
الشبكات الجاتماعإية والعإلما البديل

ممنَ؟ ولماذا؟      ما نعني بالعإلما البديل، وبديل ل

Information   العإلما البببديل أو   Alternativeمي ر الرس ك العإلما غي و ذل ية ه  بالفرنس
(العالمي والمحلي وحتى الشعبي) منَ صحف مسبتقلة ومحاضببرات لسباتذة معروفيبنَ فبي مجببالهم
(السياسي أو القاتصادي أو الطبي...)، أفلما سينمائية ، كتابات عإلماء محايببدينَ، مهرجانببات ثقافيببة
وعإلمية غير حكومية، الهدف منهببا نشببر معلومببات وحقببائق عإلميببة موضببوعإية بعيببدا عإببنَ المقببص
الرسمي للدول والحكومات، أماما ما يينشر عإلى المستوى الرسمي ( الحكومي والدولي) مبنَ صبحف
ووكالت أنباء وتلفزيونات وفضائيات وأفلما سينمائية منَ مغالطات ودعإاية وغيببر ذلببك ممببا يخببدما

مصالح هذه  الدول أو التكتلت بكل أنواعإها..

) وغيببره مببنَ البتكببارات2.0 غير أن التطور الذي حدث مع تكنولوجيا العإلما والتصال (الويب
في ميدان الذكاء الصطناعإي، تقاطع ما تقدمه الشبكات الجتماعإية (التصال- النشر- الرسببائل ...)
يمشار إليه آنفا – مببع كببل المضببايقات والمشبباكل الببتي ممه العإلما البديل ال مع ما كان (ول يزال) يقد

كانت تعترضه- حيث تمميزت هذه الشبكات بنفس مميزات العإلما البديل الكلسيكي.

ومنَ أهم هذه المميزات ما يلي:

La والبتعاد عإنَ تحريف الحقائق وتزييفهببا (إعلما المواطن-  désinformationلصببالح (
فئة مهما كانت وضعيتها في المجتمع، يمكببنَ أن تكببون هببذه الفئببة القليلببة ذات قاببوة ماليببة أو

كببثيرة فببي والمثلببةالوأليغارشششية). عإسكرية أو فكرية وهي الببتي ييطلببق عإليهببا مصببطلح (
المجتمع المعاصر ومنه المجتمع الجزائري والمصري وغيرهما عإلبى سببيل المثبال لنهمببا
عإرفا احتجاجات قاوية أدت بسقوط مثل هذه الفئات المتحمكمة في القاتصاد والمال والعإلما. 

المساهمة في نشر المعرفة بدون قايود أو رقاابة (سياسية، تجارية، دينية...) وقاد اتخذت هببذه-
المساهمات عإمدة أشكال منها المكتببوب (المببدمونات المكتوبببة)، السببمعي والسببمعي البصببري

وغيرهما..Paltalk(اليوتوب) والبالتولك 
 وهمببا أهببم ميزتيبنَ فببي شببكات التواصببل الجتمبباعإي، حيببث يلتقببيالتفاعليششة وأالمشششاركة-

يمرسل للمعلومة (بكل أشكالها) أماما المتلقي وجها لوجه.   أو بمعنى آخر، طببرأ تغميببر كبببيرال
في نمط تقبديم المعلومببة، فبعبدما كببانت فببي العإلما الرسببمي عإموديببة، أمسببت فببي العإلما

البديل (أو الجديد) أفقية. 
 للطرفينَ أو للطراف المشاركة في شبكة منَ الشبببكات، بحيببثالحضور الدائم غير المادي-

يتحاور الطرفان أو تتلقى الطراف نفس المعلومات بدون وسيط، يمكنَ المشاركة والتفاعإببل



معها بتصحيحها إن كانت مغلوطة أو الرفع منَ مسبتواها (كمببا هببو الشببأن فببي البالتولببك أو
الفيس بوك).

بكاتحرية الششرأي وأالتعشبير- ذه الش د سباهمت ه يب دينبي. وقا  ببدون رقايبب سياسبي أو حس
وبالخص (البالتولك) فبي فتبح مجببالت للمناقاشببة لبم تكبنَ موجبودة فببي العإلما الرسببمي..

ومنها التلفزيونات المحلية لبعض المجتمعات التي لم تكنَ أصواتها مسموعإة.
 والخطوط الحمراء التي يضعها المجتمع (الخلقا) أو الحكومات (القببوانينَ)كسر الحواجز-

بحيث تممكنَ العديد منَ المعارضينَ السياسيينَ مثل منَ إيصببال صببوتهم مببنَ خلل محطببات
تلفزية عإبر النت؛ 

 بينَ المجتمعات، منَ خلل استخداما النص، الصببورة، الفيلببم، الرسببم،إلغاء الفروأق الثقافية-
الكاريكاتير، المحاضرة، سواء في المعالجة (أي التطرقا إلى نماذج منَ كببل فئببات المجتمببع

بالنقد والستهزاء) أومنَ حيث مشاركة كل فئات المجتمع في تقمبلها..
 وتببوجيهه فببي بعببض الحببالت والمثلببةتشكيل الرأي العاماتمكمنت هذه الوسائل الجديدة منَ -

عإديدة ل يمكنَ إدراجها كلها، وإنما الشببارة إلببى نمبباذج منهببا، وهببي عإلببى سبببيل المثببال ل
مسم المجتمع إلى قاسمينَ؛ توجيه الرأي الحصر: الدواء المقترح منَ الدكتور بوناطيور الذي قا

...19العاما فيما يخص الحراك سلبا أو إيجابا؛ الحجر الصحي و فيروس كوفيد
ممككنَ العإلما البديل( الجديببد) مببنَ الترويببج للسببلع والخببدمات (الطبببخ- الترويج التجاري: لم يي

واللباس، وادكنيس) وغيرهما وحسب، بل تجاوزه إلى استخدامه هببو ذاتببه ( اليوتببوب مثل)
يمختصة بالترويج لخدمة كوسيلة للترويج للسلع والفلما ، حيث يوجد العديد منَ التطبيقات ال

أو سلعة معينة وبتكلفة أقال، ممما يؤدي إلى زيادة الرباح وبأقال التكاليف.

و كما لكل  شيء سلبيات وإيجابيات، للشبكات المذكورة أعإله أيضا سلبياتها وإيجابياتها، والمتمثلببة
في تأثير نماذج منها عإلى الفرد والمجتمع سببلبا وإيجابببا، وهببو المببر الببذي سببيكون محببورا آخببرا،
سنتطرقا إليه لحقا، لكنَ بعدما نتعمرف عإلى أهببم التطبيقببات الموجببودة فببي النببت خلل المحاضببرة

التية.


