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أ (أ اسالتددام مواقالع التوا الل االجتمالاع     داعال  ) والشالام  العالراق  فال   اإلسالالمية  الدولالة  وجماعالة  أتثمن الجماعات اإلسالالمية المتشالدد أ أمثالال القاعالد     

اسالتددام تلالالو  بالل وتعلاليمهم كيفيالة     الزمالة لتنفيالع عمليالاتهم التدري,يالةأ    ال مالد أعاالاايا بالمعلومالالات   حيال  تسالتددم الجماعالات اإلريابيالة تلالو المواقالع فال        

أ إضالافة إلالى اسالتددامها للو الول إلال  جمهالور الشال,ال مالن أجالل كسالا ت يالديم تالار  ومحاولالة              أعمالالهم التال  يقومالوه بهالا     فال  واالسالتفاد  منهالا    المواقع

 ق والشالالامأ المعالالروت ا تفالالارا باسالالم داعالال أ باسالالتددام مواقالالع التوا الاللوقالالد أ الالع تناالاليم الدولالالة اإلسالالالمية فالال  العالالرا تجنيالديم لفالالفوفها تالالار  أ الالر أ 

 فال  مدتلالأ أنحالاا العالالمأ كمالا اسالتددم اياالا شال,كات تالويتر واليوتيالول والفاليس بالوك             التنااليم  فال  لتجنيد بعال  األفالراد    االجتماع   ا ة الفيس بوك

من  الل عرض تععيا وقتل يؤالا المعترضالين أو المدالالفين   ن أعمال ما يقوم به مكمن,ر إعالم  لمعاق,ة المعترضين على نشاط التنايم وكوسيلة ل

الناشالةة سالمير  النعيمال  ألنهالا انتقالدت       علالى سال,يل المثالال    إعالدام  فالتم  للفكر اإلرياب  من  الل فيديويات مفور  ث,ت ع,ر مدتلأ ش,كات التوا لأ

نشاط تنايم داع  ع,ر الفيس بوك
 
.  

جماعة بيت المقدس إلدار  عملياتها مالن  الالل مواقالع الشال,كات االجتماعيالةأ ويالى الجماعالة التال  أعلنالت           ور دت العديد من االستددامات من جانا

. لالعا سالتحاول الدراسالة الكشالأ عالن كيفيالة تنالاول مرتالاد           (داعال  ) والشالام  العالراق  فال   اإلسالالمية  الدولالة  إقامة إمار  سيناا بعد انامامها إلى جماعة

ريابيالالة مالالن أعمالالال فالالى ساليناا والموضالالوعات المرت,ةالالة ب سالالماا يالالعت الجماعالات والكلمالالات التالالى تالالعكر حولهالالاأ    موقالع تالالويتر لمالالا تقالالوم بالاله الجماعالات اال  

 وأسلول تعامل النشةاا على تويتر مع يعت الااير  وكيفية ظهور  ور  يالعت الجماعالات اإلريابيالة بعالد توا اللهم مالع الشال,ال علالى مواقالع الشال,كات          

ر السياسية واالجتماعية واإلعالمية والنفسية المفاح,ة لفور  الجماعات اإلريابية لالد  مسالتددم  موقالع    االجتماعية فى تغريداتهم. ومعرفة المااي

اليالة  تويتر وذلو من  الل تحليل ماموه ثمانية أالت تغريدت تتناول الحدي  عن الوضع فى سيناا فال  إاالار ناريالة المجالال العالامأ لر الد الفتالر  الح       

 على اإلريال.بعد إعاله الجي  سيناا منةقة حرل 

الجماعات اإلريابية - المعترضين - داع  -الجماعات اإلسالمية المتشدد 

 -مقدمة:  

تعالود شالع,يه مواقالع الشال,كات االجتماعيالة بشالكل عالام إلتاحالة مسالاحة           

للرأ  وضماه حرية المواقأ حي  تسمح لألشداص بحرية التع,يالر  

دوه قيالالالالود تالالالالعكرأ بعيالالالالدا عالالالالن   عالالالالن هراايالالالالم وقاالالالالايايم المدتلفالالالالة   

المالحقات األمنية الت   قد تهدد هرائهالم وتقمالع حريالاتهم فال  التع,يالرأ      

 ا الة جماعالة    –ويو األمر الع  أعتمدت عليه الجامعات االريابية 

فال  بال  أفكاريالا إلالى      -والشالام )داعال (   العالراق  فال   اإلسالمية الدولة

  وفالر مجالاال   متابعيها من  الل تلو المواقع  ا الة موقالع تالويتر الالع    

عاما لت,ادل اآلراا والتع,ير عنها ممالا أد  إلالى زيالاد  المناالمين إلالى      

تلالالالو الجماعالالالاتأ إضالالالافة إلالالالى كونهالالالا مكانالالالا للتالالالروي  إلالالالى أفكاريالالالا     

ومعتقالالداتها بالالين متابعينهالالا  ا الالة بالالين الشالال,الأ وجالالاا الحالالدي  عالالن      

القواديس الت  نفالعتها جماعالة أنفالار بيالت المقالدس كال ول        معبحة كرم

بعد إعالاله اناالمامها لالداع أ وإقامالة إمالار  سالينااأ األمالر         العمليات

الع  إحدث  د   ك,ير ف  الشارع المفر أ من ينا تتحدد مشكلة 

الدراسة ف  الوقوت على مالد  مسالايمة شال,كة تالويتر التالروي  لفكالر        

إمالالار  سالاليناا تحديالالدا واألفكالالار اإلريابيالالة لالالداع  بشالالكلأ وقوفالالا علالالى  

التحليل ) نماذج من التالدوينات(   مد  تق,ل أور رف   أ حال عينة

 ف  تق,ل الفكر  أو رفاها.

 

 أهمية الدراسة

 -تتمثل أهمية الدراسة في :

أيميالالة ر الالد المفالالاييم واآلراا السياسالالية التالال  يالالتم ترويجهالالا فالال      

أ للوقوت عل   ت ثيريالا فال    ش,كة تويترمن  الل المجتمع المفر  

 األحداث اإلريابية ف  مفر.

دور الالالالع  تلع,الالاله شالالال,كات التوا الالالالل    الوقالالالوت علالالال  ا,يعالالالة الالالالال    

 ا الالالة  -االجتمالالاع  فالال  نشالالر المفالالالاييم والموضالالوعات السياسالاليةأ      

لالسالالتفاد  مالالالن إمكانياتهالالا وتوظيفهالالا لتحقيالال  المفهالالالوم      -شالال,كة تالالويتر  

 الحقيق  للديمقرااية.

كثالالالر  األفكالالالار السياسالالالية علالالال  شالالال,كات التوا الالالل االجتمالالالاع         

,ال إق,ال الشال,ال  وتعرض الش,ال لهاأ األمر الع  يتةلا تقف  أس

علالال  تلالالو الفالالفحات مالالن جهالالةأ والوقالالوت علالال  ابالالرز مالالا تحويالاله مالالن  

 جهة أ ر .

أيمية التو ل إلى معلومات منهجية منامالة بشال ه دور شال,كات     

 السياسالالالية تالالالدعيم المفالالالاييمالتوا الالالل االجتمالالالاع   ا الالالة تالالالويتر فالالال  

 المتعلقة باالريالال لالد    السل,ية السياسية أو تغير المفاييم  أااليجابية

 .للش,ال المفر 
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أيميالالة الفتالالر  الةمنيالالة التالال  تالالتم دراسالالتها  ا الالة أنهالالا تاالالمنت         

العديالالد مالالن االحالالداث السياسالالية أبرزيالالا إعالالاله قيالالام إمالالار  سالاليناا بعالالد   

 العراق ف  اإلسالمية جماعة الدولةإنامام جماعة بيت المقدس ال  

 والشام )داع (

 

 أيدات الدراسة

 :إل  الدراسة يعت تهدت

ر  الجماعالالات االريابيالالة  ا الالة داعالال  لالالد  التعالالرت علالالى  الالو 

 مستددم  ش,كة تويترأ من  الل تدويناتهم على ذلو الموقع.

التعرت على المحتو  السياس   لتدوينات ش,كة تويتر وأسالاليا   

اإلقناع واالستماالت العقلية المسالتددمة فيهالا لتحقيال   الرض سياسال       

 امت بتقديمها.ويو االنامام للجماعات االريابيةأ أو ت يد فكر  ما ق

التعالالرت علالالى االالرق وأسالالاليا المعالجالالة لقيالالة إمالالار  سالاليناا لالالد      

 المدونين والمتابعينأ ف  ش,كة تويتر.

التعالالالرت علالالالى ا,يعالالاله المالالالواد المفالالالاح,ة للتالالالدوينات المتعلقالالالة        

نفالالوص(أ وعالقتهالالا   –فيالالديويات  –بالعمليالالات االريابيالالة )  الالور  

 بة,يعة الحدث.

ديمن لشالالال,كة تالالالويترأ معرفالالاله حجالالالم المشالالالاركة مالالالن ق,الالالل المسالالالتد  

 ا الالة فيمالالا يتعلالال  بالموضالالوعات االريابيالالة المتعلقالالة بالالامر  سالاليناا      

 والشام )داع ( العراق ف  اإلسالمية جماعة الدولة وتنايم

 

 الدراسات السابقة

من  الل ال,ح  ف  الدراسات السابقة التال  تالرت,ب بالموضالوع محالل     

 الدراسة أمكن تقسيمها إلى محور أساس  ويو: 

 فالال الشالال,كات االجتماعيالالة ودوريالالا  دراسالالات تناولالالت  ألول: المحالالور ا

 :ىنقسم إلتووت ثيريا على األفراد.  الحيا  العامة

 وتوفير مجال عام: الش,كات االجتماعية ودوريا السياس  -أ 

اه  م فال  دراسالته إلال    Kuan-Ju Chen 2011 يعيا كونجو شالين  

 ألالالرأ تقيالاليم منالالا  ا ل أسالال,ال اسالالتددام الشالال,ال لتلالالو الشالال,كات يكالالوه     

مالالن والر ,الالة فالال  التحالالدث عالالن القاالالايا السياسالالية المثيالالر  للجالالدلأ       و

 الالالل اسالالتددام الشالال,ال لمواقالالع الشالال,كات االجتماعيالالةأ الفالاليس بالالوكأ     

وت,الالين أه مجموعالالة األ الالدقاا المقالالربين كالالانوا األكثالالر تقييمالالا لمنالالا        

الالالالالرأ  العالالالالام عالالالالن القاالالالالايا السياسالالالالية العامالالالالةأ وتاهالالالالر ا تالفالالالالات  

فالالمرأ  تسالتددم مواقالع الشال,كات االجتماعيالة       ديمو رافية فال  النالوعأ  

من أجل الحفاظ على دائر  العالقات االجتماعية ف  حالين أه الرجالال   

 بفالالور  يسالالتددموه مواقالالع الشالال,كات للمشالالاركة والتفاعالالل السياسالال      

 (Kuan-Ju Chen,2011) .أك,ر
 

أناله ر الم تالوفير اإلنترنالت     م 2011 دراسالتها   فال  وتر  أسماا مسعد 

 فالال رض وجهتالال  الناالالر إال أه التالالوازه لالالم ياهالالر    المجالالال العالالام لعالال  

مالالن عينالالة  عالالرض األحالالداث محالالل الدراسالالة فقالالد جالالاات النسالال,ة األك,الالر 

وجهالالة الناالالر المعارضالالةأ ألنالاله لالاليس مالالن     حلفالالال الدراسالالة التحليليالالة 

اإلعالالالالم الرسالالالم  أو  فالالال المتالالالاح للجمهالالالور عالالالرض وجهالالالة ناالالالريم  

رنالت ملجال    الداص بحرية تامةأ لعا تتدع الحركات السياسالية مالن اإلنت  

لها لعرض وجهة ناريالا علالى أك,الر عالدد ممكالن مالن الجمهالور علالى         

 (2011)أسماا مسعدأ ش,كة اإلنترنت.

 

 :الش,كات االجتماعية وت ثيريا على الفرد -ل

 Jeremy Makelyسالالعت دراسالالة جيرمالال  مالالالاكل     
 

إلالالالى  م2011

تحليالالل التفاعالالل ع,الالر مواقالالع الشالال,كات االجتماعيالالة باسالالتددام نمالالوذج       

Simmel’s dialectical style and micro sociologicalأ 
على اعت,ار أه مواقع الش,كات االجتماعية لهالا هثالار كثيالر  وواضالحة     

على شكل الحيا  االجتماعيالةأ حيال  تغيالر نمالب الحيالا  ل نسالاه بالنفس        

 Simmelian وتيالالر  وسالالرعة تغيريالالا وتةوريالالاأ ولتوظيالالأ مفهالالوم  

االيتمالام الوجالدان أ   الداص بالقيمة النادر أ ففكالر  القيمالة ناشالعة عالن     

مالالن أجالالل دراسالالة وتحديالالد قيمالالة الشالالد  الفالالرد فيمالالا يتعلالال  بالشالال,كات  

االجتماعيالالةأ حيالال  يفالال,ح التوا الالل والتالالرابب كسالالمة لهالالعت المواقالالع        

مناس,ة تماما إلنتاج و يانة قيمة الشدفيةأ ومالن ناحيالة أ الر  فال ه     

الترابب والتوا ل ع,ر مواقع الش,كات االجتماعية تعمل على تالدعيم  

 قة بين األشداص. ونارا لمعرفة المستددم ب  الدقائه علالى مواقالع   الث

الش,كاتأ  ال,يتهم من األ دقاا المقربين أو األسر أ فاستمرار الثقة 

شالالال ا يسالالالهل تحقيقالالاله بواسالالالةة عالقالالالات التالالالرابب بيالالالنهم  أله كميالالالة      

المعرفة المةلوبة لتوافر الثقة بالنس,ة للعالقالة يوفريالا تفالميم الموقالع     

وفير مالالا يكفالالى مالالن المعلومالالات حالالول المسالالتددمين    ذاتالاله مالالن  الالالل تالال  

 (Jeremy Makely,2011) اآل رين.
 

فقالالد سالالع  فالال  دراسالالته إلالالى دراسالالة تالال ثير     م2011أمالالا عمالالرو أسالالعد  

المتغيالالرات الوسالاليةة فالال  العالقالالة بالالين معالالدل ودوافالالع اسالالتددام لشالال,ال 

وجالد  والمفر  لموقع  الفاليس بالوك واليوتيالول وقاليمهم المجتمعيالةأ      

ة دالة احفالائيا بالين معالدل اسالتددام الةالالل للمالوقعين       عالقة ارت,ااي

وقيمهم المجتمعيةأ ولم تؤثر درجة الحاور االجتمالاع  فال  مالوقع     

الدراسالة فالال  العالقالالة االرت,اايالالة بالين معالالدل اسالالتددام االالالل الجامعالالة   

 (2011)عمرو أسعدأ للموقعين وقيمهم المجتمعية.

 

جتماعية على عمليالة  ولمعرفة اآلليات الكامنة وراا ت ثير الش,كات اال

التالال ثير االجتمالالاع  وتحليالالل التكالالوين المسالالتددم فالال  بنيالالة االتفالالاالت     

  Kyounghee Kwon دراسالة كيالونج  كيالووه     الجماعيةأ  رجت
م للت كيالالالد علالالالى أه مواقالالالع الشالالال,كات االجتماعيالالالة  تالالالؤثر علالالالى  2010

مدرجالالالات التالالال ثير حيالالالال   رجالالالت وجهالالالات ناالالالالر تحليليالالالة مدتلفالالالالة      

ميكية تال ثير الفاليس بالوك ك حالد مواقالع الشال,كات       المستويات لتحليل دينا

ت,ين وجود ت ثير لألفالراد فال  تع,عالة ساللوكيات اآل الرين      واالجتماعيةأ 

أ فيمالالا يسالالم  بالتمثيالالل االجتمالالاع  لألفالالراد دا الالل الفاالالاا االفتراضالال  

كانت الرسالة أقو  إذعانا عنالدما تعالرض األفالراد إلالى اتفالاالت       وقد

الشالال,كة لالالم تكالالن مث,تالاله إلالال    هأم,اشالالر  متعالالدد  مالالع ه الالرينأ فالال  حالالين  

التال ثير الم,اشالر علالى ساللوك األفالراد علالى اإلنترنالتأ فقالد كالاه وضالالع          

عالالالدو  التالالال ثر   فالالال لهالالالا توجيالالاله م,اشالالالر ظهالالالر   هالمشالالالرت وتفالالالرفات

االجتماع أ بمعنى أه المجموعة الت  تمت دراستها لم تسع  للتال ثير  

االجتماع  بينها ك فراد إال أه سالةو  المشالرت علالى يالعت المجموعالة      

 Kyounghee) .االجتماعيالالة   أظهالالرت تالالال ثير مالالن  الالالالل العالالالدو  

Kwon,2010) 
 

م Kevin Wise et.al 2010كيفالالين ويالالة وه الالروه   وفالال  دراسالالة

فكالر  التفاعالل علالى الموقالع االجتمالاع  فاليس بالوك مالن  الالل           تناولت

احتمالينأ األول تعرض سل,  لكل ما يال ت  علالى الحسالال الشدفال      

ئيالالالةأ والثالالالان  تعالالالرض إيجالالالاب     للفالالالرد ومالالالن  الالالالل التحالالالديثات التلقا   

ا تيالالالالار  مالالالالن  الالالالالل ال,حالالالال  عالالالالن  الالالالفحات األ الالالالدقاا اآل الالالالرين  

والمشالالاركة فالال  المجموعالالات المدتلفالالة. والتعالالرت علالالى المؤشالالرات       

الفيسالالاليولوجية حيالالال  أشالالالارت ال,يانالالالات التالالال  ظهالالالرت علالالالى الجهالالالاز     

المستددم ف  الدراسة لدراسة االنفعاالت على سةح الجلد أه النشالاط  

المستو   الل التففح السل,  أو التففح اإليجالاب أ  العااف  متدنى 

حيالال  لالالم تاهالالر أ  زيالالاد  فالال  النشالالاط العالالااف  أو التالال ثر علالالى سالالةح  

الجلالالالالد. وأشالالالالارت ال,يانالالالالات المالحاالالالالة علالالالالى تع,يالالالالرات الوجالالالاله أه      

الم,حوثين األكثر  ,ر  ف  التعامل مع مواقع الش,كات ظهرت عليهم 

  اإليجالاب  عالن  الفحات    تع,يرات أكثالر لةفالا أثنالاا ال,حال  االجتمالاع     

 Socialبالالتعرض السالل,  للتحالديثات التلقائيالة أو     أ الدقائهم مقارنالة   

Browsing. (Kevin Wise,2010) 
 

Eun-ju Lee (11) ايالالوه جالالو لالالى دراسالالة أمالالا
 م فقالالد أث,الالت أه2004 

اسالالتجابات المشالالاركين أكثالالر توافقالالا مالالع مالالا تعرضالاله المجموعالالة مالالن       

د  واحد فقالب. فعنالدما   بعكس إذا تم عرض نفس الرأ  من ش أهراا

يداع األفراد لتال ثيرات منفالرد  يقالل أثالر المجموعالة علاليهمأ ولالم يالتم         

أ وقالد أظهالر   فالى الدراسالة  قياس أ  تعارض بين الالرأ  والالرأ  األ ر  

 األفالالراد اسالالتجابات أك,الالر مالالع اآلراا المتفاعلالالة حينمالالا وضالالعوا  الالور    

 (Eun-ju Lee,2004) .رسوم متحركة
 

 تساؤالت الدراسة

كلمالالات المسالالتددمة علالالى تالالويتر للداللالالة علالالى األحالالداث      مالالا أبالالرز ال  -

 ؟اإلريابية
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التالال  يالالتم اسالالتددامها عنالالد الحالالدي  عالالن    التغريالالداتيالال  ا,يعالالة  مالالا - 

شدفالاليات  ب ضالالافةمالالن حيالال  كونهالا شدفالالية أم   اإلريابيالالةالعمليالات  

 أ ر ؟

 أ ,الالارمالالد  وجالالود ياشالالتاج فالال  التغريالالدات التالال  تناولالالت    مالالا مالالد   -

 اإلريابية؟العمليات 

 ؟وجود تفاعل عل  التغريدات الدا ة ب مار  سيناا  مد ما -

 ؟إمار  سيناا إقامةما ا,يعة التناول ف  التغريدات ألحداث إعاله  -

التغريدات عالن إمالار     ف ما ي  االستماالت االقناعية المستددمة    -

 ؟سيناا

المسالتددمة  فالى التغريالدات عالالن     اإلقنالالاعومسالارات   الالدالئل يال    مالا  -

 .إمار  سيناا

 

 نوع الدراسة

يعت,ر يعا ال,ح  من ال,حوث الو الفيةأ والتال  تسالتهدت ر الد واقالع      

الاالالاير  او مجموعالاله الاالالواير أو القاالالايا واألحالالداث المدتلفالالة مالالن     

جميع جوان,هاأ بهدت تحليلهالا وتفساليريا فال  محاولالة لالستشالرات أو      

 التن,ؤ بما سيكوه عليه وضعها مستق,ال.

 

 منه  الدراسة

باعت,الالارت انسالالا    Surveyعلالال  مالالنه  المسالالح   تعتمالالد يالالعت الدراسالالة  

المناي  العلمية لجمع ال,يانات الميدانية عن ظاير  معينه وتوضاليحها  

 وتفسيريا وشرح العالقات االرت,ااية بين متغيراتها.

 

 عينة الدراسة

 أوال عينة الدراسة التحليلية:   -

فالال  الفتالالر   تغريالالدت علالالى شالال,كة تالالويتر    (8000تالالم تحليالالل ماالالموه )  

إلى الثانية عشالر  مسالاا    2014/ 12/11ة من الواحد   ,احا الةمني

 أ ومع است,عاد الكلمات المكرر  بلغ عدد التغريدات .17/11/2014

 

 أدوات جمع ال,يانات  

 تم جمع بيانات الدراسة من  الل:

تالالم تحليالالل ماالالموه تالالدوينات شالال,كة      أدا  تحليالالل الماالالموه: حيالال    -

مثالالل فالال   وماالالمونا تتتالالويتر باسالالتددام كلمالالات بحالال  أساسالالية شالالكال      

إمالالار  سالالينااأ اأنفالالارلبيتلالمقدسأ  الالولة األنفالالار(أ كلمالالات      )

بحالال  فرعيالالة )أنفالالار بيالالت المقالالدسأ واليالالة سالالينااأ اواليةلسالالينااأ     

اإل الالالالالالواه المسالالالالالاللمينأ اإل واهلالمسالالالالالاللمينأ ااإل الالالالالالواهأ السالالالالالاللفية 

الجهاديةأ كرم القالواديسأ اكرملالقالواديسأ اج,هةلالنفالر أ ج,هالة     

ولالة اإلسالالمية( فال  مالد  زمنيالة معينالة ومقفالود أ        النفر أ تنااليم الد 

ويالالالى بعالالالد معبحالالالة كالالالرم القالالالواديس وإعالالالاله جماعالالالة بيالالالت المقالالالدس      

والشالالالام  العالالالراق فالالال  اإلسالالالالمية اناالالالمامها وتناالالاليم جماعالالالة الدولالالالة  

)داعالالال (أ وإقامالالالة إمالالالار  سالالاليناا أ للتعالالالرت علالالالى اريقالالالة معالجالالالة       

  قالد  مستددم  ش,كة تويتر للموضوعات والقاايا ذات الفلةأ والتال 

 هاتسالالالاعد الحركالالالات االريابيالالالة فالالال  إقنالالالاع جمهالالالور المتالالالابعين ب يالالالداف 

 المةروحة.

 

 اإلاار النار  للدراسة

 :public sphere تعتمد الدراسة عل  نارية المجال العام 
 الدراسالالات مجالالال فالال  مركةيالالًا مفهومالالًا العالالام المجالالال مفالالةلح أ الال,ح

 واألنامالة  عيةالشيو انهيار مع وذلوأ األ ير  السنوات ف  اإلعالمية

 مرحلالة  بدايالة  إلالى  باإلضالافة أ العالالم  مالن  أ الر   منالاا   فال   السلةوية

 تةالالورات وجالالود مالالع اإلعالالالمأ وسالالائل  الالناعة فالال  المتسالالارع التغيالالر

 مازالالالت الالالديمقراا  المجتمالالع فالال  السياسالال  االتفالالال مشالالكلة  لقالالت

 .ماثلة

 المجالالال مفهالالوم Jürgen Habermas ي,رمالالاسيالالورجن  االالور وقالد 

 أه المواانالالالوه يسالالالتةيع حيالالال  االجتماعيالالة  حيالالالا ال مالالالن كجالالالةا العالالام 

 تشالالكيل إلالالى يالالؤد  مالالا ويالالو كلالالهأ المجتمالالع تهالالم بةالالرق اآلراا ي,الالادلوا

 النالاس  يتجمالع  عنالدما  للوجالود  العالام  المجالال  ياهالر  حيال   العامأ الرأ 

 .المشتركة السياسية القاايا يناقشوا لك 

 االجتماعيالالالالالة األسالالالالس  تشالالالالرح  أه العالالالالام  المجالالالالال  ناريالالالالة  وتحالالالالاول 

 والقائمالة  الهويالة  محالدد   المنامالات  إلالى  النار  الل من اايةأللديمقر

 المالالالالدن  المجتمالالالالع دا الالالالل مشالالالالتركة وثقافيالالالالة اجتماعيالالالالة أسالالالالس علالالالالى

 يسالتةيع  فعالال  نقالد    ةالال  تةالوير  علالى  قادر  كمنامات أو ش,كات

 (Sean Aday.2012) .المتعارضة النار وجهات بين التقريا
 العالالالام مجالالالالال حالالالول النقالالالا  سالالالاحات فكالالالر  اإلنترنالالالت دعمالالالت وقالالالد

 حالول  حوار حالة ف  ويد لهم العام الرأ  أفراد يجمع الع  المشترك

 فكالر   علالى  النقالا   مالن  النالوع  يعا ويت سس بهاأ يهتموه الت  القاايا

 التقليديالالة  اإلعالالالم وسالالائل علالالى اإلنترنالالت بهالالا تفوقالالت التالال  التفاعليالالة

 ويسالرت  اإلعالمال أ  اإلنتاج وسائل دمقراة مفهوم دعمت فاإلنترنت

 ت,الاد   لهالم  تتاليح  مسالاحة  فال   األفراد من مجموعة بين المشاركة ر فك

 الناالالر وجهالالات وتقريالالا الدالفيالالة القاالالايا حالالول والمعلومالالات الالالرأ 

 كلهالالا ال,ريديالالةأ والمجموعالالات والمنتالالدياتأ النقالالا أ فسالالاحات بيالالنهم 

  اللهالالا  مالالن  فالالدعمت  اإلنترنالالت  أوجالالدتها  تكنولوجيالالة  اتفالالال  أشالالكال

 يالتم  التال   االيتمامالات  أجنالد   وتشالمل  أالجماعالات  بالين  االتفالال  عملية

 بكافالالة والثقافالالة اليوميالالة الحيالالا  بشالالؤه يتعلالال  مالالا بكالالل حولهالالا االتفالالال

 .وأشكالها تجلياتها

وتعت,ر نارية المجال العالام اسالتجابة بنالاا  وحاسالمة لمفهالوم الناريالة       

"التحالالول الهيكلالال  فالال     -أ  ي,رمالالاس -النقديالالة مالالن  الالالل دراسالالته   

 1962  فعالالة المجتمالالع ال,رجالالواز " عالالام م المجالالال العالالام: التحقيالال  فالال 

Structural Transformation of the Public Sphere: An 

Investigation of a Category of Bourgeois Societyأ 
م. 1993إال أنهالالا لالالم تكالالن مترجمالالة إلالالى اللغالالة اإلنجليةيالالة حتالال  عالالام      

والتالالال   ,Öffentlichkeitوكلمالالالة المجالالالال العالالالام يالالال  ترجمالالالة كلمالالالة  

دا لها معالالالان  أ الالالر   يالالالر المجالالالال العالالالامأ منهالالالا الشالالالع,ية    تحالالالو  بالالال

والشالالالفافية واالنفتالالالاحأ والمفالالالاييم التاريديالالالة للمثالالالل العليالالالا كالحريالالالة        

واال اا والمسالاوا . حيال  تقالوم الناريالة علالى و الأ وشالرح عمليالة         

تشالالكيل الالالرأ  العالالام والمؤشالالرات االجتماعيالالة والثقافيالالة التالال  تسالالاعد      

 (Habermas,2013على تةوير الرأ  العام. )
عل  النحو التال ويعرت ي,رماس المجال العام بعد  ارق مدتلفة 

:
 

يو عالم حياتنا االجتماعية الت  تقترل شيعا مالا مالن تشالكيل الالرأ       -1

 العام.

ويو األشداص العاديين العين يفنعوه العامة بنالاا علالى أسال,ابهم     -2

 الدا ة.

يا والمجال العام يو المجال الداص مالن النالاس الالعين تجمعالوا سالو      -3

 كعامة.

المجال العالام المثالال  يالو مسالاحة للمشالاركين فياله حيال  يالتم ت,الادل           -4

 األفكار بحرية.

يغالالع  المجالالال العالالام مجموعالالة مالالن األفالالراد الالالعين يتجمعالالوه سالالويا    -5

 ليكونوا العامة الت  تع,ر عن حاجات المجتمع مع الدولة.

وتقوم نارية المجال العام ف  بنيتها الجديد  على محاولالة فهالم حالدود    

دور الع  تقوم به وسالائل االعالالم الجديالد  فال  إتاحالة النقالا  العالامأ        ال

وتسالهيل بلالور  توافقالات تع,الر عالن الالرأ  العالام النشالبأ بحيال  تكالوه           

إاارا ناريالا متكالامالأ يمكناله أه يوضالح حالدود الالدور الالع  تقالوم باله          

وسالالالالالائل اإلعالالالالالالم الجديالالالالالد  فالالالالال  إدار  وتوجيالالالالاله النقالالالالالا  السياسالالالالال   

ن أجل تعةية المشاركة العامةأ وترشاليد  واالجتماع  ف  المجتمعأ م

مد الت  ناعة القرارأ و وال إلالى دعالم كفالاا  الفعالل الالديمقراا       

ف  المجتمعاتأ ع,ر بلور  رأ  عام يحاى ب ولويات تحاالى باتفالاق   

الجمايير وتمنح الشرعية للعمليات السياسية المدتلفة
.
 

ثالالث   ويحدد ي,رماس ثالث سمات أساسية لتعريأ المجال العامأ أو

مااير تميةت وتمية وسائةه التع,يرية ي 
.
 

 أوال: أه المشاركة فيه مفتوحة للجميع.

ثانيا: أه يساو  مواقع وأدوار األارات المشاركة فياله بغال  الناالر    

 عن أوضاعهم االجتماعية واالقتفادية.

 ثالثا: أه تكوه أ  قاية قابلة أله تكوه موضع نقا .

 

  لفية معرفية

ليالالوه مسالالتددم نشالالب سالالنويا حسالالا األرقالالام التالالى م 271يوجالالد حالالوال  

مأ ويقالالاس نشالالاط االسالالتددام  2014عرضالالها موقالالع تالالويتر عالالن العالالام   

بتقديم الحسال لتغريد  واحالد  شالهرياأ شالريةة أال تكالوه تغريالدت هليالة       

باشالالتراك  الالاحا الحسالالال فالالى موقالالع أو تة,يالال  يعالالرض التغريالالدات    

ن أ وبالالالالنار إلالالال  الحجالالالم الهائالالالل مالالال    اآلليالالالة علالالالى حسالالالال الشالالالد    
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المعلومالالات المتاحالالة علالالى مواقالالع اإلنترنالالت والالالع  يفالالعا مالحقتالالهأ   

ألأ تغريد  فى الدقيقة الواحالد  ع,الر موقالع     315حي  تفدر حوال  

تالالويترأ و ا الالة أثنالالاا األحالالداث الاالالدمةأ فعلالال  سالال,يل المثالالال عنالالدما  

م و اللت التغريالدات الدا الة    2014حفلت ألمانيا على ك س العالم 

ألأ تغريالد  فالى الثانيالة الواحالد       619  بالحدث على تويتر إل  حوال

ف  الساعات األول  للحدثأ مع يعا العدد يفعا حفالر المعلومالات   

حفالالالرا شالالالامالأ ر الالالم ضالالالعأ المقارنالالالة بالالالين تالالالويتر والفالالاليس بالالالوك      

باعت,اريمالالا ينتميالالاه لالالنفس التفالالنيأ كمواقالالع للشالال,كات االجتماعيالالةأ     

حيالالال  يفالالالنأ موقالالالع الفالالاليس بالالالوك مالالالن بالالالين المواقالالالع األكثالالالر نشالالالااا   

ألكثالالر إ راقالالا بالمعلومالالات بالالين مواقالالع الشالال,كات المدتلفالالة عالميالالا      وا
.
 

(Niall Mccarthy,2014) 
 

أه عالالدد المسالالتددمين   2010وقالالد أظهالالرت دراسالالة أجريالالت فالال  عالالام   

مليالوه شالد أ وبحسالا     15يفالل إلالى    Facebook العرل لموقالع 

مالن المشالتركين العالرل يةيالد عمالريم       70بع  اإلحفائيات ف ه %

 أ Facebook مسالتددم  موقالع  اسالتددامات   عامالًا. وتتعالدد   25على 
من المشتركين يستددموه الموقع لت,الادل   35الى % 30فما نس,ته %

الرسائل الشدفيةأ ف  حالين أه نسال,ة الرسالائل المت,ادلالة ذات الةالابع      

أ فال  حالين ت,لالغ    25الثقاف  أو التروي  للمعتقدات الدينية يفل إلى %

أ فيمالالا تشالكل الرسالالائل  20الرسالائل المت,ادلالة ذات الةالالابع السياسال  %   

 (Gilda Lotan,2011) .10ذات الةابع التسويق  %
 الالالعدت داعالالال  اسالالالتددامها ل نترنالالالت للدرجالالالة التالالال  أدركالالالت معهالالالا  

على داع  ف  ج,هة العالم االفتراضال  أمالر    االنتفار الحكومات إه

ضرور  فال  حربهالا ضالد اإلريالال علالى أرض الواقالع. ففال  الشالهر         

أوروبيالوه فال  لوكسالم,ورج مالع     الماضال  التقالى مسالعولوه حكوميالوه     

رؤسالالالاا بعالالال  الشالالالركات فالالال  مجالالالال التكنولوجيالالالا مالالالن بينهالالالا تالالالويتر   

وفايس,وك وجوجل لمناقشة كيفيالة إدار  الحالرل علالى اإلريالال علالى      

 .ش,كة اإلنترنت

اسالالالتددام يالالالعت الجماعالالالات ل نترنالالالت لالالاليس جديالالالداأ فتناالالاليم القاعالالالد        

ددام عامالالاأ وبالالدأ مالالؤ را فالال  اسالالت   20يسالالتددمها منالالع مالالا يقالالرل مالالن   

مواقالالالع التوا الالالل االجتمالالالاع أ وإه كالالالاه التناالالاليم يعتمالالالد أكثالالالر علالالالى   

المنفات التقليدية من مواقع ومنتديات. لكالن تنااليم داعال  جعالل مالن      

الحاالالور فالال  العالالالم االفتراضالال  بقنواتالاله المدتلفالالة ركنالالا أساسالاليا فالال       

حربالاله النفسالالية والمعلوماتيالالة وفالال  التجنيالالد وفالال  محاولتالاله لرسالالم يويالالة   

األداا عن  يرت من التنايمات المشابهة. فحسا  مستقلة ومدتلفة ف 

 60األمريكية يناك حوال  ( ريكوردد فيوتشر) دراسة حديثة لشركة

أ ل,همالا  ) ألأ حسال على تويتر فقب بين مؤيد ومتعااأ مع داعال  

فتالالالويتر أسالالالهل فالالال   (.فالالال  السالالالعودية والكويالالالت وبالالالاق  دول الدلالالالي 

المعلومالالات  لدلالال  االسالالتددام وأسالالرع فالال  تنفيالالع مالالا يعالالرت بالالاإل راق  

انة,الالاع بالالالكثر  والحاالالور الكثيالالأ. لالالعلو بعالالد قيالالام الموقالالع بالال  الق      

حسالالابات تابعالالة لالالداع  قالالام تالالابعوه للتناالاليم ب رسالالال تهديالالدات بالقتالالل    

ومالالوظفين فالال  الشالالركة. ( ديالالو كوسالالتولو)لالالرئيس مجلالالس إدار  تالالويتر

وحاور التنايم على مواقع التوا ل أك,ر بكثير من حاالورت علالى   

أ لعلو يلج  التنايم إلى استددام وسائل اإلعالالم التقليديالة   أرض الواقع

)شالالالالريأ ر.كحفالالالالاه االالالالرواد  لتو الالالاليل رسالالالالالته إلالالالالى جمهالالالالور أك, 

 (.2010الل,اهأ

ويعتمالالد يالالعا اإل الالراق علالالى  الالور وفيالالديويات تتسالالم بالالالعنأ الةائالالد     

لتحقي  حاور دائم و ادم يديأ األعداا وينالال إعجالال المؤيالدينأ    

جماعالالالات العنالالالأ األ الالالر . ف,اإلضالالالافة ويرسالالالخ مكانالالالة التناالالاليم بالالالين 

لفالالور الالالعبح والالالرؤوس المقةوعالالة ينشالالروه أياالالا  الالورا ألافالالال     

ويم يلع,وه الكر  برؤوس الاحايا. وقالد لجال  التنااليم إلالى الالعبح بعالد       

أه فقدت السيارات المفددة قيمتها الفادمة وسوت يلجال  إلالى تكتيالو    

)سالالالهير بعالالالد أه يفقالالالد الالالالعبح تالالال ثيرت الفالالالادم.    -ربمالالالا الحالالالرق -جديالالالد

 (2014حلم أ

وما يمية داع  عن  يريا يعا التنوع الواضح ف  تركي,الة المقالاتلين   

ف   فوفه من حي  التعليم والحاور الدول  والعمالر. ف حالد قالااع     

الرؤوس مثال ف  فيديو حدي  لالداع  فال  سالوريا مالن أ الل فرنسال        

درس الرسم والديكور. وتقرير حدي  للمدابرات األمريكية يقالول إه  

مالالالريكيين الالالالع  التحقالالالوا بالتنايمالالالات المتحاربالالالة فالالال  سالالالوريا  عالالالدد األ

عامالالا.  20و 19و 18تاالالاعأ منالالع ينالالاير الماضالال أ وأعمالالاريم بالالين 

يؤالا تم تجنيالديم باألسالاس عالن اريال  مواقالع التوا الل االجتمالاع         

والمنتديات الت  يحرص التنايم على ترجمة معامها إلى اإلنجليةية 

عا من الش,ال والمرايقين مفالابا  نو «فتفيد» والفرنسية واأللمانيةأ

بنالالوع مالالن اإلح,الالاط و ي,الالة األمالاللأ وجالالايةا لتق,الالل األفكالالار الراديكاليالالة  

الت  تعةياله إحساسالا باالنتمالاا ومتنفسالا ل ح,الاط والغاالا المك,الوت.        

ويالالؤالا يفالال,حوه بالالدوريم منالالابر دعائيالالة تدااالالا الشالال,ال الغربالال أ   

بكثيالالر مالالن حيالال  الوجالالوت  ربيالالة واللغالالة  ربيالالة فيكالالوه التالال ثير أقالالو    

الت ثير المعتاد للوجه العرب  المسلم الالع  اسالتراح الغالرل إلالى ربةاله      

بالعنأ واإلريالأ فاللغة لها جاذبيتها ف  اإلقناع. ومن ناحية أ الر   

– «وذئالالالال منفالالالالرد  » يمكالالالن أه يتحالالالول يالالالالؤالا إلالالالى  اليالالالا نائمالالالالة    

lone wolf-     .فالالالال  الغالالالالرل يمكنهالالالالا القيالالالالام بعمليالالالالات عنالالالالأ ينالالالالاك

ة,الاع بال ه التنااليم فال  كالل مكالاه وأناله لالم يعالد قاالية           والنتيجة  لال  ان 

دا لية أو إقليمية وأنه ليس لديه  ةوط حمراا وال حالدود للعنالأ وال   

 الالالحفيوه  ربيالالالوه  :قيالالالود وال محالالالاذير وال أحالالالد بعيالالالد عالالالن العنالالالأ  

ومدنيوه  ربيوه وسوريوه. ويتم معه عولمة العنأ. وعمر التنايم 

ى ال,قاا واالستمرار يعتمد و يرت من التنايمات المشابهة وقدرته عل

فكلمالا كالاه األعاالاا أ الغر سالنا ونسال,ة مالن درس        : على يالعا التنالوع  

مالالنهم علومالالا إنسالالانية مالالن أدل وفلسالالفة وإعالالالم و يريالالا أكثالالر زادت     

وإدار  حالالرل  « ةالالال مقنالالع »حيويالالة التناالاليم وقدرتالاله علالالى  الاليا ة  

 (Larry Diamond,2008ت. )نفسية مؤثر أ تةيل عمر
 

 نتائج الدراسة

 ائ  الدراسة التحليلية()نت 

أجريالالت الدراسالالة علالالى مالالرحلتين : األولالال  بالمسالالح الشالالامل وتحليالالل       

ماموه شكل  لكلمالات دالالة لهالا عالقالة ب حالداث إعالاله ساليناا إمالار          

)واليالالة( إسالالالمية ور الالد مالالد  تكراريالالا ومتالال  تالالم التكالالرار مالالن ق,الالل   

المسالالتددمين لموقالالع تالالويتر. أمالالا الثانيالالة فهالال  تحليالالل ماالالموه )شالالكال    

 نا( ل,ع  الكلمات الت  تم ا تياريا للتركية على تغريدات  ومامو

 المستددمين لموقع تويتر وفح  محتو  يعت التغريدات.

 
يتاالح مالن الجالالدول السالاب : يالحالو ارت,الالاط ظهالور الكلمالات ب حالالداث       

تثالالار بةريقالالة مالالا إمالالا علالالى مواقالالع التوا الالل مثالالل )نشالالر فيالالديو  الالولة   

الواقالع تتناقلهالا األ ,الار     األنفار إمار  سيناا( أو أحالداث علال  أرض  

فالالال  وسالالالائل اإلعالالالالم المدتلفالالالة. فتاهالالالر ال,يانالالالات أه أ لالالالا الكلمالالالات  

نالوفم,ر بشالكل أك,الر مالن األيالام األ الر  فعلال  سال,يل          14ظهرت يالوم  

المثال سجلت كلمة داع  بدوه إضافة ياشتاج أعلال  معالدل لهالا يالوم     

ألالالأ تغريالد  مالن بالالين    38.421إ الدار فيالديو )إمالالار  ساليناا( فكانالت     

تغريالد  احتسالال,ت فالال  شالالهر نالالوفم,ر فقالالبأ وناالالرا العتيالالاد   814.972

مستددم  تويتر الحدي  عن الموضوعات الرئيسية الك,ر  ب ضالافة  
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ياشالالتاج يمكالالن تفسالالير النتيجالالة بالال ه الفيالالديو الالالع  ظهالالر كالالاه  الالادما       

بحي  يجعالل مسالتددم  تالويتر أقالل ايتمامالا ب ضالافة الهاشالتاجأ ولكالن         

علالالى الكلمالة والتالالى سالالجلت أكثالالر   يالعا ال ينفالال  أيميالالة د الول الهاشالالتاج  

تغريد  لها مالن بالين    30.844نوفم,ر بحوال   21تكرارا لها فى يوم 

ظهرت ف  شهر نوفم,رأ حي  كاه معدل التغريالد لكلمالة    700.919

ألالالالأ  19.852ألالالالأ تغريالالالد  و  27.807نالالالوفم,ر 14اداعالالال  يالالالوم  

ألالالأ  25.839نالوفم,ر   16نالوفم,ر أمالا فال  يالوم      15تغريالد  فال  يالوم    

تغريد  وذلو استمرارا للحدي  عن فيديو  ولة األنفار وتحركالات  

الجي  لمواجهالة المالد الداعشال  علال  األراضال  المفالرية فال  ساليناا         

 تحت شعار "إمار  سيناا".

والحالالدي  عالالن واليالالة سالاليناا بالهاشالالتاج وبدونالاله كالالاه فالال  أعلالال             

ديو معدالتالاله  الالالل شالالهر نالالوفم,ر لالالنفس األسالال,ال السالالابقة الدا الالة بفيالال 

 4.887ألأ تغريد  بالهاشالتاج و   17.987"إمار  سيناا" حي  بلغ 

ألأ تغريد  بدوه الهاشتاجأ وياهر ايتمام مستددم  تالويتر ب ضالافة   

الهاشالالتاج للكلمالالة حيالال  اسالالتددم الهاشالالتاج بمعالالدل أعلالال  مالالن اسالالتددام    

الكلمالة بالالدوه الهاشالالتاج وذلالالو لتوحيالد الحالالوار بالالين المسالالتددمين حالالول   

لالالا مسالالتددم  تالالويتر توحيالالد الموضالالوع فالال    الموضالالوعأ ويفاالالل أ 

 فحة  ا ة لت,الادل األفكالار واالرح وجهالات الناالر المدتلفالة حالول        

موضالالالوع واحالالالدأ حتالالال  يتثنالالال  لهالالالم اسالالالتعراض مجمالالالل أفكالالالار بقيالالالة      

المشاركين ف  الموقع. وياهر األمر أياا ف  كلمة  الولة األنفالار   

نالالوفم,ر باسالالتددام الهاشالالتاج    14التالال  سالالجلت أعلالال  معالالدل لهالالا فالال       

رنالالة مالالع نفالالس الكلمالالة بالالدوه الهاشالالتاجأ وتسالالجل أياالالا أك,الالر نسالال,ة     مقا

اسالالتددام لهالالا فالال  شالالهر نالالوفم,ر فالال  نفالالس اليالالوم الالالع  أاالال  فيالاله فيالالديو   

"إمالالالار  سالالاليناا  الالالولة األنفالالالار".      ولالالالم تحاالالال  كالالالرم القالالالواديس   

بانتشار ك,يرأ بالر م مالن اعتمالاد األحالداث فال  الفيالديو علالى مجالةر         

يعود لنوع القاية الت  عرضت ف   كرم القواديس ذاتهاأ وذلو ربما

ملالالأ الفيالالديو "إمالالار  سالاليناا" فالقاالالية لالالن تقالالأ عنالالد قتالالل أعالالداد مالالن     

وإنمالالا  -كالالرم القالالواديس –الجنالالود واألمالالر ال عالقالالة لالاله بالمكالالاه نفسالاله   

بحالالالة الثالال ر الموجالالود  بالالين عنا الالر جالالي  ال,غالالداد  وبالالين الجالالي          

ل المفالالر أ حيالال  ياهالالر الجالالي  المفالالر  فالال  بدايالالة الفيالالديو يعامالال      

بشالكل و الفه الفيالديو بالتعالعيا وبالرر مالا سالي ت          -مجهولالة –عنا الر  

ف  الفيديو الحقا ب نه )ث ر( مالع السيسال  وجنالودت. وربمالا يعالود األمالر       

إل  عدم مةامنة أحداث كرم القواديس لةمن الفيديو والع   در فال   

م. 2014نالالوفم,ر أمالالا األحالالداث نفسالالها وقعالالت فالال  شالالهر أكتالالوبر       14

لمالالالات األ الالالر  ذات الفالالاللة بالجماعالالالات   ويوضالالالح الجالالالدول بقيالالالة الك 

اإلريابية أو األحداث المتعلقة بها والت  تم تداولها علالى موقالع تالويتر    

من ق,ل المستددمين ف  تغريداتهمأ إلال  جانالا أعلال  المعالدالت التال       

 حققتها يعت الكلمات استدداما.

 

 ( التغريدات من حي  النوع2جدول رقم )

 

يتاح من الجدول الساب : عينة الدراسالة اعتمالدت فال  األسالاس علال       

التغريدات الت  يقوم أ الحابها بكتابتهالا بشالكل مسالتقل ولالم يكالن ينالاك        

ايتمالالالام بالالالالردود الدا الالالة بكالالالل تغريالالالد أ لكالالالن يالالالعا لالالالم يمنالالالع ظهالالالور   

% لعالد   10.2نسال,ة  تغريدات تحتو  إضافة افالراد ه الرين للتغريالد  ب   

أسال,ال قالد يكالالوه مالن بينهالالاأ الو الول النتشالار أوسالالع مجالاال للتغريالالد        

بتوجيههالالا إلالال  حسالالابات أفالالراد معالالروفين علالال  موقالالع تالالويترأ حيالال          

 وجالالالالالالدت تغريالالالالالالدات أضالالالالالاليأ لهالالالالالالا حسالالالالالالال )باسالالالالالالم يوسالالالالالالأ  

DrBassemYoussef   ن علالالالال  موقالالالالع ( وآل الالالرين مالالالالن المعالالالروفي

تويتر بالشالهر والعالدد األك,الر مالن المتالابعينأ ولالم تاهالر التغريالد  فال           

شالالكل رد وإنمالالا إضالالافة تلالالو الحسالالابات المعروفالالة جالالاات فالال  نهايالالة        

أياالا ظهالالرت تغريالدات تالالرد علال  تغريالالدات أ الر  بالالنفس      التغريالد . 

السالالياقأ وعالالاد  مالالا ياهالالر يالالعا الشالالكل فالال  التغريالالدات المرسالاللة مالالن        

حي  يسمح تة,ي  تالويتر علال  الهالاتأ المحمالول     الهواتأ المحمولةأ 

ب مكانيالالة االسالالتعانة بالتغريالالد  األ الاللية وإضالالافة رد عليهالالا فالال  نفالالس       

السالالالياق ممالالالا يسالالالمح ب ضالالالافة الحسالالالال األ الالالل  لفالالالاحا التغريالالالد      

 األ لية مفحوبا بالرد الجديد.

 
يتاالح مالالن الجالالدول السالالاب : تحقيال  فعالالة "ال يوجالالد ياشالالتاج" التكالالرار   

% من التغريدات من بين عينة الدراسالة التحليليالة   89.3األك,ر بنس,ة 

لتغريالالدات مسالالتددم  موقالالع تالالويتر عالالن موضالالوع إمالالار  سالاليناا وذلالالو  

ربمالا يعالود لتالال ثر المسالتددمين بفالالدمة الفيالديو الالالع  عرضاله المكتالالا      

أو قد يعود األمر إل   -كما ذكر بالتغريدات –اإلعالم  لوالية سيناا 

لمسالتددمة فيهالاأ ولكالن يتال ت  مجمالوع      انتقائية العينة ذاتهالا والكلمالات ا  

% مالن بالين   10.7استددام الهاشتاج بين واحد واثناه وأكثر من ذلالو  

 التغريدات الت  أالقها مستددم  تويتر.

 
حفالاللت فعالالة وجالالود تفالالاعل  علالال  نسالال,ة   يتاالالح مالالن الجالالدول السالالاب :  

% مالالن التغريالالدات عينالالة الدراسالالةأ إذ يفاالالل مسالالتددم  تالالويتر  84.6

ول موضالوعات مشالتركة ب ضالافة ه الرين مالن      الحوار ف  جماعات ح

 الالل اسالالتددام العالمالة لأ ولالالم تتاالمن عينالالة الدراسالة تحلالاليال لهالالعت     

المشالاركات الحواريالة ولكالن جالاا متوسالب التفاعالل مالن  الالل )تعيالالين         

التغريالالالد  كمفاالالاللة أو الالالالرد عليهالالالا أو إعالالالاد  تغريالالالديا مالالالر  أ الالالر (   

لمدتلفالالة. تفالالاعالت كحالالد أدنالال  للتفاعالالل مالالع التغريالالدات ا     10بحالالوال  

% علال  أ  شالكل   15.4مالن التغريالدات بنسال,ة     296بينما لم تحفالل  

 من أشكال التفاعل.

 
فعالالة "يؤيالالد إمالالار  سالاليناا" كانالالت األكثالالر    يتاالالح مالالن الجالالدول السالالاب : 

تغريد   980% بعدد 50.9تكرارا بين عينة الدراسة التحليلية بنس,ة 

ن ظهرت فال  تعليقالات مسالتددم  تالويترأ فلالم يكالن الجميالع راضاليا عال         

هداا الجالالي  المفالالر أ وأ لالالا التغريالالدات وجهالالت اللالالوم والمسالالعولية  

يوليو  3إل  رئيس مفر ع,د الفتاح السيس  وتم ربب األمر ب حداث 

م كالال نقالل البالالد مالالن الرجالالوع فيالالهأ وت,الالادل الالال,ع  أاالالرات        2013

الحدي  عن عدم جدو  الرجوع إلال  أيالام مرسال  وأه مالا يحالدث فال        

امالة واليالة ساليناا" كالاه مرت,الا لاله       سيناا من عمليالات تحالت شالعار  "إق   

م أمالام  2012منع الساب  إذا فاز الفري  أحمالد شالفي  باالنتدابالات فال      

مرشح اإل واه الدكتور محمد مرس . وأ لا التغريدات التال  أيالدت   

فيالالالديو " الالالولة األنفالالالار" وروجالالالت لالالاله حمالالالل أ الالالحابها  الالالور  أو  

  كلمات تفيد باالنتماا إلال  أحالةال أو جماعالات متةرفالة )مثالل  الور      

 فراا ب ربعة أ ابع أو  الور  لعلالم أسالود تتوسالةه كلمالة ال إلاله إال       

اهلل( أو اسالالالالتددام أسالالالالماا مع,الالالالر  عالالالالن أنفسالالالالهم فالالالال  حسالالالالاباتهم مثالالالالل  

)الدالفالالالةأ جنالالالد اهللأ الدولالالالة اإلسالالالالميةأ......إلخ( بالالالدال مالالالن اسالالالتددام  

أسالالالماا مع,الالالر  عالالالن شدفالالالياتهم الحقيقيالالالةأ بمالالالا يفيالالالد الغمالالالوض لهالالالعت  

هالالالعت األفكالالالار المؤيالالالالد  ل "إمالالالار  سالالالاليناا"    الحسالالالابات التالالال  تالالالالروح ل  

 والمناياة للجي  المفر  ف  نفس الوقت.

أما نسال,ة التغريالدات التال  عارضالت إمالار  ساليناا مالن بالين عينالة                

% كلهالالالا عرضالالالت ل,سالالالالة الجالالالي    26.7الدراسالالالة التحليليالالالة فكانالالالت  

المفالالر  وعالالدم و الالعوبة القاالالاا علالال  الجماعالالات اإلريابيالالة التالال     

ينااأ وأه الجالالالي  قالالالادر علالالال  دحالالالر األعالالالدااأ  تسالالالكن الج,الالالال فالالال  سالالال

 % ك العرض اريقة

 89.8 1731 مستقلة

 10.2 196 باضافة ا رين

 1927 المجموع

https://twitter.com/DrBassemYoussef
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والالالال,ع  مالالالن المنتمالالالين لجماعالالالة اإل الالالواه اسالالالتهجن فالالالرح اآل الالالرين  

بالفيديو نارا لتعارض مفالح جماعة اإل واه مع مفالح ال,غالداد   

"أميالالالر إمالالالار  سالالاليناا" وجماعالالالة بيالالالت أنفالالالار بيالالالت المقالالالدسأ والتالالال   

هالا أفكالارا   و فويا بالدمويالة والتال  ال تالروج ألفكالار الدالفالة أكثالر من      

للثالال ر والدمويالالة فقالالبأ وأنالاله بمجالالرد و الالول يالالؤالا للحكالالم فلالالن يكالالوه    

يناك أ  مجالال لجماعالة اإل الواه بمالا تمثلاله مالن إسالالم وسالة  )كمالا          

و فت التغريدات( أ  مكانة ف  ظل الحكالم الداعشال  لمفالرأ وإنمالا     

يم أياالا أعالداا ساليات  دوريالم بعالد انتهالاا القتالال بالين كالل مالن جالي             

 التغريدات( وجي   ولة األنفار.السيس  )كما و فت 

% فكانالت  22.4أما التغريدات التال  عرضالت وجهتال  الناالر بنسال,ة       

تنالالاق  مالالد   الالحة الفيالالديو مالالن عدمالالهأ حيالال  نسالالا الالال,ع  الفيالالديو      

للشالالعوه المعنويالالة للجالالي  وأه الفيالالديو يسالالاعد الناالالام المفالالر  علالال     

إحكام الق,اة على الشعا المفر  بدعو  اإلريالأ وربما ذريعة 

  للناام المفر  العت,ار ساليناا منةقالة  ةالر  وت,ريالر تهجيالر      أ ر

أبناا المنةقة الشمالية ف  سينااأ واللجوا إل  تفنيالد الفيالديو ب ناله لاليس     

من مفلحة الجي  المفر  الاهور بماهر المتدالاذل فال  التفالد     

للعالالدواه اإلريالالاب  علالال  كالالرم القالالواديسأ وربمالالا توجالالد االالرق أ الالر    

ناالالام المفالالالر  علالال  الالالال,الد تحالالالت   مدتلفالالة لعالالالرض إحكالالام ق,االالالة ال  

دعالالو  اإلريالالال أفاالالل مالالن تشالالويه قالالدر  الجالالي  المفالالر  ب,يانالاله        

ضالالالعيأ يهالالالرل أبنالالالاات أمالالالام مجموعالالالة مالالالن الهالالالوا  الحفالالالا  )يرتالالالدوه  

ش,اشا( كما و فهم ال,ع  ف  تغريداتهمأ وال,ع  و أ الفيالديو  

بالفادم الع  يجعل من المهم اللجوا إل  تحكيم العقل ق,الل التفالرت   

عات اإلريابية تتفرت بشكل ث ر  وتتحالرك ب ساللول حالرل    فالجما

 العفابات ف  مقابل أفراد الجي  الناام .

 
نس,ة االسالتماالت االقناعيالة التال  اعتمالدت     يتاح من الجدول الساب : 

عليهالالا تغريالالدات المسالالتددمين علالال  موقالالع تالالويتر والتالال  تركالالةت فالال      

التالال  % مالالن العينالالة 82.1تغريالالد  بنسالال,ة  1582الجانالالا العالالااف  ل 

تالالم تحليلهالالا مالالن التغريالالداتأ حيالال  اعتمالالدت أ لالالا التغريالالدات علالال         

تحليل الموقأ كامال كل بما يرات مناسال,ا وبحسالا مالا تالم عرضاله مالن       

 الالالل الفيالالديو الدالالاص بلالالل " الالولة األنفالالار إمالالار  سالاليناا"أ فكانالالت      

أ لا التغريدات إما مع أو ضد ما عرض ف  الفيديو دوه النار إل  

يم األدلالالة وال,الالرايين علالال   الالحة أو كالالعل مالالا     األبعالالاد المنةقيالالة وتقالالد  

عرض فيهأ وما يؤكد أيمية الموضوع بشكل عااف  بالنس,ة للشعا 

المفالالر  عمومالالا )سالالواا مؤيالالد أو معالالارض( وذلالالو النتشالالار أ ,الالار      

أعمالالال جماعالالة داعالال  فالال  كالالل مالالن سالالوريا والعالالراق والتالال  سالال,قت         

 عرض الفيديو بشهور. أياا تناقالل أ ,الار عالن انتقالال أعمالال جماعالة      

داع  إلال  لي,يالا علال  حالدود مفالر وقيالام الجالي  المفالر  بعمليالات          

عسالالكرية ضالالد يالالعت الجماعالالات اإلريابيالالةأ ممالالا تالالةامن مالالع مدالالاوت      

بمد   حة وجود أعااا يعت الجماعات عل  األراض  المفالريةأ  

ليكشالالالأ الفيالالالديو عالالالن إعالالالاله جماعالالالة أنفالالالار بيالالالت المقالالالدس م,ايعالالالة   

تحالالت رايتاله بعالالد عالالرض  ال,غالداد  كالال مير للدالفالالة اإلسالالمية والعمالالل   

 الفيديو م,اشر .

% 1.4أمالالا االسالالتماالت المنةقيالالة والتالال  كالالاه نفالالي,ها ضالالعيفا بنسالال,ة   

مالالن عينالالة الدراسالالة فاهالالرت فالال  تقالالديم أدلالالة وبيانالالات فالال  تغريالالدات         

ل,ع  المحللين والنشالةاا السياساليين سالواا لمالا ورد فال  الفيالديو مالن        

داد  حقالالالائ  أو للمعلومالالالات الدا الالالة ب نفالالالار بيالالالت المقالالالدس وال,غالالال     

 وداع  والعالقة مع سيناا وربةها بعملية كرم القواديس.

أما استددام األسلوبين معا فاهر ف  تفنيالد مالا جالاا باله فيالديو " الولة       

األنفالالار" مالالع تقالالديم األدلالالة التالال  تؤيالالد أو تعالالارض الفكالالر  المقدمالالة         

والت كيد عل  فكالرتين )إمالا قالدر  الجالي  الناالام  علال  القاالاا علال          

أو عدم قدرته عل  المواجهة وقرل نهاية الحكم الجماعات اإلريابية 

العسالالالكر  لمفالالالر بقيالالالاد  ع,الالالدالفتاح السيسالالال  تحالالالت رايالالالة ال,غالالالداد    

 وجماعة داع (.

 
اعتمالدت أ لالا التغريالدات عينالة الدراسالة      يتاح من الجدول الساب : 

التحليلية عل  إستددام رابب  ارج  )ال ينتم  لموقع تويتر( يحتو  

بيانالالات تالم تسالالجيلها علالى موقالالع الفاليس بالالوكأ     إمالا فيالالديو أو مقالاالت أو  

% ناالالالرا لعالالالدم امكانيالالالة الحالالالوار بشالالالكل مففالالالل عالالالن       80.9بنسالالال,ة 

حرفا فقب يتيحها موقع تويتر للتدوين  140موضوع إمار  سيناا ف  

% مالالالن 50.6المفالالالغرأ وكانالالالت النسالالال,ة األك,الالالر السالالالتددام الفيالالالديو    

مرفقالا  التغريدات احتوت عل  الفيديو الداص بلالل " الولة األنفالار"    

 بتعلي  بسيب ف  كلمات لو أ الفيديو سواا باالتفاق معه

أو اال الالتالتأ وربمالالا مرفقالالا بعنالالواه الفيالالديو فقالالب مفالالحوبا بةلالالا        

لمشالالاركة الفيالالديو )شالالير( علالال  أوسالالع نةالالاقأ أو بكلمالالة اهلل أك,الالر. أمالالا    

استددام الروابب المقالية األ ر  فكلها كانالت تحمالل تعليقالات مدتلفالة     

مففل ناالرا لاالي  المكالاه فال  موقالع تالويتر أو       عل  األحداث بشكل 

 مقاالت نشرت بالفعل ف  مواقع و حأ إلكترونية أ ر .

ثالالم يالال ت  اسالالتددام أسالاللول الدةابالالة واالسترسالالال فالال  عالالرض وجهالالة      

% من التغريدات التال  تواجاله أو تؤيالد إمالار  ساليناا      7.3النار بنس,ة 

وأ الالالحابهاأ والتغريالالالدات التالالال  عرضالالالت الحقالالالائ  واألرقالالالام جالالالاات   

تغريالد  كلهالا تركالة علال  قالو        96% من التغريالدات وعالدديا   5نس,ة ب

الجالالالي  أو قالالالو  أنفالالالار بيالالالت المقالالالدس واإلنجالالالازات المحققالالالة علالالال       

 األرض لكل منهما.

% مالالن التغريالالدات لفالالالالح   3.9وجالالاا تقالالديم أكثالالر مالالن دليالالالل بنسالال,ة      

عالالرض الفيالالديو فالال  رابالالب وعالالرض مقالالال تحليلالال  فالال  رابالالب ه الالر أو     

قدس بعد إعالنهم تغييالر اسالم الجماعالة     ور  لحسال أنفار بيت الم

% 2.6إل  والية سيناا بدال من أنفار بيالت المقالدسأ وأ يالرا نسال,ة     

من التغريدات عرضت تغير اسم الجماعة بعرض لقةة من الحسالال  

الداص بها بعالد تغييالر االسالم مالن الفاليس بالوك وال,يالاه الدالاص بت ييالد          

ه والحالرل  جماعة أنفار بيت المقدس لل,غداد  والالد ول تحالت رايتال   

 تحت اسم "والية سيناا".

 
يتاح من الجدول الساب : جاات نس,ة استددام الحدي  المرسل فال   

% تع,يالالرا عالالن عالالدم وجالالود أدلالالة فالال   70.8التغريالالدات عينالالة الدراسالالة 

التغريالالدات المقدمالالة مالالن  الالالل مسالالتددم  موقالالع تالالويتر حالالول قاالالية     

وا "إمالالار  سالاليناا"أ ف  لالالا مالالن قالالاموا بالحالالدي  حالالول الموضالالوع اكتفالال 

بوجالالود الفيالالديو المنتشالالر ع,الالر المواقالالع اإللكترونيالالة وتفر الالوا لتقالالديم        

وجهالالات ناالالريم حولالاله باسالالتددام الع,الالارات المدتلفالالة التالال  تاالالمنت       

تغريالد  مالن    1365إيحااات أو تع,يرات وألفاظ حالاد  أو  ارجالة فال     

 التغريدات الت  تم تحليلها.

% مالالالالن 17.9وفالالالال  المرت,الالالالة الثانيالالالالة فعالالالالة تفالالالالريح مسالالالالعول بنسالالالال,ة 

لتغريالالدات كلهالالا تاالالمنت االسالالتعانة بمالالا قالالاله ال,غالالداد  فالال  الفيالالديو أو ا

الت كيد عليه أو االستعانة بما قدمتاله جماعالة أنفالار بيالت المقالدس مالن       
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م,ايعالالة لل,غالالداد  وجيشالاله فالال  العمليالالات اإلريابيالالة التالال  يقالالوم بهالالا فالال     

 سيناا ضد الجي  المفر .

% 6.1ت بنسالال,ة وفالال  المرت,الالة الثالثالالة جالالاا اسالالتددام الشالالوايد وال,يانالالا 

تغريد  مالن عينالة الدراسالة التحليليالة لتقالدم       118من التغريدات بمعدل 

ردا علالال  مالالا ورد فالال  فيالالديو " الالولة األنفالالار" وتفنيالالدا لالالهأ وربمالالا      

باالستعانة بفيديو رد الجي  المفالر أ أو حتال  ت ييالد مالا جالاا بفيالديو       

 ولة األنفار من  الل المقارنة بين انجازات جي  ال,غداد  عل  

 رض وبين الجي  المفر .األ

% مالن عينالة الدراسالة    5وجاا عرض وجهات الناالر المدتلفالة بنسال,ة    

مالالن التغريالالدات الدا الالة ب مالالار  سالاليناا لمسالالتددم  موقالالع تالالويتر ممالالن  

يناروه لألحداث من  الل حوارات أ حال الموقع فجاا عرضهم 

لمالالا قيالالل مالالن الجالالان,ين فالال  محاولالالة لتفنيالالد اآلراا المدتلفالالة الموجالالود       

 ل إل  أيها األقرل للدقة ومد   حة الفيديو من عدمه.والو و

أما فعة ا ر  فلم تاهر سو  ف  ثالث تغريدات لم تعرض أ  منهالا  

وجهة نار مؤيد  أو معارضة ولالم ياهالر مالن حسالابات أ الحابها أ       

 مؤشرات لتقديم أدلة من عدمه.

 
جالالالاا اسالالالتددام الكلمالالالات الموحيالالالة فالالال   يتاالالالح مالالالن الجالالالدول السالالالاب : 

مار  سيناا الت  نشريا مستددمو موقالع تالويتر تعليقالا علال      تغريدات إ

الفيالالالديو الدالالالاص بالالالل " الالالولة األنفالالالار إمالالالار  سالالاليناا" بالالالين مؤيالالالالد         

ومعالالارض كالالل بةريقالالة مدتلفالالة بالنسالال,ة األك,الالر بالالين التغريالالدات عينالالة  

% من التغريداتأ ويلج  مسالتددمو تالويتر   76.7الدراسة حي  كانت 

ريقالالالة السالالالالدرية أو  إلالالال  الحالالالدي  حالالالالول الموضالالالوعات المدتلفالالالالة بة   

اسالالتددام الكنايالالات للتع,يالالر عالالن أفكالالاريم بحيالال  تاالالل حريالالة التع,يالالر       

بالنس,ة لهم مفتوحة دوه الد ول ف  إشكال قانون أ لكن يالعا ال يمنالع   

وجالود تجالالاوز مالن الالال,ع  اآل الالر فال  التع,يالالر فجالاات نسالال,ة اسالالتددام     

تغريد  من عينة الدراسة تحمالل ألفالاظ    41% ف  2.1كلمات  ارجة 

وجهالالت أل الالحال فيالالديو  الالولة األنفالالار ممالالن عارضالالو فكالالر   بعيعالالة 

إمار  ساليناا أو األلفالاظ التال  وجهالت للسيسال  باعت,الارت رئاليس مفالر         

 والمسعول األول عن الجي  المفر  وعن األمور ومآالتها.

% مالالن 12.8وفال  الترتيالا الثالان  تاهالر فعالة ال يوجالد تجالاوز بنسال,ة         

مقالاالت وحالوارات    التغريدات عينة الدراسة كلها عرضالت الفيالديو أو  

مدتلفالة دوه إبالالداا رأ  أو توجياله لسالالياق فالال  العالرضأ وفالال  المرت,الالة    

 111الثالثة جاات فعة اسالتددام األساللول الهالادا والتال  ظهالرت فال        

% كلهالالا تفنالالد مالالا جالالاا فالال  الفيالالديو بةريقالالة التعقالالل   5.8تغريالالد  بنسالال,ة 

والترو  ق,ل إ الدار األحكالام ومحاولالة بحال  األمالور وعالدم التعجالل        

 رت.ف  التف

% مالن  2.6تغريالد  بنسال,ة    51ثم فعة األسلول الحاد والع  ظهر فال   

عينالالالة الدراسالالالة التحليليالالالة تاهالالالر التعفالالالا لعمليالالالات القتالالالل التالالال  تالالالم     

عرضها ف  الفيديو الداص بل " ولة األنفار" وذلو دوه استددام 

ألفالالاظ بعيعالالة أو الدالالروج عالالن السالالياق العالالام لالال دالأ إلالال  جانالالا مالالن      

داع  وقدرتها علال  يةيمالة جالي  السيسال      شددوا عل  قو  وعةيمة 

ونفالالالر  رايالالالة اإلسالالالالم وحكالالالم الدالفالالالة  -كمالالالا و الالالفته التغريالالالدات –

 اإلسالمية

 التعلي  عل  تحليل المنشورات أثناا فترت الدراسة:

ا تفاا تغريالدات عالد  مالن ال,حال  ناالرا ال تفالاا حسالابات أ الحابها ألسال,ال           

حسالابات بسال,ا مالا تقدماله مالن      مدتلفةأ قد يكوه الموقع نفسه قد قالام بحالعت يالعت ال   

ماامين تتعارض مالع سياسالة الموقالعأ أو لقيالام مسالتددم  الموقالع باسالتددام أدا         

 الحار لتغريدات بعينها أو حسابات كاملة.

كانت التغريالد  )فيالديو  الولة األنفالار إمالار  ساليناا ولينالو الفيالديو( مالن أكثالر            

الل الفتالر  مالن   التغريدات ظهورا وتكرارا ف  تغريدات مستددم  موقع تويتر  

م من حسابات متعدد  منها مالا يؤيالد الفيالديو    2014نوفم,ر  17نوفم,ر وحت   12

ومنها ما يرفاه مع تغير لينو الفيديو نارا لتكالرارا حعفاله مالن المواقالع المدتلفالة      

أ وأ لالالا الحسالالابات  youtube/ Facebookالتالى تالالم رفعاله عليهالالا مثالالل موقالع    

الشعار المنسالول   -إال اهلل" فى علم أسودالت  روجت للفيديو تحمل شعار "ال إله 

وحسالابات ترفالع شالعار عالمالة      -لتنايم القاعد  باألساس وتنااليم داعال  مالن بعالدت    

كلها تؤيد الفيالديو وتالدعم    -إشار  باليد باأل ابع األربعة فى  لفية  فراا -رابعة

محتوات مفحوبة بتعليقات مدتلفة مثل )اهلل أك,رأ أسود اإلسالالمأ الالةعيمأ الشاليخ    

 المجايد ال,غداد أ.......( 

عالالرض أحالالديم تغريالالد  عالالن دعالالم حسالالال انفالالار بيالالت المقالالدس بعالالد الحالالعت         

مفالالحوبا باسالالم الحسالالال وعنالالد الالالد ول عليالاله وجالالد أنالاله تالالم حعفالاله أياالالاأ ويالحالالو  

ال,حال  ناالرا    فال  حعت أ لا الحسالابات المشالابهة لالعا لالم تاهالر تغريالدات كثيالر         

 لحعت حسابات أ حابها.

اا وما يفعله ال,غداد  بشكل يفيد ا تالفاله مالع م,ايعالة    عارض أحديم امار  سين 

ال,غالالداد  إلمالالار  سالاليناا فقالالب وإبةالالال الرايالالات لكنالاله كالالاه مؤيالالدا لفكالالر  القتالالال فالال    

  فوت و فها ل)الرايات األ ر ( 

كل التعليقات حول الموضوع بالين مؤيالد ومعالارض تناولالت الجالي  المفالر         

الجال,ن وأسالمات )جالي  نالوال(     بسدرية وبكلمات موحية منهالا و الفه بالالترا   أو    

ومنهالالا مالالن ألفالال  االتهامالالات بالالالرئيس المفالالر  ع,الالدالفتاح السيسالال  ومسالالعوليته    

التامة عما حالدث فال  فيالديو أنفالار بيالت المقالدس ومعبحالة كالرم القالواديسأ مؤيالدا           

بال ه االنتقالام لالن     -القيالاد  لجماعالة داعال  االريابيالة     –بعلو ما عرضاله ال,غالداد    

مالن الجنالود    -علالى حالد قولاله بالفيالديو     –ن عاوناله  يكوه من السيس  فقب وإنمالا ممال  

 المنامين للجي  المفر .

لالالم يكالالن الالالرد الالالع  قدمتالاله الشالالعوه المعنويالالة مالالن  الالالل فيالالديو بعنالالواه )رسالالالة     

( كافيالالا علالالى مالالا عالالرض فالال  فيالالديو  15/11/2014الجالالي  المفالالر  مالالن سالاليناا  

" الالولة األنفالالارأ لالالعا حاالال  الفيالالديو بسالالدرية كاملالالة مالالن ق,الالل مسالالتددم  موقالالع     

تالالويترأ واتهمالالوا الجالالي  بالالالترا   فالال  الالالرد ومالالنهم مالالن علالال  بالال ه الالالرد ال يكالالوه    

 بحرل الكترونية وإنما حرل على أرض المعركة.

 

 توصيات الدراسة

اسالالتددام هليالالة الجمالالايير فالال  مواجهالالة الفالالفحات والحسالالابات التالال     

تؤيالالالد الجماعالالالات اإلريابيالالالةأ وذلالالالو مالالالن  الالالالل الالالالدعو  إلالالال  حاالالالر     

لحار ف  المواقع ممالا يسالاعد علالى إيفالال      فحاتهم من  الل أدا  ا

فكر  لتلو الجماعات بمد  الرف  الشع,  لهم ليس ف  الواقع وإنمالا  

 .ف  المواقع االفتراضية أياا

التوسالالع فالال  تقالالديم دراسالالات ألسالاللول الدةالالال وحسالالابات المواقالالع     

 .الت  تروج لعمليات أو جماعات إريابية

توا الالالالل ضالالالالرور  ايتمالالالالام الفالالالالفحات السياسالالالالية فالالالال  مواقالالالالع ال     

االجتمالالالاع  بتقالالالديم األدلالالالة والحقالالالائ  التالالال  تدالالالدم أيالالالدات الفالالالفحة       

 لها والتقليل من األسلول الدةاب . ةوتساعد ف  الدعاي

العمل على إنشاا مليشيات الكترونية يكالوه الهالدت األساسال  لهالا       

مواجهه الفكر التكفير  للجماعات اإلريابيالة علالى شال,كات التوا الل     

 االجتماع .

ا الالالل الحكالالالوم  مالالالن  الالالالل شالالال,كات التوا الالالل  زيالالالادت حجالالالم التو  

االجتمالالاع  والعمالالل علالالى فالالتح هليالالات حالالوار مالالع المالالواانين بفالالور      

 م,اشر  من  الل تفعيل الديمقرااية الرقمية.
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