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شكر وتقدير
اشكر اهلل عزو جل اوال على نعمة الهداية وعلى اتمام هدا
العمل المتواضع وعلى كل حال ,ثم عمال بقول المصطفى
صلى اهلل عليه وسلم "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل
",اشكر كل من كان له الفضل بعد اهلل تعالى في مراحل
سنواتي الدراسية ولكل من علمني حرف ا ثم الشكر موصول
الى البرفيسور المش رف والدكت ور "بوحنية قوي"
بإرشاداته وتوجيهاته و نصائحه القيمة
والذي نقول له بشراك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"إن الحوت في البحر  ،والطير في السماء  ،ليصلون على
معلم الناس الخير"
كذلك نشكر كل من ساعد على إتمام هذه المذكرة
وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودنا بالمعلومات
الالزمة إلتمامها وكان عونا ونورا يضيء الظلمة التي كانت
تقف أحيانا في طريقنا .المحامي والباحث في العالق ات
الدولية المصري ابو الحسن بشير عمر
والى اللجنة المناقشة .
إلى من زرعوا التف اؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات
والتسهيالت واألفكار ربما دون ان يشعروا بدورهم ف لهم
منا الشكر واإلمتنان

كريمة

جميلة

اهداء
إلى اهلل عز وجل الذي كان خير معين لي في كل خطوة أخطوها
إلى من أشرف عني ورافقني في كل خطوة بتوجيهاته وتصحيحاته القيمة األستاذ المشرف :والدكتور والبروفيسور
بوحنة قوي
قد يغيب القمر وقد تغيب الشمس يوما...ولكن لن يغيب النور المتألق في قلبي  ،لن تغيب مدام الحب الراسخ في
فؤادي  :أمي روح تتجسد في بجسد مالك يحمل أعذب الصفات وأروعها ،يا أول من بكى
فرحا بي ،وأول معلم لي في الدنيا أنتي ملكتي المتوجة بتيجان سماوية ال يراها إال أهل القلوب ،فقد أحترت ما أهديك
فلو غلفت الدنيا كلها بغالف جميل وقدمتها لك لكانت قليلة عليك  ،وليس لي إال أن أهديك نجاحي.
أمي
إلى أعطى من ولم ينتظر الجزاء
إلى من بذل الجهد والعناء
إلى من علمنى وصوال للعالء
أبي الغالي أتمنى له الشفاء العاجل
إلى سالحي في هذه الحياة أخواني :جمال  ،عبد المجيد ،السبتي،عبد المنعم،
إهداء خاص جدا إلى ابناء أخي الغالي طارق و شفاء "سلسبيل".
إلى مصدر قوتي أخواتي غنية ،صبرينة ،فاطمة الزهراء.
إلى كل الكتاكيت كل واحد بأسمه :أماني،مهدي ،هبة الرحمان.
إلى زوجة أخي ثلجة.
إلى األخوات الواتي لم تلدهن أمي  ..إلى من تحلو باإلخاء و تميزوا بالوفاء و العطاء إلى ينابيع الصدق الصافي
إلى من معهم سعدت  ،و برفقتهم في دروب الحياة الحلوة و الحزينة سرت إلى من كانو على طريق النجاح و الخير إلى
من عرفت كيف أجدهم و علموني أن ال أضيعهم صديقاتي  :نزهة  ،صبرينة  ،كرمة  ،زوال .

ملخص الدراسة باللغة العربية
دور وسائل التواصل االجتماعي في التغيير السياسي والديمقراطي حالة الربيع العربي
(تونس ,مصر )
هدفت الدراسة الى التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي والديمقراطي في
تونس ومصر ولتحقيق هدا تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي بحيث نجد هده الدراسة تنتمي الدراسات
الوصفية الشائعة في بحوت االتصال والتي بدورها تفسر الوضع القائم للظاهرة أو للمشكلة من خالل
تحديد ظروفها وأبعادها والعالقة القائمة بين متغيراتها بهدف االنتهاء إلى وصف عملي ودقيق ومتكامل
كما تم استخدام تحليل بعض المدونات المنشورة على صفحات االنترنت ألشهر المدونين المساهمين
خالل أحداث الثورات الشعبية في تونس (سليم عمامو ,ولينا بن مهني) ومصر (منال عالء ,وائل
عباس)حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
إن مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام كان لها دور بارزا خالل الثورات الشعبية التي كانت انطالقتها
فقد استطاعت أن تحشد عدد كبير 2011من تونس ثم مصر وانتشارها إلى في الدول العربية في العام
للمشاركة السياسية في قيام الظاهرات وكسر حاجز الخوف وفضح األنظمة الحاكمة مما تحولت إلى
مصدر للمعلومات واألخبار لدى كثير من وسائل اإلعالم وأتاحت للجمع الفرصة ليعبروا عن آرائهم
خاصة بعد أن كان دالك متعذرا على الدول غير الديمقراطية(مصر ’تونس) نظرا لتميز هده الشبكات
االجتماعية بالتفاعلية والكلفة المالية المنخفضة .
استطاعت وسائل التواصل االجتماعي أن تفرض نفسها على الحكومات االستبدادية وان تبت الرعب
والذعر في نفوس الحكام الذي تتلى سقوطهم واحد تلو اآلخر فلم تعد مجرد وسائل للترفيه بل أصبحت
ميادين إلعداد االنتفاضات الشعبية الهادفة إلى تحسين حياة الشعوب وتغيير األنظمة الكاملة وتعديل
النظام السياسي في معظم الدول الربيع العربي بالخصوص تونس ومصر.
بفضل شبكات التواصل االجتماعي و المدونات استطاع الشباب أن يتطرقوا الى موضوع أو قضية
واللجوء إلى الفضاء االفتراضي للتواصل مع اآلخرين والتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم لتحريك الشارع
وبث الوعي السياسي وإشعال االحتجاجات و االعتصامات
فقد نجحت ثورة تكنولوجيا المعلومات واالنترنت (مواقع التواصل االجتماعي المختلفة)أن تغيير النظام
السياسي ونبرز قيم الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان ويرجع ذلك إلى نشطاء االنترنت والمدونات
االلكترونية .

Le résumé de l'étude en français
Le rôle des médias sociaux dans le changement politique et démocratique de
l'état du printemps arabe
)Tunisie, Egypte(
L'étude visait à identifier le rôle des réseaux sociaux dans le changement
politique et démocratique en Tunisie et en Égypte et de parvenir à Hedda a été
utilisé approche descriptive analytique afin que nous trouvons ce sujet l'étude
des études descriptives communes appartiennent dans les recherches contact,
ce qui à son tour interprète la situation de phénomène ou problème existant
en identifiant les circonstances et les dimensions et la relation entre variables
dans le but de terminer une description concrète, précise et complète a
également été utilisé l'analyse de certains des codes sur les pages Internet
pendant des mois blogueurs actionnaires lors de manifestations révolutions
populaires en Tunisie (Slim Amamou, et Lina Ben professionnelle) et l'Egypte
(Manal Ala, Wael Abbas), où l'étude a révélé une série de résultats dont:
Le réseautage social dans les sites généraux ont eu un rôle de premier plan
pendant les révoltes populaires qui était son lancement de la Tunisie et de
l'Egypte et se propagent aux pays arabes en 2011 a été en mesure de mobiliser
un grand nombre de la participation politique dans les phénomènes et de
briser la barrière de la peur et d'exposer les régimes en place, ce qui en fait une
source d'information et je dois beaucoup de médias et a permis d'apporter la
possibilité d'exprimer leurs points de vue privé après qu'il était impossible Dalk
sur les pays non-démocratiques (Tunisie Egypte ») en raison de distinguer ce
sujet les réseaux sociaux Baltvaalah faible coût financier.
Les médias sociaux ont pu se imposer aux gouvernements autoritaires et de la
terreur et de panique Tibet dans le cœur des dirigeants qui récitaient leur
chute l'un après l'autre est plus seulement un moyen de divertissement, mais
est devenu les champs pour la préparation des soulèvements populaires visant
à améliorer la vie des gens et de changer tout le système et modifier le système
politique dans la plupart des pays du printemps arabe en particulier la Tunisie
et l'Egypte.

Merci aux réseaux sociaux et les blogs que les jeunes pourraient entrer dans un
sujet ou une question et le recours à l'espace virtuel pour communiquer avec
les autres et d'exprimer leurs idées et leurs aspirations à se déplacer dans la
rue et de diffuser la conscience politique et enflammer manifestations et des
sit-ins
Technologies de l'information et de la révolution de l'Internet a réussi (divers
sites de réseautage social) pour changer le système politique et soulignent la
démocratie et le respect des droits de l'homme des valeurs elle est due à des
codes électroniques des activistes en ligne
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مقدمـــــــــــة

مقدمة
مقدمـــــــــــــــــــــة
شهدت دول العالم العربي سنة 8500هزات سياسية لم يكن الكثير يتوقعها بهذه السرعة وبهذا القدر من
التأثير إذ أنها للمرة األولى في العصر الحديث تتمكن بعض الشعوب العربية من تحقيق أهدافها
وتطلعاتها عن طريق ثورات شعبية أطاحت بحكام وأنظمة شمولية حكمت شعوبها طوال سنوات عديدة,
والمتتبع إلحداث هده الثورات العربية يالحظ بصورة واضحة أن مواقع التواصل اإلجتماعي مثل "الفيس
بوك واليوتيوب والتوتير" قد لعبت الى جانب دورها اإلجتماعي دور اساسيا وفعاال بهذه الثورات او ما
يطلق عليها "الربيع العربي" وتحولت من كونها مواقع التواصل اإلجتماعي وبناء العالقات وتكوين
الصدقات وتبادل الطرائف واالحاديث وغيرها الى مواقع يستغلها مرتادها ,ونشطاؤها للتداول السياسي
بغية التعبير عن واقع حياتهم ,وظروف معيشتهم ,وهمومهم المشتركة واالهم من دلك ان هده المواقع باتت
قادرة على حشد الجماهير بسرعة قياسية لممارسة ضغوطات ذات طابع سياسي او اجتماعي او اقتصادي
على أنظمة الحكم تماما كما سنراه في تونس ومصر.
فقد اندلعت اإلحتجاجات الشعبية في العالم العربي بتشجيع كبير من وسائل اإلعالم وذلك من خالل
نشطاء االنترنت ممن اعتادوا قضاء أوقاتهم امام شاشات الكمبيوتر للمواقع التواصل االجتماعي أن
يخرجوا ويهتفوا بأصواتهم في الشوارع والطرقات والميادين ويرددون بصوت واحد (الشعب يريد اسقاط
النظام) ,صنع صحوة حرية التعبير التي دخلت في الجسم السياسي وخلفت ساحة مفتوحة للمطالبات
الشعبية المستمرة بإصالح السياسي وكسر القبضة الخانقة على وسائل االعالم من قبل الدولة وتعبئة
الراي العام ومحاسبة الحكومة بطرق غير متوقعة باستخدامها الواسع مما جعل الحكومات تكافحوا
لموجهتها ومع عجز بعض االنظمة السياسية العربية عن قراءة الواقع االجتماعي الجديد واخفاقها في
تقدير حجم التغير المطلوب استطاعوا الشباب الدين قادوا حمالت التغيير في تونس ,مصر ان يستبدلوا
ق اررات التجمهر والتجمعات البشرية بمقرات الكترونية على شبكات التواصل االجتماعي واحداث التفاعل
االفتراضي بين الماليين قبل ان يتحول الى عمل على ارض الواقع ,يحدث زالزل سياسية .
فنجد أن وسائل كثيرة وأدوات اخرى عديدة لعبت أدوا ار ال يستهان بها في نفض غبار سبات الشعوب
العربية واالنتفاض في وجه أنظمة حكمها إال أن ما ال يمكن إنكاره ابدا ان طفرة التكنولوجيا والتطور
السريع لشبكات االنترنت فرضت نفسها بقوة واصبحت النواة األولى النطالق ش اررة الثورة والتعبير مما

أ

مقدمة
استطاعت وسائل التواصل ان تحقق بفترة قياسية ما عجزت عليه االحزاب السياسية من تحقيقه طوال
عشرات السنوات سواء في الدول العربية بشكل عام او مصر وتونس بشكل خاصة .
ومن قبل استخدام التونسيين للفيس بوك و توتير لتطبع احتجاجاتهم واخبار العالم الخارجي بنشاطاتهم
واحداث ميالد وانظمة حكم جديدة والتعبير السياسي والديمقراطي بعد واقع ثالثين عاما في مصر خالل
ثمانية عشر يوما وثالثة وعشرين عاما في تونس.

ب

اإلطار المنهجي للدراسة
أوال  :تحديد اإلشكالية
أصبح اإلعالم االجتماعي البديل قوة ضغط علمية في القرن الحادي والعشرين وصار مصدر
قلق لكثير من الحكومات  ،ففي بداية االمر استخدمت شبكات التواصل االجتماعي للدردشة
ولتفريغ الشحن العاطفية ،ولكن يبدو ان موجة من النضج سرت في شرايين تلك الشبكات حيث
اصبح الشباب يتبادلون وجهات النظر الثقافية واالدبية والسياسية منها ،واستقر االمر مؤخ ار على
ان اصبحت تلك المواقع االجتماعية ،لكثير من الشبكات خاصة شباب المنطقة العربية كفضاء
حر مخصص لتبادل آرائهم من اجل المطالبة بتحسين ايقاع الحياة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية  ،ومن هنا تشكلت حركات الرفض الشبابية ،التي انتظمت في تونس مرور بمصر
واليمن واالردن ،وصوال الى دول اقطار عربية اخرى.
وبالتالي اخد السياسيون يستخدمون هذه الوسائل لتواصل مع الشباب وبناء عالقات مباشرة معهم
وتحسين صورتهم بعد ان التمسوا أهمية هذه المواقع..
هذه الشبكات اإلجتماعية تهدف في اإلساس للتعارف ،اإل انها توفر بدائل سريعة ومراكز اهتمام
االشخاص فقد اصبحت واقعا ملموسا مؤث ار على الحياة العامة والحياة الشخصية والسياسية
لمئات الماليين من االشخاص في جميع انحاء دول العالم. .
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة :ما هو الدور الذي لعبته وسائل التواصل االجتماعي في التحول الديمقراطي والسياسي في دولالربيع العربي تحديث( تونس ومصر)؟.
التساؤالت-السؤال االول  :ما دور وسائل التواصل االجتماعي في التهيئة والتحريض على االحتجاجات
كشكل من اشكال التحول الديمقراطي في تونس ومصر؟
 -السؤال الثاني :كيف تحولت مواقع التواصل االجتماعي الى مواقع لتواصل السياسي؟
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 السؤال الثالث :ما دور وسائل التواصل االجتماعي في التأثير على وسائل االعالم التقليديكمصدر من مصادر المعلومات حول التحول الديمقراطي في تونس ومصر.
أهمية هذه الدراسة :
تكمن في انها تتناول موضوعا حديثا ومستجدا على الساحة العربية.حيث أنها تعتبر من بين الدراسات المهمة التي تسلط الضوء على انخراط نشطاء االنترنتوهواة الفيسبوك في مصر وتونس بالحياة ا لسياسية.
وتتطرق هذه الدراسة للدور الريادي و الطليعي الذي لعبه هؤالء النشطاء في تفجير الثورة ونقلمجريات االحداث الميدانية.
_كشف جرائم ارتكبتها اجهزة االمن بحق مواطنين أبرياء من خالل نقل االخبار عن طريق
الفضائيات والصحف العالمية ومواقع االنترنت االخبارية ونشرها على صفحات الفيسبوك
واليوتيوب .
أهداف الدراسة :
تسعى هده الدراسة الى تحقيق عدة اهداف سيكون لها مردود ايجابي لموضوع جديد وحديث
الساحة العربية يثري المكتبة العربية ومن ابرز هذه االهداف :
 معرفة الظروف التي ساعدت على عملية التغيير السياسي من خالل وسائل غير تقليديةكموقع التواصل االجتماعي والتي لم تكن سائدة سابقا.
 التعرف على امكانية تحول مواقع التواصل االجتماعي إلى وسيلة رئيسية يلوح بها نشطاءاالنترنت ومواقع التواصل االجتماعي الى وسيلة مستقبال في وجه نطام ال يلبي تطلعات واهداف
الشعوب من حيث التنمية واالصالح.
 الكشف عن مدى دور وسائل التواصل االجتماعي في التهيئة على االحتجاجات. جمع بيانات ومعلومات م يدانية حول الثورة التونسية والمصرية وابراز عالقة وسائل التواصلاالجتماعي بتحريك هده الثورة  .ضمن المنظومة االتصالية.
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 تحديد الوضعية التي تتموقع فيها مواقع التواصل االجتماعي ضمن المنظومة االتصالي.منهجية الدراسة:
بما أن موضوع الدراسة جديد ،وللوصول الى نتائج علمية تحقق اهداف الدراسة وتجيب عن
اسئلتها فإنه تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في شرحه وتفسيره لمضمون عينة من المقاالت
والشعارات والمعلومات التي تداولها نشطاء المدونات في مصر وتونس قبيل وخالل الثورة.
التعاريف االجرائية :
مواقع التواصل االجتماعي  :منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء
موقع خاص به ومن ثم ربطه من خالل نظام الكتروني مع اعضاء اخرين لديهم االهتمامات
والهويات نفسها او جمعه مع اصدقاء الجامعة او الثانوية.
التحول الديمقراطي:
هو عملية االنتقال من أنظمة تسليط الى أنظمة ديمقراطية تم فيها حل ازمة الشرعية والمشاركة
والهوية والتنمية اي انتهاج الديمقراطية كأسلوب للممارسة االنشطة السياسية فالتحول الديمقراطي
يعني تغيير جذريا لعالقات السلطة في المجال السياسي وعالقات الترتب في الحقل االجتماعي ,
 النظريات المستخدمة في الدراسة:-1نظرية االعتماد على وسائل االعالم:
من اكثر النظريات التي تناسب الدراسة (نظرية االعتماد على وسائل االعالم )باعتبارها تركز
على الوسيلة ودرجة اهميتها لد ئ الفرد لكي يستقي منها المعلومات .
فهذه النظرية تفترض أن وسائل االتصال تحقق قد ار كبي ار من التأثيرات السلوكية والعاطفية
والمرقبة من خالل المعلومات الرئيسية والمفيدة وان زيادة هده التأثيرات تكون عالية في حالة عدم
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االستقرار في المجتمع الذي يؤدي الى الصراع والتغيير ,والتغير في حالة الجمهور المعرفية
والوجدانية قد ترتد لتغير بدورها كال من وسائل االتصال والمجتمع

1

كما يوحي اسم النظرية فان العالقة الرئيسية التي تحكمها هي عالقة االعتماد بين وسائل االعالم
والنظام االجتماعي والجمهور وقد تكون هذه العالقة مع وسائل االعالم جميعها او مع احد
اجزائها .2
نجد النقطة الهامة في هذه النظرية هي أن وسائل اإلعالم ستؤثر في الناس الى درجة التي
يعتمدون فيها على المعلومات تلك الوسائل .3
أهداف النظرية:
تعتمد فكرة هذه النظرية على أن إستخدامنا لوسائل االتصال ال يتم بمعزل من تأثيرات النظام
االجتماعي الدي تعيش فيه نحن ووسائل االتصال ,والطريقة التي تستخدم فيها وسائل وتتفاعل
بها تلك الوسائل بما نتعلمه من المجتمع ,كما اننا نتأثر بما سيحدث في اللحظة التي نتعامل
فيها مع وسائل االتصال .4
 -2نظرية اإلستخدامات و اإلشباعات :
تهتم نظرية االستخدامات و االشباعات بدراسة االتصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة ,
فخالل عقد الثالثينيات و االربعنيات من القرن العشرين ادى الى إدراك عواقب الفروق الفردية ,
التباين االجتماعي على ادراك السلوك المرتبط بوسائل االعالم الى بداية منظور جديد للعالقة
بين الجماهير على انها عنصر سلبي غير فعال الى رؤيتها على انها فعالة في انتقاء افرداها
لوسائل مفضل من وسائل االعالم.

1

5

عبد الرحيم درويش ,مقدمة الى علم االتصال ,دار النشر نانسي ,دمياط  2005,ص .25

 2حسن عماد مكاوي ,ليلى حسين السيد ,االتصال ونظرياته المعاصرة ,الدار المصرية اللبنانية ط,1القاهرة , 1998ص
.314
3
صالح خليل ابو صالح ,االتصال الجماهيري ,دار ارام للدراسات والنشر والتوزيع ,ط, 1عمان ,االردن , 1998,ص.209
 4اسماعيل محمود حسن ,مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير ,الدار العالمية للنشر والتوزيع ,ط,2القاهرة 2003
ص .278
5

حسن عماد مكاوي ,مرجع سابق ,ص.239
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و تسمى بنظرية المنفعة اننا نتعرض وندرك و نتذكر الرسائل تعريف السارة لنا والتي تساعدنا
في اشباع احتياجاتنا او نتوقع منها ان تتبع هذه االحتياجات وتساءلها عن كيفية استفادة
الجمهور من وسائل االتصال الجماهير فهناك العديد من االشباعات للتعلم عن النفس وعن
االخرين وللتعلم عن كيفية التصرف في مختلف المواقف ,ولإلثارة وللرفقة واالسترخاء وللنسيان
ولقضاء الوقت فنظرية االستخدامات واالشباعات تركز على ما يفعله االفراد بوسائل االتصال
الجماهيرية والتركيز االساسي على تأثيرات هذه الوسائل على حياة الناس .
تهتم بدراسة االتصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة1ويعد مدخل االستخدامات واالشباعات
بمثابة نقلة فكرية في مجال دراسة تأثير وسائل االتصال حيث يركز على كيفية استجابة وسائل
االتصال لدوافع واحتياجات الجمهور ويتميز الجمهور في ظل مدخل االستخدامات و اإلشباعات
بالنشاط وااليجابية والقدرة على االختيار الواعي والتفكير ودراسة ما يفعله الجمهور بالوسائل

2

فإن محور العملية االتصالية حسب النظرية يتمثل في المتلقي الذي يعتبر نقط بدء وليس الرسالة
االعالمية او الوسيلة االتصالية .

3

من بين الفرضيات التي تقوم عليها نظرية االستخدامات و االشباعات:
جمهور المتلقين هو جمهور نشط ,واستخدامه لوسائل االعالم هو استخدام موجه لتحقيقاهداف معينة.
 يمتلك اعضاء الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين اشباع الحاجات ,واختيار وسائل معينة الجمهور هو وحده القادر على تحديد الصورة الحقيقية الستخدامه لوسائل االعالم ألنه هوالدي يحدد اهتماماته وحاجاته ودوافعه.

4

 التأكيد على ان الجمهور هو الذي يستخدم الرسائل والمضمون الذي يشبع حاجاته ,فاألفراد هم1

الدين يستخدمون وسائل االتصال وليست وسائل االتصال هي التي تستخدم االفراد(

1

صالح خليل ابو صبح ,مرجع سابق ,ص.140
2
رضا عبد الواحد امين ,الصحافة االلكترونية ,دار الفجر للنشر والتوزيع ,ط,2القاهرة ,ص  ,2008ص .33
3
صالح خليل ابو صبح ,مرجع سابق ,ص .141
4
محمد عبد الحميد ,نظريات االعالم واتجاهات التأثير ,عالم الكتب ط ,2القاهرة , 2000,ص .222
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اهداف التي تتحقق فهي:
السعي الى اكتشاف كيف يستخدم االفراد وسائل االتصال باختيار ان الجمهور نشطشرح دوافع التعرض لوسيلة معينة والتفاعل الدي يحدث نتيجة للتعرض .-التأكيد على نتائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملية االتصال الجماهيري

2

الدراسات السابقة :
هذا وقد تم دراسة اشكالية الدراسات وفق الخطة التالية :
دراسة ناصر محمد االنصاري بعنوان " :دور مواقع التواصل االجتماعي في انتخابات مجلساالمة الكويتي الرابع عشر "2012-لعام )2012- 2013وقد اعتمدت الدراسة على مسح
ميداني لعينة عشوائية حيث اقتصرت على مستخدمي الموقعين (الفيس بوك ,تويتر )وتوصلت
الى إستخدام مواقع التواصل االجتماعي من أجل التعريف على االحداث السياسية واستخدامها
االنتخابات البرلمانية زاد من مشاركته الشباب في عملية االنتخابات لمجلس االمة الرابع عشر.
دراسة عبد اهلل ممدوح مبارك الرعود بعنوان" :دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيرالسياسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين االردنيين " دراسة مسحية لعينة عشوائية
لعام ))2012-2011حيث هدفت الدراسة الى معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في
التغييرات السياسية في تونس ومصر من وجهة الصحفيين االردنيين وخلصت الى نتائج منها ان
لشبكات التواصل االجتماعي دور كبير في التهيئة والتحريض على االحتجاجات وهذا الدور
يعزى الى مستوى ادراك العينة لتأثير تكنولوجيا االتصال ,وكدا له تأثير على الراي العام والمحلي
والدي يعزى الى مستوى ادراك العينة لتأثير تكنولوجيا االتصال .
دراسة المنصور بعنوان "تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الجمهور المتلقين دراسةمقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع االلكترونية "العربية انمودجا" لعام  2012وقد استخدم الطالب

1

عبد هللا ممدوح مبارك الرعود ,دور شبكات التواصل االجتماعي في التغير السياسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين
االردنيين ,رسالة استكمال لنيل شهادة الماجستير في االعالم ,جامعة الشرق االوسط ,االردن,2012 2011ص .14

2

مرزوق عبد الحكيم العادلي ,االعالنات الصحفية دراسة في االستخدامات و االشباعات ,دار الفجر ,ط,1القاهرة , 2004,ص.4
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منهج المسح الوصفي واستمارة تحليل الشكل واستمارة تحليل المضمون وكانت نتائج هذه الدراسة
مكانة واهمية االعالم الجديد او البديل مقارنة باألعالم القديم والدور المتميز الذي تلعبه المواقع
االجتماعية كوسيلة اعالمية منظورة وتأثير الكبير عل الجمهور المتلقين وانه لم يعد بإمكان
مصفحي األنترنت االستغناء عنها ,لما توفره من اخبار وتغطية شاملة وعاجلة للمعلومات
وتتشابه هده الدراسات مع الدراسات الحالية في الدور الذي لعبته شبكات التواصل االجتماعية
المختلفة (الفيس بوك ,التويتر ,اليوتيوب)في التغيرات السياسية التي حدثت في الربيع العربي
"مصر وتونس" وتعزيز المشاركة السياسة والتحفيز في التغير .
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مفهوم وسائل التواصل االجتماعي

الفصل األول
تمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد:

يحتل االتصال مكانة محورية في حياة البشر وفي مناحي حياتهم واسباب رفاهيتهم فساعده على
بروز وانتشار الجيل الثاني ثورة األنترنت وخلفت فرصا جديدة في مجال التواصل حيث فتحت
افاقا واسعة ال حدود لها من التواصل من خالل وسائلها المختلفة (الفيس بوك ،التويتر
،اليوتيوب) ونجد أن الفرد استطاع أن ينشر الثقافة وأن يتبادل المعلومات االعالمية والعلمية
والنشاطات اإلنسانية وتحقيق اغراض لكل فئات المجتمع على غرار اختالف وطائفهم و
خصائصهم وتلبية حاجيات معرفية نفسية وترفهيه وتجارية ،فتعتبر األنترنت وسيلة اتصالية تروق
لمستخدميها وتجعلهم يفضلونها عن غيرها من الوسائل األخرى نط ار لما تتحلى بها من ميزات
متعددة منها التفاعلية بين اطراف االتصال المرونة في اوقات التكلفة ,كما انها اصبحت ساحة
ثقافية ساخنة ووسيطا اعالميا جديدا يستطيع االنسان من خاللها االطالع على احداث العالم
وتطوراتها.
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الفصل األول

المبحث االول :تعريــــــــــــــف شبكات التواصل االجتماعية :
لقد كثر الحديث مؤخ ار عن موقع التواصل االجتماعي واستطاعت ان تجدب اليها مئات ماليين
االشخاص بل واكثر من مليار حول العالم ،ودلك لما تتيحه من قد ار كبير من التفاعل بين
مشتركيها فضال عما تحققه من اشباعات وظواهر تؤثر في مجتمعات اليوم ،وتظهر قوة الشبكات
االجتماعية كلما ازداد عدد المسجلين فيها وقد تكون الشبكات اإلجتماعية المستقبل القريب اول
وسيلة يمكن اللجوء إليها في حالة رغبة شخص أو جهة ما التواصل مع فرد من االفراد والبحث
أو التعامل عنه .
_وكذلك عرفت الشبكات االجتماعية بانها :مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت ،ظهرت مع
الجيل الثاني للويب .2 ،0
وتتيح التواصل بين االفراد في بنية مجتمع افتراضي يجمع بين افرادها اهتمام مشترك واو انتما
(بلد ،مدرسة ،جامعة ،شركة ) شركة يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل او االطالع على
ملفات الشخصية ومعرفة اخبارهم ،وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين االفراد سواء كانوا
أصدقاء نعرفهم في الواقع او اصدقاء نعرفهم من خالل المسافات االفتراضية 1وتصنف مواقع
الشبكات االجتماعية ضمن مواقع الويب  2،0ألنها بالدرجة األولى تعتمد عل مستخدميها في
تشغيلها وتغدية محتواها .كما تتنوع اشكال واهداف تلك الشبكات االجتماعية ،فبعضها عام
يهدف الى التواصل العام وتكوين الصدقات حول العالم وبعضها االخر يتمحور حول يكوين
شبكات االجتماعية في نطاق محدد ومنحصر في مجال معين مثل شبكات المحترفين وشبكات
المصورين ومصممي الجرافكس  ،وتقوم الفكرة الرئيسية عل جمع بيانات االعضاء المشتركين في
الشبكة ويتم نشر هده البيانات علنا عل الشبكة حتى يتجمع االعضاء دو المصالح المشترك ـ ـ ـ ـ ــة,
وهي مواقع فعالة تعمل عل تسهيل الحياة االجتماعية بين مجموعة من المعارف واالصدقاء.
ومنها تعددت تعريفات مواقع الشبكات االجتماعية وتختلف من باحث الى اخر ويعرفها
(باالس  ,)2006ببعضهم البعض لعديد من االسباب المتنوعة.

2حنان تيتي ،دور وسائل االعالم في تفعيل قيم المواطنة لدئ الراي العام ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم االنسانية
،الجزائر  2014-2013،ص.21
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_ وتعرف ايضا على أنها مواقع إلكترونية تسمح لإلفراد بالتعريف بأنفسهم والمشاركة في شبكات
إجتماعية من خاللها يقومون بإنشاء عالقات إجتماعية.1

1

مريم نريمان نورمار ،استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في
علوم االعالم واالتصال وتكنولوجيا االتصال الحديثة  ،الجزائر  2012_2011ص .44
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المبحث الثاني:شبكات التواصل االجتماعي النشأ والتطور :
صيغ مصطلح الشبكات االجتماعية في العام 1954من قبل (جون يارنز) الدي كان باحثا في العلوم
االنسانية في جامعة لندن )، Serrt.2009وظهرت في السبعينات من القرن العشرين بعض الوسائل
االلكترونية االجتماعية من النوع البدائي وكانت قوائم البريد االلكترونية B SYSTEM BBS
ومن اوائل التقنيات التي سهلت التعاون والتفاعل االجتماعي واتاح هذا التفاعل لإلنسان تطوير عالقات
تابته وطويلة االمد مع االخرين وغالبا ما كانت بأسماء مستعارة .
وفي منتصف التسعينات من القرن العشرين بدأت شبكات التواصل االجتماعي بشكلها الحديث بالظهور
مدفوعة بالطبيعة االجتماعية .CLASSMATES
انطلقت في العام  1955وهو موقع اجتماعي لالتصال والتواصل مع االصدقاء والمعارف من الروضة
حتى الجامعة وعضوية هدا الموقع مجانية بحيث يستطيع اي شخص من ان ينشئ ملفه الشخصي ثم ان
ينشئ ملفه الشخصي ثم يبحث عن زمالء اخرين ويستطيع من خالله ان يتصل بأصدقاء فقد االتصال
بهم وان ينضم للمجتمعات المحلية والدردشة في المنتديات .
وفي ماي من العام 1997اطلق الموقع المشهورة  .Sixdegreesالدي اخد اسمه من عبارة SIX
Deyrees of Separtion
اي ست درجات من االنفصال "التي اخدت من تجربة العالم الصغير " لعالم النفس االمريكي في جامعة
هارفاردلستانلي مليغرام . Milgram Stanleyوزود الموقع مستخدميه بأدوات تساعدهم في العثور على
المصادر على شبكاتهم اضافة الئ وظائف ثانوية مثل ادرأه االتصال واغلق مع نهاية العام 2000
وشهد العام  2000الميالد الفعلي للشبكات االجتماعية كما نعرفها اليوم عندما طهرت موقع
 Friendsterفي كاليفورنيا كما نعرفها امن قبل  Jonathan Abramasويقوم الموقع على مفهوم دائرة
االصدقاء والتقنية المتعددة لإلفراد عل شبكات اجتماعية خالل المجتمعات االفتراضية بحيث انه متاح
بعدة لغات والنصف الثاني من  2002شبكة اجتماعية  Skyrockكمنصة للتدوين ثم تحولت بشكل كامل
الى شبكة اجتماعية في  2007وقبل طهور الفيس بوك  2003انشئ في هدا العام موقع Myspace
االمريكي ونمي بسرعة حتى اصبح اكبر شبكات التواصل االجتماعي في .2006
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My spaceهو تفصيالت الملفات الشخصية وعرض الشرائح ومشغالت االصوات

والصور و المدونات والموسيقى .
ونشأت في فبراير من عام  2004شبكة الفيس بوك علي يدا مارك (زكوربيرغ ) في جامعتها هارفاردوكانت فكرية اجتماعية بحيث يستطيع الطلبة التواصل مع بعضهم البعض وتعزيز المشاركة السياسية مما
جعلها تنمو وتتسع بسرعة لتحقيق شعبية كبيرة خصوصا بين االجيال وطالب الجامعات .
وبعدها جاءت فكرية اليوتيوب بواسطة ثالث موظفين هم تشاد هيرلي (امريكي) و ستيف تشين (تايواني)
وجاود كريم بنغالي الدين كانوا يعملون في شركة(  )Payalواتفق الثالثة في تطوير الفكرة وفي  14من
فبراير  2005تأسس موقع  YouTubeوكانت والدة الموقع في مدنية  Menlo Parkفي كاليفورنيا
بالواليات المتحدة االمريكية وفي عام  2006من مارس ظهرت موقع تويتر على يد جاك درزي Jjack
 dorseyوبيز ستون  biz stonوافيان وليامز و تويتر خدمة اطلقتها شركة  0bvionsومقرها في شركة
مستقلة تحمل اسم تويتر في ابريل .2007
اما الهاتف المحمول فهو قديم في فكرته واختراعه لكنه استفاد من التطور الكبير الذي حصل في مجال
االتصال وبات فعاال وقويا بعد اتاحة ربطه بشبكة االنترنت واجريت اول مكالمة في ابريل من عام
.1973

1

المبحث الثالث:انواع مواقع وتطبيقات التواصل االجتمــــــــــــــــــــاعي.
يوجد العديد من اشكال التواصل االجتماعي وفي كل يوم يظهر الجديد منها :
)1النوع االول  :يختص باالتصاالت وايجاد وتبادل المعلومات من االمثلة على هذا النوع من التواصل
االجتماعي .
_المدون ـ ـ ـ ـ ــات (: )Blogsهذا الموقع مثال لمدونة شخصية كما هو يوجد العديد من المدونات بعضها
يختص بتناقل معلومات عن االخبار بكل او نواعها ،اما االخر فيختص بأمور شخصية ويومية

1

) عبد هللا ممدوح مبارك الرعود ,مرجع سابق ,ص ص.32-35
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مـ ـ ـ ـواقع الترابط الشبكي االجتماعي  :لعل من اشهر هذه المواقع هو الفيس بوك ولينكيدان وهي مواقع
تتمكن المستخدمين من التواصل المباشر ببعضهم و مشاركة االهتمامات و الفعاليات ،كما يمكن استخدام
تلك المواقع للبحث عن اصدقاء الدراسة .
_ مواقع الفعاليات ( :)eventsهده نوعية من المواقع لتنظيم الفعليات والتحكم بعدد االشخاص المدعوين
،كما يمكن هده المواقع االلكترونية امكانية التحديث التلقائي فيمكن الداعي للفعالية تغيير المواقع والزمان
وبالتالي سيعرف كل المدعوين بهذا التغير.
_النوع الثاني :وتعرف بمواقع التعاون وبناء فرق العمل الويكي  : )Wikiهي مواقع تمكن العديد من
الناس من االشتراك في تكوين معلومات مترابطة بشكل منطقي عن طريق روابط الكترونية  ،من افضل
االمثلة موقع ويكيبيديا الموسوعة العلمية .
_ ال نواع الثالث من مواقع التواصل االجتماعي وهي مواقع الوسائط المتعددة :مواقع التصوير والفن يمكن
االشتراك في العديد من مواقع تخزين وبث الفيديو ,باستخدام هده النوعية من المواقع يمكنك مشاركة
االخرين المقاطع الصوتية والموسيقى وغيرها.
_النوع الرابع هي مواقع الراي و االستعراض ,المواقع الترفيهية االجتماعية مواقع العوالم االفتراضية.1
النوع الخامس المنتديات المحادثة االلكترونية :يقصد بها المحادثة االلكترونية كل حوار أو نقاش أوحديث يتم بين شخصين أو اكثر بواسطة التقنيات االلكترونية المختلفة عبر شبكة االنترنت ام بنص أو
صوت و صورة او كليهما معا .2
المبحث الرابع :خصائص و مميزات شبكات التواصل االجتماعي.
التعرف بالذات :الخطوة األولى للدخول الى شبكات االجتماعية هي انشاء صفحة معلومات شخصيةوهي الصفحة التي يضعها المستخدم ويطورها ،و يقوم من خاللها بالتعريف بنفسه من خالل النص

1

مواقع االلكترونية ,امين ابو وردة ,الشبكات االجتماعية تتنوا ,الصدارة علئ شبكة العنكبويتة شبكة امين االعالمية متاح علي
Htt: ll blog amin arglanee nbwoor deh 15 2 2011
موقع ثورة الويب :انماط المواقع االلكترونية 21.1.2011
1التلفزيون وتكنولوجيات االتصال الحديثة وسيط للتعليم ورافد للمعرفة ,مجلة االدعات العربة ,العدد ,2012,2ص.86
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والصورة والموسيقى والفيديوهات وغيرها من الوظائف األخرى ،كما تسمح شبكات االجتماعية لألشخاص
بتعبئة وتنظيم عالقات االجتماعية وصفحاتهم الشخصية بالطريقة التي يحب أصدقائهم رؤيتهم .
 طرق جديد لتكوين المجتمع :تسمح الشبكات االجتماعية لألشخاص بخلق صدقات مع اصدقاءيبادلونهم االهتمام و المحتوى وبالتالي فهي تساهم بشكل فعال في تجسيد مفهوم المجتمع االفتراضي
المتواجد مند بداية تطبيقات االنترنت غير ان الشبكات االجتماعية دعمت طرق جديدة لالتصال بين
الناس ،فمستخدمي هاته المواقع يخيرون في االتصال بين مختلف االساليب الرقمية مثل الوسم
""Tagsبإمكان ايضا لألشخاص االنضمام الى مجموعة قراء الكتب للتواصل حول الكتب التي احبوها .
 سهولة االستخدام :من يصن األمور التي ساعدت بشكل كبير في إنتشار الشبكات اإلجتماعية هيبساطتها لدي فا ن اي شخص يملك مهارات اساسية في االنترنت يمكنه خلق وتسير موقع الشبكة
اجتماعية فأصبحت هذ ه الشبكات االجتماعية مجانية ومفتوحة امام الجميع فأغلبيتها تتيح لألشخاص
التسجيل في اي وقت.
_ التفاعلية  :لقد سعت مواقع الشبكات االجتماعية مند بداية ظهورها التي تجسد التفاعلية بين افرادها
لضمان االستم اررية والتطور .تشمل هده الشبكات عل مجموعة غير متوقعة من المشتركين

1

نقل البيانات  :تسمح غالبية شبكات التواصل االجتماعي ألعضائها باستعراض شبكات اصدقائهموالسماح لهم بنقل البيانات من صور ونصوص وفيدوا ،مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين
المستخدمين و كذلك تعزيز العالقات اإلجتماعية بينهم ،وبعض هذه التطبيقات تم استخدامها بكتافه في
الحركات الشعبية االخيرة في البلدان العربية .
 اعاد تنظيم جغرافيا االنترنت :اتاحت شبكات التواصل االجتماعي نقاط دخول جديدة عل االنترنت"الشخصية العالمية للناس" وحتى وقت قريب كان الناس يتحدثون مع بعضهم البعض من خالل االنترنت
باستعارة المكان (المدن ،العناوين ،الصفحات الرئيسية) وحولت هده المواقع االشعارات القائمة عل المكان
الى الشخصية منها المدونات ،الملف الشخصي صوري .)...

1

مريم نريمان نومار,مرجع سابق ص52
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العاطفة :من خالل المحتوى المشاركة العاطفية احدى الدوافع الرئيسة الستخدام التدوين المصغر ،وترتبط قوة وخصائص الشبكات االجتماعية مع ما يعرف بالمشاركة والتبادل العاطفي ويظهر دلك بشكل
واضح في تيار الوعي االجتماعي .

1

المبحث الخامس:انواع شبكات التواصل االجتماعي :
 -1الفيس بوك:بدأت الشبكات االجتماعية في الظهور في اخر التسعينات عام  1995لربط بين زمالء
البحث لتوفير هده الشبكة مجموعة من الخدمات ،واستمرت موجة هذه الشبكات في االنتشار على مدى
السنوات .2002_1999
تأسست شبكة "الفيس بوك" على يد مارك ركربيرج  mark zuckerbegهو طالب في جامعة هارفارد
،وقد كان هدفه اقامة شبكة نطم طلبة الجامعة في موقع واحد ونفد الفكرة مع مجموعة من زمالئه في قسم
علوم الحاسوب من خالل موقع فيس ماش التابع لجامعة هار فرد سنة  2003واستخدم هدا الموقع صورة
بعض الطلبة وانهم جراء هدا يخرق الخصوصية  ،ولكن بعدها قام مارك زكربيرج بافتتاح الموقع وقامت
الشركة بشراء نطاق على شبكة وفي 2005ثم فتح "الفيس بوك" على نطاق واسع لكل الناس الفيس بوك
من مجموعات تتألف من اعضاء وتصنيف على اساس االقليم والمكان العمل الجامعة وبإمكان المشترك
الجديد ان يختار احد تلك التصنيفات او مجموعة ثم يبدا بالتصفح واختيار ما يناسبه ويكفي ان تكتب
البريد او اسم احد اصدقائك في المكان المخصص للبحث ولو كان مشترك عل الفيس بوك ستجده
وتتوصل معه.
ويتميز الفيس بوك كشبكة اجتماعية بعدة خصائص اهمها:
أ-خاصية :wallاو لوجه الحائط وهي عبارة عن مساحة متخصصة في صفحة الملف الشخصي ألي
مستخدم بحيث تتيح لألصدقاء ارسال الرسائل الى المستخدم او الكتابة عل حائط المستخدم.
ب-خاصية :poseاو نكزه "غمزة" تتيح ارسال نكزه افتراضية إلثارة االنتباه الى بعضهم البعض وهي
عبارة عن اشهار يخطر المستخدم بان احد االصدقاء يقوم بالترحيب به.

1

ناصر محمد االنصاري ,دور مواقع التواصل االجتماعي في انتخابات مجلس االمة الكويتي الرابع عشر ,ماجستير في االعالم ,الشرق
االوسط,الكويت  2012-2013ص.22
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ج -خاصية :Statutsاو الحالة تتيح امكانية ابالغ اصدقائهم بإمكانهم وما يقومون به من اعمال في
الوقت الحالي .
د-خاصية  :Notesاو التعليقات وهي سمة متعلقة بالتدوين تسمح بإضافة العالمات والصور يمكن
تضمينها وقد تمكن المستخدمون من جلب او ربط المدونات.
باإلضافة الى رسائل والدردشة وارسال الهدايا االفتراضية وكذلك يوفر مساحة اعالنية للبيع والشراء
الخاصة بأعضاء الشركة و توفير العديد من الخدمات التي يستعملها المستخدم والتي تحقق له العديد من
االشباعات وغيرها

1

-2تويتـــــــــــر :كما يراه الباحث " هو احدى شبكات التواصل االجتماعي التي انتشرت في السنوات االخيرة
ولعبت دو ار كبي ار في االحداث األساسية في العديد من البلدان ،وخاصة في منطقة الشرق ،وتصدرت هده
الشبكات في اآلونة االخيرة ثالثة مواقع رئيسة ،لعبت دو ار مهما جدا في احداث ما يسمي بثورات (الربيع
العربي) وهي "فيس بوك –تويتر –يوتيوب" واخد تويتر اسمه من مصطلح " تويت" الدي يعني " التغريد" و
اتخذه من العصفورة رم از له وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين بأرسال رسائل نصية قصيرة ال تتعد(
 )140حرفا للرسالة الواحدة ويجوز للمرء ان يسميها نصا موج از مكثفا لتفاصيل كثيرة.
ويمكن لمن لديه حساب في موقع تويتر ان يتبادل مع اصدقائه تلك التغريديات ( التوتيات) من خالل
ظهورها عل صفحاتهم الشخصية او في حالة دخولهم على صفحة المستخدم صاحب الرسالة ،وتتيح
شبكة تويتر خدمة التدوين المصغر هده امكانية الردود والتحديثات عبر البريد االلكتروني  ،كدلك اهم
االحداث من خالل خدمة " "RSSعبر الرسائل النصية " " SMSوكانت بداية خدمة التويتر في وائل
))2006وانتشار في ابريل ).)2007
ويقوم الكاتب ابراهيم محمد "اصبحت كلمة تويتر واحدة من الكلمات المميزة التي نسمعها كثي ار كلما
تصاعدت االحداث في مكان ما من العالم فكان تويتر هو الوسيلة التي اخترقت الحجب في ايران وتونس
ومصر وغيرها لتروي للعالم ما يحدث هناك بعيدا عن مقص الرقيب  ،وكان تويتر هو الوسيلة التي

1

فاطمة الزهراء عماري ،استخدام القنوات التلفزيونية االخبارية لتفاعلية شبكات التواصل االجتماعي  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في ميدان
العلوم االنسانية  ،الجزائر  ،2012-2011 ،ص .22
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طاقت العالم بسرعة خاطفة ،لتروي ما يحدث في كارثة (هايتي وسيول جدة وغيرها من الكوارث لحطة
وقوعها
من فـــــــــــــــــــوائد تويـــــــــــتر:
_ معرفة ما يقوم به اصدقائك دائما وفي أي وقت .
_ اسرع وسيلة لطرح التساؤالت عل االصدقاء وتلقي االجابات .
_ انه يتيح للمستخدم امكانية ارسال االخبار الهامة جدا و السريعة والمحيطة به كاإلستغاثة أو األخبار
حادث مهم جدا.
_ يتيح للمستخدم متابعة كل احداث العالم الهامة فور وقوعها.

1

_اليوتيــــــــوب:
يعد موقع اليوتيوب من اشهر واهم مواقع لرفع ومشارك
الفيديوهات عل مستوى العالم حيث تأسس موقع يوتيوب بواسطة ثالثة موظفين في شركة  poypalوهم
 chad Hurleyو  Chen Stèveو jwed Karimحيث فكر كال من  Hurleyو  chenفي عام
 2005في انشاء موقع لمشاركة الفيديوهات حيث كانوا في حفلة عشاء في منزل  chenفي سان
فرنسيسكو وقاموا بالتقاط بعض الفيديوهات ومن هنا جاءت فكرة الموقع ،في ماي 2005ثم اطالق
النسخة التجريبية من موقع وبعد  6شهور وفي نوفمبر  2005تم اطالق النسخة الرسمية .وفي اكتوبر
 2006كانت اهم اللحظات في تاريخ الموقع حيث قامت شركة جوجل باالستحواذ عل موقع يوتيوب
واالن يقدم الموقع خدماته كأحد الخدمات الفرعية لشركة جوجل ،ويقع مقر شركة الحالي في مدينة سان
برونو بوالية كاليفورنيا
فموقع اليوتيوب هو اكبر موقع على شبكة األنترنت يسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع
الفيديو بشكل مجاني كمستخدمين عاديين ويتميز الموقع بخاصية تمكنه من العمل مواقع وسائل اجتماعية
اخرى مثل فيس بوك او المدونات من خالل "تضمين ملفات فيديو يتيح المجال لألصدقاء مستخدم
1

محمد منصور ،تأثير شبكات التواصل االجتماعي عل جمهور المتلقين ,رسالة ماجستير في االعالم واالتصال  ،الدنمارك 2012
ص.91.92
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فيسبوك مشاهدتها ،كدلك يمكن انشاء رابط لتضمين ملفات الفيديو وفي حال ومنع هذا الربط في مدونة او
موقع اخرى يمكن مشاهدة هدا الفيديو منه ايضا وقد لوحظ في اآلونة االخيرة قيام بعض المؤسسات
االعالمية الضخمة ومحضات التلفزة و الفضائيات بإنشاء قناة خاصة بهم على الموقع .

1

ويمكن تعريفه بانه احد المواقع االجتماعية الشهيرة والذي استطاع لفترة زمنية قصيرة الحصول على مكانة
متقدمة ضمن مواقع التواصل االجتماعي وخصوصا في دوره المتميز في االحداث االخيرة التي جرت
ووقعت في إنحاء مختلفة.
إ دن فاليوتيوب يراه الباحث هو عبارة عن مواقع لمقاطع الفيديو متفرع من جوجل يتيح امكانية التحميل
عينة أو منه لعدد هائل من مقاط ع الفيديو وهناك اعداد كبيرة للمشتركين فيه ويزوره الماليين يوميا
،وتستفيد منه وسائل االعالم بعرض مقاطع الفيديو التي تتمكن شبكات مراسيلها من الحصول عليها ،كما
يستفيد مرتادي الفيس بوك من مقاطع الفيديو التي تتعلق باالنتفاضات الجماهيرية في كل البلدان العربية
والشرق االوسط .

2

المبحث السادس تأثير شبكات التواصل االجتماعي على وسائل االعالم التقليدي:
غيرت ثورة االتصال الحديثة المشهد االعالمي بشكل كبير واصبحت الصحافة االلكترونية اداة هامة عل
الشبكة العنكبوتية  ،وذات تأثير كبير عل وسائل االعالم في ظل ما توفر من تفاعل ،وتقارب ،وتسلية
،وتعليم ،تجارة ،ومشاركة سياسية ،وغ ازرة في المعلومات .
واحدثت تلك الثورة نقلة نوعية للعالم الجديد بعد ظهور شبكات التواصل االجتماعي التي استخدمت في
البداية والتسلية وترفيه الهواة  ،ثم اصبحت فما بعد اعالما محترفا وصل الناس من خالله الى معلومات
وأخبار اكثر من أي وقت مضى.
واصبح النشر اسهل بكثير مما كان عليه سابقا مع استخدام اجهزة حديثة مثل الكاميرات الرقمية والهواتف
المحمولة ،التي اتاحت امكانية انشاء ونشر المحتويات والمشاركة فيما ،وبات المواطنين الصحفيين جزء
من العديد من االحداث الرئيسية التي تجري في العالم واعتمدت وسائل االعالم التقليدي عل مخرجاتهم
في التغطية الخاصة بها .
1

محمد الفطافطة ،عالقة االعالم الجديد بحرية الراي والتعبير في فلسطين ،المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية ,2011،ص25
 2محمد منصور ,مرجع سابق ,ص.94
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وتبدلت االدوار بين الشارع والسلطة في حين كان الشارع دائما يأخذ دور المستقبل والمتلقي والسلطة
تمسك بدور المرسل والمؤثر وصانع الخطاب االعالمي ,انقلب االمر في ظل االنتشار الواسع لشبكات
التواصل االجتماعي واصبح الشارع في الغالب هو الفاعل والصانع وصارت السلطة والنخب التقليدية هي
المستقبل ولينتهي الى حد كبير عصر االبوية االعالمية ال يخضع لصيغ القمعية و الفوقية التي تحكمت
بوسائل االعالم التقليدي .
وبدا واضحا تأثير شبكات التواصل االجتماعي على وسائل االعالم التقليدي  ،التي سعت جاهدة الى
االستفادة من تطبيقات تلك الشبكات فأصبحت الفضائيات مع شبكات التواصل ساحة ساخنة تنقل احداثا
كبيرة بسرعة وتعرض الفيديوهات المرسلة اليها بصورة تغيب على عوامل الزمان و المكان والرقابة
والحجب وغيرها من المعيقات.
وقد ظهرت تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي على وسائل االعالم التقليدي قبل الربيع العربي  ،كما
بينت الدراسة سابقا في االحداث التي كانت شبكات التواصل ادوات فعالة في التحريض عليها االنترنت
بمواقع خاصة بها لمواكبة التطور الكبير و الحفاظ على جمهورها .
ووصل حد تأثير االعالم الجديد الى درجة التهديد المباشر لمستقل بعض وسائل االعالم التقليدي حيث
اوقفت بعض الصحف نسخها الورقية المطبوعة معتمدة عل موقعها االلكتروني فقط.
كصحيفة "ول ستويت جورنال "التي تحولت من يومية الى اسبوعية  ،الى صحيفة يومية عل شبكة
االنترنت في حين خفض البعض عل عدد النسخ المطبوعة لتفادي الخسائر المالية في ظل االزمة المالية
في العالم واالنخفاض المستمر في اعداد قرائها .1

2عبد هللا ممدوح مبارك الرعود ,مرجع سابق ,ص .52
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خالصة :

فإ ن االتصال عبر االنترنت يعمل على توسيع االفراد مع االخرين على المستوى المحلي و االقليمي
والدولي بصرف النظر عن خلفياتهم السياسية واالقتصادية وتحرير اإلطراف من القيود والتعبير عن آرائهم
وافكارهم و مواقع التواصل االجتماعي تعرف اصحاب االهتمامات المشتركة على بعضهم البعض بيسر
وسهولة ويجري التواصل االجتماعي عبر االنترنت من خالل تقنيات اكثر حداثة ,ان شبكة االنترنت عل
وجه العموم ومواقع التواصل على وجه الخصوص اسهمت في خلق واقع جديدا أو مجتمع جديد هو ما
اطلق عليه البعض المجتمع يقوم على التواصل بمختلف اشكاله عبر االتصال السلكي وغير السلكي
وعبر االجهزة والحواسيب والقيام بعمليات التفاعل اإلجتماعي بمختلف وسائله واشكاله.
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تمهيد:
لقد ساهمت تطبيقات االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي بدور كبير في إسماع العالم اصواتا معزولة
ومغمورة ،وفي تمكين هذه االصوات المهمشة  ،من التعبير عن نفسها ومشاغلها واحتياجاتها بشكل
مسموع لدى االوساط السياسية ،سواء كانت داخلية او خارجية ،فقد مكنت الجمهور من ابداء راية حول
مختلف القضايا السياسية وانتقادها او تعليق عليها او مساندتها ،وتشكيل جماعات افتراضية حول
اهتمامات واهداف مشتركة لتمارس الضغط على السياسيين.
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المبحث االول :خصائص مواقع التواصل االجتماعي قبل الربيع العربي وخالله
لقد حاولت مواقع التواصل االجتماعي المواطن العادي إلى صحفي ميداني ونقل الخبر بطريقة ربما أسرع
من المواقع اإلخبارية المتخصصة.
ويرى الكاتب ناصر ألفريدي إن هناك أربع خصائص أو عوامل رئيسية منحت مواقع وشبكات التواصل
االجتماعية ودورها المهم قبل الثورات الشعبية وخاللها في العديد من البلدان العربية.وهي:
-0وضع اطر سياسية محدد وواضحة :في السابق كانت المظاهرات واالحتجاجات العربية تبدو في
كثير من األحيان وكأنها بال هدف أو وجهة واضحة ،وتغلب عليها االنقسامات واالختالفات في الرؤى و
األهداف وكيفية التحرك واليته وكان دلك يساعد السلطة الحاكمة واألطراف المرتبطة بها على اختراق هده
االحتجاجات وافشالها وتفكيكها.
لكن الثورات الشعبية األخيرة لم تكن كسابقاتها ،اد كانت واضحة المعالم واألهداف والشعارات
والمطالب والزمان والمكان ،فكانت تطلق على سبيل المثال مظاهرات مليونية تحديدا للعدد ،في يوم
الجمعة تحديد للوقت في ميدان التحرير في القاهرة أو شارع بورقيبة في تونس تحديدا للمكان ،بمطالب
واضحة وصريحة لن يتزحزح عنها المتظاهرون تحديدا للهدف وبشعارات موحدة ال خالف عليها مثل
"الشعب يريد إسقاط النظام" ،كل هده األمور كان الالعب األساسي فيها مواقع التواصل االجتماعي التي
خلقت تنظيما وتطاي ار سياسيا غير مسبوق في الحالة العربية ،مما ترتب عليه زيادة الوعي العام الذي كون
إدراكا شعبيا عاما للمطالب األساسية التي يمكن البناء عليها مستقبال للمطالبة بالحقوق األخرى.1
-8ابتكار خطاب سياسي في مواجهة الخطاب الرسمي :يتسم وجود األنظمة العربية على شبكة
االنترنت بالضعف الشديد لدرجة إن احد الباحثين في هذا المجال (فيليب هوارد )philiph owarad
وصف دلك بقوله "ادا جرت االنتخابات على االنترنت ،ستسخر النخب الحاكمة في مصر بصورة
ساحقة ،كما يشير تقرير التنمية البشرية عام  2010إلي أن قنوات االتصال بين الشباب والنخب
الحاكمة تكاد تكون معدومة ،و ذات األمر ينطبق على العالقة مابين الشباب وأقطاب المعارضة
التي ظلت سنوات طويلة تصارع من اجل إثبات نفسها بشعارات قديمة ومملة.
وفي المقاب ل كان الخطاب الذي يتبناه الشباب واقعيا وجادا ويخاطب العقل كما يالمس الوجدان كونه نابع
من حاجة ورغبة صادرة عن قناعة وارادة ،لدا كان صداه مدويا وأثره فاعال.
1

محمد عبد العليم  ,الثورة المصرية بين المرحلة االنتقالية والقضية الفلسطنية ,ط,4القاهرة ,مكتبة جزيرة الورد ,2011ص.44
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 -3صناعة الرواية اإلعالمية:
لطالما استأثرت السلطة بالرواية اإلعالمية فأصبحت حك ار على أجهزتها الرسمية التي تأتمر
بأمرها ،إلي جانب الوسائل التقليدية األخرى التي تسير في ركبها وال تقوى على مخالفتها أو السير في
عكس اتجاهها ،لكن بوالدة االنترنت

ومواقع التواصل االجتماعي  ،اختلف األمر وخرجت الرواية

اإلعالمية من نطاق السلطة وأصحاب النفوذ ،و صارت الرواية الحقيقية تصل إلى الجميع بوسائل متعددة
ومتنوعة بعيدا عن سلطة اإلعالم الرسمي السلطوي ،وصار باإلمكان قراءة الخبر بصورته األخرى التي
جاهدت السلطات سنين طوال إال تكون ظاهرة للعيان وأتاح الفضاء االفتراضي المجال لمن يملكون الكلمة
وأصحاب الرأي ومن ابعد مدى.
ويشدد (توم جلوكر  )Tom Glu Carالرئيس التنفيذي لشركة (طومسونرويترز

Reuters Th

 )amasonعلى أهمية مواقع التواصل االجتماعي في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية،وخلق جيل جديد من
الصحفيين العابرين للحدود ربما بطريقة أسرع من المواقع اإلخبارية المتخصصة.
-4

1

القدر على تنظيم االحتجاجات :كان تنظيم االحتجاجات يعد مسألة في غاية الخطورة والصعوبة في ظل
وجود أنظمة تحكم بقوانين الطوارى واإلرهاب ،وأجهزة بوليسية ال تتردد في مالحقة واعتقال كل من
تسول له نفسه بالدعوة لمثل هده االحتجاجات ،هدا باإلضافة إلى وجود احتمالية كبيرة حد اإلجهاض
مثل هده الدعوات بسبب تغلغل األجهزة األمنية السرية في جميع مناحي الحياة  ،ولتفادي دلك فقد " لجا
الناشطون ومنظمو االحتجاجات في الشرق األوسط إلى استخدام االنترنت في تبادل االتصاالت
والمعلومات والخطط قبل اندالع االنتفاضات على الرغم من انه لم يكن هو األخر بعيدا عن ساحة
المخاطرة ولكن اتساع نطاق انتشار االنترنت وسرعة وصول المعلومة إلى متلقيها كان له تأثيره الواضح
فحتى لحجبت المعلومة الحقا آو اعتقل مطلقها فانه في النهاية اليمكن التحكم في تأثيرها هذا فضال
عن مسالة الحجب والتعتيم واقطع االتصال أصبحت محرجة للغاية الحكومات"

2

المبحث الثاني :دور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي وتثقيف الشباب العرب
يؤدي اليوم اإلعالم في صوره الجديدة "شبكات التواصل االجتماعي" دو ار في تشكيل الوعي السياسي
للشباب عن طريق تزويدهم بالمعلومات السياسية ،كما يسهم في تكوين وتدعيم او تغير ثقافتهم السياسية
1

الخياط ,هالة "قمة ابو طبي لالعالم تناقش دور وسائل مواقع التواصل االجتماعي الثورات الشعبية" 17.3.2011
http://www.alittihad.ae/details.php?id=25459&y=2011&article=full
2
خبير اتصاالت "مواقع التواصل االجتماعي" 26.2.2011

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=397406
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واستعدادهم للعمل العام ،اذ يشار إلى الوعي السياسي بوصفه حالة ذهنية تتمثل في ادارك اإلنسان للعالم
على نحو عقلي أو وجداني ويتجلى الوعي اإلنساني في صور شتى تتباين بتباين المجال المدرك أو
موضوع الوعي ،حيث يعرف اإلنسان إشكاال متنوعة من الوعي الديني والوعي العلمي والوعي السياسي
والوعي األخالقي.
ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الوعي السياسي هو حالة التي يمثل فيها الفرد أو أفراد المجتمع

1

قضايا الحياة السياسية بإبعادها ويتخدرون من هده القضايا موقفا معرفيا ووجدانيا.
فهناك من يعرف الوعي السياسي على انه مجموعة من القيم االجتماعية والمبادئ السياسية التي تتيح
للفرد ان يشارك مشاركة فعالة في أوضاع مجتمعه ومشكالته يحللها ويحم عليها ويحدد موقفه منها ويدفعه
إلى التحرك من اجل تطويرها وتغييرها وعند الحديث عن التأثيرات السياسية لشبكات التواصل االجتماعي
يتبادر إلى الدهن أول ما يت بادر الدور الذي لعبته تلك الشبكات في الثورات العربية والتي دار حولها وال
يزال جدل كبير من قبل المتخصصين.
فمند مطلع العام  2011م نشرت الكثير من المقاالت والدارسات وعقدت الكثير من المؤتمرات
والفعاليات التي ناقشت أهمية شبكات التواصل االجتماعي وقدرتها على التأثير في تحفيز المشاركة
الشعبية وتأثيرها على نماذج الحكومة لتشاركيه واآلليات المجتمعية الجديدة.
وقد كان للنمو الكبير والسريع لشبكات التواصل االجتماعي والتحوالت في أنماط واتجاهات
استخدامها دو ار هاما في حشد وتشكيل اآلراء والتأثير المباشر على التعبير بين الشباب في المنطقة
العربية وقد شهدت هده الفترة تحوالت واضحة في اتجاهات االستخدام من اإلغراض االجتماعية والتجارية
إلي اإلغراض السياسية على مستوى المنطقة.2
وتشهد بعض الدول العربية تحوالت ديمقراطية لكنها بطيئة جدا .و يعتبر دور الشباب حاسما وهاما في
ترويج وتعزيز هذه التحوالت ولهذا البد من العمل على إشراكهم بفعالية في هذه العملية وتوجيههم
وتنظيمهم بشكل مناسب.

2احمد التهامي ,عبد الحي ,خريطة الحركات الشبانية الثورية في مصرية ,مركز الجزيرة للدرسات10.2.2011.
1خالد سليم ,ثقافة مواقع التواصل االجتماعي والمجتماعات المحلية ,دار المتنب للنشر والتوزيع قطر  2005ص.34
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فالشباب يتميزون بالدافعية والرغبة والقدرة على التغير ،لدا عليهم إن يفقهوا أهمية الديمقراطية
وطبيعة عملها ،ويدركوا حقوقهم وواجباتهم واألدوار التي يمكن أن يقومون بيها  ،والمسؤوليات التي عليهم
تحملها.1
هذا سيؤدي بالمقابل إلى نشر مقاربة شبابية وتشاركيه للديمقراطية والحكم الصالح.
لدا فان تقوية الشباب و تفعيل دورهم يتطلب أيضا انخراطهم في عملية صنع القرار فمشاركة الشباب في
هذه العمليات هو صميم النقاش االجتماعي والسياسي ،فمفهوم الحكم الجديد يقع في إطار المبادئ
2

الواسعة التي تتطلب مشاركة كل القطاعات والفئات في عملية الحكم وصنع القرار.

المبحث الثالث :دور وسائل التواصل االجتماعي في كسر حاجز الخوف وامكانية التواصل بين
المتظاهرين:
إن أهم ماقامت به مواقع التواصل االجتماعي عمليه التشبيك االجتماعي التي أصبحت جزءا ال يتج أز من
المشهد العام في العالم العربي،مما آسهم في خروج الثورات الشعبية من رحم هده المواقع االلكترونية ،بعد
إن استخدمها المتظاهرون من اجل التواصل والتفاعل مع واقعهم والتعبير عن غضبهم وسخطهم من
اوضاع بالدهم3كما نزعت هذه المواقع حاجز الخوف والرهبة في نفوس الجماهير"،بحيث أصبح أي شاب
يشعر عندما يستخدم موقع توتير والفيسبوك ،انه مسنود من جماعة اكبر ،وهو ما ولد لدى هؤالء الشعور
بانتماء سياسي ومدني كانوا محرومين منه ،ولن نعدم الصواب اذا قلنا إن هذه الشبكات االجتماعية
الجديدة ولدت انصها ار وتالحما في المصير ،بحيث أصبحت الساحات االفتراضية ساحات عمومية بديلة
تغرد خارج النظام االجتماعي والسياسي المفروض."4
ويؤكد أكثر من خمسين ناشطا اجتماعيا عن دولة مختلفة إن مواقع التواصل تمكنت من تنظيم
االحتجاجات افتراض يا ومن ثم تطبيقها على األرض خالل الثورات ،األمر الذي أدى إلى مواجهة ضخمة
من الحراك الشعبي والنخبوي على كل المستويات،نتج عنها تحول ديمقراطي في البلدان العربية .فيما تؤكد
دراسة أعدها يوسف الو ردني في العام 2009عن مجموعة شباب  6ابريل في مصر كحالة تطبيقية

 2مصعب حسام الدين ,مرجع سابق ,ص .109
2
ايناس ابو يوسف ,الوعي السياسي واالنتخابي لدئ طالب الجامعات .مجلة المصرية لبحوث الراي العام ,القاهرة العدد2001,1ص72
3
مصعب حسام الدين ,مرجع سابق ,ص .110.
4
المصدق حسن مشاهدة الثورة العربية عل ضوء السوسيولوجيا التفاعلية في شؤون عربية ,2011ص.67
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لدراسة الحركات االحتجاجية على االنترنت ،إن" حركة االحتجاج لتزيد عن  18ثانية على االنترنت
ليتحول الغاضب بعد دلك إلى مشارك مجاني ال يتحمل تكلفة المشاركة والنزول إلى الشارع.
المبحث الرابع :دور مواقع التواصل االجتماعي في تعميم األخبار وفضح انتهاكات األنظمة:
يتف ق الكثيرون إن مواقع التواصل االجتماعي ،قد لعبت دو ار بار از في إيصال صوت المقهورين والثائرين
في البلدان العربية إلى العالم اجمع ،وكداك إثارة الرأي العام العالمي ،وحشد االهتمام الدولي من خالل
فضح إشكال االستبداد المختلفة التي مارسها بعض الحكام العرب .1ولهدا فقد استخدمت الحركات
االحتجاجية هده المواقع كالفيسبوك والتويتر و اليوتيوب على نطاق واسع للدعوة إلى المظاهرات
واالعتصامات  ،وللتواصل مع العالم الخارجي ،وخاصة وسائل اإلعالم األجنبية ،بشهادة (اريك شميث
 )Eric Schmidtرئيس محرك البحث ( جوجل  2)Googeleكما باتت هده المواقع أكثر من مجرد
وسيلة لنقل الخبر أو التعليق عليه ،ليصبح لها دور في معالجته ومتابعته واثارة ردود األفعال حوله مع
القدرة الهائلة على االنتشار ومن خاللها يتم نقل األخبار عن الصفحات ومؤسسيها على الفيسبوك إلى
الصحف الورقية والبرامج الفضائية بما يزيد عن حجم تأثيرها وانتشارها.3
وغدت مواقع التواصل االجتماعي بمثابة الزعيم أو القائد للثورات العربية بعد إن أصبحت وقود هده
الثورات والمحرك الرئيسي لها ،خاصة في أعقاب تشكل ثقافة فيسبوكية من خالل شبكة االنترنت و
التواصل عبر المواقع االجتماعية مع العالم الخارجي .4كما أصبحت وكأنها " صفارة التنفس ،و الصاروخ
العابر للحدود المصرية والتونسية و العربية والعالمية ،هده الوسائل لعبت دور الحمام الزاجل في نقل
األخبار واآلراء والمواقف ،في صورة تبدو قريبة من الدور الذي لعبت إذاعة صوت العرب خالل حقبة
الخمسينيات والستينات.

5

كما رأت صحيفة ( الغار ديان  )Guardianالبريطانية هي األخرى أن مواقع التواصل اإلجتماعي لعبت
دو ار محوريا من خالل مستخدميها الدين كان ويستعينون بالهواتف لتسجيل التظاهرات وانتهاكات األجهزة
1

مصعب حسام الدين ,مرجع سابق ,ص.110
2
صالح احمد محمد ,وسائل االعالم الجديد والتغيير الديمقراطي 15.9.2011 ,الموقع االلكتروني ""http://lnko.in/jtm:
3
عبد الصادق عادل .استخدام شبكات التواصل االجتماعي بين االمة والحرية 28.3.2012الموقع االلكتروني
"http://www.accr.co/?p=20070
4
عجم ,محمد تويتر الفيس بوك زعيما ثورات الربيع العربي "في الشرق االوسط  2011الموقع االلكتروني " http://lnko.in/jyd
5
مصعب حسام الدين ,مرجع سابق ,ص .110
1ابو جاللة ,اشرف  ,حقيقة دور المواقع االجتماعية في انتفاضات العالم العرب 2011.1.3.الموقع االلكتروني
http://www.elaph.com/Web/Technology/2011/3/635264.htm
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األمنية ،ثم يقومون بعرض هذه الصور ومقاطع الفيديو على شبكة االنترنت ،مما يجعل العالم اجمع
وكأنه في قلب الحدث.

1

المبحث الخامس:دور وسائل التواصل االجتماعي في خلق التفاعل والتضامن بين الدول العربية:
لم يقتصر دور مواقع التواصل االجتماعي على نشر أخبار الثورة في هذه الدولة أو تلك ،بل استطاعت
إن تخلق حالة من التضامن والتفاعل بين شعوب الدول العربية التي كانت تعيش معاناة مشتركة من
أنظمة تشابهت أدواتها ووسائلها في ممارستها االستبدادية ،وقد كان دلك من خالل العديد من صفحات
المساندة والمؤازرة التي أنشئت عبر مواقع الفيسبوك.
وقد عادت هذه الصفحات و المجموعات اللحمة والتوحد بين الدول العربية التي مزقتها االختالفات و
اإل نقسامات على مدى عقود طويلة ،كما شجعت الثوار على المضي قدما حتى تحقيق أهدافهم ،ومن
أمثلة هذه الصفحات" تونسيون مساندون لحركة  80يناير االحتجاجية المصرية" و " شباب الجزائر
المتضامن مع ثورة مصر الشعبية" ،والتي علمت تحت شعار " :في قلوبنا الطيبة .....اتحادنا قوة...
نحن اخوة بينما أنشأ شباب فلسطين صفحة تحت اسم كلنا تونس  ،كلنا مصر و قد وجه نشطاء المغرب
و السعودية عبر مجموعات الفيس بوك الدعوات بالنصر و النجاح للمصريين في ثورتهم مثل شباب
المغرب يدعم ثورة مصر و المساندة السعودية الشعبية ثورة شعب مصر  ،كما أن هناك أيضا من أسس
صفحات تجمع العرب جميعا مثل الثورات العربية المتحدة تونس و مصر األردن  ،اليمن  ،و الكل معا

1أبو جاللة أشرف حقيقة دور المواقع االجتماعية في انتفاضات العالم العربي  1322-3-2الموقع االلكترؤوني

"":http://www.elaph.com/Web/Technology/2011/3/635264.htm
2

الثورة المصرية بدرة انيتت من ارض فلسطين "الفيسبوك" 11.2.2011
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-46-145951.htm
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خالصة الفصل:
في الدور البارز الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعي في تحريك الشعوب العربية وكسرت حواجز
الخوف والرهبة التي طالما سيطرت على قلوب الكثيرين ،واسهمت في فضح رواية االنظمة الحاكمة ،و
عرتها امام شعوبها وشعوب العالم.
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تمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد
مما ال شك فيه ان العالم العربي من المحيط الى الخليج سوف يمر في المستقبل القريب بالعديد من
التغييرات السياسية خاصة واالقتصادية واالجتماعية عامة وان يسير بخطى واسعة نحو التحديث والتطور
والتجديد في جميع مناحي الحياة ومحاولة القضاء على االوضاع التي كان يعيشها ويعاني منها من
الفساد واالنحطاط و االستبداد و الطغيان والقمع وغيرها التي باتت تحت سيطرة سلطة الحكم الفردي
فنجد ان االفراد ال يستطيعون ان يعيشوا في عالم تابت فالعالم في الواقع يتحرك و بتغيير والناس يتفاعلون
دائما مع هدا التغيير لتحقيق االستقرار والتكيف مع االوضاع الجديدة والكثير اعتبروا ان ثورات الشعوب
العربية التي انطلقت ش اررتها من تونس ثم انتقلت الى مصر وباقي دول العربية حيث انها تسلحت جميعها
بوسائل التواصل االجتماعي الحديثة (الفيس بوك تويتر اليوتيوب) لتكشف عن عقول عصرية تتحدث بلغة
مختلفة ولديها افكار مختلفة ووعي مختلف وهو ما يسمى بجيل الشباب العصري استطاع التغيير وبناء
نهضة عربية جديدة بعد عقود مظلمة في تاريخ العرب عموما وفي الشعبيين المصري والتونسي على وجه
الخصوص ودفعهم للتحرر.
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-1شبكات التواصل االجتماعي في عملية التغير السياسي في تونس
ان الثورة التونسية هي عبارة عن ثورة تسمى بثورة الياسمين وهو االسم الذي انتشر على مواقع التواصلاالجتماعي "الفيس بوك" في جانفي .2011
بشكل عفوي1حيث يرى الكثيرون ان تونس حظيت بشرف اطالق ش اررة الثورة العربية التي وضعت حدا
ألنظمة شمولية وحكام استمروا في ادالل رعاياهم طوال عشرات السنوات ,اذ استطاع الشعب التونسي
خالل اقل من شهر اجبار رئيسه زين العابدين بن علي على تسليم السلطة بعد  23عاما من توليه زمام
أمورها وبعود تفجير االوضاع في تونس بمظاهرات عارمة بعد اضرام الشاب محمد البوعزيزي النار علي
نفسه في السابع عشر من كانون االول /ديسمبر 2010ودلك تعبي ار عن غضبه على بطالته التي تتوجب
بمصادر عربية تعرضه له باإلهانة .-2
.فإن حرق ابو عزيزي نفسه كان المؤجج لالحتجاجات التونسية  2011حيث اكدت التضحيات التي
قهرت الكثير منها خالل شبكات التواصل االجتماعي ان الشاب العربي قادر على تغيير االنظمة المستبدة
من خالل االحتجاج السلمي .
وكانت انط القة االحتجاجات في تونس من رحم االزمات الداخلية ولم يتم التخطيط لها من قبل السياسيين
ولم معالمها المفكرون حيث تمثلت ابرز االسباب البنيوية التي ساهمت في تأجيج الشعب التونسي في
تدهور اإلوضاع اإلجتماعية واالقتصادية ومن بينها:
هيمنة النخبة الحاكمة على المجتمع المال واألعمال في الدولة التونسية .انتهاك النظام التونسي لحقوق االنسان .-الظلم المتزايد والفقر المنتشر في الكثير من المناطق.

3

وكدلك نجد ان المناطق الشمالية حظيت على مدار حكم بن علي باألفضلية والدعم المتواصل في حين
عانت مناطق الوسط والجنوب من التهميش والتجاهل لفترات طويلة واستطاع بن علي واالستحواذ على

1

مبارك زودة ,مرجع سابق ,ص .18
2
مصعب حسام الدين لطفي ,مرجع سابق ,ص .122
3
مبارك زودة ,مرجع سابق ,ص.19
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الشركات وعلى مشاريع استثمارية ناجحة وتنصيب شخصيات من العائلة وفي مناصب حساسة وتوظيفها
في استغالل النفود وحصلت عائلة بن علي على عروض عن طريقة.
اليات غامضة بين الحكومة والتجارة مما ظهرت ليلى طرابلس زوجة الرئيس بصورة شبيهة .
لشخصية ماري انطونيت الفرنسية في انفصالها عن الشعب واستاء الشعب من ثورتها الكبيرة
في بالد شهدت ارتفاعا في االسعار وركودا في العمالة وكشف كتاب حاكمة قرطاجة لمؤلفيه الفرنسيين
الصحفية نيكوال بو والكاتب كاترين غراسييه عن مدى تغلغل يد ليلى الط اربلسي في السيطرة على
المؤسسات الدولية ومقدار الفساد الذي ترتكبه حاشية الرئيس في الهيمنة على نسب كبيرة من النشاط
االقتصادي التونسي عبر امتالك شركات ومؤسسات اقتصادية ومالية.
امام هذه التراكمات الكبيرة من الظلم والفقر والتهميش االجتماعي والسياسي بدأت االحتجاجات وحراك
موجات التغيير حيث مكنت شبكات االعالم الجديدة من تغيير الطبيعة التنافسية في الحياة السياسة
واعتمدت االحتجاجات التونسية بشكل كبير على وسائط االعالم االلكتروني وخاصة شبكات التواصل
االجتماعي في التواصل الجماهيري ومثلت حلقة التواصل االفقي هده احد ابرز ادوات النجاح ،ومن خالل
هذه الوسائط ضمن التأثيرات وصل صوتهم الى قطاع كبير من الشباب التونسي إضافة الى العالم
الخارجي ونقل االحداث عن طبيعتها وحقيقتها الى الشعب داخل البالد .وكان لشبكات التواصل اربعة
ادوار خالل االحتجاجات.
-1

نجاحها في تحشيد الجمهور وتحقيق الشعبية.

-2

ساهمت في بروز المواطنة الفاعلة وااليجابية.

-3

كانت ادوات مضادة للدعاية واالشاعات.

-4

ساعدت الناس على تقليل البيانات التي تصدر الى الحكومة.1

فلقد ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في نقل مجريات التظاهرات ومن تخللها من اعمال قمع التي
مارستها االجهزة االمنية التونسية  ,إذ انه بالرغم من الرقابة المشددة التي فرضها نظام بن علي قبل
1

مبارك الرعود,مرجع سابق ,ص .16
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سقوطه على جميع اشكال وسائل

االعالم اال ان التونسيين تمكنوا من خالل

االجتماعي التي يصعب مراقبتها من الحصول على معلومات

شبكات التواصل

وتوثيقها ونشرها بشكل جعل الناس

ووسائل االعالم على اطالع دائم على مجريات االحداث الميدانية مما اسهم في نزول التونسيين الى
الشوارع وانتشار المظاهرات الى العديد من المدن التونسية التي لم تكن قد وصلتها بعد.
كما لم تكن

1

شبكات التواصل االجتماعي مجرد ناقل ألحداث تونس فحسب وانما تحولت بطبعتها

التفاعلية واتساع نطاق استخدمها خاصة بين فئات الشباب الى واحدة من الحركات االساسية وساهمت
بفاعلية ملحوظة في وعي جديد وربط النشطاء ببعضهم  ,وتنسيق حركتهم ا الميدانية وخلق بيئة اتصالية
تغيرت فيها انماط التواصل االجتماعي والسياسي حيث لعبت شبكات التواصل االجتماعي في تونس دو ار
وكاالت االنباء التي ال تخضع للرقابة ,فعملت الهواتف المحمولة والفيس بوك وتويتر واليوتيوب عل
تغطية االحتجاجات ونقلها بشكل حي وهو ما جلب انتباه وسائل االعالم ألصوات الشعب التونسي
وتحتل تونس مرتبة متقدمة بالنسبة الستخدامها شبكات التواصل االجتماعي في الدول المجاورة لها.
التي قامت بإغراق االنترنت بمعلومات وصور و فيديوهات بديلة وناقدة حتى الدي يتير عل مواقع تقاسم
الفيديو يشاهد بطريقة كاسرة للبروكسي عل المدونات وباتت الشبكات ادوات العصر العظيمة التي مكنت
من نشر ما يعرفه برنامج جداول البيانات المشتركة لتوثيق انتهاكات حقوق االنسان كما عممت الشبكات
صو ار البوعزيزي وهو يحترق وصور الغضب واالحتجاج من سيدي بوزيد و أرى اهالي كل منطقة احتجاج
المناطق األخرى صمودها في زمن حقيقي فشعروا انهم ليسوا وحدهم بل من الشعب عظيم يتحرك.
وحقق التونسيون مطالبهم فعزلوا نظام بن علي و استعادوا ثروات البالد المنهوبة وانهم مرحلة االعتقاالت
الجماعية والتعذيب الممنهج وكان واضحا مند البداية ان االحتجاجات لم تكن الثورة البطون .
الخاوية ,بل تعبر في حقيقتها عن وعي سياسيي بضرورة النضال من أجل العدالة اإلجتماعية واعادة
توزيع الثروة وكانت المفارقة العجيبة في احداث تونس هي أن الحكومات الغربية كانت أول المصفقين
لشجاعة الشعب التونسي ورحبت بالتغير الذي احدثه مع انها كانت داعما رئيسا لنظام بن علي القمعي
طيلة توليه السلطة في تونس.فقد أسهمت شبكات التواصل االجتماعي في إنجاح الثورة التونسية
1

مصعب حسام الدين ,مرجع سابق,ص .134
1مبارك الرعود,مرجع سابق ص .17
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 -2شبكات التواصل االجتماعي في عملية التغير السياسي في مصر
إستطاع الشعب المصري خالل  18يوما فقط ان يسقط نظام محمد حسني مبارك الدي حكم مصر طيلة
 30عاما وقد حظيت الثورة المصرية التي كان للمواقع التواصل االجتماعي دو ار بانطالق ش اررتها باهتمام
عربي ودولي كبيرين نظ ار لمكانة مصر البارزة واهميتها الجيو استراتيجية ومن بين اهم االسباب التي
دفعتها لدلك نجد:
_ الفساد واالهمال واالخطاء االدارية المتكررة داخل قطاعات مهمة يتعامل بها الموطنون بشكل يومي
كالصحة والتعليم ...
ارتفاع معدالت البطالة .عدم السماح بالتعبير عن الحريات بشكل عام ,وغلق بعض القنوات الدينية المحببة للناس.المعاملة السيئة التي كان ينتهجها الكثيرون من افراد الشرطة بحق المواطنين.رفض الشعب للق اررات التمدد لحكم مبارك وعدم االستجابة للمطالب االصالحية .1فهي لم تكن بعيدة عما يجري في تونس من احداث حيث كان الشعب المصري متابعا ومساندا لشقيقه
التونسي في جميع مراحل االحداث التي مر بها حتى حصول التغير وعزل النظام وتشابه محركات
البلدين .
فدوافع واسباب حراك الشعب التونسي عل مدار23عاما من احتجاجاته هي في جلها اتارت سخط الشعب
المصري ودفعته الى الحراك واحتجاجات تحولت ثورة كبيرة بدأت بمئات وانتهت بماليين ,رفعت صوتها
وأحدثت تغييرها المنشود ورسمت معالم مشهدها السياسي لتبدا مرحلة ديمقراطية جديدة .لثالثة عقود
والنظام المصري يخفي المشاكل وتلك االسباب الرئيسية الندالع االحتجاجات حتى جاء المحفز القوي بها
عندما قتل عشرات المدنيين على ايدي قوات االمن المصري خالل فترة االحتجاجات السلمية في, 2011
حيث أن االسباب والعوامل دفعت بالمصريين المستاءين الى الشوارع.

1

غنيم وائل ,الثورة,ط,1القاهرة ,دار الشروق , 2012ص.44
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حيث ان صحيفة  ))Telegrqfدكرت ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك جمع ثروة طائلة بلغت
اكثر من 3مليارات جنيه استرالي خالل  35قضايا في السلطة وأشارت في مقالته الى ان ارقام اخرى
اوصلت الثروة الى اكثر من  4مليارات .
وفي مقالة نشرها في صحيفة  guardianكتب ان هناك شركات بين غربية وعائلة مبارك وبلغت عائدات
تلك الشركات الى العائلة بأرباح تقدر ب  00مليون دوالر سنويا وان الفنادق واالراضي المحيطة بمنتج
شرم الشيخ تعتبر مصد ار لثروة مبارك وعائلته فهده الثروة التي جمعها مبارك وعائلته والنخب االخرى
برزت في بلد يشهد ارتفاعا في التضخيم وانتشار البطالة وفيه الماليين من العمال الكادحين دوي االجور
المتدنية .
لقد انتفض الشعب المصري بعد عقود من الشعور بالقهر ,وربط غالبية ما تعرض له بالنظام الحاكم
وانتشار الفساد في المعامالت الرسمية وخالل عامي 2010-2009اجتاحت مصر موجة عارمة من
حركات االحتجاج االجتماعي غير ان مطالبها اقتصرت عل الجانب المعيشي واالقتصادي ولم تتخطاه
الى السياسي مما استجاب النظام لبعضها وتجاهل االعظم منها .
وانطلقت االحتجاجات المستوحاة من التجربة التونسية في25يناير  2011وخروج عشرات االلوف
وانضمام مئات المعارضين والمناهضين للحكومة الى شوارع القاهرة واإلسكندرية وغيرها وقاموا بحرق
مقر الحزب الحاكم وحاصروا مبنى التلفزيون وو ازرة الخارجية بعد ان اشتبكوا مع الشرطة واسفرت هده
المرحلة عن استقالة حكومة نظيف وتعين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية ومع تمسك الرئيس
بالسلطة ازداد المتظاهرون تمسكا وصالبة وكانت السلمية واالستقرار سمة تميز بها مئات االالف في
ميدان التحرير  ,ومطالبة المصريين مبارك بالتنحي وتسليم السلطة وبعد 17يوما من االحتجاجات
المستمرة حصل الشعب عل مطلبه ورحل مبارك وسط ابتهاج كبيرة ابداه الشعب  ,وانتقلت السلطة الى
الجيش.
وكان استخدام المتظاهرين في مصر لشبكات التواصل االجتماعي بطرق مختلفة حيث خصص الفيس
بوك لجدولة االحتجاجات .وتويتر للتنسيق واليوتيوب لنقل ما يحدث الى العام ومن طرق تأثير شبكات
التواصل االجتماعي في االحتجاجات المصرية سرعة التأثير فما يحتاج في انشائه وتكوينه الى سنة
ليصبح مؤث ار بات باإلمكان حمله في بضعة اسابيع مع وجود التكنولوجيا الحديثة وكانت شبكات التواصل
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اإلجتماعي مصدر اخبار لوكاالت اإلنباء لما يدور في مصر وفي الوقت الذي تجاوزت فيه اإلخبار
مرحلة التفرد وقد اعدت وكاالت األنباء الكبيرة مدونات رسمية خاصة بها.
مما كسرت شكات التوصل اإلجتماعي حاجز الحجب في اإلحتجاجات المصرية فعندما ادركت الحكومة
ان المواطنين يستخدمونها في تنسيق وتنظيم االحتجاج عمدت الى منعها وخالل اليومين االولين من
االحداث اغلق الفيس بوك و تويتر .وعلى الرغم من حجب الحكومة المصرية لشبكات التواصل
االجتماعي إال ان القنوات الفضائية امثال الجزيرة غطت اإلحداث كلها تغطية حية ومباشرة
وكانت من بين احدى االسباب التي جعلت مبارك خارج السلطة وعرضت هده الشبكات التواصل
االجتماعي في احداث 25يناير صو ار اظهرت الشرطة المصرية وهي تضرب المتظاهرين العزل وبررت
مجموعات عل الفيس بوك كانت مصد ار رئيسا لألخبار والمعلومات عن االحداث المصرية عندما قررت
السلطات عزل مصر عن العالم في ليلة  26يناير  2011بالتعاون مع مجموعات من الشباب الدين
تتراوح اعمارهم بين 17و 25داخل مصر وخارجها تمكن العالم من متابعة االحداث المثيرة في جميع
المحافظات ,فان الوحشية التي قتل فيها خالد سعيد في حريزان من العالم  2011كانت مفج ار قويا
ألحداث مصر بعد ان نشرت صو ار عل توتير رغم محاوالت منعها .

1

فإن مواقع التواصل االجتماعي ساعدت الناس عمليا على تنظيم انفسهم قبل الثورة وخاللها واقامت رويدا
رويدا حلقة االتصال بين مستخدميها ومنحتهم االحساس بان لديهم صوتا وان لديهم الحق في ابداء رايهم
كما ان هده الحركات والمجموعات نجحت بتحويل االنترنت شبكات التواصل االجتماعي (الفيس بوك
,تويتر ,اليوتيوب) الى منبر تعلن من خاللها على مواقفها االحتجاجية ونعي االنصار والمؤيدين بالعديد
من القضايا السياسية واالجتماعية استطاعت بدلك ان تحقق ما عجزت عنه االحزاب السياسية طوال
عقود ماضية.
بحيث انها كانت ادوات فاعلة عندما وفرت بيئة مناسبة لتطوير الوعي السياسي والثقافي وتطوير اساليب
الحركة السياسية واالحتجاجية 2.حيث قالت هيومن رايتش "ان على الحكومة المصرية الجديدة ان تمنع

1

مبارك الرعود ,مرجع سابق ص ص ص .78.77.76
2
مصعب حسام الدين ,مرجع سابق .162,
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تماما وبحزم عن نمط االنتهاكات الجسمية التي سادت مند انتفاضة يناير ,كانون الثاني  2011وان تتعهد
باحترام الحق في التعبير والتجمع السلمي".1

احصائيات عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في دول الربيع العربي تونس ومصر
تؤكد جملة من المعطيات االحصائية ان االعالم االجتماعي كان حاض ار في السنوات االخيرة  ،وبقوة ،
في حياة موطني بلدان الربيع العربي  ،ففي سنة  ، 8552بلغت نسبة مستخدمي الهاتف الجوال في تونس
% 20.39من مجموع السكان ،في حين بلغت نسبة المشاركين في االنترنت .%34.59اما في سنة
 8500فقد بلغت نسبة مستخدمي الفيس بوك % 82.2من مجموع السكان  .والمالحظ ان مستخدمي
الفيس بوك ظل في ازدياد مطرد سنة بعد اخرى ،ففي سنة  8552سجل حاولي  00.555تونسي مشارك
في الفيس بوك ليصل الى  025.555مشارك في يناير 8500
ووصلت نسبة مستخدمي الفيس بوك بين الشباب التونسي المراوحة سنهم بين  00و 82سنة الى ما
يقارب  90في المئة من مجموع العام للمستخدمين وهي نسبة تتماشى وارتفاع نسبة الشباب العربي
المستخدم للفيس بوك وهي  95في المئة اما نسبة التونسيات مستخدمات للفيس بوك فقد بلغت  48في
المئة من مجموعة المستخدمين وننوه في هدا الصدد الى نسبة الولوج الى صفحات" الفيس بوك" في االيام
االولى لثورة التونسية بلغت % 02.2من مجموع السكان .ويهدا تم تسجيل ارتفاع في اعداد مستخدمي"
الفيس بوك" من % 05سنة  8505الى  ،8500% 02ودلك مع بداية الحراك الشعبي .كما ان حجم
التغريديات على " التويتر" ،وبخاصة تلك المتضمنة كلمة سيدي بوزيد ،ازداد بشكل ملحوظ لدى التونسيين
في محطتين رئيسيتين ،االول في بداية حراك 04يناير 8500والثانية في 89فبراير  ،في اثناء تعين
الرئيس التونسي المؤقت رئيسا جديدا للوزراء.
وفي مصر  8552وصلت نسبة عدد المشركين في الهواتف الجوالة في سنة  8552الى ،% 00.02
وبلغت نسبة مستخدمي االنترنت  ،% 84.80ووصلت نسبة انتشار" الفيسبوك"سنة8500الى 9.00
%اي نحو سبعة ماليين مشترك في " الفيسبوك" ،شكل فيها الشباب نسبة معتبرة ناهزت  .% 90اما نسبة
النساء ،فلم تتجاوز .% 30كما اليفوتنا في هدا الصدد استدعاء معطيات احصائية تفيد التصاعد في
اعداد المصريين مستخدمي" الفيسبوك"2

1

سياسات عربية,اهم محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي,التوثيق والتقرير,2013 ,ص .140
2
هشام خباش  ،الربيع ا لعربي و حركة انتصار أنظمة المراقبة و التحكم تحت وقع شبكة التواصل االجتماعي ،العدد  2/6ص .105-104
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 288.005مستخدما في سنة  8552الى خمسة ماليين مستخدم عشية الثورة  ،والى اكثر من 2.3
ماليين في بداية سنة. 8508وتأكيدا للترابط القائم بين شبكات التواصل االجتماعي واالهتمام بالفعل
كما ارتفعت اعداد تغريديات %الى % 82السياسي  ،ارتفع عدد مستخدمي" الفيسبوك" في اثناء الثورة 08
التويتر بالشكل الملحوظ لدى المصريين تزامنا مع حدثين سياسيين  ،االولي في  04يناير وقد اقترن
بارتفاع وتيرة احتجاجات شعبية في تونس والثاني في  00فبراير اثناء تنحي مبارك على الحكم .
ومن خالل هذه المعطيات االحصائية السابقة الدكر نؤكد بوجود عالقة واضحة المعالم بين االهتمام

بالشأن السياسي واستخدام مواقع التواصل االجتماعي .
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تحليل المدونات :
امام ما أحدثته المدونات وغيرها من انواع التواصل االجتماعي عبر شبكة االنترنت من تأثيرات من
تأثيرات كبيرة على الواقع السياسي في تونس ومصر والدي لعبه المدونون في الثورة الشعبية التي اطاحت
باألنظمة الرئيسية وساهمت بشكل كبير المدونات كدلك ووسائل االعالم الحديث (الفيس بوك والتويتر
دور كبي ار في نقل وقائع األحداث ونشرها وتعبئة الراي العام العربي والعالمي .
ا
ومن بين اشهر المدونين نجد:
اوال في تونس :
المدون سليم عمامو :هو مدون وناشط تونسي ،تم إعتقاله من قبل الحكومة التونسية في (0يناير)8500
في أعقاب تغطيته ألحداث مدينة سيدي بوزيد التونسية ،واتهمته الحكومة بانتمائه لمجموعة "أنونيموس"
التي مارست القرصنة اإللكترونية ضد مواقع الحكومة التونسية .وبعد أسبوع واحد من اعتقاله ،أطلق
سراحه في (30يناير )8500قبل يوم واحد من سقوط نظام زين العابدين بن علي الرئيس التونسي
السابق ،وتم اختيار عمامو ليشغل منصب كاتب الدولة (وزير دولة) المكلف بالشباب لدى وزير الشباب
والطفولة ،ليصبح عمامو البالغ من العمر  33عاما أصغر كاتب دولة في تاريخ تونس.قدم استقالته من
الحكومة في  80مايو  8500احتجاجا على إغالق أربعة مواقع إلكترونية تنتقد الجيش التونسي بناء على
طلب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس.
حيث عرف بمواقفه المناهضة لسياسة الحجب الشهيرة " الرقيب عمار"454لمواقع االنترنت ورفضه لقمع
الحريات التي كانت نتائجها اسفرت عن هروب الرئيس التي فاجأة الجميع " ويقول الثورة نتاج سنوات
طويلة من نضال تحرير ساهم فيه اطراف كثيرون بخاصة الشباب الدين عملوا على تحرير االعالم
وناضلوا من اجل حرية التعبير والكلمة على شبكة غير االنترنت غير تغطية ونقل كل ما يحصل ويتابع
عمامو فقدان االعالم الرسمي التونسي لصدقتيه بسب تقديمه للخبر وتفسير بأسلوب يخدم مصالح الحزب
الحاكم او اخفاء االخبار في اغلب االحيان دفع الشباب الى استخدام اإلنترنت واالدوات االلكترونية
كمصدر اساسي لألخبار والمعلومات . 1

1

الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية لربيع العربي ثورات الخالص من ا الستبداد ,دراسة حاالت الشرق الكتاب ,ط ,2013,1ص.471
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كيف يمكن للحكومة
نشر  01مايو 1100
| قدم تحت :تونس
.في الغياب التام للثقة ،لديك اإليمان .لدي ثقة في هذا البلد
تبدأ هذه القصة عندما قدمت استقالتي للرئيس .رفض .وقال لي للتفكير والتي من شأنها أن استقالتي إضعاف الحكومة.
وكانت هذه الكلمة الصحيحة إلقناع لي ألنني على االطالق ال يريد استقالتي ألن تفسر على أنها دعم ألولئك
.الذين يريدون سقوط الحكومة
عندما رأيت الحشد يسأل سقطت الحكومة ،واعتقدت هذه الصيغة التي اخترعها صديق بمناسبة استقالة الغنوشي
".الحكومة سيزيف" .أدانت الألبدية .ورأيت االنتخابات بعيدا .وهذا هو السبب في استقالتي
بلدي حرية التعبير
كان واحدا من أول مفاجآت بلدي في الحكومة حقيقة أنني أصبحت أقل حرية للتعبير عن نفسي .على الجانب الحكومي
كان لي تفويضا مطلقا ،ولكن جانب الشعب كان لي أكثر من ذلك .كان لي االحترام لزمالئي المواطنين ،وحتى
األكثر غباء .لم أستطع أن أعبر عن نظريات المؤامرة التي عقدت قلبي والتي جعلت قناعاتي الشخصية ،وكان
.لي المسؤوليات
.انا اقول لكم كيف غسيل دماغ الحكومة لي
من اليوم األول وكان في استقبال مع االحتجاج .وحتى اليوم لدي احتجاجات يومية  /اعتصامات  /الضربات إدارتي.
طبعا الناس يحتجون ليست هي نفسها ،ويذهبون ،وأنها تأتي ،لديهم مطالبات مختلفة .ولكن معظم أعمالي منذ
األيام األولى كان لالستماع لهذه المطالبات ومحاولة لشرح بأننا لن يحل المشاكل .ونحن سوف تجعل
.االنتخابات
وتكمن الصعوبة في هناك .لجعل االنتخابات ال يكفي القامة مراكز االقتراع ،يجب أن يكون هناك إطار ،فمن الضروري
أن المناخ غير الصحي .ال نصوت عندما نكون مرهقين أو أنهم خائفون .نحن بحاجة إلى التصويت بوعي
.وحرية .ولهذا يجب أن نتمكن من حل هذه المشاكل
كيف هي عمل الحكومة؟
إذا كنت قد عملت كفريق واحد ،كما تعلمون .الحكومة هي مجموعة ،تجتمع بانتظام لمناقشة أساسا مشاريع المراسيم
والوضع في البالد من مالحظات األعضاء .ديناميكية المجموعة العالقات اإلنسانية .نحن نتكلم .وكل عضو في
الحكومة هو المسؤول عن إيجاد حلول في هذا المجال .ولكن كل وزير أو وزيرة الخارجية ،مثلي ،وتواجه مع
.الواقع نفسه :ال يمكننا حل المشاكل
.ألننا حكومة انتقالية ،ونحن ال يمكن ارتكاب البالد بعد بضعة أشهر
رأيت في وقت مبكر على المشكلة الرئيسية التي قدمتها وزارة الداخلية .هذه الوزارة هي الشرطة .وكان زارة الفاسدة
وإذا كان هناك القسم الذي annèes.على األقل بقدر زارة بلدي .انه يمارس القمع والتعذيب ل annèesل
يجب أن يتغير اآلن هذا هو واحد .تحتاج هذه الوزارة إصالحات عميقة في ممارسات موظفيها ألن كل موظف
يجب أن يكون مثاليا مهما كانت نتيجة االنتخابات ،وأيا كان اتجاهه .لقد تحدثت إلى الحد األدنى .الداخلية .ولكن
.هذا ليس بسيطا
السيد وزير الداخلية هو حسن النية .انه هناك من أجل خدمة البالد .وجميع أعضاء الحكومة هم .أستطيع أن أشهد على
األقل العلبة من المناسبات حيث اضطررت لفرك في ذلك الوقت ولو قصيرة جدا .هذه هي العالقات اإلنسانية

عندما دخلت الحكومة هو الحال بالنسبة لهذه العالقات اإلنسانية أساسا .كل شيء هي العالقات
اإلنسانية .أردت أن أعرف هؤالء الناس شخصيا .وقال لي الوصول إلى هذه الشبكة االجتماعية .لبناء
الثقة .واآلن يتم ذلك .انا اثق .هذه هي الطريقة التي تم تلقينهمI.
يمكنك أن تقول لي أنك ال تثق  4أشهر .ذلك يعتمد .وأنا على ثقة هذه الحكومة لتنظيم انتخابات حرة وهذا هو كل ما
تحتاج

.
..
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تناول مدونة سليم عمامو بعنوان "كيف يمكن للحكومة" بتاريخ 10ماي  2011رغبته في االستقالة
ورفض الرئيس لهده االستقالة حيث يرى انها تعتبر اضعاف للحكومة ومحاولة دعمه الى االشخاص الدين
يريدون سقوط الحكومة .ويرجع السبب الرئيسي لالستقالة على انه ال يتمتع بحرية التعبير عن نفسه .كما
يدعو الى االنتخابات و ضرورة القيام بإصالحات الحكومة من القمع والتعذيب وغيرها .
من حيث المادة الصحفية :مقال .
من حيث االسلوب :العقالني.
من حيث اللغة :اللغة الفرنسية.
من حيث متتابعين الفيس بوك 10.785:شخصا .
من حيث التعليقات  118:تعليقا.
مالحظة :تعتبر اغلب مدونات سليم عمامو مدونة باللغة الفرنسية .وهذه ترجمة للمدونة .
 -8لينا بن مهني :هي ناشطة حقوق إنسان ومدونة وصحفية وأستاذة جامعية تونسية وعضوة سابقة في
الهيئة الوطنية المستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال .وتعمل كذلك أستاذة جامعية في اللغة اإلنكليزية.
عرفت بمعارضتها لسياسة حجب المواقع على شبكة االنترنت زمن نظام زين العابدين بن علي .تكتب في
مدونتها بنية تونسية ،التي تم حجبها عدة مرات قبل الثورة التونسية ،وفي موقع األصوات العالمية و قد
ساهمت في التغطية اإلعالمية عبر اإلنترنت لثورة تونس حيث توجهت إلى مدينة الرقاب لتغطي انتفاضة
سيدي بوزيد.
_تناولت لينا بن مهني من خالل هدا النموذج:
مدونة بنية تونسية بعنوان " الموقف العدد  0002الحجب االلكتروني مازال هنا فلمادا هدا الصمت "
بتاريخ  00نوفمبر.85055
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تناولت لينا بن مهني مواضيع سياسية واجتماعية مختلفة في تدويناتها منها انتهاكات حقوق االنسان
المتمثلة في منع حرية الراي والتعبير عن طريق حجب االلكتروني والمواقع االلكترونية وصفحات التواصل
االجتماعي والمدونات وكان الغرض من هدا الحجب هو السيطرة على المعلومة في عصر التكنولوجيا
المعلوماتية حيث حاولت وسائل االعالم الموالية للسلطة قدرتها على اخفاء الحقائق والعمل على نشر
وبث االخبار الخاطئة ,مما ادى دلك الى احتجاجات واعتصامات الشعب لرفضهم هده األوضاع ومن
حقهم التعبير والوصول الى الحقيقة فنجد قد تعددت الحمالت المناهضة للحجب من بينها " سيب صالح"
و "نهار على عمار" واقامة وقفة احتجاجية امام و ازرة تكنولوجيا االتصاالت ولم تجد السلطة لمنع هدا
االحتجاج سوء استعمال القوة والترهيب.
*من حيث نوعية المادة الصحفية  :كانت المدونة عبارة عن مقال .
*من حيث االسلوب  :استخدام االسلوب العقالني .
*من حيث اللغة  :لغة صحفية يفهمها الناس بمختلف مستوياتهم التعليمية واالجتماعية والثقافية .
*من حيث عدد المتتابعين على الفيس بوك 28 :ألف من األشخاص.
*من حيث التعليقات:ال يوجد تعليق.
ثانيا في مصر:
مدونة وائل عباس :هو مدون وصحفي مصري صاحب مدونة "الوعي المصري" استطاع خالل فترة
قصيرة من خالل مدونته إن يلفت األنظار إليه بمشاركاته في إحداث المعارضة المصرية ونقلها على
شبكة االنترنت وأصبح "للوعي المصري" قراء داخل مصر وخارجها ،يصل عدد زوار هذه المدونة مثل
يوم االستفتاء على الدستور حيث نقلت المدونة صور نادرة إلحداث العنف التي قامت بها الشرطة ومنعت
نشرها بعض وسائل اإلعالم ،كداك نقلت عنها العديد من الفضائيات العربية والعالمية مثل الجزيرة والحرة
وسي أن  CNNبعض اإلحداث التي وردت على صفحاتها.
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وفي بداية  8559نشرت مدونة الوعي المصري "كليبات " التعذيب وهي افالم اخدت بالكاميرات المحمولة
تبين عمليات التعذيب وانتهاك تتم ضد مواطنين مصريين داخل اماكن الشرطة المصرية وعلى يد ضباط
شرطة مصريين بهدف نزع اعترافات او ادالل الضحايا وقد ادى هذا النشر الى كشف بصورة اكبر
واوضح عن جرائم التعذيب في مصر التي تمارسها الداخلية المصرية وتسببت في كشف ممارسات النظام
المصري ،و تحدثت عن بعض وسائل االعالم العالمية ومنظمة حقوق االنسان.
مدونة الوعي المصري بعنوان تويتات مجمعة :عصابة االربعة في الصين بتاريخ  00سبتمبر 8500
تناول المدون المصري وائل عباس مواضيع سياسية واجتماعية من خالل مدوناته فانه يرى في هده
المدونة بان التاريخ عبارة عن سيناريوهات محفوظة ومتكررة في اي مكان وبان النظام في المصر لم
يسقط بل انقلب على بعضه البعض كما حدث في الحزب الشيوعي الصيني في الستينيات بعد وفاة
ماوتسي تونج وفي اخر المدونة ينصح وائل عباس بالرجوع الى التاريخ.
*من حيث نوعية المادة الصحفية :مقال مدعم بالفيديو .
*من حيث االسلوب  :استخدم االسلوب العقالني.
*من حيث اللغة  :استخدام لغة الخطاب واللهجة المصرية العامية في مخاطبة الجمهور .
*من حيث المتتابعين على الفيس بوك 8.020من األشخاص.
*من حيث التعليقات :تعليقين.
مدونة عالء منال
مدونة منال و عالء :وهي واحدة من أشهر المدونات السياسية في مصر ،يكتبها شخصان متزوجان
وناشطان في مجال حقوق اإلنسان ،وتقوم المدونة بعمل تغطية يومية مستمرة ألحداث ،كما إنها تقوم
بعمل ارتباطات بمدونات أخرى لها نفس الخط السياسي ،وقد فازت هده المدونة بجائزة اإلذاعة األلمانية
جائزة منظمة " مراسلون بال حدود" ألفضل موقع تدوين عربي في مجال حقوق اإلنسان والتي منحتها هيئة
التحكيم المسابقة دويتشه فيه للمدونات.1

( )1المدونة المصرية العنكبوتية المواقع االلكتروني :
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http://www.journal.cybrarians.info/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D536:...
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مدونة بعنوان " بفكركوا :تضامنك لوحدك مش كفاية "
بتاريخ .2011-17-11-
تتناول منال بلسان عالء من خالل رسالته التي يريد ايصالها من السجن ودلك من خالل الدعوة الى
احياء مبادرة " تعال و نكتب دوستورنا ومدى الحاجة الى متطوعين التنظيمات الشعبية والحركات الثورية
وخاصة الشباب الثوري االعالم االجتماعي في حملته كما يدعو بالضغط عليهم الى من اجل العدالة
وحقوق اإلنسان ووقف التعذيب ومن اجل ايضا كسب اكبر عدد من مقاعد البرلمان واالبقاء على
اشخاص ذات ثقة وفي االخير المساهمة في استمرار ونجاح الثورة ودلك عن طريق تشكيل "لجان شعبية "
تعمل على حماية الثورة واالنخراط في حملة العسكرية .
من حيث المادة الصحفية مقال.
من حيث :اللهجة المصرية العامة.
من حيث االسلوب :العقالني .
من حيث عدد المتتابعين للفيسبوك 9.225:شخصا.
من حيث التعليقات  36:تعليقا.
 نتائج تحليل المدونات:ساهمت المدونات في العالم العربي في دعم التحركات الشعبية وتحفيزهم على الثورة إلسقاط االنظمة
الفاسدة وتغير االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وقد لعبت مواقع التواصل االجتماعي بما فيها
الفيس بوك والتوتير والمدونات دو ار كبي ار في الثورات بكونها مصدر لألخبار والمعلومات.
التدوين خالل الثورة كان معظمه عبارة عن مقاالت وخواطر شخصية ،و قد دمجت المدونات بشكل عام
بين اللغة الصحفية واللغة العامية اما عن المواضيع التي ناقشت المدونات كانت مواضيع تهم الشارع
وبالغالب كانت مواضيع سياسية وهي االكثر جدبا للتعليقات  ،مثل انتهاك حقوق االنسان  ،القمع  ،فساد
االنظمة  ،وظفت المدونات لكسر هيمنة السلطة التقليدية والتخلص من رقابة وسائل االعالم.
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الفصل الثالث

تأثير وسائل التواصل االجتماعي على عملية التغيير السياسي في تونس و مصر

ولعبت دو ار في التأثير على وسائل االعالم وادت الى زيادة المتابعة االعالمية العالمية على ما يحدث في
الميدان ،كما لعبت دو ار كبي ار في رفع سقف الحرية وتوسيع هامش النقاش في مختلف المواضيع.
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نتائج الدراسة:
 تقدمت شبكات التواصل االجتماعي والمدونات على وسائل اإلعالم التقليدي قضايا هامة ومفصلةتتابعها الناس من خالل قضايا نوقشت على المدونات وتحليل فيديوهات إخبارية.
 مستخدمو شبكات التواصل االجتماعي يتواصلون مع الناس بهدف تكوين راي عام يشعر به المسؤولونوتعزيز قيم المشاركة الديمقراطية ودلك بالتعبير الموطنون عن اراهم ومصالحهم القضاء على الفساد و ما
يحدث في المجتمع باعتبارهم دلك حق من حقوقهم .
 مواكبة التطور واالستخدام العالمي لمواقع التواصل االجتماعي واستغالل االفراد والشباب هده الشبكاتلالستخدامات السياسية وما حدث في تونس ومصر بصفة خاصة .
 التحول الديمقراطي والتغيير السياسي يأتي نتيجة لشعور االفراد باإلحباط من واقعهم المعيشي.استطاعت وسائل التواصل االجتماعي ان تكون ادوات فاعلة في التهيئة والتحريض من خاللاالحتجاجات كشكل من اشكال الديمقراطية واالعتماد عليها .
 ظهور االعالم الجديد نتيجة التطور التكنولوجي الهائل وثورة االنترنت واالتصاالت وغيرها وتقديمخدمات فعالة واستفادة الشباب منها وتأثيره على وسائل االعالم التقليدي .
 قدرة مستخدمي الشبكة العنكبوتية على اخفاء الهوية عن أي مراقبة خارجية وهدا ما شجع نشطاء"النت" على قيم االفصاح عن احالمهم وامنيهم المتمثلة في العيش في مجتمع تسود فيه قيم الديمقراطية .
 تحول الشبكات التواصل االجتماعي من وسائل الترفيه واإلعالن وغيرها الى وسائل تفجر الثورة منخالل المسيرات واالحتجاجات مما جعلها ذات مواقع سياسية للتواصل .
امام سياسة التعتيم االخباري للنظام تمكن عدد من نشطاء "النت" من تطوير حوادث ونشرها علصفحات الفيسبوك واليوتيوب من دون اضافة أي تعليق ولكي ال تكون عرضة للحجب كما كشفت لنا
عملية الحصول على المعلومة من مصدرها االصلي عن شكل جديد من المرسلين الدين ينقلون الحادث
ويشاركون في صناعته والمدونين في كال من مصر وتونس.
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توصيات :
 محاولة توضيح دور كل شبكة على الشبكات العنكبوتية في التغيرات من خالل دراسات مستقبليةومقارنتها من خالل اوجه الشبه واالختالف (تونس,مصر)وخاصة في االستخدامات السياسية .
 االهتمام بشكات التواصل االجتماعي في القضايا ,والعمل على توفير االنترنت لكافة افراد الشعوب فيالدول العربية .
 اجراء دراسة اكثر تعمقا في اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على وسائل االعالم الجماهيريةاألخرى .
 تمكين المعلومة التي تؤخذ من مصدرها االصلي على قدرة االفراد الدين عايشوا تلك التجربة واالحداثمن اتخادهم دور فعال في امتالكهم الجراءة في إتحادهم القرار .
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خاتمة

خاتمــــــــــــــــــــــة
كانت ثورات الربيع العربي نتيجة حقبة جديدة في التاريخ حيث كان النضال السلمي نضاال اساسيا وارتبط
بوسائل االعالم الجديدة مما يغني عن استخدام السالح هو سالح االنترنت وسالح الهاتف المحمول
ومواقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك تويتر اليوتيوب )ويجعل للتظاهر مردود معنوي يغني عن القنابل
والرصاص وما يحصل في العالم الربيع هو عالقة جديدة بين المواطن والسياسية عالقة تغني عن العنف
وهذه الثورات نتجت من الظلم والقهر الذي تعانيه الشعوب العربية مند سنين و مسايرتها البدائية من رحب
تونس الى مصر فهي تمتلك سجال سيئا في حقوق االنسان االستبدادي الحكام و..بالكراسي لعقود طويلة
إضافة لمجيئهم الحكم بطريقة غير شرعية وأن المحرك الرئيسي لهذه الثورات هم الشباب وهم من يقودوها
ويتفاعل معها وهم كذلك من أشعلها وان اإلعالم الجديد والتقليدي بعد دو ار رئيسا إذ كان وسيلة الثورتين
التونسية والمصرية بحيث نجحتا بدون عنف وانقسام ,وأظهرت ضعف الرئيس وابراز أهمية الحاجة
لإلصالح ومواكبة التطورات السياسية واالجتماعية فكال من تونس ومصر نجحت الحركات الشعبية غير
المستكينة في اإلطاحة براسي النظام في هدين البلدين وأن السبب وراء نجاح هذه الحركات في تحقيق
أهدافها في هاتين الدولتين العربيتين يعود بشكل رئيسي إلى موقفي القوات المسلحة فيها الدين انتماء
بالحياد االيجابي والمتوافق لهذه الحركات ونتيجة الحياد االيجابي بصفة عامة ومواقع التواصل االجتماعي
بصفة خاصة في تنوير وتثقيف الشعبين فهي سالح ذو حدين تستوجب التعامل معها بكل شفافية وتقديم
مساحة واسعة من الحرية للمجتمع .
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