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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 من قبل االفراد ومن أىم الوسائل اليت يتكون من خبلذلا الرأي العام ىي وسائل االعبلم
احلديثة من فاائيات واتنرتي وىات زلمول يساىم من خبلذلا االفراد يف التعبًن عن أرائهم يف
كيفية شلارسة السلطة .لقد سامه

وسائل االعبلم احلديثة يف دتكٌن االفراد بسهولة وبكلفة

قليلة من التعبًن عن أرائهم واتتقادىم لعمل احلكام و سامه
االحتجاجات الشعبية واالعتصامات والثورات اليت اطاح
استخدم

ىذه الوسائل يف تكوين

باحلكام غًن الشرعيٌن ,كما

االحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع ادلدين ىذه الوسائل يف تكوين الرأي العام

وايصال صوهتا لؤلفراد ومن خبلذلا بين

تقييمها لعمل احلكام ومدى شرعية تصرفاهتم  .ولقد

ركزتا من خبلل ىذا البحث على فاعلية استخدام وسائل االعبلم احلديثة يف البلدان العربية
بشكل خاص تظرا لطبيعة ادلرحلة اليت تشهدىا ىذه البلدان من دعوات اىل حرية التعبًن واىل
تغيًن لؤلتظمة السياسية ادلستبدة واليت فقدت شرعيتها وسوف تبٌن كي

استخدم االفراد يف

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

إن وجود االفراد يف داخل اجملتمع فرضتو الطبيعة االجتماعية لؤلفراد فاإلتسان بطبيعتو
اجتماعي وال يستطيع العيش خارج اجملتمع وضرورة عيش االتسان يف داخل اجملتمع قد ينرتب
عليو حصول خبلفات بٌن االفراد ومنازعات وال ديكن حل ىذه ادلنازعات اال من خبلل قوة
قادرة على فرض ارادهتا على رتيع من يوجد داخل اجملتمع وىذه القوة ىي سلطة احلكام  ,اذا
االصل ان السلطة مصدرىا اجملتمع وىي موجودة يف االصل الستمرارية حياة االفراد يف داخل

اجملتمع وعلى ىذا االساس فإن السلطة يف شلارستها جيب ان تكون يف مصلحة االفراد وىذا ما
يعرف بشرعية السلطة اي ان احلكام جيب ان ديارسوا السلطة وجيب ان حتظى شلارستهم للسلطة
برضا احملكومٌن و اال فقد احلكام شرعيتهم يف تظر االفراد شلا يفسح اجملال أمام االفراد
لتغيًنىم ,وىنالك عدة وسائل يستطيع من خبلذلا االفراد اجبار احلكام على احنرام الشرعية
ومن أىم ىذه الوسائل الرأي العام .
ىنالك عدة ضماتات دلراقبة سلطة احلكام واجبارىم على احنرام الشرعية وتلبية
احتياجات االفراد مثل االتتخابات حيث يستطيع االفراد تغيًن احلكام الذين ال يلبون مطالبهم
ولكن االتتخابات حتتاج اىل وق

وتنظيم وقد ال ختلو من تأثًن للحكام عليها  ,كذلك ىنالك

الرقابة الربدلاتية اليت ديارسها الربدلان على عمل احلكام وىنالك الرقابة القاائية ...اخل ,ولكن
الرأي العام يعترب من افال الاماتات حلماية الشرعية واجبار احلكام على تلبية مطالب االفراد

ألتو يسمح لؤلفراد بشكل مباشر يف التعبًن عن افكارىم فهو حصيلة اراء االفراد حول قاية
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
تفقد شرعيتها ويكون مصًنىا الزوال والسقوط ألتو ال يبقى امام االفراد بعد فقدان السلطة
لشرعيتها إال تغيًنىا بكافة الوسائل ومنها القيام بالثورة لتغيًن احلكام الهنم فقدوا شرعيتهم.
وعلى ىذا االساس ودلا يتمتع بو الرأي العام من ىذه االمهية فهو يعترب من اىم الاماتات اليت
حتمي الشرعية ومن خبلل وسائلو ادلتعددة ويف مقدمتها وسائل االعبلم ألهنا ادلعربة بشكل
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مباشر عن اراء االفراد يف رتيع القاايا ومنها القاايا السياسية ويف مقدمتها قاية الشرعية لذا
فينبغي التعرف اوال على فكرة الشرعية ومن مث بيان التطور احلاصل يف الوسائل ادلؤثرة يف الرأي
العام لكي يتنب لنا فاعلية ىذه الوسائل ادلستخدمة من االفراد يف تقدير مدى شرعية السلطة
ومن قبل االحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع ادلدين واليت تعترب من مكوتات الرأي العام
الاامن لشرعية السلطة.

مل تعد وسائل اإلعبلم يف يومنا ىذا رلرد مصدر لؤلخبار أو أداة للنرفيو ,بل أهنا أضح

تساىم بشكل كبًن يف صياغة اآلراء والقيم ,وديكنها أن ترفع من حساسية سلتل فئات الشعب
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 االتنرت  ,ومن القنوات الفاائية,
ويعتمد عليها يف تكوين مواقفو السياسية .ودتثل االتنرت

أيااً ادلنرب الذي يعرب خبللو الشباب

عن أتفسهم ,خاصة يف الدول اليت تعاين من قمع احلريات .فهناك ديكن للشباب احلديث ببل
رقابة ,وببل وسيط االتصال بالعامل اخلارجي والتعرف على كل جديد ,فيشعر ادلستخدم عندئذ
مبشاركتو اإلجيابية يف احلدث اإلعبلمي .ورمبا ليس السلطة اإلعبلمية أمراً جديداً ,بيد أن
شبكة االتصال الواسعة اليوم ,جعل العامل مفتوحاً وببل حدود يف تناقل ادلعلومات(*).
لذلك اثرتا ان تبحث ىذا ادلوضوع يف ثبلثة مباحث يف ادلبحث االول تتعرف على

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 من قبل االفراد ومن

أىم الوسائل اليت يتكون من خبلذلا الرأي العام ىي وسائل االعبلم احلديثة من فاائيات
واتنرتي وىات زلمول يساىم من خبلذلا االفراد يف التعبًن عن أرائهم يف كيفية شلارسة السلطة.
ويف ادلبحث الثاين تتعرف على أثر وسائل االعبلم احلديثة يف تكوين الرأي العام ففي
البداية البد لنا من التعرف على كيفية تكوين الرأي العام فهنالك عدة وسائل تساىم يف تكوين
الرأي العام منها االحزاب السياسية ورتاعات الاغط ومؤسسات اجملتمع ادلدين ولكن وبقدر
تعلق االمر بالبحث فقد ركزتا على وسائل االعبلم باعتبارىا من الوسائل ادلهمة يف تكوين الرأي
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العام و بينا التطور احلاصل يف ىذه الوسائل وكي

اتعكس على الرأي العام شلا دعا البعض اىل

اقنراح ما يعرف بالرأي العام االلكنروين من خبلل اعتماد وسائل االعبلم احلديثة يف تكوين
الرأي العام ادلؤثر يف السلطة .
اما يف ادلبحث الثالث فقد بينا فاعلية استخدام االفراد لوسائل االعبلم احلديثة يف
التعبًن عن رأيهم يف عمل احلكام ومدى استجابة احلكام دلطالب االفراد وبينا كي

سامه

وسائل االعبلم احلديثة يف دتكٌن االفراد بسهولة وبكلفة قليلة من التعبًن عن أرائهم واتتقادىم
لعمل احلكام وكي
والثورات اليت اطاح
استخدم

سامه

ىذه الوسائل يف تكوين االحتجاجات الشعبية واالعتصامات

باحلكام غًن الشرعيٌن  ,كما بينا من خبلل ىذا ادلبحث كي

االحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع ادلدين ىذه الوسائل يف تكوين الرأي العام

وايصال صوهتا لؤلفراد ومن خبلذلا بين

تقييمها لعمل احلكام ومدى شرعية تصرفاهتم  .ولقد

ركزتا من خبلل ىذا البحث على فاعلية استخدام وسائل االعبلم احلديثة يف البلدان العربية
بشكل خاص تظرا لطبيعة ادلرحلة اليت تشهدىا ىذه البلدان من دعوات اىل حرية التعبًن واىل
تغيًن لؤلتظمة السياسية ادلستبدة واليت فقدت شرعيتها وسوف تبٌن كي

استخدم االفراد يف

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

انباحثان
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ادلبحث األول

يفهىو وسائم االعالو احلذيثة وانرأي انعاو وشرعية انسهطة
سوف تتعرف من خبلل ىذا ادلبحث على مفهووم وسوائل االعوبلم احلديثوة ومفهووم الورأي
العام ومن مث تتعرف على مفهوم شرعية السلطة وذلك يف ثبلث مطالب وكما يلي -:
ادلطلب االول  :تعري وسائل االعبلم احلديثة.
ادلطلب الثاين :تعري الرأي العام واتواعو.

ادلطلب الثالث :مفهوم الشرعية.

ادلطهب االول  :جعريف وسائم االعالو

يعوورف عص وورتا احلووار بات ووو عصوور الث ووورة العلميووة والتكنلوجي ووة فاتووو اياو واً عصوور وس ووائل

االتصال احلديثة أو عصر االعبلم فقد تعددت ىذه الوسائل وتقدم اساليبها وتقنياهتا وصارت
تعتمد على ادق ادلستحدثات العلمية واكثرىا تعقيداً لقد شوهدت وسوائل االعوبلم عودة تطوورات
وابتكووارات بوودءاً باالتصوواالت السوولكية ولبلسوولكية مووروراً باذلووات والنصوووص ادلتلفووزة واتته و

باألقمار الصناعية وااللياف الاوئية .

إن ى ووذه التط ووورات فرضو و حت ووديات عل ووى وس ووائل االع ووبلم التقليدي ووة فالص ووحافة م ووثبلً
كوسيلة اعبلم مكتوبة اصبح تواجو حتدياً يتمثل فيما يعرف بالصوحافة االلكنروتيوة أو صوحافة

االتنرتي كذلك االمر بالنسبة للراديو يف ظل وجود الراديو الرقمي كموا مل يكون التلفزيوون بعيوداً
عن ىذه التطورات حيث تغًنت وظائ التلفزيون وتغًن اداؤه واقتصادياتو بعد ان تغًنت طبيعوة
اجلمهووور ذاتووو موون متلقووي سوول اىل مشووارك فعووال ويف احلقيقووة ان كوول وسووائل االتصووال احلديثووة
تعتمد وبشكل كبًن على االتصال من خبلل األقمار الصناعية لذا أن التطوور يف وسوائل االعوبلم
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احلديثوة اعتمود علوى التطوور يف االقموار الصوناعية .فهنوا سووف تبوٌن يف البدايوة االقموار الصوناعية
ومزاياىا وسلبياهتا مث تتعرف على باقي اجهزة االتصال واالعبلم(.)1

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

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

ثاتي واً :اذلووات النقووال :ويسوومى باذلووات اخللوووي أو اذلووات اجلوووال أو احملووول وىووو احوود اشووكال
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
اجه و و و و ووزة االتص و و و و ووال الثابت و و و و ووة وىك و و و و ووذا اص و و و و ووبح لئلتس و و و و ووان رفيق و و و و ووان ,كومبي و و و و وووتر تق و و و و ووال
 , PortableComputerوىوات تقوال  Portable Phoneاالول حيموول ملفاتوو وبرارلووو
والثاين ىو تافذتو اليت يطل منها على العوامل حيثموا كوان زلققواً اقصوى درجوات الشوفافية اجلغرافيوة

وادلعلوماتية(.)2

ثالثاً :االتنرت  :Internetوىو ذو معىن الشبكة ادلنرابطة ومن خدماهتا  :خدمة الويب ,الربيد
اإللكوونروين ( )e-mailرلموعووة االخبووار ( ) news groupsوالدردشووة  -----اخل  .يعتوورب
االتنرتي اىم وسيلة لبلتصال واحدثها الق اقباالً واسعاً ادى اىل ارتفاع مستخدميها.

رابعاً :الفاائيات :لقد كان لئلمكاتيوات التقنيوة اجلديودة الويت حودث يف رلوال االتتواج التلفزيووين
ادلردود الكبًن يف تطووير االشوكال وادلاوامٌن الربرليوة التلفزيوتيوة  .ان اسوتخدام موا يعورف دموة

 S.N.Gديكوون تقلهووا بسووهولة اىل أي مكووان يف العووامل وتتعاموول تقنيووة ىووذه اخلدمووة مووع االقمووار
الصناعية مبوجب ترددات بث واستقبال فاائي لنقل التغطيات االخبارية والتحليبلت السياسوية
وغًنىووا موون تلووك ادلتعلقووة باألحووداث ادلهمووة للوربامت التلفزيوتيووة لتاووي خوودمات اعبلميووة مهمووة
للقنوات الفاائية وديكن تقسيم الفاائيات إىل :
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 -1فاو ووائيات سياسو ووية اخباريو ووة  :وىو ووي تسو ووتقطب سلتل و و الفئو ووات العمريو ووة وخصوص و واً مو ووا
بعد  35عاماً .

 -2فاائيات النرفيو  ,فاائيات االطفال.
 -3الفاائيات الدينية.

وىي تعد الناطق الرمسي باسم احلكومات وتستقطب الفئات ادلهتمة كل حسب اختصاصو(.)3

خامسو و واً :الص و ووحافة االلكنروتي و ووة  :وتس و وومى بالص و ووحافة الفوري و ووة أو الص و ووحافة الرقمي و ووة وى و ووي
تلو ووك الو وويت يو ووتم تشو وورىا علو ووى شو ووبكة االتنرتي و و وترتكو ووز فكو وورة عمو وول الصو ووحيفة علو ووى صو وونع

ادلو ووادة الصو ووحفية علو ووى احو وودى شو ووبكات خو وودمات ادلعلومو ووات وىو ووي منشو ووور دوري اليكو وونروين
حيتو و وووي علو و ووى االحو و ووداث اجلاريو و ووة سو و ووواء ادلرتبطو و ووة مبوضو و وووعات عامو و ووو أو موضو و وووعات ذات
طبيعة خاصو وتتم قراءهتا من خبلل جهاز الكومبيوتر .
سادسواً :راديووو االتنرتي و  :ىووو عبووارة عوون بووث ب ورامت الراديووو عوورب توصوويبلت االتنرتي و فراديووو
االتنرتي يستخدم شبكة ادلعلومات الدولية كوسيلة للتوزيع على تطاق العامل من ادلتلقي يف ابعود

تقطوة يسووتطيع اسووتقبال برارلووو( )4ان ىووذا التطوور يف وسووائل االعووبلم ووسووائل االتصووال يشوومل يف
امرين مهمٌن ىو ان ىذه الوسائل اصبح تنقل احلدث بسرعة وبسهولة اىل كل مكان من العامل
حبيووث اصووبح مووا يعوورف بالقريووة الصووغًنة واألموور الثوواين تتميووز ىووذه الوسووائل والتطووورات العلميووة
احلاصلة فيها باهنا اتاح لؤلفراد امكاتية ادلشاركة والتفاعل حبيث يستطيع أي شخص االتصوال

من خبلل ىاتفو احملمول أو من خبلل ىذه الوسائل يستطيع األفوراد التعبوًن عون رأيهوم السياسوي
وتقييم لعمل احلكام ىنا.
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ادلطهب انثاني  :جعريف انرأي انعاو وأنىاعه

حتديد مفهوم الراي العام يقول ( فلويد البورت ) ان الراي العام تعبًن صادر عن رلموعوة

كببًنة من الناس عما يروتو يف مسالة ما  ,اما من تلقواء اتفسوهم أو بنواء علوى دعووة توجوو الويهم

تعبوًناً مؤيووداً أو معارضواً حلالووو معينووة أو شووخص معووٌن أو اقونراح ذي امهيووة رتاىًنيووة حبيووث تكووون
تسبتهم يف العدد من الكثرة واالسوتمرار كافيوو للتوأثًن علوى افعواذلم بطريقوة مباشورة جتواه ادلوضووع
زلوول الوورأي امووا ( جوويمس يوواتت ) فيعرفووو علووى الشووكل التووار الووراي العووام ىووو احلكووم االجتموواعي
الذي يعرب عن رلتمع واع بذاتو وذلك بالنسوبة دلسوالة عاموة ذلوا امهيتهوا علوى ان يوتم الوصوول اىل
ىذا احلكم االجتماعي عن طريق مناقشة عامة اساسها العقل وادلنطق وان يكون ذلذا احلكوم مون
الشدة والعمق ما يكفل تأثًنه على السياسة العامة.
كما وتناول ادلؤلفات العربية ظاىرة الرأي العام تذكر من بٌن التعريفات تعري الودكتور
امساعيوول علووي معوود الوورأي العووام ىووو حصوويلة افكووار ومعتقوودات ومواقو األفووراد واجلماعووات ازاء
شان من شؤون دتس النسق االجتماعي كأفراد أو منظمات واليت ديكون ان توؤثر يف تشوكيلها مون
خووبلل عمليووات االتصووال الوويت قوود يووؤثر تسووبياً أو كلي واً يف رلريووات امووور اجلماعووة االتسوواتية علووى
النطاق احمللي أو الدور .

كما يعرفوو كموال التهوامي  :باتوو الورأي السوائد بوٌن اغلبيوة الشوعب الوواعي يف فونرة معينوة

بالنس ووبة لقا ووية أو اكث وور حيت وودم فيه ووا اجل وودل والنق وواش ودت ووس مص ووا ى ووذه االغلبي ووة أو قيمه ووا

االساسية مساً مباشراً(.)6

ىوذا وبعود ان ا ايوراد التعريفوات السوابقة ديكننوا التأكيود علوى حقيقوو اساسويو مهموة عنود

تنوواول ظوواىرة الوورأي العووام وىووي اهنووا ظواىرة تتسووم بالديناميكيووة والتحووول بتحووول الزمووان وادلكووان
وىي غوًن ثابتوة وغوًن جامودة اال اهنوا تتعلوق بقاوايا وسوائل تثوًن احلووار واجلودل والنقواش ,ولوذلك
فهي ال تتناول القاايا الثابتة ادلتفق عليها كالعقائد والثواب الفكرية واالجتماعية .
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وىناك رتلة من العوامل ديكن ان تساىم يف تكوين الرأي العام وىي :
 -1السمات الوراثية.
 -2االتتماء الديين .
 -3البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
 -4ادلميزات الذاتية للفرد واجلماعة .

 -5التقاليد والتطورات وادلوروثات الثقافية .
 -6وسائل االعبلم ( االداة االعبلمية ) من تلفاز وراديو وصحيفة ورللة.
وليس ىناك ذتة شك من كل مصدر من ادلصادر ادلذكورة خيتل حبسب قوة ارتباط الفرد
أو اجلماعووة هووذه ادلصووادر وموودى تغلغلهووا يف الووروح الفرديووة واالجتماعيووة وموون ىنووا ختتلو االمووم
واجملتمعات يف مسات الرأي السائد فيها ويف قوة تأثًنه يف حياهتا وحركتها االجتماعية(. )7

وديكن التميز بٌن اتواع الرأي العام وكما يلي:
 -1الرأي الشخصي  :ىو الرأي الذي يكوتو الفرد لنفسو بعد تفكًن يف موضوع معٌن ويعرب عنوو
من وجهة تظره دون ان خيشى من اجلهر بو شيئاً.
 -2الرأي اخلاص  :ىو الرأي الذي حيتفظ بو الفرد لنفسو وال يبوح بو لغًنه خشية تعوريض تفسوو
للارر ويظهر اثره يف الرأي العام يف حالة التصوي السري يف االتتخابات .
 -3رأي االغلبيووة  :ىووو جتمووع وتكوورار الوورأي الشخصووي ألغلبيووة اجلماعووة الفعالووة ذات التووأثًن مبووا
يزيد عن .%55

 -4رأي االقلية :ديثل ما يقل عن  %55من اعااء اجلماعة .
 -5الرأي العام الكامن  :ىو الرأي الذي مل يظهر بعد طرحو بوضوح واجيابية.
 -6الرأي العام احمللي :ىو الذي يتحول اىل سلوك فعلي واقعي كأحداث تغًن اجتماعي أو كموا
حيدث يف اضراب أو ثورة.
 -7الرأي العام ادلستنر :ىو الذي ال يفصح عنو وال يعرب عنو تتيجة خوف اجلماعة مون عواقوب
التعبًن لتعارضو مع االوضاع الدستورية أو القاتوتية أو مع ادلعايًن االجتماعية ادلتعارف عليها.
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 -8الوورأي العووام الص وريح  :ىووو الووذي يعوورب عنووو صووراحو يف رأي النوواس واجتاىوواهتم  ,ويعوورب عنووو
جهراً يف حرية دون خوف .

 -9الرأي العام الثاب تسبياً :ىو الذي يتبع من العادات والتقاليد ويكون ثابتاً تسوبياً مبعوىن اتوو

يستمر وال يتغًن االبعد وق طويل.

وبعوود اسووتعراض ىووذه االتووواع موون الوورأي العووام وكمووا اسوولفنا وتتيجووة للتغووًن االجتموواعي

والتطور العلمي والتكنولوجي ظهر مفهوم جديد وىو ما اطلق عليو الرأي العام االلكنروين الذي
سأتناولو يف ادلبحث الثاين.
إن الرأي العام يعترب اىم الاماتات اليت حتمي الشرعية ومن خوبلل وسوائلو ادلتعوددة ويف
مقدمتها وسائل االعبلم ألتو ادلعرب بشكل مباشر عن اراء األفراد يف رتيع القاايا ومنها القاوايا
السياسية ويف مقدمتها قاية الشرعية لذى فينبغي التعرف اوالً على فكرة الشورعية ومون مث بيوان
التطور احلاصل يف الوسائل ادلؤثرة يف الراي العام لكي يتبٌن لنوا فاعليوة ىوذه الوسوائل ادلسوتخدمة

مووع األفووراد يف تقوودير موودى شوورعية السوولطة وموون االحوزاب السياسووية ومؤسسووات اجملتمووع ادلوودين
واليت تعترب من مكوتات الرأي الاامن لشرعية السلطة .
ادلطهب انثانث  :يفهىو انشرعية

الشوورعية  :ىووي اعتقوواد غالبيووة اجملتمووع السياس ووي يف زمووان معووٌن ويف مكووان معووٌن ح ووول

الطريقة اليت جيب ان دتارس من خبلذلا السلطة وكيفية اتتقاذلا .فالشرعية ىي اوالً وقبل كل شيء

معتقد أي اديان غالبية اعااء اجملتمع ادياتاً حقيقياً بان السلطة جيب ان دتارس بطريقة معينوة دون

غًنىا واال فقدت مربر طاعتها ففي كل زمان ومكان توجد فكرة ( أو معتقد ) تسلم ها االكثرية

من األفراد حول مصدر السلطة يف اجملتمع وحول طريقة شلارستو واتتقال ىذه السلطة وعليو فان
السلطة تكون شرعية اذا كان من ديارسها وطريقة شلارستو ذلا تتفق والرأي السائد يف اجملتمع حول
ىووذه االمووور ,وعلووى ىووذا االسوواس توجوود شوورعية ملكيوة أي ان السوولطة ال تكووون شوورعية يف تظوور
غالية ادلواطنٌن اال اذا مارسها ملك( )8فاقتناع الشعب بأحقية السلطة وجدارهتا ىذا االقتناع ىوو
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جوىر الشرعية ومغزاىا ال تغين عنو كل اشكال السطوة والنفوذ فقد يقبل ادلواطن سولطة احلكوم
عليو ألل

سبب وسبب ولكون الشورعية ىوي ان جيود احملكووم ان مون ادلقبوول عنوده وادلناسوب لوو

أن يطيع متطلبات النظام السياسي القائم ان جيد اهنا تتسق مع قيموو ومبادئوو واخبلقياتوو واماتيوو
ذلك ليس دلنفعة شخصية مباشرة لو أو دلعارضة فقد يكون ىناك من يعارض السلطة وقود يتوذمر
النوواس موون بعووض قراراهتووا وسياسوواهتا ولكوون ىووذه امووور طبيعيووة بوول وحتميووة ال تنفووي الشوورعية طادلووا
شووعر ادلواطنووون ان السوولطة يف توجهووا العووام سوولطة وطنيووو منطقيووو مووع التوواري الوووطين وسللصووو يف

اجملموع إلرادة الشعب وللقيم العاموة الويت توربط ابنواء الووطن الواحود بعاوهم بوبعض( )9فالشورعية
ىووي معيووار مسووتمد موون تظوورة الرعيووة اىل السوولطة وليس و مسووتمد موون طريووق وجووود السوولطة أو
االسلوب الذي سلكتو للوصول اىل احلكم امنا ىذه اشكال للسلطة وىوي الويت حتودد موا اذا كوان
موقع ( القوة) أو موقع تفووذ والسولطة يف كول زموان ومكوان حتتواج اىل القووة لاوبط حيواة اجملتموع
ولكنها ال تكون شرعية اذا كات تعتمد على القووة فقوط امنوا تكوون شورعية اذا كوان لودى النواس
قوووة النفو و ووذ ال تف و و ووذ القو و و ووة فموون غووًن ىووذه الرابو و و وطة ادلعتموود ب و و وو بووٌن السل و و وطة والرعي و و و وة ال

تك و و وون ىن و واك شرعيو و و وة(.)15

إن فكرة الشورعية ال تورتبط بنظوام سياسوي معوٌن وال شوكل للحكوم معوٌن وامنوا ىوي تورتبط
بشكل كبًن برضا الشعب وتأييوده ففوي مصور موثبلً وبعود التغيوًن الوذي حصول يف2511/1/15

توىل اجمللس االعلى للقوات ادلسولحة مسوؤولية ادارة شوؤون الوببلد وىوذه السولطة الفعليوة ادلؤقتوة

يؤيدىا الشعب لذا فان الشرعية ادلوجودة يف مصر االن ىوي شورعية ىوذه السولطة الفعليوة ادلؤقتوة
وألجل زمين زلدود ومقيد بتحقيوق االىوداف الويت وجودت مون اجلهوا وىوي ضومان اتتقوال احلكوم
اىل سلطة مدتية منتخبة بواسطة الشعب (.)11

إن شرعية السلطة تعترب ىوي مون االموور الويت تقووم عليهوا سولطة احلكوام بول ان اسوتمرارية
احلكووام وبق ووائهم يف السوولطة ي وورتبط مبوودى قب ووول احملك ووومٌن عوون اعم وواذلم وتصوورفاهتم ع وون كيفي ووة
وصوذلم اىل السولطة فقود تغوًنت فكورة الشورعية يف الوقو احلاضور فلوم تعود مقتصورة علوى كيفيوة
شلارسووة احلكووام للسوولطة وموودى حتقوويقهم لطموحووات األفووراد ورغبوواهتم بوول ان االموور اصووبح مرتبطواً
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بكيفية وصول احلكام فاصوبح وصوول احلكوام للسولطة عون طريوق الوراثوة أو عون طريوق االتقوبلب
امر غًن شرعياً يف تظر األفراد فاالتتخابات اصبح ىي الوسيلة الشرعية يف اتتقال السلطة بوٌن
احلكام فمن خوبلل ىوذه الطريقوة يسوتطيع األفوراد تغيوًن احلكوام الوذي ال حيققوون مطالوب األفوراد

كمو و وا ان ىووذه الطريقووة ىووي ضوومان لعوودم بقوواء احلكووام يف السوولطة دلوودى غووًن زلوودد يتوارثوهنووا موون
االب اىل االبن.

لذا فإن شرعية السلطة هذه الصورة تعترب امر مهم بالنسبة لؤلفراد لذلك البد من وسيلة

يعتمدون عليها حلماية الشورعية ويعتورب الورأي العوام مون اىوم الاوماتات الويت يسوتطيع مون خبلذلوا

األفراد مراقبة عمل احلكام واحلفاظ على الشرعية( )12فادلشاركة السياسية تعين مسامهة ادلواطنٌن
ودورىم يف اطار النظام السياسوي وتعوين حتديوداً ذلوك النشواط الوذي يقووم بوو ادلواطنوون العواديون

بقصد التأثًن يف عملية صنع القرار احلكومي سواء اكوان ىوذا النشواط فرديواً ام رتاعيواً مناوماً ام

عفويواً متواصوبلً ام متقطعواً سوولمياً ام عنيفواً وادلشوواركة السياسووية شووكبلً موون ادلمارسووات السياسووية

يتعلق ببنية النظوام السياسوي واليوات عملوو ادلختلفوة اذ يكمون موقعهوا داخول النظوام السياسوي يف

ادل وودخبلت س ووواء كاتو و لتأيي وود ادلس وواتدة أو ادلعارض ووة ولكنه ووا تس ووتهدف تغ ووًن سلرج ووات النظ ووام
السياسووي بالصووور الوويت تبلئووم مطالووب األفووراد واجلماعووات الووذين يقوودمون عليهووا وىكووذا تتمحووور
عملية ادلشاركة السياسية حول مسامهة ادلواطنٌن دوراً وتأثًناً يف العملية السياسية اجلارية يف اطوار
النظام السياسي وتتعدى امناط ادلشاركة السياسية ولكن من اىوم ىوذه االمنواط النشواط االتتخوايب

أو شلارسو ووة الا و و و وغط علو ووى النظ و و و وام السيو و واسو و و وي ,النشو و و و واط التنظيو و و و ومي ,العن و و و و  ,االتصو و و و وال

الف و و و و وردي بادلسؤولو و و وٌن(.)13

إذ أن ادلشوواركة السياسووية لؤلفووراد تكووون موون خووبلل وسوويلو يسووتطيع موون خبلذلووا األفووراد
التعبًن عن رأيهم وافكارىم فيما يتعلوق بالسولطة وكيفيوة شلارسوتها وىوذه الوسويلة ىوي الورأي العوام
ومن خبلل وسوائلو ادلختلفوة ويف مقدموة ىوذه الوسوائل ىوي وسوائل االعوبلم احلديثوة الويت فسوح
اجملال جلميع األفراد يف التعبًن عن رأيهم بكل حرية وكات ىذه الوسيلة الفعالة يف اجبوار احلكوام
يف احنرام الشرعية.
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ادلبحث انثاني

أثر وسائم االعالو احلذيثة يف جكىين انرأي انعى
تستعرض من خبلل ىذا ادلبحث كيفية تكوين الرأي العام فهنواك عوامول عديودة ووسوائل
متعددة تساىم يف تكووين الورأي العوام ومون اىوم ىوذه الوسوائل وسوائل االعوبلم كموا ان لؤلحوزاب
السياسية دوراً بارزاً يف تكوين الرأي العام ولكننا من خبلل ىذا ادلبحث سوف تبٌن الدور الكبًن

لوسائل االعوبلم احلديثوة يف تكووين الورأي العوام الوذي يسواىم يف ضومان شورعية السولطة كموا اتنوا

سوف صلد ان لؤلحزاب السياسية وغًنىا من رتعيات حقووق االتسوان ومؤسسوات اجملتموع ادلودين
تعتمد ىي االخرى بشكل كبًن علوى ىوذه الوسوائل احلديثوة يف التوأثًن يف الوراي العوام لكوي ديوارس
دوره يف ضمان شرعية السلطة.
ادلطلب االول  :الوسائل ادلكوتة للرأي العام.
ادلطلب الثاين :تطور الوسائل ادلكوتة للرأي العام.
ادلطهب االول  :انىسائم ادلكىنة نهرأي انعاو

إن وسووائل االتصووال تعتوورب موون أىووم عواموول تكوووين الوورأي العووام والتطووور احلاصوول يف ىووذه

الوسائل يلعب دوراً كبًناً يف ذلك حيث شوهد القورن احلوار تطووراً ىوائبلً يف التقودم الفوين لوسوائل

االتصال فاجلاتب الفين قد ادى اىل تزايد وسرعة اتتقال ادلعلومات  .ان االقموار الصوناعية جتعول

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

اوالً :االحزاب السياسية

يعترب البعض ان الوظيفة االساسية لؤلحزاب وسبب وجودىا ىي قودرهتا علوى رتوع الورأي

حول احللول اليت ترتايها اجلماىًن فابلً عن هتيئتها فرصة قيام معارضة بردلاتية منظمة ومن ىنوا
يعترب النظام احلزيب من دعائم الدديقراطية.
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ثاتياً :رتاعات الاغط السياسي ومؤسسات اجملتمع ادلدين

وىووي تنظيمووات ثقافيووة واجتماعيووة بوودأت يف التكوووين غووداة الثووورة الصووناعية حت و تووأثًن

دعوات ادلذاىب اجلماعية مث تطورت دلمارسة دور قيادي وفكري وثقايف ودتارس ىذه التنظيمات
من خبلل قيامها على ادلصلحة ادلشنركة جلمهور اعاائها والتأثًن علوى اجتاىوات ىوؤالء االعاواء
وتكوين رأي عام خيدم مصاحلهم (.)14

ثالثاً :وسائل االعبلم والدعاية.

إن اىم ىذه الوسائل ىي وسائل االتصال (  ) mass communicationبصورىا

ادلختلفة فاىم ما تقدمو وسائل االتصال يف ىذا اجملال اهنا تلعب اىم االدوار من خبلل
احتكاكها مبختل

اوساط الرأي العام ,حيث تعمل على دراسة االجتاىات العامة دلعرفتها

بالنسبة ألية قاية قد يراد طرحها من قبل السلطة أو ىي مطروحة فعلياً داخلياً أو خارجياً ومن
مث تقوم ىذه الوسائل وذلك حسب ظروفها بالعمل على تعبئة الرأي العام أو تعديلو أو تكييفو

أو تطويعو ,ويفنرض هذا التطويع ان ينسجم مع مصلحة اجملتمع السياسي واالجتماعي القائم
وادلتحرك وقد يتناىف يف النظم الدديقراطية مع ميل الوسيلة االعبلمية ومصلحة االجتاه الذي
تدعمو من جهة اخرى فقد تكون وسائل االعبلم أو االتصال ذات تبعية تامة للسلطة فيتم
تسخًنىا للتعامل مع الرأي العام مبا خيدم اغراضها وقد تكون مستقلة عن السلطة وتابعة
جلهات اخرى متعددة (احزاب أو قوى ضاغطة ) فنجد اىتماماهتا متعددة وبالتار صلد ان الرأي

العام شلزقاً وموزعاً بٌن ىذه االىتمامات ادلتعددة(.)15

إن وسووائل االعووبلم تطووورت بشووكل كبووًن وكووان التطووور التكنلوووجي اثووره البووارز علووى ىووذه

الوسووائل شلووا اتوواح لؤلفووراد ادلسووامهة يف التعبووًن عوون أرائهووم بكوول سووهولة وباقوول كلفووة  ,لوودى تطووور
الوسائل ادلكوتة للرأي العام وباألخص وسائل االعبلم .
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ادلطهب انثاني  :جطىر انىسائم ادلكىنة نهرأي انعاو

أصووبح وسووائل االعووبلم احلديثووة يف الوق و احلاضوور متاحووة جلميووع األفووراد موون حيووث

الوصووول اليهووا وموون حيووث اسووتخدامها يف موودى مراقبووة احلكووام واحلكووم علووى تصوورفاهتم وموودى

شورعيتها فواألفراد اصووبحوا يف الوقو احلاضور يسووتطيعون التعبوًن عون نرائهووم مون خوبلل القنوووات
الفاائية اليت تستطيع ايصوال اصوواهتم اىل رتيوع منواطق العوامل كموا اهنوم يسوتطيعون التعورف علوى
احوووال الوودول وجيوورون موون خبلذلووا ادلقارتووة مووع احووواذلم كووذلك اتوواح اإلتنرت و لؤلفووراد ادلشوواركة
بووارائهم حووول كيفيووة شلارسووة السوولطة موون قبوول احلكووام وموودى اسووتجابتهم لرغبووات األفووراد والوورأي
العام االلكنروين يف ىذا العامل ادلتخيل ىو كل ( فكرة – اقنراح – رأي – مشاركة ) أو ح لفظ
أو اعنراض غاضب أو تكتة تعرب عن توجو معٌن أو تدافع عن ايدلوجية يعينها أو تنوتت مون جتربوة
شخصية سواء فردية أو رتاعية لتصل اىل تتيجوة سياسوية عاموة يوتم توصويلها كرسوالة اتصوالية مون
خووبلل تلووك الشووبكة ( االتنرتيو والوسووائل االخوورى ) لتأخووذ دورىووا يف ادلشوواىدة واالطووبلع موون
قبوول كوول موون ديلووك أو يسووتطيع اسووتخدام تلووك اخلدمووة واالطووبلع يف الوق و تفسووو علووى تلووك
القنوووات الوويت يسووتخدمها اآلخوورون ليتكووون مووا تعرفووو بووالرأي االلكوونروين ,فووالرأي االلكوونروين يعوورب
عوون كوول الشوورائح الوويت دتلووك تل ووك الوسوويلة أو االداة التكنولوجيووة للتعبووًن والتواصوول والنق وواش
ويرتبط تكوين الرأي العام االلكنروين بثبلث متغًنات :

 -1مستوى التعليم
 -2تواجد شبكة لبلتصاالت وخدمات االتنرتي ادلتوفرة
 -3وجود قنوات فاائية
كم ووا أن ىن وواك تط ووورا نخ وور س وواىم يف ظه ووور ال وورأي الع ووام االلك وونروين وى ووو م ووا يع وورف
بتكنولوجيا الطرق السريعة لئلعبلم وديثل اعلوى مراحول دموت وسوائل االتصوال التقليديوة واجلديود
معواً وادلقصوود بووو وضوع رتيوع التقنيووات ادلتووافرة علووى صوعيد االتصواالت وادلعلومووات مون اذلووات

والتلفزيووون والكمبيوووتر الشخصووي واالقمووار الصووناعية واالطبوواق البلقطووة والكوواببلت وادلوجووات

االلكنروتية يف منظومة مدرلة واحدة ووضعها حتو تصورف افوراد اجملتموع لئلفوادة منهوا يف حيواهتم
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العملية واالجتماعيوة وتعكوس ىوذه التسومية الطريقوة الويت سووف توضوع يف ىوذه الشوبكة الواسوعة
م ون التقنيووات واخلوودمات بتصوورف النوواس .إذن كوول ىووذه الوسووائل اجلديوودة سووامه يف ظهووور مووا
يعرف بوالرأي العوام االلكونروين والوذي ىوو يف احلقيقوة اسوتخدام األفوراد لوسوائل االعوبلم ووسوائل
االتصال ادلتطورة للتعبًن عن أرائهم وتقييمهم لعمل احلكام وىو ادلهم وسوف تستبٌن ىوذا االمور
بشكل واضح يف ادلبحث الثالث والذي من خبللو سوف تتعرف على مدى فاعلية ىذه الوسائل
واسووتخدامها موون قبوول األفووراد واالح وزاب السياسووية ومؤسسووات اجملتمووع ادلوودين يف تقيوويم موودى

شرعية السلطة.
فوواألمر ادلهووم والووذي يتعلووق بووالتطور احلاصوول يف وسووائل االعووبلم ان ىووذه الوسووائل تتميووز
بإمكاتيوة التفاعول أي يسوتطيع األفوراد بكول سوهولة اسوتخدامها لطورح أرائهوم مون خبلذلوا كمووا ان
ىووذه الوسووائل تتميووز بالتكلفووة القليلووة وديكوون لنسووبة كبووًنة موون األفووراد اقتنائهووا واحلصووول عليهووا
كذلك ان تطور احلاصل يف ىذه الوسائل جعلها تنقل احلدث واخلرب اىل أي مكان يف العامل سواء
يف ادلدينة أو القرية أو يف الصحراء كما ان األفراد يستطيعون التفاعل معها وادلشاركة مون خبلذلوا
أينما وجدوا .

368

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ادلبحث انثانث

فاعهية اسحخذاو األفراد نىسائم االعالو احلذيثة
يف جقذير يذي شرعية انسهطة

موون خووبلل ىووذا ادلبحووث سوووف تتعوورف علووى فاعليووة اسووتخدام األفووراد لوسووائل االعووبلم
احلديثة يف تقييم شرعية السلطة أي كي يستخدم األفراد وسائل االعبلم احلديثوة يف التعبوًن عون
نرائهووم يف احلكووام وموودى حتقوويقهم دلطالووب األفووراد كمووا تتعوورف علووى كيفيووة اسووتخدام االح وزاب
السياسووية ومؤسسووات اجملتمووع ادلوودين ذلووذه الوسووائل .وىووذه الوسووائل احلديثووة مقصووودة هووا شووبكة

االتنرتي و والفاووائيات واذلووات احملمووول .لقوود اتوواح التطووور احلاصوول يف وسووائل االعووبلم احلديثووة
الفرصة يف استخدام ىذه الوسائل حبرية اكثر وبفاعلية اكورب حيوث اصوبح ىوذه الوسوائل متاحوة
جلميع االشخاص يف كل مكان وبكلفوة قليلوة وبرقابوة اقول شلوا كاتو تعواين منوو الوسوائل التقليديوة
مثل الصح واجملبلت واالذاعة والتلفزيون واليت ىي يف الغالب األعم شللوكوة للدولوة لوذا سووف
تتبٌن من خبلل ىذا ادلبحث كي سامه وسائل االتصال احلديثة من االتنرتي وىات زلموول
وفاائيات يف التعبًن عن نراء األفراد واحتجاجهم على عمل احلكام لذا فهي سامه يف النهاية
يف تقرير مدى شرعية السلطة وسنتناول ىذه الوسائل كما يلي:
ادلطلب االول  :االتنرتي
ادلطلب الثاين :اذلات النقال
ادلطلب الثالث :الفاائيات
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ادلطهب االول  :االنرتنيث

يعت وورب االتنرتيو و م وون الوس ووائل احلديث ووة وادلهم ووة يف الت ووأثًن يف ال وورأي الع ووام فم ووع ظه ووور

االتنرتيو و يف مطل ووع التس ووعينات يف الق وورن ادلاض ووي وحتوذل ووا اىل وس وويلة اتص ووال رت وواىًني ح وودث

تغووًنات بنيوي ووة مهمووة يف خريط ووة االع ووبلم العووريب ادت اىل افس وواح اجمل ووال لقيووام تعددي ووة اعبلمي ووة
افنراضية ومن ابرز شليزات ىوذه الوسويلة احلديثوة اهنوا اتاحو الفرصوة لفئوات اجتماعيوة ورتاعوات
اخرى خارج النخب احلاكموة لسوماع صووهتا لآلخورين عورب مواقوع عودد مون الصوح االفنراضوية
اجلديدة وادلواقع االخبارية وادلنتديات والقوائم الربيدية بول وادلواقوع الشخصوية لوبعض السياسويٌن

واالفراد العادين(.)16

فش و ووبكة االتنرتيو و و اف و وورزت تقالي و وود اجتماعي و ووة ب و ووٌن مس و ووتخدميها واث و وورت ت و ووأثًناً بالغو و واً
يف اكس و وواهم تظمو و واً ونلي و ووات زل و وودده للتعام و وول حبي و ووث ين و ووتظم بع و ووض ادلس و ووتخدمٌن طواعي و ووة يف
اط و وور النراس و وول والتخاط و ووب وتب و ووادل ادلعلوم و ووات مب و ووا ينشو و و عبلق و ووات حس و وونة بي و وونهم حبس و ووب
اجلماعو و و ووات ادلتعاملو و و ووة وادلتكوتو و و ووة مبصو و و وواحلها ادلشو و و وونركة علو و و ووى شو و و ووبكة الشو و و ووبكات فاصو و و ووبح

االتنرتي مسرحاً إلثبات الوجود االجتماعي والثقايف والسياسي(. )17

واالتنرتيو و باعتب وواره وس وويلة للتعب ووًن ع وون اراء األف ووراد يف الس وولطة وم وودى ش وورعيتها فات ووو

يتامن رلموعة من الوسائل اليت يستخدمها األفراد لتحقيق ذلك واول ىذه الوسائل ىي :

 -1ادلوودوتات  :وىووو احوود اشووكال ادلنظومووة التفاعليووة االلكنروتيووة االكثوور امهيووة اذ ىووو موقووع
شخصووي علووى شووبكة االتنرتي و

يتاوومن اراء ومواق و حووول مسووائل متنوعووة ويعوود تطبيق واً موون

تطبيقووات االتنرتي و وىووو عبووارة عوون صووفحة علووى الشووبكة تظهوور عليهووا توودوينات ( موورحبلت -
معلومووات ) مؤرخووة ومرتبووة ترتيب واً زمني واً تصوواعدياً .وموون اىووم مووا دييووز ادلوودوتات توووفر حالووة موون
التفاعلية غًن ادلوجودة يف وسائل االعبلم االخرى  ,اذ تسمح ادلدوتات لقرائها بالتعليق علوى موا

يطرحو ادلدون من رؤى وافكار وموضوعات بشكل اين دون قيوود .ان ظهوور ادلودوتات يعود ثوورة
يف رلال تفس الوسويلة حيوث ادى اىل زيوادة دور الشوبكة باعتبارىوا وسويلة حورة للتعبوًن والتفاعول
والتواصل بل وحشد الراي العام وتكوين رلموعوة الاوغط االمور الوذي ادى اىل منوو غوًن مسوبوق
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يف اعداد ادلدوتات ادلكتوبة وادلصورة وادلصحوبة بصوت وصورة وحركة حو ان عودد ادلودوتات
بلغ هناية عام  115 2557مليون مدون.
كمووا ان ىنوواك رؤسوواء دول وشخصوويات مشووهورة ذلووا موودوتات بالتسوواوي مووع االشووخاص
العوواديٌن دون ادي دتييووز االموور الووذي يعوود جتس ويداً حقيقي واً لدديقراطيووة االتصووال ,حيووث اصووبح

بإمكان كل فرد استخدام وصنع ادلدوتات الشخصية دون سلطة الرقيب وسواىم يف ذلوك وجوود
قوالووب جوواىزة تقوودمها بعووض ادلواقووع بووبل تكلفووة اضووافة اىل عوودم امكاتيووة فتحهووا بأمسوواء مسووتعارة

االموور الووذي يسوومح بإمكاتيووة مقارتووة ادلوضوووعات وتشوور االفكووار ضوورأة وموضوووعية بعيووداً عوون أي
اكراه موضوعي وتفسي وبالتار اصبح بإمكان كل فورد ان يصوبح صوحفياً وببسواطة وبالتوار ادى

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

الودول لوسووائل االعووبلم التقليديوة وعودم قوودرة األفووراد العوواديٌن عوون التعبوًن عوون نرائهووم عوورب ىووذه
الوسوائل بعكوس ادلوودوتات الويت تسوومح بودمت رلموعووو مون االفكووار وادلعلوموات القريبووة مون تووبض
اجملتمووع والوويت تعكووس يف الوقو تفسووو مشوواكلو شلووا يسوومح ببلووورة تقاشووات فكريووة جووادة وعميقووة
حول ثقافة الراي والراي االخر

(. )18

 -2االحتجاجات االلكنروتية :
موون وسووائل ادلشوواركة السياسووية لؤلفووراد ىووي قوودرهتم علووى االحتجوواج ورفووض تصوورفات

احلكام اليت ال تل طمووح األفوراد وىوذه االحتجاجوات ويف ظول التطوور التكنولووجي احلاصول يف
ادوات االتصال اصبح من ادلمكن التعبًن عنها من خبلل ىذه الوسائل احلديثة كصورة من صوور
ادلشاركة السياسية لؤلفراد ومن خبلذلا يتكون ما يعرف بالرأي العام االلكنروين.
وعند إلقاء تظرة سوريعة علوى موا عرفتوو وتعرفوو ببلدتوا مون الووان االحتجواج بقصود التغيوًن
سووواء يف تطوواق قاوويو زلووددة كمووا يف قاووية الاووغوط السوولمية علووى السياسووات الرمسيووة يف تطوواق
قاووايا شوواملة مثوول ادلطالووب بالتعدديووة القائمووة علووى الشووفافية وسوويادة القاوواء وتزاىووة عمليووات
االق ونراع مووا يتبووع ذلووك يظهوور للعيووان ان الوونقص قووائم .علووى صووعيد توووفًن ىووذه العناصوور االربعووة
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الرئيسووية اذ مووازال العنصوور ادلميووز دلعظووم االحتجاجووات ىووو اهنووا عفويووة تلقائيووة اكثوور منهووا منظمووة
بصورة ىادفو ومدروسة  ,والشرط الرئيسي لنجاح أي وسيلة تستخدم يف االحتجواج – مبوا فيهوا
التقنيووة الشووبكية ىووو اخلووروج علووى ىووذه االسوواليب العفويووة اىل االسوولوب ادلوودروس ادلوونظم فلوويس
ادلهم االحتجاج حبد ذاتو وامنا الغرض منو .وال يتحقق الغرض القومي يف اجتاه التغيًن ما مل يكن:
 -1غرضاً مشروعاً.
 -2ال يسبب اضرار اكرب فيوقع فتنو داميو مثبلً.
 -3حيقق ادلصلحة العامة ال ادلنافع الشخصية.

 -4ياع يف حسابو مسبقاً سلتل االحتماالت الناجتة عنو والتفاعل معها تفاعبلً سليماً.
 -5تقوم عليو جهة تتوفر فيها مواصوفات ادلعرفوة والووعي والتخصوص يف اجملواالت ادلعنيوة مبوا
يف ذلك توظي الوسيلة ادلستخدمة كالتقنية الشبكية وىذا حيقق ابرز اىداف مسامهة األفراد يف
اجبووار احلكووام علووى اح ونرام الشوورعية وموون االمثلووة علووى االحتجاجووات االلكنروتيووة ىووو اسووتخدام
ادلتظوواىرين يف لنوودن الوسووائل احلديثووة يف تنظوويم مظوواىراهتم الوويت جوورت يف صووي  2511حيووث
بدأت الشرطة الربيطاتيوة بزيوارة مواقوع الشوبكات االجتماعيوة احلديثوة علوى االتنرتيو كالفيسوبوك
وتوووينر كوسوويلة جديووده لتعق ووب اخوور اخبووار وحتركووات ادلتظ وواىرين أو الناشووطٌن السياسوويٌن بع وود
جلوئهم اىل ىذه ادلواقع لنشر رسائلهم اىل اجملتمع. .وتنظيم صفوفهم ووجدت الشرطة الربيطاتية
ان نالف ادلشاركٌن يف مظاىرات لندن االخًنة اليت اتطلقو موع بودء اعموال القموة العشورين قود

اتظموا اىل رلموعات يف تلوك ادلواقوع  ,االمور الوذي سواعد الشورطة يف الكشو عون أي حتركوات
مريبة ومهوددة لؤلمون العوام .فهنوا تورى أن االحتجواج باعتبواره وسويلة ادلشواركة السياسوية لؤلفوراد
ومن خبللو يساىم األفراد يف اجبار احلكام على تنفيذ مطالب األفوراد اختوذ شوكبلً نخور وىوو موا

يعرف باالحتجاج االلكنروين فهو ال يتطلب من األفراد النزول اىل الشوارع بول ىوو يعتمود علوى
وسووائل االعووبلم احلديثووة مثوول االتنرتي و يف حتشوويد األفووراد حووول قاووية سياسووية عامووة موون خووبلل

مسامهة األفراد وبشكل مباشر يف التعبًن عن أرائهم واحتجاجاهتم مون خوبلل االتنرتيو وىوذا موا
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الحظنوواه يف االحتجاجووات اإليراتي ووة اذا ىووذا االم وور يثبو و فاعلي ووو ىووذه الوس وويلة يف التعبووًن ع وون
مسامهة األفراد يف احلكم على تصرفات احلكام واجبارىم على احنرام الشرعية.
 -3العصيان ادلدين االلكنروين:
إن العصوويان ادلوودين االلكوونروين ىووو شووكل موون اشووكال الاووغط – غووًن العني و – علووى
ادلؤسسووات احلكوميووة أو الرمسيووة ادلنخرطووة يف اعمووال غووًن اخبلقيووة أو قاتوتيووة أو تاوور باإلتسوواتية

بطريقة أو بأخرى حيث ديكن من خبلل بيئة الكنروتية تدويل وحشد وتنظيم وتأليب الورأي العوام

عادليواً وىووو مووا ظهوور جليواً يف عيود العمووال اول مووايو  2555حيووث اشووتعل االرض بالتظوواىر يف

معظم ارجاء ادلعمورة مرة واحودة ضود العودلوة لقود كوان لغاتودي السوبق يف اختواذ العصويان كوسويلة
لتحدي القواتٌن اجلائرة متخذ اسلوب البل عن .
وجوواء بعووده مووارتن لوووثر كيوونت ,يف اطووار ادلطالبووة بوواحلقوق ادلدتيووة فسووار علووى خووط غاتوودي
مبتكووراً اسوولوب ادلسووًنة واجللوووس االحتجوواجي خللووق موق و متووأزم مسووتحكم يوورغم احلكومووات
واالتظمووة علووى فووتح بوواب النقوواش والتباحووث .اال اتووو يف اطبللووو عصوور العودلووة وسوون العديوود موون
القواتٌن الدولية وابرام الكثًن من ادلعاىدات اليت ترتب حقوق ومصا الدول والشركات الكربى
يف العووامل علووى حسوواب الشووعوب الفقووًنة منهووا والغنيووة علووى حوود سووواء سووع بعووض اجلماعووات
النشطة سياسياً وادلناىاة لتلك اذليمنة اىل ابتكار شكل جديد للعصيان ادلودين يفوي مبسوتجدات

العصوور ومشوواكلو ذات الطووابع العووادلي ,وىووو مووا صووار يعوورف بالعصوويان ادلوودين االلكوونروين ويبلووور
(ىنري ثورو ) منظر حركوة العصويان ادلودين االلكونروين الفكورة عنودما يقوول كول النواس يتمسوكون

حبق الثورة وىو حق رفض الوالء حلكومة ما بل مقاومتها عندما يصبح اسوتبدادىا وطغياهنوا وعودم
كفايتهووا ال اموووراً غووًن زلتملووة ....وجوواء دور العصوويان ادلوودين االلكوونروين كبووديل عصووري أو علووى
االقل مؤازر لبلحتجاج ادلدين كما اتو يعد حبلً مثاليا للذين يودون لو شاركوا ادلتظاىرين ولكونهم
ي ووؤثرون الس ووبلمة عل ووى ادلش وواركة يف التظ وواىرات الفعلي ووة يف الش وووارع .وحي وواكي العص وويان ادل وودين

االلكوونروين مووا حيوودث يف الشووارع دون احووداث خسووائر ماديووة مقارتووة مبووا حيوودث يف ارض الواقووع.
فبينما يقوم ادلتظاىرون بسد ادلداخل وادلخارج وادلمرات دلنع تدفق ادلسؤولٌن .
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يعوونرض تاشووطو العصوويان ادلوودين االلكوونروين التوودفق ادلعلوموواي دلختل و اذليئووات لشوولها
وتعطيلها وىو ما حيدث ضوغطاً ماليواً ال ديكون للتظواىر البشوري الوذي جيوري يف الشوارع ان حيدثوو
حيووث ان توودفق ادلعلومووات ورؤوس االموووال موون اىووم عناصوور احليوواة يف اجملتمعووات الرأمساليووة(.)19

وبالرغم ما سبق ذكره من تشاط فان العصيان ادلدين االلكنروين مازال يف طور الطفولوة سوواء مون
الناحية النظرية أو التطبيق فان عواص مناىاة العودلة يف يوم العمال ادلاضوي وموا حيملوو الغيوب

من احداث ديكن ان تقوم ها ميليشيات العصيان ادلدين االلكونروين تشوًن بتغوًن قود يكوون جوذريا

يف اساليب مناىاة القواتٌن وادلنظمات واحلكوموات وادلعاىودات وأن ادلتموردين علوى الدكتاتوريوة
اليت حتكم باحلديد والنار واحزاب اخلار واتصار الدديقراطيوة وحقووق االتسوان وادلطوالبٌن حبقووق
العمال وادلنددين بالعودلة اىل نخر ىذه القائمة ادلعروفة قد وجدوا ضالتهم اليت ينشدوهنا يف ىوذا

النوع من العصيان ادلدين االلكنروين(. )25

تو وودوة اجلو وورائم االلكنروتيو ووة  ,مو ووؤدتر ,مو ووؤدتر القو وواىرة ألمو وون ادلعلومو ووات ادلنعقو وودة بتو وواري
 , 2559/8/9ص .121لووذا ديكوون القووول ان االتنرتيو ومووا يتاوومنو موون ىووذه الوسووائل مثوول
ادل وودوتات والربي وود االلك وونروين والتواص وول االجتم وواعي والفيس ووبوك يس وومح للجماع ووات ادلهمش ووة
وادلستبعدة سياسياً ان تتصل فيما بينها وتتواصل موع مؤيوديها وموع مون حيملوون االفكوار ادلشواهة

وادلتوافقة معها وبالتار فهم يشكلون رتاعات حول العامل منظمة تنظيماً جيدا

عن طريق استعمال الشبكات العادليوة وان تشواطهم اصوبح اكثور توأثًناً خاصوة يف االتظموة

حيث حرية االعبلم وتدفق ادلعلومات مقيدة اما بفعل التشوريعات والونظم مباشورة أو بطريقوة غوًن
مباشرة لوسائل االعبلم من قبل اشخاص أو شوركات مواليوة للحكوام ولوذا رجوح االتنرتيو اجملوال
البديل والذي من خبللو تسىن للجماعات ادلعارضة ان يكوون ذلوا صووت ورأي يقورأ وينشور حوول
العوامل وجيوود ادلؤيوودين لووذلك فووان االتنرتيو يف تلووك الودول لوويس رلووال اتصوواالت فحسووب بوول اتووو

اداة فعالة للتغًن السياسي(.)21
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وىذه أىم تقطة يف رلال مسامهة األفراد يف زتايوة الشورعية واجبوار احلكوام علوى احنرامهوا
فهنا ديكن القول ان الراي العام االلكونروين الوذي يتكوون مون خوبلل شوبكة االتنرتيو ىوو وسويلة
فعالووة لاوومان الشوورعية موون خووبلل مشوواركات األفووراد يف احلوووارات الوويت تتيحهووا مواقووع التواصوول
االجتم وواعي وادل وودوتات ديك وونهم التعب ووًن ع وون نرائه ووم يف احلك ووام كم ووا ديك وونهم االعو ونراض عل ووى
تصرفاهتم الغًن متوافقة مع رضا األفراد شلا يدفعهم لبلحتجاج واالعتصوام واذا مل تونجح كول ىوذه

الوسائل اال يبقى امام األفراد اال الثورة على احلكام وىذا ما حصل يف بعوض البلودان مثول مصور
وتوتس حيث قادت االحتجاجات والثورات اىل اسقاط االتظموة لفقوداهنا الشورعية وكوان لوسوائل

االعبلم احلديثة الدور البارز يف ىذا االمر(.)22
ادلطهب انثاني  :اذلاجف اننقال

اسووتخدم اذلووات النقووال يف ادلشوواركات السياسووية ويف تقيوويم الشوورعية موون خووبلل اعتبووار

اذل ووات النق ووال م وون وس ووائل ( تكنولوجي ووا الط وورق السو وريعة لئلع ووبلم ) وادلقص ووود ب ووو وض ووع رتي ووع
التقنيات ادلتوافرة على صعيد االتصاالت وادلعلومات ووضعها بتصرف افراد اجملتمع لئلفادة منها
يف حيواهتم العمليووة واالجتماعيووة والسياسوية حيووث يشووكل االعوبلم االلكوونروين والثووورة ادلعلوماتيووة

الرقمية تقطة حتول يف الوعي العام لئلتساتية ويعود ذلك اىل عدد من العوامل من امهها موا يتميوز
بووو موون قوودره علووى التواصوول السووريع وادلباشوور لؤلفكووار والنظريووات واالخبووار والصووور موون متلقيووة
بصرف النظر عن موقفو وثقافتو وزماتو اليومي .وىو الدور الذي مل يكن متحققاً لئلعبلم مبفهومو

التقليدي سواء اكان ورقياً أو اذاعياً أو متلفزا إذ حتول ادلسافات واحلودود دون التواصول ادلباشور
مع االعبلم الورقي كما حتول امكاتات البث ودوائر االتتشار وامكاتات ادلوواطن العراقوي والعوريب
دون تلق ووي الب ووث االذاع ووي والتلفزي وووين الع ووادلي ال ب وول حو و االقليم ووي احمل وويط بك وول بل وود بس ووبب
سياس ووات االتظم ووة احلاكم ووة ال وويت دائم ووا م ووا حت وواول ع ووزل الش ووعوب العربي ووة ع وون تظامه ووا الع ووادلي
واالقليمي فيما بعاها البعض .ان اىم شليوزات االعوبلم االلكونروين السورعة اذلائلوة وبشوكل دائوم
ومتواصوول بعكووس االعووبلم والصووحافة التقليديووة الوويت تنشوور اخبارىووا يف اليوووم التووار واالموور الثوواين
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واالساسووي الووذي ال يقوول امهيووة ان امكاتيووة الرقابووة علووى االعووبلم االلكوونروين ىووي اقوول بكثووًن موون
امكاتية الرقابة على االعبلم التقليدي سواء اكوان ادلقوروء أو ادلسوموع أو ادلرئوي وىوذه ىوي ادليوزة
الو وويت حقق و و الكثو ووًن مو وون التغيو ووًن يف حركو ووة الو وووعي  .لقو وود اسو ووتخدم احلركو ووات االحتجاجيو ووة
االمكاتيووات ادلتاحووة ذلووا يف اذلووات احملمووول علووى تطوواق واسووع يف العووامل العووريب للوودعوة للتظوواىر
والتجمووع وللتوصوول مووع العووامل اخلووارجي وخاصووة وسووائل االعووبلم االجنبيووة  .ويف اط وار الثووورات

وا الحتجاجات اليت قامو يف الوببلد العربيوة حيوث يعورف بوالربيع العوريب صلود ان للهوات احملموول
كان لو دوراً كبًناً يف تامٌن االتصاالت بٌن ادلتظاىرين وحتديد اماكن التجمع وتقل االحداث عرب

الكامًنات ادلوجودة يف اذلوات

احملموول تبلحوظ ان السولطات منعو اسوتخدام اذلواتو وحاولو

قطع االتصاالت وىذا يدل على الفعالية الكبًنة اليت تؤمنها ىذه الوسوائل يف ادلشواركة السياسوية
والتعبًن عن الرأي.
إن للهات احملمول دوراً كبًناً يف مسامهة األفراد يف تكوين الرأي العام الذي ياغط على

احلكام وجيربىم على احنرام الشرعية واال ا تغيًنىم من قبول األفوراد لفقوداهنم الشورعية وىوذا موا
رأيناه يف الثورة ادلصرية والتوتسية.
ادلطهب انثانث  :انفضائيات

يوورى علموواء وسووائل االعووبلم واالتصوواالت ان وسووائل االعووبلم ذلووا دورا ىووام يف الدديقراطيووة

فهي تستطيع دمت وتوحيد وصياغة االرادة السياسية للشعب كما وديكن ان تعبئة الشعب لعمول

سياسي غًن بردلاين( .)23ورغم اهنا قد ال تستطيع وضع برامت سياسية فيمكنها ان تساعد اجملتمع
مووا علووى فووتح حوووار لئلصووبلح الوودديقراطي .واىووم وظيفووة لوسووائل االعووبلم ىووي ان ترس و اجنوودة
التغووًن الوودديقراطي بووان تصووبح صوووت الشووعب وتوونرك للمحوورومٌن يعووربون عوون اتفسووهم يف وسووائل
االعبلم وبتوليها دور الوساطة بٌن الدولة واجملتمع ديكون ان توؤدي االجنودة الدديقراطيوة لوسوائل
االعووبلم اىل التعبئووة والتحووول اىل تظووام دديقراطووي .وال جيووب علووى وسووائل االعووبلم االخباريووة ان
تكون فقط مرنة للشعب بل جيب ان تثقفو وتصحيح مفاىيمو واياوا تعلموو وان مل تفعول ذلوك
فووان ىنوواك خطوور حقيقووي بووان الثقافووة السياسووية الوويت مل دتوور بتجربووة الدديقراطيووة سوووف تعيوود اتتوواج
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تفسووها وسوووف تسووتبدل الشووعبية القدديووة للنظووام ببسوواطة (بشووعبية مصووطنعة) ولوون تكووون مناصوورة
وسووائل االعووبلم للدديقراطيووة البلزمووة للتغووًن الوودديقراطي علووى حسوواب ادلوضوووعية طادلووا اهنووا تسوعى
لتعويض تقص وضوح الرؤية الذي يعاين منو الشعب يف ظل احلكم السولطوي لكنهوا قود تتعوارض
مووع ادلوضوووعية اذا مل تعكووس كوول أو علووى االقوول تطوواق واسووع للغايووة موون اصوووات ادلعارضووة اذلامووة
بقوودر مووا تعكووس رأي احلكومووة ( .)24موون ادلؤكوود ان يسووتثمر اتتشووار وسووائل االتصووال وادلعلومووات

وىووذا سوووف يووؤثر علووى الطريقووة الوويت يعوويش هووا األفووراد والطريقووة الوويت تعموول هووا االمووم علووى
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
سيكون ىناك بشكل خاص وسوف تكون وسائل االعبلم االخبارية يف ظل اتساع مشواىديها مون
خبلل التكنلوجيا اجلديدة من اىم البلعبٌن يف حتديد الشكل الذي تنتمي اليو ىذه العملية.
وىنا ديكن القول ان التلفزيوتات العبوارة للحودود الوطنيوة قود تاوطلع بودور وسوطي زلفوز
لصووياغة رغبووة الشووعوب العربيووة جتوواه الدديقراطيووة وىووو دور كووان قاصووراً ح و االن علووى احلركووات
واالح وزاب السياسووية  .واذا كات و تلووك ادلقدمووة مقبولووة فووان اصووبلحاً الحق واً للقنوووات الفاووائية

العربية يبدو حتماً فيما يلي:
اوالً :اصبلح ادلامون :

لكووي تواجووو القنوووات الفاووائية العربيووة التحوودي بووان تصووبح رائوودة للتحووول الوودديقراطي

وتتوىل بعض وظائ االحزاب السياسية يف ىذا اجملال أو يف صياغة وتعبئة السكان وجيب تعديل
اجتاى ووات معين ووة يف ثقاف ووة القن وووات احلالي ووة وجي ووب توض وويح االجن وودة الدديقراطي ووة واع ووادة ض ووبط
ادلوضوووعية يف شووؤن النزاعووات االقليميووة وحتسووٌن الصووبلت بووٌن وسووائل االعووبلم والنخووب خووارج
وسائل االعبلم وادلنظمات واحلركات.
ثاتياً :االصبلح التنظيمي وادلنظم :
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لكي تكون اجندة الدديقراطية ذات امهية ومؤثرة ال جيب ان يقتصر التغًن علوى سياسوات
االخبار للشبكات االخبارية العربية احلالية والقنوات الفاائية العربيوة االخورى بول اياواً جيوب ان
يكون ىنالك اصبلح تنظيمي وتوسيع للنظام البث العريب .

ومن الاوروري إعوادة النظور يف تتوائت منووذج السووق الرأمسوار اخلواص السويما فيموا يتعلوق
باالجتاىات الشعبية يف تقارير االزمات واعادة تقييم مسألة الدديقراطية اكثر من أي شيء نخر ال

ديكوون ان حتققووو اال اذا دتيووزت اقليمي واً التقووارير السياسووية للشووبكات االخباريووة العربيووة مبعووزل يف
العديد من النواحي عن مشاكل القواعد اجلماىًنية يف معظم الدول(.)25

إن ادلنطووق اجلديوود يف الوورأي العووام العووريب يرجووع اىل التطووور يف االعووبلم الفاووائي العووريب
واىل اهناء سيطرة احلكومات على اتتشار ادلعلومات واحملطات الفاائية العربيوة الويت اتطلقو بعود
عووام 2555والوويت عملو علووى التووأقلم مووع التغوًنات احلاصوولة يف االجنوودة االعبلميووة ويف اتظمووة
البلدان اليت ينتمون اليها ومع االحداث االقليمية حيوث بودأت ىوذه الفاوائيات تسومح لؤلفوراد
بووالتعبًن عوون فهووم حيووال السوولطات وباتتقوواد السياسووات الرمسيووة حيووث اصووبح خلفيووة التلفزيووون
الفاائي العريب تتمتع ضمال اوسع وبعودد اكورب مون السوجاالت ادلتعوددة االطوراف والوربامت الويت
ترتكووز علووى اتصوواالت ادلشوواىدين وفوورص اخوورى ألفووراد الشووعب وشلثلووي سلتلو اجلماعووات ذات
ادلصا ادلشنركة كي يعوربوا عون أرائهوم اموام اجلمهوور العوريب باسوره لوذا فهنوا ال ديكون تكوران دور
الفاوائيات وخاصوة يف الودول العربيوة اهنووا فتحو سوجاالت اموام األفووراد مون اجلمهوور عورب العووامل

العريب للمشاىدة واحياتاً للمشاركة يف رلاالت حول الشؤن العربية العامة واصوبح مون ادلسولمات
القووول ان اجلمهووور العووريب يشووارك يف مناقشووات عوورب وسووائل مل تكوون متوووفرة قبوول وجووود احملطووات
الفاووائية الوويت تعوورض تعليقووات وحتلوويبلت سلتلفووة ومتنوعووة لبلخبووار العربيووة والدوليووة ( .)26ويوورى
البعض بان امام االعبلم العريب ومن خوبلل الفاوائيات فرصوة مواتيوة (لكوي بفعول دوره يف عمليوة
ادلطالبوة باحقوواق التغووًن السياسوي موون خووبلل اطوبلع ادلووواطن علووى حقيقوة االحووداث اجلاريووة وعوورب
تامٌن مسواحة للتعبوًن الصوريح عون الورأي والتعموق يف حتليول سياسوات احلكوم بصوراحة ومبسوؤولية
واتتظووام ) فموون واجووب االعووبلم واالداري العووريب ان حيوودد وظيفتهمووا موون دون التبوواس يف اجملتمووع
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العووريب ادلعاصوور ويف ادارة احلكووم ادلعاصوور مسووتخدمٌن يف الوق و تفسووو تووأثًنىم يف ال ورأي العووام
للودفع بادلناقشوة العامووة حوول مسووائل موؤثرة يف حيواة ادلووواطن العوريب كادليزاتيووة العاموة والسياسووات
األمنية والسياسوات اخلارجيوة البوارزة .لوذلك ديكون لئلعوبلم يف العوامل العوريب ان يقووم بودور التغيوًن
ذلك ومع تبين ىذا الدور على االعبلم العريب ان يفرق بٌن القدرة وادلسؤولية وبالتار دتثل القدرة
على اجراء مقابلة مع زعيم من أي دولة عربية فرصة رائعة ولكنها مصحوبة بادلسوؤولية مون ادلهوم

جداً ان يتخطى ادلراسلون رلرد التسلية لتقدمي ما ىو ملمووس واكثور تفعواً جيوب ان ينتقول التقريور

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

توتس ولبنان والبحرين ومصور لبلحتجواج علوى االتظموة احلاكموة علوى وجوود وعوي عوام مهيوأ الن
يتلقى تقارير اخبارية واعبلمية اكثر دينامية حول شلارسة السولطة يف رلتمعواهتم لقود ادى االعوبلم
دوراً مهمواً يف تعبئووة الورأي العووام للمعارضوة السياسووية وحوان االوان لكووي يقووم ىووذا االعوبلم بوودور

موونظم اكثوور يف تزويوود ادلووواطن بادلعلومووات الاوورورية الوويت دتكنووو موون زلاسووبة االتظمووة ادلسووتبدة
والاغط عليها لتحويلها اىل اتظمة اكثر دديقراطية وتشاركية وشفافية ومسؤولة(.)28

جوووىر فكوورة تقيوويم الشوورعية موون قبوول األفووراد مون خووبلل االعووبلم احلديثووة .فالوودور الكبووًن
الووذي تقدمووو الفاووائيات يف الوقو احلاضوور لكووي حتاسووب احلكووام ىووو قيامهووا بتحليوول تصوورفاهتم
وعرضها على األفراد لكي يستطيع األفراد التعرف على مدى قيام احلكام بتحقيق مطالبهم لكي
يكتسووبوا رضووا احملكووومٌن  .فهنووا توورى فاعليووة ىووذه الوسوويلة موون وسووائل االعووبلم احلديثووة يف التووأثًن

على األفراد وامكاتية استخدامها من قبل األفراد من خوبلل احلووارات ادلباشورة وادلشواركات الويت
يقوودمها األفووراد وموون خووبلل االسووتفتاءات الوويت جتريهووا ىووذه الفاووائيات حووول قاووية سياسووية هتووم
الرأي العام اليت ديكن اعتبارىا استطبلع للرأي على مدى قيوام احلكوام بتلبيوة احتياجوات األفوراد
وحتقيق مطالبهم يف التطور احلاصل يف وسائل االعبلم ومنها ىوذه الوسويلة ىوو قودرة األفوراد علوى
ادلشاركة والتفاعل وامساع صوهتم بوسيلة بسيطة وغًن مكلفة وتصل اىل رتيع ادلناطق(.)29

379

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

اخلامتـــــــة
تبقى العبلقة بٌن األفراد والسلطة عبلقة ازلية تفرضها الطبيعة االجتماعية لئلتسان وعدم
قدرتو على العبث خارج اجملتمع  ,فاألصول ان السولطة مصودرىا األفوراد واحلكوام ىوم وكوبلء عون
األفراد يف شلارستها لذا جيب ان تكون شلارسة السلطة من قبل احلكام يف مصلحة األفوراد وزلققوة
لرغب وواهتم حو و يكتس ووبوا الش وورعية يف تظ وور األف ووراد  ,ويف الوقو و تفس ووو ديتل ووك األف ووراد وس ووائل

يستطيعون مون خبلذلوا اجبوار احلكوام علوى احونرام الشورعية ويف مقدموة ىوذه الوسوائل الورأي العوام
والرأي العام حيتاج اىل عوامل ووسائل تعمل على تكوينو وبلورتوو ومون اىوم ىوذه الوسوائل وسوائل
االعووبلم فهووذه الوسووائل تعموول علووى تقوول تصوورفات احلكووام وسوولوكهم اىل األفووراد وىووي الوويت تقوويم
مدى اتطباق ىذا السلوك والتصرف مع الفكرة اليت يعتقدىا األفراد حول كيفيوة شلارسوة السولطة
فوواذا حصوول تطووابق فووان السوولطة شوورعية واذا مل حيصوول ىووذا التطووابق فالسوولطة غووًن شوورعية ولكوون
االمر ادلهم ىذا ىو التطور احلاصل يف ىذه الوسائل وكي اتعكس على فاعلية ىذه الوسائل يف
تقييم عمل احلكام واحلكم على مدى شرعية تصرفاهتم وىذا ىو زلوور البحوث حيوث توصولنا اىل
رلموعوة موون النتوائت وقوودمنا رلموعووة مون ادلقنرحووات حوول اثوور التطووور احلاصول يف وسووائل االعووبلم
احلديثة على الرأي العام الاامن لشرعية السلطة وكما يلي :
اوالً :النتائت

 -1ان التطور احلاصل يف وسائل االعبلم احلديثة مثل االتنرتي والفاائيات واذلات احملمول
يظهور يف مووا تتمتوع بووو ىووذه الوسوائل موون التفاعول أي اهنووا تتوويح لؤلفوراد اينمووا كواتوا التعبووًن عوون
أرائه ووم وادلش وواركة باقنراح وواهتم عل ووى ش ووكل رس ووائل تص ووية أو تك وووين م وودوتات أو ادلش وواركة يف
الربامت احلوارية .
 -2تتميز وسائل االعبلم احلديثة بسهولة الوصول اليها من قبل األفراد وبتكالي قليلوة كموا
ان األفراد يستطيعون الوصول اليها يف أي مكان سواء يف ادلدن أو الري وح يف الصحراء.
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 -3ان وسووائل االعووبلم احلديثووة كوتو مووا يعوورف بووالرأي العووام االلكوونروين والووذي خيتلو عوون
الوورأي العووام التقليوودي فهووو يعتموود بشووكل كبووًن علووى االتنرتيو واذلووات احملمووول والفاووائيات
حيث يستطيع من خبللو األفراد استخدام وسائل الاوغط الشوع مون احتجاجوات والعصويان
ادلوودين وغًنىووا موون الوسووائل ولكوون دون النووزول اىل الشووارع امنووا موون خووبلل اسووتخدام وسووائل
االعبلم احلديثة .

 -4تبٌن لنا فاعليوة اسوتخدام ىوذه الوسوائل االعبلميوة احلديثوة مون قبول األفوراد والودليل علوى
ذلك ىو موا يعورف بثوورات (الربيوع العوريب ) حيوث سوامه مواقوع ادلنتوديات االجتماعيوة مثول
الفيسبوك والتوينر واذلات النقال والفاائيات ضوزء كبوًن يف حتوريض اجلمواىًن ودفعهوا للخوروج
يف مظاىرات ضد االتظمة السياسية الفاقدة لشرعيتها .
 -5ان االحو وزاب السياس ووية ومؤسس ووات اجملتم ووع ادل وودين ب وودأت ى ووي االخ وورى تس ووتخدم ى ووذه
الوسووائل يف التعبووًن عوون افكارىووا ومبادئهووا ويف كسووب اتصووار جوودد تظووراً دلووا تتمتووع بووو ىووذه

الوسووائل موون امكاتيووة يف الوصووول لؤلفووراد يف أي مكووان وبسووهولة وبكلفووة قليلووة لووذا صلوود ان
االح وزاب السياسووية ومؤسسووات اجملتمووع ادلوودين تسووعى لتكوووين مواقووع ذلووا علووى االتنرتي و وان

يكون ذلا فاائيات تعرب عن افكارىا وتوجهاهتا .
ثاتياً :ادلقنرحات

 -1تشر ثقافة حقوق االتسان وخاصة حرية التعبًن والنشر وحرية الورأي مبوا يعوزز الثقوة لودى
األف ووراد يف التعب ووًن ع وون افك ووارىم ورايه ووم وخصوصو واً ادلتعلق ووة بتص وورفات احلك ووام وكيفي ووة
شلارستهم للسلطة.

 -2تعزيز مفهوم ادلشاركة السياسوية لؤلفوراد والتأكيود علوى ان السولطة مصودرىا األفوراد وان
الغرض منها احملافظة على اجملتمع االتساين وان احلكام ىم تواب عن األفراد يف شلارسوتها
فهي ليس ملك ذلم وامنا ىم ديارسوهنا بالنيابة عن األفراد.
 -3تشووريع قووواتٌن تؤكوود علووى حريووة الوصووول للمعلومووات موون قبوول رتيووع األفووراد وموون خووبلل
اسووتخدام وسووائل االعووبلم احلديثووة مثوول االتنرتيو والفاووائيات لكووي يووتمكن األفووراد موون
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احلصووول علووى ادلعلومووات اخلاصووة بتصوورفات احلكووام وشلارس واهتم وموودى اتطباقهووا مووع مووا
حيملوتو من تصور لفكرة الشرعية.
 -4دتكووٌن رتيووع األفووراد وتعلوويمهم حووول كيفيووة اسووتخدام وسووائل االعووبلم احلديثووة موون ىووات
زلمووول واتنرتيو لكووي يتمكنوووا موون اسووتخدامها فووالتعبًن عوون أرائهووم واحلكووم علووى موودى
شوورعية تصوورفات احلكووام وتشوورىا موون خووبلل ىووذه الوسووائل لكووي يطلووع عليهووا اجلميووع

ويقرروا مدى شرعية سلطة احلكام .
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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.
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