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اإلطار النظري 

العنوان: دور مواقع التواصل االجتماLي Hي الثورات العربية - مصر نموذجا 

املقدمة:  
شهـدت الـدول الـعربـية Hـي مـطلع عـام 2011 تحركات سـياسـية وثورات عربـية، لـم يـكن أحـد يـتوقـع حـدو|ـzا أو أن 

تـكون قـادرة عـ�ى هـذا الـتغي�k السريـع، واإلطـاحـة بـأنـظمة حـكم�zم لـسنوات طوال، ومـن يـلقي نـظرة سريـعة عـ�ى هـذه األحـداث 

 kـــي كــان لـــھ دور كـــب�Lواقـــع الـــتواصـــل االجـــتما و�ـــي Hـــي عـــالـــم االنـــklنـــت وتحـــديـــدا Hـــي مـ 1يســـتطيع الـــحكم بـــأن الـــتطور الـــتكنولـ

وأســا��� Hــي هــذه الــثورات. حــيث اســتطاعــت هــذه املواقــع تــحف�� الــناس لــلثورة ضــد الســلطة واســتخدامــھ Hــي حشــد الــناس 

ونزولهم ا\ى الشوارع.  

ســيقوم الــبحث بــدراســة دور مواقــع الــتواصــل االجــتماLــي Hــي تــشكيل الوLــي االجــتماLــي والســيا��� لــدى الشــباب 

الـعربـي مـع الـklكـ�� عـ�ى الـثورة املـصريـة Hـي 25 يـتايـر، وكـيف أدت تـلك الـنقلة Hـي اإلعالم إ\ـى انـفتاح الـعالـم عـ�ى آفـاق جـديـدة 

واقــــع  رز دور كــــب�k للشــــباب الــــذي اســــتطاع اســــتغالل مــ ود حــــدود أو قــــيود وال حــــ�� رقــــابــــة، وهــــنا بــ وغــــ�k مســــبوقــــة دون وجـــ

الــتواصــل االجــتماLــي لتحســ�ن وضــعھ الســيا��� واالجــتماLــي واالقــتصادي، واســتطاع بــذلــك تــشكيل الحشــد والــدافــع لــ��ول 

الشـباب إ\ـى الـشارع، وكان الـفيس بوك خـصوصـا هو الوسـيلة الرئيسـية لـلدعوة لـلثورة املـصريـة والتحرك، وبـذلـك نـجحوا  Hـي 

تحقيق ونقل الثورة االفklاضية ع¥k االنklنت إ\ى ثورة واقعية Hي ميدان التحرير والشوارع.  

سؤال البحث: 

  إ\ى أي مدى لعبت وسائل التواصل االجتماLي دورا Hي تنظيم ثورة 25 يناير؟ 

راد  وجـــية الـــكklونـــية قـــائـــمة عـــ�ى نـــظم الـــجيل الـــثانـــى لـــلويـــب لـــتحقيق الـــتواصـــل والـــتفاعـــل بـــ�ن مـــختلف األف ª 1ـــي "عـــبارة عـــن تـــطبيقات تـــكنولـ

املنتشريـن حول الـعالـم بـاملراسالت املـكتوبـة واملـسموعـة واملرئـية مـع تـحقيق االتـصال الـفورى واملرجـأ بـما يـحقق أكـ¥k فـائـدة لتجـميع الـشعوب Hـى 

موقع للتواصل من بعد."   

 والـتعب�k عـن الـتواصـل االجـتماLـى Social networking عـ�ى شـبكة االنـklنـت اسـتخدام لـھ الـعديـد مـن املـصطلحات مـ®zا) :موقـع الشـبكة 

االجـتماعـية- وشـبكات الـتواصـل االجـتماLـى- والشـبكات االجـتماعـية- ومواقـع الـتواصـل االجـتماLـى(، وجـميع هـذه املـصطلحات تـع¥k عـن الـتواصـل 

والتفاعل ب�ن مجموعة من األفراد من خالل شبكة اجتماعية ع�ى الويب. 

 تــــقوم فــــكرة شــــبكات الــــتواصــــل االجــــتماLــــى عــــ�ى بــــناء وتــــفعيل املــــجتمعات الــــحية عــــ�ى االنــــklنــــت؛ حــــيث يــــتشارك الــــناس اهــــتمامــــا°ــــzم 

وأنشط�zم من خالل برمجيات تحقق صفة االجتماعية، وªى تحقق اتصاالت تفاعلية باتجاه�ن



اإلشكالية: 
تــتلخص إشــكالــية هــذه الــدراســة Hــي حــقيقة دراســة مــا إذا كـان ملواقــع الــتواصــل االجــتماLــي دور Hــي تــشكيل الوLــي 

االجـتماLـي والسـيا��� لـدى الشـباب الـعربـي وخـصوصـا Hـي الشـباب املـصري؟ أم كانـت فـقط عـامال مـساعـدا وأن الواقـع الـذي 

يــعيشھ الشــباب الــعربــي ªــي األســاس، ومــا الــدور الــذي لــعبتھ Hــي الحشــد لــتلك الــثورات والــ��ول إ\ــى الــشارع؟ وكــيف تــحولــت 

مواقـــع الـــتواصـــل االجـــتماLـــي  Hـــي مـــصر مـــن طـــابـــع اجـــتماLـــي ترفيµـــ� للتســـلية إ\ـــى اســـتغاللـــها ســـياســـيا لـــتصبح ذات تـــأثـــ�k عـــ�ى 

الواقع السيا���؟ 

الفرضية:  
يــفklض الــباحــث أن مواقــع الــتواصــل االجــتماLــي كـانــت أداة لــلتنظيم والتشــبيك Hــي ثورة 25 يــناير وتــكويــن الوLــي 

السـيا��� لـلشعب املـصري ونزولـھ ا\ـى الـشارع لـلمطالـبة بـاإلطـاحـة بـنظام الـحكم الـقائـم، وتـغي�k الواقـع السـيا��� املـصري ومـا 

يــشوبــھ مــن فــساد، كــما يــفklض الــباحــث أن وســائــل اإلعالم االجــتماLــي ســاهــمت Hــي الــدعوة إ\ــى املــياديــن مــن أجــل إســقاط 

واقـــع عـــ�ى األرض بـــعد اإلطـــاحـــة بـــالـــنظام، حـــيث يـــفklض الـــباحـــث أن فـــضاء  الـــنظام الـــحاكـــم ولـــك®zا لـــن تـــتمكن Hـــي تـــغي�k الـ

التواصل االجتماLي االفklا¼�� ال  يحقق الهدف األسم� ع�ى األرض. 

املنهجية: 
يـقع هـذا الـبحث ضـمن الـبحوث الـتاريـخية املـقارنـة والـذي اسـتخدمـھ الـباحـث Hـي الـدراسـة مـن اجـل دراسـة دور مواقـع 

الـتواصـل االجـتماLـي Hـي الـثورة املـصريـة فـيعت¥k املـنهج الـتاريـ¿ي املـقارن مـن أهـم املـناهـج Hـي الـعلوم االجـتماعـية حـيث يـقوم عـ�ى 

دراســة االحــداث الــتاريــخية Hــي زمــان ومــكان مــا، عــن طريــق املــقارنــة املــباشرة بــأحــداث أو ظواهر تــاريــخية Hــي زمــان ومــكان آخر 

مــختلف، وهو أســلوب Hــي الــعلوم االجــتماعــية يــدرس األحــداث الــتاريــخية إليــجاد تفســ�kات تــكون صــحيحة بــعد وقــت ومــكان 

ومـــنا هـــذا، وªـــي تـــنطوي عـــ�ى  مـــع�ن، أمـــا عـــن طريـــق املـــقارنـــة املـــباشرة ألحـــداث تـــاريـــخية أخرى وبـــناء الـــنظريـــة أو إشـــارة إ\ـــى يـ

مــقارنــات لــلعمليات االجــتماعــية عــ¥k األزمــنة واألمــكنة، فµــ� تــتداخــل مــع عــلم االجــتماع الــتاريــ¿ي. هــذا الــنوع مــن الــبحوث قــد 

  .�Âي تتم�� بأنواع األسئلة ال�� تطرحها النظرية وال تستخدم اإلطار الزمªاستخدم عدة اتجاهات نظرية. و

ر املـــنهج الـــتاريـــخ Hـــي بـــدايـــات الـــقرن الـــتاســـع عشر وكــان مـــقتصرا عـــ�ى وصـــف مـــا هو قـــائـــم Hـــي مـــجتمع مـــع�ن  وقـــد ظه

ومقارنتھ بما هو قائم Hي مجتمع اخر، ولكن املنهج تطور ليشمل عملية التأويل والتفس�H kي كل حالة. 

وصـــف  و بـــذلـــك يـ أمـــا املـــنهج الـــتاريـــ¿ي فـــيقوم بـــتقديـــم وصـــف دقـــيق لـــلفklة الـــ�� عـــاشـــها اإلنـــسان Hـــي مرحـــلة مـــا، وهـ



الـحوادث بـطريـقة موضوعـية ويـحاول انـا يربـطها بسـياق زمـ�Â، ويـع�Â بجـمع الـحقائـق واملـعلومـات مـن خـالل دراسـة الوثـائـق و 

السجالت واالثار، لذلك فانھ ال يمكن ضبط املتغ�kات Hي املنهج التاري¿ي.  

فــيقوم الــباحــث Hــي هــذا الــبحث بــإجراء عــملية نــقد وتحــليل لــدور مواقــع الــتواصــل االجــتماLــي Hــي الــثورة املــصريــة مــن 

خــالل سرد لــلوضــع الــعام Hــي مــصر قــبل ثورة 25 يــناير فــيقدم الوضــع الــعام ملــصر قــبل الــثورة وبتســلسل Hــي االحــداث الــ�� 

واقـــع مـــن  واقـــع الـــتواصـــل االجـــتماLـــي Hـــي حشـــد الشـــباب وتـــحولـــھ مـــن اســـتخدامـــھ لهـــذه املـ اســـتخدم فـــzÇا الشـــباب املـــصري مـ

2الklفيھ إ\ى السياسة والدور الذي لعبتھ Hي الثورة نفسها. 

مراجعة األدبيات: 
هــنالــك الــعديــد مــن الــدراســات الــ�� تــناولــت موضوع الــثورات الــعربــية وخــصوصــا دور مواقــع الــتواصــل االجــتماLــي Hــي 

تحريـك هـذه الـثورات، مـ®zا مـا تحـدث عـن الـثورات بـشكل عـام وآخر قـام بـدراسـ�zا Hـي دولـة عربـية محـددة، فـفي كـتاب ثورة 

الفيســبوك لــلكاتــب مــصعب حــسام الــديــن قــتلونــي، تحــدث عــن مســتقبل وســائــل الــتواصــل االجــتماLــي Hــي الــتغي�k ـ وقــدم Hــي 

 kــي الــدول الــعربــية قــبل الــثورات، وعــن نــظريــات الــتغي�H كــتابــھ تمهــيدا تحــدث فــيھ عــن األحوال املعيشــية الــ�� كـانــت قــائــمة

السيا��� وأبرز وسائلھ. 

 وHـي الـفصل الـذي يـليھ قـدم قـتلونـي سردا تـاريـخيا عـن ثورة الـتكنولوجـيا واإلنـklنـت وظـهور اإلعالم الجـديـد، ثـم تـدرج 

ليتحـدث عـن دور مواقـع الـتواصـل االجـتماLـي Hـي ثورات الـشعوب الـعربـية، أمـا Hـي الـفصل الـخامـس فـخصص حـديـثھ حول 

ر Hـــي مـــصر ، مـــقسما حـــيثيات اســـتخدامـــھ إبـــان فـــklة الـــثورة املـــصريـــة إ\ـــى تســـلسل زمـــ�Â للحراك  ورة 25 يـــناي وك وثـ الـــفيس بـ

وك Hـــي هـــذا الحراك، إ\ـــى أن حـــدثـــت الـــثورة ومـــا تــالهـــا مـــن حشـــد Hـــي  الـــشعH �Êـــي مـــصر، ومـــبينا كـــيفية اســـتغالل الـــفيس بـ

3الشارع، واختتم كتابھ Hي تقديم رؤية استشرافية لدور الفيسبوك Hي املستقبل Hي املجال السيا��� والحراك الشبابي. 

أمــا Hــي كــتاب شــبكات الــتواصــل االجــتماLــي وديــنامــيكية الــتغ�H kــي الــعالــم الــعربــي لــلكاتــب خــالــد ولــيد محــمود فــقسم 

2 عبد املؤمن، ع�ي معمر. مناهج البحث Hي العلوم االجتماعية: االساسيات والتقنيات واالسليب.القاهرة: منشورات جامعة 7 اكتوبر. ط.1. 

 .2008

3 قـتلونـي، مـصعب حـسام الـديـن. ثورات الفيسـبوك مسـتقبل وسـائـل الـتواصـل االجـتماLـي Hـي الـتغ�k.بـ�kوت: شركـة املـطبوعـات لـلتوزيـع والنشـر. 

ط1. 2014. 



كـتابـھ إ\ـى ثالث فـصول Hـي الـفصل األول تـناول فـيھ تـاريـخ اإلنـklنـت وظـهور اإلعالم الجـديـد بـعنوان ثورة املـلتميديـا واالنـklنـت: 

مـحاولـة فـهم الواقـع. أمـا الـفصل الـثانـي فـتناول فـيھ دور اإلعالم االجـتماLـي Hـي الـثورات الـعربـية، بـعنوان اإلعالم االجـتماLـي 

وت الــعرب" الــقاهريــة، ومــا لــعبتھ مواقــع الــتواصــل  واســklاتــيجيات الــتغي�k، وقــدم مــقارنــة بــ�ن مــا كـان يــبث عــ�ى إذاعــة "صـ

االجـــتماLـــي Hـــي الـــثورة. أمـــا Hـــي الـــفصل الـــثالـــث واألخـــ�k فـــقدم مجـــموعـــة مـــن الـــتوصـــيات والـــنتائـــج ملســـتقبل وســـائـــل الـــتواصـــل 

4االجتماLي بعنوان "اآلفاق واالسklاتيجية". 

أمـا الـكاتـب صـالـح سـليمان عـبد الـعظيم الـذي كان أكـkÏ تحـديـدا فـيما تـناولـھ مـن موضوعـات، اذ نشر بـحثھ Hـي مجـلة 

وقـــع كـــلنا خـــالـــد  وســـيولوجـــية ملـ الـــعلوم االجـــتماعـــية بـــالـــكويـــت بـــعنوان: :دور الفيســـبوك Hـــي انـــدالع الـــثورة املـــصريـــة: دراســـة سـ

سـعيد"، وقـدم Hـي بـحثھ الـدور الـذي لـعبھ موقـع الـفيس بوك بـشكل عـام Hـي ثورة 25 يـناير مـع تركـ��ه عـ�ى صـفحة "كـلنا خـالـد 

ســعيد"، ومــا الــدور الــذي لــعبتھ الــصفحة قــبل الــثورة وأســباب إنــشاÑــzا؟ مــقدمــا دراســة تحــليلية لــذلــك مــن خــالل دراســتھ 

لــكافــة مــنشورا°ــzا مــنذ فــklة إنــشاÑــzا. كــذلــك اعــتمد بــدراســتھ عــ�ى الــعديــد مــن اإلحــصائــيات واألرقــام الــ�� تــب�ن إقــبال الــناس 

5واألفراد ع�ى هذه الصفحة ملا تشكلھ من تعب�k عما بداخلهم وتساعدهم للتعب�k عن رأzÒم. 

ومـن املـلفت أن صـفحة "كـلنا خـالـد سـعيد" والـ�� ال تزال فـاعـلة إ\ـى يومـنا هـذا، شـاركـت أيـضا بـالـدعوة إ\ـى ثورة 30 

يونيو ال�� اطاحت بحكم التيار اإلسالمي والرئيس محمد مر��� العياط. 

4 محــمود، خــالــد ولــيد. شــبكات الــتواصــل االجــتماLــي وديــنامــيكية الــتغي�H kــي الــعالــم الــعربــي. بــ�kوت: مــدارك ابــداع، نشــر، ترجــمة وتــعريــب. ط1. 

 .2011

5 عـبد الـعظيم، صـالـح سـليمان. دور الفيسـبوك Hـي انـدالع الـثورة املـصريـة: دراسـة سوسـيولوجـية ملوقـع كـلنا خـالـد سـعيد، الـكويـت: محـلة الـعلوم 

االجتماعية. مج 41. ع4. ص123-166.



الوضع العام 8ي مصر 

لـقد شهـد الـعالـم الـعربـي Hـي آواخر عـام 2010 ثورات كانـت تـطالـب بـالـتغي�k وتحسـ�ن األوضـاع املعيشـية لـلمواطـن، 

وكانـت مـعظم مـطالـب الـثورات تـتلخص Hـي اسـklداد الحريـة والـكرامـة والـعدالـة االجـتماعـية لـلمواطـن، بـاالضـافـة إ\ـى مـتطلبات 

الـحياة الرئيسـية الـ�� أصـبحت شـبھ مـفقودة لـدى الشـباب الـعربـي، ولـذلـك بـات الـعصيان والـقيام بـالـثورة ضـد الـحكم أمرا 

ضروريا وملحا. 

و شـكلت هـذه الـثورات هزات سـياسـية لـم يـتوقـعها أحـد، كـما شـكلت الـصدمـة الـك¥kى لـلمجتمع الـغربـي ودراسـتھ 

للشرق، وكــذلــك أخــذت الــكث�k مــن الســياســي�ن وصــناع الــقرار عــ�ى حــ�ن غرة وجــعلت الــعديــد مــن دول الــعالــم تــقف حــائرة 

ومـklددة قـبل أن تـاخـذ أي قرار أو موقـف تـجاه هـذه الـثورات سواء مـعها أو ضـدهـا. وألول مرة Hـي تـاريـخها تسـتطيع الـشعوب 

تــحقيق أهــدافــها عــن طريــق الــثورات الــشعبية والــ��ول إ\\ــى الــشارع واملــطالــبة بــالــحقوق واإلطــاحــة بــحكام حــكموهــم لــسن�ن 

6طويلة. 

كانـت مـصر تـعانـي كـباÔـي الـدول الـعربـية مـن واقـع مرير تـعيشھ، وظروف سـياسـية واجـتماعـية سـيئة؛ إذ كان الـقمع 

والقهر والـكبت والتخـلف الـثقاHـي والـعلم� واألحوال السـياسـية واالجـتماعـية واالقـتصاديـة الـتعيسة، فـيما تـمتد فـklات نـظام 

الـحكم لعشرات الـسن�ن، بـدال مـن مـمارسـة حـق الـklشـح واالنـتخاب بـشكل دوري. وHـي الـحالـة املـصريـة وتحـديـدا Hـي الـفklة الـ�� 

تو\ـى فـzÇا محـمد حـس�Â مـبارك الـحكم تـم فرض قـانون الـطوارئ والـذي اسـتطاع مـن خـاللـھ أن يـقيد الحريـات ويـمارس أبـشع 

 . 7جوانب التعذيب والقهر والذل

الـكاتـب واملـفكر املـصري أمـ�ن جـالل، أقـدم عـ�ى وصـف األوضـاع املـصريـة بـقولـھ:  “ لـقد أفسـد نـظام حـس�Â مـبارك 

الـحياة املـصريـة وحولـها إ\ـى جـحيم وعـذاب وألـم واحـتقار وذل وعـبوديـة، وفـقر دائـم لـلشعب املـصري، وHـي عهـده تـحولـت مـصر 

إ\ـى سـجن كـب�k، وHـي عهـده امـتألت الـسجون بشرفـاء األمـة، Hـي عهـده لـم تـكتف مـصر بـابـتداع ومـمارسـة اسوأ أنواع الـتعذيـب، 

. https://scholar.najah.edu/ ــي عــملية االتــصال الســيا��� - الــحالــة املــصريــة نــموذجــاH ــيL6  شــعيشع، احــمد. دور شــبكات الــتواصــل االجــتما 6

sites/default/files/all-thesis/msb_qtlwny.pdf

7 االشقر، جلب�k. الشعب يريد: بحث جذري Hي االنتفاضة العربية. ط2. ب�kوت: دار الساÔي. 2013. ص146-101

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/msb_qtlwny.pdf
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/msb_qtlwny.pdf


Hـي عهـده زورت اإلرادة الـشعبية املـصريـة، Hـي عهـده تـحولـت مـصر إ\ـى بـلد تـابـع لـلكيان الصهـيونـي، Hـي عهـده تـحولـت مـصر إ\ـى 

وأ حـــاالت انـــ�zاك حـــقوق اإلنـــسان.. لـــقد أفســـد جـــميع مـــناÚـــي  ويـــة، Hـــي عهـــده شهـــدت مـــصر أسـ بـــلد بــال عزة وال كرامـــة وال هـ

8الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، فكانت مصر بحق دولة الرجل املريض او دولة العدم”. 

ويـجيب أسـتاذ عـلم االجـتماع Hـي جـامـعة الـقاهرة عـ�ي لـيلة عـن سؤال "ملـاذا قـامـت الـثورة Hـي مـصر؟"، حـيث يرى 

أن ثورة مـيدان التحرير ولـدت Hـي مـجتمع كان Hـي شوق إلـzÇا، بـعد أن تردت األحوال فـيھ حـ�� بـلغت نـقطة الـصفر، وعـندهـا 

طرح خـيار وجودي عـ�ى الـعقل الجـمÜي: إمـا االسـتمرار Hـي الهـبوط إ\ـى مـا دون الـصفر، ومواجـهة املوت، أو االنـطالق Hـي اتـجاه 

9صحوة جديدة يبدأ فzÇا املجتمع دورة حياة جديدة! 

كـما يـنقل عـ�ي لـيلة عـن الـباحـث سـعيد عـكاشـة Hـي بـحثھ "قراءة Hـي ثورات املـجتمع املـصري" أن الـشعب املـصري 

يـقوم بـثورة كـل أربـع�ن عـامـا Hـي املـتوسـط، بـعضها يرتـفع إ\ـى سـقف الـثورة، بـينما يـبقى الـبعض اآلخر عـند مسـتوى االحـتجاج 

10أو االنتفاضة. 

ان كـــل مـــا تـــم ذكره ومـــا كــان يـــعيشھ الـــشعب املـــصري قـــبل الـــثورة مـــن قـــمع للحريـــات وتـــعذيـــب وانـــتشار لـــلفساد 

وريـــث الـــحكم، ªـــي أســـباب قـــد  زايـــد نســـب الـــبطالـــة والـــفقر ومـــحاولـــة تـ والرشـــاوي والـــب�kوقراطـــية والشـــللية واملـــحسوبـــية، وت

مهـدت وهـيأت املـناخ والـجو املـناسـب لحـدوث مـا حـدث Hـي الـشارع املـصري حـيث كانـت تـحتاج املـنطقة فـقط إ\ـى تـلك الشرارة 

لكي تقوم هذه الثورة Hي وجھ الحاكم.  

واقـــع  وات الـــ�� انـــطلقت مـــن مـ راكـــمات Hـــي االوضـــاع  املـــصريـــة لـــم يـــكن يـــتوقـــع أن الـــدعـ ورغـــم كـــل مـــا ذكر مـــن ت

الــتواصــل االجــتماLــي لــلتظاهر Hــي يوم 25 يــناير 2011  ضــد االوضــاع الــسائــدة Hــي مــصر قــد تؤدي ا\ــى ثورة شــعبية بــالــشكل 

 . 11الذي حدثت فيھ، ولم تكن تلك الشرارة لتنجح لوال التحام الشعب املصري مع الشباب

8 أم�ن، جالل. مصر واملصريون Hي عهد مبارك 1981-2008. ط1. القاهرة: دار م�kيت. 2009. ص209

9  مجموعة مؤلف�ن، الثورة املصرية: الدوافع واالتجاهات والتحديات، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2012

10  املرجع السابق 28+27.

11 ياس�ن، عبد القادر. ثورة 25 يناير املصرية- ثورة شعب حر، ب�kوت: باحث للدراسات الفلسطينية واالسklاتيجية. ط1. 2012 

ص112-107.



الزيادة 8ي استخدام مواقع التواصل االجتماKي 

إن دخول الـحاسوب إ\ـى عـالـم البشريـة ومـن ثـم اإلنـklنـت شـكل ثورة تـكنولوجـية هـائـلة تـحول الـعالـم مـن خـاللـها 

إ\ـى قريـة صـغ�kة يـتم تـناقـل املـعلومـة فـzÇا بسرعـة كـب�kة، ولـكن الحـدث األكـ¥k والـنقلة األهـم والـنوعـية Hـي هـذه الـثورة حـدثـت 

واقـــع  وا\ـــى إنـــشاء مـ Facebook، ومـــن ثـــم تـ وك"  وقـــع لـــلتواصـــل االجـــتماLـــي "الـــفيس بـ H12ـــي الـــعام 2004 حـــ�ن تـــم إنـــشاء أول مـ

Youtube، وصـــاحـــب ذلـــك تـــطور الـــهاتـــف املحـــمول لـــيصبح ذكـــيا يـــحتوي مـــختلف  Twitter والـــيوتـــيوب   klويـــ 14أخرى مـــثل تـ 13

هذه املواقع من خالل التطبيقات وال¥kامج يستطيع املرء متابع�zا أينما تواجد. 

وفر لـــھ أن يـــكون هو نـــفسھ الراصـــد  وفر هـــذه الشـــبكات لـــلمواطـــن الـــحضور الـــدائـــم وغـــ�k املـــكلف مـــاديـــا، وتـ وإذ تـ

واملراقـب واملـتابـع لألحـداث، ومـا شـكلتھ مـن نـقلة لـلمواطـن، فـقد اسـتطاعـت أن تكسر الـحواجز والخـطوط الحـمراء بـينھ وبـ�ن 

املـسؤولـ�ن، وأتـاحـت مواقـع الـتواصـل االجـتماLـي الـح�� لـلفرد لـيع¥k عـن رأيـھ وانـتقاد مـا يريـد دون الـقدرة عـ�ى السـيطرة عـليھ 

أو ح�� املراقبة املباشرة. 

وتــعد مواقــع الــتواصــل االجــتماLــي أبرز مــا نــتج عــن الــثورة الــتكنولوجــية، حــيث يــعت¥k خالصــة لــكل مــا ظهر عــ�ى 

مراحـل مـنفصلة ومـتقطعة مـن مواقـع إلـكklونـية مـشاÞـzة، فـيما اعـت¥kت املواقـع الجـديـدة وال سـيما الفيسـبوك فـضاء واسـعا 

لــتبادل الــكلمات واملواقــع الــصوتــية والــصور والــفيديــو، وzÞــذا ظهر مــا يــطلق عــليھ الــيوم "اإلعالم الجــديــد" الــذي يــعتمد عــ�ى 

أحــدث الــتقنيات، فــيما تــمتاز هــذه املواقــع أو الشــبكات أن ال مركزيــة لــها Hــي نــظام االرســال واالســتقبال مــثل وســائــل اإلعالم 

وقـــت فµـــ� تـــعتمد عـــ�ى  الـــتقليديـــة الـــ�� كــانـــت تـــحتوي عـــ�ى مرســـل ومســـتقبل، فـــالجـــمهور هو املرســـل واملســـتقبل Hـــي نـــفس الـ

15التفاعلية ب�ن األفراد. 

12 يعت¥k اشهر مواقع الشبكات االجتماعية عامليا ويحتل املركز االول من حيث املشklك�ن فيھ، تاسس عام 2004 ع�ى يد طالب امريكي Hي 

جامعة هارفرد يدLى مارك زوكرب�kج، اطلق عليھ اسم الفيسبوك ومعناه كتاب الوجوه. 

13 موقع انklنت يصنف ع�ى انھ شبكھ اجتماعية تستخدم التدوين املصغر وهو من التغريد واتخذ من العصفور رمزا لھ.

14 يعت¥k من اك¥k مواقع التواصل االجتماLي املختص Hي نشر الفيديوهات اذ يسمح للمستخدم�ن برفع الفيديوهات ومشاهد°zا Hي ما بي®zم 

بشكل مجاني 

. https://scholar.najah.edu/ ي عملية االتصال السيا��� - الحالة املصرية نموذجاH يLشعيشع، احمد. دور شبكات التواصل االجتما ß15
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لـقد أظهرت الـثورات الـشعبية حجـم الـهوة والـفروقـات بـ�ن أنـظمة الـحكم الـعربـية والـجيل املـعاصر مـن الشـباب، 

 kيـقول الـكاتـب ابراهـيم فرغـ�ي: “إن الـثورات الـشعبية الجـديـدة تتسـلح جـميعها بوسـائـل االتـصال الحـديـث لـتكشف أن الـتغي�

قــادم مــن عــقول عــصريــة وتتحــدث لــغة مــختلفة ولــدÒــzا أفــكار مــختلفة ووLــي مــختلف، ويــدلــل الــكاتــب عــ�ى واقــعة "الجــمل" 

ويس�zزء zÞا واصفا النظام بأنھ نظام يعود إ\ى العصر الجاه�ي أو العصر القديم. 

ويــقول مســتشار مركز األهرام لــلدراســات واألبــحاث عــبد الــعليم محــمد: "تــمثل الــفرق بــ�ن الــثوار وخــصومــهم Hــي 

وقوف الثوار ع�ى آخر ما أنتجھ العصر من أساليب وتقنيات االتصال والتواصل". 

أسباب التحول من اإلعالم الحكومي إ}ى وسائل التواصل 8ي استقاء املعلومات 
  

  تــتلخص أبرز األســباب Hــي ذلــك إ\ــى انــعدام مــصداقــية وســائــل اإلعالم الــحكومــية مــن صــحف ومــجالت 

ومــذيــاع وتــلفاز وفــضائــيات، مــن قــبل املواطــن�ن، حــيث ســاهــمت هــذه الوســائــل طوال عــقود Hــي الحــد مــن املــشاركــة 

السـياسـية لـلفرد Hـي مـصر، ومـارسـت سـياسـة الـتلق�ن وتـكميم األفواه، وتـدفـق املـعلومـات املـنتقاة وحـجب األخرى الـ�� 

قد تؤدي إ\ى زعزعة استقرار األمن أو الحزب الحاكم. 

 وقـد عـ¥kت هـالـة فـهم�- املـذيـعة املسـتقيلة مـن الـعمل Hـي الـتلفزيون املـصري عـن ذلـك بـقولـها: "كان أداء وسـائـل 

اإلعالم املـملوكـة لـلدولـة جـزءا مـن خـطة وضـع�zا الـحكومـة لـ�zميش أبـناء الـشعب املـصري وتـضليلهم، zÞـدف الـklويـج 

16للنظام الحاكم وإقناع أبناء الشعب بأن هذا النظام هو أفضل ما يمك®zم الحصول عليھ". 

 لـــذا، فـــقد عـــملت األخـــبار الـــ�� كــانـــت تـــبث عـــ¥k وســـائـــل الـــتواصـــل االجـــتماLـــي وخـــاصـــة الفيســـبوك والـــيوتـــيوب 

الم الــــتقليديــــة والــــحكومــــية الــــ�� ســــعت إ\ــــى إخــــفاء الــــحقائــــق، وتــــسمية األحــــداث  راج وســــائــــل اإلعـــ والــــتويــــkl عــــ�ى إحـ

بـمسميات أخرى مزيـفة، فـيما اكـتشف املواطـنون والشـبان أن املـعلومـات الـحقيقية ال تسـتمد إال مـن خـالل اإلنـklنـت 

واســـع للحريـــات، وتـــناول األحـــداث مـــن عـــدة زوايـــا، تـــمكن املـــتلقي Hـــي âـــzايـــة املـــطاف مـــن االســـتنتاج  حـــيث الـــفضاء الـ

الذاتي للمواقف والقضايا بعيدا عن سياسات التلق�ن والتعتيم ال�� ينتهجها اإلعالم التقليدي. 

16  نرم�ن السيد، اإلعالم الجديد وفرص التحول الديمقراطي Hي األنظمة السلطوية، الثورة املصرية: الدوافع واالتجاهات والتحديات، 



 ومــنذ ســنوات كانــت املؤشرات تــدل عــ�ى أن املــنظومــة اإلعالمــية Hــي مــصر مــنظومــة خربــة، تــم تركــيzãا بــطريــقة 

ريـــق مـــن الـــشعارات الخـــداعـــة، وتـــجاهـــل تـــأثـــ�kات الـــبث الـــفضائـــي  ر اخـــطائـــھ، وHـــي ظـــل ب تـــضمن خـــدمـــة الـــنظام وتـــ¥kي

املـنافـس، واإلنـklنـت، وتـجاهـل الواقـع الـعربـي والـدو\ـي، والـتعامـي عـن تراجـع دور مـصر الـثقاHـي والسـيا���. Hـي حـ�ن كان 

17األمن ورجالھ هم املسيطرون ع�ى املشهد اإلعالمي. 

ألســـف، فـــقد أثـــبتت الـــدراســـات الـــسابـــقة أن الـــناشـــطون الســـياســـيون Hـــي عـــالـــم اإلنـــklنـــت والـــذيـــن   ولـــكن، ولــ

واجــــهة  وائــــق وتحــــديــــات أكــــ¥k قــــد تنجــــم عــــن املــ واجــــهون Hــــي الــــعادة عــ يــــسعون لــــتحقيق تــــغي�k مــــلموس عــــ�ى األرض، يــ

املـباشرة مـع الـنظام، مـا يؤدي إألى تـعاظـم الـشعور بـالـخوف مـن األخـطار الـ�� تنجـم عـن االحـتكاك بـالـقوى األمـنية، مـا 

18يklتب عليھ انسحاب األفراد من املشاركة الفعالية Hي الحياة السياسية. 

التحّول من استخدام مواقع التواصل االجتماKي 8ي ال�9فيھ إ}ى السياسة والحشد 

للثورة 

واقـــع الـــ�� كــان  وم ويـــتم فـــيھ تـــعديـــل مـــسار هـــذه املـ واقـــع الـــتواصـــل االجـــتماLـــي أنـــھ ســـيأتـــي يـ ؤســـسو مـ لـــم يـــدرك مـ

ر  ورة 25 يــــناي الهــــدف مــــ®zا اجــــتماعــــيا بــــحتا، لــــتصبح أهــــم جــــزء Hــــي الــــعمل الســــيا��� فــــكان مــــعظم الشــــباب املــــصري قــــبل ثــ

واقـــع الـــتواصـــل االجـــتماLـــي كـــأداة لـــلklفـــيھ لـــيس إال، والـــتعرف عـــ�ى األصـــدقـــاء والـــتواصـــل فـــيما بـــي®zم وتـــبادل  ون مـ يســـتخدمـ

الــصور والرســائــل، مــثلهم مــثل مــعظم شــباب الــعالــم الــذيــن كـان يــنصاع مــع أهــداف هــذه املواقــع وªــي ترفzÇــية فــقط. ولــكن 

أخـــذت هـــذه الـــسمة تـــتغ�k بـــشكل تـــدريـــåي مـــع تزايـــد ســـوء األوضـــاع Hـــي مـــصر، فـــبدأ عـــدد مـــن الشـــباب املـــصري بـــاســـتخدامـــھ 

لــلتعب�k عــن آراÑــzم حول األوضــاع الســياســية Hــي مــصر حول وقــائــع تحــدث بــكل جرأة، حــيث كانــت التجربــة األو\ــى الســتخدام 

واقـــع الـــتواصـــل  رة تـــحصل مـ وك Hـــي الـــتعب�k عـــن رأÒـــzم وحشـــد الـــناس لـــل��ول إ\ـــى الـــشارع Hـــي الـــعام 2008 وألول م الـــفيس بـ

االجــتماLــي وتحــديــدا الــفيس بوك عــ�ى شهرة عــالــية Hــي مــصر حــيث قــام حوا\ــي 71 ألــف مــصري بــاالشــklاك بــفعالــية مــلحوظــة 

17  اللبان، شريف، إعالم ثورة 25 يناير،  ص 207، مرجع سابق.

 Lars Willnat, Waipeng lee and Benjamin H. Detenber, “Individual-Level Predictors of Public Outspokenness: A Test of Spiral  18

 of Silence Theory in Singapore”, International Journal of Public Opinion research, vol. 14, no.4 (2002), pp. 391.



19كـما تـمت الـدعوة مـن خـاللـھ ملـسانـدة عـمال املحـلة Hـي الوقوف واملـطالـبة بـحقوقـهم، ودعـم مـطالـzãم، وzÞـذا اعـت¥k اإلضراب 

نــقطة تــحول هــامــة تــطورت فــzÇا مواقــع الــتواصــل االجــتماLــي مــن مجرد مواقــع اجــتماعــية ترفzÇــية إ\ــى وســيلة هــامــة لــتنظيم 

االحـتجاجـات، فـبعد هـذه الـحادثـة تـشكلت أول مجـموعـة عـ�ى مواقـع الـتواصـل االجـتماLـي غـ�k حزبـية وال تـنتم� إ\ـى أي جـهة 

سياسية، وªي مجموعة 6 ابريل ال�� كان لها تأث�k كب�H kي حشد الناس ونزولهم إ\ى الشوارع Hي ثورة 25 يناير. 

تشـ�k اإلحـصائـيات إ\ـى أن عـدد مسـتخدمـي االنـklنـت Hـي مـصر قـبل ثورة 25 يـناير كان بحـدود 21 مـليون شـخص، 

واحـــد  وا\ـــي 23 مـــليون شـــخص، وارتـــفعت مـــدة اســـتخدام الـــشخص الـ وارتـــفع هـــذه الـــعدد بـــعد الـــثورة مـــباشرة لـــيصل إ\ـــى حـ

لإلنـklنـت مـن 900  دقـيقة شهريـا قـبل الـثورة إ\ـى 1800 دقـيقة شهريـا بـعدهـا، كـما ارتـفع عـدد مسـتخدمـي موقـع فـيس بوك 

وا\ـــي 9 مـــليون شـــخص بـــعدهـــا، وتـــعت¥k مـــصر األو\ـــى عربـــيا مـــن حـــيث عـــدد  ر ا\ـــى حـ ورة 25  يـــناي مـــن 4 مـــليون شـــخص قـــبل ثـ

20مستخدمي الفيس بوك. 

واقـــع الـــتواصـــل االجـــتماLـــي مجرد أداة لـــتنظيم االحـــداث واملســـ�kات، ولـــك®zا كــانـــت تـــلعب دورا مـــهما  ولـــم تـــكن مـ

كـبديـل لإلعالم الـتقليدي حـيث كان الـنظام قـد فرض سـلطتھ عـ�ى وسـائـل اإلعالم وسـياسـاتـھ بـما يـتما��è مـع مـصالـحھ. كـما 

اسـتخدم أسـالـيب الـتضليل ملـا يحـدث Hـي الـشارع، فـسارع الشـباب إ\ـى اسـتخدام مواقـع الـتواصـل االجـتماLـي لسـد هـذه الـثغرة 

وتغــطية األحدــاث بأــنفــسهم منــ خالل تصويـرـ االحدــاث ونشـرـ املعلوماــت واألرقاــم، كمــا أصبــح مـوـقعــ اليوتيوب يشــكل بدــيال 

هاما للشباب املصري املوجودين Hي امليدان عن التلفزيون، ونالت قنوا°zم ع¥k املوقع نسبة مشاهدة عالية. 

واقــــع الــــتواصــــل االجــــتماLــــي  وا\ــــي 90% مــــن الــــشارع املــــصري كـــان يــــعتمد عــــ�ى مــ رت اإلحــــصائــــيات أن حــ وقــــد أظهـ

لــلحصول عــ�ى املــعلومــات واألخــبار وآخر مجريــات األحــداث، بــينما اعــتمد 10% فــقط عــ�ى الــطرق الــتقليديــة مــثل الــتلفاز  أو 

H 19ي آواخر عام 2007 حوكم اثنان من رجال الشرطة لتعذيzãما سائق تاك��é، وHي عام 2008 خرج العمال Hي مدينة املحلة املصرية بمساندة 

عدد كب�k من املواطن�ن Hي مختلف املحافظات، فيومي 6/4 و H 4/5ي وقفة احتجاجية للمطالبة برفع األجور وتحس�ن االحوال املعيشية، 

وتمت الدعوة إ\ى التظاهر بواسطة الفيسبوك. وHي شهر حزيران 2010 تأسست مجموعة "كلنا خالد سعيد" ع�ى الفيسبوك، للتنديد بمقتل 

سعيد ع�ى أيدي عناصر الشرطة، حيث أصبح مقتل خالد سعيد نقطة النطالق التظاهرات Hي امليادين.

20 غيطاس، جمال محمد. االنklنت والثورة املصرية نموذج لتفعيل تكنولوجيا املعلومات Hي العمل الجماه�kي. ملتقى ) دور تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت Hي دعم الديمقراطية وحرية التعب�k والراي : تجارب عربية - ( املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - مال��يا. 2011. ص 
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21الصحف أو املذياع للحصول ع�ى االخبار. 

وك الــــذي  واقــــع الــــتواصــــل االجــــتماLــــي وخــــصوصــــا الــــفيس بــ زايــــد هــــائــــل مــــلحوظ عــــ�ى صــــفحات مــ وكــان هــــنالــــك ت

اعــتمدت عــليھ الــثورة املــصريــة بــشكل كــ�ي، فــاخــذ الشــباب املــصري املؤمــن بــحقھ بــالــتغي�k وعــدالــة مــطالــبھ ينخرط Hــي هــذه 

املواقـــع ويـــتفاعـــل مـــعها ومـــع مـــا يـــتم نشره عـــلzÇا، حـــيث بـــلغ عـــدد األشـــخاص الـــذيـــن لـــهم عـــضويـــة عـــ�ى صـــفحات لـــها عـــالقـــة 

بــالــثورة حوا\ــي 34 مــليون شــخص وعــدد الــصفحات الــ�� تــتابــع أخــبار الــثورة أو تنشر املــعلومــات 2313 صــفحة، مــع مراعــاة 

 . 22تكرار االشخاص الذين يمكن أن يتابعوا اكkÏ من صفحة Hي نفس الوقت

وا يـــتابـــعون  وقـــد تـــضاعـــفت هـــذه األرقـــام تـــضاعـــفا كـــب�kا ومـــتسارعـــا، حـــيث تشـــ�k االحـــصائـــيات ا\ـــى ان الـــذيـــن كــانـ

صــفحات ســياســية والــ�� كـانــت تــنادي بــالــتغي�k قــبل الــثورة حوا\ــي 400 ألــف شــخص فــقط، ومــع حــدوث الــثورة أخــذ الرقــم 

23بـالـ�lايـد بـشكل تـدريـåي إ\ـى ان حـدثـت واقـعة الجـمل ومـعركـة الـبلطجية Hـي مـيدان التحرير الـ�� زادت مـن تـأزم الـشارع ضـد 

الــحكومــة وزيــادة الــحقد بــ�ن الــشعب والــحكام وجــعلت أنــاســا كـانوا يــعت¥kون كــمراقــب�ن حــياديــ�ن ينخرطون Hــي هــذه الــثورة، 

24فــفي ذلــك الــيوم وحــده انــضم أكــkÏ مــن عشر ماليــ�ن شــخص لهــذه الــصفحات، وكانــت أهــمها صــفحة خــالــد ســعيد وشــباب  

  . 625 ابريل

. https://scholar.najah.edu/ ي عملية االتصال السيا��� - الحالة املصرية نموذجاH يLشعيشع، احمد. دور شبكات التواصل االجتما ß21
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22 املصدر السابق

23 موقـعة الجـمل: ªـي هـجوم بـالجـمال والـبغال والـخيول يشـبھ مـعارك الـعصور الوسـطى Hـي يوم 2 فـ¥kاير 2011 لالنـقضاض عـ�ى املـتظاهريـن Hـي 

ورة 25 يــناير وذلــك إلرغــامــهم عــ�ى إخــالء املــيدان حــيث كـانوا يــعتصمون. وكـان مــن بــ�ن املــهاجــم�ن مجرمون  مــيدان التحرير Hــي الــقاهرة أثــناء ثـ

خطرون تم إخراجهم من السجون للتخريب وملهاجمة املتظاهرين، ويطلق علzÇم اسم البلطجية.

24 صـفحة عـ�ى موقـع الـتواصـل االجـتماLـي " فـيس بوك " تـم انـشاÑـzا عـام 2010 بواسـطة الـناشـط وائـل غـنيم بـعد واقـعة الـشاب املـصري خـالـد 

سعيد الذي تعرض للوفاة نتيجة التعذيب من قبل مخ¥kي للشرطة بسبب تطبيق قانون الطواريء طوال 30 عاما.

ª 25ي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008.أنشأها بعض الشباب املصري. ظهرت Hي الساحة السياسية عقب اإلضراب 

العام الذي شهدتھ مصر Hي 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال املحلة الك¥kي.
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كيف ساهمت مواقع التواصل االجتماKي 8ي نزول الثوار إ}ى الشارع؟ 

 kــي تــغ�H كـان الــشارع املــصري يــعيش حــالــة إحــباط شــديــدة ولــم يــكن يــعتقد أن هــذه الــدعوات ســتساهــم وتسهــب

ر ، الـــذي بـــدأ  ورة 25 يـــناي الم ثـ راهـــن، حـــيث يـــع¥k  عـــن ذلـــك الـــكاتـــب شريـــف درويـــش الـــلبان Hـــي مـــقدمـــة كـــتابـــھ إعـ وضـــع ال الـ

وقـــعات الـــناس ملـــا  وم 25 يـــنايـــر؟؟) لـــكي يـــتلقى تـ وك (مـــاذا ســـيحدث يـ مـــقدمـــتھ بـــسؤال وضـــعھ عـــ�ى صـــفحتھ عـــ�ى الـــفيس بـ

آلمـــال، وسرد الـــعديـــد مـــن اإلجـــابـــات مـــ®zا "وال هـــيحصل  ســـيحدث Hـــي هـــذا الـــيوم فـــكانـــت كـــل الـــتوقـــعات واإلجـــابـــات مـــخيبة لـ

حـاجـة". إال أن مـا حـصل جـاء مـغ�k ملـا توقـعھ الجـميع؛ حـيث تزايـدت حـدة الـتظاهرات واالعـتصامـات واالحـتقان بـ�ن الـشعب 

والــنظام، فــيما لــم يــklك األخــ�k  أي مــجال لــلغة الــحوار ، فــكانــت دائــما لــغتھ الــقوة والــعسكر. فــتولــد للشــباب شــعور بــفقدان 

األمــل والــكرامــة والــك¥kيــاء وإحــساســهم بــاملــذلــة واملــهانــة الــدائــمة، وكـانــت هــذه فرصــ�zم لــيثوروا ويــع¥kوا عــما بــداخــلهم، ســيما 

وأن غـالـبي�zم شـباب لـم يحـظ ولو ملرة واحـدة بـالـتعب�k عـن رأيـھ بحريـة أو املـشاركـة Hـي الـحياة السـياسـية، فـكانـت هـذه التجربـة 

 . 26األو\ى ال�� شعر فzÇا الشبان والفتية والفتيات بأن لهم جزءا من السيطرة ع�ى الوضع العام Hي مصر 

فــقد اســتطاع الــشعب املــصري وخــالل 18 يوم أن ُيــسقط الــنظام الــذي حــكم مــصر طــيلة 30 عــامــا، حــيث كـان 

ملواقـع الـتواصـل االجـتماLـي دور هـام Hـي إطالق شرار°ـzا، وخـاصـة موقـع الـفيس بوك، وقـد هـيئت مواقـع الـتواصـل االجـتماLـي 

األجواء واملــناخ إلطـالق شرارة 25 يــنايــر، وثــم انخراط الشــباب املــصري Hــي الــثورة وقــياد°ــzا مــن خــالل الــدعوات الــ�� كـانــت 

تـنطلق مـن خـالل هـذه املواقـع لـتنظيم الـتظاهرات وتحـديـد أمـاكـ®zا وسـاعـة االنـطالق والـشعارات الـ�� سـيتم رفـعها، وهـذا كـلھ 

قـد أدى إ\ـى حـدوث إربـاك لـدى املؤسـسة االمـنية املـصريـة فـاقـدة لزمـام األمور. فـعنصر الشـباب الـذي يـشكل نسـبة عـالـية مـن 

املـجتمع املـصري وكـذلـك يـشكل النسـبة األكـ¥k مـن مسـتخدمـي اإلنـklنـت ومواقـع الـتواصـل االجـتماLـي، أصـبح يـلعب دورا كـب�kا 

Hي عمليات الحشد ضد النظام واملطالبة بالتغي�k واالصالح Hي بداي�zا وثم بإسقاط النظام. 

مـن خـالل مواقـع الـتواصـل االجـتماLـي خرجـت نـداءات الشـباب املـصري لـلمشاركـة بـالـتظاهرات وحـددوا يوم 25 

يــناير وبــدأوا بــتشكيل مجــموعــات ونشر الــصور والــفيديوهــات والــكتابــات الــ�� مــن شــأâــzا تــحف�� الــناس لــل��ول إ\ــى الــشارع، 

26 اللبان، شريف درويش. إعالم ثورة 25 يناير . القاهرة: دار العالم العربي ص 11-15. 2012. 



ويرى الـناشـط محـمد السـيونـي ”أن الشـباب املـصري كانوا يـعانون مـن مـشكلة رئيسـية Hـي خـطوا°ـzم ضـد الـنظام الـحاكـم وªـي 

كيفية تحديد ساعة الصفر للخروج ا\ى الشارع Hي وجھ النظام وأن يكون املصريون جميعا Hي يوم واحد Hي مكان واحد”. 

كـما سـاهـم تواصـل الشـباب املـصري مـع الشـباب الـتون�éـ� مـن خـالل مواقـع الـتواصـل االجـتماLـي Hـي نـقل خـ¥kا°ـzم 

وتــجارÞــzم Hــي الــثورة بــعد نــجاحــهم Hــي إســقاط نــظام زيــن الــعابــديــن بــن عــ�ي، بخــلق دفــعة كــب�kة للشــباب املــصري لــلمطالــبة 

بإسقاط النظام بعدما كانت مطالبھ مقتصرة ع�ى االصالح والتغي�k وتحقيق العدالة االجتماعية.  

وHـي دراسـة أجر°ـzا نرمـ�ن السـيد مـساعـدة الـتدريـس Hـي كـلية إعالم جـامـعة عـ�ن شـمس، حول دور اإلعالم الجـديـد 

وعـــا بـــالـــدرجـــة األو\ـــى بـــدوافـــع  واصـــل الشـــباب ســـياســـيا Hـــي ســـاحـــات االعـــتصام، كــان مـــدفـ Hـــي الـــثورات، تشـــ�k نـــتائـــجھ إ\ـــى أن تـ

الــتوجــيھ الســيا��� واملراقــبة الــعامــة، كــما كــشفت الــنتائــج عــن وجود عــالقــة ارتــباطــية قويــة بــ�ن مــمارســة الــنشاط الســيا��� 

27بواسطة ساحات التفاعل االجتماLي باإلنklنت وممارستھ Hي الواقع امليداني. 

27  نرم�ن السيد، اإلعالم الجديد وفرص التحول الديمقراطي Hي األنظمة السلطوية، الثورة املصرية: الدوافع واالتجاهات والتحديات، 

ص260، املرجع السابق.



الخاتمة  

شــكلت مواقــع الــتواصــل االجــتماLــي وخــصوصــا الــفيس بوك Hــي الــحالــة املــصريــة الــتنظيم الــبديــل لــتعبئة الشــباب 

وتـــنظيمهم ووضـــع الخـــطط املســـتقبلية Hـــي ظـــل غـــياب الـــتنظيمات الســـياســـية واالحزاب املـــلحوظ عـــن الـــساحـــة، ونســـتطيع 

ود الـــكث�k مـــن الـــklاكـــمات الـــ�� جـــعلت  ورة مـــصر تحـــديـــدا لـــم تـــكن لـــتقوم zÞـــذه الـــقوة لوال وجـ الـــقول أن الـــثورات الـــعربـــية وثـ

الــناس تــثور Hــي وجــھ الــحكومــات وال ســيما أن االوضــاع Hــي مــصر كانــت قــابــلة لالشــتعال Hــي أي لحــظة بســبب مــا كانــت تــعيشھ 

من فقر وقهر.  

كــما أن مــعظم الــكتب والــدراســات تحــدثــت عــن الــدور غــ�k املســبوق الــذي لــعبتھ مواقــع الــتواصــل االجــتماLــي Hــي 

انــدالع الــثورات والــثورة املــصريــة عــ�ى وجــھ التحــديــد، إال أن املــعظم يرى أنــھ قــد ســاعــد وحــفز  وسّرع مــن حــدوث الــثورات 

وقدم لها عنصر جديد من القوة وغ�k املسبوق Hي تاريخ الثورات البشرية. 

لــم يــعتمد الشــباب املــصري فــقط عــ�ى اإلنــklنــت ومواقــع الــتواصــل االجــتماLــي Hــي الحشــد لــلثورة، بــل تحركوا عــ�ى 

أرض الواقــع وتوزيــع االالف مــن الــدعوات Hــي مــناطــق الرابــية والوايــ�ى وبــاب الــشعريــة بــالــقاهرة واملــحافــظات لــلمشاركــة Hــي  

الثورة والحشد ليوم 25 يناير.  

وبـغض الـنظر عـن نـجاح ثورة 25 يـناير Hـي تـحقيق أهـدافـها املرجوة، ومـا تالهـا مـن انـقالب عـ�ى الـنظام اإلسالمـي 

الــذي جــاء كــنتيجة لــلثورة، فــإن الفيســبوكــي�ن املــصريــ�ن ال يزالون Hــي حــالــة ثورة دائــمة عــ¥k صــفحات الفيســبوك ووســائــل 

الــتواصــل االجــتماLــي يــمارسون االنــتقاد والــدعوة إ\ــى الــتغي�k عــ¥k مــنشورا°ــzم وفــيديوهــا°ــzم، حــيث يــحتوي موقــع الــيوتــيوب 

الـعديـد مـن الـقنوات الـ�� يـقدمـها مـعارضو رئـيس الـدولـة الـحا\ـي عـبد الـفتاح السـي��é، مـقدمـ�ن االنـتقاد الـساخر والهز\ـي بـكل 

جرأة. 

رأي ومـــن ثـــم  وا بـــمثابـــة أداة لـــلتعب�k  الـــصاخـــب عـــن ال وبـــعد ذلـــك.. يـــمكن الـــقول، بـــأن الفيســـبوك ونـــظراءه، كــانـ

الـدعوة إ\ـى املـياديـن لالحـتجاج وإشـعال الـثورة، وحشـد اآلراء محـليا وعربـيا ودولـيا، لـكنھ لـم يـكن ولـن يـكون أداة فـاعـلة حـقا 

لـلتغي�k الـحقيقي واملـلموس عـ�ى أرض الواقـع، فـقد خـلقت هـذه املواقـع والـتطبيقات والوسـائـل افـklاضـية Hـي عـالـم افـklا¼��، 

ولــم يخرج مــن هــذا الــنطاق، بــل ظــل رهــن الــفضاء االنــklنــ�� الــكب�k الــذي يــقول بــھ الــشخص مــا ال يســتطيع قولــھ Hــي الــحياة 

العملية. 



فـفي الـحالـة املـصريـة وبـعد مـا شهـدتـھ الـثورة مـن وقـائـع وأحـداث، ومـا حـملتھ أرض مـصر مـن دمـاء لشهـداء الـثورة 

Hــي عهــد حــس�Â مــبارك وعهــد محــمد مر���، فــإن شــيئا لــم يــتغ�k، وعــاد الــسادة والــقادة لــيتبوءوا مــناصــzãم الــعليا كــما كانوا، 

ولــم يــحتفل الشــباب املــصري بــالوصول إ\ــى أعــ�ى قــيادات الــدولــة، لــيشكل ذلــك انــتصارا لــثور°ــzم الــعصريــة، بــل ظــل الــنجاح 

افــklاضــيا كــما هو حــال عــالــم الفيســبوك الوســيع، بــل قــد يــسع�Â الــقول أن ثورة يــناير لــم تــكن لــتنتصر لوال تــدخــل الــقوى 

رئـــيس عـــبد  الـــخارجـــية وتـــدخـــل الـــقوة الـــعسكريـــة Hـــي مـــصر، وªـــي ذا°ـــzا الـــعوامـــل الـــ�� أطـــاحـــت بـــنظام محـــمد مر��� جـــالـــبة ال

الفتاح السي��é الذي كان يتو\ى منصب القائد األع�ى للقوات املسلحة. 

وHــي رأيــي، وHــي خــضم عــدم مــعرفــتنا الــدقــيقة إ\ــى مــ�� ســتظل الــثورة الــتكنلوولــجية °zــيمن عــ�ى حــياتــنا، وإ\ــى أي 

مـدى سـيظل الفيسـبوك واالنسـتغرام وغـ�kهـما يحـظيان zÞـذه الشهرة الواسـعة واالنـتشار، واالسـتخدام املـختلف بـ�ن الرواد، 

فــإنــ�Â ال أجزم بــحقيقة أن ال يــكون لــتلك املواقــع Hــي املســتقبل دور مــماثــل Hــي الــتأثــ�k والحشــد، وذلــك بــعدمــا تــب�ن للشــباب 

أهـمية الـقوة الـحقيقية عـ�ى األرض، وتـغي�k حـكم السـلطات وبـاألهـص الـقضائـية لـصالـحهم، بـعيدا عـن الـشعارات الـ�� ظـلت 

خلف شاشات الحواسيب والهواتف الذكية. 

، والــ�� يسخر فــzÇا مــن ســيطرة صــندوق الــنقد  28 وهو مــا عــ¥k عــنھ الــفنان يــاسر املــناوهــ�ي Hــي أغــنيتھ (صــندوق الــنقد)

الدو\ي ع�ى مصر، والديون ال�� بقيت تklاكم لصالحھ ع�ى الدولة املصرية، ويقول فzÇا: 

ّمال الثورة دي قامت ليھ ؟؟     يا صندوق 
ُ
 أ

  وال�ي ماتو كانوا ماتوا ليھ؟؟       يا صندوق 

منا مع�� الكرامة إيھ؟؟         يا صندوق    فّهِ

 ارفع راسك فوق دي تبقى إيھ    يا صندوق 

 وكنا ب��تف يسقط يسقط ليھ   يا صندوق 

 https://www.youtube.com/watch?v=X4AODJ-dL60  28

https://www.youtube.com/watch?v=X4AODJ-dL60
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