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 مقدمة

 المشماركة تادف لضمما  كآليمة اسمتددالاا أو الحكمم نظم إلقرار الديمقراطية المجتمعات  وسيلة هي االنتخابات 

 مقاعدهم في المسئولو  ويظل قائما يظل النظام هنا ومن المجتمعية قواه وتوجاات  لرغدات  القائم النظام يلوتمث الشعدية

 عاممة بصمفة الممواطنين مم  اسمتمرار التوالمل ضمما  إلمي وبرامجام الرامية خططام وينفذو  م سلطاتا يمارسو 

 خالة . بصفة منام والناخدين

 المدمادرات  ممن العديمد  ظامرت  والمجتمعمي السياسمي الحمرا  لحالمة طديعيمة جةوكنتي الماضية القليلة السنوات  وخالل

 التي المدادرات  وهي السياسي اإللالح معادلة أليل في كطرف الجماهير واستعادة الشعدية المشاركة دعم إلي الرامية

 المنظممات  يعترف لتلك ق وا لخلق ونضالاا علياا والدناء في تنميتاا بالدسيط ليس دورا المدني المجتم  منظمات  لعدت 

 ممد  لقياس الديمقراطية أدوات الممارسة ومراقدة القوانين تعديالت  ولياغة التنمية مشروعات  مناقشة يبالمشاركة ف

 . الدولية العاود والمواثيق أقرتاا التي والشفافية والنزاهة الحيدة بمعايير التزاماا

الدستور والقانو  في يد الايئة  مقراطي من أهم الضمانات التي يضعااالرقابة على االنتخابات العامة في أ  مجتم  ديف 

السلطة ومصدرها(، هذه السلطة الدستورية والقانونية تمارساا الايئمة  االنتخابية تجسيداً للمددأ الدستور  )الشعب مالك

والقموانين  حكمام الدسمتورغير مداشرة من خالل هيئات ومؤسسات إدارية وقضائية وشعدية وطدقاً أل االنتخابية بصورة

المختصة بموجب الصالحيات التي يخولاا،  الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات التنظيمية التي تصدرها الجاات 

ضمما   إلمىتقموم علمى شمرعية قانونيمة وا  تامدف  أ االنتخابيمة يجمب  وحتى تكو  الرقابة معدرة عن مصلحة الايئة

والتجماواات  ن وتكافؤ الفرص بين جمي  المرشحين حزبيين ومستقلين ومن  المخالفات لجمي  الناخدي الحقوق المتساوية

 .بغض النظر عمن يكو  المنتصر فياا لنصوص القانو  وا  تجعل غايتاا األساسية تحقيق انتخابات عادلة ونزياة

عمن عمليمات  المسمئولةكوممة الرقابة تشتمل على عمليات اإلشراف والمتابعة الرسمية التي تقوم باا إحدى أجامزة الحف 

وكمذلك المنظممات غيمر الحكوميمة التدقيق، باإلضافة إلى مراقدة العملية من قدل األحزاب السياسمية، ووسمائل األعمالم  

 .وهو جوهر الرقابة الشعدية والناخدين بصفتام الفردية

 مجتم  المدني للعملية االنتخابية بة المواطنين بجانب اإلعالم ومنظمات الا رقفي اآلونة األخيرة عن الحديث  كثركما 

اآلخر  لصالح طرف عن  االنتخابية  العملية  تضليل  في  لاما مصلحة  ليس  التي   المحايدة  األطراف   أكثر  باعتدارهما 

مؤشر على تنامي الوعي الديمقراطي المجتمعي والحرص على نزاهة التجربة  تعتدر  الرقابة الشعدية على االنتخابات  ف

 في عدة نقاط  يمكن عرضاا على النحو التالي: أهمية هذه الدراسة  ، وتكمنالديمقراطية

لما تكسده المشاركة الشعدية من أهمية في الحياة السياسية للشعوب فاي تمثل جموهر العمليمة الديمقراطيمة التمي  •

 تناضل الشعوب من أجل تحقيقاا.

 درها( وهو مددأ دستور  أليل.بالمشاركة الشعدية يتحقق المددأ الدستور  )أ  الشعب مالك السلطة ومص •

للمشاركة الشعدية في إدارة االنتخابات أهمية من حيث المشاركة في لن  القرار االنتخابي علي كل المستويات  •

 .ومن ثم القرار السياسي كو  األنظمة السياسية تستمد شرعيتاا من االنتخابات 

 محورين هامين :وسوف نتناول في تلك الورقة 



 

لرقابة الشعدية وأهميتاما وأشمكالاا ومدمررات وجودهما وكمذلك العقدمات التمي تواجااما ودور المجتمم  تعريف ا:    األول

 المدني في دعماا.

أساسمي مراقمب للعمليمة االنتخابيمة مم  اسمتعرا  كطمرف  االلكترونمي    اإلعمالمدور    أهميةالمحور الثاني: يتناول    أما

 عملية االنتخابية. دوره في الحشد والتأييد ومراقدة ال حولتجارب دولية 

 أوال: المحور األول الرقابة الشعبية علي االنتخابات 

 اوال: تعريف الرقابة

سملو  اسمتناداً أو موضمو     أوشعدية في أممر    أوهيئة رسمية  أو  جماعة    أوالتوجيه الذ  يقوم فيه شخص    التحكم و  هي

 إلمىفي طريق الولول   يةالمالالموارد  الجاد و  لضوابط ومعايير متفق علياا سلفاً بغية التخلص من األخطاء التي تادر

 الموضوعة.تحقيق األهداف 

 
 تعريف الرقابة الشعبية

علي الرغم من حداثة التعريف إال أ  الرقابة الشعدية موجمودة ولاما لمور متعمددة وتممارس بالفعمل ممن قدمل أطمراف 

 العملية االنتخابية ومن أهم تعريفاتاا:

        شمكاوى  ممن  يقدمونمه  مما  خمالل  ممن  االنتخابيمة  العمليمة  إجراءات   علي  مواطنو ال  يمارساا  الرقابة  من  نو   هي •

  بالغات. و

 أوجه عن الكشف آليات  أو لور من وغيرها - القرار اتخاذ  لجاات   ألواتام  بتوليل  المعنية  الجاات   إلي  تقدم  •

 . الدولة في الديمقراطية اةالحي مدادئ تادد  انحرافات  أو تجاواات  من يكتنفاا قد  ما و االنتخابات  العملية

 الصمالح  أجمل  ممن  العاليمة  والشفافية  بالصدق  تتسم  موضوعية  أطر  وفق  المحكوم  و  الحاكم  بين  شراكة  رقابة  هي •

 . العام

 .الدولة في المواطنين لصالح دعما   الديمقراطية السياسية النظم تقرها التي الرقابة أنماط من نمط هي •

 جماعمة أو المواطن إلي  الرقابة  تمتد   حيث   ىآخر  ألطراف  تمتد   بل  الحكومية  األجازة  يعل  حكراً   ليست الشعدية    فالرقابة

 المختلفمة  والمشماري   الخطمط  تنفيمذ   مجريات   و  االنتخابات   مراقدة  في  الحق  لاا  ليكو   أخر   إعالم  وسيلة  أو  لحيفة  أو

 عمليمات   علياما  تحتمو   قمد   التمي  ات االنحرافم  و  األخطماء   الفساد   وكشف  واالجتماعية  والسياسية  مناا  االقتصادية  سواء

 والممواطن  الوطن  مصالح  يعتمد   الذ   الدناء  النقد   توجيه  األطراف  لاذه  إذا  فيمكن  والمداشرة  التنفيذ   أو  والتخطيط  اإلعداد 

 .أخر طرف أل  أو السياسية األحزاب  من لحزب  أو القائم السياسي للنظام الوالء عن بعيداً  األولى بالدرجة

 

 لرقابة الشعبيةثانيا: مبررات ا

من أهم األطروحات التي ظارت مؤخرا لضما  نزاهة االنتخابات كانت الرقابة الدولية علي االنتخابات والتي طرحمت 

 .انتخابات عامة ةبشدة علي الساحة السياسية المصرية خالة م  قدوم أربع



 

وذلمك علمى   التي تنتقمد بشمدة مجمرد طرحاماالقت فكرة الرقابة الدولية علي االنتخابات عدد من اآلراء المؤيدة واآلراء  

 النحو التالي:

 : ة تتمثل في فكرة وجود رقابة دولي األسباب التي يستند إليها أنصار ومؤيدي 

 .مراقدة انتخابات عدد كدير من الدول فيباتت عرفا دوليا معترفاً به خالة أ  مصر سدق وشاركت أناا  •

 .ال لزوم لاا ين الضغوط والتحديات التأ  الموافقة علياا سوف تسقط عدداً كديراً م •

 .شكل من أشكال الضغوط أ المراقدين الدوليين أتوا من الخارج وال يوجد عليام   أ •

 : أما المبررات التي ترفض وجود رقابة دولية تتجسد في 

 .الدوليمصداقية المجتم   يف عدم الثقة •

ال  المراقدين من الخارج همم تمابعين   شئو  مصر  يالرقابة الدولية على االنتخابات شكل من أشكل التدخل ف   أ •

  .لدول لاا أجندة وأهدف سياسية قد ال تكو  في مصلحة مصر

لامذا ، وحتمى اآل   رسميوبين التأييد والمعارضة ال تزال فكرة الرقابة الدولية على االنتخابات حائرة ولم تحسم بشكل   

مرضي إلي حد كديمر لكمل ممن الحكوممة والسملطة والممواطنين اتجات عدد من التيارات السياسية إلي الدحث عن بديل  

وباقي التيارات السياسية لاذا كانت فكرة الرقابة الشعدية من أهم الحلول الوسطية التي تم التولل إلياا ولكن كا  هنما  

وذلمك علمى ة الشمعدية بمولكن هنا أيضا ظارت أراء مؤيدة وأراء معارضمة لفكمرة الرقالياتاا آاختالف حول توليفاا و

 النحو التالي:

 :اآلراء المؤيدة لوجود الرقابة الشعبية علي االنتخاباتاألسباب التي استندت إليها  

 ال تحقق مصلحة أل  من األطراف سواء الدولة أو أ  جاة أخر أناا  •

  .االنتخابات بالرقابة الوطنية الشعدية االستعاضة عن الرقابة الدولية عليانه يمكن   •

 رف محايد للعملية االنتخابية فال ينحاا لطرف علي اآلخر المواطنين ط •

 مشاركة المواطنين في مراقدة العملية االنتخابية تعزا من مصداقية وشفافية العملية االنتخابية لديه •

 تمثل في:أما األسباب التي تبرر رفض فكرة الرقابة الشعبية ت 

 .ة بين فئاته  الشعب المصر  غير مؤهل بسدب انتشار األمية السياسيأ •

ضما  نزاهة االنتخابمات   عدم قدرتاا علي  األحزاب السياسية وهي من أقدم أشكال الرقابة أثدتت  أهذا بجانب   •

، ومنظممات دو  غيمره   ااالمراقدة الحزبية تركمز اهتماماما علمى حمايمة حقموق ومصمالح مرشمحالسياسية ، ف

  نظرا ال  كثير مناا يعتمد علي التمويل األجندي.المجتم  المدني يتاماا الدعض ويتشكك في نزاهة تقاريرها 

 

 ثالثا: أنواع الرقابة الشعبية

المجموعمات باما )تقموم  )تقموم األحمزاب السياسمية بتنفيمذها(، أو غيمر حزبيمة  الرقابمة الحزبيمة  الرقابة الشعدية نوعا :

 الدولية بتنفيذها(. الوطنية أو

 :الحزبية الرقابة .1



 

قوق ومصالح مرشح أو حزب ما دو  غيره. لذلك فمن المام أ  يشار  فمي همذه الرقابمة تركز اهتماماا على حماية ح 

مراقدو  يمثلو  مختلف األحزاب السياسية وذلك للتحقق من فضح أية أحمدا  تضمر بمأ  ممن األحمزاب أو المرشمحين 

 وتوثيق كافة االنتااكات الناتجة عن عملية االنتخاب . دو  استثناء

 :الرقابة غير الحزبية .2

وتموفر  فتتسم بالحيادية أكثر من الحزبية وتقوم علي التوثيق الموضوعي لالنتااكات التي تحد  في العمليمة االنتخابيمة 

تقارير موضوعية حول االنتخابات. وطالما أ  تلك التقارير تعني تكموين رأ  محمدد حمول العمليمة االنتخابيمة، تصمدح 

تغطي الرقابة مجمل العمليمة االنتخابيمة لكمي تحقمق فاعليتاما بشرط أ  هاماً. مسألة النزاهة في عملية الرقابة ذاتاا أمراً 

 كتسجيل الناخدين أو عمليات االقترا .  المراحلونجاحاا، بدالً من االقتصار على بعض 

 

  :الشعبية الرقابة رابعا: مكونات

لف هذه الفئات في طديعتاا و أهمدافاا توضح بعض األدبيات أ  هنا  أرب  فئات في الرقابة المحلية علي االنتخابات تخت

 وذلك على النحو التالي:وخصائصاا، 

  :الفئة األولي

كموظفي مركمز االقتمرا  ومموظفي فمرا األلموات، بجانمب مموظفي انتخابمات   هي فئة موظفي االنتخابات الوطنيين

عتام للعمليممة االنتخابيممة مسممئولين باألسمماس عممن إدارة العمليممة االنتخابيممة، مممما يقلممل مممن فممرص متمماب وهممممحايممدين، 

ف علي االنتخابات من حيث إجمراءات التسمجيل و إعمداد الجمداول االنتخابيمة و اشر، ويتمثل دورهم في إالبموضوعية

وقدول أوراق المرشحين وتلقي الطعو  حولاا، وتلقي بطاقات االقتمرا  و اإلشمراف علمي العمليمة االنتخابيمة و إعمال  

 إلشراف علي االنتخابات و ليس مراقدة االنتخابات.النتائج وهذه تخض لما يسمي ا

  الفئة الثانية: األحزاب السياسية

تستند األدبيات في ذلك علي أ  األحزاب السياسية لدياا من الممثلين المذين يمتم تموايعام علمي أمماكن االقتمرا  و فمرا 

في االنتخابات و نتائجاا، لكمن همذه الفئمة األلوات وغيرها من متطلدات إدارة العملية االنتخابية لضما  عدم التالعب  

يتغلب علياا مصالحاا السياسية مما يادد عدم المصداقية فمي المعلوممات و التقمارير التمي تعمدها عمن مراقدتاما للعمليمة 

 االنتخابية، وبذلك تسقط من بين أطرف الرقابة الشعدية المحايدة وهي غايتنا األساسية في هذه الدراسة. 

 : وسائل اإلعالمالفئة الثالثة

م  اختالف وسائل اإلعالم المحلية بما فياا اإلعالم الجديد وااللكتروني علي مستو  الدولة وتنوعاا، تنو  دورها فمي  

رلد أحد  أخدار العملية االنتخابية بجانب ما تقوم به من استطالعات رأ  تنشر علي الرأ  العام، وفي ظل مما تتسمم 

 ادية فتعتدر احد أهم أطراف الرقابة الشعدية المحايدة.به الوسائل اإلعالمية من حي

 الفئة الرابعة: المنظمات المحايدة



 

من خالل حمرص منظممات المجتمم  الممدني فمي الدولمة علمي أ  تنمأ  بنفسماا عمن االنتمماءات السياسمية تعتدمر همذه  

نتخابات، خالة فمي ظمل قمدرة همذه المنظمات وفق استقالليتاا هذه  أهم طرف فاعل في عملية الرقابة الشعدية علي اال

 المنظمات علي جذب االهتمام و الوعي الشعدي بأهمية المشاركة الشعدية في االنتخابات.

 

 خامسا: أهمية الرقابة الشعبية علي االنتخابات

عب دور التي تل " االنتخابات  احد مكوناتاا " أساسيةيرتكز على قاعدة ديمقراطية  أ مقومات الحكم الرشيد هو  أهممن 

 .والوضوح والشفافية لتعزيز مدادئ المشاركة والرقابة والمساواة هام

، وتمثمل أهميمة لاذا فالبد من وجود ضامن وحاكم للعملية االنتخابية بحيث يكو  منتجاا الناائي نزيه وغير مشكو  فيه

 الرقابة الشعدية على االنتخابات على النحو التالي:

 .ل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة اإلدارة االنتخابيةإحدى وسائ تعد الرقابة الشعدية -

 .مشاركة األحزاب السياسية، والمرشحين وباقي الشركاء في العملية االنتخابية تعزا من -

ممن شمفافية الشعدية التقارير العامة الناتجة عن عمليات الرقابة  تسام في من  الممارسات المشدوهة، حيث ترف  -

 .لية االنتخابيةمالع

 . على إخضا  القائمين على إدارة االنتخابات لمددأ المسؤولية والمحاسدة تساعد  -

تعتدر الرقابة الشعدية تطورا منطقيا لرقابة منظمات المجتم  المدني على االنتخابات العامة وبديال عن دعموات  -

إلمى أحمد مصميرين  أخرى تستادف خلط ما هو سياسي بما هو حقوقي واالنحراف بعمليات المراقدة االنتخابيمة

 هما الشكلية أو تحقيق مكاسب سياسية .

يصمعب التشمكيك فمي االنتخابمات  توفر تقمارير موضموعية حمولاما سمبالحيماد وأنالرقابة الشعدية عن غيرها تتسم كما 

حتمى يمأتي   انزاهتاا ألناا قائمة علي أشخاص ليس لديام مصلحة في التزوير ولكنام لديمة مصملحة كدمرى فمي نزاهتام

تصمدح  وطالما أ  تلك التقارير تعني تكوين رأ  محدد حول العملية االنتخابيمة،ين يعدرو  عن احتياجاتام الشعدية ممثل

 ً  .مسألة النزاهة في عملية الرقابة ذاتاا أمراً ماما

 

 سادسا: مشكالت وعقبات عملية الرقابة الشعبية:

 النتخابات وكذلك قوانين االنتخابات المتعاقدة إ  الدستور لم يشر لراحة إلي رقابة منظمات المجتم  المدني ل -1

 حداثة النشأة والتجربة.أو ضعيفاً بسدب قلة الخدرة دورها أ  منظمات والايئات الرقابية المحلية ال يزال  -2

أكثر المدوائر االنتخابيمة  ولكنمعظمه في مراكز المحافظات والمد  الرئيسية     وجد فيكو إأ  العمل الرقابي   -3

 يف لم تشتملاا هذه الرقابة.وخالة في الر

أ  الوالء الحزبي من قدل بعض الايئات والمنظمات الرقابية قد أفقمدها اسمتقالليتاا وحياديتاما وبالتمالي أفقمدها  -4

 المامة الوطنية التي أنيطت باا.



 

  علي أطراف أخمرالدف  بمؤسسات الدولة وإمكاناتاا المادية والدشرية في كل دورة انتخابية لصالح طرف ما  -5

 في ميزا  القو  بين األحزاب المتنافسة. اختاللقد أثر علي حرية ونزاهة االنتخابات وبالتالي إلي 

أ  بعض األحزاب السياسية ال تض  معايير المؤهل والكفاءة والخدرة لمندوبياا أو ممثلياا في اللجا  االنتخابية  -6

 وبالتالي تدف  بعنالر غير مؤهلة وغير قادرة علي العمل.

بين القو  السياسية في بعض العمليات االنتخابية أثمر سملداً علمي العمليمة   يحد  توافق السياسي الذ  كا   أ  ال -7

االنتخابية حيث كا  يتم االتفاق علي غض الطرف عن التجاواات في مرحلة القيد والتسجيل وكذلك علي عدم تقمديم 

 االنتخابية.الطعو  

 .ص الثقافة السياسيةيعاني من األمية ونق الشعب المصري مازال -8

دور األحزاب السياسية وهي المعنية بالدرجة األولمي والمسمتفيدة ممن نزاهمة وحريمة االنتخابمات فمي التوعيمة  -9

الرقابية لالنتخابات كا  ضعيفاً أو يكاد يكو  دورهما مصماحب للعمليمة االنتخابيمة فقمط وأحيانماً خاضم  للمحاكممات 

 حزبي واالنتخابي وليس هماً وطنياً بالدرجة األولي.السياسية أو مجرد ردود أفعال للحرا  ال

ال توجد في مجال الدراسات االنتخابية آليات محددة متفق علياا للرقابة علمي االنتخابمات وإنمما هنما  مدمادئ  -10

 .وآليات عامة تحكم عملية الرقابة ويجب االلتزام باا 

 لي االنتخابات ال يزال ضئيالً.أ  الحق الذ  منح لمنظمات المجتم  المدني في مددأ الرقابة ع -11

كانمت تتلقمي   إذاالتشكيك في رقابة المجتم  المدني لالنتخابات بسدب التشكيك فمي نزاهمة تقاريرهما وخالمة   -12

 تمويال من الخارج لتنفيذ أنشطة مراقدة االنتخابات.

 

 سادسا: دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل دور الرقابة الشعبية

 أوبأهمية المشاركة في االنتخابمات العاممة سمواء كانمت بالتصمويت  أوال  توعية المواطنين  هام في  دور  لمجتم  المدني  ل

ثانيا توضيح برنامج كل كتلمة لتوعيمة عاممة النماس ، لمذا فم   أحمد وظمائف منظممات   متابعة ومراقدة العملية االنتخابية

م، وهمذا ال يمتم إال إذا تمم العممل علمى بنماء دور المجتم  المدني هي تقوية الناس وتوعيتام ليتولوا الدفا  عن مصمالحا

مؤسساتي يقوم على ترسيخ مدادئ الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق اإلنسا  وتحصيناا من خالل توعية وتعريف 

ليمة الداخ ت لذا علي هيئات المراقدة المحلية" المندثقة عن منظمات المجتم  المدني القيمام باتخماذ الترتيدمابحقوقام  الناس  

 .االنتخابات لتفعيل الرقابة الشعدية في الالامة 

ددأ بتوعية المواطنين بأهمية لوتام وأهمية مراقدتام لالنتخابات ألناا هي التي المدني أ  ت مجتم  المنظمات لذا فعلي 

تحد    تفرا ممثليام وتوثيقاا توثيق موضوعي ، ثم تدريدام علي كيفية الرلد الموضوعي المحايد لالنتااكات التي

ضرورة الدف  بمنظمات المجتم  المدني المحلية المعنية بالرقابة علي االنتخابات أثناء االنتخابات ثم تعريفام بأهمية  

  اآلخرينبادف التعرف علي تجارب   األخرىللمشاركة الخارجية في الرقابة علي االنتخابات التي تجر  في الدلدا  

 واكتساب الماارات في هذا الجانب.

 في دعم المراقدة الشعدية علي االنتخابات:منظمات المجتم  المدني من أهم األدوار التي البد أ  تضطل  باا وانه 



 

و االختيمار المناسمب لمراقدياما   وض  معمايير وبمرامج ومفمردات موحمدة فيمما بيناما للرقابمة علمي االنتخابمات  -1

 ومراعاة الشروط الدولية الختيارهم.

 من خالل قيم الموضوعية والنزاهة.ياماا بالرقابة علي االنتخابات الحياد التام والكامل خالل ق -2

تتمكن ممن أداء مااماما بشمكل مؤسسمي وأ  تسمتفيد فمي ذلمك ممن تجمارب المنظممات   حتىإلالح أوضاعاا    -3

 الخارجية.

العمل علي رف  مستو  الوعي االنتخابي والرقابي لد  المواطنين وحثام علي ممارستام لحقموقام الدسمتورية  -4

 القانونية بما يعزا المشاركة اإليجابية في إنجاح أ  عملية انتخابية.و

قيام منظمات المجتم  المدني بالتعاو  والتنسيق فيما بيناا والعممل علمي إقاممة الفعاليمات واألنشمطة المشمتركة  -5

 المناطق الريفية والنائية. خالة في

ناخمب ممن مجمرد ناخمب يمدلي بصموته إلمي حث الجماهير علي المشاركة في االنتخابات عن طريمق تحويمل ال -6

 مراقب للعملية االنتخابية ورالدا لالنتااكات التي تصاحداا.

 عريض من الجماهير وأهماا الشداب. استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات المراقدة لجذب قطا  -7

 

 لي االنتخاباتاإلعالم االلكتروني احد مكونات عملية الرقابة الشعبية عالمحور الثاني : 

 

 اوال: مقدمة

% ممن إجممالي 18.75( بنسمدة مليو  نسممة  80مليو  )من ألل    15يقدر عدد مستخدمي اإلنترنت في مصر بحوالي  

السكا  ، وجاء ظاور عالم التدوين والمواق  االجتماعية كالفيس بو  وتويتر ليدعم حالة الحرا  السياسمي فمي الشمار  

 ية فئة هامة أقصيت بعوامل خارجية وهى فئة الشداب وأغلدية طالب الجامعات .المصر  ، ويعيد للحياة السياس

وتتزايد أهمية االنترنت وما يقدمه من خدمات بشكل كدير في وقتنا المعالر لدرجة يرى معاا خدمراء اتصماالت         

التثقيف بل يتعين على الحكومات في التنوير و، اإلطالقعلى   إنشاؤهاالمصادر المحتملة، التي تم   اقو اإلنترنت هو  أ  

دوال مثل فنلندا واستونيا قد قضمت   أ يذكر  ، و  مثل الطرق والنفايات والمياه  -  أساسيةالتعامل م  االنترنت كدنية تحتية  

المتحمدة   األمموتضغط الايئات الدولية مثل  ،    شدكة االتصاالت الدولية هو احد حقوق مواطنياا  إلىبالفعل بأ  الولول  

 العالم. أنحاءاالنترنت في جمي   إلىيكو  الولول  أ ن اجل ضما  م أيضا

التدابير  أ وقد اعتمد االتحاد األوروبي، مؤخرا، بندا خالا يتعلق بحرية التعامل م  شدكة االنترنت، ينص على         

امام لشمدكة االنترنمت اسمتخد  أوولمول الممواطنين    إمكانيمة، والتي قد تؤثر علمى  األعضاءالتي قد تتخذ من قدل الدول  

وبشكل خاص، ينص الدند على أ  من حق ممواطني االتحماد   "يجب أ  تحترم الحقوق والحريات األساسية للمواطنين".

االتحماد األوروبمي ،  األوروبي التمت  بم"إجراء عادل ونزيه" قدل اتخاذ أ  تدابير من شمأناا تقييمد ولمولام لالنترنمت 

العمالم. ومم  ذلمك، فما  منطقمة االتحماد  إنحاءعلى االنترنت فائق السرعة في جمي    ملتزم أيضا بتوفير حصول الجمي 



 

المنماطق الريفيمة  إلمىخدمة االنترنت فمائق السمرعة  إدخالمثلاا مثل العديد من مناطق العالم تجاهد من اجل   األوروبي

 .إليااالتي يتردد سوق االنترنت في الدخول 

تتعامل معاا، على نحو متزايمد، فمي الوقمت المذ  يطالمب  أ كثير من الدلدا ،  ويقول المحللو  أ  هذه مشكلة ستضطر

 شدكة االنترنت. إلىفيه المواطنو  بحق الولول 

 

 ثانيا: االنترنت كحق من حقوق اإلنسان :

لمف شمخص أ 27شممل و  لحساب بى بى سى ) هيئة اإلذاعة الدريطانية ( GlobeScanأجرته   للرأ  كشف استطال 

من كل  أربعة أ ستطال  الا  ، حيث أوضح  االنترنت  إلى  هنا  تأييدا قويا لحق الولول  أالعالم   أنحاءلة في دو  26في 

 .اإلنسا " من حقوق أساسيالولول إلى اإلنترنت "حق  أ يعتقدو   أشخاص خمسة 

 : نتائج االستطالعأهم 

لجميم   أساسميات يجمب أ  يكمو  " حقما شمدكة االنترنم  إلمىالولول    أ ٪ من مستخدمي االنترنت يعتقدو     87أ     -1

 الناس".

 االنترنت. إلىيتمتعوا بحق الولول  أ يندغي لام  أنام٪ من غير المستخدمين  70شعر أكثر من ي -2

حمد مما، مم  ولمف االنترنمت   إلمىيتفقو  بشدة أو يتفقمو     أنام٪ من الذين شملام االستطال   79قال ما يقرب من    -3

 حاليا أم ال. إليهم ولول كحق أساسي، سواء كا  لديا

شدكة االنترنمت همو حمق أساسمي أ    إلى٪ من الذين شملام االستطال  في تركيا، ذكروا أ  الولول    90أكثر من    -4

 أكثر من نظرائام في أ  بلد أوروبي آخر.

 . ممن يعتقدو  أ  الولول لالنترنت هو حق أساسيفي كوريا الجنوبية  ٪(  96)تصل إلى  غالدية -5

 .يدونهإنام ال يستطيعو  التأقلم  في اليابا  والمكسيك وروسيا قال حوالي ثالثة أربا  من شملام االستطال  - 6

 وأشماروا إلمى أ  شدكة اإلنترنت لاا أثر إيجمابي أشخاص ممن شملام االستطال  حوالي أربعة من كل خمسة يعتقد    -7

 جلدت لام المزيد من الحرية. أناا

فقمد أكمد ،    انقسامات بشمأ  مسمألة اإلشمراف الحكمومي علمى بعمض جوانمب االنترنمت جود  كشف االستطال  عن و  -8

تتمدخل فمي تنظميم   أ مستخدمو االنترنت الذين شملام االسمتطال  فمي كوريما الجنوبيمة علمى انمه ال يندغمي للحكوممات  

 وبية ال يتفقو  م  هذا المرأ أغلدية من المستخدمين في الصين والعديد من الدلدا  األور ، وعلى النقيض ف     االنترنت 

 . ٪ أ  هنا  حاجة لدعض التنظيم الحكومي لإلنترنت  55في بريطانيا، يعتقد ، و

وجماء فمي مقدممة همذه المخماوف تلمك المتعلقمة المخماوف، عمن بعمض  أيضا أعربواالعديد من مستخدمي الشدكة   إ   إال

 والمخاوف المتعلقة بانتاا  الخصولية. باالحتيال، وساولة الولول إلى المحتوى العنيف على االنترنت،

ال تستطي  التعدير عن آرائاا بشكل آمن علمى   أناا  وألمانياوشعرت الغالدية من المستخدمين في اليابا  وكوريا الجنوبية  

 شدكة االنترنت، على عكس الوض  في نيجيريا وغانا والاند حيث يوجد ثقة اكدر في التعدير على الشدكة الدولية.

 



 

 : مميزات اإلعالم الجديد :ثالثا

 رخص التكلفة . -1

 يمكن استخدامه في حشد التأييد والتعدئة بساولة . -2

يستخدم في تنظيم وإدارة تحركات مجموعات من الدشر ذوى اتجاهات واهتمامات وأهداف واحدة بسمرعة وبدراعمة   -3

 يمكن أ  ال يحققوها موظفو  يتاقضو  رواتب كديرة .

علية حيث تحول العملية االتصالية إلى اتصال في اتجاهين من المرسل إلى المتلقي والعكس ، وهو ما لم إمكانية التفا  -4

 يكن يتوفر في وسائل االتصال التقليدية ذات االتجاه الواحد .

 

 رابعا: اإلعالم  طرف هام مراقب للعملية االنتخابية:

عمليات مراقدة االنتخابات في أ  مكا  في العمام سمواء كانمت يلعب اإلعالم دور هام جدا ال يمكن إغفاله أو تجاهله في 

دول متقدمممة أو دول متممأخرة ديمقراطيممة أو غيممر ديمقراطيممة ولكنامما تختلممف فيممما بينامما فممي مممد  إتاحتامما أو قمعامما 

يتخمذ الذ  يسمتطي  أ   تشكيل المواطن العارففي  هامساس على أ  وسائل اإلعالم تقوم بدور باألالديمقراطية تقوم ،ف

إدارة العمليمة االنتخابيمة بشمكل لمحيح، دو  أ  تتماح  قرارات لحيحة، ويشار  بفعالية في إدارة المجتم . وال يمكن

 المعلومات التي تمكنه من اتخاذ قرار لحيح. لكل مواطن الفرلة للحصول على كل

ء المتنوعة للجماور بحيث يكو  كل المعلومات واآلرا مامة توفيرفي تلك الدول الديمقراطية  اإلعالموتق  على وسائل 

 .في إدارة المجتم ، واإلدالء بصوته في االنتخابات  يشار  بفعالية أ مواطن قادرا على 

 تحتاج إلى وسائل إعالميمة حمرة، تعطمي الجمماهير معرفمة حقيقيمة، وال تقمدم لامم تسملية حرية العملية االنتخابية أ  إذ 

ديدا من أشكال التحد  المديمقراطي المذ  يقدممه الشمعب للمنظم االنتخابيمة سمواء ويقدم اإلعالم الجديد شكال ج  .انتخابية

وا  تلك الحكومات الشمولية مااالت غير واعية بأ  تصعيد الرقابمة علمى التكنولوجيمات ،  كانت ديمقراطية أو شمولية  

ل أ  يشمار  النماس العماديو  الحديثة لإلعالم واالتصال يفرا نتائج عكسية والبد لاا أ  تعي جيدا انه أضحى من السا

في إنتاج المضامين اإلعالمية ، فانه من المسمتحيل أ  تصمل أعمين الرقابمة للمجتمم  دو  وسميط سمال االنتشمار وهمو 

 كل مواطن بسيط ير  من خالله بعين المراقب االنتخابات.لاإلعالم الذ  يحمل الرسالة اإلعالمية 

فمذ وسمائل اإلعمالم فم ذا نجمح فمي إيقماف إلمدارات الصمحف المطدوعمة فال يوجد مجتم  رشيد يقوم ب غالق جمي  منا

ة االجتماعية مثل يوتيوب وتويتر ه تعطيل مواق  الشدكات االفتراضيوتعطيل قنوات وبرامج تليفزيونية وإذاعية ال يمكن

ميما ممن كمل دول ودايلي موشن وفايسدو  الذ  يتوافد علياا ماليين الشداب والناشطين والماتمين وطالب الجامعات يو

 العالم .

 مصمدر إلمى االجتماعية في تلك الفترات االستثنائية وخالمة فتمرات االنتخابمات والمظماهرات   الشدكات   مواق   تحولت 

 جوالمه على األحدا   تصوير إلى" الصحفي  أواإلعالمي  "    فيلجأ  الناس،  وشاادات   الفيديو  وألشرطة  للمعلومات   أساسي

 مثممل كدممرى إعالميممة مؤسسممات  باتممت  حتممى االجتماعيممة الشممدكات  علممى الفيممديو أشممرطة وضمم  ثممم ومممن كاميرتممه أو

 األشمرطة ممن وعمددا" التويتر" على الموجودة المعلومات   من  كديرا  قدرا  تأخذ "  نيوا.  سي.بي.بي"  والم"   إ. إ.سي"الم



 

 بمرأيام يمدلوا أ  "تمويتر" مسمتخدمي من" أ .أ .سي" الم طلب  المثال سديل  على  نذكر  وهنا  ،"اليوتيوب "  على  المحملة

 مستقدال. إيرا  في األوضا  مسار تغيير في التظاهرات  نجاح مدى في

 تغير المشاد اإلعالمي في العالم فتحول من وسيلة للتوالل االجتماعي، إلى وسيلة حشمد   "واليوتيوب  بظاور "تويتر

األمريكية واالنتخابات اإليرانيمة،  ت ودعم للمعارضة والنشطاء، سواء للتنظيم أو طلب معلومات كما حد  في االنتخابا

وألدح لالعالم الجديد دور هام علي الساحة السياسية المصرية في حشد وتأييد وتجمي  ألوات لطرح مرشح للرئاسة 

 أونقمل تطمورات أ  حمد  مامم مثمل المظماهرات  كما ألدح وسيلة هامة في يمد المراسملين الصمحفيين فميالمصرية. 

او بدو   ودو  احتياج إال لااتف محمول واشترا  مسدق في موق  تويتر ن مناطق الحد ،االحتجاجات لحظة بلحظة م

وسيلة ماممة  نشطاء اإلنترنت العرب وبخالة المدونو  فرلة وجود اشترا  في اليوتيوب بالصوت والصورة. انتاز 

تسميطر علمى أغلداما الحكوممات التقليدية التمي  تنقل بالصوت والصورة مشاهدات من الحياة اليومية إلى وسائل اإلعالم

الموضوعات المسمكوت عناما، مثمل: المطالدمة بالديمقراطيمة، أو فضمح وقمائ   العربية، دو  أ  يستثمروها، السيما في

 . المنتشرة في العالم العربيأو نشر انتااكات االنتخابات  الفساد والقم ،

د ممن الحكوممات العربيمة، لمذلك فقمد لجمأت بعمض العديم . همذا همو المدرس المذ  تعلمتمه..الحجب غير مجد وال يفيد""

 اإلنترنت في محاربة الصور النمطية التي يتم تداولاا عناا، وبمالطد  كما  لموقم  الحكومات إلشرا  بعض مستخدمي

العربية، وبالتالي لجأت  يوتيوب" مكانة خالة في نشر هذه الصور النمطية التي ال ترضى عناا بعض هذه الحكومات "

ترضى عنه في موقم  يوتيموب، عدمر إطمالق حملمة  سعودية إلى دف  بعض المستخدمين لشطب ومسح ما الالسلطات ال

 .المسيئة للمملكة والعائلة الحاكمة واألمراء أسموها "تطاير موق  يوتيوب" من المقاط 

 

 خامسا: أحقية اإلعالم في مراقبة االنتخابات

لكل شخص الحق في حرية المرأ  والتعديمر، ويشممل همذا علي "    من اإلعال  العالمي لحقوق اإلنسا   19نصت المادة  

الحق حرية اعتناق اآلراء دو  أ  تدخل، واستقاء األنداء واألفكار وتلقياا وإذاعتاا بأية وسيلة كانت دو  تقيمد بالحمدود 

 " الجغرافية

 إال وحرياتمه، حقوقمه ممارسمة فمي ،فمرد  أ  يخضم  ال"  أنه إلي  اإلعال   من  29  بالمادة  والثالثة  الثانية  الفقرتا   وتؤكد 

 واحتراماما، اآلخمرين  وحريمات   بحقموق  الواجمب   االعتمراف  ضمما   حصرا،  مناا،  مستادفا  القانو   يقررها  التي  للقيود 

 أ   حمال  أ   فمي  يجموا  وال.  ديمقراطمي  مجتمم   فمي  الجميم   ورفاه  العام  والنظام  الفضيلة  مقتضيات   من  بالعادل  والوفاء

 " . ومدادئاا المتحدة األمم مقالد  يناقض  حون على الحقوق هذه تمارس

 ديسممدر  فمي  الصمادر  اإلنسما   حقوق  عن  المدافعين  حماية  ب عال   السادسة  المادة  من  والثانية  األولي  الفقرتا   تشير  كما

 حقموق بجميم  المتعلقمة المعلوممات  معرفمة فمي الحق غيره م  وباالشترا  بمفرده ، الحق شخص  لكل"   أ   إلي  1998

 المعلوممات  علمى اإلطمال   ذلمك  فمي  بمما  ،  باا  واالحتفاظ  وتلقياا  علياا  والحصول  ،وطلداا  األساسية  والحريات   اإلنسا 

 اآلراء نشمر وحريمة ؛ المحلية اإلدارية آو القضائية  آو  التشريعية  النظم  في  والحريات   الحقوق  هذه  أعمال  بكيفية  المتعلقة

 وفمق ، بيمنام وأشاعتاا اآلخرين إلى نقلاا  أو  األساسية  والحريات    اإلنسا  حقوق  بجمي   المتعلقة  والمعارف  والمعلومات 

 " . المنطدقة الدولية الصكو  من وغيرها اإلنسا  بحقوق المتعلقة الصكو  عليه تنص  ما



 

 

 سادسا: تجارب مراقبة اإلعالم لالنتخابات العامة في مصر

م المصمر  والتمي ظامرت بوضموح فمي مراقدمة كانت فكرة مراقدة االنتخابات تجربة إلمي حمد مما جديمدة علمي اإلعمال

اإلعمالم وسمائل التمي تواجمه رقابمة التحمديات ، وشادت عدد من الصمعوبات و    2005االنتخابات الرئاسية والدرلمانية  

 االنتخابات. المختلفة علي 

 :  أوال في االنتخابات الرئاسية

 عقدتين أساسيتين وهما:واجه اإلعالم في تجربة رقابته علي االنتخابات وتوعية الناخدين 

بعمد أ  كما   حيث يتعين عليام االختيار من بين عدة مرشحين  للمواطنين،االنتخابات الرئاسية نموذجا جديدا  أوال: تقدم  

فمي تثقيمف النماس حمول كيفيمة جعمل االختيمار همام  دور    اإلعمالموسائل  لويكو     االنتقالية،في هذه المرحلة    باالستفتاء.

مفاوم االنتخابات الديمقراطيمة ال ولماذا من المام أ  يصوتوا في االنتخابات ، وبالتالي    حين،المرشمن مختلف  لحيح  

 تعليم كيفية اختيار المرشحين. إلىزال في مراحله األولى ، حيث كا  الناس بحاجة ي

ة في الشدكات خالتثقيف وتوعية الجماهير ووسائل اإلعالم مسؤولية    ت خالل االنتخابات الدرلمانية تحمل :الثانية

 لتوفير تقديم عادل للمرشحين.،  ةحكوم للالوطنية المملوكة 

، خالة بعد التعديالت   2005وبالنسدة لمصر تزايد دور اإلعالم في رلد ورقابة االنتخابات منذ االنتخابات الرئاسية 

و  المصر  أ  يقوم بدور الدستورية األخيرة والتي غيرت كثيرا في الساحة السياسية في مصر ، فقد حاول التليفزي

، كا  هنا  ضغط على   2003منذ عام ومنتدى واس  النطاق بأ  يوفر للمواطنين معلومات حول مختلف المرشحين.  

الصعيدين الوطني والدولي من أجل اإللالح السياسي ، وم  ذلك ، ف   القرار الحاسم لتعديل الدستور قد وض  في 

 الرئاسية.  االنتخابات  تعدد مرشحي مكا  يتيح 

ونظرا لقلة المراكز االستطالعية للمراقدة اإلعالمية فا  هنا  كيانات مؤسسية أجرت عدد من الدراسات المختلفة وفقما 

لوجاممة نظممرهم ووفقمما لمناجيممتام الخالممة دو  وجممود معيممار مشممتر  لقيمماس المتغيممرات األساسممية لقيمماس التغطيممة 

الل االنتخابات الرئاسية اتسمت التغطيمة اإلعالميمة للقنموات الفضمائية المتخصصة والمحترفة لالنتخابات الرئاسية. وخ

بالتواا  أكثر من اإلعالم المكتوب في تغطية االنتخابات، ولكن اإلعالم المطدو  ألدح قادرا علي مناقشة قضايا أكثمر 

 حساسية من اإلعالم الفضائي.

 ثانيا االنتخابات البرلمانية:

لم يمارس التغطية المانية لالنتخابات الدرلمانية. وأظارت وسائل   اإلعالمف   معظم وسائل    الرئاسية،خالفا لالنتخابات  

مرشمحين ممن جماعمات مم   أجريت مقمابالت  لكن  . و  اإلعالم المطدوعة االنحياا للحزب الوطني الديمقراطي )الحاكم(

لمناقشمة  ةتلفزيمو  المصمر  الرسمميجماعة اإلخوا  المسلمين فمي قنموات ال  ومثل حركة كفاية ،    المختلفة،المعارضة  

 خطط وجداول أعمالاا.

وطنية تعطمي تغطيمة عاليمة لمرشمحي الحمزب الحماكم ، والشميء نفسمه بالنسمدة ل طمراف الوكانت الصحف المصرية  

 األخرى التي كانت تستخدم لحفام لتنظيم حملة لمرشحياا



 

إلى االلتزام بالمدادئ التوجياية التي من شمأناا تمكمين تفتقر    آنذا  كانت   فمن الواضح أ  بيئة وسائل اإلعالم المصرية 

 سمواء كانمت وسائل اإلعالم المختلفمة في على العمل بطريقة متواانة. وال سيما خالل تغطية االنتخابات   اإلعالموسائل  

 لالنتخابات. يةمعارضة ، حزبية( ال تمارس التغطية المانية أو األخالق،  قومية )

الكثير من التحديات خالل تغطية االنتخابات في مصر ، وهذه  واواجايالصحفيين امة وهي أ  ونخرج من ذلك بنتيجة ه

قيمود تممارس نتيجمة  المانيمة أو    إلمى  وافتقمارهم،  التي تحد من حريمة حمركتامااللتزامات القانونية    تتمثل في  التحديات  

 علياا.

 االنتخابات تجارب دولية الستخدام اإلعالم االلكتروني في الرقابة والدعاية

 تجربة إيران

علي الرغم من أن الكثير من القادة اإليرانيين كانوا يررون أن المتتمرا اإليرانري هرو متتمرا منحلرم أليكرام سريطرة 

يونيرو  12اليكومة علي اإلعالم ووسائل االتصال خاصة االنترنت إال انه في الفتررة مرا بعرد إعرالن نترائخ انتخابرات 

الهواتف الميمولة واالنترنت للكشف عما ييرد  ظاهرون اإليرانيون التكنولوتيا التديدة المتالرئاسية استعمل  2009

الشروار  رغرم الرقابرة اليكوميرة الصرارمة علر   لتنسريم وتسرتيل األيردا  فريفي الواقا في إيران لباقي العرالم و 

  .اإلعالم

  الرسرمية   الرقابرة عل  لاللتفاف طويلة  فترة  ذ من  اإلنترنت   استخدام  في  المنطقة  في  الرواد   اإليرانيون  و يعد المدونون

 لتنرة  اعتبررت     2009إبريل    وفي  السلطات      قبل  مستهدفون من  اإلنترنت   عبر  العاملون  الصيفيون  ورغم ذلك ظل

 .للمدونين  بالنسبة دول عشر أسوأ بين من إيران الصيفيين يماية

  :التغطية اإلعالمية قبل االنتخابات وأثنائها

ظهرت بوادر نية السلطات اإليرانية وضا قيود  2009االنتخابات الرئاسية اإليرانية التي يدثت في يونيو   ما اقتراب 

 انسياب يرية إعاقة إل  ستلتأ إيران أن عل  عل  مستخدمي االنترنت قبل إتراء االنتخابات   يي   ظهرت إشارات 

 صرناديم فرتح مرن سراعات  قبرل القصريرة النصية سائلالر  خدمة  تعطيل  تم  الرئاسية   فقد   االنتخابات   يول  المعلومات 

 نتائخ فيه أُعلنت  الذي اليوم    وهو 2009  يونيو 13  في  الميمول  الهاتف  خدمة  إغالق  وتم  كما  يونيو   12 في  االقترا 

 ميليشريا  وأعضراء  اإليرانيرة  األمرن  قروات   هاتمرت   عليهرا   المتناز   النتائخ  ظهور  أعقبت   التي  األيام  وفي.  االنتخابات 

 فرضرت  وقرد . وضرايقوهم المتصراعدة الشرعبية المظراهرات  تحطية ياولوا الذين الصيفيين"  الباسيخ"  الثوري  اليرس

 باللحرة  سري  بري  بي  وتلفزيون  راديو  ميطة  عل   شوشت   يي    األتنبية  اإلعالمية  التحطية  عل   ميكمة  قيودا    السلطات 

 في" العربية"  ميطة  مكتب   ميددة  غير  لفترة  وأغلقت   ة األمريكي  اليكومة  تمولها  التي"  فاردا"  إذاعة  وميطة  الفارسية

 بالتييُّز. دبي  من تب   عربية ميطة وهي الميطة  السلطات  اتهمت  أن بعد  طهران

 الثقافرة  وزارة  عنهرا  تعلن  ال"  إخبارية  أيدا  "  أية  أو  االيتتاتات   تحطية  بعدم  األتانب   الصيفيين  إل   أوامر  ووتهت 

 ومعرداتهم  أشررطتهم  وصرودرت   أتنبيرة  إعرالم  وسائل  لدى  العاملين  الصيفيين  من  عديد ال  اعتقل  وقد .  الديني  واإلرشاد 

 السرلطات  ورفضرت  كمرا الغيرة  أصربيت   اإلعالميرين  بطاقرات   أن  عرن  السرلطات   وأعلنرت .  أنتتوهرا  أخررى  وأعمال

 الصريفيون  ادرغر  وقرد .  وايردا    أسربوعا    مردتها  تبلر   التري  تأشريراتهم  لتمديد   أتانب   صيفيون  بها  تقدم  طلبات   اإليرانية



 

 قبرل تررييلهم بسربب  أو تأشريراتهم صراليية انتهراء بسربب  االنتخابات  لتحطية دعتهم قد  اليكومة  كانت   الذين  األتانب 

 انتهائها.

 خلرف الصريفيين بعشررات   الرز   إل   اإليرانية  السلطات   اإلعالم فعمدت   وسائل  عل   شامال    هتوما    إيران  يي  شنت  

 من األتانب   المراسلين  ومنا  اإلخبارية  الميطات   ومراقبة  وإغالق(  منهم  الكثير  يب تعذ   عن  اإلبالغ  تم  يي  )  القضبان

 .التقارير إرسال

  :دور اإلعالم الجديد في تغطية ما حدث بإيران أثناء االحتجاجات

  بعد اتخاذ السلطات اإليرانية  لتلك المتموعة من اإلتراءات الصارمة بيم اإلعالم واإلعالميين   ظهرت الياتة إل

لعرب المردونون فري  البديل الذي تاء في شكل اإلعالم التديد في نقل وتحطية األخبار في األوقات االسرتثنائية  يير  

 التي  االنتخابات   نتائخ  عل   2009إيران دورا هاما تدا في تحطية االيتتاتات شعبية التي اندلعت في منتصف يونيو  

 يسرين ميرر اإلصاليي المعارض  الرئيسي منافسه عل  كبير  قبفار  نتاد   أيمدي  ميمود   اليالي  الرئيس  فوز  أظهرت 

 علر   االيتتاترات   االيتترا    وتيولرت   لقمرا  بالقسروة  اتسرمت   النطراق  واسرعة  بيملرة  اليكومرة  ردت   وقد .  موسوي

 والمواقرا  المردونات   ومرن هنرا بررز وبقروة إلر  السرطح  عارمرة   مظراهرات   إل   الناخبين  ألصوات   المزعوم  التزييف

 . األمامية الخطوط من األنباء مصادر هي القما وأعمال االيتتاتات  أثناء تتماعية التي أصبيت اال اإلعالمية

 سرتلتها االنترنت  مواقا عام" التي تناقلتها 27ولعل لقطة الفيديو األشهر هي الخاصة بالفتاة اإليرانية ندا أغا سلطان "

 تقرف كانت  بينما صدرها  إل  مباشرة الباسيخ من رتل وتهها برصاصة" ندا" اغتيال لليظات  ميمول  هاتف  كاميرا

 والمظاهرات . االيتتاتات  تراقب " طهران" العاصمة في الطرق إيدى من تانب  أيد معارفها عل  رفقة

العنكبوتيرة    الشربكة  مواقرا  من  كثير  عبر  بسرعة  انتشرت   ثم  واليوتيوب   بوك  فيس  موقعي  عل   اللقطة  هذه  يملت   وقد 

 ال ثرم ومرن مباشررة  لقلبهرا رصاصرته توتيره اسرتهدف  القاتل  أن  الواضح"  رسالته  لفيديوا  تضمن  الذي  الرتل  ويقول

 ألن تردوى دون ولكرن النقاذهرا  مياولرة فري إليهرا بسررعة انردفعت  ولرذلك  طبيرب   أنا.  هدفه  أخطأ  قد   يكون  أن  يمكن

 دقيقتين خالل فماتت  صدرها  بعمم اخترقت  الرصاصة

 الضيية. هذه عن يعرف العالم د  فضلك من: قائال بتانبي  يقف نكا لي صديم أخذها اللقطة هذه: ويضيف

 وعرضرت  العرالمي  اإلعرالم فري خبرا صارت  لكنها ندا  مقتل عن شيئا يذكر لم اإليراني اليكومي ورغم ان اإلعالم

قمرا  يونيرو   انتقرد أوبامرا صرراية  23فري  وأنفهرا   و  فمهرا  مرن  ينرزف  والدم  مرات   عدة  الفيديو  لقطة  فضائية  قنوات 

المتظاهرين في إيران   كما انتقد الطريقة البشعة التي قتلت بها ندا سلطان   وذلك رغم تيفظه منذ البداية علر  إدانرة 

أعمال العنف   لتتنب اتهامه بالتدخل في شرئون إيرران وبالترالي القضراء علر  فررص اليروار مسرتقبال برين طهرران 

 .ذه من المأزق في أفحانستان والعراق وواشنطن والتي يعول عليها أوباما كثيرا إلنقا

يررذكر أن تلررك اللقطررة سرراهمت إلرر  يررد كبيررر فرري تكرروين رأى عررام عررالمي منرراهض للسررلطات اإليرانيررة فرري قمعهررا 

 للمتظاهرين الميتتين عل  نتائخ االنتخابات الرئاسية .

 الشبكات   مواقا  إغالق  إل   فعمدت   تهديدا    يشكل  أن  اإلنترنت   عبر  اإلعالم  بمقدور  أن  اإليرانية  السلطات   يي  أدركت 

 وموقرا اإلصرالييين مواقرا تانرب  إلر " فيسربوك" و" ديليموشرن" و" ترويتر" موقا قبيل  من  إيران  داخل  االتتماعية



 

 ملتقطرا   يكرون بعضرها – رقمية فيديو مقاطا عل  عبره يطلعوا  أن  العالم  عبر  للمشاهدين  يمكن  موقا  وهو   "يوتيوب "

 وذكررت .  ويهراتمونهم  الميتترين  علر   النرار  يطلقون  وهم  الميليشيا  أعضاء  أو  األمن  قوات ل  -الخلوي  الهاتف  بواسطة

 كالصرور مرواد  تيميرل عملية من صعَّب  مما التردد  نطاق عل  قيودا   أيضا   فرضت  السلطات   بأن  األنباء  تقارير  بعض 

 اإليرانيين المدونين من الكثير ستنو األعمال هذه من  الرغم  وعل .  للميتتين  التقاطها  يتم  التي  الفيديو  وصور  الثابتة

 وهرو  كوسرر   نيكاهران   تيد     2009أكتوبر  ففي.  اكتسابها لألهمية    اإلنترنت   صيافة  واصلت   االنتخابات   أعقاب   في

 المواقرا نشراط في هائل تعاظم  عن  الصيفيين  يماية  لتنة  مدونة  عل   كتبه  موضو   في  كندا   في  يعيش  إيراني  مدون

 مرن بالتردوين يسرتمتعون  2003  عرام  النراس  كران  إذا: "كوسرر  وقال.  ناقدة  معلومات   تبادل  فيها  يتم  كان  التي  اإليرانية

 النضال". إنه. يرب  هو اليوم يتري ما فإن واألفكار  التصورات  تبادل خالل

 

 دور اإلعالم الجديد  في الدعاية في االنتخابات الرئاسة األمريكية :

 االنتخابرات الرئاسرية فري نتخابية ويعد أبرز مثال عل  ذلرك هرو اسرتخدامهااال  اليمالت   في  أداة  أصبح اإلعالم التديد 

 تويتر  موقا  أوباما   باراك  األمريكي   الرئيس  يملة  علي  القائمون  (    يي  استثمر2008األخيرة )نوفمبر    األمريكية

 مناصرريه  ومعظرم  رنرت اإلنت  عبر  البريدية  المتاميا  مناصريه  الناخب   كما استخدم  ال   صوتهم  إليصال  االتتماعي

 معه. وتتفاعل التديد  اإلعالم عل  تهيمن التي الفئة الشباب  فئة من كانوا

  االتصاالت   شبكة  تتييها  التي  اإلمكانيات   من  المثلي  االستفادة  يققوا  األمريكي  للرئيس  االنتخابيين  المستشارين  فريم  إن

 الفريس”  مثرل االتتماعيرة المواقرا وعبر المختلفة دوناتهمبم له بالدعاية الرئيس مؤيدو  قام  يي  ”    االنترنت ”    العالمية

 ترأثير لهرا  الت  أصربح    واستفادوا أيضا من المدونات   الباوما  المؤيدة  المتموعات   من  العديد   علية  ظهر  والذي”    بوك

 االنترنرت  شبكة بسمات  تتمتا  أنها  كما  اإلفراد   ماليين  عل   ميتواها  تعرض   ألنها  نظرا  المختلفة  المتتمعات   عل   كبير

 ومعرفرة  القرراء  مرا  التفاعرل  علر   القردرة  لهم  وتتيح  دورية  بصورة  مدوناتهم  ميتوي  تتديد   من  المدونين  تمكن  والتي

 . أرائهم

لمرشريين األمرريكيين المتنافسرين علر  مقعرد ولم يكن بوسرا ااألمريكية.   الرئاسية    نتم االنتخابات   هو  األنترنت كان  

فري رأي عردد –أصبيت تلعبه الشبكة العنكبوتية في اليياة العامة لألمريكيين  فهي    الرئاسة تتاهل الدور الكبير الذي

الوسيلة األول  ياليا لمتابعة األخبار ومشاهدة الفيديو واالستما  إل  الموسيق  ويت  إتراء المكالمات   -من المراقبين

ام. فيسب استطال  للرأي أتراه مركرز الهاتفية والتيد  ما اآلخرين عبر مسافات شاسعة. وهذا ما تؤكده آخر األرق

فري المائرة فري   13في المائة من األمريكيين يتابعون اليملة االنتخابية عبر األنترنت مقابل    24»بيو« لألبيا   فإن  

تذابا للحاية بالنسبة إلر  مستشراري اليمرالت االنتخابيرة    االنترنت . توتد أسباب كثيرة أخرى تتعل  2004انتخابات  

 علر   اليصرول  مرن  ويمكن  التماهير  إل   مباشرة  رسالته  فة من التلفزيون  يعطي مصداقية أكبر للمرشح فهو أقل تكل

 يصربح الناخرب  أن أي االتتراهين  في ولكن فقط وايد  اتتاه في  تظل  ال  التواصلية  فالعملية  وبالتالي  الناخبين   فعل  رد 

 يسراعد  أنره كمرا االنتخاب  يوم ييين أن إل  فقط متلقيا التقليدية  االتصال وسائل استخدام يالة في كان   أن  بعد   فاعال

 نقطرة كانرت . للمرشريين الخطابيرة المناسربات  يضور إل  عادة يميل ال الذي سنا األصحر التمهور  إل   التيد    عل 



 

 اإلنترنرت   علر   موقعهرا  عبرر  رسرالة  بتوتيره  االنتخابي  سباقها  ببدء  كلينتون  هيالري  السيناتور  قامت   عندما  االنطالقة

 الرئاسية. االنتخابات  خوضها فيه تعلن

 لنراخبين تلقائية أسئلة عن شاشة ميطة س  ان ان لإلتابة عل  الرئاسة مرشيو نوعها ظهر من  األول   هي  سابقة  في

 الماضية  السنة من أبريل شهر منذ  األمريكيون  المواطنون بدأ وقد . الشهير اإللكتروني يوتوب  موقا عبر تستيلها  تم

 علر  وعرضرها فرزهرا يرتم يير   يوتروب  موقرا إلر  فيديو مقطا 1700 من أكثر أرسلوا يي   ئلتهم أس  تستيل  في

 الرديمقراطي  المعسركر  فري  الثالثرة  المرتبرة  فري  يرل  الذي  إدواردز   تون  المرشح  ريب   وقد .  عنها  لإلتابة  المرشيين

 المعسركر  فري  الثالثرة  المرتبرة  فري  يرل  أوبامرا  الرذي  باراك  والسناتور  كلينتون  هيالري  بعد   الرأي  استطالعات   يسب 

 علر   نشرر  فيرديو  في  النقاش  بهذا  أوباما   باراك  والسناتور  كلينتون  هيالري  بعد   الرأي  استطالعات   يسب   الديمقراطي

 كل في نفسها األسئلة يطريون  أنهم  هو  األسئلة  والمراسلون  الصيفيون  يطرح  عندما  ييصل  ما: »وقال  يوتوب   موقا

تتريها قناة الس  ان  التي والنقاشات  الفيديو لشرائط تنظيمية يملة بتنظيم قرارا اتخذت  قد  يوتوب  إدارة  وكانت .  «مرة

 التمهروري  براليزب   خاصرة  صرفية  إلر   باإلضرافةما المرشيين من كال اليرزبين التمهروري والرديمقراطي   ان    

 مرن  هريالري  قسرم  فري  اليروميين  المسراهمين  مرن  هرم  مرنهم  كبيرر    عردد «فيسبوك»  في.  بالديمقراطي  خاصة  وأخرى

 بوترود  تيرتفظ اليمالت  معظم اآلن . األنترنت  عل  مناقشات   في  ومشتركين  ومقتطفات   صورا  مضيفين   «فيسبوك»

 الملفرات  وتتريح. وفليكرر يوتروب  مايسربيس  أمثرال العنكبوتيرة  الشربكة علر  أخررى ومواقرا فيسربوك موقا عل   لها

 كلينترون لهريالري كرداعمين مرثال  أنفسرهم  يستلوا  أن  للمشاهدين  الشبكة   عل   يملة  موقا  كل  أسفل  في  اإللكترونية 

 المعلومرات  مرن المزيد  بمعرفة فيسبوك مثل االتتماعية  المواقا تسمح.  فليكر  عل   تولياني  لمؤيدي  أو  فيسبوك   عل 

 مساندين اب واستقط المالية التبرعات  بتما يقومون بدورهم الذين  المساندين  من  كبيرة  شبكة  تتنيد   وكذا  المرشح  يول

 . آخرين

 

 دور اإلعالم الجديد في مصر في حشد وتأييد ترشيح البرادعي للرئاسة

ربما كان ميمد البرادعي  الرئيس السابم للوكالة الدولية للطاقرة الذريرة  أوفرر يظرا مرن الررئيس األمريكري براراك  

ا أوباما  فاألخير أدرك  خالل يملته االنتخابية  أهمية التكنولوتيا اليديث ة واإلنترنت  في يشد المؤيدين  فشركل فريقر 

ا إلدارة يملته  يستخدم اإلنترنت لتذب الشباب  أما البرادعي  فعاد إل  مصر ليترد يملرة شرعبية علر  الفريس  ضخم 

 .ألف عضو ١٥٠تضمالتي   ٢٠١١بوك  لدعمه في انتخابات الرئاسة 

ه  وعبر عن ذلك عندما قال لر»رويترز«  ردا عل  سؤال البرادعي أدرك هو اآلخر أهمية اإلنترنت في يشد التأييد ل

ألف شاب مصري عل  الفيس بوك يمثلون  ١٠٠عن أسباب عزمه خوض معركة سياسية في مصر  إنه يلبي نداءات 

إذا كانت مصر ستتحير فإنها ستتحير من خرالل الشرباب  "أصوات الماليين من المصريين من أتل التحيير  وأضاف:  

 ".و يشد أكبر قدر من التأييد الظاهر عل  اإلنترنت  ومن خالل وسائل أخرى للتحيير الديمقراطيوهدفي األول ه

  علري الفريس بروك موقا إلكتروني خاص باليملة بعد نتاح التروب في تذب آالف الشباب   وأسس مؤيدي البرادعي

ار   وتوصيلها إل  رتل الشرار  هو تعل هؤالء المناصرين ييملون مسؤولية نشر فكرة التحيير في الشمنها  الهدف  



 

العادي المشحول بلقمة العيش  وال يستطيا استخدام اإلنترنت  الفتا إل  أن الدكتور البرادعري طلرب مرنهم أن يعرفروا 

 ".السياسة هي رغيف العيش"الناس أن 

ليون مصري م ٢.٥ ويواليمليون مصري يتعاملون ما اإلنترنت   ١٥يوتد أكثر من  واستحل مناصري البرادعي انه  

في الفترة المقبلة تذب تأييد أكبر عردد مرنهم عرن طريرم اإلنترنرت وتيديردا الفريس بروك   ويسعونعل  الفيس بوك..  

 .عل  اليوتيوب  باليملةوالموقا الرسمي لليملة والقناة الخاصة 
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اقبة االنتخابات العامة  إعداد دورات تدريبية لبعض المدونين المهتمين بالتدوين السياسي واليقوقي يول مر -1

 وكيفية توثيم ما قد يصايبها من االنتهاكات . 

إيتاد  تشريا يكفل لنشطاء االنترنت  يماية يريتهم في إبداء آرائهم لدعم دورهم في مسيرة الديمقراطية   -2

 وتعزيز قيم يقوق اإلنسان . 

 المتتما .  إعداد مدونة سلوك خاصة بنشطاء االنترنت تيدد التزاماتهم األخالقية تتاه  -3
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