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شكر وتقدير

ىذه الخطكة كانت بمثابة حمـ كاف بعيد المناؿ كقد تحقؽ فال يسعني إال اف اتقدـ بأسمى آيات
الشكر كاالمتناف كالتقدير كالمحبة إلى الذيف حممكا أقدس رسالة في الحياة...
إلى الذيف ميدكا لنا طريؽ العمـ كالمعرفة...
إلى جميع أساتذتنا األفاضؿ في كافة ألمراحؿ..
أخص بالتقدير كالشكر:
الدكتكر احمد ابك دية الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذا البحث فجزاه اهلل كؿ خير فمو كؿ التقدير
كالمحبة كاالحتراـ كأقكؿ لو بشراؾ قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:
"إف الحكت في البحر ،كالطير في السماء  ،ليصمكف عمى معمـ الناس الخير "

ككذلؾ أتقدـ بالشكر لكؿ مف ساعد في إتماـ ىذا البحث كقدـ لي العكف كمد لي يد المساعدة
كزكدني بالمعمكمات الالزمة إلتمامو ككفر لي الظرؼ لذلؾ.
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الممخص
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دكر االعالـ الجديد في "ثكرات الربيع العربي" مف خالؿ تتبع خط
سيرىا في تكنس كمصر كنمكذجيف عبر تخصيص فصكؿ الدراسة لإلطاللة عمى انبعاث االعالـ
الجديد كأدكاتو كتطكره ،ككذلؾ انبعاث تمؾ الثكرات كالتقاطعات كالتفاعالت فيما بينيما كصكالن
لتممس دكر اإلعالـ الجديد عبر مراحؿ الثكرة بعمكمية الكطف العربي كخصكصية تكنس كمصر
ككاف مف االنسب استخداـ المنيج الكصفي لمناسبتو طبيعة الدراسة كأىدافيا كىذا المنيج مالئـ
ليذا النكع مف الدراسات
ىذا كتكصؿ الباحث إلى أف لإلعالـ الجديد دك انر كاضحان في ثكرات الربيع العربي بشكؿ عاـ كفي
النمكذج التكنسي كالمصرم بشكؿ خاص كأحد االدكات ذات االثر المممكس في فاعمية االحداث
كلكنو ليس الكحيد اك الحاسـ.
كما تكصؿ الباحث لجممة مف االدكار خالؿ الدراسة كالبحث في نماذج كأشكاؿ كسائؿ االعالـ
الجديد مثؿ دكر المدكنات التي ساىمت في بمكرة الكعي الجمعي نحك القضايا  ،ككذلؾ مكاقع
التكاصؿ االجتماعي "الفيس بكؾ" التي شكمت نافذة لمتكاصؿ الداخمي كبعيدا عف المالحقة البكليسية
 ،في حيف تكيتر كاف يساىـ في تناقؿ االحداث خارجيا ،بينما كاف لميكتيكب دكر في رصد كفضح
ممارسات السمطات القمعية .كما تكصؿ البحث لعقـ كسائؿ االعالـ التقميدية المسيطر عمييا مف
قبؿ االنظمة الحاكمة اك مف لؼ لفيا ،كلـ تصمد اماـ قكة االعالـ الجديد.
كيكصي الباحث بإيالء االىتماـ الكافي لدكر االعالـ الجديد في الثكرات كالحراؾ المجتمعي عمى
صعيد المؤسسات المجتمعية كالتشريعية كاألكاديمية البحثية كاإلعالمية مف خالؿ تشجيع كدعـ
الدراسات كاألبحاث حكلو .
ج

كذلؾ سف التشريعات الناظمة لالنتفاع مف كسيمة سيمة التكفر لمتعبير بعد عقكد طكيمة مف كبت
الحريات العربية كاحتكار منظكمة االعالـ كالتعبير في يد سمطات كأنظمة استبدادية.
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The Role of New Media in the "Arab Spring Revolutions" 2011-2014
Tunisia and Egypt
Prepared by: Mohammad A. Al-Lahham
Supervisor: Dr. Ahmad Abu-daiah
Abstract
This study aimed to determine the impact of new media forms on the “Arab Spring”
revolutions through tracking them in Tunisia and Egypt as study cases. The chapters of
the study will shed light on the emergence of the new media, its tools and development,
in addition to the outbreak the Arab Spring revolutions, their interactions and overlaps.
This is done in order to measure the impact on the stages of the revolutions in the Arab
World in general and in Tunisia and Egypt in particular.
A descriptive approach is quite suitable for the nature and goals of this study. This
approach is appropriate for this type of media research which involves descriptions and
analysis. The research tracked and looked into relevant previous studies and literature
to reach the desired results and analyze their content.
The researcher has reached several conclusions and results through the study and
research of types and examples of new media forms such as the impact of blogs that
contributed in shaping the collective consciousness towards several issues, or the effect
of social media network “Facebook” which created a platform for internal
communication away from police detection. Meanwhile, Twitter allowed the external
communication of news and YouTube had an impact in documenting and exposing the
oppression of authorities. The research also demonstrated the impotence of traditional
media forms which are controlled by the ruling regimes or whoever is close to them.
These forms could not stand against the strength of new media.
The researcher recommends that enough attention be given to the impact of new media
on revolutions and community activism by legislative, academic, community, research
and media organizations through promoting continuous and relevant research . It is also
recommended that laws which regulate the use of new media as a tool for selfexpression following decades of oppressing freedom, and monopoly of media and
expression by oppressive authorities and regimes should be issued.
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الفصل االول
اإلطار العام لمدراسة
يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار العاـ لمدراسة ،حيث اشتمؿ عمى مقدمة الدراسة كأىميتيا كأىدفيا كمشكمة
الدراسة كأسئمتيا ،كمنيج الدراسة كىيكميتيا ،كأخي انر مصطمحات الدراسة.
المقدمة
لعبت ثكرة المعمكمات كاالتصاالت عمى اختالفيا كتنكعيا دك انر ىامان في تككيف رأم عاـ مؤثر عمى
تكجيات الشعكب في القركف الماضية ،حيث كاف الختراع الطابعة عاـ  1447دكر جكىرم في
تسارع انتشار الفكر كالعمـ كالكتب كالصحؼ ،كما كاف الختراع المذياع عاـ  1896بالغ االثر في
انتشار كتعميـ المعمكمة ألكبر قطاع مف الناس كبسرعة لـ تكف معيكدة ،ليظير التمفاز عاـ 1928
محدثا ثكرة في عالـ االتصاؿ كاإلعالـ .
كىا نحف نعيش عصر الحاسكب كاألنترنت كاألجيزة الذكية التي حممت ما اصطمح عمى تسميتو
باإلعالـ الجديد .
مفاىيـ كمصطمحات ،كاف ليا دكر كاثر في ثقافة
رسخت كسائؿ االعالـ في مراحميا المختمفة
حيث ٌ
ى
كمنيج حياة الشعكب  ،كأصبح لإلعالـ دك انر رياديان في كشؼ الحقائؽ ،كفضح ممارسات االستبداد
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كاالستغالؿ كالفساد ،كساىمت بشكؿ كبير في إيصاؿ الحقائؽ كالمعمكمات بسرعة كبيرة الى كافة
أفراد المجتمع .كقد كبر دكره كتعاظـ حتى اصبح األعالـ ىك السمطة الرابعة بعد السمطات الثالثة
التشريعية كالتنفيذية كالقضائية.
كقد تنكعت كتطكرت الكسائؿ اإلعالمية كتنكعت في األشكاؿ كاألدكار ،كجعؿ ىذا التطكر مف
العالـ قرية صغيرة ،يستطيع أم فرد اف يتحدث الى مف يشاء في لحظات ،كأف يتعرؼ عمى أخبار
جميع دكؿ العالـ في مدة زمنية قصيرة.
فجاء األعالـ الجديد بالرغـ مف التبايف في تسميتو "االلكتركني اك التفاعمي اك الرقمي بمككناتو
المختمفة – "ككاالت األنباء ،كمكاقع تكاصؿ اجتماعي ،مدكنات ،مكاقع صحؼ الكتركنية ،اك مكاقع
فيديك -كاتس اب – فايبر" -ليككف صاحب دكر في ما سمي بثكرات الربيع العربي ،لما امتاز بو
مف سرعة ىائمة في نقؿ الخبر كالمعمكمة ،كسرعة التفاعؿ معيا،إضافة لمحراؾ كالتفاعؿ االجتماعي
بيف جميكر الناس بعضيا البعض ،مف خالؿ ىذه الكسائؿ ،فأصبح الرفيؽ المالزـ لمكثير مف
الجماىير العربية في مختمؼ أماكف تكاجدىا دكف نسياف أف ىذا الشكؿ الجديد ضمف السرية نسبيان
لمنشطاء الذيف كانكا يخافكف القمع كاالضطياد.
كمع أف اإلعالـ الجديد " الفيس بكؾ ،تكيتر ،كاتس اب ،مدكنات ،يكتيكب ،ككك" يعتبر حديثا
مقارنة مع لإلعالـ التقميدم " االذاعة ،التمفزيكف ،الصحؼ المكتكبة كالمجالت"  ،إال أنو تميز عنو
الحقان ،لسرعة تفاعؿ الجماىير مع عالـ الشبكة العنكبكتية التي تكفر االستقباؿ كاإلرساؿ كالتفاعؿ،
أكثر مف تفاعميـ لمكتب كالصحؼ كالمجالت المطبكعة ،أك حتى كسائؿ اإلعالـ المرئية .
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كىذا ما جعؿ اإلعالـ الجديد يدخؿ حمبة الثكرات العربية مف أكسع أبكابيا ،كيسيـ بدرجة كبيرة في
بناء منظكمة مف العالقات بيف القيادة كالجماىير عف طريؽ التعبئة اإلعالمية اإللكتركنية ،بصفتيا
الفضاء األكسع كاألسيؿ لالتصاؿ.
كألف اإلعالـ التقميدم لـ يكف يمتمؾ نفس الفعالية في نقؿ ىمكـ أفراد المجتمع بحكـ تعرضو لرقابة
السمطات كاألنظمة االستبدادية كتحكـ رأس الماؿ كأصحاب المصالح في الغالب بيذه الكسائؿ ،كجد
ىؤالء األفراد غايتيـ كمبتغاىـ في اإلعالـ الجديد ،الذم يسيؿ عممية التبادؿ الثقافي كالمعمكماتي،
بيف األفراد ،إضافة الى قدرتو في معرفة آراء بعضيـ البعض حكؿ قضية معينة كبسرعة عالية ،فما
أف يقكـ الصحفي بنشر مقالو ،حتى يبدأ الجميع بكضع تعميقاتيـ حكؿ مضمكف المقاؿ ،كىذا يسيؿ
معرفة مدل تقبؿ ما ينشر مف قبؿ اآلخريف .باإلضافة النتفاع االعالـ التقميدم "فضائيات كاذاعات
كصحؼ " مما ينشر عبر كسائؿ االعالـ الجديد .
كما اف االعالـ التقميدم سارع لمحاؽ باإلعالـ الجديد مف استخداـ ىذه الكسيمة إلعادة تسكيؽ
انتاجاتو عبر فتح صفحات كنكافذ لمفضائيات كالصحؼ كاإلذاعات عبر الشبكة العنكبكتية .
كبما أف الباحث ىك دارس في الدراسات العربية كيعمؿ في المجاؿ الصحفي ،كجد أنو مف
الضركرم البحث في مجاؿ اإلعالـ الجديد كتقاطعاتو العربية ،كتحديدان مدل دكر ىذا اإلعالـ عمى
ثكرات الربيع العربي ،كأيضا مساىمتو في نقؿ المعمكمات كاألخبار ليذه الثكرات ،قبؿ حدكثيا مف
خالؿ المجمكعات التي كانت تعمؿ عمى استمزاج آراء أفراد المجتمع حكؿ فكرة الثكرة ،الى اف
قامت الثكرات كبدت نتائجيا بالظيكر.
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أىمية الدراسة ومبرراتيا
تكمف أىمية ىذه الدراسة فيما يأتي:
 أىمية دكر اإلعالـ الجديد في دعـ ثكرات الربيع العربي التي شكمت كال زالت حدثان كبي انر لو بالغ
األثر عمى المنطقة كالعالـ ،فاإلعالـ الجديد كاف لو دكر مف خالؿ ككاالت األنباء االلكتركنية
كالمدكنات الشخصية كصفحات عممت عمى استمزاج اآلراء حكؿ الكضع السياسي في المنطقة
العربية ،إضافة الى مقاالت نشرت في المدكنات ،كفيديكىات طرحت عمى

مكاقع الشبكة

العنكبكتية ؾ ( )YouTubeكغيرىا مف مكاقع الميديا.
 اعتبار اإلعالـ الجديد مف الكسائؿ التفاعمية التي تجعؿ القارئ يسيـ في النقاش مف خالؿ
كضع تعميقو أك كجية نظره عمى ام مكضكع مطركح ،فيتـ عرض التعميقات بسرعة كبيرة تم ٌكف
مف نسج خطكط حكار بيف الكاتب أك الباحث مف جية كبيف المكاطنيف مف جية أخرل كىذا
يسيـ في إيصاؿ كجيات النظر المختمفة ،كيعطي ىكامش كاضحة ألراء المكاطنيف حكؿ
مكضكع معيف ،كبالتالي يمكف اتخاذ قرار مف المجمكعات الفاعمة كالناشطة في تطبيؽ الفكرة
عمى ارض الكاقع أـ ال.
 المركنة كالتنكع المذاف امتاز بيا اإلعالـ الجديد كالتي جعمت منو كسيمة ناجعة في نقؿ
المعمكمات أكالن بأكؿ لألحداث المختمفة كقدرتو عمى تجاكز الرقابة السمطكية االستبدادية التي
كاف ليا دك انر كبي انر في عممية التغيير التي حصمت في البمداف العربية التي تأثرت بالربيع
العربي .دكف اغفاؿ النقؿ المباشر لمفضائيات العربية التي استخدمت االنترنت لتكسيع كتسييؿ
كتكفير نسبة مشاىدة اعمى .
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 أف ىذه الدراسة يمكف أف تقدـ نمكذجان كاضحان لمدكر الذم لعبو اإلعالـ الجديد في تغطيتو
ألحداث الربيع العربي في البمداف العربية المختمفة ،كخاصة في و
كؿ مف تكنس كمصر.
 يمكف االستفادة مف نتائجيا في تطكير أدكات اإلعالـ الجديد المختمفة في نقؿ الحقيقة بصدؽ
كمكضكعية.
أىداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيؽ ىدؼ رئيس يتمثؿ :التعرؼ عمى الدكر الذم لعبو اإلعالـ الجديد في ثكرات
الربيع العربي قبؿ بدء الثكرات كالتحضير ليا ،كبعد كقكعيا كنتائجيا.
كباإلضافة الى اليدؼ الرئيس لمدراسة فإنيا تسعى لتحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية:


معرفة عالقة السمطات كالشعكب العربية باإلعالـ بشتى أنكاعو كألكانو.



التعرؼ عمى مدل أثر كتنكع اإلعالـ الجديد بأنكاعو المختمفة ،كسرعة تفاعؿ ىذا اإلعالـ مع
الحقائؽ كالمعمكمات التي كانت مصدر التحرؾ لمشعكب العربية عامة ،كفي تكنس كمصر
خاصة.



التعرؼ عمى دكر اإلعالـ الجديد في الثكرة التكنسية.



التعرؼ عمى دكر اإلعالـ الجديد في الثكرة المصرية.



تحديد أىـ المعكقات كالصعكبات التي تكاجو اإلعالـ الحديث ،كالتي قد تؤثر عمى فاعميتو.
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مشكمة الدراسة
تعتبر ثكرات الربيع العربي مف األحداث العربية الميمة ،فقد سيطرت أحداثيا عمى كافة الكسائؿ
اإلعالمية المرئية منيا كالمسمكعة كالمكتكبة ،إضافة لإلعالـ الجديد الذم أصبح العبا ميما في
ميداف األحداث ،بعد االنتشار الكاسع الذم حققتو الشبكة العنكبكتية ،كاستخداميا كسيمة مف كسائؿ
التكاصؿ بيف األفراد كالمجتمعات بشكؿ عاـ .كقد اختمفت آراء الباحثيف كالمراقبيف في دكر اإلعالـ
الجديد في ثكرات الربيع العربي ،فمنيـ مف يرل أف اإلعالـ الجديد كاف لو دكر بارز كمؤث انر في
ثكرات الربيع العربي ،كمنيـ مف ييقمؿ مف أىمية ىذا الدكر ،لذلؾ مف الميـ استجالء دكر اإلعالـ
الجديد في ثكرات الربيع العربي خاصة في ثكرتي تكنس كمصر ،مف ىنا تكمف مشكمة الدراسة في
اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس التالي:
ما دور اإلعالم الجديد في ثورات الربيع العربي ؟
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ عدد مف األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما ىك الدكر الذم لعبو اإلعالـ الجديد في ثكرات الربيع العربي قبؿ بدء الثكرات كخالؿ
التحضير ليا ،كبعد كقكعيا كنتائجيا؟
 .2ما ىك كاقع اإلعالـ الجديد بأنكاعو المختمفة ،ككيؼ تفاعؿ ىذا اإلعالـ مع الحقائؽ
كالمعمكمات التي كانت مصدر التحرؾ لمشعكب العربية؟
 .3ما دكر اإلعالـ الجديد في الثكرة التكنسية؟
 .4ما دكر اإلعالـ الجديد في الثكرة المصرية؟
 .5ما ىي أىـ المعكقات التي تكاجو اإلعالـ اإللكتركني ،كالتي قد تؤثر عمى فاعميتو؟
6

منيج الدراسة
تستخدـ ىذه الدراسة المنيج الكصفي ،كذلؾ لمناسبتو طبيعة الدراسة كأىدافيا ،كىذا المنيج ىك
المنيج األنسب ليذا النكع مف الدراسات اإلعالمية  ،حيث يتـ كصؼ مكضكع الدراسة مف خالؿ
الدراسات السابقة ذات العالقة كمف خالؿ الدراسات كاألبحاث كالمراجع النظرية لمكصكؿ الى النتائج
المطمكبة.
مصطمحات الدراسة
اإلعالم ألجديد :مصطمح يستخدـ لكصؼ أشكاؿ كأنكاع التكاصؿ اإللكتركني الذم أصبح متاحان
كممكنان باستخداـ تقنيات االتصاؿ الحديثة كخاصة الكمبيكتر ،كيشمؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي
مف فيس بكؾ ،مدكنات ،مكاقع صحؼ الكتركنية ،اليكتيكب ،كالرسائؿ النصية القصيرة كالحسابات
عمى تكيتر ،كمكاقع اليكتيكب كغيرىا.

()1

كما أف مصطمح اإلعالـ الجديد ظير مقابالن لمصطمح

اإلعالـ القديـ (التقميدم) الذم شمؿ الصحافة المكتكبة كاإلذاعات كمحطات التمفزة.
ثورات الربيع العربي :حركات احتجاجية سممية عارمة ،انطمقت في معظـ البمداف العربية ،بدءان مف
تكنس في أكاخر العاـ ( )2010كمطمع العاـ ( )2011متأثرة بش اررة إحراؽ الشاب التكنسي محمد
البكعزيزم نفسو ،كنجحت في اإلطاحة بنظاـ حكـ الرئيس التكنسي زيف العابديف بف عمي ،كنظاـ
حكـ الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ ،كنظاـ الرئيس اليمني عمي عبد اهلل صالح ،كنظاـ
الرئيس الميبي معمر القذافي.

1
2

()2

صادؽ ،عباس ،اإلعالم الجديد ،المفاىيم والوسائل والتطبيقات ،ط ،1دار الشركؽ ،عماف ،2010 ،ص .19

ساؽ اهلل ،ميا ،دور اإلعالم الجديد في ثورات الربيع العربي  ،رسالة ماجستير في الصحافة كاإلعالـ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية،

غزة ،فمسطيف ،2013 ،ص .17
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شأف تسمية "الربيع" يعرفيا الكاتب كساـ سعادة في مقالتو "الربيع العربي كالفكر العربي" ،1ب ٌإنيا
في ٌ
الي عبر العالـ ،بدءان مف "سقكط
ؾ مستعارة مف المكجات المتتالية
ال ش ٌ
ٌ
اطي الميبر ٌ
لمتكسع الديمكقر ٌ
الديكتاتكريات" في جنكب أكركبا (اليكناف ،اسبانيا ،البرتغاؿ) في السبعينات ،إلى "ربيع شرؽ أكركبا"
نياية الثمانينات (سقكط المنظكمة اإلشتراكية) ،إلى ربيع أميركا الالتينية في التسعينات ،كال ننسى
م في جنكب أفريقيا.
ككريا الجنكبية كالفيميبيف كاندكنيسيا ،كطبعان زكاؿ نظاـ الفصؿ العنصر ٌ
األساسي ،أم "ربيع الشعكب" في أكركبا
لكف داللة التسمية ال تكتمؿ إال بالرجكع إلى مصدرىا
ٌ
الغربية كالكسطى كالشرقية لعاـ  .1848إال ٌأنو في مقابؿ "ربيعات" أكاخر األلفية الثانية كبداية
اطية كليس اجتماعيما في
األلفية الثالثة ،جاء ربيع  1848في إطار الطالؽ بيف الميبرالية كالديمكقر ٌ
سيما في فرنسا ،كاف الطالؽ بيف
تأليؼ أيديكلكجي
كمؤسسي كاحد .فما حدث عاـ  ،1848ال ٌ
ٌ
أصرت األكلى مع فرنسكا غيرك عمى تعارض البرلمانية التي تدعك
الميبرالية كالديمكقر ٌ
اطية ،حيث ٌ
الشعبكية البكنابرتية ،فكانت
حؽ االقتراع العاـ ،في حيف اندفعت الثانية إلى
إلييا مع تكطيد ٌ
ٌ
جميكرٌيتيا تكطئة لعكدة اإلمبراطكرٌية مع لكيس بكنابرت ،أك نابميكف الثالث.

الثورة:
الثكرة لغكيان مصدرىا ثار كجمعيا ثكرات.
أما مفيكـ الثكرة فيعني :تغيير جذرم كمفاجئ كجكىرم كعنيؼ في األكضاع السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية القائمة.

1

()2

سعادة ،كساـ ،الربيع العربي والفكر العربي ،مجمة كممف ،عدد ،5ربيع  ،2012الرابطhttp://www.kalamon.org/articles- :

 details-119تاريخ الزيارة 2014/10/1
2

بياء الديف ،محمد ،الثورة والديمقراطية ،مجمة الحكار المتمدف ،العدد ( ،2011 ،)3406ص .1

8

كيمكف تعريؼ الثكرة بأنيا :مصطمح يقصد بو التحكؿ الجذرم في التككينات االجتماعية كالسياسية
كالنظاـ العاـ ،كفي العالقات كالخبرات المتبادلة بيف الناس.

()1

الفيسبوك:
يعتبر الفيسبكؾ إحدل كسائؿ االتصاؿ االجتماعي الحديثة التي ساعدت عمى ربط العديد مف
الناس ميما اختمفت مكاقعيـ كأماكنيـ كأكقاتيـ كأعماليـ ،كىك مكقع إلكتركني ،تممكو شركة
الفيسبكؾ المساىمة العامة .تتعدد الجيات التي تستخدـ الفيسبكؾ في الكقت الحالي كتتعدد
األغراض أيضان ،فقد يستخدـ الفيسبكؾ ألغراض تعميمية أك سياسية أك اجتماعية أك لقيادة حمالت
تكعكية مجتمعية أك ألغراض ترفييية أك لمعالقات االجتماعية أك لمتجارة كالدعاية كاإلعالف ،فقد
ارتبط مكقع التكاصؿ االجتماعي الفيسبكؾ في كافة مناحي كأمكر الحياة كمتطمباتيا .لما كفره مف
سيكلة في تككيف القاعدة الجماىيرية المطمكبة ألم عمؿ مف ىذه األعماؿ ،كلما كفره أيضان مف
سيكلة في نشر اآلراء كاألفكار كاألنشطة التي تصؿ إلى مختمؼ الناس ميما كانت شرائحيـ كفي
أسرع كقت ممكف.

()2

التويتر:
تكيتر (باإلنجميزية )Twitter :ىك مكقع شبكات اجتماعية يقدـ خدمة تدكيف مصغر كالتي تسمح
لمستخدميو بإرساؿ تحديثات  Tweetsعف حالتيـ بحد أقصى  140حرؼ لمرسالة الكاحدة .كذلؾ
مباشرة عف طريؽ مكقع تكيتر أك عف طريؽ إرساؿ رسالة نصية قصيرة  SMSأك برامج المحادثة
الفكرية أك التطبيقات التي يقدميا المطكركف مثؿ الفيس بكؾ ك  TwitBirdك  Twitterrificك
1
2

عبد الكافي ،إسماعيؿ ،موسوعة المصطمحات السياسية ،مركز اإلسكندرية لمكتاب ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .140

الحربي ،طارؽ ،الفيسبوك :مميزاتو وعيوبو وأىميتو ،بحث مقدـ إلى كمية اإلعالـ ،جامعة جازاف ،المممكة العربية السعكدية،2012 ،

ص .4
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 Twhirlك  .twitterfoxكتظير تمؾ التحديثات في صفحة المستخدـ كيمكف لألصدقاء قراءتيا
مباشرة مف صفحتيـ الرئيسية أك زيارة ممؼ المستخدـ الشخصي ،ككذلؾ يمكف استقباؿ الردكد
كالتحديثات عف طريؽ البريد اإللكتركني ،كخالصة األحداث  RSSكعف طريؽ الرسائؿ النصية
القصيرة  SMSكذلؾ باستخداـ أربعة أرقاـ خدمية تعمؿ في الكاليات المتحدة ككندا كاليند باإلضافة
لمرقـ الدكلي كالذم يمكف لجميع المستخدميف حكؿ العالـ اإلرساؿ إليو في المممكة المتحدة.

()1

اليوتيوب:
ىك مكقع مشاركة ممفات الفيديك ،كيحتكم عمى مجمكعة متنكعة مف ممفات الفيديك المقدمة مف
المستخدميف بما في ذلؾ عركض المستخدميف لممنتجات كمقاطع فيديك أصمية قصيرة .يحتكم
اليكتيكب أيضان عمى مجمكعة مف المحتكيات المككنة بشكؿ احترافي مف مقاطع مف عركض
تميفزيكنية كاعالنات تجارية ،كلقطات مف أفالـ كأشرطة فيديك مكسيقية .يمكف لممستخدميف عند
زيارة المكقع اإللكتركني "اليكتيكب" مشاىدة ىذه الممفات ،كلكف األشخاص المسجميف فقط مع
المكقع اإللكتركني يمكنيـ كضع أشرطة فيديك عمى اإلنترنت .تضاعفت في عاـ  2012مشاىدات
اليكتيكب في المنطقة العربية ،كبنسبة  %120في األشير الستة األكلى .كىناؾ  167مميكف
مشاىدة ألشرطة الفيديك يكميان في المنطقة العربية ،مما كضع المنطقة في المرتبة الثانية عمى
مستكل العالـ (بعد الكاليات المتحدة كقبؿ الب ارزيؿ) ،كفقان لما ينشر في تقرير كسائؿ اإلعالـ
االجتماعية لكمية دبي لإلدارة الحككمية في يكليو .2012

1
2

()2

شمس الديف ،عبد الحميد ،ما ىو تويتر ،2014 ،ص  ،5متاح عمى المكقع .http://mawdoo3.com
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضمف ىذا الفصؿ ثالثة مباحث ،تعمؽ المبحث األكؿ بالخمفية النظرية المتعمقة بثكرات الربيع
العربي ،في حيف يتناكؿ المبحث الثاني مفيكـ اإلعالـ الجديد كأنكاعو كخصائصو ،أما المبحث
الثالث فقد اشتمؿ عمى الدراسات السابقة المرتبطة بمكضكع الدراسة منيا دراسات عربية كأخرل
أجنبية.

11

المبحث األول :مفيوم ثورات الربيع العربي:
يجمع الميتمكف في بداية حصكؿ االنفجار االحتجاجي في تكنس كمصر خالؿ العاـ ( )2011اف
المنطقة أماـ حدث سريع كمزلزؿ لنكعية التكازف القائـ بيف الدكلة كالمجتمع في البمديف المذككريف
كقد اتسع الحدث بعد ذلؾ ،ليشمؿ بدرجات مختمفة أغمب المجتمعات العربية.

()1

الربيع العربي أك ثكرات الربيع العربي ىي حركة احتجاجية سممية ضخمة انطمقت في يمعظـ البمداف
العربية في أكاخر عاـ ( )2010كمطمع ( ،)2011متأثرة بالثكرة التكنسية التي اندلعت جراء إحراؽ
محمد البكعزيزم نفسو كنجحت في اإلطاحة بالرئيس السابؽ زيف العابديف بف عمي .ككاف مف
المعيشية إضافة إلى التضييؽ
أسبابيا األساسية انتشار الفساد كالرككد
ٌ
االقتصادم كسكء األحكاؿ ى
السياسي كاألمني كعدـ نزاىة االنتخابات في معظـ البالد العربية .كال زالت ىذه الحركة مستمرة.
ٌ
بعد اف نجحت باإلطاحة بأربعة أنظمة حتى تاريخو.
فبعد الثكرة التكنسية نجحت ثكرة ( )25يناير المصرية بإسقاط الرئيس السابؽ محمد حسني مبارؾ،
ى
ثـ ثكرة ( )17فبراير الميبية بقتؿ معمر القذافي كاسقاط نظامو ،فالثكرة اليمنية التي أجبرت عمي عبد
اهلل صالح عمى التنحي عف سدة الحكـ في اليمف.

()2

كأما الحركات االحتجاجية فقد ظيرت في معظـ أنحاء الكطف العربي عدا بعض الدكؿ الخميجية،
كرفع شعار" :الشعب يريد إسقاط النظاـ.

1

()3

حتر ،سعد ،الربيع العربي بين اإلعالم التقميدي واإلعالم البديل ،مركز الدكحة لحرية اإلعالـ ،2011 ،ص  ،13متاح عمى المكقع

.www.dohainstitute.org
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عبد المطيؼ ،أميمة ،الثورة الشعبية في مصر ،القوى المحركة وتحديد األدوار ،معيد الدكحة ،المركز العربي لألبحاث كدراسة

السياسات ،2011 ،ص  ،16متاح عمى المكقع .www.dohainstitute.org
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ساؽ اهلل ،ميا ،دور اإلعالم الجديد في ثورات الربيع العربي ،مرجع سابؽ ،ص .2
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تعريفات (الثورة ،الربيع العربي):
مفيوم الثورة:
يقكؿ معجـ المعاني الجامع عف الثكرة بأنيا" :تغيير أساسي في األكضاع السياسية كاالجتماعية
يقكـ بو الشعب في دكلة ما".

()1

كممة ثكرة تعني في األصؿ أم انر مختمفان بالمغتيف العربية كالالتينية .فمصدر كممة “ثكرة” في المغة
العربية ىك فعؿ (ثار– يثكر) كمعناه غضب كىاج ،كمنيا اشتقاؽ اسـ الثكر ،ذكر البقرة .فقد
استخدـ العرب إذان كممة ثكرة بمعنى الغضب كاليياج ،كلـ تستخدـ الكممة كاصطالح سياسي
التمرد كتغيير النظاـ إال في العصر الحديث .كاستخدـ
كاجتماعي بمعنى التغيير الجذرم كاالنقالب ك ٌ
التمرد أك الثكرة عمى الحاكـ كالنظاـ القائـ.
العرب كممة “الخركج” لمتعبير عف ٌ

()2

أما استخداـ كممة ثكرة بالمغة الالتينية  Revolutionكاصطالح سياسي كاجتماعي كعممي بمعنى
التحكؿ ،فيك حديث أيضان .أصؿ الكممة نشأ في عمـ الفمؾ كاستيخدـ عمى سبيؿ
التغيير الجذرم ك ٌ
أىميتو
التشبيو في السياسة .ككانت كممة  Revolutionفي األصؿ اصطالحان فمكيان ،اكتسب ٌ
المتزايدة مف خالؿ العالـ الفمكي نيككالس ككبرنيككس .االصطالح ال يشير إلى العنؼ ،بؿ يشير
متكررة لمنجكـ ،بما أف ىذه الحركة ىي خارج تأثير اإلنساف ،أم ال يمكف
إلى حركة دائرية
ٌ
مقاكمتيا .كعندما نقمت الكممة إلى المجاؿ السياسي ،كاف معناىا تعاقب الحككمات كالدكؿ في دكرة
ال يمكف لمبشر تبديميا كتغييرىا.

1

()3

صديقي ،العربي ،تونس :ثورة المواطنة وثورة بال رأس ،سمسمة دراسات كأكراؽ بحثية ،معيد الدكحة ،المركز العربي لألبحاث كدراسة

السياسيات ،2011 ،ص .www.dohainstitute.org ،8

2

مزاحـ ،ىيثـ ،في معنى الثورة ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد ( ،)186إبريؿ  ،2012ص .23

Diana Raby, “Democracy and Revolution: Latin America and Socialism Today”, London: pluto

3

press, 2006, p 7.
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كعند العكدة إلى المحظة األكلى التي استخدمت فيو كممة “ثكرة” بيذا االسـ .ففي ( 14يكليك/تمكز
 )1789سقط سجف الباستيؿ في باريس .كحيف سمع الممؾ الفرنسي لكيس السادس عشر مف
الممكية قبؿ كقكع
كتمرد القكات
ٌ
مبعكثو ”ليانككرت” بسقكط الباستيؿ ،كتحرير بضعة سجناء منوٌ ،
فصححو “ليانككرت” قائالن“ :كال يا صاحب
تمرد”،
ٌ
اليجكـ الشعبي ،قاؿ الممؾ في كجو رسكلو “إنو ٌ
حنة أرندت” معمٌقة“ :حيف قاؿ لكيس
الجاللة ،إنيا ثكرة!” .تقكؿ الفيمسكفة األميركية – األلمانية “ ٌ
تمرد ،كاف يؤ ٌكد عمى سمطتو كعمى الكسائؿ المختمفة بيف
السادس عشر إف اقتحاـ الباستيؿ ىك ٌ
التحدم الكاقع عمى سمطانو”.
يديو لمكاجية المؤامرة ك ٌ

()1

المؤرخ األميركي “كريف برينتف” في كتابو “تشريح
ثمة تعريؼ كاحد لمثكرة .يقكؿ الباحث ك ٌ
ليس ٌ
الثكرة” إف الثكرة مف الكممات التي تتٌصؼ بالغمكض ،كقائمة األحداث كاألفعاؿ المرتبطة بيذه
الكممة غير محدكدة .فيناؾ “الثكرة الفرنسية الكبرل” ،ك”الثكرة األميركية” ،ك”الثكرة الصناعية”
ك”الثكرة في ىاييتي” ،ك”ثكرة اجتماعية” ،ك”ثكرة السكد في أميركا” ،ك”ثكرة في تفكيرنا” ك”ثكرة في
صناعة السيارات”..إلخ .أم أف كممة “الثكرة” صارت مرادفان لكممة “تغيير” ،ربما مع اإليحاء بأف
كيعرؼ “برينتف” الثكرة باالستبداؿ المفاجئ كالعنيؼ لمفئة
ىذا التغيير مفاجئ أك الفت لمنظر.
ٌ
الحاكمة بفئة أخرل لـ يكف ليا نصيب آنذاؾ مف إدارة الدكلة كالحكـ ،كذلؾ عبر انتفاضة عنيفة أك
انقالب أك عصياف مسمٌح أك  ...الخ ،كيتساءؿ “برينتف” إف كاف يمكف إطالؽ تسمية الثكرة عمى
التغيير مف دكف المجكء إلى العنؼ.

()2

عرؼ الثكرات في بداية القرف العشريف ،بأنيا المساعي الناجحة أك غير
أما الباحث آرثر باكر ،فقد ٌ
القكة كالعنؼ أما
الناجحة التي تيدؼ إلى إيجاد تغييرات في بنية المجتمع عف طريؽ استخداـ ٌ
يتبناه عمـ االجتماع الصطالح الثكرة ىك أنيا تغيير جذرم أساسي كعميؽ في
التعريؼ الذم ٌ
1
2

عرفات ،إبراىيـ ،الثورة ونظرية المؤامرة :تحميل سياسي ،مجمة النيضة ،المجمد  ،6العدد  ،3يكليك  ،2005ص .6
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المجتمع كبناه االجتماعية ،كخصكصان حيف يككف فجائيان كمصحكبان بالعنؼ .أما التعريؼ السياسي،
فيك أف الثكرة تعني تغيير النظاـ السياسي الحاكـ كرمكزه .كاذا جمعنا بيف التعريفيف يمكف الخركج
بتعريؼ أشمؿ ىك“ :الثكرة تغيير جذرم غير سممي لمنظاـ السياسي كرمكزه كبناه السياسية
كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ،كىذا التغيير يككف عادة فجائيان كمصحكبان بالعنؼ”.

()1

حنة أرندت” ،فيرتبط “ارتباطان ال انفصاـ لو بالفكرة التي تقكؿ
أما المفيكـ الحديث لمثكرة ،بحسب “ ٌ
ترك سابقان كلـ تيعرؼ قط،
إف مسار التاريخ قد بدأ مف جديد فجأة ،كبأف قصة جديدة تمامان ،قصة لـ ى
ىي عمى كشؾ أف تظير” .ىذا المفيكـ لـ يكف معركفان قبؿ اندالع الثكرتيف الفرنسية كاألميركية في
عبر عف ذلؾ أحد
نياية القرف الثامف عشر .أما عقدة ىذه الحكاية الجديدة ،فيك ظيكر الحرية .كقد ٌ
منظٌرم الثكرة الفرنسية ،جاف ككندكرسيو ،بقكلو :إف كممة ثكرة “ال تنطبؽ إال عمى الثكرات التي
يككف ىدفيا الحرية”.

()2

تحكؿ شبو طبيعي في
كترفض أرندت إمكانية تشبيو الثكرات -بحسب تعريؼ أفالطكف ليا -بأنيا ٌ
مجرد تغيير ،بؿ ىي بداية جديدة لتاريخ لـ
شكؿ مف أشكاؿ الحككمة إلى شكؿ آخر .فالثكرة ليست ٌ
يكف معركفان قبؿ الثكرتيف األميركية كالفرنسية .كانت العصكر القديمة عمى معرفة بالتغيير السياسي
لكنيا لـ تكف ترل أف ىذا التغيير كالعنؼ مف شأنيما أف يأتيا بشيء
كالعنؼ الذم يصاحب التغييرٌ ،
المميز كالجديد في الثكرتيف األميركية كالفرنسية ،ىك
جديد تمامان .كترل أرندت أف الشيء الحديث ،ك ٌ
فالتحرر ()liberty
التحرر” .فيما ليسا مثؿ بعضيما.
ٌ
تفرؽ بيف “الحرية” ك” ٌ
“ظيكر الحرية” .كىي ٌ
قد يككف ىك شرط الحرية ( ،)Freedomكلكنو ال يقكد إلييا آليان .كالحرية المقصكدة ىي الحرية
التجمع لممطالبة
السياسية .فالحرية ال تعني سكل
ٌ
التحرر مف الكبح ،أم القدرة عمى التن ٌقؿ ك ٌ
Diana Raby, “Democracy and Revolution: Latin America and Socialism Today”, Previous
2

1

reference, p 21.
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لكنيا ليست
التحرر مف الحاجة كالخكؼ .إف ىذه الحريات كمٌيا ىي نتائج
لمتحررٌ ،
ٌ
بالحقكؽ ،ك ٌ
المحتكل الحقيقي لمحرية ،كالذم ىك المشاركة في الشؤكف العامة أك الدخكؿ في الميداف العاـ.
التحرر مف الحككمات التي تجاكزت سمطاتيا
كالثكرة ىدفت إلى ضماف الحقكؽ المدنية ،ككذلؾ إلى
ٌ
كانتيكت الحقكؽ القديمة كالثابتة.

()1

ىل يمكن توقّع الثورات؟
اختمؼ الباحثكف في الثكرات بشأف إمكاف تكقٌع الثكرات ،فذىب البعض إلى أنيا تككف فجائية كذىب
البعض اآلخر إلى أف الحديث عف الثكرة ينتشر عادةن في المجتمع الذم سيشيد ثكرة الحقان .كأعطى
المؤرخيف كالباحثيف العامؿ االجتماعي كاالقتصادم ،الدكر األبرز في دفع الناس إلى القياـ
بعض
ٌ
بالثكرات ،فيما رأل البعض اآلخر أف الدافع السياسي نتيجة االستبداد كالظمـ ،ىك الذم يجعؿ
ضد الحاكـ الظالـ كالمستبد .كفي حاالت أخرل ،لعب العامؿ الثقافي الديني الدكر
الشعكب تنتفض ٌ
الرئيس في كقكع الثكرة ،مف دكف أف يعني ذلؾ أف عامالن كاحدان يكفي كحده إلشعاؿ الثكرة .بؿ إف
تؤدم إلى اندالع الثكرة ،بحيث يطغى عامؿ
عدة كتراكـ الدكافع كاألسباب ىي التي ٌ
اجتماع عكامؿ ٌ
لكف الثكرة تحتاج إلى فترة زمنية حتى تختمر ىذه
أك سبب ما عمى العكامؿ كاألسباب األخرلٌ .
العكامؿ كتتراكـ الدكافع كتنضج ظركؼ الثكرة .فكـ مف ثكرة فشمت في التاريخ ،بسبب عدـ نضكج
كتكجييا كتقكدىا
ظركفيا كعدـ تكافر عكامميا المكضكعية .كما تتطمٌب الثكرة قائدان أك قيادة تميميا
ٌ
نحك النصر .فكـ مف انتفاضة أك حركة معارضة أك ثكرة فشمت في تحقيؽ أىدافيا أك انحرفت عف
مسارىا بسبب غياب القيادة كافتقادىا لمقائد المميـ كالحكيـ.

()2

تحدد مبادئيا كأىدافيا المنشكدة كتساعد في تحريض الجماىير
كالثكرة تحتاج عقيدة أك أيديكلكجيا ٌ
عمى الخركج كاالنتفاض كاالحتجاج في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ .كقد تككف ىذه العقيدة دينية أك
1
2

أرندت ،حنة ،في الثورة  ،مرجع سابؽ ،ص .28-27
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فمسفية ،سياسية – اقتصادية ليبرالية أك شيكعية .كما تحتاج الثكرة في الغالب إلى إعداد كتنظيـ مف
ضد السمطة.
قبؿ حزب أك تنظيـ أك جماعة ،يقكـ بتعبئة الجماىير كتحريضيـ عمى االنتفاض ٌ
السرم ،إلى الكتاب كالصحيفة ،كمف ثـ
تطكر مف الخطابة كالمنشكر ٌ
كالتعبئة عمادىا اإلعالـ ،الذم ٌ
اإلذاعة كالتمفزيكف ،كصكالن إلى اإلنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي.

()1

أم حزب أك حركة ،كلكف سرعاف ما تمقٌفيا
كثمة ثكرات اندلعت فجأة مف دكف تخطيط كاعداد مف ٌ
ٌ
حزب أك تيار سياسي كاستثمرىا لمكصكؿ إلى السمطة .حتى في الثكرات الفرنسية كاألميركية
كتحكلت
كالركسية ،لـ يخطٌط الثكريكف ليا ،بؿ بدأت كاحتجاجات محدكدة كسرعاف ما انفمت زماميا
ٌ
انضـ إلييا أحزاب كقكل كتيارات كشخصيات.
إلى ثكرات،
ٌ

()2

يعرؼ السكراف الثكرة بأنيا" :التغيير المفاجئ السريع بعيد األثر في الكياف االجتماعي لتحطيـ
بناء جذريان".
استمرار األحكاؿ القائمة في المجتمع كذلؾ بإعادة تنظيـ كبناء النظاـ االجتماعي ن

()3

أما الباحث في مؤسسة األىراـ المصرية سامح راشد فيقكؿ " فإنو يمكف القكؿ إف الغالب عمى
مكجة االحتجاجات العربية أنيا احتجاجات (ثكرية) كليست مجرد مطالب جزئية أك انتفاضات
مؤقتة .إذ تنطمؽ تمؾ المقكمات لمحالة الثكرية عمى كؿ مف تكنس كمصر كليبيا كاليمف كسكريا أما
في الدكؿ العربية األخرل فيي اقرب إلى حاالت احتجاج ،كما ىي أقرب إلى الحركات المطمبية
الجزئية منيا إلى الخصائص الثكرية الشاممة .إف ذلؾ التكصيؼ يتعمؽ بمشيد متحرؾ كحيكم ،أم

1

مزاحـ ،ىيثـ ،في معنى الثورة ،مرجع سابؽ ،ص .26

3

السكراف ،جابر ،عوامل قيام الثورات العربية ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد ( ،2012 ،)399ص .126

2

المرجع نفسو ،ص .27
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يظؿ مرنان كقابالن لمتعديؿ بحسب تطكر األحداث كالتفاعالت داخؿ كؿ حالة ،كفقان لمتفاعالت بيف
دكاعي االحتجاج كطريقة التعامؿ معيا كالعكامؿ الحاكمة لصيركرتيا ".

()1

كيتسائؿ الدكتكر أمؿ حمادة أستاذ العمكـ السياسية في جامعة القاىرة "ىؿ نحف بحاجة إلعادة
تعريؼ الثكرة؟ كيجيب :نحف نحتاج لتعريؼ يرل في الثكرة عممية تحكؿ مجتمعي كسياسي
كاقتصادم ،كيرل في نخبتيا الجديدة غير المركزية كغير اإليديكلكجية كغير المؤسسة فرصان اكبر
في مشاركة الجماىير في اختيار نظاميا الجديد .نحتاج لتعريؼ يرل الظاىرة ثكرة كليس المحظة
فقط ،كيرفض في الثكرة استثنائية قكانينيا كاجراءاتيا كمؤسساتيا ،كيؤكد في المقابؿ مبدأ القانكف
كاحتراـ حقكؽ اإلنساف لكؿ المكاطنيف ،دكف أف يككف لقناعاتيـ السياسية كالدينية كاالقتصادية تأثير
في مكاطنتيـ".

()2

كيرل عزمي بشارة أف الثكرة ىي" :تحرؾ شعبي كاسع خارج البنية الدستكرية القائمة ،أك خارج
و
تغيير
الشرعية ،يتمثٌؿ ىدفو في تغيير نظاـ الحكـ القائـ في الدكلة .كالثكرة بيذا المعنى ىي حركة
و
قائمة ال تعترؼ بيا كتستبدليا بشر و
و
و
لشر و
جديدة .كالضركرة ىنا تقتضي التعميـ
عية
سياسية
عية
الستحالة الكصكؿ إلى صيغة عممية تحدد مراحؿ الثكرة ،ألف الثكرة ىي صيركرة يصعب اإلشارة
إلى نقطة بداية كنياية ليا ،كىي تنطمؽ مف حاجات يمكف تحديدىا كلكنيا أثناء اندالعيا قد تنتج
حاجات كسالسؿ مطمبية ال عالقة ليا بالش اررة األكلى الذم أنتجيا كضع يتسـ بػ"القابمية الثكرية"

1

()3

الراكم ،بشرل ،دور وسائل ومواقع التواصل االجتماعي في ثورات الربيع العربي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الصحافة كاإلعالـ،

جامعة بغداد ،العراؽ ،2012 ،ص .24

2
3

حمادة ،أمؿ ،ىل نحن بحاجة إلعادة تعريف الثورة ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد ( ،)396السنة الرابعة كالثالثكف ،2011 ،ص .198

بشارة ،عزمي ،زمن الثورات وسرعة الضوء وتونسة العر ب ،معيد الدكحة ،المركز العربي لمدراسات كاألبحاث كدراسة السياسيات،

 ،2011ص  ،14متاح عمى المكقع .www.dohainstitute.org
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كقد عرفيا الكاتب الفمسطيني إبراىيـ ابراش "بأنيا فعؿ جماىيرم شامؿ ،فحيف تتأزـ األكضاع
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كتصبح أحكاؿ الناس ال تطاؽ ،كعندما تتباعد الشقة ما بيف
الحكاـ كالجماىير كتغيب كسائؿ التعبير السممي عف المطالب ال تجد الجماىير أماميا إال التحرؾ
لتغيير األكضاع تغيي انر جذريان .فبعض الثكرات تككف سممية كال يراؽ بيا الدـ ،فتنعت بأسماء دالة
عمى ذلؾ كالقكؿ بالثكرة البرتقالية ،كثكرات أخرل ارتسمت بالدمكية كالثكرة الفرنسية المشيد الذم
جرل في مصر كتكنس يرقى إلى مستكل العمؿ الثكرم".

()1

يرل الباحث أف مفيكـ الثكرة يشير إلى تغيير جكىرم في النظاـ السياسي ،كقد يصؿ إلى تغيير
جكىرم في النظـ االجتماعية كاالقتصادية ،ناجـ عف حركات احتجاجية شعبية ككبيرة ضد الكضع
القائـ ،تفضي إلى تغيير لشرعية سياسية قائمة متمثمة في نظاـ الحكـ ،كاستبداليا بشرعية جديدة،
كقد تبدأ الثكرة بمطمب محدد ،لكنيا تتطكر في مطالبيا مع مركر الكقت ،كىذا ما حدث في ثكرات
الربيع العربي ،التي بدأت باحتجاجات مطالبة بالحرية كالعدالة االجتماعية ،لكنيا تطكرت إلى
مطالب "الشعب يريد إسقاط النظاـ" كصكالن إلى بناء نظاـ سياسي يمبي طمكحات الشعب في
المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،كقد تككف الثكرة سممية كما ىك حاؿ الثكرة التكنسية،
كقد تككف دمكية كما ىك حاؿ الثكرة السكرية كاليمنية .كليس شرطا اف تككف نتائج الثكرة إيجابية.
الثورة والديمقراطية
أىتـ عمماء السياسة كاالجتماع بتحميؿ الثكرات ،أك بعمـ الثكرة « »Revolutionologyكذلؾ مف
أجؿ شرح مراحؿ الثكرة /مراحؿ العممية الثكرية .كعمى الرغـ مف صعكبة التنبؤ بالثكرات إال أف

Arab Social Media Report (2011), “Number of active twitter users in the MENA region (Average

1

number between Jan. 1 and March 30, 2011)” , Vol. 1, No. 1 Available:http://www.dsg.ae
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ىناؾ عديد مف المؤشرات التي تدؿ عمي إمكانية حدكثيا كلكنيا غير كافية لمتنبؤ بيا حيث أف
الثكرات أحداث إنسانية فريدة كتاريخية تتطمب سياؽ كظركؼ كمقدمات فريدة أيضان.
كتاريخ الثكرات يؤكد أنيا تؤدم غالبان إلى تغيير تاريخي مثمما حكلت الثكرة الفرنسية النظاـ الممكي
إلى نظاـ جميكرم ،ككذلؾ فعمت ثكرة يكليك  1952في مصر .كتحدث الثكرة غالبان في مجتمعات
يسكدىا االستبداد كالفساد كالظمـ كتراجع أك انعداـ حرية األفراد.

()1

أىم التفسيرات الشائعة لمثورات:
ىناؾ تفسير متفائؿ يرم أف الثكرات السياسية كاالجتماعية الكبرل ،ىي أحد أدكات التقدـ «الحتمي»
لمبشرية نحك مجتمع تسكده الحرية كاالستقالؿ الذاتي في الحكـ كالتناغـ كالمساكاة .كىذا االتجاه
يربط بيف الثكرة كالديمقراطية ،حيث أف اتجاه «الديمقراطية الميبرالية» في تفسير الثكرات تعتبر أف
الثكرات ال تككف تقدمية ،إال اذا كانت مكجية ضد الحكاـ المستبديف ،كىادفة إلي إقامة مجتمع حر
ديمقراطي.

()2

أما التفسير «التشاؤمي» أصحاب ىذا االتجاه –مف أصحاب الذىنية اإلقطاعية/الممكية/
الالىكتية/التقميدية -يركف أف الثكرات ما ىي إال انفجارات بربرية خارجة عف السيطرة كانفعاالت
جماىيرية مدمرة.

()3

أما أصحاب التفسير السكسيكلكجي يركف أف أم تغيير فجائي كعنيؼ ،في نظاـ الحكـ كالمجتمع،
يشكؿ «ثكرة» طالما أف الحركة السياسية التي قامت بيذا التغيير كانت تتمتع بتأييد عريض مف
الشعب.

1

()4

مالؾ ،نجية كآخركف ،الثورات الديمقراطية العربية :تفاعالت ال ارىن وتحديات المستقبل ،مجمة األدب ،2011/6/4 ،ص .3
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ىناؾ تفسير حديث يعارض التفسيرات السابقة كيرم أف الثكرة شيء يتسـ بالفجائية كالتناقض،
كينفجر فيو الالشعكر الجمعي لشعب مف الشعكب ،كبكؿ ما ينطكم عميو مف عكامؿ تقدمية
كرجعية .كيرم ىذا التفسير أف كؿ ما في الثكرة فكضي.

()1

كبصفة عامة ترتبط األفكار الثكرة بنظريات «المساكاة الطبيعية» بيف البشر ،ك«السيادة الشعبية»
ك«الحقكؽ الطبيعية» أك ترتبط بضركرات اقتصادية ك«الصراع الطبقي» كفؽ النظرية الماركسية.
كمف المعركؼ أف حتي الماركسية-المينينية قد ربطت بيف ثكرة البركليتاريا ك«ديمقراطية
البركليتاريا» كالتي يعتبرىا لينيف ديمقراطية أكثر مميكف مرة مف ديمقراطية البرجكازية التي يصفيا
بأنيا «ديمقراطية زائفة» ،كلكف التطبيؽ العممي ألفكار لينيف أدل إلى «الشمكلية» ،ككذلؾ جعمت
ثكرة  1952مف « إقامة حياة ديمقراطية سميمة» أحد مبادئيا كلكنيا فشمت في تحقيؽ حياة
ديمقراطية حقيقية.

()2

كفي سياؽ العالقة بيف الثكرة كالديمقراطية ،يمكف اإلشارة إلى بعض الثكرات كأمثمة:
الثورة اإلنجميزية :8811
جاءت ىذه الثكرة بعد سنكات مف الحرب األىمية ،كاستبدلت سمطة أرستقراطية مالؾ األراضي
بسمطة ممكية تحكـ بالحؽ اإلليي ،كعميو فإف ىذه الثكرة لـ تكف ليا عالقة بالديمقراطية كلكنيا عمي
العكس كانت تؤسس لمحكـ المطمؽ.

1
2
3

()3

مالؾ ،نجية كآخركف ،الثورات الديمقراطية العربية :تفاعالت الراىن وتحديات المستقبل ،مرجع سابؽ ،ص .9
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الثورة األمريكية :8811
كقد كانت ثكرة تحرر كطني أحمت الحكـ الرئاسي الكطني المنتخب محؿ الحكـ اإلمبريالي
الخارجي ،كقد قامت بيا البرجكازية الكطنية .كقد كانت ىذه الثكرة خطكة في سبيؿ كضع الدستكر
األمريكي الذم أسس لمديمقراطية األمريكية.
الثورة الفرنسية :8811
كىي قد أحمت النظاـ الجميكرم محؿ النظاـ الممكي الذم يحكـ بالحؽ اإلليي ،كتـ فييا إقامة
سمطة برجكازية ضد األرستقراطية اإلقطاعية المحمية .ككانت الثكرة الفرنسية خطكة كبيرة نحك النظاـ
الجميكرم ليس فقط في فرنسا بؿ في العالـ كقد أسست لمحرية التي كانت أحد شعارات الثكرة.

()1

الثورة الروسية :8188
كقد أنيت حكـ ممكي مطمؽ يستند إلى الحؽ اإلليي ،كأقامت سمطة «ديكتاتكرية البركليتاريا»
كالمتمثمة في حزب ثكرم طميعي كاحد .كقد كانت ذات مرحمتيف حيث كاف ىناؾ في البداية ثكرة
برجكازية ضد اإلقطاع كالنظاـ الممكي ،ثـ جاءت ثكرة البركليتاريا ضد البرجكازية.

الثورة الصينية :8191
 جاءت ىذه الثكرة عمي مرحمتيف :األكلي كانت الثكرة الكطنية البرجكازية التي أنيت النظاـ
اإلمبراطكرم المستند إلي الحؽ اإلليي كالقكم اإلمبريالية الخارجية كأرستقراطية بيركقراطية
محمية ،أما المرحمة الثانية فقد كانت ثكرة اشتراكية بقيادة حزب شيكعي ثكرم طميعي لمقضاء
عمي البرجكازية كاقامة نظاـ اشتراكيز.
 ثكرة البمشفية 1917في ركسيا ضد الحكـ القيصرم.
1
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 ثكرة يكليك  1952في مصر مع أف جدال ثار كما زاؿ إف كانت ثكرة أـ انقالب عسكرم.
 الثكرة الككبية  1959التي قادىا فيدؿ كاسترك ضد حكـ الدكتاتكر باتستا.
 الثكرة اإليرانية الخمينية  1979التي أسقطت الشاه محمد رضا بيمكم.
 ثكرات شعكب أكركبا الشرقية بدءان مف عاـ  1989التي أطاحت باألنظمة الشيكعية.
 الثكرة البرتقالية في أككرانيا .2114

()1

أشكال الثورة
مف المصطمحات المخضرمة التي كاكبت ظيكر الدكلة كالحياة السياسية منذ ما قبؿ التاريخ ،كمع
أف مفيكـ الثكرة الذم ساد عمى غيره مف المفاىيـ ىك ثكرة الشعب ضد االستعمار أك ضد أنظمة
استبدادية ،إال أف مفردة الثكرة لغة ال تقتصر عمى ىذا الجانب بؿ تشمؿ كؿ فعؿ يؤدم إلى تغيير
األكضاع تغيي انر جذريان سكاء كانت أكضاعا طبيعية أك سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية .كمف ىنا
تستعمؿ كممة ثكرة في سياقات مختمفة كالقكؿ بالثكرة الصناعية أك الثكرة التكنكلكجية الخ لكصؼ
التغييرات الجكىرية التي تط أر عمى حياة الشعكب كعمى الحضارة اإلنسانية ،كفي ىذا السياؽ العاـ
يمكف الحديث عف أشكاؿ متعددة مف الثكرات.
أوالً :الثورات الحضارية :كنقصد بيا التغييرات أك التحكالت التي طرأت عمى الحياة اإلنسانية كعمى
مسار تطكر البشرية كفي ىذا السياؽ يمكف الحديث عف الثكرة الزراعية ،الثكرة الصناعية ،الثكرة
التكنكلكجية ،ثكرة المعمكمات كغيرىا.

1
2

()2
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ثانياً :الثورات السياسية /االجتماعية
كىي تحرؾ الجماىير الحاشدة احتجاجان عمى أكضاع اجتماعية كاقتصادية كسياسية سيئة
كمرفكضة ،كتتسـ ىذه الثكرات بأنيا تسعى إلحداث تحكالت جذرية في حياة الشعكب كبعض ىذه
الثكرات تحقؽ أىدافيا كبعضيا يفشؿ كأخرل يتـ حرفيا عف مسارىا .عرفت البشرية كثي انر مف ىذه
الثكرات ،فقد تحدثت مخطكطات فرعكنية كبابمية كيكنانية قديمة عف ثكرة اندلعت في تمؾ العصكر
كتـ تدكيف بعضيا بالتفصيؿ ،ففي مصر القديمة تذكر بردية لمحكيـ ايبك – كر ترجع إلى أكاخر
األسرة التاسعة عشر ،أك أكائؿ األسرة العشريف ،أف ثكرة كقعت في عيد الممؾ بيبي الثاني آخر
ممكؾ األسرة السادسة نحك ( 2381قبؿ الميالد) ،كتبدأ ىذه البردية بكصؼ الكضع قبؿ الثكرة:
حيث ساد الفساد كتباعدت الشقة بيف الممؾ كالشعب بسبب فساد المحيطيف بالممؾ حيث "إف الذيف
()1

حكلو كانكا يغذكنو باألكاذيب" كصار الناس أشبو بقطيع ال راعي لو.

شيدت غالبية المجتمعات عبر التاريخ تحركات شعبية كاسعة إال أنيا تفاكتت سكاء في العكامؿ
االجتماعية لمثكرة ،أك مف حيث درجة العنؼ المصاحبة لمثكرة ،أك مف حيث نتائجيا كقدرتيا عمى
تحقيؽ أىدافيا ،كثير مف التحركات الشعبية التي نعتيا أصحابيا بالثكرة ،إما كانت محدكدة
األىداؼ أك فشمت في تحقيؽ أىدافيا ،كبعضيا كاف أقرب لحاالت الفتنة كالفكضى ،مما ىي ثكرة
دكف التقميؿ مف أىمية أم تحرؾ أك انتفاضة شعبية .


يمكف كضع ثكرات الربيع العربي كعمى األخص ثكرتي تكنس كمصر في سياؽ الثكرات
السياسية االجتماعية.

1
2
3
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الربيع العربي:
تباينت اآل ارء حكؿ مصدر مفيكـ «الربيع العربي» ،فمنيـ مف ينسبو الى الفيمسكؼ االمريكي
«جكرج سنتيانا» ،كيعني التحرر مف قيكد حياة غير محبكبة أك عمؿ غير مرغكب فيو إلى حياة
كعمؿ أفضؿ .كآخركف ينسبكف مصدره إلى كبار صناع القرار السياسي األمريكي إلغراض
سياسية ،كما يذىب الكاتب صديقي العربي ،إذ يقكؿ« :كقد ظير ىذا المصطمح ،ألكؿ مرة ،عمى
لساف كبار صناع القرار السياسي األمريكي ،اثر االنتفاضات الشعبية ،التي جرت عمى الساحة
العربية ،كالتي أطاحت ببعض رمكز النظاـ السياسي العربي الراىف ،كتـ تداكلو في معرض كصفيـ
لمتغيرات الجارية عمى الساحة العربية.

()1

ككاف أكؿ مف أطمؽ مصطمح الربيع العربي عمى األحداث التي جرت في المنطقة العربية صحيفة
"االندبندنت" البريطانية كأكؿ مف استخدـ ىذا المصطمح .كقد اطمؽ المصطمح "ربيع الشعكب" في
أكركبا الغربية كالكسطى كالشرقية لعاـ  "1848التي تعرؼ ىي أيضان بثكرات الربيع األكركبي.

()2

شرارة الثورة:
ش ٌكؿ الحدث الذم تمثؿ في إضراـ ال ٌشاب الجامعي محمد البكعزيزم النار في نفسو بتكنس في 17
ديسمبر  2011ـ ،في بمدة سيدم بكزيد ،في الجنكب التكنسي ،ش اررة البدء في الربيع العربي .ىذا
تحكؿ فيما بعد إلى فعؿ
الحدث الصغير في حجمو كالكبير في معناه كمضامينو سرعاف ما ٌ
امتدت
احتجاجي مف قبؿ بعض األفراد التكنسييف الغاضبيف كالمقيكريف ،ثـ إلى تظاىرات حاشدة ٌ

1

صديقي ،العربي ،تونس :ثورة المواطنة وثورة بال رأس ،مرجع سابؽ ،ص .13

Almond, M .(2011). BBC. “How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt” BBC (On-Line) ,
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Available: http://www.bbc.co.uk/news.
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كتحكلت إلى ثكرة عارمة أطاحت بزيف العابديف بف
إلى معظـ المدف التكنسية بما فييا العاصمة
ٌ
عمي ،كأطمؽ عمى تسميتيا بػ «ثكرة الياسميف».
امتدت
تـ في تكنس لـ تقؼ في حدكد جغرافيا ىذا البمد فحسب ،كانما ٌ
ٌ
إف تداعيات الحدث الذم ٌ
كبسرعة ىائمة إلى مصر ،ثـ ليبيا ،ثـ اليمف ،كأسقطت األنظمة الحاكمة ىناؾ ،كلـ ً
تنتو فصكؿ
المشيد في تمؾ األقطار فقط ،كانما اتٌسعت الدائرة بشكؿ أكسع لتصؿ ال ٌش اررة إلى أقطار خميجية
كعربية أخرل كسكرية كالبحريف ،كالسعكدية ،كسمطنة عماف كالمغرب كاألردف كغيرىا مف األقطار.
إف عممية انتقاؿ الثكرة مف تكنس إلى العديد مف األقطار ،ككذلؾ سرعة استجابة الشعكب العربية
ٌ
لمثكرات ،يؤ ٌشر عمى مدل حجـ السخط كاالحتقاف الذم يكتنفيا .فحالة القمع كالفساد كالجمكد
لتبني الثكرات كخيار كحيد كأخير
السياسي،دفعت بشعكب المنطقة العربية ٌ
كاالضطياد كاالستبداد ٌ
حد لمفساد كاإلحباطات .لقد أطمؽ عمى ظاىرة الثكرات بحجميا الكاسع
لإلصالح كالخالص ككضع ٌ
يعبر عف حقبة زمنية
الذم شيدىا العالـ العربي تسمية «الربيع العربي» ،كىك المصطمح الذم بات ٌ
()1

السياسية.
جديدة كمختمفة ،بدأ يعيشيا العالـ العربي بك ٌؿ تفاصيميا كمفاعيميا ٌ

كيمكف اعتبار عاـ  2011بكصفو عامان تاريخيًّا كمفصميًّا ،فقد شيد ىذا العاـ بدء المتغيرات الكبرل
السياسية كالتي ستمقي بظالليا
التي حدثت في العالـ العربي كال تزاؿ مف قبيؿ تغيير بعض النظـ ٌ
السياسية
كتأثيراتيا عمى أجزاء كثيرة مف العالـ ،خصكصان الذم تتشابؾ مصالحو االقتصادية ك ٌ
افيان
الميمة استراتيجيان كسياسيان كجغر ٌ
كبشكؿ مباشر مع مصالح ىذه المنطقة الحيكية ك ٌ
لتنكع مكاردىا االقتصادية كاحتكائيا عمى
نظ انر لألىمية االقتصادية التي تمثٌميا المنطقة العربية نظ انر ٌ
كميات ىائمة مف النفط كالغاز الطبيعي ،كما تمثؿ أيضان رابطان بيف قارات العالـ ،مما ينعكس تأثيرىا
1

الشيكخ ،عمي ،ثورات الربيع العربي :حقبة زمنية جديدة ومختمفة  ،بحث مقدـ إلى كمية الصحافة كاإلعالـ ،جامعة البترا ،األردف،
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إيجابان أك سمبان عمى االقتصاد العالمي كطرؽ التجارة العالمية ،مضافان إلى ذلؾ أف المنطقة العربية
ميما
ميمة ىي البحر األحمر كالمتكسط كالخميج العربي كىي تمعب دك انر ًّ
تشرؼ عمى ثالثة بحار ٌ
الصعيديف التجارم كاالقتصادم العالمي
عمى ٌ

)1(.

المتغيرات التي حدثت في المنطقة العربية ،بعد مكجة الربيع العربي،
كما أف طبيعة األحداث ك ٌ
شممت أحداثان إستراتيجية كبرل كليست أحداثان اعتيادية كىامشية ،مما سيككف ليا تداعيات كبيرة،
متعددة.
ص يعود ٌ
حاض انر كمستقبالن ،كعمى ي
المتغيرات
أف الشعكب العربية ،كمنذ زمف طكيؿ ،كانت تحمـ كتترقٌب حدكث مثؿ ىذه
ٌ
كبما ٌ
الجكىرية ،ليذا تفاعمت معيا كبشكؿ مذىؿ ،مما أدىش ك ٌؿ المراقبيف .ىذا التفاعؿ ىك اآلخر يؤ ٌشر
السياسية نتيجة القير كالحرماف كاالستبداد  ،كما ىك مؤ ٌشر
إلى حالة مف السعي لمحرية كالمشاركة ٌ
عمى حالة اليأس كاإلحباط ال ٌشديديف مف األنظمة الحاكمة ،التي لـ تتم ٌكف مف تحقيؽ أدنى أحالـ
كتطمٌعات ىذه الشعكب ،مع تكافر ك ٌؿ اإلمكانات البشرية كالمادية.
السياسية في المنطقة ،بسبب الثكرات الشعبية كفي فترة كجيزة ًّ
جدا،
بيد أف سقكط أربعة مف األنظمة ٌ
(لـ تتجاكز العاـ الكاحد تقريبان) ،خمٌفت كراءىا العديد مف األسئمة كالنقاشات ،كما أفرز العديد مف
المتغيرات ،أبرزىا تمثٌؿ في البحث في مدل إمكانية إقامة أنظمة سياسية جديدة في تمؾ البمداف.
ٌ
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2
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الدبيسي ،عبد الكريـ ،كالطاىات ،زىير ،الرأي العام وعوامل تكوينو وطرق قياسو ،ط ،1دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،
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المبحث الثاني :مفيوم وأدوات ونشأة اإلعالم الجديد.
مفيوم اإلعالم الجديد:
يمثؿ اإلعالـ الجديد مظي انر جديدان كميان ،ليس في اطار دالالت عمكـ االتصاؿ فقط ،كلكف في
مجمؿ ما يحيط بيذا النكع المستحدث مف اإلعالـ مف مفاىيـ خاصة ككنو ما زاؿ في معظـ جكانبو
حالة جنينية لـ تتبمكر خصائصو الكاممة بعد .كبرغـ التطكر الذم شيدتو تكنكلكجيا اإلعالـ الجديد
إال أنيا لـ تمغي كسائؿ االتصاؿ القديمة كلكف طكرتيا كتكاممت معيا تقنيا بشكؿ ضخـ كأدت إلى
اندماج كسائؿ اإلعالـ المختمفة كالتي كانت في الماضي كسائؿ مستقمة ال عالقة لكؿ منيا
باألخرل بشكؿ ألغيت معو تمؾ الحدكد الفاصمة بيف تمؾ الكسائؿ ،حيث أصبحت كسائؿ االتصاؿ
الجماىيرية تتسـ بالطابع الدكلي أك العالمي.

()1

بداية ال بد مف تكضيح أف مصطمح اإلعالـ الجديد ىك مصطمح حديث العيد ،مثير لمجدؿ ،لـ
يجد تعريفان كاحدان بيف منظرم العمكـ اإلنسانية نظ انر لتداخؿ اآلراء كاالتجاىات في دراستو كعكس
ىذا المصطمح في بداياتو التطكر التقني الكبير الذم ط أر عمى استخداـ تكنكلكجيا الصكت كالصكرة
في اإلعالـ ،كالحقان بعد ثكرة األنترنت ،أطمؽ عمى كؿ ما يمكف استخدامو مف قبؿ األفراد
كالجماعات عمى ىذه الشبكة العنكبكتية العمالقة .كيقؼ ىذا المصطمح أماـ رؤيتيف األكلى ىي
اإلعالـ الجديد بكصفو بديالن لإلعالـ التقميدم ،كالثانية ىي اإلعالـ الجديد بكصفو تطك انر لنظيره
التقميدم.

1
2

()2

أبك عيشة ،فيصؿ ،اإلعالم اإللكتروني ،ط ،1دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2010 ،ص .8-7

كاتب ،سعكد ،اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع :الفرص والتحديات ،بحث مقدـ إلى المؤتمر الدكلي لإلعالـ الجديد :تكنكلكجيا جديدة
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تعريفات اإلعالم الجديد (:)New Media
ال تزاؿ معالـ ىذا اإلعالـ في مرحمة التبمكر كالتطكر بالرغـ مف ثكرة التغيير في أدكات كحيثيات
كحتى مضاميف مفيكـ اإلعالـ كدكره كمكانتو بعد ظيكر المكاقع اإللكتركنية كمكاقع التكاصؿ
االجتماعي كالمدكنات كالبكابات كمكاقع المحادثة أك الدردشة كالرسائؿ القصيرة كغيرىا عمى شبكة
اإلنترنت ,ككذلؾ أثر في تغيير مفيكـ اإلعالـ القديـ كتطكر كسائمو المعتادة كالصحافة كاإلذاعة
كالتمفزيكف ,فقد شيدت جميعيا تحكالت كبيرة في السنكات القميمة الماضية كرغـ ذلؾ فال زاؿ ىنالؾ
تبايف في تعريؼ اإلعالـ الجديد كحتى االعتراؼ بدكره كمكانتو أيضان.
فيناؾ مف يعرفو بأنو" :تمؾ الكسائؿ الحديثة لالتصاؿ متمثمة بػ (الفيس بكؾ كتكيتر كيكتيكب) التي
يمكف أف تككف مكممة لإلعالـ التقميدم ،لينتج إعالـ يزاكج بيف المينية كصرامة التقاليد التي نشأت
عمييا السمطة الرابعة ،كبيف التقنية الحديثة التي تتيح لإلعالـ التقميدم الفرصة ليككف أكثر قربان
ليس مف الحدث فحسب كانما مف الناس أيضان كىذا ىك جكىر المكضكع".

()1

كما يعرفو الدكتكر صادؽ عباس بأنو" :اإلعالـ الرقمي ( )DigitalMediaلكصؼ بعض تطبيقاتو
التي تقكـ عمى التكنكلكجيا الرقمية مثؿ :التمفزيكف الرقمي كالراديك الرقمي كغيرىما أك لإلشارة إلي
أم نظاـ أك كسيمة إعالمية تندمج مع الككمبيكتر ،كما يطمؽ عميو اإلعالـ التفاعمي ( Interactive
 )Mediaطالما تكفرت حالة العطاء كاالستجابة بيف المستخدميف لشبكة االنترنت كالتمفزيكف كالراديك
()2

التفاعمييف كصحافة االنترنت كغيرىا مف النظـ اإلعالمية التفاعمية الجديدة".

كيعترض البعض عمى الدكر الذم يقكـ بو اإلعالـ الجديد كعمى إمكانياتو المبالغ بيا كيعتبره
إعالمان مضمالن بالقكؿ" :المشكمة الكبرل فيما يتعمؽ باإلعالـ الجديد ىي أنو بات يقدـ صكرة غير
1

الدليمي ،عبد الرزاؽ كآخركف ،شبكات التواصل االجتماعي الحديثة ،نظرة في الوظائف ،جامعة الشرؽ األكسط ،كمية اإلعالـ ،األردف،

2
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كاقعية عف القدرات التي يممكيا ،فيك يممؾ أدكات رائعة غير مسبكقة في تداكؿ المعمكمات كتبادؿ
الرؤل كاألفكار كالربط بيف أصحاب القضية الكاحدة ،لكنو يظؿ في النياية كما ىك في األصؿ
كسيمة كأداة إعالمية غير قادرة عمى صنع الحدث كما يركج الكثيركف ،كانما قدرتو تكمف في نقؿ
صكرة شديدة الصفاء عف ىذا الحدث".

()1

كىناؾ مف يرل أف اإلعالـ الجديد يكمف في عممية" :التزاكج ( )Convergenceما بيف
تكنكلكجيات االتصاؿ كالبث الجديدة كالتقميدية مع الككمبيكتر كشبكاتو،كاف تعدد أسماؤه كعدـ تبمكر
خصائصو النيائية بعد ،كيأخذ ىذا االسـ ألنو ال يشبو كسائط االتصاؿ التقميدية فقد نشأت داخمو
()2

حالة تزامف في إرساؿ النصكص كالصكر المتحركة كالثابتة كاألصكات".

يضاؼ إلى ذلؾ إف اإلعالـ الجديد أخذ صفة (اإلعالـ الشبكي الحي عمى خطكط االتصاؿ
 ) Online Mediaالرتباط ىذا النكع مف اإلعالـ بشبكة اإلنترنت مثؿ الشبكات االجتماعية كنتيجة
إلى ما تميز بو ىذا اإلعالـ مف تدفؽ ىائؿ لممعمكمات فقد أطمؽ عميو صفة (إعالـ المعمكمات
 )Info Mediaلتكافقو بيف الكمبيكتر كاالتصاؿ معتمدان عمى تكنكلكجيا المعمكمات كيأخذ أيضان
تسمية إعالـ الكسائط المتشعبة ( )Hypermediaداللة عمى استخدامو لبعض الكصالت التشعبية
( )Linksالمتصمة بو ،كىك أيضان إعالـ الكسائط المتعددة ( )Multimediaالذم يعني التداخؿ
()3

الفعمي بيف ىذه الكسائط (النص كالصكرة كالفيديك).

كق د كردت تعريفات لإلعالـ الجديد في العديد مف القكاميس ككذلؾ لبعض الباحثيف منيا ما يعرفو
قامكس التكنكلكجيا الرفيعة ( )High-Tech Dictionaryبأنو" :اندماج الككمبيكتر كشبكات
الككمبيكتر كالكسائط المتعددة" ،كيعرفو كذلؾ ( )Lesterبالقكؿ" :اإلعالـ الجديد باختصار ىك
1
2

مكاكم ،حسف ،اإلعالم الجديد وصنع الحدث ونقل صورتو ،2011 ،متاح عمى المكقع ..www.alwatan.com
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3

مج مكعة تكنكلكجيات االتصاؿ التي تكلدت مف التزاكج بيف الككمبيكتر كالكسائؿ التقميدية لإلعالـ,
()1

الطباعة كالتصكير الفكتكغرافي كالصكت كالفيديك".

أما قامكس الكمبيكتر ( )Computing Dictionaryفيعرفو بقسميف أكليما" :إف اإلعالـ الجديد
يشير إلى جممة مف تطبيقات االتصاؿ الرقمي كتطبيقات النشر اإللكتركني عمى األقراص بأنكاعيا
المختمفة كالتمفزيكف الرقمي كاإلنترنت .كىك يدؿ كذلؾ عمى استخداـ الككمبيكترات الشخصية
كالنقالة ,فضالن عف التطبيقات الالسمكية لالتصاالت كاألجيزة المحمكلة في ىذا السياؽ .كيخدـ أم
نكع مف أنكاع الككمبيكتر عمى نحك ما تطبيقات اإلعالـ الجديد في سياؽ التزاكج الرقمي ( Digital
 ،)Convergenceإذ يمكف تشغيؿ الصكت كالفيديك في الكقت الذم يمكف أيضان معالجة
()2

النصكص كاجراء عمميات االتصاؿ الياتفي كغيرىا مباشرة مف أم ككمبيكتر".

كثانييما" :المفيكـ يشير أيضان إلى الطرؽ الجديدة في االتصاؿ في البيئة الرقمية بما يسمح
لممجمكعات األصغر مف الناس بإمكانية االلتقاء كالتجمع عمى اإلنترنت كتبادؿ المنافع كالمعمكمات,
كىي بيئة تسمح لإلفراد كالمجمكعات بإسماع صكتيـ كصكت مجتمعاتيـ إلى العالـ اجمع".

()3

لكف قامكس اإلنترنت المكجز ( )Condensed Net Glossaryيشير في تعريفو إلى أف" :أجيزة
اإلعالـ الرقمية عمكمان ،أك صناعة الصحافة عمى اإلنترنت .كفي أحياف يتضمف التعريؼ إشارة
ألجيزة اإلعالـ القديمة كىك ىنا تعبير غير انتقاصي يستخدـ أيضان لكصؼ نظـ إعالـ تقميدية
()4

جديدة :الطباعة ،التمفزيكف ،الراديك ،كالسينما".

كفي ىذا السياؽ يرل الدكتكر محمكد خميؿ أف المستخدـ ىك مف سيتحكـ بكسيمتو االتصالية
كسيككف منتجان لمادتو اإلعالمية بالقكؿ" :ما يثير دخكؿ الحاسكب إلى عالـ االتصاؿ ىك تحكؿ
1
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العممية االتصالية إلى حالة تبادلية بيف المرسؿ كالمستقبؿ بمعنى أف االتصاؿ ىنا سيككف ذا
اتجاىيف )Two Way Commnication( :حيث تزداد درجات التفاعؿ بيف طرفي العممية
االتصالية كسيعمك دكر المستقبؿ في ىذه الحالة ليس فقط إلى الدرجة التي يستطيع معيا أف يفسر
أك يطمب المزيد مف المعمكمات حكؿ كحدة إعالمية معينة بؿ سيصؿ األمر إلى تحكؿ المرسؿ
العادم في حالة االتصاؿ التقميدم إلى منتج لممادة اإلعالمية.

()1

اإلعالم الجديد  :تعريفات متعددة وحذرة
كلعدـ كضكح معالـ اإلعالـ الجديد كما سيترتب عميو مستقبالن مف مفاىيـ فإف كؿ التعريفات حذرة
كلـ تقدـ إجابة كافية عف ىذا النكع مف اإلعالـ كمف ىذا المنطمؽ فإف تعريؼ جكنز ()Jones
حكؿ اإلعالـ الجديد يظير ىذا التحفظ إذ يقكؿ" :اإلعالـ الجديد ىك مصطمح يستخدـ لكصؼ
أشكاؿ مف أنكاع االتصاؿ اإللكتركني أصبح ممكنان باستخداـ الككمبيكتر كمقابؿ لإلعالـ القديـ التي
تشمؿ الصحافة المكتكبة مف جرائد كمجالت كالتمفزيكف كالراديك  -إلى حد ما  -كغيرىا مف الكسائؿ
الساكنة ( .)Staticكيتميز اإلعالـ الجديد عف القديـ بخاصية الحكار بيف الطرفيف صاحب الرسالة
كمستقبميا كمع ذلؾ فإف الفكاصؿ بيف اإلعالـ الجديد كالقديـ ذابت ألف القديـ نفسو أعيد تككينو
كتحسينو كمراجعتو كينضـ لإلعالـ الرقمي ليمتقي مع الجديد في الكثير مف جكانبو".

()2

كمف خالؿ التعريؼ الطكيؿ نسبيان الذم أعدتو كمية شريداف التكنكلكجية ( )Sheridanنتممس
الصفة العممية لإلعالـ الجديد في تعريفيا بأنو" :كؿ أنكاع اإلعالـ الرقمي الذم يقدـ في شكؿ
رقمي كتفاعمي .كىنالؾ حالتاف تميزاف الجديد مف القديـ حكؿ الكيفية التي يتـ بيا بث مادة اإلعالـ

1

خميؿ ،محمكد ،شبكات التواصل االجتماعية :نظرة في الوظائف ،ط ،1دار الفجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف ،1997 ،ص .33
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الجديد كالكيفية التي يتـ مف خالليا الكصكؿ إلى خدماتو فيك يعتمد عمى اندماج النص كالصكرة
كالفيديك كالصكت فضالن عف استخداـ الككمبيكتر كآلية رئيسة لو في عممية اإلنتاج كالعرض أما
التفاعمية فيي تمثؿ الفارؽ الرئيس الذم يميزه كىي أىـ سماتو عمى ذلؾ".

()1

كتضيؼ كمية شريداف التكنكلكجية في تعريفيا" :يمكف تقسيـ اإلعالـ الجديد إلى األقساـ األربع
اآلتية :اإلعالـ الجديد القائـ عمى شبكة االنترنت )Online( :كتطبيقاتيا :كىك جديد كميا بصفات
كميزات غير مسبكقة كىك ينمك بسرعة كتتكالد عنو مجكعة مف تطبيقات ال حصر ليا .كاإلعالـ
الجديد القائـ عمى األجيزة المحمكلة :بما في ذلؾ أجيزة قراءة الكتب كالصحؼ .كىك أيضان ينمك
بسرعة كتنشأ منو أنكع جديدة مف التطبيقات عمى األدكات المحمكلة المختمفة كمنيا أجيزة الياتؼ
كالمساعدات الرقمية الشخصية كغيرىا .كنكع قائـ عمى منصة الكسائؿ التقميدية مثؿ :الراديك
كالتمفزيكف التي أضيفت إلييا ميزات جديدة مثؿ التفاعمية كالرقمية كاالستجابة لمطمب .كاإلعالـ
الجديد القائـ عمى منصة الككمبيكتر ( )Offlineكيتـ تداكؿ ىذا النكع أما شبكيان أك بكسائؿ الحفظ
المختمفة مثؿ االسطكانات الضكئية كما إلييا كيشمؿ العركض البصرية كألعاب الفيديك كالكتب
اإللكتركنية كغيرىا".

()2

كلـ تعجز فقط المكسكعات العممية كالقكاميس المتخصصة مف إيجاد تعريفات كافية كقطعية لمفيكـ
اإلعالـ الجديد كانما سرل ىذا العجز عمى الكثير مف الباحثيف الذيف تناكلكا اإلعالـ الجديد
بمفيكميـ الخاص.
كيرل الباحث أف مفيكـ اإلعالـ الجديد يعني لغايات ىذا البحث أنو مصطمح ييطمؽ عمى أشكاؿ
كأنكاع شبكات التكاصؿ كالمزاكجة بيف التقنيات المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة مع الحالة االلكتركنية
(فيس بكؾ ،المدكنات ،تكتير ،يكتيكب ،الرسائؿ االلكتركنية ،كغيرىا) تتيح لممستخدميف التكاصؿ
1
2
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فيما بينيـ ،كنشر الصكر كاألخبار كغيرىا بشكؿ فكرم ،كىي فعالة في تشكيؿ رأم عاـ حكؿ قضية
معينة ،كما حدث في ثكرات الربيع العربي ،حيث لعب اإلعالـ الجديد دك انر ممي انز في حشد
الجماىير كتنظيـ الفعاليات مف حيث الزماف كالمكاف ،كشكمت كسائؿ اإلعالـ الجديد ىامشان فسيحان
لمنشطاء في ثكرات الربيع العربي ،كخاصة في ثكرتي مصر كتكنس كاستطاع اإلعالـ الجديد كسر
قيكد اإلعالـ التقميدم كاعالـ األنظمة الخاضع لمرقابة كالحجب مف قبؿ أجيزة السمطة ،كبذلؾ شكؿ
اإلعالـ الجديد قنكات اتصاؿ كتكاصؿ بيف النشطاء لتبادؿ المعمكمات كاألخبار كمتابعة مسار
األحداث كتطكرىا4 .
نشأة اإلعالم الجديد:
تعتبر أعكاـ التسعينات مف القرف الماضي البداية الحقيقية لظيكر المكاقع االجتماعية ،أك ما يسمى
بشبكات التكاصؿ االجتماعي عمى اإلنترنت حيف صمـ (راندم ككنرادز) مكقعان اجتماعيان لمتكاصؿ
مع أصدقائو كزمالئو في الد ارسة في بداية عاـ ( )1995كأطمؽ عميو أسـ ()Classmates.com
كبيذا الحدث سجؿ أكؿ مكقع تكاصؿ إلكتركني افتراضي بيف سائر الناس .كمكاقع التكاصؿ
االجتماعي ىي مكاقع إلكتركنية اجتماعية عمى اإلنترنت كىي الركيزة األساسية لإلعالـ الجديد أك
البديؿ التي تتيح لألفراد أك الجماعات التكاصؿ فيما بينيـ عبر ىذا الفضاء االفتراضي.
لقد أتاحت المكاقع االجتماعية لمتصفحييا إمكانية مشاركة الممفات كالصكر كتبادؿ مقاطع الفيديك
كانشاء المدكنات اإللكتركنية كاجراء المحادثات الفكرية كارساؿ الرسائؿ كتصدرت الشبكات
االجتماعية ثالثة مكاقع رئيسية ىي :الفيس بكؾ كتكيتر كمكقع مقاطع الفيديك اليكتيكب.
كنتيجة لتنامي كتطكر ىذه المكاقع االجتماعية فقد أقبؿ عمييا ما يزيد عف ثمثي مستخدمي شبكة
اإلنترنت كلعبت الككارث الطبيعية كالفيضانات كالزالزؿ كالتسكنامي كاألحداث السياسية كحركة
الجماىير الشعبية الكاسعة كخصكصان حركات الشباب ممف يرتادكف شبكات التكاصؿ االجتماعي
34

دك انر ميمان في شعبية ىذه الشبكات كأصبحت الكسيمة األساسية لتبادؿ المعمكمات كاألخبار الفكرية
في متابعة مسار كتطكر األحداث.

()1

تعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعية ىي األكثر انتشا انر عمى شبكة اإلنترنت لما تمتمكو مف خصائص
تميزىا عف المكاقع اإللكتركنية مما شجع متصفحي اإلنترنت مف كافة أنحاء العالـ عمى اإلقباؿ
المتزايد عمييا في الكقت الذم تراجع فيو اإلقباؿ عمى المكاقع اإللكتركنية ،كبالرغـ مف االنتقادات
الشديدة التي تتعرض ليا الشبكات االجتماعية عمى الدكاـ كخصكصان مكقع (الفيس بكؾ) ييتيـ
بالتأثير السمبي كالمباشر عمى المجتمع األسرم كالمساىمة في انفراط عقده كانيياره فإف ىناؾ مف
يرل فيو كسيمة ميمة لمتنامي كااللتحاـ بيف المجتمعات كتقريب المفاىيـ كالرؤل مع اآلخر،
كاإلطالع كالتعرؼ عمى ثقافات الشعكب المختمفة ،إضافة لدكره الفاعؿ كالمتميز ككسيمة اتصاؿ
ناجعة في اليبات كاالنتفاضات الجماىيرية.

()2

أنواع وخصائص اإلعالم الجديد:
يمكف القكؿ بأف ىناؾ شبو تكافؽ لدل الكثير مف الباحثيف عمى أف اإلعالـ الجديد يحمؿ في طياتو
الكثير مف التنكع كالخصائص كأشكاؿ التقنيات الجديدة التي ليا ارتباط بالكسائؿ اإلعالمية الحديثة
كالتي لـ تكفرىا تمؾ الكسائؿ القديمة مثؿ :الجيد الفردم كالمتخصص الذم أستيؿ بو القرف الجديد
ىذا التطكر الكبير في اإلعالـ ،كما كاف اإلعالـ القديـ صفة القرف الماضي.
كما أف اإلعالـ الجديد ليس مقتص انر فقط عمى شبكة اإلنترنت بؿ إنو يتميز بخصائص جديدة ال
تعتمد فقط عمى التكنكلكجيا كانما تقكـ عمى حراؾ الكسائؿ الساكنة كالنص كالصكرة أيضان ككضعيا
في إطارات كشبكات جديدة غير مكجكدة عمى اإلنترنت كدمج الكسائؿ القديمة كالحديثة في مكاف
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كاحد ىك الكمبيكتر كشبكة اإلنترنت .كما أصبح جياز الياتؼ المحمكؿ كما عميو مف خدمات
تكنكلكجية العب أساسي في اإلعالـ الحديث كىك ما أدل إلى تغيير جذرم في مفيكـ االتصاؿ
التقميدم ،حيث أتاح ألم شخص يستخدـ اإلنترنت أف يتكاصؿ مع مف يريد في أم كقت يريد
مستخدمان كافة اإلمكانيات التكنكلكجية في اإلعالـ.
كتحكلت اإلذاعة إلى إذاعة رقمية،إضافة إلى التطكر اليائؿ الذم ط أر عمى التميفزيكف حتى كصؿ
إلى ما يسمى بػ (التميفزيكف ثالثي األبعاد) كالتطكر المطرد في أجيزة الفيديك كالسينما ناىيؾ عف
التغيرات الكبيرة في الصحافة التقميدية أك الكرقية التي تحاكؿ مكاكبة الصحافة اإللكتركنية فكبريات
الصحؼ العالمية أسست ليا مكاقع عمى شبكة اإلنترنت تجتذب المالييف مف القراء يكميان شأنيا في
ذلؾ شأف مكاقع الفضائيات التميفزيكنية المنتشرة عمى اإلنترنت كالكصالت التشعبية لقنكات الراديك
الرقمية (.)1
يترافؽ ىذا التطكر في كسائؿ اإلعالـ القديمة مع الكسائط المتعددة التي جاءت بيا التكنكلكجيا
الحديثة ككسمت اإلعالـ كاالتصاؿ بمفيكـ اإلعالـ الجديد أك اإلعالـ البديؿ الذم يتمثؿ في الكثير
مف المكاقع كالشبكات منيا :المكاقع اإللكتركني كالمدكنات الشخصية كالعامة كالبكابات اإللكتركنية
المتعددة كمكاقع المحادثة أك الدردشة كالمكاقع االجتماعية المتمثمة في شبكات التكاصؿ االجتماعي
مثؿ( :الفيس بكككتكيتر كيكتيكب) كغيرىا مف ىذه الشبكات التي تستقطب المالييف مف
المستخدميف يكميان.
إف التطكر التكنكلكجي في حقؿ اإلعالـ أدل إلى إلغاء الحدكد بيف كسائؿ اإلعالـ المختمفة كأكبر
مثاؿ عمى ذلؾ االندماج بيف التمفزيكف كاإلنترنت ،بحيث أصبحت كؿ كسيمة منيما يمكف

1
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استخداميا لمدخكؿ إلى الكسيمة األخرل ،كاألعداد الكبيرة لمصحؼ التي أكجدت ليا طبعات خاصة
عمى اإلنترنت كقنكات الراديك التي أصبح مف الممكف سماعيا عمى الشبكة العنكبكتية".

()1

أما شكؿ كسمات اإلعالـ العربي كسط ىذا التطكر التكنكلكجي اليائؿ في كسائؿ اإلعالـ الحديثة
كمضمكف الرسالة اإلعالمية االتصالية التي يحتاجيا المكاطف العربي فيي " :إننا كنحف نعيش ىذا
التقدـ التكنكلكجي الذم يفيد منو قطاع اإلعالـ بشكؿ كبير عمينا أف ننبو إلى أف (اإلعالـ العربي
الذم نريد) يجب اف يككف لصالح اإلنساف العربي(.)2

1
2

المرجع نفسو ،ص .22
أبك عرجة ،عامر ،اإلعالم العربي في ظل التقدم التكنولوجي الحديث في وسائل اإلعالم ،ط ،1دار المسيرة ،عماف ،األردف،2006 ،
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اإلعالم الجديد إعالم تفاعل المواطن:
أطمقت العديد مف التسميات لإلعالـ الجديد فيناؾ مف يصفو باإلعالـ البديؿ عكضان أك مقارنة
باإلعالـ القديـ،كىناؾ مف يعتبره إعالمان رقميان كأنو أصبح إعالمان أفقيان أك شبكيان كال كجكد لإلعالـ
الرأسي فيو .كبيذا صار بمقدكر أم فرد امتالؾ صحافتو الخاصة في ىذا العالـ الكاسع مف اإلعالـ
كاالتصاؿ فجاءت تسمية (صحافة المكاطف) تعبي انر عف ىذه الحرية الكليدة.

()1

لقد أصبح اإلعالـ الجديد مؤسسة كبيرة ككاسعة يشارؾ فييا مجتمع متفاعؿ بأكممو غير مختصر
عمى كتاب كقراء كصحفييف بعينيـ بؿ فتحت كؿ األبكاب كاألفاؽ لكؿ مف يريد أف يتبادؿ مع
اآلخريف ىمكميـ كأفراحيـ كاحتياجاتيـ كمشاكميـ كأمكرىـ الحياتية األخرل عبر تكاصؿ إجتماعي
حي كمشكؽ ،كمف المؤشرات الدالة لمستقبؿ اإلعالـ ىك ما يطمؽ عميو (المستقبؿ التفاعمي
الشبكي).
كيرل ميشاؿ أنكال إف" :اإلعالـ الجديد كسر القيكد السابقة لإلعالـ التقميدم كأصبح إعالمان تعدديان
بال حدكد كال قيكد ،فتعدد الكسائط في ىذا اإلعالـ أىمتو ألف يؤدم أدكا انر متميزة كمتقدمة جدان عجز
اإلعالـ التقميدم عف القياـ بيا ،فقد دخؿ اإلعالـ الجديد عمى خط التربية كالتعميـ كأصبح مالزمان
لكؿ البرامج الدراسية في جميع المدارس كالمعاىد كالجامعات ،إضافة إلى ما يمعبو اإلعالـ
اإللكتركني مف دكر فاعؿ في ىذا المضمار فقد ساىـ بشكؿ منقطع النظير في ربط أم إنساف مع
المؤسسات التعميمية كأتاح لو التزكد بالعمـ كالمعرفة كالثقافة بمختمؼ أشكاليا كأسس تعميميا ،كساىـ
()2

برفع الكعي االجتماعي الثقافي كالسياسي كعمى كافة األصعدة لعمكـ بني البشر".

Jenkins, W, (2006): the impact of social media for users, BBC, On-Line Availabe: www.bbc.com,
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P 27.
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اإلعالم الجديد إعالم مجتمعي:
اإلعالـ االجتماعي" :ىك المحتكل اإلعالمي الذم يتميز بالطابع الشخصي ،كالمتنا ىقؿ بيف طرفيف
ً
أحدىما ً
لممرسؿ ،كحرية
مرسؿ كاآلخر مستقبًؿ ،عبر كسيمة/شبكة اجتماعية ،مع حرية الرسالة
التجاكب معيا لممستقبًؿ" ،كذلؾ غير مكاقع التكاصؿ االجتماعي كىك يشير إلى" :الطرؽ الجديدة
في االتصاؿ في البيئة الرقمية بما يسمح لممجمكعات األصغر مف الناس بإمكانية االلتقاء كالتجمع
عمى اإلنترنت كتبادؿ المنافع كالمعمكمات ،كىي بيئة تسمح لإلفراد كالمجمكعات بإسماع صكتيـ
()1

كصكت مجتمعاتيـ إلى العالـ أجمع.

اإللكتركنية التي تسمح
كيرل الباحث أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ىي "منظكمة مف الشبكات
ٌ
لممشترؾ فييا بإنشاء مكقع خاص بو كمف ثـ ربطو عف طريؽ نظاـ اجتماعي إلكتركني مع أعضاء
آخريف لدييما االىتمامات كاليكايات نفسيا" .كتعمؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى تفعيؿ الطاقات
المتكافرة لدل اإلنساف كتكجيييا لمبناء كاإلبداع في إطار "تطكير القديـ كاحالؿ الجديد مف قيـ
كسمكؾ ،كزيادة مجاالت المعرفة لمجميكر ،كازدياد قدرتو عمى التقمص الكجداني كتقبؿ التغيير،
بث معمكمات بؿ تقديـ شكؿ الكاقع كاستيعاب السياؽ
كبيذا فإف االتصاؿ لو دكر ميـ ،ليس في ى
االجتماعي كالسياسي الذم تكضع فيو األحداث.

()2

كتبرز كجيتي نظر حكؿ العالقة بيف التكنكلكجيا كالمجتمع األكلى ،تتمثؿ بالحتمية التكنكلكجية
كتنطمؽ مف قناعة بأف قكة التكنكلكجيا ىي كحدىا المالكة لقكة التغيير في الكاقع االجتماعي كالنظرة
التفاؤلية لمتكنكلكجيا تيمؿ ليذا التغيير ،كتراه رم ناز لتقدـ البشرية ،كعامالن لتجاكز إخفاقيا في مجاؿ

1

راضي ،زاىر ،استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الوطن العربي ،مجمة التربية ،العدد ( ،)25جامعة عماف األىمية ،2011 ،ص

2

العبد اهلل ،مي ،دور الفضائيات العربية في ثورات الربيع العربي  ،رسالة ماجستير في الصحافة كاإلعالـ ،الجامعة المبنانية ،بيركت،

.2

 ،2014ص .21
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االتصاؿ الديمقراطي كالشامؿ الذم تتقاسمو البشرية ،كالنظرة التشاؤمية التي ترل التكنكلكجيا كسيمة
لمييمنة عمى الشعكب المستضعفة كالسيطرة عمى الفرد ،فتقتحـ حياتو الشخصية كتفكؾ عالقاتو
البنى االجتماعية ىي التي تتحكـ في
االجتماعية .كالثانية تتمثؿ بالحتمية االجتماعية التي ترل أف ي
محتكيات التكنكلكجيا كأشكاليا ،أم أف القكل االجتماعية المالكة لكسائؿ اإلعالـ ىي التي تحدد
()1

محتكاىا.

أسماء اإلعالم الجديد
لقد تعددت أسماء اإلعالـ الجديد ،كلـ تقؼ كذلؾ عمى اسـ مكحد ،كمف ىذه األسماء:
اإلعالم الرقمي :لكصؼ بعض تطبيقاتو التي تقكـ عمى التكنكلكجيا الرقمية مثؿ التمفزيكف الرقمي،
الراديك الرقمي ،كغيرىما ،أك لإلشارة إلى أم نظاـ أك كسيمة إعالمية تندمج مع الكمبيكتر.
اإلعالم التفاعمي :طالما تكفرت حالة مف العطاء كاالستجابة بيف المستخدميف لشبكة األنترنت
كالتمفزيكف كالراديك التفاعمييف كغيرىـ مف النظـ اإلعالمية التفاعمية.
اإلعالم الشبكي :عمى خطكط االتصاؿ بالتركيز عمى تطبيقاتو في األنترنت كغيرىا مف الشبكات.
الوسائط السيبرونية :مف تعبير الفضاء السيبركني الذم أطمقو كاتب ركايات الخياؿ العممي كيمياـ
جبسكف في ركايتو التي أصدرىا عاـ .1984
إعالم المعمومات :لمداللة عمى التزاكج بيف الكمبيكتر كاالتصاؿ كعمى ظيكر نظاـ إعالمي جديد
يستفيد مف تطكر تكنكلكجيا المعمكماتية كيندمج فييا.
إعالم الوسائط المتعددة :حالة االندماج التي تحدث داخمو بيف النص كالصكرة كالفيديك.

()2

1

العياضي ،نصر الديف ،الرىانات االبستمولوجية والفمسفية لبحوث اإلعالم واالتصال في المنطقة العربية ،بحث مقدـ إلى المؤتمر
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أقسام شبكات التواصل االجتماعي
يمكف تقسيـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي باالعتماد عمى ما سبؽ إلى األقساـ اآلتية:
 -1شبكة االنترنت  Onlineكتطبيقاتيا ،مثؿ الفيس بكؾ ،كتكيتر ،اليكتيكب ،كالمدكنات كمكاقع
الدردشة ،كالبريد االلكتركني ...فيي بالنسبة لإلعالـ ،تمثؿ المنظكمة الرابعة تضاؼ لممنظكمات
الكالسيكية الثالث كىي كسائؿ اإلعالـ (المسمكعة كالمرئية كالمقركءة).
 -2تطبيقات قائمة عمى االدكات المحمكلة المختمفة كمنيا اجيزة الياتؼ الذكية كالمساعدات
عد االجيزة المحمكلة منظكمة خامسة في طكر التشكؿ.
الرقمية الشخصية كغيرىا .كتي ٌ
 -3ا نكاع قائمة عمى منصة الكسائؿ التقميدية مثؿ الراديك كالتمفزيكف "مكاقع التكاصؿ االجتماعي
لمقنكات كاإلذاعات كالبرامج" التي اضيفت الييا ميزات مثؿ التفاعمية كالرقمية كاالستجابة لمطمب.
كيمكف أف نخمص إلى شبو اتفاؽ ،أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي تشير إلى حالة مف التنكع في
األشكاؿ كالتكنكلكجيا كالخصائص التي حممتيا الكسائؿ المستحدثة عف التقميدية ،السيما فيما يتعمؽ
بإعالء حاالت الفردية

 Individualityكالتخصيص

،Customizationكجاءت نتيجة لميزة

رئيسة ىي التفاعمية .كاذا كاف االعالـ الجماىيرم كاإلعالـ كاسع النطاؽ رسمو إعالـ القرف
العشريف فإف االعالـ الشخصي كالفردم ىك اعالـ القرف الكاحد كالعشركف بكؿ ما يترتب عميو مف
تغيير انقالبي لمنمكذج االتصالي المكركث كبما يسمح لمفرد العادم ايصاؿ رسالتو إلى مف يريد في
الكقت الذم يريد،كبطريقة كاسعة االتجاىات كليس مف أعمى إلى أسفؿ كفؽ النمكذج االتصالي
التقميدم .فضالن عف تبني ىذه المكاقع تطبيقات الكاقع االفتراضي كتحقيقو لميزات الفردية
()1

كالتخصيص كتجاكزه لمفيكـ الدكلة الكطنية كالحدكد الدكلية.

1

لترسخ مفيكـ العكلمة .
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أشكال التفاعل اإللكتروني:
يمكف تحديد أبرز أشكاؿ منظكمات التفاعؿ االلكتركني التي يمجأ إلييا مستخدمك االنترنت كالتي
تمعب بشكؿ أك بآخر دك انر في عممية التنشئة عمى النحك التالي:
فضاءات الحكار الجماعي كالشبكات االجتماعية :تقكـ ىذه الفضاءات عمى منطؽ الديمقراطية في
المشاركة مف خالؿ التكاصؿ ما بيف الجميكر ،كىي تأخذ شكؿ الدردشة أك الحكار ،كيتمثؿ المبدأ
العاـ الذم يميزىا في أف أفرادان تجمعيـ شكاغؿ كىكاجس مشتركة يقرركف االئتالؼ ضمف مجمكعة
افتراضية ليتحدثكا كيتناقشكا كيتبادلكا اآلراء حكؿ مكضكع ما ،فيشكمكف بيذا المعنى جماعة يتكاصؿ
األعضاء فييا أفقيان ،إذ إف كؿ عضك ىك في الكقت ذاتو مرسؿ كمستقبؿ.
الصحافة اإللكتركنية :تتسـ الصحؼ االلكتركنية بالعديد مف الخصائص االتصالية ،التي تنطمؽ مف
قدرات شبكة االنترنت ككسيمة اتصاؿ حديثة ،كأكدت معظـ األبحاث كالدراسات عمى إنيا أصبحت
كسيطان إعالميان فعاالن ،حيث مكنت األفراد كالمؤسسات مف إرساؿ كاستقباؿ المعمكمات عبر أية
مسافة كفي أم زماف أك مكاف ،السيما بعد أف شيدت نمكان مضطردان كتزايدان سريعان في إقباؿ العديد
مف المؤسسات الصحفية عمى استخداميا ،كتتنكع الخصائص التي تتسـ بيا الصحافة اإللكتركنية،
لتككف بمثابة الميزة الجديدة لمنشر عمى شبكة األنترنت ،التي تعد مف أىـ خصائصيا.

()1

المدكنات  :Blogsكىي أحد أشكاؿ المنظكمة التفاعمية االلكتركنية األكثر أىمية ،إذ ىي مكاقع
شخصية عمى شبكة االنترنت تتضمف آراء كمكاقؼ حكؿ مسائؿ متنكعة ،ىي تعد تطبيقان مف
تطبيقات األنترنت ،يعمؿ عف طريؽ نظاـ إلدارة المحتكل ،أك عبارة عف صفحة عمى الشبكة تظير
عمييا "تدكينات" أك مكضكعات مؤرخة كمرتبة ترتيبان زمنيان تصاعديان يتحكـ فيو مدير أك ناشر

Rosengren, K, Mass Media consum, tions as a functional alternative, Mc Queil Sociology of Mass

1

Communications, UK. P136.
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المدكنة ،كيتضمف النظاـ آلية ألرشفة التدكينات القديمة ،تمكف القارئ مف الرجكع إلى تدكينة معينة
()1

في كقت الحؽ عندما تعكد غير متاحة عمى الصفحة الرئيسة لممدكنة.

إف تأثير ىذه الكسائؿ كتحفيزىا لممشاركة كالتفاعؿ ،بؿ كتنظيـ االحتجاجات في المجاؿ العاـ
االفتراضي ،أدل إلى مراجعات متعددة حكؿ األسس التي تقكـ عمييا ىذه االحتجاجات الجديدة.
كىذ ا ما دعا النس بينيت إلى القكؿ إف كسائؿ االتصاؿ الرقمية قد أعادت النظر في االحتجاجات
االجتماعية عمى عدة اكجو متعددة كمف ىذه األكجو (تشكؿ االحتجاجات التي تعبئ طاقتيا عبر
()2

األنترنت ،كمركنة التفاعؿ ،كاالستثمار العاطفي).
يتميز اإلعالـ الجديد حسب كركسبي بما يأتي:

()3

 -1يمكف لمرسائؿ الفردية اف تصؿ في كقت كاحد الى عدد غير محدكد مف البشر.
 -2اف كؿ كاحد مف ىؤالء البشر لو درجة السيطرة نفسيا كدرجة االسياـ المتبادؿ نفسيا.
قوة اإلعالم الجديد
تصؼ نظرية ثراء كسائؿ اإلعالـ  Media Richness Theoryلدراسة معايير االختيار بيف
الكسائؿ اإلعالمية التكنكلكجية كفقان لدرجة ثرائيا المعمكماتي ،كتكضح أف فعالية االتصاؿ يعتمد
عمى القدر الذم تستخدـ بو الكسيمة،كتركز بشكؿ أكبر عمى األشكاؿ التفاعمية لالتصاؿ فى
اتجاىيف بيف القائـ باالتصاؿ كالجميكر المستقبؿ لمرسالة ،كطبقان لمنظرية فإف الكسائؿ اإلعالمية
التى تكفر رجع صدل تككف أكثر ثراء ،فكمما قؿ الغمكض كمما كاف االتصاؿ الفعاؿ أكثر حدكثان،
فثراء المعمكمات يقكـ بتخفيض درجة الغمكض كايجاد مساحة مف المعاني المشتركة باستخداـ
كسيمة اتصالية معينة.كتفترض ىذه النظرية فرضيف أساسيف ىما :الفرض األكؿ :أف الكسائؿ
1
2

ساؽ اهلل ،ميا ،دور اإلعالم الجديد في ثورات الربعي العربي ،مرجع سابؽ ،ص .10-9

البياتي ،خضير ،اإلعالم الجديد واإلعالم التقميدي :مقاربات واختالفات ،مركز دراسات الكحدة العربية ،2013 ،ص .250
Vin Crosbie, What is new media, 2008, www.digitaldeliverance.com. P87.
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3

التكنكلكجية تمتمؾ قد انر كبي انر مف المعمكمات ،فضالن عف تنكع المضمكف المقدـ مف خالليا كبالتالي
تستطيع ىذه الكسائؿ التغمب عمى الغمكض كالشؾ الذم ينتاب الكثير مف األفراد عند التعرض ليا.
كالفرض الثاني :ىناؾ أربعة معايير أساس لترتيب ثراء الكسيمة مرتبة مف األعمى إلى األقؿ مف
حيث درجة الثراء كىي سرعة رد الفعؿ ،قدرتيا عمى نقؿ اإلشارات المختمفة ،باستخداـ تقنيات
تكنكلكجية حديثة مثؿ :الكسائط المتعددة ،كالتركيز الشخصي عمى الكسيمة ،كاستخداـ المغة
()1

الطبيعية.

كىنا برزت نظرية التسكيؽ االجتماعي بيف نظريات االتصاؿ المعاصرة ،لتجمع بيف نتائج بحكث
اإلقناع كانتشار المعمكمات ،في إطار حركة النظـ االجتماعية كاالتجاىات النفسية ،بما يسمح
بانسياب المعمكمات كتأثيرىا ،عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الحديثة كمنيا "مكاقع التكاصؿ
االجتماعي" ،كتنظيـ استراتيجيات عف طريؽ ىذه النظـ المعقدة ،الستغالؿ قكة كسائؿ كأساليب
االتصاؿ الحديثة لنشر أطركحات كايديكلكجيات يراد نشرىا في المجتمع.

()2

مميزات اإلعالم الجديد
لعؿ مف أبرز مميزات اإلعالـ الجديد انو إعالـ متعدد الكسائط ) (Multimediaكيتسـ بتنكع
غيرت مف أنماط السمكؾ الخاصة بكسائؿ االتصاؿ.
كسائمو كسيكلة استخداميا .كىذه الخصائص ٌ
كتفرد ىذا النمط مف اإلعالـ عف نظيره القديـ في اآلتي:
التحكؿ مف النظاـ التماثمي ) (Analogإلى النظاـ الرقمي ).(Digital
التفاعمية ) (Interactivityكيقصد بيا الدرجة التي يككف فييا لممشاركيف في عممية االتصاؿ تأثير
عمى أدكار اآلخريف كتغييرىا.

2

Vin Crosbie, What is new media, 2008, www.digitaldeliverance.com. P88.
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1

تفتيت االتصاؿ  (Demassification):كتعني أف رسالة االتصاؿ يمكف أف نكصميا مباشرة إلى
فرد كاحد أك إلى مجمكعة معينة كليس بالضركرة لجماىير غفيرة كما كاف يحدث في السابؽ أم
التحكـ بحجـ الجميكر المستقبؿ لمرسالة.
الالتزامنية  (Asynchronization):كتعني إمكانية إرساؿ الرسائؿ كاستقباليا في كقت مناسب
لممستخدـ.
قابمية التحرؾ  (Mobility):كيقصد بيا كسائؿ اتصاؿ صغيرة الحجـ يمكف تحريكيا أثناء
استخداميا (أجيزة التمفاز ذات الشاشة الصغيرة داخؿ سيارة أك طائرة مثالن أك الياتؼ المحمكؿ).

()1

قابمية التحكيؿ  (Convertibility):كىي قدرة كسائؿ االتصاؿ عمى نقؿ المعمكمات دكف كسيط ،أم
بشكؿ مباشر دكف عناصر بشرية.
قابمية التكصيؿ  (Connectivity):كالمراد بيا تكصيؿ األجيزة االتصالية بأنكاع كثيرة مف أجيزة
المصنعة ليا أك القطر الذم تـ فيو التصنيع.
أخرل كبقطع النظر عف الشركة
ٌ
الشيكع كاالنتشار  (Ubiquity):أم االنتشار المنيجي المنظـ حكؿ العالـ كفي داخؿ شريحة مف
شرائح المجتمع.

()2

الككنية  (Globalization):قدرة كسائؿ اإلعالـ الجديد عمى تتبع مسار األحداث اإلقميمية كالدكلية
()3

في أم مكاف في العالـ.

1

الراكم ،بشرل ،دور وسائل ومواقع التواصل االجتماعي في ثورات الربيع العربي ،مرجع سابؽ ،ص .27-26

Vin Crosbie, What is new media, p 61.

Bohler-Muller ,N and der MerweCharl .V, “The potential of social media to influence socio-

2
3

political change on the African Continent”, AFRICA INSTITUTE OF SOUTH AFRICA Briefing NO 46
MARCH 2011 , available: http://www.ai.org.za/media.
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إف تقنيات اإلعالـ الجديد ذات تأثير كبير عمى كسائؿ االتصاؿ كالجميكر ،كما يالحظ أف
الصحؼ كالمجالت تغيرت بظيكر مستحدثات جديدة في مجاؿ صؼ الحركؼ كتكضيبيا كفي نظـ
الطباعة كنظـ إرساؿ الصفحات عبر األقمار الصناعية ما انعكس إيجابان عمى أساليب التحرير
كاإلخراج كاإلنتاج بكجو عاـ.
كأف البث المباشر لمتمفاز قد تغير كميان باستخداـ األقمار الصناعية فظير التمفاز عالي الكضكح
كالتمفاز الرقمي ،كيمزـ التنكيو إلى اندماج التمفاز كالشبكة العنكبكتية الدكلية (اإلنترنت) بشكؿ يكاد
يككف كامالن كأصبح بمقدكر الفرد استخداـ جياز التمفاز لمشاىدة برامجو كفي ذات الكقت التجكاؿ
عبر شبكة اإلنترنت كارساؿ كاستقباؿ رسائؿ البريد اإللكتركني .كفضالن عف ذلؾ ،بات باإلمكاف
استخداـ جياز الكمبيكتر كجياز استقباؿ لبرامج الراديك كالتمفاز.

(.(1

اإلشكاليات التي تواجو اإلعالم الجديد
بالرغـ مف كافة اإليجابيات التي تحسب لإلعالـ الجديد إال أف ىنالؾ العديد مف المالحظات النقدية
كاإلشكاليات التي تكاجيو كىي:
صعكبة الكثكؽ كالتحقؽ مف صحة كصدقية العديد مف البيانات كالمعمكمات التي تحكييا بعض
المكاقع كالحاجة إلى التعزيز المتكاصؿ لمقدرات الثقافية كالتعميمية لممتمقي.
ضعؼ الضكابط الضركرية في ىذه التقنيات لضماف عدـ المساس بالقيـ الدينية كاالجتماعية
كالثقافية لممجتمعات.
ضعؼ ضكابط السيطرة عمى استخداـ ىذه التقنيات في نشر العنؼ كالتطرؼ كاإلرىاب.

1صحيفة الشرؽ األكسط ،العدد  ،2011 ،11760ص .19
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عدـ التكازف بيف حجـ كنكعية الرسائؿ اإلعالمية المكجية في ىذه الكسائؿ كبيف استعداد المتمقي
ليا ،فيما يتعمؽ بالرأم كالرأم اآلخر.
تفتيت دائرة التمقي ،كالتركيز عمى مخاطبة األفراد كالجماعات الصغيرة كفؽ الميكؿ كاالحتياجات
الفردية.
قدرة ىذه الكسائؿ عمى إمكانية استغالليا في انتياؾ حقكؽ النشر كالممكية الفكرية.
ارتكاب الجرائـ اإللكتركنية باستخداـ التقنيات الحديثة.
()1

أنيا ال تفيد كال تراعي أصكؿ كأدبيات كفنكف الضكابط اإلعالمية المينية كالعممية.

اآلثار السمبية لإلعالم الجديد عمى ثقافة الحراك الجمعي
ببعد األثر السمبي لإلعالـ الجديد في سياؽ الحراؾ الجمعي كالسياسي كالثقافي يشخص كيمخص
الكاتب المبناني طكني صغبيني في كتابو "لعنة األلفية ابرز اآلثار السمبية لإلعالـ الجديد بتسميتو
" اإلعالـ االجتماعي كىك طبعان احدل التسميات الرديفة لإلعالـ الجديد ،كمف ىذه اآلثار:
النشاط الفردم عمى حساب العمؿ الجماعي :اإلعالـ االجتماعي ليس اجتماعيان تحديدان ،لكنو
نرجسية بامتياز .لكننا نستطيع
الشخصية .إنو
الفردية كاإلنجازات
العكس تمامان :ىك ميندس لمكافأة
ٌ
ٌ
ٌ
يشجع عمى تركيج صكرة “الناشط الفرد” بدؿ تركيج
أف نقكؿ بثقة أف األنترنت ىك بكضكح عامؿ ٌ
فعالة.
ضركرة كجكد منظٌمات ٌ
سمككية الجماعة-العصابة ىك أيضان أحد خصائص
سمككية الجماعة-العصابة :تعزيز
تعزيز
ٌ
ٌ
ألياـ بنفس
األنترنت كاإلعالـ االجتماعي بشكؿ عاـ .حدث كاحد قد يغرؽ اإلعالـ االجتماعي ٌ
1

المصرم ،نعيـ ،خصائص وسائل ا لتواصل االجتماعي وأثرىا عمى وسائل اإلعالم األخرى :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية

اإلعالـ ،جامعة الشرؽ األكسط ،2011 ،ص .21-19
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المضمكف كالفيديكىات كالستاتكسات مف دكف تكقٌؼ أك رحمة كفي ظ ٌؿ كجكد مساحة صغيرة جدان
لمتعبير عف اآلراء المختمفة .إعطاء رأم مخالؼ لرأم الجمكع في دكائر الناشطيف حكؿ أم كجو
محرمان في البداية في المساحات
كاف مف االنتفاضات العربية لمعاـ  2111عمى سبيؿ المثاؿ كاف ٌ
يشجع كثي انر عمى النقد كالتفكير
العربية مف كسائؿ اإلعالـ االجتماعي .بشكمو الحالي ،األنترنت ال ٌ
الذاتي ،أك حتى التفكير بشكؿ عاـ.

()1

السياسية :كاف ىنالؾ آماؿ عالية عمى األنترنت بأنو سيككف أداة
الحاد في الثقافة
تعزيز النقص
ٌ
ٌ
يتحرؾ في االتجاه المعاكس
تعزيز ٌ
ثقافية .لكف لألسؼ ،جانب اإلعالـ االجتماعي مف األنترنت ٌ
الكـ اليائؿ
كيعزز نقص ٌ
ٌ
جدم في الثقافة السياسية في صفكؼ الجيؿ الرقمي .في ظ ٌؿ كجكد ىذا ٌ
مف اإللياءات اإللكتركنية كالتركيز اليائؿ لإلعالـ االجتماعي عمى “أنا ،أنا ،أنا” مف النادر أف نرل
يخصص ما يكفي مف الكقت اليكـ لقراءة كتاب مثالن.
ناشطان
ٌ
صحية عبر فيـ المبادئ ،التاريخ ،كالسياقات السياسية،
العممية البطيئة كالمنيكة لبناء ثقافة
سياسية ٌ
ٌ
ٌ
يتعدل أكبرىا خبر مف خمسة أسطر .ىذا
يتـ استبدالو بطكفاف مف المعمكمات الفارغة التي ال ٌ
الطكفاف مف تحديثات الستاتكسات ،الفيديكىات ،كاألخبار ،يعرقؿ العديد مف الشباب مف اختيار
حقيقية.
سياسية
الطريؽ األطكؿ لبناء ثقافة
ٌ
ٌ

()2

أثر آخر لإلعالـ االجتماعي ىك الجيؿ التاـ لمناشطيف بالتاريخ كبماضي قضيتيـ نفسيا في البقعة
الجغرافية التي يعيشكف فييا ،بما أف اإلعالـ االجتماعي ىك دائمان حكؿ تحديثات المحظة الحالية
يصعب
فقط .معضمة اإلعالـ االجتماعي أنو فيما يعطي الجميع صكتان يسيٌؿ تمكينيـ سياسيان ،ىك
ٌ

1
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كثي انر عمى الناس أف يمتمككا صكتان مكحدان في كجو السمطات كقكل األمر الكاقع ،ما يؤدم في نياية
المطاؼ إلى إضعافيـ أكثر مف السابؽ.

()1

ظاىرة تشظٌي الجيكد كالقضايا :اإلعالـ االجتماعي جعؿ مف الممكف ألم كاف أف يدعكا لتظاىرة،
شجع كالدة عدد ال يحصى مف
يعمف قضية جديدة ،أك يسعى إلى تثبيت كجكد سياسي ما ،ما ٌ
المبادرات كالمجمكعات التي رأل بعضيا النكر ألنو كاف مف البسيط جدان لشخص كاحد أف يضع
قكية تعمؿ
كصؼ صفحتو عمى فيسبكؾ عمى أنيا “منظٌمة” .بدؿ أف يككف لدينا حركات ٌ
باستراتيجيات كأىداؼ كاضحة.
مسابقة الشيرة اإلعالمية :بدؿ التركيز عمى العمؿ السياسي الطكيؿ األمد عمى األرض ،معظـ
منظٌمات كناشطي األلفية ميككسيف باكتساب الظيكر اإلعالمي كاالنتشار الكاسع عمى اإلعالـ
عممية
االجتماعي ،كأف ىذه األمكر ىي أىداؼ بحد ذاتيا ،ال كسيمة ليدؼ أكبر .كنتيجة ،ىنالؾ
ٌ
بتحركات قصيرة األمد ال تمتمؾ أم تأثير عمى
مستمرة لمتخطيط كالعمؿ الطكيؿ األمد
استبداؿ
ٌ
ٌ
الكتركنية أكبر.
الكاقع سكل أنيا تكتسب شعبية
ٌ

()2

النضاؿ اإللكتركني الكسكؿ  :Slacktivismالسالكتيفيزـ – أك النضاؿ اإللكتركني الكسكؿ –
عرؼ عمى أنو االنخراط في نشاطات الكتركنية (عبر النقر عمى فأرة الكمبيكتر بشكؿ أساسي)
يي ٌ
تـ
مرتبطة بالقضايا العامة مف دكف أف يككف ليذه النشاطات تأثير فعمي عمى الكاقع ،لكف عادة ما ي ٌ
تقديميا عمى أنيا “نشاط الكتركني”.

1
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بكممات المؤلؼ مالككـ غالدكيؿ“ ،اإلعالـ االجتماعي يقكد إلى نكع مف النضاؿ السمبي ،أك
عممية التعبير الذاتي لمناشطيف ،لكنو يجعؿ مف
النضاؿ خالؿ الجمكس عمى كرسي ،عبر تسييؿ
ٌ
الصعب
لعممية التعبير ىذه أف يككف لدييا أم أثر عمى الكاقع” .لألسؼ ،السالكتيفيزـ ليس محدكدان
ٌ
في أكساط الناشطيف الفردييف فحسب حيث بتنا نرل حركات بأكمميا يقتصر عمميا عمى النشاطات
اإللكتركنية.

()1

التشكش بيف األدكار اإللكتركنية كاألدكار النضالية عمى أرض الكاقع :خالؿ االضطراب السياسي
ٌ
كاالنتفاضات التي انتشرت في أكركبا الشرقية كالشرؽ األكسط منذ عاـ  2115مرك انر بالعاـ ،2111
المدكنكف ،مستخدمك تكيتر ،كالناشطكف االلكتركنيكف األضكاء في اإلعالـ الغربي عمى أنيـ
سرؽ
ٌ
استمرت ىذه الظاىرة مف بعدىا حيث
الناس الذم كانكا ينظٌمكف
كيحرضكف الثكرات عمى األرض .ك ٌ
ٌ
تـ التعامؿ مع الناشطيف االلكتركنييف عمى أنيـ طميعة التغيير االجتماعي كالثكرة حتى يكاد يصبح
ذلؾ حقيقة ال نقاش فييا في اإلعالـ المحمٌي كدكائر الناشطيف عمى السكاء .كنتيجة ،العديد مف
قيادية خارج األنترنت بسبب
الناشطيف اإللكتركنييف يجدكف أنفسيـ مف كقت آلخر في أدكار
ٌ
كجكدىـ اإللكتركني البارز.
المدكنكف كمستخدمي تكيتر كمديرك
خالؿ االنتفاضات العربية في العاـ  ،2111كجد العديد مف
ٌ
حقيقية بسبب دكرىـ اإللكتركني.
قيادية في ثكرة
فايسبككية أنفسيـ يشارككف في أدكار
صفحات
ٌ
ٌ
ٌ
لحيكية الحركة بشكؿ عاـ .فالميارات،
لكف ،في العديد مف الحاالت ،أثبت الكاقع أف ذلؾ كاف سيئان
ٌ
الثقافة ،كالعادات التي يكتسبيا الناشطكف اإللكتركنيكف ىي مختمفة بالكامؿ عف ما تحتاجو

1
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الحمالت الناجحة خارج األنترنت .الكجكد اإللكتركني البارز كالقيادة عمى أرض الكاقع تحتاجاف
لمجمكعتاف مختمفتاف مف الميارات ،كمف النادر جدان أف نجدىما في شخص كاحد.

()1

اإلعالم الجديد وثورات الربيع العربي:
لعبت المكاقع االجتماعية كالمدكنات االلكتركنية األخرل دك انر رئيسيان في تحريؾ الثكرات
كاالحتجاجات في العالـ العربي ،كتحكلت تمؾ المكقع إلى داعـ حقيقي لتمؾ الثكرات .كمف ثـ التأثير
()2

عمى الحككمات كاألنظمة العربية.

فأصبحت األنظمة العربية ميتمة أكثر بتمؾ المدكنات كالمكاقع فقامت بتأسيس صفحات خاصة بيا
كاستغالليا لصالحيا في حيف كفر اإلعالـ الجديد لمنشطاء في العالـ العربي الداعيف لمحرية
كالعدالة القكة كالمعمكمة ،مما مكنيـ مف تحدم السمطة الفكقية ،كعمؿ عمى كسر احتكار المعمكمة
مف قبؿ األنظمة السياسية.
كنجح اإلعالـ الجديد بإسقاط الكثير مف الرمكز السياسية ،كما نجح بتغيير الكثير مف القكانيف
كأصبح المكاطف العربي يعي تماما قكة اإلعالـ الجديد كتأثيره الكبير .بعد أف نجح في كسر ىيبة
األنظمة السمطكية كاالستبدادية ،ككشؼ عف حككمات كانت عاجزة تمامان عف فيـ التحكالت التي
شيدتيا المجتمعات العربية في ىذا المجاؿ.

()3

فقد شكمت شبكات التكاصؿ االجتماعية في دكؿ الربيع العربي ،مثؿ" فيسبكؾ" "كتكيتر" "كيكتيكب"
حمقة كصؿ بيف ما كاف يجرم في الشارع مف أحداث كبيف المعمكمات التي يتـ تناقميا عبر مكاقع
التكاصؿ االجتماعية ،كمف ثـ نقميا إلى كسائؿ اإلعالـ العربية كالعالمية .كذلؾ في كقت انيمؾ فيو
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اإلعالـ الرسمي في دكؿ مثؿ تكنس كمصر كليبيا كاليمف كسكريا في التقميؿ مف شأف غمياف الشارع
كتبسيط التحركات الشعبية ،كتصكيرىا عمى أنيا ال تمثؿ نبض الشارع أك أنيا غير مكجكدة عمى
األرض أصالن.

()1

كأضحى دكر الفيس بكؾ كمؤسسة إعالمية في أحداث "الربيع العربي" مف خالؿ الجمع بيف النص
كالصكرة كالفيديك ،كبدكف دفع أم أمكاؿ كبيرة في الحصكؿ عمى المعمكمة ،كال الحاجة لمقرات أك
أدكات كمعدات كبيرة كىائمة ،كال مكظفيف كادارات ،بؿ أصبحت المؤسسات اإلعالمية الكبيرة تنقؿ
()2

عف ىذه المكاقع كىك ما شكؿ منعطفان جديدان في أسمكب التعاطي اإلعالمي مع ىذه الكسائؿ.

تطور اإلعالم الجديد في العالم العربي:
يشير التقرير األكؿ حكؿ اإلعالـ االجتماعي في العالـ العربي ،الذم أصدرتو كمية دبي لإلدارة
الحككمية ،أف "العدد اإلجمالي لمستخدمي مكقع فيسبكؾ في العالـ العربي ارتفع بنسبة ( )%78في
المئة مف ( )11.9مميكف مستخدـ في كانكف الثاني ( )2010إلى ( )21.3مميكف في كانكف األكؿ
()3

مف العاـ نفسو" يشكؿ الشباب ( )%75منيـ.
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المبحث الثالث :الدراسات السابقة:
 .1دراسة (الشيوخ":)2013 ،تأثير ثورات الربيع عمى ظاىرة اإلسالم السياسي وعمميات اإلصالح
()1

في الوطن العربي.

ركزت مشكمة الدراسة عمى تحميؿ التأثيرات العامة لثكرات الربيع العربي ،عمى عمميات اإلصالح،
السياسية التي اجتاحتيا الثكرات كاالحتجاجات.
التحكؿ الديمقراطي في الكحدات ٌ
ك ٌ
كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير ثكرات الربيع عمى ظاىرة اإلسالـ السياسي كعمميات
عدة مناىج كمداخؿ لمعالجة مكضكع
اإلصالح في الكطف العربي.كاعتمد الباحث في دراستو ٌ
تـ االستعانة بالعديد مف
الدراسة :كمنيج دراسة الحالة ،المسح االجتماعي ،المنيج المقارف .كما ٌ
األدكات العممية لجمع كتحميؿ البيانات مف قبيؿ :المالحظة المباشرة ،كالمقاءات الشخصية
المخصصة لمناقشة ىذا الحدث.كىدفت الدراسة إلى إعطاء فكرة
كاالستعانة بالدراسات كالمقاالت
ٌ
خاصة،
السياسي في العالـ العربي عامة ،كالمممكة العربية السعكدية
ٌ
مكجزة عف طبيعة المشيد ٌ
السياسية ،كردكد فعؿ
اء ما قبؿ ثكرات الربيع العربي كما بعدىا ،بغرض الكقكؼ عمى
ٌ
المتغيرات ٌ
سك ن
السياسية ،حياؿ الحركات الشعبية كالربيع العربي ،إلى جانب ردكد فعؿ حركات اإلسالـ
األنظمة ٌ
عامة.
ٌ
السياسي مف االحتجاجات كالثكرات في دكؿ الربيع العربي ٌ
سيما تمؾ
السياسي ،ال ٌ
كبينت أىـ نتائج الدراسة :كجكد تأثيرات جكىرية متبادلة بيف حركات اإلسالـ ٌ
سدة الحكـ في دكؿ الربيع العربي ،كبيف كالثكرات التي حدثت آنذاؾ .كتجمٌت أبرز
التي كصمت إلى ٌ
السياسي الجديدة نفسيا بصكرة مختمفة عف نظيراتيا
مظاىر التأثير في تقديـ حركات اإلسالـ ٌ

1
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تحكالن حقيقيًّا نحك الديمقراطية في
القديمة .ككجكد فرصة ذىبية لمعرب في أف تيحدث الثكرات العربية ٌ
دكؿ الربيع العربي عمى األق ٌؿ ،لكنو مشركط بتكفٌر شركطو كآلياتو.
كقدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات أىميا :النظر إلى مجمؿ اإلصالحات التي تمت في
شكمية كليست خطكات إصالحية حقيقية كجكىرية،
المممكة العربية السعكدية باعتبارىا بكادر سياسية ٌ
كاشراؾ ال ٌشعكب في صناعة القرار مف خالؿ عممية االنتخابات ،كالعناية بحقكؽ اإلنساف ،كالشركع
في اإلصالحات اإلدارية كمكافحة الفساد المالي.
 .2دراسة (ساق اهلل":)2013 ،دور اإلعالم الجديد في الثورات العربية"

()1

تمثمت مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى الدكر الذم تمارسو شبكات التكاصؿ االجتماعي في ثكرات
الربيع العربي .كما ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر صفحات الفيسبكؾ اإلخبارية الفمسطينية
في تغطية حرب "حجارة السجيؿ" العدكاف االسرائيمي عمى قطاع غزة ( ،)2012تأتي ىذه الدراسة
في سياؽ منيج الدراسات المسحية ،كالدراسة المقارنة المنيجية.
أشارت نتائج الدراسة أف لكسائؿ اإلعالـ الجديد متمثمة في شبكات التكاصؿ االجتماعي دكر في
التحكالت السياسية في البمداف العربية .حيث أف استخداـ اإلنترنت بكجو عاـ ،كالشبكات االجتماعية
بكجو خاص ،قد أسيـ في إيقاظ الكعي العربي.كما أشارت الدراسة إلى أف االعالـ الجديد أكثر
تحر انر مف اإلعالـ التقميدم ألنو ال يخضع لرقابة اجيزة القمع ،كما أف العامميف في اإلعالـ الجديد
أكثر شجاعة مف العامميف في اإلعالـ التقميدم ،كما أف اإلعالـ الجديد احتضف الكثير مف
المكاىب غير المحترفة إال انيـ نجحكا بالكصكؿ إلى قمكب الناس .كما أف أىـ نقاط ضعؼ
االعالـ الجديد تتمثؿ في غياب ثقافة ترتيب األكلكيات كسيكلة تعرضو لالختراؽ ،ككذلؾ سطحيتو

1
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كخصكصان في الفترة األخيرة ،داعيان الشباب إلى العكدة الى القيـ التي انتصركا بيا كألجميا في
البداية كالبعد عف التناحر فيما بينيـ كما يحصؿ حاليان.
كأكصت الدراسة بضركرة تكضيح إيجابيات كسمبيات شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كضركرة
االستفادة مف خدمات شبكات التكاصؿ االجتماعي (فيسبكؾ ،تكيتر ،المدكنات ،يكتيكب ،فميكر
كغيرىا) في دعـ القضية الفمسطينية بشكؿ منظـ كمنيجي.
()1

 .3دراسة (صادق":)2013 ،اإلعالم الجديد دراسة في تحوالتو التكنولوجية وخصائصو العامة"

كىدفت الدراسة إلى دراسة التحكالت التكنكلكجية الجديدة كتأثيراتيا عمى اإلعالـ الجديد .كقد تكقؼ
الباحث عند العديد مف التعريفات ليذا اإلعالـ ,سكاء أكانت لمفكريف كمختصيف أك لمكسكعات
كقكاميس متخصصة في التكنكلكجيا الحديثة ,حكؿ مفيكـ اإلعالـ الجديد كتطكراتو اليائمة التي
أحدثت ثكرة في كسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيا الحديثة .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي كالتحميمي
كالمقارف إلجراء دراستو.
كتكصمت الدراسة إلى أف ىنالؾ مستحدثات إعالمية غير مسبكقة تأخذ مكانيا اآلف كقد جاءت
بتطبيقات كخصائص جديدة ،كأف حالة جديدة ىي كسائؿ اإلعالـ حسب الطمب ( Mass
 )Customizationتأخذ مكاف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم ( )Mass Mediaكأف عممية تحكيؿ
كتغيير جذرية تتـ لمكسائؿ القائمة ( .)Metamorphosisكأكصت الدراسة بكجكب ق ارءة التغيير
الذم برز في الكسائؿ اإلعالمية القائمة تكنكلكجيان كتطبيقيان.

1
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 .4دراسة (الحموة":)2012 ،اإلعالم الجديد وتأثيراتو في تشكيل الرأي العام.

()1

بحثت الدراسة مكضكع اإلعالـ الجديد كاستعراض بداية كتطكر ىذا المصطمح ،كاتضح مف خالؿ
ىذا االستعراض أف ىناؾ تغيرات جديدة في بيئة االتصاؿ الجماىيرم تبرر البحث عف نظريات
اتصالية جديدة لدراسة ىذه الظاىرة .كىدفت الدراسة إلى تناكؿ مكضكع اإلعالـ الجديد كاستعراض
بداية كتطكر ىذا المصطمح،كيعتبر ىذا البحث مف البحكث التي تطرقت لمجانب النظرم لإلعالـ
الجديد كتحدياتو النظرية كالتطبيقية،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي لتنفيذ البحث.
كاتضح مف نتائج البحث أف ىناؾ تغييرات جديدة في بيئة االتصاؿ الجماىيرم تبرر البحث عف
نظريات اتصالية جديدة لدراسة ىذه الظاىرة .فيناؾ حاجة لدراسات جديدة تأخذ في االعتبار
الخصائص الجديدة المرتبطة باإلعالـ الجديد كالتي مف أىميا التفاعمية كاالندماج كاالنفتاح كغيرىا
مف الخصائص اليامة .كأكصى البحث أف ىناؾ حاجة لدراسة الظكاىر اإلعالمية كاالجتماعية
األساسية التي ال زالت تشغؿ باؿ المجتمعات كلـ تكف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم التقميدية كافية
لمتعامؿ معيا مثؿ قضايا التنمية كالتغيير االجتماعي كأخالقيات كقكانيف العمؿ اإلعالمي ،التي في
الكاقع تزداد الحاجة إلى دراساتيا في الكقت الحاضر أكثر مف أم كقت مضى.

1
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 .5دراسة (المنصور":)2012،تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى جميور المتمقين دراسة
مقارنة لممواقع االجتماعية والمواقع اإللكترونية "العربية أنموذجاً"

()1

كتمثمت مشكمة الدراسة في بياف تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى جميكر المتمقيف باالستناد
إلى مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالمكاقع اإللكتركنية الخاصة .واستخدـ الباحث المنيج الكصفي.
باإلضافة إلى المتابعة المستمرة لممكاقع االلكتركنية كمكاقع الشبكات االجتماعية عمى اإلنترنت
كخصكصان مكقعي العربية االجتماعي (الفيس بكؾ) كاإللكتركني (العربية نت) طكاؿ الفترة المحددة
إلنجاز الدراسة.
كبينت أىـ نتائج الدراسة :أف مكقعا العربية اإللكتركني كاالجتماعي يقدماف مادة إخبارية متنكعة
(سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية ،رياضية) كغيرىا.كما أنيا تميزت بكجكد زاكية خاصة تعنى
بآخر أخبار كتطكرات أحداث (ربيع الثكرات العربية)،في ست دكؿ (السكداف ،تكنس ،مصر ،ليبيا،
اليمف ،كسكريا).كأف مكقعا العربية اإللكتركني كاالجتماعي يكفراف أيضان خدمة التكثيؽ كاألرشفة
بالكممة كالصكت كالصكرة.كيفسحا المجاؿ إلبداء اآلراء المتعددة في القضايا المختمفة ،كالتعميؽ
عمى تمؾ اآلراء ،كاف البعض يأخذ عمى مكقعي العربية اإللكتركني كاالجتماعي االنتقائية في تناكؿ
كتغطية أخبار كأحداث (ربيع الثكرات العربية) كما يدكر في المنطقة كاف المكقعيف ينطمقاف مف
سياسة كاحدة كرؤية محددة في التعامؿ مع اآلخر تتناغـ مع التكجيات السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية لبعض دكؿ المنطقة كمراكز القرار في العالـ.

1
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كتبيف مف خالؿ الدراسة مكانة كأىمية اإلعالـ الجديد أك البديؿ مقارنة باإلعالـ القديـ ،كخمصت
الدراسة إلى نتيجة تكضح مدل تأثير شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى جميكر المتمقيف،بحيث لـ
يعد بإمكاف متصفحي اإلنترنت االستغناء عنيا.
كأكصى الباحث مف أجؿ إثراء البحث العممي كتغطية العديد مف الجكانب في مكضكعات اإلعالـ
الجديد بإجراء العديد مف الدراسات مثؿ دراسة التكجيات السياسية في المكاقع االجتماعية كتأثيراتيا
المستقبمية عمى جميكر المتمقيف.كاجراء دراسة تحميمية لشبكة الفيس بكؾ "الفيس بكؾ العربي
أنمكذجان" .كدراسة حكؿ البعد األخالقي لشبكات التكاصؿ االجتماعية كمدل تأثيرىا عمى الشباب
كالمراىقيف ،كدراسة مقارنة لمكاثيؽ كأخالقيات المينة بيف اإلعالـ القديـ كاإلعالـ الجديد .كدراسة
طغياف السمة التجارية عمى الطابع االجتماعي في شبكة الفيسبكؾ حالة أـ ظاىرة ,كاجراء دراسة
ميدانية لمفيكـ التسكيؽ اإللكتركني.
 .6دراسة (جامعة واشنطن":)2011 ،دور اإلعالم االجتماعي في تفعيل الثورات العربية".

()1

تمثمت مشكمة الدراسة في السعي إلى معرفة مدل الدكر الذم قامت بو كسائؿ اإلعالـ االجتماعية
مثؿ( :تكيتر كالفيس بكؾ) في إشعاؿ كتفعيؿ الثكرات العربية المختمفة ،كالتي اجتاحت بعض دكؿ
الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا الستكشاؼ ما إذا كانت الشبكة العنكبكتية كالخدمات االجتماعية
(تكيتر ،الفيس بكؾ ،ككسائؿ اإلعالـ) لعبت حقان دك انر كبي انر في ربيع الثكرات العربية ،كاستخدمت
الدراسة المنيج التحميمي كاالستقصائي لتحميؿ تعميقات مستخدمي كسائؿ اإلعالـ االجتماعي.
كبينت نتائج الدراسة التي اشرؼ عمييا استاذ الجامعة فيميب ىكارد أف الثرثرة عف الثكرة بدأت قبؿ
فترة كجيزة مف اندالع الثكرات في كثير مف األحياف ،كأف التعميقات في (تكيتر) قد ارتفعت مف

1
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( )2300تعميؽ إلى أكثر مف ( )230000في اليكـ الكاحد،كىك ما يعكس نكعان مف االنفجار
كالعطش لمحرية كالديمقراطية كالتغيير ،كما حصؿ في مصر حيث ازدىر الربيع العربي .كما استفاد
كؿ المستخدميف لممكاقع كاإلنترنت مف ممارسة حرية التعميقات كالمحادثات بصكرة الفتة .كأف بعض
الحككمات كاجيت تحديات صعبة في عممية قطع االتصاالت أك اإلنترنت أك حتى الياتؼ
النقاؿ"،كأف كسائؿ اإلعالـ التقنية الحديثة كاف ليا دكر كبير في عممية التغيير.
كرغـ التماثؿ في عنكاف ىذه الد ارسة مع الدراسة الحالية ،إال أف بينيما فركؽ جكىرية ،حيث تمثؿ
دراسة جامعة كاشنطف ( )2011بدايات ثكرات الربيع العربي كما سبقيا ،في حيف تمثؿ الدراسة
الحالية دكر اإلعالـ الجديد في الثكرات أثناء حدكثيا كأثناء مجرياتيا ،كتقييـ دكر اإلعالـ الجديد
في ثكرات الربيع العربي عامة ،كثكرتي تكنس كمصر خاصة بعد اكتماؿ ىذه الثكرات بسقكط نظاـ
حكـ زيف العابديف بف عمي في تكنس ،كنظاـ محمد حسني مبارؾ في مصر ،لذلؾ فالدراسة الحالية
أقرب إلى كاقع الثكرات كمجرياتيا كنتائجيا ،كأقرب لمحكـ عمى دكر اإلعالـ الجديد في تمؾ
الثكرات.
 .7تقرير (شركة تكنو وايرلس )1.9(":)2011 ،مميون مستخدم جديد لإلنترنت في مصر بعد
الثورة".

()1

ىدؼ التقرير إلى التعرؼ عمى حجـ الزيادة الكبيرة في استخداـ اإلنترنت في مصر في أعقاب ثكرة
( )25يناير ،التي أطاحت بالرئيس السابؽ (حسني مبارؾ) بعد ( )30عامان في السمطة .كبيف
التقرير أف عدد مستخدمي (فيس بكؾ) قبؿ ( )25يناير كاف ( )4.2مميكف شخص لكنو ارتفع
( )%23.8بعد الثكرة إلى ( )5.2مميكف ,أما (تكيتر) فكاف عدد مستخدميو قبؿ الثكرة ()26800

1
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مستخدـ زاد بعدىا إلى ( ،")44200كبخصكص (يكتيكب) أشار التقرير" :إنو خالؿ األسبكع األكؿ
مف الثكرة تمت مشاىدة ( )8.7مميكف صفحة عمى المكقع مف قبؿ مستخدميف مصرييف ,جاء ىذا
العدد رغـ قطع السمطات المصرية خدمات اإلنترنت في جميع ربكع البالد مف ( )28يناير حتى
األكؿ مف فبراير" .كما رصد التقرير الذم صدر في ( )20صفحة اختالفان في سمككيات
المستخدميف المصرييف عمى اإلنترنت بعد ( )25يناير ،إذ كانكا قبؿ ىذا التاريخ "أكثر اىتمامان
بالترفيو" ،أما بعد الثكرة فقد أصبح المستخدمكف" ،أكثر دراية بكيفية استخداـ أدكات اإلنترنت ،كألكؿ
مرة تعممكا استخداـ المكاقع الكسيطة كالتغمب عمى تعطيؿ الشبكات االجتماعية كالبحث عف األخبار
ذات المصداقية كالتركيز عمى إيجاد مصادر لممتابعة الحية .كأكصت الدراسة بضركرة تنظيـ
استخداـ مكاقع االعالـ االجتماعي بشكؿ منظـ لتحقيؽ أىداؼ الشعكب ،كاالبتعاد عف العشكائية
في استخداميا.
 .8دراسة (عبد اهلل":)2009 ،الوظيفة اإلخبارية لمبوابات اإللكترونية دراسة تحميمية لمبوابات
اإللكترونية العربية".

()1

تمثمت مشكمة الدراسة في دراسة كاقع البكابات اإلخبارية العربية عمى شبكة اإلنترنت( :نسيج،
محيط ،كالبكابة أنمكذجان)،كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كظيفة البكابات العربية اإللكتركنية
كتناكلتيا بالتحميؿ لمحتكياتيا كمكضكعاتيا كأدائيا كخصائصيا مقارنة باإلعالـ التقميدم مف حيث
التكافؽ كاالختالؼ.

1
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كاعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي كالمقارف مف خالؿ االعتماد عمى إحصائية لمكقع (أليكسا)
في تناكليا لمكاقع نسيج كمحيط كالبكابة باعتبارىا مف المكاقع التي تحظى بشعبية كبيرة ضمف (ستة
آالؼ) مكقع في العالـ أجمع.
كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف البكابات اإللكتركنية استطاعت أف تحقؽ نجاحان كبي انر
باعتبارىا كسيمة إخبارية تميزت بسرعة نقؿ األخبار كاألحداث ،معتمدة عمى آخر ما تكصمت إليو
تكنكلكجيا اإلعالـ الحديثة .كأف البكابات تعتمد أسمكب التحديث كتجديد نفسيا لمسايرة تطكرات
األحداث.
كأكصت الدراسة بضركرة تدعيـ كتعزيز مكانة كمصداقية البكابة كالعمؿ عمى زيادة عدد زكارىا
كتفاعميـ مع ما تقدمو.كأف تتيح ىذه البكابات لمقارئ إمكانية المشاركة في إبداء الرأم كالتعميؽ عمى
بعض المكاضيع المنشكرة فييا ككذلؾ إمكانية إضافة بعض اآلراء كاألفكار كاألخبار.
 .9دراسة (راضي":)2003 ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي".

()1

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الشبكات االجتماعية كمدل اسياميا في رفع مستكل الكعي لدل
الشعكب ،كمدل ككنيا مصد ار لمشرعية،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي لتحميؿ أىداؼ
استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في العالـ العربي.
كتكصمت الدراسة إلى نتائج عدة ىي:أف شبكات التكاصؿ االجتماعي قد أفرزت قيما جديدة كالقبكؿ
باآلخر في تنكعو كاختالفو كتباينو،كأف مكاقع التكاصؿ االجتماعي كسائؿ يستخدميا مف يشاء،
لنشر األخبار كاآل ارء بشكؿ مكتكب أك مسمكع أك مرئي" ،متعدد الكسائط .كأف الشباب استخدـ
شبكات التكاصؿ االجتماعي لمدردشة كلتفريغ الشحف العاطفية كتبادؿ كجيات النظر الثقافية
كالسياسية كأف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ال تمثؿ العامؿ األساس لمتغيير في المجتمع لكنيا
1
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أصبحت عامؿ ميـ في تييئة متطمبات التغيير عف طريؽ تككيف الكعي ،ك ٌأنيا فضاءات مفتكحة
السياسية.
التمرد عمى الخجؿ كاالنطكاء كانتياء بالثكرة عمى األنظمة
ٌ
لمتمرد كالثكرة – بداية مف ٌ
ٌ
 .10دراسة (عبد السالم":)2001 ،التفاعمية في المواقع اإلخبارية عمى شبكة اإلنترنت – دراسة
تحميمية".

()1

ى دفت الدراسة إلى تقكيـ التفاعمية في المكاقع اإلخبارية كالمتغيرات المؤثرة عمييا ،عف طريؽ تحميؿ
مضمكف عينة عشكائية بمغت ( )45مكقعان إخباريان تتبع صحفان مطبكعة ،كمحطات إذاعية كشركات
عاممة في مجاؿ اإلنترنت ،لمدة شير كنصؼ ،كاستخدمت الدراسة مقياسان (لمتفاعمية) تضمف أبعادان
ىي( :تعدد الخيارات ،إضافة اآلراء ،كالتفاعمية مع النص) .كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي
كالتحميمي كالمقارف.
كأشارت نتائج الدراسة إلى أف الصحافة اإللكتركنية العربية ال تستثمر اإلمكانات التي تتيحيا الثكرة
الرقمية ،كأف غالبيتيا ال تيتـ بإقامة كسيمة اتصاؿ ثنائية االتجاه بينيا كبيف المتمقي ،بؿ تكتفي
بنشر آراء محررييا دكف االىتماـ بآراء الجميكر ،كأف مستكل التفاعمية بيف القارئ كنص المادة
الخبرية كاف في أدنى مستكياتو بسبب لجكئيا إلى إعادة نشر النسخة المطبكعة مف الجريدة الكرقية.
كأكصت الدراسة بضركرة استثمار اإلمكانيات المناسبة كالالزمة لمصحافة اإللكتركنية في تحقيؽ
أىداؼ الثكرة الرقمية ،كضركرة االىتماـ برأم الجميكر ،كرفع مستكل التفاعمية بيف القراء كالمادة
اإلخبارية.

1

عبد السالـ ،فاركؽ ،التفاعمية في المواقع اإلخبارية عمى شبكة اإلنترنت – دراسة تحميمية ،معيد الدكحة ،المركز العربي لألبحاث
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التعميق عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يمكف تقديـ مجمكعة مف المالحظات عمييا كمف أبرزىا:
إف بعض ىذه الدراسات تسرعت في إطالؽ أحكاـ كاستخالصات جازمة حكؿ نتائج ثكرات الربيع
العربي .كتحديد عناصر الكسب كالخسارة إلطراؼ العالقة مثمما أشارت دراسة "الشيكخ  "2013باف
اإلسالـ السياسي ىك الكاسب كالحاصد ليذا الربيع،في حيف أف التداعيات عمى أرض الكاقع تتنافى
مع ىذا اإلدعاء .كىناؾ بعض الدراسات التي لـ ييسمـ بأف اإلعالـ الجديد كأدكاتو ىك عامؿ كامؿ
اإليجابية ،بؿ أشارت الى بعض عيكبو كسمبياتو مثؿ سطحيتو كسيكلة اختراقو كغياب فقو
األكلكيات كما أشارت دراسة "ساؽ اهلل "2013
كما أف بعض الدراسات لـ تقؼ عند التشخيص كسرد المعمكمات بؿ ذىبت لإلجابة عمى بعض
التساؤالت مثمما جاء في دراسة "صادؽ  "2013حيف حاكؿ اإلجابة عمى تساؤالت مطركحة حكؿ
ىكية اإلعالـ الجديد كأسس التعامؿ معو.
كىناؾ بعض الدراسات التي تستحؽ التكقؼ عندىا لطبيعة المنيج كاآلليات التي انتيجيا الباحث
مثؿ دراسة منصكر 2012 ،مف خالؿ المتابعة كالرصد لمكقع إخبارم الكتركني بحجـ مكقع
"العربية نت" الذم يعد مف أبرز المكاقع اإلخبارية االلكتركنية المتابعة بإعداد ضخمة كفؽ
إحصائيات "اليكسا" مما يتطمب جيد كمثابرة ككقت ،كما يسجؿ لصالحو اإلشارة لمسياسة التحريرية
في اإلعالـ الجديد كدكرىا في التأثير عمى الرأم العاـ.
كمثمت دراسة جامعة كاشنطف  2011نمكذجان لمدراسات الغربية عف حاؿ اإلعالـ الجديد كبعض
سخرت إمكانيات
أدكاتو "فيس بكؾ ،تكيتر ،يكتيكب" كأثره عمى الربيع العربي كبعيكف غربية حيث ٌ
بحثية ضخمة تتضح مف حجـ متابعة الدراسة لحكالي " 3مميكف تعميؽ عمى تكيتر" كساعات طكيمة
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جدا عمى مف المادة المصكرة عبر مكقع "يك تيكب" ككذلؾ مكاقع التكاصؿ االجتماعي" كىي منيجية
جديدة نسبيا مف ناحية عدد العينات المتابعة ككذلؾ عمؿ فريؽ كبير كليس فردان أك اثنيف.
كأشارت بعض الدراسات الى دكر طميعي لإلعالـ الجديد في تعزيز ثقافة حرية كتقبؿ الرأم كالرأم
األخر عبر المساحات المفتكحة كما جاء في دراسة "راضي ."2003
كتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات المستعرضة انيا ذىبت الى تقديـ أبرز مفاىيـ كمضاميف
اإلعالـ الجديد كثكرات الربيع العربي كاستعراض "مصر كتكنس كنمكذج" في إسقاطات عممية عمى
حالة حراؾ ال زاؿ ضبابي النتائج باإلضافة لحالة التنكع في ىذه الدراسة ما بيف المنيج الكصفي
كاالستعانة بدراسات بحثية كاحصائيات رقمية ككذلؾ شيادات ميدانية مكثقة.
كما أف الدراسات السابقة تشكؿ فائدة لمباحث بما تتضمنو مف منيجية كغ ازرة معمكمات ،ككذلؾ
االستفادة مف التنكع الفكرم كالتكجيات الثقافية المختمفة لمباحثيف.
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الفصل الثالث
دور اإلعالم الجديد في ثورات الربيع العربي
يتناكؿ ىذا الفصؿ دكر اإلعالـ الجديد في ثكرات الربيع العربي ،كذلؾ في مبحثيف ،بحيث يتناكؿ
المبحث األكؿ كاقع اإلعالـ قبؿ ثكرات الربيع العربي ،في حيف تناكؿ المبحث الثاني دكر اإلعالـ
الجديد في حدكث ثكرات الربيع العربي.
المبحث األول :واقع اإلعالم قبل الثورات.
شيد العالـ تطكرات متسارعة في السنكات الماضية ،غمب عمييا الطابع التكنكلكجي ،كذلؾ بسبب
التطكر اليائؿ في عالـ االتصاالت كالتكاصؿ ،كقد أدل ذلؾ إلى تطكر كسائؿ اإلعالـ الجماىيرم
اء مف خالؿ اإلعالـ الرسمي(الحككمي) أك اإلعالـ الخاص ،كامتدت التغيرات إلى المغة
سك ه
كالمحتكل كالكسيمة ،كبالتالي أصبح اإلعالـ اكثر سرعة كانتشا انر ،لكنو بقي مقيدان بالتشريعات
كقكانيف المطبكعات ،كقيكد السمطة الحاكمة ،كنقص الرقابة إلى غير ذلؾ مف أدكات التحكـ في
()1

اإلعالـ كحريتو.

و
بشكؿ عاـ ،كاف اإلعالـ بأنكاعو كبأدكاتو مكجيان أحاديان ،تحكمو قكانيف
كفي العالـ العربي
المطبكعات كالنشر كالرقابة  ،كتعاممت االنظمة مع اإلعالـ جزءان ال يتج أز مف المنظكمة األمنية،

1

الدليمي ،عبد الرزاؽ ،كآخركف ،شبكات التواصل االجتماعي الحديثة ،نظرة في الوظائف ،مرجع سابؽ ،ص .35
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و
بشكؿ عاـ ،بكاقع اإلعالـ في تكنس كمصر عمى كجو التحديد ،كذلؾ قبؿ اندالع ثكرات
كتجمى ذلؾ
الربيع العربي كمف عدة جكانب ،لتككف الصكرة متكاممة حكؿ كاقع اإلعالـ في البمديف قبؿ الثكرات.
كعميو حرصت الكثير مف الحككمات العربية الى عدـ السماح ألم قناة اعالمية بأف تنشر محتكل
يمكف أف يمس السمطة الحاكمة ،سكاء كانت الكسيمة مرئية أك مسمكعة أك مكتكبة ،أك تكنكلكجية
اع أمنية.
مف خالؿ المكاقع اإللكتركنية ،اذ عممت بشكؿ كبير عمى ضبطيا ،كمراقبتيا بدك و

()1

أوالً :اإلعالم وحرية التعبير دولياً.
يرتبط مكضكع حرية التعبير كحقكؽ األنساف ارتباطان كثيقان بكسائؿ اإلعالـ بكصفيا إحدل أىـ
الكسائؿ كاألدكات التي تحقؽ التعريؼ كاالنتشار لتمؾ الحقكؽ كالحريات ،كالتي تحقؽ أك تساىـ في
تحقيؽ المبادئ كاالتفاقيات كاإلعالنات الدكلية في مجاؿ حقكؽ األنساف ،كالتي شكؿ حؽ المكاطف
في االطالع عمى األفكار كاآلراء كالمعمكمات عبر الكسائؿ اإلعالمية المختمفة ،كحؽ أصيؿ مف
حقكؽ األنساف ،فمثالن تقكؿ المادة التاسعة عشر مف اإلعالف العالمي لحقكؽ األنساف" :لكؿ إنساف
الحؽ في حرية الرأم كالتعبير ،كيشكؿ ىذا الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء دكف أم تدخؿ ،كحرية استقاء
()2

األنباء كاألفكار كتمقييا كاذاعتيا بأية كسيمة كانت دكف تقيد بالحدكد الجغرافية".

كلككف الحريات اإلعالمية ينظر إلييا باعتبارىا تساعد المكاطف عمى تحقيؽ ذاتو ،األمر الذم أدل
إلى بركز إعالنات كاتفاقيات كمكاثيؽ دكلية خاصة بتؾ الحريات ،كمنيا قرار األمـ المتحدة رقـ
( )59في كانكف الثاني عاـ ( ،)1946كاعالف منظمة اليكنسكك الخاص بالمبادئ األساسية
الخاصة بإسياـ كسائؿ اإلعالـ في دعـ السالـ ،كالتفاىـ الدكلي كتعزيز حقكؽ األنساف كمكافحة
1

الراكم ،بشرل ،دور وسائل ومواقع التواصل االجتماعي في ثورات الربيع العربي ،مرجع سابؽ ،ص .29

2الرعكد ،عبد اهلل ،دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في الوطن العربي :تونس ومصر نموذجاً من وجية نظر
الصحفيين األردنيين ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اإلعالـ ،جامعة الشرؽ األكسط ،2011 ،ص .19
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العنصرية ،إلى غير ذلؾ مف المكاثيؽ الدكلية التي تمنح كسائؿ اإلعالـ مزيدان مف الحرية في
الكصكؿ إلى المعمكمات كاألحداث كنقميا ،كما أصدر البرلماف األكركبي ق ار انر عاـ ( )2006حكؿ
حرية الرام كالتعبير عبر األنترنت ،كحرية الصحافة كحرية التعبير ،كأنو مف حيث كسائؿ اإلعالـ
أف تعكس تعددية المجتمعات .كفي قرار لممحكمة األكركبية لحقكؽ األنساف اعتبرت فيو حرية
التعبير مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ ،ركنان أساسيان لقياـ ديمقراطية حقيقية في أية دكلة.

()1

ثانياً :اإلعالم وحرية التعبير في العالم العربي.
انعكس الكاقع العربي عمى كسائؿ اإلعالـ كعمى حرية التعبير ،خاصة كأف العالـ العربي يعاني مف
انعداـ الديمقراطية كالشرعية السياسية مف خالؿ تسمط أنظمة دكتاتكرية ،رافؽ ذلؾ فشؿ النخب
العربية في ريادة كقيادة برامج تحديث كبرامج تنمية بسبب افتقارىا لمفكر كاألدكات القادرة عمى
احالؿ البدائؿ لألنظمة االستبدادية  ،األمر الذم أدل إلى عيش األغمبية الساحقة في العالـ العربي
في مستكيات مرتفعة نسبيان مف الفقر كالجيؿ كاألمية ،كانعداـ المشاركة السياسية ،كضعؼ
مؤسسات المجتمع المدني ،كؿ ذلؾ انعكس سمبان عمى كسائؿ اإلعالـ العربية ،كبقيت تعمؿ تحت
عباءة األنظمة العربية ،إما مف خالؿ الممكية المباشرة ليا ،أك مف خالؿ استقطاب العامميف فييا
لصالح األنظمة .لذلؾ غاب اإلبداع كالتطكر كالتنمية اإلعالمية عف تمؾ الكسائؿ اإلعالمية ،بؿ
كثي انر ما غابت عنيا المصداقية كالمكضكعية ،خاصة حيف تستخدميا األنظمة الحاكمة في
صراعاتيا الداخمية كالخارجية ،كتشكيو صكرة الخصكـ كاألعداء ،كالتركيج لمسياسات الحككمية
كمكاقؼ األنظمة مف قضايا الساعة كالساحة ،فكانت تمؾ الكسائؿ اإلعالمية أداة بيد األنظمة
لبرمجة الرام العاـ لخدمة القابضيف عمى السمطة ،حتى في ظؿ الثكرات الكبيرة التي شيدىا العالـ،
1البياتي ،خضير ،اإلعالم التقميدي واإلعالم الجديد :مقاربات التعايش واالختالف ،مرجع سابؽ ،متاح عمى المكقع
.www.dohainstitute.org
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بما في ذلؾ اإلعالـ في ظؿ العكلمة كثكرة المعمكمات كاالتصاالت ،كىبكب رياح الديمقراطية عمى
أكركبا الشرقية في التسعينيات مف القرف الماضي ،كأصبح العالـ قرية ككنية في ظؿ ثكرة األقمار
الصناعية

().1

رغـ كؿ ذلؾ بقي اإلعالـ العربي في غالبيتو العظمى أداة بيد األنظمة الحاكمة لقمع الحريات
كتقييد حرية التعبير ،كابقاء العالـ العربي صعبان عمى التغيير كالديمقراطية ،كلـ يشيد العالـ العربي
في غالبيتو أم تقدـ حقيقي في االنفتاح السياسي كاإلعالمي كحرية األحزاب كالتعددية السياسية،
كتكسيع ىامش الحريات الصحفية ،كبقي اإلعالـ العربي في البمداف التي لدييا نكعان مف االنفتاح
السياسي كاإلعالمي مكبالن بالقيكد الكثيرة ،خاصة في و
كؿ مف مصر كتكنس في ظؿ بركز حركات
اإلسالـ السياسي ،مثؿ حركة النيضة في تكنس ،كاإلخكاف المسمميف كالسمفييف في مصر ،األمر
الذم أدل إلى انتكاس عدد مف تجارب االنفتاح السياسي التي عرفتيا بعض الدكؿ مثمما حدث
عمى كجو الخصكص في مصر الجزائر كتكنس ،التي اتجيت إلى تقميص الحريات الصحفية
كالسياسية ،رغـ ما لدييا مف ىامش الحريات ال تجده في و
كثير مف الدكؿ العربية ،لكف ذلؾ لـ يمنع
قياـ حركات كمبادرات مف أجؿ التغيير ،فعمى صعيد المبادرات نجد كثيقة االستقالؿ الثاني التي
صدرت عف المنتدل المدني المكازم لمقمة العربية الرابعة المنعقدة في تكنس ،كالذم عقد بالعاصمة
المبنانية بيركت (مارس  ،)2004كاف ابرز ما طالبت بو تمؾ الكثيقة ىك رفع الرقابة عف كسائؿ
اإلعالـ ،كظيرت في مصر العديد مف الحركات السياسية كاالجتماعية المطالبة بالتغيير ،لكف كؿ
تمؾ المبادرات كالتحركات بقيت بعيدة عف التأثير في اإلعالـ العربي التقميدم

(.)2

1حتر ،سعد ،الربيع العربي بين اإلعالم التقميدي واإلعالم البديل ،مرجع سابؽ ،ص .38-36
2بسيكني ،حمادة ،وسائل اإلعالم والسياسة :دراسة في ترتيب األولويات ،ط ،1مكتبة نيضة الشرؽ ،القاىرة ،1996 ،ص .23-21
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يرل الباحث أ ف التغيير الجكىرم في كسائؿ اإلعالـ العربية التقميدية لـ يكف باألمر السيؿ فكسائؿ
اإلعالـ بطبيعتيا تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقميمة لفؾ ارتباطيا باألنظمة كاأليديكلكجيات
الشمكلية ،لتنطمؽ إلى أجكاء الحرية خاصة كأنيا اعتادت كلفترة طكيمة عمى نظاـ سياسي أحادم
كشديد المركزية ،إضافة إلى التحدم االقتصادم مف حيث التمكيؿ الذم ييعد مسألة حيكية الستمرار
أم كسيمة إعالمية ،إضافة إلى النظرة التقميدية لدل المكاطف العربي بأف كسائؿ اإلعالـ ىي أدكات
لمسمطة كتعكس كجية نظرىا ،ييضاؼ لذلؾ مشكمة القكانيف كالتشريعات المنظمة لإلعالـ ،كنقص
الخبرة لدل الصحفييف كالمحرريف في األنظمة الشمكلية الذيف ىـ بحاجة إلى تعمـ أنظمة جديدة
كحديثة.
ثالثاً :الفضائيات ودورىا في اإلعالم العربي.
نشطت الفضائيات بكتيرة سريعة بفعؿ األجيزة اإللكتركنية كاألقمار االصطناعية التي تبث عمى
مدار الساعة ،كنالت الفضائيات إقباالن كبي انر مف الجماىير ،بؿ كأثرت عمى سمكؾ الفرد كالعائمة
كالجماعة كالمجتمعات عمكمان ،حتى أف بعض المراقبيف كالباحثيف أمثاؿ (مي العبد اهلل) اعتبرت أف
الفضائيات لعبت دك انر استراتيجيان في قضايا التنشئة االجتماعية كالمكاطنة ،كالكالء لنظـ كقيـ
مجتمعية محددة ،كما كاف ليا دك انر ميمان في صناعة الرام العاـ في دكؿ المغرب العربي كالمشرؽ
العربي عمى السكاء ،خاصة في ظؿ التعاطي مع أزمات المنطقة مثؿ أحداث الحادم عشر مف
سبتمبر ( ،)2001كحرب الخميج كغزك العراؽ كحرب لبناف ( ،)2006كحركب غزة المتتالية  ،إلى
غير ذلؾ مف ا ألحداث التي جعمت الفضائيات اإلعالمية ذات تأثير في تشكيؿ الرام العاـ العربي،
كىذا ما يقكدنا إلى ضركرة االطالع عمى دكر الفضائيات في التأثير الرأم العاـ العربي.

1
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()1

تجربة اإلعالم الفضائي العربي.
بداية الفضائيات العربية كانت في أكائؿ التسعينيات مف القرف الماضي مع "االـ بي سي "mbc
ك" ”artكظيرت قناة الجزيرة اإلخبارية خاصة في حرب أفغانستاف ثـ حرب العراؽ ،كبعدىا ظيرت
فضائيات أخرل مثؿ تمفزيكف أبك ظبي ،كقناة العربية ،كالعربية الحدث .كيمكف القكؿ أف تعدد
الفضائيات اسيـ في التأثير عمى الجماىير العربية في ظؿ الصراع كالمنافسة بيف ىذه الفضائيات،
كالى جانب ىذه الفضائيات ظيرت فضائيات أجنبية تتحدث بالعربية مثؿ قناة الحرة ك(بي بي
سي) ،كغيرىا مف المحطات التمفزيكنية .ىذا الظيكر ساىـ في التأثير عمى كسائؿ اإلعالـ
الحككمية ،كلـ يعد التمفزيكف الرسمي أداة الناطقيف الرسمييف لمحككمات العربية ،كىنا برز تساؤؿ
مفاده :ىؿ ظيكر الفضائيات المستقمة عف الحككمات كاألنظمة حقؽ تحكالن خالقان في المجتمعات
العربية ،كساىـ في فتح الطريؽ لمتغيير نحك الحرية كالعدالة االجتماعية كنحك الديمقراطية
كتسريعيا؟ .إف األرساؿ التمفزيكني عبر الفضائيات يتجاكز الحدكد الكطنية ،كيمكنو أف يبث مف أم
و
بمد كاف ،كبالعكدة إلى الكاقع العربي ،فإف األنظمة العربية حاكلت كضع الفضائيات في بكتقة
تتكيؼ فييا مع التمفزيكنات المحمية ،إف لـ تتشابو ،فعمى األقؿ تككف متقاربة معيا ،ييضاؼ إلى
ذلؾ ارتباط بعض الفضائيات بيذه الدكلة العربية أك تمؾ ب و
شكؿ مباشر أك غير مباشر

(.)1

دور الفضائيات في الثورة التونسية.
برز دكر الفضائيات اإلخبارية في ظؿ أحداث شيدتيا الساحة السياسية العربية منذ مطمع عاـ
( )2011بدءان بأحداث الثكرة التكنسية ،كالتي لـ يكف يتصكر أحد أنيا ستفضي إلى إسقاط النظاـ
التكنسي ،كعمى رأسو زيف العابديف بف عمي ،ففي بداية األحداث أظيرت القنكات الفضائية الرسمية
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عمى كجو الخصكص ،إنيا قنكات خجكلة كتراعي كثي انر مصالحيا ،كلـ تتج أز عمى تناكؿ أحداث
و
بشكؿ كبير ،إال بعد أف أصبحت األمكر أكثر كضكحان بمغادرة الرئيس
ثكرة الشعب التكنسي
التكنسي ،عندىا تعاممت الفضائيات مع األحداث الدمكية بنكوع مف الرسمية ،مع أف قناتي الجزيرة
كالعربية كانتا في مكقع الحدث ،فعمى سبيؿ المثاؿ كانت الفضائية التكنسية الرسمية تعرض فيممان
عف عالـ البحار ،بينما كاف الشعب التكنسي يغرؽ في دمو ،كرغـ التغطية لمفضائيات اإلخبارية،
إال أنيا لـ تكاكب الحدث كما يجب ،ككثي انر ما كانت المشاىد كالمقطات التي تصكر األحداث في
تكنس مكررة مف العربية كالجزيرة نقالن عف مصدر كاحد لككالة أنباء عالمية ،كما غاب التعامؿ مع
الخبر العاجؿ الذم تجده في نفس الكقت بيف القناتيف كال جديد سكل التركيز عمى الحدث ،كيمكف
تبرير ذلؾ في حجـ المفاجأة المتدحرجة بسرعة غير متكقعة ليس عربيان فحسب ،بؿ عالميان أيضان،
ككما كاف القصكر كاضحان في الفضائيات اإلخبارية العربية ،كاف ىذا القصكر أيضان في كسائؿ
اإلعالـ األجنبية ،كىنا تبرز إشكالية كاضحة كميمة كىي أف أحداث تكنس ليست كليدة المحظة،
كانم ا كاف ليا إرىاصات كمؤشرات كانت تتنامى كتتسارع منذ أياـ سبقت يكـ الجمعة التاريخي الذم
سقط فيو نظاـ زيف العابديف بف عمي ،فكاف الشباب يمكتكف في الشكارع في حيف أف الفضائيات
كانت تميث كتتابع كجية الرئيس السابؽ .كلـ تساىـ الفضائيات اإلخبارية العربية في الكقكؼ
ال صادؽ مع الشعب التكنسي ،كما ركزت الفضائيات اإلخبارية في أحداث تكنس عمى استضافة
شخصيات مف باريس كلندف كغيرىا مف العكاصـ ،فغابت عنيا التغطية المباشرة كالمتابعة الدقيقة
لما يحدث في أرجاء تكنس ،ككأف ما يحدث كاف خارج نطاؽ التغطية ،كظير الفشؿ الميني في
تغطية حدث تاريخي بيذه األىمية كقد يعكد ذلؾ الرتباط الفضائيات اإلخبارية بمكاقؼ سياسية،
فمف المعركؼ أف فضائية الجزيرة قطرية النشأة كالسياسة ،في حيف أف قناة العربية سعكدية النشأة
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كالسياسة.

()1

كىذا يشير لدكر كاثر التمكيؿ ليذه الفضائيات عمى تكجياتيا كالسياسة التحريرية ليا

.
دور الفضائيات في الثورة المصرية.
بعد تجربة تكنس ،يظير أف الفضائيات اإلخبارية تعممت الدرس ،فكانت تمؾ الفضائيات تبث
اء كانت رسمية أـ
مجريات األحداث بشكؿ مباشر ،كتفكقت بذلؾ عمى الفضائيات المصرية سك ه
خاصة في تغطيتيا ألحداث ثكرة ( 25يناير) في مصر ،فقد اقتربت الفضائيات المصرية العامة
كالخاصة بدرجة أك بأخرل في تغطيتيا لألحداث كاجماالن كانت بمثابة قناة لمحزب الكطني الذم
كاف يحكـ مصر.
بالعكدة إلى ما قبؿ الثكرة المصرية ،يالحظ أف كسائؿ اإلعالـ المصرية الحككمية تحكلت إلى
قنكات دعائية لمحككمة كالرئاسة المصرية ،بؿ أنيا في األياـ الثالث األكلى في الثكرات كانت مجرد
متم و
ؽ لنداءات االستغاثة مف المشاىديف المركعيف بالفكضى ،مما أتى بنتائج عكسية كساىـ في
إشاعة المزيد مف الذعر بيف المكاطنيف كفي الشارع المصرم ،كيرل الباحث في المركز العربي
لألبحاث كدراسة السياسات (عز الديف عبد المكلى)

()2

في دراسة لو بعنكاف "دكر اإلعالـ في ثكرة

الشعب المصرم" أف اإلعالـ الحككمي الرسمي المصرم عمؿ ضمف ثالث قكاعد في تعاممو مع
الثكرة المصرية كىي (التعتيـ ،التركيع ،الترقيع) ،فقد حاكؿ التمفزيكف الرسمي تجاىؿ األحداث
كتركيز الجيكد عبر إذاعة و
عدد مف البرامج العجيبة عف الصحة كالجماؿ في الكقت الذم غطى
صكت الشارع كؿ شيء ،كىذه المراكغة تأتي انطالقان مف أجندة سياسية قائمة عمى نظرية "العمى"،
1

العراقي ،رحيـ ،تغطية الفضائيات اإلخبارية ألحداث الثورة التونسية ،مجمة الحكار المتمدف ،العدد (،2012/12/10 ،)3114

2
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كأما مف حيث قاعدة التركيع ،فقد قامت عمى تركيع الجميكر كالمشاىديف مف المساجيف الفاريف مف
السجكف ،كصكرت األمر ككأف المتظاىريف في ميداف التحرير ىـ المسؤكلكف عف غياب األمف
كاألماف ،كبعد سقكط النظاـ كجمعة الرحيؿ بدأت كسائؿ اإلعالـ تحاكؿ عرض ما يحدث في
الشارع ،كفي نفس الكقت محاكلة إقناع المتظاىريف بالعكدة إلى البيكت ،كما أتاح التمفزيكف الرسمي
لعدد مف شباب الثكرة لمحديث عف رأييـ في األحداث ،إلى جانب محاكرة و
عدد مف المحمميف
السياسييف ،في محاكلة لترقيع دكرىا قبؿ سقكط النظاـ.
في مناخ الثكرة المصرية ،قامت القنكات اإلخبارية بالبث بصكرة اكثر حيادية ،لكنيا لـ تتسـ بالدقة،
حيث أنيا قامت ببث العديد مف األخبار الخاطئة ،كاطمؽ عمى قناة الجزيرة "قناة الشارع" ألنيا
و
كبشكؿ كبير إلى الشارع المصرم كالمتظاىريف في شكارع كمياديف القاىرة كاإلسكندرية
انحازت
و
بشكؿ كبير في البداية لتيدئة
كغيرىا كمنذ البداية ،في المقابؿ كانت تغطية قناة العربية مسيسة
و
بشكؿ أكبر ،فمزجت بيف الرأم الرسمي كالرأم
األكضاع ،ثـ بعد ذلؾ نزعت إلى المكضكعية
الشعبي.

()1

و
بشكؿ مفاجئ م ار انر كتك ار انر ،بفعؿ عمميات
لكحظ خالؿ األحداث انقطاع بعض الفضائيات عف البث
التشكيش المتعمدة مف جيات غير معمكمة ،لكنيا بالطبع جيات تابعة لألنظمة الحاكمة كقد برز
التشكيش في الثكرة التكنسية ،لكنو برز بشكؿ أكبر إباف الثكرة المصرية ،كما حدث انقطاع كامؿ
لقناة الجزيرة عف قمر النايؿ سات إباف الثكرة المصرية ،كما سجف مراسمي الجزيرة كقصؼ مكتبيا،
ثـ يمنعت مف العمؿ قبؿ سقكط النظاـ ،لكف الفضائيات استعاضت عف االنقطاع كالتشكيش
باالستعانة بالشباب كأفردت مساحات كاسعة ليـ ،كما حدث في قناة الجزيرة باسـ "المكاطف

1
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الصحفي" ،كفي قناة العربية باسـ "أنا أرل" ،كتمكنت الفضائيات بيذه الطريقة مف نقؿ الكثير مف
األحداث كاألخبار التي لـ يتمكف مراسمكىا مف تغطيتيا.
كفي السياؽ نفسو عممت الفضائيات عمى ابتكار برامج جديدة ،مثمما عممت قناة الجزيرة التي
اختارت شعار الرأم كالرأم اآلخر مف خالؿ إعالمييف مشيكريف في برامج حكارية ليا جميكرىا
الكاسع ،كحذت القنكات األخرل حذكىا في برامج تستضيؼ فييا إعالمييف بارزيف بكجيات نظر
مختمفة ،كأحيانان متناقضة.

()1

تنبأت مجمة "فكريف بكلسي األمريكية" في عاـ ( )2010إلى أف قناة الجزيرة ستساعد في قياـ
كاندالع ثكرات شعبية في الشرؽ األكسط ،كىذه النبكءة أصبحت حقيقية ،حيث عادت المجمة نفسيا
كأكدت في العاـ ( )2011أف قناة الجزيرة عمى كجو الخصكص لعبت دك انر رئيسيان في الثكرات
الشعبية في تكنس كمصر ،كذلؾ نظ انر لنفكذىا الكاسع في الشارع العربي.

()2

يرل الباحث أف الفضائيات العربية ساىمت في تكجيو المكاطف العربي نحك مفاىيـ الديمقراطية
كحرية التعبير ،كما ساىمت في زيادة جرأة المكاطف العادم كساىمت في جعؿ سقؼ الحرية عاليان
"خارج حدكد منطقة الخميج كدائرة مصالحيا" ،كما عممت عمى إدخاؿ أنكاعان مف الحكارات في
برامجيا مما دفع الدكؿ القمعية إلغالؽ مكاتبيا ،كبالتالي يمكف القكؿ ،أف الفضائيات العربية إف لـ
تساىـ في اندالع الثكرات العربية ،فقد كاكبتيا عمى األقؿ.
كلتقييـ دكر الفضائيات العربية في تككيف كبمكرة الرأم العاـ العربي ،فقد أجمع الباحثكف
كاإلعالميكف في مؤتمر تطكاف الذم عقد في مدينة تطكاف بالمغرب يكـ ( 13إبريؿ  )2014ضمف
1

مركز ستانيكب لمسياسات االتصالية ،دراسة في سياسات وقوانين اإلعالم في بمدان الشرق األوسط ،لندف ،بريطانيا ،2012 ،ص
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فعاليات الدكرة السادسة لمؤتمر تطكاف الدكلي حكؿ عمكـ اإلعالـ كاالتصاؿ ،عمى عدة خصائص
لمفضائيات العربية نختصرىا في اآلتي:
 ساىمت الفضائيات في االنتقاؿ الحر لمبرامج ككسرت احتكار األنظمة لكسائؿ اإلعالـ العربية.
 سعت األنظمة العربية إلى مكاجية الفضائيات مف خالؿ التحكـ باألقمار الصناعية التي تقدـ
خدماتيا لمفضائيات بشكؿ مباشر اك غير مباشر .
 استطاع األثرياء العرب السيطرة عمى بعض الفضائيات كقامكا بتكجيو إعالميا كتكجيو الرأم
العاـ إلى حيث يريدكف ،ىذه الفضائيات أصبحت أداة بيد بعض األنظمة الشمكلية في العالـ
العربي ،كالتي لـ تعترؼ بالديمقراطية كاالختالؼ في الرأم كحرية التعبير ،كأصبحت تمؾ
القنكات مسخرة لخدمة أىداؼ األنظمة في الييمنة كالسيطرة عمى مقدرات الشعكب كمصيرىا،
كلـ تتمتع بالحد األدنى مف المصداقية كاحتراـ عقؿ المشاىد (.)1
 استطاعت بعض الفضائيات أف تدافع عف الحرية كحؽ المكاطف في التعبير عف اآلراء المختمفة
دكر في إشاعة الفكر الحر ،كالدعكة لمحكار الحضارم ،لكنيا
كاحتراـ الرأم اآلخر ،فكاف ليا ه
محاكالت استثنائية محدكدة.
 رغـ االنتقادات المكجية لمفضائ يات ،إال أنيا بقيت قكة ضخمة تحرؾ المياه الراكدة كال تبقييا
ساكنة عمى حاليا ،كأسيمت في يقظة العقكؿ كحثيا عمى المشاركة في صنع المصير
كاستطاعت استنياض آليات الرأم العاـ عبر تراكـ طبقات الكعي لدل المشاىد (.)2
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رابعاً :اإلعالم الجديد قبل الثورات العربية
ىيمنت القنكات الفضائية اإلخبارية العربية كالعابرة لمحدكد عمى الشارع العربي لمدة ليست بالقصيرة،
كىذه الييمنة تراجعت إلى ما بات ييعرؼ اليكـ باإلعالـ الكطني القكمي ،مف خالؿ إيالء القضايا
العربية الساخنة مزيدان مف االىتماـ مثؿ القضية الفمسطينية ،العراؽ ،لبناف كغيرىا كىي قضايا
تكارت إلى الخمؼ في بعض الفترات بسبب التحكالت الجارية في المشيد السياسي العربي ،فيما
تصدرت المشيد القضايا المحمية .كفي ىذا السياؽ يقكؿ األستاذ الجامعي في اإلعالـ كاالتصاؿ
"جييتز"

()1

"إف الييمنة السابقة لمقنكات اإلخبارية لعبت دك انر كبي انر في الثكرات العربية ،إال أف الدكر

األبرز النطالقة ىذه الثكرات يعكد لألنترنت عمكمان ،كلشبكات التكاصؿ االجتماعي (،YouTube
 )Twitter Facebookفمف ىذه الشبكات انطمقت مبادرات تحريؾ الشارع العربي.
كفي السياؽ نفسو ذكرت صحيفة لكمكند الفرنسية" :إف الثكرات العربية ىي ابنة األنترنت ،كىذا
طبيعيان ألف كسائؿ اإلعالـ التقميدية تراجعت لصالح كسائط االتصاؿ االجتماعي أك ما يسمى
باإلعالـ الجديد" (.)2
أسيمت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في التحكؿ النكعي الذم ط أر عمى نقؿ األحداث كمتابعة
الميداف ،كمصد انر أكليان لكسائؿ اإلعالـ العالمية ،كعند ظيكر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي استخدميا
العرب كأداة لمطرح السياسي ،خاصة في ظؿ عدـ كجكد إعالـ محايد ،كبالتالي شكمت ىذه الكسائؿ
رافعة لممكاطف العربي كالشارع العربي لالنتقاؿ مف حالة الجمكد كالرككد إلى الكعي السياسي،
كمكنت الشباب العربي مف االنتقاؿ مف الكتابة الشكمية عمى األنترنت إلى التأثير الحقيقي في

1

Geetz، Bell، Network in the global village life in contemporary communities.
ترجمة نديـ منصكرم ،دور اإلعالم الجديد في تحريك الثورات العربية ،الجامعة المبنانية األمريكية ،لبناف 28 ،نسياف ،2011 ،ص .9

2راضي ،زاىر ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الوطن العربي ،مرجع سابؽ ،ص .23
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العممية السياسية ،كما أسيمت ىذه الشبكات في رفع مستكل الكعي بيف الشعكب كتأكدىا بأنيا
مصدر الشرعية ،تمنحيا لمف تشاء كتزيحيا عف مف تشاء ،كما أف التكاصؿ عبر ىذه الشبكات
أفرز قيمان جديدة لعؿ أىميا القبكؿ باآلخر في تنكعو كاختالفو كتباينو ،ما دامت المطالب مكحدة
كالمصير مشترؾ .كيمكف القكؿ بأف ىذه الكسائؿ أظيرت بأف ثمة شعكبان حية ،يقظة مع أنيا
خضعت لعقكد مف الظمـ كاالستبداد كالتسمط.

()1

في بداية األمر استخدـ الشباب العربي كسائؿ التكاصؿ االجتماعي لمدردشة كالعكاطؼ ،ثـ بدأت
مكجة م ف النضج كتبادؿ كجيات النظر بيف الشباب بيدؼ تحسيف األكضاع االجتماعية
كاالقتصادية كالسياسية ،كتشكمت حركات الرفض الشبابية التي انتظمت في تكنس كمصر كاليمف
كاألردف كفمسطيف كغيرىا ،كتخطت الحدكد مف خالؿ تمؾ الكسائؿ كالتي تتميز حسب كركسبي
(.)Crosbie

()2

بأنيا:

 تتيح إمكانية إيصاؿ الرسالة إلى عدد كبير كغير محدد مف البشر في كقت كاحد.
 لكؿ مستخدـ درجة السيطرة نفسيا كدرجة اإلسياـ المتبادؿ.
 متحررة كال يستطيع أم طرؼ أك رقابة امتالكيا.
 نقؿ الرسائؿ بالسرعة القصكل.
 الغت فكرة الجماعة المرجعية بمعناىا التقميدم.
 فييا ضماف لمخصكصية.

1صادؽ ،عباس ،اإلعالم الجديد :المفاىيم والوسائل والتطبيقات ،مرجع سابؽ ،ص .19
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Vin،Crosbie، What is new mdia، July، 2008،www.digitaldeliverance.com
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 فضاءات رحبة كمفتكحة لمتمرد كالثكرة عمى الكاقع كعمى األنظمة السياسية.
كفي مؤتمر االنتفاضات العربية "مقاربات سكسيكلكجية كمقاربات جغرافية" الذم عقد في الجامعة
األمريكية في بيركت ( 24-22آذار 2012ـ) تحت عنكاف :دكر اإلعالـ التكاصمي في الثكرات
العربية ،أشار التقرير الصادر عف المؤتمر إلى نقاط عديدة بخصكص العالقة بيف اإلعالـ
التكاصمي كالثكرات العربية يمكف تمخيصيا في االتي:

()1

 اسيـ اإلعالـ الجديد في تحريؾ الشارع العربي كتحقيؽ التغيير.
 بفضؿ اإلعالـ التكاصمي انتقؿ اإلعالـ السياسي مف إعالـ رأسي "مف األعمى إلى األسفؿ" إلى
إعالـ أفقي يسمح لمطبقات الشعبية أف تعبر عف رأييا كتصنع الخبر ،كخاصة فئة الشباب.
 اإلعالـ الجديد نقؿ المكاطف العربي مف مجرد متم و
ؽ كمستيمؾ إلى المشاركة الفعالة في صناعة
الحدث كالخبر.
 انتشر مكقع الفيسبكؾ عمى كجو الخصكص كبصكرة مذىمة كاستطاع الشباب العربي استغاللو
كاالستفادة مف خدماتو.
 ازداد عدد مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتماعي كخاصة الفيسبكؾ في العالـ قبؿ الثكرات
حيث بمغ مستخدمي الفيسبكؾ خالؿ عاـ ( )2010حكالي ( )19مميكف مستخدـ عربي ،ازداد
ىذا العدد في بداية التحركات الشعبية في (نيساف  )2011إلى حكالي ( )26مميكف مستخدـ
عربي ،ازداد ىذا العدد في بداية (شباط  )2012إلى ( )36مميكف مستخدـ ،مما يعني زيادة
مقدارىا ( )58000مستخدـ يكميان.
1منصكرم ،نديـ ،دور اإلعالم التواصمي الجديد في تحريك الثورات العربية ،مجمة الرأم ،العدد (،2012 ،)1670
.www.al_akhbaer.com
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 تميزت كسائؿ االتصاؿ بميزة ذات أىمية بالغة ،أال كىي االتصاؿ السريع كنقؿ الحدث كالخبر
بسرعة فائقة.
 في مصر فإف ( )%95مف مستخدمي الفيسبكؾ تتراكح أعمارىـ ما بيف ( )44-13سنة ،أما في
تكنس فقد بمغت ىذه النسبة ( )%93لنفس الفئات العمرية.
 القدرة عمى التعبئة ،حيث يستطيع المستخدـ أف يسخر قدراتو جيدان لتعبئة الجماىير.
 بدأت المدكنات العربية بالظيكر عاـ ( )2004كزاد انتشارىا بعد ذلؾ مع بدء حراؾ سياسي في
المنقطة كارتفاع األصكات المطالبة باإلصالح السياسي كالتغيير ،كلعب الشباب دك انر ميمان
خاصة في دكؿ مثؿ مصر كتكنس كسكريا ،كحمؿ الشباب المصرم لكاء المبادرة بالرغـ مف
القمع المسمط عمييـ.
 ساىمت ىذه الكسائؿ في ظيكر الصحفي المكاطف ،كبرزت مفاىيـ مثؿ المكاطف المشارؾ
كصحافة التطكع ،صحافة اليكاء ،الصحافة التشاركية ،كصحافة المصدر المفتكح ،مما أثر عمى
الرأم العاـ باتجاه القضايا العربية خصكصان ،كالقضايا السياسية.
في ختاـ ىذا المبحث يمكف الخركج بالنتائج اآلتية:
 أصبحت كسائؿ اإلعالـ الجديد العبان أساسيان عمى مختمؼ الصعد كخاصة في القضايا
السياسية.
 تميز اإلعالـ العربي التقميدم قبؿ الثكرات كحتى في بداياتيا بككنو إعالمان أحاديان مكجيان لغايات
كأىداؼ األنظمة الحاكمة ،كال يعطي ىامشان لحرية التعبير أك المشاركة الفعالة ،بؿ اعتبر
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المكاطف مجرد متم و
ؽ لمخبر أك الحدث ،باختصار كاف إعالمان رأسيان مف األعمى إلى األسفؿ ،مف
الحاكـ إلى المحككـ ،مف الرئيس إلى المرؤكسيف.
و
بشكؿ بارز في تغطية األحداث قبؿ الثكرات ،ككاف ليا حضكر إعالمي
 ساىمت الفضائيات
بارز في مجاالت عديدة ككنيا عابرة لمحدكد ،فساىمت في التعبئة الجماىيرية مف خالؿ عرض
األحداث كتحميميا.
 فتح اإلعالـ التكاصمي الجديد سبالن متاحة لكؿ مكاطف كلكؿ مجمكعة لكي تنشئ لنفسيا إعالميا
الخاص بيا ،تنادم كتحفز مؤيدييا لالنضماـ إلييا دكف اعتبار لمحدكد التقميدية.
اء الفضائيات أك كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كاإلعالـ الجديد ،نجحت في كسر احتكار
 سك ه
األنظمة لكسائؿ اإلعالـ ،كمكنت الجماىير العربية مف متابعة أألحداث كبالتالي كاف اداة مف
ادكات الثكرات العربية إلى جانب عكامؿ أخرل.
 ساىمت كسائؿ اإلعالـ الجديد كالفضائيات في تكجيو المكاطف العربي نحك مفاىيـ الديمقراطية
كالحرية ،كأىمية المشاركة السياسية ،كالتعددية السياسية ،كبالتالي أصبح سقؼ الحرية بالنسبة
لممكاطف العربي ميمان كعاليان يستكجب التضحية عمى طريؽ الكصكؿ إليو.
 حسب آراء العديد مف المراقبيف كالباحثيف يمكف القكؿ أف الثكرات العربية استفادت مف االعالـ
بشكؿ عاـ كاإلعالـ الجديد بشكؿ خاص عبر الشباب العربي الذم استعاف بيا كاستخدميا
و
اء في تكنس أك في مصر ،ثـ بعد ذلؾ في
بشكؿ ساىـ نسبيا في انطالقة الثكرات العربية سك ه
بمداف عديدة.
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المبحث الثاني :وسائل اإلعالم الجديد ودورىا في الثورات العربية
لعب اإلعالـ دك انر مركزيان في إحداث التغيرات عمى المستكل العربي ،إذ أف التطكر في كسائؿ
االتصاؿ كالتكاصؿ بعد ظيكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ (twitter ،Facebook
 )Google+كغيرىا مف المكاقع ،اضافة الى "المدكنات" كىي مكاقع الصفحات الشخصية ،الى
تمكيف الكثير مف النشطاء ،كأحزاب المعارضة مف طرح أفكارىـ ،كنشرىا دكف خكؼ ،اذ اف
است خداـ االسماء المستعارة في البداية كاف الكسيمة التي انتيجيا ركاد ىذه المكاقع ،مف اجؿ اقناع
الجماىير بأفكارىـ حكؿ طرؽ التغيير ،كضركرة انتياج الديمقراطية في الحكـ ،كسماع اآلخر
إضافة الى طرح افكارىـ فيما يتعمؽ بالبطالة كالفقر كانعداـ فرص العمؿ ،كسيطرة النظاـ الحاكـ
عمى الكثير مف المكارد كالسماح لممتنفذيف باستخداـ ىذه المكارد .ككاف ليذه االفكار كالطركحات
االثر الكبير في نفكس الشباب الذيف يعانكف مف الفراغ ،بسبب البطالة ،كاعتبرت ىذه المكاقع
متنفسان ليـ لمتفكير في تغيير الكضع القائـ الى كضع افضؿ منو ،ككاف لكسائؿ االعالـ الجديدة،
كانتشارىا الدكر االىـ في سرعة كصكؿ ىذه األفكار إلى الشارع العاـ.

()1

كقد كانت المغة العربية في عاـ ( ،)2004في المرتبة الثالثة عشرة ،كلكنيا في عاـ ()2010
سجمت تقدمان كبي انر ،حيث احتمت المركز السابع بتعداد فاؽ الػ( )65مميكف مستخدـ ،تمثؿ ما نسبتو
( )%3.3مف مجمكع مستخدمي األنترنت في كافة أرجاء العالـ ،كبنسبة نمك متسارعة قدرت بأكثر
مف ( )%25خالؿ الفترة بيف عامي ( )2010-2000مما يفسر انفتاح المستخدـ العربي عمى
األنترنت.

1
2

()2

الشيكخ ،عمي ،ثورات الربيع العربي ،مرجع سابؽ ،ص .43-42
النشرة اإللكتركنية لمخطة الكطنية لالتصاالت كتقنية المعمكمات .العدد  ،3محرـ  ،1432ديسمبر  ،2011ص.3

81

وسائل وأدوات اإلعالم الجديد
أوالً :مواقع التواصل االجتماعي
تعتبر شبكات التكاصؿ االجتماعي “اختراعان جيدان بالنسبة لمناشطيف في الكطف العربي”،كاستثمر
الناشطكف ذلؾ بنقؿ المعمكمات بينيـ عبر الفيس بكؾ كالتكيتر ،كأغمبيـ مف المدكنيف لينقمكا صكرة
ما يحدث إلى العالـ الخارجي ،فقد كاف ىناؾ تعاكف بيف الناشطيف عمى شبكات التكاصؿ
االجتماعي كالناشطيف عمى األرض ،كتمكف الناشطكف مف خالؿ ىذه الكسائؿ مف نقؿ االحداث
التي كانت تجرم عمى االرض الى ىذه الشبكات ليطمع عمييا الجميع ،كفي مختمؼ انحاء العالـ
فكاف انتشار الخبر عمى الفيس بكؾ يتـ بسرعة خيالية ،كيتفاعؿ معو ناشطكف في اماكف مختمفة
مف العالـ ،كىذا ساعد عمى نشر الصكر كالفيديكىات إلى الناشطيف عمى شبكة اإلنترنت ،الذيف
ينشركنيا بدكرىـ عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي (.)1
كقد لعبت مكاقع التكاصؿ االجتماعي دك انر ىامان ،حيث كانت المالذ اآلمف لكثير مف الناشطيف في
بمد تيحظر فيو التجمعات كالتظاىرات كاستطاع الناشطكف في مصر كتكنس كسكريا نشر الجرائـ
كتكثيؽ المجازر المرتكبة بحؽ المدنييف بفضؿ نشرىا عمى الفيس بكؾ كاليكتكب (.)2
كشكمت مكاقع مثؿ" فيسبكؾ" "كتكيتر" "كيكتيكب" حمقة كصؿ بيف ما كاف يجرم في الشارع مف
أحداث كبيف المعمكمات التي يتـ تناقميا عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعية ،كمف ثـ نقميا إلى كسائؿ
اإلعالـ العربية كالعالمية .كذلؾ في كقت انيمؾ فيو اإلعالـ الرسمي في دكؿ مثؿ تكنس كمصر

1جريدة االتحاد ،دور اإلعالم الجديد في الثورات العربية ،2013 ،تاريخ الزيارة ،2014/10/15 :متاح عمى المكقع اإللكتركني.
www.elitihadonline.com

2المرجع نفسو.
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كليبيا كاليمف كسكريا في التقميؿ مف شأف غمياف الشارع كتبسيط التحركات الشعبية كتصكيرىا عمى
أنيا ال تمثؿ نبض الشارع (.)1
كلذلؾ يعتبر الفيس بكؾ االداة االعالمية الجماىيرية االكثر حراكان كتفاعالن مع ثكرات الربيع العربي
في مرحمتو األكلى ،كربما يككف التكيتر مف أىـ أركاف عممية التعميـ الخارجي كالنخبكم كاإلعالـ
في سبيؿ تغيير النظاـ في البمداف التي ادت الثكرات فييا إلى تغيير النظاـ كاستبدالو كالتمكف مف
الثكرة عمى الظمـ كالفساد.
كاليكتيكب أيضان يعتبر مف اىـ ادكات الثكرة .ككنتيجة مباشرة كطبيعية النتشار استخداـ شبكات
التكاصؿ االجتماعية ظير مصطمح جديد باسـ"إعالـ المكاطف" ،كالذم يعني كجكد إعالـ منافس
كبقكة (مف المكاطف إلى المكاطف مباشرة) ليذا يمكننا القكؿ إف إعالـ المكاطف قد يسرع أم محاكلة
لتيديد االستقرار أك نشر الفكضى كالغكغائية في بمد ما ،كألف أم جيكد تبذؿ لدعـ صناعة
االستقرار أك محاكالت لزعزعة االستقرار في أم بمد تبدأ بفكرة يتـ نشرىا إلقناع أكبر عدد مف الناس
بيا ثـ تتحكؿ الفكرة الذم مكقؼ ثـ رأم عاـ ثـ إلى سمكؾ (.)2
حيث أف الخطكة األكلى لتحقيؽ عنصر المشاركة يككف عبر إيجاد كعي مشترؾ بالقضية ،كىذا ما
تقكـ بو شبكات التكاصؿ االجتماعي التي تجعؿ بمقدكر الناس الساخطيف مف معرفة مقدار التأييد
كأعداد أكلئؾ الذيف يشاطركنيـ نفس الشعكر ،ىذا الكعي المشترؾ يمنح الناس الشجاعة التخاذ
خطكات نحك المشاركة الجماىيرية ،كااللتحاؽ بالحشكد الخارجة بخصكص قضية معينة.
كقد اكتسب الفيسبكؾ المزيد مف الشعبية بعد الثكرة المصرية ،فقد أثبتت اإلحصائيات تزايد أعداد
مستخدميو بعد ثكرة  25يناير بمعدؿ مميكف شخص ،حيث ارتفع عدد زكاره مف  4مميكف ك200
1المقاطي ،سفراف ،إعالم المواطن وتداعيات الربيع العربي ،2012 ،تاريخ الزيارة  ،2014/11/10متاح عمى المكقع اإللكتركني
www.uniem.org

2المرجع نفسو.
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ألؼ شخص خالؿ شير يناير ( )2011إلى  5مالييف ك 200الؼ شخص خالؿ شير فبراير
(.)1( )2011
كيقدر معدؿ نمك استخداـ اإلنترنت في المنطقة خالؿ الفترة بيف عامي  2000ك 2009بنحك
 %16.5في المئة ،كىك أعمى معدؿ مف نكعو عمى المستكل العالمي .كقد تبيف اإلحصائيات
القادمة حكؿ عاـ  2011ليس فقط استمرار ىذه الزيادة ،بؿ ارتفاع معدالتيا بشكؿ مذىؿ (.)2
بينما اعتبر مارؾ ككخ رئيس تحرير مؤسسة دكيتشو فيمو ،أنو بغض النظر عف اإلحصائيات التي
تظير التنامي المطرد الستعماؿ كسائؿ اإلعداـ الجديد في العالـ العربي كالفيسبكؾ كغيره كىي
كسائؿ أعطت دفعة كبيرة لحركة التغيير ،مف حيث أنيا مكنت األشخاص ذكم االىتماـ المشترؾ
مف التجمع كتبادؿ األفكار .إال أنو نبو إلى أف اإلعالـ التقميدم يمتزـ بضكابط مينية صارمة ،كعميو
التثبت مف مصدر كصحة المعمكمات كمنيا الفيديكىات التي يتناقميا اإلعالـ الجديد في اإلنترنت
(.)3
كمف دكف شؾ ،كاف ألفالـ يكتيكب كالنشاط التكيترم دك انر كبي انر في حشد االىتماـ الدكلي لقضايا
االستبداد في بعض دكؿ العالـ العربي ،حيث كاف لقاء ىيالرم كمينتكف مع مكقع مصراكم تأكيدان
عمى دكر االعالـ الجديد في التدخؿ االمريكي في مصر ،حيث ألكؿ مرة قامت كزيرة الخارجية

1جريدة االتحاد ،دور اإلعالم الجديد في الثورات العربية ،مرجع سابؽ.

2إسالـ تايمز ،اإلعالم اإللكتروني والربيع العربي اإلسالمي ،2011 ،تاريخ الزيارة 2014/11/20 ،متاح عمى المكقع
.www.islamtimes.org

3مركز  DWاإلعالمي ،اإلعالم الجديد وحراك التغيير في العالم العربي 2011 ،تاريخ الزيارة  ،2014/11/25متاح عمى المكقع
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االمريكية بتمقي اكثر مف ( )6500سؤاؿ مف تكيتر كفايسبكؾ بعيدان عف تضميؿ لقاءات االعالـ
التقميدم (.)1
كقد أحسف المستخدمكف االستفادة مف مكاقع الفيديك التشاركي كتعميمو كخاصة مكقع ( You
و
بشكؿ مذىؿ في أكساط الشباب العربي خاصة في
 )Tubeالذم ظير عاـ ( ،)2005لكنو انتشر
مصر كتكنس كفمسطيف ،ففي العاـ ( )2010كاف يتـ تحميؿ ( )24ساعة فيدك كؿ دقيقة ،كصمت
في عاـ ( )2012إلى ( )48الؼ ساعة.

()2

مما سبؽ يمكف التكصؿ الى خالصة تؤكد أف ليذه المكاقع دكر كبير في تعزيز فرص نجاح ثكرات
الربيع العربي ،اذ اف تعاطؼ العالـ ،كالمكاطنيف في الدكؿ العربية كألخرل ،جاء مف خالؿ ما
شاىده ىؤالء المكاطنكف مف معمكمات كصكر كأفالـ عمى ىذه المكاقع ،كمما دكنو النشطاء عمى
مدكناتيـ حكؿ ما يحدث عمى االرض في البمداف العربية التي بدأت فييا الثكرات مثؿ تكنس
كمصر كسكريا كليبيا.
كألف ىذا االعالـ الجديد سيطر بشكؿ كبير عمى الساحة اإلعالمية ،فقد اصبح مالذان لمكثير مف
المفكريف كالنشطاء ،كشارؾ الكثير مف رؤساء التحرير في الكتابة باستخداـ ىذه المصادر كاستحقت
ىذه المكاقع أ ف يطمؽ عمييا كسائؿ االعالـ الجديد ،ألنيا ساىمت في تغيير الكاقع العربي ،ككشؼ
كفضح ما كانت تقكـ بو االنظمة السابقة كأصبح المكاطف العادم يعرؼ ما يدكر في ككاليس
االجتماعات السياسية اليامة بعد ساعات بسيطة مف انتيائيا ،كما كاف ليتـ ذلؾ لكال كجكد ىذه

1طرابزكني ،عبد العزيز ،حقيقية اإلعالم الجديد في الربيع العربي ،2011 .تاريخ الزيارة ،2014/11/20 ،متاع عمى المكقع
www.majalla.com
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الكسائؿ التي ينتشر الخبر مف خالليا بسرعة ،كىذا يعكد الى أىمية العالـ االفتراضي الذم تمثؿ
بكجكد شبكة األنترنت.

()1

كمع ذلؾ فمـ يرت ً
ؽ االعالـ الجديد المعتمد عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي في مستكل الحكار اذ
اف استخداـ المغة البذيئة ،كالسماح بالشتائـ ،كالحديث بالميجات العامية ،افقدت ىذه المكاقع فرصة
الحكز عمى مسمى االعالـ الجديد النظيؼ ،كلذلؾ فيمي تحتاج المزيد مف الكقت كالجد لترقى الى
مستكل الحكار المبنى عمى التفاىـ ،كالذم يستخدـ المغة الكاقعية ،كليس االتياـ كالسب كالشتـ.

()2

ثانياً :الصحف اإلخبارية اإللكترونية
تأثر االعالـ التقميدم الذم تمثؿ في الصحؼ اليكمية كالراديك ،كالقنكات الفضائية الحككمية
كبير مف قبؿ المكاطنيف
ان
باإلعالـ الجديد ،اذ كجد القائمكف عمى ىذه الصحؼ اف ىناؾ اىتمامان
بتمقي االخبار مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي كمف المدكنات ،االمر الذم دفعيـ لالىتماـ بإطالؽ
مكاقع الكتركنية لمصحؼ اليكمية عمى شبكة األنترنت ،كسمحت ضمف مكاقعيا بمشاركة المكاطنيف
في التعميؽ عمى األخبار ،ككتابة آرائيـ فيما يتعمؽ برؤية الصحؼ لألكضاع العامة.

()3

كمع أف ىناؾ بعض الصحؼ اليكمية التي كانت ليا صفحات الكتركنية منذ عاـ  1995كصحيفة
الشرؽ األكسط المصرية ،إال أف االىتماـ بشكؿ مكسع بالصحافة االلكتركنية ظير في السنكات
القميمة الماضية ،فأصبحت الصحؼ االلكتركنية مف أىـ مصادر االعالـ الجديد التي تزكد
الجماىير باألخبار الفكرية ،كتعمؿ عمى عرض فيديكىات كعمؿ مقابالت مع المسؤكليف ،ثـ يتـ
1
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شريياف ،محمد ،كعمي ،نسمة ،السموك االتصالي وادراك الواقع السياسي في الوطن العربي ،بحث مقدـ إلى المؤتمر الخامس كالعشريف

3

جريدة األىراـ ،استخدام الفيسبوك في مصر أثناء وبعد ثورة  25يناير ،العدد ( ،)17يكليك  ،2012متاح عمى المكقع

لمجمعية الدكلية لبحكث االتصاؿ كاإلعالـ ،جامعة القاىرة ،2006 ،ص .19-18
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رفعيا بشكؿ مستمر في فترة كقكع الحدث ،كىذا ساعد أيضان عمى نشر آراء الناشطيف ،كتككف بذلؾ
فضاء لمرأم العاـ ،كتـ تكظيفيا كبنية تحتية سياسية لحشد المكارد غير المكافئة لمكارد
قد خمىقت
ن
األنظمة مف ناحية ،كلتصبح ،مف ناحية أخرل ،أدكات إعالمية ميمة ذات تأثير سياسي خارجي
كبير ،فكاف المشترؾ لكسائؿ اإلعالـ المتنكعة يصب في صالح النُّشطاء العرب .فالمتظاىركف
قامكا بتصكير األحداث بيكاتفيـ المحمكلة ،ثـ نشركا أفالميـ عمى شبكة اإلنترنت بكاسطة مكقع
يكتيكب ،كبالتالي تمىقٌتيا القنكات التمفزيكنية ،كبثٌت ىذه األفالـ عمى مكجاتيا الفضائية ،كعمى
مكاقعيا االلكتركنية لتبمغ كؿ منزؿ كبيت في جميع أنحاء العالـ العربي (.)1
كبذلؾ يمكف تصنيؼ المكاقع االلكتركنية لمصحؼ اليكمية بأنيا مف كسائؿ االعالـ الجديد ،ألنيا
حذت حذك مكاقع التكاصؿ االجتماعي في سرعة الكصكؿ الى االخبار كنشرىا ،كشكمت الرافد
االساسي لمكثير مف ىذه المكاقع ،كساعدت في نشر االخبار مف خالؿ عمؿ صفحات ليا ايضا
عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كيمكف اعتبار الصحفة االلكتركنية مف كسائؿ االعالـ الجديد
كالنظيؼ ،ألنيا ركزت عمى نشر االخبار كنقميا بحيادية ،كلـ تكف مفتكحة المصدر بحيث يمكف
ألم تعميؽ اف ينشر ضمف صفحاتيا ،كىذا ساىـ في تعزيز اىمية ىذه المكاقع ،كاعتمادىا بشكؿ
كبير مف قبؿ المكاطنيف في الحصكؿ عمى األخبار

1

(.)2

مدكنة قنطرة ،دور وسائل التواصل االجتماعي في التحول الديمقراطي العربي ،2013 ،تاريخ ،الزيارة ،2014/12/5متاح عمى المكقع

.ar.qantara.de
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ثالثا :الموقع اإلخباري اإللكتروني
ظير المكقع االخبارم االلكتركني مع التطكر اليكمي لمتكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ كلـ
يكف ليذا النكع مف المكاقع اصؿ كرقي ،كانما فقط ىك الكتركني ،كتطكر ىذا النكع مف المكاقع حتى
اصبح ىناؾ صحافييف الكتركنييف ،كمحرريف ليذه المكاقع يعممكف ضمف المكاقع االخبارم
اإللكتركنية ،كأصبحت ىذه المكاقع تنافس بشكؿ كبير االعالـ التقميدم ،كتقكـ بعمؿ المقابالت
كنشرىا بشكؿ الكتركني ،لتسيطر عمى الخبر ،كبسرعة اكبر مف الفضائيات لتكاصؿ المباشر
كتحديثيا اليكمي المستمر (.)1
ككاف ليذه المكاقع دك انر بار انز في ثكرات الربيع العربي ،إذ ساعد نشر المعمكمات كالمقاالت التي
كانت تحرض عمى القياـ بالثكرة الكثير مف النشطاء في تكصيؿ افكارىـ لمناس ،كفي تعزيز ثقافة
الديمقراطية كحرية التعبير ،إذ لـ يكف ىناؾ ام قيكد مفركضة عمى ىذه المكاقع ،ككانت ىناؾ
سيكلة في تغيير المكقع اذا ما تعرض لإلغالؽ مف قبؿ الحككمات العربية التي كجدت في ىذا
النكع مف االعالـ كسيمة لمقضاء عمى سياساتيا.
كركز الكثير مف الكتاب كالصحافييف عمى ىذه المكاقع ،كأصبحت ليـ اعمدة يكمية كما في
الصحؼ اليكمية ،لككف ىذه المكاقع تمتاز بالسرعة في الكصكؿ الى الخبر ،كال تمتزـ بمكعد محدد،
كاغمب ىذه المكاقع ال تقكـ بعمؿ الرقابة عمى المقاالت التي يتـ كتابتيا مف قبؿ الناشطيف سكاء
كانكا مف الصحافييف اك مف المكاطنيف العادييف ،لذلؾ يمكف اف تجد اخطاء مطبعية كامالئية في
المقالة الكاحدة ،كىنا يمكف القكؿ اف ىذه المكاقع تعطي الحرية المطمقة في التعبير كلـ تكف تستند

1صادؽ ،عباس  ،اإلعالم الجديد :المفاىيم والوسائل والتطبيقات ،مرجع سابؽ ،ص .15
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إلى قانكف معيف ،كال يضبطيا رقابة ك ازرة اإلعالـ ،كال تتبع ألم جية حككمية كىذا ساعد النشطاء
عمى طرح برامجيـ ،كتكجيو المكاطنيف نحك التغيير ،كالتعبير عف ارائيـ بحرية مطمقة ،كىناؾ مف
يستغؿ ذلؾ مف أجؿ السب كالشتـ ،كىي مف مساكئ ضعؼ الرقابة عمى ىذه المكاقع.
كىناؾ مكاقع اخبارية تتبع جيات محددة ،فقد تتبع أحزابان أك قد تككف حككمية في تكجو عاـ
الستخداـ العالـ االفتراضي في التعبير عف الحالة السياسية أك االجتماعية ،كفي الرد عمى الرأم
المقابؿ ،مف خالؿ مكاقع اخرل.

()1

كال يمكف الجزـ بأف ىذه المكاقع أدت الى الثكرة ،كانما كانت عامالن مساعدان ،اشعؿ فتيؿ الثكرة،
كمساىـ في نمكىا ،كفي كسر حاجز الخكؼ لدل النشطاء ،كزيادة تكاجدىـ عمى األرض ،بعد أف
قامت بنشر البيانات التحريضية ،كاألفكار التي تدعك لمتخمص مف االنظمة الفاسدة.حيث فتحت
ىذه المكاقع الباب عمى مصراعية لكؿ مف يحمؿ فك انر ناضجان ،كلكؿ مف شعر بالظمـ مف النظاـ
الحاكـ إلى أف يكصؿ صكتو ،كأف يكتب كيعبر عف فكره الذم كاف ال يستطيع التعبير عنو في
االعالـ التقميدم ،كىذا سمح ليذه المكاقع باالنتشار ،كساعد في ايصاؿ الحقائؽ لمناس بدرجة
أكبر(.)2
رابعا :المدونات
تعتبر المدكنات مف أىـ الصفحات عمى شبكة األنترنت ،فيي مكاقع تعطي مساحة لألفراد
الستخداميا كما يريدكف ،يعبركف فييا عف آرائيـ كبكتبكف فييا ما يشاؤكف ،كتمتاز بأنيا مجانية كال

1

البياتي ،خضير ،اإلعالم التقميدي واإلعالم الجديد :مقاربات التعايش واالختالف ،مرجع سابؽ ،متاح عمى المكقع
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تتحمؿ المكاقع ما يكتب فييا ،لذلؾ فإف الصفحة تككف ممؾ لصاحبيا ،كغالبان ما يستخدـ ىذه
المدكنات ،ناشطكف في كافة المجاالت في دكؿ العالـ ،سكاء في المجاؿ الثقافي اك السياسي اك
االجتماعي ،اك األدبي ،اك التكنكلكجي ،كغيرىا مف المجاالت.
كمنذ عاـ 2004ـ بدأ اىتماـ الساسة األمريكييف كغيرىـ بالمدكنات يتزايد بشكؿ كبير ككسيمة
لمتعبير عف أرائيـ كالتكاصؿ مع الجماىير كجذب المزيد مف األصكات إلييـ .فخالؿ حممة
االنتخابات الرئاسية األمريكية عاـ 2004ـ كاف أربعة مف مرشحي الرئاسة التسع عف الحزب
الديمكقراطي لدييـ مدكنات رسمية ،كما أف المجنة الديمقراطية القكمية األمريكية Democratic
) National Committee (DNCكىي لجنة منبثقة عف الحزب الكطني األمريكي ،أنشأت ليا
مدكنة خاصة ذكرت في مقدمتيا أسباب المجكء إلى ىذه الكسيمة بالقكؿ:

()1

"المدكنات فتحت المجاؿ كاسعان لجميع مناحي السياسة .جميع مرشحي الرئاسة الديمقراطية لدييـ
اليكـ مدكنات .لماذا كما ىي اإلضافة التي تكفرىا تمؾ المدكنات كالتي جعمت الناس يتجيكف ليا
كمصدر لألخبار كالتكاصؿ؟ إف أحد أكثر شكاكل الناس مف الساسة كمف األحزاب السياسية ىك
االفتقار لمتكاصؿ بيف ىؤالء الساسة في كاشنطف كبيف بقية الناس في أمريكا .نحف نصدر نشرات
كنرسؿ رسائؿ بريد االلكتركني كاعالنات ،كأنتـ تكتبكف رسائؿ كتتطكعكف ألجمنا كتتبرعكف لنا كلكف
تظؿ مع كؿ ذلؾ ىناؾ نقطة غائبة كحمقة مفقكدة ،أال كىي التكاصؿ الشخصي المباشر .إف
المدكنات تجعؿ ذلؾ التكاصؿ ممكنان عمى مدكنتنا سكؼ يمكنؾ التكاصؿ مع أشخاص حقيقييف في
المجنة الديمقراطية القكمية كسكؼ تسمع منا كتجد اىتماـ حقيقي ،كما أننا سكؼ نستمع إليؾ
بإنصات".

()2

1

2

Rice، Alexis (2003). Campainingonline.org، visited at 20/10/2014.

حتر ،سعد ،الربيع العربي بين اإلعالم التقميدي واإلعالم البديل ،مرجع سابؽ ،متاح عمى المكقع .www.dohainstitute.org

91

ككفقان لتقرير الشبكة العربية لمعمكمات حقكؽ اإلنساف ( )2009يبمغ عدد المدكنات العربية نحك
( )600الؼ مدكنة ،الناشط منيا ىك ( )150الؼ مدكنة تقريبان ،أم حكالي ( )%25فقط ،كيكجد
أكبر عدد مف المدكنات في مصر ،كالتي تمتمؾ حكالي ثمثي المدكنات العربية ،يمييا المممكة العربية
السعكدية ،فالككيت ،ثـ المغرب ،كتعد الشريحة العمرية األكثر استخدامان لممدكنات ىي الفئة العمرية
بيف ( )35-25عامان بنسبة ( ،)%45بينما يمثؿ المدكنكف فكؽ ( )35عامان ما نسبتو (.)%9
كتمثؿ اإلناث ( )%34مف المدكنيف العرب.

()1

كبيذا نرل أف المدكنات لعبت أيضان دك انر ميمان كمساعدان حقيقيان في نقؿ األفكار التي ساعدت عمى
دفع النشطاء إلى الشارع لالعتراض عمى أنظمة الحكـ العربية ،كالمطالبة بالتصحيح ككانت كسيمة
اتصاؿ بيف النشطاء مف خالؿ االتفاؽ عمى االىداؼ العامة لمثكرة كطرح البرامج التي يسعكف الى
التغيير فييا في شتى المجاالت.
في ختاـ ىذا الفصؿ يرل الباحث أف التطكرات في كسائؿ اإلعالـ الجديد كتحكليا إلى حقؿ
لممشاركة ،يقكدنا بالضركرة لمحديث عف الثكرات العربية التي تجسد فييا مفيكـ المشاركة كأحد
العكامؿ الرئيسية ،التي ساىمت كبشكؿ يستحؽ الدراسة كالتحميؿ في إسقاط ثالث أنظمة عربية
خالؿ ثماف أشير األكلى مف عاـ 2011ـ ،كىي أنظمة الحكـ في تكنس كمصر كليبيا كاليمف
كالتي استمر رؤساؤىا المخمكعيف في الحكـ عمى التكالي 23 :سنة ك  30سنة ،كالرئيس الميبي
معمر القذافي كالذم حكـ ليبيا  42سنة ،كالرئيس اليمني الذم استمر في حكـ اليمف نحك  30سنة،
كىذا في الكقت الذم الزاؿ تستمر فيو ثكرات أخرل في سكريا ،كتنتظر أخرل بدكرىا لتصرخ
جماىيرىا بصكت كاحد عمى األرض كفي الفضاء المعمكماتي ،كمع أىمية ىذه المكاقع في الثكرة،
كدكرىا الميـ في شحف النشطاء كانزاليا إلى الشارع إال انو مف غير العدالة القكؿ بأف االعالـ
1
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الجديد ىك مف أسقط تمؾ األنظمة العربية ألف في ذلؾ تقميؿ مف دكر النشطاء في الشارع الذيف
ضحكا بأركاحيـ سعيان كراء الحرية ،كانما كانت ىذه التقنية مجرد أداة ،ككسيمة لدفع كتشجيع
الحركات الشعبية عمى الخركج الى الشارع،كليس تسببان في الحراؾ الشعبي نفسو الذم نتج في
حقيقة األمر بسبب عكامؿ كظركؼ اجتماعية كسياسية كاقتصادية عديدة عممت مجتمعة إلى إثارة
سخط المكاطنيف في تمؾ الدكؿ.
إف ما فعمو إلعالـ الجديد لـ يكف صناعة تمؾ الثكرات أك إيجادىا ،كلكف ايقاد ش اررة تمؾ الثكرات
في تكنس كمصر كليبيا كاليمف كسكريا كغيرىا مف دكؿ حكؿ العالـ ،لقد م ٌكف فيسبكؾ كتكيتر
الشعكب في تمؾ الدكؿ مف تكحيد أصكاتيـ كالتعاكف حياؿ القضايا األساسية التي تيميـ كذلؾ مف
خالؿ كضعيـ بشكؿ لـ يكف حقيقة مف قبؿ ممكف عمى أرضية كاحدة مشتركة.
كبذلؾ يعتبر االعالـ الجديد عامالن مساعدان في ىذه الثكرات كأداة ،ساىـ في تعزيز حركة الشارع،
مف خالؿ نشر صكر المظاىرات ،كمف خالؿ نشر ما تعرض لو البكعزيزم في تكنس ،كحالتو التي
اغضبت الشارع التكنسي ،كالشارع العربي أيضان ،كلـ يكف لإلعالـ التقميدم أف يقكـ بيذه السرعة
بإيقاد حركة الشارع ،كذلؾ لككف ىذا النكع مف االعالـ محككما بالقكانيف كبالمراقبة كلـ تكف تسمح
الحككمة بتصكير كنشر معمكمات عف األحداث التي يمكف أف يرتكبيا النظاـ الحاكـ كىذا ساعد
عمى استم ارره لفترات طكيمة في الحكـ.
كلكف مساكئ ىذا االعالـ انو اعالـ ال يتسـ بالصدؽ المطمؽ ،فال رقيب عمى مكاقع التكاصؿ
االجتماعي ،كيمكف لالشاعات ،اف تمعب دك ار في قمب الحقائؽ عمى األرض ،كتـ استغالؿ ذلؾ في
تغيير الكثير مف االىداؼ كاإليقاع بيف النشطاء في الشارع ،بسبب ما يكتب عمى ىذه المكاقع.
كيمكف تمخيص اىميو االعالـ الجديد في ثكرات الربيع العربي كما يمي:
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.1اف اعالـ الجديد رسـ خريطة التحرؾ لمنشطاء مف اجؿ تنفيذىا عمى االرض كذلؾ بكضع
االىداؼ العامة ،كاالتفاؽ عمى مكاعيد النزكؿ الى الشارع فكاف المحرؾ االساسي لمنشطاء.
 . 2ساىـ االعالـ الجديد بكافة أشكالو مف المدكنات الى الصحؼ االلكتركنية الى مكاقع التكاصؿ
االجتماعي ،في خمؽ ارضية يمكف االستناد الييا في المشاركة العامة في الدكؿ التي حدثت فييا
الثكرات ،حيث عمؿ النشطاء مف خالليا عمى تنمية الكعي لدل افراد المجتمع ،كتعزيز مقكمات
الصمكد لدييـ ،كبناء ثقافة الخركج الى الشارع كالمطالبة بالحقكؽ ،كتحقيؽ العدالة االجتماعية.
.3ادل النشر السريع لألحداث مف خالؿ الفيديكىات كمكاقع التكاصؿ االجتماعي الى سرعة
كصكليا لمشعب ،كىذا ساىـ سرعة تجاكب الجماىير مع النشطاء في القياـ بالثكرة ،كاشعاليا.
. 4ساىـ اليكتيكب ككسيمة تنقؿ الصكت كالصكرة كالمشاىدات الحية كنقميا لمتداكؿ بيف مالييف
البشر ،كىذا ساىـ في كشؼ ممارسات األنظمة العربية كفضح كقائع القمع كالتعذيب كتركيع
المتظاىريف مف خالؿ الثكرات العربية كقبميا.
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الفصل الرابع
دور اإلعالم الجديد في ثورات الربيع العربي في ٍ
كل من تونس ومصر
يتضمف ىذا الفصؿ مبحثيف ،بحيث يتناكؿ المبحث األكؿ دكر اإلعالـ الجديد في الثكرة التكنسية
أما المبحث الثاني فيتناكؿ دكر اإلعالـ الجديد في الثكرة المصرية.
المبحث األول :دور اإلعالم الجديد في الثورة التونسية (ثورة الياسمين).
أدل اإلعالـ الجديد دك انر اختمؼ في تقديره الباحثكف كالمحممكف ،فمنيـ مف قدره بالدكر الكبير كمنيـ
مف قدره بالدكر المتكاضع ،لكف الجميع يتفقكف عمى كجكد عكامؿ أخرل ترافقت مع اإلعالـ الجديد،
فكلدت الثكرات العرب ية كثكرة تكنس كبداية ليا ،ثـ كاكبتيا في مجرياتيا ،كفي ىذا السياؽ فإف
اإلعالـ الجديد ساىـ في الثكرة التكنسية مف خالؿ انتشار المدكنات السياسية كالمكاقع كالمنتديات
و
بشكؿ الفت ،كما أف تداكؿ كتبادؿ الفيديكىات عمى اليكتيكب،
كالفضائيات كصفحات الفيسبكؾ
كتبادؿ التغريدات كالصكر كالمعمكمات عمى تكيتر سبؽ الثكرة لكنو تنامى بشكؿ كبير أثناء الثكرة
كبعدىا.
إف سيكلة استخداـ ىذه الكسائؿ كقدرتيا عمى الحشد كالتعبئة ،كسرعة نقؿ الحدث كالصكرة
كالمعمكمة ،كقدرتيا عمى اختراؽ الحدكد الجغرافية كالحدكد الزمانية ،كرقابة األجيزة الرسمية قد
94

ساىمت في نشر الكعي بيف المتعطشيف إلى الحرية كالكرامة كالعدالة ،كالراغبيف في الخركج مف
حالة الجمكد كالتيميش كاالستالب ،كمكنت الشباب مف الحشد كالتعبئة كالتنسيؽ فيما بينيـ مف
جية ،كالتكاصؿ مع كسائؿ اإلعالـ داخميان كخارجيان مف جية أخرل ،كما ساىمت في تحديد أماكف
كأكقات االحتجاجات ،كطبيعة المستجدات كالشعارات المفركض رفعيا ،لكف اإلعالـ الجديد ال
يمكف أف يعكض عف تكاجد الجماىير في المياديف كالشكارع.

()1

بدأت االحتجاجات في تكنس يكـ ( 17كانكف األكؿ  )2010في مدينة سيدم بكزيد ،عندما اشعؿ
الشاب محمد البكعزيزم البائع المتجكؿ النار في نفسو احتجاجان عمى اإلذالؿ الذم كاجيو بعد
مصادرة عربتو التي يستخدميا لكسب رزقو ،ثـ انتشرت االحتجاجات في جميع أرجاء البالد
كتخمص الشعب مف خكفو ،كرفض تقديـ أية تنازالت ،كفقدت السمطة التكنسية السيطرة عمى
األحداث ،كتحكلت االحتجاجات إلى ثكرة ،كانتصرت سمطة الشعب كسقط النظاـ ،كىرب زيف
العابديف بف عمي –الرئيس التكنسي -إلى المممكة العربية السعكدية.
يشير الرعكد إلى أف حرؽ الشباب البكعزيزم لنفسو ،كاف الش اررة التي أشعمت الثكرة ،لكف الغمياف
كاف قبؿ ذلؾ ،خاصة بعد نشر تسريبات كيكيمكس التي كصفت تكنس بأنيا تيدار مف قبؿ مافيا،
كنشرت تسريبات حكؿ زكجة بف عمي "ليمى الطرابمسي" كعائمتيا كالمناصب الحساسة التي تكلكىا،
كتكظيؼ ىذه المناصب المتصاص ثركات كمقدرات تكنس ،في حيف أف شعبيا يعاني البطالة
كتدىكر األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،كعدـ كجكد كظائؼ كفرص عمؿ لخريجي
الجامعات ،كتركيز الثركة في أيدم فئة مف المكاليف لعائمة الرئيس.

()2

1

حامي الديف ،عبد المكلى ،الثورة الشعبية في تونس وامكانيات تعميم النموذج ،المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات ،الدكحة،
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الرعكد ،عبد اهلل ،دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصر ،مرجع سابؽ ،ص .64-63
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أماـ ىذه التراكمات العديدة كالكبيرة مف الظمـ كالفقر كالكبت كالتيميش االجتماعي كالسياسي
كاالقتصادم ،بدأت الثكرة ،ككانت شبكات التكاصؿ االجتماعي كاألعالـ الجديد حاضرة بقكة في
ذلؾ الحراؾ ،كسيمت التكاصؿ بيف المالييف مجانان ،كما اعتمدت الثكرة بشكؿ كبير عمى كسائؿ
اإلعالـ اإللكتركني ،كخاصة شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كمثمت ىذه الكسائؿ حمقة الكصؿ
األفقي ،كما مثمت ابرز أدكات النجاح ،كمف خالليا ضمف المتظاىريف كصكؿ صكتيـ إلى قطاع
كبير مف الشباب التكنسي ،إضافة إلى العالـ الخارجي ،كضمف نقؿ األحداث عمى طبيعتيا
كحقيقتيا إلى عمكـ الشعب.

()1

أكرد ( )Chrisafisأف شبكات اإلعالـ الجديد قامت في الثكرة التكنسية بأربعة أدكار رئيسية ىي:
()2

 .1نجحت كسائؿ اإلعالـ الجديد في تحشيد الجماىير كتحقيؽ صبغة الشعبية ،كصبغت الثكرة
بالصبغة الشعبية.
 .2ساىمت في بركز ركح المكاطنة الفاعمة كاإليجابية مف خالؿ رفع مستكل الكعي لدل الجماىير
كخاصة الشباب.
 .3مثمت أدكات مضادة لمدعاية كاإلشاعات الرسمية كساىمت في فضح ممارسات النظاـ كزبائنو.
 .4ساعدت الناس في تحميؿ البيانات الصادرة عف الحككمة مف خالؿ الحكارات المدنية كالشبابية.

1

العراقي ،رحيـ ،تغطية الفضائيات اإلخبارية ألحداث الثورة التونسية ،مرجع سابؽ ،متاح عمى المكقع.www.ahewar.org ،

Chrisa fis, A, Zine Al-Abidine Ben Ali forced to flee Tunisia as protesters claim victory, 2011,

2

www.guardina.com.
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كما أشار ()Anderew

()1

إلى أف اإلعالـ الجديد لـ يكف مجرد ناقؿ ألحداث تكنس كحسب ،كانما

تحكؿ بطبيعتو التفاعمية كاتساع نطاقو كاستخدامو مف قبؿ فئات الشباب التكنسي إلى محرؾ رئيس
كأساسي لمثكرة ،كساىـ بفعالية في تشكيؿ كعي جديد كحركة تسييس سريعة كمكثفة ،كربط النشطاء
ببعضيـ ،كساىـ في تنسيؽ حركتيـ الميدانية ،كخمؽ بيئة اتصالية كأصبح لإلعالـ الجديد دك انر غير
مسبكؽ مف خالؿ لعبو دكر ككاالت األنباء غير الخاضعة لمرقابة ،فعممت اليكاتؼ المحمكلة
كالفيس بكؾ كتكيتر كاليكتيكب عمى تغطية االحتجاجات كنقميا بشكؿ حي كمباشر ،مما جمب انتباه
كسائؿ اإلعالـ ألصكات الشعب التكنسي كحافظ عمى زخـ االحتجاجات.
كحكؿ مدل استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في تكنس ،تحتؿ تكنس مرتبة متقدمة بالنسبة
الستخداـ شبكات اإلعالـ الجديد ،حيث بمغ عدد مستخدمي شبكة الفيسبكؾ يكـ ( 26آب )2011
قرابة ( )2.5مميكف ،أم ما نسبتو ( )%25مف إجمالي سكاف تكنس ،كبمغت نسبة الشباب (-17
 )40سنة ما يقارب ( )%65مف المستخدميف ،كبمغ عدد مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتماعي
تكيتر ( )36الؼ مستخدـ في عاـ ( ،)2011كبات اإلعالـ الجديد أحد أىـ األدكات اإلعالمية
التي ساعدت الشعب التكنسي مف إنجاح الثكرة.

()2

أمثمة من استخدامات اإلعالم الجديد في الثورة التونسية.
مف األمثمة عمى دكر كسائؿ اإلعالـ الجديد شريط الفيديك الذم أنتجتو شبكة مف الناشطيف كالذم
يظير زكجة الرئيس التكنسي "ليمى الطرابمسي" كىي تستخدـ طائرة الخطكط الجكية التكنسية
لرحالتيا الخاصة لمتسكؽ ،كنشركا صكر ىذه الطائرة كىي تقمع مغادرة ،كىي تيبط عائدة مف مدف

Anderew, G, Making sense of Tunisia: what were the three main catalysts of the recent protests,
2

1

2011, www.tnr.com.
حامي الديف ،عبد المكلى ،الثورة الشعبية في تونس وامكانيات تعميم النموذج ،مرجع سابؽ ،ص .14
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التسكؽ في أكركبا براكب كاحد ىك زكجة الرئيس ،كجرل تكزيع الشريط عمى نطاؽ كاسع األمر
الذم قكض الثقة بمصداقية الرئيس ،كغذل بدرجة كبيرة مشاعر كانطباعات الشارع التكنسي
بمظاىر الفساد في النظاـ.

()1

كما نشرت قصة سجف زىير اليحياكم ( )37عامان مؤسس مكقع ( )Tunezineكىك مكقع معارض
و
قاض طالب بسمطة قضائية مستقمة ،ككيؼ تكفي بعد عاميف مف
لنشره رسالة مف عمو ،كىك
اطالؽ سراحو بسبب ما تعرض لو في السجف مف تعذيب كسكء معاممة ،كما عممت الشبكات
صكرة محمد البكعزيزم كىك يحترؽ ،كصكر الغضب كاالحتجاج مف مدينة سيدم بكزيد ،مما أشعر
()2

التكنسييف أنيـ جزء مف شعب عظيـ يتكؽ لمحرية كالديمقراطية كالعدالة االجتماعية كحرية التعبير
المدونات والشبكات االجتماعية في تونس

يتميز التدكيف في تكنس بدرجة عالية مف النضج كاالنفتاح عمى القضايا المختمفة ،كمحاكلة جادة
لميركب مف كؿ محاكالت القمع كالكبت التي يتعرض ليا التكنسيكف في مجاؿ الكتابة كحرية
التعبير ،كلـ تقتصر الرغبة في الحرية كالتحرر كالجرأة عمى المجاؿ السياسي فقط ،بؿ تعداه ليشمؿ
قضايا دينية كاجتماعية "كالجنس مثالن" ،كما تطرؽ التدكيف إلى كؿ قضية يمكف أف تيـ اإلنساف
انتياء باألمكر الترفييية
التكنسي ،بداية مف القضايا السياسية مرك انر بالقضايا الثقافية كاألدبية،
ن
كالخفيفة ،كمع ذلؾ يبقى عدد المدكنيف في تكنس قميؿ نسبيان مف حيث الكـ ،كلكنو مف حيث الكيؼ
كاف لو تأثير قكم كفعاؿ ال سيما في المجاؿ السياسي.

1
2
3

()3

السكراف ،جابر ،عوامل قيام الثورات العربية ،مرجع سابؽ ،ص .147
بشارة ،عزمي ،زمن الثورات وسرعة الضوء وتونسو العرب ،مرجع سابؽ ،ص .32

مكقع الدكلية :نجم الفيسبوك طا رق مكي في تونس ،عودة أول من استخدم سالح األنترنت ضد بن عمي ،متاح عمى المكقع
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لقد عانى التدكيف في تكنس مثمو مثؿ أم شيء يتعمؽ بحرية الرأم كالتعبير ،التي طالما قمعيا نظاـ
بف عمي ،كذلؾ عمى مدار سنكات منذ ظير التدكيف ألكؿ مرة عمى ساحة الفضاء االفتراضي
العربي ،كليذا كاف لمثكرة التكنسية معنى كمغزل ميـ لممدكنيف بالدرجة األكلى حيث شعر المدكنكف
التكنسيكف بنشاط كأمؿ كبيريف مع اإلعالف عف تشكيؿ حككمة كحدة كطنية تضـ شخصيات مف
المعارضة كااللتزاـ باإلفراج عف جميع سجناء الرأم كالسياسييف.

()1

كانت الثكرة التكنسية كرحيؿ بف عمي بداية لعصر جديد بالنسبة لمتدكيف كالمدكنيف ليس لمجرد
رحيؿ بف عمي كلكف نظ انر لحدثيف ميميف كبيريف شيدتيما تكنس بعد الثكرة ،الحدث األكؿ يتعمؽ
بعكدة طارؽ مكي المدكف التكنسي المعارض إلى بالده مف كندا بعد سقكط الرئيس الذم اشتير
بانتقاده عمى االنترنت ،كعرؼ مكي بعرض لقطات فيديك يظير فييا عمى مكاقع يكتيكب كفيسبكؾ
كتكيتر معمقان عمى خطب بف عمي كساخ انر مف الرئيس الذم داـ حكمو ( )23عامان .كالحدث الثاني
تمثؿ في خركج المدكف سميـ عمامك مف المعتقؿ كتكليو ك ازرة الشباب في حككمة الغنكشي كاشتير
عمامك خالؿ تغطيتو لالحتجاجات الكاسعة ضمف فريؽ مدكنة "نكاة تكنس" كذلؾ في ظؿ الحظر
الذم كاف مفركضان عمى اإلعالـ الرسمي كالخاص .ككانت ىذه المدكنة التي قيؿ أنيا قد تعرضت
عدة مرات لمحاكالت قرصنة كحجب مف قبؿ "عمار  "404تنشر تقارير صحفية عف االحتجاجات
في شتى أنحاء البالد كمقاطع فيديك لألحداث ،كاسرة بذلؾ الحظر الذم حاكؿ نظاـ بف عمي فرضو
عمى شتى كسائؿ اإلعالـ ،حيث شكمت مدكنة "نكاة تكنس" كفريقيا برئاسة المدكف المعركؼ سامي

1
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بف غربية ،المنصة لمتكنسييف لمتعميؽ عمى األحداث كالتعبير عف غضبيـ مف بف عمي كمطالبيـ لو
بالرحيؿ.

()1

كمف أشير المدكنات التكنسية التي كانت بعيدة عف المجاؿ السياسي كلكنيا كانت نمكذجان لمخركج
عمى التقاليد ىي مدكنة "أبك ليب"  /http://abulahab.blogspot.comكىي مدكنة جريئة
بسبب المكضكعات التي تتناكليا كتعالجيا ،ككميا تتعمؽ بنقد التراث الديني "اإلسالمي" كقكبمت
بحكارات نقدية شديدة ،مما يعطي نمكذجان ألفضمية الحكار عمى سياسة الحجب كالمنع.

()2

"بنية تكنسية" (أك :بنت تكنسية) مف أشير المدكنات كأىميا ،حيث كبعكس ما ييعطي
كلعؿ مدكنة ٌ
االسـ مف انطباع مف أنيا مدكنة لمبنات حكؿ آخر صيحات المكضة أك التجميؿ كغيره ،ساىمت
كمنذ بداية الثكرة التكنسية في كسر التعتيـ اإلعالمي عف األحداث" .بنية تكنسية" تتضمف إلى
جانب قصائد كمقاالت كخكاطر الكثير مف الصكر كمقاطع الفيديك التي تكثؽ األحداث في تكنس
قبؿ سقكط بف عمي كبعده .بؿ إف لينا بف ميني كانت قد سافرت مف العاصمة إلى بمدة الرقاب
الكاقعة بالقرب مف سيدم بكزيد 265( ،كمـ جنكبي تكنس) لتصكر األحداث ميدانيان .كتتذكر بف
ميني ذلؾ ،حيث تقكؿ" :لف أنسى تمؾ المحظة حينما رأيت جثماف الشييد نزار السميمي في بمدة
الرقاب ممددان كسط أىمو كأصدقائو ...انفطر قمبي حزنان لذلؾ المشيد الحزيف" .كتضيؼ" :لكف عمى
الرغـ مف تأثرم لذلؾ المشيد إال أنو أعطاني قكة كعزيمة أكبر لمكاصمة الكفاح مف أجؿ إيصاؿ
أصكات ىؤالء الشيداء حتى ال تذىب دمائيـ ىد انر".

()3
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كحاكؿ نظاـ بف عمي كبكؿ الكسائؿ قمع المظاىرات التي اندلعت في سيدم بكزيد في  17مف
ديسمبر /كانكف األكؿ  2010قبؿ أف تصؿ إلى مدف مجاكرة كالرقاب كبكزياف كالقصريف كتالة ثـ
لتعـ كافة البالد قبؿ أف تيب العاصمة تكنس في  14مف يناير /كانكف الثاني  2011ىبة كاحدة،
حيث خرج عشرات اآلالؼ ،الذيف يقدر عددىـ بيف  80ك 150ألؼ ليطالبكا بإسقاط النظاـ .كقد
قدرت منظمة األمـ المتحدة عدد الضحايا خالؿ أربعة أسابيع مف االحتجاجات الشعبية الكاسعة في
تكنس بػ 219قتيالن ك 510جريحان في مختمؼ أنحاء البالد.

()1

مواقع التواصل االجتماعي
ككاف لمكاقع التكاصؿ االجتماعي كخاصة الفيس بكؾ في تكنس دكر ميـ كمؤثر استخدمو النشطاء
كالشباب في إسقاط بف عمي حيث كاف "الفيس بكؾ " بمثابة جيش كامؿ تحرؾ عمى كؿ األصعدة
إلسقاط نظاـ بف عمي كأسيـ في ىذا الدكر ازدياد عدد مستخدمي الفيس بكؾ في تكنس خاصة بيف
الشباب حيث يصؿ عددىـ لنحك  3مميكف مستخدـ كىك رقـ مرتفع بسبب الركاج الذم سببتو الثكرة.
كربما أدرؾ نظاـ بف عمي ىذه المشكمة قبؿ اندالع الثكرة فحاكؿ إغالؽ الفيس بكؾ في عاـ 2009
كلكنو تراجع عف القرار العتقاده بأف حظره ربما يتسبب بالفعؿ في حدكث مزيد مف المشكالت
أكثر مما لك تركو متاحا أماـ المستخدميف.

()2

كيكفي أف مكقع الفيس بكؾ كاف ىك المكقع رقـ ( )1بيف أكثر  500مكقع زيارة في تكنس مما
يعني إقباؿ الجماىير في الفترة التالية لمثكرة عمى ىذا المكقع كمكاقع اجتماعية أخرل بيدؼ متابعة

1
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ما يجرم مف مستجدات األمكر عمى الساحة ال سيما كأف اإلعالـ الصادر عف األنترنت أصبح لو
مصداقية ال تقؿ عف أم إعالـ رسمي أك خاص آخر.

()1

سيدي بوزيد  ،ىاش تاج يدشن مرحمة تويتر
يعرفيا النشطاء االقدـ ،كمف يجيدكف استخداـ مكقع التدكيف القصير "تكيتر" كىي عالمة التصنيؼ
المعركفة "ىاش تاج" ،كاف ىاش تاج سيدم بكزيد ( SidiBouzaid#ك#سيدم_بكزيد) الذم يرمز
لمدينة بدء الثكرة التكنسية ،ىك أكؿ ىاش تاج يمفت نظر مستخدمي تكيتر كيتـ التكسع في
استخدامو بشكؿ ىائؿ ،تكاكب مع تحرؾ رياح الثكرة التكنسية شرقا إلى مصر كليبيا كاإلقباؿ اليائؿ
الذم شيده مكقع تكيتر مف الشباب العربي سكاء لدعـ الثكرة التكنسية أك المصرية ،حتى أف بعض
النشطاء يركف أف ىاش تاج سيدم بكزيد قد خرج مف مصر بأعداد اكثر مف تكنس بكثير.

()2

االعتقاالت والتيديدات األمنية
رغـ أف تكنس معركفة عالميان أنيا كانت مف أكثر الدكؿ قمعان لحرية الرأم كالتعبير ،إال أف
االعتقاالت كالتيديدات األمنية لناشطي األنترنت كالمدكنيف لـ تكف عمى نطاؽ كاسع مثؿ بعض
الدكؿ األخرل ،كذلؾ ال يرجع في الحقيقة إلى أم شكؿ مف أشكاؿ احتراـ حرية التعبير مف نظاـ
بف عمي ،كانما إلى درجة التعتيـ اإلعالمي العالية التي كانت تحظى بيا تكنس في عيد النظاـ
السابؽ ،باإلضافة إلى حالة الحجب الكبيرة جدنا لكؿ مكقع أك مدكنة أك منتدل يفكر مجرد التفكير
في انتقاد أك اليجكـ عمى أحد أطراؼ نظاـ بف عمي .كمع كؿ ذلؾ كاف ىناؾ بعض حاالت
االعتقاؿ كالتيديدات األمنية التي تعرض ليا النشطاء كالتي كشؼ عنيا مؤسسات المجتمع المدني
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كنشطاء األنترنت ،ال سيما المدكنكف كظير ذلؾ بشكؿ كاضح قبيؿ اإلطاحة ببف عمي كبالتزامف مع
اندالع المظاىرات الشعبية التي أدت في النياية إلى ىركبو خارج البالد.

()1

فعمى خمفية ىذه المظاىرات شنت السمطات التكنسية حممة اعتقاالت شممت المدكف المشيكر عزيز
عمامي كمغني مكسيقى الراب التكنسي حمادة بف عمر الشيير بػ "الجنراؿ" ،كبالتزامف تقريبان مع ىذا
الحدث ،كاف ىناؾ اعتقاؿ آخر لكاحد مف المدكنيف المشيكريف في اطار تتابع مسمسؿ خطؼ
المدكنيف ،حيث تـ اعتقاؿ المدكف كالتقني التكنسي سميـ عمامك كذلؾ بعد نشاطو األخير في تغطية
أحداث سيدم بكزيد في تكنس .كفي حادثة أخرل ،قاـ أربعة عناصر مف الشرطة بمباس مدني
بإلقاء القبض عمى المدكف كالناشط سفياف بمحاج المعركؼ بػ "حمادم كالكتشا" في منزلو .كأبمغكا
زكجتو أف "األمر سيستغرؽ بضع ساعات فقط" كلكنو اختفى دكف أف يعمـ أحد مصيره حتى انتيت
الثكرة ،كما اعتقمت الشرطة الناشط اإللكتركني صالح الديف شككؾ ،الناشط في االتحاد العاـ لطمبة
تكنس ،في بنزرت التي تقع عمى مسافة  60كمـ شماؿ غرب تكنس ،كصادرت األجيزة األمنية
جياز الكمبيكتر الخاص بو.

()2

كقبؿ ىذ االعتقاالت تـ اعتقاؿ م ارسؿ المكقع اإلخبارم  Albadil.orgعمار عمركسية المكقكؼ
في ( 29ديسمبر  )2010مسجكف في قفصة ،كىك مالحؽ بمكجب المكاد ( 42ك 44ك )49مف
قانكف الصحافة كالمكاد ( 121ك 131ك 132ك )220مكرر ك( 315ك )316مف قانكف العقكبات
كالمادة ( )26مف القانكف رقـ ( )4الصادر بتاريخ ( 24يناير  )1969بشأف "تنظيـ اجتماعات
كتجمعات".
عمنية كمكاكب كمظاىرات كمسيرات
ٌ
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الحجب والرقابة
إف الحديث عف سياسة الحجب كالرقابة عمى مكاقع األنترنت في تكنس لو بعداف ،ال بد مف
رصدىما األكؿ يتعمؽ بسياسة الحجب في عيد الرئيس المخمكع ،كاآلخر يتعمؽ بسياسة الحجب بعد
الثكرة التكنسية ،التي خمعت كاحدان مف أكثر الرؤساء حجبان لممكاقع كانفاقان عمى تنفيذ ىذا الحجب
كىنا تكمف المفارقة ،ففي ( 13يناير  )2011تحدث الرئيس التكنسي المخمكع زيف العابديف بف عمي
إلى الشعب في خطابو األخير ،عندما قاؿ كممتو التي باتت مثاالن لمتندر كالسخرية "فيمتكـ" معمنان
عف جممة مف اإلجراءات اإلصالحية مف بينيا رفع الحجب عف مكاقع اإلنترنت ،كما إف أكمؿ بف
عمي خطابو األخير ،حتى سارع ركاد اإلنترنت إلى التثبت مف صحة أقكاؿ المخمكع ،كفتحكا مكاقع
اإلنترنت المغمقة عمى غرار شبكات التكاصؿ االجتماعي مثؿ "اليكتيكب" ك"الدايمي مكشف" ،كحتى
المكاقع اإلباحية .فقد حجب نظاـ بف عمي مكاقع "اليكتيكب" ك"الدايمي مكشف" عمى التكالي عاـ
 ،2007كذلؾ بسبب مقاطع الفيديك المنشكرة كالتي تيكمت عمى الرئيس المخمكع كزكجتو ،كفي عاـ
 ،2008حجبت السمطات مكقع "الفيس بكؾ" ،قبؿ أف يتراجع بف عمي عمى ذلؾ القرار في نفس
العاـ تحت كطأة ضغكط الشباب التكنسي عمى اإلنترنت .كلـ يقتصر الحجب عمى ىذه المكاقع بؿ
طاؿ مكاقع المعارضة في داخؿ البالد كخارجيا ،كما أغمقت سمطات بف عمي مكاقع أخرل تدافع
عف حقكؽ اإلنساف كمكاقع إخبارية عمى غرار "الجزيرة نت" ك"العربية" ك"تكنس نيكز" كغيرىا ،بسبب
االنتقادات التي تطمقيا ضد الحصار المفركض عمى حرية التعبير كالتجاكزات الخطيرة ضد حقكؽ
اإلنساف.

()1

لقد بمغت سياسة حجب المكاقع في عيد بف عمي حدىا األقصى لدرجة أف أجيزة األمف حجبت
مكقع الرئاسة بقصر قرطاج نفسو ،ألف المكقع كاف يضـ في أركانو بعض إنجازات الرئيس في
1
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مجاؿ "حقكؽ اإلنساف" كىك المصطمح الذم كاف كفيالن لغمؽ أم مكقع بشكؿ آلي كمبرمج .كىذه
السياسة ىي نفسيا التي تـ اتباعيا مع مكقع "المرصد التكنسي لمحقكؽ لحريات النقابية" الذم تـ
إغالقو بعد ساعات قميمة مف إطالقو دكف كجكد أم مبررات كاضحة ليذا القرار ،الميـ إال ألنو
يحمؿ في مسماه "حقكؽ كحريات".

()1

لقد كانت الرقابة في عيد بف عمي رقابة عمياء ال ترل أك تسمع شيئان إال نقد الحككمة أك إثارة
كممات تكرىيا الحككمة كنتيجة لمكثرة الالنيائية لعمميات الحجب ،ابتكر التكنسيكف مصطمحان طريفان
كاف بمثابة االسـ الكىمي أك الحركي لمقص الرقيب كىك "عمار  "404كيعكد الرقـ  404إلى ذلؾ
مقص الرقابة 404 -
المبحر مف تكنس الكلكج إلى مكقع طالو
ٌ
الرقـ الذم يظير عندما يحاكؿ ي
– not foundكربما يعكد اختيار اسـ عمار إلى مجرد اسـ حركي اتفؽ التكنسيكف الساخركف عمى
()2

اختياره.

مقاىي األنترنت
مف المفترض أف يككف عدد مقاىي األنترنت في تكنس مرتفعان إلى حد بعيد ،نتيجة العتبارات
عديدة منيا أف تكنس مف أكائؿ الدكؿ العربية التي أدخمت تقنية األنترنت كأسيمت في تركيجيا
كنشرىا بيف المكاطنيف ،فضالن عف االنفتاح الثقافي الذم يتمتع بو الشعب كالشباب التكنسي ،مما
يجعمو في شغؼ دائـ لالطالع عمى ثقافات اآلخريف كالتكاصؿ معيـ ،غير أف الكاقع في تكنس
ربما ينافي ىذه المعطيات ،كتجدر اإلشارة إلى أنو ال يكجد ىناؾ أم إحصائيات حقيقية أك حتى
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شبو حقيقية لعدد مقاىي األنترنت في تكنس ككؿ ما يمكف الجزـ بو أف المقاىي أماميا معكقات
تسيـ في الحد منيا كعدـ انتشارىا.

()1

ففي عاـ  2010تكقؼ عدد مف أصحاب مقاىي األنترنت عف تقديـ الخدمة في كالية المنستير
احتجاجان عمى مضايقة البكليس السياسي المستمرة ليـ ،حيث يتـ إجبار البعض منيـ عمى تقديـ
قكائـ اسمية لركاد المقيى كمطالبتيـ بضركرة إظيار بطاقة اليكية لمرتادم المراكز العمكمية
لألنترنت .كقدمت األجيزة األمنية آنذاؾ لمبعض مف مالكي ىذه المراكز قكائـ اسمية لبعض
النشطاء بيدؼ اإلبالغ عنيـ كمراقبتيـ فكر دخكليـ إلى األنترنت مف المقيى .إال أنو كعمى الرغـ
مف عدـ كجكد إحصاء أك أرقاـ رسمية عف عدد مقاىي األنترنت في تكنس ،فعبر عدة زيارات مف
باحثي الشبكة العربية لمعمكمات حقكؽ اإلنساف ،الحظكا أف زيادة في عدد مقاىي األنترنت،
كتخفيؼ الرقابة األمنية عمييا ،ال سيما في العاصمة التكنسية.

()2

يرل الباحث اف نظاـ بف عمي كاف بكليسيا بامتياز اال اف خاصية االعالـ الجديد كسرت اثر ذلؾ
النظاـ كسيطرتو عمى االعالـ التقميدم مع خاصية السرية لمنشطاء عبر االعالـ الجديد حيف
فضحكا فساد النظاـ كنادكا بإسقاطو بعيدا عف الخكؼ التاريخي مف االعتقاالت كاالغتياالت.

1
2
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نموذج لممدونات في تونس
لعؿ الكتاب الذم نشرتو المدكنة التكنسية لينا بف ميني مؤخ انر في فرنسا يعطي فكرة أكضح عف
دكر األنترنت في االنتفاضة التكنسية كالعربية بصفة عامة ،نظ انر لدكر ىذه الشابة الشجاعة الرائد
في ىذا المجاؿ (عنكاف الكتاب : Tunisian Girl, Blogueuse pour un printemps arabe
 )Editions Indigene, 2011).خالفان لمرأم الشائع ،ترل المدكنة لينا بف ميني أف رسالة التحذير
األكلى لمنظاـ التكنسي لـ تأت في انتفاضة الحكض المنجمي في سنة  2118كانما في يكـ 22
مايك  ،2111يكـ مظاىرة المدكنات كالمدكنيف كسط تكنس العاصمة .حققت المظاىرة ىدفيا في
الداخؿ عندما التحؽ بيا آالؼ المتعاطفيف ،لكف الرسالة األىـ كالتي فشؿ النظاـ في إدراؾ محتكاىا
آنذاؾ تتمثؿ في قدرة المدكنيف عمى نقؿ الحدث بالصكرة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي .تتساءؿ
المدكنة في كتابيا عف الفرؽ بيف انتفاضة الحكض المنجمي في  2118كانتفاضة الكسط الغربي
في نياية  ،2111كتجيب بنفسيا عف السؤاؿ بالرجكع إلى عدد المكطنيف الذيف يستعممكف الفيسبكؾ
( 861ألؼ في الفترة األكلى مقارنة بػ  4،2مميكف في الفترة األخيرة) .
مف أىـ ما كرد في الكتاب كصؼ الطريقة التي استفادت بيا المدكنة التكنسية بالتعاكف مع زمالئيا
في الداخؿ ك الخارج مف تقنيات االتصاؿ الحديثة كتطكيعيا لتحقيؽ اليدؼ المنشكد .المتطكعكف
المتكاجدكف عمى عيف المكاف يجمعكف المعمكمة ،يأخذكف الصكر ،كيسجمكف قكائـ المصابيف
كالجرحى مف المستشفيات بالتعاكف مع األطباء .بينما يقكـ المدكنكف بعد ذلؾ بنشر ىذه المعمكمات
عمى مكاقع األنترنت ،مما كفر مادة دسمة لكسائؿ اإلعالـ العالمية ،خصكصان الفضائيات .كما أف
المصداقية التي أصبح يتمتع بيا المدكنكف التكانسة في تمؾ الفترة جمبت ليـ اىتماـ اإلعالمييف

117

كالمراسميف األجانب ،مما أعطاىـ فرصان أفضؿ لمتنقؿ بيف مكاقع الحدث صحبة ىؤالء ،ككفر ليـ
بعض الحماية مف المالحقات األمنية.

()1

صحيح أف التطكر الذم سمح بزيادة مستعممي الفيسبكؾ بثالثة أضعاؼ في اقؿ مف  3سنكات يعكد
في المقاـ األكؿ إلى الخيارات التكنسية األساسية منذ استقالؿ البالد التي استثمرت في التعميـ ك
االنفتاح عمى الغرب ،أم أف السمطات التكنسية كقعت في المقاـ األكؿ ضحية نجاحاتيا .لكف ىذا
ال ينفي الفضؿ الذم عاد إلى مجمكعة المدكنيف التكنسييف الذيف سارعكا لالستفادة مف المعطيات
الجديدة.

()2

فيسبوك نافذة المحتجين التونسيين عمى العالم
كفي الكقت الذم يتحدث صحافيكف كمحتجكف في تكنس عف "حجب المكاقع اإللكتركنية" ،كمنيا
المدكنات الشخصية ،تحكلت شبكة التكاصؿ االجتماعية "فيسبكؾ" إلى منصة لممحتجيف لتحميؿ
صكر كمقاطع فيديك كشيادات مف المناطؽ ،التي طالتيا االحتجاجات .كفي مقابمة مع دكيتشو فيمو
يصؼ بمقاسـ س 25( .عامان) مف مدينة تالة ،التي شيدت خالؿ األياـ األخيرة أحداثان دامية كيؼ
تحكؿ المحتجكف إلى مراسميف ينقمكف األحداث ،كيقكؿ" :أنا عندم ىاتؼ نقاؿ مزكد بكامي ار
أحمميا عمى مكقع فيسبكؾ ".كيضيؼ" :آخذ صكر مف الشارع
أستخدمو لتصكير األحداث ،ثـ ٌ
كأسجؿ االحتجاجات ككذلؾ شيادات حية مف المكاطنيف كأنقميا بعد ذلؾ إلى األنترنت ،كخاصة
عمى مكقع فيسبكؾ ".كيشير الشاب التكنسي إلى أنو كرغـ الحجب المفركض عمى بعض المكاقع
األخرل ،عمى غرار مكقع يكتيكب كدايمي مكشف ،كرغـ ما يصفو ب"محاكالت تعطيؿ شبكة
االنترنت في تالة لفترة مؤقتة" ،تمكف ىك كغيره مف المحتجيف الشباب تجاكز ما يكصؼ بػ"التعتيـ

Bin Mahnee, Leina, : Tunisian Girl, Blogueuse pour un printemps arabe Editions Indigene, Paris

1

2011, p 36.
The same source, p 36-37.
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2

اإلعالمي المفركض في البالد" .كيقكؿ بمقاسـ س" :.ككذلؾ االتصاؿ مع ككاالت األنباء العالمية
مكننا مف كسر العزلة المسمطة عمينا".

()1

صور لقتمى وجرحى عبر فيسبوك
كيبدك أف المحتجيف في القصريف كسيدم بكزيد كالرقاب كتالة ،قد تمكنكا مف إيصاؿ أصكاتيـ إلى
شتى أنحاء العالـ ،خاصة بعد أف بدأت قنكات عالمية عمى غرار قناة الجزيرة الفضائية في بث
تسجيالتيـ التي قامكا بيا بأجيزة اليكاتؼ الجكاؿ ،كاعطائيـ منب انر لمتعبير عف مطالبيـ كتسجيؿ
شياداتيـ حكؿ ما يصفكنو بػ"التعامؿ العنيؼ ألجيزة األمف" معيـ ،خاصة بعد سقكط عشرات القتمى
في صفكفيـ ،األمر الذم تصفو السمطات التكنسية بأنو "جاء في إطار الدفاع المشركع لرجاؿ
األمف عف أنفسيـ".

()2

كلكف عممية نشر الصكر كمقاطع الفيديك عمى مكقع فيسبكؾ ال تخضع ألم معايير أك عممية
"غربمة" أك مراقبة ،حيث ييشاىد صك انر لقتمى كآثار الرصاص الذم اخترؽ أجسادىـ .كما ييشاىد في
صكرت بالتحديد ،كلكف يبدك أنيا في مناطؽ في الكسط
أحد مقاطع الفيديك ،التي ال ييعرؼ أيف ي
الغربي ،أم في كالية القصريف أك سيدم بكزيد ،استنادان إلى الميجات المسمكعة في المقطع ،صك انر
لجثث في أحد المستشفيات الصغيرة كمحاكالت الطاقـ الطبي إنقاذ أحد الجرحى كامرأة قد أغمي
عمييا ك يسمع صراخان كنحيبان ،كـ ييشاىد أيضان كيؼ أف شبانان كبناتان يصكركف بيكاتفيـ النقالة القتمى
كيظيركف كجكىيـ كآثار الرصاص ،في الصدر كالعنؽ كالرأس كىي مشاىد مريعة كال تظير عمى
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أم شاشة تمفزيكف ،كلكف يبدك أف المحتجيف يريدكف إثبات ما يتحدثكف عنو مف تعرضيـ إلطالؽ
الرصاص.

()1

كيبدك أف ثقافة االحتجاج لدل الشباب التكنسي لـ تقتصر فقط عمى االنفالت ،مما يكصؼ بػ"الرقابة
المفركضة عمى األنترنت ككسر التعتيـ اإلعالمي" مف خالؿ استخداـ تقنيات مختمفة كبرمجيات
خاصة ،بؿ أيضا مف خالؿ مكسيقى الراب ،كطريقة لمتعبير عف االحتجاج .كقد تـ تداكؿ أغنية
"رئيس البالد" لمغني ال ارب حمادة بف عمر( 21عامان) الممقب بػ" آؿ جنراؿ" ،بشكؿ كبير عمى
المكاقع اإللكتركنية .كبكممات كصفت بػ"الجريئة" يتكجو الشاب التكنسي برسالة إلى الرئيس التكنسي
ضمنيا انتقاداتو لمكضع االجتماعي كاالقتصادم الراىف .كتقكؿ المقاطع األكلى لألغنية" :رئيس
ٌ
البالد ،ىاني اليكـ نحكي معاؾ باسمي كباسـ الشعب الكؿ المي عايش في العذاب!  2111مازاؿ
شككف يمكت بالجكع ،لكف صكتك مكش مسمكع ،اىبط لمشارع كشكؼ العباد كالت كحكش"!...
(رئيس البالد أنا أتكمـ معؾ باسمي كباسـ الشعب الذم يعاني العذاب ،في سنة  2111كىناؾ مف
يمكت جكعا ،لكنو صكتو ليس مسمكعا ،انزؿ إلى الشارع كسترل كيؼ تحكؿ الناس إلى كحكش).
()2

كاف اختمفت الصفحات كالمكاقع كطرؽ تناكؿ المظاىرات االحتجاجية ،التي اندلعت في عدد مف
المناطؽ التكنسية ،تبقى عالمات الحزف ىي الطاغية عمى المكاقع المختمفة كلدل الكثيريف مف
مستخدمي فيسبكؾ مف التكنسييف .كفيما اختار الكثيركف صكرة العمـ التكنسي كصكرة رئيسية
لحسابيـ الشخصي ،بعد أف غيركا المكف األحمر إلى المكف األسكد ،كتب آخركف عبارات "ال لمقتؿ،
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ال لمعنؼ ،مف أجؿ تكنسنا العزيزة" أك آيات قرآنية ترحما عمى ضحايا االحتجاجات ،أك عبارات
احتجاجية يرٌددت كثي انر في المظاىرات عمى غرار "خبز ،حرية ،كرامة كطنية"!.

()1

) (twitterكىك ثاني أشير مكاقع ما يعرؼ بالتكاصؿ االجتماعي (social networking
) websitesبعد فيسبكؾ ،يستطيع مستخدمكه نشر نص (تكيت) مككف مف  144حرؼ إنكميزم
كيدعكه البعض التدكيف الجزئي ) . (microbloggingالتويتر :كاف لو الدكر الحاسـ ،فقد استثمر
بالمرحمة األكلى لالتصاؿ بالتكنسييف في الداخؿ كدعكتيـ لالنضماـ إلى مجمكعات عالمية ،قدمت
خبرتيا في االحتجاجات كالدعاية اإلعالمية االحترافية ،كىذا الدكر أغفمتو كؿ كسائؿ اإلعالـ ،كتـ
استخدامو في المرحمة الثانية لتسريب األخبار لحظة بمحظة إلى العالـ كقنكات اإلعالـ العالمية.

()2

صرح ناشط تكنسي في بداية االحتجاجات" :أنو تـ دعكتو عف طريؽ تكيتر لينضـ لممجيكليف -
مجمكعة الكتركنية دعمت المحتجيف -كأف الناس العادييف ال يعممكف شيئان عما يجرم عمى
األنترنت ،كبالرغـ مف ذلؾ فيناؾ مئات الشباب يتفاعمكف معنا كقد تطكعك لممساعدة ".كعند اشتداد
االحتجاجات تـ نشر رسائؿ (تكيتات) عف طريؽ تكيتر لكيفية التعامؿ مع الغازات المسيمة لمدمكع
ككيفية كسب تعاطؼ قكات الجيش ،كتـ أيضان استخدامو في نشر مكاقع القناصة الذيف استيدفكا
المحتجيف كدعكات لمتبرع بالدـ كأماكف االشتباكات الدامية كأسماء المعتقميف.

()3

كصؿ عدد رسائؿ التكيتر (التكيتات) في تكنس إلى  28رسالة بالثانية ،كبعد ظيكر خبر ىركب
الرئيس بف عمي كاف عدد الرسائؿ منذ بداية األحداث قد بمغ ( )196,111رسالة لسمة
)(#tunisiaك ( )113,111رسالة لسمة (#sidibouzid).كالعدد اإلجمالي لمرسائؿ التي تناكلت
تكنس بمغ  329مميكف رسالة ،كصمت لػ( )26مميكف مستخدـ (العدد ال يشمؿ األشخاص الذم تمقكا
1
2
3
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الخبر مف اإلعالـ أك الفيسبكؾ ،بؿ ىك لعدد األشخاص الذيف كصميـ الخبر عف طريؽ حساب
تكيتر خاص بيـ) ،ساىـ ببث الرسائؿ كاعادة نشرىا ( )51,111مستخدـ لشبكة تكيتر.

()1

المبحث الثاني :دور اإلعالم الجديد في الثورة المصرية (ثورة  25يناير).
لـ يكف الشعب المصرم عامة ،كالشباب المصرم خاصة ،بعيدان عما يجرم في تكنس مف أحداث،
فقد تابع الشعب المصرم أحداث تكنس ،ككاف مساندان لشقيقو الشعب التكنسي في جميع المراحؿ
كاألحد اث التي مرت بيا الثكرة التكنسية حتى حصكؿ التغيير كعزؿ النظاـ ،فكاف نجاح ثكرة تكنس
في إسقاط النظاـ بمثابة الش اررة التي أشعمت الثكرة المصرية ،خاصة كأف البيئة المصرية كانت
مييأة الستقباؿ ش اررة الحراؾ كالتغيير ،يضاؼ إلى ذلؾ المكقع الجغرافي كالظركؼ السياسية،
كتشابو األنظمة كبالتالي تماثمت محركات التغيير بيف البمديف إلى و
حد كبير.

()2

تشابيت دكافع الثكرة المصرية بدكافع الثكرة التكنسية ،فالنظاميف التكنسي كالمصرم حكال بمدييا إلى
أكضاع سياسة كاجتماعية كاقتصادية سيئة ،كتسمطت األجيزة األمنية في البمديف عمى رقاب الناس،
كما أف الرئيس المصرم "حسني مبارؾ" كالرئيس التكنسي "زيف العابديف بف عمي" كضعا المقربيف
منيما في المناصب الحساسة كفي مفاصؿ الدكلة ،كجمعا ثركة كبيرة تقدر بالمميارات ,لذلؾ تشابيت
المحفزات كالدكافع بيف البمديف ،مف حيث دكتاتكرية األنظمة الحاكمة كتسمط األجيزة األمنية
الرسمية ،كالفساد كالتعذيب كالسياسة الخارجية كالعكامؿ الديمغرافية كالفقر كمعدالت عالية مف
البطالة ،ىذه ىي العكامؿ التي أخرجت الشعب التكنسي كأعطتو اإلرادة كالتصميـ عمى إسقاط

1
2

الرعكد ،عبد اهلل ،دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصر ،مرجع سابؽ ،ص .79-78
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النظاـ ،كىي ذات العكامؿ التي أخرجت الشعب المصرم بالمئات ثـ باآلالؼ ثـ بالمالييف حتى
أيسقط النظاـ.

()1

في ىذا السياؽ يرل ( )Greenأف الديمغرافيا كالتكنكلكجيا ممثمة في كسائؿ اإلعالـ الجديد،
كالسياسة الخارجية كشرعية النظاـ الحاكـ ،كالتعذيب كالفساد كالفقر كالجكع ،جميعيا عكامؿ لعبت
دك انر كبي انر في ثكرتي تكنس كمصر ،فالتكيتريكف كشباب الفيسبكؾ كالمدكنات يركنيا ثكرة كسائؿ
اإلعالـ الجديد ،كالفقراء كالجكعى كالعاطميف عف العمؿ يركنيا ثكرة الخبز ككرامة العيش ،ثكرة ضد
الفقر كالجكع كغالء األسعار ،كالسياسيكف كالنخب السياسية ترل فييا ثكرة لمتغيير نحك الديمقراطية،
كمجمكعات حقكؽ اإلنساف تراىا ثكرة ضد العنؼ كاالعتقاؿ كالتعذيب كسكء المعاممة.

()2

أما ( )Asserفيرل أف النظاـ المصرم كلثالثة عقكد خمت ،اخفى عف الشعب المصرم المشاكؿ
كاألسباب الرئيسية لسكء األكضاع بكؿ جكانبيا ،حتى جاء الدافع القكم كالحافز الكبير لمثكرة ،عندما
قتؿ رجاؿ األمف عشرات المدنييف عند بداية االحتجاجات السممية في العاـ ( ،)2011لقد تعامؿ
نظاـ مبارؾ لعقكد طكيمة مع أزمة ىيكمية حادة ،جعمتو عاج انز عف مكاجية االحتجاجات المنظمة
لشعب يزيد تعداده عف ( )80مميكف نسمة ،كأف النظاـ أغمض عينيو كصـ أذنيو عف عكامؿ
عديدة ،شكمت مالمح الثكرة المصرية كمف أبرزىا:

()3

 .1ىشاشة قاعدة النظاـ :نتيجة الزكاج بيف السمطة كالثركة ،بيف أبرز أركاف النظاـ كمجمكعات
أصحاب الماؿ كالثركة ،خاصة في العقد األخير مف حكـ مبارؾ ،حيث انحصرت الثركة في يد
فئة ال تتجاكز ( )%2مف الشعب المصرم.
1

صادؽ ،عباس ،اإلعالم الجديد :المفاىيم والوسائل والتطبيقات ،مرجع سابؽ ،ص .22-21
Green, D, what caused the revolution in Egypt? Guardian, 2011. www.guardian.com.

2

Asser, E, Social media in Egypts, 2011, http://www.ai.org.za/media.
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 .2زكاج التكريث كالماؿ :مف خالؿ محاكلة الرئيس تكريث السمطة البنو جماؿ مبارؾ ،مما اسيـ
في تفاقـ األزمة الييكمية لمنظاـ ،كما ساىـ في اطالؽ يد األجيزة األمنية القمعية كتكسيع
نفكذىا كسمطاتيا عمى نحك أدل إلى تركـ شحنات ىائمة مف الغضب الشعبي.
 .3النيب المنظـ لمقدرات الشعب المصرم ،عف طريؽ تكزير رجاؿ األعماؿ ككضع مكارد الدكلة
بيف أيدييـ بعد أف صاركا الرافعة األساسية لمشركع التكريث.
 .4التفكير السطحي ألركاف النظاـ كالذم بدا ظاى انر في احتجاجات ما عرؼ ب(ثكرة الخبز) عاـ
( )2005احتجاجا عمى ارتفاع اسعار الخبز ،حيث أنيى تمؾ االحتجاجات بأساليب أمنية
قمعية ،كلـ يعمؿ عمى إنياء أسباب تمؾ االحتجاجات ،مف حيث تكسيع ىامش الحرية الفردية
كالجماعية ،كتكسيع ىامش حيادية اإلعالـ التقميدم في لحظة بمغت ثكرة االتصاالت حدان غير
كجو الحياة ،كلـ ينتبو النظاـ إلى كسائؿ اإلعالـ الجديد التي كانت سببان رئيسيان في رفع سقؼ
النقد السياسي ،كجعمت الشباب يتجاكزف الخطكط الحمراء التي كضعيا النظاـ لسنكات طكيمة.
()1

في مقالة لصحيفة " تمغراؼ  "Telegrahpالبريطانية ،كتب ( )Sherwellأف الرئيس المصرم
حسني مبارؾ جمع ثركة بمغت اكثر مف أربعة مميارات حنية إسترليني خالؿ ( )30عامان قضاىا في
السمطة.

()2

كما كتب ( )Inmanفي صحيفة الغاردياف ( )Guardianأف ىناؾ شراكات بيف شركات غربية
كعائمة مبارؾ ،كبمغت عائدات تمؾ الشراكات عمى العائمة ( )15مميكف دكالر سنكيان ،كأف الفنادؽ
1
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Sherwell, P, Egypt: Hosni Mubarak used tast (18) days in power to secure his fortune. The telegraph,
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2011, www.telegraph.com.
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كاألراضي المحيطة بمنتجع شرـ الشيخ تعتبر حك انر عمى عائمة مبارؾ كأضاؼ أنو حسب القانكف
المصرم ،فإنو يتعيف عمى أم شركة أجنبية أف تدفع لمشركاء المحمييف نسبة ( )%51مف عممياتيا
في مصر ،ككفقان لذلؾ تحتاج الشركة إلى كفيؿ محمي كعادة ما يككف أحد أفراد عائمة مبارؾ ،أك
أحد أعضاء الحزب الحاكـ النافذيف.

()1

لقد انتفض الشعب المصرم بعد عقكد مف الشعكر بالقير كالفقر ،كغياب الحريات كالعدالة
االجتماعية بسبب سياسات النظاـ كفساده ،كأصبح النظاـ عنكانان لمم اررة كالتعسؼ في مديريات
كأقساـ الشرطة ،كمف الفساد في المعامالت الرسمية ،كمف الشعكر بالفاقة كصعكبة العيش في ظؿ
إثراء فاحش لمنظاـ كأركانو كاتباعو ،مف خالؿ الفساد كالظمـ كالرشكة ،لذلؾ لـ يكف مفاجئان القفزة
النكعية لالحتجاجات في االنتقاؿ مف الطمب الفئكم أك المعيشي في اطار اإلصالح ،إلى المطمب
السياسي العاـ إلسقاط النظاـ ،كالدليؿ عمى ذلؾ أنو بيف عامي ( )2010-2009اجتاحت مصر
مكجة عارمة مف حركات االحتجاج االجتماعي ،غير أف مطالبيا اقتصرت عمى الجكانب المعيشية
كاالقتصادية كلـ تتخطاىا إلى المطالب السياسية ،استجاب النظاـ لبعضيا كتجاىؿ معظميا.

()2

انطمقت االحتجاجات المستكحاة مف التجربة التكنسية في ( 25يناير  )2011بشكؿ غير مسبكؽ ال
في حجميا كال في نكعية المتظاىريف كشعاراتيـ كطرقيـ في التعبئة كالتنظيـ كالحشد ،كال في
التعامؿ مع قكات األمف ،كخرجت المظاىرات باآلالؼ ثـ بالمالييف في شكارع القاىرة كاإلسكندرية
كالسكيس ،كالمدف األخرل ،كقامكا بحرؽ مقر الحزب الحاكـ كحاصركا مبنى التمفزيكف كك ازرة
الخارجية ،كاشتبككا مع الشرطة ،كأسفرت ىذه المرحمة عف استقالة حككمة نظيؼ ،كتعييف عمر
سميماف نائبان لرئيس الجميكرية ،كمع تمسؾ الرئيس بالسمطة ،ازداد المتظاىريف تماسكان كحجمان
Inman, p, Mubarak family fortune could reach (70 $) bn, says expert, Guardian, 2011,
2

1

www.guardian.com.
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كصالبة ،ككانت السممية سمة ميزت االحتجاجات في ميداف التحرير في مراحؿ الثكرة كفي جمعة
الرحيؿ كما اطمؽ عمييا المتظاىريف ،مطالبيف حسني مبارؾ بالتنحي كتسميـ السمطة كبعد ()18
يكمان مف االحتجاجات العارمة ،حصؿ الشعب المصرم عمى مطمبو ،كتنحى مبارؾ كسط ابتياج
غير مسبكؽ أبداه الشعب المصرم ،ككؿ الشعكب التكاقة لمحرية كعمى راسيا الشعكب العربية،
كتكلى الجيش السمطة في مصر ،كىنا يطرح السؤاؿ :ما دكر اإلعالـ الجديد في الثكرة المصرية.
نالت الثكرة المصرية نصيب األسد مف دراسات الباحثيف ،كآراء المحمميف كالنقاد ،لككف مصر اكبر
دكلة عربية ،كلككف نظاـ الحكـ فييا مف اقكل أنظمة الحكـ في المنطقة كأكثرىا صرامة كأكثرىا
إحاطة باألجيزة األمنية ،ذات الكالء العالي لمنظاـ ،لقد كانت الثكرة المصرية حدثان تاريخيان بكؿ
مدلكالتيا ،لذلؾ ال غرابة أف تككف مادة دسمة لمبحث كالدراسة عربيان كاقميميان كدكليان ،كفي ىذا
السياؽ نذكر آراء متنكعة عربية كأجنبية حكؿ دكر اإلعالـ الجديد في الثكرة المصرية.
يرل ()Dekerros

()1

امتازت االحتجاجات المصرية بالالمركزية ،كبات ما ييعرؼ باسـ الزعيـ

اإللكتركني (ناشطان كاحدان أك مجمكعة نشطاء) ،يديركف مراحؿ االحتجاجات ،مف حيث المكقع
كالزماف كالشعارات بفعالية أسيمت في تضخيـ التنظيـ كاألنشطة عبر األنترنت كما تكفره مف
كسائؿ ،فمجرد نجاح الثكرة التكنسية اندلعت ش اررة الثكرة المصرية ،كأصبح األنترنت ككسائمو أدكات
لمعمؿ كتنظيـ الجيكد كحشد الجماىير مف أجؿ التغيير كاالنتقاؿ إلى مرحمة ديمقراطية جديدة،
كالدرس المستفاد مف ذلؾ أف المكاطف الصحفي تفكؽ في األخبار كاضحت ظاىرة المكاطف
الصحفي كسيمة إعالمية تفكقت عمى اإلعالـ التقميدم بكؿ كسائمو تفكقت عمى الفضائيات
اإلخبارية ،بما تمتمكو مف سرعة في نشر أخبارىا كتحميالتيا ،كقدرة التأثير ،كعدـ االنسياؽ
2011,
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لحسابات كمصالح كسائؿ اإلعالـ ،كبث الناشطكف األحداث مباشرة مف ىكاتفيـ النقالة دكف
االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ ،كأكصمكىا إلى أنحاء العالـ ،كفي ذلؾ أكضح مثاؿ لمديمقراطية
المصكرة ،ككفقان لك ازرة االتصاالت المصرية فإف ( )70مميكف مصرم يمتمككف ىكاتؼ محمكلة،
بمعنى اكثر مف ( )%87مف الشعب المصرم تكفرت ليـ كسائؿ مكنتيـ مف الكصكؿ إلى األنترنت
كشبكات التكاصؿ االجتماعي ،كأثبتت التكنكلكجيا ككسائؿ اإلعالـ الجديد قدرتيا عمى التأثير
ال فعاؿ ،مف خالؿ دكرىا في حشد الجماىير كتحديد المكاف كالزماف كالنشاطات كالشعارات ،فكاف
ليا دك انر بار انز في زيادة احتماالت األقباؿ كالمشاركة الفعالة ،كجعمت مف المستحيؿ احتكاء الرسائؿ
كالفيديكىات التي يرسميا المتظاىركف.
في السياؽ ذاتو أكرد ()Sekesk

()1

أف عدد مستخدمي شبكة األنترنت في مصر في إحصائية

يكـ ( 30حزيراف  )2011بمغ ( )20.136.000مستخدـ ،كىذا العدد يمثؿ ما نسبتو ()%24.5
مف عدد السكاف ،كما بمغ عدد المشتركيف في شبكات التكاصؿ االجتماعي حسب نفس اإلحصائية
كفي الفيسبكؾ لكحده ( )7.295.240مستخدـ أم ما نسبتو ( )%8.9مف عدد السكاف كأف
( )%78مف مستخدمي الفيسبكؾ في مصر تتراكح أعمارىـ ما بيف ( )29-15سنة ،كما نسبتو
( )%22فكؽ( )30سنة ،أما عدد مستخدمي تكيتر فبمغ ( )131.204مستخدـ ،كما أف
المستخدمكف يستعرضكف ( )8.7مميكف صحفة عمى اليكتيكب.
كما أكرد ()Mainwaring

()2

أف مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتماعي في مصر أعدكا لمثكرة

مسبقان ككزعكا األدكار ،ككضعكا اآلليات كالتخصصات ،حيث تـ تخصيص الفيسبكؾ لجدكلة
Sekesk, T, Facebook statistics in the MENA region, 2011, www.interactiveme.com.

Mainwaring, S, Exactly what role did social media play in the Egyptian revolution, 2011,
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االحتجاجات كالزماف كالمكاف كالشعارات ،في حيف تـ تخصيص التكيتر لمتنسيؽ بيف الجماعات
كالمدف كالمحافظات ،كاليكتيكب لنقؿ األحداث إلى العالـ الخارجي ،كأف كسائؿ اإلعالـ الجديد أثرت
عمى مسيرات االحتجاجات بطريقتيف مختمفتيف ىما:
و
بصكت و
عاؿ ،كبما أف عدد األصكات كبير
األولى :أتاحت حرية التعبير عف معارضة النظاـ
كىائؿ ،فإف االحتجاجات لفتت أنظار العالـ إلييا.
الثانية :سمحت باالنتشار الفكرم لألحداث بالصكت كالصكرة ،فكانت األخبار بمشاركة جماعية في
إنتاج الخبر مما سيؿ التعبئة مف جية ،كجعمت التصدم ليا مف خالؿ السمطة كاألجيزة األمنية
اكثر صعكبة.
كىنا يرل الباحث أف اإلعالـ الجديد مكف المتظاىريف مف نشر األخبار بسرعة كبشدة في اإلعالـ
المتصؿ بالشبكات ،كأف لكسائؿ اإلعالـ االجتماعي دك انر ىامان في تمكيف المكاطنيف العادييف مف
إيصاؿ صكتيـ مف خالؿ ىذه الكسائؿ التي كفرت ليـ حرية كسيكلة فرص الحركة كالمشاركة.
لذلؾ كاف لإلعالـ الجديد تأثي انر في الثكرة المصرية ،ربما أكثر مف تأثيره في الثكرة التكنسية مف
خالؿ مساحة كسرعة التأثير ،فما كاف يحتاج لفترة سنة إلعداده كجعمو مؤث انر ،بات باإلمكاف عممو
في أسبكع أك حتى بضع ساعات مع كجكد التكنكلكجيا الحديثة.
أما ()Greenfield

()1

فيرل أف اإلعالـ الجديد جعؿ مف السيؿ عمى اإلعالمييف كالصحفييف

الحصكؿ عمى اتصاالت كاستجابات حية كمباشرة لألحداث كتحميالتيا ،كما كانت كسائؿ اإلعالـ
الجديد مصد انر أساسيان لألخبار لككاالت األنباء كالفضائيات ،لما كاف يدكر في مصر ،كبالتالي

1

Greenfield. D, How the internet destroyed American politics in Egypt, 2011, www.stateberief.com
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تجاكزت األخبار مرحمة التفرد لككالة معينة أك فضائية معينة ،أك مراسؿ معيف أك صحيفة معينة،
كبالتالي باتت األحداث كاألخبار كالتحركات ىي مف إعداد المكاطف الصحفي كليس مف إعداد
الصحفييف كالمراسميف ،كما أف كسائؿ اإلعالـ الجديد كسرت حاجز الرقابة كالحجب في الثكرة
المصرية ،فعندما ادركت الحككمة أف المكاطنيف يستخدمكف شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنظيـ
كتنسيؽ االحتجاجات ،عمدت لمنعيا ،كخالؿ أكؿ يكميف مف األحداث أغمقت الفيسبكؾ كالتكيتر،
لكف ذلؾ لـ يجدم نفعان ،كبقيت شبكات الياتؼ المحمكؿ الشخصية فعالة ،إضافة إلى بعض
القنكات الفضائية كقناة الجزيرة مثالن بذلت جيدان كبي انر في تغطية األحداث تغطية حية كمباشرة،
كحصمت عمى تقارير المراسميف عف طريؽ الياتؼ الثابت.
في ذات السياؽ اعتبر (كائؿ غنيـ) كىك مف أبرز الشباب المصرم الذيف نظمكا كقادكا التظاىرات
عبر األنترنت أف نظاـ مبارؾ ارتكب خطأن استراتيجيان جعمو خارج السمطة ،عندما حجب مكقع
الفيسبكؾ معمالن ذلؾ بأف النظاـ بفعمو ،ىذا أكصؿ ألربعة مالييف متظاىر في الشكارع بأنو خائؼ
مف جحيـ االحتجاجات ،كىذا أعطى دفعة قكية لمشباب خصكصان ،كلمشعب المصرم عمكمان
لالستمرار كزيادة اإلصرار عمى إسقاط النظاـ.

()1

كذكر ( )Eltahawyأف شبكات التكاصؿ االجتماعي أظيرت صك انر عديدة حفزت المصرييف
العادييف ،رجاالن كنساءان ،عمى الخركج في االحتجاجات ،كعمى سبيؿ المثاؿ نشرت صحيفة (الراصد
 )Rassdعمى مكقعيا صك انر أظيرت الشرطة المصرية كىي تضرب المتظاىريف كتحاكؿ دىسيـ
بالمركبات التابعة ليا ،كما نشرت صكرة أخرل لرجؿ كامراة في مدينة المحمة حيث كانت المرأة
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تحمؿ رغيؼ خبر كعمـ تكنس ،في حيف كاف الرجؿ يحمؿ رغيؼ خبر كالفتة كتب عمييا "باألمس
تكنس ،كاليكـ مصر 25 ،كانكف األكؿ سيككف يكـ استرجاع حقكقنا".

()1

في إشارة إلى دكر اإلعالـ الجديد في الثكرة المصرية ،ذكر ( )Mainwaringأف الفيسبكؾ كاف
مصد انر أساسيان لمجمكعات شبابية مصرية ،كما كاف مصد انر رئيسيان لألخبار كالمعمكمات عف
األحداث الجارية ،كما كاف ىناؾ تعاكف مع شباب مصرييف كعرب خارج مصر ،كتجمى ىذا
التعاكف عندما قررت السمطات المصرية عزؿ مصر عف العالـ الخارجي في ليمة ( 28يناير
 ،)2011كىذا التعاكف مكف العالـ مف متابعة األحداث المثيرة في مصر كفي جميع الساحات
كالمحافظات المصرية ،رغـ عزؿ السمطات لمصر عف العالـ الخارجي ،كأبرز تمؾ المجمكعات كاف
(جركب الناشط محمد سعيد) ،كىك صفحة عمى األنترنت تحكم ( )400.000عضكان مف الشباب
المصرم ذكك انر كاناثان ،كىذا المكقع مف أفكار الناشط كائؿ غنيـ ،الذم ييعد مف أكبر منظمي
االحتجاجات ،كشاىد لقطات الفيديك لمكت خالد سعيد عمى يد الشرطة المصرية ،تمؾ المقطات التي
انتشرت عمى اكثر مف صفحات ( )500000شخص األمر الذم زاد في اشتعاؿ الغضب في
الشارع المصرم.

()2

كما ذكر ( )Hauslohnerأنو في حيف كاف إشعاؿ الشاب محمد بكعزيزم النار في نفسو ش اررة
الثكرة التكنسية ،فإف الكحشية التي قتؿ فييا خالد سعيد الشاب المصرم عمى يد الشرطة المصرية
في حزيراف ( )2010كانت الش اررة التي فجرت األحداث في مصر ،بعد أف انتشرت صكرة القتؿ
عمى التكيتر رغـ محاكالت السمطة منع نشرىا ،كلعبت صفحة خالد سعيد دك انر ىامان في
Eltahawy, M, Will Egypt's protests go the way of tunisia's revolution? The Washington post,
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2011, www.washingtompost.com.

Mainwaring, S, Exactly what role did social media play in the Egyptian revolution, 2011,

2

www.fastcompany,com.
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االحتجاجات المصرية ،كأصبحت نكاة لتجمع الشباب المصرم ضد كحشية الشرطة ،كبالتالي كانت
نكاة الثكرة المصرية ،ككشفت الكثير مف حقائؽ التعذيب كاإلرىاب الذم تمارسو السمطات ضد
الشباب المصرم ،كفي األياـ التي سبقت ما اسماه المتظاىريف "جمعة الغضب" عمؽ أكثر مف
()1

( )85.000مصرم عمى صفحة االحتجاجات عبارة "كمنا خالد سعيد".

في ختاـ ىذا المبحث يرل الباحث أف شبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلعالـ الجديد لعبت دك انر
فاعالن في التحفيز لالحتجاجات ،كلعبت دك انر كبي انر في مجرياتيا كفضح ممارسات النظاـ كتعريتو
أماـ الشعب كأماـ العالـ ،كما لعبت دك انر كبي انر في مجريات التعبئة كنقؿ األحداث بشكؿ حي
كمباشر بالصكرة كالصكت لمداخؿ كالخارج ،كبذلؾ شكؿ اإلعالـ الجديد أدكات فعالة في الثكرة
المصرية مف خالؿ تكفير بيئة مناسبة لتطكير الكعي السياسي كالثقافي ،كتطكير أساليب الحركة
السياسية كالحراؾ الشعبي كاالحتجاجات ،ثـ تسارع دكره كأصبح اكثر تأثي انر بعد اندالع الثكرة ،كما
يمكف القكؿ أف الثكرة كانت جنينان تربى في كسائؿ اإلعالـ الجديد ،كخرج إلى النكر مف خالؿ أفعاؿ
فردية رمزية ،اندمجت في شكؿ مجمكعات كحركات جماعية ،ثـ تحكلت إلى ثكرة شعبية شكمت
حدثان تاريخيان في بدايات القرف الحادم كالعشريف ،إضافة ليذا الدكر فقد اسيـ اإلعالـ الجديد في
إضعاؼ دكر األحزاب كالتنظيمات السياسية كقائد لمشعكب كالحراؾ الشعبي كعكست المعادلة،
كاصبح الشعب ىك الذم يقكد األحزاب كالتنظيمات في السياسة ،كىك الذم يصنع الحدث دكف
كجكد قيادة سياسية محددة ،بؿ يكفي أف يتفؽ الشعب عمى قضايا كمصالح مشتركة ،كتتـ الدعكة
لالحتجاج عمى كسائؿ اإلعالـ الجديد ،فينزؿ الشباب في مختمؼ المدف كالمحافظات في تكقيت
محدد كمكاف محدد ،ليصنع التغيير ،كالكثير مف الباحثيف كالمحمميف يعتبركف ذلؾ مف أبرز مالمح

Hauslohner, A, Is Egypt a bout to have a Facebook revolution? Time word, 2011, www.time.com.
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الثكرة المصرية التي تجاكزت االعالـ التقميدم بشقيو المممكؾ لمنظاـ الحاكـ اك التجارم المممكؾ
لراس ماؿ محككـ بمصالح مع النظاـ الحاكـ.
نماذج من استخدام وسائل اإلعالم الجديد في الثورة المصرية.
المدونات والشبكات االجتماعية
يميؿ التدكيف في مصر إلى االىتماـ الشديد بالشأف المحمي فيما يخص القضايا االجتماعية
كالسياسية

كلقد شيد التدكيف السياسي في مصر تطك انر ممحكظان خصكصان أثناء كبعد الثكرة

المصرية في  25يناير  2011كمع زيادة اإلقباؿ عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي خفت نجـ
المدكنات لصالح التدكيف عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي ،خاصة فيس بكؾ ،كتكيتر كيكتيكب
ككما كاف الحاؿ قبؿ الثكرة استمر حتى اآلف فالمدكنيف أك نشطاء األنترنت لدييـ قدرة كبيرة في
تحكيؿ القضايا الذم يتجاىميا اإلعالـ التقميدم إلى قضايا رأم عاـ ،ككصؿ في بعض األحياف إلى
إجبار اإلعالـ التقميدم إلى تبني أك حتى اإلشارة إلى تمؾ القضايا مثؿ قضايا التعذيب كاإلضرابات
العمالية .كفي مارس  2010قامت الشبكة العربية ببدء مشركع كصمة الذم يقكـ عمى إصدار
مطبكعة كرقية تنشر أىـ التدكينات لتككف بمثابة جسر بيف المدكنيف كنشطاء األنترنت كالدكائر
السياسية كالحقكقية كأيضا فئة أكسع مف القراء الغير متعامميف مع األنترنت صدر منيا  50عددا،
بحيث يرل العديد مف نشطاء األنترنت أنيا أصبحت أشبو بأرشيؼ عف نشطاء مستخدمي األنترنت
بجانب يكمياتيـ عف الثكرة المصرية.

1

()1

جريدة الشركؽ 92 ،مميون مشترك لممحمول و 30مميون مستخدم لألنترنت ،العدد ( ،)17إبريؿ  ،2012متاح عمى المكقع
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كعمى صعيد الشبكات االجتماعية ،تعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي فيس بكؾ كتكيتر كيكتيكب مف
أكثر المكاقع زيارة مف قبؿ المصرييف كقاـ فيس بكؾ بدكر ىاـ في دعـ الثكرات العربية في ربيع
 2011حيث تـ مف خاللو تبادؿ الخبرات بيف البمداف المختمفة خصكصا في مكاجية القمع فعمى
سبيؿ المثاؿ تداكؿ النشطاء رسالة مف تكنس بعد  14يناير  2011تنصح متظاىرم مصر
بالكسائؿ المتبعة لمحماية مف أنكاع الرصاص المختمفة كقنابؿ الغاز كالمياه .كما ساعد الفيسبكؾ
كمكقع تكيتر (برغـ انو يأتي في المرتبة اؿ  26مف حيث عدد المستخدميف في مصر لكف
استخدامو شائع بيف النشطاء السياسييف كفي تداكؿ األخبار السريعة) عمى تنظيـ االحتجاجات
كاالتفاؽ عمى رؤية كاضحة أدت في النياية إلى اندالع ثكرة  25يناير ككاف أبرز مثاؿ عمى ذلؾ
ىك صفحة صفحة كمنا خالد سعيد ،التي أنشأت في  10يكنيك  2010أم بعد ثالثة أياـ مف
مقتؿ خالد سعيد عمى يد رجاؿ الشرطة في اإلسكندرية كىك شاب في العشرينات مف عمره تيجـ
عميو رجاؿ شرطة كضربكه حتى المكت ،كسمي إعالميان بشييد التعذيب.

()1

كبعد نجاح ثكرة تكنس بدأ تكجو مكقع تكيتر يأخذ طابعان سياسيان كبدأت تدعك لمطالب اجتماعية
كاقتصادية كتحشد لمظاىرات  25يناير المكافؽ لعيد الشرطة ضد التعذيب كالممارسات القمعية
التي تمارسيا الشرطة كأيضا كضد الفقر كالبطالة أيضا كبرغـ قطع االتصاالت مف  28يناير إلى
 2فبراير كالقبض عمى مسئكؿ الصفحة كائؿ غنيـ إال أنيا بقيت أكبر الصفحات المصرية .كاستخدـ
النشطاء فيس بكؾ كطريقة لتنظيـ االحتجاجات كلمتركيج لمحمالت المختمفة مثؿ حممة ال
لممحاكمات العسكرية كحممة عسكر كاذبكف التي تكشؼ انتياكات الجيش كممارساتو القمعية في
التعامؿ

1

مع

المحتجيف،

كنجحت

في

حشد
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في

صفحتيا.

 www.facebook.com/3askar.Kazeboonككذلؾ صفحة الشييد مينا دانياؿ الذم استشيد
في أحداث ماسبيرك كتضـ نحك  41ألؼ مشترؾ ،كغير ذلؾ مف الصفحات .كمف الصعب إحصاء
عدد الصفحات التي نشأت بعد الثكرة مف كثرتيا ككثرة المشتركيف فييا .لكف جميع الحركات
السياسة مف اإلخكاف إلى  6إبريؿ كغيرىما باإلضافة إلى الكثير جدا مف المؤسسات الرسمية
سارعت إلنشاء صفحات ليا عمى فيس بكؾ كتكيتر ،كأصبحت تمتأل بالنشاطات كالمستخدميف .كما
لـ يخ يؿ األمر مف صفحات مؤيدة لممجمس العسكرم مف فمكؿ النظاـ السابؽ ،لكف أغمبيا صفحات
صغيرة كال تحظى بمتابعة كبيرة.

()1

منذ نشأة اإلنترنت لـ يشيد مكقعا نمكا ىائال مثؿ مكقع فيس بكؾ ،كمصريا فإف األمر لـ يختمؼ
فمـ يشيد أم مكقع نمكا في عدد مستخدميو مثمما شيد الفيس بكؾ ،السيما أثناء ثكرة  25يناير
كرغـ أف عدد مستخدميو في بدايات عاـ  2010لـ يكف يتجاكز  4,5مميكف مستخدـ ،إال أنيـ بمغكا
في منتصؼ عاـ  2012في مصر نحك  11,3مميكف مستخدـ ،ضمف نحك  45,2مميكف مستخدـ
في العالـ العربي .كبعيدا عف الجركبات أك الصفحات الدينية أك الفنية ،فإف ثالثة المجمكعات
(الجركب) المصرية باتت تتصدر المجمكعات العربية عمى الفيس بكؾ مثؿ جركب كمنا خالد سعيد
الذم بمغ عدد (2,3مميكف ) كجركب شبكة رصد الذم بمغ عدده ( 1,9مميكف) كجركب الدكتكر
البرادعي الذم بمغ عدده ( 588ألؼ) في يكليك .2012

()2

أما عف المكقع الثاني مف حيث األىمية كالذم يكاد يتجاكز في تزايد حجـ استخدامو كمف حيث
المحتكم ،كىك مكقع تكيتر ،فإف عدد مستخدميو بمغ في منتصؼ عاـ  2012نحك 400ألؼ

1
2

جريدة االتحاد ،دور اإلعالم الجديد في الثورات العربية ،مرجع سابؽ ،متاح عمى المكقع اإللكتركنيwww.elitihadonline.com .
جريدة األىراـ ،استخدام الفيسبوك في مصر أثناء وبعد ثورة  25يناير ،مرجع سابؽ ،متاح عمى المكقع .www.goo.gl/ys1kz
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مستخدـ ،يشكمكف  %20مف عدد مستخدمي تكيتر في المنطقة العربية كمتساكيا مع السعكدية في
نفس العدد.

()1

صفحة كمنا خالد سعيد
لـ يكف أكثر المتفائميف قبؿ عاـ ( )2011يطمح في أكثر مف إقالة كزير الداخمية األسبؽ حبيب
العادلي مف منصبو ،لكف تمادم الرئيس األسبؽ حسني مبارؾ في عناده كتأخره في االستجابة
لمطالب الثكار دفعيـ إلى تصعيد سقؼ مطالبيـ كالضغط إلجباره عمى التنحي ،في ثكرة أطمؽ
نظر لدكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في إشعاؿ
البعض عمييا ثكرة شباب "فيس بكؾ ك"تكيتر" ،نا
الثكرة .صفحة "كمنا خالد سعيد" كانت كاحدة مف أبرز الصفحات التي كاف ليا دكر قكم في إكماؿ
الثكرة كاشعاليا ،كاستمرت الصفحة التي حظيت بعد ذلؾ باىتماـ قطاع كبير مف الشعب المصرم
كبخاصة الشباب في مساندتيا لمثكرة ،لكف فجأة كدكف سابؽ إنذار كبالتحديد في الثالث مف يكنيو
 2013تكقفت الصفحة كلـ تعمؿ حتى اآلف " ،"2015كتأسست الصفحة في 10يكنيك  2010كقاـ
بتأسيسيا الناشط كائؿ غنيـ بعد كفاة الشاب خالد سعيد بعد تعرضو لمضرب كالتعذيب عمى أيدم
مخبريف تابعيف لمشرطة بقسـ سيدم جابر بمدينة اإلسكندرية ،كما أبرزت التزكير الذم حدث في
انتخابات  .2010بعد إنشاء الصفحة تجاكزت حاجز الػ 4000آالؼ عضك خالؿ أقؿ مف ساعة
كاحدة مف نشر خبر مقتؿ خالد سعيد بسبب الضرب كالتعذيب .كبعد  10أياـ مف إنشاء الصفحة
ىاما في الدعكل لمتظاىر يكـ  25يناير
كصؿ العدد إلى  131ألؼ متابع .لعبت الصفحة نا
دكر ن
متأثر بآراء أعضاء الصفحة التي كضعكىا في
نا
كالذم كاف بداية الثكرة المصرية حيث قاـ كائؿ
تعميقاتيـ بتغيير الحدث إلى ما أسماه" :ثكرة عمى التعذيب كالبطالة كالفساد كالظمـ" كذلؾ في الرابع

1
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عشر مف يناير  .2011ككانت ىذه ىي أكؿ دعكة إلى ثكرة  25يناير .انتشرت الدعكة بيف أعضاء
الصفحة الذيف تجاكزكا آنذاؾ أكثر مف  350,000عضك كتبنتيا العديد مف الحركات كالمجمكعات
السياسية كالحقكقية .تعاكف كائؿ غنيـ مع النشطاء المكجكديف في الشارع لإلعالف عف أماكف
المظاىرات .كفي يكـ  3فبراير  2011أعمنت شركة "جكجؿ" فرع الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا عف
ساخنا لإلدالء بأم أخبار عنو.
طا
أف أحد مكظفييا كىك كائؿ غنيـ مفقكد كلـ يعثر عميو ،كفتحت خ ن
ن
كفي يكـ  6فبراير تـ اإلفراج عنو كتـ اإلفصاح ألكؿ مرة عف مؤسس صفحة خالد سعيد .في يكـ
الحادم عشر مف فبراير كتبت الصفحة تدكنية كانت "مبركؾ لمصر ..المجرـ غادر القصر".

()1

دكر ىامان في الدعكة لمثكرة المصرية كبخاصة الشبكة العنكبكتيو
ىنا لعبت تكنكلكجيا االتصاالت ان
كيتأتى دكرىا مف خالؿ المكقع االجتماعي فيسبكؾ الذم استغمو النشطاء السياسيكف في مصر
لمتكاصؿ مع بعضيـ البعض كطرح كنشر أفكارىـ إذ قاـ المكاطف المصرم كائؿ غنيـ كالناشط عبد
الرحمف منصكر بإنشاء صفحة بعنكاف "كمنا خالد سعيد" في المكقع االجتماعي فيسبكؾ عمى شبكة
اإلنترنت ،ككاف خالد سعيد قد قػيتؿ في اإلسكندرية بعدما تـ تعذيبو حتى المكت عمى أيدم اثنيف
ىاما الندالع
مف مخبرم شرطة قسـ سيدم جابر ،مما أثار احتجاجات كاسعة مثمت بدكرىا
ن
تمييدا ن
الثكرة .كما دعا كائؿ غنيـ كالناشط عبد الرحمف منصكر مف خالؿ الصفحة عمى مكقع الفيسبكؾ
إلى مظاىرات يكـ الغضب في  25يناير عاـ  .2011فالثكرة عندما بدأت يكـ  25يناير كانت
مككنة مف الشباب الذيف شاىدكا صفحة "كمنا خالد سعيد" عمى مكقع الفيسبكؾ أك شباب الفيسبكؾ
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مساء ،كمف ثـ تحكلت إلى ثكرة
كما قاؿ كائؿ غنيـ في حديثو مع منى الشاذلي في برنامج العاشرة
ن
شارؾ فييا جميع الشباب.

()1

نماذج من تطبيقات اإلعالم الجديد في الثورة المصرية.
البد مف دراسة الدكر الذم لعبتو صفحة «كمنا خالد سعيد» عمى «الفيس بكؾ» في الدعكة إلى
مظاىرات  25يناير ،كالتعبئة التي نجحت في تحقيقيا ألنيا عبرت بشكؿ مؤثر عف الشعكر بالظمـ
الذم انتشر في المجتمع ،ككاف قتؿ الشاب خالد سعيد في يكنيك  2111تجسيدان لو .فقد القت تمؾ
الصفحة إقباالن كاسعان مف شباب تفَّرقيـ ظركؼ حياتيـ كيفصؿ بينيـ اختالؼ مكاقعيـ عمى
الخريطة االجتماعية ،كلكف يجمعيـ شعكر جارؼ بالظمـ .كلذلؾ تفاعمكا مع نكع الخطاب الذم ميز
صفحة «كمنا خالد سعيد» ،كمنو عمى سبيؿ المثاؿ في األياـ السابقة عمى مظاىرات  25يناير:
«لك خايؼ عمى مصر ...لك عايز حقؾ ...انضـ إلينا ...كشارؾ ككفاية سككت لحد كده ...إحنا
مش أقؿ مف تكنس المي جابكا حقكقيـ لدرجة إقالة رئيس الجميكرية كىركبو مف البمد ...إحنا كماف
عايزيف حقكقنا ».كقد تفاعؿ الشباب مع ىذا الخطاب الذم قاؿ ليـ أيضان «مش عايزيف بطالة
كطكابير عيش كطكابير أنابيب كشباب مش القي يتجكز ...في نفس الكقت المي فيو فاسديف ينيبكا
المميارات كيشتركا أراضي كمصانع الشعب برخص التراب ...عايز أعرؼ أعبر عف رأيي في
بمدم ...عايز ما خافش مف أمف الدكلة كال ضابط شرطة ...عايز تتـ معاممتي بآدمية كاحتراـ.»...
كبدا نداء «يال يا شعب قكـ كفكؽ» عمى تمؾ الصفحة كما لك أنو اليتاؼ األكؿ في ثكرة كانت
عكامميا قد تراكمت كصارت ممكنة عبر دكر جيؿ األلفية الثالثة الرائع الذم صنع حالة جديدة في
مصر.
1
2
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نماذج من اآلراء عمى صفحات األنترنت كمشاركات تحفيزية بالثورة
يوميات الميدان
مع إرىاصات الثكرة يرصد الكتاب متابعة المثقفيف كمشاركتيـ بكثافة في نقؿ األخبار كدعكات
الثكرة كأمثمة ذلؾ :مف دكف مقدمات كال ترتيب قطعت اليكـ شارع محمد عمي ،كصكالن إلى جامع
السمطاف حسف ،ثـ جامع الرفاعي ككقفت أماـ قبر الشاه ،ثـ قبكر فاركؽ كأبيو الممؾ فؤاد كجدتو.
تذكرت مبارؾ ..سبحاف مف لو الدكاـ.

()1

سعد القرش –  22يناير
"مصرع أربعة منتحريف جدد.كطبقنا لتفسيرات رجاؿ األمف تككف مصر قد نقصت أربعة مجانيف
كطبقنا لرجاؿ اإلفتاء استرحنا مف أربعة كفار .الميـ طير مصر أرضؾ المباركة يا رب الجائعيف".
عزت القمحاوي –  21يناير
"ماذا تفعؿ عندما تعثر عمى شعب فجأة؟ ىؿ تسممو أـ تسجمو باسمؾ في الشير العقارم؟ ..فمف
غرائب الطبيعة أف الحكاـ العرب اكتشفكا أف بالدىـ فييا “بتركؿ” في الثالثينيات مف القرف
الماضي ثـ اكتشفكا أف بالدىـ فييا “شعكب” األسبكع الماضي فقط.

()2

جالل عامر –  29يناير
"شعارات تحيا مصر  ..تحيا مصر عيش حرية  ..كرامة إنسانية شعب تكنس يا حبيب  ..شمس
الثكرة مش ىتغيب ارفع صكتؾ قكؿ لمناس  ..احنا كرىنا الظمـ خالص صحي الخمؽ كىز الككف
 ..مصر بمدنا مش ىتيكف لما شعب تكنس قاـ ىرب المص كالمداـ حد أدنى لألجكر قبؿ الشعب
ما كمو يثكر حقي أالقي شغؿ كأعيش كالمالليـ ما بتكفيش يال يا مصرم صحي الركح الحرية باب

1
2
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عدم الخكؼ خمي الدنيا تصحى تشكؼ شعب حضارة كمجد سنيف مش
مفتكح يمال يا شعب ٌ
ىيطاطي ليكـ الديف".

()1

عالء األسواني –  22يناير
"نداء لممثقفيف المصرييف  ..شارككا الناس ىمكميا  ..أـ أنكـ تكتفكف باألبراج العاجية كالكراسي
المريحة كلستـ مف ىذا البمد ؟ أليس حبيب العادلي يقيركـ كما يقير الشعب ؟ أليس الفساد يمسكـ
كما يمس غالبية الشعب ؟ أليست األسعار كالبطالة كاألجكر الضعيفة تصيبكـ كما تصيب الشعب؟
أليس حسني مبارؾ كعائمتو كحاشيتو ككزراؤه كرجاؿ أعمالو ناىبيف أمكالكـ مثؿ الشعب ..؟ ليتكـ
تنزلكف لمشكارع مثؿ الرعاع كالغالبة أمثالنا كبالش السخرية كالسخافات كاالكتفاء بمكقع
المتفرجيف".

()2

ىويدا صالح –  22يناير
"يااااه مف زماف محسيتش بالفخر اني مصرم زم النياردة".

()3

خالد البري –  22يناير
"في دكلة ىي األقدـ ،كنظاـ إدارم عمره  4611سنة ،يصبح النظاـ السياسي إسفنجيا ،يمتص
المظاىرات كاالحتجاجات ،بدليؿ أحداث  77ك .86لدم اقتراح أف يجمع العقالء  11مالييف تكقيع
مثالن مثالن ،يتعيدكف فييا لمرئيس بخركج آمف ،خركج مف السمطة ال مف البمد ،خركج ال تتبعو
مالحقة قضائية كال نكت ..في فترة حياتو عمى األقؿ .حؿ سيؿ لعمو يخرجنا مف ىذا المأزؽ".

()4

سعد القرش –  22يناير

1
2
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"كاف البعض مف محترفي العمؿ السياسي يركف أف ىؤالء الشباف مجانيف كيؼ يصركف عمى
المبيت في الميداف دكف تخطيط مسبؽ كدكف ترتيب لمسألة اإلعاشة كتحديد مطالب ،لقد كاف ىذا
ىك جكىر ما خرج عميو ىؤالء الشباف ،العمؿ المؤسسي الذم يقصؼ الركح كيدجنيا عمى انتظار
عبثي ،كانكا يراىنكف عمى تتطابؽ القكؿ كالفعؿ ،عمى الحمـ بإمكانية التغيير ،ىنا كاآلف ىؿ تالقى
البعض مف محترفي العمؿ السياسي مع نجاح آلة القمع عند منتصؼ الميؿ؟ يكـ 25يناير2111
ىك يكـ اكتشاؼ بالغة جديدة غير قابمة لمتأسيس".

()1

أحمد زغمول الشيطي –  28يناير
يذكر أف الكاتب متخصص بمجاؿ الثقافة اإللكتركنية ،صدرت لو مف قبؿ كتب بعنكاف “احنا
()2

متراقبيف..الرقابة عمى اإلنترنت بالعالـ العربي” ،ك"التسكيؽ السياسي عمى الكسائط اإللكتركنية".
كعميو يمكف استخالص النتائج اآلتية:

 ساىمت كسائؿ اإلعالـ الجديد كخاصة شبكات األنترنت كما تكفره مف شبكات (الفيسبكؾ
و
بشكؿ فعاؿ،
كالتكيتر كاليكتيكب) كالمدكنات ،إضافة إلى اليكاتؼ المحمكلة في الثكرة المصرية
كتجمى ىذا الدكر في مرحمتيف ىما:
األولى :مرحمة التحفيز لمثكرة ،كمثاؿ ذلؾ صحفة "خالد سعيد" التي استقطبت األؼ الشباب
المصرم ذكك انر كاناثان ،فكانت نكاة التجمع كنكاة الثكرة المصرية.
الثانية :نقؿ مجريات الثكرة بالصكت كالصكرة لمداخؿ كالخارج ،رغـ حصار السمطة كرغـ عزؿ
مصر عف العالـ الخارجي ،إال أف اإلعالـ الجديد شكؿ كسيمة فعالة لزيادة الكعي السياسي كنشره،

1
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كفي حشد كتعبئة الجماىير ،كما شكؿ أداة لمتنظيـ كالتنسيؽ كتحديد النشاطات كالشعارات ،كتحديد
الزماف كالمكاف ،كما مثمت كسائؿ اإلعالـ الجديد أداة فعالة لنشر ممارسات األمف المصرم
ككحشيتو في التعذيب كالقير كالظمـ.
التقاطعات بين الثورة التونسية والمصرية
كسائؿ اإلعالـ الجديدة كالطبقة الكسطى

1

ال شؾ اف ابرز مظاىر كسائؿ اإلعالـ الجديد التي كانت متداكلة في المياديف كفي الخفاء ىي
"أجيزة الحاسكب المحمكؿ "الب تكب" ،كأجيزة النقاؿ المحمكؿ ،كاالم باد ،كالكاميرات الذكية"
كغيرىا مف التقنيات التي ال تتكفر بالعادة لمطبقات المسحكقة ،في حيف تتكفر أكثر لمطبقات
الميسكرة.
" كال تختمؼ الثكرة المصرية ،عف الثكرة التكنسية التي سبقتيا كأليمت شبابيا كأمدتيـ بثقة غير
مسبكقة في قدرتيـ عمى التغيير .كخالفت الثكرتاف عمى ىذا النحك تكقعات بعض المصرييف ،مثمما
احبطتا انطباعات كثير مف المراقبيف العرب كغيرىـ عف الثكرة التكنسية فى بدايتيا.
كتبيف أف العكامؿ االجتماعية -االقتصادية لـ تكف ىي المحرؾ الكحيد لمثكرة التكنسية في بمد يبمغ
مستكل الدخؿ فيو نحك أربعة آالؼ دكالر ،أم أعمى مف كؿ الدكؿ العربية غير النفطية باستثناء
لبناف .كظير ىذا بكضكح أكثر في الثكرة المصرية التي بدأت بعد  11يكما عمى نجاح ثكرة
الياسميف في إطاحة بف عمي ،كفي االحتجاجات المتنكعة الخمفيات كالفعاليات في بالد عربية
أخرل .فمـ تكف العكامؿ االجتماعية االقتصادية مف فقر كبطالة كتفاكت طبقي حاد ىي المحرؾ

1
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الكحيد أك الرئيسي لغضب شعكب عربية نزلت إلى الشارع كما لـ تفعؿ مف قبؿ منذ حصكؿ بالدىا
عمى االستقالؿ .فمـ تيحدث ىذه العكامؿ المكجكدة منذ فترة غير قصيرة ثكرة إال عندما اقترنت بما
يمكف أف نسميو الدكافع الثقافية التي تعكد إلى تغير في ثقافة المجتمع .فعندما يحدث تطكر في
ثقافة كتمة مؤثرة في المجتمع كتتغير نظرتيا بالتالي إلى طريقة الحياة أك تتبنى رؤية جديدة لما
ينبغي أف تككف عميو العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ كبيف اإلدارة كالجميكر ،يزداد الميؿ إلى تغيير
الكاقع بما ينسجـ مع ىذا التطكر .كحيف يستعصي ىذا التغيير كتيغمؽ أبكاب اإلصالح الذم يؤدم
إليو ،يزداد االستياء كيتحكؿ إلى غضب مكتكـ يتراكـ تحت السطح إلى أف يجد فرصة لالنفجار.
ككاف الرد عمى ىذه الممارسات قد بدأ في فضاء «االنترنت» قبؿ أف ينتقؿ إلى أرض الكاقع في
تكنس كمصر كليبيا كاليمف كسكريا .فقد نزؿ المحتجكف إلى الشارع استجابة لدعكة عبر «اإلنترنت»
في ىذه الحاالت كميا .كلـ يكف المبادركف بالدعكة إلى التظاىر كاالحتجاج فقراء أك عاطميف
يبحثكف عف خبز أك عمؿ باألساس .كلكنيـ كضعكا الخبز أك العيش كالعدالة االجتماعية ضمف
مطالبيـ سعيا إلى تكسيع نطاؽ المشاركة في االحتجاجات التي دعكا إلييا.
كعندما اختير يكـ  25يناير لتنظيـ مظاىرات كاسعة فيو ،كاف ىذا تعبي انر عف العامؿ الرئيسي كراء
االحتجاج في مصر .ففي مثؿ ىذا اليكـ مف كؿ عاـ تحتفؿ الشرطة المصرية بعيدىا .كلذلؾ كاف
في اختيار ىذا اليكـ رسالة كاضحة تفيد أف الكيؿ فاض بانتياكات جياز األمف التي خمقت كجعان
شديدا في الكجداف العاـ.
كمف أىـ القكاسـ المشتركة بيف البالد التي اندلعت فييا ثكرة أك احتجاج حقيقي ،كليس مصنكعان
ألىداؼ طائفية أك مذىبية ،أنيا شيدت تكسعا في الطبقة الكسطى في مرحمة انتشرت فييا ثقافة
الحرية كالكرامة اإلنسانية عمى الصعيد العالمي بالتزامف مع استمرار احتكار السمطة كازدياد سطكة
أجيزة األمف التي صارت ىي القكة الرئيسية في ىذه السمطة .كقد أظيرت دراسة مكثقة أصدرىا
132

«المعيد العربي لمتخطيط» في العاـ الماضي تكسعا مممكسا في الطبقة الكسطى في البالد التي
شممتيا ىذه الدراسة .كمف بينيا ثالثة نشبت فييا ثكرات ىي مصر كتكنس كاليمف ،باإلضافة إلى
ثالثة بالد أخرل حدثت فييا احتجاجات محدكدة بالتزامف مع ىذه الثكرات ،كىي األردف كالجزائر
كالمغرب.
كتعتبر الطبقة الكسطى أكثر حساسية لمتغير الثقافي الذم يعمي مف شأف حرية اإلنساف ككرامتو
مقارنة بالطبقات الدنيا .كبالرغـ مف أف معاناتيا االقتصادية كاالجتماعية أقؿ مف الطبقات التي
تدنكىا ،فيي أكثر شعك ار بالظمـ ألنيا المصدر األكؿ لعائدات بالدىا مف الضرائب .كلذلؾ أصبح
الشعكر بالظمـ كاإلذالؿ أكثر إنتاجا لمغضب الثكرم مقارنة بالمعاناة مف الفقر.
كىذا يفسر كيؼ أمكف تحكيؿ مقتؿ الشاب خالد سعيد في مدينة اإلسكندرية في مايك  2010عمى
أيدم رجاؿ أمف اعتقمكه إلى منطمؽ لحممة إدانة كاسعة لجياز الشرطة كالنظاـ السياسي برمتو.
كجذبت صفحة «كمنا خالد سعيد» عمى «الفيسبكؾ» الكثير مف المصرييف الذيف نزؿ بعضيـ إلى
الشارع في  25يناير مصريف عمى استرداد حقكقيـ كمعمنيف أنيـ لف يقبمكا إذالال بعد ذلؾ .كلـ
تمبث أعداد متزايدة مف الناس أف انضمت إلييـ عمى مدل  18يكما حتى تنحي الرئيس حسني
مبارؾ عف الرئاسة .ككاف ىذا ىك ما حدث في تكنس بعد  28يكما عمى بدء المظاىرات الغاضبة
التي خرجت عقب انتحار البكعزيزم ،كلكف مع اختالؼ في التفاصيؿ .ككاف تراكـ التعبير
اإلليكتركني عف الغضب مساعدا عمى سرعة انتقالو إلى األرض في الحالتيف المتيف أخذ شباب مف
الطبقة الكسطى ،كليس مف الفئات الدنيا ،زماـ المبادرة الثكرية.
كلـ يكف ىذا ممكنا بدكف التكسع الذم حدث في الطبقة الكسطى خالؿ العقديف األخيريف في
مصر ،كما في تكنس كبالد عربية أخرل .فقد أدل ىذا التكسع إلى ازدياد الطمب عمى الديمكقراطية
كالحرية كالكرامة الفردية ،كال يختمؼ األمر كثي ار عمى صعيد التركيب االجتماعي ليذه الثكرة التي
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كانت الطبقة الكسطى ىي قمبيا النابض بالرغـ مف أف معظـ الفئات كالشرائح االجتماعية شاركت
فييا .لذلؾ سيذكر ليا التاريخ أنيا ثكرة طالئع شباب األلفية الجديدة كأبناء الطبقة الكسطى التي
تكسع نطاقيا في العقديف األخيريف بخالؼ االعتقاد الشائع في كثير مف الكتابات كىك أنيا
انحسرت نتيجة افتراض انطباعي لـ يثبت كىك أف الفقر زحؼ عمييا كشد قسما عظيمان منيا إلى
قاع المجتمع" .
كما حصؿ في مصر أف الطبقة الكسطى قد رفضت أف تحصر نفسيا في ىذا اإلطار الضيؽ
كغير المقبكؿ ،كمع ظيكر األجياؿ الشابة التي حصمت عمى تعميـ أكاديمي متقدـ ،كاكتسبت
عادات اجتماعية حداثية كعرفت طريقيا إلى اإلنترنت ككسائؿ االتصاؿ الحديثة كأحسنت
استخداميا ،كمع تنامي قكة المجتمع المدني كتطكر ثقافتو كزيادة كعيو ،خاصة بيف األجياؿ
الجديدة ،كمع االنفتاح اليائؿ لكسائؿ االتصاالت كالمعمكمات العصرية ،خاصة الفضائيات كشبكات
المحمكؿ كالتكاصؿ االجتماعي ،صار بإمكاف الطبقة الكسطى أف تنتعش كأف تنيض في محاكلة
الستعادة دكرىا الطبيعي مف جديد ،كلكف بأدكات كأساليب مختمفة.1
لقد شكؿ الشباف العمكد الفقرم لمثكرة الشعبية في كؿ مف تكنس كمصر ،كىؤالء – كما يقكؿ الكاتب
تعرضت لعممية إفقار ممنيجة،
الفمسطيني حسف خضر -جاؤكا مف أكساط الطبقة الكسطى ،التي ٌ
كالتي تممؾ أيضا -نتيجة تعمميا -قابمية عالية لمتأثر بما يدكر مف حكليا كفي العالـ .ككما أف
الثكرة في مصر كتكنس جاءت بمغة كمزاج العصر ،كأيضا بمغة كأدكات العصر ،أم أجيزة
االتصاؿ الحديثة ،كال شؾ أف استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية في التعبير كالتكاصؿ ينسجـ تماما مع

1

سالمة ،عبد الغني ،النظام العربي الجديد بعد ثورتي تونس ومصر ،مقاؿ منشكر عمى مكقع صدل الصمت ،2011 ،عمى الرابط

 http://abedelghani.blogspot.co.il/2011/02/blog-post_1311.htmlتاريخ الزيارة 2015/10/25
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ركح العصر كأدكاتو ،حيث ثمة عالقة عضكية بيف أدكات العصر كأشكاؿ التعبير السياسي .كفي
مصر كتكنس لعبت صفحات اإلنترنت ،كالرسائؿ النصية ،ككاميرات الياتؼ المحمكؿ ،دك ار حاسما
الشباف الذيف أشعمكا الش اررة األكلى.1
في تبادؿ المعمكمات كفي تجميع كتنظيـ ٌ
التونسية والمصرية
األسباب غير المباشرة لمثورتين
ّ

2

امتداد حكـ الرئيسيف المخمكعيف :إف ما ميز حكـ "مبارؾ" ك"بف عمي" ىك طكؿ المدة التي حكما
فييا شعبيما كطريقة الحكـ القمعية ،ك"التمديد كالتكريث" ،كذلؾ الفساد كسكء األكضاع االقتصادية
كتدني مستكل المعيشة ،كقسكة االجيزة االمنية ،كأمف
كالسياسية :كمنيا ازدياد ٌ
معدالت الفقر ٌ
الدكلة الذيف مارسكا شتى صنكؼ التعدم عمى الكرامة البشرية كالتعذيب كاالعتقاؿ العشكائي،
كأيضا تحالؼ القكل المدنية األىمية كالسياسية ضد السمطة االستبدادية في البمديف ،كسكء تعاطي
األنظمة مع القضية الفمسطينية بشكؿ لـ يرتؽ لطمكح الجماىير
األسباب المباشرة لثورة تونس ومصر
في مصر كانت انتخابات مجمس الشعب األخيرة التي أيقصي فييا كافة احزاب المعارضة الحقيقية
كحتى الشكمية ،مف أىـ األسباب المباشرة التي أفقدت الناس ثقتيـ بالنظاـ كبمدل استعداده لقبكؿ
الرأم األخر كانصياعو لمعبة الديمقراطية ،أما في تكنس فكانت انتخابات  2009كالتزييؼ الحاصؿ
فييا كمقاطعتيا مف جؿ األطراؼ كاألحزاب مف األسباب المباشرة في اندالع ثكرة تكنس.

مالمح وخصائص ثورتي تونس ومصر
تشترؾ ثكرتا تكنس كمصر في خصائص متشابية كأخرل مختمفة عمى النحك التالى:

1

سالمة ،عبد الغني ،النظاـ العربي الجديد بعد ثكرتي تكنس كمصر ،مصدر سابؽ

2

م خمكؼ ،زىير ،الثكرة ال تصنع بؿ تنفجر ،مقارنو تحميمية بيف الثكرة التكنسية كالمصرية ،رؤل افريقية ،عمى الرابط

 http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/17.htmتاريخ الزيارة .2015/11/2
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خاصية الجماىيرية كالشمكؿ حيث استقطبت الثكرتاف المصرية

كالتكنسية معظـ األطياؼ

كالفئات.
إف ثكرتي تكنس كمصر انطمقتا بدكف قيادة كبدكف رأس كبدكف زعيـ مميـ يكجييا كيرشدىا  ،ككانت
ىبتيا تمقائية كعفكية .
السممية بحيث انطمقت ثكرة مصر كتكنس مستميمة ركح الثكرات السممية في العالـ ،مستفيدة مف
نضج مجتمعيا كحداثتو كعدـ امتالؾ أفرادىا لمسالح.
الفجائية فتميزت ثكرة تكنس بأنيا ثكرة فاجأت الجميع كاتسمت بالفجائية كعدـ التأطير ،أما الثكرة
المصرية التي افتقدت المرشد كالقائد فقد تمكف الجيش منيا كأصبح كالمتح ٌكـ الرئيسي فييا .
تعد نفسيا لكؿ طارئ ميما كاف كاعتصمت باآلالؼ في
خاصية الجاىزٌية فقد كانت الجماىير ٌ
ٌ
ميداف التحرير ككبرل المياديف الرئيسية بالمدف المصرية ,كينطبؽ الشأف نفسو في تكنس كيتشابو,
كقد كانت جاىزٌية الثكار حاضرة إزاء ردكد األفعاؿ التي كانت تقكـ بيا السمطة التي لـ تفمح مع
الجماىير في أم مبادرة إلخماد الثكرة.
القطرية وعدم اإلسناد

1

تميزت ثكرة مصر بعدـ استنادىا إلى دعـ لكجستي أك كاقعي أك مالي أك عسكرم آت مف
األطراؼ الدكلية أك مف دكؿ الجكار .الثكرة التكنسية بقيت لمدة شير مف دكف اإلعالف عف مكقؼ
داعـ يأتي مف ىؤالء الكبار ،بؿ إف شباب تكنس قد عاف مف الدعـ المكجستي كالمالي لمرئيس
المخمكع الصادر عف القذافي كفرنسا كايطاليا كقد كادت تيجيض الثكرة التكنسية كالمصرٌية لكال
العزيمة كاإلرادة الصمبة لمجماىير.

1

مخمكؼ ،زىير ،الثكرة ال تصنع بؿ تنفجر ،مصدر سابؽ.
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المنجزات :إف مف أىـ منجزات ثكرتي تكنس كمصر  ،كسر حاجز الخكؼ مف السمطات ،كاستعادة
الحريات الشخصية كالعامة كاستعادة الكرامة لممكاطف التي طالما افتقدىا لعقكد ،كذلؾ عكدة
تحسف صكرة العربي
التكازف بيف المجتمع األىمي كالسمطة الحاكمة كاحداث إصالحات دستكرية ،ك ٌ
كبالخصكص المصرم كالتكنسي في كسائؿ اإلعالـ الغربية ،أما المنجز الذم اختصت بو مصر
فيك استعادة جزء مف دكرىا اإلقميمي .

1

1

مخمكؼ ،زىير ،الثكرة ال تصنع بؿ تنفجر ،مصدر سابؽ
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نتائج الدراسة
ٍ
بوجو عام
النتائج المتعمقة بدور اإلعالم الجديد في ثورات الربيع العربي
لإلعالـ الجديد كأدكاتو مف (ككاالت األنباء ،مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،مدكنات ،صحؼ الكتركنية،
الفيس بكؾ،تكتير ،اليكتيكب ،كغيرىا مف مكاقع الميديا) دك انر في ثكرات الربيع العربي ،كذلؾ لمسرعة
في نقؿ الخبر بالصكت كالصكرة كسرعة التفاعؿ كالحراؾ االجتماعي اإلعالمي بيف الناس الذيف
انتقمكا مف المتمقي طكؿ الكقت الى مرسؿ كمستقبؿ .
 .1دخؿ اإلعالـ الجديد ثكرات الربيع العربي مف أكسع أبكابيا ،كاسيـ بدرجة كبيرة في تغيير
منظكمة العالقة بيف األنظمة كالجماىير مف خالؿ التعبئة اإلعالمية اإللكتركنية التي شكمت
الفضاء األكسع كاألسيؿ كاألسرع لالتصاؿ بيف األفراد ،كبناء رأم عاـ حكؿ قضية معينة.
 .2شكؿ اإلعالـ الجديد بأدكاتو ككسائمو المتنكعة داعمان رئيسيان لثكرات الربيع العربي ،كأسيـ في
و
بشكؿ فاجأ األنظمة الحاكمة ،كنجح اإلعالـ الجديد في المساىمة
تحريؾ الثكرات كاالحتجاجات
بإسقاط العديد مف الرمكز السياسية ،كتغيير العديد مف القكانيف ،كبالتالي نجح في كسر ىيبة
األنظمة االستبدادية كالغاء االحتكار التاريخي لإلعالـ العربي الرسمي التقميدم لممعمكمة.
 .3شكؿ اإلعالـ الجديد حمقة كصؿ ىامة بيف ما كاف يجرم في الشارع مف أحداث ،كمف ثـ نقميا
إلى كسائؿ اإلعالـ العربية كالعالمية مدعكمة بالنص كالصكرة كالفيديك دكف الحاجة إلى أمكاؿ أك
مقرات أك أدكات كمعدات كبيرة.
 .4شكؿ اإلعالـ الجديد رافعة فعالة في تييئة متطمبات التغيير عف طريؽ تككيف الكعي ،كفتح
انتياء بالثكرة
فضاء لمتمرد كالثكرة ،بداية مف التمرد عمى الخجؿ كالخكؼ كاالنطكاء كالالمباالة ،ك ن
عمى األنظمة الحاكمة ،كبذلؾ شكمت رافعة لممكاطف العربي لالنتقاؿ مف حالة الرككد كالجمكد
إلى الكعي السياسي.
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 .5ساىـ اإلعالـ الجديد في نشر كترسيخ مفاىيـ الديمقراطية كالحرية كاىميو المشاركة السياسية
كالتعددية السياسية ،كبالتالي ارتفاع سقؼ الحرية بالنسبة لممكاطف العربي.
كعميو فقد ساىـ اإلعالـ الجديد في ثكرات الربيع العربي قبؿ حدكثيا كأثناء مجرياتيا لكنو لـ يكف
العامؿ الكحيد في إنجاحيا ،كلكف ال يمكف إغفاؿ ذلؾ الدكر الكبير الذم لعبو اإلعالـ الجديد مف
خالؿ تكفير أدكات ككسائط لمناشطيف لحشد الجماىير كتحديد التحركات كالفعاليات الشعبية
كمكاعيدىا كأماكنيا ،كما كفر إمكانيات نقؿ الكقائع كاألحداث بالصكرة كبالصكت كبسرعة فائقة ،بؿ
كثي انر ما كانت كسائؿ اإلعالـ الجديد المصدر الكحيد لكسائؿ اإلعالـ التقميدم كالفضائيات الستقاء
المعمكمة.
النتائج المتعمقة بدور اإلعالم الجديد في الثورة التونسية والمصرية.
 .1شكؿ نجاح الثكرة التكنسية الش اررة التي أشعمت الثكرة المصرية ،خاصة كأف البيئة المصرية
كانت مييأة الستقباؿ ش اررة الثكرة كالتغيير بحكـ التشابو بيف البمديف في طبيعة النظاـ الحاكـ،
اء األكضاع السياسية أك االجتماعية أك تسمط األجيزة األمنية
كفي تماثؿ محركات الثكرة سك ه
كالفساد كالمحسكبية كالفقر كالبطالة.
 .2مثؿ اإلعالـ الجديد أداة لمعمؿ كتنظيـ جيكد الناشطيف كحشد الجماىير مف أجؿ التغيير كأثبتت
كسائؿ اإلعالـ الجديدة مرة أخرل بعد الثكرة التكنسية قدرتيا عمى التأثير الفعاؿ خاصة في
مجاؿ الحشد كتحديد الزماف كالمكاف لمفعاليات الجماىيرية كالشعارات ،حيث ساعدت كسائؿ
اإلعالـ الجديد النشطاء في اإلعداد لمثكرة المصرية مف خالؿ كضع اآلليات كتكزيع األدكار،
حيث تـ تخصيص الفيسبكؾ لجدكلة االحتجاجات كتحديد الزماف كالمكاف كالشعارات ،أما التكيتر
فقد تـ تخصيصو لمتنسيؽ بيف الجماعات كالمدف كالمحافظات ،في حيف يخصص اليكتيكب لنقؿ
األحداث كالكقائع إلى العالـ الخارجي.
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. 3يمكف القكؿ أف اإلعالـ الجديد لـ يصنع الثكرة في تكنس ،لكنو ساىـ في ش اررة تمؾ الثكرة كما
تال ذلؾ مف أحداث ،لذلؾ كاف اإلعالـ الجديد عامالن مساعدان ساىـ في تعزيز حركة الشارع كما
ىك الحاؿ في مصر مف استثمار لكسائؿ االعالـ الجديد التي كسرت رعب االجيزة االمنية.
دكر اكبر في الثكرة المصرية منو في الثكرة التكنسية ،كمكف
.4يمكف القكؿ أف لإلعالـ الجديد ه
كسائؿ اإلعالـ التقميدية مف الحصكؿ عمى اتصاالت كاستجابات حية كمباشرة لألحداث كتحميميا،
فكاف اإلعالـ الجديد مصد انر أساسيان لألخبار في الفضائيات كككاالت األنباء ،ككفر ليا مادة ىائمة
لمتحميؿ.
 .5كسر اإلعالـ الجديد حاجز الرقابة كقدرة النظاـ التكنسي كالمصرم عمى حجب الحقائؽ
كاألحداث داخميان كخارجيان ،فسارعت إلى إغالؽ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كمالحقة نشطائيا،
لكف ذلؾ لـ ً
يجد نفعان بسبب كجكد اليكاتؼ المحمكلة كبعض القنكات الفضائية المساندة لمثكرة.
 .6اظير اإلعالـ الجديد مشاىد كصك انر عديدة حفزت التكنسييف لمخركج لمشكارع كتحدم رجاؿ
كنساء -لممشاركة في
االمف كصكر محمد بكعزيزم ككذلؾ تحفيز المصرييف العادييف -رجاالن
ن
االحتجاجات مثؿ صكر ضرب المتظاىريف ،كدىسيـ بالسيارات التابعة لمشرطة كاألجيزة
أألمنية ،إضافة إلى شريط فيديك صكر مكت خالد سعيد عمى يد الشرطة المصرية.
 .7شكؿ اإلعالـ الجديد كسيمة تكاصؿ مجانية بيف كمع أإلعالمييف ،كما مثؿ حمقة كصؿ أفقي
كبالتالي كاف اإلعالـ الجديد احد ادكات نجاح الثكرة التكنسية كالمصرية ،كمف خاللو ضمف
المتظاىريف كصكؿ صكتيـ إلى قطاع كبير مف الشباب التكنسي ،إضافة إلى العالـ الخارجي،
بما في ذلؾ األحداث عمى طبيعتيا كحقيقتيا مع ضماف نسبي لمسرية .فكانت المجمكعات
االفتراضية عبر "االنترنت" تشبو الخالية السرية .
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 .8ساىـ اإلعالـ الجديد في زيادة الثقافة السياسية كالكعي السياسي لدل الشعكب العربية عامة
كالشعب التكنسي كالمصرم خاصة ،كما ساىـ اإلعالـ الجديد في ترسيخ مفاىيـ الديمقراطية
كالحريات السياسية كأىمية المشاركة السياسية لدل المكاطف العربي ،لذلؾ ييمكف القكؿ أف الثكرتاف
التكنسية كالمصرية ىما ثكرتاف كطنيتاف بمضاميف ديمقراطية.
 .9أثر اإلعالـ الجديد عمى العالقة بيف الجماىير كاألنظمة مف خالؿ الرقابة المجتمعية السياسية
كترسيخ مفاىيـ العدالة كالمسائمة كالمحاسبة كحقكؽ اإلنساف لدل المكاطنيف.
 . 10فرضت الثكرات عمى األحزاب السياسية أف تعيد النظر في بنيتيا التنظيمية كبرامجيا السياسية
تمشيان مع الركح الكطنية كجامع لمكؿ الكطني.
 .11ساىمت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في إضعاؼ الرقابة الحككمية عمى اإلعالـ كالحريات
العامة كحرية الرأم ،مما كفر لمشباب العربي ىامشان لمرأم بعيدان عف سيؼ الرقابة الحككمية
كاألجيزة األمنية.
يرل الباحث أف اإلعالـ الجديد بطبيعتو كاتساع نطاقو كاستخدامو مف قبؿ الشباب التكنسي
و
بشكؿ فعاؿ
كالمصرم ،كاف لو دك ار محف از كمكجيا رئيسيان كأساسيان كاداة مف ادكات لمثكرة  ،كساىـ
في تشكيؿ الكعي المجتمعي لمشعب ،كما ساىـ في حركة تسيس سريعة ،كساىـ في ربط النشطاء
ببعضيـ ،كربطيـ مع الجماىير ،مما ساعد في تنسيؽ حركة الجماىير في المياديف كساعد في
و
بشكؿ حي
خمؽ بيئة اتصالية متعددة الكسائط كمتاحة خالؿ ( )24ساعة لتغطية األحداث كنقميا
كمباشر ،كبالتالي الحفاظ عمى زخـ االحتجاجات ككسر سطكة االمف القمعي ،كمف ثـ نجاح الثكرة .
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سمبيات وسائل االعالم الجديد :
في ضكء أىمية كدكر اإلعالـ الجديد ،إال أنو يمكف تسجيؿ بعض السمبيات كاإلشكاليات التي
تكاجو اإلعالـ الجديد ،كمف أىميا:
 .1صعكبة الكثكؽ كالتحقؽ مف مصداقية بعض المعمكمات التي تحكييا بعض المكاقع.
 .2إمكانية استغاللو في ارتكاب جرائـ الكتركنية كانتياؾ حقكؽ النشر كالممكية الفردية.
 .3قد ال يراعي اإلعالـ الجديد أصكؿ كأدبيات كضكابط المينية اإلعالمية.
 .4غياب فقو األكلكيات كسيكلة تعرضو لالختراؽ.
 .5اإلعالـ الجديد حرية اكثر كمصداقية اقؿ.
 .6عزز الفردية كيساىـ احيانا بتشتيت الجيد الجماعي .
توصيات :
-1بعد سنكات طكيمة مف احتكار االعالـ بيد انظمة استبدادية كانعتاقو عمى يد االعالـ الجديد
اصبح مف الضركرة لمؤسسات المجتمع السياسية كالمدنية كالثقافي االىتماـ باإلعالـ الجديد كأداة
مف ادكات التعبير كتعزيز الحريات في الكطف العربي .
 -2عمى اصحاب العالقة بالتشريعات ضركرة سف قكانيف ناظمة لإلعالـ الجديد لمتقميؿ مف سمبياتو
كاالنتفاع مف ايجابياتو كتطكير استخداماتو .
 -3اصبح مف الكاجب عمى الباحثيف كاألكاديمييف إدراج االعالـ الجديد ضمف الدراسات
االكاديمية كالعممية في المناىج المدرسية كالجامعية .
-4عمى القائميف كالباحثيف كالميتميف بالعمؿ االعالمي مراجعة الشكؿ االعالمي التقميدم
كاالنطالؽ نحك االعالـ الجديد لمزاياه كفعالياتو التي اثبتت تفكقو عمى االعالـ التقميدم .
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-5ينصح الباحثيف عدـ التسرع كالحكـ عمى مدل دكر كاثر االعالـ الجديد في الثكرات العربية لما
يحتاجو ىذا المضمكف مف دراسات كأبحاث اكثر عمقا دكف االنتقاص مف تكفر المؤشرات العديدة
عمى ككنو اداة مف ادكات ثكرات الربيع العربي .
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر والمراجع العربية
أوالً :الكتب
 ابراش ،إبراىيـ ،تاريخ الفكر السياسي :عصر النيضة ،دار بابؿ لمطباعة كالتكزيع ،الرباط،.1999
 أبك عرجة ،عامر ،اإلعالم العربي في ظل التقدم التكنولوجي الحديث في وسائل اإلعالم ،ط،1دار المسيرة ،عماف ،األردف.2006 ،
 أبك عيشة ،فيصؿ ،اإلعالم اإللكتروني ،ط ،1دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف.2111 ، بسيكني ،حمادة ،وسائل اإلعالم والسياسة :دراسة في ترتيب األولويات ،ط ،1مكتبة نيضةالشرؽ ،القاىرة.1996 ،
 البياتي ،خضير ،دور اإلعالم الجديد واإلعالم التقميدي :مقاربات واختالفات ،مركز دراساتالكحدة العربية.2013 ،
 خميؿ ،محمكد ،شبكات التكاصؿ االجتماعية :نظرة في الكظائؼ ،ط ،1دار الفجر لمطباعةكالنشر كالتكزيع ،عماف.1997 ،
 الدبيسي ،عبد الكريـ ،كالطاىات ،زىير ،الرأي العام وعوامل تكوينو وطرق قياسو ،ط ،1دارالفجر لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.2011 ،
 صادؽ ،عباس ،اإلعالم الجديد :المفاىيم والوسائل والتطبيقات ،ط ،1دار الشركؽ ،عماف،.2010
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 صغبيني ،طكني ،لعنة األلفية ،منشكرات مدكنة نينار ،بيركت.2114 ، عبد الكافي ،إسماعيؿ ،موسوعة المصطمحات السياسية ،مركز اإلسكندرية لمكتاب،اإلسكندرية.2115 ،
 عبد اهلل ،خمؼ ،الوظيفة اإلخبارية لمبوابات اإللكترونية دراسة تحميمية لمبوابات اإللكترونيةالعربية،

دار

الكتاب

الجامعي،

،2009

متاح

عمى

المكقع

اإللكتركني

./http://www.shjlibrary.ae
 الكيالي ،عبد الكىاب ،موسوعة السياسة ،المجمد ( ،)1دار اليدل ،بيركت.1985 ، مركز ستانيكب لمسياسات االتصالية ،دراسة في سياسات وقوانين اإلعالم في بمدان الشرقاألوسط ،لندف ،بريطانيا.2012 ،
 المنصكر ،فيصؿ ،اإلعالم الجديد :تطور األداء والوسيمة ،ط ،2الدار الدكلية لمنشر كالتكزيع،القاىرة.2013 ،
 منصكرم ،نديـ ،دور اإلعالم الجديد في تحريك الثورات العربية ،الجامعة المبنانية األمريكية،لبناف 28 ،نسياف.2011 ،
ثانياً :الدراسات والرسائل الجامعية
 الحربي ،طارؽ ،الفيسبوك :مميزاتو وعيوبو وأىميتو ،بحث مقدـ إلى كمية اإلعالـ ،جامعةجازاف ،المممكة العربية السعكدية.2112 ،
 الدليمي ،عبد الرزاؽ ،كآخركف ،شبكات التواصل االجتماعي الحديثة ،نظرة في الوظائف،جامعة الشرؽ األكسط ،كمية اإلعالـ ،األردف.2011 ،
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 الراكم ،بشرل ،دور وسائل ومواقع التواصل االجتماعي في ثورات الربيع العربي ،رسالةماجستير غير منشكرة ،كمية الصحافة كاإلعالـ ،جامعة بغداد ،العراؽ.2012 ،
 الرعكد ،عبد اهلل ،دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في الوطن العربي:تونس ومصر نموذجاً من وجية نظر الصحفيين األردنيين ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
اإلعالـ ،جامعة الشرؽ األكسط.2011 ،
 ساؽ اهلل ،ميا ،دور اإلعالم الجديد في ثورات الربيع العربي ،رسالة ماجستير في الصحافةكاإلعالـ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.2013 ،
 الشيكخ ،عمي ،تأثير ثورات الربيع العربي عمى ظاىرة اإلسالم السياسي وعمميات اإلصالح فيالوطن العربي ،رسالة ماجستير ،كمية اإلعالـ ،جامعة الشرؽ األكسط.2013 ،
 الشيكخ ،عمي ،ثورات الربيع العربي :حقبة زمنية جديدة ومختمفة ،بحث مقدـ إلى كميةالصحافة كاإلعالـ ،جامعة البترا ،األردف.2012 ،
 العبد اهلل ،مي ،دور الفضائيات العربية في ثورات الربيع العربي ،رسالة ماجستير في الصحافةكاإلعالـ ،الجامعة المبنانية ،بيركت.2014 ،
 مرزكقي ،حساـ الديف ،الشبكات االجتماعية واإلعالم الجديد بالتطبيق عمى الثورة التونسية،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة ياجي مختار ،عناية ،الجزائر.2112 ،
 المصرم ،نعيـ ،خصائص وسائل التواصل االجتماعي وأثرىا عمى وسائل اإلعالم األخرى:دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية اإلعالـ ،جامعة الشرؽ األكسط.2011 ،
 المنصكر ،محمد ،تأثير شبكات التواصل االجتماعي في الثورة التونسية ،رسالة ماجستير غيرمنشكرة ،األكاديمية العربية في الدنمارؾ.2112 ،
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ثالثاً :الدوريات والمجالت
 بياء الديف ،محمد ،الثورة والديمقراطية ،مجمة الحكار المتمدف ،العدد (.2111 ،)3416 الحركب ،خالد ،الربيع العربي :من ُرىاب الواقع واإلسالميين إلى أفق المستقبل ،مجمة الحكارالمتمدف ،2012 ،العدد ()3803
 حمادة ،أمؿ ،ىل نحن بحاجة إلعادة تعريف الثورة ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد (،)396السنة الرابعة كالثالثكف.2011 ،
 راضي ،زاىر ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الوطن العربي ،مجمة التربية ،العدد( ،)25جامعة عماف األىمية ،عماف.2011 ،
 زاىر راضي ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي ،مجمة التربية ،ع، 15جامعة عماف األىمية ،عماف2003 ،ـ.
 السكراف ،جابر ،عوامل قيام الثورات العربية ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد (.2012 ،)399 صادؽ ،عباس ،اإلعالم الجديد :دراسة في تحوالتو التكنولوجية وخصائصو العامة ،مجمةالسياسة الدكلية ،العدد ( ،)186المجمد ( ،)41إبريؿ (.)2013
 صفار ،محمد ،إدارة الثورة ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد ( ،2111 ،)184ص .24-23 العراقي ،رحيـ ،تغطية الفضائيات اإلخبارية ألحداث الثورة التونسية ،مجمة الحكار المتمدف،العدد (.www.ahewar.org ،2012/12/10 ،)3114
 عرفات ،إبراىيـ ،الثورة ونظرية المؤامرة :تحميل سياسي ،مجمة النيضة ،المجمد  ،6العدد ،3يكليك .2005
 -مزاحـ ،ىيثـ ،في معنى الثورة ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد ( ،)186إبريؿ .2112

147

 مالؾ ،نجية كآخركف ،الثورات الديمقراطية العربية :تفاعالت الراىن وتحديات المستقبل ،مجمةاألدب.2111/6/4 ،
 منصكرم ،نديـ ،دور اإلعالم التواصمي الجديد في تحريك الثورات العربية ،مجمة الرأم ،العدد(.www.al_akhbaer.com ،2012 ،)1670
 نجكشي ،إيماف ،شبكات التواصل االجتماعي ودورىا في الثورة التونسية ،مجمة جامعة دمشؽ،المجمد ( ،)29العدد (.2112 ،)2

خامساً :المؤتمرات
 شريياف ،محمد ،كعمي ،نسمة ،السموك االتصالي وادراك الواقع السياسي في الوطن العربي،بحث مقدـ إلى المؤتمر الخامس كالعشريف لمجمعية الدكلية لبحكث االتصاؿ كاإلعالـ ،مجتمع
المعرفة لمجميع ،جامعة القاىرة.2006 ،
 العياضي ،نصر الديف ،الرىانات االبستمولوجية والفمسفية لبحوث اإلعالم واالتصال فيالمنطقة العربية ،بحث مقدـ إلى المؤتمر الدكلي "اإلعالـ الجديد :تكنكلكجيا جديدة لعالـ جديد"،
 9-7إبريؿ  ،2009جامعة البحريف.
 كاتب ،سعكد ،اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع :الفرص والتحديات ،بحث مقدـ إلى المؤتمرالدكلي لإلعالـ الجديد :تكنكلكجيا جديدة لعالـ جديد ،جامعة البحريف 9-7 ،إبريؿ 2111
 كاتب ،سعكد ،اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع ،المؤتمر العممي الثاني عشر لكمية اإلعالـ،جامعة القاىرة.2011 ،

سادساً :الصحف والمواقع اإللكترونية
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 إسالـ تايمز ،اإلعالم اإللكتروني والربيع العربي اإلسالمي ،2011 ،تاريخ الزيارة،
2014/11/20
 جريدة االتحاد ،دور اإلعالم الجديد في الثورات العربية ،2013 ،تاريخ الزيارة:
 ،2014/10/15متاح عمى المكقع اإللكتركنيwww.elitihadonline.com .
 جريدة األىراـ ،استخدام الفيسبوك في مصر أثناء وبعد ثورة  25يناير ،العدد ( ،)17يكليك
 ،2012متاح عمى المكقع .www.goo.gl/ys1kz
 جريدة األىراـ ،عدد ( ،)17يكليك .2012
 جريدة الشركؽ 92 ،مميون مشترك لممحمول و 30مميون مستخدم لألنترنت ،العدد (،)17
إبريؿ  ،2012متاح عمى المكقع www.goo.ger.com
 سالمة ،عبد الغني ،النظاـ العربي الجديد بعد ثكرتي تكنس كمصر ،مقاؿ منشكر عمى مكقع
صدل

الصمت،

،2011

http://abedelghani.blogspot.co.il/2011/02/blog-

post_1311.html

 شركة تكنك كايرلس ،تقرير ( )1.9مميون مستخدم جديد لإلنترنت في مصر بعد الثورة"،
المصرم اليكـ ،متاح عمى المكقع االلكتركني .www.almasryalyoum.com
 شمس الديف ،عبد الحميد ،ما ىو تويتر ،2114 ،متاح عمى المكقع .http://mawdoo3.com

 صحيفة الشرؽ األكسط ،)2011(،العدد (.)11760
 طرابزكني ،عبد العزيز ،حقيقة اإلعالم الجديد في الربيع العربي ومستقبمو،2011 ،
www.majalla.com
 عبد المجيد ،كحيد ،االحتجاجات العربية بين الكرامة والفقر ،صحيفة االتحاد
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=59222
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االماراتية،

 عيد ،جماؿ كآخركف ،األنترنت في العالم العربي ،الشبكة العربية لمعمكمات حقكؽ اإلنساف،
 ،2012متاح عمى المكقع .www.anhri.net
 مخمكؼ ،زىير ،الثورة ال تصنع بل تنفجر ،مقارنو تحميمية بيف الثكرة التكنسية كالمصرية،
رؤل افريقيةhttp://www.sis.gov.eg/Newvr/34/17.htm ،
 مدكنة قنطرة ،دور وسائل التواصل االجتماعي في التحول الديمقراطي العربي ،2013 ،تاريخ،
الزيارة ،2014/12/5متاح عمى المكؽ .ar.qantara.de
 مركز  DWاإلعالمي ،اإلعالم الجديد وحراك التغيير في العالم العربي 2011 ،تاريخ الزيارة
 ،2014/11/25متاح عمى المكقع .www.dw.de
 المغمكث ،أسماء ،دور اإلعالم االجتماعي في تفعيل الثورات العربية ،صحيفة الرياض ،العدد
( ،2011 ،)15788متاح عمى المكقع االلكتركني .www.alriyadh.com
 المقاطي ،سفراف ،إعالم المواطن وتداعيات الربيع العربي ،2012 ،تاريخ الزيارة
 ،2014/11/10متاح عمى المكقع اإللكتركني www.uniem.org
 مكاكم ،حسف ،اإلعالم الجديد وضع الحدث ونقل صورتو ،2011 ،متاح عمى المكقع
..www.alwatan.com
 المنصكر ،فيصؿ ،تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى جميور المتمقين :دراسة مقارنة
لممواقع االجتماعية والمواقع اإللكترونية العربية نموذجاً ،2012 ،مكقع قناة العربية،
/http://www.alarabiya.net
 مكقع . www.dw.com
 مكقع الدكلية :نجم الفيسبوك طاق مكي في تونس ،عودة أول من استخدم سالح األنترنت ضد
بن عمي ،متاح عمى المكقع .www.doualia.com
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 مكقع المصدر ،تونس عام عمى رفع الحجب عمى األنترنت ،متاح عمى المكقع
.www.almasdar.tn
 مكقع مجدة سيتي ،تكنس :الشبكة العربية تستنكر حجب مكقع المرصد التكنسي لمحقكؽ
كالحريات النقابية ،)2010/10/29( ،متاح عمى المكقع . www.oujdacity.net
 مكقع ميدؿ ايست اكف اليف ،الياكرز ييددون بفضح حكومة النيضة ،لن تعيدوا تونس إلى
عيد عمار  ،404متاح عمى المكقع .www.middle-east-online.com
 النشرة اإللكتركنية لمخطة الكطنية لالتصاالت كتقنية المعمكمات .العدد  ،3محرـ ،1432
ديسمبر .2011
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