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Abstract
Social media had a major role in shaping a new virtual space that we had not
previously experienced, which led to creating an active role for the Internet
masses to participate in the political process in the Arab world, especially in
Egypt as the first Arab country that witnessed the emergence of bloggers
interested in political affairs through discussions, partnerships and voting,
Social media sites have also led to a specific impact on political activists, due to
their sense of being more interactive, connected and partnering compared to
using traditional media, and with increased interest in social media, many
researchers have given attention Greater the e- audience, with the importance of
focusing on the role of technology in changing the attitudes and behavior of the
audience in the field of political communication.
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الفضاء االفرتاضي واملشاركة السياسية غري التقليدية يف العامل :مصر أمنوذجاً
العريب
الدكتورة محدي وردة – جامعة حيي فارس ابملدية – اجلزائر
الدكتور بسام أمحد شريف – جامعة حيي فارس ابملدية – اجلزائر
امللخص

كاف دل اوقع قتواوقل قجاتوهاي ور كيَت  ي رشكيل تضاا قتًتقي تيدي  م عهدي ن عي
أوى إىل إجياو ور عكط جلهاهَت قإلعًتعت تلهكاكة  ي قتههللة قتسلاسلة  ي قتها م قتهريب خالة  ي
نصر ابيويا ها قتيرتة قتهربلة قألرىل قتيت شديت ظداو نيرعُت ندوهُت ابتكأف قتسلاس ن خالؿ
قدلناعكات رقدلكاكات رقتوصاودت كها أوت ناوقع شييات قتواوقل قجاتوهاي إىل إحيقث أتثَت
عاوي يلى قتنكطا قتسلاسلُت بسيب إحساسدم أبهنم أكثر شضايال رشرقبطا رشرقكة نقا عة ن
قسوخيقـ رسائ قإليالـ قتوقلليدة رن شزقدي قجاهوهاـ باوسائ قتواوقل قجاتوهاي أيطى قتهيدي
ن قتياحثُت قهوهانا أكرب بسلاوؾ قجلهداو قإلتيًترين ن أمهلة قتًتكلز يلى ور قتويناوتاوتلا  ي شغلَت
قذباهات رسلاوؾ قجلهداو  ي رلاؿ قجاشصاؿ قتسلاس .
الكلمات املفتايية; قدلكاكة قتسلاسلة قتضاا قجاتًتقي

ناوقع قتواوقل قجاتوهاي .

مقدمة:
إف قدلكاكة قتسلاسلة قتضايلة ه شلك قدلكاكة قتيت ذبه قدلاوقط عاو ق يلى قتوأثَت  ي
يهللة قخولا شلثلله قتذد دناوباوف ينه  ي شلا سة قتسلطة تهللاً شاويل قدلنالب قتهانة؛قتوأثَت
 ي لن قتسلاسات قتهانة؛ رنسا تة ب رزلاسية قحلياـ ردلا كاعت نهظم قتنظم قتهربلة
ه أعظهة سلطاودة رخالة نصر تإهنا بال دب جا شهاين ن أزنة قدلكاكة قتسلاسلة
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تحسب ب أهنا شسهى بي قتاوسائ يلى شاللق عناوقت قدلكاكة إف  م عق غلق شلك
قتقناوقت بكي نطلق رحىت قتيهض ن شلك قتنظم قتيت حارتت -بكي تيي أر
شظاهرقً -أف شضسح قجملاؿ تلهكاكة قتسلاسلة تضئات رصبايات نهلنة تإف شلك قحملارجات
 م شي كضللة حب شلك قألزنة تذق تأف قحلقلقة قتيت جا تيقؿ تلدا أف نهظم قتنظم قتهربلة
قتقائهة -ر ي نقينودا شلك قتيت سبت قإلطاحة هبا -شوسم خباللة قدلياتغة  ي إعصا
قتكركا رعه قخلصاوـ رشضردغ قآلتلة قجاعوخابلة-إف رتيت -ن ناانُت قدلكاكة ررباود
قدلؤسسات قتنلابلة رنؤسسات قجملوه قدليين رقألهل إىل رلرو نسانَت  ي يربة قحلاكم
قتضرو .تدم دررف أبف رسائ قجاشصاؿ قجليدية شهورب دبثابة عناوقت بيدلة شهزز رشسد
.

نكاكة قألترقو  ي لناية قتقرق رقتنقاش رإبيق قترأي
ريلله قتضاا قجاتًتقي قجليدي ساحة تلهكاكة قتسلاسلة غَت قتوقلليدة رقتيت زبولف
ك قجاخوالؼ ي قدلكاكة قتسلاسلة قتهاودة رقتيت  م شثيت صلايودا يلى قألع  ي
قألعطا قتهربلة ييس قدلكاكة قتسلاسلة غَت قتوقلليدة رقتيت أياوت قتنضس تلهه
قتسلاس بهي أف شابه قتصيأ بطرؽ سلولضة رنوطاو ة رأهيقؼ عابلة تلوحقلق.
أهداف الدراسة
هنيؼ ن خالؿ هذ قتي قسة قىل إبرقز ور ناوقع قتواوقل قجاتوهاي

 ي قدلكاكة قتسلاسلة غَت

قتوقلليدة  ي قتها م قتهريب رخالة نصر رور ها  ي إمساع لاوت قتكهب قتذي دهاين ن قتضقر
رقحلرناف رشيهلم قألتاوق تاتضاا قجاتًتقي قجليدي سد يهللة إدصاؿ سائ قىل قحلياـ رقتقاوة
قتذد دهلكاوف  ي بررج ياتلة جا شسه رجا شرى إجا نا شردي شليم قألعظهة كها أف يهللة قتوغلَت
قتسلاس قتيت شديهتا قتهيدي ن قألعطا قتهربلة نطل قتهاـ  ،3122أثيوت ور هذ قدلاوقع  ي شهزدز
قدلكاكة قتسلاسلة ربلاو ة ناوقعف  م شهيها قألعظهة قتهربلة قدلوسلطة نا شسيب ذلا  ي حاتة ن
قإل ابؾ رصلحت هذ قدلاوقع قىل حيدي كيَت  ي إدصاؿ لاوت قتكهاوب تلس تقط يلى قدلسواوى
قحملل ب ذبارز قىل قدلسواوى قتيريل ربذتك مت لن أي ياـ وريل قجيايب توليم قدلكاكة.
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منهج الدراسة:
شني ج قتي قسة يه قتيحاوث قتاولضلة ره قتيت شركز يلى رلف طيلهة رمسات رخصائص رلوه
نهُت أر ناوعف أر صباية أر ترو نهُت رشيرق قت حيرث قتظاوقهر قدلخولضة رابتوايل تد ربقق
قذليتُت قتثاين رقألرؿ  ي عطاؽ قدلهلا قألرؿ رشسهى قتيحاوث قتاولضلة ييط قتهالعة قدلاوتاووة بُت
قتظاوقهر أي قإلتابة يلى قتوساؤجات رربلللدا رشضسَتها رقسونياط قحلقائق قدلنطقلة رقتاوقعهلة
توههلهدا رقتونيؤ هبا رييطدا رهاو ن أكثر طرؽ قتيحث قتهله قعوكا ق ريادللة  ي ربلل شلك
قأل رياع تلاوعاوؼ يلى قتظررؼ قحمللطة هبا أر قألسياب قتيقتهة إىل ظداو ها تداو دسوخيـ  ي و قسة
قتظاوقهر  ي ريهدا قترقه ابيويا تديق يلهلا ننظها تلحصاوؿ يلى بلاانت رنهلاونات رأرلاؼ
ي قتظاهرة رو قسونا شهوهي يلى رلف ور ناوقع قتواوقل قجاتوهاي  ي شضهل قدلكاكة
قتسلاسلة رأتثَتها يلى قترأي قتهاـ.
 .1مفهوم املشاركة السياسة
قدلكاكة قتسلاسلة ه قجلداوو قتكهيلة قتوطاويلة قدلنظهة قتيت شوص بههللات قخولا قتقلاوقت
قتسلاسلة رلن قتسلاسات رري قخلطط رشنضلذ قتربقنج رقدلكا د ساوق يلى قدلسواوى قخلين
أر يلى قدلسواوى قإلعوات ركذتك يلى قدلسواوى قحملل أر قتقاون رقدلكاكة قتسلاسلة ه أداا;
أف دياوف قتقرق قتسلاس أر قتسلاسة قتيت شوياهنا قتيرتة ه زلصلة أتيا رنناعكة صبداو قدلاوقطنُت
قتذد دوأثررف هبذق قتقرق أر شلك قتسلاسة (ب عضة  3122ص .)28رهناؾ ق شياط رثلق بُت قحليقثة
قتسلاسل ة رقدلكاكة قتسلاسلة تلجهاهَت  ي إوق ة وتة شؤرف قحليم ر ي هذق قتصيو درى لاناود
هنونغواوف أعه شبة ثالثة نقاونات تلحيقثة قتسلاسلة ره ;
 شرشلي قتسلطة )4(Rationalization of Authorityرقتيت شهٍت قسوناوها إىل أساسعاعاوين دنظم قيوالئدا رشلا سودا رشيقرذلا.
 -قتوهادز ):(Differentiationشياد

قذللئات قتيت شقاوـ يلى قتاوظائف قتسلاسلة

رقتقاائلة تليرؿ دبهٌت جيب أف دياوف هناؾ تص بُت قتسلطات.
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 قدلكاكة قتسلاسلة ):(Political Participationأي شلا سة قجلهاهَت تلير قدلناوط هبا ي قحللاة قتسلاسلة رعي بط هنونغواوف قتوخلف قتسلاس بويين نهيجات قدلكاكة
قتسلاسلة تلجهداو ابإلياتة قىل رلهاوية ن قتهاوقن قألساسلة قألخرى

(باوعناو  3124ص

)31

تادلكاكة قتسلاسلة قتضايلة ه شلك قدلكاكة قتيت ذبه قدلاوقط عاو قً يلى قتوأثَت  ي يهللة قخولا

شلثلله قتذد دناوباوف ينه  ي شلا سة قتسلطة تهللاً؛شاويل قدلنالب قتهانة قتوأثَت  ي لن قتسلاسات
قتهانة رنسا تة ب رزلاسية قحلياـ ردلا كاعت نهظم قتنظم قتهربلة ه أعظهة سلطاودة تإهنا بال
دب جا شهاين ن أزنة قدلكاكة قتسلاسلة تحسب ب أهنا شسهى بي قتاوسائ يلى شاللق عناوقت

قدلكاكة إف  م عق غلق شلك قتقناوقت بكي نطلق رحىت قتيهض ن شلك قتنظم قتيت حارتت-
بكي تيي أر شظاهرقً -أف شضسح قجملاؿ تلهكاكة قتسلاسلة تضئات رصبايات نهلنة تإف شلك
قحملارجات  م شي كضللة حب شلك قألزنة تذق تأف قحلقلقة قتيت جا تيقؿ تلدا أف نهظم قتنظم قتهربلة
قتقائهة -ر ي نقينودا شلك قتيت سبت قإلطاحة هبا -شوسم خباللة قدلياتغة  ي إعصا قتكركا رعه
قخلصاوـ رشضردغ قآلتلة قجاعوخابلة-إف رتيت -ن ناانُت قدلكاكة ررباود قدلؤسسات قتنلابلة
رنؤسسات قجملوه قدليين رقألهل إىل رلرو نسانَت  ي يربة قحلاكم قتضرو (قتهنييب حس  3124ص ):7
جدول رقم  411يبني مؤشر املشاركة السياسية واحلرايت املدنية لسنة  0111يسب جملة
اإليكونوميست
الدولة

املشاركة السياسية

احلرايت املدنية

شاوعس

0.00

4.03

نصر

0..2

4..4

تليلا

1.11

1.3.

قتله

4.23

1.12

قتيحرد

0..2

4..4

قدلغرب

1...

3.10

ساو اي

1...

1...
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املصدرDemocracy index 2010 Democracy in retreat4

ن خالؿ قجليرؿ قخلاص دبؤشر قدلكاكة قتسلاسلة رنؤشر قحلرايت قدليعلة حسب رللة
قجادياوعاونلست تسنة  3121أي عي حيرث قجايطرقابت قتيت شديهتا قدلنطقة قتهربلة حباوقيل سنة
عالحظ أعه شيين كيَت  ي نهيجات قدلكاكة قتسلاسلة رقحلرايت قدليعلة  ي قتيرؿ قتهربلة رحسب
قتوقردر تإف كلها كاعت هناؾ زايوة  ي عقاط قدلؤشر كلها كاف هناؾ نكاكة سلاسلة تلية ر أيلى
نهيؿ هاو  21عقاط رابتنظر  ي عقاط قتيرؿ قتهربلة دلؤشرقت قدلكاكة قتسلاسلة رقحلرايت قدليعلة
تي يهلف رنويعلة تأيلى نهيؿ سجلوه قتله بػػ; 489:عقطةابتنسية تلهكاكة قتسلاسلة أنا
أيهف نهيؿ سجلوه تليلا بػػ;  2822عقطة رتذتك تا شصنلف صبل قتيرؿ  ي قجليرؿ يه
قتيرؿ قجاسوييقودة .ر غم ك زلاس قدلكاكة قتسلاسلة إجا أهنا  ي قتاوقع  ي قتها م قتهريب شهرؼ أزنة
شرشيط ابتوخلف قتسلاس حلث دوم شاوتله قدلاوقطنُت ضلاو شلا سة قدلكاكة قتسلاسلة بناوع ن
قجاخوالؿ كها صليها إنا نكاكة ننهينة أر شيللة دوسيب تلدا نل قتقلاوقت قتسلاسلة إىل شركلز
قتسلطة عياودا رإعانة عظم شسلطلة رشقللي نكاكة قجلهاهَت  ي قحللاة قتسلاسلة ردرت قتسلي ييي
قذلاوي تاوهري أسياب حيرث قألزنة  ي قآليت;
 قجلد رقألنلة رقعوكا قتضقر. قعهيقـ قتونكئة قتسلاسلة أر سليلة قتونكئة قتسلاسلة (ناوقطنُت جا نياتُت أر خائضُت(. قإلحساس بهيـ تيرى قدلكاكة قتسلاسلة عولجة رتاوو وديقرقطلة شيللة رقعوخاابتغَت عزددة رييـ شريلة قتسلطة.
 قتالنياجاة قتسلاسلة (يهف قحلس قتاوطٍت ريهف قجملوه قدليين). قتهزتة قتسلاسلة (قإلحساس أبف قتضرو ندهش رتلس ته ور رقتهزرؼ ي قدلكاكة يطردق قجاعسحاب ن قحللاة قتسلاسلة)( .تهجاؿ  3118ص .)357
سبي أمهلة قدلكاكة قتسلاسلة  ي كاوهنا شهورب نهلا ق تنهاو قتنظاـ قتسلاس رنؤشرق يلى وديقرقطلوه
كها شسايي قدلاوقطنُت  ي أوق أورق هم  ي قتنظاـ قتسلاس رنسامهودم  ي يهللة لن قتسلاسات
ربذتك ديي شضاوي قجاغًتقب قتناشج ن شهاو قتضرو ابتغربة ي قتهه قتسلاس رنا دير  ي
قجملوه

ردوطلب ربقلق قدلكاكة قتسلاسلة شاوقتر رلهاوية ن قدلقاونات شوهث برت و تة قتاوي
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رحردة رسائ قإليالـ رشقاودة شضهل ور قدلؤسسات رقذللئات  ي قتيرتة ربنا نؤسسات عاو ة يلى
قسولهاب قتقاوى قترقغية  ي قدلكاكة(.شحهاط تصاص  3124ص  .)55رعي طرح قتيهض تيرة قدلكاكة
قتيديقرقطلة تألترقو  ي قتههللة قتسلاسلة رقتيت أليحت شلي يرب قتضاا قجاتًتقي رقيورب قتيثَت
ن قدلوويهُت أف قألثر قجاتوهاي قتيا ز تالعًتعلت هاو علاندا بوطاودر قتههللة قتيديقرقطلة  ي قتاوعت
قتذي صلي تله نكاكة قجلهاهَت شًتقت ابسوهرق تدذ قتوقنلات شهورب دبثابة رسائ عاودة توكيل
قتوحيي تلحياونات رإجياو مناذج وديقرقطلة تيدية رنكاكة قألترقو  ي قتنكاطات قتسلاسلة
رهذق نا وت بيهض قتيواب إىل طرح تيرة يرر ة إياوة قتنظر ابدلضاهلم قدلوهقلة ابجاشصاؿ قتسلاس
رطرعه ررسائله رأشياته ركلضلة شاوقل قتسلاسلُت ن قألترقو يرب قتضاا قتههاون قترعه قجليدي
تأليح هناؾ قتقي ة يلى قجاشصاؿ كيَتة ديي أف شقاوو إىل شنكئة سلاسلة ب رشيللف سلاس
أكثر رأساس هذق قتواوع هاو تيرة أف قدلاوقطنُت ساوؼ دياوعاوف أكثر عكاطا  ي قتوهيَت ي آ قئدم
ن خالؿ قجاعًتعت رأف قجاعًتعت دولح ذلم ترلا تيدية تواولل غياهتم رآ قئدم قتيت شاويح
شاوتداهتم قتسلاسلة  ي شضاتلة ندها كاعت نرق ق رعي برز ور قجاعًتعت  ي ربقلق قدلكاكة قتسلاسلة
تألترقو بكي كيَت  ي قتاوجاايت قدلوحية قألنرديلة رأر راب تقي" أثرت قجاعًتعت رشقنلاهتا قجاشصاتلة
قدلصاحية يلى قتسلاسة قألنرديلة بكي تذ ي حلث رترت عناوقت تلواوقل ن قدلنوخيُت رآتلات
تنكر قدلهلاونات  م شي نواحة ن عي بكي رقس ر تي تئات قجملوه قتيت أليح إبنياهنا طرح
قعكغاجاهتم نياشرة ورف رساطة رهذق نا بيق رقيحا أثنا قجاعوخاابت  ي كثَت ن قتيرؿ
(بهزدز  3125ص )238.237

 .0املشاركة السياسة غري التقليدية عرب الفضاء االفرتاضي
تادلكاكة قإلتيًترعلة شوهلق ابتوأسلس تثقاتة تيدية  ي قزباذ قتقرق قت رطيقا ألرتلضر ناكر
 ،Markerه شقنلة عاوت توحيدث قألعظهة قتسلاسلة جا جيب أف شؤوي إىل عايية أرس تالشصاؿ
Oliver

بُت قدلاوقطنُت رشلثلاو قحلياونة تحسب ب إىل عايية أرس تكريلة قتقرق قت قتسلاسلة عي ك
ش رهبذق دصيح قدلاوقط يلى عيـ قدلسارقة ن قحلياونة  ي ربيدي تيقرؿ قأليهاؿ رقعًتقح
قتسلاسات قتهانة رحسب شصنلف ننظهة قتوهارف رقتونهلة قجاعوصاودة هناؾ ثالثة نسواوايت
تلهكاكة قإلتيًترعلة;
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 499-515

Hamdi OUERDA & Bessam Ahmed CHERIF

 التمكني اإللكرتوين 4e-enablingردديؼ قىل يهاف نهلاونات سدلة قتاولاوؿ رنضداونةجلهداو أرس .
 االخنراط اإللكرتوين 4e-engagingقجاسوكا ة ن صبداو أرس دييم قتنقاش قتويقريل. التخويل أو التفويض اإللكرتوين 4e-empoweringهنا دظدر قدلاوقط ن خالؿ و قتضهكهنوج  ي للاغة قتسلاسة رتلس كهسودلك

(بن شعبان،3121،ص)78877

تحسب كا رؿ ابسباف  Carole Patemanتإف قتيديقرقطلة قتوكاكلة شقاوـ يلى سبيُت قجلهداو ن
قدلكاكة  ي قتهلهلة قجاشصاتلة أي إنياعلة نناعكة قتقاااي قتسلاسلة قتهانة رربلللدا إذق جا ديي
ربقلق ذتك إجا بواوظلف رسائ قإليالـ قجليدية قتيت دهوربها  Enzensbergerذقت إنياعلة
وديقرقطلة كيَتة ر ي هذق قإلطا دوسا ؿ  Rikkie L K Yeyngعائال; ه ديي تاوسائ قجاشصاؿ
قجليدية أف شهط وتها تلهكاكة قتيديقرقطلة رشغلَت قتسلاسة يلى ضلاو نسوهر رجيلب ألحاب
عظردة قدلكاكة قتيديقرقطلة ابإلجياب تدم دررف أبف رسائ قجاشصاؿ قجليدية شهورب دبثابة عناوقت
بيدلة شهزز رشسد نكاكة قألترقو  ي لناية قتقرق رقتنقاش رإبيق قترأي (بهزدز  3124ص .)1:
رعي أوى ظداو شيناوتاوتلا قتوضاي يرب شييات قتواوقل قجاتوهاي إىل إجياو ور ق عكطا جلهاهَت
قإلعًتعت تلهكاكة  ي قتههللة قتسلاسلة ن خالؿ قدلناعكات رقدلكاكات رقتوصاودت كها أوت
ناوقع شييات قتواوقل قجاتوهاي إىل إحيقث أتثَت عاوي يلى قتنكطا قتسلاسلُت بسيب
إحساسدم أبهنم أكثر شضايال رشرقبطا رشرقكة نقا عة ن قسوخيقـ رسائ قإليالـ قتوقلليدة رن
شزقدي قجاهوهاـ باوسائ قتواوقل قجاتوهاي أيطى قتهيدي ن قتياحثُت قهوهانا أكرب بسلاوؾ قجلهداو
قإلتيًترين ن أمهلة قتًتكلز يلى ور قتويناوتاوتلا  ي شغلَت قذباهات رسلاوؾ قجلهداو  ي رلاؿ
قجاشصاؿ قتسلاس  .ر ي هذق قتصيو ترت قتهيدي ن قتي قسات رقتيحاوث قتيت شربط بُت شهزدز
قدلكاكة قتسلاسلة رقسوخيقـ رسائط قجاشصاؿ قجليدية تقي أكيت و قسة ) (Shuler 2010يلى
أعه دوم شهزدز قجاذباهات قتسلاسلة ن خالؿ وت قدلاوقطنُت تلهكاكة قتسلاسلة  ي قألعكطة قتيت
شسايي يلى شكجل قتضدم قتسلاس رأشا ت قتي قسة قداا إىل رتاوو يالعة إجيابلة بُت قتقلم
قدليوسية ن قتكييات قجاتوهايلة رقدلكاكة  ي قألعكطة قجاتوهايلة رقتسلاسلة كها شاوللت
و قسة )(Valenzuela et al 2008إىل رتاوو يالعة إجيابلة بُت كثاتة قسوخيقـ شييات قتواوقل
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قجاتوهاي رقجاعاهاـ إىل قجملهاويات رقتثقة قجاتوهايلة ركذق قدلكاكة قدليعلة رقتسلاسلة تلكياب
ر يا قتكياب ي حلاهتم بكي ياـ رأشا ت

و قسة)2009

(Warrenإىل أعه  ي قعوخاابت

قترائسة قألنرديلة ياـ  3119كاعت قجاعوخاابت قألرىل قتيت أاتحت تلهرشحُت قتاولاوؿ إىل
قتناخيُت قتكياب ن خالؿ رتاووهم يلى رسائط قجاشصاؿ قجليدية حيدث أكي قتكياب قتذد
مشلودم قتي قسة أهنم عي حصلاوق يلى نهلاونات ي قدلًتشحُت ن خالؿ هذ قتاوسائط رأف
شياود ليقعات بُت قدلسوخينُت رقدلرشحُت كاف ته أثر إجيايب  ي قدلهرتة رقحلصاوؿ يلى قدلهلاونات
ن تاعب قدلسوخينُت ربنا لاو ة قدلرشحُت تيددم رخالة بُت قدلسوخينُت قتذد تيددم أعكطة
سلاسلة يلى هذ قتاوسائط خبالؼ رسائ قإليالـ قتوقلليدة رقتيت دوم قسوخيقندا كاوسللة  ي قذبا
رقحي تنق قدلهلاونات قتسلاسلة ن عي قحلياونات ر تاؿ قتسلاسة إىل صبداو قتناخيُت تإف
رسائط قجاشصاؿ قجليدية شضوح آتاعا أرس تالشصاؿ  ي قذباهُت بُت قتيلاانت قتسلاسلة رصبداو
قدلاوقطنُت قتناخيُت ن تدة ربُت قتناخيُت ربهادم قتيهض ن تدة أخرى (ييي قتهزدز  3127ص
 .)345.344رتا ت و قسة نا ات كاعولجاوشش رآخررف  Marta Cantijoch & Othersحاوؿ
قتوهرض تلههلاونات قتسلاسلة  ي رسائ قإليالـ قتوقلليدة رقجليدية أي قتوأثَت يلى قدلكاكة
قتسلاسلة؟رهيتت هذ قتيق سة إىل قخويا أتثَت قتوهرض تلههلاونات قتسلاسلة  ي رسائ قإليالـ
قتوقلليدة رقحليدث ة يلى أبهاو سلولضة ن قدلكاكة قتسلاسلة ن خالؿ نسح أتري  ي إسياعلا3118
رن بُت قتنوائج قدلواول إتلدا;أف قتوأثَتقت يلى قدلكاكة قتسلاسلة ن خالؿ قسوخيقـ رسائ
قإليالـ قحليدثة ن تاعب رقتوهرض تلاوسائ قتوقلليدة ن تاعب آخر سلولضة سبانا تاسوخيقـ
قجاعًتعلت داوته قألعكطة قتوضايللة ردنه قتيرقت ضلاو قدلكاكة قتسلاسلة كها شنارتت و قسة
) (311: Rebecca A. Hayesقخويا أتثَت رسائ قإليالـ قحليدثة رقتسلاسات قجليدية يلى كضا ة
قتوهلم قتسلاس رقخويا قسوخيقنات ناوقع قتكييات قجاتوهايلة  ي قدلكاكة قتسلاسلة ره ييا ة
ي و قسة نليقعلة  ي قتاوجاايت قدلوحية قألنرديلة رن أهم نتائج الدراسة; أف قسوخيقـ ناوقع

قتكييات قجاتوهايلة ألهيقؼ سلاسلة ديي أف دياوف ته أتثَت إجيايب يلى كضا ة قتوهلم
قتسلاس ريلى قدلهرتة رقدلكاكة قتسلاسلة( .نللاوو  3126ص .)8.7
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ر ي و قسة نليقعلة أخرى عاـ هبا ك ن ;  CEllison, N, Steinfield, C., & Lampeأكي
قتياحثُت تلدا أف قتوغلَتقت قتيت عي ربيث  ي شخصلة قدلنخرط  ي شييات قتواوقل قجاتوهاي
ابيويا ها تاا تلواوقل قجاتوهاي خالة تلها ق شيط  ي عظرة قتضرو تذقشه )علهة شقيدر قتذقت(إذ
دسوخيـ قألترقو قتذد جا دررف أف أددم نؤثر  ي شسلَت قتكأف قتهائل أر قتهاـ إىل هذ قدلاوقع عصي
شربدر أ قئدم رشرحدا نا عي ديسيدم نؤديد روقيهُت تواوتداهتم رن نرر قتاوعت دوهزز شهاو هم
ابكوساب قتثقة ابتنضس قتيت شهورب كأ يلة دلساي قجاعوناع قتذقيت إبنياعلة قتوغلَت رإعناع قتغَت
بذتك (زوقـ  3124ص  .)365تقي أليحت رسائط قجاشصاؿ قجليدية دبثابة ساحة إغردقلة أي ساحة
نضواوحة توياوؿ قآل ق تلدا دهرب قتناس ي غيودم قتها نة  ي قحللاة ر ي قتوهو ابحلردة رنا سودا
رعي قزوقو ور هذ قتضاا قت قألعًتعلولة رشهاظهدا خصاولا  ي قجملوههات قتيت دلقى وقخلدا
قتناس أعضسدم -كأترقو أر كجهاية -زلررنُت ن حردة قتوضيَت رقتوهيَت نرقعيُت داونلا  ي أمناط
قتواوقل بلندم ته قتنقطة قخلا تة ي ؤدة قتنظاـ قتيت أسست تهنصر قدلياغوة رن إنياعلة
قتواوقل  ي ربيدي قدلاويي رقذليؼ ريظهت ن زخم قتوظاهرقت توصيح نللاوعله حيص يان
قإل ابؾ تلنظاـ قتسلاس رقتوحهل قتسلاس نها قتلذد  م دظنا أف قتوسرب رقتيل سلأيت ن أعيلة
قتكهب ن أانس غَت نسلسة طيقة نواوسطة برتاوقزدة لغَتة خيرتاوف دطاتياوف رددوضاوف تأليحنا
أناـ سلاض تيري قتوهاي دكي نرضبة قتقرف قحلاوي رقتهكرد (حاني  3122ص )24
 .4املشاركة السياسية غري التقليدية يف العامل العريب (مصر)
ر ي قتها م قتهريب كاعت قدليرانت تز ن زلارجات قخًتقؽ حاتز قتصهت  ي قدلنطقة قتهربلة رتز
ن جاخًتقؽ رسائ قدلن قتيت شسوخيندا قحلياونات رابتوايل كاف ذلا أتثَت يلى قحلرقؾ قتيديقرقط
 ي قدلنطقة إذ قسوطاع ألحاب قدليرانت  ي قتاولاوؿ إىل ييو كيَت ن قجلهداو تقي قسوطاع
قدليرعاوف قدلصرداوف آعذقؾ  ي شكجل قتكياب قدلصري تلنزرؿ إىل قتكاوق ع يه حركة كضادة ربهض
قحلركات رقتونظلهات قألخرى تلهطاتية إبلالحات وديقرقطلة  ي نصر ر غم أهنم  م دنجحاوق  ي
ربقلق قتوغلَت إجا أهنم صلحاوق رألرؿ نرة  ي إعزقؿ أجاؼ قجلهاهَت إىل قتكا ع رحكيهم رقتونسلق تلها
بلندم تقي تهيت قدليرانت ور ق كيَتق  ي قحلركة قتكهيلة  ي نصر (تهقاب  3121ص  .)61برز نضداوـ
قتنكاط قتسلاس  ي نصر نييرق ن إوخاؿ قتوقنلات قتوضايللة قتيت أحللت نضداوـ قتاودب  0.1ر ي
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قتهاـ  3116كزت ثقاتة قتويرد يلى قتقاااي قتسلاسلة قتيت شضجرت  ي نصر بطردقة  م دسيق ذلا
نثل  ي قتها م قتهريب رسرياف نا أليح باهة نيرعُت نصردُت صلاونا بُت أعرقهنم ن قتكياب  ي
قتها م قتهريب ألهنم غانررق  ي ناوقيل  م دي أحي جيرؤ يلى شنارذلا ن عي تياعت هذ قتقاااي
قتسلاسلة نضاتئة رلاونة  ي بهض قألحلاف  ي بلي كاف دهرؼ أبف تيده خطاوطا ضبرق خطَتة
رعي قخوا نهظم قدليرعُت قتسلاسلُت قدلصردُت قتويرد أبمسائدم قحلقلقلة نا أيضى يلى نا ديوياوف
قدلزدي ن قدلصيقعلة رعي خلق قتويرد نساحة تلاوي قتسلاس رقتنقاش حلث ذبارز ييو زرق
بهض قدليرانت أ عاـ شاوزد قتهيدي ن قتصحف قدلصردة (ييي هللا  3125ص  .)27ر ي نصر برز قتهيدي
ن قدليرعُت تلس تقط يلى قتيهي قحملل تقط ب ذبارز قىل قتيهي قتهادل عظَت عكاطدم قتييَت
رور هم  ي خلق ري سلاس  ي بلي أغلقت تله قحللاة قتسلاسلة رقإليالنلة تض  5002تازت
نيرعة «نناؿ ريال » جبائزة ننظهة نرقسلاوف بال حيرو كأتا نيرعة  ي رلاؿ حقاوؽ قإلعساف
رذتك يه نسابقة "وردوكه تلله" قتهادللة تلهيرانت تلها تازت نيرعة ر ي سنة  ،3117تازت
نيرعة «تا قتقهر» جبائزة أتا نيرعة يربلة  ي عضس قدلسابقة رقتيت أشا ت جلنة قتوحيلم إىل
علاـ كاشيدا بوغطلة كثَت ن قألحيقث  ي نصر رشهريه إىل قدلاادقات ن عي تاؿ قألن ر ي
عضس قتسنة مت قخولا قدليرف رقئ يياس يه رلهاوية ن قتكخصلات قتهادللة قتيت يهت كوااب
رسلاسلُت رنضيرد تلاوتداوق ساتة إىل قتها م نطل قتها م قجليدي ر ي سنة  3118تاز أداا قدليرف
رقئ يياس جبائز "اندت" تلصحاتة قتيرتلة رقتيت دينحدا قجارباو قتيريل تلصحضلُت ربذتك قيورب
أرؿ لحض يريب رأرؿ نيرف يلى نسواوى قتها م حيص يللدا رحص أداا رقئ يياس يلى
تائزة  Hellman/Hammettقألنرديلة تليتاع ي حقاوؽ قإلعساف ر ي قتها م  3121قخوا ت رللة
 Arabian Businessقدليرف رقئ يياس  ي قدلرشية  :7يه عائهة أكثر نائة شخصلة يربلة أكثر
عضاوذق رأتثَتق  ي رلوههاهتم( .ييي قتضواح  3123ص .)218.217
رعي بريت إسرق ييي قتضواح  ي قسوخيقـ قتضلسياوؾ ن خالؿ قجملهاوية قتيت أعكأهتا يلى قدلاوع
بهناوقف; ه تاويى ركاعت هناؾ عقي رترأة تَت نسياوعة تلنظاـ قألنٍت قدلصري ريالعوه ابتقدر
قتسلاس رقجاتوهاي
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رهذق نا ساييها تلها بهي  ي حكي قترأي قتهاـ يلى قجاعًتعلت ريرب شييات قتواوقل قجاتوهاي
ن خالؿ رلهاوية يلى قتضلسياوؾ تييم إيرقب قحمللة قتيربى  7أترد ( 3119أباو قتقهصاف  3123ص
.)6:

حلث عانت إسرق ييي قتضواح ابتيياوة ن خالؿ ناوعهدا يلى قتضلسياوؾ ابتيياوة إىل إيرقب سله
 ي  7أترد  3119قحوجاتا يلى شيهاو قألرياع قدلهلكلة رسرياف نا تقلت وياوهتا قسوجابة
علاسلة ن  81أتف أكي نكاكوه (سيلواف  3122ص  .)417ررباوتت قجملهاوية إىل ننويى وديقرقط
دسوطل ك نكا ؾ تله قتوهيَت بي حردة رعلاوة قترأي ن خالؿ طرح أتيا ربنا شاوقتق  ي
قدلناعكة شلا رتي تاا ق قتًتقيلا ن قحلردة  ي رقع شيدي قتقههلة حلث شجهت قجملهاوية بقلاوة
إسرق قتناس يلى قدلكاكة ك حسب عي شه إنا ابتيقا  ي قدلنزؿ رإنا ابتنزرؿ إىل قتكا ع نرشيد
قتساوقو أر حىت شهللق قتهلم قدلصري يلى شرتة قدلنازؿ

(أباو قتقهصاف

 3123ص  .)71دهورب داوـ  7أترد

 ،3119ات خيا ندها  ي ظداو قحلركات قجاحوجاتلة قدلصردة تض هذق قتلاوـ تىب قدلصرداوف وياوة
أطلقودا رلهاوية شيابلة يلى ناوع قتواوقل قجاتوهاي  ،Facebookجله ذتك قتلاوـ إيرقاب يانا
تلهطاتية ابإللالح رقتوغلَت ركاعت قجاسوجابة زليروة  ي قتقاهرة رنهظم قحملاتظات غَت أف قدلكدي
 ي قحمللة قتيربى كاف سلولضا حلث خرج نا دزدي يلى  51أتف يان  ي شركة قتغزؿ رقتنسلج
نطاتيُت باوعف براننج قخلصخصة ربل قتقطاع قتهاـ رزايوة قألتاو رإحيقث إلالح سلاس
حقلق  ي قتيالو (رلهاوية نؤتضُت  3124ص  .)259ركاعت قتنولجة أف صلح قإليرقب رأطلق يلى إسرق
ييي قتضواح تقب; تواة قتضلسياوؾ رقتقائية قجاتًتقيلة (سيلواف  3122ص  .)417ر ي سنة 3121
ربصلت قتناشطة قدلصردة يلى تائزة يادللة ن ننظهة  Freedom Houseره تائزة قجلل
قجليدي ره قدلرة قألرىل قتيت شقيـ تلدا ننظهة ترديرـ هارس تاوقئز تلنكطا ر ي عضس قتسنة
حصلت يلى تائزة أخرى ره ; تواة قتضلسياوؾ تهاـ ( 3121سني  3125ص  .)299حبلاوؿ ياـ
 3119بيق رقيحا تيى رلهاوية كيَتة ن قتكياب قتناشطُت أف قدلكاكة قتسلاسلة بكيلدا
قتوقلليي خالة ن خالؿ قجاعاهاـ إىل قألحزقب قتسلاسلة تلست قتاوسللة قألنث تلهكاكة
قتسلاسلة حلث بيق قحلرقؾ قتكيايب أكثر قتوصاعا ابتكا ع رأكثر ودنانليلة ن قتهه وقخ قألطر
قحلزبلة قدلاوتاووة قتيت ألاهبا قتويلس رقجلهاوو ربيأ قتهه ابتوايل يلى قدلكاكة قتسلاسلة ن خالؿ
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حركات سلاسلة نها ية نوحر ة ن قىل حي كيَت ن سلطيت قألديداوتاوتلا رقتونظلم قجلاني قتذي
دقلي قتهه قحلزيب رديي قتقاوؿ أف حركة شياب  7أترد ه قحلركة قألرىل قتيت أتسست هبذ
قتاوسللة نسوخينة  ي ذتك قتضلسياوؾ ررسائط قجاشصاؿ قجليدية قألخرى تلًتردج ي أتيا ها
ربرانرلدا  ي عااذلا يي قتنظاـ قدلصري (قتسا ي أضبي رآخررف)
رذبي قإلشا ة أف حركة شياب  17أترد رأخذت قمسدا ن إيرقب  3119قتغزؿ رقتنسلج  ي نيدنة
قتقاهرة ( ،3124 ،Mariam and othersص )388
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خامتة
تقي ياوض قتضلسياوؾ رشاودًت إىل حي بهلي قتير قتذي كاعت شلهيه قألحزقب رقتزيها قتسلاسلاوف
 ي للاغة ؤى رأتيا عظردة ن أت قتوغلَت ر ي علاوشه رشاوتلده ب إف رسائط قجاشصاؿ قحليدثة
غطت يلى هذق قإلتالس قدلرد ذلذ قألحزقب رقتكخصلات قتسلاسلة تقي كاف وقجا أف أغلب هذ
قتوحركات قجلهاهَتدة قتكيابلة قتيت هتيؼ إىل قتوغلَت قتيت كاعت نوهيوة قدلكا ب رقتواوتدات
حلث بيت أحلاان كها تاو أهنا هالنلة سبانا كها ه نوهيوة كاتكيية قتهنيياوشلة رغرؼ قتي وشة
قتيت  ي وقخلدا دوحار رف ردوياوتاوف قآل ق وقخ هذ قتكييات قجاتوهايلة ديي ألي كاف أف
دصَت حزب عضسه رزيلم عضسه ورف قحلاتة إىل أرللا أر آاب إديداوتاوتلُت نزدُت

(حاني  3122ص

.)23.22

رقدلكاكة قتسلاسلة ساوق قتوقلليدة نندا أر غَت قتوقلليدة قتيت هيتدا قتوغلَت جا ربقق ن ورف ثقاتة

سلاسلة تدناؾ يالعة بُت قتثقاتة قتسلاسلة رقتوغلَت تد يالعة نولنة رشالزنلة إذ شوحيم طيلهة
قتثقاتلة قتسلاسلة بناويلة قتوغلَت قتذي دهوه وقخ قجملوه رخيًتؽ عسلجه رإذق كاف يلها
قجاتوهاع رقتسلاسلة ديلزرف غاتيا بُت منطُت ن قتثقاتة قتسلاسلة حلث دصضاوف قألرىل; ثقاتة
قدلكاكة أنا قتثاعلة تد ثقاتة قخلااوع (قدلاتي  3123ص  .)376رن ظداو قتضاا قجاتًتقي
برزت نا دسهى شنكئة سلاسلة شييلة جا هرنلة إذ خرج تل قتثاو قت قتهربلة ن حم شنكئة
شييلة  م شيكدا قألبنلة قتسلاسلة قتسلطاودة  ي قدلنطقة قتهربلة تاسوخيقـ قتضلسياوؾ ربقلة رسائ
قجاشصاؿ قجاتوهاي تلست رلرو أوقة شاوقل كها درقها قتيهض تحسب ب ربه علها شسللت تولك
قتكرحية قجللللة رذبه ن قدلها سات  ي هذق قتها م قتكيي شيسر قتسلطة رشيت نسوخينلدا قىل
بلاوغ قخللاؿ قتسلاس (قتهزقري  3123ص  .)27تاتكييات شقاوـ إبعواج رشيقرؿ قتقاوة رقتوجربة ربنا
ثقاتة قتًتقيلة شوجارز قتزناف رقدلياف كها شوجارز كثَت ن نياوانت قتصرقع قتطيق رشضوح قجملاؿ
تير أكرب تلحركات قجاتوهايلة  ي رهذق قتسلاؽ شطرح نضاهلم ناوقط قتكيية رقجملاؿ قتهاـ
قترعه أر قتضه قتسلاس قترعه (قدلاتي رآخررف  3123ص  .)44تقي ننح قتضاا قإلتيًترين قجملاؿ
تيهض قجملهاويات نساحة تلوهيَت ي آ قئدم رناوقهيدم حىت جا سبث تز ن قألتيا قتوقلليدة
قتكائهة تذتك نينت شييات قتواوقل قجاتوهاي قجملوههات قدلدهكة كاتكياب تالتوقا رشنظلم
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أعضسدم ربنا قتثقة بلندم ربيأت باهة نياو قت إبعواج رصب زلواوى بيد دلا هاو نواح  ي رسائ
قإليالـ قتوقلليدة (.شقردر قترباننج قتيريل تونهلة قجاشصاجات تألنم قدلوحية  3126ص .)297

قائمة املصادر واملراجع
 .1الكتب
 ييي قتضواح .تاطهة قتزهرق  .)3123( .قملدوانت واملشاركة السياسية ط 2وققتها م قتهريب نصر.
 أباو قتقهصاف .هناو ;)3123( .يرية امليدان قراءة يف مسارات الثورة املصريةومشاركة املرأة فيها وق هناة نصر تلطياية رقتنكر نصر.
 سيلواف .توح ذايب .(2011.( .قضااي عاملية معاصرة ،قجلناو دة تلنكر رقتواوزدقأل وف.
 سني  .يهرر .)3125(.عدوان يناير الثالثي وق هناة نصر تلطياية رقتنكرنصر.
 قدلاتي  .قدمحم .)3123( .دور الثقافة السياسية يف تفجري الثورات العربية قدلركزقتهريب تألحباث رو قسة قتسلاسات عطر.
 قدلاتي  .قدمحم رآخررف.)3123( .االنفجار العريب الكبري يف االبعاد الثقافيةوالسياسية ط 2قدلركز قتهريب تألحباث رو قسة قتسلاسة عطر.
 ييي هللا .شا .)3125(.اإلعالم املصري يف خضم الثورة نركز كا دنغ تلكرؽقألرسط تيناف.
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 .0الرسائل اجلامعية
 ب عضة .سهاو .)3122(.املشاركة السياسية يف اجلزائر ،آليات التقنني األسريمنوذجا )  (13.0.011.أطررحة وكواو ق تانهة دمحم خلار بسيرة .قجلزقئر.
 بهزدز.قبرقهلم .)3125(.مشاركة اجلمهور يف إنتاج حمتوى وسائل اإلعالم وظهورصحافة املواطن أطررحة وكواو ق عسم قإليالـ رقجاشصاؿ تانهة قجلزقئر 14قجلزقئر.
 زوقـ .داوسف ( ;)3124دور الثقافة السياسية يف تفعيل املواطنة ابلبلدان العربية،دراسة يف التغري القيمي املرتبط ابلتنمية اإلنسانية ،أطررحة وكواو ق تانهة قحلاج خلار
ابشنة قجلزقئر.
 .4اجملالت العلمية
 باوعناو  .إمسايل  .)3124(.التخلف السياسي يف الدول العربية ،املعايري الدوليةواملقارابت اإلقليمية رللة وتاشر قتسلاسة رقتقاعاوف قتهيو;  1:قجلزقئر.
 تهجاؿ أيجاؿ .دمحم قألنُت .)3118(.إشكالية املشاركة السياسية وثقافة السلمرللة قتهلاوـ قإلعساعلة قتهيو;  23قجلزقئر.
 شحهاط  .تصاص .نرقو .تيٌت ( .)3124التنمية السياسية ،مقاربة معرفية لتفسرياحلراك الشعيب يف الوطن العريب قجمللة قتهربلة تلهلاوـ قتسلاسلة قتهيو;  49تيناف.
 ييي قتهزدز .يل حس  ;)3127( .العالقة بني االتصال عرب مواقع الشبكاتاالجتماعية واملشاركة السياسية للشباب ،دراسة تطبيقية على انتخاابت رائسة
اجلمهورية يف مصر و قسات قتهلاوـ قإلعساعلة رقجاتوهايلة قتهيو; 12قجمللي; 54
قأل وف.
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 نللاوو .يلسى صباؿ .)3126(.دور شبكات التواصل االجتماعي يف تعزيز املشاركةالسياسية لدى الشباب اجلامعي اللييب رللة قدلخوا تلهلاوـ قإلعساعلة قتهيو; 3:
تليلا.
 حاني .خلل طالؿ ;)3122( .التحليل السياسي ومنظومة التغيري العريب رللةواييل قتهيو;  63قتهرقؽ.
 تهقاب .دمحم .)3121(.وسائل اإلعالم واالنتخاابت من جيل الراديو إىل جيلاالنرتنيت ،رللة و قسات إسًتقشلجلة قتهيو;  21قجلزقئر.
 قتهزقري .رلاؿ.)3122( .الثورات العربية واستحقاقات التغيري ،دراسة حتليليةيول أسباب اهنيار النظم السياسية رللة شؤرف قتكرؽ قألرسط قتهيو;  24:تيناف.

 .3امللتقيات العلمية
 قتهنييب طه .ضبلي حس ( .)3124دور شباب التغيري يف الدول العربية يف صياغة العالقة بنياحلكام واحملكومني ،قدلؤسبر قتيريل قألرؿ تلجههلة قأل وعلة تلهلاوـ قتسلاسلة بهناوقف; نؤسبر قتوحاوجات
رقتوغَتقت  ي قتاوط قتهريب قتضرص رقتوحيايت  ي ظ قتربل قتهريب قأل وف.
-

بهزدز .إبرقهلم .)3124(.دور االعالم اجلديد يف تعزيز املشاركة الدميقراطية لألفراد ،ر عة حبثلة

نقينة إىل قدللوقى قتاوطٍت قألرؿ حاوؿ قإليالـ رقتيديقرقطلة تانهة عاليي نرابح ر علة

قجلزقئر.
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