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 امللخص:

    تحماول همذه الدراسمة اإلجابمة عمى تسماؤٍل رئيمس همو: ما هي سمات 

النخبمة اإللكرتونيمة وخصائصهما التفاعليمة عمر الشمبكات االجتاعيمة، ومما 

آليمات التأثمر وديناميكياتمه التمي تسمتخدمها؟ وذلمك بهدف رصمد تطورات 

التأثمر يف المرأي العمام بمن الواقمع والفضاء اإللكمرتوين، كأحد تجليمات غلبة 

االفمرتايض عمى الحيماة السياسمية واالجتاعيمة للمجتمعمات الحديثة، حيث 

تبمدأ الدراسمة بالتعريمف مبفهموم "النُّخمب املجتمعيمة" وعالقتهما التبادليمة 

ممع وسمائل اإلعمالم، وذلمك كتقدممة تأسيسمية للدراسمة، ننتهمي بعدهما إىل 

الكشمف عمن أمنماط التأثمر يف الشمبكات االجتاعيمة، وممن ثممَّ التعريمف 

مة بها يف  بم"النخبمة اإللكرتونيمة" وأهمم سماتها، وديناميكيمات التأثمر الخاصَّ

شمبكات التواصمل االجتاعي.

    الكلامت املفتاحية:

الشبكات االجتاعية - النخبة - املؤثرون - الفضاء - اإللكرتوين.
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 املقدمة:
مممع مطلممع القممرن الحممادي والعريممن، بممدأ حديممث علممميٌّ مطَّممرد يبممرِّ بم"عممامل جديممد" عممى 

املسممتويات السياسممية واالقتصاديممة واالجتاعيممة كافممًة، واتجممه الحديممث نحممو عوملممة الثقافممة واإلعممالم، 

والتنبممؤ بم"ثممورة رقميممة" سمميكون لهمما انعكاسمماتها الهائلممة عممى علمموم االتصممال، األمممر الممذي بممدا معممه 

وكأنَّ العممامل بصممدد "نسممخة جديممدة" مممن أمنمماط إنتمماج املعلومممات واسممتهالكها. وبالفعممل، شممهدت 

ى  الصناعممة اإلعالميممة مجموعممًة مممن التحمموالت التقنيممة واملهنيممة النوعيممة، التممي أفممرزت ممما يُسمممَّ

د مممن العالقممات بممن  بمممأدوات اإلعممالم الجديممد، حيممث تقمموم منظومممة اإلعممالم الجديممد عممى نظمماٍم محممدَّ

الفاعلممن بداخلهمما ُوِجممد نتيجممة "تممزاوج بممن ظاهرتممن بارزتممن ُعممرف بهمما عممر املعلومممات: ظاهممرة 

سمميولة املعلومممات، وظاهممرة االتصممال عممن بعممد")1)؛ ورصنمما أمممام نظمماٍم اتصممايلٍّ أفقمميٍّ يناقممض النممموذج 

االتصممايل العمممودي السممابق، والممذي كان يعتمممد عممى ُمرسممل وُمسممتقِبل يف بنمماء خطمميٍّ أحمماديٍّ تغيممب 

عنممه التفاعليممة.

يف ضمموء هممذا البنمماء االتصممايل الجديممد، متكَّممن كلُّ "مسممتخدم" مممن إبممداء رأيممه والتفاعممل مممع املحيممط 

االجتاعممي مممن حولممه، وأضحممى الفممرد/ املواطممن فعاليممًة اتصاليممة قامئممة بذاتهمما، يتأثَّممر ويؤثِّممر يف وسممائل 

االتصممال األخممرى، ويتفاعممل مممع املحيممط االجتاعممي، بحيممث أصبممح اإلعممالم نسمميًجا عضويًّمما ضمممن 

املجتمممع، وليممس كيانًمما منفصمماًل عنممه)2).

ممد أدواره، مل يكممن بفعممل  وتجممدر اإلشممارة هنمما إىل أن انتشممار آليممات اإلعممالم الجديممد وأدواتممه وتعقُّ

"سمملطوي/ مؤسممي"، وإمنمما كان انتشمماًرا تلقائيًّمما ضمممن حلقممات التواصممل االجتاعممي، كشممكٍل مممن 

أشممكال إنتمماج املعنممى وتبادلممه؛ ولعممل هممذا ممما يجعممل اإلعممالم الجديممد جممزًءا مممن التفاعممالت االجتاعية 

الجاريممة عممى أكممر مممن صعيممد))). فاإلعممالم الجديممد - ومنممه شممبكات التواصممل االجتاعممي - أخممذ 

موقعممه وأدواره االجتاعيممة يف األسمماس مممن مسممتخدميه، الذيممن مكَّممن لهممم فرصممة الحضممور "الفكممري 

والسوسمميولوجي" عممى منصاتممه، وقممد أنتممج هممذا الحضممور نخبًة جديممدًة اعتمممدت يف ظهورهمما وانتخابها 

)1) حمممزة هممواري، "مواقممع التواصممل االجتاعممي وإشممكالية الفضمماء العمومممي" )ورقلة-الجزائممر: مجلممة العلمموم اإلنسممانية 

ص2-221)2.  (2015  ،20 العممدد  واالجتاعيممة، 

)2) صبمماح ياسممن، "اإلعممالم الفضممايئ يف الوطممن العممريب: تحليممل للمضمممون والتأثممر يف النخممب والممرأي العممام" )لبنممان: مجلممة املسممتقبل 

العممريب، املجلد 6)، العممدد 414، )201) ص70-58.

))) عبداللممه الزيممن الحيممدري، "عممر الرومانسممية اإلعالميممة" )لبنممان: مجلممة املسممتقبل العممريب، املجلممد 5)، العممدد 410، )201) 

ص))-46.
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عممى قواعممد تختلممف عممن تلممك القواعممد الكالسمميكية النتخمماب النُّخممب املجتمعيممة وإفرازهمما. فمما 

نعنيممه بم"املؤثريممن" أو ممما تطلممق عليهممم الدراسممة مصطلممح "النخبممة اإللكرتونيممة"، هممي تلممك النُّخممب 

ت جذورهمما يف عممامل امليديمما االجتاعيممة، وشمميَّدت قواعممد تأثرهمما بممن مسممتخدميها، والتممي  التممي مممدَّ

تختلممف يف طبيعتهمما وأسممباب تكوينهمما عممن ممما هممو متعممارف عليممه مممن النُّخممب الكالسمميكية، سممواء يف 

إطارهمما الرسمممي إذا كانممت جممزًءا مممن النظممام السمميايس وإحممدى آليممات الحكممم فيممه، أو كونهمما "نخبًمما 

غممر رسمممية" تنتمممي إىل مؤسسممات القمموة والنفمموذ يف املجتمممع، االقتصاديممة أو االجتاعيممة أو الثقافيممة. 

فالنخبممة اإللكرتونيممة - مممن حيممث مفهومهمما ونطمماق تأثرهمما - لصيقة االرتبمماط بالشممبكات االجتاعية 

مماٍت تعبريممة مفتوحممة وإمكانمماٍت تكنولوجية واسممعة، أسممهمت بدورهمما يف انتخاب  وممما أتاحتممه مممن منصَّ

وإبممراز "صفمموة" مممن بن جمهورها، بنمماًء عى عنارص أعداد املتابعممن: من التفاعلية مممع الجمهور ونطاق 

نممر األفممكار، إىل غممر ذلممك ممما تختممصُّ بممه طبيعممة الفضمماء اإللكرتوين، وهممو ما سممنأيت عى ذكممره الحًقا.

إذن، تحمماول هممذه الدراسممة اإلجابممة عممى تسمماؤٍل رئيممس هممو: ممما هممي سممات النخبممة اإللكرتونيممة 

وخصائصهمما التفاعليممة عممر الشممبكات االجتاعيممة، وممما آليممات التأثممر وديناميكياتممه التممي تسممتخدمها؟ 

وذلممك بهممدف رصممد تطممورات التأثممر يف الممرأي العممام بممن الواقممع والفضمماء اإللكممرتوين، كأحممد تجليممات 

غلبممة االفممرتايض عممى الحيمماة السياسممية واالجتاعيممة للمجتمعممات الحديثممة، حيممث تبممدأ الدراسممة 

بالتعريممف مبفهمموم "النُّخممب املجتمعيممة" وعالقتهمما التبادليممة مممع وسممائل اإلعممالم، وذلممك كتقدمممة 

تأسيسممية للدراسممة، ننتهممي بعدهمما إىل تعريممف "النخبممة اإللكرتونيممة" وأهممم سمماتها، وديناميكيممات 

ممة بهمما يف شممبكات التواصممل االجتاعممي. التأثممر الخاصَّ

 مفهوم النخبة املجتمعية: 
مل يعممد مفهمموم النخبممة مدخمماًل تحليليًّمما لفهممم البنمماء السمميايس فحسممب، بممل إنممه أداٌة تحليليممة     

لفهممم املجتمممع برمتممه، فهممو يكشممف حركممة القمموة والنفمموذ وانتشممارها عممر املجمماالت االجتاعيممة، فلم 

دة  يعممد هنمماك حديممٌث عممن نخبممة سياسممية أو مركزيممة فحسممب، بممل هنمماك نخممب اجتاعيممة متعممدِّ

د املجمماالت. حيممث تُعممرَّف النخبممة املجتمعيممة بأنهمما "مجموعممة األفممراد الذيممن يتصممدرون واجهممة  بتعممدُّ

املشممهد املجتمعممي بكافممة صمموره وتنويعاتممه يف مرحلممة زمنيممة ممما")4).

)4)  مصطفممى شممفيق عممالم، "الراعممات النخبويممة وتوجهممات الدولممة املريممة ممما بعممد الثممورة"، التقريممر االسممرتاتيجي العممارش 

الصممادر عممن مجلممة البيممان السممعودية بعنمموان: واقممع األمممة بممن الثممورات واملرحلممة االنتقاليممة، التقريممر 10، )201، ص220-197.



حمركات التأثري يف الفضاء اإللكرتوين

6

د   ينطلممق مفهمموم النخبممة املجتمعيممة مممن فكممرة محوريممة متعلِّقممة بم"عممدم متركز القمموة"، حيممث تتعدَّ

النُّخممب وفًقمما للسممياق االجتاعممي الممذي تعمممل فيممه، حيممث يحتفممظ كلُّ مجممال اجتاعمميٍّ بنخبتممه التممي 

ع هممو اآلخممر بنمماًء عممى طبيعممة املجممال الممذي  متتلممك "رأس املممال النوعممي" الخمماص بهمما، والممذي يتنمموَّ

ده يف قدرتهمما عممى  يتواجممد فيممه، كمما تتحكَّممم قمموة "رأس املممال النوعممي" الممذي متتلكممه كلُّ نخبممة وتعممدُّ

فممرض "تفضيالتهمما يف القضايمما األساسممية للجاعممة". مبعنممى آخممر، كلمما زاد نفمموذ النخبممة املجتمعيممة 

كانممت أقممدر عممى التأثممر، وهممو ما ينسممحب أيًضمما عى النُّخممب املؤثممرة يف شممبكات التواصممل االجتاعي، 

حيممث تتنمموع نخبتهمما بممن السمميايس واالجتاعممي وكذلممك االقتصممادي والدينممي.

 النخبة ووسائل اإلعالم: من يمتلك سلطة التأطير؟
عممزَّز ميلممز يف كتابممه "قمموة النخبممة" أهميممة وجممود نظممام اتصممال كاٍف مممن أجممل متكممن النخبممة     

مممن تبممادل الوظائممف وتعزيممز القناعممات املشممرتكة، وأعطممى ميلممز القممدرة عممى التواصممل بممن أفممراد 

النخبممة امتيممازًا مممن أجممل التحكُّممم والسمميطرة عممى العالقممات، ومممن أجممل تدعيممم القمموة املاديممة بقمموة 

التأثممر الفكممري والثقممايف، فوجممود وسممائل اإلعممالم كحلقممة وسمميطة بممن النخبممة الحديثممة وجاهرهمما 

أمممر رضوريٌّ للطرفممن؛ حيممث تحتمماج النخبممة املنصممات اإلعالميممة للتواصممل مممع الجمهممور، ومممن ثمممَّ 

التأثممر فيممه وتوجيهممه نحممو مروعاتهمما السياسممية واالجتاعيممة وكذلممك الثقافيممة، كمما أنَّ وسممائل 

ممه بممه إىل الجمهممور.  اإلعممالم بحاجممة إىل وجممود النخبممة لتقديممم محتمموى الرسممائل اإلعالميممة والتوجُّ

وإذا كانممت مدرسممة فرانكفممورت قممد ركَّممزت اهتامهمما عممى التكنولوجيمما والثقافممة، مشممرة إىل تحممول 

التكنولوجيمما إىل قمموة رئيسممة لتكويممن التنظيممم االجتاعممي وإنتاجه والسمميطرة عليه، فقد ذهممب ماركيوز 

إىل أن التكنولوجيمما املعممارصة تشممكِّل أداًة لتنظيممم العالقممات االجتاعيممة وإدامتهمما أو تغيرهمما، ومظهممرًا 

مممن مظاهممر أمنمماط السمملوك والفكممر السممائد، ووسمميلًة للسمميطرة والهيمنممة. ففممي مجممال الثقافممة، تنتممج 

التكنولوجيمما ثقافممًة شمماملًة تعمموِّد األفممراد عممى االمتثممال ألمنمماط التفكممر والسمملوك املهيمنممن، وبالتممايل 

توفِّممر أداًة قويممًة للرقابممة االجتاعيممة والهيمنممة)5). فمممع التطمموُّر التكنولوجممي واملعلومممايت وإتاحممة 

الشممبكات االجتاعيممة، تزايممد الممدور الممذي تلعبممه النُّخممب املتواجممدة عممى تلممك املنصممات، ال سمميا وأن 

أهمممَّ ممما أتاحتممه تلممك الشممبكات أنهمما أوجممدت "منابممر إعالميممة" فرديممة تسمممح لألفممراد بمممإنتاج املحتمموى 

دة يختارهمما  والتعبممر عنممه يف فضمماءات اإلعممالم االجتاعممي وعممرض القضايمما املجتمعيممة تحممت أُطممر محممدَّ

)5) عبد اإلله بلقزيز، اإلعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم )بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، )201).
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األفممراد املسمماهمون يف إنتمماج املحتمموى بانتظمماٍم عممى سمماحات الشممبكات االجتاعيممة، ممما يسممتدعي 

مما للنقمماش والحمموار أصبممح لقضايمماه - يف كثممرٍ مممن األحيممان - أولويممة الحضممور واالهتممام،  مجممااًل عامًّ

"فمواصلممة االنقطمماع عممن الواقممع أمممام الشاشممة أدَّى بالتدريممج إىل االنخممراط يف واقممع الشاشممة، األمممر 

الممذي ولَّممد فقممدان اإلحسمماس بالواقممع الفعممي مقابممل االقتممالع واالنتشمماء بواقممع الشاشممة، حتممى إنممه قممد 

يممأيت وقممٌت عممى املبحريممن يف عممامل اإلنرتنممت يعجممزون فيممه حتممى عممن التسمماؤل عممن معنممى الواقممع")6). 

ولعممل هممذا يفممرِّ التشممابك بممن منمموِّ اسممتخدام شممبكات التواصممل االجتاعممي ومنمموِّ ظاهممرة املؤثريممن 

مممن خاللهمما، حيممث إن الشممبكات االجتاعيممة تسمممح للجمهممور مبزيممٍد مممن التفاعليممة والشممخصنة، كمما 

أنهمما تعطممي الفرصممة ملسممتخدميها للوصممول مبممارشًة إىل آرائهممم مممن خممالل صفحاتهممم الشممخصية، فضمماًل 

عممن إعممادة نرهمما بممكل سممهولة، مبمما يجعممل حيمماة النُّخممب واملشمماهر أقممرَب ورسممائلهم أكممر مبممارشًة. 

وأهمممُّ ممما ميكممن رصممده يف هممذا السممياق، هممو أن الرسممائل التممي كانممت متررهمما النخبممة سممابًقا عممر 

وسممائل اإلعممالم التقليديممة، أصبحممت اآلن تممؤدي وظائفهمما التممي يهممدف إليهمما الكاتممب دون "وسمميط" 

إعالممميٍّ كانممت لممه سمملطة التحكُّممم سممابًقا يف "اإلطممار" الممذي يخممرج بممه الخممر/ الممرأي إىل الجمهممور، 

ومممن ثمممَّ "الهممدف/ الوظيفممة" التممي تؤديهمما. لكممن مممع ظهممور الشممبكات االجتاعيممة وممما تتيحممه بنيتهمما 

الهيكليممة مممن تفاعممٍل يسمممح باملناقشممة عممى قاعممدة متسمماوية، أسممهم ذلممك يف جعممل العالقممات بممن 

النخبممة والجمهممور أكممر قربًمما، ومممن ثمممَّ فقممد انتقلممت دفَّممة القيممادة مممن اإلعممالم التقليممدي إىل الرقمممي، 

كمما انتقلممت سمملطة التأطممر، التممي كان ينفممرد بهمما اإلعممالم الجاهممري، إىل املؤثريممن/ النُّخممب، حيممث 

ح"! أصبممح باسممتطاعة الفعممل "غممرَّد" أن يحمملَّ محمملَّ الفعممل "رصَّ

 أنماط التأثير يف الشبكات االجتماعية:
يف عممام 1997، تحممت عنمموان "عالمتممك التجاريممة تتصممل بممك"، كتممب تمموم بيممرت مقالتممه األشممهر عممى 

صفحممات مجلممة "Fast Company"، والتممي بممرَّ فيهمما مبمما نعرفممه اليمموم من قواعد التسممويق الشممخيص، 

ممة بهممم حتممى تسممتطيع فممرض  حيممث أكَّممد عممى أنممه يجممب عممى األفممراد بنمماء العالمممة التجاريممة الخاصَّ

نفسممها يف سمموق العمممل عممر تقديممم صممورة ديناميكممة للممذات غممر قابلممة للنسمميان، بحيممث تصبممح 

السممرة الذاتيممة "كتيبًمما تسممويقيًّا". بممل ذهممب بيممرت إىل ممما هممو أبعممد مممن ذلممك، حيممث جممادل بممأن 

تطبيممق منطممق العالمممة التجاريممة عممى األفممراد ليممس ممكًنمما أو مرغوبًمما فيممه فحسممب؛ بممل إنممه أمممر 

)6) كممال عبممد اللطيممف، املعممريف، األيديولوجممي، الشممبيك: تقاطعممات ورهانممات )الدوحممة: املركممز العريب لألبحاث ودراسممة السياسممات، 

2012) ص66.
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حتممميٌّ وال مفممرَّ منممه)7). وقممد القممى املقممال - الممذي جمماء متوافًقمما مممع مبممادئ النيوليراليممة - رواًجمما 

شممعبيًا، واسممتدعى يف نقممده وتحليلممه ممما كان قممد ذهممب إليممه دانيممال بروسممتن يف كتابممه "الصممورة" 

)1987) بممأن املؤثرين/املشمماهر هممم مممن يسممعون إىل تعريممف النمماس بهممم، وينبممع هممذا التعريممف مممن 

فكرتممه بممأن املشمماهر وِجممدوا نتيجممة حممدث زائممف )pseudo-event)، الحممدث الممذي وصفممه بروسممتن 

بأنممه تمممَّ إنشمماؤه لغممرٍض وحيممٍد يتمثَّممل يف تغطيممة وسممائل اإلعممالم.

اليمموم، مل تعممد هنمماك حاجممة السممتدعاء وسممائل اإلعممالم طاملمما باإلمممكان إنشمماء حسمماب شممخيصٍّ عممى 

ممات التواصممل االجتاعممي والوصممول مبممارشة إىل الجمهممور، ومممن ثمممَّ تكويممن شممبكة اتصاليممة  إحممدى منصَّ

تفاعليممة. ويف هممذا اإلطممار، يممرز عامممالن رئيسممان محممددان لنمممط تلممك الشممبكة االتصاليممة وقدرتهمما 

عممى جممذب مسممتخدمي الشممبكات االجتاعيممة وهمما:

 أوًل: األصالممة/ Authenticity، ويُقصممد بهمما مممدى تعبممر الشممخص عممن ذاتممه الحقيقيممة، حيممث 

ممة بممه، والتممي يحكممم الجمهممور عليممه مممن خاللهمما؛ وبالتممايل  تصبممح ذاتممه هممي "العالمممة التجاريممة" الخاصَّ

فممإنَّ أي قصممور يف هممذا االتجمماه يممؤدي إىل ضعممف الثقممة بممن الشممخص وجمهمموره عممى شممبكات 

التواصممل االجتاعممي)8).

م الشممخص ذاتممه  ثانًيــا: الوعممي الممذايت العممام/ Public self-consciousness، ويُقصممد بممه كيممف يقممدِّ

وأفعالممه عنممد مراقبممة الجممموع، ففممي حالممة الوعممي الممذايت املرتفممع ينحممو الفممرد إىل التممرف وفًقمما لتلممك 

املراقبممة، ومممن ثمممَّ يسممعى إىل بنمماء "صممورة إيجابيممة" عنممه لممدى جمهمموره.

وباالعتمماد عممى مقاييممس "املركزيممة والنفمموذ"، فهنمماك ثالثممة أمنمماط مممن املؤثريممن يف شممبكات 

التواصممل االجتاعممي هممم: "النممارش"، و"املشممارك"، و"قائممد الممرأي". حيممث يحتفممظ كلُّ منممٍط مبجموعممٍة 

مممن الخصائممص والسممات املميممزة. وتجممدر اإلشممارة هنمما إىل أن ممما نعنيممه يف هممذه الدراسممة هممم "قممادة 

الممرأي" أو ممما تسممميهم الدراسممة "النخبممة اإللكرتونيممة"، فشممبكات التواصممل االجتاعممي أوجممدت أشممكااًل 

شممة بتجمماوز آليممات تغييبهمما مممن املجممال  جديممدة مممن الفعممل االجتاعممي، حيممث سمممحت للنُّخممب املهمَّ

العمومممي التقليممدي الممذي تسمميطر عليممه الدولممة، وشممكَّلت فضمماءاٍت يحكمهمما االنسممجام الفكممري، 

(7( Susie Khamis, Lawrence Ang & Raymond Welling. (2016(. Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of 

Social Media Influencers. CELEBRITY STUDIES. VOL. 8, NO, 191-208.

(8( Ilicin, Jasmine & Webster, Cynthia. (2016( “Being True to Oneself: Investigating Celebrity Brand Authentic-

ity” Psychology and Marketing. volume (33(. Issue (6(. Pp 410-420.
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بحيممث أصبممح بإمكانهمما أن تنتممج مضامممَن سياسممية وثقافيممة، ممما أفممرز نخبًمما جديممدة تتكمموَّن مممن 

ممة، يسمميطرون عممى النقمماش ويديرونممه َوفْممَق قواعدهممم، وينتجممون  نممن ومممريف الصفحممات العامَّ املدوِّ

خطابمماٍت شممعبويًة اسممتطاعت مممن خاللهمما اكتسمماب شممعبية كبممرة تسمميطر عممى الممرأي العممام االفممرتايض 

وتديممر النقمماش مممن خاللممه)9).

 النخبة اإللكترونية: السمات وديناميكيات التأثير:
ميكممن التأسمميس ملفهمموم "النخبممة اإللكرتونيممة" بمممظاهرة املدونممات، حيممث كانممت بدايممة تحممول أفممراد 

الجمهممور مممن مسممتخدمن للمعلومممات واألخبممار إىل منتجممن للمحتمموى اإلعالمممي أو ممما يُعممرف بممم 

 "Active Internet Contributor /كا تنامى دور " املساهم النشط ،Consumer generated media

وهممو الممذي يفكِّممر ويجتهممد ويقمموم بعمممٍل مبممدٍع عممر تبممادل الرسممائل وإنتمماج ممموادَّ وموضوعمماٍت تُنممر 

يف سممياق بوابمماٍت غممر تقليديممة أو احرتافيممة لتحقيممق أهممداٍف ذاتيممة)10). 

، وتعتمممد عممى  ومتثِّممل املدونممات شممكاًل غممر رسممميٍّ مممن أشممكال تبممادل الحمموار عممى نطمماٍق جاهممريٍّ

توظيممف رغبممة املشممرتكن فيهمما مممن أفممراد الجمهممور يف أن يكونمموا جممزًءا مممن عمليممة صناعممة األخبممار 

واملعلومممات ونرهمما، وتَُعممدُّ أهممم ميممزات هممذا الشممكل االتصممايل هممي شممبكة العالقممات والتفاعممالت 

التممي تربممط بممن أصحمماب املدونممات واملرتدِّديممن، فقممد اسممتطاعت املدونممات تقديممم مفهمموٍم جديممٍد 

للنخبممة مممن خممالل قممدرة كاتبيهمما عممى التأثممر يف جمهممور املتابعممن، ال سمميا يف التوجيممه السمميايس مممن 

خممالل النقمماش حممول قضايمما الحريممات والعدالممة االجتاعيممة.

ومممع تراجممع دور املدونممات اإللكرتونيممة، كان زخممم حراكهمما قد انتقل بثقلممه إىل الشممبكات االجتاعية، 

خاصممًة شممبكتي فيممس بمموك وتويممرت، كأحممد أحممدث مخرجممات تكنولوجيمما االتصممال، حيث أخممذا موقعها 

كمنصممات تممداوٍل للمعلومممات واسممتهالك لهمما، ومممن ثمممَّ أصبحممت املعلومممات محممركًا أساسمميًّا للكثممر 

مممن البنممى االجتاعيممة والثقافيممة والسياسممية، فقممد أسممهمت املعلومممات املتداولممة عممر تلممك الشممبكات 

يف تشممكيل وعممٍي جديممٍد لرائممح واسممعة مممن الفئممات االجتاعيممة يف املجتمعممات العربيممة)11).

)9) حمزة هواري، مرجع سابق، ص229.

)10) ثريمما أحمممد البممدوي، "تطممور مفهمموم املسممتخدم يف املجممال العممام الرقمممي" )مممر: مجلممة بحمموث العالقممات العامممة الممرق 

األوسممط، العممدد 14، 2017) ص)72-4.

)11) مهمما عبممد املجيممد صممالح، "الحريممة واملسممؤولية: دراسممة تحليليممة"، املؤمتممر العلمممي الممدويل الرابممع عممر لكليممة اإلعممالم: اإلعمممممالم 

بن الحريممممة واملسؤوليمممممممة )القاهرة، 2008). 
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وبالتزامممن مممع التطممورات التممي شممهدتها تكنولوجيمما االتصممال والسمماحة السياسممية عممى حممدٍّ سممواء، 

بممرز مصطلممح جديممد هممو "نشممطاء الشممبكات االجتاعيممة"، ويُقَصممد بممه الفاعلممون يف الشممبكات 

االجتاعيممة الذيممن لهممم القممدرة عممى التأثممر والحشممد، باألخممص يف القضايمما السياسممية، فهممم "األشممخاص 

الذيممن يسممتخدمون مواقممع التواصممل االجتاعممي بفعاليممة وباسممتمرار، ولديهممم مهممارات اسممتقطاب أكممر 

عممدٍد ممكممٍن مممن الجاهممر والتأثممر فيهممم")12).

وقممد تنامممى دورهممم وصممواًل إىل لحظممة الممذروة مممع انممدالع رشارة االنتفاضممات العربيممة، حيممث 

كان لهممم النصيممب األكممر يف توجيممه الممرأي العممام والحشممد للفعاليممات الثوريممة مممن خممالل الصفحممات 

ممة التممي يديرونهمما، أو حسمماباتهم الشممخصية، فقممد اعتمممد هممذا التحممول االجتاعممي بشممكٍل غممر  العامَّ

مسممبوٍق عممى وسممائط االتصممال االجتاعممي عممى الشممبكة العنكبوتيممة: تويممرت وفيسممبوك، ممما أوجممد 

جيمماًل جديممًدا مممن الفاعلممن أو الوسممطاء اإلعالميممن الذيممن حلّمموا مممكان املثقفممن واملفكِّريممن عممى خممطِّ 

املواجهممة))1). فمممحشود املجتمممع االفممرتايض ليممس بهمما زعاممماٌت باملعنممى التقليممدي، ولكنهمما تتحممرك مممن 

خممالل نخممٍب شممبكية شممكَّلت قيمهمما مممن خممالل هممذا املجتمممع الشممبيك، وتحركممت إىل املجتمممع الواقعممي 

يف صممورة جاعمماٍت ومل تتحممرك يف صممورة أفممراٍد.

بممدًءا مممن تلممك اللحظممة التاريخيممة، أخممذت شممبكات التواصممل االجتاعممي حيممزًا أكممر مممن االهتممام، 

وكذلممك نخبتهمما التممي أخممذت موقعهمما يف خريطممة القمموى الفاعلممة يف املجممال السمميايس واالجتاعممي، 

وقممد اعتمممدت تلممك النخبممة عممى ممما ميكممن تسممميته بم"الرعيممة الثوريممة"، حيممث كان لهممم دور سمميايسٌّ 

دة، هممذه الرعيممة انتقلممت بهممم  ملحمموظ مممن خممالل الحشممد والتعبئممة باتجمماه اختيمماراٍت سياسممية محممدَّ

إىل الواقممع السمميايس العممريب، وبلغممت ذروة سممنام التأثممر السمميايس بدخممول بعممض أعضمماء هممذه النخبممة 

املجالممس النيابيممة وأروقممة املؤسسممات الرسمممية.

وبالتممموازي ممممع همممذه التطمممورات السياسمممية واالجتاعيمممة الحاصلمممة يف املجتممممع العمممريب، 

تطمممور مفهممموم "النشمممطاء" وكذلمممك المممدور الوظيفمممي لهمممم، حيمممث زاحممممت القضايممما االجتاعيمممة 

ع  والثقافيمممة والدينيمممة مسممماحات االهتمممام السممميايس التمممي أخمممذت بالرتاجمممع نسمممبيًّا لصالمممح تنممموُّ

)12) محمممد عبممد الوهمماب العمماليل،  التفسممر االتصممايل للحممراك االجتاعممي العممريب، مؤمتممر اإلعممالم العممريب ورهانممات التغيممر يف ظممل 

التحمموالت )بممروت: مركممز دراسممات الوحممدة العربيممة، ط1، 2017) ص208 وص225-201.

))1) نعيممم فيصممل املممري، "دور نشممطاء مواقممع التواصممل االجتاعممي يف تفعيممل قضيممة األرسى: دراسممة ميدانيممة"، دراسممة علميممة 

مقدمممة للمؤمتممر الممدويل الرابممع لكليممة اآلداب "األرسى الفلسممطينيون نحممو الحريممة" )غزة-فلسممطن: الجامعممة اإلسممالمية، )201).
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أكمممر يف القضايممما التمممي حمممازت اهتمممام املسمممتخدمن عمممى الشمممبكات االجتاعيمممة، األممممر المممذي 

ن مممما ميكمممن أن نسمممميه "نخبمممة مجتمعيمممة إلكرتونيمممة" اعتممممدت بشمممكل أسمممايسٍّ  أدى إىل تكممموُّ

عمممى "أعمممداد املتابعمممن" كمممرأس ممممال اجتاعمممي، باإلضافمممة إىل قدرتهمممم عمممى الوصمممول إىل مصمممادر 

املعلوممممات، مممما جعلهمممم العبمممن أكمممر مركزيمممًة مقارنمممة باملسمممتخدم العمممادي يف الشمممبكة، فضممماًل 

عمممن املشممماركة يف النقممماش وتوجيمممه المممرأي العمممام مبممما جعلهمممم يحظمممون مبزيمممٍد ممممن االهتمممام 

ممممن املسمممتخدمن اآلخريمممن)14).

إذن، نحممن اليمموم أمممام ظاهممرٍة جديممدٍة مل تصممل بعممُد إىل صورتهمما النهائيممة، وهممي ظاهممرة املؤثريممن 

بطيفهمما الواسممع واملتبايممن عممى منصممات التواصممل االجتاعممي، وفيمما يممي أهممم مالمممح تلممك الظاهممرة، 

ممة بهمما: وممما أمكممن رصممده مممن سممات التأثممر وآلياتممه الخاصَّ

أوًل: تعتمممد النخبممة اإللكرتونيممة عممى عنممارص "القمموة" التممي توفرهمما الشممبكات االجتاعيممة، ويُقَصممد 
بهمما إمكانممات النفمموذ التممي متتلكهمما تلممك النُّخممب يف املجتمممع االفممرتايض الممذي تُوجممده الشممبكات 

ة اعتبممارات، يممأيت يف مقدمتهمما: االجتاعيممة، ويسممتلزم قيممام أي واقممعٍ افممرتايضٍّ توافممر عممدَّ

-  أوًل: الحريممة االفرتاضيممة، مقابممل القهممر والتسمملُّط يف الواقممع، خاصممًة يف ظممل التفاعممل املممرن بممن 

الشممبكات والحممركات االجتاعيممة، مممن خممالل حريممة االنضممام ومرونممة التحممرك.

-  ثانًيــا: االهتممام املشممرتك، فتجانممس االهتامممات بممن املجموعممات املختلفممة سمماعد عممى تكويممن 

أشممكاٍل مختلفممة مممن الحممركات االجتاعيممة. 

ثالًثــا: التفاعليممة، يف ظممل اختفمماء قيممود املممكان والزمممان والسمملطة؛ ويف ضمموء هممذا تسممتند بنيممة   -

االحتجاجممات االجتاعيممة يف الواقممع االفممرتايض يف األسمماس عممى بنيممة معرفيممة، فمرجعيممة التفاعممل يف 

املجتمممع االفممرتايض هممي مرجعيممة معرفيممة باألسمماس؛ ألن الممذي يحممرِّك االحتجمماج عممر اإلنرتنممت هممم 

النشممطاء الجممدد أو النُّخممب املعلوماتيممة)15).

(14( Bruggeman, Michael. (2018(. “Opportunity makes opinion leaders: analyzing the role of first-hand infor-

mation in opinion leadership in social media networks”. Journal Information, Communication & Society. Avail-

able at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2018.1500622?scroll=top&needAccess=true.

)15) فمماروق جعفممر عبممد الحكيممم مممرزوق،  "قيممم الواقممع االفممرتايض وعممر القمموى الناعمممة: ثممورة 25 ينايممر منوذًجمما"، املؤمتممر العلمي 

السممابع للجمعيممة العربيممة لتكنولوجيمما الرتبيممة )التعلممم اإللكممرتوين وتحديممات الشممعوب العربيممة: مجتمعممات التعلممم التفاعليممة) 

)مممر: جامعممة القاهممرة، 2011).

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2018.1500622?scroll=top&needAccess=true.
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وتتمثَّمممل إمكانمممات النفممموذ داخمممل املجتممممع االفمممرتايض يف عاممممي "املعرفمممة" و"القمممدرة عمممى 

االنتشمممار"، مبممما ميكِّمممن النخبمممة ممممن التواجمممد الحممميِّ املؤثِّمممر يف خارطمممة الشمممبكات االجتاعيمممة، فاملعرفمممة 

قمممة بإمكانيمممة الوصمممول إىل مصمممادر املعلوممممات، وممممن ثممممَّ إنشممماء محتممموى خممماصٍّ عمممى تلمممك  املتحقِّ

املنصمممات؛ تعمممزِّز ممممن فمممرص التأثمممر يف المممرأي العمممام الشمممبيك، ال سممميا يف القضايممما السياسمممية، حيمممث 

رصمممدت دراسمممة )Homaro 2017))16) أن األفمممراد الذيمممن يتفاعلمممون ممممع اآلخريمممن، وينمممرون األخبمممار 

يف وسمممائل التواصمممل االجتاعمممي، فضممماًل عمممن إنشممماء املحتممموى السممميايس ومشممماركته؛ ميتلكمممون تأثمممرًا 

سياسممميًّا كبمممرًا داخمممل همممذه املنصمممات.

ويَُعممدُّ تقديممم املعلومممات أحممد مراكممز التأثممر يف الشممبكات االجتاعيممة، وهممو ممما يسممميه الفيلسمموف 

اإلنجليممزي فرانسمميس بيكممون بم"قمموة املعرفممة"؛ فاملعلومممات - كبيانمماٍت متممت معالجتهمما وأصبممح لهمما 

قيمممٌة بعممد تحليلهمما أو تفسممرها أو تجميعهمما يف شممكٍل ذي معنممى ميكِّممن مممن تداولهمما وتسممجيلها 

ونرهمما وتوزيعهمما - تتسممم بكونهمما متممدُّ املسممتقِبل بعنممارص تؤثممر يف متثالتممه وسمملوكياته)17). وهنمما نجممد 

أن مواقممع التواصممل االجتاعممي تسمممح ملسممتخدميها بجمممع املعلومممات السياسممية مممن اآلخريممن الذيممن 

مممت مواقممع التواصممل االجتاعممي ميممزًة  يرونهممم أكممر درايممًة باألمممور السياسممية، ومممن ثمممَّ فقممد قدَّ

نسممبيًة لألفممراد الذيممن ميتلكممون املعرفممة للمشمماركة يف تفاعممالت املجممال العممامل الجديممد، كمما سمماعدتهم 

يف عمليممة تكويممن ُحممزٍم شممبكية عممى مسممتوى األفممراد واملجموعممات، مبمما أسممهم يف دوٍر فاعممٍل يف العملية 

السياسممية وتحقيممق املزايمما النسممبية الشممخصية واملهنيممة مممن خممالل مواقممع التواصممل االجتاعممي)18).

ثانًيــا: الرتكيممز عممى بنمماء "عالمممة ذاتية تجاريممة" باالعتاد عممى مبادئ التسممويق، حيث يتيممح املجتمع 
ممق عممى تلممك املنصممات ألفممراده قابليممة الكشممف عممن مواصفمماٍت وخصائممص ال تممرتاءى  االفممرتايض املتحقِّ

ٍ مممن جوانممب هويتممه لتطويممر شممهرته اإللكرتونيممة  يف الظاهممر، حيممث يركِّممز املسممتخدم عممى جانممٍب معممنَّ

 online-identity" ومممن هنمما بالتحديممد تبممدأ عمليممة بنمماء الهويممة الرقميممة ،"micro- celebrity"

construction"، وتتطممور مممن خممالل دعمموة األشممخاص واملعجبممن الذيممن يشممرتكون يف هممذه الجوانممب، 

وبهممذا تتطممور وتُدعم شممبكة األصدقمماء العالقات املتبادلة لتقديممر الذات واالنتاء ملجتمممع تلك املنصات.

(16( Homaro, Gil. (2017(. “Online Influence? Social Media Use, Opinion Leadership, and Political Persuasion”. 

Oxford University Press on behalf of The World Association for Public Opinion Research. Volume (29(. No (2(. 

)17) العاليل، مرجع سابق، ص225-201. 

)18) ريبممه ركمموران مصطفممى، "التسممويق السمميايس عممر مواقممع التواصممل االجتاعممي" )السممعودية: املجلممة العربيممة لإلعممالم واالتصممال، 

العممدد 16، 2016) ص46-11.
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وهنمماك العديممد مممن التقنيممات واألسمماليب التممي يتمممُّ بهمما بنمماء "عالمممة تجاريممة اجتاعيممة"، منهمما: 

ع واملكثَّممف للشممبكات االجتاعيممة يف اإلخبممار عممن الممذات، حيممث يسممهم ذلممك يف  االسممتخدام املتنمموِّ

إظهممار أفممراد أكممر تأثممرًا)19)، وكلمما زاد عممدد املتابعممن/ followers للشممخص زادت درجممة اإلفصمماح 

عممن الممذات؛ وذلممك لبنمماء عالقمماٍت أقمموى مممع الجمهممور عممى الشممبكات االجتاعيممة، حيممث يلعممب 

التعبممر الممذايت للفممرد عممن نفسممه دوًرا مهمماًّ يف الحفمماظ عممى املتابعممن وتقويممة عالقاتممه بهممم، وكذلممك 

م املؤثممرون أنفسممهم مممن خاللممه إىل متابعيهممم، فالداعيممة  ممص" يقممدِّ االتجمماه نحممو إيجمماد "مجممال تخصُّ

يبتعممد عممن القضايمما السياسممية واالقتصاديممة، حتممى تلممك التممي تتقاطممع مممع هممموم املجتمممع، والصحفممي 

يرتكَّممز اهتامممه عممى القضايمما السياسممية واالقتصاديممة، بينمما يهتمممُّ الكاتممب السمماخر باملواقممف الحياتيممة 

اليوميممة، يف حممن يرتكَّممز خطمماب الناشممط املجتمعممي عممى القضايمما االجتاعيممة؛ ممما يؤثممر يف "شمممولية 

م حلممواًل مقرتحممة. وكذلممك يعكممس هممذا الجنوح  املحتمموى وعمممق الطممرح"، فيممأيت يف أغلبممه ُمجتَممزأً ال يقممدِّ

ممة حممول طبيعممة التصممورات حممول وظيفممة الحسممابات الشممخصية  ممص واالجتممزاء" داللممًة مهمَّ نحممو "التخصُّ

عممى املنصممات االجتاعيممة وانتقالهمما - يف مرحلممة معينممة مممن االنتشممار - من نافممذِة رأٍي إىل أداِة تسممويٍق 

ممق مممن خاللممه مكاسممب ماديممة ومعنويممة. بصممورٍة أخممرى، لقممد أضحممت شممبكات التواصممل  مهنمميٍّ يتحقَّ

االجتاعممي "مرًحمما أدائيًّمما" يسممعى بعممض مسممتخدميه لتقديممم ممما يريممده املسممتمعون لجممذب مزيممٍد 

مممن املتابعممة، بحيممث ميكننمما التنبممؤ مسممتقباًل بوجممود ممما يُعممرف بم"رضمما املسممتهلك".

ثالًثــا: تراجممع أهميممة االنتمماء العقائممدي أو األيديولوجممي يف التأثممر يف أعضمماء تلممك النخبممة، حيممث 
مل يخضممع تدخلهممم يف الواقممع االجتاعممي لحممموالٍت أيديولوجيممة واضحممة، فهممي غالبًمما ممما تتشممكَّل 

دة غممر واضحممة، ومرجعيممة  ة مممن فلسممفاٍت وأيديولوجيمماٍت متعممدِّ مممن العديممد مممن األفممكار املسممتمدَّ

ممة، واعتمماد أفممكار جديممدة مممن الحممركات الدميقراطيممة واألحممزاب اليسممارية واألصوليممة)20).  إنسممانية عامَّ

وال يبممدو هممذا منفصمماًل عممن واقممع املجتمممع االفممرتايض الممذي أوجدتممه شممبكة اإلنرتنممت، حيممث ميكممن 

ع رؤى  رؤيتممه نتاًجمما لتيمماراٍت فكريممة ورشائممح مجتمعيممة عمريممة مختلفممة أفضممت يف النهايممة لتنمموُّ

وتصممورات مضامينهممم وتعليقاتهممم وتدويناتهممم وتغريداتهممم، فاملجممال العممام االفممرتايض يتخطَّممى حممدود 

األيديولوجيممات الضيقممة، وأنسمماق التفاعممل يف إطمماره ليسممت مغلقممًة، حيممث يجمممع بممن االتجاهممات 

الدينيممة واليسممارية واليمينيممة، ورمبمما يجمع كل هذه التباينممات يف مجموعٍة واحدة. فالحشممود االفرتاضية 

(19( Mike, Schafer & Monika, Tad Dicken. (2015(. “Mediatized Opinion Leaders: New Patterns of Opinion 

Leadership in New Media Environments?”. International Journal of Communication. Volume (9(. Pp 960-981.

)20) العاليل، مرجع سابق، ص224.



حمركات التأثري يف الفضاء اإللكرتوين

14

ممة، فإنممه يغلممب  تجتمممع يف هويمماٍت جاعيممة تختفممي يف ظلِّهمما النعممراُت األيديولوجيممة. وبصممورٍة عامَّ

عممى محتمموى الشممبكات االجتاعيممة الطابممع الممذايتُّ واالنطممالق مممن التجممارب الشممخصية يف معالجممة 

القضايمما املختلفممة، ال سمميا القضايمما االجتاعيممة؛ إذ إن "انتشممار التكنولوجيممات الرقميممة ميكممن اعتبمماره 

أداًة لخلممق مرجعيمماٍت اجتاعيممة جديممدة؛ إذ متنممح هممذه الحوامممل الجديممدة لألفممراد إمكانيممة اسممتثار 

فضمماءاٍت عموميممة لتطممرح بهمما دالالت جديممدة، غنيَّممة وتجديديممة")21). إذن، فاملسممتخدم مممن ناحيممة 

يبنممي هويتممه االفرتاضيممة - التممي هممي مجممموع متثُّممالت الشممخص لذاتممه كفممرٍد مسممتقلٍّ بذاتممه، وككائممٍن 

لممه وجمموده يف العممامل االفممرتايض، وطرائقممه يف التواصممل مممع اآلخريممن ومممع املجموعممات االجتاعيممة 

م هذه  االفرتاضيممة، وتجاربممه وتفاعالتممه االفرتاضيممة عممر الشممبكات االجتاعيممة - ومممن ناحيممٍة أخرى، يقممدِّ

"الهويممة االفرتاضيممة" لآلخرين/املتابعممن كإطممار مرجعمميٍّ يحكممم تصوراتممه حممول قضاياهممم املشممرتكة)22).

ــا: تداخممل العممام والخمماص، فمممن أهمممِّ سممات "النخبممة اإللكرتونيممة" هممو املممزج يف تقديممم  رابًع
مممه مممن ذاتيممة  ذاتهمما بممن ممما تطرحممه مممن أفممكار تخممصُّ الشممأن العممام، وتقاطممع ذلممك مممع ممما تقدِّ

ة االرتبمماط  مهمما الفممرد ملتابعيممه، زادت شممدَّ وشممخصنة؛ فكلمما زادت املسمماحة الشممخصية التممي يقدِّ

ى بممم"الشممخصنة/  مبتابعتممه وتقبُّممل أطروحاتممه. وبشممكٍل عممام، فممإن كلَّ يشء يف العممامل يتجممه نحو ما يُسمممَّ

Personalization"، أي إضفمماء البُْعممد الشممخيص الخمماص باملسممتخدم، حيممث سمممحت التكنولوجيمما 

للممركات أن متنممح النمماس القممدرَة عممى عمممل خيمماراٍت كثممرة تعكممس أذواقهممم ورغباتهممم واحتياجاتهممم 

يف كل يشء مبمما يف ذلممك اسممتهالك املممادة اإلعالميممة))2). كمما يعممود ذلممك أيًضمما للخصائممص التفاعليممة التممي 

مهمما الشممبكات االجتاعيممة، حيممث تتيممح االنخممراط يف الحمموار، والتفاعممل الشممخيص بممن املشمماركن  تقدِّ

ممة  يف االتصممال مممن دون وسمميط، ممما يممؤدي إىل هممذا التداخممل بممن املوضوعممات الذاتيممة والقضايمما العامَّ

التممي يناقشممها النخبممة مممن خممالل حسمماباتهم الشممخصية.

فاملؤثممرون هنمما مممن خممالل حسمماباتهم الشممخصية وبالتمموازي مممع املحتمموى يسمموقون أيًضمما لنمممِط 

حيمماٍة مبهممر، يعتمممد عممى الصممورة أغلممب األحيممان، األمممر الممذي ينعكممس عممى اسممتقبال الجمهممور 

للمحتمموى، حيممث يخضممع هممذا االسممتقبال لعوامممل كثممرة متعلِّقممة بشممخص صاحممب الحسمماب أكممر مممن 

)21) فايممزة يخلممف، "اإلعممالم الجديممد وسوسمميولوجيا التغيممر يف العممامل العممريب" )مجلممة شممؤون اجتاعيممة، املجلممد 1)، العممدد 124، 

2014) ص197-181. 

)22) نممور الديممن مبنممي، "اإلعممالم الجديممد والهويممة الثقافيممة واالجتاعيممة للشممباب: الشممبكات االجتاعيممة أمنوذًجمما" )بممروت: مجلممة 

الكلمممة - منتممدى الكلمممة للدراسممات واألبحمماث، العممدد )8، 2014).

))2) عبممر مختممار شمماكر محمممود، "اإلعممالم االجتاعممي والثممورة املريممة: دراسممة اسممتخدام الشممباب اإلنرتنممت يف الثممورة" )مجلممة كليممة 

اآلداب،  كليممة اآلداب، جامعممة بنهمما، العممدد 27، 2012)، ص661-)62.
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مممه، فضمماًل عممن تعقيممد الرتابممط بممن األفممكار وقائلهمما، ممما ينممزع عنهمما الكثممر مممن  املحتمموى الممذي يقدِّ

املوضوعيممة يف دعمهمما أو نقدهمما.

همممذا التمممزاوج بمممن الشمممخيص والعمممام كان لمممه انعكاسمممه عمممى أمنممماط الخطممماب المممذي تتبنَّممماه 

تلمممك النُّخمممب، حيمممث غلمممب خطممماب "اآلنيمممة واإلثمممارة" و"االسمممتعراض الثقمممايف"، والرتكيمممز 

عمممى منطمممق النجوميمممة والدعايمممة واإلشمممهار وحتمممى الصدممممة، فضممماًل عمممن التحليمممل التجزيئمممي 

لألحمممداث واملعالجمممات التبسممميطية لهممما، حيمممث ميتممماز همممذا النمممموذج بالقمممدرة عمممى إنتممماج 

اسمممتنتاجاٍت ُمعلَّبمممة سمممهلة الحفمممظ والرتديمممد حمممول موضوعممماٍت شمممديدة التعقيمممد والرتكيمممب، 

وكأنهممما وجبممماٌت رسيعمممة قابلمممة لالسمممتهالك رسيًعممما؛ يف مقابمممل محتممموى أكمممر رصانمممًة يعتممممد 

م تحليممماًل دقيًقممما لألحمممداث  عمممى تقديمممم خطممماٍب حجاجممميٍّ يسمممتند إىل معلومممماٍت موثَّقمممة ويقمممدِّ

والقضايممما التمممي يتممممُّ تناولهممما.

ـــا: يقممموم تويمممرت - بوصفمممه إحمممدى منصمممات التواصمممل االجتاعمممي - عمممى فكمممرة "التدويمممن   خامًس
مممر/ Micro Blogging"، حيمممث يجمممب أالَّ يتعمممدى عمممدد حمممروف التغريمممدة الواحمممدة 240 حرفًممما،  املصغَّ

وذلمممك لإلجابمممة عمممى سمممؤال: "مممماذا يحمممدث اآلن؟"، وممممن هنممما اكتسمممب تويمممرت قيمتمممه الخريمممة، 

سمممواء ممممن حيمممث كونمممه منصمممًة خريمممًة للمؤسسمممات الصحفيمممة، أو ممممن خمممالل إعمممادة مشممماركة 

األخبمممار ممممن ِقبمممل املسمممتخدمن. همممذه الرعمممة واآلنيمممة فرضمممت نفَسمممها عمممى النخبمممة اإللكرتونيمممة 

 Michel (24(ث عنمممه السممميايس الفرنمممي )ميشممميل روكار عمممى شمممبكة تويمممرت، ويؤكِّمممد همممذا مممما تحمممدَّ

Rocard) بقولمممه إن رسعمممة سمممر املعلوممممة، وطابعهممما الريمممع المممزوال، يجعمممالن الهممممَّ األسمممايس 

بالنسمممبة إىل السممميايس همممو العممممل َوفْمممَق اسمممرتاتيجية "املمممدى القصمممر"؛ أي إن السممميايس - الغمممارق يف 

معالجمممة القضايممما ممممن جهمممة، ويف كممممِّ املعلوممممات التمممي تتدفمممق عمممى املواطنمممن ممممن جهمممٍة أخمممرى 

- سممميجد نفسمممه مضطمممرًا إىل اتخممماذ مواقمممف قمممد ال تكمممون صائبمممًة متاًمممما بهمممدف حجمممز ممممكاٍن لمممه يف 

همممذا الفضممماء أو اللحممماق بركمممب "الرتنمممد".

ة الخطمماب، حيممث رصدت بعممض الدراسممات وجممود عالقممٍة طرديَّة  وهممو ممما يدفممع باتجمماه ارتفمماع حممدَّ

ة االسممتقطاب؛ فكلمما ارتفعممت نسممب اإلعجمماب شممكَّل  بممن نسممب اإلعجمماب بالتغريممدة/ املنشممور وحممدَّ

َن أو املَُغممرَِّد قمموًة/  ، مينممح املُممَدوِّ ممة قممد يرتتممب عنهمما كسممُب نفمموذ رمممزيٍّ ذلممك منطقممَة اسممتقطاٍب مهمَّ

ة مممن الوسمميلة اإلعالميممة لهمما تأثرهمما البالممغ يف توجيممه الممرأي، ومممن ثمممَّ فممإن أهميممة  سمملطة مسممتمدَّ

)24) شغل ميشيل روكار منصب رئيس وزراء فرنسا يف الفرتة من عام 1988 حتى عام 1991م.
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ة االسممتقطاب  األفممكار واآلراء واملواقممف السممارية يف منظومممة شممبكات التواصممل االجتاعممي تُقمماس بحممدَّ

الممذي تُْحِدثُممه، بممرف النظممر عممن جممودة مضامينهمما وانضباطهمما اللسمماين واألخالقممي، وهممو ممما يؤكِّممد ممما 

كان مثممار انتقمماٍد واسممعٍ يف األوسمماط السياسممية حممول العالقممة بممن السمميايس ووسممائل اإلعممالم، حيممث 

يممرى أصحمماب هممذا االتجمماه أن االتصممال السمميايس مممن خممالل وسممائل اإلعممالم أنتممج ظاهرتممن مهمتممن 

همما: الشممخصنة واملرحممة. فالشممخصنة تجعممل معالجممة القضايمما السياسممية مرتبطممًة بالشممخص، ممما 

يجعممل الممراع السمميايس قامئًمما بممن أفممراد، وليممس بممن سياسممات. أممما املرحممة فممال تتيممح فهممم القضايمما 

، حيممث الغلبممة سممتكون لإلثممارة واملواقممف الدراميممة  التممي  مهمما بشممكٍل سممطحيٍّ السياسممية، بممل تقدِّ

تبحممث عنهمما وسممائل اإلعممالم.

ــًرا: يبمممدو جليًّممما بسمممط "السممميادة التكنولوجيمممة" التمممي تفرضهممما الوسمممائط اإللكرتونيمممة  أخيـ
م ممممن خمممالل النُّخمممب اإللكرتونيمممة، ويتضمممح ذلمممك  التفاعليمممة نفوذهممما عمممى املحتممموى املقمممدَّ

ممممن خمممالل "االلتمممزام" بعمممدد الكلمممات املحمممدود المممذي توفِّمممره بعمممض الشمممبكات االجتاعيمممة 

كم"تويمممرت" أو تفرضمممه قواعمممد االنتشمممار كممما يف "فيمممس بممموك"، مبممما يمممؤدي يف نهايمممة املطممماف إىل 

التقيُّمممد بالتنممماول الجمممزيئ والسمممطحي للقضايممما املطروحمممة اسمممتجابًة ملممما تفرضمممه أدوات التقنيمممة، 

فهمممي - ممممن جهمممة - تحكَّممممت يف نوعيمممة املحتممموى وطريقمممة معالجتمممه بصمممورة غمممر مبمممارشة؛ 

وممممن جهمممة أخمممرى، سممماهمت يف "ترتيمممب أولويمممات" املوضوعمممات التمممي يتممممُّ تناولهممما َوفْمممَق مممما 

همممو سمممائد عمممى الشمممبكات االجتاعيمممة فيممما يُعمممرف بم"الرتنمممد". وكذلمممك تلعمممب طبيعمممة جمهمممور 

املتابعمممن دورهممما يف تحديمممد منمممط املحتممموى، حيمممث يغلمممب عمممى جمهمممور شمممبكة اإلنرتنمممت االتجممماُه 

نحمممو تفضيمممل املنشمممورات القصمممرة ذات العمممدد املحمممدود ممممن الكلمممات أكمممر ممممن املنشمممورات 

لمممة، واملنشمممورات ذات البعمممد اإلنسممماين أكمممر ممممن املنشمممورات الجديَّمممة أو تلمممك التمممي تناقمممش  املطوَّ

موضوعمممات مركَّبمممة، فضممماًل عمممن "الحمممسِّ السممماخر" المممذي تتزايمممد شمممعبيته عمممى شمممبكات التواصمممل 

االجتاعمممي التمممي "اسمممتغلَّت - إىل حمممدٍّ بعيمممٍد - سممملطَة النمممصِّ وفاعليمممَة الصمممورة يف إعمممادة تشمممكيل 

الفعمممل السممماخر إنتاًجممما وتلقيًممما، وتطويعمممه ليتحممموَّل إىل "سمممخرية رفيعمممة" بعيمممدة التأثمممر بشمممكل 

ملمممموٍس وخطمممر ال يخطئمممه مالحمممٌظ أو متتبِّمممع لتلمممك املواقمممع التواصليمممة. لقمممد أتممماح همممذا الفضممماء 

الرقممممي التفاعمممي شمممكاًل ممممن التفكمممر النقمممدي، خلقتمممه مجمممموع التغمممرات التاريخيمممة واالجتاعيمممة 

والسياسمممية واالقتصاديمممة والثقافيمممة واألخالقيمممة للمجتمعمممات")25).

)25) هاجممر مدقممن، "السممخرية الرفيعممة يف النصمموص التفاعليممة الرقميممة: قممراءة يف األدبيممات السمماخرة يف الفيسممبوك - سممياقات اللغممة 

والدراسممات البينيممة" )مممر: Natural Sciences Publishing - العممدد 4، 2016) ص119-105.
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 الخاتمة:
ختاًممما، فممإن ممما رصدتممه الدراسممة مممن سممات النُّخممب اإللكرتونيممة عممى شممبكات التواصممل 

االجتاعممي، وديناميكيممات التأثممر التممي اتبعتهمما يف تقديممم املحتمموى الخمماص بهمما، والتفاعممل الممذي 

أبدتممه مممع خصائممص تلممك املنصممات؛ يبقممى مرهونًمما بقدرتهمما عممى االسممتجابة للتطممورات التقنيممة 

املتسممارعة، التممي تنتقممل مبسممتخدميها إىل مواقممع تأثريممة مختلفممة. ويف السممياق نفسممه، ينبغممي 

التأكيممد عممى أنممه ال ميكممن الجممزم بدميومممة النخبممة اإللكرتونيممة واسممتمراريتها عممى الشممبكات 

االجتاعيممة، واحتفاظهمما مبواقعهمما التأثريممة عممى املممدى الطويممل؛ حيممث عممادًة ممما يرتبممط احتفمماظ 

النُّخممب التقليديممة مبواقعهمما التأثريممة بعامممي "الرتاكممم" و"الرتقممي"، مبعنممى الرتاكممم املعممريف/ الثقممايف 

قممه الشممبكات االجتاعيممة، حيممث عوامممل القمموة  أو الرتقممي السمميايس واالجتاعممي، وهممذا ممما ال تحقِّ

والتأثممر فيهمما تعتمممد بشممكٍل أسممايسٍّ عممى أعممداد املتابعممن والقممدرة عممى االنتشممار وتوظيممف 

اإلمكانممات التقنيممة.
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