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 المدونات السياسية 

سير  المدونات بأنها صفحة على شبكة االنترنت تزود بتفعرف ت

الكتروني لألحداث ويتم تعديلها بشكل دوري وتقدم بشكل يعكس  

ت الفائقة لمصادر  ع استخدام الوصالتأريخي متسلسل مترتيب 

ى تكنلوجيا  ف على انها شبكة معتمدة علكما انها تعر   أخرى  الكترونية

( به برنامج يتيح  blogger.com) بسيطة مبنية على موقع الكتروني  

ان يقوم بتكوين موقع الكتروني خاص به وينشر على  لمستخدم 

نحو القضايا    وآرائهمطة باألفراد  ه وهذه المواقع مرتبارالشبكة ما يخت

 . لية والمحلية والشخصية الدو

 ا نشأة المدونات وتطوره 

قرن العشرين  من العينات سصف الت منتظهرت المدونات السياسية ب

ا  اول من صاغ هذ (جون بارغر )كان و 1997بتحديد في عام 

طلح اال ان المدونات لم تنشر على شبكة االنترنت اال بعر عام  المص

االستضافة في السماح للمستفيدين بأنشاء  حيث بدأت خدمات    1999

) بيرا  هم بصورة سريعة سهلة نسبيا وذلك عندما  المدونات الخاصة ب 

من   لمستخدمي االنترنتي له مجانن وجع لتدوي البس( برنامج خاص  



وينشأ    )www.blogger.com ( ألي فرد الدخول الى موقع    أتاح ما  

فكل ما  مدونة خاصة به بأقل من عشر دقائق وبتكلفة منخفضة جدا 

ثم يختار  االمر هو اختيار اسم المستخدم وتحديد كلمة المرور    ه يتطلب

 . احةمن التصميمات المت  هتصميم الذي يناسبصمم الالم

هي السبب الرئيسي وراء تحول   2001سبتمبر  11وتعتبر احداث 

وين على شبكة االنترنت حيث اتجه البعض الى  ظاهرة التد فراد الى  اال

 - لسببين اساسين هما : المدونات  

هجمات التي تعرضت لها الواليات  التعبير عن مشاعرهم تجاه ال    -   1

 2001 سبتمبر     11المتحدة في  

م وسائل االعالم  لومات التي تحجبها عنهالى المعالوصول  –  2

 التقليدية  

  وأصبحت اصبح التدوين هو االتجاه السائد  2004وبحلول عام 

دة  خدمي االنترنت الى قاع مستظاهرة عامة لعديد من المدونة 

 . المدونين واراء المدونات

 المدونات   أنواع 

 - لمدونات الرئيسية هي :  أنواع  3 هناك 

 المرشحات   -أوال : 

حداث العامة  هي مدونات تتضمن في الغالب مالحظات وتقييمات لأل

في االغلب مضمون   ا مضمونه كون والخارجية بصورة موسعة وي

 . ياسي س

http://www.blogger.com/


 الصحف الشخصية    -ثانيا : 

لشخصي ويعرض من خاللها المدون  يميل هذا النوع الى الطابع ا و

 . ه واتجاهاته ومشاعرة الخاصة وافكار  اراءه 

 مدونات المعرفة   - ثالثا :

تركز على ابداء مالحظات وتعليقات  وهي نوع من المدونات 

بخصوص احدى الموضوعات العلمية او احدى المشروعات او  

 . المنتجات

 لسياسي التدوين ا 

في وقت قصير جدا من كونها احدى التطبيقيات  دونات حولت الم ت

والعلم    اتصالية هامة في التعليم واالدب  أداةالبرمجية البسيطة لتصبح  

  أنواعحيث يرى البعض ان المدونات هي نوع من والسياسية 

المشاركة السياسية المباشرة وشكل جديد لتعبير السياسي كما انها  

العالم لألحداث السياسية  ة معالجة ا تمتلك القدرة على تشكيل طريق

 . ة وانه جاء كرد فعل سياسية سياسيظاهرويعتبر التدوين 

اد كما يتعبر الفضاء االفتراضي  فرشبكة االنترنت تتيح تفاعل بين االف

الهامة التي يعبر من خاللها االفراد عن اراءهم   األماكناحدى 

خر من خالل تكوين مجتمعات  ا منها بشكل او بأالسياسية التي حرمو

ين االتصال الجماهيري  جسور ب ألقامهافتراضية خاصة بهم تسعى 

ويؤدي االنترنت دورا مميزا في العملية  واالتصال الشخصي 

على نموذج اتصالي تفاعلي يمكن ان يسهم    اعتمادهالسياسية في ظل  

لومات ووجهات النظر بشكل متكافئ  مع وال  اآلراء في دعم فكرة تبادل  

ان تؤدي دورا   بأماكنهافأن  , وبتالي ة سياسيةعملي أيبين اطراف 



الل  خ ة الممارسة الدمقراطية للحقوق المواطنة من اكبر في دعم فكر

ختلفين عبر الفضاء  درة على التواصل بين افراد ممن ق ه ما توفر

 . نترنتشبكة اال  وفرتهلكتروني الذي اال

يقات والتحليالت  صدر متجدد لألراء والتعل ان المدونات تعتبر م

الجديدة سواء من المدونين او   األصواتلتمكين  سيلة ووالسياسية 

وتستمر   وتداولهاعلومات الم ورمر التحكم في من  ن السياسيي

اي  وجهات السائدة في الر ياسية من خالل الت قضايا السالمعلومات 

الفراد سواء  التقليدية وقضايا التي تشغل ا اإلعالمية ائل العام ووس 

 . الدولي  على المستوى المحلي او 

ق  قراطية يساعد االنترنت على كسر الطوير ديم في الدول الغ

ماعات السياسية حيث بدأ  على بعض الجالمفروض  اإلعالمي 

م  في دعم قضاياه أساسيةون االنترنت كوسيلة دم رضون يستخ المعا

الن التكنلوجيا  والتعبير عن اراءهم مما دفع البعض الى االعتقال 

قوق  و لألنظمة التي تنتهك حعد أصبحتترنت مثل االن الحديثة 

 . االنسان

ئل االعالم  تؤثر على االتصال السياسي كوسا أصبحت ان المدونات 

ووضع اجندتها الخاصة فنتيجة    أولوياتها التقليدية وتساهم في ترتيب  

  بأماكنها ولة وسرعة في االتصال اصبح ه المدونات من سهبما تتيح

والوقائع السياسية وغير  من االحداث  تحقيق الصدق االخباري لكثير  

حدث فور   أيى المدونين القدرة على نشر واصبح لدالسياسية 

لوسائل االعالم التقليدية مما دفع لعض  ه وحتى قبل ان يصل وقوع

يدهم  ض المدونين لتزوبع  الستئجار  واإلعالمية الصحفية    المؤسسات

 . يبمحتوى االخبار



ل فأن المدونة تعتبر مكان مالئم لتعبير السياسي لجانب  خالصة القو و

كونها وسيلة لتداول االخبار ونقلها بسرعة بل ونقل صورة واضحة  

شهود العيان بالصوت  قيقية من ث بناء على روايات حلألحدا

من ما جعلها منبر لمناقشات   األحيانوالصورة الحية في بعض 

لنسبة لألفراد ال يجدون وسيلة فعلية لتعبير عن  باالسياسة خاصة 

 انفسهم  
 


