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ملخص:

باتت تقنية اإلعالم اجلديد وتأثريها على الدميقراطية قضية حمورية يف ظلّ الظروف
الراهنة للعامل ككل والعامل العربي ،فقد أصبح االستخدام الفعَّال لوسائل االعالم اجلديد
يف العمل السياسي من األمور احليوية لتدعيم ممارسة الدميقراطية بشكل أثَّر على أداء
املؤسسات التقليدية ،ومبا أتاحه من جمال مفتوح من األفكار واملعلومات السياسية،
فاستخدامها يعدّ أحد أكرب التّحديات اليت تواجه العامل العربي اليوم ،لذا يكون من الضروري
فهم الدور الذي يلعبه اإلعالم اجلديد يف اجملال السياسي من خالل إجياد آليات وطرق عمل
جديدة ملمارسة الدميقراطية والعمل السياسي ،ميكن أن نطلق عليها دميقراطية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،أو الدميقراطية اإللكرتونية أو الرقمية ،اليت تعد نتاجا للتكامل بني
قيم وجوهر الدميقراطية كمفهوم سياسي واجتماعي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كآلية ووسيلة لتعزيزها.
الكلمات املفتاحية :اإلعالم اجلديد ،الدميقراطية ،الدميقراطية الرقمية
Abstract:

The new media technology and its impact on democracy has become central to the
current circumstances of the world as a whole and the Arab world. The effective use of the new
media in political work is vital to strengthen the practice of Democracy and its impact on the
performance of traditional institutions, and the open space of political ideas and information,
so use is one of the biggest challenges facing the Arab world today, so it is necessary to
understand the role of the new media in the political sphere By finding new ways of work for
the exercise of democracy and political mechanisms of action, it can be called ICT democracy
or e-democracy or digital, which is a product of integration between the values and essence of
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the democratic political concept, social, and information and communication technology as a
mechanism and a means to promote.
Key words: new media, democracy, digital democracy.

مقدمة:
يعترب موضوع اإلعالم اجلديد من أهم املواضيع يف الدراسات اإلعالمية ،ويعود
ظهور هذا املصطلح إىل اجلزء األخري من القرن العشرين نتيجة لتطور تكنولوجيا املعلومات
واإلتصال ،حيث إنتقل العامل من اإلعالم التقليدي إىل اإلعالم اجلديد الذي أصبح متاحا
للجميع.
خاصية التفاعل واملشاركة اليت يتميز هبا اإلعالم اجلديد جعل من وسائل اإلعالم
سلطة رابعة بشكل فعلي وهذا يتضح بشكل جلي عند دراسة دور وسائل اإلعالم يف املمارسة
الدميقراطية

خاصة وأن وسائل االعالم هلا من األدوار األساسية يف جمال تعزيز

الدميقراطية ،بإعتبارها منربا يسمح بالنقاش واحلوار وحتترم وجهات النظر للجميع دون
استثناء ،حيث تعكس طبيعة العالقة بني الدولة واملجتمع.
ويف هذا السياق لعب االعالم اجلديد مبختلف وسائله دورا ال يستهان به يف املجال
السياسي بإعتباره جزء من تاريخ املتغري السياسي واالجتماعي مقابل تدهور دور االعالم
التقليدي الرمسي ،حيث أثر على الدميقراطية كمفهوم وكممارسة بشكل اثر على النظم
السياسية يف العامل سواء ما يتعلق بطبيعتها أو يف مدخالهتا وخمرجاهتا وعلى عمل املؤسسات
السياسية الوسيطة واملجتمع املدين والثقافة السياسية السائدة.
يف ظل التحوالت اليت يشهدها العامل يف شىت املجاالت خاصة اجلانب التكنولوجي
واجلانب السياسي تربز أمهية دراسة دور وسائل اإلعالم اجلديد يف املمارسة الدميقراطية
خاصة وأن االعالم اجلديد أصبح وسيلة وأداة ليست فقط لإلتصال بل أصبحت جماال
حيويا تدور فيه كافة جماالت احلياة وأصبح له أمهية أمنية واقتصادية وسياسية وثقافية
وغريها.
هذه الورقة البحثية تسلط الضوء على تأثري وسائل اإلعالم اجلديدة على
املمارسة الدميقراطية من خالل طرح اإلشكالية التالية :إىل أي مدى يؤثر االعالم اجلديد
يف املمارسة الدميقراطية؟
وتنطلق الدراسة من الفرضية التالية:
•

اإلقبال الواسع على وسائل اإلعالم اجلديدة واليت تتميز بعدة خصائص جعلتها
تؤثر يف املمارسة الدميقراطية من خالل إبتكار ما يعرف بالدميقراطية الرقمية.
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وملناقشة اإلشكالية املطروحة تعتمد الدراسة على املحاور التالية:
املحور األول :األبعاد املفاهيمية لإلعالم اجلديد.
املحور الثاين :مسامهة االعالم اجلديد يف ارساء شكل جديد للدميقراطية.
املحور الثالث :حتديات أمام الدميقراطية الرقمية.

احملور األول :األبعاد املفاهيمية لإلعالم اجلديد
يف أواخر القرن العشرين بدأ يف الظهور ما يعرف باالعالم اجلديد أو االعالم
الرقمي كمصطلح واسع النطاق ليشمل دمج وسائل اإلعالم التقليدية مثل األفالم والصور
واملوسيقى والكلمة املنطوقة واملطبوعة ،مع القدرة التفاعلية للكمبيوتر وتكنولوجيا
االتصاالت ،وتطبيقات الثورة العلمية اليت شهدها جمال االتصال واإلعالم ،حيث سامهت
الثورة التكنولوجية يف جمال االتصال يف التغلب على احليز اجلغرايف واحلدود السياسية،
واليت أحدثت تغيري بنيوي يف نوعية الكم والكيف يف وسائل اإلعالم.
ان هذا النوع من االعالم خمتلف عن االعالم القدمي ،ألنه جاء بتقنيات ومميزات
ختتلف عن تلك املوجودة يف سابقه ،فقد ختلص من حارس البوابة ومن سيطرة احلكومات
وحىت املؤسسات االعالمية ألنه أصبح يعتمد على األفراد ،وهذا ما أدى اىل تغيري جذري يف
مفهوم اجلمهور الذي أصبح نشطا ومشاركا وأكثر تفاعال مع خمتلف القضايا سواء كانت
حملية أو عاملية.
واملقصود بوسائل اإلعالم اجلديدة ببساطة هي وسائل اإلعالم الرقمية Digital

والشبكية  Internetوالتفاعلية  Interacativeوذلك لتفريقها عن وسائل االعالم التقليدية
املطبوعة واملسموعة واملرئية .1
جند أن هذا املصطلح يتفق أمام رؤيتني :األوىل هي اإلعالم اجلديد بوصفه بديال
لإلعالم التقليدي ،والثانية هي اإلعالم اجلديد بوصفه تطورا لنظريه التقليدي.
 .1تعريف االعالم اجلديد:
بداية ال بد من االشارة اىل أن مصطلح االعالم اجلديد هو مصطلح حديث العهد،
مثري للجدل حيث مل جيد تعريف واحد بني منظري العلوم االنسانية نظرا لتداخل اآلراء
واالجتاهات يف دراستة ،ذلك ألن صورة االعالم اجلديد مل تتبلور بشكل واضح وحمدد
اضا فة أنه ال ميكن اجلزم على بقاء االعالم اجلديد على صورته احلالية ألن التكنولوجيا
احلديثة وثورة املعلومات قد تأيت مبا هو أكثر حداثة عما هو عليه اآلن ،ومن بني أهم
التعريفات املرجعية اليت تنطلق منها أدبيات االعالم اجلديد جند اآليت:
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-

االعالم اجلديد هو إعالم عصر املعلومات ،فقد كان وليدا لتزواج ظاهرتني بارزتني عرف
2

هبما هذا العصر :ظاهرة تفجر املعلومات وظاهرة االتصاالت عن بعد .
-

كما عرفه الستر ": Lesterبأنه جمموعة تكنولوجيا االتصال اليت تولدت من التزاوج
بني الكمبيوتر والوسائل التقليدية لإلعالم ،والطباعة والتصوير الفوتوغرايف والصوت
والفيديو ،"3أي أن اإلعالم اجلديد( )New mediaتبلور أساسا من خالل التحول الذي
طرأ يف العالقة بني اجلمهور ووسائل اإلعالم ،من إعالم اجلماهري إىل مجاهري اإلعالم.

-

أما إياد الدليمي عرفه« :بتلك الوسائل احلديثة لالتصال املتمثلة بـ(الفيس بوك
وتويتر ويوتيوب )...ميكن أن تكون مكملة لإلعالم التقليدي ،لينتج إعالما يتزاوج بني
املهنية وصرامة التقاليد اليت نشأت عليها السلطة الرابعة ،وبني التقنية احلديثة اليت
تتيح لإلعالم التقليدي الفرصة ليكون أكثر قربا ليس من احلدث فحسب ،وإمنا من
الناس أيضا وهذا هو جوهر املوضوع."4

-

كما يعرف بأنه " :منظومة تواصلية جديدة خمتلفة يف طرق اشتغاهلا عن منظومة
التواصل املؤسسايت أو منظومة التواصل اجلمعي (اعالم النحن ،إعالم اجلماهري) ،إذ
تقوم هذه املنظومة على نظام حمدد من العالقات بني الفاعلني داخلها".5
وعليه ميكن تعريف اإلعالم اجلديد بأنه تقنية جديدة يف تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت ،يتميز مبيزة أساسية هي التفاعلية ،له العديد من املسميات ،كاإلعالم الرقمي،
اإلعالم التفاعلي ،اإلعالم الشبكي ،...فهذا التعدد راجع إىل كيفية استخدامه أي أقسامه
املختلفة املتمثلة يف أربعة أقسام أساسية هي:6
✓ اإلعالم اجلديد القائم على شبكة االنترنت.
✓ االعالم اجلديد القائم على األجهزة املحمولة.
✓ االعالم اجلديد القائم على األسطوانات الضوئية وتشمل الكتب االلكترونية
وغريها.
✓ نوع من منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفاز اليت أضيفت اليها مميزات
جديدة كالتفاعلية والرقمية.
 .2خصائص االعالم اجلديد:
يتميز اإلعالم اجلديد بالعديد من اخلصائص ومنها:
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التفاعلية :حيث يتبادل القائم باالتصال واملتلقي األدوار ،وتكون ممارسة االتصال

-

ثنائية االجتاه وتبادلية ،وليست يف اجتاه أحادي ،بل يكون هناك حوار بني الطرفني،
والتفا علية هي من أهم خصائص االعالم اجلديد فبعد أن كان دور املتلقي للرسالة
االعالمية يقتصر على تلقي الرسالة دون قدرة على التفاعل معها ،أصبح اآلن مشاركا
يف االعالم عن طريق التفاعل مع ما ينشر من خالله.7
الالتزامنية :وهي إمكانية التفاعل مع العملية االتصالية يف الوقت املناسب للفرد،

-

سواءًا كان مستقبالً أو مرسالً.
املشاركة واالنتشار :يتيح اإلعالم اجلديد لكل شخص ميتلك أدوات بسيطة أن يكون

-

ناشرًا يرسل رسالته إىل اآلخرين.
احلركة واملرونة :حيث ميكن ملستخدم وسائل االعالم اجلديدة الوصول اىل كثري من

-

مصادر املعلومات بكل سهولة واتاحة هذه املصادر للمستخدم ،حبيث متكنه من زيادة
قدرته على احلصول على املعلومات املختلفة واملفاضلة بينها واالختيار املناسب هلا.8
الكونية :حيث أصبحت بيئة االتصال بيئة عاملية ،تتخطى حواجز الزمان واملكان

-

والرقابة.
اندماج الوسائط :يف اإلعالم اجلديد يتم استخدام كل وسائل االتصال ،مثل النصوص،

-

والصوت ،والصورة الثابتة ،والصورة املتحركة ،والرسوم البيانية ثنائية وثالثية
األبعاد....،إخل.
التخزين واحلفظ :حيث يسهل على املتلقي خترين وحفظ الرسائل االتصالية

-

واسترجاعها ،كجزء من قدرات وخصائص الوسيلة بذاهتا.
كما حدد الدكتور سامي زهران يف نفس السياق ،أبرز خصائص االعالم اجلديد يف
التفاعل بني املصدر واملتلقي فهو يتيح فرصة التعليق والنقد ،أما اخلاصية الثانية فهي حتوّل
املتلقّي إىل ناشر يستطيع أن ينشر ما يريد ،وثالثا فهو إعالم متعدد الوسائط حيث يستعني
بالصورة والكلمة ومقاطع الفيديو يف الوقت نفسه ،وأما اخلاصية الرابعة فهي اندماجه مع
خمرجات اإلعالم التقليدي واستيعابه هلا ،وأخريا سهولة االستخدام فهو متاح للجميع ويف
متناول أيديهم عرب أجهزة احلاسوب الشخصية أو أجهزة اجلوال اليت يف أيديهم.9
من خالل عرض املفاهيم واخلصائص املتعددة لإلعالم اجلديد ،جند أن الباحثني
يطلقون العديد من األلفاظ واملسميات اليت تصفه أو تعرفه وفقا لوظائفه وأدواته ،فهناك
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من يصفه بأنه اعالم عصر املعلومات على اعتبار أنه ناتج عن تزاوج ظاهريت تفجر املعلومات
واالتصاالت عن بعد ،وهناك من أطلق عليه االعالم البديل بعد أن جنح يف كسر أحادية
خطاب اعالم السلطة ،وأيضا اعالم املواطن األفراد من خالل املدونات االلكترونية ومنتديات
احلوار ،ومواقع التواصل االجتماعي ،وكذلك االعالم الرقمي والتفاعلي الذي أتاح امكانية
مشاركة املستخدم وحتقيق درجة أعلى من التفاعلية والتحكم يف االتصال ،ويسمى اعالم
الوسائط الشعبية لطبيعته املتشابكة ،كما يطلق على بعض تصنيقاته اعالم الوسائط
املتعددة حلالة االندماج اليت تتم داخله بني النص والصورة والفيديو ،اىل اليوم مل يتفق
على مفهوم موحد له وبالتايل البنية املصطلحاتية له.10

احملور الثاني :مساهمة االعالم اجلديد يف ارساء شكل جديد للدميقراطية
يعد تطور االعالم جزءا من تطور احلياة السياسية بشكل عام ،فال ميكن
للمجتمعات السياسية املعاصرة البقاء من دون انتشار واسع واتصاالت سريعة يوفرها
االعالم ،ويف اطار األدوار اجلديدة لتكنولوجيات االعالم اجلديد من جهة وكذا اعادة
اهليكلة العميقة يف معامل الدميقراطية السياسية من جهة أخرى ،11برزت مناذج
للدميقراطية يعترب فيها االعالم اجلديد مبنظماته ومبستويات تفاعله من أهم املؤشرات
املفتاحية الرئيسية املحددة لنمطها ،حيث برز كصيغة تتحدى سيطرت احلكومات وجتسد
حرية التعبري والتجمع متخطية العوائق القومية ،ويف هذا االطار تطورت مناذج
للدميقراطية يف العصر الرقمي الذي أحدث تغيريا جذريا يف املجال العام باتّساع الطاقة
التفاعلية اهلائلة اليت توفرها هذه التكنولوجيا ،اليت نقلت أعدادا هائلة من الناس من
حالة الكمون السليب إىل املشاركة والتأثري االجيايب ،األمر الذي أدّى إىل ظهور تيارات
جديدة خارج األنساق التقليدية للدولة.
كما أصبحت القضايا املتعلقة بإستخدام تقنيات االعالم اجلديد على رأس أولويات
األجندة املحلية والدولية ،بعد أن ساعدت على جتاوز احلدود بني اخلاص والعام وبني
املستوى الداخلي للدولة وما بني املستوى الدويل وكذلك ما بني الفرد والنخبة واملجتمع ،مع
ظهور تيارات عاملية للتحول حنو الدميقراطية وبث قيم عاملية مشتركة تتعلق مبجمل االمن
االنساين املشترك ،وأصبح دور االعالم اجلديد يتزايد مع متدده وانتشاره يوما بعد يوم
وزيادة عدد مستخدميه عامليا وحمليا وما كان لذلك من تأثريات ثقافية وسياسية واجتماعية
واقتصادية ودينية ،ومشلت تلك التأثريات نواحي اجيابية عدة اىل جانب ما كان هلا من
اثار سلبية إال ان تلك االثار مل تقف حائال دون ظهور الوجه االجيايب لإلعالم اجلديد
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على كافة املجاالت وخاصة ما يتعلق بأثرها السياسي فيما يعرف بالدميقراطية الرقمية
وتأثريها على النظم السياسية.12
 .1يف مفهوم الدميقراطية الرقمية:
قدمت تقنيات االعالم اجلديد للدميقراطية بعدا جديدا متثل يف الدميقراطية
اإللكترونية (الدميقراطية الرقمية) اليت ظهرت يف منتصف تسعينيات القرن العشرين مواكبة
النتشار االنترنت بني العامة ،أو ما أطلق عليها البعض الدميقراطية السائلة أو الدميقراطية
الثالثة ،واليت متثل اجليل الثالث من الدميقراطية الذي أضحى يغزو العامل اآلن.13
وعرفت الدميقراطية الرقمية بأهنا " :العملية اليت يتم من خالهلا توظيف األدوات
التكنولوجية ،إما بغرض جتديد مضمون املمارسة الدميقراطية ،أو جبهة توسيع فضائها وجمال
فعلها ،أو على خلفية من ضرورة إعادة تشكيل القواعد القائمة عليها ،ما جيعلها ترتبط
بتكنولوجيا االعالم واملعلومات واالتصال"14
وعرفها مجال حممد غيطاس رئيس حترير جملة " لغة العصر" املصرية املتخصصة
بأهنا" :توظيف أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية يف توليد ومجع وتصنيف
وحتليل وتداول كل املعلومات والبيانات واملعارف املتعلقة مبمارسة قيم الدميقراطية وآلياهتا
املختلفة ،بغض النظر عن الدميقراطية وقالبها الفكري ومدى انتشارها وسالمة مقصدها
وفاعليتها يف حتقيق أهدافها".15
ويتضح من التعاريف املقدمة أن الدميقراطية الرقمية تقوم على التكنولوجيا
الرقمية واملعلوماتية اليت استحدثت أشكاال للتعبري مل تكن موجودة يف الدميقراطيات القدمية،
أمهها احلوار والتشاور يف آن واحد بني األفراد أو بني جمموعات من األفراد ،مما أتاح جماال
واسعا للحوار واملجادلة والنقاش وتبادل وجهات النظر املختلفة والتشاور والتشارك ،16فهي ال
تعين يف هناية األمر اختراعا لنوع جديد من الدميقراطية بل تعين ممارسة للدميقراطية
املعروفة بأدوات وآليات جديدة ،فهي حماولة ملمارسة الدميقراطية بتجاوز حدود املكان
والزمان والظروف املادية األخرى عن طريق استخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات."17
 .2مسات الدميقراطية الرقمية :ميكن حتديدها يف النقاط التالية:18:
▪

أن الدميقراطية الرقمية وليدة املصاهرة العميقة اليت تصل اىل حد التالحم بني
أدوات ممارسة املواطن حلقوقه السياسية والدميقراطية من ناحية وبني منجزات
ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من ناحية أخرى.
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وجود بنية تكنولوجية حتتية تعترب األرضية الصلبة اليت تنمو عليها الدميقراطية

▪

احلقيقية الدميقراطية الرقمية ،فتلك البنية التحتية هنا هي املقياس واملعيار الذي
يتشكل عليه الفضاء.
الدميقراطية الرقمية تتطلب توافر شروط عديدة تتمثل يف نشر الثقافة

▪

االلكترونية لدى كافة أفراد املجتمع.
الدميقراطية الرقمية تتنوع وختتلف من جمتمع آلخر وفقا خلصوصيته وال تنتشر

▪

بطريقة كربونية.
 .3انعكاسات االعالم اجلديد على العملية الدميقراطية:
إن من أبرز انعكاسات تقنيات االعالم اجلديد على الفكر والعملية الدميقراطية
هو العودة مبفهوم الدميقراطية اىل طابعه املباشر لتصبح الدميقراطية الرقمية صورة
حقيقية للدميقراطية املباشرة ،حيث يستطيع املواطن أن ميارسها بدون وسطاء يف العملية
السياسية ،حيث ترى هذه النظرية أن الدميقراطية الرقمية تتشابه مع الدميقراطية يف بالد
اليونان القدمية ،حيث كان جيتمع أهل املدينة يف ساحة كبرية تسمى األغور "،" Agora
ليناقشوا شؤون املدينة بشكل علين ويتوافق ذلك التجمع القدمي مع املنتديات وساحات النقاش،
وشبكات التواصل االجتماعي واملواقع اإللكترونية عرب اإلنترنت ،اليت تعترب فضاءات عمومية
يتجمع فيها املواطنون مبختلف مذاهبهم وتياراهتم السياسية والثقافية واحلقوقية ليعربوا عن
رؤيتهم السياسية بشكل افتراضي غري حمدد املكان والزمان.19
ومبعىن آخر أن االعالم اجلديد أحدث تغيري جذري يف املجال العام من حيث الكم
والكيف ،حيث غريت أدوات ووسائل وآليات االعالم اجلديد ديناميكيات االتصال والتواصل
السياسيني ،وصارت الدميقراطية كمفهوم وممارسة يف ظل االعالم اجلديد ترتبط بتطور
أساليب ممارسة احلقوق السياسية مثل حق االقتراع "التصويت االلكتروين" أو ادارة العملية
السياسية " احلمالت االنتخابية االلكترونية" ،أو التواصل بني املواطن واالدارة " احلكومة
االلكترونية".20
وقد أسـهمت الدميقراطية الرقمية يف دعم وحتفيز املشـاركة السـياسـية من خالل
توفري قنوات للمشــاركة الشــعبية والصــعود مبســتوى هذه املشــاركة إىل درجة من الرقي
والتنظيم الفاعل ،بشـكل يسـهل لرفراد طرح أفكار واختيار البدائل للتفاعل السـياسـي عرب
الوســـائط االلكترونية ،فقد دفعت الدميقراطية الرقمية حبق املشـــاركة يف إدارة شـــؤون
الدولة واملجتمع ،والشــك يف أن وســائل وتقنيات اإلعالم اجلديد قد أعادت صــياغة معىن
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املشـاركة الفاعلة ومدت يف نطاقها ،فاملشـاركة السـياسـية واالجتماعية يف ظل عصـر االعالم
اجلـديـد مل تعـد مشــــاركـة مومسيـة تنحصـــر يف مشــــاركـة املواطن يف العمليـة االنتخـابيـة
واالكتفاء باإلدالء بصـوته االنتخايب بل أهنا أصـبحت مشـاركة يومية ميارسـها املواطن على
منصــــات ومواقع اإلعالم االلكتروين ،وهـذا يعين أن الـدميقراطيـة الرقميـة فتحـت جمـاالت
جديدة للمشـــاركة وخلقـت فرصـــا واســـعـة ملقـاربات جديدة ومبتكرة للتعليم والتعلم عن
املشاركة السياسية يف إطار منصات وتكنولوجيات اإلعالم اجلديد.21
يف هـذا االجتـاه ،يـذهـب انتوين جيـدنز إىل تـأكيـد حموريـة الـدور الـذي تلعبـه تقنيـات
االعالم اجلديد يف افتتاح الفرصــة لتوســيع نطاق تداول املعلومات الســياســية ممّا يعطيها
أبعــادا جــديــدة يف عمليــة االنتقــال الــدميقراطي ،22فمن خالل حتليــل توظيف هــذه
التكنولوجيـا احلـديثـة يف نطـاق عمليـة التحول الـدميقراطي ،جنـد أهنـا خلقـت دميقراطيـات
جـديـدة كثورة اليـامسني يف تونس هنـايـة  2010والثورة املصـــريـة بـدايـة عـام  ،2011فهـذه
التكنولوجيـا الرقميـة لعبـت دورا يف تغيري الكثري من املســــارات الـدميقراطيـة اليت يراهـا
البعض أيضــا إفرازا للتّوجه حنو الالمركزية بدال من املركزية ،والتّوجه حنو العاملية على
حساب القوميات املحلية.23
كما جند مثال احلمالت االنتخابية يتم فيها توظيف تكنولوجيا االعالم اجلديد يف
دعم العملية االنتخابية للمرشح من خالل أمتتة خمتلف الوحدات الوظيفية للهيكل التنظيمي
للحملة االنتخابية ،وقد تبلور استخدام هذه التكنولوجيا وخاصة الشبكات االجتماعية
(الفايسبوك ،التويتر..اخل) بوضوح يف احلملة االنتخابية لرئيس األمريكي باراك أوباما خالل
االنتخابات الرئاسية سنة  ،2008حيث يعترب من األوائل الذين اعتمدوا على الشبكات
االجتماعية يف محلته ،كما عرفت االنتخابات الرئاسية األمريكية سنة  2016االعتماد على
مواقع اإلعالم االجتماعي وظهر هذا جليا يف احلملة االنتخابية لدونالد ترامب أين اعتمد
على هذه املواقع والسيما التويتر لترويج لربناجمه وأفكاره لتشكل هذه األدوات جسر للتواصل
بني الرأي العام األمريكي واملرشح لالنتخابات.24
ويف سياق احلمالت االنتخابية االلكترونية كمجال ملمارسة الدميقراطية الرقمية،
يعترب التصويت اإللكتروين سببا مستقال ووحيدا لتوسيع املشاركة السياسية يف العمليـة
االنتخابية ،حيث أنه يساعد على حتفيز املشاركة لبعض فئات املجتمع اليت متتنع عن املشاركة
السياسية العادية ،25كما يعد خطوة لتعزيز احلكامة الرشيدة ،ويطبق نظام التصويت
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االلكتروين وبتقنيات خمتلفة يف أكثر من ثالثني دولة يف العامل ومن أمهها :الواليات املتحدة
األمريكية ،أستراليا ،النمسا ،بلجيكا ،الربازيل ،كندا ،استونيا ،فرنسا ،أملانيا،سويسرا،
ايطاليا...اخل ،كما يضمن التصويت االلكتروين السرية واألمان يف ظل توافر برامج الكترونية
متعلقة بذلك ،والثقة يف النظام االنتخايب من خالل شفافية النتائج ودقتها ،والتقليل من فرص
تزوير ادارة الناخبني والتالعب بأصواهتم ،ومساعدهتم على أن تكون اختياراهتم مبنية على
معلومات واضحة وصحيحة.
كما أسهم االعالم اجلديد يف التسويق االلكتروين ألهداف وبرامج األحزاب وتنمية
العضوية هبا ،حيث يستطيع األفراد االطالع على كل ما يريده عن احلزب عرب وسائل االعالم
اجلديد ،كما ميكنه االتصال بأعضائه البارزين ،وهذا ما يتيح للحزب عرض استمارة عضويته
على املوقع االلكتروين اخلاص به ،ومن يرغب يف االنضمام للحزب أن ميلئ تلك االستمارة
ويرسلها ،مع وضع بعض الضمانات والشروط لتأكيد طلب االنضمام ،ويقوم احلزب بإخطار
صاحب طلب العضوية بقبول عضويته من عدمه بإستخدام وسائل االعالم اجلديد ،وبإمكانه
بعد قبول عضويته تبادل األفكار واآلراء مع أعضاء احلزب دون التقيد باالجتماعات ،26كما
ساعد االعالم اجلديد بتقنياته يف تعزيز وتدعيم دور القوى السياسية املعارضة من خالل ما
أتاحته من وسائل هلذه األحزاب ساعدهتا يف نشر أفكارها وبراجمها السياسية وتقدمي الكوادر
السياسية والقيادية هبا ،بل واستقطاب أعضاء جدد يف صفوفها ،باالضافة ملا وفرته لقوى
املعارضة املحظورة داخل بعض الدول العربية اليت متارس دورها من اخلارج بعيدا عن املطاردات
واملالحقات األمنية بالوصول اىل الداخل واالنضمام اىل احلوار السياسي واملشاركة فيه.27
كما أتاحت تقنيات االعالم اجلديد فرص مهمة أمام انتشار وتنوع منظمات املجتمع
املدين الذي يعترب من دعائم التحول الدميقراطي يف املجتمعات املحلية وعلى املستوى العاملي،
حيث ازدادت تكوينات املجتمع املدين كما وتنوعت كيفا ،واحتلت منظماته مساحات واسعة من
الفضاء االل كتروين ،حىت أصبحنا أمام جمتمع مدين عابر للحدود "املجتمع املدين العاملي"،
يعىن بالقضايا الدميقراطية والتعددية واحترام حقوق االنسان ،وأصبحت منظماته ذات نفوذ
وتأثري عميقني يف السياسات العامة للدول واحلكومات.28
وانعكست كذلك تقنيات االعالم اجلديد على إمكانية االحتجاج الرقمي( كدعامة
لالحتجاج التقليدي) حيث ميكن ملجموعة من األفراد جتمعهم أهداف مشتركة أن يقوموا
بتقدمي شكاوى واحتجاجات ضد أحد القرارات الصادرة عن إحدى مؤسسات الدولة على املوقع
االلكتروين اخلاص بتلك املؤسسة أو صفحة الفايسبوك التابعة هلا وميكن أن يتوسع ذلك
االحتجاج ليشمل فئات أخرى تتعاطف مع مطالب املحتجني أو إرسال رسائل قصرية على
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اهلواتف املحمولة حتمل نفس حمتوى االحتجاج ،29ومن أمثلة االحتجاج الرقمي احتجاج
سبتمرب  2007ضد النظام العسكري يف بورما ،كما ساعد استخدام الرسائل اهلاتفية القصرية
يف حشد املواطنني لإلنطالق يف االحتجاجات اجلماهريية اليت أدت يف عام  2001اىل سقوط
رئيس مجهورية الفلبني "جوزيف استرادا" ،وكذلك احلال يف ميانيمار حيث أظهرت القمع
العسكري ضد الرهبان وأدت حلشد املجتمع الدويل ضد احلكم العسكري هبا.30
وأسهمت كذلك تكنولوجيا االعالم اجلديد يف التأسيس ملفهوم املواطنة االفتراضية
كركن مهم يف ترسيخ الدميقراطية الرقمية ،هذه املواطنة الرقمية تعين جمموعة القواعد
والضوابط واملعايري واألعراف واألفكار واملبادئ املتبعة يف االستخدام األمثل للتكنولوجيا واليت
حيتاجها املواطنون صغارا وكبارا من أجل املسامهة يف رقي الوطن ،فهي توجيه حنو منافع
التقنيات احلديثة ومحاية من أخطارها ،كما ميكن أن تتشكل املواطنة يف شكلها الرقمي أيضا
من جمموعة قواعد السلوك املعتمدة يف استخدامات التكنولوجيا املتعددة ،كالتبادل اإللكتروين
للمعلومات واملشاركة اإللكترونية لرفكار اليت ترتقي بنظم املجتمع وأفراده ،كما ميكن أن تشمل
كل التعامالت بني املواطنني عرب شبكة اإلنترنت كالدعوة إىل املشاركة السياسية أو احلث على
التكافل املجتمعي أو غريها.
كما صار احلديث متداوال أيضا عن املواطن االلكتروين الذي ينشط عرب الفضاء
االفتراضي ويتفاعل معه ،حيث فتحت الشبكات االجتماعية املجال أمام ممارسة قضايا
املواطنة عرب االنترنت وحتولت هذه الشبكات إىل جمال لتعزيز وتبادل قيم ومفاهيم وقناعات
مشتركة ،بل لعبت أدوارا يف دائرة الفعل والتغيري عرب ممارسة املواطنة الشبكية.
وعلى هـذا النحو أصـــبح لرفراد دورا مؤثّرا عرب اســـتخـدام تكنولوجيـا االعالم
اجلديد يف ممارســـة الضـــغط على احلكومة والتّأثري على الرأي العام وصـــانعي القرار ،من
خالل ظهور بيئـة إعالميـة جـديـدة بـديلـة عن دور الـدولـة واليت تعرّضــــت كمفهوم لتـ كـل
مضــموهنا بعد أن تعدّت تكنولوجيا االعالم اجلديد احلدود اجلغرافية والســيادية هلا ،فلم
تعـد الـدولـة حتتكر اإلعالم اجلمـاهريي ،وبـذلـك أضــــافـت هـذه التكنولوجيـا أدوات وآليـات
جديدة حول ممارســة الدميقراطية تتســتخدم كوســيلة فعّالة لتنشــيطها ،حيث ســامهت يف
لعـب دور حيوي يف دعم الدميقراطيـة حول العـامل ،مبا أتاحتـه من أدوات تعبري وبيئـة وأداة
عمل يف املجال السـياسـي العام بشـكل أثّر على أداء املؤسـسـات التقليدية من جهة ،ومن جمال
عام مفتوح من األفكار واملعلومات السياسية من جهة أخرى.
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وتبقى الدميقراطية الرقمية أوالً حماولة لتغيري الطرق التقليدية يف العمل
السياسي حيث تسعى املؤسسات العامة أو السياسية إلجياد طرق جديدة إلدارة الشؤون
احلكومية واإلدارة العامة وثانيا إن الدميقراطية الرقمية تعىن بشكل مؤكد جبمع األمناط
اجلديدة اخلاصة باملمارسة يف العمل السياسي.31
وبذلك أضافت تقنيات االعالم اجلديد أدوات وآليات جديدة حول ممارسة
الدميقراطية وأصبحت تستخدم كوسيلة فعالة لتنشيط جوهر الدميقراطية املتمثل يف
الشفافية يف اإلجراءات واملشاركة يف عملية صنع القرار واختيار القيادات السياسية ،واحلرية
الكاملة للتعبري عن الرأي ،والعمل على فعاليه املحاسبة والرقابة على األداء احلكومي أو أداء
ممثلي الشعب ،رغم كل اضافاهتا يف املجال السياسي.

احملور الثالث :حتديات أمام الدميقراطية الرقمية
يصطدم تطبيق الدميقراطية الرقمية بتحديات كثرية يف الدول النامية على وجه
اخلصوص ،وميكن أن تكون سياسية ،قانونية ،تنظيمية ،تكنولوجية ،أو مالية...اخل ،ومن بني
هذه التحديات جند أن بعض النظم السياسية يف هذه الدول ال تؤمن حبقوق االتصال وحرية
التعبري والتعددية يف جمال االعالم واملشاركة اجلماهريية الفاعلة ،وهذا يعين أن الدميقراطية
الرقمية جمرد وهم ،فاحلرية اليت ختضع للمراقبة هي يف احلقيقة ليست حرية ،32حيث ترى
العديد من هذه األنظمة يف عملية تدفق املعلومات وحريتها عرب احلدود غري اخلاضعة للقيود
هتديدا حمتمال ألمنها القومي ،خاصة يف حالة احتاد هذه احلرية مع كل من حالة اجلمود
االقتصادي والتخلف النوعي للبلدان النامية من ناحية ،ومع غياب الدميقراطية احلقيقية
ونقص التعددية وتراجعها وازدياد معدالت الكبت السياسي.33
كما أن التحدي الذي يبقى قائما كذلك يف الدول النامية هو الفجوة الرقمية اليت
تعد البعد األكثر خطورة يف العملية الدميقراطية االلكترونية ،على اعتبار أن هناك تباين
كبري بني مناطق العامل يف امكانية الوصول واستخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات لشرائح
واسعة من املواطنني ،فالفجوة الرقمية اليت تتعلق باألفراد واملجتمعات النشطة وغري النشطة
مت تفسريها حىت وقت حديث نسبيا بأهنا انقسام بني أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وأولئك الذين ال يستطيعون الوصول ،كما أن حقيقة الفجوة
الرقمية ليست مرتبطة فقط بالعوامل االجتماعية واالقتصادية كإخنفاض مستوى الدخل
والتعليم ،وعدم التأهيل الوظيفي ،البطالة ،بل أيضا مرتبطة بعوامل شخصية اجتماعية مبا
يف ذلك اخنفاض مستوى الوعي واالهتمام والتفاهم وقبول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.34
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كما تفتقر دول اجلنوب اىل ما يطلق عليه البيئة التمكينية الداعمة لتنمية
املهارات والقدرات البشرية يف جمال استخدام تكنولوجيا االتصاالت ،وال شك أن هذا االفتقار
يف املوارد البشرية من شأنه تعميق اهلوة ويضاعف اشكالية ولوج املواطنني اىل العامل
االفتراضي الذي تقوم على أساسه الدميقراطية االلكترونية.35
ومن بني العوائق اليت تقف يف وجه الدميقراطية الرقمية كذلك عدم وجود إرادة
سياسية كاملة لبناء نظام دميقراطي يصل إىل هذه املرحلة من الدميقراطية ،فاليوم النظام
السياسي يف املنطقة العربية على وجه اخلصوص يعاين من تدهور كبري وتعتليه الكثري من
اإلشكاليات ،وبالتايل أن معاجلة هذه اإلشكاليات حتتاج إىل وقت وإلرادة سياسية واضحة ،كما
أن طبيعة العناصر املكونة هلذه األنظمة السيما القوى السياسية ال تؤمن باملقومات األساسية
للدميقراطية الرقمية اليت تنطلق من (التمكني /املشاركة الواسعة/الرقابة الشعبية/املشاركة
يف صناعة القرار/الشفافية) ،عندها هي لن تدعم ذلك التوجه ألنه سيضر هبا وبسلوكها
السياسي أيضا.36
ويف ظل هذه التحديات حتتاج عملية تفعيل الدميقراطية الرقمية اىل بنية
حتتية تكنولوجية تتيح لكافة أفراد املجتمع التواصل من خالهلا ،وتسمح هلم حبرية التعبري
عن آرائهم ،بإعتبار تلك البنية التحتية األرضية الصلبة اليت تنمو عليها الدميقراطية
الرقمية احلقيقية ،وقدرة عالية على االنفتاح السياسي لدى األنظمة السياسية العربية
خاصة ،مع أمهية احلاجة اىل توافر اطار قانوين وتشريعي ينظم تعامل األفراد مع هذه
التكنولوجيا ،كما جيب توافر إرادة سياسيه وثقافة معضدة الستخدامها باإلضافة اىل رؤوس
اموال وتنمية بشرية ويتم تدريب املواطنون على استخدامها كتزويد مراكز االقتراع مباكينات
تصويت الكتروين باإلضافة اىل االستخدام اجليد للمدونات واملنتديات وغريها من أدوات الرأي
والتعبري.
اخلامتة:
كخالصة جند أن االعالم اجلديد بوسائله املختلفة أهم ما توصلت اليه البشرية
يف جمال تكنولوجيا االعالم واالتصال يف بداية هذه األلفية ،وقد شغل اهتمام الباحثني يف
جماالت خمتلفة ،فقد جاء بثورة اتصالية غري مسبوقة ضد وسائل التواصل التقليدية سهلت
ويسرت التواصل والتفاعل بني األفراد مهما كانت املسافات ،كما ساهم يف تطوير العديد من
املجاالت وامليادين.
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ففي امليدان السياسي بدت آثار ممارساته تتبدى على قواعد حرية النشر والتعبري،
وعلى الفكر الدميقراطي من خالل امتالكه القدرة على إفساح املجال للتجربة الدميقراطية
احلقيقية باإلرتقاء بالفرد املواطن حنو حقوق املواطنة واملساواة أمام القانون وتنتج مزيدا من
الفرص للمشاركة يف خمتلف مستويات احلكم خاصة املستوى املحلي ،فهي تساهم يف تعزيز
التطور الدميقراطي وتوفري الشروط الضرورية لتعميق املمارسة الدميقراطية وتدعيم املشاركة
السياسية وضبط سلطة الدولة ومقاومة التسلطية ،ويتعاظم الدور السياسي واحلقوقي هلا مع
الوقت لينتقل من تغيري األدوات واآلليات إىل جتديد األفكار ،من خالل إفساح املجال أمام أفكار
ورؤى وتصورات مل جتد طريقها إىل النور بعد ،ومل جتد البيئة املالئمة لظهورها وتبلورها.
ونتيجة لتأثريها سياسيا جند أنفسنا بإختصار أمام ظاهرة كونية -الدميقراطية
الرقمية -وليدة املصاهرة العميقة بني أدوات ممارسة املواطن حلقوقه السياسية
والدميقراطية كما نصت عليها املواثيق الدولية من جهة ٬وبني منجزات الثورة الرقمية من
جهة أخرى ،وتلك الظاهرة السياسية الرقمية ال تزال تتبلور يوما بعد يوم  -خاصة يف املنطقة
العربية  -حيث أن منجزات العصر الرقمية ال تتوقف عند حد ،ولكن األكيد أن الدميقراطية
الرقمية تفرض نفسها على الواقع االجتماعي والسياسي للشعوب واملجتمعات ٬مما حيتم على
كل الفاعلني مبختلف أطيافهم السياسية واالجتماعية واحلقوقية ٬ضرورة التعامل معها
واحلرص على استثمارها خدمة للصاحل العام.
ولكن الدميقراطية الرقمية يف هناية األمر ال تعين اختراعا لنوع جديد من
الدميقراطية بل ممارسة للدميقراطية املعروفة بأدوات واليات جديدة كوسيلة فعالة يف
تفعيل جوهر الدميقراطية ،ويف األخري فإن الدميقراطية الرقمية تتنوع وختتلف من جمتمع
آلخر وفقا خلصوصيته وال تنتشر بطريقة كربونية تطبق كما هي يف كل زمان ومكان ،فهي
ختتلف بإختالف الظروف الثقافية واالجتماعية اخلاصة بكل جمتمع وبدرجة حتضره،
ووعي أفراده بالثورة الرقمية واملعلوماتية وتوافر البنية التكنولوجية التحتية الالزمة
لذلك.
اهلوامش:
( )1قينان عبد اهلل الغامدي " ،التوافق والتنافر بني االعالم التقليدي واالعالم االلكتروين" ،ورقة حبثية مقدمة
يف الندوة العلمية حول :االعالم واألمن االلكتروين ،جامعة األمري نايف العربية للعلوم األمنية ،ماي ،2012
ص .7
( )2مسرية شيخاين" ،االعالم اجلديد يف عصر املعلومات" ،جامعة دمشق :جملة جامعة دمشق ،املجد -26العدد
األول +الثاين.2010 ،
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( )4إياد الدليمي ،اإلعالم اجلديد..:ثورة وثورة ،تاريخ النشر ،2011/12/01:نقال عن املوقع:
» « http://www.alarab.qa/story/161413
( )5بدر الدين بلموالي ،مرجع سابق ،ص .03
( )6عباس مصطفى صادق ،االعالم اجلديد :دراسة يف مداخله النظرية وخصائصه العامة( ،ب ،م ،ن)( ،ب ،س،
ن) ،ص ص .6،7
( )7خليل شقرة ،االعالم اجلديد :شبكات التواصل االجتماعي ،األردن :درا أسامة للنشر والتوزيع ،ط،2014 ،1
ص .55
( )8نفس املرجع ،ص .57
( )9قينان عبد اهلل الغامدي ،مرجع سابق ،ص .12
( )10سليمان حممد عمر منصور" ،االعالم اجلديد والتحوالت الدميقراطية" ،جملة علوم االنسان واملجتمع،
العدد ،15:جوان  ،2015ص .250
( )11هشام عبد الكرمي" ،االعالم اجلديد وآليات حتقيق جودة الدميقراطية يف املجتمعات االنتقالية :مقاربة
يف الدميقراطية املشاركاتية" ،جملة املفكر ،العدد ،12:ص .143
( )12عادل عبد الصادق ،الدميقراطية الرقمية :مفاهيم استراجتية :املركز العريب ألحباث الفضاء
االلكتروين ،سبتمرب  ،2010ص .8
( )13مجال علي الدهشان" ،دور تكنولوجيا املعلومات  ICTيف دعم التحوالت الدميقراطية :الدميقراطية
الرقمية منوذجا" ،املجلة الدولية للبحوث يف العلوم التربوية ،املجلد ،1:العدد ،2017 ،3:ص .145
( )14عبد املجيد رمضان" ،الدميقراطية الرقمية ك لية لتفعيل الدميقراطية التشاركية :حالة اجلزائر" ،جملة
دفاتر السياسة والقانون ،العدد ،16:جامفي  ،2017ص .80
( )15مجال علي الدهشان ،مرجع سابق ،ص .146
( )16عبد املجيد رمضان ،مرجع سابق ،ص .80
( )17عادل عبد الصادق ،الدميقراطية الرقمية :مفاهيم استراجتية ،مرجع سابق ،ص .16
( )18مجال علي الدهشان ،مرجع سابق148 ،
( )19رضوان قطيب ،الدميقراطية الرقمية يف الوطن العريب ،يناير ،2016:نقال عن املوقع:
http://www.anfasse.org/2010-12-30-16-03-28/2010-12-30-16-03( )20فرج حممد المة ،الدميقراطية الرقمية :الفرص والتحديات ،ورقة مقدمة اىل مؤمتر االعالم اجلديد
وقضايا املجتمع املعاصر :التحديات والفرص ،جامعة بسكرة ،يوميك  26/25نوفمرب  ،2014ص .04
( )21نوال مغزيلي " ،دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف إرساء ممارسة جديدة للدميقراطية :الدميقراطية
االلكترونية" ،جملة العلوم السياسية والقانون ،العدد ،03:يونيو -حزيران  ،2017نقال عن املوقع:
https://democraticac.de/?p=46833
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