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ملخص:

يسعى البحث إلى اإلحاطة بدينامية الفعل السياسي الذي تقوم بإحداثه وسائل اإلعالم الجديد،

وتأثيرها المتسارع والفعال الذي عززت به المجال السياسي العام من خالل استعادة الفكرة الكالسيكية
التي تجسد تمثيل الحكومة الديمقراطية إلرادة الشعب عبر الدفع بوسائل اإلعالم الجديد والتفاعلية

التي تعين الجمهور في العملية الديمقراطية التداولية والتشاركية ،وتكريسها لخطاب يتضمن طائفة
واسعة من القضايا المتعلقة بالصالح العام .وكونها ركيزة مستحدثة وجادة في التحليل النقدي ألعمال

الحكومات جراء تقنيتها الفاعلة ،وسرعة انتشارها ،وتكلفتها الرخيصة ،وعدم هرميتها ،وتوافرها لدى
أكثر الطبقات والفئات االجتماعية ،وتصاعد استخدامها بشكل غير تقليدي في تعزيز المشاركة

السياسية والتأثير في تصورات وسلوك الناخبين .ويسعى البحث إلى ضرورة استفادة بعض الجهات -
الكيانات السياسية الرسمية وغير الرسمية من أحزاب ومنظمات أهلية وجماعات ضغط شعبية،

والمهتمين من وسائل اإلعالم الجديد في المجال السياسي العام والحمالت االنتخابية والتسويق

السياسي .والتعرف على تأثير وسائل اإلعالم الجديد في حمالت التسويق السياسي كونها وسيطاً
اتصالياً فعاالً ومؤث اًر في الحمالت االنتخابية والتسويق السياسي والسلوك االنتخابي ،وصوالً إلى

استنبات فعالية سياسية تفيد العملية الديمقراطية وتجلياتها .والنظر إلى زاوية العمل السياسي والمجال

العام من منظور تقنية وسائل اإلعالم الجديد.

الكلمات المفتاحية :اإلعالم الجديد ،التسويق السياسي ،الديمقراطية التداولية.
Abstract:
This research is striving to brief the dynamic of the political acts
which is inducted by the new mass media، and it's attracted-affect that
enhanced the public political domain by restoring the classical ideas which
reflect and represent the government democracy toward people's will by
using the new and interactive media which could help the audience in the
deliberative and participatory democratic operation، and to devote this new

http://www.alazhar.edu.ps

1

Published by Arab Journals Platform, 2016

Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities), Vol. 18 [2016], Iss. 2, Art. 12

عبدربه عبدالقادر العنزي

and attractive media for a discourse which includes a lot of concerning
cases that related to the greater good، and because it's a developed
backbone and serious in doing critical analysis for governmental acts
because of its interactive techniques، rapid development ، lower cost، nonhierarchy، it's availability for all kind of layers and classes in the society،
the increasingly unconventional usage in enhancing the political
participation، and to affect the voters images and behaviors .
The research seeks to benefit some parties – formal and informal
political entities including parties، NGO organizations، public pressure
groups، and those who care about the new media to join the usage of the
new mass media in the public political domain، election campaigns،
political marketing، as well as recognizing the impact of the new mass media
toward the political marketing field being an active intermediate/moderator،
and impressive in the election campaigns، political marketing، and electoral
behavior، and then reaching to a dynamic political system which aims to
benefit the democratic process and it's apparitions by looking to life
prescriptive، and the public domain through the new mass media.
مقدمة:
أسهمت وسائل اإلعالم الجديد في بعث أنماط جديدة من المشاركة السياسية ضمن أجندة

متنوعة من االهتمامات واألنشطة .وفتحت المجال أمام منابر مختلفة لمناقشة قضايا الشأن العام،
والحوار ،وتبادل اآلراء .وقد تميزت هذه الوسائل اإلعالمية بخواص تفاعلية وفورية وانتشارية وسريعة

وقليلة التكلفة وتشاركية خلصت المتلقين (الجمهور) من التراتبية واألبوية واالحتكارية التي تبنتها

وسائل اإلعالم التقليدية .وهو ما جدد مضامين الممارسة اإلعالمية المعاصرة .حيث أتاح اإلعالم

الجديد تطبيقات تقنية أسست لمستوى عالقة ناقدة ومتبصرة بين الجمهور والمضمون ،وكرست نشاطاً

فعاالً للجمهور يتجاوز معنى التلقي في سياقه السلبي.

بينت شواهد العقدين الماضيين أن اإلعالم الجديد عزز نظرية الجمهور الفاعل واإليجابي

باعتباره جزءاً من صناعة الخبر وتقاسم المعلومة .وأن هذا الجمهور في عالقته الراهنة باإلعالم
الجديد يؤسس لنفسه دو اًر ضرورياً ووظيفياً وليس مجرد اهتمام ترفي ٍ
هامشي .وهو ما جعل
عابر أو
ٍ
االعالم الجديد في كثير من المرات أداة تنسيق وتعبئة وتوجيه رئيسة للحركات السياسية واالجتماعية

التي اجتاحت عدداً كبي اًر من بلدان العالم .وقامت بدور فاعل في التشبيك ،والضغط ،والمناصرة،

والمساندة ،والتحشيد ،في لحظات هامة من مصائر الشعوب .ووفرت هذه الوسائل للناس الفرصة

إليصال أصواتهم ومطالبهم إلى السلطة السياسية .غير أن الدور األكثر تقدماً لإلعالم الجديد هو

ما أضافه في إطار نظرية المجال العام وصوالً إلى غاية ما يمكن تسميتها الديمقراطية التداولية أو
التشاركية .حيث اتسعت دائرة المشاركين في الشأن العام بسبب قنوات وروافد اإلعالم الجديد،
()203
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وتفاعالت نشاط أعضائه ،وحراكهم ،ونقاشاتهم العلنية ،ونشاط حراكهم السياسي في المجتمع .واتساع

قاعدة المشاركة دون أن يتم إبعاد فئات معينة أو تهميش مكانتها .وأعادت وسائل اإلعالم الجديد

صياغة العالقة بين المواطن والحكومة الديمقراطية من خالل التأصيل لعالقة ترتكز على تبادل

المعلومات ،والتعاون ،والحوار ،والتفكير الناقد ،والتعبير الحر ،والمحاججة العقلية البناءة .بمعنى
آخر ،اقتربت تقنية وسائل االعالم الجديد في مساعدة الناس والدولة في مالمسة ما ترمز اليه جوهر

الديمقراطية.

إن هذا التأثير السياسي الذي كشفته وسائل اإلعالم الجديد ساعد األحزاب السياسية

والمرشحين في عمليات التسويق السياسي لتطوير استراتيجيات فعالة وسريعة ،لتحقيق أهداف
ومقاصد األحزاب والكيانات السياسية في عرض أفكارها وبرامجها مع ميزة التكلفة المنخفضة

ومحدودية الموارد .واستفاد السياسيون في كثير من التجارب االنتخابية من هذه التقنية ألنها سهلة

التنفيذ وسريعة االنتشار .حيث تم توظيف الحواسيب والهواتف النقالة وكل روافد اإلعالم الجديد على
شبكة اإلنترنت من صحافة مقروءة ،ومسموعة ،ومرئية ،ومواقع تواصل اجتماعي في قواعد البيانات

االنتخابية ،واستهداف الناخبين ،وحشد المصوتين ،وتجنيد المتطوعين ،وتحسين مواقعهم االنتخابية.

وهو ما يفتح المجال بقوة لتوسيع نطاق التسويق السياسي وادارة الحمالت االنتخابية في المجتمعات

الراهنة.

تم تقسيم البحث إلى محاور عدة :تضمن المحور األول :اإلعالم الجديد ونظرية المجال

العام .المحور الثاني :اإلعالم الجديد والتسويق السياسي .المحور الثالث :أثر اإلعالم الجديد في

الحمالت االنتخابية .المحور الرابع :تطبيقات اإلعالم الجديد في التسويق السياسي ،ثم النتائج

والتوصيات التي توصل إليها البحث.
مشكلة البحث:

يتضمن البحث السؤال الرئيسي اآلتي :ما هو تأثير وسائل اإلعالم الجديد على المجال العام
والتسويق السياسي؟

ويتفرع عن هذا السؤال عدد من االسئلة الفرعية ،أهمها:



كيف تسهم وسائل اإلعالم الجديد في تعزيز نظرية المجال العام؟
ما تجليات القوة السياسية لإلعالم الجديد؟



إلى أي مدى استفاد التسويق السياسي والحمالت االنتخابية من فعالية وتقنيات اإلعالم



ما أهم تطبيقات اإلعالم الجديد في حقل التسويق السياسي؟

الجديد؟
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فرضية البحث:

يعتبر اإلعالم الجديد من أهم الوسائل التي باتت تؤدي أدو اًر محورية في الشأن السياسي

العام ،ويتعاظم تأثيرها في عملية التسويق السياسي والحمالت االنتخابية في المجتمعات المعاصرة.
أهمية البحث


تعد الدراسات واألبحاث التي ربطت بين وسائل اإلعالم الجديد والتسويق السياسي



استفادة بعض الجهات من نتائج البحث وخصوصاً الكيانات السياسية الرسمية وغير

واالنتخابي محدودة في المكتبة العربية.

الرسمية من أحزاب ،ومنظمات أهلية ،وجماعات ضغط شعبية ،باإلضافة الى المهتمين

بوسائل اإلعالم الجديد.


معرفة مدى تأثير وسائل اإلعالم الجديد في المجال العام والحقل السياسي تحديداً.



رصد تجارب الدول التي استخدمت تقنية اإلعالم الجديد في الحمالت االنتخابية والتسويق



السعي نحو تجاوز المجال االفتراضي لوسائل اإلعالم الجديد وصوالً إلى نمط اتصالي

السياسي.

يستنبت فعالية سياسية تفيد العملية الديمقراطية وتجلياتها.
أهداف البحث


شرح العالقة بين متغير التقانة اإلعالمية على شبكة االنترنت وتأثيراتها على مضمون



تفعيل المشاركة في العمل السياسي والمجال العام عبر االستفادة من تقنية وسائل اإلعالم



التعرف على تأثيرات وسائل اإلعالم الجديد وتطبيقاتها على العمل السياسي الراهن.

العمل السياسي وتحديداً الديمقراطية التداولية.
الجديد.



فحص التراكمات المعرفية السياسية التي أحدثتها وسائل اإلعالم الجديد في تجارب الدول



الكشف عن صور االستخدام السياسي لوسائل اإلعالم الجديد في المجال السياسي

التسويقية واالنتخابية.

والتسويق السياسي واالنتخابي.

منهج البحث:

يستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي كونه يسعى إلى وصف ظاهرة اإلعالم الجديد

الناجمة عن التطور التقني الهائل لوسائل تكنولوجيا االتصال وخدمات اإلنترنت النوعية في الوقت

الراهن .وعلى الرغم من أن المنهج الوصفي يؤدي دو اًر وصفياً ،وأنه يمكن أن يؤدي دو اًر تحليلي ًا
لشرح األحداث أو الظواهر التي يتناولها البحث في طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم الجديد
()203
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وتأثيرها السياسي وفعاليتها في إطار عملية التسويق السياسي للوصول إلى استنتاجات وتعميمات تفيد

أهداف البحث ومقاصده.
الدراسات السابقة:

أولا :الدراسات العربية:

 .1دراسة (أبو زيد :)2013 ،ظهرت أهمية الدراسة في سعيها للتعرف على دور اإلعالم

الجديد في إدارة الحمالت االنتخابية بالتطبيق على الحملة االنتخابية الرئاسية لباراك أوباما .2008

وكيف أسهم االعالم الجديد في خلق وظائف تسهم في التواصل مع الناخبين ،ونشر الرسالة

االنتخابية ،بل اإلسهام في تغيير السلوك االنتخابي للناخبين .وألقت الدراسة الضوء على مفهومي

اإلعالم الجديد والحمالت االنتخابية والعالقة بينهما .وعرضت للتجارب السابقة على حملة أوباما

 2008في استخدام اإلعالم الجديد إلدارة الحمالت االنتخابية في الواليات المتحدة في الفترة من

 1992حتى عام  .2006كما ركزت على دور اإلعالم الجديد في حملة أوباما االنتخابية الرئاسية

عام  ،2008وما ميزها في ذلك المجال عن حملة "ماكين" .وتوصلت الدراسة إلى أن اإلعالم الجديد
أسهم في إعادة تعريف المجال العام وفقاً لمفهوم "هابرماس" .حيث لم يعد المجال العام محصو اًر في

النوادي أو المقاهي .بل يستطيع كل راغب من التعبير عن رأيه وأفكاره دون المرور بسلطة فوقية،

فضالً عن كون اإلعالم الجديد بات أداة لتعزيز التعبئة واالحتجاج السياسي ،واالنتقال من المجتمع

االفتراضي إلى أرض الواقع .واستنتجت الدراسة أن هناك عالقة طردية بين تطور وسائل االتصال
وتطور أدوات وآليات الحمالت االنتخابية كون التسويق السياسي يعتمد بصفة أساسية على التواصل
مع الجماهير ،وأن العالقة بين التكنولوجيا والسياسة جاءت متسقة مع تطور آليات االتصال.

 .6دراسة )عياد :(2009 ،اهتمت بالمضامين التي ركز عليها كل من مرشح الحزب

الديمقراطي ومرشح الحزب الجمهوري في مواقعهما عبر اإلنترنت في حملتهما لالنتخابات الرئاسية

 ،2008وركزت الدراسة أيضاً على أهم االستراتيجيات االتصالية التي استخدمها كل من المرشحين

في مواقعهما عبر اإلنترنت .وكشفت الدراسة في نتائجها أن اإلنترنت كان وسيلة اتصال مهمة في

حملة االنتخابات الرئاسية األمريكية عام  2008عبر تقديم المعلومات واألخبار عن كال المرشحين،
وأنشطتهم وجدول فعاليتهم.

 .3دراسة (عبد القوي :)2009 ،سعت إلى التعرف على دوافع استخدام الشباب للشبكات

االجتماعية االفتراضية ،ودور هذه الشبكات في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب ،وتشكيل

اتجاهاتهم نحو المشاركة السياسية ،باستخدام منهجي المسح والمقارن على عينة من الشباب قوامها

( )380مفردة ،وعلى موقـع الـ  .Face bookوكشفت الدراسة أن نسبة الذين يستخدمون شبكة
الفيسبوك ألغراض سياسية بلغت ) .)%50.7ولم تكن هناك أية فروق ذات داللة إحصائية بين
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الذكور واإلناث .وأظهرت أن تعددية اآلراء ومناقشة القضايا السياسية كانت بدرجة كبيرة من الحرية

على الـفيسبوك ،وأن إتاحة الفرصة للتعليـق وابداء الرأي في القضايا المثارة ،ساعد في جذب انتباه
الشباب ،نحو المضامين السياسية المثارة على الفيسبوك دون تمييز بين الذكور واإلناث.

ثاني ا :الدراسات األجنبية

 .1دراسة  :) 2015)،benea& beneaرصدت الدراسة العالقة بين وسائل اإلعالم

الجديد واإلنترنت -على وجه الخصوص -وكشفت عن التحوالت التامة في التفاعالت الكالسيكية
بين السياسيين والناخبين ووسائل اإلعالم ،حيث خلق االعالم االجتماعي على اإلنترنت شبكات

مناسبة بالنسبة للسياسيين .وبينت ضرورة أن ينخرطوا في ممارسة تأثير في المناقشات العامة.
خاصة أن تطبيقات الويب  6.1باتت مناسبة لتحقيق هذا الغرض ،وفتحت أمامهم فرصاً جديدة .

وأظهرت أن الفيسبوك وتويتر والشبكات االجتماعية تكشف نوع السياسة التي يتعين القيام بها على

شبكة اإلنترنت  .خاصة وأنه قد ظهر نوع أساسي وجديد من وسائل االعالم بعد االستفتاء األوروبي

عام  . 6112وبينت إلى أي مدى ينبغي االعتماد من اآلن فصاعدا على هذه المساحة الديمقراطية

الجديدة .وهدفت كذلك إلى كشف العالقة بين السياسة واستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية ،وقدمت
االقتراحات حول كيفية استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي في التسويق السياسي الذي يمكن أن

يكون أكثر تقدما.

 .6دراسة  :2014)، et. Al، Elif Yolbulan،(Okanركزت على أن مجال

"التسويق السياسي" ،على الرغم من كونه جديداً نسبياً ،فإنه نما بسرعة خالل العقد الماضي ،وجذب
علماء في عدد من التخصصات خارج التيار الرئيسي في مجال التسويق .وأشارت إلى أن األحزاب
السياسية بدأت في استخدام أدوات التسويق كجزء من أنشطة الحمالت االنتخابية .وأن مصطلح

"التسويق السياسي" يشمل األنشطة التي تقوم بها األحزاب السياسية للتأثير على الناخبين .ويركز
على التأثير في األفراد حينما يتعلق األمر بالمرشحين السياسيين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من

أصوات الناخبين .وواحدة من أدوات التسويق التي تستخدمها األحزاب السياسية للوصول إلى
الناخبين هو سحر وسائل االعالم االجتماعية .وبينت الدراسة أنه منذ ظهور اإلنترنت في 1991

ازداد عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في العالم .وأصبحت وسائل اإلعالم االجتماعية حقيقة من

حقائق الحياة بالنسبة للمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم .كما بات مشهد االتصاالت أكثر

تعقيدا ،وأكثر تشاركية ،وازدادت مساحة الحرية الممنوحة للناس .وصارت فرصة الوصول للمعلومات

أكثر سهولة .كما أسهمت وسائل االعالم االجتماعية في اعطاء المزيد من الفرص للمشاركة في
الخطاب العلني العام .وتعزيز قدرة الناس على القيام بعمل جماعي .كما بينت الدراسة آثار التسويق

السياسي وخاصة في استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية وتأثيرها على الناخبين في االنتخابات
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المحلية  31مارس  6111في تركيا .واستعرضت قنوات وسائل اإلعالم االجتماعية الجديدة
والشعبية .وفحصت أنشطة التسويق السياسية التي تتم عن طريق هذه القنوات اإلعالمية االجتماعية.

والتحقق من آثار التسويق السياسي عبر استخدام األحزاب لوسائل اإلعالم وخاصة االجتماعية منها

على نتائج االنتخابات.

 .3دراسة  :) 2012)، Nadler & hongناقشت الدراسة استخدام المرشحين للرئاسة

األمريكية في عام  6116لوسائل االعالم االجتماعية ،وأثرها على فرص بروز المرشحين من خالل

حضورهم ومناقشاتهم على اإلنترنت في حمالتهم االنتخابية .كما بينت آثار تكنولوجيات االتصال

الجديدة على الحمالت االنتخابية ،ومدى فعالية استراتيجيات الحمالت التسويقية التي تركز على

وسائل اإلعالم االجتماعية  .وقدمت هذه الدراسة بعض األدلة التجريبية بشأن التأثير المحتمل
لوسائل اإلعالم االجتماعية في االنتخابات الرئاسية األمريكية عام  ،6116عن طريق اختبار العالقة

بين (بروز مرشح) ومستوى المرشحين من المشاركة في مجال وسائل اإلعالم االجتماعية على
اإلنترنت.

وتحديد "بروز مرشح" في إطار مناقشة الجمهور للمرشحين على االنترنت في الحمالت

االنتخابية ،وحددت

الدراسة موقع تويتر االجتماعي كوسيلة قياس إلبراز المرشحين للرئاسة.

ووصفت قدرة هذه االستراتيجية على تغيير الديناميات التقليدية للحمالت االنتخابية في الواليات

المتحدة .وتوصلت إلى أن اإلعالم االجتماعي يهتم بتوسيع جوهري لطرق معقولة للحمالت
االنتخابية ،والمستويات العالية من النشاط لوسائل االعالم االجتماعية من جانب مرشحي الرئاسة

لديها ،غير أنها أسفرت عن حد أدنى من األثار في اهتمام الرأي العام .

 .4دراسة  2010) ،:(Yamamoto & Kushinبحثت هذه الدراسة استخدام طالب

الجامعات وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت ألغراض سياسية في انتخابات عام  .6118وتم تقييم اهتمام
وسائل االعالم االجتماعية ،والتعبير عبر اإلنترنت ،واهتمام اإلنترنت التقليدي فيما يتعلق بالكفاءة

الذاتية السياسية والمشاركة السياسية الظرفية  .وأظهرت بيانات من مسح الويب لطلبة الجامعات

عن عالقات إيجابية ذات داللة إحصائية بين االنتباه إلى مصادر اإلنترنت التقليدية والكفاءة الذاتية

السياسية والمشاركة السياسية الظرفية  .وبدا أن اهتمام وسائل اإلعالم االجتماعي ال ترتبط بقوة

الكفاءة الذاتية السياسية .لكن التعبير على االنترنت يرتبط بشكل كبير في المشاركة السياسية الظرفية

و ليس الكفاءة الذاتية السياسية .كما ناقشت الدراسة اآلثار المترتبة على االستخدام السياسي لوسائل

االعالم االجتماعي على الشباب.

 .2د ارســة  : 2007)،(Ramírez de la Piscinaتناولــت الد ارســة ظــاهرة

االحتجاجـات فـي ظـل تكنولوجيـا االتصـال .وكيـف كـان للفسـاد السياسـي واالقتصـادي دور فـي تنميـة

الظـاهرة .وتسـبب فـي ظهـور حركـات إحتجاجيـة غيـر متجانسـة مـن أهـم سـماتها الذاتيـة و التحـرر
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االجتماعى والمواطنة .وكيف أسهم ظهور شبكة اإلنترنت على تصاعد هذه االحتجاجات من خالل
المـدونات .ومـن أهـم نتـائج الد ارسـة :أن الحركـات االجتماعيـة مثلـت وسـيلة لبنـاء المجـال العـام .وأن

تطور وسائل االتصال ساعد هذه الحركات االجتماعيـة علـى تحقيـق أهـدافها .وسـاعدت علـى تحقيـق

المشاركة بين المواطنين المحتجين والصـحفيين المعـالجين للقضـية .وأن شـبكة االنترنـت سـاعدت فـي

لفـت انتبـاه وسـائل اإلعـالم التقليديـة للقضـايا التـي يعـانى منهـا المجتمـع وتناولتهـا بقـدر مـن الجـرأة و
واالبتكـار .كمـا أن اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة سـاعد فـي الوصـول لقطـاع عـريض مـن الجمهـور

وتغلب على ظاهرة التهميش.

التعليق على الدراسات السابقة:

ركــزت بعــض الد ارس ـات علــى القــوة السياســية التــي تعكســها تــأثيرات وســائل اإلعــالم الجديــد

وتطبيقاتهـا علـى شـبكة اإلنترنـت .واسـتفاد الباحـث مـن الد ارسـات السـابقة فـي جوانـب عـدة أهمهـا

الحصـول علـى رصـيد معرفـي يسـمح ببنـاء تصـور خـاص بالبحـث .غيـر أن الجهـد المبـذول بحثيـاً فـي
هــذه الد ارســات ينحصــر فــي إطــار تنــاول عينــات محــدودة مــن مجمــل المجتمــع .وأن أغلــب الد ارســات

تناولــت فئــة الشــباب وطلبــة الجامعــات .كمــا أنهــا تناولــت عنص ـ اًر واحــداً فقــط مــن تطبيقــات اإلعــالم

الجديد .لذلك ظهرت نتيجة العالقة بين متغيـر الفئـات االجتماعيـة (كالشـباب أو الطلبـة مـثالً) ومتغيـر
أحــد تطبيقــات اإلعــالم الجديــد(كالمــدونات أو التــويتر) قاص ـرة عــن إعطــاء دالئــل كليــة تعكــس حمولــة

التأثير السياسي لوسائل اإلعالم الجديد .من جهة أخرى ،نالحظ أن عدداً محـدوداً مـن الد ارسـات ربـط

بــين وســائل اإلعــالم الجديــد والتســويق السياســي .وهــو مــا تتميــز بــه د ارســتنا التــي تتنــاول جانبـاً معرفي ـاً

هامـ ـاً يعب ــر ع ــن طبيع ــة العالق ــة ب ــين تكنولوجي ــا االتص ــال والحق ــل السياس ــي الع ــام خاص ــة الحم ــالت
االنتخابية وعمليات التسويق السياسي بشكل عام .ومن ثم تمثل الدراسة الحالية محاولة إلضافة شـق

مهم من دراسة اإلعالم السياسي وربط اإلعالم الجديد بالحقل السياسي ورصد التأثيرات المتبادلة.
مصطلحات الدراسة

اإلعالم الجديد:

أطلـق علـى اإلعـالم الجديـد الكثيـر مـن المسـميات والمصـطلحات ومنهـا :اإلعـالم الرقمـي،

اإلعـالم التفـاعلي ،إعـالم المعلومـات ،إعـالم الوسـائط المتعـددة ،اإلعـالم الشـبكي الحـي علـى خطـوط

االتصال ،اإلعالم السـيبروني ،واإلعـالم التشـعيبي ،اإلعـالم البـديل ،وغيرهـا مـن التسـميات(عبـدالفتاح،

 .)4 :2012وقد وضعت كلية "شيريدان"  Sheridanالتكنولوجية تعريفاً إجرائياً لإلعالم الجديـد بأنـه:
أنــواع االعــالم الرقمــي الــذي يقــدم فــي ش ــكل رقمــي وتفــاعلي ،ويعتمــد علــى انــدماج الــنص والص ــورة

والفيــديو والصــوت ،فضــال عــن اســتخدام الكومبيــوتر كآليــة رئيســة لــه فــي عمليــة االنتــاج والعــرض ،أمــا
التفاعلية فهي تمثل الفارق الرئيس الذي يميزه وهي أهم سماته(صادق. )6116 ،
()201
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وتهدف وسائل اإلعالم الجديد إلى تحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم الرقمية بما في ذلك

تواليف من النصوص اإللكترونية ،والرسومات ،والصور المتحركة ،والصوت ،وبنية البيئة الرقمية
المحوسبة التي تتيح للناس التفاعل مع البيانات ألغراض مناسبة ،وتشمل -أيضاً-البيئة الرقمية

لإلنترنت واالتصاالت والتلفزيون الرقمي التفاعلي.(England & 2002)، Finney

وسنعتمد –إجرائياً -في بحثنا على مفهوم اإلعالم الجديد الذي نعني به :مجموعة

تكنولوجيات االتصال التي تجمع بين الحاسوب ووسائل اإلعالم التقليدية ،وتسمح لألفراد والجماعات
التواصل والتفاعل والمشاركة في تطبيقات اإلنترنت ،وتتمثل أبرز منصات اإلعالم الجديد في:

المواقع اإللكترونية ،والمواقع االجتماعية ،والمدونات ،والبوابات ،ومواقع المحادثة أو الدردشة،
والتصوير الفوتوغرافي ،والصوت ،والفيديو ،والهواتف النقالة ،وكل أنواع اإلعالم الرقمي الذي يقدم

في شكل رقمي وتفاعلي.

التسويق السياسي

يرى  )1990)،Harrop Mأن التسويق السياسي ليس فقط مجرد إعالن سياسي ،أو نشر

السياسات الحزبية ،أو الخطب االنتخابية .ولكنه يغطي كل األوضاع الحزبية في السوق االنتخابي.

في حين يعتبر  )1996)،Kavanaghأن التسويق يماثل الحملة االنتخابية ،أي أنه مجموعة من
االستراتيجيات واألدوات الالزمة لتتبع ودراسة الرأي العام قبل وأثناء الحملة االنتخابية ،لتطوير

اتصاالت الحملة وتقييم أثرها .ومن جهتها ،تبنت جمعية التسويق األمريكية مفهوم التسويق السياسي

بدمج كلمة ( أفكار) خالل تعريف التسويق باعتباره عملية تتضمن التخطيط والتنفيذ للفكرة والتسعير

والترويج والتوزيع لألفكار والسلع والخدمات لخلق تبادل يشبع األهداف الفردية وأهداف المنظمة (

1997: . 651-663)،Wring D

ويعرف بأنه :عملية اتصالية تعتمد على تقنيات محددة تدرس حاجيات الناخبين وتطلعاتهم

وسلوكهم االنتخابي بهدف استثمارها في تقديم مرشح أو ترويج مشروع سياسي ما بطرق شبيهة

باإلشهار وباألنماط البالغية التي تستهدف اإلقناع واحداث التأثير ،وتركز هذه التقنيات على
المظاهر االنفعالية شأنها في ذلك شأن الدعاية التضليلية (البروباغندا) ،غير أن أساس العملية

التسويقية تبقى في النهاية –تقنياً -لها لغة وخطاب وأدوات أهمها الصور(بوحمالة.)6112 ،
الديمقراطية التداولية

يتركز جوهر الديمقراطية التفاعلية كما يقترح نموذجها "هابرماس" في نظرية النقاش ،بحيث

تتفق هذه النظرية مع النظام الجمهوري في إعطاء مكانة مركزية لمسار تكون الرأي واإلرادة

السياسية ،والربط بين مبادئ دولة الحق وكيفية مأسسة أشكال التواصل التي يوجبها التكون

الديمقراطي للرأي العام ،وال تشترط هذه النظرية نجاح السياسة التداولية بوجود مجموع أفراد قادرين
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على الفعل السياسي الجماعي ،ولكن من خالل مأسسة اإلجراءات القانونية وشروط التواصل التي

حددها "هابرماس" في الحقيقة والصدق بهدف تحقيق اتفاق بين األطراف المشاركة في الحوار بعيداً

عن لغة القوة (عبدالنور .)82-33 :6119 ،وهناك من ينظر إلى الديمقراطية التداولية على أنها
تلك التي تهدف إلى جعل المؤسسات الديمقراطية أكثر إدماجية ،وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية
السياسية عبر تعظيم وتفعيل مشاركة كل المواطنين في صنع الق اررات من دون االعتماد الكلي على

النواب المنتخبين أو اختزال الديمقراطية في عملية التصويت (يونس)122-116 :6112 ،
المحور األول :اإلعالم الجديد ونظرية المجال العام

إن التركيز على النقاش العلني للقضايا المطروحة من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء،

أو على األقل رأي األغلبية هو حجر الزاوية في الديمقراطية .كما يفترض أنه ال يمكن لشخص واحد

أن يكون باستطاعته أن يعرف كل الحقائق أو توقع كل ما يترتب على السياسة أو اإلجراءات
المقترحة؛ مما يعني أن إسهامات الجمهور والنقاش المفتوح يؤدي إلى أفضل قرار .

ولتقييم مدى نجاح وظيفة وسائل اإلعالم الجديد في هذا الصدد ،ال بد من طرح االسئلة

اآلتية: )2000: 35)، norris

إلى أي مدى نجحت هذه الوسائل في حفز الشأن العام ضمن االهتمامات الشعبية العامة؟
إلى أي مدى شجعت المواطنين لمعرفة المزيد عن الشؤون العامة والحياة السياسية؟

إلى أي مدى سهلت مسألة المشاركة المدنية في العملية السياسية؟

وقد أطلق "يورغن هابرماس" الفيلسوف االجتماعي األلماني ،مسألة (المجال العام) إلشراك

الجمهور في النقاش العام .ووصف ثالثة عناصر أساسية لهذا المفهوم(العالونة:)6116 ،

.1يفترض في المجال العام أن يكون في متناول أكبر عدد من الناس بقدر اإلمكان،

وبحيث يمكن التعبير عن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخبرات االجتماعية وتبادلها.

.6تجري في المجال العام ،مختلف الحجج واآلراء من خالل مناقشة عقالنية .وأن

(عقالنية) الخيار السياسي غير ممكنة إال إذا كان المجال العام يقدم ألول مرة فكرة واضحة عن

البدائل الممكنة التي يمكن للمرء أن يختارها .وفي الوقت نفسه ينبغي تقديم أوسع نطاق ممكن من

إطارات التفسير ،بحيث يكون المواطن -هو أيضاً -على علم بذلك.

.3منهجية التدقيق على سياسات الحكومة هي المهمة األساسية لهذا المجال العام.

ويوضح "هابرماس" كيف تطورت الحياة العامة كمؤسسة اجتماعية في القرنين السابع

عشر والثامن عشر ،وكانت عامالً هاماً في االنتقال من الملكية إلى الديمقراطية البرلمانية في ألمانيا
وانجلت ار وفرنسا .وقيام العديد من المتعلمين وكذلك المواطنين الذين تجمعوا في المقاهي والصالونات
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واجتماعات الطاولة لمناقشة شؤون الدولة .وكذلك ،االستفادة من المطبعة لنشر أفكارهم على نطاق

واسع .وأصبح هؤالء األفراد المعارضة الفعالة للسلطات الحاكمة.

ويظهر الهدف الرئيسي من المجال العام في أن تكون هناك مناقشة نقدية عقالنية بين

المواطنين حول الصالح العام .مما يؤدي إلى صياغة مسار العمل الذي من شأنه خدمة مصلحة

الجمهور .وقد اعتبرت وسائل اإلعالم إحدى الركائز الهامة في المجال العام الفعال وال سيما في

تركيزها على نشر األخبار والتحليل النقدي ألعمال الحكومات على مدى القرن الماضي .ومع ذلك
فقد أدى االرتفاع في استخدام الدعاية في عملية التحول من المجال العام وفقا لـ"هابرماس" .إذ لم يعد

يسهل التفاعل بين أفراد الجمهور .وبدالً من ذلك ،أدت السيطرة على وسائل اإلعالم التي تمارسها

الشركات الكبيرة إلى معادلة المصلحة العامة مع مصالح الشركات .وقد أثر ذلك على جزء من

المواطنين الذين هم أكثر مشاركة في الشؤون السياسية .وتم تقييد مجموعة من الحجج واآلراء التي

تتعارض مع مصالح مالكي وسائل اإلعالم .كما تم تعزيز التركيز على االستهالك الفردي .مع
انخفاض في المشاركة المدنية 1999)، . (O’Brien

بالرغم من ذلك ،أسهمت الثورة االتصالية الكبرى والتكنولوجيا الجديدة لوسائل اإلعالم

اإللكترونية وعلى رأسها اإلنترنت في ظهور فضاء عام اجتماعي جديد .يعتمد على كون الرأي العام

ح اًر في حركة المعلومات وتبادل األفكار بين المواطنين .خاصة ،أن اإلنترنت يقدم إمكانيات جديدة

مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدية ،ويمثل مدخالً هاماً لمزيد من الحريات السياسية األساسية، shirky
) .)2011ويقدم مساعدات وأط اًر جديدة لتفعيل الديمقراطية المباشرة .وتخطي حواجز تطبيق

الديمقراطية المباشرة .الناتجة عن ضخامة عدد المواطنين .وتشابك وتعقيد التركيبة االجتماعية

االقتصادية في المجتمعات المعاصرة .ومكن من ظهور آليات جديدة تعزز المشاركة كالبريد

االلكتروني ،والمدونات ،ومواقع التواصل االجتماعي ،واستطالعات الرأي ،والمنتديات ،والتصويت

اإللكتروني عبر اإلنترنت .وبحيث يمكن تجاوز العديد من دور المؤسسات الوسيطة .والغاء الخطاب

الجمعي واالنتقال إلي الفردي .والسماح لألفراد التعبير عن اختياراتهم الخاصة .وتمكنت وسائل

اإلعالم الجديد من خلق ديمقراطية الوصول المباشر .هذه التطورات أسهمت في دعم االتصال

الحاسم بين النائب والجماهير .ومكنت كافة األفراد من القدرة علي االتصال من خاللها(محمد،

. )6119

أكدت نظرية المجال العام أن وسائل اإلعالم الجديد أسهمت في إعادة تعريف المجال

العام وفقاً لمفهوم "هابرماس" .حيث لم يعد المجال العام محصو اًر في النوادي أو المقاهي والمنتديات
العامة بل انتقلت هذه األماكن والكيانات المادية إلى صيغ ومجاالت افتراضية تطرح نفس القضايا

والموضوعات .وتمكن كل راغب من التعبير عن رأيه وأفكاره دون المرور بسلطة فوقية (عمر،
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 ،)6111لذا ،تعد فكرة "هابرماس" عن المجال العام قريبة لحد بعيد مع مفهوم وجوهر الديمقراطية
التداولية .خاصة ،أن المشاركة والتواصل أو الحوار هي المساهمة الرئيسية في الديمقراطية التداولية
التي تمثل تطو اًر مثي اًر في النظرية السياسية ،كونها تستعيد الفكرة الكالسيكية التي ينبغي أن تجسدها
الحكومة الديمقراطية من خالل إرادة الشعب ،رغم أن البعض يجادل بأن الجمهور غير قادر على

العقالنية في الديمقراطية التداولية .في حين يرى آخرون عكس ذلك .فأنصار النظريات التداولية
يؤكدون أن الشرعية الديمقراطية على وجه التحديد تعتمد على توافق عقالني من الرأي العام

.) 2009)، et al،Henneberg

وألن النشاط السياسي النافذ يقتضي التمكن من جميع األشكال والتقنيات المعقدة للتعبئة

الرمزية واالتصال السياسي .تظل القدرة على رسم مالمح الخطاب العام ودفعه عبر وسائل االتصال

حاسمة في ممارسة السلطة والتأثير في الشأن العام(بارني .)131 :6112 ،وقد سهلت وسائل
االعالم الجديد إعادة تشكيل األنماط التواصلية التقليدية القائمة على احتكار النخب السياسية والثقافية

لوسائط اإلعالم ولوسائل التعبير في الفضاء العمومي .وأتاحت بشكل كثيف فرص إنتاج المضامين
لألشخاص العاديين من خالل أشكال تعبيرية مستحدثة (كمنتديات الحوار والدردشة والصفحات
الشخصية والمدونات).

إن مجمل ما يمكنه التأكيد عليه وفقاً لنظرية المجال العام أن وسائل اإلعالم الجديد

أصبحت تعد بالنسبة للجماعات الحزبية ،والجهات الفاعلة مهمة للغاية في الخطاب العام والعملية

الديمقراطية  . 2008)، et. al،(Schmittبفضل وسائل اإلعالم الجديد التي تمثل مدخالً هاماً

لمزيد من الحريات السياسية األساسية  .) 2011)، shirkyوتثبت بأنها أداة فاعلة في تجديد العالقة

بين المواطنين والسياسيين ،وتعزيز االتصال السياسي ،وتحقق فوائد تدعم قيم المحاسبة والشفافية.
نظ اًر لميزاتها النوعية كتقليل المسافة بين إنتاج الرسالة وتلقيها ،وتعزيز الحوار التفاعلي بتمكين

المتلقي من إبداء استجابة مباشرة على مضمونها ،واتاحة الفرصة لمنتج الرسالة اإلعالمية في عرض

تعليقات المتلقين وتعديل مضمون رسالته وفقاً لها(الشرافي .)83 :6116 ،ويعمل هذا االعالم في

إطار بيئة سياسية تمارس من خاللها عمليات مختلفة لترجمة الخطاب السياسي إلى فعل معلوماتي

يملك تأثي اًر ملموساً على الواقع السياسي برمته ،حكومةً وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً ،ويحقق عدالة

اجتماعية من خالل هذه المعرفة المتاحة للجميع(القاضي .)2 :6113 ،وقد أحدث اإلعالم الجديد

تطو اًر كبي اًر في حياة األفراد على المستوى الشخصي واإلجتماعي والسياسي .وشكل عالماً افتراضياً
يفتح المجال على مصراعيه لألفراد والتجمعات والتنظيمات بمختلف أنواعها ،إلبداء آرائهم ومواقفهم
في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية غير مسبوقــة(حسن .)139 :6119 ،وأدى إلى تحول

جوهري في العالقة بين الدولة والرأي العام .حيث أضعف اإلعالم الجديد قدرة الدولة في المجتمعات
()203
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المغلقة سياسياً على تحديد أجندة الرأي العام ،وتأطير تلك األجندة في سياق معين .وشهد ميزان
القوى بين اإلعالم التقليدي الحكومي واإلعالم الجديد في مجال تحديد التفضيالت السياسية

للمواطنين وتقديم المعلومات التفسيرية لتلك التفضيالت تغي اًر ملحوظاً لمصلحة اإلعالم

الجديد(الرويتع.)6113 ،

كان االعتقاد السائد أن وسائل اإلعالم الجديد سوف تؤدي إلى تدعيم قوة الحكومات غير

أن تأثير هذه الوسائل سار على النقيض من ذلك تماما؛ إذ تم كسر احتكار الدولة للمعلومات،

واخترقت حدودها الوطنية .وتمكنت الشعوب بأن ترى وتسمع كيف يؤدي اآلخرون األشياء بشكل

مختلف .وكشفت هذه الوسائل للدول الفقيرة والغنية حجم الفجوة بينهما ،بالمقارنة بما كان متاحاً منذ

نصف قرن مضى(اللبان .)182 :6111 ،فعلى سبيل المثال أحدثت تسريبات موقع ويكيليكس عام
 2010صداماً مع النخبة السياسية والعسكرية االمريكية بعد تسريباتها لوثائق الجرائم االمريكية في

العراق وأفغانستان .وكانت أول عملية تسريبات سياسية كبرى تحصل في عصر المعلوماتية
واالنترنت؛ حيث عرضت معلومات سرية لالطالع والتداول العام ،ومثلت صيغة منظمة ودائمة

تتعلق غاياتها وأهدافها بكشف الحقائق واماطة اللثام عن أسرار السلطات للجمهور لشل قدرة هذه
السلطات في التآمر(حوا.)61-63 :6116 ،

انعكست تلك الرؤية المتفائلة للتأثير السياسي لإلعالم الجديد على مقاربة السياسة الخارجية

األميركية لقضية حرية اإلنترنت؛ ففي  21يناير  2010أعلنت وزيرة الخارجية األميركية "هيالري

كلينتون" رفع حرية اإلنترنت إلى مستوى محوري في صلب السياسة الخارجية لإلدارة األميركية .وقبل
ذلك أعلنت الوزيرة "كلينتون" مبادرة (المجتمع المدني  )6.1التي تهدف إلى مساعدة المنظمات الشعبية

في الخارج على استخدام وسائل اإلعالم الجديد .ووجد الموقف األمريكي الداعم للنضال اإللكتروني

األذن الصاغية لدى "كوشنير" وزير الخارجية الفرنسي السابق الذي قال بصريح العبارة "يتعين علينا

مساندة المعارضين اإللكترونيين بنفس الطريقة التي ساندنا فيها المعارضين السياسيين"

).)http://algerian-vision.com

إن وسائل اإلعالم الجديد تفضي إلى تعزيز المشاركة السياسية كما أسلفنا .وقد أصبحت

وسائل اإلعالم االجتماعية حقيقة من حقائق الحياة بالنسبة للمجتمع المدني على مستوى العالم،

والتي تشمل العديد من األطراف الفاعلة .المواطنين العاديين ،الناشطين ،والمنظمات غير الحكومية،

شركات االتصاالت ،منتجي برامج الكمبيوتر ،والحكومات .وكلما أصبحت االتصاالت أكثف وأكثر

تعقيداً ،وينخرط فيها المزيد من المشاركين ،كلما تحقق شبكات السكان تقدما أكبر للوصول
للمعلومات .وفرصاً أكثر للمشاركة في الخطاب العام ،مما يعزز إمكانية االضطالع بالعمل الجماعي

على الساحة السياسية (كاتب .)6111 ،وقد فتحت عضوية األفراد في الجماعات المتشكلة عبر
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الشبكات االجتماعية الباب للممارسة السياسية في الفضاء المعلوماتي الوفير ،ويمكن التدليل

على ذلك في ثالثة محاور ،يتمثل األول :في تعبئة الرأي العام ،ويتمثل المحور الثاني :في

ممارسة قضايا المواطنة ،والثالث :في تفعيل دور المجتمع المدني (زودة.)123 :6116 ،

من ناحية أخرى تتعدد استخدامات الوسائط الحديثة لدي ًاألحزاب السياسية ألغراض

سياسية مختلفة تتراوح بين ما هو تنظيمي وما يعد في إطار التواصل الجماهيري .كما درج عدد من

التنظيمات الحديثة على اعتماد وسائل االتصال الحديثة لتوفير تكلفة السفر واالنتقال .واعتمد بعضها

حضور االجتماعات والمؤتمرات عبر برنامج (االسكاي بي) .وهو ما يعد نقلة اتصالية تجعل العالم

صغير مهما زادت المسافات أو قصرت؛ فالتقنيات الجديدة غير مكلفة ويمكنها أن تخاطب قطاعات
اً
واسعة من الجمهور؛ كما أن الخبرة والتسهيالت الجديدة التي وفرها اإلنترنت في مجال التنظيم

واالتصال واإلعالم غيرت الفكرة السابقة القائمة على أهمية اعتماد قوى وطنية على دعم دول أخرى

في نضالها السياسي ،كما كان الحال في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين (الراوي:6116 ،

.)116-91

بدأت أهمية اإلنترنت تتصاعد في مجال عمل االحزاب السياسية والمشاركة السياسية؛ كما

ازداد دور النشطاء السياسيين مع استخدامهم للمنتديات والمناقشات في الفضاء العنكبوتي .وقد
استغلت األحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية االنترنت للترويج للديمقراطية والمشاركة

السياسية من خالل توسيع قاعدة الحصول على المعلومات ،ومشاركة الفرد للحكومة والمجتمع المدني

في الجهود المبذولة لحماية حقوق االفراد ،تجلى ذلك في تمكينهم من االتصال بحكوماتهم وعرض

مطالبهم على ممثليهم المنتخبين.

إن الظاهرة المتنامية بقوة لظاهرة استخدام المواقع اإللكترونية واإلعالم الجديد أدت إلى

تآكل الفروقات بين المنتجين والمستهلكين لوسائل االعالم ،والصفوة والمجتمع عموماً (بريس،

 ،)32 :6116لذا ،فإن استخدام رجال السياسة والحكومات لشبكات التواصل االجتماعي لم تعد أم اًر
غريباً.

فالحكومة اإلسرائيلية –مثالً -كانت من أوائل الدول التي استخدمت المدونات .ووظفت

"تويتر" و"الفيسبوك" إلى درجة أنها اعتبرتهما من أدوات الحرب التي ال غنى عنها .وهو ما دفع

"ديفيد سارانجا" مدير العالقات اإلعالمية لدى القنصلية اإلسرائيلية في نيويورك عقب لقائه ألول

مؤتمر صحفي من نوعه عبر تويتر للقول" :كما أن تعريف الحرب قد تغير ،فإن تعريف العالقات
الدبلوماسية يجب أن يتغير أيضاً بالمثل" .) 2011)، Williamكما استخدمت اسرائيل شبكات

التواصل االجتماعي لمراقبة المتضامنين الدوليين القادمين الى الضفة الغربية .وقامت بمتابعتهم

إلعداد قائمة سوداء بأسمائهم ومخاطبة شركات الطيران لمنعهم من السفر على طائراتها.
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إن دور الوسائل اإلعالمية الجديدة تخطى دورها في عصر التقنية الحديثة كوسائل

إعالمية ذات سلطة معنوية محددة .وتم تأطيرها ضمن عقالنية تتماهى مع تعقيدات النظم السياسية

واالقتصادية المعاصرة وتستجيب بشكل متميز معها .وتُنسب إلى جوهر هذه التقانة االعالمية
الجديدة ما تسمى بـ (العقالنية األداتية) ،وهي نمط تفكير يرجح كفة تقويم فاعلية الوسائل على وجاهة

الغايات .وضمن نظام (العقالنية األداتية) هذا ،فإن ما يستحق االهتمام هو اختيار اإلجراء أو

الوسيلة األكثر فاعلية ألداء مهمة معينة (بارني.)21 :6112 ،
المحور الثاني :العالم الجديد و التسويق السياسي

يعد التسويق السياسي عملية اتصالية تقوم على تقنيات متنوعة تدرس حاجات الناخبين

وتطلعاتهم وسلوكهم االنتخابي بقصد التأثير .وترتكز هذه التقنيات على مظاهر انفعالية كالدعاية.
لكن يبقى أساس العملية التسويقية قائم على لغة وخطاب وأدوات خاصة بها (القصبي:6111 ،

 .)88وما يميز التسويق السياسي في األدبيات األكاديمية والتحليالت األخرى هو االهتمام بالعالقة

بين السياسيين ووسائل اإلعالم في ظل نظام ديمقراطي .سواء من حيث طبيعة العالقة القائمة كما

هي .أو كما تنبغي أن تكون .وتؤدي وسائل اإلعالم بشكل واضح أهمية أساسية في ابالغ الجماهير
بالحمالت االنتخابية واالستراتيجيات السياسية .ولها تأثير هائل على السلوك االنتخابي .ويشير
"هاروب" إلى أن وسائل اإلعالم هي اآلليات السببية للتسويق السياسي .مما يجعل استخدام التسويق

في الممارسة السياسية المعاصرة أم اًر ال مفر منه .) 2009: 798-817)، savigny

على جانب آخر ،غطت دراسات التسويق السياسي عدداً من المجاالت الفرعية ،أهمها:

الدراسات السياسية التسويقية التي تتعلق بإدارة حمالت االحزاب والمرشحين .وادارة فريق المتطوعين

من قبل األحزاب والمرشحين .ومواضيع الوسائط السياسية .وركزت بحوث التسويق السياسي على

المرشحين في االنتخابات والحمالت االنتخابية .وأحاطت بالمميزات الشخصية للمرشحين .وقد تأكد

من منظور ا لتسويق السياسي على دور وسائل اإلعالم كونها أدوات هامة في مجال التسويق

السياسي.) 2000: 35)، norris

إن التسويق السياسي يتضمن تقييماً واعادةً لتصميم السياسات واالنتخابات االستراتيجية
في ضوء الدراسات المتعلقة باهتمامات الناخبين .خاصة أن الحمالت االنتخابية لم تعد تقتصر على

قنوات االتصاالت السياسية فحسب .كما أنها لم تعد تعني مجرد تصميم وطباعة رسالة على

الملصقات دون مراعاة لمعالجة علمية محكمة ومنهجية ومخططة انطالقاً من أن عملية التسويق

يجب النظر إليها على أنها عملية كلية ،تبدأ من دراسة السوق األولية مرو اًر بإجراء االختبارات

التجريبية للمنتج السياسي المعروض للمستهلكين(الناخبين) ووصوالً لعملية استهداف الناخبين لضمان

أصواتهم يوم االقتراع.
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ال يعني التسويق السياسي بيع وشراء في منتج مادي ،بل يشير إلى كيفية إيصال الخطاب

السياسي واألفكار والمبادئ إلى الناخبين من خالل القادة السياسيين والتنظيمات السياسية ،وهو

بمعنى آخر ،اآلليات التي تقوم بها األحزاب والمرشحون السياسيون للتأثير على سلوك الناخبين

والمواطنين عموماً ،وعادةً ما ينشط التسويق السياسي أثناء الحمالت االنتخابية.
وتعد الحملة االنتخابية للمرشح إحدى القنوات الهامة للتسويق السياسي التي تستهدف إقناع

الجمهور بوجهة نظر معينة ،فالتسويق يتضمن أنشطة البحوث والتخطيط واإلعالن والدعاية

والترويج .ولكن يضفي عليه صفة السياسي كثافة التفاعالت التي تدور حول الصراع والتنافس علي

السلطة السياسية وما يتعلق بها من اختيار الحكام ،أو انتخاب نواب البرلمان ،أو تبني برامج

األحزاب ،أو صنع السياسات العامة ،أو ترويج فكرة معينة للراي العام.

لذلك ،يهتم النشطاء في التسويق السياسي والحمالت االنتخابية وحمالت المساندة إلى

شبكة اإلنترنت واإلعالم الجديد ألنه يوفر مزايا هامة أكثر من وسائل التواصل التقليدية ،وتحديداً

قدرته في تنسيق العمل  .)2002: 6-14)، et. al، Bainesفاستخدام شبكة اإلنترنت لجمع

األخبار والمعلومات السياسية آخذة في التزايد ،ال سيما في صفوف الناخبين األصغر سناً ،وقد أشار

مركز بيو لألبحاث عام 2008

إلى أن  %55من مستخدمي االنترنت يقولون أنهم يحصلون

على األخبار من اإلنترنت .ووجدت دراسة استقصائية في وقت سابق أن  %51من المستطلعين
اعتبروا أن اإلنترنت يعتبر مصد اًر هاماً للمعلومات في المجاالت السياسية وعملية صنع القرار.

باإلضافة إلى ذلك ،كان مستخدمو االنترنت أكثر الناخبين تصويتاً .مما يعكس أهمية الحمالت من
خالل شبكة اإلنترنت في المجال السياسي. 2010: 314-329)، . dahmen، ( denis wu

من جهة أخرى ،يتوقع في المستقبل تواصل تأثير التقدم التكنولوجي العميق والتطورات في

صناعة االتصاالت وخاصة التكنولوجيا التفاعلية في التأثير على التسويق السياسي .ألن لديها

القدرة على تحويل العملية االنتخابية كما نعرفها اليوم إلى ديمقراطية أكثر مباشرة، (.Johnson

 . 705-724)،1999،Dويمكن لوسائل اإلعالم الجديد –أيضاً -أن تكون جزًء من حملة سياسية
تتمحور حول تسويق نموذج العالقة بين السياسيين والناخبين بيد أن الطبيعة التفاعلية لإلنترنت

والتكنولوجيات ذات الصلة تسهل تسويق هذه العالقة؛ حيث إن المسوقين والمستهلكين يستطيعون

الحفاظ على التفاعل المستمر لمصلحتهما المشتركة ،وعلى قدرة الناخبين لعرض وجهات نظرهم،
وأصواتهم ،وقيمهم .ورغم جهود وسائل اإلعالم الجديد في تسويق العالقة -بغض النظر عن طبيعة

الوسائط المستخدمة ydv -أن أهداف االتصاالت في الحمالت االنتخابية ال تزال هي نفسها.

االتصال بالناخبين والتواصل معهم إلقناعهم بالتصويت بطريقة معينة ،والحصول على أصواتهم في

صناديق االقتراع .خاصة أن وسائل اإلعالم الجديد تقدم العديد من الطرق للوصول إلى الناخبين.
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ولكنها –أيضاً -تعقد من مهمة إدماج التسويق واالتصاالت .ورغم ذلك ،فإن االستراتيجية القائمة
على التفاعلية في التسويق السياسي تظل مالئمة وفعالة. (Neilson

. 2013)، McQuarrie،

وقادرة بقوة في التأثير على السلوك االنتخابي بفضل تنوع مواقع ومصادر المعلومات االنتخابية عبر
اإلنترنت ،وتصاعد استخدام الشبكات االجتماعية في التسويق السياسي مثل الفيسبوك والمدونات

والتويتر واليوتيوب ،فضالً عن الصحف االلكترونية ،ومواقع المرشحين واألحزاب السياسية .فذلك بال

شك ،يعمل على توسيع قاعدة المعلومات الخاصة بالمرشحين وبرامجهم وشخصياتهم لجمهور

الناخبين(يوسف .)6116 ،وتشكل فرصة كبيرة جداً إلظهار الصوت الحقيقي للناخبين من خالل
االتصال والمشاركة عبر االنترنت .وكل ذلك أسهم في خلق ثقافة سياسية خاصة .تتضمن بناء حو ٍار

بين الكيانات السياسية أو األحزاب أو المرشحين من جهة ،وبين الناخبين الذين يسعون الى أفضل

تمثيل برلماني من جهة ثانية .وأضحت هناك فرصة جدية لعرض رغبات ومتطلبات الناخبين على

المرشحين واألحزاب السياسية .وفي ذات الوقت ،تعد الوسائل اإلعالمية الجديدة أداة للوصول الى

الناخبين .فالناخبون يفضلون اإلنترنت لسرعة وسهولة الوصول إلى المعلومات عبره .ويتأتى هذا
التواصل من خالل زيارة مواقع الشبكات االجتماعية ،ومواقع المرشحين والكيانات السياسية ،ومشاهدة

أشرطة الفيديو ،وارسال رسائل البريد االلكتروني .ومن الجدير ذكره ،أن الناخبين واألحزاب السياسية

باتوا يتكيفون بسرعة حول استخدام االنترنت بوصفه وسيلة وأداة لالتصال السياسي بما في ذلك
االنتخابات .ويتحدد تأثير اإلنترنت ووسائل اإلعالم الجديد بوصفها وسيلة اتصال في حمالت
التسويق السياسي على سلوك الناخب من خالل ما يمكن تسميته بـ ( التنشيط) والذي يقصد به الدور

الذي يقوم به االنترنت في إمداد الناخبين بالمعلومات حول المرشحين وبرامجهم االنتخابية .وثاني ًا:

من خالل (التحويل) ويتأتى هذا األثر من خالل تحويل انتباه الناخبين من مرشح إلى مرشح آخر،

أو من كيان سياسي آلخر ،عن طريق المشاركة في شن حمالت معادية لمرشحين ولكيانات سياسية

معينة ،وحجب مواقعهم وصفحاتهم على اإلنترنت ،وبث معلومات غير صحيحة ،ونشر الشائعات،

أو من خالل التركيز على موقف أو اتجاه سلبي لهذا المرشح أو الكيان السياسي ،أو نقطة معينة في

برنامجه االنتخابي ،ومن ثم تحويل االنتباه من شيء الى شيء آخر(يوسف.)6116 ،

إن التخطيط لعملية تسويق سياسي وخلق ميزة تنافسية تستلزم استمالة جمهور الناخبين أو

المواطنين لدعم سياسات الحزب وبرامجه ،من خالل استراتيجيات اتصالية فعالة على الصعيد

الوطني .وتحسين صورة ورسالة المرشح أو الحزب في المناطق المستهدفة استراتيجياً بطرق منهجية
فعالة  . ) 2002: 6-14)، Bainesوقد تناولت دراسات التسويق السياسي ثالثة جوانب مهمة.

أوالً :كيف ينبغي على األحزاب السياسية تعزيز وتقديم المنتج السياسي (األفكار السياسية

والسياسات واأليدلوجية وشخصيات المرشحين) للجمهور ضمن وسائل اإلعالم المختلفة؟.
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ثانياً :كيف يجب على كل مرشح سياسي من تقديم السياسات والصور الخاصة به ضمن

وسائل اإلعالم المختلفة؟.

وثالثاً :كيف تتم صناعة وسائل اإلعالم التي تقوم ببناء إطار األخبار السياسية اإليجابية

والسلبية واالنطباع السياسي على حد سواء لألحزاب السياسية والمرشحين داخل وسائل اإلعالم؟ وفي

كل األحوال أظهرت التجارب االنتخابية أن الناخبين يتأثرون إيجابي ًا بالمرشح الذي يبذل جهداً

للوصول إليهم (ربيع وآخرون.)111 :6119 ،

على صعيد آخر ،انشغل التسويق السياسي بالمميزات الشخصية للمرشحين أكثر من

برامح األحزاب السياسية .وبالتالي ،تم التركيز على توظيف وسائل اإلعالم واإلنترنت ووسائل

اإلعالم االجتماعية في التسويق السياسي للمرشحين بدالً من األحزاب .وبهذا الصدد ،مثل اإلعالم
الجديد رافعة للنشاط التسويقي بشكل عام .ويشتمل هذا اإلعالم على المزيج التسويقي الذي يقوم على

اإلعالن والنشر .وهو ما يتحقق بقوة وانتشار هائل في الفضاء اإللكتروني وروافد اإلعالم الجديد.
الذي يعد كأحد العناصر الهامة في التواصل السياسي .ويقف وراء تنظيم المواطنين السياسي ،وبكونه

واحداً من أهم ساحات التسويق السياسي .لذلك سعى المرشحون واألحزاب لتوظيف شبكة اإلنترنت

ووسائل اإلعالم الجديد كأداة للتسويق السياسي ،نظ اًر لنوع التفاعل ونمط االتصاالت المرغوب فيها.

إن التغيرات الراهنة في النظم االنتخابية وساحات السوق السياسية هي التي حددت نمط

نموذج التسويق السياسي الذي تزامن مع صعود اإلنترنت واستخدام وسائل اإلعالم الجديد مثل تويتر

والفيسبوك .والتي تتضمن العديد من المزايا وأدوات التسويق السياسية الجديدة للمرشحين واألحزاب
خالل الحمالت االنتخابية .)2013) ، Ahmadخاصة أن النظام التسويقي يتأثر بالبيئة السياسة

واالقتصادية والتكنولوجية

والثقافية وغيرها(عامر .)61 :6119،ففي الماضي ،كان الناخبون

يفتقرون للمعلومات الشاملة من وسائل اإلعالم التقليدية .وكانت المعلومات التي تصلهم نتيجة لتوجيه
مخطط من المرشحين والحمالت الرامية إلى السيطرة عليهم .أما اآلن ،يستطيع الناخبون بكل سهولة
من الوصول إلى وسائل االعالم الجديد لتحديد مجموعة واسعة من المعلومات الخاصة والعامة عن

السياسيين والمرشحين.

المحور الثالث :أثر العالم الجديد في الحمالت النتخابية

تعتبر الحمالت االنتخابية أحد أبرز أشكال حمالت التسويق السياسي .ولم تعد الحمالت

االنتخابية عبارة عن لوحات إعالنية فقط .بل تحولت إلى إعالنات على كبرى المواقع لمحركات

البحث .وأصبحت إدارة الحمالت االنتخابية على االنترنت من أساسيات الدعاية االنتخابية التي

يعتمدها كثير من المرشحين في العالم .ولم تعد القنوات التلفزيونية وحدها تستحوذ على ثقة الناخبين،

والسيما مع كثرة اإلعالنات المملة التي تصيب المشاهد بالضجر .ناهيك عن األسعار المهولة
()201

18

مجلة جامعة األزهر -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،3002المجلد  ،01العدد 3

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol18/iss2/12

??????? ???????? ????? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ????? ??????:

تأثير وسائل اإلعالم الجديد على المجال العام والتسويق السياسي

للدعاية على قناة واحدة باإلضافة إلى صعوبة توضيح كل شيء بخصوص الحملة االنتخابية ،نظ اًر

لقلة الوقت المخصص إلعالنات المرشحين.

وتعد الحمالت االنتخابية مجاالً يتزايد فيه استعمال وسائل اإلعالم الجديد بشكل يدفع

للتأكيد على أننا أمام إمكانيات جديدة لتفعيل الممارسة السياسية ،وتجسيد أشكال حديثة لالنخراط

الجماهيري في السياسة انخراطاً يعتمد على التوجيه الذاتي والعفوية فضالً عن أنه يقع خارج الهياكل

الرسمية للفاعلين(بلقزيز. )33 :6113 ،

تتميز الحمالت االنتخابية المعاصرة بانتقالها من دور الهواة إلى حمالت مهنية منضبطة

من خالل استخدام أكثر توات اًر للخبراء المتخصصين واالستشاريين في العالقات العامة ،والمهنيين،
وجامعي التبرعات ،والتأثير على ق اررات المرشحين أو األحزاب المتخذة سابقاً .والمعلوم أن إضفاء

الطابع المهني على صناعة االستشارات السياسية وضعت في الواليات المتحدة -مع ضعف للدور

التقليدي للحزب -والتركيز بعناية فائقة على الشخصيات المرشحة .كما أن الحمالت السياسية
واالنتخابية تسلط الضوء على فهم آليات وتقنيات وسائل اإلعالم ،واالتصاالت السياسية ،وتسعى

للتقليل من تعقيدات وتنوع الرسائل االنتخابية والتركيز على عدد محدود من الموضوعات أو القضايا

على قاعدة (التبسيط) وتعني :عدم عرض رسائل معقدة أو طويلة ،بحيث يتمكن المرشحون من نقل
رسائلهم بيسر إلى وسائل اإلعالم وبالتالي إلى الناخبين.) P& smul 2008)، Harris

باتت وسائل اإلعالم الجديد أداة قوية لتطوير الحمالت االنتخابية المستقبلية في ضوء

تكلفتها المنخفضة ،وسرعتها في نشر األخبار ،وسماتها النوعية العديدة كالجذب واإلبهار والتنوع في
األدوات اإللكترونية وسهولة تواصل الناخبين مع المرشحين .كما تمكن االعالم الجديد تجاوز العديد

من دور المؤسسات الوسيطة ،والغاء الخطاب الجمعي واالنتقال إلي الفردي .،وأتاح لألفراد التعبير

عن اختياراتهم الخاصة (محمد . )6119 ،كما يقدم االعالم الجديد على شبكة االنترنت خدمات
نوعية أخرى ،مثل :تعريف مدراء الحمالت االنتخابية على ردود أفعال الناخبين وآرائهم في المرشح،
واستراتيجية الحملة ،وفرصة إلجراء بحوث كيفية وكمية كانت تتطلب في السابق أمواالً ووقتاً كبيرين.

والقيام بتجنيد متطوعين للمشاركة في الحملة من خالل مواقع االتصال االجتماعية عبر االنترنت مع
الناشطين اإللكترونيين .والمساهمة في جمع التبرعات والدعم العيني والنقدي من خالل أنصار أو
منظمات محلية أو ممولي المرشح .وتحديد عدد الجمهور المراد استهدافه(األسعد.)11-6 :6113 ،

وتوفير احصائيات دقيقة للغاية عن عدد المشاهدات والضغطات إلعالنات المرشحين .والوصول إلى

عدد كبير من األشخاص الذين ال يستطيع المرشح من الوصول إليهم .وتوثيق المقاالت والمعلومات

واالنجازات الخاصة به .ونشر برنامجه االنتخابي على اإلنترنت لتسهيل الوصول إليه ،وانشاء

صفحات على الشبكات االجتماعية (فيس بوك – تويتر – جوجل بلص – يوتيوب) وضبط اعداداتها
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وتحسينها .وربط الصفحات االجتماعية بموقع المرشح .واضافة وسائل المشاركة االجتماعية بشكل

مميز للموقع ،وتصميم صور وأغلفة للصفحات االجتماعية .وعمل إعالنات تستهدف المنطقة

الجغرافية (الدائرة االنتخابية) للمرشح ،وتقديم تقارير دورية عن الحمالت ومدى تقبل األشخاص
المستهدفين للحملة .وربط اإلعالن بصفحة الموقع أو الصفحة التعريفية للمرشح .وانشاء قناة إعالمية

على موقع اليوتيوب لدعم الدعاية االنتخابية التي تحمل اسم المرشح .والنشر في المنتديات الكبرى

التي تهتم بالسياسة إلنجاح الدعاية االنتخابية .ونشر كل تحركات المرشح ولقاءاته وأخباره وانجازاته

على تلك المنتديات .وتعميم الحمالت المصورة على أرض الواقع .وكتابة مقاالت وآراء المرشح على
اإلنترنت ونشر أفكاره في المنتديات.

بمعنى آخر ،هناك وظائف فعالة وفرتها وسائل اإلعالم الجديد في إدارة الحمالت االنتخابية،

مثل(عمر:)6111 ،

-1الوظيفة اإلخبارية ،وتكوين الصورة الذهنية عن المرشحين ،وكسر الحاجز النفسي بين المرشحين
والناخبين نتيجة توافر المعلومات عن المرشح والتي تجذب الناخبين للتعرف على حقيقة مرشحهم.

-6الوظيفة االتصالية ،حيث تقوم بخلق تفاعل بين المرشح مع الناخبين ،وتتيح الفرصة للتحاور بين
المرشحين والناخبين.

-3الوظيفة التعبوية للناخبين من أجل دعم المرشح ،حيث يتم تحويلهم من ناخبين محايدين يقتصر

دورهم على اإلدالء بأصواتهم في العملية اإلنتخابية إلى فاعلين أساسيين في الحملة االنتخابية عن
طريق التبرع بالوقت والجهد ،وتدشين صفحات مؤيدة لمرشحهم على صفحات التواصل االجتماعي

لجذب مزيد من األنصار والمؤيدين.

-1الحفاظ على جسور الثقة بين المرشح والناخبين ،حيث يسعى المرشحون إلى كسب ثقة ناخبيهم
من خالل تقديم المعلومات الصحيحة على مواقعهم.

-2توظيف اإلعالم الجديد في الحمالت المضادة ،حيث يحرص المرشحون على مواجهة الشائعات

والحفاظ على مصداقيتهم من خالل تدشين الشبكات االجتماعية لتصحيح المعلومات المغلوطة أو

العمل على توظيفها كأداة في الحمالت المضادة .

كشفت دراسة أمريكية أجريت عام  2000أن االنترنت كان وسيلة هامة لالتصال في

الحملة االنتخابية ،أتاح الفرصة لكل من المرشحين واإلعالميين والناخبين لتبادل المعلومات أثناء

االنتخابات ،وصممت المواقع االلكترونية للمرشحين بصور راقية ،مكنت الناخبين الدخول إلى

الخطب واألحاديث الخاصة للمرشحين من خالل البريد االلكتروني والمناقشات الجماعية ،بل تعدى

ذلك إلى جمع تبرعات للمرشحين وتجنيد متطوعين للحمالت االنتخابية (عياد.)163 :6119 ،
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إن وسائل اإلعالم الجديد ليست فقط وسيلة تعبير أو ترفيه ،لكنها تمكنت بقوتها وسرعتها
التفاعلية أن تستقطب كبرى المؤسسات والحركات السياسية إلدارة دعايتها السياسية .وانتقلت هذه

الوسائل اإلعالمية من كونها تنشر صور وتعليقات إلى احتراف وعلم من علوم التسويق في كيفية

إدارة الدعاية السياسية واالنتخابية والمساعدة في مراقبة النتائج .وقد أشار بهذا الصدد "بيتر داو"

رئيس فريق حملة "هيالري كلينتون" على أن التشبيك االجتماعي جزء من جهد أوسع على الشبكة،

يحتل بصفة متزايدة مركز الحمالت السياسية الحديثة(.)aleqt.com/script/ads

لقد كانت التجربة االمريكية الرائدة األولى في االستفادة من اإلعالم الجديد هي تجربة "بيل

كلينتون" حيث تم استخدام المواقع اإللكترونية والفاكس والبريد اإللكتروني واألقمار الصناعية في
حملته االنتخابية .والتجربة الثانية كانت لـ "هورد دين" حيث كان أول مرشح لالنتخابات الرئاسية
األمريكية يلجأ الى استخدام اإلعالم الجديد بصورة رئيسية في إدارة حملته االنتخابية من خالل

التوظيف السياسي لكل من المدونات وموقع الملتقى  Meet Upمما دفع بقية المرشحين للسير على
خطاه (عمر .)6111 ،ولم يغفل الرئيس األمريكي "باراك اوباما" عن الدور القوى الذي يلعبه

اإلنترنت واإلعالم الجديد في التأثير على الناس باعتباره أهم وسائل الدعاية علي اإلطالق التي

وظفها في حملته االنتخابية عام  2008عبر مواقع التواصل االجتماعي والفيس بوك وحمالت

الدعاية المستهدفة في جوجل .والتي أسهمت بشكل كبير في حشد ماليين األصوات المؤيدة له تحت

مسمى "أول رئيس أمريكي من أصل إفريقي في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية" ،وبهذه العناوين
الجذابة بدأ استقطاب الشعب األمريكي لمتابعة الكثير من أحاديث وتسجيالت وخطب وآالف الصور

لـ"اوباما" التي وفرتها الحملة الدعائية مسبقاً على االنترنت.

المحور ال اربع :تطبيقات اإلعالم الجديد في التسويق السياسي

يتضمن اإلعالم الجديد أشكاالً متعددة على شبكة االنترنت ،منها :المواقع اإلعالمية على

شبكة اإلنترنت ،والصحافة اإللكترونية ،واإلذاعة اإللكترونية ،وخدمات البث الحي على األنترنت،
والقنوات التليفزيونية اإللكترونية ،وخدمات البث الحي المباشر على اإلنترنت ،وخدمات األرشيف

اإللكتروني ،واإلعالنات اإللكترونية ،وخدمات النشر اإلعالني على األنترنت ،والخدمات اإلعالنية

الترفيهية ،والمدونات ،وقنوات التواصل االجتماعي كالتويتر ،الفيسبوك..،وغيرها .وخدمات الهاتف

الجوال وتشمل البث الحي على الهاتف المحمول ،ورسائل الهاتف  ،SMSوبث خدمات األخبار

العاجلة (الغامدي .)6116 ،ونورد في الصفحات اآلتية موج اًز عن بعض أهم هذه التطبيقات التي

تخدم بقوة وفعالية عملية التسويق السياسي والحمالت االنتخابية .
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أولا :المدونات

يرى الباحثون أن المدونات أعادت تنشيط المجال السياسي ودعم مشاركة المواطنين.

كونها تنمو بمعدالت مؤثرة وتتيح قدرات تفاعلية عبر الروابط والنصوص الفائقة واإلحاالت لمختلف

المصادر ،واستطاعت المدونات السياسية أن تصبح أداة قوية لتطوير الحمالت االنتخابية ،باعتبارها

أداة للترويج السياسي . 2004)،(Drezner& Farrellكما أسهمت في تشجيع وتحسين النقاش
السياسي وتمثلت كوسيلة للتعبير السياسي .)2006)، Grafوسمحت بمقاربة المواضيع ونشر األفكار

بعيدا عن أي إكراه أو ضغط موضوعي أو نفسي ،وأتاحت إمكانيات تواصلية وابداعية كثيرة.
بجرأة ً
خاصة أن إدراج المواد فيها عملية سهلة وبسيطة للغاية .وال تقتصر المدونة على نشر النصوص

والمقاالت والمعلومات ،بل تقدم معطيات وأحداث بالصورة والصوت والفيديو بشكل عفوي يختلف عما

تقدمه وسائل االتصال التقليدية .وتسمح بالتفاعل التلقائي مع المرتادين على المدونات بكل مستوياتهم

التعليمية والثقافية (نجم والرواس .)82-12 :6111 ،وهي بحكم المواصفات الهيكلية في بنيتها

تشكل مجاالً عاماً مثالياً من حيث سهولة التصميم وانتشار برامجها ،ومن محدودية التكلفة وسهولة
التشغيل وتضمين التعليقات والروابط ،كما أنها تمنح فرصاً متساويةً في التواجد والمشاركة وتتسع
لتشمل الجميع .ومن الواضح أن زيادة أهمية المدونات يرجع لخصائصها ،كونها أكثر شخصية وغير

رسمية ،وأيسر مناالً ،وأكثر عفوية من اإلعالنات ،وأكثر انفتاحاً للمناقشة من الفيديو والصوت

والنصوص2006)،. ( Abold

وتملك مدونات التسويق السياسي مساحات هائلة ومهمة .بل نجدها أكثر تغلغالً وتأثي اًر في

توجيه الرأي وصناعة القرار .وقد كشفت االنتخابات الرئاسية األمريكية في  2008فعالية الشبكات
االجتماعية على اإلنترنت والمدونات في المد من شعبية "باراك أوباما" .وبينت أن شبكات البث

الكبرى في العالم ،والتي ما تزال تحظى باهتمام الجماهير ،مثل Time Warner :أو  ، CNNأو

 ABCلم تمنع فعل التدوين من اتخاذ منحى تعبوي جماهيري على مستوى استقطاب واهتمام
ً
مختلف الفئات االجتماعية .واهتم الساسة األمريكيون وغيرهم بالمدونات بشكل كبير كوسيلة للتعبير
عن أرائهم ،والتواصل مع الجماهير ،وجذب المزيد من األصوات إليهم .فخالل حملة االنتخابات

الرئاسية األمريكية عام  2004كان أربعة من مرشحي الرئاسة التسع عن الحزب الديموقراطي لديهم

مدونات رسمية (كاتب .)6111 ،وأمام هذه األهمية البالغة للمدونات ،شرعت بعض قوى الضغط،
والجمعيات ،واألحزاب ،والمؤسسات بمختلف فئاتها ،في العديد من المجتمعات ،في تجربة المدونات

لتحقيق مستويات من التفاعل مع المحيط ،مستويات مشحونة بروح تواصلية اجتماعية أكثر أنسنة،

على غرار ما يحدث في مستوى المدونات الشخصية ،وكذلك لضمان حسن سير العمل داخلياً
وخارجياً ،وصيانة صورة المرشح بالقدر الذي يضمن تطورها ونجاحها(الحيدري.)111 :6119 ،
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ثاني ا :الفيسبوك

مكـن الفيسـبوك مــن ربـط التكنولوجيــا بالسياسـة ،حيـث أصــبح مقصـداً للعديــد مـن المشــتركين

الذين وجدوا فيه متنفساً للتعبير عن آرائهم السياسية التي اليستطيعون الجهـر بهـا .وأصـبح أداة للعمـل

السياســي ،ووســيلة لحش ــد الجمــاهير(الرع ــود .)16 :6116 ،وقــد أثب ــت موقــع الفيس ــبوك تــأثيره الق ــوي

للعديد من الفعاليات السياسية باعتباره موقعاً سياسياً بامتيـاز(فـرح .)6113 ،وقـد اسـتخدم رئـيس وزراء

بريطانيــا الســابق "دافيــد كــاميرون" الموقــع لتأكيــد تعهداتــه السياســية .وأطلــق حملــة إعالنيــة بقيمــة 500

ألف جنيه استرليني ،الجتذاب أصدقاء على الشبكة .كما صمم سياسيو حزب العمال مواقع لهم على
الفيسبوك مثل "بيتر هين" و"هيالري بن" و"هازل بليرز" (فريزر و سوميت ار دوتا.)6118 ،،

إن الفيسبوك يملك إمكانيات هائلة ،ويعد من أهم وسائل الدعاية االنتخابيـة علـى اإلنترنـت،

ويتمتع بعدة مميزات مثل :إنشاء الصفحات ،أو إرسال الرسائل ،أو إضافة مقاطع صوت ،أو فيـديو،
وهي ميزات ذات أهمية كبيرة لمسؤولي الدعايـة علـى اإلنترنـت الـذين يقومـون باسـتغالل كافـة الفـرص

مــن أجــل كســب المزيــد مــن المعجبــين و المشــجعين للمرشــح االنتخــابي .مــن خــالل تصــميم صــفحة

شخصـية رســمية للمرشــح تعبــر عــن أفكــاره ،وأهدافــه ،وبرنامجــه ،وكــذلك التواصــل بينــه وبــين أنصــاره
والمعجبــين بــه .وهنــاك بعــض االعتبــارات التــي يجــب أن يراعيهــا المرشــح اإلنتخــابي علــى اإلنترنــت

لكســب ثقــة النــاس أهمهــا :المتابعــة المســتمرة لصــفحته ،واالهتمــام بــالرد علــى النــاس واستفســاراتهم،
ووضـع صـورة المرشـح والشـعار الـذي يحملـه علــى الصـفحة ،وكـذلك التحـديث المسـتمر لحالـة المرشــح

بحيــث يعطــي ذلــك انطباع ـاً بــأن المرشــح متواجــد دائم ـاً معهــم ويســهل التواصــل معــه بســهولة (ريــان،

 . )6113ويمكن للمرشح السياسي أن يستخدم صورته كما يرغب في عرضها وتقديمها لآلخرين مـن

خـالل الفيسـبوك ،ألن بإمكــان كـل مســتخدم للفيسـبوك الــدخول لصـفحة ال ـ  home pageللمرشــح.
ويمكننــا مالحظــة أن موقــع الفيســبوك ملــيء أص ـالً بالــذين يروجــون ألنفســهم وبأصــحاب

التسويقية.

المشــاريع

ثالث ا :توتير

منبر من وسائل اإلعالم االجتماعية األسرع نمواً في السنوات األخيرة .وبعد
يعتبر تويتر اً

نموه الهائل منذ عام  2009أصبح األكثر شعبية في موقع التدوين المصغر في جميع أنحاء العالم
 .) 2011: 141-158)، A،Thoringويعد من الشبكات اإلجتماعية واإلخبارية التي يسهل فيها

انتشار الخبر بصورة كبيرة وبسرعة التفاعل معه ،وزيادة ضخ األخبار .وله –غالباً -فضل السبق

في كثير من األحداث الجارية محلياً وعالمياً .ويستخدم تويتر لتصنيف الموضوعات واألحداث

الجارية فيسهل متابعة األشخاص الذين لديهم نفس االهتمامات (ريان .)6113،من جهة أخرى،

يمكن لـتويتر أن يقوي استراتيجيات التواصل للناشطين السياسيين أفراداً كانوا أم مجموعات .وتعتبر
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خدماته أداة لتوزيع المعلومات وتنسيق العمل الجماعي .ويبدو تويتر في الوقت الراهن أكثر من مجرد

منبر تسويقي مؤقت .وال يمكننا توقع ما إذا كانت شركة تويتر ستبقى لفترة طويلة .أو أن خدمات
تويتر ستبقى تتميز بجاذبية تشد إليها الناشطين السياسيين .لكن األكيد من ذلك كله ،أن هذه الظاهرة

الكبرى خلف تويتر التي يمكن تسميتها (التدوين المصغر) ،ستبقى جزءاً هاماً من التواصل على

االنترنت .والطريقة الوحيدة لمعرفة فائدتها على المرشح تكمن في تجربته الشخصية السابقة

لها(يونغر. )6119 ،
رابع ا :اليوتيوب

يعتبر اليوتيوب من أكثر العوامل التي كان له آثارها الكبيرة والواضحة في الجانب

االجتماعي والفني .حيث بات يتوجه إليه الكثيرون ممن يبحثون عن الشهرة باعتباره الوسيلة

اإلعالمية التي تتيح ألي كان الظهور وتمنحه الفرصة للوصول إلى الماليين .وظهر الـيوتيوب ليقدم

نوعاً جديداً من المحتوى لم يكن متاحاً من قبل .وهو المحتوى الذي يروي اللحظات المميزة في حياة
إنسان عادي عبر الفيديو .وما واكب ذلك من مشاهدة عالية من الجمهور على تحميل لقطات

الفيديو بكل أنواعها ،األمر الذي حول اليويتوب إلى متنفس للجمهور بما في ذلك المتنفس السياسي

للقطات التي ال تظهر على شبكات التلفزيون .ويعود نجاح اليوتيوب لخصائص الجمهور المعاصر

الذي يعيش سرعة اإليقاع ،وتعدد المهام ،حيث صار للفيديو القصير قيمته األساسية مقابل المادة

التلفزيونية الطويلة التي تستغرق نصف ساعة أو أكثر على شاشة التلفزيون .وأدت شعبية اليوتيوب
إلى تكريسه كنافذة لمؤسسات إعالمية كبرى ومنب اًر لإلعالنات التسويقية والترويجية .خاصة أن

الموقع يؤسس لمفهوم إعالمي جديد(صادق.)6116 ،

ويسجل لليوتيوب في الشأن السياسي حضو اًر واسعاً خصوصاً في الحمـالت السياسـية التـي

تهدف إلى حشد الجماهير .وظهر ذلك بقوة في سباق الترشح للرئاسة في الواليات المتحدة األمريكيـة

في العـام  2007عنـدما اسـتخدمه المرشـحون لتقـديم أنفسـهم للشـعب األمريكـي(الرعـود.)12 :6116 ،
كمــا أنــه مــن أبــرز التقنيــات التــي يمكــن اســتغاللها فــي الدعايــة االنتخابيــة مــن خــالل إنشــاء قنــاة علــى

اليوتيــوب .وايجــاد اربــط يســتطيع اآلخــرون عب ـره متابعــة صــفحة اليوتيــوب الخاصــة بالمرشــحين(ريــان،

 .)6113ففـي بريطانيـا بـادر لـ ـ"جـوردون بـراون" النشـاء قنـاة  Number 10علـى يوتيـوب ،حيـث
يستطيع المواطنون أن يقدموا لرئيس الوزراء أسئلة واسـتقبال اإلجابـات عنهـا (فريـزر و سـوميت ار دوتـا،،

.)6118

خامسا :الجوال /الهاتف النقال

بــات مصــطلح التســويق المتحــرك معروف ـاً منــذ صــعود خدمــة الرســائل القصــيرة فــي أوائــل

األلفية الثالثة في أوروبـا وبعـض أجـزاء آسـيا .خاصـة عنـدما بـدأت الشـركات التجاريـة فـي االنتبـاه إلـى
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أهميته .وقامت بجمع أرقام الهواتف المتحركة من ماليين المستخدمين واستخدامها في إرسـال رسـائلها
التسويقية إلى من تريد(صادق.)6116 ،

وتســتخدم الرســائل القصــيرة والدعايــة عبــر الج ـوال كوســيلة يقــوم بهــا فريــق مــن المتطــوعين.

يتفرغــون لالتصــال بقائمــة موجهــة مــن النــاخبين ،أو مــن خــالل الرســائل القصــيرة التــي تلعــب دو اًر فــي

عملية التعبئة لصالح المرشح أو الحزب ،وهي أداة شديدة األهمية ،نظ اًر ألن الهواتف النقالة هـي أحـد
األدوات واسعة االنتشار بين كافة الطبقات والفئات في المجتمع.

النتائج:

من خالل ما تم استعراضه في البحث ،يمكن إجمال النتائج اآلتية:

.1إن الميزات التي تضمنها االعالم الجديد دفع النخب ،واألحزاب السياسية ،وقيادات

الدولة الرسميين إلى االنتباه ألهمية االستفادة من هذه الفضاءات الرحبة التي تكفل تواصلهم مباشرة

مع جمهورهم ،وتزويدهم بالمعلومات ،وتمرير وجهات نظرهم وتفسيرها ،والقيام بالتوجيه السياسي،
والترويج أليدولوجياتهم ،ونشر مبادئهم إن لزم االمر .وفي الوقت نفسه ،يستطيع السياسيون وقادة

الدولة واالحزاب من تلقي ردود فعل سريعة ومباشرة على ق ارراتهم ومواقفهم وسياساتهم ،بحيث تكون

ردود الفعل المباشرة للجمهور متوازية ومتناسقة مع صناعة القرار السياسي وتحظى بقبول وشرعية

شعبية.

 .6تتعاظم أهمية وسائل اإلعالم الجديد خاصة مع تنوع استعماالتها ،وتصاعد عدد

المتفاعلين والمشاركين فيها ،ومبادرة الكيانات الرسمية السياسية وغير الرسمية الستثمار هذه المنصة

لخدمة أجندتها .ولم يعد دورها مقتص اًر في مجال تبادل المعلومات .بل أمست تؤدي أدوا اًر سياسية

هامة .وقد أظهر التدقيق في التجارب العربية على حداثة توظيف اإلعالم الجديد في المجال السياسي.
وأن الفضاءات الرحبة التي تمنحها وسائل اإلعالم الجديد يمكن أن تتضاعف بقدر أكبر لتأصيل

معرفي يحقق وظائف سياسية بشكل نوعي.

 .3رغم أن اإلعالم الجديد وتنوعاته واسهاماته الجمة كرست مضامين نظرية المجال

العام ،ونشطت على ضوئه فرص كبيرة لالرتقاء بمفهوم المواطن الديمقراطي ،والحكومة الديمقراطية،
والتمثيل الديمقراطي .لكن من الصعب االنحياز إلى فكرة الثبوت القطعي ألثر الممارسة الفعلية

لإلعالم الجديد على أرض الواقع .رغم أنها تسجل نجاحات معقولة في سياق الحوار العام ،والتدوال

في قضايا عامة ،والتحليل النقدي ،والوصول الى السلطات العليا لمشاركتها في صناعة القرار عطفاً

على قدرات المواطنين المتزايدة في الحصول على وسائل ضاغطة وفرتها تقنيات وسائل اإلعالم

الجديد .وامكانية اختراق وخلخلة األجندة السياسية للسلطة الحاكمة .لكن ذلك ليس كافياً ألن هناك
سياقات بيئية واجبة الحضور واالكتمال لتتفاعل مع هذه التقنية للوصول إلى التغيير المنشود.
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 .1يتواصل تأثير اإلعالم الجديد على التسويق السياسي ،وتدلل التجارب االنتخابية أن

قنوات االعالم الجديد تعزز االتجاهات العقلية للناخبين الذين يتطلعون الى مشاركة ديمقراطية شبه

مباشرة .وفي المقابل ،لجأت االحزاب والكيانات السياسية والمرشحون إلى االستحواذ على أدوات

واستراتيجيات التسويق السياسي لتأمين الوالءات السياسية واألصوات االنتخابية ضمن منهجيات

ترتكز على بحوث التسويق وانتشار المعلومات والتوظيف األقصى لمواقع اإلعالم الجديد .وتصميم

مواقع اعالمية احترافية تقوم بتجنيد واستقطاب الناخبين.
التوصيات:

 .1ما زالت هناك تحديات تحول دون االستفادة القصوى من إمكانيات اإلعالم الجديد في

العالم العربي؛ مما يستوجب التوصية بأهمية تشكيل لجان استراتيجية وخبراء بقدرات متقدمة لتحليل

تجارب اإلعالم الجديد في الشأن السياسي ،والبحث عن الفرص الممكنة الستيالد قيم مقبولة ونشطة
في الشأن السياسي وفي تحقيق المسؤولية المجتمعية ،وتحويل األقوال واألفكار والرؤى والتوجهات إلى

مشروعات ريادية جاهزة للتنفيذ.

 .6يوصي الباحث المرشحين السياسيين والكيانات السياسية أحزاباً ومنظمات أهلية

باالستفادة من وسائل اإلعالم الجديد كونها وسائل فاعلة للتواصل مع الجمهور والناخبين للتفاعل معهم
والوقوف على قضاياهم ومشكالتهم ،والتعرف على مالحظاتهم وآرائهم وردود فعلهم ،وبناء السياسات

والمشاريع وفقاً الحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

.3يوصي الباحث األحزاب السياسية بأن تبادر إلى اعتبار وسائل اإلعالم الجديد بكافة

تطبيقاتها مكوناً ضرورياً من برامجها التسويقية والترويجية ضمن منهجيات علمية واحترافية ،وخطط
استراتيجية فعالة تمكنها من الوصول إلى المواطنين ،والناخبين الحاليين والمستهدفين بأقل تكلفة،

وأسرع طريقة ،وأكثر تفاعلية بما يحقق فعالية عالية في االتصال مع قطاعات المجتمع والوصول

إليها ،وبما يسهم في توفير الوقت والجهد والموارد في الحمالت االنتخابية.

 .1يوصي الباحث بأن يحرص السياسيون وصناع القرار السياسي والمرشحون االنتخابيون

على توظيف وسائل اإلعالم الجديد لتحقيق أهدافهم من جهة ،ونشر الوعي السياسي وتنميته في
المجتمع من جهة أخرى ،والتفاعل مع الناخبين لتحسين صورة الحزب أو المرشح من خالل االتصال

المباشر الذي يوفره االعالم الجديد من جهة ثالثة.
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المراجع:
أولا :الكتب

 -1األسعد ،نور ،ترجمة ،توظيف االنترنت لغايات االتصال والتنظيم ( ،بيروت :المعهد
الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية.)2007 ،

 -6القاضي ،باسل عبد المحسن ،تداول المعلومات عبر االنترنت واثره في تشكيل الوعي في
عصر العولمة( ،الدنمارك :االكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.)2007 ،

 -3القصبي ،عبدالغفار رشاد ،االتصال السياسي والتحول الديمقراطي( ،القاهرة :مكتبة
اآلداب.)2007 ،

 -1اللبان ،شريف درويش ،تكنولوجيا االتصال  ..المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية
(،القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.)2000،

 -2بارني ،دارن ،المجتمع الشبكي ،ترجمة ،أنور الجمعاوي( ،قطر :المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات.)2015 ،

 -2بريس ،اندريا ،ويليامز ،بروس ،البيئة االعالمية الجديدة ،ترجمة ،شويكار زكي( ،القاهرة:
دار الفجر للنشر والتوزيع.)2012 ،

 -3بلقزيز ،عبداالله ،تحرير ،االعالم وتشكيل الراي العام وصناعة القيم( ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية.)2013 ،

 -8حوا ،هدى ،تحرير ،ظاهرة ويكيليكس ..جدل االعالم والسياسة بين االفتراضي والواقعي،
(قطر :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2012 ،

 -9ربيع ،عمرو هاشم ،واخرون ،موسوعة المفاهيم والمصطلحات االنتخابية والبرلمانية،
(القاهرة :مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام.)2009 ،

 -11عامر ،أماني محمد ،التسويق وتحليل سلوك المستهلك( ،جامعة بنها ،مركز التعليم
المفتوح.)2009.،

 -11عبد الفتاح ،فاطمة الزهراء ،المدونات اإللكترونية والمشاركة السياسية( ،القاهرة :دار العالم
العربي. ) 2012،

 -16معوض محمد عياد ،خيرت ،استخدام اإلنترنت كوسيلة اتصال في حمالت التسويق

السياسي -دراسة على حملة انتخابات الرئاسة األمريكية  ، 2008أبحاث المؤتمر الدولي
األول ،اإلعالم الجديد :تكنولوجيا جديدة لعالم جديد ،جامعة البحرين.6119-9-3.
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ثاني ا :دوريات

 -1الراوي ،بشرى جميل" ،دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير -مدخل نظري" ،مجلة
الباحث االعالمي ،ع .2012 ،18

 -6عبدالنور ،نابت" ،مفهوم الديمقراطية التداولية في فلسفة "يورعن هابرماس" ،الجزائر ،مجلة
دراسات استراتيجية ،العدد  .2009 ،9ص ص.86-73 .

 -3يونس ،موستف" ،الديمقراطية المحدثة :سياق أزمة ومحاوالت انبعاث" ،بيروت ،مجلة
المستقبل العربي ،العدد  ،440أكتوبر  .2015ص ص.155-142 .

 -1نجم ،طه عبد العاطي ،الرواس ،أنور بن محمد" ،العالقة بين تعرض الشباب العماني
لوسائل اإلعالم الجديد ومستوى المعرفة السياسية:

دراسة ميدانية على عينة من

مستخدمي اإلنترنت"  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،جامعة قاصدي مرباح ،ع

 .2001،4ص ص.46-86 .
ثالثا :دراسات علمية

 -1أبوزيد ،أحمد الشورى ،اإلعالم الجديد و إدارة الحمالت االنتخابية  :دراسة حالة الحملة

االنتخابية الرئاسية للرئيس األمريكي باراك أوباما ،6118 -رسالة ماجستير ،جامعة

القاهرة.6113 ،

 -6الشرافي ،رامي " ،دور االعالم التفاعلي في تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب
الفلسطيني" ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر.6116 ،

 -3الرعود ،عبد اهلل ممدوح مبارك" ،دور شبكات االتصال االجتماعي في التغيير السياسي في
تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين األردنيين"  ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق

األوسط ،عمان. )2012) :

 -1زودة ،مبارك ،دور اإلعالم االجتماعي في صناعه الرأي العام الثورة التونسية أنموذجاً ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.6116 ،

رابعا :مؤتمرات علمية وأوراق عمل

 -1العالونة ،حاتـم سـليم" ،دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المواطنين األردنيين على
المشاركة في الحراك الجماهيري  ..دراسة ميدانية على النقابيين في إربــد " ،ورقة مقدمة

للمؤتمر العلمي السابع عشر بعنوان " ثقافة التغيير" ،عمان ،تشرين الثاني 6116م.

 -6الغامدي ،قينان عبداهلل " ،التوافق والتنافر بين اإلعالم التقليدي واإلعالم االلكتروني" ،ورقة

بحثية مقدمة إلى ندوة )اإلعالم واألمن اإللكتروني) ،جامعة االمير نايف العربية للعلوم
االمنية ،الرياض .مايو. 2012
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 -3حسن ،أشرف جالل" ،أثر شبكات العالقات اإلجتماعية التفاعلية باإلنترنت ورسائل
الفضائيات على العالقات اإلجتماعية واالتصالية لألسرة المصرية والقطرية" ،المؤتمر

العلمي األول ،األسرة واإلعالم وتحديات العصر ،الجزء الثاني ،كلية اإلعالم ،جامعة

القاهرة .فبراير .2009

 -1عبد القوي ،محمود حمدي" ،دور اإلعالم البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدى

الشباب" ،المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر ،اإلعالم واإلصالح :الواقع والتحديات،
الجزء الثالث ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة.6119.

 -2كاتب ،سعود صالح" ،االعالم الجديد وقضايا المجتمع :التحديات والفرص" ،ورقة عمل،
"المؤتمر العالمي الثاني لإلعالم اإلسالمي" ،جدة.2011 ،

خامس ا :الصحف

 -1الرويتع ،خالد بن إبراهيم" ،التأثيرات السياسية لإلعالم الجديد"  ،جريدة الشرق االوسط،
ع 10 ،12462يناير .2013

 -6يوسف ،فاطمة" ،اإلنترنت مارد التسويق السياسي واألصدق أنباء من الفضائيات
والصحف" ،جريدة النهار البحرينية ،العدد 1 ،14681فبراير.2012

سادس ا :مواقع النترنت

 -1عمر ،حازم ،عرض دراسة :اإلعالم الجديد و إدارة الحمالت االنتخابية :دراسة حالة

الحملة االنتخابية الرئاسية للرئيس األمريكي باراك أوباما ،6118-مجلة الديمقراطية ،العدد

http://democracy.ahram.org.eg .2014 ،52

 -6ريان،

محمد

سيد،

التسويق

/http://asbar.com/ar_lang

 -3ثورة (األنفوميديا) تصنع
vision.com/

السياسي

ثورات الحرية.

على

الوسائط

االلكترونية،

.2012-5-7

.2013

http://algerian-

 -1صادق ،عباس ،مستحدثات االعالم الجديد ..تقسيمات االعالم الجديد.2012-4-20،
http://www.jadeedmedia.com

 -2يونغر ،أندرس ،دليل  digiactive twitterحول فاعلية تويتر ،ترجمة :رين مطر لمشروع
تبادل االنترنت االجتماعي ،ابريل.2009

anadigital.org/AD_Library/AnaDigital_Library_12.pdf
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