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:من اإلنرتنت إىل الشارع
 يف مصر2011  يناير25 دور وسائل اإلعالم االجتماعية يف ثورة
حسين حممد نصر

:مستخلص
حتلل هذه الدراسة دور الشبكات االجتماعية على الويب خصوصا شبكة فيسبوك خالل الثورة اليت اندلعت يف مصر يف يناير كانون
 وتناقش الدراسة كيف مكنت هذه الشبكات الشباب املصري من تبادل. وذلك من خالل حتليل مضمون عينة من الصفحات،2011 الثاني
 تلك اليت أنهت يف مثانية عشر يوما فقط حكم الرئيس السابق حسين مبارك الذي استمر ثالثني،املعلومات قبل الثورة ويف أثنائها وبعدها
 اليت مكنت املواطنني من التفاعل معا، وحتلل الدراسة أيضا املناقشات اليت دارت قبل الثورة وأثنائها على صفحات شبكة فيسبوك.عاما
 عملت وسائل اإلعالم، وخلصت الدراسة إىل أنه خالل الثورة.ومشاركة احملتوى ونقل االحتجاجات الشعبية من العامل االفرتاضي إىل الشارع
 وتؤكد الدراسة أن وسائل اإلعالم االجتماعية جنحت يف أن تكون. وصحافة مواطن، ووسيلة إعالم بديلة،االجتماعية كمنظم سياسي
 وكانت، ومت من خالله عرض خمتلف وجهات النظر حول الثورة،جماال اتصاليا بديال استخدمه الناشطون يف الوصول إىل عامة الشعب
 وخلصت الدراسة إىل أن جناح الثورة يف مصر أظهر أهمية وسائل اإلعالم.وسيلة مهمة لتمكني املواطنني من مناقشة األوضاع يف البالد
 وأن جتربة استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية دعم قيام ثورة سياسية،االجتماعية كشكل من أشكال االتصال األفقي يف تبادل املعلومات
.كان هلا انعكاسات مهمة على عملية التحول الدميقراطي يف مصر
 احلركات االجتماعية- شبكة فيسبوك- وسائل اإلعالم االجتماعية- يناير25  ثورة- مصر:الكلمات املفتاحية

The Role of Social Networks in Egypt’s January 2011Revolution
Hosni Mohamed Naser

Abstract
This paper examines the role of the online social networks, especially Facebook, during the Egyptian revolution
in January 2011. Analysis of a sample of pages shows how these networks helped people exchange information
before, during and after the 18 days revolution which ended the reign of former president - Hosni Mubarak.
The study analyzes how online discussions and media coverage before the revolution enabled citizens to
communicate with each other and share content online, and eventually move their revolutionary ideas from
the virtual world to the streets of Egypt. Analysis shows that during the revolution, social media functioned as
a political organizer, an alternative media, and a medium for citizen journalism. The study reveals that social
media created an alternative public sphere for Egyptian activists, thus helping them communicate their ideas
with the general public without restraints. In addition, social networks provided people with the opportunity
and the freedom to discuss their country’s situation at all levels. Success of the revolution shows the important
role social media plays as a means of information sharing. The study concludes that using social media networks
helped the Egyptian revolution and had significant impact on the democratic transition in Egypt.
Key words: Egypt- 25th January Revolution- Social networks media- Facebook- Social movements
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مقدمة

الثورة اليت بدأت بيوم الغضب ( 25يناير) ،ثم املظاهرة املليونية

كانت ثورة  25يناير  2011يف مصر إجنازا ال يصدق ،ومثاال ملهما

( 1فرباير) ،العامل كله عندما ظهرت علي شاشات القنوات الفضائية

يؤكد قوة االحتجاجات السلمية ،متاما مثلما كانت دافعا جلدل مل

الدولية واإلخبارية.

ينته بني الباحثني يف حقول معرفية كثرية حول الدور احملدد

وقد الحظ العديد من املعلقني ،أن واحدة من أهم األدوات اليت

الذي ميكن أن تقوم به شبكات التواصل االجتماعي علي شبكة

مهدت لثورة  25يناير يف مصر كانت صفحة شبكة فيسبوك اليت مت

الويب يف اجملتمع املعاصر.
إن الدعوة إىل يوم الغضب يف  25يناير  2011اليت أشعلت الثورة املصرية

إنشاؤها ختليدا لذكري الشاب اإلسكندري خالد سعيد ،الذي تعرض
للضرب بوحشيةُ ،
وقتل على يد الشرطة .وأصبحت هذه الصفحة

انطلقت من صفحة على فيسبوك .ولذلك ومنذ ذلك احلني بدأ

نقطة حمورية مجعت حوهلا حنو  470ألف من “املعجبني” الذين

بعض الباحثني يتساءلون عما إذا كانت هذه ثورة شبكة فيسبوك؟

اتفقوا علي تنظيم معارضتهم للنظام ،يف الوقت الذي شاهد فيه

يف املقابل فإن البعض اآلخر من الباحثني يف اإلعالم مازال لديهم

أكثر من نصف مليون شخص الفيديو اخلاص بعملية قتل خالد

يقني بأن اندالع احلركات السياسية واالجتماعية يعود يف املقام

سعيد علي موقع يوتيوب ،وهو ما أسهم يف تأجيج الغضب الشعيب

األول إلي الشعوب وليس إىل أدوات وتقنيات االتصال .ففيسبوك،

ضد النظام احلاكم.

مثله مثل اهلواتف احملمولة ،واإلنرتنت ،وتويرت ،ليس لديه وكالة

وساهمت االحتجاجات الشعبية اليت شهدتها تونس وانتهت

للتغيري ،وليس له اجتاه معني أو أيديولوجية سياسية حمددة،

باإلطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي يف  14يناير

ولكنه يف احلقيقة ما يفعله الناس به .وميكن القول إن مسؤولية

 ،2011يف زيادة اهتمام الشباب املصري بصفحة “كلنا خالد سعيد”

شبكة فيسبوك عن اندالع الثورة يف مصر يشابه مسؤولية مطبعة

اليت أصبحت نقطة جتمع حمورية لنشر فكرة االحتجاجات

غوتنبورغ عن حركة اإلصالح الربوتستانتية اليت شهدتها أوروبا

الشعبية يف مجيع أحناء مصر .وهو ما ظهر يف تأكيد أكثر من 85

يف القرن اخلامس عشر .ومع ذلك ميكن القول إن أيا من حركات

ألف شخص على الصفحة حضور االحتجاجات املناهضة للحكومة

اإلصالح واحلركات املؤيدة للتحول الدميقراطي اليت اجتاحت

يوم الثالثاء ،املوافق  25يناير يف القاهرة وخمتلف حمافظات مصر.

ً
وجزءا كبريًا من املنطقة كان ميكن
تونس ومصر وليبيا واليمن،

وقد نشرت صفحة « 25يناير يوم الثورة» علي شبكة فيسبوك

أن حتدث يف هذه املرحلة دون هذه األدوات اجلديدة .ومع هذا

قائمة من املطالب لنظام الرئيس مباركً ،
بدءا من رفع احلد األدنى

فإن األمر الثابت هو أن وسائل اإلعالم الرقمية قد أحدثت ثورة

لألجور ،وحتى حتديد فرتة الرئاسة.

يف التعلم ،واإلدراك ،والدمج االجتماعي وسهلت إلي حد كبري منو
سلوكيات تشكل وعي األجيال اجلديدة.

وبسبب جناح ثورة التونسيني ،وبفضل الشجاعة الكبرية اليت

إن الالفت للنظر يف الثورة املصرية ليس فقط أهميتها التارخيية

أظهرها احملتجون من الشباب يف مواجهة قوات األمن يف الشوارع،

والسرعة املذهلة اليت متت بها ،ولكن أيضا الدور املختلف الذى

ساهمت شبكات التواصل االجتماعي أيضا يف توسيع وتنويع قاعدة

لعبته وسائل اإلعالم خالهلا .ولعل هذا ما دفع البعض إلي تسميتها

احملتجني الذين خرجوا للثورة علي النظام يف ميدان التحرير

باسم «ثورة شبكة فيسبوك» تقديرا للدور البارز الذي قامت به

بوسط القاهرة ،لتشمل إلي جانب الشباب فئات املهنيني من

وسائل اإلعالم االجتماعية اجلديدة ،سواء يف الدعوة إلي وتنظيم

األطباء واحملامني والقضاة وأساتذة اجلامعات ،إلي جانب املسيحيني

االحتجاجات الشعبية الواسعة ،وحتقيق التواصل الفوري بالصور

والنساء .وقد جنح هذا االلتفاف الشعيب يف إفشال مجيع حماوالت

واملعلومات ،ويف عمليات نشر عدوى التظاهرات االحتجاجية يف

الرئيس مبارك لوقف الدعم احمللي واألجنيب للمتظاهرين .كما

مجيع أحناء مصر وبعض الدول العربية األخرى .وإذا كان هذا

جنح التدفق الكبري للتدوينات القصرية علي موقع تويرت ،ولقطات

احلكم ال ينصف كل القوي السياسية واإلعالمية التقليدية اليت

الفيديو على موقع يوتيوب وملصقات شبكة فيسبوك يف توفري

مهدت للثورة وشاركت فيها ،فإن هذه الدراسة تسعي إلي حتليل

حمتوى معلوماتي عن التظاهرات واالحتجاجات لوسائل اإلعالم

الدور الذى لعبته وسائل اإلعالم االجتماعية اجلديدة يف إطار

املهيمنة املصرية والعربية مثل قناة اجلزيرة اليت أنشأت قناة

الواقع االجتماعي والسياسي واإلعالمي الذى أحاط بهذه الثورة

أخبار جديدة باسم «اجلزيرة مباشر مصر» ،وخصصتها فقط

وكان له تأثري مباشر يف قيامها وجناحها.

لتغطية أحداث وتطورات الثورة املصرية.
لقد أشعلت االحتجاجات احلاشدة اليت بدأت يف مصر يف  25يناير

خلفية

 2011شرارة الثورة يف بلد خضع حلكم قمعي لسنوات طويلة .واملؤكد

يف يناير من عام  2011شهدت مصر سلسلة من األحداث املتزامنة

أن حجم االحتجاجات ،وصمود املتظاهرين وإصرارهم على إسقاط

اليت سرعان ما أصبحت تعرف باسم ثورة  25يناير .فقد

النظام كان ميثل حركة غري مسبوقة يف تاريخ مصر ،وكان مبثابة

خرجت مظاهرات شعبية واسعة تتحدى النظام القمعي املعادي

تصحيح ملقولة إن املصريني ال يهتمون بالسياسة .فعلي مدي أكثر

للدميقراطية ( .)International Crisis Group, 2011وقد دعت

من عقد من الزمان قبل الثورة ،شهدت مصر زيادة ملحوظة يف

الثورة إىل وضع حد للفساد وحتسني الظروف املعيشية للمواطنني

مستويات احلراك اجلماعي الذي مشل شرائح واسعة من اجملتمع.

وحتقيق الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان .وقد أذهلت مشاهد

وبني عامي  1998و  ،2008نظم عمال الصناعة آالف االحتجاجات
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واإلضرابات واالعتصامات .ومن أبرز هذه االحتجاجات الدعوة

الرتاث العلمي والنظرية

إلي إضراب عام من قبل عمال النسيج يف مدينة احمللة الكربى يف

ُ
يعرف النشاط السياسي  Political activismبأنه «األفعال اليت يقوم

 6أبريل  ،2008وهي الدعوة اليت استحوذت على اهتمام ودعم

بها جمموعة من األفراد املتماثلني يف التفكري لتغيري الوضع الراهن

كبريين من قطاع عريض من املصريني .وعلي إثر هذا اإلضراب

سواء عن طريق الثورة أو بالتدريج ،والدعوة من أجل قضية،

شكلت جمموعة من الناشطني الشباب ما بات ُيعرف باسم «حركة

سواء كانت حملية أو عاملةية» (�Cammaerts, 2007; Kahn and Kell

شباب  6أبريل» لدعم هذه الدعوة ،وذلك باستخدام شبكة اإلنرتنت

 .)ner, 2004; Lomicky and Hogg, 2010وميكن أن يشمل هذا النشاط

وتنظيم وتطوير أفكار حول مسار واجتاه التغيري .وقد أنشأت

نشاط احلركات االجتماعية والعمل اجلماعي .وتقوم احلركات

احلركة موقعا علي الويب يوفر ساحة افرتاضية للنقاش وتداول

االجتماعية علي الدخول يف نضال طويل مع السلطة (،Tarrow

املعلومات ،كما أنشأت صفحة على شبكة فيسبوك ،لنشر األخبار

1998؛ تييل ،)1978 ،وذلك بهدف حتقيق نوع من التغيري االجتماعي

ومجع األنصار .واألهم من ذلك ،أن احلركة كانت منفتحة على كل

يف نهاية املطاف .أما العمل اجلماعي ،الذي يعرفه تيلي (,)84 :1978

االجتاهات السياسية وجنحت يف ضم أعضاء من التجمعات السياسية

 Tillyبانه «العمل املشرتك للسعي إلي حتقيق الغايات املشرتكة»،

املختلفة مبا يف ذلك جناح الشباب يف مجاعة اإلخوان املسلمني.

فإنه قد يتشكل يف صورة محلة احتجاج أو تكتل للضغط ،وميكن

وحيت قيام الثورة كانت احلركة تركز اهتمامها على القضايا

توظيفه كجزء من احلركة االجتماعية ،أو أن يكون حدثا ملرة

االجتماعية مثل املساواة ،والعدالة االجتماعية ،إلي جانب محاية

واحدة .ويف احلالتني فإن التعبئة الناجحة تعتمد على درجة

احلريات العامة ،واحلريات املدنية.

املصاحل للمجموعة املشرتكة واهلوية املشرتكة واملوارد املتاحة هلا،
والسلطة السياسية املتاحة هلا ،والفرص والتهديدات ،ومستوى

إلي جانب ما سبق كان هناك وافدون جدد على الساحة السياسية

القمع احلكومي الذي تواجهه ( .)Tilly, 1978ويف هذا العصر الرقمي،

وساحة االحتجاجات ،مثل موظفي الضرائب العقارية الذين

فإن الوصول إىل التكنولوجيا والدراية اجليدة بها جعل منها موردا

نظموا يف عام  2008اعتصاما استمر  11يوما يف وسط القاهرة

مهما للحركات االجتماعية الناجحة ( .)Rolfe, 2005ويف مصر ،فإن

للمطالبة بتحسني األجور .وبالتوازي مع هذه التعبئة الشعبية

ما بدا على أنه احتجاج حمدود علي شبكة اإلنرتنت عرب موقع

من أجل اإلصالح االقتصادي ،نظمت مجاعات أخرى يف اجملتمع

شبكة فيسبوك علي مقتل الشاب خالد سعيد علي أيدي رجال

احتجاجات من أجل اإلصالح السياسي .وكانت هذه األنشطة على

شرطة ،قد تطور ليصبح حركة سلمية شعبية تطالب بالعدالة.

مستوى عال من التنظيم .كما شهدت املدن والقرى يف مجيع أحناء
مصر ،جتمعات للمواطنني لالحتجاج على ضعف البنية التحتية

والواقع أن الطريقة اليت جتمع بها املصريون عرب موقع شبكة

وسوء معاملة الشرطة .وكانت هذه التجمعات يف كثري من األحيان

فيسبوك للمطالبة بالعدالة تندرج ضمن ما يسميه )2001( Castells

تنتهي بأعمال عنف.

«حركة شبكية اجتماعية» تنتمي إلي عصر املعلومات .وقد مثلت

وبصفة عامة ،فإن كل هذه االحتجاجات كانت متهد للثورة .فرغم

هذه احلركة الشبكية االجتماعية اليت تستند على قيم ثقافية

أن هذه الثورة مل يسبق هلا مثيل ،فإنها يف نفس الوقت كانت

(العدالة) ،ائتالفا فضفاضا وشبه عفوي ،يعتمد كليا على تقنيات

متوقعة .وقد جنحت األنشطة املبكرة واالحتجاجات اجلماهريية

اإلنرتنت (شبكة فيسبوك) ،كما مثلت حركة وطنية حملية كان

املستمرة ،يف كسر جدار اخلوف من النظام الذي بنته الشرطة على

هلا مردودات عاملية ( .)Castells, 2001إذ عندما كان املصريون

مدى سنوات عديدة.

يتظاهرون يف القاهرة ضد نظام مبارك ،نظم مستخدمو شبكة

وإذا كان من السابق ألوانه تقديم تقويم شامل جلميع العوامل اليت

فيسبوك يف الواليات املتحدة وأوروبا املظاهرات اإلليكرتونية

ساهمت يف الثورة املصرية ،فإن وسائل اإلعالم واحملللني ،على حد

اخلاصة بهم ،على أمل أن يدفع االهتمام العاملي مبا جيري يف مصر

سواء ،قد أكدوا على دور وسائل اإلعالم االجتماعية يف بناء شبكات

حكومة الواليات املتحدة األمريكية واألمم املتحدة على التدخل

من املعارضني وتسهيل تنظيم االحتجاجات .ويرجع البعض

ومساندة حركة االحتجاجات الشعبية .ولعل ما جعل هذه احلركة

الفضل إلي «جيل شبكة فيسبوك» يف إشعال شرارة االحتجاجات

الشبكية االجتماعية فريدة من نوعها ،هو أنها مل تكن جمرد حركة

الشعبية .واألمر الذي ال شك فيه ،أن نشطاء وسائل اإلعالم

قام بها جمموعة من الناشطني علي شبكة اإلنرتنت ملساعدة حركة

االجتماعية قد جنحوا يف تطويع االتصال االفرتاضي للدعوة إلي

اجتماعية موجودة بالفعل ،وإمنا كانت حركة نشأت بالكامل علي

«يوم الغضب» يف نفس يوم االحتفال بعيد الشرطة ،وهو ما مكنهم

اإلنرتنت ثم انتقلت إىل الشارع ،وهو التحول الذى مل يضعه الرتاث

من اإلمساك بزمام املبادرة يف كسر حاجز اخلوف من النظام.

العلمي السابق حول احلركات االجتماعية يف احلسبان بشكل كبري.

واملؤكد أن جتربة املواطنني اليومية يف اإلذالل يف الشوارع ،وزيادة

ولتحقيق فهم أفضل للكيفية اليت استطاع من خالهلا مستخدمو

التفاوتات االجتماعية ،نتيجة احتكار خنبة صغرية للثروة وموارد

شبكة فيسبوك تعبئة املاليني من الناس للمشاركة يف االحتجاجات

البالد ،وانسداد أفق املسار السياسي الرمسي ،كانت مجيعها عوامل

سواء إليكرتونيا أو يف الشارع ،فإن هذه الدراسة توظف مدخل

دفعت الشباب إىل تنظيم املعارضة املستقلة للنظام ،وحشد كل

األطر  framing approachالذي يقول وفقا النتمان ،)1993( Entman

قواها إلسقاطه.

إن وسائل اإلعالم تؤطر األحداث والقضايا من خالل عمليات
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االختيار والرتكيز واإلقصاء .وبعبارة أخرى ،فإن األطر حتدد

بالفعل ،ودعم الوسائل التقليدية للحركات االجتماعية ،سواء

للجمهور كيفية التفكري يف الشيء .وغالبا ما تركز دراسات األطر

االحتجاجات أو محالت التوقيع ،فإن شبكة اإلنرتنت ،على عكس

على حبث قضية حمددة أو جمموعة من القضايا العامة ،بهدف

أي وسيلة أخرى ،تسمح بالعمل السريع والسهل وغري املكلف ماليا،

استخالص األطر املوضوعية مثل :القيم ،والتعارض ،والنتائج،

والقادر على الوصول إىل خارج احلدود اجلغرافية ،ومن ثم يكون

أو أطر االهتمامات اإلنسانية (Iyengar, 1991; Matthes, 2009; Price

هذا العمل غري مقيد بقيود الزمن أو املساحة أو املسافة (Castells,

 .)et al., 1997ومع ذلك ،فإن األطر تبدو أكثر من جمرد فئات

.)2001; Juris, 2005; Ribeiro, 1998

لتصنيف املضمون اإلعالمي ،إذ إنها تنظم وتبين املعاني مبا يساعد

لقد كانت املشكلة الرئيسية والدائمة اليت تعاني منها احلركات

علي إبراز املعاني املضمنة داخل النص (.)Reese, 2007

االجتماعية تتمثل يف كيفية احلصول على ما يكفي من األفراد

ويف إطار الرتاث العلمي اخلاص باحلركات االجتماعية ،فقد حدد

املتحفزين لبدء التعبئة ،وجذب املزيد من املشاركني ومن املوارد

(  )Gerhards and Rucht ,1992ثالثة أطر للعمل اجلماعي ،هي :إطار

( ،)Opp, 2009ولكن مع الشبكات االجتماعية اإلليكرتونية مت

التشخيص  ، diagnosticالذي حيدد املشكلة أو حيدد من يتم إلقاء

التغلب علي هذه املشكلة  ،إذ إن كل ما يتطلبه األمر هو نقرة

اللوم عليه؛ وإطار التكهن أو التنبؤ  ،prognosticالذى ُيفصل احللول

من املاوس جلذب املشاركني من مجيع أحناء العامل .ولعل هذا ما

املمكنة ،وإطار التحفيز أو التحريض  ، motivationalالذي يحُ رض

دفع بعض الباحثني إىل التعبري عن احلاجة إىل «آلية اجتماعية

األفراد علي القيام بعمل ما أو يعبئهم لتحقيق هدف ما .ويشري

إليكرتونية تسمح بربط الناس الذين لديهم ما يكفي من املصاحل

ماكليود وهريتوغ إىل تأطري “منوذج احتجاج” انتهيا فيه إىل أن

واملوارد املتشابهة ،حتى يتمكنوا من العمل ماعا» (�Oliver and Mar

االعتماد على مصادر رمسية يف األخبار اخلاصة باالحتجاج يؤدى

.)well, 1988:6

يف نهاية املطاف إىل نزع الشرعية عن احملتجني (McLeod D and

ومع ذلك ،إذا كان من السهل أن يضغط املستخدم علي خيار «انضم

.)Hertog J, 1999

للمجموعة» أو خيار «وقع على الطلب» ،فإن من املهم أن نضع

والواقع أن دراسة املشاركات والتعليقات املنشورة علي صفحات

يف االعتبار ما إذا كان أعضاء احلركات االجتماعية على اإلنرتنت

موقع فيسبوك يسمح بتطوير مدخل متفرد لتحليل كيف يؤطر

مؤمنني بالقضية اليت يتم تداوهلا ،أم أنهم فقط يفعلون ذلك

مستخدمو شبكة فيسبوك احلركة الثورية .وال شك أن الطريقة

دون اقتناع .ومن هذا املنطلق يري فان دي دونك وزمالؤه (Van
 )de Donk et al. 2004أن اإلنرتنت ُتكمل ،وال حتل حمل اآلليات

احلركة االجتماعية علي اإلنرتنت من خالل املداخالت والتعليقات

التقليدية اليت تستخدمها احلركات االجتماعية.

اليت تشري إىل املشكلة ،واحللول املقرتحة هلا ،ودفع الناس للمشاركة

وإذا كان أحد الباحثني ( )Morozov 2007, 2009bيعرتف بأن

يف االحتجاجات الفعلية يف الشارع.

الشبكات االجتماعية اإلليكرتونية مثل فيسبوك ،ميكن أن تسهل

اليت يتم بها تأطري تلك املشاركات تساعد يف تفسري كيفية تعبئة

تعبئة اجلماهري وتدفعها إىل العمل اجلماعي ،وختلق جيال جديدا

تأثري اإلنرتنت على احلركات االجتماعية

من النشطاء واملتظاهرين ،فإنه حيذر يف نفس الوقت مما يسميه

وفقا ملسح أجرته  DigiActiveيف عام  ،2009فإن مواقع الشبكات

«احلتمية التكنولوجية» اليت قد جتعل النشاط االفرتاضي يطغي

االجتماعية أصبحت هي املدخل األكثر شيوعا للنشاط السياسي

يف األهمية واألولوية لدي قطاعات كبرية من النشطاء على النشاط

علي اإلنرتنت ،على الرغم من أن هذه املواقع مل يتم إنشاؤها

الفعلي يف الشارع .وعلي نفس املنوال يشكك بعض الباحثني يف صحة

هلذا الغرض ( .)Brodock et al., 2009ومع الوضع يف االعتبار أن

ما إذا كان التفاعل االفرتاضي يزيد مستويات الثقة بني املشاركني،

املعلومات حول تأثري اإلنرتنت يف التعبئة السياسية واالجتماعية

وهي الثقة الواجب توافرها لدعم العمل اجلماعي املستمر (Diani,

مازالت حمدودة للغاية ( ،)Rolfe, 2005; Wojcieszak, 2009فإن هذه

 .)2000وبدون هذه الثقة ،فإن أعضاء اجلماعة ال يكونون ملتزمني

الدراسة مهمة الستكشاف ما ميكن أن تقدمه الشبكات االجتماعية

بدعم احلركة اليت ينتمون هلا ،ومثلما يزيد دعم احلركة بسرعة

اإلليكرتونية خاصة شبكة فيسبوك ،للحركات االجتماعي ة (�Cleav

كبرية علي الشبكات االجتماعية فإنه أيضا ينخفض بسرعة كبرية

.)er, 1998; Diani, 2000

بعد مرور فرتة من الزمن (Diani, 2000; Van Laer and Van Aelst,

ومييل الباحثون إىل النظر إلي دور اإلنرتنت يف احلركات

 .)2009وقد وجد بعض الباحثني أن الروابط االفرتاضية بني

االجتماعية من جانبني :األول :أن شبكة اإلنرتنت ميكن أن تسهل

أفراد اجملموعة أو احلركة ،دون وجود اتصال حقيقي وجها لوجه،

األنشطة الفعلية التقليدية ،وتعزز قدرات احلركات القائمة من

ال تكفي لكي حتقق احلركة جناحا ملموسا يف تعبئة اجلماهري أو

خالل إضافة محالت الربيد اإللكرتوني ،وتوقيع املطالب والعرائض

احلفاظ على احلركة االجتماعية ،وذلك علي أساس أن العالقات

االفرتاضية

احلقيقية غالبا ما تكون أكثر قيمة وأكثر فعالية من االتصال

على اإلنرتنت ،وتنظيم التظاهرات واالعتصامات

علي املوقع اإلليكرتوني ( .)Castells, 2001; Juris, 2005والثاني :أن

اإلليكرتوني غري الشخصي (.)Diani, 2000; Ribeiro, 1998

اإلنرتنت ميكن أن ختلق أشكاال جديدة من النشاط واملقاوم ة (�Car

ورغم ما سبق فقد خلصت دراسة ووجسيساك ()2009:573

doso and Pereira Neto, 2004; Rolfe, 2005; Van Laer and Van Aelst,

 Wojcieszakلألنشطة اإلليكرتونية جلماعات النازيني اجلدد

 .)2009وفيما يتعلق بدعم اإلنرتنت لألنشطة واحلركات القائمة

ومجاعات البيئة يف أملانيا ،أن هذه األنشطة قد عززت اهلوية
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من اإلنرتنت إىل الشارع :دور وسائل اإلعالم االجتماعية..

اجلماعية ألفراد هذه اجلماعات ،وهو ما جعل املشاركة على

احلركات االجتماعية القائمة من إمكانات اإلنرتنت والشبكات

اإلنرتنت مؤشرا قويا علي العمل السياسي يف الشارع .وخلصت

االجتماعية ،وأوضحا أنه من اخلطأ أن نتجاهل حقيقة أن اإلنرتنت

الدراسة إىل أنه كلما زادت املشاركة يف املناقشات اإلليكرتونية

ميكن أن ختلق أمناطا جديدة من النشاط السياسي الذى ال يستند

هلذه اجلماعات كلما زادت مشاركة أعضائها يف األنشطة السياسية

علي نظري واقعي له .ولعل هذا ما يدفعنا يف هذا البحث إىل حتليل

يف الشارع .كما خلصت دراسة هارا ( )Hara, 2008حول األنشطة

دور الشبكات االجتماعية يف خلق حركات سياسية واجتماعية

السياسية جلماعة تسمي  MoveOn.orgتشكلت خالل احلملة

رافضة يف الفضاء اإلليكرتوني ثم انتقاهلا إىل العمل يف الشارع.

الرئاسية لعام  2004يف الواليات املتحدة األمريكية ،إىل أن الشعور

ويثري ما سبق سؤاال مهما حول ما إذا كانت اإلنرتنت والشبكات

باالنتماء للجماعة -حتى دون أن يكون هناك اتصال وجها لوجه

االجتماعية تعمل كمسبب لقيام حركات الرفض السياسي

بني أفرادها -قد أسهم بشكل كبري يف جناح احلركة يف ضم أعضاء

واالجتماعي ،أم أن دورها يقتصر فقط على دعم أنشطة تلك

جدد واملشاركة يف األنشطة الفعلية يف الشارع.

احلركات؟ .يف هذا اإلطار يري كاستلز ( )Castells, 2001أن األحداث
واألزمات احلادة هي ما تقود إىل قيام حركات التغيري السياسي

األنشطة االفرتاضية واألنشطة الواقعية

واالجتماعي وليس األنشطة اليت تقوم بها تلك احلركات على

يصنف ساندور فيغ ( )Vegh, Sandor, 2003النشاط السياسي

اإلنرتنت .ويؤكد جاسرب ( )Jasber, 1997:106إن الصدمات األخالقية

االفرتاضي عرب اإلنرتنت وفقا للهدف منه إىل نوعني :األول يشمل

هي املسئولة يف الغالب عن خلق شعور بالغضب لدي البعض ودفعهم

األنشطة اليت تستهدف خلق الوعي بالقضية واحلصول على

إىل االخنراط يف العمل السياسي ،ومن ثم فإنها متثل متطلبا رئيسيا

التأييد ،والثاني أنشطة التنظيم والتعبئة .ويف النوع األول يسمح

للتعبئة اجلماهريية وقيام حركات الرفض السياسي واالجتماعي.

الويب للحركات السياسية االجتماعية بتخطي حراس البوابة

وعلي نفس املنوال يقول أوب ( )Opp, 2009:96إن مشاعر احلزن

املوجودين يف وسائل اإلعالم التقليدية .وعلي سبيل املثال فإن

املفاجئة أو األحداث املخيفة ميكن أن تدفع املواطنني العاديني

احلركات املناهضة لليربالية اجلديدة أنشأت شبكات متثل مراكز

إىل أن يصبحوا نشطاء سياسيني .يف املقابل يبدو من املؤكد إن

لوسائل اإلعالم املستقلة بهدف تقديم تغطية إخبارية بديلة

وسائل اإلعالم االجتماعية اجلديدة مثل يوتيوب وفيسبوك

لالحتجاجات اليت أحاطت مبنظمة التجارة العاملية يف العام .1999

وتويرت والرسائل التليفونية القصرية واملدونات ،أصبحت تلعب

وقد خلص بوستميس وبرونستنج ()Postmes & Brunsting, 2003

دورا حموريا يف اندالع االحتجاجات السياسية واالجتماعية حول

إىل أن النشر البديل لألخبار عرب اإلنرتنت قد أثر يف التعبئة

خمتلف القضايا واألحداث يف خمتلف دول العامل .وقد حلل هارلو

اجلماهريية .أما فيما يتعلق بالنوع الثاني فقد أشار فيغ (Vegh,

( )Harlow, 2012أنشطة مجاعتني من مجاعات فيسبوك األكثر

 )Sandor, 2003إىل أن اإلنرتنت تسهل عملييت التنظيم السياسي

نشاطا ،اليت نشأت كرد فعل على فيديو نشر علي يوتيوب يف مايو

والتعبئة اجلماهريية من خالل ثالث وسائل هي:

 ،2009اتهم فيه حمامي شهري يدعي  Rodrigo Rosenbergالرئيس

 -الدعوة إىل القيام بأنشطة سياسية فعلية يف الشارع من خالل

اجلواتيمالي  Alvaro Colomبقتله .ومن خالل استخدام املقابالت

إرسال رسائل بريد إليكرتوني إىل املهتمني بالقضية ،أو من خالل

مع القائمني علي هاتني اجملموعتني وحتليل مضمون امللصقات

املوقع اإلليكرتوني للحركة.

والتعليقات املنشورة علي صفحتيهما ،خلص الباحث إىل أن موقع

 -القيام حبمالت تعريفية بالقضية ،مثل إرسال رسائل بريد

الشبكة االجتماعية مت استخدامه لتشكيل حركة رفض سياسي

إليكرتوني إىل أعضاء الربملان ،أو املنظمات احلقوقية ،ومنظمات

واجتماعي إليكرتونية انتقلت بعد ذلك إىل العمل يف الشارع .ويشري

اجملتمع املدني املعنية.

هارلو إىل أن تعليقات زائري الصفحتني ،باإلضافة إىل استخدام

 -القيام بأعمال نشر واسعة ال ميكن أن تتم إال من خالل اإلنرتنت

الروابط والعناصر التفاعلية والوسائط املتعددة األخرى اليت

مثل محالت الربيد اإلليكرتوني غري املرغوب فيه جلهات سياسية

يتيحها موقع فيسبوك قد ساعد يف تنظيم احتجاجات مجاهريية

كشكل من أشكال اإلزعاج املنظم هلا حلثها على تلبية مطالب

واسعة نزلت إىل الشارع تطالب بالعدالة وإنهاء العنف يف البالد.

احلركة.

وحلل زهانج وزمالؤه ( )Zhang et al, 2010الدور الذي قامت بها
الشبكات االجتماعية اإلليكرتونية يف إشراك الناس يف العملية

والواقع أن مفهوم فيغ للنشاط السياسي اإلليكرتوني للحركات

الدميقراطية .واعتمد الباحثون على استبانة هاتفية لسكان

السياسية االجتماعية ،والذي حيصره يف األعمال اليت تستهدف

اجلنوب الغربي يف الواليات املتحدة األمريكية لكشف مدي تأثري

دعم النشاط الفعلي املوجود يف الشارع ،ال ينطبق على ما حدث يف

استخدام مواقع الشبكات االجتماعية مثل فيسبوك وماي سبيس

الثورة املصرية اليت مل تكن ثورة تعتمد جزئيا على اإلنرتنت ،وإمنا

ويوتيوب يف االجتاهات السياسية واملشاركة الدميقراطية .وانتهت

كانت نشاطا ُولد على اإلنرتنت ،وأن اخلروج إىل الشارع استند على

الدراسة إىل أن االعتماد على مواقع الشبكات االجتماعية كان

ما حدث علي مواقع الشبكات االجتماعية.

له عالقة واضحة بزيادة املشاركة يف الشأن العام وليس املشاركة

وقد انتقد سوشسمان وايرل ( )Schussman & Earl, 2000الرتاث

السياسية على وجه التحديد ،يف حني أن االتصال الشخصي املباشر
ً
كال من املشاركة يف الشأن العام واملشاركة يف العملية
قد عزز

العلمي يف هذا اجملال الذى ركز على الطرق اليت تستفيد من خالهلا
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السياسية.

ويف هذا االطار ميكن القول إن املوجة الثورية اليت بدأت يف العامل

ومن اجلوانب املهمة املتصلة بدور الشبكات االجتماعية يف تشكيل

العربي يف يناير  2011والسرعة اليت انتشرت بها من بلد إلي أخر

ودعم حركات الرفض السياسي واالجتماعي ،عالقة هذه الشبكات

استفادت بشكل كبري من وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية

بوسائل اإلعالم التقليدية .ويف هذا اجملال فإن الوسائل اجلديدة

على اإلنرتنت اليت لعبت دورا ال ميكن جتاهله يف تشجيع املعارضني

تعمل كمراقب وناقد ألداء وسائل اإلعالم الوطنية التقليدية،

على التجمع والتنظيم ،وقدمت هلم مناذج للعمل ميكن تكرارها

خاصة تلك اليت ختضع لسيطرة الدولة ،كما أنها تعمل كمنبه

لتنظيم االحتجاجات الشعبية ،وساعدت بذلك على ظهور قوى

لوسائل اإلعالم الدولية من مناطق قد ال تستطيع الوصول هلا،

جديدة للتغيري السياسي .والواقع أن الطرق اليت نقلت بها وسائل

وتطلعها على أحداث االحتجاجات الشعبية واملعارضة املتزايدة

اإلعالم االحتجاجات الشعبية عرب احلدود العربية قد ساهمت

للنظام ،وتقدم هلا مادة إعالمية خام تقوم هذه الوسائل بتوزيعها

يف حالة احلراك السياسي يف أكثر من دولة ،من تونس إىل مصر،

على نطاق عاملي واسع .ويف املقابل فإن وسائل اإلعالم اإلخبارية

ومن اليمن إىل ليبيا ومن البحرين إىل سوريا .ويؤكد ذلك الطبيعة

الدولية مثل قناة اجلزيرة تقوم ببث تقارير وصور حية لألحداث

العابرة للحدود اليت أصبحت متيز إعالم احلركات االحتجاجية،

ً
ً
ً
واسعا ،مستندة يف ذلك علي
عامليا
انتشارا
واالحتجاجات ،وتوفر هلا

وقدرة هذا اإلعالم على البناء واحلفاظ على استمرار مشاعر

املواد املنشورة على صفحات الشبكات االجتماعية ،كما أنها تتيح

التعاطف والتضامن السياسي مع دعوات التغي ري (�Allan and Thors

مرة أخرى للعامل كله الوصول إىل هذه الصور من خالل شبكات

.)en, 2009; Cottle and Lester, 2011

اجتماعية أخرى كاليوتيوب وفيسبوك وتويرت اليت حتتفظ فيها

وال تقتصر العدوي اليت نشرتها وسائل اإلعالم التقليدية وشبكات

حبسابات يتم حتديثها علي مدار الساعة.

التواصل االجتماعي علي إظهار قوة الشعوب اليت ثارت على

والواقع أن التعميم بشأن دور وسائل اإلعالم االجتماعية اجلديدة

حكامها ،وبث األمل لدي الشعوب اليت تعيش ظروفا مماثلة،

يف االحتجاجات اجلماهريية والثورات الشعبية جيب أن يتم

وخلق الرموز االحتجاجية مثل احتالل ميادين املدن الكربى ،أو

حبذر شديد ،وذلك علي أساس أن أهمية وفعالية وسائل اإلعالم

انتحار وقتل املواطنني احتجاجا على تردى األوضاع املعيشية،

االجتماعية يف كل احتجاج أو ثورة من تلك اليت شهدها عام  2011يف

وعنف قوات الشرطة كما حدث يف حالة حممد البوعزيزي يف

املنطقة العربية ،تتوقف على متغريات وعوامل وطنية متفردة يف

تونس وخالد سعيد يف مصر ،بل جتاوزت ذلك إىل نقل اآلليات

كل حالة ،مثل حرية استخدام اإلنرتنت والكيفية اليت استخدمت

االتصالية واالحتجاجية اجملربة ،وطرق التغلب على الرقابة

بها حركات الرفض السياسي واالجتماعي هذه الوسائ ل (�Beau

احلكومية .وهناك من يري أن النشطاء واحملتجني يف مصر ظلوا

 ،)mont, 2011:2باإلضافة إىل معدل نفاذ التكنولوجيات اجلديدة يف

لسنوات سبقت ثورة يناير يدرسون آليات املعارضة الشبكية اليت

احلياة اليومية للمواطنني يف اجملتمعات العربية (.)Ghannam, 2011

مت استخدامها يف دول أخرى مثل حركة اخلضر يف إيران ،وآليات

ويف مصر فاق عدد مستخدمي فيسبوك املاليني الثالثة عشر

تطوير االحتجاجات الشعبية اليت صاحبت انتخابات يونيو 2009

( )13,010,580وفقا إلحصاءات يناير  .2013وحتتل مصر املركز

الرئاسية يف إيران أيضا.

العشرين بني الدول األكثر استخداما لفيسبوك مبعدل نفاذ يصل
إىل  %16.17من عدد السكان ،و %60من عدد مستخدمي اإلنرتنت.

مشكلة الدراسة

وقد زاد عدد مستخدمي فيسبوك يف مصر بنحو 1,570،340

تتبلور مشكلة الدراسة يف تساؤل رئيس يدور حول الكيفية

مستخدما يف الشهور الستة األخرية من عام  .2012وتنتمي النسبة

اليت مت تأطري مساهمات وتعليقات فيسبوك بها لتشكيل الثورة

األكرب من مستخدمي فيسبوك يف مصر إىل الفئة العمرية من 24-18

اإلليكرتونية االفرتاضية اليت حتولت فيما بعد إىل ثورة حقيقية

سنة ،بعدد  5،042،280مستخدما ،تليها الفئة العمرية من  25إىل 34

يف الشارع يف مصر يف اخلامس والعشرين من يناير  ،2011وذلك

سنة .وميثل الذكور  %64من املستخدمني ،مقابل  %36من اإلناث

من خالل استخدام حتليل مضمون امللصقات والتعليقات املنشورة

(.)Egypt Facebook Statistics, 2013

علي صفحتني من صفحات فيسبوك املرتبطة بالثورة ،واملقابالت
املتعمقة مع منشئي ومديري هذه الصفحات .وباإلضافة إىل حتليل

نظرية عدوي وسائل اإلعالم

أطر امللصقات والتعليقات ،فإن هذه الدراسة تهتم أيضا بالدور الذى

يتحفظ عدد من الباحثني يف اإلعالم يف احلديث عن نظرية

لعبته بعض السمات االتصالية املتفردة يف موقع فيسبوك مثل

«عدوي وسائل اإلعالم» ،خاصة عندما يتعلق األمر بالثورات

القدرة على إبداء اإلعجاب أو الرد على مساهمة أو تعليق مستخدم

السياسية .وتقول هذه النظرية إن وسائل اإلعالم تسهم يف نشر

أخر ،يف هذه الثورة اإلليكرتونية االفرتاضية ويف االحتجاجات

عدوي االنتفاضات السياسية وأعمال الشغب ،وتستدل علي ذلك

واملظاهرات الفعلية اليت شهدتها املدن املصرية خالل الثورة.

بدور وسائل اإلعالم يف نشر أعمال العنف يف املناطق احلضرية يف
الواليات املتحدة األمريكية يف نهاية الستينيات ()see Kerner, 1968

أهمية الدراسة

واحتجاجات فرتة الستينيات يف بريطانيا ( .)Scarman, 1986وتشجع

تنبع أهمية هذه الدراسة من حقيقة أنها الدراسة األولي -على حد

النظرية التفسريات احملافظة للعنف اجلماعي (.)Cottle, 1993:18-31

علم الباحث -اليت حتلل دور الشبكات االجتماعية اإلليكرتونية
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من اإلنرتنت إىل الشارع :دور وسائل اإلعالم االجتماعية..

يف الثورة املصرية ،إىل جانب أنها من الدراسات األولي اليت تلقي

فيسبوك اليت ساهمت يف اندالع الثورة .أما حتليل املضمون فقد مت

الضوء علي منطقة مازالت جمهولة إىل حد كبري يف الرتاث العلمي

استخدامه لتحليل امللصقات والتعليقات اليت نشرت علي صفحتني

العربي ،وهي دور وسائل اإلعالم اجلديدة يف تنظيم االحتجاجات

من أبرز صفحات فيسبوك اليت كان هلا دور يف الثورة ،وهما :صفحة

اإلليكرتونية اليت تنتقل بعد ذلك إىل الشارع .إذ تركز الدراسات

«كلنا خالد سعيد» ،وصفحة « 25يناير يوم الثورة على التعذيب

السابقة على دراسة احلركات االجتماعية الفعلية (& Gerhards

والفقر والفساد والبطالة» .وقد ظهرت الصفحة األولي يف  10يونيو

 )Rucht, 1992; Gitlin, 1980وكيف تساعد اإلنرتنت يف تفعيل دور

 ،2010فيما ظهرت الصفحة الثانية يف  14يناير  .2011ومت اختيار

هذه احلركات (.)Atton, 2003; Ayres,1999; Castells, 2001

الصفحتني ألنهما ظهرتا قبل الثورة واستقطبتا مجهورا واسعا،
ومحل حائطهما مساهمات أكرب من الصفحات األخرى املشابهة.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل حتليل الدور احملدد الذي تؤديه وسائل اإلعالم

املقابلة املتعمقة

االجتماعية اجلديدة يف خلق الوعي وزيادة الدعم الشعيب

مت استخدام املقابالت املتعمقة لإلجابة عن السؤال األول املتعلق

لالحتجاجات املناهضة للحكومة ،اليت حتولت إىل ثورة شعبية يف

بهوية منظمي الثورة اإلليكرتونية على اإلنرتنت ،ودوافعهم

مصر بدأت يف اخلامس والعشرين من يناير  ، 2011وأدت يف نهاية

وتوقعاتهم عندما قاموا بذلك .وأثناء املقابالت مت سؤال منشئي

املطاف إىل تنحي الرئيس حسين مبارك عن السلطة ونقل مهمة

ومديري صفحات فيسبوك :ملاذا قرروا االخنراط يف الدعوة إىل

إدارة البالد إىل اجمللس األعلى للقوات املسلحة.

الثورة؟ ومن أين جاءتهم فكرة استخدام فيسبوك؟ وما الذي كانوا
يتوقعون حتقيقه من هذا االستخدام؟

أسئلة الدراسة
استنادا إىل الرتاث العلمي السابق يف املوضوع املتصل بدور وسائل

حتليل املضمون

اإلعالم يف التعبئة والتأطري ،وتأثري اإلنرتنت على احلركات

علي خالف الدراسات السابقة اليت تركز يف حتليل مواقع الشبكات

االجتماعية والسياسية ،والنشاط السياسي االفرتاضي والواقعي،

االجتماعية على املعلومات األساسية املعلنة وقت إنشاء الصفحة

وعدوي وسائل اإلعالم ،فإن الدراسة تسعي إىل اإلجابة عن

( ، )Stern, 2007; Waters et al., 2009فإن الدراسة تركز على حتليل

التساؤالت التالية:

ملصقات وتعليقات املستخدمني املسجلني على الصفحة .وقد بلغ

 -1من هم منظمو حركات الرفض السياسي واالجتماعي علي

عدد امللصقات يف الصفحتني  43ملصقا ،بينما بلغ عدد التعليقات

فيسبوك يف مصر ،وماذا كانت دوافعهم وتوقعاتهم؟

 117.662تعليقا ،كما يظهر يف اجلدول رقم (.)1

 -2أ :مع الوضع يف االعتبار األطر الثالثة للعمل اجلماعي اليت

وقد مت استخدام ملصقات وتعليقات مستخدمي الصفحتني كوحدة

وضعها جريهاردز وروشت (التشخيصية والتنبؤية والتحريضية)

للتحليل ،وذلك بعد حصر مجيع امللصقات والتعليقات املنشورة

( ،)Gerhards & Rucht, 1992ما أكثر األطر اليت وظفها مستخدمو

على صفحيت «كلنا خالد سعيد» ،و « 25يناير» من العاشر من

فيسبوك يف مصر يف دعوتهم للثورة؟

يونيو  2010إىل  12فرباير  .2011وميثل التاريخ األول إنشاء الصفحة

ب :ما اإلطار الذى مت الرتكيز عليه يف ملصقات وتعليقات

األولي ،أما التاريخ الثاني فيمثل اليوم التالي لنجاح الثورة املصرية

مستخدمي فيسبوك يف مصر (إطار الوكالة ،أم إطار القيم ،أم إطار

وتنحي الرئيس مبارك عن احلكم.

العداء ،أم اإلطار الفلسفي؟)

ولإلجابة عن السؤال الثاني (أ) املتعلق باألطر اليت وظفها

 -3ما األطر الفرعية املوضوعية والوظيفية اليت ظهرت يف ملصقات

مستخدمو فيسبوك ،فقد مت ترميز املشاركات وفقا لألطر اليت أشار

وتعليقات فيسبوك؟

هلا جريهاردز وروشيت ( )Gerhards & Ruchts, 1992للعمل اجلماعي

 -4إلي أي درجة ارتبطت مشاركات املستخدمني باألطر الرئيسية

وهي :االطار التشخيصي (كيف حددت امللصقات والتعليقات

والفرعية املستخدمة يف الرتويج لالحتجاجات الشعبية؟

والتنبئي (ما احللول املقرتحة؟) ،والتحريضي (هل
املشكلة؟)،
ّ

 -5ما أنواع املعلومات اإلخبارية اليت شاركها مستخدمو فيسبوك؟

دعت إىل العمل يف الشارع؟) .أما يف السؤال الثاني (ب) فقد مت

 -6ما أنواع التعليقات التفاعلية اليت وظفها مستخدمو فيسبوك

ترميز امللصقات والتعليقات طبقا ألطر الفكرة الرئيسية ،وهي:

يف مصر؟

جدول ( :)1امللصقات والتعليقات على صفحيت فيسبوك.
الصفحة /النشاط

كلنا خالد سعيد
( 2010-6-18إىل )2011-2-11

 25يناير يوم الثورة
( 2011-1-14إىل )2011-1-28

اجملموع

لفهم حركات الرفض السياسي واالجتماعي اليت بدأت علي شبكة

امللصقات

25

18

43

اإلنرتنت ثم انتقلت إلي الشارع يف مصر ،تستخدم الدراسة منهج

التعليقات

115550

2112

117662

إبداء اإلعجاب

123892

2275

126167

وحتليل املضمون .وقد أجريت املقابالت يف مدينة القاهرة

املشاركة

512

34

546

الصور

288

4

292

خالل شهر مارس  2012مع اثنني من منشئي ومديري صفحات

لقطات الفيديو

5

1

6

منهج الدراسة وأدوات مجع وحتليل البيانات

املسح اإلعالمي وتوظف أداتني من أدواته ،هما :املقابالت املتعمقة

40
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إطار الوكالة املتعلق باملشاركة أو التحريض على املشاركة ،وإطار

قياس الثبات

القيم املتصل باملستوى األعلى لنماذج العدالة والدميقراطية

متت االستعانة بأربعة مرمزين من طالب كلية اإلعالم

واألمن القومي والوطنية واألمن العام وصاحل اجملتمع ،واإلطار

وتكنولوجيا االتصال جبامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باإلضافة

العدائي املتصل بتصوير حركة الرفض السياسي واالجتماعي

إىل الباحث لرتميز مشاركات فيسبوك اخلاضعة للتحليل .ومت

بوصفها عمال جيدا يف مواجهة األعمال الشريرة للنظام القائم،

تقييم حنو  %5من هذه املشاركات لقياس الثبات بني املرمزين.

باإلضافة إىل اإلطار الفلسفي التأملي املتصل باحلوار حول النماذج

وباستخدام مقياس  Holstiمت حصر قرارات الرتميز املتفق عليها

التارخيية السابقة والنتائج اليت انتهت هلا وتغطية وسائل اإلعالم

ثم قسمتها على إمجالي عدد القرارات اليت مت اختاذها ،ومن ثم

أو غريها لألحداث.)Matthes, 2009; Noakes and Johnson, 2005( .

حساب متوسط الثبات .وقد بلغ متوسط االتفاق بني الباحثني

ويف السؤال الثالث املتعلق باألطر الفرعية املوضوعية والوظيفية

 ، %94وهي نسبة تفوق احلد األدنى املقبول لالتفاق الذي يبلغ %80

املستخلصة من امللصقات والتعليقات املنشورة على الصفحتني

( .)Poindex and McCombs, 2000أما فيما يتعلق مبتوسط الثبات

موضع التحليل ،فقد مت تصنيف هذه املشاركات إىل جمموعة من

لدي كل باحث فقد تراوح بني  %85و .%100

الفئات املوضوعية ،وهي :املشاركات املتصلة باألعمال االحتجاجية،
واملناهضة للرئيس /الدولة ،واليت تقدم مطالب حمددة ،واليت

املعاجلة اإلحصائية للبيانات

تذكر الثورة بشكل واضح ،واليت تتناول تغطية وسائل اإلعالم/

مت استخدام برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية

املقاالت /املدونات ،والعدالة واحلرية ،واملتعلقة باجلرائم/املشاكل

 SPSSللحصول علي اجلداول اخلاصة بتحليل مضمون مشاركات

يف مصر ،واملتعلقة بالتضامن اخلارجي مع حركة الرفض ،واملتصلة

املستخدمني علي صفحيت الفيسبوك موضع الدراسة .ويف ضوء

بفيسبوك /توتري ،والتشجيع العام/دعم احلركة ،وأخرى .وقد

أهداف الدراسة وعدم قيامها باختبار فرضيات ،فقد اقتصرت

مت حتليل  %100من امللصقات و %1من التعليقات بشكل عشوائي

املعاجلات اإلحصائية علي اجلداول البسيطة (التكرارات والنسب)،

لتحديد املوضوعات األكثر تكرارا.)Poindexter &McCombs, 2000( .

باإلضافة إىل اجلداول الثنائية املركبة اليت تربط بني فئتني ،مثل

أما يف حتديد وظائف املشاركات علي الصفحتني فقد مت تصنيف

فئة تواتر مشاركة املستخدمني وفئة الوظائف اليت تؤديها هذه

هذه الوظائف يف جمموعة من الفئات هي :نقل املعلومات ،الدعوة

املشاركات.

إىل فعل ،اإلشارة إىل مشاركة سابقة أو مستقبلية يف االحتجاجات،
التعبري عن رأي ،طلب معلومات ،تقديم دعم وتشجيع.

النتائج

ولإلجابة عن السؤال الرابع املتصل مبعدل تكرار مشاركة

يف اإلجابة عن السؤال األول اخلاص بهوية منظمي االحتجاجات

املستخدمني يف التعليقات ،فقد مت ترميز التعليقات للكشف عن

على فيسبوك ودوافعهم وتوقعاتهم ،كشفت املقابالت اليت أجريت

عدد مرات قيام املستخدم الواحد بالتعليق يف نفس اليوم .وعليه

معهم أنهم من الشباب الذين تقع أعمارهم يف العشرينيات ،وتلقوا

مت تقسيم املستخدمني وفقا ملعدل قيامهم بالتعليق علي أساس

تعليما عاليا يف اجلامعات املصرية احلكومية .كما كشفت أنهم

إدراج من قاموا بالتعليق مرة واحدة يف اليوم يف فئة (املستوى

عندما أسسوا صفحات الرفض السياسي واالجتماعي علي فيسبوك

املنخفض) ،وإدراج الذين علقوا من مرتني إىل ثالث مرات يف اليوم

مل يكن يف نيتهم القيام بدور تعبوي حلشد املصريني للثورة على

الواحد يف فئة (املستوى املتوسط) ،وإدراج الذين علقوا أكثر من

نظام الرئيس مبارك ،وإمنا كانوا يريدون إعالم الناس حباالت

ثالثة مرات يف اليوم الواحد يف فئة (املستوى العالي أو الكثيف).

عدم العدالة وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يعانون منها يف ظل

ويف اإلجابة عن السؤال اخلامس املتعلق بنوعية املعلومات اإلخبارية

النظام البوليسي القائم ،وذلك من خالل إلقاء الضوء على أحداث

اليت نشرها مستخدمو فيسبوك علي الصفحتني ،فقد مت دمج

هزت مشاعر الناس مثل مقتل الشاب خالد سعيد علي أيدي رجلي

متغري تغطية وسائل اإلعالم مع متغري عدد مرات استخدام

شرطة يف اإلسكندرية يف السادس من يونيو  ،2010ومصرع شاب

الروابط ونوعية تلك الروابط ،ومت عد املشاركات اليت تتضمن

أخر يدعي سيد بالل خالل احتجازه يف مقر مباحث أمن الدولة يف

روابط مسعية أو مرئية أو نصية .أما يف السؤال السادس اخلاص

اإلسكندرية ،وذلك بعد تعذيبه إلجباره على االعرتاف باملشاركة يف

بنوعية املشاركات التفاعلية ودرجة االرتباط بني العامل احلقيقي

تفجري كنيسة القديسني .وعندما انضم آالف الناس إىل الصفحات

والعامل االفرتاضي لدي مستخدمي فيسبوك ،فقد مت تصنيف هذه

اليت أنشئوها أدرك هؤالء الشباب أن اجلماهري مدفوعة بتزايد

املشاركات إلي :مشاركة أصلية ،ومشاركة متثل ً
ردا على مشاركة

العنف من جانب قوات الشرطة أصبحت جاهزة للخروج إىل الشارع

أخرى .ومن السمات التفاعلية اخلاصة بفيسبوك اليت مت أخذها

يف احتجاجات شعبية.

يف االعتبار خيار «أحب ذلك» ،سواء للمشاركة األصلية أو مشاركة

وقد أكد أحد منشئي ومديري هذه الصفحات ويبلغ من العمر 26

مستخدم أخر .ومت ختصيص فئة لتعليقات املواطن الصحفي إذا

عاما إن فيسبوك كان هو وسيلة االتصال املتاحة بني الشباب يف

ً
صورا
كان مستخدم فيسبوك قد قدم فيها شهادة شاهد عيان أو

مصر يف ذلك الوقت ،بعد أن حتول لدي قطاعات عديدة منهم إىل

من االحتجاج.

جزء من احلياة اليومية ،ومن خالله مت بلورة فكرة اخلروج إلي
الشارع .وأشار منظم أخر يبلغ من العمر  30عاما إىل أنه نشأ وهو

41

من اإلنرتنت إىل الشارع :دور وسائل اإلعالم االجتماعية..

يستخدم الكمبيوتر واإلنرتنت وأن شبكات التواصل االجتماعي

مناذج التعليقات التنبؤية ما كتبه مستخدم ذكر« :إن ما نريده

أصبحت بالنسبة جليله واحدة من طرق التواصل األساسية مع

من الرئيس اآلن هو أن يتخلى عن منصبه» .ومن مناذج التعليقات

األخرين ،ولذلك فإنه عندما شاهد الفيديو اخلاص بقتل خالد

التشخيصية قول إحدى الفتيات« :إننا نريد أن تكون بلدنا أفضل

سعيد على موقع يوتيوب قرر أن ينشئ صفحة علي فيسبوك

بدون فساد وبدون تعذيب ..حنن نريد احلرية والدميقراطية

ملشاركة اآلخرين كل شيء حول هذه اجلرمية حتى يستطيع أن

والعدالة والرمحة واحلب».

ينفس عن مشاعر اإلهانة اليت سببها له هذا احلادث.

وعندما مت حتليل املشاركات وفقا لألطر األساسية لإلجابة

«لقد كنت شغوفا لرؤية ما إذا كان الناس سوف يهتمون مبا أقول أم

عن السؤال الثاني (ب) ،اتضح (انظر اجلدول رقم  )2أن أغلبية

ال ..واملفاجأة أنين وجدت يف األيام األولي عشرات ثم مئات الناس

املشاركات ( %66من التعليقات و %42من امللصقات) تندرج ضمن

ينضمون للصفحة ،وهو ما منحنى شعورا باملسؤولية .مل أكن

إطار الوكالة (املتصل باملشاركة يف االحتجاجات أو الدعوة للمشاركة

اعتقد علي اإلطالق أن صفحة فيسبوك اليت كانت جمرد تنفيس

فيها) .وعلي سبيل املثال فقد كتبت إحدي املستخدمات ملصقا عن

عن غضيب الشخصي سوف تتحول إىل أداة مهمة يف ثورة مصر».

فيديو نشر علي موقع يوتيوب ،ويظهر فيه ضابط أمن يعتدي

وقال شاب مصري أخر يبلغ من العمر  29عاما أنه كان لديه صفحة

بالضرب على طالبة جبامعة األزهر ،وقالت« :اذا مل تتم مساءلة

علي فيسبوك عندما وقع حادث قتل خالد سعيد يف اإلسكندرية

هذا الضابط ّ
عما فعله فإننا مجيعا سيكون علينا أن نأخذ ثأرنا

وبادر إىل وضع حتديثات وصور عن احلادث قبل أن يقرر إنشاء

منه بأيدينا».

صفحة أخرى خمصصة للحادث فقط .ويؤكد أنه مل يكن يتوقع
أن خيلق فيسبوك مثل هذه احلركة االحتجاجية الواسعة ردا على

املوضوعات والوظائف

حادث قتل أو أي مشكلة اجتماعية أخرى يف مصر.

يف اإلجابة عن السؤال الثالث اخلاص مبوضوعات ووظائف

ويشعر مديرو صفحات فيسبوك بالتفاؤل إزاء قدرة وسائل االتصال

مشاركات فيسبوك املنشورة يف الصفحتني موضوع الدراسة ،كشف

االجتماعية اإلليكرتونية على تشجيع املشاركة السياسية لدي فئة

التحليل كما يتضح يف اجلدول رقم ( )3أن موضوع «االحتجاج وما

الشباب ،من منطلق انضمام املزيد منهم إلي فيسبوك بشكل يومي.

يرتبط به من دعوات وأفعال» قد استحوذ على النسبة األكرب من

ولذلك فإنهم يرون أن فيسبوك ميكن أن يسهم يف تغيري أوضاع

هذه املشاركات ( ،)%30يليه موضوع تأييد احلركة االحتجاجية

البالد .وتوضح إجابات أصحاب ومديري صفحات فيسبوك أنهم

والتشجيع علي االستمرار فيها ( .)%21وعلي سبيل املثال وضع

فوجئوا بقدرة فيسبوك السريعة على احلشد اجلماهريي الواسع.

مدير صفحة «كلنا خالد سعيد» امللصق التالي ،الذى يدعو إىل شكل

فقد أنشئوا صفحاتهم ألنهم شعروا بالصدمة من املزاعم اليت

احتجاجي جديد:

نشرتها السلطات ووسائل اإلعالم التقليدية عن خالد سعيد بعد

«يف  15يوليو  2010سيكون لدينا فكرة رائعة ..سوف نطبع الدستور

قتله ،وشعروا أكثر باإلحباط من تزايد عنف قوات األمن وعدم

املصري أو نشرتي نسخا منه ثم نقوم بقراءته أثناء وقفتنا

العدالة .ويف ضوء ذلك ميكن القول إن احلركة االحتجاجية اليت
ً
وخمططا هلا من قبل،
نشأت على فيسبوك مل تكن حركة منظمة

االحتجاجية يف الشارع ..وسيقوم كل واحد منا بتصوير  10نسخ
من املادة  54من الدستور اليت تعطينا احلق يف التجمع والتظاهر

لكنها تبلورت وأصبحت ممكنة عرب فيسبوك .وبينما يؤكد البعض

وسوف نعطي ضباط الشرطة الذين سيأتون للقبض علينا هذه

إن فيسبوك ميكن استخدامه بنفس الطريقة مرة ثانية ،فإن

الصور وجنعلهم ميزقون الدستور لتكون فضيحة للنظام».

البعض اآلخر يبدو متشائما إزاء ذلك ،ويرى إن حالة مقتل خالد

وفيما يتعلق بالوظائف فقد ركزت معظم املشاركات ( )%30علي

سعيد كانت متفردة وغري قابلة للتكرار.

الدعوة إىل القيام بأفعال احتجاجية من خالل تبادل املعلومات
والتعبري عن الرأي واإلشادة باملشاركني يف االحتجاجات .وعربت %21

أطر العمل اجلماعي

من املشاركات عن تأييد احلركة االحتجاجية .وقد نشر أول عمل

يف اإلجابة عن السؤال الثاني (أ) املتعلق باألطر اليت وظفها

احتجاجي دعت له صفحة «كلنا خالد سعيد» يوم اجلمعة  18يونيو

مستخدمو فيسبوك (التشخيصية والتنبؤية والتحريضية)،
يف مشاركاتهم على الصفحتني اخلاضعتني للتحليل ،فقد كشف
التحليل أنه عند وضع املشاركات املشار هلا يف نطاق نظرية

جدول ( :)2معدل تكرار األطر األساسية يف مشاركات مستخدمي فيسبوك
يف الصفحتني

احلركات االجتماعية وأطر الفعل اجلماعي ،اتضح أن  %54من

اإلطار

امللصقات ()%

التعليقات ()%

التعليقات و %51من امللصقات كانت ذات طابع حتريضي وتدعو

إطار الوكالة (املرتبط بالفعل)

42

66

إىل مواجهة النظام يف الشارع .ويقول أحد التعليقات التحريضية

إطار رد الفعل (املرتبط بتغطية وسائل اإلعالم)

14

6

ملستخدم ذكر« :نعم نستطيع أن نفعلها ..دعونا منضي يف طريقنا

إطار القيم (املرتبط باملثل العليا مثل العدالة)

29

15

 ..دعونا نستمر يف النضال» .يف املقابل فإن  %27من امللصقات و%25

اإلطار العدائي (اخلري مقابل الشر)

12

10

من التعليقات كانت تنبؤية (تقرتح حلوال) ،بينما كانت  %22من

أطر أخرى

2

3

امللصقات و %21من التعليقات تشخيصية (حتدد املشكلة) .ومن

اجملموع

43

1176

42

حسين نصر

 ،2010وتضمن دعوة إىل وقفة احتجاجية يف القاهرة واإلسكندرية.

جدول ( :)3موضوعات ملصقات وتعليقات صفحيت فيسبوك

وبلغ عدد املشاركني الذين قالوا إنهم سوف حيضرون الوقفة 1647

موضوعات امللصقات والتعليقات

مشاركا من إمجالي  12400ميثلون حجم متابعي الصفحة يف ذلك

االحتجاج

30

الوقت ،يف حني قال  664إنهم قد يشاركون يف الوقفة .وقد كتبت

تأييد احلركة والتشجيع

21

تغطية وسائل اإلعالم/املقاالت /املدونات

5

«اجلمعة القادمة يف مجيع أحناء مصر سوف نرتدي مجيعا مالبس

التوقيع علي مطالب

4

مناهضة الرئيس /احلكومة

11

سوداء للتعبري عن حزننا على أخينا خالد سعيد ..لكي منسح

الدعوة بلغة بسيطة وواضحة ،علي النحو التالي:

الدموع من عيين أمه».
وقد طالبت معظم التعليقات علي هذا امللصق مدير الصفحة
بتوسيع نطاق الوقفة االحتجاجية لتشمل مناطق أخرى من مصر
وليس القاهرة واإلسكندرية فقط .وقال تعليق ألحد املشاركني:
«نعم لقد حان الوقت لكي نعرب عن أنفسنا بوضوح ولكي يصل
صوتنا إىل الديكتاتور».

التضامن مع ضحايا الشرطة

8

املطالبة بالعدالة /إنهاء اإلقصاء

10

ذكر الثورة

3

موضوعات متصلة بفيسبوك وتوتري

2

جرائم /مشكالت أخري يف مصر

6

اجملموع

 1220( %100مادة)

جدول ( :)4تكرار املشاركات ووظائفها يف صفحيت فيسبوك موضع الدراسة
منخفضو املشاركة

متوسطو املشاركة

كثيفو املشاركة

()%

()%

()%

29

22

45

31

24

19

11

وكشف التحليل أن  %21من التعليقات اليت دعت إلي القيام بأعمال

الوظيفة

احتجاجية يف الشوارع كانت تدعو إىل فعل احتجاجي عام ،و%4

الدعوة إىل عمل

كانت تدعو إىل التوقيع على قائمة مطالب مجاعية ،و %11كانت

نقل معلومات

22

تشجع اآلخرين علي نشر فكرة االحتجاج ،و  %6تناولت موضوعات

التعبري عن رأي

17

اإلشارة إىل مشاركة سابقة/

أخرى .وقدمت  %7من التعليقات بعض النصائح املهمة للمتظاهرين

مستقبلية يف احتجاج

خاصة عند التعامل مع قوات األمن خالل االحتجاج ،مثل:

البحث عن معلومات

«ال ختف من قوات األمن..إنهم لن يتعرضوا لك ما دمت بعيدا عن
نهر الشارع ومل تعطل حركة املرور».

دعم احلركة االحتجاجية
وتشجيعها
أخري

4

5

7

14

11

4

9

8

6

5

4

3

336

263

621

تواتر املشاركات علي الصفحتني
فيما يتعلق بالسؤال الرابع اخلاص بعالقة األطر الفرعية

التكرار ()%

جدول ( :)5نوع الروابط النصية املضمنة يف املشاركات علي صفحيت
الدراسة

املستخدمة يف مشاركات املستخدمني بدرجة انتظام املستخدم

نوع الرابط

النسبة ()%

يف املشاركة ،فقد كشفت الدراسة إن معظم املستخدمني ()%50.9

قصص إخبارية من مواقع وسائل إعالم

31

ُيصنفون ضمن فئة «منخفضو املشاركة» الذين يشاركون بالتعليق

روابط فيسبوك

27

ملرة واحدة فقط يف اليوم الواحد ،يف حني كان  %27.5من متوسطي

قصص إخبارية من مواقع وسائل إعالم بديلة

15

املشاركة الذين بلغ عدد مشاركاتهم من مرتني إىل ثالث مرات

رابط حلملة توقيعات

10

يوميا ،و %21.5من كثيفي املشاركة الذين بلغ عدد مشاركاتهم من

مدونات

5

رابط لتويرت

3

أخري

10

أربع مشاركات فأكثر يف اليوم الواحد.
وتشري نتائج الدراسة إىل إن املستخدمني جبميع فئاتهم السابق ذكرها
قد تساووا تقريبا يف الرتكيز يف مشاركاتهم على املوضوعات املتصلة

1220

باالحتجاج واألعمال االحتجاجية .يف املقابل فإن املستخدمني

املستخدمني كثيفي املشاركة ( )%19على تعليقات املستخدمني

كثيفي املشاركة تفوقوا على نظرائهم منخفضي املشاركة يف نقل

منخفضي املشاركة ( )%15يف توظيف إطار الوكالة ،فيما تفوقت

املعلومات ( %24مقابل  ،)%22يف حني تفوق منخفضو املشاركة ()%14

األخرية ( )%13على األولي ( )%6يف توظيف إطار القيم.

علي كثيفي املشاركة ( )%6يف تأييد احلركة وتقديم التشجيع هلا.
وقد تنوعت وظائف التعليقات أيضا طبقا لدرجة كثافة املشاركة

الروابط املعلوماتية

يف اليوم الواحد (انظر اجلدول رقم  .)4وكان املستخدمون كثيفو

يف اإلجابة عن السؤال اخلامس اخلاص بنوعية املعلومات اليت

املشاركة ( )%45األكثر يف الدعوة إىل القيام بأعمال احتجاجية من

شارك بها مستخدمو فيسبوك يف صفحيت الدراسة ،اتضح أن %21

املستخدمني منخفضي املشاركة (.)%29

من التعليقات تضمنت روابط فائقة كان  %35منها ملعلومات نصية

وقد اختلفت أيضا األطر املستخدمة يف امللصقات وفقا لدرجة

من الصحف واملدونات .ومن الروابط النصية كان  %31منها لروابط

كثافة املشاركة .إذ تفوق املستخدمون كثيفو املشاركة ( )%48على

لقصص خربية من الصحف اإلليكرتونية الكبرية مثل صحيفيت

نظرائهم من منخفضي املشاركة ( )%32يف كتابة تعليقات ذات

«املصري اليوم» ،و«األهرام»( .انظر اجلدول رقم  )5يف حني كان

إطار حتريضي .وبالنسبة لألطر الفكرية فقد تفوقت تعليقات

 %15من هذه الروابط ملوضوعات وأخبار من مصادر إعالمية
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من اإلنرتنت إىل الشارع :دور وسائل اإلعالم االجتماعية..

بديلة.

من احلكومة مل يتصورا يف البداية أن الصفحات اليت أنشئوها سوف

ويكشف التحليل أن حنو  %20من الروابط كانت لصور ثابتة ،مثل

تكون مبثل هذه القوة لتوحيد مئات اآلالف من املصريني يف حركة

صور احتجاجات سابقة كان يتم حتمليها علي معرض الصور

احتجاجية وتكوين حركة احتجاجية شبكية (.)Castells, 2001

يف فيسبوك .يف املقابل فإن  %11من الروابط كان للقطات فيديو

ولعل هذا ما يدفعنا إىل القول إنه بدون فيسبوك ،كما قال هؤالء

مأخوذة من موقع يوتيوب ،فيما اقتصرت الروابط املسموعة

الشباب ،فإن مثل هذه احلركة الكبرية مل يكن باإلمكان تشكيلها

على  %1فقط وتركزت يف تقارير من حمطات راديو مستقلة على

واحلشد اجلماهريي هلا.

اإلنرتنت .وأوضحت الدراسة أن املستخدمني الذكور كانوا أكثر
اهتماما من اإلناث بوضع روابط مع مشاركاتهم ( %29مقابل ،)%18

ويكشف حتليل مضمون أطر وموضوعات ووظائف املشاركات علي

كما أوضحت أن املستخدمني كثيفي املشاركة ( )%40كانوا أكثر

فيسبوك أنها أسهمت بشكل كبري يف نقل الثورة من الفضاء االفرتاضي

استخداما للروابط من نظرائهم منخفضي املشاركة مبقدار الضعف

إلي الشارع من خالل الرتكيز على االحتجاجات ودعوة اآلخرين

تقريبا ( )%20يف مشاركاتهم علي الصفحتني موضوع الدراسة.

للمشاركة فيها ونشر الفكرة علي نطاق واسع .وباإلضافة إىل دعمها
أطر العمل اجلماعي جلريهاردز وروشيت ،فقد أظهرت الدراسة

التفاعلية والصحفي املواطن

أن امللصقات والتعليقات مت تأطريها بطريقة تدفع األخرين إىل

يف اإلجابة عن السؤال السادس اخلاص بنوعية التفاعل بني العاملني

املشاركة يف الثورة اإلليكرتونية ومن ثم يف الثورة الفعلية سواء من

احلقيقي واالفرتاضي الذي يولده فيسبوك ،فقد مت قياس ذلك من

خالل حضور االحتجاجات أو التوقيع على املطالب .باإلضافة إىل

خالل حتديد ما إذا كان التعليق قد جاء ً
ردا علي تعليق آخر ،وما إذا

ذلك فإن األطر املوضوعية الفرعية لغالبية تعليقات مستخدمي

كان املستخدمون األخرون قد أبدوا إعجابهم بالتعليق ،باإلضافة إىل

فيسبوك كانت ذات عالقة باالحتجاجات ،يف حني أن األطر

ما إذا كان املستخدم قد قام بدور الصحفي املواطن ونقل ما رآه من

الوظيفية الفرعية كانت تدعو إىل العمل االحتجاجي .وباإلمجال

أحداث كشاهد عيان .وقد كشف التحليل إن حنو  %17من التعليقات

كانت كل مكونات الثورة اإلليكرتونية تركز على احلشد للمشاركة

املنشورة يف الصفحتني قد نالت إعجاب مستخدمني آخرين.

يف الثورة الفعلية .وبدال من استخدام فيسبوك كساحة للحديث

وحصلت تعليقات املستخدمني كثيفي املشاركة علي إعجاب أكرب

عن العدالة أو انتقاد احلكومة فإن املستخدمني كانوا حيشدون

( )%38مقارنة بتعليقات نظرائهم من منخفضي املشاركة اليت

حلركة إليكرتونية وفعلية وينظمون االحتجاجات ويعرضون صور

حصل  %7فقط منها على إعجاب مستخدمني آخرين .كما كشف

هذه االحتجاجات ويعربون بنشاط عن دعمهم للثورة .ونتيجة

التحليل إن  %34من تعليقات املستخدمني منخفضي املشاركة جاءت

ً
بدءا من
الستخدام فيسبوك خرج ماليني املصريني إىل الشوارع

ً
ردا على تعليقات ملستخدمني أخرين ،ومل متثل تعليقا جديدا ،يف

يوم  25يناير للتظاهر احتجاجا أمام املقرات احلكومية وحتى

مقابل  %28فقط من تعليقات املستخدمني كثيفي املشاركة.

سقوط نظام حكم الرئيس مبارك يف  11فرباير .2011

وبلغت نسبة املشاركات اليت ميكن أن تندرج ضمن أعمال املواطن

ويف حني ركزت تعليقات املستخدمني منخفضي املشاركة علي

الصحفي  %8فقط من إمجالي التعليقات املنشورة يف الصفحتني،

القيم ،فإن تعليقات املستخدمني كثيفي املشاركة كانت تركز

واحتوت علي رواية شهود عيان ألحداث ومظاهرات وتضمنت

أكثر علي العمل واملشاركة يف االحتجاجات .وعلي ذلك فإن نتائج

ً
وصورا .وقد تفوقت مشاركات املواطن الصحفي
لقطات فيديو

الدراسة ال تتفق مع نتائج دراسات سابقة أشارت إىل أنه من غري

مبرتني ونصف تقريبا على املشاركات غري الصحفية يف استخدام

احملتمل أن يقود النشاط اإلليكرتوني إىل نشاط احتجاجي فعلي يف

روابط الويب ( %53مقابل  ،)%21وكان املستخدمون الذكور مثل

الشارع .وقد أكدت الدراسة إن أنشطة فيسبوك خاصة من جانب

اإلناث تقريبا يف العمل كصحفيني مواطنني ( %6مقابل .)%5

املستخدمني كثيفي املشاركة قد ترمجت إىل مشاركة فعلية يف
الشارع ،وحقق هؤالء املستخدمون جناحا ملموسا يف حماوالت

مناقشة النتائج واخلالصة

إشراك اآلخرين يف االحتجاجات ،ويظهر ذلك يف حجم اإلعجاب

باستخدام املقابالت املتعمقة وحتليل حمتوى املشاركات علي

الكبري الذى أبداه املشاركون اآلخرون للتعليقات اليت تتصل

فيسبوك (امللصقات والتعليقات) ،كشفت هذه الدراسة كيف مت

بالتحريض على االحتجاج والدعوة إىل التحرك يف الشارع .وتعود

توظيف صفحات فيسبوك يف احلشد لثورة إليكرتونية يف مصر.

املشاركة الكثيفة هلؤالء املستخدمني يف الثورة اإلليكرتونية علي

وأوضحت الدراسة أنه بسبب الطرق اليت مت تأطري املشاركات بها

فيسبوك إىل امتالكهم شبكة كبرية من األصدقاء واستخدامهم

وكذلك الطرق اليت مت استخدام مسات فيسبوك التفاعلية ،أمكن

لفيسبوك منذ فرتات طويلة .ويعطي هؤالء املستخدمون -من

لثوار اإلنرتنت توليد شعور باالنتماء للمجتمع وتأسيس حركة

خالل تعليقاتهم املنشورة -انطباعا عن كونهم أكثر دراية بالشؤون

رفض سياسي واجتماعي إليكرتونية ،ثم نقل هذه احلركة إىل

السياسة ،وأظهرت تعليقاتهم فهما جيدا لقواعد احلشد اجلماهريي،

شوارع مصر.

كما يف حاالت الدعوة إىل التوقيع على مطالب مجاعية ،أو اإلعالن

وأظهرت املقابالت املتعمقة مع منظمي هذه احلركة ،أن الشباب

عن تنظيم مظاهرة شعبية .ويؤكد ما سبق ما انتهت إليه الدراسة

الذكور املتعلمني الذين استخدموا فيسبوك للتعبري عن إحباطاتهم

من أن مستخدمي فيسبوك الذين كانت لديهم خربة سابقة يف
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حسين نصر

املشاركة يف االحتجاجات كانوا األكثر نشاطا ،سواء على اإلنرتنت

التواصل االجتماعي يف خلق حركات احتجاجية جديدة يف

أو يف الشارع ،وهو األمر الذي يشري إىل أن املواطنني الناشطني يف

الشارع .وباإلضافة إىل ذلك فإن الدراسة تقدم رؤية ثقافية جديدة

الشارع كانوا أنفسهم الناشطني إليكرتونيا والعكس صحيح.

لنظريات احلركات االجتماعية ،كونها حتلل حركة احتجاجية يف

ويكشف حتليل املضمون أيضا كيف استفاد مستخدمو فيسبوك

دولة عربية ،وهو ما يؤكد أن أطر العمل اجلماعي هلذه احلركات

من املميزات التفاعلية اليت يوفرها املوقع .إذ اتضح أن غالبية

ال تقتصر على دول بعينها .إذ أكدت الدراسة أن األطر املشار هلا

ً
وصورا
مشاركات املستخدمني قد تضمنت روابط للقطات فيديو

(التشخيصية والتنبؤية والتحريضية) كانت حاضرة وبقوة

ً
ونصوصا منشورة يف وسائل إعالم بديلة أثناء تغطيتها لبعض

يف مشاركات مستخدمي فيسبوك يف مصر .ومن خالل حتليل

االحتجاجات ،وهو ما مل يكن باإلمكان احلصول عليه من خالل

املشاركات ونوع الروابط املعلوماتية وتعليقات املواطنني الصحفيني

مشاهدة التلفزيون أو قراءة الصحف التقليدية .وقد ساعد اخليار

تسهم الدراسة يف الرتاث العلمي اجلديد الذى يركز على حتليل تأثري

اخلاص الذى يقدمه فيسبوك إلبداء اإلعجاب بتعليق أو التعليق

مواقع الشبكات االجتماعية علي احلركات االجتماعية.

علي تعليق أخر يف تعزيز احلوار بني املشاركني وخلق شعور

ولكونها اقتصرت على حتليل صفحتني فقط من عدد من صفحات

باهلوية اجلماعية ،األمر الذى أسهم يف زيادة احتماالت املشاركة يف

فيسبوك ارتبطت بالثورة املصرية ،فإن ما تثريه هذه الدراسة

األنشطة االحتجاجية الفعلية .كما أسهمت خاصية اإلشارة باالسم

من حبوث جديدة كثري جدا .ونكتفي هنا باإلشارة إىل أهمية حبث

إىل صاحب التعليق األصلي وتضمينه يف التعليق اجلديد يف توطيد

جوانب االتفاق واالختالف بني الصفحات اليت تولت الدعوة إىل

أواصر العالقة بني املشاركني يف احلركة االحتجاجية اإلليكرتونية

الثورة املصرية ،واملقارنة بني استخدام فيسبوك ووسائل اإلعالم

وخلق الثقة بينهم وبناء هوية مجاعية هلم ،وهي الضمانات اليت

االجتماعية يف أكثر من حركة احتجاجية يف العامل العربي بوجه

أشارت الدراسات السابقة إىل أهميتها لنجاح احلركة االحتجاجية.

خاص ويف العامل بوجه عام ،لكي يتم حتديد دور فيسبوك يف جناح

وعلي ذلك ميكن القول إن مميزات فيسبوك اليت تسمح بالتفاعل

أو فشل هذه احلركات .كما ميكن أن ترتاد البحوث اجلديدة مناطق

بني املستخدمني قد أسهمت يف خلق هوية مجاعية عملت على دفع

جديدة يف هذا اجملال ،مثل «التفرقة الرقمية»  digital divideيف

احلركة االحتجاجية من اإلنرتنت إىل الشارع.

احلركات االجتماعية اإلليكرتونية وكيف تؤثر وسائل اإلعالم
االجتماعية يف هذه التفرقة.

ويف ضوء ما خلصت له الدراسة من أن عددا قليال من مستخدمي

وإمجاال فقد أظهرت الدراسة أن اإلنرتنت -بفعل تطور وسائل

فيسبوك قد استفادوا مما يوفره هلم املوقع للعمل كمواطنني

اإلعالم االجتماعية اإلليكرتونية -أصبح لديها القدرة على خلق-

صحفيني من خالل ما يقدمونه كشهود عيان من أخبار عن

وليس فقط دعم -حركات الرفض السياسي واالجتماعي يف العامل

االحتجاجات ،ميكن القول إن هذه النتيجة تتوافق مع حقيقة

العربي .إذ اتضح أن ما حدث يف مصر مل يكن حركة احتجاج

أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف نشر أخبار املواطن

تكونت يف الواقع الفعلي ثم استخدمت اإلنرتنت كأداة للرتويج

الصحفي مازال أمرا جديدا نسبيا يف وسائل اإلعالم االجتماعية

واحلشد اجلماهريي ،وإمنا كانت حركة تشكلت عرب جتمع مئات

بوجه عامُ .
ويضاف إىل ذلك أنه يف دولة مثل مصر عانت من تاريخ

األالف من املصريني علي موقع فيسبوك ليشكلوا معا حركة إصالح

طويل من القمع كان من الطبيعي أن يعزف مستخدمو فيسبوك

إليكرتونية انتقلت بعد ذلك إىل الشارع .واحملصلة أن أطر العمل

عن القيام بدور املواطن الصحفي .وبالنسبة للعدد القليل من

اجلماعي والروابط والتفاعل بني املصريني عرب استخدام إمكانات

املستخدمني الذين نشروا ملصقات وتعليقات ميكن أن تندرج

التجمع اليت أتاحها فيسبوك كان هلا دور كبري يف انتقال حركة

ضمن صحافة املواطنني ،فإن فيسبوك أمدهم بالوسائل اليت

االحتجاج املصرية من الفضاء االفرتاضي إىل العامل احلقيقي .إذ

مكنتهم من جتاوز حراس البوابات يف وسائل اإلعالم التقليدية

بينما خرج هؤالء يف البداية إلي فيسبوك للتعبري فقط عن غضبهم

ومسح للمشاركون يف احلركات االحتجاجية بنشر معلوماتهم

إزاء مقتل الشاب خالد سعيد فإن هذا احلادث مثل الشرارة األولي

اخلاصة والرتويج لألنشطة اليت تتجاهل وسائل اإلعالم التقليدية

اليت أدت إىل تشكل حركة الرفض اإلليكرتونية ،ومن ثم إشعال

اإلشارة هلا .وتشري املشاركات املعلوماتية ملستخدمي فيسبوك سواء

الثورة املطالبة بالعدالة واملناهضة للعنف.

الذين كانوا يشاركون يف االحتجاجات اإلليكرتونية أو احتجاجات
الشارع إىل أن الصحفيني املواطنني ،مثلهم يف ذلك مثل املميزات

وأخريا جتدر اإلشارة إىل أن وصف الثورة املصرية بأنها “ثورة

التفاعلية لفيسبوك ،قد أسهموا يف حتويل احلركة االحتجاجية

فيسبوك” كما أمساها بعض احملللني واملعلقني ،وإن كان صحيحا

اإلليكرتونية إىل حركة فعلية يف الشارع

يف ضوء نتائج الدراسة ،ال ميكن أن يقلل على اإلطالق من دور

إن هذه الدراسة متثل -من وجهة نظرنا -إضافة مهمة يف زيادة

ماليني املصريني الذين مل تكن هلم عالقة باإلنرتنت أو بفيسبوك،

فهمنا لظاهرة حديثة نسبيا وهي ظاهرة احلركات االجتماعية

وخرجوا إلي الشوارع معرضني أنفسهم للموت أو اإلصابة دفاعا

االحتجاجية على اإلنرتنت .ففي حني ركزت الدراسات السابقة

عن حريتهم وكرامتهم .ومع ذلك فإن األمر املؤكد إن الثورة

على دور اإلنرتنت يف تسهيل عمل احلركات القائمة بالفعل ،فإن

املصرية مل تكن لتحدث بدون نشطاء فيسبوك الذين كتبوا -مع

هذه الدراسة تكشف كيفية استخدام اإلنرتنت خاصة شبكات

بقية املواطنني -التاريخ.
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