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 يهخص انبحث
البد لنا من حتديد مفاىيم الرأي العام وشرعية السلطة ووسائل االعبلم احلديثة فمن خبلل 
حتديد مفهوم الرأي العام يتبٌن لنا كيفية مسامهة االفراد يف تقييم تصرفات احلكام ومدى قبوذلا 

ديثة من قبل االفراد ومن أىم الوسائل اليت يتكون من خبلذلا الرأي العام ىي وسائل االعبلم احل
يف كيفية  أرائهممن فضائيات وانرتنيت وىاتف زلمول يساىم من خبلذلا االفراد يف التعبًن عن 

لقد سامهت وسائل االعبلم احلديثة يف دتكٌن االفراد بسهولة وبكلفة قليلة من   شلارسة السلطة.
وانتقادىم لعمل احلكام و سامهت ىذه الوسائل يف تكوين االحتجاجات  أرائهمالتعبًن عن 
, كما استخدمت االحزاب ليت اطاحت باحلكام غًن الشرعيٌنوالثورات ا تواالعتصاماالشعبية 

 لؤلفرادالسياسية ومؤسسات اجملتمع ادلدين ىذه الوسائل يف تكوين الرأي العام وايصال صوهتا 
عمل احلكام ومدى شرعية تصرفاهتم .  ولقد ركزنا من خبلل ىذا ومن خبلذلا بينت تقييمها ل

البحث على فاعلية استخدام وسائل االعبلم احلديثة يف البلدان العربية بشكل خاص نظرا 
 لؤلنظمةلطبيعة ادلرحلة اليت تشهدىا ىذه البلدان من دعوات اىل حرية التعبًن واىل تغيًن 

ا وسوف نبٌن كيف استخدم االفراد يف العامل العريب ىذه السياسية ادلستبدة واليت فقدت شرعيته
 الوسائل احلديثة وكيف أثرت فيهم ألحداث ىذا التغيًن ادلنشود.
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 ادلقذيـــــة
بطبيعتو  فاإلنسان لؤلفرادن وجود االفراد يف داخل اجملتمع فرضتو الطبيعة االجتماعية إ

وضرورة عيش االنسان يف داخل اجملتمع قد يرتتب  اجملتمعيستطيع العيش خارج  اجتماعي وال
ديكن حل ىذه ادلنازعات اال من خبلل قوة  عليو حصول خبلفات بٌن االفراد ومنازعات وال

, اذا  قادرة على فرض ارادهتا على رتيع من يوجد داخل اجملتمع وىذه القوة ىي سلطة احلكام
حياة االفراد يف داخل  الستمراريةصل االصل ان السلطة مصدرىا اجملتمع وىي موجودة يف اال

ن السلطة يف شلارستها جيب ان تكون يف مصلحة االفراد وىذا ما إاجملتمع وعلى ىذا االساس ف
يعرف بشرعية السلطة اي ان احلكام جيب ان ديارسوا السلطة وجيب ان حتظى شلارستهم للسلطة 

سح اجملال أمام االفراد د شلا يفبرضا احملكومٌن و اال فقد احلكام شرعيتهم يف نظر االفرا
, وىنالك عدة وسائل يستطيع من خبلذلا االفراد اجبار احلكام على احرتام الشرعية لتغيًنىم

                               ومن أىم ىذه الوسائل الرأي العام .                                                                                            
ىنالك عدة ضمانات دلراقبة سلطة احلكام واجبارىم على احرتام الشرعية وتلبية 

يلبون مطالبهم  احتياجات االفراد مثل االنتخابات حيث يستطيع االفراد تغيًن احلكام الذين ال
ك ختلو من تأثًن للحكام عليها , كذلك ىنال ولكن االنتخابات حتتاج اىل وقت وتنظيم وقد ال

الرقابة الربدلانية اليت ديارسها الربدلان على عمل احلكام وىنالك الرقابة القضائية ...اخل, ولكن 
الرأي العام يعترب من افضل الضمانات حلماية الشرعية واجبار احلكام على تلبية مطالب االفراد 

حول قضية  بشكل مباشر يف التعبًن عن افكارىم فهو حصيلة اراء االفراد لؤلفراديسمح  ألنو
معينة وبقدر تعلق االمر بالسلطة فان الرأي العام ىو الذي يتمثل يف رلموع اراء االفراد حول 
مدى استجابة احلكام دلطالبهم واجبارىم على حتقيقها الن السلطة اذا مل تستجب ذلم سوف 

لسلطة يبقى امام االفراد بعد فقدان ا ال ألنوتفقد شرعيتها ويكون مصًنىا الزوال والسقوط 
 ال تغيًنىا بكافة الوسائل ومنها القيام بالثورة لتغيًن احلكام الهنم فقدوا شرعيتهم.إلشرعيتها 

وعلى ىذا االساس ودلا يتمتع بو الرأي العام من ىذه االمهية فهو يعترب من اىم الضمانات اليت 
ادلعربة بشكل  ألهناحتمي الشرعية ومن خبلل وسائلو ادلتعددة ويف مقدمتها وسائل االعبلم 
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مباشر عن اراء االفراد يف رتيع القضايا ومنها القضايا السياسية ويف مقدمتها قضية الشرعية لذا 
فينبغي التعرف اوال على فكرة الشرعية ومن مث بيان التطور احلاصل يف الوسائل ادلؤثرة يف الرأي 

تقدير مدى شرعية السلطة العام لكي يتنب لنا فاعلية ىذه الوسائل ادلستخدمة من االفراد يف 
ومن قبل االحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع ادلدين واليت تعترب من مكونات الرأي العام 

 الضامن لشرعية السلطة.
مل تعد وسائل اإلعبلم يف يومنا ىذا رلرد مصدر لؤلخبار أو أداة للرتفيو, بل أهنا أضحت 

أن ترفع من حساسية سلتلف فئات الشعب  تساىم بشكل كبًن يف صياغة اآلراء والقيم, وديكنها
جتاه مواضيع معينة, كما ديكنها تعبئة الرأي العام يف اجتاه ىي تريده بالذات, وخصوصا اذا ما 
تعلق األمر بالشباب الذي يستمد معلوماتو بشكل أكرب من االنرتنت, ومن القنوات الفضائية, 

نرتنت أيضًا ادلنرب الذي يعرب خبللو الشباب ويعتمد عليها يف تكوين مواقفو السياسية. ودتثل اال
فهناك ديكن للشباب احلديث ببل  عن أنفسهم, خاصة يف الدول اليت تعاين من قمع احلريات.

رقابة, وببل وسيط االتصال بالعامل اخلارجي والتعرف على كل جديد, فيشعر ادلستخدم عندئذ 
لسلطة اإلعبلمية أمرًا جديداً, بيد أن مبشاركتو اإلجيابية يف احلدث اإلعبلمي. ورمبا ليست ا

 .)*(شبكة االتصال الواسعة اليوم, جعلت العامل مفتوحاً وببل حدود يف تناقل ادلعلومات
لذلك اثرنا ان نبحث ىذا ادلوضوع يف ثبلثة مباحث يف ادلبحث االول نتعرف على 

ديد مفهوم الرأي مفاىيم الرأي العام وشرعية السلطة ووسائل االعبلم احلديثة فمن خبلل حت
العام يتبٌن لنا كيفية مسامهة االفراد يف تقييم تصرفات احلكام ومدى قبوذلا من قبل االفراد ومن 
أىم الوسائل اليت يتكون من خبلذلا الرأي العام ىي وسائل االعبلم احلديثة من فضائيات 

 . كيفية شلارسة السلطةيف أرائهمن وانرتنيت وىاتف زلمول يساىم من خبلذلا االفراد يف التعبًن ع
ويف ادلبحث الثاين نتعرف على أثر وسائل االعبلم احلديثة يف تكوين الرأي العام ففي 

لنا من التعرف على كيفية تكوين الرأي العام فهنالك عدة وسائل تساىم يف تكوين  البداية البد
دين ولكن وبقدر الرأي العام منها االحزاب السياسية ورتاعات الضغط ومؤسسات اجملتمع ادل

تعلق االمر بالبحث فقد ركزنا على وسائل االعبلم باعتبارىا من الوسائل ادلهمة يف تكوين الرأي 
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التطور احلاصل يف ىذه الوسائل وكيف انعكس على الرأي العام شلا دعا البعض اىل ا العام و بين
ما يعرف بالرأي العام االلكرتوين من خبلل اعتماد وسائل االعبلم احلديثة يف تكوين  اقرتاح

 الرأي العام ادلؤثر يف السلطة .
اما يف ادلبحث الثالث فقد بينا فاعلية استخدام االفراد لوسائل االعبلم احلديثة يف 

بينا كيف سامهت التعبًن عن رأيهم يف عمل احلكام ومدى استجابة احلكام دلطالب االفراد و 
وانتقادىم  أرائهموسائل االعبلم احلديثة يف دتكٌن االفراد بسهولة وبكلفة قليلة من التعبًن عن 

 تواالعتصامالعمل احلكام وكيف سامهت ىذه الوسائل يف تكوين االحتجاجات الشعبية 
والثورات اليت اطاحت باحلكام غًن الشرعيٌن  , كما بينا من خبلل ىذا ادلبحث كيف 
استخدمت االحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع ادلدين ىذه الوسائل يف تكوين الرأي العام 

ومن خبلذلا بينت تقييمها لعمل احلكام ومدى شرعية تصرفاهتم .  ولقد  لؤلفرادوايصال صوهتا 
ركزنا من خبلل ىذا البحث على فاعلية استخدام وسائل االعبلم احلديثة يف البلدان العربية 

اص نظرا لطبيعة ادلرحلة اليت تشهدىا ىذه البلدان من دعوات اىل حرية التعبًن واىل بشكل خ
السياسية ادلستبدة واليت فقدت شرعيتها وسوف نبٌن كيف استخدم االفراد يف  لؤلنظمةتغيًن 

                                                                                العامل العريب ىذه الوسائل احلديثة وكيف أثرت فيهم ألحداث ىذا التغيًن ادلنشود.                   
 
 
 
 

 
 

 انانباحث                                                                
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 ادلبحث األول
 يفهىو وسائم االعالو احلذيثة وانرأي انعاو وشرعية انسهطة

 
ادلبحث على مفهووم وسوائل االعوبلم احلديثوة ومفهووم الورأي سوف نتعرف من خبلل ىذا 

 -وكما يلي : طالبالعام ومن مث نتعرف على مفهوم شرعية السلطة وذلك يف ثبلث  م
 ة.احلديث ادلطلب االول : تعريف وسائل االعبلم

 .ادلطلب الثاين: تعريف الرأي العام وانواعو
 .ادلطلب الثالث :مفهوم الشرعية

 
 جعريف وسائم االعالو:  ادلطهب االول

يعووورف عصووورنا احلوووار بانوووو عصووور الثوووورة العلميوووة والتكنلوجيوووة فانوووو ايضووواً عصووور وسوووائل 
عصر االعبلم فقد تعددت ىذه الوسائل وتقدمت اساليبها وتقنياهتا وصارت  أواالتصال احلديثة 

دة تطوورات تعتمد على ادق ادلستحدثات العلمية واكثرىا تعقيداً لقد شوهدت وسوائل االعوبلم عو
وانتهوووت  ادلتلفوووزةوابتكوووارات بووودءاً باالتصووواالت السووولكية ولبلسووولكية موووروراً باذلووواتف والنصووووص 

 الصناعية وااللياف الضوئية . باألقمار
ن ىوووذه  التطوووورات فرضوووت حتوووديات علوووى وسوووائل االعوووبلم التقليديوووة فالصوووحافة موووثبلً  إ

صوحافة  أوكوسيلة اعبلم مكتوبة اصبحت تواجو حتدياً يتمثل فيما يعرف بالصوحافة االلكرتونيوة 
االنرتنيت كذلك االمر بالنسبة للراديو يف ظل وجود الراديو الرقمي كموا مل يكون التلفزيوون بعيوداً 

ه واقتصادياتو بعد ان تغًنت طبيعوة ؤ تطورات حيث تغًنت وظائف التلفزيون وتغًن اداعن ىذه ال
اجلمهووور ذاتووو موون متلقووي سوول  اىل مشووارك فعووال ويف احلقيقووة ان كوول وسووائل االتصووال احلديثووة 

ن التطوور يف وسوائل االعوبلم ألذا  الصناعيةقمار بلل األتعتمد وبشكل كبًن على االتصال من خ
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علوى التطوور يف االقموار الصوناعية .فهنوا سووف نبوٌن يف البدايوة االقموار الصوناعية  احلديثوة اعتمود
   .(1)ومزاياىا وسلبياهتا مث نتعرف على باقي اجهزة االتصال واالعبلم

ويسوومى بوسوويلة الوسووائل فهووو ذو عوودة وظووائف مثوول اسووتبلم ادلوجووات : اواًل: االقمووار الصووناعية
تغًن تردداهتا وارساذلا مرة اخورى اىل احملطوات االرضوية وىوو ذو الصاعدة من احملطات االرضية مث 

التلفزيوون والراديوو واالتصوال اذلواتفي واخلودمات الربيديوة وااللكرتونيوة  -عدة اسوتعماالت امههوا:
 وادلعلوماتية واخلدمات التجارية وادارة االعمال والصناعات.

احملووول وىووو احوود اشووكال  أوتف اجلوووال اذلووا أوويسوومى باذلوواتف اخللوووي  :اذلوواتف النقووال ثانيوواً:
االتصووال ويعتموود علووى االتصووال البلسوولكي عوون طريووق شووبكة ابووراج البووث ادلوزعووة ضوومن مسوواحة 
معينووة ان عوودد مسووتخدمي ىووذه االجهووزة يف العووامل والعووامل العووريب يتزايوود بشووكل يووومي ليحوول زلوول 

  كومبيووووووووووووتر نقوووووووووووال  ,رفيقوووووووووووان لئلنسووووووووووواناجهوووووووووووزة االتصوووووووووووال الثابتوووووووووووة وىكوووووووووووذا اصوووووووووووبح 
PortableComputer  ,وىواتف نقوال Portable Phone   االول حيموول ملفاتوو وبرارلووو

والثاين ىو نافذتو اليت يطل منها على العوامل حيثموا كوان زلققواً اقصوى درجوات الشوفافية اجلغرافيوة 
 .(2)وادلعلوماتية

الربيد  خدماهتا : خدمة الويب,ابطة ومن وىو ذو معىن الشبكة ادلرت  :Internet االنرتنت ثالثاً:
يعتوورب  اخل . -----( والدردشووة  news groups( رلموعووة االخبووار )e-mail) اإللكوورتوين

 .االنرتنيت اىم وسيلة لبلتصال واحدثها القت اقباالً واسعاً ادى اىل ارتفاع مستخدميها
التقنيوة اجلديودة الويت حودثت يف رلوال االنتواج التلفزيووين  لئلمكانيواتلقد كان : رابعاً: الفضائيات

ادلردود الكبًن يف تطووير االشوكال وادلضوامٌن الربرليوة التلفزيونيوة . ان اسوتخدام موا يعورف  دموة 
S.N.G  ديكووون نقلهوووا بسوووهولة اىل أي مكوووان يف العوووامل وتتعامووول تقنيوووة ىوووذه اخلدموووة موووع االقموووار

بال فضائي لنقل التغطيات االخبارية والتحليبلت السياسوية الصناعية مبوجب ترددات بث واستق
ادلهمووة للووربامت التلفزيونيووة لتضوويف خوودمات اعبلميووة مهمووة  باألحووداثوغًنىووا موون تلووك ادلتعلقووة 

 ىل :إالفضائية وديكن تقسيم الفضائيات للقنوات 
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وىوووووي تسوووووتقطب سلتلوووووف الفئوووووات العمريوووووة وخصوصووووواً موووووا : فضوووووائيات سياسوووووية اخباريوووووة  -1
 عاماً . 35د بع
 فضائيات الرتفيو , فضائيات االطفال. -2
  .الفضائيات الدينية -3

  .(3)كل حسب اختصاصو  ادلهتمةوىي تعد الناطق الرمسي باسم احلكومات وتستقطب الفئات 
الصوووووحافة الرقميوووووة وىوووووي  أووتسووووومى بالصوووووحافة الفوريوووووة   خامسووووواً: الصوووووحافة االلكرتونيوووووة :

تلووووك الوووويت يووووتم نشوووورىا علووووى شووووبكة االنرتنيووووت وترتكووووز فكوووورة عموووول الصووووحيفة علووووى صوووونع 
ادلووووادة الصووووحفية علووووى احوووودى شووووبكات خوووودمات ادلعلومووووات وىووووي منشووووور دوري اليكوووورتوين 

موضووووووووعات ذات  أوحيتووووووووي علوووووووى االحوووووووداث اجلاريوووووووة سوووووووواء ادلرتبطوووووووة مبوضووووووووعات عاموووووووو 
 ن خبلل جهاز الكومبيوتر .م قراءهتاخاصو وتتم  طبيعة

ىووو عبووارة عوون بووث بوورامت الراديووو عوورب توصوويبلت االنرتنيووت فراديووو  :سادسوواً: راديووو االنرتنيووت 
يف ابعود  ادلتلقياالنرتنيت يستخدم شبكة ادلعلومات الدولية كوسيلة للتوزيع على نطاق العامل من 

ان ىووذا التطوور يف وسووائل االعووبلم ووسووائل االتصووال يشوومل يف  (4)نقطوة يسووتطيع اسووتقبال برارلووو
امرين مهمٌن ىو ان ىذه الوسائل اصبحت تنقل احلدث بسرعة وبسهولة اىل كل مكان من العامل 

موور الثوواين تتميووز ىووذه الوسووائل والتطووورات العلميووة األيعوورف بالقريووة الصووغًنة و  حبيووث اصووبح مووا
مكانية ادلشاركة والتفاعل حبيث يستطيع أي شخص االتصوال ا لؤلفراداحلاصلة فيها باهنا اتاحت 
يهوم السياسوي أالتعبوًن عون ر  األفورادمن خبلل ىذه الوسائل يستطيع  أومن خبلل ىاتفو احملمول 

  .ىناوتقييم لعمل احلكام 
 
 
 
 
 



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

9 

 نىاعهأجعريف انرأي انعاو و :  ادلطهب انثاني
ان الراي العام تعبًن صادر عن رلموعوة  حتديد مفهوم الراي العام يقول ) فلويد البورت ( 

بنواء علوى دعووة توجوو الويهم  أومن الناس عما يرونو يف مسالة ما , اما من تلقواء انفسوهم  بًنةبك
اقوورتاح ذي امهيووة رتاىًنيووة حبيووث تكووون  أوشووخص معووٌن  أومعارضوواً حلالووو معينووة  أوتعبووًناً مؤيووداً 

علوى افعواذلم بطريقوة مباشورة جتواه ادلوضووع  لتوأثًنلنسبتهم يف العدد من الكثرة واالسوتمرار كافيوو 
زلوول الوورأي امووا ) جوويمس يووانت ( فيعرفووو علووى الشووكل التووار الووراي العووام ىووو احلكووم االجتموواعي 

اىل  لالوصوو الذي يعرب عن رلتمع واع بذاتو وذلك بالنسوبة دلسوالة عاموة ذلوا امهيتهوا علوى ان يوتم 
اساسها العقل وادلنطق وان يكون ذلذا احلكوم مون  ىذا احلكم االجتماعي عن طريق مناقشة عامة

  .العامة السياسةعلى  تأثًنهالشدة والعمق ما يكفل 
كما وتناولت ادلؤلفات العربية ظاىرة الرأي العام نذكر من بٌن التعريفات تعريف الودكتور 

واجلماعووات ازاء  األفوورادامساعيوول علووي معوود الوورأي العووام ىووو حصوويلة افكووار ومعتقوودات ومواقووف 
منظمات واليت ديكون ان توؤثر يف تشوكيلها مون  أو كأفرادشان من شؤون دتس النسق االجتماعي  

كليوواً يف رلريووات امووور اجلماعووة االنسووانية علووى   أوخووبلل عمليووات االتصووال الوويت قوود يووؤثر نسووبياً 
 الدور . أوالنطاق احمللي 

اغلبيوة الشوعب الوواعي يف فورتة معينوة  كما يعرفوو كموال التهوامي : بانوو الورأي السوائد بوٌن
قيمهوووا  أواكثووور حيتووودم فيهوووا اجلووودل والنقووواش ودتوووس مصوووا  ىوووذه االغلبيوووة  أوبالنسوووبة لقضوووية 

 . (6)االساسية مساً مباشراً 
علوى حقيقوو اساسويو مهموة عنود  التأكيودىوذا وبعود ان ا ايوراد التعريفوات السوابقة ديكننوا 

اىرة تتسووم بالديناميكيووة والتحووول بتحووول الزمووان وادلكووان تنوواول ظوواىرة الوورأي العووام وىووي اهنووا ظوو
ولوذلك  ,سوائل تثوًن احلووار واجلودل والنقواشجامودة اال اهنوا تتعلوق بقضوايا و  وىي غوًن ثابتوة وغوًن

 تتناول القضايا الثابتة ادلتفق عليها كالعقائد والثوابت الفكرية واالجتماعية . فهي ال
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 تساىم يف تكوين الرأي العام وىي :وىناك رتلة من العوامل ديكن ان 
 السمات الوراثية. -1
 االنتماء الديين . -2
 البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية. -3
 ادلميزات الذاتية للفرد واجلماعة . -4
 التقاليد والتطورات وادلوروثات الثقافية . -5
 وسائل االعبلم ) االداة االعبلمية ( من تلفاز وراديو وصحيفة ورللة. -6

اك ذتة شك من كل مصدر من ادلصادر ادلذكورة خيتلف حبسب قوة ارتباط الفرد وليس ىن
اجلماعووة هووذه ادلصووادر وموودى تغلغلهووا يف الووروح الفرديووة واالجتماعيووة وموون ىنووا ختتلووف االمووم  أو

 . (7)يف حياهتا وحركتها االجتماعية تأثًنهواجملتمعات يف مسات الرأي السائد فيها ويف قوة 
 بٌن انواع الرأي العام وكما يلي:وديكن التميز 

الرأي الشخصي : ىو الرأي الذي يكونو الفرد لنفسو بعد تفكًن يف موضوع معٌن ويعرب عنوو  -1
 .من وجهة نظره دون ان خيشى من اجلهر بو شيئاً 

يبوح بو لغًنه خشية تعوريض نفسوو  الرأي اخلاص : ىو الرأي الذي حيتفظ بو الفرد لنفسو وال -2
 يف الرأي العام يف حالة التصويت السري يف االنتخابات . للضرر ويظهر اثره

مبووا  التووأثًناجلماعووة الفعالووة ذات  ألغلبيووةرأي االغلبيووة : ىووو جتمووع وتكوورار الوورأي الشخصووي  -3
 %. 55يزيد عن 

 % من اعضاء اجلماعة .55رأي االقلية :ديثل ما يقل عن  -4
 رحو بوضوح واجيابية.الرأي العام الكامن : ىو الرأي الذي مل يظهر بعد ط -5
كموا   أوتغًن اجتماعي  كأحداثالرأي العام احمللي :ىو الذي يتحول اىل سلوك فعلي واقعي   -6

 ثورة. أوحيدث يف اضراب 
يعرب عنو نتيجة خوف اجلماعة مون عواقوب  يفصح عنو وال الرأي العام ادلسترت: ىو الذي ال -7

 مع ادلعايًن االجتماعية ادلتعارف عليها. أوونية القان أوالتعبًن لتعارضو مع االوضاع الدستورية 
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الوورأي العووام الصووريح : ىووو الووذي يعوورب عنووو صووراحو يف رأي النوواس واجتاىوواهتم , ويعوورب عنووو  -8
 جهراً يف حرية دون خوف .

الرأي العام الثابت نسبياً: ىو الذي يتبع من العادات والتقاليد ويكون ثابتاً نسوبياً مبعوىن انوو  -9
 يتغًن االبعد وقت طويل. واليستمر 

وبعوود اسوووتعراض ىوووذه االنووواع مووون الووورأي العووام وكموووا اسووولفنا ونتيجووة للتغوووًن االجتمووواعي 
والتطور العلمي والتكنولوجي ظهر مفهوم جديد وىو ما اطلق عليو الرأي العام االلكرتوين الذي 

 يف ادلبحث الثاين. سأتناولو
حتمي الشرعية ومن خوبلل وسوائلو ادلتعوددة ويف ن الرأي العام يعترب اىم الضمانات اليت إ

يف رتيع القضايا ومنها القضوايا  األفرادادلعرب بشكل مباشر عن اراء  ألنومقدمتها وسائل االعبلم 
ومون مث بيوان  الشورعيةلذى فينبغي التعرف اوالً على فكرة  الشرعيةالسياسية ويف مقدمتها قضية 

 ادلسوتخدمةالراي العام لكي يتبٌن لنوا فاعليوة ىوذه الوسوائل التطور احلاصل يف الوسائل ادلؤثرة يف 
يف تقوودير موودى شوورعية السوولطة وموون االحووزاب السياسووية ومؤسسووات اجملتمووع ادلوودين  األفوورادمووع 

 واليت تعترب من مكونات الرأي الضامن لشرعية السلطة .
 

 يفهىو انشرعية: ادلطهب انثانث 
الشووورعية : ىوووي اعتقووواد غالبيوووة اجملتموووع السياسوووي يف زموووان معوووٌن ويف مكوووان معوووٌن حوووول 
الطريقة اليت جيب ان دتارس من خبلذلا السلطة وكيفية انتقاذلا .فالشرعية ىي اوالً وقبل كل شيء 
 معتقد أي اديان غالبية اعضاء اجملتمع ادياناً حقيقياً بان السلطة جيب ان دتارس بطريقة معينوة دون

معتقد ( تسلم ها االكثرية  أوغًنىا واال فقدت مربر طاعتها ففي كل زمان ومكان توجد فكرة ) 
وعليو فان  السلطةحول مصدر السلطة يف اجملتمع وحول طريقة شلارستو وانتقال ىذه  األفرادمن 

تمع حول لسائد يف اجملالسلطة تكون شرعية اذا كان من ديارسها وطريقة شلارستو ذلا تتفق والرأي ا
تكووون شوورعية يف نظوور  ال السوولطةأي ان  ةوعلووى ىووذا االسوواس توجوود شوورعية ملكيوو ,ىووذه االمووور

السلطة وجدارهتا ىذا االقتناع ىوو  بأحقيةفاقتناع الشعب  (8)غالية ادلواطنٌن اال اذا مارسها ملك
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والنفوذ فقد يقبل ادلواطن سولطة احلكوم  السطوةتغين عنو كل اشكال  جوىر الشرعية ومغزاىا ال
سبب وسبب ولكون الشورعية ىوي ان جيود احملكووم ان مون ادلقبوول عنوده وادلناسوب لوو  أللفعليو 

القائم ان جيد اهنا تتسق مع قيموو ومبادئوو واخبلقياتوو وامانيوو ن يطيع متطلبات النظام السياسي أ
ون ىناك من يعارض السلطة وقود يتوذمر دلعارضة فقد يك أوشخصية مباشرة لو  دلنفعةذلك ليس 

تنفووي الشوورعية طادلووا  النوواس موون بعووض قراراهتووا وسياسوواهتا ولكوون ىووذه امووور طبيعيووة بوول وحتميووة ال
شووعر ادلواطنووون ان السوولطة يف توجهووا العووام سوولطة وطنيووو منطقيووو مووع التوواري  الوووطين وسللصووو يف 

فالشورعية  (9)لووطن الواحود بعضوهم بوبعضالشعب وللقيم العاموة الويت توربط ابنواء ا إلرادةاجملموع 
 أووليسووت مسووتمد موون طريووق وجووود السوولطة  ىووي معيووار مسووتمد موون نظوورة الرعيووة اىل السوولطة

االسلوب الذي سلكتو للوصول اىل احلكم امنا ىذه اشكال للسلطة وىوي الويت حتودد موا اذا كوان 
القووة لضوبط حيواة اجملتموع موقع نفووذ والسولطة يف كول زموان ومكوان حتتواج اىل  أوموقع ) القوة( 

تكون شرعية اذا كانت تعتمد على القووة فقوط امنوا تكوون شورعية اذا كوان لودى النواس  ولكنها ال
 ال ةووووووووووالرعيطة وووووووو بووٌن السلوووووووطة ادلعتموود بوووووووووة فموون غوووًن ىووذه الرابوووووووووذ القوووووونف وذ الووووووقوووة النف

 .(15)ةووووووواك شرعيووووون ىنووووووتك
تورتبط بنظوام سياسوي معوٌن وال شوكل للحكوم معوٌن وامنوا ىوي تورتبط  ن فكرة الشورعية الإ

 15/1/2511ففوي مصور موثبًل وبعود التغيوًن الوذي حصول يف وتأييودهبشكل كبًن برضا الشعب 
ادلؤقتوة  الفعليوةتوىل اجمللس االعلى للقوات ادلسولحة مسوؤولية ادارة شوؤون الوببلد وىوذه السولطة 

ادلؤقتوة  الفعليوةفان الشرعية ادلوجودة يف مصر االن ىوي شورعية ىوذه السولطة  يؤيدىا الشعب لذا
زمين زلدود ومقيد بتحقيوق االىوداف الويت وجودت مون اجلهوا وىوي ضومان انتقوال احلكوم  وألجل

 .(11)بواسطة الشعب  ةمنتخب ةمدني اىل سلطة
ن شرعية السلطة تعترب ىوي مون االموور الويت تقووم عليهوا سولطة احلكوام بول ان اسوتمرارية إ

احلكوووام وبقوووائهم يف السووولطة يووورتبط مبووودى قبوووول احملكوووومٌن عووون اعمووواذلم وتصووورفاهتم عووون كيفيوووة 
وصوذلم اىل السولطة فقود تغوًنت فكورة الشورعية يف الوقوت احلاضور فلوم تعود مقتصورة علوى كيفيوة 

ورغبوواهتم بوول ان االموور اصووبح مرتبطوواً  األفوورادلسوولطة وموودى حتقوويقهم لطموحووات شلارسووة احلكووام ل
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عون طريوق االنقوبلب  أو الوراثوةبكيفية وصول احلكام فاصوبح وصوول احلكوام للسولطة عون طريوق 
فاالنتخابات اصبحت ىي الوسيلة الشرعية يف انتقال السلطة بوٌن  األفرادامر غًن شرعياً يف نظر 
  األفورادحيققوون مطالوب  تغيوًن احلكوام الوذي ال األفورادالطريقوة يسوتطيع  احلكام فمن خوبلل ىوذه

ا ان ىووذه الطريقووة ىووي ضوومان لعوودم بقوواء احلكووام يف السوولطة دلوودى غووًن زلوودد يتوارثوهنووا موون ووووووكم
 االب اىل االبن.
 ةلذلك البد من وسيل لؤلفرادن شرعية السلطة هذه الصورة تعترب امر مهم بالنسبة إلذا ف

يعتمدون عليها حلماية الشورعية ويعتورب الورأي العوام مون اىوم الضومانات الويت يسوتطيع مون خبلذلوا 
تعين مسامهة ادلواطنٌن  السياسية فادلشاركة (12)مراقبة عمل احلكام واحلفاظ على الشرعية األفراد

العواديون ودورىم يف اطار النظام السياسوي وتعوين حتديوداً ذلوك النشواط الوذي يقووم بوو ادلواطنوون 
يف عملية صنع القرار احلكومي سواء اكوان ىوذا النشواط فرديواً ام رتاعيواً منضوماً ام  التأثًنبقصد 

  السياسوويةشووكبلً موون ادلمارسووات  السياسووية وادلشوواركةعفويوواً متواصووبلً ام متقطعوواً سوولمياً ام عنيفوواً 
خول النظوام السياسوي يف يتعلق ببنية النظوام السياسوي واليوات عملوو ادلختلفوة اذ يكمون موقعهوا دا

ولكنهوووا تسوووتهدف تغوووًن سلرجوووات النظوووام  ادلعارضوووة أوادلسووواندة  لتأييووودادلووودخبلت سوووواء كانوووت 
واجلماعووات الووذين يقوودمون عليهووا وىكووذا تتمحووور  األفوورادالسياسووي بالصووور الوويت تبلئووم مطالووب 

سياسية اجلارية يف اطوار يف العملية ال وتأثًناً حول مسامهة ادلواطنٌن دوراً  السياسيةعملية ادلشاركة 
النظام السياسي وتتعدى امناط ادلشاركة السياسية ولكن من اىوم ىوذه االمنواط النشواط االنتخوايب 

ال ووووووووو, االتصفوووووووومي, العنووووووووواط التنظيوووووووووي, النشووووووواسوووووام السيووووووووغط علووووى النظووووووووشلارسووووة الض أو
 .(13)ٌنوووووووردي بادلسؤولووووووووووالف

 األفوورادتكووون موون خووبلل وسوويلو يسووتطيع موون خبلذلووا  لؤلفوورادن ادلشوواركة السياسووية أذ إ
التعبًن عن رأيهم وافكارىم فيما يتعلوق بالسولطة وكيفيوة شلارسوتها وىوذه الوسويلة ىوي الورأي العوام 

ويف مقدموة ىوذه الوسوائل ىوي وسوائل االعوبلم احلديثوة الويت فسوحت  ادلختلفوةومن خبلل وسوائلو 
الفعالة يف اجبوار احلكوام  الوسيلةيهم بكل حرية وكانت ىذه أيف التعبًن عن ر  األفرادل جلميع اجملا

 يف احرتام الشرعية.
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 ادلبحث انثاني
 أثر وسائم االعالو احلذيثة يف جكىين انرأي انعى

 
نستعرض من خبلل ىذا ادلبحث كيفية تكوين الرأي العام فهنواك عوامول عديودة ووسوائل 

 لؤلحوزاب تكووين الورأي العوام ومون اىوم ىوذه الوسوائل وسوائل االعوبلم كموا ان متعددة تساىم يف
السياسية دوراً بارزاً يف تكوين الرأي العام ولكننا من خبلل ىذا ادلبحث سوف نبٌن الدور الكبًن 
لوسائل االعوبلم احلديثوة يف تكووين الورأي العوام الوذي يسواىم يف ضومان شورعية السولطة كموا اننوا 

السياسية وغًنىا من رتعيات حقووق االنسوان ومؤسسوات اجملتموع ادلودين  لؤلحزابسوف صلد ان 
يف الوراي العوام لكوي ديوارس  التوأثًنتعتمد ىي االخرى بشكل كبًن علوى ىوذه الوسوائل احلديثوة يف 

 دوره يف ضمان شرعية السلطة. 
 ادلطلب االول : الوسائل ادلكونة للرأي العام.

 ادلكونة للرأي العام.ادلطلب الثاين: تطور الوسائل 
 

 انىسائم ادلكىنة نهرأي انعاو:  ادلطهب االول
ن وسووائل االتصووال تعتوورب موون أىووم عواموول تكوووين الوورأي العووام والتطووور احلاصوول يف ىووذه إ

الوسائل يلعب دورًا كبًنًا يف ذلك حيث شوهد القورن احلوار تطووراً ىوائبلً يف التقودم الفوين لوسوائل 
ادى اىل تزايد وسرعة انتقال ادلعلومات . ان االقموار الصوناعية جتعول  االتصال فاجلانب الفين قد

وقع احلدث مسموعاً ومرئياً يف حلظة وقوعو حو  عورب القوارات وديكون حتديود اىوم وسوائل تكووين 
 الرأي العام مبا يلي:

 اواًل: االحزاب السياسية 
علوى رتوع الورأي  وسبب وجودىا ىي قودرهتا لؤلحزابيعترب البعض ان الوظيفة االساسية 

حول احللول اليت ترتضيها اجلماىًن فضبًل عن هتيئتها فرصة قيام معارضة بردلانية منظمة ومن ىنوا 
 يعترب النظام احلزيب من دعائم الدديقراطية.
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 ثانياً: رتاعات الضغط السياسي ومؤسسات اجملتمع ادلدين 
 تووأثًنالصووناعية حتووت  وىووي تنظيمووات ثقافيووة واجتماعيووة بوودأت يف التكوووين غووداة الثووورة

دعوات ادلذاىب اجلماعية مث تطورت دلمارسة دور قيادي وفكري وثقايف ودتارس ىذه التنظيمات 
علوى اجتاىوات ىوؤالء االعضواء  والتأثًنمن خبلل قيامها على ادلصلحة ادلشرتكة جلمهور اعضائها 

 .(14)وتكوين رأي عام خيدم مصاحلهم 
 ثالثاً: وسائل االعبلم والدعاية.

بصورىا   ( mass communicationن اىم ىذه الوسائل ىي وسائل االتصال ) إ
تقدمو وسائل االتصال يف ىذا اجملال اهنا تلعب اىم االدوار من خبلل  ادلختلفة فاىم  ما

دلعرفتها  , حيث تعمل على دراسة االجتاىات العامةتكاكها مبختلف اوساط الرأي العاماح
خارجيًا ومن  أو ىي مطروحة فعليًا داخلياً  أورحها من قبل السلطة قضية قد يراد ط أليةبالنسبة 

تكييفو  أوتعديلو  أومث تقوم ىذه الوسائل وذلك حسب ظروفها بالعمل على تعبئة الرأي العام 
, ويفرتض هذا التطويع ان ينسجم مع مصلحة اجملتمع السياسي واالجتماعي القائم تطويعو أو

وادلتحرك وقد يتناىف يف النظم الدديقراطية مع ميل الوسيلة االعبلمية ومصلحة االجتاه الذي 
االتصال ذات تبعية تامة للسلطة فيتم  أوتدعمو من جهة اخرى فقد تكون وسائل االعبلم 

ع الرأي العام مبا خيدم اغراضها وقد تكون مستقلة عن السلطة وتابعة تسخًنىا للتعامل م
متعددة وبالتار صلد ان الرأي  ااىتماماهتقوى ضاغطة ( فنجد  أوجلهات اخرى متعددة )احزاب 

 .(15)االىتمامات ادلتعددةام شلزقاً وموزعاً بٌن ىذه الع
بشووكل كبووًن وكووان التطووور التكنلوووجي اثووره البووارز علووى ىووذه  تطووورتن وسووائل االعووبلم إ

بكوول سووهولة وباقوول كلفووة , لوودى تطووور  أرائهوومادلسووامهة يف التعبووًن عوون  لؤلفوورادالوسووائل شلووا اتوواح 
 وسائل االعبلم . وباألخصالوسائل ادلكونة للرأي العام 
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 جطىر انىسائم ادلكىنة نهرأي انعاو:  ادلطهب انثاني
مووون حيوووث  األفوووراداالعوووبلم احلديثوووة يف الوقوووت احلاضووور متاحوووة جلميوووع صوووبحت وسوووائل أ

الوصووول اليهووا وموون حيووث اسووتخدامها يف موودى مراقبووة احلكووام واحلكووم علووى تصوورفاهتم وموودى 
اصووبحوا يف الوقوت احلاضور يسووتطيعون التعبوًن عون نرائهووم مون خوبلل القنوووات  فواألفرادشورعيتها 

الفضائية اليت تستطيع ايصوال اصوواهتم اىل رتيوع منواطق العوامل كموا اهنوم يسوتطيعون التعورف علوى 
ادلشوواركة  لؤلفووراد اإلنرتنووتاحوووال الوودول وجيوورون موون خبلذلووا ادلقارنووة مووع احووواذلم كووذلك اتوواح 

والوورأي  األفوورادشلارسووة السوولطة موون قبوول احلكووام وموودى اسووتجابتهم لرغبووات بووارائهم حووول كيفيووة 
ح  لفظ  أو مشاركة ( –رأي  –اقرتاح  –) فكرة  يف ىذا العامل ادلتخيل ىو كل العام االلكرتوين

تنوتت مون جتربوة  أوتدافع عن ايدلوجية يعينها  أونكتة تعرب عن توجو معٌن  أواعرتاض غاضب  أو
مون  ةاتصوالي صويلها كرسوالةو رتاعية لتصل اىل نتيجوة سياسوية عاموة يوتم ت أو شخصية سواء فردية
دورىووا يف ادلشوواىدة واالطووبلع موون  لتأخووذ) االنرتنيووت والوسووائل االخوورى ( خووبلل تلووك الشووبكة 
يسووتطيع اسوووتخدام تلووك اخلدموووة واالطووبلع يف الوقوووت نفسووو علوووى تلوووك  أوقبوول كووول موون ديلوووك 

فووالرأي االلكوورتوين يعوورب  ,يتكووون مووا نعرفووو بووالرأي االلكوورتوينالقنوووات الوويت يسووتخدمها اآلخوورون ل
االداة التكنولوجيوووة للتعبوووًن والتواصووول والنقووواش  أو الوسووويلةعووون كووول الشووورائح الووويت دتلوووك تلوووك 

 ويرتبط تكوين الرأي العام االلكرتوين بثبلث متغًنات :
 مستوى التعليم -1
 تواجد شبكة لبلتصاالت وخدمات االنرتنيت ادلتوفرة  -2
 وجود قنوات فضائية -3

نخوووور سوووواىم يف ظهووووور الوووورأي العووووام االلكوووورتوين وىووووو مووووا يعوووورف  ان ىنوووواك تطووووور أكمووووا 
وديثل اعلوى مراحول دموت وسوائل االتصوال التقليديوة واجلديود  لئلعبلمبتكنولوجيا الطرق السريعة 

تف معواً وادلقصوود بووو وضوع رتيوع التقنيووات ادلتووافرة علووى صوعيد االتصواالت وادلعلومووات مون اذلووا
والتلفزيووون والكمبيوووتر الشخصووي واالقمووار الصووناعية واالطبوواق البلقطووة والكوواببلت وادلوجووات 

منهوا يف حيواهتم  لئلفوادةااللكرتونية يف منظومة مدرلة واحدة ووضعها حتوت تصورف افوراد اجملتموع 
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العملية واالجتماعيوة وتعكوس ىوذه التسومية الطريقوة الويت سووف توضوع يف ىوذه الشوبكة الواسوعة 
ذن كوول ىووذه الوسووائل اجلديوودة سووامهت يف ظهووور مووا إ ن التقنيووات واخلوودمات بتصوورف النوواس.موو

لوسوائل االعوبلم ووسوائل  األفوراديعرف بوالرأي العوام االلكورتوين والوذي ىوو يف احلقيقوة اسوتخدام 
وتقييمهم لعمل احلكام وىو ادلهم وسوف نستبٌن ىوذا االمور  أرائهماالتصال ادلتطورة للتعبًن عن 

واضح يف ادلبحث الثالث والذي من خبللو سوف نتعرف على مدى فاعلية ىذه الوسائل  بشكل
واالحوووزاب السياسوووية ومؤسسوووات اجملتموووع ادلووودين يف تقيووويم مووودى  األفووورادواسوووتخدامها مووون قبووول 

 شرعية السلطة.
ادلهووم والووذي يتعلووق بووالتطور احلاصوول يف وسووائل االعووبلم ان ىووذه الوسووائل تتميووز  فوواألمر

مون خبلذلوا كمووا ان  أرائهومبكول سوهولة اسوتخدامها لطورح  األفورادالتفاعول أي يسوتطيع  بإمكانيوة
اقتنائهووا واحلصووول عليهووا   األفوورادىووذه الوسووائل تتميووز بالتكلفووة القليلووة وديكوون لنسووبة كبووًنة موون 

كذلك ان تطور احلاصل يف ىذه الوسائل جعلها تنقل احلدث واخلرب اىل أي مكان يف العامل سواء 
التفاعل معها وادلشاركة مون خبلذلوا  يستطيعون األفراديف الصحراء كما ان  أوالقرية  أويف ادلدينة 

 ينما وجدوا .أ
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 ادلبحث انثانث
 نىسائم االعالو احلذيثة  ألفرادافاعهية اسحخذاو 

 يف جقذير يذي شرعية انسهطة
 

لوسووائل االعووبلم  األفوورادموون خووبلل ىووذا ادلبحووث سوووف نتعوورف علووى فاعليووة اسووتخدام 
وسائل االعبلم احلديثوة يف التعبوًن عون  األفرادف يستخدم ية السلطة أي كاحلديثة يف تقييم شرعي

كمووا نتعوورف علووى كيفيووة اسووتخدام االحووزاب   األفوورادنرائهووم يف احلكووام وموودى حتقوويقهم دلطالووب 
السياسووية ومؤسسووات اجملتمووع ادلوودين ذلووذه الوسووائل. وىووذه الوسووائل احلديثووة مقصووودة هووا شووبكة 

لقوود اتوواح التطووور احلاصوول يف وسووائل االعووبلم احلديثووة  االنرتنيووت والفضووائيات واذلوواتف احملمووول.
الوسوائل متاحوة  ىوذهفاعلية اكورب حيوث اصوبحت الفرصة يف استخدام ىذه الوسائل حبرية اكثر وب

جلميع االشخاص يف كل مكان وبكلفوة قليلوة وبرقابوة اقول شلوا كانوت تعواين منوو الوسوائل التقليديوة 
عم شللوكوة للدولوة لوذا سووف األ ة والتلفزيون واليت ىي يف الغالبمثل الصحف واجملبلت واالذاع

نتبٌن من خبلل ىذا ادلبحث كيف سامهت وسائل االتصال احلديثة من االنرتنيت وىاتف زلموول 
واحتجاجهم على عمل احلكام لذا فهي سامهت يف النهاية  األفرادوفضائيات يف التعبًن عن نراء 

 يف تقرير مدى شرعية السلطة وسنتناول ىذه الوسائل كما يلي:
 االول : االنرتنيتادلطلب 

 ادلطلب الثاين: اذلاتف النقال
 ادلطلب الثالث :الفضائيات
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 االنرتنيث : ادلطهب االول 
يف الوووورأي العووووام فمووووع ظهووووور  التووووأثًنيعتوووورب االنرتنيووووت موووون الوسووووائل احلديثووووة وادلهمووووة يف 

حووودثت االنرتنيوووت يف مطلوووع التسوووعينات يف القووورن ادلاضوووي وحتوذلوووا اىل وسووويلة اتصوووال رتووواىًني 
تغوووًنات بنيويوووة مهموووة يف خريطوووة االعوووبلم العوووريب ادت اىل افسووواح اجملوووال لقيوووام تعدديوووة اعبلميوووة 
افرتاضية ومن ابرز شليزات ىوذه الوسويلة احلديثوة اهنوا اتاحوت الفرصوة لفئوات اجتماعيوة ورتاعوات 

عورب مواقوع عودد مون الصوحف االفرتاضوية  لآلخوريناخرى خارج النخب احلاكموة لسوماع صووهتا 
 السياسويٌنلوبعض  الشخصويةاجلديدة وادلواقع االخبارية وادلنتديات والقوائم الربيدية بول وادلواقوع 

 .(16)واالفراد العادين
بالغووووواً  توووووأثًناً فشوووووبكة االنرتنيوووووت افووووورزت تقاليووووود اجتماعيوووووة بوووووٌن مسوووووتخدميها واثووووورت 

مووووول حبيوووووث ينوووووتظم بعوووووض ادلسوووووتخدمٌن طواعيوووووة يف يف اكسووووواهم نظمووووواً ونليوووووات زلووووودده للتعا
عبلقوووووات حسووووونة بيووووونهم حبسوووووب  ينشووووو اطووووور الرتاسووووول والتخاطوووووب وتبوووووادل ادلعلوموووووات مبوووووا 

اجلماعووووووووات ادلتعاملووووووووة وادلتكونووووووووة مبصوووووووواحلها ادلشوووووووورتكة علووووووووى شووووووووبكة الشووووووووبكات فاصووووووووبح 
 .( 17)الوجود االجتماعي والثقايف والسياسي إلثباتاالنرتنيت مسرحاً 

يف السووولطة ومووودى شووورعيتها فانوووو  األفوووراداعتبووواره وسووويلة للتعبوووًن عووون اراء واالنرتنيوووت ب
 لتحقيق ذلك واول ىذه الوسائل ىي : األفراديتضمن رلموعة من الوسائل اليت يستخدمها 

وىوووو احووود اشوووكال ادلنظوموووة التفاعليوووة االلكرتونيوووة االكثووور امهيوووة اذ ىوووو موقوووع  ادلووودونات : -1
شخصووي علووى شووبكة االنرتنيووت  يتضوومن اراء ومواقووف حووول مسووائل متنوعووة ويعوود تطبيقوواً موون  

- موورحبلت تظهوور عليهووا توودوينات ) الشووبكةتطبيقووات االنرتنيووت وىووو عبووارة عوون صووفحة علووى 
دييووز ادلوودونات توووفر حالووة موون  . وموون اىووم مووانيوواً تصوواعدياً ومرتبووة ترتيبوواً زم معلومووات (  مؤرخووة

 التفاعلية غًن ادلوجودة يف وسائل االعبلم االخرى , اذ تسمح ادلدونات لقرائها بالتعليق علوى موا
. ان ظهوور ادلودونات يعود ثوورة كل اين دون قيووديطرحو ادلدون من رؤى وافكار وموضوعات بش

زيوادة دور الشوبكة باعتبارىوا وسويلة حورة للتعبوًن والتفاعول يف رلال نفس الوسويلة حيوث ادى اىل 
والتواصل بل وحشد الراي العام وتكوين رلموعوة الضوغط االمور الوذي ادى اىل منوو غوًن مسوبوق 
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يف اعداد ادلدونات ادلكتوبة وادلصورة وادلصحوبة بصوت وصورة  وحركة حو  ان عودد ادلودونات 
 مليون مدون. 115  2557بلغ هناية عام  

كمووا ان ىنوواك رؤسوواء دول وشخصوويات مشووهورة ذلووا موودونات بالتسوواوي مووع االشووخاص 
حيوووث اصوووبح  ,يداً حقيقيووواً لدديقراطيوووة االتصوووالالعووواديٌن دون ادي دتييوووز االمووور الوووذي يعووود جتسووو

كل فرد استخدام وصنع ادلدونات الشخصية دون سلطة الرقيب وسواىم يف ذلوك وجوود   بإمكان
مسووتعارة  بأمسوواءقوالووب جوواىزة تقوودمها بعووض ادلواقووع بووبل تكلفووة اضووافة اىل عوودم امكانيووة فتحهووا 

مقارنووة ادلوضوووعات ونشوور االفكووار ضوورأة وموضوووعية بعيووداً عوون أي  بإمكانيووةاالموور الووذي يسوومح 
كل فورد ان يصوبح صوحفياً وببسواطة وبالتوار ادى   بإمكاني وبالتار اصبح اكراه موضوعي وتفس

ذلووك اىل نشوووء مفهوووم جديوود وىووو االعووبلم التوودويين بوول وظهوور فوورع جديوود موون علووم االجتموواع 
يطلق عليوو علوم اجتمواع االنرتنيوت وقود سواعدت ادلودونات علوى القيوام هوذا الودور بعود احتكوار 

عوورب ىووذه  نرائهوومالعوواديٌن عوون التعبوًن عوون  األفوورادة وعودم قوودرة الودول لوسووائل االعووبلم التقليديوو
الوسوائل بعكوس ادلوودونات الويت تسوومح بودمت رلموعووو مون االفكووار وادلعلوموات القريبووة مون نووبض 
اجملتمووع والوويت تعكووس يف الوقووت نفسووو مشوواكلو شلووا يسوومح ببلووورة نقاشووات فكريووة جووادة وعميقووة 

  . (18)حول ثقافة الراي والراي االخر
 االحتجاجات االلكرتونية  : -2

ىوووي قووودرهتم علوووى االحتجووواج ورفوووض تصووورفات  لؤلفووورادمووون وسوووائل ادلشووواركة السياسوووية 
وىوذه االحتجاجوات ويف ظول التطوور التكنولووجي احلاصول يف  األفورادتل  طمووح  احلكام اليت ال

رة من صوور ادوات االتصال اصبح من ادلمكن التعبًن عنها من خبلل ىذه الوسائل احلديثة كصو 
 ي العام االلكرتوين.أيعرف بالر  ومن خبلذلا يتكون ما لؤلفرادادلشاركة السياسية 

عرفتوو وتعرفوو ببلدنوا مون الووان االحتجواج بقصود التغيوًن  لقاء نظرة سوريعة علوى مواإوعند 
علووى السياسووات الرمسيووة يف نطوواق  السوولميةسووواء يف نطوواق قضوويو زلووددة كمووا يف قضووية الضووغوط 
وسوويادة القضوواء ونزاىووة عمليووات  الشووفافيةقضووايا شوواملة مثوول ادلطالووب بالتعدديووة القائمووة علووى 

االقوورتاع مووا يتبووع ذلووك يظهوور للعيووان ان الوونقص قووائم .علووى صووعيد توووفًن ىووذه العناصوور االربعووة 
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يووة تلقائيووة اكثوور منهووا منظمووة الرئيسووية اذ مووازال العنصوور ادلميووز دلعظووم االحتجاجووات ىووو اهنووا عفو 
مبوا فيهوا  –بصورة  ىادفو ومدروسة , والشرط الرئيسي لنجاح أي وسيلة تستخدم يف االحتجواج 

ىووذه االسوواليب العفويووة اىل االسوولوب ادلوودروس ادلوونظم فلوويس علووى ىووو اخلووروج  الشووبكية التقنيووة
  يف اجتاه التغيًن ما مل يكن:يتحقق الغرض القومي ادلهم االحتجاج حبد ذاتو وامنا الغرض منو.  وال

 .غرضاً مشروعاً  -1     
 .يسبب اضرار اكرب فيوقع فتنو داميو مثبلً  ال -2     
 .حيقق ادلصلحة العامة ال ادلنافع الشخصية -3     
   .يضع يف حسابو مسبقاً سلتلف االحتماالت الناجتة عنو والتفاعل معها تفاعبلً سليماً   -4    
والووعي والتخصوص يف اجملواالت ادلعنيوة مبوا  ادلعرفوةتقوم عليو جهة تتوفر فيها مواصوفات  -5    

يف  األفرادكالتقنية الشبكية وىذا حيقق ابرز اىداف مسامهة   ادلستخدمةيف ذلك توظيف الوسيلة 
اجبووار احلكووام علووى احوورتام الشوورعية وموون االمثلووة علووى االحتجاجووات االلكرتونيووة ىووو اسووتخدام 

حيووث  2511ادلتظوواىرين يف لنوودن الوسووائل احلديثووة يف تنظوويم مظوواىراهتم الوويت جوورت يف صوويف 
بدأت الشرطة الربيطانيوة بزيوارة مواقوع الشوبكات االجتماعيوة احلديثوة علوى االنرتنيوت كالفيسوبوك 

بعووود  السياسووويٌنالناشوووطٌن  أووتوووويرت كوسووويلة جديوووده لتعقوووب اخووور اخبوووار وحتركوووات ادلتظووواىرين 
 ىذه ادلواقع لنشر رسائلهم اىل اجملتمع. .وتنظيم صفوفهم  ووجدت الشرطة الربيطانية جلوئهم اىل

ان نالف ادلشاركٌن يف مظاىرات لندن االخًنة اليت انطلقوت موع بودء اعموال القموة العشورين قود 
انظموا اىل رلموعات يف تلوك ادلواقوع , االمور الوذي سواعد الشورطة يف الكشوف عون أي حتركوات 

 لؤلفورادن االحتجواج باعتبواره وسويلة ادلشواركة السياسوية أفهنوا نورى  العوام. لؤلمونة  مريبة ومهودد
 اختوذ شوكبلً نخور وىوو موا األفوراديف اجبار احلكام على تنفيذ مطالب  األفرادومن خبللو يساىم 

النزول اىل الشوارع بول ىوو  يعتمود علوى  األفراديتطلب من  يعرف باالحتجاج االلكرتوين فهو ال
حووول قضووية سياسووية عامووة موون خووبلل  األفوورادوسووائل االعووبلم احلديثووة مثوول االنرتنيووت يف حتشوويد 

 واحتجاجاهتم مون خوبلل االنرتنيوت وىوذا موا أرائهموبشكل مباشر يف التعبًن عن  األفرادمسامهة 
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عووون  فاعليوووو ىوووذه الوسووويلة يف التعبوووًنيرانيوووة اذا ىوووذا االمووور يثبوووت الحظنووواه يف االحتجاجوووات اإل
  .الشرعيةيف احلكم على تصرفات احلكام واجبارىم على احرتام  األفرادمسامهة 

 العصيان ادلدين االلكرتوين: -3
علووى  –غووًن العنيووف  –ن العصوويان ادلوودين االلكوورتوين ىووو شووكل موون اشووكال الضووغط إ

 باإلنسووانيةتضوور  أوقانونيووة  أوالرمسيووة ادلنخرطووة يف اعمووال غووًن اخبلقيووة  أوادلؤسسووات احلكوميووة 
الورأي العوام  وتأليبحيث ديكن من خبلل بيئة الكرتونية تدويل وحشد وتنظيم  بأخرى أوبطريقة 

حيووث اشووتعلت االرض بالتظوواىر يف  2555عادليواً وىووو مووا ظهوور جليوواً يف عيود العمووال اول مووايو 
رة واحودة ضود العودلوة لقود كوان لغانودي السوبق يف اختواذ العصويان كوسويلة معظم ارجاء ادلعمورة م

 عنف . لتحدي القوانٌن اجلائرة متخذ اسلوب البل
, يف اطووار ادلطالبووة بوواحلقوق ادلدنيووة فسووار علووى خووط غانوودي وجوواء بعووده مووارتن لوووثر كيوونت

احلكومووات خللووق موقووف متووأزم مسووتحكم يوورغم  سوولوب ادلسووًنة واجللوووس االحتجوواجيمبتكووراً ا
وسوون العديوود موون  العودلووةواالنظمووة علووى فووتح بوواب النقوواش والتباحووث .اال انووو يف اطبللووو عصوور 

القوانٌن الدولية وابرام الكثًن من ادلعاىدات اليت ترتب حقوق ومصا  الدول والشركات الكربى 
يف العووامل علووى حسوواب الشووعوب الفقووًنة منهووا والغنيووة علووى حوود سووواء سووعت بعووض اجلماعووات 

لنشطة سياسياً وادلناىضة لتلك اذليمنة اىل ابتكار شكل جديد للعصيان ادلودين يفوي مبسوتجدات ا
صووار يعوورف بالعصوويان ادلوودين االلكوورتوين ويبلووور  وىووو مووا ,لعصوور ومشوواكلو ذات الطووابع العووادليا

)ىنري ثورو ( منظر حركوة العصويان ادلودين االلكورتوين الفكورة عنودما يقوول كول النواس يتمسوكون 
الثورة وىو حق رفض الوالء حلكومة ما بل مقاومتها عندما يصبح اسوتبدادىا وطغياهنوا وعودم   حبق

علووى  أواموووراً غووًن زلتملووة ....وجوواء دور العصوويان ادلوودين االلكوورتوين كبووديل عصووري  كفايتهووا ال
كونهم االقل مؤازر لبلحتجاج ادلدين كما انو يعد حبًل مثاليا للذين يودون لو شاركوا ادلتظاىرين ول

يوووؤثرون السوووبلمة علوووى ادلشووواركة يف التظووواىرات الفعليوووة يف الشووووارع .وحيووواكي العصووويان ادلووودين 
 حيوودث يف الشووارع دون احووداث خسووائر ماديووة مقارنووة مبووا حيوودث يف ارض الواقووع. االلكوورتوين مووا

 فبينما يقوم ادلتظاىرون بسد ادلداخل وادلخارج وادلمرات دلنع تدفق ادلسؤولٌن .
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العصوويان ادلوودين االلكوورتوين التوودفق ادلعلوموواي دلختلووف اذليئووات لشوولها   ويعوورتض ناشووط 
ديكون للتظواىر البشوري الوذي جيوري يف الشوارع ان حيدثوو  حيدث ضوغطاً ماليواً ال وتعطيلها وىو ما

 .(19)االموووال موون اىووم عناصوور احليوواة يف اجملتمعووات الرأمساليووة سورؤو حيووث ان توودفق ادلعلومووات 
ره من نشاط فان العصيان ادلدين االلكرتوين مازال يف طور الطفولوة سوواء مون وبالرغم ما سبق ذك

التطبيق فان عواصف مناىضة العودلة يف يوم العمال ادلاضوي وموا حيملوو الغيوب أو  النظريةناحية ال
قود يكوون جوذريا       من احداث ديكن ان تقوم ها ميليشيات العصيان ادلدين االلكورتوين تشوًن بتغوًن

ن ادلتموردين علوى الدكتاتوريوة أاساليب مناىضة القوانٌن وادلنظمات واحلكوموات وادلعاىودات و يف 
وحقووق االنسوان وادلطوالبٌن حبقووق  الدديقراطيوةاليت حتكم باحلديد والنار واحزاب اخلضر وانصار 

يف ىوذا  العمال وادلنددين بالعودلة اىل نخر ىذه القائمة ادلعروفة قد وجدوا ضالتهم اليت ينشدوهنا
 .   (25)النوع من العصيان ادلدين االلكرتوين
ادلعلومووووات ادلنعقوووودة بتوووواري   ألموووونمووووؤدتر القوووواىرة  مووووؤدتر, نوووودوة اجلوووورائم االلكرتونيووووة ,

موون ىووذه الوسووائل مثوول  يتضوومنو.  لووذا ديكوون القووول ان االنرتنيووت ومووا 121ص , 9/8/2559
فيسوووبوك يسووومح للجماعوووات ادلهمشوووة ادلووودونات والربيووود االلكووورتوين والتواصووول االجتمووواعي وال

ادلشواهة  وادلستبعدة سياسياً ان تتصل فيما بينها وتتواصل موع مؤيوديها وموع مون حيملوون االفكوار
 معها وبالتار فهم يشكلون رتاعات حول العامل منظمة تنظيماً جيدا وادلتوافقة

يف االنظموة  خاصوة توأثًناً  وان نشواطهم اصوبح اكثور العادليوةعن طريق استعمال الشبكات 
بطريقوة غوًن  أوحيث حرية االعبلم وتدفق ادلعلومات مقيدة اما بفعل التشوريعات والونظم مباشورة 

شوركات مواليوة للحكوام ولوذا رجوح االنرتنيوت اجملوال  أومباشرة لوسائل االعبلم من قبل اشخاص 
وينشور حوول  يقورأالبديل والذي من خبللو تسىن للجماعات ادلعارضة ان يكوون ذلوا صووت ورأي 

العوامل وجيوود ادلؤيوودين لووذلك فووان االنرتنيووت يف تلووك الودول لوويس رلووال اتصوواالت فحسووب بوول انووو 
 . (21)اداة فعالة للتغًن السياسي
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يف زتايوة الشورعية واجبوار احلكوام علوى احرتامهوا  األفرادىم نقطة يف رلال مسامهة أوىذه 
كوون مون خوبلل شوبكة االنرتنيوت ىوو وسويلة فهنا ديكن القول ان الراي العام االلكورتوين الوذي يت

هووا مواقووع التواصوول يف احلوووارات الوويت تتيح األفوورادفعالووة لضوومان الشوورعية موون خووبلل مشوواركات 
يف احلكوووام  كموووا ديكووونهم االعووورتاض علوووى  نرائهوووماالجتمووواعي وادلووودونات ديكووونهم التعبوووًن عووون 

شلا يدفعهم لبلحتجاج واالعتصوام واذا مل تونجح كول ىوذه  األفرادتصرفاهتم الغًن متوافقة مع رضا 
وىذا ما حصل يف بعوض البلودان مثول مصور كام اال الثورة على احل األفرادالوسائل اال يبقى امام 

وتونس حيث قادت االحتجاجات والثورات اىل اسقاط االنظموة لفقوداهنا الشورعية وكوان لوسوائل 
 . (22)االمراالعبلم احلديثة الدور البارز يف ىذا 

 
 اذلاجف اننقال:  ادلطهب انثاني

اسووتخدم اذلوواتف النقوووال يف ادلشوواركات السياسوووية ويف تقيوويم الشوورعية مووون خووبلل اعتبوووار 
( وادلقصوووود بوووو وضوووع رتيوووع  لئلعوووبلماذلووواتف النقوووال مووون وسوووائل ) تكنولوجيوووا الطووورق السوووريعة 

منها  لئلفادةاجملتمع  بتصرف افرادت وادلعلومات ووضعها التقنيات ادلتوافرة على صعيد االتصاال
يف حيواهتم العمليووة واالجتماعيووة والسياسوية حيووث  يشووكل االعوبلم االلكوورتوين والثووورة ادلعلوماتيووة 

يتميوز  ويعود ذلك اىل عدد من العوامل من امهها موا لئلنسانيةالرقمية نقطة حتول يف الوعي العام 
والنظريووات واالخبووار والصووور موون متلقيووة  لؤلفكوواربووو موون قوودره علووى التواصوول السووريع وادلباشوور 

فهومو مب لئلعبلمبصرف النظر عن موقفو وثقافتو وزمانو اليومي .وىو الدور الذي مل يكن متحققاً 
ذ حتول ادلسافات واحلودود دون التواصول ادلباشور إ امتلفز  أواذاعياً  أو التقليدي سواء اكان ورقياً 

نات البث ودوائر االنتشار وامكانات ادلوواطن العراقوي والعوريب مع االعبلم الورقي كما حتول امكا
دون تلقوووي البوووث االذاعوووي والتلفزيووووين العوووادلي ال بووول حووو  االقليموووي احملووويط بكووول بلووود بسوووبب 

ئموووا موووا حتووواول عوووزل الشوووعوب العربيوووة عووون نظامهوووا العوووادلي اسياسوووات االنظموووة احلاكموووة الووويت د
يوزات االعوبلم االلكورتوين السورعة اذلائلوة وبشوكل دائوم واالقليمي فيما بعضها البعض. ان اىم شل

التقليديووة الوويت تنشوور اخبارىووا يف اليوووم التووار  واالموور الثوواين  والصووحافةومتواصوول بعكووس االعووبلم 
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علووى االعووبلم االلكوورتوين ىووي اقوول بكثووًن موون  الرقابووةيقوول امهيووة ان امكانيووة  واالساسووي الووذي ال
ادلرئوي وىوذه ىوي ادليوزة  أوادلسوموع  أوليدي سواء اكوان ادلقوروء امكانية الرقابة على االعبلم التق

الوووويت حققووووت الكثووووًن موووون التغيووووًن يف حركووووة الوووووعي . لقوووود اسووووتخدمت احلركووووات االحتجاجيووووة 
االمكانيووات ادلتاحووة ذلووا يف اذلوواتف احملمووول علووى نطوواق واسووع يف العووامل العووريب للوودعوة للتظوواىر 

ار الثوووورات والتجموووع وللتوصووول موووع العوووامل اخلوووارجي وخاصوووة وسوووائل االعوووبلم االجنبيوووة . ويف اطووو
الحتجاجات اليت قاموت يف الوببلد العربيوة حيوث يعورف بوالربيع العوريب صلود ان للهواتف احملموول  او 

التجمع ونقل االحداث عرب  ت بٌن ادلتظاىرين وحتديد اماكنكان لو دوراً كبًناً يف تامٌن االتصاال
ذلواتوف وحاولوت ف احملموول نبلحوظ ان السولطات منعوت اسوتخدام اتيف اذلوا ادلوجودةالكامًنات 

الكبًنة اليت تؤمنها ىذه الوسوائل يف ادلشواركة السياسوية  الفعاليةقطع االتصاالت وىذا يدل على 
 والتعبًن عن الرأي.

يف تكوين الرأي العام الذي يضغط على  األفرادن للهاتف احملمول دوراً كبًناً يف مسامهة إ
لفقوداهنم الشورعية وىوذا موا  األفورادمن قبول احلكام وجيربىم على احرتام الشرعية واال ا تغيًنىم 

 رأيناه يف الثورة ادلصرية والتونسية.
 انفضائيات: ادلطهب انثانث 

يوورى علموواء وسووائل االعووبلم واالتصوواالت ان وسووائل االعووبلم ذلووا دورا ىووام يف الدديقراطيووة  
الشعب لعمول  ةتعبئالسياسية للشعب كما وديكن ان فهي تستطيع دمت وتوحيد وصياغة االرادة 

تستطيع وضع برامت سياسية فيمكنها ان تساعد اجملتمع  ورغم اهنا قد ال .(23)سياسي غًن بردلاين
الوودديقراطي. واىووم وظيفووة لوسووائل االعووبلم ىووي ان ترسوو  اجنوودة  لئلصووبلح مووا علووى فووتح حوووار

ل التغووًن الوودديقراطي بووان تصووبح صوووت الشووعب وتوورتك للمحوورومٌن يعووربون عوون انفسووهم يف وسووائ
بٌن الدولة واجملتمع ديكون  ان توؤدي  االجنودة الدديقراطيوة لوسوائل  الوساطةاالعبلم وبتوليها دور 

االعووبلم اىل التعبئووة والتحووول اىل نظووام دديقراطووي.  وال جيووب علووى وسووائل االعووبلم االخباريووة ان  
ل ذلوك وايضوا تعلموو وان مل تفعو مفاىيمو للشعب بل جيب  ان  تثقفو وتصحيح تكون فقط مرنة

فووان ىنوواك خطوور حقيقووي بووان الثقافووة السياسووية الوويت مل دتوور بتجربووة الدديقراطيووة سوووف تعيوود انتوواج 
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)بشووعبية مصووطنعة( ولوون تكووون مناصوورة شووعبية القدديووة للنظووام ببسوواطة نفسووها وسوووف تسووتبدل ال
عى وسووائل االعووبلم للدديقراطيووة البلزمووة للتغووًن الوودديقراطي علووى حسوواب ادلوضوووعية طادلووا اهنووا تسوو

الذي يعاين منو الشعب يف ظل احلكم السولطوي لكنهوا قود تتعوارض  الرؤيةلتعويض نقص وضوح 
علووى االقوول نطوواق واسووع للغايووة موون اصوووات ادلعارضووة اذلامووة أو اذا مل تعكووس كوول  مووع ادلوضوووعية

. موون ادلؤكوود ان يسووتثمر انتشووار وسووائل االتصووال وادلعلومووات (24)بقوودر مووا تعكووس رأي احلكومووة 
والطريقوووة الووويت تعمووول هوووا االموووم علوووى  األفووورادف يوووؤثر علوووى الطريقوووة الووويت يعووويش هوووا وىوووذا سوووو 

ادلستويات البينية بوٌن الودول وعلوى ادلسوتويٌن االقليموي والودور ولون يكوون الشورق االوسوط ىوو 
ادلنطقة الوحيدة اليت جيوري فيهوا ىوذا التحوول لكون معودل تسوارع واتسواع احلركوة ضلوو الدديقراطيوة 

رية يف ظل اتساع مشواىديها مون سيكون ىناك بشكل خاص وسوف تكون وسائل االعبلم االخبا
 خبلل التكنلوجيا اجلديدة من اىم البلعبٌن يف حتديد الشكل الذي تنتمي اليو ىذه العملية.

للحودود الوطنيوة قود تضوطلع بودور وسوطي زلفوز  العبوارةوىنا ديكن القول ان التلفزيونات 
االن علووى احلركووات  لصووياغة رغبووة الشووعوب العربيووة جتوواه الدديقراطيووة وىووو دور كووان قاصووراً حوو 

فووان اصووبلحاً الحقوواً للقنوووات الفضووائية  مقبولووةواالحووزاب السياسووية . واذا كانووت تلووك ادلقدمووة 
 العربية يبدو حتماً فيما يلي:

  : اصبلح ادلضمون اواًل:
لكوووي تواجوووو القنووووات الفضوووائية العربيوووة التحووودي بوووان تصوووبح رائووودة للتحوووول الووودديقراطي 

يف صياغة وتعبئة السكان وجيب تعديل  أوالسياسية يف ىذا اجملال وتتوىل بعض وظائف االحزاب 
اجتاىوووات معينوووة يف ثقافوووة القنووووات احلاليوووة وجيوووب توضووويح االجنووودة الدديقراطيوووة واعوووادة ضوووبط 
ادلوضوووعية يف شووؤن النزاعووات االقليميووة وحتسووٌن الصووبلت بووٌن وسووائل االعووبلم والنخووب خووارج 

 وسائل االعبلم وادلنظمات واحلركات.
 :انياً :االصبلح التنظيمي وادلنظم ث
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جيب ان يقتصر التغًن علوى سياسوات  لكي تكون اجندة الدديقراطية ذات امهية ومؤثرة ال
االخبار للشبكات االخبارية العربية احلالية والقنوات الفضائية العربيوة االخورى بول ايضواً جيوب ان 

 يكون ىنالك اصبلح تنظيمي وتوسيع للنظام البث العريب . 
يتعلوق  فيمواعوادة النظور يف نتوائت منووذج السووق الرأمسوار اخلواص السويما إومن الضوروري 

 باالجتاىات الشعبية يف تقارير االزمات واعادة تقييم مسألة الدديقراطية اكثر من أي شيء نخر ال
يف ديكوون ان حتققووو اال اذا دتيووزت اقليميوواً التقووارير السياسووية للشووبكات االخباريووة العربيووة مبعوووزل 

 .(25)العديد من النواحي عن مشاكل القواعد اجلماىًنية يف معظم الدول
اىل التطووور يف االعووبلم الفضووائي العووريب    يرجووع ن ادلنطووق اجلديوود يف الوورأي العووام العووريبإ

العربيوة الويت انطلقوت بعود واىل اهناء سيطرة احلكومات على انتشار ادلعلومات واحملطات الفضائية 
مووع التغووًنات احلاصوولة يف االجنوودة االعبلميووة ويف انظمووة  التووأقلملووت علووى عموالوويت  2555عووام

 لؤلفورادالبلدان اليت ينتمون اليها ومع االحداث االقليمية حيوث بودأت ىوذه الفضوائيات تسومح 
بووالتعبًن عوون فهووم حيووال السوولطات وبانتقوواد السياسووات الرمسيووة حيووث اصووبحت خلفيووة التلفزيووون 

ل اوسع وبعودد اكورب مون السوجاالت ادلتعوددة االطوراف والوربامت الويت الفضائي العريب تتمتع ضما
الشووعب وشلثلووي سلتلووف اجلماعووات ذات  ألفوورادترتكووز علووى اتصوواالت ادلشوواىدين وفوورص اخوورى 

ديكون نكوران دور  ادلصا  ادلشرتكة كي يعوربوا عون أرائهوم اموام اجلمهوور العوريب باسوره لوذا فهنوا ال
مون اجلمهوور عورب العووامل  األفوورادربيوة اهنووا فتحوت سوجاالت اموام الفضوائيات وخاصوة يف الودول الع

واصوبح مون ادلسولمات  العامةواحياناً للمشاركة يف رلاالت حول الشؤن العربية  للمشاىدةالعريب 
يف مناقشووات عوورب وسووائل مل تكوون متوووفرة قبوول وجووود احملطووات  يشوواركالقووول ان اجلمهووور العووريب 

ويوورى  .(26)العربيووة والدوليووة  لؤلخبووارالفضووائية الوويت تعوورض تعليقووات وحتلوويبلت سلتلفووة ومتنوعووة 
البعض بان امام االعبلم العريب ومن خوبلل الفضوائيات فرصوة مواتيوة )لكوي بفعول دوره يف عمليوة 

موون خووبلل اطوبلع ادلووواطن علووى حقيقوة االحووداث اجلاريووة وعوورب التغووًن السياسوي  حقوواقبإادلطالبوة 
تامٌن مسواحة للتعبوًن الصوريح عون الورأي والتعموق يف حتليول سياسوات احلكوم بصوراحة ومبسوؤولية 
وانتظووام ( فموون واجووب االعووبلم واالداري العووريب ان حيوودد وظيفتهمووا موون دون التبوواس يف اجملتمووع 
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يف الووورأي العوووام  توووأثًنىماصووور مسوووتخدمٌن يف الوقوووت نفسوووو العوووريب ادلعاصووور ويف ادارة احلكوووم ادلع
والسياسووات  العاموة كادليزانيووةالعامووة حوول مسووائل موؤثرة يف حيواة ادلووواطن العوريب   بادلناقشوةللودفع 

يف العوامل العوريب ان يقووم بودور التغيوًن  لئلعوبلموالسياسوات اخلارجيوة البوارزة .لوذلك ديكون  ألمنيةا
لى االعبلم العريب ان يفرق بٌن القدرة وادلسؤولية وبالتار دتثل القدرة ذلك ومع تبين ىذا الدور ع

على اجراء مقابلة مع زعيم من أي دولة عربية فرصة رائعة ولكنها مصحوبة بادلسوؤولية مون ادلهوم 
لتقدمي ما ىو ملمووس واكثور نفعواً جيوب ان ينتقول التقريور  التسليةجدًا ان يتخطى ادلراسلون رلرد 

ان االحووداث االخووًنة بادلنطقووة تثووًن وجووود  .(27)موون ادلسوولي وادلهووم اىل القوواء اللوووم علووى الووزعيم
مطالبووو شووعبية يف احلكووم الصووا  حيووث توودل ادلشوواركة الشووعبية يف التظوواىرات الوويت حصوولت يف 

لوى االنظموة احلاكموة علوى وجوود وعوي عوام مهيوأ الن تونس ولبنان والبحرين ومصور لبلحتجواج ع
لقود ادى االعوبلم  رلتمعواهتميتلقى تقارير اخبارية واعبلمية  اكثر دينامية حول شلارسة السولطة يف 

دوراً مهمواً يف تعبئووة الورأي العووام للمعارضوة السياسووية وحوان االوان لكووي يقووم ىووذا االعوبلم بوودور 
علوموووات الضووورورية الووويت دتكنوووو مووون زلاسوووبة االنظموووة ادلسوووتبدة مووونظم اكثووور يف تزويووود ادلوووواطن بادل

 .(28)والضغط عليها لتحويلها اىل انظمة اكثر دديقراطية وتشاركية وشفافية ومسؤولة
. فالوودور الكبووًن ن خووبلل االعووبلم احلديثووةموو األفوورادجوووىر فكوورة تقيوويم الشوورعية موون قبوول 

احلكووام  ىووو قيامهووا بتحليوول تصوورفاهتم الووذي تقدمووو الفضووائيات يف الوقووت احلاضوور لكووي حتاسووب 
التعرف على مدى قيام احلكام بتحقيق مطالبهم لكي  األفرادلكي يستطيع  األفرادوعرضها على 

فهنووا نوورى فاعليووة ىووذه الوسوويلة موون وسووائل االعووبلم احلديثووة يف التووأثًن  يكتسووبوا رضووا احملكووومٌن .
بلل احلووارات ادلباشورة وادلشواركات الويت من خو األفرادوامكانية استخدامها من قبل  األفرادعلى 

وموون خووبلل االسووتفتاءات الوويت جتريهووا ىووذه الفضووائيات حووول قضووية سياسووية هتووم  األفووراديقوودمها 
 األفورادالرأي العام اليت ديكن اعتبارىا استطبلع للرأي على مدى قيوام احلكوام بتلبيوة احتياجوات 

علوى  األفورادم ومنها ىوذه الوسويلة ىوو قودرة وحتقيق مطالبهم يف التطور احلاصل يف وسائل االعبل
 .(29)ادلشاركة والتفاعل وامساع صوهتم بوسيلة بسيطة وغًن مكلفة وتصل اىل رتيع ادلناطق
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  ةـــــــاخلامت
 

وعدم  لئلنسانوالسلطة عبلقة ازلية تفرضها الطبيعة االجتماعية  األفرادتبقى العبلقة بٌن 
واحلكوام ىوم وكوبلء عون  األفورادان السولطة مصودرىا  فاألصول قدرتو على العبث خارج اجملتمع ,

وزلققوة  األفوراديف شلارستها لذا جيب ان تكون شلارسة السلطة من قبل احلكام يف مصلحة  األفراد
وسوووائل  األفوووراد, ويف الوقوووت نفسوووو ديتلوووك  األفووورادلرغبووواهتم حووو  يكتسوووبوا الشووورعية يف نظووور 
احورتام الشورعية ويف مقدموة ىوذه الوسوائل الورأي العوام  يستطيعون مون خبلذلوا اجبوار احلكوام علوى

والرأي العام حيتاج اىل عوامل ووسائل تعمل على تكوينو وبلورتوو ومون اىوم ىوذه الوسوائل وسوائل 
وىووي الوويت تقوويم  األفووراداالعووبلم فهووذه الوسووائل تعموول علووى نقوول تصوورفات احلكووام وسوولوكهم اىل 

حول كيفيوة شلارسوة السولطة  ة اليت يعتقدىا األفرادلتصرف مع الفكر مدى انطباق ىذا السلوك وا
فوواذا حصوول تطووابق فووان السوولطة شوورعية واذا مل حيصوول ىووذا التطووابق فالسوولطة غووًن شوورعية ولكوون 
االمر ادلهم ىذا ىو التطور احلاصل يف ىذه الوسائل وكيف انعكس على فاعلية ىذه الوسائل يف 

م وىذا ىو زلوور البحوث حيوث توصولنا اىل تقييم عمل احلكام واحلكم على مدى شرعية تصرفاهت
رلموعوة موون النتوائت وقوودمنا رلموعووة مون ادلقرتحووات حوول اثوور التطووور احلاصول يف وسووائل االعووبلم 

 احلديثة على الرأي العام الضامن لشرعية السلطة وكما يلي :
 اواًل: النتائت

ات واذلاتف احملمول ان التطور احلاصل يف وسائل االعبلم احلديثة مثل االنرتنيت والفضائي -1
اينمووا كوانوا التعبووًن عوون  لؤلفورادتتمتوع بووو ىووذه الوسوائل موون التفاعول أي اهنووا تتوويح  يظهور يف مووا

ادلشووواركة يف  أوتكووووين مووودونات  أوعلوووى شوووكل رسوووائل نصوووية  مباقرتاحووواهتوادلشووواركة  أرائهوووم
 الربامت احلوارية .

وبتكاليف قليلوة كموا  األفرادتتميز وسائل االعبلم احلديثة بسهولة الوصول اليها من قبل  -2
 الريف وح  يف الصحراء. أويستطيعون الوصول اليها يف أي مكان سواء يف ادلدن  األفرادان 
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ان وسووائل االعووبلم احلديثووة كونووت مووا يعوورف بووالرأي العووام االلكوورتوين والووذي خيتلووف عوون  -3
لتقليوودي فهووو يعتموود بشووكل كبووًن علووى االنرتنيووت واذلوواتف احملمووول والفضووائيات الوورأي العووام ا

استخدام وسائل الضوغط الشوع  مون احتجاجوات والعصويان  األفرادحيث يستطيع من خبللو 
ادلوودين وغًنىووا موون الوسووائل ولكوون دون النووزول اىل الشووارع امنووا موون خووبلل اسووتخدام وسووائل 

 االعبلم احلديثة .
والودليل علوى  األفورادة اسوتخدام ىوذه الوسوائل االعبلميوة احلديثوة مون قبول تبٌن لنا فاعليو -4

ذلك ىو موا يعورف بثوورات )الربيوع العوريب ( حيوث سوامهت مواقوع ادلنتوديات االجتماعيوة مثول 
الفيسبوك والتويرت واذلاتف النقال والفضائيات ضوزء كبوًن يف حتوريض اجلمواىًن ودفعهوا للخوروج 

 لسياسية الفاقدة لشرعيتها .يف مظاىرات ضد االنظمة ا
ان االحوووزاب السياسوووية ومؤسسوووات اجملتموووع ادلووودين بووودأت ىوووي االخووورى تسوووتخدم ىوووذه  -5

الوسوووائل يف التعبوووًن عووون افكارىوووا ومبادئهوووا ويف كسوووب انصوووار جووودد نظوووراً دلوووا تتمتوووع بوووو ىوووذه 
يف أي مكووان وبسوووهولة وبكلفوووة قليلوووة لوووذا صلووود ان  لؤلفووورادالوسووائل مووون امكانيوووة يف الوصوووول 

االحووزاب السياسووية ومؤسسووات اجملتمووع ادلوودين تسووعى لتكوووين مواقووع ذلووا علووى االنرتنيووت وان 
 يكون ذلا فضائيات تعرب عن افكارىا وتوجهاهتا .

 ثانياً: ادلقرتحات
نشر ثقافة حقوق االنسان وخاصة حرية التعبًن والنشر وحرية الورأي مبوا يعوزز الثقوة لودى  -1

يهوووم وخصوصووواً ادلتعلقوووة بتصووورفات احلكوووام وكيفيوووة يف التعبوووًن عووون افكوووارىم ورا األفوووراد
 شلارستهم للسلطة.

وان  األفورادعلوى ان السولطة مصودرىا  والتأكيود لؤلفورادتعزيز مفهوم ادلشاركة السياسوية  -2
يف شلارسوتها  األفرادالغرض منها احملافظة على اجملتمع االنساين وان احلكام ىم نواب عن 

 .األفرادا بالنيابة عن فهي ليست ملك ذلم وامنا ىم ديارسوهن
وموون خووبلل  األفوورادتشووريع قوووانٌن تؤكوود علووى حريووة الوصووول للمعلومووات موون قبوول رتيووع  -3

موون  األفووراداسووتخدام وسووائل االعووبلم احلديثووة مثوول االنرتنيووت والفضووائيات لكووي يووتمكن 
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هتم وموودى انطباقهووا مووع مووا اارسوواحلصووول علووى ادلعلومووات اخلاصووة بتصوورفات احلكووام وشل
 من تصور لفكرة الشرعية.حيملونو 

وتعلوويمهم حووول كيفيووة اسووتخدام وسووائل االعووبلم احلديثووة موون ىوواتف  األفووراددتكووٌن رتيووع  -4
واحلكووم علووى موودى  أرائهوومعوون  زلمووول وانرتنيووت لكووي يتمكنوووا موون اسووتخدامها فووالتعبًن

شووورعية تصووورفات احلكوووام ونشووورىا مووون خوووبلل ىوووذه الوسوووائل لكوووي يطلوووع عليهوووا اجلميوووع 
 عية سلطة احلكام .        ويقرروا مدى شر 
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The effect of modern media devices upon the public opinion 

guarantying the legitimacy of authority.  

 

Instructors. Dr. Ballasim Adnan Abdullah. 

Instructors.  Dr. Ahmed Fadhil Hussain.  

 
Abstract 

 

It is essential to identify the concepts of public opinion and the 

legitimacy of power and the modern media for through define the 

concept of public opinion shows us how the contribution of 

individuals defining in the evaluation of the actions of the rulers and 

their acceptance by the people. One of the  most important means of 

public opinion is the modern media, like satellite channels, Internet 

and mobile phone through with individuals can express their views 

about how to exercise power. The modern media have contributed in 

enabling individuals express their views and criticism of the work of 

the rulers essily and with lower costs and these contributed means in 

the formation of popular protests, and sits in, and revolutions that 

toppled the rulers of illegal , also used the political parties and civil 

society institutions such means in the formation of public opinion and 

the delivery of voice for individuals and through it showed its 

assessment of the work of the referees and the legality of their actions 

.And we have focused through this research on the effectiveness of 

the use of new media in the Arab countries in particular, given the 

nature of the stage taking place in these countries calls for freedom of 

expression and to change Systems despotic political , which has lost 

its legitimacy will show how to use the people in the Arab world these 

modern means and how it affected including the events of this 

change. 
 


