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The influence of Al Jazeera media network
in the Arab public affairs
إعداد:
د .شيماء الهواري
باحثة في القانون العام والعلوم السياسية
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء – المملكة المغربية

ملخص الدراسة:
تناقش هذه الدراسة المحكمة قوة تاثير قنوات الجزيرة على الراي العام العربي خاصة
على المستوى السياسي ودورها في تعزيز مكانة دولة قطر على الصعيد الشرق
االوسطي والعالمي ،عبر دعم سياساتها الخارجية واجنداتها الخاصة بالمنطقة،
وباالخص تقليص دور المملكة العربية السعودية في المنطقة وجعلها تخوض نزاعات
ساسية داخلية ،وتضخيمها اعالميا باالستعانة طبعا بقنوات الجزيرة.
Study Summary:
This study discusses the power of the influence of Al
Jazeera channels on the Arab public opinion, especially on
the political level, and its role in strengthening the status of
the State of Qatar in the Middle East and the world, by
supporting its foreign policy. And in particular to reduce the
role of Saudi Arabia in the region and make them engaged
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in internal conflicts and internal media amplification, using,
of course, Al Jazeera satellite channels
المفاهيم االساسية للدراسة:
الكلمات المفاتيح:
 قنوات الجزيرة  :شبكة إعالمية بدأت بالقناة العربية األم عام  6991التي
حققت نجاحا عربيا وعالميا مكنها من توسيع دائرتها لتشمل قنوات ،بينها
اإلنجليزية والوثائقية والجزيرة أميركا والجزيرة مباشر والبلقان إلى جانب
مراكز متخصصة ومواقع إخبارية ،في مقدمتها الجزيرة نت.
 الشأن العام :التدابير التي تهم جمهور األمة
 دولة قطر :هي احدى دولة شبه الجزيرة العربية ،واحدى اعضاء دولة التعاون
الخليجي(تم تجميد عضويتها حاليا) ،من اغنى الدول النفطية ،وهي المقر
الرسمي لشبكة الجزيرة اإلخبارية.
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المقدمة
بعد الربيع العربي عرف المشهد اإلعالمي العربي بروز نجم قنوات فضائية قديمة
وأخرى جديدة في كل شيء؛ السياسة ،التوجه ،التقديم ...هذه القنوات الفضائية صعدت
موجة الثورات العربية ورفعت سقف مطالب الحريات ،فنشأت قنوات فضائية ذات
توجهات عقائدية ومذهبية؛ سنية/وهابية/شيعية/مسيحية ...وقنوات سياسية تابعة إما
للفلول أو لألنظمة الجديد .كما تم إنشاء قنوات أجنبية إخبارية وسياسية لكن بلسان
عربي .لكن صاحب هذا العدد الهائل من القنوات الفضائية ضعف أغلبها في توصيل
الرسالة اإلعالمية السامية فطغى خطاب الكراهية بأنواعه على المشهد االعالمي
العربي وترتبة عنه آثار مأساوية خطيرة .فكانت النتيجة ميالد فوضى غير خالقة في
المنطقة العربية.
تعتبر فسحة الحرية التي كشفت عنها شبكة قنوات الجزيرة السبب الرئيسي الذي
أكسبت دولة الجيب قطر تميزا عن سواها من دول المنطقة .لكن يبقى ما قدمته قنوات
الجزيرة للمشاهد العربي أهم بكثير مما قدمته لقطر ،إذ استطاعت الشبكة االعالمية
خلق إعالم عربي مستقل متأثر بالنموذج األمريكي ،ينقل للمواطن العربي الخبر
بمستوى كبير من الحيادية وهو الذي ألف النموذج التقليدي في االتصال السياسي
للتلفزيون الذي استأثرت به القنوات الرسمية.
أهل هذا الوضع الشبكة االعالمية ألن تصبح في ظرف سنوات قليلة أكبر قناة إخبارية
عربية من ناحية االنتشار؛ حيث تجاوز عدد متتبعيها  54مليون مشاهد ،وكان ذلك
سببا قويا في انطالق قنوات فضائية أخرى بهدف منافستها .ولعل سر نجاح القناة
يكمن في كونها ترجمت ميل وسائل اإلعالم العربية الجديدة نحو الخروج من بوتقة
الضعف في اختيار المعلومة للمشاهد العربي.

1

1

_ Pierre vanrie: al jezira un phénomène médiatique arabe: www.medea.be
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 أهمية الموضوع
 .6اثراء البحث العلمي
 .2تأثير قنوات الجزيرة على الرأي العام العربي ،ودورها في تشكيله وخلق
االجماع الشعبي
 .3تبيان الدور السياسي الذي تلعبه دولة قطر عبر قنوات الجزيرة الفضائية التي
تعمل على دعم اجنداتها الشرق االوسطية
 عرض مشكلة البحث
 .1ابراز الدور الخفي لقنوات الجزيرة في دعم السياسة الخارجية لدولة قطر
 .2دور قنوات الجزيرة في تقزيم الممملكة العربية السعودية سياسيا على مستوى
الشرق االوسط
 .3التأثير االيجابي/السلبي لقنوات الجزيرة على المشاهد العربي ودورها في خلق
الفوضى الغير خالقة في المنطقة
 طريقة أو منهجية البحث:
سنعتمد كمنهجية للبحث المنهج العلمي الوصفي ،الذي يساعد على ابراز اشكاليات
البحث ودعمها.
 حدود الدراسة:
_ الزمان :فترة الربيع العربي الممتدة ما بين  2166الى  2161فقط.
_ المكان :منطقة الشرق األوسط.
 دراسات سابقة :
_ تأثير الجزيرة :يعمل البحث الذي قام به االستاذ محمد عيادي ،وهو بحث تم نشره
على موقع الجزيرة نت؛ على تبيان دور التأثيري لقناة الجزيرة على المشهد االعالمي
العربي والسياسي ،كما قامت الدراسة باظهار تاثير قنوات الجزيرة على االعالم
العالمي.
_ دور قناة الجزيرة في احدات التغيير السياسي في الوطن العربي نموذج الثورة
المصري ة :هي اطروحة ماجيستير في التخطيط والتنمية السياسية بكلية الدراسات العليا
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في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين ،بتاريخ  .2162تبحث هذه الدراسة في
الدور الذي لعبته قناة الجزيرة الفضائية في عملية التغيير السياسي الجارية في الوطن
العربي آخذة حالة الثورة المصرية كنموذج وحالة بحثية ،وفي تأثير القناة أثناء وبعد
الثورة المصرية على مسارها وعلى الفعاليات اليومية التي حفلت بها ،وذلك بالنظر
إلى أن اإلعالم بات يمثل في الوقت الراهن أحد أهم القوى المؤثرة في السياسة بشكل
عام وفي عملية التغيير السياسي بصفة خاصة .انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن
قناة الجزيرة الفضائية لعبت دوراﹰ هاماﹰ في دعم الثورة المصرية ونجاحها عبر
تغطيتها للحدث بصورة مكثفة وعميقة ،وهي بذلك ساهمت في إحداث تغيير سياسي
هام في الساحة العربية ،وهي الفرضية التي أثبتتها وعززتها النتائج التي خرجت بها
الدراسة
_ قناة الجزيرة و تأثيرها في المشهد العربي :هي مقالة اعدت من قبل االستاذ كريم
السمعلي ،على موقعه  ،karroom.comقام بتحليل ما تمثله هذه القناة الفضائية
للمشاهد العربي اليوم كما تناول بالتحليل بعض حجج خصومها والتهم التي كالوها لها
للتشكيك في نزاهتها ومصداقيتها وقام بتحليل عالمية تأثيرها.
المطلب األول :دور قنوات الجزيرة القطرية في الشأن العام العربي
بعد االنقالب األبيض الذي قاده الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ضد والده ،قام بتطبيق
مجموعة من الخطوات لوضع قطر على أعتاب مرحلة سياسية ودستورية جديدة؛ فقام
األمير بإلغاء الرقابة المباشرة على الصحف المحلية ثم قام بإلغاء وزارة اإلعالم من
أجل توسيع الحريات على الصحف ووسائل اإلعالم ،وأنشاء وكالة اإلعالم الخارجي
هدفها التعريف بقطر في جميع المجاالت وتعزيز العالقات مع المؤسسات اإلعالمية
في الخارج ...وكان إلغاء وزارة اإلعالم قد تضمن بندا بإنشاء مؤسسة جديدة مكانها
هي اإلذاعة والتلفزيون ،وكانت من أهم خطوات اإلصالح في السياسة والنظام
القطري إنشاء قناة الجزيرة.
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إذن كيف نشأت قناة الجزيرة؟ وما هي األهداف التي خلقت من أجلها؟ومن يمولها؟
وهل هي قناةحرة محايدة حقا؟ مجموعة من التساؤالت ستتم اإلجابة عليها في
المحاور التالية.
الفرع األول :نشأة قناة الجزيرة القطرية
بعد تعرضها لضغوط سعودية قررت إدارة  BBCالبريطانيةإغالق قناة BBC
العربيةوتسريح طاقمها .هذا الطاقم وجد عند الحكومة القطرية آن ذاك رغبة في إنشاء
قناة لألخبار على شاكلة  BBCفي المهنية والحرفية معإضفاء طابع عربي بخصوص
معالجة األخبار.

2

في يوم  21فبراير  6991وقع أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني على مرسوم أميري
يتم بموجبه إنشاء قناة إخبارية عربية تم اختيار اسم الجزيرة لها داللة على الجزيرة
العربية .كما نص المرسوم على كون القناة «مؤسسة قطرية مستقلة مقرها الدوحة.
وقناة متخصصة يتركز نشاطها في بث األخبار السياسية واالقتصادية والرياضية
وغيرها من مواضيع الساعة».
قناة الجزيرة كما تعرف نفسها «خدمة إعالمية عربية االنتماء عالمية التوجه شعارها
الرأي والرأي األخر ،وهي منبر تعددي ينشد الحقيقة ويلتزم المبادئ المهنية في
إطار مؤسسي» .كما تسعى الجزيرة «إلى نشر الوعي العام بالقضايا التي تهم
الجمهور باإلضافة إلى طموحها الن تكون بين الشعوب من خالل توجهها المتمثل في
عالمية األخبار وعدم استثناء أي منطقة جغرافية من تغطية القناة سواء بإنشاء
مكاتب إقليمية أو مراسلين محلين».
بدأت قناة الجزيرة البث في األول من نونبر  6991بميزانية وصلت إلى  651مليون
دوالر جاءت بعد االنفتاح الذي عرفته دولة قطر مع وصول حمد بن خليفة أل ثاني
للحكم .جاءت الجزيرة في إطار إصالحات عدة عرفت توسيعا لهامش الحرية مستفيدة

 _ 2تصريح لسامي حداد في برنامج بال حدود في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجزيرة.
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من الطفرة الطاقية التي كانت وما تزال تعيشها البالد»فكانت قناة الجزيرة كنتيجة
للزواج العاقل بين الثورات النفطية والتوق للديمقراطية».
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كما استفادة الجزيرة من أفول نجم  BBCالعربية ،وتوق المشاهد العربي لمتابعة
قنوات ناطقة بالعربية تكون في مضمونها حاملة لهمومه ناقلة ألراه ،مدافعة عن
قضاياه في مضمونها ،وفي شكلها مهنية وحرفية.
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بدأت القناة البث بواقع ست ساعات يوميا ،ثم ازدادت إلى  62ساعة حتى وصلت إلى
 25ساعة يوميا في األول من كانون/يناير  ،6999ووصل عدد كوادرها إلى 594
شخصا ،ولديها أكثر من خمسين مكتبا في مدن وعواصم حول العالم .وقد نجحت القناة
في وقت قصير في تحقيق انجازات إعالمية باهرة على المستويين العربي والعالمي.
وازدادت مكانتها مع أحداث  66شتنبر  2116وتغطيتها لحرب أفغانستان والبث
اإلخباري المتواصل على مدى  25ساعة إلى العالم؛ بحيث وصلت إلى المشاهد
األمريكي واألوروبي وتحولت إلى صوت الشرق األوسط في الغرب.
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كان هناك العديد ِم َم ْن يشككون في دوافع إنشاء القناة وظروفها بين المثقفين العرب
والمراقبين .فيرى الدكتور جالل أمين أن الجزيرة ظاهرة مصاحبة للعولمة ،فهي
تنتمي إلى دولة صغيرة جدا ،واستطاعت بسبب التكنولوجيا المصاحبة للعولمة أن
تسجل شريطا لقادة القاعدة في حرب أفغانستان وتبته إلى العالم بعد ساعات قليلة من
الحصول عليه ،ثم يستطرد واصفا القناة بأنها «قناة تلفزيونية غريبة بالغة التقدم فنيا
وتكنولوجيا ،ولكنها تدس من حين آلخر سموما.»...
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ويرى الدكتور عبد الوهاب األفندي أن «قناة الجزيرة ولدت من زخم الزلزال
المزدوج الذي ضرب المنطقة في بداية التسعينات وتمثل في انهيار المعسكر
الشيوعي وانفراط ما بقي من تضامن عربي محدود غداة أحداث الكويت .1991
ومن ذيول ذلك أن انهارت مسلمات كثيرة وسقطت محرمات وانكشفت حقائق كثيرة
 _3مفيد الزيدي :مرجع سابق ،ص.22 :
 _4تصريح ألحمد الشيخ في حلقة خاصة لبرنامج بال حدود بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجزيرة :مرجع سابق.
5
_ Milan Vessel: Al Jazeera Kicks Up A Sandstorm ،The Middle East ،No. 325 ،
July-August 2002 ،P:10
 _6جالل أمين :عولمة القهر :الواليات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعد أحداث أيلول/سبتمبر  ،2111القاهرة ،دار
الشروق ،2112 ،ص.112 :
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كانت محجوبة .ومن ضمن المحظورات التي سقطت التودد «إلسرائيل» .فولدت
الجزيرة في هذا الجو المنذر بانقالبات جوهرية .وإن استمرار األوضاع على ما هي
عليه هو الذي أعطى قناة الجزيرة حجمها وموقعها».
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الفرع الثاني :مصادر تمويل قناة الجزيرة
كان الشيخ حمد بن ثامر بعد خمس سنوات من إنشاء قناة الجزيرة يأمل أن تستقل
ماديا ،إال أن ذلك لم يتحقق ،وظلت حكومة الدوحة تقدم لها الدعم المالي .وحاولت
القناة من جانب أخر أن تجد مصادر دخل؛ مثل اإلعالنات واالتصاالت الهاتفية
المباشرة في إطار التوجه نفسه للقنوات التلفزيونية الفضائية العربية .وتبدي القناة نوعا
من السرية في بيان ميزانيتها ،وهي تصرف مبالغ كبيرة لتغطية العناصر األساسية في
برامجها وهي التقارير اإلخبارية ،وإنتاج البرامج التسجيلية .واإلنتاج وحده يكلف نحو
 61ماليين دوالر ،فضال عن نفقات المكاتب التي تشمل  41مدينة في العالم .ويوضح
رئيس مجلسإدارة القناة السيد حمد بن ثامر ،أنه من المؤمل أن تستقل القناة في
اعتماداتها المالية في المستقبل القريب ،وأنها «سوف تكون قادرة على تمويل نفسها
بحدود ثالث إلى أربع سنوات» .وتسعى الجزيرة بعد استقاللها المادي إلى إنشاء
شركة متحدة ،مع أنها تبدو خطوة صعبة لعدم إمكانية إيجاد موارد بديلة عن الحكومة
القطرية تساهم في هذه الشركة.وفي إطار إيجاد موارد مالية جديدة تعكف الجزيرة
على إصدار «سلسلة كتاب الجزيرة» ،وهي سلسلة وثائقية ألهم البرامج الحوارية.
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وقد أكد وزير خارجية قطر حمد بن جاسم أل ثاني أن حكومته ترعى قناة الجزيرة،
لكن ال يعني ذلك أنها تدير القناة أو توجهها ضد أي شخص .ولهذا تعاني الحكومة من
عدم ارتياح «األصدقاء واألشقاء» لما تقدمه الجزيرة واعتقادهم أن هذا البرنامج أو
ذاك يتم بإيعاز من الحكومة القطرية.
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الفرع الثالث :أنواع قنوات الجزيرة الفضائية ومراكزها

 _ 7تصفية قناة الجزيرة لتعود المياه العربية إلى مجاريها :عبد الوهاب األفندي ،القدس العربي ،لندن.11/11/2112 ،
 _8مفيد الزيدي :مرجع سابق ،ص.32 :
 _9جريدة الوطن الكويتية ،في.11/19/2112 :
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تتوفر قناة الجزيرة على ترسانة من القنوات المجانية والمشفرة المتنوعة التابعة لها
عددها  65قناة حاليا .نذكر منها:
 قناة الجزيرة الرياضية :متخصصة في إيصال األحداث الرياضية للمشاهد
العربي ،بدأت في  2113كقناة واحدة ثم تحلت إلى مجموعة من القنوات في 24
أكتوبر من عام .2114
 الجزيرة موبايل :وهي خدمة التوصيل اإلعالمي عبر تقنية الرسائل القصيرة
 ،SMSتقدم األخبار السياسية واالقتصادية والرياضية واألخبار العاجلة باللغة
العربية واالنجليزية.
 قناة الجزيرة لألطفال :بدأت بثها يوم  9شتنبر  2114مفتوحة على الهواء على
األقمار الصناعية ،وتعرف نفسها بأنها قناة عربية تربوية ترفيهية موجهة إلى
األطفال بين سن  4و 64عاما وإلى األسرة عموما.
 قناة الجزيرة مباشر :تم إطالقها في  64أبريل  ،2114تنقل الجزيرة مباشر
األخبار واألحداث الحية؛ كالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رؤساء الدول
والندوات التي تقيمها األحزاب السياسية وباقي األحداث الحية األخرى في العالم.
وتعتبر االولى من نوعها في العالم العربي.
 قناة الجزيرة الوثائقية :إحدى فروع شبكة الجزيرة ،تم إطالقها في فاتح يناير
 ،2114وهي قناة ثقافية متخصصة في عرض األفالم الوثائقية .تعد االولى من
نوعها على مستوى العالم الناطق باللغة العربية ،وتهتم بشكل أساسي باإلنسان
وبيئته المعاشة والتفاعل الحاصل فيما بينهما.
 قناة الجزيرة الدولية :الجزيرة االنجليزية قناة إخبارية ناطقة باالنجليزية ،تهدف
لتغطية األحداث في الشرق األوسط والعالم باللغة األكثر انتشارا حاليا .كان من
المقرر أن تبدأ البث في يونيو  2111لكن البث تأخر حتى  64نونبر .2111
غيرت القناة اسمها من الجزيرة الدولية إلى الجزيرة االنجليزية قبل يوم واحد من
بدء البث.
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 الجزيرة نت :في يناير  2116تم افتتاح الموقع www.aljazeera.net
الجناح االلكتروني لشبكة الجزيرة ،وقد استطاع الموقع بعدة مدة وجيزة أن يصبح
الموقع األكثر تصفحا عربيا ،ليكون أول موقع رئيسي لألخبار باللغة العربية على
شبكة االنترنت .وسرعان ما تربع على القمة بين المواقع العربية ودخل المنافسة
على صدارة المواقع العالمية الشهيرة.
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إضافة إلى ذلك قامت شبكة الجزيرة بإنشاء مجموعة من المراكز نذكر منها:
 مركز الجزيرة للدراسات :تأسس المركز سنة  ،2111وهو مؤسسة بحثية مستقلة
تعنى بتعميق مقومات البحث العلمي ،وإشاعة المعرفة عبر وسائل اإلعالم
وتكنولوجيا االتصال ،ويعرف المركز نفسه بأنه يساهم في االرتقاء بمستوى
المعرفة وأغناء المشهد الثقافي واإلعالمي ،وإثراء التفكير االستراتيجي في العالم
العربي.
 مركز الجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير« :أصبحت الجزيرة الفضائية منذ
انطالقتها كأول قناة عربية فضائية متخصصة في تقديم األخبار ،والبرامج
الحوارية_ ظاهرة عصرية في اإلعالم العربي لما تميزت به من مهنية وشفافية
وسبق صحفي ،ومنارا حرا ألصحاب الفكر وصناع القرار والباحثين».
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وامتدادا لهذا الدور في تطوير اإلعالم العربي فكرا وأداء ،يأتي إنشاء مركز
الجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير ،الذي يرمي المساهمة في التطوير
اإلعالمي بمختلف مجاالته ومستوياته .وقد تم إنشاء المركز على أساس تجاري
غير ربحي يحقق تخفيض رسوم االشتراك في أنشطته ودوراته بما يشجع على
االلتحاق به وبما بغطي نفقاته التشغيلية .ويهدف المركز إلى المساهمة في تطوير
المؤسسات اإلعالمية وتدريب منتسبيها وذلك على المستوى العربي بوجه خاص
وعلى المستويين اإلقليمي والدولي بشكل عام.
الفرع الرابع :السياسة اإلعالمية للقناة
 _10يوسف ايت ياسين :عالقة المغرب بقناة الجزيرة دراسة تحليلية لمضامين نشرة الجزيرة من الرباط ،بحث لنيل شهادة
اإلجازة المعهد العالي لإلعالم واالتصال وزارة االتصال ،تحت إشراف األستاذ محمد علي واألستاذ المقرر علي كريمي،
السنة الجامعية.2111/2119 :
11
_ www.aljazeera.net/training
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تعد قناة ا لجزيرة أول قناة عربية إخبارية متخصصة تنشأ وتدار وتمول خليجيا
وعربيا ،إال أنها ثاني قناة إخبارية باللغة العربية بعد التلفزيون العربي لهيئة اإلذاعة
البريطانية .لذلك فهي ال تبث أية أفالم سينمائية أو مسلسالت أو أغاني على شاشتها.
فهذه المواد ال وجود لها على اإلطالق ألنها مخالفة تماما لسياستها.
والقناة تؤكد دائما حرصها على المهنية والموضوعية والمصداقية في تناولها لألخبار،
وسماحها لكل اآلراء بالتعبير عن وجهة نظرها من دون أي تحيز من قبل المسؤولين
أو مقدمي البرامج .كما أنها ال تسمح باالنحياز وال تقف مع وجهة نظر ضد أخرى.
فالقناة تريد حسب ما تقول ومن خالل سياستها اإلعالمية أن تصل إلى مصاف القنوات
الغربية المشهورة ،وذلك لن يتحقق ما لم تلتزم بالمعاييرالمهنية المتعارف عليها.
وطبقا لهذه السياسة اإلعالمية ،فإن الجزيرة هي القناة الوحيدة التي بثت خطابي
الرئيس العراقي الراحل صدامحسين أثناء الغارات البريطانية-األمريكية ضد العراق
أواخر ديسمبر  ،6991بعد رفض كل القنوات العربية الرسمية بثهما ،وبعدما فشلت
قناة سي إن إن بالفوز بهذا السبق اإلعالمي .والجزيرة كانت أيضا أول قناة عربية
تكرس استمرار السماح لإلسرائيليين بالظهور على شاشتها ومناقشتهم وبث أرائهم
ووجهة نظرهم ،بعد أن كانت مثل هذه األمور من المحرمات اإلعالمية والسياسية
على القنوات الفضائية األخرى .مما مكن قناة الجزيرة من أن تكون المتنفس الرئيسي
لليهود وبعض المسؤولين اإلسرائيليين لمخاطبة أبناء «عمومتهم العرب».
الفرع الخامس :أسباب شهرة قناة الجزيرة
عوامل ثالث كانت من أهم أسباب نجاح وشهرة قناة الجزيرة .وهي:
 اإلدارة السياسية واإلعالمية
هذا العامل كان السبب الرئيسي في شهرة قناة الجزيرة .فالجزيرة لم تكن في يوم من
األيام قناة تجارية أو ترفيهية أو مستقلة إداريا وماليا عن قطر ،حتى يمكننا تجاهل
عامل اإلدارة السياسية واإلعالمية .بل كانت قناة رسمية تمثل إعالما سياسيا قطريا،
أنشأتها الدوحة في سبيل أن يكون هناك إعالم حر مستقل عن السيطرة البيروقراطية
والتقليدية،قد يحقق لها اهدافا مثمرة،كظهرالدوحة بمظهر الدولة المتحضرة ،التي
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تحرص على وجود مؤسسات المجتمع المدني،أو جني ثمار اعالمية وسياسية من
خالل ما تبثه الجزيرة ،اسوة بالدول العربية االخرى ،التي لها نفوذ اعالمي عربي
طويل لتحقيق مصالحها واهدافها ،او ان يكون لها جهاز اعالمي رسمي غير مباشر
يعمل على الدفاع عن مقومات أمنها السياسي واالقتصادي والعسكري واالجتماعي.
لذلك فإن وجود إدارة وعامل سياسي وإعالمي للقناة بهذه العقلية واإلدارة وهذه
األهداف ،كان سيضمن عبورالجزيرة للخطوة االولىلتحقيق شهرتها ونجاحها.
 القسم العربي لـ BBC
لقد كان القطريون أذكياء عندما عملوا على استمالة بعض عناصر الطاقم العربي الذي
كان يدير تلفزيون بي بي سي والخارج من تجربة إعالمية فاشلة تصارعت فيها جهة
إعالمية بريطانية وهيبي بي سي وجهة إعالمية أخرى محسوبة على السعودية وهي
االوربت  .ولعبت قطر دور المنقذ لطاقم ألبي بي سي العربي الذي استفاد من هذا الحلم
اإلعالمي ،فعمدت قطر على إغراءهم بالمال واالمتيازات األخرى كالسكن والعالوات
والمكافآت مقابل تحرير المواد اإلخبارية واإلعالمية على المستوى المهني ال القيادي.
ونركز على جملة المستوى المهني وليس القيادي ألنها وجدت فيهم طاقما كامال جاهزا
ال يحتاج ألي تأسيس أوتدريب مهني.
وقد نجح هذا الطاقمبمساعدة مهنية وفنية من قبل بي بي سي في فترة وجيزة وقياسية
لم يسبقه فيها أحد سوى طاقم قناة العربية ،أن يقود الجزيرة مستندا على تجربته
السابقة.
 ردود األفعال
يعود سبب نجاح وشهرة الجزيرة إلى ردود األفعال الرسمية وردود األفعال القطرية.
-

ردود األفعال الرسمية :تعرضت قناة الجزيرة ودولة قطر إلى العديد من ردود
األفعال السلبية واالحتجاجات خاصة من األنظمة العربية أو الدولية التي شملتها
بعض برامج أو تقارير الجزيرة .فالخارجية القطرية تلقت جملة من االحتجاجات
واالستنكارات الرسمية العنيفة من قبل األنظمة العربية التي اعتبرت البرامج
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الحوارية استفزازية لها ومنتقدة لسياساتها ومسيئة لها ،وتهدف إلى تقويض األمن
القومي ومقومات الوحدة السياسية والوطنية والدينية واالجتماعية والعرقية لها.
ردود األفعال هذه أعقبتها أزمات سياسية بين العواصم العربية والدوحة ،وتسببت في
خالفات وتوترات ومقاطعات سياسية زادت وتيرتها على المستوى اإلعالمي .فقد
شنت وسائل اإلعالم العربية حمالت ضد القناة وضد الدولة القطرية .ولعل الحمالت
هي دليل واضح على قوة ما تقدمه القناة من تقارير وبرامج حوارية تصب في صميم
ما يعانيه العالم العربي.
-

ردود األفعال القطرية :بسبب األزمات التي وضعت قناة الجزيرة دولة قطر فيها،
كان النظام القطري بين خيارين إما الرضوخ للمطالب العربية بتقنين القناة
ومراقبة محتوياتها والكف عن التعرض لمقومات الدول العربية وربما إغالقها
نهائيا ،أو أن تسمح الدوحة للجزيرة باالستمرار في عملها غير أبهة باألزمات
السياسية وحمالت الوعيد والتهديد ...وكان الخيار الثاني وهو المقبول بالنسبة
للنظام القطري الجديد والمالئم لسياساته الجديدة تجاه المنطقة والعالم .لذلك بقي
النظام القطري يؤكد على دعمه للقناة ولحرية اإلعالم رغم أن هذا اإلختيار فتح
مرحلة جديدة من األزمات السياسية طالت العالقات مع دول الخليج والعرب.
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الفرع السادس :الحرية اإلعالمية لقناة الجزيرة
وجود الحرية اإلعالمية في ممارسة الجزيرة عملها ،ورفعها للخطوط الحمراء
الخاصة والمتعلقة بالدول واألنظمة والحكومات مكنت القناة من أن تنهي خاتمة
خطوات االنطالق نحو الشهرة والنجومية ،وأضحت في مصاف القنوات الرائدة في
المجال اإلخباري .كما أن الحرية اإلعالمية التي وفرتها الحكومة القطرية للقناة
ساهمت في هذه الشهرة والتميز .ويمكن أن نحلل عنصر الحرية اإلعالمية في نقطتين
أساسيتين شكلتا معا هذا العامل؛ وهما :الحرية المشروطة واأليديولوجية السياسية.
 الحرية المشروطة

 _12طارق أل شيخان الشمري :الجزيرة :قناة أم حزب أم دولة؟ دور قناة الجزيرة اإلعالمي والشعبي والسياسي في العالم
العربي واإلسالمي والغربي ،دار الكتاب الحديث ،بتاريخ  ،2112ص 23 :وص 211 :إلى .212
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نقصد بالحرية المشروطة بأنها حرية إعالمية إدارية وتحريرية ومهنية في التعامل مع
المواد اإلخبارية سواء بالكلمة أو بالصورة ،وال يقف في طريقها أي عائق أو خطوط
حمراء ،إال فيما يتعارض مع األمن القومي القطري ومقومات السياسة القطرية
الخارجية والداخلية ،وما عدا ذلك فإن للقناة حرية تفوق حرية القنوات اإلعالمية
الرسمية القطرية األخرى ،وتفوق أيضا الحرية اإلعالمية الممنوحة ألي وسيلة
إعالمية عربية مرئية كانت أو سمعية ومقروءة.
 األيديولوجية السياسية
إن للجزيرة هوية سياسية وفكرية ودينية ،تمثلت في اعتناقها وعبر مقدمي البرامج
أربعة توجهات سياسية وفكرية ،وهي القومية العربية واإلسالم السياسي والليبرالية
الغربية وأخيرا التوجه العربي المحافظ .وهذا التنوع األيديولوجي والفكري كان
يخاطب المشاعر السياسية والدينية والفكرية للمشاهدين العرب ويحرك فيهم أحاسيس
ومشاعر التفاعل مع كل ما تبثه القناة من مواد إعالمية .فكل صاحب توجه يجد مبتغاه
من خالل ما تبثه من أخبار وتقارير وبرامج حوارية ،سواء كان قوميا أو ليبراليا أو
إسالميا سياسيا أو توجها محافظا .وبهذا فإن الجزيرة عرفت جيدا كيف تجدب
مشاهديها وتكسب ثقتهم في السنوات األولى إلنتشارها اإلعالمي.
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المطلب الثاني :شبكات الجزيرة الفضائية ودورها في زرع الفوضى الخالقة
ساهمت قناة الجزيرة في إحداث ثورة في اإلعالم السياسي العربي ،واستطاعت بخبرة
طاقم بي بي سي العربي السابق االنفراد بالمركز األول بين القنوات الفضائية العربية
لعدة سنوات ومن دون منافسة .وقد استطاعت أن تضع معايير ومفاهيم جديدة لإلعالم
السياسي العربي التقليدي.
الفرع األول  :التأثير اإلعالمي والسياسي لقناة الجزيرة
يظهر تأثير الجزيرة اإلعالمي باالخص على مستوى القنوات التي كانت فيما سبق
تتميز بشكل وأسلوب واحد من حيث تقديم األخبار وطريقة تبليغها ،والحرية المنقوصة
في تداول الخبر أيضا ،فأصبحت هذه القنوات تتأثر بأسلوب الجزيرة وتحاول أن
 _13مفيد الزيدي :مرجع سابق ،ص.212 :
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تقلدها ،خاصة أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة في تزايد مستمرأمام إنحسار طال قاعدة
باقي القنوات .وقد تم إنشاء قنوات على نفس منوال قناة الجزيرة ،وكانت أهمها قناة
أبو ظبي اإلخبارية وقناة العربية التابعة لمجموعة إم بي سي .حاولت قناة أبو ظبي
باعتمادها نفس سياسة قناة الجزيرة وبتوفير ميزانية كبيرة لبرامجها وتقاريرها،
وتوفرها على شبكة مراسلين قوية ومنتشرة أن تنافس قناة الجزيرة في العديد من
المراحل وأصبح لها مشاهدون دائمون ،وبدأت تعرف بالتميز واالنفرادية .هذا التقدم
الذي شهدته هذه الشبكة راجع إلى أن القناة قد ظهرت إلى الوجود في ظل منافس قوي
لها وهي قناة الجزيرة ،مما جعلها ال تكل وال تتعب في سبيل تحقيق السبق اإلخباري
والتميز في التقديم .وتعتبر االن قناة أبو ظبي المنافس األول لكل من قناتي الجزيرة
والعربية.
هذا من حيث التأثر ،أما من حيث التأثير في قناة الجزيرة فقد حاولت بعض الجهات
إنشاء قنوات منوعة بهدف تقليص نسبة مشاهدي الجزيرة والتشويش عليها .لكن هذا
األسلوب لم يجد نفعا خاصة أمام وعي المشاهد العربي وانفتاحه على العالم ،وبروز
مظاهر للحريات في بعض الدول العربية.
ومن تأثير قناة الجزيرة على السياسة اإلعالمية العامة للدول العربية ظهور بعض
التطورات في السياسة اإلعالمية لهذه األنظمة .حيث أعلنت بعض الدول العربية نيتها
إنشاء المدن والمناطق اإلعالمية الحرة بهدف تطوير صناعة اإلعالم لديها ،وتشجيع
كوادر االعالم العربية المهاجرة على العودة إلى أرض الوطن ،وتوفير الحرية
اإلعالمية التي كانت تفتقدها سابقا.
وقد كانت هناك منافسة قوية بين العواصم العربية لجدب هذه االستثمارات اإلعالمية
العربية والغربية على حد سواء ،حيث قامت بسن قوانين تسهيالت إعالمية كبيرةـ ،من
بنى تحتية ومدن إعالمية وإعفاءات ضريبية ضخمة ،وتسهيالت مادية وإدارية .ففي
دبي أنشأت منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة االلكترونية واإلعالم ،وتم إصدار
قرارات تعفي المستثمرين من الضرائب ،وكل ما يتعلق بتحويل رأس المال واألرباح
واألجور الناشئة والمتصلة باألنشطة التي تزاولها مؤسسات المنطقة الحرة ،في
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محاولة من هذه اإلمارة لجدب االستثمارات اإلعالمية العربية والغربية ،باإلضافة إلى
رغبتها في أن تكون عاصمة عالمية للسينما أو هوليود الشرق ،تمهيدا لكي تكون دبي
عاصمة اإلعالم العربي واألسيوي.
وفي مصر أيضا تم إنشاء مدينة إعالمية حرة متكاملة ،تمنح تسهيالت واسعة
وإعفاءات ضريبية ،ويسمح فيها ببث القنوات الخاصة والمستقلة بهدف جدب القنوات
الفضائية ،واستثمار ما تتمتع به مصر من إمكانات هائلة وخبرات إعالمية كبيرة .وقد
كانت قناة الجزيرة أول قناة تبث برنامجا من هذه المدينة اإلعالمية.
نستنتج أنه لوال ظهور قناة الجزيرة وتفردها وتأثيرها الواسع على اإلعالم العربي
وقدرتها على تغيير سياساته التقليدية لما قامت الدول العربية بتغيير سياستها اإلعالمية
الرسمية ،والسماح ببناء مدن إعالمية حرة ورفع بعض القيود المفروضة على الحرية
اإلعالمية ،ولما ت م تأسيس القنوات اإلخبارية المتخصصة وخلق التنافسية ،وبالتالي
فإن ذلك قد مكن اإلعالم العربي من الدخول في المنافسة اإلعالمية العالمية ولو بالقدر
اليسير.
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الفرع الثاني :قناة الجزيرة والعالقات مع الدول العربية
أثارت سياسة قناة الجزيرة اإلعالمية وبرامجها الحوارية وتغطيتها اإلخبارية حفيظة
العديد من الدول العربية التي رأت في هذه السياسة اإلعالمية الجديدة خطرا يهدد
استقرارها وربما وجودها ،فهي التي كانت تنعم بمواطن يسمع وال يعلم وينفذ وال
يناقش ،وكانت هي فقط من تستحوذ على الفضاء اإلعالمي ،تبث فيه ما تريد وتحشو
عقول ا لناس بما يتوافق مع رؤيتها .فواجهت القناة نتيجة ذلك ردات فعل رسمية عربية
هاجمتها معنويا وماديا.
ولفهم التأثير السياسي الذي أحدثته القناة على الدول العربية ال بد من تناول ملفات
عالقة قناة الجزيرة بعدد من الدول العربية التي اتخذت إجراءات زجرية ضدها .وهي
إجراء ات امتدت من الهجوم اإلعالمي مرورا بالمقاطعة السياسية وانتهاءا بإغالق

 _14طارق أل شيخان الشمري :مرجع سابق ،ص 31 :إلى .33

11

المقرات ومنع عمل المراسلين ومنع البث على بعض األقمار االصطناعية أو التشويش
المتعمد على بثها .وسنكتفي بمناقشة عالقة القناة بعدد من الدول العربية كنموذج.
 المملكة العربية السعودية
قد ال يكون من الصواب تأريخ تأزم العالقات القطرية السعودية بنشأة وبث قناة
الجزيرة .فاألزمة في العالقات بين البلدين بدأت منذ ما قبل الجزيرة ،واألسباب لذلك
عديدة؛ حيث مثلت الخالفات الحدودية بين البلدين على مناطق غنية بالنفط والغاز
الطبيعي بداية التوتر في العالقات .وشعور السعودية بأن قطر تنافسها على زعامتها
التاريخية لدول الخليج .كما مثل تأخر اعتراف بشرعية االنقالب االبيض في قطر
نقطة خالف وتوتر دائم بين البلدين.
وإذا كان الخالف بين قطر والسعودية أعمق من قضية قناة الجزيرة فإن برامج القناة
قد فجرت هذه المشاكل مرات عديدة وأخرجتها إلى السطح ،خاصة برنامجي «االتجاه
المعاكس»و»بال حدود» اللذان وجها إنتقادات صريحة والذعة للنظام السعودي على
مواقفه من القضية الفلسطينية ،وقضايا حقوق اإلنسان والديمقراطية في المملكة .كما
زاد من حدة توتر هذه العالقة إستضافة القناة في مرات عديدة معارضين سعوديين
مثل المعارض السعودي محسن العواجي الذي وجه إنتقادات إلى الملك عبد الله بن
عبد العزيز رحمه الله حين كان وليا للعهد ولعدد من األمراء.
هذا النقد للسياسة السعودية من قبل القناة استتبع نقدا أكثر حدة من قبل السعودية
بأجهزتها المختلفة لقناة الجزيرة ودولة قطر؛ حيث كتب عبد الرحمن األنصاري في
صحيفة الوطن السعودية» إن وزير خارجية قطر أصبح وزير خارجية قناة الجزيرة،
وإن القناة ظهرت على حقيقتها كأداة يتطاول القطريون فيها ويؤكدون أنهم
موجودون على الخريطة ،وأن هناك خطوطا محرمة إذا تم تجاوزها عمدا فإن تقبيل
األنوف وبوس اللحي ال يمكنه أن يصلح ما فسد» .كما شنت الصحف السعودية
حمالت عنيفة على القناة واستخدمت ألفاظا قاسية ضدها.
 جمهورية مصر العربية
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يمكن أن نفصل عالقة الجزيرة بمصر بفترة زمنية شكلت فاصال لطبيعة العالقة بينهما
وهي ثورة  24يناير .ولفهم طبيعة العالقة ال بد من تفصيلها أوال منذ ما قبل الثورة.
فلم تخل العالقة بين مصر والجزيرة من التوتر بسبب برامج القناة .والتوتر هذا كان
بسبب تناول القناة لألوضاع الداخلية المصرية والسياسات الخارجية والداخلية للنظام
المصري ،وقضايا الحريات والتعذيب في أقسام الشرطة ،وقضية األقباط ،والعالقات
المصرية مع الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل ،وقضية حصار قطاع غزة
وإغالق معبر رفح البري ،ودور مصر خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
نهاية العام .2111
وإذا كانت العالقة بين الجزيرة ومصر قد قامت على التوتر الدائم فإن هذا التوتر
وصل حد االنفجار خالل ثورة  24يناير؛ حيث وصلت تغطية القناة ألحداث الثورة
اليومية الحد األقصى ،فعطلت الجزيرة كل برامجها وفتحت بثها بشكل مستمر
ومتواصل لتغطية أحداث وتطورات الثورة ،واستضافت العشرات من السياسيين
والمعارضين المصريين .وفي نفس الوقت استضافت الناطقين والمتحدثين بإسم النظام
المصري ولو بصورة أقل .فأثارت هذه التغطية المكثفة حفيظة النظام المصري الذي
شعر أن قناة الجزيرة تشارك الناس الثورة وتتفاعل معهم بل وتحضهم عليها أكثر مما
شكل خطرا على النظام الذي كان أصال في وضع صعب.
ومع نجاح الثورة المصرية في إسقاط النظام بتنحي الرئيس السابق محمد حسني
مبارك بدء العديد من المراقبين والمحللين بالحديث عن دور مؤثر لقناة الجزيرة في
نجاح الثورة المصرية وإسقاط الرئيس السابق .في حين استمرت تغطية القناة للشأن
المصري وللتفاعالت الداخلية المصرية بعد نجاح الثورة ،وإن كانت تغطية ليست
بالحجم الذي كانت عليه عند انطالق شرارة االولى للثورة.
لكن بعد ثورة  31يونيو العسكرية تطورت األحداث من جديد في مصر وأصبحت
مادة إعالمية دسمة لبرامج الجزيرة ،لكن التغطية اإلعالمية في هذه المرة تجاوزت
الحد اإلعالمي لتصل إلى التدخل في الشؤون الداخلية المصرية وإبداء الرأي
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والتحريض أيضا من جانب قناة الجزيرة ضد العسكر ،ومواصلتها إعالن تأييدها
للرئيس المخلوع محمد مرسي بشكل ال يمت للحياد اإلعالمي بصلة.
 السلطة الفلسطينية
لم تشذ السلطة الفلسطينية عن قاعدة العالقة المتوترة بين الدول العربية والجزيرة،
وذلك على الرغم من اتفاق مختلف األطراف تقريبا على الدور المؤثر والهام الذي
لعبته القناة في تغطية الشأن الفلسطيني المتصل باالحتالل اإلسرائيلي وممارساته على
األرض ،وهو الدور الذي فضح االحتالل اإلسرائيلي ووقف إلى جانب القضية
الفلسطينية والشعب الفلسطيني .ذلك التوتر قائم باألساس من انزعاج السلطة
الفلسطينية من تغطية القناة للشأن الفلسطيني الداخلي؛ حيث ال تمل السلطة الفلسطينية
وأركانها من توجيه االتهامات للجزيرة بعدم الحيادية ومعاداة السلطة الفلسطينية
ومشروعها السياسي.
وقد أغلقت السلطة الفلسطينية مكتب القناة في رام الله أكثر من مرة زمن الرئيس
الراحل ياسر عرفات ،الذي أبدا في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية القطري
استياءه من تغطية القناة واحتجاجه على أسلوبها في إجراء مقابالت مع الشيخ الشهيد
أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس.
زادت العالقة سوءا بعد تغطية القناة لملفات التفاوض الفلسطينية اإلسرائيلية فيما
عرف وقتها بـكشف المستور؛ حيث قامت بعرض المئات من وثائق المفاوضات
الفلسطينية اإلسرائيلية التي وردت فيها تنازالت خطيرة من قبل المفاوض الفلسطيني
في قضايا حساسة مثل القدس والالجئين وغيرها .وقامت القناة بعرضها وتحليلها
واستضافت الخبراء والسياسيين لتدارسها ،ومن ضمنهم ناطقون رسميون بإسم السلطة
ومسؤولون فيها.
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الفرع الثالث :دور الجزيرة في دعم السياسة الخارجية القطرية
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أصبحت القوة الناعمة تسهم بشكل كبير في تشكيل وإدارة العالقات الدولية سواء على
مستوى الدولة أو غيرها من الفواعل من غير الدول على نحو قد يضعف أو يعزز
سياساتها الخارجية وأوزانها اإلقليمية والدولية .ويمكن لمتابع السياسة الخارجية
القطرية في السنوات األخيرة مالحظة الدور المتزايد والمؤثر الذي تلعبه القوة الناعمة
في العالقات الخارجية لدولة قطر على المستويين اإلقليمي والدولي وذلك في ظل
العولمة وثورة المعلومات واالتصاالت .لذا ،كانت قناة الجزيرة إحدى أهم -إن لم تكن
األهم -أدوات القوة الناعمة التي اعتمدت عليها السياسة الخارجية القطرية في تعزيز
مكانتها إقليميا ودوليا .
ومن هنا ،يصعب فهم السياسة القطرية دون النظر إلى أداء وتوجهات قناة الجزيرة
نظرا للعالقة التعاضدية بينهما .فبينما دعمت قطر القناة وأمدتها بالتمويل عززت
الجزيرة دور الدولة القطرية ومكنتها من اكتساب مكانة إقليمية وعالمية تفوق الوزن
السياسي لدولة بحجمها.
تتعرض دولة قطر وقناة الجزيرة التهامات علنية بالتدخل في شؤون الدول ،وهذه
االتهامات ترتبت نتيجة للدور الذي لعبتاه في دعم الثورات العربية .ولم تقتصر تلك
االتهامات على المستوى الرسمي فقط لكن صدرت أيضا عن المستوى الشعبي .فقد
تظاهر عديد من التونسيين أمام السفارة القطرية في تونس احتجاجا على ما وصفوه
بالتدخل القطري في شؤونهم الداخلية ،ومحاولة فرض أجندة سياسية خاصة بدوبة
قطر .كما انتقد بعض المسؤولين الليبيين دور قطر في مرحلة ليبيا ما بعد القذافي.
وتثار في مصر اتهامات حول تمويل قطر للجماعات السلفية في محاولة للتأثير في
شكل النظام السياسي الجديد.
وقد أثيرت من قبل العديد من التساؤالت حول حجم الدور القطري في التأثير في
أحداث الربيع العربي ،وهو األمر الذي يستدعي الوقوف على مالمح وأهداف السياسة
الخارجية القطرية في ظل الثورات العربية ،وحدود القوة الناعمة في تفعيل هذه
السياسة.
الفقرة األولى :محددات السياسة الخارجية القطرية
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يتطلب فهم السياسة الخارجية لقطر االنتباه إلى محددين أساسيين :األول «إستراتيجية
البقاء»؛ إن جزءا كبيرا من حقول الغاز الطبيعي الكبيرة لقطر على السواحل داخل
مناطق الحدود المتنازع عليها مع البحرين وتمتد للحدود البحرية مع إيران .وقد أقنع
هذا الوضع قطر بأن تتبنى توجها غير صدامي فيما يتعلق بإيران لكي تضمن التدفق
السلس للغاز حتى أثناء أوقات التوتر بين إيران وجيرانها أو بينها وبين الواليات
المتحدة .ويتمثل المحدد الثاني في رغبة قطر في تحقيق المكانة اإلقليمية والدولية من
خالل الخروج من مدار الهيمنة السعودية على دول الخليج العربي .وقد انتهجت دولة
قطر واحدة من أكثر السياسات الخارجية ابتكارا في المنطقة من خالل الجمع بين
متناقضات والمحافظة على شبكة تحالفات غاية في التعقيد والتضارب في الوقت نفسه.
على سبيل المثال؛ في الوقت الذي تستضيف فيه قطر أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة
وهي قاعدة العديد ،فإنها في الوقت نفسه تحتفظ بعالقات قوية مع إيران وغيرها من
أقطاب «محور الممانعة» في العالم العربي.
وقد رسمت دولة قطر سياستها الخارجية ببراعة على ضوء هذين المحددين من خالل
االعتماد على نوعين من الدبلوماسية :أولهما دبلوماسية الوساطة؛ وهدفت من خاللها
إلى تدعيم مركزها في اإلقليم عبر رسم صورة الوسيط المحايد الذي يمكن االعتماد
عليه ،والمهتم بالسالم واالستقرار في المنطقة .واستخدمت قطر هذه الدبلوماسية
لتعظيم مصالحها وتأثيرها في بلدان ومناطق كانت تقع تحت نفوذ منافسيها في السابق؛
مثل السعودية في حالة لبنان واليمن ،ومصر في حالة السودان ،لتؤكد خروجها من
عباءة الهيمنة والنفوذ للقوى التقليدية في المنطقة .أما النوع الثاني ،فهوالدبلوماسية
العامة من خالل اإلعالم؛ فقدمت الجزيرة نفسها على أنها صوت الشعوب والمنبر
المفتوح لكل من ال صوت له .وقد تكامل هذان النوعان من الدبلوماسية مع بعضهما
بعضا ،فغ البا ما سلطت الجزيرة الضوء على النزاعات التي تقوم قطر بالتوسط فيها
إلبراز وتضخيم الدورالمهم الذي تلعبه .وليس أدل على ذلك من أن معظم الصراعات
التي تدخلت فيها دولة قطر كان مضمون هذا التدخل يرمي إلى نزع فتيل أزمة أو
تخفيف توتر وليس بالضرورة حل صراع .إال أن مالمح هذا الدور قد تغيرت مع
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الربيع العربي؛ حيث وجدت قطر نفسها مضطرة للتعبير بصورة أكثر وضوحا عن
تحيزاتها ،وقدرت أن ثورات الربيع العربي قد تكون الفرصة المناسبة لجني ثمار ما
زرعته من خالل الجزيرة في السنوات السابقة.
وهكذا ،حصلت دولة قطر على شهرة إقليمية وعالمية بما ال يتناسب مع صغر حجمها
ومحدودية قدرتها العسكرية ،وذلك بفضل نجاح قناة الجزيرة في إبراز هويتها كقناة
عربية تتخطى دولتها المضيفة.
الفقرة الثانية :الدور القطري في الربيع العربي
جاء قرار قطر بالمشاركة في التدخل الدولي من خالل الناتو في ليبيا -وأحيانا من
وراء الستار -بمثابة تحول في السياسة القطرية التي كثيرا ما اعتمدت على دبلوماسية
الوساطة ومحاولة الظهور بمظهر الوسيط المحايد بين أطراف النزاعات المختلفة.
فقدمت قطر للثوار دعما ماديا ومعنويا كبيرامن خالل إمدادات السالح والتدريب
وإغداق األموال ،وتغطية قناة الجزيرة التي سلطت الضوء على الممارسات الوحشية
لنظام القذافي .كما كانت قطر من أولى الدول التي اعترفت بالمجلس االنتقالي
الوطني ،واستضافت أول مؤتمر دولي إلعادة إعمار ليبيا بعد مقتل القذافي.
وجاء أشد االنتقادات الموجهة لقطر وأكثرها صراحة على لسان عبد الرحمن شلقم
مندوب ليبيا في األمم المتحدة عندما اتهم الدوحة بالتدخل في الشأن الليبي وإعاقة
جهود إعادة االستقرار وعدم الوقوف على مسافة واحدة من كل الثوار الليبيين .وإتهم
قطر بالوقوف وراء تدعيم ساسة محسوبين على التيار اإلسالمي حتى باالسلحة مثل؛
علي الصالبي القيادي اإلسالمي وعضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،وعبد
الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري للثوار الليبيين في طرابلس.
في الحالة السورية ،ورغم أن الدوحة كانت من أقرب حلفاء األسد فإنها كانت من أولى
الدول التي انقلبت عليه .فبعد فترة قصيرة من التردد انتهجت قطر دبلوماسية نشطة في
إطار جامعة الدول العربية من خالل رئاستها للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتعامل
مع األزمة ،وجاءت المبادرة العربية لتعكس إلى حد كبير الرؤية القطرية التي ال
ترغب في تجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها إيران -الحليف األقوى لألسد -خاصة

16

في ظل تهديد األخيرة بأن قطر ستكون أول من يواجه الرد في حالة التدخل في
سوريا.
ولذلك ،فإن الغموض الذي أحاط بما يمكن أن تسفر عنه هذه المبادرة ربما كان
مقصودا من قبل قطر ليعطيها قدرا من المناورة بين األطراف المختلفة .ومن ثم لم
تكن المبادرة العربية تستهدف إنقاذ أو إبقاء النظام وإنما تأمين خروجه سلميا،
والظهور بمظهر الطرف ذي المصداقية الذي يمكن أن تتعاون معه إيران في صياغة
مقبولة لسوريا ما بعد األسد.
وفي هذا اإلطار ،ترددت شائعات حول عرض قطر التوسط بين إيران واإلخوان
المسلمين في سوريا ،كما عملت الدوحة على خلق إجماع-أو شبه إجماع -عربي على
ممارسة الكثير من الضغط على النظام السوري ،وهو الجهد الذي تكلل بتعليق
عضوية سوريا في الجامعة العربية باإلضافة إلى حزمة من العقوبات االقتصادية .كما
تصاعدت حدة الخطاب السياسي الرسمي القطري ضد نظام األسد؛ كمقولة «إن رفض
دمشق التعاون مع خطة السالم العربية هو الذي سيؤدي إلى حل دولي لألزمة».
إذن هل يؤذن ذلك التطور في الدور القطري بمسار جديد للدبلوماسية القطرية؟
هناك عدة تفسيرات لهذا التحول في السياسة القطرية يستند أولها؛ إلى الحسابات
المادية المتمثلة -كما في الحالة الليبية -في الحصول على دور في تطوير موارد الغاز
الطبيعي الليبي ،لكن مثل هذا التفسير ال يستقيم مع حقيقة ثراء هذه الدولة الخليجية
األعلى عالميا من حيث متوسط دخل الفرد.كما ال يستقيم في الحالة السورية؛ حيث
توجد استثمارات كبيرة لقطر بعد العزلة التي فرضت على دمشق في  2114على
ضوء اتهامها بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري.
يعني هذا أن المصلحة المادية لقطر تتطلب في الحالتين الحفاظ على الوضع القائم.
أما التفسير الثاني فينطلق من الداخل القطري؛ من حيث الرغبة في اكتساب المزيد
من الشعبية لتبقى رياح الربيع العربي بعيدة عن الدوحة .وال يستقيم هذا التفسير بدوره
مع حقيقة التجانس اإلثني الموجود في قطر ومستوى الرفاهة الذي توفره الحكومة
لمواطنيها .ويدحض هذا التفسير ما جاء في أحد االستطالعات األخيرة التي قام بها
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أحد مراكز األبحاث التابعة لجامعة قطر من أن القطريين أقل اهتماما بالديمقراطية
والمشاركة السياسية عما كان عليه الوضع قبل موجات الربيع العربي.
ثمة تفسير ثالث يرى أن السياسة القطرية تنطلق من منطلق عقائدي يتعلق بتعزيز
مصالح اإلسالم السني .ويدلل أصحاب هذا الرأي على ذلك بصمت الجزيرة على
االضطرابات التي حدثت في الجزء الشرقي من السعودية (ذات التركيز الشيعي)
وتغطيتها الهزيلة لتوترات البحرين ،بينما سلطت الضوء على االنتفاضة ضد النظام
السوري العلوي .وما يثار حول تمويل دولة قطر لجماعات اإلسالم السياسي في
مصر ،صحيح أن جزءا كبيرا من شرعية الدول الخليجية يستند إلى الدين ولكن مثل
هذا التفسير ال يتسق مع تحالف قطر السابق مع سوريا وعدم اتخاذها مواقف تصعيدية
حتى تأكدت من قوة الدفع الثوري هناك.
بناء على ما سبق ،يمكن القول إن السياسة القطرية ليست ذات مرجعية أيديولوجية،
لكن الدوحة ترى في اإلسالميين القوة الجديدة في العالم العربي ومن تم فإن هذا
التحالف معهم سيزيد من نفوذها في المنطقة .وفيما يخص إسالميي ليبيا تحديدا هناك
سهولة في التواصل معهم نظرا لوجود عالقات سابقةنتيجة إقامة بعضهم داخل قطر
لسنوات عديدة.
الفرع الرابع :دور الجزيرة في الثورات العربية
اتسمت تغطية قناة الجزيرة في بداية الثورات العربية بالحذر في تناول األحداث الى
أن اتضح أن الحركات االحتجاجية ال رجعة فيها .عندئذ بدأت الجزيرة في تغطية
االحداث بشكل مكثفة جريء ومباشرة .وعندما طال التضيق االمني عمل القناة في
بعض الدول العربية اعتمدت على شبكات التواصل االجتماعي التي تنقل من موقع
الحدث .وهكذا ،امتألت شاشات الجزيرة بمواطنين عرب يعبرون عن مطالبهم في
الحرية والديمقراطية للعالم ،واستخدم الثوار القناة للتواصل مع الشارع وتعبئته
لمساندتهم.
كما قامت قناة الجزيرة بتوثيق مصور ألساليب العنف والقهر التي تعرض لها
المتظاهرون السلميون ،وحرصت على إعادة بث صور الشهداء والمصابين والتي
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كانت القناة تتلقاها عبر شبكات التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك وتوتير ويوتوب.
ولكن مقابل هذا الدعم المعنوي الذي قدمته القناة للثورات العربية جاءت تغطيتها
ألحداث البحرين في مارس  2166ضعيفة إلى حد كبير ،مما لفت النظر إلى طبيعة
العالقة بين القناة والخطوط األساسية للسياسة الخارجية لقطر في ظل حقيقة أن القوات
القطرية شاركت في قوات درع الجزيرة التي تدخلت في البحرين الحتواء -أو قمع-
االحتجاجات.
وقد اتضحت هذه العالقة بدرجة أكبر خالل األزمة الليبية؛ حيث ألغت القناة برامجها
المعتادة وأصبحت بمثابة ورشة عمل على مدار الساعة للتغطية وبث الصور الحية،
باإلضافة إلدارة المناقشات والمقابالت حتى إن شعار القناة تحول من الرأي والرأي
اآلخر إلى التغطية مستمرة .كما بدأت قناة الجزيرة بعد أسبوع من اندالع االحتجاجات
ضد نظام القذافي في استخدام العلم الليبي القديم الذي اختاره الثوار بديال عن العلم
الليبي األخضر ،مما يعد خروجا صريحا على التغطية المتوازنة .ثم ازداد هذا الحشد
اإلعالمي مع مشاركة قطر في عمليات الناتو في ليبيا .وأصبحت تغطية القناة أكثر
تحيزا حتى من حيث المفردات المستخدمة؛ مثل إطالق لفظ كتائب القذافيعلى ذلك
الجزء من الجيش الليبي الذي ظل يقاتل بجانب القذافي ،على العكس من الحالة
السورية حيث يستخدم تعبيرالجيش السوري.
فيما يتعلق باألزمة السورية التزمت الجزيرة نسبيا الصمت خالل المرحلة األولى من
الثورة السورية تماشيا مع الموقف القطري الملتزم الحذر آنذاك .ولكن تزايدت حدة
تغطية الجزيرة لألحداث بالتزامن مع تزايد تدهور العالقات بين البلدين ،لدرجة أن
قطر كانت أول دولة تغلق سفارتها في دمشق .ورغم تأكيد العاملين في القناة استقاللية
سياستها التحريرية فإن تكليف أحد أعضاء األسرة الحاكمة برئاسة القناة أوحى بزيادة
التدخل الحكومي القطري في تغطيتها لألحداث الجارية.
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نستنتج مما سبق أن قناة الجزيرة كانت أداة في يد الخارجية القطرية ولم تقدم شيء
يذكر في خدمة الثورات العربية سوى تقديمها المساعدة لدولة قطر لتظهر بمظهر
 _ 16ما بعد القوة الناعمة :السياسة القطرية تجاه دول الثورات العربية :مروة فكري ،المصدر السياسة الدولية ،صحيفة
األهرام الرقمية ،بتاريخ .2111
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المنقذ ،وتفسح المجال لها لتلعب دورا هو أكبر من حجمها ال الجغرافي وال التاريخي.
لكن الجزيرة كانت فعال السباقة في بث الثورات العربية وكانت األولى في إنشاء
برامج تحليلية سياسية حول اإلحتجاجات الشعبية وتبعات هذه الثورات ،فعندما انتقلت
الثورة إلى مصر سارعت الجزيرة إلى تخصيص قناة للبث مباشرة من مصر أسمتها
الجزيرة مباشر من مصر ،ورغم أن الجزيرة خسرت مكتبها في القاهرة وخسرت بثها
على قمر نايل سات وخسرت مراسليها في مصر بسجن بعضهم ومنع الباقين من
العمل إال أنها أرسلت أشخاصا من الدوحة للعمل كمراسلين للقناة بالسر؛ حيث كانت
القناة موجودة في ميدان التحرير باستمرار وصورة الميدان الحية لم تنقطع عن
شاشتها .وظلت القناة ملتزمة بما التزم به شباب الثورة المصرية من عدم السماح
لالنتماء الحزبي أو األيديولوجي بالظهور رغم الروح اإلسالمية العامة في بثها.
وظلت الجزيرة تبث وكأنها تمثل هؤالء الشباب الثائرين.
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الفرع الخامس :عالقة الجزيرة باإلخوان المسلمين
تلقت جماعة اإلخوان المسلمين دعما إعالميا فوريا ومهما من قناة الجزيرة مباشر
مصر (التي أغلقت اآلن) بعد االنقالب الذي قام به عبد الفتاح السيسي على محمد
مرسي الرئيس المصري الشرعي الذي ينتمي إلى اإلخوان المسلمين.
عالقة اإلخوان وقناة الجزيرة بدأت إبان الثورات العربية عندما بدأت شمس اإلخوان
تسطع على الساحة المصرية ،وبدأت في استقطاب المواطنين الذين رأوا فيهم المالذ
اآلمن من بطش النظام الكافر الديكتاتوري السابق .لكن الوضع لم يستقر لهم فقام
العسكر بالعودة إلى الحكم مرة أخرى في شخص السيسي .لكن الجزيرة التي كما
رأينا سابقا تدعم سياسات قطر الخارجية قامت برفض االنقالب العسكري وبقيت
مؤيدة لحكم اإلخوان في شخص مرسي .هذا التوجه استغربه البعض من قناة إخبارية
محايدة وتعتمد المهنية اإلعالمية في أسلوبيها ،لكن اإلخوان المسلمين وجدوا في
الجزيرة المالذ اآلمن .واستمرت في تقديم الدعم لهم عبر البرامج السياسية التحليلية
والتقارير اإلخبارية التي تظهر الظلم الواقع على اإلخوان والمعاناة التي يعانونها بعد
 _17محمد عارف محمد عبد الله :مرجع سابق ،ص 112 :إلى .111
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اإلنقالب العسكري ،فكانت األخبار كلها عن اعتصامرابعة وعن معاناة المحاصرين
فيها بشكل جعل المتتبعين للمشهد العربي يؤكدون على عدم شفافية واالنحياز الواضح
من طرف مقدمي البرامج والنشرات اإلخبارية ضد العسكر وتلطيفهم لصورة
اإلخوان .رغم أنه تم تداول العديد من األخبار والمشاهد عن تدخالت عنيفة ألنصار
وكتائب اإلخوان المسلمين ضد العسكر ورجال الشرطة والمواطنين حتى.
الخاتمة
تعمل الجزيرة بأسلوب غربي مبني على حرية إبداء الرأي وحق االختالف فيه وحق
اآلخر في الرد عليه أيضا ،وتوجهه الى مجتمعات وحكومات مازالت تتسربل في
تالبيب األولياء والصالحين وتطلب بركات األموات! ورؤساء متشبثون بالكراسي رغم
السن والمرض ...فنشبت العديد من المناوشات بينها وبين أنظمة عربية قوية ،لدرجة
أن القناة قد تسببت بالعديد من المشاكل لقطر كدولة وأثرت سلبا على عالقاتها العربية
خاصة في منطقة الخليج والشرق األوسط ،فمن المسلمات ان دولة قطر تدعم
الجماعات اإلسالمية أينما كانت في العالم العربي وتحاول أن تبقى قريبة منها من أجل
التقرب بها زلفى إلى الغرب باعتبارها وسيطا بينهما ،لذلك قامت بئيوائهم ومدهم
بالموارد المالية والبشرية ...لكن بعد تراجع نفوذ االخوان في مصر وسوريا وليبيا
وتونس كان من الواجب على القطر أن تراجع مخططاتها وتعيد ترتيب أوراقها
وتوقف دعمهم ،لكن هذا لم يحدث لكون الجزيرة لحد اآلن مازالت المستقر اآلمن
للمتحدثين بإسم اإلخوان.
لكن في المقابل فتحت قناة الجزيرة األبواب على مصراعيها لقطر لكي تتصدر أمام
الغرب قائمة الدول العربية التي تتمتع بنسبة مهمة من الديمقراطية والحريات العامة
خاصة حرية الرأي والتعبير في اإلعالم ،مما ساعد في انتعاش دبلوماسيتها وسياستها
الخارجية وأضحت قطر معروفة غربيا بقطر الجزيرة.
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The role of social networking sites in
activating women's political participation
Field study on a sample of female employees in Mostaganem
*------------------*

ملخص
تسعى هذه الورقة البحثية الى فحص الدور الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي
في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية وذلك من خالل دراسة ميدانية لعينة
.من الموظفات بوالية مستغانم
Summary of the intervention:
This paper seeks to examine the role played by social
networking sites in promoting the political participation of
Algerian women through a field study of a sample of female
employees in the state of Mostaganem.
11

 الكلمات المفتاحية :مواقع التواصل االجتماعي ،المشاركة السياسيةاشكالية الدراسة:
في منتصف تسعينات القرن المنصرم ظهرت مواقع التواصل االجتماعي كشكل جديد
من الخدمات التي تتيحها اإلنترنت لمستخدميها ويبدو أن مقولة ديكارت» أنا أفكر إذن
أنا موجود» أشعلت اإللهام لدى مخترعي التكنولوجيا ليبتكروا للبشرية ألوانا شتى من
وسائل االتصال والتواصل مخلدين بذلك الشطر الثاني من تلك المقولة لتصبح» أنا
أتصل إذا أنا موجود .

18

وقد كان موقع  classmatesاألول من نوعه في هذا

المجال وبعده توالى ظهور مواقع أخرى على غرار الفايسبوك ،تويتر ،مايسبيس،
اليف بوون ،هاي فايف ،أوركت ،تاجد ،ليكند إن ،يوتيوب وغيره ،واستطاعت
مواقـــــع التواصـــــل االجتماعي خالل فترة وجيزة استقطاب الماليين من مختلف
أنحاء العالم ،هذه التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا االتصال غيرت العديد من
المفاهيم واألدوار ،فاإلنترنت مثال لم تعد تؤدي دور نقل المعلومات وإرسالها فقط
وإنما أصبح لها العديد من االنعكاسات االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية وحتى السياسية
حيث أصبحت هذه المواقع بمثابة منابر للتعبير عن مختلف األفكار واالتجاهات
السياسية التي يعتنقها مستخدمي هذه الشبكات ،حيث جعل العديد من الشخصيات
السياسية او النخبة السياسية من هذه المواقع منبرا إليصال اصواتهم من خالل افكار
واراء تعكس توجههم وفكرهم السياسي ولعل ما نالحظه في الساحة السياسية
الجزائرية هو تنامي عدد كبير من النساء الالتي ينخرطن في احزاب سياسية مختلفة
وممارستهن ومشاركتهن في العمل السياسي الذي يتمثل في التنافس السلمي الرسمي
و العلني على الوصول الى السلطة عن طريق االنتخابات من اجل تسيير شؤون االمة
من خالل استخدامهن لمواقع التواصل االجتماعي لتفعيل هذه الممارسة اكثر وهو ما
 18محمود الفطافطة ،مستقبل اإلعالم الجديد ،مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان" تسامح" ،العدد  ،33مارس،2112
ص .31
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سنحاول تسليط الضوء عليه من خالل هذه الورقة البحثية التي تدرس دور مواقع
التواصل االجتماعي في تفعيل المشاركة السياسية لدى المرأة الجزائرية .
ومن هذا المنطلق تهدف هذه الورقة البحثية لمعالجة إشكالية التالية  :الى اي مدي
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية؟
التساؤالت الفرعية:
 ما هي دوافع وأسباب متابعة المرأة الجزائرية لتصفح مواقع التواصل
االجتماعي؟
 ما حجم اعتماد أفراد العينة على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر
للمعلومات السياسية؟
 هل تهتم المرأة الجزائرية بمتابعة القضايا السياسية وما هي أهم لقضايا
التي تحظى باهتمامها؟
سنسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى التحقق من صحة الفرضيتين
التاليتين:
 هناك عالقة ارتباطيه بين اعتماد أفراد العينة على مواقع التواصل
االجتماعي كمصدر للمعلومة السياسية وحجم المشاركة السياسية.
 هناك عالقة ارتباطيه بين اعتماد أفراد العينة على مواقع التواصل
االجتماعي كمصدر للمعلومة السياسية والمعرفة السياسية.
أهداف البحث:
وتهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على:
 التعرف على حجم المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية.
 قياس مستوى الوعي السياسي ألفراد العينة.
 رصد مدى اعتمادية المبحوثين على مواقع التواصل االجتماعي في استقاء
معلوماتهم السياسية.
أهمية البحث:

16

تتحدد أهمية هذا البحث في كونه يسعي الى تسليط الضوء على المشاركة السياسية
باعتبارها احدى االشكاليات المهمة في المجتمعات حيث تعد دافعا ومحركا أساسية
للتنمية مقياسا حقيقيا للوعي السياسي خاصة لدى المرأة الجزائرية التي تمثل شريحة
مهمة في المجتمع .
المدخل المفاهيمي:
يعتبر تحديد المفاهيم احدى الخطوات الهامة التي يحتاج اليها الباحث في دراسته
وبحوثه بهدف االتفاق على المحددات الخاصة بكل مفهوم ،والتفسيرات العلمية التي
تقوم على بناء كل مفهوم ،وتحتوي هذه الورقة البحثية على المفاهيم التالية والتي نرى
بأنها أساسية وهي:
ماهية االتصال السياسي وتطوره:
لقد كان للتيارات الفكرية التي انطلقت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أثارها في
الفكر السياسي من القرن العشرين ،الذي شهد تحوالت جذرية وعميقة شملت كافة
المجاالت ،وبروز العديد من االتجاهات واألنشطة اإلنسانية ،ومن بينها االتصال
السياسي ،وتغير النظرة إلى اإلنسان ودوره في الحياة السياسية نتيجة سيادة وانتشار
مفاهيم الديمقراطية ،إلى جانب تداخل العلوم االجتماعية ،وتأثر علم السياسة بكل من
علم االجتماع وعلم النفس وعليه فقد توصل علماء االتّصال واالجتماع والسياسة في
الخمسينيات من القرن الميالدي الماضي ،إلى تحديد مفهوم االتّصال السياسي
والتّعريف بأساليب وأدوات االتصال الهادف والمؤّ ثر في أفراد المجتمع والحكومات
بعد أن ظهرت محاوالت التنظير لما يسمى باالتصال السياسي في عام 1913م من
ّ
سياسي لألفراد ،وذلك
خالل دراسة العالقة بين
سلوك ال ّ
سياسية الحاكمة وال ّ
األنظمة ال ّ
بتتبع تجارب هذه األنظمة في التأثير على سلوك الناخبين ،وتحديد دور الجماعات
الناشطة العاملة في المجتمع .
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 19محمد البشر ،مقدمة في االتصال السياسي ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،1992 ،ص.21
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عرف جون ميدو « »J.Meadowفي سنة 1921االتصال السياسي بأنه
لقد ّ
« الطريقة التي تؤثر فيها الظروف السياسية على تشكيل مضمون االتصال وكميته،
كما أنه أيضا يتعلق بالطريقة التي يمكن أن تقوم ظروف االتصال بتشكيل السياسة،
وبعبارة أخرى يتعلق االتصال السياسي بتبادل الرموز التي تكون قد شكلتها أو أنتجتها
النظم.

20

وجاء في تعريف أخر لـ «دينتون وووداود» Denton and Wood

 wardعرفا االتصال السياسي عام  1991باعتباره «عالقة لتبادل اآلراء والحجج
أو ما يطلق عليه المناقشة العامة حول توزيع المواد العامة والسلطة في شكل أو في
أخر»

21

سياسي ظاهرة إنسانية اجتماعية تكونت منذ ظهور التجمعات اإلنسانية
فاالتّصال ال ّ
وارتبطت بتكوين الفرد االجتماعي والسياسي وتفاعله مع بيئته السياسية داخل وخارج
مجتمعه ،فقد كان االتّصال السياسي أحد العوامل المؤّ ثرة في التنظيمات االجتماعية
األولى في تاريخ اإلنسان.
بحيث يمتلك الفاعلون السياسيون أساليب وتقنيات يستخدمونها للتأثير بشكل أو بأخر
على الرأي العام فهو إذن» مجموعة التقنيات واإلجراءات التي يمتلكها الفاعلون
السياسيون ،الحكام في الغالب من اجل إقناع وتسيير الرأي العام».

22

وقد عرفه

دومينيك ولتون بأنه « فضاء واسع يتم فيه تبادل الخطابات المتعارضة من طرف
ثالث فاعلين يملكون جزء من الشرعية السياسية والديمقراطية هم رجال السياسة
والصحفيون ،والرأي العام من خالل سبر اآلراء».

23

ويمكن تصنيف هذه العناصر

من خالل المخطط التالي :

 20محمد حمدان المصالحة ،االتصال السياسي مقترب نظري_ تطبيقي ،ط  ،2دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن،2112 ،
ص.11
 21عبد الغفار رشاد القصيبي ،االتصال السياسي والتحول الديمقراطي ،مكتبة اآلداب ،مصر ،2112 ،ص.23
22سليمة رابحي ،األحزاب السياسية وعملية االتصال السياسي في الجزائر ،دراسة وصفية مقارنة لدور حزب جبهة
االتصالمعهد علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة الجزائر،2112 ،
منشورة،
التحرير الوطني وحزب العمال ،مذكرة ماجستير غير
عملية
ص.39
السياسي
23
Dominique Wolton ،Penser La Communication ،Flammanion ،paris ،P.377.
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رجال السياسة

الجمهور

الصحفيون

الشكل رقم ( )1من إعداد الباحثة.
و قد حدد برنارد مياج في كتابه (La société conquise par
) l’informationدوافع ظهور دراسات االتصال فيما يلي:24
_جالء الدور الحقيقي لوسائل اإلعالم واالتصال في تكوين الرأي العام وخلق الفضاء
العمومي ،حيث أكد أن مبدأ اإلشهار تاريخيا من طرف الطبقة البرجوازية المثقفة في
الدولة ،ومع تطور المجتمعات أصبح اإلشهار في وسائل اإلعالم الحديثة وسيلة لخلق
الفضاء العمومي واالتصال بين الحكام والمحكومين.
_بروز وسائط االتصال في الحمالت االنتخابية من قبل األحزاب والمرشحين والدور
الكبير الذي تلعبه هذه الوسائل في اختيار الشخصيات السياسية مع بروز كذلك
مستشاري االتصال لدى السياسيين.
_تطور عمليات سبر اآلراء واإلحصاء في النشاطات االقتصادية دعى إلى اللجوء
القتباس هذه التقنيات وتوظيفها في المجال السياسي وتوسيع استخدامها أدى إلى بروز
البحوث والدراسات التي تنظر وتؤسس لعلم االتصال السياسي.

Bernard Miége ،La société conquise par l’information ،PUf ،Grenoble ،1989 ،pp
105_111.
24
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مفهوم المشاركة السياسية
ويعرفها «محمد السويدي» في مؤلفه علم االجتماع السياسي « :إنّها تلك األنشطة
السياسية التي يشارك بمقتضاها أفراد مجتمع ما في اختيار حكامه ،وفي صياغة
السياسة العامة بشكل مباشر (تقلد منصب سياسي) أو غير سياسي مثل (مناقشة األمور
العامة) أي تعني اشتراك الفرد في مختلف مستويات النظام السياسي» 25.أما «رايت»
فيرى أن « :المشاركة السياسية نشاط يقصد به التأثير في اختيار القائمين بالحكم وفي
كيفية قيامهم به».

26

ويذهب «إسماعيل على سعد «إلى أنها « :انشغال بالمسائل السياسية داخل نطاق
مجتمعه سواء أكان هذا االنشغال عن طريق التأييد أم الرفض أم المقاومة».

27

في مفهوم الوعي والوعي السياسي:
يشار الى الوعي بوصفه حالة ذهنية تتمثل في ادراك االنسان للعالم على نحو عقلي أو
وجداني ،وهذا يعني ان الوعي هو الخاصة التي تتيح لالنسان ان يمتلك شروط وجوده
على نحو ذهني ،وتأسيسا على هذا يتجلى الوعي االنساني في صور شتى تتباين بتباين
المدرك او موضوع الوعي حيث يعرف االنسان ان اشكاال متنوعى من الوعي
كالوعي الديني والوعي السياسي والوعي العلمي والوعي االخالقي.
ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الوعي السياسي هو الحالة التي يتمثل فيها الفرد او
افراد المجتمع قضايا حياة السياسية بأبعادها المختلفة ويتخذون من هذه القضايا موقفا
معرفيا ووجدانيا في االن الواحد ،فالوعي هو شحنة عاطفية وجدانية قوية تتمكن في
كثير من مظاهر السلوك لدى الفرد ،ويتم تكوين الوعي من خالل مراحل العمل
التربوي في مختلف مراحل التعليم ،وكلما كان الوعي اكثر نضوجا وثباتا كان ذلك
اكثر قابلية لدعم وتوجيه السلوك في االتجاه المرغوب فيه ،ويمكن تعريف الوعي بأنه:
25محمد السويدي ،علم االجتماع السياسي _ميدانه وقضاياه ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1992 ،ص.119
26عاطف احمد فؤاد ،علم االجتماع السياسي ،دار المعرفية الجامعية ،اإلسكندرية ،1991 ،ص.23
 27الصديق محمد الشيباني ،أزمة الديمقراطية الغربية المعاصرة :دراسة تحليلية ،ط  ،2مركز دراسات وأبحاث الكتاب
األخضر ،طرابلس ،1991 ،ص.33
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االدراك والتنبيه والفهم للنفس والعالم الخارجي ولالنتماء االجتماعي ،وينتج عن التأمل
للعالم الموضوعي والعمل والفعل االجتماعي بكل اوجهه ويؤدي الوعي الى اتخاذ
مواقف فردية وجماعية عملية اي ان الوعي مرتبط بالسلوك ،وتلعب اللغة دورا مهما
في عملية الوعي ،اما في علم النفس فيستخدم معنى الشعور.
أما الوعي السياسي فهو» مجموعة من القيم واالتجاهات والمبادئ السياسية التي تتيح
للفرد ان يشارك مشاركة فعالة في اوضاع مجتمعه ومشكالته يحللها ويحكم عليها
ويحدد موفقه منها ويدفعه الى التحرك من اجل تطويرها وتغييرها».

28

يعرف الوعي السياسي بأنه «مدى معرفة وإدراك واهتمام الناس بالقضايا والمؤسسات
والقيادات السياسية على مختلف المستويات المحلية والقومية والدولية «. 29
ويرجع البعض إلى تعريف الوعي السياسي بأنه «عملية تطورية الكتساب المعلومات
يكون الفرد فهما للمؤسسات والرموز والظواهر
والقيم السياسية .ومن هذه المعلومات ّ
في البيئة السياسية من حوله ،ليساعده هذا التصور في القيام بدور سياسي نشط .أي أن
مرحلة الوعي تقود الفرد إلى مرحلة أكثر تقدما هي مرحلة االهتمام والرغبة في
متابعة المعلومات المتعلقة بقضايا البيئة السياسية ؛ ليصل إلى مرحلة أكثر تقدما ،تلك
هي مرحلة المشاركة السياسية «.30
مواقع التواصل االجتماعي:
منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به،
ومن ثم ربطه من خالل نظام إجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم
االهتمامات والهوايات نفسها أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية .
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 28على اسعد وطفة ،التحديات السياسية واالجتماعية في الكويت والوطن العربي ،بحث في مضامين الوعي السياسي عند
طالب جامعة الكويت ،دراسة ،كلية التربية جامعة دمشق ،ب ت ،ص .321
 29عبدالله الفردي ،الوعي السياسي في اإلعالم ،دار طويق للنشر والتوزيع ،الرياض ،2111 ،ص .33
 30نفس المرجع السابق ،ص ص .33 ،31
 31زاهر راضي ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي ،مجلة التربية ،عدد ،11جامعة عمان األهلية،
عمان ،2113 ،ص.23
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وإجرائيا نقصد بمواقع التواصل االجتماعي في هذا البحث بأنها المواقع الموجودة
على اإلنترنت والتي تتيح لمستخدميها التواصل المرئي والصوتي وغيرها من
الخدمات.
االقتراب النظري للبحث:
نحاول من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به مواقع
التواصل االجتماعي في تعزيز المشاركة السياسية لدى المرأة الجزائرية ومن أجل
ذلك اعتمدنا على نظرية االستخدامات واالشباعات باعتبارها تقوم بدراسة االتصال
الجماهيري دراسة وظيفية منظمة.
تطور نظرية االستخدامات واالشباعات:
تعتبر نظرية االستخدامات واالشباعات من بين المرجعيات النظرية التي تتخذ لفهم
استخدام الجمهور لوسائل االعالم الى جانب مختلف النظريات المفسرة لذلك.
تأسست نظرية االستخدامات واالشباعات على انقاض نظرية التأثير ،وحولت نظرة
الباحثين من مجرد البحث فيما تفعل وسائل االعالم بالجمهور ،الى تحوير السؤال الى
ماذا يفعل الجمهور بوسائل االعالم ؟
طرح (الهو كاتز) مدخل االستخدامات واالشباعات عام  6949في مقال رد فيه على
رؤية « برنار برلسون» الذي حكم على ابحاث حقل االعالم بالموت في حين رد عليه
«كاتز» بأن حقل االبحاث المرتبطة باالقناع هو الذي مات .كون تلك الفكرة عرفت
االهتمام ببحوث االقناع وكيفية تمكن وسائل االعالم التأثر على الجمهور في حين
اظهرت النتائج انذاك ضعف تأثير االتصال الجماهيري في اقناع الجمهور.
تطور مفهوم االستخدامات واالشباعات في دراسة بلومر وكاتز سنة  6919التي تمت
على دراسة االنتخابات العامة البريطانية عام  6915من خاللها تم التعرف على
اسباب المشاهدة وأسباب عدمها للحمالت االنتخابية ،بعدها سنة  6915ثم تحديد من
11

طرف كاتز بلومر وقوفيتش ان مدخل االستخدامات واالشباعات يقوم على دراسة
الجوانب النفسية واالجتماعية لألفراد لتحديد االحتياجات والتوقعات من وسائل االعالم
والمصادر االخرى.
كما يذهب الباحث «الهو كاتز» الى التأكيد بأن مهما بلغت قوة تأثير الوسيلة االعالمية
اال ان الجمهور هو الذي يبقى المقرر والحاسم في مدى تأثره بها .اذ يعتبر كال من
منطلقا االنتقائية والعالقات الشخصية من بين المتغييرات المهمة التي من خاللها اسس
لمدخل االستخدامات واالشباعات .

32

االجراءات المنهجية:
تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية ،والتي تهتم أساسا بشرح وتوضيح
االحداث والمواقف المختلفة ،المعبرة عن ظاهرة أو مجموعة من الظواهر المهمة،
ومحاولة تحليل الواقع الذي تكون فيه االحداث والوقائع ،وكذا تفسير تلك االحداث
الظاهرية لتلك االحداث قصد الوصول الى استنتاجات منطقية مفيدة تسهم في حل
المشكالت وإزالة المعوقات والغموض الذي يكتنف بعض الظواهر.

33

منهج الدراسة:
يعد المنهج عبارة عن جملة من الخطوات المنظمة التي على الباحث إتباعها في إطار
االلتزام بتطبيق قواعد معينة تمكنه من الوصول إلى األهداف المسطرة .ويعرفه «
محمد طلعت « بأنه وسيلة يمكن عن طريقها الوصول إلى الحقيقة .ويتم اختيار المنهج
المتبع في الدراسة بناءا على الهدف منها واإلشكالية التي تم تحديدها ،وبما أن

34

هذه

 32ابتسام رايس على ،نظرية االستخدامات واالشباعات وتطبيقاتها على االعالم الجديد (مدخل نظري) ،مجلة دراسات
وابحاث ،جامعة وهران  ،1العدد  21 ،2ديسمبر .2113
 33محمد شفيق ،البحث العلمي ،الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية ،المكتبة الحديثة االزرطية ،االسكندرية،
 ،1992ص112
 34محمد عبيدات وآخرون ،منهجية البحث العلمي ،ط ،1دار وائل ،عمان ،1992 ،ص .321
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الدراســـــــة تسعى إلى معرفة الدور الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي في
تعزيز المشاركة السياسية لدى المرأة الجزائرية فإن المنهج االنسب الذي نستخدمه هو
منهج المسح الوصفي.
أداة جمع البيانات :للبحث العلمي أدواته التي تساعد الباحث على البحث ،واألداة هي
الوسيلة المستخدمة في البحث سوآءا كانت تلك الوسيلة متعلقة بجمع البيانات أو
بالتصنيف والجدولــــــــــــة إن استعمـال أدوات جمع البيانات من طرف الباحثين
يخضع ل :
 نوع البحث وموضوعه
 المواقف اإلجتماعية التي تتطلب وسائل معينة دون غيرها
 كذا المنهج المستخدم في الدراســـــــــة
طبيعة مجتمع وعينة الدراسة
 ظروف الباحث وقدراته المالــــــــــية ومدى معرفته باألداة

35

وقد تم االعتماد في هذه الورقة البحثية على أداة االستمارة قصد جمع البيانات حول
الظاهرة المدروسة.
مجتمع البحث والعينة :ان الباحث ال يمكنه أن يشرع في انجاز دراسته قبل ان
يتعرف بصورة جيدة على مجتمع البحث والذي يعرف على انه «جميع
مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث»

36

عينة البحث :ان دراستنا هذه هي دراسة ميدانية نعتمد فيها على منهج المسح
الوصفي الذي يستخدم أسلوب العينة ،إذ يتم يختار أفراد من مجتمع البحث
وتعميم النتائج وقد تم .31

 35مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم ،مناهج وأساليب البحث العلمي ( النظرية والتطبيق) ،ط ،1دار الصفاء للنشر
والتوزيع ،عمان  ،2111ص . 22 -21
 36ريان عمر محمد ،البحث العلمي ،مناهجه وتقنياته ،دار الشروق ،جدة ،1923 ،ص.132
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لذلك اعتمدنا في هذه الدراسة على العينة القصدية وهي العينة التي يقوم فيها الباحث
باختيار مفرداتها بطريقة تحكمية ال مجال فيها للصدفة بل يقوم شخصيا بانتقاء
المفردات الممثلة أكثر من غيرها لما يبحث عنه من معلومات وبيانات،

37

نتائج الدراسة:
توصلنا من خالل هذه الدراسة الى النتائج التالية:
 %31-1من المستجوبات تتراوح اعمارهن بين  33و 32سنة
 % 11.1-2من افراد العينة متحصالت على شهادة الليسانس .
 -3وتشير النتائج إلى أن  %92.32من المستجوبات يستخدمن موقع الفايس بوك ،ثم
 %33.21يستخدمون موقع اليوتيوب فيما تشكل مستخدمات موقع التويتر %13.22
ثم مستخدمات ماي سبايس ب  .%1.12في حين تبلغ نسبة من يستخدمن مواقع
أخرى للتواصل االجتماعي  . %11.13وهي النتائج التي تعكس بامتالك عدد من
المبحوثين أكثر من حسابين في مواقع التواصل االجتماعي .وتشير هذه النتائج إلى أن
موقع الفايسبوك يحتل مركز الصدارة بين مواقع التواصل األخرى بفارق كبير ،وهذا
يتفق نسبيا مع دراسة عبد الصادق حسين بعنوان «تعرض الشباب الجامعي لمواقع
التواصل االجتماعي عبر االنترنت وعالقته بوسائل االتصال التقليدية» التي أظهرت
ان اكثر من  %11من افراد العينة يستخدمون موقع الفايس بوك يليه موقع اليوتيوب
بـ .%14

38

كما توصل تحسين منصور رشيد منصور الى ان الفايس بوك يحتل

المرتبة االولى في استخدام شبكات التواصل االجتماعي بنسبة  %42.5لدى افراد
العينة مقارنة مع شبكات االخرى.

 37عاطف العبد ونهى العدلي العبد ،نظريات االعالم ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،2112 ،ص .299-292
 38حسين لعبد الصادق ،تعرض الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت وعالقته بوسائل االتصال
التقليدية ،مجلس التعاون لدول الخليج ،االمانة العامة ،قطاع الشؤون الثقافية واإلعالمية ،2113 ،ص .11
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وتتفق هذه الدراسة ودراسة  ،Nicole Ellisonالتي اشارت الى ان موقع الفايس
بوك يحتل الصدارة في مقدمة اهتمامات افراد العينة حيث بلغت نسبته % 19.3
وجاء بعدها موقع  My spaceبنسبة .%15

39

يؤكد هذا البحث ما ذهبت اليه بعض الدراسات واالحصائيات على ان الفايس بوك
يأتي على رأس قائمة الشبكات االجتماعية االكثر زيارة في الجزائر ربما ال تشكل
الجزائر حالة استثنائية ،الن الفايس بوك فرض ذاته على مستخدمي االنترنت في
العديد من الدول ،والسبب في ذلك يعود الى التطور المذهل في تطبيقاته ،فمع صدوره
بأرعين لغة متداولة في العالم سمح الفايس بوك ببث الصور ،على غرار موقع
«فليكر» وملفات الفيديو ،مثل اليوتيوب والبريد االلكتروني مثل hotmailو yahoo
وحتى الرسائل النصية الفورية مثل المسنجر ،هذا اضافة الى االشتراك في الوصالت
االلكترونية  linksمثل تويتر وهو ما اشار اليه نصر الدين العياضي ف دراسته
بعنوان « :الشباب في دولة االمارات واالنترنت مقارنة للتماثالت واالستخدامات»

40

وتتفق هذه الدراسة مع مدخل االستخدامات واإلشباعات من ناحية وجود انتقائية في
اختيار الجمهور الوسيلة االتصالية معينة التعرض لمضمون معين.
 -5وعموما فإن  %13.19من أفراد العينة يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي من
سنتين إلى أربع سنوات مقارنة ب  %22.12منذ أقل من سنتين بينما تبلغ نسبة من
يستخدمنها منذ أكثر من أربع سنوات ب . %21.19
 -4وعموما يفضل  %31.2من المبحوثات يفضلن الفترة الليلية و %31.31يفضلن
المساء بينما تفضل  %3.33من المستجوبات الصباح لتصفح مواقع التواصل
االجتماعي.

Nicole ellison ،2008 ،social notworks sites ،students and information
technology ،ECAR research study 8.
 40نصر الدين العياضي ،الشباب في دولة االمارات واالنترنت مقارنة للتماثالت واالستخدامات ،المجلة العربية لعلوم
االعالم ،المملكة العربية السعودية ،العدد  ،2افريل .2112
39
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تتفق هذه النتيجة مع دراسة مريم نريمان نورمار حيث توصلت الى ان اغلبية افراد
العينة يفضلون استخدام «الفايس بوك» ليال من الساعة السادسة الى منتصف الليل
وذلك بنسبة  % 16.41في المقابل توصل باديس لونيس في دراسة له الى ان الفترة
المسائية هي اكثر الفترات جذبا لالفراد العينة وذلك بنسبة  %11ثم تليها الفترة الليلية
 ،41وهو ما كشفته دراسة حنان بنت شعشوع الشهري التي توصلت الى ان معظم
المبحوثات يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي في فترة المساء حيث بلغت نسبتهن
 %51يلي ذلك من يستخدمنها بعد منتصف الليل بنسبة %31

42.

ويمكن تفسير ذلك

الى ان مواقع التواصل االجتماعي تتيح للمستخدم اختيار الوقت الذي يناسبه ،اما من
يفضلن فترة الصباح فقد يكون الوقت المناسب لمن تدخلن مواقع التواصل االجتماعي
من العمل باعتبارهن عامالت.
 % 11.31من المستجوبات يخترن أصدقائهن بناء على عالقة القرابة والصداقة،
حين  %19.12حسب المستوى المعرفي والثقافي %21.19 ،مبحوثة يقمن عالقات
صداقة مع أشخاص بطريقة عشوائية واعتمادا على الصدفة مقابل  %3.22يخترن
أصدقائهن على أساس االنتماء االيديولوجي لهم .وتعكس هذه األرقام اعتماد بعض
أفراد ال عينة على أكثر من معيار الختيار عدد أصدقائهن كما توضح هذه النتائج أن
أغلب أفراد العينة يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي بهدف تعزيز عالقاتهن
االجتماعي وهذا ما نالحظه من خالل اختيار أغلبيتهن ألصدقائهن بناءا على عالقة
القرابة والصداقة واختيار األصدقاء يحدد الهدف من استخدام مواقع التواصل
االجتماعي،
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن اكثر من نصف المستجوبات يقرأن المعلومات السياسية
التي تنشرها مواقع التواصل االجتماعي أحيانا
 41باديس لونيس ":جمهور الطلبة الجزائريين واالنترنت دراسة في استخدامات واشباعات طلبة" ،جامعة منتوري
قسنطينة ،رسالة ماجستير ،قسم االعالم واالتصال ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر.2112 ،
 42حنان بنت شعشوع الشهري ":اثر استخدام شبكات التواصل االلكترونية على العالقات االجتماعية الفايس بوك والتويتر
نموذجا دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة" ،رسالة ماجستير في علم االجتماع ،كلية
االداب والعلوم االنسانية ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة2113 ،

17

 %33من المستجوبات يتابعن الصفحات التي تهتم بالشأن السياسي في مقابل %31
ال يفعلن.
تشير النتائج الى أن  %33من المبحوثات يتابعن الصفحات التي تهتم بالشأن السياسي
من أجل مناقشة القضايا السياسية الراهنة تليها  %31من اجل التعبير عن أرائهم
و %11من أجل متابعة تصريحات الشخصيات السياسية.
ترى  %21من المبحوثات ان الصفحات التي تهتم بالشأن السياسي أسهمت في
احاطتهن بالمعلومات السياسية تليها  %13ممن تزايد اهتمامهن بأنشطة االحزاب ثم
 % 2من اصبحن يؤيدن أحزاب معينة.
اظهرت النتائج ان  %22من المستجوبات يفضلن متابعة القضايا الوطنية تليها
القضايا المحلية ب  %12ثم  %3لإلقليمية و %1للعالمية.

18

خاتمة:
انطالقا من النتائج التي توصلنا اليها يمكن القول ان مواقع التواصل االجتماعي قد
فتحت المجال للمرأة الموظفة للمشاركة السياسية واسهمت في نشر الوعي السياسي
لهذه الفئة ،بعدما كانت المشاركة السياسية مقتصرة على الرجال في ظل الواقع
االجتماعي الذي ينظر الى المرأة المهتمة بالمجال السياسي نظرة سلبية ،حيث اعطت
مواقع التواصل االجتماعي دفعا قويا للمرأة قصد خوضها في هذا المجال للمشاركة
و الممارسة السياسية في العديد من المحطات السياسية ابرزها االنتخابات المحلية
والتشريعية واالنتخابية وانضمامها الى االحزاب السياسية عليه نقترح التوصيات
التالية :
أهمية نشر ثقافة سياسية تزيد من درجة الوعي السياسي لدى المرأة ،بما يحفزها على
ممارسة حقوقها السياسية والمشاركة السياسية الفاعلة.
اجراء المزيد من الدراسات المعقة حول المشاركة السياسية لدى المرأة باعتبارها أحد
المفاهيم المثيرة للجدل والتساؤل لدى المرأة.

19
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The role of e-learning in improving the quality of
higher education and scientific research in the
Algerain university
إعداد
بوطهرة أسيا
أستاذة مؤقتة في كلية اإلعالم جامعة الجزائر 3

الملخص:
يواجه قطاع التعليم العالي في عصر الثورة المعلوماتية العديد من التحديات التي
فرضتها التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهذا التطور
بدوره فتح لميادين التعليم أفاقا جديدة ومتطورة سواء من حيث اإلمكانيات أو التقنيات
الجديدة المستعملة والمضامين التعليمية المتطورة ،وعليه فقد بات لزاما على قطاع
التعليم العالي التكيف مع سرعة المستجدات والتطورات من خالل تبني أساليب ونماذج
تعليمية جديدة لمواجهة العديد من التحديات على مختلف المستويات فضال عن
ضرورة االستفادة من التطورات التقنية في مجال التعليم العالي ،بحيث نجم عن هذا
التطور المعلوماتي ظهور ما يسمى بالتعليم االلكتروني الذي تزايد االهتمام به في
األوساط الجامعية العالمية نتيجة لدوره البارز في تحسين جودة التعاليم العالي
وتطويره األمر الذي شجع العديد من الدول العربية على تبنى هذا النمط التعليمي
الحديث ولعل الجزائر من بين هاته الدول التي شجعت وعملت على تبني هذا النظام
التعليمي لكونه أداة فعالة للنهوض بقطاع التعليم الجزائري في ظل العديد من المشاكل
التي أرهقت هذا القطاع فاتجهت بذلك لدعم التعليم االلكتروني على اعتبار انه يمثل
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 ولهذا قامت الجزائر باالستثمار في هذا المجال على.أداة فعالة لتطوير التعليم التقليدي
اعتبار انه يمثل نقطة انطالق مهمة جدا في تهيئة أجيال واعدة قادرة على مواجهة
.المستقبل من جهة وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى
الجامعة الجزائرية- التعليم االلكتروني – التعليم العالي– الجودة: الكلمات المفتاحيةAbstract :
The higher education sector is facing in the era of the
information revolution and many of the challenges posed by
the enormous developments in the field of information and
communication technology, and this development in turn
open to the fields of education and a sophisticated new
horizons both in terms of capabilities or new techniques
used and advanced educational conten And it is on the
higher education sector to adapt to the speed of
developments and developments through the adoption of
methods and new educational models to meet the many
challenges at various levels as well as the need to take
advantage of technological developments in the field of
higher education where a star for this informational
evolution emergence of the so-called e-learning, which
growing interest in the global academic community as a
result of his role in improving the quality of higher teachings
and developed which encouraged many Arab countries to
adopt this modern educational style.
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Perhaps Algeria among these circumstances states that
have encouraged and worked on the adoption of this
educational system for being an effective tool for the
advancement of the Algeria education sector in light of the
many problems that saddled the sector opted it to support elearning on the grounds that it represents an effective tool
for the development of traditional education. For this these
circumstances the state to invest in this area on the grounds
that it represents a very important starting point in creating
generations promising able to face the future n one hand
and enhance the quality of higher education and scientific
research on the other
Key words: e-Education - Higher Education - Technology Information Technology -university.
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مقدمة
إن احد المعايير الهامة التي أصبحت تقاس بها عصرنة أي دولة هو تطورها
التكنولوجي ومدى انتشاره في شتى الميادين خاصة االجتماعية منها وكما هو معلوم
أن هناك ارتباطا وثيقا بين العلم والتكنولوجيا لكون التعليم هو أداة لنشر العلم
والتكنولوجيا ولذلك فان أي جهد يبذل لتحقيق هذا المقوم األساسي في المجتمع
المعاصر يجب إن يتجه أوال الى التعليم والى فلسفة تربوية وسياسية تعليمية تعتمد
على احدث المناهج والطرق والنظم.
فقد أصبحت االنترنت وما تقدمه من خدمات جزء من حياة المجتمعات وأخذت تقنياتها
المبنية على الحواسيب والشبكات تغزو كل مرافق الحياة فاستطاعت إن تغير وجه
الحياة المختلفة بتوفيرها إمكانيات التواصل المستمر وبشكل تفاعلي بين مختلف شرائح
المجتمعات المختلفة ،فكان لزاما على كل مجتمع يريد اللحاق بالعصر المعلوماتي إن
يعلم أجياله تقنيات الحاسوب ويؤهلهم لمواجهة التغيرات المتسارعة في هذا العصر
فالجامعة كمؤسسة تعليمية تحتل مكانة متميزة في المجتمع بسبب ما هو موكل إليها من
مسؤولية في تكوين األجيال لتكون عماد الحياة العلمية والثقافية والتشريعية
واالقتصادية فعليها أن تنظر في كيفية االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وذلك
لمواكبة التطورات الحديثة الجارية بالدول المتقدمة ومن ثمة االستعداد لمواجهة
تحديات الطلب المتزايد في مجاالت التكوين والتعليم من خالل االستفادة من هذه
التكنولوجيات لتعزيز كل من التعليم االفتراضي أو الالحضوري من خالل استغاللها
لكل اإلمكانيات التي تتيحها التقنيات الحديثة والمتطورة لإلعالم واالتصال في عملية
عصرنه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .وبظهور االنترنت وإمكانياتها الهائلة
أصبح من الممكن التغلب على معظم المشكالت التي تعاني منها الجامعة في تحقيق
رسالتها.
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و نظرا للتطور الالمتناهي لتطبيقات االنترنت الحديثة بات لزاما على الباحثين في
مجال التربية والتع ليم التعرف على أهم محاور العملية التعليمية التي يمكن تقديمها في
التعليم الجامعي عبر االنترنت لضمان توفيرا كامال لبيئة تعليمية تفاعلية ملموسة بين
الطالب وأساتذتهم وبين الطالب بعضهم البعض ويسقط بذلك حاجز المكان والزمان
الموجود في التعليم بشكل عام.
لذا أصبح التعليم االلكتروني ضرورة ملحة فرضتها مقتضيات العصر الراهن ،وعليه
حاولنا في هذا المقال تسليط الضوء على هذا النمط التعليمي الحديث ودوره في تعزيز
التعليم العالي والبحث العلمي في المؤسسات الجامعية من خالل التركيز على أنموذج
الجزائر التي بدأت تخطو خطوات في تبنى هذا النمط التعليمي الحديث والعمل به.
:-1مفاهيم التعليم االلكتروني المفهوم .النشأة .والتطور
اختلف الباحثون في وضع مفهوم محدد وموحد لمصطلح التعليم االلكترونيE-
 Learningحاله كحال غيره من المصطلحات خاصة في ظل وجود مصطلحات
أخرى بينها وبينه تداخل مثل  :التعليم عن بعد -التعليم المرن والتعليم االفتراضي
وجاء االختالف على النحو التالي :
* التعليم االلكتروني كطريقة  :هو تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروح
وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة في الفصل أو عن بعد بواسطة
برامج متقدمة مخزونة في الحاسب اآللي آو عبر شبكة االنترنت.
*التعليم االلكتروني كنظام :هو نظام تقديم المناهج (المقررات الدراسية )عبر شبكة
االنترنت آو شبكة محلية أو األقمار الصناعية أو عبر االسطوانات آو التلفزيون
التفاعلي للوصول الى المتعلمين.
* وكمفهوم عام للتعليم االلكتروني هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة
من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث
ومكتبات الكترونية وكذلك بوبات انترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي
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المهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر
وقت واقل جهد واكبر فائدة.
* لم يظهر مصطلح التعلم اإللكتروني وفلسفته الحالية فجأة ولكنه ظهر وتطور من منذ
بداية التسعينات حتى وصل إلى الشكل الحالي يمكن تصنيف مراحل تطور التعليم
االلكتروني من الوجهة التقنية التعليمية الى أربعة مراحل وهي (إسماعيل الغريب
الزاهر.2006 .ص )19
-6التعليم عن بعد  :والتعليم عن بعد هو جزء مشتق من التعليم االلكتروني وفي كلتا
الحالتين فان المتعلم يتلقى المعلومات من مكان بعيد عن المعلم –و يعرفه David
 James Clarkeبأنه يعنى استخدام الوسائل التكنولوجية لتوصيل المحتوى
التعليمي وتنظيم وإدارة ألمتعلمي أثناء عملية تعلمهم واختبار الطالب في مجملهم ويتم
توصيل المحتوى واالتصال بالطالب في إي وقت وفي إي مكان من خالل شبكة
االتصاالت الدولية االنترنت) .احمد محمد سالم .2004 .ص (49
تم توظيف تقنية االتصال في التعليم عن بعد منذ ظهور اإلذاعة فخصصت اإلذاعات
العالمية برامج تعليمية مثل هيئة اإلذاعة البريطانية  BBCكذلك استغلت منظمة
الصحة العالمية اإلذاعات اإلقليمية في الدول الفقيرة لنشر التوعية الصحية والبيئية
عبر موجات األثير وتطور األمر بعد ذلك الى ظهور إذاعات تعليمية ثم ظهر
التلفزيون في الخمسينيات من القرن التاسع عشر ووظف في نفس السياق ثم وظفت
التقنيات األخرى مثل السينما والفيديو والتسجيالت الصوتية وأصبح ما يطلق عليه
التعليم عن بعد باستخدام حقائب التدريب والتعليم وظهرت الجامعة المفتوحة والتي
تقدم التعليم عن بعد وأول جامعة في هذا المجال الجامعة البريطانية المفتوحة في
بريطانيا في نهاية الستينات من القرن التاسع عشر.
 -2التعليم المعتمد على الحاسب :
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اتسع هذا المفهوم بعد ظهور أجهزة الحاسب الدقيق  MICRO COMPUTERفي
مطلع الثمانينات من القرن التاسع عشر وظهرت عدة استخدامات للحاسب في التعليم
ومنها ما يلي:
ا-التعليم المعزز بالحاسبCOMPUTER-ASSISTED LEARNING:
و هو تفاعل بين المتعلم ونظام الحاسب يصمم لتعليم الطالب وقد كان مقتصرا على
برمجيات التدريب الممارسة  drillant practiceوالن أصبح يضم نمط المعلم
الخصوصي والمحاكاة وبيئات الواقع االفتراضي والتي يمكن إن تقدم العديد من
وضعيات التعلم المركبة( .الطويجي .حسين حمدي.6914 .ص)44
ب -التعلم المدار بالحاسب
COMPUTER MANAGED INSTRUCTION
ج-التعليم والتعلم لتنمية الفكر االبتكاري
COMPUTER BASED CREATIVE THINKING
د-استخدام الحاسب كمادة تعليمية يتم فيه تدريس الحاسب كمادة تعليمية وهو مجال
يخص في الغالب فئة مهتمة بعلوم الحاسب والمعلوماتية كالمختصين في كليات علوم
وهندسة الحاسب اآللي وفي التعليم العام يتم تدريس لغات عديدة وأشهرها
تلبيسك BASIC
-3التعليم المعتمد على تقنية االنترنت :
تعرف االنترنت بأنها مجموعة من الشبكات العالمية المتصلة بماليين األجهزة حول
العالم والتي تنقل المعلومات الهائلة بسرعة فائقة
ومن ابرز ما تقدمه االنترنت في العمل التربوي الخدمات التالية(:عبد الرزاق.
مصطفى يونس.2111 .ص )19
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البريد االلكترونيالقوائم البريديةنظم مجموعات اإلخباريةبرامج المحادثةالتحاور بالصوت والصورة وهي عملية اتصال شخصين أو أكثر عبر االنترنتبالصوت والصورة
األبحاث المعززة بالحاسب وهي استخدام تقنية المعلومات للمساعدة في إعمالالمكتبة وإعمال البحوث العلمية المعقدة وأصبح هذا المجال كبير األهمية وذلك من
خالل المكتبة االفتراضية التي وفرتها الشبكة العنكبوتية العالمية.
 -5التعليم االفتراضي:
هو تعليم قريب من مفهوم التعليم المعتمد على االنترنت ولكنه يختلف عنه في انه
يستخدم تقنية االنترنت ويضيف الى ذلك أدوات يتم فيها التحكم في تصميم وتنفيذ
عملية التعليم والتعلم فيكون هناك برنامج مثل BLACK BOARD –WEBCT
الخ وفيه ت قنية تمكن المعلم والمتعلم من إدارة التعليم والتعلم والتقي وهو بدوره ينقسم
الى جيلين وهما:
أ -الجيل األول(:التعليم االلكتروني )1.1
يعتمد الجيل األول من التعليم االلكتروني أو ما يسمى بالتعليم االلكتروني 6.1على
التعليم القائم على استخدام وسائط متعددة وعلى تعليم تعاوني باستخدام الحاسب ففي
التعليم القائم على استخدام الوسائط المتعددة يستخدم المتعلم األقراص المدمجة
وأقراص الفيديو الرقمية أو يستخدم االنترنت في عملية التعليم.
إما التعليم التعاوني باستخدام الحاسب فانه يتفاعل المتعلم مع غيره من المتعلمين ومع
أساتذته باال ستعانة بأحد األدوات مثل نظام إدارة التعلم وذلك عبر االتصال المتزامن
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كاستخدام غرف الحوار أو االتصال غير المتزامن مثل استخدام البريد االلكتروني
ومنتدى المناقشة( .العريفي .يوسف.2113 .ص )25
ب -جيل (التعليم االلكتروني )2.1
استخدم هذا المصطلح ألول مرة في عام  2114وهو امتداد للتعليم االلكتروني 6.1
ويعتمد على االستفادة من خدمات الجيل الثاني من الويب مثل استخدام المدونات
واستخدام الويكي وغيرها.
التعليم االلكتروني =2.1التعليم االلكتروني +6.1خدمات الجيل الثاني من الويب
+تفاعل العنصر البشري
 –2-1انواع التعليم االلكتروني :من األشكال التي يمكن أن يكون عليها التعليم
االلكتروني Dubois.jacues.1999.p 33(:
التعليم
االلكتروني
المتزامن

أسلوب يعتمد على الشبكة العالمية للمعلومات لتوصيل وتبادل المحاضرات
ومواضيع األبحاث بين المتعلم والمعلم في نفس الوقت الفعلي لتدريس المقرر
من خالل المحادثة الفورية او الفصول االفتراضية.

التعليم
االلكتروني غير
المتزامن

وفيه يحصل المتعلم على دورات وحصص وفق برنامج دراسي مخطط ينتقي
فيه األوقات واألماكن التي تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض
أساليب التعليم االلكتروني مثل البريد االلكتروني أو أشرطة الفيديو.

-3-1أهداف التعليم االلكتروني:
يقوم التعليم االلكتروني على اعتماد المتعلم أساسا على نفسه أي تحول عملية التعليم
الى تعلم وفيها يعتمد المتعلم بنسبة كبيرة جدا على ذاته وعلى هذا األساس تأتي أهدافه
على النحو التالي (:سالم احمد.2004 .ص )31
 دمج التكنولوجيا في الوسط التعليمي
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 تأكيد الجودة والنوعية في التعليم
 تحقيق ديمقراطية التعليم.
 حقيق التعليم الذاتي
 مراعاة الفروق الفردية
 تحقيق التعلم مدى الحياة والتعليم المستمر
 الربط بين التعليم وتحقيق التنمية
 يساهم في ترسيخ الثقافة المعلوماتية

1-6استراتيجيات التعليم االلكتروني  :يقوم التعليم االلكتروني على مجموعة من
االستراتيجيات يمكن ان نلخصها في
الشكل التالي :
اإللقاء االلكتروني
الوسائط المتعددة
استراتيجيات التعليم
االلكتروني

البيان العلمي
االلكتروني
التجريب العلمي
االلكتروني

التعليم التعاوني
التدريب
االلكتروني
التعلم الذاتي
والفردي

 -1-1بيئة التعليم االلكتروني:
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يعتمد التعل يم التقليدي على عنصر المواجهة بين المعلم والمتعلم في الموقف التعليمي
وهذا االلتقاء المباشر هو أقوى عنصر لتوفير التفاعل االيجابي لحدوث التعلم واكتساب
المعرفة .أما في التعليم غير التقليدي أو االلكتروني فيستند الى أحدث التقنيات لتوفير
بيئة التعلم( .سالم محمد توفيق .2008 .ص )31
هناك عدد من البرمجيات التي تم تطويرها لتقوم بإدارة العمليات المختلفة للتعليم
االلكتروني اصطلح على تسميتها بيئات التعلم االلكترونية كما إن هناك بعض أدوات
إدارة التعلم عن طريق الشبكة وأدوات تصميم المقرر المعتمد على الويب أو على
الشبكة وفي الحقيقة ال يوجد تعريف مبسط لهذا المصطلح إال انه يمكن القول إن
مصطلح بيئة التعلم االلكترونية يستخدم ليصف البرنامج الموجود في إي مزود
والمصمم كي ينظم أو يدير العمليات المختلفة للتعلم كتقديم المواد التعليمية ومتابعة
الطالب والواجبات .فمفهوم بيئة التعلم االلكترونية ال يعني البيئة التعليمية االلكترونية
بمفهومها الواسع الشامل لجميع مرافقها لكنه يعنى البرنامج المصمم لتنظيم وإدارة
عمليات التعلم والتعليم.
تتميز البيئة التعليمية االلكترونية التي تساعد على دمج التقنيات في التعليم بمميزات
خاصة بها حددتها الباحثة إيمان محمد العزو فيميا يلي(Roy.s.2001.p66) :
*أن تكون بيئة نشطة بمعنى أن يشارك الطلبة في عمليات عقلية مختلفة وأن يكونوا
مسؤولين عن النتائج التي يحصلون عليها كما يمكنهم من استخدام الحاسوب اآللي
إلجراء العمليات الحسابية والمنطقية.
*أن تكون بيئة بنائية وفي هذه البيئة يقوم المتعلمون بإدخال األفكار الجديدة على
المعرفة السابقة لفهم المعنى
*أن تكون بيئة تعاونية وفي هذه البيئة يعمل الطالب على شكل مجموعات صغيرة
حيث يساعد كل منهما األخر لتحقيق التعلم األفضل وفي هذه الحالة يمكنهم استخدام
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البرمجيات المختلفة لتعزيز التعليم التعاوني باستخدام الحاسوب كأداة اتصال فيما بينهم
لتبادل المعرفة.
*أن تكون بيئة مقصودة ومنظمة وفيها يكون لدى المتعلمون أهداف معرفية وغير
معرفية يسعون لتحقيقها
*أن تكون بيئة محادثة واتصال وذلك عن طريق استخدام البريد االلكتروني لتخطي
البعد المكاني واالتصال مع مجموعات أخرى.
*أن تكون بيئة تأمل يمكن للمتعلمين التأمل في العمليات المعرفية التي حصلت في بيئة
التعلم وكذلك في القرارات التي تم اتخاذها للوصول للحل المطلوب ويمكن استخدام
الحاسوب كأداة إنتاج لعرض ذلك أو كأداة للقيام بالعمليات المعرفية المختلفة.
-3-1عيوب ومعوقات التعليم والتعلم االلكتروني:
رغم ما يتميز به التعليم االلكتروني من ايجابيات ساهمت في تطوير قطاع التعليم إال
إن اليكاد يخل من العيوب والنقائص تحد من فعاليته وتعيق استخدامه (:الهادي محمد.
مرجع سبق ذكره .ص )41
أ-

المعوقات:

يمكن تصنيف معوقات التعليم االلكتروني الى عوائق خاصة بالمتعلمين وأخرى خاصة
بالمعلمين كما يلي:
-1عوائق خاصة بالمتعلمين:
صعوبة التحول من طريقة التعلم تقليدية الى طريقة تعلم حديثة.صعوبة تطبيقه في بعض لمواد في حال عدم توفر مثيرات حسية.صعوبة الحصول على أجهزة حاسوب إلي لدى بعض الطالب-قد يؤدي توجيه بعض المعلمين أحيانا الى عدم الفهم الجيد واللبس
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التركيز على التعلم من خالل التعليم االلكتروني يضعف مهارات الكتابة واإلمالء لدىالطالب
 إن التعامل مع األجهزة وطول الجلوس أمام الحاسب اآللي قد يكون له تأثيرات سلبيةعلى صحة الطالب.
-2عوائق خاصة بالمعلمين:صعوبة التعامل مع متعلمين غير متعودين أو مدربين على التعلم الذاتيصعوبة التاكدمن تمكن الطالب من مهارة استخدام الكمبيوتردرجة تعقد بعض الموادالجهد والتكلفة المادية في حال عدم توفر خبرة كافية لدى المعلم في التطبيقوالتصميم التعليمي
مشكلة حقوق الطبع وصعوبة استفادة المعلمين من المصادر التعليمية األخرى أكثر القائمين على التعليم االلكتروني هم من المتخصصين في مجال التقنية وال يؤخذبرأي المتخصصين في المناهج والتربية والتعليم.
ب -العيوب
-1

عيوب تقنية:

يحتاج التعليم االلكتروني الى إنشاء بنية تحتية من أجهزة ومعامل وخطوط اتصالباالنترنت
يتطلب تدريب مكثف ألعضاء هيئة التدريس والطالب على استخدام التقنيات الحديثةقبل بداية تنفيذ التعليم االلكتروني
يحتاج الى أعضاء هيئة التدريس ذوي تأهيل عال للتعامل مع المستحدثاتالتكنولوجية المستخدمة في هذا النوع من التعليم.
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كما يحتاج أيضا الى هيئة إدارية مؤهلة للقيام بالعملية والى متخصصين في إعدادوتصميم البرمجيات التعليمية.
-2عيوب عامة:ال يركز التعليم االلكتروني على كل الحواس بل على حاستي السمع والبصر فقطدون بقية الحواس
الخوف على الخصوصية والسرية للمعلومات الخاصة بالمحتوى أو االمتحانات مناالختراق.
يفتقر التعليم االلكتروني الى التواجد اإلنساني والعالقات اإلنسانية بين المعلموالطالب بعضهم البعض
ينظر المجتمع في بعض الدول الى إن خرجي نظام التعليم االلكتروني اقل كفاءة.-2دور التعليم االلكتروني في تحسين جودة التعليم في المؤسسات الجامعية:
يسهم توظيف التعليم االلكتروني في تحقيق معايير النوعية والجودة في علتي التعليم
والتعلم واستيعاب التطورات المتسارعة في المعرفة ويلبي احتياجات الطلبة ويتيح
الفرص التعليمية ألكبر عدد ممكن من األفراد وينمي مهارات التفكير لدى الطلبة
ويعزز التعلم الذاتي القائم على أسس نشطة ويعزز القيم االجتماعية ويسهم في تربية
األجيال لديهم القدرة على التواصل مع اآلخرين بحيث يسمح التعليم االلكتروني بإتاحة
الفرصة للطلبة للتفاعل الفوري فيما بينهم من جهة وبينهم وبين المعلم من جهة أخرى
من خالل الوسائل االلكترونية مثل حلقات النقاش وغرف الحوار وغيرها كما يعمل
على نشر ثقافة التعلم والتدرب الذاتيين في المجتمع ويعد األفراد للمستقبل.
1-2معايير ضمان جودة التعليم االلكتروني في المؤسسات الجامعية:
تعمل المؤسسات الجامعية على وضع معايير تمكنها من مراعاة جودة التعليم
االلكتروني في المؤسسات ومن بين هذه المعاييرWily.D.1999.p25) :
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االهتمام بالتصميم المتكامل لمنظومة التعليم االلكتروني.مراعاة المعايير األكاديمية ومعايير الجودة في مراحل تصميم برامج التعليمااللكتروني واعتمادها ومراجعتها.
إدارة برامج التعليم االلكتروني باألسلوب الذي يحقق المعايير األكاديمية للدرجةالممنوحة
دعم التعلم الذاتي وتمكين المتعلمين من التحكم في نموهم التعليمي.طرق التقييم الختامي المستخدمة لبرامج التعليم االلكتروني. 2-2واقع التعليم االلكتروني في الجامعات الجزائرية:
التعلم االلكتروني في الدول العربية مازال في مراحله األولى فإذا ما نظرنا الى
تجارب الدول العربية فهي هذا الجانب نرى كثيرا من الدول العربية لم تتبنى حتى
اآلن التعليم االلكتروني عن بعد في أنظمة التعليم العالي .هذا لم يمنع بعض الدول
العربية من األخذ بتجارب ال باس بها في مقدمة هذه الدول مصر والجامعة
االفتراضية في سوريا .الجامعة العربية المفتوحة في كال من الكويت والسعودية
وغيريهما والتي تنفذ منهجية الجامعة البريطانية المفتوحة إال أننا نخص بذكر من جل
هاته التجارب العربية تجربة الجزائرية (ربحي مصطفى عليان وفوزي فايز اشتيوه.
.2015ص .)33
بالنسبة للتجربة الجزائرية في استخدام تكنولوجيا التعليم االلكتروني عن بعد الزالت
في بدايتها وتراوح مكانها قد يرجع ذلك لغياب الوعي بفعالية هذا النوع من التعليم
ومدى مساهمته في رفع المستوى العلمي والتاهيلي للفرد رغم ذلك إال أن التجربة
الجزائرية بدأت مبكرة بمحاولة تجربة مؤسسة  EEPADوتجربة المركز الوطني
للتعليم المهني عن بعد CNEPD
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كأول تجربة في ميدان التعليم االفتراضي والتي ال زالت قائمة تتولى اإلشراف عليها
جامعة التكوين المتواصل التي أنشئت موقعا افتراضيا تثبت من خالله دروسا مكملة
لطلبتها في بعض التخصصات ومن بين المشاريع التى قامت بها الدولة الجزائرية
لنهوض بقطاع التعليم العالي نذكر مايلي:
 عرض مشروع  AUFلفتح فرع المستير  MASTERفي مجال التبصر
والتصور في ميدان التصميم بواسطة الكمبيوتر computer graphic
design and visualization
 تكوين transfert AUF-مكونين في ميدان التعليم االفتراضي أرضية
التعليم االفتراضي المستعملة هي ACOLAD
 DESS UTICEF تكوين اختصاصين في مجال استعمال تكنولوجيا
المعلومات واالتصال لفائدة التعليم والتكوين جامعة لوي باس تور ومركز الدراسة
والبحث في المعلومات العلمية والتقنية  CERISTمكلفا بهذه المهمة
 N COSELEAR تكوين اختصاصين تربوبين وتقنين في استعمال أرضية
 - تجهيز الجامعات الجزائرية بالمعدات الالزمة لتطبيق التكوين عن بعد تموين
هذه العملية قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي خصصت
ميزانية معتبرة (مليار وثالث مئة وخمسون مليون دينار جزائري)
 FORTIF تكوين  MASTERاختصاصين ومكونين في مجال التعليم عن
بعد المشاركون في هذا المشروع هم جامعة التعليم المتواصل الجزائرية.
اليونسكو CNED. CNEMالفرنسي وفرقة A6
 إعداد الدروس في االنترنت  WEBباستخدام أرضية التعليم االفتراضي
سربولي للتعليم عن بعد جامعة التكوين المتواصل مكلفة بهذا المشروع
 مشروع  FPD-CAROمبادرة من طرف جامعة بجاية تتمثل في فكرة إدخال
ممارسات تربوية جديدة أساسها االستقاللية
ومن بين انجازات الجزائر أيضا في مجال التعليم االلكتروني ما يلي :
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 إقامة شبكة للمحاضرات المرئية تدمج كل المؤسسات الجامعية منها 63
موقعا مرسل و 51موقعا مستقبال ورغم هذا فان هذه الشبكة تسمح بتسجيل
وبث غير مباشر للدروس فإنها مستعملة أساسا في شكل متزامن يستلزم
الحضور المصاحب لألستاذ المرافق والطالب ويمكن آن يتم استغالل الشبكة
حاليا في شكل نقطة بنقطة بمجرد االنتهاء من وضع التجهيزات وتكوين
الكفاءات (العملية جارية ) يمكن للنظام جمع  61محاضرة مرئية في إن واحد
بفضل عقدة مركزية وستة وحدات متعددة المواقع موضوعة في ممركز
البحث في اإلعالم العلمي والتقني(سامي الخفاجي.2015 .ص )91
وقد تم توسيع الشبكة بداية من الدخول الجامعي  2161-2119نحو المدارس
ال تحضيرية التي تم تزويدها بمخابر افتراضية وقاعات تدريس متعددة الوسائط
موصولة بشبكة خاصة للمحاضرات المرئية ولبلوغ استمرارية هذا الهدف تم تسطير
برنامج عمل منذ منتصف نوفمبر  2111يحدد بوضوح مسؤوليات كل األطراف
المعنية :
*اللجان الوطنية للتعليم االفتراضي
 اللجان الجهوية للتقييم .مديرية التكوين العالي للتدرج
* مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني
* جامعة التكوين المتواصل
* ممونين بتجهيزات العمل
و هناك حاليا في المؤسسات الجامعية خاليا للتعليم عن بعد تضم خبراء بيداغوجين
مهندسين وتقنين استفادوا من تكوين متخصصين ومتنوع في إطار مختلف مشاريع
التعاون خاصة في إطار مشروع ابن سينا (اليونسكو وللجنة األوروبية ) وبرنامج
التعاون مع سويسرا كوزيليرن  COSELEARNوالجامعة الرقمية التي مقرها
بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار.
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و سوف يتم تدعيم نظام التعليم االلكتروني عن طريق الشبكة الوطنية ما بين المكتبات
التي هي حيز التوسيع لتشمل كل مؤسسات الوطن.

ومن بين مشاريع الدولة

الجزائرية في مجال التعليم االلكتروني نجد مشروع أديا ويتمثل مشروع االنترنت
لتطوير التعليم عن بعد بالجزائر  ideجانبا من هذا البرنامج ويصبو الى دعم
الجامعات الجزائرية في مجهودها في مجال التحديث.
ويجلب  ideدعما مباشرا لإلصالحات الجارية من اجل اقتراح تعليميا مهنيا من شانه
االستجابة للحاجيات االقتصادية والصناعية وغايته تتمثل في المساهمة في بسط ونشر
تكنولوجيا ت اإلعالم واالتصال في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات
التكوين المهني وتطوير التكوين الجاري عبر وسيلة االنترنت( .وليد رفيق العياصرة.
.2017ص )95
إن نمط التعليم الذي يسعى مشروع  ideالى ترقيته يجب أن يتيح لمؤسسات التعليم
والتكوين االستجابة لثالثة تحديات
مواجهة تزايد عدد التسجيالتالتصدي لمشكل نقص عدد األساتذةإتاحة االستفادة من التعليم والتربية لصالح األشخاص البعيدين عن المراكز الجامعيةحيث يقوم مشروع ايديا على تقاسم المعارف بين أوروبا والجزائر فهو يشرك
جامعة لويس باستور
جامعة مونس هينو .جامعة باجي مختار .جامعة سعد دحلب .جامعة عبد الحميد بنباديس مستغانم .المدرسة الوطنية العليا القبة والمدرسة الوطنية العليا قسنطينة.
فهذا المشروع قد حقق أهدافه في تقديم الدعم التقني خاصة وانه اطر كفاءات تقنية
ومتخصصة في التعليم عن بعد.
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3-2اساليب تطبيق التعليم االلكتروني لضمان جودة التعليم العالي :
لضمان جودة التعليم العالي في الجامعة الجزائرية البد من إتباع جملة من األساليب
التي يستند عليها التعليم االلكتروني لالرتقاء بالعملية التعليمية ولعل من بين هذه
األساليب (:الموسى .عبد الله.2111 .ص)41
- اعتماد أجهزة االيباد في التعليم العالي حيث انه يتم استخدامه بطريقة وظيفية في
الجوانب التعليمية كافة في البحث عن المعلومة وفي تنظيمها وفي عرضها بشكل جيد
وفي تعميق العالقة بين الطالب وزمالئه بل وأيضا يكون الطالب مشاركا بهذه العملية.
 - اعتماد أجهزة الكمبيوتر واستخدام الوسائط االلكترونية من اجل تعزيز البيئة التعليمية
وتحسين الجودة.
- قﺪﱘ الﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨاسﺐ للﻤﻮاقﻒ الﺘعلﻴﻤﻴة ﲜﻤﻴع مﻜﻮنات ﲟا يحقق جﻮدة الﺘعلﻴﻢ الﻨاتج
مﻦ خالﳍا.
- تقﺪﱘ تﺼﻤﻴﻢ المباني وتﻄﻮيﺮها لﺘﺮاعي ﲨﻴع الﺸﺮوط والمعايير الﱵ تﺘﻴح الﺘعلﻢ
الفعال.
- تﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد والبرامج الﺘعلﻴﻤﻴة وإنﺘاجها واسﺘﺨﺪامها وتقﻮﳝها ومﺘابعﺘها.
- دراسة كﺜﲑ مﻦ اﳌﺸﻜالت الﺘعلﻴﻤﻴة الﱵ تعﻮق تحقيق جﻮدة الﺘعلﻴﻢ ،وتقﺪﱘ البرامج
والخطط والحلول
للﺘغلﺐ علﻴها.
- تقﺪﱘ بﺮامج إلعﺪاد القﻮى الﺒﺸﺮية مﻦ اﳌعلﻤﲔ واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ تﻜﻨﻮلﻮجﻴا الﺘعلﻴﻢ
وتﺪريﺒـهﻢ مـﻦ
خالل اﳌمستحدثات الﺘﻜﻨﻮلﻮجﻴة ﲟا يعﻮد بالفائﺪة على العﻤلﻴة الﺘعلﻴﻤﻴة.
- إعﺪاد الﺪراسات واألبحاث التي ا يﺘﻢ مﻦ خالﳍا الﺘﻮصﻞ إﱃ ﻃﺮائق وأسالﻴﺐ تعلﻴﻤﻴة
جﺪيﺪة ،ونﻈﺮيات
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وممارسات تﺆدى إﱃ تحقيق جﻮدة الﺘعلﻴﻢ عﻨﺪ تﻄﺒﻴقها مع تﻮﻇﻴﻒ المستحدثات الﺘﻜﻨﻮلﻮجﻴة
بﺸـﻜﻞ
فعال ﰲ العﻤلﻴة الﺘعلﻴﻤﻴة.
خاتمة :
في األخير يمكننا القول أن الجزائر سعت مثلها مثل باقي الدول العربية من خالل
محاوالت فردية ومشتركة لتقليص الفجوة في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في
مجال التعليم العالي فسطرت بذلك استراتيجيات وبرامج لتحقيق هذا الهدف وهذه
الجهود ال تعني في المقابل إن الجامعات االفتراضية التي تعتمد على تعليم رقمي
التزامني ستحل محل الجامعات الحالية وإنما هي بدورها ستضع هذه التحديات أمام
بعض المؤسسات حتى يمكن تطبيق هذا النمط ن التدريس دون سواه غير انه من
الضروري اإلشارة الى أن التطور في مجاالت التعليم المختلفة يسير لصالح هذا النوع
من التعليم ومن ثم لصالح الجامعات االفتراضية
ومع تنامي عدد الجامعات االفتراضية يمكننا أن نتنبأ بان هذا النوع من الجامعات
سيكون له دور حضاري وتربوي كبير في القرن الحادي والعشرون وفي هذا يؤكد
احد علماء الدراسات المستقبلية انه بحلول  2124قد تصبح الجامعات التقليدية من
مخلفات الماضي ويحل محلها مجموعة من المؤسسات التي تقدم برامج عن طريق
قنوات وأنظمة للتواصل بعيدا عن الفصول الدراسية والمدرجات الدراسية التقليدية.
إن انجاز مهمة بحجم بناء جامعة افتراضية بكامل كيانها في قطاع التعليم العالي
يتطلب تدخل الدولة وبقوة في انجاز هذا المشروع التنموي الوطني من خالل تنفيذ
سياستها الوطنية للمعلومات واالتصاالت والتي تنطلق من تطوير البنية التحتية
لالتصاالت وتوفير شبكات المعلومات على منوال تلك التي توفرها مختلف مراكز
المعلومات العالمية وهذا بدوره يتطلب توفير الدعم الالزم سواء بالموارد المالية أو
بالنصوص التشريعية التي تضمن االستغالل األمثل والمستمر لهذا المشروع
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االستراتيجي وفتح مجال االستثمار والمنافسة للشركات العمومية والخاصة لتوفير
أجود شبكات االتصاالت والمعلومات على مستوى دول العالم عامة والجزائر
باألخص.
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إعداد:
د .نعيمة الفقيه
اإلدارة الجهوية للشؤون اإلجتماعية بقبلي
GEDES –SFAX

الملخص
هذه المقالة تعطي أهمية لموضوع المؤسسة الزواجية وشبكات التواصل اإلجتماعي في
تونس .يتمثّل هدفنا في تبيّن انعكاسات انفتاح المتزوجين على الوسائط الحديثة لإلتصال
واإلستخدام المكثف لشبكات التّواصل اإلجتماعي على البناء األسري .بحثنا بين ّ
أن
الخلل في التعامل مع الوسائط الرقميةالمعاصرة من قبل أحد الزوجين أو كالهما قد يأثّر
سسة الزواجيّة ويتسبّب في زعزعة التّماسك األسري وذلك بسبب عدم
سلبا على المؤ ّ
جاهزية مجتمعنا التونسي كغيره من المجتمعات العربية لمثل هذه التطورات السريعة
في وسائل التواصل الحديثة األمر الذي يتطلب وضع خطط استراتيجية تمكن من حماية
منظومة الزواج التي بات نجاحها أو فشلها في بعض الحاالت مرتبطابكيفية التعامل مع
شبكات التواصل اإلجتماعي.
الرقمية،
الكلمات المفاتيح :المؤسسة الزواجية ،شبكات التواصل االجتماعي ،الوسائط ّ
البناء األسري ،التفكك األسري.
Abstract
This article gives importance to the subject of the institution of
marriage and the social networks in Tunisia. Our objective is to
identify the implications of the openness of couples to the
modern media of communication and the intensive use of social
networks on family construction. Our research showed that the
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imbalance in dealing withcontemporary digital media by one or
both spouses may negatively affect the marital institution and
cause the destabilization of family cohesion because of the
Tunisian society's lack of readiness, like other Arab societiesfor
such rapid developments in the modern means of
communication which requires the development of strategic
plans to protect the system of marriage which has become
successful or failure sometimes related to how to deal with social
networks..
Key words:Marriage Foundation, Social Networks, Family
Disintegration, Digital Media, Family Construction
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المقدمة
ابتكرت في زمن العولمة وسائل اتصال حديثة تحمل في طياتها عالما قائما بذاته من
سخت نماذج تواصل
العالقات والمعلومات ،فس ّهلت عمليّة التّواصل بين األفراد كما ر ّ
اجتماعي لم تعهدها البشريّة من قبل ،مثل شبكات التّواصل اإلجتماعي الّتي أتاحتها
الرقميّة تجاوزت حدود ّ
الزمان والمكان وأصبحت
الشبكة العنكبوتيّة .هذه الوسائط ّ
واقعا يستهوي الجميع في تونس وانتشرت في ك ّل بيت على أكثر من شكل
شغل ال ّ
(الحواسيب ،األجهزة الذكيّة المحمولة )...،وباتت ال ّ
شاغل لك ّل فرد إلى أن
أخذت اليوم حيزا كبيرا في حياة األسرة (ساري ،وزكريا )2115 ،وذلك لإلفادة التي
تتركها هذه الشبكات على الجميع عندما يرتبط تواجدهم داخل المستجدات
والمستحدثات العلمية والحياتيّة .وعليه فإنه من غير الطبيعي تجاهل هذه العوالم
اإلفتراضيّة أو اإلبتعاد عنها من طرف مختلف أفراد األسرة بقصد اإلبقاء على الشكل
التقليدي للتفاعل مع المجتمع .وتعتبر شبكات التّواصل اإلجتماعي مثل الفيسبوك
وتويتر األكثر انتشارا واستخداما على شبكة األنترنات لما تمتلكه من خصائص تميّزها
عن بقيّة المواقع اإللكترونيّة فهي وسيلة اتصال ناجعة في التفاعل االجتماعي .والدّور
الرقميّة في تلبية حاجات عجز الواقع عن تليبتها جعل
الكبير الّذي تتبنّاه الوسائط ّ
ّ
الزوجين داخل األسرة الواحدة يقبالن على استخدام األجهزة اإللكترونيّة والتّعايش مع
شبكات التّواصل اإلجتماعي إلى حد درجة اإلدمان وهو ما يكون له تأثير كبير على
بناء األسرة الّتي تش ّكل اللبنة األساسيّة في بناء المجتمع .وأثبتت عديد الدّراسات
سوسيولوجيّة ّ
أن التّغيّر الّذي أدخلته شبكات التّواصل اإلجتماعي علىإيديولوجية
ال ّ
سسة الزواجيّة تأخذ منعرجا جديدا
العالقات العاطفية والجنسية واألسريّة جعل المؤ ّ
بعيدا ك ّل البعد عن المتعارف عليه بعد أن كانت في حصانة قبل زمن العولمة .وقد
أن تلك ال ّ
الحظنا كباحثين من خالل مشاهداتنا ومتابعاتنا ّ
شبكات اإللكترونيّة تزداد نسبة
يتنوع استخدامهم لها بين
صة بين صفوف
انتشارها يوما بعد يوم خا ّ
المتزوجين حيث ّ
ّ
ماهو إيجابي وماهو سلبي فضال عن قوة تأثيرها على العالقات األسرية والمؤسسة
الزواجية ،ومن هنا ت تمحور مشكلة البحث حول تلمسنا من خالل متابعاتنا الميدانية
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وتعاملنا الشخصي مع شبكات التّواصل اإلجتماعي زيادة انتشار هذه الوسائط وقوة
تأثيرها على فئة اجتماعية تعتبر من أهم مستخدميها في السنوات األخيرة وهم

سسة ّ
الزواجية وشبكات التواصل
المتزوجين م ّما دعا للقيام بهذا البحث المعنون بالمؤ ّ
اإلجتماعي في تونس إللقاء الضوء على هذه الظاهرة في مجتمعنا التّونسي ،وهو
محاولة جادّة للكشف عن تأثير استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي على المؤسسة
الزواجية وتبيّن إن كانت هذه العوالم اإلفتراضيّة تتسبّب في دعم المجتمع األسري أم
أنها تسهم في انفراط عقده وانهياره.
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه وبخاصة في الوقت الراهن هو :هل استطاعت هذه
العوالم المستحدثة أن تكون وسيلة اتصال فعالة وصادقة داخل األسرة التّونسيّة وأداة
الروابط الزواجيّة أم أنها قلصت من مشاعر االتصال وأدت إلى إنفصال وتفكك
لتقوية ّ
في العالقات والمشاعر بين ّ
الزوجين ،وإلى زيادة في هموم ومشكالت األسرة اليومية
بما تحمله هذه التكنولوجيات من مخاطر مستجدة؟
لذلك هناك ضرورة إلجراء هذه الدّراسةالحديثة حول آثار تكنولوجيات االتصال
الحديثة وبخاصة الشبكات االجتماعية على األسرة التّونسيّة ،واستهدفنا التعرف على
مدى تأثير شبكات التواصل االجتماعي عبر االنترنيت على العالقات ّ
الزواجيّة
واألسرية والتعرف على أهم دوافع استخدام شبكات التّواصل اإلجتماعي لدى
الرقميّة.
المتزوجين واآلثار النفسية واالجتماعية المرتبطة باستخدام تلك األوساط ّ
ّ
أهمية الدراسة
سسة ّ
بما ّ
الزواجيّة تع ّد «أرقى آليّة ضبطية ابتكرها عقل اإلنسان ،...ولها دور
أن المؤ ّ
في تنظيم حياة التّجمع البشري»(عمر ،6995 ،ص ،)45فإنّه من الضروري اإلهتمام
تطور وانتشار ظاهرة استخدام الشبكات اإللكترونية والّتي قد
بها بجدية في خض ّم
ّ
عرف على أثر استخدام شبكات
تؤدّي إلى زعزعتها وانهيارها .فقد قام هذا البحث للت ّ ّ
التّواصل اإلجتماعي وما ينتج عن هذا من إيجابيات وسلبيات على البناء األسري،
حيث يتوقّع أن تسهم النتائج التي ستصل إليها الدراسة ومن خالل التّوصيات في
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تحسين اإلستخدام اإليجابي لشبكات التواصل اإلجتماعي من طرف المتزوجين والحد
من اآلثار السلبية.
 .Iاإلطار المفاهيمي للدراسة
 -1مفهوم شبكات التواصل االجتماعي
يقصد بها المواقع اإللكترونية الموجودة على شبكة األنترنيت .ظهرت هذه المواقع منذ
سنة  2111ومكنت مستخدميها من التواصل والتفاعل وتبادل المعلومات (الدّارب،
.)2119وتعد مواقع الفيسبوك وتويتر من أشهر شبكات التواصل اإلجتماعي وأكثرها
استخداما اليوم ،فهي كعوالم افتراضيّة م ّكنت مستخدميها من التواصل المرئي
والصوتي والتّشارك في األفكار واإلهتمامات وتكوين عالقات تختلف في خصائصها
عن العالقات الحقيقيّة (محمد مزيد ،)2162 ،ال ّ
شيء الّذي جعلها منافسا قويّا
سستي ّ
الزواج واألسرة تفوق قيمتها قيمة الوسائل اإلعالمية التقليدية.
لمؤ ّ
 -2مفهوم المؤسسة الزواجية
سسة الزواجية نظام اجتماعي يسهم في حماية كل من األسرة والـمجتمع
تعتبر المؤ ّ
عبر االمتثال للقيم االجتماعية والدينية على الح ّد السواء وتنظيم العالقة الجنسية
وإضفاء صبغة الشرعية عليها فهي عبارة عن «الرابطة الـمشروعـة بين الجنسين»
سسات اإلنسانية
(الخشاب ،6916 ،ص .)91ويعتبرها علماء االجتماع من أكثر المؤ ّ
إثراء لحياة الزوجين ،األسرة ومن ثم المجتمع ،بما يعود على الكل من مزايا ،على
جميع األصعدة النفسية كما االجتماعية كما االقتصادية...فهي مؤسسة ضرورية
لتواصل اإلنسانية وضمان صحة الـمجتمع ،فالتفاهم بين الزوجين هو الحجر والدعامة
لحياة األسرة وتوازن الفرد.
 -3مفهوم األسرة
ورد في الموسوعة النّفسيّة الجنسيّة ّ
سسة إنسانيّة تواجدت في ك ّل
أن األسرة «مؤ ّ
العصور وك ّل المجتمعات ،وأبرز ما اتّسمت به األسرة هو عالقة ّ
الزواج والدّم الّتي
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تربط أفرادها الّذين يعيشون تحت سقف واحد وفي بيت واحد ويتواصلون حسب
إعتبارات معيّنة :زوج وزوجة ،أ ّم وأب ،أخ وأخت ،تجمعهم عادات وتقاليد إجتماعيّة
مجرد زواج ّ
ألن
واحدة» (الحفني ،6992 ،ص .)95من هنا ،تظهر األسرة ليست
ّ
هذا األخير هو عقد يجمع إمرأة ورجل في عالقة جنسيّة شرعيّة ،بل هي جملة من
العالقات التّفاعليّة بين األبوين واألبناء فيها بينهم وما بين األفراد وما يطرأ داخل
األسرة من تحوالت نتاجا لإلندماج في العالم الرقمي.
 .IIاإلطار النظري للدراسة
-1النظريات المعتمدة
 -1-1نظرية الحاجيات التكميلية لروبرت ونش
تع ّد من النظريات النفسيّة التي تسهم في تفسير ظاهرة اهتمام المتزوجين بمواقع
التواصل االجتماعي التي تعد استجابة لمفارقة بين الواقع المعيشي والحاجات المنتظرة
(الكسب المادي ،األمن اإلقتصادي ،األمان العاطفي  )...والتي باتت تشكل دافعا
لتحقيق اإلشباع الـمنتظر من خالل إدمان استعمال وسائل اإلتصال الحديثة ونسج جملة
من العالقات اإلفتراضية .فدخول هذه المواقع والحديث مع قرين افتراضي أساسه
الحاجة إلى شريك يخالف في مواصفاته الشريك الحقيقي وتحقيق جملة من الـمقاصد
إلشباع مجموعة من الحاجيات مثل الحاجة الجنسية ،الحاجة للتأنّس والرعاية ،الحاجة
للعطف والحنان والحب ...واختيار المتزوجين الشركاء افتراضيين يحكمه مبدأ
اإلشباع فكل طرف يجتذب نحو اآلخر ليكتسب صفات ال يمتلكها لكنها تكون في
الثاني ،وبهذا فكل واحد منهما يلبي حاجات ورغبات الثاني.
 -2-1نظرية انتشار المستحدثات لروجرزRogers:
يستم ّد بحثنا إطاره النّظري أيضا من مدخل نظريّة انتشار المستحدثات والّتي أبرز
النظريات الحديثة المفسرة لظاهرة تبني المجتمعات المعاصرة للمستحدثات الجديدة،
ووفقها يرى روجرز ّ
أن هناك عالقة بين انتشار المخترعات الجيدة وحدوث التغيرات
داخل المجتمعات (عماد ،وآخرون ،6991 ،ص  ،)211-211وتقوم درجة انتشار
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المستحدثات على فاعلية اإلتصال داخل األنساق اإلجتماعية حيث يقع انتشار األفكار
المستجدة وفق عدد من المراحل تمكن من أخذ قرار بشأن إمكانية تبني المستحدثات
الجديدة ،هذه المراحل تتمثل فيما يلي:
 اكتشاف المستحدث الجديد ومعرفة وظائفه. اتخاذ موقف تجاه المستحدث مع أو ض ّد استدخدامه. العمل على استخدام المستحدث الجديد والتأكيد على أهميته.مختلف المراحل عندما نطبقها على شبكات التواصل اإلجتماعي نجد ّ
أن المرحلة
األولى تبدأ مع وعي الفرد بوجود هذه الشبكات كمستحدثات جديدة في عمل على
تجريبها لمعرفة مدى أهميتها واكتشاف فوائدها وبمجرد بلوغ الفرد درجة اإلقتناع
بقيمة هذه الشبكات في حياته يقوم بتبنيها واستخدامها.
 -3-1نظرية التأثير القوي لوسائل اإلتصال
قمنا باستخدام نظرية التأثير القوي لوسائل اإلتصال ووفقها تتمتّع وسائل اإلتصال
المختلفة بتأثير قوي ومباشر وفوري على األشخاص ،وتكون لديها قدرة على تغيير
وتعديل المواقف واإلتجاهات والميول بما يتناسب مع سياسات أصحاب هذه الوسائل
أو مستخدميها .وفق هذه النظرية جاءت وسائل اإلتصال الحديثة ومن ضمنها شبكات
الفيس بوك وتويتر كمشبع نفسي واجتماعي للمتزوجين ولها قدرة على توجيه اآلراء
واإلتجاهات وتصل في بعض الحاالت إلى تحديد المسار الحياتي للمؤسسة الزواجية
واألسرية.
 -2أنواع شبكات التواصل االجتماعي
بالرغم من تعدد شبكات التّواصل اإلجتماعي يبقى عدد منها األبرز في هذا المجال
وتتمثل في:
 الفيسبوك:هو إحدى شبكات التواصل االجتماعي ،يمكن المشتركين به من التّواصل وتكوين
روابط وصداقات جيدة ،كما يسمح لألشخاص بصفتهم الحقيقية أو األشخاص
االعتباريين كالشركات والهيئات والمنظمات بالمرور من خالله وفتح آفاق جديدة
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لتعريف المجتمع بهويتهم (خليفة ،2161 ،ص .)665وأفادت اإلحصائيات ّ
بأن موقع
الفيس بوك بتونس يستقطب سنة  2164أكثر من خمسة ماليين مستخدم أي قرابة
 %44من مجموع السكان ،ليبلغ بذلك مقدار الزيادة في عدد المستخدمين  6.5مليون
(سوشيال ميديا .2164 ،احصائيات في الفيس بوك في البلدان العربية .2164-
(https://weedoo.tec
 -2تويتر:
هو أحد مواقع التواصل االجتماعي المخصصة إلرسال اإلرساليات الصغيرة (خليفة،
 ،2161ص  .) 661يصل حجم الرسائل النصية الصغيرة التي يرسلها برنامج تويتر
إلى  651حرفا للرسالة الواحدة ،وحسب إحصائيات سنة  2164يستقطب هذا الموقع
يستقطب أكثر من  211ألف مستخدم أي بنسبة  %6.1من مجموع السكان في نفس
السنة ،ليبلغ بذلك مقدار الزيادة في عدد المستخدمين  659.911مستخدم
(.) ,Internet World Statshttps://weedoo.tech/2017
 -3اليوتيوب:
يعد موقع للتواصل االجتماعي ولرفع ملفات الفيديو ،وما يميزه عن بقية المواقع هو
كونه يجمع بين النشاطين ،ويشهد ضغطا على مشاهدة الفيديوهات التي تنشر من
خالله وهو ما يدفع بعض المشتركين للمشاركة بإدالء آراءهم ووضع تعليقات على
الفيديوهات المنشورة وهو ما يفتح مجاال للتواصل االجتماعي مع غيرهم من متابعي
نفس الفيديوهات (المقدادي.)2165 ،
وتعد شبكات التواصل اإلجتماعي عبر األنترنيت ومن أهمها الفيس بوك وتويتر من
أحدث تقنيات اإلتصال الحديثة واألكثر شعبية ،ورغم ّ
أن الهدف الرئيسي الذي أنشأت
على أساسه هذه الشبكات يتمثل في التواصل اإلجتماعي بين األفراد ،إال ّ
أن استخدامها
اتسع ليشمل مختلف األنشطة السياسية منها والثقافية واإلقتصادية .وتعود نشأة المواقع
اإلجتماعية لمنتصف التسعينات حيث ظهر موقع  Classmates.comسنة 6994
(خالد ،2111 ،ص  )4بهدف الربط بين زمالء الدراسة وتضمنت تلك المواقع
الملفات الشخصية لمستخدميها وخدمات الرسائل الخاصة فيما بينهم .وظهر سنة
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 2114الموقع األمريكي  My spaceوالذي يعتبر من أول وأكبر الشبكات
اإلجتماعية في العالم وصاحبه الفيسبوك الذي تجاوز عدد مشتركيه خالل ست سنوات
 111مليون مستخدما من شتى أنحاء العالم (السيد ،وآخرون ،2119 ،ص  ،)5أما
مستخدمي موقع تويتر والذي أنشأ سنة  2114فقد وصل عددهم سنة  2161إلى أكثر
من  211مليون فردا (المنصور ،2162 ،ص .)11
وتعتبر شبكات التواصل اإلجتماعي األكثر انتشارا واستخداما على شبكة األنترنيت لما
لها من سمات تميزها عن بقية المواقع اإللكترونية وهو ما حفز مستخدمي األنترنيت
من مختلف أنحاء العالم لإلقبال المتزايد عليها ألنها تبقى أهم وسيلة اليوم للتنامي
والتواصل بين المجتمعات ،فهي أداة متميزة تساعد على تقريب الرؤى والتصورات
والمفاهيم من اآلخر واإلطالع على بقية الثقافات والحضارات .هذه ال ّ
الرقميّة
شبكات ّ
وفق عدة دراسات وأبحاث لم تعد حكرا على فئة اجتماعية معينة أو منطقة دون أخرى
بل شملت مختلف جهات البالد التونسية وتواجدت في كل البيوت وأقبل عليها األفراد
من مختلف الفئات العمرية واإلجتماعية ،فهي فرصة هامة لتبادل اإلتصال والمعرفة
وتجاوز معوقات الزمان والمكان من أجل التواصل مع اآلخر ،فتزيد من تقارب
األشخاص وترفع من درجة تفاعلهم وتبني عالقات اجتماعية جديدة ،كما أنها تساعد
على اختزال قدر مهم من التمشيات في التعامالت اإلقتصادية والتبادالت التجارية
)(Kittiwongvivat& Rakkanngan, 2010
 -3دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي
هناك العديد من الدوافع التي تدفع األفراد الستخدام شبكات التواصل االجتماعي
(خليفة ،2161 ،ص  )665ونوضح األبرز منها:
 بعد المسافات بين األهل واألقارب:أدى بعد المسافة بين األهل واألقارب واضطرار بعض األفراد المقربين للسفر لدواعي
العمل أو العالج إلى محاولة البحث على طريقة ووسيلة للتواصل مع هؤالء األفراد،
وكان ذلك سببا مهما الستعمال شبكات التواصل االجتماعي.
 -عدم توافر فرص التشغيل:
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تعيش نسبة هامة من الشباب البطالة وندرة فرص العمل ،وبهدف الهروب من ذلك
الواقع المرير يلجأ الكثير منهم إلى مواقع التواصل االجتماعي (الجعبري،2119 ،
ص .)626
 المشكالت األسرية:يستخدم عديد األشخاص شبكات التواصل االجتماعي كهروب من المشكالت التي
تحدث داخل األسرة ،وتكون مواقع التواصل اإلجتماعي أداة لإلبتعاد عن التوتر من
خالل البحث عن عالقات جديدة.
 أوقات الفراغ:يقوم بعض األفراد بملء وقت الفراغ عن طريق تكوين صداقات جديدة والتحاور مع
بعض األصدقاء في محاولة منهم للهروب من الروتين والشعور بالملل ورغبة في
التجديد وخلق جو اجتماعي وراء الشاشات اإللكترونية وداخل شبكات التواصل
اإلجتماعي.
 -5تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي
لشبكات التواصل االجت ماعي عديد اآلثار منها السلبية وأخرى إيجابية .وتتمثل حسب
ما أورده بعض الباحثين فيما يلي:
 التأثيرات اإليجابية تعتبر شبكات التواصل اإلجتماعي طفرة تكنولوجية نتج عنها تقريب المسافات بيناألفراد ومكنت من مشاهدة األقارب واألهل كما يمكن عن طريقها إجراء اجتماعات
خاصة بالعمل وإنجاز العديد من المهام التي كان يصعب إنجازها فيما قبل.
 استطاعت مواقع التواصل االجتماعي تقديم كل ما يحتاجها ألفراد من إمكانياتوأدوات الكتساب الخبرات وبناء شبكة هامة من العالقات.
 ساعدت شبكات التواصل اإلجتماعي األفراد على إعادة بناء شبكة الصداقات القديمة. التأثيرات السلبية: ضعف العالقات األسرية والعزلة النسبية لألسرة -التباعد بين الزوجين في مناقشة األمور األسرية
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 شيوع ثقافة االستهالك داخل األسر والتّطلع إلى ما يفوق قدرات األسرة المالية .IIIالدراسة الميدانية
 -6نوع الدراسة :في ضوء طبيعة البحث والبيانات المراد الحصول عليها ،قمنا
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة مثلما هي عليه في الواقع،
ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يم ّكن ذلك من فهم عالقات هذه الظاهرة ،إضافة
إلى الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد على تطوير الواقع المدروس.
(بدوي.)6994،
التعرف على درجة أثر استخدام شبكات التّواصل
 -2أدوات جمع البيانات :من أجل
ّ
اإلجتماعي على المؤسسة ّ
الزواجية بتونس من وجهة نظر المتزوجين وغير
المتزوجين ،اعتمدنا في جمع المعطيات على اإلستبيان كأداة رئيسية باعتباره أكثر
األدوات التي تسمح لنا بجمع معلومات عن الظاهرة موضوع البحث في شكل
معمق.
 -2عينة البحث :بهدف مقاربة اإلشكال المطروح وتفاديا إلنزياح عن الموضوعيّة
عند البحث في حقيقة تأثيرات شبكات التواصل اإلجتماعي على المؤسسة الزواجية
قمنا باختيار عينة عشوائية ضمت فآت عمرية مختلفة وشرائح اجتماعية متنوعة وقدر
عددها بـــ( )41مفردة من مناطق مختلفة بتونس ،في هذه العيّنة قمنا باسقصاء
المتزوجين حتّى نتم ّكن من البحث بك ّل موضوعيّة في حقيقة الظاهرة
المتزوجين وغير
ّ
ّ
المدروسة واإللمام بجميع جوانبها.
 -1تحليل نتائج الدراسة الميدانية
انطالقا من اإلشكالية ومن خالل المعالجة النظرية والميدانية لهذه الدراسة توصلنا إلى
نتائج هامة نتبينها كما يلي:
 نتائج تتعلّق بالسمات الديموغرافية للعينةالجنس
أعزب

التكرار

النسبة

8

%61

ذكر
متزوج

02

%02

85

عزباء

%02

62

أنثى
متزوجة
ّ
المجموع

60

%00

02

%622

يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث في العينة حيث
بلغت  %41بالنسبة للذكور ،بينما بلغت نسبة اإلناث  %55وهي نسب متقاربة نوعا
المتزوجين أكثر حتّى تكون دراستنا ذات جدوى أكثر
ما ،وارتأينا أن تكون نسبة
ّ
صل عليها تعبّر عن حقائق موضوعيّة ( %15من مفردات العيّنة
والنتائج المتح ّ
متزوجين).
ّ
 نتائج تتعلّق بأسباب تزايد ظاهرة استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي من قبل المتزوجينسهولة استخدام

الهروب من

شبكات التواصل

الضغوطات

الحاجة للحصول

األسباب

اإلجتماعي وعدم

الحياتية

على المعارف

اإلحصائيات

خضوعها للرقابة

واإلجتماعية

والتواصل

والنفسية ورتابة

اإلجتماعي

البحث عن تلبية
حاجيات عاطفية

المجموع

ووجدانية

الحياة الزوجية
التكرار

8

68

60

60

02

النسبة

%61

%31

%00

%00

%622

بسؤال أفراد العينة حول األسباب الواقفة وراء تزايد ظاهرة استخدام شبكات التواصل
اإلجتماعي لدى المتزوجين بتونس نجد أن الهروب من الضغوطات الحياتية
واإلجتماعية والنفسية ورتابة الحياة الزوجية تأتي على رأس هذه األسباب حيث بلغ
تكرار من أجاب بأنها أول األسباب  %31من أفراد العينة ،ثم تأتي كل من الحاجة
للحصول على المعارف والتواصل اإلجتماعي البحث عن تلبية حاجيات عاطفية
ووجدانية في المرتبة الثانية بنسبة  %25لكل منهما ،من ثم نجد سهولة استخدام
شبكات التواصل اإلجتماعي وعدم خضوعها للرقابة وذلك بنسبة .%61
 -نتائج تتعلّق بمدى قيام شبكات التواصل اإلجتماعي بتعزيز ودعم المؤسسة الزواجية
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ذكر

الفئة

أنثى

النسبة

النسبة

اإلجابات
نعم

0

%4.60

6

%0.00

إلى حد ما

1

%06.03

0

%00.43

ال

02

%46.03

61

%40.40

المجموع

08

%622

00

%622

يتبين لنا من هذا الجدول اإلنخفاض الشديد في موافقة عينة البحث من الجنسين على
أن شبكات التواصل اإلجتماعي تقوم بدور فاعل في تعزيز ودعم المؤسسة الزواجية،
حيث لم يجب بنعم إال مفردتين من الذكور ومفردة واحدة من اإلناث ويمثالن معا نسبة
 %66.19من مجموع مجتمع البحث الذين لهم دراية بمخاطر تلك الشبكات .بينما
ارتفعت نسبة اإلجابة بين المبحوثين الذين أجابوا بأن شبكات التواصل اإلجتماعي تقوم
بتعزيز ودعم المؤسسة الزواجية إلى حد ما حيث بلغت بين الذكور  %26.53أما
اإلناث  . %22.43أما الذين يرون أن تلك الفضاءات الرقمية ال تقوم بتعزيز ودعم
المؤسسة الزواجية فقد ارتفعت لدى اإلناث لتبلغ  %42.42أما الذكور فكانت نسبتهم
. %46.53وال مراء أن هذه النتائج تعكس وعيا لدى المبحوثين بطبيعة الدور الذي
تقوم به شبكات التواصل اإلجتماعي بكل ما تحويه من قيم ومبادئ تخالف قيمنا
ومبادئنا األصيلة والذي يكون في كثير من األحيان أداة لنشر ثقافة العولمة وتقويض
المؤسسة الزواجية على إثر تقويض البناء األخالقي للمتزوجين وربطهم بالشبكة
العنكبوتية أكثر من أسرهم لتجعل التواصل اإلفتراضي سلوكا مستجدا يهدد المؤسسة
الزواجية.
 -نتائج تتعلّق بانعكاسات استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي على المؤسسة الزواجية
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تشير المعطيات المرقمة إلى تعدد وتنوع انعكاسات شبكات التواصل اإلجتماعي على
المؤسسة الزواجية والتي تشير في معظمها إلى خطورة هذه الشبكات على مؤسسة
الزواج وذلك بنسبة  ،%42ويتجلى ذلك من خالل تصريح المستجوبين بتسبب تلك
الشبكات في جعل المتزوجين من الجنسين ينشغلون بشبكات التواصل اإلجتماعي
الشيء الذي يخلق الفوضى داخل الحياة الزوجية ( )%25وسهولة العالقة بين
الجنسين مما يفضي إلى إدمان تلك الشبكات ( ،)%21كما ّ
أن تلك الشبكات تكون منفذا
للخيانة الزوجية وهو ما يتسبب في تمزيق أواصر التواصل بين الجنسين ()%21
وخلق ال صراعات والخالفات الزوجية وهدم اإلنسجام العاطفي بين الزوجين (،)%1
على نقيض ذلك نجد  %21فقط من المبحوثين بينوا أهمية شبكات التواصل
اإلجتماعي في تعزيز المؤسسة الزواجية من خالل تيسير تواصل المتزوجين مع
اآلخرين والتنفيس عليهم وهو ما صرح به  %62من مجموع مفردات العينة وتمكينهم
من اإلنفتاح على كل ما يحدث في المجتمع وهو ما عبر عنه  %61من جملة
المبحوثين.
هذه النتائج تشير إلى أنه رغم إيجابيات شبكات التواصل اإلجتماعي إال أنها تشكل
خطرا حقيقيا على المؤسسة الزواجية بتونس من خالل تقويضها للثقافة العربية
اإلسالمية والقيم والمبادئ العربية السمحة وإضعافها لهوية متزوجين باتوا يفضلون
العالم اإلفتراضي عبر الهروب إلى شبكات التواصل اإلجتماعي على مؤسسة زواجية
أصبحت تشهد تحوالت كبيرة اقتلعت متانتها واستقرارها وما كان يميز العالقة
الزوجية من استقرار وانسجام ،وبذلك لم تنجح تلك الشبكات في إيجاد ضمانات حقيقية
تقوي مناعة مؤسسة الزواج ضد تيار المعاصرة وتزايد هيمنة شبكات التواصل
اإلجتماعي اللذان اقتلعا معنى اإلستقرار واإلنسجام وجعل ّ
كال من القرينين ينشغلن
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اآلخر وويقع في دائرة اإلنحالل األخالقي وفي عالقات وهمية ليصلوا في نهاية
المطاف إلى أقوى درجات الفساد حيث الخيانة الزوجية والعالقات الغير شرعية ومن
ثم إلى الطالق على إثر تصدع العالقات الزوجية وتفكك المؤسسة األسرية.

 نتائج تتعلّق بالتمثالت اإلجتماعية حول شبكات التواصل اإلجتماعي في عالقتها بالمؤسسة الزواجيةاإلجابة
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تشير البيانات إلى تعدد وتنوع وجهات النظر تجاه شبكات التواصل االجتماعي في
عالقتها بالمؤسسة الزواجية فنجد النسبة الغالبة من مفردات العينة  %32يرون أنها
ظاهرة تستهدف المؤسسة الزواجية ومجتمعاتنا العربية و %25من المستجوبين
ينظرون إليها بمثابة قضية العصر وأزمة تعيشها المجتمعات العربية ،في حين يرى
 %61من مفردات العينة كونها إشكالية معقدة يصعب حلها ،ونجد  %21من
المبحوثين يرونها ظاهرة تناقض أهداف المؤسسة الزواجية ومردها العولمة ،وبقية
مفردات العينة بنسبة  %1يرونها ظاهرة ضرورية بالنسبة للمؤسسة الزواجية.
 نتائج تتعلّق بآثار سوء استخدام شبكات التواصل االجتماعي من قبل المتزوجيناإلجابة
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المالحظ في هذا الجدول أن أفراد العينة يجمعون على صحة كل البدائل التي تم
طرحها والتي تشير إلى خطورة شبكات التواصل اإلجتماعي على المؤسسة الزواجية
بصفة خاصة وعلى مجتمعنا بصفة عامة .فنجد  %31من مفردات العينة يجمعون
على أن استخدام تلك الشبكات بطريقة خاطئة من قبل المتزوجين يفرز ظواهر التفكك
األسري والطالق ،و %31من المبحوثين يأكدون على تسبب تلك الشبكات في هدم
التراث الثقافي والهوية العربية اإلسالمية ،و %25من المستجوبين يرون أن استخدام
تلك الشبكات من طرف المتزوجين يتسبب في انحراف األحداث ،في حين يأكد بقية
مفردات العي نة على أن استخدام المتزوجين لتلك الشبكات بشكل مفرط أو غير واعي
من شأنه التسبب في تفشي ظواهر اإلنحطاط القيمي واألخالقي لدى المتزوجين الذين
ال يترددون اليوم في تنويع العالقات العاطفية وممارسة العالقات الجنسية الغير
شرعية ودخول عالم اإلباحية من خالل القيام بالخيانة الزوجية يتسبب وهو ما عبر
عنه %31من جملة المستجوبين.
 نتائج تتعلّق باستراتيجيات مجابهة مخاطر شبكات التواصل اإلجتماعي على المؤسسة الزواجيةالتكرار
العدد

النسبة

اإلجابة
عمل الحكومات على تلبية احتياجات األسر وحل إشكالياتها
دعم وسائل اإلعالم والتكنولوجيات الحديثة الهادفة للحفاظ على األصالة والهوية
العربية وعلى المؤسسة الزواجية
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المؤسسة الزواجية واألسرة وقيمنا اإلسالمية السمحة والتنديد بكل الظواهر المخلة
باإلنسجام الزواجي واألسري
إخضاع مواقع التواصل اإلجتماعي للرقابة المشددة ومعاقبة كل قرين يهمل أسرته
أو يقوم بخيانة الطرف اآلخر
المجموع
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%30

02
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تشير بيانات هذا الجدول إلى كيفية مواجهة مخاطر شبكات التواصل اإلجتماعي على
المؤسسة الزواجية وذلك بإجماع  %32من أفراد العينة على أهمية إخضاع مواقع
التواصل اإلجتماعي والبرامج اإلعالمية للرقابة المشددة ومعاقبة كل قرين يهمل
أسرته أو يقوم بخيانة الطرف اآلخر ،يليها إدراك  %21من مفردات العينة لضرورة
حرص األسرة على عقلنة عملية استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي ،و %21من
المبحوثين ذهبوا إلى أهمية عمل الحكومات على تلبية احتياجات األسر وحل
إشكالياتها ،أما  %61من المستجوبين أكدوا على أنه من الضروري أن تقوم أجهزة
اإلعالم والثقافة والمؤسسات التربوية ببث موضوعات ترتبط بأهمية المؤسسة
الزواجية واألسرة وقيمنا اإلسالمية السمحة والتنديد بكل الظواهر المخلة باإلنسجام
الزواجي واألسري ،وطرحت فئة أخرى بنسبة  %62فكرة دعم وسائل اإلعالم
والتكنولوجيات الحديثة الهادفة للحفاظ على األصالة والهوية العربية وعلى المؤسسة
الزواجية.
نتائج الدراسة
من خالل عرضنا السابق لنتائج الدراسة نستنتج عدة نقاط هامة تتعلق بحقيقة شبكات
التواصل اإلجتماعي وكيفية استفحالها لدى المتزوجين وتأثيرها على المؤسسة
الزواجية:
 -1دوافع استخدام شبكات التّواصل اإلجتماعي من طرف ّ
الزوجين
صلت له عديد الدّراسات اإلجتماعية والنفسية بخصوص
أ ّكدت دراستنا الميدانيّة ما تو ّ
اجتياح شبكات التّواصل اإلجتماعي للمجتمع األسري بتونس ،وأثبتت استقصاءاتنا
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أن ك ّل من ّ
الزوجين لم يعد بمعزل عن هذه ال ّ
المطولة على ّ
شبكات المستحدثة والّتي
ّ
تبدأ العالقة بها من حبّ اإلستطالع لتصل إلى درجة التّعايش وتنتهي باإلدمان وذلك
مردّه تظافر عديد الدوافع والتي يمكن تفريعها كما يلي:
 الحاجة للتواصل اإلجتماعي مع أفراد األسرة أو األصدقاء أو الزمالء في مجالالعمل أو الدراسة والهدف من نسج هذه العالقات هو التقرب من اآلخرين وبلوغ
التكامل اإلجتماعي.
 سهولة الولوج لشبكات التواصل اإلجتماعي واستخدامها دون وجود ضوابط أو رقابةمجتمعية ،وسهولة تقمص أي شخصية توفّر ألحد الزوجين أو كالهما الكثير من
المعجبين من الجنسين الشيء الذي يجعل من الصعب التنحي عن تلك الشخصية
 الحاجة للحصول على المعارف والمعلومات والتي تخص مختلف المجاالت الحياتية. الحاجات الوجدانية والمرتبطة بالنواحي العاطفية والمشاعر حيث يسعى عديدالمتزوجين للبحث عن الحنان والحب واإلهتمام ،والبحث عن حاجات عاطفية يفتقدونها
في حياتهم الواقعية.
صل عليها خصوصا من قبل
 حاجات التكامل النفسي :بناء على المعطيات المتح ّالمتزوجين وبناء على نظرية الحاجيات التكميلية يعود استخدام شبكات التواصل
ّ
اإلجتماعي إلى وجود جملة من الحوافز والدوافع التي مثلت حاجيات تحتاج لإلشباع،
وعلى هذا األساس ينبني مبدأ اإلستخدامات على افتراض ّ
أن المتزوجين يقبلون على
هذه الشبكات اإلجتماعية خدمة لظروفهم النفسية التي تمثل مشكالت تواجههم ،ذلك ّ
أن
استخدام شبكة الفيسبوك أو تويتر حسب تصريحات أغلبيّة المستجوبين يعتبر الحل
األمثل لتجاوز هذه المشكالت النفسية مثل البحث عن المصداقية والتقدير الذاتي
وتحقيق اإلستقرار النفسي وإلشباع مختلف احتياجاتهم ...وحسب ابن خلدون اإلنسان
مدني بطبعه أي من الضروري أن يكون جزءا من مجموعة يشاركها اإلهتمامات
واآلراء ويتجاذب معها أطراف الحديث ،وإذا ما فقد أحد الزوجين أو كالهما ذلك فإنّه
يلجأ لمواقع التواصل اإلجتماعي التي تتيح له الفرصة لبناء عالقات جديدة تتناسب مع
أهوائه ورغباته .في هذا المستوى يكون العامل النفسي المسبب الرئيسي لحالة استخدام
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تلك الشبكات المستحدثة التي تمثل اليوم وسيلة للهروب للعديد من اإلشكاليات مثل
صعوبة الوضع اإلقتصادي األسري الذي يصعّد المشاكل بين الزوجين أو كالهما
أحدهما من اآلخر لجموده أو برودة مشاعره أو انشغاله عنه بسبب العمل أو األبناء
وهذا ما أكدته عدة دراسات اجتماعية (شاهين .)2111 ،كما أفادت بعض المعطيات
بوجود متزوجين مكبوتين عجزوا عن النجاح في حياتهم الزوجية وآخرين مهووسين
بالخيانة لذلك ال يفوتون فرصة القيام بها عن طريق شبكات التواصل اإلجتماعي.
 الحاجة للهروب من الضغوطات الحياتية واإلجتماعية ومن رتابة الحياة الزوجيةويكون بذلك استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي وسيلة للترفيه والتسلية ،فالكثير من
المتزوجين يعانون من ضغوطات العمل أو من صعوبات اقتصادية أو مشاكل أسرية
أو ضغوطات اجتماعية مثل القمع والكبت وانعدام الحرية ،ويكون التوجه نحو شبكات
التواصل اإلجتماعي نوعا من التنفيس في بعض الحاالت ونوعا من التصعيد في
حاالت أخرى.
وعموما هذه الشبكات اإلجتماعية كمستحدثات جديدة فرضت نفسها على كافة
المجتمعات وعلى جميع مكونات مجتمعاتنا العربية وبصفة خاصة األسرة إلى أن
أصبحت األجهزة اإللكترونية كفرد من أفرادها وهوما جعل المتزوجين يقبلون على
استخدامها وقد يكون ذلك في البداية بدافع الفضول وحب اإلستطالع ،لكن أكدت
المتزوجين ّ
أن اإلقبال في مراحل الحقة يكون نتاجا لتواجد جملة من
استقصاءاتنا مع
ّ
الدوافع والحاجات مثل الحاجة لتطوير المعارف والمعلومات وتنمية المهارات
الشخصية وتأكيد الذات واكتشاف الواقع من جديد ،وتتيح شبكات التواصل اإلجتماعي
الفرصة لهؤالء إلشباع رغباتهم المختلفة من خالل إنشاء صفحات خاصة بهم وإثرائها
بكل ما يرغبون في إظهاره لآلخرين وممارسة حرياتهم بشكل معاصر فيجدون المنفذ
إلبداء آرائهم وممارسة هواياتهم والتعبير عن مشاغلهم ومشاكلهم واإلستفادة من
تجارب اآلخرين ودعم شبكة عالقاتهم اإلجتماعية التي تكون أكثر شساعة وتشعبا مما
هي عليه في الواقع.
 -2إدمان شبكات التواصل اإلجتماعي وأزمة المؤسسة الزواجية
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 -1 -2إدمان شبكات التواصل اإلجتماعي
أ ّكدت مختلف البيانات الميدانيّة ّ
أن شبكات التواصل اإلجتماعي ساعدت المتزوجين
على التواصل اإللكتروني ونسج العديد من العالقات والتعامل مع عديد األطراف
بالصوت والصورة وتبادل المشاعر المختلفة ،كما مكنتهم من تلبية مختلف حاجياتهم
التي شكلت دوافع الستخدام تلك الشبكات المستحدثة .مختلف اإلغراءات جعلت واقع
عدد ال بأس به من المتزوجين من الجنسين يختفي وراء شبكة األنترنات واإلنغماس
في العالم الخيالي لساعات طويلة وهو ما يبين إصابة كثير من المتزوجين بحالة إدمان
لشبكات التواصل اإلجتماعي ويقصد بها الهوس باستخدام تلك الشبكات التي تحتل
اليوم في تونس موقع الصدارة باإلنشغال من قبل المتزوجين الذين من شدة تعلقهم
بأجهزة الحواسيب وهواتفهم الذكية وارتباطهم بما تقدمه شبكات التواصل اإلجتماعي
من مكتسبات ال يتوقفون عن استعمالها حتى عند تواجد األسرة مع بعضها البعض أو
أثناء العمل أو عند التواجد في غرف النوم إلى أن أضحت تلك الشبكات وفق
متزوجين القرين المستحدث ألحد الزوجين أو
تصريحات عدد من المستجوبين الغير
ّ
كالهما واألسرة المفضلة التي بات يصعب اإلنسالخ عنها .وحسب الدّالئل الميدانيّة
لدراستنا تتجلى حالة إدمان األزواج لشبكات التواصل اإلجتماعي من خالل:
 اإلستخدام المتكرر والمتواصل والمفرط لشبكات التواصل اإلجتماعي اإلنشغال لساعات طويلة بشبكات التواصل اإلجتماعي والهروب من القيام بالواجباتاألسرية
 إنزواء الزوجين في توجهاتهما واإلنشغال عن اإليفاء بمتطلبات المنزل وتربيةاألبناء
 انشغال الزوجين عن بعضهما البعض اتباع مغريات العالم اإلفتراضي والتيه عن الدين اإلسالمي وتتبع الملذات واإلكثارمن العالقات العاطفية والتنصل من المسؤولية
من األكيد ّ
أن إدمان عديد المتزوجين على استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي
وارتفاع عدد المشتركين في هذه المواقع من الجنسين دون أي حد أدنى من الرقابة من
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شأنه تشجيع المتزوجين على الخيانة الزوجية .من هنا يتبادر إلى أذهاننا بعض األسئلة
المه ّمة مفادها :أمام الخلل في التعامل مع شبكات التواصل اإلجتماعي من طرف
المتزوجين وحالة اإلدمان التي لم تفضي إال إلى الخيانة ماهو مآل المؤسسة الزواجية
في تون س اليوم؟ أية مخاطر تواجهها في ظل التالقح الكبير بين المؤسسة اإللكترونية
والمؤسسة األسرية؟ هل مازالت هذه المؤسسة فعال قائمة أم أنها أصبحت افتراضية
بعد أن كانت واقعا هدمته الشبكات اإللكترونية المستحدثة؟
 -2-2أزمة المؤسسة الزواجية :مؤسسة زواجية بين التفكك والنزاع
المطولة عن األزمة التي تشهدها المؤسسة الزواجية في ظل
كشفت استقصاءاتنا
ّ
اإلستخدام المفرط لشبكات التواصل اإلجتماعي من قبل المتزوجين .تلك الشبكات التي
تجاوزت الحدود الزمنية والجغرافية نجحت في تحدي مختلف الضوابط اإلجتماعية
التي كانت تمثل حصنا لكل من المؤسسة الزواجية والمؤسسة األسرية ،كما أعادت
صياغة العالقة بين الزوجين من جهة وبين الزوجين واألبناء من جهة أخرى وأضافت
أبعادا جديدة للتواصل اإلجتماعي بين أفراد األسرة التي أصبح انسجامها الخارجي
داخل المجتمع شكليا أو مصطنعا في حين تكون أواصر المحبة والتفاعل داخليا
مكسورة ورمزية تقتصر على أوقات قليلة ال تكفي للحفاظ على تماسك األسرة
وانسجامها ) .(Kraut, et al., 2007وبقدر ما قربت شبكات التواصل اإلجتماعي
بين البعيدين فقد باعدت بين الزوجين اللذان يشهدان في ظل الغزو اإللكتروني
لحياتهما نقصا في التفاعل اليومي بينهما فيشهدان حالة من اإلغتراب والقطيعة بينهما.
من األكيد ّ
أن اإلنجراف نحو أطراف أخرى داخل العالم اإلفتراضي والخلل في
استخدام الشبكة العنكبوتية يهدم العالقة بين الزوجين خاصة ّ
وأن العالم اإلفتراضي أفقد
األسرة خصوصياتها وجعل الغرباء يدخلون البيت ويتدخلون في مختلف شؤون
األسرة دون استئذان ،من هنا تتعرض العالقة الزوجية لإلهتزاز ولن تكون جيدة
المتزوجين منهم من خالل:
صة
ويتراءى ذلك حسب تصريحات المستجوبين وخا ّ
ّ
 -انعدام الثقة بين الزوجين وعدم تصديق كل طرف لآلخر
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 الشك المرضي لدى القرينين ومحاولة التجسس والتثبت من إمكانية وجود حاالتخيانة
 سيادة التوتر والقلق الدائم والشعور بحاالت اإلكتئاب وتزعزع الثقة بالنفس خاصةعند اكتشاف حاالت خيانة وعدم قدرة أحد القرينين على الحفاظ على اآلخر ،وشعور
الطرف اآلخر باإلحتقار والنقمة
 العزلة واإلغتراب عن األسرة واإلكتفاء بالمحادثات على شبكات التواصلاإلجتماعي
بالرغم ما تعود به شبكات التواصل اإلجتماعي من مزايا
بيّنت هذه الدّراسة جيّدا أنّه ّ
على جميع األصعدة الحياتيّة أصبحت تلك الوسائط الحديثة وسيلة لتغيير مفهوم الزواج
الذي يعرف بأنه رابطة متينة تقوم على أسس دينية وأخالقية وبإعطاء األولوية
لألسرة ،حتى يصبح مؤسسة معاصرة تقوم على التعايش بدون تفاعل حقيقي كما هو
الحال عليه داخل المجتمعات الغربية التي تشجع المتزوجين بطريقة مباشرة وعبر
إثارتهم بما تقدمه تلك الشبكات للوقوع في المحرمات وارتكاب المحظور فتراهم
يقبلون على ارتكاب الخيانة سواء المباشرة أو غير المباشرة وممارسة العالقات
الجنسية الغير شرعية التي ال يتقبلها مجتمعنا المحافظ والتي غدت منافسا قويا للزواج.
ويمكن القول أنّه «من يزرع الرياح يجني العاصفة» ،أي ّ
أن المتزوجين يقبلون على
استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي أمال في تحسين حياتهم إال أنهم ال يجنون سوى
المآسي خاصة على إثر توتر العالقات الزوجية وتزايد الخالفات بين الزوجين التي
تصل إلى حد اإليذاء اللفظي أو البدني وفي بعض الحاالت يتحول إلى جرائم قتل.
عديد التّصريحات أظهرت ّ
أن اإلستخدام السلبي والغير واعي لشبكات التواصل
اإلجتماعي يتسبب في زعزعة العالقة بين الزوجين وتغييب مشاعر الحب بينهما ،كما
يفضي إلى انقطاع التواصل بين أفراد األسرة وتشتيت أفرادها خاصة إذا تطورت
حاالت النزاع بين الزوجين لتتسبب في تفكك األسرة ومن ثم تنتهي بالطالق .وأفادت
البيانات ّ
بأن عصر المعلومات بقدر ما أفضى إلى تعزيز انفتاح األسرة على العالم
الخارجي بقدر ما جعل من شبكات التّواصل االجتماعي تهدم في بعض األحيان
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المؤسسة الزواجية وذلك بجعل المتزوجين يبحثون عن أوهام السعادة داخل غرف
العالم اإللكتروني ومن ثم يعيشون الطالق الصامت من خالل تزايد الفجوة بين
الزوجين والتفكك داخل النسق األسري لينتهي بهم المطاف إلى الطالق الفعلي الذي
يعاني مجتمعنا تبيعاته المختلفة خصوصا على إثر تزايد حاالت الطالق وانحراف
األحداث واستفحال العالقات الجنسية الغير شرعية والوالدات خارج إطار الزواج.
نحوصل للقول ّ
تمر بمرحلة حرجة بسبب التنافس الذي تعيشه
أن المؤسسة الزواجية ّ
مع شبكات التواصل اإلجتماعي ّ
ألن كال منهما يحاول القضاء على الثاني ،من هنا
نتبين األزمة التي تعيشها أسرنا التونسية التي قلبت العوالم اإلفتراضية موازينها
وغيبت مقومات انسجامها وقوتها على إثر استهدافها للزوجين على حد السواء
وجعلهما يستبدالن المنظومة الزواجية بمنظومة افتراضية أوجدت لهما أسرة افتراضية
تباعد الزوجان فيها وتغرب األبناء الذين يعانون اآلثار النفسية لتزايد الفجوة بين
األبوين أو على إثر اكتشاف خيانة أحد األبوين لآلخر .ك ّل هذا يجعلنا ندق ناقوس
الخطر ّ
ألن مؤسسة الزواج أصبحت هزيلة وضعيفة ال تقوى على مجابهة الشبكات
المستحدثة والتي أصبحت عائقا أمام تواصل تماسك مؤسسة األسرة (Nie, et al.,
) 2009التي يتوقف صالح المجتمع على صالحها ،لكن هذا األخير أصبح من
الصعب إيجاده ونحن في زمن التكنولوجيات الحديثة وهيمنة العوالم اإلفتراضية التي
هيمنت على البيوت والعقول وجعلت اإللكترونيات تحل محل القرين واألسرة وجعلت
العالقات الغير شرعية تحل محل الزواج والطالق محل األسرة.
 -3-2اآلثار الناتجة عن تفكك المؤسسة الزواجية واألسرية جراء استخدام شبكات
التواصل اإلجتماعي
المطولة مع المبحوثين ّ
أن سوء استخدام شبكات التّواصل
أظهرت استقصاءاتنا
ّ
اإلجتماعي من طرف أحد ّ
الزوجين أو كالهما في عدد من الحاالت ال يسهم في تعزيز
المجتمع األسري بل يسهم في انفراط عقده وانهياره على إثر قضائه على اإلنسجام
سة ّ
الزواجيّة وهذا له تأثيرات على مجتمعنا
القائم بين القرينين وزعزعة المؤس ّ
جراء اإلستخدام
التّونسي الّذي يعاني اليوم اآلثار النّاتجة عن تف ّكك المؤ ّ
سسة األسريّة ّ
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الخاطئ ّ
صرح بها مستجوبونا
الرقميّة ومن أبرز تلك اآلثار والّتي
ّ
للزوجين للعوالم ّ
نخص بالذّكر:
ّ
 الطالق والتفكك األسري :يع ّد ّتصرف شرعي...تنتهي به رابطة ّ
الزوجيّة
الطالق « ّ
سر بوجود عديد المشاكل في
في الحال أو في المآل»(الخشاب ،6916 ،ص )24ويف ّ
صراع النّاتجة عن توقّعات أدوار
األسرة «يمكن تحليلها عن طريق مفهومات ال ّ
ّ
ينجر عنه تف ّكك
والزوجات»(الخولي ،6993 ،ص  )261واألبناء م ّما
األزواج
ّ
األسرة .السيّما ّ
وأن عددا من األسر عجزت في ظل اإلستخدام المكثف والغير ممنهج
سائدة بين أفرادها
لشبكات التواصل الحديثة عن الحفاظ على متانة كيانها والعالقات ال ّ
في ظ ّل واقع بدا جد مخالف لتوقّعات ّ
الزوجين وطموحات األبناء ،فيه لم يجد أفراد
يبرر تواجد ظاهرة ّ
الطالق في صفوف األسر الّتي
األسرة ما ينتظرونه ولع ّل ذلك ما ّ
استعمرت الشبكات العنكبوتية بيوتها وأصبحت فيها العوالم اإلفراضية وسيطا يفرق
تتحول شبكات التواصل اإلجتماعي
بين الزوجين بشكل أو بآخر .وال غرابة في أن
ّ
إلى خطر حقيقي يهدّد مجتمعنا التّونسي حيث تنقلب مزايا تلك الشبكات إلى أخطار
تغيّب انسجام األسرة وأمنها.
في هذا المستوى ،نتبين ّ
بأن المتزوجون يقبلون على هذه الشبكات أمال في بلوغ الكمال
سعادة المنشودة في حين ال يحصدون من ورائها سوى مخاطر تحيط بحياتهم
وال ّ
األسريّة فيتو ّخون ّ
يتمرد على رغباتهم وعلى ثبات كيان
الطالق كح ّل جذري لواقع
ّ
أسرهم الّتي كانت إحدى أسباب استخدام تلك الشبكات في حين أضحت الضّحيّة األولى
سلبيّة لهذه العوالم المستحدثة .من هذا المنطلق يظهر ّ
الطالق
لمختلف االنعكاسات ال ّ
المستمرة» (معن خليل،
صراعات
ّ
«الح ّل األفضل إليقاف المعاناة والخناقات وال ّ
 ،6995ص  ،)264داخل األسرة لكن وفق سمنر (معن خليل ،6995 ،ص )233
سياسة ّ
الروابط األسريّة وفساد الحياة االجتماعيّة يدفع ك ّل
تؤدّي ال ّ
الطالقيّة إلى انحالل ّ
فرد من أفراد األسرة :الزوج ّ
والزوجة واألبناء ثمنه النّفسي والعالئقي على إثر انقطاع
الروابط المشتركة بينهم م ّما يكون له أثر كبير على نفسيّة ّ
الزوجين واألبناء ومن
كافّة ّ
هذه اآلثار :القلق ،االضطراب النّفسي ،الحرمان العاطفي والجنسي ،قلّة الثّقة في النّفس
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صة على األطفال إثر ّ
الطالق...كما تظهر صراعات
نتاجا لالحساس بالفشل والقلق خا ّ
حول حضانة األبناء بين الزوجين ويتبع ذلك شعور عميق بالنّدم وظهور عقدة التّأنيب
والحاجة الماليّة خصوصا لدى ا ّ
لزوجة وهو ما يجعل لدى ك ّل طرف في األسرة
«نظرة للذّات ال تكون ايجابيّة فال يتو ّحد معها بل يجعل عنده إنفصام بين الذّات
الفرديّة واألنا االجتماعيّة»(الخولي ،6993 ،ص .)213
نافلة القول ،تتسبّب الوسائط المستحدثة في ّ
الطالق وتف ّكك األسرة م ّما يخلق معاناة
نفسيّة يعيشها ّ
سواء .ك ّل هذا الوضع يكون له أثر على
الزوجان واألبناء على ح ّد ال ّ
المجتمع التونسي عبر ازدياد عدد المطلّقين والمطلّقات وانهيار عديد األسر برجالها
ونسائها وأطفالها وهو ما يخلّف أثرا أكثر خطورة يهدّد مستقبل األجيال الجديدة هذا
األثر هو انحراف األبناء.
 انحــــراف األحــــداث :وفق دراسة لمصطفى أحمد تركي نتراءى ّبأن «التّوافق
الرعاية األبويّة»(أحمد
النّفسي االجتماعي لألبناء يعتمد إلى ح ّد كبير على نمط ّ
تركي ،6945 ،ص  ،)214رعاية غيّبتها شبكات التواصل اإلجتماعي بتغييب أحد
الزوجين أو كالهما وبروزها بالتّالي كظاهرة اجتماعيّة تتسبّب في تقويض وضعف
النّسق األسري ،فحسب عدّة دراسات سوسيولوجيّة وتماشيا مع نتائج بحثنا الميداني
تعاني عديد األسر بتونس من التّف ّكك على إثر انشغال الزوجين باستخدام شبكات
التواصل اإلجتماعي وإهمال األسرة .بشكل يعاني فيه الزوج مشكالت وجدانيّة
وعصبيّة تؤثّر في حياته ،وتعاني ّ
الزوجة أيضا مشكالت اجتماعيّة ونفسيّة ،ويعيش
األبناء هم اآلخرون أقسى ّ
جراء تف ّكك األسرة ووهنها إذ ينتظرهم الحرمان
الظروف ّ
سول
من االستقرار األسري ومن عواطف األ ّم واألب ،مثلما ينتظرهم الت ّ ّ
شرد والت ّ ّ
سهر الغير منطقي ،مرافقة أصدقاء
سرقة ،ال ّ
والجنوح واالنحراف (شرب الكحول ،ال ّ
منحرفين.)...
لقد أفضت المعطيات الميدانيّة في مجملها إلى ّ
أن حاضر عديد األبناء اليوم بتونس
هو وليد ما تعيشه األسرة من تصدعات نتيجة لحلول شبكات التواصل اإلجتماعي
محل الحياة الزوجية واألسرية العادية ،فهو حصاد النشغال الزوجين بشبكات
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مستمرة داخل
التواصل اإلجتماعي وسوء استخدامها وما يفرز ذلك من صدامات
ّ
األسرة أو طالق .هذا الوضع يفضي في بعض الحاالت إلى إصابة األبناء بحاالت
من االكتئاب واليأس ،ويجد الكثير منهم المالذ في استخدام المخدّرات والمس ّكرات،
هؤالء األبناء بات ح اضرهم تعيسا ومستقبلهم مليئا بالمخاوف من كثرة المخاطر
الّتي تحيط بهم م ّما يجعلهم يظلّون سبيلهم فيتّجهون اتّجاها شاذّا يقضي على
ويضرون بأسرهم وبمجتمعهم (الخشاب ،6916 ،ص .)614
حاضرهم ومستقبلهم
ّ
 هدم الهوية العربية اإلسالمية واإلنحطاط القيمي واألخالقي لدى المتزوجينصلت دراستنا الميدانيّة إلى تبيّن أنّه خالل الظرفية العالمية الحاليّة والمتّسمة
تو ّ
بالتواصل البشري والحضاري بفضل شبكات التواصل اإلجتماعي ،يعيش المتزوجون
في تونس أزمة هويّة عميقة إلى درجة لم تعد لهم القدرة على حسم موقفهم تجاه
ضرورة إندماجهم في مجتمعهم األصيل بك ّل ما يحويه من زخم عقائدي وقيمي
صين في قراءة وتحليل الظواهر اإلجتماعيّة نعايش عن كثب
وثقافي .وبتنا كمخت ّ
تأرجح هؤالء ما بين أصالة ثابتة خلّدها اآلباء واألجداد ومعاصرة مجهولة المعالم في
حول
وضعيّة الجاهل لنفسه ولحقيقة وجوده وواقعه وبصفة أشمل لهويته .هذا التّأرجح ّ
حياة هذه الفئة اإلجتماعيّة إلى ساحة تموج بخضم من اإلشكاليات واإلنحرافات إلى
درجة بتنا فيها كمختصين في حيرة من أمرنا ألننا من أيتها نافذة حاولنا النظر في
مشكالت المتزوجين إال وتراءت جد عويصة.
ّ
إن أهمية تراثنا الثقافي الحاث على اإلقتداء بالسلف الصالح والقيم السمحة لم تمنع من
غلو المتزوجين في تقليد الغرب الذي نجح من خالل الغزو اإلعالمي والتكنولوجي
والثقافي في مغالطة هذه الشريحة اإلجتماعية واقتالعها من جذورها األصيلة لتقبل
على طوارئ دخيلة عليها باسم الحضارة الحديثة والثقافة المعاصرة ،الشيء الذي
أفضى إلى انحراف نسبة ال بأس بها منهم عن المسار السوي وتقليد مظاهر متنوعة
من المجون والفساد حيث تعاطي المسكرات والمخدرات وارتكاب المعاصي
والمحرمات عوض اإلقتداء بابتكارات مذهلة حققتها دول أخرى في هذا العالم
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المترامي األطراف ،فتزايدت بذلك ظواهر الخيانة الزوجية والعالقات الجنسية خارج
إطار الزواج والوالدات الغير شرعية.
وأوضحت البيانات ّ
أن اجتياح شبكات التّواصل اإلجتماعي لألسر أفضت إلى تراجع
المتزوجين من الجنسين بتونس إلى أن حد
قيمي وأخالقي لدى نسبة ال بأس بها من
ّ
جرد من وعيهم اإلسالمي والثقافي القائم على الفضيلة متأثرين
الوصول إلى درجة الت ّ ّ
بما استجد من جفاف فكري وفراغ روحي وأخالقي للعيش على غرار المتزوجين
األوروبيين في متاهات اإلباحية واإلنحاللية والتفسخ واإلستهزاء بقيمنا ومثلنا العليا
األصيلة ،هذا ما يغيب انصهار هذه ال ّ
شريحة اإلجتماعيّة مع النّفس ومع اآلخرين ومع
األسر ويجعل منها تعيش الضياع داخل مجتمع بات يعاني مع المتزوجين من الجنسين
هوة اتسعت نتيجة تحديات معاصرة سلخت األصالة وحولتها إلى حداثة واهمة أفقدت
عديد المتزوجين أصالتهم وجعلتها تتخبط في بؤرة الفساد واليأس بشكل انعكس على
مجتمعنا التونسي الذي تفشت به ظواهر اإلنحالل واإلضطراب مغيبة قيم الترابط
والتكافل التي طالما ركز عليها المجتمع اإلسالمي وميزت الرابطة الزوجية واألسر
التونسية.
صل
قيمة نتائج الدّراسة :تبقى دراستنا الميدانيّة ذات قيمة عالية أله ّمية النتائج المتح ّ
سسة الزواج،
عليها والّتي بيّنت لنا حقيقة تأثير شبكات التّواصل اإلجتماعي على مؤ ّ
ذلك أنّه رغم مميّزات تلك العوالم اإلفتراضيّة وأدوارها اإليجابيّة في حياة الزوجين
على وجه الخصوص وفي حياة األسرة كك ّلّ ،إال ّ
أن مختلف الدّالئل أفادتنا أنه في
عصر حافل بالمستحدثات والبدع واإلستيالب الثقافي بدأ المتزوجون يرومون السير
في ركاب الغرب مرجحين المعاصرة عن األصالة والعوالم اإلفتراضية على العوالم
الحقيقية وكان لهذا مخاطر محسوسة وعواقب ملموسة في اجتياح ظواهر اإلنحطاط
األخالقي لدى متزوجين مسلوبي اإلرادة والثقة وروح المسؤولية ليصبح كل واحد
منهم شبه إنسان ضائع نتيجة إقحام نفسه في تناقضات ومغالطات حديثة أفقدته توازنه
اإلجتماعي والنفسي واألخالقي وجردته من إنسانيته ليعيش العزلة والتقوقع إلى حد
بلوغ اإلضطراب السلوكي في بعض األحيان وإما إلى توخي نهج المجون واإلنحاللية
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فتكثر بذلك ظواهر العالقات الغير شرعية والخيانة الزوجية وغيرها وفي كلتا الحالتين
النتيجة واحدة أال وهي انحالل الروابط الزواجية وضياع األسرة التي تكون عرضة
للتفكك بعد أن كانت في كنف من اإلنسجام واإلستقرار قبل ظهور شبكات التواصل
اإلجتماعي.
الخاتمة :من عرضنا السابق لنتائج الدراسة النظرية منها والميدانية نتبيّن حقيقة مهمة
مفادهاّ « :
أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي أصبحت اليوم ظاهرة تتخلل الحياة
سن وتدعّم حياة كل من الزوجين كما تعود بالنفع على
الزوجية واألسرية تثري وتح ّ
المجتمع رغم ما تتسبّب فيه من اشكاليّات وآثار .فتلك الشبكات المستحدثة تظ ّل سبيال
للمتزوجين لبلوغ عديد الحاجيات ومنفذا لح ّل بعض المشكالت الّتي اعترضت كل من
ّ
الزوجة والزوج في حياتهما كما تعد سبيال لمواكبة الحداثة المتعولمة .وطالما كانت
شبكات التواصل اإلجتماعي على النّحو المشار إليه ،فإنّها تساعد المتزوجين على
اإلستجابة لدوافع مثلت حوافز لإلقبال على استخدام مختلف شبكات التواصل
اإلجتماعي وخاصة منها شبكتي الفيس بوك وتويتر .ورغم ما أحدثته تلك الشبكات من
سرت بلوغ أسس التّحديث والتّنمية داخل المؤسسة الزواجية واألسرية
إنجازات ي ّ
أن هذا ال يخفي ّ
خصوصا وداخل المجتمع التونسي عموماّ ،إال ّ
بأن اإلستخدام المفرط
يتحول في بعض
والغير سليم لشبكات التواصل اإلجتماعي من طرف المتزوجين
ّ
تقوض المؤسسة الزواجية وتتسبّب في تصدّع العالقات األسريّة
األحيان إلى أزمة ّ
(جبريل ،وآخرون )2112 ،وانهيار عديد األسر فيعاني المجتمع آثار ذلك من خالل
تزايد حاالت ّ
الطالق وظاهرة إنحراف األحداث ...وقد تكون تلك الشبكات المستحدثة
أكثر خطورة وتهديدا لحياة األسر إذا لم تلق هذه ّ
الظاهرة حلوال جوهريّة واهتماما
يساعد على فاعليّة تلك المستحدثات داخل الفضاء األسري واالجتماعي دون عواقب.
* توصيات الدراسة
 على ّالزوجين التعامل بوعي ومسؤولية مع العالم اإلفتراضي واستخدام شبكات
التواصل اإلجتماعي فيما يخدم الثقافة والتواصل األسري.
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 ضبط النفس عند التعامل مع شبكات التواصل اإلجتماعي ووضع حدود للتعامل معهذه الشبكات المستحدثة وتعزيز الضمير لعدم الوقوع في المحظور وإعطاء األولوية
المطلقة للعالقة الزوجية ولألسرة.
 على كل من ا لزوجين مراقبة تصرفات بعضهما البعض وإذا وجد أحدهما اآلخرشديد التعلق بالشبكة العنكبوتية فعليه أن يجتذبه نحوه ونحو أبنائه وبيته ،والعمل على
مشاركته ببعض اإلهتمامات ودخولهما مع بعضهما البعض إلى مواقع التواصل
اإلجتماعي حتى تظل الثقة موجودة والرابطة الزواجية قوية.
 نوصي بإجراء المزيد من الدراسات الميدانية المتعلقة بشبكات التواصل اإلجتماعي،ودراسة واقع شرائح المجتمع المتنوعة في استخدامها ،وكيفية استثمارها وتوظيفها
بشكل يخدم المؤسسة الزواجية ويحافظ على األسرة.
 القيام بمحاضرات وبرامج إعالمية وندوات علمية للتوعية وأنشطة مرافقة من قبلمختلف المؤسسات اإلجتماعية للتعريف بالمخاطر التي قد تنجر عن سوء استخدام
شبكات التواصل اإلجتماعي من طرف المتزوجين والتي قد تؤدي إلى انهيار المؤسسة
الزواجية وتفكك األسرة.
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اعداد:
د .بركة بن زامل الحوشان
استاذ اإلعالم المساعد بكلية العلوم االجتماعية جامعة نايف العربية للعلوم االمنية –الرياض
عضو الهيئة العلمية بقسم االعالم ،ووكيل كلية العلوم االجتماعية واالدارية بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية
بالرياض

ملخص
تهتم هذه الدراسة بموضوع المعالجات الصحفية لمحاكمات الجماعات اإلرهابية ،من
األخبار والتقارير والمواد الصحفية وغيرها ،التي نشرتها الصحف السعودية لمحاكمة
المتورطين في قضايا اإلرهاب في المملكة العربية السعودية وما ُكتب عنها من خالل
ِّ
عيِّنة الدراسة (الرياض وعكاظ والشرق األوسط)؛ حيث بلغ إجمالي األعداد الخاضعة
للدراسة  241عددا ،وبلغت عدد مرات المعالجة لمحاكمات الجماعات اإلرهابية نحو
 299مرة وقد اظهرت النتائج أن هدف تشكيل النسق المعرفي لجمهور الصحيفة من
خالل نقل حقيقة الوقائع واألحداث وتحليلها وتفسيرها يحتل الترتيب األول ،ثم جاء
حق احترام حق الجمهور في المعرفة وتكوين رأي عام يقوم على الحقائق وتكوين
االتجاهات السليمة .ثم ترسيخ القيم المعادية لإلخالل باألمن واالستقرار وأهمية الحفاظ
على أمن المجتمع ،وجاء بعده االبتعاد عن السقوط في الدعاية المجانية لإلرهابيين
بشكل يُسهم في بث الرعب وترويع المواطنين ،وهنا تأتي أهمية وعي الصحف
السعودية بكيفية التعامل مع هذا النوع من الموضوعات ذات الحساسية الشديدة في
التأثير على عقل المتلقي وااللتزام المهني بنقل الحقائق ،والحرص على مصلحة
المجتمع.
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وعلى مستوى معالجة الصحف السعودية لموضوعات محاكمات المتهمين بقضايا
 فقد جاء موضوع براءة الشريعة اإلسالمية من األفكار المنحرفة الي يحملها،اإلرهاب
 وتأكيد، ثم جاء موضوع نزاهة إجراءات المحاكمة،المجرمون باسم الدين في المقدمة
 وحفظ حقوق،استقالل القضاء والتفريق بين نوعية القضايا التي يحا َكم فيها المتهمون
. ثم الحفاظ على هيبة القضاء،المتهم
Saudi press Treatment for Trials of terrorist groups
(Content analysis)
By Dr. Baraka Bin Zamel Al-Hoshan
Associate Professor of Psychology
This study adopts the press processors for the prosecution
of terrorist groups from news ،reports ،press articles and
other materials published by the newspapers to prosecute
those involved in terrorism cases in the Kingdom of Saudi
Arabia in the daily Aukadh ،Riyadh and the Middle East. the
goal of shaping the knowledge pattern of the newspaper's
audience by conveying ،analyzing and interpreting the facts
and events ،came first while ،in second rank ،came the goal
of the public's right to know and build a general opinion on
honest facts and sound directions. On the third level came
the goal of consolidating the values that are hostile to
disturbance of security and stability together with the
importance of preserving Stability gains and security of
society.. Then comes the fourth objective to ensure the
necessity of moving away from the wrong direction as well
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as from falling into the hands of the false propaganda of
terrorism in a way that causes contributing to the spread of
terrorism and intimidation of citizens.
As for the sample of the KSA daily newspapers and its
interest in the trials of those convicted of terrorism offences
that contribute to a line of defense against terror ،it became
clear that the Islamic law has been innocent from the
deviant thoughts carried by the criminals in the name of
religion followed by the integrity of court procedures. Then
in the third rank came the theme of the independence of the
judiciary ،followed by distinction between the quality of
cases where the accused are tried ،as a third place
participant. In the fifth rank came the preservation of the
rights of the accused ،and finally in the sixth rank came the
issue of maintaining the prestige of the judiciary. As for the
trend towards publishing in the newspapers sample ،the
result was positive ،representing 99. 3% of all what has
been published.
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المقدمة
يقوم اإلعالم بدور مهم من خالل التصدي لإلرهاب والتنظيمات المتطرفة من خالل
تعريف جمهوره بحقيقة اإلرهاب وبث الوعي لديهم بخطورة اإلرهاب وأهدافه،
وتوضيح مسؤوليتهم تجاه محاربتهم لإلرهاب ،وتعريفهم بالقوانين والعقوبات المقررة
بمن يثبت في حقه جريمة اإلرهاب.
وت ُعد الصحافة من مصادر المعلومات الالزمة في العصر الحديث لمتابعة األحداث
الكبرى والقضايا المهمة ،كما أنها وسيلة النخبة وقادة الرأي لمتابعة ما يجري في
العالم من وقائع واحداث ،فيما تابعت األوساط السعودية ،منذ عام 2166م ،محاكمات
الخاليا اإلرهابية ،التي سمح فيها القضاء السعودي بوجود الصحافة؛ لتكون المرة
ووصفت
األولى الذي تتم فيه عقد جلسات محاكمة عالنية لتلك النوعية من الجرائمُ .
تلك الخطوة بـ»النقلة النوعية» في ملف القضاء السعودي ،والصحافة السعودية.
إن المتابعة اإلعالمية لمحاكمات الخاليا اإلرهابية عبر الصحافة وطرحها بشفافية ،من
سع المدارك والعقول ،وتفتح أمام أفراد المجتمع آفاقا جديدة تم ِ ّكنهم من
شأنها أن تو ِ ّ
التمييز بين الصواب والخطأ ،وقد تجلَّى ذلك أثناء سير جلسات تلك المحاكمات ،التي
صلت إليها خالل المحاكمة ،وعليه فقد تعزز
أعلنت عنها وزارة العدل كمحصلة تو َّ
التغطيات اإلعالمية لمحاكمات الجماعات االرهابية عدة أمور ،منها:
أوال :البرهنة على ان القضاء السعودي يستمد أحكامه من الشريعة اإلسالمية.
ثانيا :أهمية نشر المحاكمات على المستوى المحلي والعالمي؛ حيث ماتزال أحكام
الشريعة اإلسالمية تها َجم وفق احكام انتقائية غير عادلة ،اال ان المحاكم السعودية
يمكن أن تؤدي دورا مهما في تحسين هذه الصورة السلبية وذلك من خالل دعم رجال
الصحافة واإلعالم المؤهلين لذلك ،بالمعلومات والحقائق واالحداث الجارية.
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ثالثا :أن النشر يؤكد حق العالنية حيث أن المحاكم السعودية تعطي أهمية خاصة
لحقوق اإلنسان ،منها :حق المتهم في الدفاع عن نفسه وذلك وفق النظام السعودي
الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ 91/بتاريخ 6562/1/21هـ المادة  21والتي تؤكد
على أن تحمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية ،بما في ذلك حضوره الى
المحكمة دون قيود ،وان تستمع إلى أقواله ،وتناقشه فيها ،وله أن يطلب سماع الشهود
ان كانت هناك حاجة لذلك ،وقد تستعين المحكمة بمترجم للمتهم ان لم يكن يفهم
العربية ،كما ان له حق الطعن في تقارير الخبراء ،ويحق له رد القاضي ،وطلب
سبب من أسباب الرد الواردة في نظام المرافعات
تنحيته عن نظر القضية إذا توافر
ٌ
الشرعية .كما يحق له خالل  31يوما من تاريخ الحكم عليه االعتراض أمام محكمة
التمييز التي تعيده إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعا بمالحظاتها في حال قبوله شكال
وموضوعا.
الكلمات المفتاحية :المعالجة الصحفية ،المحاكمات ،االرهاب.
الفصل األول :خطة الدراسة
مشكلة الدراسة
يهت ُّم اإلعالم بالقضايا التي تدور في أروقة المحاكم الجزائية المتخصصة في محاكمة
الموقوفين في قضايا اإلرهاب ،وهي استجابة لرغبة مشروعة لدى الرأي العام في
معرفة سير األحداث ،وحرص الصحافة على أداء بعض واجبات السلطة الرابعة.
وتُعد العالنية في المحاكمات من األمور المسموح بها في النظام القضائي السعودي.
لتمكين جميع وسائل االتصال للحصول على الموافقة السابقة ،مع مراعاة أن جلسات
القضاء علنية وفق نص المادة  645من نظام اإلجراءات الجزائية التي نصت على أن
جلسات المحاكم عالنية ،ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات
سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة لدواعي امنية أو المحافظة على
اآلداب العامة.
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وتتيح األنظمة السعودية حق الدفاع عن المتهم أمام المحكمة ،وأنه من الحقوق التي
لمتهم
كفلها الشرع والنظام ،وت ُ ِبلّغ المحكمةُ المتخصصة قبل بداية المحاكمة ،ويحق ل
َ
الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين ،ويُنظر لإلعالم باعتباره شريكا
أساسيًّا واستراتيجيًّا للوطن ،وبما أن الصحافة تُعد من مصادر المعلومات الالزمة في
العصر الحديث لمتابعة األحداث الكبرى والقضايا المهمة؛ لذا تتبلور مشكلة الدراسة
في تحقيق هدف الدراسة الرئيس وهو :معرفة طبيعة معالجة الصحافة السعودية
لمحاكمات الجماعات اإلرهابية وفقا ألهداف الدراسة ،ويتفرع من هذا التساؤل
تساؤالت فرعية.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
1.

التعرف على حجم اهتمام الصحف السعودية محل الدراسة بمحاكمات

الجماعات االرهابية في المملكة.
2.

التعرف على مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها صحف الدراسة عند

معالجة قضايا الجماعات اإلرهابية.
3.

التعرف على وظائف المضامين المثارة عند معالجة الصحف السعودية

لمحاكمات الجماعات االرهابية في المملكة.
4.

التعرف على وسائل االبراز المستخدمة عند معالجة الصحف السعودية

لمحاكمات الجماعات االرهابية.
5.

التعرف على اسلوب ونمط المعالجة التي اتسمت بها محاكمات الجماعات

االرهابية بالصحف السعودية محل الدراسة.
6.

التعرف على اتجاهات الصحف السعودية محل الدراسة ازاء معالجة وتغطية

محاكمات الجماعات االرهابية في المملكة
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7.

التعرف على الفنون التحريرية التي استخدمتها الصحف السعودية ،ع ِيّنة

الدراسة في معالجة قضايا اإلرهاب.
تساؤالت الدراسة:
1-

ما حجم اهتمام الصحف السعودية محل الدراسة بمحاكمات الجماعات

االرهابية في المملكة.
2-

ما اهم مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها صحف الدراسة عند معالجة

قضايا الجماعات اإلرهابية.
3-

ما طبيعة المضامين المثارة عند معالجة الصحف السعودية لمحاكمات

الجماعات االرهابية في المملكة.
4-

ما وسائل االبراز المستخدمة عند معالجة الصحف السعودية لمحاكمات

الجماعات االرهابية.
5-

ما اساليب وانماط المعالجة التي اتسمت بها محاكمات الجماعات االرهابية

بالصحف السعودية محل الدراسة.
6-

ما اهم اتجاهات الصحف السعودية محل الدراسة ازاء معالجة وتغطية

محاكمات الجماعات االرهابية في المملكة
7-

ما الفنون الصحفية المستخدمة من الصحف السعودية ،ع ِيّنة الدراسة ،في

معالجة قضايا اإلرهاب.
األهمية العلمية:
تتمثَّل األهمية العلمية لهذه الدراسة في كونها أول دراسة إعالمية عن المعالجات
الصحفية لوقائع المحاكمات للجماعات اإلرهابية في الصحافة السعودية ،التي سمح
فيها القضاء السعودي بوجود الصحافة؛ لتكون بذلك المرة األولى التي يتم فيها عقد
جلسات محاكمة عالنية لتلك الفئة؛ حيث اصبحت أخبار الجرائم واإلجراءات القضائية
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مادة مهمة للصحافة؛ لزيادة توزيعها وانتشارها ،واحاطة الراي العام بما يجري في
اروقة المحاكم وخاصة ازاء محاكمات الجماعات اإلرهابية.

األهمية العملية:
تتمثَّل األهمية العملية لهذه الدراسة في تقديم صورة واقعية للمعالجة الصحفية
لمحاكمات الجماعات اإلرهابية ،وهو ما يعد تقييما للمرحلة التي بدأت فيها الصحافة
السعودية نشر تفاصيل هذه المحاكمات ،والتي بدأت منذ عام 2166م وحتى اآلن.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية :تعتمد هذه الدراسة موضوع المعالجات الصحفية لمحاكمات
الجماعات اإلرهابية ،من األخبار والتقارير والمقاالت الصحفية وغيرها ،التي نشرتها
الصحف السعودية محل الدراسة لمحاكمة المتورطين في قضايا اإلرهاب في المملكة
العربية السعودية ،وما تم نشره عنها من خالل صحف الدراسة والتي تتمثل في
(الرياض وعكاظ والشرق األوسط).
الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة في مدينة الرياض التي شهدت محاكمات الجماعات
االرهابية.
الحدود الزمانية :تعتمد هذه الدراسة على تحليل المحتوى للصحف عيِّنة الدراسة خالل
الفترة الزمنية من أول محرم إلى نهاية ذي الحجة عام 6534هـ ،وتم اختيار ثالثة
أشهر ،هي :المحرم ،ورجب ،وذو الحجة ،من العام نفسه.
عينة الدراسة :لقد وقع االختيار على صحيفة الرياض وعكاظ باعتبارهما اكثر
الصحف السعودية توزيعا واوسعها انتشارا ،جريدة الرياض تصدر في المنطقة
الوسطى وتوجد بها العاصمة السياسية للملكة العربية السعودية ،وجريدة عكاظ تصدر
في المنطقة الغربية وتوجد فيها مكة والمدينة .اما صحيفة الشرق األوسط فهي جريدة
ذات طابع إخباري عام تصدر في لندن ،مو َّجهة إلى القراء العرب في كل مكان .وهي
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صوت المملكة العربية السعودية دوليا .ووفقا لتصنيف ،» «alexa. comفإن موقع
الرياض اإللكتروني يحتل الترتيب األول على مستوى مواقع الصحف العربية خالل
عامي 2161-2164م.
الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة
نظرية األطر:
يُقصد بـ»اإلطار» أو «التأطير» اصطالحا :االختيار والتركيز واستخدام عناصر
بعينها في النص اإلعالمي؛ لبناء حجة أو برهان على المشكالت وأسبابها وتقييمها
وحلولها ،وتفترض « نظرية تحليل األطر االخبارية « أن األحداث ال تنطوي في حد
ذاتها على مغزى معين ،وإنما تكتسب مغزاها من خالل وضعها في إطار يحددها
وينظمها ،ويضفي عليها قدرا من االتساق؛ وذلك بالتركيز على بعض جوانب
الموضوع وإغفال جوانب أخرى( .عبدالحميد ،ص)564
ويأتي الهدف من وضع « نظرية األطر « في تقديم نسق منظم حول طريقة استخدام
التوقعات ،بقصد تفسير وإضفاء معنى لمواقف الحياة اليومية لألشخاص ،وتر ِ ّكز
النظرية على الطريقة التي يتعلم من خاللها األشخاص كيفية تفسير عالمهم االجتماعي
بصورة نمطية متكررة ،وذلك من خالل عنصرين أساسيين ،هما:
أوال :المحتوى والسياق السياسي واالجتماعي ،الذي يتم فيه تحديد األطر وصياغتها.
والمتعلّقة باألطر التي يتم
ثانيا :النتائج والعواقب السياسية واالجتماعية طويلة المدى،
ِ
تعلُّمها من وسائل اإلعالم) . (p. 285:Dennis
لقد اهتم الخبراء والباحثون بإعادة تنظيم الرسائل والنصوص اإلعالمية الخاصة،
مثل :محاكمات الجماعات اإلرهابية ونشرها بالصحافة ،وتم وضعها في أطر خبرية
تؤكد معنى معينا أو تنفيه ،وتلتقي مع الخبرات األولية أو الحقائق المهيمنة للمتلقين ،أو
الواقع المدرك لهم ،وهو ما يؤ ِث ّر على أحكامهم نحو الوقائع ،أو األحداث الخاصة
بمحاكمات الجماعات اإلرهابية وتقديراتهم لها ( عبد الحميد ،ص )512؛ حيث ان
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عملية تحديد اإلطار هي تنظيم الواقع اليومي لألفراد ،من خالل تصنيف المعلومات،
وإضفاء معنى على المحاكمات ،ووصف الحقيقة بشكل يتوافق مع أهداف القائم
باالتصال والمؤسسة اإلعالمية ،وهنا يتأثر الصحفيون باألطر المفروضة عليهم من
قِبَل السلطات والنخب وجماعات الضغط عند تناول الموضوعات التي تحظى بنسبة
متابعة عالية من الرأي العام ،ومنها الجماعات والتنظيمات االرهابية داخل المنطقة
العربية وخارجها.
تغطية موضوعات المحاكمات القضائية في الصحافة
تُسهم وسائل االعالم واالتصال في تكوين الصورة الذهنية لجمهورها حول القضايا
المختلفة ،كما أنها تعمل على ترتيب اهتماماته وأولوياته حول األحداث المختلفة
ويعرف هذا بترتيب األولويات؛ حيث إن كثيرا من الموضوعات التي يفكر فيها الناس
ويتحدثون عنها ال تعدو أن تكون ترديدا لما تتناوله الصحافة.
سع في نقلها إلى الجمهور يُثير جدال واسعا
إن قيام الصحافة بتغطية المحاكمات والتو ُّ
حول موضوعية وسائل االعالم في نقل االحداث االرهابية ،فضال عن اهتمام الباحثين
والمتخصصين حول جدوى نشرها وذلك من خالل:
أوال :حقوق الصحافة :إن من حق الصحافة أن تنشر أخبار المحاكمات القضائية ،ما
عى فيه الضوابط التي تحكمه ،بل إن النشر قد
دام النشر يحقق الصالح العام ،وتُرا َ
يكون واجبا في حق بعض الجرائم ويصدر الحكم به على نفقة مرتكب الجريمة ،كما
أن النشر ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية ما دام الهدف هو السعي إلى تكوين
مجتمع فاضل وحماية الجمهور.
ويع ُّد ُّ
حق الصحافة في الحصول على المعلومات ونقلها إلى الجمهور أحد أركان حرية
اإلعالم واالتصال ،وينطبق ذلك على جميع األحداث ،من ث َ َّم ،فإن حق الصحافة في
تغطية المحاكمات والحصول على معلومات عنها هو حق تستمده هذه الوسائل من مبدأ
حرية اإلعالم الذي يكفله ميثاق حقوق اإلنسان الصادر عام 6951م .كما أن دساتير
معظم دول العالم تتضمن النص على هذا المبدأ.
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ثانيا :حقوق الجمهور :يُع ُّد حق الجمهور في المعرفة حقًّا أساسيًّا يكفله ميثاق حقوق
اإلنسان الصادر عام 6951م .وتنص المادة التاسعة عشرة منه على أن :لكل شخص
الحق في حرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء من دون تد ُّخل،
واستقاء األنباء وتلقيها ( حاتم ،ص  .)653كما ان معرفة الجمهور بأخبار الحوادث
والجرائم والمحاكمات يش ِ ّكل جوهر وظيفة اإلعالم ،ثم إن حصول الجمهور على هذه
المعلومات يم ِ ّكنه من الرقابة على أداء األجهزة الحكومية ،خاصة فيما يتعلق بحماية
األمن وإدارة العدالة .ومن ث َ َّم فإن قيام الصحافة بإمداد القراء بالمعلومات عملية
ضرورية ومهمة» (الحوشان ،ص .)44
ثالثا :حقوق المجتمع :تأتي حماية هذا الحق مقدَّمة على غيره؛ حيث أن إدارة العدالة
تُسهم بشكل أساس في الحفاظ على كيان المجتمع وتماسكه ،ويتفرع من هذا الحق في
ثالثة حقوق ،هي:
1-

حق المجتمع في القصاص من المجرمين.

2-

حق المجتمع في محاكمة المجرمين بواسطة سلطة القضاء وحدها ،تجنبا

لمحاكمة المتهم بواسطة الرأي العام.
3-

حق المجتمع في حماية نفسه من الجريمة والعمل على الحد منها؛ وذلك بمنع ما

يؤدي إليها ،من تحريض أو الدعوة للخروج على النظام ،أو تمجيد المجرمين
وتحويلهم إلى أبطال ،وحماية هذه الحقوق تؤدي إلى فرض بعض القيود على حرية
الصحافة ،مع األخذ في االعتبار أن النشر عن الجرائم يحقق ركن العلنية ،كما يؤدي
إلى زيادة معرفة الجمهور باألنظمة ومعرفة العقوبات لمن يخالفها ،ومن ث َ َّم فإن تقييد
النشر عن الجرائم يؤدي إلى التقليل من قدرة المجتمع في الدفاع عن نفسه ضد
الجريمة (المكتب العربي لإلعالم األمني ،ص .)1
رابعا :حقوق المتهم :من أهم حقوق المتهم أن تتوافر له كل فرص الدفاع عن نفسه،
وأن يحصل على محاكمة عادلة تُدار بواسطة القضاء وليس بواسطة الصحافة ،كما أن
النشر ،في الصحف ،يؤ ِث ّر على هذه الحقوق ،باإلضافة إلى تشويه سمعته ،وحتى إن
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حكمت المحكمة ببراءته فإنه سوف يوا َجه بإدانته من مجتمعه .من ناحية أخرى ،فإن
العلنية هي ٌّ
حق للمتهم؛ ذلك أنها تشكل ضمانا لحق المتهم في محاكمة عادلة ،وبالتالي
فإن تقييد النشر قد يؤثر على حقوق المتهم ويق ِيّد حقه في الدفاع عن نفسه (الحوشان،
ص .)12 - 44
الدراسات السابقة:
-

دراسة عبد العزيز المخيزيم (2164م) ،والتي توصلت الى عدد من النتائج

منها ان التقرير تصدر فئات الفن الصحفي في تحليل الخطاب اإلعالمي األمني
للتحالف اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب في الصحافة السعودية .وان الطابع اإلخباري
تصدر الصحف السعودية عند تغطيتها للحدث اإلرهابي.
-

دراسة المكينزي (2161ـ) :والتي توصلت إلى أن صحيفة الرياض أكثر

صحف الدراسة عرضا لموضوعات عاصفة الحزم بنسبة  1 .11مقابل 5 .33
لصحيفة الشرق األوسط ،وتصدر الخبر الصحفي التغطية الصحفية لعاصفة الحزم
بنسبة  1 .14من المواد التحريرية اإلخبارية التي تناولتها الصحيفتان .كما تبين عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين موضوعات التغطية الصحفية التي تناولتها
صحيفة الرياض والموضوعات التي تناولتها صحيفة الشرق األوسط ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية في طريقة تناول قوالب الكتابة الصحفية في كلتا الصحيفتين،
ووجود فروق دالة إحصائيًّا بين مصادر المعلومات المستخدمة في صحيفة الرياض
وتلك المصادر التي جاءت في صحيفة الشرق األوسط.
1.

دراسة أسماء قرشوش (2161م) :حيث اظهرت نتائجها معالجة جريدة الشعب

والشروق أحداث االنتفاضات الشعبية عام 2166م ،بنوع من االهتمام كما اظهرت
النتائج َّ
أن كلتا الصحيفتين أبدت انحيازها وتعاطفها مع هذه الثورات ،وهذا ما عكسته
العناوين العريضة التي اعتمدتها الصحف محل الدراسة إال َّ
أن يومية الشروق كانت
تنوع القوالب الصحفية.
أكثر تفصيال في الطرح والمعالجة من خالل ُّ
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2.

دراسة علي بن دبكل العنزي ( 2164م) :والتي استهدفت رصد أخبار الجامعة

السعودية اإللكترونية في الصحافة السعودية من خالل الملف اإللكتروني وذلك لمعرفة
الصورة المؤسسية للجامعة وتحليلها؛ وشملت عينة مجتمع الدراسة جميع الصحف
الصادرة في المملكة العربية السعودية ،أما نوع العيِّنة فقد جاءت عمدية شملت جميع
الصحف والفنون المستخدمة من أخبار ومعلومات وإعالنات ،عن الجامعة ،سواء
الورقية أو اإللكترونية في الفترة من ( 6535/6/6إلى 6535/4/6هـ) .وقد بلغ عدد
الصحف التي تضمنت موا َّد عن الجامعة وموضوعاتها ،وفقا لقاعدة بيانات الملف
الصحفي للجامعة 65 ،صحيفة ،وكان عدد الصحف الورقية  66صحيفة ،بينما بلغ
عدد الصحف اإللكترونية ثالث صحف ،باإلضافة إلى موقع وكالة األنباء السعودية.
وتب ِيّن نتائج الدراسة أن ما نسبته  %62فقط من األشكال التحريرية للمواد المنشورة
لها عالقة مباشرة بالجامعة اإللكترونية ،كما أظهرت النتائج أن أكثر من  %91من
األخبار والمقاالت ذات اتجاه محايد نحو الجامعة.
 .3دراسة عبد الله بن محسن الحكمي(2164م) :والتي اظهرت نتائجها وجود
التعرف على مهددات األمن
استخدام واعتماد متزايِد على وسائل اإلعالم الجديد في
ُّ
الوطني في المملكة العربية السعودية .واوضحت النتائج ايضا أن ُك ًّال من »«twitter
والصحافة اإللكترونية و» »youtubeو» »whatsAppتأتي في مقدمة وسائل
اإلعالم الجديد من حيث تحقيق اإلشباعات المطلوبة لدى أفراد الدراسة .فيما تصدَّر
موقع » «twitterوسائل اإلعالم الجديد من حيث اعتماد أفراد الدراسة عليها في
الحصول على المعلومات المتعلقة بمهددات األمن الوطني ،يليه ك ٌّل من :الصحافة
اإللكترونية ،والمواقع اإللكترونية للجهات ذات الصلة باألمن الوطني ،ثم
»«youtubeوwhatsApp»«.
 .4دراسة عبد الملك الشلهوب (ـ 2163م) :والتي اظهرت نتائجها ارتفاع مؤشر
مستوى الوعي الصحي بمرض السكري لدى أفراد العينة ،كما أكدت على اهمية
وسائل اإلعالم في التوعية والتثقيف بمرض السكري ،كما كشفت عن اعتماد الجمهور
على اإلنترنت في الحصول على المعلومات حول مرض السكري ،وعلى البرامج
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الصحية التليفزيونية المتخصصة والصفحات الطبية المتخصصة في الحصول على
المعلومات حول مرض السكري ،كما أشارت النتائج إلى اعتماد الجمهور على األسرة
واألطباء كمصادر غير إعالمية في الحصول على المعلومات حول مرض السكري،
وعلى المواقع الصحية العربية اإللكترونية في الحصول على المعلومات حول مرض
السكري.
5.

صلت إلى عدد من النتائج أبرزها أن
دراسة علي نجادات (2161م) :وتو َّ

األخبار والتقارير اإلخبارية المنشورة في صحف الدراسة جاءت في مقدمة األنماط
الصحفية التي عالجت األزمة ،بنسبة بلغت  .%2 .39وبيَّنت الدراسة أن المضامين
التي حملتها المقاالت المنشورة في صحف الدراسة جاء في مقدمتها «مسؤولية
الحكومة تجاه األزمة» بنسبة بلغت  ،%5 .64بينما جاءت انعكاسات األزمة على
الطلبة وأولياء أمورهم وردود فعلهم في المرتبة الثانية بنسبة بلغت  %6 .64وأشارت
الدراسة أن اتجاه «الدعوة إلى العقالنية» في التعامل مع األزمة جاء بالمرتبة األولى
في جريدة الرأي بنسبة بلغت  ،%64بينما جاء اتجاه مسؤولية الحكومة تجاه األزمة
في المرتبة األولى في ك ٍّّل من «العرب اليوم» و"السبيل" بنسبة بلغت %1 .21
و %5 .26لكل منهما على الترتيب.
6.

دراسة سارة العتيبي (2119م) :والتي اظهرت نتائجها أن صحيفة إيالف

اإللكترونية تقوم بوظيفة التوعية لمواجهة العنف األسري ،وتُسهم بشكل ضعيف في
الح ِ ّد من هذه الظاهرة .وجاءت مضامين مثل ختان اإلناث والضرب والقتل بنسب
اهتمام مرتفعة في صحيفة إيالف .كما توصلت نتائج الدراسة إلى غياب كثير من
الخدمات التي تم ِيّز الصحافة اإللكترونية ،كالتفاعلية والوصالت التشعبية والوسائط
المتعددة واألرشيف اإللكتروني.
أهم نتائج ومؤشرات الدراسات السابقة
اتفقت غالبية البحوث والدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اهتمامها بالمعالجات
الصحفية للقضايا التي تهم المجتمعات المحلية والعربية في تحقيق األهداف المرجوة
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منها ،وتبين نتائج الدراسات السابقة أن للصحافة دورا حيويًّا في جميع األنشطة
االجتماعية والحيوية ،وتؤثر في المجتمع سلبا وإيجابا ،أما وجه االختالف فيكمن في
تناول هذه الدراسة موضوعا لم يسبق تناوله في الصحافة السعودية ،هو موضوع
المحاكمات القضائية للجماعات اإلرهابية من قِبَل المحاكم المختصة بهذه القضايا
وكيف تمت معالجتها إعالميًّا بالصحف السعودية اليومية محل الدراسة.
الفصل الثالث :الدراسة التحليلية
نوع الدراسة :تنتمي هذه الدراسة الى مجمل الدراسات الوصفية التي تعتمد على
االستدالالت المنطقية واالساليب االحصائية بما يسمح بدراسة المتغيرات والعالقات
المتشابكة فيما بينها بشكل علمي ومنتظم.
منهج الدراسة :تعتمد الدراسةُ على منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي بما يحقق
التأكد من تساؤالت الدراسة والوصول الى نتائج تفسيرية ذات داللة بشكل علمي يتسم
بالدقة والموضوعية.
أداة الدراسة :تعتمد الدراسة على اداة تحليل المضمون وهي من أكثر األدوات
استخداما في تحليل المواد الصحفية المنشورة في الصحف المطبوعة وااللكترونية
وتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها ،وتضمنت االستمارة  55وحدة تحليل
موزعة على ست عشرة فئة رئيسية.
فئات التحليل :اعتمدت هذه الدراسة على وحدة تحليل الكلمة المنشورة ،وهي الوحدة
التي يستخدمها منتج المادة اإلعالمية لتقديم هذه المادة لجمهور القراء ،ويُقصد بها في
هذه الدراسة االخبار وموضوعات المحاكمات للجماعات اإلرهابية المنشورة في
األنماط الصحفية المستخدمة في الصحف محل الدراسة (الرياض وعكاظ والشرق
األوسط) ،مثل :الخبر ،التقرير ،الحديث ،المقال ،التحقيق ،العمود ،الصورة،
الكاريكاتير وغيرها.
الصدق والثبات:
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الصدق الظاهري :جرى عرض أداة التحليل والتعريفات اإلجرائية لفئات التحليل على
عدد من المختصين من ذوي الخبرة في مجال اإلعالم ومناهج البحوث للحكم على
شموليتها والتأكد من أنها تقيس فعال ما ُوضعت لقياسه ،وإلبداء آرائهم في استمارة
التحليل والتعريفات لفئات التحليل الرئيسية والفرعية ،وأُخذت مالحظاتهم وآراؤهم
ووضعت في االستمارة في صورتها النهائية.
بعين االعتبار ُ
ثبات أداة الدراسة  :قام الباحث بإجراء اختبار بعدي على طريقة هولستي )(holsti
وهي :الثبات ، (Reliability) 2M/N1+N2وترمز » «Mفي المعادلة إلى عدد
قرارات الترميز التي يتفق عليها المرمزون ،أما  N1+N2فيمثالن المجموع الكلي
لقرارات الترميز من ِق َبل المرمزين؛ حيث قام الباحث بتدريب محللَين قاما بشكل
منفرد بتحليل مضمون ما نسبته  %61من الصحف اليومية المختارة عشوائيًّا من
ع ِيّنة الدراسة ،بعد تزويدهما بالصورة النهائية الستمارة التحليل ،وقاما بتحليل محتوى
 9أعداد من كل صحيفة ( 24عددا) ،اختيرت عشوائيًّا من العينة األصلية مرتين
يفصل بينهما فترة زمنية قدرها عشرة أيام ،وقد اتفقت نتيجة التحليل في  24عددا،
وبذلك كان معامل الثبات  ،%٣٩وهذا المعامل مرتفع ويصلح الستكمال محاور
الدراسة.
المعالجة اإلحصائية للبيانات :من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها،
تم استخدام كثير من اإلجراءات اإلحصائية لتحليل البيانات وجدولتها بواسطة البرنامج
اإلحصائي » «SPSSعلى الشكل التالي:
•

التكرارات والنسب المئوية.

•

اختبار مربع كاي). (Chi Squire

عرض نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها
كشفت نتائج الدراسة التحليلية عن أن عدد مرات المعالجة لمحاكمات الجماعات
اإلرهابية بلغت  299مرة في صحف عيِّنة الدراسة ،وهو ما نسبته  %9 .34من
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إجمالي مساحة النشر؛ حيث جاء نشر موضوعات المحاكمات للجماعات اإلرهابية في
حجم مناسب وهو ما يعطيها حقها من اإلبراز ولفت االنتباه ،كما أن تقديم الموضوع
وشموليته وما يحتاج إليه من إيضاح وتفصيل يق ّدِم للمتلقي ما يشبع تطلعه من قراءة
هذا الموضوع؛ لذ ا فمن الطبيعي تأثير المساحة الممنوحة للموضوع على لفت انتباه
القارئ إليه واالهتمام به.
مرات النشر لموضوعات التهم الموجه للجماعات اإلرهابية بالصحف محل الدراسة:
اظهرت نتائج الجدول ان أعداد النشر في الصحف ع ِيّنة الدراسة فقد بلغ ما نسبته .34
 ،%1وبلغت أعداد النشر في جريدة الرياض  51عددا ،وبلغت أعداد النشر في
جريدة الشرق األوسط  64عددا ،وهي أقل الصحف نشرا لهذا الموضوع .وبلغت
أعداد النشر في جريدة عكاظ  54عددا ،كما يوضحها الجدول التالي:
الجدول رقم « »6يوضح أعداد مرات النشر للتهم الموجهة للجماعات اإلرهابية
الرياض
15

الصحيفة
الشرق األوسط
27

عكاظ
51

561

%9 .51

%2 .76

%2 .56

%7 .67

7

7

55

51

%2 .0

%2 .0

%5 .5

%6 .1

1

5

51

71

%1

%1 .5

%1 .5

%1 .9

9

1

1

52

%1 .1

%9 .5

%5 .5

%1 .6

75

6

51

51

%1 .2

%7 .7

%2 .6

%2 .56

579

59

551

799

العدد

95

19

90

720

النسبة المئوية

%2 .11

%11

%1 .11

%500

مرات النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أعداد لم يتم فيها العدد
النشر
النسبة المئوية
مرات نشر موضوع واحد العدد

أعداد
النشر
لموضوعات
التهم الموجهة
للجماعات
اإلرهابية

النسبة المئوية
نشر
اثنين

موضوعين العدد

نشر
موضوعات
نشر
موضوعات

النسبة المئوية
ثالثة العدد
النسبة المئوية
أربعة العدد
النسبة المئوية

إجمالي عدد مرات
النشر
المجموع

المجموع

الجدول رقم « »7يوضح قيمة اختبار «كا  »7حول أعداد مرات النشر لمعالجة الصحافة السعودية للمحاكمات
البــــــــــــــــــــــــــــــيان
Pearson Chi - Square

Value
a656 .15

درجة الحرية
1

مستوى الداللة
**000 .0
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نسبة احتمالية

911 .15

1

000 .0

Linear - by - Linear Association
N of Valid Cases

770 .0
720

5

619 .0

يتضح من الجدول رقم « »2أن قيمة «كا  »٢أقل من  ،14 .1وهذا داللة على أن
المتغيرين مستقالن ،كما يدل على تبايُن صحف الدراسة حول أعداد مرات النشر
واختالف االهتمام بين صحف العينة ،حيث بلغت أعداد النشر في جريدة الرياض 51
عددا ،وبلغت أعداد النشر في جريدة عكاظ  ،54وبلغت أعداد النشر في جريدة الشرق
األوسط  64عددا.
األهداف التي تسعى إليها المعالجة الصحفية للصحافة السعودية لمجريات المحاكمات
للجماعات اإلرهابية:
تبين الدراسة التحليلية أن أغلب وظائف المضمون الذي يظهر من خالل نشر
المعالجات الصحفية لمحاكمات الجماعات اإلرهابية يتسم بالطابع االخباري وهو
المحور األهم بين الوظائف األخرى للصحيفة ،حيث تبرز مسؤولية اإلعالم الصادق
في تقديم الحقائق؛ كما تظهر النتائج ان هدف تشكيل النسق المعرفي لجمهور الصحيفة
يأتي من خالل نقل حقيقة الوقائع واألحداث وتحليلها وتفسيرها يحتل المرتبة األولى
وبنسبة  ،%5 .34وجاءت جريدة عكاظ أكثر صحف العينة في تحقيق هذا الهدف ،ثم
جاءت «الرياض و»الشرق األوسط» .وتبرز أهمية اإلخبار عندما يكتنف جو
الغموض الساحة االجتماعية؛ حيث تكون أرضا خصبة لترويج الشائعات ونشرها؛
حيث يأتي هدف احترام حق الجمهور في المعرفة وتكوين رأي عام مبني على الحقائق
الصادقة وتكوين االتجاهات السليمة في المرتبة الثانية ،وبنسبة  ،%31فيما جاء هدف
ترسيخ القيم المعادية لإلخالل باألمن واالستقرار وأهمية الحفاظ على مكتسبات
االستقرار وأمن المجتمع ،وعدم اإلفالت من العقوبة ،وأن المجرم ينال جزاءه بنسبة
 .%2 .22وهذا يؤكد أهمية التثقيف كوظيفة من وظائف الصحافة؛ حيث تنطوي
على التوعية وبث روح المسؤولية ،واإليمان بالقيم ،والمبادئ ،والشعور بالوالء
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العميق لألمة ،ويتمثل الهدف الرابع في االبتعاد عن التعامل الخاطئ والسقوط في
الدعاية المجانية لإلرهابيين بشكل يُسهم في بث الرعب وترويع المواطنين وبنسبة
 .%21وهنا تأتي أهمية وعي القائم باالتصال بكيفية التعامل مع هذا النوع من
الموضوعات ذات الحساسية الشديدة في التأثير على عقل المتلقي وااللتزام المهني
بنقل الحقائق الصادقة ،مع الحرص على مصلحة المجتمع والحفاظ على حقوق
المتهمين .كما يتضح من الجدول التالي:
الجدول رقم « »3يوضح أهداف المعالجة الصحفية لمجريات المحاكمات للجماعات اإلرهابية
أهداف النشر
تشكيل النسق المعرفي لجمهور الصحيفة من العدد
خالل نقل حقيقة الوقائع واألحداث وتحليلها النسبة
وتفسيرها
المئوية
احترام حق الجمهور في المعرفة وتكوين العدد
رأي عام مبني على الحقائق الصادقة وتكوين النسبة
االتجاهات السليمة
المئوية
االبتعاد عن التعامل الخاطئ والسقوط في العدد
الدعاية المجانية لإلرهابيين بشكل يُسهم في النسبة
بث الرعب وترويع المواطنين
المئوية
ترسيخ القيم المعادية لإلخالل باألمن العدد
واالستقرار وأهمية الحفاظ على مكتسبات النسبة
االستقرار وأمن المجتمع وعدم اإلفالت من المئوية
العقوبة وأن المجرم ينال جزاءه

الرياض
19

الصحيفة
الشرق األوسط
52

عكاظ
51

505

%5 .55

%1 .6

%2 .56

%5 .12

11

57

15

15

%5 .55

%5 .5

%1 .55

%10

75

50

70

15

%9 .1

%2 .1

%5 .2

%70

71

50

77

60

%5 .50

%2 .1

%5 .1

%7 .77

اإلجمالي

حجم اهتمام الصحف السعودية بموضوعات محاكمات المتهمين بقضايا اإلرهاب:
يظهر الجدول التالي حجم اهتمام الصحف السعودية بموضوعات المحاكمات المرتبطة
باألحداث االرهابية االخيرة وجاءت جريدة الرياض أكثر صحف الدراسة اهتماما
مقارنة بجريدة عكاظ والشرق االوسط ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة (عادل المكينزي)
في أن صحيفة الرياض كانت أكثر صحف الدراسة عرضا لموضوعات عاصفة الحزم
بنسبة  ،%1 .11وجاءت «عكاظ» في المرتبة الثانية .كما يتضح من الجدول التالي:
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الجدول رقم « »5فئة مرات النشر لموضوعات المعالجة الصحفية لمحاكمات
المتهمين
الصحيفة
الشرق
األوسط
27

عكاظ

المجموع

51

561

%2 .76

%2 .56

%7 .67

50

55

76

%2 .1

%5 .5

%6 .9

7

7

6

50

%2 .0

%2 .0

%7 .7

%2 .1

1

5

2

55

%5 .5

%5 .0

%6 .7

%5 .5

5

5

5

1

%5 .0

%5 .0

%5 .0

%5 .5

1

7

5

55

%9 .5

%2 .0

%1 .5

%5 .5

6

5

1

57

%7 .7

%5 .0

%9 .5

%5 .5

52

0

55

71

%1 .6

%0 .0

%5 .5

%5 .50

5

0

0

5

%5 .0

%0 .0

%0 .0

%5 .0

750

12

521

577

العدد

95

19

90

720

النسبة

%2 .11

%0 .11

%1 .11

%500

بيانات فئات النشر

الرياض

إجمالي عدد فئات الموضوع المنشورة

15

أعداد لم يتم النشر Count
فيها
%9 .51 of
%
Total
1
نشر موضوع واحد Count

نشر
اثنين

موضوعين

نشر
موضوعات

ثالثة

نشر
موضوعات

أربعة

نشر
موضوعات

خمسة

نشر
موضوعات

ستة

نشر
موضوعات

سبعة

نشر
موضوعات

ثمانية

%
Total
العدد
النسبة
المئوية
العدد
النسبة
المئوية
العدد
النسبة
المئوية
العدد
النسبة
المئوية
العدد
النسبة
المئوية
العدد
النسبة
المئوية
العدد
النسبة
المئوية

إجمالي تكرار النشر
االجمالي

%9 .5 of
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المئوية

الجدول رقم « »1يوضح قيمة اختبار «كا  »7حول إجمالي موضوعات النشر
درجة
Value
مستوى الداللة
الحرية
**005 .0
56
a671 .50
Pearson Chi – Square
666 .59

Likelihood Ratio
by

- Linear
Association
N of Valid Cases

-

929 .0 Linear

56

000 .0

5

177 .0

720

يتضح من الجدول رقم « »4أن قيمة «كا  »٢أقل من  ،14 .1وهذا داللة على أن
المتغيرين مستقالن ،كما يدل على تباين صحف الدراسة حيث بلغ إجمالي األعداد التي
لم يتم النشر فيها  611عددا مرتبة تنازليًّا بأقل الصحف نشرا لموضوعات المحاكمات
وهي جريدة الشرق األوسط ( 42عددا) ،وجريدة الرياض ( 46عددا) ،وجريدة عكاظ
( 54عددا).
موضوعات النشر لمحاكمات المتهمين بقضايا اإلرهاب:
كشفت الدراسة عن فئات موضوع محاكمات المتهمين بقضايا اإلرهاب ،بصحف
الدراسة والتي جاءت على النحو التالي:
-

موضوع براءة الشريعة اإلسالمية من األفكار المنحرفة التي يحملها المجرمون

باسم الدين ،وكانت جريدة عكاظ أكثر صحف العينة في عدد مرات النشر ،تليها جريدة
الرياض ،ثم «الشرق األوسط».
-

جاء موضوع نزاهة إجراءات المحاكمة ثانيا ،بنسبة  %4 .23من إجمالي

نسبة النشر وكانت «الرياض» األكثر نشرا ،وجاءت «عكاظ» ثانية في الترتيب تليها
الشرق االوسط.
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وفي المرتبة الثالثة ،جاء موضوع تأكيد استقالل القضاء ،بنسبة ،%1 .69

-

وكانت «الرياض» األكثر نشرا ،وجاءت «عكاظ» في الترتيب الثاني تليها الشرق
االوسط.
و جاء موضوع التفريق بين نوعية القضايا التي يُحا َكم فيها المتهمون بنسبة

-

 %1 .69وكانت «الرياض» األكثر نشرا ،ثم «عكاظ» والشرق االوسط.
وجاء حفظ حقوق المتهم في الترتيب الخامس بنسبة بلغت  ،%3 .69وكانت

-

«الرياض» األكثر نشرا ،ثم جاءت «عكاظ» ثانية فالشرق االوسط.
ثم جاء الحفاظ على هيبة القضاء في الترتيب السادس بنسبة بلغت ،%3 .63

-

وكانت «الرياض» األكثر نشرا ،ثم «عكاظ» والشرق االوسط .كما يتضح من
الجدول التالي:

الجدول رقم « »1يم ِث ّل فئات الموضوعات لمحاكمات المتهمين بقضايا اإلرهاب
المتغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
براءة الشريعة اإلسالمية من األفكار العدد
المنحرفة التي يحملها المجرمون باسم
النسبة المئوية
الدين
العدد
نزاهة إجراءات المحاكمة
النسبة المئوية
العدد
تأكيد استقالل القضاء
النسبة المئوية
العدد
حفظ حقوق المتهم
النسبة المئوية
التفريق بين نوعية القضايا التي يحاكَم
العدد
فيها المتهمون
الحفاظ على هيبة القضاء
أخرى
اإلجمالي

النسبة المئوية
العدد
النسبة المئوية
العدد
النسبة المئوية

الرياض
15
%6 .57

الصحيفة
الشرق األوسط عكاظ
55
52
%1 .56
%1 .6

اإلجمالي
91
%7 .11

11
%7 .57
79
%2 .50
10
%5 .55
71

5
%1 .5
5
%1 .5
7
%2 .0
1

72
%50
70
%5 .2
70
%5 .2
70

65
%2 .71
11
%6 .59
17
%1 .59
11

%5 .50
77
%5 .1
7
%2 .0
521

%9 .5
5
%5 .0
0
%0 .0
11

%5 .2
51
%1 .5
5
%1 .5
551

%6 .59
16
%1 .51
6
%7 .7
165
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عدد مرات النشر للعقوبات الواردة بحق المتهمين:
بلغ تكرار النشر لموضوع العقوبات بحق المتهمين في العمليات االرهابية  611مرة،
وكان ت جريدتا الرياض وعكاظ أكثر صحف الدراسة اهتماما بمرات النشر ،فيما بلغ
اجمالي االعداد التي لم يتم النشر فيها  641عددا .كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم « »4يوضح عدد مرات النشر للعقوبات الواردة بحق المتهمين
الصحيفة
الشرق
األوسط
27

56

520

النسبة المئوية

%1 .59

%2 .76

%0 .52

%0 .61

العدد

51

55

51

57

النسبة المئوية

%1 .5

%5 .5

%2 .6

%6 .51

العدد

9

6

51

71

النسبة المئوية

%1 .1

%7 .7

%1 .5

%5 .50

العدد

55

0

1

56

النسبة المئوية

%5 .5

%0 .0

%9 .5

%9 .1

العدد

1

0

2

57

النسبة المئوية

%9 .5

%0 .0

%6 .7

%5 .5

العدد

5

0

5

7

النسبة المئوية

%5 .0

%0 .0

%5 .0

%2 .0

العدد

95

19

90

720

المتغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
مجموع العقوبات

لم ينشر
مرة واحدة
مرتين
ثالث
مرات
أربع مرات
خمس
مرات

الرياض

العدد

17

المجموع
عكاظ
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االجمالي

%2 .11

النسبة المئوية

%11

%1 .11

%500

الجدول رقم « »1يوضح قيمة اختبار «كا  »7حول إجمالي موضوعات النشر
مستوى الداللة
درجة الحرية
Value
**005 .0
50
a991 .79
Pearson Chi - Square
Likelihood Ratio

215 .12

50

000 .0

Linear - by - Linear Association
N of Valid Cases

015 .0
720

5

156 .0

يتضح من الجدول رقم « »1أن قيمة «كا  »٢أقل من  ،14 .1وهذا داللة على أن
المتغيرين مستقالن ،كما يدل على تباين صحف الدراسة حول مرات النشر ،وكشفت
الدراسة ان أقل الصحف نشرا للعقوبات ،هي :جريدة الشرق األوسط ثم جريدة
الرياض ثم جريدة عكاظ.
نوع العقوبات الواردة بحق المتهمين:
كشفت الدراسة التحليلية عن نوع العقوبات الواردة بحق المتهمين؛ وكانت الغرامة
المالية هي أكثر العقوبات استعماال ضد المتهمين ،بنسبة  ،%2 .94تليها عقوبة الحكم
بالقتل بنسبة  ،%6 .11ثم جاءت عقوبة المنع من السفر في المرتبة الثالثة بنسبة .12
 ،%1ثم تأتي عقوبة التوقيف في المرتبة الرابعة بنسبة  ،%1 .29وكانت أقل
العقوبات التي تم النطق بها في حق المتهمين هي مصادرة أسلحة وذخائرلديهم ،بنسبة
 .%4 .6كما يتضح من الجدول التالي:
الجدول رقم « »9يوضح نوع العقوبات الواردة بحق المتهمين
نوع العقوبة
التوقيف (يبدأ من العدد
السجن لمدة شهر
واحد حتى السجن
لمدة ثالثة وثالثين النسبة المئوية
عا ًما)
العدد
الحكم بالقتل
النسبة المئوية
العدد

المجموع

الرياض

الصحيفة
الشرق األوسط

عكاظ

15

9

12

10

%6 .57

%1 .1

%2 .51

%6 .79

15

21

29

711

%0 .10

%9 .71

%1 .79

%5 .11

61

12

61

771
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المنع من السفر
الغرامة المالية
أجهزة
مصادرة
إلكترونية ومركبات
الجلد
خارج
اإلبعاد
المملكة للوافدين
مصادرة
وذخائر

أسلحة

النسبة المئوية

%7 .71

%7 .17

%7 .71

%6 .17

العدد

11

19

11

712

النسبة المئوية

%1 .15

%0 .11

%2 .10

%7 .91

العدد

50

0

2

52

النسبة المئوية

%2 .1

%0 .0

%6 .7

%1 .6

العدد

1

0

7

1

النسبة المئوية

%5 .5

%0 .0

%2 .0

%9 .5

العدد

7

5

1

6

النسبة المئوية

%2 .0

%5 .0

%5 .5

%7 .7

العدد

5

0

1

5

النسبة المئوية

%5 .0

%0 .0

%5 .5

%1 .5

عدد المتهمين من الجماعات اإلرهابية في صحف الدراسة:
تظهر بيانات الجدول إجمالي عدد المتهمين في مرات النشر في المعالجات الصحفية
لمجريات المحاكمات للجماعات اإلرهابية بلغت  612مرة ،وجاءت «عكاظ» في
المقدمة ،ثم جاءت «الرياض» ثانية وأخيرا «الشرق األوسط» .كما يتضح من
الجدول التالي:

الجدول رقم « »50يوضح عدد المتهمين من الجماعات اإلرهابية
الرياض

العدد

55

الصحيفة
الشرق
األوسط
2

51

النسبة المئوية

%1 .50

%9 .6

%2 .57

%5 .10

العدد

57

1

50

71

النسبة المئوية

%1 .55

%9 .7

%1 .9

%1 .75

العدد

5

5

1

50

النسبة المئوية

%9 .1

%5

%9 .5

%1 .9

العدد

5

5

1

50

النسبة المئوية

%9 .1

%5

%9 .5

%1 .9

العدد

0

5

5

7

النسبة المئوية

%0 .0

%5

%5

%0 .7

العدد

7

0

0

7

النسبة المئوية

%0 .7

%0 .0

%0 .0

%0 .7

العدد

0

0

7

7

النسبة المئوية

%0 .0

%0 .0

%0 .7

%0 .7

المتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
5
7
1

عدد المتهمين

5
1
6
1

عكاظ

المجموع
15

010

9
57
51
52
75
17
11
52
550
521

االجمالي

العدد

0

5

0

5

النسبة المئوية

%0 .0

%5

%0 .0

%5

العدد

5

5

5

6

النسبة المئوية

%9 .1

%5

%5

%9 .1

العدد

0

0

5

5

النسبة المئوية

%0 .0

%0 .0

%5

%5

العدد

0

5

7

1

النسبة المئوية

%0 .0

%5

%0 .7

%9 .7

العدد

5

0

1

5

النسبة المئوية

%5

%0 .0

%9 .7

%9 .1

العدد

0

0

5

5

النسبة المئوية

%0 .0

%0 .0

%5

%5

العدد

5

0

0

5

النسبة المئوية

%5

%0 .0

%0 .0

%5

العدد

0

5

0

5

النسبة المئوية

%0 .0

%5

%0 .0

%5

العدد

5

0

0

5

النسبة المئوية

%5

%0 .0

%0 .0

%5

العدد

0

0

5

5

النسبة المئوية

%0 .0

%0 .0

%5

%5

العدد

50

52

51

507

النسبة المئوية

%7 .19

%2 .56

%5 .55

%500

موضوعات االتهام الموجهة للجماعات اإلرهابية في صحف الدراسة:
كشفت بيانات الجدول عدد مرات النشر للتهم الموجهة لعناصر الجماعات االرهابية
في قضايا اإلرهاب في الصحف عيِّنة الدراسة ،وجاءت جريدة الرياض في المقدمة
بنشر( )64مرة ،تلتها جريدة عكاظ ( )65مرة ،واخيرا جريدة الشرق األوسط ()5
مرات ،وتمثل ما نسبته  %12من ع ِيّنة الدراسة .كما يتضح من الجدول التالي:
ضح عدد مرات االتهام الموجهة للجماعات اإلرهابية
الجدول رقم « »66يو ِ ّ
المتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

مجموع عدد
مرات االتهام
الموجهة في
قضايا اإلرهاب
المنشورة في
الصحف عيِّّنة
الدراسة

لم ينشر العدد
فيها تهم
النسبة المئوية
مرة
العدد

الصحيفة
الشرق
األوسط
27

51

561

%9 .51

%2 .76

%2 .56

%7 .67

7

7

6

50

الرياض
15

المجموع
عكاظ
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واحدة

النسبة المئوية

%2 .0

%2 .0

%7 .7

%2 .1

مرتين

العدد

1

5

5

50

النسبة المئوية

%9 .5

%5 .0

%1 .5

%2 .1

العدد

7

5

7

1

النسبة المئوية

%2 .0

%1 .5

%2 .0

%0 .1

العدد

50

5

50

75

النسبة المئوية

%2 .1

%1 .5

%2 .1

%9 .1

العدد

1

5

2

55

النسبة المئوية

%5 .5

%5 .0

%6 .7

%5 .5

العدد

2

1

5

55

النسبة المئوية

%6 .7

%5 .5

%5 .0

%5 .5

العدد

5

7

6

9

النسبة المئوية

%5 .0

%2 .0

%7 .7

%1 .1

العدد

1

0

5

2

النسبة المئوية

%5 .5

%0 .0

%1 .5

%6 .7

العدد

5

0

1

5

النسبة المئوية

%5 .0

%0 .0

%5 .5

%1 .5

العدد

7

0

0

7

النسبة المئوية

%2 .0

%0 .0

%0 .0

%2 .0

العدد

5

0

0

5

النسبة المئوية

%5 .0

%0 .0

%0 .0

%5 .0

العدد

5

0

5

7

النسبة المئوية

%5 .0

%0 .0

%5 .0

%2 .0

العدد

5

0

5

7

النسبة المئوية

%5 .0

%0 .0

%5 .0

%2 .0

العدد

5

0

0

5

النسبة المئوية

%5 .0

%0 .0

%0 .0

%5 .0

العدد

95

19

90

720

النسبة المئوية

%2 .11

%0 .11

%1 .11

%500

ثالث
مرات
أربع
مرات
خمس
مرات
ست
مرات
سبع
مرات
ثماني
مرات
تسع
مرات
عشر
مرات
إحدى
عشرة
مرة
اثنتا
عشرة
مرة
أربع
عشرة
مرة
سبع
عشرة
مرة
المجموع

الجدول رقم « »57يوضح قيمة اختبار «كا  »7حول إجمالي موضوعات مرات التهم الموجهة في قضايا اإلرهاب
Value

األهمية المتناظرة (من جانبين)
مستوى الداللة

Pearson Chi – Square

a015 .59

درجة
الحرية
71

**001 .0

Likelihood Ratio

517 .15

71

007 .0

5

917 .0

005 .0 Linear - by - Linear
Association
N of Valid Cases

720
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يتضح من الجدول رقم « »62أن قيمة «كا  »٢أقل من  ،14 .1وهذا داللة على أن
المتغيرين مستقالن ،كما يدل على تباين صحف الدراسة حول التهم الموجهة في قضايا
اإلرهاب المنشورة في الصحف عيِّنة الدراسة .حيث بلغ عدد مرات النشر في
«عكاظ»  54مرة ،تليها جريدة الرياض  26مرة ،وفي األخير جريدة الشرق األوسط
بعدد  1مرات.
انواع االتهام الموجه للجماعات اإلرهابية في المحاكمات التي تم نشرها:
كشفت الدراسة عن مجموع التهم الموجهة لإلرهابيين الذين خضعوا للمحاكمات؛ وبلغ
اجماليها  51تهمة ،و أن أكثر التهم التي تم توجيهها للمتهمين وتم نشرها هي :الشروع
في االلتحاق بتنظيم القاعدة اإلرهابي في اليمن ،ثم جاءت تهمة االنضمام إلى التنظيم
المسمى «داعش» اإلرهابي ومبايعة زعيمه والتدرب في المعسكرات اإلرهابية،
وجاءت تهمة انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة في المرتبة الثالثة،
وجاءت في المرتبة الرابعة تهمة معاداة الدولة ومحاولة النيل من هيبتها والسخرية من
سياستها واالستهزاء بعالقتها الدولية .ثم جاءت التهم الموجهة للتحريض على قتل
رجال األمن ،ثم جاءت تهمة اإلساءة لمفتي عام المملكة وأحد أئمة الحرم المكي وهيئة
كبار العلماء.
أما التهم األقل تكرارا ،فهي :الفرار من وجه العدالة ،اإلساءة لدول مجاورة ،خطف
ضباط أمن ،محاولة اغتيال أمير منطقة ،االنضمام لمنظمات حسم اإلرهابية ،حيازة
كتب تقرر منهج التكفير المنحرف وتدعو إلى ذلك.
الفنون التحريرية التي استخدمتها الصحف في معالجة قضايا اإلرهاب:
كشفت نتائج الدراسة عن تنوع استخدام الفنون التحريرية؛ وجاء الخبر هو األكثر
استخداما عند معالجة محاكمات التنظيمات االرهابية؛ حيث بلغ  91مرة ،وجاءت
«عكاظ» األكثر نشرا ألخبار المحاكمات لجماعات اإلرهاب ،ثم «الرياض» ،واخيرا
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«الشرق االوسط» .ثم جاء التقرير في المرتبة الثانية بتكرار  21مرة ،وجاءت
«الشرق األوسط» األكثر استخداما لهذا النوع من الفن الصحفي ،ثم «عكاظ» وأخيرا
«الرياض» .وجاء استخدام التحقيق الصحفي في الترتيب الثالث ،وجاءت «الرياض»
أكثر استخداما ،ثم «الشرق األوسط» ،ثم «عكاظ» .ثم المقال بإجمالي تكرارات بلغ 5
مرات فيما جاء الحديث الصحفي األقل توظيفا عند معالجة الصحافة السعودية
لمحاكمات التنظيمات االرهابية ،وجاءت «عكاظ» األكثر استخداما على مستوى
صحف الدراسة .وقد أوضحت نتائج الدراسة أن أغلب القوالب التحريرية التي
استخدمتها الصحا فة السعودية في معالجة المحاكمات اإلرهابية هو الخبر بنسبة .33
 ،%3وهي نسبة عالية مقارنة بالقوالب التحريرية األخرى ،وتعود أهمية الخبر في
للتعرف ،بشكل أشمل،
الصحافة المعاصرة إلى حقيقة أنه يمثل الفرصة األولى للقارئ
ُّ
على المعطيات المعرفية اآللية للحدث ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (عادل المكينزي)
لتصدُّر الخبر الصحفي التغطية الصحفية لعاصفة الحزم بنسبة  .%1 .14ودراسة
(أسماء قرشوش) التي أظهرت أن القالب الغالب كان القالب الخبري السردي عند
تغطية ثورات الربيع العربي.
وجاء التقرير الصحفي ثانيا بنسبة  ،%5 .4وهذه النتائج تختلف عن دراسة(
المخيزيم) ،التي بيَّنت أن أكثر فئات الفن الصحفي في تحليل الخطاب اإلعالمي األمني
للتحالف اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب في الصحافة السعودية هي التقارير ،كما تتفق مع
دراسة (علي نجادات) في أن األخبار والتقارير اإلخبارية المنشورة في صحف
الدراسة جاءت في مقدمة األنماط الصحفية التي عالجت األزمة .وجاء التحقيق
الصحفي في المركز الثالث بنسبة  .%3 .3وجاء المقال بنسبة  ،%4 .6وهي نسبة
ضعيفة جدًّا ال ترقى إلى االهتمام بمستوى الوعي بموضوع المحاكمات اإلرهابية،
وكان مجموعها  5مقاالت فقط في عكاظ والرياض.
كما يُال َحظ من نتائج الدراسة نُدرة استخدام هذا القالب التحريري في الصحافة
سب نسبة استخدامه مع بقية القوالب الصحفية األخرى ،ما يعني
السعودية وعدم تنا ُ
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قصور المعالجة الصحفية لموضوعات معالجات المحاكمات اإلرهابية ،كما يتضح من
الجدول التالي:
الجدول رقم « »51يوضح الفنون التحريرية لمعالجات مجريات المحاكمات

انواع الفن الصحفي

مقال
تقرير
حديث صحفي
خبر
تحقيق

الصحيفة
الشرق
األوسط
0

7

5

النسبة المئوية

%2 .0

%0 .0

%2 .0

%1 .5

العدد

5

9

2

70

النسبة المئوية

%1 .5

%1 .1

%6 .7

%5 .2

العدد

5

5

1

1

النسبة المئوية

%5 .0

%5 .0

%5 .5

%9 .5

العدد

19

9

57

90

النسبة المئوية

%5 .55

%1 .1

%6 .51

%1 .11

العدد

6

7

5

9

النسبة المئوية

%7 .7

%2 .0

%5 .0

%1 .1

الرياض
العدد

7

المجموع
عكاظ

الجدول رقم « »55يوضح قيمة اختبار «كا  »7المتعلق بالفنون التحريرية لمعالجة قضايا اإلرهاب

Pearson Chi - Square

a150 .17

درجة
الحرية
50

 000 .0الخبر**

Pearson Chi - Square

a525 .7

50

 111 .0التقرير

Pearson Chi - Square
Pearson Chi - Square

a992 .5
a202 .5

50
50

 169 .0المقال
 091 .0التحقيق الصحفي

Pearson Chi - Square

a610 .5

50

 551 .0الحديث الصحفي

Value

مستوى الداللة

يتضح من الجدول رقم « »65أن قيمة «كا  »٢أقل من  14 .1في الخبر ،وهذا
داللة على أن المتغيرين مستقالن ،كما يدل على تباين صحف الدراسة ،حيث كانت
«عكاظ» األكثر نشرا ألخبار المحاكمات لجماعات اإلرهاب ،وجاءت «الرياض»
ثانيا بتكرار 39مرة ،واخيرا «الشرق االوسط» .أما بقية الفنون التحريرية فكان «كا
 »2غير دا ٍّّل ،وهو ما يعني اتساق الصحف عيِّنة الدراسة في فنون معالجة قضايا
اإلرهاب المنشورة في الصحف ع ِيّنة الدراسة.
اتجاه النشر لموضوع محاكمات الجماعات اإلرهابية:
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كشفت الدراسة ان اتجاهات المضامين المثارة في الصحف ع ِيّنة الدراسة كانت إيجابيا
بنسبة تمثل  %3 .99من إجمالي النشر؛ وهو اتجاه محمود يُحسب للصحافة
السعودية ،لحرصها على تحقيق مصلحة األمة ،وتكوين النسق المعرفي لعدالة القضاء
السعودي واستقالله ،والحفاظ على حقوق المتهمين ،وإعالن العقوبات على من ثبت
يحرمها الشرع والنظام ،وسيادة العدل في جوانب
تورطهم في ارتكاب األفعال التي ِ ّ
الحياة المختلفة من األهداف التي يشترك فيها الناس جميعا .وهذا يختلف عن دراسة
(المشعلي) ،من حيث اتجاه الموضوعات األمنية التي طرقتها الصحافة السعودية،
جاءت محايدة ،بينما ال توجد أي مؤشرات على التوجهات السلبية ،وهذا يتفق مع
دراسة (المكينزي )في أن  %44من اتجاهات مضمون المعالجة الصحفية
لموضوعات عاصفة الحزم سار في االتجاه اإليجابي المتوافق مع السياسة العامة
للمملكة .ويختلف مع نتائج دراسة (علي دبكل) في أن  %91من األخبار والمقاالت
ذات اتجاه محايد نحو الجامعة اإللكترونية .كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم « »51يوضح اتجاه النشر لموضوع محاكمات الجماعات اإلرهابية
الصحيفة
الشرق األوسط

عكاظ

52

57

99

النسبة المئوية

%1 .55

%1 .6

%6 .51

%2 .16

العدد

0

0

7

7

النسبة المئوية

%0 .0

%0 .0

%2 .0

%2 .0

العدد

95

19

90

720

النسبة المئوية

%2 .11

%11

%1 .11

%500

الرياض

المتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
50
إيجابي
العدد

فئة االتجاه

محايد
سلبي غير موجود

المجموع

الجدول رقم « »56يوضح قيمة اختبار «كا  »7حول إجمالي االتجاه لموضوعات النشر
مستوى الداللة
درجة الحرية
Pearson Chi – Square
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إيجابي
محايد

**000 .0
511 .0

7
7

يتضح من الجدول رقم « »61أن قيمة «كا  »٢أقل من  14 .1في االتجاه اإليجابي،
وهذا داللة على أن المتغيرين مستقالن ،كما يدل على تباين صحف الدراسة حول
اتجاه النشر في قضايا اإلرهاب المنشورة في الصحف ع ِيّنة الدراسة .أما المحايد فقد
انفردت به صحيفة عكاظ دون الصحف االخرى.
فئة المصدر للموضوعات التي تنشرها الصحف عينة الدراسة:
تشير النتائج تصدر المندوب الصحفي فئة مصادر تغطية محاكمات الجماعات
اإلرهابية ،بتكرار إجمالي بلغ  49مرة ،وكانت صحيفتا الرياض وعكاظ في المقدمة
ثم «الشرق األوسط» .وجاء المراسل في المرتبة الثانية ،وكانت «الشرق األوسط»
هي األكثر اهتماما بالمراسل الصحفي .حيث بيَّنت الدراسة اهتمام الصحافة السعودية
بالمندوب الصحفي في تغطية االحداث وذلك بنسبة  ،%3 .29وهي نتيجة منطقية
لطبيعة موضوعات محاكمات الجماعات اإلرهابية التي تتطلب االعتماد على مصادر
موثوقة يسهل الرجوع إليها .فيما جاءت صحيفة الشرق األوسط أكثر الصحف اعتمادا
على المراسل الصحفي كما يتضح من الجدول التالي:
الجدول رقم « »64يوضح فئة المصدر للموضوعات التي تنشرها الصحف عينة
الدراسة
فئة المصدر
متعدد
مراسل

من دون
مندوب

العدد

الرياض
2

الصحيفة
الشرق األوسط عكاظ
1
1

المجموع
51

النسبة المئوية

%6 .7

%5 .5

%9 .5

%6 .1

العدد

5

9

7

57

النسبة المئوية

%5 .0

%1 .1

%2 .0

%5 .5

العدد

7

7

6

50

النسبة المئوية

%2 .0

%2 .0

%7 .7

%2 .1

العدد

16

2

16

29

%1 .51

%6 .7

.51
%1

%1 .79

النسبة المئوية
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الجدول رقم « »51يوضح قيمة اختبار «كا  »7حول إجمالي فئة المصدر لموضوعات في قضايا اإلرهاب
Value

درجة الحرية

مستوى الداللة

المتغير
Pearson Chi – Square

a167 .79

7

 **000 .0مندوب

Pearson Chi – Square

a522 .50

7

 **006 .0مراسل

Pearson Chi – Square
Pearson Chi – Square

a607 .5
a171 .1

7
7

 559 .0متعدد
 590 .0من دون

يتضح من الجدول رقم « »61أن قيمة «كا  »٢أقل من  14 .1على فئتي المندوب
والمراسل ،وهذا داللة على أن المتغيرين مستقالن ،كما يدل على تباين صحف
الدراسة عند استخدام مصادر التغطية لمحاكمات الجماعات اإلرهابية.

وكانت

صحيفتا الرياض وعكاظ أكثر اهتماما بالمندوب كمصدر معلومات .وكذلك الحال مع
تعدد المراسلين في جريدة الرياض ،و"عكاظ" ،و"الشرق األوسط".
األساليب والسمات اإلخراجية التي اتسمت بها المعالجة الصحفية للمحاكمات في
قضايا اإلرهاب:
بيَّنت النتائج اهتمام الصحف السعودية بموقع النشر حول محاكمات التنظيمات
االرهابية حيث جاءت التغطيات بالصفحة االولى ( )29مرة ،وتأتي في المقدمة عكاظ
ا لتي كانت االكثر نشرا بالصفحة االولى ثم الرياض واخيرا الشرق االوسط ،حيث
تشير العديد من الدراسات والبحوث إلى أن الصفحة األولى أهم صفحات الجريدة،
تليها الصفحة األخيرة ،ثم الصفحة الثالثة ،ثم صفحات الوسط .أما بقية مواقع النشر فقد
جاءت في الصفحات الداخلية ،كما يتضح من الجدول التالي:
الجدول رقم « »69يوضح موقع المادة الصحفية لمعالجات مجريات المحاكمات
الصحيفة
الرياض

المتغــــــير

موقع المادة

الشرق
األوسط
1

عكاظ

المجموع

55

79

%7 .1

%2 .50

90

720

أولى

العدد

57

أخيرة موجود

النسبة
المئوية
العدد

%5 .5

%5 .5

95

19

019

النسبة
المئوية
العدد

داخلية

النسبة
المئوية

%2 .11

%0 .11

%1 .11

%500

16

56

51

92

%1 .51

%9 .1

%2 .56

%9 .11

مساحة المادة الصحفية لمعالجات مجريات المحاكمات:
توضح نتائج الدراسة أن المساحة التي نُشرت فيها اخبار وموضوعات المحاكمات
للجماعات اإلرهابية احتلت صفحات كاملة بنسبة  ،%1 .5وكانت «عكاظ» األكثر
نشرا ،تلتها «الرياض» ،وأخيرا «الشرق األوسط» ،ومن الواضح أن مساحة النشر
والمعالجة تمثل نسبة ضعيفة ال ترقى إلى مستوى يؤ ِ ّهل هذه الصحف لإلسهام في
قرائها ،وقصور حجم التغطية لمعالجة المحاكمات يعطي تصورا عن
تنمية الوعي لدى َّ
عمل القائم باالتصال في قلة االهتمام بهذه الموضوعات؛ حيث ال يعطيها المساحة
الكافية وال الحجم المناسب ألهميتها ،ما يستلزم إعادة النظر في االهتمام المناسب بهذه
النوعية من القضايا ،والمساحة الكافية لها .كما يوضح الجدول التالي:

الجدول رقم « »21يوضح مساحة المادة الصحفية لمعالجات مجريات المحاكمات
المتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
صفحة كاملة

الصحيفة
الرياض

المجموع
عكاظ

الشرق
األوسط
7

6

51

%7 .7

%1 .5
55

العدد

1

النسبة المئوية

%9 .5

%2 .0

نصف
صفحة

العدد

1

1

1

النسبة المئوية

%5 .5

%9 .5

%5 .5

%5 .5

ريع صفحة

العدد

1

6

55

71

النسبة المئوية

%0 .7

% . 9 .7

%9 .5

%6 .9

المساحة
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الجدول رقم « »75يوضح قيمة اختبار «كا  »7حول مساحة المادة الصحفية في قضايا اإلرهاب

Pearson Chi - Square

Value
a051 .7

درجة الحرية
7

مستوى الداللة
 160 .0صفحة كاملة

Pearson Chi - Square
Pearson Chi - Square

a150 .
a795 .1

7
7

 662 .0نصف صفحة
 025 .0ربع صفحة

يتضح من الجدول رقم « »26أن قيمة «كا  »٢أكبر من  ،14 .1وهذا داللة على
أن المتغيرين غير مستقلين واتساق صحف الدراسة في مساحة النشر بالسنتيمتر
المربع لعدد مرات النشر لمعالجات مجريات المحاكمات للجماعات اإلرهابية.
المساحة بالسنتيمتر المربع لمرات النشر لمعالجات مجريات المحاكمات للجماعات
اإلرهابية:
كشفت نتائج الدراسة عن مساحة النشر ألخبار وموضوعات المحاكمات للجماعات
اإلرهابية جاءت على مساحة  41حجما بالسنتيمتر المربع ،وكانت أكبر المساحات
 324سم ،2حيث تصدرت جريدة عكاظ .أما عن أكثر المساحات تكرارا  641سم2
في «الرياض» ،ومرتان في «الشرق األوسط» .وتبيَّن النتائج أن غالبية أخبار
عرضت بمساحات صغيرة ،حيث أن
وموضوعات المحاكمات للجماعات اإلرهابية ُ
عرض المضمون الصحفي في شكل مقبول يعطي األهمية النسبية لكل موضوع أو
خبر من خالل موقع صفحة موضوع النشر ،وذلك بإعطائها أهمية نسبية في اإلبراز،
وإخراج بعض األخبار والموضوعات بصورة تجذب انتباه.
العناصر الطباعية للمعالجات الصحفية لمجريات المحاكمات:
كشفت الدراسة عن العناصر الطباعية للمعالجات الصحفية لمحاكمات الجماعات
اإلرهابية ،التي تم استخدامها وفقا لما يلي:
-

استخدام الرسوم والصور في موضوعات المحاكمات للجماعات اإلرهابية :جاء

استخدامات الصورة في موضوعات المحاكمات للجماعات اإلرهابية بنسبة ،%3 .61
وهي صور موضوعية تعبِّر عن لحظة وقوع األحداث أو انعكاساتها ،واالهتمام بهذا
النوع من الصور يعكس أن اهتمام الصحف السعودية بهذه الموضوعات هو اهتمام
جيد ،ثم جاء استخدام الصور الشخصية للشخصيات ذات العالقة بالوحدة التحريرية
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المنشورة ،فتم استعمالها في المحاكمات  ،%3 .61وكانت «الرياض» األكثر
استعماال للصور ،تليها «عكاظ» ،وأخيرا «الشرق األوسط» .أما الرسوم فتم توظيفها
بنسبة  ،%1 .5وكانت «عكاظ» األكثر استخداما للرسوم ،ثم «الرياض» ،و»الشرق
األوسط» .ومن حيث العناوين جاءت جريدة «عكاظ» هي األكثر استعماال للعناوين،
تلتها «الرياض» ،ثم «الشرق األوسط» .ومن حيث األلوان جاءت «عكاظ» األكثر
استخداما لأللوان ثم «الرياض» ،و»الشرق األوسط» .كما يوضح الجدول التالي:
الجدول رقم « »22يوضح العناصر الطباعية لمعالجات مجريات المحاكمات
الصحيفة
الرياض
1

المعالجات الطباعية

الشرق األوسط
5

عكاظ
9

51

النسبة المئوية

%5 .5

%5 .0

%1 .1

%1 .5

العدد

56

51

51

55

النسبة المئوية

%9 .1

%1 .5

%6 .1

%1 .56

العدد

11

52

51

500

النسبة المئوية

%5 .55

%1 .6

%2 .56

%0 .12

ألوان

العدد
النسبة المئوية

1
%0 .1

7
%2 .0

55
%5 .5

75
%1 .2

أرضيات

العدد

70

1

77

51

النسبة المئوية

%5 .2

%5 .5

%5 .1

%2 .56

رسوم
صور
عناوين

العدد

Total

مناقشة نتائج الدراسة ومقترحاتها:
تعتمد هذه الدراسة موضوع المعالجات الصحفية لمحاكمات الجماعات االرهابية من
خالل االخبار والتقارير والمقاالت الصحفية وغيرها التي نشرتها الصحف السعودية
لمحاكمة المتورطين في قضايا االرهاب في المملكة بالصحف السعودية محل الدراسة
وهي (الرياض ،عكاظ والشرق االوسط ) ،حيث بلغ إجمالي عينة الدراسة
بلغت( )299موضوعا ،وبنسبة  %1 .34من اجمالي العينة .وهي نسبة نشر تؤكد
طبيعة حجم موضوع المحاكمات لهذا النوع من الموضوعات ،مع تباين االهتمام بين
الصحف عينة الدراسة ،،وتصدرت جريدة ب()629مضوعا ،وجريدة الشرق
االوسط( )59موضوعا ،وفي جريدة عكاظ ( )661موضوعا.
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•

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها من حيث األهداف التي تسعى

لها المعالجة الصحيفة للصحافة السعودية لمجريات المحاكمات للجماعات االرهابية:
اتضح ان هدف تشكيل النسق المعرفي لجمهور الصحيفة من خالل نقل حقيقة الوقائع
واالحداث وتحليلها وتفسيرها يحتل المرتبة االولى ،ثم احترام حق الجمهور في
المعرفة وبناء راي عام يقوم على الحقائق وتكوين االتجاهات السليمة ثم يأتي هدف
ترسيخ القيم المعادية لإلخالل باألمن واالستقرار واهمية الحفاظ على أمن المجتمع،
واخيرا االبتعاد عن التعامل والسقوط في الدعاية المجانية لإلرهابيين بشكل يساهم في
بث الرعب وترويع المواطنين داخل الوطن.
•

اهتمام الصحف السعودية عينة الدراسة بموضوعات محاكمات المتهمين

بقضايا االرهاب بما يسهم في تشكيل راي عام ضد االرهاب وفقا لما يلي:
•

جاءت قضية براءة الشريعة االسالمية من االفكار المنحرفة الي يحملها

المتهمون باسم الدين في المقدمة .ثم قضية نزاهة إجراءات المحاكمة ،ثم التأكيد على
استقالل القضاء ،وكذلك التفريق بين نوعية القضايا التي يحاكم فيها المتهمون فيما جاء
حفظ حقوق المتهم والحفاظ على هيبة القضاء في الترتيب االخير.
•

اما من حيث نوع العقوبات الواردة بحق المتهمين ،جاءت الغرامة المالية اكثر

العقوبات ضد المتهمين ،تليها عقوبة الحكم بالقتل ،ثم عقوبة المنع من السفر ،ثم عقوبة
التوقيف ،وكانت اقل العقوبات هي مصادرة اسلحة وذخائر لديهم.
•

اما من حيث مجموع التهم الموجهة لإلرهابيين بصحف الدراسة فقد بلغ

االجمالي ( )51تهمة وان اكثر التهم التي تم توجيهها للمتهمين كانت :الشروع في
االلتحاق بتنظيم القاعدة اإلرهابي في اليمن ،ثم االنضمام إلى تنظيم الدولة المعروف
ب( داعش ) اإلرهابي ومبايعة زعيمه ،ثم انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب
والسنة ،يليها تهمة معاداة الدولة ومحاولة النيل من هيبتها والسخرية من سياستها
واالستهزاء بعالقتها الدولية ،وكذلك التحريض على قتل رجال األمن ،وتهمة اإلساءة
لمفتي عام المملكة ،وأئمة الحرم المكي وهيئة كبار العلماء .اما التهم التي لم تحظى
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بنسب اهتمام بصحف الدراسة فقد جاءت من خالل :الفرار من وجه العدالة ،االساءة
لدول مجاورة ،خطف ضباط .أمن ،محاولة اغتيال امير منطقه ،االنضمام لمنظمات
حسم االرهابية ،حيازة كتب تقرر منهج التكفير وتدعو إليه.
•

ومن حيث الفنون التحريرية التي استخدمتها الصحف السعودية عينة الدراسة

في معالجة قضايا االرهاب:
يتضح من نتائج الدراسة ان الخبر جاء أكثر الفنون الصحفية استخداما عند معالجة
المحاكمات االرهابية ،ثم جاء التقرير ثم الحديث الصحفي الذي كان االقل توظيفا من
الفنون الصحفية من المعالجة.
•

اما اتجاه المضامين المثارة بصحف الدراسة فقد جاءت ايجابية بنسبة تمثل .99

 ،%3اما االتجاه السلبي فلم تظهر له أي مؤشرات في تحليل الدراسة ،وذلك بالصحف
السعودية محل الدراسة.
•

ومن حيث مصادر المعلومات فقد جاء المندوب الصحفي في المقدمة ،ثم

المراسلون ،يليها المصادر التقليدية االخرى
•

ومن حيث االساليب والسمات االخراجية التي اتسمت بها المعالجة الصحفية

للصحافة السعودية لمحاكمات في قضايا االرهاب.
اظهرت نتائج الدراسة تصدر الصفحات الداخلية قائمة المعالجات لمجريات المحاكمات
للجماعات االرهابية في الصحف محل الدراسة ،فيما جاءت الصفحة االولى واالخيرة
في الترتيب التالي ،وهي ما يبين أن غالبية الموضوعات األمنية تم نشرها في صفحات
داخلية بصحف الدراسة.
•

ومن حيث المساحة التي نشرت فيها المعالجات لمجريات المحاكمات للجماعات

االرهابية في صفحات كاملة فقد بلغت( )63صفحة وبنسبة ( )%1 .5من اجمالي
النشر .والنشر على نصف صفحة بنسبة ( ،)%6 .5وربع صفحة بنسبة( %).1 .9
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وهذا بعني أن اجمالي مساحة النشر تمثل نسبة ضعيفة ال ترقى إلى مستوى يؤهل هذه
الصحف لإلسهام في تنمية الوعي لدى قراءها ،وان قصور المعالجة يعطي تصوراَ
عن عمل القائم باالتصال وقلة اهتمامه بهذه الموضوعات؛ وهو ما يعني أن غالبية
الموضوعات المنشورة عن المحاكمات للجماعات االرهابية عرضت بمساحات
صغيرة ال تتناسب مع حجم القضية المثارة.
•

ومن حيث عناصر االبراز المستخدمة في المعالجات الصحفية لمحاكمات

جماعات االرهاب فقد كشفت الدراسة عن التالي:
بالنسبة للصورة :يالحظ أن استخدامات الصورة الخبرية في موضوعات المحاكمات
للجماعات االرهابية جاء بنسبة ( .)%3 .61وجاء استخدام الصور الشخصية ذات
العالقة بالقضية المطروحة بنسبة((.%)4 .54
•

اما الرسوم فقد تم توظيفها عند معالجة موضوع الدراسة بنطاق ضيق

بنسبة( )%1 .5شملت رسوم كارتونية ،وكاريكاتير ،وانفوجرافيك ،ورسوم بيانية.
•

وبالنسبة للعناوين :يالحظ ان صحف الدراسة استخدمت العناوين العريضة

بنسبة مرتفعة ،وكانت االكثر استعماال للعناوين هي عكاظ ،تليها الرياض ،والشرق
األوسط.
•

بالنسبة لأللوان  :يالحظ ان صحف الدراسة استخدمت االلوان عند نشر

موضوعات المحاكمات ،وجاءت عكاظ هي االكثر استخداما لأللوان ،فيما جاءت
الرياض ،والشرق االوسط.
•

بالنسبة لألرضيات :يالحظ ان صحف الدراسة اهتمت باألرضيات الرمادية

والملونة بصورة كبيرة ،وجاءت عك اظ هي االكثر استخداما لألرضيات الملونة ،ثم
الرياض ،والشرق االوسط.
مقترحات الدراسة:
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-

تقترح الدراسة ضرورة اجراء مزيدا من الدراسات حول هذا الموضوع؛

خاصة الدراسة المتعلقة بمعرفة راي القائم باالتصال حيال طبيعة التعامل مع المحاكم
الجزائية المتخصصة بمحاكمات هذه الجماعات ،وظروف تغطية الصحافة لها،
والصعوبات التي قد تعترضه خاللها.
-

كما تقترح الدراسة دراسة معرفة راي الجمهور حيال تغطية الصحافة لهذا

النوع من الموضوعات ،واهم المالحظات التي يمكن ان يبديها الجمهور تجاهها.

قائمة المراجع
إسماعيل ،محمد عبد الله ،دراسة العالقة بين التعرض للصحافة واالتجاهات
نحو قضايا إصالح التعليم قبل الجامعي أو تطوير فهمه لها في اتجاه محدد ،كلية
التربية النوعية – جامعة الزقازيق (2119م).
الحكمي ،عبد الله بن محسن (2164م) ،أنموذج مقترح لتوظيف وسائل
اإلعالم الجديد في مواجهة مهددات األمن الوطني في المملكة العربية السعودية،
دكتوراه غير منشورة  -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،كلية العدالة الجنائية ،قسم
الدراسات األمنية.
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الشلهوب ،عبد الملك بن عبد العزيز؛ دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي
الصحي لدى السعوديين حول مرض السكري (6535هـ 2163م) .المجلة العربية
لإلعالم واالتصال ،العدد العاشر ،ذو الحجة 6535هـ نوفمبر 2163م ،الرياض.
العتيبي سارة (2119م) ،المعالجة الصحفية لقضايا العنف األسري في
الصحافة اإللكترونية ،دراسة تحليلية على صحيفة إيالف ،ماجستير غير منشورة،
جامعة الشرق األوسط ،عمان ،االردن.
العريفي ،سعد بن سليمان6513( ،هـ) .إخراج الصحف السعودية اليومية،
ماجستير غير منشورة ،كلية الدعوة واالعالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.
العنزي ،علي بن دبكل ،صورة الجامعة السعودية اإللكترونية من خالل التغطية
الصحفية في الصحافة السعودية ،دراسة تحليلية ،المجلة العربية لإلعالم واالتصال،
العدد الرابع عشر ،صفر6534هـ نوفمبر 2164م ،الرياض.
قرشوش ،أسماء ،معايير المعالجة الصحفية للثورات العربية في الصحافة
المكتوبة الجزائرية (دراسة تحليلية] ،مجلة العلوم االجتماعية ،العدد  ،23ديسمبر
2161م.
المخيزيم ،عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز (2164م) ،تحليل الخطاب
األمني حول التحالف اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب في الصحافة السعودية ( ،ماجستير
غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،كلية العلوم االجتماعية ،قسم
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اعداد
أ .عبد الرزاق أبالل
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،ظهر المهراز -فاس -المغرب.

ملخص:
ساهم التطور التكنولوجي الهائل في وسائل اإلعالم وتقنيات االتصال في تثوير الفعل
االتصالي ،وربط المجتمعات المعاصرة بشبكات اتصال تشترك في نصوص رقمية
جعلت منها مجتمع شبكات بامتياز .وإذا كان فعل االتصال يقوم على ضرورة وجود
رموز مشتركة بين المرسل والمستقبل ،بهدف إنتاج خطاب يحمل معنى متفقا عليه.
فإن هذا الخطاب يتم إنتاجه في مجتمع الشبكات ،ضمن المجال االتصالي االجتماعي
المبني حول الشبكات العالمية -المحلية متعددة األبعاد .وألن شبكات االتصال تربط
المحلي بالعالمي ،فهي تمثل المصدر الحاسم للمواد الثقافية التي تغذي األهداف
المبرمجة ألي شبكة أخرى ،وتصير الثقافة تبعا لذلك صناعة عالمية مفتوحة على
التغير والتجدد ،ضمن ثقافة عالمية ذات نماذج مختلفة تمثل الفضاء الثقافي الذي يتعين
على نظام االتصال العمل فيه ،أو قد تمثل مرايا عاكسة ألشكال الهيمنة الثقافية
للمجتمع الرأسمالي واألمريكي على وجه الخصوص.
الكلمات المفتاحية :شبكات االتصال ،مجتمع الشبكات ،التغير الثقافي.
Communication in the Digital Age : Communication
? Revolution or Cultural Dominance
Abstract :
The tremendous technological development in The media
and communication techniques has contributed to the
development of communicative act and the connection of
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modern societies with networks of digital texts which have
made a network society with distinction. If the
communicative act is dased on the common symbols
between the sender and the receiver in order to produce a
discourse of a conventional meaning, This discourse is
produced in the network community, within the social
communicative domain which is built around global
multidimentional and local networks. Because of the fact
that communicative networks link the local to the global,
they represent the crucial source of cultural material which
fulfills the programmed planned objectives of any other
network. Culture becomes a global industry open to change
and reneval. Within a global culture of different models
representing the cultural space in which the communication
system must operate ; this May reflect the forms of cultural
hegemony of capitalist and American society in particular
capitalist society.
Keywords: Communication networks, networks society,
Cultural Change.
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يقوم االتصال في جوهره على المشاركة في بناء المعنى من خالل تبادل المعلومات.
والعملية االتصالية تحددها تكنولوجيا االتصال وخصائص المرسلين والمستقبلين
للمعلومات ورموزهم الثقافية المرجعية وبروتوكوالت االتصال ونطاق عملية
االتصال ،بحيث ال يمكن فهم المعنى إال في سياق العالقات االجتماعية التي تعالج فيها
المعلومات وعملية االتصال.
يعتقد عالم االجتماع األمريكي ذو األصل اإلسباني «مانويل كاستلز» أن فهم سيرورة
تطور االتصال في العصر الرقمي وإدراك عمق سلطته مشروط بضرورة التمييز في
عملية االتصال ذاتها بين أنماط ثالث:
 االتصال الشخصي :حيث يكون المرسل أو المرسلون والمستقبل أو المستقبلون
المقصدون هم موضوعات االتصال الذي يكون تفاعليا.
 االتصال الجماهيري التقليدي :قد يكون تفاعليا أو وحيد االتجاه في الغالب.
يتمتع فيه محتوى االتصال باحتمالية اإلذاعة إلى المجتمع بصفة عامة (الرسالة
ترسل من طرف واحد إلى كثيرين ،كما الحال في الكتب والصحف واألفالم
والراديو والتليفزيون) .ويمكن إدخال بعض صيغ التفاعل في االتصال
الجماهيري من خالل وسائل اتصال أخرى .فيستطيع الجمهور ،على سبيل
المثال على البرامج الحوارية في التليفزيون والراديو من خالل االتصال
الهاتفي وكتابة الرسائل وإرسالها عبر البريد اإللكتروني.
 االتصال الذاتي الجماهيري :يسميه أيضا كاستلز االتصال المجتمعي ،وهو
صيغة اتصالية جديدة تفاعلية بين الذات والجمهور .إنه اتصال جماهيري ألن
له القدرة على الوصول إلى جمهور عالمي ،كما هو الحال في بث مقطع فيديو
على موقع يوتيوب ،أو على صفحة شخصية ضمن مواقع التواصل
االجتماعي ،..وهو في نفس الوقت اتصال ذاتي ،ألن إنتاج الرسالة ذاتي
وتحديد المستقبل أو المستقبلين يتم ذاتيا ،كما أن استخالص رسائل أو محتوى
معين من شبكة المعلومات العالمية وشبكات االتصال اإللكترونية ذاتي
االنتقاء (.مانويل كاستلز ،2165،ص .)92-96
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هذه الصيغ أو األنماط الثالثة لالتصال ليست متراتبة زمنيا وفق تطور تقنيات
االتصال ،وإنما هي متفاعلة في نظر كاستلز ،تكمل بعضها البعض ،وال
تستعيض عن بعضها البعض .لكن الجديد تاريخيا ،من حيث نتائجه الخطيرة
على التغيير الثقافي والتنظيم االجتماعي ،هو اشتراك كل هذه الصيغ في نص
رقمي ،له روابط ومتفاعل ومركب ،يحتوي ويمزج ويعيد الربط ،في تنوعه،
بين طائفة كاملة من التعبير الثقافي ،ينقلها التفاعل اإلنساني.
إن أهم بعد في تقارب االتصال وتحقيق فاعليته المرتبطة بالسلطة يحدث على
مستوى بنية الوعي لدى المستهلكين األفراد من خالل تفاعلهم االجتماعي مع
اآلخرين .فعالقات السلطة تقوم على حد كبير على تشكيل العقل البشري من
خالل بناء المعنى عبر صنع الصورة ( كاستلز ،2165 ،ص  .)219فاألفكار
في الحقيقة تتشكل في أذهاننا كصور أو خياالت ،ذلك أن المعنى المعقول هو
عين الشيء الذي يدركه الحس في المحسوس ،كما بين ذلك أبو الوليد ابن
رشد ،حيث الخياالت هي ضروب من المحسوسات للعقل ،وهي إليه في مقام
المحسوسات عند غيابها ،لكنها ال هيوالنية ( أبو الوليد ابن رشد ،6994 ،ص
.)314
إن صناعة الصورة في عالم االتصال االجتماعي ،وفي المجتمع المعاصر بما
هو مجتمع شبكي في بنيته ،تقدم اإلعالم الوسيلة الحاسمة في عملية االتصال،
خاصة مع ظهور أنماط ووسائل إعالم جديدة عبر تفاعل التغير التكنولوجي
واالتصال ،محدثا بذلك مجموعة من التحوالت التي يمكن رصدها كاآلتي:
أوال ،هناك التحول التكنولوجي القائم على رقمية االتصال ،وشبكات الكمبيوتر
وبرامجه المتقدمة ،وانتشار قدرة نقل المعلومات عبر حزم واسعة معززة،
واتصال محلي /عالمي شامل ،عبر شبكات السلكية ،يتزايد مع حرية استخدام
االنترنت.
ثانيا ،يشير تعريف المرسلين والمستقبلين إلى البناء التنظيمي والمؤسسي
لالتصال ،واالتصال المجتمعي منه على الخصوص ،حيث المرسلون
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والمستقبلون هم وسائل اإلعالم وما يطلق عليه الجمهور ( الناس الذين يعرفون
بأنهم مستهلكو اإلعالم) .فقد حدث تحول أساسي في هذا المجال في العقدين
الماضيين:
 االنتشار الواسع لتجارية وسائل اإلعالم في معظم أنحاء العالم.
 عولمة وتركيز نشاط شركات اإلعالم من خالل عمليات التكتل والربط
بشبكات بينها.
 التقسيم والتعديل والتنوع في أسواق اإلعالم مع التأكيد على الهوية الثقافية
للجمهور.
 تشكيل مجموعات شركات وسائل اإلعالم متعددة الوسائط التي تربط بين كل
صيغ االتصال ،بما في ذلك ،بالطبع ،اإلنترنت.
 وتزايد التقارب بين شركات االتصال وشركات الكمبيوتر واإلنترنت وشركات
اإلعالم.
وتيسر تشكيل هذه الشبكات العالمية لإلعالم متعددة الوسائط مع ظهور السياسات
الحكومية الداعمة للسوق التي سادت على امتداد العالم منذ الثمانينيات من القرن
الماضي ،مع ما رافق ذلك من تغيرات مؤسسية تمثلت في سياسات التحرير
والخوصصة ورفع القيود المنظمة ،قوميا وعالميا.
ثالثا ،فالبعد الثقافي لعملية التحول متعدد الطبقات لالتصال يمكن فهمه عند التقاطع
بين زوجين من االتجاهات المتناقضة (لكنها ليست متوافقة) :التطور الموازي
لثقافة العولمة والثقافات متعددة الهوية ،والصعود المتزامن للفردية والجماعية
باعتبارهما نموذجين ثقافيين متعارضين ،لكنهما على نفس الدرجة من القوة،
يميزان عالمنا .وتحدد القدرة أو عدم القدرة على إنتاج بروتوكوالت لالتصال بين
هذه الصيغ الثقافية المتناقضة إمكانية االتصال أو سوء االتصال بين الفاعلين في
العمليات االتصالية المتنوعة .فوسائل اإلعالم بدءا من إذاعات التلفزيون المتنوعة
الثقافات (الجزيرة بالعربية واإلنجليزية ،أو سي .إن .إن .األمريكية أو العالمية أو
باإلسبانية ،على سبيل المثال) ،وصوال إلى ويب ،2.1قد تمثل بروتوكوالت
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لالتصال إم ا بإقامة جسر بين االنقسامات الثقافية أو بتعزيز التشظي في مجتمعاتنا
لتصبح جزرا ثقافية مستقلة وخنادق مقاومة ( كاستلز ،2165 ،ص .)95-93
أخيرا ،يمثل كل عنصر من عملية التحول الكبيرة في االتصال تعبيرا عن عالقات
اجتماعية ،هي في النهاية عالقات سلطة تمثل أساس تطور النظام االتصالي متعدد
األبعاد ،خاصة إذا علمنا أن وسائل اإلعالم واالتصال تعمل على بناء نموذج معين
من الخطاب يعكس توجهات ورؤى ورغبات ومطامح الطبقة المهيمنة سياسيا،
على اعتبار أن السياسة هي سياسة اإلعالم في المقام األول ( كاستلز،2165 ،
ص  ،)219فإن الخطاب كما بين ميشيل فوكو هو ميكروفيزياء السلطة.
أحدثت الثورة االتصالية انقالبا حقيقيا في بنية المجتمع المعاصر الذي لم يعد يقبل
بأن يتم تحليل أحداثه ورصد تغيراته استنادا إلى مقوالت سياسية أو اقتصادية أو
حتى اجتماعية بقدر ما أصبحت الحاجة ملحة إلى وضع براديغما جديدة ،تستند إلى
لغة ثقافية تسمح بتناول القضايا االجتماعية ضمن مجتمع شبكي مفتوح بفعل هذه
الثورة المعلوماتية واالتصالية ،ذلك أن القضايا الثقافية كما يرى آالن تورين ،بلغت
من األهمية حدا يفرض على الفكر االجتماعي االنتظام حولها (آالن
تورين ،2166،ص  .)63فما وضع الثقافة إذن في مجتمع الشبكات؟
 -1الثقافة في مجتمع الشبكات
لكي نهتدي إلى وضع الثقافة في مجتمع الشبكات ،ينبغي أن نتبين ما يحتمله مفهوم
المجتمع الشبكي من معنى وخصائص ،فماذا نقصد بالمجتمع الشبكي؟
في الحقيقة مفهوم المجتمع الشبكي هو عنوان إحدى ثالثيات عالم االجتماع مانويل
كاستلز» عصر المعلومات :االقتصاد والمجتمع والثقافة « والتي تتضمن :المجتمع
الشبكي ،قوة الهوية ،نهاية األلفية .وتطلق عبارة المجتمع الشبكي على المجتمعات
التي تظهر فيها خصيصتان أساسيتان :الخصيصة األولى تتمثل في أن هذه
المجتمعات توجد فيها تقانة معقدة ( على وجه التحديد) من االتصال وإدارة /توزيع
المعلومات على نحو شبكي ،تقانة تشكل البنية التحتية األساس التي تتوسط عددا
متزايدا من الممارسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية .أما الخصيصة الثانية
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واألكثر غرابة -يقول دارن بارني -في المجتمعات الشبكية فهي إعادة إنتاج الشبكة
ومأسستها في كل مكان من المجتمعات الشبكية (وبينها) ،باعتبارها الشكل األساس
للتنظيمات والعالقات اإلنسانية ،عبر نطاق واسع من الهيئات والجمعيات األهلية
والسياسية واالقتصادية (دارن بارني ،2164 ،ص .)39
تتألف الشبكات من ثالثة عناصر أساسية :العقد والروابط والتدفقات .والعقدة هي
نقطة محددة موصولة بنقطة أخرى على األقل ،مع أنها ،كثيرا ما تكون نقطة ربط
بين نقطتين أخريتين أو أكثر .أما الرابط فيصل عقدة بأخرى .في حين يشير التدفق
إلى ما يمر بين العقد ومن خاللها على طول الروابط .ومثال ذلك أن نعد مجموعة
أصدقاء شبكة ،يمثل فيها كل صديق عقدة موصولة صديق آخر على األقل ،لكنها
موصولة عادة بآخرين كثر هم كذلك مترابطون على نحو مستقل أو عبر طرف
آخر .واالتصال المنتظم بين هؤالء األصدقاء ،إما بالكالم أو عبر نشاط آخر،
وسواء أكان مباشرا أم بواسطة تقانة ما ،هو الرابط الذي يصل بينهم ،وما يمر
بينهم من ثرثرة وصداقة حميمة وتأييد وحب هو الدفق أو التدفق ( نفسه ،ص
.)39
تشير أطروحة المجتمع الشبكي إلى أن عددا متزايدا من الممارسات والمؤسسات
والعالقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية المعاصرة ينتظم حول الشكل
الشبكي ،حيث التدفقات في ما بين العقد الموصولة بالروابط ،مع أن الترتيب الدقيق
لهذه الشبكات وخصائصها تتغير بحسب كيفية دمجها هذه العناصر الثالثة األساسية
المتغيرة .وتعتمد عملية الدمج هذه ،بشكل كبير ،على األوضاع المادية والخطابية
(أي على السياقات التاريخية) التي توجد فيها هذه الشبكات.
وفقا لكاستلز ،يتكون المجتمع الشبكي من شبكات إنتاج وقوة وتجربة من شأنها أن
تنشئ ثقافة واقعية افتراضية من التدفقات العالمية التي تتعالى على الزمان والمكان
( .)Castells,1998,p 370وإذا أردنا تحديد بعض خصائص هذا المجتمع
أمكننا القول أنها تتحدد في خمسة خصائص يمكن رصدها بإيجاز على النحو
اآلتي:
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 تقوم أسس المجتمع الشبكي االقتصادية على اقتصاد رأسمالي «معلوماتي»،
بمعنى أنه معاكس لالقتصاد الرأسمالي الصناعي الصرف.
 ينتظم اقتصاد المجتمع الشبكي على نحو عالمي ،وعلى غرار شبكي.
 في المجتمع الشبكي ،تتحول تجربة الزمان والمكان إلى «زمن ال زمني» وإلى
«مكان للتدفقات».
 في المجتمع الشبكي ،تتوقف القوة والضعف على النفاذ إلى الشبكة ،والسيطرة
على التدفقات.
 المصدر الرئيسي للصراع والمقاومة في المجتمع الشبكي هو التناقض بين
الطابع الالمكاني للشبكة وتجذر المعنى اإلنساني (دارن بارني ،2164،ص
من  56إلى .)51
إن هذه ا لخصائص مجتمعة تمنح المجتمع الشبكي روحا سماها كاستلز بروح
المعلوماتية ،والتي وصفها بانها» مؤلفة من ثقافات كثيرة ،وقيم كثيرة ،ومشاريع
كثيرة تتقاطع في عقول مششاركي الشبكات المختلفين وتملي استراتيجياتهم،
متغيرة بسرعة ،ومتبعة ما يطرأ على وحدات الشبكة من تحوالت تنظيمية وثقافية.
إنها ثقافة بالفعل ،لكنها ثقافة العابر والزائل ،ثقافة كل قرار استراتيجي ،وخليط
تجارب ومصالح ،أكثر منها شرعة حقوق وواجبات .إنها ثقافة افتراضية متعددة
الوجوه ...ليست من نسج الخيال ،بل قوة مادية تملي وتفرض قرارات اقتصادية
مهمة في كل لحظة من حياة الشبكة .لكنها ال تمكث طويال :تمضي إلى ذاكرة
الحاسوب كمادة خام للنجاحات واإلخفاقات السابقة .والمشروع الشبكي يعلم العيش
ضمن هذه الثقافة االفتراضية .وكل محاولة لبلورة الموقف على الشبكة كشيفرة
ثقافية في زمان ومكان محددين تحكم على الشبكة بالتقادم ،إذ تغدو أصلب من أن
تالئم هندسة المعلوماتية المتغيرة» (.)Castells,1996,p.199
بعد هذا التحديد الموجز لمعنى وخصائص المجتمع الشبكي ،يمكننا اآلن التساؤل
عن وضع الثقافة ضمنه .فكيف تتحدد إذن الثقافة في مجتمع الشبكات؟
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المجتمعات أبنية ثقافية ،والثقافة نسق من القيم والمعتقدات التي تصيغ وترشد
وتحفز سلوك الناس (كاستلز ،2165 ،ص .)11وإذا كان هناك مجتمع شبكات
عالمي ،فإنه يعمل في ثقافات متعددة ويجمع بينها ،وهذه الثقافات مرتبطة بالتاريخ
والجغرافيا لكل منطقة في العالم .إن مجتمع الشبكات يتطور وفق خلفيات ثقافية
متعددة ينتجها تاريخ مختلف لكل سياق .إنها تتجسد في صيغ معينة تؤدي إلى
تشكيل أنظمة شديدة التنوع مؤسسيا وثقافيا ،ومن ثم فهو عالمي في بنيته ،لكنه
يحافظ على خصوصيته في كل مجتمع .وينتج عن هذه الحركة المزدوجة من
العمومية والخصوصية نتيجتان أساسيتان على المستوى الثقافي.
ففي جانب ،تصبح كيانات ثقافية معينة تجمعات صغيرة لالستقالل ،وأحيانا
متاريس للمقاومة للجماعات واألفراد الذين يرفضون الذوبان كليا في المنطق
المهيمن للشبكات في إطار صراع هوياتي ،ارتبط بالمراحل المبكرة من تطور
مجتمع الشبكات العالمي ،مما حرض في نظر كاستلز على أكثر الصراعات
السياسية واالجتماعية مأساوية في اآلونة األخيرة.
هكذا ،فبدال من ظهور ثقافة عالمية متجانسة كما يراهن على ذلك كاستلز ،استنادا
إلى منطق المجتمع الشبكي القائم على تدفق المعلومات وتبادل القيم والمعاني
المشتركة في اطار اتصال مجتمعي تفاعلي ،فإن ما نراه يعكس قدرا كبيرا من
التشظي بدال من التقارب والتواصل .لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه بقوة
هو كيف تستطيع كيانات ثقافية بعينها (كونتها عناصر موروثة في تواريخ مفردة
وأعيد تشكيلها في سياق جديد) التواصل مع بعضها البعض في مجتمع مفتوح بفعل
ثورة وسائل االتصال الحديثة؟
يجيب مانويل كاستلز على هذا السؤال على نحو فرضي مفاده ،أن الثقافة المشتركة
لمجتمع الشبكات العالمي هي ثقافة بروتوكوالت االتصال التي تتيح علية االتصال
بين الثقافات المختلفة ليس على أساس االشتراك في القيم ،بل على أساس االشتراك
في قيم االتصال .بمعنى أن :الثقافة الجديدة ليست مكونة من محتوى ،لكن من
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عملية ،كما هو حال الديمقراطية الدستورية القائمة على اإلجراءات ،وليس على
برامج جوهرية.
الثقافة العالمية ثقافة اتصال من أجل االتصال .إنها شبكة مفتوحة الطرفين من
المعاني الثقافية التي ال يمكن أن تتعايش سويا فحسب ،بل تتفاعل وتعدل بعضها
البعض على أساس هذا التبادل .ثقافة مجتمع الشبكات هي ثقافة بروتوكوالت
االتصال بين كل ثقافات العالم التي تتطور على أساس االعتقاد الشائع في قوة
االرتباط بشبكات وفي التضافر المكتسب من خالل إعطاء اآلخرين واألخذ منهم.
إنها عملية تجري لبناء مادي لثقافة مجتمع الشبكات (كاستلز ،2165 ،ص .)46
اتبعت الثقافة في مجتمع الشبكات وفي زمن ثورة االتصال منطقا آخر مختلفا مع
التحول من صناعة الثقافة إلى صناعة الثقافة العالمية ضمن ما صار يصطلح عليه
بعولمة الثقافة ،فكيف يمكننا فهم التغير الثقافي في عالم العولمة؟
 -2التغير الثقافي في زمن العولمة
لكي يتم االتصال ،يتعين وجود رموز مشتركة بين المرسلين والمتلقين .وفي
النشاط اإلعالمي ،حدث تحول استراتيجي من البث إلى جمهور عريض ( يفترض
فيه القدرة على التعرف على رسالة متجانسة) إلى استهداف جمهور محدد ،مما
يعني تعديل الرسالة لتالئم المتلقي المقصودن ،وهو ما يسرته إقامة شبكة بين
الشركات العالمية لوسائل اإلعالم والتكنولوجيا الرقمية الجديدة التي تسمح بربط
اإلنتاج الكبير وتوزيع المحتوى المعدل .ويتطلب تحديد الجمهور فهما لرموزه
الثقافية المختلفة .لذا ،فتطوير الصيغة والمحتوى اإلعالمي ،سواء أكان عاما أو
محددا ،يتوقف على التطور الثقافي للمجتمعات .فلكل مجتمع طريق وإيقاع في مثل
هذا التطور .لكن ،ألن مجتمع الشبكات عالمي ،فهناك عموميات وتعاضد في عملية
التحول الثقافي الذي لم يعد مشروطا بتغير البنية االقتصادية كبنية تحتية كما كان
يفهم كارل ماركس ،بل صارت الثقافة في عالم اليوم تتسرب من البنية الفوقية
وتتسلل ،ثم تهيمن على البنية التحتية نفسها .إنها تتحول إلى الهيمنة على االقتصاد
وخبرات الحياة اليومية ...في صناعة الثقافة العالمية ،اإلنتاج واالستهالك هي
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عمليات بناء التمايز ( الش ،ليري ،2114 ،ص  ،4-3ذكره كاستلز ضمن كتابه
سلطة االتصال ،2165 ،ص .)696
كيف يتشكل التمايز؟ ما هي المواد الثقافية التي تتخلل المجاالت المختلفة من
الخبرة ،وتهيكل أطر عمل المعنى الذي يعمل فيه اإلعالم؟
يقترح كاستلز لإلجابة عن هذه األسئلة فرضية عملية تدفع في اتجاه اعتبار التغير
الثقافي في عالمنا يدور حول محورين رئيسيين ثنائي القطبية :التعارض بين
العولمة والهوية ،والصدع بين الفردية والجماعية.
تشير العولمة الثقافية إلى ظهور نمط معين من القيم والمعتقدات التي يتم التشارك
فيها إلى حد بعيد حول الكوكب.
وتشير الهوية الثقافية إلى وجود أنماط معينة من القيم والمعتقدات ترى جماعات
بشرية معينة نفسها فيها .والهوية الثقافية هي – إلى حد كبير -نتيجة التاريخ
والجغرافيا للمنظمة البشرية ،لكن يمكن أيضا تشكيلها على أساس مشروعات معينة
لبناء الهوية  .أما الفردية فهي نمط من القيم والمعتقدات التي تعطي األولوية
إلشباع حاجات ورغبات ومشروعات كل ذات مفردة في توجيه سلوك الفرد .في
حين تشير الجماعية إلى نمط من القيم والمعتقدات التي تقدم الخير الجماعي
للمجتمع .هذا المجتمع الذي يمكن تعريفه هنا بأنه نظام اجتماعي منتظم حول تقاسم
نمط فرعي معين من السمات الثقافية أو المادية أو كليهما معا( .كاستلز،2165،
ص  .)692-696لكن هل هناك بالفعل ثقافة عالمية؟
يمكن رصد حضور هذا الشكل الجديد من الثقافة التي نسميها عالمية ،في ثالثة
مستويات .أوال ،بالنسبة ألقلية صغيرة من الناس ،لكنها مؤثرة ،حيث هناك وعي
بالمصير المشترك للكوكب الذي نعيش عليه ،والذي تمثله الحركات البيئية
والحقوقية على سبيل المثال ال الحصر .ثانيا ،هناك ثقافة عالمية متعددة الثقافات
تتميز بالتهجين وإعادة المزج بين ثقافات من أصول مختلفة ،كما هو الحال في
انتشار موسيقى الهيب هوب في نسخ معدلة عبر العالم أو إعادة مزج مقاطع
الفيديو التي تمأل اليوتيوب .ثالثا ،قد تكون أكثر الطبقات أصولية في العولمة
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الثقافية هي ثقافة االستهالك التي ترتبط مباشرة بتشكيل سوق رأسمالي عالمي قائم
على انتشار واسع لثقافة التسليع.
في نفس الوقت ،فوجود مصادر مختلفة للهوية الثقافية ،يخلق نموذجا معقدا من
التفاعل بين االستهالكية العالمية الكوزموبوليتانية والتهجين العالمي في جانب،
وتنوع مصادر الهوية الثقافية (القومية ،واإلقليمية ،والعرقية ،والمتعلقة بالنوع
الجنسي ،والهويات المنتقاة ذاتيا) في جانب آخر (كاستلز ،2165 ،ص -692
.)693
لما نتأمل في قطبي الهوية الثقافية ،نستكشف أربعة ارتباطات مهمة تتجلى في
صيغ محددة من النماذج الثقافية ،كما يوضحها الشكل التالي:
الفردية
الجماعية

العولمة
استهالكية الماركات
الكوزموبوليتانية

الهوية
الفردية المتشابكة
التعدد الثقافي

إن التمفصل بين العولمة والفردية يقود إلى انتشار االستهالكية باعتبارها صيغة
فردية للعالقة بعم لية عولمة يهيمن عليها التوسع الرأسمالي .وتعتبر الماركات من
التجليات المعبرة المهمة بشكل خاص لعالقة الفردية هذه بثقافة عولمة رأسمالية،
كما يطرحها سكوت الش ،وسيليا لوري ،وتمثل الماركات بعدا ثقافيا لسوق
العولمة ،والعملية التي من خاللها يضفي األفراد معنى الستهالكيتهم.
وينبع ربط الهوية بالفردية من ثقافة الفردية المتشابكة التي يعتبرها علماء االجتماع
نموذجا للنشاط االجتماعي في مجتمع الشبكات .في عصر اإلنترنت ،ال ينسحب
األفراد إلى عزلة الواقع االفتراضي ،بل على العكس ،يوسعون نشاطهم االجتماعي
باستخدام ثروة شبكات االتصال المتاحة لهم ،لكنهم يفعلون ذلك بشكل انتقائي،
ويبنون عالمهم الثقافي وفق تفضيالتهم ومشروعاتهم ،ويطوعونه وفق تطور
اهتماماتهم وقيمهم الشخصية.
وعند التقاطع بين والجماعية والعولمة ،نجد ثقافة الكوزموبوليتانية ،أو مشروع
تقاسم القيم الجماعية على مستوى الكوكب ،ومن ثم بناء مجتمع بشري يتجاوز
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الحدود والخصوصية لصالح مبدأ أسمى .وهذه بالطبع ،حال األمة اإلسالمية ،لكنه
يمكن أن يمثل أيضا الثقافة البيئية التي تشتغل لصالح مستقبل الجنس البشري ،أو
ثقافة الكوزموبوليتان التي تؤكد على القيم الجماعية للديمقراطية في فضاء جديد
من الجنسية العالمية (بيك.)2114،
وأخيرا ،فانتشار الجماعية والهوية يؤدي إلى االعتراف بالهويات المتعددة في عالم
تشكله المجتمعات الثقافية المتباينة .وهذا بمثابة اعتراف بالتعددية الثقافية باعتبارها
اتجاها حاسما لعالمنا الذي يعتمد على بعضه البعض.
إذن خرجت أشكال ثقافية أربعة من التفاعل بين االتجاهين الثقافيين الرئيسيين
ثنائي القطبية تميز مجتمع الشبكات :االستهالكية وتميزها الماركات ،الفردية
المتشابكة ،والكوزموبوليتانية (سواء كانت إيديولوجية أو سياسية أو دينية)،
والتعددية الثقافية .وهذه هي النماذج الثقافية األساسية في نظر كاسلتز لمجتمع
الشبكات ،وهذا هو النموذج الثقافي الذي يتعين على نظام االتصال العمل فيه
(كاستلز ،2165 ،ص .)691-694
يعتقد كاستلز بعدم وجود اتصال مباشر وحصري بين كل نموذج من النماذج
الثقافية األربعة المحددة آنفا وتقنيات أو صيغ معينة من االتصال .فالنماذج الثقافية
األربعة ماثلة في اإلعالم الجماهيري وفي االتصال الذاتي الجماهيري ،وينطوي
جميعها على ممارسات اتصالية عبر طائفة كاملة من التقنيات ومنافذ النقل .لكن،
كل واحد من هذه النماذج الثقافية يتكيف بشكل أفضل مع أي صيغة اتصالية قادرة
على أن تشكل على األرجح الرموز الثقافية التي تعظم تأثير االتصال في عقول
الجماهير .بمعنى تأطير عملية الفعل االتصالي .وهنا يقر كاستلز بعدم هيمنة الثقافة
األمريكية على الثقافة العالمية ،رغم القسط غير المتناسب من االستثمار ذي
القاعدة األمريكية في الصناعات الثقافية ،على اعتبار أن العالمي عالمي في عمقه
وبنيته .وهذا يعني أن طبقة الثقافة العالمية القائمة حول االستهالكية والعالمات
التجارية تعالج المنتجات الثقافية من كل المناهل وتنقلها في صورة باقات معدلة
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لتعظيم سلطتها االتصالية في كل سوق مستهدف ،كما هو حال صناعة المسلسالت
التلفزيونية على سبيل المثال ال الحصر.
إذا كان كاستلز يرفض القول بهيمنة الثقافة األمريكية على الثقافة العالمية كما بين
آنفا ،فإن القول بصناعة الثقافة في نظر تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر
ينطوي على عملية احتكار للحياة الثقافيةـ تم فيها إخراج الثقافات المحلية للشعوب
األخرى وإقصاء لألشكال الثقافية الفولكلورية األصيلة ،وذلك بغرض تطوير
أشكال متقدمة من السيطرة العقالنية أكثر قوة ونفوذا.
إن الثقافة باعتبارها صناعة جزء من عملية القمع الشمولية في المجتمع في
المجتمع الرأسمالي الحديث ( .)Adorno, 1944,p.38ومع القرن العشرين
أصبحت الثقافة جزءا من شمولية متكاملة نجدها متالحمة بشكل شبه كامل مع
االقتصاد الرأسمالي .وهذا يعني أمرين اثنين ،أولهما :أن الثقافة أصبحت اآلن
عبارة عن آلية تعمل لخدمة الوضع الراهن فحسب .وثانيهما :أن الثقافة أصبحت
اآلن عبارة عن سلعة ليس إال .وبالرجوع إلى فكرة «صنمية السلع» الماركسية،
أشار أدورنو وهوركهايمر إلى أن المنتجات الثقافية مثل الكتب واللوحات الفنية
والعروض الموسيقية لم تكن خاضعة كليا في القرن التاسع عشر للنظام الرأسمالي
بغية صناعة األرباح .لكن ومع دخول القرن العشرين أصبح مبدأ الربح يسيطر
كليا على عملية اإلنتاج الثقافي .فاآلن ،عوضا من قراءة المنتجات بعناية أو
مشاهدتها أو االستماع إليها نجد أن المنتجات الثقافية وجدت لتستهلك فقط.
وأصبحت قيمتها الوحيدة هي القيمة المادية وما تساويه نقديا بدال مما تساويه فنيا.
وألن عملية الثقافة باعتبارها صناعة بأكملها تنقل دافع الربح بشكل مكشوف إلى
األشكال الثقافية .أصبحت الثقافة اليوم عبارة عن عملية اقتصادية جامدة وواسعة
النطاق ،بدال من أن تكون منفصلة نسبيا عن االقتصاد (ديفيد إنغليز-جون هيوسن،
 ،2163ص .)45
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خاتمة
هكذا يتبين لنا أن ثورة االتصال في العصر الرقمي ساهمت بشكل كبير في تثوير
الفعل االتصالي ،وانتشار عالمي ألنماط اتصالية جديدة ،بما في ذلك االتصال
الذاتي الجماهيري ،وهي ثورة اتصالية حولت المجتمع المعاصر إلى مجتمع
شبكات ،أصبح فيه جمهور وسائل اإلعالم فاعال اتصاليا حقيقيا ،تتزايد قدرته كل
يوم على إعادة تعريف العملية التي يشكل االتصال المجتمعي فيها ثقافة المجتمع
الكوزموبوليتاني ،بما هي مزيج وتالقح بين الثقافات المحلية والعالمية في نظر
كاستلز ،أو تعبير عن هيمنة منطق الربح وآلية للسيطرة والتبعية ونشر ثقافة
الرأسمالية االحتكارية في نظر تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر.
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اعداد :
حجيبة قاوقو
– باحثة في علم االجتماع
جامعة محمد الخامس كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية – الرباط

ملخص:
إذا ما أردنا تحديد تسمية واصفة بدقة للحقبة التي تعيشها المجتمعات الراهنةة اليةوم فلةن
نجةةد أدق مةةن “الحقبةةة الرقميةةة” .إذ أضةةحت الرقمنةةة صةةبغة عامةةة تطغةةى اليةةوم علةةى
مختلف مناحي الحياة بما في ذلك الحياة السياسية .لذا يندرج هذا العمل في هذا السياق،
حيث نروم من خالله مقاربة إشكالية تحول مفهوم الفضاء العمومي الذي اكتسى بةدوره
صةةبغة رقميةةة و أمسةةى فضةةاء بةةديال للممارسةةة السياسةةية .لةةم يعةةد الحةةديث عةةن الفعةةل
السياسةةةي يكتمةةةل إذن إال عبةةةر بطةةةه بهويةةةات رقميةةةة  .هويةةةات يتموقةةةع أصةةةحابها إزاء
مختلف القضايا المطروحة على السةاحة الوطنيةة أو الدوليةة ويحةددون مةواقفهم تجاههةا
جاعلين بةذلك المنصةات االلكترونيةة كفضةاءات للديمقراطيةة المفتوحةة فةي وضةع أشةبه
بةةاألغورا اليونانيةةة القديمةةة .يتعلةةق األمةةر ب”ميةةدان” جديةةد حيةةث يبنةةى الةةرأي و يعبةةأ
األفراد .وحيث ينطلق الحراك الرقمي ممهدا لفعل االحتجاج فةي إطةار نةوع خةاص مةن
الحركيةةة توجههةةا “حشةةود وميضةةة” تظهةةر و تختفةةي لكةةن أثرالتغييةةر الةةذي تحدثةةه يظةةل
مستمرا.
The electronic public sphere and the smart political
mobilization
Abstract:
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If we want to choose a label which describes precisely the
current societal age, we will not find a better one than the
“digital era”. This title sums up the force which overwhelms
all aspects of our lives, including the political one.
Our paper is based on the reality of this pervasive digital
context. It aims to tackle the problematic shift in the public
sphere, which nowadays must contend with an alternative
sphere of political activity: the digital world. In this virtual
space people can express themselves through their digital
identities. They can convey their thoughts about the
different subjects raised in the national and political level.
Therefore, electronic platforms have become a place of
“open democracy”, similar to the ancient Greek Agora. We
can talk, in this way, about a new square where public
opinion will be built, a square where people will be mobilized
and where digital action starts paving a path to protest. This
kind of public manifestation of political engagement is
evident in a special type of mobility oriented by flash mobs.
These appear and disappear but their effects remain.
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مقدمة
عندما نتأمل ظاهرة شيوع اإلنترنيت في المجتمعات المعاصرة نجد أن هذا الشيوع
غالبا ما كان يحيل وال يزال على محمول شاع معها والتصق بها وهو “المقهى” ،حيث
نربط الموضوع بالمحمول لنستعمل تسمية “مقاهي االنترنيت” في إحالة إلى أماكن
عمومية كان األفراد يمارسون فيها التواصل في البداية بكيفية خصوصية .لكن ما
يوحد بين المحمول و الموضوع هو حد التواصل وتحقيق الربط بين عناصر كانت
متفرقة سواء جرى الربط بشكل خصوصي أو عمومي .هذا الصنف الثاني هو الذي
ارتبط تاريخيا بصورة المقهى في بعده األكثر تقدمية على نحو يعيد من خالله إنتاج
صورة األغورا اليونانية كفضاء للممارسة الديمقراطية المفتوحة .ولئن ” كانت
المقاهي العمومية اليوم ،تختصر في كونها فضاء للتواصل االجتماعي و الترويح عن
النفس؛ فإنها فرضت نفسها في القرن التاسع عشر كفضاء عمومي اجتماعي و سياسي
بديل لنسج عالقات اجتماعية و للتعبير عن الرأي و النقاش وتبادل الحوار ،و كمجال
للتعبير عن الهوية؛ فضاء يعاد فيه بناء العالم عبر التفاعل مع ما تنشره الصحافة
بشكل يغذي النقاش العمومي] ،[1فيحول مجراه و يوجهه نحو ما يمليه اشتغال العقل
في الفضاءات العمومية.
لكن

حقبة

الفضاء

العمومي

البورجوازي

العزيزعلى

“هابرماس

”

Jürgen Habermasقد راوحت مكانها و بدأت ،منذ عقد منصرم من الزمن حقبة
الفضاء العمومي الرقمي الذي يشكل في الوقت نفسه امتدادا وتوسيعا للفضاء األول،
وتحويرا و تحويال له .إذ أضحى يتحدد عبر اإلحالة إلى أشخاص في فضاء
خصوصي يستعملون عقلهم استعماال عموميا ،بل يستعملون كل شيء على نحو
عمومي و مشاع .لقد غدا الفضاء العمومي فضاء شاسعا ،وأضحت الفضاءات الرقمية
وعلى غرار مقاهي القرن التاسع عشر مجاال مفتوحا أمام الجميع؛ فكل فرد يمكن أن
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يلج إليها ويجول فيها و يقرأ ما يكتب داخلها؛ يقرأ

ويناقش ألجل مواجهة اآلخر

وفهمه .إنها ذلك المكان حيث يبنى و يخلق الرأي ].[2
يعرف “جويل دو روزناي ،”Joel de Rosnayفي هذا اإلطار ،الفضاء الرقمي
أو”الفضاء السيبيري ” cyberspaceبوصفه فضاء يجمع بين مكونين هما  :الفضاء
و الزمان االلكترونيين .فضاء تم خلقه بواسطة شبكات التواصل التي أقيمت بين
الحواسيب  ” [3].و يحيل إلى صورة شبكة عالمية تربط بين كل األدمغة الفردية
المرتبطة على المستوى العالمي والتي تشكل ما يسمى ب”الدماغ الكوني ”
»  ،« cerveau planétaireكما يدعوه “جون روزناي”؛ دماغ هجين ،
بيولوجي وإلكتروني]. [4إنه فضاء للشبكات اآللية و العضوية المترابطة فيما بينها
بشكل ال متناهي ،بال حدود].[5
إن هذه األمكنة الهجينة التي ال تنطبق عليها مقوالت الفيزياء الغاليلية ،و ال تتحدد
بمقاييس مكانية من شأنها جعل حدودها الفيزيقية معروفة و حركة األجسام فيها
محسوبة؛ هي ما يشكل مقاهي الزمن الراهن ،حيث يكون الفرد صحبة الغير و ال
يكون في الوقت نفسه .حيث يوجد و ال يوجد .حيث يختبر الوجود االجتماعي و
الفردانية في اآلن نفسه دون تناقض قد يرفع الثالث بينهما ،فكل االحتماالت ممكنة.
لكل زمان ،إذن ،مقاهيه التي تترجم عقلية ولغة وثقافة الزمن الذي أنشئت فيه ،و مقدار
األشواط التي قطعها العقل في تقدمه ليصل إليها .لذا فلئن كان للقرن التاسع عشر
مقاهيهه التي استوعبت النقاش العمومي الدائر بين مواطني تلك المرحلة ،فإن الفضاء
الهابرماسي بمعناه الكالسيكي كفضاء فيزيقي قد غير شكله وتلبس بمالمح الحقبة
الرقمية .إذ أضحت الفضاءات العمومية ترسم حدودها بأسالك إلكترونية ،و أمست
المقاهي و النوادي أيضا بصيغة رقمية ،تتحدد داخل فضاءات أثيرية ،ال مجالية،
أساسها روابط توجهها كائنات افتراضية تختزل الزمن ،و تذيب المسافة ،وتجعل الكل
يتحرك في عالم افتراضي ،ال يخضع لمقاييس المكان “الغاليلي” ،لكنه يمضي
بعيدا بالزمن “االينشتايني”.
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إن هذه الال مجالية التي تعد أخص خصائص الفضاء االلكتروني ،و هذا الرابط غير
المسبوق تاريخيا الذي يمنحه فرادته وتميزه ،يجعالننا في الوقت نفسه بمواجهة واحدة
من أهم اإلشكاالت المطروحة في هذا الباب و هي؛ كيف يمكن لفضاء ال مجالي أن
يصبح مجاال يجول فيه األفراد افتراضيا فيغيروا من طبيعة مجتمعاتهم عبر روابط
أثيرية يستعصي اإلمساك بها ؟ كيف يمكن لمجتمع ال مادي مطبوع بالتعدد الهوياتي
والوجود االستعاري أن يخلق جماعات افتراضية تبحث عن االجتماع داخل مجتمع
افتراضي؛ فتروم إحداث التغير و قلب موازين القرارات السياسية من داخله نحو
خارجه ؟.
تسمح لنا العلوم االجتماعية اليوم أن نميز على المستوى التنظيمي بين نوعين من
الجماعات االفتراضية .تتخذ أوالهما شكل جماعات واقعية -فعلية réellesجرت ”
فرضنتها  ،” virtualiséesبينما تتمظهر الثانية عبر جماعات افتراضية نشأت داخل
الشبكة العنكبوتية تم ولجت الحياة الواقعية الفعلية بمجاالتها المختلفة ،االجتماعية أو
السياسية أو االقتصادية أو الفنية] ،[6لتستكمل حياتها داخلها .يفيد هذا التمييز بأن
الحدود بين العالمين تتميز ب” النفاذية] ،”[7كما لو أننا بصدد عملية ” تصدير
واستيراد” للجماعات بين الواقعين الفعلي واالفتراضي بحيث أن كل واحد منهما يعبر
نحو اآلخر ليمده ببعض من مكوناته ويأخذ منه في إطار عملية تبادل شبيهة بما يقع
بين المجموعات االفتراضية داخل الشبكات االجتماعية.
يصدق كال التعريفين على الجماعات السياسية االفتراضية التي تتخذ الشكلين معا.
وعليه فإن نفاذية الجدران بين الصنفين تجعلنا نقف على حقيقة كون الجماعات
السياسية االفتراضية ال تنشأ بمعزل عن الواقع السياسي الفعلي أو خارجه ،بل تشكل
إما “امتدادا له” أو ” امتدادا نحوه” .فإما تنطلق منه مستمدة بذلك أساسها األنطولوجي
من وجوده الفعلي ،أو تنطلق إليه ،فتكون آنذاك مستمدة أساسها األنطولوجي من ذاتها
لتعبر به الحقا نحو الواقع السياسي الفعلي .يفضي بنا هذا األمر إلى أن نقر مبدئيا
بوجود جسور للتواصل بين الواقعين على نحو يكون كل واحد منهما يغذي اآلخر،
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ويتغذى منه  .تأتي من هنا ضرورة التساؤل عن شكل هذا التواصل ،و شكل هذه
التغذية.
فإذا كانت الجماعات السياسية االفتراضية منفتحة على المشهد السياسي وعلى ما يدور
داخله بشكل فعلي ،فما طبيعة هذا االنفتاح؟ وما هي تجلياته؟ كيف تبني ذاتها وتؤسس
لوجودها انطالقا منه؟ وكيف تعمل بالمقابل على تغذيته و التأسيس له؟ وما شكل
الدينامية التي تعرفها الجماعات السياسية االفتراضية والتي يمكن أن تؤثر من خاللها
على الواقع السياسي الفعلي؟ وهل هذه الدينامية تحوز ما يكفي من القوة التي تؤهلها
ألن تصبح آلية تعبوية داخل العالم االفتراضي وخارجه ،أم أنها تظل محدودة األثر
والمفعول؟.
سوف نعمل على مناقشة هذه اإلشكاالت على مستويين .سنركز في المستوى األول
على رصد العالقة القائمة بين الواقعين السياسيين الفعلي واالفتراضي من خالل
االنفتاح على نتائج الدراسة الميدانية التي أجريناها اعتمادا على موقع الفايسبوك ،بينما
سننتقل في المستوى الثاني إلى مقاربة إشكالية التعبئة السياسية واالحتجاج داخل
الفضاء العمومي االلكتروني ،وانعكاسات ذلك على المشهد السياسي.
نشير في هذا اإلطار إلى أن النتائج المقدمة في هذا الباب تندرج ضمن دراسة
سوسيولوجية للشبكات االجتماعية تركزت حول شبكة الفايسبوك من خالل نموذج
إلحدى المجموعات السياسية الفايسبوكية المغربية التي تحمل اسم “تقشاب سياسي” .و
قد شكلت هذه المجموعة العينة األساسية للدراسة ،حيث عملنا على جرد وتحليل
محتواها الرقمي المنشور في الفترة الممتدة ما بين يناير و غشت 2013.هذا مع
انفتاحنا على صفحات بعض المجموعات الفايسبوكية األخرى لتطعيم الدراسة
ك”صفحة  21فبراير” و” 63أبريل” ،و”صرخة الشعب المغربي” ،و”الهاكرز
المغاربة” وغيرها .كما حرصنا على دعم النتائج المحصل عليها عبر تعزيزها ببعض
المقابالت الموجهة التي همت عينة مختارة من رواد صفحة الفايسبوك .وسنعمل فيما
يلي على مناقشة اإلشكاالت التي يطرحها موضوع الفضاء العمومي الرقمي كفضاء
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لالحتجاج والتعبئة السياسية من خالل عرض أبرز النتائج المتوصل إليها في هذا
الباب.
1الواقع السياسي الفعلي والواقع السياسي االفتراضي أي عالقة؟:يقودنا الحديث عن المجتمع االفتراضي إلى حلقة وسطى تتموقع بين ما هو “محض
اختالق” وما هو موجود بشكل فعلي ،وهي حلقة تؤسس لها االستعارات أكثر مما
تؤسس لها الحقائق ،إذ يتعلق األمر بعالم تختلق فيه األسماء والرموز والصور
و الهيئات والمهن ،إنها باختصار حلقة بينية ،هويتها “اإلمكان” ،حيث يكون باإلمكان
اختالق كل شيء وإعادة بنائه .هكذا نتكلم عن األسماء والرموز والهويات المستعارة.
“يتعلق األمر ،إذن ،بعالم مستعار ”[8].لكن على الرغم من هذه الخصوصية التي تميز
العالم االفتراضي فإنه يظل مع ذلك “متجذرا في الواقع -الفعلي] ،”[9ألنه حتى النعوت
والصور والهويات المستعارة تعود بأصلها إلى هذا الواقع ،فهي وإن لم تكن تحيل
على اسم صاحبها الحقيقي ،فإنها تحيل على أسماء شخوص أو كائنات أخرى لها
وجود متحقق بشكل فعلي.
ولئن كان األمر على هذا النحو فيما يخص بناء هويات األفراد ،فإن هذه الواقعية
تظهر بشكل جلي فيما يتعلق بالمحتوى المنشور على صفحات المجموعات
االفتراضية ،إذ يدين بأصله إلى الواقع الفعلي ال الواقع االفتراضي .وهذا هو ما تبيناه
من خالل تتبع ما ينشر على صفحة مجموعة “تقشاب سياسي” .وسنعرض فيما يلي
لبعض النماذج التي سنحاول من خاللها أن نقف على عالقة التفاعل هذه القائمة بين
الواقعين السياسيين الفعلي واالفتراضي.
نشير بداية إلى أننا في عملية الجرد قمنا باالشتغال على المحتويات السياسية التي
جرى نشرها في الشبكة منذ انطالقها في  61فبراير  2162إلى حدود شهر غشت
 .2163و سنركز في هذا المستوى األول على نماذج لثالث فترات هي شهر يناير ثم
أبريل و ماي ،بالنظر إلى كونها كانت األشهر األكثر غنى على مستوى حركة النشر.
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رسم مبياني رقم : 6اللحظات المجرودة في الفترة الممتدة ما بين  6يناير إلى 65
ماي 2163
مجموع اللحظات المجرودة = 332لحظة
نالحظ انطالقا من المبيان أعاله بأن شهر أبريل يتموقع في المرتبة األولى من حيث
كثافة لحظات النشر ب  622لحظة نشر متبوعا بشهر يناير ب  96لحظة نشر ،ثم
شهر ماي ب  45لحظة نشر ،بينما يأتي شهر مارس في المرتبة األخيرة ب 18
لحظة نشر مسبوقا بشهر فبراير الذي رصدنا فيه  24لحظة نشر .كيف تفسر إذن
حركية النشر هذه المسجلة داخل هذه الفترات الزمنية المتابينة ،وما هي داللتها ارتباطا
باألحداث السياسية التي شهدها المغرب في هذه الفترة ؟.
تفهم هذه الحركية على ضوء األحداث التي طبعت الساحة السياسية المغربية خالل
هذه األشهر .إذ كل شهر من األشهر الثالثة تميز بحضور حدث سياسي مركزي أو
مجموعة أحداث حازت حصة األسد فيما يتعلق بلحظات النشر التي خصصت لها .فإذا
عدنا مثال إلى شهر يناير سنجد أن الحدث المركزي كان مشاركة المنتخب الوطني
المغربي في إقصائيات كأس إفريقيا و الذي تم تناوله كحدث سياسي ال كحدث
رياضي .كما واكبت المنشورات الرقمية لهذا الشهر بعض قضايا التشهير التي شغلت
بال الرأي العام آنذاك والتي كان أبطالها شخصيات سياسية حكومية اتهمت بإهدار
المال العام .وتم بموجب ذلك شن حمالت إعالمية إلكترونية ضدها .هذا فضال عن
مواضيع أخرى مختلفة تهم التدبير الحكومي وقضايا البرلمان والتي حظيت ب 35
لحظة نشر.
إن ما يمكن استخالصه في هذا الصدد ،هو كون ما ينشر على صفحة المجموعة
السياسية االفتراضية يسير بكيفية متزامنة مع ما يقع على مستوى الواقع السياسي
الفعلي في مواكبة لألحداث البارزة على الساحة الوطنية والتي تستأثر باهتمام
المواطن .تتضح لنا بشكل جلي هذه المواكبة والتتبع للمشهد السياسي اليومي من خالل
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االنتقال إلى لحظات الجرد الخاصة بشهر أبريل ،وبالضبط الفترة الزمنية التي تم فيها
اإلعالن عن القرار األممي القاضي بتوسيع مهام “المينورسو” في الصحراء ،وما تال
ذلك من تداعيات على المستويين الوطني والدولي .إذ استأثر هذا الموضوع ب64
لحظة نشر متموقعا بذلك في المرتبة األولى مقارنة بغيره من المواضيع .وقد تركزت
هذه اللحظات في الفترة المتراوحة ما بين  64و  23أبريل ،وهي فترة ما بين اندالع
األزمة وانتهائها ،أي اإلعالن عن القرار والتراجع عنه.
ويضاف إلى قضية الصحراء ،حدث آخر جاء في المرتبة الثانية فيما يخص عدد
لحظات النشر وهو زيارة الرئيس الفرنسي “فرانسوا هوالند للمغرب” وما تاله من
تداعيات جراء بث القناة الفرنسية “كنال بليس ”Canal Plusلبرنامج تلفزي اعتبره
رواد العالم األزرق يسيء إلى رموز المملكة ،حيث استأثر ب  9لحظات نشر .كما
عرف هذا الشهر شن مجموعة من الهاكرز المغاربة والعرب لهجمات إلكترونية على
عدد من المواقع اإلسرائلية وهو الموضوع الذي خصصت له  5لحظات نشر ،هذا
فضال عن عدد من القضايا األخرى المتعلقة بالحكومة والتي استأثرت بحوالي 22
لحظة نشر.
وإذا ما انتقلنا إلى شهر ماي خاصة األربعة عشر يوما األولى منه ،فإننا نالحظ أن هذه
الفترة على الرغم من قصرها فقد عرفت تسجيل  45لحظة نشر .حاز فيها موضوع
“انسحاب حزب االستقالل من الحكومة” نصيب األسد ب  64لحظة نشر ،متبوعا
بقضايا اإلعالم المغربي العمومي عبر انتقاد المواد التي يقدمها و التي اعتبرها
المشاركون في الصفحة تشكل تهديدا للقيم المغربية ،وهو الموضوع الذي حاز4
لحظات نشر .هذا فضال عن بعض القضايا الحكومية األخرى المختلفة التي همت
تحركات الحكومة و سياسية الحزب الحاكم  ،وهي المواضيع التي تم التطرق إليها في
 9لحظات نشر.
وإن كانت لحظات النشر هذه تكشف عن خصوصية ما فهي بروز التوجه األيديولوجي
لمدير الصفحة وكذا عدد من الناشرين الذي يساهمون معه في هذه العملية من خالل
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المقاالت والتعاليق التي تخصص لهذا الغرض .و يتضح ذلك خاصة في انتقاد للتوجه
اإلعالمي والفني استنادا إلى خلفية دينية يحكمها توجهين؛ إما توجها “عدليا” أساسه
القاعدة األيديولوجية ل”جماعة العدل و اإلحسان” ،كما يبدو من طبيعة الموارد
المنشورة و تعليقات متواترة لعدد كبير من المعلقين ،أو توجها ثانيا أساسه القاعدة
األيديولوجية لحزب ” العدالة والتنمية“.
ويضاف إلى كل ذلك فئة ثالثة من المشاركين غير منضوية في أي من هذين التيارين،
ولكن تكشف عن ثقافة محافظة محكومة بخلفية دينية إسالمية  ،تندرج داخلها فئة
عريضة من المعلقين الذين ينساقون وراء الناشر في نقده هذا ،لكن بخلفية مختلفة .إذ
ال نعاين سوى نسبة ضئيلة من المشاركين الذين يخرجون عن هذا التوجه الناقد
لإلعالم ارتباطا بموضوع “العري” الذي يثار بشكل مكثف وفي مناسبات مختلفة و
يتم ربطه هو اآلخر بسوء تدبير الحكومة للقنوات العمومية التي تمول من أموال
المواطنين على حد تعبير بعض المعلقين.
إن ما يمكن أن نستشفه انطالقا مما سبق هو مدى وثاقة العالقة التي تربط بين الواقع
السياسي الفعلي،

والواقع السياسي االفتراضي كما هو منشور على الصفحات

الفايسبوكية التي ال تعدو كونها مجرد مرآة تعكس مشاهد الواقع عبر الصورة و
الصوت و النص المكتوب ،بل هي تصوير للمشهد السياسي وحكي له .إال أن هذا
الحكي ال يتم بشكل محايد ،بل يأتي ممزوجا بخلفيات الناشرين و المعلقين و المؤولين
الذين يختارون أن ينتقوا موردا دون آخر و صورة دون أخرى ونصا دون اآلخر.
ويختارون ال تركيز على زاوية أو رمز أو كلمة دون غيرها ،فتختلف بذلك قراءاتهم
وفهمهم لهذا الواقع المرصود تبعا للزوايا التي قدم بها ،والقراءة التأويلية الخاصة
للمبحر على الصفحة.
إن هذه المواكبة التي نعاينها للمشهد السياسي على واجهات الصفحات الرقمية هي
التي أشار إليها عدد من المبحوثين الذين أكدوا في هذا الصدد بأن “هناك يقظة
مستمرة ،و تتبعا دائما لألحداث السياسية” ،و بأن “الواقع يشكل المرجع الدائم لهذه
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الصفحات التي تنطلق منه لتعود إليه .لذلك فالعالم االفتراضي هو تجل للواقع الذي
ينكشف عبر عدد من األحداث التي تليها موجة من التعليقات و المساءالت” على حد
تعبير أحد المستجوبين .لذا يشكل الواقع السياسي الفعلي المعين الذي ينهل منه الواقع
السياسي االفتراضي ومن دونه لن يجد مادته الخام التي عليها يؤسس خطابه.
يظهر الفضاء االلكتروني إذن ،بوصفه مكانا تنكشف من خالله ردود الفعل بخصوص
ما ينشر في الفضاءات الرسمية و على الخصوص في وسائل اإلعالم ،إذ أصبح
المبحرون يجعلون منه مكانا لتداول األفكار السياسية و مواجهة بعضها ببعض .فضاء
تجتمع فيه كافة األحزاب لتبادل النقاش بناء على قاعدة نظرية متساوية] ،[10فيحضر
كل حزب عبر بعض ممثليه و مناضليه و أيضا عبر معارضيه .هي إذن تيارات
سياسية متعارضة حولت وجهتها من الفضاء العمومي الفعلي نحو نظيره االفتراضي
باعتباره الفضاء البديل للتعبير عن ممارسة سياسية جديدة تؤكد حضورها عبر التواجد
افتراضيا في العالم.
تسمح الشبكات االجتماعية إذن من خالل صفحاتها السياسية “بتوسيع مجال الفضاء
العمومي ]”[11عبر مد جسوره من الواقع السياسي الفعلي في اتجاه الواقع
االفتراضي ،و فتح مساحات إضافية تمأل الفراغات التي يخلفها اإلعالم الرسمي و
السياسة الرسمية .ألن ” المجتمع السياسي يفترض شيئا أكثر من مجرد ثالثين دقيقة
يوميا على القنوات التلفزية أو ثالثين صفحة على الجرائد ] “.[12و ألن المواطن
منظورا إليه ككائن سياسي مدعو للمشاركة و االنخراط الفعال في الدائرة العمومية.
نستنتج إذن انطالقا مما عرضنا له أن الدخول إلى العالم االفتراضي و التموقع داخل
صفحاته السياسية ال يعني الخروج من الواقع السياسي الفعلي و ال يعني االنسحاب
منه ،بقدر ما يفيد التغلغل داخله و االنغماس فيه .فأن تكون افتراضيا معناه أن تكون
راهنيا و آنيا في مواكبتك للحدث ،أن تكون في قلبه ،وتشارك في صنعه عبر التعليق
عليه ،والتداول بشأنه ،و توزيعه و نشره بل حتى تحويره و معاودة إنتاجه بصيغتك
الخاصة .ألن درجة النفاذية بين الواقعين الفعلي و االفتراضي أصبحت كبيرة إلى الحد
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الذي صارت معه المعلومة تصل إلى الصفحات الرقمية قبل وصولها إلى صفحات و
شاشات اإلعالم الكالسيكي.
لذا فإننا ونحن نتأمل محتويات الشبكات االفتراضية و ما ينشر على صفحاتها نقف
على حجم الجسور القائمة بين الواقعين ،بحيث ال يشكل المرور من الحياة السياسية
نحو الشبكة االفتراضية قفزة انتقالية تؤسس للقطيعة بين عالمين منفصلين ،بل مجرد
لحظة عبور على ممر يربط بين واقعين يشكل أحدهما انعكاسا للثاني و إثراء له .لذا
فسيناريو الحدث وهو في لحظة البدء و التطور ثم إدراك نقطة النهاية كل ذلك ينعكس
على صفحات المجموعات السياسية لحظة بلحظة ،بالصورة و الصوت و الكتابة كما
حدث في فضائه الطبيعي ،مع فارق واحد ،هو أن الحدث داخل العالم االفتراضي
تصبح له حياة أخرى حالما ينشر و تبدأ لحظة التفاعل معه حيث تتوالى التقاسمات
والتعليقات و التأوي الت واالنتقادات منتجة خطابات في غايات التنوع و التضارب
تستمر في االغتناء و الحركية إلى الحد الذي قد تخلق حراكا من نوع آخر يولده
المحتوى المنشور والخطاب الذي يبني على هامشه.
تتبدى لنا هذه اللحظات التي سقناها و نحن نتأمل معطيات جداول تفريغ لحظات
النشر][13حيث نالحظ كيف أن بعض األحداث السياسية البارزة التي طبعت الساحة
الوطنية ،كان حضورها داخل الواقع السياسي الفعلي يوازيه حضورا مماثال داخل
الفضاء االفتراضي .يمكن أن نستحضر في هذا السياق قضية الصحراء ثم حدث
انسحاب حزب االستقالل من الحكومة وغيرها من األحداث األخرى التي عاشت
لحظة االنطالق و التطور ،ثم لحظة انفراج األزمة  ،وهو مسار يتم تتبعه داخل
صفحة المجموعة لحظة بلحظة كما يعكسه التسلسل الزمني للتواريخ ،وتسلسل
األحداث على مستوى مضمونها.
ويوازي هذه المواكبة لألحداث على مستوى النشر ،مواكبة أخرى للمشاركين على
مستوى التفاعل مع ما ينشر ،إذ ال تمر هذه اللحظات صامتة ،بل تمر مصحوبة
بتدفقات من التعليقات ،تؤشر على أن مواطني العالم الرقمي ال يكتفون بتأكيد
078

حضورهم عبر هويات مستعارة ،بل يتعدون ذلك إلى التعبير عن حضورهم عبر
إثبات مواقفهم إزاء ما ينشر بالموافقة أوالرفض وتقديم الحجة متى لزم األمر ذلك
واإلعالن عن كونهم مواكبين لراهنية الحدث.
فإذا كان الفضاء العمومي االلكتروني يشكل انعكاسا للواقع السياسي الفعلي الذي ينهل
منه موارده على اختالف أشكالها مؤرخا بذلك ألهم لحظاته التي يسجلها ضمن ذاكرته
الرقمية؛ و إذا كان مواطنو هذا الفضاء يثبتون حضورهم عبر التفاعل و المشاركة في
النقاش العمومي االلكتروني حول الموارد المنشورة؛ فهل هذه الدينامية التي يشهدها
هذا الفضاء تظل منحصرة ضمن المجال االفتراضي؛ أم تتعداها إلى الواقع الفعلي؟
وهل يصدر الفضاء الرقمي هذه الدينامية وهذا الخطاب الذي ينتجه نحو الفضاء
السياسي الفعلي ،كما يستورد منه أم أنه يأخذ دون أن يعطي؟ وهل ما ينشره من موارد
بين مرتاديه وما يخلقه من حركية في النقاش بينهم كافية ألن تعبئ القوى نحو الفعل
وخلق التغيير ،أم أن المكتوب والمنشور يظل حبيس الصور والسطور؟.
2الشبكات االفتراضية كفضاء عمومي لالحتجاج و التعبئة السياسية:يتحدد الفضاء العمومي بوصفه ذلك الفضاء الذي يجري فيه تبادل خطابات فاعلين
متعددين يشكلون مجتمعا ،إنه ذلك الفضاء الذي يتم فيه التعبير عن اآلراء بكيفية
عمومية وحرة من طرف األشخاص الذين يستهدفون من وراء ذلك التأثير في األنشطة
التي تقوم بها حكوماتهم .يمكن القول استنادا إلى هذا التعريف بأن هذه الفضاءات
العمومية قد تكون فعلية كما هو الحال في احتجاجات سياتل وكيبيك ،كما يمكن أن
تكون افتراضية كما هو الحال في الفضاءات العمومية الجديدة ] [14والتي أضحت
ملتقى يجتمع فيه األفراد لتبادل النقاش بشكل إلكتروني حول القضايا السياسية الراهنة
التي تهمهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
لقد أصبح الفضاء العمومي ،إذن ،يتخذ بعدا جديدا بفعل تزايد عدد المجتمعات
االفتراضية ،وأضحى في اتساع دائم] ،[15لكن بقدر اتساعه ،بقدر ما يلحقه من تشظ
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جراء تعدد الجماعات التي تنشط داخله ،وتوزعه فيما بينها .لذا فهذا االمتداد و
التشظي جعل البعض يستشعر خطر هذا الوضع على عملية التفاعل و التبادل
اإلنساني ،األمر الذي حدا بباحث ك” كاس سونستاين  “Cass.R.Sunsteinإلى
الحديث عن “نهاية مفهوم الفضاء العمومي” بالنظر إلى كون األفراد عوض أن
يرتبطوا بأشخاص آخرين داخل فضاء عمومي فسيح ،فإنهم يرتبطون بأقربائهم ،أو
أولئك الذين توجد أشياء مشتركة يشاطرونهم إياها] ،[16فيغلقون على أنفسهم داخل
فضاءات رقمية صغرى تعزلهم عن غيرهم من المنتمين إلى جماعات افتراضية
أخرى.
يتضح هذا األمر من خالل فضاءات المدونين التي تهتم بالمجال السياسي ،و التي تتجه
نحو االلتفاف حول نفسها و االجتماع مع بعضها البعض عوض االنفتاح على الخارج،
وهو ما يؤدي إلى خلق ما يسميه “سونستاين” ب”شرنقات المعلومة” ،فكل فرد أصبح
لديه القدرة على أن يشكل عالمه الخاص الذي يؤسسه بناء على رغباته الخاصة و
ميوالته وأذواقه و اتجاهاته إلى الحد الذي يستغني فيه عن الحاجة إلى الوسيط
التقليدي ،أي االرتباط باآلخرين على نحو يظهر االنتماء إلى مجتمع ما] [17بمعناه
الواسع الذي يقتضي االنفتاح واالرتباط بجماعات متعددة و متباينة من حيث اتجاهاتها
واهتماماتها وميوالتها.
يفضي هذا األمر إلى إقرار نوع من االنغالق الهوياتي داخل جماعات افتراضية
تنكمش كل منها على نفسها ،وتحتكر ما تنتجه أو ما تحصل عليه من معلومات ضمن
حدودها الخاصة دون االنفتاح على غيرها من الجماعات األخرى ،وهو ما من شأنه
أن يقلص من هامش التعبئة و االنخراط السياسي الذي يتعزز عبر الولوج إلى
المعلومة وتقاسمها ونشرها على أوسع نطاق تمهيدا للمباشرة في الفعل  .يستلزم منا
هذا األمر أن نعيد مساءلة هذه الجماعات السياسية االفتراضية قصد الوقوف على مدى
رجاحة هذا الرأي الذي يقول به “سونستاين” ،لنرى إن كانت تكرس بالفعل مبدأ

081

االنغالق الهوياتي الذي يجعل التعبئة مؤجلة ،و يحول دون بروز دينامية سياسية
حقيقية.
فإلى أي حد يمكن الذهاب بأطروحة “شرنقة المعلومة” هذه؟ وهل تسمح لنا دينامية
حركة النشر والتفاعل مع المحتويات السياسية داخل الجماعات االفتراضية بإقرار
وجود نظام “شرنقي” مستمر ،يجعلها دائمة االنزواء على ذاتها دون إمكانية االنفتاح
على الواقع السياسي الفعلي ،أم أن هذا النظام ال يعدو كونه مرحلة عارضة ومؤقتة
تسبق التحضير لبداية التحرك والفعل داخل الميدان؟ وهل بإمكان نظام الشرنقة هذا أن
يفضي إلى إنتاج تعبئة فعلية وانخراط حقيقي يتجاوز حدود الفضاء العمومي الرقمي
نحو نظيره الفيزيقي ليؤثر فيه و يعيد صنع قرارته؛ أم أنه يظل حبيس شرنقته شأنه
في ذلك شأن “اليرقات ”غير كاملة النمو التي تنتهي حياتها داخل بيتها المؤقت؟.
سنعمل على مقاربة هذه اإلشكاالت من خالل االنفتاح على نتائج الجرد في مرحلة
زمنية ثانية تتموقع في الفترة الممتدة ما بين  6و  4غشت  2163لنقف على الحركية
التي عرفتها الصفحة خالل هذه الفترة في إطار التفاعل مع أحد األحداث الهامة التي
طبعت المشهد السياسي المغربي عقب صدور قرار العفو عن االسباني “دانيال فينو
غالفان” الذي سبق و حوكم بقضية اغتصاب  66طفال بمدينة القنيطرة ،وصدرت في
حقه عقوبة سجنية ممتدة لثالثين سنة نافذة .وقد خلفت قضية العفو هذه ردود فعل قوية
داخل الصفحة تمثلت في حركية غير مسبوقة لم تعرف لها مثيال منذ بدايتها ،بحيث
وصل عدد لحظات النشر الخاصة باليوم الواحد إلى أرقام مرتفعة لم تسجل في أي
وقت سابق .ونعرض فيما يلي لنتائج الجرد
الخاصة بهذه الفترة.
رسم مبياني رقم : 2لحظات النشر الخاصة بموضوع العفو عن االسباني دانيال
كالفان
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مجموع لحظات النشر= 611
يتبين لنا انطالقا من معطيات المبيان أن عملية النشر غطت أسبوعا بأكمله منذ
اإلعالن عن خبر العفو يوم  6غشت و هو اليوم الذي شهد أكبر عدد من حيث لحظات
النشر التي وصلت إلى  45لحظة ،لتتقلص بعد ذلك في اليومين المواليين مسجلة 21
لحظة في اليوم الثاني من غشت ،و 39لحظة في اليوم الثالث ،ثم تعاود االرتفاع
مجددا يوم  5غشت لتصل إلى  51لحظة ،لتبدأ بعد ذلك في االنخفاض وصوال إلى
اليوم السابع حيث ستتوقف عملية النشر حول الموضوع وتتجه نحو مجاالت أخرى.
ما يالحظ في هذا اإلطار هو مدى التركيز الذي شاب التعامل مع هذا الموضوع .إذ ما
عيناه هو أنه منذ انطالق صفحة تقشاب سياسي لم تفرد فترة بأكملها للنشر في
موضوع معين مهما بلغت درجة أهميته ،بل كانت الفترة التي يطغى عليها حضور
موضوع معين تتخللها بشكل مستمر لحظات نشر تخصص لمواضيع أخرى مختلفة
تنتمي إلى مجاالت متباينة .لكن األمر اختلف فيما يتعلق بطبيعة التعاطي مع هذا
الموضوع والذي استأثر بجميع لحظات النشر على امتداد أسبوع بأكمله.
ولقد وقفنا من خالل تتبعنا لسيرورة النشر على امتداد هذا األسبوع على مرحلتين
أساسيتين يمكن التمييز بينهما داخل هذه السيرورة .األولى وهي مرحلة التعبئة الرقمية
أي ما قبل احتجاج الشارع ثم المرحلة الثانية و هي التي تم بموجبها االنتقال نحو
االحتجاج الفعلي .حيث تأهب مدير الصفحة وعدد من المدونين والناشرين والمعلقين
ألجل خلق حركة تعبوية افتراضية لدفع األفراد إلى نقل االحتجاج من الفضاء
االفتراضي إلى الساحات العمومية الفعلية قصد الضغط على الجهات العليا ألجل إعادة
النظر في القرار المتخذ.
فانطلقت حملة على موقع الفايسبوك في  6من غشت تحت شعار “ال للعفو عن
مغتصب

األطفال”

مع

الدعوة

إلى

المشاركة

فيها

عبر

الهاشتاغ
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 #ال_للعفو_عن_مغتصب_األطفال . #كما تم خلق عريضة إلكترونية لجمع توقيعات
الفايسبوكيين الرافضين لقرار العفو  .واستمرت دعوات المشاركة في الهاشتاك لمدة
أربعة أيام متتالية ،بلغت ذروتها في اليوم الرابع ب  35دعوة ،حيث وصل مجموع
الدعوات المنشورة على الصفحة  666دعوة توقفت مع صدو ر بالغ الديوان الملكي
القاضي بمراجعة قرار العفو في اللحظة .641
لذا فإن كنا قد وقفنا في المحور السابق على حقيقة كون الفضاء العمومي االفتراضي
يتغذى على ما يستورده من موارد يستجلبها من الفضاء العمومي الفعلي والتي تشكل
مادته الخام التي عليها يبني مناقشاته وعلى ضوئها ينتج خطاباته االلكترونية ،فإن ما
نصل إليه انطالقا من هذا النموذج المقدم هو كون الفضاء العمومي اإللكتروني يعمل
بدوره على تغذية الواقع السياسي الفعلي عبر هذه الموارد التي ينشرها ،والخطابات
التي ينتجها .وتلعب هذه الموارد و الخطابات المنتجة دورا تعبويا للكائنات الرقمية
التي تتفاعل معها ،وتؤكد هويتها السياسية على ضوئها من خالل تبني مواقف إزاء ما
ينشر وما ينتج .فتتهيأ بذلك للفعل باعتباره أوج المرحلة التي يصل إليها الخطاب
اإللكتروني عندما يدفع بمناضليه إلى مغادرة الشاشات الرقمية االفتراضية و الخروج
إلى الساحات و الميادين الفعلية.
إن هذا يعني أن المتخيل الموصول بالشاشة ،بحسب ما يرى”لوبرتون ” D.Le
breton,في كتابه “الوداع للجسد” ،ليس مجرد حلم منفصل عن األشياء و لكنه يشكل
مبدأ للواقع ،فهو يغذي العالقة بالعالم ،بل هو أقوى من الحياة التي يعيشها الفرد في
الواقع ،ذلك أنه يتحقق داخل دائرة يتحكم فيها الفرد بشكل كلي وإرادي] ،”[18فهو
الذي يقرر االنخراط بشروطه الخاصة ،وبناء على رغبته الذاتية من دون أي إمالء
خارجي .ينخرط وهو في بيته وعبر فعله على المنصات الرقمية من دون الحاجة إلى
بطاقة هوية رسمية .هكذا تكون دوافعه أقوى نحو الخروج بفعله من مستوى الكمون
إلى مستوى االنكشاف ك”ظاهر” يتم التعبير عنه بشكل فعلي يثبت من خالله وجوده
ككائن فاعل ،يتجاوز حضوره مستوى الواقع االفتراضي إلى الواقع المادي.
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ال تحيل إذن الحياة السياسية داخل الواقع االفتراضي على مجرد حياة مجردة أو صور
هالمية تتغذى على الخيال واالستيهام ،بقدر ما هي حياة متجذرة داخل الواقع ،تنطلق
منه و تعود إليه .وقد أكد المبحوثون على هذا األمر حين ذهبوا إلى اإلقرار بأن
الفايسبوك يقدم فكرا يؤثر على الواقع ،وخير مثال على ذلك في نظرهم هو ما حدث
في ” الربيع العربي” حيث أن الكثير من األحداث و تواريخها ،وخطواتها النضالية
تحددت على صفحات الشبكة الفايسبوكية التي غيرت األوضاع في مصر وعبأت
الشباب ،ونجحت في القيام بما عجزت عنه اآلليات التقليدية التي لم تعد قادرة على
التأطير وال التعبئة” ،وأصبحت تعوضها في ذلك الصفحات السياسية االلكترونية.
إن هذا هو ما عايناه بالضبط من خالل نموذج “حركة  21فبراير” حيث بدأت التعبئة
و االحتجاج في العالم االفتراضي قبل أن تنتقل إلى الميدان .وانطلق هذا العمل عبر
البيان الذي أعلنته الحركة على صفحتها الرئيسية و الذي دعت فيه إلى الخروج يوم
 21فبراير من أجل المطالبة بالتغيير السياسي .وقد استجاب اآلالف من المواطنين
المغاربة لهذا النداء ،خاصة الشباب الذين نزلوا إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم،
وتمخضت االحتجاجات تحقيق عدد منها  ،وتغيير الخارطة السياسية بالمغرب عبر
التعديالت الدستورية و الحكومية التي تمت على هامش ذلك.
كما نتبين هذا األمر بجالء انطالقا من تأمل النموذج الذي قدمنا له والمتعلق بالعفو
الملكي الصادر في حق االسباني “كالفان”حيث نعاين كيف أن الواقع السياسي
االفتراضي ،و الواقع السياسي الفعلي يغذيان

ويطعمان بعضهما البعض .فلقد صدر

قرار سياسي فعلي ،انتقل بسرعة إلى الفضاءات االلكترونية،

و انتشر داخلها،

فانطلقت في الساعة نفسها عملية التعبئة السياسية التي التمست جميع الوسائل الممكنة
ألجل إقناع الرأي العام بضرورة التحرك قصد مراجعة هذا القرار .ولقد عاينا في هذا
اإلطار كيف أنه في ظل سبعة أيام تم إنتاج وتداول  25شريط فيديو تقدم
روبورط اجات و أفالم وثائقية لها عالقة بالموضوع ،باإلضافة إلى  95صورة في
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الشأن نفسه ،فضال عن المقاالت ،والتعليقات ،والنص المكتوب عموما بأشكاله
المختلفة.
كما اتسمت عملية التعبئة هذه بمواكبة دائمة على مدار الدقيقة لكل التطورات التي تهم
الملف والتي يتم نشرها في التو و اللحظة ،وهو ما يفسر األرقام المسجلة على مستوى
لحظات النشر في األيام األربعة األولى التي كانت تفصل ما بين صدور العفو ثم
التراجع عنه .وتمثلت هذه المواكبة في تتبع تحركات “الجاني” داخل الوطن وخارجه،
وتحركات الديوان الملكي عبر البالغات الصادرة في هذا المضمار فضال عن
تصريحات ومواقف أعضاء الحكومة و وزرائها وكذا المجتمع المدني ممثال في أبرز
جمعياته التي تعنى بقضايا االغتصاب وهي”جمعية ماتقيش ولدي” ،فضال عن
تحركات االئتالف المغربي لهيئات حقوق اإلنسان.
كما لم يبخل مدير الصفحة و روادها بأي من األدوات الرقمية ألجل تحريك الملف،
وتعبئة المبحرين عبر اإلعالن عن تنظيم وقفة احتجاجية ،وتغيير أيقونة الصفحة،
ودعوة المشاركين و الزوار إلى القيام بعمل مماثل ،و المبادرة بخلق الهاشتاك
وتعزيزه بحملة العريضة اإللكترونية التي شهدت انخراطا حقيقيا وفعليا لألفراد الذين
تجاوزوا مستوى الهويات المستعارة ،ليكشفوا عن هوياتهم الحقيقية عبر صورهم
الواضحة التي تظهر مرفقة بعريضة “الالءات للقرار ”وكأنهم بذلك يعلنون أنهم
تجاوزا كل مستويات الرهبة التي تمليها الرقابة االلكترونية عبر التخلي عن األقنعة و
الصور المستعارة.
وعليه ،فإن كان التعمق أكثر في الحياة االفتراضية في نظر “شيري توركل sherry
Turkleيتمخض عنه فقدان أصحاب الهويات االفتراضية للوعي بإكراهات الحياة
الواقعية ،والعيش خارج المجتمع ،رافضين الواقع وواهبين حياتهم لشخصيات العالم
االفتراضي] ،”[19فإننا نلمس العكس ونحن نعاين حركية األفراد داخل صفحات
المجموعات السياسية .إن هذا يعني أن الصورة التي يرسمها “سفيز ””L.Sfez
لالنغالق الهوياتي الذي يتهددنا بفعل الحاسوب] ،”[20ال تصدق هنا ،في المثال الذي
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قدمناه ،و الذي يبين لنا كيف أن المواطن الرقمي تتحدد هويته ككائن منفتح على
المشهد السياسي ،متفاعل معه ،وفاعل فيه ،يستورد منه بقدر ما يصدر إليه ،يالحظ و
يتتبع ما يطرأ فيه ،ثم يبادر بالرد ،واالنخراط ثم الفعل.
لذا فلئن كان العالم االفتراضي من شأنه أن يفضي إلى أفول االلتزام السياسي لكون
الفرد يسهل عليه االنتماء إلى عدد من الجماعات االفتراضية ،كما يسهل عليه
االنسحاب منها من دون أن يخسر أي شيء] ،[21وهو ما يجعل االلتزام يظل في
الغالب أقل قوة] ،[22فإننا نستشف على ضوء ما قدمنا من معطيات بأن درجة
االنخراط ،و قوة االلتزام ،تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحدث ال بالنظر إلى طبيعة
المجتمع؛ إذ كلما كان وقع الحدث كبيرا على المواطن ،ويمسه بشكل مباشر كلما
ارتفعت درجة تقمصه له و انخراطه فيه والتزامه به إلى الحد الذي يجعله يتجاوز
حدود الفضاء اإللكتروني ،ليباشر الفعل داخل الواقع السياسي الفعلي حيث ينقل
احتجاجه آمال في تغيير هذا الواقع الذي يندد به.
إننا ال نعاين بهذا الشكل إذن نوعا من االنسحاب من الفضاء العمومي و االبتعاد عن
العالم السياسي واللجوء إلى المواقع االفتراضية كمهرب من إكراهات الواقع الفعلي،
بل نعاين”وفرة في المشاركة] ، “[23تتمظهر عبر “شبكات مواطنة ]”[24تتشكل من
خالل مشاريع الفاعلين الذين يبحثون عن تأسيس أنفسهم داخلها كمواطنين للتاريخ
الجديد الذي يسهم كل مواطن في صياغته عبر انخراطه الفاعل ،ومشاركته في تغيير
القرارات وصنعها ،مكرسا بذلك مبادئ الديمقراطية التشاركية التي تتجاوز مستوى
النخب الفاعلة لتحتوي كل المواطنين في نخبة واحدة أساسها قاعدة عريضة من
الشعب كيفما كانت ثقافتها ،عالمة أو عامية ،ال إحدى األقليات التي تمثل “أنتلجنسيا”
الفضاء العمومي.
لكن ينبغي التنبيه إلى أنه بالرغم من هذا التساوق و التآثر الحادث بين الواقعين
السياسيين الفعلي

و االفتراضي ،الذي أقررناه هاهنا ،فإن هنالك حاالت يضعف فيها

هذا األمر .وهذا هو ما الحظناه في فيما يتعلق باإلعالن عن االحتجاج المفترض ل63
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يناير  2163؛ وهي المالحظة نفسها التي أشار إليه بعض المبحوثين الذين أكدوا في
هذا الصدد بأنه ليس كل المشاركين في الصفحات السياسية يأخذون األمور بجدية ،و
يعبرون عن الدرجة نفسها من االنخراط و االلتزام .ويكفي هنا أن نعاين ” عدد الذين
ضغطوا على زر اإلعجاب بخصوص الدعوة إلى التظاهر وعدد الذين خرجوا فعليا،
إذ “كان رجال األمن في الموعد وغاب المحتجون” كما صرح بذلك أحد المستجوبين.
إن تفسير هذا األمر مرده في نظرنا إلى سببين :يرتبط األول بطبيعة الحدث نفسه أي
بحسب أهميته و قوته ،إذ أن قرار االحتجاج هنا أعقب فترة من اإلصالحات السياسية
أنجزت على هامش الحراك السياسي الذي شهده المغرب بعيد 20من فبراير ،كما أنه
جاء بعد معاينة األفول الذي عرفته الحركة ،و تواري زعمائها إلى الظل بعد سلسلة
من النضاالت ،أسفرت في النهاية عن تفككها ،وتوزعها إلى عدد من المجموعات
الصغرى .تقودنا هذه المالحظة إلى استحضار السبب الثاني الذي يورده”كاستلز”
والمتعلق بالفسحة الكبيرة التي يمنحها الفضاء العمومي لألفراد لالنتماء إلى جماعات
متعددة واالنسحاب منها في أي وقت دون أي التزام ،األمر الذي يجعلنا أمام نوع من
الترحال الهوياتي الذي يستعصي معه ضبط االنتماءات السياسية لألفراد ومعرفة مدى
التزامهم بقضايا الجماعة االفتراضية .لذلك فعدد عالمات اإلعجاب ال يحيل ضرورة
إلى عدد المنتمين أو المناصرين الفعليين.
إن هذا النوع من األفول في االلتزام السياسي الذي ينبه إليه “كاستلز” ،هو ما عايناه
ارتباطا بحركة  21فبراير ،لذلك ذهب بعض المبحوثين في هذا الصدد إلى اإلقرار
بأن ” الواقع السياسي االفتراضي يؤثر على الواقع الفعلي و لكن على نحو شكلي
،أحيانا ،إذ يتحدد حجم االحتجاج و التغيير تبعا لحجم الضرر الذي يلحق فئات
المجتمع .فحركة  21فبراير،مثال ،عجلت باإلصالحات السياسية ،و قادت إلى تعديل
د ستوري ،لكن يظل التأثير محدودا ،إذ ليست كل فئات الشعب تعيش الوضعية
االجتماعية نفسها” وهو ما يجعل االحتجاج يظل محصورا وضيقا ،وغير متوافق عليه
من لدن الجميع.
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لذا ،فلئن كانت “الحركات االجتماعية تأتي كرد فعل على األزمة السياسية ]،”[25
فإنها أيضا نتاج لمسار من التعبئة و النضال المتواصل على مدار الساعة وليست
مجرد “نداء مبهم و ملغوم”على حد تعبير”مدير صفحة تقشاب سياسي” في معرض
تعليقه على فشل الدعوة إلى االحتجاج .وعليه ،فإن كانت حركة  21فبراير وقضية
العفو قد تعكسان لحظتي حرج في المسار السياسي بالمغرب ،وتحيالن على حركة
تعبئ ة قوية ،استتبعها نقل االحتجاج من الفضاء االلكتروني نحو الفضاء الفعلي ،وإثمار
تحركات المواطنين في الشارع عن عملية تغيير ومراجعة سياسية صدرت من أعلى
الهرم السياسي ،فإن دعوة كتلك التي قادها مناضلو  63يناير لم يكتب لها النجاح ألنها
لم تتوفر على شروطه منذ البدء ،لذلك ولدت موءودة.
تقتضي التعبئة إذن نوعا من التنسيق والربط القبلي بين عدد من المناضلين الذين
يأخذون على عاتقهم مهمة تأجيج مشاعر الجمهور عبر ما ينشرونه من أفكار و
معلومات تلهب إحساس األفراد و تكون دافعا نحو الفعل .و”تتيح الشبكات حصول هذا
األمر بالنظر إلى كونها تسمح لألفراد بالولوج إلى المعلومة ،واالرتباط بأشخاص
آخرين ،وهو ما يفضي إلى بروز شكل جديد من أشكال التنسيق االجتماعي]،[26
يتخذ صبغة إلكترونية ،ويتسم بالسرعة واآلنية ،ويمكن من التواصل مع جمهور
عريض من الناس في وقت قياسي بحيث تكون بضعة أيام كافية لخلق التعبئة المطلوبة
لبدء الحراك.
إن هذه الدينامية و المرونة التي يتيحها الفضاء االلكتروني هي التي تفتح المجال بشكل
مستمر لبناء هويات رقمية لجماعات من المناضلين و المعارضين داخل الشبكات
االجتماعية بفضل المعلومات التي يجري تبادلها عن طريق االنترنيت و التي تخلق
إحساسا بالحنق و الغضب و الشك ،وتغذي مشاعر السخط الالزمة لكل حركة
معارضة .كما تسمح بخلق جماعات ذات أهداف و مصالح مشتركة ،وتقودها الحقا
نحو الفعل ،إذ تمكن الفرد من مالقاة أفراد آخرين لهم تفكير مشابه لفكره ،فيتحقق على
هذا النحو رابط بين ما هو فردي وما هو جماعي ].[27هكذا يغدو تالقي الغايات مع
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تراكم الغضب والحنق محركا نحو االحتجاج الذي يمسي الطريقة األنسب لتفريغ هذه
المشاعر والتخلص منها في اتجاه البحث عن بدائل سياسية تسمح بتجاوز الوضع القائم
نحو آخر أفضل منه.
نعاين على هذا النحو إذن اتساعا في الفضاء العمومي االلكتروني بفضل منطق
“الروابط الشعرية ” liens de capillaritéالتي تتيح إمكانية للربط] [28تتجاوز
المجتمعات المناضلة المشكلة لتبرهن للعابر عن كون الحدود نفاذة بين “النحن”
المناضلين و “هم” غير المناضلين]. [29إن هذه النفاذية تيسرها المرونة في المشاركة
واالنخراط في الشبكات ،إذ ال يتعلق األمر باالنخراط بشكل رسمي في تنظيم
مؤسساتي معين؛ بل يمكن للفرد أن يعبر عن دعمه إلكترونيا أو عبر الخروج بشكل
منتظم في تظاهرات في الشارع] [30تؤشر على رفضه لوضع قائم و تؤكد حضوره
كمواطن فاعل ،منخرط في سيرورة بناء القرار ،وكطرف حكم يقيم السياسة التدبيرية
لقضايا الشأن العمومي ،ويوجهها إذا ما حادت عن خدمة الصالح العام لمواطني
الدولة.
إن منطق “الروابط الشعرية” هذا هو الذي نلمسه و نحن نعاين نظام اشتغال
المجموعات السياسية داخل شبكة الفايسبوك؛ وهو األمر الذي كشفت عنه نتائج
البحث .حيث الحظنا كيف أن عملية التعبئة التي تحققت في ظرف ثمانية و أربعون
ساعة ،و تمظهرت في شكل احتجاج فعلي في مساء اليوم الثاني من غشت قد تمكنت
من بلوغ مرماها جراء عملية الربط بين عدد من المناضلين و غير المناضلين سواء
من مرتادي صفحة المجموعة أو غيرها من المجموعات األخرى .ولقد تحقق هذا
األمر بفعل منطق تقاسم الموارد و المشاركة في الهاشتاغ و نشر رابط العريضة و
غيرها من الموارد ،سواء كانت صورا أو مقاطع فيديو أو مقاالت أو نصوص تعبر
من موقع آلخر و من صفحة ألخرى على مدار الدقيقة ال الساعة؛ من جريدة هسبريس
إلى جريدة “لكم” ،إلى “صرخة الشعب المغربي”؛ وصوال إلى “شبكة المغرب اآلن”.
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كلها مواقع و صفحات حضرت داخل صفحة تقشاب سياسي مؤكدة بذلك أنها ال تتحرك
في اشتغالها بمنطق “الشرنقة” بل بمنطق “الروابط الشعرية”.
لذا ،فلئن كان المدونون النشطون في المجال السياسي يتبادلون ما ينتجون بشكل مغلق
مشكلين بذلك “شرنقات للمعلومة” منكمشة على ذاتها؛ فإن ما يغفله “سانستاين” هو أن
هذه الشرنقات ليست كذلك في واقع األمر ،فهي ليست مغلقة تماما؛ بل منفتحة على
بعضها البعض ،و يكمل بعضها البعض ،بحيث تصلها المعلومة بأكبر سرعة
ممكنة] .[31لذا فاالرتباط باالنترنيت ال يفضي بصاحبه إلى االنزواء ضمن قوقعة
مغلقة؛ بل يفت حه على عوالم تتعدد بتعدد الروابط التي ينسجها مع كل فرد جديد ،أو
مجموعة جديدة بحيث يكون “االرتباط باالنترنيت بمثابة انفتاح ]” [32و ممر يفتح
الطريق أمام صاحبه نحو فضاءات أخرى ،سواء داخل العالم االفتراضي أو خارجه،
ممرا يعبده كل عابر أمام القادمين من ورائه الذين يقودهم معه نحو الفعل في العالم
بفعل صور أو نصوص قد تلهب مشاعرهم ،وتفجر حماسهم في شكل موجة احتجاج
تنطلق شرارتها افتراضيا لتتأجج فعليا في الساحات والشوارع.
تتحدد التعبئة االلكترونية بهذا المعنى بوصفها حركة انفعالية تحركها آليات التكنولوجيا
الحديثة عبر الموارد الرقمية المختلفة التي تستنفر انفعاال ال يدوم سوى ساعات ،لكن
هذه الساعات القليلة تكون كافية لخلق التغيير و ذلك إذا ما تم إيصال المعلومة إلى عدد
كبير من الناس وتم تحريك المشاعر  .و تسمى هذه الممارسات الجديدة ب”التعبئة
الذكية] ،”[33إذ تنطلق المبادرة من بعض األشخاص داخل االنترنيت ،ويتم التنسيق
لها و الدفاع عنها داخل الفضاء االفتراضي ،لتنتقل بعد ذلك نحو الميادين الفعلية
مترجمة حقيقة كون “أغورا المدينة” ،و”أغورا االنترنيت” يتقاطعان مع بعضهما
البعض] [34و يكمالن بعضهما البعض .فكل منهما يهيئ موارده ،و يصنع مادته
ألجل أن يصبها في اآلخر و يصدرها إليه.
إن هذا النوع من التعبئة الذكية التي شهدناها على صفحة “تقشاب سياسي ”والتي
تتحول في ظرف وجيز إلى احتجاج عفوي داخل الفضاء العمومي بحيث تستطيع أن
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تمارس ضغطا يؤدي إلى تغيير فوري داخل الحقل السياسي تحيلنا على نوع من
الحركات تسمى ب” الحشود الوميضية ] ” flash mobs[35والتي تظهر كومضة
البرق لتنير الطريق ثم تختفي .ويمكن التمثيل لذلك بالتعبئة التي حصلت للمواطنين
اإلسبان في انتخابات مارس من سنة  2115مع حكومة أزنار  Aznarوالتي تلقت
فشال ذريعا يوم االقتراع بسبب حملة احتجاجية عبر الرسائل القصيرة في البلد بأكمله،
فضحت ادعاءات رئيس الدولة بخصوص األحداث اإلرهابية لمدريد في مارس
 ،2115و أدت إلى انتصار المرشح االشتراكي الذي لم يكن لينجح أبدا لوال هذه
الحملة غير المتوقعة وهذه التعبئة العامة التي تمت في غضون ثمانية و أربعون ساعة
] ،[36عاكسة بذلك القدرة الفائقة التي تمتلكها التكنولوجيا الذكية في توجيه الرأي العام
و قلب الموازين في لمح البصر في الوقت الذي يسود فيه اعتقاد بأن األمور قد
حسمت.
وتشكل هذه التعبئات الذكية للحشود مظهرا من مظاهر قدرة هذه التكنولوجيا على دفع
عدد كبير من الناس إلى االنخراط بشكل كبير في الحياة االجتماعية و السياسية]،[37
وتؤدي بذلك إلى بروز نوع جديد من النضال][38بحسب ما يرى “بول فيريليو ”
 ،Paul Vrilioيسمى بالنضال الرقمي ].[39لذلك فالتكنولوجيا الحديثة لإلعالم
والتواصل ،لم تعد مجرد تكنولوجيا لخلق الروابط وتيسير مرور التدفقات ،بل أضحت
“تكنولوجيا الحرب االفتراضية ،حرب المعلومة] ، “[40إذ تمكن بفضل الشبكات
العنكبوتية من دعم وتقوية ديناميات الجماعات ،و تسمح بخلق مجموعات ذات
توجهات متعارضة تعمل كل منها على التعبير عن رأيها بحرية] . [41وتخوض
حروبا مع نظيراتها ألجل حيازة الفضاء ،وإثبات الذات ،واستقطاب مزيد من الزوار
والمنخرطين في إطار معارك إلكترونية صامتة ،توظف فيها كل الموارد الرقمية
والتقنيات الذكية التي توفرها هذه التكنولوجيا الحديثة.
فإذا كان انفتاح “النحن المناضلين” على غيرهم من الذين يتموقعون خارج هذه الدائرة
في إطار عملية التعبئة االفتراضية؛ ثم انفتاح الطرفين معا في مستوى ثان على الواقع
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السياسي الفعلي في إطار عملية االحتجاج يسمح لنا بأن نقف على تهافت أطروحة
“شرنقات المعلومة” ،فإن حجم هذا التهافت يزداد عندما نعاين كيف أن الشبكات
الرقمية للمناضلين ،تتجاوز الحدود المحلية و الوطنية ،وتوسع من مجال حركاتها
التعبوية لتعبر بها نحو مستوى دولي ،وذلك بالنظر إلى كونها تمحي
المسافات واالختالفات ،و”تسمح بتوحيد حركات لم يكن بإمكانها أن تتوحد في وقت
مضى] ،”[42و تمد بينها جسور التواصل داخل فضاء افتراضي مشترك تنصهر
داخله الهويات على تعددها فاتحة بذلك المجال لبروز مواطن رقمي ال يعرف عبر
لغته و جنسيته و لون بشرته؛ بل عبر مواقفه و اتجاهاته و قيمه التي تبرز وحدها
كملمح ظاهر يعبر عن هويته الرقمية.
يتسع ،بهذا الشكل إذن ،مجال الفضاء العمومي االلكتروني ليفضي إلى “بروز فضاء
عالمي للنضال ]”[43تلتقي فيه الهويات على تعددها و تجتمع حول النضال ألجل
المبادئ و القيم نفسها ،منظورا إليها في صيغتها الكانطية الكونية ؛ قيما تستنبت وطنيا
وتلتقي دوليا .هكذا تتأكد القاعدة “الكاستلزية” القائلة بأن”الحركات االجتماعية ينبغي
أن تفكر محليا ،و تسلك عالميا] ،”[44ألن البحث عن تكريس الديمقراطية كقاعدة
فعلية توجه الممارسة السياسية هو مطمح عالمي ،يتجاوز الحدود المحلية الضيقة
ليلتقي عند مبادئ كونية ال تعترف سوى بالمواطنة كحق يمارس على نحو موحد دون
إلباسه لباس الدين أو الثقافة أو أي مرجعية أخرى تنتهي بتجريده من روحه لتجعل من
الديمقراطية “ديمقراطيات” تتعدد و تختلف بتعدد و اختالف األعالم الوطنية.
إن هذه األشكال الجديدة في التعبئة والنضال السياسي الرقمي و االحتجاج اإللكتروني
هي التي كشفت عن نفسها عبر أحداث “الربيع العربي] ،”[45حيث أججت الصور
المنشورة على “اليوتوب” الشبكات االجتماعية ،في تونس ليتحرك الثوار بشكل تلقائي
وتتعبأ الجماهير و الصحافة ،فيتغير النظام .وكانت ثورة تونس كافية إلشعال نار
الثورة في مصر ،تحت شعار” تونس هي الحل ” بدل اإلسالم؛ “ليس الله بل الشبكات”
على حد تعبير “كاستلز ]”.[46ألن القوى الميتافيزيقية لم يكن لها يد في خلق الثورة
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ولن يكون لها يد في إعادة صناعة التاريخ ،بقدر ما كان ذلك و سيكون نتاجا لسواعد
األفراد و أناملهم التي تتحرك بمرونة على أزرار الحاسوب لتحشد العدة و العتاد ألجل
التغيير السياسي عبر حركة الرقن المستمرة.
وما حدث في تونس و مصر هو جزء من دينامية عالمية شهدتها وتشهدها عدد من
بقاع العالم كجنوب كوريا و اإلكوادور و أوكرانيا و إيران التي عرفت سنة 2009
حركة كان أساسها “تويتر” ورسائل وفيديوهات نشرت عن طريق “اليوتوب ”وعملت
على شن هجوم على نظام “آية الله ”[47].كما شهدت إسبانيا الوضع نفسه جراء
احتجاج مجموعة “الديمقراطية الحقيقية اآلن ” Démocratie Réelle
Maintenantعبر االنترنيت في مارس من سنة  2162حيث انطلقت الحركة مع
عشرين فردا لتصل بعد ذلك في ثالثة عشر يوما إلى اآلالف [48]،عاكسة بذلك فكرة
التعبئة الذكية ،كما عكستها غيرها من بلدان العالم ،وفاتحة الطريق على مصراعيه
أمام المناضلين الرقميين ليعيدوا مراجعة الخريطة السياسية لبلدانهم عبر فعل التقييم
المستمر لسياسات منتخبيهم والمدبرين لشؤونهم العمومية.
خاتمة:
نستخلص انطالقا من كل ما عرضنا له فيما سبق أن الخطاب السياسي اإللكتروني إن
كان قد فرض نفسه كواقع قائم الذات على صفحات الشبكات االفتراضية ،فإن ذلك لم
يكن مجرد مصادفة ،أو حدث عارض تمخض عنه ما تمخض ،بل يتعلق األمر
باختيار مقصود لذوات واعية وحرة قررت بكامل إرادتها أن تنشىء لنفسها فضاء
للتعبير حيث تؤكد هويتها السياسية الرقمية ،وتوصل صوتها إلى مسئوليها عبر
صفحات وجدت فيها هامشا حيث تخرج عن صمتها ،و تقول كلمتها.
هكذا أضحت الشبكات االفتراضية فضاء للتعبئة مسكونا بذوات فاعلة ال منفعلة ،منتجة
ال مستهلكة ،تستقبل الخطاب و تتداوله ثم تقرر متى تبدأ في الفعل .لذلك فالعين
الراصدة للواقع السياسي تلتقط الصور عبر ” كاميراتها ”لتصنع منها أدوات للتعبئة و
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لتعرية الواقع السياسي و كشف منزالقاته ،و دفع المواطنين إلى التنديد به و االحتجاج
عليه و العمل على تغييره .لذا فهي ال تنتج المعلومة السياسية وال تروجها داخل
شرنقات مغلقة ،بل تجعلها منسابة ضمن “جذامير” متفرعة في جميع االتجاهات ،تربط
هذا بذاك و تبث في كل عنصر ما يكفي من الروح التي تدفعه للتحرك و الخروج من
قوقعته.
لذا فلئن أضحت الشبكات الرقمية مالذ لنوع جديد من الفاعلين السياسيين ،يشكلون
جيل المناضلين الرقميين و مأوى لكل الباحثين عن فضاء مفتوح للتعبير الحر الذي
ترسم عبره مالمح الهوية السياسية الرقمية من خالل ما يدون على جداريات المنصات
االلكترونية ؛ فإن هذه الهوية ال تؤكد حضورها فقط عبر النقر على زر اإلعجاب ،أو
التقاسم أو فعل التعليق؛ بل تنخرط في هذه الحركة الثالثية كمرحلة تمهيدية توطئ بها
لمراحل قادمة .إنها تعبر عن إعجابها كي تساند المناضل السياسي في فعله ،و تتقاسم
ما ينشر كي تهتك جدار الشرنقة وتضمن انسياب المعلومة للغافلين عنها أو الجاهلين
بوجودها ،و تنخ رط في عملية التعليق كي تؤكد موقفها وتحدد اتجاهها .وتنضوي عبر
هذه األفعال الثالثة داخل حركة المناضلين الرقميين مسهمة في سيرورة عملية التعبئة
و ممهدة للحراك السياسي عبر فعل االحتجاج الذي تبدأه داخل الفضاء االفتراضي
لترتحل به نحو الشوارع و الساحات في بحث عن التغيير السياسي المنشود .لهذا
أضحت المؤسسات السياسية الحزبية اليوم مدعوة لالنخراط داخل دينامية الشبكات
الرقمية في بعدها السياسي ،و أن تجد لنفسها مقاعد داخل غرف المجموعات السياسية
اإللكترونية كما تبحث عن إيجاد غرف لها في قبة البرلمان؛ مقاعد تدافع من خاللها
ع ن نفسها ،وتقدم برامجها  ،و تثبت حضورها الرقمي ،وتؤكد مشروعيتها عبر القرب
من المواطنين فعليا و افتراضيا ،ألن الممارسة السياسية قد بدأت منذ زمن في تغيير
فضاءاتها .لذا أصبح لزاما على الفاعلين أن يغيروا هم أيضا مواقعهم حتى يسايروا
الحقبة الرقمية في حركتها المتسارعة التي تفاجئ الغافلين عنها على حين غرة .ولعل
في ثورة تونس

ومصر الكثير من العبر والدروس التي يمكن للسياسي أن يستفيدها

وهو يقرأ تاريخ الزمن الراهن.
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اعداد :
د .رغدة البهي
أستاد العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة (مصر)

ملخص
في السنوات األخيرة ،تزايد عدد الهجمات السيبرانية بشك ٍّل حاد .ولذا ،بحةث الدارسةون
والمنظرون في قدرة نظريات الحرب الباردة – ومنهةا نظريةة الةردع – علةى التصةدي
لتلك الهجمات وردعها .ومن هنا تتجلي إشكالية الدراسة ،والتي تتمثل في مدى انطبةاق
تلك النظريةة علةى الفضةاء السةيبراني .يقصةد بةالردع السةيبراني منةع األعمةال الضةارة
ضد األصول الوطنيةة فةي الفضةاء .ويرتكةز علةى ثالثةة ركةائز هةي :مصةداقية الةدفاع،
والقدرة على االنتقام ،والرغبة فيه .إذ تدعو الحاجة إلى ردع الهجمات السةيبرانية علةى
اختالف أنواعها وآثارها التدميرية التةي ال تطةول شةبكات المعلومةات فحسةب ،بةل تمتةد
إلةةى البنيةةة التحتيةةة أيضةةا .ولعةةل مةةا شةةهده الواقةةع المعاصةةر مةةن حةةاالت متباينةةة – مثةةل
إسةةتونيا ،وجورجيةةا وكوريةةا الجنوبيةةة وغيرهةةا – يؤكةةد ويعةةزز تلةةك الحاجةةة ،ولكةةن ال
يمكن إغفال عدد من اإلشكاليات التي تواجه الردع السيبراني؛ منها علةى سةبيل المثةال:
اإلسناد ،والعقبات القانونية ،والفاعلين من غير الدول والمصداقية ،وغيرهةا .تسةتخلص
الدراسة أن متطلبات وشةروط نظريةة الةردع ال تنطبةق فةي الفضةاء السةيبراني ،بعةد أن
فشلت في تلبية أيا من شروطها؛ نظةرا الخةتالف طبيعةة الصةراع السةيبراني عةن مثيلةه
العسةةكري ،ناهيةةك عةةن تقةةويض مفهةةوم التهديةةد باالنتقةةام بسةةبب مشةةكلة اإلسةةناد وتحديةةد
المواقع الجغرافيةة للخصةوم .ورغةم ذلةك ،ال يةزال الةردع السةيبراني فعةاال جزئيةا عبةر
خيةةارات جديةةدة ،منهةةا الةةردع السةةلبي ،واالحتجاجةةات الدبلوماسةةية ،والتةةدابير القانونيةةة،
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 وصةةوال لبلةةةورة، واالنتقةةام السةةيبراني أو العسةةكري وغيرهةةا،والعقوبةةات االقتصةةادية
.إستراتيجية متكاملة للردع
 نظرية الردع – الردع السيبراني – الهجمات السيبرانية – الفضةاء:الكلمات المفتاحية
السيبراني –اإلسناد
Cyber Deterrence: The Concept, Dilemmas and
Requirements
Abstract:
In the recent years, Cyberspace has witnessed a growing
number of cyber attacks. That is why many scholars and
theorists have questioned the ability of cold war theories –
including Deterrence theory – to face and deter those
attacks. Thus, the main research problem of this study
involves around this ability. Cyber deterrence is intended to
prevent harmful acts against national assets in space. It is
based on three pillars: the credibility of the defense, the
ability to retaliate, and the will to retaliate. Deterring cyber
attacks became a must because such attacks are becoming
increasingly likely, because they could cause serious
damge not only to information networks, but also to the
infrastructure as well. The recent contemporary cases –
such as Estonia, Georgia, South Korea, etc – confirms and
reinforces the need for cyber deterrence, but it’s impossible
to neglect multiple issues such as: attribution, legal
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obstacles, non-state actors, credibility, etc. The study
concludes that the cyber deterrence does not meet any of
the theory’s requirements or conditions. That’s because the
nature of cyber conflict differes from the military one, the
concept of threat retaliation has been undermined, not to
mention the attribution problem or the obstacle to define the
geographical locations of the opponents. Nevertheless,
deterrence is still partially effective by new available options,
including: passive deterrence, diplomatic protests, legal
measures, economic sanctions, cyber revenge or military
attack or others, towards an integrated strategy of
deterrence.
Keywords: Deterrence Theory – Cyber Deterrence – Cyber
Attacks – Cyber Space – Attribution
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مقدمة:
شهد الفضاء السيبراني)] ([1في السنوات األخيرة تزايةد عةدد الهجمةات السةيبرانية بشةكل
حاد ،نظرا لتعدد التهديدات السيبرانية لتشةمل :الحةروب واإلرهةاب والتجسةس الرقمةي،
وغيرها .ولذا ،يصعب تحديد الحجم الحقيقي لتلك الهجمات ،وبخاصةة أن عديةد منهةا ال
يتم التبليغ عنه .ورغم اختالف غرض وهدف كل منها إال أن القاسم المشترك بينها هةو
استغالل ثغرات ونقاط الضعف في المجال السيبراني ،بهدف إختراق أجهةزة الكمبيةوتر
وشبكات الحاسوب)] ،([2حتى تعالت دعوات تطويع الردع كي يتالئم وذلك المجال.
مع اإلقرار بخطةورة التهديةدات السةيبرانية ،واعتبةار الفضةاء السةيبراني مجةاال للحةرب
والصراع ،بحث خبراء األمن ،والدارسون ،وصناع القرار في إستراتيجيات ونظريةات
الحرب الباردة الختبار مدى إمكانية تصديها لتلةك الهجمةات؛ فبةدون الةردع السةيبراني،
ستظل البيانات المفتوحة عرضة ألشكا ٍّل عدة من االستغالل واالعتداء.
ويثير ذلك إشكاليات وتساؤالت عدة على صعيد نظرية الردع؛ فقواعةد الةردع ال تتغيةر
باالنتقال من المجالين النووي والتقليدي إلى المجال السيبراني .ويظل األسةاس النظةري
الةةذي يبنةةى عليةةه الةةردع هةةو التهديةةد باسةةتخدام القةةوة إلقنةةاع الخصةةم باالمتثةةال إلرداة
ركن مادي ٍّ ينطوي علةى تةأمين
الطرف الذي يهدد بها .وبهذا المعنى ،يعتمد الردع على
ٍّ
كافةةة مقتضةةيات القةةدرة علةةى إنةةزال العقةةاب ،وآخةةر معنةةوي غايتةةه التةةأثير النفسةةي فةةي
الخصم من خالل إقناعه بجدوى االنصياع للطرف الذي يهدد باستخدام القةوة ،وارتفةاع
تكلفة ما سيقدم عليه من عمل عدائي بالمقارنة بما سيحصل عليه من مكاسب.

)]([3

وقةد بةدأ الةردع تقليةديا فةي قةواه وأدواتةةه اعتمةادا علةى وسةائل القتةال االعتياديةة ،وعلةةى
التهديد باستخدام األسلحة التقليدية .وأكثر أشكال الردع التقليدي شيوعا هةو المتمثةل فةي
توعد الخصم بضربة عقابية موجعة في حال حدوث اعتداء مةن جانبةه ،وهةو مةا يسةمى
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الردع بالعقاب .في حين يقتصر الردع النةووي علةى التلةويح باسةتخدام السةالح النةووي
سواء أكان هذا االستخدام جزئيا أو كامال ،محدودا أو شامال.

)]([4

أو بعبارة أخرى ،يعتمد الردع على التهديد باستخدام القوة العسةكرية ،وال ينطةوي علةى
االسةةةتخدام الفعلةةةي لهةةةا ،بهةةةدف تخويةةةف الخصةةةم ،وزرع القناعةةةة لديةةةه بالقةةةدرة علةةةى
االقتصاص منه دون أن تتحول النوايا إلى فعل يلحق األذى به .وهذا الحد الفاصةل بةين
التهديد باستخدام القوة واستخدامها الفعلي هو الذي يشكل معنى الردع وكينونته.

)]([5

وتتأسةةس نظريةةة الةةردع علةةى عةةدد مةةن االفتراضةةات الرئيسةةية ،منهةةا :أن الةةدول فواعةةل
عقالنيةةة ،تسةةتعين بحسةةابات المكسةةب والخسةةارة بشةةأن متةةى ولمةةاذا تشةةن صةةراعا ،فةةإذا
كانت الخسائر أكبر من المكاسب ،سترتدع الدول عن اإلقدام عةن أي خطةوات عدوانيةة
فةةي مواجهةةة خصةةومها ،وأن الةةدول كيانةةات عقالنيةةة تتخةةذ قةةرارات عقالنيةةة لحمايةةةة
مصالحها القومية ([6]).فضةال عةن إبةالغ الخصةم بشةكل قةاطع بحتميةة معاقبتةه واالنتقةام
منه في حالة عدم إذعانه .ناهيةك عةن امةتالك الدولةة إمكانةات كافيةة مةن القةوة تتةيح لهةا
مواجهة التهديد الذي تمثله الدولةة المهاجمةة ،بةل واسةتعدادها السةتخدام تلةك اإلمكانيةات
عند الضرورة.

)]([7

األسئلة البحثية وأهداف الدراسة:
يمكن القول أن السؤال البحثي الرئيسي الذي تسعى الدراسة لإلجابة عنه هو :مةا مةدى
مالئمةةة نظريةةة الةةردع – وتحديةةدا الةةردع السةةيبراني – لمواجهةةة الهجمةةات السةةيبرانية؟
وفي إطاره ،تتمثل أهداف الدراسة في اإلجابة على التساؤالت البحثية التالية:
ما المقصود بالردع السيبراني؟ وما هي طبيعة الهجمات التي يجب ردعها؟ وما طبيعةة
اإلشكاليات التي تواجه ذلك الردع؟ وكيف يمكن تسكينه في إطار نظرية الردع؟ وكيف
يمكةةةن رسةةةم خريطةةةة لمةةةا شةةةهده الواقةةةع المعاصةةةر مةةةن حةةةاالت متباينةةةة مةةةن الهجمةةةات
السيبرانية؟ وما هي القواسم المشةتركة بينهةا؟ وهةل يعةد الةردع الخيةار األمثةل لمواجهةة
التهديدات السيبرانية على المستويين النظري والتطبيقي؟
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يةةةدور مغةةةزى كافةةةة تلةةةك األسةةةئلة حةةةول اإلشةةةكاليات المفاهيميةةةة التةةةي تواجةةةه الةةةردع
السيبراني ،والهدف من وراء ذلك الردع ،وحاالتةه ،وجةدواه .أخةذا فةي االعتبةار التغيةر
في سياق الردع بشكل ملحوظ من ناحية ،وتعدد الخصوم الواجب ردعهةم؛ مةن الخصةم
الواحةد إلةةى خصةوم مختلفةةين ،لكةل منهةةا قةدرات مختلفةةة علةى تحمةةل العقةاب مةةن ناحية ٍّة
أخرى.

)]([8

مفاهيم الدراسة:
ترتكز الدراسة على مفهومين رئيسيين هما الردع بشك ٍّل عةام والةردع السةيبراني بشةك ٍّل
خاص ،وذلك كما يلي:
التعريةةةف األبةةةرز واألشةةةهر للةةةردع – والمتةةةداول بكثةةةرة فةةةي األدبيةةةات – هةةةو تعريةةةف
الجنةةرال “أندريةةه بةةوفر” الةةذي عةةرف الةةردع بأنةةه “منةةع دولةةة معاديةةة مةةن اتخةةاذ قةةرار
باسةةتخدام أسةةلحتها – أو بصةةورة أعةةم – منعهةةا مةةن العمةةل أو الةةرد إزاء موقةةف معةةين
باتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات التي تشكل تهديدا كافيا حيالهةا ،والنتيجةة التةي
يراد الحصول عليها بواسطة التهديد هي نتيجة سيكولوجية نفسية”([9]).
ُعةرف – كمةا ستوضةح الدراسةة فيمةا بعةد – بأنةه “منةع األعمةال
أما الردع السةيبراني في ّ
الضةةارة ضةةد األصةةول الوطنيةةة فةةي الفضةةاء “([10]).وبهةةذا المعنةةى ،يرتكةةز الةةردع
السيبراني على ثالثة ركائز هي مصةداقية الةدفاع ،والقةدرة علةى االنتقةام ،والرغبةة فةي
االنتقام.
الدراسات السابقة:
يمكن تقسيم الدراسات السابقة وفقا لثالثة محاور رئيسية ،وذلك على النحو التالي:
االتجاه األول :يرى عدم جدوى نظريةة الةردع علةى صةعيد الفضةاء السةيبراني ،مشةككا
في جدواها وفعاليتها ،فطبيعةة العمليةات السةيبرانية تُقةوض مةن الةدور المحتمةل للةردع،
وقد تجعلةه عةديم الفائةدة كليةا .ويركةز هةذا االتجةاه علةى اإلشةكاليات التةي تواجةه الةردع
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السةيبراني ،ومنهةا :صةعوبة تحديةد هويةة مرتكبةي الهجمةات ابتةداءا ،فضةال عةن غيةاب
القةوانين الالزمةةة والرادعةةة ،علةةى نحةةو يةةوفر لمرتكبيهةةا المةةالذ اآلمةةن ،ممةةا يحةةول دون
مالحقتهم.

)]([11

االتجاه الثااني :يةرى أن نظريةة الةردع ال تنطبةق فحسةب فةي المجةال السةيبراني ،لكنهةا
ضةةرورة أيضةةا؛ فبةةدون الةةردع السةةيبراني ،سةةتظل البيانةةات المفتوحةةة عرضةةة ألشةةكال
بدائية وخطيرة من االستغالل واالعتداء ،ومنها سرقة البيانات ،وانتهةاك حقةوق الملكيةة
الفكريةةة ،وتعطيةةل األعمةةال التجاريةةة ،وإيقةةاف تشةةغيل الةةنظم الحيويةةة .ذلةةك أن الةةردع
السيبري البد أن يكون جزءا ال يتجزأ من إستراتيجيات األمن القومي للدول.

)]([12

االتجاااه الثالااث :يةةرى أن نظريةةة الةةردع يمكةةن أن تةةتالئم والفضةةاء السةةيبراني ،ولكةةن
بشروط وضوابط محددة ،منها تبني مفهوم واسع للردع ،والمزج بين خيةارات عةدة فةي
سةةبيل الوصةةول إلةةى إسةةتراتيجية متكاملةةة لةةه ،أخةةذا فةةي االعتبةةار أن الةةردع فةةي عصةةر
المعلومات يختلف كثيرا عنه في عصر الحرب الباردة في النوع والنطاق ،ممةا يتطلةب
نهجةةا شةةامال يةةدمج كةةل المقومةةات العسةةكرية واالقتصةةادية واالسةةتخباراتية والقانونيةةة،
تعزيزا ألمن المعلومات من ناحية ،وخلقا للردع من ناحية أخرى.

)]([13

ا
أوال :مفهوم الردع السيبراني:
يعةةرف الةةردع السةةيبراني علةةى أنةةه “منةةع األعمةةال الضةةارة ضةةد األصةةول الوطنيةةة فةةي
الفضاء واألصول التي تدعم العمليات الفضائية “([14]).ويرتكةز الةردع السةيبراني علةى
ثالثةةة ركةةائز هةةي عمةةاد إسةةتراتيجية الةةدفاع السةةيبراني ،تتمثةةل فةةي :مصةةداقية الةةدفاع
 ،Credible Defenseوالقةةدرة علةةى االنتقةةام، An Ability to Retaliate
والرغبة في االنتقامA Will to Retaliate.
الركيةةزة األولةةى – مصةةداقية الةةدفاع :يتطلةةب الةةدفاع عةةن أنظمةةة المعلومةةات ،وردع أي
محاولة الختراقها – من بين متطلبات أخرى – توافر أنظمة نسخ احتياطية Backup
 ،Systemsمما يعنةي أن أي هجةوم نةاجح عليهةا ،لةن يسةفر عةن التةدمير التةام لهةا أو
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الفقدان الكلي لما تحويه من معلومات؛ ورغم تزايد تكلفة هذا الحل إال إنه الحةل العملةي
األكثر فعالية.
الركيزة الثانية – القدرة على االنتقام :البد أن يتكبد المهاجم ضررا يفةوق مةا وقةع علةى
المدافع مةن أضةرار ،ولكةن هةذا يتطلةب القةدرة علةى االنتقةام وتنفيةذ هجمةة سةيبرانية أو
أكثر ضد المهاجم األصلي ،بعد التعرف عليه وهو صعب التحقق.
الركيزة الثالثة – الرغبة في االنتقام :فعلى المدافع أو من تعرض للهجةوم أن يعلةن عةن
رغبته في االنتقام مةن المهةاجم ،ذلةك أن امةتالك القةدرة علةى االنتقةام ال تكفةي بمفردهةا
لردعه.

)]([15

ورغةةم إمكانيةةة تعريةةف المفهةةوم ،وتحديةةد ركةةائزه علةةى المسةةتوى النظةةري ،إال أن هةةذا
التعريف ال يحظى بإجماع الدول على المستوى العملي ،والمثال على ذلك هو الواليات
المتحدة والصين؛ ففي الوقت الذي تفضل فيه الواليات المتحدة استخدام مصطلح األمةن
السيبراني Cyber Securityللتركيز على التكنولوجيات والشبكات واألجهزة اآلليةة،
تفضل دول مثةل الصةين وروسةيا اسةتخدام مصةطلح أوسةع أال وهةو “أمةن المعلومةات ”
 ،Information Securityليشةةةمل المعلومةةةات التةةةي تمةةةر عبةةةر الشةةةبكات وكةةةذلك
التقنيةةات المعلوماتيةةة .ودون معجةةم مشةةترك ،سيسةةتمر الخةةالف بشةةأن كيفيةةة اسةةتخدام
اإلنترنت ،وسياسات الردع ،وطبيعة الهجمات الواجب ردعها.
ثانياا :الهجمات السيبرانية
تتطلب دراسة الردع السيبراني ،التعرض إلى أنواع الهجمات السيبرانية لتحليةل طبيعةة
ما يمكن ردعه منها .فيمكن للهجمات السيبرانية أن تتسبب في دمار هائل يطةول األمةن
القةةةومي للةةةدول ،ويمكنهةةةا أيضةةةا أن تسةةةتهدف القيةةةادة السياسةةةية ،واألنظمةةةة العسةةةكرية،
والمواطنين العزل)] ،([16وبخاصة أنها تشمل مجموعات كاملةة مةن األسةاليب واألدوات
التي يمكنها التأثير في الفضاء السيبراني.

)]([17
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يمكةةةن تعريةةةف الهجمةةةات السةةةيبرانية بأنهةةةا “فعةةةل يُقةةةوض مةةةن قةةةدرات وظةةةائف شةةةبكة
الكمبيوتر ،لغرض قومي أو سياسي ،من خالل استغالل نقطة ضعف ما تُمكةن المهةاجم
مةةن التالعةةب بالنظةةام ”([18]).فهةةدف أنظمةةة المعلومةةات هةةو إتاحةةة المعلومةةات وضةةمان
سةةالمتها .ولةةذا ،تهةةدف الهجمةةات السةةيبرانية – علةةى العكةةس مةةن ذلةةك – إلةةى سةةرقة
المعلومةةات ،أو انتهةةاك سةةريتها ،أو تعةةديلها ،أو منةةع الوصةةول إليهةةا .ولعةةل أبةةرز أنةةواع
الهجمات ما يلي:


الهجماااات السااارية :وتعةةةد أحةةةد أنةةةواع التجسةةةس التقليةةةدي باسةةةتخدام وسةةةائل
التكنولوجيا الفائقة؛ ولعل معظم الهجمات السةيبرانية المتطةورة التةي أطلقةت مةن
قبل الدول القومية أو الجماعات اإلجرامية تقع ضمن هذه الفئة .ولكةن ،ال يمكةن
تصةةور الةةرد بهجةةوم سةةاحق أو مةةدمر علةةى التجسةةس السةةيبراني ،مهمةةا بلغةةت
تداعياته على األمن القومي .ودون التهديد بةرد واسةع النطةاق ،سةتهوى الركيةزة
األساسية للردع ،وسيفشل في منع الهجمات السيبرانية.



Integrity Attacks:تصةةمم بعةةض الهجمةةات لتحقيةةق ميةةزة تكتيكيةةة أو
إسةةتراتيجية عةةن طريةةق تخريةةب نظةةم معلومةةات الخصةةم المدنيةةة أو العسةةكرية
الهامةةةة .فةةةيمكن أن ينطةةةوي التخريةةةب علةةةى التالعةةةب بالبيانةةةات داخةةةل نظةةةةم
المعلومات التي يمكةن أن تشةوه وعةي العةدو عةن طريةق نشةر معلومةات خاطئةة
داخل أنظمة ذكائه ،أو إخفاء أنشطة محددة قد تكون تحت المراقبة.

)]([19

ج - Availability Attacks:هةي تلةك التةي تسةعى إلغةالق نظةم المعلومةات To
Bring Information Systems Offline.وتكمةةن خطةورة الهجمةةات طويلةةة
المةةدى منهةةا فةةي مةةا تسةةببه مةةن أضةةرار مةةدمرة علةةى االقتصةةاد ،بتأثيرهةةا علةةى شةةبكة
االتصاالت أو الكهرباء على سةبيل المثةال .أمةا الهجمةات قصةيرة المةدى التةي تسةتهدف
جمةةةع المعلومةةةات االسةةةتخبارية ،فةةةيمكن أن تحجةةةب قةةةدرة الدولةةةة علةةةى رؤيةةةة التهديةةةد
السيبراني التقليدي أو واسع النطاق من خالل منع المدافعين من الوصةول إلةى البيانةات
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أو المصادر االستخباراتية الحيوية .وهكذا ،يمكن أن تشكل تلةك التهديةدات خطةرا علةى
األمن القومي ،ولذا يجب أن يتم ردعها.

)]([20

وعلى ضوء ما سبق ،ترى الباحثة أن العالم سيشهد مزيدا من الهجمات السةيبرانية فةي
األعةةةوام القليلةةةة القادمةةةة ،وستصةةةبح األسةةةلحة الهجوميةةةة أكثةةةر ضةةةراوة .وبخاصةةةة أن
الهجمات السيبرانية يمكنها أن تفعل أشياء ال يمكن للهجمات التقليدية أن تفعلها .ولةذلك،
النجاح في المجال السيبراني ال يتطلب الدفاع فحسب؛ فالردع لن يكون فعاال مةا لةم يةتم
تبن قدرات سيبرية هجومية.

)]([21

ثالثاا :أبرز حاالت الهجمات السيبرانية:
ساهم عديد من األحداث الدولية األخيرة في رفع وعي الدارسةين وصةناع القةرار بشةأن
التهديةةةدات السةةةيبرانية ،مةةةع التركيةةةز علةةةى إمكانيةةةة انطبةةةاق نظريةةةة الةةةردع فةةةي هةةةذا
المجال ([22]).وتتمثل أبرز الحاالت فيما يلي:


إستونيا – أبريل : 2112بدأت سلسلة من الهجمات التي يطلق عليها DDoS
attacksضةد المواقةةع التةي تةديرها الحكومةة اإلسةةتونية ،وتسةبب الهجةوم فةةي
عرقلةةة ولةةوج المةةواطنين إلةةى بعةةض المواقةةع مثةةل موقةةع الحةةزب السياسةةي الةةذي
ينتمي إليةه رئةيس الةوزراء .مةن جهةة أخةرى ،اسةتُخدمت الةروابط التةي ترعاهةا
الحكومة في تضليل المستخدمين ،وإعادة توجيههم إلى صةور للجنةود السةوفيت،
واقتباسا ٍّ
ت من مارتن لوثر كينج عن محاربة الشر.

ب -جورجيا – أغسطس : 2112شهدت جورجيا بالتزامن مع حربها ضةد روسةيا فةي
أغسطس  2111مجموعة من الهجمات السيبرانية ،وإن كان ضةررها الفعلةي فةي حةده
األدنى ،من حجب بعةض المواقةع المسةتهدفة .ويتفةق معظةم المحللةين علةى أن القةوميين
الروس هم المسئولون عن الهجوم ،ولكن دون دليل يذكر.

)]([23
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ج -كوريااا الجنوبيااة والواليااات المتحاادة يوليااو : 2119تةةم اسةةتهداف مواقةةع البيةةت
األبةيض ،ووكالةة األمةن القةومي ،واإلدارة االتحاديةة للطيةران Federal Aviation
 ،administrationووزارة الخارجيةةةة ،والخدمةةةة السةةةرية Service

،Secret

والخزانة ،ولجنة التجارة االتحادية ، Federal Trade Commissionفضال عةن
جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية.
وكذلك الهجوم على شركة سوني بيكتشرز األمريكية فةي عةام  ،2165بسةبب فةيلم مةن
إنتةةاج هوليةةوود ،عةةن زعةةيم كوريةةا الشةةمالية كةةيم يونةةغ أون ([24]).واسةةتخدم فيةةروس
“ستكسنت” – سابقا -لمهاجمة برنامج إيران النووي في نوفمبر  ،2007ويُعتقد أنه مةن
تطوير الواليات المتحدة وإسرائيل ،وقد تم اكتشافه في عام .2161

)]([25

وفي يوليو  ،2166أعلن نائب وزير الدفاع ويليام لين أن أكثر مةن  25ألةف ملةف مةن
ملفات وزارة الةدفاع قةد سةرق .قبةل ذلةك ببضةعة أشةهر ،تةم اختةراق إحةدى المختبةرات
العلمية الرئيسةية التابعةة لحكومةة الواليةات المتحةدة ،ولةم تعلةن الحكومةة األمريكيةة عةن
هوية مرتكبي الهجوم.

)]([26

وفةةةي عةةةام  ،2162تةةةم تةةةدمير  34ألةةةف جهةةةاز كمبيةةةوتر فةةةي شةةةركة الةةةنفط السةةةعودية
“أرامكةةو” ،لتخريةةب صةةادرات الةةنفط .وألقةةت المخةةابرات األمريكيةةة اللةةوم علةةى إيةةران.
وفي عام  ،2161هاجم القراصنة إحدى الوكةاالت الحكوميةة السةعودية ،باإلضةافة إلةى
منظمات فةي قطاعةات الطاقةة والصةناعة والنقةل ،والهيئةة العامةة للطيةران المةدني التةي
تنظم الطيران السعودي.

)]([27

وشةةهد عةةام  ،2161التسةةلل الروسةةي إلةةى خةةوادم البريةةد اإللكترونةةي للجنةةة الوطنيةةة
الديموقراطية ،كما تم اختراق البريد اإللكترونةي الخةاص بجةون بوديسةتا رئةيس الحملةة
االنتخابية الرئاسية لهيالري كلينتون .وقام وسطاء بتسريب رسائل إلكترونية إلي موقةع
ويكليكس ،وعلى إثرها قامت الواليات المتحدة بطرد 35دبلوماسيا روسيا.
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ويمكن القول في ضوء تلاك الحااالت ،أنةه رغةم اخةتالف غةرض وهةدف كةل حالةة مةن
الحاالت السابقة ،إال أنه مةن الواضةح أن حجةم الهجمةات السةيبرانية يتزايةد بشةكل حةاد،
ولةذا يصةعب تحديةد حجمهةا الحقيقةي وبخاصةة أن عديةد منهةا ال يةتم التبليةغ عنةه .

)]([28

وتتمثل القواسم المشتركة بةين تلةك الحةاالت فةي صةعوبة تحديةد مرتكبةي تلةك الهجمةات
على وجه الدقة ،وغياب الرد المضاد ،كنتيجة لها .واألهم أنها ليست حكرا علةى الةدول
المتقدمة ذات أنظمة المعلومات الهائلة والمتطورة فحسب.
رابعاا :اإلشكاليات
تدعو الحاجة إلةى ردع الهجمةات السةيبرانية علةى اخةتالف أنواعهةا وآثارهةا التدميريةة،
ولعل ما شهده الواقع المعاصر من حةاالت متباينةة تطةال الةدول المتقدمةة والناميةة علةى
حد سواء ،يؤكد ويعزز تلك الحاجة ،ولكن إلي أي مدى يمكن ردع تلةك الهجمةات ،ومةا
هي طبيعة التحديات التي تعترض ذلك المدى؟
يمكن إجمال اإلشكاليات التي تواجه الردع السيبراني ،على النحو التالي:


اإلسناد :من شأن الردع السيبراني أن يفشةل طالمةا لةم يعلةن الجةاني رسةميا عةن
مسؤوليته عن الهجوم؛ فمن الممكةن أن يةدعي اإلرهةابيون – علةى سةبيل المثةال
– مسةةئوليتهم عةةن هجةةوم مةةا ،فةةي توقيةةت ال يرغةةب فيةةه المهةةاجم الفعلةةي فةةي
اإلعالن عن نفسه.

)]([29

يمكن ألي شخص أن يكون هو الجاني في الهجمةات السةيبرانية ،وبخاصةة أن المعةدات
الالزمة لشن هجوم سيبراني يمكةن الوصةول لهةا ،وليسةت مكلفةة ،ويمكةن شةنها مةن أي
مكان تتوافر فيه خدمة اإلنترنت .فلكي يعمل الردع البد من أن يقلق المهاجم من كشةف
هويتةةه ،ومةةن ثةةم تعرضةةه للعقةةاب أو االنتقةةام ،بيةةد أن صةةعوبة تحديةةد مرتكةةب الهجمةةات
بدقة ،قد يسفر عن استهداف طرف ثالث ال عالقة له بالهجوم إبتداءا ،وهةو األمةر الةذي
ال يُضعف فقط من منطق الردع وفلسفته ،لكنه يخلق عدوا جديدا أيضا.
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فمةةن الصةةعب جةةدا ،وغالبةةا مةةا يكةةون مسةةتحيال إسةةناد الهجةةوم السةةيبراني إلةةى مرتكبيةةه
بمجةةةةرد اكتشةةةةافه مةةةةن خةةةةالل الوسةةةةائل التقنيةةةةة وحةةةةدها .ولعةةةةل اسةةةةتخدام المصةةةةادر
االسةةةتخباراتية غيةةةر السةةةيبرانية التقليديةةةة ،Non-Cyber Intelligenceيمكةةةن أن
يساعد في تحقيق هذا الهدف.

)]([30

كحةةد أدنةةى ،يجةةب تحسةةين عمليةةات اإلسةةناد حتةةى يةةتم تفعيةةل الةةردع .ممةةا يتطلةةب مةةن
المنظمات – على المدى القصير – تحسين قدراتها على جمع ونقل األدلة الرقميةة .أمةا
علةةى المةةدى الطويةةل ،فالبةةد مةةن إنشةةاء خةةط إنةةذار مبكةةر للحةةرب السةةيبرانية ،ممةةا يتةةيح
االختيار من بين مجموعة واسعة من أساليب االستجابة السريعة.

)]([31

وقصةةارى القةةول ،أن الشةةك فةةي تحديةةد هويةةة المهةةاجم سةةيؤدي إلةةى انعةةدام الرغبةةة فةةي
االنتقةةام أو الةةرد ،وحتةةى لةةو وجةةدت كيفيةةة أو طريقةةة لتحديةةد المهةةاجم علةةى نحةةو دقيةةق،
ستظل سرية .وبالتالي ،لن يرتدع المهةاجم عةن شةن هجةوم سةيبراني ضةد طةرف بعينةه
دون معرفةةة قدرتةةه علةةى اإلسةةناد بدقةةة .فعةةدم التغلةةب علةةى تلةةك اإلشةةكالية يعنةةي تكةةرار
الهجمةةات مةةرة أخةةرى دون تعةةرض المه ةاجم للعقةةاب ،أو بعبةةارة أخةةرى ،تحسةةين سةةبل
اإلسناد ضرورة لفعالية الردع.
ب -تجنب االنتقام أو الرد المضاد :يصعب السيطرة على الهجمات السيبرانية أو التنبةؤ
بها .ولذلك ،ستطول المسافة الزمنية بةين الهجةوم والةرد .لةذا ،قةد يبةدو – عنةد تنفيةذه –
ردا تعسةةةفيا ال عالقةةةة لةةةه بالحةةةادث األصةةةلي .وحةةةدوث أي خطةةةأ فةةةي مجةةةال الفضةةةاء
السيبراني يعني الةرد فةي مجةاالت أخةرى؛ فعلةى سةبيل المثةال ،أعلنةت روسةيا فةي عةام
 6991صةةةراحة أنهةةةا تحةةةتفظ بخيةةةار الةةةرد علةةةى الهجةةةوم السةةةيبراني بةةةأي سةةةالح فةةةي
ترسانتها ،بما في ذلك ترسانتها النووية.
في مواجهة تلك الصعوبات ،والشكوك المحيطةة بةردود فعةل المهةاجم ،قةد تختةار الةدول
التخلي عن خيار الرد على الهجمةات السةيبرانية .ممةا يُقةوض مةن الرغبةة فةي االنتقةام،
ومن ثم الردع.

)]([32
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ج -العقباااات القانونياااة :ال يمكةةةن تطبيةةةق القةةةوانين الدوليةةةة الراهنةةةة علةةةى الهجمةةةات
السيبرانية إال بشكل غير مباشر .فيُجرم القانون الةدولي العةدوان العسةكري ،ولكةن مةاذا
عةةن الهجةةوم السةةيبراني الةةذي أسةةفر عةةن انفجةةار قاعةةدة عسةةكرية؟ وهةةل يحةةق للدولةةة –
إعمةةاال لحقهةةا األصةةيل فةةي الةةدفاع عةةن الةةنفس – اسةةتهداف أهةةداف عسةةكرية ضةةد تلةةك
الدولةةة أو حتةةى شةةن هجةةوم سةةيبراني مضةةاد؟ !ال يةةزال النقةةاش دائةةرا حةةول المسةةائل
القانونية المتعلقةة بالهجمةات السةيبرانية .وعليةه ،قةد يبةدو الةرد االنتقةامي عمةال عةدوانيا
غير مبرر أو مخالفا لقواعد القانون الدولي.

)]([33

د -تدخل الفاعلين من غير الدول ([34]):يمكن للفةاعلين مةن غيةر الةدول – بمةا فةي ذلةك
المنظمات اإلجرامية والجماعةات اإلرهابيةة ،والنشةطاء السياسةيين ،وغيةرهم – إحةداث
أضةةرار كبيةةرة بةةدرجات مختلفةةة .فكثيةةرا مةةا يشةةن الفةةاعلون مةةن غيةةر الةةدول هجمةةات
سيبرانية لتحقيق مكاسب مالية أو لتقويض مصداقية الدول ([35]).وهةو مةا يضةفي مزيةدا
من التعقيد على الردع السيبراني؛ نظرا لصعوبة اسةتهداف هةؤالء الفةاعلين ،ممةا يةدعو
للتساؤل عن جدوى الرد االنتقامي ،ماذا إذا ُوجد هذا الفاعل داخل دولة ما ،ووفةرت لةه
دولة أخرى الحماية ،أيهما يتحمل المسئولية)]([36؟!
ه -إرسااال رسااائل صااادقة وواضااحة للخصاام :بةةدونها يصةةبح الةةردع غيةةر فاعةةل ،بةةل
وتتزايةةد احتمةةاالت سةةوء فهمةةه أو تجاهلةةه ،ممةةا يزيةةد مةةن مخةةاطر التصةةعيد والصةةراع.
فالقةةدرة علةةى اإلشةةارة بوضةةوح تسةةمح باسةةتعراض القةةدرات والنوايةةا علةةى نحةةو يتةةيح
خيارات واسعة من الردع ،بيد أن اإلشارة فةي العمليةات السةيبرانية أكثةر صةعوبة لعةدد
من األسباب منها صعوبة اإلسناد ،فيمكن للدول تطوير قةدراتها السةيبرانية واسةتخدامها
دون أن يسند إليها أي عمل عدائي .ففةي الفضةاء السةيبراني يمكةن أن يسةاء تفسةير تلةك
اإلشارات بسهولة ،وقد يتم تجاهلها أو عدم مالحظتها.

)]([37

و -الوقت :الوقت وحجةم العمليةات السةيبرانية مةن العوامةل الرئيسةية الهامةة التةي تةؤثر
علةةى الةةردع السةةيبراني؛ فإحةةدى التحةةديات الرئيسةةية التةةي تواجههةةا نظريةةة الةةردع فةةى
الفضاء السةيبراني تتمثةل فةي الكشةف عةن الهجةوم فةي الوقةت المناسةب .فنظةرا لطبيعةة
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األسةةلحة السةةيبرانية ،يمكةةن تطةةوير واختبةةار القةةدرة الهجوميةةة السةةيبرانية دون وجةةود
إمكانيات فاعلة لردعها .فعلى النقيض من األسلحة المادية ،ال توجد منصةات صةواريخ
أو غواصات يمكنها مراقبة ورصد الهجمات السيبرانية قبل وقوعها.

)]([38

ز -تآكاال مصااداقية كاال ماان الااردع باإلنكااار والعقاااب :فةةي الفضةةاء السةةيبراني ،كالهمةةا
يعانيةةان مةةن نقةةص المصةةداقية؛ فةةالردع بالحرمةةان غيةةر مةةرجح تطبيقةةه بسةةبب سةةهولة
امةةتالك التكنولوجيةةا الالزمةةة لشةةن الهجمةةات السةةيبرانية ،وعةةدم نضةةوج األطةةر القانونيةةة
الدولية ،وذيوع التصور بأن الهجمةات السةيبرانية ليسةت خطيةرة بمةا يكفةي كةي تسةتحق
الةةردع فةةي المقةةام األول .لةةذا الةةردع بالعقةةاب هةةو الخيةةار األوحةةد ،ولكنةةه يفتقةةر إلةةى
المصداقية بسبب التحديات المتمثلة فةي إسةناد الهجةوم إلةى مرتكبيةه ([39]).فإنكةار إحةدى
الهجمات ال يعني ردعها ،أو تغيير حسابات الخصم أو عدوله عن العدوان.

)]([40

ح -المصداقية :من بين العوامةل التةي تةؤثر فةي الةردع السةيبراني هةو ثقةة المهةاجم فةي
قدرة الدولة على االنتقام والرد .ولكن في المجةال السةيبراني ،األسةلحة السةيبرانية خفيةة
وغير مرئية إلى أن يُقدم طرف ما على استخدامها .ولذلك ،ال يمكن للمهاجم أن يعةرف
إذا امتلك الخصم القدرة على الرد أو االنتقام.

)]([41

وبإعادة صياغة ما سبق ،يمكن القةول ،أن متطلباات وشاروط نظرياة الاردع ال تنطباق
على الردع السايبراني ،بعةد أن فشةل فةي تلبيةة أيةا مةن شةروطه؛ فةال يوجةد أي صةراع
بالمعنى العسكري إبتةداءا ،وال يمكةن التسةليم بةافتراض العقالنيةة الكالسةيكي ،لمةا يلعبةه
الفاعلون من غير الدول من أدوار في الصةراع السةيبراني .ناهيةك عةن تقةويض مفهةوم
التهديد باالنتقام بسبب مشةكلة اإلسةناد وتحديةد المواقةع الجغرافيةة للخصةوم .فضةال عمةا
يواجهةةه مفهةةوم الضةةرر غيةةر المقبةةول مةةن إشةةكاليات جةةراء انعةةدام القةةدرة علةةى تحديةةد
األصول التي يمتلكها الخصوم وتعريضها للخطر المتكرر .أما عن المصداقية ،فتواجةه
إشكاليات متعددة جراء عدم وجود قواعد لالشتباك ،واحتمال وقوع خسائر مضادة.
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وال يمكةةن إغفةةال إحةةدى أهةةم مةةواطن الضةةعف والقصةةور التةةي تعتةةري مفهةةوم الةةردع
السيبراني ،والتي تتمثةل فةي االتسةاع الشةديد للمفهةوم ليطةول مجةاال بأكملةه ،وهةو مةا ال
يحدث في أي مجال آخر من مجةاالت الحةرب ([42]).يشةمل الفضةاء السةيبراني مجةاالت
متعددة مثل :االتصاالت ،والتجارة ،واألعمال التجارية ،والتعليم ،والتدريب ،وأكثر مةن
ذلك .لذا ،بناء إسةتراتيجية فاعلةة للةردع فةي الفضةاء السةيبراني يتطلةب تجةاوز الحةديث
عن المجال ككل إلى الحاالت التي يمكن للردع أن يكون فاعال فيها.

)]([43

ورغم ذلك ،باحثوا الردع يؤمنون بأن الردع ال يزال يجدي؛ وأنه ال يزال فعاال جزئيةا،
لكنه ال يصل إلى المثالية ،لكن وجوده أفضل من عدم وجةوده علةى اإلطةالق ([44]).كمةا
أن فشةةل الةةردع السةةيبراني – علةةى خةةالف الةةردع النةةووي – )]([45ال يسةةفر عةةن دمةةار
شةةامل محقةةق .وأيضةةا ،مةةا شةةهده الواقةةع المعاصةةر مةةن هجمةةات سةةيبرانية يجعةةل مةةن
الضروري البحث في كيفية منعها خشية تكرارها ،وبخاصةة فةي ظةل سةهولة الحصةول
على األسلحة السيبرانية وشن الهجمات باستخدامها ،وصعوبة تحديد الخطةوط الحمةراء
التي ال يمكن تجاوزها على صعيد تلك الهجمات.

)]([46

سا :متطلبات الردع
خام ا
الردع السيبراني صعب التنفيذ ،كما أن هناك العديةد مةن العوامةل التةي يجةب أن تحةدث
لضمان تحقيق النتائج المرجوة منه ،منها:


تطبيق طرق ووسائل جديدة:

يتطلةب الةةردع السةةيبراني تطبيةةق طةةرق وأسةةاليب جديةةدة ،واعةةادة تكييةةف مفةةاهيم الةةردع
التقليدية لتتناسةب مةع هةذا المجةال الجديةد .فةال يمكةن معرفةة الهةدف مةن الهجمةات دون
معرفةةة مةةن شةةنها؛ ودون معرفةةة الخصةةم وهدفةةه ،ال يمكةةن للةةردع أن يةةنجح ،وسةةرقة
المعلومةةات قةةد تتكةةرر مسةةتقبال ،ودون الةةرد علةةى ذلةةك الهجةةوم لةةن يكةةون الةةردع ممكنةةا
لتآكل مصداقيته .ولذا تتعدد الخيارات والسبل المقترحة للردع ،ولعل منها ما يلي:
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الخيار األول – الردع السلبي :وهو األقل تعقيةدا ،لكنةه لةيس واقعيةا ،إذ يتمثةل فةي عةدم
الرد على الخصم ،ولكن مع االعتراف بأن األمن السيبراني ،وكافة اإلجةراءات المتبعةة
غيةةر كافيةةة ،وتطةةوير األنظمةةة األمنيةةة بشةةكل مسةةتمر .فمةةن شةةأن أي تحسةةن فةةي تةةدابير
األمن السةيبراني أو الةردع السةلبي أن يرفةع تكةاليف أي هجةوم سةيبراني فةي المسةتقبل،
ممةةا يقلةةل مةةن فةةرص حدوثةةه .ومةةع ذلةةك ،سةةيعتبر المهةةاجم أن هةةذا الةةرد بمثابةةة دعةةوة
لمواصلة األنشطة السيبرانية على نطاق أوسع.
الخيار الثاني – االحتجاجات الدبلوماسية :يمكن طةرد مسةئولي الدولةة التةي يشةتبه فةي
شنها الهجوم ،ومع ذلك ،تسرى قواعد المعاملة بالمثل على ذلك األمةر .ومةن شةأن ذلةك
أن يضر بسمعة الدولة على الصعيد الدولي ،لكنه في المقابل لن يسبب لها ما يكفةي مةن
أضرار تردعها عن شن هجمات مستقبلية.
الخياار الثالاث – التادابير القانونيااة :بمعنةةى اتخةاذ إجةراءات قانونيةةة ضةد الدولةة التةةي
يشةةتبه فةةي شةةنها الهجةةوم .ولكةةن كمةةا هةةو الحةةال مةةع االحتجاجةةات الدبلوماسةةية ،التةةدابير
القانونية هي في الغالب ذات طبيعة رمزية ،وتنطوي على خطةر إقامةة دعةوى قضةائية
تضطر فيها الدول لكشف معلومات استخباراتية حساسة ،ليسبب ذلك ضةررا أكثةر ممةا
يستحق ،ولن يكون له تأثير رادع.
الخيار الرابع – العقوبات االقتصادية :بعد إتهام الواليات المتحدة لكوريا للمشاركة فةي
قرصةةنة شةةركة سةةوني بيكتشةةرز مةةثال ،تةةم تعزيةةز العقوبةةات االقتصةةادية ضةةد النظةةام
الكوري .ومع ذلك ،بمجرد تثبيت العقوبات أو تعزيزها ،لن يكون لدى الدولةة أي سةبب
وجيه لتغيير سلوكها ،ما لم تكن هنةاك مبةادئ توجيهيةة حةول كيفيةة تخفيةف أو الةتخلص
مةةن العقوبةةات .ناهيةةك عةةن التةةداعيات المحتلةةة لالعتمةةاد المتبةةادل ،وارتبةةاط اقتصةةاديات
الدول مع بعضةها الةبعض فةي شةبكة متراميةة األطةراف ،متداخلةة المصةالح؛ فمةن شةأن
ذلك أن يطول الدول التي تفرض العقوبات أيضا.
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الخيار الخامس – االنتقام في الفضاء االفتراضي :لطالمةا كةان التهديةد باالنتقةام رادعةا
فعاال يردع االختراقات السيبرانية المستقبلية .فمن شأن سةرقة ونشةر معلومةات الخصةم
واسةةتهداف بنيتةةةه التحتيةةةة أن يكةةةون خيةةةارا فعةةاال .ومةةةع ذلةةةك ،يتزايةةةد خطةةةر التصةةةعيد
المتبادل.
الخياار الساادس – االنتقاام العساكري :وهةو خيةار غيةةر واقعةي ،ألنةه سيسةفر عةةن رد
عسكري مضاد ،ويمكن أن يبدأ عملية خطيرة من التصةعيد .ويبةدو هةذا الخيةار مرجحةا
إذا أسةفرت الهجمةةات السةيبرانية عةةن نتةائج كارثيةةة ،ووفقةا لمةةوازين القةوى بةةين طرفةةي
الصراع ([47]).وتكمن اإلشكالية في أن التهديد بضربة مضةادة ،قةد ال يكةون سةريعا بمةا
يكفى لكي يمنع العةدوان .ومةع إشةكالية اإلسةناد ،قةد تصةبح الضةربة المضةادة آليةة للةرد
والدفاع ال الردع.

)]([48

كةةل مةةن تلةةك الخيةةارات يمثةةل إشةةكالية إلةةى حةةد مةةا؛ فجميعهةةا تقريبةةا يشةةترك فةةي خطةةر
التصعيد ،وأيا منها قد يعجةز عةن ردع الهجمةات السةيبرانية فةي المسةتقبل .ولكةن إذا لةم
يتم اتخاذ أي إجراء ،فإن مصداقية األمن السيبراني ستتضاءل.

)]([49

وفي رؤية الباحثة ،تعكس تلك الخيارات حقيقة هامة ،تنال من مصداقية الةردع ،مفادهةا
اللجوء إلى مجاالت أخةرى بخةالف المجةال السةيبراني للةرد علةى الهجمةات التةي تطةال
ذلك المجال .فنظرا لصعوبة تحديد المهاجم بدقة ،قد ال يلجأ الطرف المتضرر إلى الرد
على الهجوم عبر المجال السيبري ،ولكن قد يلجأ إلى التهديد باسةتخدام األداة العسةكرية
ردا عليةةه ،أو قةةد يقةةرر اسةةتهداف أهةةداف منةةاظرة لةةدى الخصةةم؛ فةةإذا تسةةبب الهجةةوم
السيبراني في تعطيل إمدادات الكهرباء على سبيل المثال ،يمكةن اسةتهداف مثيلتهةا لةدى
الخصةةم ،وإذا تسةةبب الهجةةوم السةةيبراني فةةي ضةةرر بةةالغ يهةةدد األمةةن القةةومي ،فةةيمكن
التهديد بتغيير النظام السياسي لدى الخصم أو شن الحرب عليه.

)]([50



بلورة إستراتيجية متكاملة للردع:
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يختلف الردع في عصر المعلومات كثيرا عنه فةي عصةر الحةرب البةاردة التةي تميةزت
بقلة عدد الدول المالكة لألسلحة النووية ،لكةن عةدد الةدول التةي تسةعى لتطةوير أسةلحتها
السيبرانية يبلغ  651دولة ،كما أدخلت  31دولة الوحدات السيبرية في جيوشها.
الحةةديث عةةن الةةردع السةةيبراني بةةات أكثةةر مرونةةة ،وباقترابةةا ٍّ
ت مختلفةةة ،وتلةةك المرونةةة
يمكن تداولها بطريقتين مختلفتين:
األولى – األنظمة البديلةة :إن اعتمةاد دولةة مةا علةى نظةام واحةد ،وتةم اختراقةه ،سيسةفر
عن عواقب وخيمة؛ وبخاصة إذا تعلق هذا النظام بالبنية التحتية الرئيسية للدولة .لةذلك،
يمكن للدول خلق أنظمة بديلةة لتكةون فةي حةوزة الدولةة نفسةها أو الةدول الصةديقة .وفةي
حالة حدوث هجوم سيبراني ،يمكن االستعانة بتلك األنظمة البديلة أو االحتياطية.
الثانيةةة – إعةةادة التأسةةيس :فةةإذا أمكةةن للدولةةة التغلةةب علةةى الهجةةوم الةةذي تعرضةةت لةةه
بسرعة ،وإعادة تشغيل النظام ،سةتكون اآلثةار هامشةية .ولكةن الطريقةة الوحيةدة لتجنةب
الهجوم هي االحتجاب عن الجميع ،ورغةم كونةه السةبيل األفضةل للةردع ،إال أنةه يكتنفةه
مسائل قانونية عدة.

)]([51

خاتمة:
على الردع السيبراني التصدي لمختلف الطرق التي يحدث بهةا االختةراق ،أو تُشةن بهةا
الهجمات ،ومنها اختراق األجهزة المسةتهدفة والشةبكات والمعلومةات ،التةي تعتمةد علةى
نقاط الضعف التقنية في الشبكات وأجهزة الكمبيةوتر .إذ يعتمةد عديةد مةن العمليةات عةن
بعةةد علةةى احتمةةال أن يسةةتقبل الضةةحايا رسةةالة أو ملةةف يتضةةمن برنامجةةا ضةةارا يهةةدد
أنظمتها بشكل غير مقصود.

)]([52

يظةةل مةةن الهةةام ردع الهجمةةات السةةيبرية؛ فةةال يةةزال الةةردع ضةةروريا ومناسةةبا ،ولكةةن
النظرية الكالسةيكية للةردع لةم تعةد كافيةة ([53]).لةذا يجةب تبنةي مفهةوم واسةع مةن الةردع
يسةةتخدم نهةةج  Whole-of-Governmentلةةدمج كةةل عناصةةر السةةلطة الوطنيةةة،
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الدبلوماسةةةةية والعسةةةةكرية واالقتصةةةةادية ،واالسةةةةتخباراتية ،والقانونيةةةةة ،لتعزيةةةةز أمةةةةن
المعلومةةات وخلةةق حالةةة مةةن عةةدم اليقةةين فةةي أذهةةان األعةةداء حةةول فعاليةةة أي نشةةاط
سيبراني ،وزيادة تكلفته وعواقبه.
فالبد من نشر دفاعةات قويةة واالعتمةاد علةى أنظمةة مرنةة يمكةن أن تتعةافى سةريعا مةن
الهجمات أو أي اضطرابا ٍّ
ت أخرى .تلك التةدابير البةد أن تتأسةس علةى القةدرة والرغبةة
في الرد على الهجمات السيبرانية مةن خةالل جميةع الوسةائل الالزمةة ،علةى نحةو يتسةق
والقةةانون الةةدولي .بحيةةث ال تقتصةةر تلةةك التةةدابير علةةى متابعةةة تةةدابير إنفةةاذ القةةانون ،بةةل
تشةةمل فةةرض عقوبةةات علةةى المهةةاجمين وشةةن عمليةةات سةةيبرانية هجوميةةة ودفاعيةةة،
واستنفاد جميع الخيارات المتاحة الستخدام القوة العسكرية.

)]([54

إستراتيجية الردع الفعالةة يحةب أن تتضةمن اإلعةالن عةن اسةتجابة واسةتعراض قةدرات
اسةةتجابة فاعلةةة مثةةل :فةةرض العقوبةةات ،وتطةةوير ونشةةر قةةدرات دفاعيةةة لمنةةع نجةةاح أي
هجةةةوم محتمةةةل ،فضةةةال عةةةن إنشةةةاء قةةةوات متخصصةةةة للمهمةةةات السةةةيبرانية ،وتطةةةوير
وتعزيز البنية التحتية العسكرية والتجاريةة الهامةة لكةي تصةد أي هجةوم محتمةل ،ناهيةك
عن تعزيز وتطوير االستخبارات الكتشاف هوية المهاجم .وال يكفي لتلةك اإلسةتراتيجية
االعتماد على القةدرات السةيبرانية أو النوويةة فحسةب ،بةل يتطلةب األمةر االعتمةاد علةى
األسلحة غير النووية ،على نطاق واسع ،مثل :الضربات التقليدية والدفاع الصةاروخي،
والفضاء الهجومي.
وكذا ،تشديد اإلجراءات القانونية الرادعةة التةي تحةول دون التسةبب فةي أضةرار عةابرة
للحةةدود تتبةةع سةةيادة الدولةةة أو واليتهةةا القانونيةةة ،بةةل ومحاسةةبتها حةةال فشةةلها فةةي وضةةع
تةةدابير تنظيميةةة لةةردع الهجمةةات السةةيبرانية داخةةل أراضةةيها .إن وضةةع قةةوانين للجةةرائم
السيبرانية يعد خطوة كبةرى نحةو التصةدي لهةا؛ فكةل دولةة عليهةا واجةب اتخةاذ التةدابير
المعقولة والمناسبة لتأمين مجتمةع المعلومةات ،مةن خةالل وضةع تةدابير قانونيةة لضةمان
أمةةن وفعاليةةة شةةبكات االتصةةاالت الدوليةةة .وهةةذا يؤكةةد المسةةئولية الجماعيةةة للةةدول عةةن
األمن السيبراني.

)]([55
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وقصارى القول ،أن طبيعة العمليات السيبرانية تُقوض من الدور المحتمةل للةردع ،وقةد
تجعله عديم الفائدة كليا .ورغم ذلك ،تتزايد أهميته في ظل هشاشة الةدول فةي االسةتجابة
للهجمةةات السةةيبرانية مةةن ناحيةةة ،وقدرتةةه علةةى ردع بعةةض الفةةاعلين مةةن ناحيةةة أخةةرى.
ولكنه إجماال لن يكون فعاال تماما.
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اعداد :

ســـوريـــــة ديـــــــش
– باحث دكتوراه جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس الجزائر

ملخص :
إن التقدم التكنولوجي ،وتكنولوجيا المعلومةات و االتصةاالت أصةبحت تأخةذ حيةزا مهمةا
في التعامالت اليومية ،وأصبح الكمبيوتر هو محور كل التعةامالت بالنسةبة لألشةخاص،
المؤسسات ،الشةركات و مختلةف اإلدارات .اتسةعت فةي اآلونةة األخيةرة دائةرة اسةتخدام
الشةةبكات اإللكترونيةةة للمعلومةةات ،كوسةةيلة اتصةةال دوليةةة فةةي شةةتى مجةةاالت الحيةةاة،
لتحقيةةق مةةا تصةةبو إليةةه اإلنسةةانية مةةن السةةرعة فةةي إنجةةاز المشةةاريع ،اختصةةار الوقةةت
والمسافات وحتى الجهد البدني والذهني .وأضحت هذه الشةبكات تحةوي معلومةات غيةر
محصةةورة فةةي مجةةال محةةدد ،بةةل تتعلةةق بكافةةة ميةةادين الحيةةاة االجتماعيةةة ،االقتصةةادية،
العلمية وغيرها.
إال أن االستخدام المتزايد لهذه األنظمة المعلوماتية أدى إلى الكثير من المخاطر و أفرز
أنواعةا مةةن الجةرائم  ،أصةةبح بمةةا يعةةرف الجةةرائم االلكترونيةةة .و تنوعةةت هةةذه الجةةرائم
المعلوماتيةةة مةةن تزويةةر سةةرقة معلومةةات و أمةةوال – اختةةراق لةةنظم – جةةرائم ماسةةة
باألخالق و اآلداب العامة… ، .و ذلةك عةن طريةق الةدخول غيةر المشةروع إلةى جهةاز
حاسةةب آلةةي أو نظةةام معلومةةاتي أو شةةبكة معلوماتيةةة  ،بغةةرض تةةدمير  ،تغييةةر أو إعةةادة
نشةةةر بيانةةةات أو معلومةةةات سةةةرية أو شخصةةةية  ،إتةةةالف مسةةةتندات أو موقةةةع أو نظةةةام
الكترونةةي و مةةا شةةابه  ،ناهيةةك عمةةا تسةةببه مةةن خالفةةات بةةين األفةةراد بسةةبب التشةةهير أو
إشاعة األخبار الكاذبة  ،التهديد ،االبتزاز لشخص طبيعي أو معنوي.
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تكنولوجيا – الجرائم اإللكترونية – شبكة – المعلوماتية – اتصال: كلمات مفتاحية
The types of electronic crime and action against
Abstract:
The

technological

progress

and

information

and

communications technology has become taking occupy an
important place in the daily trading, and computer is
becoming the focus of all dealings for person, institutions,
companies, and various departments.
Have expanded use of electronic networks of information as
a means of an international contacts to achieve what they
legitimately aspire to humanity from the speed in the
completion of the projects , shortening the time and the
distances, and includes many information but the increasing
use has led to many risks and the types of electronic
crimes.
Varied electronic crimes between fraud, information theft
and the money, through illegal entry to the computer or an
information system for the purpose of destroying or change
or

redeployment

of

personal

information,

damaging

documents .
In addition to disagreements between individuals for
spreading false news , threats , extortion and defamation.
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Keywords : technology – electronic crimes – information
network
مــقــدمـــة:
فلقد ظهر حةديثا نمةط جديةد مةن الجةرائم  ،نظةرا للتحةوالت االقتصةادية  ،االجتماعيةة و
الثقافية … ،تجسد في الجرائم المعلوماتية التي أصبحت تمثل خطرا كبيرا على األفراد
و المؤسسات وبياناتهم و ارتكاب جرائم بوسائل الكترونية.
حيةةةةث تعةةةةاني المجتمعةةةةات اإللكترونيةةةةة فةةةةي اآلونةةةةة األخيةةةةرة مةةةةن انتهةةةةاك للحقةةةةوق
والخصوصيات االلكترونية و ذلك في ظل انتشةار الجريمةة االلكترونيةة ،و جةاء تطةور
هذا النوع من الجرائم بالتزامن مةع التطةورات التةي تطةرأ علةى التقنيةات والتكنولوجيةا،
األمةةر الةةذي دفةةع الةةدول إلةةى العمةةل الجةةدي للحةةد مةةن هةةذه الجةةرائم التةةي تلحةةق الضةةرر
بةةةةاألفراد مةةةةن خةةةةالل التوعيةةةةة والوسةةةةائل الوقائيّةةةةة األمنيةةةةة وغيرهةةةةا مةةةةن الطةةةةرق.
تُعرف الجرائم االلكترونية بأنها تلك األفعةال اإلجراميةة الناتجةة مةن خةالل أو بواسةطة
استخدام المعلوماتية و التقنية الحديثة المتمثلة في الكمبيوتر و المعالجة اآللية للبيانةات ،
أو بنقلها].[1
و لقد عرفته منظمة التعاون االقتصةادي و التنميةة”  OECD :كةل فعةل أو امتنةاع مةن
شةةأنه االعتةةداء علةةى األمةةوال الماديةةة و المعنويةةة يكةةون ناتجةةا بطريقةةة مباشةةرة أو غيةةر
مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية]“. [2
و لقد نةص المشةرع الجزائةري علةى هةذه الجةرائم فةي قةانون  15-19و اصةطلح علةى
تسةميته  ” :الجةرائم المتصةلة بتكنولوجيةات االعةالم و االتصةال ” و عرفهةا بأنهةا ” :
جةةرائم المسةةاس بأنظمةةة المعالجةةة اآلليةةة للمعطيةةات المحةةددة فةةي قةةانون العقوبةةات و أيةةة
جريمةةةة أخةةةرى ترتكةةةب أو يسةةةهل ارتكابهةةةا عةةةن طريةةةق منظومةةةة معلوماتيةةةة أو نظةةةام
لالتصاالت اإللكترونية]” . [3
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إن جةةرائم الكمبيةةوتر فةةي نط ةاق الظةةاهرة اإلجراميةةة المسةةتحدثة ،جةةرائم تنصةةب علةةى
معطيةةات الحاسةةوب ( بيانةةات و معلومةةات و بةةرامج ) و تطةةال الحةةق فةةي المعلومةةات ،
ويستخدم القترافها وسائل تقنية تقتضي استخدام الحاسوب بوصفه نظامةا حقةق التةزاوج
بين تقنيات الحوسبة و االتصاالت.
و تةةتم ماان خااالل االتصااال باإلنترناات و يكااون هاادفها اختااراق الشاابكات أو تخريبهااا أو
التحريااف أو التزوياار أو الساارقة و االخااتالس أو قرصاانة ،جاارائم أخالقيااة ،ابتاازاز،
تشهير و سرقة حقوق الملكية الفكرية .و لقد جرم المشرع الجزائةري األفعةال الماسةة
بنظام المعالجة اآللية للمعطيات  ،و سميت بةالغش المعلومةاتي فةي القسةم السةابع مكةرر
من قانون العقوبات].[4
اإلشكالية :
فنظرا النتشار الجريمة االلكترونية بما يهدد الفةرد و المجتمةع فةي اقتصةاده  ،سةيادته و
أمنه الوطني و التأثيرات السلبية لهذه األنواع من الجرائم نطرح التساؤالت التالية:


ماهي أنواع هذه الجرائم ؟



ماهي الخطوات الهامة للقضاء على جرائم تقنية المعلومةات مةن خةالل اسةتخدام
الوسائل اإللكترونية درءا للتجاوزات من قوانين و إجراءات ؟

أهداف الدراسة:
تتلخص أهداف الدراسة إلى توضيح:


التمكن من الوصول إلى شبكة االنترنيت لسرقة المعلومات.



التشهير و االبتزاز و التهديد لهدف شخصي أو مادي أو بدافع االنتقام.



الكسةةب الغيةةةر الشةةرعي للمةةةال عةةن طريةةةق اختةةراق للمواقةةةع االلكترونيةةةة  ،أو
الوصول إلى تقنية المعلومات و إعادة بيعها.
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أنةةواع السةةرقة أهمهةةا سةةرقة بطاقةةات االئتمةةان و حسةةابات األفةةراد و المؤسسةةات
المالية.



توضيح وضع التشريعات السارية في الجزائر فيما يخص الجرائم اإللكترونية.

أهمية الدراسة:
ال يخفةةى علةةى أحةةد مةةدى أهميةةة الموضةةوع مةةن حيةةث ظهةةور الحاجةةة الملحةةة لدراسةةة
الموضوع نظرا:


للتطةةور الحاصةةل فةةي مجةةال اسةةتعمال شةةبكات االنترنيةةت ،التعاقةةد اإللكترونةةي،
شبكات التواصل االجتماعي وغيرها.



التطةةور التقنةةي والتكنولةةوجي فةةي مجةةال الثةةورة التكنولوجيةةة و االتصةاالت و مةةا
نجةةم عنةةه مةةن قرصةةنة ،تةةوفر برمجيةةات نسةةخ المعلومةةات المخزنةةة ،التجسةةس و
غيرها من األعمال الغير المشروعة.



حاجةةة األفةةراد إلةةى الحماي ةة فةةي مجةةال المعةةامالت االلكترونيةةة ،لحمايةةة أمالكةةه
المالية والمعنوية وحماية أسراره الخاصة

منهجية البحث:
ولمعالجة الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي إلبراز وتحديد أنةواع الجةرائم اإللكترونيةة
وطنيةةا  ،إلةةى جانةةب المةةنهج التحليلةةي لتقيةةيم األسةةاليب القانونيةةة و التقنيةةة فةةي القضةةاء و
مكافحة جرائم المعلوماتية .
تحليل النتائج و االستنتاجات :


مكافحة الجرائم اإللكترونية يتطلب رسم سياسة وطنية و دولية تفةرض عقوبةات
صارمة على مرتكبي جرائم اإلنترنت.



يستلزم أيضا أساليب و تقنيات متطورة لحماية المعلوماتية و التمكن من الكشةف
عن مرتكبي هذه األعمال الغير مشروعة.
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المبحث األول أنواع الجرائم اإللكترونية:
إن أنواع الجرائم االلكترونية كثيرة حيث لم يوضع لها معايير محددة من أجل تصةنيفها
و هذا راجع إلى التطور المستمر للشبكة و الخدمات التي تقدمها.
وقةةد تضةةاربت اآلراء لتحديةةد أنةةواع جةةرائم االنترنةةت وتعةةددت التصةةنيفات ،فهنةةاك مةةن
عددها بحسب موضوع الجريمة  ،وأخر قسمها بحسب طريقة ارتكابها.
و قةةد صةةنفها معهةةد العدالةةة القةةومي بالواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة عةةام  6914بحسةةب
عالقتها بالجرائم التقليدية.
الصنف األول يتمثةل فةي الجةرائم المنصةوص عليهةا فةي قةانون العقوبةات متةى ارتكبةت
باستعمال الشبكة.
الصنف الثاني تضمن دعم األنشطة اإلجرامية ويتعلق األمر بمةا تلعبةه الشةبكة مةن دور
في دعم جرائم غسيل األموال ،المخدرات االتجار باألسةلحة ،واسةتعمال الشةبكة كسةوق
للترويج غير المشروع في هذه المجاالت.
الصنف الثالث بجرائم الدخول في نظام المعالجة اآلليةة للمعطيةات ،وتقةع علةى البيانةات
والمعلومةةات المكونةةة للحاسةةوب وتغييرهةةا أو تعةةديلها أو حةةذفها ممةةا يغيةةر مجةةرى عمةةل
الحاسوب.
الصنف الراباع فتضةمن جةرائم االتصةال وتشةمل كةل مةا يةرتبط بشةبكات الهةاتف ،و مةا
يمكن أن يقع عليها من انتهاكات باستغالل ثغرات شبكة اإلنترنت.
وأخيةةرا صةةنف الجةةرائم المتعلقةةة باالعتااداء علااى حقااوق الملكيااة الفكريااة ويتمثةةل فةةي
عمليات نسخ البرامج دون وجه حةق ،وسةرقة حقةوق الملكيةة الفكريةة المعروضةة علةى
الشةةبكة دون إذن مةةن صةةاحبها بطبعهةةا وتسةةويقها واسةةتغاللها بةةأي صةةورة طبقةةا لقةةانون
حمايةة الملكيةةة الفكريةة] . [5إن تقسةةيم الجةرائم اإللكترونيةةة بمةةا أنهةا ترتكةةب باسةةتخدام
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الحاسوب كأداة أساسية ،فةدور الحاسةوب فةي تلةك الجةرائم يكةون هةدفا للجريمةة أو أداة
لها [6] .
المطلب األول الجرائم المعلوماتية الواقعة بواسطة النظام المعلوماتي:
و هنةةا ال يكةةون النظةةام المعلومةةاتي هةةو محةةل الجريمةةة  ،بةةل يكةةون الحاسةةب اآللةةي هةةو
الوسةةيلة لتسةةهيل النتيجةةة اإلجراميةةة باسةةتخدام النظةةام المعلومةةاتي ،و يكةةون الهةةدف مةةن
ورائهةةا الةةربح بطريةةق غيةةر مشةةروع ،اإلعتةةداء علةةى أمةةوال الغيةةر  ،اإلعتةةداء علةةى
األشةةخاص و سةةالمتهم و حيةةاتهم الخاصةةة  ،أو فةةي سةةمعتهم و شةةرفهم و اإلعتةةداء علةةى
أمن الدولة و أسرارها.
الفرع األول  :الجرائم الواقعة على األشخاص
فرغم اإليجابيةات و الفوائةد التةي جةاءت بهةا الشةبكة المعلوماتيةة و التسةهيالت المقدمةة
للفرد  ،إال أنها جعلته أكثر عرضة لالنتهاك  ،و منها:


جريمة التهديد :وهو الوعيد يقصةد بةه زرع الخةوف فةي الةنفس ،بالضةغط علةى
إرادة اإلنسةةان  ،وتخويفةةه مةةن اضةةرار مةةا سةةتلحقه أو سةةتلحق أشةةخاص لةةه بهةةا
صلة ،ويجب أن يكةون التهديةد علةى قةدر مةن الجسةامة المتمثلةة بالوعيةد بإلحةاق
األذى ضد نفس المجني عليةه أو مالةه أو ضةد نفةس او مةال الغيةر  ،وال يشةترط
أن يةةتم إلحةةاق األذى فعةةال أي تنفيةةذ الوعيةةد ،ألنهةةا تشةةكل جريمةةة أخةةرى قائمةةة
بذاتها  ،تخرج من إطار التهديد الى التنفيذ الفعلي  ،وقد يكةون التهديةد مصةحوبا
بةةاألمر أو طلةةب لقيةةام بفعةةل أو االمتنةةاع عةةن الفعةةل  ،أو لمجةةرد االنتقةةام  ،و لقةةد
أصبحت االنترنت الوسيلة الرتكاب جرائم التهديد  ،والتي في حةد ذاتهةا تحتةوي
عدة وسائل إليصال التهديد للمجني عليه لما تتضمنه مةن نوافةذ وجةدت للمعرفةة
كالبريد اإللكتروني أو الويب…



انتحال شخصية  :و هو استخدام شخصية فرد لالسةتفادة مةن مالةه أو سةمعته أو
مكانتةةه ،و لقةةد تميةةزت بسةةرعة االنتشةةار خاصةةة فةةي األوسةةاط التجاريةةة  .و تةةتم
110

بجمع قدر كبيةر مةن المعلومةات الشخصةية المةراد انتحةال شخصةيته  ،لإلسةتفادة
منها الرتكاب جرائمه عن طريق استدراج الشخص ليدلي بمعلوماتةه الشخصةية
الكاملةة  ،كاإلسةم ،العنةةوان الشخصةي،رقم بطاقةة اإلئتمةةان للةتمكن مةن الوصةةول
لماله أو سمعته… عن طريق الغش.


انتحاال شخصااية أحااد المواقاع  :و يةةتم ذلةةك عةةن طريةق اختةةراق أحةةد المواقةةع
للسيطرة عليه ،ليقوم بتركيب برنامج خاص بةه هنةاك ،باسةم الموقةع المشةهور .
][7



جرائم السب و القذف :للمساس بشرف الغير و سةمعتهم ،و اعتبةارهم ،و يكةون
القةةةذف و السةةةب كتابيةةةا،أو عةةةن طريةةةق المطبوعةةةات أو رسةةةوم ،عبةةةر البريةةةد
اإللكتروني أو الصوتي ،صفحات الويب ،بعبارات تمس الشرف.

فيقوم المجرم بنشر معلومات تكون مغلوطة عن الضةحية  ،و قةد يكةون شخصةا طبيعيةا
أو معنويةةا  ،لتصةةل المعلومةةات المةةراد نشةةرها إلةةى أعةةداد كبيةةرة مةةن مسةةتخدمي شةةبكة
االنترنيت.


المواقع اإلباحية و الدعارة  :وجود مواقع علةى شةبكة االنترنيةت تحةرض علةى
صةر  ،و ذلةك بنشةر صةور جنسةية للتحةريض علةى
ممارسة الجنس للكبةار و الق ّ
ممارسةةة المحرمةةات  ،و الجةةرائم المخلةةة بالحيةةاء عةةن طريةةق صةةور  ،أفةةالم ،
رسائل… باإلضافة إلى انتشار الصور و مقااطع الفياديو المخلاة بااآلداب علاى
مواقع االنترنت من قبل الغزو الفكري لكاي يتاداولها الشاباب و إفسااد أفكاارهم
وإضعاف إيمانهم.



و توفر الشبكة تسهيال للدعارة ،عبر آالف المواقع اإلباحية ،و تسوق الدعارة
و تستثمر لها مبالغ ضخمة مع استخدام أحدث التقنيات.



التشااهير وتشااويه الساامعة :يقةةوم المجةةرم بنشةةر معلومةةات قةةد تكةةون سةةرية أو
مضةةللة أو مغلوطةةة عةةن ضةةحيته ،والةةذي قةةد يكةةون فةةردا أو مؤسسةةة تجاريةةة أو
سياسية ،تتعدد الوسائل المسةتخدمة فةي هةذا النةوع مةن الجةرائم ،لكةن فةي مقدمةة
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هةةذه الوسةةائل إنشةةاء موقةةع علةةى الشةةبكة يحةةوي المعلومةةات المطلةةوب نشةةرها أو
إرسال هذه المعلومات عبر القوائم البريدية إلى أعداد كبيرة من المسةتخدمين ،و
يُضم لهةذه الجةرائم كةذلك تشةويه السةمعة ،الشةائعات و األخبةار الكاذبةة لمحاربةة
الرموز السياسية و الفكرية و حتى الدينية من أجةل تشةكيك النةاس فةي مصةداقية
هؤالء األفراد ،و قد يكون الهدف من ذلك هو االبتزاز.
كةةل هةةذه الجةةرائم الماسةةة باألشةةخاص تةةدخل ضةةمن الحيةةاة الخاصةةة لألفةةراد التةةي كفلهةةا
القانون و في مقدمته الدستور الجزائري حيةث تةنص المةادة  51منةه ”  :تضةمن الدولةة
عةةدم انتهةةاك حرمةةة اإلنسةةان ] “. [8و عليةةه يمكةةن اسةةتخدام الشةةبكة المعلوماتيةةة فةةي
االعتداء على حرمة الفرد و حياته الخاصة و حرمتةه  ،و الحريةات العامةة لألفةراد  ،و
هو مخالف للقانون و معاقب عليه.
الفرع الثاني  :الجرائم الواقعة على األموال
انجةر
أصبحت المعامالت الشراء ،البيةع و اإليجةار تةتم عبةر الشةبكة المعلوماتيةة ،و مةا
ّ
عليه من وسائل الدفع و الوفاء  ،فابتكرت معه طرق و وسائل للسطو على هذا التةداول
المالي بطريق غير مشروع  ،كالتحويل اإللكتروني  ،السرقة  ،القرصنة و غيرها.


السرقة الواقعة على البنوك  :يتم سرقة المةال بةالطرق المعلوماتيةة عةن طريةق
اختالس البيانات و المعلومات الشخصية للمجني عليهم  ،و االستخدام لشخصةية
الضةةحية ليقةةوم بعمليةةة السةةرقة المتخفيةةة  ،مةةا يةةؤدي بالبنةةك إلةةى التحويةةل البنكةةي
لألموال االلكتروني أو المادي إلى الجاني .حيث يستخدم الجةاني الحاسةب اآللةي
لدخول شبكة االنترنيت و الوصول إلى المصارف و البنوك  ،و تحويل األمةوال
الخاصةةة بةةالعمالت إلةةى حسةةابات أخةةرى] . [9وعمليااة الساارقة اإللكترونيااة
كاالسااتيالء علااى ماكينااات الصاارف اآللااي والبنااوك  ،يااتم فيهااا نسااخ البيانااات
اإللكترونيااة لبطاقااة الصااراف اآللااي وماان ثاام اسااتخدامها لصاارف أمااوال ماان
حساااب الضااحية  ،أو إنشاااء صاافحة انترناات مماثلااة جاادا لموقااع احااد البنااوك
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الكباارى أو المؤسسااات الماليااة الضااخمة لتطلااب ماان العمياال إدخااال بياناتااه أو
تحااديث معلوماتااه بقصااد الحصااول علااى بياناتااه المصاارفية وساارقتها .رس اائل
البريد الواردة من مصادر مجهولة التي توهم صاحب البريد اإللكتروني بفوزه
بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصارفي ،و
األمثلة كثيرة…


تجااارة المخاادرات عباار األنترنياات  :تتعلةةق بةةالترويج للمخةةدرات و بيعهةةا ،و
التحريض على استخدامها  ،و صناعتها بمختلف أنواعها.



غسيل األموال  :تمةارس عبةر األنترنيةت  ،حيةث اسةتفاد الجنةاة مةا وصةلت إليةه
عصر التقنيةة المعلوماتيةة لتوسةيع نشةاطهم الغيةر مشةروع فةي غسةيل أمةوالهم ،
بتوفير السرعة  ،و تفادي الحدود الجغرافية ،و القوانين المعيقةة لغسةيل األمةوال
 ،و كذا لتشفير عملياتهم و سةهولة نقةل األمةوال و اسةتثمارها إلعطائهةا الصةبغة
الشرعية]. [10



االسااتعمال الغياار الشاارعي للبطاقااات االئتمانيااة  :رافةةق اسةةتخدام البطاقةةات
االئتمانية  ،االستيالء عليها باعتبارها نقود الكترونيةة و ضةلك إمةا بسةرقة أرقةام
البطاقةةات ثةةم بيةةع المعلومةةات لآلخةةرين  ،مةةن خةةالل الحصةةول علةةى كلمةةة السةةر
المدرجة في ملفات أنظمة الحاسب اآللي للضحية عن طريةق االحتيةال  ،و ذلةك
بايهامه بحصول ربح  ،فيقدم الضحية معلومات تمكن الجاني مةن التصةرف فةي
مالةةه  [11]،أو إسةةاءة اسةةتخدام الغيةةر البطاقةةات اإلئتمانيةةة ،كةةأن يقةةوم السةةارق
استعمال البطاقة للحصول على السلع و الخدمات أو سحب مبالغ ماليةة بموجبهةا
من أجهزة التوزيع اآللي أو السحب باستخدام بطاقات مزورة]. [12



الجارائم الواقعاة علاى حقاوق الملكياة الفكرياة و األدبياة  :كةذلك يكةون النظةام
المعلوماتي وسيلة لالعتةداء علةى حقةوق الملكيةة الفكريةة  ،و ذلةك بالسةطو علةى
المعلومةةةات التةةةي يتضةةةمنها نظةةةام معلومةةةاتي آخةةةر ،و تخةةةزين و اسةةةتخدام هةةةذه
المعلومات دون إذن صاحبها ،حيةث يعة ّد اعتةداء علةى الحقةوق المعنويةة و علةى
قيمتها المادية]. [13
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قرصنة البرمجيات :هي عملية نسخ أو تقليد لبرامج إحادى الشاركات العالمياة
على اسطوانات وبيعها للناس بساعر أقال ،و جريماة نساخ المؤلفاات العلمياة و
األدبياة باالطرق االلكترونياة المسااتحدثة .حيةةث أن المعلومةة األدبيةة و الفكريةةة
ذات قيمة أدبية و مادية باإلضافة إلى براءات االختراع التي تخول لمالكهةا حةق
معنوي و آخر مالي.



نةةص عليهةةا المشةةرع فةةي الدسةةتور فةةي المةةادة  ” : 55حقةةوق المؤلةةف يحميهةةا
القةةانون ] “. [14باإلضةةافة إلةةى قةةوانين المتعلقةةة بحقةةوق المؤلةةف و الحقةةوق
المجاورة  ،و براءات االختراع].[15

الفرع الثالث  :الجرائم الواقعة على أمن الدولة
تقةةع هةةذه الجةةرائم باسةةتعمال النظةةام المعلومةةاتي سةةواء لإلفشةةاء األسةةرار التةةي تخةةص
مصةةالح الدولةةة و نظةةام الةةدفاع الةةوطني ،أو اإلرهةةاب  ،التجسةةس ..نصةةت عليهةةا المةةادة
 395مكةةرر  ” : 2تضةةاعف العقوبةةة المنصةةوص عليهةةا فةةي هةةذا القسةةم اذا اسةةتهدفت
الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات و المؤسسةات الخاضةعة للقةانون العةام دون االخةالل
بتطبيق عقوبات أشد]“. [16


اإلرهاااب  :تسااتخدم المجموعااات اإلرهابيااة حالي اا ا تقنيااة المعلومااات لتسااهيل
األشكال النمطية من األعمال اإلجرامية .وهم ال يتوانون عن استخدام الوسائل
المتقدمة مثل :االتصاالت والتنسيق ،وباث األخباار المغلوطاة ،وتوظياف بعاض
صغار السن ،وتحويل بعض األموال في سبيل تحقيق أهدافهم .



و يقااوم اإلرهااابيون باسااتخدام اإلنترناات السااتغالل المؤياادين ألفكااارهم وجمااع
األماااوال لتمويااال بااارامجهم اإلرهابياااة  ،واالساااتيالء علاااى المواقاااع الحساساااة
وسارقة المعلومااات واماتالك القاادرة علاى نشاار الفيروساات ،و ذلااك يرجاع إلااى
العاادد المتزايااد ماان باارامج الكمبيااوتر القويااة والسااهلة االسااتخدام والتااي يمكاان
تحميلها مجانا

.
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التجسس  :يقوم المجرمون بالتجسس على الدول و المنظمةات و الشخصةيات و
المؤسسةةات الوطنيةةة أو الدوليةةة  ،و تسةةتهدف يخاصةةة  :التجسةةس العسةةكري ،
السياسةةي ،و االقتصةةادي  ،و ذلةةك باسةةتخدام التقنيةةة المعلوماتيةةة ،و تمةةارس مةةن
قبةةل دولةةة علةةى دولةةة  ،أو مةةن شةةركة علةةى شةةركة … و ذلةةك بةةاإلطالع علةةى
المعلومات الخاصةة المؤمنةة فةي جهةاز آلةي  ،و غيةر مسةموح بةاإلطالع عليهةا،
كأن تكون من قبيل أسرار الدولة.

المطلب الثاني  :الجارائم المعلوماتياة الواقعاة علاى النظاام المعلومااتي و هةي الجةرائم
الواقعةةةة علةةةى النظةةةام المعلومةةةاتي التةةةي قةةةد تسةةةتهدف سةةةواء المكونةةةات الماديةةةة لنظةةةام
\لمعلومةةات أو بةةرامج النظةةام المعلومةةاتي ،أو المعلومةةات المدرجةةة بالنظةةام المعلومةةاتي
على النحو التالي:
الفرع األول  :الجرائم الواقعة على المكونات المادية للنظام المعلوماتي
و يقصد به األجهزة و المعدات الملحقة به و التي تسةتخدم فةي تشةغيله كاألسةطوانات ،
الكةةابالت… و االعتةةداء عليهةةا يكةةون بالسةةرقة لهةةذه المعةةدات  ،أو عةةن طريةةق اإلتةةالف
العمةةةدي كاحراقهةةةا ،ضةةةرب اآلالت بشةةةيء ثقيةةةل ،العبةةةث بمفةةةاتيح التشةةةغيل خربشةةةة
األسطوانات لكي ال تصبح صالحة لالستعمال]. [17
الفرع الثاني  :االعتداء على برامج النظام المعلوماتي
و يتوجب هنا معرفة و دراية ذات درجة عالية في مجال البرمجةة ،و تقةع هةذه الجةرائم
إما على البرامج التطبيقية أو برامج التشغيل.


الباارامج التطبيقيااة

:و هنةةا يقةةوم الجةةاني بتحديةةد البرنةةامج ثةةم التالعةةب فيةةه

لإلسةةتفادة منةةه ماديةةا ،و ذلةةك بتعااديل البرنااامج  :و يكةةون الهةةدف مةةن تعةةديل
البرامج اختالس النقود ،حتى و لو كان باستقطاع مبالغ قليلة لكن لفترات زمنيةة
طويلة لتحقيق الفائدة  ،بدون إثارة الشبهات.
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أما التالعب :فيأخذ عدة أشكال  ،فقد يكون عن طريق زرع برنامج فرعةي فةي
البرنامج األصلي مثال يسمح له الدخول غير المشروع في العناصر الضةرورية
للنظةةةام المعلومةةةاتي ،حيةةةث يصةةةعب اكتشةةةاف هةةةذا البرنةةةامج لدقتةةةه و صةةةغر
حجمه].[18



برامج التشغيل :و هي البةرامج المسةؤولة عةن عمةل نظةام معلومةاتي مةن حيةث
قيامها بتنظيم و ضبط ترتيب التعليمات الخاصة بالنظام.



و تقةةوم الجريمةةة هنةةا عةةن طريةةق تزويةةد البرنةةامج بمجموعةةة تعليمةةات إضةةافية
ليسهل الوصول إليها بواسطة شفرة تسمح الحصول على جميةع المعطيةات التةي
يتضمنها النظام المعلوماتي] . [19و تأخةذ شةكلين همةا المصايدة :و هةو إعةداد
برنةةامج بةةه ممةةرات و فراغةةات فةةي البرنةةامج و تفرعةةات إضةةافية ،وهنةةا يمكةةن
للمبرمج استخدام البرنامج في أي وقت  ،و يصبح المهةيمن علةى النظةام و علةى
صاحب العمل .



أمةةةا تصاااميم برناااامج :هةةةو قيةةةام برنةةةامج خصيصةةةا يصةةةعب اكتشةةةافه الرتكةةةاب
الجريمة و مراقبة تنفيذها.

الفرع الثالث  :الجرائم الواقعة على المعلومات المدرجة بالنظام المعلوماتي
إن المعلومات المعالجة آليا هي أساس عمل النظام المعلومةاتي  ،ألنهةا ذات قيمةة ماديةة
و اقتصادية ،لذلك تعد هدفا للجرائم اإللكترونية من خالل التالعب فيها او إتالفها.


يكون التالعب في المعلومات الموجودة على النظام المعلوماتي بطريقةة مباشةرة
أو غيةةر مباشةةرة ،فيةةتم التالعااب المباشاار عةةن طريةةق إدخةةال معلومةةات بمعرفةةة
المسؤول عن القسم المعلوماتي ،كضم مستخدمين غير موجةودين بالعمةل بهةدف
الحصول على مرتبةاتهم ،اإلبقةاء علةى مسةتخدمين تركةوا العمةل للحصةول علةى
مبةةةالغ شةةةهرية ،أو عةةةن طريةةةق تحويةةةل لمبةةةالغ وهميةةةة لةةةدى العةةةاملين بةةةالبنوك
باسةةتخدام النظةةام المعلومةةاتي بالبنةةك ،و تسةةجيلها و إعةةادة ترحيلهةةا و إرسةةالها
لحساب آخر في بنك آخةر ،بهةدف اخةتالس األمةوال] . [20أمةا التالعاب الغيار
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مباشر  ،فيةتم عةن طريةق التةدخل لةدى المعلومةات المسةجلة بالنظةام المعلومةاتي
باسةةتخدام أحةةد وسةةائط التخةةزين ،أو التالعةةب عةةن بعةةد بمعرفةةة أرقةةام و شةةفرات
الحسةابات  [21]،قصةد التالعةب فةةي الشةرائط الممغنطةة  ،أو باسةتخدام الجةةاني
كلمة السر أو مفتاح الشفرة  ،و امكانية تسلل الجاني إلى المعلومةات المخزنةة و
الحصول عللى المنفعة المالية من مسافات بعيدة.


إتااالف المعلومااات فةةي مجةةال المعلوماتيةةة باالعتةةداء علةةى الوظةةائف الطبيعيةةة
للحاسب اآللي  ،و ذلك بالتعدي على البرامج و البيانات المخزنة و المتبادلة بين
الحواسب و شبكاته ،و تدخل ضمن الجرائم الماسةة بسةالمة المعطيةات المخزنةة
ضمن النظام المعلوماتي ،و يكون االتالف العمةدي للبةرامج و البيانةات كمحوهةا
أو تدميرها الكترونيا  ،أو تشويهها على نحو يجعلها غير صالحة لالستعمال.

و إن من خصائص استخدام النظام المعلوماتي في طبيعتها المتعدية للحدود  ،و طابعهةا
التقني الذي يعقد إثباته من حيث التقنيات التكنولوجية الحديثة.
المبحث الثاني :إجراءات مكافحة الجريمة
واكةةب المشةةرع الجزائةةري بقةةدر قليةةل الحركةةة التشةةريعية لمكافحةةة الجةةرائم االلكترونيةةة
لكنهةةةا اصةةةطدمت بعةةةدة صةةةعوبات نظةةةرا لخصوصةةةية الجريمةةةة مةةةن جهةةةة  ،و سةةةرعة
تطورها من جهة أخرى.
المطلب األول  :القوانين لمكافحة الجريمة
باعتبااار الفقةةه الةةراجح بةةأن بةةرامج الحاسةةوب مةةاال كةةون المعلومةةات تعتبةةر شةةيئا منقةةوال
مملوكةةا للغيةةر  ،فهةةي صةةالحة ألن تكةةون محةةل سةةرقة التةةي تتحقةةق يتحويةةل مةةا يحتويةةه
القرص مةن معلومةات إلةى سةند آخةر  ،و االخاتالس هنةا يطبةق بشةأنه المةادة  341مةن
قةةانون العقوبةةات] . [22بمةةا فةةي ذلةةك سةةرقة المعلومةةات  ،ذلةةك ألنةةه ال تحةةدد طبيعةةة
الشةةيء محةةل الجريمةةة ماديةةة أو معنويةةة  ،زيةةادة علةةى أن األشةةياء المعنويةةة لهةةا قيمةةة
اقتصادية.
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و عليه يطبق القاضي الجزائي أحكام السرقة على أموال اإلعالم اآللي.
أمةةا وقةةةوع البةةةرامج و البيانةةةات تحةةةت طائلةةة النصاااب و االحتيةةةال باعتبارهةةةا أمةةةواال و
منقوالت  ،تطبق بشأنها المادة  342من ق.ع]. [23
ثم إن الجريمة المعلوماتية لها طابع غير مادي للقيم ،إال أن بعض القةيم مثةل البةرامج و
المعطيات تصلح أن تكةون محةال لخيانةة األمانةة بصةفتها بضةائع  ،تطبةق بشةأنها المةادة
 341من ق.ع بتهمة خيانة األمانة] . [24و لما كانت المعلومةات و البةرامج مةن قبيةل
األموال فهي مشمولة بالحماية الجزائية ،فإذا كانت محل إتالف أو تدمير  ،و نةتج عنهةا
خسائر  ،فيمكن إخضاع الجريمة لةنص المةادة  562مةن ق.ع] . [25المحةددة لألشةياء
الخاضعة لإلتالف.
و إن المشرع الجزائرى قد جرم األفعال الماسة بنظام المعالجةة االليةة للمعطيةات أو مةا
سميت بالغش المعلوماتي  ،بموجب القسةم السةابع مكةرر مةن قةانون العقوبةات [26] ،
فقد عاقب بالحبس من ثالثةة اشةهر إلةى سةنة و بغرامةة مةن  41.111إلةى 611.111
دج  ،فةةي حالةةة إدخةةال  ،بطريةةق الغةةش معطيةةات فةةين المعالجةةة أو نفةةس العقوبةةة علةةى
المحاولةة ] . [27و تضةةاعف العقوبةة اذا ترتةةب عةن ذلةك حةةذف أو تغييةر لمعطيةةات
المنظومة]. [28
أمةةا إذا ترتةةب عنهةةا تخريةةب نظةةام اشةةتغال المنظومةةة تكةةون العقوبةةة مةةن  1اشةةهر الةةى
س ةنتين حةةبس و الغرامةةة مةةن  41.111إلةةى  641.111دج] . [29و تعاقةةب المةةادة
 395مكرر 6على المساس بمنظومةة معلوماتيةة باإلدخةال ،اإلزالةة او التعةديل بطريةق
الغةةةش  ،بةةةالحبس مةةةن  1اشةةةهر إلةةةى  3سةةةنوات و بغرامةةةة مةةةن

500.000إلةةةى

 2.111.111دج]. [30
في حين نصت المادة  395مكرر 2على عقوبةة الحةبس مةن شةهرين إلةى  3سةنوات و
بغرامة من  6.111.111الى  4.111.111دج لكل مةن يقةوم عمةدا و بطريةق الغةش
بتصميم او بحث او تجميع أو توفير ،نشر ،االتجةار فةي معطيةات مخزنةة او معالجةة او
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مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية  ،و إفشاء او نشر المعطيات ] . [31و قد عاقةب
المشةةرع الجزائةةري الشةةخص المعنةةوى بموج ةب المةةادة  395مكةةرر  5بغرامةةة تعةةادل
خمةةس مةةرات الحةةد االقصةةى للغرامةةة المقةةررة للشةةخص الطبيعةةي عنةةد ارتكابةةه لألفعةةال
المجرمة بهذا القانون]. [32
و قد تضمنت المادة  395مكرر 3مضاعفة العقوبة المقررة لجرائم الغش المعلومةاتي،
اذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني او الهيئات و المؤسسات الخاضعة للقةانون العةام .
][33و يعاقةةةب المشةةةةرع علةةةةى االتفةةةةاق بةةةةين األطةةةةراف أو المشةةةةاركة فةةةةي الجةةةةرائم
المعلوماتية  ،إذا ما جسدت بأفعال مادية]. [34
و أقةةر بمصةةادرة االجهةةزة و البةةرامج و الوسةةائل المسةةتخدمة مةةع إغةةالق المواقةةع التةةي
تكون محال لجريمة من جرائم الغش المعلومةاتي ،عةالوة علةى إغةالق المحةل إذا كانةت
الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها ]. [35كما يعاقب على الشروع بذات العقوبة]. [36
و عليه فإن باإلضافة إلى النص صراحة على جرائم المعلوماتية  ،فإنه يمكةن أن تكةون
بعةةض الجةةرائم األخةةرى الغيةةر المةةذكورة ضةةمن هةةذا القسةةم محةةال لجةةرائم األمةةوال و
النصةةب و التزويةةر … يمكةةن اسةةتنتاجه و القيةةاس عليةةه  ،رغةةم اخةةتالف الفقهةةاء  ،و إن
كةةةان مةةةن األفضةةةل أن يةةةنص المشةةةرع صةةةراحة بالنصةةةوص القانونيةةةة علةةةى اعتبةةةار
المعلومات و المعطيات و البرامج في النظام المعلوماتي أحد عناصةر الذمةة الماليةة و
يحةةدد العقوبةةات الواجبةةة لهةةا ،نظةةرا للحاجةةة الملحةةة لحمايةةة بةةرامج الحاسةةب اآللةةي فةةي
الوسط القانوني من جهة حماية لحقةوق الغيةر مةن جهةة أخةرى  ،حيةث ال يمكةن تكييةف
جريمة لم يةنص عليهةا القةانون صةراحة فةي القةانون الجنةائي علةى أي عمةل و لةو كةان
غيةةر مشةةروع ممةةا يسةةاعد علةةى تهةةرب المجةةرمين عةةن أفعةةالهم بحجةةة حمايةةة الحقةةوق
المكفولة دستوريا]. [37
فاإلشكاالت التي تثيرها هذا النوع من الجرائم نظرا لحداثته نجد:


حداثة القوانين المنظمة لها.
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التزايد الكمي في أعداد الجرائم اإللكترونية.



التطور النوعي في أساليب ارتكابها.



عدم مواكبة التشريعات للمجتمع الرقمي الذي هو في تطور مستمر.



صعوبة الوصول إلى شهود للجريمة.



صعوبة إثباتها خاصة فيما يخص الةركن المةادي الةذي يتطلةب نصةوص قانونيةة
خاصة بها  ،خاصة فةي ظةل شةرعية العقوبةات  ،حيةث ” ال جريمةة و ال عقوبةة
أو تدابير أمن بغير قانون]”. [38



وجود مبدأ تنازع القوانين خاصة في ظل وجود مبةدأ إقليميةة القةوانين  ،ألن فةي
غالبيتها جرائم عةابرة للحةدود ،و منةه أيضةا صةعوبة المالحقةة األمنيةة فةي حةال
اشتراك عناصر إجرامية داخل و خارج الوطن.



صعوبة الكشف عن الشروع في الجرائم اإللكترونية.

المطلب الثاني  :الطرق الكفيلة للحد من جرائم اإللكترونية
و لمكافحة الجريمة يجب رسم سياسات دوليةة تفةرض عقوبةات صةارمة علةى مرتكبةي
جرائم اإلنترنت ،إذ يستلزم التدخل الوطني و الدولي نظرا للخطورة الجسيمة لألمر.
و كذلك االعتماد على أساليب وتقنيات متطةورة للةتمكن مةن الكشةف عةن هويةة مرتكةب
الجريمة واالستدالل.
كما يجب توعية األفراد ونصحهم لماهية الجرائم االلكترونية و كل ما يترتب عليها من
مخاطر و الحرص على الحفاظ علةى سةرية المعلومةات الخاصةة بالعنةاوين اإللكترونيةة
كالحسةةابات البنكيةةة ،والبطاقةةات االئتمانيّةةة وغيرهةةا ،و تسةةليط الضةةوء علةةى موضةةوع
الجرائم المتصلة بالكمبيوتر و سبل مكافحتها ،للحيلولة دون المزيد من انتشارها.
عدم الكشف عن كلمة السر نهائيةا وتغييرهةا بشةكل مسةتمر ،مةع تجنةب تخةزين الصةور
الخاصة باألفراد على مواقع التواصل االجتماعي وأجهزة الحاسوب.
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تجنب تحميل أي برنامج مجهول المصدر و استمرارية تحديث برامج الحمايةة الخاصةة
بأجهزة الحاسوب.
و ال بد من التحسيس و التوعية و التعريف للعامة  ،و نشر المعرفة عبر اإلعةالم حةول
هذه الجرائم و خصائصها و نشر الوعي حول خطورتها ،و آليات مكافحتها.
و يجةةب إنشةةاء خطةةوط هاتفيةةة للمةةواطنين تسةةمح لهةةم اإلبةةالغ عةةن هةةذه الجةةرائم حةةين
اكتشافها إلى السلطات المعنية.


و يبقةةةى توضةةةيح أهميةةةة تطةةةوير التشةةةريعات الموجةةةودة بمةةةا يواكةةةب التطةةةور
التكنولوجي و ضرورة تنظيم الجرائم المستحدثة  ،ضةرورة حتميةة لسةد الةنقص
في قانون العقوبات  ،من حيث الصور األخرى من الجرائم التي لم يةتم تنظيمهةا
فةةي قوانيننةةا الجزائريةةة ،و اإلجةةراءات الجزائيةةة  ،بمةةا يتناسةةب مةةع خصوصةةية
إجةةراءات الضةةبط  ،إجةةراءات التحقيةةق ،و تكييةةف األفعةةال المرتكبةةة وطنيةةا  ،و
التعةةاون الةةدولي فةةي مكافحةةة الجةةرائم المعلوماتيةةة فةةي ظةةل اتفاقيةةات دوليةةة  ،مةةع
تسليط الضوء على التجارب الدولية في مكافحتها للجرائم االلكترونية.

خــاتــمــة:
إن الجةةرائم االلكترونيةةة ظةةاهرة بالغةةة الخطةةورة  ،و إن احتمةةال تعةةرض األشةةخاص أو
المؤسسات لجريمة إلكترونية صارت مرتفعة جدا  ،ذلك أن حجةم الجريمةة االلكترونيةة
في تزايد مستمر ،و عمق تأثيرها السلبي على المجتمع في تزايد مستمر هو اآلخر.
و لقد أثارت هذه الجرائم تساؤالت كثيرة  ،نظرا لجسامة أخطارها و خسةائرها الفادحةة
و سرعة انتشارها  ،حيث أصبح التعامل مع صور هذه الجرائم موضع اهتمام الجميع،
و االحساس بأن الكل معني بشكل أو بآخر بأخطار و عواقب الجرائم اإللكترونية.
فرغم وجود هذه النصةوص القانونيةة  ،فإنهةا لةم تضةع حةد لألفعةال المجرمةة  ،ألسةباب
ترجةةع تةةارة أن رجةةال العدالةةة لةةم يتعةةودوا بعةةد علةةى تطبيةةق مثةةل هةةذه النصةةوص ،و أن
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النصوص القانونية في حد ذاتها ال تلم بجميع الجةرائم االلكترونيةة .باإلضةافة إلةى نةدرة
القضايا المعروضة قضائيا في هةذا المجةال سةواء بسةبب اسةتغالل الفةراغ القةانوني فةي
هةذا المجةال  ،أو بمةا أن الجريمةةة هةي تقنيةة محضةة فةةيمكن تجاوزهةا تقنيةا أيضةا بةةدون
ترك دليل مادي يثبتها.
فاااااااااااالجريمة اإللكترونية تتمثل في كل سلوك غير قانوني من خالل استخدام األجهزة
اإللكترونية  ،ينتج منه حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية .وأخيااارا ال يمكااان
أن تكون تلك الجرائم بمنأى عن العقاب والباد أن يكاون لادينا أجهازة تتعقاب مثال تلاك
الجرائم وتكافحها بشكل ال تتعدى به على حرية األشخاص ولكنها أيضا البد أن تكاون
على علم وبصيرة بكل ما يحادث ويشاكل جارائم ساواء جارائم جنائياة أو جارائم تماس
أمن الدولة  ،وأمن الدولة بمعناها العام والواسع والذى يؤثر فى األفكار لادى الشاباب
أو نشر األفكار الخاطئة أو حتى يهز الثقة بين الفرد وحكومته.
و عليه فصدور قوانين خاصة بالجرائم اإللكترونية و الردع القانوني و من أهم الحلةول
لمواجهةةة الظةةاهرة ذلةةك أنةةه مةةا تةةم خلقةةه تقنيةةا يمكةةن تجةةاوزه تقنيةةا أيضةةا ،فيبقةةى الجةةزاء
القانوني هو الحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل ملحوظ.
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إعداد:

رضوان قطبي
– باحث في العلوم السياسية – المغرب

ملخص:
هةةدفت الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى اسةةتخدامات طةةالب الجامعةةات المغاربةةة لشةةبكات
التواصةةل االجتمةةاعي ،وعالقتهةةا بالمشةةاركة فةةي الحةةراك السياسةةي والجمةةاهيري الةةذي
يشهده المغرب منةذ 2166م .وقةد اسةتعان الباحةث بةالمنهج الوصةفي ،كمةا اعتمةد علةى
تقنية استمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة ،وتم اختيةار
العينةةة بأسةةلوب العينةةة العشةةوائية غيةةر المنتظمةةة ،كمةةا تكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن 511
مفةةردة .و توصةةلت الدراسةةة إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج تمثةةل أبرزهةةا :فةةي أن شةةبكات
التواصةةل االجتمةةاعي سةةاهمت نسةةبيا فةةي تحفيةةز الطةةالب المغاربةةة علةةى المشةةاركة فةةي
الحراك السياسي الذي انخرط فيه المغرب بعد 2166م.
الكلمات المفتاحية :شبكات التواصل االجتماعي -الحراك السياسي -طالب الجامعات.
Social networks and political mobilization in Morocco
–-A field study on a sample of university students
Abstract:
This study aimed to investigate the role of social
networking, to stimulate the Moroccans students to
159

participate in the activities of mass movement. The
researcher used the descriptive approach and relied on the
questionnaire as an instrument for data collection. The
sample of the study, made up of 400 elements, was
randomly chosen. Finally, the results showed that social
networks are relatively contributed to the stimulation of
Moroccan students to participate in political and popular
mobilization.
Keywords: Social Networks – Moroccan students – political
mobilization
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مقدمـــــــة:
لقد أدت التطورات المتالحقة التي عرفها حقل اإلعالم واالتصال إلى إيجاد شةكل جديةد
من اإلعالم ،تعددت تصنيفاته ومسمياته لدى المهتمين والمختصين والذين أطلقوا عليه:
اإلعالم الجديد ،أو اإلعالم الرقمي ،أو اإلعالم البديل ،أو اإلعةالم االفتراضةي .و الةذي
يشةةةةمل الشةةةةبكات االجتماعيةةةةة االفتراضةةةةية ،والمةةةةدونات ،والمنتةةةةديات اإللكترونيةةةةة،
والمجموعات البريدية ،و مواقع الويب ،وغيرها من األشكال واألنواع المتعددة.
والواقع ،أن وسائل اإلعالم الرقمية واالتصاالت عبر اإلنترنيت ،أصبحت أكثر انتشارا
خاصة فةي حيةاة الشةباب ،فهةم يتواصةلون ويشةاركون بةالنص مةع أصةدقائهم مةن خةالل
هةةواتفهم الخلويةةة ،واإلنترنيةةت ،ومواقةةع الشةةبكات االجتماعيةةة ،ومواقةةع تبةةادل ملفةةات
الفيديو .وصارت هذه التكنولوجيا جزءا من حياة المةراهقين والشةباب فةي أقةل مةن عقةد
من الزمن ،ويبدو أن شباب اليوم في عصر يبحثون فيه عن الذات ويناضةلون مةن أجةل
االستقالل كما فعل أسالفهم ولكنهم يفعلون ذلك في ظل سياقات االتصاالت والصداقات
واللعب والتعبير عن

الذات][1

.وتعد مواقع التواصل االجتماعي من الوسةائل االتصةالية

الحديثةةة التةةي يتواصةةل مةةن خاللهةةا الماليةةين مةةن مسةةتخدمي شةةبكة االنترنيةةت ال تفصةةل
بيةةنهم أيةةة عوامةةل مثةةل السةةن أو النةةوع أو المهنةةة أو الجنسةةية ،فهةةؤالء تجمعهةةم ميةةول
واهتمامات مشتركة ،وهو مةا يجعةل الشةباب أكثةر تعرضةا لهةذه المواقةع نظةرا إلقبةالهم
المتزايد على استخدام التكنولوجيةا الحديثةة المتمثلةة فةي هةذه الشةبكات أكثةر مةن أي فئةة
أخرى ،وذلك بسبب بعض العوامل النفسية واالجتماعية المتمثلة فةي رغبةة الشةباب فةي
إقامة عالقات وصداقات مع اآلخرين في مختلف دول العالم].[2
و الحقيقة ،أن الشبكات االجتماعية ،تمثل اليوم أهم ثورة إلكترونية عرفتها البشةرية فةي
مجال التواصل االجتماعي والتفاعل الدائم بين أعضاء البنى االجتماعيةة ،ليكونةوا بنةاءا
إلكترونيةةةا تفاعليةةةا يحقةةةق لهةةةم أسةةةرع الطةةةرق للتواصةةةل و أبسةةةطها لتلبيةةةة حاجةةةاتهم و
رغباتهم ،والتي تتراوح بين الحاجة إلةى المعرفةة والوصةول إلةى المعلومةة الجديةدة ،أو
االتصةةال ،أو االنتمةةاء ،أو الترفيةةه و يبةةدو أن مةةن أشةةهر الشةةبكات االجتماعيةةة وأكثرهةةا
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جماهيرية ،هنةاك الفايسةبوك والتةويتر ،حتةى وصةل األمةر السةتخدامها كوسةيلة سياسةية
تسهم في الحراك السياسي واالجتماعي لدول العالم].[3
أهمية الدراسة:تكمن أهمية هذه الدراسة في ندرة األبحاث والدراسةات األكاديميةة ،التةي تناولةت الةدور
الذي لعبه األنترنيت بشكل عام وشةبكات التواصةل االجتمةاعي بشةكل خةاص ،فةي حفةز
المواطنين المغاربة على المشاركة في فعاليات الحراك السياسي و الجماهيري .وتةزداد
أهمية هذه الدراسة لكونها تعكس آراء شريحة اجتماعيةة ممثلةة بالطلبةة الجةامعيين .كمةا
أن هةذه الدراسةة مةةن شةأنها أن تةوفر رؤيةةة علميةة موضةوعية ،للوقةةوف علةى دور هةةذه
الشبكات في الحراك السياسي والجماهيري المغربي ،وذلةك مةن خةالل توفيرهةا للنتةائج
العلمية المتعلقة بهذا الجانب.
أهداف الدراسة:تسةةعى هةةذه الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى طبيعةةة الةةدور الةةذي تقةةوم بةةه مواقةةع التواصةةل
االجتمةةاعي فةةي حفةةز المةةواطنين المغاربةةة علةةى المشةةاركة فةةي الحةةراك السياسةةي الةةذي
يعرفه المغرب منذ دستور يوليوز ،2166وذلك من خالل طالب الجامعات المغاربةة .
كما تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية:
1الوقةةوف علةةى مةةدى اسةةتخدام طةةالب الجامعةةات لشةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي مةةنعدمها.
2التعةةةرف علةةةى أسةةةباب ودوافةةةع اسةةةتخدام طةةةالب الجامعةةةات لشةةةبكات التواصةةةلاالجتماعي.
3معرفةة مةدى مشةاركة طةالب الجامعةات فةي الحةراك السياسةي ،مةن خةالل شةةبكاتالتواصل االجتماعي.
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 4التعرف على موضوعات الحةراك السياسةي ،التةي يشةارك بهةا طةالب الجامعةة ،مةنخالل شبكات التواصل االجتماعي.


معرفةةة الةةدور الةةذي قامةةت بةةه شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي فةةي الحةةراك
الجمةةةاهيري والسياسةةةي بةةةالمغرب بشةةةكل عةةةام مةةةن وجهةةةة نظةةةر طةةةالب
الجامعة.

مشكلة الدراسة :لقةةد بةةرز النضةةال السياسةةي االفتراضةةي أو اإللكترونةةي ،فةةي المغةةرب ،عبةةر شةةبكات
التواصةةةل االجتمةةةاعي بحةةةدة بعةةةد صةةةدور دسةةةتور يوليةةةوز ،2166حيةةةث قةةةام نشةةةطاء
الفيسةةبوك بمجموعةةة مةةن الفعاليةةات النضةةالية أبرزهةةا  :الحملةةة الوطنيةةة للمطالبةةة بإلغةةاء
مهرجةةان مةةوازين ،التنسةةيقية الوطنيةةة للمطالبةةة بفةةتح دور القةةرآن ،شةةباب مغربةةي ضةةد
الفساد واالسةتبداد ،مجموعةة مقاطعةة المنتجةات الصةهيونية ومناهضةة التطبيةع ،صةفحة
القةةانون الجنةةائي لةةن يمةةر ،صةةفحة ال للمدونةةة الرقميةةة ،وكةةذلك صةةفحة ال للعف ةو علةةى
مغتصةةب األطفةةال؛ فقةةد نجةةح نشةةطاء الفيسةةبوك علةةى الشةةبكة وباالحتجاجةةات الضةةخمة
بالرباط والدار البيضاء في دفع الملك إلى التراجع عن قرار العفو ،بالتزامن مع إعفائةه
لمنةةدوب إدارة السةةجون وفةةتح تحقيةةق حةةول تعنيةةف المتظةةاهرين المعتصةةمين بالشةةوارع
لهةةذه الغايةةة .كةةل هةةذه المواقةةع والصةةفحات إنمةةا تبةةين اللجةةوء المتزايةةد ل “الناشةةطين
االفتراضيين” للشبكات االجتماعية ،إما للتنديد بسلوك مشين ،أو االعتراض علةى قةرار
غير سليم ،أو التشهير بسياسات بحاجة إلى تقويم].[4
و تأسيسا على ما سبق ،فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد فةي التعةرف علةى طبيعةة الةدور
الةةذي لعبتةةه شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي ،فةةي حفةةز طةةالب الجامعةةات المغاربةةة علةةى
المشةةاركة فةةي فعاليةةات الحةةراك الجمةةاهيري والسياسةةي الةةذي انخةةرط فيةةه المواطنةةون
المغاربة منذ دستور يوليوز2166م.
أسئلة الدراسة:161

تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .6مةةةا أسةةةباب ودوافةةةع اسةةةتخدام طةةةالب الجامعةةةات المغربيةةةة لشةةةبكات التواصةةةل
االجتماعي؟
 .2ما مدى مشاركة طالب الجامعات المغاربية فةي الحةراك الجمةاهيري والسياسةي
عبر شبكات التواصل االجتماعي؟
 .3مةةةةا األسةةةةاليب التةةةةي يسةةةةتخدمها طةةةةالب الجامعةةةةات المغربيةةةةة فةةةةي المشةةةةاركة
بموضوعات الحراك السياسي و الجماهيري عبر شبكات التواصل االجتماعي؟
 .5ما الةدور الةذي قامةت بةه شةبكات التواصةل االجتمةاعي فةي الحةراك الجمةاهيري
والسياسي بالمغرب بشكل عام من وجهة نظر الطالب المغاربة ؟
فرضية الدراسة:لقةةد فتحةةت شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي المجةةال علةةى مصةةراعيه لألفةةراد والتجمعةةات
والتنظيمات بمختلف أنواعها ،إلبداء آرائهم ومةواقفهم فةي القضةايا والموضةوعات التةي
تهمهم بحرية غير مسبوقــة] ،[5و في هذا السياق نفترض ما يلي:
 .6تختلةةف اسةةتخدامات طةةالب الجامعةةات المغربيةةة لشةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي
والمشةةاركة فةةي الحةةراك السياسةةي تبعةةا الخ ةتالف العوامةةل الديمغرافيةةة (النةةوع،
العمر ،االنتماء الحزبي ،الكلية)
 .2ساهمت شبكات التواصل االجتماعي في تحفيز طالب الجامعةات المغربيةة علةى
المشاركة في الحراك السياسي الذي يعرفةه المغةرب منةذ دخةول دسةتور 2166
حيز التنفيذ.
مفاهيم الدراسة:*شبكات التواصل االجتماعي :شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمسةتخدميها فةي
أي وقت ،ومن أي مكان ،وقد ظهرت علةى شةبكة اإلنترنةت منةذ سةنوات قليلةة وغيةرت
فةةي مفهةةوم التواصةةل والتقةةارب بةةين الشةةعوب ،واكتسةةبت اسةةمها االجتمةةاعي مةةن كونهةةا
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تفةةرز العالقةةات بةةين أبنةةاء المجتمةةع اإلنسةةاني ،وتعةةدت فةةي اآلونةةة األخيةةرة وظيفتهةةا
االجتماعية لتصبح وسيلة من وسائل النضال السياسي السةلمي والحضةاري ،وأصةبحت
بمثابة سالح قادر على المساهمة في التغييةر السياسةي ونشةر قةيم الديمقراطيةة وترسةيخ
فلسفة حقوق اإلنسان ،وأبرز تلك المواقع االجتماعية( :الفيس بوك ،تويتر ،يوتيوب).
*الحراك السياسي المغربي :ويقصد به جميع الفعاليات النضالية التي نظمها المواطنون
المغاربةةة منةةذ بةةدأ العمةةل بدسةةتور يوليةةوز ( ،)2166والتةةي تشةةتمل علةةى المسةةةيرات
االحتجاجيةةة والتضةةامنية والوقفةةات االحتجاجيةةة وإصةةدار البيانةةات التضةةامنية والتنديديةةة
والتعليق على القضايا واألحداث السياسية الوطنية واإلقليمية والدولية.
*طةةالب الجامعةةات المغربيةةة :ويقصةةد بهةةم مجمةةوع طةةالب الجامعةةات والمعاهةةد العليةةا
التابعة لمؤسسات التعليم العالي.
1االنترنيت و تحفيز المشاركة السياسية:يعرف علماء السياسة المشاركة السياسية ،بكونها كةل األنشةطة اإلداريةة التةي يقةوم بهةا
المواطن بهدف التأثير في القرارات والسياسةات التةي يتخةذها المسةؤولين ،وتشةمل هةذه
األنشطة التصويت ومتابعة األمور السياسةية والةدخول مةع الغيةر فةي مناقشةات سياسةية
وحضور ندوات ومؤتمرات عامة أو المشاركة فةي الحملةة االنتخابيةة بالمةال والدعايةة،
واالنضةةةمام علةةةى جماعةةةات المصةةةالح واالنخةةةراط فةةةي عضةةةوية األحةةةزاب واالتصةةةال
بالمسؤولية والترشيح للمناصةب العامةة وتقلةد المناصةب السياسةية كمةا تتضةمن أسةاليب
التظاهر واإلضراب واالحتجاج].[6
غير أن هذه المشاركة لم تعد مقتصرة علةى األسةاليب التقليديةة فقةط ” ،فقةد أثةار ظهةور
االنترنيةةةت علةةةى السةةةاحة السياسةةةية تحةةةوالت عميقةةةة علةةةى مسةةةتوى المفةةةاهيم التقليديةةةة
المؤسسةة للسياسةة فكةرا وفعةةال مةن قبيةل :السةةيادة الشةعبية ،و الديمقراطيةة المباشةةرة ،و
المسةاواة ،والمةواطن الكةوني ،والتصةويت اإللكترونةي ،والتفاعليةة] ، “[7باإلضةافة إلةى
النضال واالحتجاج والتظةاهر .وقةد بةرز دور الشةبكات االجتماعيةة واالنترنيةت عمومةا
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في الحراك االجتماعي والسياسي الذي شهدته المنطقة العربيةة ،حيةث تةم تدشةين العديةد
من الصفحات على الفايسةبوك التةي تةدعو إلةى الثةورات داخةل عةدد مةن الةدول العربيةة
مثةةل :صةةفحة الثةةورة المصةةرية والسةةورية والليبيةةة واليمنيةةة ،واختلفةةت تةةأثيرات هةةذه
الصفحات في الشارع العربي حسب طبيعة تعامل النظام السياسي مةع الحةراك الشةبابي
على األرض].[8
وتجةةدر اإلشةةارة إلةةى أن العديةةد مةةن البةةاحثين أكةةدوا ابتةةداء مةةن سةةنوات السةةبعينات أن
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تدعم الديمقراطية بشةكل إيجةابي ،كمةا شةدد آخةرون خةالل
سةنوات الثمانينيةةات علةةى دورهةةا فةةي دفةةع األنظمةة الديمقراطيةةة نحةةو مزيةةد مةةن التةةداول
والمشاركة المباشرة للمواطنين في الحياة السياسية ،وهكذا في إطةار أزمةة الديمقراطيةة
التمثيليةةة التةةي تعرفهةةا المجتمعةةات الغربيةةة ،ومةةع انتشةةار االنترنةةت وازديةةاد اسةةتعمالها
وسهولة الوصةول إليهةا ،ارتفعةت التوقعةات الجديةدة التةي تشةير إلةى أن اإلعةالم الجديةد
وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديةدة تقةدم وسةيلة للتواصةل يمكةن الوثةوق بهةا تضةمن
قةةدرات تخةةزين للمعلومةةات ،وتقلةةل مةةن تكةةاليف عمليةةات االتصةةال ،وبالتةةالي يمكةةن أن
تساهم في فعالية المسار السياسي واألداء الحكومي] .[9وخير شةاهد علةى ذلةك ،مةا وقةع
فةةي إسةةبانيا سةةنة  ،2115فقةةد مثلةةت المظةةاهرات التةةي عرفتهةةا إسةةبانيا فةةي  63مةةارس
 ،2115عقةةب تفجيةةرات مدريةةد اإلرهابيةةةة تحةةديا مهمةةا للبحةةةث فةةي ميةةدان التواصةةةل
السياسي ،حيث تةم اللجةوء ألول مةرة فةي إسةبانيا ،إلةى تكنولوجيةا االتصةال (األنترنةت)
من أجل تنظيم العصيان المدني السلمي ومطالبة الحكومة بكشف الحقيقة].[10
2الدراسة الميدانية:

-نوع الدراسة ومنهجها:

تعةةد هةةذه الدراسةةة مةةن الدراسةةات الوصةةفية ،التةةي تقةةوم علةةى رصةةد ومتابعةةة دقيقةةة
لظاهرة أو حدث بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية ] ،[11ومن ثم تحليلها وتفسةيرها
وصوال إلى حقائق دقيقة ،كما تعتمد هذه الدراسة على المنهج الكمي.
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مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من طالب الجامعات المغربية ( المغاربةة) ،علةى اعتبةار أن هةذه
ّ
الشةةةريحة االجتماعيةةةة المغربيةةةة ،تهةةةتم بالشةةةؤون السياسةةةية واالقتصةةةادية واالجتماعيةةةة
المحلية وتتفاعل مع القضايا الوطنية واإلقليمية و الدولية .وقد تشةكلت العينةة مةن 511
مفردة تنتمي ألربع كليات جامعية تابعة لجامعة سيدي محمةد بةن عبةد اللةه بفةاس و هةي
كليةةات  :اآلداب والعلةةوم اإلنسةةانية ،كليةةة العلةةوم القانونيةةة واالقتصةةادية واالجتماعيةةة ،
كليةةة العلةةوم  ،وكليةةة الطةةب ،حتةةى تكةةون عينةةة ممثلةةة للنظةةام التعليمةةي فةةي المغةةرب فةةي
مرحلةةة التعلةةيم العةةالي بمختلةةف أنواعةةه :حيةةث تمثةةل فئةةة طلبةةة الشةةعب العلميةةة واألدبيةةة
والقانونية ( األقطاب الثالثة التي يقوم عليها التعليم العالي بالمغرب).
توصيف عينة الدراسة:


حدود الدراسة :تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يلي:

ـ الحدود الموضةوعية :حيةث تقتصةر الحةدود الموضةوعية للدراسةة علةى الموضةوعات
والقضايا التةي تعالجهةا الدراسةة ،وهةي اسةتخدام مواقةع الشةبكات االجتماعيةة ،وعالقتةه
بتحفيةز طةالب الجامعةات المغاربةة علةةى المشةاركة فةي الحةراك السياسةي والجمةةاهيري
الذي يعرفه المغرب منذ 2166م.
ـة الحةةدود الزمنيةةة :وتمثلةةت فةةي الفتةةرة  2161/14/16إلةةى  ( .2161/14/31المةةدى
الزمني لتطبيق استمارة االستبيان).


أدوات جماع البياناات :تام جماع بياناات الدراساة الحالياة مان خاالل أداة
االستبيان.

حيث أن االستبيان قادر على استثارة األفراد المبحوثين بطريقة منهجية للحصةول مةنهم
على أفكار وآراء معينة في إطار البيانات المرتبطة بموضوع البحث وأهدافه.
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إجراءات تطبيق االستبيان:

اختةار الباحةث الطريقةةة العشةوائية غيةةر المنتظمةة مةةن بةين طةةالب الجامعةات المغربيةةةبمدينة فاس.
وضةةع الباحةةث فةةي االعتبةةار أن يكةةون تطبيةةق االسةةتبيان علةةى عةةدد يزيةةد عةةن األعةةداد
المطلوبةةةة بنسةةةبة  %21احتياطيًّةةةا؛ الحتمةةةال وجةةةود اسةةةتمارات غيةةةر صةةةحيحة فةةةيمكن
استبعادها.
–وزع الباحث االسةتبيانات ،و أوضةح للمبحةوثين تعليمةات اإلجابةة علةى كةل جةزء مةن
أجزائه.
–تم التطبيق في الفترة من  2161/14/16و حتى .2161/14/31


أداة الدراســــــة:

اعتمد الباحث علةى االسةتمارة كةأداة أساسةية لجمةع المعلومةات مةن أفةراد العينةة ،الةذين
يمثلون طالب الجامعات المغربية في مدينة فاس ،على اعتبار أن هذه األداة تةوفر قةدرا
جيدا من الموضوعية العلمية بعيدا عن التحيز.
3تحليل النتائج وتفسيرها:جدول رقم ()6
1تـوصـيــــــف مجـتـمــــــع الدراســـــــــة:%

التكرارات

البدائل

50

200

ذكر

البدائل والتكرارات
المتغير
الجنس

168

50

200

أنثى

100

300

المجمــوع

32.50

130

18-24

30

120

25 – 29عاما

20.00

80

30 – 34عاما

17.50

70

35فأكثر

100

400

المجمــــوع

12.50

50

الطب

25

100

العلوم والتقنيات

30

120

الحقوق

32.50

130

اآلداب

100

400

المجموع

11.25

45

منتم حزبيا
ٍّ

88.75

355

منتم
غير ٍّ

100

400

المجمــــوع

السن

الكلية

االنتماء الحزبــي

تشير بيانات الجدول رقم ( )2إلى أن ( )% 41مةن أفةراد العينةة هةم مةن الةذكور ،ومةا
نسبته ( )% 41أيضا من اإلناث ،وأن نسبة الذين تقل أعمارهم عن )(25عامةا بلغةت
( ،)% 32.41أما الذين تراوحت أعمارهم مةا بةين ( )29-24عامةا فقةد بلغةت نسةبتهم
( ،)% 31فيمةا بلغةت نسةبة الةذين تراوحةت أعمةارهم مةا بةين )(30-34عامةا حةوالي
( ،)% 21.11فةةةةي حةةةةين فةةةةإن نسةةةةبة الةةةةذين فاقةةةةت أعمةةةةارهم  34عامةةةةا فقةةةةد بلغةةةةت
( )%64.41وتعود هذه النسب لكون أن الدراسة الجامعية تتم غالبا فةي الفتةرة الممتةدة
ما بةين 31-61عامةا .وفيمةا يتعلةق بكليةة الدراسةة ،فيشةير الجةدول أعةاله إلةى أن نسةبة
أفراد العينة المنتسبين لكلية اآلداب بلغت حوالي ( ،)% 32.41ثم كليةة الحقةوق بنسةبة
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( ،)%31فكليةةة العلةةوم والتقنيةةات بنسةةبة( ،)% 24وأخيةةرا كليةةة الطةةب بنسةةبة(62.41
 .)%وبخصوص االنتماء الحزبي ،فقد بلغت نسةبة أفةراد العينةة المنتميةة حزبيةا حةوالي
( ،)%66.24فيما بلغت نسبة غير المنتمين (%).11.44
2ـ مدى استخدام أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي:
استعان الباحث بهذا التساؤل ،لمعرفة مدى استخدام الطالب المغاربةة لشةبكات التواصةل
االجتمةةاعي ،ومةةدى إقبةةالهم عليهةةا كوسةةيلة اتصةةال جديةةدة تتةةيح لهةةم التواصةةل والتعةةارف
ومبادلة اآلراء ومعرفة األخبار المختلفة.
يتضةةح لنةةا أن :نسةةبة  % 90مةةن أفةةراد العينةةة يسةةتخدمون مواقةةع الشةةبكات االجتماعيةةة
( 160مفردة ) ،ونسبة  % 50منهم ال يستخدمونها ().50
3دوافع استخدام أو عدم استخدام أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي:*أسباب عدم استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتماعي*
الجدول رقم ()7
%

ك

األســــــــــــباب

12.50

5

يتعةةرف المسةةتخدم علةةى أشةةخاو غيةةر أسةةوياء عبةةر تلةةك

25

10

30

12

32.50

13

المواقع
هةذه المواقةع تةروج لإلشةاعات المغرضةة و تشةويه سةمعة
اآلخرين
يتم استغالل هذه المواقع وفقا ً لدوافع اسةتغاللية تةؤدي إلةى
انتشار الفضائح
تحتوي هةذه المواقةع دعةاوى تحةريض تسةعى لنشةر الفةتن
بين أبناء الوطن
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100

المجـمـــــــــــــــــوع

40

تشةةير بيانةةات الجةةدول رقةةم ( ،)7إلةةى أن طةةالب الجامعةةات الةةذين ال يسةةتخدمون مواقةةع
التواصل االجتماعي والذين بلغ عددهم ( )50فردا ً بما نسبته ( %): 50يعتبرون أن هةذه
المواقةةع تحةةوي دعةةاوى تحريضةةية تسةةعى لنشةةر الفةةتن بةةين أبنةةاء الةةوطن وبمةةا نسةةبته
( )%17.10في المرتبة األولى ،تاله فةي المرتبةة الثانيةة ،أنةه يةتم اسةتغالل هةذه المواقةع
وفقةةا لةةدوافع اسةةتغاللية تةةؤدي إلةةى انتشةةار الفضةةائح وبمةةا نسةةبته ( ،)%10ثةةم ألن هةةذه
تروج لإلشاعات المغرضة وتشوه سمعة اآلخرين بنسبة (%).71
المواقع ّ
و أخيراً ،ألن المستخدم يتعرف على أشخاو غيةر أسةوياء عبةر تلةك المواقةع بمةا نسةبته
(،%)57.10
*دوافع استخدام الطلبة لشبكات التواصل االجتماعي*
الجدول رقم ()1
%

ك

الدوافــــــــع

33.61

121

ألنها تتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية

21.94

79

التواصةةةةل مةةةةع األصةةةةدقاء واألقةةةةارب وتكةةةةةوين

09.17

33

التسلية والترفيه في مواقع التسلية

07.50

27

ألنها تن ّمي المهارات الشخصية والحياتية والتعامل

22.22

80

04.72

17

صداقات وعالقات جديدة

مع اآلخرين
ألنهةةا تتةةيح للمسةةتخدم مناقشةةة قضةةايا المجتمةةع مةةع
اآلخرين
ألنها تنفس عن الذات
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0.83

3

أخــــــرى

100

360

المجـمـــــــــــــــــوع

تشةةير بيانةةات الجةةدول رقةةم ( ،)1إلةةى أن دافةةع “ألنهةةا تتةةيح الفرصةةة للتعبيةةر عةةن اآلراء
بحريةةة” جةةاء فةةي مقدمةةة األسةةباب التةةي تةةدفع الطةةالب المغاربةةة للمشةةاركة فةةي شةةبكات
التواصةةل االجتمةةاعي ،إذ حصةةل علةةى مةةا نسةةبته ( ،)%11.65تةةاله دافةةع ” ألنهةةا تتةةيح
للمستخدم مناقشة قضةايا المجتمةع مةع اآلخةرين ” بمةا نسةبته ) ،(22.22%وفةي المرتبةة
الثالثة دافع ” التواصل مع األصدقاء واألقارب وتكوين صداقات وعالقات جديةدة بنسةبة
( ،)% 75.95ثم دافع “التسلية والترفيه في مواقع التسلية التي توفرهةا هةذه المواقةع بمةا
نسبته ( ،)% 09.52وألنها تنمي المهةارات الشخصةية والحياتيةة والتعامةل مةع اآلخةرين
بنسبة ( ،)%02.10وكذلك ألنها تنفّس عةن الةذات فةي بمةا نسةبته ( ،)% 05.27وأخيةرا ً
دوافع أخرى بما نسبته ( .)% 0.11تظهر هذه النتائج أن أهم دوافع استخدامات الطةالب
المغاربةةة لشةةبكات التواصةةل االجتمةاعي تمثلةةت فةةي حريةةة التعبيةةر عةةن اآلراء ،ومناقشةةة
قضايا المجتمع ،وذلك لتوفر مساحات واسعة للتعبير والتواصل لعدم وجود أي نةوع مةن
الرقابة علةى اآلراء التةي يطرحهةا المشةاركون فةي هةذه المواقةع ،عكةس وسةائل اإلعةالم
التقليدية.
ا
تفضيال لدى الطلبة الجامعيين:
3ـ ترتيب شبكات التواصل االجتماعي األكثر
استعان الباحث بهذا التساؤل لمعرفة شبكات التواصةل االجتمةاعي التةي تحظةى باهتمةام
وتفضيل الطالب المغاربة.
الجدول رقم ()5
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%

ك

شبكات التواصل االجتماعي

75

270

الفيسبوك

13.89

50

تويتر

06.11

22

امستغرام

05

18

أخرى

100

360

المجموع

يتضح لنةا أن :أهةم مواقةع التواصةل االجتمةاعي األكثةر تفضةيال هةي :موقةع فةيس بةوك
((Facebookبما نسةبته ( ،)% 44يليةه موقةع تةويتر بمةا نسةبته ( ،)% 63.19ثةم
امستغرام بما نسةبته ( ،)%11.66وأخيةرا شةبكات أخةرى مثةل :لنكةدن ومايسةبيس بمةا
نسبته( .)%4و تشير هذه النتيجة إلى أن المبحوثين يفضلون موقةع الفةيس بةوك ألنةه ال
يقتصةةر علةةى نةةوع واحةةد مةةن المحتةةوى بةةل أنةةه يجمةةع مةةا بةةين الصةةور ومقةةاطع الفيةةديو
والكتابات أو التعليقات وهو بذلك يوفر فرصا مختلفة للمبحوثين للمشاركة.
4.الوقت الذي يقضيه أفراد العينة في استخدام شبكات التواصل االجتماعي
الجدول رقم ()4

الوقت

ك

%

أقل من  3ساعات يوميا

190

52.78

من  4 – 3ساعات يوميا

100

27.78

أكثر من  4ساعات يوميا

70

19.44

المجموع

360

100
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توضةةح بيانةةات الجةةدول رقةةم ( )4أن ( )%42.41مةةن الطةةالب يقضةةـون أقةةـل مةةن 3
ساعات يوميا في استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،وأن مةا نسةبته (% ) 24.41
يقضون ما بين  4 – 3ساعات يوميا ،فيما بلغت نسةبة الةذين يسةتخدمون هةذه الشةبكات
االجتماعية أكثر من 4ساعات ( .)%69.55هذا يدل على أن الطالب المغاربة يقبلةون
علةةى اسةةتخدام شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي بكثةةرة ،وأن هةةذه الشةةبكات لهةةا دور فةةي
حياتهم الشخصية واالجتماعية نظرا لطبيعة األوقات التي يقضونها في استخدامها ،ممةا
يعني أن هذه المواقع تقدم خدمات متنوعة تحظى بإقبةال الشةباب عليهةا .وقةد اسةتحوذت
الفئة العمرية من 61سنة إلى 29سنة على الحصة األكبر في حجم التردد على شةبكات
التواصل االجتماعي .ويبين الجدول رقم(  )1هذه النتائج:
الجدول (رقم)1
%

ك

الوقت

98

98

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 4-3

94.30

66

ساعات
أكثةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةن
4ساعات

حيث أن نسبة  %91ممن يقضون مدة تتراوح ما بةين 4-3سةاعات ونسةبة %95.31
ممن يقضون مدة تتجةاوز 4سةاعات يوميةا ينتمةون للفئةة العمريةة 29-61سةنة .وترجةع
هةةذه النتةةائج إلةةى كةةون هةةذه الفئةةة العمريةةة أكثةةر حرصةةا علةةى اسةةتخدام التكنولوجيةةا فةةي
التواصل والحوار و البحث عن المعلومة.
5ـــ أهم الموضوعات التي يفضل الطالب مناقشتها عبر شبكات التواصل االجتماعي:
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استخدم الباحث هةذا التسةاؤل لمعرفةة أهةم الموضةوعات التةي يفضةل طةالب الجامعةات
مناقشةةةتها والتحةةةدث فيهةةةا عبةةةر شةةةبكات التواصةةةل االجتمةةةاعي وذلةةةك لمعرفةةةة موقةةةع
الموضوعات المتعلقة بالحراك السياسي وأهميتها بةين هةذه الموضةوعات والتةي جةاءت
في ترتيب متقدم.
الجدول رقم ()4
%

ك

المواضيع المناقشة

26.11

94

االجتماعية

20.83

75

الحقوقية

23.89

86

السياسية

22.22

80

العلمية والثقافية

06.94

25

مواضيع أخرى

100

360

المجموع

يتضح لنا أن :أهةم الموضةوعات التةي يفضةل الطةالب مناقشةتها عبةر شةبكات التواصةل
االجتمةةاعي هةةي :الموضةةوعات االجتماعيةةة بمةةا نسةةبته  ،% 21.66ثةةم الموضةةوعات
السياسةةةية بمةةةا نسةةةبته  % 23.19فةةةي الترتيةةةب الثةةةاني ،وحلةةةت الموضةةةوعات العلميةةةة
والثقافية في الترتيةب الثالةث بمةا نسةبته  ،% 22.22ثةم جةاءت الموضةوعات الحقوقيةة
بما نسبته  ،% 21.13وأخيرا مواضيع أخرى :والتي تمركزت أساسا حول الرياضةة،
بنسبة %.11.95
ومما سبق ،يتضح حصول الموضوعات االجتماعيةة والسياسةية والحقوقيةة علةى نسةبة
عالية من اهتمامات الطالب الجةامعيين المغاربةة .وهةذا يةدل علةى أن الشةئون السياسةية
ومةةةا يتعلةةةق بهةةةا أصةةةبحت تحتةةةل مكانةةةة متقدمةةةة فةةةي ترتيةةةب أولويةةةات اهتمةةةام طةةةالب
الجامعات ”.حيث أصةبحت مفةردات مثةل المةدونات»  ، « bloggsوالفةيس بةوك «
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»  ،facebookواليوتةوب »  « youtubeمةن األلفةاظ الشةائعة فةي مجةال العمةل
السياسي في العديد من دول العالم”[12].
6أشكال تفاعل الطالب مع اآلخرين عبر شبكات التواصل االجتماعيالجدول رقم ()1
%

التكرار

أشكال التفاعل

20.50

180

تقاسم المعلومات واألخبار والفيديوهات

13.67

120

منااقشة جماعية داخل المجموعات

20.73

182

مناقشة جماعية مفتوحة مع الجميع

31.90

280

تعليقات

10.25

90

رسائل محادثة (شات)

02.96

26

أشكال أخرى

100

878

المجموع*

*سمح ألفراد العينة باختيار أكثر من إجابة.
وفيمةةةا يتعلةةةق بأشةةةكال تفاعةةةل طةةةالب الجامعةةةة مةةةع اآلخةةةرين عبةةةر شةةةبكات التواصةةةل
االجتماعي ،فقد أظهرت النتائج أن ( )% 36.91من الطةالب يلجةؤون إلةى التعليقةات،
ومةةا نسةةبته ( )% 21.43يسةةتخدمون المناقشةةة الجماعيةةة المفتوحةةة ،فةةي حةةين يسةةتخدم
( )% 21.41تقاسةةم المعلومةةات واألخبةةار والفيةةديوهات ،ومةةا نسةةبته )(13.67 %
يعتمةدون علةى المناقشةات الجماعيةة داخةل المجموعةات ،بينمةا ( %) 61.24يلجةؤون
لرسائل المحادثة (شات) للرسةائل البريديةة ،أمةا  % 12.91يسةتخدمون أشةكاال أخةرى
للتفاعةةل .علةةى العمةةوم ،تظهةةر النتةةائج أن طةةالب الجامعةةات يسةةتخدمون أشةةكال التفاعةةل
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المباشةةرة مةةع اآلخةةرين بالدرجةةة األولةةى ،والتةةي تتةةيح تبةةادل اآلراء وتنسةةيق المواقةةف،
والتحفيز على المشاركة المدنية والسياسية الفاعلة.

7مشاركة الطالب في الحراك السياسي من خالل شبكات التواصل االجتماعيجدول رقم ()1
%

ك

المتغير

18.06

65

دائما

37.50

135

أحيانا

29.44

106

نادرا

15

54

ال أشارك

100

360

المجـمـــــــــــــــــوع

بالنسبة لمشاركة طالب الجامعةات فةي الحةراك السياسةي ،الةذي يطالةب بتوسةيع هةامش
الحريات والحقوق وتعزيز المكتسبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المغةرب،
عبر شبكات التواصل االجتماعي .تشير بيانات الجدول رقم ( )1إلةى أن ()% 34.41
من الطالب يشاركون أحيانا ،وما نسبته ( )% 29.551من الطلبة يشاركون نةادرا ،و
( )% 61.11يشاركون دائما ،فيما بلغت نسبة الذين ال يشاركون حوالي (%).64
تفيد النتائج أن ما نسبته ( )% 14من الطالب يشةاركون فةي الحةراك الجمةاهيري عبةر
شبكات التواصل االجتمةاعي ،ممةا يعكةس طبيعةة االهتمةام والتفاعةل الةذي يوليةه طةالب
الجامعات لموضوعات الحراك الجماهيري .كما تدل النتائج علةى “أن االنترنةت أصةبح
يستخدم في تنظةيم حمةالت تأخةذ شةكل التأييةد أو االحتجةاج علةى سياسةات أو تصةرفات
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معينة ،كما يستخدم في تعبئة الشباب في العديد من القضايا المتعلقة بالحريات والحقةوق
العامة”[13].
8العالقااة بااين الساامات الديموغرافيااة للطااالب والمشاااركة فااي الحااراك السياسااي ماانخالل شبكات التواصل االجتماعي
وحةةول العالقةةة بةةين السةةمات الديموغرافيةةة للطلبةةة الجةةامعيين ،والمشةةاركة فةةي الحةةراك
السياسةةي عبةةر شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي ،تشةةير البيانةةات إلةةى عةةدم وجةةود عالقةةة
إحصائية دالة .ويعزو الباحةث ذلةك إلةى مةا تتميةز بةه شةبكات التواصةل االجتمةاعي مةن
سةةمات تتمثةةل بتعدديةةة اآلراء ومناقشةةة القضةةايا الجماهيريةةة بدرجةةة كبيةةرة مةةن الحريةةة،
وأن إتاحة هةذه المواقةع الفرصةة للتعليةق وإبةداء اآلراء فةي القضةايا المثةارة ،سةاعد فةي
جذب الجمهور نحةو مضةامين هةذه المواقةع دون تمييةز بةين ذكةور وإنةاث ،أو أصةحاب
الفئات العمرية المختلفة وأيضا بين من ينتمون حزبيا أو من ال ينتمـــون.
وعموما ،تعد مواقع التواصل االجتماعي من الوسائل االتصةالية الحديثةة التةي يتواصةل
من خاللها الماليين من مستخدمي شبكة االنترنيت ال يفصل بينهم أية عوامل مثل السن
أو النةةوع أو المهنةةة أو الجنسةةية ،فهةةؤالء تجمعهةةم ميةةول واهتمامةةات مشةةتركة وهةةو مةةا
يجعةةةل الشةةةباب أكثةةةر تعرضةةةا لهةةةذه المواقةةةع ،نظةةةرا إلقبةةةالهم المتزايةةةد علةةةى اسةةةتخدام
التكنولوجيةةا الحديثةةة المتمثلةةة فةةي هةةذه الشةةبكات أكثةةر مةةن أي فئةةة أخةةرى وذلةةك بسةةبب
بعةةض العوامةةل النفسةةية واالجتماعيةةة المتمثلةةة فةةي رغبةةة الشةةباب فةةي إقامةةة عالقةةات
وصداقات مع اآلخرين في مختلف دول

].[14
العالم

أهـم النتائـــج:وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:
1أظهةةرت نتةةائج الدراسةةة اسةةتخدام طةةالب الجامعةةات المغربيةةة لشةةبكات التواصةةلاالجتمةةاعي بشةةكل كبيةةر؛ وهةةذا بةةدوره أدى إلةةى تكةةوين المجموعةةات والعالقةةات بةةين
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مختلف الطالب وتقاسم األخبار والمعلومات ،أي أنهةا أصةبحت وسةيلة إعةالم اجتمةاعي
وسياسي جديدة ،لها دورها السياسي الذي ال يمكن تجاهله أو تبخيسه.
2تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة عالية مةن شةباب مجتمةع الدراسةة تسةتخدم شةبكاتالتواصةةل االجتمةةاعي ،وجةةاء موقةةع (فةةيس بةةوك) فةةي الترتيةةب األول ،باعتبةةاره أفضةةل
مواقةةةع التواصةةةل االجتمةةةاعي لةةةدى الشةةةباب وذلةةةك بنسةةةبة  ،% 44يليةةةه (تةةةويتر

)

بنسبة ،% 63.19وهو ما يؤكد أن موقع (فيس بوك) كان له تةأثير كبيةر علةى الحةراك
السياسي واالجتماعي للطالب المغاربة.
3جاءت الموضوعات االجتماعية والسياسية والحقوقية في مقدمةة الموضةوعات التةييفضةةل الطةةالب مناقشةةتها عبةةر مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي؛ وهةةذا يرجةةع إلةةى طبيعةةة
المرحلةةة السياسةةية التةةي يعيشةةها المجتمةةع المغربةةي المتميةةزة أساسةةا :بإصةةدار دسةةتور
يوليوز 2166م ،وتشكيل حكومة سياسية ذات أغلبية برلمانية ،بقيادة الحزب المتصةدر
لنتائج االنتخابات و طبقا لنتائج االنتخابات التشريعية.
4تشةةةير نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى تنةةةوع دوافةةةع اسةةةتخدام الطةةةالب لشةةةبكات التواصةةةلاالجتمةةاعي ،حيةةث جةةاء دافةةع إتاحةةة الفرصةةة للتعبيةةر عةةن اآلراء بحريةةة فةةي المرتبةةة
األولى ،وهذا يرجع إلى أن االهتمامات المتعلقة بتوسيع مساحات الحرية والحقوق لةدى
الطلبة أصبحت تحتل مكانة متقدمة في استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي.
 -5تفيد النتائج أن مةا نسةبته ( )% 14مةن الطةالب يشةاركون فةي الحةراك الجمةاهيري
والسياسي عبر شبكات التواصل االجتماعي ،مما يعكس طبيعة االهتمام والتفاعةل الةذي
يوليه الطالب لموضوعات الحراك الجماهيري والسياسي.
التوصيــــــات:
–تعد الجامعات و مؤسسات التعلةيم العةالي ،مةن أكثةر المؤسسةات المجتمعيةة المغربيةة
اهتمامةةا وتفةةاعال مةةع القضةةايا والشةةؤون العامةةة ،األمةةر الةةذي يةةدعو القةةائمين عليهةةا إلةةى
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تشةةجيع المنتسةةبين إليهةةا علةةى مواكبةةة التطةةور التكنولةةوجي وثةةورة اإلعةةالم واالتصةةال،
وذلك باستخدام شبكات التواصل االجتماعي اسةتخداما صةحيحا وإيجابيةا ،نظةرا ألهميةة
الدور الذي باتت تلعبه هذه الشبكات في العديد من المجاالت الحياتية وخاصة موضةوع
المشاركة السياسية والمدنية الفاعلة.
إجةةراء دراسةةات مماثلةةة علةةى مجتمعةةات مختلفةةة تتجةةاوز طةةالب الجامعةةات وتضةةم كةةلفئةةات الشةةباب المغاربةةة ،وكةةذلك إجةةراء دراسةةات مقارنةةة علةةى المجتمعةةات العربيةةة و
خاصة تلك التي تعرف حراكا سياسيا ملحوظا.
يجةةب علةةى األحةةزاب السياسةةية و منظمةةات المجتمةةع المةةدني مةةن قبيةةل :النقابةةات ،ومنظمات حقوق اإلنسان ،والجمعيات الخيرية ،أن تستثمر شةبكات التواصةل االجتمةاعي
في تواصلها مع أعضائها ومناصريها ،وفي حمالتها االنتخابية والسياسية والتطوعية.
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The role of information and communication
technology in establishing a new practice for
democracy:
Electronic democracy
إعداد:

نوال مغزيلي
– دكتوراه في العلوم السياسية
تخصص السلطة السياسية و الحوكمة المحلية في جامعة قسنطينة – -3الجزائر

ملخص:
تعةةد الديمقراطيةةة مةةن المفةةاهيم المثيةةرة للجةةدل منةةذ العصةةور القديمةةة ،ولقةةد أخةةذت حيةةزا
كبيةةرا مةةن الدراسةةة والتفصةةيل فةةي عصةةرنا الحةةالي الةةذي يسةةمى عصةةر عولمةةة القةةيم
الديمقراطية وتزايد الحةديث عةن الديمقراطيةة التةي أخةذت العديةد مةن األشةكال والصةيغ
والمفاهيم من بينها الديمقراطية االلكترونية ،والتي ارتبطت بشةكل وثيةق الصةلة بتطةور
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتطور الالمتناهي لهذه التكنولوجيا.
فالديمقراطيةة الرقميةةة ليسةت نوعةةا جديةةدا مةن الةةديمقراطيات وإنمةةا هةي ممارسةةة جديةةدة
بأدوات واليات تكنولوجية فهي وليةدة عمليةة التةزاوج بةين الديمقراطيةة كمفهةوم سياسةي
والتكنولوجيا كآلية لتعزيزها ،وقد ساهمت تكنولوجيةا اإلعةالم واالتصةال فةي لعةب دور
حيوي في دعم الديمقراطية – السيما فةي البلةدان التةي تتمتةع بالديمقراطيةة -وذلةك عبةر
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ما أتاحته من أدوات تعبير عن اآلراء بكل حرية وفسح المجال أمام مشاركة المةواطنين
.في صنع القرارات
وتدور إشكالية الدراسة حةول مةدى مسةاهمة تكنولوجيةا اإلعةالم واالتصةال فةي إرسةاء
ممارسة حديثة لديمقراطية؟
 الديمقراطيةةةةة، تكنولوجيةةةةا اإلعةةةةالم واالتصةةةةال،الديمقراطيةةةةة:

الكلمااااات المفتاحيااااة

 التصةةةويت، المشةةةاركة السياسةةةية االلكترونيةةةة، حريةةةة الةةةرأي والتعبيةةةر،االلكترونيةةةة
.االلكتروني
Abstract :
Democracy has been a controversial concept since ancient
times and has taken a great deal of study and detail in our
present era called the era of globalization of democratic
values The growing talk about democracy has taken many
forms, formulas and concepts from Including electronic
democracy, which have been closely linked to the evolution
of information and communication technologies and the
incalculable development of such technology. Digital
democracy is not a new type of democracy but a new
practice Technological tools and mechanisms are the result
of the process of mating democracy as a political concept
and technology as a mechanism to strengthen it Information
and communication technology has played a vital role in
supporting democracy especially in democratic countries –
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by providing free expression tools and allowing citizens to
participate in decision-making.
The study focuses problematic About the extent The
contribution of information and communication technology to
the establishment of a modern democratic practice?
Key words : Democracy, Information and communication
technology,

E-Democracy,

participation, E-Voting.
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مقدمة :
عرفةةت الديمقراطيةةة منةةذ القةةدم مةةع الحضةةارة اليونانيةةة والتةةي تسةةمى بالديمقراطيةةة أثينةةا
المباشرة ومع زيادة عدد السكان وتزايد حاجياتهم أصبحت هناك الحاجة إلى من يمثلهم
في البرلمان لتتسع بذلك الفكرة وتصبح ديمقراطية تمثيلية ،ومع انتشار العولمة وشةيوع
تكنولوجيةةا اإلعةةالم واالتصةةال أحةةدثت نقلةةة نوعيةةة فةةي ممارسةةة الديمقراطيةةة وأصةةبحت
تستخدم كوسيلة فعالة لتنشيط جوهر الديمقراطية فأتاحت لألفراد االتصال مع السةلطات
الحكوميةةة بحريةةة اكبةةر والتصةةويت علةةى االنترنةةت والمشةةاركة بفعاليةةة أكبةةر فةةي كةةل
مراحةةل عمليةةة صةةنع القةةرار والتعبيةةر عةةن الةةرأي بكةةل حريةةة  ،فتكنولوجيةةا اإلعةةالم
واالتصال اليوم ينظر إليها على أنها تخلةق ممارسةة جديةدة لديمقراطيةة بةأدوات واليةات
تكنولوجية .
ومن هذا المنطلق يمكننا طرح اإلشةكالية التاليةة :ماا مادى مسااهمة تكنولوجياا اإلعاالم
واالتصااال فااي إرساااء ممارسااة حديثااة للديمقراطيااة؟ أو بةةاألحرى كيةةف تةةؤثر الثةةورة
الرقمية بأدواتها المختلفة على الممارسة الديمقراطية؟
وتنحصر التساؤالت الفرعية للدراسة في:
ما المقصود بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وفيما تتمثل أهم خصائصها؟
ما المقصود بالديمقراطية االلكترونية وما هي الدوافع التي أدت إلى تبني هذا النوع من
الممارسةةة الديمقراطيةةة ؟ هةةل تعةةد الديمقراطيةةة االلكترونيةةة فةةي عصةةرنا الحةةالي بةةديال
جديدا للعمل الديمقراطي؟
ولتحليل اإلشكالية تم االعتماد على الفرضيات التالية:
يةةةؤذي االعتمةةةاد علةةةى تكنولوجيةةةا اإلعةةةالم واالتصةةةال إلةةةى التطةةةور فةةةي آليةةةة ممارسةةةة
الديمقراطية؟
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كلما كانت هناك تكنولوجيا اإلعالم واالتصةال كلمةا كانةت هنةاك مشةاركة سياسةية أكثةر
للمواطنين وحرية أوسع لتعبير عن الرأي.
تعد الديمقراطية االلكترونية ممارسة جديدة للحكم االلكتروني؟
تهدف هذه الورقةة البحثيةة إلةى إبةراز ارتبةاط تكنولوجيةا اإلعةالم واالتصةال بالممارسةة
الديمقراطية وكذا
الوقوف على دراسة الدور الذي تلعبه تكنولوجيةا اإلعةالم واالتصةال فةي إرسةاء جةوهر
الديمقراطيةة والمتمثةةل فةةي المشةاركة السياسةةية والتصةةويت وحريةة الةةرأي والتعبير،إلةةى
جانب ذلك تهدف الدراسة أيضا إلى محاولة تقديم رؤيةة علميةة حةول الموضةوع والةذي
يمثل اهتمام العديد من الباحثين واألكاديميين في مختلف الميادين.
تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع فةي كونةه يشةكل إحةدى موضةوعات اللحظةة الراهنةة
في خضم التغيرات والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العةالم ،كمةا تكمةن أهميةة هةذه
الدراسة أيضا في أنها تشكل نقطة التقاء هامة بين موضوعين هةامين فةي مجةال العلةوم
السياسية وهما تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والديمقراطية.
الدراسات السابقة:
هناك جملة من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضةوع الدراسةة والتةي تشةكل منطلقةا
رئيسيا لهذه الدراسة ومن بينها:
دراسة منال قدواح والمعنونة بـ” اإلعالم الجدياد :خطاوات واعادة نحاو باروز مفهاوم
جديد للديمقراطية وآليات ممارستها رقميا“  ،مجلة :العلوم اإلنسانية ،العدد ،53جوان
 ،2164عةةةةدد الصةةةةفحات 63 :صةةةةفحة .والتةةةةي أبةةةةرزت مةةةةن خاللهةةةةا دور اإلعةةةةالم
اإللكترونةةةي المتعةةةدد القنةةةوات فةةةي ممارسةةةة الديمقراطيةةةة عةةةن طريةةةق تعزيةةةز مفةةةاهيم
المشةةاركة السياسةةية ،والحةةق فةةي المعارضةةة الشةةرعية ،مةةن حيةةث تقةةديم الخةةدمات آليةةا
للجمهور ومشاركتهم فةي صةنع القةرار ،وصةوال إلةى تجسةيد أبعةاد العمليةة الديمقراطيةة
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اإللكترونية والمتمثلة في أنظمة االقتراع اإللكترونية ،تشةجيع النشةاطات السياسةية عبةر
اإلنترنت ،المشاركة الديمقراطية باسةتطالعات رأي الشةعب الكترونيةا ونشةر القةرارات
الحكومية قبل اتخاذها وتوسيع منتديات النقاش اإللكترونية.
ولعل ثاني دراسة تشكل المنطلق األساسةي لهةذا البحةث هةي تلةك الدراسةة التةي قةام بهةا
رمضان بن شعبان حول ” الديمقراطية االلكترونية كبديل لتفعيل المشااركة السياساية
النمااوذج االسااتوني وإسااقاطه علااى الجزائاار “(،مااذكرة لنياال شااهادة الماجسااتير فااي
العلوم السياسية والعالقاات الدولياة ،جامعاة منتاوري قسانطينة ،2111-2119،عادد
الصفحات  121صفحة ) :والذي أوضةح الباحةث مةن خاللهةا إلةى اإلمكانيةة التةي تقةوم
بهةةا الديمقراطيةةة االلكترونيةةة فةةي تعزيةةز المشةةاركة السياسةةية للمةةواطنين فةةي مختلةةف
مراحةةل صةةنع القةةرار وابةةرز أهةةم أدوات الديمقراطيةةة االلكترونيةةة التةةي تسةةاعد علةةى
المشةةاركة والمتمثلةةة فةةي التصةةويت االلكترون ةي ،كمةةا أوضةةح الباحةةث التجربةةة الرائةةدة
إلستوانيا في الديمقراطية االلكترونية وإبراز أهم التحةديات التةي تجابةه التطبيةق الفعلةي
لها في الجزائر.
كما توجد أيضا دراسة أخرى تم االعتماد عليها وتتمثل في دراسة عبد المجيد رمضاان
والموسااومة ب” الديمقراطيااة الرقميااة كآليااة لتفعياال الديمقراطيااة التشاااركية (حالااة
الجزائر)  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون  ،العدد  13جانفي  ، 2017عدد الصفحات
 11صاافحة ،والةةذي بةةين أن الديمقراطيةةة االلكترونيةةة تعةةد آليةةة لتطةةوير الديمقراطيةةة
التشةةاركية وأوضةةح أن دمةةج تكنولوجيةةا اإلعةةالم واالتصةةال فةةي العمةةل السياسةةي أفةةرز
أدوات وطرق عمل جديدة في ممارسة العملية الديمقراطية التشاركية.
هيكل الدراسة :هذه الدراسة مقسمة إلى مجموعة من المحاور تتمثل في:


المحور األول :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال :المفهوم ،الخصائص



المحور الثاني :الديمقراطية االلكترونية :نحو ممارسة جديدة.
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المحور الثالث :مساهمة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء ممارسة جديةدة
لديمقراطية.



المحور الرابع  :معيقات الديمقراطية االلكترونية.

المحور األول :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال:
أوال :مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال:
يقصةةد بتكنولوجيةةا اإلعةةالم واالتصةةال” أنهةةا خلةةيط مةةن أجهةةزة الحواسةةيب اإللكترونيةةة
ووسائل االتصال المختلفة ،مثةل األليةاف الضةوئية واألقمةار الصةناعية ،وكةذلك تقنيةات
المصةةةةةغرات الفلميةةةةةة ،والبطاقيةةةةةة ،أي مختلةةةةةف أنةةةةةواع االكتشةةةةةافات والمسةةةةةتجدات
واالختراعةات والمنتجةات التةي تعاملةت وتتعامةل مةع شةتى أنةواع المعلومةات مةن حيةث
جمعهةةةا وتحليلهةةةا وتنظيمهةةةا (توثيقهةةةا) وخزنهةةةا واسةةةترجاعها فةةةي الوقةةةت المناسةةةب،
وبالطريقة المناسبة والمتاحة].[1
كمةةا يعنةةي بهةةا ايضةةا ” مجموعةةة مةةن التقنيةةات واألدوات أو الوسةةائل أو الةةنظم المختلفةةة
التي يةتم توظيفهةا لمعالجةة المضةمون أو المحتةوى اإلعالمةي واالتصةالي – الةذي يةراد
توصيله من خالل عملية االتصال الجماهيري أو الشخصي أو الجمعةي أو التنظيمةي أو
الوسطي ،أو التي يتم من خاللهةا جمةع المعلومةات والبيانةات المسةموعة أو المكتوبةة أو
المصةةورة المرسةةومة أو الرقميةةة مةةن خةةالل الحاسةةبات االلكترونيةةة أوالكهربائيةةة حسةةب
مرحلة التطور التاريخي لوسائل االتصال واآلالت التي يشملها هذا التطور”.
كمةا تعةرف علةى أنهةا “مجموعةة مةن اآلالت أو األجهةزة أو الوسةائل التةي تسةاعد علةةى
إنتاج المعلومات وتوزيعها واسترجاعها وعرضها].[2
وتشير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة فةي تشةغيل
ونقةةل وتخةةزين المعلومةةات فةةي شةةكل إلكترونةةي وتشةةمل تكنولوجيةةا الحواسةةيب اآلليةةة
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ووسةةةائل االتصةةةال وشةةةبكات الةةةربط وغيرهةةةا مةةةن المعةةةدات التةةةي تسةةةتخدم بشةةةدة فةةةي
االتصاالت].[3
ثانيا :خصائص تكنولوجيا اإلعالم واالتصال :
تتسم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بمجموعة من الخصائص تتمثل في:
– 1التفاعلياة  :حيةث يةؤثر المشةاركون فةي العمليةة االتصةالية علةى أدوار اآلخةرين
وأفكارهم ويتبادلون معهم المعلومات ويطلق على القائمين باالتصال لفظ مشاركين بدال
من مصادر ،وقةد سةاهمت هةذه الخاصةية فةي ظهةور نةوع جديةد مةن منتةديات االتصةال
والحوار الثقةافي المتكامةل والمتفاعةل عةن بعةد ،ممةا يجعةل المتلقةي متفةاعال مةع وسةائل
االتصال تفاعال إيجابيا.
– 2الالتزامنياة  :وتعنةي إمكانيةة إرسةال الرسةائل واسةتقبالها فةي وقةت مناسةب للفةرد
المستخدم وال تتطلب من كل مشارك أن يستخدم النظام في الوقت نفسه ،فمثال فةي نظةم
البريةةد اإللكترونةةي ترسةةل الرسةةالة إلةةى مسةةتقبلها فةةي أي وقةةت دون حاجةةة إلةةى وجةةود
مسةةتقبل للرسةةالة أو مةةن خةةالل تسةةخير تقنيةةات االتصةةال الحديثةةة مثةةل الفيةةديو لتسةةجيل
البرامج وتخزينها ثم مشاهدتها في األوقات المناسبة.
– 3القابلية الحركية :تعني أن هناك وسائل اتصالية كثيرة يمكن لمستخدمها االسةتفادة
منها في االتصةال ،مةن أي مكةان إلةى آخةر أثنةاء الحركةة مثةل الهةاتف النقةال والتليفةون
المةةدمج فةةي سةةاعة اليةةد وحاسةةب آلةةي نقةةال مةةزود بطابعةةة ،كمةةا تعنةةي إمكانيةةة نقةةل
المعلومات من مكان إلى آخر بكل يسر وسهولة.
– 4قابلية التحويل :وهي قدرة وسائل االتصةال علةى نقةل المعلومةات مةن وسةيط إلةى
آخر كالتقنيات التي يمكنها تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة والعكس ،كمةا
هةةو الحةةال فةةي أنظمةةة التليتكسةةت ،التةةي تقةةدم خةةدمات ورسةةائل مطبوعةةة علةةى شاشةةات
التليفزيون تلبية لرغبات زبائنها التي أضحت تتميز بالتعدد والتنوع].[4
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 5التوصيل :تعني إمكانية توصيل األجهزة االتصالية بأنواع كبرى من أجهزة أخرىبغض النظر عن الشركة الصانعة لها أو البلد الذي تم فيه الصنع.
– 6الشايوع واالنتشاار :ويقصةد بهةا االنتشةار المنهجةي لوسةائل االتصةال عبةر العةالم
وفي داخل كل طبقة من طبقات المجتمع.
– 7الالجماهيرياة :يقصةد بهةا أن الرسةالة االتصةالية مةن الممكةن أن تتوجةه إلةى فةرد
واحد أو إلةى جماعةة معينةة ولةيس إلةى جمةاهير ضةخمة وتعنةي أيضةا درجةة تحكةم فةي
نظام االتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستقبلها].[5
المحور الثاني :الديمقراطية االلكترونية :نحو ممارسة جديدة
مما الشك فيه أن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وما أفرزتةه مةن أدوات متعةددة كةان لهةا
تأثير على مختلف المستويات سواء السياسةية ،االقتصةادية االجتماعيةة وغيرهةا  ،وتعةد
الديمقراطية إحدى الجوانب التي عرفت تأثرا بفعل هذه الثورة االلكترونيةة فانتقلةت مةن
ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية يصطلح عليها ب”الديمقراطية اإللكترونية ”
أول :مفهوم الديمقراطية اإللكترونية:
لقةةد تعةةددت تسةةميات الديمقراطيةةة االلكترونيةةة فهنةةاك مةةن يصةةطلح عليهةةا بالديمقراطيةةة
السةةيبرانية  ،وهنةةاك مةةن يسةةميها الديمقراطيةةة الرقميةةة وأيضةةا ديمقراطيةةة تكنولوجيةةا
المعلومةات واالتصةال إال أن كةل هةذه المفةاهيم تحمةةل دالالت ومعةاني  ،فنجةد كارتيةه
CARTIERعةةةرف الديمقراطيةةةة االلكترونيةةةة فةةةي معناهةةةا الواسةةةع بأنهةةةا ” وسةةةيلة
لممارسةةة الديمقراطيةةة المشةةاركتية مةةن خةةالل تكنولوجيةةا اإلعةةالم واالتصةةال الجديةةدة ،
فالديمقراطية االلكترونيةة بهةذا المعنةى ال تعبةر عةن شةكل جديةد للديمقراطيةة بةل تةرتبط
بتطبيةةةةةق الديمقراطيةةةةةة المشةةةةةاركتية مةةةةةن خةةةةةالل مةةةةةا تمنحةةةةةه األدوات التكنولوجيةةةةةة
الجديةةدة”،أمةةا ANN MACINTOSHفحسةةبه فةةإن الديمقراطيةةة االلكترونيةةة هةةي”
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اسةةتعمال تكنولوجيةةا المعلومةةات واالتصةةال مةةن أجةةل إشةةراك المةةواطنين ودعةةم العمليةةة
الديمقراطية في اتخاذ القرارات وتقوية الديمقراطية التمثيلية]“. [6
فالديمقراطيةةة الرقميةةة يعنةةي بهةةا ” توظيةةف أدوات تكنولوجيةةا المعلومةةـات واالتصةةـاالت
الرقمية في توليد وجمع وتصنيف وتحليل وتداول كةل المعلومةات والبيانةات والمعةارف
المتعلقةةة بممارسةةة قةةيم الديمقراطيةةة وآلياتهةةا المختلفةةة ،بغةةض النظةةر عةةن الديمقراطيةةة
وقالبها الفكري ومدى انتشـار ها وسالمة مقصدها وفاعليتها فةي تحقيةق أهةدافها” .فهةي
ليسةةةت نوعةةةا جديةةةدا مةةةن الةةةديمقراطيات القديمةةةة بةةةل هةةةي وسةةةائل جديةةةدة لممارسةةةة
الديمقراطيةةة .ونالحةةظ أن التكنولوجيةةا الرقميةةة تلعةةـب دورا مهمةةا فةةي تغييةةر كثيةةر مةةن
الممارسات الديمقراطيةة ،بةل وتسةتحدث أشةكاال لةم تكةن موجةودة] ، [7فهةذا النةوع مةن
الديمقراطية إذن يشترط وجود ديمقراطية تقليدية أصال كي يةتم تحويلهةا إلةى رقميةة أي
قيةةام المةةواطنين والحكومةةات معةةا باسةةتخدام منجةةزات ثةةورة المعلومةةات واالتصةةاالت
كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الديمقراطية].[8
وتعةةرف أيضةةا أنهةةا” المشةةاركة فةةي االقتةةراع عةةن طريةةق شةةبكة المعلومةةات والحاسةةوب
باستخدام البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة وغيرها من الوسةائط واألدوات الرقميةة
وااللكترونية مةا ييسةر للمةواطنين المشةاركة فةي التصةويت عبةر االنترنيةت ،ممةا يعةزز
حقوقهم السياسية].[9
كمةا يعنةةي بهةا كةةذلك “اسةةتخدام كافةة الوسةةائل التكنولوجيةةة فةي إدارة مجموعةةة األنشةةطة
التي تعزز وتزيد حجم مشاركة المواطنين في جميع القضايا والمسةائل السياسةية ،حيةث
تشةةةمل عمومةةةا االجتماعةةةات االفتراضةةةية علةةةى شةةةبكة االنترنةةةت والحمةةةالت االنتخابيةةةة
وتسةةةجيل أصةةةوات النةةةاخبين ونتةةةائج االنتخابةةةات” ،كمةةةا تشةةةمل أيضةةةا اسةةةتطالع آراء
المواطنين وإتاحة االطالع على مختلف محاضر الفرز أو التصويت وغيرها”.
فهذا النوع من الديمقراطية يسعى إلةى تحقيةق أهةداف هامةة وهةو تقةديم المعلومةات عةن
العمليةةات السياسةةية والخةةدمات التةي توفرهةةا للمةةواطن عةةن طريةةق التكنولوجيةةا الرقميةةة
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واالتصالية والتواصةلية فتتحةول بنةاء عليةه إلةى ديمقراطيةة افتراضةية ،كمةا تهةدف هةذه
الديمقراطيةةة أيضةةا إلةةى تشةةجيع المشةةاركة النشةةطة للمةةواطن مةةن خةةالل إعالمةةه وتمثيلةةه
واستشةةارته وتشةةجيعه علةةى المشةةاركة السياسةةية والتعةةاون فةةي خدمةةة الةةبالد والصةةالح
العةام] ، [10أمةا المركةز الةدولي التليةديمقراطي االسةكتلندي ”the international
”Teledemocracy centerوالمتخصص فةي الديمقراطيةة االلكترونيةة يركةز فةي
تعريفةةه للديمقراطيةةة االلكترونيةةة بأنهةةا” هةةدف يقةةوي الديمقراطيةةة مةةن خةةالل اسةةتعمال
تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات واالتصةةةةال المتطةةةةورة فةةةةي تحسةةةةين عمليةةةةة اتخةةةةاذ القةةةةرارات
الديمقراطيةةةة ،وذلةةةك باشةةةتراك المةةةواطن المتزايةةةد بشةةةكل محةةةدد خةةةالل االستشةةةارات
االلكترونيةةة ،والمطالبةةة بااللتمةةاس ،أو العةةرائض االلكترونيةةة ويعتبةةر ذلةةك بنةةاء علةةى
خلفية تعويض السلطة التشريعية]. [11فالديمقراطية االلكترونية هةي محاولةة لممارسةة
الديمقراطيةةة بتجةةاوز حةةدود المكةةان والزمةةان والظةةروف الماديةةة األخةةرى عةةن طريةةق
استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات].[12
فمةن ابةرز انعكاسةات الثةورة التكنولوجيةة علةةى الفكةر والعمليةة الديمقراطيةة هةو العةةودة
بمفهوم الديمقراطية إلى طابعه المباشر لتصبح الديمقراطيةة االلكترونيةة صةورة حقيقيةة
للديمقراطية المباشرة ،حيث يتمكن المواطن أن يمارسها بدون الحاجة إلةى وسةطاء فةي
العملية السياسية ،كما برزت الحكومات اإللكترونية والتي تركز على تعامل مباشةر مةع
المواطن لالستفادة من خدماتها الحكوميةة ،بةل أصةبح لألفةراد دور مةؤثر عبةر اسةتخدام
تكنولوجيا االتصال والمعلومات في ممارسة الضغط على الحكومة والتأثير على الرأي
العام وصانعي القرار]. [13
ثانيا :عوامل ودوافاع تطبياق الديمقراطياة االلكترونياة :أدت ثةالث عوامةل بةارزة إلةى
تطبيق الديمقراطية االلكترونية وتتمثل في:
– 1توسةع االمتنةاع عةن العمليةة السياسةية بشةكل مثيةر خةالل العقةد الماضةي فةي كافةة
أرجةةاء العةةالم إلةةى الحةةد أن المةةواطنين تركةةوا الحةةق الةةديمقراطي االكثةةر اهميةةة وهةةو
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التصةةويت فةةي االنتخابةةات الوطنيةةة وتعةةرض بعةةض الحقةةائق أن نسةةبة االمتنةةاع ستصةةل
على  %14بحلول  2121في اوروبا الغربية لوحدها.
– 2كثير من القضايا اصبحت عالمية على نحو متزايد تتطلب حلول عالمية أي انةه ال
يمكن التعامل معها على مستوى الحكومات الوطنية.
3عامل االتصال وهو العامل االكثر أهمية إذ أصةبح شةرط الديمقراطيةة المعاصةرة ،حيث يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصال الجديدة تقديم وسائل عبر وطنيةة لالتصةال
والتعاون والتشاور وهذه هي مهمة الديمقراطية االلكترونية.
ثالثااا ” مجاااالت الديمقراطيااة االلكترونيااة :تمةةارس الديمقراطيةةة االلكترونيةةة فةةي عةةدة
مجاالت تتمثل في:
–  1البرلمان االلكتروني :
تةةوفر تكنولوجيةةا المعلومةةات االتصةةال المسةةتمر بةةالمواطنين وإعالمهةةم واستشةةارتهم فةةي
كل القضايا التي تطرح داخل غرفة البرلمةان كمةا تشةكل أداة لمتابعةة نشةاط البرلمةانيين
وإمكانية التدخل وتعد من أهم الشروط الملموسة في قيام برلمان شفاف يعزز الثقة لةدى
المةةواطنين ويعتبةةر المجلةةس الةةوطني لكيبةةك Québecمثةةاال واقعيةةا علةةى ذلةةك حيةةث
اختةةةرع مشةةةروعين أساسةةةيين يتعلةةةق األول باالستشةةةارة وذلةةةك علةةةى الموقةةةع

:

WWW.PARL.gc.ca/disabilityوأخةةةةةةر يتعلةةةةةةق بإصةةةةةةالح المؤسسةةةةةةات
الديمقراطية.
– 2الحكومة االلكترونية(الشفافية االلكترونياة) :تةتم مةن خةالل نشةر وثةائق الحكومةة
عبةةر االنترنيةةت إال فةةي حالةةة الوثةةائق األمنيةةة والعسةةكرية أو التةةي يكةةون ضةةرر نشةةرها
أكبر من ضةرر إخفائهةا وتسةاعد هةذه الخطةوة الحكومةات علةى محاربةة الفسةاد وتةدعيم
آليات الرقابة ،نظرا لكشف المعلومات أمام الرأي العام].[14
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– 3المجتمع المدني :نجد العديد من المنظمات المجتمع المدني أسسةت لهةا قواعةد فةي
المجتمةةع االفتراضةةي عبةةر الشةةبكات االجتماعيةةة ،فنجةةد مةةن بينهةةا النقابةةات والجمعيةةات
األهليةةة التةةي اسةةتغلت الشةةبكة فةةي زيةةادة التواصةةل بةةين أفرادهةةا ودعةةوة المسةةتفيدين إلةى
برامجها ومشةروعاتها [15]،والتةرويج لألفكةار والسياسةات التةي تتبناهةا ،وقةد اسةتغلت
بعةةض المنظمةةات بنجةةاح هةةذه الشةةبكات فةةي اسةةتقطاب داعمةةين ومنخةةرطين جةةدد إلةةى
صفوفها].[16
– 4األحازاب السياساية :تشةكل تكنولوجيةا اإلعةالم واالتصةال بالنسةبة لألحةزاب أداة
إلشراك أعضائها في وضع السياسات وذلك من خالل إنشاء مواقع لها تضع بها أفكةار
واتجاهاتهةةا  [17]،حيةةث تسةةتطيع اإلنترنةةت أن تسةةاعد األحةةزاب السياسةةية مةةن خةةالل
استخدام الحاسوبات وقواعد البيانات االنتخابية في الحمالت االنتخابية ،وحشد أصةوات
النةاخبين .ويسةتخدم البريةد اإللكترونةي تحديةدا فةي دعةم شةبكات العمةل الجماعيةة داخةل
المنظومات الحزبية عالوة علةى ربةط المةواطنين بةاألحزاب  ،وتشةير بعةض الدراسةات
إلةةى اسةةتخدام األحةةزاب السياسةةية لإلنترنةةت فةةي دول معينةةة مثةةل الةةدانمارك وبريطانيةةا
وهولندا وكذا الواليات المتحدة].[18
5الحماااالت االنتخابياااة االلكترونياااة :يةةةتم فيهةةةا توظيةةةف تكنولوجيةةةا المعلومةةةاتواالتصةةاالت فةةي دعةةم العمليةةة االنتخابيةةة للمرشةةح مةةن خةةالل أتمتةةة مختلةةف الوحةةدات
الوظيفية للهيكل التنظيمي للحملة االنتخابيةة ].[19وقةد تبلةور اسةتخدام هةذه التكنولوجيةا
وخاصة الشبكات االجتماعية (الفايسبوك ،التةويتر..الخ) بوضةوح فةي الحملةة االنتخابيةة
لرئيس األمريكي باراك أوباما خالل االنتخابات الرئاسية سنة ( 2111الذي يعتبةر مةن
األوائةةل الةةةذين اعتمةةةدوا علةةةى الشةةةبكات االجتماعيةةة فةةةي حملتةةةه ]،)[20كمةةةا عرفةةةت
االنتخابةةات الرئاسةةية األمريكيةةة سةةنة  2161االعتمةةاد علةةى مواقةةع اإلعةةالم االجتمةةاعي
وظهةةر هةةذا جليةةا فةةي الحملةةة االنتخابيةةة لدونالةةد ترامةةب أيةةن اعتمةةد علةةى هةةذه المواقةةع
والسيما التةويتر لتةرويج لبرنامجةه وأفكةاره ].[21لتشةكل هةذه األدوات جسةر للتواصةل
بين الرأي العام األمريكي والمرشح لالنتخابات].[22
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االحتجاج االلكتروني :أتةاح هةذا التطةور الهائةل لتكنولوجيةا اإلعةالم واالتصةال إمكانيةة
االحتجةةةاج الرقمةةةي( كدعامةةةة لالحتجةةةاج التقليةةةدي)حيث يمكةةةن لمجموعةةةة مةةةن األفةةةراد
تجمعهةةم أهةةداف مشةةتركة أن يقومةةوا بتقةةديم شةةكاوى واحتجاجةةات ضةةد أحةةد القةةرارات
الصادرة عن إحدى مؤسسات الدولة على الموقع االلكتروني الخاص بتلك المؤسسةة أو
صةةفحة الفايسةةبوك التابعةةة لهةةا ويمكةةن أن يتوسةةع ذلةةك االحتجةةاج ليشةةمل فئةةات أخةةرى
تتعاطف مع مطالب المحتجين أو إرسال رسائل قصيرة على الهواتةف المحمولةة تحمةل
نفس محتوى االحتجاج].[23
رابعا :مراحل الديمقراطية االلكترونية :
لم تتبلور الديمقراطية االلكترونيةة دفعةت واحةدة وإنمةا تطةورت وتجسةدت عبةر مراحةل
متتالية وضمن سياقات اجتماعية وسياسية وتقنية وهو ما حددها تيةري فيةدال فةي ثةالث
مراحل أساسية مبرزا مميزات وإشكاالت كل مرحلة  ،والجدول التالي يوضح ذلك:
المواضيع ذات

السياق التقني

االهتمام ،اإلطارات

السياق االجتماعي

الفترة

السياسي

والفاعلون ذو
االمتياز (المفضلة)
–تةةةةدبير فعةةةةال
لإلدارة.
–عقلنةةةةة عالقةةةةة
الدولة بالمجتمع.
–قيةةةةادة علميةةةةة
للسياسةةات العموميةةة
والقرار السياسي.

–الحاسوب منظور
إليةةةةةةةةةة أوال كآلةةةةةةةةةة
متطةةةةورة للحسةةةةاب
ومعالجة المعطيات

– الحرب الباردة 1950-1960
–التسةةيير اآللة الحاكمة
المركزي للدولة
– إرهاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

.
–أنظمةة معلوماتيةة

التسيير العمومي

ممركزة وثابتة.
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تحةةديث الديمقراطيةةة
التمثيلية.
–تحسةةين العالقةةة
بةةةةةةةةين المةةةةةةةةواطنين

–شةةةبكات تلفزيةةةة

–أثةةةر األزمةةةات 1970-1980

بالكابةةةةةةل ،شةةةةةةبكات السياسية االجتماعية
محلية نسبية مسةتقلة والحركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
وتفاعلية.

االحتجاجيةةةةةة نهايةةةةةة

الديمقراطياااااة عااااان
بعد

الستينيات.

والمنتخبين.

–الطعةةةةةن فةةةةةي

–الجماعةة المحليةة

شةةرعية المؤسسةةةات

كمختبةةر لديمقراطيةةة

الديمقراطية.

متجددة.

–بدايةةةة الصةةةعود
إلةةى المحلةةي كمجةةال
لتجديةةةةةد الممارسةةةةةة
السياسية
–إعةةةادة تأسةةةيس ينظةةةةر إلةةةةى شةةةةبكة المطالبةةةةةة بتقلةةةةةيص 1990-2000
العالقةةةة االجتماعيةةةة االنترنةةةةةةةت كشةةةةةةةبة دور الدولة.
داخةةةةةةةةةل الفضةةةةةةةةةاء كونيةةةة مفتوحةةةة وال
االفتراضي.
–المةةةةواطن ذات
كاملةةةةةةةة اسةةةةةةةتقاللية
داخةةةةةةةةةةةل فضةةةةةةةةةةةاء
عمومي كوني.

ممركةةةةةةةةزة تةةةةةةةةوفر
االتصةةةةةةال األفقةةةةةةي
والتفاعليةةةةةةةةةةةةةة دون
ضبط أو مراقبة

الديمقراطيااااااااااااااااااااة

–العولمة والتساؤل االلكترونية
حول نهاية الدولة.
–تعزيةةز الفردانيةةة
والقةةةةةةةيم الليبراليةةةةةةةة
الجديةةةةةةدة والحريةةةةةةة
المطلقة.

–الفضةةةةةةةةاء
السةةةيبرياني كمجةةةال
وأدوات للتنظةةةةةةةةةةةةيم
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الذاتي.
المصدر :عبد النبي رجواني ،االنترنت والديمقراطية إنعاش وتجديةد أم تقةويض وتةأزيم
 ،سلسة شرفات الزمن  ،منشورات الزمن  ،2166،ص.59.
المحااور الثالااث :مساااهمة تكنولوجيااا اإلعااالم واالتصااال فااي إرساااء ممارسااة جدياادة
لديمقراطية:
تةةؤذي تكنولوجيةةا اإلعةةالم واالتصةةال إلةةى بةةروز مفهةةوم الديمقراطيةةة االلكترونيةةة والتةةي
تشةةكل إحةةدى دعةةائم الحكةةم الجيةةد  ،وتسةةاهم هةةذه التكنولوجيةةا فةةي لعةةب دور حيةةوي فةةي
إرساء جوهر الديمقراطية وهذا الدور نحدده من خالل الجوانب التالية:
 :1 – 1الديمقراطياة االلكترونياة كآلياة لتعزياز المشااركة السياساية :االنتقاال إلاى
المشاركة السياسية االلكترونية
أسةةهمت الديمقراطيةةة الرقميةةة فةةي دعةةم وتحفيةةز المشةةاركة السياسةةية مةةن خةةالل”تةةوفير
قنةةوات للمشةةاركة الشةةعبية والصةةعود بمسةةتوى هةةذه المشةةاركة إلةةى درجةةة مةةن الرقةةي
والتنظةةيم الفاعةةل ،بشةةكل يسةةهل لألفةةراد طةةرح أفكةةار واختيةةار البةةدائل للتفاعةةل السياسةةي
عبةةر الوسةةائط االليكترونيةةة ،فقةةد دفعةةت الديمقراطيةةة الرقميةةة بحةةق المشةةاركة فةةي إدارة
شةةؤون الدولةةة والمجتمةةع  ،والشةةك فةةي أن وسةةائل وأدوات وتقنيةةات اإلعةةالم الجديةةد قةةد
أعةةةادت صةةةياغة معنةةةى المشةةةاركة الفاعلةةةة ومةةةدت فةةةي نطاقهةةةا فالمشةةةاركة السياسةةةية
واالجتماعيةةة فةةي ظةةل العصةةر الرقمةةي لةةم تعةةد مشةةاركة موسةةمية تنحصةةر فةةي مشةةاركة
المواطن فةي العمليةة االنتخابيةة واالكتفةاء بةاإلدالء بصةوته االنتخةابي بةل أنهةا أصةبحت
مشةةاركة يوميةةة يمارسةةها المةةواطن علةةى منصةةات ومواقةةع اإلعةةالم االليكترونةةي  ،وهةةذا
يعنةةي أن الديمقراطيةةة الرقميةةة فتحةةت مجةةاالت جديةةدة للمشةةاركة وخلقةةت فرصةةا واسةةعة
لمقاربةةات جديةةدة ومبتكةةرة للتعلةةيم والةةتعلم عةةن المشةةاركة السياسةةية فةةي إطةةار منصةةات
وتكنولوجيةةات اإلعةةالم الجديةةد ،حيةةث يفةةتح إطةةار اإلعةةالم المنتشةةر اليةةوم فرصةةا جديةةدة
للمشاركة المدنية الفاعلةة والفعالةة علةى نطةاق أوسةع يعيةد تطةور الحركةات االجتماعيةة
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عبةةةةر الشةةةةبكة التةةةةي يتمحةةةةور تنظيمهةةةةا حةةةةول األدوات الرقميةةةةة ومنصةةةةات اإلعةةةةالم
االجتماعي].[24
 1 – 2التصاويت االلكتروناي كتطبياق للديمقراطياة االلكترونياة ودعاماة للمشااركة
السياسية:
يعةةد التصةةويت االلكترونةةي أداة لتنشةةيط الديمقراطيةةة ومجةةاال مةةن مجةةاالت الديمقراطيةةة
االلكترونية من جهة ومن جهة أخةرى يتةيح للمةواطنين التصةويت بطةرق أكثةر سةهولة،
فهو عبارة عن كل الوسائل االلكترونية التي يمكن أن تستخدم لصب التصويت وتبويةب
ّ
توظةةف النجةةاز
األصةةوات ويةةدخل ضةةمن ذلةةك كةةل الوسةةائل والةةنظم االلكترونيةةة التةةي
العمليةة االنتخابيةة ]” [25فبهةذا المعنةى فةإن التصةويت االلكترونةي يعنةى اللجةوء علةى
استخدام األدوات االلكترونية كالبرمجيات والحواسيب وغيرها للقيام بالعملية االنتخابيةة
عوض عن اإلجراءات التقليدية.
ويمكن للتصويت االلكتروني أن يأخذ طرقا مختلفة:
–  1التصويت االلكتروني داخل المركز االنتخابي ويكةون عةن طريةق ماكينةة آليةة بهةا
مفةةاتيح وشاشةةة حساسةةة وبرنةةامج يحتةةوي علةةى مجموعةةة مةةن الخطةةوات التةةي يتبعهةةا
الناخب وبإتمامها يةتم انتهةاء التصةويت وقةد اسةتعمل نظةام تسةجيل األصةوات باسةتخدام
نظةةام حاسةةوبي تعمةةل شاشةةته بةةاللمس حيةةث يةةتم الناخةةب بإدخةةال رقةةم سةةري مكةةون مةةن
عشرة أرقةام يتبعهةا مباشةرة عةرض للمرشةحين وصةورهم وبيانةاتهم وانتمةائهم الحزبيةة
وشعاراتهم ثم يقوم الناخب بلمس الشاشة لتسجيل اختياره.
–2التصويت خارج المركز االنتخابي حيث يصةوت الناخةب باسةتعمال آلةة موضةوعة
فةةي مكةةان معةةين وهنةةا يصةةبح التصةةويت محتمةةل فةةي محطةةة أو مركةةز تسةةوق أو مكتةةب
بريد.
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–3التصةويت عةن بعةد بةدون الةذهاب إلةى مركةز االنتخةاب ،فالتصةويت هنةا يمكةن أن
يكون في أي مكةان مطلةق مةن البيةت أو موقةع العمةل أو أي نقطةة أخةرى لكةن التقنيةات
المستعملة تكون مختلفة حيث يكون عبر:
–التصويت عبر االنترنت من الحاسوب.
–التصويت عن طريق رسالة قصيرة على هاتف نقال.
– التصويت بواسطة التلفزيون التفاعلي.
فالتصويت االلكتروني وبغية تسهيل وتنمية المشاركة االلكترونية يتوقع أن يحقق ثةالث
أهداف أساسية تتمثل في:
–تسةةهيل التصةةويت لصةةالح المجموعةةات الةةذين يصةةادفون صةةعوبات فةةي التنقةةل إلةةى
المركز االنتخةابي بسةبب السةن أو اإلعاقةة ،هةذه المجموعةات التةي تصةادف العديةد مةن
المشاكل عندما يتعلق األمر بممارسة حق التصويت.
–سيكون تسةهيل التصةويت فةي أمةاكن ماعةدا المركةز االنتخةابي أمةرا أكثةر توافقةا مةن
اتجاهات العمل الجديدة (نمو القدرة على التنقل مهنيا) وأسلوب الحياة بشكل خاص.
–يمكةةن مةةن تش ةجيع النةةاخبين الشةةباب مةةن المشةةاركة كمسةةتعملين منتظمةةين لتقنيةةات
المعلومات حيث سيجدون في هذا الطريق الجديد للتصةويت أداة اشةتراك أكثةر حداثةة .
][26
أما إذا تحدثنا عن التطبيةق الفعلةي فةي مجةال االنتخابةات العامةة بالتصةويت االلكترونةي
فما زال في مرحلة التجارب المحدودة أو الممارسة العينية النموذجية وفي بعض الدول
المتقدمةةة فقةةط ففةةي النةةرويج مةةثال أجريةةت أول انتخابةةات عامةةة تجريبيةةة عةةام 6993
بواسطة بطاقات انتخابية الكترونية وإدارة حاسوبية تظهر النتائج بعد ثالث ساعات من
غلق الدوائر االنتخابية لكن البرلمةان النرويجةي رفةض إقةرار مبةدأ العمةل بهةذا التطةور
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التكنولةةةوجي  ،ووجةةةدت اللجنةةةة االنتخابيةةةة ل 2113فةةةي المملكةةةة المتحةةةدة فةةةي دراسةةةة
نموذجية أن التصويت عةن طريةق البريةد رفةع نسةبة المشةاركة فةي االنتخابةات المحليةة
بحوالي % 41ولذلك أوصت اللجنة بضرورة أن يكون التصةويت فةي جميةع انتخابةات
الحكومةات المحليةةة المسةةتقبلية عةةن طريةةق البريةةد فقةةط ورأت أن التصةةويت اإللكترونةةي
مهم في إتاحته فرصا أكثر في طرق التصويت للناخبين متوقعةة أنةه بحلةول االنتخابةات
العامةةة المقبلةةة فةةي المملكةةة المتحةةدة مةةابين عةةامي  2112و  2166سةةتمنح الفرصةةة
للتصويت الكترونيا للراغبين فيه وهو ما لم يتم حتةى اآلن…كمةا أجةري اختبةار لعمليةة
التصةويت عةةن طريةق اإلنترنةةت قبةةل االنتخابةات الرئاسةةية األمريكيةةة لعةام 2000فةةي
والية أريزونا ،لتحديد مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة ،وبعد ذلك بقليةل تةم
اعتماد نظام التصةويت اإللكترونةي فةي االنتخابةات الرئاسةية نفسةها فةي واليةة فلوريةدا،
وفي بعض الجامعات األوربية ( ألمانيا منذ عةام  2111وفرنسةا منةذ عةام  ) 2161تةم
استخدام التصويت اإللكتروني في االنتخابات النقابية ].[27كمةا اسةتخدمته اسةتوانيا فةي
االنتخابةةةات العامةةةة عةةةام  ،2114فتجةةةارب التصةةةويت االلكترونةةةي التةةةي أجريةةةت فةةةي
الواليات المتحدة تميل إلى ارتفاع فةي المشةاركة وقةد تضةاعفت نسةبة المشةاركة بسةبعة
أضعاف في الفئة العمرية من  61إلةى  44سةنة ،كمةا عرفةت سويسةرا زيةادة فةي نسةبة
المشةةاركة وصةلت إلةةى  % 9فةةي االنتخابةةات عةةام 2001اثةةر إدخةةال هةةذا النةةوع مةةن
التصويت].[28
وللتصويت االلكتروني ايجابيات تتمثل في:
 توفير النفقات الخاصة بالعملية االنتخابية. يحةةد مةةن التةةدخالت البشةةرية (المقصةةودة والغيةةر مقصةةودة ) وبالتةةالي يقلةةل مةةناألخطاء المصاحبة للعملية االنتخابية.
 يتيح للمرشحين والمةراقبين فرصةة لالطةالع المباشةر علةى إجةراءات التصةويتحتى لحظة إعالن النتائج دون االعتماد على وكةالء المرشةحون والمشةاكل التةي
تصاحب ذلك.
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 يعتبةةر ذا فائةةدة مةةن ناحيةةة التحليةةل اإلحصةةائي لةةبعض البيانةةات الخاصةةة بالعمليةةةاالنتخابيةةة مثةةل حجةةم مشةةاركة النسةةاء ،الشةةباب ،المهنةةة األكثةةر مشةةاركة ويمكةةن
االستفادة من نتائجها في دعم متخذ القرار وتطوير العملية االنتخابية.
 يقضةةي علةةى إشةةكاليات تةةرتبط بالمشةةاركة فةةي االنتخابةةات العاديةةة مثةةل تصةةويتالوافدين في المحافظات المختلفة والذين ال يتبعون الموطن االنتخابي.
 توفير الوقت الالزم لإلدالء بالصوت االنتخابي في الحالة العادية.هذا التصويت وبالرغم من أنه يشتمل على ايجابيات إال انه ال يخلوا كةذلك مةن سالبيات
ونقائص والتي تتمثل في:
 إمكانيةةة اختةةراق الشةةبكات المسةةتخدمة فةةي التصةةويت إذ كةةان ذلةةك النظةةام غيةةرمؤمن بشكل قوي وهو ما أثبتته الدراسات الدولية.
 يوسع الرشوة االنتخابيةة بصةورة أكبةر مةن المشةاركة السياسةية العاديةة وبالتةالييزيد من نفوذ المال السياسي في التأثير على الحياة السياسية]. [29
فالتصةةويت االلكترونةةي هةةو خدمةةة جديةةدة للنةةاس وتشةةجيعهم علةةى المشةةاركة مةةن خةةالل
تسهيل التصويت للجميةع بمةا فةي ذلةك األشةخاص الةذين يعملةون خةارج الةبالد والجنةود
وكةةذا المسةةافرين والمسةةنون وذوي االحتياجةةات الخاصةةة وأولئةةك الةةذين ال يسةةتطيعون
الحضور إلى مكاتب التصويت بسبب ضيق الوقت].[30
 : 1-3الديمقراطية االلكترونية فضاء لحرية التعبير
فسحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال المجال أمام المواطنين الفرصة لتعبير عن أرائهم
بكل ديمقراطية وذلك عبر االعتماد على مجموعة من الوسائل ومن بينها نجد:
1نظااام لوحااات النشاارات اإللكترونيااة :وهةةذا النظةةام عبةةارة عةةن برنةةامج معةةينلالتصاالت بين الحاسبات عبر خطوط التليفون…يمكن إنشاء نقطة التقاء لةدى جهةة مةا
لتتيح لمجمةوع المسةتخدمين لهةذا البرنةامج التواصةل معةا بشةكل جمةاعي و الةدخول فةي
حوار أو نقاش حول قضية مةا معةا وفةي ضةوء ذلةك يمكةن القةول أن هةذه الةنظم شةكلت
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وفي أوج انتشارها ظاهرة ذات أهمية ملحوظة ،حيث كانةت تسةتخدم الجتمةاع النةاس و
إجةةراء مناقشةةات فةةي شةةتى القضةةايا والموضةةوعات ونشةةر المقةةاالت بشةةكل ديمقراطةةي
رقمي حر.
– 2مجموعات األخبار والمناقشة ،والقوائم البريدية والمواقع المجانية:
أ – مجموعات األخباار :عبةارة عةن نظةام لتبةادل الرسةائل عبةر اإلنترنةت تشةترك فيةه
مجموعةات غيةةر محةةددة العةدد أو الهويةةة مةةن مسةتخدمي الشةةبكة بةةال قيةود تقريبةةا ،حيةةث
يقةةوم كةةل مشةةترك راغةةب فةةي االنضةةمام إلةةى المجموعةةة بإرسةةال الرسةةائل واألخبةةار
والتعليقات الكترونيا إلى موقع أو حاسب خادم كبيةر علةى الشةبكة يستضةيف المجموعةة
ويعمةةل هةةذا الحاسةةب كمسةةتودع ضةةخم يتلقةةى الرسةةائل مةةن مختلةةف المسةةتخدمين ويعيةةد
عرضها بشكل منظم على الشبكة ليطالعها كل من المشةتركين اآلخةرين ويعلقةون عليهةا
برسةةائل وآراء جديةةدة ،وبمةةرور الوقةةت تتكةةون كميةةة ضةةخمة مةةن المعلومةةات واألخبةةار
والبيانات واآلراء حول القضية المطروحة للنقاش وال تةزال مجموعةات األخبةار تشةكل
ركيزة من ركائز تبادل الرأي والحوار الديمقراطي على نطاق واسع.
ب– القااوائم البريديااة :وهةةي عبةةارة عةةن شةةكل خةةاص مةةن أشةةكال اسةةتخدام البريةةد
اإللكتروني هدفه إتاحة الفرصة لمستخدم البريد اإللكتروني لكي يرسل رسائل بمةا لديةه
مةةن معلومةةات أو آراء فةةي أي قضةةية محةةل المناقشةةة إلةةى عةةدد يقةةدر بعشةةرات أو مئةةات
اآلالف من األشةخاص حةول العةالم بمجةرد ضةغطة زر واحةدة ويتحقةق ذلةك مةن خةالل
بناء نظام على حاسةب خةادم واسةع االنتشةار علةى اإلنترنةت تنشةأ بداخلةه قائمةة بأسةماء
وعناوين البريد اإللكتروني لمجموعة من المستخدمين للشةبكة مةن مختلةف أنحةاء العةالم
ممن يرغبون في المشاركة في هذه القائمة وبالتالي يمكن ألي شةخص مشةترك بالقائمةة
أن يرسل للباقين ويتلقى مةنهم رسةائل بريةد الكترونةي حةول القضةية محةل النقةاش ،وقةد
عرفت القوائم البريدية انتشار في التسعينيات مةن القةرن العشةرين وشةكلت حلقةة جديةدة
من حلقات تطور الوجه الرقمي آللية الحوار والتعبير عن الرأي.

115

ج – المواقاع المجانياة :هنةاك الكثيةرون ممةن يرغبةون فةي التعبيةر عةن الةرأي بآليةات
تحمل بصماتهم الخاصة وال يكتفون بمجرد المشاركة برأي سريع أو معلومةة أو تعليةق
موجز على رأي مخالف فهم يفضلون توصيل أفكارهم كاملة معمقة تجعل من أفكةارهم
قضية في حد ذاتها…ومن الناحية العلمية ينتمي هؤالء فةي العةادة إلةى الفئةة التةي تمثةل
صفوة العقول السياسية و العلمية و األكاديمية…وتنشط هذه
الظاهرة على وجه الخصوص في البلدان التي يشتد فيها الكبت والقهر والديكتاتورية.
– 3المنتديات :وهي عبةارة عةن برمجيةات يةتم تركيبهةا علةى مواقةع اإلنترنةت فتسةمح
بتلقةةي مسةةاهمات وأفكةةار وآراء وتعليقةةات وحةةوارات مةةن قبةةل أي شةةخص يسةةجل نفسةةه
بالمنتدى وعرضها على المشاركين اآلخرين في اللحظةة نفسةها ثةم إتاحةة الفرصةة لكةل
المشةةةتركين اآلخةةةرين لقةةةراءة المسةةةاهمة فةةةورا والةةةرد عليهةةةا ومةةةن هنةةةا ينشةةةأ الحةةةوار
الديمقراطي الحر بكل شفافية و بال قيود بين المشاركين
– 4غاارف الدردشااة والتراساال الفااوري :تشةةكل غةةرف الدردشةةة وأدوات التراسةةل
الفوري أداة أخرى واضةحة النضةج متاحةة بكةل سةهولة ويسةر لمةن يريةد ممارسةة حقةه
الديمقراطي في التعبير عن الرأي والمشاركة في المناقشات والحةوارات الجاريةة حةول
القضةةايا المختلفةةة ،فعبةةر هةةذه األداة يمكةةن ألي شةةخص أن يختةةار شخصةةا أو مجموعةةة
أشخاص حسب رغبته و في التوقيت الذي يتم التوافق عليةه بةين الجميةع لينخرطةوا فةي
حوارات ودردشة حول أي قضية أو موضوع…ولعل أبةرز تةأثير ديمقراطةي للدردشةة
ظهةةةر فيمةةةا يعةةةرف حاليةةةا باالستشةةةارات اإللكترونيةةةة الحكوميةةةة عبةةةر اإلنترنةةةت ،وهةةةو
مصطلح يشير إلى ما يحدث من تبادل فوري للمعلومات وآراء بين مسةئولين حكةوميين
ومواطنين… حيث تقوم هيئةة باستشةارة مجموعةة مةن النةاس لالسترشةاد بةآرائهم حةول
موضوع ما عندما يكون هناك مشروع أو سياسة يتم تطويرها أو تنفيذها].[31
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– 5التعبير عن الارأي عبار نظاام التصاويت التليفاوني :حيةث يةتم االتصةال التليفةوني
للمشاركة بالرأي والتعبير أيضا عبر الهاتف للمشاركة في أحد البةرامج أو التعبيةر عةن
مشكلة ما أو موقف معين والتي تعد جزء من عملية قياس الرأي العام.
– 6استطالعات الرأي اإللكترونية :حيث أصبحت مادة دسةمة فةي الكثيةر مةن المواقةع
علةةى شةةبكة اإلنترنةةت والتةةي تهةةدف إمةةا إلةةى اسةةتطالع رأي زوار الموقةةع تجةةاه موقةةف
معين أو محاولة بناء رأي تجاه قضية ما وأصةبح هنةاك اسةتمارات رأي إلكترونيةة إلةى
جانةةب اسةةتطالعات رأي سةةريعة حةةول األحةةداث الجاريةةة ،وتتميةةز تلةةك االسةةتطالعات
بسهولة دخول المستطلع رأيه. [32].
1 – 4الديمقراطية االلكترونية والمواطنة الرقمية:
أسهمت تكنولوجيا االتصال والمعلومات في التأسةيس لمفهةوم ” المواطنةة االفتراضةية ”
كةةركن مهةةم فةةي ترسةةيخ الديمقراطيةةة الرقميةةة ،هةةذه المواطنةةة الرقميةةة تعنةةي مجموعةةة
القواعةةد والضةةوابط والمعةةايير واألعةةراف واألفكةةار والمبةةادئ المتبعةةة فةةي االسةةتخدام
األمثةل للتكنولوجيةةا والتةةي يحتاجهةةا المواطنةةون صةغارا وكبةةارا مةةن أجةةل المسةةاهمة فةةي
رقةةي الةةوطن … فهةةي توجيةةه نحةةو منةةافع التقنيةةات الحديثةةة وحمايةةة مةةن أخطارهةةا .كمةةا
يمكن أن تتشكل المواطنة في شكلها الرقمي أيضا من مجموعة قواعد السةلوك المعتمةدة
فةةةي اسةةةتخدامات التكنولوجيةةةا المتعةةةددة ،كالتبةةةادل اإللكترونةةةي للمعلومةةةات والمشةةةاركة
اإللكترونيةةة لألفكةةار التةةةي ترتقةةي بةةةنظم المجتمةةع وأفةةةراده ،كمةةا يمكةةةن أن تشةةمل كةةةل
التعامالت بين المواطنين عبر شبكة اإلنترنت كالدعوة إلى المشاركة السياسية أو الحث
على التكافل المجتمعي أو غيرها].[33
كما صار الحديث متداوال أيضا عن ” المواطن االليكتروني ” الذي ينشط عبةر الفضةاء
االفتراضي ويتفاعل معه ،حيث فتحت الشبكات االجتماعية المجال أمام ممارسة قضةايا
المواطنة عبر االنترنت وتحولت هةذه الشةبكات إلةى مجةال لتعزيةز وتبةادل قةيم ومفةاهيم
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وقناعات مشةتركة ،بةل لعبةت أدوارا فةي دائةرة الفعةل والتغييةر عبةر ممارسةة المواطنةة
الشبكية].[34
فتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ساهمت في أداء دور حيةوي فةي دعةم الديمقراطيةة حةول
العةةالم بمةةا أتاحتةةه مةةن أدوات تعبيةةر واسةةتراتيجيات عمةةل فةةي المجةةال السياسةةي العةةام
وبشكل أثر على أداء المؤسسات التقليدية وبما أتاحته من مجال عام مفتوح مةن األفكةار
والمعلومات السياسية][35
المحور الرابع  :تحديات ورهانات تطبيق الديمقراطية الرقمية
يصطدم تطبيق مبادئ الديمقراطية الرقمية بتحديات كثيةرة وعلةى وجةه الخصةوص فةي
الةةدول الناميةةة حيةةث ال تةةؤمن بعةةض الةةنظم السياسةةية فةةي هةةذه الةةدول بحقةةوق االتصةةال
وحرية التعبير والتعددية في مجال اإلعةالم والمشةاركة الجماهيريةة الفاعلةة فةي رسةائل
االتصال واالتجاهات المتعددة لعملية االتصال.
وأمام هذه التحديات تثور العديد من القضايا الجدلية المرتبطة بتطبيق مفهوم ديمقراطية
اإلعالم على أرض الواقع ،كدعم القضايا السياسية على اختالف توجهاتها.
وبمقدار القدرة علةى توليةد وإنشةاء المعلومةات علةى نطةاق واسةع ،تتولةد أسةاليب جديةدة
ودقيقةة للسةةيطرة عليهةا .وهةةذا يعنةي أن الديمقراطيةةة الرقميةة مجةةرد وهةم فالحريةةة التةةي
تخضع للمراقبة هي في الحقيقة ليست حرية كما أن الكمية الهائلةة مةن المعلومةات غيةر
القابلة للتحديد ال يمكن أن يستوعبها لضخامتها وبالتالي يجري غربلتها بناء على خبةرة
مهندسين مختصين بحيث يتم بث مجموعة من المعلومات ذات أهميةة حيويةة ضةمن كةم
هائةةل مةةن المعلومةةات السةةطحية يصةةعب انتفةةاء مةةا هةةو مفيةةد منهةةا ،ويجعةةل المتتبعةةين
للمعرفة في حالة ضياع.
الفجااوة الرقميااة :لكةةن التحةةدي الةةذي يبقةةى قائمةةا فةةي الةةدول الناميةةة ومةةن بينهةةا الةةدول
العربيةةة هةةو الفجةةوة الرقميةةة التةةي تعةةد البعةةد األكثةةر خطةةورة فةةي العمليةةة الديمقراطيةةة
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االلكترونيةةة ،باعتبةةار أن نسةةبة المةةواطنين الةةذين يعرفةةون اسةةتخدام التكنولوجيةةا فةةي هةةذه
الدول متواضعة جدا ،ما يستدعي من الحكومات التنبه مةن خطةر احتكةار المعلومةة مةن
طرف فئة قليلة مةن المجتمةع التةي تمتلةك القةدرة علةى الولةوج إلةى المواقةع االلكترونيةة
الحكومية على حساب الغالبية من المواطنين].[36
خالصة:
وعليه ومن خالل هذه الدراسة يمكننا القول أن اندماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فةي
العمل السياسي أدى إلى إيجةاد آليةات وطةرق عمةل جديةدة لممارسةة الديمقراطيةة وبةرز
مفهةةةوم جديةةةد للديمقراطيةةةة يصةةةطلح عليةةةه بالديمقراطيةةةة االلكترونيةةةة هةةةذه التكنولوجيةةةا
وبأدواتها المتعددة ساهمت في إبراز ممارسات جديدة لديمقراطيةة لةم تكةن موجةودة فةي
الديمقراطيات القديمة أهمهةا حريةة الةرأي والتعبيةر وإرسةاء مشةاركة سياسةية ذا طبيعةة
رقمية تجعل مةن المةواطنين مشةاركين فةي الحيةاة السياسةية إلةى جانةب تةدعيم الوصةول
إلةى المعلومةات العامةة وجةذب األفةراد الةةذين اسةتثنوا مةن المشةاركة وذلةك عبةر إرسةةاء
نظام التصويت االلكتروني ،فإرساء هذه الجةواهر فةي العمليةة الديمقراطيةة االلكترونيةة
تعد آلية لتحقيق الحكم الراشد .
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اعداد

كيارا طه محمد
باحث

ملخص:
بات االعالم في واقعنا المعاصر يشكل عصب الحياه و خاصه بعد االنتشار الواسع
للبث االعالمي بأشكاله المختلفه .حيث أن ذلك التطور لوسائل االعالم كان سبب
واضح في أندالع االحتجاجات الشعبيه و أيضا يوجد لألعالم تأثير واضح علي النخب
السياسيه التي تعد أحد أهم االدوات الرئيسيه في تشكيل العالقه بين السلطه والمجتمع
خالل الفتره التي تلت “ثوره  24يناير” لعبت وسائل االعالم دور ال يستهان به في
صناعه النخبه السياسية.
Abstract
After the wide spread of media broadcasting in its
various forms, the media become the lifeblood of
contemporary reality. whereas the development of the
media was a clear cause in the outbreak of popular
protests and also the flags have a clear impact on
political elites one of the most important tools in the
formation of the relationship between power and
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society during the period that followed the "revolution
January 25," the media played a significant role in
Political Elite Industry.
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مقدمة
بات االعالم في واقعنةا المعاصةر يشةكل عصةب الحيةاه و خاصةه بعةد االنتشةار الواسةع
للبةةث االعالمةةي بأشةةكاله المختلفةةه .حيةةث أن ذلةةك التطةةور لوسةةائل االعةةالم كةةان سةةبب
واضح في أندالع االحتجاجات الشعبيه و أيضا يوجد لألعالم تأثير واضح علةي النخةب
السياسيه أحدي أهم االدوات الرئيسيه في تشكيل العالقةه بةين السةلطه و المجتمةع خةالل
الفتره التي تلت “ثوره  24يناير” لعبت وسائل االعةالم دور ال يسةتهان بةه فةي صةناعه
النخبه السياسي).(1
أوال :مشكله الدراسه :تتمثل المشكله البحثيه حول تساؤل رئيسي مفاداه  :ما مدي
تأثير االعالم في تشكيل النخب السياسيه بعد 2111؟
و يتفرع من ذلك التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعيه االتيه:


دور االعالم الرسمي والخاص في تشكيل النخب السياسيه و أشكالها قبل
الثوره؟



ما مدي تأثير النخب السياسيه في أندالع ثوره “ 24يناير ” ؟



ما هو دور االعالم في تفتيت النخب السياسيه بعد الثوره ؟



ما هو الدور الرئيسي للمؤسسه االعالميه بعد الثوره و خصوصا حول النخب
السياسيه ؟

ثانيا:أهميه الدراسه:
االهميه النظريه :ترجةع االهميةه النظريةه للبحةث هةو نةدره الدراسةات و االبحةاث التةي
تناولت موضوع النخب السياسيه في الفتره التي عقبةت ثةوره”  24ينةاير” حيةث تتركةز
الدراسه حول معرفه ما مدي تنامي دور االعالم في تشكيل النخب السياسيه بعد الثةوره
و معرفه معلومات كافيه عن هذه النخب )(2

107

االهميه العمليه :أصبح لألعالم دورا ملموس في تشكيل الرأي العام و توجيه الشةعوب
و أيضا له دورا كبيةرا فةي تشةكيل النخةب السياسةيه و أيضةا فةي تفتيةت ذلةك النخةب لةذا
يجب علينا القيام بذلك الدراسه لمعرفه كيفيه التعامل مع النخةب السياسةيه و فهةم سةمات
هذه النخب و خصوصا بعد تفتيتها.
ثالثا:فتره الدراسه :تشتمل فتره الدراسه منذ عام  2166و هو عام ثوره”  24ينةاير”
و حتةةي وقتنةةا هةةذه و ذلةةك لمةةا يوجةةد مةةن تحةةوالت كثيةةره فةةي هةةذه الفتةةره فةةي موضةةوع
النخب السياسيه.
رابعا :أقتراب الدراسه:-تستخدم الدراسةه أقتةراب النخبةه  -:يرجةع ذلةك االقتةراب علةي
التركيز علةي دور النخبةه فةي الدولةه و أشةكالها و بأعتبةار أن كةل مجتمةع مةن االزم أن
توجد قلة نطلق عليها الصفوة أو النخبة ,يكون لها الدور القيادى والمةؤثر فةى المجتمةع.
و يمكن تطبيق ذلك المنهج عةن طريةق التركيةز الكامةل علةي مفهةوم النخبةه السياسةيه و
علي دورها في المجتمع).(3
خامسا :تقسيم الدراسه:
أوال :دور االعالم الرسمي و الخاص في تشكيل النخب السياسيه قبل ثوره “ 24يناير”
ثانيا :دور االعالم الرسمي و الخاص في تشكيل النخب السياسيه بعد ثوره “24يناير”
مقدمه  :-الجدير بالذكر في البدايه الي أنه من المبكر أجراء دراسه علميه دقيقه للنخب
السياسةةيه المصةةريه منةةذ  2166و ذلةةك لعديةةد مةةن االعتبةةارات كةةان أهمهةةا التغيةةرات
المتسةةةارعه و المسةةةتمره ألعضةةةاء النخةةةب السياسةةةيه المصةةةريه و أيضةةةا عةةةدم تةةةوافر
معلومات كافيه عن النخب السياسيه في أحد النظم السياسيه خالل فتةره محةدوده ,و مةن
ثم تعتبر هذه الورقه تحليال أوليا للسمات العامةه للنخبةه و مةا مةدي تةأثير االعةالم عليهةا
خةةةالل السةةةنوات الماضةةةيه و أعتمةةةادا علةةةي البيانةةةات المتةةةوفره و فةةةي ظةةةل التغيةةةرات
المتسارعه).(4
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أوال ا  :دور االعالم الرسمي و الخاص في تشكيل النخب السياسيه قبل ثوره  21يناير
أوال ا دعونا أن نتحدث عن النخبه بشكل عام :فأننا نستطيع أن نقول أنها هي القلة التى
تقةةةود الةةةرأى العةةةام وتةةةؤثر فيةةةه ،سةةةواء بنفوذهةةةا المعرفةةةى أو السياسةةةى ،أو بقةةةدراتها
االقتصةةادية أو مةةن خةةالل حضةةورها المشةةهود فةةى وسةةائل اإلعةةالم .وأيضةةا أن تشةةكيل
النخب و خصوصا النخب السياسيه تعتمةد تمامةا علةي وسةائل االعةالم التةي تعمةل علةي
تشكيل رأى المواطنين و هي التي تقوم بنقل الحقةائق لهةم لةذلك يجةب أن يكةون االعةالم
شفاف و يعمل علي نقل الحقائق بصةوره واضةحه حتةي تتشةكل النخةب بطريقةه سةليمه
).(5
ماان هااذه النقطااه المحوريااه يتضااح لنااا مااا ماادي أهميااه األعااالم فااي تشااكيل النخااب
السياسيه و بلورتها بالشكل الذي يريده و حيث أن النخةب بشةكل عةام تملةك مةن أدوات
مؤثره في تكوين أستقرار المجتمعات و تشكيل نسق الحكةم و الفكةر و التوجةه العقيةدي.
و لهةذا السةةبب سةنذهب بةةاحثين عةن دور االعةةالم الرئيسةةي فةي تشةةكيل هةذه النخةةب قبةةل
الثوره حيث كان لألعالم دورا ملموسا في تشكيل النخب السياسية قبةل قيةام ثةوره” 24
يناير” حيث أن تنقسةم المؤسسةة االعالميةة الةي قسةمين المؤسسةة األعالميةة الرسةمية و
الخاصةةه و بالتةةالي كةةان االعةةالم الرسةةمي مناصةةرا تمامةةا للسةةلطه و الحكةةم و النظةةام
السياسي للدوله و أيضا كان يتصف بإعالم الصةوت الواحةد ،الةذى يعتمةد علةى الدعايةة
أكثر من المعلومة ،و ذلك مةا أفقةده المهنيةة ،و بينمةا االعةالم الخةاص كةان منقسةم مةنهم
من كان أعالم رجال األعمال بامتياز وهم كةانوا يبحثةون عةن مصةالحهم مةع السةلطه و
هؤالء كانوا مثل االعةالم الرسةمي تمامةا يعمةل فقةط علةي التضةليل لضةمان مصةلحته و
لكن كان يوجد قسم أخر من االعالم الخاص الذي كان ينشر الحقائق كما هي وال يبةالي
بالسلطه مثل قناه الجزيره و العربيه).(6
بالتالي ظهرت النخب السياسيه في ذلك الوقةت بمواقةف مختلفةه تبعةا للحةاكم أو الةرئيس
الموجود فمنهم من كان يسير في فلك السلطه و منهم مةن يحظةي بالعديةد مةن المميةزات
و الترقيات و المناصب و القليل مةنهم مةن كةان لةه موقةف مشةرف بصةرف النظةر عةن
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العواقب .و ظهر ذلك واضحا تماما َ في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبةارك حيةث
كانةةت المؤسسةةات االعالميةةه و خصوصةةا الرسةةميه تعمةةل علةةي تضةةليل المةةواطنين و
بالتالي كانت جميةع النخةب السياسةيه فةي ذلةك الوقةت سةواء كانةت حزبيةه أو مسةتقله أو
شةةبابيه أو عسةةكريه و أيضةةا المثقفةةه جميعهةةا مؤيةةده للنظةةام و ذلةةك تبعةةا لةةدعم االعالمةةي
الرسمي للقنةوات المصةريه و مثةال حةي علةي ذلةك القنةاه االولةي المصةريه و كثيةر مةن
القنوات التابعه للتلفزيون المصري كانت جميةع االخبةار بهةا لصةالح النظةام السياسةي و
كانت تعمةل علةي أخفةاء كةل عيةوب النظةام تقةوم فقةط بعةرض النخةب السياسةيه المؤيةده
للنظام بينما النخب الغيةر مؤيةده كانةت تقةوم بعرضةها و لكةن بشةكل محةدود و ذلةك مةن
خالل البرامج و نشرات االخبار و كانت جميع المداخالت التليفونيه بها أيضةا مناصةره
لسياسه الدوله وكانت أيضا محدود و كانت في ذلك الفتره النخةب ال تمثةل فئةات شةعبيه
و أيضا كانت سيئه تماما قبل الثوره و كانت أعدادها ضئيله للغايه.
وعلى الرغم من ذلك ،كانت هناك معارضة لحكم الرئيس محماد حساني مباارك متمثلةة
في جماعة اإلخوان المسلمين التي ناصبها العداء طيلة حكمه ،والعديةد مةن الشخصةيات
المسةةتقلة التةةي شةةكلت فيمةةا بعةةد حركةةة “كفايةةة” ،وتحديةةدا فةةي  2115التةةي كانةةت ترفةةع
شعار “ال للتوريث وال للتمديد” ،واألحةزاب التةي كانةت موجةودة علةى السةاحة اسةتطاع
النظةام الحةةاكم وقتهةا السةةيطرة عليهةا وعةةدم السةماح لهةةا بتخطةي الحةةدود المرسةومة لهةةا
وذلك بمساعده وسائل االعالم الرسمي في الدوله التةي كانةت تعمةل جاهةده علةي حمايةه
النظام السياسي كما أشارنا لذلك من قبل و لكن بةدأ يشةعر الشةعب المصةرى بمزيةد مةن
التهميش والحصار والمعاناة ،األمر الذى جعله يفقد الثقة فةى تلةك المؤسسةات ،ويعةزف
عةةن مشةةاهدتها ،ويُقبةةل فةةى مقابةةل ذلةةك علةةى مشةةاهدة القنةةوات العربيةةة مثةةل الجزيةةرة
والصحف المستقلة مثل المصرى اليوم والدستور والشةروق وغيرهةا التةي كانةت تنشةر
الحقائق التي كانوا اليشاهدوها في الصةحف و القنةاوات الرسةميه للدولةه و بالتةالي كةان
لألعالم الخاص دورا في توعيه المواطنين و العمل علي ظهةور النخةب السياسةيه علةي
الساحه مره أخري النخب التي يوجد لها رأي و التي تؤثر في صنع القرار).(7
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بدأت في هذه المرحله تظهر النخب الشبابيه بعةد غيةاب طويةل و أيضةا النخةب المثقفةه
التةةي حملةةت ألول مةةره معةةاني الديمقراطيةةه و الحريةةه و حقةةوق االنسةةان و أخةةذ الشةةعب
منها معاني المظاهرات و الثوره و االعتصام و بدأت هةذه النخةب تةري حقةائق االمةور
لةةذلك لةةم يكةةن غريبةةا أن تةةأتي ثةةورة  24ينةةاير مةةن خةةارج إطةةار النظةةام السياسةةي كلةةه،
بشقيه :الحكم والمعارضةة ،بإلهةام مةن حركةات شةبابية بديلةة عةن النخبةة المتآكلةة يمكةن
القول أن االعالم الرسةمي كةان لةه دورا واضةحا لةيس فةي التضةليل و لكةن عةن طريةق
عدم تصديق الشباب لذلك التزوير الواضح في الحقائق مما أدي الي أتجةاه الشةباب الةي
وسائل أخري لمعرفه الحقةائق و منةذ ذلةك المرحلةه أصةبحت النخةب الشةبابيه هةي التةي
تقود الرأي العام وتوجهه خالل فتره الثةوره) (8و تحةول االعةالم فةي فتةره قيةام الثةوره
الي أعالم تحريضي ضد نظام مبارك و كان يعمل علي التحريض لسقوط حكمةه و فةي
ذلك الفتره تغيب دور االعالم الرسمي عما سةبق قلةيال و كةان لألعةالم الخةاص دورا و
اضحا لذا بدأ أصرار الشباب علي أسقاط الحكم و برغم من كل ذلك لم يتوقةف االعةالم
الرسمي علي منهجه خالل الثوره و لكن كان حضةوره قلةيال و كةان يقاول علاي الثاوار
أنّهم يحملون أجندات خارجية وكان ايضا يتهم الثاوار بالتخرياب و نشار الفوضاي فاي
البالد و كاان يحااول أن يجهاض الثاوره و لكان بطريقاه ساليمه كاان دائماا ا يعمال علاي
تعتيم أحداث الثوره للمواطنين كل ذلك لم يطفئ من نار الثاوار باالعكس أخاذت النخاب
الثوريه في االصرار و الهتاف ضد الحكم و بدأت تسايطر علاي غالبياه الشاعب فخارج
في الميادين يهتف لتنحي الارئيس ولنهاياه عصار األساتبداد و الظلام و بالفعال نجحات
النخب الشبابيه و المثقفه في النهايه الي نهايه عصار التضاليل و كةان ذلةك أول عمةل
للنخبه بعد غياب طويةل  .حيةث أن كةان نةداءات د /محمةد البرادعةي وجماعةة اإلخةوان
المسلمين وحزب الوفد للنظام باتخاذ إجراءات إصالحية فورية و كان ذلةك مةع مسةانده
االعالم للثوار وبعد أن تبين للقنوات الرسمية أنه ال مفرمن التواصل مع هؤالء الشةباب
الثةةائرين فةةى ميةةدان التحريةةر) ،(9والةةذين رفةةض الكثيةةرمنهم فةةي البدايةةة التعامةةل مةةع
اإلعةةالم المصةةري العتقةةادهم بةةأن يسةةعى للتقليةةل مةةن شةةأنهم وإنجةةازاتهم  ،لكةةن مةةع بةةدأ
التغيير الفعلي لنبرة التليفزيون المصةري  ،بةل والسةعى إلةى فةتح أبوابةه والتضةامن مةع
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ثوار 24يناير ،لعرض آرائهم ومواقفهم على الشاشات الرسمية حتةى تلةك التةى تطالةب
علنيةةةة وصةةةراحة برحيةةةل الةةةرئيس “مبةةةارك” ونظامةةةه  ،بعةةةد أن كةةةان هةةةذا أمةةةرا مةةةن
المحرمات ُ حتى مجرد التلميح بةه أمةام شاشةات التليفزيةون المصةري و لكةن كةان ذلةك
في نهايه الثوره لكن في البدايه كانت القنوات العربيه مثل قناه الجزيره و العربيه تعمل
علي بث أحةداث الثةوره و الثةوار خطةوه بخطةوه و أكةد الةبعض أن قنةاه الجزيةره قامةت
بعمليه التحريض األعالمي ضد النظام السياسي المصةري و خرجةت تمامةا عةن قواعةد
الحيةةةاد و الموضةةةوعيه األعالميةةةه و كانةةةت تسةةةرد جميةةةع أحةةةداث الثةةةوره  25سةةةاعه و
أستمرت علي ذلك لمده  62يوم تقريبا )(10ال تقدم أي مواد أخباريه سوي التي تتعلةق
بمصةةر و كانةةت تقةةوم بتحةةريض الشةةباب و ذلةةك عةةن طريةةق نشةةر صةةور الشةةهداء و
الضةةحايا الةةذين رحلةةوا بسةةبب هةةذا النظةةام الفاسةةد و كةةان ذلةةك عةةامال مةةؤثرا فةةي تحفيةةز
الشباب على الخروج ضد النظام وعلي الخروج مةن منةازلهم لةدعم الشةباب و الثةوار و
لشعورهم بمدي تنامي الظلم و الفساد و أيضا لكةي يأخةذون حةق الشةهداء الةذين ضةحوا
بأرواحهم من أجل مصر من أجل الحريه ففي ذلةك الفتةره ظةل هنةاك اتفةاق بةين النخبةة
السياسية على االستمرار في التظاهر إلسةقاط هةذا النظةام ،وحةدث ذلةك بالفعةل فةي 66
مةةن فبرايةةر  ،2011أي بعةةد  61يومةةا مةةن خةةروج الشةةباب فةةي “ 24ينةةاير” مةةن العةةام
نفسه.
ثانيا ا :دور االعالم الرسمي و الخاص في تشكيل النخب السياسيه بعد ثوره  21يناير
تحاادثنا ماان قباال عاان النخااب السياساايه قباال الثااوره التةةي كانةةت بالفعةةل ضةةئيله للغايةةه و
محدوده ومن كةان يظهةر منهةا يجةب أن يكةون مؤيةدا للنظةام السياسةي للدولةه و للسةلطه
الحاكمةةه و ذكرنةةا أن كةةل ذلةةك يرجةةع الةةي تضةةليل االعةةالم المصةةري الرسةةمي و أيضةةا
تحدثنا عن ما مدي أهميه االعالم فةي تشةكيل هةذه النخةب و أهميةه االعةالم و الصةحافه
فةةةي تشةةةكيل رأى المةةةواطنين و السةةةيطره علةةةي أتخةةةاذ القةةةرار و بالفعةةةل بةةةدأت النخةةةب
السياسةيه تظهةةر بشةةكل ملحةةوظ فةةي أعقةةاب الثةوره و هةةي التةةي تعتبةةر العامةةل االول فةةي
نجاح الثوره و القضاء علي الظلم و االستبداد .و بعد نجاح الثوره و سةقوط نظةام فاسةد
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أستمر لمده  31عاماّو مع نهايه ذلك النظام دخلت الدوله في مرحله أنتقاليةه و أنتشةرت
فيهةةا حريةةه الةةرأي بشةةكل واضةةح التةةي كانةةت هةةي أحةةدي مطالةةب الثةةوار أثنةةاء الثةةوره و
أنتشرت هذه الحريه أيضا لتصل الي وسائل االعةالم حيةث أن بعةد نجةاح الثةوره تحةول
تماما االعةالم الرسةمي عمةا كةان عليةه مةن قبةل و تحولةت مواقةف جميةع االعالميةين و
جميع القنوات الفضائيه.
و رغم ذلاك أرتباك المشاهد االعالماي كثيارا ا بسةبب الحريةه المفرطةه التةي جةاءت بعةد
الثوره وعدم قدره االعالم علي التعامل مع هذه الحريه أو أسةتخدامها بشةكل سةئ و بةدأ
االعةةالم يفقةةد للمهنيةةه التةةي يجةةب أن يقةةوم عليهةةا العمةةل األعالمةةي حيةةث أن الحريةةه فةةي
االعالم الزائده وفرت تربةه غيةر صةحيه تنبةت االشةاعات و التحةريض وأسةتغل بعةض
األعالميين هةذه الحريةه فةي التجةريح ال للنقةد البنةاء و كةان الغالةب فةي هةذه المشةهد أن
أصبح لدينا حريه أكثر و مهنيه أقل و أصبحت البرامج االعالميةه) (11تحةدث أنقسةاما
فةةي الشةةارع المصةةري مةةا بةةين مؤيةةد و معةةارض لتلةةك الحريةةات و أنتشةةرت الفوضةةي
االعالميه بشكل واضح و تم فتح الكثير من القنوات الحره لتقوم بعرض مةا تشةاء وقةت
ما تحب دون رقيبا علي ذلك حيث لم يعد هنةاك أي ضةابط وال أي سةقف للمهنيةه يحكةم
أداء وسائل اإلعالم الحالية و أنتشةرت البةرامج و زادت أعةداد االعالميةين والصةحفيين
الغير مهنين فقط يعملون علي الترويج لألحةداث و نشةر أفكةارهم الخاصةه مثةل برنةامج
توفيق عكاشه (قناه الفراعين) .
عملت وسائل االعالم في ذلك الفتره علي تشكيل أراء المواطنين مسةتغلين بةذلك جهةل
الشعب في هذه المرحله .و في ظل ذلك التوتر العةام لوسةائل االعةالم جميعهةا و أنقسةام
أرائها أنعكس ذلك أيضا علي النخب السياسيه في ذلك الفتره و بدأت تبرز وجوه جديده
علي الساحه السياسيه المصريه كةانوا يطلةوا علينةا عبةر الفضةائيات و بةدأ يتراجةع دور
النخب الشبابيه بعد نجاح الثوره تم الترويج لهةا مةن خةالل االعةالم لفتةره بسةيطه و بعةد
ذلك بدأ دورها ينتهي و ذلك بسبب عدم قدراتها في قياده المجتمع في هذه الفتةره ورغةم
أن الشباب هم الذين أطلقوا شةرارة ثةورة  24ينةاير ،إال أنهةم تفرقةوا بعةد تنحةى مبةارك
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عن السلطة إلى عشرات من الحركات واالئتالفات والتجمعةات الشةبابية والثوريةة .وقةد
انشغل كثير مةن عناصةر النخبةة الشةبابية بةالظهور اإلعالمةي ،واالنخةراط فةي دوامةات
من الخالفات واالنقسامات) ،(11وكل ذلك كةان واليةزال علةى حسةاب العمةل السياسةي
المنظم الهادف إلى تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية ،ولذلك لم يكن مفاجئا أن يتم
تهميش الشباب في مرحلة مابعد الثورة ).(12و بعد ذلك ظهرت النخب العسكريه التةي
كانت تتولي شئون البالد بعةد تنحةي الةرئيس محمةد حسةني مبةارك و كةان االعةالم يؤيةد
النخبةةه العسةةكريه بشةةكل واضةةح و يةةدعمها مةةن خةةالل البةةرامج والصةةحف و االغةةاني
التشجيعيه علي الفضائيات التي كانت تدعم الجيش مما أدي الي تقويه النخبةه العسةكريه
فةي ذلةةك  ,فبةدأ بعةةد ذلةك يظهةةر خةالف فكةةري حةول النخةةب السياسةيه و فظهةةرت نخةةب
دينية وعلمانيةة واشةتراكية,و ذلةك أنعكةاس علةي أرتبةاك المشةهد االعالمةي ولةم تقتصةر
النخبة السياسية علي ابداء الرأي بل لعبوا أدوار أخري ,حيةث تحولةوا لقيةادات سياسةية
تجمةع وراء رأيهةةا مجةاميع مةةن الشةعب وصةةاروا قيةادات شةةعبية ,فانقسةم الشةةعب نفسةةه,
الةةةبعض يبحةةةث وراء تحقيةةةق الجانةةةب الةةةديني والةةةبعض لتحقيةةةق العلمانيةةةة وآخةةةرون
لالشتراكية ,أصبح الشعب نفسه منقسما بانقسام آراء النخب ,ولةم تكتةف النخةب بانقسةام
الشعب بل حفزته لعمل اجراءات داخل المجتمع منها المظاهرات و االعتصةامات وهةو
مةا ظهةةر فةةي المليونيةةات بعةةد ″24ينةةاير” مةةن منافسةةة بةةين التيةةارات المختلفةةة ,وأوصةةلنا
اختالف النخب الةي تفتيةت أهةداف ثةورة” 24ينةاير” ,الةي أن جةاءت انتخابةات الرئاسةة
ومجلسي الشعب والشوري التي أظهرت سيطرة النخبة الدينية وأصبح االتجاه الرسةمي
معظمه ينتمي للتيار االسالمي.و مع التفاف االخوان المسةلمين وتيةار اإلسةالم السياسةي
علي األحداث ,واختطاف البرلمان وسةط انشةغال القةوي الثوريةة ,تجلةت التحالفةات بةين
النخبةةة السياسةةية واعةةالء المصةةالح الشخصةةية علةةي مصةةلحة الةةوطن خةةالل االنتخابةةات
الرئاسية التي أتت بالرئيس المعزول محمد مرسةي مةع اتبةاع سياسةة الحشةد والتجيةيش,
وانفراد اإلخوان بالحكم وإقصاء جميع القوي السياسية و منذ بدايةة حكةم االخةوان حيةث
اختفةةت الشخصةةةيات الثوريةةةة خاصةةةة الشةةةبابيه و أزدحةةةم المشةةةهد بشخصةةةيات االسةةةالم
السياسي والمتلونين و برغم عدم تأييد االعالم الرسمي و الخاص لهم )(13
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بدأت الجماعه نفسها تقوم بأصدار صحف يومية ،وتدشن قنوات تليفزيونية ،لتسةقط كةل
سنوات الحظر والتضةييق اإلعالمةي والسياسةي خةالل عصةور عبةد الناصةر والسةادات
ومبةةارك و أيض ةا ّ لكةةي تةةروج لسياسةةتها وأصةةبح لةةديها ترسةةانة إعالميةةة لةةم تمتلكهةةا أيةةة
حركة مةن حركةات اإلسةالم السياسةي علةى مةدار التةاريخ و مثةال علةي وسةائل االعةالم
التي كانت تستخدمها جماعه االخوان المسلمين في هةذه الفتةره فةي ظةل رفةض االعةالم
الرسمي لهم و المؤسسات االعالميه االخري كانةت توجةد مجموعةه كبيةره مةن المواقةع
التةةي كانةةت تؤيةةد هةةذه النخبةةه مثةةل  :موقةةع “نافةةذة مصةةر ” Egypt windowباللغةةة
العربية على شبكة اإلنترنت و موقع “الدعوة” و موقع ” إخوان أون الين” و أيضا كان
هناك الكثيةر مةن القنةوات مثةل قنةاة “مصةر ،″24وهةى قنةاة فضةائية تليفزيونيةة تمتلكهةا
وتديرها الجماعة بداية من عام  .2166وأيضا حساب جماعه االخةوان المسةلمين علةي
الفةةيس بةةوك و علةةي تةةويتر و صةةحيفه الحريةةه و العدالةةه اليوميةةه التةةي كانةةت الةةزراع
السياسي للجماعه و بدأت الجماعه تتعامل مع شبكات االنترنةت كقةوه تكنولوجيةه فريةده
تمدها بحريه الحركةه و تقةوم بةدعمها ايضةا لكسةب دعةم المةواطنين لهةا مةن خةالل هةذه
المواقع و الشبكات و القنوات فةي ظةل قيةام القنةوات االخةري و البةرامج بالسةخريه مةن
الرئيس محمد مرسي و مةن خطباتةه و كلماتةه كانةت قنةوات االخةوان و أعةالم االخةوان
يقوم يدعمه معنويا و لكن جماعه االخوان لم تستطيع أسةتغالل هةذه القنةوات االسةتغالل
االمثل في تجميع الشعب المصري على كلمة سواء).(14
استُخدمت هذه األدوات في بث الفرقة بين فئات المجتمع وخلةق حالةة غيةر مسةبوقة مةن
االستقطاب الحاد و أدي كل ذلك الي نفور الشعب من حكم االخوان المسةلمين و أسةتمر
الوضةةع فةةي البلةةد منقسةةم فةةي هةةذا الوقةةت الةةرئيس مةةن معةةه مةةن التيةةارات االسةةالميه فةةي
جانب و في الجانب االخر التيةارات المدنيةه و كةل مةن سةاعدها و خرجةت  24مليونيةه
أعتراضا علي سياسات الرئيس مرسي و من يتبعه.
ومما زاد األمر تعقيدا صدور اإلعالن الدستوري في  22نوفمبر  2112الذي أصدره
الرئيس محمد مرسي ،وتضمن ما وصفه بالقرارات الثوريةة :جعةل القةرارات الرئاسةية
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نهائيةةة غيةةر قابلةةة للطعةةن مةةن أي جهةةة أخةةرى منةةذ توليةةه الرئاسةةة حتةةى انتخةةاب مجلةةس
شعب جديد ،وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين بدال منه المستشار
طلعت إبةراهيم ،وتحصةين مجلةس الشةورى واللجنةة التأسيسةية  ،وتمديةد األخيةرة بفتةرة
سماح شهرين إلنهاء كتابة دستور جديد للبالد ،وإعادة محاكمةات المتهمةين فةي القضةايا
المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.
هذا اإلعالن دفع القوى المعاديه للرئيس إلى تشكيل جبهةة اإلنقةاذ الةوطني التةي ناصةبته
العةةداء علةةى طةةول الخةةط ودفعةةت .العديةةد مةةن الشخصةةيات الةةي االنسةةحاب مةةن الهيئةةه
التأسيسةةيه للدسةةتور وفةةي تلةةك األثنةةاء ،وقعةةت حةةوادث كثيةةرة منهةةا أحةةداث االتحاديةةة
وغيرها ،وسقوط قتلى من الجانبين مما دفع البرادعي -الذي كةان المنسةق العةام للجبهةة
حينها -إلى اتهام الرئيس المنتخب باالنقالب علةى الديمقراطيةة وفقةدان الشةرعية ،وهةدد
بتدخل القوات المسلحة إذا استمر الحةال التةي تشةهدها الةبالد ،ودعةا الةدول الغربيةة إلةى
صةةب نفسةةه حاكمةةا بةةأمر اللةةه،
التةةدخل إلنقةةاذ الثةةورة مةةن مرسةةي ،الةةذي وصةةفه بأنةةه ن ّ
والفرعون الجديد ،كما وجه أنصاره لالعتصام في الميادين). (15
ولةةم يكةةن بعيةةدا عةةن المشةةهد حمةةدين صةةباحي المرشةةح السةةابق لرئاسةةة الجمهوريةةةة،
فلم يخف من معاداة الرئيس مرسي ،وصةرح أكثةر مةن مةرة بةأن شةرعيته تآكلةت تمامةا
وتشةةوهت أخالقيةةا وسياسةةيا واجتماعيةةا واقتصةةاديا ،ولةةم يتبةةق سةةوى شةةرعيته القانونيةةة
استنادا إلى الصندوق  ,ولم يكن موقف النخب السياسية المدنية بعيدة عن هةذا الموقةف،
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركت البرادعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
و صةةباحي فةةي الطريةةف نفسةةه ودعمةةت هةةذه القةةوى حركةةة “تمةةرد” التةةي بةةدأت الةةدعوة
لسةةحب الثقةةة مةةن الةةرئيس مرسةةي) ،(16وانطلقةةت “تمةةرد” فةةي يةةوم الجمعةةة  21أبريةةل
 2163مةةن ميةةدان التحريةةر بالقةةاهرة ،علةةى أن تنتهةةي فةةي  31يونيةةو مةةن العةةام نفسةةه،
وتمكنت من جمع  22مليةون توقيةع -حسةب زعمهةا -لسةحب الثقةة مةن محمةد مرسةي.و
كان لألعالم دورا ملموسا في هذه الفتره عمل علي تشويه شةكل الةرئيس محمةد مرسةي
كما ذكرنا مةن قبةل و دعمةوا حركةه تمةرد و الشةباب الثةوري و لةم يسةلم الةرئيس محمةد
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مرسي من كتابات الليبراليين واليساريين ،فكلهم تقريبا كانوا له بالمرصاد في كتابةاتهم،
وحشةةدوا كةةل مةةن لديةةه موقفةةا مةةن الةةرئيس ليةةوم الثالثةةين مةةن يونيةةو لل ةدعوة النتخابةةات
رئاسية مبكرة.
و بالفعل تم سقوط جماعه االخوان المسلمين و تحولت بعد ذلك لجماعه أرهابيه)(17
وهنا سقطت النخبه االسالميه في تصدر المشهد السياسي و السلطه و تولي مره أخةري
المجلس العسكري شئون البالد بعد االنقالب و جميع النخب السياسةيه و االحةزاب التةي
كانةةت معارضةةه للعسةةكر التفةةت حولةةه فةةي هةةذا الوقةةت ضةةدد االخةةوان المسةةلمين .وفةةى
معرض حديثنا عةن النخبةة السياسةية المصةرية فةي مرحلةه حكةم الةرئيس محمةد مرسةي
تكفى فقط اإلشارة إلى االجتماع الذى استضافته مؤسسة الرئاسة للتداول بشأن مشةروع
سد النهضةة فةي إثيوبيةا  ،حيةث شةكل هةذا االجتمةاع فضةيحة  ،لةيس فقةط إلذاعتةه علةى
الهواء مباشرة رغم الحساسية البالغة لموضوع الحوار ،ولكن أيضا بسبب األفكار التةي
طرحها أغلب المشاركين في االجتماع من عناصر النخبة السياسية،
ولكن بالمقابل ،فإن معارضي مرسى واإلخوان ،وفى مقدمتهم األحزاب والقوى المدنية
المشاركة في جبهة اإلنقاذ ،لم يكونوا أفضل حاال من حيث القدرة والكفاءة فةي ممارسةة
المعارضة ،فقد أخفقوا بشكل واضح في بلورة وطرح بديل سياسي مقنع لحكم اإلخةوان
بسبب كثرة خالفاتهم وانقساماتهم من ناحية ،وانشغالهم بممارسةة المعارضةة مةن خةالل
الفضائيات وليس مةن خةالل العمةل السياسةي والحزبةي المةنظم الةذى يهةدف إلةى تعزيةز
الوجود السياسي في الشارع مةن ناحيةة أخةرى .ولةذلك لةم يكةن هنةاك مةن سةبيل لتحةدى
حكم مرسى سوى التحرك الذى قادته «حركة تمرد»  ،والذى أفضى إلى نزول ماليين
المصةةريين إلةةى الشةوارع فةةي  31يونيةةو فةةي موجةةة ثوريةةة جديةةدة هةةدفت إلةةى تصةةحيح
مسار ثورة  24يناير ،األمر الذى مهد الطريق لتدخل القوات المسلحة بشكل حاسةم فةي
 3يوليو .(18) 2163ورغم إزاحة اإلخوان عن السلطة فإن الةبالد التةزال تعةانى مةن
حالة فراغ سياسي بسبب عجةز معارضةيهم عةن طةرح بةديل سياسةي مقنةع يرتكةز علةى
مشروع وطني جامع ،وكذلك بسبب عجةز السةلطة الحاليةة عةن إحةداث نقلةة نوعيةة فةي
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طريقة إدارة شؤون البالد بحيث تُحدث الفرق الذى من أجله خرج الناس إلةى الشةوارع
في  31يونيو.
الخاتمه :
و أخيرا و ليس أخرا يتضةح لنةا أن النخةب السياسةيه المصةريه بعةد الثةوره أتسةمت بعةد
الوضوح و التشرزم الفكري و أيضا بالجمود و عةدم الخيةال السياسةي و جمعةت العديةد
مةةن االتجاهةةات المختلفةةه و كةةان ذلةةك أنعكةةاس علةةي التشةةرزم الفكةةري أيضةةا لوسةةائل
االعالم و أنتشار الضبابيه في الحياه السياسيه في الوقت نفسه) (19و بدأت تظهةر بعةد
ذلك حاجة ملحة لتجديد النخبة من خالل ضخ دماء جديدة في شرايينها ،وذلك لن يكةون
إال بإفساح مجال أوسع للشباب بحيث تكون هناك قيةادات صةف ثةان ،وصةف ثالةث فةي
كل تيار سياسي ،فضال عن تجسةير الفجةوة بةين النخبةة والجمةاهير سةواء علةى مسةتوى
الخطاب أو الممارسة.
الدراسات السابقه
أوال ا:الدراسات التي تخص المؤسسه االعالميه:
دراسااه بعنااوان “دور االعااالم التفاااعلي فااي تشااكيل الثقافااه السياساايه لاادس الشاابابالفلسطيني “و هي دراسه للباحث رامي حسين حسن الشرافي“
هةةي عبةةاره عةةن دراسةةه ميدانيةةه علةةي طلبةةه الجامعةةات فةةي قطةةاع غةةزه و تهةةدف هةةذه
الدراسةةه بشةةكل رئيسةةي الةةي التعةةرف علةةي الةةدور الةةذي يقةةوم بةةه االعةةالم التفةةاعلي فةةي
تشكيل الثقافه السياسيه لدي الشباب الفلسطيني و يمكةن االسةتفاده مةن هةذه الدراسةه مةن
خةةالل مقارنةةه هةةذا االعةةالم بةةاالعالم المصةةري و معرفةةه مةةدي التشةةابه و األخةةتالف و
أيضا معرفه قيمه وسائل االعالم في تشكيل توجهات الشباب).(1
–دراسااه بعنااوان “دور االعااالم فااي تفعياال قاايم المواطنااه لاادي الاارأئ العااام “حالااه
الثورات و قيم االنتماء لدي الشعوب ” دراسه للباحثه تيتي عنان
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تتناول هذه الدراسه دور االعالم في تشكيل و صناعه قيمةه المواطنةه لةدي الةرأي العةام
وتقةةوم الدراسةةةه بةةةالتركيز عةةن دور االعةةةالم فةةةي تشةةةكيل الةةرأي العةةةام عمومةةةا و لكةةةن
بالتركيز علي بعض القيم منها المواطنه و يمكن االستفاده مةن هةذه الدراسةه لمعرفةه مةا
مدي تأثير وسائل االعالم في أنشاء الرأي العام و تشكيله و بلورته كما يشاء).(2
دراسه بعنوان “االعالم الديني وأثره علي الرأي العام” دراسه ميدانياه غلاي الريافالمصري “ دراسه للباحث محي الدين عبد الحليم ”تتناول هةذه الدراسةه دور االعةالم
الديني في تشكيل الرأي العةام و خصوصةا فةي الريةف) (3المصةري و يمكةن االسةتفاده
منها عن طريق مقارنتها بالنخب االسالميه التي ظهرت خالل حكةم االخةوان المسةلمين
و تنامي دور االعالم االخواني في ذلك الوقت .
دراسه بعنوان “دور االعالم في تشكيل اتجاهات النخب االكاديميه العربيه في الايمننحو “الربيع العربي“ دراسه للباحثين خالد الصوفي و علي البريهي
دراسةةه ميدانيةةةه و قةةةد هةةةدفت هةةةذه الدراسةةةة لمعرفةةةة دور وسةةةائل االعةةةالم فةةةي تشةةةكيل
اتجاهات النخبة االكاديميةة العربيةة فةي الةيمن نحةو مةا عةرف إعالميةا بةـثورات ”الربيةع
العربي“ من خةالل المحةاور التاليةة :قيةاس اتجاهةات هةذه النخبةة نحةو وطنيةة الثةورات،
واتجاهاتها نحو أسباب قيةام الثةورات ،واتجاهاتهةا نحةو محركةات الثةورات ،واتجاهاتهةا
نحةو األنظمةة العربيةةة ،وخاصةة التةي قامةةت ضةدها الثةورات ويمكةةن االسةتفاده مةن هةةذه
الدراسه من خالل معرفه ما مدي دور االعالم في تشكيل النخب االكاديميه و اتجاهةات
هذه النخب و مقارنتها بالوضع الراهن في مصر بعد الثوره).(4
دراساااه بعناااوان “دور االعاااالم فاااي صاااناعه الاااراي العاااام بعاااد الثاااوره التونسااايهنموزجا ا”دراسه للباحث مبارك زوده”
تتنةةاول هةةذه الدراسةةه دور مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي فةةي صةةنع القةةرار و فةةي تشةةكيل
الرأي العام في تونس و تتحدث الدراسه أن االعالم االجتماعي أصبح من أقوي وسائل
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الضةةغط حاليةةا و يمكةةن االسةةتفاده مةةن هةةذه الدراسةةه مةةن خةةالل معرفةةه أهميةةه مواقةةع
التواصل االجتماعي في تشكيل النخب أيضا ).(5
دراسااه بعنااوان “أسااتخدام الشااباب الجااامعي لوسااائل االعااالم التقلياادي و الجديااده ”دراساه حالاه للباحاث د/نصيرصاالح باوعلي  .تسةعي هةذه الدراسةه الةي التعةرف علةي
العادات و االنماط المتعلقه باستخدام الطلبه في جامعه الشارقه لوسائل االعالم التقليديةه
و نمةةاذج االعةةالم الجديةةد  .و االشةةباعات المحققةةه جةةراء كثةةره االسةةتخدام لكةةل نمةةاذج
االتصال التقليديه و الحديثه ) (6و يمكن االستفاده منها عن طريق معرفةه دور الشةباب
فةةي أسةةتخدام وسةةائل االعةةالم التقليديةةه و الجديةةده مقارنةةه بةةذلك الشةةباب المصةةري فةةي
الجامعات المصريه.
–دراسه بعنوان ” دوافع أستخدام الشباب الجامعي فاي الجامعاات البحرنياه لالنترنات
” دراسه ميدانيه للباحث د /عبد الصادق حسن عبد الصادق
تسعي هذه الدراسه علي التعرف علةي دوافةع اسةتخدام الشةباب الجةامعي فةي الجامعةات
بمملكه البحرين الذاعات االنترنت و االشباعات المترتبه علي هةذا االسةتخدام .و يمكةن
االستفاده من هذه الدراسه من خالل معرفه دور الشباب و أهميتهم في المجتمع )(7
–دراسه بعنوان “الضوابط المهنيه و االخالقيه و القانونيه لالعالم الجديد“
دراسه للباحث أ-د/شريف درويش اللبان
تتناول هذه الدراسه القوانين الحديثه لالعالم الجديد و تتمثل مشةكله الدراسةه فةي بحةث
الضةةةوابط المهنيةةةه لالعةةةالم الجديةةةد التةةةي اليمكةةةن التغافةةةل فيهةةةا عةةةن معةةةايير التقنيةةةه و
التكنولوجيةةه و التةةي أصةةبح اتقانهةةا جانبةةا مةةن المهنيةةه االعالميةةه فةةي العصةةر الحةةديث .
يمكن االستفاده مةن هةذه الدراسةه فةي معرفةه القةوانين الجديةده لوسةائل االعةالم و كيفيةه
التعامل وع المؤسسه االعالميه الجديده).(8
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–دراسااه بعنااوان ” وسااائل االعااالم و تشااكيل الصااوره الذهنيااه لاادي الجمهااور ازاء
العداله االنتقاليه ” للباحثه :م/زينب ليث عباس تتناول الدراسه أهميةه وسةائل االعةالم
فةةةي تشةةةكيل رأي المةةةواطنين و الجمةةةاهير و أهميةةةه وسةةةائل االعةةةالن فةةةي أداره الحيةةةاه
السياسةةيه و االجتماعيةةه و االقتصةةاديه فةةي وقتنةةا الحاضةةر و يمكةةن االسةةتفاده مةةن هةةذه
الدراسه عن طريق التعرف علي أهميه االعالم و خصوصا في المراحةل االنتقاليةه فةي
البلدان).(9
–دراسااااه بعنااااوان ” الخطاااااب االعالمااااي و ترساااايخ التعاااااون العربااااي –االفريقااااي
للباحث”صالح عباس الطائي“
تتناول الدراسه أن التعاون مع الشعوب من أجل واقع أفضل يحتاج الي وسائل كثيةره و
من ضمن هذه الوسائل اتعةاون الشةعوب مةع بعضةها الةبعض هةو الخطةاب االعالمةي و
أيضا عن ما تعرضت له الدول العربيه و االفريقيه من هجمات في الماضي علي أيةدي
المستعمرين و حاليا عن طريق صهيونيه و محاوله الصةهيونيه لعرقلةه العالقةه بيةنهم و
لهذا يجب أن يكون هناك خطاب أعالمي قةوي لترسةيخ لعالقةه بيةنهم و يمكةن االسةتفاده
من هذه الدراسه عةن طريةق أيضةا ّ معرفةه دور المؤسسةه االعالميةه القةوي فةي ترسةيخ
التعاون بين الشعوب وأنها أداه لتحسين العالقات بين الدول).(10
ثانياا:الدراسات التي تخص النخبه السياسيه:
دراسه بعنوان ” النخبة السياسية في مصر  :دراسة حالة للنخبة الوزارية” للباحثهمايسه الجمل ” تتناول هذه الدراسة النظام السياساي المصاري فاي فتارة ماا بعاد عاام
 ،1912وتتمحاااور القضاااايا البحثياااة التاااي تثيرهاااا حاااول الطبيعاااة ا لشخصاااية للحكااام
وهامشية النخبة السياسية الرسمية في عملية صنع القارار .وتاولي الدراساة اهتماماا ا
خاصاا ا باألنماااط التنظيميااة وأنماااط تجنيااد النخبااة التااي ساامحت بوجااود نظااام رئاسااي -
ملكي مطلق في مصر في عهد الرئيس أنور السادات .كذلك تستعرض الدراسة الادور
الذي اضطلعت به المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصريه بعاد عاام 1912
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و يمكن االستفاده من هذه الدراسه من خالل معرفه أشكال النخب السياسيه بعد ثاوره
 1912و قارنتها بالنخب السياسيه الحاليه و أشكالها).(11
دراسااه بعنااوان “النخااب السياسااية فااي الاايمن دراسااة فااي خصائصااها االجتماعيااةوأدوارها السياسية ” للباحث حزام عبد الله صالح الذيب
تتناول هذه الدراسةه النخةب السياسةيه فةي الةيمن و أشةكالها و خصائصةها االجتماعيةه و
دورهةةا فةةي الحيةةاه السياسةةيه و التعةةرف علةةي مةةا مةةدي الصةةراع بةةين هةةذه النخةةب و مةةا
أسباب الصراع و أيضا ّ تتناول التعرف علةى عالقةة النخةب السياسةية الحاكمةة ببعضةها
وعالقتها بالنخب السياسةية المعارضةة وتةأثير تلةك العالقةة فةي بنةاء مؤسسةات الدولةة .
ونسةةتفيد مةةن هةةذه الدراسةةه فةةي موضةةوع البحةةث مةةن خةةالل التعةةرف أكثةةر علةةي أشةةكال
النخب السياسيه و ما مدي تأثيرها في المجتماعات).(12
–دراسه بعنوان “النخاب السياساية الفلساطينية وأثرهاا علاى الوحادة الوطنياة “نخباة
المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني نموذجا ” للباحثه ميسون محمد أحمد عمير
تبحث هذه الدراسة المكونة من ثالثة فصول في النخبةة السياسةية مةن حيةـث مفهومهةـا،
ومةةداخلها ،والمتطلبةةات الفكريةةة واالجتماعيةةة للنخبةةة السياسةةية ،وواقةةع النخبةةة السياسةةية
الفلسـطينية  ،كما تبحث في مفهوم الوحدة الوطنية الفلسطينية ومقوماتها ،ورؤية النخبةة
السياسية في المجلـس التشريعي الفلسطيني الثاني للوحدة الوطنية الفلسطينية مةن خةالل
مقابالت فردية ،من أجةل قيةاس أثةر النخبةة التشةريعية الفلسةطينية المتمثلةة فةي المجلةس
التشريعي الثـاني فـي الوحةـ دة الوطنيةـة الفلسةطينية  .و يمكةن أن تسةتفيد بهةذه الدراسةه
من خالل عمل مقارنه بةين النخةب السياسةيه المصةريه و الفلسةطينيه و معرفةه مةا مةدي
أهميةةه النخةةب السياسةةيه فةةي قيةةاده الةةوطن و خلةةق روح الوحةةده الوطنيةةه بةةين شةةعب هةةذا
الوطن).(13
–دراسه بعنوان “حركات االسالم السياسي و السلطه في العاالم العرباي ” الصاعود و
األفول ” للباحثين د /جمال سند السويدي د /أحمد رشاد الصفتي“
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يناقش هةذا الكتةاب إحةدى أبةرز الظةواهر السياسةية فةي العقةد الثةاني مةن القةرن الحةادي
والعشةةرين  ،وهةةي صةةعود حركةةات االسةةالم السياسةةي الةةي السةةلطه فةةي عةةدد مةةن الةةدول
العربية؛ علي خلفية ما يسمى الربيع العربي .وقد أسهم في تأليف هذا الكتةاب نخبةة مةن
البةةاحثين الخبةةراء العةةرب و االجانةةب المتخصصةةين ذوي الخلفيةةات المعرفيةةه المتنوعةةه
ليغطي أبعادا ِّ متعددة تعمق تحليل ظةاهرة أداء الحركةات السياسةية الدينيةة فةي المرحلةة
التالية لما يسمى “الربيع العربي”و يمكن االستفاده من هذه الدراسه عن طريةق تطبيقهةا
فةةةي مصةةةر علةةةي جماعةةةه االخةةةوان المسةةةلمين و ظهةةةور النخبةةةه االسةةةالميه بعةةةد ثةةةوره
″24يناير)” (14
دراسه بعنوان  :صنع القرار في دوله الكويت جدليه العالقه بين النخاب السياسايه و
االقتصاديه .للباحثين سامي ناصر خليفه و حسن عبدالله جوهر .
تتنةةاول هةةذه الدراسةةه العالقةةه بةةين النخةةب السياسةةيه و االقتصةةاديه الكويتيةةه و مةةا مةةدي
تأثيرهم في عمليه صنع القرار و في تشكيل الةرأي العةام ,و مةا هةي نتيجةه العالقةه بةين
النخبتةين و توجةةد فةةي هةذه الدراسةةه مرجعيةةه تاريخيةه كبيةةره عةةن تةاريخ الكويةةت و عةةن
النظةةام الدسةةتوري بهةةا و يمكةةن االسةةتفاده مةةن هةةذا االدراسةةه عةةن طريةةق الوقةةوف علةةي
طبيعه النخب السياسيه في الكويةت و نتةائج عالقتهةا مةع النخةب االقتصةاديه .و محاولةه
تطبيق ذلك علي الواقع المصري )(15
) (1ساره محمود خليل –ندوه بعنوان“ دور االعالم في صاناعه النخباه السياسايه بعاد
ثااوره يناااير –السياسةةيه الدوليةةه – تةةاريخ الةةدخول  5/21لمزيةةد مةةن المعلومةةات علةةي
الرابط التالي: http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3340.aspx
) (2هشةام بشةةير – مباادئ مناااهج البحاث فااي علاام السياساه( القةةاهره – دار الةةدليل
للدراسات و التدريب و أعمال الطباعه )2164-

111

) (3محمةود خليفةه جةوده محمةد “اقتةراب النخبةه فةي دراسةه الةنظم السياسةيه المقارنةه
(“المركااز الااديمقراطي العربااي للدراسااات و االقتصاااديه االسااتراتيجيه ) للمزيةةد مةةن
المعلومات التواصل علي الرابط التاليdemocraticac.de/?p=555 htpp://
) (4محمد صفي الدين خربوش “النخبه السياسيه المصريه بعةد فبرايةر  “(2166افااق
سياسيه –يناير)2165
) (5مبةةةارك زوده ” دور االعةةةالم فةةةي صةةةناعه الةةةراي العةةةام بعةةةد الثةةةوره التونسةةةيه
نموزجا”دراسه للباحث “(جامعه الحاج لخضر -باتنه
)2012
) (6د/حسين توفيق “أزمه النخب السياسايه و تعثار مساارات الثاوره (“الديمقراطيةه -
- 2165/2/65تةةةاريخ الةةةدخول  )2161/5/61لمزيةةةد مةةةن المعلومةةةات علةةةي الةةةرابط
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

:

http://democracy.ahram.org.eg/News/639/Subscriptions.asp
x
) (7د/حسين توفيق“ أزمه النخاب السياسايه و تعثار مساارات الثاوره (“الديمقراطيةه -
- 2165/2/65تةةةاريخ الةةةدخول  )2161/5/61لمزيةةةد مةةةن المعلومةةةات علةةةي الةةةرابط
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

:

http://democracy.ahram.org.eg/News/639/Subscriptions.asp
x
) (8د-يسري الغزبةاوي“ دور الشاباب و الحركاات االحتجاجياه الجدياده فاي ثاوره 21
ينااير (“اخةر االخبةار – تةاريخ النشةر  2161/5/61 -2162/62/6تةاريخ الةةدخول )
لمزيةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن المعلومةةةةةةةةةةةات أنظةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةرابط التةةةةةةةةةةةالي
:www.albawahbnews.com/623037 http://
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) (9نهال القاسم ” الثوره في عيون االعالم (“شبكه االخبار العربيه – تاريخ النشر
 25ابريل  – 2161تاريخ الدخول )18/4/2016-لمزيد من المعلومات أنظر
الرابط التالي :http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id
) (10وليد السعيد ”دور االعالم في تحريك أو إخماد الثورات ( ”الوعي _تاريخ
النشر –  -2166تاريخ الدخول  )2161/5/61لمزيد من المعلومات أنظر الرابط
التالي:www.al-waie.org/issues/ http://
) (11أحمد زايد ” النخب السياسيه المصريه بين ثقه مفقوده ووعي غائب
– “(19/3/2014تاريخ الدخول )2161/5/61للمزيد من المعلومات زياره الرابط
التالي:www. Alhayat.com /M/story /1225736 Http://
) ) (11د/حسين توفيق“ أزمه النخب السياسيه و تعثر مسارات الثوره (“الديمقراطيه
- 2165/2/65تاريخ الدخول  )2161/5/61لمزيد من المعلومات علي الرابطالتالي :
http://democracy.ahram.org.eg/News/639/Subscriptions.asp
x
)(12أحمد عبد العليم ” واقع و مستقبل المشاركه السياسيه للشباب في مصر
(“المركز االقليمي للدراسات االستراتيجيه  -2163/4/21-تاريخ الدخول
)18/4/2016للمزيد من المعلومات علي الرابط التالي
:http://www.rcssmideast.org/article/3688
) (13محمد أبو العنين“ االهرام كوتشينه النخبه السياسيه “(19اغسطس – 2163
تاريخ الدخول  )2165/5/61لمزيد من المعلومات أنظر الي الرابط التالي
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http://democracy.ahram.org.eg/News/639/Subscriptions.as
px
) (14سيد رضوان  “ 7محطات في حياه االعالم االخواني  ..أسوأهم فتره “بانديتا
“(15فبراير -2161تاريخ الدخول )2161/5/61
لمزيد من المعلومات أنظر الرابط التالي: http://rassd.com /176594.htm
) (15أنس ذكي  ” 30يونيو  ..جدل الثوره و المؤامره الجزيره .نت
( -2164/1/31تاريخ الدخول  )2161/5/61لمزيد من المعلومات أـنظر الرابط
التالي
:http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/
3
) (16إكرام عدنني ” مصر ما بعد  31يونيو بين الشرعيه و شرعنه السلطه ”
(الحياه –  )2161/5/61لمزيد من المعلومات أنظر الرابط التالي
:http://www.alhayat.com/m/opinion /701619
) (17أحمد البهنساوي “الجريده الرسميه تنشر قرار محلب باعتبار االخوان جماعه
إرهابيه“ الوطن( -القاهره )2111/1/11
) (18محمد فرج ” بعد  31يونيو … تحوالت و تحالفات النخبه الجديده في مصر ”
(العربيه نت  -2165/1/21-تاريخ الدخول  )2161/5/61لمزيد من المعلومات
أنظر الرابط التالي:http://studies.alarabiya.net/ideas-discussion
) (19محمد صفي الدين خربوش “النخبه السياسيه المصريه بعد فبراير 2166
(“افاق سياسيه –يناير)2165
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()1رامي حسين حسن الشارافي ” دور االعالم التفاعلي في تشكيل الثقافه السياسيه
لدس الشباب الفلسطيني عماده الدراسات العليا و البحث العلمي “(غزه –جامعه
االزهر –كليه االداب )6996-
( )2تيتي عنان ” دور االعالم في تفعيل قيم المواطنه لدي الرأئ العام “حاله الثورات
و قيم االنتماء لدي الشعوب ” جامعه محمد خيضر – سكره – كليه الحقوق و العلوم
السياسيه )2165-
) (3محي الدين عبد الحليم “االعالم الديني و أثره علي الرأي العام “(كليه االعالم –
القاهره –رساله دكتوراه –قسم األذاعه )6941-
) (4خالد الصوفي و علي البريهي  ” ،دور اإلعالم في تشكيل اتجاهات النخبة
األكاديمية العربية في اليمن نحو «الربيع العربي ”  ،رؤى استراتيجية المجلد الثاني
العدد ( 32 4يناير )2165
) (5مبارك زوده ” دور االعالم في صناعه الراي العام بعد الثوره التونسيه
نموزجا”دراسه للباحث “(جامعه الحاج لخضر -باتنه
)2012
) (6نصير صالح بو علي “أستخدام الشباب الجامعي لوسائل االعالم التقليدي و
الجديده (“رؤي استراتيجيه-المجلد الثاني العدد - 4ص – 1يوليو )2165
) (7عبد الصادق حسن عبد الصادق ” دوافع استخدام الشباب الجامعي في الجامعات
البحرينيه الذاعات االنترنت(“ رؤي استراتيجيه –المجلد االول – العدد – 5
ص-665سبتمبر )2163
) (8شريف درويش البان ” الضوابط المهنيه و االخالقيه و القانونيه االعالم الجديد (
رؤي استراتيجيه –المجلد الثاني – العدد  91- 4ص– يوليو )2165
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) (9زينب ليث عباس “وسائل االعالم و تشكيل الصوره الذهنيه لدي الجمهور أزاء
العداله االنتقاليه( الباحث االعالمي –العدد 663-22ص –)2163
) (10صالح عباس الطائي ” الخطاب االعالمي و ترسيخ التعاون العربي – االفريقي
(“دراسات دوليه –العدد  -54ص)2166-64
) (11مايسه الجمل ” النخبه السياسيه المصريه ” دراسه حاله النخبه الوزايه (“مركز
دراسات الوحده العربيه -بيروت )6993-
) (12حزام عبد الله صالح ذئب “”النخب السياسية في اليمن دراسة في خصائصها
االجتماعية وأدوارها السياسية ” (جامعه النيلين – السودان – كليه التجاره )-2006
) (13ميسون محمد أحمد عمير ” النخب السياسية الفلسطينية وأثرها على الوحدة
الوطنية “نخبة المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني نموذجا”( جامعه النجاح الوطنيه –
كليه الدراسات العليا – فلسطين – )2162
) (14جمال سند السويدي – أحمد رشاد الصفتي “حركات االسالم السياسي و السلطه
في العالم العربي (“رؤي استراتيجيه –المجلد الثاني – العدد – 1ص- 652يوليو
)2165
) (15سامي ناصر خليفه – حسن عبد الله جوهر““ صنع القرار في دولة الكويت
جدلية العالقة بين النخب السياسية واالقتصادية” مركز دراسات الوحده العربيه
(مجله العربيه للعلوم السياسيه – العدد 33- 21ص)2119-
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قائمه المراجع
أوالا :الكتب
 1هشام بشير – مبادئ مناهج البحث في علم السياسه(القاهره – دار الدليلللدراسات و التدريب و أعمال الطباعه )2111-
ثانياا :الرسائل العلميه:
 تيتةةي عنةةان ” دور االعةةالم فةةي تفعيةةل قةةيم المواطنةةه لةةدي الةةرأئ العةةام “حالةةهالثورات و قيم االنتمةاء لةدي الشةعوب ” جامعةه محمةد خيضةر – سةكره – كليةه
الحقوق و العلوم السياسيه )2165-
 حزام عبد الله صالح ذئب “”النخةب السياسةية فةي الةيمن دراسةة فةي خصائصةهااالجتماعيةة وأدوارهةا السياسةية ” (جامعةه النيلةين – السةودان – كليةه التجةةاره -
)2006
 رامي حسين حسن الشارافي ” دور االعالم التفاعلي في تشكيل الثقافه السياسةيهلدس الشباب الفلسطيني عماده الدراسات العليا و البحث العلمي “(غزه –جامعةه
االزهر –كليه االداب )6996-
 محي الدين عبد الحليم “االعالم الديني و أثره علةي الةرأي العةام “(كليةه االعةالم–القاهره –رساله دكتوراه –قسم األذاعه )6941-
 مبةةةارك زوده ” دور االعةةةالم فةةةي صةةةناعه الةةةراي العةةةام بعةةةد الثةةةوره التونسةةةيهنموزجا”دراسه للباحث “(جامعه الحاج لخضر -باتنه )2162
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 ميسةةون محمةةد أحمةةد عميةةر ” النخةةب السياسةةية الفلسةةطينية وأثرهةةا علةةى الوحةةدةالوطنيةةة “نخبةةة المجلةةس التشةةريعي الفلسةةطيني الثةةاني نموذجةةا”( جامعةةه النجةةاح
الوطنيه –كليه الدراسات العليا – فلسطين – 2162
ثالثا ا :الدوريات العلميه:


جمال سند السويدي – أحمد رشاد الصفتي “حركات االسالم السياسي و السلطه
في العالم العربي (“رؤي اساتراتيجيه –المجلةد الثةاني – العةدد – 1ص- 652
يوليو )2165



خالةةد الصةةوفي و علةةي البريهةةي  ” ،دور اإلعةةالم فةةي تشةةكيل اتجاهةةات النخبةةة
األكاديمية العربية في اليمن نحو «الربيع العربي ” ( ،رؤى اساتراتيجية المجلةد
الثاني العدد  32 4يناير )2165



زينب ليث عباس “وسائل االعالم و تشكيل الصوره الذهنيه لةدي الجمهةور أزاء
العداله االنتقاليه( الباحث االعالمي –العدد 663-22ص –)2163



سامي ناصر خليفه – حسن عبد الله جوهر ““صانع القارار فاي دولاة الكويات
جدليااة العالقااة بااين النخااب السياسااية واالقتصااادية” مركااز دراسااات الوحااده
العربيه( مجله العربيه للعلوم السياسيه –العدد 33- 21ص)2119-



شريف درويش البان ” الضوابط المهنيه و االخالقيه و القانونيةه االعةالم الجديةد
(رؤي استراتيجيه –المجلد الثاني – العدد  91- 4ص– يوليو )2165



صالح عباس الطائي ” الخطاب االعالمي و ترسيخ التعاون العربي – االفريقي
(“دراسات دوليه –العدد  -54ص)2166-64



مايسةةه الجمةةل ” النخبةةه السياسةةيه المصةةريه ” دراسةةه حالةةه النخبةةه الوزايةةه (“
مركز دراسات الوحده العربيه -بيروت )6993-



نصةةير صةةالح بةةو علةةي “أسةةتخدام الشةةباب الجةةامعي لوسةةائل االعةةالم التقليةةدي و
الجديده (“رؤي استراتيجيه-المجلد الثاني العدد - 4ص – 1يوليو )2165

رابعا ا :مقاالت
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أحمد البهنساوي “الجريده الرسميه تنشةر قةرار محلةب باعتبةار االخةوان جماعةه
إرهابيه“ الوطن( -القاهره )2111/1/11



محمةةد صةةفي الةةدين خربةةوش “النخبةةه السياسةةيه المصةةريه بعةةد فبرايةةر 2166
(“افاق سياسيه –يناير2165

خامساا:المواقع اإللكترونيه:
 أحمةةةد زايةةةد ”النخاااب السياسااايه المصاااريه باااين ثقاااه مفقاااوده ووعاااي غائاااب
– “(19/3/2014تاريخ الدخول )2161/5/61للمزيد مةن المعلومةات زيةاره
الرابط التاليAlhayat.com/M/story/1225736 Http:/:


أنةةةس ذكةةةي

30

”

يونياااو  ..جااادل الثاااوره و الماااؤامره الجزيةةةره .نةةةت

( -2164/1/31تةةاريخ الةةدخول  )2161/5/61لمزيةةد مةةن المعلومةةات أةةـنظر
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرابط التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي
:http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2
015/6/3


أحمةةد عبةةد العلةةيم ” واقااع و مسااتقبل المشاااركه السياساايه للشااباب فااي مصاار
(“المركةةةز االقليمةةةي للدراسةةةات االسةةةتراتيجيه  -2163/4/21-تةةةاريخ الةةةدخول
) 18/4/2016للمزيةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةن المعلومةةةةةةةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةةةةرابط
التالي:http://www.rcssmideast.org/article/3688



إكةرام عةدنني ” مصار ماا بعاد  31يونياو باين الشارعيه و شارعنه السالطه ”
(الحيةةةةةةةةاه –  )2161/5/61لمزيةةةةةةةةد مةةةةةةةةن المعلومةةةةةةةةات أنظةةةةةةةةر الةةةةةةةةرابط
التالي:http://www.alhayat.com/m/opinion /701619



)د/حسين توفيق“ أزمه النخب السياسيه و تعثر مسارات الثوره (“الديمقراطيه
- 2165/2/65تةةةاريخ الةةةدخول  )2161/5/61لمزيةةةد مةةةن المعلومةةةات علةةةيالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرابط التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

:
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http://democracy.ahram.org.eg/News/639/Subscription
s.aspx
د/يسري الغزباوي“ دور الشباب و الحركات االحتجاجياه الجدياده فاي ثاوره  21ينااير
(“اخر االخبار – تةاريخ النشةر  2161/5/61 -2162/62/6تةاريخ الةدخول ) لمزيةد
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات أنظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرابط
التالي:www.albawahbnews.com/623037 http://


سيد رضوان  “ 7محطات في حياه االعالم االخواني  ..أسوأهم فتره “باناديتا
“(15فبراير -2161تاريخ الدخول )2161/5/61

لمزيد من المعلومات أنظر الرابط التالي: http://rassd.com /176594.htm


محمد أبو العنين“ االهرام كوتشينه النخبه السياسيه “(19اغسةطس – 2163
تاريخ الدخول  )2165/5/61لمزيد مةن المعلومةات أنظةر الةي الةرابط التةالي:
http://democracy.ahram.org.eg/News/639/Subscription
s.aspx



محمود خليفه جوده محمد “اقتراب النخبةه فةي دراسةه الةنظم السياسةيه المقارنةه
(“المركاز الاديمقراطي العرباي للدراساات و االقتصااديه االساتراتيجيه ) للمزيةد
من المعلومات التواصل علي الرابط التاليde/?p=555 http://



محمد فرج ” بعد  31يونيو … تحوالت و تحالفات النخبه الجديده في مصار ”
(العربيةةةةه نةةةةت  -2165/1/21-تةةةةاريخ الةةةةدخول  )2161/5/61لمزيةةةةد مةةةةن
المعلومات أنظر الرابط التالي:http://studies.alarabiya.net/ideas-
discussion



نهال القاسم ” الثوره في عيون االعالم (“شبكه االخبار العربيه – تةاريخ النشةر
 25ابريةةةل  – 2161تةةةاريخ الةةةدخول  )-2161/5/61لمزيةةةد مةةةن المعلومةةةات
أنظر الرابط التالي:http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id
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وليةد السةعيد ”دور االعاالم فاي تحرياك أو إخمااد الثاورات ( ”الةوعي _تةاريخ
النشةةر –  -2166تةةاريخ الةةدخول  )2161/5/61لمزيةةد مةةن المعلومةةات أنظةةر
الرابط التالي:al-waie.org/issues/ http:/
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اعداد:
د .عبد المومن بن صغير
عضو الهيئة األستشارية في “المركز الديمقراطي العربي”
أستاذ محاضر قسم –ب – كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة -الجزائر

ملخص:
مما ال شةك فيةه أن دول العةالم المختلفةة تتبةاين فيمةا بينهةا مةن حيةث التركيبةة االقتصةادية ،إذ
ينقسم المجتمع الدولي من الناحية االقتصادية إلى قسمين رئيسيين :أحدهما متقدم ،وأخر نةام.
وقةةد ظهةةر مةةؤخرا فةةي علةةم االقتصةةاد مةةا يسةةمى باالقتصةةاد الرقمةةي الةةذي يتميةةز عةةن غيةةره
باستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل اتصال جةد متطةورة إلدارة هةذا النةوع مةن االقتصةاد
وتعتبر الةدول الصةناعية المتقدمةة النمةوذج الحةي والرائةدة فةي هةذا المجةال ،نظةرا المتالكهةا
لرؤوس األموال الضخمة والخبرة الفنية والعلمية والتكنولوجيا الحديثة ،ومن أمثلة تلك الدول
نجد :سنغافورة والواليات المتحدة األمريكية ،بينما تسعى الدول النامية إلى تحقيق ذلك أيضةا
من خالل السةعي نحةو إحةداث قفةزة نوعيةة نحةو بلةوغ التنميةة بجميةع أبعادهةا ،وإلةى تضةييق
الهوة الرقمية من خالل استخدام تكنولوجيات االتصةال وتقنيةات المعلومةات المتةوافرة للحةاق
بالركةةب .وقةةد أصةةبحت تكنولوجيةةا المعلومةةات واالتصةةاالت تلعةةب دورا مهمةةا لةةيس فقةةط فةةي
تسهيل معيشة الحياة اليومية للبشر ،ولكن كأداة فعالةة فةي تعزيةز التنميةة فةي المجتمةع أيضةا،
فضال عن استخدامها كعنصر فعال فةي مجةال تبةادل المصةالح الدوليةة .وبعةد أن دخةل العةالم
العصر الرقمي ،أصبح معيار التقةدم والغنةى ألي إقلةيم فةي العةالم يحكمةه مقةدرة اإلقلةيم علةى
اللحاق بركب الثورة المعلوماتية وفهم حقيقة حتميتها.
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 أثةر بشةكل،وما يمكن مالحظته من خالل التطور الهائل الذي شهده العالم فةي عةدة قطاعةات
 خاصةة فيمةا يتعلةق بةالتطورات الحاصةلة فةي مجةال.جلي على نوعية تقديم الخدمات لألفراد
 والتةةي نتيجةةة الضةةرورة الملحةةة التةةي فرضةةتها التطةةورات،تكنولوجيةةة اإلعةةالم واالتصةةال
 أفرزت آليات جديةدة إلدارة المجتمعةات ومنهةا الحكومةة،العالمية الحاصلة في مجال العولمة
 وقةةد، وتعتبةةر الحكومةةة اإللكترونيةةة أحةةد أنمةةاط اإلدارة المعاصةةرة والمسةةتحدثة،اإللكترونيةةة
 نظةةرا لمةةا تتةةوفر عليةةه مةةن سةةرعة فةةي أداء،شةةكلت رهانةةا وتحةةديا مةةن التحةةديات العولمةةة
. وكذا في نوعية وجودة تقديم هذه الخدمات،الخدمات
Abstract:
There is no doubt that the various countries of the world vary among
themselves in terms of economic structure, the international
community is divided economically into two main parts: a advanced,
and outgrowths. It has recently appeared in the economy of the socalled digital economy, which is distinct from others by using
information

technology

and

very

sophisticated

means

of

communication for the management of this type of economy.
Advanced industrial countries living model and leader in this field,
because of the ownership of capital and technical expertise,
scientific and modern technology, and examples of these countries,
we find: Singapore and the United States, all by seeking the
developing countries to achieve this goal also by seeking to bring
about a qualitative leap towards development in all its dimensions,
and to bridge the digital divide through the use of communication
technologies and information technologies. available to catch up.
Has become ICT plays an important role not only in the facilitation of
living the daily lives of human beings, but as an effective tool to
promote development in the community as well as for use as an
active ingredient in the exchange of interests. International.
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مقدمة
مما ال شك فيه أن دول العالم المختلفة تتباين فيما بينها من حيث التركيبة االقتصادية ،إذ
ينقسم المجتمع الدولي من الناحية االقتصادية إلى قسمين رئيسيين] :[1أحدهما متقدم ،وأخر
نام.
وقةةد ظهةةر مةةؤخرا ف ة ي علةةم االقتصةةاد مةةا يسةةمى باالقتصةةاد الرقمةةي الةةذي يتميةةز عةةن غيةةره
باستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل اتصال جد متطورة إلدارة هذا النوع من االقتصاد.
وتعتبر الةدول الصةناعية المتقدمةة النمةوذج الحةي والرائةدة فةي هةذا المجةال ،نظةرا المتالكهةا
لرؤوس األموال الضخمة والخبرة الفنية والعلمية والتكنولوجيا الحديثة ،ومن أمثلة تلك الدول
نجةةد  :سةةنغافورة والواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة ،بينمةةا تسةةعى الةةدول الناميةةة إلةةى تحقيةةق ذلةةك
أيضةةا مةةن خةةالل السةةعي نحةةو إحةةداث قفةةزة نوعيةةة نحةةو بلةةوغ التنميةةة بجميةةع أبعادهةةا ،وإلةةى
تضييق الهوة الرقمية من خالل استخدام تكنولوجيات االتصال وتقنيات المعلومةات المتةوافرة
للحاق بالركب.
وقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تلعب دورا مهما ليس فقط في تسهيل معيشة
الحيةةاة اليوميةةة للبشةةر ،ولكةةن كةةأداة فعالةةة فةةي تعزيةةز التنميةةة فةةي المجتمةةع أيضةةا ،فضةةال عةةن
استخدامها كعنصر فعال في مجال تبادل المصالح الدولية ].[2
وبعد أن دخل العالم العصر الرقمي ،أصبح معيار التقدم والغنةى ألي إقلةيم فةي العةالم يحكمةه
مقدرة اإلقليم على اللحاق بركب الثورة المعلوماتية وفهم حقيقة حتميتها.
وما يمكن مالحظته من خالل التطور الهائل الذي شهده العالم فةي عةدة قطاعةات ،أثةر بشةكل
جلي على نوعية تقديم الخدمات لألفراد .خاصةة فيمةا يتعلةق بةالتطورات الحاصةلة فةي مجةال
تكنولوجيةةة اإلعةةالم واالتصةةال ،والتةةي نتيجةةة الضةةرورة الملحةةة التةةي فرضةةتها التطةةورات
العالمية الحاصلة في مجال العولمة ،أفرزت آليات جديةدة إلدارة المجتمعةات ومنهةا الحكومةة
اإللكترونيةةة ،وتعتبةةر الحكومةةة اإللكترونيةةة أحةةد أنمةةاط اإلدارة المعاصةةرة والمسةةتحدثة ،وقةةد
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شةةكلت رهانةةا وتحةةديا مةةن التحةةديات العولمةةة ،نظةةرا لمةةا تتةةوفر عليةةه مةةن سةةرعة فةةي أداء
الخدمات ،وكذا في نوعية وجودة تقديم هذه الخدمات].[3
وتعتبةةر الجزائ ةر إحةةدى هةةذه الةةدول الناميةةة التةةي تسةةعى جاهةةدة نحةةو إرسةةاء معةةالم الحكومةةة
اإللكترونية في ظل التحديات الراهنة لإلدارة اإللكترونية.
فما هو واقةع تطبيةق اإلدارة اإللكترونيةة فةي الجزائةر ؟ ومةا هةي متطلبةات ومقومةات إرسةاء
معالم الحكومة اإللكترونية؟ وما هةي أهةدافها؟ مةا هةي مزاياهةا؟ مةا هةي العوائةق التةي حالةت
دون تطبيق الحكومة اإللكترونية فةي الجزائةر؟ ومةا هةي األفةاق المسةتقبلية والحلةول الممكنةة
لتفعيل دور الحكومة اإللكترونية؟
لإلجابة على هذه التساؤالت ،قسمت الورقة البحثية إلى عناصر أهمها:
المحور األول :مفهوم الحكومة اإللكترونية
أوال  :تعريف الحكومة اإللكترونية وتحديد أسباب ظهورها
ثانيا  :أهداف ومزايا الحكومة اإللكترونية
ثالثا  :مبادئ وخصائص الحكومة اإللكترونية
رابعا  :أبعاد الحكومة اإللكترونية
المحور الثاني :واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر
أوال :الحكومة اإللكترونية كمشروع في الجزائر
ثانيااا  :متطلبااات ومقومااات إرساااء معااالم الحكومااة اإللكترونيااة وماادى قاادرة الجزائاار علااى
توفيرها
ثالثا :عوائق تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر
رابعا  :الحلول الممكنة لتفعيل الحكومة اإللكترونية في الجزائر
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المحور األول :مفهوم الحكومة اإللكترونية
إن تطةةةور تكنولوجيةةةا المعلومةةةات واالتصةةةاالت جعةةةل المؤسسةةةات تسةةةتخدم التكنولوجيةةةا فةةةي
معامالتها الداخلية والخارجية] ،[4ولكنها مرتبطة بوجود بنية تحتية أساسية مةن التكنولوجيةا
لتمكن المواطن من الحصول على المعلومات بأسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية وبشفافية.
وقد جاء مفهوم اإلدارة اإللكترونية من خالل عدة أبعاد قاد تطاورت علاى مساتويات متعاددة
منها]:[5
أوال :أن اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للمؤسسات اإلدارية وتجاوزهةا لهةا ،وذلةك بصةعودها
على السطح في منتصف التسعينيات.
ثانياا  :اإل دارة اإللكترونيةة هةي نتةاج تطةور تبةادل المعلومةات والبيانةات اإللكترونيةة كمجةال
تخصص ضيق بين حاسوب وأخر ،أو بين مجموعة حواسيب أخةرى فةي نطةاق أكةاديمي أو
مجاالت أخرى إلى مجال األعمال اإللكترونية الواسةعة ،وذلةك باالسةتخدام الواسةع لالنترنةت
سةةواء عةةن طريةةق الشةةبكة الداخليةةة ،أو عةةن طريةةق الشةةبكة الخارجيةةة التةةي تغطةةي عالقةةات
المؤسسة مع الموردين والزبائن وغيرهم.
ثالثا :إن اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارة بدءا مةن إحةالل اآللةة
محل العامل في التخطيط والرقابة بمساعدة الحاسةوب ،إلةى أن جعةل منهةا االنترنةت شةبكات
األعمةةة ال ذات أبعةةةاد تكنولوجيةةةة أكثةةةر مةةةن أي مرحلةةةة تاريخيةةةة تعاملةةةت فيهةةةا اإلدارة مةةةع
التكنولوجيا.
ويمكن تصنيف أسباب ودواعي لجوء الدول إلى تطبيق الحكومة اإللكترونية كماا يلاي][6
:
01تسااارع التقاادم التكنولااوجي :أدت الثةةورة التكنولوجيةةة إلةةى إظهةةار مزايةةا نسةةبية عديةةدةلتطبيقاتها العملية في مختلف مجاالت الحيةاة اإلنسةانية بمةا فةي ذلةك نوعيةة الخةدمات والسةلع
التي توفرها المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء للمجتمع.
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02تارابط المجتمعاات اإلنساانية فاي ظال توجهاات العولماة  :سةاهمت التوجهةات العالميةةالمتزايةدة نحةو االنفتةاح والتةرابط والتكامةل بةين المجتمعةات اإلنسةانية المختلفةة فةي نشةوء مةا
يعةةرف اليةةوم بظةةاهرة العولمةةة فلسةةفة جديةةدة للعالقةةات الكونيةةة لهةةا أبعةةاد سياسةةية واقتصةةادية
واجتماعية وإدارية وقانونية وبيئية متكاملة.
03االسااتجابة لمتطلبااات البيئااة المحيطااة مااع التكيااف معهااا  :إن انتشةةار وتطبيةةق مفهةةوموأساليب اإلدارة اإللكترونية في كثير من المنظمات والمجتمعات يحتم على كل دولةة اللحةاق
بركب التطةور تجنبةا الحتمةاالت العزلةة والتخلةف عةن مواكبةة عصةر السةرعة واالتصةاالت
والمعلومةةات ،والتنةةافس فةةي تقةةديم الخةةدمات والسةةلع بنةةاء علةةى المعةةاير والسةةهولة والفعاليةةة
والكفاية والنوعية المالئمة.
04التحوالت الديمقراطية وما رافقتها من متغيرات وتوقعاات اجتماعياة :سةاهمت حركةاتالتحرر العالمية التي تطالب بمزيد من االنفتاح والحرية والمشاركة واحتةرام حقةوق اإلنسةان
فةةةي إحةةةداث تغيةةةرات فةةةي البنةةةاء المجتمعةةةي عمومةةةا وطبيعةةةة األنظمةةةة السياسةةةية واإلداريةةةة
والقضائية.
وتعتبر الحكومةة اإللكترونيةة نظامةا حةديثا] [7تتبنةاه الحكومةات باسةتخدام الشةبكة العنكبوتيةة
العالمية واالنترنت في ربط مؤسساتها يبعضها البعض ،وربط مختلةف خةدماتها بالمؤسسةات
الخاصة والجمهور عموما ،ووضع المعلومةة فةي متنةاول األفةراد ،وذلةك لخلةق عالقةة شةفافة
تتصف بالسرعة والدقة تهدف باالرتقاء بجودة األداء.
ويعد مفهوم الحكومة اإللكترونية من أبرز المفاهيم التي أدخلتها الثةورة المعلوماتيةة وشةبكات
االنترنت إلى الحياة اليومية للمواطنين ،والتي ظهرت نتيجة لتطورات تقنيةة متفاعلةة] [8مةع
اإلنسةةان علةةى مسةةتوى جغرافةةي واسةةع ،حيةةث تعةةد فكةةرة الحكومةةة اإللكترونيةةة مةةن األفكةةار
الجديةةدة فةةي تطبيقاتهةةا ،تهةةدف إلةةى إحةةداث تطةةور جةةذري فةةي األداء الحكةةومي وفةةق معةةايير
القطاع الخةاص فةي كةل مةا يتمتةع بةه مةن مزايةا تنافسةية وفةي مقةدمتها الجةودة وكسةب رضةا
المستفيد].[9
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وعلى الرغم من أن مصةطلح الحكومةة اإللكترونيةة يحتةوي علةى كلمةة إلكترونيةة ] ،[10إال
أنةةه لةةيس مصةةطلح تكنولةةوجي بةةل مصةةطلح إداري ،يعبةةر عةةن التحةةول الجةةذري فةةي المفةةاهيم
الثقافيةةةة واالقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والتسةةةويقية وعالقةةةة األفةةةراد والمؤسسةةةات مةةةع بعضةةةها
البعض ،لذا فإن التركيز سةوف ينصةب علةى كلمةة حكومةة ولةيس إلكترونيةة ،هةذا مةن جهةة،
ومةةن جهةةة أخةةرى فةةإن مفهةةوم الحكومةةة اإللكترونيةةة أوسةةع مةةن كونهةةا برمجيةةات وحواسةةيب
انترنت ،وغيرها من التقنيات ،فهي إدارة شاملة ينطوي عليها إجراء تغير نوعي يهةدف إلةى
إعةةادة النظةةر بمفةةاهيم اإلدارة العامةةة والمضةةامين التةةي تقدمها،ةةـفهي صةةياغة لواقةةع جديةةد فةةي
ضوء العالقات التبادلية بةين األجهةزة الحكوميةة وجمهةور المسةتفيدين مةن خةدماتها مةن جهةة
أخرى في أي زمان ومكان.
01تعريف الحكومة اإللكترونية:ال يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة اإللكترونية ،حيةث أنةه فةي الواقةع توجةد تعةاريف
كثيرة ومتباينة للحكومة اإللكترونية ،حيث تختلف نتيجةة تعةدد مسةتخدميها والمسةتفيدين منهةا
والقائمين عن تنفيذها باإلضةافة لألبعةاد التقنيةة واإلداريةة والتجاريةة واالجتماعيةة التةي تةؤثر
عليها ،وقد اختلفت اآلراء حول تعريفها سواء على المستوى الدولي ،أو على الفقهي.
وبةةالرغم مةةن عةةدم وجةةود تعريةةف موحةةد ومتفةةق عليةةه للحكومةةة اإللكترونيةةة ،إال أنةةه ال يكةةاد
يختلةةف أحةةد عةةن الهةةدف األساسةةي للحكومةةة اإللكترونيةةة ،وهةةو التحسةةين المسةةتمر لعمليةةات
التفاعةةل بةةين ثةةالث مجموعةةات هةةي :الحكومةةة ،قطةةاع األعمةةال والمواطنين،وذلةةك مةةن أجةةل
تحسين الرقي السياسي واالقتصادي واالجتماعي للمجتمع.
فعلةةى المسةةتوى الةةدولي ،وبةةاألخص المنظمةةات الدوليةةة ،فقةةد عرفةةت األمةةم المتحةةدة فةةي عةةام
 2002الحكومةةة اإللكترونيةةة بأنهةةا :اسااتخدام االنترناات والشاابكة العالميااة العريضااة لتقااديم
معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين”.
وفةةي عةةام

 2003تقةةدمت منظمةةة التعةةاون والتنميةةة االقتصةةادية فةةي المجةةال االقتصةةادي

بةالتعريف التةالي  :الحكوماة اإللكترونياة هاي اساتخدام تكنولوجياا المعلوماات واالتصاااالت
وخصوصا االنترنت للوصول إلى حكومات أفضل
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وقةد قةدم البنةك الةدولي عةام 2005مفهومةا للحكومةة اإللكترونيةة بأنهةا ” عملياة اساتخدام
المؤسساااات لتكنولوجياااا المعلوماااات مثااال شااابكات االنترنااات وشااابكة المعلوماااات العريضاااة
وغيرها ،والتي لها القدرة على تغيير وتحويل العالقات مع المواطنين ومختلف المؤسساات
الحكومية ،وهذه التكنولوجيا تقدم خدمات أفضل للمواطنين وتمكين المواطنين من الوصول
للمعلومات ،مما يوفر مزيدا من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسسات .
أمةا المنظمةة العربيةة للتنميةة اإلداريةة ،فقةد عرفةت الحكومةة اإللكترونيةة علةى أنهةا  :عملياة
استخدام المعلوماات العريضاة لالنترنات ،واالتصاال عبار الهااتف الجاوال ،المتالكهاا القادرة
على تغير وتحويل العالقات مع المواطنين ورجال األعمال ومختلاف المؤسساات الحكومياة
].[11
في حين عرفها المعهد التخصصي للدراسات على أنها  :قدرة القطاعات الحكومية المختلفاة
على تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية التقليدية للمواطنين بأساليب إلكترونياة ساريعة،
وبتكاليف ومجهود أقل وفي أي وقت ،ومن خالل شبكة االنترنت.
“ وقةةد اختلفةةت أراء المفكةةرين أيضةةا نحةةو إيجةةاد تعريةةف جةةامع للحكومةةة اإللكترونيةةة ،حيةةث
عرفها:
أحةد الكتةاب بأنهةا  :وسايلة لتحساين القطااع العاام والحكاومي ،وآخارون عرفوهاا كوسايلة
لتحقيق اإلصالح وتغير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية ،وآخرون ركازوا علاى جاناب
تحسين االتصال مع المواطن وتحقيق ديمقراطية أكبر ،وأخيارا هنااك مان ذكار بأنهاا قضاية
تجارية تتعلق بزيادة العوائد وتحسين األداء والوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية
.
كما عرفها البعض بأنها :النسخة االفتراضية عن الحكومة الحقيقياة ماع بياان أن الحكوماة
اإللكترونياة تعاايش محفوظاة فااي مراكاز حفااظ البياناات للشاابكة العالمياة لالنترناات ،وتحاااكي
أعمال الحكومة التقليدية ،والتي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة.
أما تعريف الدكتور أحمةد القرعةي فيتمثةل فةي  :حكوماة خفياة تحتضانها الحكوماة الشارعية
القائمة في الدولة ،أي أنها تقتنيها وال تمتلكها ،حيث المواطن سيد قراره ،كما ياتم توظياف
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كاال وسااائل االتصااال والمعلومااات لخدمتااه ،وعلااى الحكومااة أن تلبااي رغباتااه أينمااا كااان فااي
المنزل ،الشارع ،داخل الوطن أو خارجه.
أما الهوش] [12فرأى بأنها  :عمليةة تغييةر وتحويةل العالقةات مةن المؤسسةات والمةواطنين
من خالل تكنولوجيات المعلومات ،بهدف تقديم أفضل للمواطنين وتمكينهم من الوصةول إلةى
المعلومات مما يوفر مزيدا من الشفافية ،وتحجيم الفساد وتعظيم العائد وتخفيف النفقات.
إضةةافة إلةةى ذلةةك ،فقةةد عرفةةت الحكومةةة اإللكترونيةةة ،علةةى أنهةةا  :قاادرة األجهاازة والهيئااات
الحكوميااة علااى إتاحااة المعلومااات وتقااديم الخاادمات الحكوميااة فيمااا بينهااا وبااين المااواطنين
ومنظمات األعمال والجهات األخرى التي ياتم التعامال معهاا بأسالوب ساهل ويساير وساريع
وأكثر مرونة ،وفي أي وقت  21ساعة يوميا طوال أيم األسبوع.
كما يقصد بهةا أيضةا  :قادرة القطاعاات الحكومياة المختلفاة علاى تاوفير الخادمات الحكومياة
التقليديااة للمااواطنين ،وانجاااز المعااامالت عباار شاابكة االنترناات بساارعة ودقااة متناااهيتين،
وبتكاليف ومجهودات أقل  ،ومن خالل موقع واحد على الشبكة.
أمةةا يجتنكلةةر فيةةرى أنهةةا  :اسااتخدام تكنولوجيااات المعلومااات واالتصاااالت إلعااادة هندسااة
الحكومات بجعلها أكثار فاعلياة وموثوقياة ،ويمكان التفاعال معهاا واالساتفادة القصاوى مان
التكنولوجيات الجديدة ،وتقديم خدمات عامة أفضل للمجتمع.
وقةد قةدم أهلوكويسةت وزمةالؤه ،تعريفةا للحكومةة اإللكترونيةة بأنهةا  :نماوذج أعماال مبتكار
مستند لتقنيات ،خصوصاا تقنياات الخدماة الذاتياة الالسالكية  ،وأسااليب التفاعال والشافافية
والمصااداقية والثقااة المتبادلااة ،مكاارس وموجااه للمااواطنين ومنظمااات أعمااال الربحيااة منهااا
وغير الربحية ،يستهدف بالدرجة األولى األساس لتقديم خدمات عاماة بأسالوب ممياز يأخاذ
باعتباااار خصوصااايات الساااوق المساااتهدفة ،ويحقاااق ألطاااراف التباااادل والتعامااال لألهاااداف
المشتركة بكفاءة فعالة.
كما يقصد بالحكومة اإللكترونية بأنها  :العملياة اإلدارياة القائماة علاى اإلمكانياات المتميازة
لإلنترنااات وشااابكات اإلعماااال فاااي التخطااايط والتوجياااه والرقاباااة علاااى الماااوارد والقااادرات
الجوهريااة باادون حاادود ماان أجاال تحقيااق األهااداف ،وهااي إدارة باادون أوراق أو زمااان أو
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متطلبات جامدة ،حياث أنهاا تعتماد علاى األرشايف اإللكتروناي والبرياد اإللكتروناي ،واألدلاة
والمفكرات اإللكترونية ،والرسائل الصوتية وهي مؤسسة شبكية ذكية تعتمد.
knowledge workerعلى عمال المعرفة
وهناك من ربط مفهوم الحكومةة اإللكترونيةة بالخدمةة العامةة المعقلنةة ،حيةث تعةرف بأنهةا :
تحول أساسي في مفهوم الوظيفة العامة ،بحيث ترسخ قيم الخدمة العامة ،ويصبح جمهاور
المستفيدين من الخدمة محور اهتمام مؤسسات الدولة ،كما يتعادى مفهومهاا هادف التميياز
فااي تقااديم الخدمااة إلااى التواصاال مااع الجمهااور بالمعلومااات ،وتعزيااز دوره فااي المشاااركة،
والرقابة من خالل تطوير عالقات اتصال أفضل بين المواطن والدولة ][13
على ضوء ما سبق ذكره ،يمكن استخالص تعريةف شةبه جةامع ،وهةو  :اساتخدام تكنولوجياا
المعلوماااات مااان خاااالل قواعاااد البياناااات وشااابكات المعلوماااات ووساااائل االتصاااال الحديثاااة
واالنترنت والهاتف، ،وذلك لتسهيل الخادمات العاماة للماواطنين بسارعة ودقاة عالياة وأقال
تكلفة وبفاعلية وكفاءة وشفافية ومسائلة للمؤسسات مع ضمان سرية المعلوماات ،فاي أي
زمان ومكان ،كما أن الحكومة اإللكترونياة أحاد الطارق الحديثاة والمتطاورة ،والتاي تتكامال
بها المؤسسات الساتخدام التقنياة الحديثاة لتزوياد الماواطنين بآلياات أفضال وأسارع وأيسار
للوصول المعلومات الحكومية سواء أكانت المعلوماتياة والخدماتياة ،مماا يعطاي الماواطنين
فرصة أفضل للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم لدى المؤسسات الحكومية المتنوعة.
وهناك مةن عرفهةا علةى أنهةا  :مهماة أساساية للحكوماات إلعاادة ابتكاار نفساها فاي مجاال
إدارة مهامها بشكل فعال إلاى مواطنيهاا ،وفاي االقتصااد العاالمي عبار الشابكة ،فهاي ليسات
سوى تحول جاذري فاي األسااليب المتبعاة لمباشارة أعمالهاا وذلاك فاي نطااق جدياد ،وباذلك
تمثاال الحكومااة اإللكترونيااة تحااوال جااذريا فااي الطرائااق التااي تتبعهااا الحكومااات لمباشاارة
أعمالهااا بهاادف اللحاااق بااالتطورات الهائلااة التااي قادهااا القطاااع الخاااص فااي مجااال العماال
اإللكتروني بتقاديم خدماتاه وإنجااز قادر كبيار مان المعاامالت ماع زبائناه باساتخدام الحاساب
اآللي وشبكة االنترنت.
نستنتج من خال ل التعاريف السابقة ما يلي :
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01ال تقتصةةر الحكومةةة اإللكترونيةةة علةةى اسةةتخدام تكنولوجيةةا المعلومةةات لتقةةديم الخةةدماتللمةةواطنين ،إنمةةا هةةي فكةةر متطةةور يعيةةد صةةياغة المؤسسةةات بشةةكل جديةةد لةةه أبعةةاده اإلداريةةة
واالجتماعية والسياسية.
 02إن الحكومة اإللكترونية ال تقتصر على تقديم خدمات إلكترونية للمسةتفيدين ،وإنمةا تمثةلأساليب إلكترونية النجاز كافة األعمال التي تتم داخةل وخةارج المؤسسةات ،وأن الديمقراطيةة
هي أحد األهداف الرئيسية للحكومة اإللكترونيةة ،وهةي العمةل علةى مشةاركة المسةتفيدين مةن
خالل مشاركتهم عبر تلك اآلليات.
03إن الحكومةةة اإللكترونيةةة تمثةةل عقةةدا جديةةدا بةةين المؤسسةةات والمسةةتفيدين ،حيةةث يتحةةولالمستفيد بموجب هذا العقد من متلقي إلى مشارك في صنع القرار.
 05إن الحكومةةة اإللكترونيةةة هةةي اسةةتخدام نتةةاج الثةةورة التكنولوجيةةة فةةي تحسةةين مسةةتوياتاألداء في المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وتعزيز فعاليتهةا فةي تحقيةق األهةداف المرجةوة
منها ،وتشمل كذلك االستفادة من تراكم المعرفة والتقدم التقني المرافةق لهةا فةي توسةيع قاعةدة
المسةةتفيدين مةةن الخةةدمات العامةةة ،مةةن حيةةث وفةةرة تلةةك الخةةدمات وأسةةاليب تقةةديمها بوسةةائل
إلكترونية تمكن من اإلطالع عليها فةي أي زمةان ومكةان علةى أسةاس المسةاواة والعدالةة بةين
المعنيين.
أسباب ظهور الحكومة اإللكترونية:
أثرت التقنيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،ال سيما فةي العقةود األخيةرة علةى
جل ميادين الحياة ،ودفعت إلى إحداث تغيرات هائلة ومؤثرة على مسةتوى الحكومةة التقليديةة
حملتها على التحول إلى النمط اإللكتروني ،ويمكن إيجاز تلك المسببات] [14فيما يلي:
01أسباب سياسية  :تمثلت أساسا في:-ظهور العولمة.
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 تنةافس السياسةةيين حةةول كسةةب رضةةا الجمهةةور مةن خةةالل تقةةديم خةةدمات أسةةهل ،السةةيما فةةيالمجتمعات المتقدمة.
دعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة اإللكترونية في الدول النامية. 02أسباب تكنولوجية  :وأهمها:ظهور شبكة االنترنت.أصبحت أسعار عتاد المعلوماتية جد معقولة تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات ،بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها ممكنا.ابتكار تقنية اإلمضاء اإللكتروني.03أسباب اقتصادية  :أهمها:ظهور التجارة اإللكترونية.استغالل الحكومات لما توفره التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليف.التوجه نحو مشاريع الخصخصة ،وما يتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعات.ثانيا  :أهداف ومزايا الحكومة اإللكترونية
تهدف الحكومة اإللكترونية عموما إلى تحقيق األهداف التالية ]:[15


 -01تقةةديم الخةةدمات للمةةواطنين المحليةةين وحصةةولهم علةةى الخدمةةة السةةريعة وغيةةر
المكلفة.



 -02تمكين المواطنين من ممارسة الديمقراطية ومشاركتهم في جميع القضايا.



 -03العمةةل علةةى زيةةادة كفةةاءة الوحةةدات المحليةةة ،ممةةا يترتةةب عليهةةا تةةوفير الوقةةت
وخفض الزمن الالزم النجاز المعامالت.



 -04تحقيق االتصال الفعال ،والتقليل من البيروقراطية والتعقيدات اإلدارية.
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 05تحسةةةين مسةةةتوى الخةةةدمات التةةةي تقةةةدم للمةةةواطنين وللمؤسسةةةات بالتغلةةةب علةةةىاألخطاء التي يقع فيها الموظف في النظام التقليدي اليدوي ،والتسهيل علةيهم وتبسةيط
إجراءات الحصول على الخدمات من المؤسسةات الحكوميةة وتقليةل الوقةت المسةتهلك
من قبل المواطنين والمؤسسات.



–06خلةةةق بيئةةةة عمةةةل أفضةةةل –أي اسةةةتخدام تقنيةةةات المعلومةةةات واالتصةةةال فةةةي
المؤسسات ،وتأسيس بنيةة تحتيةة للحكومةة اإللكترونيةة تسةاعد علةى العمةل بكةل يسةر
وسهولة من خالل تحقيق االنسيابية والتفاعل المتبادل وتحسين واجهةة التواصةل بةين
الحكومةةة والجهةةات العمةةةل األخةةرى ،وكةةذا تخفةةةيض التكةةاليف] ،[16فربمةةا يحتةةةاج
االسةةتثمار األولةةي تكلفةةة عاليةةة إليجةةاد بيئةةة إلكترونيةةة ،إال أن العائةةد مةةن االسةةتثمار
سرعان ما يحقق وفر كبير يتمثل في توفير الوقت والجهد للمواطنين.



 07إعادة هندسة إدارة موارد البشرية ،وبناء القدرة على إدارة التغييةر وإيجةاد ثقافةةمؤسسية جديدة .



08-ترشيد العمليات الحكومية ،وتقليص االزدواجية في اإلجراءات.



09-الحصول على معلومات أوسع من األنظمة التشغيلية لمبادرات التحسين .

أما فيما يتعلق بالمزايا ،فتعد تطبيقات الحكومة اإللكترونية مثلها مثل أي أسلوب أو ظاهرة
مثيارة لهاا جوانبهااا اإليجابياة،كما أن لهاا جوانبهااا السالبية التاي ال تااؤثر علاى التوجاه نحااو
تفعياال تطبيقااات الحكومااة اإللكترونيااة وإحاللهااا باادال ماان تطبيقااات الحكومااة التقليديااة ،مااع
األخذ في االعتبار تفعيل اإليجابيات والتغلب على السالبيات وتقادير حجام التحاديات ،وعلياه
فللحكوماااة اإللكترونياااة مزاياااا عديااادة تصااالح كمعاااايير لقيااااس كفااااءة العمااال اإلداري العاااام
وجودته ومنها:
01تساريع االنجااز  :إن الوقةت الةذي تةوفره أدوات الحكومةة اإللكترونيةة علةى مسةتهلكيالخدمات العامة ألبرز دليل على الفائدة العامة لهذا الةنمط مةن اإلدارة االلكترونيةة المعاصةرة
والمستحدثة للدخول في بوتقة وسرعة أداء الخدمات ال االنتظار.
02زيادة اإلتقان :تمتاز الخدمات المقدمة إلكترونيةا بالدقةة واإلتقةان ،نتيجةة سةهولة عمليةاتالرقابة المباشرة عليها.
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03تبسيط اإلجراءات  :حيث تعتبر الحكومة اإللكترونية هي األداة البديلة والفعالة للقضةاءوامتصاص البيروقراطية والتعقيدات اإلداريةة والةروتين القاتةل المستشةري التةي يعةاني منهةا
المواطنين داخل األجهزة اإلدارية للدولة.
04تخفيض التكاليف وتحقيق الكفاءة في األداء :إن اسةتخدام األسةاليب التكنولوجيةة يةؤديإلى تقليل عدد القائمين على حفظ ونسخ ونقل وتوزيع األعمال الورقية الخاصة بالمعةامالت،
مما يقلل الجهد والموارد الخاصة ،وبذلك تتحقق الكفةاءة فقةي األداء الحكةومي ،والتحةول مةن
األسةلوب الةورقي إلةى األسةلوب اإللكترونةي فةةي أداء أعمالةه ،ممةا يحقةق الفاعليةة مةن خةةالل
تحقيةةق األهةةداف السياسةةية المحةةددة واالجتماعيةةة واالقتصةةادية للحكومة،وبةةذلك يتحقةةق رضةةا
المواطنين.
05تحقيااق الشاافافية الحكوميااة  :وذلةةك مةةن خةةالل إتاحةةة المعلومةةات عةةن كافةةة األنشةةطةالحكومية وإتاحة القوانين واللوائح الحكومية على شبكة االنترنةت ،األمةر الةذي يبعةد الرشةوة
والتالعب وسوء المعاملة ويبطل سلطة المكاتةب لصةالح سةلطة الدولةة ،ويقضةي علةى جميةع
أنماط الفساد المستحدثة.
06القضااء علاى التازاحم بالمصاالح الحكومياة  :حيةث يسةتطيع المةواطن أن يحصةل علةىخدماته دون التردد على المصةالح الحكومةة ،والتةزاحم أمامهةا أو داخلهةا ،أو مجابهةة البحةث
عن موقف للسيارات ،أو مقعد لالنتظار وذلك عن طريق الشبكة اإللكترونية.
07تقديم نماذج جديدة من الخدمات اإللكترونية مثل التعلم اإللكتروني :والةذي يعنةي الةتعلمباسةةتخدام الحاسةةةبات اآلليةةةة وبرمجياتهةةةا المختلفةةةة ،سةةواء علةةةى شةةةبكات مغلقةةةة ،أو شةةةبكات
مشتركة ،وشبكة االنترنت ،وهو تعلم مرن مفتوح.
08الطاابع الاادولي أو العاالمي للخاادمات اإللكترونيااة :حيةث يةةتم تقةةديم الخةدمات مةةن خةةاللالوسائط اإللكترونية –االنترنت ،والتي ال تعرف الحدود المكانية أو الجغرافية.
09إيجاااد تفاعاال جماااعي متااوازن بااين الحكومااة كمقاادم للخدمااة وعاادة أطااراف أخاارى:كالمواطن وقطاع األعمال ،واألجهزة الحكومية مع بعضها البعض.
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10زيااادة فعاليااة وكفاااءة الحكومااة  :تعمةةل الحكومةةة اإللكترونيةةة علةةى تصةةعيد مسةةتوىاالتصال واالرتباط بين مؤسسات الحكومة ،فضال عن تحسين مستوى االتصةال بةين األفةراد
والمرؤوسين في هذه المؤسسات ،األمر الذي يةؤدي إلةى تحسةين العمليةات ونظةم العمةل فيهةا
ويتةةيح ذلةةك تحسةةين مسةةتوى سةةرعة وجةةودة صةةنع القةةرارات ،وتحليةةل المشةةكالت المعقةةدة ،
وابتكار حلول عقالنية بصددها.
–11وحدة الخادمات وتعادد المساتفيدين  :ويةتم ذلةك مةن خةالل الخةدمات مجمعةة فةي مكةان
واحد ،ومبدأ جماعة المستفيدين ،إذ تتمركز خدمات الحكومة اإللكترونية نحو المواطن،الةذي
يحب أن توفر له كافة الخدمات بأنواعها ،وأن تحرر من القيود الهيكلية ،بحيث أن تكون هذه
الخدمات مخططة بصورة أقرب لمقابلة احتياجات المواطنين
12تيسير معامالت المرأة  :نظرا لخصوصية المجتمع اإلسةالمي والعربةي ،تطمةح المةرأةمن تطبيقا الحكومة اإللكترونية ،حيث تتطلب الشريعة اإلسالمية صةيانة المةرأة فةي الصةوت
والهيئة ،بأن تتعامل إلكترونيا وهي في كامةل حريتهةا الشخصةية ،وصةيانة لكرامتهةا دون أن
تختلط بالرجال.
13تقديم الخدمات الصحية عن طريق الشبكة  :حيث توفر خةدمات حيةة للمةواطنين ،مثةلالمعلومات بخصوص الحياة الصحية والوقاية من األمراض والسجالت الصحية اإللكترونيةة
واالستشارات عن بعد.
ثالثا  :مبادئ] [17وخصائص الحكومة اإللكترونية
لقد وضع مجلس التمييةز الحكةومي فةي الواليةات المتحةدة األمريكيةة سةبعة مبةادئ إرشةادية
حول ماهية الحكومة اإللكترونية ،وتتلخص فيما يلي:
01سهولة االستعمال  :يتجلى ذلك من خالل ربط الجمهور بحكوماتهم الوطنية أو اإلقليميةأو العالمية حسب احتياجاتهم ورغباتهم.
02اإلتاحة للجميع  :يجب أن تكون متاحة للجميع في المنزل ،العمةل والمةدارس ،المكتبةاتحتى يتسنى للجميع التواصل مع الحكومة اإللكترونية ،أو من أي موقع يناسب المستخدم.
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03الخصوصية واألمان  :ال بد من التمتةع بمعةايير الخصوصةية والسةرية المناسةبة واألمةنوالمصداقية األمر الذي يؤدي إلى النمو والتطوير في مجال خدمات الجمهور.
04التحااديث والتركيااز علااى النتااائج  :مةةن خةةالل االتصةةاف بالسةةرعة لمواكبةةة التغيةةراتوالتطورات الحديثة والمتطورة في التقنية.
–05التعاون والمشاركة  :وذلك من خالل مشاركة كافة المنظمات الفاعلة فةي المجتمةع مةن
منظمات حكومية وغير حكوميةة ،أو الخاصةة مةن أجةل وضةع الحلةول المجتمعةة والمتطةورة
كل حسب خبرته وتجربته.
–06قلاة التكااليف  :مةن خةالل االسةتراتجيات االسةتثمارية التةي تةؤدي إلةى تحقيةق الكفةاءة
واألداء المستمر،مما يؤدي بدوره إلى تقليل التكاليف.
07التغييار المساتمر  :يعتبةر أسةلوب العمةل الحكةومي لةيس لتمويةل الممارسةات التطبيقيةةالحاليةةة فقةةط ،وذلةةك للعمةةل علةةى اسةةتخدام التقنيةةة وتطبيقهةةا وتحقيقهةةا علةةى المسةةتوى الفةةردي
السطحي.
ولعل اختالف نمط اإلدارة من الشكل التقليةدي إلةى نمةوذج اإلدارة اإللكترونيةة ،مبنةي أساسةا
على استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت ،يجعةل الحكومةة اإللكترونيةة تتميةز بجملةة مةن
السمات والخصائص يمكن إجمالها فيما يلي]:[18


–01إدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية.



 02تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها ،مع إعطةاء دعةم أكبةر فةيمراقبتها.



03تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحةدة ،وتقلةيص معوقةات اتخةاذالقرار عن طريق توفير البيانات وربطها.



04توفير تكنولوجيات المعلومات من أجل دعم وبناء ثقة مؤسسية ايجابية لدى كافةةالعاملين.



05التعلم المستمر وبناء المعرفة ،وتوفير المعلومات للمستفيدين بصورة فورية ،معزيادة الترابط مع العاملين واإلدارة العليا ،والمتابعة واإلدارة لكافة الموارد.
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إن اإلدارة اإللكترونيةة تع نةي مختلةف التةدفقات اإلداريةة للبيانةات ،إذ يصةبح شةكلها إلكترونيةةا
ومتةةداوال بةةين األجهةةزة والمسةةتويات اإلداريةةة المختلفةةة ،وإذ يميةةز اإلدارة اإللكترونيةةة عةةن
غيرها من اإلدارات التقليدية سمات عديدة منها السةرعة والفعاليةة فةي تقةديم الخةدمات بشةكل
يقضةةي علةةى العراقيةةل البيروقراطيةة والتعقيةةدات اإلداريةةة ،كمةةا أنهةةا إدارة بةةدون ورق حيةةث
يستبدل التعامل الورقي بالبريد اإللكتروني ،واألرشيف اإللكتروني والرسائل الصوتية ونظةم
المتابعة اإللية.
إذ أن تقليل استخدام الورق يقضي علةى مشةكلة عمليةات الحفةظ والتوثيةق وفةتح المجةال نحةو
اسةةتخدام أمةةاكن حفةةظ األرشةةيف إلةةى مجةةاالت أخةةرى ،وتسةةهيل االتصةةاالت داخةةل المؤسسةةة،
وخارجها ودقة ووضوح الوظائف اإلدارية لدى المنظمات.


06صةةفة التواصةةل الةةدائم ،فهةةي إدارة بةةال زمةةان إذ تسةةتمر  25سةةاعة متواصةةلة،األمةةر الةةذي ينهةةي معانةةاة األفةةراد فةةي طةةابور االنتظةةار ،ويرفةةع مةةن جةةودة الخةةدمات
المقدمة للمواطن.



 07مرونةةةة تنظيميةةةة يعكسةةةها طةةةابع المؤسسةةةات الشةةةبكية ،والمؤسسةةةات الذكيةةةة،باعتبارها تعتمد على صناعة المعرفة.

كما يضفي تطبيق اإلدارة اإللكترونية مرونةة علةى التنظةيم اإلداري ،ويةوفر الخةدمات بشةكل
مباشةةر ،ويسةةمح بةةالتخلص مةةن التبعيةةة اللصةةيقة بالمؤسسةةة العامةةة ،والخاصةةة ،وحتةى طبيعةةة
الخةةدمات ،وبفضةةل المهةةام المنوطةةة بهةةا تسةةمح اإلدارة اإللكترونيةةة برقمنةةة جميةةع الوثةةائق،
وتحقق نوعية رفيعة في معالجة البيانات ،وخفض عدد العناصر الهامةة الضةرورية لخةدمات
غي محدودة]. [19
وبذلك فاإلدارة اإللكترونية تحقق مزيدا من الترابط في انجاز المعةامالت ،والقيةام بالوظةائف
اإلدارية بشكل يخلق مزيةدا مةن التشةاركية ،بةين مختلةف القطاعةات الحكوميةة ،والعمةل علةى
زيادة المصداقية في تقديم الخدمة المدنية ،واكتمال عنصر الشةفافية ،إذا مةا تةم تعزيةز عالقةة
الدولةةة بةةالمواطن مةةن خةةالل الخةةدمات العامةةة اإللكترونيةةة ،إضةةافة إلةةى ذلةةك تمثةةل اإلدارة
اإللكترونية مدخال تكامليةا السةتثمار الجهةد والوقةت ،والكينونةة االقتصةادية وتعزيةز الخدمةة،
وتحقيق الرضا للجميع ،فضال على أنها عمل مستمر].[20
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حيةةث تتميةةز اإلدارة الحكوميةةة بتقليةةل أوجةةه الصةةرف فةةي متابعةةة عمليةةات اإلدارة المختلفةةة،
وتقليل معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير قاعدة البيانات ،وربطها بمراكز اتخاذ القرار،
وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء ثقافة مؤسسية ايجابية لدى كافة العاملين.
رابعا  :أبعاد الحكومة اإللكترونية
إن عمليةة التحةول مةةن نمةط اإلدارة التقليديةةة إلةى الحكومةةة اإللكترونيةة ،هةةي عمليةة تغييةةر
شاملة ومتشابكة ولها أبعاد متنوعة وهي:
–01البعد السياسي :يعتبر عامال أساسيا ومهما لنجاح مشروع الحكومة اإللكترونية ،وهو
أن تتوفر الرغبة السياسية عند جميع األطراف التي تسهم في تكةوين الةرأي السياسةي ،وذلةك
من منطلق القناعة األهلية واإليمان باألهداف والغايات والفوائد التي ستعود على الدول ،كمةا
يجب أن تعبةر حكومةة الدولةة عةن طريةق الرغبةة السياسةية علنةا عةن التزامهةا بةدعم الجهةود
الراميةةةة للتحةةةول مةةةن خةةةالل تةةةوفير الوقةةةت ،والجهةةةد والمةةةال والمةةةوارد والمنةةةاخ السياسةةةي
واالقتصادي ،والتقني الفعال والخالق الذي يسةهم فةي إطةالق القةدرات اإلبداعيةة إلةى أقصةى
مداها ،كما أن قرار التحول هو قرار سةيادي يتخةذ علةى أعلةى مسةتويات فةي الةدول ،وبدونةه
تبقى الحكومة اإللكترونية مجرد فكرة على ورق ،وال قيمة لها إطالقا.
–02البعد التشريعي :إن البعد التشريعي أو القانوني ،أو بما يسمى بالبناء القانوني إلرساء
معالم الحكومة اإللكترونية ،ال يمكن إغفاله أو االستهانة بةه ،بةأي حةال مةن األحةوال ،لمةا لةه
من أهمية قصوى في ضمان حقوق جميع األطراف ،حيث أن نشأة الحاجة إلى إنشاء حكومة
إلكترونيةةة تسةةتدعي تةةوفير بالضةةرورة تشةةريعات قانونيةةة جديةةدة تتعامةةل مةةع أسةةلوب التعامةةل
الجديد منها:
تشريعات خاصة بتجريم اقتحام المواقع اإللكترونية أو إتالفها.تجريم انتهاك حق الخصوصية.-تجريم انتهاك سر التوقيع اإللكتروني ،وبتحديد الهوية الشخصية بشكل إلكتروني.

160

تشريعات تواجه أوجه فك التشابك بين اإلدارات الحكومية بما يكفل مرونة توفير الخةدمات.
تشريعات تنظم نشر المعلومات.لذا فةإن تةأثر وتةأثير الحكومةة اإللكترونيةة بةالقوانين المعمةول بهةا فةي الةدول ،وأنمةاط العمةل
السائدة أمر في غاية األهمية ،وبالتالي فةإن المطلةوب تعةديل وتغييةر القةوانين الكفيلةة لتةتالءم
مع متطلبات الحكومة اإللكترونية.
03البعااد اإلداري :هةةو أحةةد األبعةةاد الرئيسةةة فةةي عمليةةة إعةةادة ابتكةةار الحكومةةة ،أو عمليةةةتحويل البيروقراطيات المركزيةة الهرميةة ،والتحةول للحكومةة اإللكترونيةة هةو قضةية إداريةة
قبةةل أن تكةةون قضةةية فنيةةة ،وهةةو بةةال شةةك سةةوف يحةةدث تغييةةرا فةةي الهيكةةل اإلداري ألجهةةزة
الحكومة للنهوض بمستوى الخةدمات الحكوميةة التةي توفرهةا األمةر الةذي سةينعكس بشةكل أو
أخةةر إلةةى تغييةةر هيكةةل العمليةةات والمعةةامالت واإلجةةراءات والبنةةى للحكومةةة ،وحتةةى يمكةةن
انسةةةياب البيانةةةات والمعلومةةةات بةةةين الةةةدوائر الحكوميةةةة ،وداخةةةل الةةةدائرة الوحةةةدة كةةةل بقةةةدر
اختصاصةةه الةةوظيفي بمةةا يةةتالءم مةةع طبيعةةة وظيفت ةه وعملةةه ،ممةةا يعنةةي تقليةةل الحاجةةة إلةةى
وظةةائف قائمةةة ،واسةةتحداث وظةةائف جديةةدة ،حيةةث يتطلةةب ذلةةك تأهيةةل وتةةدريب العةةاملين فةةي
الجهاز الحكومي ،حتى يكون قادرا على أداء مهامه بعد التحول.
–05البعد التوعوي :إن القيام بحمالت التوعية ال تقل أهمية عن غيرها مةن األبعةاد ،حيةث
أن التجارب العالمية واإلقليمية التي فشلت في تنفيذ الحكومة اإللكترونية ترجع باألساس إلةى
أنها لم تأخذ بعد التوعيةة كعامةل رئيسةي فةي بةرامج التطبيةق واتجاهاتهةا ،وبالتةالي خلقةت مةا
يمكن أن تسميه بأعداء الحكومة اإللكترونية وألهمية تكوين وعةي عنةد جميةع المتعةاملين مةع
الحكومة بكافة فئاتهم وأعمارهم ودرجة ثقةافتهم ومسةتواهم ،فةال بةد مةن قيةام الحكومةة بإتبةاع
الخطةةةوات التاليةةةة فةةةي حمالتهةةةا الهادفةةةة إلةةةى نشةةةر الةةةوعي واالسةةةتعداد النفسةةةي للحكومةةةة
اإللكترونية ،وذلك من خالل ما يلي:
أ-تشكيل الهوية  :بدءا من اسم المشةروع إلةى شةعار الحكومةة اإللكترونيةة وقيمهةا ،ومهمتهةا
في الدولة.
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ب-تحديد الرسالة  :وذلةك لتوضةيح كيفيةة تفاعةل وتعامةل المةواطنين والجمهةور بشةكل أكثةر
سهولة ويسر وأمان وبتكاليف أقل.
ج-تحديد وسائل ووسائط اإلعالن  :وذلك من خالل مةا الرسةالة المثلةى التةي يمكةن توجيههةا
عبةةر التلفةةاز أو الصةةحف أو الوسةةائل الحديثةةة كاالنترنةةت ،بحيةةث أن تةةوازي هةةذه الحمةةالت
حمةالت اإلعةالن التةةي تقةوم بهةا الشةةركات التجاريةة لمنتجاتهةا الجديةةدة ،وبحيةث تسةتمر كلمةةا
استخدمت خدمة ،أو أضيفت قناة جديدة للتعامل.
د-بدئ حملة التوعياة  :يجةب أن يةتم اختيةار الوقةت والظةروف المحيطةة بنشةر التوعيةة بةين
الجمهور ،وذلك من خالل تحديد أماكن الدورات المجانية حول كيفية التعامل والتدريب علةى
األجهةةزة اإللكترونيةةة بواسةةطة شةةركات كبةةرى متخصصةةة ،أو مةةن خةةالل بةةرامج التوعيةةة
المختلفة بالتعاون مع إدارات العالقات العامة في القطاع الخاص ،بحيةث تكةون هةذه التوعيةة
المجتمعية مستمرة لتوضيح أهمية الحكومة اإللكترونية فةي تطةوير األداء الحكةومي ،كمةا أن
نشر الثقافة اإللكترونية ابتداء من المدرسة ،االكمالية ،الثانوية ،ثم الجامعة سيؤدي إلةى كسةر
الحاجز النفسي لتحول إلى الحكومة اإللكترونية.
ه-تقياايم نتااائج الحملااة  :ويةةتم ذلةةك عةةن طريةةق الشةةركات الكبةةرى المتخصصةةة بعمةةل هةةذه
الحمالت لتقييم رد فعل الجمهور ،ومؤسسات األعمال ،حتى يمكن إدخال التحسينات الالزمة
لالستمرار فيها.
إن مسةةةألة التوعيةةةة واالسةةةتعداد النفسةةةي لةةةيس فقةةةط علةةةى مسةةةتوى الموظةةةف ،والمؤسسةةةات
الحكومية ،بل على مستوى المجتمع ،بحيث يكون هناك توافةق بةين كةل األفةراد فةي المجتمةع
للقبةةول بالتعامةةل مةةع الحكومةةات اإللكترونيةةة ،ومةةن هنةةا يجةةب أن يراعةةى هةةذا العامةةل فةةي
الخطوات التي تتخذها الدول في تنفيذ الحكومات اإللكترونية.
06البعد االقتصادي  :تعد الحكومات هي المحرك الرئيسي والفاعل فةي االقتصةاد ،لةذا فةإنتحرك الحكومة للتعامل اإللكتروني سيكون له أثار وفوائد متنوعة ،بحيث يجب على القطةاع
الخاص أن يلعب دورا فاعال في بنةاء الرؤيةة وفةي مراحةل التنفيةذ المختلفةة ،حيةث أن تحفيةز
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التجارة اإللكترونية ،وخلق صناعات تقنية متطورة في التنمية االقتصةادية تعتمةد علةى البنيةة
التحتية للحكومة اإللكترونية التي يجب أن يستفاد منها من جانب القطاع الخاص.
07البعد الفني  :إن من أهم أهداف إنشاء حكومة إلكترونيةة هةو اسةتخدام اإلمكانةات الهائلةةلتكنولوجيةةا المعلومةةات فةةي زيةةادة القةةدرة الحكوميةةة علةةى تةةوفير المعلومةةات لكافةةة األطةةراف
بسهولة ويسر ،ويتكون الهيكل الفني للحكومة من أربعة وحدات رئيسية وهي:
أ-قنوات االتصال  :تقوم هذه الوحدة بمراقبة قنوات االتصال وكفاءتهةا ،والعمةل علةى ضةمان
استمراريتها وتصميم أسلوب التعامل معها ،بحيث تكزن سهلة وسريعة جةدا ومناسةبة لجميةع
الفئات ،حيث تعد هذه الوحدة هي واجهة التعامل مع الحكومة.
ب-وحاادة التعااامالت الحكوميااة  :مةةن مهامهةةا تحديةةد أسةةلوب وطةةرق تلقةةي الطلبةةات مةةن
المتعةةاملين مةةع الحكومةةة ومعالجتهةةا ،أو تحويلهةةا للجهةةات الحكوميةةة المناسةةبة لالطةةالع وأخةةذ
اإلجةةراء الةةالزم والةةرد عليهةةا حسةةب نةةوع التعامةةل المطلةةوب ،كمةةا تقةةوم بتةةوفير التجهيةةزات
المطلوبة لإلدارة الحكومية ،بحيث تكون قادرة للتعامل اآللي مع المتطلبات المحولة إليها مةن
خالل شبكة الحكومة الخاصة والمؤمنة.
ج-وحاادة الشاابكة الحكوميااة الخاصااة  :تعمةةل هةةذه الوحةةدة علةةى اسةةتمرارية عمةةل الشةةبكة
الحكومية الخاصة ،مع توفير البدائل في حالةة توقفهةا ألي سةبب فنةي ،وضةمان قةدرتها علةى
التحمةةل الكةةم الهائةةل مةةن البيانةةات المتبادلةةة معهةةا ،كمةةا تقةةوم بمراقبةةة الشةةبكة ،ومةةا فيهةةا مةةن
محاوالت اختراقها .بغية تحقيق البعد األمني ][21
د-وحدة األنظمة اآللية الحكومية  :يتم تهيئتها بحيث تكون قادرة على التخاطب مةع األنظمةة
الحكومية األخرى ،ومع قنوات الخدمة اإللكترونية.
المحور الثاني :


واقع تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر



أوال :الحكومة اإللكترونية كمشروع في الجزائر
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إن مشروع بناء الحكومة اإللكترونية يتمحور حول فكرة أساسية مفادها االستثمار في تقنيات
المعلومات واالتصةاالت ،والتحضةير الةالزم للعنصةر البشةري ،وربةط المةوطن والمؤسسةات
الحكومية ومؤسسات األعمال ومنظمات المجتمع المةدني بنسةق إلكترونةي موحةد ].[22يتةيح
إجراء مختلف المعامالت بين هةذه األطةراف جميعةا بالسةهولة والسةرعة الالزمةة ،ممةا يةوفر
الجهد والوقت والتكاليف ،ويحقق لمؤسسات األعمةال علةى وجةه الخصةوص مزايةا فةي غايةة
األهميةةة ترف ةع مةةن مسةةتوى أداء وظائفهةةا المتعةةددة ضةةمن االسةةتخدامات المتميةةزة لالقتصةةاد
الرقمةةي االفتراضةةي ،وبعةةد مةةرور أربةةع سةةنوات علةةى انطةةالق مشةةروع الجزائةةر الحكومةةة
اإللكترونية  2163لم تصل فكرة الحكومة اإللكترونية إلةى النضةج الكامةل ،ولةم يتجسةد بعةد
على أرض الواقع.
والجزائر إحدى الدول النامية التي تحاول تنفيذ هذا المشروع ،حتى تتمكن مةن االسةتفادة مةن
االيجابيات التي يدرها هذا المشروع سواء على الحكومة أو على المتعامل ،حيث أطلقت مةن
خةةالل وزارة البريةةد وتكنولوجيةةات اإلعةةالم واالتصةةال ،أحةةد الملفةةات الكبةةرى وهةةو مشةةروع
برنامج الجزائر اإللكترونية  ،2008-2013الذي تم التشاور فيه مع المؤسسةات واإلدارات
العموميةةةة والمتعةةةاملين االقتصةةةاديين العمةةةوميين والخةةةواص والجامعةةةات ومراكةةةز البحةةةث،
والجمعيات المهنية التي تنشط في مجال العلةوم وتكنولوجيةات اإلعةالم واالتصةال ،إذ شةارك
أكثر من ثةالث مائةة شةخص فةي طةرح األفكةار ومناقشةتها خةالل سةتة أشةهر ،وتتضةمن 63
محورا تحدد األهداف الرئيسية والخاصة والمزمع إنجازها إلى غاية ]2013 [23
01تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في اإلدارة العمومية.02تسريع استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على مستوى المؤسسات.03تط ة وير اآلليةةات واإلجةةراءات التحفيزيةةة الكفيلةةة بتمكةةين المةةواطنين مةةن االسةةتفادة مةةنتجهيزات وشبكات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
04دفع تطور االقتصاد المعتمد على المعرفة.05-تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع وفائق السرعة.
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06تطوير القدرات البشرية.07تدعيم البحث في مجال التطوير واإلبداع.08تأهيل اإلطار القانوني سواء التشريعي والتنظيمي.09المعلومة واالتصال.10تثمين التعاون الدولي.11آليات التقييم والمتابعة12اإلجراءات التنظيمية.13الموارد المالية.ومةةن أجةةل بةةدء تنفيةةذ برنةةامج تحةةديث وعصةةرنة اإلدارة العموميةةة ،وإدخةةال تكنولوجيةةات
اإلعالم واالتصال قامت الحكومة بتنصيب لجنة تظم ممثلين عن جميع الوزارات ،باإلضةافة
إلةةى خبةةراء فةةي تقنيةةات اإلعةةالم واالتصةةال سةةميت باللجنةةة اإللكترونيةةة ،وهةةي تحةةت إشةةراف
رئيس الحكومة ،حيث تم بدأ تطبيق برنامج الحكومة اإللكترونية بالجزائر ،وتم تحقيق العديد
من العمليات منها:
تنصيب شبكة حكومية داخلية ،وهي نظام شامل يتضمن مجموعة الوسائل الحديثة لالتصالعلى مستوى الحكومات العالمية.
–كذلك على المستوى الوظيف العمومي ،وعلى مستوى مصلحة الموارد البشةرية تةم وضةع
برنامج
.IDARA
أما فيما يخص التسيير التنبؤي لعمال الوظيف العمومي ،تةم تنصةيب شةبكة معلومةات تةربط
اإلدارات مع الهياكل المركزية والمحلية المكلفة بالوظيف العمومي.
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وكنمةةوذج لتطبيةةق الحكومةةة اإللكترونيةةة فةةي الجزائةةر ،أخةةذت وزارة الداخليةةة والجماعةةات
المحلية على عاتقها عملية تقنين الخدمات اإللكترونية بإطالق ورشة كبرى لعصةرنة اإلدارة
المركزية والجماعات المحلية ،وذلك بالوضع التدريجي لنظام وطني لتعريف المومن يرتكةز
على المحاور التالية]:[24
01إطالق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية واإللكترونية.02إطالق جوازات السفر اإللكترونية والبيومترية.03إنشاء البريد اإللكتروني.– 04إعطاء نظام تسيير ومتابعة الملفات القضائية.
05إعداد شبكة الصحة الجزائرية مع ربط مختلف المؤسسات الصحية.06إعطةةاء نظةةام الةةدفع البنكةةي والحسةةابات البريديةةة ،باإلضةةافة إلنشةةاء موزعةةات بنكيةةة،وتوزيع بطاقات

السحب والدفع اإللكتروني.

07إنشاء شبكة أكاديمية وبحثية تربط مجموعة مؤسسات التكوين العالي.–08شبكة لالطالع على نتائج امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.
09التسجيل الجامعي األولي للحاملين الجدد لشهادة البكالوريا.10إنشةةاء مركةةز الدراسةةات واألبحةةاث فةةي تكنولوجيةةات اإلعةةالم واالتصةةال كنقطةةة اتصةةالللبحث.
ثانيا  :متطلبات ومقومات إرساء معاالم الحكوماة اإللكترونياة ومادى قادرة الجزائار علاى
توفيرها
إن عملية التحول من الحكومة التقليديةة إلةى نمةط الحكومةة اإللكترونيةة ،لةيس بةاألمر الهةين،
فهي عملية شاملة ومتشابكة ،تحتاج لتطبيقها على أرض الواقع توفير عدة متطلبات أساسةية،
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تمثةةل الحجةةر األسةةاس لتجسةةيد هةةذا النةةوع مةةن اإلدارة المعاصةةرة والمسةةتحدثة ،وهةةي حتميةةة
وضرورة يجب البدء بها بغية توفير الحةد المناسةب فيهةا ،ليتسةنى بعةد ذلةك البةدء فةي مرحلةة
التحول نحو تطبيقات الحكومة اإللكترونية وإخراجها إلى حيز الواقع العملي. ،ومن بين تلةك
المقومات والمتطلبات نجد:
– 01انتشار االنترنت  :يعةد انتشةار اسةتخدام االنترنةت] [25إحةدى الركةائز األساسةية التةي
تقوم عليها الحكومة اإللكترونية ،ذلةك أن نمةو انتشةار اسةتخدام االنترنةت يشةكل ظةاهرة تولةد
نطاقةةةا فةةةاعال تأسةةةيس اتصةةةال بةةةين مسةةةتخدمي االنترنةةةت ،سةةةواء كةةةان ذلةةةك بةةةين القطاعةةةات
الحكوميةةة ،أو الخاصةةة علةةى حةةد سةةواء ،أو االثنةةين معةةا مهمةةا تباعةةدت مةةواقعهم الجغرافيةةة،
وتكون البنية التحتية ،أي شبكة االنترنت ،بمثابةة الوسةيلة الممكنةة لةربط مختلةف القطاعةات،
وقةةد أصةةبح بمقةةدور الفةةرد الةةدخول فةةي المنظمةةة الرقميةةة السةةتخراج شةةهادة المةةيالد أو تجديةةد
مركبة سيارة من خالل منفذ حاسب دون الحاجة إلى زيارة مواقع تلك المؤسسات شخصيا.
وتتضةةح العالقةةة بةةين كثةةرة انتشةةار االنترنةةت ،والحكومةةة اإللكترونيةةة ،فكلمةةا توسةةع اسةةتخدام
االنترنت في المجتمةع ،كلمةا سةهل مهمةة الحكومةة اإللكترونيةة كمشةروع متكامةل ،ومةع ذلةك
فإنه ال يستثني دور وسائل أخرى مكملة لالنترنت مثةل الهةاتف الثابةت والمحمةول والفةاكس،
فالهةةاتف الثابةةت يعةةد وسةةيلة سةةريعة تتميةةز بانخفةةاض التكلفةةة للتعامةةل المصةةرفي ،وانجةةاز
مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية علةى سةبيل المثةال ،فةي حةين إن الهةاتف النقةال يعةد
وسيلة عملية غ\ت تنتشر بسرعة على نطاق واسع من فئات المجتمةع ،ممةا جعةل الكثيةر مةن
الشركات تستخدمها للوصول إلى نسبة كبيةرة مةن العمةالء للتةرويج .وتتجلةى مظةاهر انتشةار
االنترنت من خالل ما يلي:
–توفير البنية التحتية الالزمة لالتصاالت ،ذلك أن استخدام تقنيات المعلومات لتحميل أعمال
الحكومةة اإللكترونيةةة يةةتم كلةةه عبةةر شةةبكات االتصةال ،ولهةةذا فةةإن المسةةؤولية األكبةةر فةةي هةةذا
السةةياق تقةةع علةةى عةةاتق وزارة االتصةةاالت فةةي السةةهر علةةى تةةوفير وصةةيانة هةةذه الشةةبكات
باستمرار.
وفي إطار اإلصالحات الشاملة التي باشةرتها الجزائةر ،تأخةذ التكنولوجيةات الحديثةة لإلعةالم
واالتصال حيزا كبيرا من اهتمامات الدولة ،حيث أدى ذلك إلى :
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أتممة العديد من المعلومات المتعلقة بمختلف الدوائر الحكومية عبر مواقع الويب ،مثل موقةع
إدارة الضرائب ،موقع مجلس الدولة ،موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية ،موقع وزارة العدل
الجزائرية ،موقع وزارة السياحة ،موقةع األمانةة العامةة للحكومةة ،المجلةس الشةعبي الةوطني،
موقع وزارة التضامن الةوطني ،مجلةس األمةة ،موقةع وزارة السةكن والعمةران ،موقةع وزارة
الصةةحة ،موقةةع وزارة الخارجيةةة ،موقةةع وزارة العمةةل والضةةمان االجتمةةاعي ،موقةةع مكاتةةب
المداومة البرلمانية ،موقع وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
–ضارورة إتاحاة الحاساب اآللاي وانتشااره  :مةن الصةعوبة تصةور حكومةة إلكترونيةة دون
تةةوفر الحواسةةيب اآلليةةة فةةي الوقةةت الةةراهن ،وال يقصةةد بةةذلك تةةوفر الحاسةةب اآللةةي بحجمةةه
المتعارف عليه ،فالعملية أكبر من ذلك فمتطلبات الحكومة اإللكترونية تتجاوز الحاسب اآللي
نفسه لتشمل عنصرين رئيسين وهما  :شبكات الحساب اآللي ،وما تحتويه من محطةات عمةل
والبرمجيات والشبكات المحلية والشبكات الواسعة النطاق .ولهذه الشةبكات مكونةات رئيسةية،
وهي وجود جهاز الخدمة الرئيسي ،الذي يقوم بإدارة الشةبكة وتنظةيم عمةل األجهةزة المكونةة
للشبكة ،والعنصر الثاني هو نظام تشغيل الشبكات ،والذي يتولى إدارة مواد الشبكة.
لذا يتضةح أن هنةاك مسةتويين لمتطلبةات الحوسةبة اإلليةة]: [26األول علةى مسةتوى األفةراد،
وهةةو قةةدرة األفةةراد علةةى اقتنةةاء هةةذه األجهةةزة التةةي تمكةةنهم تحميةةل معةةامالتهم ،وتتبةةع سةةير
انجازها ،والثةاني علةى المسةتوى الرسةمي والمتمثلةة فةي تةوفير الخةدمات والشةبكات وأنظمةة
تشغيل البيانات المتداولة في الشبكة.
كل ذلك يعد من منطلق أن مجمل خدمات الحكومة اإللكترونية تتم عبر هذا الجهاز ،فإنه يعد
متطلةةةب ال بةةةديل عنةةةه الةةةذي يسةةةتلزم اسةةةتطاعة المةةةواطن علةةةى اقتنائةةةه مةةةن جهةةةة ،واإللمةةةام
باستخداماته المتعددة من جهة أخرى.
ولقةةد عملةةت الجزائةةر فةةي هةةذا المجةةال مةةن أجةةل مواكبةةة الةةدول الرائةةدة فةةي تطبيةةق الحكومةةة
اإللكترونيةةة ،وذلةةك مةةن خةةالل تةةوفير شةةبكة لالنترنةةت ومةةدى تعامةةل الحكومةةة الجزائريةةة مةةع
المواطن لتوفير كل متطلباته على النحو األتي:
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 توفير خطوط االتصاالت من أقمار صناعية وهواتف ثابتةة وخلويةة مةن أجةل إكمةال عمليةةالشبك باالنترنت.
 تقديم خدمة االشتراك باالنترنت ،حيث يجب أن يكون هناك أعداد كافية من الشركات التيتقوم بتزويد خدمة االنترنت ،أو ما يعرف بمزود خدمة االنترنت من أجةل تمكةين المةواطنين
من الحصول على حسابات االشتراك باالنترنت.
 تاوفير أساعار مناساابة لالشاتراك باالنترناات ،بحيةث تمكةن كةةل طبقةات المجتمةةع مةن الشةةبكباالنترنت.
األمةةن والحمايةةة والثقةةة والخصوصةةية ،فتةةوفر هةةذه العوامةةل األربعةةة مةةن أهةةم شةةروط نجةةاحتطبيةةق الحكومةةة اإللكترونيةةة ،بحيةةث يجةةب علةةى الزبةةون أن يشةةعر بثقةةة تامةةة وكبيةةرة وآمنةةة
لتحفيزه على إجراء التحويالت المالية وإرسال المعلومات الخاصة.
–زيادة سرعة وفعالية االتصال ،فسرعة االنترنت تؤدي إلى تخفيض كلفة الشبك باالنترنت،
وتةةوفير وقةةت االنتظةةار إلنةةزال الملفةةات والصةةفحات ،وألن مشةةروع الحكومةةة اإللكترونيةةة
الجزائر 2013مرهون لالنترنةت بتطةوير التةدفق السةريع لالنترنةت ،ال بةد أن يةتم تةدريجيا
استبدال 4مليون خط هاتفي ،اقتناء أجهةزة جديةدة مةن أجةل إنشةاء 2مليةون خةط هةاتفي فةي
المناطق التي ال تتوفر فيهةا هةذه الخدمةة للوصةول فةي 2013إلةى 6مليةون خةط انترنةت ذو
التدفق السريع ،وتحقيق كثافة انتشار الهاتف الثابت إلى  ،20%أي ضعف الكثافة الحالية.
 نشةةر الةةوعي والتةةدريب علةةى كيفيةةة اسةةتخدام الكمبيةةوتر واالنترنةةت ،وكةةذا أهميةةة اسةةتخداماالنترنةةت والحكومةةة اإللكترونيةةة ،لمةةا لهةةا مةةن فوائةةد كثيةةرة جةةدا علةةى كةةل مةةن المةةواطنين
والحكومة والدولة بشكل عام.
02ضرورة توفير البيئة القانونية و التشريعات الالزمة  :يعد توفير البناء القانوني لتطبيقالحكومة اإللكترونية أحد المتطلبات الهامة ،حيةث أن اكتمةال األطةر التشةريعية القانونيةة مةن
األسةةس الجوهريةةة لتعمةةيم تطبيةةق الحكومةةة اإللكترونيةةة ،وهةةذه األخيةةرة تحتةةاج إلةةى اسةةتعداد
تشريعي متكامل ،ألن إجراءاتها ستعطي الكثير من االستقرار على إجةراءات الحكومةة التةي
وضعت التشريعات النافذة للتعامل معها ،وضمان االلتزام بها ،لذلك يتوجب على الحكومةات
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أن تقوم بمسح تشريعي شامل للقوانين واألنظمة واللوائح والتعليمات ،لمعرفة مةدى مواكبتهةا
إجراءات الحكومة اإللكترونية ،أو تناقضها معها بغرض تحقيق عدد من األهداف ،وهي:
إعطاء مشروعية لألعمةال اإللكترونيةة الخاصةة بالحكومةة اإللكترونيةة ،وتحديةد مباحاتهةا ،ومحرماتها والعقوبات على جرائمها.
 إلةةةزام اإلدارات واألجهةةةزة الحكوميةةةة بةةةأن تضةةةع معلوماتهةةةا وتعليماتهةةةا وإجراءاتهةةةا علةةةىاالنترنت ،لتحقيق سهولة الوصول إلى المعلومةات ،وكةذا وضةع اإلجةراءات التةي تحكةم هةذه
العملية.
تحديد شروط الوصةول إلةى سةجالت المسةتفيدين ،وطريقةة اسةتعمالها ،وذلةك لتحقيةق األمةنالوثائقي وخصوصية وسرعة المعلومات.
وضع معاير شفافة وثابتة لإلجراءات والمتطلبات الحكومية ،بهدف الحد من الحاجةة لتةدخلالمسؤولين.
إعطاء مشروعية الستعمال الوثائق اإللكترونية ،واعتمادها كإثبةات الشخصةية اإللكترونيةة،واستخدام التوقيع اإللكتروني والبصمة إلكترونيا.
تسهيل التعامالت اإللكترونيةة ،كالسةماح بةالتوقيع اإللكترونةي ،واعتمةاد البريةد اإللكترونةي،وإعطاء شرعية للبيع والشراء اإللكتروني ،وفي كل التعامالت األخرى التي تتعلق بتطبيقات
الحكومة اإللكترونية
إن المنظمة القانونية من شأنها أن تجعل المتعاملين في الحكومة اإللكترونياة ساواء كاانوا
عمالء أو منفذين لديهم السند القانوني لالعتراف وااللتازام بالخدماة المنفاذة ،ومماا ال شاك
فيه أن هنااك أوج كثيارة ألطار التشاريعات والتاي لهاا دور بنااء فاي إرسااء معاالم الحكوماة
اإللكترونية نوجزها فيما يلي:
شرعية تداول البيانات.-سرية البيانات وخصوصيتها
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حماية التوقيع اإللكتروني.حماية أسماء المواقع.حماية المستهلك.–القانون الواجب التطبيق.
وقد أصةدرت الدولةة الجزائريةة العديةد مةن التشةريعات القانونيةة التةي تةنص علةى التعةامالت
اإللكترونية مثل:
المرسوم التنفيذي رقم 2000/307المؤرخ فةي 14أكتةوبر 2000المعةدل لمرسةوم رقةم98/257المتعلق بضبط شروط وكيفية إقامة خدمات االنترنت واستغاللها.
المرسةوم التنفيةذي رقةم  01/123المةؤرخ فةي 09مةاي 2001المتعلةق بنظةام االسةتغاللالمطبةةق علةةى كةةل نةةوع مةةن أنةةواع الشةةبكات بمةةا فيهةةا الالسةةلكية الكهربائيةةة ،وعلةةى مختلةةف
خدمات المواصالت السلكية والالسلكية.
األمةر رقةم 66/ 156المتضةمن قةانون العقوبةات المةؤرخ فةي 08يونيةو 1966المعةدلبموجب القانون رقم
11–14المؤرخ في 02أوت  ،2011ومتضمن في القسم السابع المساس بأنظمة المعالجة
اآللية للمعطيات ويشمل المواد من 394مكرر إلى 394مكرر 7.
 03تعااون القطاعاات المختلفاة  :ال يمكةن تنفيةذ الحكومةة اإللكترونيةة بمعةزل عةن القطةاعالخةةاص ،وكةةذا المةةواطن فالعمليةةة متداخلةةة فةةي بعضةةها الةةبعض ،ومشةةروع كهةةذا يحةةتم تةةدخل
المجتمع بأكمله ،حتى تتمكن الحكومة وقطةاع األعمةال والمؤسسةات غيةر الحكوميةة األخةرى
أن تتعاون بمنهجية فاعلة وسريعة لمواجهةة مةا يتحةدى مشةروع الحكومةة اإللكترونيةة ،حتةى
يحقق المجتمع هدف الحكومة األشمل ،وهو إدارة هندسة طريقة عمل المجتمع ،وتهيئ دورة
عمل مرنة وسهلة داخل المؤسسات في الزمن الفعلي المطلوب تأدية الخدمة فيه.
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 .04إصااالح العمليااة اإلداريااة  :ليسةةت الحكومةةة مجةةرد عمليةةة آليةةة للعمليةةات ،أو معالجةةةالتصرفات واألفعال القائمة في األفعال الحكومية ،واألجهزة المختصة ،بةل تخةتص الحكومةة
االلكترونيةةة بتكةةوين عمليةةات وعالقةةات جديةةدة بةةين الحكومةةة والمةةواطنين واألعمةةال ،كمةةا أن
استخدام تكنولوجيا المعلومةات واالتصةاالت ليسةت مجةرد أداة لتحقيةق عوائةد وتةوفير التكلفةة
المترتبة على تشةغيل وتعيةين القةوى العاملةة أو فةي اسةتثمار الوقةت ،كمةا أنةه ال يتحقةق بقيةام
العاملين بإعداد السجالت والوثائق االلكترونية ،بل إن الحكومة االلكترونية تعتبر من الحلول
الجوهرية لو استحسن استخدامها بشكل صحيح ،لذلك يجب عند تطوير الحكومة االلكترونيةة
البدء في التخطيط السليم لمشروعاتها ،ودراسة المجال الذي تطبق فيه تكنولوجيةا المعلومةات
واالتصاالت ،التي يجب أن توظف لتكوين عمليات جديدة تتسم بشفافية في حل المشكالت.
وتمثل الشفافية ][27أسلوبا جديدا للتعامل لحل المشكالت التي تواجه مسار إعداد المعلومات
والخةةدمات االلكترونيةةة لجمهةةور المسةةتفيدين ،وذلةةك لكونهةةا تمثةةل الوضةةوح التةةام فةةي اتخةةاذ
القةةرارات ورسةةم الخطةةط والسياسةةات ،والسةةماح للمتةةأثرين بةةالقرارات اإلداريةةة بةةأن يعملةةوا
بالحقةةائق والعمليةةات التةةي سةةاهمت فةةي اتخةةاذ القةةرارات ،وعلةةى ذلةةك فةةإن إصةةالح العمليةةات
اإلدارية يمثل الخطوة األولى في إطار عمليةة التحةول النةاجح نحةو إقامةة حكومةة إلكترونيةة،
وعلى الرغم من أن إصالح العمليات يعتبر أساسا مرغوبا ومطلوبا ،إال أنه من المهم تكةوين
وخلق عمليات وإجراءات جديدة تؤدي إلى إحداث تغيرات جذرية في أسةاليب وطةرق العمةل
اإلداري ،وخاصة في عالقاتها مع المواطنين ومؤسسات األعمال.
معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر
على الرغم من إطاالق الجزائار لمشاروع الحكوماة اإللكترونياة ،إال أناه لام يتجساد علاى
أرض الواقع لمجموعة من الصعوبات تجلت في األسباب التالية:
01عجز قطاع البريد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تلبية طلبةات العمةالء علةىإيصال الهاتف الذي يعد أهم القنوات التي يتجسد عبرها التواصل عبر االنترنت.
02التأخير في استكمال البنيةة التحتيةة لالتصةاالت ،وتباينهةا مةن منطقةة ألخةرى وتأسيسةاعليه فإن الفارق كبير لسد الفجوة الرقمية مع دول العالم المتقدم في هذا المجال .
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 03محدودية انتشار االنترنت في الجزائر ،حيث أن نسةبة مسةتخدمي هةذه التقنيةة الواسةعةاال نتشةةار عةةالمي ال يةةزال ضةةعيفا فةةي الجزائةةر مقارنةةة حتةةى بالةةدول المجةةاورة ،إذ تبلةةغ فةةي
المغرب على سبيل المثال  ،%65.31مقارنة بالجزائر التي ال تتعدى سوى % .4.33
04التعامالت المالية اإللكترونية ،ال تزال في بدايتها ،رغم مرور عدة سنوات على شروعالسةةلطات الجزائريةةة تعمةةيم التعةةامالت الماليةةة اإللكترونيةةة علةةى مسةةتوى مختلةةف المؤسسةةات
المالية والتجارية ،إال أن هذه التجربة ال تزال متعثرة ،فعلى سبيل المثال إن فئات واسعة من
المتعةةاملين االقتصةةاديين ،وكةةذا المةةواطنين يتخوفةةون مةةن اسةةتعمال البطاقةةة المغناطيسةةية فةةي
سحب أموالهم بسبب كثرة األخطاء الناجمة عن جهةاز السةحب اإللكترونةي ،والتةأخير الكبيةر
في تحيين حساباته.
05محدودية الجانب التشريعي في هذا المجال ،وذلك من خالل غياب التشريعات المناسةبة،حيةةث تحتةةاج األعمةةال اإللكترونيةةة إلةةى وضةةع أنظمةةة وتشةةريعات تتناسةةب مةةع طبيعتهةةا ،ممةةا
يستلزم الدقة والوعي التام بكافة جوانب التقنية المستخدمة في هذه التطبيقةات ،لتحقيةق األمةن
المعلوماتي] ،[28والذي هو أمةر لةيس مةن السةهل إنجةازه ،مةن حيةث الوقةت المتةاح ودرجةة
تداخله مع جوانب الحيةاة المختلفةة ،باإلضةافة إلةى عةدم مسةايرة بعةض القةوانين والتشةريعات
المنظمة للعمل اإللكتروني لتطبيقات الحكومة اإللكترونية منذ بدايتها وحتى تطبيقها.
06التكلفة الباهضة لالستثمار في تقنيات المعلومةات ،خاصةة علةى المةدى البعيةد ،وإذا كةانعلى بشكل واسع على مستوى الدولة.
07سيطرة المفاهيم التقليدية ،والمتمثلة في البيروقراطية السلبية وعدم إمكانية التغلب عليها.
 08غيةةةةاب التنسةةةةيق بةةةةين األجهةةةةزة واإلدارات األخةةةةرى ذات العالقةةةةة بنشةةةةاط الحكومةةةةةاإللكترونية ،والتي تمتلك نفس األنواع من األجهزة والبرمجيات ،بحيث تتم المشاركة وتبادل
المعلومات بين هذه الفئات.
09ضعف الوعي االجتماعي بةالمميزات والفوائةد مةن تطبيقةات الحكومةة اإللكترونيةة شةكلمعوق في طريق التحول للعمل اإللكتروني والمجتمع المعلوماتي.

171

 10صةةعوبة وتعقيةةد إعةةادة هندسةةة العمليةةات المتعلقةةة بالحكومةةة اإللكترونيةةة علةةى مسةةتوىاألجهزة الحكومية في حاجة إلى استراتجيات خاصة وموجهة والتي تتجلى في:
أ-عدم االستمرار في عملية إعادة الهندسة ،وبالتالي التوقف عن التحقيق النجاحةات الجزئيةة،
أو عن االصطدام ببعض المشاكل.
ب -عدم تبني التغيير والبدء به من القيادات العليا الذين يملكون الصالحيات ،ولديهم اإلدراك
بجميع جوانب العمل ،وليس من القاعدة.
ج-عدم توفر الموارد المتعددة التي تحتاج إليها عمليةة التغييةر ،والمتمثلةة فةي الوقةت ،المةال،
الجهد الطاقات البشرية ،واالستعداد وغير ذلك.
رابعا :الحلول الممكنة لتفعيل مشروع الحكومة اإللكترونية في الجزائر
 01البدء في تسويق الخدمات الحكومة اإللكترونية ،وتوضةيح مميزاتهةا ومردودهةا الكبيةرعلى المواطن من نةواحي كثيةرة ،وتبةين المبةررات القويةة الالزمةة السةتخدامها ،حتةى يةزول
التحفظ الموجود عند بعض المواطنين.
 02عدم مواصلة ممارسةة األعمةال ذات الصةبغة التجاريةة ،بحيةث أن تتوقةف الحكومةاتفورا عن تحميل المواطنين أي رسوم إضافية من أجل استخدام الحكومةة اإللكترونيةة ،األمةر
الذي سوف يشجع المواطنين على استخدام الحكومة اإللكترونية.
– 03اإلعةةالن عةةن خةةدمات الحكومةةة اإللكترونيةةة فةةي المواقةةع المشةةهورة علةةى االنترنةةت،
بحيث يتم اإلعالن عن خدماتها على أكبر مواقع االنترنت ،وذلك من أجل جذب أعداد كبيةرة
من المواطنين وشد انتباههم إلى خدمات الحكومة اإللكترونية ،ومن أشهرها:
YAHOO ، www.aiibusincss.com،
.MSNوموقع
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04تحديث المعلومات أوال بأول ،من خالل ضمان أن المعلومات علةى مواقةع الحكومةة يةتمتحديثها فورا عبر جميع القنوات وكذلك يجب لفةت انتبةاه المةواطنين بالدعايةة واإلعةالن عةن
ذلك بطرق وأساليب كثيرة .
05العمل على توجيه االستثمارات في مجال تكنولوجيات المعلومات . 06إدراج تكنولوجيا المعلومات في جميع مناهج التعليم في الدولة. 07توفير البيئة األساسية الضرورية لنجاح تطبيقات الحكومة اإللكترونية . 08العمةةل علةةى ت نظةةيم البةةرامج التعليميةةة فةةي مجةةال تكنولوجيةةا المعلومةةات لجميةةع مةةوظفيالقطاع العام لضمان تأهيلهم وإعدادهم الستغالل التكنولوجيا لتطوير خدمة القطاع العام.
 09إقامةةة مراكةةز لمسةةاعدة الفئةةات التةةي تفتقةةر إلةةى التحضةةيرات والمعةةدات الرقميةةة ،وذلةةكلتوفيرها لألسر ذات الدخل المنخفض.
 10ضرورة توفير التعليم األساسي لهذه األسر في مجاالت تكنولوجيا المعلومات. 11زيادة الطلةب علةى الوظةائف و الخةدمات التةي يتطلبهةا النظةام الجديةد ،ممةا يسةاعد علةىاستقطاب المزيد من المهارات والخبرات
باإلضافة إلى جذب الشركات في مجال التكنولوجيا المتطورة.
12ال تنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخةاص ،وبةين مختلةف الةدوائر الحكوميةة ومةعالدائرة الحكومية
اإللكترونية خالل مراحل تطبيق المشروع.
 13تطوير جودة الخدمات وتقليل نسبة األخطاء ،وزيادة سةرعة االسةتجابة وتقةديم الخةدماتوالمعلومات في
موعدها المحدد عبر االنترنت .
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14تحديد رؤية وإستراتجية واضحة لتطبيق الحكومة اإللكترونية.15تنفيذ ومتابعة تطبيق الحكومة اإللكترونية في مختلف الدوائر الحكومية.16تحديد رؤية واضحة وأهداف واقعية ودافعية ملموسة على المدى القريب والبعيد.17دراسة البنية التحتية لتكنولوجيةا المعلومةات ،وتحليةل مةدى مقةدرتها واسةتعدادها لتشةغيلالخدمات اإللكترونية ،ودعم تطبيقات الحكومة اإللكترونية.
 18مقارنةةة البةةرامج واألجهةةزة ،والمعةةايير الفنيةةة المختلفةةة التةةي تسةةتخدم عالميةةا فةةي بيئةةةاالنترنت.
19تنظةةيم النةةدوات التةةي تسةةاهم فةةي رفةةع الةةوعي ،بأهةةداف ومنطلقةةات مشةةروع الحكومةةةاإللكترونية.
20وضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع وفق مراحل متعددة.21ضرورة توحيد مهنة االختصاص لمشروع الحكومة اإللكترونية في قيادة موحدة ،وذلةكمن خالل دمج لجنة
الموارد البشرية ونظم المعلومات مع الفريق التنفيذي للمشروع ،ليصبح بذلك هيئة موحدة.
22العمل على تسهيل استقطاب االستثمارات في مجاالت متعددة ،ومن أهمهةا االسةتثماراتفي مجاالت التقنية
الرقميةةة ممةةا يسةةاهم فةةي إيجةةاد قطةةاع خةةاص ذو فاعليةةة كبيةةرة ،ودعامةةة رئيسةةية لمشةةروع
الحكومة اإللكترونية.
 23تهيئة القوانين والتشريعات التي تتناسب مةع تطبيقةات الحكومةة اإللكترونيةة ،تهةدف إلةىتسهيل المراسالت
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اإللكترونية ،التقليل من حاالت تزوير المراسالت االلكترونية والتعديالت الالحقةة  ،وإرسةاء
مبادئ موحدة
للمراسالت االلكترونية ،وتعزيز ثقة الجمهور في سالمة وصحة المعامالت االلكترونية.
–24ترتيب عدد من الدورات التدريبية لموظفي الحكومة اإللكترونيةة وكةذلك العمةالء علةى
كيفية استخدام
واالستفادة من الخدمات اإللكترونية.
25إصةةةدار سياسةةةة أمةةةن المعلومةةةات عبةةةر كامةةةل التةةةراب الةةةوطني ،وتأهيةةةل المسةةةؤولينوالموظفين على تطبيقه.
 26رفع مستوى الةوعي االجتمةاعي بالسياسةات األمنيةة ،عةن طريةق نشةر المعلومةات حةولأسس تطوير تلك
السياسات عبر الوسائط اإللكترونية المتعددة ،والتوعية الموجهة ،كل ذلك سةيكفل فةي النهايةة
محاصرة
التهديدات األمنية في أضيق نطاق.
 27بحث أهم السبل والسياسات التي من شأنها أن تساهم في واقع تلك المنظمات وإمكانياتهاومواردها المتاحة بهدف استيعاب وتطبيق نظام الحكومة االلكترونية.
 28توعية مستخدمي البريد االلكتروني من األخطار األمنية التي تحيط بهم. 29نشةةةر الةةةوعي عةةةن كيفيةةةة اسةةةتخدام البريةةةد االلكترونةةةي والشةةةبكات االجتماعيةةةة ومواقةةةعاالنترنت المختلفة ،وبأقل أخطار أمنية ممكنة.
 30تأهيةةةل كةةةادر حكةةةومي مخةةةتص فةةةي مجةةةاالت هندسةةةة العمليةةةات وتطبيقةةةات الحكومةةةةااللكترونية.
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الخاتمة :
وعلى ضوء ما سبق ذكةره ،يمكةن أن نقةدم بعةض التوصةيات حةول تفعيةل تطبيةق مشةروع
الحكومة اإللكترونية في الجزائر على النحو األتي:
)(1تطاوير البنياة األساساية

:ضةرورة تهيئةة البنيةة األساسةية لنجةاح الحكومةة فةي أداء

أعمالها .ويتم ذلك من خالل توفير نظةم اتصةاالت فعالةة لنقةل البيانةات والمعلومةات وتةدفقها
مةةن وإلةةي المصةةالح والةةدوائر الحكوميةةة إلةةي جمهةةور المتعةةاملين مةةن المةةواطنين ومنشةةآت
األعمال ومنظمات المجتمع المدنية وبالعكس ،وذلك من خالل:
 .6تطوير مشروعات متوافقة مع بنية االتصاالت األساسية المتوافرة بالفعل.
 .2اسةتخدام أكشةاك الوصةول العامةة  Public Access Kiosksومراكةز الخدمةة
المجتمعية المتنقلة.
 .3تشجيع القطاع الخاص علي االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السلكية
والالسلكية لإلسراع في استخدامها وانتشارها علي نطاق واسع.
 .5تةةدريب المتعةةاملين والقةةوي العاملةةة علةةي أسةةاليب التعامةةل والتكيةةف مةةع التكنولوجيةةا
المتطورة وحثهم علي االستفادة القصوى منها.
)(2ترشيد السياسة العامة والقانون :
قةةد تواجةةه تطبيقةةات الحكومةةة اإللكترونيةةة والخةةدمات التةةي تقةةدمها معوقةةات قانونيةةة أو قةةد
تتعةةارض مةةع السياسةةات العامةةة القائمةةة ،لةةذلك يجةةب تحةةديث القةةوانين والتش ةريعات إلضةةافة
الشرعية والقبول للوثائق والمعامالت اإللكترونية ،من خالل:
 .6مراعاة آراء المسئولين في المصالح والةدوائر الحكوميةة والتشةاور معهةم لتقيةيم مةدي
األضرار التي قد تلحةق بمشةروعات الحكومةة اإللكترونيةة فةي حالةة عةدم إصةالح أو
تعديل النظام القانوني المستخدم.
 .2منح الص فة والحجية القانونية لكل ما تنشره الحكومة اإللكترونية مةن معلومةات علةي
الخط.
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 .3توضةةيح القةةوانين والتشةةريعات والتوجيهةةات وتوحيةةدها بمةةا يةةتالءم مةةع بيئةةة العمةةل
الحكومي.
 .5صةةالح العمليةةات واإلجةةراءات اإلداريةةة مةةن خةةالل تبسةةيط اإلجةةراءات وتةةدفق مهةةام
العمل.
) (3سد الفجوة الرقمية:
توجد فجوة رقمية بين دول العالم المتقدم الغنيةة ودول العةالم األخةرى التةي فةي سةبيل التقةدم،
بةةل وبةةين المنةةاطق المختلفةةة الريفيةةة أو الصةةحراوية والحضةةرية فةةي الدولةةة الواحةةدة .وتتمثةةل
الفجةةوة الرقميةةة بةةين مةةن يمتلكةةون الوصةةول لتكنولوجيةةا المعلومةةات واالتصةةاالت واإلنترنةةت
وبين غير القادرين علي ذلك.
ولسةةد هةةذه الفجةةوة الرقميةةة ،يجةةب توجيةةه بةةرامج الحكومةةة اإللكترونيةةة نحةةو الفئةةات المنعزلةةة
والمحرومةةة أصةةال مةةن الخةةدمات الحكوميةةة‘ بحيةةث توجةةه لالرتقةةاء بمسةةتويات المةةواطنين
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وتتمثل الفجوة الرقمية في المعرفة اإللكترونية والقدرة علةي الوصةول للمعلومةات والخةدمات
الحكومية .والمعرفة اإللكترونية تتواجد في قةدرة بةرامج الحكومةة اإللكترونيةة فةي المسةاعدة
علي تكوين فرص تعليمية وتثقيفيةة لمةن ال يمتلكةون حةق الوصةول للتكنولوجيةا المتقدمةة وال
يتعةةاملون معهةةا .أمةةةا القةةدرة علةةي الوصةةةول فتةةرتبط بجعةةل مشةةةروعات وبةةرامج الحكومةةةة
اإللكترونية في متناول كل المواطنين ومن بينهم الفئات الخاصة والمعوقة ،وذلك من خالل:
 .6تةةوفير فةةرص الوصةةول الجمةةاعي مةةن خةةالل مراكةةز أو نةةوادي أو أكشةةاك تكنولوجيةةا
المعلومات التي تنتشر في المراكز المجتمعية المختلفة.
 .2حث القطاع الخاص وتحفيزه علي التبرع بةاألجهزة والمعةدات والبرمجيةات أو القيةام
بأنشطة تدريبية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل.
 .3التركيةةز علةةي اسةةتخدام اللغةةة العربيةةة والمحتةةوي المفصةةل الحتياجةةات المجتمعةةات
المختلفة كل حسب رغباته وتطلعاته وميوله.
 .5إنشاء نقاط وصول في المجتمعات الصغيرة والمتفرقة.
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)(4تشجيع استيعاب المعرفة اإللكترونية لدي جمهور المتعاملين:
يمكةةن أن يكةةون للحكومةةة اإللكترونيةةة القةةدرة علةةي تشةةجيع المتعةةاملين علةةي تعلةةم المعرفةةة
اإللكترونية وتحقيق العدل والمساواة للجميع في الوصول إلي خدماتها العامة ،من خالل:
 .6التأكد من أن المحتوي اإللكتروني مصاغ باللغة العربية وأنم واجهات التفاعل البينيةة
سهلة االستخدام.
 .2تطوير تطبيقات قادرة علي اسةتخدام الوسةائط المتعةددة مةن صةوت وصةورة وحركةة
وبيانات بجانب النص المكتوب.
 .3تضمين التوجه التعليمي في مشروعات الحكومة اإللكترونية.
 .5توفير معينات لنقاط الوصول لتةدريب المتعةامين والمتةرددين علةي مهةارات اسةتخدام
وتوظيف الحاسبات اآللية.
 .4تطةةوير بةةرامج تتضةةمن وسةةائل إعةةالم تقليديةةة مثةةل البةةرامج اإلذاعيةةة والتليفزيونيةةة
والصةةحافة التةةي مةةن خاللهةةا يةةتمكن المواطنةةون مةةن التعةةرف علةةي معةةالم وخةةدمات
الحكومة اإللكترونية.
 .1التركيز علي المجموعات التي يصعب تحقيق التكامل فيما بينها كالنساء وكبار السةن
والمعوقين ،الخ.
)(5إمكانية الوصول:
يجب تشجيع كافة فئات المجتمع علي إمكانية الوصول للحكومة اإللكترونية بغض النظر عن
قدراتهم البدنية أو الجسدية أو مواقع تواجدهم ،من خالل:
 .6تصةةميم وتطةةوير التطبيقةةات التةةي تةةالءم كةةل الفئةةات ومةةن بيةةنهم المعةةاقين كةةالمكفوفين
والصم والبكم.
 .2إصدار تشةريعات وقةوانين تجبةر الحكومةة علةي تبنةي التكنولوجيةا المتقدمةة لمسةاعدة
المعاقين.
 .3صياغة معايير لألداء وقياس تدفق العمل في مجال الحكومة اإللكترونية.
)(6بناء الثقة:
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يجب بناء ثقة جمهور المتعاملين مع المصالح والدوائر الحكومية .وفي هذا الصةدد ينبغةي أن
يكون مشروع الحكومة اإللكترونية داعما لجمهور المستفيدين بةدون تمييةز أو محابةاة إال فةي
الحاالت االستثنائية ،من خالل:
 .6تحديد وتشخيص الشركاء أو المتعاملين الةداخلين والخةارجين وبنةاء إسةتراتيجية ذات
خطوط اتصال مفتوحة.
 .2لبدء بالمشروعات قصيرة األجل التي تحقق نتائج مبكرة تساعد في بناء الثقة.
 .3وجود قيادة قوية تساهم في بناء الثقة ببرامج الحكومة اإللكترونية.
 .5التركيز علي استخدام اللغةة العربيةة والمحتةوي المفصةل علةي احتياجةات المجتمعةات
المختلفة كل حسب متطلباته ورغباته.
)(7المحافظة علي خصوصية المعلومات والمعامالت الشخصية:
يقصةةةد بالخصوصةةةية حمايةةةة المعلومةةةات الشخصةةةية التةةةي تجمعهةةةا الحكومةةةة حةةةول األفةةةراد
والمنشآت .حيث أنه من المالحظ أن المصةالح واألجهةزة الحكوميةة المختلفةة تجمةع كةم هائةل
مةةن البيانةةات عةةن المةةواطنين ومنشةةآت األعمةةال مةةن خةةالل المعةةامالت التةةي تحةةدث معهةةم،
وبتنةةامي حجةةم ونطةةاق الخةةدمات اإللكتروني ةة العامةةة تتزايةةد وتتضةةخم قواعةةد ومسةةتودعات
البيانةةات .والمحافظةةة علةةي خصوصةةية وسةةرية المعلومةةات المخزنةةة فةةي قواعةةد ومسةةتودعات
البيانات التي تطورها المصالح واألجهزة الحكومية مهم جدا لبناء الثقةة كمةا سةبق توضةيحه،
حيث أن إساءة استخدام البيانات الشخصية قد يفقد ثقة الجمهور بالحكومة اإللكترونيةة ويزيةد
الفجةوة النفسةةية القائمةةة بالفعةةل بةةين المةةواطنين والحكومةةة .وعلةةي ذلةةك يجةةب أن تلتةةزم مواقةةع
الويب للحكومة اإللكترونية بحفظ وصيانة خصوصية وسرية بيانات المواطنين ،من خالل:
 .6تدريب وتوعية الموظف العام حةول أهميةة المسةائل والقضةايا المتعلقةة بالخصوصةية
والسرية الشخصية.
 2تصميم وتطوير التطبيقات اإلدارية التي تضمن وسائل حماية الخصوصية والسرية.
 .3إتباع الممارسات األحسن في مجال المعلومات ،وتقليص عمليةات تجميةع المعلومةات
الشخصية واالحتفاظ بها إال في الحاالت ذات الطبيعة القصوى.
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4.لحد من الوصول إلي المعلومات الشخصية التي يسهل التعرف علي أصحابها.
 .4عدم السماح آليا للعاملين بالتطفل علي المعلومات الشخصية التي تتسةم بدرجةة عاليةة
من الخصوصية.
)(8حماية أمن المعلومات:
يتصةةل أمةةن المعلومةةات بحمايةةة مواقةةع الحكومةةة اإللكترونيةةة ضةةد هجمةةات القراصةةنة وسةةوء
االستخدام .والتجاوز فةي حمايةة أمةن المعلومةات يفقةد ثقةة المةواطنين بالحكومةة اإللكترونيةة.
فالثقةةة كمةةا سةةبق بيانةةه تعتبةةر عنصةةرا رئيسةةيا وجوهريةةا مةةن عناصةةر مشةةروعات وبةةرامج
الحكومةةة اإللكترونيةةة .وبةةدون الثقةةة لةةن يفكةةر المواطنةةون علةةي التةةردد علةةي مواقةةع الحكومةةة
اإللكترونية ،وخاصة في حالة الخدمات التي يتطلب الحصةول عليهةا قيةام المةواطنين بتزويةد
الحكومة اإللكترونية بمعلومات شخصية ذات صفة خاصة .وباستطاعة الحكومة القيةام بةدور
مهم في الكشف عن سياساتها وتعريف المواطنين بهةا أو إعالمهةم بمخططاتهةا ومشةروعاتها
واألهةةداف المسةةتهدف تحقيقهةةا مةةن عمليةةة جمةةع وتخةةزين البيانةةات عةةنهم ،حيةةث أن اطمئنةةان
المواطن أو المستخدم علي أن المعلومةات التةي يقةدمها عةن نفسةه لةن تسةتغل ألغةراض غيةر
مهنية وأخالقية مما يعتبر األساس األهم في قيام الحكومة اإللكترونية ،لذلك يجب:
 .6وضع سياسة محةددة عةن أمةن المعلومةات وتعيةين مسةئول محةدد لتنفيةذ هةذه السياسةة
وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
 .2التقييم المستمر والمتواصل لنظم األمن للتأكد من تنفيةذها لكةل مةا يتعلةق بةاإلجراءات
الوقائية األمنية بشكل سليم.
 .3عدم اإلفصاح عن المعلومات الشخصية دون الحصول علي إذن مسبق.
 4.توعيةةة وتةةدريب العةةاملين علةةي القضةةايا المتصةةلة بةةأمن المعلومةةات وتكنولوجياتهةةا بشةةكل
منتظم ومتواصل.
 .4تقييم أداء مديري نظم المعلومات بااللتزام بممارسة عمليات ومهام األمن.
) (9تدعيم شفافية المعلومات:
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االفتقةةار لعامةةل الشةةفافية المةةرتبط بتصةةميم نظةةم وتكنولوجيةةات المعلومةةات واالتصةةاالت يمنةةع
المةةواطنين المتوقةةع تعةةاملهم مةةع الحكومةةة اإللكترونيةةة مةةن المشةةاركة الفعليةةة فةةي أعمالهةةا
وأنشطتها ،لذلك يجب التوصية بالتالي:
1.إعالن علي الخط عن النظم والمتطلبات والعمليات والمهام واإلجراءات الالزمة للحصول
علي الخدمات اإللكترونية الحكومية المختلفة.
 2.تحويةل المكاتةب الرسةمية للمةةوظفين وخاصةة المةديرين إلةي مواقةةع إيجابيةة مفتوحةة تكةةون
بمثابة أمثلة لاللتزام واحترام الشفافية ليكونوا قدرة لآلخرين من الموظفين.
 .3إعطاء المواطنون كل الفرص المتاحة لمتابعة سةير معةامالتهم وتعةريفهم علةي الخةط
باإلجراءات المتخذة خطوة بعد أخرى وفي الوقت الحقيقي.
 .5منح موظفو الخدمة العامة حوافز إلحداث التجديد واإلصالح المنشود.
 .4توحيد الشفافية وإصالح العملية اإلدارية لتبسيط اإلجراءات والتعليمات اإلدارية.
)(10التشغيل البيني المتداخل:
يرتبط بالتشغيل البيني المتداخل ،تطوير نظم وأسةاليب قةادرة علةي العمةل بشةكل متوافةق مةع
بعضها البعض .فالحكومة اإللكترونية الموثوق منها تتطلب تشغيل نظم بصفة مستمرة دائمةة
وفعالة ومتوافقة مع بعضها ببعض،حيث أن جودة الخدمات المقدمة تعتمد علي التوافةق الةذي
يسةةهم فةةي تسةةهيل األعمةةال ويخةةدم كةةل المتعةةاملين بشةةكل أحسةةن ،وفةةي هةةذا اإلطةةار يوصةةي
بالتالي:
1.حديد وتشخيص وتقييم النظم القائمة ومطابقتها للتشغيل البيني المتداخل.
 .2تشةةخيص وإصةةالح كافةةة الةةنظم المعوقةةة ألنشةةطة التفاعةةل بةةين المصةةالح والةةدوائر
الحكومية وبين المنتفعين المستخدمين من خدماتها.
 .3استخدام المعايير الدولية في األنشطة الخاصة بالحكومة اإللكترونية.
 .5العتماد علي بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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)(11إدارة السجالت:
يجب توفير إطار عمل مةرن إلدارة السةجالت اإللكترونيةة الموثقةة والمحدثةة بصةفة مسةتمرة
باعتبارهةةا العصةةب الرئيسةةي والمصةةدر األساسةةي للحصةةول علةةي البيانةةات والمعلومةةات فةةي
الوقت الحقيقي لمعلومات وتصرفات الحكومة اإللكترونية ،وذلك من خالل:
 .6تشجيع المشاركة في المعلومات بةين المصةالح واألجهةزة الحكوميةة المختلفةة وضةمن
المصلحة أو الجهاز نفسه.
 .2حث التعاون المشترك بين المصالح الحكومية ومنظمات التوحيد القياسي الدولية.
 .3اعتماد أساليب وإجراءات لتبسيط عمليات إدارة السجالت بغية التحول علي الخط.
 .5التأكد من أن المعايير واألساليب المستخدمة في حفةظ وإدارة السةجالت فةي المصةالح
واألجهزة الحكومية المختلفة متوافقة مع بعضها البعض.
 .4تسهيل أساليب وإجراءات البحث عن السجالت باعتماد البرمجيات المتوافقة.

185

قائمة المراجع والمصادر:
أوال :المراجع باللغة العربية
01الكتب : محمود دريد السامرائي ،االساتثمار األجنباي ،المعوقاات والضامانات القانونياة ،مركةزدراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى 2006.
– محمد الطعا منةة ،طةارق شةريف العلةوش ،الحكوماة اإللكترونياة وتطبيقاتهاا فاي الاوطن
العربي ،األردن ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.2111،
–الملحم ،حسام ،وخير باك ،عمار ،شبكات االنترنات ،بنياتهاا األساساية وانعكاسااتها علاى
المؤسسات ،دار الرضا للنشر ،سوريا.2115 ،
02الرسائل الجامعية :– علي محمد عبد العزيز بن درويش ،تطبيقات الحكومة اإللكترونية دراسة ميدانياة علاى
إدارة الجنسااية واإلقامااة باادبي ،رسةةالة مقدمةةة كمتطلةةب تكميلةةي لنيةةل درجةةة الماجسةةتير فةةي
العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض2114 ،
 كلثم محمد الكابيسي ،متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مركز نظام المعلوماات التاابعللحكومااة اإللكترونيااة فااي دولااة قطاار ،ماجسااتير فااي إدارة األعمااال ،الجامعةةة االفتراضةةية
الدولية .2111
– عاشور عبةد الكةريم ،دور اإلدارة اإللكترونياة فاي ترشايد الخدماة العمومياة فاي الوالياات
المتحدة األمريكية والجزائار ،مةذكرة لنيةل شةهادة الماجسةتير فةي العلةوم السياسةية والعالقةات
الدوليةةة ،تخصةةص الديمقراطيةةة والرشةةادة ،كليةةة الحقةةوق والعلةةوم السياسةةية بجامعةةة منتةةوري
قسنطبنة.2111-2119،
– سعد بن معال العمري ،المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونياة ،دراساة
مسااحية علااى المؤسسااة العامااة للمااوانئ ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،أكاديميةةة نةةايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض .2113
–03المقاالت واألبحاث : الحكومةةة اإللكترونيةةة ،سلسةةلة الدراسةةات يصةةدرها معهةةد البحةةوث واالستشةةارات ،جامعةةةالملك عبد العزيز ،جدة ،اإلصدار التاسع6524 ،هه
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 دياال جميل محمد الرزي ،الحكومة اإللكترونية ومعوقات تطبيقهاا  /دراساة تطبيقياة علاىالمؤسسااات الحكوميااة فااي قطاااع غاازة، ،مقةةال منشةةور بمجلةةة الجامعةةة اإلسةةالمية للدراسةةات
االقتصادية واإلدارية ،المجلد العشرين ،العدد األول ،يناير .2162
 جمال محمد غيطاس ،الحكومة اإللكترونياة ليسات مشاروع ،ولكان أفكاار وأسااليب عمال،جريدة األهرام المصرية ،السنة  ،621العدد  ،9المؤرخة في 1أكتوبر .2112
 محمد محمد الهادي“ .توجهات أمان وشافافية المعلوماات فاي ظال الحكوماة اإللكترونياة “مقدم في المؤتمر العربي الثالةث فةي تكنولوجيةا المعلومةات والتنميةة اإلداريةة ” شةفافية وأمةن
المعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية” ،شرم الشيخ 1-2 :أكتوبر2004. ،
 أحمد محمةد يوسةف ،تفاوق دول الخلايج فاي تطبياق الحكوماة اإللكترونياة ،جريةدة الشةرقاألوسط ،العدد  ،9534المؤرخة في  15يناير .2114
 د ،أحمةةد بةةن عيشةةاوي ،أثاار تطبيااق الحكومااة اإللكترونيااة علااى مؤسسااات األعمااال ،مقةةالمنشور بمجلة الباحث ،العدد  ،14جامعة ورقلة.2161-2119 ،
 محمةةةود بةةةن ناصةةةر الريةةةامي ،متطلباااات الحكوماااة اإللكترونياااة الفاعلاااة والعقباااات التااايتواجهها ،مقال منشور في  @yahoo.co.uk٠٤٤abdaالموقع :
 رأفت رضوان ،اإلدارة اإللكترونية ،اإلدارة والمتغيرات العالمية الجديدة ،الملتقى اإلداريالثاني ،للجمعية السعودية لإلدارة ،مركز المعلومات واتخاذ القرار ،القاهرة.2115 ،
العربي العربي ،الحكومة االلكترونية والبعاد األمناي ،مقةال منشةور بمركةز الشةرق العربةيللدراسات الحضارية واإلستراتجية بالمملكة المتحدة لندن بالموقع االلكتروني:
http://www.asharqalarabi.org.uk/
بلعربي عبد القادر ،تحديات التحول إلى الحكومة اإللكترونياة فاي الجزائار ،مداخلةة بملتقةىالدولي العلمي الخامس ،االقتصاد االفتراضي وانعكاساته على االقتصاديات الدولي
–محمةةد بةةن أحمةةد السةةديري ،مفاااتيح النجاااح فااي الحكومااة االلكترونيااة ،ورقةةة مقدمةةة فةةي
المؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب اآللي –المعلوماتية في خدمة ضيوف الرحمان-جامعة
الملك عبد العزيز ،المدينة المنورة ،أفريل .2115
–د ،سحر قدوري الرفاعي ،الحكومة االلكترونية وسبل تطبيقها ،مدخل اساتراتيجي ،مقةال
منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،العدد السابع
ثانيا :المراجع باللغة الفرنسية
-Jacques, Sauret ,”efficacité de L’Administration et Service à
L’Administratré” : Les
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اعداد:
أية عبد الله أحمد النويهي
باحثة

الملخص:
تطةةورت وسةةائل االتصةةال ،وتعةةددت فةةي السةةنوات األخيةةرة تطةةورا هةةائال بفضةةل التقةدم
العلمةةي والثةةورة التكنولوجيةةة التةةي شةةهدها القةةرن العشةةرون ،فأصةةبحت وسةةائل اإلعةةالم
تمةةارس دورا جوهريةةا فةةي إثةةارة اهتمةةام الجمهةةور بالقضةةايا والمشةةكالت المطروحةةة ،
حيث تعد وسائل اإلعالم مصدرا رئيسا يلجأ إليه الجمهور في الحصول علةي معلوماتةه
عن كافةة القضةايا السياسةية والثقافيةة واالجتماعيةة بسةبب فاعليتةه االجتماعيةة وانتشةاره
الواسةةع وقدرتةةه علةةى الوصةةول ومخاطبةةة القسةةم األعظةةم مةةن التكةةوين المجتمعةةي ،الةةذي
يمتلةك اإلمكانيةة علةى التةأثير الةذي ال يأخةةذ صةورة مباشةرة وإنمةا يقةوم بتشةكيل الةةوعي
االجتماعي بصورة غير مباشرة ،وبصورة متسرعة غير ملحوظة دون مقدمات.
Abstract
The means of communication have developed, and in
recent years there has been a tremendous development
thanks to the scientific progress and technological revolution
of the twentieth century. The media have become essential
in raising the public's interest in the issues and problems.
The media is a major source for the public to obtain
information on all issues Political, cultural and social,
because of its social effectiveness and its wide spread and
its ability to reach and address the great part of the
community formation, which has the potential to influence
that does not take a direct image, but rather form social
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awareness with pictures Indirect, hasty and unobserved
without introductions.
مقدمة
الثقافة نور يضيء أمام اإلنسان سبل الحياة ،ويجعله يةرى علةى مصةباح العقةل وبةوعي
نةور فةأن الرؤيةة
أقرب إلى التمام ،مةا لةه ومةا عليةه مةن حقةوق وواجبةات ,وألن الثقافةة ٌ
تصح في مناخها وتدق ،ويثبت الوعي حق اآلخر ووجوده فةي مقابةل األنةا والتزاماتهةا،
كذلك يضاء في صبحه درب التعامةل مةع السةلطة والتعةرف علةى حةدود مالهةا وعليهةا،
وما تمثله وما ينبغي أن تمتثل له من واجبات ،بوصفها ممثلة للجماعة وخادمة لها.
ولما كانت الثقافة دعوة متجددة للمعرفة ،والمعرفة تقةيم أسةس الةوعي ،وبةالوعي يتجةدد
ي عليهةا ,وهكةذا
أفق الحرية ،فالثقافة على هذا فعل يقوم بةالتنوير ,متعلةق بالحريةة ومبنة ٌ
تكةون روح منةاخ
تغدو الحرية شرطا من شةروط الفعةل الثقةافي وفاعليةة الثقافةة ،وتكةاد ّ
التواصل الخالق الةذي ال بةد مةن تةوافره ليقةوم تفاعةل بنةاء بةين أطةراف الفعةل الثقةافي،
ولتكتمةةل دائةةرة الثقافةةة ودورتهةةا فةةي تسةةوياتها المختلفةةة ،بةةدءا بةةالفرد وانتهةةاء بالشةةعب
مرورا بالبيئة التي يرد إليها فضال كبيرا)(
تطةةورت وسةةائل االتصةةال ،وتعةةددت فةةي السةةنوات األخيةةرة تطةةورا هةةائال بفضةةل التقةةدم
العلمي والثةورة التكنولوجيةة التةي شةهدها القةرن العشةرون  ,فأصةبحت وسةائل اإلعةالم
تمةةارس دورا جوهريةةا فةةي إثةةارة اهتمةةام الجمهةةور بالقضةةايا والمشةةكالت المطروحةةة ،
حيث تعد وسائل اإلعالم مصدرا رئيسا يلجأ إليه الجمهور في الحصول علةي معلوماتةه
عن كافةة القضةايا السياسةية والثقافيةة واالجتماعيةة بسةبب فاعليتةه االجتماعيةة وانتشةاره
الواسةةع وقدرتةةه علةةى الوصةةول ومخاطبةةة القسةةم األعظةةم مةةن التكةةوين المجتمعةةي ،الةةذي
يمتلةك اإلمكانيةة علةى التةأثير الةذي ال يأخةةذ صةورة مباشةرة وإنمةا يقةوم بتشةكيل الةةوعي
االجتماعي بصورة غير مباشرة ،وبصورة متسرعة غير ملحوظة دون مقدمات.
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كمةةا يمثةةل اإلعةةالم عنصةةرا مةةؤثرا فةةي حيةةاة المجتمعةةات باعتبةةاره الناشةةر ،والمةةروج
األساسي للفكر والثقافة ،ويسهم بفاعلية في عملية تشكيل الوعي االجتماعي لألفراد إلى
جانةب األسةرة والمؤسسةات التعليميةة والمؤسسةات المدنيةة  ,بةل إنةه فةي كثيةر مةن دول
العالم أحد منتجي الثقافة عن طريقه التفاعل والتةأثير اإلنسةاني المتبةادل ،وفةى السةنوات
األخيةةرة اكتسةةبت وسةةائل اإلعةةالم باختالفهةةا أبعةةادا جديةةدة زادت مةةن قةةوة تأثيرهةةا علةةى
األفراد والجماعات ,باإلضافة إلى ذلك أن اإلعالم باعتباره مؤسسة اجتماعية هامة فةي
المجتمعات البشرية يحمل معةاني اقتصةادية وسياسةية،وحظي موضةوع وسةائل اإلعةالم
باهتمام العديةد مةن المفكةرين واألكةاديميين والبةاحثين لمةا لةه مةن دور فةي إثةارة اهتمةام
الجمهور بالقضايا والمشكالت المطروحة  ,لذا انطلقت هذه الدراسة للتعةرف علةى دور
وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدي الشباب ,وتنبع أهمية الدراسة في أنها
قةةد تسةةهم فةةي فهةةم طبيعةةة دور وسةةائل اإلعةةالم علةةى الةةوعي االجتمةةاعي  ,وال بةةد مةةن
االعتةةراف بةةأن الشةةباب العربةةي هةةو أكثةةر فئةةات المجتمةةع تةةأثرا بعمليةةات الغةةزو الثقةةافي
نتيجةةةة لالنفجةةةار المعرفةةةي الهائةةةل ،وتطةةةور وسةةةائل اإلعةةةالم الجماهيريةةةة ،وبالةةةذات
الفضةةائيات التةةي توصةةف وسةةائل اإلعةةالم بوصةةفها الةةراهن إذا تمثةةل متغيةةرا اجتماعيةةا،
وثقافيةةا مهامةةا فةةي حيةةاة الشةةباب ،فهةةو المصةةدر الرئيسةةي للمعلومةةات والةةتعلم وهةةو أحةةد
مصادر عمليات تشكيل الوعي االجتماعي في عصر العولمة اإلعالمي
الفصل األول  -:اإلطار النظري


المبحث األول ،مشكلة البحث:

يتطةةور عالمنةةا اليةةوم بةةال شةةك تطةةورا سةةريعا ،حتةةى أصةةبحت الدراسةةات األكاديميةةة ال
تستطيع مواكبة كةل هةذه التغييةرات الناتجةة مةن هةذا التطةور الهائةل فةي جميةع مجةاالت
الحياة والتي تحتاج بين فترة وأخرى إلى إعادة الدراسة والتقييم علةى ضةوء المتغيةرات
المنظورة وغير المنظورة ،وما يهمنا هنةا هةو التطةور التكنولةوجي فةي مجةال االتصةال
والمعلومةةات والبةةث الفضةةائي المباشةةر ،واالسةةتخدام الواسةةع لهةةذه التكنولوجيةةا الحديثةةة،
واالنتشار الكبير للفضائيات العربية وما تقدمه من برامج خصوصا الثقافية منهةا ،وهةل
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تلبي الحاجة وترضي الهدف والغاية منها ،وعلى الرغم من هةذا االسةتخدام الواسةع فةال
زالت القنوات الفضائية العربية تواجه تحديات كبيرة سواء مةن حيةث اإلنتةاج أو طبيعةة
هةةذا اإلنتةةاج ومضةةمونه ،واألهةةم عالقةةة هةةذا المنةةتج مةةن بةةرامج ثقافيةةة مةةع المتلقةةين أي
الجمهةور ،وهنةاك مةن يتحةدث بصةوت عةال عةةن االختةراق الثقةافي ومةا شةابه ذلةك مةةن
األطروحةةات التةةي أصةةبحت اليةةوم موضةةوعا ثانويةةا نتيجةةة هةةذا التطةةور السةةريع والةةذي
يصيب جميع األمم والدول كبيرها وصغيرها والذي ال مفر منه ,أن الغلبة بالتأكيةد لمةن
يمسك بالسلطة اإلعالمية ماديا وسياسيا ،بل ومن يمتلك هذه التكنولوجيا المتطورة.
ورغم أن بحثنا مهتم بالشأن الثقافي لكن العالقة تبدو أنها وطيدة مع الجوانةب األخةرى،
فةةأن الشةةركات العالميةةة التةةي تحتكةةر السةةوق العالميةةة مةةن إنتةةاج وتصةةدير التكنولوجيةةا
والمنةةتج الثقةةافي اإلعالمةةي ،وهةةي بةةرامج معةةدة بعنايةةة ،لهةةا أهةةدافها المعروفةةة سةةواء
السياسية أو الثقافية واالجتماعية وتسعي دول العةالم الخةارجي لتحقيةق أهةداف سياسةتها
الخارجية من خالل التعامل مع شعوب الةدول األخةرى بةدال مةن التعامةل مةع حكوماتهةا
من خةالل اسةتخدام أدوات وتقنيةات االتصةال الحديثةة ،حيةث يمكةن اليةوم أن تصةل إلةى
قطاعات كبيرة أو مةؤثرة مةن السةكان فةي هةذ ِه الةبالد ،وأن تقةوم بةإعالمهم والتةأثير فةي
اتجاهاتهم ،ويمكن أحيانا أن تحرضهم على سلوك طريق معين)().
هذا الكالم يجعلنا مهتمين بالشأن اإلعالمةي عمومةا والجانةب الثقةافي خصوصةا ،وعلةى
القائمين في االتصال في كافة ميادين وسائل اإلعةالم معرفةة هةذه الحقيقةة والعمةل علةى
ضوئها.
يرصد البحث واقع البرامج الثقافية في القنوات الفضائية العربية ودورهاا فاي تشاكيل
الاااوعي الثقاااافي لااادى المشااااهد العرباااي وياااتم متابعاااة ذلاااك عبااار األسااائلة األتياااه:
لعب التلفزيون منذ اختراعه دورا خطيرا علةى كافةة المسةتويات االجتماعيةة والسياسةية
والثقافيةةة ،وحتةةى قبةةل أن يتحةةول إلةةى العصةةر الفضةةائي ،أمةةا اليةةوم فهةةذا الةةدور قةةد كبةةر
وتعاظم وتعددت مندياته إلى آفاق ال يمكن حصرها في أطروحة واحدة وإذا أردنا اليوم
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أن نتناول جانبا واحدا من ذلك ونعني به البرامج الثقافية فةي القنةوات الفضةائية العربيةة
فهو الدور األهم.
(حيث أصبحنا سكان قرية عالمية واحدة ،وساد هذا العالم الذي نعةيش فيةه التةزام كامةل
أصبح كل إنسان فيه موضع عناية اآلخةرين ،وذلةك بفضةل وسةائل االتصةال بالجمةاهير
الحديثةةة وفةةي مقةةدمتها التلفزيةةون)()  ،هةةذا مةةا قالةةه عةةالم االجتمةةاع واإلعالمةةي البةةارز
مارشةال مةاك لوهةان فةةي سةتينيات القةرن الماضةي ،أي قبةةل انتشةار القنةوات الفضةةائية،
تحققت تلك الرؤية اليوم وفي رأيه أن عصور البشرية قد قسمت تبعةا لوسةائل االتصةال
التي عمت كال منها ،فالعصر القبلي هةو العصةر الةذي كةان فيةه االتصةال مةن الفةم إلةى
األذن ،أنةةةه عصةةةر الكةةةالم المنطةةةوق واالتصةةةال المباشةةةر أو شةةةبه المباشةةةر ,والعصةةةر
اإللكتروني عصرنا الذي نعيش فيه ،هو عالم الفواصل الذي ألغى الخطبةة المؤديةة إلةى
التحجةةر والجمةةود ,فالعصةةر اإللكترونةةي فةةي رأي مارشةةال مةةاك لوهةةان قةةد وضةةع حةةدا
لسيطرة العين على سائر الحواس ليعيش الفرد من اآلن فصاعدا بك ِل حواسه)(.
2المبحث الثاني ،الحاجة ودوافع البحث:يةةأتي بفعةةل األهميةةة التةةي ينطةةوي عليهةةا التلفزيةةون بوصةةفه أبةةرز الوسةةائل االتصةةالية
واإلعالميةةةة والثقافيةةةة اليةةةوم ،ومةةةع التحةةةوالت التةةةي طةةةرأت علةةةى المشةةةهد السةةةمعي و
البصري عالميا وعربيةا والتةي ال تنحصةر فةي البعةد التقنةي فحسةب ،بةل أصةبح العامةل
األساس في بناء رؤية فكرية شاملة للحياة المعاصرة عبر إشةاعة الةوعي وإغنةاء الفكةر
وتجةةدد المفةةاهيم وتحقيةةق األثةةر إذ أن التعامةةل مةةع مةةا هةةو مسةةموع ومرئةةي تتولةةد عنةةه
عالقةةات جديةةدة بمصةةادر الثقافةةة واإلعةةالم ،وهةةي عالقةةة متفاوتةةة التةةأثير والتفاعةةل سةةلبا
وإيجابةةا السةةيما مةةع تعمةةيم الملكيةةة الفرديةةة ألجهةةزة البةةث واالسةةتقبال وتعةةدد القنةةوات
الفضائية وانفتاح نوافذ المشاهدة وتنوع ما توفره تقنيات االتصال الحديثة من معلومةات
ومضامين ثقافية.
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لقد شهد العالم والمنطقة العربية ظهةور عةدد كبيةر مةن القنةوات الفضةائية وأحةدثت هةذ ِه
الفضائيات العديد من التحوالت الملموسة ،كما حةدثت تحةوالت فةي العديةد مةن المفةاهيم
والقيم ,وأن هذه التحوالت بمختلف أبعادها أصبحت اليوم تعكس حالةة العالقةات القائمةة
بين االقتصاد واالتصال من أجهزة وخدمات.
وبفعةةل هةةذا كلةةه تجةةاوز اإلنتةةاج السةةمعي والبصةةري والتمويةةل الثقةةافي ومسةةالك التوزيةةع
حدود الفضاء الجغرافي التقليدي لتصبح أوسع اتصاال واستهدافا ألوسع الفئات فةي ظةل
عولمةةةة امتةةةدت إلةةةى تركيبةةةة األنمةةةاط الثقافيةةةة والقةةةيم والممارسةةةات السةةةلوكية فأحةةةدثت
تغييةةةرات جوهريةةةة شةةةملت الوظةةةائف االجتماعيةةةة للثقافةةةة مةةةن ناحيةةةة واالسةةةتراتيجيات
التربويةةةةةةةةةةةةةةة ومواقةةةةةةةةةةةةةةع النفةةةةةةةةةةةةةةوذ والتةةةةةةةةةةةةةةأثير مةةةةةةةةةةةةةةن ناحيةةةةةةةةةةةةةةة أخةةةةةةةةةةةةةةرى.
إن البرامج الثقافية التةي تسةتهدف فئةات مختلفةة مةن المشةاهدين بمختلةف أصةنافها وفةي
جميع مراحل إنتاجها وعبر أشكال إبالغها ليست بمعزل عةن هةذه التحةوالت وأبعادهةا،
فهي تدخل في صلب الصراع اإلعالمي الثقافي وأنها وثيقة الصلة بالمقومات األساسةية
لهوية المشاهد العربي وبناء شخصةيته ووعيةه وأفةق مسةتقبله ،كمةا أنهةا إحةدى مصةادر
التنشئة االجتماعية نظرا لطول الوقت الذي بات يقضيه المشاهد أمةام شاشةة التلفزيةون،
هذا المارد الضوئي الذي يتميز باعتماده على حاسة البصةر إذ يمكننةا القةول أننةا نعةيش
عصر الثقافة البصرية والتي مةن خاللهةا يكتسةب اإلنسةان ثمانيةة أعشةار معلوماتةه كمةا
تؤكد ذلك البحوث والدراسات العلمية ،وتصبح  %34عند استخدام الصةورة والصةوت
فةي وقةت واحةد كمةا تصةل مةدة االحتفةاظ بهةذه المعلومةات إلةى نسةبة  ،%44وفةق هةذه
المعطيات يعد التلفزيون مةن بةين وسةائل االتصةال األخةرى األهةم واألخطةر مةن ناحيةة
التربية والتوجيه والتنمية والتأثير الواسع.
3المبحث الثالث ،أهداف البحث:يهدف البحث إلى معرفة مدى التأثير الذي تفعله أو ممكن أن تحدثه المواد والبرامج
الثقافية التي تقدمها القنوات الفضائية المصرية والعربية والعالمية وهل تسهم في
التذوق الفني والجمالي.
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الفصل الثاني -:اإلطار المفاهيمي:
المبحث األول ،ماهيّة التلفزيون اليوم:
أن للتلفزيون مكانة خاصة في حياتنةا المعاصةرة ،فقةد دخةل كةل بيةت وأصةبحنا مةدمنين
على مشاهدة البرامج التي تعرضها القنوات الفضائية و التلفزيون اليوم وسةيلة إعالميةة
له مميزات وخصائص كثيرة منها انتشاره الواسع إضافة لما يقةوم بةه مةن تقةديم المتعةة
والترفيه وإمكانيته على التأثير على الجميةع حيةث مةن يشةاهده كافةة فئةات المجتمةع مةن
فقير وغني ،من متعلم وأمي ،من كبيةر وصةغير ،وتةزداد مشةاهدة التلفزيةون فةي الةدول
النامية عنه في الدول المتقدمة وخاصة بين الشباب بسبب زيادة نسبة األمية والظةروف
االقتصادية الصعبة والبطالة ووقت الفراغ الكثير وعدم توفر وسائل اللهو األخرى ممةا
يةةدفع بهةةم إلةةى الجلةةوس طةةويال أمامةةه ،وهةةو قةةد أصةةبح وسةةيلة مهمةةة للتوجيةةه وتزويةةد
المواطنين بالخبرات والمهارات والقةيم اإلنسةانية والروحيةة ولنقةل الثقافةة إلةى المجتمةع
ككل ،وهو وسيلة لإلنتاج الثقافي ،وأن كل ما يبثه له تةأثير ثقةافي معةين سةواء كةان هةذا
التأثير سلبيا أم إيجابيا.
فلم يعد التلفزيون وسيلة للترفيه واللهو وقضاء الوقت فقط ،فاليوم التلفزيون وسيلة ال
غنى عنها تستخدم إليصال ما نريد إيصاله للجماهير ذات الثقافة المحدودة أو المنعدمة
من قيم ثقافية وجمالية جديدة سواء من خالل الترفيه أو من خالل برامج جادة بأسلوب
يسهل عليهم متابعته ،فالتلفزيون من أكثر أدوات التثقيف فعالية.
لقد أرتبط مضمون التلفزيون بثقافة الصورة ،حيث تعمل المواد المصورة على نقل
وتكوين قيم ثقافية للمشاهدين.
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لقد عرف مصطفى حجازي ثقافة الصورة بأنها (الثقافة التي تتوسل لغة جديدة هما لغة
الصورة ،وأبجدية الحواس ،مما يكاد يشكل قطعية فعلية مع الثقافة المكتوبة
وعقالنيتها ،و ثقافة الصورة التي تقدمها محطات كبريات الشركات اإلعالمية الخاصة
تحولت الثقافة إلى مشروع ربحي أساسا).
بينمةةا يعةةرف محمةةد الجةةابري ثقافةةة الصةةورة بأنهةةا ( ثقافةةة إشةةهارية إعالميةةة سةةمعية
وبصةةرية تصةةنع الةةذوق االسةةتهالكي-اإلشةةهار التجةةاري ،-والةةرأي السياسةةي -الدعايةةة
االنتخابية ،-وتشةيد رؤيةة خاصةة لإلنسةان ،والمجتمةع ،والتةاريخ ،إنهةا ثقافةة االختةراق،
التي تقدمها العولمة بديال مةن الصةراع األيةديولوجي…إنهةا تسةعى إلةى تسةطيح الةوعي
بهةةةدف تكةةةةريس نةةةةوع معةةةةين مةةةةن االسةةةةتهالك ،لنةةةةوع معةةةةين مةةةةن المعةةةةارف والسةةةةلع
والبضائع)().
أن ثقافةةة الصةةورة اليةةوم مةةن خةةالل القنةةوات الفضةةائية والتةةي تبثهةةا بمضةةامين وأشةةكال
متنوعة ذات تأثير عميةق فةي كافةة االتجاهةات علةى الجمهةور المتلقةي ،فهةي تسةتفد مةن
التطةةور الهائةةل الةةذي حةةدث بسةةبب اسةةتمرار اسةةتخدام وسةائل التقنيةةة ولكةةن لألسةةف هةةذا
التأثير ليس دائما إيجابيا.
أن عصةةرنا بةةال شةةك جعةةل اإلنسةةان متعبةةا مةةن قسةةوة الحيةةاة وشةةدة الصةةراع والةةركض
لتأمين لقمة العيش ،فنحن مرهقون عصبيا متوترون مةن نمةط الحيةاة الجديةدة ،وهةذا مةا
يجعلنا نلجأ إلى التلفزيون لساعا ٍّ
ت طويلة ونقلل من المطالعةة التةي كانةت أسةاس ثقافتنةا
لقرون عديدة.
ٍّ
المبحث الثاني ،مفاهيم ومصطلحات البحث األساسية:
•الثقافة:
يقول زكي محمود (أن الثقافة لم تعد تسوية العود الذي يركب عليه سنان الرمح ليصلح
للقتال بل أصبحت في تسوية الفكر ليصبح بفطنته وذكائه قادرا على حل مشكالت
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الحياة ،وتثقيف العقل بما يتفق مع الحضارة الجديدة ,وكانت اللغة هي أول الوسائل
التي عنتها الثقافة)().
أن مفهةةوم الثقافةةة اليةةوم هةةو مفهةةوم متعةةدد المعةةاني وهةةذه المسةةألة يجةةب أن تؤخةةذ بنظةةر
االعتبةةار عنةةد كةةل تسةةاؤل عةةن عالقةةات الثقافةةة أو الثقافةةات وتأثيراتهةةا ،وهنةةا البةةد مةةن
تةةداخالت تةةأثير الثقافةةة مةةن خةةالل العالقةةة العضةةوية بةةين الفةةرد والجماعةةة وبةةين الةةداخل
والخارج أي بين جماعة وأخرى وبين الماضي والحاضر.
وقد عرفةت المنظمةة الدوليةة للتربيةة والثقافةة والعلةوم ( اليونسةكو) الثقافةة بأنهةا( جميةع
السةةةمات الروحيةةةة والماديةةةة والفكريةةةة والعاطفيةةةة ،التةةةي تميةةةز مجتمعةةةا بعينةةةه ،أو فئةةةة
اجتماعيةةة بعينهةةا ،وهةةي تشةةمل الفنةةون واآلداب وطرائةةق الحيةةاة ،كمةةا تشةةمل الحقةةوق
األساسية لإلنسان ،ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات)()
 -2مفهوم وسائل اإلعالم:
جميةع الوسةائل واألدوات التةةي تنقةل إلةي الجمةةاهير  Mass mediaيقصةد بوسةةائل
اإلعةةةةالم المتلقيةةةةة و مةةةةا يجةةةةري مةةةةن حولهةةةةا عةةةةن طريقةةةةة السةةةةمع والبصةةةةر(

.

وهنةةاك مةةن يةةري أن وسةةائل اإلعةةالم هةةي ” :التةةي تتجسةةد فةةي الراديةةو ،والتلفزيةةون،
والصةةةحف والمجةةةالت ،والكتةةةب ،والسةةةينما ،واإلعةةةالن .وهةةةي مةةةن أهةةةم المؤسسةةةات
المرجعيةةة التةةي تةةؤثر فةةي شخصةةية ،وقةةيم ،وأفكةةار ،وممارسةةات الشةةباب علةةى مسةةتوى
األمد البعيد
•الاااااااااااااااااااااااااوعي االجتمااااااااااااااااااااااااااعي:-
”مجموعة من المفاهيم والتصورات واآلراء والمعتقدات الشائعة لةدى األفةراد فةي بيئةة
اجتماعية معينه والتي تظهر في البداية بصةورة واضةحة لةدى مجموعةة مةنهم تةم تبنيهةا
اآلخرون؛ إلقناعهم بأنها تعبر عن موقفهم”
–4اإلعالم الثقافي:
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اإلعالم الثقافي ،مصطلح جديد يقوم على أساس فهم طبيعتي اإلعالم والثقافة ،وهو فهةم
ينبةةع مةةن جةةوهر مشةةترك لهمةةا وهةةو “االتصةةال” ،فةةاإلعالم الثقةةافي هةةو عمليةةة يةةتم مةةن
خاللها إرسال مادة أو رسالة ثقافية معينة إلى المتلقةي ،مةع النتةائج المترتبةة علةى ذلةك،
وهذا بالضرورة يتضمن التفاعل ،وإذا كانت مهمة اإلتصال بأنه يقوم بنقل المعاني عةن
طريق الرموز من المرسل إلةى المرسةل إليةه ،فةأن اإلعةالم الثقةافي هةو نقةل المضةمون
الثقافي عن طريق الرموز في وسائل اإلعالم ،فالفكرة الرئيسية في اإلعالم الثقافي هي
األشتراك في اإلطار الثقافي الذي يتضمن جوانب الثقافة وما يعيه منها أفراد المجتمع.
د .سهير سيد أحمد جاد -رسالة الةدكتوراه – جامعةة القةاهرة –كليةة اإلعةالم – أشةراف
د .سةةمير محمةةد حسةةين ،عميةةد كليةةة اإلعةةالم جامعةةة القةةاهرة -د .سةةلوى أمةةام ،المةةدرس
بقسم اإلذاعة بكلية اإلعالم -سبتمبر 6915م.
هدف الدراسة:
الوصول إلى مدى نسبة البرامج الثقافية بالتلفزيون المصري إلى نسبة البرامج
الترفيهية والسياسية ،وأيضا معرفة أسهام البرامج الثقافية في التذوق الفني والجمالي
والتعامل مع وسائل الفنون والثقافة األخرى وكيفية الترويج لها ،وهل تتجه مستويات
التعبير اللغوي في البرامج الثقافية في التلفزيون المصري نحو اللغة العربية الفصحى
أكثر من أتجاهها نحو اللغة الدارجة أو العامية؟ ،كما أستهدفت الباحثة من دراستها
معرفة مدى حرص البرامج الثقافية بالتلفزيون على إرضاء األذواق والميول
والتخصصات المختلفة عن طريق تنوع البرامج وأستخدام األشكال التلفزيونية
المختلفة.
منهج الدراسة ،تعةد هةذه الدراسةة مةن البحةوث الوصةفية والمةنهج المسةتخدم فيهةا ينقسةم
إلى منهج تاريخي ،حيث تتعرض الدراسة لنشأة وتطور البرامج الثقافية بالتلفزيون
وكان من نتائج الدراسة ما يلي:
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 تدور نسبة  %41,61من موضوعات البرامج الثقافية في تلفزيةون جمهوريةة مصةرالعربية حول الثقافة الفنية ،سواء كان ذلك في مجال الثقافةة المسةرحية أو السةينمائية أو
الموسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيقية أو فنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون الباليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون التشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكيلية.
 أن البةةرامج الثقافيةةة التةةي تةةدور موضةةوعاتها حةةول المعةةارف العامةةة بلغةةت نسةةبتها24,12%مةةةن مجمةةةوع الموضةةةوعات التةةةي أجريةةةت عليهةةةا الدراسةةةة ،أمةةةا نسةةةبة
موضةةوعات الثقافةةة العلميةةة فجةةاءت نسةةبتها  ،%64,94والتةةي تعنةةي بةةاألدب وقضةةاياه
بنسبة 9,75%من موضوعات البرامج الثقافية التي أدريت عليها الدراسة.
 ووجدت الباحثة تقاربا بين فترتي التحليل عامي 6916و 6915م ،من حيةث ترتيةبالموضةةوعات دلةةت نتةةائج الدراسةةة التحليليةةة علةةى أن نسةةبة كبيةةرة مةةن البةةرامج الثقافيةةة
تعمل على تحقيةق القةيم الجماليةة والفنيةة فةي العةروض المقدمةة بهةا والمنقولةة إليهةا مةن
مجةةاالت الفنةةون األخةةرى بهةةدف رفةةع مسةةتوى اإلحسةةاس بالجمةةال والتةةذوق للفةةن فةةي
المجتمع.
 وتوصةةلت الدراسةةة إلةةى وجةةود عالقةةة بةةين طبيعةةة الموضةةوعات التةةي تةةدور حولهةةاالبرامج الثقافية وبين نوعية القائمين باالتصال.
 وهنالك نسبة كبيرة من البرامج الثقافية تحرص على تحقيق الذاتية الثقافية لمصر.الفصال الثالااث  -:دور كااال ماان اإلعااالم المصااري والعربااي والغربااي فااي تشااكيل ثقافااة
المجتمع


المبحث األول  -:اإلعالم المصري

إن اإلعالم بصوره المختلفة يلعب دورا كبيرا في حياتنا بل وفى تشكيل الةرأي العةام ()
وخاصة عندما تكون الصورة غير واضحة بقدر الذي يتيح لنا أخد قةرارا تحديةد رؤيتةه
 ,اإلعالم أداة خطيرة ،وأثرهةا ال يكةاد يخفةى وال ينكةر ،ولةذا لةم تكةن وليةدة عصةر مةن
العصةةور ،بةةل اسةةتخدمت تقريبةةا منةةذ كةةان اإلنسةةان ,وإذا تسةةاءلنا عةةن دور اإلعةةالم فةةي
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المجتمع ،وما يستطيع أن يسهم به اإلعالم في بناء المجتمع وتطويره ،فإن اإلجابة أكبر
وأوسع من أن تحتويها عبارة محةددة ,ذلةك ألن المجتمةع – كةل مجتمةع إنسةاني – يقةوم
أساسةا علةى االتصةال بةين أفةراده وجماعاتةه ،وكةل اتصةال بةين البشةر يحمةل فةي ثنايةاه
ضةةةربا أو ضةةةروبا مةةةن اإلعةةةالم وال شةةةك أن اإلعةةةالم إذا اسةةةتكمل مقوماتةةةه ووسةةةائله
الصةةحيحة وأحسةةن اسةةتخدامه وتوجيهةةه فةةي مجتمةةع مةةا ،كةةان قةةوة دافعةةة كبةةرى للبنةةاء
والتطور والنهوض بالمجتمع حيث الثورة اإلعالمية أو تكنولوجيا اإلعالم التي يشةهدها
العالم قد قلبت كل المةوازين وأضةحى اإلعةالم ركيةزة أساسةية فةي بنةاء الدولةة بةل بةات
يعتبةةر مةةن مقومةةات ورمةةوز السةةيادة الوطنيةةة  ،والتقنيةةات الحديثةةة ,والن “اإلعةةالم أداة
فاعلة ومنظومة متكاملة ”  ،فال بد من تفعيل أدائه لترسيخ بناء الدولة وترسةيخ الثوابةت
الوطنية لديها ولدى مواطنيها.
تع ّد وسائل اإلعالم المرئية والمسةموعة والمقةروءة مصةدرا مهمةا مةن مصةادر التوجيةه
والتثقيةةةف فةةةي أي مجتمةةةع ،وهةةةي ذات تةةةأثير كبيةةةر فةةةي جمةةةاهير المتلقةةةين المختلفةةةين،
المتبةةاينين فةةي اهتمامةةاتهم وتوجهةةاتهم ومسةةتوياتهم الفكريةةة واألكاديميةةة واالجتماعيةةة.
وهذا ما يكسبها أهميتها في عمليةة بنةاء المجتمعةات ،ويمكةن الةزعم بأنهةا احةد العناصةر
األساسية في المسا ِهمة في تشكيل مالمح المجتمعات .وإذا كان دور وسائل اإلعالم فةي
سةةم
أي بيئةةة مجتمعيةةة يتحةةدد بةةاألثر الةةذي تسةةتطيع أن تحدثةةه فيهةةا ،فمةةن الممكةةن أن نق ّ
وسائل اإلعالم باعتبار تأثيرها في المجتمعةات قسةمين :قسةم مةؤثر وفاعةل ،وقسةم غيةر
مؤثر وغير فاعل قد يكون سلبي أو ايجابي.
األول :اإلعالم المتحير :وهو اإلعالم الذي ال يعتمد على الحقةائق المجةردة ويجةنح إلةى
الدعاية لمذهب سياسي أو خط معةين عةن طريةق التلفيةق والتزويةر ،ومثةل هةذا اإلعةالم
سةرعان مةةا يفقةد ثقةةة الجمةاهير ،وحتةةى إذا تضةمن بعةةض الحقةائق فةةإن الجمةاهير تنظةةر
إليها بعين الريبة والشك والحذر.
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الثااني :اإلعةةالم القاصةر :وهةو إعةةالم يعتمةد علةى الحقةائق المجةةردة ،ولكنةه يفشةل فةةي
تحقيق التةأثير المطلةوب بتلةك الحقةائق لةدى الجمهةور ,وغالبةا مةا يرجةع ذلةك إلةى خطةأ
األسلوب اإلعالمي المستخدم.
وليس من شةك فةي أن الخطةورة الكبةرى لإلعةالم ال تكةون بقةدر مةا تكةون األثةر السةيئ
والبالغ السوء ,حين يتخذ اإلعالم وجهة غير بناءة ،أو وجهةة متجةردة مةن المثةل والقةيم
العليةةا ,وهةةو مةةا نشةةهده فةةي بعةةض المجتمعةةات الرأسةةمالية الغربيةةة مةةن تقةةويض البنيةةان
االجتماعي وتفشي الميل العدواني إلةى الجريمةة ،وقةد كةان ذلةك نتيجةة مباشةرة لإلعةالم
المتحرر من القيم الخلقية وتعاليم األديان السماوية ،والذي ال يحده قيد فةي اندفاعةه نحةو
تحقيةةةق الكسةةةب المةةةادي فةةةي سةةةباق الرأسةةةمالية الطةةةاحن المسةةةعور,اإلعالم كمصةةةدر
للمعلومةةةات فقةةةد أكةةةدت البحةةةوث الميدانيةةةة أن اإلعةةةالم هةةةو المصةةةدر األساسةةةي للقةةةادة
السياسةةيين والدبلوماسةةيين وكةةل مةةن لهةةم صةةلة بالعمليةةة السياسةةية فةةي المجتمةةع ،ويلعةةب
اإلعالم دورا مهما في عملية التفاوض يوفر رؤية أولية لألطراف المشاركة فةي عمليةة
التفاوض.
اإلعالم كأداة :يعد اإلعةالم أداة مةن أدوات خلةق رأي مسةاند أو معةارض للقضةية محةل
التفاوض أو لطرف من أطراف التفاوض ،حيث يلعب دورا مهما فةي مجةال خلةق رأي
عةةام مسةةاند أو معةةارض لقضةةية يةةدور حولهةةا التفةةاوض وخلةةق اتجاهةةات معارضةةه أو
مؤيدة للقضية محل التفاوض أو ألحد أطراف التفاوض.
اإلعالم أداة للتفاوض :يمكن استخدام اإلعالم كأداة من أدوات التفااوض بأحاد الصاور
التالياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة:
الصورة األولى :استخدامه كأداة من أدوات الضغط:


ويتم ذلك من خالل تسريب بعض األخبار والمعلومات التةي يةود أحةد األطةراف
أو ال يرغب في نشرها قبل التوصل إلى االتفاق النهائي.
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مةةن خةةالل تقةةديم إخبةةار كاذبةةة تمثةةل إحراجةةا ألحةةد األطةةراف المعنيةةة فةةي عمليةةة
التفاوض.



تسريب أخبار عن التوصل إلى نتائج قبل نهاية التفاوض.

الصورة الثانية :استخدام اإلعالم كأداة لفرض موقف معةين علةى أحةد األطةراف وذلةك
من خالل دفعه إلى تبني موقف سياسي معين.
الصورة الثالثة :استخدام اإلعالم كأداة من أدوات التالعةب بةالمواقف وذلةك مةن خةالل
تجاهل هذه الحقائق وطرح آراء ومعلومات وأفكار جديدة.
كمااا هناااك إسااتراتيجية يعتمااد عليهااا التفاااوض الاادولي عنااد التعاماال مااع اإلعااالم أثناااء
األحداث ،ونكتفي هنا بذكرها كمفاهيم دون التعرض لتفاصيلها  ،وهي:


1-إستراتيجية تجاهل اإلعالم.



2إستراتيجية االهتمام باإلعالم  ,إستراتيجية التعتةيم اإلعالمةي والضةغط علةىاإلعالميين.

اإلعالم والسياسة الخارجية:تحاول الدول من خالل وسائل اإلعالم الدولية وكافة وسائل اإلعالم المتاحة والمالئمة
التأثير على الرأي العام األجنبي لكسب تأييده لقضاياها وتبحث الدبلوماسية النشطة عن
التأييد غالبا خارج الحدود القومية وبهذا يرتبط اإلعالم بالدبلوماسية جيدا .ولعل
التطور المستمر للمكاتب اإلعالمية للدول المختلفة في الخارج يظهر بشكل جلي أهمية
اإلعالم والدعاية السياسية والتسويق السياسي على حد سواء في خدمة سياسات الدول
الخارجية وخدمة أهدافها الدبلوماسية وعّبر الوزير األمريكي “دين رسك” عن أهمية
الدور اإلعالمي في خدمة أهداف السياسة الخارجية األمريكية بقوله ” ال غنى عن
اإلعالم للسياسة الخارجية للواليات المتحدة.
دور األعالم في تدعيم األمن وإدارة الحكم:
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يتضح الةدور الكبيةر والخطيةر الةذي يسةتطيع اإلعةالم أن يسةهم بةه فةي تطةوير المجتمةع
بشتى فئاته وقطاعاته ،وحل مشكالته ،ومن ذلك ما يلي:
 وصل المواطن بكل ما يعنيه في المجاالت التي تتصل باهتماماته المختلفة نقل الخبرات وتنمية المهارات في مختلف مجاالت النشاط اإلنساني معاونةة قطاعةاتالخدمات المختلفة في تأدية رسالتها (مثل قطاع الصحة ،وقطاع التعليم ،واإلنتاج.
 اإلسهام في حل مشكالت المجتمع بإلقاء الضوء عليها ،والتوعية بها ،واقتراح أفضةلالحلول لمعالجتها.
 رفةةةةةةةةةةةةةع مسةةةةةةةةةةةةةتوى الثقافةةةةةةةةةةةةةة وتطةةةةةةةةةةةةةوير الفكةةةةةةةةةةةةةر العةةةةةةةةةةةةةام للمجتمةةةةةةةةةةةةةعتكوين الرأي العام المستنير إزاء قضايا المجتمةع الداخليةة والخارجيةة مةن خةالل تةوفير
المعلومات الصحيحة والكافية وعرض مختلف اآلراء الواعية الصادقة.
وهكذا نرى أنه ال يمكن فصل اإلعالم عن أي من جوانب الحيةاة اليوميةة فةي المجتمةع،
ذلةةك أن اإلعةةالم يحمةةل علةةى عاتقةةه مهمةةة نقةةل وتطةةوير "اإلرث الحضةةاري" واإلرث
االجتمةةاعي مةةن جيةةل إلةةى جيةةل ،وهةةي مهمةةة دائبةةة يوميةةة ،بةةل إنهةةا تكةةاد تكةةون مهمةةة
“الخطبة”.
ففي كةل لحظةة تتسةابق وكةاالت األنبةاء إلةى الحصةول علةى كةل خبةر جديةد مةن أقصةى
األرض إلةةى أقصةةاها ،وينكةةبّ عليةةه الخبةةراء المختصةةون بالةةدرس والتحليةةل ثةةم تطيةةره
وسائل اإلعالم إلى جماهير الناس كتابة وإذاعة وصورة ,وبهذا يكون اإلعةالم أشةبه مةا
يكةةون بجامعةةة كبةةرى مفتوحةةة لهةةا مناهجهةةا اليوميةةة المتجةةددة والمتغيةةرة مةةع الظةةروف
واألحداث ،والمتطةورة بتطةور الحاجةات واالهتمامةات ،والمتسةعة باتسةاع الةوعي العةام
والنشاط العام للمجتمع فاصبح دوره فى كل مجاالت الحيةاة مةن صةحة لسةياحه لسياسةه
الجتماع حتى ترويج السلع والماكوالت تعتمد على االعةالم والتةاثير بةالراى العةام ولةذا
علينا أن نجند هذا السالح الخطير ذة الحدين من أجل االصلح للمجتمع والظةروف التةى
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تةةنهض ببلةةدنا وتحقةةق لهةةا االسةةتقرار والسةةكينه ورفةةع االنتةةاج والتطوروالرفاهيةةه التةةى
نصبوا اليها
وغاية القول أن اإلعالم سالح ذو حدين :فإذا أُحسن استخدامه وتوجيهه كان ركيزة
تطور يجد فيه أفراد المجتمع ينبوع المعارف ومصدر التوجيه واإلرشاد والتوعية فيما
يعني لهم من مشكالت ،يجدون فيه العون على تربية أبنائهم وإسعاد أسرهم وتحقيق
انتمائهم إلى مجتمعهم .أما إذا اتخذ اإلعالم تلك الوجهة التي تعتمد على اإلثارة
المجردة التي نشهدها في بعض المجتمعات الغربية فال شك أنه يمثل أداة تخريب
وانحالل ،بالرغم من تطوره وتقدمه وفعاليته
•المبحث الثاني -:اإلعالم العربي ( :دور االعالم العربي في تشكيل ثقافة التغيير)
بداية البد من التمييز بين مفهومي التغيرو التغيير  ،فاالول يذهب الى التحول والتبدل
التلقائي غير المخطط له والذي التعرف نتائجه اال عند وقوعها  ،وبالتالي فالتحوالت
في الوظائف واالدوار والقيم وغيرها سواء اكانت سياسية ام اجتماعية ام اقتصادية ام
ثقافية قد تكون سلبية اوايجابية  ،ما يحمل االفراد والمجتمعات الفاعلة والحيوية على
القيام بمحاوالت تعزيز للتحوالت االيجابية  ،والتخطيط لعمليات تغيير في الحاالت
التي يكون فيه الواقع سلبيا  ،وعلى هذا يكون التغيير عبارة عن نسق منظم من الجهود
البشرية للتصدي للواقع غير المرغوب فيه باشكاله المختلفة  ،ما يعني ان التغيير هو
رد فعل على جانب من ظاهرة طبيعية في حياة المجتمعات تؤدي الى معطيات سلبية
هي حصيلة تفاعالت عشوائية لمكونات الحياة البشرية ،وبالتالي فانه يسعى الى تحقيق
مصالح المجتمع من خالل ارساء نظم جديدة واشكال جديدة من العالقات  ،بما يتوافق
مع تطلعات المجتمع ورغباته في مواكبة التطورات التي تشهدها البيئة االقليمية
والدولية ،وذلك لن يتم اال عبر مكافحة القيود والمحددات القائمة وازالتها والتأثير فيها
 .وتتخذ تلك المحددات والقيود اشكاال مختلفة فقد تكون:
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•انظمة سياسية استبدادية بكةل مةا تنطةوي عليةه الةنظم االسةتبدادية مةن تغييةب للمفةاهيم
السياسية المعاصرة لحقوق االنسان.
2ــ منظومات ثقافية غير مسةتنيرة  ،التتةوافر علةى قةدرات تمكنهةا مةن تفعيةل عناصةر
ثقافية ايجابية في مرجعياتها التاريخية ،اوانغالقهةا علةى ذاتهةا بشةكل اليكةون بمقةدورها
التفاعل مع ثقافات فاعلة راهنا.
 3ـةةـ اوضةةاع اقتصةةادية راكةةدة لةةم تةةتح لالفةةراد حيةةاة كريمةةة  ،او مسةةتوى معةةين مةةن
الرفاهية  ،فضال عن سوء الخدمات وغيرها .
5ــ حياة اجتماعية تتحكم بها ثقافة سائدة تنطوي على تقابيةد واعةراف باليةة  ،تحةد مةن
قدرات االنسان علةى االبةداع  ،وتحرمةه مةن االسةتمتاع بحريتةه  ،فارضةة عليةه انواعةا
مختلفة من الوصاية التي تتبرقع باشكال دينية وسياسةية .ان هةذه المعوقةات والمحةددات
تشكل تحديات مصةيرية تقةف حةائال امةام ممارسةة المجتمةع النسةانيته وتحةد مةن ادواره
الفاعلة في تمكين المجتمةع مةن التطةور  ،مةا يجعةل الجمةود والتخلةف ابةرز سةمات هةذه
المجتمعات  ،بشكل تغتال فيه جميع صور االبداع الفردية التي تظهر بين آونةة واخةرى
علةةى قلتهةةا  ،فضةةال عةةن اجبةةار الفةةرد علةةى االختبةةاء خلةةف جماعةةات او منظومةةات او
مؤسسات معينة لضمان استقرار معيشته او لحمايةة نفسةه مةن التهديةدات التةي يتعةرض
لها  ،بما يحولةه الةى حةامي ومحمةي فةي الوقةت نفسةه،االمر الةذي يقةود الةى تقويةة هةذه
الحصةةون ويجعلهةةا عصةةية علةةى التغييةةر الةةى جانةةب مةةا تتةةوافر عليةةه هةةذه الجماعةةات
والمؤسسةةات مةةن قةةدرات دفاعيةةة ذاتيةةة بحكةةم فاعليةةة تةةأثير هةةذه القةةدرات فةةي المنظومةةة
االجتماعيةةة  .ولةةذلك فةةان التغييةةر لةةيس امةةرا هينةةا اذا لةةم تتةةوافر شةةروطه الموضةةوعية،
متمثلة بثقافة التغيير
والوعي بالتغيير  ،اذا ما اريد لهذا التغيير ان يكون ايجابيا يختصر فيه الزمن وتقل فيه
الكلف والجهود.
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ذلك ان حدوث أي تغيير من دون تحلي المجتمع بثقافة التغيير وتبلور الوعي به  ،فأنه
غالبا ما يفضي الى الفوضى وان كان القائمين على التغيير قد استندوا الى رؤية
واهداف واضحة  .فالمجتمع هو وسيلة التغيير وهدفه  ،وان اية عملية تغيير التستثمر
طاقات المجتمع اليمكنها النجاح على االطالق .ويأتي التغيير في احيان معينة نتيجة
هيجان شعبي يأخذ شكل انتفاضات وثورات  ،كما هو حاصل في ما يطلق عليه بـ (
الربيع العربي )  ،لكن مثل هذا التغيير الذي يعبر عن اعتراض وتذمر جماهيري ازاء
الواقع بجميع مفرداته اختزلت اهدافه بالديمقراطية وآليات الوصول الى السلطة
والتخلص من النظام السياسي القائم  ،بوصفه المسؤول عن كل ما حصل في هذا
الواقع وهو بالفعل كذلك.
واصةةبح الحةةديث عةةن الواقةةع الحيةةاتي المتةةردي علةةى هةةامش الحةةديث عةةن الديمقراطيةةة
وآلياتها  ،بالرغم من ان اغلبيةة المجتمةع تريةد واقعةا اقتصةاديا وخةدميا مناسةبا مةن دون
ان تتملكه رغبة في الممارسة الديمقراطية  ،انه يبحث عن العدالة االجتماعيةة تحديةدا ،
بصرف النظر عمن توصله الممارسة الديمقراطية الى سدة الحكم.
ان التغيير الذي حصل في الةبالد العربيةة اليمكةن وصةفه اال بةرد فعةل علةى الواقةع  ،و
يعكةةس وعيةةا اجتماعيةةا بةةه ،لكنةةه اليةةتم بالضةةرورة عةةن وعةةي بةةالتغيير ،فضةةال عةةن ان
الوعي بهذا الواقع لم يكن شامال لجميع ابعاده  ،بل اقتصر على المحسوس منةه فحسةب
 ،ذلك ان المجتمعات التي لم تنل قدرا كافيا مةن التعلةيم لةن يكةون بمقةدورها تحسةس مةا
ينطوي عليه الواقع من ترد غير منظور  ،وبالتالي لن يتشةكل لهةا الةوعي الةذي يحملهةا
على العمل الفاعل لتغييره  .ان الوعي بالتغيير يفتةرض ان تكةون هنةاك ثقافةة مجتمعيةة
بالتغيير  .بداللةة عةدم تبلةور رؤيةة مسةتقبلية واضةحة للتغييةر فةي الربيةع العربةي  ،ولةم
تكن هناك جهات محددة قد خططةت لهةذا التغييةر  ،بةل ان التغييةر برمتةه جةاء انفجاريةا
غلبةةت عليةةه االنفعةةاالت  ،مةةن دون ان يكةةون هنةةاك ادراك مسةةبق لتداعياتةةه وبخاصةةة
السلبية منها  ،اذ انطلق هذا االنفعال من كره راسخ في نفوس وعقول الجمةاهير للنظةام
السياسةةي العربةةي نتيجةةة الممارسةةات القمعيةةة التةةي قةةام بهةةا هةةذا النظةةام طةةوال مةةدة بقائةةه
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بالحكم  ،وعدم قدرتةه علةى تةوفير الحيةاة الهانئةة التةي تصةبو اليهةا الجمةاهير  ،بخاصةة
وان المجتمع بةدأ منةذ اواخةر التسةعينيات يجةري عمليةات مقارنةة بةين حياتةه وتلةك التةي
تحياها المجتمعات المتقدمة.
ان هدف االنتفاضات يتمثل في جوهره بتحسين نمط الحياة  ،وليس الرغبةة الجماهيريةة
بممارسةةة الديمقراطيةةة السياسةةية ،ومثةةل هةةذا الهةةدف قةةد يتحقةةق بةةاجراءات اصةةالحية
تدريجية وصوال الى تغيير النظام السياسي  ،لكن ان يقفز التغيير من المطالبةة بتحسةين
نمط الحياة الى تهديم نظام سياسي بكل ما ينطوي عليةه هةذا التهةديم مةن مخةاطر تطةول
مختلف المنظومات االخةرى بحكةم التةأثير المتةراكم للمنظومةة الساسةية فةي المنظومةات
االخرى  ،فذلك التغيير من دون شك لن يحقق اهدافه الحقيقية  ,بل قد يقود الى اوضاع
سياسية واقتصادية واجتماعية اسوء من تلك التي كان عليها  ،وفي احسن احواله يحقق
له بعض المكتسبات في جوانب معينة  ،ويحرمه من مكتسبات كان قد حققها فةي ازمنةة
سابقة  ،كتحقيق الحرية السياسية وغياب الحرية االجتماعيةة  ،او الةتخلص مةن وصةاية
الدولةةةة والوقةةةوع تحةةةت وصةةةاية تيةةةارات دينيةةةة متشةةةددة  ،او تراجةةةع سةةةيادة القةةةانون
واالستعانة بالقبيلة والطوائةف لحمايةة االفةراد  ،وممةا يثبةت ان جةوهر االنتفاضةات هةو
تحسين الحياة االجتماعية وليس تحقق الديمقراطية السياسية هو عدم قيام انتفاضات فةي
الةةدول العربيةةة الخليجيةةة  ,بأسةةتثناء حالةةة البحةةرين التةةي لهةةا ظروفهةةا ودوافعهةةا التةةي
المجال للتطرق اليها .واذا كان للتغيير اهميتةه الكبيةرة للمجتمعةات المتخلفةة وتلةك التةي
في طور النمو لالرتقاء بها نحو االفضل  ،فالبد لهذا التغيير من ثقافة لئال يعود التغييةر
بالمجتمعات نحو الخلف بدل التقدم الى االمام  ،ومن هنةا يبةدأ عمةل المؤسسةات المعنيةة
بتشكيل هةذه الثقافةة التةي مةن المؤكةد انهةا ستصةطدم بةالكثير مةن المعوقةات التةي تشةكل
تحديات كبيرة امام شيوع ثقافة التغيير.
ويشكل االعالم ابرز الوسائل التي يمكن االستعانة بها في تشةكيل ثقافةة التغييةر العربيةة
 ،وقد اتضحت في التغييرات العربيةة فاعليةة االعةالم فةي تعبئةة الجمةاهير علةى التغييةر
الذي افضى الى نتائج مهمةة  ،مةا يقتضةي مةن المعنيةين دراسةة وتأمةل االدوار المةؤثرة

101

التي قام بها االعالم العربي او ذاك الناطق بالغة العربية في هةذه االحةداث  ,مةع االخةذ
بالحسبان االجندات الخارجية العربيةة واالجنبيةة التةي وقفةت وراء هةذه التعبئةة  ,فضةال
عن التفاعل غير المسبوق للجماهير مع االعالم  ،بالرغم مةن غيةاب ثقافةة التغييةر لةدى
االوسةةاط الجماهيريةةة  ،مةةا جعةةل الجمةةاهير فريسةةة العةةالم يتنةةاغم مةةع رغباتهةةا بالشةةكل
الذي دفعهةا باتجاهةات غيةر محسةوبة وربمةا تتقةاطع مةع مصةالحها االساسةية  .ومةع ان
هناك ادوارا مفترضة لوسةائل االعةالم فةي تنميةة ثقافةة التغييةر  ،اال ان وسةائل االعةالم
العربية لم تمارس هذه االدوار بالشةكل الفاعةل والمةؤثر خةالل عقةود مةا بعةد االسةتقالل
وبخاصة في المجالين السياسي واالقتصةادي  ،وكانةت ادواره خجولةة فةي اطةار الثقافةة
االجتماعيةةة ومقموعةةة ذاتيةةا ازاء المؤسسةةة الدينيةةة  ،امةةا ادواره الثقافيةةة فظلةةت حبيسةةة
الجوانب االدبية دون ان تمتد الى الثقافة السةائدة التةي هةي احةوج مةا تكةون الةى التغييةر
مةن غيرهةةا  ,ومةةن المؤكةد ان اسةةبابا كثيةةرة تقةةف وراء ضةألة الةةدور االعالمةةي العربةةي
الذي يتحمل مع العامل السياسي تبعة التخلف والجمود الذي عليه عالمنا العربي.
المبحث الثالث  -:االعالم الغربي


دور وسائل اإلعالم في تشكيل المجتمع

تع ّد وسائل اإلعالم المرئية والمسةموعة والمقةروءة مصةدرا مهمةا مةن مصةادر التوجيةه
والتثقيةةةف فةةةي أي مجتمةةةع ،وهةةةي ذات تةةةأثير كبيةةةر فةةةي جمةةةاهير المتلقةةةين المختلفةةةين،
المتباينين في اهتماماتهم وتوجهاتهم ومستوياتهم الفكرية واألكاديمية واالجتماعية.
وهذا ما يكسبها أهميتها في عمليةة بنةاء المجتمعةات ،ويمكةن الةزعم بأنهةا احةد العناصةر
األساسية في المسةا ِهمة فةي تشةكيل مالمةح المجتمعةات  ,وإذا كةان دور وسةائل اإلعةالم
سةم
في أي بيئة مجتمعية يتحدد بةاألثر الةذي تسةتطيع أن تحدثةه فيهةا ،فمةن الممكةن أن نق ّ
وسائل اإلعالم باعتبار تأثيرهةا فةي المجتمعةات قسةمين :قسةم مةؤثر وفعةال ،وقسةم غيةر
مؤثر وغير فعال.
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كما يمكن تفريع القسم األول منهما إلى اتجاهين :سلبي وإيجابي ،وذلةك باعتبةار الهةدف
الذي يسعى إليه القائمون على كل اتجاه ،وألن اإليجابية والسةلبية مةن األحكةام النسةبية،
ليست ثابتة أو محددة.
فةةإن الضةةابط الةةذي يُسةةتخدم هةةذين الحكمةةين علةةى أساسةةه هنةةا هةةو ضةةابط االنسةةجام مةةع
متطلبات الهوية العربية اإلسالمية في ما يُقدَّم إعالميا عبر القنوات المختلفة ،مةن حيةث
طبيعة المادة المقدمة ،وما ترسخه من قيم فكرية وثقافية واجتماعية.
ويختلف القسم الثاني ،وهةو قسةم وسةائل اإلعةالم غيةر المةؤثرة عةن االتجةاه السةلبي مةن
القسم األول في الجوهر األساسي للموضوع ،وهو حقيقةة الةدور الةذي يؤديةه كةل منهمةا
في تشكيل المجتمع وبنائةه؛ فوسةائل اإلعةالم غيةر المةؤثرة أو الفاعلةة ال تةؤدي أي دور
فةةي المجتمةةع ،وبالتةةالي ال تقةةوده إلةةى أي اتجةةاه ,وهةةي غيةةر معنيةةة بمةةا تقدمةةه للمجتمةةع
وأفراده ،وال تقةوم بةأكثر مةن التوصةيل لكةن دون أسةس واضةحة ،ودون معرفةة حقيقيةة
بما يجب أن يقدم ،وما يجب أن تكون له األولوية من بين ما يقدم  ,والقائمون على مثةل
هذا النوع من وسةائل اإلعةالم هةم الةذين دخلةوا السةلك اإلعالمةي إمةا مصةادفة ،أو دون
رغبةةة أصةةيلة فةةي الممارسةةة اإلعالميةةة ،أو دون هةةدف أو وعةةي حقيقةةي بالةةدور الةةذي
تتحمل المؤسسة اإلعالمية عبئه ،لتكون ذات فائدة ونفع للمجتمع.
أما االتجاه السلبي من القسم ذي التةأثير فةي المجتمةع فيختلةف مةن حيةث وجةود الهةدف،
ووضوح الرؤية والوسيلة أو األداة التي تساعد على تحقيةق الهةدف ،والقةائمون عليةه ال
يتحركةةون خةةبط عشةةوائي إنمةةا وفةةق خطةةط ومنهجيةةات مدروسةةة بعنايةةة ،وهةةم يملكةةون
تصورا واضحا لما يريدون الوصول إليه ،ويسعون جاهدين إلى تحقيقه -أو هكذا يبةدو-
وكأنهم يريدون أن ينشروا ثقافة أو فكرا أو نمطا حياتيا وسلوكيا بين أفراد المجتمع.
وإذا كان ضابط اإليجابية والسلبية -كما تحدد في هذا المقال -هو االنسجام مع متطلبات
الهوية العربية واإلسالمية فإن الكثيرين يمكةن أن يتفقةوا علةى أن مةا يُقةدم إعالميةا عبةر
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الوسائل المختلفة المتوافرة في الدولة ،والمتكاثرة -أو المتوالدة -يوما بعد يوم يتوزع مةا
بين قطبي السلب واإليجاب.
لقد كان مةن األولةى أن يُسةتغَل اإلعةالم المسةموع لتوعيةة األجيةال الشةابة بقضةايا أمتهةا
وبواقعهةةا المعاصةةر ،لتنشةةأ نشةةأة مختلفةةة عمةةا نةةراه اليةةوم بةةين شةةبابنا ،الةةذين يتعرضةةون
لتسطيح إعالمي يأخذهم نحو االنشغال باألمور التافهةة والشةكلية ،ويلهةيهم عةن القضةايا
مجوف.
المهمة والمصيرية ،فنتج لدينا جيل جميل الشكل لكنه ّ
ت
إن حالة الخواء الثقافي والفكري التي نالحظها فةي كثيةر مةن شةبابنا هةذه األيةام لةم تةأ ِ
مةةن فةةراغ ،ولكنهةةا نتيجةةة مةةا يتعةةرض لةةه هةةؤالء الشةةباب مةةن ِق َبةةل وسةةائل إعةةالم إمةةا ال
تعرف حقيقة دورها وأثرها في المجتمع ،أو أنها تعرف ذلك وتدركه جيدا وتوظف تلك
المعرفةةةة وذلةةةك اإلدراك إلنشةةةاء جيةةةل مةةةن الشةةةباب األجةةةوف ،الالهةةةي بملةةةذات الحيةةةاة
وشكلياتها.
وكأن الدنيا أصبحت محصورة فيها ،فأصبحنا نكرسها ونرسخ االهتمام بها عبر وسةائل
إعالمنةةا المةةوقرة فةةي كةةل لحظةةة ،وبكةةل وسةةيلة ،ال نةةوفر جهةةدا وال وقتةةا ،غةةافلين عةةن
القضايا الحقيقية واألمور المصيرية التي يجب أن نوجه إليها شبابنا كي يكونوا عةدّة لنةا
في المستقبل وسط عالم ملئ بالمتغيرات.
إن اإلعالم أمانة ومسؤولية ،والمؤسسة اإلعالمية كالمؤسسةة التربويةة مةن حيةث أثرهةا
في تشكيل بنية المجتمعةات ورسةم مالمحهةا ،وقةد يتفةوق أثةر المؤسسةة اإلعالميةة علةى
التربوية نتيجة عوامل مختلفة ،منها طبيعة المادة التي تقدمها كل منهما ومةدى مناسةبتها
ألهواء المتلقين.
توصيات الدراسة بما يأتي:
 العمةةل علةةى مشةةاركة خبةةراء فةةي مجةةال اإلعةةالم والتربيةةة وعلةةم الةةنفس واالجتمةةاع
والقانون والتاريخ حيةث تتكامةل جهةودهم ورؤاهةم فةي إعةداد مةواد إعالميةة إيجابيةة
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يحقةةق نشةةرها وعرضةةها بالوسةةائل اإلعالميةةة المختلفةةة آثةةارا إيجابيةةة علةةى مسةةتوى
الفرد واألسرة والمجتمع.
•تحديد األهداف اإلعالمية المطلوبة بدقة وتقسيمها مرحليا وزمنيا بحيةث يشةعر النةاس
بةةأن هنةةاك مشةةكلة مرتبطةةة ارتباطةةا وثيقةةا بحيةةاتهم وحيةةاة أبنةةائهم وسةةالمتهم وسةةالمة
المجتمع وأمنه ،وتكامل هذه األهداف مع أهداف مؤسسات التنمية االجتماعية ،والسةعي
لتحقيقها على نحو متزامن.
•غالبا ما تعالج المضامين الخارجة عن المألوف (التمرد على اآلباء ،الكذب فةي إطةار
األسةرة ،السةرقة… ).معالجةة مبهةرة ،فةي حةين ينبغةي أن تعةالج القةيم األخةرى معالجةةة
أكثةةر إبهةةارا ،وهةةو مةةا ينبغةةي أن يكةةون هةةدفا محوريةةا أمةةام صةةناع اإلعةةالم واالتصةةال,
وذلك من خةالل رسةم خارطةة القةيم المجتمعيةة واألسةرية والسةعي لتحقيهةا ،حيةث يمثةل
التمرد على القيم جزءا من الثقافة الغربية ،في حين في بالدنا يعد العدل القيمة األولى
•الجدولة الجيدة لمضامين النشاط اإلعالمي بما يحقق االستمرارية واالتساق والشةمول
والتنوع والتركيز ،فال يكفي عرض المضامين المتنوعة فةي الوسةائل المتنوعةة ،وال بةد
أن تتعدد النشاطات اإلعالمية ويكمةل بعضةها بعضةا ،كةأن تنةاقش الصةحف والتلفزيةون
ومواقع شةبكة اإلنترنةت القةيم التةي تعرضةها الةدراما ،فةي أثنةاء عرضةها وبعةد االنتهةاء
منه ،وعقد ندوات ومحاضرات في المدارس والجامعةات لتوضةيح القةيم التةي عرضةتها
وما المقصود منها.
•عند تداول ما تنشره وسائل اإلعالم واالتصال موضةوعيا ،يمكةن اسةتبدال المعلومةات
الخطةةأ حةةول كثيةةر مةةن األشةةياء بمفةةاهيم صةةحيحة ودقيقةةة ،تصةةحيح الخطةةأ قبةةل شةةيوعه
أجدى من معالجة آثاره.
•العمةةل علةةى تحسةةين صةةورة األسةةرة والقةةيم األسةةرية فةةي وسةةائل اإلعةةالم واالتصةةال
المختلفة من خالل برامج متخصصة ،مع تأكيدها في البرامج العامة واإلنتاج الفيلمي.
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•مسارات إعادة بناء النظام اإلعالمي المصري في ضوء التحول الديمقراطي الثةوري
المسار األول :هو المسار التشةريعي ،وهةو يتعلةق بتغييةر جةذري ديمقراطةي وجةوهري
لمجمل القوانين المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير عموما ،والمرتبطة باإلعالم المرئي
والمسةةموع علةةى وجةةه الخصةةوص ،مثةةل تغييةةر قةةانون اتحةةاد اإلذاعةةة والتليفزيةةون )مةةع
التركيةةز الواضةةح علةةى إلغةةاء حالةةة االحتكةةار لعمليةةة البةةث الممنوحةةة مةةن االتحةةاد كقيةةد
سياسةةي وأمنةةي اسةةتخدم أسةةوأ اسةةتخدام فةةي العهةةد البائةةد( ،وتغييةةر قةةوانين االتصةةاالت،
والمنةةةةاطق الحةةةةرة اإلعالميةةةةة ،واألدوار النافةةةةذة ألجهةةةةزة األمةةةةن والمرفةةةةق القةةةةومي
لالتصاالت ،واتحاد اإلذاعة والتليفزيون… إلخ.
•المسةةار الثةةاني :هةةو إعةةادة بنةةاء النظةةام اإلعالمةةي القةةومي أو الحكةةومي علةةى أسةةاس
تحويله من نظام اإلعالم الموجه التابع تبعية مطلقة للدولة )أسوأ أنةواع اإلعةالم قاطبةة،
وتراجع فةي العةالم كلةه بعةد سةقوط االتحةاد السةوفيتي السةابق (إلةى نظةام إعةالم الخدمةة
وهو النظام المطبق في العديةد مةن الةدول األوروبيةة الديمقراطيةة )بريطانيةا Public ،
service TV & Radioالعامة كنةدا ،وألمانيةا ..إلةخ( ،وهةو نظةام إعالمةي محصةن
مةةةن الخضةةةوع لالعتبةةةارات التجاريةةةة-االسةةةتهالكية ،

ABCوأسةةةتراليا ،

BBC

واإلعالنات ،وضغوط جماعات المصالح ،عن طريق تأمين مصادره المالية مةن خةالل
االشتراكات التةي يةدفعها المواطنةون والتةي تةؤ ّم نهةا الدولةة لجهةاز بةث الخدمةة العامةة،
ومحصن مةن التةدخل السياسةي الحكةومي فةي سياسةاته التحريريةة والبرامجيةة ،أيةا كةان
نوع الحزب الحاكم أو الحكومة القائمة ،بتكوين إداري-تنظيمي ،يقوم على الفصةل التةام
بين مجلس األمناء أو مجلس اإلدارة الةذي يتحةاور مةع السةلطة السياسةية القائمةة ،وبةين
اإلدارة العامة وإدارات التحرير والبرامج المستقلة تماما في كل قراراتها ،وفةي طريقةة
إنفاقهةةا علةةى التغطيةةات اإلعالميةةة وهةةي تقةةدم تقريةةرا عةةن الموازنةةة لمجلةةس األمنةةاء
واإلدارة ،ولةةيس للسةةلطة السياسةةية ،ولكةةن ال تقةةدم تقةةري را عةةن إدارتهةةا المختصةةة ،أو
قراراتها التحريرية ،كمةا يضةمن اسةتقاللها التحريةري بميثةاق صةحفي ،تلتةزم الحكومةة
بمقتضاه )وأحيان ا يكون في صةورة تشةريع برلمةاني ملةزم( بعةدم التةدخل بأيةة صةورة
من الصور في عمل هيئة البث العامة ،كما يلتزم مجلس األمناء أو اإلدارة بالةدفاع عةن
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حرية المدير العام ورئيس التحرير والبرامج وكل عناصر العملية اإلعالميةة فةي اتخةاذ
القرارات التحريرية ونوع التغطية ،مادامةت ملتزمةة بالقواعةد المهنيةة المتعةارف عليهةا
مةةن الموضةةوعية والتةةوازن والدقةةة… ومادامةةت ملتزمةةة بمواثيةةق الشةةرف اإلعالميةةة
المهنية التي يضعها المهنيون في الهيئةة بأنفسةهم ،أو مواثيةق الشةرف المتفةق عليهةا فةي
كةةل المؤسسةةات اإلعالميةةة والصةةحفية الدوليةةة مثةةل عةةدم االعتةةداء علةةى حرمةةة الحيةةاة
الخاصة ،وعدم االعتداء على العقائد واألديةان ،وعةدم خةدش الحيةاء واآلداب العامةة…
إلخ.
•إعةةادة االعتبةةار لألخبةةار والشةةؤون الجاريةةة ،يشةةمل مهمةةة إعةةادة بنةةاء نظةةام اإلعةةالم
المملةوك للدولةة ،وإعةادة هيكلتةه ،وإعةادة علةى News and Current Affairs
Industryاالعتبار إلى صناعة األخبار وشةؤون السةاعة أو الشةؤون الجاريةة الترفيةه
التافةةه المسةةطح للةةوعي الجمعةةي المصةةري ،لمبةةرر إغةةراق الشةةباب ببةةرامج المسةةابقات
والمنوعات ،وحصر األخبار في أخبار مسؤولي الدولة ،وعملية غسيل المةخ والتضةليل
السياسةةي .وبةةدون االهتمةةام باألخبةةار والشةةؤون الجاريةةة وتةةأمين تةةدفق حةةر للمعومةةات
حةر لكةل وجهةات النظةر السياسةية والثقافيةة وألطةراف
للشعب المصري ،وتوفير منبةر ّ
الحياة العامة ،وهم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني ،فإن فقدان المصداقية.
قائمة المراجع
المراجع  -:باللغة العربية:
• ألين هيوم ،حرية الصحافة ،مجلة قضايا الديمقراطية ،مجلة إليكترونية تصدرها
وزارة الخارجية األمريكية ،المجلد  ،61العدد  ،2ديسمبر .2114
•أندرو بوديفان ،دور وسائل اإلعالم في بناء الديمقراطية وتعزيزها ،في المؤتمر
الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة ” بناء القدرة في سبيل تحقيق
الديمقراطية والسالم والتقدم االجتماعي ” الورقة رقم  ،61الدوحة –قطر 29
.2111
نوفمبر
6
أكتوبر-
• حسين عبد الغني ،كيف يمكن إعادة هيكلة اإلعالم المملوك للدولة؟ تحديات التحول
الديمقراطي في مصر خالل المرحلة االنتقالية ،مؤتمر بالتعاون بين مركز القاهرة
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لدراسات حقوق اإلنسان وصندوق األمم المتحدة للديمقراطية  24 ).يوليو/تموز
 – 2166بأسبانيا) ،القاهرة FRIDE 21 :ومركز العالقات الدولية والحوار
الخارجيUNDEF
•سليمان صالح ،اإلعالم والتطور الديمقراطي في مصر ( )6992-6912في
المؤتمر السنوي األول للباحثين الشباب :التطور السياسي في مصر ،6992-6912
محمد صفي الدين خربوش (محرر) ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،6995 ،ص .134
•شاكر عبد الحميد ،عصر الصورة -السلبيات االيجابيات ،عالم المعرفة ،العدد ٩٣٣
 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداري -٩٣٣ . ،الكويت. ٢٣٣٢ ،ص
•صفوت العالم ،دور وسائل اإلعالم في اإلصالح السياسي بعد االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية  ،2114األهرام ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية،2114 ،ص
.5
• عاطف عدلي العبد ،االتصال والراي العام  ،دار الفكر العربي ،القاهرة . ٣٣٣٩ص
244-٢٤٢
•عبد الفتاح عبد النبي ,تكنولوجيا الثقافة واإلتصال بين النظرية والتطبيق ,القاهرة
.6991,
والتوزيع
للنشر
:العربي
• عبد الغفار رشاد القصبي  ،االتصال السياسي والتحول الديمقراطي ( ،القاهرة:
.53
ص
)2114
اآلداب،
مكتبة
• فاروق أبو زيد ،إصالح اإلعالم المصري ،مجلة المحيط الثقافي ،المجلس األعلى
للثقافة ،وزارة الثقافة ،العدد  ،51أغسطس  ،2114ص.44
• http://www.ahewar.org/m.asp?i=1876
المراجع  :باللغة األجنبية
• Shelton Generate. “ Democracy , Journalism and Systems
Perspectives From East and West “ , inx , Hao and S.K ,
Data Ray (eds ) , issues and challenges in Asian Journalism
, (Singapore: Marshall Cauendish , 20006 ) pp. 1-24
• W. Bennett. Lance. “The media and democratic
development: The Social Basis of political communication”,
in Patrick H. O, Neil(Ed) communicating democracy: the
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media and political Transition. (Boulder: Lynne Renner –
1998) pp.195-207.
3- Stanford Unger J. The role of a free press in
Strengthening Democracy: in Democracy and the mass
media, Lichtenberg J (ed) New York: Cambridge, 1990, p.
368.
4- Elizabeth, Fox, Latin American Broad Casting and the
State: Friend and Foe: in Communicating Democracy: the
media and political Transition, p. H, O, Neil. (Ed) (Boulder:
Lynne
Reiner
–
1998)
,
pp.21-30.
• Adam, Jones, The press in Transition: A comparative
Study of Nicaragua , South Africa , Jordan – and Russia ,
(Germany , Hamburg: Deutsches Oversee – institute, 2002)
,
pp.408-496
.
• Groan , Hayden, and Charles Okigbo , “ The media and
the Two waves of Democracy ; in media and democracy in
Africa ” , G. Hayden, M. Leslie and F.F Ogudimu, (e.ds)
(New Brunswick, N, J: Transaction Publishers, 2002) pp2950.
• James , Carron , ” Mass media and democracy revisited ”
in: James , Carron and Michael , Gurevitch , (eds) Mass
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اعداد

اسراء جبريل رشاد مرعي
باحثة

الملخص:
إن جرائم الكمبيوتر واالنترنت ،أو ما يسمى  Cyber Crimesهةى ظةواهر إجراميةة
تقرع أجراس الخطر لتنبه مجتمعنةا عةن حجةم المخةاطر والخسةائر التةى يمكةن أن تةنجم
عنها ،خاصة أنها جةرائم ذكيةة تنشةأ وتحةدث فةي بيئةة إلكترونيةة أو بمعنةى أدق رقميةة،
يقترفها أشخاص مرتفعةي الةذكاء ويمتلكةون أدوات المعرفةة التقنيةة ،ممةا يسةبب خسةائر
للمجتمةةع ككةةل علةةى المسةةتويات االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة واألمنيةةة.إذا كانةةت
مجتمعاتنا العربية لم تتأثر بشةكل كبيةر مةن مثةل هةذه الظةواهر اإلجراميةة ،إال أن هنةاك
دوال عربية كثيرة أضحت مهتمة بتلةك الظةواهر ،ومفهومهةا القةانوني ،وسةمات المجةرم
المعلوماتي ،وهةو مةا سةوف نحةاول أن نتعةرض لةه بشةئ مةن التفصةيل فةي هةذا البحةث
محاولين أن نضع ولو لبنة صغيرة في اإلطار التنظيمي والتشريعي في تلك المسألة.
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abstract:
Cyber Crimes are criminal phenomena that ring the bells of
danger to alert our society about the size of the risks and
losses that can result from them, especially as they are
smart crimes that arise and occur in an electronic
environment or in a more precise numerical sense, carried
out by intelligent people who possess the tools of technical
knowledge , Causing losses to the entire society at the
economic, social, cultural and security levels. If our Arab
societies were not significantly affected by such criminal
phenomena, there are many Arab countries that are
interested in these phenomena, their legal concept and the
characteristics of the information criminal. And for that we
are exposed to in some detail in this research, trying to put
even a small brick in the regulatory and legislative
framework in that matter.
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مقدمة:
تعد الثورة التكنولوجية وبخاصة ثورة االتصاالت أهم التطورات التى يعيشها العالم
اليوم ،وتعتبر ثورة االتصاالت هى المحرك األساسي فى التطورات الحادثة فى الوقت
الحالي ،إال أنها ليست المحرك الوحيد فى هذه التطورات حيث أن التطور الكبير فى
تكنولوجيا الحاسبات قد أسهم بصورة كبيرة فى تسارع معدالت التقدم فى مجال
االتصاالت والمعلومات.
وقد كان من نتاج التطور فى الجانبين ظهور أدوات واختراعات وخدمات جديدة فى
مختلف المجاالت ولقد نتج عن الثورة التكنولوجية تلك ظهور نوع جديد من المعامالت
يسمى المعامالت اإللكترونية تختلف عن المعامالت التقليدية التى نعرفها من حيث
البيئة التي تتم فيها هذه المعامالت.
ويقصد بالمعامالت اإللكترونية كل المعامالت التى تتم عبر تجهيزات إلكترونية مثل
الهاتف ،والفاكس ،وأجهزة الحواسب ،وشبكة اإلنترنت ،ومؤخرا عن طريق الهاتف
المحمول .وتتكون تلك المعامالت من عدد من المكونات األساسية ،يهمنا في هذه
الورقة طرح مكون أساسي فيها وهو الجزء الخاص بجرائم تلك المعامالت ،أو بمعني
أدق القواعد القانونية الجنائية التي تحكم األفعال التى تتم من خالل أجهزة الحواسب،
أو عبر شبكة االنترنت.
إن جرائم الكمبيوتر واالنترنت ،أو ما يسمى  Cyber Crimesهى ظواهر إجرامية
تقرع أجراس الخطر لتنبه مجتمعنا عن حجم المخاطر والخسائر التى يمكن أن تنجم
عنها ،خاصة أنها جرائم ذكية تنشأ وتحدث في بيئة إلكترونية أو بمعنى أدق رقمية،
يقترفها أشخاص مرتفعي الذكاء ويمتلكون أدوات المعرفة التقنية ،مما يسبب خسائر
للمجتمع ككل على المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية.إذا كانت
مجتمعاتنا العربية لم تتأثر بشكل كبير من مثل هذه الظواهر اإلجرامية ،إال أن هناك
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دوال عربية كثيرة أضحت مهتمة بتلك الظواهر ،ومفهومها القانوني ،وسمات المجرم
المعلوماتي ،وهو ما سوف نحاول أن نتعرض له بشئ من التفصيل في هذا البحث
محاولين أن نضع ولو لبنة صغيرة في اإلطار التنظيمي والتشريعي في تلك المسألة.
مشكلة الدراسة:
في ضوء ما تقدم تتمثل مشكلة هذه الدراسة في اآلتي:
التعرف علي الجريمة اإللكترونية وعالجها ولالجابة عن مشكلة هذه الدراسة ينبغى
االجابة عن هذه االسئلة:
 -1ما هى الجريمة اإللكترونية؟  -2ما أهداف الجريمة اإللكترونية؟  -3من هو
المجرم المعلوماتى؟  -5ما هى أدوات الجريمة اإللكترونية؟  -5ما هي أسباب
الجريمة اإللكترونية؟  -6ما هى طرق الجريمة اإللكترونية؟  -7ما هى أنواع الجريمة
اإللكترونية؟  -8ما هي خصائص الجريمة اإللكترونية؟  -9كيف يمكن معالجة
الجريمة اإللكترونية؟
المبحث األول :مفهوم الجريمة اإللكترونية
جرائم الكمبيوتر واالنترنت:
تتشابه الجريمة االلكترونية مع الجريمة التقليدية في اطراف الجريمة من مجرم ذي
دافع الرتكاب الجريمة وضحية والذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري
وأداة ومكان الجريمة  .وهنا يكمن االختالف الحقيقي بين نوعي الجريمة ففي الجريمة
االلكترونية االداة ذات تقنية عالية وأيضا مكان الجريمة الذي ال يتطلب انتقال الجانى
اليه انتقاال فيزيقيا ولكن في الكثير من تلك الجرائم فان الجريمة تتم عن بعد باستخدام
خطوط وشبكات االتصال بين الجانى ومكان الجريمة.
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هذا وتشير مجلة لوس انجلوس تايمز في عددها الصادر في  22مارس عام 2111
الى أن خسارة الشركات االمريكية وحدها من جراء الممارسات التى تتعرض لها
والتى تندرج تحت بند الجريمة االلكترونية بحوالى  61مليار دوالر سنويا وللتأكيد
عل جانب قد تغفله الكثير من مؤسسات األعمال فان نسبة  % 12من تلك الجرائم
تحدث من خارج المؤسسة وعن طريق شبكة االنترنت بينما تشكل النسبة الباقية
 %31من تلك الخسائر من ممارسات تحدث من داخل المؤسسة ذاتها.
مفهوم الجريمة االلكترونية:
ال يوجد إجماع على تعريف الجريمة اإللكترونية من حيث كيف تُعرف أو ما هي
الجرائم التي تتضمنها الجريمة اإللكترونية .وكما يقول فان دير هلست وونيف هناك
غياب لتعريف عام وإطار نظري متسق في هذا الحقل من الجريمة وفي أغلب األحيان
تستخدم مصطلحات االفتراضية والحاسوب واإللكترونية والرقمية.
ويتراوح تعريف الجريمة اإللكترونية بين الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسوب إلى
الجرائم التي ترتكب بأي نوع من المعدات الرقمية وتعريف الجرائم اإللكترونية
باختصار على أنها الجرائم التي ترتكب باستخدام الحاسوب والشبكات والمعدات التقنية
مثل الجوال.
تتكون الجريمة اإللكترونية أو االفتراضية ) (cyber crimesمن مقطعين هما
الجريمة ) (crimeواإللكترونية ) (cyberويستخدم مصطلح اإللكترونية لوصف
فكرة جزء من الحاسب أو عصر المعلومات.
أما الجريمة فهي السلوكيات واألفعال الخارجة على القانون والجرائم اإللكترونية هي
المخالفات التي ترتكب ضد األفراد أو المجموعات من األفراد بدافع الجريمة وبقصد
إيذاء سمعة الضحية أو أذى مادي او عقلي للضحية مباشر او غير مباشر باستخدام
شبكات االتصاالت مثل اإلنترنت ( غرف الدردشة – البريد االلكترونية – الموبايل )
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وتعتمد تعاريف الجريمة اإللكتروني في الغالب على الغرض من استخدام هذا
المصطلح وتشمل عددا محددا من األعمال ضد السرية والنزاهة وتوافر بيانات
الكمبيوتر أو أنظمة ويمثل جوهر الجريمة اإللكترونية أبعد من هذا الوصف ومع ذلك،
فاألعمال ذا ت الصلة بالحاسوب ألغراض شخصية أو تحقيق مكاسب مالية أو ضرر
بما في ذلك أشكال الجرائم المتصلة بالهوية واألفعال المتعلقة بمحتويات
الكمبيوترجميعها تقع ضمن معنى أوسع لمصطلح “الجريمة اإللكترونية” .
ولقد عرفها ليوكفيلدت وفنسترا وستول كمصطلح عام لجميع أشكال الجريمة التي
تلعب فيها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورا أساسيا وهنا تقع الكثير من الجرائم
ضمن هذا التعريف.
لقد قدم ليوكفيلدت وآخرون قائمة ب  ٢٢جريمة بدءا من قرصنة األنظمة الرقمية
وتثبيت برامج التجسس لالحتيال باستخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
والمطاردة االفتراضية.
التعريف الدولي للجريمة اإللكترونية
 تعتمد “تعريفات” للجريمة اإللكترونية في الغالب على الغرض من استخدامالمصطلح.
 هناك عدد محدود من األفعال ضد السرية والنزاهة وتوافر بيانات الكمبيوتر أوأنظمته تمثل جوهر الجريمة اإللكترونية
 أعمال متعلقة بالكمبيوتر لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية أو ضرر ،بما فيذلك أشكال األفعال المتصلة بجريمة الهوية وجرائم محتويات الكمبيوتر ال
تصلح بسهولة إلى الجهود للوصول إلى التعاريف القانونية للمصطلح الكلي.
تعريفات أخري للجريمة االلكترونية
الجريمة اإللكترونية هي كل فعل ضار يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعماله األجهزة
اإللكترونية ،ويكون لهذا الفعل أثر ضار على غيره من األفراد.
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الجريمة اإللكترونية هي الجريمة ذات الطابع المادي التي تتمثل في كل سلوك غير
قانوني مرتبط بأي شكل باألجهزة اإللكترونية يتسبب في حصول المجرم على فوائد
مع تحميل الضحية خسارة ودائما ْ يكون هدف هذه الجرائم هو سرقة وقرصنة
المعلومات الموجودة في األجهزة أو تهدف إلى ابتزاز األشخاص بمعلوماتهم المخزنة
على أجهزتهم المسروقة.
الجريمة االلكترونية عبارة عن نشاط اجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب اآللي بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل االجرامي.
يعرفها أحمد صياني بأنها تصرف غير مشروع يؤثر في االجهزة و المعلومات
الموجودة عليها وهذا التعريف يعتبر جامع مانع من الناحية الفنية للجريمة االلكترونية
حيث انه الرتكاب الجريمة يتطلب وجود اجهزة كمبيوتر زيادة على ربطها بشبكة
معلوماتية ضخمة.
لقد عرف الدكتور عبد الفتاح مراد جرائم االنترنت على أنهـا  ” :جميع األفعال
المخالفة للـقانون والشريعة والتي ترتكب بواسطة الحاسب اآللي من خالل شبكة
االنترنت وهي تتطلب إلمام خاص بتقنيات الحاسب اآللي و نظم المعلومات سواء
الرتكابها أو للتحقيق فيها ويقصد بها أيضا أي نشاط عير مشروع ناشئ في مكون أو
أكثر من مكونات االنترنت مثل مواقع االنترنت وغرف المحادثة أو البريد االلكتروني
كما تسمى كذلك في هذا اإلطار بالجرائم السيبيرية أو السيبرانية لتعلقها بالعالم
االفتراضي ،وتشمل هذه الجرائم على :
أي أمر غير مشروع بدءا من عدم تسليم الخدمات أو البضائع مرورا باقتحام
الكمبيوترـ التسلل إلى ملفاته ـ وصوال إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية ،والتجسس
االقتصادي (سرقة اإلسرار التجارية) واالبتزاز عبر االنترنت وتبيض األموال الدولي
وسرقة الهوية والقائمة مفتوحة لتشمل كل ما يمكن تصوره بما يمكن أن يرتكب عبر
االنترنت من انحرافات كما تعرف بالجرائم التي ال تعرف الحدود الجغرافية التي يتم
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ارتكابها بأداة هي الحاسوب اآللي عن طريق شبكة االنترنت وبواسطة شخص على
دراية فائقة.
بينها تعريف االستاذ :جون فورستر “كل فعل اجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه
كأداة رئيسية و يعرفها مكتب تقييم التقنية بالواليات المتحدة االمريكية انها “الجريمة
التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية و البرامج المعلوماتية دورا رئيسيا”.
وقد عرفتها الدكتورة هدى قشقوش بأنها ” كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به
فيما يتعلق بالمعالجة اآللية للبيانات أو نقل هذه البيانات” .
آما يعرفها خبراء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ” بأنها ” كل سلوك غيرمشروع
أو غير أخالقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة اآللية للبيانات أو نقلها” .
والجريمة اإللكترونية لها مسميات عدة منها:

 -1جرائم الحاسوب واإلنترنت
 -2جرائم التقنية العالية
 -3الجريمة اإللكترونية
 -4الجريمة السا ْي ِبريّة
 -5جرائم أصحاب الياقات البيضاء
ومثل تلك الجرائم قد تهدد أمن الدولة وسالمتها المالية والقضايا المحيطة بهذا النوع
من الجرائم كثيرة وأبرز أمثلتها االختراق أو القرصنة وانتهاك حقوق التأليف ونشر
الصور اإلباحية لألطفال ومحاوالت استمالتهم الستغاللهم جنسيا والتجارة غير
القانونية (كتجارة المخدرات) كما تضم انتهاك خصوصية اآلخرين عندما يتم استخدام
معلومات سرية بشكل غير قانوني.
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وال تقتصر الجرائم اإللكترونية على أفراد أو مجموعات وإنما قد تمتد إلى مستوى
الدول لتشمل التجسس اإللكتروني (وأبرز أمثلته ما كشفته تسريبات المتعاقد السابق مع
وكالة األمن الوطني األميركي إدوارد سنودن ،الذي كشف مخططات أميركية عديدة
للتجسس ليس على األفراد فحسب بل على اتصاالت دول أخرى) والسرقة المالية
وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.
وأحيانا توصف األنشطة التي تتعلق بالدول وتُستهدف فيها دولة أخرى واحدة على
األقل بأنها تقع في إطار “الحرب اإللكترونية” ،والنظام القانوني الدولي يحاول تحميل
الفاعلين المسؤولية عن أفعالهم في مثل هذا النوع من الجرائم من خالل المحكمة
الجنائية الدولية.
أهداف الجرائم اإللكترونية

نستطيع تلخيص بعض أهداف الجرائم اإللكترونية ببضعة نقاط أهمها :
 التمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي كسرقة المعلومات اواالطالع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم.
 التمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى األجهزة الخادمة الموفرةللمعلومات وتعطيلها.
 الحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسساتوالبنوك والجهات الحكومية واألفراد وابتزازهم بواسطتها.
 الكسب المادي أو المعنوي أو السياسي غير المشروع عن طريق تقنية المعلوماتمثل عمليات اختراق وهدم المواقع على الشبكة العنكبوتية وتزوير بطاقات االئتمان
وسرقة الحسابات المصرفية الخ.
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المبحث الثاني :المجرم المعلوماتى
المجرم المعلوماتي هو شخص يختلف عن المجرم العادي فال يمكن أن يكون هذا
الشخص جاهال للتقنيات الحديثة المعلوماتية.
لقد تنوعت الدراسات التي تحدد المجرم ،وشخصيته ومدى جسامة جرمه كأساس
لتبرير وتقدير العقوبة .ويكمن السؤال في حالتنا تلك كيف يمكن تبرير وتقدير العقوبة
في حالة مجرم الكمبيوتر واالنترنت وهل هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي ؟؟
بالتأكيد ال يمكن أن يكون هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي ،وإنما هناك سمات
مشتركة بين هؤالء المجرمين ويمكن إجمال تلك السمات فيما يلي:
 مجرم متخصص :له قدرة فائقة في المهارة التقنية ويستغل مداركه ومهاراتهفي اختراق الشبكات كسر كلمات المرور أو الشفرات ويسبح في عالم الشبكات
ليحصل على كل غا ٍّل وثمين من البيانات والمعلومات الموجودة في أجهزة
الحواسب ومن خالل الشبكات.
-

مجرم يعود لإلجرام :يتميز المجرم المعلوماتي بأنه يعود للجريمة دائما فهو
يوظف مهاراته في كيفية عمل الحواسيب وكيفية تخزين البيانات والمعلومات
والتحكم في أنظمة الشبكات في الدخول غير المصرح به مرات ومرات فهو قد
ال يحقق جريمة االختراق بهدف اإليذاء وإنما نتيجة شعوره بقدرته ومهارته في
االختراق.

 -مجرم محترف:

له من القدرات والمهارات التقنية ما يؤهله ألن يوظف

مهاراته في االختراق والسرقة والنصب واالعتداء على حقوق الملكية الفكرية
وغيرها من الجرائم مقابل المال.
-

مجرم ذكى :حيث يمتلك هذا المجرم من المهارات ما يؤهله للقيام بتعديل
وتطويرفي األنظمة األمنية حتى ال تستطيع أن تالحقه وتتبع أعماله اإلجرامية
من خالل الشبكات أو داخل أجهزة الحواسيب.
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فاإلجرام المعلوماتي هو إجرام الذكاء ودونما حاجة إلى استخدام القوة والعنف وهذا
الذكاء هو مفتاح المجرم المعلوماتي الكتشاف الثغرات واختراق البرامج المحصنة
ويمكن إجمال القواسم المشتركة بين هؤالء المجرمين في عدة صفات وهي شبه اتفاق
بين الكثيرمن الفقهاء شأنها شأن سمات العالم االفتراضي وما يزال الخالف حول
مفاهيم الجريمة المعلوماتية  ،والجرائم المستحدثة بصفة عامة وذلك فيما يلي :
 عادة ما تتراوح أعمار تلك الفئة من المجرمين ما بين  54-61عاما. المهارة واإللمام الكامل والقدرة الفنية الهائلة في مجال نظم المعلومات فمجرميتلك الفئة ينتمون إلى طبقة المتعلمين والمثقفين ومن لديهم تخصصية التعامل
مع أجهزة الحاسب اآللي والقدرة على اختراق التحصينات والدفاعات التي
تعدها شركات البرمجة.
 الثقة الزائدة بالنفس واإلحساس بإمكانية ارتكابهم لجرائمهم دون افتضاحأمرهم.
-

إلمامه التام بمسرح الجريمة وبأدواته  ،وبما يجنبه فجائية المواقف التي قد
تؤدي إلى إفشال مخططه وافتضاح أمره .

 وتتعدد أنماط الجناة في الجريمة المعلوماتية  ،فهناك الهاكارز ” ” Hackersأو المتسللون وهم عادة مجرمون محترفون يستغلون خبراتهم وإمكانياتهم في
مجال تقنية المعلومات للتسلل إلى مواقع معينة للحصول على معلومات سرية
أو تخريب وإتالف نظام معين وإلحاق الخسائر به بقصد االنتقام أو االبتزاز.
وهناك الكراكرز“ ”  ” Crackersالمخترقون” سواء كان من الهواة أو المحترفين
وعادة ما يستخدم مجرمو هذا النمط قدراتهم الفنية في اختراق األنظمة واألجهزة
تحقيقا ألهداف غير شرعية كالحصول على معلومات سرية أو للقيام بأعمال تخريبية.
إلخ وهناك العابثون بالشفرات ومؤلفو الفيروسات ”  ” Malecions hackersالخ.
وبينما قد يهدف المجرم المعلوماتي من جريمته إلى تحقيق مكاسب مادية معينة أو
إثبات مهارته الفنية وقدرته على اختراق أجهزة الحاسب قد يرتكب مجرمو هذه الفئة
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جرائمهم بهدف التسلية أو الترفيه أو لمجرد الرغبة في اإلضرار بالغير كالموظف
الذي يتم فصله من وظيفته ويلجأ إلى االنتقام منها.
أدوات الجرائم اإللكترونية
حتى يتمكن القراصنة ) (Hackersمن تنفيذ جريمتهم اإللكترونية يستلزم ذلك توفر
أدوات لذلك ،ومن أبرزها:
–االتصال

اإلنترنت

بشبكة

وتعتبر

أداة

رئيسية

لتنفيذ

الجريمة.

–توفر برمجيات خاصة لنسخ المعلومات المخزنة عند المستخدم على جهاز
الحاسوب.
– وسائل

التجسس

ومنها

ربط

الكاميرات

بخطوط

االتصال

الهاتفي.

– البار كود وهي عبارة عن أدوات تستخدم لمسح الترميز الرقمي وفك شيفرة
الرموز.
–طابعات(Printers).
–هواتف رقمية ونقالة.
–برامج ضارة ومنها  Trojan horseإذ تتمثل وظيفته بخداع الضحية وتشجيعه
على تشغيله فيلحق الضرر الشامل بالحاسوب والملفات الموجودة عليه.
المبحث الثالث :أسباب وأنواع الجريمة االلكترونية
أسباب الجريمة االلكترونية
هناك عدد من األسباب التي يمكن حصرها كأسباب للجريمة اإللكترونية ،منها ما يقع
على مستوى كوني،ومنها ما يقع على مستوى مجتمعي ،ومنها ما يقع على مستوى
فردي أو شخصي .كما ان أسباب الجريمة اإللكترونية تتفاوت وفق نوعها ونوع
المستهدف ونوع الجاني ومستوى تنفيذه (فردي ،مجتمعي  ،كوني) .فجرائم الشباب
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والهواه والصغار تختلف عن أسباب جرائم المحترفين ،وتختلف وفق هدفها سرقة أو
معلومات أو تجارة بالمعلومات أو شخصية الخ.
أسباب الجريمة علي المستوي الفردي
– 1البحث عن التقدير)(sake of recognition
هناك بعض الجرائم اإللكترونية التي يرتكبها شباب طائش وصغار سن ،وذلك من
باب التحدي ،وحب الظهور في اإلعالم .وغالبا ما تتوقف هذه الفئة عن مثل هذه
السلوكيات في عمر الحق بعد سن العشرينيات.
 -2الفرصة)(Opportunity
لقد وفرت التقنيات الحديثة واألنترنت فرصا غير مسبوقة النتشار الجريمة االلكترونية
وتلعب البيئة وترتيباتها دورا كبيرا في إنتاج الجريمة والخروج على قواعد االجتماعية
فوقت االنحراف عن قواعد االمتثال ليال ونهارا وفي اي مكان وعدم وجود رقابة كلها
عوامل تزيد من فرصة ارتكاب الجريمة اإللكترونية وقد تشكل المعلومات هدفا سهل
المنال ويحقق المنفعة السريعة ،وبالتالي يمكن سرقتها أو سرقة محتوياتها فهي فرصة
مربحة وقليلة المخاطر واحتمالية الكشف للفاعل فيها ضئيلة.
ان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستخدام المتزايد لألنترنت قد خلق فرص
جديدة للمجرمين وسهلت نمو الجريمة ان جرائم اإلنترنت تمثل شكال جديدا ومميزا
للجريمة وقد خلقت تحديات لتوقع التطورات ،والوقاية منها.
 -3ضبط الذات المنخفض
تنطلق هذه الدراسة من النظرية العامة في السلوك الطائش وتؤكد هذه النظرية أن
احتمالية انخراط األفراد في فعل اجرامي تحدث بسبب وجود الفرصة مع توفر سمة
شخصية من سمات الضبط الذاتي المنخفض وقد عرف كل من جتفردستون وهيرشي
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القوة والخداع لتحقيق الرغبات الذاتية وبناء
السلوك الطائش بأنّه كل فعل يقوم على ّ
على هذا التعريف الذي يستدل على طبيعة السلوك الطائش من خصائص األشخاص
فإن السلوك الطائش يُع ّد مظهرا من مظاهر الضبط الذاتي المنخفض وكما في نظرية
الضبط االجتماعي لهيرشي فالدوافع الرتكاب السلوك الطائش ليست متغيرة وذلك ألن
كل فرد قد يندفع لتحقيق مصالحه الشخصية بما في ذلك السلوك الطائش .فالسلوك
الطائش يُع ّد عمال سهال وقد يح ِقق المصالح الخاصة بسرعة مثل (الرشوة،السرقة)
انتظار أو بذل جهد،
ونحوهما من األعمال اإلجرامية التي تتحقق بسرعة وسهولة دون
ٍّ
ولكن االختالف بين األفراد يعود إلى مستوى ضبط الذات ،ووجود الفرصة الرتكاب
السلوك المنحرف.
إن توفر صفة الضبط الذاتي المنخفض مع وجود الفرصة الرتكاب السلوك الطائش
يعدان عاملين مؤثّرين في ارتكاب السلوك الطائش فتأثير هذين العاملين يكون نتيجة
التحادهما والتفاعل بينهما هو المؤدّي للسلوك الطائش وقد حاول ك ّل جتفردستون
وهيرشي عزو االختالف بين المجرمين وغيرهم إلى االختالفات في مستوى ضبط
الذات إن نقص ضبط الذات قوة طبيعية تظهر في غياب الخطوات من أجل تطويره
أي أنه نتاج للتنشئة االجتماعية الناقصة حيث يفشل اآلباء في مراقبة سلوك الطفل وال
يالحظون السلوك المنحرف عندما يحدث وإهمال معاقبة الطفل عندما يقترف سلوكا
يتكون الضبط الذاتي في المراحل األولى عند األفراد فإن االختالفات
منحرفا وعندما
ّ
في ضبط الذات تبقى ثابتة بشكل معقول من الوقت الذي تم تحديده عبر أطوار الحياة
غير متأثر بالمؤسسات االجتماعية.
بل على العكس فإن ضبط الذات قد يؤثر على أداء األفراد في هذه المؤسسات مثل
المدرسة والعمل والزواج واألشخاص ذوو الضبط المنخفض ال يميلون إلى السلوكيات
المنحرفة فقط ،بل إنهم في األغلب غير ناجحين في المدرسة أو العمل أو الزواج.
أظهرت الدراسات أيضا أن ضبط الذات المنخفض واالستعداد لتحمل المخاطر من
أجل تحقيق مكاسب قصيرة األجل وهذا قد ينطبق على األفعال التي يمكن ان تسهل أو
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تتعزز بواسطة وسائط االتصاالت اإللكترونية واإلنترنت باإلضافة إلى ذلك يتعرض
األفراد على اإلنترنت لنماذج التعلم اإلجرامي واألقران قد يكونون أكثر ميال لالنخراط
في الجريمة اإللكترونية ونظرية التعلم االجتماعي نظرية قد يكون لها تطبيق خاص
عندما يتعلق األمر بالجرائم اإللكترونية فالمجرمين غالبا ما يحتاجون إلى تعلم تقنيات
فالنظرية العامة للجريمة ونظرية التعلم االجتماعي تريان إن األفراد يتصرفون في
البيئة االفتراضية كما يتصرفون في العالم الحقيقي.
 -4النشاط الروتيني
ويمكن تفسير زيادة ضحايا الجريمة اإللكترونية من خالل التغييرات في أنشطة الناس
الروتينية في الحياة اليومية فمع ظهور شبكة اإلنترنت فقد تغيرت طريقة الناس التي
يتواصلون فيها أو يتفاعلون مع اآلخرين في العالقات الشخصية والترفيه والتجارة
الخ.
ان التغييرات في أنشطة الناس الروتينية مثل استخدام النت وشبكات التفاعل
االجتماعي مثل الفيس بوك وااليميل والمواقع وغيرها قد خلقت فرصا للجناة
المتحفزين مع وجود أهداف قيمة وسهلة في الحيز الفضائي مع غياب الحراسة.
يري كوهين وفيلسون أنه من المرجح أن تحدث الجريمة عندما تتالقي ثالثة عوامل
هي الجانى المتحفز والهدف المناسب وغياب الحراسة أنه ال بد من توافر هذه العوامل
الثالثة من أجل أن تحدث الجريمة وعدم وجود واحد من هذه العوامل هو كافي لمنع
حدوث الجريمة.
أسباب الجريمة علي المستوي المجتمعي
– 1التحضر)(Urbanization
يعد التحضر أحد أسباب الجريمة اإللكترونية عامة حيث الهجرة الكبيرة من الريف إلى
المدينة وإلى المناطق الحضرية والمدن الكبيرة وعادة ما يهاجر الشباب غير المتمكنين
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من مواجهة متطلبات الحياة الحضرية باهضه التكاليف ،والتي تتطلب مهارات عالية
أحيانا مما يجعل شرائح كبيرة من المهاجرين غير قادرين على تلبية متطلبات الحياة
الحضرية مما يجعلهم يعيشون في مدن الصفيح واألحياء الطرفية والهامشية وكنتيجة
يجد الناس انفسهم في تنافس غير قادرين على مجاراته مما يجعلهم يلتفتون إلى
االستثمار في الجريمة اإللكترونية حيث ال تتطلب رأس مال كبير والتي تعرف “أوال
الياهو”
وكما يرى ميك فان التحضر سبب رئيس للجرائم اإللكترونية في نيجيريا وان التحضر
بدون الجريمة مستحيل وكنتيجة فان الصفوة بينهم قد وجدوا إن االستثمار في الجريمة
االلكترونية مربحة.
– 2البطالة )( Unemployment
ترتبط الجريمة اإللكترونية شأنها شأن الجريمة التقليدية بالبطالة والظروف االقتصادية
الصعبة وتتركز البطالة بين قطاعات كبيرة من الشباب وكما يقول المثل النيجيري
“العقل العاطل عن العمل هو ورشة عمل للشيطان” ولذا فان الشباب الذين يملكون
المعرفة سيستثمرون ذلك في النشاط اإلجرامي اإللكتروني.
 -3الضغوط العامة )(Strains
تعد الضغوط العامة التي يتعرض لها المجتمع من فقر وبطالة وأمية وظروف
اقتصادية صعبة وعوامل ضاغطة على المجتمع عامة وخاصة على قطاع الشباب مما
يولد مشاعر سلبية عند شرائح كبيرة من الناس ضد الظروف وضد المجتمع مما
يدفعهم إلى أساليب تأقلم سلبية مع هذه الظروف منها اإلتجار اإللكتروني بالبشر
والجنس والجريمة اإللكترونية وغيرها.
 -4البحث عن الثراء)(Quest for Wealth

115

يسعى األنسان إلى المتعة ويتجنب األلم هكذا تقول النظرية العامة في الجريمة
لجتفردسون وهيرشي ويسعى الناس إلى الوسائل غير المقبولة اجتماعيا لتحقيق أهداف
مقبولة اجتماعيا كما ترى نظرية األنومي لميرتون فالرغبة في الثراء يواجهها
صعوبات بالغة في تحقيقه بالطرق المقبولة اجتماعيا والقانونية ولذا يلجأ بعض الناس
إلى الجرائم اإللكترونية حيث المستهدف مجتمع أكبر وسهولة التنفيذ وسرعة المردود
وقلة الخطورة
 -5ضعف إنفاذ القانون وتطبيقه في الجريمة اإللكترونية
)implementation

and

enforcement

law

of

(lack

هناك الكثير من الدول التي لم تطور تشريعاتها وأجهزة العدالة فيها لكي تتمكن من
مجاراة التقدم في الجرائم اإللكترونية وأساليبها وهذا ال يتوقف عند التشريعات وإنما
يشمل الشرطة والتحقيق والقضاء وكيفية التعامل مع األدلة الرقمية على المستوى
الوطني كما هو الحالي على المستوى الدولي فمما يشعل الجريمة اإللكترونية غياب
التشريعات الجزائية والجنائية وضعف الممارسات العدلية والشرطية والقضائية في
محاكمة والتحقيق في الجرائم اإللكترونية وغالبا ما تجد في دول كثيرة تواضع
التقنيات المتوافرة وكذلك الخبراء القادرون على متابعة ورصد ومالحقة الجريمة
اإللكترونية داخل المجتمع والعابرة منها للحدود الوطنية.
أسباب الجريمة عل المستوي الكونى
 -1التحول للمجتمع الرقمي
إن من أهم سمات عصر المعلومات السمات الثالثة الرئيسة
 تغيرات كمية في مقدار المعلومات المتدفقة ونوعيها ،فبفعل تكنولوجيا االتصاالتوالمواصالت فأن الصور والمعلومات تغطي كافة المعمورة بسرعة ودقة.
 إرسال المعلومات إلى العديد من األطراف ( البشر والمعدات) فالمعلومات توجه116

الصاروخ والصحفي يرسل التقرير والبث المباشر من مكان الحدث.
 وجود الشبكات حيث يتم تداول المعلومات بين جميع األطراف مثل البريداإللكتروني الجوال الخ.
لقد دخلنا عصر المعلوماتية الجديدة (أي الفضاء اإللكتروني أو العالم االفتراضي)
فالناس يقضون جزءا من حياتهم اليومية في الفضاء اإللكتروني ينشؤون الشبكات
والمواقع ويتمتعون بأنواع جديدة من العالقات االجتماعية وهم على تواصل مع ما
يجري في العالم الخارجي والقيام ببعض األعمال كل من هذه األنشطة قد جعلت من
الممكن للجميع وبوجود جهاز كمبيوتر أو مودوم مع معرفة التقنية القليلة وبعبارة
أخرى فإن شبكة اإلنترنت هي من خلقت ما يعرف اآلن باسم الفضاء اإللكتروني أو
العالم االفتراضى يحتاج المجتمع لكي يقوم بوظائفه إلى أن يعم األمن واألمان وان
يتحقق النظام واالستمرارية وال يتوقف توفر األمن واألمان في الواقع المادي للمجتمع
بل أنتقل ليشمل العالم االفتراضي.
 –2العولمة
ان ظهور “الفضاء اإللكتروني” يخلق ظواهر جديدة متميزة عن وجود أنظمة
الكمبيوتر أنفسها والفرص المباشرة للجريمة والتي وفرتها أجهزة الكمبيوتر اآلن
ضمن الفضاء اإللكتروني قد يظهر األشخاص الفروق في امتثالهم الخاص (القانوني)
وعدم االمتثال (غير القانوني) مقارنة مع السلوك سلوكهم في العالم المادي
فاألشخاص ،على سبيل المثال ،قد يرتكبون جرائم في الفضاء اإللكتروني ال يرتكبونها
في الواقع المادي بسبب مكانتهم وموقعهم باإلضافة إلى ذلك ،فمرونة الهوية وعدم
ظهور الهوية وضعف عوامل الردع تحفز السلوك اإلجرامي في العالم االفتراضي.
هذا العصر يتطلب مؤسسات أمنية مصممة للتعامل مع التغير السريع ،تركز على
اإلبداع والشفافية وإرضاء العمالء (المجتمع بأسره) ،مؤسسات ذات سرعة عالية في
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نشر المعلومات وأعالم الجمهور مؤسسات قادرة علي اعادة تصميم ذاتها لمواجهة
المستجدات السريعة والسريعة التغير في عالم الجريمة االلكترونية
 -3الترابط الكوني
وهناك عامل يمكن أن يساهم في دفع مستويات الجريمة هو في ظهور الترابط العالمي
في سياق تحوالت العالم االقتصادية والديموغرافية .بحلول عام  ، ٢٣٢٣فإن العالم
سوف يشهد تضاعف عدد سكان الحضر إلى  ٢.٢مليار –  ٠٣في المائة من سكان
العالم المتوقع من  ٢.٣مليار أكد تقرير صدر عن المركز الوطني لجريمة الياقات
البيضاء يؤكد أن فضاء اإلنترنت قد خلق فرصا جديدة للمجرمين في التواصل مع
الضحايا وقد بين أن السمات الفريدة لإلنترنت وهي عدم الكشف عن اسم الشخص
وسهولة االستخدام قد وفرت طرق جديدة للمجرمين الرتكاب جرائمهم باإلضافة إلى
ذلك يتيح اإلنترنت للمجرمين على التواصل بسرعة و بكفاءة نقل كميات كبيرة من
المعلومات إلى العديد من الضحايا عبر غرف الدردشة ،والبريد اإللكتروني ،ولوحات
الرسائل ،أو مواقع ويب وكل الذي يحتاجونه مهارات الحاسوب األساسية و أجهزة
الكمبيوتر المتصلة باإلنترنت وبناء على ذلك يوفر جهاز كمبيوتر واحد وسائل متنوعة
إلجراء مجموعة من الجرائم ويمكن للمجرمين استخدام الكمبيوتر لبدء تواصل مع
الضحايا وإدامته عن طريق شبكة اإلنترنت إلجراء المعامالت المالية االحتيالية.
– 4انكشاف البنية التحتية المعلوماتية الكونية
تتفاوت البني التحتية المعلوماتية بدرجة انكشافها إلى الكوارث الطبيعية ،واإلهمال
البشري وسوءالتصرف اإلنساني.
حدد التقرير الرئاسي األمريكي بخصوص حماية البنية التحتية الحساسة خمسة
قطاعات بناء على الخصائص المشتركة لها ،وهذه القطاعات هي:
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 -1قطاع االتصاالت والمعلومات )(Information and Communication
وتشمل شبكات االتصاالت العامة )(PTNواإلنترنت والحاسبات في المنازل
واالستخدام األكاديمي والحكومي والتجاري.
-2

التوزيع

قطاع

(الفيزيقيDistributio

المادي

((Physical

ويشمل الطرق السريعة للمواصالت وخطوط السكك الحديدية والموانئ وخطوط
المياه ،والمطارات ،وشركات النقل ،وخدمات الشحن التي تسهل انتقال األفراد
والبضائع.
 -3قطاع الطاقة )(Energy
وتشمل الصناعات التي تنتج الطاقة وتوزع الطاقة الكهربائية والبترول والغاز
الطبيعي.
-4

قطاع

المال

والبنوك

)Finance

(Banking

and

وتشمل البنوك ،وشركات الخدمات المالية من غيرالبنوك ونظم الرواتب وشركات
االستثمار

والقروض

المتبادلة

والتبادالت

األمنية

والمادية.

 -5قطاع الخدمات اإلنسانية الحيوية )(Vital Human Services
وتشمل نظم التزويد بالمياه ،وخدمات الطوارئ والخدمات الحكومية (البطالة والضمان
االجتماعي وتعويض اإلعاقات وإدارة سجالت المواليد الخ.).
أسباب تتعلق بخصائص الجريمة اإللكترونية
فيما يلي مجموعة من خصائص الجرائم اإللكترونية والتي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة
اإللكترونية منها:
 -1االزالة )  (Removableالجريمة اإللكترونية ال تتطلب اإلزالة فيمكن نسخها
فقط.
-2

التوافر

)(Available

المعلومات

في

كل

مكان

جاهزة
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 -3القيمة ) (Valuableمعلومات بطاقات االئتمان والحسابات المصرفية والتصاميم
قيمة.
 -4المتعة ) (Enjoyableكثير من الجرائم اإللكترونية ممتعة من مثل سرقة
الموسيقى والمال.
 -5الديمومة ) (Durableالمعدات والبرامج المسروقة يمكن أن تستخدم لفترة
طويلة.
 -6سرعة التنفيذ ال يتطلب تنفيذ الجريمة اإللكترونية الوقت الكثير وبضغطة واحدة
على لوحة المفاتيح يمكن أن تنتقل ماليين الدوالرات من مكان إلى آخر وهذا ال يعنى
أنها ال تتطلب اإلعداد قبل التنفيذ أو استخدام معدات وبرامج معينة.
 -7التنفيذ عن بعد ال تتطلب الجريمة اإللكترونية في أغلبها (إال جرائم سرقة معدات
الحاسب) وجود الفاعل في مكان الجريمة بل يمكن للفاعل تنفيذ جريمته وهو في دولة
بع يدة كل البعد عن مكان الجريمة سواء كان من خالل الدخول للشبكة المعنية أو
اعتراض عملية تحويل مالية أو سرقة معلومات هامة أو تخريب الخ.
–  8إخفاء الجريمة إن الجرائم التي تقع على الحاسبات اآللية أو بواسطتها (كجرائم
اإلنترنت)

جرائم

مخيفة،

إال

أنه

تالحظ

آثارها

والتخمين

بوقوعها.

– 9الجاذبية :نظرا لما تمثله سوق المعلومات والحاسب واإلنترنت من ثروة كبيرة
للمجرمين أو لإلجرام المنظم فقد غدت أكثر جذبا الستثمار األموال وغسيلها وتوظيف
الكثير منها في تطوير تقنيات وأساليب تمكن الدخول إلى الشبكات وسرقة المعلومات
وبيعها أو سرقة البنوك أو اعتراض العمليات المالية وتحويل مسارها أو استخدام أرقام
البطاقات إلخ.
– 10عابرة للحدود الدولية )(Transnationalإن ربط العالم بشبكة من االتصاالت
من خالل األقمار الصناعية والفضائيات واإلنترنت جعل االنتشار الثقافي وعولمة
الثقافة والجريمة أمرا ممكنا وشائعا ال يعترف بالحدود اإلقليمية للدول وال بالمكان وال
بالزمان

أصبحت

ساحتها

العالم

أجمع
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– 11جرائم ناعمة تتطلب الجريمة التقليدية استخدام األدوات والعنف أحيانا كما في
جرائم اإلرهاب والمخدرات والسرقة والسطو المسلح إال أن الجريمة اإللكترونية تمتاز
بأنها جرائم ناعمة ال تتطلب عنفا فنقل بيانات من حاسب إلى آخر أو السطو
اإللكتروني على أرصدة بنك ما ال يتطلب أي عنف أو تبادل إطالق نار مع رجال
األمن.
–  12صعوبة إثباتها تتميز الجريمة اإللكترونية عن الجرائم التقليدية بأنها صعبة
اإلثبات وهذا ا رجع إلى افتقاد وجود اآلثار التقليدية للجريمة وغياب الدليل الفيزيقي
(بصمات ،تخريب ،شواهد مادية) وسهولة محو الدليل أو تدميره في زمن متناه
القصر ،يضاف إلى ذلك نقص خبرة الشرطة والنظام العدلي وعدم كفاية القوانين
القائمة.
أهم طرق الجريمة اإللكترونية
وتشمل وليس حصرا على:
 – ٣تخريب المعلومات وإساءة استخدامها ويشمل ذلك قواعد المعلومات المكتبات
تمزيق

الكتب

تحريف

المعلومات

تحريف

السجالت

الرسمية.

الخ.

 – ٢سرقة المعلومات ويشمل بيع المعلومات كالبحوث أو الد راسات الهامة أو ذات
العالقة بالتطوير التقني أو الصناعي أو العسكري أو تخريبها أو تدميرها .الخ.
- ٩تزوير المعلومات ويشمل الدخول لقواعد في النظام التعليمي وتغيير المعلومات
وتحريفها ،مثل تغيير عالمات الطالب.
- ٤تزييف المعلومات وتشمل تغيير في المعلومات على وضع غير حقيقي مثل وضع
سجالت

شهادات

لم

تصدر

عن

النظام

التعليمي

وإصدارها.

- ٢انتهاك الخصوصية ويشمل نشر معلومات ذات طبيعة خاصة عن األفراد ،أو
الدخول لحسابات األفراد اإللكترونية ونشر معلومات عنهم أو وضع معلومات تخص
تاريخ األفراد ونشرها.
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 – ٢التصنت وتشمل الدخول لقواعد المعلومات وسرقة المحادثات عبر الهاتف.
 – ٠التجسس ويشمل اعتراض المعلومات ومحاولة معرفة ما يقوم به األفراد.
 - ٢التشهير ويشمل استخدام المعلومات الخاصة أو ذات الصلة باالنحراف أو الجريمة
بشكل

ونشرها

القصد

منه

اغتيال

شخصية

األفراد

أو

اإلساءة.

 - ٣السرقة العلمية الكتب والبحوث العلمية األكاديمية وخاصة ذات الطبيعة التجريبية
والتطبيقية.
 – ٣٣سرقة االختراعات وخاصة في المجاالت العلمية الستخدامها أو بيعها.
 – ٣٣الدخول غير القانوني للشبكات بقصد إساءة االستخدام أو الحصول على منافع
من

خالل

تخريب

المعلومات

أو

التجسس

أو

سرقة

المعلومات.

 – ٣٢قرصنة البرمجيات ويشمل النسخ غير القانوني للبرمجيات واستخدامها أو بيعها
مرة أخرى.
 – ٣٩قرصنة البيانات والمعلومات ويشمل اعتراض البيانات وخطفها بقصد االستفادة
منها وبخاصة أرقام البطاقة االئتمانية وأرقام الحسابات وكلمات الدخول وكلمات السر.
- ٣٤خالعة األطفال وتشمل نشر صور خاصة لألطفال “الجنس السياحي” لألطفال
خاصة

ولإلناث

على

الشبكات

بشكل

عام

ونشر

الجنس

التخيلي.

 – ٣٢القنابل البريدية وتشمل إرسال فيروسات لتدمير البيانات من خالل رسالة
إلكترونية.
- ٣٢إفشاء األسرار وتشمل الحصول على معلومات خاصة جدا ونشرها على الشبكة.
– 17اإلحتياال المالي بالبطاقات وهذا ناتج عن استخدام غير شرعي لبطاقات التسوق
أو المالية أوالهاتف الخ.
 – ٣٢سرقة األرقام والمتاجرة بها وخاصة أرقام الهواتف السرية واستخدامها في
االتصاالت الدولية أو أرقام بطاقات االئتمان.
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 – ٣٣التحرش الجنسي ويقصد به المضايقة من الذكور لإلناث أو العكس من خالل
المراسلة أو المهاتفة ،أو المحادثة أو المالمسة.
 – ٢٣المطاردة والمالحقة واالبتزاز وتشمل مالحقة الذكور لإلناث أو العكس والتتبع
بقصد فرض إقامة عالقة ما وذلك من خالل استخدام البريد اإللكتروني وإرسال
الرسائل.
 – ٢٣اإلرهاب اإللكتروني .يشمل جميع المكونات السالفة الذكر في بيئة تقنية متغيرة
والتي تؤثر على فرص اإلرهاب ومصادرة هذه التغيرات تؤثر على تكتيكات اإلرهاب
وأسلحته وأهدافه ومن التكتيكات اإلرهابية ما يعرف باإلرهاب اإللكتروني.
أنواع الجريمة اإللكترونية
– 1جريمة إلكترونية تستهدف األفراد ويُطلق عليها أيضا مسمى جرائم اإلنترنت
الشخصية والتي تقتضي على الحصول بطريقة غير شرعية على هوية األفراد
اإللكترونية كالبريد اإللكتروني وكلمة السر الخاصة بهم وكما تمتد لتصل إلى انتحال
الشخصية اإللكترونية وسحب الصور والملفات المهمة من جهاز الضحية لتهديده بها
وإخضاعه لألوامر ،كما تُعتبر سرقة االشتراك أيضا من الجرائم ضد األفراد.
– 2جريمة إلكترونية تستهدف الملكيّة يستهدف هذا النوع من الجريمة الجهات
الحكوميّة والخاصة والشخصية وير ّكز على تدمير الملفات الهامة أو البرامج ذات
الملكية الخاصة ويكون ذلك عبر برامج ضارة يتم نقلها إلى جهاز المستخدم بعدة طرق
من أبرزها الرسائل اإللكترونية.
– 3جريمة إلكترونية تستهدف الحكومات وهي هجمات يشنّها القراصنة على المواقع
الرسميّة الحكومية وأنظمة شبكاتها والتي تركز جل اهتمامها على القضاء على البنية
التحتيّة للموقع أو النظام الشبكي وتدميره بالكامل ومثل هذه الهجمات في الغالب يكون
الهدف منها سياسيّا.
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 -4النصب واالحتيال اإللكتروني.
 -5الجرائم السياسية اإللكترونية والتي تركز على استهداف المواقع العسكرية لبعض
الدول لسرقة المعلومات التي تتعلّق بأمن الدولة.
 -6سرقة المعلومات الموثّقة إلكترونيا ونشرها بطرق غير شرعيّة
 -7جرائم الشتم والسبّ والقدح
 -8جرائم التشهير ويكون هدفها اإلساءة لسمعة األفراد.
– 9جرائم االعتداء على األموال أو االبتزاز اإللكتروني.
– 10الوصول إلى مواقع محجوبة.
– 11اإلرهاب اإللكتروني.
– 12الجرائم الجنسية اإللكترونية.
– 13جرائم االعتداء علي االموال ( مؤسسات مصرفية ومالية وبنوك )
خصائص الجرائم اإللكترونية
–تتّسم بسهولة الوقوع في فخها ،حيث ّ
إن غياب الرقابة األمنية تساهم في انتشارها
وتسهيل ذلك.
–الضرر الناجم من الجرائم اإللكترونية غير قابل للقياس إذ إنّها تحلق أضرارا
جسيمة.
–صعوبة الكشف عن مرتكب الجريمة إال بأساليب أمنية وتقنية عالية.
–سلوك خارج عن المألوف وغير أخالقي مجتمعيّا.
–ذات عنف وجهد أقل من الجرائم التقليديّة.
ي وعدم تقيدها بالتوقيت
–جريمة غير مقيّدة بزمان ومكان إذ تمتاز بالتباعد الجغراف ّ
ي.
الزمن ّ
–سهولة إخفاء آثار الجريمة واألدلة التي تد ّل على الجاني نظرا للترميز والتشفير
ّ
المخزنة على وسائط التخزين الممغنطة.
الذي يحدث على الرموز
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المبحث الرابع  :مكافحة الجرائم اإللكترونية
ان االنترنت إختراع بشري يحمل في طياته بدور الشر والخير معا و لم يكن منذ
الوهلة االولى موضوع الحماية المعلوماتية مطروحا حيث كان إستعماله محتكرا من
طرف فئة معينة إال أن إنتشار إستعمال األنترنت أظهر عيوبا فسجل أول إختراق
للشبكة سنة  6911حيث توقف عملها لمدة ثالث أيام و لذلك كان البد من إيجاد برامج
أمنية و قواعد قانونية للحماية من الجرائم اإللكترونية.
أوال  :الجانب األمني من الحمايـة
يتعلق هذا الجانب بكل ما هو فني و تقني لحماية شبكة األنترنت و الكمبيوتر وسوف
نطرحه في ثالث نقاط مسائل تتعلق بأمن المعلومات و مههددات أمن المعلومات و في
األخير اإلجراءات األمنية
 -1مسائل تتعلق بأمن المعلومات
يتعلق أمن المعلومات بالمواضيع التالية :
–المسألة اإلداريــــة  :يوجد في كل مؤسسة كمية هائلة من المعلومات تخزن
الحاسوب و نظرا ألهميتها تحتاج إهتمام أمني.
–المسألة الماليـــــة  :تتمثل في الكلفة المالية المصروفة قصد حماية النظم
المعلوماتية و الحاسوبية ذات القيمة الكبيرة.
–المسألة الوظيفية  :يجب أن تكون المعلومات جاهزة إلستعمالها عند الحاجة و
تكون صحيحة وسرية و كاملة.
–المسألة الخصوصية :يجب حماية النظم الذاتية الخاصة باألشخاص وإال سوف
يساء إلى الحرية الفردية بإفشائها و التالعب بها.
–مسألة تحديد مخاطر و حوادث الكمبوتر و الشبكة  :هذه الحوادث قد تكون طبيعة
أو مفتعلة وتطور تقنيات الحاسوب وإنشاء اإلتصاالت الحاسوبية يجعل تحديد المخاطر
أكثر تعقيدا.
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 -2مهددات أمن المعلومات
هي الحالة أو الظرف الذي يؤدي حتما إلى تعطيل الشبكة المعلوماتية و أنواع هذه
المهددات:
– 1مهددات طبيعيـــة  :مثل الزالزل التي تؤدي إلى قطع اإلتصاالت بالشبكة.
– 2مهددات غيـر مقصــودة من طــرف اإلنســان كسوء إستعمال كلمة السر.
 -3مهددات إنسانيــة:

وهو ما يقــوم به المتسللـون الذيــن يخترقون المواقع.

ان الثغرات األمنية يمكن كشفها من طرف الهاكرز خصوصا في الحواسب الشخصية
إما على مستوى خطوط اإلتصال فهي معرضة المراقبة باإلشعاعات أو التصنت و
التجسس ألنه يستخدم لإلتصال بشبكة األنترنت األلياف البصرية و األقمار الصناعية
كما يمكن إعتراض طريق وصل األسالك لإلستراق عن طريق الشبكة.
كما توجد ثغرات بروتوكوالت اإلتصاالت في شبكة األنترنت و كذا الثغرات الموجودة
في برامج البريد اإللكتروني  e-mailحيث ال يوجد مايمنع من إستعمال و تغير
محتوى الرسالة البرامج الخبيثة و لها عدة أنواع مثال :
 -1الفيروسات و حصان طروادة :هذا األخير يمكن أن يفرغ الملفات من محتوياتها.
 -2الباب السري  :يسمح بلدخول دون المروربأجهزة أو برامج الحماية.
 -3الدودة  :برنامج يؤدي إلى تخريب الملفات التي يدخلها.
هذه المهددات وغيرها هي التي تعترض أمن المعلومات والتي الزلت تتطور بتطور
العلم.
 -3اإلجـــراءات األمـنـيــــة
إن الوقاية هي أمثل األساليب نفعا في هذه الجرائم و من بينها :
–إستخدام جدار الحماية  fire wellو هو حاجز يوضع بين الشبكة الذاخلي أنترنت
و خادم شبكة األنترنت و من أهم مهامه فحص المعلومات الذاخلة و الخارجة و
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السماح لها بالمرور في حالة مطابقتها للمواصفات و تقديم تقارير عن التحركات
المشبوهة و لكنه يمكن أن يعطل بعض المعلومات و يحدث عطب.
– التشفير و هو تحويل المعلومة من نص واضح إلى آخر غير مفهوم و قد أستحسن
هذا النوع من النظام لنجاعته في عدم كشف المعلومات على شبكة األنترنت.
– التوقيع الرقمي و هي تقنية تفيد في إمكانية عدم تزوير الرسائل اإللكترونية.
–إستخدام أنظمة كشف اإلختراقات و وضع حلول للثغرات األمنية.
–وضع سياسة أمنية للشبكة و حشد كل اإلمكانيات البشرية و المادية لتطبيقها.
– اإلحتفاظ بنسخ إحتياطية لكل المعلومات الحساسة في أقراص إضافية ليست
مرتبطة .بالشبكة.
–تنصيب برامج لمنع ظهور الصور الخالعية و اإلتصال بالمواقع اإلرهابية.
–و يرى الدكتور عبد الفتاح مراد في كتابة التحقيق الجنائي الفني ضرورة إستخدام
بعض البرامج التي صممت خصيصا للكشف و الوقاية من الفيروس و البعد عن
إستعمال كلمة السر البسيطة.
–عند فتح البريد اإللكتروني يجب معرفة من المرسل خشية أن يكون فيروس.
ثانيا  :الحلول التشريعية
تمثل هذه الحلول التشريعية في تدابير وقائية تتخدها الدولة و قوانين تسنها من أجل
مكافحة هذه الجريمة و حماية المجتمع و لكن لصعوبة التعامل مع هذه الجرائم الجديدة
في الوقت الراهن يتطلب األمر بداية اللجوء إلى حلول قصيرة المدى ثم حلول طويلة
المدى و هو إعادة النظر في معظم التشريعات ألن معظم االنترنت أصبح ظاهرة تمس
جميع مجاالت الحياة.
 -1الحلول التشريعية قصيرة المدى
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– إن هذه الحلول تتمثل في إصدار السلطة المختصة بعض المراسيم التنظيمية لمقاهي
األنترنت دون إحتكار المعلومة فيمكن في إجراءات إستعجالية فرض بعض األمور
على أصحاب مقاهي األنترنت.
–وضع البرامج الالزمة لمنع الدخول إلى المواقع المخلة بالحياء و هذا من أهم
الظواهر التي برزت في مجتمعنا في ظل غياب التربية السليمة مما يؤدي لإلنحالل
الخلقي لشبابنا و حتى المراهقين الذي أصبح من السهل عليهم دخول أي موقع يشاءون
باإلضافة إلى المواقع اإلباحية هناك المواقع اإلرهابية و مواقع للعنف كتعليم القتل ،
فال بد من تدبير عاجل إلن الحرية في المعلومة ال تكمن في دخول هذه المواقع.
–وضع برامج للحماية من الفيروسات و هذا كله بمراسيم تنظيمية و يمكن للدولة أن
تدعم هذه العملية بتخفيض أسعار هذه البرامج
–التوعية القانونية والتعريف بمدى خطورة الجرائم اإللكترونية.
– إصدار مراسيم من أجل تنظيم تكوين محققين و رجال شرطة و قضاة على التقنية
المعلوماتية و المعرفة الكافية لجرائم االنترنت.
– تعريض أشخاص أو مقاهي األنترنت لغرامة مالية أو حتى إغالق المقهى إذ تثبت
أنه يسمح للمراهقين أو حتى الشباب بالدخول للمواقع السابقة ففي المواد الجنائية ال
يمكننا ذكر أكثر من هذا إحتراما لمبدأ العقوبة إال بنص قانوني.
أما من ناحية المواد المدنية و التجارية فإنه :
– يمكن للمحاماة لعب دور مهم لتكييف بعض السلوكيات و المعلومات مع محاولة
القضاة تكييف بعض المنازعات التجارية اإللكترونية قياسا على التجارة العادية لحين
صدور التشريع المنظم للتجارة اإللكترونية.
 إعتماد حرية اإلثبات في المجال التجاري.118

–يجب على المشرع أن يوقع بعض المعاهدات لمكافحة الجريمة اإللكترونية.
–يجب على المشرع أن يوقع بعض اإلتفاقيات التي تتبنى تعريف التوقيع اإللكتروني
و العقد اإللكتروني و مسايرتها بسن قوانينها التنظيمية.
ثانيا  :الحلول التشريعية طويلة المدي
–إن الطابع الالمادي و اإلفتراضي لشبكة األنترنت يستلزم تعديل العديد من
التشريعات الحالية باإلضافة إلى إستحداث أخرى و هذا اليضطرنا بالضرورة إلى
خلق شيء جديد بل يمكننا اإلستفادة من الدول األخرى التي سبقتنا في مجال التشريع
لتجريم هذه السلوكيات ما دامت هذه التشريعات ال تخالف النظام العام و اآلداب العام
و بما أنه ال يمكن معاقبة شخص من دون نص قانوني
الركن الشرعي إذن البد من سن نصوص قانونية تتناسب و التطور الحالي.
و لكننا نالحظ أنه رغم زيادة إنتشار الجرائم اإللكترونية و فعاليتها إال أن المشرع لم
يضع لحد اآلن اإلطار القانوني ألي من هذه الظواهر لذا على المشرع أن يعدل أو
يصدر قوانين جديدة ففي نطاق الحماية الجنائية يتعين اإلقرار بصالحية المعلومات
كمحل للحماية من أنشطة اإلعتداء كافة فبدأ بالتشريعة العامة وهي القانون المدني
فعلى المشرع أن يعدل فيه بسن تشريع جديد يتضمن الجرائم اإللكترونية و من بينها
العقد اإللكتروني و التوقيع اإللكتروني و غيرها من المفاهيم في العالم اإلفتراضي
الجديد.
– القانون التجاري لقد ظهر في عالمنا اليوم مفهوم جديد هو التجارة األلكترونية و
التسويق اإللكتروني و الدفع عن طريق بطاقة اإلئتمان و هي مجاالت خصبة لإلحتيال
فال بد على المشرع أن ينظمها.
– اإلثبات و هذا في إعتقادنا من أهم الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشرع و هذا
بتبني الخبرة و المعاينة كأساليب للتحقيق و إثبات الجريمة اإللكترونية .
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–تعديل قانون اإلجراءات الجزائية و تعديل قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
.
يمكن أن نلخص أساليب مكافحة الجرائم اإللكترونية في االتي:
–رسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم اإلنترنت إذ
يستلزم

التدخل

الحكومي

والدولي

نظرا

للخطورة

الجسيمة

لألمر.

متطورة للتمكن من الكشف عن هوية مرتكب
–االعتماد على أساليب وتقنيات
ّ
الجريمة واالستدالل عليه بأقل وقت ممكن.
–توعية األفراد ونصحهم لماهية الجرائم اإللكترونية وكل ما يترتب عليها من
مخاطر.
– الحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعناوين اإللكترونية
كالحسابات البنكية ،والبطاقات االئتمانيّة وغيرها.
–عدم الكشف عن كلمة السر نهائيا وتغييرها بشكل مستمر واختيار كلمات سر
صعبة .تجنب تخزين الصور الخاصة باألفراد على مواقع التواصل االجتماعي
وأجهزة الحاسوب.
–تجنّب تحميل أي برنامج مجهول المصدر.
– استمرارية تحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الحاسوب ومنها MCafee, ،
Norton.
–تأسيس منظمة خاصة لمكافحة الجرائم اإللكترونية والحد منها.
–المسارعة في اإلبالغ للجهات األمنية فور التعرض لجريمة إلكترونية.
–مواكبة التطورات المرتبطة بالجريمة اإللكترونية والحرص على تطوير وسائل
مكافحتها.
–استخدام برمجيات آمنة ونظم تشغيل خالية من الثغرات.
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– الحرص على استخدام كلمات سرية للوصول إلى البرامج الموجودة على جهاز
الحاسوب.
–عدم ترك جهاز الحاسوب مفتوحا.
–فصل اتصال جهاز الحاسوب بشبكة اإلنترنت في حال عدم االستخدام.
– أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل من إعالنات والتأكد من مصداقيتها
عن طريق محركات البحث الشهيرة.
–وضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة التي تصعّب من عملية
القرصنة عليه من هذه المواصفات بأن يحتوي على أكثر من ثمانية أحرف أن يكون
متنوع الحروف والرموز واللغات إلخ.
–يفضل تغيير كلمة المرور الخاصة بك بصفة دورية.
– ال تضع معلومات علي االنترنت ال تحب أن يراها الجميع من تعرفهم وال تعرفهم
وتذكر أنه بمجرد أن تضع معلومات علي االنترنت لن تتمكن أبدا من ارجاعها مرة
أخرى حتى لو قمت بحذفها.
–معلوماتك الخاصة ( اجعلها خاص) ان معلوماتك الخاصة مثل اسمك بالكامل ورقم
هاتفك ورقم الهوية ورقم بطاقتك االئتمان وايضا عنوانك بالتفصيل هي معلومات
خاصة ال يجب ان تتاح للجميع علي االنترنت ال شخص ال تعرفه فال تفصح له عنها
او تضعها علي اي موقع ال تثق به.
خاتمة :
ازدهار الحضارة وانتشار التقدم التقني ساعد في تسهيل الكثير والكثير من أمور حياتنا
ولكنه في نفس الوقت جلب لنا العديد من المخاطر واألضرار المتعلقة بالحواسيب
والشبكة العنكبوتية مما جعل الحكومات والمجتمعات تنتبه إلى ضرورة نشر التوعية
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والتعريف بهذه الجرائم عن طريق شرحها وتحليلها للناس وبيان وسائل وطرق الوقاية
منها.
وفي الختام نذكر أنه في حالة تعرضك للمضايقة أو التهديد من قبل االخرين فال تتردد
في اللجوء لخدمة االمن
التوصيات :
–حث الجامعات والمراكز البحثية العربية للبحث والدراسة في الجرائم المعلوماتية
والجرائم عبر االنترنت ومحاولة إنشاء دبلومات متخصصة في المجاالت الفنية
والقانونية المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم.
– العمل علي تنمية الكوادر البشرية العاملة في مجاالت مكافحة الجرائم المعلوماتية.
–إنشاء مجموعات عمل عربية لدراسة ووضع استراتيجيات وسياسات وإجراءات
تنفيذية لمواجهة مثل هذه الجرائم.
–حث جامعة الدول العربية إلصدار قانون نموذجي موحد لمكافحة
الجرائم المعلوماتية.

قائمة المراجع:
 البحر ،عبد الرحمن (  .) ٣٣٣٣معوقات التحقيق في جرائم األنترنت ”.رسالةماجستير غير منشورة” الرياض :أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.
 رسالة ماجستير د محمد حجازى عضو مجلس ادارة المركز المصري للملكيةالفكرية.
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اعداد

د .مراد بن عيسى بوشحيط
جامعة الجزائر 23

ملخص:
يرتكز هةذا المقةال الخةاص بالتسةويق السياسةي علةى ثةالث مباحةث هامةة مترابطةة فيمةا
بينها فاألول عن تطورات ومراحل التسويق السياسي فةي الواليةات المتحةدة األمريكيةة،
والهةةدف منةةه هةةو معرفةةة التطةةور الةةذي حصةةل للتسةةويق السياسةةي فةةي المفهةةوم والشةةكل
واألداء ،والثةةاني عةةن صةةناعة صةةورة الةةرئيس ضةةمن أعةةرق مؤسسةةة ديموقراطيةةة فةةي
الواليةةات المتحةةدة وهةةي األحةةزاب السياسةةية ،والهةةدف منةةه معرفةةة الطةةرق التةةي تةةؤدي
بالمرشح للرئاسيات إلى البروز ضمن منظومة الحزب السياسي ،والثالةث عةن صةناعة
صورة الرئيس ضمن دوائر خاصة تعرف بجماعات الضةغط وأمةراء الدعايةة ومراكةز
الدراسات اإلستراتيجية التي تساهم في صياغة القرارات الحاسمة.
وينةةدرج حةةديثنا عةةن التسةةويق السياس ةي ضةةمن منظومةةة سياسةةية وإعالميةةة وإجتماعةةة
خاصة هي الواليات المتحدة األمريكية بمةا شةكلته مفةرزات التةاريخ والتطةور السياسةي
والتقني من آثار واضحة على السلوك األمريكي بالكامل ،وبالتالي سةوف نقةوم فةي هةذا
البحث بالتعرف على السياق السياسي الذي ترعرع فيةه هةذا المفهةوم الجديةد مةن خةالل
التطور المفاهيمي المتالحق أو مةن خةالل المراحةل التةي شةكلت تطةورات مفصةلية فةي
أدائه أو من خالل أسسه المعاصرة.
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Abstract
This article on political marketing is based on three
important interrelated topics. The first is about the
developments and stages of political marketing in the United
States. Its purpose is to know the evolution of political
marketing in concept, form and performance, and secondly
to create the image of the president within the most
democratic institution in the United States Political parties,
the aim of which is to find out the ways in which the
candidate for the presidency leads to prominence within the
political party system, and the third is to create the image of
the president within special departments known as pressure
groups, advertising princes and strategic studies centers,
Critical decisions
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المطلب األول  :السياق المفاهيمي للتسويق السياسي :
إن الحديث عن صناعة صورة الرئيس ال ينبغةي لةه أن يكةون إال ضةمن سةياقه المكةاني
والزمني والمفاهيمي المناسب ،ونقصد بالسياق المكاني الدولةة الديمقراطيةة التةي تنةتهج
االنتخابةةات كأسةةلوب الختيةةار الرؤسةةاء ،وبالتةةالي تسةةمح بالتنةةافس الةةذي يةةؤدي النتهةةاج
أسلوب صناعة المرشحين ،وأما السياق الزمني فنقصد به السنوات التي عرفت انفجةار
الثورة اإلعالمية بدء بظهور الصحافة الجماهيرية فظهور السينما واإلذاعة والتلفزيةون
وانتهاء بتوظيف اإلنترنت ومختلف الوسائط المتعددة.
قبل التطرق إلى السياق المفاهيمي للتسةويق السياسةي يمكةن تحديةد بعةض المصةطلحات
ذات الصلة وهي :المصطلحات التالية :الديمقراطية ،االنتخابات ،اإلتصال السياسي.


الديموقراطيااة :تعةةرف الديمقراطيةةة وفةةق أبسةةط تعريفاتهةةا بكونهةةا “ :النظةةام
السياسةةي الةةذي يكةةون فيةةه الشةةعب مصةةدرا للسةةلطات ،وسةةيدا يعطةةي لمةةن يمثلةةه
تفويضةةا فينةةوب عنةةه وفةةق نظةةام تةةداولي فةةي سياسةةة المجتمةةع ،وال يةةتم ذلةةك إال
بطريقة اإلنتخابات التي تعتبر قلب األنظمةة الديمقراطيةة الحاليةة ] “.[1وبحسةب
تعريةةةف قةةةاموس أكسةةةفورد فالديمقراطيةةةة“ :نظةةةام لحكةةةم الشةةةعب عبةةةر انتخةةةاب
أعضةةاء شةةرعيين” ،أو “أي نظةةام للحكةةم يمثّةةل أغلبيةةة الشةةعب” ،وهةةي تطبيةةق
مبادئ العدالة أو المساواة اإلجتماعية]”.[2

إن كل هذه التعاريف تقودنا على مفهوم واحد وهو نظةام للحكةم يضةمن أن تةدار شةؤون
البالد عبر منتخبين في انتخابات حرة تمثّةل إرادة الشةعب ،ويتميةز أي نظةام ديمقراطةي
بدستور هو بمثابة عقد اجتمةاعي بةين الحكةام والشةعب معبّةر عةن تلةك اإلرادة الشةعبية،
وبحماية لحقوق اإلنسان وبالمساواة بةين النةاس أمةام القةانون ،ويصةبح مةن يةدير شةؤون
البالد نائبا عن الناس بصفته المنتخبة إلدارة مصالحهم وفق ما يقتضيه ذلك الدستور.
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اإلنتخابااات :أمةةا االنتخةةاب فهةةو حةةق وواجةةب بالنسةةبة للمةةواطنين فةةي الدولةةة
الديمقراطيةةةة ،فهةةةو يضةةةمن السةةةير الحسةةةن للنظةةةام السياسةةةي ،وذلةةةك يتطلةةةب أن
يتحصل النةاخبون علةى قةدر كةاف مةن المعلومةات الخاصةة بالعمليةة االنتخابيةة،
والتي تمكنهم من فهم الرهانات المطروحةة التةي تفرضةها المنافسةة الديمقراطيةة
على هذا التمثيل].[3



اإلتصااال السياسااي :ال يةةوفر هةةذه المعلومةةات الخاصةةة بالعمليةةة االنتخابيةةة إال
النظام االتصالي فهو القطار الذي يصل هؤالء الذين يريدون تمثيل الشعب بهةذا
الشعب ،الةذي يريةد أن ينيةب عةن نفسةه مةن يمثلةه فةي مختلةف مؤسسةات الدولةة
الديمقراطية ومن أهمها الرئاسة.

إن االتصةال السياسةةي هةةو إحةدى ثةةالث عمليةةات سياسةةية متداخلةة فةةي العمليةةة السياسةةية
هةةي( :القيةةادة ،التنظيمةةات ،االتصةةال) ،ويقصةةد بةةذلك الوسةةائل التةةي تعمةةل علةةى إحةةداث
التةةأثيرات السياسةةية والتفاعةةل مةةا بةةين المؤسسةةات الحكوميةةة والسةةلوك السياسةةي لةةدى
المواطنين.
وهنا ينبغةي التفريةق بةين االتصةال السياسةي باعتبةاره أحةد أشةكال االتصةال االجتمةاعي
وبين االتصال السياسي باعتباره علما له نظرياته ومجاالته الدراسةية ،حيةث أن األخيةر
هةةو العلةةم الةةذي يةةدرس مجموعةةة األنشةةطة والفعاليةةات التةةي يزاولهةةا القةةائمون بالعمليةةة
االتصالية مةن أجةل تحقيةق أهةداف سياسةية ،وهةو بةذلك ينصةب علةى إحةداث التةأثيرات
وتغيير االتجاهةات واآلراء لةدى الجمهةور المسةتقبل ،لتحقيةق أهةداف محةددة يسةعى لهةا
القائم بالعملية االتصالية.
أما االتصال السياسي باعتباره نشاطا اتصاليا فقد تعةددت تعاريفةه ،ويمكةن إجمالهةا فةي
التالي]: [4
عرف “شودسون” اإلتصال السياسي بأنه ” أية عملية نقةل لرسةالة يقصةد بهةا التةأثير
– ّ
على إستخدام السلطة أو الترويج لها في المجتمع”.
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وعرفةه “جةون ميةدو” بأنةه الطريقةة التةي تةؤثر بهةا الظةروف السياسةية علةى تشةكيل
– ّ
مضةةمون االتصةةال وكمياتةةه أو أنةةه الطريقةةة التةةي تقةةوم فيهةةا ظةةروف اإلتصةةال بتشةةكيل
السياسة.
عرف “ماكنير” االتصال السياسي بأنه إتصال هادف حول السياسة ،ويتضمن هاذا
– ّ
التعريف ما يلي:
 .6كل أشكال االتصال التي يقوم بها الفاعلون السياسيون لتحقيق أهداف معينة.
 .2االتصال الموجه إلى السياسيين من غير المشتغلين بالسياسةة ،كالنةاخبين وكتةاب
األعمدة الصحفية وغيرهم.
 .3االتصةةال الةةذي يتنةةاول الساسةةة وأنشةةطتهم ،كمةةا تتضةةمنها التقةةارير اإلخباريةةة
واالفتتاحيات وغيرها مما تتناوله وسائل اإلعالم للسياسة.
ويؤكةد “مةةاكنير” مةةن خةةالل مةا سةةبق أن تعريفةةه لالتصةةال السياسةي يشةةمل جميةةع أنةةواع
الخطاب السياسي ،حيةث أنةه أخةذ فةي االعتبةار مةن خةالل التعريةف لةيس فقةط الرسةائل
المكتوبةةة أو المنطوقةةة بةةل أيضةةا المظةةاهر المرئيةةة التةةي تعطةةي داللةةة مثةةل شةةكل الوجةةه
والملةةبس ألن هةةذه األشةةياء وغيرهةةا مةةن الرمةةوز االتصةةالية قةةد تشةةكل وتكةةون الهويةةة
السياسية.
تعددت المداخل النظرية لدراسة االتصال السياسي متأثرة بعاملين أساسيين هما]:[5
 .6تعقد الظاهرة السياسة وارتباطها القوي بالعديد من األنشطة والظةواهر األخةرى
في المجتمع.
 .2اختالف المنظور البحثي للظاهرة السياسية بين الباحثين ،حيث تركةت الخلفيةات
العلميةةة تأثيراتهةةا علةةى الكيفيةةة التةةي نظةةر بهةةا البةةاحثون إلةةى الظةةاهرة السياسةةية
بوجه عام واالتصال السياسي بوجه خاص.
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ومن أهةم مةداخل االتصةال السياسةي مةدخل العمليةة ،مةدخل اإلسةتخدمات واإلشةباعات،
مدخل نشر المعلومات ،والمدخل البنائي]:[6
 .6مادخل العملياة :وينظةر أصةحاب هةذا المةدخل إلةى االتصةال السياسةي باعتبةاره
جزءا من عملية دائمة التغيير يصعب تحديد بدايتها أو نهايتهةا أو تتبةع جزئياتهةا
المختلفة.
 .2مادخل اإلساتخدمات واإلشاباعات :ويةولي هةذا المةدخل أهميةة خاصةة للوظةائف
التي يؤديها االتصال السياسي بالنسبة للجمهور المشارك في عملية اإلتصال في
ضوء ما لديه من دوافع أو توقعات أو إشباعات.
 .3ماادخل نشاار المعلومااات :وقةةد اهةةتم أصةةحاب هةةذا المةةدخل باإلجابةةة علةةى عةةدة
تسةةاؤالت مةةن أبرزهةةا  :هةةل يةةؤدي إنتشةةار الرسةةائل إلةةى تةةأثيرات فةةي السةةلوك
اإلنسةةاني؟ ومةةا النتةةائج واآلثةةار الكامنةةة الناتجةةة عةةن أنمةةاط انتشةةار المعلومةةات
السياسية؟
 .5المدخل البنائي :يفتح هةذا المةدخل مجةاال لمزيةد مةن الفهةم لألسةئلة البحثيةة ومةن
أهمهةةا كيفيةةة فهةةم األفةةراد للرسةةائل السياسةةية ،ومنةةه يقتةةرح العديةةد مةةن الوسةةائل
لمعالجة العديد من القضايا مثل تأثير اإلتجاهات السياسية على السلوك.
فةةي المخطةةط التةةالي تظهةةر العالقةةات المتشةةابكة بةةين المفةةاهيم الخاصةةة بهةةذه الدراسةةة،
فالشةةعب يريةةد رئيسةةا يمثلةةه ،فيلجةةأ إلةةى أسةةلوب االنتخابةةات الةةذي يسةةتقي معلومةةات عةةن
المنافسين فيه من خالل االتصال السياسي بدرجة أولى ،والةرئيس يريةد الحصةول علةى
السلطة فيتنافس في االنتخابات راكبا قطار اإلتصال السياسي إليصال رسةالته للنةاخبين
وذلك ال يتأتى له إال بامتالك تقنيةات التسةويق السياسةي ،واالنتخابةات نظةام يعتمةد علةى
الشفافية والمصداقية فهو بحاجة إلى وسائل اإلعالم لتبيان ذلك ،أما اإلعالم فنظام معقةد
يبحث دائما عن صناعة القصص اإلخبارية وتعتبر االنتخابات المادة الدسمة له.
مخطاط رقام  : 11مخطاط العالقاات المتشاابكة باين المفااهيم الخاصاة بهاذه الدراساة-
المصدر الباحث
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والحقيقة أن وسائل اإلعالم تلعب دور مزدوجا:


الدور اإليجابي :وهو تفعيل العملية الديمقراطية بنقل انشغاالت الشعب والتقةرب
من احتياجاته ومتطلباتةه وإيصةال بةرامج المرشةحين وشةرحها للنةاخبين بطريقةة
موضوعية.



الدور السالبي :وهةو التةأثير علةى العمليةة الديمقراطيةة مةن خةالل توجيةه الةرأي
العةةةام نحةةةةو أو ضةةةد طةةةةرف معةةةين وبالتةةةةالي إحةةةداث نةةةةوع مةةةن االحتشةةةةاد أو
االستقطاب.

لكن العملية باعتبارها منافسة بين المرشحين فهي تحتكم إلةى قواعةد المنافسةة والمتمثلةة
بالفوز ،وامتالك المهارات واألدوات الالزمة لةذلك ،وهةو المجةال الةذي تقدمةه لنةا إدارة
الحمةةالت االنتخابيةةة والتةةي تعةةرف فةةي علةةم السياسةةة الحةةديث ” باالتصةةال والتسةةويق
السياسي“.
المطلب الثاني :مراحل التسويق السياسي لصورة الرئيس األمريكي:
بدأت “صناعة صورة الرئيس” في الظهور فعليا تحت مصةطلح “التسةويق السياسةي le
”marketing politiqueمةةع مطلةةع الخمسةةينيات مةةن القةةرن الماضةةي ،ومنةةذ ذلةةك
الحين توضحت الخطوط األساسية لهذا الفن].[7
تطورت صناعة الصةورة الرئاسةية تطةورا مرحليةا تصةفه الكاتبةة والخبيةرة الفرنسةية ”
ماري لورا” بعمر اإلنسان إذ بدأت هذه الصناعة وليدة فصةبية فمراهقةة قبةل أن تصةبح
اليوم سيدة ناضجة]. [8
وتتضةةح منةةذ الوهلةةة األولةةى ،حينمةةا نسةةتعرض أهةةم هةةذه التطةةورات العمريةةة ،الصةةلة
الوثيقةةة بةةين تطةةور هةةذه الصةةناعة وتطةةور وسةةائل اإلعةةالم الجماهيريةةة ،غيةةر أنةةه وبعةةد
التةةدقيق ،سةةيتبين لنةةا أنهةةا صةةلة ال تقةةف عنةةد حةةدود االرتبةةاط فقةةط  ،وإنمةةا تتعةةداها إلةةى
تطورات جوهرية حصلت في المفهوم واألداء أيضا.
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بمعنةةى آخةةر ال يمكننةةا تقسةةيم الفتةةرات العمريةةة التةةي مةةرت بهةةا صةةناعة صةةورة الةةرئيس
حسةةب تطةةور االختراعةةات التقنيةةة مثةةل ظهةةور السةةينما ،ثةةم اإلذاعةةة ،فةةالتلفزيون ،علةةى
الرغم من التأثير الواسع الذي ألحقتةه هةذه التطةورات بالصةناعة ،ولكةن يجةب أن نقلةب
المعادلة وهي أن نبحث في التحوالت العميقة التي طةرأت علةى هةذه الصةناعة ومةن ثةم
نكتشف مراحلها العمرية بدقة فنلحقها بتلك التطورات التقنية.
وفيما يلاي اساتعراض ألهام تلاك الحقاب المفصالية ،والتاي يمكان تقسايمها إلاى خماس
مراحل :
 .6المرحلة األولى :ما قبل البدء
 .2المرحلة الثانية مرحلة التشكل والوالدة.
 .3المرحلة الثالثة :مرحلة الطفولة.
 .5المرحلة الرابعة :مرحلة المراهقة والنمو .
 .4المرحلة الخامسة :مرحلة النضج.
وسنحاول في هذا المطلب أن نجمع وفق تسلسل تاريخي ،المالمح المختلفة التي رافقةت
نمةةو فةةن صةةناعة صةةورة الةةرئيس فةةي الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة ،مبةةرزين ارتباطهةةا
بعنصرين هامين وهمةا تطةور وسةائل اإلعةالم ،وتطةور التسةويق السياسةي فةي المفهةوم
واألداء.
1المرحلة األولى :ما قبل البدءتعةةد الصةةحيفة والمطبوعةةة بشةةكل عةةام المجةةال األول الةةذي ولةةدت فيةةه صةةناعة صةةورة
الرئيس ،وفي الحقيقية تعتبر الصحف والمجالت األمريكية حسب الباحثين نتاجا للنظةام
األمريكةةي بكةةل جوانبةةه ،وهةةي تعكةةس صةةورة هةةذا النظةةام وتةةؤثر وتتةةأثر بةةه ،وتسةةاعد
السياسةةةة األمريكيةةةة علةةةى تحقيةةةق أهةةةدافها عةةةن طريةةةق العمةةةل ضةةةمن إطةةةار المصةةةالح
األمريكيةةة ،والةةدعوة لهةةذه المصةةالح و التةةرويج لهةةا  ،وتغطيةةة أنبةةاء مختلةةف فعاليةةات
السياسة األمريكية على نطاق واسع ،وتختار لذلك اللغة المفهومةة للجمهةور اإلعالمةي،
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واألسةةلوب والمنطةةق اإلعالمةةي المقبةةول لةةدى الجمهةةور الةةذي تتوجةةه إليةةه ،لكنهةةا أيضةةا
لعبةةت دور الرقيةةب علةةى أفعةةال السةةلطة مةةن خةةالل النقةةد السياسةةي لمجمةةل الخيةةارات
المتخذة خاصة من قبل الرؤساء المتعاقبين].[9
لقد ظلةت ،ولعقةود طويلةة ،صةور الرؤسةاء ترسةمها الصةحف والمطبوعةات فقةط كةأول
وسةةيط إعالمةةي ،إذ حةةاول المحةةررون تثبيةةت سةةمات الصةةورة الرئاسةةية لةةدى جمةةاهير
القراء ،من خالل الكلمة المكتوبة ،سواء كانت مادة إخبارية ،أو تعليقات وآراء.
ثم تطورت العملية مع الصور الفوتوغرافية ،فتعددت الرسائل تبعا لنوعية الصورة مةن
حيث حجـمها و شكلها وزاويةة تصةويرها ونوعيتهةا أيضةا ،ومةا يصةاحب كةل ذلةك مةن
تعاليق خاصة ما تعلق بنشاطات الرئيس أو خطاباته السياسية].[10
2المرحلة الثانية :مرحلة التشكل فالوالدة:تمخضةةت صةةناعة الصةةورة الرئاسةةية فةةي البيئةةة األمريكيةةة بحسةةب شةةهادات الكثيةةر مةةن
الباحثين في المجال ،وتشكلت عبر مسار طويل مةن الممارسةة الديمقراطيةة واإلعالميةة
في تلك البيئة التي تميزت بكثير من المميزات جعلتها فعال أرضا خصبة لذلك الميالد.
يةةرى البروفيسةةور “فيليةةب مةةاراك” فةةي كتابةةه القةةيم “االتصةةال والتسةةويق لةةدى الرجةةل
السياسةةةي “ ،أن ” :الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة تشةةةكل تفةةةردا بةةةين الةةةدول فةةةي مجةةةال
الديمقراطية ،وهذا التفرد هو الةذي يغةري البةاحثين دائمةا للغةوص فةي مزايةاه و البحةث
عن مكنوناته و أسبابه.
لقةةد ابتةةدعت لنفسةةها نظامةةا سياسةةيا مختلفةةا عةةن نظيةةره األوروبةةي ،وهةةو يقةةوم بالدرجةةة
األولةةى علةةى نسةةبة إجباريةةة مةةن “االتصةةال الةةديمقراطي la communication
“  ،démocratiqueإذ يفرض هذا النمط ضمن أجنداته االنتخابيةة المختلفةة  ،فصةال
قائما بحد ذاته ،يجبر المرشحين للرئاسة علةى مزاولةة قسةط مهةم مةن االتصةال بالطبقةة
الناخبة ،قصد استمالتهم إليه حتى قبل آن يستلم وظيفته.
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نذكر في هذا المقام ،الرحلة التاريخية التي ال يزال معمول بهةا إلةى اليةوم ،والتةي يقطةع
فيهةةا المرشةةحون للرئاسةةة عبةةر القطةةار الةةبالد بعرضةةها ،حتةةى يالقةةوا جمهةةورهم مةةن
الناخبين فةي الغةرب األمريكةي ،وهةو أسةلوب فةي اإلتصةال السياسةي يعةرف باالتصةال
المباشةةةر ،غيةةةر أنةةةه لةةةم يكةةةن معتمةةةدا فةةةي بداياتةةةه إال علةةةى تقنيةةةات الخطابةةةة و توزيةةةع
المنشورات و التجمعات االنتخابية.
في هذه المرحلة أيضا ،لم تكن صةورة الرئيـةـس فنةا قائمةا بذاتةه ،ولكنهةا كانةت تمةارس
من خالل األحزاب و التكتالت السياسية ،لكن مةع انطالقةة الصةورة بةدأ عهةد جديةد فةي
المجال].”[11
فةةي هةةذه المرحلةةة األولةةى مةةن التشةةكل يمكةةن مالحظةةة اسةةتخدام وسةةيلتين هةةامتين يطلةةق
عليهما مصطلح وسائل اإلعالم الجماهيرية وهما السينما واإلذاعة:
 .6السينما ورسمها لصورة الرئيس :
هةل اسةتخدمت السةينما منةذ بةدايتها فةي صةناعة صةورة الرؤسةاء ؟ وهةل كانةت الشاشةة
الكبيةةةرة بقسةةةميها التسةةةجيلي و الروائةةةي واحةةةدة مةةةن األدوات التةةةي سةةةعى مةةةن خاللهةةةا
السياسيون والخبراء ،إلى تلميع صورة الرؤساء وتجنيد الرأي العام حيال مواقفهم ؟
كان القائمون على الحمالت االنتخابيةة للرؤسةاء ،مةدركين منةذ انطالقةة السةينما ألهميةة
مخاطبةةة الجمةةاهير عبةةر قاعةةات الشاشةةة الفضةةية ،وأهميةةة الوعةةاء االنتخةةابي لجمهةةور
السينما المتعطش.
ففي العام  6911م كانت الواليات المتحدة األمريكية تحصي لوحدها أكثر من 8000
قاعةةة سةةينما واألكيةةد أن ذلةةك عةةد بالنسةةبة للرجةةل السياسةةي فةةي حينةةه مصةةدرا أساسةةيا
إليصال الخطاب االنتخابي الذي يريده  .و من األمثلة التةي يمكةن أن تةدرج ضةمن هةذا
اإلطار ،بعض من األفالم الوثائقية و الروائية المبكرة  ،والتةي أنجةزت مةع بةدايات هةذا
االختراع ،وشكلت فيها الشخصية الرئاسية محورا أساسيا.
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ففةةي عةةام  6191م ( وهةةو العةةام الفعلةةي لجماهيريةةة السةةينماتوغراف ) أنتجةةت شةةركة
بيوغراف فيلما تسجيليا عن الحملة االنتخابية للرئيس “ويليام مةاكينلي ” وعرضةته أمةام
جمهور السينما الذي بدأ لتوه يكتشف هذا اإلختراع العجيب]. [12
 .2اإلذاعة أو تحديد مالمح الرؤساء بالصوت :
كانت اإلذاعة فتحا جديدا في مجال االتصال السياسي ،لقةد سةارع الرؤسةاء المرشةحون
والمنتخبون إلى التوجه عبر الميكروفون لمداعبة مشاعر المستمعين حتى ولو كان ذلك
بأثمةةةان باهظةةةة ،إذ تةةةذكر المراجةةةع التاريخيةةةة أن الرئيسةةةين “جةةةون دايفيةةةز” و” كةةةالفين
كوليةةدج” اشةةتريا مسةةاحات زمنيةة عبةةر اإلذاعةةة لبةةث خطبهمةةا السياسةةية بةةدءا مةةن العةةام
 6925م ،لكن اإلشهار السياسي ،كمةا هةو معةروف لةدينا اليةوم ،لةم يسةمع فةي اإلذاعةة
األمريكية إال في عام 6921م.
في العةام  6932م إسةتخدم الةرئيس األمريكةي ” ف.د.روزفلةت ” أمةواج اإلذاعةة وبةث
خطابةةا علةةى المباشةةر مخاطبةةا  % 12مةةن األمةةريكيين يملكةةون جهةةاز مةةذياع .و تةةذكر
المراجع التاريخية انه في نهاية عهدته تطور حجم استعمال الراديةو إلةى حةدود 91 %
من األمريكيين.
ويعتبر روزفلت الرئيس األمريكةي األكثةر شةعبية مةن خةالل اإلذاعةة ،و مةا سةاعده فةي
تحقيق شعبيته ورسم صورته عبر اإلذاعة ،هو صةوته الجهةوري المميةز  ،والةذي كةان
يتسم بالدفء و القةوة  ،حيةث تشةير المصةادر أن  % 49مةن الجمهةور األمريكةي تةابع
خطابه الشهير في  19ديسمبر  6956م ،مما خلةق لةه صةورة ذهنيةة لةدى المسةتمعين،
استمرت حتى بعد وفاته.
ال يزال التقليد األمريكي في مخاطبة الجمهور من خالل المذياع تقليدا قائمةا إلةى اليةوم،
فالرئيس يتوجه بخاطب شهري على المباشر كل يوم ثالثاء.
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وفةةي الحقيقةةة هنةةاك تقةةاطع يجةةب أن يةةذكر  ،وهةةو أن القةةائمين علةةى صةةناعة صةةورة
روزفلةةت لةةم يقتصةةروا علةةى حةةدود الصةةوت  ،بةةل إنهةةم طرقةةوا مةةرات عديةةدة أبةةواب
السينما ،ويعتبر فيلم المحراث للمخرج “باري ليفنسون” والمنتج عام  6931م  ،بمثابةة
بلوغ سن الرشد بالنسبة للفةيلم الوثةائقي األمريكةي حسةب قةاموس األفةالم  ،وكةان الفةيلم
مةةن إنتةةاج وزارة التعميةةر  ،و ظهةةر فيةةه الةةرئيس “روزفلةةت” ليقةةدم كمةةا يقةةول المةةؤرخ
“آرثر نايت”  ” :تقرير ا شامال للشعب األمريكي موضحا له جهود حكومته]” .[13
3المرحلة الثالثة  :مرحلة الطفولة :وتبةدأ هةذه المرحلةة فعليةا فةي العةام 6942م وتنتهةي العةام 6911م ،ويمكةن أن نالحةةظ
فيها جملة من الميزات أهمها:


صورة الرئيس بالصوت والصورة في كل البيوت األمريكية :

ففي العام  6942م ،دخل التلفزيون غمار المعركةة  ،لقةد انتهةت العهةدة الثانيةة للةرئيس
الةةديمقراطي “ترومةةان” ،وبمةةا أن الدسةةتور األمريكةةي ال يتةةيح لةةه الترشةةح لعهةةدة ثالثةةة،
أستغل خصومه الجمهوريةون المبعةدون مةن البيةت األبةيض منةذ 20سةنة ذلةك األمةر ،
فحركوا ترسانة إعالمية ضخمة وظفت أساليب اإلشهار التلفزيةوني ألول مةرة بصةورة
واضحة وجلية.
أدار فريةةق مةةن الخبةةراء حملةةة الةةرئيس الجمهةةوري المنةةافس لةةه “دوايةةـت إيزنهةةاور”،
ونجحوا في استغالل  61مليون جهاز تلفزيون تزودت به المنازل األمريكيةة ،ليحركةوا
مةةن خاللهةةا اتجاهةةات النةةاخبين ،تمامةةا كمةةا كةةانوا يحركونهةةا فةةي مكةةاتبهم اإلشةةهارية
النيويوركية التي روجت منتجات االستهالك الخاصة بمواد التنظيف.
لم يكن هؤالء المشرفون ،سوى مجموعةة مةن الخبةراء و التقنيةين المعةروفين اختصةارا
باسم  BBDOوكانوا يديرون شركات إعالنية عن مواد التنظيف في مدينة نيويةورك .
][14
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إعتبةةر هةةؤالء صةةورة الةةرئيس المرشةةح مطابقةةة لصةةورة المنةةتج الموجةةه لالسةةتهالك،
فطبقوا عليه قواعد تلك الصناعة التي تمرسوا فيها ،واضعين بذلك أسس هذا الفن الةذي
نحن بصدد الحديث عنه.
ومن الحوادث التي تروى عن هذا المكتب ،والتي ذكرها الرئيس ” إيزنهاور ”نفسه فةي
مذكراته ،أنه في أول حديث تليفزيوني يقدمه ،فوجئ بجيش من الفنيين يعتقلونه ،حسةب
تعبيةةره ،ولمةةدة سةةاعتين كةةاملتين ،وذلةةك إلجةةراء الماكيةةاج المناسةةب لةةه ،فهنةةاك مةةن قةةام
بتخطيط جديد لرموشه وحواجبه وفتحتي عينيةه ،وآخةرون وضةعوا المسةاحيق المختلفةة
على وجهه ،بينما اهتم اثنان بتصةفيف شةعره القليةل علةى رأسةه ،وفةى تلةك األثنةاء كةان
هناك مخرج يتلو عليه تفاصيل الدور الذي سيقوم به ،كما لو كان ممثال في األسةتوديو،
معطيا له بعض التعليمات  :كيف يبتسم؟ ومتى يرفع حاجبيه؟ ومتى يقطب جبينه؟ وفةى
أي وقت يمكن أن يحرك يده اليمنى أو يده اليسرى وكيف تكون تلك الحركة أصال ؟.
األمر الذي جعل “أيزنهاور” يصيح وهو ينظر إلى المرآة عقب هذه المعركة القاسية” :
يا إلهي هل هذا هو أيزنهاور الذي ستنتخبه الجماهير؟ إني ال أعرفه]”. [15
إن مةةةا قالةةةه جنةةةرال الحةةةرب السةةةابق والةةةرئيس األمريكةةةي لمةةةدة ثمانيةةةة سةةةنوات فةةةي
الخمسينيات يعبر ،وربما بشكل رمزي عن مالمح أكبر وأهم صةناعة فةي أمريكةا اليةوم
هي صناعة الرئيس.


صورة الرئيس صناعة تنافسية تكتمل :

فةةي العةةام  6911م تةةدخل صةةناعة صةةورة الةةرئيس فصةةال جديةةدا مةةن خةةالل اكتمةةال
األسس ،وذلك في الحملة االنتخابيةة التةي قادهةا خبةراء دعمةوا صةنعوا صةورة الةرئيس
المستقبلي للواليات المتحةدة األمريكيةة  ،وهةو الشةاب الطمةوح ذو االبتسةامة المفرحةة ”
جون فيتزرالد كينيدي ” والمعروف اختصارا باسم” JFK ” .
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الفكةةرة بسةةيطة وهةةي إضةةافة عنصةةر جديةةد فةةي سةةياق البحةةث عةةن أسةةلحة جديةةدة ترسةةم
مالمةةةح المرشةةةحين ،وكانةةةت هةةةذه المةةةرة المنااااظرة التلفزيونياااة واحةةةدة مةةةن األسةةةاليب
اإلبداعية في إخراج الصورة الذهنية عن الرئيس المحتمل.
يعتبةةر كثيةةر مةةن المةةؤرخين السياسةةيين المنةةاظرة التلفزيونيةةة التةةي كانةةت بةةين الرئيسةةين
كينيدي ونيكسون لحظة ميالد حقيقية للتسويق السياسةي وبدايةة فعليةة لصةناعة الصةورة
الرئاسية.
فهةةم القةةائمون علةةى حملةةة المرشةةح كنيةةدي ،أحاسةةيس الجمهةةور فقةةدموه علةةى طبةةق مةةن
ذهةةب ،باعتبةةاره شةةابا طموحةةا جةةذابا وأنيقةةا ،ظهةةر أمةةام صةةورة منافسةةه الهةةرم المتعةةب
والمتضايق ،واستطاع بفضةل طلتةه عبةر التلفزيةون أن يكسةب ود النةاخبين ويصةل إلةى
سدة الحكم
4المرحلة الرابعة :مرحلة المراهقة فالنمو:تتشكل مرحلة المراهقة و النمو الحقيقي في صناعة صورة الرئيس مةن خةالل المالمةح
الرئيسية التالية:
 .6الترويج السياسي السلبي
 .2اللقطات التلفزيونية القريبة
 .3إتحاد النص مع الصورة
باإلضافة إلى اإلستعانة باألسلوبين المعروفين سابقا وهما:
 .6األسلوب اإلخباري
 .2أسلوب المناظرات التلفزيونية
وسنحاول فيما يلي تفصةيل هةذه المالمةح الةثالث واكتشةاف مةا شةكلته مةن تغييةرات فةي
منهجية العمل لدى العاملين في مجال التسويق السياسي:
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أ-الترويج السياسي السلبي :
ويقصةةد بةةه التةةرويج ببةةث الجوانةةب السةةلبية التةةي يحملةةه الخصةةم السياسةةي ،مةةن خةةالل
التركيز على أخطائه في الخيارات و األفعال.
كان العام 6915م عاما فاصال في تاريخ الواليات المتحدة األمريكيةة  ،لةيس ألنةه عةام
فقط من بعد اغتيال الرئيس الرمز ” كينيدي “ ،ولكنه أيضا بطرحه مخةاوف عديةدة مةن
احتمال تدهور العالقات العالمية خاصة مع اإلتحةاد السةوفياتي ،هةذا مةا اسةتغلته الحملةة
االنتخابيةةة للةةرئيس “لينةةدون ب  .جونسةةون” و التةةي أنتجةةت وبثةةت الشةةريط القصةةير ”
الطفلة دايزي ” والذي كان نقطة انعطاف في عمر التسويق السياسي.
تظهةةر فةةي الشةةريط الةةدعائي الةةذي ال يتجةةاوز سةةتين ثانيةةة الطفلةةة “دايةةزي” ذات األربةةع
سةةنوات فةةي المةةروج وهةةي تحسةةب مةةن الةةرقم واحةةد إلةةى ال ةرقم عشةةرة وريقةةات زهةةرة
األقحوان على خلفية من زقزقة للعصافير ،وحةين يكتمةل عةد الطفلةة نسةمع عةدا عكسةيا
بصةةوت رجةةل مةةن الةةرقم  61إلةةى الةةرقم  1ثةةم تقتةةرب الكةةاميرا بلقطةةة الةةزوم إلةةى عةةين
الطفلة و هنا نشاهد انفجارا كبيرا لقنبلة ذرية ثم نسمع صوتا خلفيا قويا يقول:
”هاذه هاي الرهاناات  :خلاق عاالم يساتطيع فياه كاال أطفاال الارب العايش بسااالم  ،أو
الذهاب إلى الظالم الدامس  ،يجب علينا محبة بعضنا البعض أو الموت ”
ثم ينتهي الشريط بعبارة دعائية ” :انتخب الرئيس جونسون في  3نوفمبر ”
لم يبث هذا الشةريط إال مةرة واحةدة خةالل البرنةامج األكثةر متابعةة علةى قنةاة ( CBS
وهو برنامج سهرة االثنين في السينما)  ،وبعد بثه تهاطلت عشةرات المكالمةات الهاتفيةة
الغاضبة من حملة المنةافس وأعتبةر المرشةح الجمهةوري للرئاسةيات “بةاري غولةدواتر”
أن خصةمه المرشةح الةةديمقراطي” جونسةون ” قةةد تجةاوز كةةل الخطةوط الحمةةراء فةي مةةا
يعرف بـ ” الترويج السلبي“.
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الشريط لم يبث بعد ذلك إطالقا ،وصرح الديمقراطيون أنفسهم أن هةدفهم قةد تحقةق ببثةه
ولو لمرة واحدة ،معترفين أن مةرادهم كةان إزعةاج الطةرف اآلخةر وأن الشةريط يتنةافى
تماما مع قواعد الروح الرياضية.
لقد حقق هذا الشريط هدفه حين اتهم الةرئيس الجمهةوري بقةرب تفجيةره قنبلةة ذريةة فةي
الحرب واستطاع خصمه الديمقراطي اصطياد أكثر من  41مليون مشاهد تابعوا النةداء
وتفاعلوا مع براءة الطفلة ” دايزي” ،وخطف بفضلها جونسون 61.1 %مةن أصةوات
الناخبين ويعتبر هذا أقوى فوز لرئيس منذ العام 6121م.
اسةةتغل القةةائمون علةةى صةةناعة صةةورة الةةرئيس جونسةةون مبةةدأ الصةةورة السةةلبية ”
” l’image négativeالتي ظهر بهةا خصةمه الجمهةوري ،و بالتةالي حققةوا ظهةوره
بصورة ناصعة ،فالخصم صرح أكثر من مرة تصريحات نارية ضد اإلتحاد السةوفياتي
مما أربك الجماهير األمريكية التي رأت في انتخابه تهديدا صريحا بنشوب حرب ذرية
.
ب-إستعمال الصورة التلفزيونية القريبة (GP):
ساهمت هذه التقنية التلفزيونية في إظهةار المرشةح بصةورة قريبةة مةن المشةاهدين ،ممةا
مكن من التعرف على هواجسه و مخاوفه و تطلعاته من خالل الدقيق في تقاسةيم الوجةه
وحركات العينين والشفتين وحتى الحاجبين ،وكلها أمور بصرية تحيل المشةاهدين علةى
جملة من االنطباعات أهمها األلفة مع الوجه الرئاسي.
ظهر الرئيس “رتشارد نيكسون” ألول مرة عبر هذه تقنية تلفزيونية في التصوير والتةي
تسةةمى باللقطةةة القريبةةة  ،وقةةد عرفهةةا الخبةةراء بأنهةةا اللقطةةة المةةأخوذة للشةةيء المةةراد
تصةةويره مةةن وضةةع قريةةب ،وتبةةدو عنةةدما تعةةرض علةةى الشاشةةة فةةي حجةةم كبيةةر ،وهةةي
بنسةةةبة لإلنسةةةان تمثةةةل الةةةرأس أو الوجةةةه أو حتةةةى إلةةةى الكتفةةةين  ،ويرمةةةز لهةةةا عةةةادة
باالختصارات التالية (close up :ل .ق]: Gros Plan ) .[16
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وقد جاء ذلك العام  6911م من خالل النصائح القيمة التةي قةدمها المستشةار اإلعالمةي
والمتخصص في تقةديم النصةح الخةاص بةالمظهر “روجيةه إيةالس” والةذي عمةل كمةدير
عام لمؤسسة “فوكس نيوز”.
سارع الرئيس القادم ليدرك خطأه الفةادح الةذي إرتكبةه فةي حملتةه الفاشةلة ضةد الةرئيس
“ج.ف كينيدي” سابقا ،فبةدل طريقةة عملةه تمامةا ،بعةدما كةان يعتمةد علةى أقطةاب حزبةه
الجمهوري ،ولجأ في النهاية إلى خبراء التزيين والتجميل واإلشهار ،ليقود حملة ناجحة
أوصلته إلى البيت األبيض]. [17
ج-إتحاد النص مع الصوت و الصورة :
حملت الحملة االنتخابية لرئاسيات عام 6942م مزيدا من التقنيات فةي صةناعة صةورة
المرشحين للرئاسة ،وهذه المرة مع خصم “ريتشارد نيسكون” المرشح ” مةاك غةوفرن
“.
لقد وضعت بين أيدينا حملة هذا األخير أسلوبا دعائيا جديدا يتمثل في إضافة النصةوص
المكتوبةةة علةةى الومضةةة البصةةرية اإلشةةهارية لترشةةحه لتلةةك الرئاسةةيات مثةةل األرقةةام
االقتصادية المحبطة ،أسعار المنتجات الباهظة ،باإلضافة إلى خاتمة صادمة تمثلت فةي
العبارة التالية والتي كانت فعال محبطة للجماهير:
“هةةل تملةةك المزيةةد مةةن اإلمكانيةةات إلعطةةاء فرصةةة أخةةرى مةةن أربةةع سةةنوات للسةةيد
“نيكسةةون”  ،واعتبةةرت تلةةك العبةةةارة بمثابةةة حةةث علةةى عةةةم التصةةويت علةةى الةةةرئيس
المرشح.
د -المرحلة الخامسة :مرحلة النضج :
وتبةةدأ هةةذه المرحلةةة فةةي العةةام  6911م إلةةى بدايةةة األلفيةةة الثالثةةة ،وإذا حاولنةةا تحليةةل
التسويق السياسي خالل عشرين سنة في الواليات المتحدة األمريكية يمكن أن نقف عنةد
أربع مالمح هامة]: [18
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ظهاااور مهناااة “السااابين دكتاااور” و تفردهاااا فاااي مجاااال االتصاااال والتساااويق
السياسي:

وهم الخبراء المسةؤولون عةن صةناعة الصةور وتقةديم المعلومةات لوسةائل اإلعةالم كمةا
سنرى في الفصول القادمة.


أسبقية وأولوية االستخدام التلفزيوني:

عاد التلفزيون في هذه الفترة ليحتل مكانة كبيرة ضمن إستراتجيات التسويق ،من خةالل
المناظرات التلفزيونية الحاسمة.


التأثير العاطفي واستعمال الدين ألغراض سياسية:

لعبةةت الجانةةب الةةديني دورا بةةارزا بعودتةةه علةةى السةةاحة سةةواء فةةي الخطةةاب أو الرمةةوز
المتخذة في الحمالت االنتخابية.


االتجاه نحو قياس الرأي أو استطالعات الشارع:

شكلت أدوات قياس الرأي العام عامال حاسما في صناعة الشعبية من خالل بث األرقةام
عن حجم التأييد في موضوعات محددة ،وقد عملت شركات ضخمة على االستثمار فةي
مجال قياس الرأي العام.
كمةةةا شةةةكل اإلتجةةةاه نحةةةو شةةةبكة اإلنترنةةةت وشةةةبكات التواصةةةل االجتمةةةاعي أحةةةد أهةةةم
المنعطفات الحاسمة في هذه المرحلة وهو محل مبحث خاص في الفصول القادمة.
المطلب الثالث :أسس التسويق السياسي األمريكي المعاصر :
يقوم المخططون العاملون في مجال التسويق السياسةي المعاصةر فةي الواليةات المتحةدة
األمريكيةةة بتطبيةةق العلةةوم التسةةويقية فةةي الحمةةالت االنتخابيةةة بوضةةع أهةةداف رئيسةةية
لنشاطات جهازهم التسويقي والتي يمكن تلخيصها بخمسة أهداف رئيسية]:[19
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إشباع حاجات ورغبات كافة شرائح المجتمع أو شرائح محددة منه.



النجاح في االنتخابات عبر تطبيق الحملة التسويقية.



الترويج لألفكار التي يؤمن بها المرشح.



خلق صورة ذهنية إيجابية حوله وحول الحزب الذي ينتمي إليه.



جذب أكبر شريحة من المؤيدين من كافة شرائح المجتمع.

ومةةةن اجةةةل ذلةةةك يسةةةتخدم المسةةةوقون السياسةةةيون المعاصةةةرون فةةةي الواليةةةات المتحةةةدة
األمريكية المزيج التسويقي الموسع في تصميم الخطط والحمالت االنتخابية وهي تضةم
على التوالي ما العناصر السبع التالية]:[20


المنااتج :وهةةو المنةةتج السياسةةي المتكةةون مةةن الوعةةود اإلنتخابيةةة والسياسةةات
واألجندات التي تمةس النةواحي االقتصةادية واالجتماعيةة واألمنيةة والتةي يقةدمها
المرشةةةح وحزبةةةه إلةةةى المجتمةةةع الةةةذي يقةةةوم بالتصةةةويت مقابةةةل هةةةذه الوعةةةود
المستقبلية.



التساعيرة :ويمكةن اعتبةار التسةعيرة بمثابةة الةدعم االنتخةابي أي عةدد األصةوات
من كل عائلة أو جماعة أو طائفة.



الترويج :ويضم الترويج السياسي ،المزيج الترويجي نفسه مةع تعةديالت تناسةب
المرشح وطبيعة التسةويق السياسةي الخاصةة ،ومنهةا :التسةويق االلكترونةي عبةر
استخدام البريد اإللكتروني ،التسويق المباشر ،ترويج المبيعات ،العالقات العامة
وذلةةك مةةن خةةالل الخطابةةات ،البيةةع الشخصةةي مةةن خةةالل المتطةةوعين فةةي العمةةل
االنتخابي ،الدعاية واإلعالن وذلك من قبل الكتاب المحترفين.



التوزيع :ويةتم توزيةع المعلومةات التسةويقية للمرشةح فةي األسةواق المختلفةة مةن
خةةالل انتقالةةه شخصةةيا بةةين الواليةةات ومةةن خةةالل نشةةر المعلومةةات عبةةر وسةةائل
اإلعالم المختلفة واإلعالنات المخصصة ويتم تعةديل كةل ذلةك حسةب أذواق كةل
منطقة جغرافية مع المحاولة على الحافظ على الرسالة األساسية.
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العمليات :وهي جميع الخطةوات المسةتمرة التةي يقةوم بهةا الجهةاز التسةويقي مةن
تحليل البيئة السياسية وإدارة الفرق التسويقية وإعطاء الحكم على البيئةة وتوجيةه
المرشةح نحةةو القةرارات التسةةويقية الصةةائبة التةي تصةةب فةي مصةةلحة السياسةةيين
النهائية.



األشخاص :وهي تضم جميع األشخاص المشاركين في العملية التسويقية ،ابتداء
من السياسي والكادر المساند له ،والمتطوعين والمصوتين النهائيين.



الدالئل المادية :وهي تضم التصميم الداخلي للصالت االنتخابية وما تحتةاج إليةه
مةةن الفتةةات وإعالنةةات ،والتةةي مةةن خاللهةةا يشةةاهد المصةةوتون ويتواصةةلون مةةع
المرشح.

1أدوات التسويق السياسي المعاصر:يقوم المسوقون باستخدام مجموعة من األدوات التي تسةاهم فةي جمةع معلومةات قةد تفيةد
المرشح في حملته التسويقية وهي]:[21


استبيانات الرأي العام :

وهي تقوم علةى أسةاس دراسةة الةرأي العةام للمجتمةع و ذلةك لوضةع رسةالة األحةزاب و
السياسيين على أساسه.


استبيانات ما قبل االنتخابات :

وهي تقوم بدراسة مدى اإلقبال على االنتخابات.


استبيانات أثناء االنتخابات :

وهي تدرس التطورات الجارية أثناء الحملة االنتخابية.


استبيانات ما بعد االنتخابات :
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وهي تدرس ردود فعل الةرأي العةام مةا بعةد االنتخابةات ،وذلةك لمعرفةة مةدى تراجةع أو
تقدم عدد المؤيدين للسياسي و الحزب.


دراسات الحالة :

وهي عملية البحث عةن الةدروس المفيةدة مةن الحةاالت العمليةة الموثقةة و ذلةك فةي فتةرة
زمنية سابقة الستخالص الدروس و تطبيق الطةرق و األفكةار الناجحةة بعةد تعةديلها بمةا
يتوافق مع الموقف المدروس.


المقابالت الشخصية :

ويقةةوم بهةةا المختصةةون فةةي التسةةويق وذلةةك مةةن أجةةل معرفةةة ودراسةةة الحالةةة النفسةةية
واالجتماعية والفكرية للمجتمع ودراسة الحاجات واالتجاهات.


الخطابات المحلية :

ويقوم بها السياسيون أنفسهم ،وذلك ضمن بيئة يتم الةتحكم بهةا ،ضةمن قاعةات أو أمةاكن
مفتوحةةةة تحةةةت حراسةةةة مشةةةددة ،بإلقةةةاء خطابةةةات تحفيزيةةةة وتشةةةجيعية للجمهةةةور الةةةذي
أنتخبهم ،و ذلك كنوع من المكافأة والتقرب والتالحم.
كما يقوم المختصون بالتسويق بتقسيم السوق السياسي حسب المعايير الملخصاة فاي
التالي:
حيث يتم التقسةيم حسةب وظيفةة األشةخاص كةالموظفين والعمةال والرأسةماليين ،وحسةب
المنطقة الجغرافية والتي تضم ،التقسةيم حسةب المقاطعةات وحسةب المحافظةات وحسةب
المةةدن الكبيةةرة ومةةدى كثافةةة السةةكان فيهةةا ،وأيضةةا يةةتم تقسةةيم منطقتةةي الريةةف والمدينةةة
بسبب اختالف وتباين المشاكل والحاجات والتوجه للحياة ،وحسب الفئة العمرية ،إذ يةتم
التقسيم هنا بين فئة الشباب وبين فئة كبار العمر بسبب االختالفات الشاسعة فيمةا بينهمةا
لمنظور الحياة نفسها ،وحسةب التوجةه السةلوكي مةن خةالل التقسةيم حسةب درجةة توجةه
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األشخاص نحو التغيير ،أو ابتعادهم عن التغيير ،وبين ميلهم إلى المحافظة ومةيلهم نحةو
التحرر ،باإلضافة إلى تقسيم حسب المستوى التعليمي ويتم التقسيم هنا حسةب المسةتوى
التعليمي لألشخاص من متعلمين وأميين وأصحاب المستويات التعليمية العالية.
2االستراتيجيات الناجحة في التسويق السياسي:تتبةةةع المنظمةةةات التسةةةويقية والمختصةةةين التسةةةويقيين المسةةةاندين للسياسةةةي فةةةي حمالتةةةه
االنتخابية مجموعة من االستراتيجيات التي تم تطبيقها والتي أثبتةت كفةاءة تطبيقهةا عبةر
الزمن وهي]:[22


صناعة الصورة الذهنية للسياسي من الصفر :

يتم تصميم الصةورة الذهنيةة للسياسةيين مةن الصةفر عنةدما ال تتةوفر لةدى السياسةيين أي
شةةيء مميةةز يميةةزهم عةةن منافسةةيهم ،أو عنةةدما يكةةون لةةديهم مةةاض غيةةر المةةع و بالتةةالي
تكون صناعة الصورة من الصفر ،هي كطي صفحة جديدة في حياتهم السياسية.


بناء فريق إعالمي مختص يضم اختصاصيين من مجاالت متباينة :

ويتم بناء هذا الفريق من أجل االستفادة من القيمةة المضةافة للعمةل الجمعةي و االسةتفادة
من تعدد وجهات النظر مما يضيف أبعادا إبداعية جديدة و يزيد من فرص النجاح.


بناء مركز إعالمي خاص بالحملة االنتخابية” war room”:

ويتم بناء المركز الحتواء الفريةق و المعةدات و المةوظفين و الكةادر اإلعالمةي ،و خلةق
بيئة مركزية تزيد من دقة التنسيق وتقلل من األخطاء التنفيذية.


بنااااء خطاااة متكاملاااة للتواصااال ماااع الجمااااهير عااان طرياااق مواقاااع التواصااال
االجتماعي :
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وبمةةا أن هةةذا العصةةر يعتبةةر العصةةر الرقمةةي بامتيةةاز ،فةةإن عةةدم التواجةةد علةةى جميةةع
منصات التواصل االجتماعية يعتبر نقطة ضعف كبيرة.


إتباع أسلوب فرق العمل في تنظيم الكوادر البشرية :

وهةةو األسةةلوب الحةةديث فةةي التنظةةيم حيةةث كةةل فريةةق يتكةةون مةةن  4أشةةخاص ،يرأسةةهم
مشرف ،وهذا يضمن تنفيذ األعمال وبسرعة.


وضع خطة لزيادة الوعي التطوعي لدى المصوتين :

إن كلمةة سةةر السياسةة هةةي التطةوع ،فةةإن الحةزب السياسةةي و السياسةي القةةدير يجةةب أن
يحاول بشتى الطرق والوسائل جمةع أكبةر عةدد ممكةن مةن األشةخاص الةراغبين بالعمةل
مجانا من أجةل حملتةه ،وذلةك لتةوفير التكةاليف وتحقيةق أكبةر انتشةار للسياسةي وتضةمن
بذلك نجاح حملته التسويقية.
3التسويق السياسي المعاصر في الواليات المتحدة األمريكية:يقوم التسويق السياسي المعاصر في الواليات المتحدة األمريكية على عدة أسةس منهةا :
][23


التأثير اإلعالمي من خالل االستخدام التلفزيوني:

وذلك من خالل رصد ميزانيات معتبرة لشراء حصص إشهارية للمرشحين على أشةهر
القنةةةوات التلفزيونيةةةة واختيةةةار أوقةةةات الةةةذروة أيةةةن تكثةةةر نسةةةبة المشةةةاهدة مةةةع تكةةةرار
الومضات الدعائية.
وقد تميز األداء التلفزيوني هنا بميزة االختصارات وتفادي الكلمات التلفزيونية المطولة
والتةةي كانةةت تةةدوم  31دقيقةةة ،والتةةي ظلةةت مسةةتخدمة مةةن قبةةل الخصةةوم ،وتعويضةةها
بالومضات القصيرة في حدود  21ثانية إلى  11ثانية على األكثر.
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إن أهم موعد يتم استغالله بشكل كبيةر هةو موعةد المنةاظرات التلفزيونيةة الشةهيرة التةي
تعةةد فاصةةلة فةةي العمليةةة االنتخابيةةة وذات تةةأثير رهيةةب علةةى العمليةةة برمتهةةا ،وقةةد امتةةد
استخدام أسلوب المناظرات التلفزيونية ليشةمل حتةى نةواب الةرئيس بعةد اقتصةارها فيمةا
سبق على المرشحين األساسيين للدخول إلى البيت األبيض.


التأثير العاطفي:

من المالمح الهامة أيضا فةي عمةر ” صةناعة الصةورة ” إسةتخدام العوامةل المةؤثرة فةي
صةناعة الصةةورة بشةكل عةةاطفي ،ونقصةةد بهةا التةةأثيرات العاطفيةةة الدينيةة علةةى رغبةةات
الناخبين والمواطنين بالدرجةة األولةى ،واسةتغالل الشةعور الةديني فةي الواليةات المتحةدة
األمريكية من خالل خطتين اثنتين:


الخطة األولى :تنمية الوازع الديني واستغالل الصحوة الدينية .



الخطة الثانية  :تقوية األواصر مع الطائفة اليهودية .

هةذا هةو الوصةةف الةذي أطلقةةه بعةض البةاحثين علةةى الحملةة االنتخابيةةة للةرئيس “رونالةةد
ريغان” إذ في عام  6915تم استغالل الشعور الديني الذي كان متناميا في تلةك الفتةرة،
لمواجهةةة حركةةات التحةةرر الشةةبابية المعروفةةة بإسةةم “الهيبيةةز ”وغيرهةةا مةةن الحركةةات
األخةةرى بأمريكةةا ،وذلةةك فةةي رسةةم صةةورة الةةرئيس “ريغةةان” ،وقةةد لعةةب مستشةةاره فةةي
االستطالعات “ريتشارد ريزلن” دور كبيرا في ذلك“[24].
وفةةةي سةةةعيه لكسةةةب األصةةةوات اليهوديةةةة حةةةرص “ريغةةةان” علةةةى زيةةةادة الةةةروابط مةةةع
المؤسسات اليهودية الصهيونية فةي الواليةات المتحةدة قبةل موعةد االنتخابةات الرئاسةية،
وقام “ريغان” بتعيين اليهودي “مارشال بيرغر” مسؤوال عن التنسةيق بةين لجنةة الحملةة
االنتخابية والمجموعات اليهوديةة فةي الواليةات المتحةدة ،وعةين كةذلك اليهةودي “ألبةرت
شبيغل” رئيسا لحملته االنتخابية ،وأخذ “شةبيغل” يعةرض لليهةود سةجل “ريغةان” المؤيةد
لةةـ(إسرائيل) ،ومنهةةا حضةةوره تجمعةةات مؤيةةدة لهةةا خةةالل حةةرب األيةةام السةةتة فةةي عةةام
6914م عندما كان حاكما لكاليفورنيا.
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وخالل حملته االنتخابية زار “ريغان” المنظمة اليهودية “بناي برث” في واشةنطن العةام
6911م ،وألقةةى خطابةةا قةةال فيةةه“ :إن (إسةةرائيل) ليسةةت أمةةة فقةةط بةةل هةةي رمةةز ،ففةةي
دفاعنا عن حق (إسرائيل) في الوجود إنما ندافع عن ذات القيم التي بنيةت علةى أساسةها
أمتنا”.
وبعد سقوط الشاه اإليراني ،وقبل انتخابات الرئاسة األمريكية ،أدلةى “ريغةان” بتصةريح
إلى “الواشنطن بوست” فةي  64أوت 6949م جةاء فيةه“ :إن أي منظمةة إقليميةة مؤيةدة
للغرب لن تكون لها أية قيمة عسكرية حقيقية دون أن تشترك (إسةرائيل) فيهةا بشةكل أو
بآخر”.
وكةةان أهةةم موضةةوع فةةي الحملةةة االنتخابيةةة للمرشةةح ريغةةان هةةو مزاعمةةه بعجةةز إدارة
الةةةرئيس األسةةةبق “جيمةةةي كةةةارتر” فةةةي تقةةةدير أهميةةةة (إسةةةرائيل) كرصةةةيد اسةةةتراتيجي
للواليات المتحدة في الشرق األوسط ،ففي مقالة لةه فةي “الواشةنطن بوسةت” أيضةا ذكةر
“ريغةةان” بةةأن وضةةع الواليةةات المتحةةدة سةةيكون أضةةعف فةةي المنطقةةة بةةدون األرصةةدة
السياسةةةةية والعسةةةةكرية التةةةةي توفرهةةةةا (إسةةةةرائيل) كقةةةةوة مسةةةةتقرة وكةةةةرادع للهيمنةةةةة
الراديكالية].[25


التأثير االجتماعي من خالل استطالعات الرأي :

سبر اآلراء هي الوسيلة المفضلة لقياس اتجاهات الةرأي العةام وصةناعة الرؤسةاء  ،فقةد
جاء في مدونة الحملة االنتخابية التةي كتبهةا الخبيةر الفرنسةي ” فرانسةوا ثريثةار” أن ” :
سبر اآلراء تقنية إحصائية هدفها تقدير مختلةف االتجاهةات الشةعبية تجةاه قضةية معينةة،
وهذه التقنية تنطلةق مةن معالجةة بيانةات يةتم جمعهةا انطالقةا مةن عينةة جزئيةة تعبةر عةن
تمثيةةل نسةةبي لتلةةك الشةةعبية أو الجماهيريةةة ،بمعنةةى آخةةر التعبيةةر بةةالجزء عةةن اتجاهةةات
الكل].”[26
اعتمد صناع صةورة الةرئيس فةي هةذه المرحلةة علةى قياسةات الةرأي العةام ،التةي تلعةب
دورا أساسيا في تغيير الصورة التي يجب أن يظهر عليهةا الةرئيس فةي كةل مرحلةة مةن
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مراحةةل رئاسةةته .كمةةا حةةرص هةةؤالء الخبةةراء علةةى أن تشةةمل اسةةتطالعات الةةرأي أداء
الرئيس كل فترة ،ليتم على أساس ذلك قياس النتائج و من ثم تعديل البرامج االقتصةادية
والسياسية واالجتماعية ،وفقا لمتطلبات كل مرحلة  ،وأيضةا إلزالةة أيةة محاولةة لتشةويه
الصةةورة ،خصوصةةا مقابةةل مؤسسةةات رصةةد واسةةتطالع رأى مضةةادة ،تتصةةيد الهفةةوات
واألخطاء ،وتكشف عن الخفي منها ،وتقوم بتضخيمها في محاولة إلسقاط الرؤساء.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن استطالعات الرأي يمكن أيضةا التالعةب فةي نتائجهةا ،لخلةق
صةةورة أكثةةر شةةعبية ،أو التهةةوين مةةن شةةعبية أي منةةافس أخةةر ،كمةةا يةةتم تمريةةر أخبةةار
وإحصاءات موجهة ،لزيادة شعبية الرئيس وتحسين صورته في المراحل التي تتعةرض
فيها صوره ألي اهتزازات من قبل معارضيه ،وكل هذا يقةوم بةه أيضةا خبةراء صةناعة
الرئيس.
وقةةد أعةةد معهةةد العلةةوم السياسةةية بجامعةةة بيةةرن السويسةةرية كراسةةا خاصةةا بعمليةةة سةةبر
اآلراء تحت عنوان ” سبر اآلراء واالتصال السياسي ” حلل فيه الطريقة التي تؤثر بهةا
عمليةةة االسةةتطالعات علةةى مسةةار االتصةةال السياسةةي مةةن خةةالل تأثيرهةةا علةةى العمةةل
السياسي في حد ذاته أو تأثيرهةا علةى السياسةيين ثةم وسةائل اإلعةالم وأخيةرا المةواطنين
وهم المستهدفون من العملية.


التأثير التفاعلي من خالل الوسائط الحديثة :

كثيةةر مةةن المةةراقبين ،حسةةب د محمةةد لعقةةاب فةةي كتابةةه “تةةأثير اإلنترنةةت علةةى العمةةل
السياسةةي” ،يعتبةةرون انتخابةةات  2111م بمثابةةة أول انتخابةةات إلكترونيةةة ،وذلةةك للةةدور
النشةةط غيةةر المسةةبوق الةةذي لعبتةةه اإلنترنةةت فةةي حشةةد المناصةةرين والمتطةةوعين فةةي
صةةفوف المرشةةحين “بةةاراك أوبامةةا” و”جةةون مةةاكين” ،مسةةتخدمين اإلنترنةةت فةةي تنظةةيم
أنفسهم وتمويل حمالتهم االنتخابية وتوسيع دوائر عالقةاتهم و اتصةاالتهم ،ونشةر أخبةار
مرشحهم المفضل والتفاعل معها ].[27
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