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 أوالً: تمهيد

ن ، فة والزمنيةةمع انتشار وتطور استخدام االنترنت كوسيلة اتصال جماهيرية تكسر الحواجز والقيود المكانيةة 

أحد أهم وأبرز تطبيقات االنترنت، ومن المصادر الهامة للحصول علة  المعلومةات مةن ناحيةة، ووسةيلة تعد  المدونات  

"ولهذا أصبحت المدونات اإللكترونية أحد مصادر المعلومات   من ناحية أخرى.والمشاركة في واقع المجتمعات  للتعبير  

ح من خالل النفاذ إليها والتفاعل معهةا سةلبا أو إيجابةا، بةل ومتابعةة األساسية التي يستمد منها اإلنسان المعلومات وتصب

األخبار وقياس اآلراء ولكن من وجهة نظر شخصية هي وجهةة نظةر كاتةو أو محةرر المدونةة وهةذا مةا يعطيهةا قالبةا 

 1وتنفرد به عما سبقها من مصادر للمعلومات." خاصا تتميز 

 

؛ حيث تةزامن 2003لعربي مع بداية الحرب عل  العراق في مارس وقد بدأت المدونات في الظهور في العالم ا

ظهورها مةع حالةة الحةرال السياسةي واالجتمةاعي علة  المسةتوى اإلقليمةي والةوتني فةي التعبيةر عةن رفة  ال ةزو 

األمريكي )إدارة بوش االبن(؛ الذي تمثل في التظاهرات والحركات السلمية الرافضة الستخدام التدخل العسكري. وعل   

مثل ظهور وانتشار تطبيقات االنترنت نافذة لتعبير األفراد والمجموعات المدنية النشطة في التعبيةر عةن يالجانو اآلخر  

بدأ انتشار المدونات  2004آرائها والمطالبة باحترام الحقوق والحريات في ظل استمرار السياسات السلطوية. ومنذ عام 

مةن أبرزهةا "مدونةة منةال وعةالء، الةوعي المصةري وأحمةد  ربيةة،   في مصر؛ وباألخص المدونات السياسية والتةي

  و يرها من المدونات السياسية العديدة التي برزت حت  اآلن"

تتنوع الموضوعات التي تتناولها المدونات المصرية ما بين السياسية والثقافية والفلسفية والفةن واألدب والةدين 

شعار، كما تتنوع أسماء المدونات المصرية لتعبر عن حالة أصحابها ف البةا  واإلعالم والتقنية والمذكرات الشخصية واأل

المدون مدونته باسم وهمي أو كوميدي أو سياسي ساخر أو قد يسميه باسةم يعبةر عةن حةاالت الفسةاد وتةردي    ما يسمي

ا يعيشةونه فةي واقةع األوضاع السياسية أو االجتماعية، وتعبر عن أفكارهم، ومن مظاهرها تعبير عدد من المدونين عم

الحياة، وبناء واقع افتراضي مةوازي يسةتطيع مةن خاللةه المةدونين بنةاء شةبكات اجتماعيةة تفاعليةة إلتةالق الةدعوات 

والحمةالت السياسةية، بهةدش تشةكيل رأي عةةام واعةي بالقضةايا المجتمعيةة وأهميةةة المشةاركة فةي اإلصةال  السياسةةي 

 والمجتمعي.

ر وتأثير المدونات المتنامي في إحداث حالة حرال سياسي واجتماعي داخل واقةع لذا رأينا انطالقا من أهمية دو

المجتمع المصري أنه من الضروري أن نتناول المدونات المصرية بالدراسة وتحليل عدد من المدونات كبدايةة لدراسةة 

اعيةة تةوفر قنةوات لتبةادل واقع المدونات كوسيلة اتصالية هامة في ت يير الواقع، من خةالل بنةاء شةبكات اتصةالية اجتم

القةرار فةي المجتمةع. ونظةرا   المعلومات والمعرفة واآلراء المختلفة، كما أنها تمثل وسائل ض ط عل  مؤسسات صةنع

لتعدد أنواع وأنمات المدونات، ف ننا نتنةاول بالدراسةة تحليةل ثالثةين مةن المةدونات التةي تهةتم بالموضةوعات السياسةية 

، وترتكز أهم المعايير في الدراسة عل  كثافة نشر التدوينات عل  مدار العام، ونوعيةة 2009والحقوقية عل  مدار عام  

السياسية واالجتماعية، وأيضا اتجاهةات كتابةاتهم اإليجابيةة   الموضوعات التي يتم نشرها بالمدونة، واتجاهات المدونين

فهةومي المةدونات والمشةاركة عبةر الواقةع والسلبية نحو الموضوعات التي تتناولها مدوناتهم ، فيمةا يلةي نسةتعرم "م

 االفتراضي للوقوش عل  أهم التعريفات والمفاهيم التي ترتبط بالدراسة".

 

 
 2007، يونيو 5، صشيماء إسماعيل، المدونات المصرية على الشبكة العنكبوتية العالمية مصدرًا للمعلومات، دراسة غير منشورة، آداب القاهرة، قسم المكتبات  1
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 اإلطار المفاهيمي ثانياً: 

 تعريف المدونات:.  1

(، والتةي تعنةي سةجل Web Log( هو دمة  لكلمتةي )blog، ومصطلح )1997ظهرت المدونات " "في عام 

إال أن المةدونات لةم تنتشةر علة   1997ديسةمبر    17هو أول من صاغ هةذا المصةطلح فةي    الشبكة، وكان جون بارجر

حيث بةدأت خةدمات االستضةافة فةي السةما  للمسةتفيدين ب نشةاء المةدونات 1999( إال بعد عام Webاالنترنت )الويو:

 2الخاصة بهم بصورة سريعة وسهلة نسبيا."

ي يعةةرش المدونةة علةة  أنهةةا هةي الترجمةةة العربيةةة الةذ  قةةدم الكاتةةو "عبةد الةةرحمن سةةعد"وفةي تعريةةخ آخةر 

( وجمعها مدونات وهي عبارة عن مساحة شخصية عل  اإلنترنت تتيح لصةاحو الصةفحة النشةر بسالسةة Blogلكلمة)

شديدة إذ يكتو المدونون خواترهم وأخبارهم وآراءهم ويعطي كل منهم األحداث التةي شةهدها أو شةارل فيهةا، واألهةم 

للتعليق والحوار حول المدخالت وفي المعتاد يضيخ المدون أكثةر مةن مقةال فةي األسةبوع وال تحكمةه أنها تقدم مساحة  

مسةةاحة وال رقابةةة أمةةا تنظةةيم المدونةةة فيعتمةةد علةة  عةةرم التةةدوينات ) المقةةاالت( بعكةة  ترتيةةو نشةةرها وال يحتةةا  

 3الموضوع سوى ساعة لبدء مدونة، والتعرش عل  أساسيات التعامل معها."

لنا من التعريفين السابقين، أن المدونة عبارة عن مسةاحة يتيحهةا االنترنةت للشةخص فةي التعبيةر عةن ويتضح  

آرائه ونشر المعلومات بشكل مباشر من قبل صاحو المدونة، ومع انعدام التكلفة المادية، ومةع تةوفير مواقةع المةدونات 

است الل هذه الميزات في فةتح مجةاالت للتواصةل  التقنيات المبسطة لمستخدمي االنترنت أصبح لدى المدون القدرة عل 

 والمشاركة بفعالية وتأثير عبر االنترنت.

 . المشاركة االفتراضية:2

يعد مفهوم المشاركة أحد أقدم المفاهيم الفلسفية والعلمية؛ التي تعبر عن حق المواتن في التأثير ب يجابية داخل المجتمع  

الحد  العصر  في  أننا  إال  فيه.  يعيش  والواقع الذي  االنترنت  انتشار  بعد  للمشاركة  ومتطور  مستحدث  مفهوم  نواجه  يث 

 الموازي للمشاركة المباشرة في الفعاليات السياسية واالجتماعية و يرها.  

وتتنوع أشكال المشاركة عبر االنترنت في صورها ومضامينها، مثل التصويت والتوقيع االلكتروني، هذا باإلضافة إل  

بها الحركات والمجموعات السياسية واالجتماعية في سبيل بناء قاعدة شعبية الحمالت االلكترو  نية المختلفة التي تقوم 

واإلصال   الديمقراتية  عملية  دعم  إل   االفتراضية  المشاركة  تهدش  كما  القرار،  عل  صناع  للض ط  االنترنت  عبر 

مدونات إل  تحقيقه عبر واقع افتراضي موازي  السياسي واالجتماعي فيما عرش بالديمقراتية الرقمية، وهو ما تسع  ال

السياسية  آرائهم في األوضاع  والتعبير عن  الشباب  والتحكم عل  مشاركة  المسيطرة  في  الحكومات  قدرة  فيه  تضعخ 

واالجتماعية، وتأتي المشاركة عبر الواقع االفتراضي الموازي بهدش صنع الحشد والتعبئة لتحويلها إل  مشاركة فاعلة  

 . في إصال  األوضاع السياسية واالجتماعيةومباشرة 

 أهداف الدراسة  ثالثاً: 

 التعرش عل  اتجاهات المدونات الفكرية والسياسية المتباينة في مجال التدوين السياسي والحقوقي. .1

رصد أبرز اتجاهات المدونات محل الدراسة مةن خةالل تحليةل أشةكال ومضةامين الموضةوعات المختلفةة فةي  .2

 صفحات مدوناتهم.

 
 .6المرجع السابق، ص 2
 .7المرجع السابق، ص 3
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مةن خةالل العةالم بةين الشةباب التعرش عل  مةدى انتشةار المةدونات التةي تهةتم بالمشةاركة المدنيةة والسياسةية  .3

 االفتراضي عل  شبكة االنترنت.

 التعرش عل  أشكال الفنية للكتابة والتدوين، ومدى إتباع المصداقية والمعيارية في الكتابة. .4

 منهجية الدراسةرابعاً: 

عل  استخدام تحليل المضمون كأداة منهجية للتعرش عل  اتجاهةات المةدونين مةن خةالل تعتمد الدراسة الحالية  

دراسة أشكال ومضامين التدوينات المتنوعة في عينة الدراسة. السيما مع انتشار استخدام النشطاء السياسيين والمةدنيين 

كافةة األوضةاع االجتماعيةة والسياسةية للمدونات والشبكات االجتماعية كوسيلة فاعلة في التعبيةر عةن آرائهةم، وانتقةاد  

واالقتصادية في الدولة المصرية سواء عل  المستوى الرسةمي و يةر الرسةمي، بمةا فيهةا مناقشةة أوضةاع المؤسسةات 

وسةيتم المةز    السياسية واالجتماعية التي ينتمي إليها بع  المدونين من أحزاب وجماعات سياسية، ومؤسسات مدنية.

 التحليل الكمي والكيفي في تحليل المدونات عينة الدراسة.في الدراسة بين أسلوب 

اعتمدت الدراسة في تحليل مضمون المدونات عل  ستة معايير شملت كثافة النشر شهريا  وعدد التدوينات في كل مدونة 

كتابة فةي فيديو(، ومعيار مجال ال  –موضوع مصور    –مقال    –عل  حدا، باإلضافة إل  األشكال الفنية في الكتابة )خبر  

عامة(، والمعيةار الخةام  اتجةاه الكتابةة لةدى  -إعالمية  –سياسية  –كل مدونة والتي صنفت إل  موضوعات )حقوقية 

المدون ما بين اإليجابي والسلبي والمحايد. أما المعيار السادس فهو يقي  مدى التجاوزات سواء سخرية وتحامل سو .. 

 أو المؤسسات في متن التدوينات المنشورة. و يرها من تجاوزات الكتابة تجاه األشخاص 

 عينة الدراسة والمدة الزمنيةخامساً: 

مدونةة روعةي التنةوع فةي   30تم اختيار عينة عشوائية من المةدونات السياسةية والحقوقيةة، حيةث بلةه عةددها  

ولةم يةتم فقةط " Genderنوعة، كمةا روعةي معيةار النةوع االجتمةاعي "اختيارها كي تمثل خلفيات سياسية وحقوقية مت

، كةي 2009. كما تم التركيز عل  تحليل عينة الدراسة من المدونات عل  مةدار عةام  التركيز عل  المدونين من الرجال

نراع  الحداثة في التدوينات وموضوعاتها، وتوافر قدر مةن الثبةات فةي معيةار التحليةل بةين المةدونات عينةة الدراسةة 

 .تائ  التحليللتحقيق قدر من التوافق والمصداقية في ن

 



 دراسة حتليلية 

 
 

[- 6 - ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني 

 الدراسات السابقة



 املدونات نوافذ جديدة للمشاركة والتغيري

 
 

[- 7 - ] 

 عرض الدراسات السابقة

كأحةد ظةاهرة المةدونات لهنا  قراءة متأنية ألهم الدراسات السابقة التي تعرضت بالدراسةة والتحليةل   نستعرم 

لوقةوش ل، وذلة   ني واإلقليمةيوالةوتعلي المستوي العالمي    وسائل اإلعالم البديل ودورها في المشاركة الفاعلة، سواء

 . والتي تمثل إضافة مرجعية للدراسة المقدمةعلي أهم ما وصلت إليه الكتابات البحثية فيما يتعلق بالمدونات، 

شيماء إسماعيل عباس، المدونات المصرية على الشبكة العنكبوتية العالمية مصدرا للمعلومات، مع إشارة خاصةة .  1

 :4جامعة القاهرة -لمكتبيين ، كلية اآلداب لمدونات المكتبات ومدونات ا

تناولت الباحثة في هذه الدراسة المدونات المصرية عامة و مدونات المكتبات و مدونات المكتبيةين بصةفة خاصةة علة  

الشبكة العنكبوتية العالمية " االنترنت "كأحةد مصةادر المعلومةات اإللكترونيةة الناتجةة عةن توسةع الثةورة التكنولوجيةا 

وماتية واالتصالية خالل نهاية القرن العشرين، حيث تم االندما  بين تكنولوجيا الحاسبات وتكنولوجيةا االتصةاالت المعل

في نهاية القرن العشرين ليبدأ ميالد ما يعرش باالنترنت، حيث تمكن كل فرد في العالم المندم  مةن إضةافة المعلومةات 

كة في مواردها مع ماليين من البشر وتوزيعها مةن خةالل اإلنترنةت التي تتعلق بجانو معين من جوانو الحياة والمشار

 متجاوزا قيود الزمان ومحددات المكان المفروضة عليه.

 و كانت أهداف هذه الدراسة ما يلي :

التعرش عل  مفهوم المدونة اإللكترونية، و دراسة نشأتها التاريخيةة و مراحةل تطورهةا، و ماهيةة أسةباب شةهرتها  ▪

 مستخدمي اإلنترنت. وانتشارها بين

 استعرام البرمجيات التي تستخدم في إنشاء المدونات و أدلة البحث المستخدمة في البحث عنها. ▪

خصائص المدونة الناجحة بالتركيز عل  المدونات المصرية، و تقديم عدد مةن النمةاذ  ألكثةر المةدونات المصةرية  ▪

 العالقة بين المدونات المصرية والسياسة.شهرة عل  الشبكة العنكبوتية العالمية مع اإلشارة إلي  

تبيعة المدونات في مجال المكتبات و المعلومات من حيث المفهوم، و األهداش التي تسع  إلي تحقيقها واألدلة التي  ▪

تحصرها، و أنواعها المختلفة وعرم نماذ  لما هو متا  منها عل  العنكبوتية العالميةة علة  المسةتوى العربةي و 

 حد سواء. العالمي عل  

واتجهت الباحثة إلي تأصيل ماهية المدونات من خالل البحث في الداللة الل وية و كيخ تم تعريبها في الل ة العربية 

أي وفةق مةا تعرضةه  –وما هو التعريو األكثر قبوال  و انتشارا  و استخداما ، بجانو البحث في الداللة االصطالحية لهةا 

كسفورد و قةاموس ويبسةتر والموسةوعة البريطانيةة وموسةوعة ويكيبيةديا بجانةو قوامي  المصطلحات كما في معجم أ

 توضيح أول من صاغ هذا المصطلح .

ثم عمدت الدراسة بعد ذل  إلي بيان المراحل أو الخطوات التي اتبعتها المدونات لتفرم وجودها علي سةاحة االنترنةت 

، ثم تطورها 2004( " لتكون أهم كلمة عام  blog" بلو  )وهو بداية ظهورها وصوال  إلي اختيار    1997منذ عام    ابدء

و امتدادها للبيئة اإللكترونية العربية عامة و المصرية خاصة، ثةم عرضةت الباحثةة أشةهر أربةع نمةاذ  مةن المةدونات 

 بهية ، ولم ت فةل الباحثةة بيةان أهةم األدلةة التةي تحصةر  –جار القمر   -الوعي المصري  –المصرية هي : منال وعالء  

 المدونات سواء المدونات العالمية أو المدونات العربية أو المدونات المصرية.

 
 2007، يونيو 5درًا للمعلومات، دراسة غير منشورة، آداب القاهرة، قسم المكتبات، صشيماء إسماعيل، المدونات المصرية على الشبكة العنكبوتية العالمية مص 4
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كما رصدت الباحثة ما يتعلق بالمدونات في مجال المكتبات و المعلومات من حيث التعريخ واألهداش ، حيةث اعتبةرت 

كمةا تنولةت ظهةور العديةد مةن أن ابرز المجاالت التي تأثرت بالمدونات اإللكترونية هو مجال المكتبات والمعلومةات ، 

 مدونات المكتبين عل  الشبكة العنكبوتية العالمية مثل مدونات المكتبيين العرب و مدونات المكتبيين األجنبية.

 ومن أهم ما ذكرته الباحثة في دراستها أن هناك مجموعة من الخصائص للمدونة الناجحة فيما يتصل بالكتابة وهي:

مفصلة في كل تدوينة، بل من األفضل كتابةة فقةرات قصةيرة ومختصةرة عةن   عدم كتابة موضوعات تويلة أو ▪

 الموضوع.

 التحديث المستمر للمدونة، بحيث ال يمر أسبوع واحد إال وهنال عل  األقل تدوينة جديدة. ▪

 تفعيل خاصية التعليق عل  التدوينات، وعدم  لقها أمام الزائرين. ▪

 لموضوعات والمصادر المشار إليها. األصالة في الكتابة، والتنويع المستمر في ا ▪

وفيما عدا الكتابة، ذكرت الباحثة أن هناك مجموعة من السمات العامةة للمةدونات الناجحةة يمكةن إضةافتها اختياريًةا، 

 مثل:

 إمكانية تصنيخ التدوينات وفقا لتقسيمات موضوعية عريضة، تظهر عل  واجهة المدونة. ▪

 يم زمني شهري.إمكانية اشتمال واجهة المدونة عل  تقو ▪

 إمكانية اإلشارة في واجهة المدونة إل  الروابط الفائقة لمجموعة من المواقع ذات الصلة بموضوع المدونة. ▪

 للصفحة الخاصة لصاحو المدونة عل  العنكبوتية. URLإمكانية اإلشارة إل  العنوان اإللكتروني  ▪

 وانتهت الباحثة في الدراسة إلي أنه :

رونية أحد مصادر المعلومات األساسية التي يستمد منها اإلنسةان المعلومةات والنفةاذ إليهةا أصبحت المدونات اإللكت ▪

والتفاعل معها سواء كان ذل  بالسلو أو باإليجاب، بل مكنت من متابعة األخبار وقياس اآلراء المختلفة ولكن أكدت 

تو أو محرر أو صةاحو المدونةة الباحثة هنا علي أن ذل  يكون من وجهة نظر شخصية ويقصد بها  وجهة نظر كا

 وهو المعروش بة بالمدون.

 وترتو علي ما سبق أن المدونة صار لها قالبا خاصا تتميز وتنفرد به عما سبقها من مصادر للمعلومات. ▪

لزيادة المستمرة والسةريعة ثانيةة اكما أن المدونات كمصدر جديد للمعلومات عل  الشبكة العنكبوتية تتسم بالتراكم و ▪

خرى عل  عك  األشكال التقليدية األخرى من مصادر المعلومات  وذل  يعني وجود محتويةات لمصةادر ال بعد األ

متناهية وفي نف  الوقت هذه المحتويات تتيح القدرة علة  المشةاركة واالنخةرات المةدني فةي األنبةاء واألخبةار فةي 

 المجتمع.

ا ترادش ما يعرش بة" المعارضةة اإللكترونيةة، الصةحافة و يدلل علي هذا ما ذكرته الباحثة في تعريفها للمدونة بأنه ▪

 اإللكترونية، سجل الشبكة، المذاكرات اإللكترونية، الجريدة أو المجلة اإللكترونية...... ".

 كذل  تنتشر ظاهرة المدونات في أوسات الشباب، بل تكاد أن تكون حكرا  عليهم". ▪

دوين يتبعهةا المةدونون وفةق القواعةد المعياريةة فةي إسةناد هنال حاجةة إلةي وجةود معةايير وميثةاق ألخالقيةات التة ▪

المعلومات إلي أصحابها و يرها من المعايير التي تحقق مصداقية ما ينشره هذا المصدر، ونظرا ألن " ملكية الفكر 

 واإلبداع أهم من أي ملكية مادية"  تحتا  المدونات إلي أن تدخل ضمن المصنفات التي يسري عليهةا قةانون حمايةة

 الملكية الفكرية مع وضع العقوبات الرادعة.
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 (:Websites( والمواقع العنكبوتية )Blogsأوجه االتفاق بين المدونات ) ▪

 أن كال منهما وسيلة أو مصدر لنشر المعلومات عل  اإلنترنت. -

 أن كال منهما يمكن أن يستمر ويبق  مادام هنال فرد أو مؤسسة تقوم ب نشائه وإدارته. -

 ي من مستخدمي اإلنترنت الدخول عليه.أيُمكن  URLله عنوان إلكترونيأن كال منهما  -

 أما االختالش الواضح بينهما هو : ▪

 المدونات أكثر ديناميكية من مواقع الويو . -

 المدونات بها تحديث مستمر بحيث ال يمر أسبوع . -

أن مواقةع الويةو   المدونات بها ترتيو و تقويم زمني من األحدث إلي األقدم لهذه التةدوينات، فةي حةين -

مصممة لكي تكون ساكنة ولي  هنال حاجة إلي تحديثها بانتظام أو وفقا لتاريخ معين. كمةا أن تحةديثها يةتم 

 بالصفحات ولي  بالتدوينات في المدونات.

أوضحت الدراسة أن الحرب عل  العراق كانت سببا من أسباب ذيوع صةيت المةدونات وانتشةارها: حيةث ظهةرت  ▪

يدة للحرب، ثم ظهرت كوسةيلة للعديةد مةن األشةخاص المنةاوئين للحةرب فةي ال ةرب للتعبيةر عةن أوال  مدونات مؤ

مواقفهم السياسية ومنهم مشاهير السياسة األمريكيةة. وهكةذا اسةتخدمت المةدونات كوسةائل إعةالم مضةادة لوسةائل 

مار الشامل التةي ثبةت فيمةا اإلعالم األمريكية الرسمية التي تصور األمر لألمريكيين عل  أنه تخلص من أسلحة الد 

بعد أنها مجرد حجة لل زو، خاصة فيما شملته هذه المدونات من قصص إنسةانية وحقوقيةة عةن العةراقيين األبريةاء 

 الذين قتلوا عل  أيدي قوات ال زو.

كما أن المدونات في ال رب استخدمت أل رام سياسية حيث قةام بعة  رجةال السياسةة باسةتخدام المةدونات فةي  ▪

ة لصالح أحزابهم السياسية وحمالتهم االنتخابية فقةد" مثلةت المةدونات االلكترونيةة عةامال هامةا فةي السياسةة الدعاي

 األمريكية منذ االنتخابات األخيرة.

مةارس  20حكمت ظهةور المةدونات المصةرية علة  الشةبكة العنكبوتيةة العالميةة فةي  التيفي حين كانت الظروش  ▪

يث الحكم في مصر وخرجت مظاهرات لحركة "كفاية" في ديسمبر ألول ، حينما تصاعدت حملة رف  تور2004

مةع االسةتعدادات الصةاخبة النتخابةات الرئاسةة   2005مرة تعةارم توريةث الحكةم، وتعاظمةت أكثةر خةالل عةام  

المصرية وانتخابات البرلمان، في صورة مدونات تتحدث عن آراء أصةحابها عةن فكةرة التوريةث وانتشةار الفسةاد 

 الت يير.واإلصال  و

ولذا أوضحت الدراسة أيضا أن المدونين المصريين بدءوا الدخول إل  عالم المدونات من مةدخل سياسةي، وسةعوا   ▪

 المدونات لعرم آرائهم بحرية ما بين صفحات أدبية وفنية وسياسية وشخصية واجتماعية.من لالستفادة 

فكر وما بها من تيارات مختلفة ما بين مدونةة دينيةة التباين الشديد في المدونات المصرية وفيما يحمله أصحابها من   ▪

 وأخرى ثقافية وثالثة اجتماعية وأدبية وفنية وعلمانية وحزبية وسياسية...الخ .

عل  الر م من هذا االختالش الشديد في الفكر نجةد ذلة  الفكةر وهةذه األصةوات و تلة  التيةارات تطةر  جانبةا أي  ▪

 جنبا إلي جنو. اختالفات وقت األزمات لتتوحد معا وتقخ

 ترجع أسباب شهرة وانتشار المدونات إلي ما يلي: ▪



 دراسة حتليلية 

 
 

[- 10 - ] 

تتميز المدونات بالتفاعلية مع المستفيدين منها، والوصول المباشر من قبل المستفيدين إليها، وتشكيل التجمعةات  -

خةرى مثةل اإللكترونية بين محرريها والمستفيدين منها، وذل  بصورة أكثر فعالية عن  يرهةا مةن وسةائل االتصةال األ

 البريد اإللكتروني والقوائم البريدية.

زيةادة إلة  تسمح بحرية التعبير عن الرأي وهو ما ال تسعد به العديد من الحكومات  ير الديمقراتيةة ممةا أدي  -

 انتشارها و اإلقبال عل  قراءتها.

صة تحصر مع نمو حجم المصطلحات الخاصة بالمدونات ظهرت جدوى وأهمية وجود قوامي  مصطلحات متخص ▪

 كافة مصطلحات المدونات.

المدونات في عالم المكتبات و المعلومات مصدر جديد يحتا  إلي التعرش عل  كيفية االستفادة منه فةي المكتبةات و  ▪

مرافق المعلومات لزيادة التواصل واالتصال والتفاعل مع المستفيدين بل وبين أخصةائي المكتبةات و المتخصصةين 

مة المكتبية والتروي  لها من خالله وكيفية تطويعه لخدمة المكتبات ومهنة المعلومةات بعضهم البع  وتحسين الخد 

 بمناقشة قضاياها واألحداث الجارية عل  الساحة المكتبية ومساعدة المكتبيين عل  التنمية المهنية.  

 الدراسة السابقة هذه ، يمكننا استخالص نتائج مفادها: يهوبعد عرض أهم ما توصلت إل

 ط ظاهرة المدونات بالدعاية االنتخابية:ارتبا .1

حيةث  ؛فاعلةة فةي مجةال السياسةة -فظهور المدونات و انتشارها في المجتمع ال ربي دعمه واستخدمه أتراش سياسةية 

كما اعتمةد عةدد كبيةر   ،حزاب السياسية وحمالتهم االنتخابيةمرشحي األكوسيلة في الدعاية لصالح    استخدمت المدونات 

ل  المدونات االلكترونية في نشر وبث مقاتع من الفيديو القابلة للتحميةل التةي يعرضةون فيهةا آراءهةم من السياسيين ع

 كبر عدد ممكن من الناخبين .أالسياسية الستمالة وإقناع 

 ارتباط ظاهرة المدونات بالعوام أو العامة من الشعب: .2

عامة الشعو استخدموا المدونات من أجةل   ففي المجتمع المصري كان مستخدمي و أصحاب المدونات هم مواتنين من

 في مصر. ناع القرارات والسياسات توصيل مواقفهم لص

وهذا الملمح ال يقتصر علي المجتمع المصري فقط بل يتواجد في المجتمعات العربية أيضا  ، مثلما ذكرت الباحثة شيماء 

ن األحداث و يوجهون النقد للواقع العربي " المدونين العرب صاروا يرصدوإسماعيل في دراستها السابق عرضها أن :

 –و األنظمة السياسية و التيارات الفكريةة السةائدة، حيةث سةاهمت اإلنترنةت بمةا قةدمت مةن مصةدر جديةد للمعلومةات 

في صناعة حرية إبداء الرأي و كسر الحةواجز الرقابيةة الملقةاة علة  أفكةار الشةعوب و كلمةاتهم   -المدونات اإللكترونية

ق عليها اآلن المعارضة اإللكترونية ، و لهذا توجد العديد من المواجهات بين السةلطات الحكوميةة أو نظةام حت  أنه يطل

كحمالت اعتقال المدونين و مضايقاتهم ، لكن أوضحت الباحثةة " شةيماء إسةماعيل أيضةا  أن :   الحكم والمدونين العرب 

ل  بشكل أكثر حدة في مصةر" ويتضةح ذلة  جليةا فةي رز« أو المدونين العرب تجج"االنزعا  الرسمي من دور »البلو

المدونات المصرية، حيث يقود المدونون المصريون االحتجاجات ضد الحكومة وتحولت المدونات المصرية إلي واحةة 

ومنبر يستخدم في الت لو عل  إحبات الحياة السياسية واالجتماعية وكسر كةل المحظةورات فةي الفةن والسياسةة واألدب 

 حديث عن كل شيء وأي شيء بل تحولت المدونات المصرية إلي قنابل سياسية يخشاها نظام الحكم".والدين بال

ولذا كان اتجاه التأثير في المدونات بالمجتمعات ال ربية من أعلي ألسفل بٍاألساس، أما في المجتمةع المصةري فة ن  .3

قطةاع عةري  مةن الةرأي العةام  تأثير المدونات يتجه من أسفل ألعلي في ال الةو بحيةث صةار معبةرا  عةن نةب  

 حقوق اإلنسان و نشطاء السياسة. يالمصري خاصة فئة الشباب وناشط
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األ رام السياسية أو المنفعة السياسية قاسم مشترل بين  البية المدونات بمعني الحاجةة للتةأثير فةي عمليةة صةنع  .4

 ات أخري  ير حكومية.واتخاذ القرارات السياسية للحكومة بصفة خاصة والقرارات المتخذة في مؤسس

قواعةد  أوقواعةد معياريةة  سةواءحت  اآلن ال تسري قواعد محددة للنشةر أو التةدوين االليكترونةي علةي المةدونات  .5

 أخالقية.

 :5مجلس الوزراء، المدونات المصرية: فضاء اجتماعي جديد، القاهرة –مركز معلومات و دعم اتخذا القرار  .2

وع "مجتمع المدونات المصرية"الذي ينفذه مركز معلومات ودعم اتخةاذ القةرار هذه الدراسة باكورة مخرجات مشرتعد  

أهميتها فةي تعميةق الديمقراتيةة ومجتمةع من    انطالقاالمدونات المصرية    مجتمعبهدش التعرش علي    ،2008منذ يناير  

 بالديمقراتية الرقمية . عرش مؤخرا  المعلومات أو ما 

ومالمح عالم التدوين   ،وأهميتها وحجم انتشارها  ،عة المدونات يلمعرفة األساسية بطبهذه الدراسة إتارا  عاما  من ا  تقدمو

مالمةح المةدونات المصةرية وأنماتهةا ومحتواهةا، بجانةو خصةائص   ثم تستعرم الدراسة أهم  ،علي المستوي الدولي

 المدونين المصريين واهتماماتهم من واقع دراسة مدوناتهم.

 الدراسة فيما يخدم دراستنا لظاهرة المدونات في مصر علي النحو التالي: هو سوف نوضح أهم ما توصلت إلي

 –مكتةوب    –بلةو  سةبوت    –% مةن المةدونات المصةرية متركةزة فةي جيةران  96  حول االنتشار االفتراضي: ▪

% ، ثةم 72البوابة " حيث يحتل موقع " مستودع " جيران المركز األول في عدد المدونات المصرية بنسبة تصةل إلةي 

%، ثةم 6.5%، وفةي المركةز الثالةث موقةع مكتةوب بنسةبة  16.3المركز الثاني موقع مستودع بلو  سةبوت بنسةبة    في

 .% .9مستودع البوابة بنسبة 

توزيع المدونات المصرية التي يتم تدوينها داخل مصر وفق الحصر التتبعي داخل   االنتشار الجغرافي الداخلي: ▪

% مةدونات فةي الوجةه 7.8% مدونات في محافظات حضةرية ، 88جد : أو 2008إبريل  20ت في بومستودع بلو  س

 لبها سياحية كالبحر األحمةر وجنةوب سةيناء"، وهةذا أ.% في محافظات الحدود"  7% في الوجه البحري،  3.5القبلي،  

 ف ن ا لو المدونات المصرية هي مدونات حضرية كما تنتشر في الوجه البحري لكن تقل في الوجه القبلي.

 ،االتجاه العام لحركة المدونات المصرية يكشف عةن صةعود مسةتمر سةواء علةي مسةتوي المةدونينرغم أن   ▪

 2003إال أن السلسةلة الزمنيةة مةن مةارس    ،2006  -  2005علي مستوي قراء المدونات علي االنترنت خالل عامي  و

بمةا يةدلل علةي أن  تشير إلي موجات صعود في شهور معينة وفترات هبوت نسبي في شهور أخري،  2007إلي مارس  

أكتةوبر  –مةايو  –وينةاير  2004هنال من القضايا التي ش لت الرأي العام في شةهور دون  يرهةا مثةل شةهر ديسةمبر 

 . 2006أكتوبر  –مايو  –ابريل - -و فبراير  2005

ألحةداث و أما حركة التدوين المصرية فتميل إلي التفاعل مةع ا  ،تتأثر حركة التدوين العالمية باألحداث العالمية ▪

خ عةن فتةرات صةعود حركةة التةدوين لةالقضايا والمت يرات المحلية، لكن فترات صعود حركة التةدوين المصةرية تخت

 الدولية.

مجموعةات أساسةية للمةدونات، وهةي مةدونات  7كشفت نتائ  الدراسةة عةن وجةود   أنماط المدونات المصرية: ▪

رية أي أن ثلث عدد المةدونات المصةرية ال تتقيةد بمجةال % من المدونات المص30.7متنوعة االهتمامات بل ت نسبتها  

% أي في الترتيو الثاني لعدد المدونات المصرية، مما 18.9اهتمام محدد، في حين أن المدونات السياسية بل ت نسبتها  

 يؤكد أن الفضاء التدويني المصري لي  فضاء  سياسةيا  فقةط وضةد الحكومةة، ر ةم أن الفضةاء التةدويني السياسةي هةو
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% 14.4% مةن المةدونات المصةرية مةدونات شخصةية، 15.5األعل  صوتا  سواء في العةالم االفتراضةي أو خارجةه، 

الرجةل والمةرأة   ل% حو4.8% مدونات دينية، مدونات اجتماعية  7صحفية "،    –فنية    –فكرية    -مدونات ثقافية " أدبية

 ثة.% مدونات علمية تكنولوجية حدي4والزوا  والطالق والعنخ ....، 

% من إجمالي المدونات المصةرية وهكةذا 48تقدر بنحو    :نسبة المصداقية الفعالة في حركة التدوين المصرية ▪

ف ن هنال تباينا  بين مستودعات مثل جيران ومكتوب في ديناميكية المدونات، فكثرة عدد المدونات في المستودع الواحةد 

 ال تعني أن هذه المدونات كلها نشطة أو فعالة.

  المدونات المصرية: محتوي ▪

 تدوينة في المدونة الواحدة. 12تدوينة بمتوسط قدره  2607مدونة مصرية علي  217تحتوي  -

% مةن العينةة فةي هةذه 60.9 لو المدونات تعتمد علةي وسةائل مختلفةة فةي التةدوين وقةد بل ةت نسةتها  أكما أن   -

 ر أكثر من قراء المدونات.الدراسة، بما يعك  وجود مهارات متعددة لدي المدونين بما يجذب جمهو

من المدونات المصرية تستخدم الل ة العربية في التدوين واأل لبيةة تخلةط مةا بةين الل ةة العاميةة و   76.8كما أن   -

% مةن المةدونات يسةتخدم الل تةين 20.8% مةن المةدونات المصةرية تسةتخدم الل ةة االنجليزيةة ،و9.6الل ة الفصح ،  

 العربية واالنجليزية معا .

النسبة األكبر من التدوينات المنشورة علي صفحات المدونات من حيةث أسةلوب الكتابةة فةي مجةال الكتابةة كانت   -

%، ثم في المركز الثاني جاءت التدوينات ذات أسلوب النقةد االجتمةاعي والثقةافي 34.8األدبية والنقد الفني بنسبة بل ت  

%، والتةدوينات ذات األسةلوب النقةدي 14.1نسةبة %، ثم التةدوينات ذات األسةلوب الصةحفي ب26.4بنسبة وصلت إلي  

 %.7.8السياسي الساخر بنسبة 

من المدونات المصرية تعبةر عةن نفسةها بشةعارات ورمةوز ذات توجهةات سياسةية واجتماعيةة ودينيةة   49.8% -

% بالصةور 9% مقابةل  83عةن تلة  الشةعارات بلةه نسةبة    وفكرية وأدبيةة، واسةتخدام النصةوص الل ويةة فةي التعبيةر

 وتو رافية والتشكيلية الفنية.الف

% مةن التةدوينات التةي تناولةت 36.7ف ن المركز األول عبر عنةه  وحول أنماط التدوينات بالمدونات المصرية:   -

% 16.3%، والمركز الثالث بنسةبة  16.3وفي المركز الثاني جاءت الموضوعات الثقافية بنسبة    موضوعات شخصية،

سبة مع وجود فروق معينة جعلت التدوينات التي تتناول موضةوعات سياسةية، للموضوعات االجتماعية وكانت نف  الن

كانتقاد المسئولين وقضةايا األحةزاب فةي مصةر والعةدوان اإلسةرائيلي علةي الفلسةطينيين والمواتنةة وقضةايا التعةذيو 

باالنترنةةت والدسةةتور وأزمةةة القضةةاة والمقاتعةةة االقتصةةادية ...الةةخ فةةي المركةةز الرابةةع، أمةةا الموضةةوعات الخاصةةة 

% في المركز الخام ، وفي المركةز السةادس جةاءت الموضةوعات الدينيةة واألخالقيةة 6.4واالتصاالت بل ت نسبتها  

 لكن بترجيحات معينة وضعها القائمون علي إعداد تل  الدراسة. ،أيضا   6.4بنسبة 

% 19و لمركةز األول،من الشخصيات العامة الوارد ذكرها في التدوينات كانت شخصةيات ثقافيةة أي ا  41.6% -

شخصيات سياسية أي المركز الثاني، ر م أن النتيجة السابقة توضح أن الوزن النسبي للتدوين السياسي محدود مقارنةة 

بالموضةوعات الشخصةةية والثقافيةة واالجتماعيةةة، وعكسةت التةةدوينات تقسةيما  نوعيةةا  للشخصةيات، حيةةث كانةت نسةةبة 

 % من اإلناث.10.9% ، مقابل 84.8التدوينات  الشخصيات العامة من الذكور الواردة في

أوضحت الدراسة أن عدد من المةدونات ال يتطةابق مةع عةدد مةن المةدونين فهنةاك مةدونات كةل واحةدة منهةا  ▪

مرتبطة بمدون وهناك مدونات يشترك فيها أكثر من مدون كما يوجد مدونين يمتلك كل واحد منهم أكثر مةن مدونةة : 

% من مجموع المدونات النشطة، بل ت نسةبة المةدونات التةي يشةترل فيهةا 89حيدة المدون  لكن بل ت نسبة المدونات و
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مدونين،  5% من مجموع المدونات المصرية النشطة، ومتوسط عدد المدونين في المدونة الواحدة هنا 3أكثر من مدون  

 %.8جملة المدونات النشطة  مدونات و بل ت نسبته من 3ويبله متوسط عدد المدونات التي يمتلكها المدون الواحد 

% مةن 62.3%، و53.1سةنة بنسةبة بلغةت  30إلي 20أغلب المدونين من الشباب أي في الفئة العمرية من  ▪

 المدونات تقدم معلومات عن عمر المدون وأغلب تلك المعلومات ذات مصداقية.

 % فقط مدونين إناث.7%، مقابل 73نوع المدونين: بلغت نسبة المدونين الذكور  ▪

شيماء عبد السالم إبراهيم، هدي صالح الدين العةدل، مركةز اسةتطالعات الةرأي العةام بمركةز المعلومةات ودعةم ال .3

 :6مجلس الوزراء، تأثير المدونات علي حرية الرأي و التعبير، القاهرة –اتخاذ القرار 

القاهرة  –عام في مجتمع مت ير  قدمت هذه الدراسة إلي  المؤتمر الثاني الستطالعات الرأي العام " استطالعات الرأي ال

فةي هةذه الدراسةة المةدونات الموجةودة علةي شةبكة االنترنةت وأهميتهةا   الباحثتةان"، وتناولت    2009نوفمبر    10  -8:  

لمدونة االليكترونيةة ونشةأتها التاريخيةة ومراحةل تطورهةا وأسةباب اتعريخ  تقديموتأثيرها علي المجتمع، وذل  بهدش 

النترنت، وخصائص المدونات الناجحة خاصة المدونات المصرية و مكوناتها، ورصةد وفهةم انتشارها بين مستخدمي ا

وتحليل العالقة بين المدونات ومفهوم حرية الرأي والتعبير وكيفية استخدام المدونات بالسلو علي المجتمع أي المدونات 

ه صةورة المةدونات مةن حيةث نزاهتهةا بما يشةو  ،التعبيروة الرأي  يالتي تستخدم التدوين بصورة سيئة  تحت مسمي حر

بناء عليه تساءلت الدراسة كيخ يمكن تحويل المدونات إلي تاقة إيجابية في المجتمع بحيةث تعةود بةالنفع علةي   .وقيمتها

 الشباب والمجتمع كله .

ن ضةررها رؤيتها للمدونات المصرية وكةأبالتركيز على الجوانب والمعايير السلبية فقط في الدراسة  هولذا اتسمت هذ

أكثر من نفعها، خاصة حينما ذكرت أن الشباب يري فةي المةدونات اعتةداء علةي حريةة اآلخةرين وأن هنةاك ضةرورة 

 .والنشر االلكتروني علي المدوناتعقابية لوضع قوانين 

المةدونات وحريةة "واعتمدت هذه الدراسة علي استمارة استطالع رأي لشباب من مستخدمي المدونات حةول موضةوع 

 16 -10شخص مةن شةباب مسةتخدمي االنترنةت ذكةورا  وإناثةا  فةي الفتةرة )  50و تم استطالع رأي   "،والتعبير  الرأي

، من خالل إجراء مقابلة شخصية لطلبة جامعة القاهرة والمترددين علي مقاهي االنترنت، كةذل  بعة  (2009سبتمبر  

 الباحثين والصحفيين.

 
ن العدل، تأثير المدونات علي حرية الرأي و التعبير، مركز استطالعات الرأي العام بمركز المعلومات و دعم اتخاذ  الشيماء عبد السالم إبراهيم، هدي صالح الدي6

 .2009مجلس الوزراء، نوفمبر  –القرار 
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 وكانت نتائج استطالع الرأي ما يلي: 

مةع مالحظةة أن الدراسةة خرجةت عةام   –% من الشباب المبحةوث أن المةدونات ظهةرت منةذ سةنتين  38رأي   ▪

% فقط عن تريق 2% عن تريق الصحخ، 20% أنهم عرفوا بها عن تريق االنترنت، و 58(، و أوضح    2009

 التليفزيون.

 يشاركون بالتعليق علي المدونات التي يتصفحونها. م% أنه56ذكر ▪

%أنهم يفضلون استخدام العاميةة فةي 78فضلون التصفح بالل ة العربية للمدونات، وذكر  من المبحوثين ي  44% ▪

 أسلوب الكتابة.

 منهم ال يمتلكون مدونة خاصة بهم حيث يفضلون تصفح المدونات فقط. 90% ▪

 %.56جاءت الموضوعات السياسية في قائمة الموضوعات التي تطر  علي المدونات بنسبة  ▪

% 10% ال يثقةون فةي ذلة ،  42إلي حد ما في المدونات كمصدر من المعلومات،    من المبحوثين يثقون  48% ▪

 ن بها.وفقط يثق

د اسةتخدام نة% يجذبهم صحة المعلومةات بالمدونةة خاصةة ع22من المبحوثين يجذبهم أسلوب المدون،    62%  ▪

 % يجذبهم شكل المدونة.12في رصد الحدث،  ةفيديو أو صور حي

ثين  ير قادرين علي تحديد ما إذا كان للمةدونات تةأثير سةلبي أم إيجةابي علةي ظهر في هذه الدراسة أن المبحو ▪

% فقط أن لها تةأثير سةلبي 2% للذين يرون أن لها جوانو ايجابية وأخري سلبية، ورأي 78المجتمع بنسبة وصلت  

 نه لي  لها أي تأثير إتالقا.أ% يرون 2، ي% يرون أن لها تأثير إيجاب18علي المجتمع، 

% من المبحوثين أن المدونات وسيلة للتعبير عن الةرأي بحريةة وهةذه نسةبة تتنةاق  مةع مةا 90أي  في حين ر ▪

ذكرته الدراسة في النتيجة السابقة فالمدونة حينما يكون لها تأثير علي المجتمع سواء بالسلو أو اإليجةاب ضةروري 

 أن يتالزم معها إتاحتها لحرية الرأي والتعبير.

ين أن المدونات بها اعتداء علي حرية اآلخرين أحيانا  وهذه نسبة كبيرة بمةا يعنةي % من المبحوث78كذل  رأي   ▪

 أن للمدونات تأثير سلبي علي المجتمع وهذا ما لم تذكره الدراسة.

و النتيجة التالية تؤكد ما نقول حيث ذكرت الدراسة أن هنال تساوي بين نسبة من يروا أنه يجو وضةع قيةود و  ▪

 %".49%"، و من يري أنه ال يجو وضع مثل هذه القواعد" 51دونات " قواعد قانونية علي الم

 راء كل طرف:آوحاولت الدراسة هنا تفسير هاتين النسبتين المتساويتين تقريباً بأن ذكرت نماذج من 

من يري ضرورة وضع القواعد مثةل المراقبةة وتقنةين المةدونات فةي تةابع تنظيمةي مةن حيةث مبادئهةا   الفريق األول:

ها الرئيسية وأال تخر  عن اآلداب واألخالق ووضع قواعد منظمة لل ة العامة للمدونات ووضع قيود علةي حالةة وأهداف

انتهال األديان، لكن عادت الدراسة  وذكرت أن القيود يجو أن تنبع من الفةرد أوال  ثةم تةأتي القيةود العامةة التةي تحتةرم 

 آراء اآلخرين.

وضع مصةادر   أهميةمثل ما ذكرته الدراسة بتتسم باإليجابية،  مقترحات بديلة    عضويرف  تل  القيود و  الفريق الثاني:

تدري  جزء عن أخالقيات استخدام المدونات فةي مقةررات الحاسةو باإلضافة إل   للمعلومات وتوثيقها علي المدونات،  

 اآللي في الكليات والمدارس.
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 :7مارك لينش، تدوين الشعب العربي الجديد، جامعة ويليامز .4

 حيث تسةاءل حةول كيفيةة وجةود تةأثيرتحليل واقع التدوين العربي الجديد " المدونات "،   ثيتقرير بح  ناول الباحث فيت

بةأن التةدوين سةيكون سةببا فةي  فةي مقالتةهوتنبةأ الباحةث  عل  المستوى السياسي بشكل واضةح أم ال.لمدونات العربية  ل

ذل  أنه ر م كةون التةدوين فةي العةالم العربةي مةازال نشةاتا وسنده في    ،إحداث ت يير سياسي كبير في الشرق األوسط

االنترنةت فةي  ونسةتخدمي مةن النخةو والمهتمةين الةذين  ضةئيلةأن هنةال نسةبة  من وجهة نظره    فقد ذكر  ،لنخبة ضئيلة

ر أينما يكون المدونون ذو تأثير سياسي كما فةي مصةوالتي تكتو أو تقرأ المدونات.  نف  النسبة  وهي    ،المجتمع العربي

والبحرين تستطيع الحكومات اتخاذ إجراءات صارمة حيال المدونين، و ينبه الباحث هنا إلي أنه من الخطأ االعتقاد بةأن 

التدوين لي  له دور في السياسة العربية، بل إن التدوين السياسي العربي يت ير ويصبح أكثر ارتباتا بالسياسة، فة ن لةم 

العربيةة السياسةة ثةورة ف نهةا تحمةل مشةهدا لنةوع جديةد مةن الفضةاء العربةي يكن من  ير المنتظر أن تقةود المةدونات 

 الجماهيري والذي يمكن أن يعيد تشكيل نسي  السياسة في العقود القادمة.

هل تعد المدونات أداة ثورية جديدة للتعبئة السياسية العربية؟ هةل يمكنهةا كسةر   ،وفي سبيل إجابة الباحث عن تساؤل

وتعطةةي لغيةةر العةةرب والعةةرب أنفسةةهم اتصةةاال مباشةةرا ل صةةوات العربيةةة  ،تةةتحكم فيةةه الدولةةةمصةفاة اإلعةةالم الةةذي 

الحقيقية؟ هل يمكنها توفير أسس لجو عربي عام جديد؟، وبحثةه حةول ماهيةة سياسةة المجتمعةات التدوينيةة العربيةة 

أهم مةا   نستعرض  يما يليوفأم فضاءات متعددة القوميات؟    موحد،خر هل ستوجد المدونات فضاء عربي عام  آبمعني  

 :جاء بتقريره علي النحو التالي

فقد استعرم الباحث عددا  من األحداث واألنشطة السياسية التي حركتها المدونات العربية في عدد من الدول العربية  ▪

لل علةي والتي تؤكد صدق حديثه، هذا كما أشار إلي عدد من المؤشرات التي تد  ،كالكويت ومصر ولبنان والعراق وليبيا

لمدونات العربية الجديدة سواء في اإلعالم، فهنال من الطرق التي يمكن للمدونات أن تحةول ديناميكيةات لتنامي االنتباه  

 للمةواتنين العةاديينالرأي العام العربي والنشات السياسي والتنسيق والتنظيم السياسي والحمالت، ألن المدونات تسةمح  

 ناقشات سياسية مركزة وممتدة.م من خاللأن يشاركوا في السياسة 

لكةن  ومحبون للتقنية وغير مرتبطين بالسياسة، ،أن سمة الموجة األولى من المدونين العرب شبابالباحث  أوضح   ▪

وهي نخبة تتكون من مدونين ذوي تعليم  –مازال الفضاء التدويني العربي يفتقد إل  كتلة حرجة من المدونين السياسيين 

رسون وقتهم للدفاع عن قضية سياسية واحدة ضمن دائرة خبرتهم. لكن ذل  بدأ يت يةر، والت ييةر يك  ممن  ،وثقافة عاليين

فةي حاليةا  مةا نلمسةه  هةوو  ،حيةث اتسةعت المةدونات بشةكل كبيةر  ،الذي أشار إليه الباحث نجده يتأكد في الفترة األخيرة

ار صةو ،من خالل عددها وموضوعاتهاحيث تتعاظم اآلن حركة المدونات المصرية   ؛المدونات المصرية بصفة خاصة

بما يؤكد أن هنال حاجة للت يير والتعديل في الشأن السياسةي للةبالد ويريةد أن يعبةر عنهةا   ،ي لو عليها الطابع السياسي

تقةدم  وال تةزالقطاع عري  من المجتمع المصري، لكن ذكر الباحث أن المدونات العربية ال تمثل رأيا عامةا أعةرم 

إجمةاال يمكةن أن تقةدم نظةرات عةن وجهةات نظةر الشةباب العةرب و  ي أهةداش وسياسةات محةددة.ذوتفسيرات ألفةراد  

لكن من واقع المةدونات المصةرية فة ن الشةباب ال يشةترت فةيهم أن يكونةوا أثريةاء ليقيمةوا مدونةة والمتعلمين األثرياء،  

 أيضا . الفقيرةويعبرون فيها عن آراءهم السياسية بل عادة ما يكونوا من أبناء الطبقة الوسطي 

لكنهةا ليسةت   ،النشطاء ومدونو الجسور ومةدونو الفضةاءات العامةة  :ينندومأن هناك أنماط للالباحث أيضاً  أوضح   ▪

مباشةرة بحركةات سياسةية فةي التنسةيق من مستخدمي المدونات الةذين لهةم عالقةة يرتبط الناشطون  و  تصنيفات جامدة:

في حين أن مدونو الجسور يخاتبون بشةكل   .أثير السياسة كثيرة النزاعونشر المعلومات وفي تعظيم ت  ،للنشات السياسي

فةي حةين يميةل مةدونو الفضةاء العةام لعةدم   .أساسي الجماهير ال ربية وعادة يكتبون باإلنجليزية بنية تفسير مجتمعةاتهم

 
 مارك لينش، تدوين الشعب العربي الجديد، مقال بحثي )جامعة ويليامز(، د.ت. 7
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المحليةة )و البةا النقاشات العامةة بشةأن السياسةات في المشاركة بشكل مباشر في حركة سياسية، ولكن يرتبطون بعمق 

 العربية أو اإلسالمية منها(.

أمانةةدا لينهةةارت ل م"لةةف ل ، د. عصةةام منصةةور ل متةةرجم ل، المةةدونون صةةورة للةةرواة الجةةدد علةةي االنترنةةت،  .5

 :8السعودية

كوافةد جديةد فةي عةالم اإلعةالم   ،تبيعةة المةدونات االليكترونيةة ومحتواهةا  فةي دراسةتها أنهةا تتنةاولأوضحت الباحثة  

 وعةادات  المةدونات، مجتمةعلمةن خةالل دراسةة ديموجرافيةة   ه،مات وتأثرها وارتباتهةا باالنترنةت ومسةتخدميوالمعلو

مع عرم جمهور المدونات واتجاهاته ودوافعه نحوها ورأيةه  ،وخصائصه وأنشطته وهدفه من وراء المدونات   المدون

المجتمةع  مةنقع المةدونين اواتها التقنية، ووورأيهم في مدوناتهم الخاصة وترق نشر المدونات وأد   ،في المدونات عامة

 عامة. ياألمريك

 ،وهذه الدراسة تعتبر دراسة مسحية أجريت عبر الهاتخ علي عينة ممثلة لكل المدونين في الواليات المتحةدة األمريكيةة

العينة  وقد وصل حجم(، 2006بريل  أيناير وفبراير ومارس و،  2005نوفمبر وديسمبر  )ستة أشهر  ت الدراسةواست رق

أعيد االتصال بهذه النسبة مرة أخري عبر الهاتخ لمعرفة ما إذا ثم  االنترنت، فقط يستخدمون  4753ومنهم    ،7012إلي 

 عبر تتبعهم و تحديدهم بدقة . 233و استقروا إلي  308كانوا يمتلكون مدونة أم ال ووجد أن من لديه مدونة كان 

 و توصلت الدراسة إلي ما يلي :

والتواجد عدة مرات يوميا  عليه فتواجةد المةدونين   ،الدخول السريع لالنترنت من  ال لدي المدونين  عادات االتص ▪

 %.78% من المدونين يتواجدون علي االنترنت يوميا  متفوقين بذل  علي مجتمع مستخدمي االنترنت 84

من المدونين يقومون   % 72المدونون شديدي االنجذاب إلي قراءة األخبار علي االنترنت خاصة السياسة منها،   ▪

 بالبحث عن أخبار ومعلومات عن السياسية والحمالت السياسية.

 المدونون يفضلون مصادر األخبار المتوازنة . ▪

 الجرائد و التليفزيون و الراديو جزء من نشطا المدونين اليومي لالتالع علي األخبار. ▪

خةالل توزيةع وتبةادل الرسةائل والصةور المدونون منهمكةون بشةدة مةع التفاعةل االجتمةاعي االليكترونةي مةن  ▪

% من بةين 26% من المدونين شاركوا اآلخرين أعمالهم التي قاموا بها علي االنترنت مقارنة بة 77األ اني،  ووالفيديو  

 مستخدمي االنترنت.

 % من المدونين مجرد هواية أكثر منها نشاتا  مستنزفا  للوقت.40 لدى التدوين ▪

 كسو المال من وراء التدوين. %  من المدونين كان  رضهم15 ▪

بأن التعبيةر عةن أنفسةهم   - لبهم من المدونين األص ر سنا  واألقل دخال   أو  -%"  77مدونين "    4من كل  3أفاد   ▪

 رضهم من نشات التدوين مشاركة اآلخرين   أن  ، وأكد معظمهم أيضا  لديهمباعث تجاه التدوين  البطريقتهم الخاصة كان  

 .خبراتهم الشخصية وتوثيقها

سنة أنهم ال يحصرون أنفسهم في نطاق موضةوع واحةد   29  -18% أي ثلثي المدونين وا لبهم من سن  46أكد   ▪

 للتدوين بل يكتبون في أكثر من موضوع.

 
م 8  " منصور  عصام  د.   ،" مؤلف   " لينهارت  االنترنت، أماندا  علي  الجدد  للرواة  المدونون صورة   ،" والمعلومات    ترجم  المكتبات  جمعية  المعلومات،  دراسات  مجلة 

 .(  2008) مايو 2السعودية، العدد 
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 % من المدنين يدونون تحت أسماء مستعارة أو أسماء منتحلة.55 ▪

 ثلث المدونين يعتبرون مدونتهم شكال  من أشكال الصحافة. ▪

نشرون علي مدونتهم حينما يلهمهم شيء يدفعهم نحو الكتابةة ولةي  وفةق جةدول ثابةت أو % من المدونين ي70 ▪

 % يدونون لصالح الجمهور.32% يدونون لصالحهم الشخصي، 52منتظم، 

% من المدونين يقضون ما بين الساعة والساعتين 59المدون النموذجي يقضي ساعتين علي مدونته أسبوعيا ، و ▪

 نتهم أسبوعيا .وعلي مد 

 العمل بالتدوين االليكتروني منذ الثالث سنوات األخيرة أو أقل. أوالبية المدونين بد  ا ▪

 % من المدونين يدونون من منازلهم.83 ▪

% من المعروم علي المدونات من أعمةال فةي صةورة مقةاالت و أعمةال نصةية " كتابةات "، و الصةور 80 ▪

 %.15المرئية  % ، و الملفات 30% ، و الملفات الصوتية 49% ، و الرسومات 72

 % من المدونين يرون أنهم يستمروا في التدوين.82 ▪

 ون لمدونات آخرين.أ% من المدونين كانوا يقر90 ▪

 تسعة من كل عشر مدونين يسمحون للقراء ب ضافة تعليقاتهم علي التدوينات المنشورة بمدونتهم. ▪

تحليل هذه النتةائ  بمةا يخةدم فهةم ظةاهرة وهكذا فقد ركزت هذه الدراسة علي إيراد ووصخ نتائ  ما توصلت إليه دون  

 المدونات داخل المجتمع األمريكي.

 :9د. عصام منصور، المدونات االليكترونية مصدر جديد للمعلومات، السعودية .6

حيةةث تنةةاقش مةةدي إمكانيةةة االعتةةداد بالمةةدونات  ي،أوضةةح الباحةةث أن هةةذه الدراسةةة تركةةز علةةي الجانةةو المعلومةةات

رنت كمصدر للمعلومات، وتستهدش الكشخ عن إمكانية األخذ بالمةدونات االليكترونيةة كمصةدر االليكترونية علي االنت

 رقمي جديد للمعلومات وإمكانية االستشهاد به. 

تالةو فةي بعة  التخصصةات األكاديميةة"   19مخاتبة ومراسلة مجموعة مةن الطةالب "بوقام الباحث في سبيل ذل   

ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريو بالكويت من خالل إجةراء  بكليات  مدرسين" 3وأعضاء هيئة التدري  "

 17مجموعات بواقع جلستان لكل مجموعة خالل فترة زمنية حددها في دراسةته )الفتةرة مةن   3مجموعات نقاشية علي  

 (.2007ابريل  24إلي 

 و توصلت الدراسة إلي أنه :

ركين لالمبحةوثينل علةي أن المةدونات االليكترونيةة مصةدر تفق عةدد كبيةر مةن المشةتايكاد يكون باإلجماع   ▪

رقمي جديد في الحصول علي المعلومات بجانب مصادر أخري، لكن توجد بعض المشاكل التي تعةو  االسةتفادة منهةا 

 بشكل كامل وت"ثر بناء عليه في االعتداد بالمدونات كمصدر للمعلومات، مثل :

المدونين يمثلون أنفسهم ولي  منظمات أو هيئات معينةة بمةا   فبع    ،تعلق بالثقة والمصداقيةتمعوقات   -

 يؤدي وجود ش  في النقل أو األخذ عنهم.

 ال يعك  المحتوي أحيانا  التوقع المنشود. -

 
 (.2009) مايو 5مجلة دراسات المعلومات ، جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، العدد  د. عصام منصور، المدونات االليكترونية مصدر جديد للمعلومات،  9
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 بع  المدونات ل تها ركيكة. -

  موم وتداخل موضوعات المدونة وعدم التركيز علي موضوع واحد. -

▪  ً  جديداً للمعلومات: أهم األسباب في كون المدونات مصدراً رقميا

 خصوبة األفكار واآلراء وتعدد وجهات النظر. -

 تنوع أشكال المعلومات بين نص وصورة وصوت. -

 حداثة المعلومات وتراكمها وزيادتها بشكل مستمر وسريع وقابليتها للحذش واإلضافة والتعديل. -

ت خاصةة فةي ظةل المشاركة والتفاعل سواء مع مؤلخ المدونةة أو مةع أصةحاب المةداخالت والتعليقةا -

 وجود بريد اليكتروني لهم.

 المرونة في التعامل مع المعلومات من حيث تصفحها وحفظها وإرسالها ..... -

 امتالكها لروابط ووصالت ذات صلة بموضوعها بما يقوي خصوبة المعلومات. -

 االحتفاظ بأرشيخ للمداخالت السابقة و يرها . -

أن بةاعثهم مةن اسةتخدام المةدونات االليكترونيةة يكمةن فةي   أفاد المشتركون في الدراسة خاصة الطةالب إلةي ▪

هم مثةل الواجبةات الدراسةية والتواصةل يالوصول لمجموعة كبيرة وغنية بالمعلومةات وقابلةة لكثيةر مةن األهةداف لةد

 االجتماعي.

 :10هند بنت سليمان الخليفة، سلطانة بنت مساعد الفهد، المدونات العربية الحاسوبية، دراسة تحليلية .7

اسة تحليلية قامت بها كال  من " هند بنت سليمان " من جامعة ساوثهبتون بالمملكة المتحدة البريطانية و"سلطانة بنةت در

مساعد الفهد " بجامعة المل  سعود بالمملة العربية السعودية، أوضحتا فيها أن هةذه دراسةة لظةاهرة المةدونات فقةط فةي 

ة، من خالل معرفة مصادر المعلومةات ونوعيةة المواضةيع المطروحةة ودورها في وصل الفجوة الرقمي  ،العالم العربي

 تها واالستفادة منها .ارالعربي علي زي حفيها ومدي إقبال المتصف

بتصةفية المةدونات لتصةميم عينةة الدراسةة   اثم قامتة  ،مدونة عربية في مختلخ التخصصات   265ن بجمع  اقامت الباحثت

مدونات المجمعة" وتم توزيع استمارة استبيان " وهي األداة البحثيةة التةي % من إجمالي ال22.6مدونة "  60لتصل إلي  

 40فردا  استجاب مةنهم  60وقد بله حجم العينة  ،سؤال علي أصحاب المدونات  25اعتمدت عليها الباحثتين" مكونة من 

لةه حجةم العينةة فيهةا أسئلة علي قراء المةدونات ب 9%"، كما تم توزيع استمارة استبيان أخري مكونة من 66.6مدون "

 قارئا  . 120

أو حسةو الهةدش منهةا،  ،المحتةوي وفق ن التعريخ بالمدونات وأنواعها وفق التصنيفات المختلفة لها إمااتناولت الباحثت

 ومكوناتها المختلفة من مدونة ألخرى، والخصائص الخم  المشتركة في المدونات.

ن إلي تناول األبحةاث األجنبيةة فةي مجةال دراسةة الجأت الباحثت  ولعدم توافر دراسات عربية متخصصة في هذا المجال

كدراسات تركزت علي الجانو التعليمي للمدونات وتأثيرها البناء في رفع كفاءة الطالو المعرفية واإلبداعيةة ،  المدونات 

عرفة وتبادلها أو ودراسات اهتمت بتصنيخ المدونات وتحليلها، ودراسات عن استخدام المدونات كوسيلة للم  .والتعاونية

مشاركتها، ودراسات حول التأثير العرقي واالجتماعي للمدونات وتأثير المدون علةي زوار مدونتةه، ودراسةات أخةري 

 حول جانو عالقة وروابط المدونات بعضها البع  نتيجة لربط المدونات ببعضها البع .
 

 هند بنت سليمان الخليفة، سلطانة بنت مساعد الفهد، المدونات العربية الحاسوبية، الندوة الوطنية األولى لتقنية المعلومات، د.ت. 10
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 نتائج الدراسة  

 أوالً بالنسبة للمدونين :

 % إناث .5% مقارنة بة 95أعلي نسبة للمدونين  تبين أن الذكور يمثلون ▪

%، 26رحلةة الثانويةة بل ةت نسةبتهم منين فةي وثةم المةد  ،% من المدونين في مرحلة البكةالوريوس45تبين أن   ▪

 %.10والمدونين في مرحلة الماجستير ومرحلة الدبلوم بل ت نسبة كل منهما 

سةبة المةدونات لهةا ن% أما مصر بل ت 7األردن    % ثم57مثلت المدونات في السعودية اعلي نسبة حيث بل ت   ▪

 –سةوريا  -الصومال –البحرين  –لكن كانت النسبة التي حصلت عليها مصر أعلي من نسبة المدونات بالكويت و%،  5

 %" لكل منهما أيضا  .4%" لكل واحدة منهم ، و الم رب  و سلطنة عمان  " 3موريتانيا "  –فلسطين 

%، 35مةدونات حيةث بل ةت نسةبة المةدونين فةي التخصةص " علةوم حاسةو "  التخصص له دور في وجود ال ▪

 –األدب    –الةدعوة    –بجانو تعدد التخصصات واختالفهةا للقةائمين علةي المةدونات الحاسةوبية مثةل تخصصةات الفقةه  

 العلوم الطبيعية ....الخ. –الهندسة  –العلوم السياسية  –الطو البشري  -الصحافة

 االلكترونيةة % من المجالت 2معلوماتها من مصادر إخبارية أجنبية والنسبة األقل % من المدونات تستقي    15 ▪

 % مجال عمل المدون.7% مجال الدراسة للمدون، 1% مدونات عربية، 7% مدونات أجنبية، 11العربية، 

% من زمالء، وينعةدم 21% من عينة الدراسة معرفتهم بالمدونات عن تريق البحث في االنترنت، 49أوضح   ▪

 ر اإلعالم المرئي والمسموع في المعرفة بالمدونات .دو

% 11% عةن أنظمةة التشة يل وبةرام  11% من الموضوعات المتناولة في المدونات عن أخبار تقنيةة ثةم 15 ▪

 % تصميم مواقع.10أيضا ، 

% لكةون المدونةة 15% لتكةوين صةداقات، 20% انشئوا مدونة حاسوبية ب رم نشر الوعي الحاسةوبي ، 22 ▪

 هم الوصالت التي وجدها المدون علي االنترنت ......مرجع أل

مرات في األسبوع  5إلي 3ثم من  ،25بل ت أعلي نسبة لعدد مرات تحديث للمدونة مرة في اليوم تقريبا  ونسبته  ▪

%، ويست رق المدونين ما بين ربع ساعة إلةي سةاعة يوميةا  18ثم مرتين في األسبوع بنسبة بل ت    ،% 21نسبتها بل ت  

 بة علي المدونة.للكتا

 % من المدونين يقومون بربط مدونتهم بمدونات أخري.50 ▪

 ثانياُ : بالنسبة للقراء :

 % من قراء المدونات استفادتهم من المعلومات التي تنشرها المدونة.97أوضح  ▪

 مون علي زيارة المدونات ألهمية المعلومات التي تقدمها.ا% من قراء المدونات يدو48 ▪

 ونات ألسلوب المدون.% يتابعون المد 41 ▪

 % من القراء يتابعون المدونة لصلتهم بالمدونة نفسه سواء علي مستوي القرابة أو الزمالة.10 ▪

بالتعليق علةي المةدونات سةواء ب ةرم توجيةه الشةكر أو التشةجيع لصةاحو المدونةة أو   ون% من القراء يقوم73 ▪

 لتصحيح معلومة أو إضافة أخري جديدة.

 اإلعالن عنها بين األصدقاء علي االنترنت .% من القراء يقومون ب70 ▪

 توصيات الدراسة:

زائر في اليةوم،   50انتهت الدراسة إلي أن للمدونات دورا في نشر الثقافة الحاسوبية حيث كان متوسط زوارها  

كما أنها  البية المدونين من فئةة الطةالب و يةر المتخصصةين "المراحةل الجامعيةة والثانويةة والمتوسةطة"، وتوصةي 
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الدراسة بتوسيع دائرة االرتباتات االجتماعية والمعرفية بين أصحاب المدونات والزوار لتفعيل ظةاهرة كةرة المةدونات 

 بجانو الحاجة إلي إجراء دراسات أخري لدراسة المدونات العربية في علم النف  وعلم االجتماع و يرهما.
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 الثالث: اإلطار التشريعي القسم

 اإلطار تشريعي المرتبط بالنشاط التدويني  ل حرية الرأي والتعبير ل

نالحظ مع انتشار استخدام االنترنت وتطبيقات وسائل اإلعالم الجديد باألخص المةدونات والمواقةع الشخصةية، 

يقةات فةي الحةرال االجتمةاعي والسياسةي ومواقع الشبكات االجتماعية، والذي أدى بدوره إل  اتساع تأثيرات تلة  التطب

داخل المجتمع المصري في اآلونة األخيرة. وتتطةرق دراسةتنا إلة  مجةال المةدونات السياسةية والحقوقيةة كأحةد أدوات 

اإلعالم الجديد والصحافة الشعبية ومدى أثرها، فمن الضروري أن نلقي الضوء عل  اإلتار التشريعي المرتبط بحريةة 

 والتعبير عبر االنترنت حول القضايا والحقوق العامة.  النشر االلكتروني

 وينقسم اإلطار التشريعي على محورين: 

 المحور األول: يتمثل في الدستور والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

المحور الثاني: هو النصوص الدولية المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي بالوسائل الممكنة دون فرض القيود على تلك 

 حريات.ال

 

 المحور األول: الدستور والتشريعات الوطنية 

 الدستور   

تناول الدستور في عةدد مةن المةواد إقةرار الحقةوق والحريةات العامةة فةي التعبيةر عةن الةرأي بكافةة الوسةائل السةلمية 

ريديةةة لحيةةاة المةةواطنين الخاصةةة حرمةةة يحميهةةا القةةانون. وللمراسةةالت الب( "45والمشةةروعة، حيةةث نصةةت المةةادة )

والبرقيةة والمحادثةات التليفونيةة وغيرهةا مةن وسةةائل االتصةال حرمةة، وسةريتها مكفولةة، وال تجةوز مصةةادرتها أو 

وتؤكةد المةادة الدسةتورية فةي  11"اإلطالع عليها أو رقابتها إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا ألحكام القانون.

ياتهم الخاصة والقدرة علة  االتصةال دون مصةادرة أو رقابةة، مضمونها عل  حق المواتنين في الحفاظ عل  حرمة ح

وهذا عل  عك  ما يعاني منه كثير من ناشطي التدوين السياسي والحقوقي في مصر، حيث تعرم العديد من المدونين 

، لتفتيش ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة من أجهزة كمبيةوتر وتليفونةات محمولةة، ومةن أهةم األمثلةة التةي 2009في عام  

وقعت تعرم المدون وائل عباس ألكثر من مرة لتفتيش حاسبه الشخصي في المطار قبل وبعد عودته من أنشطة خار  

مصر عل  أثر نشاته كمدون وناشط حقةوقي. وهةو مةا يةدلل علة  انتهةال الحةق الدسةتوري فةي الحفةاظ علة  حرمةة 

 الممتلكات الشخصية.

 

رية التعبير عن الرأي سواء بةالقول أو الكتابةة أو النشةر و يرهةا مةن بينما تعرضت مادتين لحرية التعبير إل  إقرار ح

حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابةة إن لالتي نصت   (47)  وهما  أشكال التعبير،

 مان لسالمة البناء الوتني." أو التصوير أو  ير ذل  من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ض

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة، والرقابة علة  الصةحخ محظةورة نصت إن "  (48والمادة )

وإنذارها أو وقفها أو إل اؤها بالطريق اإلداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعالن الطةوار  أو زمةن الحةرب أن 

 
 الدستور المصري، الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة    11
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ووسائل اإلعالم رقابة محددة في األمور التي تتصةل بالسةالمة العامةة أو أ ةرام   يفرم عل  الصحخ والمطبوعات 

  12األمن القومي، وذل  كله وفقا للقانون."

 

 بتنظيم التوقيع االلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 2004لسنة  15ثانياً: قانون رقم 

ي، زاد االهتمةام بمناقشةة حقةوق الملكيةة والفكريةة علة  المسةتوى مع انتشار ظاهرة التدوين والنشر االلكترون

ب نشةةاء هيئةةة تنميةةة صةةناعة تكنولوجيةةا  2004لسةةنة  15الةةدولي والةةوتني، وعلةة  أثةةره أصةةدرت الدولةةة قةةانون رقةةم 

بةدوره فةي التةأثير علة   المعلومات لتنفيذ مواد القانون ذاته الخاص بتنظيم التحرير والنشر االلكتروني، والذي يةنعك 

و( مةن المةادة   -هةة    –د    –المدونات والمواد المختلفة المنشورة عليها ومن أهةم النصةوص ذات الصةلة هةي البنةود )   

 الرابعة والتي تنص عل :

 تباشر الهيئة االختصاصات الالزمة لتحقيق أ راضها عل  األخص ما يأتي : - 4"مادة 

بأنشط المتعلقة  الشكاوى  تلقي  ما  )ج(  واتخاذ  المعلومات  وتكنولوجيا  االلكترونية  والمعامالت  االلكتروني  التوقيع  ة 

 يلزم في شأنها.

 )د( تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم. 

راف المعنية بأنشطة التوقيع االلكتروني والمعامالت )هة( تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين األط

 االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

)ط( إيداع وقيد و تسجيل النسخ األصلية لبرامج الحاسب اآللي وقواعد البيانات ، التي تتقةدم بهةا الجهةات أو األفةراد 

 13ة وغيرها من الحقو .لالناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقو  الملكية الفكري

بالر م من أن هذه المواد تتسم بالعمومية في تنظيمها لكافة أشةكال النشةر االلكترونةي الفرديةة والجماعيةة، إال أنهةا فةي 

واقع األمر قد تنسحو عل  المواد المختلفة التي تنشر عل  المدونات الشخصية من مقاالت وصور وفيديو و يرها مةن 

 من قبل الدولة في تقييد حريات المدونين في النشر االلكتروني بشكل عام. ، مما قد يستخدمالمواد 

 المحور الثاني: المواثيق الدولية

من الضروري تر  أهم النصوص التي تقر الحق في التعبير عل  الصعيد الدولي، والذي ظهر بشةكل واضةح 

لي للحقوق المدنيةة والسياسةية، حيةث أكةدا علة  في كال من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدو  19في المادة  

حق المواتنين في التعبير عن آرائهم دون مضايقات أو تمييز، وهو ما ينطبةق أيضةا  علة  ظةاهرة التةدوين والصةحافة 

الشةةعبية، ودورهةةا فةةي نشةةر القضةةايا العامةةة وتةةر  المجةةال للمشةةاركة الفاعلةةة مةةن المةةدونين ومسةةتخدمي االنترنةةت. 

ادتين في إتار التأكيد عل  أهمية النصوص الدولية في إقرار الحقوق اإلنسانية دون مراعةاة القيةود ونستعرم نص الم

 الزمانية والمكانية، وهي كالتالي:

من اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان تنص إن للكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل    19أوال: المادة 

اء دون مضايقة، وفى التمةاس األنبةاء واألفكةار وتلقيهةا ونقلهةا إلةى اآلخةرين، بأيةة هذا الحق حريته في اعتنا  اآلر

 وسيلة ودونما اعتبار للحدود.ل

 
 المرجع السابق.  12
 م التوقيع االلكتروني بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.بتنظي 2004لسنة  15القانون رقم   13
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 في العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية تنص على:  19وفي البند الثاني من المادة 

روب المعلومات واألفكار وتلقيها  . لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ض2

ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى 

 يختارها. 

من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك   2. تستتبع ممارسة الحقو  المنصوص عليها في الفقرة 3

 قيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية  يجوز إخضاعها لبعض ال

 )أ( الحترام حقو  اآلخرين أو سمعتهم، 

 )ب( لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
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 الدراسة: تائجن

 :في كل مدونة محل الدراسةالمعيار العددي للتدوينات المنشورة  .1

يعد مؤشر عل  استمرار ومتابعةة  اعتمدت الدراسة معيار عدد التدوينات المنشورة في كل مدونة لقياس مدى التفاوت بين المدونين في دورية الكتابة ونشاتهم التدويني، كما

عةام  لن حسو عدد التدوينات التي نشةرت علةي موقةع كةل مدونةة خةاليمختلفة. ويمكن من خالل الشكل التالي المقارنة بين المدونات الثالثالمدون للقضايا والموضوعات ال

 علي النحو التالي بيانه : 2009

مقارنة المدونات حسب 

عدد التدوينات المنشورة 

خالل عام 2009
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عةدد مةن أقل التي تحتوي عل  المدونات بشكل تصاعدي بدءا من تم ترتيو المدونات كما هو موضح في الرسم البياني  

سةجلت مدونةة الحرملة  األقةل عةددا حيةث  فقةد  لتدوينات وصوال إل  المدونات األكثر كثافة من حيث عدد التةدوينات.ا

تدوينة فةي   310  ت بل حيث  أعلي معدل تدوين  سجلت مدونة جبهة التهيي  الشعبية  ، وتدوينات عل  مدار العام  6بل ت  

 العام بالمدونة. 

 

 و يتبين من الشكل السابق أن:

بدءا من المركز األول إلي المركز الثامن   2009سجلت أكبر عدد من التدوينات على مدار عام  ات التي  المدون ▪

 ، هي مدونات التالي: 

أموا  في بحةر   –أروي    –العميد ميت    –ودنا نعيش    –أنا إخوان    –يالاللي    –صوت  اضو    –جبهة التهيي  الشعبية  

 الت يير .

 :ألقل من التدوينات هيباقي المدونات التي سجلت العدد او ▪

عفريت منحوس  –محامي الفقراء  –نورا يون   –فتح عين   –زنزانة   –مواتن أصيل    –استراحة مجاهد    –الحرمل   

مصةر  –بورسةعيد الحةرة  –صوت معاق  –القهوة العالية  –أبو مفرا   –الم تربة  –صحفي من منازلهم  –الفجرية   –

واحدة مصةرية  –كلمة ابرل من عشرة  –حرية  –دماغ مال  -wolf inside -حوليات صاحي األشجار  –اللي بحبها 

. 

 تدوينات. 6الحرمل  أقل المدونات من حيث عدد التدوينات المنشورة خالل العام حيث نشرت فقط  ةو تعتبر مدون

 و تفصيالً لما سبق فإنه:

 المركز األول: جبهة التهييس الشعبية ▪

مدونة  " جبهة التهيةي  الشةعبية "حيةث بلةه عةدد التةدوينات   2009ورة خالل عام  من حيث أكبر عدد للتدوينات المنش

ن التي أخضعناها للتحليل، و ينشرت علي المدونات الثالث  هتدوين  1355 إجماليتدوينة من   310التي نشرت خالل العام  

 %.22بنسبة وصلت ألكثر من 

 وفي المركز الثاني: ▪

 %.18تدوينة، و بنسبة بل ت  248نات التي نشرت خالل العام يدوتالجاءت مدونة " صوت  اضو، حيث بله عدد 

 وفي المركز الثالث: ▪

 %. 13تدوينة بنسبة بل ت  171جاءت مدونة "يالاللي، حيث بله عدد التدوينات التي نشرت خالل العام 

 وفي المركز الرابع:  ▪

 % .6تدوينة و بنسبة وصلت إلي  79م خوان، حيث بله عدد التدوينات المنشورة خالل العاإجاءت مدونة " أنا 

 وفي المركز الخامس: ▪

 % .5تدوينة و بنسبة بل ت  61جاءت مدونة " ودنا نعيش، حيث نشرت 

 وفي المركز السادس: ▪

 % .4تدوينة خالل العم و بنسبة بل ت  52جاءت مدونة " العميد ميت، حيث نشرت 
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 وفي المركز السابع:  ▪

 % .3.7وبنسبة بل ت  هتدوين 50جاءت مدونة " أروي، حيث نشرت 

 في المركز الثامن:و ▪

 % .3.2تدوينة و بنسبة بل ت  43جاءت مدونة أموا  في بحر الت يير، حيث نشرت 

سةواء لتةدوينات المنشةورة ل تحةديثاً هي المةدونات األكثةر نشةاطاً و الثماني األولىوهكذا تعتبر المدونات ذات المراكز 

 .2009عام طوال  اإلنجليزيةالعربية و ةباللغ

 معيار مجال التدوين: .2

تبيعة الموضوعات المنشورة في المدونات الثالثةين عينةة الدراسةة؛ والتةي  المقارنة ما بيناعتمد هذا المعيار عل  

حقوقية  –قسمت إل  أربعة عناوين رئيسة فيما يتوافق وتبيعة المدونات محل الدراسة وهذه الموضوعات هي )سياسية 

. وتعك  مجةاالت التةدوين اهتمامةات المةدونين مع التدوينات الخاصة بشخص وإبداع المدون/ ة(عامة تج  –إعالمية    –

في ترتيو أولويات القضايا والموضوعات العامة التي يطرحوها من خالل مةدوناتهم، كمةا يظهةر فةي النتةائ  الخاصةة 

 بالمدونات عينة الدراسة فيما يلي:

مقارنة بين المدونات 

حسب المجال "سياسي- حقوقي- اعالمي - عام" 

خالل عام 2009
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 -إعالمي  –حقوقي  –)سياسي  ع الموضوعات األربعة وفقا لمجال التدوينتجميع لتوزي  يوضح  الرسم البياني السابق

  .لمدونات عينة الدراسةعام( في ا

مراكز للمدونات علي مستوي التدوين السياسي والحقوقي فقط ، باعتبارهمةا  8والشكل التالي يبين مقارنة بين أعلي  

 .االهتمام الرئيس لموضوع الدراسةالتي تمثل أكثر المجاالت التي يدور حولها النقاش العام  و
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مجاالت التدوين بعينة الدراسة 

خالل عام 2009

عدد التدوينات 665 311 98 281

النسبة المئوية 49% 23% 7% 21%

سياسي حقوقي اعالمي عام

 

 ومن الشكل السابق يتبين لنا أيضاً :

عينةة   ينعلةي صةفحات المةدونات الثالثة  مثلت النسبة األكبر في الموضوعات المنشورةأن التدوينات السياسية   ▪

مشةاركة والتعبيةر للتدوين في مصر يحتل النسبة األكبر في المةدونات كوسةيلة للمما يؤكد أن الطابع السياسي    ،الدراسة

 665إلةي    2009فقد وصل عدد التدوينات السياسية المنشورة خةالل عةام    عن اآلراء في القضايا السياسية والمجتمعية.

 .تدوينةة 1355 التةي بل ةت " و في المدونات عينة الدراسةالتدوينات " المنشورة    إجمالي% من  49وبنسبة وصلت إلي  

واحةدة كانت تدوينةة ، وأقل عدد من التدوينات السياسية ي مدونة صوت  اضو ف 194وبله أعلي عدد تدوينات سياسية 

عل  مدار العام في أكثر من مدونة مثل بورسعيد الحرة ونورا يون ، باإلضافة إل  أن هنال عدد من المدونات لم تنشر 

 .خالل العام أي تدوينات سياسية، في مقابل التدوينات الحقوقية مثل زنزانة وفتح عين 

المركةز الثةاني بعةد  قةد احتلةت وهي التي تناقش موضةوعات وقضةايا حقةوق اإلنسةان   ،التدوينات الحقوقيةا  أم ▪

بنسةبة  تدوينةة، 1355من إجمالي تدوينة خالل العام  311حيث وصل عدد التدوينات الحقوقية إلي   .التدوينات السياسية

 عل  مةدار، مقابل تدوينة واحدة مدونة ودنا نعيش فيتدوينة  53%، وبله أعلي عدد من التدوينات الحقوقية  23وصلت  

 .في مدونة بورسعيد الحرة، وفي مدونة أروى لم تنشر أي موضوعات حقوقية العام
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كالتدوينات في موضوعات سواء شخصية أو بيئيةة أو تكنولوجيةة أو نظريةة   –في حين كانت التدوينات العامة   ▪

، وبنسةبة وصةلت إلةي 2009تدوينة خالل عةام   281نات العامة إلي  في المركز الثالث، حيث وصل عدد التدوي  –بحتة  

 % من إجمالي التدوينات المنشورة.21

في المركز  –التي تناقش موضوعات وقضايا المجال اإلعالمي  –في حين كانت التدوينات ذات الطابع اإلعالمي 

من إجمالي  % 7ضعيفة جدا  وصلت إلي وبنسبة   ،تدوينة 98عالمية الطابع إلي إالرابع، حيث وصل عدد التدوينات 

        .التدوينات المنشورة في المدونات عينة الدراسة

موزعة عل   –كأهم مجالين في الدراسة  -الرسم البياني التالي يوضح مقارنة بين الموضوعات السياسية والحقوقية 

 أنشط ثماني مدونات من عينة الدراسة: 
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أمواج في بحر التغيير أروى عادل الطويل ودنا نعيش العميد ميت أنا إخوان يالاللي صوت غاضب جبهة التهييس الشعبية

التدوين السياسي و الحقوقي بأعلي 8 مدونات 

خالل عام 2009

سياسي حقوقي

 

 الطابع السياسي الواضح:اتسمت كل من المدونات التالية ب

األولي   ت نشر  ، فقد حيث تفوقت هذه المرة مدونة صوت  اضو علي مدونة جبهة التهيي  الشعبية  صوت غاضب: .1

 تدوينة حقوقية عل  مدار العام. 34تدوينة سياسية، مقابل  194عدد 

 ،عدد التةدوينات السياسةيةمدونة جبهة التهيي  الشعبية في المركز الثاني من حيث   جاءت جبهة التهييس الشعبية:   .2

 .تدوينة حقوقية عل  مدار العام 50في مقابل سياسية  ةتدوين 171وبل ت عدد 

سياسةية  ةتدوينة 69مركز الثالث، وت لو فيها الطابع السياسي علي الطابع الحقوقي حيةث نشةرت احتلت ال  يالاللي: .3

 تدوينة حقوقية. 23مقابل 
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تدوينةة  63، ت لو فيها الطابع السياسي علي الطابع الحقوقي حيث نشةرت مركز الرابعاحتلت المدونة ال  خوان:إأنا   .4

 .ةتدوينات حقوقي 3سياسية مقابل 

تةدوينات   3سياسةية مقابةل    ةتدوينة  20حيةث نشةرت  أيضةا ،   لو عليهةا الطةابع السياسةي    أمواج في بحر التغيير: .5

 .حقوقية فقط

، حيةث بلةه عةدد التةدوينات 2009ين الحقةوقي خةالل عةام لديها التدوين السياسي والتدو  ىيكاد يتساو  ميت:العميد   .6

 تدوينة حقوقية. 24تدوينة سياسية مقابل  21السياسية بها 

تدوينات سياسةية دارت فقةط حةول قضةايا سياسةية  9ت لو عليها الطابع السياسي بشكل مطلق حيث نشرت أروي:   .7

 دون أن تنشر أي تدوينة حقوقية.

حقوقي، كما ت لو عليها الطابع  وال سياسي الثامن "من حيث نوعية مجال التدوين جاءت في المركز " ال ودنا نعيش:

 تدوينات سياسية.  6تدوينة حقوقية مقابل   52الحقوقي بسبو ما نشرته وهو 

 معيار اتجاه الكتابة في التدوين : 

المتنوعةة مةن خةالل   يعبر اتجاه الكتابة عن توجهات المدونين والمدونات في أساليب تناولهم للقضايا والموضةوعات

محايةد( تجةاه القضةايا العامةة أو السياسةات الحكوميةة  –سةلبي  -مدوناتهم، حيث يظهر في ثةالث اتجاهةات )إيجةابي 

 ومسئوليها وغيرها من الم"سسات والقضايا المختلفة التي تشغل بال المدونين. 

ونين في الموضوعات التي تناولتها مةدوناتهم يوضح الرسم البياني التالي النسب المختلفة التجاهات الكتابة لدى المد

، من حيث االتجاه اإليجابي أو السلبي أو المحايد في متن التدوينات حول القضةايا والشخصةيات 2009على مدار عام  

 العامة.
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اتجاهات الكتابة  18% 37% 45%

ايجابي سلبي محايد

 

 نالحظ من خالل الشكل السابق :
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في إجمالي عدد التةدوينات التةي % من اتجاهات الكتابة  45بل ت نسبة االتجاه المحايد في الكتابة لدى المدونين   ▪

تمنع من القول بأن هةذا الموقةخ المحايةد جةاء وبالر م من ارتفاع نسبة التدوين المحايد إال أنها ال   ،تديونة  1355بل ت  

لكن بتحليل الموقخ أكثر نجد أن المدون أراد بصةورة أو بةأخرى توعيةة قةراء وفقط للتدوينة،    يعلي المستوي الظاهر

نشر المعلومات ، ويعتبر في حد ذاته مشاركة فاعلة للمدونة كمصدر للمعلومات ويا العامة ونشر المعرفةالقضاالمدونة ب

 .القضايا العامةألخبار أو الموضوعات حول ل والمعرفة الموثقة

بما يعك  ارتفةاع المواقةخ المعارضةة التةي يتخةذها  %،37قد بل ت نسبته االتجاه السلبي لكتابة التدوينات   أما ▪

 .ونين تجاه عدد من المؤسسات والشخصيات الفاعلة في القضايا العامة المثارة في التدوينات المنشورةالمد 

، بما يؤكد عل  ارتفاع نسبة المدونين % فقط18في حين كان االتجاه االيجابي للكتابة ضعيخ حيث بل ت نسبته   ▪

 الذين يتخذون مواقخ معارضة لألوضاع والسياسات السلطوية في المجتمع.

 معيار شكل التدوين:  -3

اعتمدت الدراسة في هذا المعيار عل  تحليل األشكال الفنية التي يتناول بها المدونين كتاباتهم وموضوعاتهم المختلفة،  

هذا  الصحفية،  والتحقيقات  والحوارات  المصورة،  والموضوعات  والمقال،  الصحفي،  الخبر  بين  ما  تنوعت  والتي 

 شكال المختلفة للكتابة إما منقولة من مصادر أخرى أو من تحرير المدون. باإلضافة إل  الفيديو. وكانت األ

 : 2009والشكل التالي يبين األشكال التي اتخذتها التدوينات المنشورة في مدونات عينة الدراسة خالل عام  
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النسبة المئوية 44% 28% 14% 9% 3% 2%

مقال خبر موضوع مصور فيديو تحقيق حوار

 

 يتضح من الشكل السابق :
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ت، بمةا يؤكةد أن المةدونين ت لو الشكل المقالي علةي التةدوينات المنشةورة بعينةة الدراسةة مةن المةدونا ▪

يتجهون لكتابة المقاالت للتعبير عن وجهات نظرهم حيال قضايا بعينها، حيث وصلت نسبة المقاالت المنشةورة 

 %".44إلي أكثر من خمسي التدوينات " 

% " أكثر من ربع التةدوينات المنشةورة عةام 28في حين مثلت التدوينات المنشورة في صورة أخبار " ▪

% مةن جملةة التةدوينات بعينةة 14ونات عينة الدراسة، في حين كانت الموضوعات المصورة  مد العلي    2009

 الدراسة.

 ،عينةة الدراسةةالمةواد المنشةورة فةي المةدونات ومثلت الحوارات والتحقيقات نسةو ضةعيفة جةدا  مةن  ▪

اش خاصة وأن الحوار أو التحقيةق يبةرز بهمةا تعةدد وجهةات النظةر وعةرم أكثةر استفاضةة لمواقةخ األتةر

المختلفة الفعالة في قضية أو موضةوع معةين، وهكةذا فة ن المةدونين فةي عينةة الدراسةة اتجهةوا أكثةر لعةرم 

 وجهات نظرهم الشخصية في تل  القضايا.

 معيار معدل النشر الشهري: .3

ونين كان من الضروري دراسة أو استطالع كثافة النشر في المدونات عينة الدراسة، والتي تمثل م"شراً لمتابعة المد

في االهتمام بتحديث مدوناتهم بشةكل دوري ومتصةل، بمةا يعكةس مةدى قةدرتهم علةى التعبيةر والمشةاركة مةن خةالل 

 مدوناتهم كأحد وسائل اإلعالم البديل ونموذج للصحافة الشعبية.
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التدوينات علي مدار عام 2009 بعينة الدراسة
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 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

 

 :يمكننا من خالل الشكل السابق مقارنة أكثر الشهور التي شهدت كثافة في عدد التدوينات المنشورة عليها 
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يعتبر شهر ديسمبر أكثر شهور العام التي شهدت فيها حركةة تةدوين حيةث وصةل عةدد  المركةز األول: ▪

 تدوينة ،  138التدوينات المنشورة في شهر ديسمبر 

 تدوينة. 138شهر يونيو حيث نشر به   المركز الثاني : ▪

 تدوينة. 127شهر أكتوبر جاء به  المركز الثالث: ▪

 تدوينة . 126شهر إبريل  المركز الرابع : ▪

 تدوينة . 125شهر يوليو شهد نشر  المركز الخامس : ▪

 تدوينة. 122شهر نوفمبر و شهر مايو نشر بكل واحد منهما  المركز السادس : ▪

 تدوينة. 107شهر فبراير   المركز السابع : ▪

 تدوينة. 99شهد شهر مارس هد نشر المركز الثامن :  ▪

 ينة .تدو 96شهد شهر سبتمبر نشر المركز التاسع :  ▪

 تدوينة . 92شهد شهر يناير نشر  المركز العاشر : ▪

 تدوينة . 69شهد شهر نشر أ سط   المركز الحادي عشر : ▪

مدونة، وكان الحد   30في    ات تدوينال  من إجمالي  تدونية    138و هكذا كان أعلي عدد تدوينات تنشر خالل الشهر الواحد  

، فةالفرق فةي نسةبيا  فروق ضةئيلة    2009بين الشهور توال عام    تدوينة في الشهر، لكن كانت الفروق  69األدن  للنشر  

تدوينة واحدة بةين شةهور والحد األدن  للفروق عدد    ،تدوينة بين شهور العام  23معيار التدوين الشهري كان في أقصاه  

 العام.

 معيار التجاوزات: .4

لسخرية والسو( الواردة فةي صةيا ات تم رصد التجاوزات في أسلوب الكتابة لدى المدونين بناء عل  تحديد معياري )ا

تدوينةة منشةورة  1355تجاوز من جملة التةدوينات وهةي  607بله عدد التجاوزات الواردة في التدوينات المدونين، فقد  

، وأقل مدونة جبهة التهيي  الشعبيةتجاوز في  120، وبله أعلي عدد من التجاوزات 2009في عينة الدراسة خالل عام 

 العام. مشتركا في أكثر من مدونة عل  مداركان  عدد من التجاوزات 

 :مدونات من حيث نسبة التجاوز هي كالتاليثمان  علىوبالنسبة أل

كانت من نصيو التدوينات المنشورة علي مدونة " جبهة التهيي  الشعبية " فهي أكثر المةدونات التةي   :المركز األول ▪

 .% 20وز بنسبة وصلت تجا 120ورد بها تجاوزات في نشر التدوينات حيث بله 

مدونة " ودنا نعيش " في المركز الثاني مةن حيةث التجةاوزات الةواردة علةي صةفحاتها حيةث   ت جاء  المركز الثاني: ▪

 %.16تجاوز وبنسبة وصلت إلي  101بل ت 

%من جملةة 12تجاوز بنسبة وصلت إلي  77: مدونة " صوت  اضو " حيث بله عدد التجاوزات بها المركز الثالث ▪

 ت الوارد في عينة الدراسة من المدونات. التجاوزا

تجةاوز بنسةبة وصةلت  64" العميد ميت " من حيث عدد التجاوزات حيث وصل عدد التجاوزات بها   :المركز الرابع ▪

 %.11إلي 
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تجاوز خالل العةام و بنسةبة وصةلت إلةي  49وصل عدد التجاوزات بها  ،: مدونة " واحدة مصرية "المركز الخامس ▪

8.% 

مشتركين في المركز : جاءت المدونات " يالاللي و أموا  في بحر الت يير و كلمة ابرل من عشرة " ادسالمركز الس ▪

%، لكن هذا التساوي في النسبة المئوية لهم ال يعني وجود فروق بينية لهم 5حيث حصلت كل منهم علي نسبة  السادس،  

 29رة في عدد التجةاوزات حيةث وصةلت إلةي  ، حيث احتلت مدونة " كلمة ابرل من عشرة " المركز السادس عن جدا

تجاوز في العام، في حين احتلت المدونتين" يالاللي و أموا  في بحر الت يير" المركةز السةادس مكةرر حيةث بلةه عةدد 

 تجاوز توال العام. 28التجاوزات في كل منهما علي حده 

 %. 3تجاوز وبنسبة وصلت إلي  20د : ش لته مدونة " دماغ مال " حيث بل ت التجاوزات بها عد المركز السابع  ▪

 تجاوز خالل العام.   17حيث بله عدد التجاوزات بها  مدونة " أروي" :المركز الثامن ▪

مجموع التجاوزات 

خالل عام 2009
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 ملخص نتائج الدراسة:

 نستعرض في النقاط التالية تلخيص لنتائج التحليل الكمي بناء على معايير تحليل المدونات عينة الدراسة:

لت بعض المدونات من عينة الدراسة علي مراكز متقدمةة جةداً مةن حيةث عةدد من حيث عدد التدوينات حيث حص .1

 : و كانت بدءا من المركز األول إلي المركز الثامن 2009التدوينات المنشورة طوال العام 

صوت  اضو بفارق ثالث نقات عن المركةز   –%  22هي مدونات جبهة التهيي  الشعبية في المركز األول بنسبة  

ودنةا نعةيش  –أنا إخوان بفةارق سةبع نقةات عةن المركةز الثالةث  –ي بفارق خم  نقات عن المركز الثانييالالل  –األول  

أمةوا  فةي بحةر  –.% مةن النقطةة 3أروي بفةارق  –العميد ميت بفارق نقطة واحدة تقريبا   –بفارق نقطة واحدة تقريبا   

 الت يير بفارق نصخ نقطة عن المركز قبل األخير " السابع ". 

تعتبر المدونات ذات المراكز المتقدمة الثمان هي المدونات األكثر نشاتا   وتجديدا من حيةث عةدد التةدوينات وهكذا  

 .2009المنشورة بالل تين العربية و االنجليزية توال عام 

هةي المةدونات   2009المدونات التي حصلت علي المراكز المتأخرة من حيث عةدد التةدوينات المنشةورة طةوال العةام  

 ي: التال

عفريت منحوس  –محامي الفقراء  –نورا يون   –فتح عين   –زنزانة   –مواتن أصيل    –استراحة مجاهد    –الحرمل   

مصةر  –بورسةعيد الحةرة  –صوت معاق  –القهوة العالية  –أبو مفرا   –الم تربة  –صحفي من منازلهم  –الفجرية   –

واحدة مصةرية  –كلمة ابرل من عشرة  –حرية  –مال  دماغ -wolf inside -حوليات صاحي األشجار  –اللي بحبها 

. 

 310تدوينات في العةام بالمدونةة الواحةدة، وأعلةي معةدل تةدوين بالمدونةة الواحةدة بلةغ    6بلغ أقل عدد تدوينات   .2

 تدوينة في العام.

 تدوينة، وأقل عدد من التدوينات السياسية واحدة في العام. 194بلغ أعلي عدد تدوينات سياسية  .3

تدوينة في عينة الدراسة  خالل العام ، وبلغ أعلي عةدد مةن التةدوينات   10.2توسط التدوينات الحقوقية  بلغ م .4

 تدوينة ، مقابل أقل عدد من التدوينات الحقوقية تدوينة واحدة في العام. 53الحقوقية 

 تدوينة في العام . 3.3بلغ متوسط التدوينات التي ناقشت موضوعات في مجال اإلعالم  .5

تدوينةة طةوال العةام . وهكةذا يعتبةر الطةابع السياسةي هةو الطةابع الغالةب   9.4وسط التةدوينات العامةة  بلغ مت .6

للتدوينات المنشورة علي صفحات المدونات المصرية ثم الطةابع الحقةوقي فةي المركةز الثةاني ثةم الطةابع العةام ، 

اسةية مةن الدرجةة األولةي ثةم ونستنتج مما سبق أن القضايا التي تشغل حركة التةدوين فةي مصةر هةي قضةايا سي

 قضايا تتعلق بحقو  اإلنسان في المرتبة الثانية .

االتجاه العام للتدوين في عينة الدراسة هو اتجاه سياسي و حقةوقي ، فالتةدوينات السياسةية كانةت التةدوينات  .7

هو الطةابع الغالةب   األكثر انتشاراً علي صفحات المدونات الثالثين في عينة الدراسة مما ي"كد أن الطابع السياسي

وصةلت نسةبة أعةداد التةدوينات  وقةد علي المدونات المصرية إن أمكةن التعمةيم بنةاء عليهةا ثةم الطةابع الحقةوقي، 

% مةن جملةة التةدوينات "المنشةورة بالل ةة العربيةة " وهةي 49وصةلت إلةي    2009السياسية المنشورة خالل عام  

إلي نصخ عدد التدوينات في المجمل، وتعتبةر مدونةة صةوت  تدوينة ، أي أن التدوينات السياسية تكاد تصل  1355

 اضو أكثر المدونات التي نشرت تدوينات سياسية مقارنةة بكافةة مةدونات عينةة الدراسةة كافةة، ثةم مدونةة جبهةة 

التهيي  الشعبية في المركز الثاني من حيث عدد التدوينات السياسية، و بذل  فقدت جبهة التهيي  الشةعبية مركزهةا 
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ل من حيث عدد التدوينات التي نشرتها توال العام لتتراجع للمركز الثاني علي مستوي مجال التةدوين سياسةي األو

وهو ما يعني ضةمنا  أن المشةاركة عبةر العةالم االفتراضةي فةي مصةر ذات طةابع سياسةي وحقةوقي. أم حقوقي  ، 

 اقشة القضايا السياسية والحقوقية .فالشباب المصري يتخذ من صفحاته علي االنترنت ل المدونات ل منبراً لمن

 24تدوينة، ومتوسط اتجاهات الكتابة السلبية    5.4كانت     2009متوسط اتجاهات الكتابة اإليجابية خالل عام   .8

 تدوينة . 17ن كان متوسط الكتابات المحايدة يتدوينة ، في ح

حايةد واالتجةاه االيجةابي للتةدوين فةي االتجاه السلبي لكتابة التدوينات هو االتجاه الوسيط مةا بةين االتجةاه الم .9

% بمةا يعنةي أن المةدون علةي المسةتوي الظةاهري 37عينة الدراسة حيث بلغةت نسةبة االتجةاه السةلبي للكتابةة  

% من عدد من القضايا و الموضوعات علي صفحات المدونات، في 37والواضح للعيان أتخذ موقفاً سلبياً بنسبة  

، 2009% من جملة اتجاهات الكتابةة بعينةة الدراسةة خةالل عةام  45لتدوينات  حين وصل االتجاه المحايد لكتابة ا

ون"كد هنا أن للمدون موقف سلبي خفي ل غير ظاهر ل في التدوينات محايدة االتجاه حيث تعمةد المةدونين نشةر 

، بةل اكتفةي تدوينات قد تحمل موقفاً سلبياً أو مناهضاً لقضية معينة دون أن يعلن صراحة و باأللفاظ موقفه منهةا 

بنشرها حتى يطلع عليه قراء المدونة و يكون للمدون دوراً ولو أن يكةون المةدون هنةا مصةدر أو ناقةل لمعلومةة 

 حول قضية معينة سواء سياسية أو حقوقية أو إعالمية أو عامة.

ينة تدو 13360تدوينة بمجمل مدونات عينة الدراسة   138كان أعلي عدد تدوينات تنشر خالل الشهر الواحد   .10

تدوينة في الشهر و كان هةذا  69مدونة وكانت من نصيب شهر ديسمبر وحده ، و كان الحد األدنى للنشر    30في  

فةرو  ضةئيلة لةم تتعةدي فةي المتوسةط  2009نصيب شهر أغسطس ، لكن كانت الفرو  بين الشهور طوال عام 

بين شهور العام و في تدوينةة واحةدة  تدوينة 23تدوينة ، فالفر  في معيار التدوين الشهري كان في أقصاه    7.5

بين شهور العام. هذا ي"كد أن التدوينات علي صفحات المدونات ل عينة الدراسة ل كانت متقاربةة إلةي حةد كبيةر 

. كما أكدت النتائج أن شهر ديسمبر هو أكثر شهور العام نشاطاً في حركة التةدوين بعينةة 2009خالل شهور عام  

 قل شهور العام نشاطاً في حركة التدوين بعينة الدراسة.الدراسة، وشهر أغسطس هو أ

كانت من نصيو التدوينات المنشورة علي مدونة " جبهة التهيي  الشةعبية " فهةي أكثةر   أكبر نسبة تجاوزات : .11

% ، وهةي نسةبة ليسةت 20تجاوز بنسبة وصةلت    120المدونات التي ورد بها تجاوزات حيث بله عدد التجاوزات  

 بقليلة.
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 توصياتخاتمة و

تناولت الدراسة تحليل مضمون عينة من المدونات السياسية والحقوقية استنادا إل  المعايير الستة التي تمثل أهم 

المالمح التي تعك  مؤشرات لالسترشاد بها في دراسة ظاهرة المدونات كأحد وسائل اإلعالم البديل السةيما مةع زيةادة 

إلة  آفةاق أكثةر رحابةة فةي التعبيةر عةن آرائهةم وأوضةاعهم الشخصةية   اهتمام الشباب بالتدوين االلكترونةي، للخةرو 

والمساهمة في زيادة حالة الحةرال السياسةي واالجتمةاعي الراهنةة. ونظةرا ألهميةة المةدونات كوسةيلة للتعبيةر توصةي 

 الدراسة بعدد من البنود لتطوير مساهمة  مجال التدوين في خلق مناخ موضوعي وهادش للتعبير عن الرأي:

تعمل منظمات المجتمع المدني عل  بناء جسور التعاون بينها وبين المةدونين بهةدش الحشةد والتعبئةة مةن خةالل أن   .1

إتالق الحمالت االلكترونية في العديد من القضايا العامة وجمع تأييد أكبر قةدر مةن الشةباب ومسةتخدمي االنترنةت 

 للمشاركة في الشئون العامة بصورة أكثر فعالية وإيجابية. 

تمام منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية برفةع وعةي وقةدرات المةدونين لتحقيةق االلتةزام بالمعياريةة اه .2

والموضوعية في أسلوب واتجةاه الكتابةة، باإلضةافة إلة  التحقةق مةن مصةداقية المعلومةات والمصةادر حةول عةدد 

 التدوينات.

التدوين والمشاركة عبر وسائل اإلعالم الجديدة، ونشر  أن تعمل منظمات مجتمع المدني عل  االهتمام بتحسين مناخ .3

 مفهوم اإلعالم الجديد ودوره في دعم العملية الديمقراتية وخدمة األهداش التنموية 

أن تعمل الدولة عل  دعم حرية التعبير االلكتروني وكفالة الحقوق الدستورية لكل مواتن في التعبير عن رأيه عبةر  .4

 االلكترونية والتي تمثل أهم الوسائل الحديثة في التعبير عن الرأي. كافة وسائل اإلعالم خاصة

ي  مجتمع ق أخالقي لمجال التدوين عبر حوارأن تعمل المؤسسات اإلعالمية ومؤسسات المجتمع المدني عل  وضع ميثا

                                                                                                                                                    .والمشاركةالتنوع يهدش إل  ترسيخ ثقافة 

ضرورة االنتباه إل  عدم تقييد مجال التدوين والتعبير عن الرأي والكخ عن اتباع أسلوب مالحقة المدونين، فمجةال  .5

عرم له العديد من المدونين من قب  واعتقال لنشرهم التدوين بمثابة النافذة التي يتنف  من خاللها الشباب، وما يت

 آرائهم في مدوناتهم الشخصية يعد انتهاكا لحق حرية التعبير بالوسائل المشروعة والسلمية.

أن تهتم المؤسسات اإلعالمية بدراسة و تطوير  األشكال واألساليو المستخدمة في الكتابةة والتةدوين والعمةل علة   .6

وين كوسيلة لنشر المعلومات واعتبارها نموذ  للصحافة الشةعبية، وبةين الصةحافة المهنيةة توضيح التمييز بين التد 

 عل  المواقع اإلعالمية التي تراع  الشروت والمعايير االحترافية في جمع ونشر األخبار والموضوعات الصحفية.
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 تحليل تفصيلي لكل مدونة ▪

 :كل مدونة على حدةتفصيل نتائج تحليل المضمون  ▪

 بحر التغيير: أمواج في .1

خوان المسلمين خاصة حينما أكةدت المدونةة خةالل وصةفها لجماعةة اإلخةوان إل لو علي المدونة االحتفاء بجماعة ا •

المسلمين بأنها جزء هام من المجتمع المصري و تمثل ابرز القةوي السياسةية و االجتماعيةة مةن حيةث القاعةدة الشةعبية 

لمصري " مجل  الشعو تحديدا " ، ورأت أن ما يةدور بهةا يهةم المجتمةع % من البرلمان ا20خاصة ما تمثله من نسبة  

 المصري و يجو أن يطلع عليه المجتمع ، لكن الجماعة تعاني أزمة شفافية.

عدد من استعانت المدونة في بع  التدوينات بموضوعات منقولة أو مقتبسة في ال الو من مواقع إخوانية أخري ، و  •

حينمةا وثقةت منةه إحةدي التةدوينات معلومةة حةول   –  (اليةوم السةابع  -المصري اليةوم    جريدة)  تيد يجرالصحخ أهمها  

، و إن دل هذا ف نه يدل علي عدم التنوع أو اإلضافة الجديدة. ، كما استعانت المدونةة بمةا نشةر 2009ابريل    6إضراب  

 علي قنوات فضائية وهي تحديدا  قناة الجزيرة علي سبيل الحصر.

ات ما هو رد علي تدوينات أخري في مدونات أخري بما يعك  وجود نوع من االتالع المتبادل ولذا ظهر من التدوين •

بين المدونات و بعضها البع  ، ومن المالحظ أيضا  أن المدون قبل أن يعلق علي التدوينة يورد أوال  الةرابط لهةا علةي 

 مدونتها بما يشير إلي أنه :

مثةل تسةكين اإلصةالحيين داخةل المنقولة وعةدم االكتفةاء بةرأي واحةد،  عرم اآلراء المختلفة في تدويناته باألخص   •

جماعة األخوان المسلمين فهنال من رآها عبارة عن مبادرات أو إبداعات فدرية ال تمثل تيارا  إصالحيا  متميزا  و هنةال 

 مع .من رآها تيارات إصالحية تقليدية و أخري تيارات إصالحية مدنية أو داعية لالنفتا  عل  المجت

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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 كلمة أبرك من عشرة:  -2

 لو علي تل  المدونة األسلوب الساخر من أنظمة الحكةم العربيةة فةي قضةايا مختلفةة خاصةة القضةية  •

 الفلسطينية و توظيخ اإلعالم .

 دبي في تناولها للموضوعات المختلفة. لو علي المدونة األسلوبي األ •

 -ومسألة التوريث في الحكةم   -حول قضايا داخلية ) كسياسة الدفاع المدني في مصر  ات نيدوتنوعت الت •

سياسات الحزب الوتني فيما يخص توزيع الثروة( وقضايا  خارجية كالعالقات الخارجية المصرية اإلسرائيلية 

 اإلماراتية. –

 ن لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:فيما يلي شكلين بياني
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 أروى: .2

هذه المدونة تحسو علي التيار اإلصالحي داخل جماعة اإلخوان المسلمين، فلها من األفكار ما يخةدم تمثيةل المةرأة فةي 

ناتها أنها تةرف  تصةنيخ أعضةاء يي تدوداخل الجماعة وباألخص " مكتو اإلرشاد، ر م أنها أعلنت صراحة في أحد 

جماعة اإلخوان المسةلمين إلةي تيةارات أو فئةات" وال حتة  تصةنيخ المسةلمين عامةة إلةي تيةارات " سةلفية ، ليبراليةة 

 ،علماني، إصالحي ، ألنها تري في ذل  فرقة ولي  تجمع.

ا المدونةةةةة: فيمةةةةا يلةةةةي شةةةةكلين بيةةةةانين لتوضةةةةيح كثافةةةةة النشةةةةر وتوزيةةةةع الموضةةةةوعات التةةةةي تناولتهةةةة
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 واحدة مصرية: .3

 لو عليها االتجاه الليبرالي، وتعارم التيار اإلسالمي في عدم مراعاته حقوق المرأة مثل" المشاركة  -

 في المظاهرات لكن خلخ الرجال ودون هتاش". 

 رفعت شعار " كفاية " وهو شعار الحركة المصرية من أجل الت يير. -

مدونة مناقشتها النتهاكات التي تعرم لهةا الصةحفيين القةاهرة فةي أهم القضايا الداخلية التي حاولت ال -

سوء األوضاع في مصر ككوارث الدويقة والعبارة و يرهةا  التةي وبسبو ت طيتهم لمظاهرة لنصرة  زة،   5/1/2009

 القضةية المرفوعةة ضةد  مجةدي  -الفسةاد    -خانةة الديانةة-حقةوق المعتقلةين والسةجناء      –سقط فيها مصريين كثيةرين  

 استقالل المرأة المصرية و العربية(. -الشافعي مؤلخ مترو و محمد الشرقاوي صاحو دار النشر 

 -أما أهم القضايا الخارجية التي عرضتها المدونة التحقيق في استخدام إسرائيل للقنابةل المحرمةة دوليةا   -

  -اتفاقية السالم بين مصر و إسرائيل 

 نشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة ال
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 محامي الفقراء:  -4

 –اتخذت مدونة " محامي الفقراء " نمطا  شخصيا  حيث نشر بهةا مةا فةي صةالح المةدون نفسةه " أحمةد أبةو المجةد "  •

سابق أعده عةن حالةة   عنصر واحد و هو المدون نفسه ، مثل تسجيال  تليفزيونيا  له ، تقرير  عنبمعني أن تدويناتها تعبر  

الديمقراتية، بع  البال ات أو األنشطة القانونية التي يقوم بهةا المةدون نفسةه فةي الةدفان عةن قضةايا حقةوق اإلنسةان 

كحقوق البهائيين ومواجهةة ازدراء األديةان، كمةا لةم يتجاهةل المةدون الكتابةة األدبيةة علةي مدونتةه حيةث اتخةذت احةد 

 التدوينات شكل قصة أدبية.

التدوينات يظهر بها انتقاد لدور مؤسسة وهي األزهر ، انتقاد أشخاص " لم يعةرش مةن لكةن يحتمةل أن يكةون موقخ   •

 زميل للمدون نفسه " .

 صور . –نصوص  –موضوعات مصورة  –نوعت المدونة في أشكال التدوينات ما بين فيديو  •

 اقتصرت المدونة علي مناقشة قضايا داخلية فقط. •

 لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة: فيما يلي شكلين بيانين
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 عفريت منحوس: .4

 اتخذت المدونة تابعا  تعاونيا  و تواصليا  واضح مع عدد من الحركات االجتماعية في مصر. ▪

 اتجهت المدون لتبني مالمح من الخطاب الليبرالي في كتاباتها . ▪

وس " انتقةاد عةدد مةن المؤسسةات " وزارة النقةل و المواصةالت ظهر من خالل تحليل المدونة " عفريت منحة ▪

األحزاب المصةرية " والشخصةيات التةي تناولتهةا أيضةا  "الةرئي    -قطاع الصرش الصحي و مياه الشرب   –المصرية  

 ".السيد جمال مبارل –مبارل 

لةخ البنيةة   –الت  أزمةة النقةل و المواصة  –اقتصرت المدونة علي مناقشة قضايا داخليةة فقةط مثةل : التوريةث   ▪

القضية المةتهم فيهةا كةال من"مجةدي الشةافعي" مؤلةخ روايةة   -التحتية خاصة شبكات مياه الشرب و الصرش الصحي  

 "مترو"،و"محمد الشرقاوي" ناشر الرواية.

ارتفع معدل التواصل والتفاعل االجتماعي علي المدونةة حيةث تضةمن عةدد مةن التةدوينات روابةط تسةويقية و  ▪

 -ابريةل  6إبريةل : مثةل" المجموعةة البريديةة لشةباب    6أخري لكنها تركزت علي مواقع خاصة بشةباب    دعائية لمواقع

االيميةل الرسةمي  -ابريةل 6خدمة تويترلشباب  -ابريل6البث التجريبي لموقع شباب  -بول الجروب الرئيسي علي الفي 

و وجةود أرقةام تليفونةات لمزيةد مةن للحركة"كمزيد من المعلومات حةول أنشةطة الحركةة و الخطةوات المعلنةة ، بجانة

إبريل خاصة أن المدونة اتجهت في احدي تدويناتها إلي تأصيل للحةرال االجتمةاعي فةي   6التواصل مع أعضاء حركة  

كذل  كان هنال تدوين به روابط لعدد من المةدونات  ،2009ابريل  6، والدعوة للمشاركة في إضراب 2005  مصر منذ 

الحةا  جةرج ، كمةا قةدم المةدون دعمةه لعةدد زمةالءه مةن   -وائل عباس    -أسد   -قفاههي " مواتن مصري واخد علي  

 المدونين اآلخرين الذين تعرضوا و يتعرضون لبع  المضايقات .

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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 مدونة أبو مفراح:. 7

 ر  الصعيدي " محامي ومحلل سياسي معروش عنه انتماءه لجماعة اإلخوان المسلمين.المدونة للمدون " احمد مف

اتسمت هذه المدونة بالتخصصية العلمية و تحديةد موضةوع لتةدويناتها حيةث تناولةت المدونةة بالتحليةل قضةايا  •

 -المتحةدة "  خارجية خاصة العالقات المصرية األمريكيةة مثةل " زيةارة الةرئي  محمةد حسةني مبةارل إلةي الواليةات  

كما قدم تحليال  مسةار العالقةات األمريكيةة الجديةدة فةي   –العالقات المصرية اإليرانية و العالقات المصرية اإلسرائيلية  

 ا مع إيران وما نتائجها سواء ايجابية أو سلبية ، و مدي التقارب و التباعد بينهم.هعهد أوباما كذل  تحليل عالقت

ووضةع  1952خلية محددة كما في تقييمه ألهةم انجةازات و إخفاقةات ثةورة يوليةو كما تناولت المدونة قضايا دا •

مناقشةته لموضةوعات تتعلةق  –إتارا للمقارنة بين نظام حكةم الةرئي  جمةال عبةد الناصةر و الةرئي  حسةنتي مبةارل 

ل عالقةة إلخةوان كذل   بيان مةا إذا كةان هنةا –وقضية حزب هللا   –بالعضوية والتقييم داخل جماعة اإلخوان المسلمين  

 بالمسألة اإليرانية كما في القضية النووية و محاوالت الز  باسم جماعة اإلخوان في قضية حزب هللا.

" I love you manانتقدت المدونة موقخ عدد من المؤسسات " مثل انتقاد موقخ النظام المصري مةن فةيلم " •

" كمةا انتقةد فيهةا عمليةات االعتقةاالت و أوضةاع السةجون األميركي مقارنة بموقفهم من الفيلم اإليراني إعدام فرعةون  

 المصرية.

 اقتصرت المدونة علي استخدام تدوينات سياسية و عامة في صورة نصوص كتابية و صور فقط . •

 اتسمت بمدونته باستخدام ل ة عربية واضحة منضبطة بحكم التخصصية العلمية للمدونة. •
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 :ر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونةفيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النش
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 مدونة فتح عينك:. 8

صاحبها أحمد محسن عبد الرحمن وهو تبيو شاب تعرم لتجارب اعتقال سابقة و حاول عرضها في مدونته  •

 كنوع من تبادل و توثيق الخبرات الشخصية ، كما عرضت المدونة تدوينات للتواصل التضامني و التعاوني بين نشطاء

 و منظمات حقوقية و مدونين آخرين  .

 استعانت المدونة بأسلوب الكتابة األدبية . •

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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 مدونة مواطن أصيل: .8

بمدونتةةه الطةةابع  المدونةةة لصةةاحبها إسةةالم حجةةازي وهةةو معيةةد بكليةةة االقتصةةاد و العلةةوم السياسةةية ، و ظهةةر •

 التخصصي .

عكست التدوينات المنشورة علي مدونة مواتن أصيل موضوعات محددة مثل معطيات حالةة الديمقراتيةة فةي  •

العالم العربي، الحرال االجتماعي في مصر مقارنة بباقي الدول ، الحركة في العالم االفتراضي و مدي سلطة المدونات 

 احتجاز المدونين المصريين(. –مع المصري و انتشار ظاهرة الفي  بول في المجت

اتسمت مدونته أيضا  باستخدام الل ة العربية السهلة الواضحة دون الوقوع فةي شةرل الل ةة الهابطةة أو الركيكةة   •

 أو استخدام ألفاظ  ير منضبطة.

  لو علي المدونة أسلوب الكتابة النصية المقالية . •

 ر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النش
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 مدونة حوليات صاحب األشجار:.  10

المدونة لصاحبها احمد  ربية،  قد ظهر من خالل تحليةل مضةمونها أنةه لةم يكةن للمدونةة موضةوع محةدد بةل  •

 نشرت تدوينات في موضوعات بيئية و تكنولوجية وحقوقية و سياسية .

 ازنة .اتسمت بالل ة العربية المتو •

 نوعت في أشكال التدوينات ما بين النصية و المصورة . •

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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 استراحة مجاهد: . 11

المدونة لصاحبها عبد العزيز مجاهد ، وقد ظهر من خالل تحليل مضمون مدون " اسةترحة مجاهةد " أن لةي   •

 موضوع محدد بل نوعت في الموضوعات ما بين شخصية و حقوقية . لها

 تعرم لتجربة اعتقال لم ي فل أن ذكر عنها في مدونته . •

ظهر بالمدونة نوع من االحتفاء بجماعة اإلخوان المسلمين حيث ذكر في احدي التةدوينات قةائال  " .....رسةخت  •

، وهةو أن هةذه الجماعةة يتةراص فيهةا العظمةاء والمفكةرون في ذهني مفهوم قديم بنيته عن جماعةة اإلخةوان المسةلمين

 والمبدعون".

 رفع صور ألشخاص أعضاء في جماعة اإلخوان المسلمين. •
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فيمةةةةةةا يلةةةةةةي شةةةةةةكلين بيةةةةةةانين لتوضةةةةةةيح كثافةةةةةةة النشةةةةةةر وتوزيةةةةةةع الموضةةةةةةوعات التةةةةةةي تناولتهةةةةةةا 
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 مدونة ميت : .  12

م فةي مدونتةه صةورا ألعضةاء عةن جماعةة اإلخةوان المدونة لصاحبها محمد عادل صةاحو مدونةة ، واسةتخد  •

 المسلمين ، وتعرم بالتقييم بع  الموضوعات التي تتعلق باإلخوان المسلمين .

المضةايقات األمنيةة لطةالب   –إبريةل    6أنشةطة حركةة    –القضايا الداخلية التي ناقشها المدونة: مثل اعتقةاالت   •

 الترشيح لمنصو مدير عام منظمة اليونسكو. -خل الجامعة بع  الكليات في إتار األنشطة التي يقومون بها دا

و أهم القضايا الخارجية التي ناقشها المدون علةي مدونتةه : الصةراع العربةي اإلسةرائيلي و حركةات المقاومةة  •

 الفلسطينية. 
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 ظهر من خالل التدوينات تقديم نصرة و تضامن للمدونين سواء من داخل مصر أو خارجها.  •

 ة استخدام األلفاظ  ير منضبطة بل خارجة في بع  التدوينات .يؤخذ علي المدون •

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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 مدونة صوت المعا  :. 13

حةول المدونة لصاحبتها ريم يحيي ، وقد ظهر من خالل تحليل مضمونها أن تدويناتها تركةزت موضةوعاتها   - •

 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في مصر خالصة ما يعانوه من صعوبات في االلتحاق بالمدارس و المرور بالشارع.

 نوعت في أشكال التدوين ما بين الكتابة النصية و الفيديو الصور . - •

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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 مدونة نورا يونس:. 14

اهتمت المدونة بنشر تدوينات حول قضايا حقوق اإلنسان داخل خار  مصةر مثةل قضةية فتةاة " هبةة نجيةو "  •

التي وصفتها المدونة بحبيسة نظام الكفالة السةعودي و عةرم دور النظةام المصةري فةي مواجهةة مشةكلتها كمةا نشةر 

التي تتصخ بالعنخ في المجتمع المصري تحت دعوى أنها موضوع قيام الشبكات االجتماعية بحجو بع  الفيديوهات  

تحمل عنخ زائد ، كذل  كان للمدونةة موقةخ مةن الحصةار علةي  ةزة ر ةم انخفةام عةدد تةدونياتها مثةل احتياجةات 

 مستشفيات  زة.

ر استخدمت المدونة األسلوب األدبي في تدويناتها مثل قصة أدبية تبدأ بحادث ا تيال عماد م نية وتدور في إتا •

 اجتماعي رومانسي و تنتهي باندالع الحرب عل   زة.

 ل ة التدوين منضبطة و سهلة . •

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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حركة التدوينات بمدونة نورا يونس خالل عام 2009

عدد التدوينات  0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 مدونة صحفي من منازلهم :. 15

احمةةد التةةابعي تنةةوع ظهةةر مةةن خةةالل تحليةةل مضةةمون المدونةةة " صةةحفي مةةن منةةازلهم " للكاتةةو الصةةحفي  •

خاصة إخفاق مصر فةي اللحةاق بركةو التطةور العةالمي   -موضوعات الكتابة بها و إن قل عدد تدويناتها سواء سياسية  

كما فعلت الصين و الهند ، أو ثقافية كموضوع لتطيع الثقافي ومحاولة فهم أسباب وجود عازش إسةرائيلي بةدار األوبةرا 

ضةةية أو أدبيةةة فةةي صةةورة قصةةص أدبيةةة كمةةا فةةي قصةةته حةةول سةةوء األوضةةاع المصةةرية فةةي احةةد الحفةةالت ، أو ريا

 االجتماعية و االقتصادية خاصة لمحدودي الدخل في مصر.

 اتسمت الكتابة بالطابع المهني فالقائم عليه صحفي شهير. •

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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حركة التدوينات بمدونة صحفي من منازلهم خالل عام 2009

عدد التدوينات  0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 4 0

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 ل:Wolf Insideة لمدون. 16

اتسم اسم المدونة باستخدام الل ة االنجليزية والتعبير عةن معنة  رمةزي السةم المدونةة، ومثلةت المشةاركة أهةم  •

 الموضوعات التي تناولتها المدونة، حيث ركزت عل  المشاركة السلبية للمواتنين وأثرها في المجتمع.

 موزها في العديد من تدويناتها.كما تناولت في موضوعاتها انتقاد الحكومة المصرية ور •

بر م تناولها الحكومة والنظام باالنتقاد وتوضيح سلبياتها إال أنها لم تسةتخدم قةدر ملحةوظ مةن التجةاوزات فةي  •

 الصيا ة.

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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حركات التدوينات بمدونة WOLF INSIDE خالل عام 2009

عدد التدوينات  6 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 مدونة حرية د. مصطفى النجار. 17

لو االتجاه الليبرالي اإلسالمي عل  كاتو المدونة، واتسم بالموضوعية في كتاباته، والتنوع ما بين المقاالت السياسةية  

 واألدبية. ومثلت مقاالت رأي المدون أ لبية التدوينات. انتظم كاتو المدونة بالدورية عل  مدار شهور العام.

 يع الموضوعات التي تناولتها المدونة:فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوز
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حركة التدوينات بمدونة الحرية خالل عام 2009

عدد التدوينات  3 5 4 4 6 3 2 2 0 3 0 0

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 مدونة زنزانة:. 18

مدونة لناشطة حقوقية تدع  راندا أبو الدهو، اتسمت التدوينات بقدر من الموضوعية، وتوثيق المصادر. باإلضافة إل  

سات الحقوقيةة االهتمام بالتوجه الحقوقي في موضوع التدوينات. واستخدمت المدونة العديد من الصور والروابط للمؤس

 المصرية والدولية، كما قدمت خدمات اإلعالن عن مدونات أخرى.

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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حركة التدوينات بمدونة نزانة خالل عام 2009

عدد التدوينات  5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 مدونة القهوة العالية:. 19

إلنسةاني علة  كتاباتهةا، كمةا اتسةمت تقدم المدونة تعريخ بسيط عن خلفيتها المهنية )اإلعالم(.  لو الطابع الحقوقي وا

تدويناتها بقدر من النقد الموضوعي النسبي، ومحاولة التركيز عل  السلوكيات العامة للمواتنين، باإلضافة إل  الشةئون 

السياسية واالهتمام الحقوقي باألخص في قضايا المرأة. أما من ناحية االنتظام في التدوين فقد لةوحظ انتظامهةا النسةبي، 

 موضوع. 14له عدد تدويناتها حيث ب

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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حركة التدوينات بمدونة القهوة العالية خالل عام 2009

عدد التدوينات عام 2009 2 1 1 0 1 0 2 0 1 3 3 0

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 مدونة بورسعيد الحرة:. 20

اتسم المدون بقدر من الموضوعية والتركيز بشكل رئيسي في كتاباتةه علة  النطةاق الج رافةي الةذي يعةيش فيةه، حيةث 

من الموضوعات المتعلقة بمدينة بورسعيد، كما أن اسم المدونة يعكة  نفة  المعنة . اهةتم أيضةا   احتلت النسبة األ لو 

المدون بالشئون العامة، والسياسية والحقوقية في المرتبة األول  منها، وظهر فةي الموضةوعات التةي انتقةد فيهةا تحةول 

 2009موضوع في عام  19إجمالي التدوينات عدد االهتمام من قضايا المواتنين وحقوقهم إل  االهتمام بكرة القدم. بله 

 تنوعت ما بين المقاالت والخدمات اإلخبارية، وموضوع مصور.

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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 حركة التدوينات بمدونة بوسعيد الحرة خالل عام 2009

عدد التدوينات  0 0 3 0 2 1 2 0 0 6 1 0

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 مدونة الحرملك :. 21

عات التدوين انحسرت فقط في قضةايا من خالل تحليل المضمون للمدونة " الحرمل  " تبين أن موضو •

 و موضوعات داخلية .

 استخدمت ل ة عربية فصحي  ير منضبطة . •

 استخدمت الشكل األدبي أحيانا  . •

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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حركة التدوينات بمدونة الحرملك خالل عام 2009

عدد التدوينات  0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 مدونة الفجرية :. 22

حةوادث الطةرق " و  -ات لقضايا داخلية " مثل اعتقةال المةدونينتناولت المدونة في تدويناتها موضوع •

 خارجية " مثل الحرب علي  زة".

 عرم المدون علي مدونته تجربته عن االعتقال و كيفية معاملة األمن له . •

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

حركة التدوينات بمدونة الفجرية خالل عام 2009

عدد التدوينات  0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 3

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 :مدونة المغتربة . 23

ظهر بالمدونة توجها  ليبراليا  ، حيث  لو علةي التةدوينات مناقشةة موضةوعات داخليةة تتعلةق بحقةوق  •

 المواتنة و معارضة حب  المدونين ،  و حرية االعتقاد ، مناهضة التمييز في مصر.

 اتسمت المدونة بقدر من الموضوعية في أسلوب الكتابة. •

 وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر 
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حركة التدوينات بمدونة المغتربة خالل عام 2009

عدد التدوينات  0 0 0 1 1 0 2 2 2 3 0 1

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 مدونة أنا إخوان:. 24

قدمت المدونة تدوينات تناولت بالمناقشة والتحليل و التقييم ألوضاع مختلفة من داخل جماعةة اإلخةوان  •

 -المسلمين ومحاولةة الةربط بينهةا و بةين عوامةل أخةري مثةل " مركزيةة تنظةيم اإلخةوان و الضة وت األمنيةة 

ات الدائرة بين التيار اإلصالحي والمحافظ "، ومن القضايا الداخلية أيضا  احتجةاز المةدونين مثةل مجةدي النقاش

 سعد و عياش وهكذا عك  المدونة قدرا من التواصل و التفاعل االجتماعي بين نشطاء االنترنت و المدونين .

ل الةرئي  األمريكةي بةارل القضايا الخارجية التي تناولتها بع  التةدوينات كانةت قليةل ومنهةا حصةو •

زيارة أوباما لمصر و تقييمها مةن منظةور  –حسين أوباما علي جازة نوبل للسالم ومدي جدارة حصولها عليها 

تقييم ما تقوم بها حركة حمةاس و الحةرب  -المت يرات الداخلية " التواصل مع اإلخوان و اإلفرا  عن أيمن نور

 لصراع في دارفور. -األخيرة علي عزة 

 خدمت المدونة ل ة سهلة وواضحة بعيدة عن التجاوزات.است •

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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حركة التدوينات بمدونة أنا إخوان خالل عام 2009

عدد التدوينات  16 7 9 6 2 5 8 5 7 1 6 7

 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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 جبهة التهييس الشعبية :  ةمدون .  25

، و ناقشت التدوينات المنشورة بالمدونة تشكيلة كبيرة و متنوعة من الموضوعات الداخلية و الخارجيةة •

 –احتجاز المةدونين  –انتخابات نقابة الصحفيين )أكثر الموضوعات الداخلية مناقشة علي صفحاتها كانت حول 

 .(االتجار بالبشر و العشوائيات و أتفال الشوارع –العنخ الطائفي في بع  القرى المصرية 

تقلةين الفلسةطينيين و كانت القضايا والموضوعات الخارجية تتعلق باالحتالل اإلسرائيلي و قضةايا المع •

األسيرات الفلسطينيات بسجون االحتالل، و حصار  زة و الجدار بةين مصةر و إسةرائيلي مةن حيةث مصةادر 

العالقةات المصةرية الجزائريةة خاصةة بعةد األحةداث األخيةرة بةين   –تمويله وعالقته باألمن القومي المصري  

 -م خاصةة فةي ظةل اسةتمرار احةتالل أف انسةتان نقد حصول أوباما علي جةائزة نوبةل للسةال  –منتخبي البلدين  

 أحداث العنخ في إيران .

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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حركة التدوينات بمدونة جبهة التهييس الشعبية خالل عام 2009
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 دماغ ماك :  ةمدون 

 تركزت موضوعات المدونة علي موضوعات داخلية خاصة العالقة مع أمن الدولة. •

األلفةاظ الخارجةة عةن إال أن المدون اتسةم باسةتخدام  ، ة عامية بشكل واضحاستخدمت في التدوينات ل •

 .، والتي ميزت المدونة في التعبير عما تعرم له المدون من قبل األمنالمعايير األخالقية

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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حركة التدوينات بمدونة دماغ ماك خالل عام 2009

عدد التدوينات  0 2 1 1 1 6 2 14 1 0 3 0
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 مدونة صوت غاضب:. 27

ناولت المدونة موضوعات تتعلق بقضايا مثل المساعدات و القوافل اإل اثية مةن مختلةخ دول العةالم للتخفيةخ ت •

ألخبار المسيرة العالمية لفة  الحصةار عةن  باستمرارمتابعة واضحة ومحدثة    ت حيث ظهر   .من الحصار علي  زة

صةفقات "ينية لالحةتالل اإلسةرائيلي، و زه و مواقخ النظةام المصةري و إسةرائيل منهةا، وأخبةار المقاومةة الفلسةط

 . "قضية حزب هللا  -الصحافيين في القدس المحتلة  –األسري 

هذا باإلضافة إل  موضوعات عن إضراب لعدد من الفئات مثل إضراب موظفي الشهر العقاري واعتداءات قام  •

 بها بع  األشخاص في حق آخرين و اعتقال عدد من المدونين.

 لتجاوزات علي مستوي األلفاظ و التعبيرات.تضمنت المدونة بع  ا •

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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 مدونة مصر اللي بأحبها :. 28

اتجهت المدونة لنشر تدوينات حول القضايا و المشكالت الداخلية مثل تقييم دور مجلة  الةوزراء المصةري و مواجهةة 

زمات مثل مرم أنفلونزا الخنازير و مشكالت ال ذاء و األسعار ، كما نشرت أخبةارا حةول أشةخاص بعيةنهم " حفيةد أ

فةي إتةار مناقشةة القضةايا بةارزا  لحصار علي  زة  وحصول أوباما علي جازة نوبل للسةالم نصةيبا  لالرئي  "، وكان 

 الخارجية.

 :يع الموضوعات التي تناولتها المدونةفيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوز
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 . مدونة ياالاللي :29

ناقشةةت المدونةةة فةةي تةةدويناتها موضةةوعات حةةول أهةةم األزمةةات التةةي حةةدثت داخةةل جماعةةة اإلخةةوان  •

أبريةل، ومةؤتمر الحةزب الةوتني   6موقفه من بع  الموضوعات مثل إضةراب    ، كما تناول المدونالمسلمين

النشطاء وأوضاع السجون المصرية، كما تناولت األزمةة األخيةرة بةين مصةر   األخير، بجانو اعتقاالت بع  

 زيارة أوباما لمصر. –بجانو موضوع الجدار العازل  –والجزائر علي خلفية مباراة المنتخبين 

تجاه مؤسسةة الحكومةة المصةرية،  تضمنت بع  التدوينات ألفاظ  ير منضبطة وبها قدر من التجاوز •

لمدونة عن رفضةه للعديةد مةن األوضةاع السياسةية واالجتماعيةة العامةة المتةدهورة فةي في إتار تعبير كاتو ا

 .المجتمع المصري

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة:
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 . مدونة ودنا نعيش : 30

اعتقال المدون السيناوي " مسةعد أبةو قدمت المدونة متابعة تفصيلية و مستمرة ألخبار االعتقاالت مثل   •

فجر " سواء رحلة ترحيله من سجن آلخر أو القضايا و التظلمات المرفوعة لإلفرا  عنه ، كذل  معتقلي سيناء 

بصفة عامة ومعاملة األمن ألهاليهم أثناء أسرهم أو تفتيش منازلهم ، كةذل  اعتقةاالت فةي حةق بعة  أعضةاء 

 2010نشر بع  تةدوينات حةول مراقبةة االنتخابةات البرلمانيةة المصةرية   جماعة اإلخوان المسلمين ، بجانو 

 .2011والرئاسية 

اتسمت المدون باستخدام أسلوب موضوعي في تدويناته ول ة منضبطة، خاصة و أنها في ال الو نقلت  •

ة التدوينات من مواقع لجرائةد وصةحخ مصةرية كالدسةتور والمصةري اليةوم و اليةوم السةابع و البةديل الجريةد 

 الكويتية وجهات حقوقية حزبية مع ذكر المصدر.

 فيما يلي شكلين بيانين لتوضيح كثافة النشر وتوزيع الموضوعات التي تناولتها المدونة: 
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