
 في خدمة الديمقراطيةالشبكات االجتماعية 

تعقد  فمن جهةعالم عبر االنترنت. متعلقة بالإكبير مع مواضيع  لتعامل جهاز التعليم بشكي

غراض لإ االنترنت عبرإ عالمالإستخدام إتعميق قدرة الطالب على  من أجل دورات استكمال

تعقد مؤتمرات  أررىإ جهةلهل والطالب اخآررنن. ومن لإالتعليم والتواصل مع املعلمين وا

نفسهم ومع البالغين في مواضيع أن ياملرالهق بين الخطاب العنيفالتعامل مع  تتناول سبل

)شامينغ( بين الطالب وظالهرة  "التحقير"مختلفة. كذلك يحاول جهاز التعليم معالجة ظالهرة 

 من أبنائنا نحمي كيف انظر املقال  .تونتر والواتسابوإ التحرش الجنس ي عن طرنق الفيسبوك

إ او لهنا النترنت مخاطر

 مناقشتهاتم تقراطية، ال إمكانيات تثقيفية واجتماعية وديم يحملم عبر االنترنت عالإالإ ولكن

إال يتم تطبيقها.فعادة ولذلك 

إ.اتمكانيلهذه الإتناول مخصص ل املنشورإلهذا 

في  لهذا النوع من العالم دورإتعليم بعالم عبر االنترنت للإ الدور التعليميتعزنز يمكن البدء ب

نظمة الديمقراطية وفي العالقات بين االنظمة في الإوانظمة الحكم غير الديمقراطية، 

 لبث التراك أدارة بوك فيس عبر ”راملباش البث“ :انظر املقال) الديمقراطية وغير الديمقراطية.

 بلحظة لحظة االنقالب ليلة احداث

إثانية لفعاليات تربونة للطالب.الرحلة املفي لهذا التعليم سيترجم وإ

إ

  عالم عبر االنترنت في انظمة الحكم غير الديمقراطيةال الذي يلعبه  الدور:  

http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/844004/392510.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/844004/392510.doc
https://www.ts3a.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
http://www.egynews.net/963311/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83/
http://www.egynews.net/963311/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83/


 القناة الرئيسية، الإيكون ير الديمقراطية، غنظمة الحكم أفي 
ً
ن لم إعالم عبر االنترنت احيانا

تبادل ير عن آرائهم حول نظام الحكم، وإالتعب من راللهاتكن الوحيدة، التي يستطيع الناس 

الحاكم الذي لم ينتخبه سعة ضد اوإ احتجاجفيما بينهم، وتخطيط فعاليات الفكار واخآراء 

قنوات االتصال املؤسساتية بحرنة التعبير ال تسمح . في انظمة الحكم غير الديمقراطية، العامة

لذلك ة للعمل السياس ي. نظام الحكم في تبادل اخآراء وسيلة مشروعرى يال وإ ،للمواطنين

تحديدلها من الصعب يكون شبكة االنترنت والتي  عبرإاجته في حرنة التعبير حيمارس الجمهور 

فرض فيها منع على (. حتى في الحاالت التي ي إفرض الرقابة عليها. )رغم أن المر ممكن بالطبع وأ

إطرق الناس، يجد استعمالهمنع النظام حين ي وإأعالم عبر االنترنت استعمال الإ
ً
للتحايل على  ا

 ،شخاص رارج حدود دولتهمأيجرون مكاملات لهاتفية مع فهم ، فعلى سبيل املثاللهذا املنع. 

على العالم  ةاالنترنت املفتوح عبرإاالعالم ولهؤالء بدورلهم ينشرون املواد املطلوبة على وسائل 

كما ينشط  ،جنبية املواد املصورة على شبكة االنترنتأصحافيون من دول وننقل الحر. 

 في لهذا املجال.
ً
إاملهاجرون أيضا

الشعب املصري" وعن دور الفيسبوك في تجنيد  قيل الكثير في لهذا السياق عن "ربيع

في لهذه  شاركتفي دول عربية أررى  ذات المرإكما حصل  ،املتظالهرنن ضد حكم مبارك

املثيرة. استعملت الشبكة في لهذه الحاالت كأداة لحماية الحقوق الديمقراطية في  الظالهرة

لحق في االحتجاج حماية الحرنة التعبير، ولبحماية نسبية . وقد سمحت كيانات غير ديمقراطية

ديمقراطي بنظام ديمقراطي،  غيرإنظام وغيرلها. وقد كان من املفترض أن تساعد في استبدال 

 في املعيشة غالء على جديدة احتجاجات :انظر املقالبذلك في نهاية المر.  تمع انها فشل

 "برلين احتجاجات: "إسرائيل

http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7/


نظمة غير االحتجاج ضد الإحشد دور الشبكة في  عنن يتعلموا أيستطيع طالب املدارس 

 التحركاتالدول الديمقراطية امكانية للتأثير على لهذه  إن كان ملواطني والبحث فيالديمقراطية 

أن الطالب  ولهذا يعني أن على؟ التأثيرن على وإ/ او قادرإ أنهم ملزمونإكان لهم الحق / أو  نإوإ

نظمة ناشطون في أن وإمواطن ينشرلهاالتوقيع على العرائض التي  من واجبهمكان  يفحصوا إن

االمر  لهذاأن أو الحرة.  لإساعدة من سكان الدوإديمقراطية، والذين يتوجهون بطلب امل غير

إ.من املفترض أن يعنيهمليس 

 

 

  نظمة الحكم الديمقراطيةأوظيفة االعالم في: 

وبقية  ،واتسابالكان الفيسبوك،  إنفي وسائل االعالم عبر االنترنت حول  يختلف الباحثونإ

إلضعافها؟الديمقراطية أم  هي وسائل لتعزنزإات االتصال عبر االنترنت وإقن

إ يعززإأولئك الذي يؤمنون بأن االعالم 
ً
 ،الديمقراطية يتطرقون لعدد من الخصائص: اوال

إ عالم املؤسساتية، يستطيع كل شخصبعكس وسائل الإ
ً
 من رالل همواقف نن يعبر عأ نظرنا

فراد أموارد متعددة او عالقات وثيقة مع  لهذا الغرضلهذه الوسائل. ال يحتاج املستخدمون 

، من السل
ً
 حشد في تأثير كبيرعالم نفسها كوسيلة ذات ثبتت وسائل الإأطة أو املؤسسة. ثانيا

إز القوى. كضد السلطة وضد مراالواسعة االحتجاجات الشعبية 

لهذه اليام  شهدناوفي فرنسا  ،2011حتجاجات الشعبية عام سرائيل تمثل ذلك في الإإفي 

من أملانيا لحكومة الحالية. مثال آرر د قوانين العمل التي طرحتها اضاحتجاجات كبيرة 



: نظر املقالأ ،"انونيموس"حركة  كان فيبواسطة الشبكات االجتماعية لحركات قيادية ومؤثرة 

 إسرائيلية إلكترونية مواقع يهاجمونإ قراصنة

. للعالم عبر االنترنت االستخدام الديمقراطييختلف الباحثون فيما بينهم حول حجم 

تقليص قوة الديمقراطية وإ، املباشرةاملتفائلون منهم رأوا ونرون فيها أداة لتعزنز الديمقراطية 

القرارات في مجاالت متعددة تخص حياتهم.  مشاركة املواطنين في اتخاذ، وتوسيع املمثلة

لحوار في معضالت االشبكة سواء من أجل تبادل  استخدامفي لهذا السياق  الناسيستطيع 

في  متكررإو من أجل اقامة تصونت قائمة، أطروحات نقاش حول  لعقد، أو متتعلق بحياته

وليس فقط عبر االنتخابات التي تقام مرة  ،بشكل حازم ممواضيع مختلفة، والتعبير عن موقفه

ريرة ولهو ارتلف في السنوات الإ مؤشر الديمقراطية يرى أن كما أن لهناك منكل أربع سنوات. 

عدد في وليس فقط  ،أن يؤثر فيهاجاالت التي يستطيع املواطن من امل دديتركز اخآن في ع

إاملشاركين في االنتخابات.

 حول  لتعزنزإالشبكة  استخداممكانية إ
ً
 معمقا

ً
الديمقراطية املباشرة يستوجب بالطبع نقاشا

في القوى بين ممثلي الحكم املنتخبين، وبين "الجمالهير" الذين يتحولون لشركاء  موازننتغيير 

سسات الحكم، ولكن ؤإلهذا الحوار في املجتمع املدني وفي ممثل خاذ القرارات. يعقد تإعملية 

إحوار حول لهذا املوضوع.الفي  واملسالهمةشاركة فيه يستطيع الطالب املوإكل كافي. شليس ب

 يمكن مع الطالب 
ً
طبق ين أ يجبفي الديمقراطية املدرسية  دورلهمكانت  بحث إنلهكذا مثال

طرح املواضيع التي تهمهم على من رالل و أمجلس الطلبة، املشاركة في انتخابات  من رالل

حول لهذه املواضيع بضغطة  متكررإنت جراء حوار شعبي وبتصوإإنترنت في املدرسة، وإشبكة الإ

طرق الدراسة بحث لجراء إمن املهم فالطالب بالدمج بين لهاتين الطرنقتين،  رغبوإذا زر. 

إ.لدمجها االمثل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9)
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/4/7/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%258


ديمقراطية نظام الحكم من ولئك الذين يطلبون استعمال الشبكة الستبدال ألى جانب إ

إ نرىإ ،تمثيليةديمقراطية إلى  مباشرة
ً
" من بينها استعمال الشبكة طروحا

ً
قامة ل "اكثر اعتداال

إكثر بين أفعال  رإحوا
 
بات بيناملنتخ

 
. املواطنون من جانبهم اتواملواطن املواطنينبين ، وإواملنتخ

 على املنتخبين واملنتخبات  يشكلوان أيستطيعون 
ً
 اجتماعيا

ً
 سياسيا

ً
بواسطة الشبكة ضغطا

 نشرتن أ هالسلطة من ناحيتها يمكناوكذلك  ،ان يلتزموا بالوعود التي قطعولهأمن أجل 

عبر مواقف ناربيها  قياسوكذلك  ،نشاطاتها وانجازاتها وارفاقاتها عن بشكل واسععلومات امل

: ) الحوارات التي تقام على الشبكة.
ً
 الكنيست:ب الخاصةار وإحالعلومات وإامل شبكةمثال

https://oknesset.org/  ) 

داة أأن تشكل نظمة الديمقراطية يمكن للشبكة في الإكما في أنظمة الحكم غير الديمقراطية، وإ

عرائض وللتعرنف بارفاقات الحكم التي ال يتم الواسعة، والتوقيع على  لحشد احتجاجات

إلى أن الصحافة شارة عالم املؤسساتية. من الجدير في لهذا السياق الإطرحها عبر وسائل الإ

على الشبكات  تأثير لهذه القوىإفيما يكون  ،قتصادية وسياسيةإاملؤسساتية مرتبطة بقوى 

إجتماعية في لهذا السياق أقل بكثير.الإ

 تأثيرلها السلبي. لهناك من يخشون من فحسبعزنز الديمقراطية لتن الشبكة ليست أداة أمع وإ

 أكثر سهولة املواطنين من قبل السلطة مالحقةفهم يرون أنها تجعل . الحكم الديمقراطيعلى 

القدرة التقنية على مراقبة محادثات  .الشبكة مما لو تواصلوا فيما بينهم دون وساطة

في  حق املواطنينتأثير سلبي على  لهن وإيمكن أن يكلهذا وإ في تطور مستمر،ستخدمين امل

قتصادية، إ جهاتات من قبل . يكثر الحديث عن مراقبة املكاملموفي التحكم بعاملهالخصوصية 

سؤال  السياسية والديمقراطية. لهذا املوضوع في السياقاتحول التوعية  زنادة اخآنمن املهم وإ

 في نظام التعليم. بصحاب القوى تحكم أ
ً
فالشبكة تحتوي على الكثير من الشبكة مهم أيضا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://oknesset.org/
https://oknesset.org/


نقاش القم التربوي. املعلمين والطا نلهل وعالطالب والإ عنرسمية املعلومات الرسمية وغير ال

في الجهاز التربوي  املشاركينتحكم بها، مهم لجميع الرقابة على لهذه املعلومات وال تقييدحول 

إ الطالب بالطبع. مفيه نبم

عتراف بأن الإ لتعزنز الديمقراطية يرتكز علىعالم عبر االنترنت استعمال الإسبب آرر لرفض 

. لهناالقدرة على استعمال لهذه الوسيلة ليس 
ً
لهذه  استخدام يبرعون فيك مواطنون لمتكافئا

إ غير متصلينررون آ بينما لهناك ،الشبكات
ً
نهم ال يعرفون كيفية أو أ، بالشبكة أساسا

لفرص بين لتكافؤ ن تسبب عدم أيمكنها  اتالفروق في القدرإلهذه استعمالها بشكل فعال. 

التي حد االمثلة البسيطة أهم. حتياجاتلإ حلولإفكارلهم او الحصول على أتحقيق  فياملواطنين 

 توفرتن أمنذ ففي صناديق املرض ى.  حجز الدوارإ مجالفي لهو على لهذا يمكن أن نقدمها 

 ،فضليةأمباشرة على باالنترنت  املتصلونإطباء عبر االنترنت، حصل حجز دور لدى الإلمكانية الإ

عليهم الوصول إلى  يتوجب، الحاسوبآررون غير قادرنن على استعمال كبار السن، الفقراء وإ

في نهاية  في العديد من الحياننفسهم أيجدون وبسبب ذلك فهم دور. الاملكان لرذ رقم وحجز 

عدم التكافؤ فإن في جهاز التعليم  أما. في لهذا السياق لنظمة أررىإ للتوسع حاجة والإالدور. 

شارة إلى تأثيراتها السلبية. يجدر تحليلها والإتأثيرات بعيدة املدى له في الوصول إلى الحاسوب 

إ.لهذا النقاش في بشكل كبير املساعدةلطالب نمكن لوإ

إ الذين  من رون الديمقراطيةيقد 
ً
نترنت حول معضالت النقاش عبر الإ تحولإ يخشون أيضا

 إلى حوار مترد إجإ
ً
لزم البحث وجمع ستوسطحي. املواضيع الجدية التي ت تماعية تدرنجيا

النقاش عبر فتتضرر. يمكنها أن أثيرات املمكنة لكل قرار وقرار الت حولإنقاش والاملعطيات، 

إالنقاش السياس ي العقالني املطلوب.  يحتاجهاالشبكة ال تغلب عليه لهذه العناصر التي 



، ولكن ةلهذه السلبيات الستخدام الشبكة في املجاالت الديمقراطي التقليص من بالمكانربما 

ن أطالب املدرسة ل يمكنوتخصيص املوارد للتعامل معها.  حولهاالرأي  إبداءجدر يمع ذلك 

إ.الحوارلهذا في مثل  يسالهموا بشكل فعال

  معترف بهاما الذي يمكن تعلمه حول استعمال الشبكة في اللقاء بين دولة 

 )اسرائيل( وكيان لم يتم تحديد وضعه السياس ي )السلطة الفلسطينية(؟

من الدارلي وزنر الإتقدم به اقتراح قانون ب يتعلق بيشعسرائيل نقاش إيام في في لهذه الإيدور 

 نترنتشبكة الإعلى سرائيل إد دولة ضالتحرنضية  التفولهات لحجبالسيد غلعاد اردان 

إ
ً
ن عرض ى الوزنر  عدمعقاب أقتراح في لهذا ال جاءوعبر الفيسبوك بشكل راص.  عموما

إ اعتبرها على مالفيسبوك  فيالرقابة  جراءاتإ
ً
سنقدم كتب الوزنر " لهذا السياقوفي . تحرنضا

 لحجب التحرنض على االنترنتأ
ً
الوصول  بحجالقانون  سيتناولإ ،نا والوزنرة شكيد قانونا

إزالتها بشكل تام".إرلهاب وإللمضامين املمنوعة ورسائل التحرنض على الإ

للعديد من  مسيئة عتبرتأفي نظام ديمقراطي(  ةمنتخبشخصية توجه الوزنر )والذي يعمل ك

 – سبابالإ

سرائيل، يتم تطبيق القانون بشكل ارتياري إرغم وجود قانون منع العنصرنة في دولة  .1

 على النقاشات عبر 
ً
وبطرنقة غير متساونة. حتى اليوم لم يسري القانون تقرنبا

، حتى لو الناستعبير لجميع الحرنة مساحة نسبية من بقيت لهناك الفيسبوك ولذلك 

 صبتمساواة  فيهاالحاالت التي لم تكن  نأ كمارنة. كان الثمن التعرض ملضامين عنص

 عندعلى سبيل املثال ذلك  رؤنةصالح املجتمع اليهودي. يمكن في في معظم االحيان 

مقارنة بتطبيقه في  دارين طاطور مقارنة تطبيق القانون فيما يتعلق بقضية الشاعرة 



 علىرتبار االرلهاب إ: راجع مقالة) م فيها "الظل" بالتحرنض على العنصرنة.احاالت ق

إك: كيف تعاملت الشبكة االجتماعية الفيسبوإ
ً
عن عملية  مع من وضع منشورا

 (عدائية؟

 والعارفين للمطلعين بل، لجميع الناسحة ضعملية الرقابة عبر االنترنت ليست وا .2

 على إلخفايا التكنولوجيا فقط. 
ً
رتفاء الشفافية في لهذه املعضلة يشكل رطرا

 .موضوعية وغير متساونة شرعية لرقابة غيرإالن يعطي أ هالديمقراطية ونمكن

ن كانت لدول مختلفة قوانين إسياسية. )حتى  أطرإوفق نترنت شبكة الإال تعمل  .3

و في املجتمع أسرائيل إمختلفة في لهذا السياق(، الرقابة على الحوار الدارلي في 

غير أن يكون  هرقابة عابرة للحدود. لهذا يمكن يعتبرإالفلسطيني في الضفة الغربية 

إشرعي وغير 
ً
اجنبية دول  لو بدأت نتصرفس كنان نفكر كيف أ. علينا فعال أيضا

 .لشبكة االنترنت الخاصة بهاص استعمال دولة اسرائيل يوتقل بمراقبة

مقاومة  ملمارسة الحشدنقاش وإبفتح السمح توالعنصرنة  يةالتحرنض التفولهات .4

 الكثير من مدنية. لهكذا نشهد 
ً
 نتيجة تعقدالتي بين اليهود والعرب اللقاءات مثال

املجتمع الذي  وضوحها لهو الذي دفعالعنصرنة والتحرنض. واضحة من مظالهر 

لو  لتولدنعتقد بأن لهذه التحركات كانت  والرلهاب إلى القيام والتصرف. يرفض الإ

لهذه  لتمنعكن تالرقابة على التفولهات لم ف مظالهر العنصرنة راضعة للرقابة. كانت

 .بل كانت ستجعلها مخفيةالظالهرة 

 الدفاع عن اتمكانيإ علىفضاء السياس ي لارالل من  التعرفلهذا املنشور مخصص ملحاولة 

لهذه إلى الطرنقة التي يمكن أن تستغل بها املدارس يتطرق  كماالديمقراطية بواسطة الشبكة. 

من وإالديمقراطية.  والدفاع عنجتمعية ملاحول املشاركة املعرفة من أجل تثقيف الطالب 
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نظمة غير ، والإنظمة الحكم الديمقراطيةأفي  شبكة االنترنت ستخداماتإرالل التعلم عن 

، يستطيع الطالب التعلم تصنيفهاالسياسية التي لم يتم  مع الكياناتلقاء الديمقراطية، وال

من قبلهم ومن قبل مدرسيهم، سواء في  ممارستهاالتي يمكن العديدة عن الفعاليات املدنية 

 عن كيفيةأررى ينتمون إليها. يمكنهم التعلم من النظام الديمقراطي  أطرإإطار املدرسة أو في 

، ونمكنهم أن يتعلموا أالحكم نظام  ممارساتاملعلومات حول جعل 
ً
كثر شفافية ووضوحا

كما  ،كيفية العمل باستخدام الشبكة من أجل تعزنز الديمقراطية املباشرة / املتشاركة

كيفية استعمال عن م الحكم غير الديمقراطية ن طرق العمل في نظميمكنهم أن يتعلموا 

إ.إلى ديمقراطينظام غير ديمقراطي من  النتقاللالشبكة 
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ومواضيع للنقاش تتناول حرية التعبير  تعليمية ا

 مخصص ملوضوع حرية التعبير في العصر الرقمي. هناك فصلوالتحريض على العنصرية. 

     

 

 


