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تأثري اإلعالم اجلديد يف احلمالت اإلنتخابية
طرصاع ١تطبٝك ١ٝعً ٢محً" ١تضاَب" ْ٫تدابات ايض٥اع ١ا٭َضٜهّ2016 ١ٝص

إعزار

د/مسفر بو عبد اهلل البشر
أعتاس اإلع ّ٬املؾاصى ى ٢داَة ١اَ٫اّ قُز بٔ عةٛر ا٫ع١َٝ٬
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أوالً :مدخل إلي موضوع الدراسة
َكٛي ١عامل ا٫تقاٍ ايهٓز Marshall Mcluhan ٟيف عاّ  ّ1962عٔ إعار ٠تؾهٌٝ
ايةامل يف فٛص ٠دزٜزٚ ٠ؼٛي٘ إي ٞقض ١ٜفػرل ٠بفةلٌ اإليهذلْٝٚلات; ٖلش ٙاملكٛيل ١قلز
عف ٞعًٗٝا ايظَٔ ،إس أفبض ايةامل ؼت أفابع َٔ ميتًو ٖش ٙايتهٓٛيٛدٝلا اؾزٜلز ٠يف
فّٝػٗا املتطٛص ٠بًُغٚ ١اسز ٠إي٪َ ٞؽض تًفاط أَ ٚفتاح نَٛبٛٝتض أ ٚدٗاط قُ" ٍٛتًٝفٕٛ
ْكّاٍ" ،عٝح تٓكٌ ٖش ٙايتكٓ ١ٝاؾزٜز ٠ايةلامل إيلَ ٞغلتدزّ ٖلش ٙايٛعلاٚ ٌ٥متّهٓل٘ َلٔ
ايتفاعٌ َةٗا ٚايتأثض بٗا ٚايتأثرل ىٗٝا ،يف َا أطًل عً ٘ٝايبةض ايتش َٔ ٍٛعامل ايكبًٝل١
()1
إي ٞعامل ايفٝػ بٛى  Face bookىايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج ١يف فاٍ اإلع ّ٬قز أىضطت َلا
ٜةضف بؾبهات ايتٛافلٌ ا٫دتُلاعٚ Social Media ٞتطبٝكاتٗلا املتةلزرٚ ٠املتٓٛعلَٚ ;١لٔ
()2
أُٖٗا َا : ًٜٞ

 ايفٝػ بٛى :ايش ٟأعغ٘  Mark Zuckerbergيف عاّ  2003خ ٍ٬رصاعلت٘ يف داَةل١ٖاصىاصر ثِ طّٛص ٙيٝقبض ؽبه ١عامل.١ٝ
 تٜٛذل  Twitterايشُٜ ٟغتدزّ يف إصعاٍ صعا ٌ٥ققرل ٠غرل َطٛي.١ ٜٛتٛٝب  YouTubeاملدتك بٓؾض َكلاطع ىٝلزٜٚ ٜٛغلُض يًُؾلاٖز ٜٔبايتفاعلٌَةٗاَ :ؾاٖزَٚ ٠ؾاصن.١
 َٛقع ىًهض  Flickerيًُؾاصن ١يف إْتاز ْٚؾض َٚؾاٖز ٠ايقٛص ٚتضتٝبٗا ٚتٓظُٗٝلاٚىضعتٗا ...إخل.
 َا ٟعبٝػ  My Spaceنؾبه ١تفاعً ١ٝبني َضٜزٚ ٜٔأفزقاَ ٤غذًني عً ٢املٛقع..إمللاى ١إيلل" ٞايللٛاتػ ب" "ٚ Whats Appايفللاٜدل" ٚ Viberايتللالٚ Tango ٛايغللهاٜب
ٚ Skypeغرل سيو.
ٚقللز أتاسللت ٖللش ٙاملٛاقللع ٚغرلٖللا خللزَات َتةللزرَٗٓ ،٠للا :تكللزَٛ ِٜاقللع ايقللش
ٚإفللزاصتٗاٚ ،فللشاى ١املللٛاطٔ ٚ ،Journalism Sitesاملللزْٚات ٚ Blogsخللزَات ايتقللٓٚ ٝايفٗضعلل،١
ٚا٫تقللا٫ت ايتفاعًٝللٚ ،١ا٭صؽلل ٝاإليهذلْٚللٚ ...ٞغللرل سيللو َللٔ خللزَات تتغللِ بايغللضع١
ٚايغٗٛي ١يف ا٫عتدزاّٚ ،ايؾٛٝع ٚاْ٫تؾاصٚ ،ايه ١ْٝٛغرل احملزٚر( ٠ايةاملٚ )١ٝايتفاعًٚ ١ٝغرلٖا.
ٚإطاٖ ٤شا ايتكزّ ايهبرل يف ؽبهات ايتٛافٌ ا٫دتُاع ٞايت ٢تةتُز عً ٢ايفضرٜل١
يف ا٫عتدزاّ ٚاإلتاس ١ؽب٘ املطًك ١أَاّ املغتدزّ (عٔ طضٜل اهلات اؾٛاٍ عًل ٢أبغل
َجاٍ) ٚعً ٢اؾاْب ا٭خلض إغل٬م علزر َلٔ ايقلش ايزٚيٝلٚ ١ايٛطٓٝلٚ ١ا٫نتفلا ٤بٓغلذ
ايٝهذلَٗٓ ١ْٝٚا عً ٢ؽبه ١اْ٫ذلْت ،إماى ١إي ٞتنا ٍ٩ايٓغذ املبٝة َٔ ١ايقش ايٛصق١ٝ
ْتٝذ ١عزّ دزٚاٖا يف ايغبل اإلخباص ٟيف َٛادٗ ١ؽبهات ايتٛافٌ ا٫دتُلاع ٞايفٛصٜل١
ايت ٢تٓكٌ اؿزخ ىٛص ٚقٛع٘ ٚأسٝاْا بايتظأَ َلع ٚقٛعل٘ ،ىكلز أفلبض اإلعل ّ٬اؾزٜلز
ٜ New Mediaؾللٌُ ايتطبٝكللات املتةللزر ٠عًلل ٢ؽللبهات ايتٛافللٌ ا٫دتُللاع ٞيف غاٜلل١
ا٭ُٖ ١ٝيف سٝاتٓا ايؾدقٚ ١ٝايةاَٚ ١يف تأر ١ٜأرٚاص ََُٗٗٓ ،١ا :املغلاُٖ ١بؾلهٌ ىاعلٌ
عً ٢املغت ٟٛايٛطين ٚايزٚي ٞيف اؿُ٬ت اإلْتداب ١ٝايدلملاْٚ ١ٝايض٥اعٚ ،١ٝيٝػ أرٍ عًل٢
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سيو َٔ اعتُار املضؽض يًض٥اع ١ا٭َضٜه" ١ٝرْٚايز تضاَب" يف محًت٘ اْ٫تداب ١ٝعًلٖ ٢لشٙ
ايؾبهات نبز ١ًٜعٔ ايقلشاى ١ا٭َضٜهٝل( ١فلش  /فل٬ت) ٚايتًٝفظٜل ٕٛا٭َضٜهلٚ ،ٞيف
ايٛقت ايش ٟناْت ا٭غًب ١ٝتتٛقع ىٛط َٓاىغت٘ ٖ٬ٝص ٟنًٓٝتل ٕٛنٓقلب ص٥لٝػ ايٜ٫ٛلات
املتشز ٠ا٭َضٜه ;١ٝىإٕ تضاَب قز قًب ايتٛقةات مجٝةٗلا ٚىلاط باملٓقل ايضىٝلعٚ ،يف أٍٚ
سزٜح ي٘ بةز ىٛط ٙبايض٥اع ١أعًٔ إٔ "تٜٛذل" نإ عبب لاس٘ ٚىٛط ٙبايض٥اعٚ ،١إٔ َٛاقلع
ايتٛافٌ ا٫دتُاع ٞناْت هلا ىاعً ١ٝأندل َٔ نٌ ا٭َٛاٍ ايت ٢فلضىتٗا َٓاىغلت٘ ٖل٬ٝصٟ
()3
نًٓٝت ٕٛيٓذاح محًتٗا اْ٫تداب. "١ٝ

ثانياً :الدراسات السابقة

ٖٓاى ايةزٜلز َلٔ ايزصاعلات ٚايتكلاصٜض ايةضبٝلٚ ١ا٭دٓبٝل ١ايتل ٢تٓاٚيلت تلأثرل
اإلع ّ٬اؾزٜز عً ٢اؿُ٬ت اْ٫تدابٚ ١ٝأُٖٝتٗا يز ٟاؾُٗٛصَٗٓ ،ا َا :ًٜٞ
 رصاع Barrie Genter ١عٔ ؽبهات ايتٛافٌ ا٫دتُاع ٞيف ايةامل ايةضبْ ٞظضاً يؾلٛٝعاملٛاقع ٚإتاستٗا بؾهٌ نبرل يز ٟا٭غًب ١ٝعدل أدٗظ ٠بغلٝطْ( ١كّلاٍ) َٚلٔ ثلِ ىإْل٘
يٝػ غضٜبا إٔ ٜتقزص ايغةٛر ٕٜٛقاَ ١ُ٥غتدزَٖ ٞش ٙايؾبهات عاملٝا َتفلٛقني يف
()4
سيو عً ٢ايٜ٫ٛات املتشز ٠ا٭َضٜهٚ ١ٝايقلني ٚغرلٖلا َلٔ ايلز ٍٚايهلدل ; ٟصغلِ َلا
ٜؾٛب َناَني ٖش ٙايؾبهات – يف أساٜني نجرل َٔ – ٠ؼّظب أٜزٜٛيٛد ،ٞأ ٚطا٥ف ،ٞأٚ
َشٖيب ،أ ٚعضق ،ٞأ ٚرٜين ،أ ٚؽا٥ةات َػضم ١أَ ٚفّظع ،١أ ٚإصٖاب.
ٖٚللش ٙايزصاعلل ١تبشللح تللأثرل "ؽللبهات ايتٛافللٌ ا٫دتُللاع "ٞيف اجملتُللع َللٔ خللٍ٬
اعتدزاَٗا َٔ داْب املضؽض ا٭َضٜه" ٞرْٚايز تضاَب" ملٛادٗ ١تػّ ٍٛاإلعل ّ٬ايتكًٝلزٟ
املٜ٪ز ـقُ٘ يف اْ٫تدابات ايض٥اع.2016 ١ٝ
()5
 رصاع ١صباٜة ١عٔ رٚص اإلع ّ٬اؾزٜز يف تؾله ٌٝايلضأ ٟايةلاّ  ٚيٝل ١اعلتجُاص ٙايتل٢تتٓا ٍٚإسزاخ ٖشا اإلع ّ٬تأثرلاً قٜٛاً ٚتأثرلاً ًَُٛعاً يف ايضأ ٟايةاّ; خافل ١إسا ناْلت
يللز ٟاملقللزص املقللزاقٚ ١ٝاؾاسبٝلل ١طَللا ميتًه ل٘ املقللزص َللٔ خقللا٥ك رميٛغضاىٝلل١
ٚأٜزٜٛيٛد ١ٝػةً٘ َتهاى٦اً َع املتًكني َٓٚغذُاً َةِٗص إملاى ١إيل ٞايتفاعًٝل ١ايتل٢
تُةز َٔ أِٖ خقا٥ك اإلع ّ٬اؾزٜز.
 رصاعلل Mario Guerreroٚ Jessica T. Feezell, Meredith Conroy ١عللٔ أُٖٝلل١()6
"ايفٝػ بٛى" "ٚتٜٛذل" "ٚاملزْٚات" ٚغرلٖا َٔ َٛاقع ٚأرٚات ايتٛافٌ ا٫دتُلاع ٞيف
إجيار ٚعا ٌ٥دزٜز ٠يتكضٜب املتٛافًني عدل ٚعا ٌ٥اإلعل ّ٬اؾزٜلز ٚتكًٝلٌ ايفذل٠ٛ
ب َٔ ِٗٓٝخ ٍ٬خقا٥ك ٖش ٙايٛع َٔ ١ًٝتفاعًٚ ١ٝىٛصٚ ،١ٜإٔ سيو ٪ٜثض بلزٚص ٙيف
اجملاٍ ايغٝاعٚ ٞيف ايكناٜا ايغٝاع ١ٝاملطضٚس َٔ ١خ ٍ٬مح٬ت اْتداب ١ٝأ ٚغرلٖا،
ٚإٔ َتابة ١املٛمٛعات ايغٝاع ١ٝعً ٢ايٛعا ٌ٥اإليهذل ١ْٝٚعٝجضٚ ٟدلزإ املتٛافلًني
َةا عًٖ ٢ش ٙايٛع.١ًٝ
 رصاع ١قُٛر عًِ ايز ٜٔعٔ فشاىٚ ١إع ّ٬املٛاطٔ; ايت ٢أطًل عًٗٝا َغُ" ٞايغلًط١()7
اـاَغ "١بةز لاسٗا يف إٔ ت٪ر ٟرٚصاً سٜٛٝا يف سٝاتٓلا ايغٝاعل( ١ٝأسلزاخ تلْٛػ
"َجللاَ )"ً٫للٔ خلل" ٍ٬املللزْٚات" َٚللٛقة" ٞايفٝغللبٛى" "ٚتللٜٛذل" ٚغرلُٖلا َللٔ ايؾللبهات
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ا٫دتُاعٝللٚ ،١تكللع ٖللش ٙايزصاعلل ١املُٗلل ١يف دللظ٥ني( :ا٭ :ٍٚعللٔ اإلعلل ّ٬اؾزٜللز
باعتباص ٙثٛص ٠يف علامل ا٫تقلاٍ ٚأعلايٝب املُاصعل ١ايغٝاعلٚ ،١ٝنٝل أفلبض "علًط١
خاَغٚ "١صٚ ١ٜ٩مماصعات ايٜ٫ٛات املتشلز ٠ا٭َضٜهٝل ١هللشا اإلعل ..ّ٬ايجلاْ :ٞرصاعلات
تطبٝك ١ٝعٔ ايز ٍٚايتَ ٢ضّ بٗا ايضبٝلع ايةضبلٚ ٞاْتٗلت إيلَ ٞقلارَات َلع اإلعلّ٬
ٚاإلعَٝ٬ني.
َبارص ٠ؽلضن" ١دٛدلٌ"  Googleايتل ٢محًلت اعلِ  Digital Newsبتُٜٛلٌ َ٪عغلات
سزٜجْ ١اؽ ١٦يف أٚصباٚ ،إعْٗ٬ا مذ ٜٛ ًَٕٛٝ 150ص ٚخ ٍ٬ث٬خ عٓٛات ،بٗزف رعلِ
ٖش ٙامل٪عغات ايقشفَٚ ١ٝغلاعزتٗا يًشقل ٍٛعًل ٢عا٥لزات َايٝلَ ١لٔ ْؾلضٖا َلٛار
فشف ١ٝعً ٢ؽبه ١اإلْذلْتٚ ،يف ايٛقت ْفغ٘ ىإٕ ؽضن Google ١عٛف تغتفٝز َلٔ
ايفهض ٠بٓؾضٖا َكا٫ت َٛٚار اعتكقا ١ٝ٥ػةٌ ايؾضن ١ؽضز َٔ اقتقاصٖا عًلْ ٢ؾلض
اـدل ىك ; بٌ تن ٝإي ٘ٝايتشًٚ ٌٝاملكاٍ ...إخلٚ ...قز اْنُت إي ٞاملبارص ٠فُٛعلَ ١لٔ
أندل امل٪عغات اإلعَٝ٬ل ١ايزٚيٝلَٗٓ ;١لا  Guardianٚ Financial TimeايدلٜطلاْٝتنيEl ٚ ،
()8
 Paisاإلعباْ Die Zeitٚ ،١ٝا٭ملاْٚ . ١ٝنُا إٔ ٖلش ٙاملبلارص ٠علتٓةؿ َارٜلاً ايقلش املؾلاصن١
ىٗٝا يهٓٗا -املبارص – ٠عتأخش َٔ صفٝز ٖش ٙايقلش يلز ٣ايكلضا ٤يتنلٝفِٗ إيلَ ٞتقلفشٞ
 Googleايش ٜٔعلٝذز ٕٚعًل ٢ايؾلبه – ١أٜنلا – َكلا٫ت ٚؼكٝكلات اعتكقلاٚ ١ٝ٥غرلٖلا
تػٓ ِٗٝعٔ اقتٓا ٤ايقشٝف ١ايٛصقَ ١ٝا مل تطٛص ا٭خرلْ ٠فغٗا أ ً٫ٚبأ.ٍٚ

ثالجاً :مشكلة الدراسة
تتشزر َؾهًٖ ١ش ٙايزصاع ١يف تفّذض ؽبهات ايتٛافٌ ا٫دتُلاع ٞباعلتدزاَاتٗا
ايتكٓ ١ٝايت ٢تفٛقت بؾهٌ نبرل عً ٢ايقشاى ١ايٛصق ١ٝأ ٚايتًٝفظ ١ْٜٝٛأ ٚايضارٚ ٜٛأفبشت
تٗزرٖاٚ ،يةٌ أندل َجاٍ عً ٢سيو عًُٝاً محً ١ايض٥اع ١ا٭َضٜه ١ٝايت ٢اعتُز ىٗٝا املضؽض
تضاَب عً" ٢املٝزٜا اؾزٜزٚ "٠ىاط نٓقب صٝ٥ػ ايٜ٫ٛات املتشز ٠ا٭َضٜهٝل ١يفلذل ٠ص٥اعل١
قارَٚ ١أفبض ايتغا ٍ٩اؾٖٛضٖٓ ٟا ٌٖ عتًػٖ ٞش ٙايٛعلا ٌ٥اإلعَٝ٬ل ١اؾزٜلز ٠ايٛعلاٌ٥
ايتكًٝز ١ٜيف ايقشاى ١عً ٢اخت٬ف َغتٜٛاتٗا ؟!!!!

رابعاً :تساؤالت الدراسة
تغةٖ ٞش ٙايزصاع ١يإلداب ١عً ٢ايتغا٫٩ت ايتاي:١ٝ
َ -1ا اـزَات اؾزٜز ٠ايت ٢تكزَٗا ؽبهات ايتٛافٌ ا٫دتُاع ٞ؟
َ -2ا َٛقع ايقشاى ١ايتكًٝز َٔ ١ٜاإلع ّ٬اؾزٜز ٚغاف ١ايغٛؽٝاٍ َٝزٜا ؟
َ -3للا َللز ٟاعللتدزاّ نللٌ َللٔ املضؽللشنيٖ" :لل٬ٝص ٟنًٓٝتلل" ٚ "ٕٛتضاَللب" يإلعلل ّ٬يف
محًتُٗٝا اْ٫تداب ١ٝيًض٥اعّ2016 ١؟
 -4ملاسا لشت محً" ١تضاَب" يف َٛادٗ ١ايتػّ ٍٛاإلع َٞ٬ؿُ" ١نًٓٝت"ٕٛ؟
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خامساً :مههج الدراسة
تةتدل ٖش ٙايزصاعٚ ١فف ١ٝتتبع ايظاٖض ٠ايت ٢تتُجلٌ يف ايتكٓٝلات اؿزٜجل ١يف
ايل ٚ Social Mediaنشيو َهْٛاتٗا ٚأعبابٗا ٚاعتدزاَٗا َٔ داْب املضؽض ايض٥اع ٞتضاَلب،
ىٗ ٞتكزّ ؼًٚ ٬ٝففٝا ٚنٝفٝا هلش ٙا٫علتدزاَات ٚر٫٫تٗلا ٫علتد٬ل ايٓتلا٥ر ايتل٢
أرت إيٖ ٞشا ايٓذاح املبٗض ٚايتٛظ ٝايغً٫ ِٝعتدزاَات املغلتٗزف َلٔ داْلب كططلٞ
محًت٘ اإلْتداب.١ٝ

سادساً :اإلطار الهظري للدراسة
أ -ايٓظضٜات ايت ٢تٓطًل َٓٗا ايزصاع:١
تٓطًل ٖش ٙايزصاع ١بؾلهٌ أعاعلَ ٞلٔ ْظضٜل ١ايتغلٜٛل ا٫دتُلاعٚ ٞايغٝاعلٞ
 Social-Political Marketingباعتباصٖا ػُع بني فُٛعلْ ١ظضٜلات خافل ١بتغلٜٛل
املةًَٛات أ ٚاملةضى ١ايت ٢تتبٓاٖا دَٗ" ١ا" أ ٚمحًَ" ١ا" ،إس ػُع بني ْظض ١ٜاْتكا ٤املةًَٛلات
ٚبني ْظض ١ٜاْتؾلاص املةًَٛلات ٚتٗلزف ٖلش ٙايٓظضٜل ١إيل ٞطٜلار ٠ىاعًٝل ١محل٬ت ٚعلاٌ٥
اإلع ّ٬ايكا ١ُ٥عًَ ٢ةًَٛات َٔ خ ٍ٬ايفِٗ املتةُل يًكن ١ٝأ ٚاملؾهً ١أ ٚاؿًَُٚ ١ةاؾ١
()9
دٛاْبٗا ا٫دتُاعٚ ١ٝايٓفغٚ ،١ٝتةتدل ٖش ٙايٓظض ١ٜاَتزاراً طبٝةٝاً يٓظضٜلات اإلقٓلاع
سٝللح إٔ ٖٓللاى عللز ٠عٛاَللٌ تلل٪ثض عًلل ٢ايتغللٜٛل ا٫دتُللاع ;ٞيف َكللزَتٗا :ايتةًللِٝ
ٚ Educationاإلقٓلاع ٚ Convenienceتةلز ٌٜايغلًٛى ٚ Behaviors Correctionايتلأثرل
ا٫دتُاع..Social Effect ٞ
َٚزاخٌ ٖش ٙايٓظض ١ٜيتشكٝل أٖزاىٗا تتُجٌ يف إغضا ٤مجٗٛص ايضعا ٌ٥املٛدٗل١
إي ٞمجٗٛص اؿًُ ١اْ٫تداب ١ٝايتٜ ٢ك ّٛبٗا "تضاَب" يف َٛادٗ ١خقُ٘ ايةٓٝز "ٖل٬ٝص"ٟ
ٚتقٜٛب ايضعا ٌ٥املٛدٖٗ َٔ ١شا اـقِ ملز "تضاَلب" ْفغل٘ ايتل ٢ناْلت ٚعلا ٌ٥اإلعلّ٬
ايتكًٝز ١ٜتةتدل َٓاىغت٘ يٛطٜض ٠اـاصد ١ٝا٭َضٜه ١ٝايغابك ١فضر "َُظسل "١بلٌ ٚتلجرل
مجٗٛص املتًكني مز صعا ً٘٥اْ٫تداب.١ٝ
نُا تغتفٝز ايزصاعْ َٔ ١ظض ١ٜايجضا ٤اإلعَ٬ل Media Richness Theory ٞايتل٢
تهُٔ أُٖٝتٗا; ٖٓا; يف قلزصتٗا عًل ٢تغلٗ ٌٝايفٗلِ املؾلذلى ٚتٛملٝض ا٭َلٛص ايػاَنل١
اـاف ١عًُ ١املضؽض "تضاَب" ٚتٓطًل ايٓظض َٔ ١ٜايتاي:ٞ
 ايجضا ٤املضتب بايٛع.Social Media ١ًٝ عزّ ايتأنز ٚايػُٛض املضتبطإ با٭ىهاص ٚاملفاٖ ِٝايٛاصر ٠يف محً" ١تضاَب" ،سٝحتكزّ اؿًُ ١تفغرلات َٓطكٚ َٔ ١ٝدْٗ ١ظض كطط ٞاؿًُٚ ١إدضآَ ٤اقؾات
سٛهلا عدل "ايغٛؽٝاٍ َٝزٜا" إلقٓاع ايٓاخبني علٔ طضٜلل ٖلشا ايتٛافلٌ اـلال
(ايشٜ ٟةتدل يف سهِ ا٫تقاٍ ايؾدق.)ٞ
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ب -أُٖ ١ٝؽبهات ايتٛافٌ ا٫دتُاع:ٞ
تهُٔ أُٖٖ ١ٝش ٙايؾبهات يف أْٗا  ٫ؽنع ؿاصؼ ايبٛاب ١اإلع ١َٝ٬ايشٜ ٣كلّٛ
بل "ىًذلَ "٠ناَني ايٛعا ٌ٥اإلع ١َٝ٬ايتكًٝز ،١ٜىٗش ٙايؾبهات تكع خاصز علٝطض ٠ايزٚيل١
(َاعزا سايت :٢املٓع ٚايضفز) ٚتُةز إعًَ٬ا بلز ً٬ٜهللش ٙايٛعلا ٌ٥اـاملة ١ؿلضّاؼ ايبٛابل،١
ٚىٗٝا ٜةبّض املغتدزَ ٕٛعٔ تٛدٗاتِٗ ٚاستٝاداتِٗ ٚأٖزاىِٗ ،نُا تٛف بأْٗلا "ؽلب٘"
تٛافٌ ؽدق ٞبني املضعٌ ٚاملٛدٗ ١إيٝل٘ ايضعلا ٌ٥اإلعَٝ٬ل ١ايتل ٢ؼًُلٗا ٖلش ٙايؾلبهات
عدل َٛاقع "ايٜٛب"" :ىٝػ بٛى" ايشٜ ٟكزّ فُٛع ١خلزَات ملغلتدزَني; َجلٌ احملارثلات
ايفٛصٚ ،١ٜايضعا ٌ٥اـافٚ ،١ايدلٜلز اإليهذلْٚلٚ ،ٞايقلٛصٚ ،ايفٝلزٚ ،ٜٛامللزْٚاتَٚ ،ؾلاصن١
املًفات ٚغرل سيلو َلٔ خلزَات تلضب َغلتدزَٚ ٘ٝتغلاعزِٖ عًل ٢ايتٛافلٌ ايؾدقلٞ
ٚايفٛص ٟغرل املضتب باملهإ أ ٚايظَإٖٚ ،ش ٙاـزَات ؼٌُ ايهجرل َٔ املناَني ايت ٢ميهلٔ
يًُغتدزَني اعتكباهلا ٚنشيو إْتادٗا ٚاملؾاصن ١بٗا عً ٢املٛاقع ايقلشفٚ ١ٝا٫دتُاعٝل١
()10
ٚاإلع ١َٝ٬عٛا ٤ناْت ٖش ٙاملناَني ْقٛفاً  Textأ ٚفلٛصاً  Photoأَٛ ٚعلٝك Music ٞأ ٚىٝلزٜٛ
أ ٚأى َ٬لاً أ ٚقتلل ٟٛاىذلامللٝاً ...إخلْٚ .ظللضاً هلللش ٙا٭ُٖٝلل ١ايهللبرل ٠يإلعلل ّ٬اؾزٜللز ٚيؾللبهات
ايتٛافللٌ ا٫دتُللاع ٞىكللز سللزثت ؼلل٫ٛت يف اإلعلل ّ٬اؾزٜللز ْفغلل٘ ٚنللشيو يف اإلعللّ٬
ايتكًٝز( ٟايقشاى ١املطبٛع /١ايتًفظ.....ٕٜٛإخل) َٓٗا َا :ًٜٞ
 عة ٞبةلض ؽلضنات اإلعل ّ٬اؾزٜلز نلز ْؾلاطٗا ي٬علتفارَ ٠لٔ خلزَات ايقلشاى١ايٛصق ;١ٝنُا ىةًت ؽضن Google ١عٓزَا َٛيت فشفاً غضب ١ٝؽٗرل ٠ي٬عتفارْ َٔ ٠ؾلض
بةض قتٜٛاتٗا بايتظأَ َع طباعٖ ١ش ٙايقش يتنل Google ٝملتقلفشٗا ايلضأٟ
ٚايتشًٚ ٌٝايقشاى ١ا٫عتكقا ١ٝ٥ظاْب ا٭خباص اٯْ.١ٝ
 تٛق بةض ايقش ايٛصق ١ٝخٛىاً عً ٢فشفٗٝٝا َٔ ايكتٌ بةز طٜارَ ٠ةزٍ املدلاطض ايتل٢ٜتةضض هلا فشف ٕٛٝطتٛقفت فشٝف NORTE ١املهغٝه ١ٝبةز عزرٖا ايقلارص يف َ 3لٔ
أبضٚ 2017 ٌٜمحٌ عزرٖا ا٭خرل نًُٚ" ١راعا" يف فزص ففشتٗا ا٭ٚي...ٞص اعتُلاراً عًل ٢إٔ
ايكاص ٨عٝذز عً ٢اْ٫ذلْت َا ٜضٚم ي٘.
 اْزَاز بةلض املٛاقلع ايؾلٗرل ٠يًهتلب يتكلز ِٜخلزَات صقُٝل ١أنجلضَ ،لٔ سيلو قٝلاّاملًٝاصرٜض د ٝبٝظٚؼ طَ٪عػ َٚايو َٛقع "أَلاط "ٕٚيبٝلع ايهتلبص يف علاّ  2014بؾلضا٤
فلشٝف The Washington Post ١أٖلِ فلشٝفَٜٝٛ ١ل ١يف ايةلامل بغلبب قضبٗلا َلٔ
فاْة ٞايكضاص يف ٚاؽٓطٔٚ ،إع ٕ٬فاسب املٛقع عٔ طضٜكل ١دزٜلز ٠يكلضا ٠٤ايقلشٝف١
ايٝهذلْٝٚا بؾهٌ أنجض َٔ تٛطٜةٗا ايٛصق ٞيٝه ٕٛتأثرلٖا أنجض عًَ ٢تقلفشٗٝا ،سٝلح
()11
صنظت ْغدتٗا ا٫يهذل ١ْٝٚعًَ ٢ا : ًٜٞ
 -1خزََٛ ١با ٌٜىٝز ٜٛايت ٢تكزّ اـدل يف  15ثاْ ١ٝىك .
 -2ايتشضى ايغضٜع يتكز ِٜايتشكٝل املتةُل.
 -3خزَ ١ا٭خباص ايةادً.١
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 قٝاّ ٚنا٫ت ا٭ْباٚ ٤ايقش بتذزٜلز ْفغلٗا َلٔ أدلٌ ايبكلاَ ،٤لٔ سيلو قٝلاّ ٚنايل١"صٜٚذلط" يٮْبآَ ٤ش أٚا ٌ٥أبض 2017 ٌٜبإط٬م خاف ١ٝيٓؾض ا٭ْبلا ٤باعلِ Back Story
تؾضح ىٗٝا يًكاص ٨ن ٝؼقٌ ايقش عً ٢اـدل  ٚي ١ٝايةُلٌ بل٘ أ ٚيف فلٛص ٠عل٪اٍ
ٚدٛاب يًقشايف فاسب اـدلٚ ،سيو إلؽضاى ايكاص ٨يف ا٭َض ٚايتفاعٌ َة٘ٚ ...نلشيو
َٓاىغ ١ايقش عًْ ٢ؾض ايكقك ا٫عتكقا ١ٝ٥إلعطاَ ٤ظٜلز َلٔ ايجكلٚ ١املقلزاق١ٝ
َٔ داْب ايكاص ٨يًقشٝف ١أ ٚايٛناي ١اإلخباص.١ٜ
 دا ٤اعلتةُاٍ "تضاَلب" يف محًتل٘ اْ٫تدابٝل ١يؾلبهات ايتٛافلٌ ا٫دتُلاعْ ٞادشلاً;()12
خاف" ١تٜٛذل"ٚ ،أعًٔ تضاَب يف أ ٍٚسزٜح يل٘ بةلز تٛيٝل٘ ايض٥اعلٚ ١افلفاً "تلٜٛذل"
بأْ٘ ٚع ١ًٝتٛافٌ ىةّايٚ ١صا٥ةٚ ،١إٔ َٛاقع ايتٛافلٌ ا٫دتُلاع ٞهللا ايفنلٌ يف ىلٛطٙ
باْ٫تدابات ايض٥اع ،١ٝخاف ١أْ٘ اعتدزَٗا نٛع ١ًٝىةّاي ١حملاصبٚ ١ؽلٔ اهلذل ّٛعًل٢
محً ٟ٬ٖٝ ١نًٓٝت ٕٛيًض٥اع.١
ٖٚهللشا دللا" ٤تضاَللب" صٝ٥غللا يًٜ٫ٛللات املتشللز ٠ا٭َضٜهٝلل ١بفنللٌ ايتٛافللٌ ؽللب٘
ايؾدق ٞعً ٢ؽبهات ايتٛافٌ ا٫دتُاع ٞايش ٟاعتدلٜ٪َ ٙز ٙٚأْل٘ تٛافلٌ ؽدقل ٞدلزاً
ٜٚضر عً ٢اعتفغاصاتِٗ بؾهٌ ٜغلةز املتقلًني بل٘ٚ .إسا ناْلت ٖل٬ٝص ٟنًٓٝتل ٕٛقلز ىلاطت
بايتقٜٛت ايةاّ ىإٕ "تضاَب" قز سغِ ا٭َلٛص يقلاؿ٘ علدل ىلٛط ٙبةلز نلبرل َلٔ أفلٛات
اجملُع اْ٫تداب.ٞ
دل -ايغٛؽٝاٍ َٝزٜا قفظت بذلاَب يهضع ٞايض٥اع:١
ٚف اإلع ّ٬ا٭َضٜهٚ( ٞايةامل )ٞىٛط رْٚايز تضاَب  ،Donald John Trumpاملضؽض
اؾُٗللٛص ;ٟيف اْ٫تدابللات ا٭َضٜهٝلل ١ايجاْٝللٚ ١اـُغللني طايتلل ٢أدضٜللت يف ايجللأَ َللٔ
ْللٛىُدل يةللاّ ّ2016ص بللل"املةذظٚ ،"٠سيللو بةللز سقللٛي٘ َللٔ  290فللٛتاً َللٔ أفللٛات اجملُللع
اْ٫تدابَ ٞتكزَاً عًلَٓ ٢اىغلتَ٘ ،ضؽلش ١اؿلظب ايلزميكضاطٖ" ،ٞل٬ٝص ٟنًٓٝتل "ٕٛايتل٢
تٛق صفٝزٖا َٔ ايتقٜٛت عٓز  232فٛتاً ،بضغِ تضدٝض ناى ١اعتط٬عات ايضأ ٟايغابك١
يْ٬تدابات نف ١املضؽلش ١ايزميكضاطٝل ١فلاسب ١اـلدل ٠نغلٝز ٠أٚل يف ايبٝلت ا٭بلٝض
(طٚد ١نًٓٝتٚٚ )ٕٛطٜض ٠خاصد ١ٝيف عٗز ايضٝ٥ػ (ايغابل) أٚباَا.
ىٛط "تضاَب" نٓقب ايضٝ٥ػ صقِ ( )45يًٜ٫ٛات املتشز ٠ا٭َضٜه ١ٝنجاب ١ففةَٔ ١
املللٛاطٓني ا٭َللضٜهٝني مللز إعَٗ٬للِ ايللش ٣رأب عًللَ ٢للز ٣أنجللض َللٔ ؽللٗض ٜٔيف خللزاعِٗ
باإلعٗاب يف َٓافض ٠املضؽش ١ايزميكضاط٬ٖٝ" ١ٝص ٟنًٓٝتْٚ "ٕٛؾض اعتط٬عات صأٜ٪َ ٟلز٠
()13
يإلع ّ٬بؾإٔ ايتكً َٔ ٌٝىضل للاح "تضاَلب" يزصدل ١تكلذلب َلٔ اْةلزاَٗاٚ ،ىلٛد٧
ا٭َضٜه ٕٛٝبإٔ ايٓتٝذ ١اْكًبت َا٥لٚ ١الاْني رصدل ١ملز املضؽلش ١ايتل ٢نلإ ٜلضٚز هللا
اإلعٚ ّ٬يقاحل املضؽض ايش ٣نإ ُٜٓظض إي ٘ٝعً ٢أْل٘ فلاسب ايفضفل ١املٓةزَل ١يف ايٓذلاح
يزصد ١إٔ ايتقٜٛت ايؾةيب ايةاّ يف ٖش ٙاْ٫تدابات دلا ٤يقلاحل "ٖل٬ٝص )65.844.610( "ٟيف
سني اقتقضت ا٭فٛات ايتل ٢دلا٤ت يقلاؿ٘ عًلٚ )62.979.636( ٢بايػلت اعلتط٬عات ايلضأٟ
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ٚاإلعلل( ّ٬ايقللشاى /١ايتًٝفظٜللٚ )ٕٛاملٓللاظضات ايتلل ٢تفٛقللت ىٗٝللا ٚامللل٪متضات ايقللشف١ٝ
بايتأنٝز عً ٢ىٛط املضؽش ١ايزميكضاط ١ٝيزصد ١إٔ فً News Week ١ا٭َضٜهٝلٚ ١فلفت
عً ٢ففشتٗا عً ٢اإلْذلْت فٛص٬ٖٝ" ٠ص ٟنًٓٝتل "ٕٛعًل ٢غل٬ف اجملًلَ ١ةًٓل ١إٔ ٖل٬ٝصٟ
أفبشت صٝ٥غ ١يًٜ٫ٛات املتشز ٠ا٭َضٜه.Madam President ١ٝ
ُٜٚةلز رْٚايللز دل ٕٛتضاَللب  Donald Johan Trumpايلضٝ٥ػ صقللِ ( )45يًٜ٫ٛللات
املتشز ٠ا٭َضٜهَٓ ١ٝش ٜٓ 20اٜض  2017مللز ٠أصبلع علٓٛات ستل ٢علاّ ٖٚ ،ّ2021ل ٛصدلٌ أعُلاٍ
ًَٝٚاصرٜض ٚؽ دق ١ٝتًٝفظ٪َٚ ١ْٜٝٛي ٚص٥لٝػ فًلػ إراصَٓ ٠ظُل ١تضاَلبٚ ،بلزأ لُل٘
ايغٝاعًُٜ ٞع بةز ٖظميت٘ عن ٛفًػ ايؾل ٛٝعلٔ ٜ٫ٚل ١تهغلاؼ "تٝلز نلضٚط" ٚسلانِ
 ١ٜ٫ٚأٖٚا" ٜٛد ٕٛنٝغٝو" ٚعن ٛفًػ ايؾ ٛٝعٔ  ١ٜ٫ٚىًٛصٜزا "َاصن ٛصٚبٚ "ٛٝغرلِٖ
يف اْ٫تدابات ايتُٗٝز ١ٜيًشظب اؾُٗٛص.ٟ

سابعاً :نتائج الدراسة:

أ -أعباب خغاص٬ٖٝ" ٠ص "ٟصغِ تأنٝز امل٪ؽضات بفٛطٖا:

-

-

صغِ تضنٝظ اإلع ّ٬عً ٢خدلتٗا يف ايبٝت ا٭بلٝض طٚدل ١يًلضٝ٥ػ ا٭علبل "نًٓٝتل"ٕٛ
ٚعًُٗا ٚطٜض ٠خاصدٝل ١يف عٗلز "أٚباَلا" إ ٫أْٗلا مل تلٓذض يف احملاىظل ١عًل ٢متاعلو
ا٥٫ت٬ف ايش ٣فٓة٘ "أٚباَا" يف أَضٜها ٚنإ جيب إٔ ؼاىظ عًٚ ٘ٝتن ٝإي.٘ٝ
ؼايفٗا اهلؿ َع ا٭ىاصقٚ ١اي٬تٝٓٝني ٚايؾبابٚ ،ىؾٌ عزر نبرل َٔ ٖ ٤٫٪يف ايشٖاب
إل فٓارٜل ا٫قذلاع.
إع" ٕ٬دُٝػ نَ "َٞٛزٜض َهتب ايتشكٝكات ايفٝزصاي ١ٝقبٌ  11عاع ّٜٛ َٔ ١ايتقٜٛت
ىتض ايتشكٝل فلزراً يف اعلتدزاّ "ٖل٬ٝص "ٟبضٜلزٖا اإليهذلْٚل ٞخل ٍ٬عًُلٗا ٚطٜلض٠
يًداصد ،١ٝا٭َض ايش ٣أثض عًباً عً ٢ايتقٜٛت هلا.
ايتغضٜبات ايت ٢قاّ بٗا قضافٓ ١صٚؼ "ٖانضط" ٚفًٛا إل أْظُ ١اؿاعلب اٯيل ٞايتابةل١
يًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝيًشظب ايزميكضاطٚ( ٞاؾُٗٛص ٟأٜناً) ْٚؾضٚا ٖش ٙاملةًَٛات نُا علضبٖٛا
إل "ٜٚهًٝٝهػ".
لاسات "تضاَب" يف أْ٘ عُٝشزخ تػٝرلاً يف أَضٜهلا ٚكاطبتل٘ مجٗلٛص ٙعلدل اإلعلّ٬
ايبز( ٌٜؽلبهات ايتٛافلٌ ا٫دتُلاع )ٞبؾلهٌ ٜهلار ٜهل ٕٛؽدقلً ٝا يف سلني اعتُلزت
"ٖ٬ٝص "ٟعً ٢ا٫تقاٍ اؾُاٖرل ٟايش ٣صٚز إٔ أنجض ايبلٝض عٝقلٛت ٕٛهللاٖٚ ،لشا َلا مل
حيزخ نُا أصارت ٚخططت ؿًُتٗا اْ٫تداب ١ٝىهإ عكٛطٗا املز.٣َّٚ
ثكتٗا ايظا٥ز ٠ايت ٢رىةتٗا ٭ٕ تةًٔ قبٌ ث٬ث ١أعابٝع َٔ اْ٫تدابات إٔ محً" ١تضاَب"
ىٛمٚ ١ٜٛغاَن ١نُا فز صبٝإ ْؾض ٙاملهتب ايقشف ٞؿًُتٗا اْ٫تدابٝل ١إٔ خطلاب
تضاَب ىهضَ ٠كًك ١يف ساٍ اْتداب٘ صٝ٥غاً يًٜ٫ٛات املتشز.٠
ٚعًلل ٢عهللػ فًلل News Week ١ايتللٚ ٢فللفت فللٛصٖ ٠لل٬ٝص ٟعًلل ٢غلل٬ف طبةتٗللا
اإليٝهذلَ ١ْٝٚةًٓ ١قبٌ اْ٫تدابات بأْٗلا ايغلٝز ٠ايضٝ٥غل Madam President ١ىلإٕ
ايقش ا٭َضٜه ١ٝفزصت ؼٌُ ْبأ ىٛط "تضاَب" بأْل٘ فلزَ ١٭َضٜهلا ٚيًةلامل ،نُلا إٔ
ايقش ايزٚي ١ٝمحًت ايقزَْ ١فغٗا يف فلفشاتٗا ا٭ٚل ،ىٗلاٖ ٢فلشٝفDaily ١

تأثري اإلعالم اجلديد يف احلمالت ....

535

د /مسفر بو عبد اهلل البشر

()14
 Mirrorايدلٜطاْ ١ٝتتقزص ففشتٗا ا٭ٚل ايغٝز ٠صاىةل ١ؽلةاص اؿضٜل ١يف أَضٜهلا
ٚامةٜ ١زٖا عًٚ ٢دٗٗا َتغاَ" ١ً٥اسا ىةًٛا" ? Why have they doneأَا فشٝفThe ١
()15
 Daily Telegraphىتقزصت ففشتٗا ا٭ٚل عباص ٠سظ ١ٜٓتةدل عٔ ايقلزَGod ١
ٚ Save Americanاؿاٍ ْفغ٘ َع أغًب ايقش ا٭ملاْٚ ١ٝاإلعباْٚ ١ٝغرلٖا.

ب -رٚص اإلع ّ٬اؾزٜز يف قًب املٛاطٚ ٜٔىٛط "تضاَب":
َٓش إٔ أطًل صدٌ ا٭عُاٍ املُجٌ املُنلشو ايتًٝفظٜل ْٞٛايةٓٝلز ايقلزاَ" ٞرْٚايلز
تضاَب" محًت٘ اْ٫تداب ١ٝيف ايغارؼ عؾض َلٔ ْٜٝٛل 2016 ٛؼلت ؽلةاص "يٓغلتةٝز عظُل١
أَضٜها َض ٠أخضٚ Make America Great Again ٣قز ؼ ٍٛإل ظلاٖض ٠عٝاعلٚ ١ٝإعَٝ٬ل١
بكزصت٘ عً ٢املػاَضٚ ٠املداطض ٠بايٛقٛف يف ٚد٘ ٖل٬ٝص ٟنًٓٝتل ٕٛايتل ٢صٚز هللا اإلعلّ٬
ا٭َضٜهٚ – ٞا٭دٓيب – ٚاعتُض يف ؼز ٜ٘يإلعٚ ّ٬قزصت٘ عً ٢ؼكٝل ايفٛط صغلِ َػلا٠٫
اعتط٬عات ايضأٚٚ ٟعا ٌ٥اإلعٚٚ ،ّ٬قٛىٗا ظاْب املضؽش ١ا٭خض ،٣يزصدل ١إٔ فًلNew ١
 Weekطا٭صبةللا2016/11/9 ٤ص قللز أقللزَت عًلل ٢طللضح عللزرٖا عًللَٛ ٢قةٗللا عًلل ٢اإلْذلْللت
ٚعزرٖا ا٭عبٛع ٞقبٌ إع ٕ٬ايٓتٝذ ١ايضزل ١ٝيًغبام اْ٫تدابَ ٞةًٓل ١عًل ٢غ٬ىٗلا إٔ
ٖ٬ٝص ٟقز أفبشت ايغٝز ٠ا٭ٚل يًٜ٫ٛات املتشز.٠
 ٚناْت ٖش ٙايتٛقةات املنلَُ ١ْٛلٔ داْلب اجملًل ١ا٭َضٜهٝلٚ ١اإلعل ّ٬ا٭َضٜهلٞ
ايتكًٝز ٟتغتٓز إل إٔ "تضاَب" ُٜةز – سغلب محًلٖ ١ل٬ٝص ٟنًٓٝتلٚٚ – ٕٛعلاًٗ٥ا ٚأرٚاتٗلا
منٛسداً يًظعاَات "ايؾةب "١ٜٛايت ٢تظٗض عً ٢ايغاس ١ايغٝاع ١ٝبؾهٌ غلرل َتٛقلعٚ ،أْل٘
فضر "َُظس "١عابض ٠يف ٖش ٙاْ٫تداباتَ ،غتٓز ٠يف سيو إل عز٪َ ٠ؽضات َ٪ثضَٗٓ ;٠ا َا
:ًٜٞ
 يػ ١ا٫عتبةار ٚايةٓل ٚايتٗزٜلز ايتل ٢اعلتدزَٗا "تضاَلب" خل ٍ٬محًتل٘ اْ٫تدابٝل١ٚأفبشت َغتٗذٓ َٔ ١ايٓدبلٚ ١ايُٓلٛسز ايًٝدلايل ٞا٭َضٜهل ٞامللظٚاز بلني ايًٝدلايٝل١
()16
ٚسض ١ٜايضأ ،ٟإس نإ ٜتػٓ ٢يف خطاب٘ ايغٝاع ٞبةٓقضٜت٘ َٚام ٘ٝايٓغا ٞ٥املُؾني .
 َةارات٘ يًبغطا ٤ايشْ ٜٔظسٛا إل ا٭صض اؾزٜزًَ ٠ني يف ايتُتلع باؿضٜلٚ ١املغلاٚا،٠ىهاْللت فللزَتِٗ يف ٖللشا املضؽللض ايللشٜ ٣طايللب باعللتبةارِٖ ٚعللٛرتِٗ إل ب٬رٖللِ
ا٭فً.١ٝ
 ػاٚطٚ ٙعا ٌ٥اإلع ّ٬ايتكًٝز( ١ٜايقلشاى /١ايضارٜل /ٛايتًٝفظٜلٚ )ٕٛا٭سلظاب ايغٝاعل١ٝٚاعتط٬عات ايضأ ٟايت ٢تةاطفت َع َٓاىغت٘ "ٖ٬ٝصٚ "ٟا٭عايٝب املتٛقة ;١اعتُلاراً عًل٢
أعًٛب دزٜز يف محًت٘ اْ٫تدابٜ ;١ٝك :ٍٛامػ ٚامػ نجرلاً ست ٢ؼقٌ عًلَ ٢لا
تضٜز.
 تضٜٚر ي ١اإلعل ّ٬إٔ تقلٜٛت ايٓغلا ٤علٝهَ ٕٛلع "ٖل٬ٝص "ٟتةاطفل ًا َةٗلا ملز تضاَلب،باعتباصٖا أ ٍٚعٝز ٠عتقٌ إل ايبٝت ا٭بٝض.
 -خغاصت٘ املٓاظضات ايتًٝفظ ١ْٜٝٛأَاّ َٓاىغت٘ بؾٗار ٠اـدلاٚ ٤اؾُٗٛص أٜناً.
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 إٔ أفللشاب ايبؾللض ٠ايبٝنللا ٤يٝدلايٝللٚ ،ٕٛيللٔ ٜقللٛتٛا يذلاَللب يف اْ٫تدابللات ْظللضاًيقزَات٘ غرل املةتار.٠
 مة تقٜٛت اي٬تٝٓٝني نضاٖ ١ٝيف تضاَب. إٔ تضاَب يٝػ َتزٜٓاًٚ ،بايتاي ٞئ ٜقٛت ي٘ "املًتظَ "ٕٛرٜٝٓاً.ٚصغِ َا أؽاعت٘ محً٬ٖٝ" ١ص ٟنًٓٝت "ٕٛمز "تضاَب" إ ٫إٔ "تضاَب" قز أعًٔ يف نًُل ١أيكاٖلا
يف َز ١ٜٓغٝتغدلز عٔ عظَ٘; ساٍ ىٛط ٙنٓقب ايضٝ٥ػ; تػٝرل ايٓظاّ املتٗايلو يف
ٚاؽٓطٔ ٚاعتبزاٍ سه ١َٛدزٜز ٠تةٌُ يقاحل ايٓاؼ.
ٚنإ تلضاب خل ٍ٬محًتل٘ اْ٫تدابٝلٚ ١اثكل ًا َلٔ ْفغل٘ َٚةًٓل ًا إٔ اإلعل ّ٬املل٪اطص
هل٬ٝصَٓ ٟاىل ٚعاسز َٝٓٗٚت٘ ًَٛث ١با٫مٝاط ايفرٚ ،يف َٛق ا٭مة ٚأْل٘  ٫حيتلاز
إيٚ ،٘ٝإمنا ٜجل يف اإلع ّ٬ايبز" :ٌٜتلٜٛذل" "ٚىلٝػ بلٛى" ٜٛ"ٚتٝلٛب" َ٪نلزاً إٔ اإلعل٫ ّ٬
ٜقٓع ٚاقةاً ٚإمنا ٜكزّ ٖشا ايٛاقع ؾُاٖرل ٙاملتابةني يٛعا ً٘٥املتةزر.٠
يكز اعتُز "رْٚايز تضاَب" عً ٢أسلز َغتؾلاص" ٜ٘علت ٝبلاْٖٚ "ٕٛلٜ ٛؾلهٌ إراص٠
محًتلل٘ اْ٫تدابٝلل ١يٝهللَ ٕٛغتؾللاصًا َٚغلل ً٫ٚ٪عللٔ إراصٖ ٠للش ٙاؿًُلل ١نللضٝ٥ػ يًؾللٕٚ٪
ا٫عذلاتٝذ ١ٝيف محًت٘ اْ٫تدابَٚ ١ٝا نإ َٔ "باْ "ٕٛإ ٫إٔ أقٓع "تضاَلب" بايتةاقلز َلع
()17
ؽللضن( Combridge Analystica ١ايللشٜ ٣ؾللػٌ "بللاْ "ٕٛعنلل ٛفًللػ إراصتٗللا) يتكللّٛ
بايتغٜٛل ايغٝاع ٞي٘ بأعًٛب ا٫عتٗزاف املباؽض عٔ َةضى ١ؽدقٝات ا٭ىضار املغتٗزىني
ٚقٝاؼ تٛدٗاتِٗ عٔ طضٜل أصقاّ ٖٛاتِٗ احملُٛي ١عً ٢اإلْذلْلت ٚؼًٝلٌ ؽدقلٝاتِٗ
َٔ خ ٍ٬ا٭ْؾط ١ايت ٢مياصعْٗٛا عًل ٢ؽلبهٖ ،Facebook ١لشا ا٭علًٛب ايلش ٣بلضع ىٝل٘
عللامل ايللٓفػ "َاٜهللٌ نٛطْٝهغلل "ٞيٝللتِ ايتٛدلل٘ هللل ٤٫٪ا٭ىللضار بايضعللا ٌ٥املٓاعللب١
يؾدقٝاتِٗ املدتًف ١ينُإ تفاعٌ أندل بؾهٌ إجيابَ ٞع ٖش ٙايضعا.ٌ٥
ٚقز اعتُزت اؿًُ ١عً ٢تؾه ٌٝمنٛسز ٜغتطٝع اإلساط ١بؾدق ١ٝنٌ ؽلدك
أَضٜهلل ٞاعتُللاراً عًلل ٢ؼًٝللٌ ايبٝاْللات ايهللبرل ٠عللٔ ايٓللاخبنيٚ ،ا٫عللتٗزاف ايؾدقللٞ
باإلعْ٬ات ايت ٢تٓاعب ايفضر ايشٜ ٣تًكاٖا.
ٚقز صنظ خدلاٖ ٤ش ٙايؾضن ١يف ايتأنٝز عً ٢ايجٛص ٠ايتذزٜزٜل ١ايتل ٢علٝك ّٛبٗلا
املضؽض اؾُٗٛص ٟيقاحل املٛاطٓني ا٭فًٝني ٚيقاحل ايٜ٫ٛلات املتشلز ٠ا٭َضٜهٝلْ ١فغلٗا..
 َٔٚاحملاٚص ايت ٢مت ايذلنٝظ عًٗٝا َٔ داْب َ Cambridge Analyticaا :ًٜٞ
 تدلٜض تقضحيات "تضاَب" ٚتفغرلٖا يف صعا ٌ٥ققرل ٠عدل "اإلْذلْت" بأْٗا يف فلاحلؽةب٘ "املٓغ ٢ٖٚ "ٞايتقضحيات ايت ٢تٓطًل َٔ ىًغلف" ١املػ ٚ ..املػ ستل ٢ؼقلٌ
عًَ ٢ا تضٜز".
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 طُٛسات "تضاَب" غرل احملزٚر ٠م ٛايض٥اع ،١ىكز سآَ ٍٚش  1988إٔ ٜه ٕٛمُٔ قاُ٥ل١ايضٝ٥ػ ا٭عبل دلٛصز بلٛـ (ا٭ب) علةً ٝا ي٬علتةزار ْ٫تدابلات ايض٥اعل ١يف علاّ 2000
ٚسا ٍٚاؿق ٍٛعً ٢تظن" ١ٝسظب اإلف٬ح" نُا ظٌ عًل ٢قاُ٥ل" ١اؿلظب ايلزميكضاط"ٞ
ٚمل ٜٓنِ إل اؾُٗٛصٜني إ ٫عٓٚ 2009 ١نإ ي٘ رٚص ٙيف ايتؾهٝو يف ؽضع ١ٝأ ٍٚصٝ٥ػ
َٔ أف ٍٛأىضٜك ١ٝيف تاصٜذ ايٜ٫ٛات املتشز ٠ا٭َضٜه ١ٝباعتباص إٔ باصاى سغلني أٚباَلا
يٝػ َٛيٛراً يف أَضٜهاَ ٖٛٚ ،ا أثاص دز ً٫نبرلاً قفظ باعِ "تضاَب" إل قاُ٥ل ١ايغٝاعلٝني
يف ايب٬ر.
 رعٛت٘ يًتذزٜز ٚإثاص ٠اٖتُاّ ايطبكات ايؾةب ١ٝبةز إط٬ق٘ محًتل٘ اْ٫تدابٝل ١ؼلتؽةاص " Make America Great Againيٓغلتةٝز عظُل ١أَضٜهلا َلض ٠أخلض "٣مملا دةًل٘
ٜتش ٍٛإل ظاٖض ٠عٝاع ١ٝيز َٔ ٣خياطبِٗ عدل ايل Social Mediaصغِ عزّ تكزميل٘
بضْافاً اْتدابٝاً فزراً ٜكٓع ا٭َضٜهٝني بايتقٜٛت ي٘.
()18
 -اٖتُاَ٘ بايكناٜا ايزاخًٚ ;١ٝيف َكزَتٗا َا ًٜٞ



-

-

:

اهلذض ٠غلرل ايؾلضع /١ٝايتٛظٝل  /ايضعاٜل ١ايقلش /١ٝا٫قتقلار ..سٝلح أعًلٔ إٔ عٝاعلت٘
عذلنظ عًَٓ ٢ع اهلذض ٠غرل ايؾضعٚ ١ٝمحا ١ٜسزٚر ب٬ر ٙببٓا ٤عٛص عً ٢سزٚر املهغلٝو
ٚإيظاَٗا بتشٌُ تهًفت٘ املايَٚ ،١ٝهاىش ١عٝاع ١اإللاب بإيػلاَ ٤لٓض اؾٓغل ١ٝمللٔ ٜٛيلزٕٚ
عً ٢أصض أَضٜهٚ ،١ٝإعطا ٤أٚي ١ٜٛايتٛظ ٝيٮَلضٜهٝنيٚ ،طٜلار ٠رخلٌ ايطبكلات املتٛعلط،١
ٖٚش ٙايكناٜا ؼتٌ أٚيٜٛات ا٭َضٜهٝني سٝح ٜلزع" ٛتضاَلب" ايؾلضنات ايةاًَل ١يف ايٜ٫ٛلات
املتشز ٠ا٭َضٜه ١ٝإل َٓض أٚيٜٛات ايةٌُ إل املٛاطٓني يف ب٬رٚ ،ٙىلضض صعل ّٛمحاٜل ١ملز
اإلغضام عً ٢ايقلني ٚغرلٖلا ستل ٫ ٢تهلَٓ ٕٛتذلاتِٗ َٓاىغل ًا نلبرلًا مللا تٓتذل٘ املقلاْع
ا٭َضٜه.١ٝ
رعٛتل٘ إل إٔ ٜللزىع اٯخللض ٕٚ٭َضٜهللا َكابللٌ محاٜتٗلا هلللَِ ،جللاٍ سيللو املغللاُٖ١
ا٭َضٜه ١ٝايفاعً ١يف ؼضٜض ايهٜٛت ،ست ٢ميهٔ تةظٜظ ا٫قتقار ا٭َضٜهْ ٞتٝذَ ١لا
تكزَ٘ ايب٬ر َٔ رعِ يز ٍٚأخض ،٣ىٗ َٔ٪ٜ ٫ ٛبايتزخٌ اإلْغلاْ ٞنأعلاؼ يًتلزخٌ
يف ؽ ٕٛ٦ر ٍٚأخضٚ ٣إمنا ٜتِ ا٭َض عً ٢أعاؼ َقًش ١أَضٜها.
ْلدل ٠ايقلزم ٚايجكل ١ايتل ٢نلارت تقلٌ إل اهلُذٝل ١يف يكلا٤ات "تضاَلب" ٪َٚمتضاتلل٘
ايقشفَٓٚ ١ٝاظضات٘ َع غضميت٘ "نًٓٝت."ٕٛ
صغِ خغاصت٘ يف َٓاظضات٘ َع "ٖ٬ٝص "ٟإ ٫إٔ ؽذاعت٘ دةًت نجرلٜ ٜٔغلتُة ٕٛإيٝل٘
ٜٚكضأ ٕٚتػضٜزات٘ عً" ٢تٜٛذل"; َٔ سيو متظٜك٘ ي٬تفام "ا٭َضٜه /ٞاإلٜضاْل "ٞبؾلإٔ
ايٓٚ ٟٚٛتضرٜز ٙتغضٜبات ٜٚهًٝٝهػ ملز "ٖل٬ٝصٚ "ٟرىةلات َلٔ بضٜلزٖا اإليهذلْٚلٞ
تفنض اتٗاَٗا عضاً "يكطض" ٚر ٍٚخًٝذ ١ٝأخلض ٣بلزعِ راعلؿ ٚتٓهلض سيلو عًل ٢امللٮ،
إماى ١إل تهضاص "تضاَب" اتٗاّ طٚز َٓاىغت٘ "نًٓٝت "ٕٛبأْل٘ اغتقلب اَلضأ ٠يف ايبلٝض
ا٭بٝض خ ٍ٬ىذل ٠ص٥اعت٘ٚ ،صر "ٖ٬ٝص "ٟبتٛد ٘ٝاتٗاّ يذلاَب بأْ٘ أٜز اؿًُ ١عً٢
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يٝبٝا ٚرعِ استٝاز ايةضام ،ا٭َض ايشٚ ٣فلفت٘ ايقلشاى ١ا٭َضٜهٝل ١بأْل٘ "يلٛخ فلٛص٠
()19
أَضٜها يف ايةامل" .
 عظَ٘ إيػا ٤ايكضاصات غرل ايزعتٛصٚ ١ٜا٭ٚاَض ايت ٢أفزصٖا ايضٝ٥ػ أٚباَا. إع ْ٘٬تٛىرل ىضل عٌُ يًُٛاطٓني ا٭َضٜهٝني (َٛ ًَٕٛٝ 25اطٔ) خ ٍ٬ايةؾض عٓٛاتاملكبً.١
 عظَ٘ إيػا ٤رىع ًَٝاصات ايز٫ٚصات يدلْاَر ا٭َِ املتشز ٠يًتػرل املٓاخٚ ٞؼٖ ٌٜٛلشٙاملًٝاصات يتشغني ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝايٛطٓ.١ٝ
ٖٚش ٙا٭ىهاص ٚايلضٚ ٣٩احمللاٚص ايتل ٢صنلظ عًٗٝلا تضاَلب يف محًتل٘ اْ٫تدابٝل ١يف
ايفنا ٤ا٫ىذلامٚ ٞفًت إل ا٭ىضار أ ٚاؾُاٖرل ايٓٛع ١ٝعدل "تٜٛذل" "ٚايغٛؽٝاٍ َٝلزٜا"
بؾهٌ عاّ باعتباصٖا َٔ داْب ايطضىني "تضاَب /اؾُٗٛص املغتٗزف" ٚنأْٗا أىةاٍ ؽلدك
َع ا٭ىضار ٚاؾُٗٛص ،ا٭َض ايش ٣خيًل محُٝٝل١
بني ايطضىني.
دلْ -تا٥ر ىٛط "تضاَب" نٓقب "ايلضٝ٥ػ" بفةلٌ
"املٝزٜا اؾزٜز:"٠
عٓزَا ٜتِ إعلْ ٕ٬تٝذل ١اْ٫تدابلات
ا٭َضٜهٝلل ١بفللٛط "تضاَللب" ىأْلل٘ قللز أنللز عًلل٢
متغلله٘ باعللتدزاَ٘ يللل"تٜٛذل" ٚٚفللف٘ بأْلل٘
"ٚع ١ًٝتٛافلٌ صا٥ةلٚ "١قلاٍ إٕ َٛاقلع ايتٛافلٌ
ا٫دتُاع ٞهلا ايفقٌ يف ىٛط ٙيف اْ٫تدابات
ايض٥اع ١ٝخاف ١أْ٘ اعلتدزَٗا نٛعل ١ًٝىاعًل١
حملاصبللٚ ١ؽللٔ اهلذلل ّٛعًلل ٢محًللٖ" ١لل٬ٝصٟ
نًٓٓٝتلل "ٕٛايض٥اعلل ١ٝباعتبللاص إٔ ٖللش ٙاملٛاقللع
ناْللت ٚعللًٝت٘ يًللزىاع عللٔ ْفغلل٘ مللز تًفٝللل
()20
ا٭خباص ايهاسبٚ ١ايكقك "املفدلن "١مزْٚ . ٙتٝذ ١يًقزَ ١املفاد ١٦٭غًب ا٭َلضٜهٝني
ٚايةزٜز َٔ َٛاطين ر ٍٚايةامل ،ىكز ٚد٘ ٖشا ايفٛط غرل املتٛقع (سغب املٝزٜا) يذلاَلب إل
اعتد٬ل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
 -1إٔ ايتفا ٍ٩بايٓذاح ،إسا فاسب٘ عٌُ َغتُض٪ٜ ،ر ٟباينضٚص ٠إل ايٓذلاحٖٚ ،لشا َلا
سزخ َع "تضاَب" ايش ٣ناْت "املٝزٜا" مز ٙعزا ؽلبهات ايتٛافلٌ ا٫دتُلاع ٞايتل٢
محًللت تٛدٗاتلل٘ إلصمللا ٤ا٭غًبٝللَ ١للٔ ا٭َللضٜهٝني ايبللٝض ايتللٜ ٢غللتُز َٓٗللا
عقٝت٘ ٚؼٝظات٘ ايغٝاع.١ٝ
 -2عزّ ا٫عتزار بؾهٌ َطًل أٜ ٚكٝين باعتط٬عات ايضأ ٟأ ٚا٫عتُار عًَ ٢ا ٜطًلل
عً ٘ٝتأثرل ٚعا ٌ٥اإلع ّ٬ا٭َضٜه ١ٝايت ٢نإ ٜةتكز – ستلٚ ٢قلت قضٜلب  -أْٗلا
قارص ٠عً ٢تؾه ٌٝايضأ ٟايةاّ ٚتٛدٚ ،٘ٗٝثبت علزّ ىاعًٝتٗلا يف محًل ١املضؽلش١
ايض٥اع٬ٖٝ" ١ٝص ٟنًٓٝت."ٕٛ
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 -3أُٖٝلل ١ايفنللا ٤ا٫ىذلامللٚ ٞؽللبهات ايتٛافللٌ ا٫دتُللاع ٞايتللٚ ٢مللةت ٚعللاٌ٥
اإلع ّ٬ا٭َضٜه ١ٝايتكًٝز ١ٜيف َٛق قضز يًػا ١ٜبفؾٌ تٛقةاتٗا ٚتأنٝزاتٗا
عً ٢ىٛط "ٖ٬ٝص ٟنًٓٝت "ٕٛإس ناْت ايٓتٝذ ١عهػ سيو متاَاً.
 -4خطأ اْغٝام اإلع ّ٬ا٭دٓيب خً اإلع ّ٬ا٭َضٜه ٞايش ٣ثبلت ىؾلٌ سغلابات٘
ٚتٛقةات٘ ٚتأنٝزات٘ بفلٛط "ٖل٬ٝص "ٟر ٕٚقٝلاّ ٖلشا اإلعل ّ٬ا٭دلٓيب بتشكٝكلات
اعتكقللا ١ٝ٥أ ٚؼًلل٬ٝت خافلل ١بلل٘ َللٔ سيللو ايضعللِ ايللشْ ٣ؾللضت٘ فًللDER ١
 SPIGGELا٭ملاْ ١ٝعً ٢غ٬ىٗا َقٛص ٠تضاَب ممغهاً يف ٜز ٙبغهني تكطض َٓٗا
رَاٚ ،٤يف ٜز ٙا٭خض ٣صأؼ متجاٍ اؿضَ ١ٜكطٛع ًا ٜكطض ٖ ٛاٯخض رَاً ،قشصَ ٠لٔ
ىٛط "تضاَب".
()20
َٚ -5ا ْؾضت٘ فً Time ١ا٭َضٜهٝل١
َللٔ صعللِ يًفٓللإ "إٜللزٜاٍ صٚرصجيٝللظ"
امللللزٜض ايفلللين ايغلللابل هللللاٜ ،قلللٛص
"تضاَللب" ٖٚللٜ ٛللشٚب متاَللاً Total
ًٜٚ Meltdownفللظ أْفاعلل٘ ا٭خللرل٠
َ٪نز ٠ىٛط "ٖل٬ٝص "ٟباملٓقلب ،يهٓٗلا
ىٛد٦ت بةهػ َا تٛقةت.
ٚ -6فللشٝفThe Daily Telegraph ١
صاؼ متجللاٍ "ؽللةً ١اؿضٜللٚ "١امللة١
ٜللزٜٗا عًللٚ ٢دٗٗللا َتغللاَ" ١ً٥للاسا
ىةًٛا؟" ?.What have they done
يكللللز قًبللللت ؽللللبهات ايتٛافللللٌ
ا٫دتُاع" ٞاملٝزٜا" صأع ًا عً ٢عكب ٚعلشبت ايبغلام َلٔ اإلعل ّ٬ايتكًٝلز ٟيٛقٛىٗلا بلني
ا٫تقاٍ ؾُاٖرلٚ ٟا٫تقاٍ ايؾدقٚ ،ٞيةلٌ َلا سلزخ يف اْ٫تدابلات ا٭َضٜهٝل ١أنلدل
ري ٌٝعً ٢سيو سٝح ىاط "تضاَب" نقب صٝ٥ػ ايٜ٫ٛات املتشلز ٠ا٭َضٜهٝل ١صغلِ َٗامجل١
اإلع ّ٬ايتكًٝز ٟي٘ (فشاى :١فش  /ف٬ت /تًٝفظ٪َٚ /ٕٜٛمتضات فشفٚ /١ٝقٝاعلات صأٟ
عاّٚ ،ىؾًت محً٬ٖٝ" ١ص ٟنًٓٝت "ٕٛصغِ َغاْز ٠اإلع ّ٬هلا بزصد ١نبرل.٠
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