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ملخص:
تعد حرية الرري والتعري مر يكثرر القضرييي الر نيلر اهتمري اليريحث يف
عرررد جمررري

معرفيرررة ،سررريمي يف اإلعر ر

وا تصررري والقرررين

والسييسرررة،

بيعتييرهي حقّي م حق ق اإلنسي األسيسية.
وقد سيهم تكن ل جيي اإلع
الرررري والتعررري مترررير

وا تصي يف مي د صيغة جديد مر حريرة

يف اجملررري ا فرتاضررر  ،مررر خررر

ا جتميع عرب شيكة ا نرتن  ،بعدمي كين متير
ال اق م خ

م اقررر الت اصررر

يف صيغتهي التقليدية عررب

التجمعي ومي تعكسه الكتيبي الصحفية.

وقد سيهم هذه الصيغة اجلديد م حرية الري والتعري  -دو رقيبرة  -يف
تكرر ي آراء املسررتمدم مل اقرر الشرريكي ا جتميعيررة حرر

عررد قضررييي يف

اجملتم  ،مي سيعد على تشكي ري إلكرتون ح هلي.

بنيء على مي سيق ،حتيو هذه املقيلة استعراض عملية تكر ي الرري العري ،
ويهم القضييي يف واقر اجملتمر اجلزائرر الر مت تشركي ري عري إلكرتونر
ح هلي عرب الشيكي ا جتميعية.
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 الرري العري – الرري العري ا لكرتونر – حريرة الرري:الكلمات املفتاحيةة
.والتعي – اجملي ا فرتاض – الشيكي ا جتميعية
Abstract:
The freedom of opinion and expression are considered as the
most important issues that gained the attention of researchers in
several fields of knowledge, especially in media,
communication, law and politics as basics of human rights.
Information and communication technology Contributed in
generating a new version of "freedom of opinion and
expression" practised in the virtual world through social
networking sites on the Internet, after it had been practised in
the traditional form over reality through gatherings and what
was reflected in journalistic writings.
This new version of the freedom of opinion and expression
have contributed - without supervision - in the formation of the
views of the users of social networking sites on several issues in
the community, helping to form "an electronic public opinion"
around.
This article attempts to review the process of formation of
public opinion, and the most important issues in the reality of
the Algerian society, which were formed in the opinion of mail
around through social networks.
Keywords: Public opinion, E- public opinion, Freedom of
expression, virtual sphere, Social networks.

:مقدمة
تعد حرية الري والتعي مر يهرم احملريور الكررب الر تشرغ بري اليريحث
 فإنرره يشررد مرري يكرر، وإل ارترري املفهرر بعررد ميرريدي معرفيررة، واملنظّررري
 وذل ر لتط ر ر يشرركي حريررة الررري، وا تصرري

ارتييطرري مبيرردا عل ر اإلع ر

 كمي تشرهد الييئرة األكيدمييرة يف، والتعي بتط ر األمنيط اإلع مية عرب الزم
 الرذ يرتكرز يسيسري علرى م اقر،"اجلديد

وقتني املعيصر مي د مفه "اإلع

 بفضر تطر ر تكن ل جيرري،الشريكي ا جتميعيرة عرررب الشريكة العنكي تيرة
 يف مقيبر،- مشروعية هرذا املصرطل

 رغم مي قد يثير ح- ا تصي ووسيئطهي
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التقليرررد " الرررذ يرتكرررز يسيسررري علرررى وسررريئ اإلعر ر

كرريلتلفزي

واإلذاعررة واجلرائررد واجمل ر

اجلميه يرررة

وغ هرري ،وعرررب ك ر من ر إع م ر

يتمظهر مفه "حرية الري والتعي " ،لك ختتلف جتلييته بينهمي ،ولع قضرية
"الري العي ا لكرتون " الذ يتم تشكيله عررب فضريءا الت اصر ا جتمريع
يحررد هررذه األشرركي اجلديررد مر صرري التعرري عر الررري العرري يف جمتمر مر
اجملتمعي ح

قضية تطرح نفسهي فيه بإحليح ،وتك

حم اهتمري واسر مر

طرف املستمدم .
إ معيني كث م الني

م دكتيت ريرة اإلعر

وا تصري كمري يشرير إىل

ذل ر الييح ر حس ر عل ر إبررراهيم الف ح ر  ،يحررد يهررم األسرريي ال ر ترردف
بيملسررتمدم للتعرري ع ر آرائهررم يف الفضرريء ا لكرتون ر  ،هروبرري م ر واق ر
جيدو فيه حقهرم يف اإلعر " ،وتعر د يسريي هرذا إىل ع امر عديرد  ،منهري مري
يتعلق بيلينية األسيسرية لإلعر

وا تصري يف تلر األرجريء ،والر جتعلره يتردفق

ريسرريي مر يعلررى إىل يسررف  ...ومنهرري ييضرري مرري يتعلررق بعررد كفييررة قنر ا ويدوا
ووسرريئ اإلعرر  ،مبعنررى افتقرريد التنرر وحريررة ا ختيررير" (الف حرر ،2014 ،
 )110ممي جع ا نرتن ومي تتيحه م فضيءا للتعي احلر ع الري والفكر
جتيه خمتلف القضييي ،ملجأ يعمرد إليره األفرراد للتعري عر مكن نريتهم وآرائهرم
اخليصة ،جتيه خمتلف القضييي ال يدور ح هلي نقيش واس يف اجملتم .
يو  -مفيهيم يسيسية:
 - 1الري العي :
يعترب مفه "الري العري " مر بر عديرد املفريهيم الر نيلر حظري وافررا مر
الدراسي العلمية واألكيدميية م جهرة ،كمري نري املفهر كظريهر جمتمعيرة
اهتمي األنظمرة السييسرية وصرني القررار فيهري ،الر تريرد معرفرة مري تفكرر بره
شع بهي إزاء قضية م القضييي م جهة يخر .
"والرررري العررري يف األصرر مصرررطل غربرر مت اسرررتمدامه مرر قيرر األنظمرررة
السييسية الغربية الدميقراطية ،ال كي لديهي ول كي بيلتحرد عر الرري
العي  ،لتؤكد ي حك ميتهي معرب ع ري النري
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 )35 ،2015جترريه خمتلررف القضررييي الرر تقرر يف اجملتمرر " ،حيرر ظهررر هررذا
املفه العي ألو مر إبي الث ر الفرنسية على لسي وزيرر اخليرجيرة الفرنسر ،
الذ استمدمهي للتعي ع اجتيهي املستثمري  ،ثم استمدمهي املثقف

ورجري

السييسررة بعررد ذلرر علررى اعتيررير ينهرري قرر مررؤثر يف اجملتمرر " (مهنرري،2009 ،
 ،)200يستهي بهي" ،ويف سنة  1937ظهر يو جملة فصلية يف الرري العري
يف ال يي املتحد األمريكية ،وينشئ يف العي نفسه عد معيهد لقيي
العي  ،كري يهمهري معهرد جريل

األمريكر " (سركر  ،)20 ،2012 ،الرذ

يعتررب يشررهر ويعرررق مركررز اسررتط عي الرري العرري علررى املسررت
ت اىل بعد ذل ظه ر مراكز وطنية يف بلدا كث
تدريسه كميد علمية يو كتمصر

الرري

لقيي

الرردول  ،ثررم

الري العي  ،وانتشر

علمر مسرتق بذاتره يف يقسري اإلعر

يف

اجليمعي العيملية.
إ فكر الري العي مل تظهر م فراغ ،وإمني سيق ظهر ر املفهر حمريو
كث

واجتهيدا فكرية ملفكري بيرزي يسهم ا بنظرييتهم العلميرة يف ذلر ،

حي "لعي نظرية اإلراد العيمة عند روس إىل جينب فلسفي لر

ومنسركييه

وفر لت دورا كرري ا يف إنضرري فكررر الررري العرري " (إمسيعير ،)65 ،2008 ،
مر ر خر ر
الفرنسرري

كتيبررريتهم امليكرررر ح لررره" ،وحبلر ر
يت سررع

عررري  1870كررري الكتررري

يف اسررتمدا الررري العرري  ،لإلشررير إىل ظرريهر سييسررية

وليس ظيهر اجتميعية مقرتنة غيليي بيإلراد العيمة والروح العيمة والضم العي "
(جميهررد ،)17-16 ،2007 ،ويعكررس هررذا التطر ر يف مفهر الررري العرري مر
املعنى ا جتميع إىل املعنى السييس  ،األهمية الكي
خمتلررف اجملرري

ال صير يكتسريهي يف

يف ال اقرر  ،وخيصررة منهرري ذا اليعررد ا جتمرريع والسييسرر

الرر طي الرر تنرري يكرررب قرردر مرر ا هتمرري اجلمرريه
املتداخلة واملتييدلة ب الري العي والسييسة يق

 ،وعرر هررذه الع قررة

وصي جنيرب العرزاو " :يظهرر

تأث الرري العري علرى السييسرة العيمرة بطرريقت يف األقر  ،يو  :مري ميكر ي
يضررعه الررري العرري م ر حرردود علررى القرررارا احلك ميررة وعلررى صررن السييسررة.
ثينيي :تتمثر يف إحجري املسرؤول عريد عر اختريذ م قرف يو قررار مر املت قر ي
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ي اجه مبعيرضة شرعيية ق يرة" (خلير  ،)432-431 ،2013 ،لرذل يحيينري تلجرأ
بعض األنظمة يف دو العيمل الثيل إىل إط ق بعرض الشريئعي خبصر
القرارا املرتقية ال تن

إصدارهي مسرتقي  ،لتقريس مرد رضري النري

بعرض
عنهري

وردود يفعيهلم حييهلي ،وبنيء على تل ا ستجيبي والردود تتمذ قراراتهي النهيئية
ال تك

حم قي

م طرف الشعب حينهي.

وبيلرج إىل مفه الري العي  ،فرإ يكثرر املفريهيم ترداو بر اليريحث –
ول م وج د ف ارق بسيطة فيمي بينهم – تل ال تعرفه بأنه" :الري السيئد ب
يغليية الشعب ال اعية بيلنسية مل ض يو يكثر ميس هرذه األغلييرة مسري مييشررا
يو يشغ بيهلي ،وحيترد فيره اجلرد والنقريش يف فررت معينرة ،و يقلر يف يهميرة
هرررذا الرررري وجر ر د آراء خميلفرررة لر ريعض الفئررري ذا املصررريح املغررريير ملصررريح
األغليية" (اللحي  ،)60 ،2007 ،لذل قلّمي جنرد رييري عيمري يت افرق عليره مجير
يفررراد الشررعب دو اسررتثنيء ،أل األفررراد خيتلفر

فيمرري بيررنهم مر حير مسررت

التفك وطريقته ،ولك واحرد فريهم رييري لريس بيلضررور يكر

مت افقري مر

غ ر ه م ر اآلراء ،لررذل ومثلمرري ينرره "ميك ر ي ينشررأ يف يو يمررره عف يرري نتيجررة
ل اق ر مرري يو مشرركلة ضرريغطة ،فإنرره م ر املمك ر ي يصررن صررنيعة لكنرره
يك

يف هذه احليلة حقيقيي ،ب مرتيطي ومتقيدا ومعرربا عر ت جهري صُرنيعه"

(كنعرري  ،)27 ،مثلمرري تسررعى إليرره خمتلررف ال سرريئ اإلع ميررة وفررق يجنرردتهي يو
السررلطة السييسررية بنرريء علرررى ت جهيتهرري ،وهررذه يحررد يوجررره النقررد الرر طيلرر
ا سررتط عي م ر طرررف م ر يشرركك
ع يفكير الني

يف مصررداقيتهي ،ويف تعي هرري الفعل ر

حن م ض مع .

"وممرري جترردر اإلشررير إليرره ،ي الرريعض يطلررق علررى الررري العرري اسررم ص ر
الشعب يو اإلراد اجلميه ية يو م قف الرعية يو الس اد األعظم يو يغليية النري
يو يكثريررة النرري  ،و تطرريبق ب ر هررذه املفررردا لكنهرري تش ر إىل جينررب م ر
مفه الري العي " (كنعي  ،)189 ،بيعتيير ي الرري العري يعتررب إطريرا جيمعري
لك املفيهيم السيبقة وحيم يف معنيه ك مي ذكر منهي بيعتييره ال عريء الرذ
يضرررمهي مجيعررري ،لكر ر يف املقيبر ر هنررري يصر ر ا يخرررر رافضرررة متيمررري هلرررذا
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املصطل م يسيسه خيصة عندمي يتعلق األمر بعملية إسقيطه على واق منطقتنري
العربية ،ويتصدر هؤ ء املنظر اجلزائر الربوفيس ر عز عيد الررن صريحب
نظرية احلتمية القيمية يف اإلعر  ،إذ يرر ي املصرطل املنيسرب لييئتنري العربيرة
ه (املميي اإلع م ) ،وله يف ذل حجج يسرتند إليهري يف تربيرر م قفره ،يهمهري
غيي الدميقراطية وجمي حرية الري والتعري الرذ نشرأ يف ظلره مفهر الرري
العرري يف الغررر  ،وبيلترريل

ميك ر متريررر املصررطل وإسررقيطه يف بيئررة يخررر

خميلفة متيمي للييئة ال نشرأ فيهري ،وهنري بريحث آخرري تينر ا ييضري يطروحرة
عز .
ومهمي اختلف تل التسميي ب الييحث واملنظري كمري سريق بيينره ،فرإ
األمررر اسررتقر يف وقتنرري املعيصررر علررى مصررطل الررري العرري  ،وبعيرردا عرر هررذا
اخل ف يف املسميي  ،يظهر خ ف آخر مرتيطي يسيسي بيلكيفيرة املثلرى للترأث
املييشر يف الري العي  ،إذ "ير بعض الييحث ي الترأث علرى الرري العري يرأت
ع طريق الرتكيز علرى اجلمريه العريضرة ،بينمري يرر آخررو ي هرذا الترأث
يررأت ع ر طريررق الرتكيررز علررى قرريد الررري والنميررة احليكمررة" (برردر،2010 ،
 ،)23-22بينمرري يعتقررد برريحث

آخرررو ي عمليررة التررأث يف الررري العرري إمنرري

ختتلررف طرقرره م ر جمتم ر آلخررر ،إذ األص ر ي يررتم معرفررة طييعررة ذل ر اجملتم ر
والكيفيررة املثلررى للتررأث فيرره ،فليس ر ك ر اجملتمعرري يف هررذا س ر اء ،وذل ر
رتيررريط عمليرررة تشررركي الرررري العررري مبرررتغ ا عديرررد يهمهررري طييعرررة الرررنظم
السييسية واإلع مية وا جتميعية السيئد فيهي.
 - 2الري العي ا لكرتون :
تعرردد التعريفرري ال ر تنيول ر مفه ر الررري العرري بيعتيرريره مفه مرري واسررعي
وشرريم  ،غ ر ينرره وبظهر ر الررنم ا فرتاض ر منرره ،كرري لزامرري علررى اليرريحث
تقررديم تعريفرري منيسررية لرره ،رغررم مرري شرري الرريعض منهرري مر غمر ض يف الطرررح
واخت ف يف حتديد ميهيته ،بيعتيير "الري العي ا لكرتون " ظريهر مل تكر
م جررر د مررر قيررر  ،وإمنرررري ارترررري ظه رهرررري كنتيجررررة لظهررر ر الفضرررريء العرررري
ا فرتاض  ،وتط ر وسيئ وتكن ل جيي ا تصي .
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وم ر ب ر تل ر التعريفرري ملفه ر الررري العرري ا لكرتون ر  ،نرصررد مرري يل ر
(عيمر:)165-164 ،2012 ،
"ذل ر الررري الررذ يعرررب ع ر يكرررب شرررحية ممكنررة م ر اجلمرريه – داخ ر
القطررر ال احررد يو خيرجرره – يف هررذا الفضرريء ال اسر علررى الشرريكة العنكي تيررة
إليهري مر خر

املعروفة بي نرتن  ،والتأث على يكرب شررحية ميكر ال صر
هذه الشيكة".

"ك ري يو فكر يشير فيهي عدد كي م األفرراد – يقر العردد عر
نصررف ملي ر

– عرررب العرريمل املتمي ر عرريمل ا نرتنرر  ،يؤمن ر

بهرري ويسررع

إىل

حتقيقهررري علرررى يرض ال اقر ر  ،لتصر ر إىل نتيجرررة سييسرررية عيمرررة ،يرررتم ت صررريلهي
كرسيلة اتصيلية م خ

تل الشيكة (ا نرتن )".
الرري العري

وتعليقي على مي ورد يف هذي التعريف  ،نرصرد بعرض خصريئ
ا لكرتون :
ي  -يعرب الري العي ا لكرتونر عر شررحية كري
ري واحد خبص

مر النري

جتتمر علرى

قضية معينة يدور ح هلي اجلد والنقيش.

 ختتلررف القضررييي ال ر يرردور ح هلرري الررري العرري وتتعرردد ،مرري بر قضررييياجتميعية يو سييسية يو اقتصيدية يو رييضية يو غ هي.
 -يك

التعي ع الري يف خمتلف امل اضي ال ترث اهتمري النري

سرررييقي إلكرتونيرررة ،وعررررب فضررريءا افرتاضرررية مر ر خر ر

يف

شررريكة ا نرتنر ر

حتديرردا ،كيملنتررديي واجملم عرري الفييسرري كية وسرريحي احل ر ار واملرردوني
ا لكرتونية وغ هي م م اق الشيكي ا جتميعية.
 -قد يك

الري العي ا لكرتون مينيري داخر اجملري اجلغررايف للدولرة

ويحيينرري خيرجهرري ،علررى حسررب األهميررة ال ر يكتسرريهي ك ر م ض ر  ،فقضررية
اختطيف األطفي قد تيدو م ض عي يث الري العي يف داخ اجلزائر يكثرر مر
غ هرري ،بينمرري قضررية الرسر الكيريكيت ريررة املسرريئة للرس ر

صررلى اهلل عليرره

وسلم ،تث الري العي داخ ال ط وخيرجه يف ك دو العيمل اإلس م .

257

اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني

اجمللد05 :

العدد02 :

جويلية 2020

 الرررررري العررررري ا لكرتونررر ر مررررررتي فقررر ر بيملسرررررتمدم للشررررريكةالعنكي تية ،الذي يعربو فيهي ع آرائهم وم اقفهم املؤيرد يو الرافضرة لقضرية
يو قين

يو قرار مي.

ح  -يسررعى الررري العرري ا لكرتونرر إىل جتسرريد اآلراء والت جهرري الرر مت
الت افق عليهي إلكرتونيي إىل يرض ال اق  ،ف فيئد م تشكي ري عي تيقرى
ت جهيته حييسة فضيء افرتاض  ،و يرتم جتسريدهي يف امليردا  ،فقيري مري يطلرق
عليهرري ( ثرر را الربيرر العربرر ) وخيصررة منهرري يف ت ر نس ومصررر ،إمنرري كينرر
شرررررارتهي األوىل تطرررري يف اجملرررري ا فرتاضرر ر العرررري  ،حيررر "لعيررر ال سرررريئ
ا تصيلية اجلديد (السلطة اخليمسة) ومنهري الفريس -بر  ،التر يرت ،الي تير ،
(الشيكي ا جتميعية ) دورا يستهي به يف جنيح هيت الثر رت " (سركر ،
 ،)88برر إ كرررث ا مرر منظمرر ا حتجيجررري الرر وقعرر يف الررردو الغربيرررة
اسررتعين ا مب اق ر الشرريكي ا جتميعيررة م ر اج ر تنظرريم صررف فهم والرردع إىل
التظيهر وا حتجي ضد حك ميتهم ،مثلمري مت يف مظريهرا "السررتا الصرفر"
يف بيريس يف ن فمرب .2018
خ  -يسررعى الررري العرري اإللكرتون ر إىل التررأث يف يكرررب عرردد ممك ر م ر
املستمدم لشيكة ا نرتن  ،حتى تتس دائر م يتين

الري ذاته.

د  -برريلرغم م ر ي الررري العرري يضررم يف مرري معنرريه يعرردادا كرري

م ر يفررراد

اجملتمرر ر املعنرررري بيلقضررررية حمرر ر ر النقرررريش ،إ ي الكررررث مرر ر اليرررريحث
يستسرريغ

وض ر رقررم معر ألعررداد املسررتمدم الررذي يتين ر

حترى ميكر وصرفهم برأنهم يشركل

رييرري عيمري حر

رييرري مشرررتكي،

قضرية معينرة ،أل الررري

العرري يمش ر م ر ي يررتم اختزالرره يف رقررم حمرردد ،لررذل فيعتيررير نصررف ملي ر
مستمد دلي على قيي ري عي إلكرتون  ،قى معيرضة م طررف الريعض،
إذ م الصعب حصر عدد املشريرك الرذي يتينر

م قفري يو رييري معينري يف بيئرة

إلكرتونية مرتامية األطراف.
ذ  -وج د ري عي إلكرتون ح

قضية مي ،ينفر يبردا وجر د آراء يخرر

خميلفة له.
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 - 3حرية الري والتعي ا لكرتوني :
تعترب حرية الري والتعي م يهم احلق ق اللصيقة بيإلنسي ال كفلتهي لره
العيمل حلق ق اإلنسي ،

ا تفيقيي وامل اثيق الدولية ،ونص عليهي م اد اإلع

و خي ر ي دسررت ر يف ي دولررة -تقرييرري -م ر اإلشررير إىل هررذا احلررق املقررد ،
لكر عمليررة قيرري

مررد متت ر النرري

فع ر بهررذه احلريررة يف دو العرريمل الثيل ر

عم مرري وم ر بينهرري اجلزائررر قررد تظهررر نترريئج خمييررة ،إذ ختض ر هررذه احلريررة إىل
مزا السلطة احليكمة يف كر دولرة ،عررب تضرييق مسريحي التعري عر الرري
ألفراد الشعب ح

قضيييهم املعيشية والسييسية ،مي جيع فضيءا التعي عر

الري يف الفضيء العم م تتضيء بشك متفيو .
"عنرردمي تتحررد الدسرريت يو الدسررت ري ع ر حريررة الررري
الداخل وإمني يعن
قدر الشم

يعن ر

التص ر ر

بيلذا التعي عنه ،ولذل تعرف حرية الرري يحيينري بأنهري

على التعي ع آرائه ونق يفكريره للنري

بشمصره يو برسريئله،

يو بغ ر ذل ر م ر وسرريئ نق ر اآلراء ونشرررهي والرردع هلرري (الض ر ع وآخرررو ،
 ،)81 ،2015سر اء كري ذلر عررب وسرريئ تقليديرة ك سريئ النشرر يو الير
املعروفة م صحف وجم

وبييني  ،يو مر خر

اإلذاعرة والتلفزير  ،يو عررب

وسيئ إلكرتونية يو يف شيكة ا نرتنر  ،يف مري ي صرف "بريلتعي ا لكرتونر
ع ر الررري " ،وه ر م ر املفرريهيم املسررتحدثة ال ر نشررأ يف عصررر تط ر ر فيرره
تكن ل جيرري اإلع ر

وا تصرري واإلع ر

اجلديررد ،وانتشررر سرريحي احل ر ار

واملنيقشي ا فرتاضية عرب م اق الشيكي ا جتميعية كيلفيسي

وت يرت.

لقد صير ممكني أل مسرتمد لشريكة ا نرتنر إبرداء رييره صرراحة دومنري
حررر يو خ ر ف يف خمتلررف امل اضرري  ،حتررى تل ر ال ر كرري إبررداء الررري فيهرري
بطريقرررررة تقليديرررررة يف الفضررررريءا العم ميرررررة يقرررررر إىل احملررررري  ،فيلتفيعليرررررة
ا لكرتونيرررة جعلر ر مر ر املر ر اطن صرررحفي "ينتجر ر " األخيرررير وييررردو اآلراء
ويعلق ر

علررى األحرردا  ،وصررير مسرريحة التعرري يوس ر بكررث يف ظ ر اختفرريء

الرقيبة القيلية التقليدية إ يف بعض احلي

(ينظر التعليق رقرم  ،)1إذ "ميكر

ل نرتن ر ك نهرري شرريكة الشرريكي العيمليررة ) (Network of Networksي
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م ر تيلي ر وتثقيررف ينفسررهم والتعرري ع ر آرائهررم ،واملشرريركة يف

اجملتم املدن والعمليي الدميقراطية إىل حد مل يك ممكنري مر قير " (ولريم
هر دات وآخرو  ،)11 ،2013 ،وبص ر غ مسي قة.
ورغم ك هذه احمليس ال يتيحتهي تكن ل جيي ا تصي يف جمري حريرة
الري والتعي اإللكرتوني  ،إ ينه يف املقيب
م املسيوئ ال حتدثهي الطفر الكي
خيصة يف اجملتمعي ال

ميكر التغيضر عر الكرث

هلي واجملي ال اس إلبداء الرري فيهري،

حتس التعيم م هذه احلرية املطلقة إلبرداء اآلراء،

فيلكث م الدو العربية ال تعيش على وق يزمري مري بعرد "الربير العربر "،
إمنرري حصررد نترريئج حريررة ري وتعرري إلكرتونيررة دفع ر بيجلمرريه إىل "الث ر ر "
ضد ينظمرة حكمهري ،وإ كري يف املقيبر ت عيرة اجلمريه حبق قهري واملطيليرة
بهري بطررق يبعرد مري تكر

عر العنرف وتداعييتره املردمر يحسر بكرث  ،مثلمرري

يعرفه احلرا اجلزائر م سلمية مطلقة يدهش العيمل رغم مررور عرد يشرهر
عليه.
قد شك ا هتمي حبرية الري والتعي على شيكة ا نرتن حمر ر اهتمري
عديد اهليئي واملنظمي الدولية ال تعنى بتعزيز وترقية حقر ق اإلنسري  ،وعلرى
هررذا األسرري

صرردر عررد قرررارا يف هررذا الشررأ ترردع إىل ضررمي متك ر

األفراد م حرية الري والتعي يف اجملي ا فرتاضر  ،فقرد يكرد – علرى سريي
املثرري " -القرررار  A/HRC/REC/20/8الررذ اعتمررده جملررس حق ر ق اإلنسرري يف
 16مت ز /ي لي (ج يلية)  ،2012تأكيرده بشرأ تعزيرز التمتر حبقر ق اإلنسري
على شيكة ا نرتن ونييتهي ،فإنه يرتع علرى احلقر ق نفسرهي الر يتمتر بهري
النري

خررير نطرريق شريكة ا نرتنر  ،ي حترررت ضرم نطرريق شرريكة ا نرتنر ،

وخبيصرة حريرة التعرري " (منظمرة األمررم املتحرد للرتبيررة والعلرم والثقيفررة،2013 ،
 ،)08لك لألسف تيقى هذه القرارا جمرد ت صيي تتم ت وتهري يمري ممثلر
الدو يف اجمللس ،ميدا ي قراراته غ ملزمة للدو األعضيء.
إ قمررر حريررررة الررررري والتعرررري لررررد النرررري  ،وعررررد ا هتمرررري مبطرررريليهم
وانشغي تهم الي مية ،وامل حقي القضيئية ال يتعرض هلي الريعض بسريب إبرداء
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الرررري  ،والتضرررييق علررريهم وإتهررريمهم بيلعميلرررة للمرررير  ،وغ هررري مرر اإلتهيمررري
اجليهز  ،إمني ه يحد يهم األسريي الر تردف بيملسرتمدم إىل التنفريس عر
ينفسهم وإبداء آرائهم والتعي عنهري بشرك غر حمردود عررب العريمل ا فرتاضر
وم اق الشريكي ا جتميعيرة ،يف ظر غيري دميقراطيرة اإلعر
يغلب اليلردا العربيرة ،إذ "متثر دميقراطيرة اإلعر

وا تصري يف

وا تصري مظهررا بريرزا مر

املظيهر املتعدد األوجه للدميقراطية يف إطيرهي العي والشيم  ،وه تشك يف
ال ق ذاته جزء حي يي وهيمي مر هرذه الدميقراطيرة"( ،الف حر ،)104-103 ،
لدرجرررة ي غيررري هرررذه األخررر

يقتضررر بيلضررررور غيررري األوىل رتييطهمررري

بيعضهمي اليعض يميي ارتييط.
لرررذل فرررإ "احنسرررير حمررري احلريرررة يف ال اقر ر الفعلر ر جعر ر مر ر الفضررريء
م ر وج ر د الشرريكي ا جتميعيررة م ر ك نرره

ا لكرتون ر واقعرري برردي  ،حت ر

واقعي افرتاضيي إىل واق حقيق  ،خيصة يف ظ ا فرتاضي األسيسرية الر قري
عليهرري الفضرريء اإللكرتون ر م ر حي ر التفيع ر كنتيجررة يسيسررية للتجررينس يف
ا هتميمرري واملي ر

وا جتيهرري " (مرريلك وكرريد  ،)67 ،2013 ،وهررذا مرري

يسررتغله األفررراد واملسررتمدم

عم مرري يف طرررح مرر اقفهم وآرائهررم حن ر خمتلررف

القضررييي الر تهررم جمررتمعهم ،وكررذا الرتويررج ألفكرريرهم وتسر يقهي يف الفضرريء
ا لكرتون ر عرررب م اق ر الشرريكي ا جتميعيررة ال ر حتظررى بنسررية اسررتمدا
مرتفعة يف يوسيط الشيي خيصة.
إ لألفررراد مجيعرري دو اسررتثنيء احلررق يف إبررداء آرائهررم والتعرري عنهرري بك ر
حرية يف شيكة ا نرتنر  ،رغرم بعرض ينر ا الرقيبرة املسرلطة علرى م اقر بعينهري
والر حتظررى بإقيرري مجرريه

كرري  ،لررذل ينيغر إجيرريد بيئررة حيضررنة حلريررة

الرري  ،أل وجر د مسرريحة كيفيرة حلريررة األفرراد يف إبرداء آرائهررم والتعري عنهرري
يعد ضمينة يسيسية لتحقيق يحد يهم حق ق اإلنسي األسيسرية ،وحترى نصر إىل
هذا املست

م احلرية ينيغ ت ف بيئة م ئمة حلرية الصحيفة يو .
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ثينيي  -يهمية الري العي ا لكرتون :
يكتس الرري العري يهميرة كري

األسيسرية

بيعتيريره يحرد يهرم املردخ

للنظي السييس يف الدو ال حترت آراء شع بهي ،إذ تقد بعرض الردو علرى
اختيذ ي قرار ميس حيي يو معيشة امل اطن فيهي ،إ بعد ي تأخذ رييهرم فيره،
ب يحييني يص احلد إىل يخذ آراء الني

يف قضييي متعلقة بيلسييسرة اخليرجيرة،

كعمليررري التررردخ العسررركر يف دو يخرررر تشرررهد نزاعررري يو اضرررطرابي
يمنية ،يو كمي شرهدته بريطينيري ملري اخترذ قررار اخلررو مر ا حتريد األوروبر
بعد األخذ بري الشعب يف ذل .
و ختتلررف يهميررة الررري العرري اإللكرتون ر ع ر يهميترره يف ال اق ر  ،غ ر ي
األو قد يك

يكثر وض حي وتعي ا ع الري منه يف ال اقر  -خيصرة يف دو

العيمل الثيل  ،-أل املستمدم حر يعرربو عر آرائهرم حنر خمتلرف القضرييي
فررإنهم خيش ر

تيعرري آرائهررم مهمرري كين ر شررد معيرضررتهي ،مرريدا بإمكرري

املستمد التعي ع رييه به ية غ حقيقية.
إ "يو مرري يطرحرره اسررتمدا التقنيرري احلديثررة يف طريررق التغرري والتعررري
والتأث يف الري العي ينهي بيسيطة جمرد وسيلة مهمي بل شأنهي ومن فعيليتهي،
فهرررذه الفعيليرررة مشرررروطة مبفع هلررري الرر اقع مررري برر طررررف همررري اجلهرررة الر ر
تسررتمدمهي واجلهررة املسررتهدفة" (عرريمر ،)185 ،فق ر الررري العرري ا لكرتون ر
تكم يف جتسيد مي اتفق عليه آراء الني

يف ال اق

ي ييقرى جمررد حردي

افرتاض يتم تداوله يف امل اق ا لكرتونية واملنتديي وسيحي النقريش غر ،
ومر ذل ر فقررد "اسررتطيع الشرريكي ا جتميعيررة ي تلعررب دور اإلع ر

اليرردي

بنجيح ،وكي دورهي بيرزا يف الت جيه والتأث على صنيعة الري العري العربر ،
وت ف هرري ل سرريئ سررهلة سررريعة آمنررة مر يجر التيرريد احلررر للمعل مرري واآلراء،
متحدية ك ين ا الرقيبة" (عيمر ،)66 ،2012 ،ال ميك ي تعرتضهي.
"ونتيجررة للتقررد التكن لرر ج يف جمرري ا تصرري اجلمرريه

زاد ا هتمرري

برريلري العرري  ،حي ر يعترررب الررري العرري عرريم هيمرري يعرررب ع ر مكينررة احلريررة
السييسرررية يف اجملتمرر  ،وخيصرررة يف اجملتمعررري الغربيرررة" (جنرررم،)31 ،2008 ،
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بيعتيير ي حريرة الرري والتعري يف كرث مر دو العريمل الثيلر – مبري يف ذلر
بلرردانني العربيررة وإ برردرجي متفيوتررة  -تيقررى جمرررد شررعيرا تتغنررى بهرري ينظمررة
احلكررم ،بينمرري ال اقرر يعكررس غرر ذلرر  ،ولعرر هررذا مرري جعرر مرر الفضرريء
ا لكرتون فرصة م اتية للتعي احلر ع الري والفكر ،الذ قرد يتحر
نر م ر املعيرضررة اإللكرتونيررة ترردع إىل رد فعر عنيررف وق ر
التضررييق املمررير

إىل

يف ال اق ر نتيجررة

علررى احلريرري العيمررة ،وتفيديرري ملث ر هررذه املعيرضررة الشررعيية

احملتملرة ،يرتم اللجر ء يحيينري إىل بر عردد مر اإلشريعي قصرد قيري

مرد رد

فع الشعب حن هري ،ليرتم بعرد ذلر اختريذ القررار املنيسرب ،الرذ لر يكر

يف

م ض رفض م طرفهم حينهي.
ثيلثي  -تأث الشيكي ا جتميعية يف تشكي الري العي ا لكرتون :
"إ الررري العرري يف ي جمتمرر مرر اجملتمعرري صرر ر عيكسررة خلصيئصرره
احلضرريرية والفكريررة والسييسررية وا قتصرريدية وا جتميعيررة ،و ميك ر لررري
عي ي يتك

دو ي ترتسرم عليره مق مري جمتمعره مر دير وتقيليرد وجترير

وترررا وخرافرري  ،ومرري يصررله م ر ثقيفررة الرردو األخررر وحضرريرتهي" (نلي ر ،
 ،)121 ،2007فك ر هررذه العنيصررر تلع رب دورا معينرري قررد يك ر

يسيسرريي يو

ثين يي يف رسم معريمل ري عري إلكرتونر حنر قضرية بعينهري يو جمم عرة قضرييي
خمتلفة ،عرب م اق الشيكي ا جتميعية املعروفة.
هذا و"يسج هلرذه امل اقر والشريكي كسرر احتكرير املعل مرة ،وتشركي
عيم ضغ على احلك مي واملسؤول  ،وم هني بدي تتجمر وتتحريور داخر
هذه الشيكي بعض التكت

واألفرراد الر حتمر يفكريرا ورؤ خمتلفرة يو

متقيربرة يو م حرد يحيينرري" (الر ز ،)69 ،2012 ،حسرب كر م ضر يو قضررية
مطروحة للنقيش ،وقرد "شرهد الفضريء ا لكرتونر انطر ق العديرد مر نر
الري للضغ يف قضييي عيمة ،وم ذل ي حركرة  6نيسري  /يبرير النيشرطة
علررى السرريحة املصرررية ،ه ر يف األص ر وليررد دع ر إىل اإلضرررا يف هررذا الي ر
يطلقتهي إحد الفتيي عرب ا نرتن " (يند وآخرو  ،)24 ،2010 ،وقد قر
رواجي كي ا مر طررف املسرتمدم الشريي  ،الرذي يمكر جتنيردهم بسررعة
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والتجرريو م ر دع ر ا اإلضرررا يف فرررت وجيررز قررد يصررعب جتنيرردهم

بغ هرري ،وإ كرري األمررر يتعلررق دائمرري مب اق ر الشرريكي ا جتميعيررة ،وإمنرري
التقليديررة كررذل " ،فكررم م ر يحرردا عظرري ويزمرري خينقررة

ب سرريئ اإلع ر

وقعررر دو ي تررررث يو تنيررره اجلمهررر ر ،إمررري بسرررريب جتيهررر وسرررريئ ا تصرررري
اجلميه

هلي ،يو تقلي يهميتهي وتنيوهلي بيعتييرهري غر ذا مغرز  ،وكرم مر

يحرردا عررريبر ومشرررك
اجلميه

يسرر

ويزمررري معتررريد ضرررممتهي وسررريئ ا تصررري

" (اهلي  ،)62 ،2014 ،خدمة ألغراض معينرة بهردف تشركي ري

عي مؤيد يو معريرض هلرذه القضرية يو تلر  ،مثلمري حصر متيمري مر قضرية مقتر
الكيترررب الصرررحف السرررع د مجررري خيشرررقج يف قنصرررلية بر ر ده برتكيررري يف
يكترر بر  ،2018ييرر عيجلتهرري عررد قنرر ا إخييريررة عربيررة بطريقررة متنيقضررة
يحييني تدور ب الته ي والته ي .
"إ ظهرر ر قضررية يو قيرري م قررف يررث حتررد اجلميعررة ويفرررض منيقشررته،
يصيحيه عيد دورا تق به وسيئ اإلع
احللر

امل قررف واسررتط

ال تسيهم يف حتديد تل احليدثرة يو

املأم لررة بشررأنهي" (نلير  ،)118 ،وترافقهرري يف ذل ر

خمتلف ين ا النقيشي ال جتر يف الفضيءا العم مية ا فرتاضية عرب م اق
الشيكي ا جتميعية واملدوني وغ همي ،ملي تتيحه م فرصة التقيء آراء املئي
يو اآل ف ممرر هلررم ع قررة مييشررر يو غرر مييشررر بيحليدثررة ،حيرر "ييرردو ي
املرردوني برردي تتمررذ دورا مهمرري بشررك متزايررد يف الررري العرري  ،وألنهرري تقررد
حمت

خمتلفي بشك كي ع اإلع

التقليد  ،فمر احملتمر ي ترؤثر علرى

ا جتيهرري السييسررية بررنفس الطريقررة الرر يررؤثر بهرري املعلقرر

اإلذاعي ر

علررى

املسرررتمع " (مررريك مز وآخررررو  ،)46 ،2012 ،ورمبررري يكثرررر ممررري يتصررر ره
الكث و  ،مت

املدوني وم اق الشيكي ا جتميعيرة علرى بعرض امليرزا

التفيعلية ب املستمدم  ،ولطييعة تل امل اق يف حد ذاتهي ،ال تعررف تزايردا
متسرريرعي يف يعررداد املسررتمدم هلرري مبرري يف ذلر اجلزائررر ،ويف دراسررة مر طليررة
جزائري ح

مرد "مسريهمة املردوني ا لكرتونيرة يف تشركي الرري العري ،
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بأ املدوني ا لكرتونية تسيهم يف تشكي الري العي  ،فهر

تعترب م يهم وسيئ ا تصي على شيكة ا نرتن " (حن .)129 ،2015 ،
"ومر ر ت سر ر اسرررتعمي اإلعر ر

اإللكرتونر ر بر ردي نر ر ا الفضررريء العمر ر م

ا فرتاضر تتشررك ترردرجييي لتيلر ذرو التيلر ر مر ت سر اسررتمدا الفييسرري
والي تي

بشك يسيس  ،مستغ حيلة الكي اإلع مر الرذ يعيشره الفررد

اجلزائررر نتيجررة الرقيبررة املفروضررة علررى وسرريئ اإلعرر

التقليديررة" (هرر ار ،

 ،)228 ،2015وخيصررة منهرري اململ كررة للسررلطة ،رغررم ي ا نفترريح علررى قطرري
السمع اليصرر قرد قلر

هريمش هرذا التضرييق ،وفرت نيفرذ للنري

مر يجر

التعي ع مكن نريتهم واجتيهريتهم حنر مري يعييشر نه يف واقعهرم ،رغرم ي ذلر
ا نفتيح التريرخي كري حمتمري علرى السرلطة لظرروف خيرجيرة بيلدرجرة األوىل،
متعلقة يسيسي برييح التغي ال اجتيح بلدا "الربي العرب ".
لك يف مقيب هذا اإلفراط املؤيد لفكر التأث الكي مل اق الشريكي
ا جتميعية ،تظهر نتيئج سؤا يف إحد الدراسي العلمية الر درسر ع قري
الترأث بر منتررديي احلر ار ا لكرتونيررة وعمليرة تشركي الررري العري  ،ينرره "
تسيهم منتديي احل ار ا لكرتونية اجلزائرية يف تشكي الري العري الط بر
اجلزائر إزاء القضييي املمتلفة وذلر بنسرية  ،%92نظررا ي الطليرة يثقر

يف

مصداقية امل اد ا لكرتونية ،خيصة فيمي يتعلق بيملسيئ املص ية ،وذلر بنسرية
 %89كيجملرري السييس ر مررث " (مسيش ر  ،)180 ،2013 ،وإ كين ر نترريئج
هذه الدراسة ميك تعميمهي بيملطلق على كيم الطلية اجلزائرري  ،لكنهري
تعطيني ص ر ع عينة م األفراد الذي

يتأثرو بيلضرور مبري يرتم نشرره عررب

م اق الشيكي ا جتميعية.
خامتة:
لقد "يصريح تتشرك بفضر شريكة ا نرتنر فضريءا ت اصرلية عرد هر
مبثيبة يمكنة افرتاضية تتحد عرب غرف احل ار والدردشرة بردو حردود وبردو
ترريري  ،ونتعيمر مر هررذه الفضرريءا بعرردهي يمكنررة ذا شررحنة ثقيفيررة ،يكر
احل ر ار والت اص ر يسيسررهي" (جرريبر ،)315 ،2015 ،وقررد فتح ر بررذل م اق ر
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الشيكي ا جتميعية عهردا جديردا مر حريرة الرري والتعري  ،مل يكر متيحري
بهررذا القرردر الكرري م ر احلريررة ال حمرردود  ،فغرردا يغلررب املسررتمدم ييرردو
آراءهم يف بعض القضرييي احلسيسرة ،الر مل يكر ليعطر ا رييهرم فيهري بطريقرة
علنية يخر  ،و"رغم ي نشيط هذه الشرحية م اجلميه ال متث الرري العري
ا لكرتون  ،ينحصر داخ هذا العيمل التميلر  ،فريألمر يتعرد وسريلة جيرد
للت اص والنقيش وتييد اآلراء ...إ ي األمر تعد مؤخرا ذل ال اقر التميلر ،
بتحرر

الشررريكة إىل سررريحة للفعرر املررردن والتعيرر

يف يرض ال اقرر " (الطررريئ

واجلي ر  ،)147 ،2016 ،مثلمي حص م تعيئرة مجيه يرة إلكرتونيرة واسرعة
وهية تضريمنية كري

مر يزمرة الشري اجلزائرر (العييشر ) الرذ قضرى حنيره

قي مد داخ بئر إرت ازية يف يعميق األرض لعد ييي .
إ حريررة الررري والتعرري تعررد م ر حقر ق اإلنسرري األسيسررية ،وقررد غررد م ر
ظه ر م اق الشريكي ا جتميعيرة مكرسرة بشرد  ،لدرجرة ينهري صرير قريدر
علرررى تشررركي ري عررري إلكرتونر ر  ،يتنررريقش بكرر حريرررة ووعر ر يف خمتلرررف
القضييي الر تشرغ بيلره ويف ي وقر  ،وعلرى هرذا األسري

ينيغر ا هتمري مبري

يل :
 - 1إتيحة الفرصة لألص ا املعيرضة لتعرب ع رييهي بك حريرة يف خمتلرف
املنيبر اإلع مية مبي فيهي احلك مية.
 - 2تفعي الت اصر احلكر م ا لكرتونر مر الشرعب مر خر

ا هتمري

مب اق الشيكي ا جتميعية.
 - 3ا هتمرري بدراسررة الررري العرري اإللكرتون ر الررذ يتشررك يف صررفحي
الشرريكي ا جتميعيررة لدراسررة اجتيهرري الشررعب حنر خمتلررف القضررييي احملليررة
وال طنية.
 - 4تفعي الق ان ال تتميشى ومري ينشرر يف م اقر الشريكي ا جتميعيرة
م يج الضي القين ن هلي.
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التعليق رقم :1
نقصررد هنرري ا ختفرريء الكل ر للرقيبررة القيليررة ،ألنرره حتررى يف ظ ر شرريكة
ا نرتن تيقى هني بعض يشركي الرقيبرة القيليرة علرى احملت يري املنشر ر  ،إذ
كررث م ر امل اق ر ا لكرتونيررة تترري للمسررتمد إمكينيررة النشررر يو التعليررق
الفر ر علررى بعررض املر اد املنشر ر  ،إ بعررد إطر

صرريحب امل قر علررى مضررم

ذل النشر يو الرد.
قيئمة املراج :
 يند ،ي سف يند ،وآخرو  .)2010( .كيرف يصرن القررار يف األنظمرةالعربية ،حترير وتنسيق :نيف مسعد ،ب و  :مركز دراسي ال حد العربية.
 امسيعي  ،فض اهلل حممد .)2008( .يزمة القرار السييس يف دو العريملالثيل  ،ا سكندرية :دار اجليمعة اجلديد .
 بررردر ،ينرررد .)2010( .الرررري العررري والسييسرررة العيمرررة ،القررريهر  :الرررداراملصرية السع دية للطييعة والنشر والت زي .
 -جرريبر ،جنرر ء حممررد .)2015( .دراسررة حتليليررة يف اإلعرر

،

اجلمرريه

عمي  :دار املعتز للنشر والت زي .
 نليرر  ،رشرريد .)2007( .احلررر والررري العرري والدعييررة ،اجلزائررر :داره مه للطييعة والنشر والت زي .
 حن  ،نزهة ( .)2015املدوني ا لكرتونية فضريء حلريرة الرري والتعري :دراسررة ميدانيررة علررى عينررة م ر طليررة كليررة عل ر اإلع ر

وا تصرري والسررمع

اليصر – جيمعرة قسرنطينة  .3جملرة العلر ا نسرينية وا جتميعيرة .العردد ،44
.

.132 - 111

 خلي  ،سحر كيمر ( .)2013السييسرة العيمرة ووسريئ مؤسسري اجملتمراملدن يف صنعهي :دراسة نظرية .جملة كليرة الرتبيرة للينري  .العردد ،02
.439 - 427
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 دات  ،وليم هر ،وآخرو  .)2013( .حرية ا تصي حرية التعي  :تغي الييئةالقين نية والتنظيمية الداعمة ل نرتن  ،بيريس :منش را الي نيسك .
 سكر  ،رفيق .)2012( .الرري العري بر القر النيعمرة والقر اخلشرنة،ب و  :املؤسسة احلديثة للكتي .
 مسيش  ،وداد ( .)2013منتديي احل ار ا لكرتونية يف اجلزائر :متيز يفتقررديم اخلدمررة العم ميررة وقرردر علررى اسررتميلة مجه ر ر الطليررة .جملررة احلكمررة
للدراسي اإلع مية وا تصيلية .العدد ،25

.

.197 - 165

 -الض ع  ،نضي ف ح ،وآخرو  .)2015( .اإلع

والري العري  ،عمري :

دار اإلعصير العلم للنشر والت زي .
 الطرريئ  ،ي سررف حجرريم ،واجلي ر ر  ،عل ر عي ر د نعمرره .)2016( .الررريالعي واإلع

احلدي  :خط وقيي  ،عمي  :دار األيي للنشر والت زي .

 عرريمر ،فتح ر حس ر  .)2012( .الررري العرري ا لكرتون ر  ،القرريهر  :دارالنشر للجيمعي .
 الف حررر ر  ،حسررر ر علررر ر إبرررررراهيم .)2014( .الدميقراطيررر رة واإلعررر روا تصي  ،عمي  :دار غيداء للنشر والت زي .
 كنعرري  ،عل ر  .)2015( .الررري العرري ب ر النظريررة والتطييررق ،عمرري  :داراأليي للنشر والت زي .
 كنعي  ،عل  .)2015( .الري والري اآلخر يف اإلع  ،عمري  :دار األيريللنشر والت زي .
 مررريك مز ،مررريكس ،وآخررررو  .)2012( .األخيرررير والرررري العررري  :ترررأثاإلع

على احليي املدنيرة ،ترمجرة :حممرد صرف

حسر ينرد ،القريهر  :دار

الفجر للنشر والت زي .
 ميلك  ،زوه وكيد  ،زي الدي ( .)2013دور الشيكي ا جتميعيرةيف تك ي الري العي يف اجملتم العرب  .جملة الص ر وا تصي  .العرددا -05
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