
إيمان خليل إنجيلة 

السلطة الخامسة؛ تأثير منصات السلطة الخامسة؛ تأثير منصات 
ومواقع التواصل االجتماعي في ومواقع التواصل االجتماعي في 

الربيع العربي )دراسة توثيقية(الربيع العربي )دراسة توثيقية(

يونيو  /  حزيران 2021دراســــات ميسلـــــون



ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى  إضافًة 

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيًضا عضوية في اتحاد 

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 

© جميع الحقوق محفوظة لمعهد ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

وحدة الدراسات والبحوث مسؤولة 
عن إنتاج المواد البحثّية العلمية، 

الفكرية واالجتماعية واالقتصادية، 
باالستناد إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين، 

بما يسهم في خلق فهم أفضل 
بالمنطقة ومجتمعاتها وتاريخها. 

ف باحثين من 
ّ
ويمكن للوحدة أن تكل

خارج مؤّسسة ميسلون بإنتاج عدد 
من الدراسات والبحوث وفًقا لخطة 
عملها، وتشرف الوحدة أيًضا على 

تحكيم البحوث والدراسات والكتب التي 
ترد إلى المؤسسة من دون تكليف. 

وهي مسؤولة أيًضا عن اختيار الكتب 
وتقديم مراجعات نقدية وتحليلية لها، 

ويمكن لها استقبال مراجعات من خارج 
المؤسسة في حال كانت متوافقة مع 
معايير المؤسسة في االختيار والتحليل.
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والدراسات  الحقوق  في  إجازة  الشرقية،  الغوطة  مواليد  من  سورية،  وحقوقية  كاتبة 
دراسات  عدة  لها  إسطنبول،  مدينة  في  سياسية  علوم  ماجستير  حالًيا  وتتابع  اإلسالمية، 

منشورة.

الكاتب/ةالكاتب/ة

اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

إيمان خليل إنجيلة)2021(. السلطة الخامسة؛ تأثير منصات ومواقع التواصل االجتماعي في الربيع العربي )دراسة توثيقية(. ميسلون 
للثقافة والترجمة والنشر. تاريخ النشر )6 حزيران/ يونيو 2021(.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي
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المقدمة

الربيع العربي حركة احتجاجية سلمية واسعة، انطلقت في بعض البلدان العربية خالل أواخر عام 2010 ومطلع 2011، 
وبدأت الشرارة األولى من تونس، وتصاعدت بوتيرة سريعة إلى الحد الذي مكنها من إطاحة برأس النظام، وتنحيته في أيام 
قليلة. وتميزت هذه الثورات بظهور هتاف عربي أصبح شهيًرا في كل الدول العربية وهو “الشعب يريد إسقاط النظام” )قدور، 

)2014

يعد الربيع العربي حركة ثورية اجتاحت كثيًرا من دول شمال أفريقيا والشرق األوسط، حيث بدأ في كانون األول/ ديسمبر 
وتنوعت  واألردن.  والبحرين  واملغرب  وليبيا  واليمن  ومصر  سورية  مثل  دول عدة  إلى  انتقل  ثم  التونسية،  الثورة  مع   2010

الفراعنة(،  و)ثورة  الخضراء(،  و)الثورة  الكرامة(،  و)ثورة  الياسمين(،  )ثورة  بين:  العربية  والثورات  االحتجاجات  تسميات 
و)ثورة التوتير – ثورة الفيس بوك(، ومعظمها كانت ثورات شبانية قادها شبان تواقون إلى الحرية والديمقراطية ومناهضة 
الفساد واالستبداد، متسلحين بالعلم والثقافة، ومنادين بحرية التعبير والرأي والتحول السيا�سي والديموقراطي، فحولتهم 

إلى مراسلين وناشطين وصحافيين. 

اندلعت احتجاجات ثانوية في بعض الدول كالكويت وعمان وجيبوتي وموريتانيا والصحراء الغربية. وتمت إطاحة أربعة 
حكام عرب، وهم حكام كل من مصر وتونس واليمن وليبيا، وتنوعت االحتجاجات واتخذت أشكااًل من العصيان املدني، 
والتظاهرات، والتجمعات، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي للتنظيم والتواصل في مواجهة أجهزة القمع، وغلبت على 
االحتجاجات العفوية والحماس دون أن تحمل رؤية ومشروًعا سياسًيا، بل حملت مطالب اجتماعية فقط، إضافة إلى غياب 

املرجعيات.

وهناك أسباب عديدة ساهمت في اندالع الثورات ومنها أسباب سياسية كالقبضة األمنية، واألنظمة القمعية، وحرمان 
وتردي  الفساد،  وانتشار  األسعار،  وارتفاع  البطالة،  معدل  كارتفاع  اقتصادية  وأسباب  السياسية،  حقوقه  من  املواطن 

مستوى املعيشة، واألوضاع االقتصادية الصعبة، وأسباب اجتماعية.

تلقى  قد  كان  للفواكه،  بائًعا  يعمل  بوعزيزي(  )محمد  تون�سي  شاب  هو  التونسية  الثورة  الندالع  املباشر  السبب  أن  إال 
معاملة سيئة من السلطات املحلية، ومضايقات وإذالل من الشرطة بشكل مستمر، وآخرها تلقيه صفعة من امرأة شرطية 
)تعمل لدى جهاز الشرطة التون�سي(، فقام محمد بنشر جملته الشهيرة على الفيس بوك “أنا ضائع ال أدري ما أفعل” وسعى 
إلى الشكوى للجهات املسؤولة التي قابلت الشكوى بالتجاهل، ما حمله على إضرام النار بنفسه احتجاًجا على سوء املعاملة، 
ولقي حتفه إثر تلك الحادثة. وبعدها بأيام قليلة لقي عاطاًل آخر حتفه بعدما ألقى نفسه من أحد املباني، وكانت تلك بمنزلة 

الشرارة التي أشعلت نيران الثورة.

وقد حاولت الحكومات التستر على الحدث من خالل وسائل اإلعالم، إال أن وسائل التواصل االجتماعي ومنصاته عملت 
على تسليط الضوء على الحدث، وأصبحت متنفًسا وأداة لحشد الدعم لالنتفاضات العربية، وفي ذلك الوقت بدأت الجاليات 
التونسية بنشر ما يحدث في تونس عبر صفحات التواصل االجتماعي، وحشد الرأي العام، وساهمت عدة مؤسسات إخبارية 
إلى  BBC والجزيرة في نشر الفيديوهات، وكذلك اليوتيوب والتوتير ساهم في سرد قصص املتظاهرين، ما أدى  عاملية مثل 

الضغط على الحكومة، فقام بن علي بتسليم السلطة.



السلطة الخامسة؛ تأثير منصات ومواقع التواصل االجتماعي في الربيع العربي )دراسة توثيقية(

6

 وال يخفى على أحد دور اإلنترنت والهواتف املحمولة والشبكات االجتماعية في التغيير السيا�سي في شمال أفريقيا والشرق 
األوسط فهناك دور لوسائل اإلعالم اإلخبارية التقليدية، إلى جانب دور وسائل اإلعالم االجتماعية في الصراعات السياسية. 
حمل  ما  واالعتصامات،  بالتظاهرات  الشعوب  فشاركت  لتونس،  مجاورة  أخرى  عربية  دول  إلى  الثورات  عدوى  وانتقلت 
كثيرون على استخدام وسائل التواصل للتنسيق ولتسهيل نقل األفكار واملشاركة في تحسين الوضع العام. ففي مصر تدفق 
التجمهر  من  منعهم  إلى  الحكومة  وعمدت  بالتغيير،  مطالبين  عديدة  أخرى  ومدن  القاهرة  وساحات  شوارع  إلى  املصريون 

وعطلت اإلنترنت.

ومن املالحظ أن هذه الثورة بدأت عبر اإلنترنت، وكمثال على ذلك صفحة “كلنا خالد سعيد” على الفيس بوك التي جمعت 
مئات األشخاص، وكان هدفها جمع وتبادل األخبار واألفكار التي لم تسمح بها وسائل اإلعالم التقليدية، وقد استخدم الشبان 
املصريون توتير في تحديد أماكن التظاهر، وأماكن وجود قوات األمن، ونشر بعض وسائل التعامل مع الغاز املسيل للدموع. 

ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في التغيير االجتماعي والسيا�سي في املنطقة العربية، وفي التركيز على السخط الشعبي 
تجاه الحكومات، وفي تزويد وسائل اإلعالم العاملية بتفاصيل األحداث، وإيصال وجهات النظر التي كان من الصعب إيصالها 
لوالها، وفي تشكيل املواقف والسلوكات، وال سيما بين شريحة الشبان ودورها البارز في التعبئة االجتماعية في املنطقة العربية 

في ظل غياب وسائل اإلعالم املستقلة واملجتمع املدني.

تباينت ردات فعل الحكومات العربية على االحتجاجات بين حجب املواقع اإللكترونية، ومنع ولوج اإلنترنت، وقطع الكهرباء 
واإلنترنت ومالحقة ومراقبة املواقع. 

وال بد لنا بداية من ذكر بعض التعريفات لبيان معنى بعض املصطلحات املرتبطة بوسائل اإلعالم اإللكتروني، وتوضيح 
الغاية من كل منصة وموقع، وملحة تاريخية سريعة النطالق كل منها.

)Social media( وسائل اإلعالم االجتماعي

هي عبارة عن شبكات اجتماعية )social networking sites( ومواقع يستخدمها األفراد بغية التواصل االجتماعي، وإقامة 
املعلومات عنه  إلى بعض  إضافة  الذاتية،  ينشر عبرها سيرته  شخصية  إنشاء صفحة  عبر  االفترا�سي  والتعارف  العالقات 
وصورته الشخصية، وتتيح له نشر الفيديوهات واملقاالت. فشبكات التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك والتوتير واليوتيوب 
امللفات،  ومشاركة  والصور،  الفيديو  مقاطع  تبادل  أتاحت  قد  اإلخبارية  الصحف  ومواقع  الشخصية  واملواقع  واملدونات 

وإحداث املحادثات الفورية، والتواصل والتفاعل بين الجمهور.

)Facebook( الفيس بوك

 يعد شبكة اجتماعية تأثرت بقبول وتجاوب كبير من الناس خاصة من الشبان في جميع أنحاء العالم. وهي ال تتعدى 
يد  الواليات املتحدة األميركية، على  في  في جامعة هارفارد”  2004م،  في شباط عام  في بداية نشأتها  حدود مدونة شخصية 

طالب يدعى مارك زوكربيرج” )قدور، 2014(
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)Twitter( التوتير

هو إحدى شبكات التواصل االجتماعية التي أنشأت في السنوات األخيرة، وأدت دوًرا كبيًرا في األحداث السياسية في بلدان 
عديدة خاصة في منطقة الشرق األوسط، كانت بداية ميالد الخدمة املصغرة توتير أوائل العام 2006 عندما أقدمت شركة 
هذه  استخدام  ذاتها  املعنية  الشركة  أتاحت  ثم  املصغرة،  التدوين  لخدمة  تطويري  بحث  إجراء  على  األميركية   Obvious

الخدمة لعامة الناس في أكتوبر من العام نفسه، ثم أخذ هذا املوقع باالنتشار بكونه ُعّد خدمة حديثة في مجال التدوينات 
املصغرة، بعد ذلك أقدمت الشركة ذاتها بفضل هذه الخدمة املصغرة عن الشركة األم، واستحدثت لها اسًما خاًصا يطلق 

عليه التوتير، وذلك في أبريل عام 2007. )قدور، 2014(

)YouTube( اليوتيوب

هو أحد املواقع االجتماعية الشهيرة التي تتيح بث مقاطع مرئية أو مسموعة، ويمكن تحميلها ومشاهدتها استطاع اليوتيوب 
خالل فترة زمنية قصيرة الحصول على مكانة متقدمة ضمن مواقع التواصل االجتماعي، خاصة في دوره املتميز في األحداث 
األخيرة التي جرت ووقعت في أنحاء مختلفة من العالم، منها الكوارث الطبيعية، والتحركات، واالنتفاضات الجماهيرية. تأسس 
اليوتيوب على يد ثالثة موظفين كانوا يعملون في شركة Paypul عام 2005 في والية كاليفورنيا في الواليات املتحدة األميركية. 
ويعتمد اليوتيوب في عرض املقاطع املتحركة تقنية أدوب فالش ويشمل املوقع مقاطع متنوعة من أفالم السينما والتلفزيون 
األولى  التواصل  شبكة   2006 عام  اليوتيوب  وأصبح  الويب،  موقع  بشراء   2006 عام  غوغل  وقامت  واملوسيقى.  والفيديو 

حسب اختيار مجلة “تايم” األميركية. )قدور، 2014(

)Les Blogs( المدونات اإللكترونية

هي إحدى تطبيقات اإلنترنت، وهي عبارة عن مواقع إلكترونية يمتلكها أفراد أو جماعات للكتابة بأساليب مختلفة، عن 
إمكانية  ميزة  على  وتحتوي  عليها،  الرقابة  وانعدام  الكتابة  حرية  من  مناخ  وسط  للجدل،  مثيرة  وقضايا  مختلفة  مواضيع 
التعليق، وطرح اآلراء. وهي وسيلة مجانية، وتمكن املدونين من التعبير عن آرائهم وانطباعاتهم دون التدخل أو الضغط عليهم. 

وتعد املدونات أداة لإلصالح املعرفي واملعلوماتي والتكنولوجي، وتساهم في ممارسة الديمقراطية.

عولمة اإلعالم

هي التضخيم املتسارع واملتواصل لقدرات وسائل اإلعالم واملعلومات تتجاوز الحدود الدولية للوصول إلى الشعوب بفضل 
وسائل االتصاالت الحديثة، وتخفيف املكاسب لشركات اإلعالم. )أبابكر، 2004(

وباختصار، ما لم يكن متوقًعا من قبل، أو ما كان أشبه بالخيال قد حدث، حيث إن الجماهير واألفراد قد تحولوا من 
إلى السيطرة على وسائل اإلعالم ثم قيام  إلى فاعل وناقل للخبر والحدث، ومن قيام الثورات أو االنقالبات  متلٍق ومشاهد 

الثورات.

“اإلنترنت”  من  كل  سبق  حيث  املرئي،  اإلعالم  من  األخبار  سرق  بوك  الفيس  أن  خال”،  “عبده  السعودي  الكاتب  “أكد 
و”الجوال” تلك القنوات، “وأصبح كل شخص من أي بقعة في العالم قادًرا على أن يتحول من مستقِبٍل إلى مصدٍر للخبر 
لحظة بلحظة”)22(. في هذا السياق أيًضا يؤكد “فيلب هاوارد” األستاذ في جامعة واشنطن ومؤلف كتاب “األصول الرقمية 
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للديكتاتورية والديمقراطية – التكنولوجيا الرقمية واإلسالم السيا�سي” “إن ما كان يقوم به االنقالبيون والثوار في السابق 
عندما كانوا يسيطرون على وسائل اإلعالم، هو مجرد دعاية ألنفسهم كسابقيهم، لكن األمر اختلف مع التكنولوجيا الجديدة، 
فقد تمكنت الشعوب العربية الثائرة من أن تشرك العالم كله في قضاياها، وأن تشترك معه في صياغة أخبارها.” )عكنان، 

دور اإلنترنت في الثورات العربية، 2019(

1 - تواريخ مهمة في الثورات العربية
محمد بو عزيزي يضرم النار في نفسه: 2010/12/17

وفاة محمد بو عزيزي: 2011/1/4
سيطرة الشبان املصريين على الساحات والشوارع 2011/1/16

إعالن الرئيس حسني مبارك تنحيه عن السلطة 2011/2/11
بدء التظاهرات في اليمن 2011/1/27

يوم الغضب في مصر: 2011/1/25
تاريخ انطالق الثورة السورية: 2011/3/15

تاريخ انطالق الثورة اليمنية: ثورة الشبان اليمنية 2011/1/27
تاريخ انطالق الثورة الليبية 2011/2/15

تاريخ انطالق الثورة التونسية: 2010/12/17
تاريخ انطالق الثورة السودانية: 2018/12/19

تاريخ انطالق االحتجاجات املغربية: 2011/2/20
تاريخ االحتجاجات األردنية: 2011/1/14

تاريخ االحتجاجات البحرينية: 2011/2/14
تاريخ االحتجاجات في الجزائر: 2019/2/22

موجات الربيع العربي
املوجة األولى: بين عامي 2010 و2013

املوجة الثانية: بين عامي 2018 وعام 2019
نشأة الفيس بوك: شباط/ فبراير -2004 جامعة هارفارد في الواليات املتحدة األميركية على يد طالب يدعى مارك زوركربيرج.

.Obvious نشأة التوتير: في أوائل 2006 من شركة
.Paypul نشأة اليوتيوب: في كاليفورنيا – الواليات املتحدة األميركية – 2005 على يد ثالثة موظفين يعملون لدى شركة

بدأ التدوين على اإلنترنت عام 1999
بداية ظهور املدونات العربية عام 2004

2 - أحوال الدول العربية قبل الربيع العربي

2010، وتدحرجت الثورات ككرة الثلج، وانتقلت من دولة إلى أخرى نتيجة  انطلقت شرارة الربيع العربي في أواخر عام 
التراكمات، إلى أن وصلت الشعوب إلى مرحلة االنفجار دون أن يوقفها القتل والبطش والتنكيل واالعتقاالت، بل على العكس، 
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وجه  في  سًدا  الوقوف  أو  الثورات  كبح  في  األمنية  املمارسات  تلك  تستطع  فلم  الشعبي،  والغضب  الحنق  تعاظم  في  ساهم 
الفيضانات البشرية املنتشرة في الساحات والشوارع وامليادين.

ولعل من أهم أسبابها 

أ- توارث الحكم والسلطة، والحكم لفترات طويلة للحكام العرب

في دول عديدة كاألردن والسعودية وقطر واإلمارات وسورية واملغرب  اآلباء واألشقاء كانت منتشرة  السلطة عن  فوراثة 
والكويت، حتى قد تجاوز حكم بعضهم األربعين عاًما، فعند اندالع الثورات العربية فكان حكم اليمن من قبل علي عبد هللا 
صالح قد استمر ملدة )34( عاًما، وحكم مصر الرئيس حسني مبارك قبل اإلطاحة به ملدة )30( عاًما، والعراق الذي حكمه 
الرئيس صدام حسين قبل إطاحته  في إثر اجتياح العراق والغزو األميركي، استمرت مدة حكمه للعراق )24( عاًما، والسودان 
الذي حكمه الرئيس عمر البشير ملدة استمرت )22( عاًما، وليبيا التي حكمها الرئيس معمر القذافي ملدة )44( عاًما، وتونس 
التي كان يحكمها زين العابدين بن علي ملدة )24(عاًما قبل هروبه من تونس، وسورية التي كان يحكمها بشار األسد ملدة )11( 

عاًما بعد وراثته الحكم من والده حافظ األسد الذي استمرت فترة حكمه )30( عاًما حتى وفاته.

وكذلك سلطنة عمان والسعودية وقطر واإلمارات واملغرب واألردن..

ب- األحوال االجتماعية 

هناك عوامل اجتماعية عديدة تظافرت مًعا وساهمت في اندالع الثورات العربية منها:

1 - تراجع التنمية البشرية، وترسخ التخلف االجتماعي، وتردي األوضاع االجتماعية على صعيد الخدمات العامة والصحية 
والتعليمية، في حين كانت الدول العربية تولي االهتمام في اإلنفاق العسكري، واستيراد األسلحة على حساب باقي الخدمات. 

2 - نهب ممتلكات املواطنين والتعدي عليها بال محاسبة.
3 - ازديار احتكار واستغالل التجار، وتفاقم أزمات املواصالت والعالج والتعليم وانخفاض األجور.

4 - ارتفاع أسعار املحروقات والكهرباء واملاء، والتقنين املرهق للمواطن، مقابل انخفاض أجور العاملين التي ال تتوافق مع 
متطلبات الحياة وحاجاتها اليومية.

5 - عدم توافر السكن، ولجوء املواطنون إلى اإليجار وارتفاع أسعار البيوت واإليجار.

ج- األحوال السياسية واألمنية 

هناك عوامل عديدة تضافرت في تهيئة املناخ العام الندالع الربيع العربي ومنها:

1 - عدم احترام حقوق اإلنسان والرأي اآلخر، وامتهان الكرامة اإلنسانية.
2 - انعدام التعددية السياسية، وتداول السلطة بشكل سلمي، وعدم القبول باملشاركة السياسية، وغياب الديمقراطية.

3 - طغيان االستبداد السيا�سي، ففي الوقت الذي كانت األنظمة العربية تتظاهر بديمقراطية مزيفة كانت تمارس االستبداد 
نسبة  تصل  قد  مزيفة  وانتخابات  الفرد،  ودولة  العشائرية،  والدولة  الواحد،  الحزب  خالل  من  وذلك  صوره،  بأبشع 
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االنتخابات فيها لرئيس الدولة إلى 99,99باملئة من املواطنين، على الرغم من اكتظاظ دساتير هذه الدول بنصوص ومواد 
ضامنة للحريات والديمقراطية، واستقالل القضاء، وعدم الفصل بين السلطات )التشريعية والتنفيذية والقضائية(، 

والرقابة القضائية، وقوانين الطوارئ، وأغلب تلك األنظمة كانت عسكرية.
4 - فشل األنظمة في تحقيق الحرية، وطغيان الظلم واالستبداد وتفرد عدة أفراد بحكم الدول.

5 - تسلط أجهزة املخابرات وتحولها إلى أدوات قمعية استغلتها األنظمة لضمان استمرار سلطتها وبقاء حكمها، ما أدى إلى 
امتالء السجون بمعتقلي الرأي وانتشار التعذيب وتصفية املعارضين.

6 - السياسية الخارجية للدول العربية، ومنها الصمت العربي على املجازر اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين واللبنانيين، وتحول 
الحكام العرب إلى أدوات في يد الغرب لتمرير سياساتها، وتحقيق مصالحها في املنطقة، وارتهان القرار السيا�سي ألجندات 

خارجية.
7 - القمم العربية التي كانت تطغى عليها الخالفات بين الزعماء والسياسيين، وكان يغلب على اجتماعاتهم الشتائم واالتهامات، 

حتى أصبح حلم الوحدة العربية ضرًبا من الخيال.
8 - غياب دولة القانون وعدم احترام القانون وتراجع الدور الرقابي للقضاء دون تبني الحكومات خطط إصالحية جدية.

9 - التنكيل باملعارضين واالعتقال التعسفي وعدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة. 

د- األوضاع االقتصادية 

تردي  في  ساهمت  عديدة  عوامل  فهناك  العربية،  الشعوب  واجهت  التي  التحديات  أكبر  من  االقتصادي  التدهور  يعد 
الوضع االقتصادي وتفاقم األزمات وتعاظم السخط االقتصادي والسيا�سي واالجتماعي، ما أشعل شرارة الثورات العربية 

ومنها:

انعدام التكتالت االقتصادية وضعف التكامل االقتصادي، وضعف التنمية االقتصادية، وتعثر مسيرة السوق العربية 
املشتركة، وفشل القيام بتنمية عربية مشتركة، وتهريب األموال العربية إلى الخارج على حساب االستثمار الداخلي، وحرمان 
الدول من هذه األموال، ما أدى إلى العجز الغذائي، والحاجة إلى تأمين املستلزمات األساسية من الخارج، والتخلف الكبير 
على صعيد الزراعة، وتفاقم مشكلة البطالة، وتدني الرعاية الصحية واالجتماعية، وانخفاض الدخل السنوي للمواطنين، 
الشفافية  تقارير  في  العربية  الدول  مرتبة  وتراجع  والرشاوى،  واملحسوبية  الفساد  واستشراء  للدول،  العام  الدين  وارتفاع 

الدولية، وغياب خطط اإلصالح الحقيقية، واتساع الهوة بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية. 

هـ- الحرية الصحافية واإلعالمية

في الوقت الذي كان الخطاب اإلعالمي الرسمي يسوده أسلوب التضليل والتعتيم، كان يغيب عن هذا الخطاب الجدية 
في حل املشكالت واقتراح الحلول الحقيقية التي تعاني املجمعات العربية من فقدانها. وكان يتعاطى مع كل تشكيل سيا�سي 
التي  الحقيقة  يتغا�سى عن املشكالت  في حين  الخارجية ومالحقة أعضائه.  باملؤامرة  بالقمع والتشكيك واتهامه  أو معارض 
والصحافية  اإلعالمية  واملؤسسات  اإلنترنت  مواقع  وضع  كما  أسعار.   وارتفاع  وفساد  وبطالة  فقر  من  املواطن  منها  يعاني 
تحت املراقبة األمنية الدائمة، حتى تحول اإلعالم العربي الرسمي إلى آلة قمعية وإقصائية يعمل على إعادة إنتاج األزمات، 
مع تحييد دور الدولة في إنتاج األزمات. إضافة إلى التراجع العلمي والثقافي، وضآلة حجم املنشورات واإلصدارات واألبحاث 

العلمية، وفرض الرقابة على الصحف.
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التي عانت من هيمنة  اإلعالمية  التعددية  تتشكل بعض  بدأت  االتصاالت،  ثورة  العربي  العالم  الذي شهد  الوقت  ففي 
بعض رجال األعمال، وشراء بعض اإلعالميين، واختراق اإلعالم العربي.

و- العامل الطائفي 

من  الشرقية  واملنطقة  البحرين  شهدتها  لألنظمة  مناهضة  احتجاجية  حركات  في  مهًما  دوًرا  الطائفي  العامل  أدى  كما 
السعودية، إضافة إلى اليمن وسورية. )الفقيه، 2020(

ز- العامل اإلعالمي ودور وسائل التواصل االجتماعي

برز دور شبكات التواصل االجتماعي على أنها عامل ومحفز للتغييرات السياسية، واكب الحركات االحتجاجية في العالم 
العربي، فأدت هذه الوسائل دوًرا إعالمًيا وسياسًيا مهًما، ففي الوقت الذي كان اإلعالم التون�سي الرسمي يصف االحتجاجات 
بأنها أعمال إرهابية تخريبية، ويعمل على التضييق على الصحافيين واإلعالميين، استطاع الشعب التون�سي وسط التشديد 
الرقابي والتضييق االلتفاف على القبضة الرقابية والتعتيم اإلعالمي من خالل وسائل التواصل، كما استطاع الثائرون إقناع 
“الثورات  أن:  الفرنسية  لوموند  الشعبية. وقد ذكرت صحيفة  للثورة  والشوارع واالنضمام  الساحات  إلى  بالخروج  الشعب 
االتصال  وسائط  ملصلحة  تراجعت  التقليدية  اإلعالم  وسائل  ألن  طبيعًيا  كان   “ ذلك  أن  مضيفة  األنترنيت”  بنت  العربية 
2014(. في الوقت الذي كانت وسائل اإلعالم تعمل كأدوات دعائية  االجتماعي، أو ما نسميه االتصال الجديد”. )الصليبي، 
للنخب الحاكمة وتلبي احتياجات السلطة وتعمل جاهدة للدفاع عنها ولخدمة مصالحها وال تعبر عن هموم الشعوب وال عن 

آمالها وطموحاتها.

3 - الدور الذي أدته مواقع التواصل االجتماعي في إطالق شرارة الثورات

التلفزيون(، وانتهت  1970 تحمل عنوان )الثورة لن تعرض على  أطلقت أغنية ألميركي يدعى )جيل سكوت هيرون( عام 
بعبارة )الثورة لن يعاد بثها، ستكون مباشرة(، فما كان ألحد أن يتوقع ظهور مواقع تنقل الحدث والثورات بشكل حي ومباشر 

وحيادي.

بداية بدأت املدونات العربية تظهر عام 2004، وتزامنت مع بدء حراك سيا�سي في املنطقة العربية، وكان للمدونين دور بارز 
في دفع التغيير وزيادة الوعي السيا�سي. ثم ظهر جيل جديد ساهم من خالل صفحاته الشخصية ومن خالل املدونات ومواقع 
التواصل اإللكترونية في التعبئة والحشد في التظاهرات، وظهور نمط جديد من اإلعالم ما يسمى بـ)الصحافي املواطن( عبر 
مشاركته الفعالة في العملية اإلعالمية. فلم يعد العمل الصحافي حكًرا على الصحافيين، بل أصبح للمواطن العادي دور بارز 
في نقل الشهادات الحية، والتغطية، ومالحظاته وآرائه ومشاهداته للحدث، والنشر املرئي والسمعي، والتصفية والتحرير، 
والتأكد من الحقائق وتوثيقها بالكاميرات من خالل وسائل التواصل االجتماعية والوسائل الحديثة املرئية واملسموعة، وتأكد 
والسناب  وانستغرام  والتوتير  بوك  الفيس  من  شخصية  وصفحات  ومدونات  يوتيوب  من  العام  الشأن  قضايا  في  حضوره 
شات،  التي ال تتطلب االلتزام بالشروط الصحافية املتعارف عليها، وتكاد تصبح املصدر الوحيد في أوقات الحروب والنزاعات 
املسلحة والثورات والكوارث الطبيعية، ولها دور ريادي في إنقاذ الديمقراطية، وإنقاذ اإلعالم من الرقابة واالحتكار والضغط 

والتعتيم املمارس من قبل السلطات، إضافة إلى التكلفة القليلة لدخول اإلنترنت واملواقع اإللكترونية. 
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يصلها  ال  كثيرة  مناطق  في  اإلعالم  وسائل  تغطية  غياب  هو  الجديد  اإلعالمي  النمط  هذا  مثل  ظهور  عوامل  أهم  ومن 
األميركي  املواطن  عد  ويمكن  التقليدية.  الوسائل  عبر  إليها  الوصول  وصعوبة  والصحافة،  اإلعالم  وكاميرات  الصحافيون 
بدأت ظاهرة  1963. وقد  األميركي )جون كنيدي( عام  الرئيس  اغتيال  )أبراهام زبردار( موطن صحافي قام بتصوير حادثة 
وجودها  لها  وكان  العشرين،  القرن  نهاية  في  املدونات  ظهور  مع  األميركية  املتحدة  الواليات  في  بالظهور  الصحافي(  )املواطن 
وفي  االنتخابات  وفي  العالم،  لها بعض دول  تعرضت  التي  والتفجيرات  العاملية  الكوارث  وفي  11 سبتمبر،  أحداث  في  القوي 
الثورات العربية. وسلط ناشطو اإلنترنت الضوء عبر أجهزتهم الخلوية وصفحاتهم على مجريات األحداث امليدانية، وفي صنع 
املعلومات والخبر، وساعدت في الكشف عن جرائم ارتكبتها األجهزة األمنية بحق األبرياء والثوار، مركزين على واقع مظلم 
أليم يجتاح مناطقهم وبالدهم، لدرجة أن الصحف العاملية ومواقع اإلنترنت اإلخبارية والفضائيات أصبحت تنسب األخبار 
لصفحات الفيس بوك ومقاطع فيديو من اليوتيوب وعبر صفحات الويب الشخصية ملواطنين عاديين يستخدمون أدوات 

تكنولوجيا االتصال الرقمية.

هناك طريقتان تم استخدام وسائل التواصل االجتماعي بهما خالل الربيع العربي، وهما: )1( من خالل املساعدة في تنسيق 
االحتجاجات على نطاق واسع، و)2( من خالل اإلبالغ عن األحداث دون أي تحيز إعالمي. كما تم استخدام هذه الوسائل 

)ukessays، 2020( .2011 بشكل كبير خالل أعمال الشغب في إنجلترا أيًضا عام

إن التقنيات الحديثة قد أفسحت املجال للموطن العادي املساهمة في صناعة املحتوى، وعدم حصرها بوسائل اإلعالم 
التقليدية، فكان للثورة التكنولوجية دور بارز في الثورات العربية، إضافة إلى أثرها في مواقع التواصل االجتماعي من حيث 

جمع املعلومات وتخزينها وترميزها ومعالجتها وإرسالها ونشرها واستقبالها.

العادي، محاولة إيصال صوته  املواطن  الدفاع عن مبادئ ومصالح  في  وقد أدت وسائل االتصال االجتماعي دوًرا مهًما 
للجمهور والنخب الحاكمة. وال بد من اإلشارة إلى أن تحول مسار الثورة من السلمية إلى املسلحة قد يؤدي إلى تقليص دور 

منصات التواصل االجتماعي مقابل األحداث الدامية على األرض.

4 - أبرز مظاهر تحول مواقع التواصل االجتماعي من طابع اجتماعي إلى طابع سياسي

إن التغيير في أي مجتمع يعد أساًسا لالستقرار، وال بد لألنظمة السياسية أن تدرك هذه الحقيقة، فتعمل على التغيير 
منها  والتحول  للتغيير  عديدة  أنواع  وهنالك  واالنفجارات.  للصدامات  ردًءا  والتحوالت  والتطورات  املعطيات  مع  والتكيف 
السياسية والثقافية والفكرية والتكنولوجية واالقتصادية، ومنها ما يكون منظم ومخطط، ومنها العشوائي وغير املنظم. وال 

بد من ارتباط التغيير بالوعي وبالخطط الهادفة لتحقيق األهداف، وإدراك املشكالت ووضع الحلول املناسبة لها.

التغيير السيا�سي: هو مجمل التحوالت السياسية التي تتعرض لها البنى السياسية في مجتمع ما، بحيث يعاد توزيع السلطة 
والنفوذ داخل الدولة أو دول عديدة. )محدد، 2012( فالتغيير السيا�سي يأتي عن طريق االستفتاء واالنتخابات واالنقالبات 
العسكرية واإلضراب والتمرد والثورات. وقد مر العالم بمرحلة انتقالية غيرت من تركيبتها االقتصادية واالجتماعية، وهذه 
ذلك  وتجلى  املعلومات،  اقتصاد  وظهر  املعلومات،  ثورة  تدعى  جديدة  مرحلة  إلى  وانتقلت  الصناعية،  الثورة  تدعى  املرحلة 
املعلومات  واستخدام  املعلومات،  بمجتمع  يسمى  ما  وظهور  واسترجاعها  وتخزينها  وتصنيفها  والبيانات  املعلومات  جمع  في 
في أوجه الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فتطورت وسائل االتصال اإللكترونية، وتعددت خدماتها، وشهدت 
وبداية عصر جديد يعتمد النشر اإللكتروني واإلعالم الجديد، وكان لإلعالم اإللكتروني دور بارز في األحداث العاملية الضخمة 
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وفي نقل األخبار املهمة من انتخابات وتطور األزمات املالية العاملية. ثـم قفـز اإلعالم اإللكترونـي ليحتـل املرتبـة األولـى، أغلـب 
الوقـت، من خالل مسـاهمته الفي تغطيــة أحــداث الثــورات بــل في املشــاركة كأداة قويــة في حشــد الجماهيــر؛ مثلمـا حـدث في 
)ثـورات الربيـع العربـي(، واسـتخدام اإلعالم اإللكتروني بوسـائله املختلفـة عـن طريـق تنظيمـات إسـالمية مسـلحة، مثـل تنظيـم 
الدولـة اإلسالمية في العراق والشام، أو حضـور وسـائل إعالميـة إلكترونيـة في حشـد وحشـد مضـاد، مثلمـا حـدث في االنقالب 
التركـي األخيـر، حينمـا دعـا الرئيـس التركـي، رجـب طيـب أردوغـان، إلى إسـقاط االنقـالب العسـكري عبـر )سـكايب( بعـد محاصـرة 

املؤسسـات اإلعالميـة التقليديـة. )للدراسات م.(.

اإلعالم  وأصبح  الدولية،  والصراعات  اإلعالم  مستوى  على  كثيرة  تغييرات  إحداث  في  التكنولوجية  الثورة  ساهمت  وقد 
اإللكتروني أداة مهمة في عمليات التعبئة والحشد السياسية، وفي إحداث تغييرات جذرية اجتماعية وسياسية، وكان لإلعالم 
اإللكتروني دور مؤثر وبارز في انتفاضات الربيع العربي، متأثر بالدعوات التي أطلقها الناشطون ضد املمارسات االستبدادية 

لبعض األنظمة العربية ولإلطاحة بالحكومات الفاسدة واملستبدة والشمولية.

ومع الوقت اتسعت الهوة بين اإلعالم الكالسيكي وإعالم االتصال االجتماعي، فأدى األخير دوًرا ريادًيا في عمليات التغيير في 
الوطن العربي والثورات العربية بعد تحول العالم إلى قرية صغيرة تتميز بسرعة نقل الحدث واملعلومات والشهادات الحية؛ 
ومع ذلك ال يخفى على أحد دور اإلعالم الكالسيكي من الراديو في الثورة الجزائرية 1967، وال دور الفيلم في نشر األيديولوجيا 
اإلعالم  أدوات  مع  املترافق  والتغيير  الثورات  يميز  ما  ولكن  الكاسيت(؛  )ثورة  بـ  سميت  اإليرانية  الثورة  أن  حتى  الشيوعية، 
التقليدي بأنه متواضع السرعة، في حين أن التغيير املرافق إلعالم االتصال االجتماعي يتميز بالسرعة، وأنه عابر للقارات 
بشكل رهيب بعيًدا عن قيود الرقابة، فكان التغيير والثورات قد شكلت أحياًنا تخبًطا وارتباًكا وصدمة عند صناع القرار لدى 
الدول العظمى لتكوين موقف واضح وصريح من املجريات؛ و”يلخص االقتصادي الحائز على جائزة نوبل “بول كيرجمان” 
هذه املقولة قائاًل: “نحن نتجه نحو عالم ديمقراطي باألساس، ألنك ال تستطيع عزل الفالحين في املزارع طاملا يستطيعون 

الدخول إلى اإلنترنت”. )عكنان، دور اإلنترنت في الثورات العربية، 2019(.

ومن املالحظ في عهد الثورات العربية ومع ظهور الثورة الرقمية أن اإلبداع والتمييز والشهرة والثقافة والتأثير لم يعودوا 
حكًرا على الكتاب واملثقفين واألدباء، بل أصبحت متاحة للجميع وفرصة لتمكين الشعوب إلظهار إبداعهم وإبداء آرائهم، 
وتراجع وغياب دور املثقف والنخب، وفي الوقت ذاته لم يعد بإمكاننا التمييز بين الغث والسمين والحقيقة والزيف واإلبداع 
واالبتذال؛ ولكن يبقى من أهم إيجابيات مواقع التواصل واإلنترنت هي التحول الديمقراطي واالستقطاب والحشد الشعبي 
وتكريس التفاعل التكنولوجي مع الحراك الشعبي واالجتماعي، وانتهاء احتكار الحكومات لوسائل اإلعالم واملعلومات، وبث 
الحدث وما حملته هذه املنصات من تهديد لألنظمة االستبدادية، وما خلفته من انطباع وحدة املشاعر وااللتفاف حول 

الجماعة ذات الهموم املشتركة واملعاناة الواحدة، ووحدة املصير واالندماج بها وتعزيز الهوية الجماعية.

5 - الثورة السورية وإعالم التواصل االجتماعي

الثورة السورية أو األزمة السورية هي أحداث بدأت شرارتها في مدينة درعا، وبدأت بداية بكتابة شعارات مناهضة للنظام 
السوري على الجدر، ومنها: )جاك الدور يا دكتور(، و)الشعب يريد إسقاط النظام(، و)هللا سورية حرية وبس(، فقام األمن 
 26 بتاريخ  النظام على جدار مدرستهم  بإسقاط  بالحرية وتطالب  تنادي  كتابتهم شعارات  إثر  باعتقال خمسة عشر طفاًل 
فبراير 2011، وتم نقلهم إلى فرع األمن العسكري وتعذيبهم. فتعرضوا للحرق وقلع األظافر؛ وفي خضم ذلك كانت هناك دعوة 
للتظاهر على الفيس بوك في صفحة لم يكن أحد يعرف من يقف وراءها، استجاب لها مجموعة من الناشطين في حمص 
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ودرعا ودمشق، فكانت هذه االحتجاجات ضد االستبداد والقمع والفساد وكبت الحريات، وإثر اعتقال أطفال درعا واإلهانة 
في  للتظاهر  الفيس بوك مع القضية وتظاهرات دمشق داعية الشعب السوري  أهاليهم تفاعلت صفحات  لها  التي تعرض 
2011, وقد قام بعض الناشطين من املعارضة بدعوات على الفيس بوك، وذلك في تحد غير   / 3/ 18 )جمعة الغضب( في 
مسبوق لحكم بشار األسد، متأثرين بموجة االحتجاجات العارمة املعروفة باسم الربيع العربي التي اندلعت في الوطن العربي 
أواخر عام 2010م وعام 2011م، وخاصة الثورة التونسية والثورة املصرية، وكانت االحتجاجات قد انطلقت ضد الرئيس 
بشار األسد وعائلته التي تحكم البالد منذ عام 1971م، تحت غطاء حزب البعث لعربي االشتراكي تحت سلطة قانون الطوارئ 

منذ 1963. )قدور، 2014(.

أشهر  ومن  الثورة،  ورموز  القيم  وإنتاج  سورية  في  االحتجاجي  الحراك  تصعيد  في  دور  االجتماعي  التواصل  لوسائل  كان 
صفحات الثورة )كلنا حمزة الخطيب(، و)شبكة شام(، و)الثورة السورية ضد بشار األسد(، و)أوغاريت نيوز(، و)فالش(؛ 
الفعاليات من  الناشطون من خالل وسائل التواصل عبر الفيس بوك والتوتير تنظيم الحراك الشعبي، وتوثيق  واستطاع 
خالل اليوتيوب، وأصبحت املبادرات الشبانية لتنظيم االحتجاجات نواة التنسيقات، فظهرت التنسيقيات التي نظمت عمل 

شبان الثورة في الداخل والخارج ومنها )الهيئة العامة للثورة السورية(، و)اتحاد تنسيقيات الثورة السورية(.

مع اتساع رقعة التظاهرات جغرافًيا وديموغرافًيا، ومع تقسيم النظام املناطق الثائرة وحصارها ونصب الحواجز فيها، 
ظهَر العوُز لتنسيق العمل بين هذه التنسيقيات، خاصة تلك القريبة جغرافيا من بعضها، بهدف توحيد القوى في مواجهة 
املاكينة اإلعالمية والعسكرية الضخمة للنظام، وكذلك ملناصرة التنسيقيات التي باتت محاصرة وبحاجة إلى الدعم، ال سّيما 
في مجال أجهزة البث واالتصال، وتمويل بعض النشاط؛ ثم بدأ التنسيق على مستوى أكبر من املناطق، وعلى هذا األساس 

تشكلت أولى نواة التوّحد التنظيمي في ثالثة تنظيمات متتابعة:

1 - لجان التنسيق املحلية، أسستها الناشطة املغيبة رزان زيتونة ورفاقها في نيسان 2011، وضمت ما يزيد عن 80 تنسيقية.
2 - اتحاد تنسيقيات الثورة السورية تأسس في 1 حزيران 2011، وضم 216 تنسيقية ومجلس وتجمع ولجنة محلية.

3 - الهيئة العامة للثورة السورية، تأسست في 18 آب 2011، وألّفت )مجلًسا ثورًيا( يضم 37 عضًوا، من ممثلي التنسيقيات 
والحراك. )شربجي، 2008(.

تدعو  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الثورة  شبان  قبل  من  الجمع  أيام  تسمية  إطالق  ظاهرة  انتشار  إلى  إضافة 
)الجمعة  اإلصرار(،  و)جمعة  والكرامة(،  الفزعة  و)جمعة  الغضب(،  )جمعة  ومنها:  واالحتجاج،  الساحات  إلى  للخروج 
العظيمة(، )جمعة الشهداء(، )جمعة الصمود(، و)أزادي _ الحرية(، و)جمعة أحفاد خالد بن الوليد(. وانتشار شعارات تردد 
في التظاهرات، ومنها: )الشعب السوري ما بينذل(، و)خاين يلي بيقتل شعبه(، )وحدة وطنية إسالم ومسيحية(، )سلمية.. 
حرية.. حرية(، و)ال إيران وال حزب هللا(، )إسالم ومسيحية.. كلنا بدنا حرية(، و)وحدة وطنية.. ال إرهاب وال سلفية(. كما نشر 
الناشطون جرائم وانتهاكات قوات األمن بحق الشعب السوري، ونشروا صوًرا من اللجوء والغرق والجوع والقصف والتدمير 
والحصار والغارات الجوية، ووثقوا الجرائم املرتكبة بالصورة ومقاطع الفيديو، وانتشرت التظاهرات االفتراضية وحمالت 
التواصل االجتماعي في مد الجسور  التجار ومحاربة الغالء والعصيان املدني، فساهمت وسائل  فيسبوكية تدعو ملقاطعة 

والترويج ألفكار التغيير.

وظهرت صفحات ثورية في مواقع التواصل االجتماعي تتسم بالفكاهة ومنها: )الثورة الصينية ضد طاغية الصين(.

املعارضة  صفحات  اختراق  ومهمتها  اإللكتروني(،  السوري  )الجيش  صفحة  السوري  للنظام  الداعمة  الصفحات  ومن 
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وتهديدهم ونشر أرقام هواتفهم ليتلقوا الشتائم، ولم تسلم من هجماتهم صفحة الرئيس أوباما والرئيس ساركوزي وميركل، 
حتى صفحة قناة الجزيرة، وقد طالت موقع الرسام علي فرزات.

ومن الصفحات املؤيدة للنظام صحيفة )شبكة دمشق(، وصفحة )الرئيس بشار األسد(، ومن االتهامات التي وجهتها لقناة 
الجزيرة بناء مجسمات ملدن سورية بغية تصوير تظاهرات ملفقة وصفحات تدعو للثورة القطرية. 

صناعة الكذب

للثورة  واإلساءة  والعالم،  واملحلي  العام  الرأي  تضليل  لغرض  عديدة  سباًل  للنظام  التابع  السوري  اإلعالم  انتهج 
ولالحتجاجات السورية، ومنها االدعاء بوجود مؤامرة عاملية على سورية، وتخوين املعارضة واتهامهم باإلرهاب عبر تسويق 
)بروباغندا اإلرهاب(؛ “ولتعزيز تضليله استند النظام إلى نظرية “جوزيف غوبلز” وزير الدعاية الهتلري املبنية على صناعة 
الكذب وتصديقه وفق مقولة “اكذب ثم اكذب فسيصدقك الناس”، مدعًيا _أي النظام_ أن كل التظاهرات السلمية وما 
على  تتآمر  مختصة  دولية  ومخابرات  إعالم  أجهزة  بها  تقوم  إعالمية  فبركة  عن  “عبارة  املتظاهرين  وقتله  عنفه  من  رافقها 
سورية وخطها املمانع”. )آغي، 2018( واعتمد الحرب النفسية عبر اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي وسيلًة لتوهين الثوار 
واملعارضين والفصائل، وللتأثير في الحاضنة الشعبية واختالق األخبار الكاذبة، مترافقة مع استخدام األرض املحروقة على 
أرض الواقع من قصف وتدمير وإبادة، واعتمد اإلعالن املسبق عن سيطرة النظام على بعض مناطق املعارضة قبل حدوث 

السيطرة الفعلية عليها لنشر اإلحباط بين معارضيه، وتوهين الشعور العام بين الحاضنة الشعبية للثوار.

باملقابل فقد وقع إعالم الثورة في شرك الحرب النفسية، حتى أن بعض إعالميها قد أعلنوا سقوط بعض املناطق قبل 
سقوطها، إثر تسريب إعالم النظام السوري أخبار السيطرة، كما عانى إعالم الثورة من عدم تحصين البيت الداخلي وعدم 
بناء استراتيجية إعالمية رصينة تنشر شائعات عن سيطرة املعارضة على بعض املناطق أو استعادة بعض القرى من النظام.

الدولة  إلقامة  تسعى  السنة  طائفة  من  متشددين  عن  عبارة  الثوار  أن  لفكرة  التسويق  عبر  الطائفية:  الذهنية  تعميق 
من  لبقائهم  الضامن  وهو  ووجودهم،  ملصالحهم  ملؤيديه  الوحيد  الحامي  هو  األسد  وأن  األقليات،  واستئصال  اإلسالمية، 

اإلرهاب من خالل جيشه واملليشيات الداعمة له على األرض.

الهندسة االجتماعية

شن قراصنة موالون للنظام السوري عدة هجمات يستهدفون فيها املعارضين العسكريين باستخدام برمجيات متطورة، 
وبرمجيات خبيثة، وهجمات تعرف بالهندسة االجتماعية، بقصد خداع املعارضة وإبقائهم تحت املراقبة.

ووفقا لتقرير املؤسسة غير الربحية التي تتخذ من الواليات املتحدة األميركية مقًرا لها، استخدمت الهجمات التي شنت 
على املعارضة موقع مشاركة الفيديو يوتيوب، وخدمة التخزين السحابي “دروب بوكس” إضافة إلى موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك، بكونها أدوات للهندسة االجتماعية، وذلك بهدف نشر برمجيات خبيثة )الجزيرة، 2013(، وأبقى النظام السوري 
إتاحة الوصول إلى املواقع االجتماعية متوفًرا ولم تحجبها بغية تعقب مستخدمي اإلنترنت من خالل نشر روابط تقوم بتنزيل 

برامج تجسس على أجهزة الحواسيب الخاصة بالناشطين السياسيين.

باملقابل فقد نفذ مجموعة الهاكرز املجهولين بهجوم على موقع وزارة شؤون الرئاسة السورية، وسربت مئات الرسائل 
اإللكترونية املتضمنة أسماء األشخاص املراقبين الذين يعدون مصدر معلومات للنظام.
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وقامت مجموعة الهاكرز التابعة للجيش السوري اإللكتروني بهجمات خارجية عديدة طالت بعض مواقع وسائل اإلعالم 
العربية واألجنبية، مثل صحيفة فايننشال تايمز، واختراق الفابير وإعالم الجيش اإللكتروني السوري اختراق عدة قواعد 

بيانات ملؤسسات تركية وسعودية وقطرية.

6 - الثورة المصرية وإعالم التواصل االجتماعي

ثورة الصبار هي مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع االجتماعي والسيا�سي، انطلقت يوم الثالثاء 25 يناير2011، 
 6 بينهم حركة شباب  املصرية واملستقلين، من  املعارضة  الذي حددته جهات من  الشرطة  ليوافق عيد  اليوم  واختير هذا 
أبريل، وحركة كفاية، وكذلك مجموعات الشبان عبر املوقع التواصل االجتماعي فيس بوك وتوتير، التي من أشهرها مجموعة 

“خالد سعيد“ وشبكة رصد.

في البداية كان السبب اعتقال خالد سعيد وانتشار صور جثته، فبدأت دعوات للغضب، وأنشأت صفحة )كلنا خالد 
سعيد(، وأنشأها الناشطان وائل غنيم وعبد الرحمن منصور، ودعمت هذه الصفحة ثورة الياسمين في تونس، وساهمت 
للنظام  القمعية  املمارسات  وكشف  التوعية  وفي  الخوف  حاجز  وكسر  والتعبئة  الحشد  في  سعيد(  خالد  )كلنا  صفحة 
السيا�سي، والتنسيق والتشبيك والتوجيه ومن خالل شعارات إبداعية، ودعت إلى التظاهر في يوم الشرطة في 2011/1/25، 

وانضمت إليها األحزاب والحركات السياسية.

وفي عام 2008 قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح البالغة من العمر ثالثين عاًما بدعوة إلى إضراب كلي في 4/6/ 2008، من 
خالل موقعها على الفيس بوك، احتجاًجا على تدهور األوضاع املعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من نحو سبعين 
ألف من الجمهور، خاصة في مدينة املحلة الكبرى، والنتيجة أن اإلضراب نجح، وأطلق على إسراء حينها لقب “فتاة الفيس 
أبناء املحافظات ليقوموا باحتجاجات  بوك“ والقائدة االفتراضية، ومنذ عام ونصف قامت حركات املعارضة ببدء توعية 
بإيقاف  6نيسان، وحركة كفاية، فأصدرت الحكومة املصرية قراًرا  أبرزها حركة شباب  على سوء األوضاع في مصر، وكان 
اإلنترنت ملنع الناشطين من التواصل وتناقل املعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي، فعمدت الحكومة إلى سحب قابس 
خدمات اإلنترنت وشبكات الجيل الثالث، حتى ال يتمكن الجمهور من تنظيم االحتجاجات، وموقع البث املباشر )بامبوزر(، 
وأوقفت خدمات )بالك بيري(، وعطلت خدمة الرسائل النصية القصيرة، وأوقفت املكاملات الصوتية؛ فأنشأ الناشطون بيئة 

افتراضية للمجتمع املدني.

“إن سرعة انتقال املعلومات من قارة إلى قارة بوساطة الناشطين الذين يستخدمون اإلنترنت، جعلتنا نرى املحتجين في 
قلب ميدان التحرير، يرفعون األعالم املصرية، ويرفعون الفتة كتب عليها “مصر تساند عمال وسكنسون”، ويراها العالم 
أجمع، وفي “وسكنسون” نفسها، حيث شكل العمال احتجاجات ضخمة ضد خفض حقوق اتحاد التجارة. “يقول “جون 
في  الطالب  تظاهرات  من  جاء  اإللهام  “أن  األول:  االحتجاج  في  اشتركوا  شخص  ألف  خمسين  ضمن  واحد  وهو  ستافليز”، 

بريطانيا، واالحتجاجات في تونس ومصر”. )عكنان، دور اإلنترنت في الثورات العربية، 2019(

أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011؛ ففي السادسة من مساء الجمعة 
الرئيس عن منصبه، وأنه كلف املجلس األعلى للقوات  في بيان عن تخلي  الرئيس عمر سليمان  نائب  2011 أعلن   /4/ 11

املسلحة إدارة شؤون البالد. )قدور، 2014(

استمر حسني مبارك بحكم مصر منذ عام 1981 حتى عام 2011، وكان دور الجيش املصري عاماًل حاسًما في اإلطاحة 
بحكم حسني مبارك، وفي عزل الرئيس مر�سي، أي عاماًل ريادًيا في الثورة والثورة املضادة.
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الرئيس  عزل  فمنذ  وأهميتها.  مصر  في  والتغيير  السياسة  الحياة  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  أثر  حول  النقاش  وبدأ 
محمد مر�سي من الجيش، تدور حرب كالمية، ساحتها مواقع التواصل االجتماعي بين مؤيدي ومعار�سي مر�سي. أكثر املواقع 

التواصلية التي تحتضن هذا النقاش هي: “فيسبوك” و“توتير”.

صفحات السياسيين على الفيس بوك والتوتير

لكن موقعي فيسبوك وتوتير لم يعودا حكًرا على املواطنين، كما تقول آّنه أنطوناكيس- ناشف، باحثة في العلوم السياسية 
في املعهد األملاني للدراسات األمنية والخارجية في برلين، ومتخصصة في موضوع وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي: 
“منذ ثورة 2011، يتم توجيه النقاشات في اإلنترنت حسب املصالح السياسية والحزبية، ألن السياسيين أصبحوا واعين لفيس 
بوك وتوتير بكونهما وسيلتي تواصل مؤثرتين.” )نجمي، 2013( وسعت كل األطراف إلنشاء حسابات على الفيس والتوتير من 

اإلخوانيين واإلسالميين والجيش املصري والسياسيين وغيرهم.

اللجنة اإللكترونية للحزب الوطني

ويقوم على إدارتها “فلول” الحزب الوطني املنحل، ومهمتها دعم الرئيس السابق )مبارك( والترويج له والدفاع عنه والرد 
على شبان الثورة، واملشاركة في االستفتاءات والتصويت على مواقع التواصل اإللكتروني والهجوم على رموز الثورة.

موقع “شايفينك” الحقوقي الذي أكد أن اللجنة اإللكترونية للحزب الوطني عادت للعمل، شارًحا أسلوب عملها تقنًيا، 
حيث تعتمد وفق موقع “شايفينك” مواقع تسمح بإنشاء أعداد كبيرة من حسابات البريد اإللكتروني دفعة واحدة، وبكلمات 
مرور موحدة، ليستخدمها هؤالء األشخاص من اللجنة اإللكترونية في التصويت على الفيس بوك مثاًل، أو إرسال التعليقات 
املختلفة، ويؤكد موقع “شايفينك” أنه تم، على سبيل املثال إنشاء أكثر من خمسين ألف عنوان بريد إلكتروني تتألف من رقم 
متسلسل تليه عالمة @ ثم caira.uk.com، وأن هذه العناوين كافة لها كلمة مرور أو كود وحيد هو واحد اثنين ثالثة أربعة 

خمسة ستة، وهذه العناوين تتمتع بحسابات على فيس بوك. )عباس، 2011(

يا ريس(، وصحيفة )أبناء مبارك(، وصحيفة  ومن أهم الصفحات الداعمة للرئيس السابق مبارك: )وال يوم من أيامك 
)أنا آسف يا ريس(؛ وهناك صفحات داعمة لشخصيات رموز النظام السابق ومنها: )وال يوم من أيامك يا عادلي(، وصفحات 
تهاجم رموز الثورة: )كارهي وائل غنيم(، وصحيفة )كارهي يسري فودة(، و)كذبة 6 إبريل(، و)مًعا ضد 6 ابريل(، وكانت تنتهج 
وسائل عديدة منها توجيه اتهامات لرموز الثورة باالنتماء للماسونية، واالنحالل األخالقي، واتباع املخابرات الغربية، وتعاطي 

املخدرات.

التسريبات في عهد السيسي

مع  السي�سي  كحوار  للعامة،  بها  التصريح  يتم  ال  عديدة  صوتية  وتسجيالت  أحاديث  كشف  الناشطين  بعض  استطاع 
عز  في  السي�سي  الجنرال  أجراه  لحوار  الصوتي  التسجيل  على  الحصول  اإلخبارية  رصد  شبكة  واستطاعت  موالية؛  جريدة 
سطوته األمنية مع جريدة موالية له، وبالطبع كان التسجيل يحتوي على كثير من الحوارات الجانبية واملخفية التي ال يمكن 
التصريح بها للعامة وال نشرها في حوار على املأل، وبعد هذا السبق توالت التسريبات من كل حدب وصوب من دواليب الدولة 
املصرية ومكاتبها، حتى إن مكتب وزير الدفاع املصري أصبح مخترًقا تذاع منه تسجيالت شبه يومية بوساطة وسائل إعالم 
يدور  ملا  النشر  املصرية، وكسر حظر  األمنية  املنظومة  في حرب ألجهزة سيادية، استطاعت إحداث خرق داخل  معارضة 
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داخل الكواليس، حتى أصبح العرض للجميع وهو ال شك نصر للثورة الرقمية في مقابل سطوة الدولة التي تحتكر أحاديث 
الغرف املغلقة دائًما. )التحرير، 2015(

هجمات الثورة المضادة على الثورة ورموزها:

أدارت األجهزة األمنية الهجمات من خالل تسريب بعض املكاملات لناشطي الثورة واتهامهم بالعمالة والترويج بأنها مؤامرة 
خارجية، ومالحقة املدونين وناشطي الثورة بتهمة التحريض على الجيش والشرطة والقبض عليهم وتهديدهم.

“وفي دراسة للباحث أحمد إبراهيم، أستاذ اإلعالم بجامعة فاروق في اإلسكندرية أن جمهور الطالب الجامعيين اعتمدوا 
حصة  وكانت  فقط،   %  10 التلفزيون  حصة  وكانت  الثاني،  كانون  يناير   25 ثورة  عن  معلومات  على  الحصول  في  اإلنترنت 
فيسبوك: 44.6 %، يليه يوتيوب )24.9 %(، ثم املواقع اإلخبارية )21.1 %(، ثم توتير )5.8 %(، ثم املنتديات )1.9 %(، ثم 

املدونات )1.7 %(.

وتشير دراسة أخرى إلى 31 % من ناشطي فيسبوك استخدموه لرفع مستوى الوعي بشأن الحركات الشعبية، وأن 24 % 
استخدموه لنشر األخبار واملعلومات، في حين استخدمه 30 %  للتنسيق بين الناشطين وتنظيم الحراك.” )الزبيدي، 2014(

ونهاية، فقد أدت وسائل التواصل االجتماعي دوًرا مؤثًرا في الحشد وتبادل املعلومات والتنظيم وبثها للعالم أجمع.

7 - الثورة التونسية وإعالم التواصل االجتماعي

2010/12/17 والتي بدأت  بتاريخ  اندلعت  التي  17 ديسمبر  بأنها )ثورة الحرية والكرامة(، وثورة  التونسية  الثورة  عرفت 
بإضرام بوعزيزي النار في نفسه احتجاًجا على البطالة، ومصادرة الشرطية فادية حمدي عربته التي يبع عليها الفاكهة. وتوفي 

متأثًرا بحروقه في مشفى عروس التي سميت بعدها مشفى بوعزيزي، ما أشعل شرارة الثورة في الشارع التون�سي.

واندلعت مواجهات دامية بين املواطنين وقوات األمن على خلفية مباراة رياضية، إثر انحياز الحكم إلى فريق الترجي الذي 
يرأسه أحد أصهار الرئيس املخلوع. كان دور الجيش التون�سي عاماًل حاسًما في قيادة الثورة وإعادة االستقرار لتونس.

اكتشف الرئيس التون�سي زين العابدين بن علي قوة وسائل التواصل االجتماعي عندما نشر الثوار مقطع فيديو له وزوجته 
يستخدمان طائرة تمولها الحكومة للسفر إلى أوروبا في رحالت تسوق فاخرة ما أثار غضب الشعب التون�سي الذي كان يكافح 

)ukessays، 2020( .في أوضاع اقتصادية متردية؛ فساهم مقطع الفيديو في سقوطه

وتعد تونس الدولة التي حققت خطوات نحو الديمقراطية، حيث بدأت بإضرام بوعزيزي النار في نفسه احتجاًجا على 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية املتردية وانتهت بمغادرة زين العابدين تونس؛ ووصفت ثورة تونس بأنها ثورة الفيس بوك 
والفضائيات؛ قد يكون ذلك تقلياًل من شأن الثورة، ولكن ليست تقنيات التواصل الحديثة التي ساهمت في انطالق الثورة 
التونسية على الرغم من أنها قد ساهمت في تواصل أكبر وأسرع بين الناشطين والثوار واملتظاهرين بعيًدا عن رقابة السلطة.

وتميزت الثورة التونسية بظهور التدوينات والشعارات باللغة العربية والفرنسية، وظهور موسيقى الراب التون�سي أثناء 
وأشعار  أهازيج  من  الفني  بداع  اال  بمواكبة  وتميزت  إم،  وسايكو  وبلطي،  جي،  دي  دالي  الجنرال  الراب  نجوم  ومن  الثورة، 
وموسيقى الروك ومزجها باأللحان الشرقية والضربات اإليقاعية من شبان الثورة، وتحويلها إلى مقاطع فيديو على اليوتيوب 

بعد أن كانت تذاع باملكبرات في امليادين والساحات.
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ويعد املدون عزيز عمامي من ناشطي الثورة، وواحًدا من الشخصيات التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وشارك 
في تنظيم الفعاليات واالعتصامات عبر اإلنترنت، فكان مزعًجا للسلطة التونسية، وتم اعتقاله بتهمة استهالك مادة مخدرة، 
وتحول إلى قضية رأي عام بين متعاطف ومشجع على محاكمته، وتعاطف معه قضيته عالم االجتماع الفرن�سي إدغار موران، 

وأطلق حملة ملناصرته، ما دفع املحكمة لتبرئته من جريمة املخدرات.

وكذلك سجن املدون ياسين العياري بتهمة املس بكرامة الجيش، وإهانة قادة عسكريين، ما حمل الرأي العام على الضغط 
على الحكومة لإلفراج عنه، متمسًكا بحرية التعبير عن الرأي عبر النت واملدونات.

8 - الثورة الليبية وإعالم التواصل االجتماعي

ثورة 2011/2/17 أو الثورة الليبية التي نادى بها الشعب الليبي لبناء دولة ديموقراطية تحترم الحريات العامة والحقوق 
اإلنسانية، ويتمتع أفرادها بالحماية القانونية.

بعد نجاح الثورة في تونس ومصر انتقلت نسائم الحرية لتهب على ليبيا، بعد أن ظهر مدى تأثير املواقع االجتماعية في 
الشعوب، ومساعدتها لهم في الحصول على حريتهم، فأنشأ الناشط “حسن الجهمي” املتخصص في مجال املعلوماتية يوَم 
الجمعة 28 يناير صفحة على موقع الفيس بوك االجتماعي تدعو إلى انطالق ثورة في أنحاء ليبيا كافة يوم 17 فبراير؛ وبدأ 
الشبان الليبيون بتأسيس صفحات على اإلنترنت والقيام بالحراك السيا�سي من تنظيم التظاهرات وتحريض على الثورة، 
الليبية،  الحقوقية  والهيئات  والتنظيمات  السياسية  والقوى  الفصائل  من  ملجموعة  ممثلة  شخصية  لـ213  بيان  وتداول 
يطالبون بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي في14 فبراير، وتم إحداث التغيير بإسقاط نظام القذافي بعد حكم دام أكثر من 

42 عاًما.

في  اعتصام  ضد  الشرطة  نفذته  عنيف  تفريق  بعد  بوك،  الفيس  عبر  الغضب”  “يوم  إلى  الدعوة  تمت  التالي  اليوم  وفي 
بنغازي، ثاني أكبر مدن البالد التي تحولت إلى معقل للمعارضة، وعلى غرار األنظمة األخرى ُحجب اإلنترنت، إال أن الثورة 

نجحت في النهاية بمساندة ثورة املعلومات في إسقاط القذافي. )فتحي، 2020(

وتعاني ليبيا اليوم من ضعف الدولة وانقسامها، وتعدد األطراف املهيمنة عليها، ومن الصراع السيا�سي وارتباط املؤسسات 
املسؤولة عن إدارة قطاع اإلنترنت بحكومة الوفاق الوطني، وضعف أجهزة القضاء املتأثرة بالضغوط السياسية واألطراف 
املسلحة واالنقسام السيا�سي الذي أدى إلى االنقسام في إدارة قطاع اإلنترنت، إذ ال تتمتع بأي استقاللية وتعاني من تدخل 
األجهزة األمنية والجماعات املسلحة في عمل السلطة القضائية وفي إدارة قطاع اإلنترنت، وتعاني اليوم من التدخل األجنبي 

وأطماع السيطرة على النفط واالنقسام ما بين حفتر وقوات حكومة الوفاق والحرب األهلية.

الشبكات االجتماعية عندما قاموا  املدافعين عن حقوق اإلنسان، بوساطة  ناشطين عديدين من  اغتيال  تم  ليبيا  “في 
بتتبعهم ورصد تحركاتهم عبر حساباتهم الشخصية، إضافة الى أعمال أخرى وجرائم كبيرة؛ وحقيقة، كل من عاش فظاعتها 

ال يصدق أن هذه األعمال تم التحريض عليها وتنظيمها عبر شبكات التواصل االجتماعي”. )غانمي، 2016(

قطاع  وضعف  األمنية،  املؤسسات  وهيمنة  األمني،  والوضع  املسلحة،  الجماعات  وسيطرة  والقتل  العنف  انتشار  فمع 
اإلنترنت، وعمليات السرقة والتخريب التي طالت أجهزة ومعدات خاصة بشبكة اإلنترنت أدت إلى قطع اإلنترنت والكهرباء.

تنتشر الستهداف حسابات  اإللكتروني  الذباب  املسلحة، أخذت ظاهرة  الجماعات  القانون، وسيطرة  انعدام  ففي ظل 
لالختفاء  بعضهم  وتعرض  الصحافيين،  وتهديد  املعارضين،  تشويه  وحمالت  املسلحة،  للميلشيات  املنتقدة  الناشطين 
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املدني النتهاكات الخصوصية  التعسفي، وتعرض ناشطو املجتمع  لهم وتعرضهم لالعتقال  واالختطاف، وتوجيه االتهامات 
واملالحقة والتضييق عليهم. 

إلى انقسام  “يوصف قطاع االتصاالت في ليبيا بأنه قطاع عام باألساس، وذلك في ظل غياب القطاع الخاص. وبالنظر 
املؤسسات وانهيار دولة القانون، فإن اإلنترنت يخضع للقوى املهيمنة على األرض. ومن الناحية التقنية تتركز أهم عناصر 
البنية التحتية لدى الجهات الحكومية بما فيها األجهزة األمنية. وفي الوقت ذاته، تمتلك الجماعات املسلحة املرتبطة بـ”حكومة 

الوفاق الوطني الليبية”، على سبيل املثال، أجهزة مراقبة وتنصت وتجسس على املراسالت الخاصة واالتصاالت الهاتفية. 

فمنذ سنة 2015، تعرضت بعض مقرات النيابة العامة واملحاكم في ليبيا إلى ما ال يقل عن سبع هجمات مسلحة، فيما 
تكررت عمليات خطف واحتجاز قضاة بسبب ملفات جنائية بين أيديهم. وحتى عام 2020، قتل ثالثة قضاة وتعرض آخرون 
للتعذيب، فيما يبقى املحامون الحلقة األضعف، كما هو الحال في قضية املحامية سهام سرقيوة التي ال يزال مصيرها مجهواًل 
اإلنسان  حقوق  في  والناشطة  البرع�سي  حنان  املحامية  تعرضت  كما  مصيرها.  لتحديد  املقدم  املجهود  كل  رغم  اليوم  إلى 
واملرأة إلى حادثة مشابهة أودت بحياتها نتيجة انتقاداتها الصريحة والجريئة لالنتهاكات املرتكبة على يد امليليشيات املنتشرة في 

مدينتها، إذ تم اغتيالها مؤخًرا في وضح النهار في أحد شوارع بنغازي.”. )العربي(

9 - الثورة اليمنية وإعالم التواصل االجتماعي

صفحة  املعارضين  الشبان  من  مجموعة  بتأسيس  بدأت  قد  اليمن  في  الجارية  اإللكترونية  للحرب  األولى  الشرارة  كانت 
على موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(، أطلق عليها اسم “جيش اليمن اإللكتروني” انضم إليها نحو 14 ألًفا، تالها إنشاء 

صفحة “جيش الشرعية اإللكتروني” من موالين للنظام وسجلت انضمام حوالي 2500.

واتهم الناشطون جهاز األمن اليمني باستخدام الذباب اإللكتروني لبدء حرب إلكترونية ضد املعارضة، وتتمثل الهجمات 
بالقرصنة والتهكير واختراق البريد اإللكتروني وحجب الصفحات على الفيسبوك وتجييش األعضاء للرد والتبليغ باستخدام 

أسماء وهمية. 

وينشر أنصار الجيش اإللكتروني، بعد كل هجوم، عبارة “ها نحن اآلن مع هجوم جديد من أجل يمننا الجديد، باألمس 
هجمنا على شبكات عديدة، وفي هذا اليوم سنهجم على صفحة جديدة الستكمال ما بدأناه باألمس، ويعلن كل طرف إغالق 
عدد من املواقع والصفحات للطرف اآلخر، مثل “صفحة قناة سبأ الرسمية”، و”شبكة شافي جروحه اإلخبارية” التي أعلن 
)حسن،  الصمود”.  و”شبان  اليمنية”  الثورة  “أخبار  بينها  صفحات  أغلقوا  إنهم  النظام  أنصار  قال  بينما  إغالقهما،  الثوار 

)2011

االستخدام السيء لمواقع التواصل االجتماعي

لم يخل استخدام وسائل التواصل من إساءات وسلبيات طفت على إعالم األطراف كلها، بما فيها املعارضة، وذلك نتيجة 
االستخدام غير املنضبط في ظل غياب القانون الضابط لعملية اإلعالم والنشر، بما فيها نشر الشائعات والحرب النفسية، 

وتوجيه االتهام لشبان الثورة باالنتماء لتنظيم اإلخوان املسلمين والقاعدة، وتشويه الثورة ورموزها.
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10 - دور وسائل التواصل االجتماعي في باقي الدول العربية

في األردن ظهرت صفحات ومجموعات عديدة على مواقع التواصل االجتماعي، ومنها الفيسبوك، تدعو إلى اإلصالح، مثل: 
صفحة )محاربة الفساد واالستبداد(، وصفحة )الشعب يريد إصالح النظام(.

و)االنتفاضة  االستيطان(،  إنهاء  يريد  )الشعب  ومنها:  الفلسطيني  الحراك  تؤيد  صفحات  عدة  ظهرت  فلسطين  وفي 
مستمرة(، وهناك حسابات على الفيسبوك لقيادات الفصائل واملنظمات الفلسطينية، وكذلك حسابات خاصة للمواطنين 

الفلسطينيين.

لعل حرب عام 2014، بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غّزة، كانت الحرب األولى التي ُوظفت فيها وسائل التواصل 
االجتماعي بنجاح، بكونها قوة تسوية جذرية من الطرف األضعف. ففي الحروب السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين، مكنت 
القدرة التي تمتلكها السلطات اإلسرائيلية من السيطرة على الوصول إلى أرض املعركة ونسج صورة معينة للحرب، وتصويرها 
عدد  وارتفاع  الذكية،  للهواتف  الكثيف  االنتشار  مع  ولكن  اإلرهاب.  ضد  حرًبا  بعدها  مصلحتها،  في  تصب  التي  بالطريقة 
حسابات وسائل التواصل االجتماعي بشكل كبير في قطاع غّزة خالل السنوات السابقة، اختلفت نظرة قطاع كبير ومتنوع 
من املراقبين بشكل ملحوظ تجاه هذا الصراع )daraj، 2017(، وذلك من خالل مشاركة الشبان والشابات الفلسطينيين في 
نقل األعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق املدنيين في قطاع غزة، وبث األخبار عبر منصات التواصل االجتماعي من 

الفيسبوك والتوتير، وكسب تعاطف الرأي العام العالمي وكسبهم ملصلحة قضيتهم، ونقل روايتهم بأسلوب إنساني للعالم. 

وفي املغرب ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في نجاح حركة 20 فبراير في تحقيق مطالبها وأهدافها اإلصالحية.

11 - الحروب اإللكترونية )الحروب االفتراضية(

األخيرة عبر وسائل  السنوات  في  الظل” متداولة  اإللكتروني” و“جنود  و“الذباب  اإللكتروني”  “الجيش  باتت مصطلحات 
التواصل االجتماعي واإلعالم، ومتصدرة الصراعات الدولية.

مفهوم الحرب اإللكترونية

ُيشير مفهوم الحرب اإللكترونّية )Cyber warfare( إلى الحرب التي يتم فيها استخدام ُجملة من املمارسات واإلجراءات 
السايبرية ألهداف الدفاع والهجوم، حيث يتم في حالة الهجوم استهداف الوسائل اإللكترونية للعدو إللحاق الخلل والعطل 
السرية،  البيانات  أو سرقة وتعديل  الخدمات األساسية،  الرسمية والشبكات وتعطيل  الويب  بأنظمتها عبر تعطيل مواقع 
الحماية  بناء  فيتم  الدفاع،  حالة  في  أما  العدو،  منظومة  ضمن  املؤثرة  األنظمة  من  غيرها  أو  املالية،  األنظمة  وتخريب 
ظم اإللكترونية الخاصة  اإللكترونية من عمليات الهجوم اإللكتروني املعادي أو عمليات االستطالع، عبر تأمين الوقاية للنُّ

والصديقة. )العكيلي(

الهجمات  وإدارة  التجسس،  تنفيذ عمليات  تعمل على  التي  اإللكترونية  بالجيوش  ُيعرف  ما  اإللكترونية  الحرب  وتعتمد 
للحروب  نوعان  وهناك  )العكيلي(  التواصل.  ومواقع  اإلعالم  وسائل  في  املعلوماتية  حروب  شن  إلى  إلضافة  اإللكترونية، 

اإللكترونية:
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1 - حرب اإلشعاع

تعد حرب اإلشعاع نوع من الحروب اإللكترونية وتتم من خالل استخدام األشعة الكهرومغناطيسية واستغالل الثغرات 
بهدف تخفيض مستوى البيانات واالختراق والقرصنة وعبر نشر الفيروسات التي استخدمتها الجيوش اإللكترونية لألنظمة 

وللجماعات اإلرهابية )جهات حكومة وأفراد(. 

2 - حرب البيانات

وتعد حرب البيانات من ضمن الحروب اإللكترونية من خالل استغالل البيانات دون تعريضها للضرر.

وأكثر ما يميز الحروب اإللكترونية هو اإلنفاق الهائل من املؤسسات العسكرية واألمنية في دول العالم اليوم.

وهناك ثالثة أنواع للجيش اإللكتروني منها: 

الجيوش اإللكترونية ذات القبعة السوداء.   - 1

والجيوش اإللكترونية ذات القبعة الرمادية.   - 2

والجيوش اإللكترونية ذات القبعة البيضاء.   - 3
وتتراوح مهامها بين الحروب اإلعالمية، وشن الهجمات اإللكترونية والتجسس، والعمل من خلف شاشات إلكترونية عن 
الصفحات  وبعض  اإللكترونية،  املواقع  واختراق  و”الترندات”  األفكار  لبعض  الترويج  مهمتها  وهمية  حسابات  إنشاء  طريق 
الشخصية للشخصيات البارزة لنشر الشائعات واألكاذيب للتأثير في الرأي العام واستطالعات الرأي، وتعمل على التسويق 

ألفكار معينة على منصات التواصل االجتماعي، وخلق حالة إرباك لجمهور الخصم.

ولهذه الجيوش اإللكترونية دور مهم في الصراعات اإلقليمية والعاملية واملحلية، فبإمكانها تلميع صورة بعض السياسيين، 
وإسقاط آخرين، من خالل نشر مقاطع فيدو مفبركة ووثائق مزورة. 

“واتسمت الحروب اإللكترونية بصفة تدميرية كبرى، قد ال تصاحبها دماء أو أشالء بالضرورة، ولكنها تتضمن التجسس 
والتسلل ثم النسف دون دخان أو أنقاض أو غبار، ويتميز أطرافها بعدم الوضوح، وتكون تداعياتها خطرة، إما عن طريق 
اإللكتروني  الفضاء  أسلحة  استخدام  على  العمل  أو  الفيروسات،  من  بوابل  وقصفها  ونسفها  اإلنترنت  على  املواقع  تدمير 

املتعددة للنيل من تلك املواقع، وهي أسلحة يسهل الحصول عليها من خالل مواقع اإلنترنت أيًضا”. )العزاوي، 2021(

مع  صراعها  في  نفسها  األدوات  استخدمت  بل  سابًقا،  أشرنا  كما  فقط،  األمني  بالحل  العربية  الحكومات  تكتف  “لم 
الثورات الرقمية، فبات الحديث عن املجموعات اإللكترونية املوالية لألنظمة واألحزاب السياسية فيما يعرف باسم “اللجان 
اإللكترونية” أو “الجيوش اإللكترونية” وهي املسؤولة عن صناعة رأي عام مضاد على مواقع التواصل االجتماعي، كما تعمل 
املصري،  النظام  تخص  التي  التسريبات  بث  عقب  اإلخبارية  رصد  شبكة  مع  حدث  كما  املعارضة  الصفحات  اختراق  على 
وأصبحت هذه املجموعات تعمل على مهاجمة خصوم الدولة، وتشويه كل املعارضين، والرد على كل ما يثار في هذه املواقع 
من وجهة نظر الدولة، حتى جمعت املريدين في هذا االتجاه، وأصبحت من أضخم املجموعات في اإلعالم الرقمي.” )التحرير، 

)2015
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ثورة  ظهور  ظل  في  ولكن  االستخبارات،  وأجهزة  واألنظمة  الجيوش  على  حكًرا  م�سى  فيما  املعلومات  حرب  كانت  وقد 
املعلومات ومواقع التواصل االجتماعي أصبح الفرد واملواطن العًبا في حرب املعلومات.

كما كان ظهور ظاهرة )املواطن الصحافي( الذي أدى دوًرا فاعاًل في نقل الحدث وتحليله وتسليط الضوء عليه، إضافة 
إلى املدونات والناشطين، أمًرا فاعاًل في حشد الحراك؛ فال يخفى على أحد دور الناشطين واملواطن الصحافي في ثورات الربيع 

العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، والدور املهم الذي أدوه في التغيير السيا�سي.

الدول  تنشرها  التي  التقليدية  املعلومات  والناشطون عن  العاديون  ينقلها األشخاص  التي  الصحافية،  الرواية  “وتتميز 
بحس عميق باألصالة والثقة واالتصال العاطفي. وهو ما كان يصعب على املؤسسات اإلعالمية الكبرى الحصول عليه على 

الدوام، إال أنه برز بشكل طبيعي دون اختالق في ما يبثه هؤالء األفراد والناشطون.

وفي الغارات الجوية التي شنتها روسيا على مدينة حلب السورية، التي كانت قد سيطرت عليها قوات املعارضة آنذاك، لفت 
بعض األطفال والفتيات االنتباه الدولي عبر بثهم لتطورات األحداث في مناطق اشتعال الحرب، ما ساعد في دعم تشكيل الرأي 

)daraj، 2017( .”العام العالمي ضد هذه املمارسات

ولكن منيت صحافة املواطن بسلبيات من أهمها الضبابية التي تحيط بصحة األخبار وعدم التمييز بين الحقيقة والزيف؛ 
غير أنه من خالل تعدد املصادر على األرض وتوفر املعلومات، أصبح بإمكان املراقبين القدرة على تقييم املعلومات، والحكم 

على مصداقية التقارير الصحافية في )صحافة املواطن( بشكل أكبر.

12 - حرب الفيديوهات المصورة والصفحات المكتوبة والجيوش اإللكترونية

انتهجت الحكومات العربية أساليب وتكتيكات عديدة محاولة إجهاض الثورات واختراقها وتحويل مسارها، بغية تقليب 
الرأي العام املحلي والدولي على الثوار، وتشويه االحتجاجات السلمية وتطويقها، وركزت على العنصر اإلعالمي للثورة، وحمل 
التحول اإللكتروني والتطور التكنولوجي في الحروب اإلعالم العربي للحكومات في أغلب الدول على تشكيل جيوش إلكترونية، 

وتأسيس وحدات معلومات إلى جانب األساليب الكالسيكية القمعية.

ومن أكثر التكتيكات التي انتهجتها الحكومات العربية شيوًعا ملحاولة إحكام سيطرتها على الفضاء اإللكتروني: 

بهدف  واملواقع  الصفحات  والكهرباء واالتصاالت، وحجب بعض  اإلنترنت  اإلعالمي، وقطع  والتكتم  اإلخباري،  التعتيم   - 1

تصدير صورة أحادية من قبل اإلعالم الرسمي للحكومات لشحن العامة ضد الثورة والثوار.

دس عناصر األمن بين الثوار وفي الصفحات والتنسيقيات )العواينية( بأسماء وهمية مستعارة، وتجنيد الذباب اإللكتروني   - 2

وتحريضهم على العنف، والهدف منهم بث الضغائن، وإثارة النعرات الطائفية واملناطقية، والتركيز على نقاط الضعف 
والخالفية للنيل من الثورات مقابل تستر اإلعالم الرسمي للحكومات وراء الشعارات الوطنية.

تحت  منهم  املعلومات  وأخذ  آخرين  ناشطين  على  لالعتراف  التعذيب  بوسائل  عليهم  والضغط  ما  الناشطين  اعتقال   - 3

التنسيقيات  أعضاء  بين  املتبادلة  االتهامات  بفعل  سلًبا  أثر  كما  التنسيقيات،  بين  االنقسام  في  ساهم  ما  التعذيب، 
والناشطين.
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اتباع سياسة الحرب النفسية ضد الثوار ونشر اإلشاعات واألخبار الكاذبة للطعن بمصداقية الثوار، وتوهين إرادتهم في   - 4

طريقهم لنيل حقوقهم.

اختراق التنسيقيات والصفحات الثورية، وظهور الخاليا اإللكترونية النائمة املجهولة الهوية، وأخرى منتحلة شخصيات   - 5

ثورية وصفحات وحسابات مزورة.

اإلساءة للرموز والناشطين وتشويه سمعتهم وصورتهم، وهز ثقة العامة بالحراك الشعبي.  - 6

استهداف اإلعالميين والناشطين واملصورين بالقنص والقتل واالعتقال والتصفية.  - 7

8 -  منع وكاالت األنباء ومراسلي الفضائيات من تغطية مناطق االحتجاجات والحراك الشعبي، ملنعهم من نقل حقيقة القتل 

والقنص والقصف، ما حمل الناشطين على البث الفضائي، وظهور املواطن الصحافي.

تركيز اإلعالم الرسمي للحكومات على الثغرات وبعض السلبيات واألخطاء الفردية ملقاطع الفيديو والصور، وتعميمها   - 9

على القنوات اإلخبارية والصحف العاملية، بقصد النيل من ثورات الربيع العربي.

10 - فبركة بعض املقاطع والصور بهدف تشويه الثورة، وبث بعض املقاطع لتواريخ قديمة، وفبركة بعض مقاطع ناشطي 

الثورة السورّية بهدف الطعن بمصداقية أخبار صفحات الثورة، وتسريب بعض املقاطع ذات النزعة الطائفية لشحن 
الطوائف ضد بعضها، وانقسام الثوار واستهدافها للوحدة الوطنية لالحتجاجات.

11 - االحتراف والخبرة املهنية والعملية الطويلة لإلعالم الرسمي للحكومات في مواجهة املعارضة وكل صوت معارض ومناوئ 

ومناهض للسلطة، مقابل خبرة بكر وضئيلة أو انعدام االحتراف والخبرة اإلعالمية لبعض الناشطين.

12 - تغييب النخب وذوي الخبرات اإلعالمية والسياسية والعقالء، أو تواريهم عن قيادة الثورة أو إقصائهم عن توجيه مسار 

الثورة، ما دفع الثورة ببعض املراحل للتخبط واالرتباك وانحراف مسارها بعض الوقت، وتحديًدا أنها كانت ثورة شبانية.

13 - اتهام الثورة بأنها مؤامرة عاملية خارجية صهيونية، ونعتها باإلرهاب والتطرف والتخريب، ونعت الثوار باملندسين واملخربين 

واملأجورين.

14 - دس السالح من بعض العناصر األمنية بين الثوار، لتحويل مسار الثورة من السلمية والحراك السلمي إلى ثورة مسلحة، 

وتبرير قتل الثوار، ومحاربة الثورة، والتحريض على العنف عبر الفضاء اإللكتروني.

15 - بث الضغائن بين أطياف الشعب والشحن الطائفي، وإثارة الفتن بين الثوار ومناصري الثورات، وتخويف األقليات وإثارة 

الرعب بين أوساط األقلية، وتحريضهم على األكثرية وتأجيج الطائفية والتحريض على العنف.

16 -  عدم التنظيم واالنقسامات وسط صفوف الثوار تبًعا لالنتماء الفكري والعقائدي والتمويل، وضعف العمل املؤسساتي 

الجماعي على األرض وعلى مواقع التواصل االجتماعي.

17 - نشر وتشجيع الذباب اإللكتروني والجيوش اإللكترونية للخطاب الديني واأليديولوجية الدينية على حساب الخطاب 
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الوطني، وتغييب الطابع املدني لبعض التنسيقيات والصفحات الثورية، والتركيز على املنشورات الدينية، وظهور الرايات 
ذات التوجه الديني. 

18 - ظهور بعض القنوات والدعاة ذات التوجه الديني، وبث الخطاب اإلعالمي الديني األيديولوجي، ما عزز االنقسام الطائفي 

في صف الثوار ومناصري الثورات.

19 - مراقبة اإلنترنت والولوج والخروج إلى مواقع محددة واالتصاالت والبريد اإللكتروني.

20 - تعقب صفحات الثورة واملواقع املعاِرضة، واملعلقين واملتفاعلين عليها، واملتابعين لها وتصيدهم. 

الروابط، وتهكير  الفيروسات عبر  الهاشتاج” واختراق الخوادم وتعطيلها، ونشر  الهجمات اإللكترونية و”حروب  شن   -  21

بعض الصفحات الثورية، واختراق وقرصنة بعض الصفحات واملعلومات.

22 -  دعم بعض الدول اإلرهاب اإللكتروني واإلنفاق الهائل عليه، بقصد خلق الفو�سى واالستخدام السلبي لتقنيات الذكاء 

الصناعي. 

13 - أخالقيات االستخدام والتفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي

نظًرا للدور الذي قدمته وسائل التواصل االجتماعي في حشد املتظاهرين، وتنظيم االحتجاجات، ونشر الوقائع واألخبار، 
املهمة  القواعد والضوابط  بد من وضع بعض  املمارسة بحقهم، كان ال  الشعوب واالنتهاكات  وتسليط الضوء على معاناة 

للنشر وصناعة املحتوى، وااللتزام في نشر املعلومات املوثقة، وعدم االنجراف وراء األفكار الخاطئة، ومنها:

النزاهة في جمع املعلومات ونشرها، ونشر الحقائق وتحليلها بعيًدا عن الشائعات واملعلومات املدسوسة، واعتماد مصادر   -
موثوقة، وعدم تلفيق األخبار.

تصحيح األخبار الخاطئة، والتراجع عنها وحذفها، وإزالة األخبار املشكوك بمصداقيتها، أو إعادة كتابتها بطريقة صحيحة.   -

الكراهية،  وخطاب  والطائفية  العنصرية  واألفكار  والقدح  الذم  عن  واالبتعاد  واألحداث،  املعلومات  نقل  في  الحيادية    -
وااللتزام بالشفافية والواقعية والنزاهة في بث ونشر األخبار. 

14 - إيجابيات اإلعالم اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي في الربيع العربي

هناك إيجابيات عديدة ظهرت من خالل اإلعالم اإللكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعية، ومنها:

الرأي،  حرية  غلى  الشعوب  وصول  وبالتالي  سياسية،  أو  جغرافية  قيود  دون  سريع  بشكل  واملعلومات  األفكار  انتشار   -  1
وساهمت في نمو الثورات، وكسب التأييد والتعاطف املحلي والدولي.

2 - تبني الشعوب رأًيا عاًما، وإيجاد نوع من الحوار والتواصل، فوسائل التواصل تعد أداة مهمة وقوية في يد الشعوب املتلهفة 
والساعية والباحثة عن الحرية واإلصالح والتغيير السيا�سي واملجتمعي.
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3 -إلغاء املسافات بين الدول واملناطق والشعوب، واختزال املسافات وتحول العالم إلى قرية صغيرة.

بحقوقه  املواطن  وتعريف  واالجتماعي،  السيا�سي  الوعي  ونشر  الرأي،  عن  والتعبير  للنشر  فضاء  اإلنترنت  شبكة  -عد   4
السياسية واالجتماعية.

5 - الدفاع عن حقوق ومبادئ ومطالب واحتياجات ومصالح املواطن العادي، وإيصال صوته وتصوراته الفكرية للجمهور 
والنخب السياسية.

تعنيهم وتوحدهم  التي  بالقضايا  إيجاد وعي مشترك  الفيس بوك والتوتير من توحيد أصوات الشعوب من خالل  - مكن   6
واملعبرة عن نبض الشارع.

والتجمهر،  التظاهرات  تنظيم  في  كبير  بشكل  وساهمت  والثوار،  الناشطين  تربط  أداة  بكونها  التواصل  وسائل  عملت   -  7
وتحديد أماكن التظاهر، وتحديد أماكن وجود قوات األمن وكيفية التعامل مع الغاز املسيل للدموع.

8 - تسليط الضوء على انتهاكات قوات األمن واملمارسات التعسفية بحق املحتجين والثوار، ونقل الحدث بشكل مرئي وسمعي 
وتوثيق األحداث. 

عن  وبعيًدا  والتحزب،  والتكلف  والرقابة  املغاالة  عن  بعيًدا  الثورات  لتفاصيل  والواقع  والخبر  والصورة  الحدث  نقل   -  9
الضغوط والقيود املمارسة على اإلعالم والصحافة الرسمية.

10 - دور وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي السيا�سي واالجتماعي وفتحه مجااًل جديًدا للحركات الثورية والتحررية 

والتمرد، ومناهضة بعض القضايا، واملطالبة ببعض الحقوق بعيًدا عن سلطة الدولة ورقابتها.

11 - ساهم الرقمي االفترا�سي املتحرر من الضوابط السياسية في إنتاج القوة، وإعادة توزيعها من خالل توزيع عالقات القوة 

بين املجتمع والدولة والفرد والدولة واملؤسسات، ومن خالل تحويل الناس العاديين إلى مصادر فاعلة ومؤثرة في إنتاج 
الحقيقة السياسية واإلعالمية، واالنتقال من االتصال العمودي ذي االتجاه الواحد إلى االتصال األفقي، وبالتالي االنتقال 

من الفعل السيا�سي العمودي ذي االتجاه الواحد إلى االتجاه األفقي القائم على مبدأ التشارك الشبكي. )الجمو�سي(

12 - نشأة املمارسة السياسية التشاركية والديمقراطية التشاركية، ونشأة مجتمع مدني عربي فاعل في العمل السيا�سي، 

واالجتماعي واإلعالمي والثقافي.

13 - أصبح مدونو الثورة والناشطين يشكلون قوة ضغط محلية ودولية ومركز رعب للسلطة الحاكمة.

14 - ظهور ظاهرة الصحافة اإللكترونية واملواطن الصحافي ال تخضع لقيود الدولة واألنظمة الحاكمة واملؤسسة اإلعالمية.

15 - تأدية دور مهم في تحريك الثورات، وذلك لخروجه عن السلطة السياسية، وانخفاض التكلفة، وتعدد لغاته، وسهولة 

الولوج إليه، وميزة املجموعات والتعليقات واملشاركة وكسر احتكار املعلومات.  

15 - سلبيات اإلعالم اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي في الربيع العربي

واملتطرفين،  اإلرهابية  الجماعات  تخدم  ناجحة  وسيلة  املعلومات  ثورة  عصر  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت   -  1
باستخدام الفضاء اإللكتروني لنشر كل أشكال الجرائم العنصرية واملالية على مستوى الدول، وعلى املستوى العالمي.
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والفو�سى  الهدامة  األفكار  لنشر  خدمتها  في  االجتماعية  التواصل  وسائل  واملتطرفة  اإلرهابية  الجماعات  وظفت  وقد 
العمليات اإلرهابية، ونشر  التجنيد والتعبئة واستقطاب شريحة الشبان وتنسيق  الناس، ولغاية  بين  والشائعات والرعب 
األعمال اإلرهابية التي ترتكبها وبتقنية عالية الجودة، كحادثة إحراق الطيار األردني )معاذ الكساسبة(، والترويج والتضخيم 

لقوتها عبرها. 

“ويعتمد الجيل الجديد من التنظيمات اإلرهابية على وسائل التواصل االجتماعي في التجنيد، وفي التواصل بين قيادات 
هذه التنظيمات، وبين عناصرها، بنسبة ربما تفوق 90 % من وسائل التواصل املستخدمة، وال سيما في ظل االنتشار الجغرافي 
الواسع لهذه التنظيمات، وتوزع األفراد املستهدفين بالتجنيد عبر أنحاء العالم، وتستخدم التنظيمات اإلرهابية أيًضا وسائل 
التواصل االجتماعي على أنها قناة لتبادل الخطط واملعلومات حول تصنيع القنابل واملتفجرات، ومهاجمة املواقع املستهدفة. 
في  للمشاركة  مياًل  األكثر  األشخاص  لها  ليتبين  و”البوستات”  “التغريدات”  خالل  من  تتم  للتجنيد  األولية  املراحل  وباتت 

“الجهاد” أو االندفاع في مشاريعها حتى النهاية”. )مالعب، 2019(

املنظمات  تقوم  ما  وغالًبا  املتطرفين،  تجنيد  في  استخداًما  االجتماعي  التواصل  مواقع  أكثر  من  فيسبوك  موقع  ويعد 
أطروحاتها  في  املجموعة  تركز  املتوافقين فكرًيا معها، حيث  املوقع الجتذاب  )Group( على هذا  بإنشاء مجموعة  اإلرهابية 
على فكرة إنسانية باألساس، ومع زيادة عدد األعضاء املنتمين لهذه املجموعة، فإن املواد اإلرهابية يتم وضعها تدريجًيا عليها 
بطريقة ال تستهجن تلك األفعال أو تدينها، وفي الوقت نفسه ال تنتهك سياسة موقع فيسبوك، ثم يتم بعد ذلك توجيه أعضاء 
ن فيسبوك بهذه الطريقة من تجنيد األعضاء من  املنظمة مباشرة إلى املواقع أو املنتديات املرتبطة بالجماعة اإلرهابية. وُيمّكِ
أنحاء العالم كافة، ودون أن يمثل ذلك تهديًدا ألمن املنظمة. وكذلك نجحت املنظمات اإلرهابية في استغالل اليوتيوب من 
خالل قيامه بنشر الصور والفيديوهات أثناء تنفيذ العمليات اإلرهابية، كما تستخدم موقع توتير بصورة خاصة لسهولة 

استخدامه عبر الهواتف. )حواد�سي، 2018(

2 - ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في الربيع العربي بتأجيج الشقاق بين أفراد املجتمع، والتمييز العنصري والصراعات 
الوطن  بين مكونات  القبلي واملناطقي، وتعميق الشروخ والصدوع، وزرع الشقاق  الطائفي والديني، والنزاع  الطابع  ذات 

الواحد، وبث الكراهية، وظهور لغة التكفير والتخوين.

التجريح  وانتشار  أثناء ممارسة اإلعالم،  في  العربي  واملنهي لإلعالم  اإللكتروني واالنفالت األخالقي  الذباب  انتشار ظاهرة   -  3
والتشهير.

4 - نشر الشائعات وتناقلها دون تق�سي الحقائق والتأكد من املعلومات املنشورة عبر اإلعالم الثوري والناشطين، ما قد طعن 
بمصداقية كثير من الصفحات الثورية.

5 - االستخدام السلبي لتقنيات الذكاء الصناعي من خالل الحروب اإللكترونية، واختراق الصفحات واملواقع والحسابات، 
وتزوير الصفحات ونشر الفيروسات عبر روابط التهكير والتدمير، وإثارة الفتن وتأجيج الطائفية، والتحريض على العنف 

والقتل من بعض الخاليا النائمة والجيوش اإللكترونية.

6 - ظهور اإلعالم املوضوعي وإعالم املوالة
تناول الدكتور محمود قلندر األستاذ بقسم اإلعالم، موضوع تغطية الحروب واألزمات بين االنحياز واملوضوعية، متحدًثا 
عن الصحافة الكالسيكية وتقديسها للموضوعية بعناصرها املعروفة، بما فيها الحياد والتوازن وعدم امليل والصدق، وأشار 

إلى ظهور ما يعرف بصحافة املواالة بمفهومها املضاد للموضوعية، ال باملفهوم التقليدي للمواالة. )قطر، 2013(
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كان  فبينما  إلى حد كبير.  للوقائع  الناشطين  تغطية  العربية مباشرًة، فكرة  الثورات  تلت  التي  القاتمة  السنوات  بّددت   -  7
الناشطون الليبراليون أكثر قدرًة على التنظيم عبر اإلنترنت، كانت الجماعات اإلسالمية السياسية والجهادية، تسير على 
نفس النهج. كانت هذه الجماعات أفضل تموياًل، وأكثر تنظيًما، وأكثر خبرًة في العمل السري بطبيعة الحال، واستخدموا 
أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعاية والتجنيد والتواصل. ومع مرور الوقت، كانت الجماعات اإلسالمية، كجماعة 
اإلخوان املسلمين، والجماعات الجهادية األخرى، هي من انتقلت إلى طليعة الثورات، غير آبهة بالناشطين الليبراليين الذين 

)daraj، 2017( .التقطوا في البداية الجزء األكبر من الصورة التي رآها العالم

8 - ساهمت منصات التواصل االجتماعي في سرعة عملية التغيير السيا�سي في غضون أسابيع قليلة في بعض الدول، واإلطاحة 
ببعض األنظمة، ما أدى إلى عدم ظهور قيادات على الساحة السياسية، وعدم بناء نظام سيا�سي راسخ، وعدم القدرة على 

سد الفجوة والفراغ إثر انهيار الحكومات.

9 - صعوبة عملية صنع القرار وتعقدها لعدم وجود توافق كامل لآلراء عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

فضاء  في  والرقابة  اإلنترنت  وتقنين  اإللكترونية  واإلعالم  للصحافة  القانوني  النظام   -  16

االتصاالت اإللكترونية

اعتمد الناشطون على املنصات الرقمية خالل فترة االحتجاجات التي طالت معظم الدول العربية من خالل تبادل الصور 
الفيديو واألخبار ونشرها محلًيا وخارجًيا، ما سهل عملهم، وقابلتهم السلطات العربية بالضغط عليهم وممارسة  وأشرطة 
انتهاكات ضدهم وضد حرية التعبير؛ فالجريمة اإللكترونية هي الجريمة التي ترتكب باستخدام األجهزة الحاسوبية أوالشبكة، 

أو تقع على األنظمة املعلوماتية أو الشبكة.

بداية مارست السلطة القمع واالعتقاالت بحق الناشطين، فبعضهم حكم بالسجن وآخرون غيبوا في املعتقالت، إلى أن 
أدركت السلطات ضرورة شرعنة القمع واالعتقاالت وذلك عن طريق سن قوانين وتشريعات تحد من النشاط اإللكتروني 
للناشطين، وتسمح لهم بمالحقة الناشطين، فعمدت معظم الدول التي لم تكن قد وضعت تشريعات للجرائم اإللكترونية إلى 

وضع تشريعات جديدة بحجة مقاومة )اإلرهاب السيبراني(.

الناشطين اإللكترونين وكذلك السودان  2007 حول الجرائم اإللكترونية ملالحقة  فالسعودية كانت قد فرضت قانون 
ومصر، فقد تم إقرار قانون )مكافحة جرائم تقنية املعلومات( عام 2018، وأقرت الحكومة املصرية تشريًعا تضع بموجبه 
جميع الحسابات على وسائل التواصل االجتماعي التي تضّم أكثر من 5000 متابع تحت املراقبة الحكومية. ويضع التشريع 
بالعمل.  املباشرة  قبل  املصرية  الحكومة  من  ترخيص  على  املواقع  تحصل  أن  الضروري  من  وبات  اإلنترنت،  على  قيوًدا 

)رادكليف، 2019(

التنفيذ.  حيز  دخل  وبذلك  اإللكترونية،  الجرائم  قانون  على  مؤخًرا  السي�سي  الفتاح  عبد  الرئيس  وافق  مصر  “وفي 
بصياغته النهائية، يسهل القانون إدانة الناشطين واملؤثرين على منصات التواصل بـ “اإلخالل بالنظام العام أو األمن القومي 
2018( وقد  أو االقتصاد الوطني”، كما يفتح املجال للسلطات لحظر وسائل تواصل بعينها وتجريم استخدامها”؛ )خلف، 
أعلنت النيابة العامة في مصر عام 2020 أنها ستعاقب مروجي اإلشاعات واألخبار الكاذبة بالحبس ملدة خمس سنوات إضافة 

للغرامة املالية.
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أما سورية:  فقد أقرت وفق املرسوم الرئا�سي رقم 2018/9 تعدياًل لقانون مكافحة الجرائم اإللكترونية رقم 2012/17 
)جرائم املعلوماتية واالتصاالت( القا�سي بتغليظ العقوبة في حال كانت الجريمة تمس الدولة واألمن العام، وإحداث نيابة 
املعلوماتية واالتصاالت، وتدين  في جرائم  للنظر  في كل محافظة  بدائية واستئنافية  عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية 

السوريين في الداخل والخارج.

فتوهين نفسية األمة تعد جريمة، وأي خبر ينشر على اإلنترنت ينال من هيبة الدولة أو مكانتها املالية بحسب املواد )286-
287( يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر مع دفع غرامة قد تصل إلى 530 دوالر؛ ومن املمكن مضاعفة العقوبة، وقد تصل 

إلى األشغال الشاقة املؤقتة من 3 سنوات ل 15 سنة، لكل من ينشر إشاعات عن التجنيد أو زيادة الرواتب في زمن الحرب.

ومادة )309( القاضية بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات إضافة إلى غرامة مالية لكل من يذيع أخباًرا ملفقة أو 
مزاعم كاذبة إلحداث تدن بقيمة النقد الوطني.

وتعد سورية ثاني دولة عربية من بعد اإلمارات العربية املتحدة في إنشاء محاكم خاصة بالجرائم اإللكترونية، وباملقابل 
الرأي والتعبير عبر  املتاحة لحرية  إلى تضييق املساحة  للجرائم اإللكترونية، تهدف  لديها قوانين ووحدات  هناك عدة دول 

وسائل التواصل االجتماعي.

وهناك عدة طرق أخرى لقمع اإلنترنت والحريات السيبرانية، ومنها حجب بعض املواقع كالفيس بوك والتوتير والويكي 
اإللكترونية  الجرائم  تق�سي  في  املعلومات وتدريب قضاة موكلين  لتق�سي جرائم  بالشرطة  تفعيل قوات خاصة  بديا، وعبر 

والبت فيها.

ومعظم تلك املواد تستهدف حرية الرأي والتعبير واملدافعين عن حقوق اإلنسان.

سلطة  من  فوسعت   ،2012 مارس  آذار/  شهر  في  اإللكتروني  النشر  قوانين  تطبيق  تم  السعودية:  العربية  اململكة  في 
قانون النشر والطباعة بقيود تعسفية على حرية التعبير على النشر اإللكتروني، ويمنع التعبير عن الرأي والذي يؤثر على 
الذي  أو  العامة  باملصلحة  الرأي الذي يضر  العامة واإلساءة باملسؤولين الرسميين، والتعبير عن  القومي والسياسة  األمن 
يخالف الشريعة اإلسالمية، ويطبق هذا القانون على أشكال النشر اإللكتروني كافة، وإن لوزارة اإلعالم السلطة على سحب 
املطبوعات التي تخالف الشريعة اإلسالمية، ورفعت معدل الغرامات ومضاعفتها في حال تكرار املخالفة، واإلغالق املؤقت 
أو  مستقبلية،  منشورات  في  الكتابة  من  واألفراد  الصحافيين  ومنع  اإللكترونية،  واملواقع  واملطبوعة  اإللكترونية  للصحف 

املشاركة على القنوات الفضائية. وتتراوح العقوبات ما بين االعتقال والغرامات املالية واإلغالق.

“أعلنت وزارة اإلعالم السعودية في يوليو املا�سي عن سعيها لوضع ما أطلقت عليه “ضوابط” الستخدام املؤثرين واملشاهير 
ملواقع التواصل االجتماعي، ومن بين الضوابط منع ظهور املؤثرين من دون رخصة تجدد سنوًيا. الرخصة، بحسب تصريح 
صدر حينها عن املتحدث باسم وزارة اإلعالم السعودية، عبدهللا املغلوث، ستعمل على تقنين كل ما يتعلق باملحتوى الذي 
املواضيع”.  يراعي حساسية بعض  إلى املجتمع و ”ال  “ي�سيء”  إلى أن بعضهم  التواصل، مشيًرا  املؤثرون على مواقع  يشاركه 
والعادات  الدينية  والقيم  األخالقية  باملعايير  “االلتزام  على  تنّص  وثيقة  ستعّد  اإلعالم  وزارة  أن  حينها  التقارير  أفادت  كما 

االجتماعية” في النشاط عبر منصات التواصل”. )خلف، 2018(

“وتسعى بعض الدول إلى إيجاد أساليب أخرى لتشديد الرقابة اإللكترونية؛ إذ تقوم هيئة االتصاالت وتقنيات املعلومات في 
السعودية بدراسة حول إمكانية ربط حسابات شبكة “توتير” مع هوية أجهزة املستخدمين، وذلك بهدف الحد من استخدام 
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وخاصة  االجتماعية،  الشبكات  مواقع  السعودية  الداخلية  وزارة  باسم  متحدث  وصف  وقد  الهوية.  مجهولة  الحسابات 
“توتير”، بأنها أداة يستخدمها متشددون إلثارة االضطراب االجتماعي. وتطلب السعودية مراقبة “سكايب” و”واتساب”، وتهدد 
بحجبهما. وُطِلب من شركات االتصاالت املحلية التنسيق مع الجهات املشغلة لهذه التطبيقات، لبحث سبل مراقبتها وكيفية 

ا على استخدامها.” )للدراسات م.، 2019( تطبيق األنظمة املتبعة أمنيًّ

تونس: تبنت تونس تفعيل القوانين اإلصالحية الخاصة بحرية املعلومات واتخذت خطوات مهمة لزيادة مستوى الشفافية.

إلى  الصحافة،  مجلة  أو  اإلعالم  قانون  سيما  وال  تونس،  في  اإللكتروني  واالتصال  اإلعالم  قوانين  بعض  خضعت  “لقد 
املراجعة والتنقيح والتطوير في موفى سنة 2011، بمقت�سى املرسوم عدد 115 لسنة 2011 املؤرَّخ في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الثاني  2 نوفمبر/تشرين  في  2011 املؤرخ  116 لسنة  املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر)23( واملرسوم عدد   2011

2011 املتعلق بحرية االتصال السمعي والبصري، وبإحداث الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري)24(، وذلك 

في اتجاه مزيد من الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق اإلنسان ودعم اإلعالم ومنح األمان واملسؤولية للعاملين في قطاع 
اإلعالم واالتصال بما ينسجم مع منظومة الحكم الرشيد، وتمكين الناشطين عبر الشبكات االجتماعية من مجاالت التعبير 

الحر.” )للدراسات م.، 2019(

في السودان تم تعديل قانون الجرائم اإللكترونية لعام 2018 بقانون 2020 وأكثر ما يميزه تشديد العقوبة وعدم نشر 
وزارة العدل للقانون في جريدتها الرسمية وتعارضها مع املواد القانونية.

“تم تصميم هذا القانون من النظام الدكتاتوري املخلوع للحد من حرية الناشطين واملدونين واإلعالميين، باإلضافة إلى 
قوانين أخرى مثل قانون الصحافة واملطبوعات. إنه بالتأكيد سبب لالستبداد، ويمكن استخدامه بطريقة سيئة تحد من 

حرية التعبير.

أي شخص يدخل شبكة معلومات أو شبكة اتصاالت مباشرة أو عن بعد بغرض الحصول على بيانات أو معلومات تتعلق 
باألمن القومي أو االقتصاد الوطني أو البنية التحتية لالتصاالت أو معلومات حساسة يعاقب ملدة 10 سنوات أو يدفع غرامة 
أو كليهما. تجرم املادة 7 إغالق الشبكة إذا كان املواطن مسؤواًل، لكنها ال تذكر ما يحدث إذا قطعت الحكومة الوصول إلى 
الشبكة – وهو ما حدث بالفعل ثالث مرات في عامي 2019 و2020. أي شخص يستخدم شبكة اتصاالت أو معلومات أو 
تطبيًقا أو أي أداة اتصال أخرى لنشر إشاعات أو أخبار أو تقرير، وهو يعلم أنها مزيفة تهدف إلى نشر الخوف بين الناس، أو 
تهديد السلم العام أو التقليل من هيبة الجمهور. الدولة ستعاقب ملدة سنة واحدة أو دفع غرامة أو كليهما.” )حماد، 2021(

في فلسطين ُسن قانون الجرائم اإللكترونية املعدل لقانون رقم )16( لعام 2017 الذي تعرض النتقادات كثيرة، والذي 
يشكل تهديًدا للحريات اإلعالمية ولحرية الرأي والتعبير خارقة املعايير الدولية في ظل غياب تعريف واضح ملصطلحات مهمة، 
60 في الحريات املدنية لعام  10 من أصل  منها األمن القومي واملعلومات الحساسة وهيبة الدولة. وتعد فلسطين في املرابة 

.2020

الرموز  أو  امللكية  الذات  بإهانة  وصفته  ما  عقوبة  لتشديد  قانون  مشروع  البحرينية  الحكومة  أيدت  البحرين:“فقد  في 
الوطنية بالسجن ملدة تصل إلى خمس سنوات إضافة إلى دفع الغرامة. وأفادت وسائل إعالم رسمية بأن ذلك يأتي في ضوء 
مقترح تقدم به مجلس النواب بهدف “تشديد العقوبة على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات امللكية أو علم اململكة، 
بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات ودفع الغرامة التي ال تزيد عن 10 آالف دينار )ما يعادل نحو 26 ألف دوالر أميركي(”. 
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)News، 2013(

وفي الكويت: ُسن تشريع يعاقب على التطاول على الدين وعلى أمير البالد بالسجن لعشر سنوات إضافة إلى دف الغرامة 
املالية. “أما املادة 25 من قانون األمن الوطني فهي تنص على عقوبات بالسجن ملدد تصل إلى خمس سنوات ألي شخص يهين 

األمير عالنية، أو “الذات اإللهية أو األنبياء أو الصحابة أو آل البيت. 

وكونها دولة طرف في العهد الدولي، وفي امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، فإن الكويت ملزمة بحماية الحق في حرية الرأي 
)watch H.، 2015( ”.والتعبير، واملادة 36 من دستور الكويت أيًضا تضمن حرية الرأي والتعبير

وقد علقت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، التي تشرف على تطبيق الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية، قائلة إن رؤساء الحكومات يخضعون على نحو قانوني للنقد واملعارضة السياسية. كما قالت إن قوانين ازدراء 
التمييز.”  أو  العنف  على  تحرص  والتي  الدينية  الكراهية  إلى  الداعية  األقوال  على  بوضوح  تقتصر  لم  ما  محظورة  األديان 
أعطاها  كما  اإلعالمية،  النشاط  ملعظم  اإلداري  اإلغالق  صالحية  اإلعالم  لوزارة  القانون  مشروع  “وأعطى   )News، 2013(
وسائل  استخدام  وضوابط  اإللكتروني  “اإلعالم  أن  إلى   9 الفصل  وأشار  برنامج،  أو  محتوى  أي  حجب  أو  وقف  صالحية 
االتصال االجتماعي” من أجل ممارسته سيصبح على من يريد ذلك، الحصول على ترخيص مسبق إلنشاء أي موقع إعالمي 

أو أية دعاية أو إعالن إلكتروني، مع اشتراط تعيين مدير كويتي يكون مسؤواًل عن املحتوى.” )كريمي، 2016(

وفي الجزائر: شدد التشريع الجزائري العقوبة في حال اإلساءة لرئيس البالد.

2012، لجنة استشارية علمية تتكون من تسعة خبراء، وضعوا املسودة  في أكتوبر/ تشرين األول  َلت،  ُشّكِ املغرب:  وفي 
األولية لهذا املشروع، مستحضرين املعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، ومبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وقرارات 
2000 والقرار الخاص بعدم  األمم املتحدة ال سيما القرار املتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر لسنة 

اإلساءة إلى األديان وبالخصوص الديانة اإلسالمية لسنة 2011. )كريمي، 2016(

وفي اإلمارات: إذ ال بد للمؤثرين على مواقع التواصل من الحصول على ترخيص وتكون مدته عام واحد. “وفي دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، أصدر املجلس الوطني لإلعالم في مارس املا�سي قانوًنا يلزم املؤثرين على وسائل التواصل باستخراج ترخيص 
من املجلس ملمارسة النشاط الترويجي عبر املنصات، ومن أجل تنظيم تلقي الدفعات. الرخصة املذكورة صالحة ملدة عام 
فقط وتبلغ تكلفة استصدارها 15 ألف درهم إماراتي. والحًقا في مايو أعلن املجلس الوطني لإلعالم أن كل من يقدم لترخيص 

اإلعالم اإللكتروني يجب أن يستصدر أواًل رخصة تجارية، تفوق تكلفتها كذلك 14 ألف درهم.” )خلف، 2018(

وفي األردن: أدخلت تعديالت عديدة على قانون الطباعة والنشر لعام 2010 في عامي 2011 و2012 ومنها إحداث غرف 
قضائية متخصصة بالنظر في قضايا مطبوعات النشر والطباعة وعد املطبوعة اإللكترونية شخصية مهمة، واشتراط منح 

التراخيص للمطبوعات اإللكترونية.

بإصالحات  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  والصحافيون  واملثقفون  اإلنسان  حقوق  في  الناشطون  طالب  ليبيا:  وفي 
عديدة في مجاالت حرية الرأي والتعبير، والتخفيف من التضيق على حرية اإلعالم في مواجهة املمارسات التعسفية في ظل 
غياب االستقرار والفراغ التشريعي وانقسام الدولة. و”أشار تقرير فريدوم هاوس لسنة 2020 إلى أن حرية اإلنترنت في ليبيا 
مازالت في تراجع بسبب الطبيعة السياسية للنزاع، حيث ال يزال مستخدمي اإلنترنت والصحافيين يواجهون تحديات فيما 
يتعلق باملحتوى الذي ينشرونه على اإلنترنت، وال سيما عند نشر املحتوى املتعلق بالنزاع الحالي. حيث صنفت ليبيا على أنها 
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بلد “حر جزئًيا” واحتلت املركز 71 من أصل 80 دولة على مستوى مؤشر الحرية على اإلنترنت في العالم العربي.

يعيش الليبيون حالة إحباط عامة بسبب هذه الوضعية، خاصة أن األزمة السياسية والعسكرية انعكست على الفضاء 
إلى وجود مواد تتضمن  املراقبة، ما أدى  )العربي(. فاتسعت صالحيات  الليبيين”  إدارته، ما أضر بحقوق  في  الرقمي وأثرت 
مصطلحات فضفاضة، وإساءة استخدام القانون ضد املعارضين والناشطين، وفرض الرقابة على املحتوى، ما هدد الحريات 
لحقوق  الدولية  االتفاقات  مع  القانون  وتصادم  والحقوق  الحريات  لحماية  ضمانات  أو  حماية  أي  وجود  دون  والحقوق 
2011 قد جاء بعبارات فضفاضة، ووضع العقبات في وجه الصحافيين  اإلنسان؛ حتى اإلعالن الدستوري الصادر في عام 
والناشطين، فقد تصل عقوبة نشر األخبار الكاذبة واإلشاعات إلى السجن املؤبد. وقانون اإلرهاب لعام 2014 املرفوض من 
4 من القرار على أنه في حاالت األوضاع  قبل الناشطين واملجتمع املدني واألمم املتحدة واملطالبين بتغيره؛ “إذ نصت املادة 
أجهزة  تتبع  في  الحديثة  والتقنية  الفنية  الوسائل  يكون أعضاء جهاز استخدام  العامة  املصلحة  تقتضيها  التي  االستثنائية 
االتصال السلكية والالسلكية ومواقع التواصل االجتماعي التي تتواتر بشأن مستخدميها، وتنقل معلومات جديدة تضمهم 
في دائرة الشبهة، شبهة املساس بأمن البالد والعبث بالسلم االجتماعي، واألمن القومي وتعريضه للخطر على أن يكون ذلك 

بمعرفة السلطة القضائية وتحت إشرافها”. )العربي( 

وفي النهاية فقد عمدت األنظمة العربية إلى سن تشريعات وقوانين عقوبات خاصة بالجريمة املعلوماتية، قاصدة توجيه 
االتهامات وإدانة الناشرين على مواقع التواصل االجتماعي، والتضييق على الحريات اإلعالمية، فقد عمدت من خاللها إلى 
استخدام عبارات وصياغات فضفاضة، وأحياًنا غياب تعريفات مهمة، ومخالفة للمعايير الدولية، وفرض غرامات باهظة 
وقيود اقتصادية، ما أدى إلى تقليص الحريات، ويالحظ في معظم قوانين النشر والصحافة والجريمة اإللكترونية أنها سوت 

بين اإلعالم اإللكتروني واإلعالم املطبوع، وإدراج الصحافة اإللكترونية ضمن الصحافة التقليدية والقيود املفروضة عليها.

17 - إزالة منصات التواصل االجتماعي ألدلة جرائم الحرب

تتبع منصات التواصل االجتماعي سياسة إزالة املحتوى العنيف الذي يحض على الكراهية، وامل�سيء واملضلل واالحتيالي 
واملتطرف واملخالف للخوارزميات، بما فيها جرائم الحرب وإزالة األدلة على جرائم الحرب التي تعد ضماًنا لدعم التحقيقات 

الوطنية والدولية.

فاليوتيوب والفيس بوس تزيالن الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي لها قيمة جوهرية بكونها أدلة على االنتهاكات، 
ولدورها في املالحقات القضائية لجرائم الحرب، وأمام املحكمة الجنائية الدولية نظًرا ألهميتها في توثيق الفظائع واالنتهاكات 
والتعذيب، ومنها الهجمات الكيماوية في سورية، وتعذيب السجناء في املعتقالت، وانتهاكات األمن والعنف، وأهميتها في توثيق 

وأرشفة الجرائم وتحديًدا جرائم الحرب. 

قالت هيومان رايتس ووتش: إن محاسبة األفراد على الجرائم الفظيعة قد تساعد في ردع االنتهاكات املستقبلية، وتعزيز 
احترام سيادة القانون. كما قد تساعد جهود العدالة الجنائية في استعادة الكرامة للضحايا من خالل االعتراف بمعاناتهم، 
واملساعدة في إنشاء سجل تاريخي يحمي من التحريف على يد من ينكرون وقوع الفظائع. ُيلزم القانون الدولي الدول بمقاضاة 

)watch h.، 2020( .مرتكبي جرائم اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب

 18 - المعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان في التعبير
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لإلعالم  الناظمة  والقوانين  الحديثة  اإلعالم  وسائل  ظل  في  واملعلومات  التعبير  حرية  حقوق  حول  دولي  إجماع  هناك 
واإلنترنت. في عام 2011 أوصت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة:

وأشارت  لألفراد،  إتاحتها  وضمان  الحديثة  اإلعالم  وسائل  استقالل  لدعم  الالزمة  الخطوات  جميع  الدول  تتخذ  “بأن 
بخاصة إلى “أن تشغيل املواقع اإللكترونية أو املدونات أو نظام آخر لنشر املعلومات القائمة على اإلنترنت بما فيها األنظمة 
التي تدعم مثل هذه االتصاالت، مثل مقدمي خدمات اإلنترنت، أو محركات البحث، يجب أن تتوافق مع الفقرة 3 من املادة 

19 من العهـد.”

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:

تتضمن املادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حق حرية التعبير ضمن املعطيات التالية:

“ لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار 
وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”

العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية:

وفق املادة )19( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية:

1. لكل شخص الحق في حرية الرأي  

2. لكل شخص الحق في حرية التعبير، يشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل املعلومات واألفكار من جميع األنواع، 
دون أي حدود، للقول أو الكتابة أو الطباعة، في شكل فني أو بغيرها في أي وسيلة من وسائل اإلعالم التي يختارها.

3. يقع على ممارسة الحقوق املنصوص عليها في )الفقرة 2( واجبات ومسئوليات خاصة. ويجوز إخضاعها لبعض القيود، 
ولكن بشرط أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية.

4. احترام حقوق اآلخرين.

5. حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

تهمة األخبار الكاذبة بغية تكميم األفواه وقمع الصحافة والحد من الحريات:

“قالت لجنة حماية الصحافيين في تقريرها السنوي لعام 2020 إنه مع اتخاذ الحكام املستبدين من لغة “األخبار الكاذبة” 
مسوًغا لتبرير أعمالهم، ظل عدد الصحافيين الذين ُيسجنون بتهمة نشر “أخبار كاذبة” يرتفع بتزايد. فقد ُسجن 34 صحافًيا 
بسبب نشر “أخبار كاذبة” مقارنة بـ31 صحافًيا في العام السابق. وأشارت إلى أّن جميع الصحافيين تقريًبا املحبوسين في شتى 

بلدان العالم هم من املواطنين الذين غطوا أخبار بلدانهم.” )العرب، 2021(

حرية  بتقييد  للحكومات  وُيسمح  التعبير.  حرية  في  الحق  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  “ويكفل 
التعبير ألسباب محددة بعينها، من قبيل “حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة” ولكن حينما 
يكون التقييد ضرورًيا ومتالئًما مع خطر اإلضرار بتلك املصالح فقط.” )watch H.، 2015( وأسهبت موضحة موقفها من 

التقييد وشارحة:
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“ورغم أن املادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تسمح ببعض التقييد لحرية التعبير ألسباب 
محددة بعينها، إال أنها تحمي اآلراء التي قد يعدها بعضهم مسيئة، بما فيها التعليقات التي تعد مهينة للشخصيات العامة، 
بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات. وقد أوضحت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أن أي قيود على حرية التعبير “يجب 
أن تصاغ بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفًقا لها”. وينبغي في أي قيود من هذا النوع أن تكون واضحة التعريف، 
ومحددة، وضرورية، ومتالئمة مع املصلحة املطلوب حمايتها. أما القيود الفضفاضة التي تقيد التعبير على نحو واسع أو غير 

)watch H.، 2015( ”.مستهدف فإن العهد الدولي ال يسمح بها

وبينت املنظمة أن املادة )19( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الداعية لحماية التعبير الذي يسخر 
من األديان وينتقدها، وأن قوانين ازدراء األديان غير متفقة مع العهد الدولي، ما لم تصل إلى حد الكراهية والتحريض على 
العنف والتمييز العنصري، وأن العهد الدولي يرفض فرض عقوبات على التعليقات املهينة واملنتقدة للدولة التي تعد حقوًقا 

مشروعة للنقد واملعارضة السياسية.

بالحظر  وكذلك فإن لجنة حقوق اإلنسان ال تقر الحظر املميز لصالح ديانة محددة، وال تسمح به، وكذلك ال تسمح 
املفروض على انتقاد القادة الدينيين.

“تقول لجنة حقوق اإلنسان إن مالحقة “الصحافيين والباحثين وناشطي البيئة واملدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم 
)watch H.، 2015( ”.لنشر مثل تلك املعلومات” ينتهك املادة 19 من العهد

“ وجاء في أحد تقارير منظمة “فريدوم هاوس” أن عدًدا متزايًدا من الدول بات “يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في 
شبكات التواصل االجتماعي، ورصد املعارضين عبر اإلنترنت، في تهديد خطر للديمقراطية)7(. وأظهرت املنظمة في تقريرها، 
وأوكرانيا.  مصر  رأسها  على  الرقمي،  اإلعالم  حرية  مؤشرات  في  بلًدا   32 تراُجع  اإلنترنت”،  على  “الحرية  عنوان  حمل  الذي 
وخلص التقرير إلى أن الهجوم األكثر حدة في العالم العربي هو الهجوم على حرية التعبير، لكن املقاومة واإلصرار األشد هو 

على ممارسة حق التعبير.” )للدراسات م.، 2019(

19 - التوصيات 

تعديل قوانين مكافحة الجرائم اإللكترونية بما ال يقيد حرية التعبير والرأي، وضمان عدم تعرض الصحافيين واملدافعين   - 1
عن حقوق اإلنسان والناشطين والحقوقيين للمضايقات القضائية واملالحقات والسجن، ويضمن أمنهم وعدم خطفهم 
وتعذيبهم بما يتوافق مع املعاهدات واالتفاقات الدولية، وال يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 

ومع لجنة حقوق اإلنسان ومع امليثاق العربي لحقوق اإلنسان.

تبني القوانين حق االنتماء والتجمع السلمي لألفراد واملعايير الدولية املتعلقة بحرية التعبير واملعلومات.  - 2

عدم تذرع الحكومات عند سن التشريعات الخاصة بأمن املعلومات واإلنترنت بحجج وذرائع واهية، كاألمن القومي وقضايا   - 3
بالدولة وباألعراف والقيم  أو املساس  الرأي على اإلنترنت،  التعبير عن  التعسفية وحجبها ملواد  اإلرهاب ملمارسة رقابتها 

الدينية، ومحاولة جادة باإلصالح، وإنهاء الصراع بين اإلعالم والسلطة ملصلحة حرية التعبير.

إن من مهمة منصات التواصل االجتماعي إيجاد خطة لحفظ املحتوى الخاص بجرائم الحرب واالنتهاكات، وعدم إجراء   - 4
اإلزالة ملا للمحتوى من دور في املساءلة واملالحقة القضائية. 
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تصميم برامج توعوية لكيفية االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي وتعميق الوعي السيا�سي واالجتماعي، ونشر   - 5
القيم واألفكار اإليجابية، ونبذ األفكار والوسائل السلبية واملحرضة على العنف والتطرف. 

20 - أهمية البحث وهدفه:

في  التعبير  تعزيز حق حرية  في  االجتماعي  التواصل  اإلنترنت ومواقع  التكنولوجيا وخاصة  أدته  الذي  الحيوي  الدور  إن 
الوطن العربي ومساهمتها في التغيير الديمقراطي، إنما هو دليل على أهميتها ودورها الفاعل واملعزز في عملية التغيير والتعبير 

عن إرادة الشعوب وهذا يدفعنا للقول بأهمية إصالحها.

فهذا البحث يتناول بيان قدرة وسائل التواصل االجتماعي ومنصاته على إحداث التغيير، الفكري ودورها في نشر الوعي 
قائًدا  الذي جمعهم وجمع همومهم ونقاشاتهم، وكان  بين املحتجين، فكانت بوصلة املحتجين والفضاء  الثوري والتنسيق 

للثورات وأداة لها. 

وتسليط الضوء على التطور التكنولوجي ودوره في عمليات التغيير السيا�سي واالجتماعي والصراعات والربيع العربي. 

21 - منهجية البحث

المنهج الوصفي: 

املنصات  العربي ودور هذه  الربيع  أثناء  في  التواصل االجتماعي  العربي ملواقع  املجتمع  من خالل وصف واقع استخدام 
ودور  رأيه،  عن  التعبير  في  اإلنسان  وحق  التعبير  حرية  بين  الجدلية  وفهم  والتطورات  األحداث  عن  كاملة  الصورة  نقل  في 

الحكومات القامعة لهذه الحريات واستخدام القانون سالًحا تشهره في وجه الناشطين والصحافيين واإلعالميين.

المنهج التحليلي:

من خالل تحليل الواقع العربي قبل وبعد الثورات العربية، واملحرك للثورات، وتحليل دور وسائل التواصل االجتماعي في 
كل دولة، وأثرها في الحراك الشعبي ومن خالل تحليل آثار وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم اإللكتروني على الواقع العربي، 
وما خلفتها من سلبيات وإيجابيات، وتعاطي كل نظام عربي مع منصات التواصل االجتماعي ومع مستخدميها، واستخدام 

الجماعات املتطرفة لوسائل التواصل االجتماعي مع ذكر النتائج والتوصيات. 

22 - الخاتمة

الناس ومطالبهم عبر مخاض طويل يمهد لتغيير اقتصادي وسيا�سي وثقافي  الربيع العربي حاملة أحالم  انطلقت ثورات 
واجتماعي، بعضها وصلت إلى مطالبها وآمال الشعوب، وبعضها واجه ثورة مضادة تقف خلفها قوى النظام القديم املدعومة 

من أطراف إقليمية. كانت املطالب إصالحية للوطن ككل وليست فئوية أو محدودة بطبقة أو شريحة معينة.

ما ال يمكن االختالف عليه أن حرية الرأي والتعبير وحرية املعلومات هي من حقوق اإلنسان األساسية، وتشكل شرًطا من 
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شروط الشفافية واملحاسبة، وهي ضرورة لحماية حقوق اإلنسان وحماية الديمقراطية، وهي محمية من مؤسسات حقوق 
اإلنسان الدولية.

أنتجت ثورة املعلومات مجااًل واسًعا إليجاد عالم سيا�سي افترا�سي مواز للعالم الواقعي، أتاح من خالله إمكانية تجاوز 
القيود والحدود واملحددات، متحررة من الضوابط والقيود والقواعد والتي تحكم العالقات االجتماعية والسياسية النمطية، 
الفرد واملجتمع واألنظمة، وتجاوزت  بين  القوة  الواقع االجتماعي والسيا�سي، وتوزيع عالقات  الواقع وتكشف خفايا  لتعري 
عالم  في  الفاعلين  بين  القوة  توزيع  وإعادة  السياسية،  املجتمعية  املشاركة  في  التقليدية  األطر  االجتماعي  التواصل  وسائل 

السياسة.

فأصبحت القوة اإللكترونية مصدًرا من مصادر قوة الدول، وتقاس قوتها بمدى قوة إعالمها الرسمي التقليدي واإللكتروني.

ونستطيع القول ختاًما بأن السلطة الخامسة )الشبكات االجتماعية( ومنصات ووسائل التواصل االجتماعي لم تصنع 
السياسية  منها  الثورات  انطالق  في  ساهمت  عوامل  هناك  إن  بل  إفشالها  أو  إنجاحها  في  ساعدت  بل  العربية،  الثورات 
واالقتصادية، وتعد أداة من أدوات التغيير التي استطاع الناشطون من خالل النضال اإللكتروني تطويعها في سبيل تحقيق 

التغيير السيا�سي واالقتصادي، ومقاومة الفساد والسعي إلقامة الدولة املدنية والنظام الديمقراطي.
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