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 المحاضرة الخامسة  

 االستخدامات السياسية لشبكة االنترنت

الحكومات  نترنت مازالت خارج نطاق سيطرة الدول ولكون شبكة اال

  أسلوب اث تغيير في  السياسية فأنها تتيح فرصة ثمينة ألحد  واألحزاب

ه,  كوينلرأي العام وتتأثير على ا عة اليعته وطبياالتصال السياسي وطب

ش الذي تتصف  يتان من التشوي خالترنت ة والوسيلة في االنفالرسال

ويتميز االتصال من خالل   السياسي,  لالتصال به القنوات التقليدية 

 - بما يلي :   االنترنيت

 ستقبالها بحرية عبر جميع المستويات وا تشار المعلومة  انسرعة    –  1

 على الحوار  درة الق –  2

حديه بذلك الوسائل  سب االهواء متتشويش المعلومات بحعدم  –  3

 التقليدية  

 لمعرفة  انتاج ا  ةالالمركزييساعد على النترنت ا –  4

التي   التفاعليةمقراطية من خالل الطبيعة العملية الديينشط  – 5

كبر في التعبير عن الرأي وصنع  ع على المشاركة الجماهيرية ا تشج

 القرارات  



المعلومات فهي  فرصة لسيطرة المسؤولين على تدفق التتيح  – 6

  واألحزاب وسيلة لم تشوه او تتأثر بمصالح المتضاربة للوسائل 

 ياسية  الس

 ومات  عل حرية الخطاب والمتجسد  –  7

 لومات كأساس يبنى عليه الرأي العام  هة للمعمؤشرات نزي تعطي    –   8

قليدية على ترتيب  كافئة لقدرة الوسائل التادلة ومة معقو تعد  –  9

   األولويات 

ا شبكة االنترنت فيما يخص الشؤون  تقوم بهالتي  األدوار أما 

 - السياسية هي :

   لالنتخاباتالمعلومات حول المرشحين  تقديم  –  1

 بعمليات الحشد والتعبئة السياسية  القيام  –  2

 السياسية في تنفيذ سياستها   األنظمةمهمة تسهيل  –  3

 

  1993في عام  في النرويج  الكترونية    عامة  اول انتخابات  أجريت وقد  

حيث   2000ريكية عام الم بينما استخدمت في الواليات المتحدة ا

لت على  ظهرت عشرات المواقع االنتخابية على االنترنت التي تمث

 . رشحين وتسهيل عملية مشاركة الناخبين وجهات نظر الم  إيصال

ت السائدة حول تأثير وسائل االعالم  وشبكة االنترنت تتحدى االتجاها

سيين وتقلص الى حد ما  يد النقاش بتزامن مع السيا التقليدية وتحد

ومات بحيث  سية على السيطرة وانتشار المعلالسيا  األحزابمن قدرة  



العام دون سيطرة  الرأي اللها تشكيل يمكن من خ تحولت الى قناه 

 . النخبة السياسية 

ئل  خدموا بكثرة وسان يستميلون ا دمي االنترنت يستخ فـأن ممع ذلك 

  اإلخبارية بشكل عام مثل قراءة الصحف والمجالت  األخرى االعالم 

نترنت لم يحل محل تلك المصادر  والكتب السياسية حيث ان اال

 . التقليدية 

ترنت بواسطة  نة الدخول على االوقد اتاحت التطورات التكنولوجي

الى   إضافةحديثة  أخرى وأجهزةيون الهاتف المحمول والتلفز

هل عملية استخدامها للجميع كما تتميز بقلة  الكومبيوتر مما س 

وتعطي لألفراد السلطة على   األخرىتكاليفها مقارنة بوسائل االعالم 

و القومية او  ار للعوائق الجغرافية ا صال والتفاعل بدون اعتباالت

لألفراد تعمل دون اهداف  مفوضة   أداة , كما ان االنترنت يمثل ةالديني

تجسيد الواقع السياسي   إعادة وبإمكانها ربحية او سياسية 

 واالجتماعي.  

ستطيع  ا من خالل ي يوفر االنترنت موقع لالتصال ديدة وكأداة ج 

,  شرة مع الناخبين واالطالع على اراءهما مباالسياسيون ان يتحدثو

اركة السياسية وال يعني ان  اال ان توافر المعلومات ال يعني المش

  فإمكانية ,  كة االفراد دائما ستكون لديهم القدرة على االتصال والمشار

مشاركة السياسية عبر االنترنت أمر  من ال األشخاص حرمان بعض 

ديهم القدرة على الدخول الى هذه  ل األشخاصس كل ن لي وارد أل

لشعبي  اة االنترنت تتعامل مع الحقل  ان شبكالوسيلة وعلى الرغم من  

لومات  الت مسيطرة في حدود المعحاليا اال ان النخبة السياسية ماز



لحصول  ما زالت اعلومات الرسمية عامة وتشكيل الرأي العام فالمال

ومية والحزبية  م من خالل القنوات التقليدية مثل المواقع الحكعليها يت

 .  قليديةووسائل االعالم الت

تهدد سلطة الدول في   إعالمية بالنسبة للنظرة الى االنترنت كوسيلة 

غله ال  رنت وتو االنت فانتشارالعالم العربي فقد تكون في غير محلها 

وصفحاتها  يزال متواضعا ثم ان العديد من المواقع هذه الوسيلة 

, حيث تستطيع الحكومات ان تراقب االنترنت  تخضع للحظر والمراقبة

, كما ان هذا  األخرى مع الوسائل    تسطيعه قتدار اكثر من ما  عالية وا بف

المعلومات وكما ساعد  المجال مفتوح لألفراد في الحصول على 

على تعزيز مواقف المهتمين بقضايا حقوق االنسان وقوى  االنترنت 

  اإلرهابية األنشطةعلى تعزيز  ساعد  وأيضا المعارضة السياسية 

الى ما قد   باإلضافة ا يلة اتصال يعب مراقبتهمية لتوفير وسواالجرا

السياسيين  حام للموقع بهدف التجسس على الدول وتيحدث من اق

 . صوصيةوسائل البريد االلكتروني وانتهاك الخ والتنصت على 

ففه نتائج بعض  ان القلق على مستقبل الصحافة الجادة قد تخ

كون  ي ترى بأنه بعض مضي بعض الوقت ستالدراسات مثل الذ

خدماتها تحت تحكم وسيطرة نفس  المعلومات على االنترنت و

,  المؤسسات التي تسيطر على المؤسسات الصحفية منذ زمن بعيد 

السياسية   أهميتها ني ان دية سيعالتقلي كما ان ضعف تأثير الصحافة 

سوف تنخفض لتنخفض معها التأثيرات الضارة لألخبار السطحية  

 . على السياسيين 



لتقديم خدمة االنترنت  ف مكتب ال 700ء المثال : تم شراعلى سبيل 

احتكارية كبرى مثل الشركات  في الواليات المتحدة من قبل شركات 

  األرضية تصال تمتلك شبكات االركات الكيبل, التي الهاتف والش 

اب قوانين رسمية  ة المحلية ساعدهم في ذلك غي والخطوط الهاتفي

الحتكار والتحكم  , وهذا انترنتالستخدامات العامة لألتحكم عملية ا 

, وبالتالي سوف تصبح  ترنت يهددان حرية تدفق المعلومات في االن

يت متشابه للمضامين الرئيسية التي يتلقاها  نترنمضامين اال

, ومنع اكتمال سيطرة  زيون الكابلي مشاهدون من خالل التلف لا

خدمة فأن ذلك سوف يتيح  تمتلك امتياز تقديم هذه ال ركات التي الش

اوتة, مثلما يتم  لهما فرصة احتكار وبيع خدمة االنترنت بأسعار متف 

بسعر محدد يدخل المشترك   أي, بلي حاليا مع خدمات التلفزيون الكي

, وبسعر أعلى يحصل على خيارات أوسع,  المواقعالى عدد محدد من  

 جدا يدخل الى الشبكة العالمية لألنترنت  سعر عال وب


