مطالب أخرل 

نتيجة لمثكرة الصناعية ؾك،  كثيقة الحقكؽ التي نصت عمى حقكؽ الشعب كحرياتو األساسية1689 كأصدر سنة السمطة العميا
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كؿ الرجاؿ حؽ ، ثـ أعطي كأصبح لممدف الصناعية الجديدة ممثمكف في البرلماف ازدادت المطالب الديمقراطية في بريطانيا
 .(1)1928سنة ، كلـ يشمؿ ىذا الحؽ النساء إال في 1918 بمجيء سنة االقتراع في االنتخابات

، فرأل 1789 سنة في قياـ الثكرة الفرنسية" جاف جاؾ ركسك"ك" فكلتير"ك" ميكنتسكيك"مثؿ أسيمت كتابات مفكريف سياسييف 
 تعدم الحككمة "فكلتير"عارض ، ك الحرية السياسية تتطمب الفصؿ بيف سمطات الحكـ التنفيذية كالتشريعية كالقضائيةأف "مكنتسكيك"

، (2)الناس لمسمطات الشرعية فقطعمى فكرة خضكع  (1762) في كتابو العقد االجتماعي "ركسك"، كرافع عمى حقكؽ الفرد كحرياتو
 مف خبلؿ ةفي تمؾ المرحؿىا تطكر مفيـك، كتداكؿ مصطمح الديمقراطية بعد الحرب العالمية األكلىأما في العالـ العربي فقد بدأ 

 :مجاالت ثبلثة

الطيطاكم كالككاكبي ممف حاكلكا البحث عف جذكر لو رفاعة  كتابات مثؿ :أعمال المفكرين وكتاباتيم . أ
 .لى مقارنتو بالشكرل كالعدؿ في الفكر اإلسبلميإفي المكركث اإلسبلمي، ككصمكا  (المصطمح الديمقراطي)

 حيث نشطت حركة األحزاب كتككنت مجمكعات سياسية كاتسع انتشارىا بيف طبقات :الحركات التنظيمية . ب
المجتمع العربي، كؿ لو اتجاىو ككؿ لو عقيدتو الخاصة بو، كرؤاه المستقبمية كالمستقمة عف اآلخر تأثران بالتعددية السياسية 

 .الغربية
 تمثؿ ذلؾ في التطكر الذم لحؽ بالدساتير العربية كنظـ سٌف القكانيف، ككذلؾ عمى صعيد :ممارسة الحكم . ت

رجاء الكطف العربي ما ييعرؼ بالدكاكيف، حيث أاتخاذ القرارات حيث كانت تتـ مشاكرات كمداكالت حكليا، كنشأ في معظـ 
لى صكر إتحكلت كيجمع الديكاف مجمكعة كبيرة مف شرائح المجتمع المختمفة يتشاكركف فيما بينيـ حكؿ قضايا الحكـ، 

 .(3)رجاء الكطف العربي فيما بعدأبرلمانية في معظـ 

يجب التفريؽ جيدان بيف الديمقراطية الغربية التي تشمؿ الجكانب االجتماعية كالسياسية في آف كاحد، كبيف الديمقراطيات 
، كفي ظؿ ىذا التفريؽ فإننا ىاالتي نتناكليا اليـك كالتي تتناكؿ الديمقراطية السياسية المتعمقة بنظاـ تداكؿ السمطة أك المشاركة في

نتجاكز الجدليات المتعمقة بالتبايف االجتماعي كالحضارم كربما الديني بيننا كبيف المجتمعات الغربية، كحتى ال تككف ىذه حجة 
 .لحجب الحريات العامة كالديمقراطيات السياسية

 :المفاىيم المرتبطة بالتحول الديمقراطي: المطمب األول

المجتمعات الكبيرة كاألقاليـ ، حيث استحاؿ عمى الناس في "ديمقراطية نيابية"شكؿ الديمقراطية الحديثة في تتمظير 
عمى صعيد كاحد كما كاف يفعؿ األكائؿ ممف أخرجكا ىذا السمكؾ إلى رجاؿ السياسة كالحكـ ليأخذكا بو، كاألقطار أف يجتمعكا 

 عف النظاـ األكؿ، كذلؾ بأف بدؿلذلؾ جرل التكافؽ عبر حقب زمنية كبعد عديد المحاكالت كعدد مف التنظيرات أف يككف ىناؾ 
                                                           

 .مرجع سبق ذكره، [قرص مضغوط]، الموسوعة العربية العالمية :تطور الدديقراطية يف -1

حلة األقاليم : الحكم المحلي في أقاليم األقليات ذات التنوع اإلثني"جيدكر حاج بشًن، : للمزيد حوؿ تاريخ الدديقراطية يف أكركبا، يرجى العودة إىل -2
 .42، ص 2012، كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، قاصدم مرباح: كرقلة، جامعة  رسالة ماجستًن يف العلـو السياسية غًن منشورة،"الفرنسية لما وراء البحار

الدديقراطية كالرتبية يف : "، كرقة مقدمة يف الندكة الدكلية حوؿ"رؤية واقعية للتحوالت الديمقراطية في الوطن العربي ومستقبلها"، (1999). جواد احلمد -3
 .1999 نوفمرب 29-27، كلية الرتبية، جامعة الكويت، الكويت، "الكويت كالوطن العريب
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مضاء األمر ينكبكا عنيـ في اتخاذ القرارات ؿعددنا معيننا منيـ  الشعب في الدكلة الديمقراطية يختار كؿ ما تعمؽ بشأف القكانيف ككا 
 .بالشأف العاـ

 

 

 :في ماىية الديمقراطية: الفرع األول

 مف الكممة "ديمقراطية"لفظة كجاءت ـ، . ؽ06في اليكناف القديمة منذ القرف الديمقراطية كفكر كممارسة بدأت لقد نمت ك
شغؼ المفكركف السياسيكف اليكنانيكف بفكرة حكـ القانكف، كعدكا االستبداد ، حيث  بمعنى الشعب أك السمطة(ديمكس)اإلغريقية 

 .(1)المدف اليكنانية حككمات ديمقراطيةكفنشأت في أثينا كبعض الدكؿ ، أسكأ أنكاع الحكـ

 :تعريف الديمقراطية: أوال

مصطمح غامض كمركب، كال يزاؿ يستخدـ بمعني شتى باختبلؼ الزماف كالمكاف، كما أنو ال كجكد لتعريؼ "الديمقراطية 
جامع مانع لو كال شكؿ تطبيقي كاحد تأخذ بو جميع نظـ الحكـ الديمقراطي في العالـ، فمك كاف لمديمقراطية شكؿ جامد كمضمكف 

 .(2)"عقائدم ثابت، لما استطاع نظاـ الحكـ الديمقراطي أف ينتشر عبر القارات كأف يتكيؼ مع مختمؼ الثقافات

تستخدـ لئلشارة إلى ذلؾ النسؽ السياسي القائـ عمى مبدأ ممارسة الحكـ مف خبلؿ "فإذا كانت الديمقراطية بمفيكميا العاـ 
مكافقة المحككميف كتقبميـ لو، فإف بناءىا كنظاـ يقتضي كجكد آليات أك أسس مف شأنيا حماية األفراد مف تعسؼ الحاكـ كضماف 

 .(3)"مشاركتيـ بحرية في عممية مراقبة كضبط السمطة العميا أك اتخاذ القرارات التي تعني شؤكنيـ العامة

ىا نظاما يساكم كاعتبرحيث اليكناني، في العصر  يففكرـاؿمنذ بداية تداكلو عف طريؽ  شيد دالالت مختمفة مفيـكفيي 
 المفاىيـ األساسية لمديمقراطية بأنيا السبيؿ "رسطكأ"اقتبس العالـ مف  كلذلؾ بيف الناس مف خبلؿ تعزيز مبدأ الحرية كالمشاركة،

المذيف ، كفي تصكر (4)أف الحرية الفردية ىي ركيزة الديمقراطيةىذا األخير اعتبر كلتكفير أسباب السعادة كالفضائؿ االجتماعية، 
بأنيا تكريس لمحريات العامة التي تعتبر ركيزة لمديمقراطية، كىي حرية الرأم كحرية العبادة كف العقد االجتماعي، يريحممكف فكر 

                                                           
1
 .مرجع سبق ذكره، [قرص مضغوط]، الموسوعة العربية العالمية :يفالديمقراطية -  
2

أطركحة دكتوراه يف ، "(2008-1988)دراسة حالة النظاـ السياسي الجزائري : التحوؿ الديمقراطي في النظم السياسية العربية"مصطفى بلعور، - 
 .19، ص 2010بن يوسف بن خدة، كلية العلـو السياسية كاإلعالـ، : ، جامعة اجلزائرالعلـو السياسية غًن منشورة

3
، جامعة أطركحة دكتوراه يف العلـو السياسية غًن منشورة، "دوافع ومعيقات التحوؿ الديمقراطي في العراؽ وأبعاده الداخلية والخارجية"نبيل كريبش، -  

 .27، ص 2007احلاج خلضر، كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، : باتنة
4
رسالة ماجستًن يف العلـو السياسية ، "(تونس، الجزائر، المغرب)دراسة مقارنة : ىيكلة التحوؿ الديمقراطي في المنطقة المغاربية"شهرزاد صحراكم، -  

 .68، ص 2012احلاج خلضر، كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، : ، جامعة بسكرةغًن منشورة
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ركبرت "كضع كقد . الميبراليةالديمقراطية باس لما يعبر عنو اليـك س، كىك تصكر كضع حجر األالشخصيةكحرية التممؾ كالحرية 
 حرية ،حرية الحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادر متعددة ؾلشكؿ الديمقراطيا االنتخابات الحرة كالنزيية ضمف شركط "داؿ

فيي بذلؾ . (1)ذركة الديمقراطية كليس بدايتيا كىي إجراء انتخابات حرة كنزيية كالتنظيـ كتشكيؿ مؤسسات مستقمة كالتعبير
، (2)"المساىمة في اتخاذ القرارات المتعمقة بالدكلةب بيا الييئة الحاكمة حتى تصؿ إلى قرارات سياسية تسمح لؤلفراد تقـكإجراءات "

السبيؿ "، كىي العدالة كالمساكاةكالحرية ؾتحمؿ في داخميا قيـ إنسانية كتجسيد عممي لصكرة مف صكر الكعي البشرم، كتعبر عف 
 ال يمكنو العيش دكف ثقافة أساسيا الديمقراطياألمثؿ لشرعية النظاـ، كالتي تحرص عمى حقكؽ الجميع دكف تمييز، كالمفيـك 

 .(3)"الفرد الذم ىك الجماعة كالمجتمع

تعتمد بعض الدراسات عمى عدد مف الطرؽ العممية لقياس درجة األخذ بالديمقراطية في المجتمعات أك االبتعاد عنيا، 
كاحد مف أشير طرائؽ قياس كتكميـ النزعة نحك الديمقراطية في " بيت الحرية"أك  (Freedom House)كيعتبر مؤشر 

 .المجتمعات كاألنظمة الحاكمة عبر العالـ

لمحريات )، كبعدا آخرا ككاحدا (الحقكؽ السياسية)يكظؼ بعدا كاحد لممنافسة كالمشاركة، كيطمؽ عميو اسـ "المؤشر 
 نقاط لكؿ بعد، بحيث تككف البمداف األعمى تصنيفا، كىي التي تحظى بأعمى درجات 07، كيستعمؿ مقياسا مف (المدنية

، كمنو فالمؤشر يعطي مساحات لتصنيفات شبو (4)"(7-7)، بينما البمداف األدنى تصنيفا فتحصؿ عمى (1-1)الديمقراطية عند 
كتمؾ  (7-7)الديمقراطية أك شبو التسمطية كىي تمؾ الكاقعة في التصنيؼ بيف األنظمة التسمطية مطمقا كالتي تحصؿ عمى 

 :كالجدكؿ التالي يقدـ تكضيحا. (1-1)الديمقراطية بالكامؿ ممف تحصؿ عمى الدرجات 

 (5)مؤشر بيت الحرية لقياس الديمقراطية: (02)الجدول رقم 

 تقويم الحقوق المدنية تقويم الحقوق السياسية
 07 إلى 01مف  07 إلى 01مف 

 معدل التقويم
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 أنظمة حرة
 أنظمة حرة جزئيا
 أنظمة غير حرة

01 – 02.5 
03-05 

05.5-07 
خط جماعي تمثمو خصكصيات ثقافية كدينية : "البد أف ييحكـ كفؽ خطيف أساسيفة  في أم دكؿديمقراطيإف كؿ مسار 

فساح الحريات العامة، فالمشاركة السياسة التي تتمخض عنيا  كتاريخية، كآخر سياسي يقـك عمى قاعدة التداكؿ عمى السمطة كا 
 .(1)انتخابات دكرية حرة كنزيية ىي المتغير الجكىرم الذم عمى أساسو يمكف تحديد النظاـ الديمقراطي كتمييزه عف غيره

ينبغي لممكاطنيف إذ ظؿ اإلقرار بمبادئ المساكاة كحرية الفرد عمى مر التاريخ أىـ سمات طريقة الحياة الديمقراطية، م
ا متساكية لممارسة حياتيـ كأعماليـ، ، كما كبالتساكم أف يجدكا الحماية ألشخاصيـ كممتمكاتيـ كحقكقيـ ينبغي أف ييٍمنحكا فرصن

فضبلن عف ذلؾ، يجب أف يطمئف الناس إلى عدـ تعرضيـ إلى إسراؼ في ، حقكقا متساكية في المشاركة السياسيةأف يعطكا ك
ليعتقدكا كيعبركا عف أنفسيـ ، كذلؾ في حدكد القانكف كما يجب أف يككنكا أحرارا، ببل مبررنظامية التدخؿ الحككمي كالسيطرة اؿ

 .بحرية تامة

 كالتعبير، كما تمنح ليـ حرية الصحافة كحرية الرأمؾتسعى المجتمعات الديمقراطية لضماف حريات معينة لمكاطنييا، 
كانكا، كىـ خكؼ مف االعتقاؿ أك السجف بدكف سبب قانكني كحرية العمؿ كالعيش أينما مف دكف حرية إنشاء الجمعيات كالتجمع 

تحديد "فػ أيضا مطالبكف بأف يبسطكا عمى حكاميـ أثكاب الشرعية عبر ممارستيـ لبلنتخاب كاختار مف يصمح لمباشرة شؤكنيـ، 
مدل ديمقراطية أم نظاـ سياسي يتـ مف خبلؿ اختيار أقكل صناع القرار الجماعي في انتخابات عادلة كنزيية كدكرية، يتنافس 

نادرا ما يستمدكف شرعيتيـ مف "الحكاـ في النظـ غير الديمقراطية كالتسمطية مثبل ، ؼ(2)"فييا المرشحكف عمى أصكات الناخبيف
االنتخاب، كغالبا ما يتـ الكصكؿ إلى السمطة خارج أطر القانكف كبخرؽ الشرعية االنتخابية، فالحاكـ الذم ال يستمد شرعيتو مف 

، لذلؾ فإف رعاية البيئة الديمقراطية كضماف استمرار العمؿ بيا إنما (3)"االنتخاب ال يقبؿ التخمي عف السمطة عف طريؽ االنتخاب
 .تقع المسؤكلية في شطرىا األكبر في ذلؾ عمى أفراد الشعب مف المكاطنيف

 :مظاىر الديمقراطية: ثانيا

التي ما في كؿ الدكؿ  تختمؼ خصائص الديمقراطية مف بمد إلى آخر، غير أف ىناؾ مظاىر أساسية متشابية إلى حد
 .تنتيجيا كأسمكب كفمسفة

تعطي الناس فرصة اختيار قادتيـ كالتعبير عف كجيات نظرىـ في المسائؿ التي كىي : االنتخابات الحرة . أ
ف خركج ، حيث أكتجرم عادة عمى فترات لمتأكد مف أف الحككمات التي تدير شؤكف الببلد تمثؿ اختيار الناس فعبلن ، الميمة

                                                           
1
 .27مرجع سبق ذكره، ص ، "دوافع ومعيقات التحوؿ الديمقراطي في العراؽ وأبعاده الداخلية والخارجية"نبيل كريبش، -  

2
 .128، ص 2010دار الفكر اجلامعي، : ، االسكندرية، مصر1، طالرأي العاـ والتحوؿ الديمقراطيزلمد سعد أبو عامود، -  

3
-31ص ص )، األسباب والسياقات والتحديات: ثورة تونس: ، يف" يناير14منظومة التسلط يف النظاـ السياسي التونسي قبل ثورة "لطفي طرشونة، -  

 .52، ص 2012ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات، : ، الدكحة1، ط(56
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الحككمة مف السمطة باالقتراع يبعث عمى االطمئناف إلى أف أكلئؾ الذيف سبؽ أف انتخبكا في مناصب يكلكف الرأم العاـ 
 .اىتماميـ

ىا االنتخابات يعطي في اقالتنافس بيف، حيث أف ىي جزء ميـ مف نظاـ الحكـ الديمقراطي: األحزاب السياسية  . ب
كجيات كعديد  بإتاحة الفرصة لممقترعيف لبلختيار بيف المرشحيف الذيف يمثمكف مختمؼ المصالح ل كقيمة كجكىرا، كذلؾمغز

 .النظر
تنطكم النظـ الديمقراطية عمى ترتيبات مختمفة مف شأنيا الحد مف تمادم أم شخص أك فرع : تقييد السمط  . ت

حككمات اتحادية كحككمات كاليات أك أقاليـ  األمريكية الكاليات المتحدة كأففي أستراليا ، مف فركع الحككمة في التسمط
كما أف الحككمات المحمية المنتخبة في األنظمة الديمقراطية تتكلى المسؤكلية عف خدمات محمية ، بينيافيما تتقاسـ السمطة 

 .محددة
، حيث تقـك الحككمة الديمقراطية عمى القانكف كىك في أغمب الحاالت دستكر مكتكب: الحكم الدستوري . ث
،  سف القكانيف ككيؼ يتـ تنفيذىايةتكضح كيؼ، كما الدساتير سمطات ككاجبات الحككمة كتحدد ما يجكز ليا عمموتكٌصؼ 

 .حرياتيـ األساسية كتمنع الحككمة مف التعدم عميياكقائمة مفصمة بحقكؽ المكاطنيف في أغمبيا تحتكم كما 
أف تكافؽ األغمبية عمى القرار ، يجب في أغمب األحياف كفي ظؿ الديمقراطية: حكم األغمبية وحقوق األقمية  . ج

كيجكز أف يستخدـ ىذا المبدأ الذم يطمؽ عميو حكـ األغمبية في انتخاب مسؤكليف أك إقرار سياسة ، قبؿ أف يصبح نافذنا
تشترط أصكاتا تزيد عمى األغمبية البسيطة إلجراء تغييرات ، كبعضيا كتأخذ بعض الديمقراطيات بأغمبية األصكات، عامة

 .أساسية أك دستكرية
يقـك األفراد كالمنظمات الخاصة في ظؿ الديمقراطية بكثير مف األعماؿ االجتماعية : المنظمات الخاصة . ح

كالنقابات العمالية يسيرىا ، فالصحؼ كالمجبلت يممكيا كيديرىا أصحابيا، كاالقتصادية دكف سيطرة الحككمة عمى أغمبيا
كيجكز تككيف ، تعمؿ المدارس الخاصة جنبنا إلى جنب مع المدارس الحككميةكما . العماؿ لمصمحتيـ كال تسيرىا الدكلة

كأكثر األعماؿ التجارية في المجتمعات الديمقراطية ممتمكات ، جماعات لمتأثير عمى الرأم العاـ حكؿ مسائؿ كسياسات عامة
خاصة كيديرىا أصحابيا، بالرغـ مف أنو يجكز لمحككمة أف تتكلى بنفسيا إدارة بعض الصناعات كالمرافؽ كالخدمات 

 .(1)الميمة

 :في ماىية التحول الديمقراطي: الفرع الثاني

التي أصبحت تمقى ليا األدبيات يعتبر مصطمح التحكؿ الديمقراطي أك االنتقاؿ إلى الديمقراطية كاحدا مف المصطمحات ك
، كذلؾ لما ليا مف ارتباط بسمسمة التغيرات التي بات العالـ مسرحا ليا خبلؿ سياسيةالكتابات اؿاألكاديمية كالبحثية  األكساط ااجكر

العقكد األخيرة، حيث نشيد مف فترة ألخرل خركجا لنظاـ سياسي معيف أك دكلة معينة مف نمكذج تسمطي أك منغمؽ إلى نمكذج 
 .حر كمنفتح سياسيا

                                                           
 .مرجع سبق ذكره، [قرص مضغوط]، الموسوعة العربية العالمية :مظاىر الديمقراطية في: أنظر -1
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مبحثا  (Democratization)" الدمقرطة"عممية أك  (Democratic Transition)" االنتقاؿ الديمقراطي"شكمت قضية لقد 
كعمى مدل العقكد الثبلثة الماضية ظير عدد كبير مف ، رئيسا في عمـ السياسة منذ النصؼ الثاني مف سبعينيات القرف العشريف

نظرية كتطبيقية، كمية ككيفية، دراسات حالة كدراسات : الكتب كالدراسات كالتقارير التي تناكلت ىذه القضية عمى مستكيات مختمفة
. العديد مف المفاىيـ النظرية كالمداخؿ المنيجية كالتحميمية لمقاربة ىذه الظاىرة" االنتقاؿ الديمقراطي" كطرحت أدبيات ،مقارنة

 70، كالتي انطمقت منذ منتصؼ "المكجة الثالثة لمتحكؿ الديمقراطي"جاء ىذا التراكـ األكاديمي الضخـ مقترنا بما سيمي بػ
، ثـ امتدت خبلؿ عقدم الثمانينيات كالتسعينيات لتشمؿ العديد مف (البرتغاؿ، إسبانيا، اليكناف)القرف العشريف مف جنكب أكركبا 

في ىذه " ءن استثنا"يينظر إليو عمى أنو يمثؿ كلكف العالـ العربي ظؿ ، (1)بمداف أميركا البلتينية كآسيا كأفريقيا كشرؽ ككسط أكربا
 .21المكجة حتى حمكؿ العقد األكؿ مف القرف 

االنتقاؿ بالمجتمع مف كضع إلى آخر يشترط أف يككف أحسف مف سابقو، يتميز بمبدأ التداكؿ عمى المصطمح يشير إلى 
 احتراـ إطار يفرزىا التعبير الديمقراطي الحر كالتنافس الحزبي التعددم، في مف خبلؿ حؽ األغمبية التكذلؾ ـ ،السمطة السياسية

حقكؽ اإلنساف كحرياتو كشخصيتو الحضارية في المستكل األكؿ، كيفترض أف يتجسد ىذا التحكؿ داخؿ المنظكمة االجتماعية 
: أخذت الدعكة ليا تأخذ كجييف"كفي سعي الديمقراطية إلى التشكؿ . (2)كالثقافية كالسياسية لؤلمة أخذا كعطاء في المستكل الثاني

، ككجو ثاف يرتبط بفرض (كجو داخمي)كجو تصنعو الرغبة الشعبية إلزالة األنظمة الشمكلية كبناء مؤسسات المجتمع المدني 
 .(3)"الديمقراطية مف الخارج عمى األنظمة الشمكلية كالسعي إلى تغييرىا بكؿ الطرؽ

كثير ف أحدكثو كشركط قيامو، شأنو في ذلؾ شق كدرجة بايف تفسيراتتت التحكؿ عف النظـ السمطكية نحك النظـ الديمقراطيةؼ
، ما تتناقميا كتابات المؤلفيف كأفكار المنظريف عبر كتب كدراسات كمقاالت كأبحاثالتي عادة كالمصطمحات السياسية األخرل مف 

كتتحدد أسبابو الرئيسة في عدـ القدرة عمى تحمؿ ممارسات أنظمة احتكرت السمطة خاصة الشيكعيكف في أكركبا الشرقية، أك عدـ 
التكافؽ مع أصحاب السمطة مف العسكرييف الختبلؼ أنماط التفكير كطرائؽ الممارسة، أك حسب رأم فريؽ ثالث إلى تبعات الحكـ 

 في ظؿ عدـ كجكد أم أفؽ (4)الفردم الذم يقكده حزب كاحد كالمتسمة بالطابع السمطكم القائـ عمى احتكار نخب معينة لمسمطة
 .تشاركي أك تعاكني مع رفض كؿ لطريقة اآلخر في رؤية األمكر

                                                           
موقع مركز اجلزيرة للدراسات، : ، متوفر على الرابط التايلإطار نظري: االنتقاؿ الديمقراطيحسنٌن توفيق إبراىيم،  -1

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.htmlتاريخ الزيارة ، :
(21/02/2016). 

2
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التحوؿ : "، كرقة مقدمة يف ادللتقى الوطين األكؿ حوؿ"التحوؿ الديمقراطي في الجزائر وأثره على الحريات العامة"، (2005). حسينة شركف كآخركف-  

 .2005 ديسمرب 11-10، كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، اجلزائر، "الدديقراطي يف اجلزائر

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html
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جاء استجابة لمتحكالت الكبيرة التي عرفيا العالـ منذ أكاخر عشرية "أما التحكؿ الديمقراطي في كثير مف الدكؿ العربية فقد 
الثمانينات، كبصفة خاصة منذ انتصار القيـ الفردية الميبرالية بكؿ أبعادىا االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية، األمر الذم 

كتعتبر أىـ . (1)"أدل إلى التأثير عمى البيئة الداخمية التي كثيرا ما تفاعمت مع المتغيرات اليادفة إلى تحقيؽ ىامش مف الحرية
 :مؤشراتو حسب منظكر بعض الباحثيف

  التداكؿ السممي عمى السمطة مف خبلؿ نظاـ تمثيمي كنزاىة االنتخابات في إطار التعددية السياسية كالفصؿ بيف
 .السمطات

  الحريات العامة في الرأم كالتعبير كالتنظيـ، إلى جانب حرية الصحافة كنظاـ فعاؿ لبلتصاؿ كتبادؿ
 .(2)المعمكمات

أف عممية التحكؿ الديمقراطي في الكطف العربي بطيئة كمتعثرة كيمكف " برىان غميون"كفي ذات الباب يعتقد المفكر 
التراجع عنيا أحيانا ألسباب متعددة أبرزىا عقدة األمف، فالدكؿ العربية تعيش شعكرا عميقا كدائما باليشاشة كانعداـ األمف، األمر 
الذم يجعميا أكثر ميبل لمتشدد كاالنغبلؽ كاالستبداد بغية الحفاظ عمى األمف كاالستقرار، كعميو فبلبد مف بناء الدكلة كترسيخيا 

، رغـ ما فييا مف إىماؿ لدكر مفترض مف قبؿ النخب التي قد يككف (3)كخطكة أكلى لتييئة الطريؽ نحك التحرؾ الديمقراطي
فالمفاكضات كالمساكمات بيف النخب السياسية التي تتخمؿ المرحمة االنتقالية "باستطاعتيا تقديـ اإلضافة في بعض أشكاؿ الدكؿ، 

عند انييار النظاـ القديـ، ينبغي أف تككف ضمف معادلة محمية كفي مدل زمني محدد، كما تنتيي إليو تمؾ النخب مف تكافقات 
 .(4)"كتعاقدات كقرارات ىك العنصر الحاسـ في رسـ مبلمح النظاـ الجديد

 :عريف التحول الديمقراطيت: أوال

ؿ) الفعؿمف لغكيا،  فعمى ، خرم مستخدما في ذلؾ بعض الكسائؿأ عميو إلي صكرة كاف مما شيء كىي تعني غٌير اؿ(حكَّ
عندما أخذ يحكؿ المجتمع اإلسبلمي مف مجتمع جاىمي إلي مجتمع  (لى اهلل عميو كسمـص)" محمد" النبي سبيؿ المثاؿ ما فعمو

                                                           
1
، تصدر عن كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية جبامعة يسكرة، رللة العلـو اإلنسانية" معوقات التحوؿ الديمقراطي في الدوؿ العربية"عمر فرحايت، -  

 .138، ص (144-137ص ص )، 2008، جواف 29اجلزائر،ع 

2
،  تصدر عن كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية جبامعة رللة علـو اإلنساف كاجملتمع، "اإلعالـ والتحوؿ الديمقراطي" بلوصيف، كالطيبمصطفى عويف -  

 .86، ص (101-81ص ص )، 2014، مارس 09يسكرة، اجلزائر، ع 
3
: ، متوفر على الرابط التايلالجزائر نموذجا: الشعبية والتحوؿ الديمقراطي في العالم العربي بين القوانين والممارسة الفعلية السيادةراضية بوزياف، -  

:  ، تاريخ الزيارةhttp://arabs-for-democracy.com/uploads/B.Radia.Algeria2012.pdfموقع اجلماعة العربية للدديقراطية، 
 .03، ص (05/04/2016)

4
: ، الدكحة1، ط(324-299ص ص )، األسباب والسياقات والتحديات: ثورة تونس: ، يف"اإلعالـ يف ثورة الشعب يف تونس"عز الدين عبد ادلوىل، -  

 .202، ص 2012ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات، 

http://arabs-for-democracy.com/uploads/B.Radia.Algeria2012.pdf
http://arabs-for-democracy.com/uploads/B.Radia.Algeria2012.pdf
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 نعني تغير شكؿ المجتمع مف نناإؼ مستخدما في ذلؾ المكعظة ككسيمة، كعندما يربط مفيـك التحكؿ بالديمقراطية ا كتمدفاكثر رقيأ
 .(1)نظاـ غير ديمقراطي إلي نظاـ ديمقراطي

خرم باستخداـ كسائؿ أ لير مف مرحمة إؿمعف االنتقاؿ كالتغكتعبر  (Transition)  بالمغة االنجميزيةيقابميا (تحكؿ)كممة 
التحكؿ نحك الديمقراطية يعبر عف فترة انتقالية تمتد بيف مرحمة تقكيض دعائـ نظاـ سياسي سابؽ كتأسيس نظاـ "، حيث أف ما

 .(2)"سياسي الحؽ

. ، فالعرب تقكؿ إف الحكؿ ىك الحركة، كحاؿ الشخص إذا تحرؾ، ككذلؾ كؿ متحكؿ عف حاؿ"الحركة "يعنيالتحكؿ أيضا 
، فالتحكؿ يعني الحركة، كىك (3)"ال حركة كال استطاعة إال بمشيئة اهلل"يدؿ عمى أف " ال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ: "كقكلنا

 . تحكاليعتبرفاالنتقاؿ مف مكاف إلى آخر كمف حالة إلى أخرل . تغيير المكاف كمنو تغيير الحاؿ كالحالة

، الذم يرل فيو "صامويل ىانتجتون"مف أبرز المفكريف الذيف خاضكا في مفيـك التحكؿ الديمقراطي أكاديميا المفكر 
فيك  [...]عممية معقدة تشارؾ فييا مجمكعة متباينة تتصارع مف أجؿ السمطة، كتتبايف مف حيث إيمانيا أك عداؤىا لمديمقراطية "

مسمسؿ تطكرم يتـ فيو المركر مف نظاـ سياسي منغمؽ ال يسمح بالمشاركة السياسية كال بالتداكؿ عمى السمطة، إلى نظاـ سياسي 
مرحمة االستبداد كمرحمة تأسيس السمطة الديمقراطية، كأف عممية : االنتقاؿ ىك اختزاؿ الممر بيف مرحمتيف، حيث أف (4)"مفتكح

االنتقاؿ إلى تأسيس سمطة ديمقراطية تفرض عمى الحكاـ أف يتخذكا نماذج مختمفة مف الحكاجز كالعكائؽ التي تحكؿ دكف التحرؾ 
" ىانتجتكف"يحدد ك. نحكىا، كمف بيف العكائؽ نجد مستكل النمك االقتصادم، حيث ينتصب الفقر حاجزنا أماـ التحكؿ الديمقراطي

 : أنماط رئيسة، كىي03 التحكؿ نحك الديمقراطية سياؽأيضا في 

حيث تقكد النخبة الحاكمة في النظاـ الشمكلي أك التسمطي المبادرة في عممية التحكؿ : نمط التحول . أ
 .الديمقراطي
كينتج التحكؿ في ىذا النمط مف خبلؿ تصاعد نفكذ قكل المعارضة، كفي المقابؿ يحدث انييار :  نمط اإلحالل . ب

 .في قكة النخبة الحاكمة، مما يؤدم في النياية إلى انييارىا أك اإلطاحة بيا

                                                           
1

موقع احلوار ادلتمدف، : ، متوفر على الرابط التايلدور المجتمع المدني في التحوؿ الديمقراطي في مصرزلمد سلتار قنديل، - 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=334314(20/03/2016): ، تاريخ الزيارة. 

موقع آكاددييا، : ، متوفر على الرابط التايلآليات وعوامل التحوؿ الديمقراطي -2
https://www.academia.edu/7116127/33757022.docx (21/02/2016): ، تاريخ الزيارة. 

3
 .1057، ص 1981دار ادلعارؼ، : ، القاىرة3، ط13، اجمللد الثاين، اجلزء لساف العربمجاؿ الدين بن منظور، : حول في - 

4
 .10 مرجع سبق ذكره، ص ،"(تونس، الجزائر، المغرب)دراسة مقارنة : ىيكلة التحوؿ الديمقراطي في المنطقة المغاربية"شهرزاد صحراكم،  - 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=334314
https://www.academia.edu/7116127/33757022.docx
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يتـ ىذا النمط مف خبلؿ حدكث تكافؽ عمى التغيير بيف الحككمة كالمعارضة، كذلؾ : نمط اإلحالل التحولي . ت
، فيتفقاف عمى تقاسـ طاكلة التفاكض كيتكافقاف عمى االتجاه في طريؽ تغيير (1)بسبب حدكث تكازف في معادلة القكة بينيما

 .طبيعة النظاـ التسمطي

مجمكعة مف حركات االنتقاؿ مف النظاـ غير الديمقراطي "أصبح ىذا المصطمح يشير إلى تمؾ المكجة التي تمظيرت كػ 
إلى النظاـ الديمقراطي، تحدث في فترة زمنية محددة، كتفكؽ في عددىا حركات االنتقاؿ في االتجاه المضاد خبلؿ نفس الفترة 
الزمنية، كما تشمؿ المكجة عادة تحكال ليبراليا أك تحكال ديمقراطيا جزئيا في النظاـ السياسي كال يتحكؿ إلى الديمقراطية تحكال 

 .(2)"تاما

بأنو التحكؿ إلى الديمقراطية في دكلة ال تحتـر فييا حقكؽ اإلنساف بمعناىا الكاسع  "محمد عابد الجبري"يعبر عنو المفكر 
كال يقـك كيانيا عمى مؤسسات تعمك عمى األفراد كالجماعات، كال تتداكؿ فييا السمطة عمى أساس األغمبية السياسية، إلى دكلة يقـك 

 :كيانيا عمى ثبلث أركاف

حقكؽ اإلنساف في الحرية كالمساكاة كما يتفرع عنيا الحقا مف الحريات الديمقراطية كالحؽ في الشغؿ كتكافؤ  . أ
 .الفرص

دكلة المؤسسات التي يقـك كيانيا عمى مؤسسات مدنية كسياسية تعمك عمى األفراد ميما كانت مراتبيـ كانتماءاتيـ  . ب
 .العرقية كالدينية كالحزبية

تداكؿ السمطة داخؿ ىذه المؤسسات بيف القكل السياسية المتعددة، كذلؾ عمى أساس حكـ األغمبية مع حفظ حقكؽ  . ت
 .(3)األقمية

عممية تطبيؽ القكاعد الديمقراطية سكاء في مؤسسات لـ تطبقيا مف قبؿ أك امتداد ىذه القكاعد لتشمؿ "التحكؿ الديمقراطي 
مما يسيؿ عممية إعادة ترتيب معمكمات الماضي التسمطي في تحميؿ بعض تجارب ، ؼ(4)"أفرادا أك مكضكعات لـ تشمميـ مف قبؿ
تتعمؽ األكلي بكجكب تجاكز الماضي الغير ديمقراطي في عممية الدمقرطة، بينما تتعمؽ : التحكؿ الديمقراطي، تبرز لنا مبلحظتاف

                                                           
1
التحوؿ الدديقراطي يف : "، كرقة مقدمة يف ادللتقى الوطين األكؿ حوؿ"معوقات التحوؿ الدديقراطي يف اجلزائر"، (2005). أعجاؿ زلمد دلٌنلعجاؿ  - 

 .2005 ديسمرب 11-10قوؽ كالعلـو السياسية، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ، كلية احل"اجلزائر

2
دار سعد الصباح، : ، الكويت1عبد الوىاب علوب، ط: ، ترالتحوؿ الديمقراطي في أواخر القرف العشرين: المرحلة الثالثةصامويل ىانتيجتوف،  - 

 .73، ص 1993

3
 .10 مرجع سبق ذكره، ص ،"(تونس، الجزائر، المغرب)دراسة مقارنة : ىيكلة التحوؿ الديمقراطي في المنطقة المغاربية"شهرزاد صحراكم،  - 

4
مركز : ، القاىرة1، طمراحلها مشكالتها سيناريوىات المستقبل: دراسة تحليلية لعملية التحوؿ السياسي في مصر: 2013مصر أمحد فهمي، -  

 .54، 2012البياف للبحوث كالدراسات، 
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. (1)الثانية بأخذ دركس مستقبمية مف الماضي غير الديمقراطي بعد الكصكؿ بالمجتمع كالنظاـ السياسي إلى مرحمة الدمقرطة
تغيير النظاـ السياسي مف صيغة غير ديمقراطية إلى صيغة أخرل أكثر ديمقراطية، "كيشير معنى التحكؿ الديمقراطي إلى 

كالتحكؿ الديمقراطي عممية تدريجية تتحكؿ إلييا المجتمعات عف طريؽ مؤسساتيا السياسية كاتجاىاتيا مف خبلؿ عمميات 
جراءات شتى ترتبط بطبيعة األحزاب السياسية كبنية السمطة التشريعية كنمط الثقافة السياسية السائدة كشرعية السمطة  كا 

 .(2)"السياسية

 المتميزة، كالتي تبدأ بزكاؿ النظـ السمطكية، يتبعيا ظيكر ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ المراحؿ مف مجمكعة" إذا فيك
 المجتمع المدني بما يضمف مؤسسات إعادة تكزيع القكة بحيث يتضاءؿ نصيب الدكلة منيا لصالح العمميةنظميا، كتعكس ىذه 

مرحمة "، كقد يعبر عف (3)"نكعا مف التكازف بيف كؿ مف الدكلة كالمجتمع، بما يعني بمكرة مراكز عديدة لمقكل كقبكؿ الجدؿ السياسي
جد معقدة أيضا، ألنيا مرحمة تتعايش فييا كؿ مؤسسات كذىنيات كسمككيات النظاـ القديـ كالحديث، كىنا يمكف أف يتعرض 

 .، مف قبيؿ عدـ القدرة عمى تبعات الديمقراطية، كبالتالي الرجكع إلى المربع األكؿ(4)"النظاـ الجديد النتكاسات

 : والمفاىيم المقاربةمقراطييالتحول الد: ثانيا

 كاإلصبلح كالترسيخ كالتحكؿ الميبرالي كالتحكؿ الديمقراطي، إال أف كؿ االنتقاؿ بيف مصطمحات تشابو مف ما يبدك رغـ
 .مصطمح يحمؿ داللة كمعنى مختمفا رغـ تقاربو مع معاني متشابية

، أحد مراحؿ عممية التحكؿ الديمقراطي كأخطرىايعتبر االنتقاؿ الديمقراطي  : واإلصالح والترسيخ الديمقراطياالنتقال. 1
، كتعتبر إلمكانية تعرض النظاـ فييا النتكاسات، حيث تتميز بالصراع بيف النظاـ السابؽ كالممارسة الديمقراطية الجديدةكذلؾ 

بسبب االحتماالت المتزايدة لمتعرض النتكاسات سياسية ناتجة "مرحمة االنتقاؿ ىذه األخطر في عممية التحكؿ الديمقراطي كذلؾ 
عف التركيبة المختمطة التي يتككف منيا النظاـ السياسي، كالتي تنشأ عف حالة صراع كشد كجذب مستمرة تربؾ الحياة السياسية، 

                                                           
1
  -Valerie Bunce et autres, « Quand le lieu compte spécificités des passés autoritaires et réformes 

économiques dans les transitions à la démocratie », Revue française de science politique, Vol 50, N 
4/5 (Août-Octobre 2000), (PP.633-656), P 635. 

2
 مرجع سبق ذكره، ،"(2008-1988)دراسة حالة النظاـ السياسي الجزائري : التحوؿ الديمقراطي في النظم السياسية العربية"مصطفى بلعور،  - 

 .25ص 
3
، متوفر على  ظل المتغيرات الحاليةفيشكالياتو إ والعربي دوؿ الربيع في الديمقراطيدراسة حوؿ مستقبل مسار التحوؿ أبو احلسن بشًن عمر،  - 

 (01/02/2016): ، تاريخ الزيارةhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=431302موقع احلوار ادلتمدف، : الرابط التايل
4
 .مرجع سبق ذكره ،"طبيعة عملية التحوؿ الديمقراطي"، (2005). إذلاـ نايت سعيدم - 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=431302
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 فيك بحد  الديمقراطيأما اإلصبلح. (1)"كقد أثبتت الدراسات فشؿ كثير مف الثكرات في االلتزاـ بالتتابع الزمني في عممية التحكؿ
 .لى فكرة التغيير المستمر نحك األفضؿا عذاتو التحكؿ الديمقراطي كالذم ينطكم جكىرم

ىا ف تعزيزأمرحمة ما بعد التحكؿ الديمقراطي، حيث يتـ تعزيز الديمقراطية كاستمرارىا، عمى  فيك لترسيخ الديمقراطيأما ا
اليات الككما حصؿ في كرسكخيا يتطمب كقتا كجيدا كبيريف كبشكؿ تدريجي عبر فترات زمنية قد تستمر لعقكد، كما كاف الحاؿ 

تتضمف عددا مف المراحؿ المتميزة، تبدأ بزكاؿ النظـ التسمطية يستتبعيا ظيكر ديمقراطيات "فالعممية . ابريطانيتحدة األمريكية كـاؿ
 .(2)"حديثة تسعى إلى ترسيخ كتأصيؿ النظاـ، كىذا يتحقؽ عندما يكاجو النظاـ الحديث القائـ كؿ العراقيؿ التي تعترضو

إف التحكؿ الميبرالي ىك تكسيع نطاؽ الحريات المسمكح بيا لؤلفراد مف خبلؿ  :تحول الميبرالي والتحول الديمقراطيال. 2
تقديـ ضمانات تمنع التعدم عمييا، كتمنع التدخؿ المفرط في العممية االنتخابية لصالح الحزب المييمف، بينما يتجاكز التحكؿ 

الديمقراطي كيتعدل ىذا التقدـ إلى انجاز إصبلحات سياسية ضمف صنع القرار في سياؽ مؤسس ديمقراطي، كعميو يصبح التحكؿ 
 .(3)الميبرالي مقدمة لمتحكؿ الديمقراطي

 إلى الديمقراطية تنتشر عمى خط متصؿ، يقع عمى طرفو األكؿ النظاـ غير الديمقراطي انتقاؿ التي تمر بمرحمة النظـ"إف 
الخ، كيقع عمى طرفو اآلخر ... مدنيا أك عسكريا، حكـ فرد أك حكـ قمة،في صكرتو النمكذجية سكاء أكاف شمكليا أك سمطكيا مغمقا

إف . (4)" تيعد النظـ الديمقراطية الميبرالية الراسخة في الدكؿ الغربية أقرب النماذج إليومالنظاـ الديمقراطي في نمطو المثالي، كالذ
، فيي تشمؿ الفترة التي المتغيرة الفعؿعممية تتعمؽ بالكقت أكثر مف تعمقيا بما يدؿ عميو "التحكؿ الديمقراطي عمى ىذا ليس إال 

مف الكقت الذم ينقضي بيف سقكط نظاـ، كالمحظة التي يصير فييا النظاـ الذم يحؿ محمو مسيطرا تماما عمى السمطة كىك 
 .(5)"النظاـ الديمقراطي

 :في ماىية الرأي العام: الفرع الثالث

الرأم العاـ تعبير يقصد بو عممية رصد آراء الناس في مجتمع أك قطر ما حكؿ مسائؿ خبلفية عامة، مثؿ اآلراء 
كيمكف القكؿ عمى سبيؿ المثاؿ بأف قضية التعاكف بيف األمـ في إطار المنظمات الدكلية كالصيغ التي يمكف أف . كالمعتقدات

                                                           
1
 مرجع سبق ذكره، ص ،مراحلها مشكالتها سيناريوىات المستقبل: دراسة تحليلية لعملية التحوؿ السياسي في مصر: 2013مصر أمحد فهمي،  - 

58. 

2
، تصدر عن كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية جبامعة رللة العلـو اإلنسانية، "الرشادة السياسية وعالقتها بالتحوؿ الديمقراطي"، سعيدمإذلاـ نايت  -  

 .285، ص (295-283ص ص)، 2012، مارس 24، اجلزائر،ع بسكرة

3
 .139-138مرجع سبق ذكره، ص  "معوقات التحوؿ الديمقراطي في الدوؿ العربية"، فرحايتعمر  - 

4
 . مرجع سبق ذكره،إطار نظري: االنتقاؿ الديمقراطيحسنٌن توفيق إبراىيم،  -  

5
 .130 مرجع سبق ذكره، ص ،الرأي العاـ والتحوؿ الديمقراطيزلمد سعد أبو عامود،  - 
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تتخذىا، أمر يمكف أف تتبايف حكلو اآلراء، بينما ال يمكف أف يعد دكراف األرض حكؿ الشمس، مسألة قابمة لبلختبلؼ ألنيا حقيقة 
 .إليياالشؾ ال يرقى 

ا لممناقشة  يتبمكر الرأم العاـإف  عندما تبرز عمى السطح مسألة تؤثر عمى عدد كبير مف الناس، فتصبح مكضكعنا مطركحن
كالرأم العاـ يختمؼ في محتكاه كمضمكنو حسب المراحؿ . الحرة كالمناظرة، كيدكر الجدؿ حكليا إلى أف يصؿ الناس إلى إجماع

كما ال تتكفر المعمكمات حكؿ القضايا المطركحة في   الرؤيةحالتي يمر بيا، فيك يتسـ في مراحمو األكلى بالغمكض كعدـ كضك
كلكف في مراحؿ أخرل يمكف أف تتطابؽ كجيات نظر عدد كبير مف الناس حكؿ مسائؿ عامة، كمف ثـ تشكؿ رأم ، ىذه المرحمة

 .األغمبية

 :تعريف الرأي العام: أوال

اتجاه أغمبية الناس في مجتمع ما اتجاىا مكحدا إزاء القضايا التي تؤثر فيو أك تيمو أك تعرض "الرأم العاـ عبارة عف 
عميو، كمف شأف الرأم العاـ إذا ما عبر عف نفسو أف يناصر أك يخذؿ قضية ما أك اقتراحا معينا، كىك ليس ظاىرة ثابتة بالضركرة 

 .(1)"كقد يتغير إزاء مسألة ما مف حيف إلى حيف

 كال تقتصر عمى كسيمة ،يتخذ تأثير الرأم العاـ عمى صانعي القرارات الحككمية مف القيادات كالمجمكعات صكران شتى
في األنظمة الغربية تعد انتخابات القيادات السياسية مف أىـ األساليب التي يحكـ مف خبلليا الرأم العاـ عمى اختيار ، ؼكاحدة

 كما أف ،كلكف يمكف القكؿ في ىذا الصدد بأف عممية صنع السياسات الحككمية تتسـ بالبطء، كالتقيد، المرشحيف لممناصب العامة
اآلراء ، كفي المحصمة قد ال تؤخذ ىذه التعبير عف الرأم في القضايا العامة يمكف أف يؤثر عمى السياسييف عند اتخاذىـ القرارات

كما يكجد في ، في الحسباف ألف الرأم العاـ غير ثابت كعاطفي كيمثؿ عادة شريحة اجتماعية نشطة في رفع صكتيا باالحتجاج
 .(2)االمجتمع ما يطمؽ عمييا األغمبية الصامتة، التي ال تفصح بكضكح عف آرائو

متحكؿ أساسي في البيئة المحمية أك الداخمية لمفاعميف مف الدكؿ، ال سيما أكلئؾ الذيف ليـ التزاـ عبارة عف الرأم العاـ ك
كثيرة لتأكيد  (Empirical)كبصرؼ النظر عف ىذه المعايير الديمقراطية تكجد دالئؿ تجريبية ، بقيمة متأصمة بالديمقراطية التعددية

الرأم الذم مفاده أنو حتى في تمؾ األنظمة التي تنطكم عمى المشاركة في الحكـ، ال يشترؾ جميكر السكاف الذيف يتـ كضع 
ففي مجاؿ رسـ السياسة الخارجية فإف أكثرية السكاف ، السياسة باسميـ مشاركة نشطة في العممية بأم طريقة نظامية كركتينية

الرأم السائد بيف أغمبية الشعب الكاعية في فترة معينة، بالنسبة لقضية أك " فيك .أىميةتيستبعد مف ممارسة أم تأثير فعاؿ أك ذم 

                                                           
1
 .803، ص 1995ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، : ، اجلزء الثاين، بًنكتموسوعة السياسةعبد الوىاب الكيايل، : الرأي العاـ في - 

2
 . مرجع سبق ذكره،[قرص مضغوط]،  الموسوعة العربية العالمية:الرأي العاـ في - 
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ثمة عدد مف األسباب الظرفية ك. (1)"أكثر يحتدـ فييا الجدؿ كالنقاش، كتمس مصالح ىذه األغمبية أك قيميا اإلنسانية مسنا مباشران 
 :لعدـ تكفر المعمكمات كبالتالي لعدـ كجكد النفكذ

ككانت . نيا مجاؿ لسيطرة السمطة التنفيذيةألتعتبر السياسة الخارجية عمى نطاؽ كاسع في جميع األنظمة السياسية،  . أ
كرغـ محاكالت أصحاب ، السياسة الخارجية أك إدارة شؤكف الدكلة تعتبر تقميديان امتيازان لمحكاـ منذ استيبلؿ نظاـ الدكلة

المذىب المثالي في القرف العشريف الرامية إلى جعؿ العممية ديمقراطية، فإف ىذا التقميد ذا النفكذ الراسخ ال يزاؿ يمعب 
بؿ إف ىذه النزعة التنفيذية تتعزز في بعض الدكؿ جراء مقدار السرية كالتكتـ المذيف ، دكران ىامان في النظاـ المعاصر

 .يحيطاف برسـ السياسة
يجب االعتراؼ بأف كثيران مف قرارات السياسة الخارجية، ال سيما في ميداف السياسة الدنيا تيتخذ استنادان إلى معرفة  . ب

 .متخصصة نكعان ما كغير متكفرة لعامة الجميكر كقد ال تثير اىتماميـ حتى لك كانت متكفرة
فالزمف قد تككف لو أىمية حاسمة كقد يقتضي األمر اتخاذ . إف بعض قرارات السياسة الخارجية تتصؼ بأنيا ردكد أفعاؿ . ت

 .قرارات عمى كجو السرعة كاالقتصار عمى حد أدنى مف المشاكرات
إف االتجاه السائد في كثير مف الديمقراطيات بأف تتـ معالجة قضايا السياسة الخارجية مف منظكر مؤيد مف الحزبييف  . ث

ففي جميع األنظمة ال تتكفر لجميكر . يعني أف التعريؼ المألكؼ لمكضع الذم تطرحو السياسة الحزبية غير متكفر
نكا مكاقؼ مستنيرة، كمف ثـ استبقاؤىا بشأف قضايا السياسة الخارجية ككثيران ما تساىـ ، الناخبيف المعمكمات الكافية ليككِّ

كسائؿ اإلعبلـ في ىذا الجيؿ النسبي جراء تقميص تغطيتيا لمشؤكف الخارجية، أك مف خبلؿ عرض القضايا بشكؿ شديد 
 .(2)التبسيط

تعبير الجماعة أك المجتمع أك الجميكر العاـ عف رأيو كمشاعره كأفكاره كمعتقداتو كاتجاىاتو في كقت معيف "كالرأم العاـ 
بالنسبة لمكضكع يخصو أك قضية تيمو أك مشكمة تؤرقو، فيك القكة الحقيقية في المجتمع، كالحكـ الذم تصدره الجماىير عمى 

يميؿ إلى أف يككف مييكبلن بطريقة ىرمية حيث يتكسط الجميكر الكاعي بيف أنو مكف االستنتاج بألذا ، (3)"عمؿ أك حادثة أك نشاط
 اتصاؿ أفقي ضمف نمط :عامة الجميكر كالنخبة صانعة القرار، لذا يتضح كجكد نمطيف لبلتصاالت فيما يخص الرأم العاـ

 : كتتمخص كظائفو في المجاؿ السياسي.الثاني اتصاؿ رأسي بيف الزعامة كعامة الشعب، كالنخبة كبيف النخبة كالجميكر المستنير

التأثير عمى القرار السياسي مف خبلؿ اعتماد مبدأ الديمقراطية، حيث يفترض في القرارات اليامة في الدكلة أف تنبني  -
 .عمى الرأم العاـ

                                                           
1
، رسالة ماجستًن يف علـو اإلعالـ كاالتصاؿ غًن منشورة، "الثورة التونسية نموذجا: دور اإلعالـ االجتماعي في صناعة الرأي العاـ"مبارؾ زكدة،  - 

 .52، ص 2012احلاج خلضر، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية كالعلـو اإلسالمية، : جامعة باتنة
2
 .389مرجع سبق ذكره، ص ، قاموس بنغوين للعالقات الدوليةنوينهاـ جيفرم كجراىاـ إيفانز،  :الرأي العاـ في - 

3
، ص (95-82ص ص )، 2014، مارس 01، عرللة الباحث للدراسات األكادديية" اإلعالـ وقضايا الرأي العاـ في العالم العربي"مقاليت مونة،  - 

84. 
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التأثير عمى االنتخابات حيف تصبح العممية اختيارا لمقيادات السياسية في إطار الحدكد التي يرسميا كيتقبميا الرأم  -
 .العاـ

 .التأثير عمى الحكـ كذلؾ مف خبلؿ رسـ الخطط كالمشاريع السياسية لمقادة السياسييف -
إنجاح خطط الدكلة حيث يعمؿ عمى دعميا إذا رأل فييا إصبلحا أك دفعا نحك التقدـ، كقد يقـك بإحباطيا إذا لـ يقتنع  -

 .(1)بجدكاىا أك تكجياتيا

 كقد تتأثر مصمحة ىؤالء األشخاص ،يشير مصطمح الجميكر إلى مجمكعة مف األفراد تشارؾ في مناقشة قضايا خبلفية
تتسـ المجمكعة باالستقرار كدقة التنظيـ، كما قد تشمؿ قطاعنا مف السكاف المحمييف أك ، كبالنتائج المتمخضة عف حسـ الخبلؼ

كلكف ألسباب ، كيمكف أف يتككف الجميكر مف أفراد غير منظميف حيث يصعب تحديدىـ أك معرفتيـ، المكاطنيف كافة في القطر
لو كقد يككف ىذا الجميكر صغير الحجـ بحيث تتاح ، مختمفة قد تجمع بينيـ مصمحة مشتركة في القضايا المطركحة لمنقاش

 .الفرصة لمناقشة القضايا مف خبلؿ المحادثات كاالتصاؿ المباشر

اتساع دائرة المشاركيف في ، انتشار المعمكمات المتعمقة بالمسائؿ العامةكتمخض عف تطكر كسائؿ االتصاؿ الحديثة 
، ظيكر نمط جديد لتجمعات إنسانية عريضة ال ترتبط معنا بعبلقة شخصية مباشرةكمناقشة ىذه القضايا ذات االىتماـ المشترؾ 

، بؿ امتدت إلى حدكد األقطار األخرلفحسب أصبحت ىذه التجمعات ال تقتصر عمى المكاطنيف المنتشريف في أرجاء الدكلة ؼ
ذاعةكتمفزيكف كىنا برز دكر كسائؿ اإلعبلـ مف صحافة ، دل ىذا التطكر إلى صعكبة االتصاؿ المباشر بيف ىذه الجماعاتفأ  كا 

. (2)ىاببعض في ربط ىذه الجماعات

 :أدوات التأثير عمى الرأي العام: ثانيا

كتتخذ ىذه الكسائط أشكاالن ، تؤدم أدكات التأثير عمى الرأم العاـ دكرنا كبيرنا في نشر المعمكمات المتعمقة بالقضايا العامة
كيمكف ، فقد تتككف مف أفراد أك مجمكعات أك ربما تتخذ شكؿ كسائؿ آلية، تساعد في تكاصؿ الجماعات بعضيا ببعض: شتى

القكؿ في ىذا الصدد، بأنو ليس مف الضركرم أف تصبح أدكات التأثير عمى الرأم العاـ صانعة ليذا الرأم كلكف يمكف أف تؤثر 
 .عمى صناعتو

التي يتبادليا األصدقاء كالمعارؼ في عدة كىي تمؾ أقدـ كسائؿ التأثير عمى الرأم العاـ تعتبر حيث : األحاديث العامة. أ
، فقد كانت كال تزاؿ ىذه الكسيمة تؤدم دكرنا مؤثرنا في تشكيؿ الرأم العاـ، الشكارع كاألماكف العامة كالمنتديات كالمنازؿؾأماكف 

كتبدأ ىذه األحاديث، التي تشكؿ الخطكة األكلى في التكاصؿ بيف . األحاديث الشفيية الكسيمة الكحيدة التي تعكس الرأم العاـ
الجماعات بمناقشات كدية بيف األصدقاء، ثـ تتحكؿ في مرحمة الحقة إلى خطبة عامة مؤثرة أك مكعظة دينية، يتمكف فييا خطيب 

 .بميغ مف التعبير عف الرأم السائد فيما يتعمؽ بقضية معينة أك مشكبلت مطركحة لمبحث

                                                           
1
 .80-79 مرجع سبق ذكره، ص ،"الثورة التونسية نموذجا: دور اإلعالـ االجتماعي في صناعة الرأي العاـ"مبارؾ زكدة، -  

2
 . مرجع سبق ذكره،[قرص مضغوط]،  الموسوعة العربية العالمية:الجمهور في-  
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، 19كانت الخطب كالكتب كالنشرات تشكؿ الكسائؿ الرئيسة التي تعكس الرأم العاـ حتى مطمع القرف  :الصحافة. ب
ىا أىـ الكسائؿ فاعمية في تشكيؿ الرأم  مفكبرزت في أعقاب ذلؾ الصحؼ بأعداد ضخمة كانتشر تداكليا، األمر الذم جعؿ

أصبحت ، ككطكرت كؿ صحيفة قاعدة عريضة مف القراء الذيف يستقكف منيا األخبار كاآلراء المتعمقة بالمسائؿ العامة، العاـ
 .الصحؼ تؤدم دكرنا كبيرنا كتمارس نفكذنا قكينا عمى الجميكر

يخاطب كؿ مف ىذيف الجيازيف مباشرة مبلييف البشر في منازليـ مف خبلؿ أصكات ككممات  :زيوناإلذاعة والتمف. ت
، كرغـ ذلؾ فبـ تحؿ كتبث ىذه الكسائؿ صكرنا حية لؤلحداث عند كقكعيا، المذيعيف كالمعمقيف كالشخصيات ذات األىمية الخبرية

 بؿ أصبحتا تكمبلف ىذا الدكر بكصفيما كسائط لنشر المعمكمات ،محؿ الصحؼ في اإلعبلـ المعاصريكف التمفزال اإلذاعة ك
. كاآلراء

 صنع الرأمأدكات تؤٌدم المدارس كالمؤسسات التعميمية األخرل دكرنا ميمنا بكصفيا جزءن مف  حيث :الوسائل التعميمية. ث
كتتركز أىمية ىذه الكسائؿ في المقدرة التي تتمتع بيا في تنمية كتطكير الميكؿ كمف كسائؿ كمؤسسات التنشئة السياسية، 

كتنشر الكسائؿ ،  إزاء القضايا التي تظير يكميان عمى مسرح األحداثركما تؤثر في تشكيؿ آراء الجميك، األساسية ككجيات النظر
كما تقدـ الميارات الضركرية التي تساعد . التعميمية المعارؼ التي ترتبط بجميع جكانب الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية

 .(1)الجميكر في تحميؿ المعمكمات المتعمقة بالتطكرات المعاصرة

 :الصورة الجديدة لمتحول الديمقراطي في الوطن العربي وعناصرىا: المطمب الثاني

 في دكؿ أكركبا الشرقية كعدد مف دكؿ 20 أكاسط النصؼ الثاني مف القرف مف التحكؿ الديمقراطي ابتداء مكجاتانحسرت 
 كانتيجتأمريكا البلتينية كبعض الدكؿ في آسيا بقضاء شعكبيا عمى أنظمتيا الديكتاتكرية التي عمرت في الحكـ عقكدا طكيمة، 

ىذه الشعكب تدريجيا مسالؾ الديمقراطية كالتحرر مف شكؿ الدكلة البكليسية كتكريس العدالة االجتماعية كتحرير اإلعبلـ كمنح 
 .ىكامش لحرية التعبير كالحؽ في العيش الكريـ

 نخب عسكرية قامت بإجبار األنظمة السياسية عمى اعتناؽ قيـ بمساعدةتحكؿ عدد مف الدكؿ إلى الديمقراطية تحقؽ 
ىك ، ك(Transition from Above) االنتقاؿ مف أعمى"الحرية عف طريؽ اإلكراه كالجبر العسكرم، كبعضيا سار في طريؽ 

  االنتقاؿ مف أسفؿ، أك مف داخؿ النظاـ القائـ، أم  الحاكمةظـ السياسية أك الجناح اإلصبلحي في الفالنخبانتقاؿ تقكده 
(Transition from Below) نتيجة لتكثيؼ الضغكط عمى النظاـ الحاكـ مف ، إما ىذا النمط لبلنتقاؿ شكميف رئيسييفحيث يأخذ

عمى غرار ما حدث في كؿ مف ، خبلؿ التظاىرات كاالحتجاجات الشعبية التي تقكدىا كتشارؾ فييا قكل المعارضة الديمقراطية
 تقكده قكل المعارضة عمى أثر انييار النظاـ غير مالذذلؾ   كعدد مف دكؿ الربيع العربي، أكالفمبيف كككريا الجنكبية كالمكسيؾ

                                                           
1
 .ادلرجع نفسو :الرأي العاـ في أدوات-  
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أعقاب ذلؾ مرحمة تأسيس نظاـ ديمقراطي جديد يحؿ ، لتبدأ في (1)انتفاضة أك ثكرة شعبيةق عف طريؽ بة طاحاإلالديمقراطي أك 
 .محمو

 بقميؿ كانت الدكؿ العربية كشعكبيا تستقبؿ إيحاءات كنبكءات غربية عمى الخصكص بأف رياح ك قبموفي ذلؾ الكقت أ
 مف أنظمة تحكميا أك أخرل تستعمرىا، ككانت مجمؿ النبكءات تستحث خطى ىذه لتخميصيا إلييا الطريؽالديمقراطي في التحكؿ 

 تعيش كؿ كاحد منيا آنذاؾحيث كانت أغمب الدكؿ العربية .  مف كانت تذؿ لو رقابيـ في كؿ يـكىيمنةالشعكب لمتحرر مف 
 :بكاحدة مف أربع صكر

 .صكرة الدكلة المستعمىرىة كالتي ال زالت تعاني مف كجكد سمطة المحتؿ عمى أرضيا مثؿ الجزائر كالمغرب كتكنس . أ
الديمقراطية ال تزاالف صكرة الدكلة المستقمة بنظاـ حكـ تسمطي، خرجت مف نير االستعمار كلكف مجاالت الحرية ك . ب

 .في حالة غمؽ مثؿ مصر كالعراؽ
 . الدكلة التي تخمصت حديثا مف الحماية أك االنتداب، لكف بنظاـ حكـ تسمطي كأمني كسكريا كلبنافصكرة . ت
 المستقمة كبنظـ ممكية كراثية كتحكميا عائبلت بعينيا، دكنما كجكد ألم مف مظاىر الديمقراطية أك الدكلةصكرة  . ث

 .مشاركة الشعكب في الحكـ أك السمطة، كىي دكؿ الخميج العربي الست كاألردف

 المرسكمة لمعالـ العربي تنبئ بكجكد تحكؿ نحك الديمقراطية خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف، كذلؾ الصكرةلـ تكف 
 :لتكافر عدد مف العكامؿ أىميا

قياـ عدد مف األنظمة عمى اقتصاديات ريعية تستفيد مف عامؿ الكفرة البتركلية، بما جعؿ األنظمة تنتيج طريؽ  .1
 .، بحيث تكفر لمشعكب مف سبؿ الراحة كرغد العيش كالرفاه ما يصرفيا عف شؤكف الحكـ كىمـك السياسة"شراء السككت"

الطبيعة القمعية كالتسمطية لعدد مف األنظمة العربية، كالتكجو البلمحدكد لمقكة كاستعماؿ العنؼ كالتمكيف لمقكم  .2
سكات كؿ تكجو احتجاجي، مما حذل بالعديد مف النخب إلى الرككف  األمنية في التحكـ بالساحة، ككبت كؿ نفس مطمبي كا 

كالتكارم، أك النضاؿ مف خارج الحدكد، رغـ ما يكتنؼ ىذا الخيار مف مخاطر ترصد األنظمة العربية ألصكات المعارضيف في 
 بباريس كتكجت 1965 أكتكبر 29الذم اختفى عف األنظار في " الميدي بن بركة"الميجر مثؿ قضية المعارض المغربي 

 كاتيـ النظاـ 2015 أفريؿ 07الذم أغتيؿ في لندف  "اليادي األرواني"الشككؾ صكب النظاـ المغربي، كالمعارض السكرم 
 .السكرم بتصفيتو

عدـ تبمكر الفكر الديمقراطي بعد كعدـ سرياف التأثر بو، كذلؾ بسبب تحكـ الفكر القكمي الذم كاف سائد خبلؿ  .3
فترة السبعينات كالثمانينات كالذم أجبر الكثيريف عمى عدـ اإليماف بفكرة الديمقراطية، في ظؿ رضا شبو عاـ عف سمكؾ كنشاط 

إدراؾ "األنظمة الحاكمة آنذاؾ، بحيث أثرت فمسفة اإلدراؾ لدل مستكيات الفاعميف في الدكلة في تكريس ىذا الكضع، حيث أف 

                                                           
1
 .رجع سبق ذكره، ـإطار نظري: االنتقاؿ الديمقراطيحسنٌن توفيق إبراىيم، -  
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دراؾ القمة لدكر القاعدة أقنعت الفرد بأف النظاـ ينظر إليو عمى أنو عامؿ مؤثر كلو كزنو كقدرتو عمى  القاعدة لدكؿ القمة كا 
 .(1)"الفعؿ كاالنفعاؿ السياسي

عدـ فعالية دكر معظـ النخب المثقفة في ذلؾ الزمف كعدـ قدرتيا عمى نقؿ نتاج فكرىا عف الديمقراطية الغربية  .4
كمدل مناسبتيا لممكاطف العربي كحجـ قدرتيا عمى المساىمة بفعالية في نيضة الشعكب، فظمت تمؾ األفكار حبيسة األدراج 

كفي مكاتب عدد مف المفكريف أك تجكؿ داخؿ األركقة الضيقة في الصالكنات الفكرية كبيف محاكرات باليمس كنقاشات عدد مف 
الكتاب، فبعضيـ لـ يممؾ الطريقة كلـ يتحكـ في منيجية ينقؿ بيا عصارة فكره إلى الجميكر العربي، كبعضيـ اآلخر يفتقد إلى 
 .القدرة كالجرأة أف يصدح بفكره كخبلصة ما كتب خكفا مف بطش السمطة كجبركت الحكاـ كطكؿ يد جياز األمف كمقص الرقيب

 أف ينتيي، لتشيد جؿ األقطار العربية نيضة كىبة كىياجا ساعيا 21 منتظرا حتى كاد العقد األكؿ مف القرف الجميعكظؿ 
إلى الكصكؿ إلى كنو الديمقراطية كجكىر الحرية فكرا كتطبيقا، كاعتبر استبداد السمطة الحاكمة كافتقار مؤسسات الدكلة لمشرعية 

كتضعضع سيادة القانكف كضعؼ قنكات الحكار بيف السمطة كالشعب، أسباب أربعة لبلنتقاؿ مف إشراؾ الشعكب العربية في عممية 
، فرغـ أف الحراؾ تمظير في شكؿ احتجاج عمى ممارسات بالية في (2)أنفسيـ ليذه العمميةبالتحكؿ الديمقراطي إلى إدارة الشعكب 

االقتصاد كالسياسة كحاؿ حقكؽ اإلنساف كقدرة ىذا األخير عمى التعبير كحقو في إبداء الرأم، إال أنو صنع صكرة جديدة 
كمستحدثة مف صكر المركر كاالنتقاؿ إلى الديمقراطية، تمخصت في تكليفة مف عدة أشكاؿ أىميا مممح الجيؿ القائد لمسيرة 

التحكؿ كطبيعتو الرقمية كاستعمالو ألدكات جديدة في الكصكؿ إلى أىدافو السياسية، كاستثمار الكاقع الجديد المبني عمى تفشي 
كاف لتصاعد ثكرة المعمكمات كاالتصاالت كاجتياحيا "التكنكلكجيا التكاصمية كالفضاء العاـ االفتراضي ككسائؿ اإلعبلـ الجديد، كما 

العالـ بشكؿ ممحكظ خبلؿ العقديف األخيريف كتمثيميا أحد أبعاد العكلمة مساىمة في تشكيؿ أحد المبلمح الرئيسة لممشيد العالمي 
منذ العقد األخير مف القرف العشريف، كما اعتبرت مف أبرز العكامؿ التي أسيمت في تحريؾ االنفتاح السياسي في الكطف 

 .(3)"العربي

 في سبيؿ تحقيؽ 2010ة العربية التي قادتيا قطاعات مف الشعكب العربية بداية مف منتصؼ ديسمبر ب الوتلقد اعتبر
القيـ الديمقراطية كالتمكيف لحرية الفرد العربي كتكريس المثؿ العميا لمديمقراطية سابقة جديرة بالدراسة كنمكذجا فريدا مف نكعو في 

 .سعي الشعكب نحك التحرر مف نير االستبداد كالتحكؿ إلى الديمقراطية كتحقيؽ العدالة االجتماعية كالرفاه االقتصادم

                                                           
1
 .13مرجع سبق ذكره، ص ، "الجزائر نموذجا: دراسة نظرية تحليلية: عملية التحوؿ الديمقراطي في الوطن العربي"عبد اجلبار بلحسن، -  

2
ص ص )، الوطن العربي والتحوالت الديمقراطية، (زلررا)عبد اهلل فشار : ، يف"الشعوب العربية كالتحوؿ الدديقراطي بٌن ادلفاخر كادلخاطر"عقيلة خرباشي، -  

 .40-36، ص 2012منشورات مركز احلكمة، : ، بًنكت(35-42

3
، تصدرىا كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، رللة ادلفكر، "قراءة في المؤثرات الدولية: حركيات التحوؿ الديمقراطي في الوطن العربي"عمر مرزكقي، -  

 .174، ص (184-167ص ص )، 2014، جانفي 10جامعة بسكرة، اجلزائر، ع 
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لكف أكلى المحاكالت الدراسية ليذا النكع مف الحراؾ المفضي إلى الديمقراطية مف طرؼ الباحثيف العرب اصطدمت بعقبة 
غياب دراسات أكاديمية رصينة كجادة حكؿ عبلقة التحكؿ الديمقراطي باإلعبلـ الجديد ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي، كذلؾ راجع 

 :فالعتباريف رئيسي

 متعمؽ بحداثة ارتباط المجتمعات العربية بأدكات اإلعبلـ الجديد التي بدأت تعرؼ أكلى خطكاتيا فيو بدءن :االعتبار األول
 .، كبشكؿ متدرج كضعيؼ في عدد مف الدكؿ مثؿ تكنس كمصر كالسعكدية كالككيت كلبناف2008مف نياية 

 متعمؽ بعدـ كضكح إرىاصات تكحي بكجكد صكرة تشكؿ لتحكؿ عربي نحك الديمقراطية، حيث كانت :االعتبار الثاني
 .الصكرة التقميدية ثابتة تؤطر لكاقع عربي غير ديمقراطي كتحكمو أنظمة سياسية عتيقة

لذلؾ بنيت أكلى المحاكالت األكاديمية العربية لدراسة تأثير اإلعبلـ الجديد مف التحكؿ الديمقراطي عمى تنظيرات كدراسات 
الباحثيف الغربييف، الذيف عكؼ كثير منيـ عمى إسقاط مفيـك التحكؿ الديمقراطي بمعناه القديـ عمى كاقع استخداـ كسائؿ التكاصؿ 

 .االجتماعي كأدكات اإلعبلـ الجديد في العصر الحالي

مف أبرز المنظريف الغربييف الذيف أثركا ىذا المجاؿ، فقد قدـ دراسة عف  (Sharma Mokol)يعتبر المفكر األمريكي 
بٌيف فييا محددات دخكؿ األفراد إلى االنترنت كقدرتيـ " االنترنت والمشاركة السياسية والحكومة االلكترونية من منظور مقارن"

عمى المشاركة السياسية، كدكر الحككمة االلكتركنية في نشر المعمكمات حكؿ القضايا السياسية، فبل تكجد عبلقة ارتباطية بيف 
استخدامات االنترنت كمستكل التعمـ، كال تكجد أيضا عبلقة ارتباطية بيف استخداـ االنترنت كاالنغماس في العمؿ السياسي 

 .(التصكيت، تقديـ االلتماسات أك المشاركة في المظاىرات السممية)

كتب أيضا في تأثير المنشكرات كالركابط كمقاطع الفيديك التي تنشر عبر  (David Ingento)الباحث األمريكي 
(Facebook)  الديمقراطية في القرن "كمجمكعات النقاش في الدكر السياسي ليذا المكقع التفاعمي، كذلؾ مف خبلؿ دراستو عف

 دكر في تسييؿ عممية (Facebook)، حيث رافع مف خبلليا عمى أف لمػ "اإلعالم االجتماعي والسياسة: الحادي والعشرين
 .(1)الحكار الديمقراطي، كذلؾ ألنو يفرد مساحات افتراضية كاسعة لمناقشة مكضكعات سياسية مختمفة

خبير مجمس  (nehoC deraJ)ك (elgooG)مدير تنفيذم سابؽ في شركة  (Eric Schmidt) كؿ مف أصدركما 
كتناكال فيو ، (2)" واألمم واألعمالإعادة تشكيل مستقبل األفراد: العصر الرقمي الجديد"كتابيما  (Google)العبلقات الخارجية في 

الدراسة مستقبؿ المجتمع البشرم في العصر الرقمي الجديد، كالتأثيرات المستقبمية المحتممة لمتكنكلكجيا الرقمية في طبيعة حياة ب
 .كالعبلقات الدكليةكالسياسة كاالقتصاد اإلنساف 

                                                           
1

دكر مواقع " زلمد عبده بدكم، :حوؿ األدبيات الغربية كالتنظًنات يف رلاؿ عالقة التحوؿ الدديقراطي بأدكات اإلعالـ اجلديد، يرجى العودة إىل للمزيد- 
االتصاؿ السياسي في العالم العربي : ، يف"دراسة تطبيقية على موقع فايسبوؾ: التواصل االجتماعي يف تفعيل ادلشاركة السياسية لدل الشباب ادلصرم

 .120-112، ص 2014معهد الصحافة كعلـو األخبار كمؤسسة كونراد إيناكر، : ، تونس(130-101ص ص )، المقاربات وآليات الممارسة: وإفريقيا
2 -Eric Schmidt, Jared Cohen, The New Digital Age: Reshaping the future of People ،Nations 
and Business, United States: Alfred A. Knopf ،2013, P158. 
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مف خبلؿ تناكؿ أبرز سمات " العصر الرقمي الجديد "في ظؿ رسـ خريطة لمستقبؿ المجتمع البشرم مسألة الكتابناقش 
 كشاممة لمعديد مف القكميات أكثر مف ثكرات الماضي، الحركات الثكرية في المستقبؿ عابرة لمحدكدالعصر القادـ، حيث ستصبح 

 كحشدىا بالمشاركة في عمميات تعبئة الجماىير تسمح لمنشطاءسكؼ  فضبل عف أف تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات الجديدة
ضد األنظمة الحاكمة مف دكف تعرضيا لخطر حقيقي، فيما بدا كأنو إعادة تطكير فكرم لؤلحداث التي كقعت بالفعؿ أثناء الحراؾ 

لؤلنظمة السياسية التسمطية بما يكفره مف " كحشا مخيفا"العصر الرقمي الجديد ، حيث يعتبر 2010الثكرم العربي بداية مف سنة 
أدكات غير تقميدية لشعكبيا كلمنخب المثقفة كحتى لؤلفراد العادييف في مجاالت الرقابة عمى أداء النخب الحاكمة كانتقاد سياساتيا 

كتكجياتيا بشكؿ عمني كأكثر حدة، كما يمٌكنو مف أدكات كميكانيزمات يضعيا في أيدم تمؾ الجماىير تعمؿ مف خبلليا عمى 
 .إسقاط أنظمتيا كاستبداليا بأخرل كمما دعتيا الضركرة لسمكؾ ذلؾ المنحى

تأثير االنترنت عمى التصويت والمشاركة المدنية والسموك "دراستيا عف  (Katherine Menitt)" كاثريف مكنت "أصدرت
، كىدفت مف خبلليا إلى استقصاء السمكؾ السياسي لمشباب األمريكي، كمعرفة درجة (1)2008سنة " السياسي لمشباب األمريكي

 .تأثير كسائؿ اإلعبلـ الجديد في اتجاىو نحك مضاميف سياسية

 مثؿ ىذه الدراسات رؤية تطكيرية لمباحثيف العرب في مجاؿ بحثيـ في العبلقة المكجكدة بيف التحكؿ تقدـيمكف أف 
 كاالتجاه المكثؼ الستخداـ 2010الديمقراطي ككاحدة مف أىـ القضايا التي تدكر في فمؾ التعاطي السياسي العربي بعد سنة 

 . العربيةةالشبكات االجتماعية كاإلعبلـ الجديد في البيئ

 :المممح الشبابي لجيل التحول الديمقراطي العربي: الفرع األول

، كلـ الجميعلـ يعرؼ مسمسؿ التحكؿ الديمقراطي في دكؿ العالـ التي لجأت إليو كخيار كفمسفة تزامنا في كقت مكحد عند 
يختر النشطاء لمخركج مف نير التسمط كظمـ الدكتاتكرية تكقيتا كاحدا، بؿ بدأ كؿ فريؽ نشاطو في كقت اختاره ليبلءـ طبيعتو أك 

يتناسب مع ظرفو، كاتخذ كؿ منيـ إلنجاح حراكو عددا مف األدكات ساعدتو عمى الكصكؿ إلى نتيجتو تكافؽ ىكاه، كما تميز حراؾ 
االنتقاؿ إلى الديمقراطية بنكعية النشطاء الذيف قادكا مسيرتو كحشدكا لنصرتو مف الذيف أكقدكا نار الدمقرطة كتحممكا تبعات 

 .المقاكمة المتكقعة مف األنظمة لكؿ تحكؿ يطاؿ الشكؿ الراتب لمنظاـ، كالذم يصاحبو جبر عمى اإلصبلح أك إجبار عمى الرحيؿ

 الجديدة لبلنتقاؿ الديمقراطي في الدكؿ العربية لـ تقـ عمى استمالة نخب عسكرية لمقياـ بالدكر بعدما أثبت التجربةإف 
التاريخ فشؿ عدد مف تمؾ المحاكالت في السابؽ، ألنيـ استأثركا بالسمطة بعد قياميـ بحراؾ التخمص مف أنظمة تسمطية ثاركا 
عمييا، ليمبسكا عباءتيا بمجرد إجبارىـ مف كاف يرتدييا عمى خمعيا، فادعكا أنيـ األقدر عمى فعؿ السياسة مف غيرىـ كأف ىذا 

 برركا فعميـ بإنياء استبداد نظاـ الممؾ كبناء حياة سياسية 1952الغير غير مؤىؿ لذات الفعؿ، فالعسكريكف في مصر سنة 
ديمقراطية، غير أف الكاقع بعدىا أثبت العكس فغمقت الساحة مف جديد كبشكؿ أفظع، كلـ تيبًقي السمطة الجديدة مف الديمقراطية إال 

عمى النظاـ الشمكلي الذم أسسو 1999اسميا كمف الحرية غير رسميا ككصفيا، كفي مكريتانيا قادت نخبة عسكرية انقبلبا سنة 
                                                           

موقع سبق ، "دراسة تطبيقية على موقع فايسبوؾ: دكر مواقع التواصل االجتماعي يف تفعيل ادلشاركة السياسية لدل الشباب ادلصرمزلمد عبده بدكم، -  1
 .120-112ذكره، ص 
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، كأكفت بتعيدىا كنقمت السمطة إلى المدنييف بعد فترة انتقالية، كلكف فئة أخرل مف ذات " معاكية كلد سيدم احمد الطايع"
 .العسكرييف عاكدت االنقضاض عمى السمطة مف جديد كعادت المياه إلى مجراىا القديـ

 :قيادة الشباب لمحراك الثوري واإلصالحي: أوال

أصبح قادرا عمى " المحاكلة العربية الجديدة في مسار التحكؿ إلى الديمقراطية عمى عاتؽ الشباب العربي الذم قامتلقد 
استخداـ التكنكلكجيا الجديدة في الكصكؿ إلى األخبار كالمعمكمات، بؿ كفي إنتاجيا كتكزيعيا عبر كسائؿ اإلعبلـ الجديدة كمكاقع 

 بالشكؿ (1)"االنترنت كالمدكنات، األمر الذم بات ييدد االحتكار التقميدم لؤلخبار كالمعمكمات كالذم مارستو األنظمة العربية سابقا
الذم منح ىذه الفئة دعما نفسيا زاد مف ثقتيا في نفسيا كجعميا تتبكأ صدارة الفعؿ الثكرم الذم رسـ أكلى الخطكات في طريؽ 

 .الديمقراطية

 المشيد الثكرم طمبا إلصبلح الكاقع العربي، كرغبة منيـ في إنشاء فمسفة حكـ جديدة عمى أنقاض صدارةاحتؿ الشباب 
 :الكاقع الذم يحاكلكف تغييره كدحض معالمو، كتعتبر أىـ أسباب تمكقعيـ في مقدمة المشيد مرتبطة بالعكامؿ التالية

تعتبر فئة الشباب الفئة األكثر مف ناحية العدد في المجتمعات العربية، كيشكمكف في بعض البمداف ما تفكؽ  . أ
، فيـ بذلؾ األكلى لتبكأ مركز القيادة كمناصب الريادة في كؿ حراؾ ذا طبيعة مطمبية أك احتجاجية أك  %70نسبتو الػ
 .انتفاضية
فئة الشباب أكثر فئات المجتمع طمبا لمتغيير كحرصا عميو، حيث أف مطالبيـ كرغباتيـ في تأسيس كياف  . ب

، عادة ما تصطدـ  خاص بيـ قائـ عمى فرصتيـ في قطاعات التككيف كالدراسة ثـ الحصكؿ عمى منصب عمؿ قار كمحتـر
بعجز الدكلة عف تحقيقيا حينا كبتجاىؿ بعض األنظمة الحاكمة ليا أحيانا أخرل، بحجة شح مكارد الخزائف العمكمية أك قمة 

العرض في مناصب العمؿ كحاجة السكؽ، بينما يرجع الشباب األسباب إلى غمبة المصالح الشخصية الضيقة ألفراد مف داخؿ 
النظاـ أك السمطة، كتكريس سمككات الرشكة كالمحسكبية كانتشار ظاىرة الفساد كقتؿ ركح المبادرة كالعقاب الجماعي ألغراض 
سياسية أك دكاعي انتخابية، األمر الذم يعتبره الشباب اجحافا في حقيـ كانتقاصا مف نصيبيـ في الثركة كالماؿ العاـ، كىـ 

يمثمكف أكثر مف ثمث سكاف المنطقة العربية، كتعاني ىذه الفئة العمرية مظاىر إقصاء اقتصادم كاجتماعي كسياسي، "الذيف 
بيف الشباب % 25كتعتبر البطالة مف أىـ المشاكؿ التي تعانييا، حيث ترتفع مستكيات البطالة في العالـ العربي إلى إلى 

، كترتكز نسب البطالة بشكؿ كبير في أكساط الشباب المتعمـ كالحاصؿ عمى تعميـ عاؿ، %14.4مقارنة بالمتكسط العالمي 
، كيعتبر النظاـ السياسي حسب ىذه الفئة مف يتحمؿ دكف غيره (2)"مف الشباب العاطؿ عف العمؿ% 95فيمثؿ ىؤالء ما نسبتو 

 .المسؤكلية كتبعات األمر

                                                           
1
الوطن العربي والتحوالت ، (زلررا)عبد اهلل فشار : ، يف"قراءة يف التحديات ادلهنية كاألخالقية: التعاطي اإلعالمي مع الثورات العربية"موساكم عبد احلليم، -  

 .117، ص 2012منشورات مركز احلكمة، : ، بًنكت(126-115ص ص )، الديمقراطية

2
 .78، ص (82-66ص ص )، 2011، 52، جامعة ديايل، العراؽ، ع رللة ديايل، "التحليل السياسي ومنظومة التغيير العربي"طالؿ حامد خليل، -  
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فئة الشباب أضحت أكثر فئات المجتمع انفتاحا عمى العالـ الرقمي، كأكسع إطبلعا عمى آخر إنتاج العمـك في  . ت
مجاالت التكاصؿ كاالتصاؿ كاإلعبلـ عمى كجو الخصكص، كأكثرىا تعرضا لممضاميف التي باتت التكنكلكجيا الحديثة تصدرىا 
كتضعيا في متناكؿ الناس، لذلؾ نٌمكا قدرتيـ عمى استعماليا في حياتيـ كاستخداميا في تحقيؽ كيانيـ كاعتمادىا مع الكقت 
مكاد مساعدة في بمكرة الفكر الثكرم لدييـ كالذم أصبحكا يستشعركف قدكمو إلييـ كتحمميـ إياه، كذلؾ لما ليذا األدكات مف 

يصاؿ األفكار، فكانت  قدرة عمى تسييؿ التكاصؿ كتيسير سبؿ االتصاؿ، كقدرة أخرل عمى التنظيـ كالحشد كالتعبئة كا 
 أفريؿ ككفاية كشباب اإلخكاف كالحممة 06ىي مف حممت الثكرة المصرية عمى أكتافيا مثؿ حركات "مجمكعات الشباب 

 كغيرىـ مف فئات الشباب المثقؼ حينا كمف شباب األحياء الشعبية (1)"الكطنية لدعـ البرادعي كحركة الثكرييف االشتراكييف
 .كالعشكئيات أحيانا أخرل

 :نماذج من حراك الشباب العربي عمى طريق التحول الديمقراطي: ثانيا

في قامكس التداكؿ العربي شكبل ككاقعا منذ سنكات خمت، رغـ أنو لـ يأخذ صكرة الحراؾ الذم يعرفو العالـ " الحراؾ"عيرؼ 
العربي اليـك بفعؿ ثكرة االتصاالت الجديدة أك سعي الشعكب العربية إلى التحرر كاالنتقاؿ إلى الفضاء الديمقراطي، ففي الصكرة 

 العربية خبلؿ السنكات األخيرة بصكرة مترابطة كمتداخمة كمؤٌثرة في بعضيا الساحةثبلثة حراكات فكرية كعممية شيدتيا "القديمة 
القكمية : التيارات الفكرية المعركفة تاريخيا)" قكل األمة" محاكالت بناء تحالفات جبيكية تضـٌ مختمؼ :الحراك األّول، البعض

لى (كالميبرالية كاإلسبلمية كاليسارية ، قكميا كقطريا، كفي ىذا اإلطار يمكف أف نشير خاصة إلى المؤتمر القكمي اإلسبلمي كا 
لى ىيئة  ،  أكتكبر لمحقكؽ كالحريات عمى المستكل القطرم التكنسي18مشركع الكتمة التاريخية عمى المستكل القكمي العاـ، كا 

 الجانب الفكرم المؤٌسس ليذه الطمكحات التكتمية مجٌسدا خاٌصة في الحكار القكمي الديني كأدبيات المشركع :الحراُك الثاني
 المراجعات الفكرية التي أقدمت عمييا مختمؼ القكل :الحراك الثالث،  أكتكبر18النيضكم العربي كالكثائؽ الصادرة عف ىيئة 

كقد تمٌخضت عف ىذه الحراكات الثبلثة . النازعة إلى التحالؼ في شأف المسألة الديمقراطية، كفي مقٌدماتيا المراجعات اإلسبلمية
جممة مف القكاسـ الفكرية كالنظرية التي تؤٌلؼ مجتمعة ىذه النزعة العاٌمة األكلى، كالتي تصٌب عمكما في فكرة جكىرية مدارىا أف 

. (2)"الديمقراطية حٌؿ لمشكمة السمطة االستبدادية في الكطف العربي

نتاج التحكؿ "، كالتي تأسست عمى جيكد شباببة، ككانت "(كفاية) لمتغيير المصريةالحركة "في حراؾ المصرم مثبل برزت 
 20السياسي الذم حدث في العالـ كفي المنطقة العربية، ككانت إحدل ثبلث حركات شبابية ظيرت في ذلؾ الكقت، كىي حركة 

، كالحركة المصرية (2004 سبتمبر 09في )الحرية اآلف –، كالحممة الشعبية لمتغيير (2004 مارس 20في )مارس لمتغيير 

                                                           
1
الثورات كاإلصالح كالتحوؿ الدديقراطي يف الوطن : "، كرقة مقدمة يف ادلؤسبر الدكيل العلمي حوؿ"بروز النضاؿ الشبابي الجديد"، (2011). زلمد الصفار-  

 .2011 أفريل 21-19ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات، الدكحة، قطر، : ، ادلنظم من طرؼ"من خالؿ الثورة التونسية: العريب

2
الثورات كاإلصالح : "، كرقة مقدمة يف ادلؤسبر الدكيل العلمي حوؿ"االنتقاؿ الديمقراطي في التفكير العربي المعاصر"، (2011). سهيل احلبيب - 

 أفريل 21-19ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات، الدكحة، قطر، : ، ادلنظم من طرؼ"من خالؿ الثورة التونسية:  العريبالوطنكالتحوؿ الدديقراطي يف 
2011. 
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، كقد أظيرت في مجمكعيا جرأة الشباب عمى إحداث الفعؿ التغييرم كالرغبة "(1)(2004 ديسمبر 12في ) (كفاية)لمتغيير 
المكبكتة لدييـ مف أجؿ إصبلح الشأف السياسي، كذلؾ إيماف رسخ لدييـ أف الفساد السياسي سبب كؿ فساد آخر ينخر جسـ 

 .المجتمع

استعممكىا في " الجديد كالقاسـ عمى كسائؿ التكاصؿ الحديثة، فقد التكنكلكجيإف الشباب بحكـ تعرضيـ لمضاميف الكاقع 
 (Facebook)الدعكة إلى التظاىر كاالحتجاج ضد الضيـ كالظمـ كالتزكير كبيدؼ اإلصبلح كالتغيير، كقد استثمر الشباب كسائؿ 

 (ركبير سكليف)، حيث شرح الكاتب الفرنسي (2)"كالبريد االلكتركني كمكاقع الكيب، حتى عيرفت ثكراتو بثكرات الشباب (Twitter)ك
كيؼ استطاع الشباب الثائر في مصر انتزاع االعتراؼ بيـ في المجتمع األبكم الضاغط كمف النظاـ السمطكم الغارؽ في "

 .(3)"الدكتاتكرية

قاد االحتجاجات األكلى في " كاسعة االنتشار كالتأثير في المجتمع، حيث الفئةاستفاد الحراؾ التكنسي بدكره مف ذات 
، كاستعمؿ قدراتو في تنظيـ صفكفو لمحيمكلة دكف قطؼ جيات أخرل لثمار (4)"المناطؽ الداخمية بصكرة عفكية كأحيانا غير منظمة

حراكو كالذم ضحى في سبيمو بالكثير، فكاف التفافو حكؿ أىدافو كحماية حراكو نابعا مف استشعاره الخطر في ضكء بركز رغبة 
لدل عدد مف المحسكبيف عمى تيارات فكرية كسياسية كبعض التنظيمات النقابية مثؿ القيادة المركزية لبلتحاد العاـ لمشغؿ لتصدر 

الشباب العربي سيذىبكف بالمنطقة العربية إلى كجية جديدة مسمحيف "المشيد االحتجاجي كنسبة الحراؾ ليـ، ذلؾ ألنيـ أيقنكا أف 
 .(5)"بالتكنكلكجيا التي أصبحكا يتقنكنيا

 إلى الديمقراطية يعكد إلى درجة النمٌك االقتصادم، كأىمٌية العائدات النفطية التي تمٌكف االستبدادالفشؿ في التحكؿ مف 
كطبيعة  الٌسائد في المجتمع، (الميكانيكي)الٌدكلة مف قدرات عالية عمى امتصاص األزمات السياسٌية كاالجتماعية، كنمط الٌتضامف 

عتبر مف ضمف الٌدكؿ العربٌية األكثر تأىيبل لتحقيؽ انتقاليا الٌديمقراطي؛ ، كتكنس تالعبلقات السمطكية السائدة في الكسط العائمي
إاٌل أف ىيكمية التسٌمط فييا أثبتت نسبٌية ىذه . مف مؤٌشرات إيجابية- حسب منطمقات االنتقاؿ الديمقراطي - لما يتكٌفر فييا 

كبعض الدكؿ )المؤشرات، كمف كرائيا حدكد مفاىيـ االنتقاؿ الٌديمقراطي في مجابية الكاقع العربي، كأصبحت التسمطٌية في تكنس 

                                                           
، مباحث وشهادات:  يناير25، (زلررا)زلمد هباء الدين شعباف : ، يف"األسباب كالرتاكمات:  يناير يف مصر25ادلقدمات السياسية لثورة "زلمد فرج،  -1
 .91، ص 2013ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات، : ، الدكحة1، ط(97-77ص ص )

ص ص )، الدوافع واالتجاىات والتحديات: الثورة المصرية: ، يف" يناير يف مصر25االذباىات ادلناطقية كعالقتها بادلركز إباف ثورة "مجاؿ علي زىراف،  -2
 .146، ص 2012ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات، : ، الدكحة1، ط(131-156

 .153ادلرجع نفسو، ص - 3

، 1، ط(140-117ص ص )، األسباب والسياقات والتحديات: ثورة تونس: ، يف"الطابع ادلدين كالعمق الشعيب للثورة التونسية"ادلولدم األمحر،  -4
 .137، ص 2012ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات، : الدكحة

موقع اجلزيرة نت، : ، متوفر على الرابط التايلالثورة العربية ليست ثورة الفيسبوؾجيفرم غناـ،  -5
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2011/2/19(07/02/2016): ، تاريخ الزيارة. 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2011/2/19


 

 

 76 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

تمٌثؿ استثناء ضمف االستثناء العربي، كيرجع ذلؾ إلى التضارب بيف تعٌدد المؤٌشرات اإليجابٌية كاستقرار التسٌمط الذم  (األخرل
. (1)طٌكر قدرات فائقة عمى المناكرة كعمى إعادة إنتاج نفسو

قد تحسنت كضعيتيـ بعد الثكرة، % 28.4 كالية، عثر عمى أف 16 شابا في تكنس مف 1200 شمؿ استطبلعففي نتيجة 
 شعركا بتحسف في أحكاؿ 13.9لـ يمحظكا أم تغيير، كأف النسبة الباقية كىي % 27يركف أنفسيـ أسكء حاال، كأف % 30.7كأف 
 . ضد النظاـحراكيـقد استشعركا الجانب اإليجابي في % 42.3، كمنو يظير أف ما نسبتو (2)الببلد

لـ يتقدـ لقيادة قاطرة الحراؾ الثكرم اليمني لمدة سنة كاممة غير فئة الشباب في مياديف العاصمة كساحات المدف الكبرل، 
كتحممكا في سبيؿ نجاح تحركيـ الكثير، كسقطت منيـ أركاح كأصيب منيـ كثيركف، لكنيـ لـ يفمحكا في حماية نتاج الثكرة التي 
أطمقكىا كقادت نخبتيـ معاركيا ضد قكة النظاـ العسكرية كاألمنية كنخبتو السياسية، كذلؾ عندما فشمكا في منع دخكؿ قيادات 

إطار الصكرة ككاحد مف أطراؼ القضية، كأف تمتؼ لتصؿ مقعد المفاكض عمى طاكلة حمحمة األزمة مع " أحزاب المقاء المشترؾ"
 .الرئيس المعزكؿ كحزبو

 :دور اإلعالم واليوية الرقمية لمشباب في عممية التحول الديمقراطي العربي: الفرع الثاني

إف الجيؿ الذم انبرل لمعمؿ الثكرم كبدأ برسـ أكلى خطكات المجتمع في طريؽ الدمقرطة كالنيؿ مف قيـ الحرية لـ يعد 
يعٌبر عف ىذه الفجكة "قطعا يشبو جيؿ األمس الذم نشأ في ظؿ فجكة رقمية بينو كبيف ذات الجيؿ في دكؿ غربية، حيث كاف 

بمجمكعة مف التكزيعات اإلحصائية لعدد مف المؤثرات مف قبيؿ عدد اليكاتؼ الثابتة كعد الحكاسيب الشخصية كعدد مكاقع 
اإلنترنت كمستخدمييا منسكبة إلى إجمالي عدد السكاف، حيث يأتي اإلقميـ العربي ضمف الشرائح الدنيا ليذه التكزيعات اإلحصائية 

% 05في حيف تبمغ نسبة العرب إلى إجمالي سكاف العالـ % 0.5نصيب العرب مف إجمالي مستخدمي اإلنترنت يبمغ )
 .(3)"(تقريبا

الجيؿ السابؽ بكؿ لبناتو أك ببعض فئاتو لـ يستطع بمكغ ما كاف يرنكا لمكصكؿ إليو كلـ يقدر عمى فعؿ ما كاف يريد فعمو، 
جيؿ االنترنت الذم يميؿ إلى "كىك إمضاء كثائؽ تحرره مف ربقة االستبداد الذم طٌكؽ عنقو ألجياؿ كعقكد؛ فتبله في تطكر الزمف 

التفاعؿ كالتآلؼ االجتماعي كبناء ىكيتو الرقمية مستثمرا في اآلليات التي يتيحيا لو الفضاء االلكتركني، فيك بذلؾ مختمؼ عمى 
الفجكة الجيمية "األجياؿ التي سبقتو مف حيث تمثؿ التكنكلكجيا، كىذا التمايز العمرم يستتبع تمايزا آخرا يمكف أف نطمؽ عميو 

                                                           
1
الثورات كاإلصالح : "، كرقة مقدمة يف ادلؤسبر الدكيل العلمي حوؿ"منظومة الحكم التسلطي واالنحراؼ االستبدادي"، (2011). لطفي طرشونة - 

 أفريل 21-19ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات، الدكحة، قطر، : ، ادلنظم من طرؼ"من خالؿ الثورة التونسية: كالتحوؿ الدديقراطي يف الوطن العريب
2011. 

2
 .38، ص (40-37ص ص )، 2013، صيف كخريف 20-19، عرللة مدارات" ىل الثورة التونسية في تقدـ؟"ليندسي سيد كآخركف، -  

3
ص )، 2008، مارس 349، ع لة ادلستقبل العريبمج، "العوامل الخارجية وتأثيراتها في التطور الديمقراطي في الوطن العربي"حسنٌن توفيق إبراىيم، -  

 23، ص (37-20ص 
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، فيك جيؿ بدأ يتأسس عمى قيـ لـ يتأسس عمييا غيره كيتعرض لثقافة تقـك عمى التكنكلكجيا كالرقمنة، كأخذ يتعامؿ بيا (1)"الرقمية
 .لتغيير كاقعو

 

 

 :اليوية الرقمية لجيل التغيير العربي: أوال

 عالـ التشابؾ االتصالي، كأخذت تنشئ ليا منصات عبره، استخدمت في البداية نحكلقد بدأت فئة الشباب العربي تتجو 
ألغراض ترفييية كتعارفية، قبؿ أف تتحدد ليا أغراض أخرل لتصبح كسائؿ تخدـ أىدافا اجتماعية كالتكافؿ كالتآزر كالتضامف، 

يصاؿ المعمكمة، ثـ أخذت تتجو بخطكات ثابتة كسريعة لتمج ساحة العمؿ السياسي،  ككسائؿ بأىداؼ إعبلمية لبث الخبر كا 
األدكات الجديدة "فاعتبرت بذلؾ سبلحا لدل ىذه الفئة تمارس عبره السياسة كتصنع بو ساحة تفاعؿ خاصة بيـ، فبعد أف كانت 

كسائؿ فعالة في االتصاالت بيف مختمؼ أنكاع البشر كمختمؼ ثقافاتيـ عبر العالـ،  (Twitter)ك (Facebook)كالمدكنات ك
 الدعكات اإليديكلكجية كأخذت تحقؽ نجاحات في حشد لنشركتساعد في تبادؿ المعمكمات كاآلراء كاألفكار، تحكلت إلى منصات 

، كأضحى الشباب العربي متجيا إلييا مف ىذا الباب إركاءن لظمئو كتحقيقا لطمكحو الذم ميًنع منو (2)"الجماىير ألجؿ قضية كاحدة
بفعؿ احتكار أدكات العمؿ السياسي التقميدية مف طرؼ األنظمة السياسية كاألفراد ممف يجكلكف في محيطيـ كيتعاطكف ذات 

 .أفكارىـ كيميمكف مع الريح التي يصنعكنيا ليـ

 (Facebook) منيا مكاقع االنترنت التفاعمية كمكاقع الشبكات االجتماعية مثؿ خاصةإف كسائؿ االتصاؿ الحديثة 
فعكضت تمؾ "قد أدت دكرا مميزا في التقريب بيف الشباب كالجمع بيف أفكارىـ كتحديد طمكحاتيـ كرغباتيـ المشتركة،  (Twitter)ك

األدكات الدكر الذم كانت تمعبو األحزاب كيؤديو الزعماء السياسيكف في صناعة رؤل كأفكار نظرية مف أجؿ التغيير كقناعاتيـ 
 .(3)"كفي تكجييـ، كغطت ىذه الكسائؿ مع الكقت عمى اإلفبلس الذم منيت بو األحزاب كالشخصيات السياسية

التي ستككف بديبل عف ثكرات " الثكرة الرقمية"إف الثقافة الرقمية التي اكتسبيا الشباب العربي راح يكظفيا مف أجؿ بناء 
، فيك يتعامؿ كفقيا مف أجؿ التمكيف لمديمقراطية في الببلد العربية، فيذا الشباب استطاع مف المستقبؿالعنؼ االحتجاجي في 

يدحض الركاية المظممة التي يتناكليا اإلعبلـ الرسمي، كذلؾ مف "خبلؿ تعاممو بالثقافة الرقمية كباستعمالو ألدكاتيا التقنية أف 
خبلؿ تكثيؽ مختمؼ أنكاع التجاكزات األمنية كقضايا الفساد المالي كغيرىا مما يرتكبو النظاـ القائـ، فيجعؿ الذاكرة االحتجاجية 

                                                           
1
 .89، ص (115-98ص ص )، 2012، صيف 19، عرللة إضافات" الهوية الرقمية للشباب بين التمثالت الجماعية والتمثل الذاتي"الصادؽ رابح، -  

2
 .151 مرجع سبق ذكره، ص ،" يناير يف مصر25االذباىات ادلناطقية كعالقتها بادلركز إباف ثورة "مجاؿ علي زىراف، -  

3
 .77 مرجع سبق ذكره، ص ،"التحليل السياسي ومنظومة التغيير العربي"طالؿ حامد خليل، -  
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، كذلؾ كمو (1)"بذلؾ حية، بما يسمح بإعادة إنتاجيا في الحيف مف أجؿ مزيد مف الحشد كالتعبئة لمكصكؿ إلى المحظة الثكرية الحقا
بكاسطة مقاطع الفيديك التي يسجميا كالصكر التي يرصدىا كالكثائؽ التي تتسرب إليو كيرقمنيا ثـ يخزنيا، ليعيد استخداميا بالنشر 

 .الحقةأك البث أك اإلرساؿ في مراحؿ 

 عبر مراحؿ، كعدـ التجانس في الرؤل كفي نمط التفكير يصبح مسألة عادية مسافةما بيف جيؿ األمس كجيؿ اليـك 
مطالب المتظاىريف، فيـ مف كجية نظره ال ؿ "عمر سميماف"المصرم السابؽ فيـ تجاىؿ نائب الرئيس " مثبل يمكفكمتقبمة، ؼ

مثؿ يمتمككف أٌم ثقافة أك كعي سياسي، كال يعدك تحركيـ التمقائي سكل استغبلؿ ليـ مف قكة منٌظمة تٌتخذىـ ستاران ألىدافيا 
، كتمؾ في حد ذاتيا (2)" ىذه الفئة، كسيككف حٌؿ المشكمة ىك التعامؿ مع تمؾ القكة كليس االستجابة لمطالب(اإلخكاف المسممكف)

كانت مشكمة، ألف الشباب اتسعت مداركيـ كنشطت ثقافتيـ السياسية لكنيـ لـ يستطيعكا إقناع المحيط بسعة ما كصمكا إليو، 
كبالمقابؿ، ظمت رمكز الجيؿ السابؽ تعتقد أنيا الكحيدة صاحبة الباع في فيـ السياسة كأف جيؿ الشباب باؽ عمى رعكنتو كال فيـ 

 .لو كال يدرؾ كنو السياسة كال يحسف فنيا

 قيادة قاطرة التحكؿ الديمقراطي العربي عبر الثكرة الرقمية اليادئة، كذلؾ رغـ ما قد يؤخذ يحاكؿلقد نتج جيؿ شبابي جديد 
عبر الرسائؿ النصية كالبريد اإللكتركني كغرؼ الدردشة كالشبكات االجتماعية، كتعبيرىـ عف "عميو مف إمعاف أفراده في التكاصؿ 

، كلكنو قد ينجح في مسعاه القيادم ليصؿ إلى ىدفو المنشكد (3)"(Youtube)ك (Facebook)ىمكميـ مف خبلؿ المدكنات ك
 .بإشاعة ثقافة كفمسفة الديمقراطية كمما ابتعد عف اإلسفاؼ في تعاممو مع التكنكلكجيا أك االنغماس في بعدىا الترفييي

 مف المجتمع الكاقعي بكؿ ما يزخر بو مف قيكد عمى حرية التفكير كالتعبير كحرية التنظيـ ىاجركا"إف أجياؿ الشباب قد 
كالعمؿ بالسياسة بدكف قير كال قيكد، إلى العالـ االفتراضي الذم خمقتو شبكة االنترنت، فيي التي خمقت فضاءن عاما جديدا 

(Public Sphere) فالفرد مف فئة الشباب في عصر الرقمنة ككسائؿ التكاصؿ (4)"غير مسبكؽ في التاريخ الحضارم اإلنساني ،
، ففي مجتمعات يسعى الفرد (Offline)كىكية أخرل خارج الشبكة  (Online)ىكية عمى الشبكة "االجتماعي يتمثؿ كفؽ ىكيتاف، 

إلى التخفي خمؼ شخصيات غير حقيقية، كفي أخرل يقدـ الشباب أنفسيـ بشخصياتيـ الحقيقية، كحاليا المسافة بيف اليكية 
، مما يدلؿ عمى نمك الكعي لدل ىذه  (5)"الحقيقية كاليكية عمى الشبكة آخذة في التقمص، كالميؿ يتجو اآلف لتقديـ اليكية الحقيقية

 في العالـ العربي مستقببل، كاالستعاضة بالثكرة الرقمية اليادئة كالنضاؿ االلكتركني، عمى التغييرملفئة لتبكء صدارة المشيد 
 .الدخكؿ في حراؾ عنفي يؤدم حتما إلى تساقط أركاح كقد ال يصؿ بيـ إلى ما يصبكف إلى الكصكؿ إليو

                                                           
1
، األسباب والسياقات والتحديات: ثورة تونس: ، يف"قراءة أكلية يف اخللفيات االجتماعية كالثقافية للثورة التونسية: ثورة الكرامة كاحلرية"مهدم مربكؾ، -  
 .176، ص 2012ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات، : ، الدكحة1، ط(180-163ص ص )

2
 . مرجع سبق ذكره،" ،"بروز النضاؿ الشبابي الجديد"، (2011). زلمد الصفار -  

3
 .100، مرجع سبق ذكره، ص "الهوية الرقمية للشباب بين التمثالت الجماعية والتمثل الذاتي"الصادؽ رابح، -  

4
 .320، ص 2011الدار ادلصرية اللبنانية، : ، القاىرة يناير بين التحوؿ الديمقراطي والثورة الشاملة25ثورة السيد يسٌن،  - 

5
 . مرجع سبق ذكره،"اإلعالـ ودوره في التوعية بالجرائم عبر وسائل التواصل االجتماعي"، (2014). محزة أمحد بيت ادلاؿ - 
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، تعتمد عمى أفراد مف ذكل الكفاءة الخاصة كالذكاء الباىرسكؼ الجديدة في المجتمع الرقمي  (االفتراضية)الطبقية "إف 
تمنح ألصحابيا آفاؽ التطكر ذه الممكات  كه،كىما ممكتاف ال تكرثاف مستقببل، ألنيما ممكتاف مكتسبتاف مف الفرد أك الذات المبدعة

سر نجاح المكاقع االجتماعية يرجع إلى ربط الحدث بالصكت كالصكرة معا، كما اتخذ الشباب لغة خاصة بو ؼ [...] غير المحدكد
 .(1) إلييـفي نقؿ اإلخبار كتطكرات الحدث بعيدة عف القكالب الصحفية كاإلعبلمية، كىك ما جذب الجميع

 

 :دور اإلعالم في تكوين الشباب الصانع لمديمقراطية: ثانيا

لقد ترسخ االعتقاد بأف النظـ االستبدادية أك الديكتاتكرية قد أصبح مف المستحيؿ عمييا تعقب أك مراقبة المحتكل المتبادؿ 
 االجتماعي كحتى ذلؾ الذم تبثو كتنشره كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، كذلؾ التكاصؿبيف النشطاء عمى مكاقع االنترنت كصفحات 

راجع لتنكع الناشريف كتعدد مصادر الخبر كأشكاؿ البث، أضؼ إليو منظكمة القكانيف التي تحمي الصحافييف كتحفظ ليـ كتماف 
 .مصادر أخبارىـ

تكنكلكجيا " خبلؿ المراحؿ القادمة في حياة الشعكب، بحيث أف البارزيعتقد الكثيركف بقيمة كعمك شأف االنترنت كبدكرىا 
االتصاؿ ستسيـ في بركز ممارسات ديمقراطية جديدة كفي تطكير العممية الديمقراطية خاصة في ظؿ التراجع المستمر لمشاركة 

موقعة "، مما أثر عمى ثقة فئات الشعب في صبلح كقدرة األنظمة السياسية عمى الحكـ بطريقة سميمة، ففي أحداث (2)"الجماىير
تمثؿ الفارؽ بيف الثكار كخصكميـ في كقكؼ الفريؽ األكؿ عمى آخر ما أنتجو العصر "خبلؿ الحراؾ الثكرم في مصر، " الجمل

مف أساليب كتقنيات االتصاؿ كالتكاصؿ، حيث دخمت ثكرتيـ في ركح كقمب العصر تقنيا كسياسيا، فالعصر كما ىك عصر 
االنترنت ىك كذلؾ عصر لمديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، في حيف أف الخصـك يعكدكف بالتاريخ إلى الكراء، إلى عصر الخيؿ 
كاإلبؿ، ككأف العالـ قد كقؼ عند ىذه الكسائؿ البدائية، كالتي ترتبط بالعداء كالقبائؿ كحركب داحس كالغبراء، كعنترة بف شداد 

 .، مما جعؿ مف الرسالة اإلعبلمية رسالة ذات أثر كبير كتأثير عظيـ(3)"كأمراء المماليؾ

 خاصة بيـ، كينشئكا مضاميف ذات طابع إعبلمي تميزكا بيا كذلؾ ضمف تكاصميةإف الشباب اجتيدكا ليؤسسكا أطرا 
شعر الكثير منيـ باإلحباط مف ضعؼ دكر "حراكيـ لقيادة قاطرة التحكؿ الديمقراطي، حيث أثركا في الحراؾ المصرم مثبل عندما 

                                                           
موقع ارباد كتاب االنرتنت ادلغاربة، : ، متوفر على الرابط التايل الثورات العربيةفيدور الثقافة الرقمية  صلم، السيد -1

https://ueimarocains.wordpress.com/2011/02/21/(25/02/2016): ، تاريخ الزيارة 
2
، صيف 31، العدد اجمللة العربية للعلـو السياسية، "دور وسائل االتصاؿ الجديدة في إحداث التغيير السياسي في البلداف العربية"إبراىيم بعزيز، -  

 .172، ص (188-171ص ص )، 2011

3
 مرجع سبق ذكره، ص ،مراحلها مشكالتها سيناريوىات المستقبل: دراسة تحليلية لعملية التحوؿ السياسي في مصر: 2013مصر أمحد فهمي، -  

114-115. 

https://ueimarocains.wordpress.com/2011/02/21/
http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=3955
http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=3955


 

 

 80 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

األحزاب المعارضة، فمجأ الشباب إلى الفضاء اإللكتركني بكصفو كاحد مف القنكات القميمة المتاحة ليـ لمتنفيس عف غضبيـ، كألف 
 .(1)"النظاـ لـ يستجب لمدعكات المتكررة لئلصبلح، كذلؾ استطاعكا مف خبلؿ ذاؾ الفضاء كسر الصمت كالتحرؾ إلى الشكارع

 

 

 

 

 :المضامين الشبابية ذات الطابع اإلعالمي. 1

دخكؿ كسائؿ اإلعبلـ الجديد كاإلنترنت في العالـ العربي عمى الخط أعتبر ضربة لكسائؿ اإلعبلـ الكطنية التقميدية "إف 
، حيث بدأ الشباب استغبلؿ اليامش (2)"ألنو فتح الباب لممناقشات السياسية كلمنخبة الجديدة في المجتمعات العربية [...]المنبكذة 

الذم يضمنو ليـ " نسؽ المجيكؿ"المطركح أماميـ مف أجؿ استثماره في ظؿ القدرة عمى التخفي داخؿ الشبكة كالتمتع بامتياز 
 .فضاء االنترنت، كبالتالي التحمؿ مف كؿ كصاية كرقابة

لكسائؿ اإلعبلـ في البمداف العربية،  (...الحككمات كرجاؿ الصحافة ) معينةاحتكار أطراؼ "فجيؿ الشباب ضاؽ ذرعا بػ 
الذم خمؽ نكعا مف الكبت كالقير النفسي لدل المكاطف العربي الذم يعيش ظركفا متردية، كال يجد مجاالت ككسائؿ لمتنفيس 

، فأدل ذلؾ بو إلى اختيار عالمو الذم أصبح الرقـ كاحد فيو كىك الفضاء االفتراضي، ليمارس عميو كمف (3)كالتركيح كالتعبير
خبللو ما حرمو النظاـ السياسي منو، فأصبحت كاميرتو كىاتفو المحمكؿ كلكحو الذكي عبارة عف أدكات يستعمميا في قراءة 

المعمكمة كصناعة الخبر، كمف ثـ نقمو بالبث المباشر أك غير المباشر عمى منصات اإلعبلـ الجديد، فأصبح اإلعبلـ المرتبط 
بيذه األدكات كالذم يعمؿ في ىذه البيئة يسمى إعبلـ المكاطف، كأصبح ينظر إليو كنكع جديد كمستحدث مف الصحافة لـ يعيدىا 

 ".صحافة المكاطف"العالـ مف قبؿ كسماىا 

                                                           
1
-http://www.akhbaralarab.net/2011موقع أخبار العرب، : ، متوفر على الرابط التايلقوة ال يستهاف بها.. نشطاء االنترنت في مصر-  

 (21/02/2016): ، تاريخ الزيارة/01-28-10-56-59
2
  -JULIEN SAADA, Révoltes dans le Monde Arabe: une révolution Facebook? Disponible sur 

cet URL : 
https://www.academia.edu/15244872/Révoltes_dans_le_Monde_Arabe_une_révolution_Facebook 
(22/03/2016) 

3
 .184 مرجع سبق ذكره، ص ،"دور وسائل االتصاؿ الجديدة في إحداث التغيير السياسي في البلداف العربية"إبراىيم بعزيز،  - 

http://www.akhbaralarab.net/2011-01-28-10-56-59/
http://www.akhbaralarab.net/2011-01-28-10-56-59/
http://www.akhbaralarab.net/2011-01-28-10-56-59/
http://www.akhbaralarab.net/2011-01-28-10-56-59/
https://www.academia.edu/15244872/R�voltes_dans_le_Monde_Arabe_une_r�volution_Facebook
http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=3955
http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=3955
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لى جكىر الممارسة السياسية "ميمة ىذا السمكؾ الجديد في حياة الشباب العربي أنيا  تعيده إلى محكر العممية اإلعبلمية كا 
، حيث أف عممو اإلعبلمي في صيغتو الجديدة كقمة تكاليفيا كسيكلة ممارستيا، سكؼ تسمح (1)"كاالىتماـ بما يشغؿ بالو كىمكمو

 كىي المساىمة في تحرر المجتمع اىتماماتولو بأف يستغميا في أسمى أىدافو التي خطط ليا كجعميا محكرا تدكر حكلو جؿ 
 .كدمقرطة نظامو

 الذم يقـك مف خبللو المكاطف بإنتاج مضاميف إعبلمية، ثـ نشرىا عبر كسائؿ النشاطذلؾ "إف صحافة المكاطف تشير إلى 
، أك إرساليا إلى ...كتطبيقات االتصاؿ الجديدة، مثؿ تطبيقات االنترنت كالمدكنات كمكاقع التشبيؾ االجتماعي كمكاقع بث الفيديك

تتيح لمستخدمي كركاد االنترنت كالرأم العاـ " مع مراعاة مصدرىا كجية إنتاجيا، ك(2)القنكات كالمؤسسات اإلعبلمية لتقـك بنشرىا
 .(3)"االلكتركني التعبير عف آرائيـ كتحميبلتيـ كأفكارىـ بخصكص معظـ األفكار التي تدكر حكليـ

 كمعمكماتية كتبيانية، ينتجيا المكاطنكف العاديكف الذيف ال يحترفكف مينة معرفيةمكاد "تعتبر بذلؾ كسائؿ إعبلـ المكاطف 
الصحافة، فيي عبارة عف عمميات تغيير تجرم بيف المساىميف فييا كمجتمعاتيـ، بحيث أف المكارد التي تتيحيا يمكف لمجميكر 

 .(4)"أف يستفيد منيا لكي يصبح مساىما فعاال في اإلعبلـ

 التي يتـ بمقتضاىا إنتاج الرسائؿ االتصالية، بالشكؿ الذم يسمح بإدارة الحكار التفاعبلتيشمؿ "إف النظاـ االتصالي 
، كىك ذات (5)"داخؿ المجتمع كبناء األكلكيات بيف اىتمامات الرأم العاـ كاختيارىا كالتعبير عنيا كتكصيميا إلى صانعي القرار

المنحى الذم تٌعكؿ عميو فئة الشباب في انتياج فمسفتيـ التي تقـك عمى حقيـ في إنتاج كتكظيؼ كتأطير كحماية إعبلميـ الجديد، 
 .ألنو طكؽ نجاتيـ بأفكارىـ كالضامف لبقائيا في ظؿ احتكار الرسمييف لممجاؿ العاـ ككسائؿ اإلعبلـ كساحات التعبير

 :وظائف اإلعالم في ضوء التحول الديمقراطي. 2

 الجديدة التي تؤثر في عممية قيادة فئة الشباب لمراحؿ االنتقاؿ نحك الديمقراطية العناصريعتبر اإلعبلـ بدكره كاحدا مف 
في ضكء التحكؿ  ىذا األخير كظائؼفي المجتمعات العربية حيث تعتبر الفئة األكثر تعرضا لما تتحو كسائؿ اإلعبلـ، كمف أىـ 

شركط كمحددات رئيسة حتى تتمكف كسائؿ  04كرة تكافر مف ضر (Jürgen Habermas) تمؾ التي افترضيا الديمقراطي
 :االتصاؿ مف القياـ بكظائفيا الديمقراطية، كىي

                                                           
1
ص ص )، 2012، 17، جامعة بغداد، عرللة الباحث اإلعالمي، "البيئة الجديدة لالتصاؿ أو اإليكوميديا عن طريق صحافة المواطن"مجاؿ الزرف،  - 

 .23، ص(20-38

2
 174 مرجع سبق ذكره، ص ،"دور وسائل االتصاؿ الجديدة في إحداث التغيير السياسي في البلداف العربية"إبراىيم بعزيز،  - 

3
 .77، ص 2012مركز األىراـ للنشر كالرتمجة كالتوزيع، : ، القاىرة1، طاإلعالـ الجديدزلمد سيد رياف،  - 

4
 .47 مرجع سبق ذكره، ص ،المعرفة وشبكات التواصل اإللكترونية بن صادؽ طيب، أسامة - 

5
 .310، ص 2014مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بًنكت2، طآليات التعبير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد اهلل،  - 

http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=3955
http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=3955
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حيث تكجد في كؿ مجتمع مجمكعة مف الجماعات ذات  ب:القدرة عمى تمثيؿ االتجاىات المختمفة داخؿ المجتمع . أ
 المختمفة، كحتى تستطيع كسائؿ اإلعبلـ أف تمثؿ المجتمع في تنكعو فإنيا كاأليديكلكجياتاألىداؼ كاالحتياجات 

البد أف تتيح لكؿ ىذه االتجاىات فرصة الكصكؿ إلى الجماىير، كأف تعرض أفكارىا دكف أية قيكد مف السمطة 
 .الحاكمة

يتطمع ق، ؼتتكافر ليا القدرة عمى حماية مصالح المجتمع بأف تككف حارسنا ؿحيث يجب أف  :حماية المجتمع . ب
خبار الجميكر ق الجميكر لكسائؿ إعبلـ تراقب تركيب السمطة داخؿ المجتمع، كتمثؿ مصالح بكؿ في مكاجية السمطة، كا 

 .انحرافاتيا
حيث إف تكفير كسائؿ اإلعبلـ لممعرفة يتـ لصالح األفراد كالمجتمع في الكقت  :تكفير المعمكمات لمجميكر . ت

نفسو، كمف خبلؿ ذلؾ يتكامؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ مع دكر المؤسسات التعميمية، فمكي يزدىر المجتمع الديمقراطي فإف 
أعضاءه يجب أف يتقاسمكا المعرفة، كتقاسـ المعرفة ىك شكؿ مف أشكاؿ التعميـ الذم يضمف أف تككف عممية صنع القرار 

 .صحيحة كقائمة عمى المعرفة
فكسائؿ اإلعبلـ تساىـ عف طريؽ تقاسـ المعرفة في تحقيؽ الكحدة  :المساىمة في تحقيؽ الكحدة االجتماعية . ث

االجتماعية، كما تساعد المجتمع عمى أف يظؿ مكحدنا حيث تكجد ثقافة عامة مشتركة لكؿ أعضاء المجتمع، ككسائؿ اإلعبلـ 
تقـك بنشر ىذه الثقافة العامة المشتركة، فكمما شعر أعضاء المجتمع بيذا المشترؾ الثقافي زاد تكحدىـ كازدادت قدرتيـ عمى 

 .(1)اتخاذ القرارات التي تحقؽ المصمحة العامة

 :الفصل األول واستنتاجاتخالصة 

أفراد المجتمعات كيغطي كافة جكانب حياتيـ، كقد أخذت في حياة جكىرية مكانة في العصر الحديث بالتصاؿ يحظى ا
 كالثكرة الرقمية، كذلؾ بما أتاحتو لو تكنكلكجياىذه المكانة تزداد أىمية كيتعاظـ شأنيا مع التطكرات الجكىرية التي حمميا عصر اؿ

مكانيات جديدة في مجاؿ التكاصؿ، فرصىذه األخيرة مف  . تأثيراتوازدادت كسائمو ككتباينت فتعددت أشكالو  كا 

عٌدلت في بنيتيا كأعادت مف المفاىيـ ككثيرا تصاؿ اإلعبلـ كاالمجاؿ تكنكلكجيا كبيرة التي عرفيا التطكرات اؿفقد غيرت 
ر انتش كفضاء المعمكمات، ككاف الحقيقية في عالـ االتصاؿاؿثكرة اؿنكعية كاؿنقمة ىا، حيث ايعتبرت بمثابة اؿأدكارتشكيؿ عدد مف 

ء مكحدا يكاد يقترب بناؤه مف مفيـك فضاىا ألجزاء الكرة األرضية كميا تقريبا كجعميا ، كربطالعالـأرجاء كؿ شبكة االنترنت في 
، التعارؼ كتبادؿ اآلراء كاألفكارمف  كمزيدلتقارب مف أجؿ االطريؽ لكافة المجتمعات القرية الصغيرة، األثر األكبر في تمييد 

ساىمت في رقييـ كعممت عمى تمدينيـ كسائط متعددة كمتاحة فئات المجتمعات اإلنسانية مف  تاستفادكمف تطبيقات ىذه الشبكة 
 كبيف الشعكب  التكاصؿ بيف األفراد كالجماعاتتحقؽالتي الكسائؿ بذلؾ كاحدة مف أىـ أصبحت كتقريب الحضارة إلييـ، ؼ

 .كالثقافات كبيف المعارؼ كالعمـك كالمجتمعات
                                                           

1
موقع مركز اجلزيرة للدراسات، : ، متوفر على الرابط التايلمصر نموذجا.. ، دور وسائل اإلعالـ في مراحل التحوؿ الديمقراطيصفوت العامل - 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/3/14/20133148498985734role 
of media in democratic transition.pdf(20/03/2016): ، تاريخ الزيارة. 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/3/14/20133148498985734role%20of%20media%20in%20democratic%20transition.pdf
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/3/14/20133148498985734role%20of%20media%20in%20democratic%20transition.pdf
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 :من أبرز ما استنتجو الباحث من خالل الفصل األول

المكاقع أتاحت شبكة االنترنت لبلستعماؿ خدمات البريد اإللكتركني كالدردشة كالبحث في شبكة المعمكمات عبر . 1
 .، كاعتبرت بذلؾ أعظـ تطكر عممي حظيت بو البشرية خبلؿ العصر الحاليااللكتركنية

 Web) الجيل الثاني أيف كاف التكاصؿ في اتجاه كاحد، إلى (Web1.0) الجيل األولانتقاؿ شبكة االنترنت مف . 2
 بشكؿ جذرم في تحديث بنية الشبكة كزيادة قكتيا كفعاليتيا، عندما أصبح االتصاؿ في اتجاىيف كفي كقت كاحد، ساىـ (2.0

اإلعالم "كأدل بالتالي إلى تطكير تطبيقات خاصة بيذا الجيؿ الجديد أدت بشكؿ تدريجي إلى ميبلد أدكات جديدة كظيكر مصطمح 
 .األفرادالتكاصؿ بيف كتأسيس مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كالتي أكجدت مجتمعة شكبل آخرا كمختمفا مف أشكاؿ " الجديد

عرؼ التأصيؿ المعرفي المرتبط بمفيـك الدمقرطة أك التحكؿ الديمقراطي في العالـ العربي عدة تغيرات، مف أبرزىا . 3
ليذا المفيـك كالتي ترتبط بالعناصر الفاعمة كالقائمة عمى التمكيف لمديمقراطية كىك عنصر الصكرة الجديدة الجزئية المتعمقة ب

 .الشباب

أصبحت فئة الشباب العربي الجديدة مركز القيادة في عممية الدمقرطة بصكرتيا الحديثة، كأصبحت تمثؿ رأس قاطرة . 4
في " تككيف ذاتي"التحكؿ نحك الديمقراطية حسب المنظكر الغربي، كذلؾ بفضؿ تسمحيا باليكية الرقمية، كانصرافيا إلى عممية 

مداخؿ التكنكلكجيا الحديثة كالتكنكلكجيا الرقمية االتصالية، كانخراطيا بفعالية كقكة في المجتمع الجديد لممعمكمات كتحكميا في 
 .مخرجاتو
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 :الفصل الثاىي

التحول الدميقراطي مً خالل احلراك الثوري العربي 

مً اجملال العاو االفرتاضي : يف اجملال االلكرتوىي

 إىل الشارع

 

 

شقاط األٌظىة إيف لكرتوٌي الصمىي دور حراك الفضاء اال: املبحح األوه
 يف توٌض ووصرالصياشية 

 

أثر أدوات اإلعالً اجلديد يف بيئة احلراك الجوري العٍيف : املبحح الجاٌي
يف شوريا واليىَ وليبيا 
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ظؿ الكاقع العربي عمى امتداد حقب زمنية طكيمة رىينا لعدد معتبر مف التغيرات كالحركية التي كانت عدد مف قطاعات 
المجتمع مسرحا ليا، كقد تنكعت بيف التاريخية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، فمـ يكف السككف كالرتابة يعمراف طكيبلن داخؿ 

ف عٌمر السككف كقتان طكيبل، كمف أنكاع الحراؾ التي عرفتيا المجتمعات العربية  :بنية المجتمعات العربية ألنيا دائمة الحركة كا 

 كقد أخذ ىذا الحراؾ لكنا سياسيا كعنفيا أحيانا، حيف تعمؽ األمر بدخكؿ االستعمار :حراك ارتبط باالستعمار وتصفيتو- 
 كبداية القرف العشريف، كما كاف ذلؾ في العراؽ كالشاـ عمكمان كفمسطيف، 19أك فرض أحد أشكالو كالحماية أك االنتداب في القرف 

 .أك االحتبلؿ العسكرم المباشر كما في شماؿ إفريقيا، كما تبعو مف مكجات حرب الستعادة الحرية كطرد المستعمر

 بعد مرحمة االستعمار كبدايات تككيف الدكلة السياسية العربية، لـ تيدأ المنطقة، :حراك ارتبط بالسمطة وطرق انتقاليا- 
كأسيؿ " االنقبلب العسكرم"ألنيا عاشت عمى صفيح ساخف بفعؿ مكجات الصراع عمى السمطة السياسة ككيفيات انتقاليا، كبرز 

، في تكنس سنة 1965، في الجزائر سنة 1952في مصر سنة ): الطرؽ غير الشرعية لذلؾ، كما تبعو مف حراؾ كعنؼ
" البحريف" ك1995سنة " قطر" ك1970سنة " سمطنة عماف"أك العزؿ السياسي لآلباء مف طرؼ األبناء كما حدث في . (1987
 .1999سنة 

 كذلؾ حيف عرفت بعض أجزاء العالـ العربي نزعة نحك تحقيؽ الخصكصية االثنية :حراك ارتبط بمسائل عرقية واثنية- 
كالرغبة في حماية أسس عرقية ليا امتدادات عبر التاريخ، كأبرز األمثمة كاف سعي األكراد في شماؿ العراؽ كسكريا لتحقيؽ الكحدة 

 في كؿ مف العراؽ كسكريا حاؿ دكف تحقيؽ أم نجاح، 2000عمى أساس عرقي، غير أف سطكة األنظمة الحاكمة حتى سنكات 
، كالحراؾ اإلثني في 2003كاحتبلؿ العراؽ في حرب الخميج الثالثة سنة " صداـ حسيف"بؿ تأجؿ ذلؾ إلى ما بعد نياية نظاـ 

، كعدد آخر مف 2011السكداف الذم استمر طكيبلن كعرؼ نيايتو بتقسيـ ىذا البمد إلى شطريف شمالي كجنكبي في أفريؿ 
" الربيع األمازيغي"الحركات في ذات الشأف إال أنيا كانت ضعيفة البنية كمحدكدة التأثير كبعضيا تـ كأده في بداياتو، مثؿ حراؾ 

 .ذك البعد االنفصالي في الجزائر، كبعض المطالبات كالتحركات الشيعية في عدد مف الدكؿ الخميجية خاصة الككيت كالبحريف

كاف ىذا الحراؾ أكثر ما مٌيز المنطقة العربية في : حراك ارتبط بالبحث عن الديمقراطية والتحرر من النظم التسمطية- 
في عدد مف األقطار العربية تأثران بما كصمت إليو كثير  (2000سنكات )اآلكنة األخيرة، حيث بدأ في أكائؿ القرف الكاحد كالعشريف 

مف الدكؿ الغربية كدكؿ شرؽ أكربا كركسيا بعد تحررىـ مف سيطرة النظـ الشيكعية، غير أف التحرؾ العربي في ىذا الشأف لـ 
، حيف استفاؽ العالـ عمى حركية جديدة في العالـ العربي، 2011 كبداية 2010يعرؼ صكرتو الكردية كال الحمراء إال بنياية 

شكميا جماىيرم كشبابي، كىدفيا تحررم مف نير األنظمة التسمطية المعٌمرة عقكدان مف الزمف، لكف المقارنة صنعتيا األدكات 
المستعممة في ىذا التحرؾ، كالتي كانت تقنية كرقمية كفضاءات افتراضية كتفاعمية كبرامج محكسبة كمعمكماتية، في سعي لتحقيؽ 

 .الديمقراطية كالعدالة االجتماعية

كدكره في إسقاط عدد مف " السممي"كعميو سكؼ يتناكؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة حراؾ الفضاء االلكتركني في شقو 
ساىـ بفعالية في إسقاط األنظمة السياسية في ليبيا كاليمف كعمؿ " العنيؼ"األنظمة السياسية العربية مثؿ تكنس كمصر، كفي شقو 
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عمى تحريؾ البيئة السياسية كالعسكرية في سكريا التي يتراكح الكضع فييا بيف إرىاصات سقكط النظاـ  حينا كمعاكدة كسبو 
 .لمناطؽ كمكاقؼ أخرل حينا آخر

 

دور حراك الفضاء االلكتروني السممي في إسقاط األنظمة السياسية في  :المبحث األول
تونس ومصر 

 االحتجاجل كأعنؼ مكجات س سنة مفصمية في تاريخ المنطقة العربية، بحيث عرفت كاحدة مف أؽ2011كانت سنة لقد 
بيف قطاع كاسع مف أفراد المجتمعات العربية ضد الدكلة ممثمة في سمطتيا السياسية " عض األصبع"كالعنؼ، كتميزت بحركة 

الت مف العنؼ كالعنؼ ا سج2010شيدت بعض ىذه الدكؿ بداية مف سنة ، كذلؾ حينما الحاكمة كأجيزتيا األمنية كالرقابية
المضاد في الشارع كالساحات العامة، كذلؾ بعد أف تبمكرت أىدافو كتحددت غاياتو كتشكمت مرتكزاتو داخؿ المجاؿ العاـ 

الء المعيشة غ ؾاالقتصادمالكضع رداءة بارتبطت ، أك ما يعرؼ بالفضاء اإللكتركني، كرغـ أف أسباب ىذا الحراؾ االفتراضي
الدافع الرئيس، كالرغبة في أحيانا العمبلت المحمية، إال أف األسباب السياسية كانت قيـ كارتفاع نسب البطالة كالتضخـ كانييار 

كؽ إلى المشاركة في السمطة كالتداكؿ عمى مناصب المسؤكلية كقطع الطريؽ أماـ الممارسات السابقة تالديمقراطية كالحرية كاؿ
. داخؿ األنظمة السياسية كالرشكة كالمحسكبية كتزكير إرادة الشعكب كالقفز عمى أسباب رفاىيتيـ

لقد كانت بداية ىذا النكع مف الحراؾ في تكنس كتمتيا بعد ذلؾ مصر كانتقمت الشرارة إلى دكؿ عربية أخرل بشكؿ متتابع، 
:  بعض الشيء كذلؾ راجع لعامميفامختمؼكاف نمكذج الحراؾ في تكنس كمصر غير أف 

 االجتماعية أكؿ مساىمة ليا بشكؿ فعاؿ في ًإحدىاث  الجديدة كالشبكات االتصاليةالتكنكلكجيا رسٌمت  :األول
. حراؾ ذا طبيعة سياسية في المنطقة العربية بدء مف تكنس ثـ مصر

 عبلف إال أيامان فقط فصمت بيف بدايتو كإر الحراؾ المرتبط بالتحكؿ الديمقراطي في تكنس كمصر ـ لـ يع:الثاني
 . سكاءن باليركب أك التنحي،يفمسقكط النظاميف السياس

:  في إعادة بعث مصطمحات الثورة والربيع العربيفي تونس ومصردور الحراك : المطمب األول

 بدأت تتناقميا كسائؿ اإلعبلـ كالفضائيات نباء عمى أ2010 العالـ في النصؼ الثاني مف شير ديسمبر سنة فاؽعندما است
مصطمحات كاؿمفاىيـ فتكحا كينبئ عف ميبلد عدد مف اؿتصكر ـباب اؿالت األنباء عف حدكث شيء ما في تكنس، لـ يكف اككؾ
، أك إعادة تعريؼ بمفاىيـ مثؿ "الثكرة" مف قبيؿ أخرل بعث إعادةكال ، "الحراؾ السياسي كاالجتماعي"ك "الربيع العربي"مثؿ 

. "التحديث"ك" اإلصبلح"
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 :الحراكتداخل مفاىيم الثورة و: الفرع األول

ر نيحاءات مصطمح الثكرة لدييـ باألحداث التي صاحبت حركات التحرر مف إم ارتبطت يةالعربالشعكب ف أكثر أيبدك 
االستعمار خبلؿ سنكات األربعينات كالخمسينات كالستينات، كبعضيـ يرتبط المفيـك لديو باألحداث الكبرل التي عرفتيا بعض 

 (1789) "الثكرة الفرنسية"استرجعكا دركس التاريخ فيما يخص الدكؿ األكربية كفرنسا كاسبانيا أك ركسيا كحتى أمريكا، فقد 
مصطمح  ا رغـ ككنو1952 سنة "الثكرة المصرية" كغيرىـ أيضا الزالكا يذكركف ،(1917) "البمشفية"ك (1776) "األمريكية"ك

في ثكب جديد ليعبر بو عف حراؾ بعض الشعكب " الثكرة" مصطمح 21حمؿ إلينا القرف فقد كمع ذلؾ  ".االنقبلب"ميذب لكممة 
. العربية في سبيؿ نيؿ الحقكؽ السياسية أك استعادة بعضيا

 :مفيوم الثورةفي : أوالً 

ىي الغضب المتراكـ " تيا حيث أف بيئكاالقتصادية، كالسياسية االجتماعيةفيكميا العاـ تتكلد عف التراكمات ـإف الثكرة ب
 االجتماعي كاإلنساني كجحيمية الحياة اليكمية، كمنو فإف الحرماف االجتماعيبسبب الفساد كالبطالة كالفقر كىشاشة األمف 

، فأكؿ (1)"ذالؿ المكاطف ىك المدخؿ الطبيعي لمثكرةإكانعداـ الحريات كسكء تعامؿ أجيزة األمف مع الناس ككاإلىانة كالسياسي 
 إلى مجاؿ التداكؿ مفيكما أساسيا مف مفاىيـ التغيير السياسي اأعادت التكنسية كالمصرية أنيما الثكرةتي أستفيدت مف دركس اؿاؿ
لى األبد مع نياية األيديكلكجيات كاألفكار التغييرية الكبرل"ىك مفيـك الثكرة الذم ك كبعد ذلؾ كىجدى ىذا المفيـك ، ًخٍمنا أنو اختفى كا 

فضبل عف تداكلو الكاسع عمى شاشات التمفزيكف كفي  طريقو إلى النقاش العاـ في عدد مف المؤتمرات كالمنتديات كالمقاالت،
. أكساط المبلييف مف مستخدمي شبكة االنترنت

ذا كاف الحديث عف الثكرة يغرم  بالمقارنات السريعة كاستدعاء التاريخ بنماذجو الثكرية السابقة، فإٌف - بطبيعة الحاؿ - كا 
كميما بدا مف عناصر االشتراؾ بيف ثكرة الشعب في تكنس كأٌم ثكرة أخرل، فإٌف الثكرة ، لكؿ ثكرة ظركفيا كلكٌؿ ثكرة سياقاتيا

 كمف أبرز كجكه تمؾ الخصكصية، طريقتيا المتميزة في التعاطي مع ما أتاحتو ليا ثكرة ،"خصكصية تكنسية"التكنسية تظٌؿ ذات 
. (2)"االتصاالت مف تكنكلكجيات ككسائط إعبلمية حديثة

أقرب كممة إلى مفيـك الثكرة المعاصرة ىي الخركج لطمب الحؽ، فيك ليس خركجان عمى "الباحثيف أف مف يرل البعض 
، كمغادرة لمصبر الشارعىك خركج إلى المجاؿ العاـ دفعان لمظمـ كخركج مف البيت إلى ك ،الجماعة بؿ خركج إلى الناس طمبان لمحؽ

                                                           
اجلامعة : ، لبنافرسالة ماجستًن يف علم االجتماع السياسي غًن منشورة، "مقاربة الثورات العربية والمصالح األجنبية"أسامة علي زلمد عبد القادر،  -1

 .13، ص 2012اللبنانية، معهد العلـو االجتماعية، 
2
الثورات كاإلصالح كالتحوؿ الدديقراطي : "، كرقة مقدمة يف ادلؤسبر الدكيل العلمي حوؿ"دور اإلعالـ في ثورة الشعب"، (2011). عز الدين عبد ادلوىل - 

 .2011 أفريل 21-19ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات، الدكحة، قطر، : ، ادلنظم من طرؼ"من خالؿ الثورة التونسية: يف الوطن العريب
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 في الحيز الخاص كحمميا إلى الحيز العاـ، كقد يحمؿ الخركج معنى القكة كالعنؼ، ألنو يخرؽ اكالشككل كالتذمر كحالة عدـ الرض
 .(1)"بعض ما ىك قائـ مف قكانيف كأعراؼ

سقاط النظاـ السياسي بشكؿ كمٌي مادة دسمة لعدد إيراف بإخبلؿ العقكد األخيرة مف القرف الماضي شٌكؿ نجاح التحرؾ في 
أف  (CHARLES KURZMAN) األمريكي االجتماعمف الباحثيف مف أجؿ فيـ الصكرة المعاصرة ليذا الحراؾ، حيث رأل عالـ 

الثكرات بطبيعتيا ال يمكف التنبؤ بيا ألنيا تتضمف حركة عصياف ضخمة كأعدادان كبيرة مف الناس تتحرر مف أنماط سمككيا "
الذم يتردد الناس في القياـ بو، كعادة ما يحجمكف مف النشاط المألكؼ كمكاجيات عالية المخاطر مع قكات األمف، ىي أشكاؿ 

 كتجعؿ مف التحرؾ قكةسائؿ تعطييا ىا، ـ، ألف عامؿ الكثرة كتنكع المشاركيف في(2)" بيـؽعميو لحيف رأكا أف غيرىـ سكؼ يمتح
. قاببلن لمنجاح

جائية كجذرية، تتـ في الظركؼ ؼتغيرات "كثيرا مف المفكريف المعاصريف يستخدمكف مصطمح الثكرة لمداللة عمى 
جائية كأحيانا عنيفة ؼ بصكرة - كالقانكني المصاحب لواالجتماعيكالنظاـ - ـ  كالسياسية، أم عندما يتـ تغيير حكـ قائاالجتماعية

ف تمت ىذه التغيرات  (راديكالي) فيي بذلؾ تدؿ عمى تغييرات ذات طابع جذرم ،(3)"حكـ آخرب سياسية كغير سياسية، حتى كا 
: مراحؿ (04)كلمثكرة أربعة . ببطء كدكف عنؼ

. الكعي بالكاقع كطبيعة المرحمة القادمة . أ
. تكفير محفزات رفض الكاقع . ب
. كضع صكرة متكاممة ألىداؼ المرحمة القادمة . ت
الشركع في عممية تغيير مترابطة كمتناسقة كميخطط ليا لتحقيؽ أىداؼ التغيير . ث

(4). 
 أك التطمع ا بحركة عدـ الرض،الخركج عف الكضع الراىف كتغييره، سكاءن إلى كضع أفضؿ أك أسكء كباندفاع"الثكرة ىي 

 عنيؼ كفجائي في السياسة كفي قيادة الدكلة، كىي نظاـ مف اآلراء تتألؼ مف عداد ؿ، فيي تبد(5)"إلى األفضؿ أك حتى الغضب
 . القديـ الذم يحكـ المجتمع كالدكلةلمماضي كالبحث عف مستقبؿ جديد بمقابؿ النظاـ المحافظ

                                                           
 .14، ص 2013ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات، : ، بًنكت1، طالثورة والقابلية للثورةعزمي بشارة، يف  -1
علماء االجتماع العرب أماـ : " يف ادلؤسبر الدكيل حوؿمقدمة، كرقة "لماذا فشل علم االجتماع في التنبؤ بالربيع العربي"، (2014). العياشي عنصر -2

 – 18 كادلركز الوطين للبحوث يف األنثركبولوجيا االجتماعية كالثقافية، كىراف، اجلزائر، االجتماعاجلمعية العربية لعلم : ، ادلنظم من طرؼ"أسئلة التحوالت الراىنة
 .2014 فيفرم 20 – 19

 .871-870، ص 1995ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، : ، اجلزء األكؿ، بًنكتموسوعة السياسةعبد الوىاب الكيايل، :  يفالثورة -3
رسالة ماجستًن يف ، "مصر نموذجا: في عملية التغيير االجتماعي" الفايسبوؾ"دور موقع التواصل االجتماعي "مصعب حساـ الدين لطفي قتلوين،  -4

 .46، ص 2012جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، : ، فلسطٌنالتخطيط كالتنمية السياسية غًن منشورة
: ، بًنكت(90-75ص ص )، الوطن العربي والتحوالت الديمقراطية، (زلررا)عبد اهلل فشار : ، يف"األيادم اخلفية كالثورات العربية"عزكز زلمد،  -5

 .25، ص 2012منشورات مركز احلكمة، 
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 فيك يستعمؿ لكصؼ انقبلب عسكرم أك ،عمى جميع األحداث" الثكرة"طبلؽ تعبير إىناؾ تعميـ خاطئ كمبالغ فيو في 
مجمؿ األفعاؿ "ىي ؼبير تحميمي في نظاـ الحكـ السائد، بينما المعنى الدقيؽ لمثكرة غمؤقتة، تقكد إلى ت ىبة شعبية انتفاضة أك

 لشعب أك مجمكعة بشرية كبشكؿ شامؿ كاالقتصادم كاالجتماعيكاألحداث التي تقكد إلى تغييرات جذرية في الكاقع السياسي 
 كفي إعادة تكزيع الثركات كالسمطات ، لمشعب الثائراالجتماعي منو تغيير في بنية التفكير ينتجكعميؽ كعمى المدل الطكيؿ، 

  (1)السياسية

 :مفيوم الحراكفي : ثانياً 

كالمصطمح  . مف مكضع إلى مكضعمءحرؾ مف مكاف إلى آخر، أك تحريؾ الشت اؿكىكمصطمح يأتي بمعنى الحركة، 
الذم  (Comportement)كاحد مف أنكاع التصرؼ " كىك الرتابة في أم ميداف داخؿ المجتمع،عمى يدؿ عمى نشاط كخركج 

يتحرؾ بناء عمى خمفيات سياسية، كذلؾ مف خبلؿ تحريؾ مكارد المجتمع سكاء أكانت بشرية أك مادية، كلو نيايات مؤداىا التأثير 
: عدة أنكاعلحراؾ كؿ .(2)"لمكصكؿ إلى تغير سممي

تمثيؿ إلى ىك سمسمة مف التفاعبلت بيف الحكاـ كأشخاص كيمثمكف قاعدة شعبية تفتقد : الحراك المجتمعي . أ
. رسمي، كذلؾ في مجرل إذاعة ىؤالء األشخاص لمطالب بإجراء تغيير في تكزيع أك ممارسة السمطة أك غيرىا

يقصد بو كؿ تحرؾ في المجتمع يفضي إلى قياـ تغيير فجائي في سمطة القكة، كقد يستعمؿ : الحراك الثوري . ب
 .ح مف العنؼ، أك يمجأ فيو إلى استعماؿ السبلمعيففيو قدر 
داخؿ الدكلة أك خارجيا، ييدؼ بو فاعمكه إلى  (فردم أك جماعي) كؿ نشاط أك تفاعؿ ىك: الحراك السياسي . ت

 أك الثكرة في كجو  إلى االنتفاضةكالحراؾ السياسي مصطمح يشير .جني ثمار سياسية معينة أك بمكغ أىداؼ محددة
 .(3)سقاطيا أك تغييرىا أك دفعيا لئلصبلحإاألنظمة الحاكمة بغرض 

 

 

                                                           
أفق جديد للتغيير : الربيع العربي إلى أين؟، (زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"الدركس ادلستفادة: حوؿ الربيع الدديقراطي العريب"خًن الدين حسيب،  -1

 .128-127، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بًنكت3، ط(136-125ص ص )، الديمقراطي
2
 Souad KAMOUN-CHOUK, « Mouvements sociaux: de la cyberdissidence à l'insurrection 

populaire», dans : (Sous la direction de Raja Fenniche), Les mailles du filet : Révolution 
tunisienne et web 2.0, Edition I, (PP 15-32), Manouba, Tunisie : Presses universitaires de la 
Manouba, 2013, P 18. 

: ، يرجى العودة إىلمفهومو كأنواعو: للمزيد حوؿ احلراؾ)-3
. 23-22مرجع سبق ذكره، ص ، "مصر نموذجا: دور اإلعالـ الجديد في دعم الحراؾ المجتمعي"أمًنة كركوب، - 
 .20-18مرجع سبق ذكره، ص  ،"بروز النضاؿ الشبابي الجديد"، (2011). زلمد الصفار- 
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 :صطمح الربيع العربيتقويض مصطمحات اإلصالح والتغيير بتداول م: الفرع الثاني

لقد بنيت الكثير مف األنظمة كالدكؿ عمى مجمكعة مف التغييرات التي تيسحب عمى طبيعة تمؾ الدكلة أك شكؿ النظاـ 
السياسي فييا، حيث يتغير شكؿ الدكلة بعد عدة تحكالت تمر بيا، فاالستقرار كالرتابة ليسا مف طبيعة الدكلة، حيث تداىميا 

األزمات كتسعى األنظمة التي تحكميا إلى تجاكزىا كحميا، كقد تنخفض مكاردىا االقتصادية فتبحث ذات األنظمة في إيجاد غيرىا 
كتجاكز أثرىا، كقد تجتاح الدكلة أزمة بيف الحكاـ كالمحككميف كقد تصبح ثكرة تيدد كيانيا كترىف أمنيا، فتسعى دكائر الحكـ إلى 
الخركج مف عنؽ الزجاجة كحؿ مشاكؿ المكاطف، كقد تضطر إلى تنفيذ إجراءات إلصبلح الكضع الداخمي أك أف تمجأ إلى إعادة 

 .ترتيب النظاـ السياسي كتكزيع جديد لميامو كمؤسساتو، فيما يعرؼ باإلصبلح السياسي

 لكحظ غياب ،في بداية الحراؾ السياسي كالثكرم كالمجتمعي الذم تفاجأت بو عدد مف األنظمة السياسية في الدكؿ العربية
عدد مف  المتابعيف لمشأف العربي كبعضالتسميات كالنعكت التي تفسر ما حدث، الميـ إال عدد مف التفسيرات التي أطمقيا 

الخركج إلى الشارع كالمظاىرات ك كاالحتجاجاتالعنؼ  كة أكصاؼ األحداثمغمبت عمى الساحة اإلعبلـفقد ، اإلخباريةالفضائيات 
كصكال إلى  (مفتراضتحركات المجاؿ اال) ،(الفيسبكؾثكرات )مثؿ متتابعة االعتصامات، ثـ بدأت أسماء أخرل في الظيكر ك
". حراؾ كثكرات الربيع العربي"

 : مفاىيم اإلصالح والتغيير والتحديث:أوالً 

، فتحمؿ داللة "التدخؿ الخارجي"ك" بالتصرؼ الذاتي"تعتبر مصطمحات اإلصبلح كالتغيير كالتحديث مف المفاىيـ المرتبطة 
المرتبط باإلرادة الذاتية كمما قاـ الفرد بإجراء تعديؿ ذاتي عمى نفسو أك عممو أك سياستو أك تصرفاتو أك أركاف " الفعؿ الشخصي"

إذا كقع فعؿ اإلكراه أك التأثير عمى الفرد مف أجؿ إجراء تعديؿ أك تغيير أك " الخارجيالجبر كالتأثير "كما تحمؿ داللة شخصيتو، 
 .تحسيف عمى عمؿ يقـك بو أك سمكؾ ينتيجو أك تصرؼ يقـك بو أك أفعاؿ تعكد كنشأ عمى فعميا

 إلى إعادة النظر في السياسة السابقة التي كاف )شخص مادم، معنكم(ىك تكجو داخمي مف الكياف : مفيوم اإلصالح. 1
عادة التماشي مع األحداث كالمستجدات، كقد تككف  يسير أك ييٌسير بيا، أك تككف تمقائية بالنظر إلى حاجة داخمية لمتطكير كا 

 أك أخرل داخمية كضغط الشارع أك ثكرة األفراد في الدكلة عمى األكضاع السياسية أك )مف خارج النظاـ(استجابة لمؤثرات خارجية 
 .االجتماعية أك االقتصادية

يعني خمؽ األداة "كعندما يتعمؽ األمر بالبعد السياسي لكممة اإلصبلح، تينتج األدبيات مفيـك اإلصبلح السياسي، كالذم 
الفاعمة لمقياـ باإلصبلح، أم األداة الحاكمة التي تعرؼ كيؼ تقكد كمتى تفرض االحتراـ كحدكده، كمف أىـ أكجو اإلصبلح العناية 

 .(1)الكاجبة بحقكؽ اإلنساف السياسية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية، كنشر ثقافة ىذه الحقكؽ بيف الناس

                                                           
1
 .57رجع سبق ذكره، ص ، ـمعجم مصطلحات حقوؽ اإلنسافإمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، :  يف"اإلصالح السياسي- " 
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" العممانية"يربط المفكركف المتأػثركف بقيـ الديمقراطية الميبرالية مصطمح اإلصبلح السياسي بالتكجو الذم قاـ نحك اعتماد 
أساسا لقياـ جميكريات ديمقراطية كممكيات دستكرية في أكركبا خاصة، فقد اعتبركا الكصكؿ إلى النمط الديمقراطي الحقيقي البد 

أف يمر عبر نبذ الديف كتحيٌيد دكره في المجتمع كجعمو في منأل عف السياسة كالسياسييف، كعندما تعمؽ األمر بحث العالـ العربي 
عمى دعكة "عمى انتياج الديمقراطية، تـ تجاىؿ المعيار الديني لخصكصيتو في الحياة المجتمعية العربية، فقاـ المنظكر الميبرالي 

الحكاـ العرب إلى تبني الدستكرية، كذلؾ بفرض قيكد عمى سمطاتيـ كالتعبير عف اإلرادة الشعبية مف خبلؿ انتخابات حرة كنزيية 
نياء سيطرة الدكلة  لى التكسع في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كا  لغاء قكانيف الطكارئ كالمحاكـ العسكرية، كا  كمنتظمة كتحديد مدة الكالية كا 
عمى كسائؿ اإلعبلـ، كرفع القيكد المفركضة عمى األحزاب السياسية كالمنظمات المدنية، كالتأسيس لقضاء مستقؿ كاحتراـ سيادة 

، كذلؾ كمو لمكصكؿ إلى كنو اإلصبلح السياسي في دكؿ العالـ العربي، أيف كانت نظرة الغربييف إلييـ سمبية فيما (1)"القانكف
 .يخص مسيرتيـ في طريؽ بناء الديمقراطية

يرتبط مفيـك التغيير بالكجو العاـ بمعنى التحكؿ، كىك االنتقاؿ مف حالة إلى أخرل بشرط كجكد : مفيوم التغيير. 2
مفيـك التغيير السياسي بالتحكؿ في البنى كالسمككيات كالغايات السياسية، التي تؤثر في "اختبلؼ بيف الحالتيف، كعميو يرتبط 

، كيطرح بذلؾ المفيـك عدة نقاط إشكاؿ خاصة عبلقتو بالتغيير االجتماعي كباالستقرار (2)"تكزيع كممارسة السمطة في كؿ تجمياتيا
 .السياسي

يصاحب مفيـك الثكرة كالتي تصاحب بدكرىا ميبلد كؿ مرحمة " ىك كؿ سمكؾ (Political Change)إف التغيير السياسي 
أف  ")آالف رككي(، فيعتبر (3)"جديدة في الحياة السياسية، كىك كؿ تغيير كيفي أك نكعي أك عميؽ، بشرؾ أف يككف حاسـ النتائج

عكامؿ التغيير السياسي سكاء كاف مستمرا أك منقطعا، تعكد إلى عدة متغيرات ال يستبعد بعضيا بعضا، عمى أف إغراء السببية 
المييمنة يمر عبر تأكيبلت اقتصادية لمتحكالت السياسية، سكاء في نسختيا التقريرية أك في ضـ متغيرات كسيطة لممتغير 

، بمعنى أف كؿ تغيير سياسي تشيده دكلة ما أك يمر بو نظاـ سياسي معيف، ال بد أف يستجيب لعدة متغيرات يشيدىا (4)"المحدد
المجتمع، كيقع المتغير االقتصادم ضمف أىميا، فالنظاـ يتجو نحك التغيير السياسي سكاء استشعاره بنفسو لحدكث مشاكؿ ذات 

 .عبلقة بيذا الكضع، أك أف يستجيب لضغط الجية االجتماعية التي تنيكيا أكضاعيا المالية أك المعيشية

إلى  (Traditional Society)االنتقاؿ مف المجتمع القديـ التقميدم "ىك : (Modernization) التحديث مصطمح. 3
فيك ليس مجرد القدرة عمى استخداـ ما "، (Modern Society)مجتمع التكنكلكجيا الحديثة، أك ما يطمؽ عميو بالمجتمع الحديث 

                                                           
1
ص )، 2013 شتاء 37، العدد اجمللة العربية للعلـو السياسية، "تحليل للحالة الجزائرية: 2011اإلصالح السياسي العربي بعد عاـ "طارؽ عاشور،  - 

 .30، ص (54-28ص 
2
، أكتوبر 2008، خريف 20، العدد اجمللة العربية للعلـو السياسية، "دراسة تأصيلية نقدية للمفاىيم: التغير االجتماعي والسياسي" زلمد، كولفرين - 

 .143، ص (146-137ص ص )، 2008

3
 .116مرجع سبق ذكره، ص ،الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية عبد الفتاح عبد الكايف، إمساعيل: يف" التغيير السياسي" - 

4
 .143 مرجع سبق ذكره، ص ،"دراسة تأصيلية نقدية للمفاىيم: التغير االجتماعي والسياسي" زلمد، كولفرين-  
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... ، أم التجديد في حياتو دكف انقطاع حضارم في تاريخو(Renewal)ينتجو اآلخركف، إنما ىك قدرة المجتمع ككؿ عمى التجدد 
فيك عممية تعديؿ البيئة االجتماعية كالرؤية المعرفية كاألخبلقية لممجتمع، بحيث أف العقؿ ىك مصدر المعرفة كيصاحبيا نمك 

بذلؾ التكيؼ المطمكب بيف المجتمع  فيحدث، (1)"الديمقراطية كانتشار التعميـ كتعاظـ دكر اإلعبلـ كنزع القداسة عف األفراد كالرمكز
 .القديـ بأسسو كثكابتو كمبادئو مع المخترعات الجديدة كالكسائؿ الحديثة في المعرفة كاالتصاؿ كالتكنكلكجيا

 : الربيع العربيداللة مصطمحومفيوم : ثانياً 

 في سبيميا لتحقيؽ الديمقراطية كالحرية ىك 2010حراكات المنطقة العربية بدءن مف ديسمبر ارتبطت بو الذم االسـ إف 
" سياسة خارجية"مجمة دراسة لو في في  (Marc Lynch)األمريكي األكاديمي  الباحث قأكؿ مف استعمؿ كافك، "الربيع العربي"
(Foreigh Policy)  المقالة ،  في تكنساالحتجاجات، أم بعد مركر أقؿ مف أسبكع كاحد عمى بداية شرارة 2011 جانفي 06في

كية ما بيف األحداث الجارية في المنطقة العربية كرغبة اإلدارة األمرق، حيث حاكؿ الربط في(2)"األكباميالربيع العربي "حممت عنكاف 
تاريخ العبلقات في جاء المصطمح معبران عف أحداث سابقة ىا، ؼجراء بعض التغييرات غمى منظكمة الحكـ في عدد مف دكؿإفي 

 اسـ 1968 سنة (Prague)ت في العاصمة التشيكية عالدكلية، حيث كانت كسائؿ اإلعبلـ الغربية أطمقت عمى األحداث التي كؽ
(Prague Spring)(3)" إلعادة األكضاع إلى حاليام، كالتي أدت إلى التدخؿ السكفيات .

التي شاع استخداميا زمنا معينا في األدبيات الخاصة بالثكرات كاالنتفاضات سكاءن في أكركبا أك خارجيا،  "الربيع"مفردة 
األكربية سنة  (ربيع األكطاف) مف ابتداءلتحكؿ نحك الديمقراطية، اجذكر غربية أيضا، كىي مستمدة مف مساعي "يعكد أصميا إلى 

 .(4)"1989سنة  (ربيع أكربا الشرقية)، كصكالن إلى 1968في تشككسمكفيا سنة  (ربيع براغ)، إلى 1848

رغـ ككنو تعبيران غربيان إال أنو قدـ صكرة داللية عمى بداية المٌد الديمقراطي في الدكؿ العربية، كربي، عكعميو فإف الربيع اؿ
يذانان بيبكب رياح التغير عمى المنطقة التي عانت  مف طغياف الحكاـ الذم تشبثكا بيـر السمطة عقكدان - حسب الكصؼ الغربي–كا 

باالستخداـ المكثؼ لمختمؼ الكسائط كالتطبيقات االتصالية "، كأكثر ما لفت االنتباه في مد الربيع العربي ىك ارتباطو كعقكدان 
، كىذه الجميكرية أك المؤسسة االفتراضية التي انخرط  "بالجميكرية الديمقراطية لبلنترنت" "رشا عبد اهلل"الجديدة التي سماىا المفكر 

                                                           
1
 .118، مرجع سبق ذكره، ص معجم مصطلحات حقوؽ اإلنساف إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، :يف" التحديث- " 
 59، ص 2013دار القلم اجلديد، : ، بًنكت1، طآخر عمليات الشرؽ األوسط الكبير.. الربيع العربيحسن زلمد الزين، - 2
 .505، اجلزء األكؿ، مرجع سبق ذكره، ص موسوعة السياسةعبد الوىاب الكيايل، : يف" ربيع براغ- "3
. 69 سبق ذكره، ص ، مرجعآخر عمليات الشرؽ األوسط الكبير: الربيع العربيحسن زلمد الزين، - 4

 .69، ص (117-62ص ص )، 2014جواف ، 05ع : تونس، رللة احملاماة، "البعد االستراتيجي للثورات العربية"عبد اجمليد العبديل، : أنظر أيضا- 
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، فكاف ىذا التكجو (1)"فييا كؿ الشباب المتعمـ كالمثقؼ لمتعبير عف مدل سخطيـ كتذمرىـ مف األكضاع المزرية التي يعيشكنيا
 .التقني كالحداثي بذلؾ أبرز ما ميز الربيع العربي في صيغتو الجديدة عف الصيغة القديمة منو

 : اإلعالم الجديد في الدفع نحو تغيير األنظمة السياسية في تونس ومصرأدواتدور : المطمب الثاني

 كتطكرت تطبيقاتيا كتنكعت كسائميا كأدكاتيا، لـ يكف أحد يعتقد أف ىذه األدكات قد تصبح نترنتعندما طيكٌرت شبكة اال
زاحة أنظمة سياسية إمكف أف تأتي عمى مات يكمان سبلحان في يد أفراد أك شعكب يمارسكف بكاسطتيا حراكان قد يفضي إلى ثكرة ذ

ساعد في الكصكؿ إلى تمؾ االنترنت سقاط، ذلؾ أف التطكر في أنظمة إظمت ردحان طكيبلن مف الزمف مستعصاة عف أم تغيير أك 
فالجيؿ األكؿ مف تطبيقات االنترنت كاف يركز عمى بناء مكاقع تعمؿ عمى تزكيد المستخدـ بالمعمكمة دكف أف تككف لو "المحظة، 

القدرة عمى التفاعؿ أك التأثير في المحتكل، فكاف المستخدـ بذلؾ سمبيان ألنو يمارس كظيفة تمقي البيانات فقط، إال أف تطبيقات 
نما تطكيرىا كتعديميا كعرضيا أك  تاحة المجاؿ لآلخريف إالجيؿ الثاني تمكف المستخدميف ليس فقط مف التفاعؿ مع مكاد المكقع كا 

. كعميو فالتكاصؿ أصبح في اتجاىيف بعد أف كاف مقتصران عمى اتجاه كاحد فقط، (2)"لممشاركة في صياغتيا

اإلعبلـ الجديد بكؿ كسائمو كأدكاتو كتطبيقاتو كمكاقعو، مستثمران لد كم كالكظيفي لشبكة االنترنت، كممف كسط التطكر البف
نشاء إفي القدرات التي باتت الشبكة تكفرىا، فاتجو كثير مف المستخدميف المكلعيف بالشأف السياسي في العالـ العربي إلى 

 باختبلؼ أسسيا كفمسفة كؿ كاحدة منيا، االجتماعيةالمدكنات كالنثر عبرىا، كما انغمس آخركف سابحيف في أبحر الشبكات 
كبذلؾ أصبح لمشأف السياسي في العالـ العربي كفي تكنس كمصر عمى الخصكص منابر كمنصات غير تمؾ كانت تكفرىا كسائؿ 

 في الظيكر كاالجتماعيةالقيـ السياسية منظكمة  تحكؿ عمى مستكل  إرىاصاتاإلعبلـ الجماىيرية كالتقميدية، كمنو فقد بدأت
" األكتكقراطية"اتسمت الثكرتاف التكنسية كالمصرية بمرحمة سياسية جديدة في العالـ العربي، كىي مرحمة التحكؿ مف "، كشكؿتكاؿ
. (3)"استنادا إلى عكامؿ كامنة كراء ىذا التحكؿ" الديمقراطية"إلى 

 : لمثورةتمييديةاللمرحمة ا :انتعاش الحركة التدوينية: الفرع األول

نتاج االستخداـيعتبر التدكيف كعممية أسيؿ مف تصميـ المكاقع كتسكينيا كأقؿ تكمفة أيضا كأيسر في   المحتكل، فعممية كا 
شراء كشيرياى باإلضافة إلى تكاليؼ التصميـ كاإلخراج  كأتكاليؼ االستضافة سنكيان )قدة نسبيان كمكمفة ماديان عالنشر عبر المكاقع ـ

                                                           
1
، تصدر عن كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية رللة العلـو اإلنسانية، "أي دور؟... المجتمع المدني في ظل الحراؾ العربي الراىن "، كربوسةعمراين -  

 .158، ص (166-153ص ص )، 2014، سبتمرب 16.جبامعة يسكرة، اجلزائر،ع
2

، موقع مبادرة التجديد العريب: ، متوفر على الرابط التايلدور االنترنت في الثورات العربيةمجاؿ الشليب، - 
http://www.moubadarah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=328 ،تاريخ الزيارة :

(25/02/2016) 
الثورات : "، كرقة مقدمة يف ادلؤسبر الدكيل العلمي حوؿ"العجز الديمقراطي العربي وعوامل التحوؿ إلى الديمقراطية"، (2011). مسًن ادلقدسي -3

-19ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات، الدكحة، قطر، : ، ادلنظم من طرؼ"من خالؿ الثورة التونسية:  الدديقراطي يف الوطن العريبكالتحوؿكاإلصالح 
 .2011 أفريل 21

http://www.moubadarah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=328
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استخداـ البرمجية أف  اـؾ بالشبكة، نفقات االتصاؿيكمؼ شيئان إال فبل  المدكنة إنشاء، لكف (برمجيات أك حقكؽ غير مجانية
 كنشر اإال بعض الكقت لمؤلهىذه المنصة الخاصة بالمدكنة مجاني ألنو ينشأ داخؿ فضاء المكقع العالمي، فبل يمـز صاحب 

أتاح التدكيف االلكتركني " كمنو فقد .بالجديد كالحديث في كؿ مرةتحيينيا  كا، ثـ ضماف متابعتواالمقاالت كالصكر كالبيانات كغيره
كمٌكنتيـ  [...]لفئات كجماعات خارج النخب الحاكمة إيصاؿ صكتيا لآلخريف عبر مكاقع الصحؼ االفتراضية كالمكاقع اإلخبارية 

 .(1)"مف أف يككنكا كتابا كصحفييف كمنتجيف لممعمكمات، كليسكا فقط مستيمكيف ليا

 :التدوين السياسي في مصر وتونس: أوالً 

نشاء المدكنات، كعرفت منذ سفعالـ دخكؿ إلى لقد كانت مصر أسبؽ   في ظيكر عدد مف المدكنيف 2003 ةالتدكيف كا 
بالمدكنات  "أكا فقد بد،سبب كلع الناس بيا كاتجاىيـ إلى استخداميا بشكؿ مكثؼببداياتيا في كؿ فترة، كألف شبكة االنترنت كانت 

رضاء إنشاء المحتكل المجاني، إ كغيرىا مف أشكاؿ (2)"الطبية مركران بمدكنات التسمية كالترفيو كانتياء بالمدكنات األدبية كالفنية
 . داخمي لدل ىؤالء بخركجيـ إلى الشيرة كمعرفة الناس ليـ عبر بكابة النشر عبر االنترنتلتكؽ

 إلى زيادة المساحة اإلعبلمية عبر اإلنترنت كتـ تدريب 2005سعت أحزاب المعارضة عف طريؽ المدكنيف منذ عاـ "كقد 
اإلعبلـ الجديد ، كأصبح ستخداـ الكمبيكتر كاإلنترنت حتى يصؿ صكتيا إلى أكبر عدد ممكفاأعضاء األحزاب ك المنظمات عمى 
 كبقي أف تبحث منظمات المجتمع المدني عف آلية ،ستغبللو بالشكؿ الصحيحا إال أنو لـ يتـ ،يمثؿ أداة ىامة في التعبئة السياسية

ل المشاركة في الحياة ؿبالشكؿ الذم يعكد بالنفع العاـ عمى المكاطنيف كالدكلة عف طريؽ تشجيعيـ عق جديدة الستغبلؿ
. (3)"السياسية

طبيعة المجتمع السياسي التكنسي كانت مختمفة نسبيان عندما تقارف بنظيرتيا المصرية، كيرجع ذلؾ لتاريخ العمؿ السياسي 
التي قضت عمى  "الثكرة" مركران بمرحمة تركيالتكاجد اؿكأثناء المصرم الذم يمتد بمراحؿ زمنية طكيمة، تضرب جذكرىا إلى ما قبؿ 

، كحتى 1956ال يمتد إال لفترة قصيرة قبؿ االستقبلؿ سنة كف بالشأف السياسي حديث مالتكنسيتعامؿ العسكر، ؼلبت الممكية كج
، كعندما يتعمؽ األمر بالممارسة السياسية عبر شبكة ا تشكيبلت بعينو أكىذه الفترة فقد كاف حكران عمى أشخاصالنشاط الذم تبل 

 تقـك بو نخبة صغيرة مف الكتاب كالمثقفيف، االتدكيف في تكنس لـ يزد عف ككنو نشاط"ف أيضا، أليختمؼ المشيد ف االنترنت فؿ
 لـ يكف مكجيان أساسان لمقياـ بتغيير ذم طابع ق فمـ ينتج عنو في البداية أم تغيير جكىرم، ألف،كيخاطبكف بو أقمية مف الجماىير

جذرم، أما التدكيف في مصر فقد لعب دكران جكىريا كمتزايد األىمية في تشكيؿ الرأم العاـ، في ظؿ الدكر اإليجابي الذم لعبو 

                                                           
الدار اجلامعية للطباعة كالنشر : ، بغدادتطور األداء والوسيلة الوظيفية: اإلعالـ الجديدموسى انتصار إبراىيم عبد الرزاؽ كصفد حساـ الساموؾ،  -1

 .56، ص 2011كالرتمجة، 
 .82 مرجع سبق ذكره، ص ،مداخالت في اإلعالـ البديل والنشر اإللكتروني على اإلنترنتشريف دركيش اللباف،  -2
-http://www.ahlموقع أىل القرآف، : ، متوفر على الرابط التايلدور اإلعالـ الجديد في التعبئة السياسية، طلعتشادم  -3

alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6073(22/02/2016): ، تاريخ الزيارة 

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6073
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6073
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6073
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6073
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 كزيادة الكعي ،(1)"المدكنكف مساىميف مف خبللو في نشر ثقافة االحتجاج كزيادة معدالت الممارسة السياسية لمراغبيف في النشاط
. مغادرةاؿيف إلى اإلصبلح أك مدفع السياسكالسياسي لدييـ لمخركج 

 :لحراك الثوريالتمييد لالتدوين السياسي في دور : ثانياً 

 سنكات مف النشاط عبر شبكة االنترنت، عرفت فييا كبلن 07مٌر التدكيف السياسي في مصر كتكنس بمرحمة دامت قرابة 
 كالمعيشي، حيث استغؿ االجتماعيمف مصر كتكنس نقمة نكعية في مجاؿ كمعالجة قضايا الشأف السياسي كالشأف العاـ 

كلكف أنيا ليست طكيمة رغـ قباؿ شديديف غير أف ىذه المدة بإبقكة ك- ستخداـاالغير المكمؼ كالسيؿ –الناشطكف ىذا الفضاء 
: يمكف تقسيميا إلى فترتيف

 تقريبان، كعرفت فييا 2007 إلى سنة 2003 تمثؿ الفترة األكلى لنشاط المدكنيف كامتدت في سنة :مرحمة االنتعاش. 1
 الساحة فينجحكا في القياـ بدكر أساسي "أف المدكنيف الدكلتيف عمى غرار عدد مف األقطار العربية األخرل نشاطان دؤكبان حيث 

 2006كقضايا التعذيب كالتحرش الجنسي في مصر سنة مسائؿ  لمتحرؾ حياؿ عدد مف اؿحككماتالضغط عمى اؿبالسياسية 
باإلضافة إلى ما تعمؽ بمكافحة الفساد كفضح رجاالت السمطة ، (2)"2007 التي تمقاىا عناصر مف الشرطة سنة لكقضايا الرش

،  السياسيةمف رجاؿ األعماؿ الذيف ارتبطكا بدكائر سياسية رسمية في النظاـ الحاكـ كالحزب الكطني الديمقراطي صاحب السمطة
عندما " حديد عز"ما حدث في قضايا ؾ ،كثير منيـ إلى نشر أخبار الصفقات المشبكىة كحركة الماؿ الفاسد ليؤالءانبرل حيث 

المقرب مف الرئيس مبارؾ كأكالده، كقضية تككيبلت السيارات األلمانية في " عزأحمد "أعمف عف صفقة بالمبلييف بيف الدكلة ك
 ".حساـ "كصاحبيا" بك الفتكحأ" مميار جنيو كالتي ارتبطت بمؤسسة 15قضية تبديد 

 المرتبط الفساد االقتصادمفي تكنس ارتكزت أغمب المنشكرات التدكينية في الجانب السياسي في ىذه الفترة عمى قضايا 
ا في لو المصاحبة كاالحتجاجات" مصنع الفكسفات" قضايا ، مثؿبالساسة كرجاؿ السمطة كالمقربيف عائميان منيـ كشبكة أصدقائيـ

في جٌؿ المناطؽ السياحية كالتي " فنادؽ كالمنتجعاتاؿ"، ككذلؾ مكجة االحتقاف التي صاحبت قضايا 2005 سنة "كالية قفصة"
دارتيا حكران عمى بعض األفراد مف أقارب الرئيس  .  كعائمة زكجتو"بف عمي"كاف امتبلكيا كا 

فالمدكنكف يغمب "كعميو فقد تميزت ىذه المرحمة ببداية تأسيس فضاء يعالج قضايا الشأف العاـ كيناقش السياسة افتراضيا 
 بالشؤكف العامة كالتعبير عف الرأم، كالتكاصؿ مع مؤسسات المجتمع المدني، فالمدكنات كاالىتماـعمييـ عنصر الشباب المثقؼ 

 .(3)"تتسـ بارتفاع سقؼ الحرية بشكؿ كبير ألنيا ال تخضع ألم رقابة

مر كاالحتقاف ذ، زاد زخـ الحياة العامة المرتبطة بالسياسة، كارتفع سقؼ الت2007 بعد سنة :ودممرحمة التراجع والج. 2
حساسو باليأس كقمة الحيمة أماـ إفي كثير مف الدكؿ العربية كعبل منسكب الشعكر باالغتراب لدل فئة الشباب العربي كزاد 

                                                           
 . مرجع سبق ذكره،(2011).  صاحل كاتبسعود -1
 .نفس ادلرجع السابق -2
3

 .93 مرجع سبق ذكره، ص ،مداخالت في اإلعالـ البديل والنشر اإللكتروني على اإلنترنتشريف دركيش اللباف، - 
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ع مصر كتكنس االستثناء بؿ كانت شعكبيا تشعر بنفس أحاسيس اآلخريف، فاستمر صف كلـ ت، القائمةة السياسينظمةممارسات األ
، منتقدان األكضاع كداعيان بكسائؿ تتراكح بيف النصيحة كالغضب كاالحتجاج كأحيانا كاالجتماعيةنشاط التدكيف في القضايا السياسية 

. اإلنذار، إلى إصبلح الكضع القائـ كسحب الكجكه الفاسدة مف المشيد السياسي كاالقتصادم كمحاكمتيـ

 كاف المشيد يتجو إلى السكاد ركيدان ركيدان، فالمدكنكف عجزكا عف تحقيؽ خطكات مممكسة نحك األفضؿ 2009في أفؽ 
عادة إنتاج نفسيا بنفسيا بإعادة إا إلى قاألكلى تتجو السمطة السياسية القائمة فيم صبلح الكضع العاـ في تكنس كمصر، ؼإك

 تزداد سكء في كجو االقتصادية، كالمسائؿ المرتبطة بالكضعية 2010رئيسان جديدنا خمفا لنفسو في انتخابات " بف عمي"انتخاب 
 مجمس الشعب النتخاباتالمكاطف، بينما يزداد رجاؿ األعماؿ ككجكه السمطة غنى كثراء، كفي مصر تستعد الطبقة السياسية 

 عمى غالبية المقاعد، كشعكر أكيد أف ال ( الديمقراطيالحزب الكطني)كسط يقيف شبو تاـ باستحكاذ حزب السمطة  (اتمالتشريع)
 230يان كال اقتصاديان عمى المدل المنظكر، رغـ الجيكد التي بذلت مف طرؼ أصحاب المدكنات التي فاقت سياسشيء سيتغير 
 .د أفضؿ لصالح شعكب البمديفغعادة األمؿ بإصبلح السياسات الفاسدة كإألفان في سبيؿ 

 إحساس، نتيجة 2010 إلى نياية 2009لذلؾ شيدت الحركة التدكينية تراجعان في األداء كنكعية المنشكرات بيف منتصؼ 
 المثقمة، ككاف عمى الناشطيف في المجاؿ االجتماعيةالمدكنيف بقمة الحيمة كالعجز أماـ زخـ الحياة السياسية الفاسدة كاليكميات 

 الحيز ا كالفضاء اإللكتركني أف يبحثكا عف كسائؿ جديدة ألنيـ آمنكا بأف التغيير كاإلصبلح لف يبدأ إال ضمف ىذاالفتراضيالعاـ 
 الخفي، االفتراضيف السمطة كاألمف لف يزكؿ إال بالنشاط ـ لسبب كجيو تأصؿ لدييـ أف حاجز الخكؼ كالرىبة ،غير الحقيقي
 عبره النجاح فيما فشمكا فيو عبر التدكيف، فكاف بداية النشاط عبر كسائؿ التكاصؿ صنعكا ىؤالء إلى فضاء آخر ليؾفاتجو بذؿ
. االجتماعي

: مرحمة النشاط الثوري: االجتماعيةوالتعبئة عبر الشبكات حشد اإلعالم والحراك : الفرع الثاني

ة كثرتيا جنحسار استخداـ المدكنات كبداية تراجع حجـ التأثير الذم كانت تمارسو في الشارع المصرم كالتكنسي نتيالكحظ 
 سنكات تقريبان، ىك اتساع 07نجميا الذم ظؿ ساطعان لمدة فكؿ كشساعة فئات المستخدميف ليا، غير أف السبب الرئيس كراء أ

مجاالت اىتماميا كسط المجتمعات، حيث أصبحت ممجأن لكؿ راغب في الشيرة أك المجد كاإلشيار أك الدعاية، كحتى لفئة 
ديف مف سيكلة استخداميا كمجانية استعماليا مالكذابيف كمرتادم ساحات اإلشاعة كمركجي الفضائح كناشرم األسرار، مستؼ

اإللكتركني مزدحمة كذات المجاؿ ىـ لعدـ انكشاؼ أمرىـ، فأصبحت الخريطة داخؿ اففئطـاكبعدىا عف رقابة أجيزة األمف ك
القياـ باإلصبلح، فاختمط عمى ة، فضاع في كسطيا التأثير عمى الجميكر كجذبو نحك الصالح العاـ كتشجيعو شعبفسيفساء مت

. أثر الصالح مف األخبار في بحكر الطالح مف االفتراءات كاإلدعاءات كأخبار الفضائح كاإلشاعاتكغاب  ، بالسميفثالغ

سكة بما حققكه عبر سياسة التدكيف، مع  أكسائؿ أخرل تككف ذات نفعتجربة  في االفتراضيعندىا بدأ النشطاء في المجاؿ 
 قد خطت أكلى خطكاتيا عبر االجتماعيرغبتيـ في اكتساب أكبر قدر مف النجاح كالنجاعة، فكانت بذلؾ النزعة نحك اإلعبلـ 

ير، كبالتالي غيتشكمت مف أدكات كخدمات أتاحت ألشخاص إمكانية الت"التكجو نحك ساحات كسائؿ التكاصؿ االجتماعي التي 
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كالتعبير عف رفضيـ لمسياسيات القائمة كرغبتيـ في ، (1)"الحضكر عمى المباشر في كقت حقيقي بيدؼ التكاصؿ كالمشاركة
. التغيير كاإلصبلح

 :االفتراضي في المجال العام باالنخراطالمشيد المرتبط : أوالً 

بدأت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي تأخذ ليا مكانان ىامان في يكميات المكاطف في تكنس كمصر منذ النصؼ الثاني مف سنة 
قنكات بالغة التأثير متيحة لشعكب المنطقة فرصا لـ يعيدكىا أك يألفكىا مف قبؿ في التعبير "كأصح يينظر إلييا عمى أنيا ، 2008

عف آرائيـ كحشد كتنظيـ صفكفيـ لمثكرة، ليس فقط عمى األنظمة المستبدة كلكف عمى كؿ ما يمس حياتيـ مثؿ غبلء األسعار أك 
مف عاممي السيكلة كالمجانية، باإلضافة إلى عامؿ آخر أنيا ، كقد استفادت (2)"العنؼ األسرم أك حقكؽ اإلنساف كمكافحة الفساد

لصداقات ؿ تعارؼ كتبادؿ نصةـؾ منذ البداية (Facebook)كظؼ فقد استخدمت أساسان منذ البداية ككسائؿ ترفيو كتسمية، 
ثـ أصبح في مرحمة الحقة كسيمة في يد الشباب الذيف أكدكا مف خبلؿ التعامؿ ، مشتركةلصكر كتأسيس مجمكعات ؿكمشاركة 
بينما استخدـ ، (3)مشركعية حؽ المكاطف في التعبير عف احتجاجو لمنع حقكقو عنو، كمنيا اإلضراب كاالعتصاـ"معو عمى 

(Youtube) كمنصة مشاركة الفيديكىات الخاصة بيف األصدقاء ككسيمة متعة كترفيو، مع مبلحظة عدـ اإلقباؿ الكبير عمى ،
. باإلضافة إلى كصفو بأنو تطبيؽ لمنخبة كفئة المثقفيف كالكتاب ( حرفان فقط140) بسبب شركطو في التغريد (Twitter)مكقع 

المستخدميف، أصبح الناشطكف يتجيكف بيا لسمكؾ مسالؾ كبير مف بعد أف حظيت ىذه المكاقع بالشيرة كتمتعت بعدد 
قدرتيا عمى نقؿ كقائع ما يحدث، كأتاحت مجاالن أكسع لمحرية أكثر مف اإلعبلـ التقميدم  "تثبتأسياسية بشكؿ تطكرم، حيث 

حكلكىا لكسيمة ؼالمكفكؿ بالنظـ كالقكانيف، فبعد أف كانت كسائؿ اجتماعية كترفييية لمتكاصؿ بيف الناس أدرؾ الشباب أىميتيا 
 .(4)"لمتكاصؿ السياسي كأداة سياسية لمتغير، كىذا داللة كاضحة عمى أف ما يجرم اليـك ىك شيء يختمؼ تمامان عما ىك مألكؼ

حافظت ، (Twitter) كأخيرا (Youtube)ثـ  (Facebook)مكاقع التكاصؿ االجتماعي األكثر شعبية في العالـ العربي 
 الشعبي لنقؿ المعمكمة كالتقصي عف الخبر كالبحث عف الجديد خاصة في المجاؿ باالنخراطكال تزاؿ عمى صدارة المشيد المرتبط 

مصر تتصدر دكؿ منطقة الشرؽ األكسط مف حيث عدد مستخدمي مكقع التكاصؿ االجتماعي ؼ"السياسي ثـ االجتماعي، 
(Facebook) مميكف، 3.2كبمغ العدد في تكنس ،  مميكف مستخدـ11.3  أكثر مف2013، حيث بمغ عدد مستخدميو سنة 

بػ  مقارنة 2014 مميكف مستخدـ في جانفي 37.14ت المصرية عف بمكغ عدد المستخدميف في مصر عتبة تصاالكأعمنت كزارة اال

                                                           
1
 .125 مرجع سبق ذكره، ص ،"(تونس، الجزائر، المغرب)دراسة مقارنة : ىيكلة التحوؿ الديمقراطي في المنطقة المغاربية"شهرزاد صحراكم،  - 

2
، جامعة زياف رللة دراسات كأحباث، "دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي واالجتماعي لدى الشباب العربي"نادية بن كرقلة،  - 

 .202، ص (217-200ص ص )، 2013، 05، السنة 11عاشور، اجللفة، اجلزائر، ع 

3
موقع ادلركز العريب للدراسات : ، متوفر على الرابط التايلنموذجا الثورة المصرية:دور وسائل اإلعالـ الجديد في عملية التنشئة السياسيةمركة نظًن، -  

 .(22/02/2016): تاريخ الزيارة ،http://www.arabsi.org/attachments/article، كاألحباث
4

 .201مرجع سبق ذكره، ص عبد اجلبار أمحد عبد اهلل كفراس كوركيس عزيز، - 

http://www.arabsi.org/attachments/article
http://www.arabsi.org/attachments/article


 

 

 98 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

يدلؿ عمى المكانة التي كصمت إلييا ىذه الكسائؿ داخؿ النسيج المجتمعي لياتيف مما ، (1)2013 مميكف خبلؿ شير أكتكبر 35.9
 أف تفعمو حاؿ تكفر الرغبة في التغيير أك تبمكر الفعؿ لدل ألدكاتاذه  الشيء الذم يمكف أف يعطي مممحان عما يمكف لو،الدكلتيف

. المتفاعميف عبرىا لمدفع نحك اإلصبلح

دكر االتصاؿ في ناقشات حكؿ الـتكثيؼ في  2011االنتفاضات السياسية في تكنس كمصر في عاـ ساىمت "لقد 
 (ICT)التكنكلكجيات الجديدة لممعمكمات كاالتصاالت مف البداية، حيث تعتبر السياسة عبر االنترنت كالتي ترتبط ارتباطا كثيقا 

 تشكيؿ آراء سياسية بديمة، كحشدكما أنيا تساىـ في أكثر انفتاحا، بشكؿ عادة تسييؿ تبادؿ المعمكمات أداة مستحدثة يعيد إلييا 
 (Facebook) االجتماعية مثؿ اإلعبلـاستخدمكا كسائؿ يف المتظاىركثير مف الصفكؼ خمؼ فكرة أك مبدأ أك قضية، كمنو فإف 

 .(2)"كسيمة لتحقيؽ الديمقراطية كالتنمية، لذلؾ اعتبر كثيركف في ذلؾ الكقت أف ىذا الشبكة االجتماعية ليست إال لتنظيـ كجكدىـ

 فيو التقنية كالكسائط التكنكلكجية مناحي الحياة عمى اختبلؼ غزت،  بامتيازتياـكلقد تحكؿ الزمف الحالي إلى زمف معؿ
كسائؿ التقميدية إلى متحؼ التاريخ، أما اؿلت بعض م في أنماط التكاصؿ األخرل، كأحاالتصاليةنكاعيا، كتحكمت التكنكلكجيا أ

شبكة االنترنت منبران ليـ، حيث كظفكا ثكرة "المجتمع فقد اتجو برمتو إلى األدكات الجديدة لمجتمع المعرفة كاتخذ الشباب فيو مف 
 لمحديثة في عممية التعبئة كالحشد لممظاىرات التي عمت مختمؼ المدف التكنسية كالمصرية، كفرضكا عمى نظاـ االتصاؿكسائؿ 

سية التي كانت م عمى جميع الحكاجز كتدمير قكاطع الرقابة البكؿااللتفاؼثكرة معمكماتية جديدة، استطاعت " مبارؾ"ك" بف عمي"
ياىـ إكانكا يحاكلكف التخمص مف حاجز الخكؼ الذم ظؿ مبلزمان فقد ، (3)" كتقطع خط ىاتؼ جكاؿكتحجب مدكنةتصادر صحيفة 

.  مع أفراد المجتمعقمعيةاؿجيزتيا ثؿ صكرة نمطية لتعامؿ السمطة كأـطيمة عقكد، ككاف م

فقد شكمت حمقة كصؿ بيف ما كاف يجرم في "ال أحد ينكر دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في دكؿ الربيع العربي، 
ىا دكرفكاف . [...]  كمف ثـ نقميا إلى كسائؿ اإلعبلـ العربية كالعالميةىا،الشارع مف أحداث كبيف المعمكمات التي يتـ تناقميا عبر

كلك أف شبكات التكاصؿ  يناير، 25في مصر في لـ تكلد كتمة م كه، (Critical Mass)تجميع ما يعرؼ بالكتمة الحرجة 

                                                           
1
  - ، موقع ادلركز اإلقليمي للدراسات االسرتاذبية ادلصرم، : ، متوفر على الرابط التايلالتوظيف السياسي لمواقع التواصل االجتماعيرانيا مكـر

http://www.rcssmideast.org/Article/(15/02/2016): ، تاريخ الزيارة. 
2 - Marcus Michaelsen, New Media vs. Old Politics : The Internet, Social Media, and. 
Democratisation in Pakistan, disponible sur l’URL suivant : Site : de la Bibliothèque de la 
Fondation Friedrich Ebert Centre d'information socio-historique :  
http://library.fes.de/pdf-files/iez/08748.pdf , (01/06/2016). 

3
-53ص ص )، أفق جديد للتغيير الديمقراطي: الربيع العربي إلى أين؟، (زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"ربيع الثورات الدديقراطية العربية"توفيق ادلديين، - 
 .62-61، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بًنكت3، ط(80

http://www.rcssmideast.org/Article/
http://library.fes.de/pdf-files/iez/08748.pdf
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، عمى اعتبار فشؿ كؿ أنكاع الحراؾ المضاد لمسمطة كالنظاـ (1)االجتماعي لـ تكف مكجكدة في مصر لتأخر انتصار الثكرة
. السياسي قبؿ ذلؾ

دكران مركزيان في "أدت مصر  في تكنس كمجتمعاؿ داخؿ اكشبكة االنترنت كاإلقباؿ الكبير عميوالتصاؿ الكسائؿ الحديثة ؿ
التعبئة كالتنظيـ، فنحف نعيش عصر الثقافة التكاصمية التي تستطيع أف تقـك بالتغيير، فالمركنة في التعامؿ مع الكقائع الميدانية 

 فقد كاف خركج .(2)"مكنتيا مف سرعة في التكاصؿ كتنكع في اآلليات كزرعت ثقافة الثقة في النفس كنقيض لثقافة اليزيمة
الجماعات المعارضة مف تنظيـ التظاىرات كاإلعداد ليا عف طريؽ مكقع كيؼ تتمكف ليثبتكا "ف في احتجاجات حاشدة مالمصرم

(Facebook) الرغـ مف قياـ الحككمة بحجب خدمة االنترنت كشبكات اليكاتؼ المحمكؿ إال أف ىذا اإلجراء لـ يكتب لو ، عمى
 .(3)النجاح

 :في صناعة رأي عام افتراضي وثوري" المقتول"و" المحروق"تأثير صورتي : ثانيا

 جانفي 25صر في ـ، كتمتيا أخرل في  بتكنس2010 ديسمبر 17الصكرة الثكرية التي أصبح العالـ عمى نبأىا في 
تو كمتا الدكلتيف خبلؿ عدة عقكد، فالمجتمع المصرم اش السياسي كاالجتماعي التي عاالحتقاف كانت نتاجان لمدة طكيمة مف 2011

، تمؾ التي أطاحت بالنظاـ الممكي كجمبت  رغـ تقاطع معناىا مع مفيـك االنقبلب سنة السالفة60لـ يعرؼ غير ثكرة كاحدة خبلؿ 
 03 قد غٌير مف أعمى ىرمو في صكرة قمان جميكريان، كمف يكميا لـ يعرؼ الشعب إال صكرة كاحدة لمنظاـ السياسي رغـ ككفؾح

: كا عمى المشيد، لكف بدكف تغييرات جكىرية في عمؿ النظاـ كال أجيزتو، كالتكنسيكف أيضا لـ يعرفكا سكل رئيسيفبرؤساء تناك
. االنقبلب حتى اليركببعد  لما "بف عمي" ك1987 لما بعد اإلستقبلؿ إلى سنة "بكرقيبة"

أٌف الثكرة التكنسية لـ تٌتخذ عبلمة أك شارة رمزية تحيؿ إلى "مف الظكاىر التي لفتت انتباه المفٌكريف كالمحٌمميف السياسييف، 
إلى أٌف ثكرتيـ عٌمالية أك فبلحية أك برجكازية أك دينية  انتماء اجتماعي أك أيديكلكجي محدد، فمـ يحمؿ المتظاىركف الفتات تشير

شعاراتيا فضفاضة يمكف أف ينخرط فييا أٌم مكاطف غير راضو عف الكضع العاـ في الببلد ميما كانت  [...]عرقية  أك جيكية أك
كما أٌف أىدافيا المعمنة لـ تتضٌمف أٌم ، الحٌؽ في العمؿ كالحرية كالديمقراطية كالعدؿ كالكرامة: كانت أصكلو االجتماعية كالفكرية

                                                           
-http://onmedia.dwموقع آكاددييا األدلاين، : ، متوفر على الرابط التايلدور شبكات التواصل االجتماعي في ثورتي مصر وسوريا -1

akademie.com/arabic/?p=1297(22/02/2016): ، تاريخ الزيارة. 
، (36-17ص ص )، رياح التغيير في الوطن العربي، (زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"تساؤالت احلاضر كادلستقبل: ثورة يناير يف مصر"، حافظزياد  -2

 .26-25، ص 2011مركز دراسات الوحدة العربية، : بًنكت
موقع ىيئة اإلذاعة الربيطانية، : ، متوفر على الرابط التايلدور االنترنت في احتجاجات مصرآف الكسندر،  -3

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/02/110209_internet_role_egypt_demos.shtmlتاريخ الزيارة ، :
(25/02/2016) 

http://onmedia.dw-akademie.com/arabic/?p=1297
http://onmedia.dw-akademie.com/arabic/?p=1297
http://onmedia.dw-akademie.com/arabic/?p=1297
http://onmedia.dw-akademie.com/arabic/?p=1297
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/02/110209_internet_role_egypt_demos.shtml
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انقسامات داخؿ المحتٌجيف؛ مٌما خمؽ، كبشكؿ - عمى األقؿ أثناء مكجة االحتجاجات كاالعتصاـ - برنامج دقيؽ يمكف أف ييحدث 
. (1)"الشعب يريد إسقاط الحككمة، كارحؿ: الشعب"يكاد يككف استثنائيا، لحمةن بيف الجميع تكٌتمت تحت راية اسـ 

شيئان سيحدث ينبأ بأف م فتراضنغماس الحاد الذم كاف عميو التكنسيكف كالمصريكف داخؿ عكالـ الفضاء االااللقد كاف 
دة النزعة لدييـ نحك اإلعبلـ التكاصمي االجتماعي، فكاف الناشطكف في تكنس كمصر يتسابقكف لنشر كؿ مالو عبلقة حنتيجة 

بداية ببالشأف المجتمعي لعمو يؤثر في الساحة السياسية تحقيقان لمبتغي اإلصبلح أك التغيير، كمنو فقد تميز المشيد المرتبط 
، صنعيما المجاؿ االفتراضي كأثر بيما في المجاؿ الحراؾ الثكرم انطبلقا مف الفضاء اإللكتركني بصكرتيف شديدتي الرمزية كالقكة

 .الكاقعي الحقيقي

مف مجرد مكاطف تكنسي مغمكر، يعيش في منطقة ريفية  :صورة محمد البوعزيزيتأثير التعبئة االفتراضية من خالل . 1
يحمؿ شيادة جامعية عادية، إلى شخصية محكرية كمشيكرة، كمحاطة بأكاليؿ المجد كحاممة ك الداخمية "سيدم بكزيد"في كالية 

م فتراض كاحد، كذلؾ بفضؿ الصكرة التي رسمتيا لو كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في الفضاء االفلمشاعر الفخر كالغضب في آ
 .كالتفاعمي

الجزء الثاني مف الصكرة حممتو كضعية الرجؿ ككنو شبو معدـ اقتصاديا في منطقة شبو غائبة عف مشاريع التنمية 
 المرير اتجو لمعمؿ الحر بائعا متجكالن، ليتعرض ق كلمكاجية كاقع،برامج أك خطط اقتصاديةأم  عف غيبةكاىتمامات السمطات ـك

حدثة لمتعبير عف حنقو لمضايقات سمطة األمف كتينتزع منو عربتو التي كانت تمثؿ لو مصدر رزؽ كقكت، فمجأ إلى طريقة مست
حراؽ نفسو تعبيران منو عف انغبلؽ كؿ أفؽ كانسداد كؿ أمؿ لو في عيش كريـ، فتمقؼ إكغضبو مف النظاـ القائـ، فذىب إلى 

القصة كالصكرة كالفيديك، كعمد إلى نشرىا كعمى أكسع نطاؽ بشكميا الحقيقي دكف رتكش :  المرتبط بوثالكثالفضاء اإللكتركني اؿ
 اإلعبلـ التقميدم يفعؿ، فكانت مف أكثر الصكر التي صنعت الرأم العاـ الثكرم الحانؽ كالغاضب مف النظاـ فكال تزييؼ كما كا

حراؽ البكعزيزم لنفسو في سيدم بكزيد، كقعت حادثة إثبلثة أشير قبؿ حادثة "كمؤسساتو كرمكزه كرجالو كسياساتو، رغـ أنو 
لكف ال أحد سمع بيا كلـ تتفاعؿ تمؾ الحادثة، فقط ألنيا لـ تسجؿ بالفيديك كلـ تكثؽ، الفرؽ ىذه المرة أف " تيرسالمف"مشابية في 

 La télévision)ىذه صكرة تمفزيكف الكاقع ، ، ككؿ لمعالـ كصمتو كرآىا(Facebook)صكرة البكعزيزم كفيديكىاتو تـ نشرىا عبر 
de la réalité)  كأنيا سبلح حرب فعاؿ، ألنيا تبقى كليس ككاف ليا مفعكؿ القنبمة، فيذه األحداث أصبحت مقنعة، كأصبحت
، فحادثة اإلحراؽ رغـ ككنيا كقعت في منطقة نائية، إال أنيا حممت صكرة رمزية لمعنى العيش الكريـ (2)"مف السيؿ محكىا

كالمنكط بيا حماية األفراد كضماف رفاىيتيـ " السمطة العامة" ككجكب ضمانيا مف طرؼ الدكلة التي تعٌرؼ بأنيا صاحبة ،لممكاطف
. كأمنيـ

                                                           
1
الثورات كاإلصالح كالتحوؿ الدديقراطي : " يف ادلؤسبر الدكيل العلمي حوؿمقدمة، كرقة "الطابع المدني والعمق الشعبي للثورة"، (2011). ادلولدم األمحر-  

 .2011 أفريل 21-19ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات، الدكحة، قطر، : ، ادلنظم من طرؼ"من خالؿ الثورة التونسية: يف الوطن العريب

2
 -Raja FENNICHE, « Réseaux sociaux, espace public et expressions sémiotiques : Rretour sur les 

événements du 14 janvier », dans : (Sous la direction de Raja Fenniche), Les mailles du filet : 

Révolution tunisienne et web 2.0, Edition I, (PP 61-84), Manouba, Tunisie : Presses 

universitaires de la Manouba, 2013, P 39. 
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ق مف رأم عاـ  صنعتالجمعي كمالمضمير يقاظ إفعمتو مف  ىذه الصكرة عمى رمزيتيا كقكتيا كما حممتو مف دركس كما
 كانت لتبمغ مسامع الرأم العاـ الداخمي كالصحافة األجنبية كالفضائيات، لكال كسائؿ التكاصؿ ما"غاضب كمقيكر، إال أنيا 

 بنقؿ المعمكمة كالحدث كالتأثير كرد الفعؿ الجماىيرم بسرعة قاما فالذم (Youtube)ك (Facebook)، كفي مقدمتيا االجتماعي
. صبلح ما فسد مف النظاـ السياسي أك تغييرهإفكاف اإلسياـ كاضحان كجميان كقكيان في رسـ صكرة لمعمؿ الثكرم في سبيؿ ، (1)البرؽ

بكؿ تجمياتيا عبر المجاؿ اإللكتركني، أكبر دليؿ عمى قكة " محمد البكعزيزم"لقد كانت النتائج التي ترتبت عف نقؿ صكرة 
طبلؽ الثكرات كالحراؾ إ العاـ في ممارسة العمؿ السياسي أك االفتراضيراني كالمجاؿ يبل بيا الفضاء السظاألداء التي يح

كثير مف التكنسييف يرغبكف في إضفاء الطابع الديمقراطي عمى شبكة االنترنت قبؿ كبعد الحراؾ الثكرم في "، فقد كاف االجتماعي
حيث أف نظاـ بف عمي كاف يخشى إمكانية التحكؿ  [...]الببلد، كىذا يعني أف الكثير منيـ سيعتمدكف عمييا في عممية الدمقرطة 
، كلكنيا استطاعت أف تتخمص مف تبعات ىذه (2)"الديمقراطي مف خبلؿ ىذه األدكات التي طالما مارس رقابة صارمة عمييا

. الرقابة كتككف كاحدة مف أسباب قياـ المد الثكرم في تكنس ضد النظاـ الحاكـ آنذاؾ

ىي صكرة ارتبطت بعنؼ األجيزة األمنية في : صورة خالد سعيدتحول الحركة التضامنية إلى ىبة ثورية من خالل . 2
 مراىقان مصريان مف مدينة اإلسكندرية، حصؿ عمى "خالد سعيد"كاف  فقد .مصر كقضايا التعذيب كالتحرش في مراكز الشرطة

حدل المدكنات، إعمى صفحات الكاقعة نشر بتسجيؿ ك فقاـ الطفؿ كىـ يتجركف بالمخدرات،تسجيبلت فيديك لبعض رجاؿ األمف 
التعذيب حتى فاضت نفسو بعد أف تمقى جرعات زائدة كقاسية فعؿ إلى مركز األمف حيث مكرس عميو كاقتيد فتتبعت الشرطة أثره 

. مف العنؼ الجسدم كالتمثيؿ بو

عيا فيديكىات صفالصكرة التي ارتبطت بتشكيؿ أكلى مبلمح الرأم العاـ الثكرم في مصر أسكة بما حصؿ في تكنس لـ ت
صكر احتجاج األىالي ممف كاف أكالدىـ ضحية لعنؼ بعض أجيزة األمف كمباحث أمف الدكلة  التعذيب في مراكز الشرطة، كال

 الذم كاف يعمؿ في مقيى االنترنت في "خالد سعيد"صكر الكجو المشكه لمشاب "أكلى  صنعتيا ة السمعة في مصر، بؿيئس
" كمنا خالد سعيد"نشاء صفحة إ كفي نفس الكقت تـ ،(Youtube)عمى االنترنت عبر قناة في حساب اإلسكندرية، كالتي انتشرت 

 35000، حيث جمعت الصفحة أكثر مف (3)2010جكاف ، كالتي جمبت االنتباه حكؿ قضية مكتو في (Facebook)عمى 
فكانت رمزان جمعت مف حكليا فئات الشعب كميا ضد عنؼ  2011 جانفي 25عضك، كشكمت بذلؾ أكؿ نداء لمظاىرات 

 قد بدأت بمبادرة "يـك الغضب "الدعكة لػ"انت ، فؾسقاطوإفي الحقة الشرطة، ليصؿ قطاع كبير مف الناس حد كره النظاـ كالرغبة 
عيد الشرطة، صادؼ ؿ الـ جانفي25مف بعض الحركات االحتجاجية كقكل المعارضة بعد ثكرة تكنس، كاختار الداعكف إليو يـك 

                                                           
1
 - David M. Faris, « La révolte en réseau : le « printemps arabe et les médias sociaux », 

Politique étrangère, 1/2012, (PP 99-109), P104-105. 

2
 ,« xuaicos saidém sed elôr el : tenretnI te enneisinut noitulovéR » ,etmoceL niamoR- 

L’AnnéeduMaghreb, VII | 2011, (PP 389-418), P 397. 

 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي كلنا خالد سعيد- 3
https://facebook.com/ElShaheeed/?fref=ts 
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 "كفاية" كحركات "جماعة اإلخكاف" مصر، كاستجاب لمدعكة ملمتعبير عف غضبيـ مف سكء األكضاع االقتصادية كالسياسية ؼ
 .(1) كعدد مف األحزاب"االشتراكييف الثكرييف" "ريؿأؼ 06 شباب"ك

 : الثورة الحقيقيةهي إلى شبفتراضمن الحراك اال: رواد الشبكات االجتماعية: ثالثاً 

 طيمة فترة (Facebook) حاجز خكؼ، فشكؿ ةعبلـ أقكل مف األدكات التقميدية إلزاؿإأنيـ بحاجة لكسيمة  بكفمالتكنسأيقف 
أداة لمشباب التكنسي ككقكدىـ " بف عمي" كصكالن إلى سقكط نظاـ 2010 منتصؼ شير ديسمبر مف"االحتجاجات االجتماعية 

 االجتماعي، كبديبلن لكسائؿ اإلعبلـ التكنسية الرسمية التي حجبت حقيقة األحداث، بتلبلنتفاضة عمى قمع الحريات كالقير كالؾ
عبلميان متحرران إفضاء بذلؾ  االفتراضي، فكاف المجاؿ (2)"عبلمي غير مسبكؽ، كتكذيب كتزييؼ لمحقائؽ الميدانيةإكتميزت بتعتيـ 

صداىا نتاج المعمكمة كنشرىا كمتابعة إمف كؿ قيد كاف اإلعبلـ السمطكم التقميدم قد كبمو بو، بحيث أصبح المكاطف قادران عمى 
ثراء مف طرؼ ركاد ىذا المجاؿ إداخؿ ىذا الحٌيز محؿ نقاش كتحميؿ كىذه المعمكمات كاألخبار تصبح كمنو كالتعميؽ عمييا، 
. (3)"ال يكجد شؾ حكؿ الدكر الذم لعبتو الشبكات االجتماعية في قياـ كتأجيج الحراؾ الشعبي في مصر كتكنس"االفتراضي، ك

يتناقمكف "فضاءات الشبكات االجتماعية في مع تطكر االحتجاجات ضد النظاـ الحاكـ في تكنس، بدأ المشتغمكف 
لتكنسييف باإلطبلع عمى ما كاف ؿعبلمية، مما سمح إالفيديكىات الممنكعة كيشارككنيا، كبالتكازم اعتمدتيا القنكات الفضائية كمادة 

في عممية التمثيؿ  (...ىكاتؼ، شبكات اجتماعية، مدكنات)يخفيو اإلعبلـ الرسمي، كعمى ىذا النحك فقد ساىمت الميديا الجديدة 
مادتيـ اإلعبلمية أكلية كال تخضع ، صناعة ىكاة"، ألنيا م، كأبرزت الكاقع المعيش بشكؿ كاقعي كحقيؽ(4)"اإلعبلمي لؤلحداث

. راتثضافة المؤإلعمميات التركيب كالمكنتاج ك

مف  2010ديسمبر في تكنس  قد اتحد في كثير مف خصائصو مع ذلؾ الذم اندلع في مصرذا كاف الحراؾ الثكرم في إ
 الحديثة كالتي استخدمت إليقاظ الضمائر كبث الركح الكطنية مف أجؿ عمميات الحشد كالتعبئة، باإلضافة االتصاليةحيث الكسائؿ 

ناد إلى رسائؿ كتحركات الناشطيف عبر الفضاء اإللكتركني، فاف الحراؾ في مصر كاف أكثر زخمان كتعقيدان تإلى انطبلؽ الحراؾ اس
 "عبد الرحمف منصكر"في الشرؽ األكسط ك (Google) ممثؿ شركة "كائؿ غنيـ"تأسيس " األدكاتية، حيث إلى جانب بناهفي 

                                                           
1
 .02، ص 2418، ع 2011 جانفي 26، "دلصرم اليـوا"صحيفة  - 
مدكنة سعود ادلوىل، : ، متوفر على الرابط التايلفي الثورة التونسية" فايسبوؾ"دور موقع التواصل االجتماعي أمساء بن جبارة،  -2

http://saoudelmawla.blogspot.com/2011/07/blog-post_7842.html(22/02/2016): ، تاريخ الزيارة 
3

 -Rachida TLILI SELLAOUTI et Abdelhamid BEN RABEH, « Facebook et Twitter ou la 

révolution non-violente », dans : (Sous la direction de Raja Fenniche), Les mailles du filet : 

Révolution tunisienne et web 2.0, Edition I, (PP 35-59), Manouba, Tunisie : Presses 

universitaires de la Manouba, 2013, P 35. 

4
جدؿ اإلعالـ : ظاىرة ويكيليكس، (زلررا)ىدم حّوا : ، يف"ضلو مقاربة لألصوؿ التواصلية للثورة التونسية: ادلشهد الثورم االفرتاضي"الصادؽ احلمامي،  - 

 .189، ص 2012ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات، : ، الدكحة1، ط(212-185ص ص ) والسياسة بين االفتراضي والواقعي،

http://saoudelmawla.blogspot.com/2011/07/blog-post_7842.html


 

 

 103 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

 " أفريؿ06حركة "، تأسست أيضان (1)"التي اعتبرت مفتاحان لقياـ التظاىرات كالحراؾ المناىض لمنظاـ" كمنا خالد سعيد"صفحة 
غفاؿ دكر الحركات الثكرية التي تأسست بداية عبر الشبكات إ، دكف (2)"ؿاحركة شباب العـ"، ك"حركة اإلصبلح المصرم"ك

كحركة  (دعياحممة دعـ الدكتكر محمد البر)شباب اإلخكاف، كحركة معا سنغير "االجتماعية، ثـ نزلت إلى الشارع الحقيقي كػ
حركة اؿاتحاد شباب التجمع الناصرم، كك، كشباب حزبي الجبية الديمقراطية كالغد، (شباب مف أجؿ العدالة كالحرية)" حنغير"

. (3)..."كجبية الشباب القبطي (حشد)ديمقراطية لمتغيير اؿشعبية اؿ

، كالتي (Facebook)لكثير مف الصفحات كالمجمكعات عمى ا المرتبط بالثكرة التكنسية االفتراضيالمجاؿ ككاف قكاـ 
 األمكر عمى األرض بشكؿ متكاصؿ كآني كمتزامف يقيةعبلـ الجميكر بحؽإكانت تمارس كظائؼ التعبئة كالحشد ككشؼ الحقائؽ ك

" كمنا سيدي بوزيد"ك" الشعب يحرق في روحو يا سيدي الرئيس" مثؿ مجمكعات ،سرحان لياـمف األحداث التي كانت تكنس 
، كالتي كانت تحشد الجماىير مف خبلؿ مشاركتيـ االفتراضيةكغيرىا، ممف نظمت العديد مف التظاىرات " اتحاد صفحات الثورة"ك

 باالنتقاؿ إلى العالـ الحقيقي في االفتراضينجاح التحرؾ عمى كذلؾ بالشكؿ الذم أثر ايجابيان ، (4)"افتراضيا بيذا الحدث المنظـ
 .كؿ مرة

 :انحسار سطوة اإلعالم التقميدي أمام قوة اإلعالم الجديد: الفرع الثالث

مف المعطيات عمى الكاقع التي ميزت يكميات الحراؾ السياسي كالثكرم في الدكؿ العربية التي عرفت مخاضات ثكرية 
، صبلحية كمنيا مصر كتكنس، بركز معطى تراجع األداء اإلعبلمي عمى مستكل كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية المممككة لمنظاـإك

 كلك بدا لمناس أنيا  أنممة لمسمطات السياسية ال تخرج عف سياستيا قيد كالتي لـ تكف إال أبكاؽكحتى تمؾ المكصكفة بالخاصة
عبلمية ضد النظاـ كالسمطة، لكنيا في حقيقة األمر ليست إال خدعة مف أجؿ تبادؿ األدكار، الغرض منو إيصاؿ إتمارس كظائؼ 

برازعف كجكد أفؽ ديمقراطي كفضاء حر لمتعبير كنقد النظاـ " مزيفة"صكرة  بو، في مقابؿ ارتفاع أسيـ كقكة أداء المجاؿ  مثاؿكا 
االفتراضي 

غداة تفجر الحراؾ التكنسي كالمصرم كارتباطيما باإلعبلـ البديؿ ككسيمة كأداة تعبئة كبيئة نشاط، عاد البحث الستحضار 
عادةبعض النظريات   (John Arcilla)كضع المفكراف األمريكياف فقد  مع مستجدات الكاقع، لبحت تتماهص قراءتيا ألنيا أكا 

أف "فيو ك، 1999 سنة "انبثاؽ سياسة المعرفة"عندما طرحا كتابيما " االفتراضيةالحرب المعرفية " نظرية (David Roosevelt)ك

                                                           
1
 -David M. Faris, « La révolte en réseau : le « printemps arabe et les médias sociaux »,Op. cit, 

P 104. 
، ص (65-62ص ص )، 2011، 184، العدد رللة السياسة الدكلية، " يناير ضد النظاـ الهش في مصر25ثورة : نهاية اإلىانة"كحيد عبد اجمليد،  -2

64. 
موقع رللة السياسي، ادلعهد العريب للبحوث كالدراسات االسرتاتيجية، : ، متوفر على الرابط التايلخريطة الحركات الشبابية الثورية في مصر -3

http://www.syasi.com/new/165/5850-2011-03-31-06-58-30(25/02/2016): ، تاريخ الزيارة 
4
 . مرجع سبق ذكره،في الثورة التونسية" فايسبوؾ"دور موقع التواصل االجتماعي أمساء بن جبارة،  - 

http://www.syasi.com/new/165/5850-2011-03-31-06-58-30
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 إعبلمية الرئيسة ستككف إدارتياعات، كبالتالي فإف ـالمجتبنى لعميقة في ايجب أف تكاكب التحكالت االجتماعية  المستقبؿ بركح
، فيصبح مف غير المجدم االستمرار في تعريؼ (1)"ةدكليست عسكرية، ألف اإلعبلـ ميزة فيزيائية كال فرؽ بينو كبيف الطاقة كالما

، كمنو يتعرؼ الفائز "المضمكف"أك " الرسالة"، ألف قيمتو األكبر ىي (أداة اتصاؿ)ك (مستقبؿ)ك (مرسؿ)اإلعبلـ تقميديان عمى أنو 
.  دبابة أك يخترع غكاصةصنع أك مةقيدبأنو ذلؾ الذم يمتمؾ الرسالة األفضؿ كيتقف التعامؿ بكاسطتيا، كليس ذاؾ الذم يحمؿ بف

 كأف ال مجاؿ لمتنازؿ عمى رسائمو أك محاكلة شطبو أك ،باعتبار أىمية اإلعبلـ في المجتمعات المعاصرة دكف استثناء
لغاءه مف يكميات المكاطف، فإنو لـ يكف ليتراجع أك ينحسر أداءه أك تبيت رسالتو إذا لـ يتكفر البديؿ األقكل الذم يستطيع إ

ؿ مثعبلـ المرتبط بكسائؿ التكاصؿ االجتماعي كىك اإلدحرجتو مف مكانو، فتجمى ذلؾ في تطكر كقكة اإلعبلـ البديؿ، 
(Facebook)ك (Twitter) ك(Youtube)، كنات كالمنتديات كالمجمكعات اإلخبارية كغرؼ الدردشة دمثؿ الـ أدكات أخرل كأ

. كالتعارؼ

 :يريقدرة الفضاء اإللكتروني في أداء وظيفة التعبئة والتغ: أوالً 

قسمة إزاء تقدير قكة كتأثير كسائؿ اإلعبلـ فيبدك أف الدكائر الرسمية داخؿ األنظمة السياسية في مصر كتكنس كانت ـ
اع السياسات صف مف  قسـكجييف،في نقساـ مجسدان االالجديد في رسـ صكرة العمؿ السياسي المستقبمي في البمديف، حيث كاف 

 المبلحظ في تشكيبلت التسارع خيفة مف التأثير المستقبمي لمشبكات االجتماعية ككسائؿ اإلعبلـ الجديد عمى اعتبار متكجساكاف 
المجتمع انخراطان في تطبيقاتو كاشتراكا في مكاقعو، حتى غدا عدد المنتسبيف إلى الفضاء اإللكتركني في تزايد مستمر كبشكؿ 

، أما االفتراضي كمخيؼ، فكاف ىذا القسـ شديد الحساسية ككثير المتابعة كالترقب كدائـ الرقابة عمى ما يجرم في الفضاء ظممحك
محدكدية التأثير يعتقدكف بكانكا حيث القسـ اآلخر مف نظراءىـ فكانكا أكثر تساىبلن كأػشد اطمئنانان لؤلثر المستقبمي ليذه األدكات، 

أدكات تسمية ككسائؿ لتبادؿ الصداقات كمشاركة الصكر، غير فييا ف الذم قد تتمتع بو ىذه األدكات مستقببلن ألنيـ لـ يككنكا يرك
. عف كؿ دعكات الرقابة كالحذر مف ىذه المكاقع كالتطبيقاتعيف كف اؿمضفكانكا يغ

حيث فرضت رقابة كانت الرقابة الحقيقية في المجاؿ اإلعبلمي تمارس عمى اإلعبلـ الثقيؿ الرسمي كغير الرسمي، لقد 
لعمكمي كالقنكات الخاصة، كالمذيعكف كالصحفيكف يقعكف دائمان في دكائر المتابعة كدكاـ السؤاؿ ابرامج التميفزيكف مشددة عمى 

تيـ كانتماءاتيـ الحزبية كميكليـ السياسية، كقد كانت األنظمة الشمكلية في مصر كتكنس قد زرعت عيكنيا داخؿ اعنيـ كعف خمفي
محطات التميفزيكف كدكر اإلذاعة كمباني الصحؼ كالمجاالت، ككانت تمارس رقابة قبمية عمى كؿ مف ينشر كيبث، ككانت أجيزة 

التكنسي يتكلكف مياـ مراقبة العامميف في القطاع اإلعبلمي السياسي المخابرات كمباحث أمف الدكلة في مصر كعناصر البكليس 
. ليـ مف يمثميـ داخؿ األبنية كقاعات التحرير كالمطابع كدكر النشرك

 امقدار الحنؽ كالغضب كعدـ الرضستشعركف عمى الدكاـ نبض الشارع كمتحسسكف لقد كاف النافذكف في دكاليب السمطة م
 بقطاع اإلعبلـ كبيران مف أجؿ ىـلؾ الشارع كالمجتمع العميؽ مف النظاـ السياسي كمؤسساتو كسياساتو، لذلؾ كاف اىتماـتـالذم م
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 فقد جاءت أكلى الضربات ،اتقاء أم خطر قد يداىـ مؤسسات الدكلة عف طريقو، لكف المفاجأة  حصمت مف حيث لـ يحتسبكا
غير المتكقعة مف الفضاء اإلعبلمي، كلكف ليس الجماىيرم أك الرسمي أك الثقيؿ، لكف مف كسائؿ اإلعبلـ الجديد التي لـ يكف 

مفاجأة الجيؿ الشباب مف  تمكف"تأثيرىا، فقد يستشعر قدرتيا كحجـ كثير في بعض الدكائر الرسمية، كلـ يكف ىا محسكب حساب
 فقد ساىمت سيكلة ،حداث ثكرة أربكت الجميعإ ىذه التكنكلكجيا كمفاجأة المراقبيف بقدرتيـ عمى استيعابالقديـ الذم لـ يتمكف مف 

 كالشبكات االجتماعية عمى أف يتمكف كؿ فرد لديو معرفة  بسيطة بالحاسب مف أف كاالتصاالتاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات 
نشاء صفحة تعبر عف ذاتو، كأف ينشر النص كالصكرة كالفيديكىات ذات إنضماـ إلى مجمكعة، كأف يقـك باالنشاء أك إيقـك ب

 .(1)"الطابع السياسي كاالجتماعي، كأف يتصؿ كيتكاصؿ مع اآلخريف

تتمتع كسائؿ التكاصؿ االجتماعي المساىمة في التغيير في مصر كتكنس بكؿ ما تممكو كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية 
ترككف في نقؿ الصكت كالصكرة كالنص المقركء، إال أف الكسائؿ التكاصمية يشكالتمفزيكف كالراديك كالصحافة المكتكبة فكميـ 

: في أكثر مف مجاؿالتقميدية الحديثة باتت تتفكؽ عمى الكسائؿ 

 . كيسر التعامؿ مقارنة باإلعبلـ التقميدماالستخداـسيكلة  . أ

 لؤلدكات التي يممكيا اإلعبلـ التقميدم كمكنتاج كتحرير الصكر الفتقارىاكاقع بشكميا الحقيقي اؿنقؿ صكرة  . ب
يمانيـ إعادة تركيبيا كدمج الصكت كتعديؿ النص كالتبلعب في المحتكل، مما يعطي اإلعبلـ الجديد ثقة الجميكر فيو كإك

 . تحريفوـبعد

السرعة في نقؿ الصكت كالصكرة مباشرة مف مكقع الحدث، ألنيا تعتمد عمى شبكة االنترنت ذات القدرة فائقة  . ت
 .السرعة

مكانية التحرر مف المحيط كمحدكدية المكاف بالنسبة لئلعبلـ الجديد، حيت يتمكف الفرد مف التصكير إ . ث
 الحقيقي، بينما يحتاج اإلعبلـ الثقيؿ قغ الخبر مف مكافليباستعماؿ ىاتؼ صغير أك آلة تصكير، ثـ نشر الحدث أك تب

 .بثكاؿلمعالجة ؿ االستديكإلى معدات كأجيزة تصكير ثقيمة، ثـ العكدة إلى 

 ح استقباؿ الصكر كالفيديكىات في مكاف تكاجده، كباستعماؿ أجيزة بسيطة كالياتؼ أك المكممكاف المتمؽإب . ج
 التي يحتاجيا مستعممك االستقباؿالت الربط كاليكائيات كأجيزة بالذكي، دكف تعقيدات البحث عف جياز التمفزيكف ككا

 .اإلعبلـ التقميدم كالجماىيرم

يستحكذ عمى المشيد العاـ المرتبط بممارسة السياسة في كؿ مف مصر أف كعمى ىذا النحك، فقد استطاع اإلعبلـ الجديد 
سقاط النظـ السياسية التي كانت تحكـ منذ عقكد، ذلؾ أف النشطاء الثكريكف إكتكنس قبيؿ اندالع الحراؾ الثكرم الذم أفضى إلى 

بي، صفيك جيازىا الرقمي الع (Twitter)ىك تمفزيكنيا الحر، أما  (Youtube)القمب النابض لمثكرة، ك (Facebook)"أيقنكا أف 
لذلؾ لـ يكف الفرؽ بيف الفمسفة التي كانت تقـك عمييا كسائؿ ، (2)"كالمكاقع كالمنتديات كالمدكنات فكانت تمثؿ مراكز تفكيرىا الحية

                                                           
1

 .235مرجع سبق ذكره، ص ، الصراع في القضاء السيبراني: ثورة مصر وتكنولوجيا المعلوماتعبد احلميد بسيوين، - 
2

موقع رللة األىراـ ادلصرية، : ، متوفر على الرابط التايليناير؟ 25كيف صنعت اإلنترنت ثورة - 
http://aitmag.ahram.org.eg/News/705/F.aspx(25/02/2016): ، تاريخ الزيارة. 

http://aitmag.ahram.org.eg/News/705/F.aspx
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شبكات التكاصؿ عبر ، فبل أحد يشكؾ في أف ما تناقمو التكنسيكف عمى نطاؽ كاسع  أمرا مبلحظااإلعبلـ التقميدية كالحديثة
، كشجع الناس عمى "بف عمي" أدل إلى خمؽ حالة احتقاف شعبي ضد نظاـ (Youtube) ك(Facebook)االجتماعي مثؿ 

قتؿ ـ، كلـ يكف المصريكف استثناءن، فقد شكمت المادة التي تشاركيا الناشطكف في الفضاء اإللكتركني حكؿ تداعيات (1)"التمرد
 التي صاحبت بداية الحراؾ كحجـ القكة المفرطة التي استعممتيا األجيزة األمنية ضد االعتقاالت كحممة "خالد سعيد"الطفؿ 

دكرا ىاما في تشكيؿ الرأم العاـ كتحريؾ الشعب كالتقرب مف شريحة كاسعة مف مثمت المكاطنيف كالشباب الثائر، دفعا ك
 عمى االنترنت، فبل محالة ستخسر االنتخاباتإذا جرت " قف إ:السياسة يقكؿك، األمر الذم جعؿ أحد نشطاء االنترنت (2)"الشباب

، ىك تدليؿ عمى المركز الذم بمغتو كسائؿ اإلعبلـ التكاصمية الحديثة أماـ الكسائؿ (3)"النخب الحاكمة مف مصر بصكرة ساحقة
 .الجماىيرية كالتقميدية

 : النشاطبين محاوالت الحجب واتساع دائرة: تعاطي النظام السياسي مع اإلعالم الجديد: ثانياً 

 ، كمع2011 جانفي 25، كفي مصر بعد 2010 ديسمبر 17عندما أصبح الحراؾ الثكرم كاقعان معاشان في تكنس منذ 
ت الطريؽ د كأدكات اإلعبلـ الجديد قد موةاالجتماعيالشبكات أف العامة جميع أفراد الشعب كالمسؤكليف كصناع السياسة إيماف 

كبل البمديف محاكالتيـ مف في طبلؽ الحراؾ الثكرم كمارست إدارتو باقتدار ككفاءة، بدأ النافذكف في السمطة إنجاح في بكساىمت 
بدا "، كقد ، شاعريف بخيبة األمؿ بعد سكء تقديرىـ لحجـ التأثير الذم كاف تمارسو ىذه األدكات مف قبؿإنقاذهنقاذ ما يمكف إأجؿ 

ليـ كاضحا في ثكرات الربيع العربي األثر اليائؿ ليذه الكسائؿ، حيث جعمتيا تشمؿ أدؽ التفاصيؿ في المكضكع كالزماف كالمكاف 
 .(4)"كالفاعميف

لـ تكف السياسات التي باشرتيا  :في احتواء الفضاء اإللكتروني والحد من نشاطوالسياسية سياسات السمطة . 1
يدىا عمى األقؿ م ككقؼ نشاط الشبكات االجتماعية أك تحاالفتراضيالمجاؿ العاـ احتكاء طتيف التكنسية كالمصرية مف أجؿ ؿالس

كحصر تأثيرىا كتحجيـ دكرىا كليد انطبلؽ الحراؾ الثكرم، بؿ كانت محاكالت األجيزة األمنية كالمعمكماتية قد بدأت منذ أصبح 
ىذا المجاؿ ركتينية ال عمى عمييا عدـ الجدية الكافية، فكانت رقابتيـ الحظ  باألمكر السياسية، غير أنو كاف ماـىتـفضاء اؿليذا ا

 أك تصؿ أحيانان ،نشر منشكران عمى كاحدة مف الشبكات االجتماعية باسـ مستعارمف تعدك تتبع أثر مقاؿ في مدكنة أك البحث عف 
 .لصفحة أك المدكنةؿ أك تحكيؿ الخط التحريرم االحتجابإلى ممارسة ضغكط عمى أصحاب بعض المدكنات مف أجؿ 

                                                           
1

 .08، ص 2013مؤسسة طيبة للنشر كالتوزيع، : ، القاىرة1، طاإلعالـ والثورات العربيةصالح عبد احلميد، - 
2

موقع رللة البياف، : ، متوفر على الرابط التايلفي حركات التغيير العربية" مواقع التواصل االجتماعي"دور - 
http://albayan.co.uk/Article2.aspx?id=782(21/02/2016): ، تاريخ الزيارة. 

3
 .رجع سبق ذكره، ـخريطة الحركات الشبابية الثورية في مصر-  
4

 .91، ص 2014مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بًنكت1، طاتجاىات الرأي العاـ العربي نحو الديمقراطيةيوسف زلمد مجعة الصواين، - 

http://albayan.co.uk/Article2.aspx?id=782
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ؽ نشطاؤه  بالشديدة عمى المنشكرات داخؿ الحيز االفتراضي، حيث أطؿيست رقابة ؿ2008مارس النظاـ في تكنس منذ 
، (1) ابتدعكه ليرمزكا بو إلى الرقابة التي كانت مفركضة عمى عشرات المكاقع كالمدكنات اإللكتركنيةكاسـ " (Amar 404)كصؼ 

بيا أداء أجيزة الرقابة عمى المجاؿ اإللكتركني لـ تتأتى مف رغبة ىؤالء بتمييف سياستيـ نحكىا، تميز كالحقيقة أف عدـ الشدة التي 
كثر ديناميات التغيير اتسامان أحقؿ النشاط الرقمي في العالـ العربي مف ؼ"، قإنما جاء نتيجة عدـ مقدرتيـ عمى ضبط اإليقاع داخؿ

المتمرسة عمى تقنيات  تمؾ  كالتكظيؼ حتى مفاالختراؽجعمو ممانعان لمحاكالت ممركزية كالبلنتظاـ كالقاعدية، كىذا ما الباؿ
. (2)"الكقت لكؿ أنكاع الرقابة الحككمية أك التكظيؼ المسٌيسذات جعمت منو كيانان جذابان كمقاكمان في تو االتصاؿ الحديثة، فاستقبللي

 حتى لك استطاعت العبث ، عدـ قدرتيا عمى غمؽ المجاؿ العاـ برمتو كال احتكاءه أك تحييدهممشكمة األجيزة الرقابية ق
 أكت 24 الرقيب تعبث بالفيسبكؾ يـك يدبدأت "بأحد جكانبو، فإف البديؿ عادة ما يككف جاىزان لدل الطرؼ اآلخر، ففي تكنس 

 حيف فكجئ مستعممك الشبكة بحجب المكقع دكف تقديـ أم تفسير، فكاف بداية تشكيؿ رأم عاـ افتراضي انطمؽ مف 2008
تعرض لمغمؽ كالحجب كتذبذب الخدمة مع دكاـ اؿ، ثـ عاد المكقع لمعمؿ مجددا بعد فترة، (3)"(Plogo – Sphére)المدكنات أك 

. عدة مرات كلفترات متفاكتة

رة المعمكمة كغمؽ مكاقع صعاد جياز الرقابة الذم احترؼ محا"عند بداية الحراؾ الثكرم في تكنس كمع تأـز المكقؼ، 
 حسابات المعارضيف باستيداؼالتكاصؿ االجتماعي لسياسة الحجب بطريقة أكثر ذكاء كأقؿ غباء مف غمؽ المكقع برمتو، كذلؾ 

، كمع ذلؾ لـ يكف ىذا الحؿ مفيدان كال جذريان ألف (4)" بحجب صفحاتيـ كقرصنة بعضياكاالكتفاءشطاء عمى الشبكة، فالبارزيف كاؿ
ة كؿ ما ينشر كال الكصكؿ إلى كؿ ءصفحات كال قرااؿكف لتستطيع متابعة كؿ تىذه األجيزة لـ تكف لتعرؼ كؿ النشطاء كلـ 

 .خبط العشكاءب كمكصكفا باالرتجاليةمصادر البث كالنشر، لذلؾ كاف نشاطيا األمني 
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 ة طالتيا يد الرقيبيصفحات ومجموعات تونس: (03)جدول رقم 

 عدد األعضاء  ورابطيااسم الصفحة

  اتحاد صفحات الثورةصفحة. 1
https://www.facebook.com/UPR.tunisie/ 77.119 

 شعب تونس يحرق في روحو ياسيادة الرئيس "صفحة. 2
https://www.facebook.com/137969316260836/ 13.008 

  سيدي بوزيدمن كثيرًا فأنت لست ابتسم صفحة. 3
https://www.facebook.com/ebtasem 12.252 

  الحقائق الخفيةصفحة. 4
https://www.facebook.com/BenikhdaachCity/ 1.823 

لـ يكف المشيد المصرم المتصؿ بالرقابة عمى مكاقع النشاط السياسي أك حجبيا مختمفا، حيث باتت الصكرة متكررة 
كتحمؿ ذات الخطكط تقريبا، حيث بدأت عيف الرقيب االلكتركني تتحسس مكاطف النشر االلكتركني كالمسيس كتتابع المجاؿ 

كانت الرقابة التامة عميو فقد كبنفس القدر تقريبان، االفتراضي عف كثب في سبيؿ تسييجو ككضع اليد عمى النشاط الدؤكب داخمو 
ضربان مف المستحيؿ كذلؾ التساع المجاؿ ككثرة النشطاء كتغيير نكعية الخطاب السياسي مف صفحة ألخرل، باإلضافة إلى أف 

المنشكرات أحيانا تختمؼ عف عنكاف ككصؼ الصفحة أك المجمكعة أك المكقع، باإلضافة إلى سبب آخر ليس أقؿ شأنان كىك مادة 
غبلؽ مدكنة أك اعتقاؿ ناشط أك الضغط عمى إغمؽ صفحة أك حجب مكقع أك ار إلى تكفر البديؿ المناسب في كؿ مرة يص

. ؿ أك أصحاب رأمممجمكعة أك فص

 جانفي عمد النظاـ السياسي إلى عممية التشكيش عمى تدفؽ االنترنت كالحجب 25بعد انطبلؽ الحراؾ الثكرم يـك 
 الجيد اإلعدادف لثنييـ عمى م السياسيفرباؾ لمناشطيإحداث إفي مصر، حيث كاف اليدؼ  (Facebook)كاإليقاؼ المؤقت لمكقع 

 جانفي كقع النظاـ المصرم في خطػأ قاتؿ، فقطع كؿ كسائؿ االتصاؿ في مصر، 28صباح يـك "لفعاليات الحراؾ الجارم، كفي 
، كقد كاف ىذا اليـك ذا (1)"كتكقفت شركات المحمكؿ الثبلث عف العمؿ، كأيضا كؿ شركات االنترنت، كحتى خدمة الرسائؿ القصيرة

ككاف اإلجراء المتخذ مف طرؼ السمطة محاكلةن إلجياض ترتيبات " جمعة الغضب"طبيعة خاصة تكافؽ النشطاء عميو ليككف 
، حيث  جانفي25 أنيا ستككف األكبر بعد مظاىرات يـك  سابؽيقيفكمع ذلؾ تككف الخركج إلى الشارع كالمشاركة في المظاىرات، 

 متككف ؼك الخامسة مساء أماـ مبنى كزارة الداخمية، م ؼم القاىرة الساعة الثانية ظيران، كتنتومأف تجمعات المظاىرات تبدأ ؼ"
 .(2)"شارع جامعة الدكؿ العربية، كدكراف شبرا، كميداف المطرية، كجامعة القاىرة

تعاممت مع ىذا األمر "لقد أدركت السمطات المصرية التأثير القكم لمكاقع التكاصؿ االجتماعي في لحظة ضائعة، ك
 ثـ عطمت شبكات الياتؼ المحمكلة (Twitter)ك (Facebook) فحجبت في البداية مكقعي" المنع كالقطع"بطريقتيا المعتادة 

                                                           
1

 .325، ص 2012دار الشركؽ، : ، القاىرة2.0لثورة كائل غنيم،ػ ا- 
2

 03، ص 2416، ع 2011 جانفي 24، "دلصرم اليـوا"صحيفة - 

https://www.facebook.com/ebtasem
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العبان جديدان في الساحة، ككرد فعؿ طكر " ألنيا أدركت أف الشبكة العنكبكتية أصبحت ،(1)"كقطعت خدمة االنترنت عف الببلد
ىدفيا التأثير عمى رأم الشباب عمى " لجنة الكتركنية"الديمقراطي االنترنت، ككٌكف الحزب الكطني بالجياز األمني فرقان خاصة 

االنترنت، كذلؾ بالكتابة في المكاقع اإللكتركنية، كالنشر عبر الشبكات االجتماعية ككضع التعميقات المؤيدة لمحككمة عمى مكاقع 
. (2)"األخبار

مع كصكؿ التأثير الذم كانت تمارسو فضاءات المجاؿ  :عادة التمكين لإلعالم الرسمي الثقيل ودعم مكانتوإ. 2
في نفكس المتحكميف في السمطة يدبكف ة كالخكؼ كالقمؽ ماإللكتركني كساحات الشبكات االجتماعية أسقفان عالية، بدأت الخش

قدرة كتأثير كسائؿ التكاصؿ االجتماعي األحداث تكالي مركر الكقت كالسياسية في تكنس كمصر، حيث أصبحكا يدرككف مع 
، كعميو فقد كاف نمكذج الحراؾ في ق في كؿ يـكتكأدكات اإلعبلـ الجديد في الشأف العاـ المرتبط بالحراؾ الثكرم الذم تتزايد حد

أكؿ ثكرة الكتركنية نشأت بعد تحرر اإلنساف مف القيكد اإلعبلمية المتمثمة في القنكات كاالتصاالت "مصر كتكنس مختمفا كأعتبر 
 .(3)"الرسمية

تصاالت االفائدة مف تكقيؼ خدمة ال نع منذ البداية داخؿ السمطة أف ت لدل الفريؽ الذم لـ يؽاالقتناع اكمنو فقد نـ
بطرقيـ الخاصة الشبكة عادة التكاصؿ عبر إحكؿ أساليب النظاـ كلبللتفاؼ دكف طرقان كأساليب جكاالنترنت ماداـ النشطاء م

رساؿ تغريدات عف طريؽ الياتؼ الثابت، ثـ ما لبثت السمطة أف إ التي أتاحت (Twitter) كبمساعدة أطراؼ أخرل مثؿ شركة
 51 خسارة بمغت حكالي ت الدكلة كتكٌبد2011 فيفرم 02 أياـ مف القطع يـك 06أعادت خدمة االنترنت كالياتؼ المحمكؿ بعد 

.  كبدأ التفكير في حؿ جديد،(4)"مميار جنيو مصرم

ىاتؼ الثابت أك اؿغبلؽ االتصاالت عبر إفي تكنس إلى قطع االنترنت بشكؿ كمي، كما أنيا لـ تقـ بجأ السمطة لـ تؿ
 إذاعة التكجو قائمان في تكنس كما في مصر إلى دعـ قدرات اإلعبلـ التقميدم مف اانطبلؽ الحراؾ الثكرم، كبدغداة المحمكؿ 
كالصحؼ كاليكميات كغيرىا، رغبة منيـ في سحب ميمة الدفاع عف كجكد النظاـ مف المجاف  (الحككمي كالخاص)كتمفزيكف 

جيزة اإلعبلـ التقميدية أ كنقميا إلى ،ثبتت فشمياأاإللكتركنية كالصفحات الرسمية ألتباع السمطة عبر الشبكات االجتماعية كالتي 
در عمى الدفاع عف مصالح النظاـ كتكجيات مؤسساتو، كذلؾ بالنظر إلى الخبرة التي ؽاعتقادان منيـ بأف ىذه األجيزة ستككف األ

عبلـ الناس كتعبئة الجميكر كنقؿ رسائؿ السمطة صحيحة كانت أك إاكتسبتيا طيمة سنكات طكيمة في العمؿ بمفردىا في ميمة 
                                                           

1
 . مرجع سبق ذكره،في حركات التغيير العربية" مواقع التواصل االجتماعي"دور - 

2
 .66 مرجع سبق ذكره، ص ،2.0لثورة كائل غنيم،ػ ا- 

3
 .18، ص 2014دار الكتب كالوثائق القومية،  : ، القاىرة يناير25الصورة الرقمية وثورة : الصورة والثورةزلمد سيد رياف، -  

4
- Nagwa Abdallah, The Role of the Media in the Democratic Transition in Egypt: a case 

study of the January 2011 Revolution, disponible sur l’URL suivant : Site : Reuters Institute 
Fellowship Paper, University of Oxford : 
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/The_Role_of_the_Media_in_the_Democrat
ic_Transition_in_Egypt_a_case_study_of_the_January_2011_Revolution.pdf , (01/05/2016). 
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يدىا ففي الماضي كاف كؿ ما عمى الحككمات القياـ بو ىك كضع . " ميمة الرقابة عمييا أكثر سيكلةفخاطئة، كألنيا كانت تعتقد أ
عمى الصحؼ كقنكات التمفزيكف كاإلذاعة، كىي ميمة سيمة تمكنيـ مف التحكـ في حجـ كماىية المعمكمات التي تصؿ إلى الناس، 

التصرؼ مع كسائؿ الفضاء اإللكتركني كتطبيقات اإلعبلـ الجديد قد إتباع ذات ، في حيف أف (1)"حكـ في تصرفاتيـتكمف ثمة اؿ
الجيؿ الثالث كالرابع مف اليكاتؼ المحمكلة كبقية تقنيات االتصاؿ المتطكرة كالخياؿ الخصب لمشباب، كاف "أثبت فشمو الذريع، ألف 

مكانية مراقبة المعمكمة كتسيٌيج الحدث إنتاج األحداث كتغذيتيا الدائمة، في حيف ظؿ اإلعبلـ الرسمي يتصكر إليا دكر حاسـ في 
. كالبقاء بمفرده مديران لمشأف اإلعبلمي كالتكاصمي في المجتمع كالدكلة(2)كاحتكار الصكرة

لقد كانت الصكرة اإلعبلمية المصرية متنكعة كغنية كثرية، ككاف أماـ المكاطف المصرم عدد كبير مف القنكات التمفزيكنية 
كف دالعمكمية باإلضافة إلى باقة مف قنكات النيؿ المتخصصة كباقة أخرل لمقنكات التعميمية كعدد كبير جدان مف القنكات اإلذاعية، 

 ذلؾ ألنيا ،غفاؿ مجمكعة أخرل مف القنكات الخاصة كالتي لـ تكف تخرج عف الخط العاـ الذم ترسمو السمطة كالنظاـ السياسيإ
، CBCالمحكر، دريـ، )مممككة لرجاؿ األعماؿ النافذيف كمف ليـ عبلقات مباشرة مع رجاؿ السمطة كأبناء الرئيس مثؿ قنكات 

. (كالفراعيف كغيرىا

عف حماىا  كجكدىا كالذكد عممت السمطة خبلؿ مرحمة الحراؾ الثكرم أف تكظؼ مجمكع ىذه القنكات لمدفاع عففقد 
يف النشطاء عبرىا كقطع الطريؽ أماـ كيصاؿ رسائميا كدحض ما يينشر عبر كسائؿ اإلعبلـ البديمة كالجديدة كتغميطيا كتخإك

الجميكر لصرفو عنيا، مستفيدة في كؿ ذلؾ مف العدد الكبير مف الصحفييف كاإلعبلمييف كرؤساء التحرير أصحاب الخبرة 
 .(NilSat)" نايمسات"باإلضافة الستفادتيا مف أفضمية ممكيتيا لمقمر الصناعي الصحفي اريخ جربة كالتكالت

 كىك قطع الطريؽ أماـ التمرد المخيؼ لمنشاط ،حاكلت السمطة استثمار المجاؿ اإلعبلمي الثقيؿ لذات السببكفي تكنس، 
التمفزيكنية كات االفتراضي عبر كسائؿ اإلعبلـ الجديد، فعززت الدكلة مف اإلمكانيات المادية كالبشرية المكضكعة في خدمة القف

العربي "لمؤسسيا  (قناة حنبعؿ)رخاء حبؿ الكد لمقنكات الخاصة كمغازلة مالكييا مثؿ إباإلضافة إلى ، (21القناة )ك" 7تكنس"
 كالتظاىرات المطالبة االحتجاجاتمساندة النظاـ في حربو مع ثكرة بيدؼ  كذلؾ ،(األخكة قركم)لمؤسسييا  (قناة نسمة)ك" نصرة
.  كالكقكؼ معو لحجب المعمكمة اآلتية مف الفضاءات اإللكتركنيةقبرحيؿ

ىا نطباع إلى الرأم العاـ أفاالمف خرجاتيـ عبر ىذه الكسائؿ إلعطاء التكنسي كالمصرم ؼ المسؤكلكف في النظاميف ثٌ ؾ
كالكحيدة التي تزكد المجتمع بالخبر كالمعمكمة الدقيقة، فكانت كسائؿ اإلعبلمية التقميدية في تكنس قد تكلت ة متابعاؿبفقط الجديرة 

في مشفاه، " بكعزيزماؿمحمد "ة ر عندما ذىب لزيا"الحنكف الرحيـ"كقدمتو بصكرة الرئيس " بف عمي"ميمة تغطية نشاطات الرئيس 
 كمف يجيؿ كثيران مف تفاصيؿ "المغمكب عمى أمره"ىر ظككيؼ كعده بالتكفؿ الجيد بحالتو طبيان كنفسيان كاجتماعيان، كما أظيرتو بـ

 كأنو ليس مف أمر بإطبلؽ النار عمى المتظاىريف كليس مف أمر بقتؿ أحد أك تعذيبو، كالرئيس ،المشيد المرتبط بعذابات المكاطف
فراط في استخداـ القكة إبشخصية حانية مستسمحا شعبو كمعتذران لو عف كؿ نظاـ الرسمي عبلـ اؿإ ظير في "محمد حسني مبارؾ"

                                                           
1

  مرجع سبق ذكره،(2011). سعود صاحل كاتب- 

2
 .176 مرجع سبق ذكره، ص ،"قراءة أكلية يف اخللفيات االجتماعية كالثقافية للثورة التونسية: ثورة الكرامة كاحلرية"مهدم مربكؾ، - 
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 ليعمف عف جممة مف اإلصبلحات ،الحراؾ الثكرمطيس لـ يقصده، كما نقؿ التمفزيكف الحككمي خطاباتو الثبلثة أياـ اشتداد ك
 ، ثـ ليعمف تبرأه مف نية الترشح لعيدة جديدة كيعمف براءة ابنو الصغير أيضا مف شائعة كراثة كرسي أبيوكاالقتصادية،السياسية 

.  الحكـقكأف ال نية لديو لتكريث

كمع ذلؾ، ما كاف ليذه اإلجراءات التعزيزية لدكر اإلعبلـ الثقيؿ كتقكيتو أم تأثير مباشر عمى أداء اإلعبلـ الجديد، يسب 
يقانيـ بصحة المعممات عبره، كما نمت لدييـ مشاعر عدـ الثقة في إعبلـ النظاـ، كشعكرىـ بعجزه عف ب الناس بو كإيماف رسالتو كا 

بقاءه منقسمان بيف خطيف "أداء دكره كرسالتو في صناعة الرأم العاـ كتحميؿ األحداث بالشكؿ الصحيح، أما السبب فيعكد إلى 
: منعزليف كمتباعديف

خطاب حككمي رسمي نمطي مثقؿ بياجس الخكؼ مف الرأم اآلخر، كمسككف بعقدة التبرير كالدفاع : األول -
. عف سياسة الحكـ كالحككمة، كمكببلن بجممة مف القكانيف كالممنكعات الرقابية

مكانيات المادية كالتقنية، لكنو يتسـ بقدرة عالية عمى النقد اإلم معارض كمتكاضع ـالإعطاب خ: الثاني -
 .(1)"أف يعرض برنامجان بديبلن كيكسب قكة تأثير جماعات الضغط لصالحودكف  إلى تصحيح األكضاع، لكف مف كاالتجاه

لـ يعد بإمكاف السمطة اإلعبلمية بشكميا التقميدم، متمثمة في كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية في تكنس، كما في مصر أف 
صفحات  الكثيؼ الذم مارستو منظكمة اإلعبلـ اإللكتركنية داخؿ أركقة المجتمع، حيث أصبحت االجتياحتظؿ صامدة أماـ 

(Facebook) حسابات ك (Twitter)  كقنكات(Youtube)  سائؿ تزكيدا لممكاطف باألخبار كمستجدات الحراؾ في الكأكثر
رت عمى بخرل فقد أجاألكسائؿ اإلعبلـ "يصمو عبرىا، أما  الشارع، ككسب المكاطف مع الكقت بعض الثقة كلك نسبيان في جؿ ما

ب كؿ فضاء لـ يستطع اإلعبلـ س في كجو اإلعبلـ الجديد، الذم راح يؾ(2)"جراء تغييرات ىيكيمية مف أجؿ البقاء كالصمكدإ
. الجماىيرم أف يمؤله أك انسحب منو

 

 

 

 

                                                           
1

الوطن العربي والتحوالت ، (زلررا)عبد اهلل فشار : ، يف"الثورات العربية بٌن مسوغات اإلعالـ التقليدم كسلطة االتصاؿ الشبكي"فايزة خيلف، -  
 .66، ص 2012منشورات مركز احلكمة، : ، بًنكت(74-65ص ص )، الديمقراطية

2
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أثر أدوات اإلعالم الجديد في بيئة الحراك الثوري العنيف في سوريا  :المبحث الثاني
 :واليمن وليبيا

 حراكا ثكريا مس عددا مف الدكؿ العربية تكقا لمحرية كرغبة في االنعتاؽ مف ديكتاتكرية األنظمة 2011 سنة شيدتمثمما 
كبحثا عف الرفاه االقتصادم كالمعيشة الكريمة كأمبل في تحقيؽ غد أفضؿ ليذا الجيؿ كاألجياؿ المقبؿ، شيدت أقطار أخرل أيضا 
ذات الحراؾ كلنفس األسباب تقريبا، غير أف نكعية التحرؾ ىذه المرة أخذت شكبل مختمفا كبمغت مستكيات مغايرة عف األكلى، فقد 
كانت الصكرة الثانية أكثر دمكية ككاف المشيد مريعا كأكثر سكادا، ذلؾ أنو حراؾ تميز بجرعات عنؼ أكبر كاحتكاـ لمقكة كالغمبة، 

. حتى أصبحت الصكرة أقرب لمحرب األىمية منيا لمحراؾ الراغب في سقكط النظاـ كتحقيؽ الحرية

لقد اقترنت صكرة خركج النشاط في كؿ مف اليمف كسكريا كليبيا بالحراؾ الثكرم العنيؼ الذم لجأ فيو طرفا النزاع إلى 
االحتكاـ إلى قكة السبلح كالعنؼ الشديد، بينما لـ تكف صكرة الحراؾ في كؿ مف تكنس كمصر بذات الصكرة القاتمة برغـ سقكط 

 .عديد القتمى، كذلؾ لتكافر سببيف رئيسيف

  يعكد السبب األكؿ إلى إيثار رأسي السمطة ترؾ منصبييما بشكؿ إرادم رغـ أف ذلؾ تحقؽ بعد ضغط شديد مارسو
، 2011 فيفرم 11في " حسني مبارؾ" كتنحى 2011 جانفي 14ترؾ الرئاسة كفر ىاربا في " فبف عمي"المعارضكف، 

 . يكما لمثاني18 يكما لؤلكؿ ك28كذلؾ خبلؿ فترة لـ تتعدل 

  أما السبب الثاني فيعكد إلى تحييد مؤسسة الجيش لنفسيا، كاختيارىا النأم بعيدا عف دخكؿ معترؾ الصراع انتصارا
لمسمطة، بؿ جعمت نفسيا حامية لمشعب كضامنة لحقو في نيؿ مراده، فكاف الكضع بذلؾ أقؿ دمكية كعنفا كسقكطا 

 .لمقتمى

أما الحراؾ الثكرم المندلع في ىذه الدكؿ الثبلث تأسيسا عمى نجاح مثميو في تكنس كمصر كالراغب في جني ذات الثمار، 
فقد استغرؽ كقتا أطكؿ، كتميز بتعنت رؤكس أنظمتو كرفضيـ مغادرة مناصبيـ كتشبيـ بالسمطة كطرح حمكؿ ظرفية كتجميمية، 
إضافة إلى استخداـ قكة مؤسسة الجيش كاإلفراط في استعماؿ الردع ضد المعارضيف، كما لجأ المعارضكف بدكرىـ إلى استخداـ 

 .القكة كالعنؼ كالسبلح

ىذا الحراؾ أيضا عمى دمكيتو كطكؿ أمده، استخدـ فيو النشطاء المعارضكف لمنظاـ كالراغبيف في إزاحتو ذات األدكات 
التي استعمميا نشطاء تكنس كمصر كىي كسائؿ اإلعبلـ الجديد كفضاءات المجاؿ االلكتركني، مع كجكد اختبلؼ في حجميا 
كاستخداميا كفائدتيا كالنتائج المترتبة عمى ىذا االستخداـ، ذلؾ أف بيئات النشاط كمختمفة كطبيعة المجتمع في ىذه األقطار 
الثبلثة غير متبلئمة، حيث تغمب القبمية كالعشائرية عمى النسيج العاـ ليذه المجتمعات، باإلضافة إلى بعض االختبلؼ في 

 .خصكصية األفراد في ىذه الدكؿ
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 :الدور الرئيس لمفضاء االلكتروني في نقل صورة الحراك السوري: المطمب األول

سقاط األنظمة في تكنس كمصر صدمة في جؿ األكساط الدكلية  شكمت الصكرة المرتبطة بانطبلؽ حراؾ الحرية كا 
كاإلقميمية كالعربية سكاء أكانت سياسية أك أكاديمية، فمـ يكف أحد يتكقع تكالي األحداث بذلؾ الشكؿ السريع كالدقيؽ، كلـ يتصكر 

 شييرة أك ةأحد نجاح حراؾ ثكرم شباني غير محٌضر لو كال يحمؿ شعارات دقيقة كلـ يتخذ لو قائدا في صكرة شخصية كاريزمي
حزبا سياسيا أك ائتبلفا مف عدد مف األحزاب، أف ينجح في فترة لـ تتعد الشير الكاحد في إسقاط نظاميف عربييف ظبل عصييف 

 .عمى أم تغيير أك حتى إصبلح جذرم

ىذا المشيد الذم صكر حركية المفاجأة ثـ حتمية النجاح، فتح أعيف األكاديمييف كالميتميف بقضايا التحكؿ إلى الديمقراطية 
أف يتكقعكا اندالع نشاط عف نفس النكع في أكثر مف بمد عربي آخر، ذلؾ أف جؿ تمؾ الببلد كانت تشيد ذات األعراض مف رككد 

اجتماعي كتأخر اقتصادم كانكماش تنمكم كصكرة عرجاء لمديمقراطية ككاقع قاتـ لحقكؽ اإلنساف كجك كئيب لمحرية، كأنظمة 
سياسية عتيقة كرجاؿ سياسة كرؤساء كممكؾ حكمكا لعقكد طكيمة جاء أكثرىـ لمحكـ بانقبلب أك عزؿ تحت مسميات التصحيح 

. كالثكرة كالتحكؿ كغيرىا

كاف ىؤالء الميتميف قد انطمقكا مف تكينيـ مف أف نفس األسباب تؤدم حتما إلى نفس النتائج، فمـ تكف كيانتيـ خاطئة، إذ 
سرعاف ما بدأ الحراؾ المرتبط بالثكرة عمى األكضاع كالدعكة إلى إسقاط األنظمة السياسية في التمدد شرقا كغربا خبلؿ أقؿ مف 
شير مف النجاح النسبي الذم حضي بو تحرؾ التكنسييف كالمصرييف، غير أف صكرة الحراؾ السممي كالثكرة اليادئة كالمشيد 

فكانت الجماىيرية الميبية التي يتزعميا . الكردم لمتغيير قد بدأت تتبلشى، لصالح مشيد جديد يؤطره العنؼ في إطار مأساكم كداـو 
كريث " األسد االبف"، كالجميكرية السكرية التي يحكميا 1969في سبتمبر " السنوسي"منذ نجاح انقبلبو عمى " معمر القذافي"
 .مسرحا لكاحدة مف أعنؼ كأقسى نماذج التحكؿ الديمقراطي، الرتباطيا بالعنؼ المسمح كالعنؼ المسمح المضاد"األسد األب "

 :المشيد الفسيفسائي ألطراف النزاع ووسائل اإلعالم الجديد: الفرع األول

في ظؿ النجاح النسبي الذم حازتو الثكرتاف التكنسية كالمصرية في إزاحة رأسي النظاـ كبداية بناء بيئة اللتأـ أطياؼ 
المجتمع السياسي لمتكافؽ عمى شكؿ الدكلة المستقبمي كنسؽ النظاـ كمؤسساتو، كلجكء عدد مف األنظمة العربية األخرل إلى 

اعتماد خيار الحؿ األمني الناعـ لبللتفاؼ حكؿ اإلصبلح الحقيقي كالتحايؿ عمى الديمقراطية، فقد أصبحت أغمب الشعكب "
العربية تعيش تحت حكـ نظـ سياسية يصعب تصنيفيا أك تحديد نكعيا، فيي ليست ديمقراطية كال أكتكقراطية كال ثيكقراطية، بؿ 

بدأ الناشطكف السكريكف في مجاؿ بناء الديمقراطية ، (1)تجمع بيف كؿ ذلؾ أحيانا، كلكف تغمب عمييا ىيمنة األمف بأساليبو المختمفة
كتأسيس دكلة القانكف كالمؤسسات في السعي لتعبئة الشارع كاستنياض المجتمع كحشد الجميكر مف أجؿ الخركج عمى السمطة 

 .لتغييرىا، فتكلد بذلؾ التفكير كترعرع لدييـ بشكؿ جدم في إزالة النظاـ كتغيير أركانو كمؤسساتو

                                                           
 .50، ص (52-50ص ص )، 2011، 184، العدد رللة السياسة الدكلية، "األمنوقراطية والتحوؿ الديمقراطي في المنطقة العربية"حيدر إبراىيم علي،  -1



 

 

 114 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

بداية الحراؾ الثكرم في سكريا كانت عادية كسممية كذات مممح داخمي كصكرة نمطية شبيية بطريقة التكنسييف كالمصرييف 
 حاكت قضية الشاب التكنسي 2011 فيفرم 17أكؿ تظاىرة مطمبية في "في إسقاط النظاـ، فقد تداعى النشطاء إلى الخركج في 

في دمشؽ غداة تعرض أحد أبناء تجار السكؽ لمضرب مف قبؿ أحد أفراد الشرطة السكرية، رفع " الحريقة"في منطقة " البكعزيزم"
. (1)(الشعب السوري ما بينذل)فييا أكؿ شعار 

كانت المبلذ اآلمف لكثير مف الناشطيف في ؼ ،دكران ىامان لعبت "عمى الخط كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كدخمت مف حينيا 
كعندما الحظ ، معدكمةأف تككف النشاطات عمى اإلنترنت ذلؾ الحراؾ كادت فقبؿ . بمد تيحظر فيو التجمعات كالتظاىرات

الناشطكف عمى المكاقع االجتماعية أف ىناؾ تغييران يحدث في بمدىـ، زادكا مف نشاطيـ كأصبح ليـ دكر ميـ مف خبلؿ التكاصؿ 
رساؿ  مع العالـ العربي كالغربي، خاصة كأف النظاـ السكرم يمنع دخكؿ الصحافييف العرب كاألجانب لتغطية األحداث كا 

. (2)"المعمكمات كالفيديكىات إلى خارج الببلد

المممح "، كتحكؿ "عنيفة دمكية"إلى صكرة " سممية"لكف مع تكالي األحداث كتطكر الحراؾ تغيرت الصكرة التي بدأت 
في سكريا، فأصبحت صكرة الحراؾ ذات شكؿ فسيفسائي شديد " بؤرة نزاع عمى مناطؽ نفكذ لقكل إقميمية كدكلية"إلى " الداخمي

التعقيد، فمـ يصبح كحدىـ السكريكف الفاعمكف في محيطو بؿ يتشارككف حركية المشيد مع أطراؼ أجنبية، كما أف أدكار كسائؿ 
اإلعبلـ الجديد كأدكات الفضاء االلكتركني حممت ذات الصكرة الفسيفسائية، حيث تنكعت أشكاليا كتعددت أدكاتيا كارتبطت كؿ 

. كاحدة منيا بأطراؼ النزاع أك بنمكذج مف الخطابات المنتشرة بيف أطياؼ أطراؼ األزمة

 :صراع قوى إقميمية عمى مناطق النفوذ: الشكل العام لمنزاع :أوال

شاعة الديمقراطية  إف المتتبع اليـك لسير األحداث التي تعرفيا سكريا منذ بداية الحراؾ المتصؿ بإسقاط النظاـ السياسي كا 
كالحرية يجد تداخبل كتنكعا في مشيد الصراع الذم كاف يجب أف يككف محميا صرفا ماداـ أساسو خركج مظاىرات لناشطيف 

سكرييف يطالبكف نظاميـ السياسي بإحداث إصبلحات في شكمو كمؤسساتو، ثـ يتطكر إلى مطالبتو الرحيؿ، أساس النزاع بذلؾ 
نظاـ سياسي تمثمو سمطة سياسية تحكـ سكريا منذ عقكد، كأطياؼ مف المجتمع السكرم تحمؿ خطابا عدائيا كغير متفقة : طرفاف

. مع أطركحات النظاـ كتسعى إلى تغييره

المتتبع ليذا الزخـ، سكؼ يجد في نفسو استغرابا لنمك الصكرة بيذا الشكؿ التراجيدم، ليتحكؿ المشيد مف محمي إلى 
قميمية كأجنبية في مناطؽ النفكذ  دكلي، كمف صراع عمى ذىاب النظاـ أك بقائو إلى حركب بالككالة كتمدد ألطراؼ عربية كا 

كسيطرة كانسحاب كبسط نفكذ كتراجع، سبب الغرابة يعكد إلى شكؿ النظاـ السياسي الذم يحكـ سكريا منذ عقكد كما ارتبط بو مف 
قكة كسطكة، بحيث لـ يكف مف المتصكر أف ال يحكؿ في كجو تحكؿ الدكلة إلى مرتع لقكل أجنبية كسكقا لسبلحيا كمعبرا مستباحا 

                                                           
ادلركز العريب : ، بًنكت1، طصائص، االتجاىات، آليات صنع الرأي العاـخاؿ: المجاؿ العاـ االفتراضي في الثورة السوريةمحزة مصطفى ادلصطفى،  -1

 .42-41، ص 2012لألحباث كدراسة السياسات، 
 .رجع سبق ذكره، ـدور شبكات التواصل االجتماعي في ثورتي مصر وسوريا -2
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ال تتكافر فيو معايير الديمقراطية المتمثمة في المشاركة السياسية أك التعددية كتداكؿ "لجنكدىا كعتادىـ فقد كاف نطاقا شمكليا 
السمطة سمميا عف طريؽ انتخابات تنافسية كحرة كشفافة، كيسعى استنادا إلى تصكر إيديكلكجي إلى القضاء عمى كؿ مظاىر 

االختبلؼ كالتعددية، كييدؼ إلى إقامة مجتمع سياسي أساسو الكحدة الشاممة عمى جميع المستكيات السياسية كالفكرية كالثقافية 
كحتى العرقية، كيمارس رقابة كمية عمى كؿ مؤسسات الدكلة كالمجتمع المدني، بما يضمف لو السيطرة التامة عمى كؿ األشخاص 

لـ تعد منطقة " دمشؽ"فأصبح اليـك ال يكاد يبسط سيطرتو إال عمى جزء بسيط مف الدكلة، حتى العاصمة ، (1)"كاألفكار كالمعتقدات
 .ذات سيادة تامة لمنظاـ

الجيش الحككمة "تقـك حاليا أربع قكل كبرل بتقاسـ الحيز الجغرافي السكرم، كتسيطر عسكريا عمى مناطؽ ليا، كىي 
حزب االتحاد الديمقراطي "ك" الكتائب المسمحة لتنظيـ الدكلة اإلسبلمية"، باإلضافة إلى "كتائب عسكرية معارضة"، "النظامي
نزاع داخمي مرتبط بالسمطة، كنزاع خارجي : ، فنتج عف ىذا التكاجد العسكرم عبلقات تنازع كحرب يمكف تصنيفيا نكعاف"الكردم

. قائـ عمى أساس صراع القكل الخارجية

كىناؾ شكؿ آخر مف النزاع مرتبط بصراع القكل اإلقميمية عمى كسب كتقاسـ مناطؽ لمنفكذ في سكريا، تحقيقا لرغبات 
نزاعية ذات طبيعة عنيفة إيديكلكجية أك بحثا عف مكاسب اقتصادية أك رغبة في مزايا سياسية، حيث تميز ىذا الشكؿ بسمة 

كمسمحة، فميس قائما عمى أساس سياسي كليس متعمقا بالصراع مف أجؿ الكصكؿ إلى السمطة، إنما يرتبط بأطراؼ خارجية كدكائر 
أجنبية تسعى كؿ كاحدة منيا لمحصكؿ عمى مناطؽ نفكذ كتمدد، كتمجأ إلى تغذية صراعيا مع األطراؼ التي تنافسيا بضخ 

األمكاؿ كاألسمحة كاألفراد داخؿ القطر السكرم، رغبة منيا كؿ عمى حدل في ضماف الكصكؿ إلى أىدافيا، كترتسـ صكرة ىذا 
 :محاكر صراعية (03)قكل إقميمية كأجنبية تتصارع داخؿ المجاؿ السكرم كفؽ ثبلث  (06)النزاع بتكليفة مف ست 

غداة بداية األزمة السكرية كانطبلؽ النزاع المسمح بيف طرفي الصراع األصمييف القكات : محور صراع كردي تركي. 1
الحككمية كقكات المعارضة المسمحة بدأت تشكؿ فصائؿ أخرل مسمحة لـ تكف طرفا مباشرا في صراع السمطة، بؿ ىي حركات 

تتبع  (2013جانفي )" كحدات حماية الشعب"فقد أنشأت قكات كردية سميت . ترتبط بمبررات كجكد إثنية عرقية كأىداؼ انفصالية
، كىك فرع لحزب العماؿ الكردستاني التركي ذك األطماع االنفصالية كصاحب التاريخ "حزب اإلتحاد الديمقراطي السوري"تنظيميا 

الدامي في صراعو مع النظاـ التركي، كفي ظؿ رفض ىذا األخير القاطع كالقديـ لكجكد دكلية كردية إلى الجنكب مف تركيا، كتزايد 
الشعكر القكمي لدل األكراد كغمبة الرغبة االنفصالية لدييـ تحقيقا لحمميـ بإقامة كطف قكمي ليـ عمى أساس عرقي كاثني، فرض 

منعا ليـ مف تحقيؽ أية أطماع في بناء ىذا الكطف كبالتالي تيديد " كحدات حماية الشعب"عمى األتراؾ التدخؿ مف أجؿ حرب 
. الكحدة الترابية كالمجتمعية لتركيا

مف أجؿ تأميف منصات فكرية لمدفاع عف الطرح الكردم كتعبئة الجميكر لصفو، أنشئت عدد مف الصفحات كالحسابات 
لى  (Twitter)ك (Facebook)االفتراضية عمى شبكات  لدعـ حؽ األكراد في إيجاد كطف قكمي ليـ في شماؿ سكريا كالعراؽ كا 

، كالتي تدافع عف طرح بناء "الصفحة الرسمية لممجمس الوطني الكردي في سوريا"الجنكب مف تركيا، كبرزت مف ىذه المنصات 
                                                           

1
 .31 مرجع سبق ذكره، ص ،" يناير14منظومة التسلط يف النظاـ السياسي التونسي قبل ثورة "لطفي طرشونة،  - 
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كيخرجيا مف دكائر االستقطاب كالمصالح الضيقة لمدكؿ التي تنتشر " األمة الكردية"كياف سياسي عمى أساس إثني يجمع أفراد 
شباب الحراك الجماىيري في "، كما تميزت مف داخؿ نشاط البيئة االفتراضية أيضا صفحة (سكريا، العراؽ، إيراف كتركيا)فييا 

 عضك كتنشر بالمغتيف العربية كالكردية كتميؿ إلى لغة 1200، كىي صفحة ينتسب إلييا زىاء "حزب آزادي الكردي في سوريا
. عدائية ضد العرب، كتدافع عف رؤية الحزب الكردم الخاصة بكجكب االنضكاء تحت راية دكلة مستقمة

، ينتسب إلييا "المركز الكردي لمدراسات اإلستراتيجية"يحتضف الفضاء أيضا صفحة عممية أكاديمية ذات تكجو عرقي 
 رغـ تكجييا غير ة عضك كتيتـ بعرض آخر إصدارات المركز كتقدـ إعبلنات دعائية لنشاطاتو العممية كاألكاديمي3500أكثر مف 

كفي الصكرة أيضا عدد آخر مف الصفحات كالمجمكعات التي تيتـ كتقدـ إلى البيئة الخارجية صكرة عف حراؾ . المكضكعي
. األكراد كصراعيـ مع مناكئييـ

 الحراك الكردي في سوريا عمى الشبكات االجتماعية: (04)جدول رقم 

 عدد األعضاء  ورابطيااسم الصفحة

 :المركز الكردي لمدراسات اإلستراتيجية. 1
https://www.facebook.com/418333384893332/ 3.417 

 : الصفحة الرسمية لممجمس الوطني الكردي في سوريا.2
https://m.facebook.com/E.N.K.L.S/ 1.455 

 : شباب الحراك الجماىيري في حزب آزادي الكردي في سوريا.3
https://www.facebook.com/ShbabAlhrakAljmahyryFyHzbAzadyAlkrdyFySwrya 1.050 

 :جل توحيد الصف الكرديأ اعتصام من .4
https://www.facebook.com/yeketyakurd/ 892 

ال يعتبر ىذا الصراع مباشرا إنما ىك صراع غير مباشر بيف أطراؼ إقميمية يعتبر كؿ : محور صراع سني عموي. 2
كاحد منيا نفسو حاميا لممرجعية اإلسبلمية سكاء السنية أك الشيعية، فاتخذتا مف سكريا مسرحا لصراعيما حكؿ النفكذ مف خبلؿ 

 .مساندة كؿ طرؼ منيا ألطراؼ النزاع الداخمي في سكريا تحقيقا ليدؼ كمييما بكقؼ نفكذ الطرؼ اآلخر

بعد بداية األحداث في سكريا في خضـ ما أصبح يصطمح عميو بالربيع العربي، كتحكؿ سياقيا إلى نزاع مسمح بيف 
بدكاع " بشار األسد"الطرفيف المتصارعيف عمى السمطة، دخمت إيراف عمى خط المكاجية كذلؾ مف خبلؿ دعميا السياسي لنظاـ 

مذىبية كذلؾ النتمائو كأسرتو إلى الطائفة العمكية القريبة مف المذىب الشيعي، ثـ ما لبث أف تحكؿ الدعـ اإليراني إلى شكؿ مادم 
لمقتاؿ إلى جانب قكات الحككمة،  (معدات كأسمحة)كدعما لكجيستيكيا  (ضباطا كجنكدا مقاتميف)بعد أف أرسمت إيراف دعما عسكريا 

كألف السعكدية كعدد مف دكؿ الخميج كلكجكد خبلفات قديمة تتعمؽ باالنتشار المذىبي كزعامة العالـ اإلسبلمي بدأت تشعر 
جبية "بالحساسية إزاء زيادة النفكذ اإليراني، فعمدت إلى دعـ القكات المعارضة لمحككمة ككتائب الجيش السكرم الحر كقكات 

. لتنظيـ القاعدة في أفغانستاف" الكالء"في بادئ األمر، قبؿ كقؼ مساعدتيا ليا في أعقاب إعبلنيا " النصرة
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 (Facebook)يتحرؾ النشطاء الشيعة عبر الفضاء االلكتركني بقكة كيمتمككف العديد مف المنصات االفتراضية عمى 
خاصة، كالتي يستعممكنيا في التركيج ألفكارىـ كالتحريض كالتعبئة في حربيـ ذات التكجو المذىبي ضد مف يناصب  (Twitter)ك

ضد مناكئيو مف التنظيمات اإلسبلمية " األسد"النظاـ السكرم العداء، حيث يجاىركف مف خبلؿ صفحاتيـ بدعـ ال مشركط لنظاـ 
أك الكردية أك الجيش الحر كمف يدعميـ مف دكؿ الخميج كاألكركبييف كعمى رأسيـ فرنسا كبريطانيا، حيث ترفض صفحات مثؿ 

كؿ محاكالت التيدئة مف حدة الصراع بيف أطراؼ األزمة، كما " الغضب الشيعي لنصرة سوريا األسد"أك " شيعة سوريا الحرة"
في تكجيو الرأم العاـ االفتراضي نحك حتمية النصر لممحكر السكرم  (Twitter)عمى " سوري شيعي وأفتخر"يستعمؿ حساب 

. فقط" الدفاع عمى راية اإلسبلـ"كأٌف الصراع محكره " الكتر الديني"اإليراني، كذلؾ مف خبلؿ المعب عمى 

كعمى الضفة األخرل، تبرز عدد مف حسابات كصفحات الشبكات االجتماعية المناكئة لمكجكد الشيعي، كيزداد اإلقباؿ 
توثيق جرائم النصيرية والشيعة ضد أىل "عمييا يكما بعد يـك خاصة مف طرؼ الفضائيات كبعض ككاالت األنباء، مثؿ صفحة 

، بحيث يعمؿ ىذا الفضاء االفتراضي عمى رصد كتكثيؽ الجرائـ كالعنؼ الشديد الذم يمارسو الطرؼ الشيعي "السنة في سوريا
. ضد الطائفة السنية كأتباعيـ كاألطراؼ المرتبطة بيـ في ساحة الصراع (إيراف كحزب اهلل)

 الحراك الشيعي في سوريا عمى الشبكات االجتماعية: (05)جدول رقم 

 عدد األعضاء  ورابطيااسم الصفحة

 Syrian Shiaشيعة سوريا . 1
https://www.facebook.com/ShiaSyria/ 30.160 

  توثيق جرائم النصيرية والشيعة ضد أىل السنة في سوريا.2
https://www.facebook.com/169765406519595/ 2.290 

 شيعة سوريا الحرة. 3
https://www.facebook.com/Free.Syria.Shiaa/ 1.914 

 سوري شيعي وأفتخر. 4
https://twitter.com/syriaalassaad 1.180 

 الغضب الشيعي لنصرة سوريا األسد. 5
https://www.facebook.com 8/ 292799050852518/ 170 

حزب " دخؿ معطى جديد عمى خط الصراع المذىبي غير المباشر آتيا مف جنكب سكريا عندما قرر 2012في منتصؼ 
ذك التكجو الشيعي كالمرتبط بنظاـ الحكـ في إيراف دخكؿ ساحة ىذه المكاجية بإعبلنو دعما عسكريا كلكجستكيا " اهلل المبناني

إيراف تعاممت مع الثكرات العربية بما يبلئـ مصالحيا الكطنية "لمنظاـ السكرم ضد مناكئيو مف الجيش الحر كالتنظيمات األخرل، فػ
ا بالغا لمسياسة الخارجية أساسا، في غياب سياسة داخمية مركبة أك ىا حيث يكلي نظاـ،كتحالفاتيا اإلقميمية  السياسي اىتمامن

، اتبعت سياسة مذىبية في "الجياد اإلسبلمي" ك"حماس"حركتي الفمسطينية كخيار استراتجي إيراف التي تدعـ المقاكمة ؼ ،ديمقراطية

https://twitter.com/syriaalassaad
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، بما زاد (1)"تعاطييا مع الثكرات العربية حيث حاكلت تقديـ نفسيا عمى أنيا حاممة لكاء الدفاع عف الشيعة في الكطف العربي
 .بالمقابؿ مف قيمة الدعـ المادم كالمعنكم الخميجي لمطرؼ الثاني في الصراع عمى السمطة كىك الجيش الحر

 :محور صراع إسالمي إسالمي. 3

 كالمذىبي المحتدـ بيف إيراف مليس ىذا الصراع أيضا مف أجؿ السمطة السياسية، كما أنو ليس ضمف الصراع اإليديكلكج
كالسعكدية بالككالة بكاسطة المتحالفيف معيما، كلكنو صراع مف أجؿ السمطة الركحية كالكالية عمى األمة بحسب أبجديات 

مف أجؿ تحقيؽ كحدة العالـ اإلسبلمي تحت سمطة رئاسية مكحدة، " بعث الخبلفة"التنظيمات اإلسبلمية الساعية لتحقيؽ مشركع 
حيث كجدت بعض التنظيمات اإلسبلمية مكطأ قدـ ليا في سكريا مستغمة في ذلؾ تعقد الكضع السياسي كاألمني مع بداية الحراؾ 
الثكرم الساعي إلى إزاحة النظاـ السياسي الحالي، فرسخت كجكدىا في الببلد بسرعة كقكة تنظيمية مستفيدة مف عاممي التجربة 
التي يحظى بيا كثير مف مقاتمييا خبلؿ تكاجدىـ في مناصب ريادية في أفغانستاف كباكستاف مع تنظيـ القاعدة كما جنكه مف 

تجربة أثناء حربيـ ضد اإلتحاد السكفياتي، مع خبرة أكلئؾ الذيف شارككا في حرب القكقاز كالشيشاف، كعامؿ آخر ال يقؿ أىمية 
عنو ىك كفرة المكارد المالية التي كانت تأتي إلى التنظيمات مف عدة مصادر أىميا الدعـ الخميجي، كالجباية اإلجبارية مف 

األىالي تحت مبررات دينية كحمائية لؤلفراد كممتمكاتيـ، باإلضافة إلى احتبلؿ بعضيـ عددا مف قكاعد النفط كممارستيـ لتجارة 
 .البتركؿ التي درت عمييـ أرباحا معتبرة كطائمة

، كىك "داعش"كالذم يعرؼ اختصارا " تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام"أبرز أطراؼ ىذا الصراع في سكريا ىما 
عبارة عف منظمة إسبلمية تتبع النيج السمفي الجيادم، كقد أعادت إنتاج نفسيا عدة مرات مف خبلؿ التغيير في االسـ كالمنيج 

، ثـ "أبي مصعب الزرقاكم" بقيادة 2003في سبتمبر " جماعة التكحيد كالجياد"كاليدؼ، حيث كاف أكؿ ظيكر لو تحت تسمية 
باندماجو مع تنظيمات " مجمس شكرل المجاىديف"تنظيـ قاعدة الجياد في ببلد الرافديف تابعا لتنظيـ القاعدة العالمي، ثـ أصبح 

الدكلة اإلسبلمية في العراؽ "، ثـ أخذ تسمية 2006 أكتكبر 12في " دكلة العراؽ اإلسبلمية"، ثـ أصبح 2006أخرل في جانفي 
 29، ثـ ما لبث أف أصدر قراره بحذؼ العراؽ كالشاـ مف تسميتو في 2013 أفريؿ 08عندما تكسع في سكريا كالعراؽ في " كالشاـ
. (2)فقط معمنا نيتو بإقامة خبلفة إسبلمية عالمية" الدكلة اإلسبلمية"، كاحتفظ باسـ 2014جكاف 

، كىي منظمة ذات تكجو إسبلمي كفكر سمفي "جبية النصرة"الطرؼ الثاني في ىذا النزاع تنظيـ إسبلمي آخر كىك 
، كانصيرت في بكتقة العمؿ المسمح داخؿ سكريا في خضـ العمميات المرتبطة بإزاحة النظاـ 2011جيادم تـ تأسيسيا أكاخر 

سقاطو، لذلؾ  كاف كجكدىا جنبا إلى جنب مع قكات الجيش السكرم الحر التحادىا معو في نفس الغايات كاألىداؼ مع الحاكـ كا 

                                                           
1
موقع مركز اجلزيرة للدراسات، : ، متوفر على الرابط التايلإشكالية التدخالت اإلقليمية والدولية في تجارب التحوؿ الديمقراطيةأمحد عبد الكرمي سيف، -  

 http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013124124130127111.htmlتاريخ الزيارة ، :
(07/02/2016). 

2
موقع ادلوسوعة احلرة : ، متوفر على الرابط التايلتنظيم الدولة اإلسالمية :للمزيد حوؿ تنظيم الدكلة اإلسالمية يف العراؽ كالشاـ، يرجع إىل-  
"Wikipedia": (www.wikidedia.org). 

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013124124130127111.html
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حسب التسمية الجديدة في " جبية فتح الشاـ"أك " جبية النصرة"تتكاجد . اختبلفيا معو في فقط في األساس الفكرم كالمنيج العاـ
، باعتبارىا شريكة كحميفة لو، كتتقاسـ معو األىداؼ (الجيش السكرم الحر)أغمب المناطؽ التي تسيطر عمييا المعارضة المسمحة 

 .كالغايات

، فإنيما يختمفاف في م تتماشى مع تنظيـ الدكلة اإلسبلمية في المنيج كالفكر كالسند اإليديكلكجالشاـإذا كانت جبية فتح 
سببية الكجكد عمى األرض السكرية، حيث أف كجكد جبية فتح الشاـ مرتبط أساسا بيدؼ كاحد ىك محاربة النظاـ كالسعي إلى 

يكاؿ األمر لمشعب لتقرير مصيره، أما  فإنو ليس في عداء " تنظيـ الدكلة اإلسبلمية"إسقاطو، ثـ الخركج إلى المشيد السياسي كا 
مباشر كال حرب مع النظاـ السكرم، بؿ إف كجكده مرتبط بتردم الكضع األمني العاـ في الببلد، مما أكسبو القدرة عمى اختراؽ 

 األصمي المكجكد في الجارة الشرقية، ساعيا إلى ىدؼ لمجزءالدكلة مف الشرؽ حيث كلد التنظيـ في العراؽ، كأف يصبح امتدادا 
". أرض الخبلفة"كاحد كىك إقامة الدكلة اإلسبلمية الجديدة عمى 

 .(1)ىذا الكاقع أنتج صراعا إسبلميا إسبلميا عمى ىذا المحكر

 :النزاع الداخمي حول االستئثار بالسمطة: ثانيا

يتمثؿ في النزاع الذم ال ييدؼ إلى لتحقيؽ مكاسب ذات طبيعة سياسية، تتعمؽ أساسا بالسمطة السياسية كاالستحكاذ عمى 
النظاـ السياسي، كطرفاىا ىما السمطة الحالية كالتي تتمسؾ بحقيا في البقاء متحججة بالدعـ الذم تحظى بو في الداخؿ كبأنيا 

 لمقكة العسكرية التابعة لمدكلة، كطرؼ ثاف احتكارىاسمطة شرعية آتية عف طريؽ انتخابات كمباركة المجتمع الدكلي، باإلضافة إلى 
 2011 فيفرم 05، كىي عبارة عف قكة مسمحة كانت بدايتيا مف النشطاء الذيف خرجكا في (2)يتمثؿ في كتائب المعارضة المسمحة

، ثـ تحكلكا إلى ثكار عندما أخذ الحراؾ طابعا عنفيا مسمحا 2011 مارس 15في حرؾ لـ يكتب لو النجاح، ثـ أعادكا الكرة في 
مع بداية انشقاؽ بعض كحدات الجيش النظامي بأفرادىا كعتادىـ، لتشكؿ أكلى أنكية الجيش السكرم الحر، الذم أصبح الطرؼ 

 .(3)الثاني في نزاع الكصكؿ إلى السمطة في سكريا

                                                           
1
: للمزيد حوؿ مناطق نفوذ القول ادلتصارعة يف سوريا كالتسلسل الزمين لتحركات ىذه األطراؼ ادلتنازعة، يرجى العودة إىل - 

شبكة سكام نيوز اإلخبارية، موقع : ، متوفر على الرابط التايل، مناطق نفوذ أطراؼ النزاع في سوريا- 
http://www.skynewsarabia.com/web/article/750951 /(20/05/2016): ، تاريخ الزيارة 

 18.30، 2016 جويلية 28: ما كراء اخلرب، بثت بتاريخ: ، حصةلماذا غيرت جبهة النصرة اسمها إلى فتح الشاـ؟قناة اجلزيرة الفضائية، - 
(G.M.T). 

2
ِكم القوات احلكومية سيطرهتا شبو التامة على زلافظات -   اجلنوبية على احلدكد مع األردف، باإلضافة إىل معظم " السويداء"كزلافظة " الالذقية"ك" طرطوس"ربح

أما القوات ادلناكئة للحكومة كادلتمثلة يف اجليش السورم احلر ككتائبو . كبعض ادلدف مثل محاة كادلب، كعدد من أحياء محص كحلب" دمشق"أحياء العاصمة 
" إدلب"كبعض الفصائل ادلسلحة اليت تتحالف معو، فتحكم سيطرهتا على أكثر البلدات كادلدف الواقعة يف زلافظات حلب يف الشماؿ السورم، كمعظم زلافظة 

 .كأجزاء كبًنة من زلافظات درعا كالقنيطرة
3
: ، متوفر على الرابط التايل(YouTube)على موقع التواصل االجتماعي ، فيديو (Youtube) الثورة السورية فيديو: للمزيد، يرجى مراجعة - 

https://www.youtube.com/watch?v=9vS8hct_T5U 
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 :ازدحام المجال االفتراضي العام وتنوع أقنية اإلعالم والتواصل: الفرع الثاني

 في سكريا عف القاعدة التي حكمت جؿ أنكاع التحركات العربية التي سبقتو، مف حيث لعب اإلعبلـ النشطاءلـ يشذ حراؾ 
ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي مف مدكنات كشبكات اجتماعية لمدكر الرئيس في ثبلثية اإلعبلـ كالحشد كالتعبئة، مف خبلؿ 

اضطبلعيا بيماـ صناعة رأم عاـ افتراضي في البداية، ثـ حقيقي في مرحمة الحقة يغذم مشاعر الكره كالحنؽ ضد النظاـ 
القائـ، باإلضافة إلى ميمة إيصاؿ الصكرة الحقيقية حكؿ مجرل الصراع كأشكالو إلى العالـ الخارجي في ظؿ تعتيـ الصكرة كمنع 

كصكؿ الخبر كالمعمكمة كحظر نشاط ككاالت األنباء كالفضائيات األجنبية في سكريا مف طرؼ المنظكمة األمنية كاإلعبلمية 
 .التابعة لمنظاـ الحاكـ

السكرم ساىمت بقدر عاؿ في تعرية الكسائؿ التقميدية " النزاعي كاألزمكم"كسائؿ اإلعبلـ الجديد التي تمقفت المشيد 
لئلعبلـ في سكريا، كأصبحت مع مركر الكقت مصدرا مكثكقا لممعمكمات في ظؿ انكشاؼ حمبلت التشكيو كالكذب التي كانت 

بركايات الناشطيف كالمكاطنيف "تمارسيا كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية، أما الجميكر الذم تجاىؿ أخبارىا كقاطعيا مستعيضا عنيا 
 بخدمة اتصاؿ دكلية أك مزكداالعادييف الذيف عممكا كمراسميف صحفييف كناقميف لؤلخبار بأدكات بسيطة ال تتعدل ىاتفا محمكال 

، مما جعؿ مف المعمكمة أكثر صحة كمكثكؽ منيا، حيث برزت خبلؿ يكميات الحراؾ (1)"كاميرا بسيطة مع حاسكب بمكدـ فضائي
أسيمت في زيادة تأثير المجتمع االفتراضي، فمصادرة السمطة لمحيز العاـ في شكمو التقميدم كمنع النقاش "السكرم معطيات 

كالحراؾ السياسي فيو، أحاؿ شباب الثكرة إلى مغادرتو كاالستعاضة عنو بالحيز العاـ االفتراضي الستعادة المجاؿ السياسي 
 عمى كالسكريةالمختطؼ، كىك األمر الذم أفقد كسائؿ خطاب النظاـ التقميدية فاعميتيا في ظؿ انفتاح السكؽ اإلعبلمية العربية 

 .(2)"الحيز الجديد، كتناكؿ المعاني كالنقاشات المنتجة عبره

 عدد مف قنكات التكاصؿ الجماىيرية ذات األساس التقميدم، غير أنيا تعمؿ كفؽ أيضاكما كاف في المشيد اإلعبلمي 
منصات جديدة كحديثة، أىمتيا لكي تككف كسائؿ إعبلمية تقميدية حديثة، كاف ليا أثرىا الكاضح في مسمسؿ العمؿ اإلعبلمي 
المرتبط بيكميات الصراع كالنزاع السكرم المرتبط بدكره بالحراؾ الثكرم اليادؼ إلى إسقاط النظاـ كتنظيـ أكلى الخطكات نحك 

 .االنتقاؿ الديمقراطي في ىذا القطر

 :إعالم شبكات التواصل االجتماعي في الحراك السوري: أوال

كيجدت شبكات التكاصؿ االجتماعي كمنصات إعبلـ كتعارؼ كترفيو في سكريا مف قبؿ أف تندلع األحداث التي رسمت 
ال ينظركف إليو  (Facebook) كالثكرم ضد النظاـ الحاكـ، كبدأ بعدىا عدد مف الناشطيف خاصة عبر السياسيصكرة الحراؾ 

مكقعا اجتماعيا تمارس مف خبللو كظيفة تجميع األصدقاء كتبادؿ الصكر كالمشاعر كغيرىا فحسب، بؿ اعتبره أيضا "بكصفو 
                                                           

موقع احلوار ادلتمدف، : ، متوفر على الرابط التايلثورة شبكات التواصل االجتماعية في زمن الحراؾ السوريكساـ الناصر،  - 1
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=299284&r=0 ،(16/05/2016): تاريخ الزيارة .

2
 .15رجع سبق ذكره، ص ، مب، االتجاىات، آليات صنع الرأي العاـالخصائص: المجاؿ العاـ االفتراضي في الثورة السوريةمحزة مصطفى ادلصطفى،  - 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=299284&r=0
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لمشأف السياسي ارتباط بتعامؿ المكاطف السكرم عمى كسائؿ  كمنو أصبح، (1)"كسيمة تقنية يمارس بيا عمؿ سياسي بامتياز
 .التكاصؿ االجتماعي

لقد ارتبطت بداية الحراؾ الثكرم السكرم عمى غرار بقية الحراؾ الذم سبقو باستخداـ مكثؼ لمشبكات االجتماعية، كالتي 
سقاط نظامو السياسي، حيث ظير  عداد الناس لمقياـ ضد سمطة الرئيس بشار األسد كا  كانت تكفر خدمة التعبئة كالتحريض كا 

 .2011 فيفرم 08بعد رفع الحجب المفركض عميو مف قبؿ السمطات في  (Facebook)بكضكح النشاط عبر 

لقد أعتبر قرار السمطة برفع الحجب كالمنع عف ىذه المكاقع إشارة إلى نشطاء الداخؿ كالمتابعيف في الخارج مف أف النظاـ 
 عمى كجكده كعمى أمف الببلد، خصكصا في ظؿ الفشؿ الذم منى بو أكؿ حراؾ لمخركج االلكتركنيةال يخش تأثير ىذه المنصات 

، كالتي كاف يتابعيا الكثيركف رغـ إجراءات الحجب (Facebook)عمى النظاـ الذم كاف قد ديعي إليو عف طريؽ بعض صفحات 
 كيحؿ (2) مستخدـ400.000، كبعد رفع الحجب ارتفع عدد مستخدميو خبلؿ أسبكعيف فقط إلى 2011المطمقة عميو في فيفرم 

، كاستفاد مف ىذا اإلجراء أيضا مكقع (3)(Google)في المرتبة الثانية عمى قائمة أكثر المكاقع زيارة في سكريا بعد محرؾ البحث 
(Youtube) كعدد مف المدكنات الشخصية مف التي طاليا الحجب كالمنع مع (Facebook)  كرغـ ذلؾ 2007منذ نكفمبر ،

 .(Proxy)مثؿ  (مخدـ عبكر)كاف عدد مف السكريكف يخترقكف الحجب باستخداـ 

 كالدفع بيا إلى الثكرة كتعبئة الجميكر كحشدىـ مككف مف عدد معتبر مف السياسيةلقد كاف المشيد المرتبط بتحريؾ الساحة 
 :، كمنيا(Youtube)الصفحات كالمجمكعات كقنكات الفيديك التشاركي عمى 

تعتبر أكلى الصفحات التي عمد الناشطكف : (Facebook) عمى 2011صفحة الثورة السورية ضد بشار األسد . 1
شيار ليا عبر فضاءات تفاعمية كتدكينية أخرل، 2011 جانفي 18السكريكف إلى إنشاءىا كتفعيميا في  ، ثـ أطمقكا حممة دعـ كا 

 جانفي مف ذات السنة، كتكريس الشعار الذم 28المصرية في " جمعة الغضب"مستفيديف مف النجاح الذم حظيت بو تظاىرة 
تسجيبلت "، كمنو فقد بادرت الصفحة مف خبلؿ العدد الذم كصمتو مف "إسقاط النظاـ"أصبحت الحركات العربية ترفعو كىك 

                                                           
1
 - Gilles Klein, Facebook ; Réeseau social ou réseau politique ?, Disponible sur cet URL : Site 

Atlantico.fr, http://www.atlantico.fr/decryptage/facebook-social-politique-reseau-283321.html, 
(20/03/2016). 

2
 Alexa.com: حسب إحصائيات موقع - 
 .31مرجع سبق ذكره، ص ، ، االتجاىات، آليات صنع الرأي العاـالخصائص: المجاؿ العاـ االفتراضي في الثورة السوريةمحزة مصطفى ادلصطفى،  -3

http://www.atlantico.fr/decryptage/facebook-social-politique-reseau-283321.html


 

 

 122 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

في بداية عمؿ الصفحة إلى تعبئة الكتمة المرتبطة بيا كمحاكلة بث الحماسة إلييا كمطالبتيا بالخركج في مظاىرات ، (1)"اإلعجاب
 .لمنظاـمناكئة 

كبعض أصحاب  (Twitter) خطاب عدد مف نشطاء كتبنتفقط، " الثكرة السكرية"حممت الصفحة عند تأسيسيا اسـ 
، غير أف ىذه الدعكات (2) في خطكة مشابية لتمؾ التي فعميا التكنسيكف كالمصريكف قبميـ2011 فيفرم 05المدكنات لمخركج يـك 

قد فشمت في تحقيؽ الحشد الكاؼ مف الجميكر، كبالتالي فشؿ مسعى الخركج إلى الشارع، كىك ما شجع السمطة السكرية إلى 
 .إلى دائرة النشاط كرفع الحجب عنو بعد ذلؾ بعدة أياـ فقط (Facebook)إعادة مكقع 

كذلؾ مباشرة بعد نجاح " 2011الثورة السورية ضد بشار األسد  "الحاليةغيرت إدارة الصفحة التسمية إلى صيغتيا 
عبلف سقكط النظاـ السياسي ىناؾ كتنحي الرئيس مبارؾ عف منصبو، كأعتبر تاريخ   بداية 2011 مارس 17الحراؾ المصرم كا 

 لمنشاط االفتراضي بصكرة أكثر فاعمية كأدت إلى نتائج مممكسة في الفضاء الحقيقي، بعد أف عبأت الصفحة جميكرىا فعمية
كحفزتيـ لمخركج عمى النظاـ عندما نقمت حادثة اإلىانة التي لحقت بأحد أبناء كاحد مف الشخصيات االعتبارية في سكؽ منطقة 

عمى يد رجؿ أمف سكرم، ليتـ دعكة الناشطيف كمف يتعاطؼ معيـ لمنزكؿ إلى الشارع، في خطكة بدت مشابية تماما " الحميدية"
لنفسو احتجاجا عمى تعسؼ النظاـ كبطشو بشعبو، " البكعزيزم"لدعكة التكنسيكف عبر الفضاء االفتراضي لمثكرة بعد حادثة إحراؽ 

، التي احتجت عمى إطبلؽ النظاـ المصرم السابؽ ليد األجيزة األمنية في (3)"كمنا خالد سعيد"ككذا حممة المصرييف عبر صفحة 
كجو المستضعفيف مف الشعب كالمقيكريف مف أبناءه، فكانت رغبة ىؤالء في استمالة السكرييف كبيرة، كىك ما تـ بالفعؿ عندما 

. بدأت مكجات الحراؾ تتعاظـ كالدعكات إلى المزيد منيا تتعالى

لقد أصبحت العديد مف المدف كمناطؽ سكريا مسرحا ألعماؿ كتظاىرات بصيغة تنديدية كتيجمية، كزاد مف حدتيا 
كضراكتيا التعامؿ الخشف كاإلفراط في القمع مف طرؼ األجيزة األمنية، كاتجو الكضع إلى مزيد مف التصعيد كالعنؼ، كارتفع عدد 

 : مشترؾ، كساىمت عدة عكامؿ في ارتفاع عددىـ إلى ذلؾ السقؼ كمنيا55000المنتسبيف إلى الصفحة إلى أكثر مف 

  كصكؿ الناشطيف في تكنس كمصر إلى تحقيؽ أىدافيـ بإسقاط النظاـ كتنحي رؤكس السمطة، مما أعطى دفعا كدعما
 .لمناس مف أجؿ التكافد الكثيؼ عمى الصفحة كتحقيؽ ذات اليدؼ في سكريا

                                                           
1
ىو مصطلح على شبكة الفايسبوؾ يدؿ على عدد أعضاء الصفحة، حبيث يتمكن من ادلشاركة فيها كإرساؿ ادلادة اخلربية إليها كمراسلة إدارهتا  - 

 بآخر أخبارىا كبكل Facebookكالتفاعل مع منشوراهتا، باإلضافة إىل كصوؿ كل ربديثاهتا إليو، فَػتحزّكد صفحتو الرئيسية من خالؿ حسابو على 
 .جديد من منشورات أك رسائل أك دعوات أك استفتاءات أك صور أك مقاطع فيديو بشكل متزامن كآين

2
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الثورة السورية ضد بشار األسد-  

https://web.facebook.com/FundacjaWolnaSyria/?fref=ts ،(01/06/2016: تاريخ الزيارة). 
3
 .، مرجع سبق كره(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي كلنا خالد سعيد-  

https://web.facebook.com/FundacjaWolnaSyria/?fref=ts
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  ،نقؿ كمتابعة حادثة اعتقاؿ األطفاؿ في درعا السكرية كاإلىانة التي لحقت بأىالييـ مف ضباط في األمف السكرم
 .(*)"الميذهؿ المييىاف"ضمف تداعيات قضية 

  ،انطبلؽ حراؾ ثكرم جديد في سمسمة األحداث التي بدأت تدؽ الكطف العربي ضمف ما بات يعرؼ بالربيع العربي
 نشطاء ينتمكف إلى دعاة اعتصاـ"، حيث شيدت سكريا 2011 فيفرم 17كانت ليبيا مسرحا لو ىذه المرة، كذلؾ في 

إحياء المجتمع المدني، كشباب منظمة الشباب في حزب االتحاد االشتراكي الديمقراطي العربي المعارض أماـ السفارة 
فأخذت بذلؾ ىذه األحداث حيزا عريضا مف تغطية ، (1)(خاين يمي بيقتل شعبو)كرفعت شعارات أبرزىا  [...]الميبية 

الصفحة باألخبار كمقاطع الفيديك، ككانت الشعارات مكجية بطريقة غير مباشرة إلى النظاـ مع أف سبب التحرؾ كاف 
. في الظاىر لفت االنتباه إلى ما يجرم في ليبيا

 أكثر فعالية كأعمى في نسبة االنتساب كالتشبع (2)"شبكة الثورة السورية"تعتبر صفحة : شبكة الثورة السورية. 2
بتسجيبلت اإلعجاب عندما تقارف بالصفحة األكلى بعد انحسار عمؿ ىذه األخيرة رغـ أنيا محدثة، حيث لكحظ انسحاب عدد 
كبير مف أعضاءىا خبلؿ السنتيف األخيرتيف، يرجح أف يككف بسبب التمكف في الخط العاـ التحريرم ليا كعدـ اتخاذىا لمسار 
كاحد في نقؿ الحدث، باإلضافة إلى نسبة عالية مف أعضاءىا كانكا ينشطكف بأسماء مستعارة أك يممككف أكثر مف حساب، 

 . يعني خركج العضك مف الئحة المنتسبيفالحسابفإغبلؽ 

لشبكة الثكرة السكرية تأثر بالغ عمى األحداث، كليا دكر بارز في عمميات التجنيد كالتعبئة كالتحريض، باإلضافة إلى 
اضطبلعيا بدكرىا األساسي بشكؿ فعاؿ كدائـ، كىك الكظيفة اإلعبلمية كنقؿ أخبار ما يجرم عمى األرض كتفاصيؿ الحراؾ 

 .(2016إلى غاية جكيمية ).  عضكا منتسبا1.725.893كىي تحصي رقما كصؿ إلى . الثكرم السكرم

بالذات، كتقدـ صكرة كاقعية " مدينة حمب" أخبار الحراؾ السكرم، رغـ أنيا تركز عمى العمميات الجارية في الصفحةتغطي 
كمكثقة عف مسار االنتقاؿ الديمقراطي في سكريا، حيث تعمؿ بتقنيات الفيديك التشاركي، كتعمد إلى نشر الفيديكىات عبر 

 .(Youtube)الصفحة، كما تصدرىا أيضا مف خبلؿ مكاقع الفيديك مثؿ 

                                                           
، عندما ألقى "عاطف صليب"تشًن إىل قضية عدد من أىايل مدينة درعا الذين تعرضوا لإلىانة البالغة من طرؼ ضابط ادلخابرات كاألمن يف مدينة درعا   -*

جاؾ الدكر يا ): يف مدينة درعا السورية من قبيل" األربعٌن" اهتموا بكتابة عبارات مسيئة على حائط مدرسة 2011 فيفرم 17 تلميذا يف 19القبض على 
، كعّرضهم إىل تعذيب كامتهاف شديدين، كدلا شعر أىاليهم بطوؿ مدة حبسهم توجهوا إىل مقر األمن لالستفسار، (الشعب يريد إسقاط النظاـ)ك (دكتور

فكانت تلك . أف ينسوا أمر أطفاذلم، كخاطبهم بكالـ مهٌن جدا مّس فيو مشاعرىم ككرامتهم كذباكز على شرفهم كشرؼ زكجاهتم" عاطف صليب"فأجاهبم 
 ".محزة علي اخلطيب"احملاكرة إيذانا ببداية فصل احلراؾ الثورم يف مدينة درعا، إضافة إىل قضية ادلراىق 

1
-41 مرجع سبق ذكره، ص ،، االتجاىات، آليات صنع الرأي العاـالخصائص: المجاؿ العاـ االفتراضي في الثورة السوريةمحزة مصطفى ادلصطفى،  - 

42. 
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي شبكة الثورة السورية -2

https://facebook.com/Syrian.Revolution/ 



 

 

 124 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

عمى المجاؿ العاـ االفتراضي أكثر الصفحات السكرية  مف (1)تعتبر صفحة المرصد: المرصد السوري لحقوق اإلنسان. 3
حركة مف حيث التزكد كالتزكيد بالخبر كالمعمكمات، كىي الصفحة الكحيدة مف بيف الصفحات السكرية التي تعنى بالحراؾ الثكرم 

 أنيا مكثقة عمى أنيا صفحة رسمية قد تأكد لدل إدارة المكقع (Facebook) مف إدارة (*)الديمقراطي مف حظيت بالعبلمة الزرقاء
 .كتنسب إلى جية معمكمة

المرصد السوري لحقوق " لمكقع المنظمة غير الربحية التي تحمؿ نفس اسـ االفتراضية الكاجيةىذه الصفحة تعتبر 
عداد المادة اإلعبلمية كاإلخبارية التي تيتـ بمسألة  ،(2)"اإلنسان كىي منظمة مكجكدة عمى أرض الكاقع كتيتـ بتكثيؽ كنشر كا 

باستمرار كعمى مدار الساعة، كتعمؿ بكفاءة مؤطرييا كالقائميف  (Mis à jour)حقكؽ اإلنساف في سكريا، كما أف الصفحة محٌينة 
عمييا، كتمتاز صكرىا كمقاطع الفيديك عبرىا بالجكدة العالية كخطيا اإلعبلمي متزف، فمكقع المنظمة كصكرة صفحتيا عمى 

(Facebook) عبر صفحتيا كمنشكراتيا أنو ال عبلقة ليا بأم تنظيـ كتعمف، (ديمقراطية، حرية، مساكاة كعدالة: )يحمبلف شعار 
 .سياسي

األكبر مف حيث عدد األعضاء كحجـ االنتساب كعدد المنشكرات " المرصد السوري لحقوق اإلنسان"تعتبر صفحة 
كمتابعة األحداث كاتساع دائرة التغطية بحيث تحاكؿ جمب كؿ خبر أك معمكمة مف كؿ القطر السكرم، حتى أصبحت مرجعا 

 عضكا 2.565.231لمكثير مف الفضائيات كككاالت األنباء بفضؿ شبكة مراسمييا كالناشطيف التابعيف ليا، كتحصي اليـك 
 (2016حتى جكيمية ). منتسبا

، كىي التسمية القديمة لكؿ (3)تأخذ الصفحة تسميتيا مف الحيز الجغرافي الذم تعمؿ فيو: اإلخبارية" شام"شبكة . 4
المنطقة الممتدة مف غرب العراؽ مف البحر األبيض المتكسط، كفي االسـ داللة كطنية لدل أصحابيا بإعبلنيـ عف التكجو القكمي 

 .كالشعكر الكطني الذم يحذكىـ

                                                           
1
 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي المرصد السوري لحقوؽ اإلنساف - 

https://facebook.com/syriahro/?fref=ts 

إمكانية توثيق الصفحة أك احلساب أك القناة جلعل الناس يثقوف دبنشورات ادلستخدـ أكثر  (Youtubr)ك (Twitter)ك (Facebook)توفر  - *
تتم إضافة ىذه العالمة تلقائيان كدكف سابق إشعار من إدارة موقع التواصل االجتماعي للصفحات . كيسجلوف إعجاهبم دبا يتيحو كيتابعوا صفحتو بشكل أكرب

 .كاحلسابات كالقنوات اليت سبثل ماركات رمسية أك عالمات ذبارية أك شخصيات شهًنة سياسيا أك اقتصاديا أك ثقافيا أك فنيا
فكل موقع كسيلة اجتماعية حيدد مالمح معينة، فإذا ما توفرت يف احلساب أك الصفحة فإنو يقـو بتوثيقها لدل كصولو إليها ضمن عملية مسح يومية حبثان عن 

 .صفحات أك حسابات تستحق التوثيق
 .(http://www.syriahr.com): ادلوقع الرمسي للمرصد السورم حلقوؽ اإلنساف على اإلنرتنت -2

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي شبكة شاـ اإلخبارية -3
https://facebook.com/Sham.Revo.Literature/?fref=ts 

http://www.syriahr.com/
http://www.syriahr.com/
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، حيث كانت انطبلقة الحراؾ الثكرم 2011كبدأت عمميا في بداية شير مارس " اإلخباريةشبكة شام "أنشئت صفحة 
 498.413الساعي إلى إسقاط  النظاـ كالتأسيس لعممية التحكؿ الديمقراطي في سكريا، كىي صفحة محدثة باستمرار كتحصي 

 .(2016حتى جكيمية )عضكا 

، كانت تتشكؿ مف فريؽ عمؿ يتكزع أفراده في أغمب بؤر االحتجاجات كأكثر مناطؽ التكتر االفتراضيعند بداية نشاطيا 
كالحراؾ عمى االمتداد السكرم مما أعطاىا قكة في نقؿ الخبر كمصداقية في نشر المعمكمة، باإلضافة إلى تمتعيا بثقة أعضاءىا 

 اإلعبلمي عمى الجيد الذاتي لمنشطاء نشاطياكتعتمد في . الذيف يتزايدكف يكما بعد يـك لمتابعة الجديد الذم تنشره كبصفة مستمرة
عمى األرض، ممف أككمت ليـ ميمة تصكير االعتصامات كالتظاىرات بجيدىـ كتقنياتيـ البسيطة، فكانت بذلؾ أكثر قربا 

" العربية"ك" الجزيرة"لؤلحداث، ككسبت ثقة صانعي اإلعبلـ الثقيؿ، ككانت مادتيا مصدرا لعدة قنكات إخبارية كفضائية مثؿ 
 ". العربيةBBC"ك

كالتزمت بما يطرح في التظاىرات مف شعارات، فقد صنفت " تتبنى خطابا سياسيا خاصا بيا منذ البداية لـكألف الصفحة 
كلـ تتفؽ مع ، (1)"المكًجية"أك " التغيرية"، كانتفت عنيا أكصاؼ الصفحات "التعبيرية"أك " الناقمة"أك " الكاشفة"في خانة الصفحات 

الثكرة السكرية ضد "صفحات أخرل مؤثرة في ساحة العمؿ االفتراضي المرتبط بالحراؾ مثؿ الصفحة المرجعية لمحراؾ السكرم 
خاصة في اختيار أسماء أياـ الجمعة، أيف كاف نشطاء المجاؿ االلكتركني يتنادكف إلى الخركج في مظاىرات حاشدة، " بشار األسد

في درعا، في حيف " المٌذؿ الميياف"تزامنا مع تفاعؿ قضية " جمعة الكرامة" اختارت ليا الصفحة تسمية 2011 مارس 18فجمعة 
، كحصؿ "جمعة الغضب"تبحث عما تحاكي بو أدبيات الحراؾ المصرم فأطمقت عمى ذات اليـك " الثكرة السكرية"كانت صفحة 

، في حيف اختارت "جمعة العزة"تسمية " الثكرة السكرية" مارس، الذم أطمقت عميو صفحة 25ذات االفتراؽ في تسمية يـك جمعة 
الستمرار دمكية المشيد العاـ في سكريا كخاصة في درعا كتكالي سقكط الشيداء كالتعامؿ " جمعة الشيداء"تسمية " شبكة شاـ"

. الفض كالعنيؼ لمقكات الحككمية كاألمنية السكرية مع المحتجيف

لـ يكف أحد " اعتقد أف مسألة الحراؾ السكرم أكبر مف أف تختزؿ في انتفاضة ىنا أك تحرؾ ىناؾ، حيث الباحثيفبعض 
 مارس في الجامع 15يتكقع ثكرة في سكريا، فالمظاىرات الصغيرة التي شارؾ فييا بعض المثقفيف كالناشطيف في دمشؽ في 
، فكاف الحراؾ بذلؾ (2)"األمكم كفي محيطو كانت مجرد مؤشرات إلى احتماؿ غامض لـ يكف أحد يدرم كيؼ يمكف أف يتٌشكؿ

صكرة عاكسة ليمـك الشعب كشغؼ لديو بالديمقراطية، كانعكاس لرغبات دكلية كلدل دكؿ الجكار في إيجاد مكاطئ قدـ كمناطؽ 
 .نفكذ فييا

 اإلعبلمي االفتراضي مزدحما بمجمكعة كبيرة مف الصفات المشيدلقد كاف : صفحات متفرقة مؤطرة لمحراك السوري. 5
، حيث كانت (Youtube)كعدد مف قنكات الفيديك التشاركي عمى مكقع  (Twitter)كحسابات  (Facebook)كالمجمكعات عمى 

                                                           
1
 .68 مرجع سبق ذكره، ص ،، االتجاىات، آليات صنع الرأي العاـالخصائص: المجاؿ العاـ االفتراضي في الثورة السوريةمصطفى ادلصطفى،  - 

2
ص ص ) ،2013 كشتاء 2012، خريف 04-03ع : بًنكت، لبناف، رللة بدايات، "نحو شرعية أخالقية في زمن الثورات العربية"إلياس خورم، -  

 .11، ص (08-17
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عبلـ الجميكر  كؿ ىذه الفضاءات التفاعمية تمتقي لتقتسـ ميمة الحشد كالتعبئة، كلتقـك بميمتيا األساسية كىي نقؿ الخبر كا 
يصاؿ المعمكمة إلى مف يستحقيا أك ييتـ بكصكليا إليو، تحقيقا لميدؼ العاـ لمحراؾ المنطمؽ مف منتصؼ فيفرم   كىك 2011كا 

السعي الحثيث كالجاد كبكافة السبؿ إلسقاط النظاـ السياسي القائـ، كضاعة رأم عاـ بتكافقو عمى شكؿ ككيفية إدارة الدكلة لما بعد 
 .حكـ األسد، كالتمكيف لمتحكؿ الديمقراطي الذم كاف حمما لكثير مف أفراد الشعب السكرم

لعبت دكرا أساسيا خبلؿ الحراؾ، خاصة أف أغمبيا أنشأ خارج سكريا "أغمب ىذه الفضاءات االفتراضية عمى االنترنت 
 كاسعاكاستفادت مف التطكر التقني كأديرت مف طرؼ ناشطيف متمكنيف مف تقنيات المعمكماتية كاالنترنت، كؿ ذلؾ أعطاىا ىامشا 

مف المركنة كحرية الحركة، خاصة أف عمكدىا الفقرم يرتبط بمجمكعة مف الناشطيف في مختمؼ المناطؽ السكرية كالمزكديف 
 :، كمف أبرز ىذه الفضاءات نجد(1)بتقنيات متطكرة تجعؿ منيا جسرا لعبكر المعمكمات بيف الداخؿ كالخارج

 كتسميتيا كالفمسفة التي نشأت بيا الصفحة: (Facebookعمى )" كمنا الشييد الطفل حمزة عمي الخطيب"صفحة . أ
، حيث ساىمت بشكؿ فعاؿ كيكاد يككف أساسيا في إطبلؽ كتكجيو "كمنا خالد سعيد"تعتبر صكرة مطابقة لمصفحة المصرية 

كمتابعة الحراؾ الثكرم المصرم، فمثمما خصصت الصفحة المصرية لمفت أنظار العالـ كالرأم العاـ المصرم لعنجيية األمف 
كظمـ الشرطة لمشعب كالمستكل الذم بمغو استيتار األجيزة األمنية بكرامة الناس كاسترخاص أركاحيـ بعد حادثة قتؿ أحد 

المراىقيف عمى يد أفرد شرطة مصرييف، كذلؾ حاكؿ النشطاء السكريكف رسـ ذات المشيد كتقديـ صكرة حية عف دناءة األمف 
السكرم كظممو كجبركتو، كىك الذم أقدـ عمى اعتقاؿ طفؿ سكرم كتعذيبو ثـ قتمو كالتمثيؿ بجثتو، فكانت رغبة القائميف عمى 

الصفحة أف تحظى بما حظيت بو الصفحة المصرية، كأف تساىـ في إلياب الركح االنتقامية لدل المكاطف السكرم لمنيكض ضد 
لى ساحات التغيير  .(*)ظمـ النظاـ كالخركج عميو بالنزكؿ إلى الشارع كا 

اجتمع ممثمك التنسيقيات المحمية لمثكرة السكرية في شير مام : (Facebookعمى )اتحاد تنسيقيات الثورة السورية . ب
، حيث جرل التكافؽ عمى انعقاد اتحاد بينيـ في مجمكعة كاحدة، 2011 جكاف 01، كأصدركا بيانا تأسيسيا خرج رسميا في 2011

أف ميمتو " كذلؾ مف أجؿ التنسيؽ في مختمؼ األمكر الميدانية كالسياسية، حيث ،(Facebook)كقد أسسكا ليا مجمكعة عمى 
عبلميا، كتنظيـ كتكحيد العمؿ ميدانيا، إضافة إلى تأسيس قاعدة مجمس ثكرم يضـ  تمثيؿ الحراؾ الميداني عمى األرض سياسيا كا 

 .(1)شباف كناشطي الثكرة لحماية أىدافيا كضماف تحقيقيا كميا

                                                           
1
 . مرجع سبق ذكره،ثورة شبكات التواصل االجتماعية في زمن الحراؾ السوري الناصر، كساـ-  

 عامان أثناء االحتجاجات السورية يف 13 يف بلدة اجليزة دبحافظة درعا، تعرض للتعذيب اجلسدم كىو يبلغ 1997الطفل محزة علي اخلطيب ادلولود سنة  - *
 أفريل 29يـو  ، عندما خرج من بلدتو مع آخرين لفك احلصار عن أىل درعا يف سياؽ أحداث سوريا، مت اعتقالو عند حاجز لألمن يف حوراف2011
صدمت ىذه الصور اآلالؼ شلن عرّبكا . 2011 جواف 25، كبعد مدة مت تسليم جثمانو ألىلو كقد بدت على جسمو آثار التعذيب كالرصاص يـو 2011

 .عن تعاطفهم مع محزة اخلطيب على شبكة اإلنرتنت أك بالتظاىر يف الشوارع
 .2015 أفريل 30أغلقت أك قامت إدارة ادلوقع بتعليقها كحجزىا منذ تاريخ  (Facebook)على " كلنا الشهيد الطفل حمزة علي الخطيب"صفحة  -
1
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)صفحة على موقع التواصل االجتماعي ، اتحاد تنسيقيات الثورة السورية - 

https://facebook.com/pages/921811417877017 
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كغيرىا تعمؿ " كتنسيقية دير الزكر" "تنسيقية درعا"ك" تنسيقية الثكرة في مدينة دمشؽ كريفيا"كقد كانت التنسيقيات مثؿ 
بشكؿ انفرادم دكف أدنى تنسيؽ مع الكيانات االفتراضية األخرل، لذلؾ جرل التفكير في تكحيدىا مف أجؿ اجتماع رأييا كتكسيع 

 .مجاؿ العمؿ الثكرم كالميداني عبرىا بكاسطة الناشطيف فييا

، كأسس النشطاء عبره الكثير مف القنكات، كالتي تحتكم بدكرىا (Youtube)استثمر الحراؾ السكرم أيضا في مكقع 
اآلالؼ مف مقاطع الفيديك التي تكثؽ أحداثا بعينيا كمناسبات محددة صكتا كصكرة، ككثير منيا مصكر بتقنيات ماىرة كبجكدة 

عالية، كاستعماؿ ىكاتؼ ذكية حديثة كمتطكرة، كآالت تصكير رقمية كمف أبرز القنكات الخاصة بالحراؾ الثكرم عبر 
(Youtube)نجد ،: 

تعتبر األكبر مف حيث عدد المقاطع المحممة عمييا، كمف حيث نسب : Free Syria 2011قناة الثورة السورية . أ
 .(1) عضكا مشتركا في القناة95.818مشاىدة ما تنشره، كىي تحصي 

تكثؽ مقاطع الفيديك المنشكرة عبر القناة ألغمب مظاىر الحراؾ الثكرم كالديمقراطي، حيث تسعى لجمب المادة الفيممية 
التي يتـ تسجيميا مف مسارح المكاجيات، كفي القرل كالمداشر كالمدف التي تتعرض لمقصؼ، كما تكثؽ لحياة الناس العادييف كسط 

 .أتكف الحرب المستعرة كالتنافس كالصراع الرىيب عمى تقاسـ مناطؽ النفكذ بيف القكل الداخمية كالخارجية

ىي كاحدة مف القنكات التي تمجد الحراؾ الثكرم ضد نظاـ الرئيس بشار ": ثورة الشعب السوري ضد بشار"قناة . ب
 كىي حريصة عمى مشاركة أغمب ما ينشر عبر االنترنت مف مكاد تسجيمية كفيممية تكثؽ حمقات الصراع كيكميات ،(2)األسد

أنيا اتخذت لنفسيا خطا خاصا، حيث باتت أكثر تخصصا في " قناة الثكرة السكرية"الحرب، غير أف ما يميزىا عف غيرىا كخاصة 
كما جاكرىا " مدينة حمب"نقؿ معاناة الناس اليكمية جراء ما يحدث عمى األرض، كتركز بشكؿ كبير عمى التعاطي مع الشأف في 

 .أكثر مف كؿ المناطؽ السكرية األخرل التي تشيد نزاعا كصراعا

ليست قناة ترفييية أك غنائية كما قد يكحي اسميا بو، بؿ تعتبر قناة تحريضة كتعبيئية ": أغاني الثورة السورية"قناة . ت
كحماسية، فتيتـ بجمب كنشر المكاد التسجيمية مف أناشيد كأىازيج كأشعار كأغاني تمجد الحراؾ الثكرم كتحرض ضد النظاـ 

السياسي كتحمس الجميكر في طريؽ البناء الديمقراطي، حيث تيتـ بالمكركث الشامي مف األغاني كاألناشيد الكطنية كالقكمية 

                                                           
: ، متوفر على الرابط التايل(Youtube) قناة على موقع التواصل االجتماعي ،(Free Syria 2011) الثورة السورية -1

https://www.youtube.com/user/FreeSyrRev 

: ، متوفر على الرابط التايل(Youtube)قناة على موقع التواصل االجتماعي ،  السوري ضد بشارالشعبثورة  -2
https://www.youtube.com/user/islamiccalls 

https://www.youtube.com/user/FreeSyrRev
https://www.youtube.com/user/islamiccalls
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 تكفر مادة غنائية كشعرية منتجة مف طرؼ إدارتيا كالناشطيف القائميف عمييا، بكاسطة أدكاتيـ (1)كالحماسية، كما أف القناة
. (2016جكيمية ) مشتركا فييا 448التصكيرية كالصكتية الخاصة، كتحصي القناة أكثر مف 

أكبر نسبة مشاىدة كمشاركة عمى مكقع " إبراىيم قاشوش"التي ترنـ بيا المغني السكرم " ياهلل ارحل يا بشار"نالت أغنية 
جمعة " ساعة، ككاف قد أداىا خبلؿ مشاركتو في فعاليات 72 مشاىدة في 15000 كبمغت (2)(Youtube)التكاصؿ االجتماعي 

، كقد كاف متعكدا عمى قيادة المظاىرات كتأليؼ أغاني كأىازيج "حماه"ساحة العصي بمدينة " في 2011 جكيمية 01في " !ارحل
 كقد 2011 جكيمية 04يـك " حماه"في " نير العصي"اتيمت أجيزة األمف السكرية بتصفيتو عندما كجد ممقى في . سياسية مناكئة

 .نكؿ بجثتو كاقتمعت حنجرتو

كمنصة تكصؿ اجتماعي المرتبة الثالثة مف حيث الشعبية كاالستخداـ المرتبط بحركات الشعكب  (Twitter)يحتؿ مكقع 
العربية الثكرية كالديمقراطية، كالسبب الجكىرم في احتبللو ليذه المرتبة يعكد أساسا لما ارتبط بو مف أنو تطبيؽ نخبكم ليس 

، باإلضافة إلى (Facebook)مستعمبل بشكؿ كبير لدل جميكر المستخدميف العرب خاصة، كيتـ االستعاضة عنو عادة بمكقع 
اعتبارات تقنية بحتة متصمة بصعكبة التعامؿ معو مقارنة بغيره كعدـ جمالية الشكؿ العاـ لو في صفحة ظيكر مشاركات 

 حرفا فقط لكؿ مشاركة، في حيف أف 140عمى  (أم التغريدات)األعضاء، إضافة إلى العقبة األىـ فيو، كىك قصره لممشاركات 
 .المشاركات في غيره مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي غير محدكدة

، حيث (Twitter)كمع ذلؾ لـ تيمؿ الخارطة اإلعبلمية المتصمة بالحراؾ السكرم عمى الفضاء االلكتركني مكقع كتطبيؽ 
، فعمد النشطاء إلى استغبللو أيضا، مف حيث أنو تطبيؽ لمنخبة كمنتشر في أكساط الباحثيف كالسياسييف كالمشاىير كاألكاديميي

فإف ىؤالء الناشطيف ييدفكف باستغبلليـ لقكاعده كصفحاتو إلى إيصاؿ صكتيـ كأخبار حراكيـ إلى ىذه الدكائر النخبكية في سياؽ 
تنظيم "التعريؼ بتحركيـ ككسب التعاطؼ معيـ كالدعـ ليـ، كمف أكثر أطراؼ الصراع في الداخؿ السكرم استخداما لو يبرز 

عمى عبلقة  (Twitter) حساب عمى 45000أف أكثر مف " برككينز"أظير تقرير بحثي نشره معيد "، حيث "الدولة اإلسالمية
مباشرة بيذا التنظيـ أك مف يؤيده، كأف معظـ ىذه الحسابات مصدرىا الدكؿ العربية باإلضافة إلى الكاليات المتحدة األمريكية 

، كمع (3)" أشير فقط04 مبلييف تغريدة خبلؿ 05كتركيا كبريطانيا، حيث تداكؿ المتعاطفكف مع تنظيـ الدكلة اإلسبلمية أكثر مف 
نفسو في حرب مفتكحة مع الحسابات المرتبطة بيذا التنظيـ كالساعية لنشر فكره الذم يصفو المكقع  (Twitter)ذلؾ يعتبر مكقع 

، كيشف حمبلتو المفتكحة إلغبلؽ ىذه الحسابات كالتي تعد باآلالؼ، كبخبلؼ الحسابات المرتبطة بتنظيـ "التحريضي"ك" باإلرىابي"
، رغـ عدـ تجاىؿ نشاط البعض ممف (Twitter)الدكؿ اإلسبلمية، فبل كجكد لنشاط كبير أك مؤثر لمناشطيف عمى منصات مكقع 

 .لديو رغبة تعريفية أك ساعية لدعـ أك تعاطؼ النشطاء عبر ىذا المكقع

                                                           
: ، متوفر على الرابط التايل(Youtube)، قناة على موقع التواصل االجتماعي أغاني الثورة السورية -1

https://www.youtube.com/user/revosongs 

 .(https://www.youtube.com/watch?v=2xVJVUNvlv4): ، متوفرة على الرابط التايل"ياهلل ارحل يا بشار"أغنية  -2
3
 .(G.M.T) 18.30، 2015 مارس 16: ما كراء اخلرب، بثت بتاريخ: ، حصةوتنظيم الدولة" تويتر""معركة قناة اجلزيرة الفضائية،  - 

https://www.youtube.com/user/revosongs
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 :اإلعالم االفتراضي المضاد واإلعالم التقميدي الحديث: ثانيا

يعتبر الحراؾ الثكرم السكرم عمى دمكيتو كدرجة استعماؿ العنؼ الممنيج فيو كتعقد المشيد المرتبط بصراعات القكل 
العربية كاإلقميمية كاألجنبية عمى النفكذ في سكريا، مف أكثر أنكاع الحراؾ المرتبط بما يعرؼ بالربيع العربي استعماال لكسائؿ 

غير أف المفارقة المسجمة في دراسة ىذه . التكاصؿ االجتماعي كاستخداما لمفضاء االفتراضي العاـ كتسخيرا ألدكات اإلعبلـ الجديد
الجزئية في الحراؾ السكرم، أف ىذا األخير يسجؿ مشاركة كؿ أطراؼ األزمة عبر مجاالت الفضاء االلكتركني، حيث يمارس كؿ 

 .طرؼ كظيفتو كميمتو في اإلعبلـ، كيمارس الطرؼ اآلخر كظيفة اإلعبلـ المضاد باستعماؿ ذات األدكات كنفس المكاقع

عبلمي ىي المعارضة : اإلعالم االفتراضي المضاد. 1 أبرز األطراؼ المتنازعة التي تستعمؿ ىذه األدكات بشكؿ تبادلي كا 
، (السمطة، الجيش النظامي، الجياز األمني)ضد النظاـ الحاكـ  (الثكار، الجيش السكرم الحر، جبية فتح الشاـ)بكؿ أطيافيا 

استغبلؿ ىذه التقنية التكاصمية كتحكيميا إلى سبلح "حيث لجأ النظاـ مف خبلؿ منظكمتو اإلعبلمية كجيازه المعمكماتي إلى 
مضاد، بدال مف أف تبقى محتكرة مف قبؿ خصكمو، ىذا ما تجسد بالفعؿ عمى أرض الكاقع، مف خبلؿ إغراؽ الشبكة بعدد كبير 

المكالية كغيرىا مف المنصات التي أخذت عمى عاتقيا ميمة التصدم لمحممة اإلعبلمية المنظمة  (Facebook)مف صفحات 
 مما شكمت ميبلد شبكة إعبلـ افتراضي مضادة مف النظاـ كحمفاءه مف األطراؼ الداخمية أك ،(1)لممعارضة السكرية عمى االنترنت

 .القكل اإلقميمية األخرل

تجد ىذه الصكرة المرسكمة تقنيا في سكريا مف االستخداـ المكثؼ لكسائؿ اإلعبلـ الجديد في الفضاء االفتراضي أصبل ليا 
نمت في إطار الثكرة المعمكماتية كخارج النظاـ كداخمو كمعو كضده أشكاؿ حديثة "، حيث 2011فيما قبؿ انطبلؽ الحراؾ سنة 

مف ممارسة الحرية كسبؿ الحصكؿ عمى المعرفة كالتكاصؿ المفتكح، طكرىا قطاع كاسع مف شباب بمغت نسبة مف ىـ دكف سف 
 مف الشعب السكرم، كقد حظي معظميـ بمستكل عممي مقبكؿ مف دكف أف يحظى بفرصة عمؿ أك بحؽ %79 منيـ حكالي 34الػ

فكاف مف المتكقع بعد تجارب تكنس كمصر أف يحصؿ عمى الحرية كحؽ المعرفة كالتكاصؿ الحر في مجتمعو ... ممارسة حريتو
كأسس بذلؾ الستعمالو تطكريا خبلؿ المراحؿ القادمة لمتحكؿ ، (1)"الكاقعي بعد أف حصؿ عميو فرديا في المجتمع االفتراضي

 .الديمقراطي في المجتمع السكرم

نصيب األسد في التعاطي مع مستجدات الصراع في سكريا كفي  (Facebook)لقد كاف لمكقع التكاصؿ االجتماعي 
تغطية أحداثو المتسارعة كالمتعاقبة، كيحتؿ المرتبة األكلى مقارنة مع غيره مف المكاقع األخرل، كشاع استعمالو مف طرؼ جميع 
القكل المتصارعة سكاء أكانت مف دكائر النظاـ الحاكـ أك المعارضة المسمحة لو أك مف طرؼ التنظيمات المسمحة المكصكفة 

فبل يصدر خبرا عف طرؼ مف أطراؼ األزمة حتى يكذب بسرعة مف "باإلسبلمية أك الجيادية السمفية، كزاد استعمالو كالمجكء إليو 

                                                           
1
 . مرجع سبق ذكره،ثورة شبكات التواصل االجتماعية في زمن الحراؾ السوريكساـ الناصر،  - 

1
مركز دراسات الوحدة : ، بًنكت(202-187ص ص )، رياح التغيير في الوطن العربي، (زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"سوريا إىل أين؟"ميشيل كيلو، - 

 .191-190، ص 2011العربية، 
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، في صكرة مف صكر (2)"الطرؼ اآلخر، فكؿ ركاية أك صكرة أك فيديك لو نسختو األخرل، كالتي تختمؼ كميا عف صكرة المصدر
 .التنابز اإلعبلمي بالخبر كالخبر البديؿ كاإلعبلـ كاإلعبلـ المضاد

مصدر آخر لممعمكمات في ساحة الحراؾ السكرم، كمنيؿ إنتاج إعبلمي ينقؿ صكرة العمؿ : اإلعالم التقميدي الحديث. 2
الحراكي الثكرم اليكمي، كيعتبر نافذة لممؤسسات اإلعبلمية الخارجية تستقي منو المعمكمة، كىك اإلعبلـ التقميدم في شكؿ 

مؤسسات تمفزيكنية كشركات إنتاج إعبلمي لمفيديك باإلضافة إلى إذاعات محمية تبث عبر مكجات قصيرة كنصؼ طكيمة في 
 .محيط البمدة أك القرية التي تتخذ منيا قاعدة بث كنشر

ألنو يحتكم عمى الخاصية التفاعمية التي تعتبر ميزة اإلعبلـ الجديد، كما أف " الحديث"يأخذ ىذا النكع مف اإلعبلـ صفة 
، فالرسالة االتصالية تسير عبر طريؽ كاحد "المستقبؿ"ك" المرسؿ"حركة المعمكمات كاألخبار عبره تسير في خط كاحد كفؽ قاعدة 

الذم يتيح لممستقبؿ إعادة إنتاج الخبر بالتفاعؿ معو  (FeedBack)مف مرسؿ إلى مستقبؿ دكف كجكد خط التغذية اإلسترجاعية 
 .كاسترجاعو ثـ إعادتو كالتعميؽ عميو كىكذا

فيأتي تعبيرا عف التناغـ الذم يحدثو الكصفاف، ألف ىذا النكع مف اإلعبلـ " التقميدم"لكممة " الجديد"أما إضافة كصؼ 
تاحتيا لمتفاعؿ، كلتصبح  أشبو بككاالت أنباء مزكدة "كرغـ شكمو التقميدم، فإنو يستخدـ منصات اإلعبلـ الجديد لبث مادتو كا 

بمراسميف مكزعيف عمى طكؿ الببلد كعرضيا، تميث كراءىا معظـ الفضائيات لتناؿ قسطا مف األخبار لتعكض بو غيابيا عف 
، فالمادة المحررة أك الرسالة المنتجة بشكميا التنفيذم سكاء أكانت فيمما أك مقاطع فيديك أك تسجيبلت (1)الساحة مف األرض

صكتية فإف التنظيمات المكجكدة عمى ساحة التناحر الثكرم كالفكرم ال تمتمؾ منشآت إعبلمية كالتمفزيكف الذم يتطمب كجكد 
مباني كاستكديكىات كآالت تصكير كمعدات بث كىكائيات كمكاقع عمى األقمار االصطناعية، فتستعيض بذلؾ كمو كتعد مادتيا في 
تاحتيا لككاالت األنباء لنشرىا، فيصبح إعبلما تقميديا  أقبية كمستكدعات ثـ تستخدـ شبكة االنترنت لعرض محتكياتيا لمجميكر كا 

 :كيعتبر ىذا اإلنتاج أكثر ارتباطا بالتنظيمات اإلسبلمية، كمنيا. عمى منصات اإلعبلـ الجديد

تتكفر اآللة اإلعبلمية لتنظيـ الدكلة اإلسبلمية عمى مجمكعة مف المدكنات، غير أنيا معدٌلة : المدونات: النوع األول
بحيث نزعت منيا خاصيتيا التفاعمية كالتي تتيح لجميكر الزائريف التعميؽ عمى محتكياتيا أك نقد أفكارىا أك مراجعة رساالتيا، 

، كلكنيا متاحة عبر شبكة االنترنت، كيعتقد أف (Web1.0)فأضحت بيذا عبارة عف مكقع الكتركني بصيغة تقميدية عبر جيؿ 
تكقيؼ السمة التفاعمية فييا راجع لخشية التنظيـ مف تحريؼ محتكياتيا أك العبث بالخط الفكرم الذم يتبناه، حيث يعتبر محظكرا 

. كؿ تراجع أك إعادة إنتاج لقيـ فكرية جرل عمييا التكافؽ قديما، باإلضافة إلى المنع البات ألم مراجعة فكرية أك عقائدية

غرفة منبر األنصار "، "شبكة المراسمين اإلسالمية"مف ىذه المدكنات التي تكاجدت فترة عبر الفضاء العنكبكتي 
، كلكف كالعتبارات مرتبطة بالفكر الذم "دولة الخالفة اإلسالمية باقية بإذن اهلل وتتمدد"، "مدونة الدولة اإلسالمية"، "اإلسالمية

                                                           
2

 . مرجع سبق ذكره،ثورة شبكات التواصل االجتماعية في زمن الحراؾ السوريكساـ الناصر، - 
1
 . مرجع سبق ذكره،ثورة شبكات التواصل االجتماعية في زمن الحراؾ السوريكساـ الناصر، -  
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تحممو كطبيعة المكاد المنشكرة عمى صفحاتيا تمؾ التي تحرض عمى العنؼ كتدعك إلى الكراىية كازدراء اآلخر، كألنيا منٌصبة 
ىذه المكاقع، كلـ  (Serveurs)" خكادـ"عمى منصات مكاقع أخرل كبتكمفة مجانية، فقد جرل تكقيفيا كسحب أرشيفيا مف عمى 

غبلقيا، كمف تمؾ الباقية : يبؽ منيا حاليا غير عدد قميؿ مف المدكنات التي لـ يجرم بعد تكقيفيا كا 

 

 

 

المدونات النشطة التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا : (06)جدول رقم 

 الرابط عمى االنترنت المدونةاسم 

 /http://dawlaisis.blogspot.comمدونة الدولة اإلسالمية . 1

 /http://ansaralkhilafa.blogspot.comمدونة أنصار الخالفة  .2

 http://fieldleadership.allahmontada.comالدولة اإلسالمية في العراق والشام . 3
 

ىي عبارة عف قنكات تميفزيكنية كلكنيا في شكؿ مؤسسات إعبلمية، ىدفيا : المؤسسات اإلعالمية واإلذاعية: النوع الثاني
صدارات متنكعة، كمف ثـ إعادة بثيا  مناصرة الخط الفكرم كطرح تكجياتو عمى الجميكر، كذلؾ بإنتاج أشرطة سمعية كمرئية كا 

، مع المتابعة الدائمة (Youtube)عبر االنترنت في المكاقع كالمنتديات المقربة، كعبر صفحات الشبكات االجتماعية كقنكات الػ
لكجكد ىذه الصفحات كاألقنية في دائرة حرب الغمؽ كالتعميؽ مف طرؼ إدارات ىذه الشبكات، كبالتالي إعادة تحميؿ كبث ىذه 

كىي األقدـ، " مؤسسة الفرقاف"المكاد عبر صفحات أخرل كىكذا، كمف أشير المؤسسات اإلعبلمية لتنظيـ الدكلة اإلسبلمية 
بالمغة اإلنجميزية، أما " مجمة دابؽ"، كىي التي تصدر "دابؽ اإلسبلمية"كمؤسسة " أعماؽ"، "مركز الحياة"، "كمؤسسة االعتصاـ"

 ".المنارة البيضاء"فإف لديو مؤسسة  (جبية النصرة سابقا)" جبية فتح الشاـ"تنظيـ 

 كمقرىا المكصؿ، كتبث بشكؿ مباشر عبر (1)"إذاعة البيان"يمتمؾ " تنظيـ الدكلة اإلسبلمية"أما المؤسسات اإلذاعية، فإف 
" جبية فتح الشاـ"، بينما تمتمؾ (Youtube)المكجة القصيرة في المدينة، كتكفر برامجيا كأناشيدىا لمجميكر عبر قنكات في مكقع 

                                                           
1
 .(bayanradio.nl): تبث إذاعة البياف على اإلنرتنت على الرابط التايل-  
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 كلكنيا لـ تعد تمتمؾ .(1)(Youtube)، كالتي تكفر مادتيا بشكؿ كامؿ عبر بعض حسابات قنكات مكقع "إذاعة فجر الجياد"
. قناتيا الخاصة بيا نظرا لتكالي عمميات غمؽ الحسابات كالقنكات في كؿ عممية مراجعة كمسح تقـك بيا إدارة ىذه القنكات

 :حدود دور اإلعالم الجديد في حراك المجتمع القبمي والعشائري في اليمن وليبيا: المطمب الثاني

، كفي ظؿ كجكد ذات األسباب 2011 كمارس 2010عندما ىبت رياح التغيير عمى أجزاء مف العالـ العربي بيف ديسمبر 
التي بررت ثكرة ىذه الشعكب في كجو حكاميا كأنظمتيـ، بدا االعتقاد جازما أف ىذه الرياح ستظؿ تيب خبلؿ الفترة التي تمت 

لتفجر الكضع في بمد ككيؼ ينتقؿ إلى البمد " انتظار"بداية الحراؾ في تكنس كمصر، كأصبح جؿ المراقبيف كالمفكريف في مرحمة 
اآلخر، خاصة أف الغالبية مف الشعكب العربية كانت عمى صفيح ساخف ككانت الفضاءات االفتراضية فييا حبمى بكؿ ما فييا مف 

حنؽ عمى األكضاع كغضب مف المسؤكليف كتشاـؤ مف كاقع الحاؿ، فقد عممت صناعة عصر العكلمة عمى إعطاء بعد جديد 
لمممارسة السياسية كالحراؾ الثكرم كاالجتماعي في كثير مف الدكؿ العربية تأسيسيا عمى نجاحيا في غيرىا مف دكؿ العالـ 

االنترنت كالياتؼ الجكاؿ كالتشبيؾ االجتماعي الذم يرتبط بمجتمع المعرفة أصبت مف أىـ أدكات العمؿ "األخرل، حيث أف 
 خصكصا في األنظمة البكليسية كالشمكلية، التي تمغي المجاؿ العاـ أك تضيؽ عميو كتقمع الحريات 21السياسي في القرف 

العامة، كعميو فإف استخداـ أدكات الشبكة في العمؿ السياسي كالحراؾ الثكرم يتطمب بشرا لدييـ رغبة قكية في االنتقاؿ مف الكاقع 
بكؿ ما سكؼ يعنيو ليـ ذلؾ التحكؿ كاالنتقاؿ مف تحمؿ كاقع ًصدامي مع األجيزة األمنية التي ، (2)"االفتراضي إلى الكاقع الفعمي
 .تمارس كظائؼ القمع كالتسمط

ظيرت في المشيد المرتبط بطمب الحرية كالتكؽ إلى الديمقراطية مع مزيج مف مشاعر الكره كالعداء لمنظاـ السياسي 
البناء االجتماعي تحكمو القبمية كالعشائرية، بالرغـ مف مظاىر "كرمكزه، بعض الدكؿ ذات التككيف المجتمعي الخاص، حيث 

، فتمعب فييا القبيمة دكرا رئيسا في المسائؿ السياسية كاالجتماعية كالثقافية، كما (3)"العكلمة كثكرة االتصاالت في عصرنا الحالي
أنيا لـ تكف تصنع االستثناء في عبلقة المكاطنيف فييا بحاكميـ كنظرتيـ لمنظاـ السياسي، حيث كانكا يشعركف بما شعر بو 

 .التكنسيكف كالمصريكف كالسكريكف عندما أشعمكا فتيؿ الحراؾ ضد أنظمتيـ

مع أف النظاـ الميبي في عيد القذافي كاف "اليمف كليبيا نمكذجاف مف الدكؿ العربية القائمة عمى أساس عشائرم كقبمي 
، كنسج تحالفات مع قبائؿ "القذاذفة"يعتبر القبيمة جرما، كرغـ ذلؾ ىك نفسو استعمؿ الفيمة في تككيف سمطتو مف خبلؿ قبيمتو 

                                                           
1
 15.30، 2015 جانفي كيلية 02: الواقع العريب، بثت بتاريخ: ، حصةقدرات إعالـ تنظيم الدولة اإلسالمية وأىدافوقناة اجلزيرة الفضائية، -  

(G.M.T) .
 . مرجع سبق ذكره،وتنظيم الدولة" تويتر""معركة قناة اجلزيرة الفضائية، : أنظر أيضا- 

2
، 1، ط(384-356ص ص )، الدوافع واالتجاىات والتحديات: الثورة المصرية: ، يف"كانوف الثاين/  يناير 25اإلعالـ ادلصرم كثورة "زلمد شوماف، -  

 .380، ص 2012ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات، : الدكحة
3
أطركحة دكتوراه يف العلـو ، "دراسة حالة الجزائر: أزمة القيادة في الوطن العربي وإشكالية الصراع بين السياسي والعسكري"عبد احلق فكركف، -  

 .76، ص 2014العلـو السياسية، احلقوؽ ك، كلية زلمد خيضر: بسكرة، جامعة السياسية غًن منشورة
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 فمـ يأخذ الناشطكف فييما كالمنتمكف إلى الفضاء االلكتركني كقتا طكيبل ليفجركا حراكا .(1)"أخرل مف أجؿ الحفاظ عمى سمطتو
ثكريا ىدفو دفع النظاـ إلى الخركج مف إطار الصكرة  كتركيا لمشعب ليقرر مصيره كيصنع نقمتو نحك الديمقراطية بالطريقة التي 
يرتضييا، كمع ذلؾ حمؿ ىذا النمكذج التغييرم اختبلفا عف النماذج السابقة لمتحكؿ الديمقراطي بكاسطة الحراؾ الثكرم المفضي 

 .إلى إسقاط النظاـ كتفجيره مف الداخؿ

 :إطالق الثورة وتأطير البداية: الحراك الثوري عبر الشبكات االجتماعية: الفرع األول

أف يغادر منصة إطبلؽ االحتجاجات كالمظاىرات المصاحبة لمكجة الغضب كالرغبة في التغيير  (Facebook)لـ يشأ الػ
 .2010التي أتت رياحيا عمى أكثر مناطؽ الكطف العربي منذ أكاخر ديسمبر 

 شيرا مرجعيا ليبات المكاطف العربي الذم شعر بعظـ الظرؼ الذم يعيشو في كنؼ 2011أعتبر شير فيفرم مف سنة 
األنظمة التسمطية التي أثقمت كاىمو كسمبت كثيرا مف حقكقو في العيش الكريـ كالمشاركة في صنع مستقبمو كمآالت حياتو، حيث 
شيد ىذا الشير بداية سقكط كاحد مف أكثر األنظمة العربية بقاءن كتفردان، كىك النظاـ المصرم الذم أعمف عف تنحي رئيسو يـك 

 فيفرم، كىك ذات اليـك الذم شيدت فيو اليمف كاحدا مف أياميا التي ستبقى في ذاكرة أجياليا القادمة، كىك إطبلؽ نشطاء 11
 مف ذات الشير، بعد 17في " القذافي"الديمقراطية لحراؾ الشباب اليمني، كما عرفت ليبيا أيضا بداية الخركج عمى سمطة زعيميا 

 .1969سنة " السنكسي"عمى نظاـ " حراكو االنقبلبي"مدة طكيمة شغميا متفردا في السمطة كمتزعما النظاـ منذ نجح في 

 :التداعي إلى الحراك الثوري عبر الفضاء االلكتروني: أوال

يبدك أف نجاح الدعكات إلى كلكج فضاءات االحتجاج كالثكرة عمى األكضاع المزرية ذات الطبيعة السياسية كاالقتصادية 
في عدد مف الدكؿ العربية عبر الفضاءات االلكتركنية كمف منصات الشبكات االجتماعية ككسائؿ اإلعبلـ الجديد، باإلضافة إلى 
حالة التمممؿ كالحنؽ كالغضب مف أداء السمط السياسية في ىذه البمداف، قد شجع النشطاء كالممارسيف لمعمؿ السياسي كالراغبيف 
في الحصكؿ عمى نفس النياية، عمى رككب مكجة التداعي إلى النزكؿ مف أجؿ فرض منطقيـ في التغيير، كذلؾ بكاسطة أدكات 

تاريخيا نقؿ اإلعبلـ إلى آفاؽ غير مسبكقة، كأعطى مستخدميو فرصا كبرل لمتأثير كاالنتقاؿ " كفرت فتحا"اإلعبلـ الجديد التي 
عبر الحدكد ببل رقابة إال بشكؿ نسبي كمحدكد، فأبرز حراؾ الشباب العربي قدرة ىذا النكع مف اإلعبلـ عمى التأثير في تغيير 

نذارا في ذات الكقت لمنافسو اإلعبلـ التقميدم عطاء قيمة مضافة إلى الحياة السياسية، كا  ، كخمؽ الظركؼ (2)مبلمح المجتمعات، كا 
المناسبة إلخراج التحرؾ مف المجاؿ االفتراضي الممارس مف خمؼ الشاشات كمف كراء لكحات التحكـ إلى المجاؿ الكاقعي 

كلـ يكف حراؾ الميبييف كال . المحسكس، الذم يستخدـ كؿ أشكاؿ االحتجاج كالتنديد مف أجؿ التعبير عف عدـ الرضا بكاقع الحاؿ

                                                           
1
تصدر عن كلية ، دراسات كالبحوث االجتماعيةرللة اؿ، "حالة ليبيا:  والطائفي كعامل لعدـ تحقيق السلم االجتماعيالتهميش القبليشريفة كالع،  - 

 .78، ص (85-78ص ص ) ،2014فيفرم ، 05اجلزائر، عالوادم، امعة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية بج
2
ص ص )، 2012، 15، جامعة بغداد، عرللة الباحث اإلعالمي، "مدخل نظري: دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير"بشرل مجيل الراكم،  - 

 .95، ص (94-112
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اليمنييف ذا نكية سياسية فحسب، بؿ كاف ذا بعد اقتصادم كاجتماعي أيضا، بفعؿ استشراء الفقر كانتشار التخمؼ، كاف المكاطف 
 .ييرجع ذلؾ كمو لسياسات النظاـ السياسي كيحممو مسؤكلية كصكؿ حاؿ المجتمع الميبي كاليمني إلى ما كصؿ إليو

استميـ الشباب اليمني إرادة كعزيمة مف كاقع ما شيدكا مف انتفاضة المكاطف في تكنس كمصر، كخرجكا مف أجؿ تحقيؽ 
باحتجاجات كمظاىرات  "2011 فيفرم 11طمكحيـ في العبكر نحك الديمقراطية كآفاقيا، حيث بدأ حراؾ ىؤالء الشباب يـك 

طبلبية شبابية كنشطاء حقكقيكف مف أماـ البكابة الرئيسية لجامعة صنعاء، ثـ التحقت بيـ أحزاب المعارضة المطالبة مع الشباب 
في الساحة، كظيرت مجمكعات عمى المكقع  (Facebook)بتغيير النظاـ، كحمت مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى االنترنت مثؿ 

كتعبر بطريقتيا عف تكؽ كامف لدييا لتحكؿ الدكلة مف شكميا البدكم كالقبمي إلى دكلة  ،(1)"تنشد تغييرا مدنيا في المجتمع اليمني
 .عمى أساس حضارم كتطكر تقني، كمف نظاـ سياسي تسمطي متفرد إلى نظاـ حكـ ديمقراطي تعددم حر كمتفتح

يتميز االىتماـ الشبابي داخؿ المجتمع اليمني في مرحمة ما قبؿ الثكرة التي ىدفت إلى إزاحة النظاـ األسرم باالتجاه 
 (WhatsApp)ك (Facebook)البطيء نحك العكالـ االفتراضية كاستغبلؿ أدكات اإلعبلـ الجديد، فمـ يحظى سكل 

 (Twitter)تجاىؿ كعدـ اكتراث بغيرىا مف الشبكات االجتماعية األخرل مثؿ "بالشعبية ككثافة االستخداـ، مقابؿ  (Youtube)ك
فيجد تفسيره في سيكلة  (Facebook)أما التكجو نحك . (2)"(Viber)، أك حتى برامج المحادثة الفكرية مثؿ (+Google)أك 

استخداـ المكقع، كما يكفره لممستخدـ مف إمكانيات كقدرتو عمى تنفيذ احتياجات المتعامميف بو، كألنو قادر عمى الجمع بيف عدة 
. منصات مجتمعة، كالصكت كالصكرة كمقاطع الفيديك، كالتكاصؿ المباشر كتابة، أك صكتا أك صكتا كفيديك مرئي

عمى ىذا، لكحظت نزعت كبيرة لدل شباب التغيير كنشطاء الحراؾ الثكرم في اليمف لبلستخداـ المكثؼ لعدة كسائؿ 
تكاصمية اجتماعية لئلعبلف عف بداية التحرؾ بغرض إسقاط النظاـ، كنقؿ صكرة حقيقية عبرىا لمعالـ عف أىداؼ كدكاعي 

كمبررات ىذا الحراؾ، كما استخدمت كأدكات الستثارة الرأم العاـ كتعريفو بالخط العاـ لمثكرة، كمحاكلة منيـ لتعبئتو كتحفيزه 
لمخركج إلى الشارع، كمف ثمة تحريره مف حاجز الخكؼ كحائط الرىبة التي بناىا مف حكلو النظاـ السياسي الذم حكمو طيمة أكثر 

.  عقكد03مف 

تتماثؿ اليمف كليبيا فيما يخص البناء المجتمعي لمدكلة، فيما يقكماف عمى أساس عشائرم كقبمي، كذلؾ بكؿ ما ارتبط 
بالقبيمة مف بصكرة نمطية جكىرىا التخمؼ العممي كاالحتكاـ لقكاعد العرؼ كالكالء العشائرم، ككاف يرجح قياـ حراؾ سياسي أك 

مجتمعي عمى أساس قبمي أك عشائرم تمعب فيو عكامؿ الكالء لمقبمية كتتبع العشيرة دكرا رئيسا في مسألة االصطفاؼ خمؼ 
مشركع سياسي معيف أك استقطاب الشارع كالرأم العاـ حكؿ قضية محددة، كمع ذلؾ لـ يسر الحاؿ إلى ىذا الترجيح، حيث 

، ككسط رغبة 1969 في ليبيا عمى أساس رفض مجتمعي شبو عاـ لسياسات النظاـ الحاكـ منذ 2011 فيفرم 17انطمقت ثكرة 

                                                           
1
 مؤسبر جامعة فيالدلفيا الدكيل السابع عشر كرقة مقدمة يف، " الثورة اليمنية نموذجاً :العوامل االجتماعية وأثرىا في التغيير"، (2012). مبارؾ سادلٌن - 

 .2012 نوفمرب 09-08، ادلنظم من طرؼ جامعة فيالدلفيا، األردف، " التمثالت–العوامل - األبعاد الفكرية : ثقافة التغيًن: "حوؿ
2
 .97مرجع سبق ذكره، ص ، "عالقة االنترنت كتكنولوجيا حديثة لالتصاؿ والمعلومات بالتنمية في دوؿ العالم الثالث"حفيظة بومايلة، -  
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يسكقو ليـ عمى أساس أنو نكع مف الحكـ " القذافي"في تغيير األجكاء نحك نظاـ ديمقراطي حقيقي بدؿ النظاـ الجماىيرم الذم ظؿ 
 .يعمك الديمقراطية كيرتفع عف نظاميا، كبأنو نظاـ غير مسبكؽ خبلؿ كؿ مراحؿ تطكر األحكاـ السياسية في العالـ

إف النجاح الذم صاحب انطبلؽ الحراؾ الثكرم في ليبيا، رغـ ما يعرؼ عمى المجتمع الميبي مف بناء قبمي كأساس 
قد اجتيد طيمة سنيف طكيمة في إحكاميا مف أجؿ الحيمكلة دكف قياـ أم " القذافي"عشائرم، أطاح بكؿ الترتيبات التي كاف نظاـ 

كالمجنة " أمانة المؤتمر الشعبي"تحركات تيدؼ إلى زعزعة نظامو، فباإلضافة إلى اليياكؿ السياسية األساسية التي تتمحكر حكؿ 
التي تتمركز في العاصمة، " ركابط شباف القبائؿ"ذات طابع قبمي مثؿ " تنظيمات أىمية"إلى إنشاء " القذافي"الشعبية فقد عمد 

بيدؼ محاصرة المطالب المناطقية كالمحمية التي بتراكميا قد تتحكؿ إلى حركات احتجاجية، " النكادم القبمية "1977كشكؿ سنة 
 .(1)ككانت تيدؼ إلى مراقبة تحركات الشباف في المناطؽ القبمية كاكتشاؼ بؤر التكتر الممكنة

بالخاصية "كمع ذلؾ، كرغـ أف الحراؾ لـ يتمكف بمكف قبمي صرؼ، كلـ يأخذ صكرة الحراؾ العشائرم، إال أنو تميز 
الشرقية، لكف تمؾ الخاصية المناطقية التي " بنغازم"، حيث انطمقت أكؿ االحتجاجات كخركج المظاىرات مف مدينة "المناطقية

رسمت اختبلفا بيف الحراؾ في ليبيا عف غيره مف حراؾ الشارع العربي الذم تميز بالعمـك كانتشار ثقافة االحتجاج في جؿ مناطؽ 
عادة رسـ صكرة أخرل نقيضة لمصكرة األكلى بإطار الخاصية المجتمعية، حيف  البمد الكاحد، سرعاف ما استطاع النشطاء إزالتيا كا 

زالتو، كيعكد السبب األساسي في رسـ الصكرة " القذافي"بدأت المناطؽ الميبية تتداعى كاحدة كاحدة لنداء الخركج عمى نظاـ  كا 
فضاءن "الجديدة إلى كسائؿ اإلعبلـ الجديد استنياضا لميمـ كاستعبلء لمقيـ، فاقتحـ نشطاء االنترنت المجاؿ االفتراضي باعتباره 

يقضي عمى فكبيا المكاف كالخكؼ منو، حيث أف الناشط فيو يمحك مف داخمو الخشية كيشعر باالرتياح كىك يمارس نشاطو في 
فيستعد لنقؿ المعركة مف فضاء البلمحسكس ، الدعكة كالتحفيز كالتعبئة كالحشد كيحس األماف ماداـ متخفيا كغير محسكس

 .، كجرل إزالة حاجز الخكؼ كىاجس الخشية كعممكا ثقافة االحتجاج كؿ القطر الميبي(2)كالبلمممكس إلى الفضاء الحقيقي

إطبلؽ النشطاء لمحراؾ الثكرم في ليبيا كتأطير بدايتو كتعميـ رسالتو محميا بغرض إحاطة الرأم العاـ بيدفو كتجنيد 
قناع المجتمع الدكلي بنبؿ المطالب كأحقيتيا، كاف بكاسطة الفضاء االلكتركني كبعض  الجميع خمؼ رايتو، كدكليا لشرح مراميو كا 

التي تؤدم دكرا مفصميا في عممية التحفيز السياسي، كزيادة ميؿ األفراد إلى التعبير عف آرائيـ، كذلؾ "كسائؿ التكاصؿ االجتماعي 
، حيث أف المجمكعات التي ينتمي إلييا (Networking Function) (بالتشبيؾ)عف طريؽ عممية بناء العبلقات أك ما يسمى 

، ىناؾ إذا عبلقة ارتباط [...]الفرد بكاسطة ىذه الشبكات تعمؿ بكصفيا الجماعة المرجعية الداعمة كالمحفزة لمتعبير عف الرأم 

                                                           
1
ادلركز العريب : ، الدكحةمقاربة سوسيولوجية للثورتين التونسية والليبية: األبعاد السياسية للظاىرة القبلية في المجتمعات العربيةزلمد صليب بوطالب،  - 

 .10، ص 2011لألحباث كدراسة السياسات، 
2
 .99 مرجع سبق ذكره، ص ،"مدخل نظري: دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير"بشرل مجيل الراكم،  - 
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، (1)إيجابية بيف حجـ شبكة أصدقاء الفرد عمى االنترنت كدرجة الدعـ الذم يتمقاه، حيث تزداد ثقتو كقدرتو عمى التعبير عف رأيو
 .كمنو تزداد قكة المجمكعة في إيصاؿ رسالتيا إلى الداخؿ كالخارج

 :منصات اإلعالم الجديد الحاضنة لمحراك الثوري في ليبيا واليمن: ثانيا

عمى كتيرة كاحدة، في جانبو المتعمؽ بإيقاد فتيؿ انتفاضة الشباب " بالربيع العربي"تكاصؿ النسؽ العاـ لما بات يعرؼ 
كتعبئة الناس لمخركج مف أجؿ الحكـ الديمقراطي كالحرية كالرفاه االقتصادم كالعدالة االجتماعية، حيث كاصؿ نشطاء الحراؾ 

في كؿ اليمف كليبيا إلى تغيير الشبكات االجتماعية كأداة لبداية " الثكار"الثكرم تمسكيـ بذات األداة كنفس الفضاء، فمـ يسر 
التغيير كاإلصبلح، كال المجاؿ االلكتركني كاالفتراضي كفضاء لممارسة نشاط ابتدائي تمييدم لكضع قطار حركة االحتجاج عمى 

 .سكتو

الفضاء االلكتركني كالمكاقع االجتماعية غرضو التأسيس لحركات احتجاجية ذات طبيعة شبانية "لقد كاف لجكء ىؤالء إلى 
 عمى نجاح حركات ذات طابع عرقي أك طائفي أك ديني في األولأصبحت محركا لقكل التغيير التي أخذت نمطاف رئيساف، يقـك 

 عمى نجاح حركات احتجاجية ذات طبيعة أفقية ال مركزية، تجمع بيف الثانيتحدم سمطة الدكلة المركزية، في حيف يقـك النمط 
فيصنؼ الحراؾ الذم قاـ ، (2)"فئات مجتمعية كسياسية مختمفة، ىدفيا إسقاط النخب الحاكمة مف خبلؿ تعبئة شعبية كاسعة النطاؽ

في اليمف كليبيا ضمف النمط الثاني مع أف صكرة التركيبة المجتمعية القائمة عمى العشائرية كتقديس النظاـ القبمي القائـ عمى 
الكالء لشيخيا في كؿ مف ىذيف البمديف، قد تكحي لمبعض أف أم حراؾ قد يقـك فييا ال بد أف يتبع النمط األكؿ ذم الطابع العرفي 

 .أك الطائفي أك العشائرم

فالثكرة التي تداعى إلييا مف اىتـ بإيقادىا كبعثيا كديعي إلييا مف أيريد ليـ أف يخرجكا مف براثف الديكتاتكرية كمخالب الفقر 
كالبلعدالة التي صنعتيا األنظمة في كؿ مف اليمف كليبيا، ساىمت الشبكات االجتماعية العاممة في الفضاء االفتراضي في 

كاستطاعت رغـ غياب كجكه ذات إشعاع كطني كسياسي أك نقابي أف تتكمـ باسـ الشرائح األكثر ىشاشة، "إطبلقيا كأطرت بداياتيا 
حيث برزت كثير مف الصفحات  ،(3)"حيث يشكمكف فضاءن عمكميا افتراضيا تفاعميا كفعاال يجسد فيو ىؤالء حكارىـ الحقيقي

كناطقة باسـ الحراؾ الثكرم كمدافعة عنو، فمثمت  (Youtube)خاصة، كبعض القنكات عمى  (Facebook)كالمجمكعات عمى 
الفضاء الفكرم التداكلي، بينما مثمت الثانية الفضاء المرئي كالصكتي، حيث عممكا مجتمعيف  (الصفحات كالمجمكعات)األكلى 

 :عمى نقؿ الصكرة كمتابعة الثكرة، كيقكمكف بكظائؼ التعبئة كالحشد كاإلعبلـ كالدفاع، كمف أبرز منصات اإلعبلـ الجديد نجد

                                                           
1
دراسة يف رؤل كشلارسات الشباب تاناشط سياسيا بالتطبيق على مصر : اإلعالـ اجلديد كفرص التحوؿ الدديقراطي يف األنظمة السلطوية"نرمٌن سّيد،  - 

، 2012ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات، : ، الدكحة1، ط(310-257ص ص )، الدوافع واالتجاىات والتحديات: الثورة المصرية: ، يف"منوذجا
 .269-268ص 

2
 .110، ص 2014دار العامل العريب، : ، القاىرة1، طاإلعالـ وثقافة التغيير في ظل الثورات العربيةبشرل حسين احلمداين،  - 
 .177مرجع سبق ذكره، ص ، "قراءة أكلية يف اخللفيات االجتماعية كالثقافية للثورة التونسية: ثورة الكرامة كاحلرية"مهدم مربكؾ،  -3
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أكبر منصات اإلعبلـ الجديد كأكثر كسائؿ التكاصؿ  (Facebook)مٌثؿ : الحراك اليمني في المجال االلكتروني. 1
عبلـ  االجتماعي استخداما مف طرؼ نشطاء الثكرة اليمنية، مف الذيف استخدمكه في إطبلؽ الحراؾ كجعمو منصة متابعة ألحداثو كا 
لنشاطاتو، حيث أنشئكا عبره صفحاتيـ كككنكا فيو مجمكعاتيـ كنشركا بو أخبار حراكيـ كأطمقكا منو حمبلت التعبئة كالحشد لكسب 

 ".عمي عبد صالح"الشارع في رىانيـ إلسقاط نظاـ 

تنكعت صفحات الحراؾ اليمني مف صفحات الزالت تحٌيف باستمرار كال زاؿ القائمكف عمييا يستعممكنيا كينشركف عبرىا، 
كأخرل تكقؼ النشر بيا منذ مدة مع بقائيا نشطة، مع كجكد صؼ ثالث مف الصفحات التي تـ إغبلقيا سكاء مف طرؼ الجية 

تبعا لنكعية منشكراتيا أك تقديـ  (Facebook)التي أنشأتيا كذلؾ لزكاؿ سبب كجكدىا أك تـ التعامؿ معيا بالغمؽ مف طرؼ إدارة 
 .شكاكل حكؿ ما تنشره، أضطر اإلدارة إلى تحييدىا كغمقيا

كأسبؽ في الظيكر  (Facebook)تعتبر أكبر صفحات الحراؾ اليمني عمى ": ثورة شباب الشعب اليمني"صفحة . أ
 كيمتاز خطيا التحريرم بالنشر الكاسع ألخبار ،(1) عضكا منتسبا45000كأكثرىا أعضاءن كانتسابا، حيث تحصي اليـك أكثر مف 

الثكرة مدعما بالصكر كمقاطع الفيديك، مع نبرة حماسية تقترب إلى التحريض ضد خصـك الناشطيف مف أفراد النظاـ الحاكـ 
 .، مع بقاءىا كبقاء محتكاىا متاحا أما الجميكر2015 نكفمبر 20كقد تكقؼ النشر عبر الصفحة منذ تاريخ . كالمتعاطفيف معو

، كلكنيا ذات انتشار كقدرة تعبكية كبيرة، (2)تعتبر كاحدة مف الصفحات المحمية: الصفحة الرسمية لساحة الحرية بتعز. ب
، كلكف القائميف عمييا ال يغفمكف مشاركة كؿ خبر أك "مدينة تعز"رغـ أنيا تخصصت في البداية بميمة نقؿ أخبار الحراؾ مف 

 عضك، كىي محٌينة باستمرار كتنشر كؿ 42000كتحصي الصفحة أكثر مف . تطكر ميداني يحصؿ في أم ركف مف اليمف
األخبار المتعمقة بالكضع في اليمف، مع عكدتيا مف حيف آلخر لتعيد تذكير أعضاءىا باألحداث التي عرفتيا اليمف منذ انطبلؽ 

 .الحراؾ الثكرم، كذلؾ عندما يحؿ تاريخ يحمؿ ذكرل عف حدث بعينو

، تميزت (3)2011مف الصفحات التي تأسست مع بداية الحراؾ في فيفرم : صفحة شباب ثورة التغيير في اليمن. ت
رفاؽ منشكراتيا بما  منشكراتيا بالحدة تجاه رمكز النظاـ كرئيسو، مع كجكد تكجو عاـ فييا بالمينية كتحرم الدقة في نقؿ الخبر، كا 

 30تكقؼ النشر عبر الصفحة منذ تاريخ . يدعـ صدقيتيا مثؿ الصكر أك مقاطع الفيديك أك شيادة الشاىديف صكتا أك صكرة
 عضكا، كيعكد التناقص في أعداد أعضائيا ممف انتسبكا إلييا سابقا بتكقؼ النشاط فييا 3480، كتحصي حكالي 2015أفريؿ 

.  تبعا الستتباب الكضع العاـ عمكما في اليمف2011أكال كلتراجع رياح الحراؾ الذم بدأ منذ

                                                           
:  الرابط التايلعلى، متوفر (Facebook)، رلموعة على موقع التواصل االجتماعي ثورة شباب الشعب اليمنيمجموعة  -1

https://facebook.com/groups/YemenYouthRevolution/?fref=ts 

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الصفحة الرسمية لساحة الحرية بتعز -2
https://facebook.com/Freedom.taze/?fref=ts 

3
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)صفحة على موقع التواصل االجتماعي ، شباب ثورة التغيير في اليمن-  

https://facebook.com/Site.Revolution.Youth.Yemen/?fref=ts 
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 أصناؼ مف 03، كاتصاال باإلعبلـ االجتماعي الذم يتابع أخبار الحراؾ اليمني تبرز (Youtube)عمى مكقع 
 :المنشكرات

 عبارة عف قنكات كمقاطع فيديك تكثؽ كتأرشؼ ألحداث جرت في اليمف قبيؿ كأثناء كبعد الحراؾ الثكرم :الصنف األول
الذم قاـ ىادفا إلى إسقاط النظاـ، كذلؾ عف طريؽ التصكير اليدكم باليكاتؼ أك المكحات الذكية أك آالت التصكير المحمكلة مف 

ساحات التغيير المنتشرة عبر الببلد أك مف التظاىرات، أك تصكر معارؾ حربية أك ىجمات عمى نشطاء الثكرة ممف يكصفكف 
 .النظاـ كالمتعاكنكف معو" ببمطجية"

 عبارة عف مقاطع فيديك تـ تسجيميا مف قنكات تميفزيكنية أك أخرل إذاعية تكثؽ حدثا أك تقدـ خبرا أك تحمؿ :الصنف الثاني
قضية ذات عبلقة بما يجرم عمى األرض في اليمف، مثؿ تغطيات الفضائيات لؤلحداث أك لقاءات كحكارات لبعض النشطاء أك 

 .المسؤكليف مع كسائؿ إعبلـ أجنبية أك عربية
 مقاطع فيديك ألغاني كأناشيد كأشعار كأىازيج كرقصات تمجد الحراؾ الثكرم كتعبئ الجميكر كتحشده :الصنف الثالث

 .لمنزكؿ إلى مساندة الثكار

بعض ىذه المنشكرات مصكر بأيدم النشطاء، كبعضيا مركب بتقنيات المكنتاج كالدمج كالقص عف طريؽ البرمجيات، 
كبعضيا اآلخر عبارة عف إعادة مشاركة مقاطع تـ نشرىا مف طرؼ جيات أخرل مثؿ القنكات التميفزيكنية أك بعض شركات إنتاج 

 .الفيديك

 (Youtube)ك (Facebook)عمى غرار الحراؾ الثكرم في اليمف، يعتبر : الحراك الميبي عمى المجال االلكتروني. 2
البلعباف الرئيساف في تغطية أخبار ما يجرم عمى األرض في ليبيا، كفي نقؿ الصكرة الحقيقية لمرأم العاـ المحمي كلكسائؿ 
 :اإلعبلـ األجنبية، كمف بعض أقنية التكاصؿ بيف النشطاء في المجاؿ االفتراضي كاألطراؼ األخرل في المجاؿ الكاقعي نجد

تعتبر الصفة األكبر مف حيث عدد كنكعية المنشكرات التي : (R.N.N Lybia) فبراير ليبيا 17صفحة أخبار ثورة . أ
 حيث خصصت منذ البداية في التبشير بقياـ الحراؾ كحشد ،(1)عضك 59000تتضمنيا، إضافة إلى عدد األعضاء الذم بمغ 

المكاليف لو كتحضير سيناريكىات بدايتو كذلؾ مف خبلؿ إصدار كثير مف استطبلعات الرأم عبر الصفحة، عف أفضؿ الكسائؿ 
 ".القذافي"كأحسف الطرؽ إلطبلؽ الثكرة ضد نظاـ 

سر تميز ىذه الصفحة كاتساع شعبيتيا مرده إلى ارتباطيا بمصادر كانت تزكدىا باألخبار المؤثرة كالمعمكمات اليامة، مما 
جعميا قبمة لمغالبية العظمى مف جميكر الساحات االفتراضية المتشكؽ ألخبار الحراؾ الثكرم الميبي، كمصدرا ىاما كرئيسا لؤلخبار 

تنيؿ منو كسائؿ اإلعبلـ كالفضائيات األجنبية، نظرا لشح المعمكمات الكاردة عبر القنكات الرسمية أك المحمية، باإلضافة إلى 
ضيؽ ىامش اإلعبلـ التقميدم العامؿ في ليبيا في تحصيمو لمخبر أك المعمكمة، تحت مبررات النظاـ الحاكـ كالمتحكـ في 

                                                           
1
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي (R.N.N Lybia) فبراير 17أخبار ثورة -  

https://facebook.com/17libya/?fref=ts 
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المعمكمة، كنبض الشارع غير اآلمف عمكما، مما يجعؿ عمؿ الصحفييف كالمراسميف محفكفا بالخطر، فكانت بذلؾ ىذه الصفحة 
 . كاحدة مف مصادر التزكد باألخبار كجديد الحراؾ الثكرم اليكمي

لتمقي " مصراتو"تكقفت الصفحة عف النشاط، منذ آخر خبر تـ بثو عبرىا عف نقؿ عدد مف مصابي الثكرة الميبية مف ميناء 
 .2011 أفريؿ 04العبلج بكاسطة باخرة تركية كتحت حراسة عدد مف الطائرات، بتاريخ 

أسست الصفحة قبؿ انطبلؽ االحتجاجات في ": لنجعمو يوما لمغضب في ليبيا -"2011 فبراير 17انتفاضة "صفحة . ب
، كلعبت دكرىا في إطبلؽ الحراؾ الثكرم، كذلؾ بفضؿ المادة التي كانت تنشرىا تباعا، مف (1)ليبيا، كقد كانت منصة حشد كتعبئة

بيانات كأخبار كمعمكمات، باإلضافة إلى مقاطع فيديك كتسجيبلت صكتية تفضح ممارسات النظاـ التسمطي الحاكـ كتصرفات 
رمكزه كرجالو، إضافة إلى تحميميا بالصكرة كالفيديك لفساد الحياة السياسية كاالجتماعية، ككشفيا مثالب نظاـ الحكـ الجماىيرم مف 

 كذلؾ ،2011 مام 24كقد تكقؼ النشر بيا مف تاريخ . خبلؿ ما كانت تحرص عمى تزكيد المكاطف بو مف مادة إعبلمية غزيرة
 .(!!!Game Over) (انتيت المعبة)بمنشكر مف كممتيف 

، فيحرص الناشطكف الميبيكف عبره عمى نشر كؿ ما لو (Youtube)أما عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي لمفيديك التشاركي 
 (Youtube)، حيث يكجد ما ال يحصى مف مقاطع الفيديك كقنكات 2011 فيفرم 17مف عبلقة بحركتيـ الثكرية التي اندلعت في 

كخطاباتو كمكاقفو كبعض كبلمو، كالذم ينشره الناشطكف عادة بإدخاؿ " القذافي"التي ييحٌمؿ عمييا كؿ ما فيو تكثيؽ لمرحمة حكـ 
تعديبلت عميو بغرض التيكـ كاالستيزاء كالسخرية، باإلضافة إلى مادة كبيرة مف أخبار الحراؾ منذ أكؿ يـك بدأ فيو، كما نجد عمى 

، كسمسمة التحكالت "القذافي"المكقع أخبار الكضع األمني كالسياسي في الببلد، كالتي تكثؽ كتأرشؼ لمرحمة ما بعد نياية نظاـ 
 .التي عرفتيا ليبيا، إف عمى الصعيد أك االجتماعي أك الثقافي أك حتى الديني كالعممي

 :تراجع التأثير وانحسار دور المجال االفتراضي العام في ليبيا واليمن: الفرع الثاني

بعد فترة لـ تكف بالطكيمة مف اإلقباؿ الكثيؼ عمى كسائؿ اإلعبلـ الجديد كبخاصة كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في 
المجتمع اليمني كالميبي، ساىمت خبلليا بشكؿ ممفت لبلنتباه في أداء كظيفتي اإلعبلـ كالتعبئة، شيدت مرحمة أخرل انحسر 

خبلليا دكرىا كتراجع أداءىا كبيت تأثيرىا بشكؿ ممحكظ، حيث بدأت األنظار تتكجو إلى اإلعبلـ التقميدم الثقيؿ، كعاد االىتماـ 
لى شاشات الفضائيات العربية كاألجنبية التي لـ تقدـ استقالتيا مف تغطية  مجددا كبشكؿ فجائي إلى أقنية اإلعبلـ الجماىيرم كا 
أخبار الحراؾ اليمني كالميبي منذ ما قبؿ انطبلقو، كظمت متكاجدة في ساحات التغيير في اليمف كمع الشباب الثائر في الشكارع 

 .كالمياديف الميبية

ىذه الصكرة مف تراجع الدكر التأثيرم في األحداث التي كانت تصنعو كسائؿ الفضاء االلكتركني بدت مختمفة عف تمؾ 
التي صنعتيا ذات الكسائؿ في حراؾ الثكرة التكنسية كالمصرية كحتى السكرية، حيث ظمت تعمؿ عمى إتماـ الصكرة الناقصة لدل 

                                                           
1
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي لنجعلو يـو الغضب في سوريا- 2011 فبراير 17نتفاضة ا - 

https://facebook.com/102485773164676  

https://facebook.com/102485773164676


 

 

 140 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

المكاطف التكنسي كالمصرم حتى لحظة اإلعبلف عف سقكط رؤكس النظاـ، تكاصؿ نشاط المؤطريف لمحراؾ عبرىا حتى تمؾ 
المحظة كدخكؿ البمديف المرحمة االنتقالية التي تمت المرحمة األكلى، كفي سكريا، كرغـ تشابو الظرؼ مع الحالة الميبية كاليمنية 

كتحكؿ الصراع حكؿ إسقاط النظاـ مف طابعو السممي إلى استخداـ العنؼ المفرط كالمجكء إلى عسكرة الحراؾ فإف مكاقع التكاصؿ 
االجتماعي ككسائؿ اإلعبلـ الجديد ظمت محافظة عمى ريادتيا في تسكيؽ األداء الثكرم عبر أقنيتيا كتشيد تفاعبل كتعاطيا 

 .محتدما مع الجميكر المستقبؿ لرسائميا

في الحالة اليمنية كالميبية أعتبر دخكؿ كسائؿ اإلعبلـ الجديد كاالنترنت عمى الخط، ضربة لكسائؿ اإلعبلـ الكطنية 
، غير أف الكاقع كشؼ (1)التقميدية المنبكذة، ذلؾ أنو فتح الباب عبرىا لممناقشات السياسية كلمنخبة الجديدة داخؿ ىذه المجتمعات

 أشير مف بداية حراؾ اليمف، لكف المفارقة تجمت 10غف تغيير أصاب ىذا الطرح بعد حكالي شيريف مف بداية الحراؾ الميبي ك
في أف انحسار دكر اإلعبلـ التفاعمي الجديد لـ يكف لصالح عكدة المضمكف اإلعبلمي النظامي إلى تصدر المشيد مف جديد بؿ 
بقي منبكذا كغير مكثكؽ بو، إنما كاف لصالح اإلعبلـ التقميدم كشبكة الفضائيات العربية كاألجنبية التي استممت ميمة اإلعبلـ 
كنقؿ صكرة الحدث عمى األرض إلى الجميكر المحمي كالعالمي، كتجمت أىـ أسباب ىذا االنحسار كتراجع التأثير في المحيط 

 :اإلعبلمي إلى تكافر عدة أسباب أىميا

 

 

 :طبيعة المجتمع القبمي والعشائري وتأثير ثقافة الوالء: أوال

تميزت التركيبة المجتمعية في عدد مف الدكؿ العربية بالطابع العشائرل كالنمط القبمي كالتي تقـك عمى عناصر التمحكر 
حكؿ كحدة القبيمة كاإليماف بسمكىا كرفعتيا كاالنقياد التاـ ألحكاميا كقكانينيا التي تعارؼ عمييا حكاميا كأصحاب الرأم فييا، 
إضافة إلى عامؿ ىاـ كىك الكالء لشيخيا كزعيميا كالءن تاما قد يعمك في كثير مف األحياف عمى كالءه لمدكلة السياسية كنظاـ 

يعتبر النظاـ القبمي مف أبرز العكامؿ التي أثرت في تشكيؿ الحياة السياسية فييا، حيث "حكميا المدني أك العسكرم، في ليبيا 
، كثيرا ما (2)"اعتبرت القبيمة عنصرا أساسيا مف مككنات المجتمع الميبي، كالكالء القبمي يمعب دكرا كبيرا في النظاـ السياسي الميبي

كاف يراىف عميو في كؿ مرة يككف في معرض تمرير سياسات معينة أك تنفيذ أجندات، كطنية كانت مثؿ االنقبلب عمى نظاـ 
، كتنفيذ رؤيتو الخاصة بالدكلة كاعتماد النظاـ الجماىيرم كتقسيـ السمطات كاإلدارة المحمية، أك كانت دكلية 1969السنكسي سنة 

مرتعا مناسبا إلركاء نيمو لمسمطة كحبو " القذافي"كانت مثؿ تبرير خركج ليبيا مف الفضاء العربي إلى المحيط اإلفريقي حيث كجد 
 .كىكسو بالزعامة، حيث ساىـ النفكذ عمى أساس الكالء القبمي كالعشائرم كتسييؿ مجمؿ ىذه السياسات ككضعيا مكضع التنفيذ

                                                           
1
  -JULIEN SAADA, Révoltes dans le Monde Arabe: une révolution Facebook? Op. cit 

موقع صحيفة البياف اإلماراتية، : أنور زلمود زنايت، القبائل الليبية كدكرىا يف تقرير مصًن البالد، متوفر على الرابط التايل -2
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=1412(16/05/2016):  تاريخ الزيارة،ػ. 

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=1412??
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فالدكلة الحديثة تككنت في "يمثؿ اليمف أيضا كاحدا مف النماذج العربية البارزة في حضكر القبيمة داخؿ المشيد السياسي، 
 كتعمك ،(1)"إطار مجتمع يتسـ بتركيب اجتماعي قبمي فاعؿ سياسيا كاجتماعيا، فانتماء األفراد إلى القبائؿ يتميز بحتمية اجتماعية

 .ىذه الحتمية االجتماعية حتى عمى االنتماء السياسي كاالنتساب إلى األحزاب أك مؤسسات الدكلة

عند انطبلؽ الحراؾ الثكرم في اليمف ثـ في ليبيا عف طريؽ نقؿ الحراؾ مف المجتمع االفتراضي ككسائؿ اإلعبلـ الجديد 
إلى ساحة العمؿ الفعمي الكاقعي في ساحات التغيير كالمياديف العامة، كاف ىناؾ اعتقاد صاحب ىذا النشاط تعمؽ أساسا بتحكؿ 

النشاط االفتراضي المطالب بإسقاط النظاـ إلى حراؾ افتراضي ذا طبيعة قبمية أك عشائرية، كبإمكانية تمكف الصفحات 
الداعمة ليذا المسعى بمكف التنكع العشائرم الذم يمتاز بو، حيث كاف  (Youtube)أك قنكات  (Facebook)كالمجمكعات عمى 

ىذا السيناريك أمبل يحذكا نظاـ الحكـ اليمني أك الميبي مف أجؿ المعب عمى كرقة الكالء كبث التفرقة بيف النشطاء عمى أساس 
االنتماء إلى القبيمة ككجكب الكالء كالطاعة لمرجعيات العشيرة كشيكخيا، لكف ىذا األمؿ لدل النظاـ سرعاف ما تبخر عندما 

سارعت الصفحات الناشطة في المجاؿ االفتراضي إلى تغميب المصمحة العامة الكاسعة عمى األفؽ العشائرم الضيؽ، كذىبت في 
طريؽ العمؿ الكطني الحر بعيدا عف أم إمبلءات تخص الخط التحريرم العاـ ليذا الفضاء كالذم حاكلت القكل المؤثرة في النسؽ 

 .القبمي المقرب مف النظاـ السياسي الدفع باتجاىو

مع أف ىذا االعتقاد لـ يتحقؽ كلـ تنشأ صفحات أك مجمكعات عمى أساس قبمي إال الندر اليسير الذم لـ يكف معركفا 
أك  (Facebook)كليس لو فاعمية كلـ يكف لو تأثير مطمقا، بحيث ظؿ الخط التحريرم لكبريات الصفحات كالمجمكعات عمى 

عمى قمتيا محافظ عمى االنتماء إلى الكطف كالترفع عف الحسابات الضيقة، في  (Twitter)أك حتى حسابات  (Youtube)قنكات 
صكرة أكحت لمجميع أف الحراؾ حراؾ كطني بالفعؿ يجمع كؿ أطياؼ المجتمع، لكف نجح اتجاه آخر في التخفيؼ مف تأثير 

الشبكات االجتماعية في الحراؾ بعد مركر أشير عمى انطبلقو، كىك غزك ىذه الفضاءات التي ظمت تحافظ عمى كالئيا لمكطف 
مف طرؼ أفراد يحممكف فكرا قبميا كيدافعكف عف مصالح عشائرية أك ىكذا بدكا مف خبلؿ مشاركاتيـ ككتاباتيـ كحمبلتيـ عمى 

صفحات ىذه المجمكعات االفتراضية، مما جعؿ ىذه األخيرة تعج بمياترات كنزاالت ىؤالء ضد خصكميـ ممف ينتمكف إلى التيار 
الكطني أك حتى أكلئؾ الذيف ينتمكف إلى قبيمة عدك أك عشيرة منافسة أك بينيا خصكمو، ليتحكؿ المجاؿ الذم أريد لو خدمة 

كؿ األكصاؼ المشينة " الدخبلء"التكجو العاـ بإسقاط النظاـ كبناء دكلة عمى أساس ديمقراطي حقيقي إلى فضاء يتبادؿ فيو 
كالعبارات المسيئة ليذه القبيمة كتمؾ العشيرة، مما أفقد كثيرا مف ىذه الفضاءات عنصر الثقة التي كانت تحكزه مف طرؼ متابعييا، 
كأدل بكثير مف أعضاءىا إلى ىجرىا كالتحكؿ نحك فضاءات أخرل يجدكف فييا ضالتيـ المعرفية كاإلخبارية، ذلؾ رغـ استماتة 

النشطاء المؤسسيف لتمؾ الصفحات في الدفاع عف صركحيـ االفتراضية بتنقية خطيا طرد األعضاء الحامميف لمفكر الفتنكم 
 .كحذؼ مشاركاتيـ كمنشكراتيـ

 :عسكرة االنتفاضة وتالشي مساحات اإلعالم الجديد: ثانيا

                                                           
1
مرجع سبق ذكره، ص ، مقاربة سوسيولوجية للثورتين التونسية والليبية: األبعاد السياسية للظاىرة القبلية في المجتمعات العربيةزلمد صليب بوطالب،  - 

07-08. 
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 ذات الصكرة شبو الكردية كالحالمة 2011لـ تحمؿ صكرة الحراؾ الثكرم الذم اندلع في كؿ مف اليمف كسكريا شير فيفرم 
نسبيا التي تمكف بيا الحراؾ التكنسي كالمصرم مف قبؿ، ذلؾ أف ثكرتي تكنس كمصر، كرغـ أنيا شيدتا أعماؿ عنؼ كسقكط 

العديد مف القتمى كحاالت تشنج ككر كفر كمكاجيات دامية أحيانا، إال أنيما لـ يشيدا دخكؿ الجيش عمى خط المكاجية رغـ أنو 
، (1)"تستحكذ عمى كسائؿ القكة كاإلكراه، كما أنيا المؤسسة األكثر تدريبا كتنظيما كانضباطا مقارنة بباقي المؤسسات"المؤسسة التي 

المؤسسة العسكرية "لكنيا ظمت حريصة عمى مراقبة الكضع العاـ في الدكلتيف بما يتماشى مع مصمحة الشعب كأمف المجتمع، فػ 
في تكنس كمصر قد قامت بدكرىا في حماية الدكلة كلك عمى حساب رأس النظاـ، نتيجة كجكد بنية دكلية راسخة، أما بنية 

، كىذا "مافكية عائمية"الديكتاتكرية الكراثية في سكريا كليبيا فيمشت مؤسسة الجيش كحطمتو جزئيا في سياؽ تحكيؿ الدكلة إلى بنية 
 .(2)"ما قاد إلى تحكؿ الثكرة إلى حرب طاحنة

لـ يسمـ اليمف بدكره مف بعض سكاد الصكرة الثكرية، فرغـ أنيا بدأت سممية كمنادية بإسقاط النظاـ كمجمعة كافة األطياؼ 
السياسية كالقبمية كالعشائرية تقريبا عمى مذىب كاحد، إال أف ظركفا قادت إلى تحكؿ القطار عف بعض سكتو عندما انزلقت اليمف 

بثكرتيا نحك مجيكؿ ظاىره حماية البمد مف شبح التمزؽ كخطر االنييار، كباطنو القضاء عمى الحراؾ في ميده كمنح النظاـ 
جرعات أكثر ليكاصؿ عيشو جاثما عمى صدكر الناس، حيث شيدت ساحات اليمف الثكرية كمياديف التغيير سقكطا لكثير مف 

األركاح دفعة كاحدة  عمى يد المكاليف لمنظاـ كرجاؿ رجالو، ثـ أخذ المشيد يتطكر ليصؿ إلى مراحؿ احتقاف بيف بعض مككنات 
المجتمع، فيشيد ىذا األخير استقطابا شديدا بيف المتنازعيف الذيف دخمكا مرحمة الصراع المسمح ثـ التمرد ثـ االنقبلب كدخكؿ 

العاصمة اليمنية كاالستيبلء عمى مرافؽ الدكلة كعزؿ الرئيس كحصار داره كقصره، لتزداد قتامة الصكرة أكثر عندما أصبح لمصراع 
قميمي، بتدخؿ الجارة الشمالية عسكريا بعد مراحؿ زمنية كانت مساعدتيا لميمف في شكؿ دبمكماسي، مف  في اليمف كجو دكلي كا 

رعاية لممفاكضات إلى اقتراح المبادرات كالخطط، لكف كالعتبارات متعمقة بتضييؽ ىامش نفكذ الدكلة األكثر عداء ليا كىي إيراف، 
 .الذيف خرجكا عمى سمطة النظاـ الكليد كالرئيس الجديد" الحكثييف"عمدت إلى الدخكؿ في حرب مباشرة مع أنصار 

مساعدة لمنظاـ السياسي الجديد كالشرعي عمى بسط قكتو كتحقيؽ " الحكثي- السعكدم "لقد كاف ظاىر النزاع المسمح 
مبادئو عمى أرض اليمف، أما باطنو، فقد كاف صراعان إقميميا ذا طبيعة كسمة مذىبية تقصد السعكدية مف كراءه إغبلؽ كؿ منفذ 

 .تحاكؿ إيراف فتحو مف أجؿ مكطئ قدـ ليا في مناطؽ النفكذ التقميدم لممممكة العربية السعكدية

ىذا الكضع الجديد الذم ميز طبيعة الصراع بيف نشطاء اليمف كليبيا ضد قكة النظاـ الذم كاف يحكـ الدكلتيف، أخرج 
في مشيد " عض األصبع"الحراؾ مف طابعو السممي الشعبي إلى نسؽ عسكرم ذا طبيعة دمكية، استعمؿ فييا أطراؼ النزاع مبدأ 

 .أشبو بحرب استنزاؼ يحاكؿ كؿ طرؼ فيو حسـ المعركة لصالحو بأم ثمف كبأسرع كقت ممكف

لجأت كثير مف قطاعات المجتمع في ليبيا أك في اليمف، إلى استثمار التكنكلكجيا الجديدة ككسائميا التكاصمية، كاستطاعت 
مف خبلؿ استخداـ تمؾ األدكات مف تجاكز العديد مف القيكد التي كانت تفرضيا الدكلة كالنخب السياسية عمى العمؿ السياسي في "

                                                           
1
 .90، مرجع سبق ذكره، ص "دراسة حالة الجزائر: أزمة القيادة في الوطن العربي وإشكالية الصراع بين السياسي والعسكري"عبد احلق فكركف، -  

2
 .10ص مرجع سبق ذكره، ، "نحو شرعية أخالقية في زمن الثورات العربية"إلياس خورم،  - 
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، كعممكا مف خبللو عمى ممارسة (1)"أكساط الشباب كالطبلب، كما نجحكا مف خبلؿ تكظفيا في إيجاد فضاء بديؿ خاص بيـ
العمؿ اإلعبلمي كالتعبكم، كاستخدمكه لنقؿ الصكرة إلى خارج اليمف كليبيا لتعريؼ الرأم العاـ العالمي بأنفسيـ كمبررات حراكيـ 
كالسعي لكسب الدعـ كالتأييد، غير أف التحكؿ إلى كاقع أصبحت تصنعو آالت المؤسسة العسكرية بكؿ ضراكة كقكة كدمكية، قد 

انتزع مف كسائؿ اإلعبلـ الجديد بيئتيا الحاضنة كقطع عنيا مكرد بقاءىا كىك شبكة االنترنت، فحتى إف تمكف النشطاء مف 
تصكير الحدث أك تسجيؿ الخبر باستعماؿ آلة  تصكير أك ىاتؼ محمكؿ، فإنيـ سيصطدمكف بحائؿ نقؿ المادة المسجمة إلى 

الفضاء االلكتركني، كمنيا إلى مسامع الرأم العاـ كقنكات اإلعبلـ األخرل التي تنتظر مادتيـ، حيث لـ تكف الشبكة متاحة كعاممة 
. في كؿ مكاف، خاصة ساحات النزاؿ العسكرم كمناطؽ النزاع عالي التكتر

إف عسكرة الحراؾ كمحك الصكرة السممية لمثكرة، أدل بالضركرة إلى تراجع محسكس في أداء كسائؿ اإلعبلـ الجديد عمى 
األرض، سكاءن في ليبيا أك بشكؿ أقؿ في اليمف، مرد ذلؾ ىك تبلشي المساحات التي كاف ىذا اإلعبلـ يمارس منيا كفييا كعبرىا 

، فيك يستعمؿ أدكات تكنكلكجية "اإلعبلـ الناعـ"كظائفو التعبكية كالحشدية كاإلعبلمية، حيث أف ىذا النكع مف اإلعبلـ يأخذ صفة 
كيستخدـ كسائؿ تقنية، حيث يتنافى كجكد ذلؾ كمو في ساحات تمؤلىا المدفعية كتحرسيا الدبابات كتقطع سككنيا أزيز الطائرات 

 .كأصكات أقداـ الجنكد تدؾ األرض كأصكات القنابؿ ساقطة أك متفجرة

 

 :تنوع الفاعمين وتقويض خاصية الالقائد: ثالثا

كاف انفتاح محيط الحراؾ اليمني كالميبي عمى أطراؼ أخرل كفاعميف جدد غير أطرافو الرئيسة المتمثمة في السمطة 
السياسية كنشطاء الثكرة، قد ساىـ بشكؿ كاضح كجمي في انحسار تأثير اإلعبلـ عبر كسائط المجاؿ االلكتركني، كتراجع أداء 

يجاد المعمكمة كالفضائيات العربية كاألجنبية،  كسائؿ اإلعبلـ الجديد، ككقع المجكء إلى فضاءات إعبلمية أخرل لتكصيؿ الخبر كا 
 .كالصحؼ المحمية كالعالمية، كبقي اإلعبلـ الجماىيرم المممكؾ لمسمطة منبكذا كمعاقبا مف طرؼ جؿ أفراد المجتمع

دخكؿ فاعميف جدد عمى خط األزمة التي صنعيا الحراؾ الثكرم المنادم بإسقاط النظاـ فاجأ النشطاء عبر الفضاء 
االفتراضي، كشعر معو المتعاممكف داخؿ المجاؿ االلكتركني أف دكرىـ في تراجع، إليقانيـ أنيـ لف يككنكا قادريف عمى تغطية 

ف كانت "الصراع في شكمو الجديد، ألف كسائؿ اإلعبلـ التي بيف أيدييـ لـ تكف مؤىمة لممارسة ىذا النكع مف التغطية،  حتى كا 
نسبة التفاعؿ اإليجابي كالسمبي تختمؼ مف كسيمة اجتماعية ألخرل، إال أف قدرتيا عمى المضي قدما في عمميا تحت ظرؼ تدخؿ 

 . كلف تؤتي ثمارىا كما يجب(1)"الناتك في ليبيا أك التدخؿ السعكدم في اليمف ستككف محدكدة

                                                           
1
مرجع سبق ، "دراسة تطبيقية على موقع فايسبوؾ: دكر مواقع التواصل االجتماعي يف تفعيل ادلشاركة السياسية لدل الشباب ادلصرم"زلمد عبده بدكم، -  

 .127ذكره، ص 
1
شبكة مأرب برس اإلخبارية، موقع : ، متوفر على الرابط التايل، انتشار وسائل التواصل االجتماعي في اليمن بسبب التضييق اإلعالمي-  

http://www.marebpress.net/new_details.php?sid=116648 /(25/05/2016): ، تاريخ الزيارة. 
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لقد أطرت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي بداية الحراؾ الشعبي ضد النظاـ، بؿ : تدخل حمف شمالي األطمسي في ليبيا. 1
، كظمت طيمة الفترة األكلى متابعة ليكمياتو كناقمة ألخباره، كاعتبرت 2011 فيفرم 17كاف ليا السبؽ في إطبلقو منذ البداية في 

ضعؼ فاعمية شبكات التكاصؿ االجتماعي في أم "المصدر األكؿ لممعمكمة كأكثر الكسائؿ في درجة الكثكؽ كالمصداقية، ذلؾ أف 
نما يعكد إلى الكضعية االقتصادية  حراؾ ال يفسر فقط مف زاكية انفتاح السمطات السياسية أك انغبلقيا عمى التطكر التكنكلكجي، كا 

، كألف الببلد لـ تكف بذلؾ الضعؼ االقتصادم العاـ رغـ أنيا تعتمد فقط عمى تجارة المحركقات، فقد كاف ذلؾ عامبل (1)"لمبمد
 .أساسيا في ضماف جكدة كفاعمية اإلنتاج اإلعبلمي بكاسطة أدكات اإلعبلـ الجديد

بعد دخكؿ الجيش النظامي الميبي عمى خط المكاجية مصحكبا بكتائب أخرل في مكجية قكة الثكار الميبييف المتكاضعة، 
، تمكنت فرنسا مف دفع مجمس األمف إلى إصدار قراره رقـ "بنغازم"كعندما كانت قكات النظاـ عمى مشارؼ عاصمة الثكار 

 القاضي بإقامة منطقة حظر جكم فكؽ ليبيا يمنع فييا التحميؽ، ثـ دشنت تداعيات القرار بيجمات جكية عمى مكاقع 1973
الجيش كالكتائب المتقدمة بنجاح نحك خنؽ الثكرة ككأدىا في بنغازم، كأسفر التدخؿ الجكم المتتالي عف ترجيح كفة مناكئي النظاـ 

 .كأعادكا تغيير كفة ميزاف القكة لصالحيـ

ىذا الكضع، أعاد ميمة تغطية الحراؾ إعبلميا كنقؿ الخبر كالمعمكمة إلى كسائؿ ذات قدرة أكبر كفاعمية كتأثير أقكل 
كخبرة أطكؿ في ىذا المجاؿ، كىي الفضائيات كاإلعبلـ الثقيؿ، كتراجع دكر اإلعبلـ الجديد كلـ تظير تغطيتو إال في نقؿ صكرة 

. أك مقطع فيديك مف القناة أك الفضائية المتابعة لمحراؾ العسكرم

تحامبل عمى المكقؼ " ما بعد القذافي"باإلضافة إلى حجـ االىتماـ الذم أكلتو قنكات تمفزيكنية ليبية كليدة في مرحمة 
أف الحراؾ الذم ميز عددا مف دكؿ العالـ العربي كشماؿ إفريقيا "الجزائرم بشأف تعامميا مع حدكدىا، فقد قامت فمسفتيا عمى 

بالذات مف شأنو أف يؤدم إلى إعادة بناء النظاـ اإلقميمي كتيديد استقرار القكة في المغرب العربي، مع كجكد ىامش متسع مف 
البلاستقرار السياسي كاألمني تجرم مبلحظتو، فالتطكرات األمنية التي عرفتيا ليبيا جعمت مف الجزائر تنتبو إلعادة دراسة مسألة 

 .(2)"نفكذىا األمني عمى الحدكد مع ىذه الدكلة

عمى غرار المشيد في ليبيا بفعؿ دخكؿ أطراؼ أخرل : التداخل في المشيد اليمني وموقع أحزاب المقاء المشترك. 2
مكانيات اإلعبلـ االجتماعي في لعب دكر حيكم في مسألة االنتقاؿ الديمقراطي، فقد شيدت  معادلة الصراع مما قٌكض قدرة كا 

                                                           
1
موقع رللة الدديقراطية، : ، متوفر على الرابط التايلالعربي السياسيالفضائيات وشبكات التواصل االجتماعية العربية والحراؾ مسًن زلمد شحاتة،  - 

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=511(07/02/2016): ، تاريخ الزيارة. 
2
  -Cherif Dris, « La politique étrangère algérienne à l’épreuve des révoltes arabes : entre 

considérations internes et impératifs stratégiques », Communication présentée lors de la 
conférence internationale : «Les changements stratégiques en Méditerranée post Printemps Arabe», 
Organisée par le Centre des Etudes et de Recherche sur l'Afrique et la Méditerranée (CERAM), 
Ecole de la Gouvernance et d’Economie (EGE), Rabat, Maroc, le 10‐mai 2012. 

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=511
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اليمف أيضا تداخبل في الصكرة التي ارتبطت بالثكرة الشعبية ضد النظاـ، كحاكلت المضي قدما كىي تحمؿ الشكؿ السممي لتصؿ 
 .إلى نياية حددتيا بنفسيا قبؿ بداية التحرؾ، كىي إسقاط النظاـ كتحييد رمكزه كرجاالتو

لقد تميز المشيد الذم أطر عممية التداخؿ بكجكد زاكيتيف، زاكية داخمية سياسية كىي لجكء فصيؿ سياسي إلى خطؼ 
الثكرة كالحديث إلى النظاـ المترنح نيابة عف عدكه الحقيقي كىـ الثكار كنشطاء الحركة التغييرية، أما الزاكية الثاني فقد كانت زاكية 

التدخؿ السعكدم في شماؿ اليمف ضد قكات الحكثييف انتصارا لمسمطة اليمنية الجديدة، كقطعا لمطريؽ أما العدك اإليديكلكجي 
 .(إيراف)

في خضـ الحراؾ الثكرم الذم بدأ عنيفا، كظير مع مركر الكقت أنو يتجو نحك التصعيد كأخذ كقت أطكؿ، كلكف مع كجكد 
أفؽ كمنظكر لدل الثكار كالنشطاء أف النتيجة النيائية سكؼ تككف لصالحيـ، كذلؾ لكجكد دالئؿ كقرائف تقكم ىذا الطرح كتدعمو 

مثؿ تجاكز االستقطاب القبمي كعدـ نجاح دعكات االلتفاؼ حكؿ العشائرية كتفعيؿ مبدأ الكالء ألشخاص يحتمكف مشيخة القبائؿ أك 
 منضكية مع بعضيا في شكؿ تنظيـ (1)"أحزاب المقاء المشترؾ"رؤكس العشائر، في خضـ ذلؾ كمو ظير طرؼ سياسي كىك 

مكحد، كأنبرت إلى تقاسـ طاكلة الحكار مع النظاـ مف أجؿ إيجاد مخرج لؤلزمة، في حيف أف ىذا الطرؼ لـ يكف يكما طرفا في 
أزمة الحراؾ الثكرم الديمقراطي، مما جعؿ الناشطيف في المجاؿ االفتراضي يتجيكف نحك تكحيد جيكدىـ مف أجؿ سحب البساط 

مف تحت أقداـ ىذه األحزاب، كالدفاع عف طرحيـ بأنيـ أصحاب الحؽ الحصرم في تقرير مصير حراكيـ، كىـ مف يقبؿ أك 
 .يرفض الجمكس إلى التفاكض مع النظاـ اآليؿ لمسقكط

فكاف ىذا الحراؾ داخؿ أقنية اإلعبلـ الجديد حكؿ دخكؿ فصائؿ سياسية أخرل عمى خط األزمة مع النظاـ، باإلضافة إلى 
صكرة الحرب التي تشنيا السعكدية كحمفاءىا إلى الشماؿ مف اليمف، كميا أسباب ساىمت في انحسار تأثير اإلعبلـ التكاصمي 

 .االجتماعي في الحراؾ الثكرم في اليمف

 :الفصل الثاني واستنتاجاتخالصة 

 فاتحة اليبات العربية في سبيؿ سعي قطاع ىاـ مف 2010لقد اعتبر الحراؾ الثكرم الذم عرفتو تكنس بدءن مف ديسمبر 
الشعكب العربية إلى استرجاع حقكقيا كالتمكيف لقيـ الديمقراطية مف أف تنغرس في مجتمعاتيا، كذلؾ مف كاقع ما عاشكه مف ظمـ 
كقسكة األنظمة التي تشبثت بالحكـ كرفضت مبادئ التداكؿ عمى مكاقع المسؤكلية كاالحتكاـ إلى إرادة الشعكب بكصفيا صاحبة 

 .الحؽ في اختيار حكاميا

                                                           
" علي عبد اهلل صاحل"، عندما أيدت مرشحان مشرتكان معارضان للرئيس 2003 فيفرم 06ىو تكتل ألحزاب ادلعارضة الرئيسة يف اليمن، كقد مت تأسيسو يف -  1

 دكران 2011ادلتصلة باحلراؾ يف اليمن عاـ " الربيع العريب"كلعبت أثناء أحداث . من األصوات% 22د ص، كقد ح2006يف االنتخابات الرئاسية اليمنية لسنة 
. مثًنا للجدؿ يف عملية انتقاؿ السلطة من صاحل إىل النظاـ اجلديد

ادلؤسس سنة " رللس التنسيق األعلى للمعارضة"ك" كالتنظيم السبتمربم الدديقراطي حزب التجمع اليمين لإلصالح: "يتشكل التكتل من أحزاب ادلعارضة اليمنية
ارباد "ك" حزب احلق"، "حزب البعث العريب االشرتاكي القومي"، "التنظيم الوحدكم الشعيب الناصرم"، "احلزب االشرتاكي اليمين: " كالذم ضم كل من1999

 ".القوم الشعبية اليمنية
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 ثـ ليبيا كاليمف مركرا بسكريا، بمساعدة الفضاء 2011ثـ شيدت المنطقة العربية انتقاؿ شرارة الحراؾ إلى مصر في بداية 
االفتراضي العاـ، كالذم كاف لو دكر ىاـ كبارز كمؤثر في تشكيؿ رأم عاـ رافض لكجكد األنظمة السياسية بشكميا القديـ، كمناد 

 .بزيادة في ىكامش الحرية كتمكيف الشعكب مف حقكقيا كعمى رأسيا العدالة االجتماعية كالرفاه االقتصادم

 :من أبرز ما استنتجو الباحث من خالل الفصل الثاني

السياسية التي كانت حاكمة في سقاط األنظمة االفتراضي دكر ىاـ في دفع الجماىير نحك إالفضاء في حراؾ إف لؿ. 1
اآلليات  (Youtube)ك (Facebook)ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي كأبرزىا اإلعبلـ الجديد ، حيث مثٌمت أدكات تكنس كمصر

 .التقنية كالكسائؿ االتصالية الرقمية التي استفاد منيا نشطاء االنترنت مف أجؿ تحقيؽ غاياتيـ السياسية كالثكرية

أٌثر ظيكر التدكيف السياسي كانتعاشو في مراحؿ الحقة عمى اصطباغ العمؿ السياسي بمكف تقني كرقمي في كؿ مف . 2
 كالتحريض عبر مكاقع كمدكنات النشطاء الذيف رغبكا في كالتعبئةحشد اإلعبلـ كاؿمصر كتكنس، كساىـ في تككيف أكلي لثقافة 

 .التغيير أك اإلصبلح السياسي في بمدانيـ

في مصر عبر المنصات " خالد سعيد"في تكنس ك" لمحمد البكعزيزم"كاف لمصكر كالفيديكىات التي انتشرت . 3
االفتراضية كحسابات الشبكات االجتماعية، األثر الكاضح في الدفع نحك الشارع كنزكؿ الجماىير المحتجة إلى المياديف، حيث 
اعتبرت الصكر كما تبعيا بمثابة القطرة التي أفاضت فنجاف الغضب كالحنؽ كالكره المستشرم في نفكس قطاع كبير مف أفراد 

 .المجتمعيف التكنسي كالمصرم ضد السمطة السياسية الحاكمة

 كغير ميادف في كؿ مف مصر ثكرمكصناعة رأم عاـ افتراضي أثرت الشبكات االجتماعية كساىمت بفعالية في . 4
 ثكرة الحقيقية، إلى ميداف اؿ(مالشارع االفتراض)لكتركني الحراؾ االميداف مف نترنت مف خبللو االكنشطاء ركاد كتكنس، كتحكؿ 

 .(الشارع الكاقعي)

كاف ألدكات اإلعبلـ الجديد أثر كبير في بيئة الحراؾ الثكرم العنيؼ في ليبيا كاليمف كسكريا، غير أنو لـ يكف كاألثر . 5
الذم صنعتو لمحراؾ االفتراضي في مصر كتكنس، حيث أٌثر النسيج المجتمعي كالطبيعة السياسية ألنظمة الحكـ في كؿ مف ليبيا 

كاليمف كسكريا باإلضافة إلى المشيد الفسيفسائي المرتبط بأطراؼ النزاع في عدـ لعب الشبكات االجتماعية لمدكر األبرز في 
مسار التحكؿ الديمقراطي في ىذه الدكؿ، حيث كاف المجاؿ االفتراضي العاـ في ىذه الدكؿ مزدحما كمنكع األقنية التفاعمية، تبعا 

 :لعامميف

 .طبيعة كتحكـ المجتمع القبمي كالعشائرم في اليمف كليبيا. أ

تنكع الفاعميف ككثرة أطراؼ النزاع داخؿ المجاؿ السكرم، سكاء األطراؼ المتحاربة بشكؿ مباشر في الداخؿ السكرم، . ب
 .أك األطراؼ اإلقميمية التي تناصر بعضيا كاحدا مف أطراؼ الصراع أك أكثر، أك تمؾ التي تبحث ليا عف مناطؽ نفكذ
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أثر احلراك االفرتاضي الياعه يف فرض التوجه 

اإلصالحي يف الدول العربية 
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اإلصالحات الدشتورية يف املغرب واألردُ عمى وقع احلراك : املبحح األوه
يف الشبكات االجتىاعية 

 

اإلصالح االشتباقي يف اجلسائر ودوه اخلميج العربي متاشيا : املبحح الجاٌي
وع ووجة الربيع العربي 

 

 

 

، دكاـ ىذا االعتقاد كاف يرجع إلى "نفس األسباب تؤدم بالضركرة إلى نفس النتائج"لقد ظؿ االعتقاد قائما في مقكلة أف 
 أك بعض الباحثيف الذيف ،التجربة التي كانت تثبت دائما صحة ىذه المقكلة التي ارتدت رداء النظرية أحيانا عند أكلئؾ المتفائميف

كانكا يعتقدكف بأنيـ يربحكف نصؼ الكقت المخصص ألبحاثيـ كدراساتيـ عندما يتعمؽ األمر بدراسة ظكاىر أك قضايا أك أحداث 
تعطي االنطباع لدييـ بأنيا متشابية، ذلؾ بأنيـ سيعمدكف إلى دراسة كاحدة مف ىذه القضايا أك الظكاىر، ثـ تعميـ النتائج إذا 

 .تكافرت نفس األسباب في القضايا أك الظكاىر األخرل

في حالة الحراؾ المجتمعي المفضي إلى الحراؾ الثكرم الذم أفضى بدكره إلى إحداث تغيير يكاد يككف جكىريا كراديكاليا 
في خريطة منظكمة الحكـ العربية كفي الصكرة النمطية لمنظـ السياسية العربية، كالتي ظمت محافظة عمى نسقيا كشكميا العاـ منذ 

عقكد طكيمة، كعندما فاجأ التكنسيكف العالـ كمو عمكما كالمنظكمة العربية خصكصا بإحداثيـ لثكرة قمبت مكازيف المنطقة العربية 
رأسا عمى عقب كفاجأت الجميع بمف فييـ أكثر المتفائميف بكقكع تغيير في البناء المجتمعي كالسياسي في الكطف العربي، انبرل 

بعض الباحثيف كعدد مف المفكريف إلى كضع تصكر حكؿ استمرار ىذا المد الثكرم كالحراؾ المجتمعي كالسياسي مف عدمو، كقد 
ساركا إلى تكافؽ أف الشرارة مادامت قد اشتعمت فإنيا لف تنطفئ، كحيثما أف قطار التغيير كاإلصبلح قد غادر محطتو فإنو لف 

 .يتكقؼ أك يعكد أدراجو، كسكؼ يمر ال محالة عمى محطات الدكؿ العربية كاحدة بكاحدة
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عاد ىؤالء في معرض تحميميـ إلى المقكلة السابقة التي كادت أف تصبح حكمة، فانطمقكا مف أف كؿ الدكؿ العربية تقريبا 
تشيد حالة مماثمة لمحالة التكنسية، ممخصيا أنيا كميا تقريبا تحكميا أنظمة سياسية شمكلية تكصؼ بأنيا بكليسية، كتشترؾ في 
كصؼ أف اقتصادياتيا ريعية كمنيارة كغير متنكعة، كبأف مكازيف مدفكعاتيا عاجزة كمجتمعاتيا أمية كفقيرة، تحكـ فييا األجيزة 

ـ فييا عمى أنفاس الناس، فيي دكؿ ال تشيد تنمية سياسية كال تعددية حزبية كال ممارسات تاألمنية عمى مقاليد السمط كتؾ
 .ديمقراطية في معظميا، السمطة فييا غير منتخبة كاألكضاع فييا غير مستتبة

تشيد ىذه الدكؿ كميا تقريبا حراكا افتراضيا ناقما عمى األكضاع كحانقا عمى النظاـ كيتحيف الفرصة لمنزكؿ إلى الشارع 
 . صديؽ الجميع في كؿ ىذه الدكؿ(Facebook)كمجابية النظاـ كما فعؿ النشطاء في تكنس، كيكاد يككف 

كعميو، لـ يكف لدل كثير مف الباحثيف كعدد مف المفكريف أدنى شؾ في انتقاؿ الشرارة بذات القكة كبنفس الكيفية إلى الدكؿ 
ذات المصير، كتسمؿ إلييـ شعكر فياض بصحة قكليـ عندما اندلعت ثكرة - ال محالة–األخرل كاحدة كاحدة، كبأنيا سكؼ تمقى 

، بعد ذلؾ سار األمر )2011مارس ( ثـ في سكريا )2011فيفرم ( ثـ في اليمف كليبيا )2011جانفي (بذات الشكؿ في مصر 
إلى ىدكء كبدأت نبكءات ىؤالء في االصطداـ عمى كاقع جديد، حيث استفادت أنظمة عربية أخرل مف دركس ما حصؿ في الدكؿ 

التي عمتيا االحتجاجات كالمظاىرات، فعمدت إلى عمميات تتراكح بيف اإلصبلح الحقيقي لعدد مف السياسات كالممارسات التي 
 .كانت مف قبؿ مسممات ال تغيير فييا، كبيف عمميات ىي أقرب لمتجميؿ كالسطحية كالصكرية

لقد كٌلد ىذا الكاقع مفيكما جديدا لعمميات التغيير كالحراؾ المفضي إلى الثكرة عف طريؽ الحشد كالتعبئة عبر الفضاء 
الشعب يريد إسقاط "الثكرة كفتنة شعار " شر"الذم دفع عددا مف األنظمة العربية إلى اتقاء " الحراؾ الناعـ"االلكتركني نسميو 

 .كذلؾ بممارسة اإلصبلح الداخمي كلك بدرجات متفاكتة" النظاـ

ىذا اإلصبلح الذم أتى مف الحراؾ الناعـ، كمف ذلؾ الذم أعقب الحراؾ الثكرم في بعض األنظمة األخرل، بدأ يعٌبد 
الطريؽ إلقامة أعمدة لمتحكؿ الديمقراطي، كلكف بشكؿ جديد كنسؽ حديث، قكامو البيئة الرقمية كعماده كسائؿ اإلعبلـ الجديد 

 .كالشبكات االجتماعية

" األردف"ك" المغرب"كمنو فإف الباحث سكؼ يتناكؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ كفي مبحثيف ممؼ اإلصبلحات الدستكرية في 
مف خبلؿ حراؾ الفضاءات االفتراضية كحركية الشبكات االجتماعية، باإلضافة إلى مسألة اإلصبلح االستباقي في الجزائر كدكؿ 

الخميج العربي إباف مكجة الربيع العربي، عمى اعتبار اإلصبلح السياسي كاإلصبلح الدستكرم إنما يرتبطاف بعبلقة قكية مع مفيـك 
 .التحكؿ الديمقراطي

اإلصالحات الدستورية في المغرب واألردن عمى وقع الحراك في الشبكات  :المبحث األول
االجتماعية 
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كثرت التأكيبلت التي تحاكؿ قراءة ما حدث في الساحة العربية في غفمة مف الزمف، حيث لـ يكف أحد ينتظر حدكث ىزة 
 كلـ يعرؼ سكل رئيسيف 1956عمى الجانب األيمف مف اتحاد المغرب العربي، حيث ظؿ نمكذج نظاـ سياسي تسمطي قائما منذ 

اثنيف، ثـ تفاجأ الجميع بانتقاؿ األمر إلى مصر كانتقاؿ النار في اليشيـ ثـ ليبيا فاليمف ثـ سكريا، دكف إغفاؿ األردف كاليمف مع 
بعض االختبلؼ في الشكؿ، لكف بقيت األداة كاحدة كىي التييئة كالحشد عبر كسائط إعبلمية كالتفاعؿ مف خبلؿ شبكة االنترنت 

كجدت األجياؿ الجديدة مف الشباب فييا ضالتيا كفضاء اتحادم افتراضي شجع االلتقاء كالنقاش الحر كالتكاصؿ التمقائي "التي 
حكؿ القيـ األساسية ذات البعد اإلنساني المركزم، حيث قرأت عمى أنيا نياية العقائديات الشمكلية التي سيطرت في الحقب 

عمى "كليست ىذه النظرية الكحيدة حكليا، فمنيـ مف كاف ينظر إلييا  ،(1)" باسـ الثكرات القكمية أك االشتراكية أك اإلسبلميةالسابقة
أنيا عالـ افتراضي ال يمكنو التأثير بشكؿ فعاؿ عمى أرض الكاقع، فيما يرل آخركف أنيا شرارة التغيير، فاالنترنت ليست عالما 

. (2)"افتراضيا تسكنو األشباح، بؿ ىي كسيمة لمتكاصؿ تعطي العالـ الحقيقي طريقة لمتنظيـ كالتحرؾ كنشر الكعي كالفكر

حتى المعطى اإلعبلمي أخذ حصتو مف تأكيؿ الحدث الذم أصاب المنطقة العربية، حيث ذىب اعتقاد آخريف إلى أف 
غياب الشفافية كالتدفؽ الحر لممعمكمات كاألخبار داخؿ العالـ العربي إضافة إلى عدـ إعارة اىتماـ كبير لمسياسات اإلعبلمية "

، مما أكجد ثغرة أزمة في عدد مف الدكؿ العربية كاف لزاما عمى (3)"فيو، أدل إلى عفكية كارتجالية في رسـ السياسات العامة
.  األنظمة السياسية التحرؾ لمؤلىا

الكبلـ ىنا عف ثالكث صنع خريطة جديدة مف الربيع العربي، كلكف في مناطؽ أخرل مف الكطف العربي، مثمت أضبلعو 
محاكلة التأكيؿ لقراءة صحيحة لما حدث، كاتخاذ اإلعبلـ التفاعمي كتجميات تطكر شبكة االنترنت بيئة حاضنة لمحراؾ كأخيرا 

اختيار بعض األنظمة التحرؾ مف أجؿ مؤل ثغرة األزمة الحاصمة، كىنا بيت القصيد، حيث أصبح ىذا التحرؾ التمقائي حاجزا دكف 
. مركر شعمة النار إلييا

أماـ تقدـ ألسنة الميب ليا مف " سياج دفاعي"لقد اعتبر تحرؾ المغرب كاألردف كالجزائر كعدد مف دكؿ الخميج نحك تفعيؿ 
مناطؽ اشتعاؿ النار، خطكة عمى الطريؽ الصحيح حفظا ليا مف السكء كحماية مف تأثر المجتمع كذىاب الدكلة، لذلؾ فإف تحرؾ 

األنظمة السياسية في ىذه الدكؿ مف تمقاء نفسيا كمبادرتيا بعمميات اإلصبلح يعتبر ال محالة مكسبا ذا بعد مستقبمي رغـ أف 
المجاؿ العاـ االفتراضي كالحراؾ الذم مؤله كاف محفزا كضاغطا كمعبأ كدافعا نحك الجدية في السير عمى طريؽ اإلصبلح 

كالتغيير، كحائبل برقابتو كي ال يككف تحرؾ تمؾ األنظمة تجميميا أك ظرفيا أك كقتيا أك مناسباتيا فقط، حيث أف دركس الماضي ال 

                                                           
1
 .113 مرجع سبق ذكره، ص بشرل حسين احلمداين،-  

2
 .89 مرجع سبق ذكره، ص ،2.0لثورة كائل غنيم،ػ ا-  
3

موقع جامعة فيالديلفيا األردنية، : ، متوفر على الرابط التايلأزمة الوسائط وبزوغ ثقافة جديدة للتغيير: الحراؾ العربيزلمد سعدم، - 
http://www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_three/session_ten/sadi.doc(20/03/2016): ، تاريخ الزيارة. 

http://www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_three/session_ten/sadi.doc
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تمارس القمع كالحراسة المشددة عمى اإلسبلمييف لئبل ينتشر العنؼ في المجتمعات "تزاؿ ماثمة كتينبئ كيؼ كانت األنظمة العربية 
. (1)"العربية، غير أف الكاقع يخفي نية كثير مف الحكاـ التبلعب بقضية اإلصبلح كجعميا كسيمة لربح الكقت

بعد المفاجأة التي أحدثتيا االحتجاجات كالمظاىرات في المدف التكنسية ثـ المصرية، كتدشينيا لمرحمة جديدة تدؽ أبكاب 
العالـ العربي، كقياـ جدؿ فكرم بيف مف يعتبرىا ثكرة في ثكب مستعاد كمسترجع مف التاريخ العربي الذم عرؼ عدة نماذج عنيا، 
كبيف مف يراىا مجرد انتفاضات أك نصؼ ثكرة ألنيا ال تحمؿ بداخميا عكامؿ التغيير الجذرم لمنظـ القائمة، بدأ عدد مف األنظمة 

السياسية ينظر إلييا بعيف الريبة كالحذر، خاصة بعد بركز مؤشرات عمى نجاح تحركيا ككصكؿ النشطاء إلى تحقيؽ بعض 
أىدافيـ، فأخذت تتحرؾ في خط سير تجاه قطع الطريؽ أماـ تكرار ما حدث في تكنس كمصر كاليمف كسكريا كليبيا عمى 

. أراضييا

عمدت بعضيا كالمغرب إلى المبادرة بعمميات إصبلح بعضيا جكىرم كبعضيا صكرم، مف أجؿ امتصاص أم صدمة 
قد تأتي عبر استمياـ شعكبيا مف نشكة المنتصريف في عدد مف الدكؿ األخرل، كذلؾ بمكازاة تركيا لممجاؿ االفتراضي في حالة 
نشاط، كلكف بأعماؿ الرقابة عميو كقراءة أفكار النشطاء عبره ألنيا عممت بقكتو في إيقاد المشاعر كتعبئة الشارع كتجنيد الناس 

عندما حاكلت "كأدركت باقتناع أف أم محاكلة لغمقو أك تضيؽ الخناؽ عميو ستعكد بالضركرة بنتائج عكسية، كما حصؿ في مصر 
، (2)"الحككمة جاىدة فمترة نشاطات الشباب عبر االنترنت كتعطيؿ بعض المكاقع االلكتركنية كمبلحقة عدد مف المدكنيف كاعتقاليـ

لكنيا فتحت بابا خفيا بإغبلؽ مجاليـ عمييـ ألنيـ دخمكا عكالـ أخرل لـ تكف الحككمة تعرفيا، كمف حيث أرادت صرؼ األنظار 
. عنيـ، فإنيا ساىمت في زيادة شعبيتيـ كالتفاؼ الناس حكليـ، ألف كؿ ممنكع مرغكب

أما غيرىا مف األنظمة مثؿ األردف فإنيا استجابت لدعكات اإلصبلح تحت ضغط الشارع الذم عبأتو الكسائؿ التكاصمية 
الحديثة، كتابعت حراكو كأمدتو بالمعمكمة كالخبر، كنقمت إليو تجارب اآلخريف كسمبيات النظاـ كحفزتو عمى المضي قدما 

مكانية تحققيا . لمشركعية مطالبو كا 

 :نشاط الشبكات االجتماعية وقدرتيا عمى فرض اإلصالح: المطمب األول

لقد بات العالـ مقتنعا اليـك أكثر مف أم كقت مضى أف التطكر الذم لحؽ بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، كالتقدـ 
الرىيب كالذم أضحت شبكة االنترنت تحققو، ككيؼ انعكس ذلؾ عمى القدرة االتصالية كالتكاصمية لدل شعكب المعمكرة كالتنكع 

الذم أمسكا يممككنو في كسائؿ التكاصؿ كمدل قدرتيا كقكتيا في إتاحة ما لـ يكف متاحا لمناس مف قبؿ مف سرعة في نقؿ الخبر 
كجكدة في كصكؿ المعمكمة، ال بد أف يساىـ بقسط كافر في تنمية الحياة المجتمعية كأف يؤثر في الحياة السياسية لمناس، 

                                                           
1
ثقافة السلم : "، كرقة مقدمة ضمن الندكة الدكلية حوؿ"دراسة تفكيكية– اإلرىاب والتأثير على قيم السلم والوسطية "، (2015).  قومبوحنية - 

 .2015 أكت 15، جامعة نواكشوط، موريتانيا، "ادلقاربة ادلوريتانية– كاالعتداؿ يف مواجهة التطرؼ العنيف 
2
- Blaise Lemben, La démocratie à l’ère numérique : la révolution Facebook, Google, 

Twitter, Genève : George Edittion, 2004, P 78. 
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خصكصا مع بداية تكاتر األخبار عف نجاح تجمع دعت إليو كسائؿ التكاصؿ الجديدة ىنا أك فكز مرشح استغؿ ذات الكسائؿ 
لتعبئة الجميكر ىناؾ أك انسحاب رجؿ سياسة مف معترؾ حزبي أك مف ىـر سمطة نتيجة خركج المكاليف لو عف سمطتو ألنيـ 

. ساركا في فريؽ احتشد ضده بكاسطة دعكات مضادة انطمقت مف بيئة افتراضية

كأف التغيير ىك نتاج إرادة عامة، يحركيا دافع الناس الطبيعي نحك ىذا ، صحيح أف اإلعبلـ كحده ال يصنع التغيير
 إف الثكرة اإليرانية انتشرت بشريط (Michel Foucault)، حيث يقكؿ أداة مف مجمكعة أدكات"التغيير، كاإلعبلـ إنما ىك 

إف ىذه اإلرادة بدكف كسائؿ ؼلذلؾ ،  ىك الذم صنع الثكرة"إعبلما بديبلن " االذم كاف في حينو الكاسيت، كلـ يقؿ إف شريط الكاسيت
 فما جرل ىك نتاج عكامؿ تفاعمت مع بعضيا لتنتج لنا تغييرا بأسمكب لـ يعيده ،اإلعبلـ الجديد قد ال تساكم شيئان كالعكس صحيح

 .(1)كغٌير أنماط حياتيـ، مضفيان عمييا مزيدان مف التفاعؿ كالتكاصؿ، عالمنا العربي مف قبؿ

تاحة "لقد أصبحت لمشبكات االجتماعية قدرة أكبر مف أجؿ رسـ المعطى الديمقراطي، كذلؾ  بانفتاحيا عمى اليكاة كا 
الفرصة لمجميع مف أجؿ التكاجد االتصالي عمى المجاؿ العاـ، كعميو فقد رسمت ىذه الكسائؿ قطيعة مع كسائؿ التكاصؿ التقميدية، 

، (2)"كصنعت لنفسيا مجاال افتراضيا جديدا، شبييا بالمجاؿ العاـ الحقيقي الذم كانت ستستحكذ عميو الكسائؿ االتصالية التقميدية
حيث لـ تقكل القنكات التمفزيكنية العمكمية المغربية، كال تمؾ العمكمية كالخاصة في األردف أف تفعؿ ما فعمتو كسائؿ اإلعبلـ 

. الجديد في تييئة الساحة لحدكث تغيير يمس النظاـ السياسي كعمؿ مؤسساتو

يشترؾ المغرب كاألردف في تبني الممكية الكراثية نظاما سياسيا، كتتحكـ مؤسسة الممؾ كشخصو في دكاليب السمطة 
التنفيذية، كيتقاسماف مع جؿ الببلد العربية األخرل صكرة شاحبة مف الممارسة السياسية كالتعددية الحزبية، حيث تسكد ديمقراطية 
صكرية عكجاء كثقافة سياسية عرجاء، كمع ذلؾ فقد قرأ النظاماف درس الربيع العربي بشيء مف الكاقعية كالثقة أف التغيير العنيؼ 
كمكجات االحتجاجات كالمظاىرات الدمكية يمكف أف تضرب مف خبلؿ التعبئة االفتراضية كالحشد الفكرم عبر منصات اإلعبلـ 

الجديد، كأف الدكائر المسؤكلة عف استشعار الخطر كقراءة الكاقع فييما قد تنبأت بأف الكقكؼ مكقؼ المتفرج ال ينفع، كما أف 
التيكيف كالتقميؿ مف أثر الحراؾ االفتراضي مآلو الخيبة، فقد كاف ديدف العديد مف دكائر صنع القرار في مصر ترافع عمى أف ما 

.  جانفي25جرل في تكنس أرضيتو في مصر مختمفة، حتى فكجؤكا بانتفاضة الشباب يـك 

ىذه القراءة الكاقعية، جعمت أنظمة الحكـ في البمديف تقارف بيف سيناريكىات ثبلث قد تعصؼ بالنظاـ السياسي، فقد يؤدم 
 قد تطكؿ مدتيا كتؤدم إلى إراقة كثير مف الدماء كتشتد فييا المكاجية كتتصاعد حدة الصراع "تمرد وعصيان"أم حراؾ إلى حالة 

 كىي مرحمة تتكلد عف طكؿ أمد حالة "انفجار داخمي لمنظام"بيا كقد تؤدم إلى سقكط النظاـ، كما يمكف أف يؤدم ىذا الحراؾ إلى 
التمرد كالعصياف، بحيث يضعؼ النظاـ كتنيؾ قكاه كيتعرض لمتآكؿ الداخمي بتمرد أفراد مف جيشو أك نضكب في مدخراتو، لذلؾ 
كانت دكائر القرار في المغرب كاألردف قد تكافقت عمى نيج السيناريك األكثر أمنا مف مكاجية التمرد أك تفجير النظاـ، فذىبت إلى 

                                                           
1
 .104مرجع سبق ذكره، ص بشرل مجيل الراكم، -  

2
- Lucile MERRA, « Pour une sociologie des médias sociaux : Internet et la révolution 

médiatique », Thèse doctorat en sociologie non publiée, Paris : Université Descartes, 2013, P 133. 
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عادة الثقة إلى المحككمييف باالنفتاح السياسي "التغيير اإلصالحي" صبلح مؤسساتو كا   كىك مبادرة النظاـ إلى تعديؿ سياساتو كا 
. (1)كتكسيع ىامش الحرية االقتصادية كالتمكيف لحقكؽ اإلنساف كفؾ القيكد عمى اإلعبلـ

لقد انفتح المكاطف في المغرب كما في األردف عمى شبكة االنترنت، حيث لـ يكف النظاـ الحاكـ يناصبيا العداء، كانقطع 
الناس ليتعاممكا بيا كيجعمكنيا ضمف اىتماماتيـ كمعينا ليـ عمى قضاء حاجاتيـ، ككانت التفاعبلت في مجتمع االنترنت 

تفاعبلت أفقية ال رأسية، حيث أف الشبكة ال رئيس ليا، كالمتعاممكف في رحابيا ال يتمقكف تعميمات مف أحد كال يخضعكف لرقابة "
، لذلؾ كاف االستثمار فييا كبيرا، كاستطاع النشطاء عبرىا (2)"أم جية، فيـ أحرار تماما كيمارسكف حريتيـ في التعبير عف أنفسيـ

أف يحرجكا النظاـ السياسي الذم ظؿ منغمقا أماـ النشاط في العالـ الحقيقي، حيث أف مطالب ىذا األخير التي ظؿ يناضؿ مف 
أجؿ الكصكؿ إلى جزء منيا، كصؿ إلى جزء أكبر منيا أكلئؾ الذيف ينشطكف في مجتمع افتراضي، كعميو فإف األثر الذم يتركو 

. ىؤالء عمى استجابة النظاـ ليـ كخشيتو منيـ سيككف ال محالة أكبر كأعظـ

 :منصات الحراك االفتراضي في المغرب واألردن: الفرع األول

لـ يكف نشطاء االنترنت كالعاممكف في الفضاء االلكتركني في األردف كالمغرب بعيدكف عف تأثير ذات الفضاء في دكؿ 
الثكرة التي "قريبة نسبيا كأخرل أبعد ممف تأثر الكضع العاـ فييا بتبعات االنخراط في الشبكات االجتماعية، حيث آمف ىؤالء بأف 

 في مجاؿ تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات قد نقمت المجتمع اإلنساني إلى عتبة عصر جديد، 20حصمت في نياية القرف 
، فانطمؽ كثير منيـ في ارتياد الساحات (3)"أصبحت المعرفة فيو محصمة مزج التكنكلكجيا العالية كالخبرة اإلنسانية المتطكرة

الغرض منيا تأسيس مجاؿ عاـ عمى االنترنت شبيو بالمجاؿ العاـ " معرفة تكاصمية"االفتراضية عمى االنترنت أمبل في صناعة 
عمى األرض، كتككيف شبكة عبلقات كبناء رأم عاـ مكحد كتكحيد الجيكد مف خبللو مف أجؿ النزكؿ إلى األرض في العالـ 

يصاؿ الرسالة بفسادىا كالتشجيع عمى الكصكؿ إلى غد أفضؿ كتقديـ بدائؿ  الكاقعي كالدفع نحك تغيير سياسات األنظمة القائمة كا 
. لمبيئة الداخمية مف أجؿ اختيار األسمـ ضمانا لرفاىية الفرد كتحقيقا لمبادئ العدالة كالحرية

لـ تتكانى مجمكعات النشطاء في المجاؿ االفتراضي العاـ المغربي كاألردني في تأسيس عدد كبير مف منصات التفاعؿ 
كالتعبئة خدمة لميدؼ العاـ بالتغيير كاإلصبلح، ذلؾ باستغبلؿ كافة كسائؿ اإلعبلـ الجديد التي تتيح مجاال لمحرية كاإلبداع بعيدا 

. عف عيف الحسيب أك مقص الرقيب

 :الحراك المغربي عمى الشبكات االجتماعية: أوال

لقد ارتبط كؿ الحراؾ المغربي في المجاؿ االفتراضي عمى اجتماع كتكافؽ النشطاء باختبلؼ أفكارىـ كتنكع انتماءاتيـ 
، كىي عبارة تحمؿ داللة الحركة المكحدة التي تيدؼ إلى تمثيؿ  فبراير20حركة كتعدد مذاىبيـ عمى حركة احتجاجية كاحدة كىي 

                                                           
1
 . مرجع سبق ذكره،(2014). العياشي عنصر :للمزيد حوؿ أمناط التغيًن يف النظم احلاكمة، يرجى العودة إىل - 

2
 .152 مرجع سبق ذكره، ص ،" يناير يف مصر25االذباىات ادلناطقية كعالقتها بادلركز إباف ثورة "مجاؿ علي زىراف، -  

3
 .19 مرجع سبق ذكره، ص ،تقاطعات ورىانات: المعرفي واإليديولوجي الشبكيكماؿ عبد اللطيف، -  
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بشعار إسقاط " شطحكا"المجتمع بمختمؼ مطالبيـ مف اإلصبلح  إلى التغيير إلى االنفتاح إلى العدالة كالحرية، كحتى أكلئؾ الذيف 
 فيفرم، 20، حيث أف اسـ الحركة يحمؿ تاريخا خركجيا إلى الميداف كنزكليا إلى الشارع يـك "ميقاتية"النظاـ، باإلضافة إلى داللة 

، كعميو فقد جاء يأتي المشيد في الفضاء االفتراضي 2011في سنة " بحراؾ الربيع العربي"حيث لـ يتأخر المغرب أيضا بالمحاؽ 
ذا زخـ كفسيفساء، رغـ أف التاريخ مكحد كرغـ أف التكافؽ يكاد يككف مكحدان أيضا في الشكؿ العاـ لمحراؾ، حيث سبؽ االتفاؽ 
عمى سممية االحتجاج كبقاءه في حدكد مطالب متعمقة بتحسيف شكؿ النظاـ السياسي كانفتاح الحياة السياسية كتحرير االقتصاد 

. الفقر كالجيؿ كالبطالة: كرفع القدرة الشرائية كدفع الثالكت اليداـ

، حيث اعتبرتا مفتاح الحراؾ كمستكدع التعبئة كمصدر " فبراير20حركة "صفحة ومجموعة "تحتؿ مقدمة ىذا المشيد 
ف النشطاء مجمكعة  ، كىي عبارة مستكحاة مف نشاط البيئة (1)"الشعب يريد التغيير" فبراير بعبارة 20المعمكمة كالخبر، عنكى

الحراكية العربية في تكنس ثـ في مصر كاليمف، كمع  ذلؾ ال تتميز منشكراتيا بالحدة أك العدائية تجاه النظاـ، بؿ تنقؿ صكرة عف 
المغرب العميؽ كتنشر عف البطالة كالجيؿ كالدعارة كالتفاكت االجتماعي، كأحيانا تنقطع لمترفيو كألخبار الحراؾ الثقافي، حيث 

، فيي أكثر حدة كيتجو خطيا التحريرم إلى (2)" فبراير الدار البيضاء20صفحة " عضك منتسب، أما 30500تحصي حكالي 
العدائية ضد رمكز النظاـ دكف تجريح في شخص الممؾ، كتنقؿ أخبار الساحة الكطنية كتركز عمى الشأف السياسي، كتنشر مقاطع 

كقد أسيمت ىاتاف المنصتاف بشكؿ مميز في التحضير . فيديك عف تعامؿ األمف مع المحتجيف حكؿ قضايا معيشية أك تربكية
طبلؽ الحراؾ االحتجاجي سنة  . 2011كا 

في المشيد أيضا عدد مف الصفحات كالمجمكعات التي أطرت الحراؾ االحتجاجي كتابعت رد الفعؿ اإلصبلحي كغذت 
 حيث كانت تعتبر (3)"حرية وديمقراطية اآلن"الرأم العاـ بالخبر ككانت سبيؿ الكثيركف في بحثيـ عف المعمكمة، مثؿ مجمكعة 

مف أكبر المجمكعات كأسبقيا ظيكرا، ككاف تركيزىا عمى المجاؿ السياسي دكف غيره، ككاف خطيا التحريرم ذا نبرة أكثر حدة 
مع أنو ليس ىدفا لمتكافؽ الحراكي الشباني، لذلؾ سارع نشطاء آخركف إلى " إسقاط النظاـ"حيث كانت تتحيف الفرصة لترفع شعار 

 كقد ساىمت أيضا دكائر مقربة مف النظاـ في بعثيا ،(4)"جميعا ضد مجموعة حرية وديمقراطية اآلن"فتح مجمكعة جديدة 
كدعميا، مف أجؿ اإليحاء بكجكد قطاع أكبر داخؿ المجتمع الحقيقي كاالفتراضي يدعـ الحراؾ المشركع مف أجؿ اإلصبلح، كلكنو 

                                                           
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي "الشعب يريد التغيير: " فبراير20"حركة  -1

https://www.facebook.com/groups/j20fevrier/?fref=ts 

، متوفر على الرابط (Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي  فبراير الدار البيضاء20حركة  -2
 https://www.facebook.com/20FevrierCasa/?fref=ts:التايل

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، رلموعة على موقع التواصل االجتماعي المجموعة الرسمية_ حركة حرية وديمقراطية اآلف  -3
https://www.facebook.com/groups/MLEDM 

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، رلموعة على موقع التواصل االجتماعي "حركة حرية وديمقراطية اآلف"جميعا ضد مجموعة  -4
https://www.facebook.com/groups/175421975833767/?fref=ts 
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ال يتبنى المنحى الراديكالي، كقد نجحت المجمكعة األخيرة في تشتيت الكتمة المنتسبة لؤلكلى كأدت بالتالي إلى تقميص نمك عدد 
. (1)أعضاءىا

 فيفرم 20، كالتي تأسست في (2)"شبكة رصد"أكبر كأشير الصفحات في المجاؿ االفتراضي المغربي حاليا ىي صفحة 
تكفمت منذ بداية الحراؾ بتتبع كنشر األخبار العاجمة كالتي كانت في أغمبيا "، حيث "رصد" كتعتبر ابنة لمصفحة المصرية 2011
، كركزت عمى نقؿ المقاالت كالكتابات كآراء "المكاطف الصحفي"، كما اىتمت بمقاطع الفيديك القصيرة التي كاف ينتجيا (3)حقيقية

. (*)المفكريف في قضايا المغرب الراىنة، كما زادت أىميتيا بتدعيميا بمكقع الكتركني عمى االنترنت

 عمى كؿ الشبكات االجتماعية، (4)"جماعة العدل واإلحسان"في المشيد أيضا برزت منصات إلكتركنية أخرل كصفحات 
بنيجو  تميز عف الطرؽ الصكفيةمببعده الصكفي ك ختمؼ عف الحركات السمفية كم1987 أسس سنة إسبلمي مغربيكىي تنظيـ 

، كتعتبر كؿ صفحات الجماعة عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي منبرا دعائيا لتكجو التنظيـ الديني كمنصة السياسي المعارض
لمخط السياسي المعارض، بحيث تدلي الجماعة مف خبلؿ ىذه الحسابات بدلكىا في عدد مف المسائؿ أبرزىا قضايا الفساد 
السياسي كاالقتصادم في دكائر الحكـ سكاء في القصر أك الحككمة أك الدكائر الرسمية، باإلضافة إلى تميزىا بخط تحريرم 

. مكضكعي مدعـ بالصكر كمقاطع الفيديك كالكثائؽ الرسمية

نمكذج آخر لمصكرة الجديدة في نقد العمؿ السياسي بحيث تقـك عمى النقد  (Facebook)عمى (5)"تقشاب سياسي"صفحة 
الساخر كالعنيؼ لمكضع العاـ في المممكة، كتجذب إلييا عددا معتبرا مف األعضاء، ممف تستيكييـ الطريقة الحديثة في التعاطي 

 الشأف السياسي، كتنقد الكضع االقتصادم كتيتـ (6)"صرخة الشعب المغربي"االلكتركني مع الشأف السياسي، كما تتناكؿ مجمكعة 
                                                           

 (Hespress)موقع اجلريدة االلكرتكنية ادلغربية : ، متوفر على الرابط التايلصفحات ثورة وسط الفايسبوؾ: الحراؾ المغربيّي إمساعيل عزاـ،  -1
http://www.hespress.com/57302/(25/02/2016):  ، تاريخ الزيارة. 

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي رصد المغربية شبكة -2
https://www.facebook.com/rassdmaroc2 

 .مرجع سبق ذكره، صفحات ثورة وسط الفايسبوؾ: الحراؾ المغربيّي إمساعيل عزاـ،  -3
*
 - http://www.rassdmaroc.com 

: صفحات كحسابات مجاعة العدؿ كاإلحساف على الشبكات االجتماعية- 4
 facebook.com/Site.Aljamaa : (Facebook)على - 
 twitter.com/Site_Aljamaa : (Twitter)على - 
 youtube.com/aljamaavideo": (Youtube)على - 

 (http://www.aljamaa.net/ar/index/index.shtml): ادلوقع الرمسي جلماعة العدؿ كاإلحساف
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي (Humour politique ll)تقشاب سياسي  -5

https://www.facebook.com/humour.politique.II/ 

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، رلموعة على موقع التواصل االجتماعي (مجموعة عامة)صرخة الشعب المغربي  -6
https://www.facebook.com/groups/115812848532002/ 

http://www.hespress.com/57302/????.html
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بمشاكؿ المكاطف اليكمية، كتمتاز بخط تحريرم ميادف مع السمطة كمؤسسة الممؾ، كلكنيا حادة في نقد الكجكد السياسية 
. كاإلعبلمية المغربية كتنقؿ تناقضاتيـ

 المنصات االفتراضية المؤطرة لمحراك الثوري المغربي: (07)جدول رقم 

 عدد األعضاء  ورابطيااسم الصفحة

: شبكة رصد المغربية
https://www.facebook.com/rassdmaroc2 501.271 

: جماعة العدل واإلحسان
https://www.facebook.com/Site.Aljamaa/ 34.026 

:  واإلحسانالعدلشبيبة 
https://www.facebook.com/chabibajs/ 22.384 

:  فبراير الدار البيضاء20صفحة 
https://www.facebook.com/20FevrierCasa 17.542 

: حرية وديمقراطية اآلن
https://www.facebook.com/groups/MLEDM 8.320 

: تقشاب سياسي
https://www.facebook.com/humour.politique.II 3.456 

: حساب الدعوة واإلحسان
https://twitter.com/Site_Aljamaa 1.652 

 

 

 :الحراك األردني عمى الشبكات االجتماعية: ثانيا

مسألة الحركية كالفعالية في الحياة السياسية األردنية تعتبر إلى حد ما ميتجاىمة كعديمة التأثير، ألف النظاـ السياسي 
األردني منغمؽ أماـ كؿ انفتاح سياسي، فبل تعدك الحياة السياسية فيو أكثر مف حمبلت انتخابية باىتة بيف مجمكعة مف الكيانات 

، ثـ تعكد لتخفت في انتظار مكاعيد انتخابية أخرل، مرد (البرلماف)السياسية عندما تحؿ المكاعيد المرتبطة بتجديد الييئة التشريعية 
ذلؾ إلى عدـ كجكد مناصب ذات رفعة في الحياة السياسية يتـ بذؿ الجيد الكثير لمكصكؿ إلييا، فالممؾ منصبو كراثي كداخؿ 

األسرة الياشمية فقط، كمنصب رئيس الكزراء خاضع لرغبة الممؾ كبناء عمى التعييف ال االنتخاب، كما أف االستكزار ليس مسألة 
. ترشح ككسب ثقة الصندكؽ، بؿ ىك تعييف مف طرؼ السمطة الحاكمة

ىذا المناخ العاـ المرتبط بالحياة السياسية، انسحب عمى المجاؿ االفتراضي المرتبط بالحياة السياسية، حيث ال يبلحظ مثؿ 
الحراؾ السياسي يرتبط ارتباطا "ذلؾ الزخـ الذم يمتاز بو المشيد المغربي في مجاؿ التفاعؿ السياسي داخؿ المجاؿ االلكتركني، فػ
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كثيقا بالصراع الديمقراطي، فيك يقـك عمى أساس الممارسة السياسية كالديمقراطية معا، كبالتالي فإف المجتمع لف يتطكر كلف يتقدـ 
مف دكف حراؾ سياسي تغذيو كتحركو الممارسة السياسية كالديمقراطية، كىك ما يفتقر إليو  (1)"قيد أنممة في اتجاه المشاركة الشعبية

الكاقع السياسي األردني، مف حيث ضعؼ التعاطي مع قضايا السياسة عبر كسائؿ اإلعبلـ الجديد كفي الصفحات االجتماعية، 
. ذلؾ أف المجاؿ االفتراضي ال يمكف أف ينشأ مف دكف كجكد مجاؿ حقيقي عاـ يستميـ منو كيؤثر فيو

كمع ذلؾ، فقد حاكؿ النشطاء األردنيكف بناء مجاؿ افتراضي تزامنا مع قياـ الحراؾ العربي المنادم بالحرية كالرفاه 
الذم رسـ أكلى  (Facebook)االقتصادم، كقد ميزه عدد مف المنصات العاممة عبر صفحات التكاصؿ االجتماعي كخاصة 

 ككاف لو ،(2)االتصالي (Tessu)، كاستطاع أف يكجد لنفسو مكانا دخؿ النسيج 2006خطكاتو في المجاؿ العاـ االفتراضي منذ 
. تأثير كاسع في مسائؿ مجتمعية كاقتصادية كتربكية في األردف، غير أف تأثيره في العمؿ السياسي ظؿ محدكدا

الصكرة التي ريسمت لمحراؾ االفتراضي مف أجؿ مجارة الحراؾ العربي الذم بدا قكيا كشرسا في عدة مناطؽ، جاءت في 
 كاستطاعت أف تجمب أكثر مف ،(3)"الحراك الشبابي األردني"األردف باىتة كغير ذات فعالية، حيث ظيرت في المشيد صفحة 

 مشترؾ كلكف في زمف طكيؿ نسبيا، حيث دلمت عمى عدـ إيماف أكثر األردنييف بدعكات التحريض كالتعبئة لخدمة 31000
عبر منشكرات الصفحة بيف اإلدارة كالمنتسبيف في التعميؽ عمى القضايا التي " المشاكسة"أىداؼ سياسية، حيث يظير نكع مف 

تحاكؿ الصفحة تمريرىا، ألف األعضاء يتفاعمكف مع المنشكرات ذات الصبغة االقتصادية أك ما يتعمؽ بأحكاليـ المعيشية أك 
. سياسة الحككمة في مجاالت اإلدارة المحمية أك الشؤكف التربكية

أكثر مف اعتمادىـ عمى إنشاء الصفحات ألنيا أكثر أمنا فيما  (Facebook)لجأ النشطاء إلى نمط المجمكعات عمى 
إضافة األعضاء دكف إذنيـ أك )يتعمؽ بالنشر كاالنتساب إلييا، كلكجكد القدرة لدل األعضاء كاإلدارييف عمى رفع مستكل التنسيب 

ثورة األردن ضد عبد "، ك"الثورة األردنية ضد الممك عبد اهلل الياشمي"، كأبرز تمؾ المجمكعات تكجد مجمكعة (سابؽ عمـ منيـ
 كالتي تعتمد عمى تنكيع النشر في القضايا ذات العبلقة بدفع النظاـ نحك اإلصبلح ،"الثورة األردنية" كمجمكعة (4)"اهلل الثاني

عادة ترتيب البيت السياسي الداخمي، فرغـ أف عناكيف ىذه الصفحات كشعاراتيا تبدك مرتفعة السقؼ كمحرضة لمكصكؿ إلى  كا 
النمكذج العربي في الحراؾ كىك الدفع إلى إسقاط النظاـ، إال أف الخط العاـ لمجمكع األعضاء ال يتكافؽ مع خط اإلدارة، لذلؾ لـ 
يماف بيا مف طرؼ قطاع كبير مف األردنييف  تفمح ىذه األخيرة في سعييا لمتعبئة ضد النظاـ، كذلؾ لكجكد حصانة لدل السمطة كا 

                                                           
1
رسالة ماجستًن يف العلـو ، "(2012-2006)الحراؾ السياسي وأثره على االستقرار السياسي في دولة الكويت "مناكر عبد اللطيف العتييب، - 

، : ، األردفالسياسية غًن منشورة  .19، ص 2013جامعة الشرؽ األكسط، كلية اآلداب كالعلـو
2
 - Lucile MERRA, « Pour une sociologie des médias sociaux : Internet et la révolution 

médiatique »,Op. cit, P 137. 
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الحراؾ الشبابي األردني -3

https://facebook.com/7erak/?fref=ts 

: التايل، متوفر على الرابط (Facebook)، رلموعة على موقع التواصل االجتماعي مجموعة ثورة األردف ضد عبد اهلل الثاني -4
https://facebook.com/groups/138592106291846/?fref=ts 
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صبلح الكضع العاـ، مف دكف الحشد كالتحريض ضد كجكد كسمطة كشرعية مؤسسة الممؾ  الذيف يرغبكف في تصحيح األخطاء كا 
. كشكؿ النظاـ كمؤسساتو

الجزء الباقي في مشيد النشاط الحراكي االفتراضي صغير جدا، كتتقاسمو مجمكعة مف الصفحات كالمجمكعات كحتى 
نظرا لعدـ شعبيتيا كقمة أعضاءىا كعدـ فعالية منشكراتيا، " الكيانات المجيرية"، كلكنيا تنتمي إلى (Youtube)قنكات عبر مكقع 

كالتي تتراكح بيف إعادة نشر ما سبقيـ إلييـ غيرىـ أك ما تعمؽ بالفضائح أك االدعاءات أك الشائعات أك ما كاف بغير دليؿ كال 
، باإلضافة إلى "ثورة الشباب األردني عمى فايسبوك"، "ثورة الشعب األردني ضد الممك عبد اهلل"، "الثورة األردنية"برىاف، كمنيا 

الثورة "عدة مقاطع فيديك غطت بعض أخبار االحتجاج كنقمت صكرة حية مف المظاىرات المطالبة باإلصبلح، كذلؾ في قناة 
.  منتسب100كالتي بمغ عدد أعضاءىا ، (1)"(Youtube)عمى مكقع " 2012األردنية 

: فمسفة البيئة االفتراضية في التعاطي مع النظام السياسي: الفرع الثاني

تعمد نشطاء االنترنت في المغرب كاألردف كلكج الحركة االحتجاجية كالدعكة لممظاىرات كالطمب مف الجميكر الخركج مف 
العالـ الكاقعي إلى العالـ االفتراضي بغرض إعداده كتعبئتو كتحفيزه، كمف ثمة إعادتو إلى العالـ الحقيقي مرة أخرل، مع بداية 

كسابو عكامؿ النجاح  مظاىرات الشباب كانطبلؽ الحراؾ الثكرم في عدد مف الدكؿ العربية بغرض إعطاء حراكيـ زحما كشعبيتو كا 
منذ البداية، ألنو سكؼ يككف حراكا ارتداديا يستفيد مف قكة كنجاح الثكرات التي سبقتو في تكنس كمصر كسكريا كاليمف كليبيا، 
خاصة في ظؿ الجك المتشابو الذم يمؼ ىذيف البمديف أسكة بغيرىا مف أركاف الكطف العربي التي تحركت فييا آلة االحتجاج 

. كأزيح بعض رؤكس األنظمة فييا" الفكضى الخبلقة"كعمتيا 

سكؼ يؤدم حتما إلى تغيير في "بعض نشطاء البيئة االفتراضية في المغرب كاألردف استيمكا نشاطيا بالتأكيد بأف حراكيـ 
تركيبة النظـ السياسية الحاكمة كنكعيتيا، منذ بداية عيد االستقبلؿ إلى اآلف، خاصة أنيا ذاتيا النظـ التي ركجت ليا الكاليات 

، فكاف ذلؾ مبررا ليؤالء مف أجؿ التركيج لفكرة عدـ صبلحيا (2)"المتحدة األمريكية كالغرب عمكما بأنيا ال تسير مع نيج التاريخ
. ككجكب تغييرىا

كمع ذلؾ، فإف المسح العاـ عمى االنترنت لمختمؼ كسائؿ اإلعبلـ الجديد التي شاركت في حراؾ المغاربة كاألردنييف، مف 
عمى قمتيا يظير أف فمسفة خاصة قد  (Twitter)كعدد مف حسابات  (Youtube)كقنكات  (Facebook)صفحات كمجمكعات 

غمبت عمى مضمكف ىذه الكسائؿ، كصفحات التكاصؿ االجتماعي تبدك في مجاليا مختمفة عف تمؾ التي كاف ينتجيا المجاؿ العاـ 
االفتراضي في باقي نماذج الحراؾ الثكرم العربي األخرل كعمؿ عمى تصديرىا مف المجاؿ االفتراضي إلى المجاؿ الحقيقي، كالتي 
تمقفيا ىذا األخير كسار عمى خطتيا التي رسمت افتراضيا حتى كصؿ ىؤالء الناشطكف إلى تحقيؽ أىدافيـ التي رسمت فمسفتيا 

                                                           
: ، متوفر على الرابط التايل(Youtube)، قناة على موقع التواصل االجتماعي (Youtube) قناة الثورة األردنية -1

https://www.youtube.com/user/RoyaNews 

، تصدر عن مركز دراسات رللة دراسات شرؽ أكسطية، "السمات واآلثار المرتقبة على النظاـ الشرؽ أوسطي: ثورات الربيع العربي"عبًن الغندكر،  -2
 .13، ص (37-13ص ص )، 2014، 67الشرؽ األكسط بالتعاكف مع ادلؤسسة األردنية للبحوث كادلعلومات، ع 
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تتمكف مف إخفاء شخصيتؾ الحقيقية، كيمكف أف تكتب ما تريد، كتعبر عما تراه مناسبا بالشكؿ "داخؿ المجاؿ االلكتركني، حيث 
، فالفمسفة العامة لممجاؿ االفتراضي ينشئيا األفراد الناشطكف فيو خاصة في (1)..."الذم يعجبؾ كتختار مف تتحدث معو كعف ماذا

. كبعدىـ عف دائرة الرقابة الخارجية (Anonyme)" بنسؽ المجيكؿ"ظؿ تمتعيـ 

الفمسفة التي رسمت داخؿ المجاؿ االفتراضي في الحراؾ المغربي كاألردني ارتكزت عمى خاصيتيف جعمتا مف ىذا الحراؾ 
داخؿ البيئة االفتراضية مختمفا عما سكاه، كبالتالي فإف نتاجو كمخرجاتو عمى األرض كانت أيضا مختمفة عما أخرجتو الثكرات 

: العربية األخرل، كما أفرزتو مف تغيرات عمى المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلي، كتتمخص ىاتيف الخاصيتيف في

: تسقيف مطالب الجميور وتحديد اإلطار الحراكي: أوال

 (2011فيفرم )كفي ليبيا كاليمف  (201جانفي )كفي مصر  (2010ديسمبر )لقد كانت النتيجة المحصؿ عمييا في تكنس 
عبارة عف خركج حقيقي لترتيب كفمسفة نشأت في العالـ االفتراضي، بحيث أف السيناريك الذم انتيى  (2011مارس )كفي سكريا 

كاف ىدفا مف أىداؼ النشاط في المجاؿ " بف عمي"كىركب " مبارؾ"إلييا الحراؾ التكنسي كالمصرم بسقكط النظاـ كتنحي 
االفتراضي كالذم ترجمو الدفع إليو عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالتحريض عميو بتعبئة الناس ضده، كما كانت النياية 

مف نتاج الحراؾ اليمني كالميبي أكال، ثـ لمرحمة الحراؾ عف طريؽ " عمي عبد اهلل صالح"كالخركج المذؿ لػ" لمقذافي"التراجيدية 
كانت  (التقميدية كالحديثة التكنكلكجية)كسائؿ اإلعبلـ التقميدية التي عكضت غياب الكسائؿ التكاصمية الحديثة، كلكف الكسائؿ كميا 

قد ساىمت في رسـ صكرة سكداء عنيـ كألٌبت الناس ضدىـ كقدمتيـ عمى أنيـ فاسدكف سياسيا كمنياركف أخبلقيا كذؾ بكؿ 
. كسائؿ التأثير كالتعبئة، حتى سار حاؿ نيايتيـ كما شيد العالـ كمو

مكاقع التكاصؿ "يبدك أف البيئة االفتراضية لمحراؾ األردني كالحراؾ المغربي قد كعت درس الثكرات العربية، حيث أف 
االجتماعي لـ تنجح في تأسيس مرحمة استثمار الثكرة في مصر تحديدا مف قبؿ الفئات الشابة، كذلؾ عندما استمـ العسكر الحكـ 

كترؾ السفينة بدكف قيادة حقيقية، ما فتح الباب عمى قضية جد " بف عمي"، كعندما رحؿ (2)"في أعقاب اإلطاحة بنظاـ مبارؾ
ىامة، كىي عدـ إعداد القيادة البديمة في صفكؼ النشطاء الذيف يسعكف لتفكيض القيادة القديمة، كعميو، كبالنظر إلى ىذه العكامؿ 
مجتمعة كمتفرقة، فكأف نشطاء المجاؿ االفتراضي العاـ في المغرب كفي األردف تكافقكا بشكؿ غير مباشر كغير مدركس ثنائيا، 

بأف يتـ تحديد أىداؼ الحراؾ كتسقيؼ مطالب الطبقة المنتفضة بشكؿ عقبلني كقابؿ لمتحقؽ، بدؿ فتح الباب أماـ الغبلة 
كاالنتيازييف كحتى أكلئؾ مف عدـ المتبصريف كغير ذكم الخبرة مف المشرعٌيف، ككبح جماحيـ كالحد مف طمكحاتيـ تحقيقا لمنفع 

: العاـ، كمنو أمكف تحديد أىـ مطالب البيئة االفتراضية فيما يأتي

                                                           
دار الفجر للنشر كالتوزيع، : ، القاىرة1 حسن، طصفوتزلمد : ، ترتأثير اإلعالـ على الحياة المدنية: األخبار والرأي العاـماكس ماكومز كآخركف،  -1

 .47، ص 2012
2
 19، ص 4780، ع 2013 أكت 20، الثالثاء ادلستقبل اللبنانية، جريدة مواقع التواصل االجتماعي ودورىا في الثورةعبد الزىرة الركايب، -  
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 فبراير 20يعتبر اليدؼ العاـ كالغاية المراد الكصكؿ إلييا في حراؾ : مطالب نشطاء الحراك االفتراضي في المغرب. 1
 ىك دفع النظاـ السياسي الممكي المغربي نحك اإلصبلح الداخمي، دكف غيره مف المطالب التي قد تطاؿ الشأف السياسي، 2011

 .حيث أكد نشطاء الحراؾ المغربي عف انتفاء أم نية لدييـ لمدفع نحك برمجة ىدؼ إسقاط النظاـ أك تقكيض مؤسسة الممؾ

أىدافيا مع غايات كأىداؼ أية أحزاب أك تنظيمات دينية أك ثقافية في "فالبيئة االفتراضية نأت بنفسيا عف أم ترابط بيف 
كصنعت االعتقاد أف اإلعداد المسبؽ كالبرمجة األكلية ألىداؼ الحراؾ في المجاؿ االفتراضي باإلضافة إلى ، (1)"الداخؿ أك الخارج

اعتماد آليات رقابية مف أجؿ تطبيؽ ىذه اإلجراءات، قد ساىـ بشكؿ كاضح في الصكرة التي خرج بيا الحراؾ إلى الفضاء 
. الحقيقي، باإلضافة إلى اختبلفو عف المشيد الذم ارتبط بحراؾ الثكرات العربية التي سبقتو

نشطاء االنترنت في البيئة االفتراضية األردنية أف ىدفيـ  أعتبر: مطالب نشطاء الحراك االفتراضي في األردن. 2
اإلصبلح فقط، كال يخرج المسعى العاـ لمحراؾ عف اإلصبلح الداخمي لمنظاـ الحاكـ، حيث لـ ييدؼ النشاط االفتراضي عبر 

كسائؿ اإلعبلـ الجديد إلى رفع سقؼ المطالب إلى ما ال يمكف تحقيقو إال بالعنؼ كالقكة، كظمت المطالب في إطار المعقكؿ كمما 
يمكف اإليفاء بو مف طرؼ النظاـ، كاستمر الخط العاـ لبلحتجاج بعيدا عف مؤسسة كشخص الممؾ، كلـ يتـ النيؿ منو أك الحط 

مف قدره كمكانتو، كما تميزت المطالب االحتجاجية في األردف بالمزج بيف ما ىك سياسي كاقتصادم كمعيشي كتربكم، حيث بات 
 .المجاؿ االفتراضي المرتبط بالحراؾ الثكرم قبمة لكؿ أطياؼ المطالبيف كأصحاب المشاكؿ

: التباين بين خط الصفحات العام ونشاط المنتسبين: ثانيا

أك قنكات فيديك عبر  (Facebook)تختمؼ البنية التي تقـك عمييا كسائؿ البيئة االفتراضية مف صفحات كمجمكعات عمى 
(Youtube)  أك مكاقع كمدكنات اإلعبلـ الجديد عف كثير مف البنى التي تقـك في العالـ الكاقعي، كالتي تتقاسـ معيا كظائؼ

فالحزب السياسي عبارة عف تنظيـ يضـ عددا . الحشد كالتعبئة كتييئة الجميكر مف أجؿ حراؾ معيف كاألحزاب السياسية مثبل
معينا مف األعضاء، كييدؼ إلى الكصكؿ إلى السمطة مف خبلؿ تعبئة المنتسبيف كحشد القكاعد تحقيقا لميدؼ المنشكد، كذلؾ تقـك 
كسائؿ الفضاء االفتراضي بكصفيا تنظيما افتراضيا يضـ عددا معينا مف األعضاء بتحديد أىدافيا كرسـ سياساتيا، كتنتيج نفس 

. المنيج مف خبلؿ إشعار أعضاءىا كحثيـ لمدفاع عف سياسة التنظيـ االفتراضي كتحقيؽ أىدافو

تتكامؿ األدكات الرقمية "كقد " نشاطية رقمية"بينما يعبر النظاـ االفتراضي عف " نشاطية حقيقة"فيعبر الحزب السياسي عف 
مع النشاطية التقميدية لغرض تعبئة أعداد كبيرة مف الناس بسرعة، كجذب االنتباه اإلعبلمي لمقضايا المكضكعة في العالميف 

، فعف طريؽ مقارنة بنيكية كىيكمية بيف ىذيف النكعيف مف التنظيـ، سكؼ نتكقؼ عند اختبلؼ جكىرم (1)"الحقيقي كاالفتراضي
" عدـ الخركج عف سياستو"ك" االلتزاـ الحزبي"يعتمد في تحقيؽ أىدافو عمى عاممي  (الحزب السياسي)مؤداه، أف التنظيـ الحقيقي 

                                                           
، (95-90ص ص )، 2011، 184، العدد رللة السياسة الدكلية، " فبراير في المغرب20التداعيات المحتملة الحتجاجات حركة "إدريس لكريين،  -1

 .90ص 
1
 .171ق، ص رمرجع سبق ذؾ، بحث جذري في االنتفاضة العربية: الشعب يريدجلبًن األشقر،  - 
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أثناء عممية النشاط السياسي، حيث ييجبىر العضك تحت طائمة قكانيف الحزب كلكائحو الداخمية عمى االلتزاـ بخط التنظيـ السياسي 
الذم اختار االنتماء إليو، كأف ال يصدر منو أم نشاط يتعارض مع ذلؾ التكجو، كاألصؿ أف النشاط في العالـ االفتراضي أيضا 

فيك مكافؽ  (صفحة أك مجمكعة)تحكمو نفس المبادئ ماداـ العضك قد اختار طكاعية االنتماء إلى إحدل منصات اإلعبلـ الجديد 
. ضمنا عمى خطيا كمتفؽ معيا حكؿ أىدافيا

مع األعضاء المنتسبيف، كحققكا  (دارييفاإل)في الحراؾ التكنسي سار األمر بالتكافؽ غير المباشر بيف أصحاب الصفحات 
في النياية ىدؼ الحراؾ الذم كانت ىذه الصفحات قد رسمتو، كما تحقؽ في مصر الخط الحراكي الذم ريسـ ابتداء مف طرؼ 

 التي حددت تاريخ التحرؾ كىدفو كطرائؽ التعامؿ عمى األرض مع األذرع األمنية، كبالتالي فقد ،"كمنا خالد سعيد"مؤسسي صفحة 
بدا التناغـ كاضحا بيف إدارة صفحات الحراؾ عمى الفضاء االفتراضي كالكتمة المنتسبة ليا مف أعضاء ينتقمكف بشكؿ سممي في 

. حراكيـ بيف العالـ االفتراضي أيف تبنى األىداؼ كالخطط، كبيف العالـ الحقيقي أيف تنفذ التعميمات كالعمميات

أما في الحراؾ األردني كالمغربي، كمف خبلؿ عممية مسح المشاركات كتعقيبات األعضاء المنتسبيف، ظير في أغمبية 
بيف إدارة الصفحات كالمجمكعات مع العدد األكبر مف األعضاء المنتسبيف،  (La répture)الصفحات التفاعمية نكع مف القطيعة 

 (1)"الحراك الشبابي األردني"حيث يميؿ الكثير ىؤالء إلى التكجو عكس الخط المرسـك لمصفحة مف طرؼ مؤسسييا، فصفحة 
أسست عمى خط تحريرم راديكالي كتميؿ مف خبلؿ منشكراتيا إلى تبني الخيار التصادمي مع النظاـ كمؤسساتو كتدعك فييا إلى 

إسقاطو كتغييره، لكف التفاعؿ داخؿ الصفحة يعطي االنطباع سريعا أف األعضاء المنتسبيف ليا يتخذكف خطا عكسيا لمنحى 
اإلدارة، فيعمدكف إلى دعكة بعضيـ البعض إلى التقيد بالخطكط الحمراء التي بنيت داخؿ النقاش العاـ االفتراضي كعدـ الخركج 

بناء مجاؿ "عمى اإلطار العاـ الذم يحكـ الحراؾ، كىك دفع األنظمة إلى ممارسة عممية اإلصبلح الذاتي فحسب، فيـ اتجيكا إلى 
بداع ثقافي لينتجكا ثقافات جديدة ... عمكمي بديؿ كمكاز يمارسكف فيو أدكارا جديدة مف نقاش كحكار كمناىضة كمجازفة كتعبير كا 

:  فبراير20"حيث انسحب ىذا أيضا عمى ذلؾ النقاش الذم كاف مفتكحا في صفحة ، (2)"كينخرطكا مف خبللو في الشأف العاـ
عبرىا، تعبر في جؿ ردكدىا " المناضميف"بيف إدارة حادة في طرحيا كراديكالية في تكجييا، كبيف كتمة مف  ،"الدار البيضاء

كمناقشاتيا الجانية عف رفضيا لمخط العنيؼ لمصفحة كتحاكؿ أف تأسس لخط مناقض لو يتسـ باليدكء كالرصانة كتعبئة الجميكر 
. بشكؿ سمس كايجابي، كدفعو إلى الضغط الناعـ مف أجؿ تحقيؽ اإلصبلح الذاتي بأقؿ قدر مف الخسائر

لقد بدا كاضحا أف تكجو النشطاء داخؿ الحراؾ المغربي كاألردني االفتراضييف إلى سمكؾ منيج تعاكني بكاسطة الضغط 
الناعـ عمى النظاـ، كاف مدفكعا بياجس الخكؼ مف انزالؽ البمديف إلى أتكف نزاع دمكم أك حرب أىمية كما حصؿ في بمداف 

عربية أخرل، باإلضافة إلى إيمانيـ بصبلحية النظاـ السياسي الحاكـ، كعدـ كجكد الرغبة لدييـ مف أجؿ تغييره، إنما الدفع فقط 
إلصبلح مؤسساتو كحثو عمى انتياج سياسيات أخرل في مجاالت االقتصاد كالماؿ، كقضايا التربية كالتعميـ، كحقكؽ اإلنساف 

. ككاقع الممارسات اإلعبلمية كالحياة السياسية، بعد أف أثبتت السياسات القديمة فشميا كتياكييا
                                                           

1
 .، مرجع سبق ذكره(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الحراؾ الشبابي األردني - 

2
 .191 مرجع سبق ذكره، ص ،"ضلو مقاربة لألصوؿ التواصلية للثورة التونسية: ادلشهد الثورم االفرتاضي"الصادؽ احلمامي،  - 
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: تناغم الضغط الشعبي مع المنجزات اإلصالحية عمى األرض: المطمب الثاني

لقد قدر النظاماف السياسياف في المغرب كاألردف أف بداية حراؾ الشارع الحقيقي الذم صنعتو نشاطات الجميكر 
االفتراضي عمى شبكة االنترنت مف خبلؿ التفاعؿ عبر كسائؿ اإلعبلـ الجديد كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ليس مرشحا لمتراجع 
كليس في كارد التكقؼ أك انحسار النشاط، حيث يككف ذلؾ التقدير في دكائر النظاميف مف خبلؿ إمعاف النظر في حراؾ الشارع 

. العربي في عدد مف الدكؿ التي سبقت المغرب كاألردف في تييئة الجميكر كدفع الناس إلى النزكؿ إلى الشارع كالمياديف

عدادىا في دكائر حقيقية كاقعية  جكىر األمر أف الحراؾ المتمثؿ في مظاىرات أك احتجاجات يككف التنسيؽ ليا كا 
كاالجتماعات العمنية أك في جمسات أك عبر رسائؿ خطية أك باستعماؿ الياتؼ، سيعتبر التعامؿ معيا ممكنا كقد يككف سيبل، 

باعتبار أف األنظمة السياسية قد اكتسبت كثير مف التجربة في ىذا المجاؿ، حيث شيد المغرب مثبل خبلؿ تاريخو المعاصر عدة 
 1952" الدار البيضاء" كانتفاضة 1902سنة " الجيبللي الزرىكني" كحركة 1873في فاس سنة " الدباغيف"انتفاضات كانتفاضة 

بسبب قضايا تربكية تعمقت بمذكرات " 1956 مارس 23" بسبب التيميش المناطقي، كانتفاضة 1958سنة " انتفاضة الريؼ"ك
 بسبب الزيادة في األسعار كتيديد القدرة الشرائية، 1981 جكيمية 20تميزية صدرت عف كزارة التربية كالتعميـ، كانتفاضة أخرل في 

. (1)بسبب الكضع االقتصادم كالبطالة كالقمع الشديد لكؿ تحرؾ" 1990ديسمبر "ك" 1984جانفي "كانتفاضات 

ظيكر كسائؿ اإلعبلـ الجديد كانتشارىا، تغيرت طبيعة النشاط الذم يمارسو الجميكر مف "لكف مع تطكر شبكة االنترنت ك
مكانية  التعرض ثـ التذكر ثـ التفسير االنتقائي في المضمكف اإلعبلمي، إلى القدرة عمى التحكـ في طريؽ المعمكمات السريع، كا 

نتاج مضامينيـ الخاصة أيضا، كما أصبح لجميكر ىذه الكسائؿ اإلعبلمية جميكره الخاص أيضا، كغدا  التفاكض مع المضمكف كا 
، كىذا ما جعؿ نظرة النظاميف (2)مستيدىفا كمستيدفا، حيث بإمكانو أف يخاطب غيره مف مستخدمي ساحات اإلعبلـ الجديد

السياسييف في المغرب كاألردف يعيداف النظر في طريقة التعامؿ مع االحتجاج الجديد في الشارع ألف المعادلة أضحت مختمفة، 
فالنظاـ كاف يخترؽ اجتماعات النشطاء كيتجسس عمى تكاصميـ كيراقب مكالماتيـ كاتصاالتيـ كعمب بريدىـ، لكف الحراؾ الجديد 
في الشارع كالمرتبط بتنسيؽ الجيكد عبر الفضاء االفتراضي كالدفع نحك النزكؿ إلى األرض كتحدم السمطة نيظر إليو عمى أنو 

شكؿ جديد مف الحراؾ بات صعبا كحتى مستحيبل التعامؿ معو كما جرل التعامؿ في الشكؿ القديـ، مف دكف تجاىؿ الطرح الذم 
الشبكات االجتماعية قد لعبت دكرا محدكدا في "مف أف " فريد تكمي"ك" فتح اهلل دكغمي"دافع عنو عدد مف الباحثيف مف أمثاؿ 

                                                           
من زمن االنتفاضات الكربل إىل حركات : احلركات االحتجاجية يف ادلغرب"عبد الرحيم العطرم،  :للمزيد حوؿ احلراؾ كاالنتفاضات ادلغربية، يرجي مراجعة -1

مركز : ، بًنكت3، ط(302-277ص ص )، أفق جديد للتغيير الديمقراطي: الربيع العربي إلى أين؟، (زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"فرباير/ شباط20
 .298 إىل 287، ص من 2012دراسات الوحدة العربية، 

دراسة يف رؤل كشلارسات الشباب تاناشط سياسيا بالتطبيق على مصر : اإلعالـ اجلديد كفرص التحوؿ الدديقراطي يف األنظمة السلطوية"نرمٌن سّيد،  -2
 .286مرجع سبق ذكره، ص ، "منوذجا
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، حيث كاف مسار األحداث شاىدا بالفعؿ عمى كجكد عكامؿ أخرل (1)"التعبئة مف أجؿ التغيير السياسي كاالجتماعي في المغرب
.  فبراير أىميا الفضائيات العربية كاألجنبية كبعض الصحؼ20قد تككف ذات تأثير أكبر في مسار الدعكة كالحشد لحركة 

نما يقيف لدل ىذه األنظمة بأف أم تعامؿ فض أك قمع شديد مف قبؿ األمف أك الجيش سيككف خيارا خاطئا كطرحا بعيدا 
عف الكاقعية، خاصة أنيـ أماـ حالة حراؾ افتراضي ترجمت تطمعاتو عمى األرض، ثـ عادت إلى ساحات التخطيط االفتراضي، 

كمنيا إلى الشارع كالميداف مجددا، فدكائر القرار في كؿ مف المغرب كاألردف بدت عاجزة عف إعماؿ رقابتيا في ىذا العالـ الجديد 
كظيرت عاجزة عف اختراقو أك قراءة محيطو كما كانت تفعؿ مف قبؿ، عندما يتعمؽ األمر بانتفاضات أك مظاىرات أك حاالت 

عادة تييئة كتكيؼ، بما في ذلؾ مف " الخيار الصعب"عصياف، فما كاف عمييا إال التكجو نحك  كىك بداية تجسيد خطط إصبلح كا 
كىك سقكطيا كتكجو بناء الدكلة نحك التفكؾ كربما االندثار عمى كقع " الخيار األصعب"إنفاؽ مالي كجيد كمكازنة، بدؿ أف تكاجو 

. قكة التحرؾ الشعبي كالذم ال يمكف تقديره في فترة كجيزة، كفي ظؿ النشكة لدل الجبية الداخمية بفعؿ نحاح بعض الحراؾ خارجيا

 : فبراير20الواقع السياسي المغربي بعد حركة : الفرع األول

بعد الدعكات التي نشطت المجاؿ العاـ االفتراضي في المغرب غداة انطبلؽ الحراؾ الثكرم في تكنس كمصر، بدأت 
أركاف القرار كدكائر الحؿ كالربط في الممممكة محاكالتيا لقراءة ىذه اليبة الجديدة كميا في مسار الحراؾ العربي القديـ كالجديد، 

ليست بالبعيدة جغرافيا كال حضاريا عف المغرب، لذلؾ " النار"كذلؾ بغية تحديد مساراتيا كمحاكلة اتقاء أثرىا خاصة أف مناطؽ 
تأسست لدل النظاـ المغربي الحاكـ قناعة استجابة لضغط الشارع االفتراضي كالتماشي مع إرادتو، خاصة أف قراءة النظاـ أكدت 
أف المطالب المرفكعة كالغايات المرجكة لـ ترتفع إلى سماء الدعكة إلى إسقاط النظاـ كتفكيؾ بنيتو كما ىك حاصؿ في ما سكاه، 
لذلؾ بدأت حركة تناغـ عمى خطيف متكازييف كمتكامميف، خط يصنعو نشاط االنترنت كامتدادىـ المكجكد عمى األرض بكاسطة 

صناعتيـ المطمبية كضغطيـ لتحصيؿ ما خططكا لو كرفعيـ النشغاالت الغالبية العظمى مف المغاربة ممف يتكقكف إلى إصبلح 
الذم لـ "الكضع العاـ السياسي كاالقتصادم كيرغبكف في الكصكؿ ببمدىـ إلى مصاؼ الكبار، كخط ثاف يرسمو النظاـ المغربي 

يكف أبدا نظاما شمكليا منغمقا عمى عكس األنظمة التي انفجرت تحت الضغط الشعبي ألنيا كانت منغمقة بشكؿ كامؿ، كترفض 
المسار "كاف ىذا النظاـ حريصا عمى إبداء حسف النية مف خبلؿ قراءة  حيث ،(2)"أم مبادرات لتقاسـ السمطة أك اإلصبلحات

فرازاتو"كالتجاكب معو، في حيف كاف نشطاء الشارع حريصكف بدكرىـ عمى قراءة " المطمبي في الحراؾ الثكرم " مخرجات النظاـ كا 
. مف أجؿ الدراسة كاإلثراء كالنقد، ثـ القبكؿ أك الرفض

                                                           
1
 - Fathallah DAGHMI et Farid TOUMI et Abderrahmane AMSIDDER, « Soulèvements populaires 

à l'ère du numérique : Contextes et perspectives », dans : (Sous la direction de Fathalla DAGHMI), 
Les médias font-ils les révolutions ?: Regards critiques sur les soulèvements arabes, (PP 
135-148), Paris : L'Harmattan, 2013, P 146. 
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:  وخطابيا2011 فبراير 20قراءة في حركة : أوال

 غداة تبمكر 2011 فبراير المغربية داخؿ منصات اإلعبلـ الجديد كتككنت افتراضيا بداية مف جانفي 20تأسست حركة 
بالدرجة األكلى، مع عدد مف المدكنيف  (Facebook)نياية أكلية لحراؾ الشباب التكنسي، كقد ضمت ناشطيف عمى صفحات 

ممف كانت تجمعيـ رؤية مكحدة حكؿ الكضعية التي آلت الببلد إلييا سكاء السياسية أك  (Twitter)كأصحاب حسابات 
االقتصادية أك االجتماعية كغيرىا، ساعدىـ في بناء ىذا التكجو التركيبي عكامؿ أىميا سقكط حاجز الخكؼ الذم كاف أىـ عقبة 

في كجو كؿ تفكير ألم تكجو احتجاجي، باإلضافة إلى عامؿ التخفي داخؿ شبكة االنترنت كتحركيـ بعيدا عف رقابة األمف كأجيزة 
بعد انطبلؽ الثكرة التكنسية، أفضت إلى  (Facebook)المبادرة خطكة تتكج نقاشات مكسعة عمى صفحات "النظاـ، حيث أف 

، تبمكرت مف خبلليا مجمكعة مف المطالب السياسية (مغاربة يحاربون الممك)تشكيؿ مجمكعة عمى المكقع االجتماعي باسـ 
كاالقتصادية كاالجتماعية، فظيرت الحاجة إلى نقؿ مضمكف االحتقاف االجتماعي كالسياسي إلى الشارع العاـ، كتشكيؿ لجاف 

تحريؾ "، فكاف بذلؾ انتقاليا إلى الشارع الكاقعي بمثابة قكة حقيقية أدت إلى (1)"شعبية لمتأطير كالتعبئة عمى المستكيات المحمية
البرؾ اآلنسة في المجاؿ السياسي المغربي، عبر فتح نافذة أماـ جيؿ جديد مف حركات االحتجاج السياسي السممي، الذم تركز 

 .(2)"عمى إعادة تقسيـ السمطة كالثركة تقسيما عادال، متجاكزا بذلؾ منطؽ حركات االحتجاج التقميدية

نظمت مسيرات احتجاجية "لقد استفادت الطاقات الشبابية في المغرب مف تداعيات المحيط العربي، فأطمقت الحركة، كالتي 
لكؿ "كأكدكا عبر تحركيـ السممي ، (3)"شارؾ فييا مئات آالؼ المكاطنيف كخاصة الشباب، حيث رفعت شعارات المطالبة باإلصبلح

 كأظير ىذا ،(4)"النخب الحزبية أف الشباب لـ يطمؽ السياسية بؿ يمارسيا بصيغة أخرل كيتفيميا بإعماؿ مقاربات كتقنيات أخرل
الحراؾ تبلحقا كتمازجا شديد الخصكبة بيف مككنات الفئة الشابة التي بادرت بإطبلقو، حيث عبر كؿ مف شارؾ فيو عمى نظرية 

يرفع سبابة "البلقائد كأف الجميع باختبلؼ تكجياتيـ كتشعب آرائيـ مجتمعكف عمى ذات المبدأ، فظير مف الشباب المحتج مف 
التكحيد، كشبابا آخريف يرفعكف شارة النصر، كىناؾ مف الشباب مف يرفع ثبلثية األمازيغية، كشباب آخر يمكح بالقبضة 

                                                           
األمريكية،  (CNN)موقع قناة : التايل، متوفر على الرابط  يقودوف المغرب نحو اإلصالحالفايسبوؾنشطاء  -1

http://archive.arabic.cnn.com/2011/middle_east/2/17/morocco.protests.facebook/تاريخ الزيارة ، :
(21/02/2016). 
رللة ، " فبراير والخصوصية المغربية في تدبير االحتجاج السلمي20حركة : مسارات الربيع المغربي ومآالتو"احلسن مصباح كزلمد مصباح،  -2

 .73، ص (87-72ص ص )، 2014، جانفي 06، تصدر عن ادلركز العريب ألحباث كدراسة السياسات ببًنكت، عسياسات عربية
3
 .23، مرجع سبق ذكره، ص "إصالحات أو استعصاء ديمقراطي؟: في ظل الربيع العربي المغرب، موريتانيا الجزائر،"قوم بوحنية،  - 

4
 .298 مرجع سبق ذكره، ص ،"فرباير/ شباط20من زمن االنتفاضات الكربل إىل حركات : ادلغرباحلركات االحتجاجية يف "عبد الرحيم العطرم،  - 

http://archive.arabic.cnn.com/2011/middle_east/2/17/morocco.protests.facebook/
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ساىمت حركتيـ االحتجاجية في إعادة إطبلؽ النقاش العمكمي المتعمؽ بمكقع ىذه الفئة " فكانت األسبقية ليـ، حيث ،(1)"اليسارية
 .(2)"كأكضاعيا االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية في المجاؿ المغربي

 فبراير المغربية في نسختيا االفتراضية االلكتركنية عمى صفحات كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، كفي 20لقد قامت حركة 
نسختيا الحقيقية في الشكارع كالساحات كمياديف االحتجاج مف أجؿ تحقيؽ عدد مف المطالب كدفع النظاـ إلى عدد مف التغيرات 

: كاإلصبلحات الدستكرية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كمف أىميا

 .تأسيس ىيئة مستقمة مف مختمؼ الكفاءات تشرؼ عمى إعداد مشركع إصبلحي لمدستكر -
إرساء نظاـ ممكية برلمانية تضمف سيادة الشعب مف خبلؿ ىيئة برلمانية تشكيمية منتخبة، كتنبثؽ عنيا حككمة  -

قرار فصؿ لمسمطات كاستقبلؿ القضاء  .مسؤكلة عف كضع السياسة العامة لمببلد كتنفيذىا كا 
 .بناء اقتصاد كطني يسمح بإعادة تكزيع الثركة في إطار مف العدالة االجتماعية كالعيش الكريـ لممكاطف -
 .دسترة األمازيغية إلى جانب المغة العربية -
طبلؽ سراح المعتقميف السياسييف - قالة الحككمة كا   .حؿ البرلماف بمجمسيو، كا 
تأسيس ىيئة كطنية لمتحقيؽ في جميع جرائـ الفساد المالي كاإلدارم، كالحد مف سيطرة بعض المقربيف مف القصر  -

 .عمى الشأف االقتصادم كالسياسي
إعماؿ مراجعة لقانكف األحزاب كمدكنة االنتخابات، بما يسمح بتكفير شركط التنافس الشريؼ كالبٌناء كتكافؤ  -

 .(3)الفرص، كتأسيس ىيئة مستقمة لمسير عمى العمميات االنتخابية

 

 

:  فبراير20مخرجات النظام المغربي بفعل حراك : ثانيا

إلى تشكؿ خارطة سياسية جديدة " الربيع العربي المغربي"لقد أدت المظاىرات كاحتجاجات الشباب المغربي تحت عنكاف 
مع مسحة " البياض بكثير مف المكف األحمر"نسبيا مقارنة ببعض الخرائط التي امتزج فييا " بيضاء"في المغرب، كاعتبرت خارطة 

". الربيع العربي"في خرائط سياسية أخرل رسمت خبلؿ ذات الفترة كانتسبت إلى مكجة " األسكد"أكبر مف المكف 

                                                           
1
 .301ادلرجع نفسو، ص -  

2
 مرجع سبق ،" فبراير والخصوصية المغربية في تدبير االحتجاج السلمي20حركة : مسارات الربيع المغربي ومآالتو" كزلمد مصباح، مصباحاحلسن  - 

 .75ذكره، ص 
3
 : فرباير يرجى العودة إىل20 للمزيد حوؿ مطالب حركة - 

موقع اجلزيرة نت، :  متوفر على الرابط التايلإصالحات المغرب إلى أين؟، -
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/6/19 (21/02/2016): الزيارة، تاريخ. 

 .91 مرجع سبق ذكره، ص ،" فبراير في المغرب20التداعيات المحتملة الحتجاجات حركة "إدريس لكريين، - 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/6/19
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كالدتيا داخؿ الفضاء الرقمي نتيجة تكاصؿ مجمكعة مف الشباب في شبكات التكاصؿ االجتماعي، " فبراير رغـ 20حركة 
بداء الرأم كسمحت بتبمكر النقاش السياسي بعيدا عف تعقيدات الزماف كالمكاف ، إال أنيا (1)"كالتي منحتيـ حرية أكبر في التعبير كا 

بنزكليا إلى الشارع كخركجيا مف الفضاء االفتراضي المجيكؿ إلى الفضاء العاـ الحقيقي، قدمت لمنظاـ السياسي دالئؿ قكتيا 
كأظيرت عف كفاءة في التنظيـ كدقة في صياغة المطالب كاقتراح الحمكؿ، ما أجبر النظاـ عمى التعاطي إيجابيا معيا كالتفاعؿ 
الحقيقي مع مطالب الجبية الثكرية الشبابية، كقد تجمت أبرز مبلمح التعاطي الرسمي في المغرب مع مطالب النشاط في الشارع 

: فيما يأتي

" المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف"لـ يتأخر المخاض طكيبل داخؿ بيت النظاـ، حيث أستحدث الممؾ محمد السادس . 1
، كما أعمف 1990كىك ىيئة جديدة لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف، كذلؾ بدال مف المجمس االستشارم لحقكؽ اإلنساف الذم شكؿ عاـ 

، ثـ أعمف الممؾ في (2) عف تشكيؿ لجنة لتعديؿ الدستكر برئاسة الفقيو الدستكرم عبد المطيؼ المنكني2011 مارس 09في 
مممكة دستكرية برلمانية ديمقراطية " عف قبكلو كسعيو لتجسيد نظاـ جديد يقـك عمى أساس 2011 جكاف 17خطابو يـك 
، حيث تقـك عمى انتياج المبدأ التشاركي إلضفاء طابع مف التكاصؿ بيف الممؾ كشعبو، حيث جاءت متأنية لمحتكل "اجتماعية

تكازف داخؿ السمطة التنفيذية بيف سمطات الممؾ كسمطات الحككمة، كتكازف داخؿ "الخطاب لتؤكد عمى سعي يبدك حقيقيا إلقامة 
بيف سمطات أخرل كالسمطة - ال يمكف القكؿ إنيا متساكية- السمطة التشريعية بيف سمطات الممؾ كسمطات البرلماف، مع شراكة

 .(3)"األمنية العسكرية كالقضائية

قدـ المغرب أيضا خطكات مممكسة في اتجاه التعاطي اإليجابي مع مطالب الحراؾ المحتج افتراضيا ككاقعيا في . 2
بتشكيؿ لجنة إلعادة النظر في الدستكر كلزيادة صبلحيات رئيس الحككمة كمجمس الكزراء كأمكر أخرل، "الشارع، حيث أمر الممؾ 

، حيث كانت ىذه الخطكات مف أبرز ما كاف يحمؿ (4)كذلؾ بيدؼ تخفيؼ صبلحية الممكية المطمقة حاليا إلى ممكية دستكرية
 فبراير في شقو السياسي، حيث كانت كثير مف نقاشات الفضاء االفتراضي تتمحكر حكؿ طريقة 20الخطاب االحتجاجي لحركة 

الممكيات "لمخركج مف الممكية المطمقة كالمتيقنة، كالبحث عف شكؿ آخر يقترب فيو إلى أنساـ الديمقراطية رغـ إيماف ىؤالء أف 
، لذلؾ كانت الرغبة أشد مف أجؿ تدعيـ ىذه (5)"العربية األخرل بخبلؼ حالتي المغرب كاألردف لـ تكف تشيد حياة سياسية حقيقية

ثراءىا بدال مف كأدىا كالغمبة عمييا . الطفرة في الحياة السياسية كا 

                                                           
1
 التجديدموقع مبادرة : ، متوفر على الرابط التايلقراءة في كرونولوجيا التشكل والفعل وإمكانية العود االحتجاجي:  فبراير20حركة عثماف الزياين، -  

 http://www.moubadarah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1581العريب، 

2
 ،"ميدؿ إيست"لة  مجموقع: ، متوفر على الرابط التايلانعكاسات الثورات العربية على اإلصالح السياسي في الوطن العربيزلمد الشيوخ،  - 

http://www.middle-east-online.com/?id=147764 ،(20/03/2016): تاريخ الزيارة. 
3
، تصدر عن مركز دراسات رللة ادلستقبل العريب، "سياقاتها والنتائج: قراءة في التعديالت الدستورية: المغرب واالنتقاؿ الديمقراطي"عبد اإللو بلقزيز،  - 

 .48، (59-34ص ص )، 2011، أكتوبر 34، السنة 392الوحدة العربية، ع
4
 .126 مرجع سبق ذكره، ص ،(زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"الدركس ادلستفادة: حوؿ الربيع الدديقراطي العريب"خًن الدين حسيب،  - 

5
 .06 مرجع سبق ذكره، ص ،"سياقاتها والنتائج: قراءة في التعديالت الدستورية: المغرب واالنتقاؿ الديمقراطي"عبد اإللو بلقزيز،  - 

http://www.moubadarah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1581
http://www.moubadarah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1581
http://www.middle-east-online.com/?id=147764
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تكاصؿ الدفع االيجابي مف طرؼ النظاـ في المغرب باتجاه الترابط بينو كبيف مطالب الحراؾ، حيث دعى المجتمع إلى . 3
، مف أجؿ كضعو مطالب الشارع كتنازالت السمطة مكضع اإلطار القانكني، 2011 جكيمية 01استفتاء تعديؿ الدستكر يـك الجمعة 

: فكانت أبرز التعديبلت التي أقرت في الدستكر الجديد

 .تسمية الكزير األكؿ مف طرؼ الممؾ كجكبا مف الحكـ الفائز باألغمبية -

 .دسترة المغة األمازيغية كمغة ثانية -

 .االنبثاؽ الديمقراطي لمسمطة التنفيذية -

 .قياـ سمطة برلمانية تمارس اختصاصاتيا التشريعية كالرقابية -

 .(1).تكريس عمؿ المعارضة -
 :مف ذلؾ كمو، أمكف رصد عدد مف دالالت ىذا التحكؿ في المغرب، أىميا

داخؿ النقاش العمكمي حكؿ الدستكر، حيث أصبح بشكؿ كاضح مييكبل  (الممكية البرلمانية) يتعمؽ بمكقع :البعد األول
. لممكاقؼ كمحددا رئيسيا لشبكة قراءة تكجيات األحزاب

ىك بعد ييتـ باالنتقاؿ مف العبلقة بيف مؤسسة الممؾ كجياز الحككمة لمكضكع مركزم اإلصبلح، إلى : البعد الثاني
العبلقة داخؿ السمطة التنفيذية، حيث أصبح جكىر المطالب الدستكرية مرتبط باليندسة التي ستؤطر تكزيع الصبلحيات داخؿ 

 .(2)السمطة التنفيذية

: اإلصالح السياسي األردني بفعل ضغط الحراك الثوري: الفرع الثاني

عمد النظاـ السياسي األردني منذ بداية الحراؾ العربي الثكرم إلى قراءة المشيد المتصؿ بثكرة الشباب في عدد الدكؿ 
صبلح  العربية بحسب خصكصيتو، كتقاسـ نظرة كاحدة تقريبا مع المغرب عندما اقتنع أف الذىاب إلى عممية الترميـ الداخمي كا 

يمكف أف يتـ "مؤسسات الدكلة تعتبر أفضؿ الحمكؿ لتجنب استعار النار أك تفكؾ الدكلة، حيث باتت القناعة راسخة أف تغيران ما 
داخؿ الدكلة الكاحدة مف دكف تغيير النظاـ السياسي، حيث يككف ىذا األخير قد استجاب لممطالب الشعبية أك الضغكط الناتجة 
عف عكامؿ أخرل عديدة، كفي ىذه الحالة، فإف التغيير قد يطاؿ بنية النظاـ المؤسسية أك قيادتو أك أىدافو أك سياستو، كيأخذ 

. (3)"طابع اإلصبلح الجزئي كالسممي كالتدريجي، كتختمؼ قدرة نظاـ عف آخر في االستجابة ليذه المطالب

                                                           
1
، تصدر عن مؤسسة األىراـ للنشر كالطباعة، رللة الدديقراطية، "تشريعات المرحلة االنتقالية ومعايير وشروط التحوؿ الديمقراطي"زلمد العجايت،  - 
 .107، ص (109-104ص ص )، 2015، جانفي 57ع
2
 .27-26 مرجع سبق ذكره، ص ،"إصالحات أو استعصاء ديمقراطي؟: في ظل الربيع العربي المغرب، موريتانيا الجزائر،"قوم بوحنية،  - 

3
.  مرجع سبق ذكره،"مصر نموذجا: في عملية التغيير االجتماعي" الفايسبوؾ"دور موقع التواصل االجتماعي "، قتلوينمصعب حساـ الدين لطفي  - 

 .110ص 
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النقطة الجكىرية أف الحراؾ األردني لـ يأخذ اسما معينا كلـ يحدد لو تاريخ بعينو، بؿ كاف عبارة عف مجمكعة مف 
األحداث كالكقائع كعدد مف الصدامات كاالحتجاجات حكؿ عدة قضايا منيا السياسية كمنيا االقتصادية كبعضيا ذا عبلقة بشؤكف 

. التربية كالتعميـ كمشاكؿ المعمميف كغيرىا

: من الفضاء الرقمي إلى المجال الواقعي :الضغط الشعبي: أوال

بطبيعة االنفتاح العممي في المممكة األردنية تعتبر مسألة التعاطي عبر كسائؿ اإلعبلـ الحديث قديمة نسبيا، حيث أشارت 
الدراسات حكؿ االنترنت ككسائؿ االتصاؿ الحديثة، أف األردف كاف ثالث دكلة عربية مف حيث استعماؿ مكاطنيو لمتكنكلكجيا 

، كعميو فإف المجتمع كاف مييئا الستقباؿ تغيرات في البيئة (1)االتصالية الحديثة كشبكة االنترنت بعد كؿ مف اإلمارات كالككيت
، فكاف الناشطكف قد تعكدكا 2011الرقمية كالمجاؿ االفتراضي، حيث بدأ إنتاج مضاميف جديدة داخؿ ىذا المجاؿ منذ ما قبؿ 

عمى صناعة قضاياىـ عبر االنترنت كتطبيقات اإلعبلـ الجديد، ثـ يخرجكا بيا إلى العالـ الكاقعي، غير أف تمؾ القضايا 
كالمضاميف لـ تخرج عف شكميا االجتماعي أك الثقافي أك التربكم، كلـ ينتج النشطاء قضايا ذات بعد سياسي إال في مراحؿ 

. الحقة

 2007منذ سنة  (Facebook)كاف األردنيكف قد مارسكا التريض االلكتركني عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي خاصة 
تقريبا، كأصبح الفضاء االفتراضي مميئا بالصفحات كالمجمكعات الشبابية التي تعالج ىمـك الكطف كمشاغؿ مكاطنيو، كتنكعت بيف 

 كمع ما شيدتو المنطقة العربية مف شبو اإلعصار 2011 كبداية 2010الثقافية كاالجتماعية التربكية كالعممية، كمع حمكؿ نياية 
الذم فاجأ كؿ الدكائر باختبلؼ أشكاليا كجيات ارتباطيا، كما تبع تمؾ اليزة مف بداية تغير مٌس ساحة الدكؿ العربية كعصؼ 

بأنظمتيا كأعاد تشكيؿ أنكيتيا، انخراط األردنيكف كخاصة الشباب منيـ في معترؾ التريض السياسي ىذه المرة، فخبلؿ فترة قصيرة 
جدا بدا المشيد جديدا كميا، فقد تراجع بريؽ الصفحات الثقافية كالفنية كحسابات المغنييف كالشعراء كمجمكعات الحياة المجتمعية 
كالتعارؼ كالصداقة، كأصبح المجاؿ االفتراضي يعج بصفحات األخبار السياسية التي تستميـ مف التجارب العربية في طريقو 

الديمقراطية كتحاكؿ أف تصنع عمى شاكمة ما حدث جسكرا يعبر بيا الشباب األردني إلى الديمقراطية كاإلصبلح السياسي 
كاالنعتاؽ مف كاقع معيش تردل فيو الكضع االقتصادم كىمش فيو الشأف السياسي كانحدر معو األداء النخبكم كتياكت فيو القيـ 

. كالمبادئ التي تعارؼ األردنيكف عمييا

برغـ أف ىذا الحراؾ لـ ييثبت لو المراقبكف لمشأف السياسي األردني تاريخا معينا، ألنو بدأ في شكؿ تظاىرات كاحتجاجات 
عبر عدة مناطؽ كفي تكقيتات غير محددة كال أماكف معٌممة، إال أنو مٌثؿ بجد بداية لتاريخ جديد في األردف كمفتاحا لتغيير كثير 

مف البنى السياسية كاالقتصادية في الببلد، كنقطة ال رجكع أماـ ممارسات الماضي، ذلؾ أف أم فعؿ سياسي أك برنامج اقتصادم 
سيككف تحت رقابة الفضاء االلكتركني ذاتي اإلقبلع عندما يتعمؽ األمر بتيديد يتربص بالمكتسبات أك بخطر يتيدد البناء 

. الديمقراطي في المممكة

                                                           
1
إشكالية التداخل : "، كرقة مقدمة يف ادلؤسبر العلمي الدكيل الثاين حوؿ"اإلرىاب المعلوماتي وآليات الحد منو"، (2013).  الطائيجاسمجعفر حسن -  

 .2013 أفريل 25-24، ادلنظم من طرؼ كلية القانوف كالعلـو السياسية، جامعة ديايل، العراؽ، "بٌن مفهومي اإلرىاب كحقوؽ اإلنساف
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، 2011في مكجة مف المظاىرات كالمسيرات االحتجاجية منطمقيف مف مختمؼ أنحاء الببلد مطمع سنة "لقد خرج األردنيكف 
حيث كانت متأثرة باالحتجاجات العربية العارمة، ككاف مف أسبابيا الرئيسة تردم األحكاؿ االقتصادية كغبلء األسعار كانتشار 

خرجت الجماىير في أكثر مف "كمثمت تمؾ االحتجاجات في مجمميا بداية لكاقع أردني جديد كغير معيكد، حيث  ،(1)"البطالة
دارية كبمكافحة الفساد الذم 800  مظاىرة كاعتصاـ في شكارع المدف األردنية، كتركزت مطالبيا بإصبلحات سياسية كدستكرية كا 

، كاشتركت مكجة (2)"استشرل، فاألردنيكف كما ثبت فعميا ييجًمعيكف عمى القيادة الياشمية فطالبكا بإصبلح النظاـ ال تغيره
االحتجاجات مع نظيراتيا في باقي الدكؿ العربية في المنشأ كبيئة االحتضاف األكلى، كىي شبكة االنترنت ككسائؿ اإلعبلـ الجديد 

، فكانت (Twitter)كبعض مف حسابات  (Youtube)كعدد مف قنكات الفيديك التشاركي  (Facebook)كصفحات كمجمكعات 
عبارة عف تكليفة مف الكسائط ساىمت بقدر كبير في بمكرة رأم عاـ مناىض لمحالة العامة في المممكة سياسيا كاقتصاديا كمعيشيا، 

. كعبئت الجماىير ضد سياسات النظاـ في ىذه المجاالت

حرٌضت عمى رفض الكضع الراىف كدعت إلى  (Facebook)تكٌكف المشيد باألساس، مف مجمكعة صفحات كمجمكعات 
الضغط مف أجؿ التغيير في المممكة، غير أف السكاد األعظـ منيا سار داخؿ الحدكد التي رسمت لمنشاط االفتراضي شبيية بتمؾ 
التي تعارؼ عمييا نشطاء المجاؿ االفتراضي في المغرب، حيث لـ يكف تكجييـ نحك مراـ راديكالية مثؿ إسقاط النظاـ، كلـ يكف 

مسعى الحراؾ االلكتركني ثـ الحراؾ الكاقعي عمى األرض تقكيض النظاـ القائـ عمى الممكية كحكـ األسرة الياشمية، بؿ كاف 
عادة  جبار النظاـ السياسي عمى انتياج خطط إصبلحية داخمية، كا  التحرؾ في مجممو مف أجؿ ممارسة الضغط عمى األرض كا 
رسـ صكرة جديدة لؤلردف قكاميا الديمقراطية كعمادىا نبذ الفساد السياسي كاالقتصادم كتحقيؽ العدالة، كبناءىا إشاعة الرفاه 

. االقتصادم لمكطف المكاطف

: التعاطي اإليجابي مع مطالب البيئة االحتجاجية: ثانيا

لقد أبانت السمطة الحاكمة في األردف عف نفس طكيؿ كتركم كتعقؿ حياؿ التطكرات التي فاجأ بيا الشباب المنتفض دكائر 
، حيث لـ تكف ىذه األخيرة تتكقع انتقاؿ العدكل بيذا الشكؿ السريع كغير المحسكب، 2011النظاـ السياسية كاألمنية في بداية 

حيث أف أقصى ما كاف يعتقده النظاـ ىك ىبات شعكرية يتعاطؼ مف خبلليا قطاع معيف مف الشعب األردني مع حراؾ 
المجتمعات العربية الثائرة، كقد تترجـ في كقفات أك احتجاجات تنديدية أك تعاطفية مع الحراؾ العربي، كلكف بعد مركر مدة معينة 
تككف الصكرة فييا قد كضحت في دكؿ الحراؾ الثكرم األكلى، كيككف النظاـ أيضا قد استعد كأخذ مكانو لمكاجية أم طارئ يطرأ، 
لكف الشكؿ الذم بدأت بو مظاىرات كاحتجاجات األردف أربؾ الجميع، كمع ذلؾ استطاع النظاـ امتصاص الصدمة األكلى كبدء 

. بالتفكير الجدم كالتحرؾ لمكاجية الكضع الجديد

                                                           
1
 . ذكرهسبق مرجع ،انعكاسات الثورات العربية على اإلصالح السياسي في الوطن العربيزلمد الشيوخ، -  

2
ص ص )، 2014، جويلية 14، السنة55، تصدر عن مؤسسة األىراـ للنشر كالطباعة، عرللة الدديقراطية، "وماذا عن الربيع األردني" أرشيدات، صاحل-  

 .41، ص (41-45
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إف سرعة التحرؾ مف طرؼ نشطاء األرض كتمؾ المفاجأة التي باغتكا بيا النظاـ، كاف التجييز ليا عبر فضاءات غير 
تقميدية كال مرئية كال تكجد تحت رقابة السمطة كليست في مرمى بصرىا أك مسمعيا، كىذا ما يفسر االرتباؾ كالمفاجأة المدكية التي 
اكتشفيا النظاـ األردني كمؤسساتو كأجيزتو، كمثمما لـ يتأخر النظاـ المغربي في التعاطي اإليجابي مع حراؾ الشباب كذلؾ فعؿ 

قامت الحككمة مف البداية كفي ظؿ المراسيـ الصادرة عف الممؾ بتشكيؿ مجمس لمناقشة كطنية تشمؿ "النظاـ في األردف، حيث 
عداد مشركع قانكف األحزاب ككذلؾ دراسة أم تعديبلت  األحزاب السياسية كمنظمات المجتمع المدني كالنقابات كغيرىا، كا 

، ككاف ذلؾ كمو في خطة استجابة مف مؤسسة الممؾ تحت غطاء اإلصبلح كالذم كاف مف األساس رغبة أعمنيا (1)"دستكرية
بدأ الممؾ بكضع برنامج كاسع لئلصبلح االجتماعي كالسياسي كالدستكرم "نشطاء االنترنت كشبكات التكاصؿ االجتماعي، حيث 

كبدء حكار كطني شامؿ، حيث كاف ذلؾ أبرز ما ميز التجربة األردنية في الربيع العربي، ككاف بذلؾ البمد الثاني بعد المغرب 
. (2)"الذم استكعب مكجات الربيع العربي

: لقد تجمت أبرز مبلمح التغيير كاإلصبلح داخؿ النظاـ الممكي األردني في الجزئيات التالية

" سمير الرفاعي"أجرل الممؾ عددا مف التعديبلت عمى الجياز التنفيذم، فأقاؿ حككمة : التغييرات في الجياز الحكومي. 1
ثـ أقيمت حككمة  ،(3)بمياـ رئاسة الحككمة" معركؼ البخيت"، ككمؼ 2009 كالتي ظمت تحكـ منذ ديسمبر 2011 فيفرم 01في 

خمفا لو، كلـ تبؽ " فايز الطراكنة" كيعيف 2012رئاسة الكزراء، ليقاؿ في أفريؿ " الخصاكنة" كتكلى 2011البخيت في أكتكبر 
. في أكتكبر مف العاـ نفسو" عبد اهلل النسكر"طكيبل لتستبدؿ بحككمة أخرل رأسيا " الطراكنة"حككمة 

كانت كؿ ىذه التغييرات تصب في خانة اإلصبلح، حيث كانت تترجـ حالة عدـ الرضا الشعبي عف أداء الحككمة 
حساس السمطة الحاكمة بنبض الحراؾ في الشارع، لذلؾ تعمد مباشرة إلى تغيير الكجكه كتغيير السياسات في كؿ مرة، كىي  كا 

كقتا " تخمد"ظاىرة صحية، عندما تقارف بحالة الرتابة المرضية خبلؿ فترات ما قبؿ الحراؾ الثكرم العربي، عندما كانت الحككمات 
. طكيبل جدا

حيث ظمت نقابات القطاع في حرب كبيرة مع النظاـ مف أجؿ االعتراؼ بيا، حيث كانت : تصحيح الوضع التربوي. 2
تنشط بصفة غير رسمية نتيجة عدـ منحيا االعتماد القانكني، كبقي القطاع عمى صفيح ساخف حتى بدأ الحراؾ المرتبط بثكرات 

، كانتياء اإلضراب الذم داـ أكثر 2011 مارس 24الدكؿ العربية، ما أضطر الدكلة إلى المكافقة عمى إنشاء نقابة المعمميف في 
. مف سنة كاممة

                                                           
1
، رللة العلـو القانونية كالسياسية، "فرص وتحديات: اإلصالح السياسي في األردف في عهد الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين"زلمد سامل النوافلة، -  

 .347، ص (352-335ص ص )، 2016، 01، ع 05جامعة ديايل، العراؽ، اجمللد 
2
 42 مرجع سبق ذكره، ص ،"وماذا عن الربيع األردني"صاحل أرشيدات، -  

3
 .مرجع سبق ذكره ،انعكاسات الثورات العربية على اإلصالح السياسي في الوطن العربيزلمد الشيوخ،  - 
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 لقد كاف مطمب القضاء عمى الفساد كتجفيؼ منابعو كالضرب عمى متعاطيو مف أبرز مطالب :مكافحة الفساد. 3
المطالبات الشعبية بمكافحة القاسـ المشترؾ مف أغمب حركات المحافظات "، حيث كانت 2011المجتمع المحتج منذ بداية سنة 

األردنية، حيث طالبكا بالتصدم لو كمكافحة تغكلو كمحاكمة القائميف عميو كاسترجاع ما تـ سمبو مف مقدرات كثركات الببلد، حيث 
. (1)" تطالب بمحاربة الفساد2011 اعتصاـ منذ بداية 4100أشار تقرير أمني إلى كجكد 

كمحكر الحراؾ االحتجاجي االفتراضي كالحقيقي األردني،  كاف ىذا المطمب بيت القصيد حيث: اإلصالح السياسي. 4
 عف تشكيؿ لجنة ممكية لمراجعة الدستكر، باإلضافة إلى دراسة كتجييز قانكف انتخابي عصرم 2011 أفريؿ 26فأعمف الممؾ في 

 باإلضافة إلى اتخاذ ،(2)كديمقراطي يمثؿ كؿ األردنييف، ثـ دراسة كتجييز قانكف األحزاب السياسية يجٌذر العمؿ الحزبي الكطني
عادة االعتبار لمنظمات المجتمع المدني كالتمكيف لرسائؿ  جممة مف التدابير تصب في خانة إصبلح جياز القضاء كالعدالة، كا 

عادة صياغة قكانينيا بما يخدـ رسالتيا في المجتمع . اإلعبلـ كا 

 مادة منو، كشممت تعزيز صبلحيات السمطة التشريعية 42بمراجعة نصكص الدستكر بحيث طالت "قامت المجنة الممكية 
نشاء محكمة  ف يككف الطعف في نيابة أعضاء مجمس النكاب أماـ القضاء العادم، كا  كتحصيف مجمس النكاب مف الحؿ، كا 

لغاء المجمس العالي لتفسير الدستكر كمحاكمة الكزراء أماـ القضاء العادم، كأبقت عمى صبلحيات الممؾ في تعييف  دستكرية كا 
.  إال أنيا قيدت بعض صبلحياتو خاصة في حؿ البرلماف كالتعامؿ مع نصكص الدستكر،(3)"الكزراء

 

 

اإلصالح االستباقي في الجزائر ودول الخميج العربي تماشيا مع موجة  :المبحث الثاني
 :الربيع العربي

 لـ تكف لمصكرة المؤطرة لمكاقع العربي أم مبلمح غريبة أك غير عادية، ماعدا الرقابة 2010عند منتصؼ شير ديسمبر 
ببداية " في تكنس إيذانا"التي كانت تعيشيا غالبية الببلد العربية سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا، ككانت نقطة انطبلؽ الضربة األكلى 

الحراؾ "، حيث اختمؼ عف "الحراؾ الثكرم السممي"فمٌثؿ ىذا الكاقع نمكذج " ضربة ثانية"تقكيض حالة الرقابة كتبعتيا مصر بتمقي 

                                                           
1
الخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية للمشاركين في الحراؾ الشعبي في األردف وأثرىا في مدركات انتشار "ذياب البداينة كخولة احلسن،  - 

، (21-14ص ص )، 2013، سبتمرب 05، السنة 12، جامعة زياف عاشور، اجللفة، اجلزائر، ع رللة دراسات كأحباث، "الفساد في المؤسسات الحكومية
 .15ص 

2
 .43 مرجع سبق ذكره، ص ،"وماذا عن الربيع األردني"صاحل أرشيدات، -  

3
، 2013، ربيع 38، العدد اجمللة العربية للعلـو السياسية، "دراسة في المطالب واالستجابة: الحركات االحتجاجية في األردف"رضواف زلمود اجملايل، -  
 .32، ص (34-09ص ص )
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الذم كانت سكريا كليبيا كاليمف مسرحا لو، كخرج بعد ىذيف النمكذجيف نمكذج ثالث اتصؼ بو حراؾ شعكب " الثكرم العنيؼ
، بكجكد حالة تناغـ بيف خركج الجميكر إلى الشارع كقراءة "الحراؾ الثكرم اإلصبلحي"لكتيف األردنية كالمغربية، كأخذ كصؼ ـالـ

النظاـ ألفكاره كمباشرة الخط اإلصبلحي بناءن عمى تكجيو، كبقي قطاع آخر مف الدكؿ العربية اتجو الكضع فيو إلى انتياج ذات 
الخط اإلصبلحي، إال أف ذلؾ لـ يكف بناءن عف ىبات ضغط عاؿ مف مظاىرات أك انتفاضات قادت إلى مباشرة اإلصبلح، إنما 
جاء تحرؾ األنظمة السياسية فييا بشكؿ استباقي في ظؿ كجكد تيديد داخؿ المجاؿ العاـ االفتراضي بفعؿ يككف إف كاف مشابيا 

. لفعؿ النشطاء في عدد مف الدكؿ التي عرفت ىزات عنيفة

لقد مثؿ ىذا النمكذج عدد مف الدكؿ العربية كىي الجزائر كبعض دكؿ الخميج العربي، التي تبنت إصبلحا سياسيا بالدرجة 
األكلى، كاقتصادم كاجتماعي بدرجات أقؿ كلكف بشكؿ استباقي ألم حراؾ احتجاجي قكم أك مزلزؿ قد يعصؼ بكياف الدكلة أك 

. ييدد كحدتيا أك يقكض نظاميا كمؤسساتو القائمة

 :حراك المجال العام االفتراضي في الجزائر ودول الخميج العربي: المطمب األول

لقد بدا المشيد المرتبط بالحراؾ عمى المجاؿ االفتراضي العاـ في عدد مف الدكؿ العربية غير التي عرفت حراكا ثكريا 
سمميا أك عنيفا أك ناعما مختمفا إلى حد كبير مع الحراؾ الذم عرفتو دكؿ أخرل لـ تنتمي إلى أم كاحدد مف التصنيفات المذككرة، 

. كيقصد بيا في ىذا المقاـ الجزائر كدكؿ الخميج العربي المنطكية تحت عباءة التكتؿ اإلقميمي لمجمس التعاكف الخميجي

فالجزائر كأكثر دكؿ الخميج العربي عرفت االنترنت منذ بداية كجكدىا في غيرىا مف الدكؿ العربية، فيي لـ تشكؿ يكما 
 Web)االستثناء في عبلقات المجتمعات في ىذه الدكؿ بشبكة االنترنت كال بمسار تطكرىا مف خبلؿ انتقاليا مف الجيؿ األكؿ 

، كال بتطبيقات الجيؿ الجديد القائمة عمى التفاعمية كتبادؿ الرسائؿ االتصالية عبر (Web 2.0)إلى الجيؿ الثاني  (1.0
مع التطكر الذم تشيده ساحة التكنكلكجيا االتصالية كالتكاصمية كمجتمع المعمكمات الجديد، " محينة"االتجاىيف، فيذه الدكؿ تعتبر 

كعميو فقد اعتبر االختبلؼ قائما في المضاميف المتعادلة داخؿ المجاؿ االفتراضي العاـ لدكؿ األصناؼ األكلى كالدكؿ األخرل 
، كخاصة فيما يتعمؽ بالمضاميف السياسية، كاألكثر خصكصية تمؾ المضاميف المتعمقة بتعبئة الشارع (الجزائر كدكؿ الخميج)

كتحفيز قكاعد المجتمع كحشد الجماىير مف أجؿ الخركج مف أجؿ التغيير أك اإلصبلح أك إجبار النظاـ السياسي عمى إعادة 
. التكيؼ أك إنتاج نفسو

أكؿ العكامؿ التي ترسـ االختبلؼ في حراؾ المجاؿ االفتراضي في ىذه الدكؿ مقارنة بغيرىا ىي ارتباط أغمب تنظيمات 
اندماج عدد مف المجمكعات "المجتمع بكياف النظاـ السياسي فيصعب فؾ الترابط بيف مصالح ىؤالء كمصالح ىذا ألنو قد كقع 

المجتمعية كذات المصالح كالجماعات العمالية أك رجاؿ األعماؿ كالمزارعيف كالعسكرييف كبعض الجماعات اإلثنية كالقبمية كالدينية 
في النظاـ الحككمي، فتقـك غالبا بميمات تنسيؽ التطكر الكطني كتككف تحت قيادة الدكلة فتفرض عمييا كصايتيا أك تقـك 
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فتصبح بذلؾ كثير مف فضاءات المجتمع تحت رقابة النظاـ أك سيطرتو، كمنيا المجاؿ االفتراضي بكؿ تفصيبلتو . (1)"بمراقبتيا
. كنقاشاتو

أما العامؿ الثاني فيرتبط بطبيعة الحراؾ السياسي فيو باألساس، حيث ييعرؼ عمى النظاـ السياسي الجزائرم تفتحو إذا ما 
قكرف بغيره مف األنظمة السياسية في تكنس كمصر كاليمف كسكريا، كعميو فإف الممارسة السياسية تعتبر سمسة كمسائؿ انتقاد 
النظاـ كاألخذ كالرد في شؤكف السياسة ال تعتبر مف المحرمات، لذلؾ نشأ جك عاـ في الببلد يتيح إمكانية الجير بما يختمج 

بالنفس مف خكاطر كأفكار سياسية مع أك ضد السياسة العامة في البمد دكف التحكؿ إلى الفضاءات االفتراضية لمناقشتيا، أما 
 .(2)"فبل تكاجو معارضة جذرية لمنظاـ أك لشرعيتو، كقد تمتعت أنظمتيا باستقرار سياسي لمدة تزيد عف الثمانيف سنة"بمداف الخميج 

: التوجو المعارض لمحراك الثوري في الجزائر: الفرع األول

لقد صنعت الجزائر بحؽ االستثناء بيف الدكؿ التي تتقاسـ معيا المحيط اإلقميمي لشماؿ إفريقيا مف حيث تعاطييا مع 
 في تكنس، ثـ في مصر كليبيا كالمغرب في فيفرم 2010مكجات الربيع العربي التي اقتحمت مجالو فجأة بداية مف ديسمبر 

، كذلؾ بفعؿ الضغط الذم مارسو نشطاء االنترنت كالمختصكف في التعامؿ مع مكاقع الشبكات االجتماعية، ممف صنعكا 2011
في بمدانيـ مجاال افتراضيا عاما شبييا بالمجاؿ الحقيقي الذم تنافس فيو القضايا كتؤخذ داخمو القرارات، كيتـ عبره تناكؿ الشأف 

العاـ، فكاف بناء المجاؿ االفتراضي في تمؾ الدكؿ ضركرة أممتيا عمييـ طبيعة األنظمة الحاكمة التي اتصفت بالشمكلية كأجبرىـ 
عمى كلكجو حاجز الخكؼ الذم سكف األنفس بفعؿ ممارسات تمؾ األنظمة كقمع أجيزتيا األمنية كتٌغكؿ المؤسسة العسكرية عمى 

. مختمؼ طبقات المجتمع

 :عوامل إفشال الحراك الثوري في الجزائر: أوال

كاف االنطباع أف الجزائر بتكسطيا عقد البمداف المغاربية الكاقعة تحت ضغط المجاؿ االلكتركني الداعي لمثكرة كالمحرض 
عمى شؽ عصا النظاـ كالمطالب بالحرية كالعدالة كالديمقراطية، البد مصيبيا ما أصاب جيرانيا مف حراؾ افتراضي عاـ يصنع 

حراكا فعميا عمى األرض، فيغير مف طبيعة الخريطة سكاء ثكرة أك انتفاضة أك سمسمة احتجاجات، كتككف المحصمة سقكط النظاـ 
أك تغييره أك إجباره عمى إعادة صناعة نفسو بإجراءات إصبلحية قد تككف قاسية كتحت رقابة ذات الجية التي فرضت التغيير، 

. كىي الفضاء االفتراضي

كمع ذلؾ فالنبكءة لـ تثبت عمى األقؿ في شقيا األكؿ كالمتعمؽ بالضغط عمى النظاـ، حيث اتجو بعض الناشطيف في 
الجزائر إلى محاكلة محاكاة نماذج استطاعت أف تصؿ بالتطكر التكنكلكجي الذم عرفتو االنترنت إلى تطكير بنى المجتمع 

حمؿ عصر الشبكات متغيرات كثيرة كمتطمبات جديدة كشفت عف التحكؿ الكبير الذم يعرفو "كتأسيس شكؿ حضارم راؽ، فقد 

                                                           
1
 .35، ص 2014دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، : ، اإلسكندريةتحديات التحوؿ السياسيسامل حسن رمضاف يوسف، -  

2
، 2011 نوفمرب 26السبت، ، [النسخة اإللكرتكنية]  جريدة احلياة اللندنية"ىل تضيع الفرصة مرة أخرى؟: الملكيات والجمهوريات"خالد الدخيل، -  

http://www.alhayat.com/Details/320953. 

http://www.alhayat.com/Details/320953
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 .(1)"العالـ في اتجاىو نحك القرية الككنية التي يسكدىا مجتمع المعمكمات، كتحركيا التكنكلكجيا الحديثة كاالتصاالت كالمعمكمات
فاألكلى أف تستفيد الببلد مف جزء مف التطكر كالرقي عمى أف ينخرط ىذا الفضاء االفتراضي في صناعة رأم عاـ سياسي ىٌداـ 

. ىدفو التأثير في الخريطة كالسياسة األمنية لمدكلة

رغـ أف المحيط في الجزائر كاف زاخرا بالعديد مف التنظيمات التي تنشط في المجاؿ االفتراضي، غير أف قطاعا منيا حٌكؿ 
بعض نشاطو إلى المجاؿ الكاقعي كفي الشارع كبيف أفراد المجتمع، ييدؼ في مجممو إلى الضغط عمى النظاـ السياسي مف أجؿ 
ترؾ المكاف لغيره تحقيقا لمبدأ التداكؿ عمى المسؤكلية، بعض ىذه الحركات زادت مف قكة نشاطيا عندما اقترب مكعد االنتخابات 

لـ تحقؽ بعض التنظيمات "، بينما (Contre le troisième mondât)" ال لمعيدة الثالثة" مثؿ حركة 2009الرئاسية لسنة 
التي قامت بمظاىرات كثيرة لكف بقيت فعاليتيا محدكدة نظرا لبقائيا قميمة االنتشار " "حركة بركات"األخرل أم نجاحات تذكر مثؿ 

، مما يعطي مممحا عاما كنتيجة مؤداىا أف (2)"كمحدكدة التأثير سياسيا كاجتماعيا بالرغـ مف ارتفاع نسبة المقاطعة كاالمتناع
 . جؿ أركاف الببلد كمبلمسة كؿ قطاعات المجتمعلالنجاح مرتبط بتكسيع رقعة االنتشار كالكصكؿ إؿ

قكل كمنظمات "جزء آخر مف ىؤالء أقتنع بأف ما يمكف أف ييجنى عف طريؽ الحراؾ يمكف تحصيمو مف خبلؿ دعـ 
المجتمع المدني كالجمعيات األىمية كالنقابات العمالية كالمينية كاالتحادات كالنكادم كالحراكات االجتماعية كغيرىا ممف تستطيع 

فيككف دكر المجاؿ االفتراضي في ىذه الحالة  ،(3)"القياـ بدكر ىاـ كمؤثر خبلؿ مرحمتي التحكؿ الديمقراطي كترسيخ الديمقراطية
شيار نشاط ىؤالء كضماف التنسيؽ بينيـ كجمب المدد إلييـ . دعـ كا 

، ألنيـ اجتيدكا مف أجؿ بناء رأم عاـ كطني ضد قياـ أم حراؾ األرض، "عقبلنييف"أما الجزء الثالث مف النشطاء فكانكا 
كعممكا عمى مراقبة الفضاء االفتراضي لقطع الطريؽ أماـ أم محاكلة لصياغة تحرؾ عمى االنترنت في صفحات كحسابات 

شبكات االجتماعية يستيدؼ النظاـ بالتغيير أك اإلسقاط، حيث انطمقكا مف خمفية تاريخية مؤسسة عمى أحداث راىنة، كذلؾ بأنيـ 
جيؿ كاضح بالشعب الجزائرم كظركفو النفسية "آمنكا بأف أم سعي نحك استعارة نمكذج مف نماذج الحراؾ الراىنة ينبئ عف 

كتركيبتو الفكرية كالسياسية كتجربتو المريرة مع العنؼ كعدـ االستقرار كالحرب األىمية التي انفجرت في التسعينات كأسفرت عمى 
، كؿ ذلؾ في ضكء األحداث الراىنة (4)مقتؿ اآلالؼ، كأف الشعب قد تعب مف العنؼ كاإلرىاب، كبات يتطمع إلى التقاط األنفاس

تعقؿ )في عدد مف الدكؿ العربية التي تعاني كيبلت التحكؿ كنيراف الربيع العربي، فأصبحت بذلؾ سمة يشيركف بيا إلى 
اكتككا بنيراف الحرب األىمية ألزيد مف عقد مف الزمف، تعقؿ يمكف قياسو بنكعية النقاش االجتماعي كالسياسي "الذيف  (الجزائرييف
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، كالذم غمب عميو الطرح الثقافكم 20في الجزائر خبلؿ السنكات األخيرة مقارنة بالطرح الذم كاف سائدا خبلؿ تسعينات القرف 
 (الثقافكم اإليديكلكجي)كاإليديكلكجي بدؿ االقتصادم االجتماعي كالسياسي كالذم يممؾ قكة تفاكضية كبيرة، عكس الطرح األكؿ 

. (1)الذم تصبح فيو اإلمكانية صفرية

: 2011 سبتمبر 17البرمجة االفتراضية لثورة الجزائر في : ثانيا

بات المجاؿ االفتراضي العربي يراىف عمى نجاح كؿ تحرؾ عمى األرض ىدفو إسقاط نظاـ ما أك دفعو إلى التكيؼ أك 
إجباره عمى إصبلح نفسو أك كأد مؤسساتو، إذا كاف اإلعداد لو كالتعبئة كالحشد إلنجاحو قد مر عبر أركقتو كأقنيتو، ككانت لعبة 

التكاريخ مصدرا لبريقو كعامبل لتكىجو، فقد دأب كؿ نشطاء الحكزات االفتراضية العربية إلى التكافؽ عمى تاريخ بعينو يككف فاتحة 
 جانفي تزامنا مع عيد الشرطة 25، فالمصريكف اختاركا تاريخ "خفاء العالـ االلكتركني"لمنشاط عمى األرض بعد اإلعداد في 

الكطني لتنفيذ حراكيـ إمعانا في إذالؿ ىذا الجياز في يـك عيده كنكاية فيو جراء ما فعؿ بيـ، ككذلؾ فعؿ اليمنيكف كالسكريكف 
تككف فييا " ساعة صفر"كالميبيكف كالمغاربة كؿ لو فمسفتو كلديو أسبابو، كلعؿ اليدؼ الرئيس ليس رمزية تاريخ بعينو إنما فقط 

البداية حتى يضمف النشطاء أكبر عدد مف الجماىير في كقت كاحد لضماف قكة عمى األرض، كقياس درجة تأثير الجيكد 
. بنداءاتيـ كمقدار كعييـ بضركرة الحراؾ كأىدافو

رغـ أف كثيرا مف دكائر النشاط في الجزائر قد تجندت مف أجؿ إفشاؿ أم مشركع لضرب استقرار الببلد ألسباب مكضكعية 
كأخرل تاريخية مرتبطة بالماضي األليـ الذم ال يزاؿ قطاع مف الجزائرييف يرزحكف تحت كطئتو، كأسباب ليا عبلقة بتجارب 

عانى مشركع التحكؿ الديمقراطي في مجتمع ما بعد الثكرة في بمداف الربيع العربي مف "مماثمة ال تزاؿ نشطة، حيث الحظكا كيؼ 
صعبات كثيرة، ذلؾ أف الثكرة كتغيير جذرم ال تكفي لبناء دكلة ديمقراطية دكف كجكد الحد األدنى مف الفكر المدني في 

 عمى 2011 سبتمبر 17يـك " ثكرة الجزائر"، كمع ذلؾ نجحت عدة دكائر في الجزائر لمتركيج لتاريخ مفترض لبداية (2)"المجتمع
شاكمة أم حراؾ عربي آخر، مع أف في المسألة مفارقة كىك تأخر ىذا التاريخ عف تكاريخ الحراؾ العربي األخرل التي انحسرت 

مف حراؾ اآلخريف، " طبؽ األصؿ"بيف جانفي كفيفرم كمارس، ما يؤكد نجاح المسعى الذم دافع عنو الكثيركف برفض أم حراؾ 
. تحقيقا لجانب في شخصية الجزائرييف الذيف يسعكف لمتميز في كؿ شيء، كلك تعمؽ األمر بحراؾ قد يأتي عمى األخضر كاليابس

ممف ركجت لمتاريخ  (Facebook)محاكاة لمنماذج الثكرية العربية األخرل، فقد تـ إنشاء العديد مف الصفحات عبر 
المفترض كالحراؾ المرتبط بو، رغبة في دفع النظاـ السياسي إلى مغادرة المشيد السياسي في الجزائر أك الضغط مف أجؿ 

 لنجعمو يوما لمغضب عمى 2011 سبتمبر17ثورة "التأسيس لخارطة جديدة ككاقع آخر، فاشتيرت عمى مدل أسابيع صفحات 
 2011 سبتمبر 17انتفاضة " عضك، كصفحة 4000 أكثر مف 2011 ديسمبر 31، كالتي جمعت إلى غاية (3)"بوتفريقة
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الثورة الجزائرية ضد عبد " مشترؾ، أما صفحة 3000 كالتي حازت عمى اشتراؾ أكثر مف ،(1)"لنجعمو يوما لمغضب في الجزائر
:  كاىتمت ىذه الصفحات في مجمكعيا بثبلث مضاميف رئيسة،(2) عضك13500فقد جمعت أكثر مف " العزيز بوتفميقة

  كيـك كطني مكحد لخركج المظاىرات كاالحتجاجات في كامؿ التراب الكطني 2011 سبتمبر 17التركيج لتاريخ 
. الجزائرم

  ،تعبئة الجميكر مف خبلؿ استيدافو بمضاميف سمبية حكؿ أداء النظاـ السياسي كعمؿ مؤسساتو كسيرة رجالو كأجيزتو
عدادىـ لسقكط النظاـ بأكممو . كحشدىـ مف أجؿ إنجاح مسعى التغيير كاإلصبلح، كا 

  عمى حرب العصابات كالشكارع كسبؿ التعامؿ مع القكل " الجميكر المحتج"رسـ خطط اليجـك كالكر كالفر، كتككيف
األمنية التي سكؼ يجرم االصطداـ بيا حتما، باإلضافة إلى نشر مقاطع فيديك كصكر مف صفحات الحراؾ المصرم 
كالسكرم خاصة كالتي تحتكم عمى مشاىد نزاؿ كصداـ بيف المحتجيف كقكات األمف المركزم المصرم أك كحدات مف 

. النظاـ" شبيحة"الجيش السكرم أك 

لقد فشؿ الحراؾ الداعي إلى ثكرة في الجزائر افتراضيا أكال مف خبلؿ زكاؿ أثر كؿ ىذه الصفحات مف عمى شبكة االنترنت 
جياضيا مف عمى األرض، كذلؾ راجع لسببيف رئيسيف (Facebook)كمف فضاءات  : بشكؿ نيائي، كما تـ إفشاليا كا 

 ضعؼ التجنيد كنقص التعبئة افتراضيا، كذلؾ لعدـ تكفر جماىير بأعداد كافية يحمؿ عمى عاتقو ميمة :السبب األول 
إنجاح الحراؾ، كذلؾ إلقناع أكثرىـ باألسباب كالمبررات التي ساقيا نشاط االنترنت المعارضيف في رفضيـ كقياميـ 

. ضد أم تحرؾ ثكرم في الجزائر

 تمرس النظاـ السياسي كتجربة أجيزتو األمنية في استشعار مكاطف الخطر في تعامميـ مع االحتجاجات :السبب الثاني 
كالمظاىرات كاالنتفاضات، كذلؾ لسابؽ خبرة مع سنكات العشرية السكداء التي عانت منيا الجزائر خبلؿ فترة 

 .التسعينات شعبا كدكلة كنظاما

 خاصة أف الخمفية التي بني "اإلرىاب" قطاع كبير مف الجزائرييف ال يزالكف يتذكركف معاناتيـ سنكات :السبب الثالث ،
عمييا صراع النظاـ كبعض الطبقة السياسة يكميا كاف سياسيا، كدعكات النزكؿ إلى الشارع كالتصادـ مع النظاـ اليـك 

. (1999-1992)كاف الجزائريكف قد تناكلكه منذ سنكات " تطعيـ مسبؽ"أيضا سياسية، فكانت المسألة كأنيا 

: الحراك الخميجي وغمبة الثقافات المحمية في المجال االفتراضي: الفرع الثاني

ف  االعتقاد بعمـك الحراؾ االحتجاجي جنبات العالـ العربي بدكف استثناء بات خاطئا كغير صحيح بالضركرة، كحتى كا 
أجـز عدد مف الكتاب أك المفكريف أف كؿ بمد ناؿ نصيبا مف تبعات كأثر حراؾ الربيع العربي، كفي ىذا الكبلـ بعض الصحة، 

حيث أف الدكؿ التي لـ تتػأثر بشكؿ مباشر بخركج جحافؿ المتظاىريف فييا كانبعاث االحتجاجات في شكارعيا، قد بادرت باستباؽ 
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جراء حزمة مف التعديبلت القانكنية كالمراجعات الدستكرية، كأقرت عددا مف النصكص كاإلجراءات كالتدابير مف أجؿ  الخطر كا 
تصحيح أخطاء أك مراجعة ما اتصؿ الجديد بقديمو مف أجؿ تحيينو، كفي ىذا بعض الصدؽ في قكؿ بعضيـ أف األثر قد كقع إف 

". توفيق المديني"كالتكنسي " خير الدين حسيب"، كالعراقي "خالد الدخيل"بالقميؿ أك الكثير، كمف أكلئؾ المفكر السعكدم 

، أيف "بالربيع العربي"المجاؿ االفتراضي العاـ الخميجي يعد األفقر سياسيا عندما يقارف بأمثالو مف دكؿ ما بات يعرؼ 
مثمت شبكة االنترنت أعمى مراحؿ الدمج بيف كسائؿ االتصاؿ التقميدية كالحديثة معا، كما أنيا دمجت بيف خصائص االتصاؿ "

، كمكٌنت (1)"المباشر كاالتصاؿ الجماىيرم، كمف خبلليا تنكع أطراؼ المشاركيف كمصادر كتبادليـ أدكار المرسؿ كالمستقبؿ
النشطاء عبرىا مف فضاء افتراضي لممارسة العمؿ السياسي كتييئة الجميكر لمفعؿ االحتجاجي ثـ الحراؾ الثكرم، كما ال يمكف 
إغفاؿ أف دكلتيف مف دكؿ الخميج الست لـ تشيدا أم حراؾ ثكرم كال فعؿ احتجاجي، كبقيتا عمى ىامش الحراؾ العربي في مكقع 
المتفرج أك المتفرج القمؽ، كىما قطر كاإلمارات العربية المتحدة، أما غيرىما فقد شيدكا بعض الحراؾ بمضاميف مختمفة كؿ بحسب 

حيف " قطر"، ساىمت في ذلؾ الصكرة التي رسمت في "الربيع العربي"درجة الرغبة لدل مكاطنيو في ضمو أك إبعاده عف دائرة 
مف دكف " حمد آل ثاني"مقاليد الحكـ خمقا لكالده الشيخ " تميم بن حمد آل ثاني"جرل انتقاؿ سمس لمسمطة عندما تكلى الشيخ 

. مشاكؿ كال قبلقؿ

ىناؾ مممح عاـ يتعمؽ بضيؽ ىامش الدعكة إلى الحراؾ الثكرم في دكؿ الخميج عبر الفضاءات االلكتركنية كمكاقع 
الشبكات االجتماعية عندما يقارف بذلؾ الذم حٌرؾ شعكبا عربية أخرل، فمـ يكف المجاؿ الخميجي االفتراضي يزخر بكثير مف 

الصفحات أك الحسابات الثكرية أك المعبئة الحاشدة لمجماىير لمخركج إلى الشكارع كالنزكؿ إلى المياديف كمقارعة قكات األنظمة 
الخميجية كآالت قمعيا األمنية، كما كاف منيا فقد اتسـ بالضآلة كضعؼ األثر كمحدكدية التأثير، كفي نطاؽ ضيؽ لـ يكف ليشمؿ 

. جميع دكؿ مجمس التعاكف الخميجي

: حراك ثورة االنترنت في دول الخميج: أوال

إذا استثنينا كبل مف قطر كاإلمارات العربية المتحدة المتاف لـ تشيدا أم حراؾ يذكر ال عمى األرض كال عبر االنترنت، فإف 
السعكدية كالبحريف كالككيت كسمطنة عماف، قد عرفت بعض الفعؿ، كلكف عمى مكاقع التكاصؿ : الدكؿ الخميجية المتبقية

دكؿ الخميج "االجتماعي التي قادت بعض الحراؾ عمى األرض، كلكف ليس بالقكة التي ييخشى منيا، لذلؾ ظير جميا في نظرة 
، (2)"، مف حيث ككنيا مصدر تيديد ألمنيا أك فرصة لتكزيع نفكذىا في المنطقة2010الست لمثكرات العربية التي انطمقت نياية 

. كىذا ما ظير فيما بعد بزيادة حجـ كقكة كتأثير النفكذ السعكدم في مصر كسكريا كاليمف، كآخر إماراتي في اليمف كليبيا
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 .109ذكره، ص 
2
ص )، 2015، جانفي 57، تصدر عن مؤسسة األىراـ للنشر كالطباعة، عرللة الدديقراطية، "التحدي واالستجابة: خليج ما بعد الربيع" رجب، إدياف-  

 75، ص (81-74ص 
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أساسا، كتأثرا بما حصؿ  (Facebook)حاكلت بعض الصفحات كالمجمكعات عمى : في المممكة العربية السعودية. 1
الذم يحكـ " آؿ سعكد"في عدد مف الدكؿ العربية األخرل، أف تحشد لقياـ اضطراب في المممكة، تحقيقا لرغبة في تقكيض نظاـ 

مف ساحة الدعكة إلى الحراؾ ألسباب مكضكعية  (Twitter)، كقد غاب 1950منذ تكحيد الببلد كتأسيس المممكة سنة 
كتكنكلكجية، حيث أنو يكصؼ بشبكة النخبة، كلـ يمحظ أم تأييد ليذه المساعي في صفكؼ األساتذة كالمفكريف كالباحثيف كرجاؿ 

كمف أىـ الصفحات الداعية إلى الحراؾ .  حرفا140األعماؿ، باإلضافة إلى محدكدية قدرتو في إيصاؿ الرسائؿ لتقييده الكتابة بػ 
: الثكرم في السعكدية

، حيث بمغ (1) التي تعتبر مف أكثر الصفحات المحينة انتشارا كأكسعيا انتسابا،" آذار20الثورة السعودية يوم " صفحة .أ
كتحرض ضد النظاـ بخط تحريرم " الكعيد" عضك، كال تزاؿ الصفحة تنشر 11900 أكثر مف 2016عدد منتسبييا مف جكيمية 

. عنيؼ كبمنشكرات مكحية بكجكد حراؾ فعمي، كأنو في طكر التككف النيائي ليفاجأ الشارع

، تعتمد عمى عنصر اإلعبلـ كجمب الخبر، كتشترؾ مع الصفحة (2)"أخبار الثورة السعودية ضد آل سعود" صفحة. ب
السابقة في نشر أخبار ما يكصؼ بأنو عمؿ كفعؿ مكجكد عمى األرض السعكدية، كتعتبر الصفحة كبيرة بالنظر لعدد أعضاءىا 

، حيث تعبر صراحة عف رفضيا النظاـ الممكي "جميورية نجد والحجاز العربية" عضك، كترفع شعارىا 22900الذم فاؽ 
 .كتسعى إلقامة جميكرية عف طريؽ حراؾ ثكرم

تنقؿ أخبار " جيكية"كتعتبر  ( عضك3000)، كىي صفحة صغيرة نسبيا (3)"الحراك الثوري في القطيف" صفحة .ت
في المنطقة الشرقية كفي القطيؼ، كيظير لكف الصفحة يغذيو النزاع السني الذم يمثمو النظاـ السعكدم ضد " الحراؾ الشيعي"

، كالمطالب "المذىب الشيعي"، حيث تنتمي ىذه المنطقة بشكؿ كامؿ تقريبا إلى "القطيؼ"الفكر الشيعي الذم يتبناه غالبية نشطاء 
 ".خانة الطائفية"المرفكعة مف خبلؿ منشكرات الصفحة تصب في 

أنشأتا مع اشتداد قمع  (Facebook)لـ يشيد المجاؿ االفتراضي في البحريف إال بركزا لصفحتيف عبر : في البحرين. 2
 فيفرم، فكانتا بمثابة عيف 19كالعكدة يـك  (فض االعتصاـ) فيفرم 17بيف " المنامة"في العاصمة " دكار المؤلؤة"النظاـ لمعتصمي 

ثورة سممية من أجل ممكية "، كىما (4)اإلعبلـ عمى أحداث البحريف، خاصة مع التضييؽ الذم مارسو النظاـ عمى كسائؿ اإلعبلـ
 ".معا إلسقاط النظام في البحرين"كصفحة " دستورية

                                                           
1

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي  آذار20الثورة السعودية يـو - 
https://facebook.com/K.S.A.Revolution/?_rdr 

2
، متوفر على الرابط (Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي جمهورية نجد والحجاز العربية: أخبار الثورة السعودية ضد آؿ سعود-  

 https://facebook.com/591450100976257: التايل

3
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الحراؾ الثوري في القطيف- 

https://facebook.com/althawrah/?fref=ts 

4
 .، مرجع سبق ذكرهانتشار وسائل التواصل االجتماعي في اليمن بسبب التضييق اإلعالميشبكة مأرب برس، -  

https://facebook.com/591450100976257
https://facebook.com/591450100976257
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عممت الصفحتاف لفترة ثـ تكقؼ النشر عبرىا تماما، ثـ تـ غمقيما نيائيا كزاؿ أثرىما، حيث يرجح اكتشاؼ الجية المؤسسة 
. مف أجؿ محك أثرىا تحت مبرر حماية األمف الكطني (Facebook)كتـ الضغط عمييا إلغبلقيا، أك أف الدكلة راسمت إدارة 

أما في الدكؿ الخميجية األخرل، فقد مارست األنظمة فييا عدة أشكاؿ مف الرقابة عمى محتكل االنترنت، ىدفت مف خبلليا 
فالبحريف أحالت "إلى الكقكؼ حائبل أماـ أم خطر قد يداىميا مف خبلؿ بكابات كمنصات اإلعبلـ الجديد كالشبكات االجتماعية، 

مشركع قانكف متطكر إلى مجمس النكاب ىدفو إقرار حقكؽ اإلنساف بشأف تحريـ القذؼ كالسب عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي 
 عمى تشريع جديد يقضي 2011في سبتمبر " أمير قطر"حيث أشار المشركع أف ىدؼ القانكف تحقيؽ الصالح العاـ، كما كافؽ 

يضر بالقيـ االجتماعية لمدكلة أك "بتحريـ استخداـ كسائؿ اإلعبلـ االجتماعية إلنشاء محتكل ينظر إليو مف قبؿ السمطات بأنو 
 كالذم يحـر انتقاد 2012، كما أقٌرت اإلمارات العربية المتحدة قانكف الجريمة االلكتركنية المحدثة سنة [...]" النظاـ العاـ

قٌدرت أنظمة الدكؿ الخميجية أنيا بسنيا ليذه القكانيف كمراقبتيا لمجاليا االفتراضي ، (1)"السمطات كيمنع دعكات اإلصبلح السياسي
. إلييا، أك عمى األقؿ تمكينيا مف التحكـ فيو أك التقميؿ مف آثاره كتبعاتو" الربيع العربي"تستطيع الحيمكلة دكف كصكؿ  خطر 

: أفكار وفمسفة حراك االنترنت في دول الخميج: ثانيا

لـ تحمؿ صفحات الحراؾ الثكرم الخميجي عمى قمتيا كضعؼ تأثيرىا كعدـ اتساع نطاقيا، أم أثر حراكي عمى األرض، 
 بجدة احتجاجا 2011 جانفي 28كلـ تحشد أفكارا كلـ تعبئ جميكرا، الميـ بعض المظاىرات في المممكة العربية السعكدية يـك 

، "سيكؿ جدة"عمى ضعؼ البنية التحتية بعد تسجيؿ عدد مف االنييارات بفعؿ سيكؿ كغمر األمطار، فيما عرفت إعبلميا بقضية 
. كالتي لـ تثبت نسبتيا لحشد ما عمى صفحات التكاصؿ االجتماعي، إنما جاءت بفعؿ حالة الخنؽ كالغضب مف سياسيات الدكلة

: كعميو تبرز مف خبلؿ منشكرات الصفحات الثكرية الخميجية ميزتاف رئيسيتاف

كصفحة " أخبار الثورة السعودية ضد آل سعود" حممت الكثير مف منشكرات صفحة :الكراىية الدينية والعداء المذىبي. 1
كما ىائبل مف اليجـك كاليجـك المضاد بيف أتباع المذىبيف " معا إلسقاط النظام في البحرين"كصفحة " الحراك الثوري في القطيف"

. السني كالشيعي، حيث أظيرت الصفحات مقدار االحتقاف بيف الفريقيف كحجـ عداء كؿ لآلخر

حيث ذىبت غالبية الصفحات سكاء النشطة إلى يكمنا ىذا أك تمؾ التي : األخبار المغموطة ونشر الثقافة الخاصة. 2
يصاؿ المعمكمة، عمى اعتبار أنيا تمارس عمبل عدائيا لشحذ اليمـ ككسر  أغمقت إلى انتياج البلمكضكعية في نقؿ الخبر كا 
العدك، إال أنيا بنقميا أخبار كاذبة كصكر مفبركة، ىزت مف مكقعيا كخسرت ثقة مرتدييا فييا، باإلضافة انفتاح بعضيا عمى 

أخبار كمضاميف كمعمكمات ليست مف فمسفتيا كال مف خطيا، إنما مساىمات أعضاءىا كمنتسبييا مما أفقدىا مصداقيتيا كذىب 
. بشعبيتيا

: التوجو نحو اإلصالح االستباقي في الجزائر ودول الخميج العربي: المطمب الثاني
                                                           

1
: ، متوفر على الرابط التايلالضوابط األخالقية والتشريعية لشبكات التواصل االجتماعي في الدوؿ العربية: إشكاليات الرقابةشريف دركيش اللباف، -  

 .(21/02/2016): ، تاريخ الزيارةhttp://www.acrseg.org/39122موقع ادلركز العريب للبحوث كالدراسات، 

http://www.acrseg.org/39122
http://www.acrseg.org/39122


 

 

 180 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

لقد استشعرت دكائر الرصد في األنظمة الحاكمة في الجزائر كفي دكؿ الخميج العربي ما باتت تمعبو الفضاءات االفتراضية 
مف دكر في دفع الشارع نحك الخركج عمى سمطاتيا طمبا لمحرية كتكقا لمديمقراطية، حتى لك كاف ذلؾ التصرؼ غير مبرر لدييـ، 

كألنيـ انبيركا بقكة الجماىير التي نزلت إلى مياديف التغيير في كؿ مف تكنس كمصر كاليمف كغيرىا، كاستطاعت قمب معادلة 
أدركت أىمية دكر االنترنت ككسيمة فعالة بيد المعارضيف "ظمت عصية عف كؿ تغيير أك تبديؿ في المشيد السياسي فييا، كألنيا 
عمى الشبكات لمنع نشر مكاقع  (Filters)" المصافي"ليا، أقدمت بعض أنظمة العالـ العربي خاصة في الخميج عمى تركيب 

كلتجنب اضطرارىا . (1)"المعارضة، كلتضع قيكدا صارمة عمى استعماؿ الشبكة في مسعى منيا لمراقبة حركة المجاؿ االفتراضي
أف تنحى منحى اآلخريف ممف كقعكا تحت ضغط نشطاء ىذا المجاؿ، كمع ذلؾ كانت ىناؾ قناعة لدل عدد مف دكائر األنظمة 

قدرة االنترنت عمى تيديد األنظمة السياسية تنبع مف مقدرتيا عمى إيجاد قنكات بديمة كفعالة لبث المعمكمات بحيث ال يمكف "أف 
. (2)"لمنظاـ أف يسيطر عمييا، كىي كفيمة بأف تخمؽ كحدة مشاعر لدل المتكاصميف عبرىا

مف أجؿ ذلؾ، جرل تكافؽ غير مباشر داخؿ أنظمة الحكـ في الجزائر كفي المماليؾ كاإلمارات الخميجية عمى الدخكؿ في 
خطة إصبلح ذاتي استباقي خكفا عمى ضياع إرث سمطكم مف االستئثار بالحكـ منذ تأسيس ىذه الدكؿ، مستظمة في ذلؾ براحة 

. لبناء تحكؿ ديمقراطي ذاتي بشكؿ استباقي" شؽ الطرؽ"اقتصادية صنعتيا عائدات تجارة لنفط كالغاز كاستعماليا في 

: أثر النشاط االفتراضي في خط اإلصالح السياسي في الجزائر: الفرع األول

يسكؽ النظاـ السياسي الجزائرم صكرتو في الدكائر اإلعبلمية كالدبمكماسية المحمية كالدكلية عمى أنو نظاـ منفتح عمى كؿ 
 05قبؿ الجميع كذلؾ مف خبلؿ أحداث " الربيع"أطياؼ العمؿ السياسي، كبككنو محصف مف كؿ مداىمة ثكرية ألنو قد عرؼ 

 كدخكؿ الببلد مرحمة التعددية الحزبية 1989، ثـ بانتياجو المسمؾ الديمقراطي كاعتماده لدستكر اإلصبلحات سنة 1988أكتكبر 
طبلؽ الحريات السياسية كتخفيؼ الخناؽ عمى قكل المجتمع المدني، كقدـ لمديمقراطية في خطابو  كالنقابية كاالنفتاح اإلعبلمي كا 

بأنيا الشكؿ النمكذجي لمدكلة في بناءىا الدستكرم، كالتي تتعيد بضماف سيادة القانكف كحماية الحقكؽ المدنية كالحريات "الرسمي 
كغيرىا، كتحكميا سمطات تتضمف ىيئات تمثيمية منتخبة بأغمبية عددية عبر انتخابات عامة، يشارؾ فييا جميع المكاطنيف كتنعقد 

استطاعت السمطة في الجزائر أف تعطي صكرة أخرل عف حراؾ " الديمقراطية الحالمة"، كبيذه الصكرة (3)"عمى نحك دكرم
 قكامو رغبة داخمية ركتينية لدل النظاـ السياسي 2011 أفريؿ 15في " عبد العزيز بكتفميقة"اإلصبلح الذم بدأتو بخطاب الرئيس 

بأحداث إصبلحات سياسية كاقتصادية في كؿ مرحمة تجاكبا مع تطكر الحياة المجتمعية كتأثرا بالتحكالت الدكلية، كلـ تعترؼ 
الذم أسقط نيظما كاستنزؼ شعكبا كغٌير مبلمح عدة " الربيع العربي"مطمقا أف ىذا الحراؾ اإلصبلحي يأتي في خضـ ضغط 

                                                           
 موقع رللة الكمبيوتر،:  متوفر على الرابط التايلما ىي حقيقة دور المواقع االجتماعية على اإلنترنت في إشعاؿ األحداث العربية؟كائل غنيم، -  1

http://www.accemagazine.com/article.php?categoryID=6&articleID=304 ،(25/02/2016): تاريخ الزيارة 
2
  مرجع سبق ذكره،دور االنترنت في الثورات العربيةمجاؿ الشليب، -  

3
  - ، الدار العربية للعلـو ناشركف، كمركز اجلزيرة للدراسات، : ، بًنكت1أكـر محداف كنزىت طيب، ط: ، ترالعولمة والديمقراطية واإلرىابإيريك ىوبزباـك

 .84، ص 2009

http://www.accemagazine.com/article.php?categoryID=6&articleID=304
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 1989خرائط سياسية في العالـ العربي، بحيث بقيت السمطة ترافع لصالح مبادرتيا الذاتية باإلصبلح منذ فعمت ذلؾ في سنة 
. بدكف إمبلءات خارجية كال ضغكط داخمية

: مالمح الخط اإلصالحي من خالل الخطاب السياسي: أوال

الحقيقة أف قطيعة أمكف لمسيا بيف تكجو السمطة نحك اإلصبلح الداخمي السياسي كاالجتماعي، كالحراؾ الثكرم الضاغط 
الذم يصنعو الفضاء االفتراضي العاـ عف طريؽ النشاط عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في شبكة االنترنت، حيث أف السمطة 

، الذم أعمف فيو 2011 أفريؿ 15سارعت إلعبلـ الشعب بمضاميف العممية اإلصبلحية مف خبلؿ خطاب الرئيس بكتفميقة في 
جممة ىامة مف قرارات اإلصبلح كمراجعة القكانيف كاستحداث نصكص أخرل تيدؼ باإلجماؿ إلى تحسيف صكرة العمؿ السياسي 
كتحقيؽ الرشادة كتمكيف المكاطف الجزائرم مف رفاىية اقتصادية كرخاء معيشي، لكنيا أخفت أف سعييا كلك أنو فعبل أنو لـ يأتي 

 سبتمبر الذم ال يزاؿ بعيدا عف أفريؿ تاريخ بداية حراؾ اإلصبلح 17تحت ضغط الشبكات االجتماعية التي تكافقت عمى تاريخ 
جاء خكفا مف كصكؿ ألسنة الميب مف الجارات األربع تكنس كمصر كليبيا ثـ المغرب، كقطعا لمطريؽ  (أم السعي)الذاتي، لكنو 

أماـ أم تبمكر ألم نشاط شبابي عبر منصات افتراضية تدعك إلى ما دعا إليو نشطاء ذات الفضاء في الدكؿ العربية التي مستيا 
. رياح التغيير

كعدت السمطة السياسية في الجزائر الشعب أف قضايا كاىتمامات تتراكح بيف السياسية كاالقتصادية كالمجتمعية، ستجرل 
صبلحيا، كمف أبرزىا : مراجعتيا كا 

 تأكيد عمى تكجو لدل السمطة برفع غبف اإلدارة عف المكاطف كحماية : محاربة البيركقراطية كالتبلعب باألمكاؿ العامة
 .أمكالو

 إغبلؽ باب عكدة العمؿ اإلرىابي كحماية األسر الجزائرية مف ىكاجس الخكؼ كالبلأمف كالعنؼ. 
  عـز النظاـ عمى تعميؽ المسار الديمقراطي، بإعادة صياغة عدة نصكص تشريعية تخص الممارسة الديمقراطية

كقانكف االنتخابات كالقانكف المتعمؽ باألحزاب السياسية، كقانكف اإلعبلـ، حيث جرل التأكيد أف التعديؿ المزمع 
 .(1)إجراءه عمى ىذا القانكف، سكؼ برفع التجريـ عف مينة الصحافة

 

: اإلصالح القانوني والتعديل الدستوري: ثانيا

عادة النظر في القكانيف المعنية بذلؾ الخط كتييئة  سار النظاـ السياسي الجزائرم في طريقو الذم رسمو لئلصبلح كا 
المجاؿ العاـ في الببلد لتعديؿ الكثيقة القانكنية األسمى كىي الدستكر، كمف ثمة اإلفراج عمى عدة نصكص تنظيمية كتفسيرية 

لمدستكر الجديد، كرغـ كجكد النية لدل السمطة في المضي قدما نحك العممية اإلصبلحية إال أنيا سارت ببطء شديد، أكدت مف 
مف جية، كخكفا مف الرأم العاـ " الربيع العربي"خبلليا عمى أف ىذا التكجو بالفعؿ كاف استجابة لضغط الكاقع الذم أفرزتو ىبات 

الداخمي الذم بات باإلمكاف أف تغييره عكامؿ تكنكلكجية أك اتصالية مف جية أخرل، رغـ تأكيد السمطة دائما عمى ذاتية المسعى 
. كفردانية التكجو

                                                           
 (/http://www.el-mouradia.dz):  اجلمهورية، ادلنشور يف موقع رئاسة2011 أفريل 15خطاب الرئيس بوتفليقة يـو يف قراءة -  1
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كسب النظاـ السياسي الكثير مف الكقت بيف إعبلنو النية عمى تنفيذ برنامج إصبلحي طمكح يمس : اإلصالح القانوني. 1
قطاعات مختمفة سياسية كاقتصادية كاجتماعية، كذلؾ مف أجؿ تجنب االرتجالية كالتسرع في إعداد قكانيف قد تؤدم إلى فراغات أك 

صدار قانكنيي البمدية كالكالية   ال 1990سنة  (90/09 ك 90/08)مشاكؿ عكيصة مستقببل، خاصة أف ظركؼ كطريقة إعداد كا 
أقدـ النظاـ عمى إجراء بعض "، ألجؿ ذلؾ 2012 ك2011تزاؿ ماثمة، بما عادت بو مف ككارث كأزمات حتى جرل تعديميا سنتي 

اإلصبلحات السياسية كاالقتصادية، كساعده عمى ذلؾ ارتفاع العائدات النفطية كالبحبكحة المالية لمخزينة العمكمية، األمر الذم 
 مميار دكالر، كحؿ جزئي ألزمة 35ساىـ في تخفيؼ جانب مف معاناة الجزائرييف كتسديد الديف العاـ الذم كاف في حدكد 

. ، كتعاطي إيجابي مع مشاكؿ السكف كبيركقراطية اإلدارة(1)"البطالة

ألغت "كالحراؾ السياسي كالثكرم في دكؿ الجكار " الربيع العربي"مسايرة لمكضع العاـ اإلقميمي كالعربي جراء ثكرات 
 سنة، كاتخذت سمسمة مف اإلجراءات كاإلصبلحات في مجاؿ العدؿ كمكافحة 20الحككمة الجزائرية حالة الطكارئ المفركضة منذ 

، رغـ الضجة التي سبقتيا كتمتيا مف شككؾ المعارضة (2)"2012 مام 09الفساد، كانتيت إلى إجراء االنتخابات التشريعية في 
جبية التحرير الكطني كالتجمع )بكجكد تزكير كانتياؾ لحقكؽ الطبقة السياسية لصالح أحزاب التكجو الكطني المكالي لمسمطة 

الجمع بيف العضكية في البرلماف كعيدة "، ثـ إقرار قانكف تحديد حاالت التنافي مع العيدة البرلمانية كيمنع (الكطني الديمقراطي
الذم يحدد حاالت التنافي مع العيدة  (12/01)انتخابية أخرل أك بينيما كبيف المياـ أك الكظائؼ أك األنشطة المحددة في القانكف 

الذم ييدؼ إلى تمثيؿ أكسع لمختمؼ شرائح " كبعد ذلؾ صدر القانكف العضكم المتعمؽ باألحزاب السياسية .(3)"االنتخابية
المجتمع، كمحاربة كؿ أشكاؿ التيميش كالييمنة السياسية، عبلكة عمى تعريؼ األحزاب السياسة كتحديد شركط ككيفيات إنشاءىا 

، بما يسمح برسـ عبلقة جديدة بيف الحككمة كالطبقة الميتمة بالعمؿ السياسي بشأف اعتماد أحزاب (4)"كتنظيميا كعمميا كنشاطيا
. جديدة كشرعنة نشاطيا أك رفضيا

رغـ أف أكؿ حديث رسمي مف طرؼ السمطة السياسية في الجزائر عف نيتيا تعديؿ : 2016التعديل الدستوري لسنة . 2
خراجو كمف ثـ 2011الذم تكجو بو الرئيس لمشعب في أفريؿ" اإلصبلح"الدستكر قد صدر عنيا في خطاب  ، إال أف أعداده كا 

 كصدكره في 2016قد تأخر حتى جانفي  (دكف االستفتاء الشعبي)عرضو عمى الرأم العاـ كأخذ المكافقة عميو مف خبلؿ البرلماف 
 مارس مف ذات السنة، أكد مرة أخرل عمى عامؿ كسب الكقت مف طرؼ النظاـ، حتى يتـ إخراج القانكف 06الجريدة الرسمية في 

أك النص الدستكرم بشكؿ كامؿ كمتقف كمغمؽ الثغرات كمتماشيا مع مصمحتو العامة كمستفيدا مف مفرزات البيئة الداخمية كالعربية 
. كاإلقميمية

                                                           
1
 .11 ذكره، ص سبق، مرجع "أربعة أسباب منعت وصوؿ ما يسمى بالربيع العربي إلى الجزائر"-  

2
، 2012، 44، جامعة بغداد، عرللة العلـو السياسية، "دراسة تحليلية لفعل الثورات العربية: سوسيولوجيا ثورات الربيع العربي"بلقيس زلمد جود، -  
 .238، ص (266-235ص ص )

3
 .40 مرجع سبق ذكره، ص ،"تحليل للحالة الجزائرية: 2011اإلصالح السياسي العربي بعد عاـ "طارؽ عاشور، -  

4
 .ادلرجع نفسو، كالصفحة نفسها-   
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 سنكات كاممة مف تاريخ 05، بعد 2016 مارس 06صدر النص الجديد لمتعديؿ الدستكرم في الجريدة الرسمية في 
: ، كقد حمؿ عدة نقاط جديدة منيا2011في " التبشير بو"

 .دسترة المصالح الكطنية في الديباجة، في مسعى لزيادة درجة حمايتيا كصكنيا -

حرية كضماف ممارسة العبادة، في خطكات تطمينية لمدكؿ األجنبية بخاصة حكؿ حرية اعتناؽ األدياف كممارسة  -
 .الشعائر

 .التأكيد عمى حرية الصحافة كعدـ ميؿ السمطة إلى حربيا بعدـ تجريـ جنحيا -

 سنكات عمى األقؿ لمراغبيف في الترشح لمنصب رئاسة الجميكرية، مف أجؿ 10إثبات اإلقامة في الجزائر لمدة  -
 .استمالة المدافعيف عف الخط الكطني

قرار عقكبة عمى التجكاؿ السياسي -  .تكسيع صبلحيات المعارضة البرلمانية كا 

بعد أف كانت  (الغرفة السفمى)في المجاؿ التشريعي، منح الدستكر المعدؿ كالجديد صبلحية التشريع لمجمس األمة  -
 .كظيفتيا السابقة ال تعدك مناقشة قكانيف الغرفة العميا مع إمكانية فرممتيا

إنشاء ىيئة مستقمة لمراقبة االنتخابات، عرض الشكؿ القديـ لممجنة، مع بقاء جدؿ حكؿ صبلحيتيا بالنظر إلى  -
 .(1).صبلحيات الحككمة التقميدية ممثمة في كزارة الداخمية

 

: اإلصالح السياسي االستباقي وعوامل انحساره في دول الخميج العربي: الفرع الثاني

تؤكد كؿ المؤشرات كالقرارات الخاصة بالكضع السياسي في منطقة دكؿ الخميج العربي، أنو لـ تكف ىناؾ أية نية كلـ ينشأ 
أم تكجو داخؿ دكاليب األنظمة الحاكمة ىناؾ لمقياـ بأم حراؾ إصبلحي ذم طبيعة سياسية أك حتى اجتماعية، ما يؤكد إذا أف 

 لـ يكف إال استجابة مباشرة لمحراؾ العربي الثكرم كخشية 2011الخط اإلصبلحي الذم عرفتو األنظمة الخميجية ابتداء مف سنة 
. مف امتداده إلى بمدانيـ كبالتالي فإف التحرؾ  لـ يكف إال خشية تقكض سمطات حكاميا كذىاب ممكيـ كدمار كجكدىـ

لـ تكف النية صادقة لدل أنظمة الدكؿ الخميجية في اتجاىيا نحك عمميات اإلصبلح الداخمي، بؿ عامؿ الخكؼ مما 
كصمت إليو بعض األنظمة العربية األخرل ىك ما جعميا تيركؿ إلى اإلعبلف عف ذلؾ التكجو بنبرة ىادئة كمتزنة حتى تقنع العالـ 

تعاطت دكؿ الخميج الست مع مكضكع اإلصبلح "بأف حراكيا أممتو ضركرة تكييفية داخمية، كليس بفعؿ الضغكط الخارجية، حيث 
السياسي كالدمقرطة بدرجات كمقاربات متفاكتة كمختمفة، لكنيا اتفقت جميعيا عمى أف قضية اإلصبلح السياسي ينبغي أف تتـ 

بحذر كبطء كانتقائية، كربما بمماطمة، كغالبا في االتجاه الذم يكرس بقاء نظـ الحكـ القائمة دكف تغيرات تفضي إلى بدء مرحمة 
التحكؿ نحك الديمقراطية كليس إرساء حقيقي لمديمقراطية، حتى أف بعض ىذه الدكؿ تراجعت عف خطكات بدت عمى قدر مف 

                                                           
1
، كادلتضمن التعديل الدستورم، اجلريدة الرمسية للجمهورية 2016 مارس 06، كادلوافق 1437 مجادل األكىل 26ادلؤرخ يف  (01-16)القانوف رقم -  

 .2016 مارس 07، الصادرة بتاريخ 53، السنة 14اجلزائرية، ع 
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ما يزيد ، (1)الجدية في كقت مف األكقات باتجاه فتح المجاؿ العاـ لمشاركة سياسية أكثر انفتاحا كشفافية كالككيت كالبحريف كعيماف
مف تأكيد االفتراض األكؿ أف خطكة اإلصبلح ليست إال ظرفية كشكميا تجممي بحت، تزيد كمما أقترب خطر الثكرة أك زاد التيديد 

. بيا، كتخفك كيقؿ كىجيا كمما استشعرت األنظمة الخميجية االطمئناف عمى كجكدىا

 :فمسفة اإلصالح االستباقي في دول الخميج: أوال

" زلزاؿ الربيع العربي"إذا استثنينا كبل مف دكلة قطر كاإلمارات العربية المتحدة بكصفيا البمداف الكحيداف المذاف نجيا مف 
بشكؿ مباشر، فإف بقية الدكؿ األربع في مجمس التعاكف الخميجي قد عرفت خطا إصبلحيا لمشأف السياسي كالكضع االقتصادم 

كاالجتماعي، كلكف بدرجات متفاكتة كبحجـ تنازالت ترتفع تارة عند طرؼ معيف كتنخفض تارة أخرل لدل آخر، كلكنيا تسير 
عبر الفضاء االفتراضي )متناغمة كمتبلزمة أحيانا، خاصة أف مكضكع اإلصبلح بات مطركحا بشدة مع استمرار الضغط الداخمي 

الميدد لكياف أنظمة الخميج رغـ ما يعرؼ عنيا في الشكؿ العاـ " الربيع العربي"كالضغط الخارجي الذم يسببو صداع  (الخميجي
سكؼ تتصرؼ كمجمكعة كاحدة إذا تعرضت لتيديدات مصيرية مف  (أم األنظمة)ال تسمح برفع شعارات ثكرية ألنيا "بأنيا 

فيناؾ خطكط حمراء خميجية ال يسمح بتجاكزىا كفي مقدمتيا المساس ببقاء كاستمرار األسر الحاكمة التي  [...]الداخؿ أك الخارج 
. (2)"تتسـ بشرعية كراثية تعكد إلى قركف

تميزت فمسفة اإلصبلح في األنظمة الخميجية بتفرد كؿ نظاـ بخصكصية في متناكؿ خطو اإلصبلحي الذم سار االتفاؽ 
. بأنو تحت ضغط الشارع الداخمي كالشارع الخارجي كالشارع االفتراضي

، كمطالبة الشباب باإلفراج عمى 2011 مارس 03بعد احتجاجات الشارع السعكدم في : المممكة العربية السعودية. 1
طبلؽ إصبلحات سياسية كاقتصادية، خرج الممؾ   بإطبلؽ 2011 مارس 18في خطابو يـك " عبد اهلل بف عبد العزيز"السجناء كا 

كاعتماد سياسية إقراض  (حافز) مميار دكالر لمساعدة البطاليف، في إطار برنامج 29شممت تخصيص نحك "الكعكد "حزمة مف 
نشاء ىيئة 500جدية مكجية لبناء   ألؼ كحدة سكنية، باإلضافة إلى تخصيص مبالغ ىامة لتغطية سياسة رفع أجكر العامميف كا 

. (3)لمكافحة الفساد

 25أشار الممؾ في خطابو أماـ مجمس الشكرل في "كحظيت المرأة السعكدية بمكطئ قدـ في ساحة اإلصبلح، حيث 
 بأف تككف لممرأة عضكية في مجمس الشكرل كالمجالس البمدية ترشيحا كاقتراعا كأعمف رفض تيميش دكرىا في 2011سبتمبر 

                                                           
1
متوفر على ، أربع مقاربات ممكنة ومطلوبة: اإلصالح السياسي والدمقرطة في الخليج اإلصالح السياسي والدممقرطة في الخليجزلمد اليحيائي، -  

، http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/07/2015759175575758.htmlموقع مركز اجلزيرة للدراسات، : الرابط التايل
 .(20/03/2016): تاريخ الزيارة

2
، أفق جديد للتغيير الديمقراطي: الربيع العربي إلى أين؟، (زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"كجهة نظر من اخلليج العريب: الربيع العريب"عبد اخلالق عبد اهلل، - 

 .317، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بًنكت3، ط(326-311ص ص )
3
 . مرجع سبق ذكره،انعكاسات الثورات العربية على اإلصالح السياسي في الوطن العربيزلمد الشيوخ، -  
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، حيث اعتبر ذلؾ تنازال في دكلة طالما أشيرت عداءن لممرأة (1)"المجتمع السعكدم في ظؿ مجاؿ عمميا كفؽ الضكابط الشرعية
كانتقاصا مف قيمتيا في سكؽ العمؿ أك في مساكاتيا بالرجؿ في ثنايا المجتمع، كقضية سياقة السيارة التي ال تزاؿ تأخذ حيزا كاسعا 

. مف الجدؿ كاألخذ كالرد بيف رافض كمكافؽ

تأثرا بالمناخ العاـ العربي الذم فاجأ العالـ بقياـ ىبات ثكرية في عدد مف بمدانو، اندلعت احتجاجات : سمطنة عمان. 2
، حيث اعتصـ ناشطك الحراؾ في محافظة ظفار، كطالبكا بإجراء إصبلحات 2011 فيفرم 25في سمطنة عماف الخميجية في 

" الربيع العربي"ذات طابع سياسي كاقتصادم كاجتماعي في صكرة نمطية لحراؾ كمطالب الناشطيف عمى امتداد بمداف 

كانت السمطة الحاكمة مف أكثر األنظمة الخميجية استشعارا لمخطر حيث أبدت ليكنة كتفيما كاستجابة سريعة، حيث 
اإلشارات كتداركيا قبؿ تطكرىا كاستطاع استباؽ األحداث التي كقعت في أنظمة عربية " السمطاف قابكس بف سعيد"سرعاف ما قرأ "

: ، كقد تمخصت أبرزىا فيما يمي(2)"أخرل عف طريؽ إتباع عدد مف التدابير كالتعديبلت الدستكرية

 . دكالر أمريكيا520رفع الحد األدنى ألجكر المكاطنيف العامميف بالقطاع الخاص إلى ما يعادؿ  -

 .رفع المخصصات المالية الشيرية لطمبة الجامعات -

 .إنشاء ىيئة عميا مستقمة لحماية المستيمؾ -

: كما أشرفت السمطة عمى إعبلف كتنفيذ عدد مف اإلصبلحات ذات الطابع السياسي مثؿ

حممة لتنشيط الجياز الحككمي عبر سمسمة مف اإلقاالت كالتعيينات التي كانت تيدؼ إلى ضخ دماء جديدة في  -
حداث قطيعة مع السياسة الرقابية السابقة  .الجياز التنفيذم كا 

إصدار مرسـك سمطاني يقضي باالستقبلؿ المالي كاإلدارم لبلدعاء العاـ، مما يعني قطع العبلقة السابقة بيف االدعاء  -
 .كالمفتش العاـ لمشرطة

صبلحيات تشريعية كرقابية أكسع مما كاف  (مجمس عماف)منح السمطاف قابكس عف طريؽ مرسـك البرلماف العماني  -
 .(3)يتكفر عمييا في السابؽ

 

لـ يكف الحراؾ في الككيت قكم األثر كقاببل لمدراسة، بؿ كاف ضعيفا كمحدكد التأثير، كلـ يكف في : الكويت والبحرين. 3
فحسب، ذلؾ أف دكلة الككيت " تسجيؿ مكقؼ"مجممو كعمى تكاضعو إال تقميدا لحراؾ المنطقة العربية، كلعؿ ىدفو الرئيس ىك 

تحكز انفتاحا سياسيا كبيرا كتحظى بتعددية حزبية كسياسية كبرلماف منفتح عندما تقارف بغيرىا مف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، 

                                                           
1
 مام، 38 ، السنة435 العربية، عالوحدة، تصدر عن مركز دراسات رللة ادلستقبل العريب، "محاوالت اإلصالح السياسي في السعودية"مفيد الزيدم، -  

 .55، ص (61-42ص ص )، 2015
2
أفق جديد للتغيير : الربيع العربي إلى أين؟، (زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"ضلو آلية ربليلية ألسباب النجاح كالفشل: الربيع العريب"خًن الدين حسيب، -  

 .352، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بًنكت3، ط(358-337ص ص )، الديمقراطي
3
 . مرجع سبق ذكره،انعكاسات الثورات العربية على اإلصالح السياسي في الوطن العربيزلمد الشيوخ، -  
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حيث التجربة البرلمانية رائدة برغـ عدـ كصكليا درجة الكماؿ، كىناؾ تنافس حقيقي في االنتخابات كنشاط سياسي كحراؾ 
: كمع ذلؾ أمكف تسجيؿ دكافع لمحراؾ الككيتي المحتشـ مثؿ. بمطالبات ذات أثر" المنسكخ"مجتمعي، لذلؾ لـ يخرج الحراؾ 

. المحافظة عمى كتكسيع قاعدة المكتسبات الشعبية -

. تطكير عممية اتخاذ القرار -

. خمؽ بيئة لمكعي السياسي لدل المكاطف -

رادة التداكؿ السممي عمى السمطة - . (1)تعزيز الكعي الدستكرم كا 

 يكما لمغضب عندما تجمع آالؼ البحرينييف في ساحة المؤلؤة بالعاصمة 2011 فيفرم 14أما في البحريف فقد اعتبر يـك 
كطالبكا بالعمؿ كتحقيؽ العدالة االجتماعية كالقضاء عمى الفساد كبناء ديمقراطية حقيقية تقـك عمييا مممكة دستكرية، " المنامة"

اندفعت المعارضة كثيرا كبعيدا في مطالبيا، كسرعاف ما انحرفت مطالباتيا اإلصبلحية المشركعة إلى سمككات ثكرية "كلكف 
نظاـ "، فتغيرت طبيعة كفمسفة اإلصبلح فييا، ألف (2)"كخطابات استفزازية كرفعت شعارات غير كاقعية تمس باإلجماع الكطني

، ال يزاؿ غير مقتنع (3)"1782الحكـ القائـ عمى حؽ األسرة الحاكمة المستمر في حكـ الببلد منذ استيبلئيا عمى البحريف سنة 
بإجراء أم إصبلح حقيقي كال تعديبلت جكىرية قد يمس بطبيعة النظاـ أك ىيمنة األسرة الحاكمة أك نفكذىا، باإلضافة إلى 

" الدكار"ك" الفاتح"االنقساـ الطائفي ما بيف السنة كالشيعة كالذم ظيرت أبرز تداعياتو في انقساـ الشارع البحريني ما بيف ميداني "
، كاستغمتو السمطة في البحريف مف أجؿ (4)"كما سٌببو مف أبعاد اجتماعية متأزمة، جرل استثماره في الصراع عمى المنافع السياسية

. تثبيط خط اإلصبلح كتأجيؿ مٌده بدكاعي كجكد االنقساـ كتأثيره عمى المركر السمس نحك تكممة مشركع اإلصبلحات

: عوامل انحسار الخط اإلصالحي وانخفاض منسوبو: ثانيا

ىناؾ شبو إجماع أف الزخـ الذم بدأ بو مشركع اإلصبلح في الدكؿ الخميجية قد انخفضت جعجعتو، كأف أزيز القطار 
الذم حمؿ حمـ التغيير عبر محطات األنظمة العربية الخميجية قد انكتـ صكتو، حيث بات العالـ العربي يدخؿ ركيدا ركيدا حالة 

، ككاف سببا رئيسا في ىمع تمؾ األنظمة الخميجية كمبادرتيا بإجراء 2011الرتابة كتراجع المد الثكرم الذم بدأ عنيفا كقكيا سنة 
حزمة اإلصبلحات، أما كقد بدأ اليدكء يخيـ كالسكينة تعـ، فقد عادت أكثر دكؿ الخميج لصناعة جك الرتابة كقممت مف حركية 

الكاقع السياسي، كمع ذلؾ فيناؾ أسباب أخرل قد تككف خمؼ عكدة  حالة السككف السياسي كانحسار المشركع اإلصبلحي الذم 
: عمقت عميو الشعكب الخميجية آماليا كأمانييا

                                                           
1
 .24-23مرجع سبق ذكره، ص ، "(2012-2006)الحراؾ السياسي وأثره على االستقرار السياسي في دولة الكويت "مناكر عبد اللطيف العتييب،-  

2
 .316 مرجع سبق ذكره، ص ،"كجهة نظر من اخلليج العريب: الربيع العريب"عبد اخلالق عبد اهلل، -  

3
 .36 مرجع سبق ذكره، ص ،"مقاربة الثورات العربية والمصالح األجنبية"أسامة علي زلمد عبد القادر، -  

4
موقع ادلركز العريب للبحوث كالدراسات، : ، متوفر على الرابط التايلالمقومات والتحديات:  فى البحرينالديمقراطيالتحوؿ مبارؾ مبارؾ أمحد، -  

http://www.acrseg.org/2468(15/03/2016): ، تاريخ الزيارة. 

http://www.acrseg.org/2468
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لقد زاؿ شعكر األنظمة الخميجية بالخكؼ بعد انتشار عدكل الربيع العربي كالنار في اليشيـ : زوال الشعور بالخوف. 1
 كما تبلىا، حيث عادت ليا حالة الشعكر بالحصانة مف أم فعؿ داخمي أك خارجي ييدد كيانيا، خاصة بعد أف 2011سنة 

األسر الحاكمة لـ تعتد ال الشراكة كال اقتساـ النفكذ "اكتسبت خبرة في طرائؽ التعامؿ مع فكضى الداخؿ كحراؾ كضغط الخارج، فػ 
. ، لذلؾ باتت تبتعد عف كؿ خط إصبلحي كتميؿ إلى ترؾ الحاؿ عمى ما ىك عميو(1)"كالثركة مع أحد

أثبتت حراكات الربيع العربي أف بعض أصناؼ المعارضة في العالـ العربي كفي : السموك األرعن لمقوى المعارضة. 2
بعض دكؿ الخميج خاصة، ال تزاؿ ذات سمكؾ أرعف كجيؿ بأبجديات التعامؿ مع األنظمة السياسية، كال تحسف فف التفاكض 
السياسي، حيث خسرت كثيرا مف مكاقعيا كأذابت كثيرا مف مكتسباتيا لنقص خبرتيا أحيانا كالغترارىا بكاقع عمى األرض قد ال 

الممكية "فالمعارضة البحرينية التي كانت قاب قكسيف أك أدنى مف تحقيؽ أىـ مطالبيا السياسية كىي "تككف صكرتو حقيقية، 
، فقط استطاعت (2)"، أصبحت فجأة قاب قكسيف أك أدنى مف العنؼ الطائفي كاحتماالت حرب أىمية بيف السنة كالشيعة"الدستكرية

الحشد كاعتقدت بقكتيا عمى التعبئة كسط الشارع البحريني، لكنيا ارتكبت خطأ سياسيا قاتبل بإعبلء سقؼ المطالب إلى بمكغ حد 
ال يمكف السككت عميو نظرا لخصكصية األنظمة الخميجية كتعامميا العنيؼ إزاء كؿ خطر ييدد كجكدىا، كذلؾ عندما رفع الحراؾ 

تسيطر عمى األرض، كقد تكالت كتائبيا  (قكات درع الجزيرة)، فمـ تشعر ىذه القكل إلى بفيالؽ "سقكط النظاـ"المعارض شعار 
. تمبية الستغاثة النظاـ البحريني بيا ككقكؼ كؿ دكؿ المجمس معو دكف استثناء

لـ تعد خبلفات بعض األجنحة في األسر الحاكمة في بعض دكؿ الخميج :صراعات أجنحة األنظمة وغياب النخب. 3
خافية، حيث أف مكجات االستقطاب أصبحت ظاىرة لمعياف، كبات كؿ فريؽ يحشد أنصاره لصالح فعؿ مف األفعاؿ أك لتكقيؼ 

 تيارات قد تبدك متعارضة األىداؼ، قسـ ليبرالي التكجو يسعى 03سياسة مف السياسات، ففي داخؿ السمطة في دكلة الككيت 
لفرض مزيد مف االنفتاح، كقسـ محافظ يبحث عف حفظ الخصكصية الككيتية، كقسـ متأثر باألفكار الدينية كيريد بسط نفكذ أكبر 

يؤثر " الصباح"لرجاؿ الديف حماية لممجتمع مف العكاصؼ الفكرية كاإليديكلكجية الجديدة، فيذا االختبلؼ في أعمى ىـر عائمة 
يرل بأف  (يميني متطرؼ)منقسمة عمى نفسيا بيف فريؽ "عمى كؿ مسعى مف شأنو إطبلؽ قطار اإلصبلحات، كالقيادة السعكدية 
كفريؽ كسط معتدؿ كعمى رأسو الممؾ  (الممكية الدستكرية)أم إصبلحات ستفتح شيية الشعب السعكدم إلى التدرج بيـ إلى خيار 

كعميو يصبح كؿ حراؾ إصبلحي محفكؼ بإكراىات البيئة الداخمية في مستكاىا األعمى  ،(3)"يرل بأف اإلصبلحات تديـ بقاء العائمة
كىي األسر الحاكمة، كالتي ال بد أف تككف متكافقة عمى طرح حتى يتـ تمريره، كاألىـ أف السبب الذم كاف يمكف أف يجبر الجميع 

، دكف إىماؿ سبب آخر مرتبط بغياب الكفاءات "الربيع العربي"عمى بعث الخط اإلصبلحي قد انخفض منسكبو كىك حراؾ 

                                                           
1
، مرجع سبق أربع مقاربات ممكنة ومطلوبة: اإلصالح السياسي والدمقرطة في الخليج اإلصالح السياسي والدمقرطة في الخليجزلمد اليحيائي، -  

 .ذكره
2
 .316 مرجع سبق ذكره، ص ،"كجهة نظر من اخلليج العريب: الربيع العريب"عبد اخلالق عبد اهلل، -  

3
أفق : الربيع العربي إلى أين؟، (زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"انعكاس التحركات العربية من أجل الدديقراطية على الشارع السعودم"زلمد بن صنيتاف، -  

 .332، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بًنكت3، ط(336-327ص ص )، جديد للتغيير الديمقراطي
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ال يكجد في المجتمع السعكدم نخب فاعمة سكاء في صفكؼ الجماىير أك في "المجتمعية المؤثرة في عممية اإلصبلح حيث 
 .(1)"القيادة، فميس ىناؾ مجتمع مدني كال أحزاب، كال كتؿ مؤثرة ال تيارات مثقفة كال دكر يذكر لمشايخ القبائؿ رغـ قبمية الدكلة

سنت دكف الرجكع حتى "الكبلـ عف السمكؾ األرعف لبعض قكل المعارضة قد ينسحب أيضا عمى عدد مف الحككمات التي 
إلى المجالس التشريعية الصكرية قكانيف كنظما تنتيؾ الحقكؽ األساسية لئلنساف، كقكانيف منع التظاىر السممي كسحب الجنسية 
بمجرد اعتناؽ أفكار كمبادئ تضر بمصالح الببلد، كقكانيف مراقبة االتصاالت كالمطبكعات كالنشر الحادة مف حؽ ممارسة حرية 

، حيث استغمت خكؼ الناس مف الفكضى إلقرار (2)"، في تراجع ممنيج بنصكص قانكنية ميخرسة لؤللسف[...]التعبير كالتفكير 
. مزيد مف التضييؽ كالحد مف الحرية

لقد كجيت دعكات كثيرة إلى المجتمعات الخميجية كنخبيا لتجاكز نمط الخبلفات اإليديكلكجية المعطمة لجيكد اإلصبلح 
كالتنمية، كأف عمييا بمؤسساتيا الدينية كنخبيا أف تنظر إلى مسيرة اإلصبلح الشامؿ خارج إطار الصراع العقيـ كالضيؽ عمى 
السمطة كالغنيمة بيا، كما أف اإلصبلح كاف يعبر عنو مف داخؿ الدكائر األكاديمية بكصفو ضركرة ممحة جدا لكجكد مؤشرات 

تفتت الدكؿ الخميجية إلى دكيبلت متصارعة كقبائؿ متناحرة في حاؿ قياـ "تذىب باالفتراض في طريؽ تشاؤمي، كترسـ سيناريك 
القبيمة، العشيرة، الطائفة، )ثكرات، حيث يتكجو المكاطنكف إلى االرتداد إلى األكلية كالعبلقات التضامنية ذات النطاؽ الضيؽ 

. ، لذلؾ نمت رغبة أكيدة منذ البداية لمباشرة اإلصبلح قبؿ أم تأـز مفترض(3)"مقابؿ تراجع في االنتماء إلى الدكلة (...المنطقة 

 :الثالثالفصل  واستنتاجاتخالصة 

بعض مظاىر الحراؾ جاءت في بعض الدكؿ العربية مختمفة بحيث لـ تكف كميا ذات طبيعة عنفية أك صدامية كلـ تحتكـ 
في مجمميا إلى سقؼ عاؿ مف مطالبات المجاليف االفتراضي كالكاقعي، فمـ ترؽ األىداؼ إلى دعكة صريحة لؤلنظمة مف أجؿ 

الخركج مف المشيد السياسي العاـ، بؿ جاءت في مجمميا بثكب كاقعي كمدركس بناءن عمى استقراء نتائج أكلى تجارب المد الثكرم 
. في الدكؿ األخرل التي دشنت مراحؿ الصداـ مع أنظمتيا كاكتشاؼ مكاطف الخمؿ فييا

 :من أبرز ما استنتجو الباحث من خالل الفصل الثالث

 االجتماعية قدرة كتأثير كاضحيف في مسار اإلصبلحات الدستكرية التي بادر بيا النظاـ السياسي في لمشبكاتكاف . 1
 .كؿ مف المغرب كاألردف، حيث ساىمت ىذه الشبكات مف خبلؿ نشاط ركادىا في فرض اإلصبلح عمى منظكمة الحكـ

                                                           
1
 .333ادلرجع السابق، ص -  

2
– ، شتاء 46-45، العدد اجمللة العربية للعلـو السياسية، "جدلية اإلصالح في بلداف الخليج العربية بين السياسي والحقوقي"، اذلامشيسعيد سلطاف -  

. 27، ص (41-26ص ص )، 2015ربيع 
3
جانفي ، 591، العدد رللة السياسة الدكلية "بعد الربيع العربي   عوامل انتهاج الملكيات الخليجية مسارا مختلفا:التصدع العػصى"، العربزلمد عز -  

 .111، ص 2014
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اعتبرت فمسفة البيئة االفتراضية في التعاطي مع النظاـ السياسي، ككيؼ لعبت عكامؿ تسقيؼ مطالب الجميكر . 2
 .كتحديد اإلطار الحراكي كالتبايف بيف خط الصفحات كنشاط المنتسبيف أىـ النقاط المميزة لمحراؾ االفتراضي في األردف كالمغرب

برز خط إصبلحي لمقكانيف األساسية كشمؿ البناء السياسي لعدد مف المؤسسات السياسية في الجزائر كعدد مف دكؿ . 3
 :الخميج العربي تزامنا مع مكجة الربيع العربي، غير أف تأثير كسائؿ التكاصؿ االجتماعي لـ يكف كبيرا كال حاسما، كذلؾ لسببيف

كجكد عكامؿ حصنت الجزائر مف تبعات الفكضى التي حممتيا تجارب الدكؿ العربية التي خاضت تجربة االنتقاؿ . أ
" سنكات اإلرىاب كاألزمة األمنية"، كمنيا عدـ تعافي المجتمع بشكؿ كمي مف تبعات (الشارع كالميداف)الديمقراطي عف طريؽ 
 كما حممتو أحداث أكتكبر مف مآسي كذكريات أليمة، حيث نجح التكجو 1988سنة " الربيع العربي"باإلضافة إلى تجريب 

 .المعارض لمحراؾ الثكرم في تثبيط مكجة العنؼ كالفكضى كمنعيا مف االنتقاؿ إلى الببلد

غمبة الثقافات المحمية في المجاؿ االفتراضي الخميجي كعدـ كجكد دعـ قكم في الشارع الحقيقي لحراؾ الشارع . ب
االفتراضي، باإلضافة إلى سياسة الدكؿ الخميجية التي تعتمد عمى شراء األمف كالرفاه االقتصادم بالماؿ، كانصراؼ الخميجييف 

عمكما عف االىتماـ بالمسائؿ السياسية لعدـ كجكد سابؽ خبرة ليـ بيا، جعمت مف كاقع الممارسة السياسية في ىذه الدكؿ مسألة 
 األنظمة الحاكمة بأمر السياسة كحكـ الناس منذ تأسيس رثانكية كغير ذات قيمة في المجتمع، كما أضيؼ إلييا مف استئثا

. كياناتيـ مممكات أك سمطنات أك إمارات
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 :الفصل الرابع

مرافقة املراحل يف العاو الفضاء السيرباىي دور 

يف دول احلراك الدميقراطية صياعة االىتقالية و

 العربية الثوري

 

 

وصاِىة اإلعالً اجلديد يف التأطري والرقابة عمى ورحمة وا : املبحح األوه
بعد احلراك الجوري 

 

بٍاء الدميقراطية وحتديات جناحّا يف خضي ثورة : املبحح الجاٌي
 .االتصاالت والعصر الرقىي

 

 

 

 كمجمكعات المطكريف الذيف أخذكا أمكنتيـ عبر ىذا الفضاء االلكتركني إلى استثمار كؿ ما أتيح النشطاءلجأت تنظيمات 
لدييـ مف إمكانيات كتجييزات كبرامج كتطبيقات كمكاقع كممفات داخؿ ىذا المجاؿ مف أجؿ تييئة األرضية كحشد األفكار كتعبئة 
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التحكؿ إلى الديمقراطية الجميكر المتعطش أصبل لمحرية كالديمقراطية، كتمكينو مف عامميف أساسيف لبدأ حراؾ األلؼ ميؿ باتجاه 
شبكات التكاصؿ ك ىاعمؿ الناشطكف عبر االنترنت كتطبيقاتبعد عقكد عقيمة مف حكـ أنظمة لـ تتطكر كلـ تطكر، حيث 

ص كتمة الشباب العربي التكاؽ إلى التحرر كالراغب في اإلصبلح كالتغيير مف حاجز الخكؼ الذم ظؿ خمياالجتماعي عمى ت
 إضافة ، لكؿ حراؾ سياسي أك تحرؾ مطمبي أك إصبلحيكقمعياألزمنة طكيمة بفعؿ تاريخ تمؾ األنظمة كقيرىا عمييـ مسيطرا 

إلى تمكيف ىذه الكتمة مف تقنيات العمؿ االلكتركني كطرائؽ التخفي داخؿ دكاليب الشبكة العالمية، كممارسة التريض السياسي 
. األمنية كالمخابراتيةآلتيا كالتعاطي مع الشأف العاـ بعيدا عف عيف الرقيب كأجيزة السمطة ك

ة الجميكر لكاقع جديد بعد ئلقد كاف دكر ىذا المجاؿ االفتراضي كالفضاء االلكتركني ذا قيمة كبيرة في تحريؾ الشارع كتيي
حقكقيـ ب كما خمفتو مف نتائج سكاء ايجابية بانتشار الكعي السياسي كاحتكاؾ أفراد المجتمع ،انحسار مكجة الربيع العربي

 تحديد ماالجتماعية كالسياسية كتبمكر اإلرادة في استرجاع الحؽ المسمكب منيـ في إمضاء إرادتيـ كأنيـ أصحاب القرار الحقيقي ؼ
 األنظمة ضد الحراؾ الشعبي كالثكرم كجحافؿ الشيداء بعضالمسؤكؿ، أك سمبية بعد القمع الشديد الذم مارستو كاختيار الحاكـ 

. يف التي خمفتيا مكاجيات كاحتجاجات الشارع العربيباصعداد الـأك

: نشاط المجاؿ االفتراضي، يقـك عمى دعامتيفصنعو الكاقع الجديد الذم مكمنو فإف 

  مكانيات في :األولىالدعامة  تتعمؽ باستثمار ما تكصمكا إليو كما استطاعكا التعامؿ بو مف فنكف كتقنيات كقدرات كا 
راني في بالعالـ االفتراضي مف أجؿ مكاصمة المسيرة كصناعة كاقع ديمقراطي جديد، يقـك عمى نشاط الفضاء السي

. اإلعداد كالتكجيو، كعمى عمؿ النشطاء كالمطكريف عمى األرض لتدعيـ القدرة الديمقراطية في المجتمع العربي

  تتعمؽ بمرافقة المرحمة الجديدة التي أنتجتيا نياية الحراؾ الثكرم في بعض األقطار كاتجاىو لمحسـ :الثانيةالدعامة 
في أقطار أخرل، حيث باتت تمؾ المرحمة تسمى في أبجديات التحكؿ الديمقراطي بالمرحمة االنتقالية التي تمي مرحمة 

 مرحمة إعادة بناء الدكلة كالمجتمع، حيث يتكفؿ المجاؿ االلكتركني ؽالمخاض أك الحرب أك الثكرة أك االنقبلب كتسب
 السياسي األداءكنقاشات كحركات الفضاء االفتراضي العاـ في مرافقة العمؿ السياسي في تمؾ المرحمة كمراقبة 

كالتحكؿ المجتمعي كالتدخؿ مف أجؿ المساعدة كالتنظيـ، كصكف العدالة االنتقالية ككاحدة مف اآلليات القانكنية الكاجب 
المركر بيا أثناء كؿ مرحمة انتقالية ىدفيا الرئيس إغبلؽ كؿ الممفات المتعمقة بتركة النظاـ القديـ أك ممارسات رجالو 

، كالتي تمثؿ صكرة (Etat 2.0)  رقـ اثنافالدكلةكؿ متعمقاتو قبؿ الدخكؿ إلى مرحمة تسكية كسياسات مؤسساتو ك
 التي قاـ الشعب ضد نظاميا كساىـ الفضاء السيبراني في إزالتيا (Etat 1.0)جديدة كمستحدثة مف الدكلة رقـ كاحد 

 .أك في دفع نظاميا إلى اإلصبلح كالتغيير كالتكيؼ

 حؿ االنتقاليةا في صناعة كمرافقة المر"الفضاء السيبراني" يتناكؿ الباحث في الفصؿ الرابع الدكر الذم يؤديو سكؼكعميو، 
مساىمة أدكات اإلعبلـ الجديد في التأطير ا بكؿ أشكالو، حيث يتناكؿ في المبحث األكؿ  ثكرماحراؾالعربية التي شيدت دكؿ اؿفي 

كالرقابة عمى مرحمة ما بعد الحراؾ الثكرم في دكؿ الحراؾ السممي كالعنيؼ كفي دكؿ الحراؾ الثكرم الناعـ، كما يحمؿ المبحث 



 

 

 192 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

الثاني بناء الديمقراطية كتحديات نجاحيا في خضـ ثكرة االتصاالت كالعصر الرقمي، كذلؾ مف خبلؿ دكر المجاؿ االلكتركني في 
 .تعزيز العدالة االنتقالية كمحاربة الفساد كقدرتو عمى إحداث نيقمة عربية نحك الديمقراطية

مساىمة اإلعالم الجديد في التأطير والرقابة عمى مرحمة ما بعد الحراك  :المبحث األول
 :الثوري

لقد أثبتت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كأدكات اإلعبلـ الجديد قكة كقدرة عمى تحريؾ المياه التي كانت راكدة في ساحة 
فإنيا صنعت رأيان عامان داخميان كخارجيان مؤيدان ليا " الربيع العربي"التفاعؿ السياسي العربي، حتى لك لـ تصنع ىذه األدكات ثكرات 

ف لـ تسقط أنظمة سياسية عربية، فقد أسقطت حكاجز الخكؼ كأزالت ىالة القداسة عف  كمؤمنان كمدافعان عنيا كمشاركا فييا، كا 
شخكص رجاؿ جرل مف عرؼ الناس أنيـ أقرب لممبلئكة كالشياطيف منيـ لآلدمييف العادييف، كمحت صكرة الزعيـ المميـ كالرجؿ 

 .الخارؽ الذم ال يمكت إال رئيسان 

دارة  بعد سقكط عدد مف رؤكس األنظمة العربية كترنح البعض اآلخر ما بيف السقكط كالمقاكمة، تبرز إشكالية صناعة كا 
أكثر "قديـ، حيث كاف يشير إلى " المرحمة االنتقالية"مرحمة ما بعد تقكيض النمكذج السابؽ مف النظاـ السياسي، فمصطمح 

المراحؿ أىمية في بناء الدكلة الجديدة، فيي ناظمة كضابطة، كىي مخاض ضركرم لف يمكف بدكنيا إعادة رسـ نظاـ جديد في 
، حيث تعتبر مرحمة زمنية تتكسط نياية حكـ نظاـ أك سقكطو بثكرة شعبية أك انقبلب عسكرم أك احتبلؿ أجنبي كتشكيؿ (1)"الدكلة

 .نظاـ سياسي جديد كبديؿ يناط بو إدارة شؤكف الدكلة كحكـ الببلد مف جديد

إف كؿ مرحمة انتقالية تتسـ بالشؾ كالحذر مف جية، كبالتفاؤؿ كالحماس الشديديف مف جية أخرل، كمف أجؿ ذلؾ أصبح 
كجكد اآلليات الناظمة ليذه المرحمة ضركرة ممحة، كاألبنية التي تٌؤمف ىذا الكضع الجديد في الدكلة ليا أىميتيا، كاعتباران لمدكر 
الذم لعبتو تكنكلكجيا التكاصؿ الحديثة كأدكات اإلعبلـ الجديد كخاصة كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في المساعدة عمى إحداث 

التغيير الذم حٌتـ عمى عدد كبير مف الدكؿ العربية كلكج المرحمة االنتقالية تمييدا إلقامة نظـ سياسية جديدة، فإف ليا دكران آخران 
كاف تييئة الجك " مسمسؿ اليدـ"أيضا في مرحمة البناء القانكني كاالجتماعي كالسياسي الجديد في ىذه الدكؿ، ألف دكرىا في 

سيككف بترتيب البيت كمرافقة اإلنشاء، كذلؾ ببسط رقابتيا عمى التسيير كالتذكير " مسمسؿ البناء"كتعبئة الحشد، كدكرىا أيضا في 
 .النظـ القديمة كمنع إنتاج صكر مشابية ليا في المجتمع السياسي الجديد المراد بناؤه" بسمبيات"الدائـ 

التي ضربت المنظمة العربية كغيرت مبلمح خرائطيا السياسية مٌكحدة، " الربيع العربي"لـ يكف مشيد الحراؾ الثكرم كىزات 
 :كلـ تكف صكرة طبؽ األصؿ مف بعضيا، رغـ اشتراكيا في عامميف أساسييف كىما

  الحراؾ كمو عبارة عف ىبة جماىيرية مف مكاطني الدكلة خركجان عمى حكاميـ كرغبة في تغيير أنظمة الحكـ التي
 .كانت تسكد، كتكقان منيـ لمحرية كالديمقراطية كالعدالة االجتماعية كالرفاه االقتصادم

                                                           
1

 .32، ص 2012مركز دراسات الشرؽ األكسط، : ، عماف1، طإدارة المرحلة االنتقالية ما بعد الثورات العربيةجواد احلمد، - 
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  استخداـ منصات كأدكات اإلعبلـ الجديد ككسيمة جديدة لمحشد كالتعبئة كىركبان مف رقابة النظاـ كتخفيا عف أعيف
 .الرقيب كأيدم السمطة األمنية

 :االختبلؼ يبف ىذه الحاالت الثكرية بدا في انقساميا إلى نمكذجيف

 كشيدت سقكط رؤكس النظاـ فييا، حراكا ثوريًا سمميًا وعنيفاً يشمؿ الدكؿ العربية التي عرفت : النموذج األول 
 .مرحمة انتقاليةفتكضحت بذلؾ فييا معالـ 

 قاـ عمى أساس إصبلح دستكرم كقانكني حراكًا ثوريًا ناعماً يشمؿ الدكؿ العربية التي عرفت : النموذج الثاني 
عمى مستكل النظاـ، لكنو لـ يشيد مرحمة انتقالية بالمعنى الحقيقي عمى اعتبار بقاء النظاـ قائمان بمؤسساتو، إنما عرفت 

 .المرحمة االنتقالية االفتراضيةنكعان مستحدثان يمكف تسميتو 

قبؿ الضغط الذم أفضى )المرحمة االنتقالية االفتراضية ىي مرحمة تفصؿ بيف الشكؿ الذم كاف يتمظير بو النظاـ باألمس 
 كبيف شكمو اليـك كىك يمارس عممياتو اإلصبلحية كالتغييرية تحت رقابة الفضاء االفتراضي الذم ألزمو ،(إلى اإلصبلح الداخمي

ىذه السياسة، التي ما كاف يكمان يرغب أف ييجبىر عمييا كىك كاره، كيقع في ىذا التصنيؼ كؿ مف الجزائر كالمغرب كاألردف كدكؿ 
 .(*)الخميج العربي

يمكف اإلشارة إلى كجكد نمكذج ثالث، كىك نمكذج سمبي كيشمؿ باقي الدكؿ العربية التي لـ تشيد مف األساس أم حراؾ 
ثكرم مرتبط بالتحكؿ نحك الديمقراطية رغـ ما تشيده مف نظـ تسمطية كتراجع اجتماعي كاقتصادم، كتشمؿ كؿ مف مكريتانيا 

كالسكداف كجيبكتي كالصكماؿ كجزر القمر كالعراؽ كفمسطيف كلبناف، إضافة إلى سكريا التي تعرؼ حربان أىمية كحراكان عنيفان بدأ 
أساسا بدكاع تحكلية ديمقراطية، قبؿ أف يتطكر إلى حرب أىمية كأخرل إقميمية بالككالة، حيث ال تبرز أم مبلمح لمرحمة انتقالية 

. في األفؽ

 :رقابة المجال االفتراضي في دول الحراك السممي والعنيف: المطمب األول

لقد حددت تكاريخ بعينيا بداية المرحمة االنتقالية في كؿ مف تكنس كمصر كليبيا كاليمف، حيث بدأت تمؾ المرحمة في 
إلى السعكدية، كفي مصر مٌثؿ يـك إعبلف تنحي الرئيس " زيف العابديف" "ىركب"كىك يـك  (2011 جانفي 14)تكنس بتاريخ 
كتصفيتو " معمر القذافي"بداية لذات المرحمة، كبدأت في ليبيا يـك أيعمف عف إلقاء القبض عمى  (2011 فيفرم 11)حسني مبارؾ 

 (2012 فيفرم 27)مف المشيد السياسي في " عمى عبد اهلل صالح"، أما اليمف فكانت بدايتيا بخركج (2011 أكتكبر 20)في 

                                                           
*
 كعرفت بعض للتطور ، سبيز باجلدية حينان كالصورية أحيانان أخرلإصالحيادكؿ اخلليج العريب تقريبان ما عدا قطر كاإلمارات العربية ادلتحدة نشاطان شهدت كل -  

احلكم الذم طل زلافظان على شكلو، كيف اجلزئية ادلتعلقة كنظاـ  غًن أهنا مل تعرؼ أم تغيًن يف بنية النظاـ السياسي ،ىامليف شكل مؤسسات النظاـ كطرؽ ع
أك كسائل اإلعالـ اجلديد يف مراقبة اخلط اإلصالحي االفرتاضية فإف نشاط اجملاالت " على اعتبار عدـ سقوط األنظمة فيها"بقياـ مرحلة انتقالية افرتاضية 

 التفاعل أك عرب كسائل التواصل منصاتعلى لو ـك كال أكثر عدكشلارسة الضغط على األنظمة من أجل مواصلة مسًنة اإلصالح كالتغيًن يعترب شبو ـ
 .االجتماعي
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بعد اتفاؽ نقؿ السمطة الذم كضعت إطاره المبادرة الخميجية المكقعة في السعكدية بيف المؤتمر الشعبي العاـ الحاكـ كأحزاب المقاء 
 .المشترؾ المعارضة

مكاقع )، مشكميف فضاءات افتراضية كمنصات الكتركنية 2010كمنو فإف نشطاء االنترنت الذيف اصطفكا منذ ما قبؿ 
، ساىمكا بقسط كبير في إنجاح أكلى خطكات التكجو نحك (انترنت، مدكنات، منتديات كحسابات في الشبكات االجتماعية

الديمقراطية في عدد مف الدكؿ العربية مف خبلؿ إيقاظ الشارع كدعـ الحراؾ كتكجيو الرأم العاـ المناىض لؤلنظمة الحاكمة، كبدأكا 
التحضير لمكاكبة حراؾ جديد في الساحة االفتراضية المكازية لمساحة الكاقعية، مف أجؿ ضبط إيقاع المركر اآلمف كالسممي إلى 

قامة العدالة االجتماعية ضمف فعاليات المرحمة االنتقالية الحقيقية في حالة الدكؿ التي سقطت  الديمقراطية كتحقيؽ الرفاه كا 
عادة التكيؼ  .أنظمتيا أك االفتراضية في حالة الدكؿ التي سارت أنظمتيا في خط اإلصبلح كا 

تشير إلى "ستمعب الشبكات االجتماعية أدكارا متميزة مستقببل في مجاؿ العمؿ السياسي كالجمعكم، فعدد مف الكتابات 
إمكانية قياـ أنظمة سياسية افتراضية تحاكي األنظمة السياسية الحقيقية المكجكدة، كيمكف االستفادة مف انتشارىا في تشكيؿ 

 (1)"اتجاىات الرأم العاـ تجاه مختمؼ القضايا، كتحديد النكعية كالتثقيؼ السياسي مف خبلؿ نشر المفاىيـ السياسية بأساليب مبتكرة
 .كبطرؽ حديثة تعتمد عمى الكسائط االتصالية الحديثة

 :الرقابة االفتراضية عمى األداء السياسي لألفراد والمؤسسات في تونس ومصر: الفرع األولً 

 في العمؿ السياسي عمكما كفي مجاؿ رقابة كمتابعة كتأطير (Facebook)يبلحظ أف ىناؾ تكجو عاـ نحك استخداـ 
 كلكف الجميكر في (Youtube) ك(Twitter)المراحؿ االنتقالية خصكصا كذلؾ في تكنس كمصر، مع كجكد نشاط عبر مكقعي 

 : أسباب رئيسة03ىاتيف الدكلتيف أقؿ انجذابا ليما، كيرجع ذلؾ إلى تكافر 

حسابات شخصية، صفحات عامة كنظاـ المجمكعات، :  لمستخدميو ثبلث أنكاع مف االشتراؾ(Facebook)يمنح  .1
 . إال إنشاء صفحة شخصية(Twitter)بينما ال يتيح 

القص ) كتابة النص الذم يريد أيا كاف حجمو كيمكنو المجكء إلى تقنيات (Facebook)بإمكاف المشترؾ عمى  .2
 حرفان أك رقمان، 140 يسمح بكتابة نص ال يتجاكز (Twitter)لمتعامؿ مع النصكص المنقكلة، في حيف أف  (كالمصؽ

 مما اعتبر حدان مف القدرة عمى التعبير الحر

 دكف غيره، إمكانيات كبيرة بإتاحتو الفرص لمشتركيو بالكتابة كمشاركة مقاطع فيديك كتككيف (Facebook)يممؾ  .3
رساؿ كؿ أنكاع الممفات كالمكاد اإللكتركنية مف ممفات أك نصكص، حتى أفبلـ  صداقات كالدردشة الخاصة كالعامة كا 

 . يمكنو مشاركتيا بسيكلة(Youtube)كمقاطع فيديك مف عمى 

 عمى غيره مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي األخرل، رغـ أنيا (Facebook)مف أجؿ ذلؾ كمو، يبلحظ غمبة استخداـ 
المكجو كقامت بدكر المنظـ "مجتمعة مارست أدكارا بارزة كمؤثرة فػي مرحمة ما قبؿ المرحمة االنتقالية األكلى كالثانية، حيث 

، (Loose Political Networks)  إلنشاء عدد مف الكيانات السياسية الفضفاضةتدفعالمحرؾ كالمحفز، كغالبا ما كانت ك
                                                           

1
 .205 مرجع سبق ذكره، ص ،"دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي واالجتماعي لدى الشباب العربي"نادية بن كرقلة، -  
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فقد خرجت إلى الكاقع في عدد مف المسيرات كالمظاىرات التي . كبرزت كبلعب أساسي في مفاصؿ المعترؾ السياسي المصرم
" كفاية "، أيف ظيرت حركة2004 انطمقت لبلحتجاج عمى الممارسات الحككمية كالمطالبة باإلصبلح كتحقيؽ الديمقراطية منذ

الحتجاج اتظاىرات  كغيرىا، كما ساىمت في تنظيـ (1)"الحممة الشعبية لدعـ الدكتكر البرادعي كريؿؼكحركة شباب السادس مف أ
 .كرفض ممارسات األجيزة األمنية ضد المكاطنيف

: الرقابة اإللكترونية في تونس: أوال

 ديسمبر 14لنفسو في " البكعزيزم"الذم بدأ مف لحظة إحراؽ " السممي" "الحراؾ الثكرم"تعتبر تكنس أكؿ مف قطؼ ثمار 
، فانتقؿ الحدث بكصفو عممية انتحار لشاب في مقتبؿ العمر يأسان مف كضعو االقتصادم كحالتو المعيشية عبر كسائؿ 2010

اإلعبلـ الجديد، كالتي تمقفت الخبر كعممتو كنقمتو إلى كسائؿ اإلعبلـ التقميدية التي أصبحت منذ تمؾ المحظة زبكنا دائما لدييا، 
مف العالـ "فتحكؿ المشيد إلى رجؿ استشيد مضحيا بنفسو في سبيؿ حرية شعبو ككرامة أىمو، لقد بدأ الحدث بكؿ تفاصيمو 

تكاصبل كتعبئة، ليتحكؿ إلى قكة ىائمة عمى األرض بفعؿ خركج الجماىير في حشكد جماعية ضمت كؿ الفئات " االفتراضي
 . (2)"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"بمختمؼ أطيافيا الفكرية كالعرقية كالطائفية كالدينية استجابة لنداء التغيير عبر رفع شعار 

لقد كاف نجاح الفضاء االفتراضي بنقاشاتو كقدرتو عمى التعبئة كالحشد كالرقابة كالتأطير كالتخفي كالمباغتة كصناعة الرأم 
العاـ، مشجعا لو لمكاصمة رسالتو في مرحمة ما بعد الحراؾ الذم أطمقو كأطره، خاصة بعد أف فقد إعبلـ السمطة الثقيؿ بريقو 

الميديا الحديثة في تخريب منظكمة اإلعبلـ السمطكم كتعطيؿ آليات السيطرة "كذىبت كثير مف مصداقيتو بعد أف ساىمت ىذه 
عمى المجاؿ العمكمي، كأتاحت مف جية أخرل األدكات كاإلمكانيات كاآلليات لبناء فضاءات ثقافية بديمة، مثمت في لحظة تاريخية 

 .، كمكنت لدكرىـ في رسـ المستقبؿ لدكلة تكنس(3)"معينة البيئة الحاضنة التي مثمت داخميا أنشطة الشباب االحتجاجية

 اليـك بأكبر دكر في مجاؿ تأطير المرحمة االنتقالية كمراقبة أداء السياسييف كنقؿ صكرة الكاقع (Facebook)يقـك مكقع 
اكتسب سحره أثناء أحداث الثكرة حينما تحكؿ إلى فضاء "بشكؿ متزامف أكبر مف أدكار الشبكات االجتماعية األخرل، حيث 

إلشيار األفكار السياسية كالمشاعر الكطنية كتبادؿ األخبار، كبعد الثكرة تعزز دكره باعتباره  فضاء رئيسان يستخدمو التكنسيكف 
بفئاتيـ المختمفة لمتعبير كالنقاش كالجدؿ، فتحكؿ إلى منصة لنشر الفيديكىات ككتابة المقاالت كاالنضماـ إلى جماعات تشكمت 

، حيث تساىـ عدد مف صفحاتو كمجمكعاتو في جعؿ (4)"حكؿ مكاضيع ال حصر ليا، فتعددت الرؤل كالمكاقؼ كاآلراء كتنكعت
متابعييا عمى اتصاؿ دائـ بالحدث كيتمقكف جديد الساحة السياسية كاالجتماعية في كؿ كقت، باإلضافة إلى خدماتيا التفاعمية التي 

تجعؿ مف كؿ فرد متابعا صحفيا ينقؿ خبران أك إعبلمي يناقش حدثان، كما أف لو إمكانية التعميؽ كالرد كاإلضافة كالسؤاؿ كالجكاب 
كالدخكؿ في مناقشات مع اآلخريف كتثميف اآلراء أك دحض األقكاؿ كاألنباء، كمف أكثر الصفحات تكاجدان كتأثيران تبرز كؿ مف 

                                                           
1
 . مرجع سبق ذكره،اإلعالـ الجديد ودوره في الحراؾ الديمقراطي العربييوسف أزركاؿ، -  

2
 .110 مرجع سبق ذكره، ص ،اإلعالـ وثقافة التغيير في ظل الثورات العربيةبشرل حسين احلمداين، - 

3
 .188 مرجع سبق ذكره، ص ،"ضلو مقاربة لألصوؿ التواصلية للثورة التونسية: ادلشهد الثورم االفرتاضي"الصادؽ احلمامي، - 

4
 .68، ص 2012، دار آفاؽ بريسيكتيف للنشر، 1، طبورقيبة والفايسبوؾ: اإلعالـ التونسي أفق جديدالصادؽ احلمامي، - 
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 التي اعتبرت أكبر الصفحات التكنسية كأشدىا تأثيران في مرحمة ما قبؿ الحراؾ الثكرم، كلعبت أثناء الثكرة دكرىا (1)"صفحة تونس"
المحكرم في التعبئة كالحشد كنقؿ الصكرة الحقيقية مف عمى األرض، كتحظى اليـك بثقة متابعييا في تأطير المرحمة الحالية أم 

 التي تيتـ بكاقع المكاطف التكنسي كتمتمؾ خطان تحريريان ىجكميان كلكف تحظى بثقة (2)"صفحة توانسة"المرحمة االنتقالية، ككذلؾ 
مرتادييا، كقد ساىمت بدكرىا في بعث الحراؾ الثكرم كمتابعتو كدعمو كال تزاؿ تعمؿ كعيف عمى الداخؿ التكنسي رقابة كتقكيمان 

 التي تيتـ بالكاقع السياسي كتؤطر المرحمة (Facebook)كيمكف إجماؿ عدد مف الشبكات التفاعمية كمف صفحات . كتكجييان 
: االنتقالية

 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراك الثوري في تونس: (08)جدول رقم 

 موضوعيا واىتماماتيا عدد األعضاء اسم الصفحة ورابطيا
: (TUNIGATEبوابة )أخبار تونس . 1

https://www.facebook.com/Tunigate 
 أخبار كمعمكمات الساعة 892.578

: TUNISIA TODAYتونس اليوم . 2
https://www.facebook.com/TunisiaToDayTV1 

 إخبارية تيكمية ساخرة 208.580

: شبكة تونس. 3
https://www.facebook.com/news.tunisia.1 

 إخبارية عامة 155.155

: المخابرات التونسية/ 24/24أخبار تونس . 4
https://www.facebook.com/mo5abratTounisiya/ 

 إخبارية سياسية عامة 72.970

: TUNISIA NEWSأخبار تونس . 5
https://www.facebook.com/Tunisia.News1 

 سياسية إخبارية 71.334

 
 مادة إخبارية كمعمكماتية دسمة لجميكرىا، (Facebook)تضمف الشبكات التفاعمية كعمى مكقع التكاصؿ االجتماعي 

كتتناكؿ فييا كؿ ما ىك جديد في الشارع التكنسي خاصة عمى صعيد العمؿ السياسي، بحيث تنتقد أداء الحككمة كتتابع خط سيرىا 
 .كبرنامج أعضاءىا، كتيتـ بكاقع المكطف في معاشو كاقتصاده

تحمؿ الصفحات المؤطرة لمحالة التكنسية فيما بعد الثكرة عدة دالالت كمقكمات، حيث يكجد العمـ الكطني في مقدمتيا 
أك مدراء الصفحات يستخدمكنو صكرة  (Facebook)يمثؿ داللة رمزية لؤلحداث، حيث أف أكثر أصحاب الحسابات عمى "ك

                                                           
1

 https://facebook.com/Matunisie: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook) االجتماعي التواصل، صفحة على موقع  تونسصفحة- 

2
 https://facebook.com/touwenssa: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook) االجتماعي، صفحة على موقع التواصل صفحة توانسة- 

https://www.facebook.com/Tunigate
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، كما تيتـ الصفحات عمكمان بالتركيز عمى (1)"رمزية ليـ أك زينة عمى صفحاتيـ، كقد يبدأككف بو منشكراتيـ أك يجعمكنو في ذيميا
 .إبراز مقكمات الدكلة كالديف كالمغة كحب الكطف، كيركزكف عمى عامؿ المصمحة العامة في المنشكرات كالردكد التفاعبلت

اختفت صكرة الثكرم القديمة، فمـ يعد يأتي بسترتو "لقد صنعت الثكرة في تكنس عدة نماذج لـ تكف معركفة مف قبؿ، فقد 
المتسخة كقميصو الرث البالي متنكران بأزياء شعبية أك فبلحية، أك كاضعان لفائؼ الرأس دليبل عمى الثكرية أك التديف أك العمؿ 

السرم، بؿ جاء بكؿ أناقتو مف أساتذة الجامعات كاإلعبلمييف كالمحاميف كاألدباء كالكتاب كالقضاة، كلـ يفكر قبؿ مجيئو بتمقي 
، تمؾ ىي صكرة الثكرم الجديد الذم يبني (2)"التعميمات مف األككار السرية أك خريجي السجكف أك المقيميف في الجكامع كالكنائس

نضالو عمى استخداـ التكنكلكجيا كيعتبر الفضاء االفتراضي بيئتو كميداف حربو، كيتخذ مف لكحة المفاتيح كالياتؼ النقاؿ كآلة 
 .التصكير سبلحان 

بغياب قيادات منظمة كمحركة ليا بشكؿ عمكدم، كىك أحد أىـ "لقد تميزت الثكرة التكنسية كما الثكرات العربية األخرل 
أسباب قكتيا كنجاحيا، فمـ تكف ىناؾ قيادة كال حركة تنظيمية بؿ جماعات عمالية كمينية، كلـ تستيدؼ الثكرات خمع األنظمة 

فقط بؿ تسعى لتأسيس نظـ كجميكريات جديدة عمى أسس ديمقراطية سممية، كال تعترؼ بخطكط حمراء ألنيا ترفض الحؿ 
، كذلؾ تتطابؽ خطكط نشاط الفضاءات االفتراضية التفاعمية مع فمسفة الثكرة كأساس قياميا، فبل يمكف أف تجد عبر (3)الكسط

صفحات الحراؾ الرقمي لمسة القائد أك تفرد المسؤكؿ، ألف الخط العاـ عبرىا تصنعو مشاركات األعضاء، كقكة الصفحة مف قكة 
المنتسبيف ليا، فبل قيمة لمؤسسيا أك مديرىا إذا انسحبت قكة الكتمة المتفاعمة داخميا، فنجد عبر فضاءات ىذه الصفحات تكجيان 
عامان حكؿ حدكد فيـ المكاطف التكنسي لمستقبؿ ببلده، كتتحدد فييا أطر ما يريد النشطاء الكصكؿ إليو في شكؿ الدكلة كبناء 
مؤسساتيا، فبل مكاف فييا لؤلفكار الشاذة أك المتطرفة حكؿ شكؿ الدكلة كالنظاـ السياسي، ككما كاف الثائركف زمف الحراؾ ال 

يعترفكف بالخط األحمر، ظؿ نشطاء اليـك عمى عيد األكليف، فالسقؼ أغمب الكقت عاؿو كالنشطاء ليسكا بالضركرة سياسييف أك 
 .أكاديمييف ممف يحسنكف فف التفاكض كالدبمكماسية كسياسة شد العصا كعض األصبع

 أغمبيا ذات مسحة تفاؤلية باعتقاد القسـ األكبر منيـ أنيـ عمى الطريؽ (Facebook)المضاميف التي يتناكليا نشطاء 
الصحيح كأنيـ يديركف عجمة التطكر كيساندكف الحقيقة كالعدالة، غير أف جزءن آخران منيـ يعتقد أف ميمتيـ قد انتيت كأف عمييـ 

اآلف الدخكؿ إلى كسائؿ اإلعبلـ الكبلسيكية كالصحؼ كاإلذاعات كقنكات التمفزة النتقاد األكضاع العامة كلمزيد مف تكريس حرية 
 .(4)"التعبير كالدفاع عنيا مف ىذه المؤسسات

                                                           
1
 -Raja FENNICHE, « Réseaux sociaux, espace public et expressions sémiotiques : Rretour sur les 

événements du 14 janvier », Op. cit, P 76. 

2
: ، بًنكت(54-48ص ص )، رياح التغيير في الوطن العربي، (زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"أسئلة ما بعد االنتفاضة: مصر-تونس"عبد احلسٌن شعباف، - 

 .52-51، ص 2011مركز دراسات الوحدة العربية، 

3
، 43.، صادرة عن مركز األىراـ للدراسات اإلسرتاتيجية، القاىرة، مصر، عرللة الدديقراطية، "ثقافة الديمقراطية كمعبر للعدالة االنتقالية"بوحنية قوم، - 

 .99، ص (72-55ص ص )، 2011جويلية 
4

 .255 مرجع سبق ذكره، ،" جانفي14شباب الفايسبوؾ كثورة "أدين الزرقي، -  
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كؿ أىدؼ الحراؾ االفتراضي في ىذه المرحمة مف تاريخ تكنس كىي تخطك خطكاتيا في طريؽ المرحمة االنتقالية تجمعت 
لتصنع غاية كاحدة كىي المركر السمس كاآلمف كالمضمكف نحك الديمقراطية، فكؿ النشطاء اليـك اقتنعكا بقكة كقدرة كفعالية ثكرة 

في إزاحة الخكؼ السياسي ككسر الصمت اإلعبلمي المطبؽ عمى الرأم العاـ، فجيؿ ىذا "المعمكمات كاالتصاؿ كاإلعبلـ الجديد 
االنتفاضة لـ يذؽ طعـ الديمقراطية كلـ ينعـ بتعددية أك بحريات، بينما أقنعتو متابعتو لكسائؿ اإلعبلـ الجديدة بأنو ال يقؿ عف 

، كنيؿ حريتو كضماف عيشة قكاميا الرفاه كتسكدىا العدالة كيؤطرىا (1)"الشعكب األخرل أحقية كال جدارة في ممارسة الديمقراطية
 .القانكف كىيبة الدكلة

: الرقابة اإللكترونية في مصر: ثانيا

لـ تختمؼ الحالة المصرية عف سابقتيا في كجكد اتجاه عاـ نحك إنتاج مضاميف سياسية عبر أدكات اإلعبلـ الجديد، كلـ 
 في نقاش أبجديات المرحمة (Facebook)يختمؼ المشيد أيضا بيف النمكذجيف في النزعة شبو الكاممة نحك استخداـ مكقع 

االنتقالية، كاستعماؿ فضاءاتو كصفحاتو في متابعة الشأف العاـ، السياسي منو كاالقتصادم كاالجتماعي، حيث ينٌصب نشطاء 
االنترنت أنفسيـ مراقبيف كأكصياء عمى خيار التكجو نحك الديمقراطية، مرجعيـ في ذلؾ أنيـ ىـ الذيف دفعكا باتجاىو كدفعكا مف 

أركاحيـ في فداءه كدافعكا عنو ألجؿ مستقبؿ كطنيـ، كبالتالي فيـ يعتبركف أف ال صكت فكؽ صكتيـ، كال يعمكا قرار عمى 
 .إرادتيـ

بات قطاع كبير مف الشعب المصرم كمف نشطاء االنترنت مقتنع بأداء كسائؿ اإلعبلـ الجديد كقدرتيا عمى التغيير 
المكاقع حممت جديدا عمى مستكل طرؽ كسبؿ تكاصؿ األفراد كالجماعات كأسيمت بقكة في رفع منسكب "بالحشد كالتعبئة، فيذه 

الكعي لدل الشعكب، كمنحت الناس الثقة بأنفسيـ، كأحرزت قيمان جديدة، أىميا عمى اإلطبلؽ القبكؿ باآلخر في تنكعو 
، كأثبتت أف التغيير عمى الطريقة القديمة قد عفا عميو الزمف، فميس باإلمكاف الكصكؿ إلى الرؤساء كقتميـ أك رفع (2)"كاختبلفو

كبالتالي " ربيـ"العرائض إلييـ إلحراجيـ ثـ إخراجيـ، كليس سيبلن اقناع المؤسسة العسكرية بالخركج عمى الحاكـ، خاصة أنو ىك 
كاف االنشغاؿ مرفكعان بيف الناس دكمان عف أجدل الفرص لمتغيير الجذرم ككيؼ الطريؽ إلى التخمص مف حاجز الخكؼ، حتى 

ظيرت أدكات االنترنت كاستعممت تطكريان مف كسائؿ ترفيو كتسمية إلى أدكات عمؿ سياسي كبناء مجتمعي يستفيد منيا المصريكف 
 25القدرة عمى االنتقاؿ مف المجاؿ االفتراضي إلى الكاقع كالتحرؾ مع الجماىير مف أىـ انجازات ثكرة "بشكؿ كبير، فاعتبرت 

جانفي كآليات عمميا كتطكرىا، حيث أف مفيكمي المجتمع الشبكي كالذات الفاعمة في عصر المعمكمات قد يفسراف إلى حد بعيد 
خصكصية ىذه الثكرة، فتقـك الشبكات بإنتاج القكة كالتجربة كتداكليا كبناء ثقافة افتراضية، ثـ تفتح المجاؿ لدكر الحركات 

                                                           
1

أفق : الربيع العربي إلى أين؟، (زلررا)عبد اإللو بلقزيز : ، يف"احلركات االحتجاجية يف تونس كميالد ادلوجة الثانية من التحرير السياسي"ناجي عبد النور، - 
 .162، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بًنكت3، ط(166-145ص ص )، جديد للتغيير الديمقراطي

2
، ص 2014شركة ادلطبوعات للتوزيع كالنشر، : ، بًنكت1، طمستقبل وسائل التواصل االجتماعي في التغيير: ثورات الفايسبوؾحساـ الدين قتلوين، - 

113. 
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، مف أجؿ العمؿ في الشارع كفي مياديف التغيير، كقد تخمصت مف ىكاجس الماضي كفرضية (1)"االجتماعية أك حركات الشباب
. أف النظاـ ال يمكف إنياؤه كال ينتو

ا ؼ  لمتعبير عف مجاؿ عاـ شبابي ثكرم، يحتكم عمى اكسيط"الشبكات االجتماعية أصبحت اإلعبلـ الجماعي، خصكصن
مقكمات بناء ىيمنة مضادة لخطاب السمطة، كيتجسد التقارب في صياغة مفردات لغكية كمفاىيـ مشتركة لتجريد الكاقع الذم 

. (2)"ترفضو كتفكيؾ خطاب النخب الحاكمة كالسخرية منيا كمف رمكزىا كنزع شرعيتيا السياسية كاألخبلقية

بعد كصكؿ الثكرة المصرية في شكميا الجديد القائـ عمى تطبيقات االنترنت إلى نياية أكلية بانسحاب الرئيس مف مسرح 
السياسة، دخمت الببلد في مرحمة انتقالية كدخؿ معيا الناشطكف عبر أدكات اإلعبلـ الجديد في مرحمة جديدة أيضا مف نشاطيـ، 
فبدأكا تطكير أدكاتيـ كتحديث آلياتيـ لمكاكبة ىذه المرحمة عمى اقتناع منيـ أف دكرىـ ال يزاؿ قائمان، ألف المرحمة االنتقالية ىي 

مرحمة خكؼ كشؾ كعدـ يقيف، فبل النظاـ القديـ الذم حاربكه قد انتيى كاضمحؿ، كال النظاـ الجديد الذم انتظركه قد حٌؿ كطاب 
لو الميقاـ، فيـ بذلؾ مستمركف في حركبيـ مف أجؿ الرقابة عمى الكاقع الجديد كتكريس قيمو كانجازاتو مادامت متكافقة مع الفكر 

: كمف أبرز كسائؿ اإلعبلـ الجديد المؤطرة لممرحمة االنتقالية. الذم حممكه

 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراك الثوري في مصر: (09)جدول رقم 

 موضوعيا واىتماماتيا عدد األعضاء اسم الصفحة ورابطيا
: أخبار مصر. 1

https://www.facebook.com/Mesr.News 
 األخبار عمى مدار الساعة 7.969.146

: أخبار مصر النيارده. 2
https://www.facebook.com/masrenharda/ 

 إخبارية سياسية عامة 609.469

: اكسر كالبش. 3
https://www.facebook.com/breakcuffs 

سياسية حقكقية حادة  183.989

: الحرية لمجدعان. 4
https://www.facebook.com/Al7oriallgd3an 

 سياسية حقكقية جريئة 120.461

: أخبار المصري اليوم عمى فيسبوك. 5
https://www.facebook.com/akhbar.masr/ 

106.245 
سياسية مرتبطة بجريدة المصرم 

 اليـك
 

                                                           
1
 .378 مرجع سبق ذكره، ص ،"كانوف الثاين/  يناير 25اإلعالـ ادلصرم كثورة "زلمد شوماف، -  

2
 موقع مركز اجلزيرة للدراسات،: ، متوفر على الرابط التايلتقلبات القوى الثورية والشبابية بعد االنقالب العسكري بمصراحلي،  أمحد هتامي عبد-  

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/04/20144221142142830.htm(25/02/2016): ، تاريخ الزيارة 

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/04/20144221142142830.htm
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 بكؿ صفحاتيا عبر المكاقع االجتماعية كمكقعيا الرسمي عمى االنترنت عمى الصدارة داخؿ (1)"رصد"شبكة "تحافظ 
، ثـ ساىمت بفعالية في إطبلقو كمسايرتو كضخ 2011المجاؿ االفتراضي المصرم، حيث أنشئت الشبكة قبؿ بداية حراؾ جانفي 

دماء جديدة فيو، ثـ كاصمت نشاطيا الرقابي كالتحسيسي كالمطمبي كحتى االحتجاجي التعبكم في كؿ تفصيبلت المشيد السياسي 
 .كاالجتماعي كاالقتصادم في مصر في مراحؿ أخرل

الصكرة االفتراضية التي يصنعيا النشاط عبر االنترنت في تأطير المرحمة االنتقالية تبدك معقدة، ألف الساحة تشيد زخمان 
كتكاثران ليذه الصفحات كالمجمكعات تبعان لحالة االنقساـ في المكاقؼ كشدة االستقطاب داخؿ المجتمع المصرم لتعدد الفاعميف، 

كبداية مرحمة انتقالية تكجت بانتخاب أكؿ رئيس مدني شرعي، كلكف بعد عزلو كاستيبلء السمطة " ما بعد مبارؾ"خاصة في مرحمة 
العسكرية عمى الحكـ مف جديد كدخكؿ الببلد مرحمة أكثر تشابكان لعدـ كضكح الرؤية كاختبلط مفاىيـ االنقبلب بالعزؿ المشركع 

 الذم 2013 جويمية 03حركة ىي " ربيبة" جانفي الشرعية أصبحت ليا 25كااللتفاؼ عمى الشرعية لتنفيذ إرادة الشعب، كثكرة 
، فيذه الصكرة المتداخمة مف األحداث كتشابؾ المفاىيـ كعدـ كجكد مقياس لتحديد المعنى "ثورة الشعب الثانية"اختير لو اسـ 

. الحقيقي لكؿ حدث، جعؿ صكرة العمؿ االفتراضي أيضا قمقو كمتمازجة كمتشعبة

فحيف تبرز صفحات تدافع عف آراء فريؽ تنشأ صفحات أخرل ترد عمييـ مناصرة ألصحاب الرأم الثاني كىكذا، فاإلعبلـ 
انشغؿ الساسة في الماضي بإعداد خطابات "الجديد غٌير الصكرة النمطية القديمة في التعاطي اليرمي مع الشأف السياسي، حيث 

متكاممة عند التكجو إلى الرأم العاـ، أما ساسة اليـك فيجدكف أماميـ تحدم مكاجية الجميكر النشط ممف أصبحت لدييـ القدرة 
عادة إرساؿ الرسائؿ التي يتمقاىا، ففي مصر بفضؿ  عمى التفاعؿ مع المحتكل اإلعبلمي، كمف ثمة تفنيد أك تعديؿ بؿ تعديؿ كا 

عادة الصكغ كالبناء في مرحمة  تكنكلكجيا التفاعؿ الرقمي أصبح إنتاج الرسالة كبناء الصكرة الذىنية السياسية أكثر عرضة لتدخؿ كا 
، فمـ يعد ساسة اليـك يغادركف أمكنتيـ بمجرد إنياء خطاب أك كممة في مؤتمر كما كاف ساسة (2)"مبكرة كبمجرد تمقي الرسالة

األمس يفعمكف، بؿ يشرعكف بمجرد إنياء رسالتيـ يتمقي رسائؿ البيئة الخارجية في شكؿ ردكد سريعة كحمبلت دعـ كتأييد أك 
، مؤيد أك معارض، متفائؿ أك "صاركخي"رفض كاستيجاف، فسرعاف ما تتبمكر األفكار كتتبلقى كقد تتنافر، كينشأ رأم عاـ بشكؿ 

متشائـ، حتى أف بعض الخطابات السياسية كالمكاقؼ أصبحت تتعرض إلعادة صياغة كتعديؿ ثـ إعادة اإلرساؿ مرة أخرل في 
 لـ ينشا رأم عاـ 1956ظرؼ كجيز لمغاية تبعان لردكد األفعاؿ التي تنساب عبر الفضاء اإللكتركني المتابع، ففي مصر سنة 

" ساحة المنشية" أياـ اضطر النظاـ أف ينتظرىا بعد خطاب 04تأميـ قناة السكيس إال بعد " عبد الناصر"متكامؿ بخصكص قرار 
حجرة " حسني مبارك" فمـ يغادر 2011الشيير، كذلؾ لضعؼ أدكات االتصاؿ كطرؽ التكاصؿ مع جميكر الشعب، أما في مصر 

بث خطابو األكؿ كالثاني كالثالث حتى كصمتو ردكد فعؿ الشارع كقراره الذم تبمكر في سرعة البرؽ عبر تفاعؿ الفضاء االفتراضي 
 ".ديمقراطية االنترنت"كالتقاء كجيات النظر كاختبلفيا في جك 

                                                           
1

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي شبكة رصد المصرية- 
https://facebook.com/RassdNewsN/?fref=ts 

2
ناشط سياسيا بالتطبيق على مصر اؿدراسة يف رؤل كشلارسات الشباب : اإلعالـ اجلديد كفرص التحوؿ الدديقراطي يف األنظمة السلطوية"نرمٌن سّيد، -  

 .281 مرجع سبق ذكره، ص ،"منوذجا
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لكؿ مرحمة داللتيا كرمكزىا كأفكارىا، فالبيئة في مصر اآلف تشيد مرحمة مخاض سياسي بعد االنقبلب عمى سمطة شرعية 
 يناير كزيادة نسب االحتقاف فيو، ثـ األحداث 25 حتى لك لـ يكف كضغطو في 2013 جكاف 30منتخبة تحت ضغط الشارع في 

، ثـ "اإلفبلت مف العقاب" كما التصؽ بو مف ثقافة 2013 أكت 14يـك " فض اعتصام ميدان رابعة العدوية"الدمكية التي عرفيا 
عادة النظر في خريطة األحزاب بحؿ بعضيا  كسجف المعارضيف  (حزب الحرية كالعدالة)حمبلت االعتقاالت كمؿء السجكف كا 

، باإلضافة إلى تعديؿ المشيد اإلعبلمي الثقيؿ بزيادة في (رئيس حزب الكسط" أبك العمي ماضي"قيادييف مف اإلخكاف المسممكف ك)
مساحة العمؿ اإلعبلمي المرتبط بالسمطة الجديدة كالمدافع عنيا، في مقابؿ إغبلؽ عدة قنكات كجرائد مثؿ قناة التحرير كقناة ثكرة 

الذم أعيد إنتاجو مف زمف القناة الكاحدة كاإلذاعة " الصكت الكاحد"الشعب، كما طغى فيو مف ظكاىر جديدة أك مستنسخة كإعبلـ 
الكاحدة التي تقـك عمى تمجيد الحاكـ كتسفيو المعارض، كظاىرة المذيع الخطيب حيف تخمى رجؿ اإلعبلـ عف أبرز ما يميزه كىك 
الحيادية كالمكضكعية، فانساؽ بعضيـ إلى تبني قضايا كالدفاع المستميت عف مضاميف كأكثرىا خبلفية، باإلضافة إلى انتشار 

أفرز استجابات ثكرية  جكيمية 03التحدم الذم شٌكمو انقبلب "إف خطاب الكراىية كنبذ الناس لمجرد إعبلف مكاقفيـ أك أفكارىـ، 
القكل الثكرية كالشبابية قد ؼ. كشبابية متعددة بعضيا تمثؿ في تشكيؿ كعي ثكرم كحركات جديدة مقابؿ تفكؾ البعض اآلخر

ضمف منظكمة االنقبلب، في حيف أيدت " حركة تمرد"مثؿ فقد أصبح بعضيا ، انقسمت عمى نفسيا بسبب االنقبلب العسكرم
مجمكعات شبابية أخرل إزاحة مرسي، إما العتبار سكء أدائو السياسي أك العتبار رفض المرجعية السياسية كالدينية التي يحمميا 

 مشركعو، كلكنيـ في نفس الكقت رفضكا تضييؽ الحريات السياسية كغمبة اعتبارات األمف عمى اعتبارات الحرية كالديمقراطية
 مكالت لمتعبير عف ىذه الركح الشبابية الرافضة لبلنقبلب" طبلب ضد االنقبلب"، ثـ "شباب ضد االنقبلب"تـ تأسيس حركة ؼ. [...]

 .(1)"تتفؽ مع تحالؼ دعـ الشرعية

ىذه المرحمة بكؿ تمؾ الدالالت كالرمكز كجممة األفكار التي تتناكليا كحجـ المعاناة التي يستشعرىا قطاع كبير مف 
المصرييف فييا، انسحبت عمى كاقع اإلعبلـ الجديد كاالفتراضي، حيث تميزت ىذه المرحمة بصفحات كمجمكعات كتجمعات 

افتراضية تتناكؿ أبجدياتيا كمضامينيا، تمامان كما فعمت صفحات الثكرة عندما أطمقت الحراؾ كرعتو حتى نجح، فاالنتشار األكسع 
اليـك كالتفاعؿ األكبر مف نصيب المجاؿ االفتراضي الناقؿ ليمـك الشعب االقتصادية في ضكء تدني الكاقع المعيش لممكاطف 

" رابعة شعب يتحرر: "الثورة اليوم"ك" كمنا رابعة العدوية"كصفحات " االشتراكيون الثوريون"كصفحة " شبكة رصد"المصرم مثؿ 
 المتاف (3)"والحرية لمجدعان "(2)"أكسر كالبش"التي تكثؽ ألحداث دمكية في أثناء مرحمة التحكؿ، كما زاد اإلقباؿ عمى صفحات 

تتناكالف قضايا حقكؽ المساجيف كتكثؽ حاالتيـ، خاصة مساجيف الرأم كالمعتقمكف تحت النظر دكف محاكمة كالمكقكفكف احتياطيان، 
باإلضافة إلى المختفيف قسريا كالذيف تتناكليـ ىذه الصفحات باالسـ كالصكرة لبلشتباه الدائـ أنيـ في عداد المعتقميف في سجكف 

. السمطة الجديدة، كالتي تكصؼ في أبجديات نشطاء الحراؾ اإللكتركني أنيا سمطة مؤقتة تحكـ مرحمة انتقالية
                                                           

1
 .رجع سبق ذكره، ـتقلبات القوى الثورية والشبابية بعد االنقالب العسكري بمصرحلي،  أمحد هتامي عبدا-  
2

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الحرية للجدعاف- 
https://facebook.com/Al7oriallgd3an/?fref=ts 

3
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي إكسر كالبش- 

https://facebook.com/breakcuffs/?fref=ts 
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بالتمديد لكاليتو أك إعادة " عبد الفتاح السيسي"يستمر فضاء التكاصؿ االجتماعي المصرم في سجالو بيف مؤيد لبقاء 
، بينما ترافع غيرىا عمى فساد المرحمة التي (Facebook)عمى " كمنا مصر الجديدة"ك" مصراوي: ""ترشحو كانتخابو مثؿ صفحات

كشيدت الببلد خبلليا نكسات بدأت بأزمة الغاز كالبنزيف كتكاد تنتيي عمى كقع السعي لبيع جزء مف " الرئيس السيسي"أسسيا 
لممممكة السعكدية، كعميو فيي تسعى الستمالة الجميكر المصرم خمؼ طرحيا بكجكب " تيراف"ك" صنافير"أراضي الببلد كجزيرتي 

شبكة "العسكرم، كأبرز ىذه الصفحات، صفحة " مبارؾ"بناء مصر جديدة بدكف ىذا النظاـ الذم يعتبر صكرة طبؽ األصؿ لنظاـ 
 ".اكسر كالبش"كصفحة " الحرية لمجدعان"كعدد مف الشبكات الحقكقية مثؿ " رصد

 :المشيد العام في ليبيا واليمن من خالل العين الرقابية االفتراضية: الفرع الثاني

يعتبر اليمف كليبيا في مرحمة انتقالية فعمية، فبعد زكاؿ نظاـ القذافي بالكامؿ كبداية تشكيؿ ليبيا الجديدة كرغـ القبلقؿ 
السياسية كبكادر التقسيـ كالتمكيح باالنقساـ الذم يظير حينان كيختفي أحيانان، كالسجاؿ المكجكد عمى األرض كالثنائيات التي تميز 

حككمة في العاصمة كحككمة في بنغازم، برلماف في طرابمس كبرلماف في طبرؽ، جيش نظامي كجيش ميميشيا )الحالة الميبية 
تمر بمرحمة انتقالية ترافقيا مجمكعة مف "، فميبيا إذا (ككتائب، كزير دفاع كقائد أركاف متعاقد يعكد لمخدمة دكف استدعاء كال تكميؼ

المشكبلت، لقد أنتج ىذا التحكؿ ديمقراطية ىشة كأزمة ثقة بيف القكل السياسية كالمككنات االجتماعية، فالديمقراطية في ليبيا 
مازالت في طكر التخمص مف ذىنية ما قبؿ الديمقراطية، فيي ال تعني مجرد انتخاب، إنما ىي منيج كقيـ كحالة ثقافية ال تمقينية، 

، كفي الجزء اآلخر مف المشيد، شبو استقرار داخمي في اليمف في ظؿ (1)"إنما تفترض تأطير النكازع السمطكية البدائية ككبحيا
تكجو ىذا البمد نحك البناء الديمقراطي عمى استحياء، كشبو نية حسنة لدل السمطة القائمة بدعـ ذلؾ الخيار، كلكف بقاء التكتر 

قميمي)شماؿ الببلد كحرب السعكدية ضد الحكثييف  ، "عمي عبد اهلل صالح"، مع بقاء صراع نفكذ الرئيس األسبؽ (صراع مذىبي كا 
فبل يزاؿ اليمنيكف كالميبيكف ينقمكف أخبار كتداعيات ىذا المناخ غير . كميا ما زالت تصنع مناخان غير مستقر في ليبيا كفي اليمف

المستقر، كيعمنكف كرؤيتيـ حكلو عبر عدد مف فضاءات اإلعبلـ الجديد، حيث يعالج النشطاء عبره مختمؼ القضايا السياسية 
 .كاالجتماعية التي يشعركف معيا بعدـ الرضا حينان كبعدـ القدرة عمى تغييرىا حينا آخر

: الرقابة االلكترونية في ليبيا: أوال

، كالتي (Facebook)يسيطر عمى فضاء التفاعؿ حكؿ القضايا السياسية كالمجتمعية عدد مف الصفحات عمى شبكة 
، ألف المتفاعميف عبرىا ليسكا إال "العيف غير المتخصصة"تتناكؿ الشأف العاـ في الببلد، كتقدـ رؤية لحؿ األزمات في إطار 

. كبحمميـ ألسماء مستعارة كىكيات قد تككف مجيكلة" نسؽ المجيكؿ"مكاطنيف عادييف بكجكدىـ في 

 

 

                                                           
1

، 232 الوحدة العربية، عدراسات، تصدر عن مركز رللة ادلستقبل العريب، "ليبيا بين جماعات العنف والديمقراطية المتعثرة"زلمد عبد احلفيظ الشيخ، - 
 .133، ص (136-124ص ص )، 2015، فيفرم 37السنة
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 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراك الثوري في ليبيا: (10)جدول رقم 

 موضوعيا واىتماماتيا عدد األعضاء اسم الصفحة ورابطيا
: موقع عين ليبيا اإلخباري. 1

https://www.facebook.com/eanlibya/ 
 إخبارم سياسي عاـ 2.021.501

: سيدات ليبيا. 2
https://www.facebook.com/libyanwomen/ 

 نسائي سياسي 1.477.848

: LIBYA’S CH(Libya Channel)قناة ليبيا . 3
https://www.facebook.com/libyaschannel/ 

 إخبارم عاـ 1.064.326

: فيس بوك ليبيا. 4
https://www.facebook.com/libyafacbook/ 

 سياسي منكع 298.052

 :(Libya Al-Mostakbal) ليبيا المستقبل. 5
https://www.facebook.com/Libya.Al.Mostakbal/ 

 صحيفة تفاعمية 116.505

: الحوار السياسي الميبي. 6
https://www.facebook.com/libyanpoliticaldialogue/ 

 إخبارم مناطقي 87.372

أكبر صفحات تناكؿ الشأف العاـ في ليبيا، بعدد أعضاء يقارب المميكنيف، حيث " موقع عين ليبيا اإلخباري"تعتبر صفحة 
يتبادؿ المنتسبكف عبره أخبار الحراؾ السياسي في الببلد كسجاالت السياسييف المتأثريف باالنتماءات القبمية كالكالءات العشائرية، 
كما يكجد في الصفحة عدد كبير مف مقاطع الفيديك التي تصكر الحياة المجتمعية الجديدة في ليبيا ككيفية تطكر البناء في ىذا 

 .الذم أتيـ بأنو أعاد ليبيا سنكات كبيرة نحك الكراء" القذافي"المجتمع، كتصكر انتقالو لبلنفتاح بعد عقكد مف حكـ 

المركز الثاني مف حيث النشاط عمى " سيدات ليبيا"في المجاؿ االفتراضي الميبي، يبرز معطى آخر، حيث تحتؿ صفحة 
، حيث تمثؿ الصفحة بقيمتيا كعدد المنتسبيف ليا كالبالغيف حكالي المميكنيف، إضافة نكعية كتعطي مممحان (Facebook)شبكة 

عمى تغٌير الصكرة القديمة، فقد كانت المرأة السابقة إباف حكـ القذافي شخصية متخفية عف األنظار عمى اعتبار طيعة المجتمع 
كشكمو كتحٌكـ الذىنية القبمية كالعشائرية فيو، حيث كاف مفركضان عمييا التكارم خمؼ الرجؿ كعدـ كجكد ىامش كبير ليا في الحياة 

ة كبيذا الحجـ مف التفاعؿ كالمشاركات عبرىا ينتج ح، فكجكد ىذه الصؼ(1)السياسية كعضكية المجاف الشعبية أك المنظمات المحمية
رسالة بأف المرأة الميبية في عصر انفتاح عمى الحضارة كالتقدـ كالشأف العاـ كالعمؿ السياسي كخدمة المجتمع، فأغمب المشاركات 

عبر الصفحة نسكية تحاكي الصكرة التي ترسميا المرأة الغربية عف نفسيا بأنيا جزء مف المجتمع ال يستقيـ البناء بدكنيا، كما 
 .تصكر خطأ النظرة القديمة عف رؤية المجتمع ليا كتعامؿ الرجؿ معيا

                                                           
1
 -Valerie Bunce et autres, « Quand le lieu compte spécificités des passés autoritaires et réformes 

économiques dans les transitions à la démocratie », Op. cit, P 640. 
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 قكة التحرؾ عبر شبكة االنترنت، كفائدة كجكد نشطائيـ في مكاقع 2011 فيفرم 17لقد أدرؾ الميبيكف منذ ما قبؿ ثكرة 
التكاصؿ االجتماعي كمقدار الربح الذم يمكف جنيو، مع إيقانيـ بصعكبة الميمة، إال أف أسمكب التخفي كنسؽ المجيكؿ كانا 

كانت أقسى الضربات السياسية كجعان لمنظاـ الميبي متأتية مف كتاب مكاقع االنترنت في الداخؿ أمثاؿ "مفيديف لمكثيريف منيـ، فقد 
عاشكر "، ك"جماؿ الحاجي"، ك"الميدم حميد"ك" عبد الرزاؽ المنصكرم"، ك"ضيؼ الغزاؿ"، كالمرحـك "فتحي الجيمي"المرحـك 
كىناؾ كتاب آخركف، بعضيـ يكتب باسمو الحقيقي، كالبعض اآلخر يمضي باسـ مستعار خكفان مف قسكة كرد فعؿ "... الكرفمي

، كاليـك يتعاممكف بنفس المنطؽ مع تغير الظرؼ العاـ بتحسنو نسبيان في مجاؿ الحريات العامة كالنشاط السياسي (1)"النظاـ السابؽ
العمني كالقدرة عمى التصريح باألفكار كمناقشة الكاقع كنقد المسؤكليف، لذلؾ ال يزاؿ التكجو إلى فضاءات اإلعبلـ الجديد ككسائؿ 

التكاصؿ االجتماعي مكجكدان لدل كثير مف فئات المجتمع أبرزىـ الشباب ثـ النساء كتطكر الفت التساع ىامش نشاط الفئة 
النسكية، رغـ ما كاف يعانيو المجتمع سابقان كحتى كقت قريب مف مزاجية القبمية كذىنية العشائرية كغمبة عنصر الكالء عمى ثقافة 

المكاطنة كتأثير إيثار القبيمة عمى التكجو إلى خدمة الكطف، حيث تضؿ مؤسسات الفضاء االفتراضي تحتؿ الصدارة في اىتمامات 
 .الجيؿ الجديد مف المجتمع الميبي كأحد أىـ مصادر األخبار كالمعمكمات عنده

لقد أشارت دراسة حديثة حكؿ اىتماـ الشباب الميبي بالمعمكمات حكؿ الخيارات السياسية كمصدر تحصيميا إلى أف 
االنترنت كمف خبلليا المدكنات كالمنتديات كمكاقع التكاصؿ االجتماعي تمثؿ أكثر تمؾ المصادر التي يستقي منيا الشباب الميبي 

 (متكسطة)، كفي خانة %25نسبة  (عالية جدان )األخبار كالمعمكمات، حيث تمثؿ لدل الفئة التي اعتبر تعامميا بيا في خانة 
، مع العمـ أف مصادر اإلخبار كالمعمكمات التي اقترحتيا الدراسة شممت أيضا بخبلؼ (2)%23.3 (ضعيفة) كفي خانة 23.8%

الصحؼ الميبية كالقنكات الفضائية كاالجتماعات المفتكحة كالقنكات المسمكعة : كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كتطبيقات االنترنت
عبلنات الشكارع كالبريد اإللكتركني، فقد سمحت مكاقع التكاصؿ االجتماعي بحشد الجميكر كراء مكقؼ  كالمطبكعات كالمطمكبات كا 

معيف كرأم معيف، كأمكنت الناشط عبرىا تمامان مثؿ المكاطف العادم الذم ينتسب إلييا مف ىامش كبير مف الحرية في األداء 
 .السياسي كالنشاط الحقيقي في الشأف العاـ بعد أف تكٌكف داخؿ الفضاء االفتراضي

 :الرقابة االلكترونية في اليمن: ثانيا

ال تختمؼ الصكرة في اليمف كثيران عف تمؾ التي رسمت في ليبيا، فكمتا الدكلتيف تشتركاف في طبيعة المجتمع القائـ عمى 
العشائرية كالقبمية، باإلضافة إلى تشابو في الكضع السياسي قبؿ الحراؾ الثكرم الذم أدل إلى انييار األنظمة التي كانت 

تحكميما كفي طبيعة تمؾ األنظمة بالذات، كالتي كانت تسميطو كبكليسية كاستأثرت بالبقاء في الحكـ عقكدان طكيمة كامتنعت عف 
 .فتح المجاؿ السياسي أماـ شعكبيا

                                                           
1
: االتصاؿ السياسي في العالم العربي وإفريقيا: ، يف"التواصل السياسي اجلديد يف ليبيا من خالؿ الشبكات االجتماعية اإللكرتكنية"زلمد عمر حبيل، -  

 .137، ص 2014معهد الصحافة كعلـو األخبار كمؤسسة كونراد إيناكر، : ، تونس(147-131ص ص )، المقاربات وآليات الممارسة
2

المقاربات : االتصاؿ السياسي في العالم العربي وإفريقيا: ، يف"االتصاؿ كالتحوؿ الدديقراطي يف التجربة االنتخابية الليبية"عبد الكرمي العجمي الزياين، - 
 .79، ص 2014معهد الصحافة كعلـو األخبار كمؤسسة كونراد إيناكر، : ، تونس(88-53ص ص )، وآليات الممارسة
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عمى تسميـ السمطة كالخركج مف المشيد السياسي " عمي عبد اهلل صالح"دخؿ اليمف مرحمتو االنتقالية عندما أيجبر الرئيس 
كرئيس كلكنو لـ يغادره كسياسي كصاحب نفكذ ككجو قبمي كلو تحالفات ما تزاؿ تؤثر في الساحة السياسية كاإلعبلمية كحتى 

اإلقميمية، بفعؿ تحالفو مع الحكثييف كاتيامو مف طرؼ النظاـ الحاكـ حاليان بأنو كابنو كعدد مف أتباعو كأفراد قبيمتو ال تزاؿ ليـ 
 .أيدم تحرؾ الكضع في اليمف إلى األسكأ دائمان 

الفضاء االفتراضي الذم يتابع المعطى السياسي كيحاكؿ إصبلح كضع الدكلة كشكؿ المجتمع كتبياف طريؽ المكاطف 
اليمني مف أجؿ غذ أفضؿ تسكده الديمقراطية كتكسكه العدالة االجتماعية كتزينو الحرية كحرية التعبير، لـ يعد بتمؾ القكة التي 

 مف أجؿ إزاحة النظاـ أفرادان كمؤسسات، حيث أف نشطاءه التقميدييف ىجركه إلى 2011مارسيا في بداية الحراؾ الثكرم في فيفرم 
فضاءات أخرل قد تككف أنسب كأقكل كذات تأثير في الساحة، عمى بقائيـ في أدكات االنترنت ككسائؿ أدكات التكاصؿ التفاعمي 

لقد تكافرت عدة أسباب دفعت أكثر ىؤالء إلى ترؾ النشاط االفتراضي كاختيار فضاءات أخرل كقنكات التمفزيكف . كاالفتراضي
 :كالجرائد كالصحؼ أك تشكيبلت المجتمع كقكاعد نشاط كمنصات تفاعؿ، كمف بينيا

حساسيـ بأف أطرافان ركبت المكجة في األخير كلـ . أ الشعكر باإلحباط مف عدـ قطؼ ثمار ثكرتيـ ضد النظاـ السابؽ، كا 
تذؽ مرارة العنؼ الذم سمط عمييـ كلـ تكتك بفجائع المكت كأثر القتؿ كالقنص كاكتفت بمتابعة الحراؾ مف المكاتب كالمنازؿ، ثـ 

انياء الصراع مع الرئيس، حيث ظيرت أحزاب المقاء المشترؾ في صكرة نكاب عف الثكار عمى األرض، كقد قرركا " صفقة"عقدت 
 .بدالن منيـ انياء النزاع كامضكا كثيقة المبادرة الخميجية كانتيى األمر كاف النشطاء كالمتظاىريف كالثكار لـ يفعمكا شيئان 

اإلحساس بخيبة األمؿ مف عدـ كصكؿ األمر إلى منتياه المطمكب سمفان كىك إسقاط  النظاـ الحاكـ كمحاكمة رمكزه . ب
عما اقترفكه بحؽ الشعب كقتؿ المتظاىريف كنيب خيرات الدكلة كبث خطاب الجيكية كالقبمية كالكراىية، لكنيـ شاىدكا كيؼ 

استطاع الرئيس ككبار معاكنيو الخركج مف الباب الكاسع عبر المبادرة الخميجية كاتفاؽ السياسييف مف أحزاب المقاء المشترؾ مع 
عمى منحو حصانة مف أم متابعة قضائية أك مبلحقة جنائية كأمضكا لو انتفاء مسبقان ألم " المؤتمر الشعبي العاـ"نظائرىـ في 

 .دعكل أك قضية قد تكاجيو مستقببلن 

ألجؿ ذلؾ يبدك الفضاء االفتراضي الذم مف شأنو متابعة الحالة السياسية كتأطير الحراؾ االنتقالي في الدكلة باىتا كغير 
مسمكع صكتو كال تنشط عبره كثير مف الصفحات التفاعمية التي تعنى بيذا الجانب، في ظؿ انصراؼ الكتمة األكبر مف مرتادم 

الشبكات االجتماعية إلى فضاءات التسمية كالترفيو كالتعارؼ كالصداقة كشؤكف الحياة المختمفة، كالجدكؿ التالي يرصد بعض 
. صفحات الشأف السياسي اليمني عمى قمتيا
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 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراك الثوري في اليمن: (11)جدول رقم 

 موضوعيا واىتماماتيا عدد األعضاء اسم الصفحة ورابطيا
: المشيد اليمني. 1

https://www.facebook.com/Almashhadalyemeni2 
 سياسية نشطة 2.451.662

: (Y-E-N)عين اليمن اإلخبارية . 2
https://www.facebook.com/yennews/ 

 إخبارية سياسية عامة 218.275

: يمني حراف. 3
https://www.facebook.com/y7raf/ 

 تيكمية ساخرة 82.982

 مميكف، حيث تعتبر 2.3صدارة الصفحات الفضاء االفتراضي بعدد مف األعضاء يفكؽ " المشيد اليمني"تحتؿ صفحة 
النافذة األكبر التي ينشط عبرىا المجتمع الشبكي اليمني الميتـ بأخبار حراؾ الجبية الداخمية في زمف المرحمة االنتقالية، كتتميز 
منشكراتيا بالجدية كالحداثة كاالبتعاد عف اإلسفاؼ، كتدعيـ الخبر عادة بصكرة ثابتة ذات جكدة أك مقاطع فيديك لمتكثيؽ، لذلؾ 

 .اكتسبت الصفحة ثقة جميكرىا كاعتبرت مصدران يكاد يككف كحيدان لمخبر كالمعمكمة التفاعمية

نصيبان مف المتابعة كاالنتساب لما تقدمو مف مادة إعبلمية في مجاؿ " Y-E-Nعين اليمن اإلخبارية "كما أخذت صفحة 
 .األخبار السياسية كمتابعة أحكاؿ الحراؾ اليمني بمكضكعية كنظرة نقدية إصبلحية

 :رقابة المجال االفتراضي في دول الحراك الناعم واإلصالح االستباقي: المطمب الثاني

لـ تعرؼ الدكؿ العربية التي شيدت حراكان ثكريان مناديان بالديمقراطية كراغبان في الرفاه االقتصادم كالعدالة االجتماعية، 
 .كمستيدفان كميا أك عمى األقؿ جزء منو رأس النظاـ ذات النياية كلـ تشترؾ في نفس النتيجة

فالدكؿ التي تميز حراكيا بجنكحو إلى السممية كابتعاده عف القكة المفرطة جدان كعدـ دخكؿ قكة الردع العسكرية عمى خط 
، كالدكؿ التي سقط حراكيا في أتكف حرب بيف الطرفيف ثكار كنظاـ (في تكنس كمصر)المكاجية انتيى بزكاؿ النظاـ كتحييد رأسو 

" القذافي"كجنح فييا األخير إلى استدعاء القكة المفرطة لمكاجية خصكمو يكاد ينتيي إلى سقكط األنظمة فييا، فقد انتيى نظاـ 
في سكريا ال يزاؿ في مكقع المنزلة بيف المنزلتيف، رغـ عدـ سيطرتو الفعمية عمى " األسد"، لكف نظاـ "عمي عبد هلل صالح"كنظاـ 

 .أجزاء كبيرة مف سكريا

، كدخمت مرحمة انتقالية (ماعدا سكريا)ىذه النماذج سالفة الذكر تبينت الحالة السياسية فييا في مرحمة ما بعد الحراؾ 
لتحديد خياراتيا كعقد المقارنة مع ما يتكفر فييا كما تحتاجو كما تستطيع الكصكؿ إليو، مف أجؿ التكافؽ جماعيان عمى أنسب 

كتنتيي سيادة فرد أك قمة "، عندىا فقط يتحقؽ االنتقاؿ الديمقراطي (01)عمى أنقاض نظاـ حكـ الدكلة  (02)الطرؽ إلقامة الدكلة 



 

 

 207 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

عمى شعب، كعندىا سيسكد مبدأ المكاطنة الكاممة المتساكية كيصبح الشعب مصدر السمطات، كفقو الدستكر ديمقراطي نصان 
 .(1)"كركحان، البد أف تتضمف مبادئو حكـ القانكف كفصؿ السمطات كضماف الحركات العامة

كما حممو مف أماني لمشعكب العربية لئلنعتاؽ " الربيع العربي"قسـ آخر مف دكؿ العالـ العربي، تأثرت منذ البداية بمشركع 
مف الدكتاتكرية كشـ أنساـ الحرية كمتعة العدالة كعبؽ المساكاة، لكنيا اختمفت في الطريقة كالنتيجة، فقد تميز حراكيا بالنعكمة 
أكثر، كاختارت أنظمتيا أسمكب الميادنة مع شعكبيا، كاستجابت طكاعية إلرادتيا كضغطيا، كمارست إصبلحا قانكنيان كدستكريان 
كمؤسساتيا، كقدمت ضماناتيا بأف يككف الخط اإلصبلحي دائـ غير ظرفي، كجدم كغير صكرم، كجذرم كليس سطحي، ألجؿ 

ذلؾ كفي غياب شركط الدخكؿ في مرحمة انتقالية ألف األنظمة لـ تسقط كلـ تفمس كلـ تحؿ نفسيا بنفسيا، تكافؽ نشطاء المجاالت 
، تتعامؿ فييا ىذه "مرحمة انتقالية افتراضية"االفتراضية التي صنعت حراؾ الشعكب كالرأم العاـ الضامف كالمساعد عمى تدشيف 

الفضاءات بمنطؽ الرقابة كالتقكيـ كالمساعدة كالتحذير كاإلرشاد، كذلؾ لتضمف جدية النظاـ في انتياج اإلصبلح، كحتى ال تعطي 
لو االنطباع بأف اليبة بدأت ثـ انتيت، بؿ لتثبت أف الخيار في عدـ الضغط إلسقاط النظاـ ىك في األصؿ فمسفتيا كرغبتيا، كأف 

قامة دعائـ الديمقراطية، إذ ليس بالضركرة إقامة نظاـ ديمقراطي فقط بإزالة النظاـ  اليدؼ الرئيس ىك اإلصبلح كرفع المظالـ كا 
، متى تكفرت الرغبة كالنية عنده لمتغٌير، (2)"الحاكـ كميان، بؿ باإلمكاف التحكؿ إلى الديمقراطية دكف المساس بنظاـ الحكـ المكجكد

 .كمتى أتيحت اإلمكانيات لمجية الضاغطة مف أجؿ الدفع نحك ذات اليدؼ

 :المرافقة االلكترونية لمخط اإلصالحي في األردن والمغرب: الفرع األول

اشتركت المممكتاف المغربية كاألردنية في تبني نظاـ كاحد ىك النظاـ الممكي كتنتسب العائمتاف الحاكمتاف إلى أسرة كاحدة 
مع اختبلؼ االسـ، كامتاز النظاماف السياسياف بشبو انفتاح سياسي مقارنة بعدد مف األنظمة العربية التي أمعنت في احتكار 

السياسة كالرغبة بالسمطة مف غيرىا، كسعت إلى إسكات أفراد شعكبيا باضطيادىـ، كالكبلـ عف االنفتاح في ىذا المقاـ نسبي لعدـ 
كجكد معالـ ديمقراطية حقيقية، يضاؼ إليو عدـ كجكد الرفض القاطع ليذه األنظمة في الشارع كالمجتمع سكاء في األردف أك في 

 .المغرب، مما يعطي االنطباع لمعيف الخارجية كما لمنظاـ الحاكـ أنو ليس في حالة رفض جماىيرم أك كره لو مع عدـ الرضا

عندما تأثرت الساحة المغربية كاألردنية بيبات الشباب العربي إلى الديمقراطية كالحرية، لـ يكف تأثرىا ثكريان راديكاليا أخذا 
منحى تصاعدم، بؿ كاف عبارة عف رغبة في التغيير كاإلصبلح دكف الحاجة لتجرع نفس الكأس التي شرب منيا غيرىـ ممف 

انطمقكا إلى رأس النظاـ، دكف المركر عمى أدراج القصر كتييئة الطريؽ، فاعتبر ىذا النمكذج في التغيير ناعمان مرنان، كلـ يتأثر 
 في صكرتو المجردة، حيث أف أحد أطراؼ الصراع السياسي يتمكف مف 1952نمكذج ثكرة يكليك "بالنمكذج الثكرم القديـ كػ 

                                                           
1

، تصدر عن مركز دراسات الشرؽ رللة دراسات شرؽ أكسطية، "2011إشكالية تعثر االنتقاؿ الديمقراطي في ليبيا بعد "زلمد عبد احلفيظ الشيخ، - 
 .48، ص (72-45ص ص )، 2014، 68األكسط بالتعاكف مع ادلؤسسة األردنية للبحوث كادلعلومات، ع 

2
 -Mohamed HAMOUDA, « La justice transitionnelle », dans : (Sous la direction de H. Redissi), La 

transition démocratique en Tunisie : Etat des lieux, Vol II, (PP 45-65), Tunis : Diwen Edition 
et Fondation Hanns Seidel, 2012, P 46. 
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السيطرة عمى الحكـ عقب ىزيمة سريعة كسيمة نسبيان عمى الطرؼ الحاكـ، كبالتالي يتمكف الحكاـ الجدد مف إحداث تغييرات ثكرية 
 .، ذلؾ أف ظركؼ ثكرات الماضي لـ تعد متحققة كال ركح ثكار األمس ىي ركح نشطاء اليـك(1)"جذرية كفكرية في بيئة النظاـ

انعكس الجك السياسي العاـ عمى جك العالـ االفتراضي، حيث أف النظاـ السياسي سكاء المغربي أك األردني لـ يسقطا، كلـ 
ينشأ العـز عمى فعؿ ذلؾ مف طرؼ الثائريف عمييما، كالفضاء اإللكتركني كمكاقع التكاصؿ االجتماعي أيضا لـ يكف سقفيا مف 

 فبراير تككنت 20فحركة "البداية عاؿ، كلـ تخضع إلمبلءات بعض قكل الداخؿ الشاذة كال طمبات قكل الخارج الداعية لمفكضى، 
مف فئة عمرية شبابية، كبتكاصميا االفتراضي التفاعمي تكلدت عنيا قناعة لدييـ بضركرة الخركج إلى الشارع كممارسة الضغط 
سقاط الفساد كضماف الحرية ، (2)"عمى النظاـ المغربي في سبيؿ تحقيؽ مطالب مرتبطة بالعدالة االجتماعية كحفظ كرامة المغربي كا 

 .كلـ تخرج فمسفة الحراؾ األردني عف ىذا اإلطار تقريبان 

ىذا اإلطار الجامع كالمحدد لفمسفة التغيير في المغرب كاألردف، ىك ما جعؿ حراؾ المرحمة االنتقالية االفتراضية يتميز 
بالرصانة أحيانان كثيرة كبالحدة كارتفاع سقؼ المطمكب مف النظاـ أحيانان أخرل، خاصة في المغرب حيف عمد كثير مف نشطاء 

الحراؾ االفتراضي المرافؽ لمرحمة اإلصبلح بالخركج عمى الخط الذم ريًسـ سابقا بخصكص ىدؼ الحراؾ كأبعاده، كالسبب عائد 
حساسيـ بأف النظاـ يحاكؿ ربح الكقت كااللتفاؼ عمى كعكده السابقة باإلصبلح،  لشعكرىـ بانخفاض كتيرة المسار اإلصبلحي كا 

 .عمى حساب قدرتيـ االقتصادية كآماليـ السياسية كتكقيـ إلى ممارسة حقكقيـ بأريحية

 :الرقابة اإللكترونية عمى خط اإلصالح في المغرب: أوال

 في المغرب بميمة الرقابة عمى أداء النخبة السياسية الحاكمة (Facebook)تقـك مجمكعة مف الصفحات عبر مكقع 
كنشاط القكل األمنية مثؿ الشرطة، كمراقبة أعماؿ المفسديف كالعائبلت التي ظير ثراؤىا فجأة، حيث تعتبر ىذه المكاضيع األربعة 
أكثر ما ييتـ لو ناشطك ىذه الصفحات، كمف كراءىـ حجـ الكتمة المنتسبة ليذه الصفحات، بما تشاركو عبرىا مف أخبار األثرياء 
كاعتداءات الشرطة عمى االعتصامات أك المطالبات الشعبية، كما تضع ىذه الصفحات نصب أعينيا، قياس مدل نجاح أك فشؿ 

: النظاـ في السير في الخط اإلصبلحي الذم برمج لو، كمف أبرز ىذه الصفحات
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موقع رللة السياسة الدكلية، : ، متوفر على الرابط التايلالعربي" الربيع"في تفسير ارتباؾ " العمي اإلدراكي"دور فؤاد السعيد، - 
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/134/7654(21/02/2016):  ، تاريخ الزيارة. 

2
 .مرجع سبق ذكره، قراءة في كرونولوجيا التشكل والفعل وإمكانية العود االحتجاجي:  فبراير20حركة عثماف الزياين، - 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/134/7654
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 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراك الثوري في المغرب: (12)جدول رقم 

 موضوعيا واىتماماتيا عدد األعضاء اسم الصفحة ورابطيا
: شبكة رصد. 1

https://www.facebook.com/rassdmaroc2/?fref=ts 499.329 سياسية إصبلحية 

: الفيسبوك المغربي. 2
https://www.facebook.com/Fcb.Marocain/ 250.463 إخبارية عامة 

": الشارع السياسي المغربي"مجموعة .3
https://www.facebook.com/pages/100496523382791 3.029 صفحة رقابية سياسية 

ركاجان كانتشاران كتأثيران في المغرب، بالرغـ ما ييؤخذ  (Facebook)كاحدة مف أكبر صفحات  (1)"شبكة رصد المغربية"تعتبر 
 مف جية، كمف جية ثانية بعض اإلحباط (2)(رصد)عمييا مؤخرا مف تصعيد في خطيا اإلعبلمي تأثران بأداء نسختيا المصرية 

الذم ينتاب إدارتيا مف تراجع الخط اإلصبلحي في المغرب كحالة الجمكد كالتراخي التي ينتيجيا النظاـ ربحا لمكقت، كما تعمف 
 .ىذا صراحة عبر منشكراتيا

عينيا الرقابية كالنقدية الكاشفة عمى نكعيف مف أنكاع قضايا المجتمع بالخصكص مف دكف " شبكة رصد المغربية"تضع 
 فيي تيتـ أكال بأداء الحككمة كنشاط كزراءىا كخرجاتيـ الميدانية، كتنتقد بالتصريح حينا كبالتمميح حينا ،إىماؿ القضايا األخرل

كتحٌممو أسباب التراجع في النمك االقتصادم كالمستكل المعيشي لممغاربة، كذلؾ باستعماؿ " بن كيران"آخر شخص رئيس الكزراء 
، كتيتـ في المقاـ الثاني بأنشطة األمف المغربي مف خبلؿ "حزب العدالة كالتنمية"بيف حالة المغرب قبؿ كبعد مجيء " لغة المقارنة"

تعاطيو مع الشأف المجتمعي كحراؾ الداخؿ المغربي كاحتجاجات الشباب كأرباب العائبلت حكؿ قدرتيـ المعيشية أك طمبات العمؿ 
صبلح العدالة، فالصفحة تكثؽ كؿ ذلؾ صكتان كصكرة كتنقؿ بالفيديك  أك المظاىرات بتحسيف العبلقة مع اإلدارة العامة كالمحمية كا 
احتجاجات البطاليف كالمتضمريف مف ارتفاع األسعار أك اشتداد الديف، كتيبًقى الباب مفتكحان أماـ كؿ إضافة أك رد أك تعقيب، مما 

 .يعمى مف سقؼ الحراؾ تبعان لحالة الحنؽ أك الشعكر باليأس كقمة الحيمة

 :الرقابة اإللكترونية عمى خط اإلصالح في األردن: ثانيا

عمى  (Twitter)ك (Facebook)قبؿ كأثناء الحراؾ الثكرم في األردف الذم تأثر بغيره، كاف السباؽ إلى ارتياد منصات 
أشده، طمعان في تقكية كؿ طرؼ لمركزه حتى يصؿ إلى أكبر عدد مف الجميكر المتعطش أصبلن ألم حراؾ يقربو مف الديمقراطية 
كيدنيو مف نيؿ حقكقو كتحقيؽ العدالة االجتماعية، كلكف بعد نياية الحراؾ جزئيا في العالـ العربي كبدرجة تكاد تككف كاممة في 
األردف، عادت حالة الجمكد إلى الفضاء االفتراضي كلـ يعد يقدـ جديدان في مجاؿ االقتراح أك المتابعة أك االحتجاج أك تشكيؿ 

                                                           
1

 .، مرجع سبق ذكره(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي رصد المغربية شبكة- 
2

 .، مرجع سبق ذكره(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي شبكة رصد المصرية- 
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الرأم العاـ، إذ يبدك أف النجاح النسبي لمخط اإلصبلحي مقارنة بغيره مف نماذج اإلصبلح العربية كخاصة الخميجية، قد شجع 
 .نشطاء االنترنت في األردف عمى ترؾ مكاقعيـ أك التخفيؼ مف ضغطيـ عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي

لقد ساىمت بعض العكامؿ في عدكة اليدكء إلى الساحة األردنية، فقطاع كبير مف الشعب يديف بالكالء لشخص كمؤسسة 
: كيضع ثقتو فيو كفي فمسفتو، كيبدك أنو اقتنع عندما قاؿ العاىؿ عبد اهلل الثاني" الممؾ"

عادة الحسابات لكؿ قادة الدكؿ العربية، كبالنسبة " إف الربيع استحقاؽ تاريخي كمحطة لممراجعة كالتقييـ كا 
لؤلردف فإف التعديبلت الدستكرية التي أقرت ليست نياية المطاؼ، كأف اإلصبلح مستمر كضركرم لكنو متدرج، كأف 

مجمس النكاب شريؾ في صنع القرار، كأف األجندة اإلصبلحية طكيمة كستشمؿ التعميـ كاإلدارة كالقطاعات 
االقتصادية المختمفة كالطاقة كالمياه كمحاربة الفساد كتعزيز النزاىة كالشفافية كمشاركة األحزاب في النظاـ السياسي 

. (1)"كالبرلماني كاستقبلؿ القضاء

فكاف ىذا الكبلـ بمثابة اعتراؼ بأف ىناؾ كضعان سيئان كأف مسيرة اإلصبلح بدأت كلف تتكقؼ ألف طريقيا طكيؿ، إضافة 
التربية  إلى عامؿ آخر كىك إيجاد النظاـ السياسي حبلن اعتبر نيائيان لقضية إضراب المعمميف كتكتر الكضع عمى مستكل قطاع

، حيث كانت ىذه المسألة لكحدىا قد غطت عمى الجزء الكبير مف حراؾ الجبية الداخمية، "نقابة المعمميف"األردنية، بإصدار قانكف 
كقد بقي في ساحة الحراؾ المراقب لمسار اإلصبلحات فقط صفحتاف . كبحميا سكنت الحركة االحتجاجية كاإلضرابات أك كادت

: عمى المجاؿ االفتراضي

 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراك الثوري في األردن: (13)جدول رقم 

 موضوعيا واىتماماتيا عدد األعضاء اسم الصفحة ورابطيا
": صراحة نيوز"صفحة . 1

https://facebook.com/SarahaNews 7.145.573 صفحة سياسية إخبارية عامة 

 ":الشعب األردني العظيم"صفحة . 2
https://www.facebook.com/237977492950447/ 55.233 صفحة سياسية 

تصنع االستثناء في ساحة العمؿ االفتراضي المتابع لمسار اإلصبلح في األردف، بؿ تفكقت عمى " صراحة نيوز"صفحة 
كؿ صفحات الحراؾ االفتراضي العاممة عمى تأطير المرحمة االنتقالية في دكؿ الحراؾ الثكرم العربية، حيث لـ تبمغ أم مف 

 مميكف عضك، فاعتبرت بذلؾ أكبر كأقكل الصفحات، كىي تتناكؿ قضايا السياسة الداخمية كالشأف 07الصفحات األخرل حاجز الػ 
 .العاـ السياسي كاالقتصادم في األردف، بأسمكب بعيد عف اإلسفاؼ كمكضكعي كرصيف

: حماية البيئة االفتراضية لممكاسب اإلصالحية في الجزائر ودول الخميج: الفرع الثاني

الربيع "تنتمي الجزائر كدكؿ الخميج العربي في الجزئية المتعمقة بدراسة تأثير الحراؾ الذم استيدفيا تماشيا مع مكجة 
، إلى دكؿ الحراؾ الثكرم الناعـ، بحيث أف األنظمة السياسية الحاكمة 2010التي عمت غالبية الدكؿ العربية نياية سنة " العربي

                                                           
1

 .44 مرجع سبق ذكره، ص ،"وماذا عن الربيع األردني"صاحل أرشيدات، - 



 

 

 211 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

فييا قد اىتدت إلى استباؽ الفعؿ الثكرم في الشارع بفعؿ إصبلحي مف داخؿ كياف النظاـ نفسو، فعمدت الجزائر إلى إعبلف نية 
السمطة السياسية مبادرتيا بإصبلحات شاممة تمس البنية القانكنية لعدد مف قطاعات المجتمع كالحياة السياسية، بدءن بتعديؿ 

كغيرىا، عندما قرأت في مكجات  (قانكني البمدية كالكالية)الدستكر مركرا عمى قكانيف االنتخابات كاإلعبلـ كاإلدارة المحمية 
االنتفاضات التي ضربت عددا مف الدكؿ العربية أف غرضيا كاف سياسيا، كانشغاؿ مف كقؼ كراءىا تمحكر حكؿ التمكيف 

جراء إصبلحات تخرج الدكلة مف شكميا النمطي القديـ الذم تؤطره االستبدادية كتحكمو مزاجية الزعماء، فكاف تحرؾ  لمديمقراطية كا 
النظاـ الجزائرم متناغما مع فيمو لدكاعي التحرؾ الشعبي إف أريد لو التحرؾ، كذلؾ مف أجؿ اعتراضو في بدايتو بكاسطة حزمة 

عادة إنتاج قيـ الديمقراطية كالحرية . اإلصبلحات كا 

باإلصبلح أك بداية مسيرة اإلصبلح سكاء في الجزائر أك بعض " النٌية"كمع ذلؾ، فقد اعتبر نشطاء االنترنت فترة ما بعد 
دكؿ الخميج، عبارة عف مرحمة انتقالية كجب إيبلؤىا كثيرا مف الرقابة عمى أداء األنظمة السياسية خبلليا كمراقبة خط سير 

سداء النصح حينا آخر، مف أجؿ ضماف عدـ الرجكع مرة أخرل إلى المربع األكؿ بداء الرفض حينا كا  . اإلصبلح، كا 

 :جمود األداء الرقابي لمفضاء االلكتروني في دول الخميج العربي: أوال

تأثرا بما جرل في عدد مف دكؿ المغرب العربي كمصر " الربيع العربي"األنظمة الخميجية مف التي ىبت عمييا بعض رياح 
لمبحث عف قمب " ثكار الخميج"كاليمف، كفي ظؿ يقيف ثبت لدييا أف أىداؼ التحرؾ الشعبي فييا ليست لو أسقؼ عالية كال نية لدل 

األنظمة أك دفع األسر الحاكمة إلى مغادرة المشيد السمطكم، باإلضافة إلى أف قدرة الجماىير محدكدة كتحركيا في ىذا المنحى 
فاشؿ ال محالة إف تحركت إليو أصبل، كذلؾ راجع لفرؽ في التركيبة العددية لسكاف الدكؿ الخميجية مقارنة بعدد سكاف مصر أك 

سكريا مثبل، باإلضافة إلى قكة الردع األمنية كالعقيدة العسكرية الخميجية التي تقؼ مع أنظمة األسر الحاكمة بقكة كغمظة 
. كاستماتة

كعميو، فقد بادرت بإعبلف النية بدكرىا إلجراء بعض اإلصبلح عمى أنظمتيا القانكنية كمؤسساتيا السياسية، رغـ ما انطبع 
عطاء مزيد مف اليامش لنفسيا مف " الغضبة"، لعؿ ىدفيا لـ يعدك إال امتصاص "مع كقؼ التنفيذ"عمييا مف أنيا نية  األكلى، كا 

عادة القراءة . أجؿ مراجعة المكقؼ كا 

أما المجاؿ االفتراضي فقد تأثر أيضا بحالة الجمكد السياسي التي انتابت ىذه الممالؾ كاإلمارات الخميجية، فمـ يسعى 
نشطاء االنترنت مف الرعيؿ األكؿ الذيف أنشؤكا أكلى الصفحات كأداركا المنصات التفاعمية عمى الشبكات االجتماعية الراعية 

لمتعبئة كالحشد مف أجؿ نقؿ التجربة الثكرية التي انطمقت في عدد مف الدكؿ العربية كتكريدىا إلى الدكؿ الخميجية، ىؤالء تكقفكا 
بعد المرحمة األكلى كلـ يسايركا أطكار المرحمة الثانية التي تمت سقكط أنظمة أك مبادرة أخرل باإلصبلح، حيث يبلحظ غياب كمي 

تتابع المرحمة اإلصبلحية كتضغط عمى المنتشرة في الخميج بكثرة مف التي  (Twitter)أك حسابات  (Facebook)لصفحات 
الفضاء الكاقعي ليضغط بدكره عمى األنظمة السياسية ليمنعيا مف التكاسؿ أك التباطؤ في الخط اإلصبلحي الذم ألزمت نفسيا بو 

غداة تفجر األكضاع في دكؿ الجكار، كاتجاه كثير منيا إلى رسـ خرائط سياسية جديدة كتقكيض أسس الدكؿ التي ظمت قائمة 
. عمييا لعقكد طكيمة



 

 

 212 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

يبدكا أف الخط اإلصبلحي الخميجي كاف ظرفيا فقط كأساسو تجميمي فحسب، كالدليؿ أف المكاطف الخميجي لـ يعر اىتماما 
كاضحا بمتابعة أداء النظاـ السياسي عبر الشبكات االجتماعية، رغـ أف كثيرا مف قطاعات الشعكب في ىذه الدكؿ منقطعة بشكؿ 

كبير إلى ىذه المنصات االفتراضية كالتفاعمية، كيبدك أنيا تستغميا كتتعامؿ بيا بنشاطية كبيرة في كؿ المجاالت الحياتية، إال 
. الجانب السياسي الذم تنصرؼ عنو كتظير فيو زىدا كقمة اىتماـ

 :تأثير النشاط االفتراضي عمى استمرار الخط اإلصالحي في الجزائر: ثانيا

، حيث عيٌدت مف بيف دكؿ عربية قميمة العدد مف التي لـ تأتي "الربيع العربي"لطالما اعتبرت الجزائر استثناءن مف زلزاؿ 
عمييا رياح التغيير، حتى أمكف القكؿ أنو لكال مبادرة النظاـ الجزائرم بإعبلف عدة خطكات إصبلحية كالتي اعتبرت إستباقية، لما 
درست الحالة الجزائرية في سياؽ أية محاكالت لفيـ النمكذج العربي في الحراؾ الثكرم، كالدليؿ أف كؿ نماذج الحراؾ تقريبان قد 
ددت أغمبيا داخؿ أركقة الفضاءات االفتراضية كأقتت االنطبلقة عمى تكقيتيا إال  التزمت بتاريخ البداية أك ساعة الصفر التي حي

الحالة الجزائرية، فرغـ كؿ المحاكالت مف عدد مف األطراؼ لمتكافؽ عمى تاريخ قريب مف تكاريخ االنتفاضات العربية، إال أف كؿ 
، ككؿ 2011محاكالتيـ باءت بالفشؿ، كحتى المكعد الذم جرل عميو تكافؽ كاف متأخرا جدان باعتباره كاف في شير سبتمبر 

 .2011 كمارس 2010انتفاضات المنطقة العربية انطمقت بيف ديسمبر 

فالحركة دكف تعبئة ال تعني شيئان، كالتعبئة ىي العممية التي يحكؿ "يضاؼ إليو أف الحراؾ أريد لو نجاح بدكف تعبئة 
الشعب مف خبلليا االىتمامات الجماعية إلى أعماؿ كأفعاؿ جماعية لتحقيؽ التغيير، كمف أجؿ ترجمة اىتماـ محدد إلى فعؿ 

سياسي جماعي، يجب عمى األفراد ذكم المصالح المشتركة إيجاد بعضيـ البعض  حيث يكتشفكف أنيـ يتقاسمكف نفس 
، كىذا ما لـ يحصؿ في الجزائر، حيث كانت التعبئة معدكمة لعدـ كجكد فضاءات افتراضية تمارس فعؿ (1)"االىتمامات كالمصالح

الحشد كالتعبئة لمنزكؿ إلى الشارع أسكة بغيرىـ مف نشطاء العالـ العربي، أما الحراؾ في الفضاءات الحقيقية الكاقعية، فإف السمطة 
الجزائرية كأجيزتيا األمنية تممؾ مف التجربة كمف الخبرة ما يؤىميا لكأد كؿ محاكلة مف ىذا القبيؿ في ميدىا، كاألكثر مف ذلؾ أف 

الغالبية العظمى مف الجزائرييف لـ يككنكا جانحيف لمثؿ ىذا السيناريك، فرغـ غضب أكثرىـ مف السمطة كرغبة قطاع منيـ بث 
صبلحو، إال أف الرغبة في اقتبلعو أك دخكؿ النفؽ المظمـ الذم دخمكه خبلؿ العشرية التسعينية السكداء  دماء جديدة في النظاـ كا 

 .لـ يكف مطمقان خيار أحد، إال أقمية شاذة رغبة منيا في رككب مكجة التغيير كنكع مف التسمية كاإلقتداء باآلخريف

 بخمك ساحة الحراؾ االفتراضي مف أم دعكات لرككب مكجة الربيع العربي 2011 إلى أفريؿ 2010تميزت فترة ديسمبر 
، حيث اعتبرت تمؾ الفترة "أضعؼ اإليماف"أك لمنزكؿ إلى الشارع خركجان عمى النظاـ أك حتى لمساندة الشعكب المنتفضة مف باب 

بمثابة كقت ثميف أستغمو النظاـ السياسي الجزائرم لترتيب أكراقو مف دكف أف يككف تحت ضغط يضطره لسمكؾ سمكؾ خاطئ أك 
 .اتخاذ قرارات سريعة دكف تركو كال حساب لمعكاقب

                                                           
1

: االتصاؿ السياسي في العالم العربي وإفريقيا: ، يف"الفرص كالتحديات: شبكات التواصل االجتماعي كالتغيًن السياسي يف العامل العريب"زلمد قًنط، - 
 .206، ص 2014معهد الصحافة كعلـو األخبار كمؤسسة كونراد إيناكر، : ، تونس(225-207ص ص )، المقاربات وآليات الممارسة
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عرفت تمؾ الفترة أيضا بعض المناقشات كالجدؿ أركقة فكرية كأكاديمية تمحكرت حكؿ الجدؿ القديـ عف أكلكية األمف عمى 
الحرية السياسية كالديمقراطية، أـ أف ىذه األخيرة أكلى مف األمف، كذلؾ العتبارات كطنية أىميا رغبة أك خشية أك انتظار البعض 

الميبرالية الغربية تعتبر الديمقراطية أحد مصادر "ليبكب رياح التغيير التي ىبت خارج الجزائر، كانت مرافعة البعض تصب في أف 
السبلـ كتحقيؽ األمف سكاء عمى المستكل الداخمي أك عمى مستكل العبلقات الدكلية، إال أف الكاقع العربي بما يحممو في مفارقات 

، كىذا مف األسباب التي جعمت الجزائر في منأل (1)"تناقضية، جعؿ مف الديمقراطية فكضى كسبب حالة مف البلأمف كالبل استقرار
 .نسبي مف تبعات االحتجاجات الخارجية

بعد خطاب الرئيس الجزائرم الذم ايعتبر إعبلنان مف النظاـ عف عـز استباقي إلجراء حزمة مف اإلصبلحات القانكنية 
كالسياسية كاالقتصادية تككف متبكعة بتعديؿ الدستكر، فتح المجاليف العاميف الكاقعي كاالفتراضي عمى مصرعييما مف أجؿ مناقشة 

األمر كمرافقة الخط اإلصبلحي كبداية ممارسة ثقافة الضغط عمى الدكائر الرسمية لبدأ اإلصبلح كعدـ التياكف فيو، كتحديد 
مكاطف الخطأ لتصكيبيا كمكاطف التقصير لتعزيزىا كاستدراكيا، ففتح المجاؿ الكاقعي عمى نقاشات المختصيف كندكات األساتذة 

كممتقيات السياسييف مف أجؿ البحث كاالستزادة، بينما فتحت أبكاب أخرل في أركقة االنترنت كعبر أدكات اإلعبلـ الجديد، حيث 
استفاد النشطاء مف الحرية التي تمنحيا الشبكات االجتماعية الرقمية لممستخدميف لنشر أفكارىـ كآراءىـ ميما كانت ككيفما كانت، 

، كمنيا مكاضيع (2)"كىذا ما ساعد عمى التعرض لكثير مف المكاضيع التي كانت مف قبؿ ال تحكي كال تناقش إال في دكائر ضيقة
الشأف السياسي العاـ كتأطير المرحمة الجديدة التي عـز فييا النظاـ السياسي عمى المضي قدمان في تنفيذ إصبلحاتو فييا، كطبعان 

. برزت عديد الفضاءات التي اىتمت بيذه الجزئية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 38، العدد اجمللة العربية للعلـو السياسية، "مقاربة معرفية لتفسير الحراؾ الشعبي في الوطن العربي: التنمية السياسية"مراد شحماط، لبىن جصاص، - 
 .54، ص (56-35ص ص )، 2013/
2

: االتصاؿ السياسي في العالم العربي وإفريقيا: ، يف"الشبكات االجتماعية كالتحوالت السياسية يف العامل العريب"العريب بوعمامة كسعيدة خًنة بن عمار، - 
 .233، ص 2014معهد الصحافة كعلـو األخبار كمؤسسة كونراد إيناكر، : ، تونس(239-227ص ص )، المقاربات وآليات الممارسة

http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=4741
http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=4741
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 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراك الثوري في الجزائر: (14)جدول رقم 

موضوعيا واىتماماتيا عدد األعضاء اسم الصفحة ورابطيا 
: صفحة لطفي دوبل كانو. 1

https://www.facebook.com/doublekanon2 5.216.995 فنية سياسية عامة 

: ALGERIEالجزائر . 2
https://www.facebook.com/algerie.pw 1.558.382 عامة كسياسية 

: (VIVA L’ALGERIE 1.2.3)صفحة تحيا الجزائر . 3
https://www.facebook.com/123vivalalgerie 769.758 إخبارية سياسية كترفييية 

: المنظمة الجزائرية لمناىضة الشيتة والشياتين. 4
https://www.facebook.com/antichitadz 366.151 تيكمية إصبلحية 

: (CHITTA FIGHTERS)محاربة الشيتة . 5
https://www.facebook.com/CFOFFICIAL.DZ 68.316 صبلحية  ساخرة كا 

: شبعتونا مقروط. 6
https://www.facebook.com/Codes.Makerw3 1551 سياسية ساخرة 

التي تعني بالمسألة السياسية  (Facebook)انطبلؽ خطاب اإلصبلح في الجزائر، أطمؽ معو عددا كبيرا مف صفحات 
كاعتبرت نفسيا بالكتمة التي تنتسب ليا معنية بمرافقة الخط اإلصبلحي، المفارقة أف الصفحة األكثر انتشاران ىي في األساس 

، لكف اتجاه صاحبيا لمسياسة أسقط ىذا االتجاه مف صفحتو، باإلضافة إلى (لطفي دوبل كانو)غنائية فنية لصاحبيا المغني 
مجاىرتو بعدـ كد النظاـ كتكظيؼ فنو كأغانيو لخدمة تكجيو المضاد ألشخاص في داخؿ النظاـ السياسي، جعؿ مف صفحتو قبمة 

. لمناقميف عمى السمطة كالراغبيف في اإلصبلح

المنظمة الوطنية لمناىضة لمشيتة "كما تميزت عدد مف الصفحات عمى الطريقة الجزائرية اسمان كمحتكل كصفحتي 
، "في الميجة الجزائرية التكدد كالتزلؼ بغرض نيؿ المصمحة" الشيتة"، حيث يعني مصطمح "محاربي الشيتة"كصفحة " والشياتين

كبالنظر لمدلكليا في الثقافة الجزائرية فقد نما عدد أعضاء ىذه الصفحات، كنالت شعبية كبيرة كحجـ انتساب قكم لتداكليا في 
الشأف السياسي بأسمكب ساخر كمحتكل استفزازم ىادؼ، فجعمت مف استعجاؿ اإلصبلح كالرغبة في الذىاب إلى ديمقراطية 

. حقيقية فمسفة ليا

 

بناء الديمقراطية وتحديات نجاحيا في خضم ثورة االتصاالت والعصر  :المبحث الثاني
 :الرقمي
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" الربيع العربي"بعد أكثر مف سنة إلى ثبلث سنكات ىك زمف الحراؾ الثكرم مف أغمب الببلد العربية التي ىبت عمييا رياح 
كبداية استتباب الكضع فييا كمعاكدة الرككف إلى بعض الرتابة القمقة، بدأت إرىاصات ميبلد مراحؿ انتقالية في أكثر تمؾ الدكؿ 

لتدشف بداية عيد جديد بيف الثكار أك الناشطيف المناديف بالديمقراطية كالعدالة كبيف الطبقة التي تعالت رقابيا لينتيي إلييا ما 
سيحب مف تحت أقداـ مف سبقيا، كتؤكؿ إلييا مقاليد السمطة كشؤكف الحكـ أك بعضيا عمى األقؿ، ماداـ تفصيؿ المشيد يصب 

 .في خانة المرحمة االنتقالية

دراؾ ثبلث أنساؽ  :إدراؾ كنو ىذا الحراؾ الثكرم الذم احتضنتو أغمب الدكؿ العربية البد أف يمر عمى كا 

 .ييتـ بعممية بناء المنظمات كالمؤسسات كاألحزاب كالمجتمع المدني: نسق بنائي . أ

الثكرة ترتبط بالديمقراطية التي تزداد كتيرتيا بترسيخ قيـ المكاطنة كالتكامؿ بيف الصفكة : نسق إيديولوجي فكري . ب
عادة تشكيؿ أسمى التنمية السياسية إلقامة مبادئ الشرعية كصكالن إلى إرساء مبادئ الحكامة الجيدة  .كالمجتمع، كا 

الثكرة عممية يستقيـ عكدىا عندما تتييأ التربية الداخمية إلستنبات الديمقراطية، كما أنيا : نسق تفاعمي . ت
 .(1)ديناميكية كمسار يتكيؼ مع المحيط الخارجي في ظؿ ثقافة كككبية ترتبط بمفاىيـ التشبيؾ كمقاربات االعتماد المشترؾ

ال يمكف أف يككف المركر مف مرحمة ألخرل أمران سيبلن، كال يمكف االعتقاد بأف الخركج عمى نظاـ سياسي متحكـ بكاسطة 
حراؾ شعبي ثكرم كلك بتحمؿ ذؿ المعاناة كاأللـ كالشدة، ثـ إزاحتو كبداية عيد جديد بدكنو ككضع أشخاص مكانو، يعتبر أمران 
سمسان أك ممتعان، فميست المسألة في مجمكعة أشخاص ثارت شعكبيـ عمييـ، كقامكا باالستماتة دفاعا عف كجكدىـ، ثـ لما قكم 

معكا مف عمى كراسييـ ثـ خرج الجميكر محتفبلن مترنمان بشعره كأىازيجو ككأف األمر  كطيس النزاؿ عمييـ تنازلكا عف حكميـ أك خي
قد صار إلى نيايتو، بؿ في ىذه المحظة كرغـ المآسي كالدمار كمشيد البلأمف كالبلاستقرار يككف كؿ شيء قد بدأ، حيث عمى مف 

نياء كجكده أف يعي أف عميو استحقاؽ كمسؤكلية في بناء ما تـ ىدمو كرفع  سعى إلحداث التغيير كأصر عمى إسقاط النظاـ كا 
 .صرح في مكاف ما تـ إسقاطو

في المحصمة، تعتبر المرحمة االنتقالية ثكرة أخرل بكؿ المقاييس رغـ ما يرتبط بيا عاميان مف أنيا مرحمة فرح كتياف 
تماـ اليدؼ كالكصكؿ إلى تحقيؽ ما خرج الناس مف أجمو، فيي ثكرة ميمتيا تكممة ما انتيى إليو الحراؾ  كتبريكات إلنجاز الكعد كا 
األكؿ الذم أدل إلى الدخكؿ في مرحمة انتقالية، حيث تنتظرىا تحديات كمسؤكليات كقضايا كبرل كمشاكؿ البلاستقرار التي يخمفيا 
شاعة الفكضى، باإلضافة إلى تأميف الحدكد كمراقبة حركات الدخكؿ كالخركج  ىجر المناصب كترؾ المكاقع كغياب حالة األمف كا 
حيث تنشط عصابات التيريب كالجرائـ العابرة لمقارات كاإلرىاب، كما أف ثكرة المرحمة االنتقالية تقع عمييا مسؤكلية صكف العدالة 

 .االنتقالية كمكافحة الفساد كضبط المفسديف

كؿ ىذه التحديات كالقضايا الكاجب القياـ بيا مف طرؼ سمطات المراحؿ االنتقالية كجب اشتراؾ كؿ قطاعات المجتمع في 
االضطبلع بيا، كيبقى لنشطاء االنترنت عبر المجاؿ االفتراضي مكقفيـ منيا، ذلؾ أف قكتيـ التي ساىمكا بيا في إحداث الحراؾ 

كتغيير النظاـ تكجب عمييـ مسؤكلية أخرل في المساىمة في تأطير المرحمة االنتقالية كالمساعدة في إمضاء العدالة االنتقالية، 
                                                           

1
 .60 مرجع سبق ذكره، ص ،"ثقافة الديمقراطية كمعبر للعدالة االنتقالية"بوحنية قوم، - 
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المرحمة االنتقالية لـ تؤدم في أم مف دكؿ الحراؾ إلى تكافؽ دائـ بيف األطراؼ السياسية الفاعمة فيما يتعمؽ بدكر قطاع "ذلؾ أف 
 .(1)"األمف كالحككمة

 :دور المجال االلكتروني في تعزيز العدالة االنتقالية ومحاربة الفساد: المطمب األول

أككمت لمفضاء االفتراضي بعد نياية الثكرات العربية عدد مف المياـ كلك بشكؿ غير رسمي كذلؾ بيدؼ مساعدة األنظمة 
الكليدة بعد مخاض الحراؾ الثكرم عمى تسكية ممفات تركة األنظمة البائدة، كمحاكلة اكتشاؼ مكاطف العجز كأماكف الخطأ مف 

دراكيا، فمرد ىذا التككيؿ ىك اإليماف بقدرة تمؾ الفضاءات عمى التفاعؿ مع عدد مف القضايا، كذلؾ لكجكد عامؿ  أجؿ تصكيبيا كا 
مساعد ىاـ كىك المجتمع الشبكي، حيث تضـ الفضاءات االفتراضية المشكمة مف مجمكعات كصفحات كقنكات عمى الشبكات 
االجتماعية أعدادا ميكلة مف األفراد، كقد يمتمؾ كؿ كاحد معمكمة كاحدة عمى األقؿ حكؿ كاحدة مف قضايا الشأف العاـ لما بعد 
الحراؾ، فعندما يطرح المكضكع لمنقاش كيقع الطمب بشكؿ مباشر أك غير مباشر لتحصيؿ أفكار حكلو، فإف ساحات الصفحات 
خباريا مزلزالن، كقد يتدعـ ذلؾ بالصكر كمقاطع الفيديك، كسيككف مف السيؿ لمتأكد مع الكقت مف  سكؼ تعرؼ إنزاال معمكماتيان كا 

خضاع المكاد المرسمة عمى التحقيؽ  .مصداقيتيا كصحتيا، كذلؾ بالتثبيت كا 

لقد برزت الرغبة في فتح عدد مف القضايا الشائكة مباشرة بعد تماـ الحراؾ في عدد مف الدكؿ العربية لتكفر ظرؼ 
االستعجاؿ أكال، كلمضغط الشديد الذم مارسو نشطاء الثكرة مف أجؿ كمعالجتيا ثانيان، كلتحقيؽ أىـ المبادئ التي رفع المناضمكف 

كالثكار بيا عقيرتيـ كتحممكا المصاعب لنيميا كىي العدالة االجتماعية كالمساكاة، كمنو فقد اعتبرت قضايا العدالة االنتقالية 
كمحاربة الفساد كرٌد المظالـ، أىـ قضايا المرحمة االنتقالية التي كجبت معالجتيا، كساعد اإلعبلـ االجتماعي التفاعمي في طرحيا 

 .كساىـ في معالجتيا عبر أركقتو

 :تعزيز العدالة االنتقالية: الفرع األول

ارتبط المصطمح كما ىك في رسمو بالجانب القانكني كمنظكمة العدؿ كالحؽ، بتطبيقو في زمف معيف العتبارات اجتماعية 
كسياسية، كىي المرحمة االنتقالية التي تمي نياية عيد نظاـ سياسي بأم طريقة كانت، كالثكرة أك التنحي أك االستعمار أك 

كامؿ نطاؽ العمميات كاآلليات "االنقبلب أك إزالة الصكرة القانكنية ألم دكلة، كمف ذلؾ فإف العدالة االنتقالية مفيـك يعني بػ 
قامة العدالة  المرتبطة بالمحاكالت التي يبذليا المجتمع لتفيـ تركتو مف تجاكزات الماضي الكاسعة النطاؽ، بغية كفالة المساءلة كا 
كتحقيؽ المصالحة، كقد تشمؿ ىذه اآلليات القضائية كغير القضائية عمى السكاء، كمحاكمات األفراد كالتعكيض كتقصي الحقائؽ 

 .(2)"كاإلصبلح الدستكرم كفحص السجؿ الشخصي لمكشؼ عف التجاكزات، كالفصؿ أك اقترانيما معان 

                                                           
1
 موقع مركز كارنيغي للشرؽ األكسط،:  على الرابط التايلمتوفر، ضبط األمن في المراحل االنتقالية في الدوؿ العربية: معضالت اإلصالحيزيد صايغ، -  

http://carnegie-mec.org/2016/03/29/ar-63155/iw7x(05/04/2016): ، تاريخ الزيارة 
2

، (152-129ص ص )، 2013، جويلية 413،العدد "ادلستقبل العريب"رللة ، "المفهـو والنشأة والتجارب: العدالة االنتقالية"أمحد شوقي بنيوب، - 
 .129ص 

http://carnegie-mec.org/2016/03/29/ar-63155/iw7x
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م انتياكات حقكؽ اإلنساف بكشؼ ضمسار متكامؿ مف اآلليات كالكسائؿ المعتمدة لفيـ كمعالجة ما"تعرؼ أيضا بأنيا 
حقيقتيا كمساءلة كمحاسبة المسؤكليف عنيا، كجبر ضرر الضحايا كرد االعتبار ليـ، بما يحقؽ المصالحة الكطنية كيحفظ الذاكرة 

الجماعية كيكثقيا كيكرس ضمانات عدـ تكرار االنتياكات كاالنتقاؿ مف حالة االستبداد إلى نظاـ ديمقراطي يساىـ في تكريس 
. (1)"منظكمة حقكؽ اإلنساف

تحقيؽ العدالة كتجاكز االستقطاب يتحقؽ بإنشاء ىيئة أك استحداث كزارة تيعيد إلييا ىذه "إنو مف الخطأ التصكر أف 
األىداؼ فحسب، فتطبيؽ آليات العدالة كالمصالحة الكطنية إنما ىك جزء مف عممية أكسع تعنى بتأسيس قكاعد لمتحكؿ إلى 

عادة ىيكمة مؤسسات الدكلة إلخضاعيا لممراقبة كالمساءلة، ىذا النمط مف العدالة  الديمقراطية، بما فييا مف كتابة دستكر جديد كا 
 .(2)"ألنو يطبؽ في مرحمة انتقاؿ الدكلة مف االستبداد إلى الديمقراطية، أك مف الحرب إلى السمـ (االنتقالية)يسمى 

إف العدالة االنتقالية متمايزة مف العدالة العادية أك الكبلسكية أك ما يسمى بعدالة المحاكـ، حيث يتميز الشكؿ االنتقالي 
بمجكءه إلى مقاربة سياسية، فالعدالة االنتقالية ىنا تتـ في لحظة تاريخية محددة لـ يسقط فييا النظاـ السابؽ تمامان كلـ "لمعدالة 

تنتصر فييا قكل التغيير كمية، فيمجأ األطراؼ إلى حؿ كسط منطقو أنو يصعب محاكمة المسؤكليف عف مظالـ الماضي كالسيما 
لذلؾ فإف األغمبية الساحقة لتجارب العدالة االنتقالية أخذت شكؿ تأسيس  [...]االنتياكات الخطيرة ككاسعة النطاؽ لحقكؽ اإلنساف 

، كذلؾ تحت ضغط كثير مف الفاعميف في الشكؿ الجديد الذم يتمظير بو النظاـ الجديد، حيث يدافع (3)"لجاف الحقيقة كالمصالحة
العدالة االنتقالية ىي عدالة استثنائية باألساس تقـك عمى فكرة المكازنة بيف حؽ ضحايا االستبداد في "ىؤالء عمى طرح مفاده أف 

الكشؼ عف الحقيقة كمساءلة مرتكبي االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف كمعاقبتيـ، كبيف ضركرة طي صفحة االستبداد 
كاالنطبلؽ نحك بناء دكلة ديمقراطية حقيقية تتسع لمجميع، غير أف ذلؾ ال يككف ممكنان إال مف خبلؿ فتح المجاؿ أماـ المصالحة 

 .(4)"الكطنية كطي صفحة الماضي األليـ

اعتبر ىذا الطرح عاطفيان كغير ممكف التجسيد مف طرؼ ركاد الفضاءات االفتراضية في العالـ العربي، كخاصة في دكؿ 
الحراؾ الثكرم مف الذيف يمتمككف نظرة أكثر راديكالية في معالجة قضايا العدالة المرتبطة بتركو الماضي، حيث رأكا أف لجاف 
المصالحة كالحقيقة كفتح باب المصالحة بدكف مساءلة أك محاكمة، فيو تكريس لمنطؽ اإلفبلت مف العقاب، كسكؼ يغمؽ بابان 
عمى مآسي كآالـ قطاع كبير مف الناس ال يمكف فتحو مف جديد، كيكرس في مراحؿ الحقة ثقافة البلعقاب كشراء األخطاء 

                                                           
1

، تصدر عن مجعية احلقوقيٌن، رللة حبوث كدراسات قانونية، "العدالة االنتقالية في تونس بين ضرورة المصالحة وىاجس االنتقاـ"معتز القرقورم، - 
 .42-41، ص (59-37ص ص )، 2014، 09صفاقس، تونس، ع

2
، تصدر عن ادلركز العريب ألحباث رللة سياسات عربية، "ىل الدولة والمجتمع في مصر مستعداف للعدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية"راكية توفيق، -  

 .93-92، ص (100-90ص ص )، 2014، جانفي 06كدراسة السياسات ببًنكت، ع

3
موقع مركز اجلزيرة للدراسات، : ، متوفر على الرابط التايلتجربتي المغرب وجنوب إفريقيا: إشكالية العدالة االنتقاليةعبد العزيز النويضي، - 

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.htmlتاريخ الزيارة ، :
(07/02/2016). 
4

 .59 ذكره، ص سبق مرجع ،"العدالة االنتقالية في تونس بين ضرورة المصالحة وىاجس االنتقاـ"معتز القرقورم، - 

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.html
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المصالحة الكطنية ىي آخر عممية في مسيرة العدالة االنتقالية، فبل يمكف الكصكؿ إلييا إال بعد المركر عمى محطات "باألمكاؿ، فػ 
، كالتي تعتبر قكاعد أساسية مف (1)"المساءلة كالمحاسبة كالقصاص العادؿ كاإلصبلح كالتطيير المؤسسي كجبر أضرار الضحايا

 .أجؿ تحقيؽ المعنى الحقيقي لمعدالة، كعدـ اختزالو في مجرد مفيـك عائـ كسطحي لممصالحة الكطنية

في مصر كتكنس ساىـ نشاط مناضمي االنترنت في الضغط مف أجؿ بداية تحقيؽ العدالة في القضايا التي كانت بمثابة 
تركة ثقيمة امتمكيا ذات يـك النظاـ السابؽ في كمتا الدكلتيف، فالبداية كانت رمزية، كطالت بفعؿ الضغط الشديد رمزيف كانا 

شاىديف بالنسبة لمغالبية العظمى مف التكنسييف كالمصرييف عمى إفساد الحياة السياسية في البمديف، كما تبعيما مف فساد طاؿ 
كاف الفساد السياسي أكبر كأقسى أنكاع الفساد الذم استشرل في تكنس خاصة، ذلؾ أف "المجتمع كالكضع االقتصادم، حيث 

إغبلؽ الحياة السياسية يؤدم إلى خمكؿ الطاقات التي تعتقد في نفسيا القدرة عمى مقارعة الشأف العاـ كتبكء المسؤكلية خدمة 
، كيؤدم ذلؾ إلى ضعؼ يسرل (2)"الببلد، كيستشعر معيا باقي أفراد المجتمع الخيبة كقمة الحيمة، فيضعؼ أدائيـ كتفشؿ عزائميـ

عدـ معالجة ما حدث مف انتياكات كتجاكزات في حؽ األفراد كالكطف بطريقة جذرية يمكف "بعد ذلؾ في كؿ القطاعات، حيث أف 
أف يؤدم إلى انقسامات حادة في بنياف المجتمع، كيكلد مناخان عامان مف عدـ الثقة، فتضعؼ سيادة القانكف، كتتاح الفرصة لتكرار 

 أك تسكية الممفات كالقضايا الشائكة التي كانت سببان مباشران أك غير مباشر في ردة (3)العنؼ بدالن مف الكصكؿ إلى المصالحة
 .2011 ك2010الفعؿ الثكرية في 

أكبر " التجمع الدستوري الديمقراطي"اعتبر النظاـ التكنسي الجديد عف طريؽ ضغط البيئة االفتراضية النشطة حزب 
 بحمة كتصفية كؿ أمكالو كممتمكاتو كعكدتيا إلى الشعب، كعمى 2011 مارس 09مفسد لمحياة السياسية، فصدر حكـ قضائي في 

 أكت 08في " السادات"الذم أسسو " الحزب الوطني الديمقراطي"ذات المنكاؿ سار المصريكف بعد نياية حكـ مبارؾ كاعتبركا أف 
 كظؿ مييمنان عمى الحياة السياسية كالمجتمعية في الدكلة حتى قياـ ثكرة يناير إضافة سيئة لمسياسة المصرية ألنو لـ يجمب 1978

ليا إال الفساد، كغزكه مف طرؼ الفاسديف كأصحاب الماؿ المشبكه كرجاؿ األعماؿ غير النزىاء، باإلضافة إلى تثبيط عزائـ 
، لذلؾ صدر حكـ المحكمة اإلدارية (4)الغيكريف عمى رفعة الدكلة كمستقبؿ مكاطنييا، ألنو يقتؿ فييـ ركح المبادرة كحب العمؿ

 .2011 أفريؿ 16النيائي بحمو في 

تتنزؿ "اعتبر التكنسيكف أف أكبر دفع يمكف أف يعطي قكة لمعدالة االنتقالية في الببلد، ىك نجاح الثكرة في حد ذاتيا، حيث 
العدالة االنتقالية في الببلد في سياؽ الثكرة التكنسية التي كانت عفكية كدكف قيادات، كرغـ ذلؾ فقد شحذت العزائـ كحركت شعبان 

                                                           
1

، أفريل 14، السنة54، تصدر عن مؤسسة األىراـ للنشر كالطباعة، عرللة الدديقراطية، "تحديات تطبيق العدالة االنتقالية في مصر"عادؿ ماجد، - 
 .11، ص (19-09ص ص )، 2014

2
، رللة العلـو القانونية كالسياسية، "وسائل اإلعالـ الحديثة وأثرىا في الرأي العاـ الضامن لشرعية السلطة"بالسم عدناف عبد اهلل، أمحد فاضل حسٌن، - 

 .18، ص (37-01ص ص )، 2013، 02جامعة ديايل، العراؽ، ع 
3

 09مرجع سبق ذكره، ص ، "تحديات تطبيق العدالة االنتقالية في مصر"عادؿ ماجد، - 

4
 -Alain DEGENNE, « Les réseaux sociaux », Mathematics and Social Sciences, 42e année, 

n° 168, 2004, (PP 5-9), P 08. 
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، كمف أىميا ضركرة (1)كراء شعارات يمكف ردىا إلى قيـ كمبادئ عميا ككاضحة ال يمكف التشكيؾ في أنيا المحرؾ ليذه الثكرة
كجكد معنى حقيقي كمتفؽ عميو لمصطمح العدالة، كالتي ناد التكنسيكف بيا أثناء حراكـ االفتراضي الذم أيلبس ثكب الحقيقي كنزؿ 

بكجكب التحقيؽ في جرائـ قتؿ  (Youtube)ك (Facebook)إلى الشارع، لذلؾ كاف ضغط االنترنت عف طريؽ نشطاء في 
المحتجيف في الشكارع كفي المياديف كجرائـ النيب كالسطك التي تعرض ليا المكاطنكف باسـ الثكرة، كعمى ىذا األساس بدأت لدل 

التي اتيمت " فادية الحمدي"األجيزة القضائية تكجيات بخطى ثابتة مف أجؿ تعزيز ىذا الباب، كأبرز مثاؿ ىك تكقيؼ الشرطية 
 في كالية سيدم بكزيد كتقديميا لممحاكمة، باإلضافة إلى مبلحقة العديد مف 2010 ديسمبر 14يـك " محمد البكعزيزم"بصفع 

 .الذيف ثبت إجراميـ بتكثيؽ في كسائؿ التكاصؿ االجتماعي

كأبناؤه ككزير داخميتو، أعمى سقؼ عرفتو " حسني مبارؾ"كمتابعة الرئيس السابؽ " الحزب الكطني"كفي مصر اعتبر حؿ 
العدالة االنتقالية، كالذم جاء بضغط مباشر ككمي مف الشبكات االجتماعية، كعممت الصفحات العمبلقة لمثكرة المصرية جيدان 

"  أفريل06شباب "ك" كمنا خالد سعيد"معتبران لتحقيؽ أىـ مطالب الحراؾ كىك محاكمة أركاف النظاـ البائد، فقد دعت صفحات 
 لمضغط عمى المجمس العسكرم لسرعة محاكمة مبارؾ، لتعمف 2011 أفريؿ 08كغيرىا لمظاىرة مميكنية انعقدت يـك الجمعة 

 بدأ المحاكمة في شير أكت، كسارت بيف محاكمة كحكـ كنقض، كاستمر المجاؿ العاـ االفتراضي 2011النيابة العامة في جكاف 
 أصبحت المعطيات السياسية في مصر أكثر 2013 جكيمية 03في نضالو مف أجؿ تحقيؽ العدالة كأىـ مطالبو، كمع حمكؿ 

تعقيدان ألف مصر ال تنتمي إلى النمط األكؿ مف التحكؿ كالثكرة لـ تطح بالنظاـ السابؽ كامبلن، كلـ تقكل عمى إفراز نخبة تتكلى 
الحكـ كتنفذ اإلجراءات الجذرية التي تحقؽ مطالب الثكرة مف ضماف لمحريات األساسية كالسياسية كالكرامة اإلنسانية كالعدالة 

، لذلؾ لكحظ مف خبلؿ تتبع الحراؾ السياسي المبني عمى الحراؾ االفتراضي أف ىناؾ تقيقران كعكدة إلى المربع (2)"االجتماعية
األكؿ، فأغمب القضايا المرشحة لتسميط سيؼ العدالة عمييا تـ تجميدىا كحمحمتيا أك مقايضتيا بالماؿ أك بالتصالح، كما حصؿ 

كثيرا ما قدمت قضايا إلى القضاء بدكف أدلة "كغيرىما، ك" أحمد عز"ك" حسيف سالـ" مع رجؿ األعماؿ 2016في شير جكيمية 
كافية كنصكص ناجزة، كمف ثـ لـ يكف مف المستغرب أف تصدر أحكاـ في العديد منيا بالبراءة، مما أصاب الشعب بإحباط شديد، 

 .(3)كأدل إلى استمرار التظاىرات كالعنؼ كاستمرت معاناة  أبناء الشعب في الحصكؿ عمى حقكقيـ

بدكف –في اليمف ال يزاؿ النشطاء يعتبركف بنكد المبادرة الخميجية التي كقعيا الحزب الحاكـ مع أحزاب المقاء المشترؾ 
في السعكدية أكبر نكسة أصابت حراكيـ الثكرم كعمميـ المضني عمى امتداد أكثر مف سنة، حيث كانكا يمنكف - رضا منيـ

عادة المظالـ، كذلؾ قياسان  النفس بنياية ترضييـ بإزالة النظاـ كتحقيؽ الرضا النفسي الداخمي بإقامة العدالة كمتابعة المفسديف كا 
" قتمت"عمى األلـ الذم عاشكه كالقتؿ كاأللـ الذم تعرضكا لو، كالظمـ كالحيؼ الذم مكرس عمييـ، ذلؾ أف أىـ بنكد المبادرة التي 

                                                           
1

، تصدر عن مركز الدراسات كالبحوث رللة احملاماة، "المفهـو العاـ والسياؽ التونسي: من العدالة االنتقالية إلى عدالة االنتقاؿ الديمقراطي"كليد غبارة، - 
 .134، ص (140-127. ص ص)، 2014، جواف 05للمحامٌن التونسيٌن، تونس، ع 

2
 .93 مرجع سبق ذكره، ص ،"ىل الدولة والمجتمع في مصر مستعداف للعدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية"، توفيقراكية -  
3

 .10 مرجع سبق ذكره، ص ،"تحديات تطبيق العدالة االنتقالية في مصر"عادؿ ماجد، - 
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، كتحرره مف كؿ متابعة قضائية أك جنائية بعد تركو الحكـ "عمي عبد اهلل صالح"حراؾ اليمنييف ىي مسألة العفك الذم نالو الرئيس 
 .كتسميـ السمطة

جؿ الحراؾ االفتراضي الحالي في اليمف ال يزاؿ يناقش ىذه المسألة مف الناحية السياسية كالقانكنية كاألخبلقية، فمجمكعة 
 نشرت لثبلث مرات استطبلعان لمتصكيت حكؿ القضية، فكانت الحممة األكلى بسؤاؿ األعضاء (1)"ثورة شباب الشعب اليمني"

 بينيا صٌكت %93.7نسبتيا " ال"أصابت المبادرة الخميجية بإعطاء صالح حصانة؟ فكانت اإلجابات بػ " ىؿ"كالنشطاء عف رأييـ 
 بنعـ، بينما كاصمت الصفحة معالجتيا لذات الممؼ بطرح استطبلع في شكؿ منشكر عف أفضؿ الطرؽ إللغاء ىذا البند % 06.3

في المبادرة، فكانت إجابات كردكد النشطاء في مجمميا عاطفية كغير مؤسسة كتعمكىا شحنة مف الغضب كالحنؽ، حيث عبرت 
الغالبية عف عدـ رضاىا عف المبادرة شكبلن كمضمكنان كأنيا رغبت لك أف األمر برمتو سار بحسب إرادة الثكار مف أصحاب الحؽ 

 .في تقرير النياية كمآؿ الحراؾ

مٌرد تمؾ الشحنة العاطفية اليائجة كذلؾ المزيج مف اآلراء كاألفكار كاف التفاكت في مستكل األعضاء في الصفحة، كالذم 
يعتبركف مف عامة الشعب كقد يككنكا مف محدكدم المستكل الدراسي، غير أف عددا مف الردكد حممت عممان بالمسألة، كيبدك عمى 

كاتبييا تمتعيـ بقدر مف المستكل الدراسي، بؿ ظير أف بعضيـ مختص في القانكف أك مشتغؿ بو، حيث كانت إجاباتيـ في 
مجمميا بصعكبة ىذا الطرح مف الناحية القانكنية، ذلؾ أف اتفاقا ميكٌقع عميو يحمؿ حجية قانكنية كحماية مف النقض أك التراجع، 

ليو شخص الرئيسي السابؽ مف عدـ تعرضو ألم  في شكؿ مبلحقة أك دعاكم " أذل قانكني"كبو مف الضمانات ما اطمأف بو كا 
أماـ الفضاء الكطني، غير أنيـ ذكركا بإمكانية فعؿ ذلؾ أماـ القضاء الدكلي إذا رغب الحراؾ الداخمي بذلؾ، كمتى تكفرت 

 .الفرصة لكجكد الرئيس المخمكع خارج اليمف

شباب ثورة التغيير في "، ككذلؾ صفحة (2)"صنعاء-المركز اإلعالمي لساحة التغيير"عمى نفس المنكاؿ سارت صفحات 
فبلت الرئيس مف العقاب كالمتابعة جارو كمتكاصؿ، إضافة إلى "اليمن ، حيث ال يزاؿ النقاش حكؿ تداعيات المبادرة الخميجية كا 

قضايا أخرل ييتـ ليا نشطاء االنترنت في اليمف بخصكص متابعة أفراد األمف كرجاؿ القبائؿ الذيف يممؾ الناشطكف صكرىـ 
كمعمكمات عنيـ كيتيمكنيـ بقنص كقتؿ المتظاىريف أياـ الحراؾ الثكرم، كالتي يركف بعض التقصير كالتياكف مف جانب قكل 

 .األمف كجياز القضاء في التعامؿ معيا

 :محاربة الفساد: الفرع الثاني

لقد كانت العدالة االجتماعية مف أعمى شعارات الثكرات العربية ارتفاعان في سماء ىتاؼ الناس، كمف أكثر المطالبات 
تداكال بينيـ، حيث بنيت عمييا كثير مف نيات الجماىير لمخركج إلى الشارع طمبان ليا كرفضان ليدميا ككأدىا، ألنيا ارتبطت بمفاىيـ 

                                                           
1

 .، مرجع سبق ذكره(Facebook)، رلموعة على موقع التواصل االجتماعي ثورة شباب الشعب اليمنيمجموعة - 
2

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي صنعاء– المركز اإلعالمي لساحة التغيير - 
https://facebook.com/YRMCS/?fref=ts 
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العيش الكريـ لممكاطف العربي، كبمعايير حصكلو عمى رفاىية معيشية كاقتصادية بما يقكل لديو الدافعية لئلنتاج كالسعي لكسب 
 .قكتو كالمساىمة في رفعة المجتمع كصبلح أمره

لقد كاف المشيد العربي العاـ ينذر بتفجير كشيؾ جراء انتشار ما كاف يقٌكض مفاىيـ العدالة كيقكم عناصر الظمـ 
كاالحتياؿ كالمحسكبية كالرشكة، كيكرس سياسة أخذ حقكؽ الناس كثقافة كضع اليد كأخذ ما في أيدم الناس بالقكة كبالقانكف، فقد 
استشرل الفساد في أغمب مفاصؿ الدكؿ العربية عمى الكجو العاـ، كزادت حدتو حتى بمغت مستكيات قياسية، كأصبح الجك ينذر 
بعكاقب قاسية نظران لتعديو الحدكد كتأثيره المباشر عمى عيش الناس كمصادر أرزاقيـ، فصنع بذلؾ طبقية مقيتة زادت مف حدة 
الفكارؽ االجتماعية في كثير مف المجتمعات العربية، ككرست ثقافة أف الغني يزداد في غناه، كيزداد الفقير فقرا، كأىمؿ السعي 

 .إلى إتاحة الفرص أماـ الناس بالتساكم كمساعدتيـ عمى االرتفاع المجتمعي كتحسيف أحكاليـ المعيشية

الفساد في تقريرىا حكؿ استشراءه كتصنيؼ الدكؿ العالمي حسب  (TRANSPARENTY)تعرؼ منظمة الثقافية الدكلية 
سكء استخداـ السمطة المككمة لتحقيؽ مكاسب خاصة، كىك السمكؾ البيركقراطي المنحرؼ الذم " بأنو 2012مؤشراتو لسنة 

يستيدؼ تحقيؽ منافع ذاتية بطريقة غير شرعية كبدكف كجو حؽ، كما تراه يعبر عف عدـ االلتزاـ المتعمد بعدـ تنحية المصالح 
 .(1)"الشخصية كالعائمية جانبان في اتخاذ القرارات بمعرفة المكظفيف الحككمييف

 :جيود نشطاء المجال التفاعمي العربي في مكافحة الفساد: أوال

يبدك أف اكتشاؼ الشباب العربي لقكة كدرجة تأثير مكاقع التكاصؿ االجتماعي كمختمؼ أدكات اإلعبلـ الجديد جعميـ 
يتجيكف إلييا مف أجؿ رفع درجة الكعي لدييـ في المقاـ األكؿ، ثـ لعمـك الجميكر المستيدؼ بيـ عف طريقيا، فيي تسمح 

بالتخفي مف أجؿ إيصاؿ الرسائؿ كتزيد مف معادالت الشجاعة  لدييـ ما دامكا غير معركفيف مما ينتج كفرة في المعمكمات مع 
 .االفتراض أنيا في مجمميا صحيحة

 2010لقد كاف انتشار الفساد بمعدالت رىيبة كمرعبة في أكثر الدكؿ العربية كاحدان مف أسباب الزلزاؿ الذم ضربيا سنة 
، حيث تمكنت ىذه الظاىرة بكؿ أنكاعيا مف مفاصؿ المجتمع، كخاصة الفساد السياسي كاالقتصادم الذم يرتبط بدرجة 2011ك

ممارسة المكاطف العربي لحقو في حكـ نفسو أك استطاعتو الفصؿ في تفضيمو لمف يحكمو، كما ترتبط بمعيشة الفرد كقدرتو عمى 
تحصيؿ قكتو كقت أىمو كتعطيو الفرصة مف أجؿ إحراز الترقي لمكصكؿ إلى مراتب أعمى كزيادة مستكل رفاىيتو، كقد انطمؽ 

نشطاء االنترنت منذ ما قبؿ قياـ الثكرات العربية في إطبلؽ حمبلت ضخمة عمى صفحات كفضاءات كسائؿ التكاصؿ االجتماعي 
 كالتي تراجع أداؤىا لصالح اإلعبلـ االجتماعي 2010 إلى 1997كعبر المدكنات التي انتشرت بسرعة رىيبة خبلؿ فترة 

 :التفاعمي، حيث اعتمدت عمى مستكيات ثبلث لمتأثير مف أجؿ ٌصد الفساد بكؿ أنكاعو

                                                           
1

ادلوقع الرمسي دلنظمة الشفافية : ، متوفر على الرابط التايل"2012جوؿ مدركات الفساد لسنة تقرير منظمة الشفافية الدولية "منظمة الشفافية الدكلية، - 
 .(20/04/20116: تاريخ الزيارة) ، /http://cpi.transparency.org/cpi2012/resultsالدكلية، 

http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/
http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/
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كيستيدؼ تقديـ أكبر قدر مف المعمكمات كالمعارؼ كالكقائع كاألحداث كالتحميبلت كاآلراء، بما : مستوى معرفي .أ 
 يساعد عمى تككيف الكعي بالكاقع المحيط لدل األفراد

 كيستيدؼ تغيير كعي المتمقي ليتبنى كجية نظر بعينو تجاه األحداث كالكقائع: تأثير إدراكي .ب 
حيث يستيدؼ دفع المتمقي سمككيان نحك القضايا كالمكضكعات التي يتبناىا في المستكيات : تأثير سموكي .ج 

 .(1)األكؿ كالثاني

كمنو فقد أصبحت ىذه الكسائؿ التكاصمية الحديثة سبلح قطاع كبير مف الشعكب العربية مف أجؿ محاربة الفساد ككشؼ 
فاجأ األنظمة بقدرتو عمى التضحية، كما أنو أسقط أسطكرة التنظيمات السياسية التي "المفسديف، كخاصة جيؿ الشباب منيـ كالذم 

، بأف كرس قدرتو عمى إدارة الخط االحتجاجي عمى ممارسات األشخاص (2)"تقكد المتظاىريف إلى االحتجاج كعكس المعادلة
كالمؤسسات كحتى األنظمة ذات العبلقة بالفساد، حيث يرجع األمر إلى أف ىذه الفئة ىي األكثر تضرران بحكـ حجميا الكبير في 

المجتمعات العربية كتأثرىا المباشر مف سياسات الفساد المستشرم، فالسياسي مف الشباب يعيؽ الفساد طمكحو لمكصكؿ إلى 
ممارسة العمؿ السياسي الفعاؿ، كالميتـ بشؤكف معاشو االقتصادم يحد الفساد مف قدرتو عمى بناء مستقبؿ زاىر لو كلمف يعكليـ، 

حيث تؤثر فييـ أمراض الرشكة كالمحسكبية، كال يجدكف مناصب عمؿ ألنيـ ال يمتمككف كسائط تساعدىـ، كيزداد إحباطو كمما 
كجدكا في ترتيب الحاصميف عمى كظائؼ ممف ال يممككف مؤىبلتيـ أك فكجئكا في قكائـ الترقيات بمف ال يحكزكف خيرتيـ كال 

 .يممككف كفاءتيـ

بعد أف خمد لييب الحراؾ الثكرم في أكثر مناطؽ العالـ العربي كجرل الكضع إلى استقرار نسبي عمى صعيد النشاط 
العنفي، عمد نشطاء االنترنت إلى فتح ممفات الفساد كأعادكا التذكير بالقديـ منيا مف أجؿ إجبار سمطة المرحمة االنتقالية لضميا 
إلى ممفات التسكية التي تخص تركة األنظمة البائدة خاصة في تكنس كمصر كاليمف، كما كضعكا أيدييـ عمى الجديد منيا، حيث 

يضعكف ممفات الفساد في السياسة أك اإلدارة أك االقتصاد عمى طاكلة النقاش االفتراضي كيخرجكنيا إلى العالـ الكاقعي عبر 
نشرىا بالصكر كالفيديك كتسجيبلت المكالمات كمحررات األجيزة النظامية األمنية الميربة أك المسربة مف تحقيقات الشرطة أك 

القضاء، باإلضافة إلى تتبع أسماء الناجحيف في قكائـ المسابقات كالترقيات في اإلدارات كالكظائؼ العامة، كمتابعة سيرىـ ككشؼ 
عبلقاتيـ المحتممة مع النافذيف أك أصحاب السمطة، كما يتـ التركيز عمى القطاع الحككمي بصفتو المستكعب األكبر لمكظائؼ 

كالرتباط الجميكر بو ألنو قطاع عمكمي يشترؾ الجميع في فرص دخكلو، حيث تجد عبر صفحات التكاصؿ االجتماعي في كثير 
مف الدكؿ العربية، رصد لجديد التكظيؼ كشكؿ المسابقات كطرائؽ اختبار الناجحيف كمعايير النزاىة كالشفافية، ككشؼ طرؽ 

 .التحايؿ مف أجؿ فكز فبلف أك عبلف

                                                           
1

موقع اإلعالـ الرقمي كعلم ادلعلومات، : ، متوفر على الرابط التايل الرقمي في صياغة الخارطة السياسية للوطن العربياإلعالـدور حسن رضا، - 
http://esmaat.3abber.com/post/235741(20/03/2016): ، تاريخ الزيارة. 

2
 .رجع سبق ذكره، ـأزمة الوسائط وبزوغ ثقافة جديدة للتغيير: الحراؾ العربيزلمد سعدم، - 

http://esmaat.3abber.com/post/235741
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 كانتخابات المجمس التأسيسي التكنسي 2012كما شيدت عدة مناسبات سياسية مثؿ انتخابات الرئاسة المصرية سنة 
خصكصان كنشر  (Facebook) حمبلت عمى شبكة 2014 كرئاسيات أفريؿ 2012 كاالنتخابات التشريعية الجزائرية لسنة 2011

أيضا، ىدفيا كشؼ تبلعبات الساسة كمحتكرم المجاؿ السياسي، كما كانت عينان  (Youtube)الكثير مف مقاطع الفيديك عمى 
لنشطاء كركاد ىذه المكاقع لمتابعة الحدث السياسي كتكثيؽ مراحمو، كاألىـ أف النشطاء اىتمكا بكؿ التفاصيؿ التي تؤثر في شفافية 

كنزاىة العمميات المرتبطة بالمشيد السياسي كتزكير االنتخابات، حيث نقمت كاميرات المكاطنيف العادييف كىكاتفيـ مشاىد 
، كمقارنتيا بأرشيؼ المادة القبمية التي كثقت لمتزكير المفضكح في 2012لمحاكالت تزكير في المجاف االنتخابات في مصر 

 .(1)2010انتخابات مجمس الشعب المصرم لسنة 

حمبلت قادىا نشطاؤىا  (Youtube)ك (Facebook)كفي تكنس نظمت شبكات كمكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ 
 2011 أكتكبر01منذ بداية الحممة النتخابية في " المجمس الكطني التأسيسي التكنسي"لمتابعة ممفات كؿ المرشحيف النتخابات 

لى غاية تاريخ االنتخابات يـك  ، كتكاصمت حتى بعد إعبلف النتائج، حيث كاف الغرض منيا كضع مجمكعة 2011 أكتكبر 23كا 
المرشحيف لتبكء مقاعد المجمس تحت عيف الرقابة الشعبية مف أجؿ كشؼ ماضييـ السياسي كأم عبلقة ليـ بالنظاـ البائد، ككؿ 

تنقية المجاؿ السياسي التكنسي مف "سمككياتيـ السياسية أك االقتصادية المشبكىة خبلؿ المرحمة السابقة، ككاف الغرض مف ذلؾ 
، لذلؾ كاف الحراؾ االفتراضي (2)"كؿ رائحة فساد قد تطالو في المستقبؿ، عمى اعتبار أف الببلد تستعد إلعادة التأسيس مف جديد

نشط لمغاية، ساىـ فيو كؿ ركاد الصفحات كأعضائيا حيث يشارؾ كؿه برأيو كينشر ما ينصؼ أحد الساسة أك ما يعيبو، خاصة 
أف المجاؿ االفتراضي يمنح ىامشان كبيران مف الحرية بحيث ال يتردد الناشطكف في نشر صكر أك كثائؽ أك مقاطع فيديك تخص 

 .مرشحان أك مجمكعة مرشحيف

 أكبر نشاط لممجتمع الشبكي االفتراضي، الذم كضع المرشحيف 2014كما عرفت انتخابات الرئاسة في الجزائر لسنة 
كمساندييـ في عيف رقابتو، بحيث أصبحت صفحات التكاصؿ االجتماعي حمبات منافسة افتراضية، كلـ ييمؿ النشطاء الجانب 
اإلعبلمي في قضايا الفساد السياسي كاالقتصادم المرتبط بيذه االنتخابات، بحيث عمدكا إلى التشيير ببعض رجاؿ األعماؿ 

الذيف كضعكا ثقميـ خمؼ مرشح أك مرشح آخر، كذلؾ بكشفيـ أسباب ذلؾ االصطفاؼ أك النية المبيتة منو، كما تـ نشر مقاطع 
فيديك آلراء سياسية سابقة لبعض رمكز المشيد السياسي المرتبط باالنتخابات كصكرىـ في الماضي أيضا، مف أجؿ كشؼ حقيقة 

تزلؼ بعضيـ كدرجة طغياف النفاؽ السياسي طمعان في مزايا ما بعد االستحقاؽ كتحقيؽ المكاسب السياسية سكاءن الفردية أك 
، أثناء حراكيا "خميدة مسعكدم"الحزبية، كمف األمثمة التي ظمت حاضرة في ىذا المجاؿ صكر كفيديكىات الكزيرة السابقة لمثقافة 

                                                           
1

- القطاع االجتماعي : إدارة السياسات السكانية كادلغرتبٌن كاذلجرة: موقع: ، متوفر على الرابط التايلاالنترنت لمكافحة الفساد في مصر بعد الثورة- 
 (01/02/2016): ، تاريخ الزيارة/http://www.poplas.org/arجامعة الدكؿ العربية، 

2
 -Sahbi BEN NABLIA et Jean-Paul LAFRANCE, « La révolution populaire en Tunisie et la 

difficile conquête d'un espace public arabe », dans : (Sous la direction de Fathalla DAGHMI), Les 
médias font-ils les révolutions ?: Regards critiques sur les soulèvements arabes, (PP 37-52), 
Paris : L'Harmattan, 2013, P 44. 

http://www.poplas.org/ar/
http://www.poplas.org/ar/


 

 

 224 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

، ثـ صكرىا كفيديكىاتيا فيما بعد عندما اصطفت مع "التجمع مف أجؿ الثقافة كالديمقراطية"المضاد لمنظاـ أياـ نضاليا في حزب 
. النظاـ مف جديد

كما اىتـ النشطاء بجمع معمكمات عف ثركات كحسابات بنكية كمصرفية لعدة شخصيات تمعب دكر البطكلة في الساحة 
مف نصيب الدكائر غير الرسمية التي ساىمت بجيكد مضنية لكسب ىذا "السياسة المرتبطة باالنتخابات، ككاف الجيد الكبير 

، كيقصد بيا المتطكعكف كالنشطاء الذيف يممككف معمكمات كمعطيات يمكف نشرىا بسيكلة كدكف عناء كال تكمفة، عكس (1)"الرىاف
التكجو السابؽ لكسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية التي كانت تنتقي ما تبث كما ينشر، كليس لكؿ أحد اإلمكانية الستعماليا أك التفكير في 

النشر عبرىا، مف دكف إىماؿ الشؽ القانكني حيث تقع كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية كالصحؼ تحت طائمة مساءلة القضاء كمما 
صدر فييا ما يمس شخصا أك يقذفو، بينما يتكاجد نشطاء االنترنت في معزؿ عف أم رقابة أك متابعة قانكنية أك قضائية 

عبر فضاءات افتراضية، إضافة إلى استفادتيـ مف عامؿ عدـ كجكد إطار قانكني عاـ " نسؽ المجيكؿ"الستفادتيـ مف خاصية 
 .كمعٌمـ يحدد الطبيعة القانكنية لمنشاط االفتراضي كطرائؽ التعامؿ مع نشر المعمكمة فيو

 :صور من الحراك االفتراضي العربي ضد الفساد: ثانيا

أكلى نشاطات ركاد االنترنت في مصر كانت قد سبقت بداية الحراؾ الثكرم الذم أفضى إلى تنحي الرئيس مبارؾ كسقكط 
كنمكذجيف لعشرات مف المدكنات التي أحدثت حراكان ككسيمة لمتحايؿ  (الوعي المصري)ك (فساد)مدكنتي "نظامو، حيث ظيرت 

استخدـ نفس " خالد سعيد"عمى السيطرة عمى كسائؿ اإلعبلـ، خاصة فيما يتعمؽ بفساد الشرطة ككبار المسؤكليف في الدكلة، 
" سيدم جابر" لنشر فيديك حصؿ عميو يتضمف لقطات بالصكت كالصكرة ألحد ضباط قسـ 2010سنة  (المدكنة)الكسيمة 

، كينشط اليـك العديد مف منظمات المجتمع المدني لممناىضة لمفساد في (2)(المخدرات)كالمخبريف كىـ يقكمكف باالتجار بالحشيش 
باإلضافة إلى أف نشطاء ىذه الفضاءات ، (Youtube)كقنكات  (Facebook)مصر عبر صفحات ثـ إنشاؤىا ليذا الغرض عبر 

. ىـ مف األشخاص العادييف الذم يرغبكف في كقؼ ىذه الممارسة مف دكاخؿ المجتمع المصرم

 

 

 النشاط االفتراضي لمكافحة الفساد عمى مواقع التواصل االجتماعي في مصر: (15)جدول رقم 

 عدد األعضاء الصفحة ورابطيا
 :MASRAWYمصراوي "صفحة . 1

https://www.facebook.com/masrawy 
5.657.270 

                                                           
1

 .278 مرجع سبق ذكره، ص ،"كسائل التواصل االجتماعي كتأثًنىا يف احلراؾ السياسي اجلزائرم"جيدكر حاج بشًن، - 
2

 . مرجع سبق ذكره،االنترنت لمكافحة الفساد في مصر بعد الثورة- 
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: سوا ضد الفساد. 2
https://www.facebook.com/pages /299077013601412 

270.846 

: الصفحة الرسمية لييئة الرقابة اإلدارية. 3
https://www.facebook.com/175961172451560/ 

32.878 

: جبية شباب مصر لمكافحة الفساد. 4
https://www.facebook.com/1491798141053486/ 

995 

: المركز المصري لمشفافية ومكافحة الفساد. 5
https://www.facebook.com/AlmarkzAlmasry/ 

626 

 مميكف عضك، 05كرغـ أنيا عامة كتتناكؿ قضايا شتى كبحجـ انتساب كبير جدان تخطى عتبة الػ" مصراوي"تعتبر صفحة 
 بخصكص 2016مف الصفحات التي تنشر في قضايا الفساد كتتناكليا بالنقد المركز، كحممتيا خبلؿ شيرم جكاف كجكيمية 

برصد الكاقع المصرم عمى األرض كفي كثير مف " سوا ضد الفساد"، كما تيتـ صفحة "صفقة العدادات الكيربائية المغشكشة"
القطاعات كخاصة التعميـ كمسابقات التكظيؼ في القطاع العاـ كنشاط رجاؿ األعماؿ كمتابعة مصادر ثركاتيـ كتقصي حقائؽ 

 .مثيرة عنيـ كعف نشاطاتيـ، مف خبلؿ التكاصؿ كنشر شيادات محيطيـ كاألصدقاء كالعامميف في البيكت كسكاؽ سياراتيـ

النشطاء التكنسيكف الذم نشطكا قبيؿ كأثناء الحراؾ الثكرم في الببلد باقتفاء أثر الرئيس بف عمي كثركتو كمقتنيات زكجتو 
خاصة الحممة الدعائية ضد ما عثر عميو في دكاليب خزائنيا مف أحذية كأدكات تجميؿ، ككذلؾ مف ارتبط بو مف أصياره كأقارب 

، ىؤالء النشطاء، كبكاقع عمميـ بكجكد كبقاء كتفشي ظاىرة الفساد كخاصة االقتصادم، كاصمكا "الطرابمسي"زكجتو مف عائمة 
. حمبلتيـ عبر عدد مف صفحاتيـ كقنكاتيـ كحساباتيـ، لرصد كمتابعة كمحاربة ىذه الظاىرة

 النشاط االفتراضي لمكافحة الفساد عمى مواقع التواصل االجتماعي في تونس: (16)جدول رقم 

 عدد األعضاء الصفحة ورابطيا
: I WATCH ORGANIZATION" أنا يقظ"صفحة . 1

https://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/ 
130.600 

: ANTI CURRAPTION TUNISIEلجنة تونس الثورية لتقصي الحقائق . 2
https://www.facebook.com/Tunisie.No.Corruption/ 

27.197 

: صفحة وزارة الوطنية العمومية والحكومة ومكافحة الفساد. 3
https://www.facebook.com/MininstereFPGLCC/ 

19.829 

: I WATCH ORGANIZATION" أنا يقظ"حساب . 4
https://twitter.com/iwatchtn 

5.681 

 

أكبر صفحات مناىضة الفساد كأكثرىا تأثير  (I WATCH ORGANIZATION)" منظمة أنا يقظ"تعتبر صفحة 
كأحدىا لغة، حيث تحتكم عمى عدد كبير مف الفيديكىات التي تكثؽ لمممارسات الفاسدة كشيادات مف محيط رجاؿ األعماؿ 

كأصحاب الفنادؽ، باإلضافة إلى استعماليا المكثؼ لممغة اإلنجميزية في مسعى إليصاؿ رسائميا ألكبر عدد مف الجميكر كخاصة 
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تكنسيك الميجر كالعاممكف في منظمات مكافحة الفساد إلعطائيـ صكرة عف كاقع الداخؿ كالدفع إلحراج الحككمة مف أجؿ ضبط 
الكضع مف خبلؿ إرساؿ إشارات عف اىتماـ المنظمات الدكلية بالحالة التكنسية، كما يستتبع ذلؾ مف تأثير محتمؿ عمى إرادات 

كما تمتمؾ المنظمة أيضا حسابا عمى . الدكلة، خاصة مف قطاع السياحة الذم يعتبر المكرد األساسي لبلقتصاد التكنسي
(Twitter)(1) كمكقعا خاصا عمى شبكة اإلنترنت. 

ليست الجزائر استثناءن مف الدكؿ العربية التي يكجد فييا فساد سياسي كاف أك اقتصادم، كالدليؿ تصنيفيا الدكلي الخاص 
بمدركات الفساد، كلكف عدد فضاءات نشطاء المجاؿ االفتراضي مف الميتميف بمكافحة الظكاىر المرتبطة بالفساد كالرشكة 

كالمحسكبية كغيرىا مف الممارسات المشجعة عمى البلعدالة كالتفاكت االجتماعي ليس بالكثير، نظرا النصراؼ قطاع مف ىؤالء 
 (Youtube)أك  (Facebook)إلى تأطير الحرب عمى ظكاىر أخرل كاإلرىاب كفساد الحياة السياسية، حيث أف مسح شبكتي 
. ال يكشؼ عف كثير مف الصفحات المختصة في التعامؿ مع حاالت الفساد ككشؼ المفسديف

 النشاط االفتراضي لمكافحة الفساد عمى مواقع التواصل االجتماعي في الجزائر: (17)جدول رقم 

 عدد األعضاء الصفحة ورابطيا
: الشبكة الشعبية لمكافحة الفساد في الجزائر. 1

https://www.facebook.com/pages/205207399506968 
1213 

: الدعوة إلى محاربة الفساد في الجزائر. 2
https://www.facebook.com/Lutte.contrelacorruption.by.jemy.aissa/ 

498 

كمع ذلؾ، كرغـ قمة صفحات االختصاص في مناىضة الفساد كقمة عدد منتسبييا، إال أف النشاط المناىض ليذه السمككيات 
، كالتي تقـك (2)مكجكد في العديد مف الصفحات التي تعني بالشأف العاـ، كتبلقي إقباال كاسعا مف طرؼ ركاد االنترنت في الجزائر

بشكؿ دكرم بمتابعة قضايا الفساد أك شبو بالفساد كمناقشتيا كفضح المتكرطيف فييا، حيث تناكلت بعض الصفحات قضايا 
، كما تابع "مدينة كرقمة"لصالح أحد النافذيف، كقضايا بيع لمؤسسات عمكمية بالدينار الرمزم في " كالية بجاية"تجفيؼ ميناء في 

النشطاء قضية التعيينات في مؤسسة شركة الخطكط الجكية الجزائرية كعبلقتيا بشخصيات سياسية كعامة معركفة كمشيكرة، 
إضافة لمنشكرات باألسماء كالصكر لمدراء مكاتب الشركة في عكاصـ أكربية ككيفيات تعيينيـ كاستحقاقيـ لمناصبيـ، كذلؾ عبر 

 VIVA 1.2.3) تحيا الجزائر "ك" المنظمة الجزائرية لمناىضة الشيتة والشياتين"عدد كبير مف الصفحات الجزائرية مثؿ 
L’ALGERIE "كغيرىما. 

 :التصنيف العالمي لمدركات الفساد في دول الحراك الثوري العربية: ثالثا

                                                           
 https://www.iwatch.tn :على االنرتنت" أنا يقظ"رابط موقع منظمة -  1
 .14 يرجى العودة إىل اجلدكؿ رقم-  2

https://www.iwatch.tn/
https://www.iwatch.tn/
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 في كؿ دكؿ العالـ، حيث يشيد التصنيؼ عادة (1)"مدركات الفساد"تصدر منظمة الثقافية الدكلية تقريران سنكيا حكؿ 
تغييرات حسب عدد النقاط التي تحصؿ عمييا كؿ دكلة، كيٌعدؿ بناء عمييا الترتيب العالمي، كحسب نتائج الجدكؿ التحميمي الذم 

 باإلضافة إلى كؿ مف قطر كاإلمارات بكصفيما يتصدراف قائمة 2010يضـ كؿ الدكؿ العربية التي عرفت حراكان ثكريان بعد سنة 
الدكؿ العربية األقؿ فسادا، قد نجد تغييرات لترتيب عدد مف ىذه الدكؿ مف سنة ألخرل، تبعان لعدد النقاط التي تحصمت عمييا، 

كالتغييرات قد تترجـ حالة الدكلة أثناء كبعد الحراؾ الثكرم كتبعاتو، باإلضافة إلى كجكد أك عدـ كجكد النية الحقيقية مف الحككمات 
العربية إلحداث اإلصبلح مف عدمو، خاصة أف ىذا المطمب كاف عامان كشامبلن كأصر عميو حراؾ الفضاء االفتراضي كثيران، 

:  سنكات03كقد شممت المقارنة . كناضؿ مف خبلؿ نشطاء عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كأدكات اإلعبلـ الجديد لتحقيقو
 حيث صدر آخر 2015 كىي سنة المرحمة االنتقالية في عدد مف الدكؿ ثـ سنة 2012 سنة قبؿ بداية الحراؾ، ثـ سنة 2010

. (Transparency)" منظمة الثقافية الدكلية" تصنيؼ دكلي عف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)الترتيب العربي والعالمي لدول الحراك الثوري العربية حسب مؤشر مدركات الفساد (18)جدول رقم 

                                                           
يعترب مؤشر مدركات الفساد مؤشران ذبميعيان، كىو يعتمد على قضايا ذات الصلة من عدد من ادلصادر كالبيانات ادلختلفة اليت تلتقط كجهات نظر اخلرباء -  1

كاألعماؿ، حيث يقدـ ادلؤشر سنويان إسهاما كبًنان يف رفع مستول الوعي حوؿ قضية الفساد يف دكؿ العامل، كخلق احلافز للحكومات لتقـو بدكرىا يف ازباذ 
 .اإلجراءات الالزمة دلكافحتو كاحلد منو

2
: العودة إىلللمزيد حوؿ تصنيف الدكؿ العربية يف رلاؿ مكافحة الفساد باألرقاـ، يرجى -  
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 الدول العربية
 2015تصنيف  2012تصنيف  2010تصنيف 

 ف.م د.ر ع.ر ف.م د.ر ع.ر ف.م د.ر ع.ر
 71 22 01 68 27 01 77 19 01 قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 70 23 02 68 27 01 63 28 02 اإلمارات العربية المتحدة
 51 50 05 51 53 02 49 48 04 البحرين
 53 45 03 48 58 03 47 50 05 األردن

 45 60 07 47 61 04 53 41 03 سمطنة عمان
 49 55 06 44 66 05 45 54 06 الكويت

 52 48 04 44 66 05 47 50 05 المممكة السعودية
 38 76 08 41 75 06 43 59 07 تونس

 36 88 09 37 88 07 34 85 08 المممكة المغربية
 36 88 09 34 105 08 29 105 10 الجزائر

 36 88 09 32 118 09 31 98 09 مصـــــــــــــــــــــر
 18 154 10 26 144 10 25 127 10 ســــــــــــــــوريا
 18 154 10 23 156 11 22 146 11 اليمــــــــــــــــن
 16 161 11 21 160 12 22 146 11 ليبيــــــــــــــــــا
الرتبة العربية : ع.ر
. (العالمية)الرتبة الدولية : د.ر
 .( نقطة100 نقطة إلى 01من )مؤشر الفساد : ف.م

 :مف خبلؿ قراءة أرقاـ الجدكؿ، يمكف مبلحظة اآلتي

حافظت كؿ مف قطر عمى مرتبتيا األكلى عربيان كاإلمارات العربية المتحدة عمى الكصافة، حيث أمكف إيجاد  -
تبرير قد يبدك منطقيان لعدـ اكتراث الشعب في الدكلتيف كنشطاء االنترنت بالمحاؽ بركب الحراؾ الثكرم في ظؿ أريحية 

 .اقتصادية كاجتماعية كرضي بالكاقع السياسي في الدكلتيف
 كنتيجة لبدأ 2012 قبؿ الحراؾ ثـ تقدمت إلى المركز الثاني سنة 2010 سنة 04احتمت البحريف الرتبة  -

اإلصبلح أك ظيكر مؤشرات داخمية برغبة كنية في إحداثو، لكنيا عادت كتأخرت إلى المرتبة الخامسة حسب آخر 

                                                                                                                                                                                              

ادلوقع الرمسي دلنظمة الشفافية : ، متوفر على الرابط التايل"2010جوؿ مدركات الفساد لسنة تقرير منظمة الشفافية الدولية "منظمة الشفافية الدكلية، . أ
 .(20/04/20116: تاريخ الزيارة) ، /http://cpi.transparency.org/cpi2010/resultsالدكلية، 

 .، مرجع سبق ذكره"2012جوؿ مدركات الفساد لسنة تقرير منظمة الشفافية الدولية "منظمة الشفافية الدكلية، . ب

ادلوقع الرمسي دلنظمة : متوفر على الرابط التايل، "2015جوؿ مدركات الفساد لسنة تقرير منظمة الشفافية الدولية "منظمة الشفافية الدكلية، . ت
 .(20/04/20116: تاريخ الزيارة) ، /http://www.transparency.orgالشفافية الدكلية، 

http://cpi.transparency.org/cpi2010/results/
http://cpi.transparency.org/cpi2010/results/
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
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 لتداخؿ 2012تصنيؼ، مما يدلؿ عمى تكقؼ الخط اإلصبلحي في المممكة بعد كأد االنتفاضة المطالبة باإلصبلح سنة 
 عكامؿ اجتماعية مذىبية عمى خط السياسية

، 2015 كحافظة عمييا إلى سنة 2012 إلى المرتبة الثالثة سنة 2010تقدـ األردف مف المرتبة الخامسة سنة  -
 .حيث أشارت كثير مف الدالئؿ إلى حدكث تقدـ فعمي عمى خط اإلصبلح في المممكة الياشمية األردنية

 مقارنة بما قبميا مثؿ السعكدية التي تقدمت إلى المركز الرابع بعد أف كانت 2015دكؿ أخرل تقدمت سنة  -
 .متأخرة بدرجة، كمصر حافظت عمى ذات التصنيؼ

 2012 بعد أف كانت في المرتبة الرابعة 2015أظير الجدكؿ ابتعاد سمطنة عماف إلى المركز السابع سنة  -
 .تزامنان مع سنة اإلصبلحات، كيرجع تأخرىا إلى ىشاشة كصكرية المشيد اإلصبلحي

 عمى 08 ك09 ك09دكؿ المغرب العربي الجزائر كالمغرب كتكنس تأخرت مقارنة بما قبؿ كاحتمت المراتب  -
يبلء 2015 ك 2012التكالي، حيث أف الفترة بيف   شيدت عكدة تدريجية عف المشاريع اإلصبلحية في االقتصاد أكالن، كا 

بعض االىتماـ فقط لئلصبلح السياسي ثانيان، حيث أف االعتقاد المكجكد أف الحراؾ الذم عرفتو ىذه الدكؿ أك التي يمكف 
 .أف يعكد إلييا، إنما سببو الكضع االقتصادم كرفاىية الشعكب

سكريا كاليمف كليبيا حافظت جميعيا عمى مؤخرة الترتيب عربيا، حيث يعكد السبب إلى عدـ تعافييا مف تبعات  -
الربيع العربي بعد، كعدـ انصراؼ قادتيا كأنظمتيا السياسية إلى إصبلح حقيقي، فاليمف ال يزاؿ مسرحان لحرب إقميمية 
بالككالة بيف السعكدية كالحكثييف، كسكريا تشيد اقتتاالن بالجممة كال يسيطر النظاـ إال عمى جزء مف األرض، بينما لـ 

البرلماف مزدكج كالحككمة )تتضح صكرة المشيد السياسي في ليبيا بعد في ظؿ طغياف االزدكاجية في كؿ شيء تقريبان 
 .("داعش"متطرفة مثؿ " رادكالية"مزدكجة كالجيش منقسـ، ككضع اقتصادم ىٌش كاقتتاؿ داخمي مستمر، كنشكء تنظيمات 

 :قدرة الفضاء االفتراضي عمى إحداث ُنقمة عربية نحو الديمقراطية: المطمب الثاني

منذ بدايات النصؼ الثاني مف القرف العشريف كخاصة خبلؿ السنكات األكلى لتحقؽ االستقبلؿ السياسي في أكثر الدكؿ 
العربية اعتبرت الديمقراطية مطمبا شعبيا كحمما ظؿ يراكد قطاعا كبيرا، فيبلحظ كؿ دارس لمطبيعة السياسية كالقانكنية ليذه الدكؿ 
في تمؾ الفترات، اتجاه أغمب األنظمة السياسية الكليدة إلى إيياـ شعكبيا باعتناقيا الديمقراطية كمبدأ كثقافة كنظاـ حكـ، حتى كاد 

 .يخٌيؿ لتمؾ الشعكب أنيا فعبل ديمقراطية

في مراحؿ الحقة كبعد سنكات بدأت الجماىير العربية تستشعر كجكدىا عمى ىامش العالـ الديمقراطي، كأف ما كانت 
تعيشو لـ يكف إال كجكدا عمى الضفة البعيدة لنير الديمقراطية الحقيقية، كيرد ذلؾ إلى عكدة الكثير مف أفراد تمؾ الشعكب مف 

البمداف الغربية، سكاء أكانكا مف األفراد العادييف أك مف النخبة، سياسييف، أك مفكريف أك دارسيف، حيث نقؿ ىؤالء معالـ ديمقراطية 
الغرب كأسسيا، كرسمكا صكرة مقارنة لمكاقع السياسي في الدكؿ العربية في مقابؿ رؤيتيـ كمعايشتيـ لمكاقع السياسي في أكركبا 
كالكاليات المتحدة األمريكية، فبدأ الشعكر باإلحباط يترسخ في نفكس قطاع مف الشعكب العربية، كأخذت تنمك لدييـ آماؿ بغد 
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أفضؿ كرغبة ممحة بكجكب إحداث تغيير في النسؽ العاـ لمجتمعاتيـ مف خبلؿ إجبار أك تخيير األنظمة الحاكمة لتبني نيج 
 .الديمقراطية، حتى يبمغكا بيا ما بمغتو المجتمعات في الدكؿ الغربية

بدأت عدد مف محاكالت الدكؿ العربية تؤتي بعض األكؿ في سبيؿ دمقرطة مجتمعاتيا، كرغـ أف عددا منيا بني عمى 
رغبة حقيقية إال أف سكء التطبيؽ كغمبة النزعة الفردية حاؿ دكف الكصكؿ إلى حالة ديمقراطية حقيقية، كمع ذلؾ فإف مساىمة 

عمى دكائر صنع السياسة العامة، إضافة إلى نمك الكعي لدل المكاطف المحمي بأف " الشفافية"الفضاء االفتراضي في فرض ثقافة 
دكره في رسـ الخط السياسي المحمي كالرقابة عميو قد أصبح كبيرا مف خبلؿ كجكده الدائـ عبر الشبكات االجتماعية ككجكد 

اإلدارات المحمية بدكرىا عمى ذات المنصات، اعتبر محاكلة عمى الطريؽ الصحيح مف اجؿ استنبات قيـ الديمقراطية في ىذه 
 .المجتمعات العربية

انسداد احتكار طاؿ عددا مف المجاالت سياسيا كاقتصاديا كأمنيا، أدل إلى  السياسية العربية ةاألنظـتسمط نتج عف لقد 
بقطاع ىاـ دفع  في المستقبؿ، األمر الذم اليأس كفقداف الثقةكالشعكر باإلحباط تزايد األفؽ السياسي كتعثر المسار الديمقراطي ك

 لممارسة السياسة كاالىتماـ بالشأف العاـ لبمدانيـ، كقد كجدكا في قنكات بديمةمف شعكب كنشطاء العالـ العربي إلى البحث عف 
أدكات اإلعبلـ الجديد ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي ضالتيـ المنشكدة، حيث استعممكىا في حراؾ المراحؿ التي تمت حراكيـ الثكرم 

عمى األنظمة السياسية التي تتكلى " الشفافية"في رسـ معالـ صحيحة لتمؾ المراحؿ، كاستطاعكا بكاسطة النشاط عبرىا فرض ثقافة 
قكاميا مشاركة الفرد العربي بفعالية في تسيير الشأف " التشاركية"إدارة الدكؿ، كاىتمكا بكاسطتيا بتشكيؿ صكرة جديدة لمديمقراطية 

 .المحمي كالرقابة عمى أداء السمطات غير المركزية

 :فرض ثقافة الشفافية عمى الدوائر الرسمية الصانعة لمسياسة العامة: الفرع األول

إف الحراؾ الذم نجح في دؾ حصكف األنظمة التي كانت عصية عف كؿ تغيير، كميقاًكمىة لكؿ أنكاع اإلصبلح، حٌتـ 
عمييا كأنظمة كليدة، أف تعي أف المجاؿ االفتراضي كأدكات اإلعبلـ الجديد أصبح ليا دكر جديد تضطمع بو خبلؿ ىذه الفترات، 
كىك الدكر الرقابي كاإلحصائي كالتقكيمي، كعميو فقد باتت عمى اقتناع أف عيد التسيير االرتجالي كاستشراء ثقافة الفساد كالعمؿ 
ىماؿ الكظيفة األساسية لئلدارة العامة كىي ضماف رفاىية المكاطف قد كلكا، كأف ثقافة جديدة في طريقيا إلى  لمصالح الخاص كا 

 .التكرس كالتعزيز قد أضحت كاحدة مف مقكمات المنظكمة السياسية الجديدة في الدكؿ العربية، كىي ثقافة الشفافية

عداد  لقد فرض اإلعبلـ الجديد كالشبكات االجتماعية ثقافة الشفافية عمى السمطة السياسية المضطمعة بمياـ الحكـ كا 
باتا يمثبلف عينا رقابية كتتبعية تفرض عمى النظاـ  (Twitter)ك (Facebook)كتنفيذ السياسة العامة في الدكؿ العربية، فمكاقعا 

السياسي رأييا بخصكص السياسة العامة كتجبره عمى التعاطي اإليجابي معيا في مرحمة ما قبؿ كأثناء إصدار القرار السياسي، 
التي تيتـ بنقؿ المشيد المرتبط باإلصبلح أك الفساد صكتا كصكرة كمف دكف " العيف الحية"يمثؿ  (Youtube)كما أصبح مكقع 

 .معالجة أك إضافة أك نقصاف إلى المكاطف المتتبع كالصحفي كحتى السياسي المسؤكؿ أك المعارض
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فالفضاء االلكتركني بمكجب اضطبلعو بمياـ مراقبة أداء النظاـ كالمتابعة البعدية لتنفيذ السياسية العامة في الدكلة، قد 
ساىـ بشكؿ كبير في صناعة الديمقراطية في الدكؿ العربية، بحيث يضمف تكزيعا عادال لممعمكمات كاألخبار داخؿ البيئة 

 .المجتمعية، كيكفر لمجميع الحؽ في الكلكج إلى مصادر المعمكمات كأف يأخذ كؿ فرد منيا ما يحتاجو أك ما يتعمؽ بو أك بمصيره

 تأبو لرأم النخب السياسية أك االجتماعية في أثناء عزميا 2011لـ تكف السمطة السياسية في مصر ما قبؿ ثكرة يناير 
في إصدار قرارات سياسية أك تنظيمات إدارية، ناىيؾ عف استفتاء رأم األفراد العادييف داخؿ الدكلة، فكانت القرارات تصدر عنيا 

، كرغـ أنو نظريا مككف مف برلمانييف منتخبيف (البرلماف المصرم بغرفتيو)بما ليا مف أثر قانكني، أك عف طريؽ السمطة التشريعية 
مف طرؼ الشعب يمٌكنيـ القانكف مف سمطة القرار بدال عمف انتخبيـ، إال أف الحقيقية تجانب ىذا الطرح، فكؿ انتخابات مجمس 

 طالتيا شبيات التزكير، كأصبح المجاؿ العاـ يشيد ليا بعدـ 2011الشعب خبلؿ العقكد األخيرة قبؿ قياـ الحراؾ الثكرم سنة 
جباره عمى تسميـ  الشرعية كأنيا ال تمثؿ الشعب إال عمى الكرؽ، كلكف بعد نجاح نشطاء االنترنت في إيقاد الثكرة ضد النظاـ كا 

، تغيرت سياسة السمطة الجديدة فيما يتعمؽ بإعبلـ المكاطف المصرم "المجمس العسكرم لمقكات المسمحة"مقاليد الحكـ إلى 
 .كاالىتماـ برأيو بخصكص ما يعتـز المجمس العسكرم اتخاذه مف قرارات أك تنفيذه مف سياسات

 خبلؿ األياـ األكلى لتكليو مقاليد السمطة إيذانا (1)(Facebook)لقد كانت خطكة المجمس العسكرم يفتح صفحتو عمى 
ببداية مرحمة جديدة مف عبلقة السمطة بالمكاطف كانفتاحيا عمى آراء كأفكار النخب السياسية كمنظمات المجتمع المدني لتحقيؽ 

فقد صدر . بيف أصحاب السمطة كبيئة التنفيذ" القرار التشاركي"ركيزة أساسية في مشكار التحكؿ الديمقراطي قائمة عمى خمؽ مناخ 
، أم بعد 2011 فيفرم 13مف سمسمة إعبلنات تؤطر الجانب السياسي كالقانكني لممرحمة االنتقالية في " اإلعبلف الدستكرم األكؿ"

، لكف السمطة الجديدة تعاممت مع باقي (Facebook)كقبؿ إنشاء صفحة المجمس العسكرم عمى " مبارؾ" ساعة مف تنحي 48
 عمى 2011 مارس 30اإلعبلنات بشكؿ مختمؼ، فقد طرحت الخطكط العريضة لئلعبلف الدستكرم الثاني الذم صدر في 

 سبتمبر 25)صفحتيا مف أجؿ إبداء الرأم كاإلثراء قبؿ إصداره رسميا، ككذلؾ فعمت عندما أبدت نيتيا في تعديمو في المرة األكلى 
لمسماح لمكاطني  (2011 نكفمبر 19)إلعادة النظر في نسبة الفردم كالقكائـ في االنتخابات البرلمانية، كفي المرة الثانية  (2011

 .الميجر بالتصكيت بإشراؼ الممثميات القنصمية بدال عف اإلشراؼ القضائي السارم المفعكؿ كقتيا

يمثبلف جسرا  (Twitter)كحسابو عمى  (Facebook)كانت صفحتو عمى " محمد مرسي"كخبلؿ فترة حكـ الرئيس 
تكاصميا بيف سياسة الرئيس كقطاع كاسع مف الشعب المصرم، حيث عمدت الرئاسة إلى كضع المكاطف في صكرة المشيد العاـ 

بيف السياسي المسؤكؿ كالمكاطف العادم أك " القرار التشاركي"مف خبلؿ تكثيؼ النشر عبر ىذه الحسابات مف أجؿ تحقيؽ مبدأ 
النخبة مف السياسييف أك المثقفيف أك اإلعبلمييف، فمـ تكف أكثر القرارات أك السياسات المفرج عنيا مف محيط النظاـ السياسي 

مفاجئة لقطاعات المجتمع ألنو جرل إعبلميـ بيا مف خبلؿ نشاطو عبر الفضاء االفتراضي، إال ما تعمؽ ببعض القرارات التي 
الرتباطيا بعكامؿ سياسية أك إستراتيجية أك أمنية مثؿ إقالة رئيس المجمس " الصفة المفاجئة"ارتأل المقرر السياسي منحيا 

                                                           
1
 .(https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox): الصفحة الرمسية للمتحدث باسم القوات ادلسلحة ادلصرية - 
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كما تبع ذلؾ مف لغط سياسي كجدؿ " عبد المجيد محمكد"كنائبو، أك إعبلف إنياء مياـ النائب العاـ " المشير طنطاكم"العسكرم 
 .قانكني حكؿ أحقية الرئيس في إصدار ذلؾ القرار، كما استتبعو مف حمبلت كحمبلت مضادة عمى صفحات الشبكات االجتماعية

كفي ذات سياؽ ثقافة الشفافية التي فرضتيا الديمقراطية االلكتركنية ككسائؿ اإلعبلـ الجديد عمى األنظمة السياسية العربية 
الكليدة أك القائمة التي فرضت عمى نفسيا إجراءات إصبلحية استباقية تبعا لمكجة الربيع العربي، فقد عمدت بعض تمؾ األنظمة 

يتمكف الفرد مف إيجاد فضاء إعبلمي "إلى إعبلـ نشطاء االنترنت كعف طريقيـ إخبار الرأم العاـ المحمي ببعض سياساتيـ حتى 
متحرر مف القيكد الني كانت مفركضة عمى اإلعبلـ مف قبؿ السمطة الحاكمة، كما أنو أصبح مف الممكف اليـك إنتاج المعمكمة 

كنشرىا ككذلؾ التعميؽ عمييا، حيث تصبح المعمكمة المتكفرة في ىذا الفضاء محؿ نقاش كتحميؿ مف طرؼ مستخدمي ىذه 
 2012إلى بمده في جكاف " البغدادم المحمكدم"، فمـ تيمضي الحككمة التكنسية قرارىا بتسميـ آخر رؤساء الكزراء الميبييف (1)الشبكة

مبدأ مصارحة الرأم العاـ المحمي في تكنس كليبيا رغـ حساسية " الجبالي"بشكؿ سرم، بؿ اعتمدت حككمة حركة النيضة برئاسة 
المرتبطة بحركة النيضة كبعض الكجكه السياسية  (Facebook)القضية، فقد نيشر خبر تسميمو إلى بمده عبر عدد مف صفحات 

عبر بعض ىذه الصفحات مع " الجبالي"قبؿ إنفاذ االتفاؽ، كتفاعؿ " التركيكا"الناطؽ الرسمي باسـ حككمة " سمير ديمك"مثؿ 
المكافقيف كالمتحفظيف كالرافضيف لقرار التسميـ، كدافع عف طرح الحككمة كاطمئنانيا لضمانات الطرؼ الميبي بتكفير محاكمة 

عمى خط األػزمة عمى المجاؿ االفتراضي، حيث أعمف بشكؿ صريح عف خيبة أممو في " منصؼ المرزكقي"عادلة، كدخؿ الرئيس 
عبر حسابو في  (البغدادم)النظاـ الحاكـ كحركة النيضة كحككمتيا لعدـ استشارتو، كعبر عف رفضو تسميـ " تركيكا"شركاءه في 

(Twitter)  كصفحتو عمى(Facebook). 

اعتبر السجاؿ عبر الفضاء االفتراضي بيف الرئاسة التكنسية المؤقتة كالحككمة االنتقالية برئاسة حركة النيضة ظاىرة 
صحية كخطكة في الطريؽ الصحيح نحك التمكيف لمخط الديمقراطي، حيث أف كقكع ىذا السجاؿ ككصكلو إلى آذاف كمرأل الرأم 
العاـ كالمجتمع المدني كاف ضربا مف الخياؿ في تكنس قبؿ الثكرة كفي غيرىا مف الدكؿ العربية، فمـ يعتد المكاطف العربي عمى 

 .كصكؿ أخبار عف أزمات داخمية أك تعارض شديد بيف كجيات النظر داخؿ النظاـ السياسي الحاكـ

في المشيد االفتراضي المغربي برزت عدد مف الفضاءات التي تكرس ثقافة الشفافية في تعاطي الدكائر الرسمية مع الشأف 
 عرضا عف السياسة العامة عبر منشكراتيا كتفاعؿ األعضاء (2)"الصفحة الرسمية لنشطات رئيس الحكومة"العاـ، حيث تقدـ 

فييا، كما أنيا تستجيب لنقد المكاطف كتقدـ إيضاحات السمطة التنفيذية حكؿ مشاريع قكانيف تعتـز رفعيا إلى البرلماف، أك تبرر 
رؤيتيا حكؿ انتياج سياسة بعينيا أك مكقؼ أك قرار، كيحظى أيضا الحساب الرسمي لكزير الصناعة كالتجارة كاالستثمار 

 ألؼ عضك، فيعرض عميو مجمكع خطط الكزارة 144بمتابعة فاقت  (Twitter)عمى " موالي حفيظ العممي"كاالقتصاد الرقمي 
كالحككمة عمكما في مجاؿ الصناعة كاالستثمار كاالقتصاد، كيٌضمف منشكراتو بالصكر كالفيديكىات كيتفاعؿ مع طمبات كأسئمة 

، كلغناه (Twitter)كنقد البيئة االفتراضية، كيرجع أساس اىتماـ المغاربة بيذا الحساب ككنو مكثقا بالدرجة األكلى مف طرؼ إدارة 
                                                           

1
 .رجع سبق ذكره، ـفي الثورة التونسية" فايسبوؾ"دور موقع التواصل االجتماعي أمساء بن جبارة،   

2
 /.(https://www.facebook.com/cg.gov.ma):  صفحة نشاطات رئيس احلكومة ادلغربية- 

https://www.facebook.com/cg.gov.ma/
https://www.facebook.com/cg.gov.ma/
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بالتكضيحات كالصكر كالسياسات التي يعتبر صداىا ميـ لقطاع كبير مف المكاطنيف كالمستثمريف كرجاؿ األعماؿ، كيعطي مممحا 
عاما لسياسة الحككمة المغربية في ىذه المجاالت، كيرفع مف درجة الكعي لدل المتتابع المحمي لشؤكف االقتصاد كاالستثمار في 

 .ببلده، مما يمكنو مف كضع بمده عمى سكة الديمقراطية

 :تشكيل صورة رقمية جديدة لمديمقراطية التشاركية: الفرع الثاني

لقد أكجد الفضاء االفتراضي لنفسو مكطئ قدـ أيضا في المستكيات المحمية بعد أف أكجد لنفسو مساحة عمى المستكل 
قد أصبح التكاصؿ مع الجميكر عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي الكطني كالدكلي سابقا، حيث سار الجميع إلى تكافؽ مؤداه أف 

فضؿ الخدمات مف دكف ىذه القنكات أتسعى إلى تقديـ مؤسسة أك ىيئة أف تكتمؿ منظكمة أم مستقببل  كال يمكف ،ضركرة ممحة
كمف أىـ كأبرز الدكائر التي أكجدت لنفسيا مكانا في الفضاء . التي أصبحت جزءن ال يتجزأ مف حياتنا اليكمية العممية كالشخصية

، بكؿ ما تتشكؿ منو مف مجالس بمديات منتخبة أك مجالس محافظات أك دكائر يتـ تعينيا مركزيا "اإلدارة المحمية"االفتراضي ىي 
قرار سياستيا المركزيا بما  أك غيرىا، كلكنيا تشترؾ جميعيا في عنصر خدمة المكاطف عمى الصعيد المحمي، كتقديـ خدماتيا كا 

. يتماشى مع مصالح المقيميف عمى إقميـ تمؾ الدائرة

تمعب دكرا في تغيير كثير مف "التي  "التكنكلكجيا الرقمية"، كذلؾ بمساعدة "المركزية إلكتركنية"لقد برز تكجو يقـك عمى 
حدث أشكاؿ لـ تكف مكجكدة مف قبؿ بسبب قكتيا اليائمة في إيجاد كسائؿ شديدة التنكع كالكفرة، ستكست الممارسات الديمقراطية، بؿ

 نحك البلمركزية بدال عف المركزية، كأفرزت التكجو نحك افيما يتعمؽ بالتكاصؿ بيف البشر، حتى أف البعض يرل أنيا أفرزت تكجو
لغاء العديد مف الكسطاء في العممية يصؿ لمستكل االعالمية عمى حساب القكميات المحمية، كتكجو  إلى إلغاء التخصصية كا 

 .(1)"مخاطبة كؿ مكاطف عمى حدا

 مرآة حقيقية كسريعة لمخدمات التي تقدميا اإلدارة كمستكاىا كمدل رضاتعد في عالـ اليـك ف مكاقع التكاصؿ االجتماعي إ
تمنح ليـ التعبير بحرية عف آرائيـ كالذيف يباشركف تقديـ تمؾ الخدمات ليـ، كتمكنيـ مف المكظفيف الناس عنيا كثقتيـ في صؼ 

المعمكمة تصؿ إلى الجميكر بأسرع المرفؽ العاـ، ذلؾ أف تحسيف أداء مف أجؿ المساىمة بفعالية في اقتراحاتيـ ىامشا لتقديـ 
غير " اإلعبلـ المحمي الجكارم" التقميدية، كالتي حاكلت مرارا تقديـ خدمات الطرؽ كأف ىذه الكسائؿ منافس قكم لكسائؿ اإلعبلـ

أنيا لـ تنجح ألسباب تقنية كمادية كحتى ثقافية، كىي تمؾ التي ترتبط بتجنب المكاطف الحديث عبلنية عف نقائص أك عدـ صكاب 
 .عمى مكاقع الشبكات االجتماعية مثبل" الفضاء الخفي"السياسة العامة، بينما يمكنو فعؿ ذلؾ في 

في الفضاء االفتراضي العربي المتصؿ بمجكء دكائر اإلدارة المحمية إلى الفضاء اإللكتركني مف أجؿ ربط قنكات تكاصؿ 
كاتصاؿ مع المكاطف المحمي، برزت عدة نماذج نجحت في تحقيؽ أىـ عنصر مف عناصر الديمقراطية المحمية كىك عنصر 

، بحيث أصبح المكاطف عنصرا فاعبل كمشارؾ في صنع السياسة العامة لبمدتو أك محافظتو، ألف اإلدارة المحمية قد "التشاركية"

                                                           
1
 .42مرجع سبق ذكره، ص ، "اإلعالـ الحديث والديمقراطية التشاركية" قوم، بوحنية-  
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فتحت لو بابا يمكنو مف خبللو طرح رؤيتو كاقتراح بدائؿ يراىا مناسبة لسياسات قائمة، كأف يقدـ مقترحاتو لسياسات ينتظر 
. تطبيقيا، أك أف ينقؿ خبلصة تجاربو أك مجمكعة أفكار استخمصيا مف تجارب اآلخريف، إف عمى المستكل المحمي أك الخارجي

 الميبية يعتبراف نمكذجا مف الفضاءات االفتراضية عمى مجمس البمدي بغريانلللكتركني اإلكالمكقع  (Facebook)صفحة 
عمى االنترنت كالتي تيدؼ إلى تقريب اإلدارة مف المكاطف، حيث تشمؿ الخدمات التي تكفرىا ىذه اإلدارة عبر ىذا الفضاء الرد 

مف طرؼ الدكائر المرتبطة بيذا المرفؽ، فتكفر لو القكانيف الجديدة أك الخدمات المقدمة  فيما يتعمؽ بالقرارات كاستفسارات الجميكر
 بمد المعمكماتات مكتب تقني، كما ييتـ الشؤكف القانكنية كمكتب اإلعبلـ كمكتب الشؤكف اإلداريةخدمة التكاصؿ المباشر مع 

المكاطف بكؿ تحديث عمى منظكمة القكانيف كالتشريعات المحددة لعبلقة المكاطف بالمرفؽ العمكمي، حتى يككف الفرد عمى اطبلع 
. بجديد القكانيف بما يمكنو مف معرفة حقو ككاجبو

ينتشر في الفضاء االفتراضي التكنسي كالمصرم أيضا عدد معتبر مف الفضاءات التفاعمية المؤسسة مف طرؼ اإلدارات 
 تفتح فضاء تكاصميا "الصفحة الرسمية لوالية سوسة التونسية"المحمية كالمرتبطة بأداء مصالح كخدمات لممكاطف المحمي، فػ 

لمساكنيف كالمقيميف عمى إقميـ الكالية، كتشمؿ الخدمات التي تتيحو الصفحة فئة الزكار كالسياح الذيف يقصدكف الكالية باعتبارىا 
منطقة سياحية، كتبز الخاصية التفاعمية فييا بكضكح مف خبلؿ الرد عمى استفسارات جميكرىا كمده بالمعمكمات التي يطمبيا، 

باإلضافة إلى تحيينيا بشكؿ مستمر مف خبلؿ نشر كؿ جديد يتعمؽ باألنظمة أك القكانيف المستحدثة أك التي طرأ عمييا تغيير أك 
 بنقؿ صكرة عامة كبشكؿ يكمي تقريبا (Facebook)عمى " محافظة القاىرة"قاـ المشرع بتعديميا، كما تتميز الصفحة الرسمية لػ 

كبرامج " عاطؼ عبد الحميد"عف أداء المسؤكليف المحمييف، كتسير عمى إعبلـ المكاطف القاىرم بخط سير المسؤكؿ األكؿ عنيا 
تنقبلتو كزياراتو، باإلضافة إلى تحيينيا الدائـ بصكر كمقاطع فيديك عف المشاريع التي تنجز أك تـ إنجازىا لصالح المكاطف 

. المحمي، كما تفتح لو باب التفاعؿ مع منشكراتيا كتستقبؿ نقده كردكده كمطالباتو

كتعتبر الجزائر بدكرىا كاحدة مف الدكؿ العربية التي أسست فييا اإلدارة المحمية فضاءات تفاعمية في صكرة مكاقع 
مف أجؿ تقريب الشأف المحمي لممكاطف المحمي، كبغرض تمكيف ىذا  (Twitter)كحسابات  (Facebook) كصفحات الكتركنية

األخير مف اإلطبلع عمى الشؤكف العامة في المرفؽ العاـ ابتداء ثـ السياسة المنتيجة كالشأف العاـ في إقميـ كجكده، كاإلدارة 
خبلؿ منو ألجؿ تقديـ أفضؿ الخدمات لممكاطف المحمي، كلتفتح لو قناة تكاصؿ افتراضية معو، فيتمكف مف المحمية أيضا تستفيد 

عبلنات اإلدارة في البمدية أك الكاليةرسااستقباؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي الحديثة إلى تكاصمو عبر  . ئؿ كا 
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 نماذج لييئات اإلدارة المحمية العربية عمى الشبكات االجتماعية (19)جدول رقم 
 الدولة الحساب/ الصفحة  عدد األعضاء

158.683 
 :بمدية جدة. 1

https://www.facebook.com/JeddahAmanah/ 
 السعودية

35.989 
 :الصفحة الرسمية لوالية سوسة. 2

https://www.facebook.com/gouvernoratsousse/ 
 تونس

26.442 
المجمس البمدي بغريان . 3

https://www.facebook.com/GharyanMunicipality/ 
http://www.gharyan.gov.ly/ 

 ليبيا

11.904 
 :محافظة القاىرة. 4

https://www.facebook.com /151936721541187/  
 مصر

2.830 
 :أمانة عمان الكبرى. 5

https://www.facebook.com/ammanewspaper 
 األردن

704 

 :APC Alger Centre بمدية الجزائر الوسطى . 6
https://www.facebook.com/APCAlger.Centre.Officiel/ 
http://www.apc-algercentre.dz/ 
https://twitter.com/APCAlgerCentre1 

 الجزائر

 محمي يتعطش لخدمات منػػػصة تػػػػفاعمية مع جميكر، حيث يعتبر أىمية قصكلفي ىذا المجاؿ لو التكاصؿ االجػػػػتماعي 
عبلناتيا كرغباتيا مف خبلليا اإلدارة حيث تطمؽ المرافؽ العامة المحمية لسابؽ ارتباط كظيفي كخدماتي بينو كبينيا،  عركضيا كا 

سياسات اؿتشريعات كاؿقػػػػكانيف كاؿالتعريؼ بكدعائي لنشاطاتيا، كذلؾ بغرض حكليا إلى منػػػبر إعػػػبلمي تكعػػػكم كطمباتيا، كت
 كما يستغميا المكاطف مف أجؿ متابعة خط سيرىا ألنيا ممؾ لو، فيعمد إلى مراقبة كتتبع ،الرقعة المحميةنظمة المطبقة في األك

 .الفعاليات كاألحداث التي تنظمياأدائيا كسياسات المسؤكليف فييا، كذلؾ مف أجؿ تقييـ 
 :الرابعالفصل  واستنتاجاتخالصة 

بعد انحسار مكجات العنؼ التي صاحبت حراؾ الشعكب، كبداية " الربيع العربي"لقد تغيرت الصكرة العامة في دكؿ 
التأسيس لممراحؿ االنتقالية التي أيريد مف خبلليا إحداث القطيعة مع تركة النظاـ القديـ في الدكؿ التي بمغ فييا سقؼ مخرجات 
الحراؾ حد إسقاط النظاـ، كفي دكؿ أخرل أيريد مف خبلؿ ىذه الفترة إعادة رسـ بنية الدكلة في إطارىا القانكني كالسياسي بعد 

 .إطبلؽ الخط اإلصبلحي مف طرؼ النظاـ كبضغط مف الشارعيف الحقيقي كاالفتراضي

خبلؿ ىذه الفترة التي تمت الحراؾ الثكرم كحراؾ الضغط اإلصبلحي، كاصؿ الفضاء اإللكتركني كنشطاء االنترنت 
كالشبكات االجتماعية كظائفيـ الرقابية عمى أداء السياسييف كرجاؿ األنظمة الجديدة، كالتكعكية في أكساط الفضاءات الحقيقية مف 
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أجؿ حث المكاطف عمى االضطبلع بدكره في الرقابة عمى الفساد كالدفاع عف مكتسبات المرحمة الجديدة كاالشتراؾ بدرجات أكبر 
 .في ممارسة السياسة كالتكاجد في قضايا الشأف العاـ

 :من أبرز ما استنتجو الباحث من خالل الفصل الرابع

إصرار نشطاء االنترنت كركاد الفضاءات االفتراضية في العالـ العربي عمكما كفي دكؿ الحراؾ الثكرم خصكصا عمى . 1
استكماؿ مسيرة التحكؿ الديمقراطي بمجرد دخكؿ عدد مف الدكؿ العربية في مراحؿ انتقالية تمت سقكط بعض األنظمة كمبادرة 

 .أخرل باإلصبلح

عرفت بعض دكؿ الحراؾ الثكرم العربية مراحؿ انتقالية حقيقية، كىي تمؾ التي انتيت أنظمتيا السياسية القديمة إلى . 2
 األردن المغرب، الجزائر،، كىي "مرحمة انتقالية افتراضية"بينما تميزت أخرل بدخكليا . واليمن، ليبيا، مصر، تونسزكاؿ، كىي 
، عمى اعتبار أف أنظمتيا لـ تسقط إنما بادرت باإلصبلح االستباقي، فكانت تمؾ المرحمة تحت نظر كرقابة دول الخميجكعدد مف 

نحك الديمقراطية، كلممارسة الضغط عمى دكائر القرار كمما الحظت تراجعا أك " العممية التحكلية" لممساىمة في مالمجاؿ االفتراض
 .تكاسبل في مسار اإلصبلح

 :أثر المجاؿ االفتراضي في صناعة الديمقراطية في البمداف العربية مف خبلؿ التمكيف لخاصيتيف ىامتيف. 3

 حيث يفرض المجاؿ االلكتركني مف خبلؿ خاصيتو الرقابية ثقافة جديدة عمى األنظمة :تكريس ثقافة الشفافية: أوال
السياسية كىي الشفافية، بحث تستشعر السمطة السياسية عمى الدكاـ قدرة نشطاء االنترنت كركاد الشبكات االجتماعية عمى مراقبة 
الخط العاـ في الببلد سياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا، كبالتالي فيي تعمؿ بدكف ىكادة مف أجؿ أف تجعؿ كؿ سياساتيا كقراراتيا في 

 .، مف دكف مكاراة كال تغييب"النكر"

المجاؿ االفتراضي يمنح صكرة جديدة لمديمقراطية المحمية، حيث  أصبح: صناعة وجو جديد لمديمقراطية التشاركية: ثانيا
، كذلؾ مف خبلؿ انخراط كثير مف اإلدارات المحمية في العالـ "ديمقراطية تشاركية رقمية"أضحت مع مركر الكقت عبارة عف 

العربي عبر صفحات الشبكات االجتماعية، كأصبحت أكثر قربا لممكاطف العربي مف ذم قبؿ، حيث باتت جؿ الخدمات العامة 
 .ذات طبيعة إلكتركنية، كأضحى كثير مف تعامؿ المكاطف مع اإلدارة المحمية مصطبغا بالرقمية
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 :الفصل اخلامس

دميقراطية االىرتىت مً خالل بياء بيئة رقنية لرعاية 

 يف الدول العربية التحول الدميقراطي

 

 

 
وَ صٍع احلراك الجوري إىل تأطري : الشبكات االجتىاعية: املبحح األوه

احلراك الصياشي 

 

اشتغاله الٍدب ورووز البيئة الصياشية العربية لشبكات : املبحح الجاٌي
. التواصن االجتىاعي يف العىن الصياشي
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يمارس جزء مف الفضاء االفتراضي كظائؼ التعبئة كالحشد الستمالة الجميكر لممشاركة السياسية كاالشتراؾ في بناء 
السياسة العامة لمدكلة بدفعو لبلنخراط في المسارات االنتخابية ترشيحا كتصكيتا كمراقبة، بينما يعمؿ جزء آخر مف ذات الفضاء 
عمى تشجيع ثقافة مقاطعة االنتخابات كالعزكؼ عف الحمبلت التركيجية ليا كتحريض الجميكر عمى عدـ النزكؿ لمتصكيت أك 

حضكر فعاليات الحمبلت االنتخابية، حيث يقدـ كؿ جزء مف خبلؿ صفحاتو كحساباتو كمكاقعو االلكتركنية كؿ دالئمو كرؤاه التي 
تؤيد صحة طرحو كصكاب نظرتو مكالية أك مقاطعة، فأصبح المجاؿ االفتراضي عشية كؿ مكعد سياسي أك مناسبة انتخابية 

عربية يعج بمنشكرات كصفحات كحسابات الطرفيف بالصكت كالصكرة كمقاطع الفيديك، حيث يصبك كؿ فريؽ إلى تعبئة الجميكر 
 .السياسي خمؼ أفكاره، كدفعيا إلى اعتناقيا كالدفاع عنيا، كمف ثـ تجسيدىا عمى أرض الكاقع

في أثناء المراحؿ االنتقالية أك عقب نيايتيا مباشرة لكحظت نزعت مف طرؼ السياسييف كاألحزاب كالبرلمانييف كحتى بعض 
في تكنس إلى " منصؼ المرزكقي"في مصر أك رؤساء جدد في صكرة " المجمس العسكرم لمقكات المسمحة"الييئات الحاكمة مثؿ 

، الغرض (Twitter) أك حسابات عبر (Facebook)ارتياد ىذا الفضاء االفتراضي مف خبلؿ تأسيس صفحات خاصة بيـ عبر 
منيا االستفادة مف مزايا ىذا الفضاء خاصة فيما يخص تسييؿ التكاصؿ مع جميكرىـ كالفئات التي تستيدفيا سياستيـ، إضافة 

. إلى تمكينيـ مف تسكيؽ أنفسيـ كأفكارىـ كنشاطاتيـ طمعان في تبكء مسؤكليات مستقبمية أك االحتفاظ بيا في أيدييـ منيا

لـ يكف السياسيكف العرب أسبؽ إلى ارتياد الساحات االفتراضية كتأسيس منصات تفاعمية عبرىا ليمارسكا عمييا فعؿ 
االتصاؿ كالتكاصؿ كيستعممكنيا لتسكيؽ أنفسيـ كأفكارىـ، حيث سبقيـ إلى ذلؾ عدد كبير مف السياسييف الغربييف، فبات أكثر 

، فينشركف عبر فضائيـ االفتراضي مكاقفيـ (Twitter)ك  (Facebook)أكلئؾ ينشطكف عبر صفحات كحسابات مكثقة في 
كآراءىـ، كيشارككف عبرىا كؿ مف يتابعيـ في النقاش حكؿ الكضع العاـ في ببلدىـ أك ما تعمؽ بالشأف السياسي أك االقتصادم 

أك المجتمعي، كأصبحت قبمة لمصحفييف كالفضائيات كككاالت األنباء كالجرائد ينقمكف منيا مكاقؼ أصحابيا فيما أستجد مف قضايا 
 كالتغريد (Facebook)كمسائؿ في السياسة أك االقتصاد أك الفف كمتابعة جديدىـ كخط سيرىـ، حتى أصبح متابعة النشر عبر 

أك في ألمانيا كبريطانيا " أكباما"ثقافة دارجة لدل الكثير مف سياسيي الغرب في الكاليات المتحدة األمريكية مثؿ  (Twitter)عبر 
، يكاد يككف ممتئما طكاؿ "مؤتمر صحفي افتراضي"بمثابة  (Twitter)في " دافيد كاميركف"حيث كاف حساب رئيس الكزراء األسبؽ 

التي تحرص عمى دكاـ النشر عبره كيحرص السياسيكف كالصحافيكف عمى " ميركؿ"األسبكع، ككذلؾ صفحة المستشارة األلمانية 
. دكاـ متابعتو

ككيؼ يمكف أف تؤسس " ديمقراطية االنترنت"كمنو فإف الفصؿ الخامس كاألخير مف الدراسة سكؼ يتناكؿ بالتحميؿ مفيـك 
لبناء بيئة رقمية ترعى عممية التحكؿ الديمقراطي العربي في مراحؿ الحقة، كذلؾ مف خبلؿ مبحثيف، يتناكؿ األكؿ الكظيفة الجديدة 

. لمشبكات االجتماعية، مف دكرىا الرئيس في صنع الحراؾ الثكرم إلى دكر متكاصؿ في تأطير الحراؾ السياسي

أما المبحث األخير فيتناكؿ استغبلؿ السياسييف العرب لمشبكات االجتماعية في العمؿ السياسي، كاستعمالو كمنصات 
. اتصالية كتسكيقية
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من صنع الحراك الثوري إلى تأطير الحراك : الشبكات االجتماعية: المبحث األول
: السياسي

لـ يكف نمكذج الديمقراطية الغربية متحققا كقائما في الدكؿ العربية خبلؿ فترة ما بعد االستقبلؿ حتى أكاسط القرف العشريف 
 ،، فمـ يكف ىناؾ تداكؿ عمى السمطة بالمعنى الحقيقي كال تكجد انتخابات فعمية كحراؾ سياسي بناء كايجابي21كبدايات القرف 

يمثؿ فيو المكاطف القيمة األساسية كيممؾ فيو الحرية الحقيقية في اختيار مف يمثمو، فالعالـ العربي سياسيا كاف عبارة عف كيانات 
 سنة في منصبو، 30تحكميا أنظمة تسمطية في معظميا، كحكاـ لـ تعرؼ أجياؿ غيرىـ رؤساء كممكؾ، منيـ مف تجاكز الػ 

" الرفض"ككانت فئة الشباب بخاصة تٌطمع إلى تجارب الغرب في الديمقراطية كتطمح إلى تجربتيا، كلكنيا كانت تصطدـ بكاقع 
. عمى األرض

لـ يكف الكاقع عمى األرض بيئة مشجعة لركاد اإلنترنت كنشطاء اإلعبلـ الجديد كالمتفاعمكف عبر كسائؿ التكاصؿ 
االجتماعي لبناء كاقع سياسي بكاسطة األدكات التكاصمية الجديدة الذم بدأ الغرب بصنع بيا ثقافة ديمقراطية رقمية كيشجع 

بكاسطتيا عمى إقامة مجتمع الكتركني يقـك عمى المشاركة الشعبية في بناء الشأف العاـ برقابة كمساعدة ىذه الكسائؿ، كعميو فقد 
جرل التكافؽ بشكؿ غير مباشر بيف ىؤالء أف إصبلح البيئة السياسية العربية ىك الخطكة األكلى ليصبح الحراؾ السياسي فييا 

 مكجات 2010بكاسطة ىذه األدكات مسألة ذات قيمة كتؤدم الدكر المنكط بيا، كمف أجؿ ذلؾ شيد العالـ العربي منذ نياية سنة 
مف االحتجاج كالتظاىر ككصكؿ أغمب أسقؼ مطالب الجماىير الغاضبة إلى إسقاط األنظمة القائمة في بناء ديمقراطي جديد 

. يستجيب لتطمعاتيـ كيخدـ آماليـ في غد أفضؿ لممكاطف العربي

بعد انحسار مكجات الربيع العربي في شقيا الثكرم كالعنفي، اتجو نشطاء اإلنترنت إلى تفعيؿ ربيع عربي جديد يحمؿ 
تعتمد عمى الممارسة السياسية باستعماؿ أدكات جديدة ىي كسائؿ اإلعبلـ الجديد كمكاقع التكاصؿ " الربيع العربي السياسي"كصؼ 

" التقميدية"االجتماعي، حيث يجرم التحكؿ بشكؿ تدريجي لبلستعاضة عف كسائؿ الممارسة السياسية السابقة كحجزىا في خانة 
كاستبداليا بكسائؿ جديدة تسمح بالرفع مف منسكب دمقرطة السياسة العربية كتزيد مف قدرة الفرد في المجتمع العربي عمى إبراز 

قناع نفسو كمحيطو بأنو صاحب الحؽ في قراره كاختياره . كتكريس كجكده كا 

 :الوظائف الجديدة لممجال االفتراضي في الحراك السياسي العربي: المطمب األول

بدأ االىتماـ بالسياسة لدل المكاطف العربي خبلؿ السنكات السابقة يتحكؿ تدريجي مف السمبية المطمقة إلى بعض 
اإليجابية، كساىمت عدة عكامؿ في تحقيؽ ىذا التحكؿ، كمف أبرزىا طغياف الثقافة التكاصمية الجديدة كما ألصقتو مف تكصيؼ 

ليذا العصر الذم يعيشو اإلنساف، كىك عصر االنترنت كالرقمنة، حيث راح المكاطف العربي يستعمؿ ىذه األدكات في جؿ مناحي 
. حياتو حتى كصؿ الستخداميا في المجاؿ السياسي أسكة بغيره في الدكؿ الغربية

لقد بدأت أدكات اإلعبلـ الجديد ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي تأخذ ليا مكانا في حيز العمؿ السياسي العربي أسكة بما تقـك 
بو ذات الكسائؿ منذ عدة سنكات في ساحة السياسة الغربية، كتمؾ بداية عيد جديد لتككف في عدد مف الدكؿ العربية كىك المركر 
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التدريجي إلى الديمقراطية، بعد عدة عقكد مف االنغبلؽ السياسي كالنظـ التسمطية أك الديمقراطية الصكرية التي لـ يشعر معيا 
تككف اتجاه ، كالمكاطف العربي بأم ىامش لمحرية أك القدرة عمى التعبير أك ممارسة حقو في االختيار كتحديد اإلطار المناسب لو

في إطار ظاىرة أشمؿ كأكسع أطمؽ عميو اصطبلحا "يدفع نحك التكظيؼ السياسي لشبكات التكاصؿ االجتماعي، كالذم يأتي 
، حيث تداكلتو الدراسات المعنية بتكظيؼ أدكات جديدة لبلتصاؿ في العممية الديمقراطية في منتصؼ (الديمقراطية الرقمية)

، كتعمؿ مف خبللو عمى تنمية (1)"تسعينات القرف الماضي لتكاكب بو انتقاؿ التكنكلكجيا التي تكفر اإلنترنت الستخداـ العاـ
 .المبادئ األساسية لمديمقراطية الحقيقية

لقد استعار النشطاء السياسيكف العرب تمؾ الكظائؼ التي كانت تقـك بيا كسائؿ التكاصؿ االجتماعي إباف مرحمة الحراؾ 
الثكرم، لما كانت أبرز كظائفيا الحشد كالتعبئة كالتحريض، كراحكا يعيدكف استخداميا في مرحمة كاف الحراؾ الثكرم فييا قد 

انحسر، كبدأت فييا إرىاصات لنمك الكعي التحررم لدل عدد مف الشعكب كاألنظمة العربية، كأخذت الساحة السياسية تستعد 
. الستقباؿ ىبكب رياح الديمقراطية

بدأت الممارسة السياسية العربية تتمكف ركيدا ركيدا بألكاف الطيؼ االفتراضية، كأصبحت دماء جديدة تضخ في كؿ يـك 
داخميا مف خبلؿ االنجذاب التدريجي لؤلفراد إلى ممارسة العمؿ السياسي كاالىتماـ بو، كذلؾ عندما كجدكا فيو بعض اختبلؼ في 

لعبت كسائط االتصاؿ الجديدة خصكصا االنترنت كالشبكات االجتماعية دكرا ميما "الفكر كالممارسة مقارنة بالشكؿ التقميدم، فقد 
في ىذا الحراؾ، كتحكؿ الفضاء الرقمي الرحب إلى أداة فعالة لبلحتجاج كالتنسيؽ كالتعبئة مف أجؿ إرساء ثقافة جديدة لمتغيير، 

، كأصبح ىذا االستخداـ ديككرا يميز ساحات التفاعؿ (2)"قكاميا إنياء ثقافة الزعامة كاالستبداد، كالتطمع نحك ثقافة الحرية كالمكاطنة
. السياسي في فترة ما بعد انحسار الفعؿ الثكرم كتغٌير الخارطة السياسية لعدد مف الدكؿ بفعؿ انييار أنظمتيا

كعميو فقط اضطمعت أدكات اإلعبلـ الجديد بعدد مف الكظائؼ الجديدة لتنشيط الساحة السياسة العربية، حيث باتت 
منقسمة بيف الفاعميف فييا بالتساكم تقريبا، فالجميكر العربي التكاؽ الستعادة حقو المسمكب في ممارسة السياسة كالذم صادرتو 
ىمالو، فأخذ يكظفيا تعبئةن كحشدا مف أجؿ  منو ممارسات األنظمة كعدد مف النخب في مراحؿ سابقة بالحجر عميو كتيميشو كا 
الضغط لتحصيؿ حؽ أك الحصكؿ عمى مكسب، كيقابمو فئة السياسييف الذيف يريدكف أخذ حقيـ منيا في تبييض صحائفيـ بيا 

كتنقية صفحاتيـ عبرىا كتقديـ أنفسيـ لجميكرىا كتسكيؽ أفكارىـ في أقنيتيا كالدفاع عف أنفسيـ في أفنيتيا، كذلؾ مف خبلؿ 
. صفحاتيـ كحساباتيـ كمكاقعيـ المؤسسة بداخميا

 

 

: ضبط إيقاع المناسبات السياسية والمواعيد االنتخابية: الفرع األول
                                                           

1-  ،  .، مرجع سبق ذكرهالتوظيف السياسي لمواقع التواصل االجتماعيرانيا مكـر

2
 .104-103، مرجع سبق ذكره، ص اإلعالـ وثقافة التغيير في ظل الثورات العربيةبشرل حسين احلمداين، -  
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في ظؿ اإلقباؿ المحمـك عمى الفضاء االفتراضي العاـ مف لدف جؿ الفئات المجتمعية في العالـ العربي كبخاصة الشباب 
منيـ، أصبح ىذا المجاؿ يعرض خدماتو ليستفيد منيا البناء السياسي في الدكلة العربية، فأصبح المتعاممكف عبره أكثر انطبلقا 

كحماسة الستثماره، فتجاكزكا كظائفو التقميدية، كانتقمكا إلى استعمالو كفضاء مساعد في الساحة السياسية، فبرزت قدرتو عمى تأدية 
، بحيث أصبحت مكاقع التكاصؿ االجتماعي مصدرا ميما لتداكؿ األخبار في شتى المجاالت، سكاء مف خبلؿ "الكظيفة اإلخبارية"

، التي مف خبلليا "الكظيفة التعبكية"تداكؿ المستخدميف ليا في مكاقع عمميـ أك نقبل عف أصدقائيـ، ككذلؾ قدرة أخرل عمى تأدية 
، ثـ تابعت عمميا مف خبلؿ ذات (1)استطاعت الكسائؿ التكاصؿ االجتماعي لعب دكر سياسي ميـ خبلؿ مكجة الثكرات العربية

الكظيفة، بدعـ نشاط الميتميف بالشأف السياسي كتشجيع دكرىـ في تعبئة الجميكر كالشارع كالكسط السياسي عمكما ضد كؿ 
فساد الحياة السياسية . مظاىر االنحراؼ السياسي كمحاكالت العبث كا 

: الوظائف اإلخبارية: أوال

أصبحت أدكات اإلعبلـ الجديد كمكاقع التشبيؾ كالتكاصؿ االجتماعي في العالـ العربي مجاال خصبا لتداكؿ األخبار 
كتبادؿ المعمكمات، كغدا المكاطف العربي أكثر ارتيادا ليا مف أجؿ تقصي الحقيقة كأخذ الخبر، كيرجع السبب الرئيس في ذلؾ 

لسيكلة استخداميا كاتساع مساحات انتشارىا، باإلضافة إلى عدة أسباب أخرل كتكاجد نسبة كبيرة مف األفراد عمييا كمستخدميف 
كنشطاء، مما يجعؿ مف ىذا الفضاء زاخران بأخبارىـ كمعمكماتيـ، كما يتكاجد بو أيضا كثير مف الرسمييف كالسياسييف مف الذيف 
يحرصكف عمى نشر أخبارىـ، كلعؿ منيـ مف ىـ مصادرىا، فيصبح نشر الخبر كتداكلو كالتعميؽ عميو سمة مف سمات الفضاء 

 (Like)اإللكتركني لما بو مف التقنيات التي تسيؿ انتشار األخبار كاتساع الدكائر التي تصؿ إلييا، مثؿ تسجيبلت اإلعجاب 
، حيث تسمح ىذه األدكات كالخاصة بمكاقع التكاصؿ االجتماعي لكؿ مستخدـ أف (Share)أك (Partage)كمشاركة المضمكف 

ينشر كيعيد نشر ما شاء، كأف يشارؾ في حسابو ما ينشره ركاد ذلؾ الفضاء، ككاحد مف حقكقو كعضك في مجمكعتيـ كدكف إذف 
. حتى مف صاحب المنشكر األساسي

كبرل الفضائيات الغربية كالعربية كالشبكات اإلخبارية كككاالت األنباء كحتى محطات اإلذاعة كالتمفيزيكف أسست ليا 
خمؽ بيئة اتصالية جديدة، فتغيرت فييا أنماط التكاصؿ االجتماعي "منصات عبر الفضاء االفتراضي، كساىـ نشاطيـ عبره في 
، فالمكاطف العربي الذم كاف ال يدرؾ األخبار العاجمة كاألنباء اليامة (2)"كالسياسي، كأصبح لئلعبلـ مف خبلليا تأثيرا غير مسبكؽ

مف مصدرىا كالتي كانت الفضائيات كككاالت األنباء مسؤكلة عمى تكفيرىا بسبب عدـ كجكده أماـ شاشة التمفزيكف، أصبح يكاكب 
كؿ خبر لحظة بمحظة حاؿ كركده، كذلؾ مف خبلؿ ىاتفو أك عبر كاحد مف حساباتو في كسائؿ التكاصؿ االجتماعي المرتبط 
بصفحات ىذه الفضائيات عبر االنترنت، باإلضافة إلى خاصية أخرل متكفرة لو مع الخبر كىي قدرتو عمى التفاعؿ معو آنيا، 
فيتمكف عبلكة عمى مطالعة الخبر مف التعميؽ عميو أك الرد عمى تعميقات اآلخريف أك طمب معمكمات إضافية حكلو، كقد يتدعـ 
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  - ،  .، مرجع سبق ذكرهالتوظيف السياسي لمواقع التواصل االجتماعيرانيا مكـر

2
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الخبر الرسمي بصكر أك مقاطع فيديك تفصيمية أك إضافية مف طرؼ مستخدميف آخريف مكجكدكف في مكقع الحدث أك مرتبطكف 
. بعبلقة مع أحد أطرافو

تستفيد الفضائيات كشبكات األخبار كككاالت األنباء أيضا مف كجكدىا في الفضاء االفتراضي مف خبلؿ كاجية الشبكات 
االجتماعية بتقديـ نفسيا فيو كيككف تكاجدىا إشيارا ليا بيف مستخدميو، فيتعرفكف إلييا كيبنكف معيا عبلقات تكاصؿ كمما زادت 

ثقتيـ بما تنشره ككانت ذات مصداقية كاحتراؼ، كما أنيا تستفيد أيضا مف تفاعؿ المستخدميف عبر صفحتيا، فيزكدكنيا مف حيث 
ازدياد طمب المستيمؾ عمى صحافة األفراد بدال "عممكا أـ لـ يعممكا بأخبار كفيديكىات لـ يصؿ إلييا صحفيكىا، خاصة في ظؿ 

التي تعتمد في األساس عمى مراسميف كمصكريف  (Global Post)مف الماركة المسجمة لممؤسسات الصحفية، مثاؿ تجربة 
. (1)"مستقميف

الصحافة المكتكبة بدكرىا لـ تكف استثناءن في مشيد تكاجد مؤسسات اإلعبلـ التقميدم عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، فقد 
أتى كقت كانت جؿ العناكيف الصحفية كنسخ المجبلت الكرقية قد أسس ليا أصحابيا أك المؤسسات التي تممكيا كتشرؼ عمى 
إصدارىا منصات في الفضاء االفتراضي، باإلضافة إلى مكاقع تصدر ذات النسخة الكرقية بتنسيؽ رقمي إلكتركني، كذلؾ رغبة 
منيـ في الحصكؿ عمى جميكر أكبر يطالع ما يكتبكنو، في ظؿ إيماف رسخ لدييـ أف فئة المستخدميف لممجاؿ االفتراضي آخذة 

أحدث ظيكر شبكة المعمكمات الدكلية ثكرة معرفية في مجاؿ االتصاالت كاإلعبلـ غيرت مفاىيـ كثيرة "في التعاظـ كاالتساع، فقد 
، فاألخبار التي تنشر عبر (2)"تتصؿ بالعمميات اإلعبلمية التي تحدث في المجتمع، كصارت عبلمة بارزة لمعصر الذم نعيشو

الصحافة الكرقية تصؿ إلى أقاصي الببلد طازجة، كيتـ ذلؾ سكاء عف طريؽ نشر الجريدة أك الصحيفة ألخبارىا بكاسطة صفحاتيا 
أك مكقعيا اإللكتركني، أك يتـ عبر كساطة مف مستخدمي الشبكة كنشطاء مكاقع  (Twitter) أك (Facebook)أك حساباتيا في 

التكاصؿ االجتماعي، عف طريؽ تصكير الجريدة أك نسخيا كمف ثـ إعادة نشرىا عبر مكاقع ىذه الشبكات، كمع تقنيات النشر 
مكانية مشاركة المضمكف مع اآلخريف، يصبح الجميكر المطمع عمييا كبيرا جدا، فقد تصؿ إلى الميتـ العربي بالخبر  الجديدة كا 

المتاف تصدراف في لندف، كقد يطالع األخبار الصباحية " الحياة"أك " القدس العربي"كىك في أقصى نقطة بعدا في بمده، نسخة مف 
المصرية، كذلؾ عبر صفحات أصدقاء افتراضييف معو ( األىراـ)الفرنسية أك  (Le FIGARO) األمريكية أك (The SUN)في 

. قامكا بنشر صكرىا بمجرد صدكرىا

ضركرة كجكد مجاؿ خبرة مشتركة بيف "لمستخدمييا، حيث برزت " التفاعمية"تكفر الصحافة اإللكتركنية أيضا خدمة 
المرسؿ  إلى رسالة مف المستقبؿ: (FeedBack)المرسؿ كالمستقبؿ، فعف طريؽ ىذا المجاؿ يتـ تكصيؿ نكعيف مف رجع الصدل 

. ، فيناقشاف عبر الصفحة أك الحساب تفاصيؿ الخبر كأبعاده كتطكرات الساحة بعد حصكلو(3)"كأخرل مف المرسؿ إلى المستقبؿ
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 .39مرجع سبق ذكره، ص ، "اإلعالـ الحديث والديمقراطية التشاركية"بوحنية قوم،  - 
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3
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لقد زادت أىمية االنترنت كتطبيقاتيا المختمفة كخاصة الشبكات االجتماعية في الحياة السياسية لؤلفراد كالجماعات، كزادت 
عبلـ الجميكر بيا حاؿ كقكعيا، كنشطت جيكد المنشغميف في ساحات الفضاء االلكتركني  أيضا قدرتيا عمى نقؿ األخبار كا 

لتمكيمو بكؿ جديد، كبالمقابؿ أصبح عجز األنظمة السياسية عمى مجاراة النسؽ السريع لؤلداء عبر الفضاءات التفاعمية كاضحا 
كانت قبيؿ ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات قادرة عمى فرض الرقابة كالتحكـ "لمعياف، كأكثر كضكحا منو عدـ قدرتيا عمى ضبطيا، فقد 

في تداكؿ المعمكمات مف خبلؿ التشريعات كالقيكد عمى كسائؿ اإلعبلـ، إال أنيا كعمى ضكء التطكر التكنكلكجي اليائؿ كاتساع 
نطاؽ االنترنت، باتت تعاني مف عدـ قدرتيا عمى التحكـ في تداكؿ المعمكمات، في ظؿ انتشار أجيزة ككسائؿ حديثة تتميز 

، األمر الذم يعني ضماف كصكؿ أم معمكمة إلى (1)"بتخطييا حكاجز الزماف كالمكاف، كبتكمفة متناقصة باستمرار كمتاحة لمجميع
. عدد غير محدكد مف الجميكر كبسرعة قياسية ال يمكف ألم نظاـ أف يمنعيا

: الوظائف التعبوية: ثانيا

لقد أيستعيرت اليـك الصكرة التي نجحت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في أدائيا أياـ الحراؾ الثكرم المفضي إلى ثكرات 
الربيع العربي، فقد كانت مارست دكرا ىامان في عممية تعبئة الجميكر كحشد الناس، كمف ثـ دفعيـ إلى النزكؿ إلى الشكارع كمؿء 

الساحات كالمياديف، حيث مارسكا فييا الفعؿ كرد الفعؿ االحتجاجي كالثكرم أماـ قكة األذرع األمنية التي دفعت بيا األنظمة 
. السياسية لمكاجية المد الشعبي الذم خرج ليعمف ثكرتو عمييا كيطالبيا عمنا بالرحيؿ

أبانت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي عمى قدرة تأسست لدييا عمى الحشد كالتعبئة مف خبلؿ نشاط الثكار المغامريف اليكمي 
غراؽ الصفحات كالحسابات كقنكات الفيديك التشاركي بما يحرض الناس ضد المؤسسات كاألشخاص المرتبطيف بالنظاـ  عبرىا، كا 
السياسي القائـ، فيصكر فيديكىات ممحقة بمنشكرات الناشطيف تقدـ دالئؿ عمى فساد الحياة السياسية كتعفف الكضع االقتصادم 

كبمكغ الظمـ كالضيـ كالحيؼ مداه، مما شجع قطاعات ىامة مف المجتمع عمى القياـ بالفعؿ االحتجاجي المفضي إلى الفعؿ 
 .الثكرم

عجز األحزاب السياسية كجمعيات " العرب ألنفسيـ مكانا في خارطة المبادرة السياسية نتيجة اإلنترنتحجز نشطاء 
المجتمع المدني عف أداء أدكارىا المتمثمة في التعبئة كالتأطير بسبب تضييؽ األنظمة الحاكمة مف جية كبسبب غياب الديمقراطية 
الداخمية مف جية أخرل، كتحكليا إلى كيانات مناسباتية ذات أىداؼ مصمحية آنية مف جية ثالثة، كجد الشباب المكاطنكف مبلذا 
بديبل في فضاءات أخرل تتيح ليـ البكح عف مكنكناتيـ كالتعبير عف آرائيـ كالتعميؽ عمى مختمؼ الظكاىر السياسية كاالجتماعية 

. (2)"التي ال تركقيـ كبديؿ لحاالت العجز كالقنكط كاليأس مف الكاقع السياسي المغمؽ
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يعكد اليـك نشطاء اإلنترنت كأصحاب الصفحات كالحسابات عمى الشبكات االجتماعية كالمنتسبكف لمفضاءات االفتراضية 
إلى ذات المساعي، حيث استعادكا النشاط بتعبئة الناس كحشد الجميكر كدفعيـ إلى ممارسة الفعؿ السياسي بعد أف كانكا دفعكىـ 
ذات يـك لممارسة الفعؿ الثكرم، كذلؾ مف خبلؿ تشجيعيـ عمى المشاركة السياسية بكؿ أنكاعيا أك تحريضيـ عمى االبتعاد عنيا 
بمقاطعة العمميات االنتخابية أك تجاىؿ حمبلتيا الدعائية كنشاطاتيا التركيجية، أك جمع التكقيعات أك اإلمضاءات ػضد سياسات 
بعينيا أك أشخاص، بالتعريض بيـ كالتحريض ضدىـ، أك تكجيو الشارع لرفض ترشيح أسماء أك دخكؿ مضمار التسابؽ السياسي 

. إلحراز أصكات أك تحصيؿ مكاسب

عمى تقنيات كأدكات اإلعبلـ الجديد تطكرا حقيقيا في المجتمعات العربية لقدرتيا " الثكرات العربية"في السابؽ مٌثؿ اعتماد 
ثبت أف الشباب في "عمى كلكج كاستثمار المساحات المجانية كاليكامش التي أتاحتيا حينئذ في رسـ المشيد الثكرم، كاليـك 

المجتمعات العربية أصبحت تستبطف في البلكعي نظرة حضارية متميزة عف النظرة الغربية، فيذا إيذاف بدخكؿ الحضارة العربية 
، كذلؾ ألنيا باتت أقرب إلى ممارسة سياسية رقمية (1)"مرحمة العممية كخركجيا مف المرحمة التي تميزت بالتفكير اإليديكلكجي

 .بأدكات غربية، كلكف بمنطؽ عربي كنمط خاص بيـ

يستفيد اليـك مف االنترنت كؿ صاحب حؽ، ككؿ مدافع عف قضية، ككؿ مرافع في شأف مف شؤكف المجتمع، كما باتت 
كسيمة فريدة مف نكعيا لمجماعات المقيكرة كالفئات المعارضة مف " لكؿ نشطاء السياسة بكؿ أنكاعيـ، حيث أضحت تشٌكؿ مقصدا

حيث إمكانية االتصاؿ بأعضائيا بأقؿ إمكانيات كبأكبر قدر مف التأثير كالفعالية، كما تسيؿ مشاركة الجماعات الصغيرة ضمف 
. (2)"الجماعات ببعضيا، كبينيا كبيف أعضائيا، كىك ما يفٌعؿ قكل المجتمع المدني كحرية التعبير

 االنترنت كتطبيقات اإلعبلـ الجديد مسارح لمسياسييف الستقطاب جميكر جديد كالبحث عف دماء جديدة مف مثمتلطالما 
أجؿ بناء منظكمة تكجياتيـ المستحدثة في كؿ مرحمة كحشد المناصريف ليا، كما كانت في ذات الكقت ساحات لممعارضيف لكاحد 
أك أكثر مف قضايا الشأف السياسي العاـ كاالنتخابات كحمبلت الترشح كالترشيح، أك كاحدة أك أكثر مف قضايا الرأم العاـ كإقداـ 

السمطة السياسية عمى تنفيذ تكجو ما أك عقد صفقة بيع أك شراء تؤثر في الساحة السياسية أك المجتمعية، فيككف بذلؾ ىذا 
. الفضاء بمثابة سبلح تستعممو قكل المعارضة لمحشد كتعبئة الشارع دعما ألفكارىا كتقكية لحججيا ككجيات نظرىا

بعاده لدفإف كؿ تكجو مف   الدكلة في عالـ اليـك أك نظاميا السياسي أك سمطتيا الحاكمة إلى تحيٌيد الفضاء االفتراضي كا 
عف تناكؿ الشأف السياسي العاـ أك تجاىؿ أحد المضاميف المنتجة بداخمو يعتبر بالضركرة مسألة غير كاقعية كتحمؿ بذكر فشميا 

في الدكؿ التي تتمتع بحالة  (Facebook)عمى غمؽ أك حجب "بداخميا، ألف كؿ محاكلة مف طرؼ النظاـ السياسي أك إقداـ منو 
حراؾ سياسي معارض، يعتبر أمرا غاية في الغباء السياسي، ألف الدكلة سكؼ تغمؽ بنفسيا نافذة مف نكافذ التنفيس السياسي 

لمشباب، سكؼ تحتاج ىي بذاتيا حمكال الستيعاب غضبيـ إذا ما أغمؽ الحائط االفتراضي الذم يخرجكف عميو كؿ اعتراضاتيـ 

                                                           
1
 .31-30، ص 2012مركز مناء للبحوث كالدراسات، : ، بًنكت1، طحوارات ما بعد الثورةمسًن أبو زيد، -  

2
 .40 مرجع سبق ذكره، ص ،"اإلعالـ الحديث والديمقراطية التشاركية"بوحنية قوم، -  



 

 

 245 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

، بينما يكمف الحؿ في مزاحمتيـ أفنية ذاؾ الفضاء االفتراضي الذم يستغمكنو، كتككف الدكلة بذلؾ (1)"كانتقاداتيـ لمدكلة كالنظاـ
دارة صفحاتيـ كحساباتيـ عميو . جنبا إلى جنب مع قكل المعارضة بإنشاء كا 

 :وظائف االتصال وتسويق األفكار السياسية: الفرع الثاني

بات المجاؿ االفتراضي فضاءن لقياس درجات االلتزاـ السياسي في جؿ دكؿ العالـ تقريبا، حيث يجد السياسيكف جميكرا 
يستخدمكنو في نشاطاتيـ كيعبئكنو خمؼ قناعاتيـ، كىك بدكره يجد في ىذا الفضاء اإللكتركني سكقا يبتاع منيا ما أراد مف أفكار 

 .كيعتنؽ ما شاء مف تكجيات إيديكلكجية أك حزبية أك سياسية

الديمقراطية القائمة عمى المشاركة " في مجتمع المعمكمات، تمؾ السياسيةإف أكثر ما بات يمٌيز عمؿ األنظمة 
(Participant Democracy)  بدال مف الديمقراطية التقميدية النيابية في مجتمع الصناعة، إلى جانب مزيد مف تدخؿ كسائؿ

االتصاؿ في األمكر السياسية بدءن مف تقديـ المرشحيف لبلنتخابات، كانتياءن بعمميات الحشد كالتعبئة السياسية كتسييؿ ميمة 
، لذلؾ برزت نزعة إلى ارتياد الساحات االفتراضية مف طرؼ الميتميف كنشطاء السياسة في العالـ الغربي، ثـ انتقاؿ (2)"الحككمة

الجميكر العربي عمكما كفئاتو المسٌيسة بالخصكص يتجو خبلؿ ذلؾ السمكؾ بشكؿ تدريجي إلى الساحة العربية، حيث أصبح 
اآلكنة األخيرة، إلى الكلكج المكثؼ إلى ساحات الفضاء االفتراضي لممارسة فعؿ االتصاؿ كثقافة التسكيؽ السياسي، حيث أف 

بناء المساحات االفتراضية يشبو كثيرا بناء المساحات المادية الحقيقية، كىك ما يمٌكف عمى الفكر مف خمؽ مناخ لمتفاعؿ، كقد "
ارتبط بناء المساحات عمى شبكة االنترنت بمجمكعة مف السمككيات التي قامت بتحرير التعبير مف األغبلؿ التي كانت تقيده، 

التي يمكف مف خبلليا عدـ اإلفصاح عف اليكية الحقيقية لمفرد أك محاكاة الحياة  (Anonymity)كذلؾ عف طريؽ المجيكلية 
، فالسياسيكف كجميكرىـ المتفاعؿ معيـ يجد أريحية في التعامؿ داخؿ ىذه المساحات، كذلؾ لما تكفره لو مف سرعة في (3)"الحقيقية

. األداء كجكدة في التكاصؿ كمستكل عاؿو مف التأثير كقدر أكبر مف الشمكلية كالتمدد

: االتصال السياسي في البيئة السياسية العربية: أوال

تتجو الساحة السياسية العربية إلى إعادة تفعيؿ مبادئ االتصاؿ السياسي داخؿ المؤسسات السياسية العربية، كمف بيف 
تمؾ المؤسسات التي يعتبر االتصاؿ فييا مسألة ذات أىمية قصكل األحزاب السياسية، حيث أصبح ظاىرا لمعياف تمؾ النزعة 

 أك (Activity)القكية مف طرؼ األحزاب التي يتشٌكؿ منيا الطيؼ السياسي في البمداف العربية مف التي تمتمؾ مقـك النشاطية 
أك أحزاب " األحزاب المجيرية"حتى تمؾ التي ال تمتمؾ قكاعد جماىيرية ذات قكة كتأثير ممف يطمؽ عمييا في عمـ السياسة 

 الحقيقيكف نشطائياالمناسبات إلى دخكؿ المجاؿ االفتراضي مف أجؿ كسب كد الجماىير كبناء قنكات تكاصؿ معيا كمع 
. كاالفتراضيكف

                                                           
1
 .129، مرجع سبق ذكره، ص مستقبل وسائل التواصل االجتماعي في التغيير: ثورات الفايسبوؾحساـ الدين قتلوين، -  

2
 .229، ص 2009ادلنية برس، : ، القاىرةقضايا معاصرة: تكنولوجيا االتصاؿشريف دركيش اللباف، -  

3
 .84، مرجع سبق ذكره، ص مداخالت في اإلعالـ البديل والنشر اإللكتروني على اإلنترنتشريف دركيش اللباف، -  
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ذلؾ الذم يتـ عبر كسائؿ اإلعبلـ كشبكات االنترنت، كتكمف قكتو في قدرتو عمى إيصاؿ "فالتكاصؿ الجماىيرم ىك 
الرسائؿ كالخطابات في آف كاحد لجميكر أكسع كغير معركؼ، كرغـ ما قد يبدك ككأف ىذا التكاصؿ ىك اتصاؿ خطي في اتجاه 

 االسترجاعية، فإف التطكر التكنكلكجي ألـز ىذه الكسائؿ بتعديؿ طرقيا في تكصيؿ الرسائؿ، حيث برز ما التغذيةكاحد حيث تنعدـ 
. ، كيزيد مف قدرة األحزاب عمى استجبلب جميكر سياسي(1)"يسمى بالتكاصؿ التفاعمي، كذلؾ ضمانا لمشاركة أكثر كتأثير أقكل

 في كضعية تكاصمية، بحيث يككف اليدؼ منو التأثير كمحاكلة تجنيد السياسيتحيٌيف الخطاب "إف االتصاؿ السياسي ىك 
قطاع أكبر مف الجميكر، فيك بذلؾ يقـك عمى أنو إستراتيجية مف خبلليا يعمؿ عمى تحريؾ ىذا الجميكر بغية التأثير في 

إدخاؿ المجتمع أك إشراؾ أكسع فئاتو في "فالتمكيف لتكاصؿ سياسي جيد في المؤسسات السياسية قد يساىـ بفعالية في . (2)"أفكاره
 بصكرة عمنية كعامة، كيضاعؼ أيضا مف الشعكر بالمسؤكلية الكطنية، كيحد مف قدرة النخب القراراتالممارسة السياسية كمناقشة 

، فيساىـ بالتالي في الرفع مف قيمة األداء السياسي في الدكلة (3)"الحاكمة عمى مصادرة السمطة كالمكارد العامة لخدمة مصالحيا
رادة لـ يتـ تجاىميا كمكاقؼ لف يتـ مصادرتيا كال القفز عمييا . عندما يشعر كؿ طرؼ أنو ميـ كأف لو رأم محتـر كا 

تكفر كسيمة لزيادة مشاركة " في طريقو إلى التعاظـ، حيث باتت ىذه األخيرة الجديدإف الدكر السياسي لكسائؿ اإلعبلـ 
المكاطنيف في الحياة السياسية كخاصة أثناء الحمبلت االنتخابية، فتسمح لمفاعميف السياسييف كالمرشحيف لتجاكز كسائؿ اإلعبلـ 

التقميدية التي تعتمد عمى تأثير الصحفييف العامميف بيا كالمتتبع ليا مف جميكرىا المعتاد عمييا، فيي تيستخدـ عمى نحك متزايد في 
الحمبلت كالمكاعيد االنتخابية كالسياسية، كما يمكف استخداميا مف قبؿ الحككمات أيضا في إشراؾ في المكاطف في صنع القرار، 

 بفعؿ حثو عمى استخداـ التكنكلكجيا كتأثره بنتائجيا محددةحيث أصبح لممجتمع المدني دكر بارز في إشراؾ الناس في قضايا 
. (4)المكتسبة خبلؿ السنكات الماضية عمى صعيد العمؿ السياسي

أيضا لتكسيع المشاركة السياسية مف تستخدـ ، باتت (Facebook)إف الشبكات االجتماعية في العالـ العربي كخاصة 
خبلؿ مساعدة المكاطنيف عمى التكاصؿ مع ممثمييـ كمع بعضيـ البعض، لما أصبح ليذه السياسة االتصالية الحديثة مف دكر 
دارة الحمبلت االنتخابية، كمف خبلؿ  ميـ في كمتزايد باستمرار في الشأف السياسي كمف خبلؿ التعريؼ بالممثميف السياسييف كا 

                                                           
1
المقاربات وآليات : االتصاؿ السياسي في العالم العربي وإفريقيا: ، يف"التواصل السياسي أك يف جدلية العالقة بٌن االتصاؿ كالسياسة"حيي اليحياكم،  - 

 .17، ص 2014معهد الصحافة كعلـو األخبار كمؤسسة كونراد إيناكر، : ، تونس(25-11ص ص )، الممارسة
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altérité comme stratégie électoral », dans : La communication politique dans le monde arabe et 
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اختيارىا مف طرؼ األحزاب السياسية كالسياسييف المستقميف كآلية جذب كتعبئة لمجميكر المنتفع سياسيا، كتعمؿ بكصفيا منصة 
إلقناع لمجميكر السياسي سكاء مف أجؿ المشاركة السياسية بالتصكيت أك بالترشح كتمثيؿ المشارب السياسية في الييئات كالدكائر 

. المنتخبة

لقد كاف المشيد المرتبط باستخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في الكطف العربي متفاكت األرقاـ، ففي دكؿ برز تكجو 
في غيرىا، تبعا لمزاج المستعمميف كدرجة ارتياحيـ لمتعامؿ مع بأحدىما في  (Twitter)، بينما يتقدـ (Facebook)أكبر إلى 

مف أكثر مكاقع الشبكات االجتماعية استخداما كانتشارا  (Facebook)ضكء ما تتيحو كؿ شبكة مف مميزات، كمع ذلؾ فقد أعتبر 
في الدكؿ العربية كبخاصة منيا دكؿ الحراؾ بكؿ أنكاعو، فارتبط استخدامو بشكؿ مكثؼ في مجاؿ االتصاؿ السياسي، كلكف 

. بدرجات كنسب انتشار متفاكتة

مرتبة حسب ): 2011حتى نياية سنة  (Facebook)دول الحراك العربي التي عرفت انتشارا مكثفا لشبكة : (20)جدول رقم 
 (1)( مستخدم لالنترنت100عدد المستخدمين لكل 

 عدد السكان الدولة
عدد مستخدمي 

 االنترنت
عدد مستخدمي 

 الفايسبوك
االنتشار بين 

 السكان

االنتشار بين 
مستخدمي 
 االنترنت

 %90.85 %31.80 1.987.400 2.187.519 6.249.000 األردن

 %81.54 %26.08 2.799.260 3.432.988 10.732.470 تونس

 %60.53 %32.60 .2.769.020 4.574.578 8.494.706 اإلمارات

 %43.34 %11.54 9.391.580 21.671.400 81.348.421 مصر

 %44.19 %24.02 316.340 715.928 1.3116.750 البحرين

 %47.52 %23.86 880.720 1.835.394 3.697.292 الكويت

بيف  (Facebook)صدارة الدكؿ العربية مف حيث االنتشار الكاسع لمكقع التكاصؿ االجتماعي " تكنس"ك" األردف"تحتؿ 
النشطاء كالمستخدميف لشبكة االنترنت، حيث يعطي ذلؾ مممحا عف حجـ التكاصؿ السياسي في ىذه الدكؿ، كما انعكس ذلؾ 

، نظرا "النمكذج"، ككيؼ كادت أف ترتقي الثكرة التكنسية إلى مصاؼ 2010عمى الشكؿ العاـ لقياـ الحراؾ الثكرم في تكنس سنة 
أما في المجمكعة األخرل مف . التساـ الحراؾ بدرجة عالية مف السممية كالنظاـ كاألثر السمس الذم تركتو عندما تقارف بغيرىا

الدكؿ العربية، فتقؿ نسبيا درجة انتشار استخداـ المكقع لمتكاصؿ السياسي، أيف تصبح درجة االنتشار األكبر لشبكات أخرل مثؿ 
(Twitter) كغيرىا" كسمطنة عماف" السعكدية"ك" اليمف"، كيبلحظ ذلؾ في كؿ مف. 

                                                           
1
، تقرير االنرتنت العربية، تصدره مؤسسة "مشهد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشبكات التواصل االجتماعي في العالم العربي" :أنظر: األرقاـ-  

 .(اجلدكؿ من إعداد الباحث). 87، ص 2012، الرياض، ادلملكة العربية السعودية، " كالتطويرلألحباثمدار 
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مرتبة ): 2011حتى نياية سنة  (Facebook)دول الحراك العربي التي عرفت انتشارا أقل كثافة لشبكة : (21)جدول رقم 
 (1)( مستخدم لالنترنت100حسب عدد المستخدمين لكل 

 عدد السكان الدولة
عدد مستخدمي 

 االنترنت
عدد مستخدمي 

 الفايسبوك
االنتشار بين 

 السكان

االنتشار بين 
مستخدمي 
 االنترنت

 %37.81 %18.93 323.280 854.958 1.707.756 قطر

 %36.51 %7.64 2.835.740 7.767.641 37.100.000 الجزائر

 %33.34 %15.98 4.534.760 13.600.000 28.376.355 السعودية

 %32.02 %12.57 4.075.500 12.728.464 32.419.800 المغرب

 %31.59 %12.67 362.280 1.146.880 2.859.456 عمان

 %28.90 %06.53 391.880 1.355.796 6.000.000 ليبيا

 %09.57 %01.31 318.420 3.327.558 24.312.000 اليمن

أفاقا جديدة لممفيـك التقميدم لمحؽ في االتصاؿ، سكاء في مجاؿ نقؿ المعمكمات  "المعمكماتفتحت شبكة االنترنت كثكرة 
أك تمقييا أك البحث عنيا أك حرية التعبير أك الحؽ في الخصكصية، حيث تتشكؿ ىذه المقكمات بصكرة متنكعة كمغايرة عمى 

، ذلؾ أف البعد االتصالي كالتكاصمي الذم يقـك بو الساسة يصبح (2)"االنترنت باعتبارىا أبرز كسائؿ ثكرة المعمكمات كاالتصاؿ
غير ذم جدكل إذا لـ يتـ في ذلؾ االتكاء عمى منابر إعبلمية أك اتصالية تفتح لو المجاؿ لمشيكع كالركاج بيف الجماىير، فبل 

. (3)"سياسة بدكف تكاصؿ كال تكاصؿ سياسي بدكف خطاب سياسي تساىـ األدكات اإلعبلمية في أف يصؿ إلى الجميكر المتمقي

: التسويق السياسي في ممارسة السياسة العربية: ثانيا

شيار بضاعتيـ السياسة أماـ جميكرىا أسكة بنظرائيـ  بدأ الساسة العرب يتجيكف نحك البيئة االفتراضية لتسكيؽ أنفسيـ كا 
في العالـ الغربي، الذيف أصبح جؿ حراكيـ السياسي يتـ عبر تسكيؽ أفكارىـ كسياساتيـ كمخرجات نظميـ عبر جدراف الفضاءات 

مف أصكات الشباب، % 57أف يصنع المعجزة باستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الجديد، كفاز بػ "استطاع " باراؾ أكباما"االفتراضية، فػ 

                                                           
1
اجلدكؿ من ). 87، مرجع سبق ذكره، ص "مشهد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشبكات التواصل االجتماعي في العالم العربي" :أنظر: األرقاـ-  

 .(إعداد الباحث
2
 .46، مرجع سبق ذكره، ص "اإلعالـ الحديث والديمقراطية التشاركية"بوحنية قوم، -  

3
 .12 مرجع سبق ذكره، ص ،"التواصل السياسي أك يف جدلية العالقة بٌن االتصاؿ كالسياسة"حيي اليحياكم، -  
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فالشباب اختاركا مف ىك أقرب إلييـ سنا، كاختاركا مف تكجو إلييـ حيث ىـ عمى شبكة االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي 
. (1)"كالمدكنات

لقد فيمت الطبقة السياسية العربية أف التسكيؽ السياسي غدا أمرا محتما عمييـ في ظؿ تغٌير طاؿ المفيـك التقميدم 
لمممارسة السياسية، كالذم كاف يفترض أف تصكيت الناخبيف يككف بالشكؿ كالكالء القديـ كفي ظؿ قمة المرشحيف، أما اليـك فمـ تعد 

 فارغة، كلـ تبؽ الكجكه المثقفة التي كانت تكسب االنتخابات بدكف منافسة حقيقية ألنيا قميمة العدد كذلؾ، بؿ االنتخابيةتمؾ القكائـ 
زاد عدد الميتميف بالمناصب كاتسعت دكائر الترشح، كارتفعت أعداد مف يركف في أنفسيـ القكة كالقدرة كالرغبة في ممارسة العمؿ 

المبادئ كاألفكار بغية إقناع الناس بيا " فٌعاؿ مف كبسبلحالسياسي، فأصبح لزاما عمى الجميع الخركج إلى فضاءات أكبر كأرحب 
الختيار ممثمييـ في البرلماف أك البمديات كحتى في فضاءات المجتمع المدني مف جمعيات كنقابات، حيث تشمؿ أفكارىـ إقناع 

. (2)"الجميكر بقدرتيـ عمى ترسيخ الثقافة السياسية كاحتراـ مبدأ المكاطنة كالرأم اآلخر

أقرب إلى ممارسة التسكيؽ السياسي ألفكار الجميكر العربي كسياسييو مف الشبكات األخرل، حيث  (Twitter)اعتبر 
 في كؿ مف الككيت كالجزائر كالبحريف، ما أكد 2012انتشر استخداـ ىذه الشبكة االجتماعية بشكؿ مكثؼ نسبيا حتى جكاف 

". كسيمة تكاصؿ اجتماعي لمنخبة"عمييا ما تكصؼ بو في العادة مف ككنيا 

 (3) 2012حتى جوان  (Twitter)دول الحراك العربي التي عرفت انتشارا مكثفا لشبكة : (22)جدول رقم 

الترتيب 
 العربي

 الدولة
انتشار االنترنت 

(%) 
 (Twitter)انتشار 
(%) 

بين  (Twitter)نسبة انتشار 
 (%)مستخدمي االنترنت 

 18.79 09.88 52.56 الكويت 01

 11.10 00.02 23.56 الجزائر 02

 09.50 05.48 57.67 البحرين 03

 06.53 03.43 52.46 قطر 04

 05.58 02.88 51.72 السعودية 05

 05.46 03.07 56.12 اإلمارات العربية 06

                                                           
1
 .83 مرجع سبق ذكره، ص ،مداخالت في اإلعالـ البديل والنشر اإللكتروني على اإلنترنتشريف دركيش اللباف،  - 

2
المقاربات : االتصاؿ السياسي في العالم العربي وإفريقيا: ، يف"ثقافية-احملددات السوسيو: من العزؿ إىل االنقالب إىل التداكؿ الدديقراطي"مجاؿ الزرف، -  

 .32، ص 2014معهد الصحافة كعلـو األخبار كمؤسسة كونراد إيناكر، : ، تونس(52-27ص ص )، وآليات الممارسة
3
اجلدكؿ من ). 96، مرجع سبق ذكره، ص "مشهد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشبكات التواصل االجتماعي في العالم العربي" :أنظر: األرقاـ-  

 .(إعداد الباحث
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فييا، حيث لـ تتعد نسبة انتشار ىذا المكقع بيف  (Twitter)في حيف أف دكال أخرل لـ تسجؿ أرقاما عالية في استخداـ 
، كاحتمت كؿ مف تكنس كليبيا كالمغرب كسكريا %01.22كفي مصر نسبة % 02.56مستخدمي االنترنت في األردف نسبة 

كاليمف ذيؿ الترتيب العربي لنسبة انتشار استخداـ ىذه الشبكة االجتماعية بيف مرتادم شبكة االنترنت، رغـ أف ىذه الدكؿ كانت 
الذم استند في انتشاره كتعميمو عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، بما بات يعطي دليبل آخر عمى " الحراؾ الثكرم"ممف مسيا 

ال تطبيقا " تطبيؽ لمنخبة"استخدامو كضعؼ التأثير بكاسطتو في أغمب الدكؿ العربية، كما يعطي دليبل إضافيا عف ككنو " انحسار"
. جماىيريا أك شعبيا

 (1) 2012حتى جوان  (Twitter)دول الحراك العربي التي عرفت انتشارا أقل كثافة لشبكة : (23)جدول رقم 

الترتيب 
 العربي

 الدولة
انتشار االنترنت 

(%) 
 (Twitter)انتشار 
(%) 

بين  (Twitter)نسبة انتشار 
 (%)مستخدمي االنترنت 

 02.56 00.95 37.02 األردن 01
 01.22 00.36 29.39 مصر 02
 00.76 00.33 44.73 عمان 03
 00.32 00.11 35.02 تونس 04
 00.31 00.07 23.24 ليبيا 05
 00.26 00.11 45.24 المغرب 06

 00.20 00.05 25.52 سوريا 07

 00.16 00.02 15.40 اليمن 08
 السياسية، غير أنو لـ يتـ استغبللو بالشكؿ الصحيح حتى كقتنا التعبئةلقد أصبح اإلعبلـ الجديد يمثؿ أداة ىامة في 

الحالي، كبقي أف تبحث منظمات المجتمع المدني عف آلية جديدة الستغبللو بالشكؿ الذم يعكد بالنفع العاـ عمى المكاطنيف 
 بإمكاف منظمات المجتمع المدني أف أصبح"ففي ظؿ تطكره . كالدكلة، عف طريؽ تشجيعيـ عمى المشاركة في الحياة السياسية

تقدـ إصبلحا حقيقيا، كأصبح بإمكانيا أف تصؿ إلى المكاطف في كافة ربكع الببلد، رغـ شعكر المكاطف العادم بأف مشاركتو لف 
. (2)تغير شيئا

 Web)لقد أثبتت شبكة االنترنت أنيا أداة حيكية كفاعمة في الحمبلت االنتخابية، كمع تنامي أدكات جديدة قدمتيا شبكة 
، عبلكة عمى البريد االلكتركني (Youtube)ك (My Space)ك (Facebook)كمكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ  (2.0

                                                           
 .(اجلدكؿ من إعداد الباحث). 96ادلرجع نفسو، ص  -1
 .، مرجع سبق ذكرهدور اإلعالـ الجديد في التعبئة السياسيةشادم طلعت،  -2
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، بدأ كؿ مرشح في استغبلؿ التأثير المتزايد ليذه األدكات االتصالية الجديدة لتصبح ىذه األدكات جسرا لمتكاصؿ بيف كالمدكنات
. (1)"المرشح كالرأم العاـ

: دور المجال االفتراضي في رسم صورة الحراك السياسي عمى األرض: المطمب الثاني

تبعا لمكظائؼ الجديدة التي بات المجاؿ االفتراضي يضطمع بيا في ظؿ المتغيرات الراىنة، كفي ظرؼ ما بعد نياية 
الحراؾ الثكرم في جؿ الدكؿ العربية الذم كانت لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي يد في استمراره، فقد انطمؽ نشطاء االنترنت 

الستخداـ ىذه الكسائؿ مف جديد بحسب الكظائؼ المستخدمة التي استعيرت مف العيد األكؿ كىي الحشد كالتعبئة كالتحريض، كما 
يمكف لكسائؿ اإلعبلـ عمكما أف تمارس نفكذىا مقدمة تكينيا الخاص عف األحداث، إلى متمقيف مطمعيف بشكؿ خاص مف خبلؿ "

. (2)"قناتيـ عمى المكاضيع السياسية

في مصر كتكنس كالجزائر كالمغرب تحديدا كفي العديد مف الدكؿ العربية األخرل بشكؿ أقؿ، بدأت ىذه الكسائؿ تمعب 
دكرا متزايدا في رسـ صكرة الحراؾ السياسي عمى األرض كالمساعدة في اضطبلع الجميع بمياـ في حماية الدكلة كصيانة المركر 

تكظيؼ أدكات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الرقمية "اآلمف نحك الديمقراطية، حيث انطمؽ قطاع مف نشاط االنترنت إلى 
كالشبكات االجتماعية في تداكؿ المعمكمات المتعمقة بممارسة مبادئ الديمقراطية بحرية، كالمشاركة في بناء المؤسسات الحاكمة 

 باإلضافة إلى المياـ التقميدية كىي ،(3)"عبر االنتخابات كالمشاركة في اتخاذ القرار كممارسة نكع مف الرقابة عمى األجيزة التنفيذية
يصاؿ الرسائؿ ألكبر عدد مف األفراد في المجتمع . إعبلـ المكاطف كبث الخبر كالمعمكمة كا 

تطكير خطاب سياسي "أبانت عف قدرتيا في "لقد أضحت الشبكات االجتماعية متميزة في أداء األدكار السياسية، فقد 
بتحدم الخطاب السياسي الرسمي، حيث أف كجكد الحككمات عمى االنترنت يتسـ بالضعؼ الشديد، كىك ما يؤثر عمى عدـ كجكد 

 كىك ما فتح المجاؿ لتكاجد جؿ أفراد المجتمع كممارسة ،(4)"قنكات اتصاؿ بيف الشعكب كخاصة الشباب منيـ كالنخب الحاكمة
عدة أدكار رقابية فضحت سكء استخداـ السمطة كالتعذيب في "السياسة عبر ىذه الكسائؿ، كالتي مارس شباب االنترنت عبرىا 

لبث لقطات كفيديكىات كشفت سمبيات أجيزة الدكلة، مما بصكرة كبيرة  (Youtube)عديد القضايا، كما قاـ ىؤالء باستخداـ مكقع 
. (5)"في فضح التزكير أك كشؼ الفساد
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2
 .65، ص 2008دار الفارايب، : ، بًنكت1خليل أمخد خليل، ط: ، ترالتواصل السياسي سوسيولوجيافيليب ريتور،  - 

3
 -  ،  .، مرجع سبق ذكرهالتوظيف السياسي لمواقع التواصل االجتماعيرانيا مكـر

4
موقع مركز الشرؽ العريب للدراسات احلضارية كاالسرتاتيجية، : ، متوفر على الرابط التايلخريطة الحركات الشبابية الثورية في مصرأمحد هتامي عبد احلي،  - 
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: الشبكات االجتماعية وتحريك الشارع في مصر وتونس خالل المرحمة االنتقالية: الفرع األول

في معرض المقارنة بيف تجربة الحراؾ الثكرم في كؿ مف تكنس كمصر، ال يعجز الناظر عف مبلحظة االستثناء الذم 
، فقد خرجت منتصرة مف جؿ المشكبلت كالمآزؽ كاالختناقات التي ظيرت في "ثكرات الربيع العربي"صنعتو التجربة التكنسية في 

في اقتبلع النظاـ السابؽ، فخبلؿ ما يقرب مف الثبلث سنكات التي تمت الحراؾ الديمقراطي كانت " ثكرة الياسميف"أعقاب نجاح 
غير أف التجربة المصرية لـ تحقؽ ذات . الثكرة التكنسية تثبت أف الحكار كالسياسة الحكيمة أكلى مف الدمار كالجنكح إلى العنؼ

النجاح الذم مٌيز نظيرتيا التكنسية، حيث تميزت مرحمة االنتقاؿ الديمقراطي الذم أرادتو الثكرة المصرية بإطاحتيا بالنظاـ السابؽ 
بكثير مف النكسات كاإلخفاقات التي كانت تترجميا الجماىير بالخركج إلى الشارع في كؿ مرة، فتعالت النداءات ككثرت الدعكات 

لمنزكؿ إلى المياديف لممطالبة حينا كلبلحتجاج حينا آخر كالضغط كالرفض أحيانا أخرل، فكاف كؿ ذلؾ يتـ عبر الشبكات 
االجتماعية كأدكات اإلعبلـ الجديد التي ساىمت في نقؿ صكرة الكاقع السياسي لمصر كعمؿ األحزاب كالسياسييف لجميكر الناس، 

كفضحت عبر تطبيقاتيا مظاىر الفساد السياسي كاالقتصادم كعٌرت حالة الرككد التي اعترت الساحة جراء تقاعس الطبقة 
. في تحديد آجاؿ مؤقتة لنقؿ السمطة" المجمس العسكرم"السياسية عف أداء مياميا كالتماطؿ الذم كاف يبديو 

ا جرل في تكنس كمصر يدٌؿ عمى القاسـ المشترىؾ في الكطف العربي بنشكب الثكرات، أٌما االختبلؼ فيكمف في إف ـ
فحالة تكنس تكصؼ بأنيا تمؾ الدكلة المركزية الممتدة رغـ تغيرات في تطابؽ تاريخيا مع الجغرافيا، كالتحديث "التفاصيؿ الثانكية، 

، كفصؿ مؤسسات المجتمع األىمي عف مؤسسات الدكلة الحككمية ككضكح "بف عمي"ك" بكرقيبة"الذم خضعت لو في عيدم 
األشكاؿ كاألدكار، سمح بالفصؿ بيف الدكلة كنظاـ الحكـ، خاٌصة عندما يتصرؼ الجيش باعتباره ممثبل لمدكلة كليس لمنظاـ أك 

لسمطة الفرد أك لؤلسرة الحاكمة، كىذه تعٌد خصكصية تكنسية بامتياز كفي مصر أيضا، حيث ىناؾ فصؿ بيف الدكلة كالنظاـ؛ ما 
 .(1)سٌرع في إنجاز اإلطاحة برأسي النظاـ في البمديف

االعتماد عمى العصبيات كركابط الدـ لضماف الكالءات في الجميكريات العربية، كاف سببو االستبداد، كىناؾ صفة أخرل 
مشتركة بيف األنظمة العربية، تتمٌثؿ في قياـ قادة األمف بأدكار سياسية، كىذه مف صفات االنحبلؿ السياسي الذم كاف مشتركا 

. (2)بيف عدد مف األنظمة العربية

: نشاط البيئة االفتراضية في تونس ما بعد الحراك الثوري: أوال

، ثـ نجحت في صياغة "بف عمي"نجحت الطبقة السياسية نسبيا في إدارة المرحمة االنتقالية التي أعقبت اإلطاحة بالرئيس 
عداد دستكرىا لما بعد الثكرة رغـ حدة االستقطاب الذم مٌيز تمؾ الفترة التي طالت نسبيا، حيث تكافؽ الجميع في المحصمة  كا 
 02بمختمؼ تكجياتيـ كانتماءاتيـ السياسية، ثـ نجحت بعدىا في تنظيـ االنتخابات البرلمانية كبدأ مجمس النكاب أكلى جمساتو يـك 

                                                           
1
الثورات كاإلصالح كالتحوؿ الدديقراطي يف : "، كرقة مقدمة يف ادلؤسبر الدكيل العلمي حوؿ"العربي والتونسي في الثورة التونسية"، (2011). عزمي بشارة-  

 .2011 أفريل 21-19ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات، الدكحة، قطر، : ، ادلنظم من طرؼ"من خالؿ الثورة التونسية: الوطن العريب
2
 .ادلرجع السابق نفسو-  
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التي " التركيكا" كطرؼ مف أطراؼ 2011 ديسمبر 13في " المرزكقي"، كما لـ يفشؿ التكافؽ عمى اختيار الرئيس 2014ديسمبر 
" قايد السبسي"تكافقت عمى اإلشراؼ عمى أكؿ مرحمة انتقالية، ثـ الرئاسيات الثانية التي أفرزت فكز أحد رجاؿ مرحمة ما قبؿ الثكرة 

.  كجرل التكافؽ عميو بدكف مشكبلت تذكر2014 ديسمبر 21في 

في المشيد، لـ يغٌيب الفضاء العاـ االفتراضي عف رسـ صكرة المرحمة االنتقالية، حيث لعب دكرا محكريا في ثبلثية 
، حيث كانت الصكرة في تكنس مكزعة بيف طرفيف أحيانا كثبلث أطراؼ أحيانا أخرل، فتارة كاف (الحشد كالتعبئة كالتحريض)

، كتارة يككف "ما بعد بف عمي"كعدد مف األحزاب األخرل التي تبحث عف مكطئ قدـ ليا في تكنس " حركة النيضة"السجاؿ بيف 
أحزابا كتنظيمات مف جية، كبيف تنظيمات المجتمع المدني مثؿ النقابات كالجمعيات مف " أطراؼ المعبة السياسية"السجاؿ بيف 

الحركات االحتجاجية القدرة عمى "، فمنحت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي بذلؾ جية ثانية، كبيف المكاطنيف العادييف مف جية ثالثة
. (1)"إيصاؿ صكتيا كصكرتيا إلى العالـ كبشكؿ متكاصؿ، كمكنت المناطؽ األخرل مف مكاكبتيا كالتجاكب الفكرم معيا

بذلؾ كاف المجاؿ العاـ االفتراضي منقسما في كؿ مرة بيف نشطاء الصكرة، فالنيضة كحزب في السمطة ليا منصاتيا 
كمكاقعيا كصفحات كحسابات تتكمـ بدال منيا كتدافع كتنافح عنيا، كاألحزاب األخرل كتنظيمات المجتمع المدني ليا ما لغيرىا 

الشبكات االجتماعية، كالمكاطف العادم الذم زاؿ عنو حاجز الخكؼ كتخمص مف ىيبة النظاـ كالرىبة مف " أفنية"تماما داخؿ 
. األمف راح متحررا مف كؿ حد، كيستعمؿ ىذا الفضاء أيضا مف أجؿ إثبات كجكده كالتعبير عف رأيو كتبياف مكقفو

زالة النظاـ متابعا لجؿ الحراؾ السياسي الذم مرت بو تكنس  كاف الفضاء االفتراضي الذم ساىـ سابقا في إحداث الثكرة كا 
خراج "ما بعد الثكرة"في مرحمة  ، حيث كاف ساىـ في الضغط عمى المجمس التأسيسي مف أجؿ إنياء الجدؿ المحتدـ داخمو كا 

، ككاف نشطاء االنترنت قبؿ ذلؾ قد مارسكا ضغكطا مف أجؿ 2014 جانفي 26الدستكر الجديد لساحة التطبيؽ، كحصؿ ذلؾ في 
إخراج عدد مف القكانيف رأكىا ىامة مف أجؿ الصالح العاـ في تكنس، مثؿ الحممة التي قادتيا عدة فضاءات عبر مكاقع التكاصؿ 

الحاكـ سابقا مف المشيد السياسي، كقد كاف ليـ ذلؾ بصدكر " حزب التجمع الدستكرم الديمقراطي"االجتماعي مف أجؿ إخراج 
. 2011 مارس 09حكـ قضائي نيائي بحؿ الحزب المذككر في 

تعامؿ الفضاء االفتراضي لبلنترنت في تكنس مع الحركات كالقكل المضادة لمثكرة، حيث دافع نشطاء ىذا المجاؿ عف 
ما ينشأ عنيا مف ركح انتصارية كما يعقبيا مف "الحراؾ الثكرم معتبريف أف الثكرة إنما كثفت جيدىا إلسقاط رأس النظاـ أكال، كأف 

تعقيدات االنتقاؿ الفجائي كالسريع غالبا ما يغرؽ القكل الثكرية في تفاصيؿ تميييا عف مقاكمة ما بقي مف النظاـ القديـ كتفكيؾ 
 (Twitter)كأسست عدد مف حسابات  (Facebook)، لذلؾ نشأت العديد مف صفحات (2)"البنى التي كانت تسنده كتستفيد منو

                                                           
1
، مرجع "الوسائط الرقمية الحديثة من شبكات التواصل االجتماعي إلى وسائل التعبير عن مشاعر االغتراب وتغيير الحكومات"ميلود كلد الصديق، -  

 .204سبق ذكره، ص 
موقع مركز اجلزيرة للدراسات، : ، متوفر على الرابط التايلأضواء على التجربة التونسية في االنتقاؿ الديمقراطيعز الدين عبد ادلوىل،  -2

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/201324101039595777.htmlتاريخ الزيارة ، :
(20/03/2016). 

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/02/201324101039595777.html
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لتدافع عف منجزات الثكرة التي أطاحت بالنظاـ كميدت الطريؽ الرتساـ تحكؿ ديمقراطي حقيقي، كمف أبرز الفضاءات االلكتركنية 
كالتي ساىمت مف خبلؿ منشكراتيا كحمبلتيا في دفع  (Facebook) عمى (1)"صفحة تكانسة"التي تكفمت بيذا الجانب تبرز 

. الجميكر باتجاه احتضاف الثكرة التي نجحت كالمحافظة عمى منجزاتيا

كمع ذلؾ فقد تمكنت الصكرة اليادئة لمتحكؿ الديمقراطي في تكنس ببعض االنقساـ كالصراع رغـ أنو يحمؿ بيف طياتو 
بدأ الصراع يتجمى يكما بعد يـك بيف اإلسبلمييف كالمتعاطفيف مع النمكذج اإلسبلمي لمدكلة كبيف "بذكر ظاىرة صحية، حيث 

 جانفي 30إلى تكنس في " راشد الغنكشي"كانت منذ عكدة  (Facebook)بداية االنقساـ في  [...]أنصار النمكذج المدني لمدكلة 
، بينما ظيرت صفحات معادية لمغنكشي كلحركتو "النيضة"، حيث انطمقت صفحات بإعداد استقباؿ جماىيرم لزعيـ 2011

. (2)"كتطالب بعكدتو مف حيث أتى

: المشيد االفتراضي لصراع فرقاء السياسة في مصر: ثانيا

الصكرة في مصر لـ تكف بتمؾ الكداعة التي تميزت بيا صكرة االنتقاؿ الديمقراطي في تكنس، فقد أبانت ساحة التداكؿ 
دارة ممفات المرحمة االنتقالية، أبرز تمؾ العكامؿ الحضكر القكم لمجيش في  السياسي فييا عف بعض عناصر الفشؿ في ترتيب كا 

جؿ مفاصؿ الدكلة، بينما تميزت التجربة التكنسية بتغييب الجيش لنفسو كالنأم بيا عف الساحة السياسية، تأكيدا منو عمى أف دكره 
لممغادرة " بف عمي"ىك الدفاع عف الكحدة الترابية لمدكلة كمراقبة مجاليا كحمايتو فقط، دكف إىماؿ جزئية دكره في دفع الرئيس 

، حيث أفرزت االنتخابات في كمتا الدكلتيف "حكـ المرجعية اإلخكانية"حماية لمشعب، عامؿ آخر يصنع الفرؽ بيف المشيديف كىك 
التكنسية في تأطير المرحمة كالحكـ كالسياسة، كتغمبت عمى المشكبلت " حركة النيضة"تصدر ىذا الجناح لممشيد كالحكـ، فنجحت 

تكنس قابمو فشؿ لدل " إخكاف"التي اعترضتيا بالحكار كعدـ التصمب في المكاقؼ كالتكافؽ عمى تقاسـ المناصب، لكف نجاح 
عف لعب دكر السياسي القائد، كانعكس ذلؾ أيضا عمى التجربة " حزب الحرية كالعدالة"مصر عندما أبانكا عف عدـ قدرة " إخكاف"

الرئيس اإلخكاني "الرئاسية، حيث تكج الحراؾ الذم قاده الجيش كعدد مف تنظيمات المجتمع المدني إلى االنقبلب عمى سمطة 
. بعد عاـ فقط مف انتخابو" المنتخب

في باب الحراؾ االفتراضي، استعمؿ المصريكف بدكرىـ الشبكات االجتماعية بقكة، كمارسكا عمييا فعؿ االحتجاج كفعؿ 
التكاصمية التي " مؤسساتو"التحريض كفعؿ الحشد كالتعبئة، كأفعاؿ الدعـ كالمساندة كالمؤازرة، حيث كاف لكؿ طرؼ منصاتو ك

يسكؽ منيا أفكاره كيتكاصؿ عبرىا مع أنصاره كيتمقى فييا الدعـ كالمساندة، فالمجمس العسكرم لمقكات المسمحة المصرية أسٌس 
منذ اليـك األكؿ، ككؿ األحزاب كرؤساءىا كالمرشحكف لمرئاسة كالبرلماف تقريبا تكاجدكا عمى الفضاء  (Facebook)صفحتو عمى 

بداء الرأمبصفحاتيـ كحساباتيـ، كالمكاطف العادم مكجكد أيضا  . بالتفاعؿ كالتعميؽ كاالحتجاج كا 

                                                           
1
 .، مرجع سبق ذكره(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي صفحة توانسة - 

2
 .255-254، مرجع سبق ذكره، " جانفي14شباب الفايسبوؾ كثورة "أدين الزرقي، -  
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حكـ )فمـ تفمح محاكالت إعادة بناءه مف جديد، ال خبلؿ المرحمة االنتقالية األكلى "لقد كسر المصريكف حاجز الخكؼ، 
ذا كاف إنياء ثقافة الخكؼ  (المجمس العسكرم كال خبلؿ المرحمة االنتقالية الثانية التي ارتفع فييا صكت تيار اإلسبلـ السياسي، كا 

بدأ عمى يد أفراد كمجمكعات صغيرة كبعض الصحفييف كالقضاة كأساتذة الجامعات، إال أف مظيره القاطع تمثؿ في نزكؿ 
، بعد نشاط محمـك كمتكاصؿ عبر (1)"المصرييف باستمرار إلى الشارع كالبقاء في الحيز العاـ سكاء اإلعبلمي أك المكاني

 التي كانت ال تنفؾ عف دعكة الجميكر الحتبلؿ المياديف كالساحات كالتعبير عف مطالبيـ كالمشاركة في الفضاءات االفتراضية
 .تقرير مصيرىـ بما يخدـ مصالحيـ

لقد ساىـ النضاؿ االلكتركني كالحراؾ االفتراضي في ظيكر نخب جديدة تختمؼ عف النخب القديمة التي كاف معظميا 
سميؿ التنظيـ الطميعي خبلؿ العيد الناصرم، فثقافة التكاصؿ عبر الشبكات االجتماعية كالتثاقؼ فييا أٌسس لدل عدد مف 

الثكرييف ممف يمتمككف رؤية كاضحة كقكية حكؿ نقض الكاقع كالنظاـ المنيار، لكف غالبا ما تككف رؤاىـ ضعيفة حكؿ المستقبؿ "
 ثقافة سياسية جديدة كتككيف حديث في الحكـ كاإلدارة مستقببل، فالنخب السياسية اإلسبلمية التي سبؽ (2)"كشكؿ الدكلة كالنظاـ

قمعيا كسجنيا كعناصر أخرل مف نخب المعارضة القديمة أك التي رجعت إلى الببلد بعد مدة نفي أك غياب، دخمت مع بعضيا 
في تكاصؿ كاستفادت مما تتيحو ليا الفضاءات االلكتركنية كحجـ األخبار كالمعمكمات المتداكلة بداخمو، لتبدأ مرحمة إعداد نفسيا 
لخيارات المرحمة المقبمة التي ظير عبرىا باب الترشح كميداف التداكؿ عمى المسؤكليات كالمناصب مفتكحا، بعكس المرحمة التي 

. سبقت حيث كاف األفؽ مسدكدا كالمجاؿ السياسي مغمقا تماما

مف خبلؿ ىذه الكسائط الجديدة أخذ المكاطف المصرم يتعرؼ عمى قيمة صكتو كيصبح أكثر عرضة لمتثقيؼ السياسي، 
كمف خبلؿ االنضماـ لؤلحزاب كالمشاركة في التظاىرات كتنظيـ الكقفات االحتجاجية، اتسع حجـ المجتمع السياسي المصرم في 
العالـ االفتراضي، كتكلدت مظاىر مستحدثة لمحيكية السياسية التي تعبر عف اتساع الحيز العاـ كعكدة المجتمع لمتكازف مع الدكلة 
كالتمكيف لقيمة الفرد فييما، ثـ ازداد منسكب الممارسة السياسية، كخرج قطاع كبير مف المصرييف ليمارسكا السياسة بكؿ أشكاليا، 

كمجمس الشكرل،  (في مناسبتيف)حيث تداعى الشعب إلى التصكيت في استفتاءيف مختمفيف، ثـ انتخابات برلمانية لمجمس الشعب 
عبد " كترشح 2013جكيمية " انقبلب"، ثـ انتخابات أخرل بعد (محمد مرسي ضد أحمد شفيؽ)كجكلتيف النتخابات الرئاسة األكلى 

 .كالفكز بيا" الفتاح السيسي

كرسمت بداية المرحمة االنتقالية  (مرحمة حكـ محمد مرسي) االنتقالية الثانية المرحمةلقد أصبحت األحداث التي تمت 
 عبارة عف نقاشات كتجاذبات كىجـك كرد فعؿ بيف نشطاء الشبكات االجتماعية في (االنقبلب عمى سمطة الرئيس المنتخب)الثالثة 

إصبلح "كالداعميف لتيار " الشرعية المختطفة"الفضاء االفتراضي، كمادة يتغذل بيا السجاؿ اإللكتركني بيف المدافعيف عف تيار 
                                                           

موقع مركز اجلزيرة للدراسات، : ، متوفر على الرابط التايلقراءة في تجربة مصرية جديدة: االنتقاؿ الديمقراطيإبراىيم عرفات،  -1
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013124132229206356.htmlتاريخ الزيارة ، :

(20/03/2016). 
، مرجع سبق ذكره، ص مراحلها مشكالتها سيناريوىات المستقبل: دراسة تحليلية لعملية التحوؿ السياسي في مصر: 2013مصر أمحد فهمي،  -2
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، كرسمت بذلؾ األحداث مسحتيا السكداء عمى صكرة المشيد السياسي العاـ في مصر تحت تأثير اإلفراط في "الكضع الراىف
 2013 جكيمية 03ما جرل في مصر في "العنؼ الذم مارسو النظاـ الذم آلت إليو السمطة انتقاليا بعد عممية االنقبلب، فرغـ أف 

، إال (1)"أثار جدال بيف مف يراه انقبلبا عسكريا عمى رئيس شرعي منتخب، كبيف مف يرل فيو ثكرة شعبية ضد رئيس فقد شرعيتو
أنو أخمط بشكؿ كمي المضاميف التي كانت تيتىداكؿ داخؿ المجاؿ االفتراضي، حيث غدا ساحة نقاش كتنابز كسب كشتائـ، بعد أف 
كاف مقٌرران لو أف يسير في طريؽ النقاش الجاد كالرصيف لمخركج بالببلد مف عنؽ الزجاجة كتخطي التبعات غير المرغكب فييا 

لممرحمة االنتقالية، كالتي تكصؼ عادة بأنيا الفترة األكثر حساسية كضبابية، لما يرتبط بيا مف مشاكؿ البحث عف السمطة 
 .كمنغصات العدالة االنتقالية

بالتمديد لكاليتو " عبد الفتاح السيسي"ذات السجاؿ يبقى يعرفو فضاء التكاصؿ االجتماعي المصرم بيف مؤيد لبقاء الرئيس 
، بينما ترافع غيرىا عمى فساد (Facebook)عمى " كمنا مصر الجديدة"ك" مصراوي"أك إعادة ترشحو كانتخابو مثؿ صفحات 

كشيدت الببلد خبلليا نكسات بدأت بأزمة الغاز كالبنزيف كتكاد تنتيي عمى كقع السعي لبيع " السيسي"المرحمة التي أسسيا الرئيس 
لمسعكدية، كعميو فيي تسعى الستمالة الجميكر المصرم خمؼ طرحيا بكجكب " تيراف"ك" صنافير"جزء مف أراضي الببلد كجزيرتي 

بناء مصر جديدة بدكف نظاـ السيسي الذم يعتبر صكرة طبؽ األصؿ لنظاـ مبارؾ العسكرم، كأبرز ىذه الصفحات، صفحة 
". اكسر كالبش"صفحة ك" الحرية لمجدعان: " كعدد مف الشبكات الحقكقية مثؿالمصرية" رصد"شبكة 

: مرافقة المناسبات السياسية في الجزائر والمغرب: الفرع الثاني

درج الميتمكف بالشأف السياسي الجزائرم عمى متابعتو أك المشاركة فيو عف طريؽ كسائؿ محدكدة جدا، حيث كاف الحراؾ 
السياسي يعتمد عمى قدرة الحزب أك السمطة عمى جمع شمؿ المكاطنيف مف اجؿ التركيج لمبرامج المقترحة كاستقطاب عدد أكبر 
مف المناصريف كالمتعاطفيف كالمقتنعيف، مستخدميف في ذلؾ كسائؿ تقميدية كمخاطبة األفراد عمى القنكات كاإلذاعات الرسمية أك 

. إلقاء الخطب خبلؿ التجمعات أك التكجو إلييـ في أماكف تكاجدىـ لمناقشتيـ أك سماع صكتيـ كأفكارىـ

بيد أف الطرؽ التقميدية المعتمدة في الحراؾ السياسي لـ تعد كافية كال مقنعة لمكثير مف المكاطنيف في ظؿ الطفرة 
التكنكلكجية التي شيدتيا الجزائر في مجاؿ االتصاالت كما نتج عنيا مف انفتاح إعبلمي كالكتركني، خاصة بعد اقتحاـ المكاطف 
الجزائرم لعالـ االتصاالت كحيازتو عمى كسائؿ تكاصؿ حديثة كسريعة كتعميـ نظاـ الشبكات كالتي مكنتو مف التفاعؿ مع األخر 
مف خبلؿ إسماع صكتو كتبادؿ أفكاره معو، فأدل ذلؾ إلى انتقاؿ المنافسة السياسية مف المقاىي كالقاعات المغمقة إلى ساحات 

التكاصؿ االجتماعي لما تمنحو مف سرعة تداكؿ الخبر كالرأم كاألفكار، ثـ ما لبثت ىذه الفضاءات الجديدة أف تبكأت مركزا رياديا 
في إدارة الحراؾ الديمقراطي عبر منح الكثير مف المكاطنيف كمف خبلؿ أماكف تكاجدىـ فرصة المساىمة في التعبئة عمى المستكل 

. السياسي، ثـ أخذ مكانة ثابتة في عممية بناء قكاعد المعبة السياسية

                                                           
1
، ع 04، جامعة ديايل، العراؽ، اجمللد رللة العلـو القانونية كالسياسية، "دراسة في الموقف األمريكي: التغيير السياسي في مصر" سبع، مولود سداد - 

 .13، ص (24-01ص ص )، 2015، 01
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 أدت إلى إعبلف الممؾ محمد السادس النتخابات 2011انطمقت كجزء مف الربيع العربي، احتجاجات عامة في فبراير 
. مبكرة، في عممية إصبلح دستكرم منح المكاطنيف المزيد مف الحقكؽ المدنية الجديدة، كالتخمي عف بعض صبلحياتو اإلدارية

 سبتمبر، ثـ جرت انتخابات برلمانية مبكرة في 13 ، تـ التصديؽ عمى الدستكر الجديد في 2011 جكيمية 1عقب استفتاء في 
، كقد تميزت برقابة شديدة داخؿ الفضاء االفتراضي كحظيت بمتابعة عدد 2012 بعد أف كانت ميبرمجة لسنة 2011 نكفبر 25

لمحراؾ "كبير مف ركاد االنترنت كمرتادم الشبكات االجتماعية، كالذيف اعتبركا نشاطيـ ىذا بمثابة تتمة كاستمرار لنشاطيـ المفجر 
. الذم كلد اإلصبلح السياسي مف رحمو" الثكرم

 :دور وسائل التواصل االجتماعي في الحراك االنتخابي الجزائري: أوال

لقد أصبحت شبكات التكاصؿ االجتماعي منبرا جديدا يستفيد منو المرشحكف لمرئاسة في الجزائر، حيث دخمت مكاقع 
(Facebook) ك(Youtube)  بعد أف كاف التمفزيكف 2010معترؾ التنافس تدريجيا خبلؿ االستحقاقات االنتخابية منذ سنة ،

مف لقاءات المرشحيف " مقتطفات يسيرة"الحككمي الرسمي كاإلذاعة ىما المنبراف الكحيداف، فقد كانت ىذه الكسائؿ العامة تبث 
 .بالجماىير، كىك ما لـ يرًضييـ كاعتبركه إجحافا في حقيـ

فرضت شبكات التكاصؿ االجتماعي نفسيا عمى المرشحيف لمرئاسة في الجزائر، ما جعؿ إدارات الحمبلت االنتخابية لكؿ 
مرشح تفتح حسابات كصفحات عمييا، كأنشأت أيضا مكاقع إلكتركنية ليتعٌرؼ جميكر الشبكات االجتماعية عمى المرشح كبرنامجو 

كأفكاره، بؿ كتيشركو في مجمؿ النقاشات، ما يمكنو مف التفاعؿ مع المرٌشح مباشرة أك مع مديرم حممتو، بعد أف كاف مصدره 
 .الكحيد في التعرؼ عمييـ ىك شاشة التمفزيكف فقط

 بقكة حيث لـ تكف كاسعة االنتشار آنذاؾ، إال أنيا 2009ىذه الشبكات االجتماعية كلك أنيا لـ تشارؾ في رئاسيات 
، حيث ساىمت في تقديـ األحزاب كالقكائـ كالمرشحيف لعمـك المستخدميف، فكانت بذلؾ منبرا 2012شاركت في تشريعيات 

لؤلحزاب التي خاضت المنافسة، عرضت مف خبلليا برامجيا كنظرتيا لمشاكؿ المكاطنيف كالحمكؿ المناسبة ليا، كما شاركت كبقكة 
 .2014في اإلعداد كمتابعة الرئاسيات التي جرت في أفريؿ 

يمنع القانكف المتعمؽ باالنتخابات عمى كؿ المرشحيف لمنصب رئيس الجميكرية أم نشاط تركيجي لبرامجيـ يمقكنيا 
لممتعاطفيف معيـ أك قكاعدىـ قبؿ إعبلف السمطة عف مكعد رسمي النطبلؽ الحممة االنتخابية بشكؿ رسمي، كلكف بفضؿ شبكات 
التكاصؿ االجتماعي كالمنتديات كالمكاقع اإللكتركنية، خاض ىؤالء المرشحكف كمف نحا نحكىـ حممة تعريفية كتركيجية لبرامجيـ 

 أشير لتعريؼ قكاعدىـ بما أعدكه مف برامج كبما أسسكه مف كعكد مف أجؿ استمالة مزيد 03قبؿ بداية الحممة الرسمية بأكثر مف 
 .(1)مف األصكات كاألحزاب كالتنظيمات التي لـ تحسـ خيارىا بعد لبلصطفاؼ كراء أم مرشح أك برنامج

                                                           
1
. 277-276، مرجع سبق ذكره، ص "كسائل التواصل االجتماعي كتأثًنىا يف احلراؾ السياسي اجلزائرم"جيدكر حاج بشًن،  - 
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لقد مكنت ىذه الشبكات االجتماعية عمى اختبلؼ بناىا التقنية كأشكاليا المرشحيف الرسمييف أك المفترضيف لمنصب رئيس 
لـ يكف متاحا مف قبؿ، حيث لـ يكف مسمكحا بأم نشاط تركيجي سياسي إال بعد إعبلف مكعد لمحممة " امتياز"الجميكرية مف 

 .االنتخابية كدخكؿ آجاليا فعبل، غير أف مثؿ ىذه الحممة المسبقة ليس بيد اإلدارة أم آليات لمنعيا كال حتى مراقبتيا أك تقنينيا

أسست الدكائر الرسمية لممرشحيف الرسمييف كحتى المفترضيف صفحات لمرشحييا كحسابات عمى المكاقع االجتماعية سكاء 
مف أجؿ كسب قطاع آخر مف المنتميف ألفكارىـ ممف ينشطكف عبر ىذه الشبكات، كذلؾ  (Youtube)أك  (Facebook)عمى 

إدراكا مف جانبيـ لؤلىمية التي باتت تكتسييا مثؿ ىذه الفضاءات، حيث تكفر عمييـ الجيد كالتكاليؼ المادية ألنيا ستريحيـ مف 
عناء التنقؿ لمخاطبة جميكر يمكنيـ أف يصمكا إليو بؿ كيتكاصمكا معو بأقؿ تكمفة مع ربح ىامش الكقت، باإلضافة إلى كسبيـ 
رىاف اإلقناع، ذلؾ أنيـ سيمجأكف إلى البرمجيات المساعدة في تحرير الخطابات كأخرل في تعديؿ الصكر، حيث ال يخفى أف 

كثيرا مف األفراد ال يممككف القدرة عمى التكاصؿ المباشر أماـ الجميكر في الفضاءات العامة أك القاعات كبعضيـ ال يممؾ 
اإلطبللة المرغكب فييا، فتكفر ليـ ىذه البرمجيات أسبابا لتحسيف صكرتيـ، ألف شبكات التكاصؿ االجتماعي كالمنتديات سكؼ 

 .تمغي عامؿ المقاءات المباشرة كتستعيض عنيا بالتسجيبلت المرئية أك المسمكعة

كما أف الدكائر غير الرسمية أيضا ساىمت بجيكد مضنية لكسب ىذا الرىاف، كيقصد بيذه الدكائر المتطكعكف كالمعجبكف 
الذيف ينشئكف صفحات كمجمكعات تحمؿ اسـ مرشحيـ كيعممكف عمى نشر أفكاره كبرامجو عبرىا كينبركف إلشيارىا كالتعريؼ بيا 

دارتيا، فػ  طبلع ركاد الشبكة العنكبكتية "كا  القائمكف عمى ىذه الصفحات ال يٌدخركف جيدا في تحميؿ المشركع السياسي لممرشح، كا 
. (1)"عمى الخرجات الميدانية في الكاليات كفي كسائؿ اإلعبلـ

بالنظر لعدد المشتركيف فييا كحجـ  (Facebook)اعتبرت مف الصفحات القكية عمى " عمي بف فميس"صفحة المرشح 
 يكما فقط مف إنشائيا، كقاؿ القائمكف عمييا إف 17بعد " ألؼ معجبا 48المحتكل الذم تتيحو لجميكرىا، فقد ضمت أكثر مف 

الفئة الرئيسة المستيدفة بالصفحة ىي الشباب ككنيـ األكثر إقباال عمى ىذا المكقع، كالغرض إقناعيـ بضركرة تأدية االنتخاب 
 .كفعؿ حضارم يمٌكف مف التغيير السممي، بعد أف عزؼ كثير منيـ عف ىذا السمكؾ

، التي عمدت إلى التركيج لخيارىا "حركة مجتمع السمم"مف جية أخرل، فإف أحزابا أعمنت مقاطعة انتخابات الرئاسة مثؿ 
 كعبر عدد مف الحسابات المرتبطة بيا عمى شبكات التكاصؿ، حيث (2)(Facebook)بالمقاطعة عبر صفحتيا الرسمية عمى 

قناع ىؤالء  أعمف قادتيا حممة الحزب لدعكة المكاطنيف لمقاطعة االنتخابات ستعتمد عمى فضاء اإلنترنت بقكة لمتركيج لممكقؼ كا 
 .(3)بعدـ جدكل المشاركة في االقتراع

                                                           
موقع جريدة الشرؽ اإلخبارية اإللكرتكنية، : ، متوفر على الرابط التايلمنبر يدخل ألوؿ مرة سباؽ الرئاسة في الجزائر.. التواصل االجتماعي  - 1

http://www.al-sharq.com/news/details/210173#.U4x2pHZmizc(01/05/2015):  ، تاريخ الزيارة. 
 .(https://www.facebook.com/HmsDz: )(Facebook)الصفحة الرمسية حلركة رلتمع السلم اجلزائرية على -  2
3
 .ادلرجع السابق نفسو - 

http://www.al-sharq.com/news/details/210173#.U4x2pHZmizc
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: رقابة البيئة االفتراضية عمى االنتخابات في المغرب: ثانيا

" جدم"لقد أطرت الشبكات االجتماعية في المغرب كأحكمت رقابتيا االفتراضية عمى المشيد السياسي الذم ارتبط بتكجو 
، فشعر نشطاء ىذا المجاؿ بأف 2011مف طرؼ السمطة السياسية عمى السير قدما في الخط اإلصبلحي بعد حراؾ فيفرم 

جيكدىـ تؤتي أكميا مع مركر الكقت، ألنيـ استطاعكا أف يفرضكا عمى الدكلة مجمكعة مف التنازالت لـ يستطع غيرىـ بالضغط 
عيو سابقا أف يحصميا، كبعد ذلؾ كتتمة لذات الدكر الذم ألزمكا أنفسيـ بو، فقد شارككا بالتغطية كالرقابة كدراسة البدائؿ خبلؿ 

بف كيراف، كالتي نشبت بيف قائد "، كالتي كادت أف تقٌكض حككمة 2013األزمة التي عاشتيا الساحة السياسية في المغرب عاـ 
 عف 2013، حيث أعمف ىذا األخير في مام "حزب االستقبلؿ"كشريكو في الحككمة " العدالة كالتنمية"االئتبلؼ الحككمي حزب 
باالستفراد " العدالة كالتنمية"كانضمامو إلى المعارضة، بسبب اتيامو لشريكو حزب " الحزب اإلسبلمي"انسحابو مف شراكتو مع 

إلى " محمد السادس"بالقرار داخؿ الحككمة كاستمراره في حماية الفساد كالتماطؿ في تنفيذ اإلصبلحات، األمر الذم دفع بالممؾ 
. 2014نفسو في أكتكبر " بف كيراف"تشكيؿ حككمة أخرل برئاسة 

كصفحات الحزب الرسمية " العدالة كالتنمية"لقد ساىمت كؿ صفحات كحسابات الشبكات االجتماعية المرتبطة بحزب 
" بف كيراف"مجددا إلى " دفة القيادة"كحسابات مناضميو كقيادييو كالمتعاطفيف معو في الضغط عمى النظاـ السياسي مف أجؿ إعادة 

بكصفو األميف العاـ لمحزب الفائز بآخر انتخابات برلمانية، كذلؾ بعد أف استشعرت الطبقة السياسية شبو تكجو لدل النظاـ 
الفائز باالنتخابات البرلمانية في تشكيؿ الحككمة، كذلؾ بداعي االنسداد الذم حصؿ كالذم " أحقية"السياسي لمقفز عمى جزئية 

يمكف حصكلو مجددا كمما تنازعت الخبلفات أطراؼ االئتبلؼ الحككمي، فأرادت السمطة السياسية أف يككف اختيار رئيس الحككمة 
. مف طرفيا في شكؿ شخصية تكافقية تحظى باإلجماع، عمى أف تككف أغمبية أعضاء الحككمة مف الحزب الفائز

 بعنكاف (1)(HashTags)" كسما ترابطيا"دشنت ىذه الفضاءات االفتراضية كمف نحا نحكىا 
، فأدل التفاعؿ بيما كتكثيؼ نشرىما إلى (لمحكومة_رئيسا_كيران_بن#)، كآخر بعنكاف (الدستور_صوت_فوق_يعمو_صوت_ال#)

 20الذم اكتسبتو الساحة السياسية بعد حراؾ " النص الدستكرم"القفز عمى " القصر"تشكيؿ رأم عاـ افتراضي معارض لمحاكلة 
 .فبراير، كالذم نٌص عمى أف تشكيؿ الحككمة كرئاستيا حؽ لمحزب الفائز باالنتخابات

حمبلت لتعبئة الجميكر المغربي مف أجؿ مقاطعة االنتخابات البرلمانية التي نظمت في " شبكة رصد المغربية"شنت 
، مف خبلؿ منشكرات نقمت كاقعا أسكدان مف الممارسات السياسة خبلؿ المرحمة السابقة، كتحاكؿ الدفاع عف 2016 أكتكبر 07

المكجكدة كتعطي دفعا في  طرحيا بعدـ جدكل المشاركة السياسية لممغاربة حاليا، ألنيا مشاركة مف شأنيا أف تكرس الرداءة
الساحة السياسية كلكف في االتجاه الخطأ، فالمقاطعة قد تؤدم إلى تكقؼ الكاقع الحالي ثـ بناء كاقع سياسي جديد عمى أساس 

 .ديمقراطي حقيقي، كليس لممارسة سياسة صكرية عرجاء

                                                           
1
، حيث تصبح كىي هبذا الشكل عبارة عن (#)كمبدكءة بالرمز  (_)عبارة عن مجلة من رلموعة مفردات مرتابطة خبط  (HashTags)" الوسم الرتابطي-  

ديكن النقر عليو، كتؤدم مشاركتو كاستعمالو ادلكثف عرب الصفحات االاجتماعية إىل تشكيل كتلة كبًنة من ادلعلومات حوؿ موضوعو الذم أريد  (Link)رابط 
 .نشره من خاللو، فتزيد بذلك شهرة ادلوضوع كتفاعل النشطاء فيو
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استغالل النخب ورموز البيئة السياسية العربية لشبكات التواصل : المبحث الثاني
: االجتماعي في العمل السياسي

عرفت كثير مف الدكؿ الغربية في أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية خاصة إقباال مف طرؼ السياسييف مف رؤساء 
حككمات أك كزراء أك برلمانييف أك أحزاب عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، حيث بات التكاجد في الفضاء االلكتركني مف طرؼ 
أكثرىـ مكاز تماما لمتكاجد عبر الفضاء السياسي الحقيقي، كذلؾ منذ بدأ ركاج أدكات اإلعبلـ الجديد كاعتبارىا كاحدة مف الكسائؿ 
التقنية الحديثة التي سكؼ تفتح ليـ بابا جديدا لمقاء جميكرىـ كبناء قنكات تكاصؿ معيـ، كما اعتبرت بالنسبة إلييـ بمثابة سكؽ 
افتراضية يسكقكف عبرىا أنفسيـ كأفكارىـ كرجاؿ سياسة كيدافعكف عنيا كيصنعكف صكرتيـ أماـ جميكر افتراضي نعـ، كلكنيـ 

يعتبركنو حقيقيا ماداـ يمثؿ أشخاصا حقيقييف في الكاقع بإمكانيـ التأثر بما يصؿ إلييـ عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي كالتأثير 
. في غيرىـ ممف يتكاصمكف معيـ في ذات الفضاء

أما المحيط السياسي العربي، فمـ يعرؼ ركاجا في التعامؿ بأدكات اإلعبلـ الجديد في ذات الفترة، لكنو اقتصر في بداية 
تعامؿ العالـ العربي عمى ىذه األدكات عمى تكاصؿ سياسي غير رسمي، حيث تكاثرت المدكنات التي ينشئيا نشطاء السياسة 

، ثـ تكجو ىؤالء 2007 كبعض دكؿ الخميج مثؿ البحريف منذ 2005 كفي تكنس بعد سنة 2002خاصة في مصر منذ سنة 
كغيرىـ ممف يحممكف أفكارا سياسية أك يشعركف بقدرتيـ عمى التغيير إلى الشبكات االجتماعية بمجرد بداية شيرتيا مثؿ 

(Facebook) ك(Twitter)  لكف كجكد السياسييف الممارسيف ممف كانكا يتبكءكف مناصبيـ الرسمية في 2008بعد سنكات ،
دكاليب السمطة في الدكؿ العربية لـ يكف لو أثر فييا، بؿ كانكا يناصبكف ىذا الفضاء العداء ككثيرا ما أطمقكا حمبلت الصطياد 

كأصحاب مكاقع االنترنت التي  (Twitter)ك (Facebook)المدكنيف كمبلحقة كتاب االنترنت كالتضييؽ عمى نشاط الفاعميف عبر 
يركف فييا مٌسا بأمف الدكلة أك تعرضا ليـ عبرىا، كما طالت الحمبلت ساحات الحكار االلكتركني كالدردشة كالمنتديات السياسية 

التي كانت تنشأ ىنا كىناؾ كيشترؾ عبرىا اآلالؼ مف الميتميف العرب بالتكنكلكجيا ككسائؿ التكاصؿ الحديثة، كممف ضاقكا 
. الكيبلت مف ممارسات األنظمة القديمة

لـ يكف أغمب السياسييف العرب في السمطة يركف في ىذه األدكات غير الجانب السمبي منيا، فاعتبركا النشاط السياسي 
كتبارم بالكبلـ، ألنيـ نشئكا عمى صكرة نمطية مؤداىا أف النشاط مياترات عبرىا ال يعدك أف يككف دجبل سياسيا كفضاء غكغاء ك

السياسي مرتبط بساحات الكاقع الحقيقي في كؿ مف الشارع كالمدرسة كالحزب كالجمعية كأركقة الحككمة كمقرات الكزارات كقصكر 
الرئاسة، كلـ يكف أحد مف ىؤالء يعتقد بقدرة ىذه الكسائؿ عمى أحداث أم تغيير في فيـ السياسة أك في طرؽ ممارستيا، ناىيؾ 

. عف قدرتيا عمى تيديد أنظمة حكـ عٌمرت عقكدا كحكمت أجياال

دراكا منيـ لقيمة كأثر اإلعبلـ  في أثناء انحسار مكجات الحراؾ الثكرم التي كانت كثير مف الدكؿ العربية مسرحا ليا، كا 
الجديد في ربط أقنية اتصاؿ جديدة بينيـ كبيف جميكر افتراضي كحقيقي، فإف كثير مف رمكز السياسة العربية مف النخب الجديدة 

التي تصدرت المشيد السياسي أثناء مراحؿ التحكؿ الديمقراطية كأصبحت رمكزا سياسية عربية كنخب حاكمة كمشاركة في 
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 يجتيدكف مف خبلليا (1)(YouTube)كقنكات  (Twitter)كحسابات عبر  (Facebook)السمطة، قد أسست ليا صفحات عبر 
أما النخب القديمة التي لـ تتأثر مناصبيا بشكؿ . عمى إيصاؿ أفكارىـ كبناء صكرىـ الجديدة كتسكيؽ أنفسيـ كسياساتيـ فييا

مباشر بتأثيرات ىذا الحراؾ الثكرم كظمت محافظة عمى مراكزىا، فقد سارعت بدكرىا إلى كلكج الفضاء االلكتركني كتأسيس 
شبكاتيا االتصالية عبره  كربط عبلقاتيا مع جميكره طمعا في استرداد ثقتو فييا بعد أف اىتزت بشكؿ عميؽ نتيجة سياسيات 

االرتجالية القديمة كتكجياتيا المنغمقة، فقد بات ىذا الفضاء نقطة لقاء مشتركة بيف نشطاء كلجكه ذات يـك لكسر شككة األنظمة 
القمعية التسمطية كالسعي إلى بناء كاقع سياسي جديد تكتنفو الديمقراطية كتؤطره الحرية كحرية الرأم كالتعبير، كبيف أكلئؾ الذيف 

 .كانكا يكما ما عدكا ليـ كلمعالـ االفتراضي الذم أسسكه كحاربكا أنظمتيـ مف خبللو
: نشاط السياسيين داخل البيئة االفتراضية في دول المغرب العربي ومصر: المطمب األول

تؤكد كثير مف الدارسات التي اىتمت بمكاقع الممارسة السياسية عبر االنترنت مف الجيؿ األكؿ 
(Web 1.0)( االتصاؿ عبر المكاقع االلكتركنية ) ثـ الجيؿ الجديد(Web 2.0)(  المكاقع التفاعمية كتطبيقات اإلعبلـ الجديد

بالدرجة األكلى ثـ مصر، ( ليبيا كتكنس)، أف أكثر أنظمة الدكؿ عداء ليذه الممارسة كانت الدكؿ المغاربية (كالشبكات االجتماعية
كبدرجات متفاكتة بعض دكؿ الخميج العربي كعمى رأسيا  السعكدية، كبعد االستخداـ الكاسع لشعكب ىذه الدكؿ لمشبكات 

االجتماعية في حراكيا ضد سمطاتيا السياسية، ثـ نجاحيا في إسقاطيا بدءن بتكنس ثـ ليبيا مركرا بمصر، بدأت صكرتيا تتغير 
. (2)عند صناع القرار بخاصة كفئة السياسييف

لقد أيقنت الساحة السياسية عمكما في ىذه الدكؿ مف نشطاء عادييف كنخب سياسية تؤطر المرحمة االنتقالية كما بعد 
فرصا متعددة كمكاكبة لمصادر المعمكمات "االنتقالية أف ليذه الكسائؿ دكر كمستقبؿ في رسـ خرائط الغد السياسية، فيي تقدـ 

الجديدة، كالتي تثبت كؿ يـك تنامي حجـ كقكة كتأثير ىذا اإلعبلـ الجديد، كىك ما يجعؿ العالـ يقؼ اليـك عند بدايات تبمكر مفيـك 
مختمؼ لمقكة كمصادرىا كقدرتيا عمى التأثير في ضكء تعاضد ثبلث دكافع أساسية، كىي نفاذ التكنكلكجيا، جاذبية السكؽ كاستعداد 

                                                           
1
يعتمد الباحث باألساس خالؿ ىذا ادلبحث من الدراسة على التصنيف كالرتتيب الذم يعتمده كل من موقعي -  

(https://www.socialbakers.com)  كىو ادلوقع العادلي األكؿ كادلتخصص يف رصد كتصنيف مث ترتيب صفحات كحسابات كقنوات مواقع
التواصل االجتماعي، من حيث الشهرة كادلوضوع العاـ كعدد ادلشاركٌن يف كل صفحة أك حساب، باإلضافة إىل ادلعلومات كادلعطيات اليت يوفرىا ادلوقع العادلي 

(https://www.alexa.com)كادلتخصص على كجو التحديد بتصنيف كترتيب مواقع االنرتنت يف كل دكؿ العامل بشكل دكرم كآين كزليٌن ،. 
2
من أكثر الدراسات اليت تناكلت مسألة عداء بعض األنظمة العربية للممارسة السياسية االلكرتكنية كالراغبة يف التأسيس لتحوؿ دديقراطي جديد، كعالقاهتا -  

 :ادلتشنجة مع ادلعارضٌن من نشطاء اإلنرتنت كزلاكالهتا ادلتكررة لرصدىم كتضييق اخلناؽ عليهم، ديكن الرجوع إىل

دراسة يف رؤل كشلارسات الشباب الناشط سياسيا بالتطبيق على مصر : اإلعالـ اجلديد كفرص التحوؿ الدديقراطي يف األنظمة السلطوية"نرمٌن سّيد، - 
. ، مرجع سبق ذكره"منوذجا

- Rachida TLILI SELLAOUTI et Abdelhamid BEN RABEH, « Facebook et Twitter ou la 
révolution non-violente », Op.cit. 
- Valerie Bunce et autres, « Quand le lieu compte spécificités des passés autoritaires et réformes 
économiques dans les transitions à la démocratie », Op.cit. 

https://www.socialbakers.com/
https://www.socialbakers.com/
https://www.alexa.com/
https://www.alexa.com/
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، فأدركت طبقة السياسييف الجدد أك حتى القدامى في كؿ مف تكنس كمصر كليبيا أىمية الفضاء االفتراضي المتصاعد (1)"المجتمع
 سياسية تتـ بداخمو عممية عرض األفكار كطرح السياسيات أماـ (Marché)دكره كالمتنامية أىميتو كتشكمو في صكرة سكؽ 

قناعيـ بجدكل خياراتيـ، فيككف بذلؾ فضاءن لمتسكيؽ السياسي ك نقؿ "المتفاعميف مف اجؿ اكتساب أصكاتيـ كلكسب تأييدىـ كا 
، إذا تعمؽ األمر بصاحب (2)"المعمكمات مف الحاكـ إلى المحككميف عف طريقو، ثـ رجع الصدل مف المحككميف إلى الحاكـ

قناع كتقديـ صكرة حسنة كتبرير لتكجيات قديمة إذا كاف االعتقاد  السمطة إذا استخدـ ىذا المجاؿ، كيككف في شكؿ تبادؿ أفكار كا 
. أنيا خاطئة، كمما تعمؽ األمر بالسياسي غير الممارس أك المتحزب الراغب في الكصكؿ إلى السمطة أك المشاركة فييا

بمجرد سقكط األنظمة السياسية في تكنس كمصر كليبيا، كبداية مرحمة الحراؾ السياسي في الفترة التي صاحبت 
اإلصبلحات االستباقية في الجزائر، سارع عدد كبير مف السياسييف الجدد كالقدامى كبعض الييئات الرسمية التي تصدرت المشيد 

المجمس "في مصر ك" المجمس العسكرم لمقكات المسمحة"في المرحمة االنتقالية األكلى في كؿ مف ليبيا كتكنس كمصر مثؿ 
الظرفية كعدد مف السياسييف " فؤاد لمبزع"في تكنس بعد فترة رئاسة " المجمس الكطني التأسيسي"في ليبيا ككذلؾ " الكطني االنتقالي

كرجاؿ السمطة في الجزائر، إلى تأسيس صفحاتيـ كحساباتيـ غبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي لسيكلة التكاصؿ مع الجميكر 
بكاسطتيا كلحجز أمكنة ليـ عبرىا إلدراكيـ حجـ كتمة األفراد المنتميف إلى ىذا الفضاء، ككيؼ يمكف تمرير الرسالة السياسية 
مكانيات  بضغطة زر عمى لكحة المفاتيح ككيؼ تصؿ بسرعة ال تكفرىا ليـ كسائؿ التكاصؿ التقميدية، كلك كانت بحجـ كبير كا 

عمالية كالتمفزيكف الحككمي أك اإلذاعة، فالرسالة تصؿ إلى الجميع عبر ىكاتفيـ كحكاسيبيـ كلكحاتيـ كلك كانكا بعديف عف 
. (اإلذاعة)شاشات التمفزيكف أك أجيزة الراديك 

: تونس، مصر وليبيا: في دول األنظمة السياسية الوليدة: الفرع األول

رسمت نياية مرحمة األنظمة السياسية التكنسية كالمصرية ثـ الميبية صكرة جديدة لممشيد السياسي الذم تمى المشيد 
المجمس العسكرم "القديـ، فقد انبرل السياسيكف إلى كلكج شبكات التكاصؿ االجتماعي بشكؿ كبير، كقد كاف أكؿ المبادريف بذلؾ 

كالذم كمفو بيا في  (حسني مبارؾ)في مصر، كالذم تسمـ السمطة انتقاليا مباشرة بعد تنحي الرئيس األسبؽ " لمقكات المسمحة
، كقد اعتبرت صفحة المجمس العسكرم عمى "عمر سميماف"منطكؽ خطاب التنحي عف السمطة كالذم تبله نيابة عنو نائبو 

(Facebook) تطكران ىامان، ذلؾ أنيا أكؿ صفحة رسمية تنشئيا ىيأة نظامية تمارس مياـ رئاسة الدكلة في مصر، كقد حظيت 
عبلنات كنشاطات السمطة الرسمية، ككاف  بمتابعة كبيرة مف طرؼ الجميكر العادم كالسياسي، كاعتبرت نافذتو عمى قرارات كا 

 يحظى بدكره بمتابعة كثيفة مف طرؼ الجميكر كالصحافة كككاالت (Twitter)في ليبيا عمى " المجمس الكطني االنتقالي"حساب 
 .كحساباتو ألنو يعتبر مبلذا لكثير مف المثقفيف كالنخبة (Twitter)األنباء التي تستيكييا متابعة 

                                                           

1
 .139، مرجع سبق ذكره، ص "ادلصادر اإلعالمية اجلديدة كإعادة توزيع القوة"باسم الطويسي،  - 

2
 .05مرجع سبق ذكره، ص ، مدخل إلى التسويق السياسيالطاىر بن خرؼ اهلل، -  
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 حرفا يعتبر في حد ذاتو مف نقاط قكتو 140أف إلزاـ المستخدـ بما ال يتعدل "يراىنكف عمى  (Twitter)فالمؤسسكف لمكقع 
، ألف المنشكرات في ىذه الحالة سكؼ تككف قصيرة بما يسٌيؿ نقميا كحفظيا كعدـ (1)"كالتي ساىمت كتساىـ في تغيير العالـ

اإلجياد في فيميا، إضافة إلى أف المرسؿ سكؼ يعمؿ عمى اختصار رسالتو إلى الحجـ المسمكح بو، كانتقاء المفردات بما 
 .يعطييا مف اإليجاز كالكضكح ما يجعميا مؤثرة

: في تونس: أوال

التطكر الحاصؿ في كسائؿ االتصاؿ كفتح المجاؿ أماميا لتمرير "تمكنت الطبقة السياسية التكنسية مف االستفادة مف 
الكثير مف المعمكمات كالرسائؿ السياسية، كتبقى شبكة االنترنت مف أكثر ىذه الكسائؿ فعالية برفقة الشبكات االجتماعية، كالتي 

، لما ليا مف دكر مميز في مرحمة ما قبؿ كأثناء الحراؾ الثكرم، حيث (2)"شكمت كسيمة االتصاؿ كالتكاصؿ كالتجنيد األكثر قكة
لعبت الدكر الميـ كاألىـ في الحياة السياسية بعد نجاح الثكرة بداية بنقؿ أحداثيا ثـ تأطير كتغطية أحداث الفترة االنتقالية "

 .(3)"كانتخابات كأعماؿ المجمس التأسيسي ثـ تغطية الفترة الحالية كالسياسة العامة لمدكلة

" منصف المرزوقي"كرئيس الدكلة في المرحمة االنتقالية   (Facebook)تحتؿ صفحة المعارض السياسي السابؽ عمى
 تحصي أكثر مف (Facebook)، قائمة أكثر الصفحات كالحسابات التكنسية انتسابان كأعضاءن فصفحة (Twitter)كحسابو عمى 

" المرزكقي" ألؼ عضك، كىي فضاءات محينة باستمرار كيستعمميا 400بأكثر مف  (Twitter) ألؼ عضك كحسابو عمى 900
لنقؿ رسائمو كمشاركة أفكاره حكؿ راىف كمستقبؿ تكنس، حيث يبلحظ في أغمب منشكرات الصفحة كالحساب تكليو بنفسو الرد عمى 

المعارضة سابقا " حركة النيضة" صفحة (Facebook)تحتؿ الترتيب الثاني عمى  ك.انشغاالت كتساؤالت كحتى ىجمات النشطاء
 ألؼ 600كالحاكمة خبلؿ المرحمة االنتقالية األكلى، كالمشاركة في السمطة في ما بعد المرحمة االنتقالية، كذلؾ بكاقع أكثر مف 

 (Twitter)كيحتؿ حسابو عمى " راشد الغنوشي"مشترؾ، تمييا في الترتيب صفحة رئيس الحركة كأبرز رمكز اإلسبلـ السياسي 

                                                           
1
 - Renaud DE LA BROSSE et Annelie EKELIN, « Twitter : Révolution ou alternation du discours 

politique ? », dans : La communication politique dans le monde arabe et en Afrique, (PP 57-
67), Tunis : l’institut de Presse et des sciences de l’information et Konrat-Adenauer-Stiftung, 2014, 
P 58. 
2
 - Tahar OUCHIHA, « La communication politique électoral post-révolution », dans : La 

communication politique dans le monde arabe et en Afrique, (PP 41-56), Tunis : l’institut de 
Presse et des sciences de l’information et Konrat-Adenauer-Stiftung, 2014, P 51. 
3
 - Mouna MTIBAA, « Communication politique et genre : Le face à face des partenaires tunisiennes 

avec Facebook », dans : La communication politique dans le monde arabe et en Afrique, (PP 
69-79), Tunis : l’institut de Presse et des sciences de l’information et Konrat-Adenauer-Stiftung, 
2014, P 75-77. 
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المرتبة الرابعة، كفيو داللة عمى قكة التيارات المعارضة سابقا كحجـ تمثيميا في الساحة ككثرة متابعييا كأنصارىا، كعدـ قدرة النظاـ 
. الحاكـ سابقا عمى كأدىا كتحييدىا

 ترتيب صفحات السياسيين التونسيين عمى مواقع التواصل االجتماعي: (24)جدول رقم 

: تونس
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

 :(رئيس سابق)منصف المرزوقي 
https://www.facebook.com/Dr.Marzouki.Moncef/ 

938.119 

 :(حركة وحزب سياسي)حركة النيضة 
https://www.facebook.com/Nahda.Tunisia/ 

612.683 

: (رئيس حركة النيضة)راشد الغنوشي 
https://www.facebook.com/rached.ghannoushi/ 

506.330 

: (سياسي ورجل أعمال)سميم الرياحي 
https://www.facebook.com/SlimRiahi.Tunisie/ 588.740 

: (حزب سياسي)نداء يونس 
https://www.facebook.com/NidaaTounes.org/ 284.691 

 :(رئيس سابق)منصف المرزوقي 
http://www.twitter.com/Moncef_Marzouki 462.627 

: (سياسية وعضو المجمس الوطني التأسيسي عن حزب التكتل)كريمة سويد 
http://www.twitter.com/KarimaSouid 206.656 

: (إعالمي وسياسي معارض ومنفي سابقا)الياشمي الحامدي 
http://www.twitter.com/MALHACHIMI 166.452 

: (رئيس حركة النيضة)راشد الغنوشي 
http://www.twitter.com/R_Ghannouchi 99.535 

: (رئيس الدولة)الباجي قايد السبسي 
http://www.twitter.com/BejiCEOfficial 29.566 

: الحوار التونسي
http://www.youtube.com/channel/UCXzmMkXaHxMVlutDBD8goHA 241.896.070 

: (Info Tunisie)أخبار تونس 
http://www.youtube.com/channel/UCo5Rco7TxwvvS75pyQr2w6Q 13.453.107 

 كيقع في الصؼ الخامس في ترتيب (Twitter)يمتمؾ حسابا كاحدان فقط عمى " الباجي قايد السبسي" الرئيس الحالي 
 كيسبقو في ذات الترتيب حسابات كؿ مف (1)(Socialbakers.com)أشير الحسابات حسب التصنيؼ العالمي الذم يعده مكقع 

                                                           
1
 - https://www.socialbakers.com/  

http://www.youtube.com/channel/UCXzmMkXaHxMVlutDBD8goHA
http://www.youtube.com/channel/UCo5Rco7TxwvvS75pyQr2w6Q
https://www.socialbakers.com/
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كما تكجد صفحة حزب " كريمة سويد"في المرتبة الثالثة كالسياسية كالنقابية التكنسية " الياشمي الحامدي"المعارض السابؽ 
، كقد تقدمت عمييا صفحات كؿ مف منصؼ المرزكقي كراشد (Facebook)في المرتبة الخامسة عمى " نداء تونس"الرئيس 

". سميم الرياحي"الغنكشي كحزب النيضة كصفحة الناشط كرجؿ األعماؿ 

: في مصر: ثانيا

الطبقة السياسية بمختمؼ أطيافيا في مصر ما بعد مبارؾ عمى التكاجد في الفضاء االفتراضي، بعد اقتناعيا  حرصت
بأىميتو كجدكل التكاصؿ عبره كتأسيس شبكة تجمعيـ مع جميكرىـ كتضمف ليـ سيكلة كييسر إعبلميـ كاالتصاؿ بيـ، فجكىر 

ىك المشاركة في األفكار كالمعاني كالمعمكمات باعتباره نشاطا يستيدؼ  (Communication Process)عممية االتصاؿ "
العمكمية أك الذيكع أك االنتشار أك الشيكع لفكرة أك مكضكع أك نشاط أك قضية، عف طريؽ انتقاؿ المعمكمات أك األفكار أك اآلراء 

. (1)"أك االتجاىات مف شخص أك جماعة إلى أشخاص أك جماعات

المرتبة األكلي مف حيث حجـ الشيرة " عبد الفتاح السيسي "(Facebook)تحتؿ صفحة الرئيس المصرم الحالي عمى 
، حيث عمدت حممتو االنتخابية لمرئاسة إلى افتتاحيا قبؿ بداية رئاستو، كتفتح ( مميكف عضك06أكثر مف )كعدد المنتسبيف 

الصفحة مجاال تكاصميا مع جميكرىا كلكف في االتجاه الكاحد في أغمب منشكراتيا، حيث أف خاصيتيا التفاعمية تكاد تككف غائبة 
بالكامؿ، فرغـ كجكد تعميقات األعضاء كردكدىـ كأسئمتيـ، إال أف إدارة الصفحة تتجاىميا، فبل تفاعبل مف جانبيا بالرد عمى 

االنشغاالت أك األسئمة إال في النادر جدا، حيث عمدت إلى ذلؾ خبلؿ فترة ما قبؿ كصكؿ الرئيس إلى سدة الحكـ ثـ انقطع الخط 
. التفاعمي تماما

تعمؿ الصفحة عمى تسكيؽ أفكار الرئيس المصرم كتكجياتو الكبرل في السياسية العامة، كتنقؿ بشكؿ محٌيف جؿ نشاطاتو 
الرسمية مف زيارات كخطابات كرسائؿ مرسمة أك كاردة إليو، باإلضافة إلى محاكلة تكجيو الرأم العاـ المصرم إلى قانكنية 

التي " تيران وصنافير"كدستكرية عدد مف القضايا التي أثارت جدال في ساحة التعاطي السياسي المصرم، كأىميا قضية جزر 
. حاكلت السمطة التخمي عنيا كرفع سيادة مصر عنيا لصالح السعكدية تحت مبرر أنيما في األصؿ سعكديتاف

الصفحة الرسمية لممتحدث باسم "تأتي في المرتبة الثاني، كبرقـ قريب مف صفحة الرئيس مف حيث عدد األعضاء، 
 مميكف، كىي صفحة تفاعمية إخبارية، ثـ تدشينيا كبداية العمؿ عبرىا في األسابيع األكلى 06بعدد منتسبيف فاؽ " القوات المسمحة

، كقد قامت فمسفتيا منذ البداية عمى ربط 2011بعد تنحي الرئيس مبارؾ كتكلى المجمس العسكرم مقاليد السمطة في فيفرم 
االتصاؿ الدائـ بنشطاء االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كمف كراءىـ الجميكر الحقيقي في مصر، كذلؾ بغرض ترؾ القنكات 

التكاصمية معيـ في حالة نشاط دائـ، كيتـ إعبلـ الجميكر مف خبلليا بتفاصيؿ الشأف العاـ ككضعيـ في صكرة األحداث 
كيمكف التمييز بيف مرحمتيف ىامتيف مف نشاط الصفحة، حيث امتدت الفترة األكلى في افتتاح الصفحة . كالمستجدات عمى األرض

                                                           
موقع رللة التعليم االلكرتكين، : ، متوفر على الرابط التايلاإلعػػالـ التفاعلػػيحسٌن أبوشنب، - 1

http://emag.mans.edu.eg/media/upload/27/logo_790101129.doc02، ص (15/03/2016): ، تاريخ الزيارة. 

http://emag.mans.edu.eg/media/upload/27/logo_790101129.doc
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فرازىا ألكؿ رئيس 2011في فيفرم  جراء االنتخابات الرئاسية األكلى كا   إلى تسميـ السمطة بعد ضغط شعبي كشارعي شديد، كا 
، كتميزت منشكراتيا خبلؿ ىذه الفترة بجنكحيا إلى الطابع السياسي حيث كانت (2012 جكاف 30محمد مرسي في )مدني منتخب 

باعتباره رئيس الدكلة، كتكاكب خرجاتو ككمماتو  (المشير الطنطاكم)تغطي النشاط الرسمي لكزير الدفاع كرئيس المجمس العسكرم 
صاحب السمطة، كبخاصة بعض اإلعبلنات  " المجمس العسكرم"كتسكؽ مجمكع األفكار كالتكجيات التي يعتمدىا - عمى قمتيا–

الدستكرية التي كاف يحاكؿ إقناع الساحة السياسية بجدكاىا كأىميتيا، في حيف أنيا أثارت لغطا كجدال في الشارع كفي الدكائر 
السياسية مف أحزاب كىيئات، رأل ىؤالء مف خبلليا رغبة لدل السمطة العسكرية في إطالة أمد المرحمة االنتقالية كتحقيؽ مكاسب 

. تضمف ليا مكطئ قدـ في سياسة مصر ما بعد ىذه المرحمة

الفترة الثانية بدأت مباشرة بخركج المجمس العسكرم مف السمطة كتسميميا لمرئيس المنتخب الجديد، فأصبح تكجو الصفحة 
مف حينيا إخباريا كعسكريا، كبدأت تتضاءؿ مساحات التعاطي السياسي عبرىا، إال في بعض ردكد األعضاء ممف كانكا يشجعكف 
المجمس العسكرم كيطالبكنو بالعكدة إلى تصدر المشيد السياسي إليمانيـ بعدـ استطاعة السمطة الحالية أخذ زماـ الحكـ بالشكؿ 

". اإلخكاف المسممكف"الصحيح، أك اختبلؼ ىؤالء مع مف بيدىـ السمطة الحقيقية كىك 

تغطي الصفحة كؿ أعماؿ المجمس العسكرم كنشاطات القكات المسمحة المصرية عمى األرض، كتنشر باستمرار أخبار 
عف الكاقع األمني في الببلد ، خاصة أخبار الحراؾ في سيناء كمعارؾ الجيش مع الجماعات اإلرىابية المتطرفة كسجاالتو الدائمة 
. مع الميربيف، كغاب عنيا أم تعاطي سياسي إال ما تعمؽ بعبلقات الجيش مع السمطة أك الدكلة بكصفو مؤسسة دستكرية كرسمية

 مميكف منظـ كمتابع، افتتحت 04الترتيب الثالث بكاقع أكثر مف " محمد مرسي"تحتؿ صفحة الرئيس المصرم المعزكؿ 
، بعد يـك كاحد مف أداءه اليميف رئيسا لجميكرية مصر العربية، كقد تكلى الرد بنفسو عمى عدد كبير 2012 جكيمية 01رسميا يـك 

مف ركاد صفحتو، كتكلى فريؽ إدارة الصفحة ذات المياـ في األكقات األخرل، كحرصت الصفحة منذ البداية عمى التمكف بالمكف 
الرسمي كاالبتعاد عف خط جماعة اإلخكاف المسمميف التي يعتبر صاحب الصفحة أحد أعضاءىا كعضك ىيئتيا العميا كىي مكتب 

، قبؿ أف يستقيؿ منسحبا مف تمؾ المناصب غداة تكجيو بترشحو "حزب الحرية كالعدالة"اإلرشاد كالرئيس السابؽ لذراعيا السياسية 
لرئاسة الدكلة، فاكتست الصفحة حمة رسمية بكجكد تشكيمة مف صكر مرسي الرسمية كرئيس كشعارات الببلد الرسمية كخرائطيا 

يمانيـ برسالة  (Facebook)الجغرافية، كما ظير بكضكح تأثر مرسي كطاقـ إدارة صفحتو عمى  بصفحات العالـ االفتراضي كا 
االتصاؿ السياسي عبر االنترنت، فأخذت الصفحة ذات خطكات الصفحات الثكرية كلكنيا بعباءة رسمية كبمغة ىادئة كخط تحريرم 
ميادف كعقبلني، فكانت قناة تكاصؿ دائـ بيف الرئيس كجميكر صفحتو بنقؿ الكقائع اآلنية كخط سير الرئاسة بخصكص المشاكؿ 
كالعكائؽ التي كاجيتيا، فكانت بمثابة لساف الرئيس الذم يخاطب بو فئة عريضة مف ركاد المجاؿ االلكتركني لشرح نظرتو لمشكؿ 

 أشير األكلى لحكمو، ككذا فمسفتو في التعامؿ مع إشكالية المكاد المائية لمدكلة عبر نير 04انقطاع الكيرباء الذم ميز فترة الػ
النيؿ في ظؿ األزمة الناشئة مع أثيكبيا حكؿ تحكيؿ جزء مياه النيؿ كبناء سد النيضة، مما يقمؿ بشكؿ كبير مف حصة مصر 

. المائية
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حرص طاقـ الصفحة عمى االنفتاح عمى الطبقة السياسية في الببلد، كلك كانت بعض رمكزىا مف أعداء األمس مثؿ 
أك " عبد المنعـ أبك الفتكح"رجاؿ الحزب الكطني الديمقراطي الذيف لـ تطميـ يد العدالة، أك المنشقكف عف جماعة اإلخكاف مثؿ 

، فمـ تكف لغة "يكنس مخيكف"ك" عماد عبد الغفكر"أكلئؾ المختمفيف معيـ إيديكلكجيا مثؿ رمكز التيار السمفي كرئيس حزب النكر 
: المنشكرات عدائية كلـ تكف ردكد اإلدارة استفزازية كال تحريضية، بؿ حاكؿ القائمكف عمييا أف يحققكا شعار الحممة االنتخابية

. كأف ينفتحكا عمى الجميع (قكتنا في كحدتنا)

سكقت الصفحة صكرة مرسي أنو رئيس كؿ المصرييف إخكانا كسمفييف، مسمميف كأقباطا، متدينيف كممحديف، كحاكؿ 
فمثمما نشرت الصفحة فيديك لقاءه مع المفكضة . القائمكف عمييا استبعاد الصكرة القديمة لمرئيس مرسي عمى أنو رجؿ ممتح كمتديف

مف دكف أف يصافحيا كتقبمت نقدا عمى سمككو كأبدت تيكينا لؤلمر " كاتريف آشتكف"العميا لمشؤكف الخارجية باالتحاد األكركبي 
ديمما "عمى أف ذلؾ لـ يكف سياسة أك صرامة مف قبؿ الرئيس، نشرت كذلؾ صكرة كبيرة لمرسي ممسكا يد الرئيسة البرازيمية 

 خبلؿ زيارة رسمية، بما يجعؿ منيا سكقا سياسية رسمية كمجاال لمتكاصؿ السياسي 2013مصافحا إياىا في مام " ركسيؼ
. اليادؼ مع الجميكر

، كشركع القضاء المصرم في سمسمة محاكماتو بعدة تيـ، كفي ظؿ 2013 جكيمية 03بعد انقبلب الجيش عميو كعزلو في 
خركج مناصريو كمؤيديو إلى الشارع كاالعتصامات المطالبة بعكدتو، كاصمت الصفحة بكاسطة القائميف عمييا ممارسة الدكر 

القديـ، كلـ تنعطؼ نحك الشعارات التي يرفعيا الجميكر المناصر لمرسي، بؿ كاصمت في خط كاحد كىك الدفاع عف االتجاىات 
يصاؿ الرسائؿ التي كاف يعتبرىا خطو كفمسفتو، كأبقت الصفحة عمى تأكيدىا عمى  كالسياسات الرئاسية التي تبناىا الرئيس مرسي كا 

 25نشرت الصفحة آخر رسالة لمرسي يـك . شرعية الرئيس كرفضيا ألم سيناريك غير عكدتو لممارسة ميامو كاستكماؿ عيدتو
 20 كىك كراء قضباف السجف مميكرة بصكرة لو كرئيس كبختـ الجميكرية، ثـ تكقؼ النشر الرسمي عمييا منذ تاريخ 2014أكتكبر 
 بآخر منشكر حمؿ صكرة لمرسي كىك يمقي خطابا رئاسيا مف منصة رسمية أماـ أعبلـ مصرية، كقد كتب عمى 2015نكفمبر 

". مازلت رئيسا لمصر: "الصكرة عبارة

بتأسيسيا في " كائؿ غنيـ" كالتي قاـ الناشط (1)"الشييد"صفحة "تكجد  (Facebook)في المرتبة الرابعة لترتيب صفحات 
في مدينة اإلسكندرية، كساىمت بالقسط " عمي جابر"عمى يد بعض عناصر الشرطة في قسـ " خالد سعيد"أعقاب اغتياؿ المراىؽ 

األكبر في قياـ الحراؾ الثكرم كالذم أدل إلى إسقاط نظاـ حسني مبارؾ، كقد استطاعت تعبئة الجميكر االفتراضي كالزج بو إلى 
/ الشارع بجكار ما تراكـ لديو مف شعكر بالظمـ كالحيؼ كالبلعدالة مف قبؿ النظاـ الذم حكـ عقكدا طكيمة باسـ شرعية ثكرة يكليك

: كقد مر خطيا التحريرم بثبلث مراحؿ رئيسية. 1952جكيمية 

 إلى تنحي مبارؾ كبداية المرحمة االنتقالية، كاتسمت كتابات 2010 امتدت مف تأسيس الصفحة في جكاف :المرحمة األولى
عداد خطط  الصفحة بالتحريض كالتعبئة كمتابعة أخبار الحراؾ الثكرم كالتنسيؽ في المجاؿ االفتراضي مع نشطاء األرض كا 

                                                           
1
 .، مرجع سبق ذكره(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي كلنا خالد سعيد-  
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التخفي كاليركب مف األمف كتفادم االعتقاؿ، كاإلعداد لممميكنيات في الساحات كالمياديف، كتأليؼ أىازيجيا كاختيار شعاراتيا، 
. مف صدارة المشيد السياسي" مبارؾ"كانتيت المرحمة األكلى بنجاح اليدؼ األكؿ لمثكرة الشبابية بخركج الرئيس 

كاكبت الصفحة خبلليا المرحمة االنتقالية األكلى التي بدأت بتسمـ المجمس العسكرم مقاليد الحكـ كانتيت : المرحمة الثانية
: ، كتميز األداء فييا بخاصيتيف2012 جكاف 30بتسميـ السمطة ألكؿ رئيس منتخب في 

المنشكرات التي تحررىا اإلدارة تميزت بالكاقعية نسبيا كلـ تبدم انحيازا ألم طرؼ مف رمكز المرحمة االنتقالية  . أ
كحافظت عمى نفس المسافة بينيـ جميعا إال رمكز النظاـ السابؽ، حيث ناصبتيـ العداء كحرصت عمى إقصاءىـ 

مف المشيد، كأبقت عمى خطيا المرسـك سمفا كىك إقامة نظاـ ديمقراطي حقيقي كعدالة اجتماعية كحرية رأم كتعبير 
. في الببلد

الردكد كالتعميقات التي يحررىا أعضاء الصفحة تحمؿ قدرا كبيرا مف التمايز عف خط الصفحة، حيث كانت فضاء  . ب
لتبادؿ الشتائـ كتكريس الفرقة، كاستغميا نشطاء سياسيكف لتسكيؽ أفكارىـ كعرض فمسفتيـ طمعا في اكتساب كتمة 

قناع الجميكر المنتسب إلى الصفحة بآرائيـ كخياراتيـ، فمثمت تحت ىذا الكصؼ سكقا سياسيا كفضاء  مؤيديف جدد كا 
. اتصاليا يجمع بيف المنتسبيف كاألعضاء كالنشطاء السياسييف

مارست الصفحة خبلؿ ىذه الفترة ضغطا شديدا عمى السمطة العسكرية مف أجؿ تحديد آجاؿ دقيقة لتسميـ السمطة بعد 
أف أظير ىؤالء تماطبل في نقميا، كشعرت الساحة السياسية برتابة تصنع مشيدا شبييا بذلؾ الذم كاف يصنع سياسة مصر خبلؿ 

. عقكد مف حكـ حسني مبارؾ، فكاف الحراؾ القكم لمصفحة بناء عمى استشعارىا بالخكؼ عمى أىداؼ الثكرة كمرامي الحراؾ

 كاستمرت في 2012بدأت مع تسميـ الرئيس مرسي لصبلحياتو رئيسا لمجميكرية في أكاخر جكاف : المرحمة الثالثة
نشاطيا عاما كامبل، تابعت فيو فترة حكـ الرئيس المعزكؿ كأظيرت حيادا في معركة ىذا األخير مع خصكمو الراغبيف في تنحيو، 

كعممت بمغة األرقاـ ككانت تستفتي جميكرىا مف حيف آلخر حكؿ القضايا السياسية المطركحة، ككاف آخر منشكر طرحتو ىك 
 جكيمية 03بياف القكات المسمحة الذم أعمف فيو عف خارطة طريؽ جديدة كعزؿ الرئيس مرسي، ككاف ذلؾ المنشكر مساء يـك 

كقد كاف العتزاؿ الناشط .  آخر ما نشر رسميا مف إدارة الصفحة، غير أنيا ال تزاؿ نشطة كمحؿ تفاعؿ جميكرىا فييا2013
مدير الصفحة أثر عمى نشاطيا السياسي، حيث تكقؼ التحديث فييا كانخفض منسكب التأثير كالفعالية التي كانت " كائؿ غنيـ"

. حاضرة فييا

قائمة " عمر حمزاوي" "مصر الحرية"يتصدر حساب األكاديمي كأستاذ العمـك السياسية رئيس حزب  (Twitter)عمى مكقع 
 مبلييف مشترؾ، يدافع فيو عف أطركحاتو كفمسفتو السياسية، كيعرض لجميكره مبررات رفضو 03أشير الحسابات بأكثر مف 

 كحككمة عصاـ شرؼ مف بعدىا، في دفاع عف نظرية أف المناصب التنفيذية ال 2011االنضماـ لحككمتي أحمد شفيؽ في فيفرم 
. يستقيـ عكدىا بالتعييف السالب كالمقيد لمحرية
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كدعكتو النتخابات رئاسية مسبقة، إال أنو كاف دائـ الرفض عبر تغريدات قصيرة بحسابو منطؽ " لحركة تمرد"كرغـ تأييده 
كما أف بعض أفكاره حكؿ رفضو فض اعتصامي . التحريض ضد جماعة اإلخكاف المسمميف كسمب حقيـ في ممارسة السياسة

عرضتو ليجمات مف طرؼ مرتادم حسابو، كالذم يحمؿ شعار ال لمغاشية بثكب الديمقراطية " ميداف النيضة"ك" رابعة العدكية"
. كالميبرالية

المرشحاف السابقاف لمرئاسيات تقدمت عمى حساب الرئيس السابؽ " عبد المنعم أبو الفتوح"ك" حمدين صباحي"حسابات 
، كسكقكا جميعيـ عبره أفكارىـ كرؤاىـ حكؿ حاضر كمستقبؿ الدكلة كرغبتيـ في تبكء مناصب (Twitter)عبر " محمد مرسي"

. قيادة مستقبمية

، ذلؾ أنو يعتمد عمى بث (Twitter)ك (Facebook)ظير أقؿ تأثيرا مف مكقع  (Youtube)مكقع التكاصؿ االجتماعي 
، حيث يتمكف النشطاء مف (Twitter)ك (Facebook)الفيديك التشاركي، في حيف أف ىذه الميزة مكجكدة أيضا في مكقعي 

قناة باسمو تحتكم " السيسي"، كمع ذلؾ يمتمؾ الرئيس (Youtube)استعماليا عبر صفحاتيـ كحساباتيـ دكف المجكء إلى مكقع 
كأخرل لعبد المنعـ أبك الفتكح، مف أجؿ مؿء " قناة رسمية لمرئاسة المصرية"جؿ خطاباتو كما بثتو كسائؿ اإلعبلـ حكلو، ككذا 

. (Twitter)ك (Facebook)الفضاء السمعي البصرم تتمة لمؿء فضاء افتراضي أكبر عمى 

 ترتيب صفحات السياسيين المصريين عمى مواقع التواصل االجتماعي: (25)جدول رقم 

: جميورية مصر العربية
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

: (الرئيس المصري)عبد الفتاح السيسي 
https://www.facebook.com/AlSisiofficial/ 6.681.858 

: الصفحة الرسمية لممتحدث باسم القوات المسمحة
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/ 6.449.084 

 :(سياسي إخواني ورئيس سابق)محمد مرسي 
https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi/ 4.245.305 

: (صفحة الشييد)كمنا خالد سعيد 
https://www.facebook.com/ElShaheeed/ 3.731.164 

 :(سياسي إسالمي)حازم صالح 
https://www.facebook.com/HazemSalahFB/ 

3.123.491 

: (سياسي وأكاديمي)عمرو حمزاوي 
http://www.twitter.com/HamzawyAmr 3.551.640 

: (سياسي ومرشح رئاسي سابق)حمدين صباحي 
http://www.twitter.com/HamdeenSabahy 3.390.971 

: (سياسي إخواني سابق ومرشح رئاسي سابق)عبد المنعم أبو الفتوح 
http://www.twitter.com/DrAbolfotoh 2.427.809 

https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/
http://www.twitter.com/HamzawyAmr
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: (سياسي إخواني ورئيس سابق)محمد مرسي 
http://www.twitter.com/MuhammadMorsi 2.275.401 

: قناة سياسية مختصة بمصر والعالم العربي. ىاني السيد جاد
http://www.youtube.com/channel/UCdbgb8Ke2-6RIBlvBRMh5Kw 11.853.930 

: (الرئيس المصري)عبد الفتاح السيسي 
http://www.youtube.com/channel/UCMmV9xKBt-XU0eqU9BS3_4w 3.616.072 

: رئاسة الجميورية
http://www.youtube.com/channel/UCRYHbikvF5TBzYhp-jnEqqw 3.455.127 

: حزب الوسط
http://www.youtube.com/channel/UCa8r1-XJ2NmoazUomGjXT3Q 447.575 

: في ليبيا: ثالثا

نمت الطبقة السياسية الميبية عمى طريقة غابيلاير آلمكند عف عبلقة االتصاؿ بالسياسة في مرحمة ما بعد زكاؿ نظاـ 
أف كؿ شيء في السياسة اتصاؿ، فنظاـ االتصاؿ ىك إحدل القنكات الرئيسية لتدفؽ المعمكمات مف النخبة "القذافي، حيث 

، لذلؾ اندفعت رمكز المرحمة الجديدة (1)"السياسية إلى الجماىير، كأيضا لنقؿ مشاكؿ الجماىير كطمكحاتيـ كتصكراتيـ إلى النخبة
في ليبيا مف سياسييف كنشطاء حقكقيكف كأكاديميكف كصحافيكف إلى كلكج الفضاء االفتراضي أسكة بنظرائيـ في الدكؿ الغربية، 

لبلستفادة مف قدرتو عمى إيصاؿ صكرتيـ كنقؿ أفكارىـ كحشد جميكره إلى صفيـ كتسكيؽ برامجيـ كفمسفتيـ كرؤيتيـ لقيادة البمد 
. أك المشاركة في قيادتيا

المرتبة األكلى، كاحتؿ حسابو في " مصطفى أبو شاقور"احتمت صفحة الدكتكر  (Twitter)ك (Facebook)عمى شبكتي 
(Twitter)  المرتبة الثانية مف حيث عدد المنتسبيف، كاعتبرت صفحتو كحسابو عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي نافذة مر عبرىا

إلى الجميكر الميبي الذم لـ يكف في أغمبو يعرفو، فقد كاف غادر ببلده نيائيا أكائؿ الثمانينيات بعد مجاىرتو بالعداء لنظاـ معمر 
القذافي كبداية عممو السياسي العمني بغية إسقاط النظاـ، كالذم بدأ ذلؾ بشكؿ سرم منذ التسعينات عندما شارؾ في تأسيس 

مكازاة مع عممو العممي كاألكاديمي أستاذا محاضرا في عدة جامعات أمريكية كأكركبية كرئيسا لعدة " الجبية الوطنية إلنقاذ ليبيا"
. مشاريع عممية في الجامعات كالكميات المرمكقة

عمى تسكيؽ أفكاره كالتكاصؿ مع جميكره حكؿ فمسفتو  (Twitter)ك (Facebook)عمؿ مف خبلؿ صفحتو كحسابو عمى 
كتمثيمو لميبيا في أكركبا عبر بكابة ذات المجمس، " المجمس الكطني االنتقالي"كنظرتو لميبيا الحديثة منذ عكدتو إلى ببلده كعضكية 

 أكتكبر 07 سبتمبر ك12االنتقالية فيما بعد، كذلؾ بيف " عبد الرحيـ الكيب"كشغمو منصب نائب رئيس الكزراء في حككمة 
الفضاء االفتراضي عبر " أحمد معيتيق"ك" محمود جبريل"، كما استغؿ كؿ مف رئيس الكزراء األسبؽ كاألكاديمي 2012

                                                           
1
ص ص )، المقاربات وآليات الممارسة: االتصاؿ السياسي في العالم العربي وإفريقيا: ، يف"االتصاؿ السياسي كالعملية االنتخابية"سليماف أعرج، -  

 .90، ص 2014معهد الصحافة كعلـو األخبار كمؤسسة كونراد إيناكر، : ، تونس(89-100

http://www.youtube.com/channel/UCdbgb8Ke2-6RIBlvBRMh5Kw
http://www.youtube.com/channel/UCMmV9xKBt-XU0eqU9BS3_4w
http://www.youtube.com/channel/UCRYHbikvF5TBzYhp-jnEqqw
http://www.youtube.com/channel/UCa8r1-XJ2NmoazUomGjXT3Q
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(Facebook)  لتأسيس صفحتيما المتيف حممتا أفكارىما كسياساتيا كالخطكط العريضة التي بنيا عمييا فترة تكلييا لمنصبيا، كما
. مثمت ىاتيف الصفحتيف قناتي اتصاؿ كتكاصؿ بيف الرجميف كجميكر افتراضي كحقيقي بزكر الصفحتيف كينتسب إلييما بانتظاـ

تصدر ترتيب أشير الحسابات حساب الدكتكر الميندس كالسياسي الميبي، نائب رئيس الكزراء في  (Twitter)كعبر شبكة 
عبد الرحيـ "، كما شغؿ منصب كزير الكيرباء كالطاقات المتجددة في حككمة "عوض بريك إبراىيم البرعصي"عمى زيداف "حككمة 
. الذم رأس حككمة المجمس الكطني االنتقالي" الكيب

 ترتيب صفحات السياسيين الميبيين عمى مواقع التواصل االجتماعي: (26)جدول رقم 

: ليبيا
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

: (رئيس وزراء سابق)مصطفى أبو شاقور 
https://www.facebook.com/Dr.Mustafa.A.G.Abushagur/ 200.165 

: (رئيس وزراء سابق): محمود جبريل
https://www.facebook.com/m.jibril.official.page/ 154.248 

: (رئيس وزراء سابق)أحمد معيتيق 
https://www.facebook.com/ahmed.mitig/ 105.735 

: (رئيس وزراء سابق)مصطفى أبو شاقور 
http://www.twitter.com/MustafaAG 142.018 

عالمي معارض)محمود شمام  : (سياسي وا 
http://www.twitter.com/MahmudShammam 119.983 

: (رئيس وزراء سابق)عمي زيدان 
http://www.twitter.com/AliZeidanZ 12545 

: (مرشح لرئاسة الوزراء)عبد الباسط قطيط 
http://www.twitter.com/BasitIgtet 1.752 

: (سياسي معارض)حسن ناسمي 
http://www.twitter.com/hnaily 1.272 

: (حزب سياسي ذي توجو إخواني)العدالة والبناء 
http://www.youtube.com/channel/UCLHZoVlPz0Ug9ohm90VT9aA 20.976 

: موقع ثورة ليبيا
http://www.youtube.com/channel/UCseBGu3Egu0UZdBTKr26ENw 18.176 

 مف أكثر 2014 مارس 11 ك2012 أكتكبر 31الذم تكلى منصبو بيف " عمي زيدان"اعتبر حساب رئيس الكزراء السابؽ 
نشاطا، حيث كاف يتكلى إدارتو بنفسو في أغمب األحياف كيعمؿ عمى نشر تغريدات إليصاؿ مجمكع  (Twitter)لمحسابات عمى 

 التي أطاحت بحكـ القذافي، ككاف 2011 فبراير 17أفكاره حكؿ بؤس النظاـ السابؽ كآفاؽ ليبيا في المستقبؿ في ظؿ نجاح ثكرة 
تككينو القانكني كشغمو مناصب في مجاؿ الدفاع عف حقكؽ اإلنساف كعضكية الرابطة الميبية لحقكؽ اإلنساف بجنيؼ كعممو 

https://www.facebook.com/Dr.Mustafa.A.G.Abushagur/
https://www.facebook.com/m.jibril.official.page/
https://www.facebook.com/ahmed.mitig/
http://www.twitter.com/MustafaAG
http://www.twitter.com/MahmudShammam
http://www.twitter.com/AliZeidanZ
http://www.twitter.com/BasitIgtet
http://www.twitter.com/hnaily
http://www.youtube.com/channel/UCLHZoVlPz0Ug9ohm90VT9aA
http://www.youtube.com/channel/UCseBGu3Egu0UZdBTKr26ENw
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المعارض لسمطة القذافي، قد ساىـ في صقؿ شخصيتو لمتفاعؿ الجيد عبر الفضاء االفتراضي كاكتساب مؤيديف كمناصريف عبره، 
. (Twitter)بما استطاع أف يسكقو مف أفكار عبر حسابو عمى 

برزت قنكات عدة في المجاؿ السياسي أخذت عمى عاتقيا البحث كنشر  (Youtube)كعمى مكقع الفيديك التشاركي 
كمشاركة مقاطع فيديك ذات طابع سياسي، ىدفت مف خبلليا إلى اكتساب جزء مف مساحة التفاعؿ االفتراضي لتحمؿ أفكارىا 

. كىك حزب يتبع مرجعية اإلخكاف المسمميف،  كيمثؿ اإلسبلـ السياسي المعتدؿ" لحزب العدالة كالبناء"كنتائج رسمية 

إف أبرز ما قدمو المجاؿ العاـ االفتراضي لرجاؿ السياسة الجدد في ليبيا الذيف كلجكا ساحاتو مف خبلؿ صفحاتيـ 
كحساباتيـ، ىك أنو أخرجيـ مف الدائرة المظممة كقدميـ إلى عمـك الميبييف بعد أف كانكا نكرة كغير معمكميف، كذلؾ بفعؿ سياسات 
النظاـ السابقة التي أبقتيـ في غياىب المجيكؿ كىـ مف ىـ عمما كثقافة، حيث يتبكؤكف مناصب مرمكقة في دكؿ غربية كيعممكف 

ناصبيـ العداء كأغفؿ أسماءىـ كأخرجيـ إلى دكائر النسياف ألنيـ لـ " نظاـ القذافي"في أرقى الجامعات كمراكز األبحاث، لكف 
. يتماشكا مع فكره كلـ يسمككا منيجو

لقد سمحت صفحات كحسابات ىؤالء السياسييف لمجميكر الميبي أف يطمع عمى سيرىـ كمسؤكلياتيـ كيتفاعؿ مع أفكارىـ 
إسبلمية كعممانية كقكمية : كيتعرؼ إلى رؤاىـ كيدرس فمسفتيـ في بناء المستقبؿ الميبي، كأف تككف أمامو عدة نماذج كبمشار عدة

كعممية يختار بينيا ما يراه أسمـ لمستقبمو كأصمح لقابؿ أيامو، بعد أف كاف ىامش االختيار غير ميٌفعؿ أمامو كغير مسمكح بو لو 
. إباف فترة حكـ النظاـ الشمكلي السابؽ

: الجزائر والمغرب: في دول اإلصالح االستباقي: الفرع الثاني

مثمت الجزائر كالمغرب في منطقة المغارب العربي االستثناء، حيث لـ تتأثر األنظمة السياسية الحاكمة فييا، كلـ تسقط 
. السمطة السياسية التي تباشر شؤكف الحكـ عمى كقع الحراؾ افتراضيا كاف أك حقيقيا

المقارنة أيضا بيف الجزائر كالمغرب تكشؼ أف السمطة السياسية في كمييما قد تحركت لمباشرة اإلصبلح القانكني 
كالدستكرم كالمؤسساتي عقب اندالع مكجات الحراؾ في عدد مف الدكؿ العربية، بما ينبئ أف اإلصبلح إنما كاف فعبل استباقا فقط 

لتفادم زحؼ شبح االحتجاج كاالنتفاضة إلييما، كمع ذلؾ، فالمغرب شيد بالفعؿ رسـ حراؾ في المجاؿ االفتراضي تحكؿ إلى 
 فبراير كخركج الجماىير مف فضاء التعبئة االفتراضية إلى ساحة العمؿ الفعمي في 20حراؾ عمى األرض فيما عرؼ بحركة 

الشارع، كلكف بسقؼ مطالب منخفض مقارنة بدكؿ أخرل خرجت جماىيرىا تطالب بتصفية النظاـ مف اليـك األكؿ، أما الجزائر 
فإنيا ابتعدت عف منطقة الخطر كلـ تشيد شكارعيا انتفاضات كتمؾ التي عمت تكنس كمصر كليبيا كسكريا كاليمف، ككاف تحرؾ 

النظاـ بشكؿ ذاتي لمباشرة اإلصبلح، كمنو فإف خركج السياسييف لبللتحاؽ بالفضاء االفتراضي كتأسيس شبكاتيـ عمى مكاقع 
التكاصؿ االجتماعي قد جرل استنساخو أيضا في الجزائر كالمغرب، كلكف مع تسجيؿ فارؽ كىك أف السياسييف كنشطاء السياسة 
كالميتمكف بيا مف ركاد ىذا الفضاء ىـ مف الطبقة السياسية القديمة مع بعض الكجكه الجديدة، ألف الساحة لـ تؤسس ألنظمة 

. جديدة كلـ تصنع نخبا جديدة أيضا
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كلكف بشكؿ متأخر  (Internet Democracy)فقد أدرؾ السياسيكف في الجزائر كالمغرب فمسفة ديمقراطية االنترنت 
مف خبلؿ تقديـ إمكانيات كقدرات جديدة لمجميكر تساعده في "بعض الشيء، فكلكجيـ ىذا الفضاء ينقميـ إلى مجاؿ تفاعؿ جديد 

إنتاج كاكتساب المعمكمات كتداكليا كتسجيؿ اآلراء، عبلكة عمى المشاركة المباشرة في صنع السياسات العامة، كىك ما نفع عديد 
 كتأسيس شبكاتيا عميو مف أجؿ فتح أقنية تكاصؿ جديدة ،(1)"المنظمات كاألفراد إلى تبني ىذا البديؿ الجديد مف كسائؿ االتصاؿ

. بينيـ كبيف جميكرىـ

 :في الجزائر: أوال

أصبحت جؿ كجكه الساحة السياسية في الجزائر تمارس السياسة االلكتركنية كاالتصاؿ السياسي في المجاؿ االفتراضي 
، غير أنيا كجكه ليست بالجديدة، (Youtube)كعدد مف قنكات  (Twitter)ك (Facebook)مف خبلؿ صفحاتيا كحساباتيا عمى 

فيي رمكز مف رجاؿ السمطة القائمة كالتي لـ تتأثر بتبعات الحراؾ العربي الثكرم أك رؤساء أحزاب مكجكدة فعبل في ساحة العمؿ 
" رشيد نكاز"السياسي، كمع ذلؾ ال يمكف إغفاؿ عدد مف الكجكه الجديدة التي كلجت عالـ السياسة حديثا مثؿ رجؿ األعماؿ 

كمكنتيـ مف مراقبة محتكل كتكقيت كتكزيع  (كمكاطنيف)بالتكاصؿ مع الجميكر "كغيره، فالشبكات االجتماعية سمحت ليؤالء 
رسائميـ، ذلؾ فضبل عف الحد مف االعتماد عمى الكسطاء التقميدييف مثؿ الصحفييف كالمحرريف كاإلعبلمييف في كسائؿ اإلعبلـ 
التقميدية كالتمفزيكف كاإلذاعة كالصحؼ، حيث أظيرت النتائج عمى األرض أف ىذا االتجاه في استخداـ الشبكات االجتماعية في 
ميمة التكاصؿ السياسي كالتعبئة لبلنتخابات كالبرامج كاألحزاب، قد سيمت بشكؿ كبير مف ميمة الحصكؿ عمى أصكات الجميكر 

مف رسـ الصكرة أكثر قربا لكاقع عبلقاتيـ مع  مما مكٌنيـ، (2)"كتحديد رغباتيـ كسماع رسائميـ كذلؾ بيدؼ تحقيؽ رغباتيـ
. الجميكر المتكاصؿ معيـ

كثير االستعماؿ في الجزائر، تصدرت صفحة السياسي كرئيس الحككمة األسبؽ كاألميف العاـ  (Facebook)عمى 
 2009 ك2004كالمرشح السابؽ لرئاسيات " طبلئع الحريات"السابؽ لحزب جبية التحرير الكطني كالرئيس الحالي لحزب 

 عضك، كقد تأسست بعد انتخابات الرئاسة لسنة 1.300.000قائمة أكثر الصفحات انتسابا بأكثر مف " عمي بن فميس "2014ك
عبر " بف فميس"، حيث عممت عمى تمكينو مف التمكقع الجيد في المجاؿ االفتراضي في جؿ المكاعيد السياسية، لكف نشاط 2009

صفحتو بدل بفعالية أكبر عند بداية انتياج النظاـ السياسي خط اإلصبلح االستباقي تزامنان مف امتداد أثر انتفاضات الربيع 
. العربي، ذلؾ أف الطبقة السياسية اقتنعت بقكة ىذه الكسائؿ كقدرتيا عمى إحداث الفارؽ بأقؿ كقت كأبسط تكمفة كجيد

قدمت الصفحة صاحبيا في ثكب المنقذ كرجؿ السياسة القادر عمى تغيير المعادلة في النظاـ السياسي الجزائرم، كسكقتو 
عمى أنو الشخصية السياسية األكثر انفتاحا عمى األجياؿ الجديدة كاألكثر قربا مف فئة الشباب كاألكثر فيما ليـ كآلماليـ 

 عمى كتر 2014كطمكحاتيـ في ىذا الكطف، كلعبت مف خبلؿ عدد مف منشكراتيا إباف الحممة االنتخابية لرئاسيات أفريؿ 

                                                           
1
 .60، مرجع سبق ذكره، ص مداخالت في اإلعالـ البديل والنشر اإللكتروني على اإلنترنتشريف دركيش اللباف، -  

2
  -Ron Davies, Social media in election campaigning, Op.cit. 
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ازدكاجية الفكر الذم يحممو بف فميس كرجؿ النظاـ السابؽ كتمرسو في مناصب حككمية عميا آخرىا رئاستو لمحككمة مركرا بعدة 
األمانة "كزارات كمناصب حزبية، كترقيو في حزبو األـ جبية التحرير الكطني حتى كصؿ إلى مصاؼ القيادة كشغؿ منصب 

كىك أعمى المناصب في حزب السمطة القديـ، كبف فميس الجديد، المنشؽ عمى النظاـ السياسي كالباني لصرح سياسي " العامة
جديد كمعارض، كالعازؼ عف رغد العيش في أحضاف السمطة كنعيـ الحياة السياسية في كنؼ النظاـ الحاكـ، األمر الذم رسـ لو 

. صكرة المناضؿ الميتـ بالسياسة مف أجؿ الجميكر كالشعب كليس الراغب بيا ألطماعو كطمكحاتو

بالميف كالسبلسة مع ردكد األعضاء كتفاعؿ بعضيـ الحاد مع  (Facebook)تعاممت إدارة صفحة بف فميس عمى 
المنشكرات، حيث أرسمت إشارات بالقطيعة مع لغة اإلقصاء كتجاىؿ اآلخر كالحجر عمى أفكاره كلك كاف في الضفة المقابمة، 
فعديد الردكد كالمشاركات كتبت بمغة حادة كمستفزة كبأسمكب تجريحي كفييا مف السباب كالشتائـ الكثير، فمـ يتـ التعامؿ معيا 

. بالحذؼ أك الخظر، بؿ بالرد أحيانا كالتجاىؿ أحيانا أخرل

عبد "تحتؿ صفحة الرئيس الجزائرم الحالي  (Facebook)في ترتيب أكثر الصفحات الجزائرية السياسية ارتيادا عمى 
 بمنشكر 2014 أفريؿ 19المرتبة الثانية بأكثر مف مميكف عضك، غير أف النشر الرسمي عبرىا تكقؼ منذ تاريخ " العزيز بوتفميقة

حكؿ نتائج االنتخابات الرسمية التي أعمنيا المجمس الدستكرم ككشفت عف فكز صاحب الصفحة بمنصب رئاسة الجميكرية، 
. كمنشكر آخر يقدـ فيو مدير الصفحة شكر الرئيس لمدير حممتو االنتخابية كطاقمو عمى مجيكداتيـ

، حيث حرصت عمى 2014 أفريؿ 17تقدـ الصفحة في شكؿ حممة دعائية كتركيجية لبلنتخابات الرئاسية التي جرت في 
عف انجازات الرئيس خبلؿ عيداتو السابقة في مجاالت الصحة كالنقؿ كالتعميـ كالصناعة، فحضر عبرىا " كمعدلة"نقؿ صكر ثابتة 

الجانب التسكيقي لؤلفكار كالسياسات كلكف غاب منيا الجانب التكاصمي، حيث ظير جميا عدـ تكفؿ صاحب الصفحة الحقيقي 
بيا كأف إدارتيا يقـك عمييا أشخاص غيره، كال كجكد تقريبا ألم رد أك تجاكب أك نقاش أك تفاعؿ بيف الصفحة كزكارىا مف 

صكر، مقاطع فيديك، مقتطفات خطابية، )الجميكر، حيث يطبعيا الجمكد كالسير في اتجاه كاحد، فاإلدارة حرصت عمى نشر 
لكف مف دكف متابعة، كالجميكر حريص بدكره عمى التكاجد في خانات الرد كالتعميؽ، كفي أحياف  (صكر لبيانات مساندة كدعـ

كثيرة يدخؿ في كصبلت مف المدح كالتزلؼ أك أخرل مف السب كالشتـ دكف أف يككف ذلؾ متكافقا مع رسالة المنشكر الذم كضعتو 
. إدارة الصفحة

بالرغـ مف أف الصفحة رسمية كتمثؿ رئيس الجميكرية الجزائرية بمنحيا العبلمة الزرقاء كصفحة مكثكؽ منيا، إال أنيا 
 كبقاءىا مفتكحة أماـ العامة في المجاؿ االفتراضي، 2014لتكقؼ النشر عبرىا بشكؿ كامؿ منذ أفريؿ " منتيية الصبلحية"تعتبر 

حيث يستغميا عدد كبير مف ركاد االنترنت لكتابة رسائميـ كبث أفكارىـ كالتعبير عف أحاسيسيـ كما يختمج بداخميـ مستغميف في 
ذلؾ حجـ المنتسبيف ليا، كؿ ذلؾ في ظؿ عدـ كجكد أم رقابة مف طرؼ المشرفيف عمى كتابات األعضاء كتفاعميـ مع ما 

. يعرض عمييا
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المرتبة الثالثة برقـ مشتركيف قارب المميكف، " رشيد نكاز"احتمت صفحة رجؿ األعماؿ الفرانكك جزائرم كالسياسي المعارض 
حيث حرص عمى النشر عبرىا كبشكؿ يكمي تقريبا، مستغبل إياىا كفضاء تكاصميا بينو كبيف الكتمة المفترضة لقبكؿ أفكاره، 

بكصفو حريص عمى مبدأ المخالفة لمخط العاـ، كيجاىر برفضو العديد مف السياسات، كتسير صفحتو عمى متابعة قضايا فساد 
المسؤكليف في النظاـ الحاكـ، كحممتو ضد شراء الحككمة لعقارات في بعض الدكؿ األكركبية كمنيا القصر الذم يرافع عمى أف 

كتعتمد الصفحة عمى مبدأيف اثنيف، يتعمؽ األكؿ بمبدأ التشيير حيث ال يتكانى .  مميار سنتيـ في جنيؼ900الحككمة اشترتو بػ 
فريؽ اإلدارة عف نشر كؿ ما لو عبلقة بخصـك السياسة أك رمكز النظاـ السياسي عندما يتعمؽ األمر بشبيات فساد أك مخالفة 
القانكف أك التشريعات، حيث يستغؿ صاحب الصفحة ذلؾ مف أجؿ تكريس صكرة سمبية عف رمكز النظاـ السياسي في أذىاف 

الجميكر، كالمبدأ الثاني ىك نظافة اليد، حيث يحرص مف خبلؿ تكثيؼ نشر الكثائؽ الخاصة بو عمى تسكيؽ صكرتو بأنو 
. المخمص ككاشؼ الفساد كمتابع القانكف

تتابع الصفحة كؿ نشاطاتو في أكركبا كفي الجزائر، حيث سكقت ألفكاره األخيرة حكؿ قضايا حرية ارتداء مبلبس البحر 
لممسممات كتكفمو بأداء الغرامات التي تفرضيا الشرطة عمى مخالفي قرار رؤساء البمديات الذيف منعكا السباحة بيا، كقبميا حممتو 
لدفع غرامات النساء البلتي يضبطف بالبرقع أك الجمباب في الشارع، كفي الجزائر تنقؿ خط سيره كتكاجده في الساحات كالمقاىي 
كمعاكستو لبعض رجاؿ السياسة ممف يصفيـ بالفاسديف، حيث يتـ تسكيقو عمى أنو السياسي الجديد كاألقرب إلى جيؿ الشباب 

عند قياـ ضجة بفعؿ اتيامو لجيات نافذة " الضحية المياف"كاألكثر إحساسا بآماليـ كطمكحاتيـ، كما رسمتو صفحتو في صكرة 
.  خكفا مف اكتساحو الساحة2014في السمطة الجزائرية بمنعو مف الترشح النتخابات الرئاسة سنة 

كالذم أشرؼ عمى عدد مف " تجمع أمؿ الجزائر"رئيس حزب " عمار غول"لقد حرص عدد مف السياسييف أيضا مف أمثاؿ 
عمى التكاجد عبر " نورية بن غبريط"أك بعد انشقاقو عنيا، ككزيرة التربية " حركة مجتمع السمـ"الكزارات خبلؿ تمثيمو حزب 

(Facebook)  ،بصفحاتيـ الرسمية التي تحمؿ فمسفتيـ كتنشر أفكارىـ كتسكؽ لصكرتيـ كنتائج نشاطاتيـ الشخصية كالرسمية
، ألنيا "سياسية"أكثر منيا " تقنية"تعتبر " بف غبريط"كيعتبركنيا قنكاتيـ التكاصمية مع الجميكر الذم يستيدفكنو، رغـ أف صفحة 

تيتـ بالنشر في مكاضيع التربية كالتعميـ كرسائؿ المدرسة، كما أنيا كسيمة تكاصؿ بينيا ككزيرة قطاع التعميـ مع األسرة التربكية مف 
تبلميذ كأكلياء كمعمميف كأساتذة كمفتشيف لنقؿ الخبر كتبادؿ المعمكمة، كما ال يخفى انفتاح الصفحة عمى عدد مف القضايا التربكية 

 2016، كدفاعيا المستميت عف اإلصبلح في قطاع التعميـ كسياسة عامة عميا، أك قضية تسريب مكاضيع بكالكريا "المسٌيسة"
. كتصكيرىا في شكؿ مؤامرة تستيدؼ سمعة النظاـ كتمس أمف الدكلة

يشيد عزكفا منيـ  (Twitter)، فإف مكقع (Facebook)كخبلفا لتكاجد عدد كبير مف السياسييف الجزائرييف عمى شبكة 
عميو، كيرجع السبب إلى غمبة تأثير األكؿ في الكسط الجزائرم أكثر مف الثاني، كعميو ال تكجد فيو حسابات لمسياسييف غير 

، كما يحرص الرجبلف "عبد العزيز بوتفميقة"كأخر باسـ رئيس الجميكرية " عبد المالك سالل"حساب لرئيس الكزراء الكزير األكؿ 
مف خبلؿ قناتيف رسميتيف، بيما عدد مف الفيديكىات التشاركية لنشاطيما الرسمي  (Youtube)عمى التكاجد أيضا عبر 

. كالشخصي، لكف بحجـ تأثير أقؿ
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 ترتيب صفحات السياسيين الجزائريين عمى مواقع التواصل االجتماعي: (27)جدول رقم 

: الجزائر الشبكة
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

F
a

ceb
o

o
k

 

: (سياسي ورئيس حزب ورئيس حكومة سابق)عمي بن فميس 
https ://www.facebook.com/OfficialAliBenflis / 

1.391.453 

: (رئيس الجميورية)عبد العزيز بوتفميقة 
https ://www.facebook.com/Abdelazizbouteflikaofficielle/ 

1.024.953 

: (سياسي معارض)رشيد نكاز 
https://www.facebook.com/nekkaz2019/ 

969.392 

: (سياسي ورئيس حزب ووزير سابق)عمار غول 
https://www.facebook.com/AmarGhoul/ 

745.665 

: (وزيرة التربية الوطنية)نورية بن غبريط 
https://www.facebook.com/Nbenghabrit/ 

588.775 

: (رئيس الوزراء)عبد المالك سالل 
https://www.facebook.com/AbdelmalekSellal/ 

535.939 

T
w

itter
 

: (رئيس الوزراء)عبد المالك سالل 
http://www.twitter.com/AmSellal 

11.740 

:(رئيس الجميورية)عبد العزيز بوتفميقة 
http://www.twitter.com/A_Bouteflika 

1.763 

Y
o
u

tu
b

e
 

: (رئيس الوزراء)عبد المالك سالل 
http://www.youtube.com/channel/UCzmX3Rqnfj-oUreRkZ1gdDg 

297.746 

: (رئيس الجميورية)عبد العزيز بوتفميقة 
http://www.youtube.com/channel/UCgvbQ74OrVMmo8aFCd0aS9A 

110.917 

   

 :في المغرب: ثانيا

مف خبلؿ الرصد كالمتابعة لكجكد الطبقة السياسية المغربية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، يبلحظ لمكىمة األكلى عزكفا 
عنيا مف طرؼ رمكز البيئة السياسية عمكما، رغـ أف عدد مرتادم ىذا الفضاء االلكتركني في المغرب ليس قميبل، حيث بمغ 

 مف مجمكع عدد السكاف 2011شخص حسب إحصائيات نياية  (4.075.500)في المممكة المغربية  (Facebook)مستخدمي 
 بنسبة 12.728.464 نسمة، كقد حقؽ المكقع نسبة انتشار بيف مستخدمي االنترنت البالغ عددىـ 32.419.800البالغ 

، كمع ذلؾ يبدك المشيد المرتبط بظيكر السياسييف عمى ىذه الكسائؿ باىتا في ظؿ انصراؼ غالبي نشطاء االنترنت (1)32.02%
شبكة رصد "المغاربة إلى صفحات السياسة التي تكثؽ لمشأف العاـ المغربي بأساليب تجريحية أك تيكمية أك ساخرة كصفحة 

عادة التكيؼ" المغربية . أك صفحات كحسابات متابعة لنشاط السمطة السياسية الرسمي حياؿ ممؼ اإلصبلح كا 

                                                           
1
 .87، مرجع سبق ذكره، ص "مشهد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشبكات التواصل االجتماعي في العالم العربي-  

https://www.facebook.com/OfficialAliBenflis
https://www.facebook.com/Abdelazizbouteflikaofficielle/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
http://www.twitter.com/AmSellal
http://www/
http://www.youtube.com/channel/UCzmX3Rqnfj-oUreRkZ1gdDg
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يكتسح المشيد المرتبط بكجكد رمكز السياسة عمى المجاؿ االفتراضي تيار اإلسبلـ السياسي كرمكز حزب العدالة كالتنمية 
المحينة باستمرار كالتي يتكاصؿ عبرىا الصؼ " حزب العدالة والتنمية"المشكؿ لمحككمة، حيث تحتؿ مقدمة الترتيب صفحة 

القيادم مع المنتسبيف إلييا أك المتعاطفكف معيا، ككذا الكتمة االفتراضية التي ييدؼ الحزب اإلسبلمي إلى استمالتيا مف أجؿ 
. تحقيؽ مكاسب مستقبمية في السياسة كالحكـ

تحصي الصفحة الرسمية أكثر مف مميكف منتسب، كتحرص عمى نشر أفكار الحزب المرتبط بمرجعية اإلخكاف المسمميف، 
زالة الخكؼ مف  كتمدح سياسات الحككمة المنتسبة إلييا، كما تسكؽ لفمسفة األحزاب اإلسبلمية مف أجؿ بث خطاب التيدئة كا 

نفكس مف يعتقد بعدـ قدرة اإلسبلمييف عمى أعباء السياسة كالحكـ، أك مف ال يزالكف يحتفظكف بصكرة سمبية عف رجاؿ السياسة 
. المنطكيف تحت عباءة التنظيمات اإلسبلمية التي تدعكا إلى العنؼ كتدفع نحك خطاب اإلقصاء

صفحة رسمية لنشاطات رئيس الحككمة كىي صفحة تقنية " حزب العدالة كالتنمية"كما أسست الحككمة التي يشكميا 
التي تحتؿ " عبد اهلل بن كيران"كرسمية، خاصة فقط بالنشاط الرسمي كاليكمي لمحككمة كتختمؼ عف الصفحة الشخصية لرئيسيا 

. شيرة كانتسابا (Facebook)الترتيب الخامس في قائمة أكثر الصفحات عمى 

كاعتبرت صفحة تسكيقة لنشطات الممؾ الرسمية، " اللة سممى بناني"احتمت الترتيب الثاني الصفحة الرسمية لزكجة الممؾ 
كقناة تكاصؿ مع الجميكر، كلكف بدكف خاصية تفاعمية، ألف إدارة الصفحة ال تتجاكب مع ردكد أعضاءىا باإلجابة أك الرد إال 

كبخبلؼ صفحة حزب . نادرا جدا، مما أحاؿ الصفحة إلى مجرد قناة إليصاؿ الخبر أك المعمكمة كمرتعا لمصكر كمقاطع الفيديك
. العدالة كالتنمية ال كجكد لصفحات حزبية رسمية أخرل إال صفحة لحزب التقدـ كاالشتراكية

أكثر " موالي حفيظ العممي"يعتبر حساب كزير الطاقة كالتجارة كاالستثمار كاالقتصاد الرقمي  (Twitter)عمى مكقع 
 ألفا، كيعتبر فضاء لتسكيؽ سياسات الحككمة كشرح فمسفتيا خاصة في الجانب 140الحسابات تغريدا برقـ أعضاء فاؽ 

االقتصادم كمجاالت التصنيع كالتجارة كاالستثمار، كيحتكم عمى جديد الحككمة في ىذه المجاالت كتبريراتيا لممنيج االقتصادم 
. المتبع في المممكة كآفاؽ رفاىية المكاطف كعمك شأف الكطف

كتحقيؽ مزيد  (Twitter)عمى التكاجد بحساب رسمي بغية مؿء فراغ عمى " العدالة والتنمية"كما حرص الحزب الحاكـ 
. مف المكاسب السياسية كمخاطبة جميكر ىذا المكقع االجتماعي كالتكاصؿ معيـ
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 ترتيب صفحات السياسيين المغاربة عمى مواقع التواصل االجتماعي: (28)جدول رقم 

: المممكة المغربية
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

: (الحزب السياسي الحاكم)العدالة والتنمية 
https://www.facebook.com/PJD.central/ 1.040.993 

: (األميرة زوجة الممك)اللة سممى 
https://www.facebook.com/SAR.Lalla.Salma.Bennani/ 346.940 

: نشاطات رئيس الحكومة
https://www.facebook.com/cg.gov.ma/ 641.434 

: (حزب سياسي)حزب التقدم واالشتراكية 
https://www.facebook.com/PPSofficiel/ 353.384 

: (سياسي ورئيس الحكومة)عبد اإللو بن كيران 
https://www.facebook.com/Benkiranab/ 249.230 

: (وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي)موالي حفيظ العممي 
http://www.twitter.com/MyHafidElalamy 143.642 

: (الحزب السياسي الحاكم)العدالة والتنمية 
http://www.twitter.com/PJDofficiel 79.303 

: رئيس الحكومة المغربية
http://www.twitter.com/ChefGov_ma 23.561 

: (عاىل المممكة المغربية)الممك محمد السادس 
http://www.twitter.com/RoiMohammedVI 6.801 

عزوف السياسيين في دول المشرق والخميج العربي عن التواصل في المجال : المطمب الثاني
. االفتراضي

في الجية األخرل المقابمة لممغرب العربي كشماؿ إفريقيا يبدك المشيد مختمفا إلى حد ما بخصكص ارتياد الساسة كرجاؿ 
السمطة كالنظاـ السياسي في دكؿ المشرؽ العربي كمجمس التعاكف الخميجي لمفضاءات االفتراضية عمى مكاقع التكاصؿ 

االجتماعي، حيث أف طبيعة األنظمة السياسية الحاكمة كشكؿ المجتمع السياسي عمكما في ىذه الدكؿ يعتبر مختمفا كاختبلفو 
. كبيرا في أغمب األحياف

التدفؽ المستمر لممعمكمات فييا بيف كحدات النظاـ السياسي، كبينو كبيف النظـ "فإذا كاف يقصد باالتصاؿ السياسي 
األخرل داخؿ كخارج المجتمع حتى يمكف الكفاء بأغمب المطالب، كتتـ مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ كاألحزاب كجماعات المصمحة 

https://www.facebook.com/PJD.central/
https://www.facebook.com/cg.gov.ma/
https://www.facebook.com/PPSofficiel/
https://www.facebook.com/Benkiranab/
http://www.twitter.com/MyHafidElalamy
http://www.twitter.com/PJDofficiel
http://www.twitter.com/RoiMohammedVI
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، فإف ذلؾ كمو ليس متحققا بالشكؿ الذم يتحقؽ بو في دكؿ المغرب العربي كمصر، كعميو أمكف (1)"كالبيركقراطية كقادة الرأم
: مقارنة البيئتيف في جزئية االتصاؿ السياسي في نقاط أىميا

 فبل كجكد النتخابات كال ترشيحات لتبكء منصب الممؾ أك األمير :عدم وجود ثقافة المنافسة عمى أعمى ىرم السمطة. أ
في دكؿ الخميج العربي كاألردف، حيث يعتبر منصب الممؾ كراثيا كىك رأس السمطة التنفيذية كيختار مف طرؼ أفراد عائمتو بعينيا 

مف داخؿ العائمة نفسيا، كألنو المنصب األكثر قداسة كأىمية سياسية كاجتماعية، فإف غياب ثقافة التنافس مف أجؿ الظفر بو، 
ييفقد الساحة السياسية زخما كحركية، ألف التنافس سكؼ يككف فقط حكؿ مناصب أقؿ أىمية كأكضع مكانة، ىذا إذا كانت الدكلة 

لـ تكف ثقافة االنتخابات مكجكدة في عدد مف الدكؿ الخميجية مثؿ السعكدية كاإلمارات العربية إال )تنتيج سبيؿ االنتخابات أصبل 
أما الدكؿ العربية األخرل فإف نظميا قائمة عمى الممارسة االنتخابية القكية سكاء لمنصب الرئيس أك عضكية البرلماف أك . (حديثا

، بما يجعؿ مف التنافس داخؿ المجاؿ االفتراضي ذا طبيعة حركية كبفعالية "الديمقراطية التشاركية"المجالس المحمية في إطار 
. يكتنفيا التشكؽ كالترقب

 في ظؿ الطبيعة البدكية كالشكؿ الضيؽ لممجتمع الخميجي كاألردني كحتى :غمبة الوالء القبمي واالنتماء العشائري. ب
اليمني، كالذم يقـك عمى الكالء القبمي كاالنقياد لرأم كتكجو كفمسفة الفئة صاحبة السمطة العشائرية كألىؿ الحؿ كالعقد، فإف أم 

تكجو لمتسكيؽ السياسي لؤلفراد عمى أم كسيمة إعبلـ أك حتى عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي يصبح غير ذم فائدة ترجى منو، 
. خاصة في بيئة سياسية غير تنافسية

البيئة السياسية في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي منغمقة ما عدا في الككيت كبدرجة أقؿ في البحريف حيث يكجد تنافس 
برلماني كيد طكلى نسبيا لنكاب البرلماف في السياسة سكاء بالككيت أك حتى البحريف، أما في ما عداىما فبل حاجة لركاد السياسية 

لتسكيؽ أفكارىـ أك التكاصؿ مع جماىيرىـ، ألف المناصب  (Twitter)أك  (Facebook)مف األمراء أك غيرىـ لمنصات عبر 
مقصكرة عمى أشخاص بعينيـ سكاء تكاجدكا عمى المجاؿ االفتراضي أك غابكا عنو، كالمكاطف أيضا غير منشغؿ بالبيئة السياسية 
في ظؿ ىذا الغمؽ مف قبؿ األنظمة، الميـ بعض االىتماـ عندما يتعمؽ األمر باالنتخابات البرلمانية في الدكؿ التي تكفر ذلؾ مثؿ 

األردف كالبحريف كالككيت، أك انتخابات المجالس المحمية في ىذه الدكؿ كلحقت بيـ السعكدية مؤخرا عندما أقرت بالديمقراطية 
. التشاركية عمى مستكل الكحدات المحمية، رغـ أنيا ليست ذات ىامش كبير في الحرية لمزاكلة االضطبلع بالشأف المحمي كمو

: في دول مجمس التعاون الخميجي: الفرع األول

ال يتميز الحراؾ السياسي في شقو التسكيقي كالتكاصمي لمطبقة السياسية في دكؿ الخميج العربي بأم نشاط أك فعالية ذات 
الذم يكصؼ بأنو  (Twitter)كبعضيا عمى  (Facebook)أثر، فالمجاؿ االفتراضي تتكاجد عميو عدة فضاءات رسمية عمى 

، إضافة إلى أف (Youtube)مكقع لمنخبة، كال أثر تقريبا لقنكات رسمية لسياسييف خميجييف عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي 

                                                           
1
 .18، مرجع سبق ذكره، ص معجم مصطلحات حقوؽ اإلنسافإمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، : االتصاؿ السياسي يف-  
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الصفحات كالحسابات الرسمية ليؤالء بعيدة بشكؿ كبير مف حيث عدد األعضاء كقكة التفاعؿ كحجـ المشاركة كغزارة النشر كدرجة 
. التأثير عف غيرىا مف تمؾ التي أسسيا سياسيكف عرب في دكؿ المغرب العربي كمصر كبدرجة أقؿ في األردف كاليمف

كمع ذلؾ، فالسياسيكف في بعض دكؿ الخميج كتحديدا الككيت كالبحريف انفتحكا عمى ىذه المكاقع كتكاجد بعضيـ عبر ىذه 
الشبكات، غير أف السمة األبرز في ىذا المجاؿ، أف الصفحات النشطة ىي لشخصيات سياسية عامة كنشطاء حقكقيكف كنقابيكف 

. كليست لسياسييف ممارسيف مف األسر الحاكمة إال ما ندر

 :في اإلمارات العربية المتحدة وقطر: أوال

بكصؼ ىاتيف الدكلتيف تحديدا لـ تتعرضا لتبعات ىزات الربيع العربي كلـ تشيد شكارعيا كال ساحاتيا أم نكع مف أنكاع 
االحتجاج كلـ تتحرؾ الجماىير فييما لممطالبة بأم إصبلح سياسي أك تغيير بنيكم في شكؿ النظاـ أك مؤسساتو، انعكس ذلؾ 

عمى كاقع الممارسة السياسية عبر االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي، فبل أثر تقريبا ألم حراؾ سياسي عمى ىذه الكسائط، كال 
عمى " الشيخ راشد آل مكتوم"كجكد لصفحات رسمية لسياسييف أك رجاؿ سمطة، رغـ كجكد حساب باسـ رئيس الدكلة في اإلمارات 

(Twitter) (1)غير أنو ليس معمكما عمى كجو الدقة إف كاف رسميا لو أك مف إنشاء مكاليف أك خصـك لو .

: في السعودية وسمطنة عمان: ثانيا

عادل بن محمد "ماعدا صفحتي كزير االقتصاد كالتخطيط  (Facebook)ال كجكد لصفحات لسياسييف سعكدييف عمى 
، كىي صفحة حاكلت قيادة الحراؾ "الثورة السعودية عمى آل سعود" ألؼ عضك كصفحة 119التي ينتسب ليا حكالي " فقيو

.  منتسب12.000الثكرم ضد نظاـ الحكـ في المممكة مع بداية التحرؾ الثكرم في دكؿ الخميج العربي، كتحصي حكالي 

صفحة كزير االقتصاد تكاد تككف منتيية الصبلحية ألف النشر الرسمي بيا مف طرؼ صاحبيا أك إدارتيا متكقؼ تماما 
 في شكؿ دعاء بدكاـ األمف كقبكؿ الشيادة لمف استشيد في تفجير إرىابي في 2015 أكت 06منذ آخر منشكر بث عبرىا في 

، كتراكحت باقي المنشكرات ما بيف دعاء لنفسو "سعكد الفيصؿ"، كآخر قبمو في صكرة تعزية في األمير السعكدم "منطقة عسير"
 كبعض األخبار الخاصة بقطاعات الماؿ كاألعماؿ كالتجارة كالبنكؾ، دكف 2015 أفريؿ 29بعد إسداء كزارة االقتصاد لو في 

. كجكد لمنشكرات يعرض فييا كجيات نظره أك آراءه أك فمسفتو

، كيتابعو أكثر مف "سميمان بن عبد العزيز"يكجد حساباف سياسياف، األكؿ منيـ حساب رسمي لمممؾ  (Twitter)عمى 
  مميكف عضك، غير أنو ليس تفاعميا كال محينا باستمرار، كليس بو إال عدد مف الصكر الرسمية لمممؾ كبعض أخبار السياسة 05

، أما الحساب الثاني فيك لممستشار بالديكاف الممكي السعكدم ككزير 2016في القصر الممكي، كتياني بمناسبة عيد الفطر لسنة 

                                                           
1
، كذلك للداللة على أف ىذا األخًن مل يتأكد لديو ارتباط رمسي للحساب بصاحبو (Twitter)مل يوثق احلساب بالعالمة الزرقاء من طرؼ إدارة -  

 .ادلفرتض
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، كيحتكم تغريدات مقتضية في السياسة السعكدية، كلكف بدكف آراء أك طرح فمسفة خاصة بو "عزام الدخّيل"التربية كالتعميـ السابؽ 
.  مميكف عضك3.2كيتابعو أكثر مف 

 ترتيب صفحات السياسيين السعوديين عمى مواقع التواصل االجتماعي: (29)جدول رقم 

: السعودية العربية السعودية
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

: (وزير االقتصاد والتخطيط)عادل محمد الفقيو 
https://www.facebook.com/adelmfakeih/ 118.774 

: (صفحة دعوية لمحراك الثوري)الثورة السعودية ضد النظام السعودي 
https://www.facebook.com/K.S.A.Revolution/ 11.855 

: (الحساب الرسمي لمممك)سممان بن عبد العزيز آل سعود 
https://twitter.com/KingSalman 5.378.941 

: (مستشار بالديوان الممكي السعودي، ووزير سابق لمتعميم)عزام الدخّيل 
https://twitter.com/AzzamAlDakhil 3.298.402 

أما المجاؿ االفتراضي في سمطنة عماف كالمتعمؽ بمشاركة الطبقة السياسية عبره، فيك خاؿ تماما مف أم نشاط، ما عدا 
، كتيتـ بنقؿ عدد مف أخبار اجتماعات المجمس كبعض 4118يبمغ عدد أعضاءىا  (Facebook)صفحة لمجمس الشكرل عمى 

الصكر الصماء دكف كجكد لتفاعؿ أك تسكيؽ أفكار، فبل تعدك الصفحة أف تككف إال قناة إيصاؿ خبر أك معمكمة فحسب، أما 
 آالؼ عضك، لكف تحديثو متكقؼ، كال 03يتابعو حكالي " لسمطان قابوس بن سعيدا"فيضـ حسابا رسميا باسـ  (Twitter)مكقع 

. أثر فيو ألم تفاعؿ أك تكاصؿ

 ترتيب صفحات السياسيين العمانيين عمى مواقع التواصل االجتماعي: (30)جدول رقم 

: سمطنة عمان
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

: مجمس الشورى العماني
https://www.facebook.com/MjlsAlshwraAlmany/ 4.118 

: (السمطان العماني)قابوس بن سعيد 
http://www.twitter.com/nobpeacpzqaboos 2.667 

 :في الكويت ومممكة البحرين: ثالثا

تصنع الككيت كالبحريف االستثناء في عبلقة السياسييف الخميجييف بالمجاؿ االفتراضي، حيث أف التجربة الحزبية 
كالمشاركة االنتخابية كالتنافس البرلماني في ىاتيف الدكلتيف قد دفعكا باتجاه اعتماد السياسييف لفضاءات اتصالية كأركقة تسكيقية 

https://www.facebook.com/K.S.A.Revolution/
https://twitter.com/KingSalman
https://twitter.com/AzzamAlDakhil
https://www.facebook.com/MjlsAlshwraAlmany/
http://www.twitter.com/nobpeacpzqaboos
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بخبلؼ نشاطيـ عمى كسائؿ اإلعبلـ التقميدية بغية تحصيؿ عدد أكبر مف األصكات كاإلشيار ألنفسيـ كأفكارىـ كفمسفتيـ 
. السياسية لمجميكر السياسي الميتـ

 (Facebook)كعمى ذلؾ برز تكجو نحك الفضاء االلكتركني ككسائؿ اإلعبلـ الجديد، مف خبلؿ تأسيس صفحات عمى 
، غير أف ىذه النزعة اقتصرت فقط عمى السياسييف مف األعضاء كالمرشحيف لشغؿ مناصب نكاب في (Twitter)كحسابات عمى 

كالمذيف ينتخباف باالقتراع العاـ كبتصكيت شعبي كترشيحات  (مجمس النكاب)" البرلماف البحريني"أك " مجمس األمة الككيتي"
صباح األحمد الجابر "كمنافسة، مع كجكد استثناء كاحد كىك أف الفضاء االفتراضي في الككيت يحتكم صفحة رسمية ألمير الببلد 

أحمد الفيد "، كىك كزير اإلعبلـ السابؽ (Twitter)كحساب ألحد أفراد األسرة الحاكمة عمى  (Facebook)عمى " الصباح
". الصباح

معيار الحرية السياسية كجدكل العممية االنتخابية كأىمية الترشح كشغؿ المناصب كشكؿ األداء السياسي في حد ذاتو بيف 
الكاقعية الحقيقية كالصكرية الشكمية جعؿ الفرؽ يبدك كاضحا في اإلقباؿ عمى الفضاء االفتراضي مف جانب الككيتييف كالبحرينييف، 

حيث أف تمٌيز التجربة السياسية الككيتية كفعالية النائب في مجمس األمة كشعكره بأىمية الدكر الذم يؤديو في البيئة السياسية، 
قناع  شيارية كتسكيقية مف أجؿ بمكغ أىدافيـ كتسكيؽ صكرىـ كا  جعؿ رمكز العمؿ السياسي يبحثكف ليعـ عف فضاءات تعريفية كا 

الجميكر بأفكارىـ، كقد كجدكا في اإلعبلـ الجديد ضالتيـ فاتجيكا إليو، فنكاب مجمس األمة كلك لـ يكف بأيدييـ اختيار أمير 
الببلد، إال أنيـ يحتفظكف بالحؽ في قبكؿ أك رفض المرشح لمنصب كلي العيد، كما أنيـ يشارككف بصكرة حقيقية في إدارة الشأف 

. العاـ كفي مساءلة الحككمة كحجب الثقة عنيا أك عف أحد أعضائيا

كنكاب مجمس األمة " وليد الطبطبائي"يأتي حساب السياسي ذك التكجو اإلسبلمي  (Facebook)بعد صفحة األمير عمى 
، الذيف يداكمكف النشر كالتكاصؿ عمى حساباتيـ "صفاء الياشم"كالسياسية الميبرالية " الدكتور جعفر الجريش"ك" مرزوق الغانم"

، حيث تعتبر محٌينة باستمرار كتمتاز لغتيا أحيانا بالحدة كارتفاع سقؼ الخطاب السياسي تبعا لمناخ الحرية (Twitter)في 
السياسية المرتفع نسبيا في الككيت، فيذه الفضاءات تعتبر قنكات تكاصؿ حقيقية بيف ىؤالء السياسييف كجميكرىـ، كيبلحظ المتابع 
كجكد نكع مف االستمرارية في التفاعؿ بيف الطرفيف كجدية في الرد كالتجاكب مف طرؼ اإلدارة في ىذه المنصات، كنقص كاضح 

في كصبلت الشتـ كالخركج عف النص مف طرؼ ركاد الحسابات، بما يعطي مممحا عف كجكد جدية في العمؿ السياسي 
. االفتراضي عمى منصات مكاقع التكاصؿ االجتماعي في الككيت
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 ترتيب صفحات السياسيين الكويتيين عمى مواقع التواصل االجتماعي: (31)جدول رقم 

: الكويت
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

: الصفحة الرسمية ألمير الكويت
https://www.facebook.com/Sheikh-Sabah-Al-Ahmed-Al-Jaber-Al-Sabah-
29702740343/ 

16.096 

: (سياسي إسالمي وبرلماني)وليد الطبطبائي 
http://www.twitter.com/Altabtabie 787.426 

: (سياسي وبرلماني)جعفر الحربش 
http://www.twitter.com/AlHerbesh 561.598 

: (سياسي ورئيس مجمس األمة الكويتي)مرزوق الغانم 
http://www.twitter.com/MarzouqAlghanim 287.165 

: (سياسية ليبرالية وأكاديمية، عضو سابق بمجمس األمة الكويتي)صفاء الياشم 
http://www.twitter.com/safaalhashem 263.492 

: (سياسي من األسرة الحاكمة)أحمد الفيد الصباح 
https://twitter.com/afalsubah 245.488 

يختمؼ المشيد في البحريف بعض الشيء، حيث أف جك الديمقراطية الصكرية كالمنافسة االنتخابية الشكمية الذم يطبع 
. الممارسة السياسية في مممكة البحريف، قد ألقى بظبللو عمى الكجكد الرسمي كالمشاركة السياسييف في مكاقع التكاصؿ االجتماعي

" مجمس النكاب"، الذم يتألؼ مف "المجمس الكطني"رغـ أف الظاىر في النظاـ السياسي البحريني أف التشريع مف مياـ 
الذم يعينو الممؾ، إال أف ىذا األخير يستأثر بكؿ الصبلحيات " مجمس الشكرل"الذم ينتخب باالقتراع العاـ السرم المباشر، ك

التشريعية تقريبا، بما يجعؿ مف الغرفة األكلى ىيئة صكرية معدكمة األثر، كمنو تصبح العمميات المرتبطة باالنتخاب لشغؿ 
عضكيتيا فاترة كغير مؤثرة كال ميمة، لذلؾ فإف كجكد السياسييف في الفضاء االفتراضي لتسكيؽ أفكارىـ كجمب المؤيديف يصبح 

شبو منعدـ النعداـ الجدكل مف الفعؿ التنافسي، لذلؾ اقتصر اشتراؾ ىؤالء في ىذا الفضاء عمى نشطاء حقكؽ اإلنساف 
عبلـ  كالمدافعكف عف التنكع اإلثني كالمذىبي كالمعارضيف السياسييف خاصة مف الشيعة، كذلؾ لطرح تكجياتيـ كمناقشة أفكارىـ كا 

. جميكرىـ بخط سيرىـ كخطكاتيـ كاكتساب عدد متزايد مف المؤيديف ليـ

كىي " جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية"صفحة كاحدة ذات تكجو سياسي، كىي صفحة  (Facebook)تكجد عمى شبكة 
 ألؼ عضك، كتعمؿ عمى مياجمة النظاـ السياسي 83جمعية معارضة كتنظيـ سياسي إسبلمي شيعي كينتسب إلييا أكثر مف 

البحريني بمغة حادة، كتدعك في جؿ منشكراتيا إلى التمكيف لمعنصر الشيعي في تركيبو لممجتمع، كتحرص الصفحة عمى الجانب 
كعميو فإف أغمب . المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف معطية االنطباع في رسائميا كأفكارىا بكجكد تعسؼ كظمـ يمحقاف بالشيعة في البحريف

ككزير " نبيل رجب"كتتقاسمو مجمكعة مف نشطاء السياسة مثؿ  (Twitter)النشاط االفتراضي السياسي في البحريف يتـ عبر 
. كغيرىـ" عمي سممان"ك" خميل المرزوق"الحقكقييف كأغمبيـ مف الشيعة مف أمثاؿ كعدد مف " خالد بن أحمد"الخارجية 

https://www.facebook.com/Sheikh-Sabah-Al-Ahmed-Al-Jaber-Al-Sabah-29702740343/
https://www.facebook.com/Sheikh-Sabah-Al-Ahmed-Al-Jaber-Al-Sabah-29702740343/
http://www.twitter.com/Altabtabie
http://www.twitter.com/AlHerbesh
http://www.twitter.com/MarzouqAlghanim
http://www.twitter.com/safaalhashem
https://twitter.com/afalsubah
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 ترتيب صفحات السياسيين البحرينيين عمى مواقع التواصل االجتماعي: (32)جدول رقم 

: البحرين
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

: (تنظيم سياسي شيعي)جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية 
https://www.facebook.com/AlwefaqNews/ 83.138 

: (ناشط سياسي وحقوقي)نبيل رجب 
https://twitter.com/NABEELRAJAB 321.685 

: (سياسي، وزير الشؤون الخارجية)خالد بن أحمد 
https://twitter.com/khalidalkhalifa 308.991 

: (ناشط سياسي شيعي وحقوقي معارض)عمي سممان 
http://www.twitter.com/WefaqGS 191.796 

: (ناشط سياسي شيعي وحقوقي معارض)خميل المرزوق 
https://twitter.com/KhalilAlmarzooq 170.247 

: (الممك البحريني)حمد بن عيسى بن سممان آل خميفة 
https://twitter.com/King_Hamad_ 

3.524 

: في اليمن واألردن: الفرع الثاني

يكاصؿ المجاؿ االفتراضي تقريبا في اليمف كاألردف ذات الخط المرسـك سمفا في الدكؿ الخميجية، حيث أف انحسار العمؿ 
السياسي في ىذيف البمديف كغياب ممارسة سياسية حقيقية كانعداـ التنافس الحقيقي بيف رمكز العمؿ السياسي أدل إلى ابتعاد 

شيار أنفسيـ، كمما  أغمب السياسييف عف منصات التكاصؿ االجتماعي، كعدـ تقدميـ نحكىا بغية التكاصؿ السياسي أك تسكيؽ كا 
يزيد مف عزكؼ ىؤالء عف ىذه الفضاءات ىك انغماس المجتمعيف في االستقطاب العشائرم كالقبمي، بما ال يسمح بكجكد حرية 

. في االختيار بناء عمى البرامج كاألفكار، إنما يتـ ذلؾ في أغمب األحياف كفؽ نظرية الكالء القبمي كاالختيار حسب العشيرة

: في اليمن: أوال

 مميكف عضك، ككذلؾ 3.5األكثر انتسابا بأكثر مف  (Facebook)عمى " توكل كرمان"تعتبر صفحة الناشطة الحقكقية 
 ألفا، كتستعمميما لبياف خط سيرىا كمشاركاتيا كخبلصة فمسفتيا، كىما منصتاف محينتاف 75بأكثر مف  (Twitter)حسابيا عمى 

باستمرار، كتتميز المغة فييا بالجانب القانكني، كيظير عمييا تأثرىا الميبرالي كثقافتيا الغربية الكاسعة، كتتعامؿ بالميف مع اليجمات 
. التي تتعرض ليا مف طرؼ نشطاء االنترنت

 

 

https://www.facebook.com/AlwefaqNews/
https://twitter.com/NABEELRAJAB
https://twitter.com/khalidalkhalifa
https://twitter.com/KhalilAlmarzooq
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 ترتيب صفحات السياسيين اليمنيين عمى مواقع التواصل االجتماعي: (33)جدول رقم 

: اليمن
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

: (ناشطة سياسية وحقوقية)توكل كرمان 
https://www.facebook.com/Tawakkol.Abdulsalam.Karman/ 3.782.421 

: (الرئيس اليمني االسبق)عمي عبد اهلل صالح 
https://www.facebook.com/Afash.Yemen/ 

527.862 

: (الرئيس اليمني)عبد ربو منصور ىادي 
https://www.facebook.com/presidenthadi/ 

249.356 

 :(سياسي وقيادي في حزب التجمع اليمني لإلصالح)حميد األحمر 
https://www.facebook.com/HameedAlAhmar/ 

173.487 

: (ممثل األمين العام لألمم المتحدة)جمال بن عمر 
https://twitter.com/Jamal_Benomar 

158.829 

لعرض أفكاره، لكف صفحتو غير  (Facebook)عمى التكاجد عمى " عمي عبد اهلل صالح"كما حرص الرئيس السابؽ 
فيي نشطة مف جانب اىتماـ اإلدارة كدكاـ النشر " عبد ربو منصور ىادي"محٌينة كمتكقؼ النشر بيا، أما صفحة الرئيس الحالي 

. عبرىا، كلكف يطبعيا عدـ اىتماـ الجميكر االفتراضي بيا، حيث أف حجـ المركر كالتفاعؿ مع منشكراتيا ضعيؼ نسبيا

: في األردن: ثانيا

تكاجد الرسمييف األردنييف يكاد يككف منعدما أيضا عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كذلؾ بفعؿ رتابة العمؿ السياسي في 
بالسمطة التنفيذية " مؤسسة الممؾ"المممكة، كعدـ جدكل الترشح في ظؿ قكانيف االنتخاب الحادة لمحرية السياسية نسبيا، كاستئثار 

دكف تجاىؿ عامؿ آخر كىك رضا الشعب األردني في عمكمو بحكـ الياشمييف، كعميو فإف التكاجد عمى الفضاء االلكتركني 
اقتصر عمى عدد مف الشخصيات العامة فحسب، كال أثر تقريبا لصفحات أك حسابات رسمية لرمكز السمطة السياسية، كال حتى 
األحزاب الكبيرة التي تريد أف تزيد مف فرصيا في تبكء مناصب أكبر أك تكسيع قاعدتيا التمثيمية في المجتمع، حتى أف بعض 

. (1)، لـ ترتسـ فضاءاتيـ االفتراضية ضمف ترتيب الصفحات األكثر انتسابا"حزب العمل اإلسالمي"األحزاب المؤثرة مثؿ 

ترتيب صفحات " رانيا العبد اهلل"الممكة " زكج الممؾ عبد اهلل الثاني"أسكة بالمممكة المغربية تصدرت صفحة 
(Facebook)  مبلييف عضك، كتعتبر صفحة تركيجية لنشاطات القصر كتسكيقية ألفكار الممؾ، كتمييا صفحة 09بأكثر مف 

 ألؼ عضك بمثابة صفحة 650كلي العيد السابؽ كعـ الممؾ، كتعتبر صفحتو التي تحصي أكثر مف " الحسن بن طالل"األمير 
عامة كليست سياسية فحسب، حيث ينشر عبرىا أفكاره كفمسفتو كتنظيراتو في مجاالت مختمفة كالثقافة كالفف كاإلبداع، ككصبلت 

                                                           
1
من أجل ادلتابعة الدائمة لرتتيب الصفحات االفرتاضية يف الشبكات االجتماعية من حيث عدد األعضاء كدرجة التأثر، يرجى العودة إىل ادلوقع العادلي -  

 .(https://www.socialbakers.com): ادلتخصص يف ترتيب مواقع التواصل االجتماعي

https://www.facebook.com/Tawakkol.Abdulsalam.Karman/
https://www.facebook.com/Afash.Yemen/
https://www.facebook.com/presidenthadi/
https://www.facebook.com/HameedAlAhmar/
https://twitter.com/Jamal_Benomar
https://www.socialbakers.com/
https://www.socialbakers.com/
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لعدد مف مقاالتو المنشكرة عبر صحؼ كمجبلت أردنية أك عربية أك عالمية، باإلضافة إلى مشاركاتو في مؤتمرات كممتقيات 
. ككتبو كمقاالتو" الحسف بف طبلؿ"كطنية كدكلية، كما تحتكم الصفحة أخبارا عف إصدارات األمير 

تغيب عف الصفحة أم إشارة فييا لتذمر أك عدـ رضا مف الكاقع السياسي في المممكة، بما يكحي بكجكد تناغـ بيف خط 
، كما أف صاحب الصفحة يبدم تجاىبل لكؿ األصكات التي تدعكه إلى العكدة إلى "عبد اهلل الثاني"سيره كسير أبف أخيو الممؾ 

المشيد السياسي أك تحضو عمى المطالبة بحقو في كالية العيد أك السمطة رغـ أف الصفحة منفتحة عمى اآلراء، كيبدم األخير 
. تفاعبل مع ردكد كأسئمة كاستفسارات الجميكر المرتبط بصفحتو، كلكف دكف خكض في المسائؿ السياسية

 ترتيب صفحات السياسيين األردنيين عمى مواقع التواصل االجتماعي: (34)جدول رقم 

: المممكة األردنية
 القناة/ الحساب / الصفحة 

/ المتابعون
 المشاىدات

: (األميرة زوجة العاىل األردني)رانيا العبد اهلل 
https://www.facebook.com/QueenRania/ 9.133.674 

: (سياسي ومفكر أردني)األمير الحسن بن طالل 
https://www.facebook.com/HRHPrinceElHassan/ 657.600 

: (سياسي مستقل، رئيس وزراء سابق)عبد اهلل النسور 
https://www.facebook.com/Drensour/ 147.385 

: (سياسي ونائب برلماني)خميل حسن عطية 
https://www.facebook.com/Khalil.H.Atieh/ 117.192 

: (سياسي أردني)باسم عبد اهلل 
https://www.facebook.com/BassemIbrahimAwadallah/ 26.9117 

: (صفحة انجميزية)سياسي 
http://www.twitter.com/NasserJudeh 124.391 

في المجاؿ االفتراضي السياسي األردني أيضا عدد مف الصفحات كالحسابات، كلكف بتأثير أقؿ كحجـ انتساب أضعؼ 
" باسم عبد اهلل"ك" خميل حسن عطية"ك" عبد اهلل النسور"كأثر سياسي يكاد يككف منعدما مثؿ صفحات كحسابات الدكتكر 

. كغيرىـ

لقد أدركت الطبقة السياسية في الكطف العربي أىمية التكاجد عمى الفضاء االفتراضي كفائدة طرح األفكار كمناقشتيا مع 
ركاد الشبكات االجتماعية، حيث باتت ىذه األخيرة مجاال خصبا يستعمميا المشتغمكف بالسياسة ألجؿ تسكيؽ أفكارىـ كطرح رؤاىـ 

. كالبحث عف أنصار كمكاليف كتجنيد أتباع كمؤيديف

لقد أضحى تكجو السياسييف العرب إلى ساحات التفاعؿ الرقمي عبر أدكات اإلعبلـ الجديد خيار الجميع تقريبا، حيث 
يستفيد ىؤالء مف كجكد قطاع كبير مف الجميكر العربي كغير العربي ممف يستيدفكنو بأفكارىـ كيكجيكف لو رسائميـ، إضافة إلى 

https://www.facebook.com/Drensour/
https://www.facebook.com/Khalil.H.Atieh/
https://www.facebook.com/BassemIbrahimAwadallah/
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، فيمكنيـ ذلؾ مف قياس درجات القبكؿ بيـ في المجاؿ الحقيقي في ىذا المجاؿ (FeedBack)" رجع الصدل"تكفر خاصية 
الكاقعي، كمعرفة مدل تأثير ما يطرحكنو مف مضاميف في المجتمع، كما إذا كاف عمييـ االستمرار عمى الخط الذم رسمكه أك 
تغيير خط سيرىـ، كما يسمح ليـ التكاجد عبر ىذا الفضاء بتصميـ عدد مف الخطط التي يطرحكنيا عمى جميكر االنترنت 
 .كيمٌكنيـ التفاعؿ مع ىؤالء مف اختيار كاعتماد الخطة األنسب أك المجكء إلى خطط بديمة باعتماد آليات التجريب كالمقارنة

عدد مف السياسييف العرب يستعممكف حساباتيـ كصفحاتيـ عمى الشبكات االجتماعية مف أجؿ نقؿ يكمياتيـ في مكاقع 
المسؤكلية التي يشغمكنيا مف أجؿ نقؿ االنطباع إلى ركاد فضاءاتيـ االفتراضية أنيـ األقدر عمى تمؾ تحمؿ المسؤكليات كشغؿ 

أف يرسميا عف نفسو مف خبلؿ صفحتو، ككذا رئيس " عبد الفتاح السيسي"الكظائؼ، مثؿ الصكرة التي يحاكؿ الرئيس المصرم 
، كبعضيـ يستعمميا مف أجؿ تبييض صفحتو (Facebook)مف خبلؿ تكاجده عبر " عبد اإللو بن كيران"الكزراء المغربي 

تجمع )كرغـ شغمو منصب رئيس حزب سياسي " عمار غول"الكظيفية كتنقيتيا مف شكائب تككف قد عمقت بيا، فالسياسي الجزائرم 
ال تيتـ بنشاطاتو الحزبية فحسب، بؿ تتعداىا إلى تمجيد تاريخو السياسي  (Facebook)، إال أف صفحتو عمى (أمؿ الجزائر

، كأنو يستشعر حجـ ما يبلحقو مف نقد (األشغاؿ العمكمية، النقؿ، السياحة)عندما كاف متنقبل بيف عدد مف الحقائب الكزارية 
كحمبلت متابعة داخؿ الفضاء التفاعمي، كاتيامات لو بعدـ األىمية كمسؤكليتو المباشرة عف الفساد الذم طاؿ عددا مف القطاعات 

المنيارة " الفنادؽ العمكمية"التي تكلى اإلشراؼ عمييا، مثؿ فضائح الطرؽ السريعة كممفات النفقات الكبيرة التي حجزت لترميـ 
عبر صفحتو كحسابو عمى الشبكات االجتماعية فيما يشبو " منصف المرزوقي"كغيرىا، ككذلؾ يفعؿ الرئيس التكنسي األسبؽ 

حنينا لتبكء منصب الرئاسة مف جديد، مف خبلؿ العزؼ عمى أكتار اإلنجازات التي تحققت لو خبلؿ عيدتو الرئاسية في المرحمة 
". زيف العابديف بف عمي"االنتقالية التي تمت سقكط نظاـ الرئيس األسبؽ 

البد مف تكفر آليات كأدكات لمتكاصؿ كنقؿ المعمكمات بيف جميع األطراؼ، "كحتى يتحقؽ االنتقاؿ الديمقراطي مستقببل، 
كمف بيف أىـ األدكات التي يمكف أف يككف ليا أثر عمى عممية االنتقاؿ الديمقراطي ىي كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ الرقمية، كالتي 

. (1)"تؤطر العبلقة بيف انتقاؿ الدكؿ مف نمط سياسي معيف إلى نمط آخر يتميز بالتعددية السياسية كتكفر فضاءات لمتعبير الحر
:  الفصل الخامسواستنتاجاتخالصة 

عندما تعرفت المجتمعات العربية عمى أدكات اإلعبلـ الجديد كانطمقت إلى تجربتيا كبدأت مصطمحات التكاصؿ 
االجتماعي كالتغريد كالمنشكرات كالمدكنات تأخذ طريقيا إلى ساحة التداكؿ بيف األفراد كخاصة منيـ الشباب، لـ يكف أغمبيـ قد 

 .تمكف منيا إال في شقيا الترفييي كالخدماتي، حيث أضحت كسائؿ ترفيو كتسمية

في مراحؿ الحقة تبمكرت أدكار أخرل لممجاؿ االفتراضي منيا االجتماعي كمنيا السياسي كغيرىا، بدأ اىتماـ العالـ العربي 
يتجو إليو عمى أنو فضاء تكاصؿ كاتصاؿ كشبكة قنكات مفتكحة ذات قدرة تفاعمية تربط بيف مرسؿ كمستقبؿ يقـك كمييما بالدكريف 

                                                           
1
االتصاؿ السياسي في العالم العربي : ، يف"دراسة ربليلية: االنتقاؿ الدديقراطي يف الدكؿ العريب بٌن غموض الدكر كآليات التأثًن"مجاؿ بن زركؽ، -  

 .150، ص 2014معهد الصحافة كعلـو األخبار كمؤسسة كونراد إيناكر، : ، تونس(157-149ص ص )، المقاربات وآليات الممارسة: وإفريقيا
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معا، فبدأ نشطاؤه يستخدمكنو سياسيا، ثـ كلجو السياسيكف بغرض تشجيع المشاركة السياسية كتسكيؽ أفكارىـ عبره كالتكاصؿ مع 
. جميكرىـ بو كالكصكؿ إلى قكاعدىـ عف طريقو

 :من أبرز ما استنتجو الباحث من خالل الفصل الخامس

أصبحت تداكؿ مصطمح ديمقراطية االنترنت شائعا الرتباطو بممارسة السياسة عبر المجاؿ االلكتركني بشراىة كقكة . 1
. محسكسة

أصبح لمشبكات االجتماعية دكر كبير في بناء بيئة رقمية لرعاية التحكؿ الديمقراطي في المراحؿ الزمنية اآلتية، حيث . 2
، كأبرز ما تقدمو ارتبط بالكظائؼ الجديدة لممجاؿ االفتراضي "الحراؾ السياسي"إلى تأطير " الحراؾ الثكرم"انتقؿ دكرىا مف صنع 

. في ىذا الحراؾ

عمكما بالتكاصؿ السياسي، في حيف غمب عمى مكقع كشبكة  (Facebook)ارتبط النشاط عبر مكقع كشبكة . 3
(Twitter) اىتماـ المتعامميف بو بالتسكيؽ السياسي .

لجأت كثير مف النخب الفكرية كالسياسة العربية، كفئة عريضة مف السياسييف الممارسيف كالراغبيف في الممارسة . 4
، مف أجؿ االنتفاع بمخرجات ىذا المجكء في "التسكيؽ السياسي"ك" االتصاؿ"السياسية، إلى الفضاءات االفتراضية لممارسة فعؿ 

. مراحؿ الحقة
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 امتةامتةاخلاخل
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لـ تكف رغبة الشعكب العربية في الخركج مف نير االستبداد كاالنعتاؽ مف ظمـ الديكتاتكرية كظممة التفرد كحكـ الكاحد 
مسالة خافية، بؿ كاف شعكرا يسكف كجداف قطاعات كبيرة مف المجتمعات العربية التي ظمت عمى امتداد عقكد طكيمة في مسيرة 

كعدد مف  (دكؿ أكركبا كأمريكا)بحث عف أفضؿ السبؿ التي تكصميا إلى الديمقراطية التي اعتمدتيا شعكب العالـ في شقو الغربي 
شعكب كأنظمة الحكـ في آسيا، كالتي تأثر العرب بيا كاعتبركىا فمسفة كثقافة كنمط حياة، تىجًمب ليـ السعادة كتيساىـ في رقي 

 .مجتمعاتيـ كرفعة أكطانيـ

لقد ظؿ النمكذج الغربي لمديمقراطية حمما يراكد الكثير مف أفراد شعكب العالـ العربي لما كجدكا فيو مف قيـ كمضاميف 
سامية كانت قد جعمت مف المكاطف في العالـ الغربي محكرا تدكر حكلو كؿ شؤكف الحياة العامة كتشعره بأىميتو في كطنو، بحيث 

السياسية كنقطة االرتكاز التي تضمف لممجتمع حالة التكازف، فيخطب كده أىؿ السياسة كيبحث عف رأيو  يصبح عصب الحياة
 .أرباب الحكـ لما لو مف كزف في المجتمع كقيمة

، "مظمة المكاطنة"كبالمقابؿ، ظؿ نمكذج المكاطف في جؿ أقطار العالـ العربي مرادفا لممقيـ أك الساكف الذم انتزعت منو 
فأصبح كجكده في بمده مرتبط فقط بالمأكؿ كالممبس كاإلقامة مف أجؿ كسب القكت كرعاية األبناء ثـ األحفاد، ألف جؿ األنظمة 
السياسية قد درجت عمى االستئثار لكحدىا بالمجاؿ السياسي كشؤكف الحكـ كسياسة الناس، فمـ يعد المكاطف العربي يشعر بما 
شعر بو نظيره في العالـ الغربي مف أنو العممة األىـ كمحكر المجتمع كرأس ماؿ الدكلة، حيث يجب استفتاءه في مصيره كأخذ 

رأيو في ما ييٌمو، فبل تككف االنتخابات ذات مصداقية إال إذا أطرىا، كال تصبح السمطة السياسية ذات شرعية إال إذا اشترؾ فييا 
 .أك كاف لو رأم في تركيبتيا كبخاصة مف يتصدركف مكاقع المسؤكلية فييا

لـ تجد رغبة الشعكب العربية طريقا إلى مبتغاىا كنيؿ حقكقيا في رسـ صكرة ديمقراطية حقيقية بعد طكؿ محاكلة كتجريب، 
إال عندما أصبح العصر عصرا تكنكلكجيا كأصبحت البيئة تعج بكسائؿ االتصاؿ الحديثة التي قربت المسافات كأحالت العالـ كمو 

إلى شبو قرية صغيرة، زالت الحدكد مف بيف كؿ جنباتيا كاتحدت ضمائر الناس فييا كأصبحت ىذه اآلليات كالكسائط أدكات 
استعممتيا قطاعات مف شعكب العالـ العربي لبدأ حراؾ ييدؼ بالدرجة األكلى إلى تحقيؽ طمكح كرغبة ظمت حبيسة الكجداف طيمة 

عقكد، كىي تكؽ كامف لدييـ الستنشاؽ نسائـ الديمقراطية كاستشعار جكىر الحرية الحقيقية، كتحقيؽ قيـ الحياة النبيمة في كنؼ 
 .العدالة االجتماعية كالرفاه االقتصادم

ثر وسائل التواصل االجتماعي في ألتوصل الباحث إلى عدد من النتائج من خالل دراسة كمف خبلؿ أطكار البحث، فقد 
 :، كمف أبرزىاعممية التحول الديمقراطي في الدول العربية

يمكف تصنيؼ الدكؿ العربية التي عرفت حراكا ثكريا ييدؼ إلى بناء تحكؿ ديمقراطي عف طريؽ النشاط عبر الشبكات . 1
 :االجتماعية كبعض أدكات اإلعبلـ الجديد إلى ثبلث أنكاع

عرفت تحركا شعبيا سمميا دكف سبلح، أما العنؼ الذم عرفتو فقد اقتصر استخدامو مف قبؿ السمطة  دكؿ: النوع األول
ألنيا لـ تيضـ فرضية " مقاومة التغيير"الحاكمة فقط بكاسطة آلة الردع األمنية التي تسيطر عمييا، حيث انطمقت مف نظرية 
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الخركج مف المشيد السياسي بكؿ سيكلة، كما كانت تتحكـ في نظرتيـ لمسار األحداث عكامؿ عدة كغكغائية الثكار كفكضى 
جياضيا في  الشارع كاعتقادىـ بعدـ قدرتو عمى التغيير، ألنيـ أسقطكا الكاقع الجديد عمى نماذج ثكرية سابقة جرل التعامؿ معيا كا 

 .(نموذج تونس ومصر). ميدىا

 دكؿ عرفت حراكا شعبيا ىادفا إلى الديمقراطية، كلكف صاحبو عنؼ منذ بدايتو أك بيعيد انطبلقتو، عندما :النوع الثاني
أف تحتكـ بدكرىا  (المعارضة)لجأت األنظمة السياسية إلى خيار العنؼ المفرط منذ البداية، األمر الذم جعؿ مف الطرؼ الثاني 

 .(نموذج ليبيا واليمن وسوريا). إلى القكة كالعنؼ المضاد، كتستعممو في صراعيا مع النظاـ القائـ

 دكؿ لـ تشيد مناكفة عسكرية أك لجكءن إلى القكة المفرطة أك تدخبل مف جانب المؤسسة العسكرية انحيازا ألم :النوع الثالث
 إصالحات سياسية وقانونيةمف أطراؼ النزاع، بؿ إف األنظمة السياسية تعاممت بحكمة كبمجاراة األحداث، فقد لجأت إلى إجراء 

عمى مستكل " اإلصالح االستباقي"، بينما لجأت غيرىا إلى خيار (نموذج المغرب واألردن). تماشيا مع مطالب الفئات المحتجة
نموذج الجزائر ودول الخميج ماعدا ). البنى السياسية كاالقتصادية كالقانكنية لمدكلة، تجنبا المتداد لييب الحراؾ الثكرم إلييا

 .(اإلمارات العربية المتحدة وقطر

رغـ أف كؿ حرؾ العالـ العربي في سبيؿ الدمقرطة كحرية الشعكب كالعدالة االجتماعية الذم بدأ مع تحرؾ التكنسييف . 2
 إلجبار نظاميـ السياسي عمى الرحيؿ، قد انطمؽ مف تحت عباءة العالـ االفتراضي كمف خبلؿ أدكات اإلعبلـ الجديد 2010سنة 

كعبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، كامتد بذات الشكؿ إلى عدد مف الدكؿ العربية بنفس الكتيرة تقريبا كاشتركت جميعيا في ىبات 
، كذؾ أنو ال كاحدة مف ىذه اليبات حممت بالفعؿ كؿ عناصر الثكرة التي تعارفت "ثورة"كانتفاضات، إال أنو مف الصعب تسميتو 

ٌصؼ البداية كلـ يكف يىًصؼ كؿ مراحؿ  عمييا المصطمحات، فالتعبير اإلعبلمي طغى عمى المفيـك األكاديمي، حيث كاف ييكى
الحراؾ، فالحراؾ بدأ عف طريؽ خركج الجماىير كنزكليـ إلى الشارع كميادينو كساحاتو كمطالبتيـ بإزالة األنظمة السياسية كرحيؿ 
رمكزىا، فكانت البداية دالة عمى كجكد ثكرة في األفؽ فكانت التسمية بناء عمى كصؼ البداية، كألف جكىر األمر نيايتو، فمـ تتـ 

في أٌم مف األقطار العربية التي عرفت ىذا النكع مف " التغيير الجذري"مبلحظة الكصكؿ النيائي إلى أىـ عناصر الثكرة كىك 
بف " ألف عددا مف رمكز مرحمة 2011الحراؾ، فتكنس لـ تشيد زكاال تاما كنيائيا ألركاف النظاـ الذم نما االعتقاد بإزالتو سنة 

عاد إلى الكاجية خاصة مف رجاؿ األعماؿ، كالرئيس نفسو لـ يستطع النظاـ الجديد جمبو أك محاكمتو، كمصر أعادت إنتاج " عمي
نظاميا القديـ بعكدة النخبة العسكرية لتصدر المشيد السياسي المرتبط بالسمطة مف جديد، كاليمف كليبيا لـ يستطيعا صنع القطيعة 

كبعضيا يعاد رسمو " مستكدع الحنيف في ليبيا اليـك"ال تزاؿ في " الجماىيرية القديمة"النظاـ القديـ، فبعض سياسات " أعراض"مع 
قاب قكسيف أك أدنى مف تبكء مناصب " عائمة عمي عبد اهلل صالح"فكثير مف رمكز حكـ " اليمف الجديد"مف جديد، أما في 

في قالب األحداث اليمنية كتحالفو مع " الرئيس السابؽ"مسؤكلية أك أخذ مكاقع قريبة مف دكائر صنع القرار، كدليؿ ذلؾ بقاء تأثير 
، كيعتبركف مجتمعيف طرفا رئيسا في معادلة يستحيؿ " أنصار الحكثي" الذيف يتصدركف المشيد السياسي كاألمني في اليمف اليـك

 .تجاكزىا أك القفز عمييا في الظرؼ الحالي
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حراؾ الشبكات "أك " ثورات الفايسبوك"درج خطأ عمى ألسف العامة ككتابات المفكريف عندما قدمكا ليذا الحراؾ نعت . 3
، فالشبكات االجتماعية قدمت لمثكار عكنا كساعدتيـ عمى الكصكؿ إلى جماىير تشاطرىـ أفكارىـ كتحمؿ معيـ "االجتماعية

فمسفتيـ، كما مكنتيـ مف ربط خطكط االتصاؿ كبناء جسكر لمتكاصؿ لشد أطراؼ الحراؾ ببعضيا، لكف في حقيقة األمر، فإنو ال 
(Facebook)  كال(Twitter) حتىكال  (Youtube)  صنعكا ثكرة أك انتفاضة أك حراكا، إنما صنعت ىذه األشكاؿ مف رغبة

الجميكر العربي في التغيير كمف شكقو لنسائـ الحرية كالديمقراطية الذم اطمعكا عمييا مف خبلؿ تجارب الغربييف ككتابات 
المفكريف، فمـ يكف المجاؿ االفتراضي بذلؾ إال بيئة نشاط أكلية ساىمت بقكة في إزالة حاجز الخكؼ كحائط الرىبة مف جبركت 

األنظمة كقمع السمط، فكاف دكر أدكات اإلعبلـ الجديد مساعدة الثكار عمى ربط قنكات لمتكاصؿ فيما بينيـ كتنظيـ جيكدىـ كرسـ 
طريؽ مستقبمية لتحكؿ ديمقراطي، كذلؾ عندما تنضج الرغبة لدل ىؤالء بالتحكؿ مف الفضاء االفتراضي إلى العالـ الحقيقي 

 .الكاقعي لتحقيؽ ىذا اليدؼ السامي

االعتقاد الذم ظير في البداية كأنو مسممة ال يجكز دحضيا كال رمييا بالخطأ كالزيؼ، كىك أف الحراؾ العربي الذم . 4
نع تكقا لمتحرر كشكقا لمعدالة االجتماعية صنعتو أدكات اإلعبلـ الجديد، عمى اعتبار فشؿ اإلعبلـ القديـ كالتقميدم في ذلؾ،  صي

في إيراف " نظام الشاه"ىذا االعتقاد كقعت بالفعؿ تخطئتو مف خبلؿ الرجكع إلى عدد مف تجارب الماضي، فالثكرة التي قكضت 
" شرائط الكاسيت"كعدد مف نشطاء اإلعبلـ، كانت قد ارتكزت في ركاجيا ثـ نجاحيا عمى " الخميني" كقادىا 1979في نكفمبر 

، كلـ يقؿ إنيا "اإلعالم الجديد"، كلكف أحدا لـ يقؿ إف الثكرة اإليرانية ىي ثكرة "إعالما جديدا"التي كانت تعتبر في ذلؾ الزمف 
 .أيضا" ثكرة الكاسيت"

لـ يتغير نسؽ المشيد السياسي في الدكؿ الخميجية إال مف خبلؿ بعض اإلصبلحات التي طالت عددا مف القكانيف . 5
كاألنظمة اإلدارية كبشكؿ صكرم كتجميمي، كظؿ النشاط االفتراضي المرتبط بالرغبة في التحكؿ إلى الديمقراطية ضعيفا كلـ يرؽ 
إلى االتساع كالقكة بما يسمح لو بالضغط عمى األنظمة الحاكمة لمباشرة إصبلح حقيقي، فمـ يتعرض مسمسؿ اإلصبلح لجكىر 
النظاـ السياسي، كلـ يفتح بالمرة نقاش أك تفكير في إيجاد آلية لمتداكؿ عمى مناصب المسؤكلية الرفيعة أك اعتماد نظـ انتخابية 
ذات مصداقية تمكف المكاطف الخميجي مف أف يككف لو رأم فيمف يحكمو، فيحظى بذلؾ نظامو كسمطتو السياسية بشرعية شعبية 

 .متحققا كذا قيمة" المكاطنة"مستمدة مف ممارسة المحككميف لحقيـ في اختيار حكاميـ، فيككف بذلؾ فكر 

، الذم استفاد مف تطكر اإلعبلـ الجديد، كاكتسب "الرجؿ العربي"كبالتالي، فإف الحراؾ في الكطف العربي إنما ىك حراؾ 
اتقانا ككفاءة في التعامؿ مع أدكاتو كخاصة كسائؿ التكاصؿ االجتماعي التي مكٌنتو مف ربط اتصالو بالجميكر كتسكيؽ فمسفتو إلى 
نشطاء االنترنت، كعمؿ بكؿ جيده مف أجؿ إخراج األفكار الثكرية مف عالـ افتراضي سبلحو شاشة كىاتؼ كلكح ذكي، إلى عالـ 

عمى الخنكع " إجباره"كمقاكمة النظاـ السياسي الفطرية لكؿ مستحدث يحمؿ في طياتو رائحة " ردع األمف"حقيقي ينتظره فيو 
 .كالخضكع، أك مغادرة المشيد
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 :بخصكص الفرضيات التي تـ صياغتيا ابتداءن، فإف الباحث قد ثبت لو

 :صحة الفرضيات التالية: أوال

يؤدي ضغط الشعوب العربية في المجال االفتراضي العام إلى دفع األنظمة السياسية إلى مباشرة اإلصالح ودمقرطة . 1
 .الحياة السياسية

حيث أف الضغط الذم مارسو التكنسيكف كمف بعدىـ المصريكف عبر الفضاءات االفتراضية كمكاقع التكاصؿ االجتماعي 
قد نجح في دفع النظاميف في تكنس ثـ في مصر إلى مغادرة إطار الصكرة السياسية، حيث كانت المساىمة االفتراضية كاضحة 
في دفع الناس إلى الثكرة عمى األنظمة الحاكمة كفي تأليب الرأم العاـ عمييا، كاألىـ أنيا كسرت لدييـ حاجز الخكؼ كالرىبة 

الذم ظؿ يبلزميـ طكيبل، ككاف سببا في إجياض كؿ محاكلة ذات طبيعة مطمبية أك احتجاجية أك ثكرية، جرل التحضير ليا أك 
 .تنفيذىا في مراحؿ سابقة

األنظمة إلى ممارسة الفعؿ اإلصبلحي الذم جاء منسكبو " دفع"كما ساعد الحراؾ االفتراضي في المغرب كاألردف عمى 
 .مرتفعا نسبيا عندما يقارف بما سبقو مف إصبلح تجميمي مف حيف آلخر

تنطمق األنظمة السياسية العربية من قراءة مخرجات التفاعل من داخل البيئة االفتراضية، لتنفيذ إصالحات . 2
 .وسياسات تتماشى مع مطالب الجميور االفتراضي

لقد ثبت أف كثير مف دكائر السياسة المرتبطة بدكرىا بمصادر اتخاذ القرار في عدد مف الدكؿ العربية كانت تقرأ مخرجات 
الفضاء االفتراضي كتحاكؿ أف تيناًغـ القرارات المراد اتخاذىا مع اإلطار العاـ لممطالب التي يجرم تشكيميا كصياغتيا داخؿ 

المجاؿ االلكتركني، فاألحكاـ القضائية التي صدرت في تكنس كمصر في إطار العدالة االنتقالية كحؿ األحزاب التي حكمت قبؿ 
كرجاؿ نظامو لممحاكمة، ما كاف ليتـ لكال ضغط الشارع الحقيقي عف طريؽ نشاط الشارع االفتراضي، فقد " مبارؾ"الثكرة، كتقديـ 

الحاكـ كقتيا في مصر لفتح ممؼ محاكمة النظاـ السابؽ، كأف " لدل المجمس العسكرم"كانت المؤشرات تؤكد سابقا عدـ كجكد نية 
الخكؼ مف تكسع دائرة الضغط االفتراضي ىك الذم أجبر السمطة االنتقالية يكميا عمى انتياج ىذا المنحى في التعامؿ مع رمكز 

 .المرحمة السابقة

 :خطأ الفرضيات التالية: ثانيا

كمما ازداد نشاط السياسيين العرب وأفراد النظام السياسي في المجال االلكتروني وعبر الشبكات االجتماعية، زاد . 1
 .إقبال الجميور من الشعوب العربية عمى الممارسة واالىتمام بالشأن السياسي

ليس بالضركرة أف يتبلـز النشاط االفتراضي مف طرؼ الرسمييف أك األفراد العادييف مع زيادة حجـ المشاركة السياسية 
لممكاطنيف في الدكلة، ففي الجزائر كالمغرب مثبل كعدد آخر مف الدكؿ العربية، يشيد المجاؿ االفتراضي إقباال كبيرا مف طرؼ 

دارة منصاتيـ التفاعمية عمى   (Facebook)الجميكر عميو، كيسارع الجميع باختبلؼ أفكارىـ كتعدد مشاربيـ إلى تأسيس كا 
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أك غيرىا مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كيخكضكف عبرىا في الشأف السياسي كيتبادلكف فييا  (Youtube)ك (Twitter)ك
أفكارىـ كرؤاىـ ذات العبلقة بالحكـ كالسياسة، كمع ذلؾ الزالت نسب المشاركة في االستحقاقات االنتخابية دكف المستكل المطمكب 

، حيث تشيد ىذه (2016 كأكتكبر 2012، كاالنتخابات التشريعية المغربية لسنة 2014 ك2009الرئاسيات الجزائرية لسنة )
الشعكب في المجاؿ الكاقعي عزكفا عف المشاركة السياسية كاالتجاه إلى خدمة الشأف السياسي العاـ، فبل يكجد أثر مباشر تنعكس 

 .مف خبللو قكة الكجكد االفتراضي كالتفاعؿ في شؤكف السياسة عمى اإلنترنت، عمى الكاقع السياسي الفعمي عمى األرض

 تتناسب قوة النشاط في المجال االفتراضي مع حجم الوجود الفعمي لمجميور في المجال الحقيقي. 2

كذلؾ راجع لعدـ كجكد مؤشرات كمية صحيحة كدقيقة عف الكجكد الحقيقي في الفضاء االفتراضي العربي، حيث تنتشر 
الحسابات الكىمية كالتخفي خمؼ األسماء المستعارة، كقد يمتمؾ الفرد مجمكعة كبيرة مف الحسابات بما يعطي مممحا مزيفا عف 

النشاط االفتراضي، فميس بالضركرة أف يككف الحساب أك الصفحة  مشبعة باألعضاء كتسجيبلت اإلعجاب، حتى يتـ الحكـ عميو 
الديمقراطية "أف لو شعبية إلكتركنية، فقد يككف عدد كبير مف األعضاء رقما كىميا فقط، فيككف بذلؾ الحديث عف مصطمح 

 .أمرا مشركعا" الوىمية

 :، بما يمييوصي الباحث لمدراسات المستقبمية والتي تتناول الموضوع نفسو أو موضوعا مقاربافي نياية ىذه الدراسة، 

االىتماـ بدراسة مستقبؿ التحكؿ الديمقراطي العربي، في ظؿ االستخداـ المكثؼ لمشبكات االجتماعية كدخكؿ أدكات . 1
 .اإلعبلـ الجديد كؿ مناحي الحياة اليكمية

أخرل غير تمؾ التي شممتيا الدراسة، حيث يستحسف البحث في الدكؿ التي لـ إجراء دراسات مماثمة عمى مجتمعات . 2
تشيد حراكا ثكريا عف األسباب التي جعمتيا في منأل عنو، ككيؼ يمكف أف تؤثر الفضاءات االفتراضية في عممية تحكؿ 

مشركعا، حيث " لبناف"ديمقراطي قادـ، فقد يككف السؤاؿ عف سبب عدـ استمرار مسمسؿ الحراؾ كامتداده لدكؿ عربية أخرل مثؿ 
تتميز ىذه الدكلة بتعدد إثني عرقي كتنكع ديني كحضارم كصراع دائـ كمحمـك حكؿ السمطة كبقاء الدكلة لفترات طكيمة مف دكف 

رئيس لغياب عنصر التكافؽ بيف أطياؼ المجتمع السياسي فيو، كما يميزه نزعو قكية مف طرؼ أفراد المجتمع نحك استخداـ أدكات 
اإلعبلـ الجديد، كىي أسباب كانت كافية لدخكؿ عدد مف الدكؿ العربية أتكف حراؾ ثكرم سبب ليا كثيرا مف المآسي كأفرز عدد 

 .مف النتائج

 عمى تنمية كزيادة الكعي السياسي لدل فئة الشباب بالخصكص، كذلؾ مدراسة التأثير المستقبمي لمنشاط االفتراض. 3
 .راجع لمسؤكليتيـ المستقبمية في قيادة سفينة اإلصبلح كالتحكؿ الديمقراطي في منظكمة الحكـ العربية

ضركرة تكثيؼ البحث عبر الدراسات األكاديمية، مف أجؿ إيجاد تفاسير لظكاىر العزكؼ عف المشاركة السياسية . 4
كاالبتعاد عف العمؿ السياسي في أكساط الشباب العربي عمى أرض الكاقع، رغـ ما يظير مف قكة لدييـ عبر المجاالت االفتراضية 

 ".المشاركة السياسية االفتراضية"ك" السياسة الرقمية"في ممارسة 
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évolution_Facebook (22/03/2016) 

 :مقاالت إلكترونية. ب
: بالمغة العربية. 1

موقع اجلزيرة نت، :  متوفر على الرابط التايلإصالحات المغرب إلى أين؟، 01
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/6/19تاريخ الزيارة ، :

(21/02/2016) .
موقع آكاددييا، : ، متوفر على الرابط التايلآليات وعوامل التحوؿ الديمقراطي 02

https://www.academia.edu/7116127/33757022.docx (21/02/2016): ، تاريخ الزيارة .
إدارة السياسات السكانية كادلغرتبٌن : موقع: ، متوفر على الرابط التايلاالنترنت لمكافحة الفساد في مصر بعد الثورة 03

: ، تاريخ الزيارة/http://www.poplas.org/arجامعة الدكؿ العربية، - القطاع االجتماعي : كاذلجرة
(01/02/2016). 

موقع : ، متوفر على الرابط التايليوتيوب نموذجاً :.اإلنترنت والدور الذي يلعبو في صياغة موازين القوى في اإلعالـ 04
مػعػهػد الػشػًنازم الػدكيل للػدراسػات بواشػػنطن، 

http://www.siironline.org/alabwab/taqharerehsat/229.htmتاريخ الزيارة ، :
(21/02/2016) .

شبكة مأرب برس موقع : متوفر على الرابط التايل، انتشار وسائل التواصل االجتماعي في اليمن بسبب التضييق اإلعالمي 05
: ، تاريخ الزيارة/ http://www.marebpress.net/new_details.php?sid=116648اإلخبارية، 

(25/05/2016). 
 :"Wikipedia"موقع ادلوسوعة احلرة : ، متوفر على الرابط التايلتنظيم الدولة اإلسالمية 06

(www.wikidedia.org) ،(16/05/2016): تاريخ الزيارة. 
جريدة الشرؽ موقع : ، متوفر على الرابط التايلمنبر يدخل ألوؿ مرة سباؽ الرئاسة في الجزائر.. التواصل االجتماعي  07

 http://www.al-sharq.com/news/details/210173#.U4x2pHZmizc، اإلخبارية اإللكرتكنية
 .(01/05/2015): تاريخ الزيارة، 

موقع رللة السياسي، ادلعهد العريب للبحوث : ، متوفر على الرابط التايلخريطة الحركات الشبابية الثورية في مصر 08
، http://www.syasi.com/new/165/5850-2011-03-31-06-58-30كالدراسات االسرتاتيجية، 

 .(25/02/2016): تاريخ الزيارة
موقع رللة البياف، : ، متوفر على الرابط التايلفي حركات التغيير العربية" مواقع التواصل االجتماعي"دور  09

https://www.academia.edu/15244872/R�voltes_dans_le_Monde_Arabe_une_r�volution_Facebook
https://www.academia.edu/15244872/R�voltes_dans_le_Monde_Arabe_une_r�volution_Facebook
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/6/19
https://www.academia.edu/7116127/33757022.docx
http://www.poplas.org/ar/
http://www.poplas.org/ar/
http://www.siironline.org/alabwab/taqharerehsat/229.htm
http://www.wikidedia.org/
http://www.wikidedia.org/
http://www.al-sharq.com/news/details/210173#.U4x2pHZmizc
http://www.al-sharq.com/news/details/210173#.U4x2pHZmizc
http://www.syasi.com/new/165/5850-2011-03-31-06-58-30
http://www.syasi.com/new/165/5850-2011-03-31-06-58-30
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http://albayan.co.uk/Article2.aspx?id=782(21/02/2016): ، تاريخ الزيارة .

موقع آكاددييا األدلاين، : ، متوفر على الرابط التايلدور شبكات التواصل االجتماعي في ثورتي مصر وسوريا 10
http://onmedia.dw-akademie.com/arabic/?p=1297(22/02/2016): ، تاريخ الزيارة .

موقع رللة األىراـ ادلصرية، : ، متوفر على الرابط التايليناير؟ 25كيف صنعت اإلنترنت ثورة  11
http://aitmag.ahram.org.eg/News/705/F.aspx(25/02/2016): ، تاريخ الزيارة. 

شبكة سكام نيوز اإلخبارية، موقع : متوفر على الرابط التايل، مناطق نفوذ أطراؼ النزاع في سوريا 12
http://www.skynewsarabia.com/web/article/750951 /(20/05/2016): ، تاريخ الزيارة. 

تاريخ ، Wikipedia": (www.wikidedia.org)"موقع ادلوسوعة احلرة : ، متوفر على الرابط التايلنتدى انترنتـ 13
 .(12/03/2016): الزيارة

موقع أخبار العرب، : ، متوفر على الرابط التايلقوة ال يستهاف بها.. نشطاء االنترنت في مصر 14
http://www.akhbaralarab.net/2011-01-28-10-56-59/(21/02/2016): ، تاريخ الزيارة. 

األمريكية،  (CNN)موقع قناة : ، متوفر على الرابط التايلنشطاء الفيسبوؾ يقودوف المغرب نحو اإلصالح 15
http://archive.arabic.cnn.com/2011/middle_east/2/17/morocco.protests.facebo

ok/(21/02/2016): ، تاريخ الزيارة .

 :بالمغة األجنبية. 2

Mondialisation, disponible sur l’URL suivant : Site du centre de recherche 
sur la mondialisation : http://www.mondialisation.ca, (10/05/2016). 

16 

 

 :صفحات وحسابات الشبكات االجتماعية: حادي عشر

، (Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي لنجعلو يـو الغضب في سوريا- 2011 فبراير 17نتفاضة ا 01
  https://facebook.com/102485773164676:متوفر على الرابط التايل

 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)صفحة على موقع التواصل االجتماعي ، اتحاد تنسيقيات الثورة السورية 02
https://facebook.com/pages/921811417877017 

، صفحة على موقع التواصل االجتماعي جمهورية نجد والحجاز العربية: أخبار الثورة السعودية ضد آؿ سعود 03
(Facebook)متوفر على الرابط التايل ،: https://facebook.com/591450100976257 

، متوفر على (Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي (R.N.N Lybia) فبراير 17أخبار ثورة  04
 https://facebook.com/17libya/?fref=ts: الرابط التايل

http://albayan.co.uk/Article2.aspx?id=782
http://onmedia.dw-akademie.com/arabic/?p=1297
http://aitmag.ahram.org.eg/News/705/F.aspx
http://www.wikidedia.org/
http://www.wikidedia.org/
http://www.akhbaralarab.net/2011-01-28-10-56-59/
http://archive.arabic.cnn.com/2011/middle_east/2/17/morocco.protests.facebook/
http://archive.arabic.cnn.com/2011/middle_east/2/17/morocco.protests.facebook/
http://www.mondialisation.ca/
https://facebook.com/102485773164676
https://facebook.com/102485773164676
https://facebook.com/102485773164676
https://facebook.com/591450100976257
https://facebook.com/591450100976257


 

 

 322 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسْ مقارىْ : يف الدًل العزبَْ أثز ًسائل التٌاصل االجتناعُ يف عنلَْ التخٌل الدمنقزاطُ

: ، متوفر على الرابط التايل(Youtube)، قناة على موقع التواصل االجتماعي أغاني الثورة السورية 05
https://www.youtube.com/user/revosongs 

: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي إكسر كالبش 06
https://facebook.com/breakcuffs/?fref=ts 

، متوفر (Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي (Humour politique ll)تقشاب سياسي  07
 https://www.facebook.com/humour.politique.II/?fref=ts: على الرابط التايل

 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي  آذار20الثورة السعودية يـو  08
https://facebook.com/K.S.A.Revolution/?_rdr 

: ، متوفر على الرابط التايل(Youtube) قناة على موقع التواصل االجتماعي ،(Free Syria 2011) الثورة السورية 09
https://www.youtube.com/user/FreeSyrRev   

 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الثورة السورية ضد بشار األسد 10
https://facebook.com/FundacjaWolnaSyria/?fref=ts 

 :، متوفر على الرابط التايل(Youtube)، قناة على موقع التواصل االجتماعي ثورة الشعب السوري ضد بشار 11
https://www.youtube.com/user/islamiccalls 

، متوفر على (Facebook)، رلموعة على موقع التواصل االجتماعي "حركة حرية وديمقراطية اآلف"جميعا ضد مجموعة  12
 https://www.facebook.com/groups/175421975833767/?fref=ts: الرابط التايل

 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الجيش السوري االلكتروني 13
https://web.facebook.com/pages/629457887191009  

 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الحراؾ الثوري في القطيف 14
https://facebook.com/althawrah/?fref=ts 

 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الحراؾ الشبابي األردني 15
https://facebook.com/7erak/?fref=ts 

، متوفر على الرابط (Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي "الشعب يريد التغيير: " فبراير20"حركة  16
 https://www.facebook.com/groups/j20fevrier/?fref=ts: التايل

 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي  فبراير الدار البيضاء20حركة  17
https://www.facebook.com/20FevrierCasa/?fref=ts 

، متوفر (Facebook)، رلموعة على موقع التواصل االجتماعي المجموعة الرسمية_ حركة حرية و ديمقراطية اآلف  18
   https://www.facebook.com/groups/MLEDM: على الرابط التايل

 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الحرية للجدعاف 19

https://www.youtube.com/user/revosongs
https://www.youtube.com/user/FreeSyrRev
https://www.youtube.com/user/islamiccalls
https://web.facebook.com/pages/629457887191009
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https://facebook.com/Al7oriallgd3an/?fref=ts 
 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)صفحة على موقع التواصل االجتماعي ، شباب ثورة التغيير في اليمن 20

https://facebook.com/Site.Revolution.Youth.Yemen/?fref=ts 
 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي شبكة الثورة السورية 21

https://facebook.com/Syrian.Revolution/?fref=ts 
 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي شبكة رصد المصرية 22

https://facebook.com/RassdNewsN/?fref=ts 
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي رصد المغربية شبكة 23

https://www.facebook.com/rassdmaroc2/?fref=ts 
 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي شبكة شاـ اإلخبارية 24

https://facebook.com/Sham.Revo.Literature/?fref=ts 
، متوفر على الرابط (Facebook)، رلموعة على موقع التواصل االجتماعي (مجموعة عامة)صرخة الشعب المغربي  25

 https://www.facebook.com/groups/115812848532002/?fref=ts: التايل
: ، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي الصفحة الرسمية لساحة الحرية بتعز 26

https://facebook.com/Freedom.taze/?fref=ts 
 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي صفحة توانسة 27

https://facebook.com/touwenssa 
 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي  تونسصفحة 28

https://facebook.com/Matunisie 
: ، متوفر على الرابط التايل(Toutube)على موقع التواصل االجتماعي ، فيديو (Youtube) الثورة السورية فيديو 29

https://www.youtube.com/watch?v=9vS8hct_T5U 
 :، متوفر على الرابط التايل(Facebook)، صفحة على موقع التواصل االجتماعي كلنا خالد سعيد 30

https://facebook.com/ElShaheeed/?fref=ts 
 

 :مواقع إلكترونية رسمية: ثاني عشر

 .(https://www.socialbakers.com): موقع ترتيب صفحات الشبكات االجتماعية 01
 .(https://www.alexa.com): موقع ترتيب كتصنيف مواقع االنرتنت 02
 .(http://www.syriahr.com): موقع ادلرصد السورم حلقوؽ اإلنساف 03
 .(https://www.iwatch.tn)": أنا يقظ"موقع ادلنظمة التونسية  04

 

https://www.alexa.com/
https://www.alexa.com/
http://www.syriahr.com/
http://www.syriahr.com/
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 فيرس الجداول
 

 ص اسم الجدول ورقمو

 47 مقارنة بيف مضاميف كسائؿ اإلعبلـ التقميدية ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي: (01)جدول 
 51 مؤشر بيت الحرية لقياس الديمقراطية: (02)جدول 
 103 ة طالتيا يد الرقيبمصفحات كمجمكعات تكنس: (03)جدول 
 111 الحراؾ الكردم في سكريا عمى الشبكات االجتماعية: (04)جدول 
 112 الحراؾ الشيعي في سكريا عمى الشبكات االجتماعية: (05)جدول 
 126 المدكنات النشطة التابعة لتنظيـ الدكلة اإلسبلمية في سكريا: (06)جدول 
 150 المنصات االفتراضية المؤطرة لمحراؾ الثكرم المغربي: (07)جدول 
 190 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراؾ الثكرم في تكنس: (08)جدول 
 193 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراؾ الثكرم في مصر: (09)جدول 
 197 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراؾ الثكرم في ليبيا: (10)جدول 
 200 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراؾ الثكرم في اليمف: (11)جدول 
 203 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراؾ الثكرم في المغرب: (12)جدول 
 204 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراؾ الثكرم في األردف: (13)جدول 
 208 منصات الشبكات االجتماعية المؤطرة لمرحمة ما بعد الحراؾ الثكرم في الجزائر: (14)جدول 
 219 النشاط االفتراضي لمكافحة الفساد عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي في مصر: (15)جدول 
 219 النشاط االفتراضي لمكافحة الفساد عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تكنس: (16)جدول 
 220 النشاط االفتراضي لمكافحة الفساد عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي في الجزائر: (17)جدول 
 222 الترتيب العربي كالعالمي لدكؿ الحراؾ الثكرم العربية حسب مؤشر مدركات الفساد: (18)جدول 
 229 نماذج لييئات اإلدارة المحمية العربية عمى الشبكات االجتماعية: (19)جدول 
 241 2011حتى نياية  (Facebook)لمػدكؿ الحراؾ العربي التي عرفت انتشارا مكثفا : (20)جدول 
 242 2011حتى نياية  (Facebook)لمػدكؿ الحراؾ العربي التي عرفت انتشارا أقؿ كثافة : (21)جدول 
 243 2012حتى جكاف  (Twitter)دكؿ الحراؾ العربي التي عرفت انتشارا مكثفا لشبكة : (22)جدول 
 244 2012حتى جكاف  (Twitter)لمػ دكؿ الحراؾ العربي التي عرفت انتشارا أقؿ كثافة : (23)جدول 
 258 ترتيب صفحات السياسييف التكنسييف عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي: (24)جدول 
 263 ترتيب صفحات السياسييف المصرييف عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي: (25)جدول 
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 265 ترتيب صفحات السياسييف الميبييف عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي: (26)جدول 
 270 ترتيب صفحات السياسييف الجزائرييف عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي: (27)جدول 
 272 ترتيب صفحات السياسييف المغاربة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي: (28)جدول 
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 20 مفيـك العكلمة: أكالن 
 21 العكلمة كحتمية الكجكد: ثانيان 
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 28 تكنولوجيا المعمومات واالتصال والرقمنة: الفرع األول
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 94في صناعة رأم عاـ افتراضي كثكرم " المقتكؿ"ك" المحركؽ"تأثير صكرتي : ثانيا
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 146 نشاط الشبكات االجتماعية وقدرتيا عمى فرض اإلصالح: المطمب األول
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 154 التبايف بيف خط الصفحات العاـ كنشاط المنتسبيف: ثانيا

 156 تناغم الضغط الشعبي مع المنجزات اإلصالحية عمى األرض: المطمب الثاني
 157  فبراير20الواقع السياسي المغربي بعد حركة : الفرع األول
 158  كخطابيا2011 فبراير 20قراءة في حركة : أكال
 160  فبراير20مخرجات النظاـ المغربي بفعؿ حراؾ : ثانيا
 161 اإلصالح السياسي األردني بفعل ضغط الحراك الثوري: الفرع الثاني
 162 مف الفضاء الرقمي إلى المجاؿ الكاقعي: الضغط الشعبي: أكال
 163 التعاطي اإليجابي مع مطالب البيئة االحتجاجية: ثانيا

 166اإلصالح االستباقي في الجزائر ودول الخميج العربي تماشيا مع موجة الربيع العربي  :المبحث الثاني

 166حراك المجال العام االفتراضي في الجزائر ودول الخميج العربي : المطمب األول
 167التوجو المعارض لمحراك الثوري في الجزائر : الفرع األول
 167عكامؿ إفشاؿ الحراؾ الثكرم في الجزائر : أكال
 169 2011 سبتمبر 17البرمجة االفتراضية لثكرة الجزائر في : ثانيا
 171الحراك الخميجي وغمبة الثقافات المحمية في المجال االفتراضي : الفرع الثاني
 171حراؾ ثكرة االنترنت في دكؿ الخميج : أكال
 173أفكار كفمسفة حراؾ االنترنت في دكؿ الخميج : ثانيا
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 209 بناء الديمقراطية وتحديات نجاحيا في خضم ثورة االتصاالت والعصر الرقمي :المبحث الثاني

 210 دور المجال االلكتروني في تعزيز العدالة االنتقالية ومحاربة الفساد: المطمب األول
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 256تونس، مصر وليبيا : في دول األنظمة السياسية الوليدة: الفرع األول
 266الجزائر والمغرب :  اإلصالح االستباقيلفي دو: الفرع الثاني

 272  عن التواصل في المجال االفتراضي في دول المشرق والخميج العربيينالسياسيعزوف : المطمب الثاني
 273دول مجمس التعاون الخميجي في : الفرع األول
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 الممخص

مف أبرز تجميات الثكرة الرقمية التي أصبحت ميزة لعالـ اليـك يبرز التطكر الكبير الذم لحؽ بمجتمع 
 المعمكمات كالذم أفرزه تطكر آخر كانت االنترنت معقبل لو، حيث كٌلد انتقاليا مف الجيؿ األكؿ

(Web 1.0)  إلى الجيؿ الثاني(Web 2.0)  طفرة عممية غير مسبكقة أدت إلى تعرؼ العالـ لممرة األكلى
، التي أكجدت إطارا معرفيا يحاكؿ تفسير عالـ "االجتماعيالتكاصؿ شبكات "عمى أدكات اإلعبلـ الجديد كمكاقع 

 عمى أساس تكنكلكجي كدعامة رقمية،  كالدينيةكالثقافية كاأليدلكجيةالسياسية اليكـ، الذم تقـك كؿ تكجياتو 
فقد اكتست كثير مف المفاىيـ . كأصبح فيو لثقافة االتصاؿ مكانة تزداد مف يكـ إلى يـك أىمية كانتشارا

كالمصطمحات حمة جديدة في عصر المعمكمات ىذا، كالذم باتت الثكرة الرقمية تصنعو في الحياة المجتمعية 
الحديثة، كمف أكثر المفاىيـ التي طاليا التغير كأصبحت تحمؿ أبعادا جديدة يبرز مفيكمي العمؿ السياسي 

 .كالتحكؿ الديمقراطي، الذيف راحا يغيراف مف صكرتيما النمطية القديمة كيأخذاف شكبل مستحدثا

انخرطت الدكؿ العربية كغيرىا عمى امتداد العالـ في استخداـ ىذه الكسائؿ كأدكات تكاصؿ كتثقيؼ 
ـٌ ، ترفيوك ، كذلؾ عندما استعاف بيا قطاع كاسع مف نشطاء سياسيةكألسباب اجتماعية استخدمت تطكريا ث

 في دفع الجماىير إلى الخركج عمى أنظمتيا رغبة في دمقرطة الحياة 2011 ك2010االنترنت بدء مف 
السياسية، كترسيخ قيـ العدالة االجتماعية كتحقيؽ عناصر الرفاه االقتصادم كالتداكؿ عمى مكاقع المسؤكلية في 

ىذه الدكؿ، فاستعممت كأدكات تعبئة كحشد في بداية الحراؾ الثكرم الذم شيدتو بعضيا، ثـ أصبحت أدكات 
رقابة كمساعدة خبلؿ المراحؿ االنتقالية التي تمت مراحؿ الحراؾ الثكرم السممي كالعنيؼ، كما مثمت أدكات 

لحممة الفكر التصحيحي كاإلصبلحي الذم ضغطكا عمى أنظمتيـ لدفعيـ إلى أصبلح الشأف العاـ االقتصادم 
جراء إصبلحات عمى نسؽ النظاـ كتحكيمو إلى النيج الديمقراطي حسب المنظكر الغربي  .كالسياسي كا 

األكثر  (Youtube)ك (Twitter)، (Facebook)أما اليكـ، فقد باتت مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ 
شعبية في العالـ العربي، ألنيا أصبحت قبمة لكؿ قطاعات المجتمع كطبقاتو السياسية كنخبو المثقفة أك 

الحاكمة، حيث يستخدميا المكاطف مف أجؿ مراقبة أداء السياسييف كضماف المكسب الديمقراطي الذم كصؿ 
 .إليو، بينما تستخدميا النخب السياسية لخدمة تصكراتيا، كضمانة لكصكؿ أفكارىا كتسكيؽ سياساتيا
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Abstract  

 

Nowadays, what really distinguishes our world is the digital revolution. So, it 

reflects the great development of information society due to another development 

related to internet. Its transition form the first generation (Web 1.0) into the second 

generation (Web 2.0) is considered as a breakthrough which leads the world to 

discover for the first time, the new communication means and Website social 

networks. Such means are attracting a huge number of people of different countries 

and create an epistemic framework in order to be able to understand our world where 

all things, as well as its political, cultural, religious, ideological and religious 

tendencies are based on technology and digital support. Then, communication culture 

becomes day after day, more important and widely spread.  In this information age, 

concepts and terms have changed due to the role of digital revolution in modern social 

life, especially when we refer to concepts of political work and democratic transfer 

that are changing their image pattern into a new form. 

Arabic countries like other countries in the world have recourse to an intensive 

use of such means as tools of communication, culture and entertainment. Later on, 

they are progressively used for cultural and social reasons, and finally for political 

reasons when a general public of Arabic internet users in 2010 and 2011, made use of 

those means to rouse people to revolt against their political regimes in order to 

democratize political life, to institute values of social justice, to achieve economic 

welfare and to ensure power alternation in Arabic countries. It is worthy to note that 

they are used in the beginning of revolutionary movement in some countries, as tools 

of incitation, mobilization and gathering.  Then, they are regarded as checking and 

support tools during the transition phase after the pacific and violent revolutionary 

movement. As they are used by reformers who have pressed on their regimes, through 

their activities in public virtual space, to incite them to make economic and political 

reforms, and to transform the regime into democratic regime according to the western 

view.  

Now, website social networks as Facebook, Twitter and Youtube are the most 

popular means in Arabic countries because they are an attraction pole to all society 

components, including political classes, elite and governors. They use them to check 

politicians' performance and to preserve the acquired democracy. However, the 

political elite use them.saedi lacitilop dna stpecnoc rieht etomorp ot  
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