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رئيس المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية
واالقتصادية  -برلين -ألمانيا

أ.عمار شرعان
هيئةالتحري ـ ـ ـ ـ ــر
رئيسة التحرير واللجنة العلمية
د .شيماء الهواري

نائب رئيس التحرير
د .محمد محمد عبد ربه املغير

مديرة التحرير
د .فاطمة الزهراء عبيدي

سكرتيرة التحرير
د .سليمة منادة بوشمرة

مساعد التحرير
د .نوال املجدوب
د .صالح الدين املختار لطيف
د .مروان حسن

الهيئة الاستشارية العليا
د .هويدا سيد علي مصطفى
أ.د .محمد ضريف
د .سعيد الخمري
د .رشيد البكر
د .حسن الخطابي
د .محمد شادي
د.العربي بوعمامة
د .أسماء حسين ملكاوي
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اللجنة العلمية للتحكيم
د .هويدا سيد علي مصطفى :عميد كلية األعالم بجامعة القاهرة -جمهورية مصر
د .شي يييماه اله ي يوارة :دكتي ييورة في ييي القي ييانون العي ييام والسياسي ييات العموميي يية مت صصي يية في ييي اإلعي ييالم
السياسي جامعة الحسن الثاني .المملكة المغربية
د.م .محمييد محمييد عبييد ربيي :المغييير :دكتييورال فييي هندسيية الت طيييط  -اسييتام مسيياعد فييي الت طيييط
وادارة الم اطر بالجامعات الفلسطينية.
د .فاطميية الزهييراه عبيييدة  :دكتييورة فييي علييوم اإلعييالم واالتصييالأ أسييتامة محاجيرة جامعيية بيياجي
م تار عنابةأ جمهورية الجزائر
د .صالح الدين الم تار لطيف :دكتور في القانون العام والعلوم السياسييةأ كليية سيطاتأ المملكية
المغربية
د .نزهة حنون :أستامة محاجرة قسم "أ" جامعة العربي بن امهيدة أم البواقي جمهورية الجزائر.
أ .د .نصيير ال ييدين الش ييي  :أسييتام المس يياعد بقس ييم اللغيية العربي يية جامع يية حائييل .المملك يية العربي يية
السعودية
أ .د .نداه مطشر  :كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية .جمهورية العراق
د .مج ييدوو ني يوال  :دكت ييورة مت صي ي

ف ييي الق ييانون الجن ييائي لاعم ييال أس ييتامة مس يياعدة ب ييالمركز

الجامعي مغنية تلمسان .جمهورية الجزائر
أ .د.عائش يية محم ييد أحم ييد محم ييد الجمي ييل  :دكت ييورة وباحث يية عل ييوم سياس يييةأ معل ييم بي يير بالتربي يية
والتعليم ومدربة باألكاديمية المهنية للمعلم المهنية أ جمهورية مصر
د .سييليمة منييادة بوش يفرة :أسييتامة باحثيية فييي جامعيية عبييد الحميييد ابيين بييادي أ مسييتغانمأ جمهورييية
الجزائر
د .أمينة عالق :أستامة محاجرةأ بجامعة العربي بن مهيدة أم البواقيأ جمهورية الجزائر
د .تركيييي امحمي ييد :أسي ييتام الشي ييعريات وتحليي ييل ال طييياوأ المركي ييز الجي ييامعي احمي ييد زباني يية لي ي يزانأ
جمهورية الجزائر
د .العربييي بومسييحة :أسييتام محاجيير بمعهييد ااداو واللجغيياتأ المركييز الجييامعي أحمييد بيين يح ييي

الونشريسيأ تيسمسيلتأ جمهورية الجزائر
د .ولييية اله ي يوارة :دكتيييورة في ييي الييين

العربي ييي القيييديم وال طي يياو الت يياري يأ جامعي يية عبيييد المل ي ي

السعدة .المملكة المغربية
د .دالل وشن :جامعة الشهيد حمة ل جر .الوادة .الجزائر
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د .عكوباش هشام :أستام محاجر بجامعة محمد لمين دبا ين سطيف 9أ الجزائر
د .سييهام بييدبودة :دكتييورة فييي علييوم اإلعييالم واالتصييالأ جامعيية بيياجي م تييار عنابييةأ جمهورييية
الجزائر
د .نسي م حرار :دكتورال في تحليل ال طاوأ جامعة عبد الرحمن ميرة بجايةأ جمهورية الجزائر
د .سامية شير  :جامعة باجي م تار  -عنابة -البلدأ جمهورية الجزائر
د .علييي عبييد الهييادة الكر ييي :أسييتام فييي علييوم االتصييال والعالقيياتأ و ازرة التعليييم العييالي والبحي
العلميأ العراق
د .مرتجي البشير عثمان :أستام مشار بقسم اإلعالمأ جامعة وادة النيلأ جمهورية السودان
د .ناديية لمهييدة :أسيتامة باحثيية بالمعهيد العيالي لاعيالم واالتصييالأ الربياطأ المغيروأ دكتيورة فييي
عليوم اإلعيالم واالتصيالأ جامعية بياري

الثانيية للقيانون واالقتصياد والعليوم اإلنسيانيةأ paris 2أ

pantheon
د .رق يياد حن ييان :أسيييتام محاج يير بقسيييم اإلع ييالم واالتص ييال بكلي يية العل ييوم االجتماعي يية واإلنسيييانية
بجامعة المسيلةأ جمهورية الجزائر
د .فتح ييي زرني ييز  :أس ييتام محاج يير وأ عل ييوم اإلع ييالم واالتص ييالأ جامع يية ب يياجي م ت ييار عناب ييةأ
الجزائر
د .طييارق مسييماعيل محمييد :أسييتام تصييميم المنتجييات واالتصييال البصييرة كلييية اإلعييالم  -جامعيية
عجمان دولة اإلمارات العربية المتحدة
د .فاطمة سلومي  :أستامة مساعدة كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصريةأ العراق.
د .مسعودة فلو  :استامة بجامعة ال يجر بسكرة أ جمهورية الجزائر.
د .سي ييرمد جاسي ييم محمي ييد ال زرجي ييي :جامعي يية تكريي ييت مدرسي يية بكليي يية مدلي ييو قسي ييم علي ييوم االجتمي ييا
ومحاجيير فييي كلييية العلييوم اإلسييالمية ومحاجيير فييي كلييية التربييية للبنييات قسييم االقتصيياد المنزلييي.
جمهورية العراق
د .نهييا السيييد عبييد المعطييى أحمييد.أ مييدر الصييحافة والنشيير اإللكترونييي بقسييم اإلعييالم -كلييية
ااداو – جامعة سوهاج أ جمهورية مصر
د .مصطفى المريط  :دكتورال في التواصل واإلعالم جامعة محمد األول – المملكة المغربيةأ
بمنوبة .تون
د .شهيرة بن عبد اهلل :مساعدة للتعليم العالي بمعهد الصحافة وعلوم اإل بار ج

د .س ييوهيلة بج ييياف  :دكت ييورال عل ييوم ف ييي عل ييوم اإلع ييالم واالتص ييال والعالق ييات العام يية أ أس ييتامة
محاجرة-و -جامعة  91أوت سكيكدة – 0211جمهورية الجزائر
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د .عبييدالرحمن ش ييوقى محم ييد :مييدر بقس ييم اإلع ييالم مماع يي :وصييحافة وتلفزي ييون  -بكلي يية التربي يي:
النوعي – :جامع :عين شم أ جمهورية مصر
د .لبنى رحموني :استامة محاجرة أ ت ص

علوم االعالم و االتصالأ أسيتامة بجامعية العربيي

بن مهيدة – أم البواقيأ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ جمهورية الجزائر
د .رجوان جدة :أستام دائيم مت صي

فيي التشيريعات اإلعالميية وأ القييات المهنيةأ قسيم عليوم

اإلعالم واالتصالأ كلية العلوم االنسانية واالجتماعيةأ جامعة المسيلة .جمهورية الجزائر
د .زين ييو اللف يية  :أس ييتامة محاجي يرة قس ييم –و -قس ييم العل ييوم اإلنس ييانية – جامع يية العرب ييي بييين
مهيدة أم البواقي .جمهورية الجزائر
د .ني ييور الي ييدين مبني ي ييي :أسي ييتام محاجي يير أأ علي ييوم اإلعي ييالم واالتصي ييال /اتصي ييال وعالقي ييات عامي يية
جمهورية الجزائر
د .شييكا سييعيد  :دكتييور قييانون عييام و العلييوم السياسييية قسييم عربييي جامعيية الحسيين االول كلييية
العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية سطاتأ المملكة المغربية
د .حسن مروان :دكتور في القانون العام والسياسات العموميةأ جامعة الحسين الثياني كليية العليوم
القانونية و االقتصادية و االجتماعية الدار البيجاه أ المملكة المغربية
د .في ييروز المطييياعي :اسيييتامة محاجي يرة أ بكليييية إلع ييالم و االتص ييال جامع يية الج ازئيييرأ جمهوريييية
الجزائر
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شروط وضوابط النشر على مجلة الدراسات اإلعالمية الدولية المحكمة
الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا_ برلين
تعتمد مجلة الدراسات اإلعالمية في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت
الدولية المح ّكمة علميا ،وفقًا لما يأتي:
أوال :إجراءات تقديم البحث ومواصفاته
أة
معدا
 أن يكون البحا
أصيال ج
صيصا للمجلةأ و جأال يكون قد نشر جز ائيا أو كليًّا أو نُشر ما يشبه :في ج
ا
وسيلة نشر ملكترونية أو ورقية.
بالسيرة العلمية للباح

 -أن يرفق البح

بإرسال البح

 -يقوم الباح

باللغتين العربية واإلنكليزية.

المنسق على شكل ملف مايكروسوفت ووردأ ملى البريد االلكتروني :

media@democraticac.de
 يجو أن يكون البحواألشكال

يتم تقويم البح
 ج -يتم مبالغ الباح

مكتوبا بلغة سليمةأ مع العناية بما يلحق ب :من

من ثالثة مح جكمين.

بالقبول المبدئي للبح

صوصيات الجبط والرسم

أو الرفض

 يتم مرسال مالحظات التحكيم الى الباح -يقوم الباح

المعدل الى البريد االلكتروني الممكور أعالل نفس:

بإجراه التعديالت المطلوبة وارسال البح

ثانيا  :كيفية إعداد البحث للنشر:
 -أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أة جهة أ رى ويقدم الباح

مق ار ار بمل

 أن يكون المقال في حدود  91صفحة بما في مل قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في معداد وكتابة البحووال اتمةأ وبإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتبا

والمصادر (وجوبا)

و اصة المقدمة وعناصرهاأ

واحترام األمانة العلمية في اإلحاالت والمراجع

 تتجمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة اإلنجليزيةأ كماتتجمن اسم الباح

ورتبت :العلميةأ والمؤسسة التابع لهاأ الهاتفأ والفاك

في حدود مائتي كلمة للمل صين مجتمعينأ (حي

ب ط  Simplified Arabic 09للمل

والبريد االلكتروني ومل صينأ

ال يزيد عدد أسطر المل

الواحد عن  01أسطر

العربي و  Times New Roman 09للمل

باللغة

االنجليزية)أ أحدهما بلغة المقال والثاني باللغة االنجليزية على أن يكون أحد المل صين باللغة العربية.
(وجوبا)
 تكتو المادة العلمية العربية ب ط نو  Simplified Arabicمقاس 01 :بمسافة  0.11بين األسطرأبالنسبة للعناوين تكون  Grasأ أما عنوان المقال يكون مقاس01 :

 -هوامش ) (LES MARGESالصفحة أعلى  9.1وأسفل  9.1وأيمن  3وأيسر  3أ أر

الورقة 9أ أسفل

الورقة  9حجم الورقة عادة)( (A4وجوبا)
 يجو أن يكون المقال اليا من األ طاه اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية (وجوبا)مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B
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 بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلةأ واإلجراهات المنهجيةللدراسةأ وما يتعلق بالمنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليو اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
 -ترقم اإلحاالت بطريقة أكاديمية في آ ر كل صفحة من المقال وجوبا ولي

جمن الفقرات أو في آ ر

المقالأ بالترتيو التالي :المؤلف :عنوان الكتاو أو المقالأ عنوان المجلة أو الملتقىأ الناشرأ البلدأ السنةأ

الطبعة والصفحة.
 اإلحاالت تكون بحجم ط  2نو ال ط  ARIALلل ط العربي و لل ط األجنبيأ (وجوبا) ترقم الصفحات بشكل متتابع (وجوبا) -مكر قائمة المراجع في نهاية البح

وترتيبها هجائياأ ومثال مل :

 oالكتاب :الاسم الكامل للمؤلف(السنة) ،عنوان الكتاب ،ط(الطبعة إن وجدت) ،دار النشر ،مكان النشر،
البلد.
 oاملقال :الاسم الكامل للمؤلف(السنة) ،عنوان املقال ،املجلة ،م(املجلد) ،ع(العدد) ،مصدر املجلة
(الجامعة أو املخبر مثال) ،مكان النشر ،البلد.
 oالرسائل وألاطروحات :الاسم الكامل لصاحب الرسالة(السنة) ،عنوان الرسالة ،نوع الرسالة وتخصصها،
القسم ،الكلية ،الجامعة.
 oاملؤتمرات وامللتقيات :الاسم الكامل لصاحب الورقة العلمية(السنة) ،عنوان الورقة ،عنوان املؤتمر،
منظم املؤتمر ،البلد.
 مرفاق أدوات الدراسة في حالة الدراسات الميدانية المقاالت المرسلة ال تعاد ملى أصحابها سواه نشرت أو لم تنشر -المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر مال على رأة أصحابها

 كل مقال ال تتوفر في :الشروط ال يؤ م بعين االعتبار وال ينشر مهما كانت قيمت :العلمية. يحق لهيئة التحرير مجراه بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون المسابالموجو .
 -يجع الباح

مقال :جمن قالو المجلة قبل مرسال:

 يقوم الباح بإرسال البح المنسق على شكل ملف مايكروسوفت ووردأ ملى البريد اإللكترونيmedia@democraticac.de
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تعريف بالمجلة
مجلة الدراسات االعالميةأ مجلة دولية مح جكمةأ تصدر بشكل دورةأ ولها هيئة علمية دولية فاعلةأ تشمل
مجموعة كبيرة ألفجل االكاديميين من عدة دولأ حي
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كلمة رئيسة التحرير
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

احلمد هلل رب العاملني ،الذي مكننا من إصدار العدد التاسع من جملة الدراسات االعالمية اليت هي جزء مهم
حقال معرييًا حموريًا يف اجلمع بني األحباث النظرية
من إصدارات املركز الدميقراطي العريب أملانيا برلني ،وهي تشمل ً
والتطبيقية حول الدراسات االعالمية.
هي ذي اآلن جملة الدراسات االعالمية متخصصة بعلوم االعالم ،االتصال ،الصحاية ،االعالم البديل  ،االننرن
والتكنولوجيا التواصلية ،قانون االعالم والصحاية ،احلريات وحق التعبري و الرأي واحلصول على املعلومات .تصدر كل
ثالث اشهر ،دولية ،ومصنفة من الدرجة . B+
مع هذا العدد تنتقل جملة الدراسات االعالمية إىل مرحلة جديدة ،مع هذا العدد تدخل سنتها الثالثة ،وبشهادات الباحثني
والدكاترة املشاركني معنا ييها ببحوثهم أو خدماهتم التحكيمية ،يمجلة الدراسات االعالمية تتقدم مجيع اجملالت
املتخصصة ،ال من ناحية؛ نوع املواضيع أو تقدميها أو التعامل احملنرف واملهين.
جملة الدراسات االعالمية تفتتح عددها التاسع مبحور جديد جيسد جدية القائمني عليها يف ايصال الوعي االعالمي وحرية
التعبري والرأي دون قيود او خطوط محراء أو أي طابوهات سياسية أو اجتماعية أو دينية أو عرقية.
هذا احملور مت اطالق عنوان اراء وايكار اعالمية عليه  .هو حمور يعىن بتقدمي مقاالت الرأي احلر اليت ال ختضع ألي تقييم أو
تعديل من قبل اجمللة ،بل هو حمور حر مفتوح لكل اآلراء بأسلوب اكادميي عقالين خبري.
هذا احملور حنن متأكدون أنه سيكون إضاية علمية حبثية وطاقة حرية إضايية يف الساحة العلمية املتخصصة يف
جمال الدراسات االعالمية.
نتمىن أن تكون اإلضاية اجلديد للمجلة ونقصد هنا حمور آراء وايكار اعالمية اضاية نوعية تنال رضى
واحتياجات الباحثني والباحثات جبميع اللغات العربية والفرنسية واالجنليزية ،ويف املستوى الطالئعي الذي وصل له املركز
الدميقراطي العريب بفضل جهود ومهم مدير املركز االستاذ الدكتور عمار شرعان الداعم االساسي واالب الروحي
للمجلة.

رئيسة التحرير واللجنة العلمية

د .شيماء الهواري
دكتورة في القانون العام والسياسات العمومية ،متخصصة في إلاعالم السياس ي الدولي
جامعة الحسن الثاني للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء.اململكة املغربية
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فاعلية خاصية البث المباشر في الفيسبوك في تشكيل الرأي العام
ورصد األخبار-أحداث السودان األخيرة نموذجا–
The effectiveness of the live broadcast feature on Facebook in
shaping public opinion and monitoring news,- Sudan's recent
events as a model.
عصام الدين عبد السالم محمد
باحث دكتوراة في اإلعالم -تخصص العالقات العامة واإلعالن

إعالمي – تلفزيون وراديو عجمان -دولة اإلمارات العربية المتحدة
الملخص:

في :الجميع بحثا عن

ساعدت وسائل اإلعالم الجديد في كسر حاجز المساف :وتدفق األ بارأ اصة في ظل واقع متسار يله

المعل ومة وال بر ما شكل ثقال على وسائل اإلعالم التقليدة والتي قد تعاني احيانا في رصد ومتابعة األ بار ومستجداتها اانية او
قد تغفل عمدا عن االهتمام بنقل بعض األحدا أ اما لسياسة المحطة او لتعمر الوصول لل بر في مات وقت حدوث:أ أتاح هما

مجاال وحي از مقد ار لوسائل اإلعال م الجديد في كسو جمهور واسع وظهور نجوم جدد ير ما كان معتادأ فشهدت الل السنوات
الماجية وسائل التواصل اإلجتماعي زيادة في اإلعتمادية كمصدر لل بر وكمنفم لسطو ش صيات جديدة.

في التحقق عن اصية الب

يبح

المباشر للفيسبو والتأثيرات المصاحبة لهمل الميزة في تشكيل الرأة العام وتدفق األ بار ومتابعة

ورصد الواقع بصورة أسر من المعتادأ وب اصة األ بار ورصد ح ار الشار أثناه اإلحتجاجات .هدف البح
اإلست دامات اإلعالمية ل" اصية الب
يحد

البح

الحالية

على أرض الواقعأ وقيا

الى توجيح طبيعة

المباشر" بما تمثل :من أداة جمو لالنتبال لجمه ور المتابعينأ واداة تصديق او تكميو لما

تأثير اصية الب

المباشر التي يبثها المست دمون العاديون عبر الفي

بو أ على تشكيل الرأة

العام اجافة الى حاالت اإل فاقات والنجاحات التي حققتها همل ال اصةأ وكيف أن وسائل اإلعالم التقليدية استفادت ووظفت همل
ال اصية في مست داماتها ليتحول األش ا

العاديون لمراسلين ينقلون ال بر بالصورة والصوتأ بإست دام المنهج الوصفي عبر

تصميم مستبان :وتحليل المجمون لعينات م تارة تعنى بالب

مدى فاعلية اصية الب

المباشر على الفيسبو  .تحددت المشكل :التي يناقشها البح

في

المباشر في الفيسبو في رصد ونقل األ بار من مكانها ودورها في تشكيل الرأة العام اصة في ياو

اإلعالم التقليدة في القيام بدورل.

الكلمات المفتاحية :اصية الب

المباشرأ الرأة العامأ الفي

بو .

Abstract
The new media helped to break the distance barrier and the flow of news, especially in light of the
accelerating reality in which everyone is in search of information and news, which has weighed on the
traditional media, which may sometimes suffer in monitoring and follow-up news and developments, or
our customers may overlook other experienced or unwanted reliability as a source of news and as an
outlet for the brightness of new characters. The present paper examines the verification of the live
broadcast feature of Facebook and the accompanying effects of this feature in shaping public opinion
and the flow of news and follow-up and monitoring the reality faster than usual, and in particular news
and monitoring the movement of the street during the protests. The paper aimed to clarify the nature of
the media uses of the "live broadcasting", which represents a tool to attract the attention of the audience,
and the tool of ratification or denial of what is happening on the ground, and measure the impact of the
property of broadcast live broadcast by ordinary users via Facebook, on the formation of public opinion.
To the failures and successes achieved by this special, and how the traditional media has benefited and
used this feature in its use to turn ordinary people to reporters conveying the news picture and sound,
using the descriptive method through the design of a questionnaire and content analysis of selected
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samples concerned with broadcasting Direct on Facebook. The problem discussed in the paper was
determined by the effectiveness of the life broadcast feature on Facebook in monitoring and conveying
news from its place and its role in shaping public opinion, especially in the absence of traditional media
is doing its role.

Key words: live broadcast feature. Public opinion. Facebook.

مقدمة:
ساعدت وسائل اإلعال م الجديد في كسر حاجز المسافة وب اصة في ظل واقع يتصف بالمتسار أ يتسابق
في :ويله

ثقال على وسائل اإلعالم التقليدة والتي قد تعاني
الجميع بحثاا عن المعلومة وال برأ ما شكل ا
مما

عمد ا عن اإلهتمام بنقل بعض األحدا
أحيانا في رصد ومتابعة األ بار ومستجداتها اانية أو قد تغفل ا
ا
وحي از
لسياسة القناة التحريرة وتوجهاتهاأ أو لتعمر الوصول لل بر في مات وقت حدوث .:أتاح هما
ا
مجاال ا
مقدرا لوسائل اإلعالم الجديد في كسو جمهور واسعأ وظهور نجوم جدد ير ما كان معتادأ حي شهدت
ا
الل السنوات الماجية وسائل التواصل اإلجتماعي ومنها الفيسبو زيادة في اإلعتمادية كمصدر لل بر

وكمنفم لسطو ش صيات جديدة مؤثرة.

كبير على مجريات
تأثير اا
يعتبر الفيسبو أداة مهمة من أدوات التواصل اإلجتماعيأ وأصبح مؤ ار يشكل اا
نص ا أو صورة فقطأ بل تحول األمر ليجاف لمل أ
األ بارأ فما عاد كما كان ا
سابقا للتواصل والتعليق ا
ال بر وتداعيات:أ والرأة واتجاهات:أ وبصورة أساسية في حاالت عدم اإلستقرارأ ومل
الب

عن طريق اصية

المباشر في .:وبالتالي فتح الباو على مصراعي :أمام حركة األ بار ونقلها بصور شتىأ أيا كان هما

جديدا
بعدا
ال بر ونوع:أ وأيا كانت مصداقيت:أ فالكل شركاه والكل بإمكانهم لعو هما الدورأ أجاف مل
ا
ا
للفيسبو كوسيلة تواصل فعالأ اصة مع مزدياد تطوير همل الوسيلة يوما بعد يومأ والمالحظ أن مدارة
الفيسبو تعمل كل فترة وأ رة على مجافة ميزات وتحسينات جديدة ساعدت على بقاه الفييسبو على قيد

الحياةأ بل وساعدت :أن يقف في مقدمة وسائل التواصل اإلجتماعي األ رى.
وقد حظيت وعلى شكل كبير اصية الب

المباشر مهتمام المتابعينأ وتوجت بإنتشار واسع وكبيرأ ساعد

تفاعلي ا وبأنماط م تلفةأ وبالتالي
في مل سهولة الوسيلة وعملية المشاركة المباشرة ال بالمتابعة فقط ولكن
ا
اسال لنقل ما يدور على أرض
اا
ليشكل
اسعا أمام أة ش
مصدر لل برأ ومر ا
فتحت همل ال اصية الباو و ا
الواقع ومن كل مكانأ وأدت لظهور ش صيات جديدة ما كان لها أن تنتشر لوال همل الوسيلة المهمة.
مشكلة البحث
منحصرا في الكتابة النصية أو الصور الثابتة والتعليق عليهاأ ولكن بعد
في وقت ماض كان الفيسبو
ا
اصية الفيديو والب المباشر تحول األ مر ملى أداة تأثير جديدة معتمدة على الصورة وبثها
مستحدا
اللحظي المباشر.
يتناول هما البح

اصية الب

المباشر في الفيسبو ومدى فاعليتها في رصد ونقل األ بار من مكانهاأ

ودورها في تشكيل رأة عامأ وبالتالي كسو عدد مقدر من المتابعين الفاعليينأ في ظل سهولة ومرونة

مست دام همل ال اصيةأ حي

أصبح بإمكان أة ش

نشر ما يرال أمام :مباشرة عك
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حي

حصرية الب

اسعا
المباشر كانت في صالح اإلعالم التقليدة المعتادأ وبالتالي أصبح المجال و ا

ومشراعا أمام أفكار جديدةأ ومشاهد جديدةأ ومواكبة م تلفة.
تتمثل مشكلة البح البحثية همل في شكل العالقة بين ما يب
يب

نوفمبر 9102

من صفحات المشتركين الم تلفة عبر اصية الب

وفق ا لكل وسيلةأ
طرق المعالجة ا
اإلجطرابات.

اصة في ظل

عبر الفيسبو من اإلعالم التقليدةأ وما

المباشرأ في حال متفاق المحتوىأ مع م تالف
ياو أو تغييو اإلعالم التقليدة المعروف أثناه

أهمية البحث

تنبع أهمية هما البح أ بإعتبارل ي بح
عبر وسيلة الب

في التحقق من شكل العالقة بين نشر األ بار واألحدا

المباشرة

المباشر في الفيسبو وفي مات السياق نشرها عبر الوسائل التقليديةأ وسعي كل في كسو

جمهور كبير.

وتأتي أهمية البح

أيجا من الل محاولت :الوصول ملى تأثير اصية الب

المباشر في الرأة العامأ

والكشف عن نقاط القوة والجعف لهمل ال اصية المهمة.
أهداف البحث
بشكل رئيسي ملى تسليط الجوه على الدور الكبير المة تؤدي :اصية الب

يهدف هما البح

الفيسبو في نقل األ بار والتأثير على جمهور المتابعينأ ويهدف كمل ملى:
 توجيح طبيعة اإلست دامات ل اصية الب

المباشر في الفيسبو

المباشر في

ومدى تأثيرها في جمهور

المتابعين.
 التعرف على العالقة بين ما يب
في الب

 قيا

التلفزيوني المعتاد.

عبر اصية الب

مدى منتشار همل ال اصيةأ وقيا

متمثال
المباشر وما يقابلها في اإلعالم التقليدة
ا

ردات فعل المشاهدين لهاأ اصة في ظل اإلحتجاجات

الشعبية.

 الكشف عن سلبيات وايجابيات مست دام اصية الب

المباشر في الفيسبو في نقل األ بار والتأثير

في الرأة العام.
التساؤالت
يطرح البح

مجموعة من التساؤالت بغرض الوصول ملى نتائج منهجيةأ تجيو عليها والتي منها:

 ما الدور المة يمكن أن تقوم ب :اصية الب

المباشر في الفي

في نشر األ بار وفي تشكيل الرأة

العام؟
 ما الفروق الجوهرية بين ما يب
التقليدة المعروف؟

 مدى منتشار اصية الب

عبر اصية الب

المباشر في الفيسبو والب

المباشر في اإلعالم

المباشر والدور المة تلعب :أثناه االجطرابات؟
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حدود البحث
 الحدود الزمانية :الفترة من ديسمبر  9102وحتى يوليو  9102وتمثل همل الفترة أهمية

اصة

بإعتبارها شهدت تحوالت كبيرة في السودان.
 الحدود المكانية :يشار ملى الحدود المكانية بالسودان في الفجاه اإلفتراجي والواقعي
منهج البحث
على المنهج الوصفي بإستعراض اإلجراهات البحثيةأ التي تسعى بصورة مباشرة ملى

منهجي اأ معتمد البح
ا
وصف ظاهرة مست دام اصية الب

المباشر في الفيسبو لنقل األ بار والتأثير في الرأة العام.

التعريفات المنهجية
 الفيسبوك:
يعرف قامو

اإلعالم واإلتصال فيسبو على أن :موقع ا

بالتواصل اإلجتماعي أس

ويتيح نشر الصفحات ال اصةأ وقد وجع في البداية ل دمة طالو الجامعة وهيئة التدري

متسع ليشمل كل االش ا

.

عام 9111مأ
والموظفين لكن:

وقد بدأ الفيسبو كفكرة بسيطة ألحد طلبة هارفارد "زوكربيرج" المة أصبح فيما بعد أصغر ملياردير في
العالمأ فكرة زوكربيرج كانت تقجي بإنشاه موقع منترنت بسيط يجمع من الل :طلبة هارفارد في شكل

شبكة تعارف بغية تعزيز التواصل بين الطلبة واإلبقاه على الروابط بينهم بعد الت رج .وبالفعل جسد فكرت:
كبير ففي جون أسبوعين بدأ نصف
نجاحا اا
همل التي رأت النور عام 9111مأ ومع منطالق الموقع حقق
ا
تالممة بوسطن بالمطالبة باإلنجمام لشبكة الفيسبو .
ويعتبر الفيسبو اان من أكبر وأشهر المواقع العالمية المت صصة في العالقات اإلجتماعية والتعارف

وبناه الصداقات على اإلطالق.1

يمكن لألفراد منشاه حساو على موقع  Facebook.com.بعد تقديم بعض المعلومات الش صية (اإلسمأ
تاري الميالدأ الجن أ عنوان البريد اإللكتروني) أ المست دم الجديد ي تار كلمة مرور ويحصل على حق

الوصول ملى الحساو.

تصميم ا موحدا للغاية لحسابات المست دمين بغض النظر عن حساب:أ تظهر العديد من
ي تار فيسبو
ا
الميزات على نف المكان على الشاشةأ مما يجعل من السهل التعرف على البيانات والبح عنها.

يمكن للمست دمين بعد مل نشر أة شيه يريدون :في حالتهمأ ويمكن لألصدقاه الرد على هما البيان من
الل تعل يقات نصية أو عن طريق اإلعجاو بها (تظهر أسفل الحالة مباشرة) .في الصفحة الرئيسيةأ والتي
تسمى أيجا "موجز األ بار" أ يتم معالم المست دمين بتحديثات الحالة واألنشطة األ رى (اإلنجمام ملى

 1أحمد عصام(3102م) .تاثبر مواقع التواصل االجتماعي على خصوصية الفرد الجزائري ،بحث لنيل الماجستير في علوم االعالم ،الجزائر :جامعة
المسيلة.
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مجموعات أو التشجيع على شيه يحبون ):من أصدقائهم .وبالتاليأ فإن :يعك
كان علي :األصدقاه القيام ب :في الساعات الماجية.

بمجرد منشاه ملف تعريفأ يمكن للمست دم الجديد بده البح

نوفمبر 9102

وتسلسليا أبرز ما
تلقائيا
ا
ا

عن األصدقاه وارسال طلبات الصداقة .عند

القبولأ يربط فيسبو الش صين عن طريق السماح لهما بمل أ ورؤية صفحة ملف تعريف بعجهم البعض
واجافة أنشطتهم ملى موجز أ بار بعجهم البعض .وبالتاليأ يعمل تطبيق فيسبو كتطبيق عبر اإلنترنت
ويهدف موقع الفيسبو ملى معطاه النا
الفرصة لتواصل أكبر فيما بينهم.

1

منفتاحاأ ويتيح لهم
القدرة على المشاركة في جعل عالمهم أكثر
ا
يرتادل حوالي  9,9مليار مست دم حول

منتشاراأ حي
ويعد موقع فيسبو أكثر مواقع التواصل اإلجتماعي
ا
العالم شهراياأ ووفقاا لمعطيات هما الموقع فإن ما يزيد على نصف عدد المست دمين النشطين يسجلون
يوميا.
الد ول ملى حساباتهم ا

قدرة همل الوسائل تكمن في أنها تستطيع الوصول ملى أقصى نقطة على هما الكون يوجد عليها اإلنسان من
دون حسيو وال رقيوأ وتكمن ال طورة في همل الوسائل أحيانا من عجز وسائل الرقابة التقليدية عن منع

تدفق همل المعلوماتأ التي قد يكون فيها جزه ميجابي أو قد يكون فيها أثر سلبي على تماس

المجتمع

ووحدت.:
وهما ال يعني وجع القيود المحكمة على همل الوسائل بقدر ما ي عني معطاه الفرد فرصة التحكم بطريقة
التعامل اإليجابية مع مثل همل الوسائلأ ومل من الل تحصين :بالمبادئ الصحية والوعي الالزم.2
 األخبار

توقف الباح

عند تعريفات متعددة لأل بار منها ومن أقدمها ما يقول أن ال بر هو اإلثارة أو ال روج عن

المألوفأ وهنا من أشار ملى أن ال بر يوجد عندما توجد الجدة والتميز والدراما والرومانسية واإلثارة والتفرد
وحو االستطال والطرافة والفكاهةأ ويشترط أن تكون همل األ بار صالحة ألن تدور حولها األحادي .
وهنا من عرف ال بر بأن :وصف أو تقرير ل بر مهم بالنسبة للجمهورأ كما هو مهم للم بر الصحفي

نفس:

3

األ بار هي كل ما هو جديدأ وعندما يراجع الش

عن أحدا

القامو

سيجد أن :يعرف األ بار على منها تقرير

جديدة أو معلومات لم تكن معروفة سابقا اأ ويمكن القول بشكل عام أن األ بار معلومات مهم:

بالنسبة لجمهورها المقصود.

1

Ralf Caers and Tim De Feyter(2013). Facebook: A literature،Human Relations Research Group. Belgium, Vrije
Universiteit Brussel (VUB), p953 https://pdfs.semanticscholar.org/c445/
30
2حسان احمد قمحية (9102م) .الفيسبو تحت المجهرأ مصر :الن بة للنشر والتوزيعأ
3

اسماعيل ابراهيم (0222م) .فن التحرير الصحفي .مصر :دار الفجر للنشر والتوزيعأ

2
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فقط أين يعيش النا

بر يتوقف على تركيبة ا لجمهور المقصودأ لي
كما أن ما يعتبر اا
فللفئات الم تلفة في المجتمع أساليو حياة واهتمامات م تلفةأ مما يثير مهتمامهم بأنوا

بل من همأ
معينة من

األ بار.1

وهنا تعريف آ ر لل بر وهو أن ال بر هو الجديد المة يتلهف ملى معرفت :والوقوف علي :بمجرد صدورل.
ومعنى مل

أ ن أحسن األ بار هي ما أثار مهتمام أكبر عدد ممكن من النا  .وهنا

من ينظر لل بر

أو فكرة أو رأة يقع في مكان معينأ ويهم أو يؤثر في أكبر عدد من قطاعات

تعبيرا عن حد
بوصف:
ا
2
المجتمع على أن يوجع بطريقة مفهومة لهم.
 الرأي العام

عرف ال أرة العام بأن :وفاق جماعي بشأن األمور السياسية والمدنية توصلت ملي :الجماعات المكونة
للمجتمع األ كبرأ ويمكن أن تتنو همل الجماعات من كيانات صغيرة ملى جماعات ومجتمعات دولية

ج مة.3

ولقد أصبح اليرأى العام قوة كبيرة فيى مجتمعنا الحدي أ ومل

نتيجة لألوجيا

اليسيياسيية واالقيتصيادييية

واالجتمياعييةأ لهيما المجتيمعأ ولتقييدم العلم واليتكنولوجييا و اصة تكنولوجيا االتيصال .ولم يعد فيى استطاعية

أى حكومة من الحكومات الييوم االستيمرار فيى الحكم دون الحيصول عليى الحد األدنيى من ميوافقة
الجماهير.
الميفكر األلمانى (تيوين ) يقول من اليرأى العامأ كرأى موحيد للجماعة أمر ال يمكن تصورلأ حتى مبان كفاح
الشعوو عن كيانها وحياتهاأ مم الشجاعة فى أفيراد الشعيو الواحيد متبياينيةأ والر يبة فيى الحيياة ليسيت واحدةأ

كيمل

قائال :من الحكيومات المكيية
ت تلف أهداف الجماعات فى الشعو الواحد وأ راجها .وييستطردأ ا

الحكيمة هيى التى تحاول دائميا أن توحيد الر بية بين أفراد اليشعو الواحيد وجماعيات:أ مما قيد تستيطيع همل

الحكوميات تحقيق :لوقيت محددأ و اصية أثناه الحيروو الوطنيية الحاسمية بشرط أن تكون حيوية الشعو
قوية سليمة ير عليلة.4

 خاصية البث المباشر
يقدم فيسبو

لمست دمي:

صائ

عديدة ومتنوعة ومتجددةأ تمكنهم من سهولة مست دام:أ وسهولة
كثيرة تتسم

التواصل بمن حولهمأ عن طريق الرسائل النصية أو الصوتيةأ أو الفيديو و يرها من صائ
1ديب ار بوتر(9111م)أ دليل الصحافة المستقلة تم مسترجاعها في يونيو9102م عبر

https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications

2مبار حمد الدسم 9103(:م) .التاثير الداللي للكلمة والصورة في ال بر اإلعالميأ دراسة لنيل درجة الماجستير في اإلعالمأ األردن :جامعة الشرق

االوسط
3ماك

30

ماكومز وا رون(9109م) .األ بار والرأة العام آثار اإلعالم على الحياة المدنيةأ القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيعأ

4م تار التهاميأ عاطف عدلي العبد(9111م) .الرأة العامأ القاهرةأ

تم اإلطال علي :مار 9102

https://www.ust.edu/usty/images 02
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بالسهولة والتطورأ مجافة ملى العديد من التطبيقات التي تتيح للفرد أن يعبر عن نفس :بشتى الطرق وأن
يتعرف على حياة اا رين والبيانات الش صية المتعلقة بهمأ كمل

يمكن من وجع الصور ال اصة

بالمست دم ويمكن :من اإلشت ار في العديد من المجموعات والتي يجتمع أفرادها على فكرة أو هدفأ وعمل

دوما كل ما هو جديد
فيسبو على ا لتحسين والتطور المستمر حتى يحافظ على بقائ:أ وبالتالي ظل يقدم ا
ويسعى إلكتشاف فر مستم ارريت :من الل التجديد المستمر.
من مل ما قام ب :موقع الفيسبو عام  9101م بتوفير اصية و دمة جديدل وهي ممكانية الب

المباشر لما

يقوم ب :مست دم الفيسبو أ وقد كانت ال دمةُ في أولها مقتصرةا على المشاهيرأ وقد دفعت لهم فيسبو في
بداية األمر مبالغ ماليةأ بهدف ا لترويج لهمل ال اصية الجديدةأ وفيما بعد عممت على كل مست دم
للفيسبو ومل في عام 9101م.

ونشر أة فيديو

وهمل ال اصية هي ال اصية التي تمكن أ ة مشتر عادة في تطبيق الفيسبو من ب

وبشكل مباشر في مات اللحظة والثانية وبدون قيد أو شرط سوى أن يكون لدي حساو نشط في الفيسبو أ
وأن تتوفر دمة اإلنترنت لدي .

يزيد من فاعلية وانتشار الفيديو المباشر هو ما يقوم ب :فيسبو أ فعند بده الب
بإ طار متابعي أن تقوم بالب
المباشر ال ا
والب

ب

المباشر يقوم الموقع مباشرة

المباشرأ وبالتالي بإمكانهم متابعت وارسال التعليقات المباشرة على الفيديو

في مات اللحظةأ كما أن في

المباشرأ لتصل ملى أى حد

بو أطلقت محر بح

ا

بالفيديوهات العادية

عن طريق البح .

لم تكتفي فيسبو فقط بإطالق دمة الب

المباشر واتاحتها لكافة من يملكون حساو فيسبو أ بل أجافت

ميزات جديدة لتمنح من يست دم همل ال اصية ميزات تحكم أفجلأ منها مجراه محادثات فورية أثناه الب
المباشرأ أة مجافة للمشاركات النصية المباشرة بإ مكان المشاهدين في مات لحظة الب
يتدا لو مع

بالصورة والصوتأ في همل المحادثة صاحو الب

المباشر أن

المباشر فقط هو من يتحكم فيها بأن

يجعلها مشاهدةا للعامة أو فقط بين :وبين المتدا ل مع :كمحادثة جانبية دون أن يطلع اا رون عليها.
أيجا  live withوهي ميزة تسمح لصاحو الب
ومن التحسينات واإلجافات التي أجيفت لهمل ال اصية ا

المباشر بدعوة من يود من متابعي :أو أصدقائ:أ ليصبح الب
فقط وهمل عززت من التفاعلية لهمل ال اصية.

مشتراكا بين ش صين ولي

احدا
صا و ا
ش ا

عزز من همل ال اصية ير ميزة التواصل المباشر بالصوت والصورة هو ما قامت ب :فيسبو حي

كان

في بدايت :يسمح فقط لعدد مس :ااف صديق كحد أقصىأ لكن فيسبو مؤ ار زاد هما العدد ولكن عبر
اصية المتابعةأ وبالتالي زاد عدد من يتابعون كل ما ينشر عبر الفيديو أو النصو

مستفادت من مزايا المتابعة والب

لش صيات عديدل

المباشرأ بزيادة عددية المتابعين مجافة لالصدقاه األساسيينأ ما مكن

ومقدر من ممكانية متابعة من يودون.
اا
اسعا
ا
عددا و ا
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كيفية تشغيل البث المباشر:
 -النقر على يار الب

 Liveالمشار ملي :برمز الفيديو الظاهر في الجزه األعلى من قائمة آ ر

األ بار ال اصة المست دم ) (News Feedالنقر على رمز صورة النجمة للقيام بإجافة أة تأثيرات
على الفيديو المة يتم بث :على الفيسبو أ حي

يمكن القيام بإجافة أة تأثيرات بعد البده بب

الفيديو.
من الل النقر على زر Start Live Videoوالقيام بالنقر على زر  Finishفي حال ر بة

 -بده الب

المست دم بإنهاه الب

 -عند بده ب

مباشر من الملف الش صي أو صفحت الش صيةأ يظهر أيجا في قسم القص

 يمكن أيجا بده بوهنا

المباشر عبر الفيسبو .

مباشر في مجموعة أو مناسبة بالجغط على ب

أيجا ممكانية حظر المشاهدين أثناه ا لب

بجوار تعليق الش

المباشرأ ومل

المشاهدأ ثم الجغط على حظر.

.

مباشر.

بالجغط على صورة الملف الش صي

تدعم مقاطع فيديو  Facebook Liveالتعليق المباشر وكتابة الشاشة والمرشحات وعك

الفيديو الرأسي أو

األفقي وردود الفعل من المشاهدين .بينما كان الحد األقصى للوقت المسموح ب :للب

ثالثين دقيقة في

البدايةأ يمكن للمست دمين اان البقاه مباشرة لمدة تصل ملى أربع ساعات.1
قد يقوم صاحو فيديو الب

المباشر بنشر معالن رئيسي للشركة أو ندوة أو حد

تشاركي آ رأ أو يمكن:

أن يهدف ملى شيه أكثر كثافة في المحتوى مثل مقابلة أو جلسة مستراتيجية بغض النظر عن الزاوية التي
يت مهاأ وهنا مجموعة من أفجل الممارسات التي يتعين مراعاتها:

 -جذب المزيد من المتابعين :يتم عادة معالم المست دمين المين يتابعون

عندما يتم نشر الب

أيجا جمو المزيد من المتابعين.
المباشرأ لكن حاول أنت ا
مستعد ا
 أعلم المستخدمين مسبقا أنك تخطط للبث :لن يكون من األفجل ل مماعت :مما لم يكن أحدا
لمل  .قم باإلعالن (من المفجل عدة معالنات)أ حي تتيح لمست دمي معرفة ما يمكنهم توقع.:
 -تحقق من إتصالك :عندما تستعد للب

المباشرأ ت حقق مرة أ رى من سرعة االتصالأ واست دم Wi-

 Fiمما استطعت.

ئيسياأ ولكن :وصف .في كلتا الحالتينأ ما سيقرأل
 أكتب عنوا ًناتقنيا لي عنوانا ر ا
مناسبا :من :ا
ً
األش ا قبل أن يقررواأ لما تأكد من أن :دقيق وقوة بما في :الكفاية لتشجيع المشاركة.
 اإلنخراط مع المشاهدين :أظهر التقدير لمست دمي لجمو مست دمين جدد من الل التفاعل معهمأوالرد على األسئلة أة اجعل التجربة تشاركية قدر اإلمكان.2

"How do I go live on Facebook?", web.facebook.com, Retrieved 19-7-2019. Edited.
 ،اطلع عليه بتاريخ 3102-5-03م ،www.forbes.comمن موقع،Facebook Live: Everything You Need To Know :

مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

21

1
2

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

نوفمبر 9102

من مالحظات الباحث على خاصية البث المباشر في الفيسبوك االتي:
 عند د ول الش

لمتابعة الب

المباشر أل ة ش

آ رأ يقوم فيسبو

أسفل شاشة الفيديو

المباشر بااتي:

أ.

و.

رسالة نصي :مفادها (أكتو شيئا حتى يعرف  .....أن موجود).

رسالة نصية أ رى (يمكن مشاهدة هما الفيديو مع أصدقائ اان).

ج .رسالة نصية أ رى (يمكن متابعة  ...لرؤية المزيد من منشورات ):هما في حال أن لم تكن من
أصدقائ :في الفيسبو أو من متابعي.:

 عند نهاية الب المباشر المة كنت تتابع :تظهر ل مباشرةا رسالةا نصية مفادها (يمكن منشاه فيديو
الب المباشر ب مثل هما الفيديو) متبوعة بعالمة زرقاه واجحة مكتوو عليها ب مباشرأ حين
الجغط عليها تبدأ مباشرة في فيديو الب

المباشر ال ا

ب .

 في أسفل شاشة الفيديو المباشرأ أو على مات شاشة الب أ بامكان أن تشاهد كافة التعليقات الواردةأ
أيجاأ وبامكان أن ال تشاهدها وتشاهد الفيديو بدون أة تعليقات.
والمشاركات ا
 يشير الباح ملى أن كل النقاط الممكورة أعالها تدفع المشاهد للفيديو المباشر للتفاعلأ وتشجع:
ليصدر فيديو آ ر جديدأ كل مل يساهم في منتشار همل ال اصية وايجاد جمهور مقدر من المهتمين

بها.
 نقاط قوة خاصية البث المباشر
باإلمكان مجمال نقاط قوة اصية الب
 الفيسبو

المباشر كما يراها الباح

في حد مات:؛ هو نقطة قوةأ

في التالي:

اصة في ظل ازدياد مست دام:أ ففي محصائيات العام

الماجي أفاد موقع فيسبو أن عدد المست دمين النشطين يقدر بنحو  9.9مليار مست دم شهرايا

يوميا.
و 0.1مليار مست دم نشط ا

 الب

المباشر لحظة وقو الحد ؛ وتعتبر همل من أهم نقاط القوةأ مم أن :ال يتاح في أحايين كثيرة

للوسائل األ رى أن تكون حاجرة في مكان الحد أ وبالتالي تستفيد همل ال اصية في منفرادها في
نقل تفاصيل ال بر في مات الثانية.

كبير
جمهور اا
اا
 التفاعلية؛ حي تمتاز همل ال اصية بتعدد وتنو وسائل التفاعل المباشرأ ما أكسبها
اصة وسط الشباوأ وتتمثل همل التفاعلية المباشرة في االتي:
أ .التدا ل المباشر في فيديو الب

بالصورة والصوت.

و.

التعليق المباشر بالكتابة النصية.

ت.

التعليق المباشر بالرموزأ أو الصور الثابت.:

.

التفاعل برمز اإلعجاو ومشتقات.:
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التفاعل بالمشاركة وهمل الطريقة تساعد في منتشار الفيديو أكثر فأكثر؛ مم من بمجرد مشاركت
تلقائي ا على صفحت الش صية في الفيسبو وبالتالي مشاهدت :من
للفيديو المباشر سيظهر
ا
ِ
أصدقاه ومتابعي صاحو الب االصلي.
أصدقائ ومتابعي والمين قد ال يكونوا من

 ممكانية توظيفها في اشكال مفيدل متعددل منها على سبيل المثال:
المحاجرات مباشرةأ ويستفيد منها

أ .ممكانية أن تستفيد منها الجامعات والمعاهد العليا في ب
بالتالي كل الطالو المعنيين.

معالنيا للشركات والمؤسسات التجارية؛ وبالتالي اإلستفادل منها في الترويج واإلعالن
و .توظيفها
ا
للمنتجات الم تلفة بالصوت والصورة.
ت.

مستفادت منها القنوات الفجائية واإلماعات؛ ومل
الفيسبو تب

بأ ن تمتل

كل قناة واماعة حساو في

عبرل كل البرامجأ وبالتالي كسو مشاهد ومستمع جديد قد يكون ير متاح ل:

المشاهدة واإلستما عبر التلفزيون والراديو.
 نقاط ضعف خاصية البث المباشر
يرى الباح

أن أهم نقاط جعف همل ال اصية يتمثل في:

 صعوبة التحكم في همل الوسيلة فإمكانية أن يب
سهل جدا؛ مل

أة ش

أة شي في اة وقت وأة مكان أمر

قد يؤدة لظهور مشاهد ليست جيدةأ أو مشاهد مات رض محدد وهدف ما أو

رسالة مات أ راض بيث.:
 مستحالة مدارة ومراقبة المحتوة أيا كان؛ فما علي مال عدم المشاهدةأ أو تبليغ مدارة الفيسبو عن
همل الصفحة وهما االمر قد يأ م وقتا طويال من الزمن.

 عدم توفر ال صوصية لهمل ال اصيةأ فبإمكان أة ش
اا رين.

 عدم توفر المصداقية الكاملة؛ ففي بعض الفيديوهات التي تب
وفي أحايين أ رى ب

منتها

صوصية اا رأ واقتحام حياة

على منها مباشرة وقد التكون مباشرةأ

معلومات اطئة و ير دقيقة بإعتبار أن المصدر ش

أحيانا ير صادق فيما يقول.

 وسيلة جيدة لنشر الكراهيةأ ووسيلة جيدة لنشر الشائعات؛ ومل

عادة قد يكون

لما تتمتع ب :من اصية الحكي

المباشر لجمهور ٍ
كبير من المشاهدين المتفاعلينأ ُيتيح مل نثر وب
ومن المشاهد التى توجح تأثير و طورة الب المباشر على الفيسبو أ ما حد منتصف مار 9102مأ
حين وجع منفم هجوم كرايستشيرش فيسبو في مو ِ
ٍ
جو شديدأ تسبو ب :الب المباشر ألعظم
اجهة
الكراهية أو نشر الشائعات.

الحق ا باليوم األسود في تاري الدولة الواقعة ملى الجنوو
مجزرة في تاري نيوزلنداأ الحادثة التي عرفت
ا
الغربي من المحيط الهادةأ وهما دفع مدارة الفيسبو باالعتمار للمجتمع الدولي والى المسلمين بشكل
ا

.
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تايلنديا قام بنحر طفلت :وب
شابا
ا
كما أعلنت الشرطة ال تايلندية في شهر مبريل من العام  9102م أن ا
المشهد على الفيسبو وأقدم بعدها على اإلنتحار في مشهد أثار الكثير من التساؤالت وأوقع مدارة الفيسبو
في مأزق بسبو عدم قدرتها على مدارة محتوى المواد المبثوثة.

الشهر أعلنت السلطات األمريكية أن سفاحا أمريكيا قام بقتل جحيت :السابعة والثالثين مباشرة

وفي نف

على تطبيق الفيسبو وأن الجحية كان عجوز أمريكي طاعن في السن.1
بعد كل مل

رفض فيسبو االستجابة للنداهات الداعية إليقاف دمة الب

المباشر للفيديو التي يقدمها

لمست دمي:أ بعد كل همل الجرائ مأ كما رفض فيسبو تطبيق فكرة "التأ ير الزمني" في عملية الب
تست دمها بعض المحطات التليفزيونية للتعامل قدر اإلمكان مع المحتوى الحي المبثو

التي

على الهواه لتنقيت:

من بعض األ شياه ير المر وبة كاأللفاظ ال ارجة واالشياه العارجة ير المقصودةأ واعتبر فيسبو أن

مؤكدا أن ال يار األفجل هو محاصرة مثل همل األفعال
عملياأ
اإليقاف واإلبطاه مجراهات ير مفيدة
ا
ا
ومنعها في وقت مناسوأ وهو ما يمكن تحقيق :من الل المكاه االصطناعي وسرعة وصول التنبيهات
الواردة من المست دمين.

أرجع هما الموقف من قبل فيسبو ملى أن هنا

الماليين من الب

المباشر كل يومأ باتت ترتبط وت دم

هائال من المست دمين لفيسبو من الشركات والمؤسسات واألفرادأ ومن ثم يصعو ميقافهاأ أما فيما
عددا ا
ا
يتعلق بفكرة "التأ ير الزمني" فإن :حتى مع وجود تأ ير زمنيأ لن يجمن مل اإلستجابة بسرعة كافية
ألحدا

كتل التي وقعت في نيوزيلنداأ والتأ ير لن يساعد في معالجة المشكلةأ ولن يؤدة مال ملى "زيادة

تباطؤ " اإلبالغ عن مقاطع الفيديو الجارة ومراجعتها بسبو العدد الها ئل من مقاطع الفيديوأ وسيؤ ر أيجا

المستجيبين األوائلأ مثل جباط الشرطة و دمات الطوارئأ من التنبي :ملى الحواد

التي قد تستدعي الرد .2

 الفيسبوك والسودان
بدأت دمات اإلنترنت فى السودان عام  0222كشركة مساهمة بين الهيئة السودانية لاماعة والتلفزيون

والشركة السودانية لاتصاالت(سوداتل).

قبل عام  0221مأ كانت الدولة مسيطرة على قطا اإلتصاالت مال أن هما الوجع قد منتهى عندما أعلنت
قيام الهيئة القومية لالتصاالت بهدف فتح المجال أمام القطا ال ا

للمساهمة فى قطا اإلتصاالتأ

وبعد مل ظهرت شركة (سودانت( لتقديم دمات اإلنترنت فى السودان وهي شركة تابعة للدولة بدأت تقديم
دماتها منفردة للسوق السودانى عام 0222م.
طليق ا بال رقابة أو حجو مركزىأ ومل على الر م من سيطرة الدولة
عندما د ل اإلنترنت السودان كان اا
حر ا
الكاملة على ال دمة من الل مزودها األوحد فى مل الوقت "سودانت"أ وربما يعود السبو فى همل الحالة
/1الب _المباشر_في_وسائل_التواصل_اإلجتماعيأ تم مسترجاعها أ سط 9102م عبر https://ar.wikipedia.org/wiki
2

في

31

بو يرفض اإليقاف أو التأ ير الزمني ل دمة الب

المباشر(99مار  .)9102صفحة تقنيةأ صحيفة اإلمارات اليومأ اإلمارات :دبيأ
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الفريدة فى المقام األول ملى اإلقتصاد السودانى الجعيف ومحاولة الدولة مجتماو االستثمارات ال ارجية فى
مجال االتصاالت وتقديم رسائل مشجعة بهما ال صو
الرقابة المركزية.

أ ولكن همل الحرية التى دامت ما يقرو من ستة

ير قف
أعوام د لت أ اا
فقد أنشأت الهيئة القومية لالتصاالت وحدة اصة بترشيح المعلومات التى تصل لمست دم اإلنترنت فى
السودان بناه على محتوى الموقع ولي

على اسم الموقع للحفاظ على القيم الفاجلة ودره السوه عن

يوميا من المواطنين عبر البريد
المجتمعأ وأكدت الهيئة أن وحدة التحكم تستقبل طلبات اإل الق للموقع ا
أيج ا طلبات الفتح لمواقع مغلقة عن طريق ال طأأ وأن كل همل الطلبات تحظى
االلكترونى كما تستقبل ا

بإهتمام بالغ.

تناقلت العديد من المنتديات والمواقع في مكتوبر  9101م أن الهيئة القومية لاتصاالت قامت بتكليف عدد

من براه الحاسوو إلجراه دراسة حول تأثيرات الفيسبو على مستوة التحصيل األكاديمي والعلمي .وهما

هو ن

ال بر المتداول:

"قامت الهيئة القومية لاتصاالت بتكليف ع دد من براه الحاسوو إلجراه دراسة حول تأثيرات الفيسبو

اللجنة البروف عوض حاج

تمهيدا لقفل .:ويت أر
علي مستوة التحصيل األكاديمي والعلمي بالنسبة للطالو
ا
علي وعجوية الدكتور السماني عبد المطلو عميد كلية الحاسوو جامعة النيلين والدكتور ف ر الدين عبا

بير الشبكات وعميد كلية الحاسوو جامعة السودان وعدد من ال براه .....وقد أكملت اللجنة دراستها وهي
بصدد رفع تقريرها النهائي حول الموقع اإلجتماعيأ وقد أجمعت اللجنة أن مستوى التحصيل األكاديمي

من فض بنسبة كبيرة في العامين األ يرين مع وجود مست دامات سيئة للموقع مع العلم أن هما الموقع قد تم
حجب :دا ل كليات جامعتي السودان والنيلين "ولم يحد
الجهات صحة همل المعلومات.

أة حجو للموقع تل الفترةأ و قد نفت عدد من

1

منم ديسمبر العام الماجي  9102م شهد السودان محتجاجات متفرقةأ كان على مثرها أن قامت الحكومة
بحجبت مواقع التواصل اإلجتماعي الفيسبو والواتساو وتويتر وشملت عمليات الحجو لمواقع التواصل

االجتماعي مع عرقلة شبكة اإلنترنت واجعافها كل أنحاه السودان .وبالتالي حينها لم يتمكن أحد من د ول
همل المواقع مال عبر تطبيق ال  vpnالمة يعمل على تجاوز الحجو.2

ئيسيا في بلد تسيطر في :الدولة بإحكام على وسائل اإلعالم التقليديةأ
وأصبح اإلنترنت معتراكا
معلوماتيا ر ا
ا
مليون ا من بين سكان السودان البالغ عددهم نحو أربعين
وتقول وسائل اإلعالم المحلية من نحو ثالثة عشر
ا
مليون نسمةأ يست دمون اإلنترنت وان أكثر من ثمانية وعشرين مليونا يملكون هواتف محمولة.

 1شبكة مدونون سودانيون( 91مايو 9100م) .تاري اإلنترنت في السودان .تم مسترجاعها مايو 9102
https://www.sbn-sd.net/2011/05/blog-post_2
 2تداعيات حجو مواقع التواصل اإلجتماعي وعرقلة اإلتصال بالهاتف الجوال في السودان(9102م) .راديو دبنقاأ تم مسترجاعها عبر
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article
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وقالت منظمة ن تبلوك أ وهي منظمة ير حكومية تدافع عن الحقوق الرقميةأ من "البيانات التي جمعتهاأ
دليال على وجود نظام رقابة واسع النطاق
ومنها ما حصلت علي :من آالف السودانيين المتطوعينأ تقدم ا
على اإلنترنت.1
و اصة بعد حجو وعودة الفيسبو ؛ ظهر عدد من الناشطين المين مستغلوا اصية الب

من بعد مل

جيد اأ ساعد في نجوميتهم والتفاف مجموعة مقدرة من الشباو حولهمأ لمعت أسماه لم
المباشر
ا
مستغالال ا
سابقا مال عبر الب المباشر
تظهر قط عبر اإلعالم التقليدةأ ولم يسمع بها مال عبر الفيسبو ولم ترى ا

تحديداأ وأصبح لهمل الش صات معجبون كثر يتبنون أفكارهمأ يدافعون عنهمأ ويأتمرون بأمرهمأ مم أن
ا
اإلعالم الرسمي ال يتيح لهم الظهور عبر أجهزت :المعتادلأ وكان البديل هو الفيسبو عبر بث :المباشر.
وأدت كمل همل ال اصية في ظل تكبيل وتعتيم األجهزة اإلعالمية التقليدية من تلفزيون وراديو وصحافةأ

أدت ملى كسو أرجية جيدة من الل متابعة ورصد الح ار على أرض الواقعأ ورصد وب

أ بار لم ولن

تجد طريقها لالعالم التقليدة.
 رصد وتحليل البيانات
تم رصد مجموعة من الفيديوهات المباشرة لش صيات ظهرت وعرفت عبر الب

م تيار عينات محددة منهاأ وكمل
وب

مباشر عبر الفيسبو

المباشر في الفيسبو وتم

عينة من القنوات ا لمت صصة فقط في الفيسبو وتب

مقاطع مباشرة

إلحدى القنوات الفجائيةأ مع مراعاة اإلتفاق في المحتوى لكلأ واال م في

اإلعتبار أن أنماط واشكال طرق الب

ت تلف بإ تالف الوسيلة لكل.

جدول رقم ( )3قنوات الفيسبوك وقنوات اإلعالم التقليدي
المشاهدة

الحالة

المشاركة

التف ي يياعي ي ي ي ييل
معجاو

عدم معجاو

تعليق

بو )

42,767

290

90

21

392

و(قناة فجائية)

34,668

211

09

23

13

النسبة أ

%55.2

%48.7

%64

%80

%86

النسبة و

%44.8

%51.3

%36

%20

%14

أ(قناة في

1السودان :حجو مواقع التواصل اإلجتماعي إلحتواه اإلحتجاجات(9102م) .تم مسترجاعها عبر موقع  91اإللكتروني
https://24.ae/article/482339/
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عنوان المخطط
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

0
المشاركة

المشاهدة
التفـــــاعــــــــــل

أ(قناة فيس بوك)

ب(قناة فضائية)

جدول رقم ( )0يوجح أن نسبة المشاهدة في القنوات المتح صصة فقط في الفيسبو كانت االعلى بنسبة
عبر الفيسبو بنسبة

التعليقات كانت نسبة اإلعجاو أعلى للقناة الفجائية التي تب
%11.9أ ومن حي
ُ
%10.3أ والتفاعل بعدم اإلعجاو أعلى في قناة الفيسبو بنسبة%11أ واعلى ايجا التعليق في قناة
الفيسبو بنسبة  %21أ أما في المشارك :فكان الفرق شاسع لصالح قناة الفيسبو بنسبة %21
جدول رقم ( :)5أشكال التفاعل
الحالة
أ(قناة في

نصو

صورة

رموز

بو )

73

03

1

و(قناة فجائية)

01

2

9

المجمو

22

91

1

في جدول رقم ( ) 9أشكال التفاعل كانت النسبة األعلى لصالح النصو

بمجمو 22أ وتليها الرموز

بمجمو 91أ ثم التفاعل بالصور الثابت :بمجمو .1
جدول رقم ( :)1مقارنة بين شخص يبث فيديوهات مباشرة متخصصة في الفيسبوك ،وصفحة قناة فضائية على الفيسبوك
الحالة

المشاهدة

التف ي يياعي ي ي ي ييل
معجاو

المشاركة

عدم معجاو

تعليق

ش صية أ

607,744

0391

22

136,908

129

و(قناة فجائية)

563,080

211

091

103,247

315

النسبة أ

%51.9

%63

%43

%57

%64

النسبة و

%48.1

%37

%57

%43

%36

جدول رقم ( )3يوجح أن نسبة المشاهدة في ي(أ) كانت االعلى بنسبة %10.2أ ومن حي
نسبة اإلعجاو أعلى ل ي أ المة يب

التعليقات كانت

عبر الفيسبو فقط بنسبة %13أ والتفاعل بعدم اإلعجاو أعلى في
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القناة الفجائية بنسبة %12أ وفي التعليق اعلى في أ بنسبة %12أ أما في المشارك :فكان الفرق لصالح أ
بنسبة .%11
جدول رقم ( :)4أشكال التفاعل (التعليق)
نصو

الحالة

صورة

رموز

أ ش صية

10.129

011

09

و(قناة فجائية)

0.912

22

1

19.332

911

01

المجمو

في جدول رقم ( )1أشكال التفاعل كانت النسبة األعلى لصالح النصو

بمجمو 19.332أ وتليها الرموز

بمجمو 911أ ثم التفاعل بالصور الثابت :بمجمو .01
 التأثير على الرأي العام وبث األخبار
كشفت بعض اإلستطالعات أن الشباو يحصلون اان على أ بارهم أواال على وسائل التواصل اإلجتماعي
ولي التلفزيونأ حي متجح ما يقرو من نصف الشباو العربي يتطلعون على الفيسبو للحصول على
ميا .واستطلعت مجلة الشباو العربي السنوية حوالي %31من المشاركين الحصول على األ بار
األ بار يو ا
على فيسبو كل يومأ قبل المصادر اإللكترونية ()%30أ والقنوات التلفزيونية والصحف ( .)%2ومع مل
فإن الثقة في األ بار من وسائل التواصل اإلجتماعي من فجة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

( )%12وفقاا لبيانات  NU-Qيقولون من أ بار الثق :على وسائل التواصل اإلجتماعي كبيرة وعادلةأ

تنحفض ملى ( )%39المين قرروا أن ثقتهم في األ بار ير واجحة على أنها ليست كبيرةأ وال توجد ثقة
على اإلطالق بنسبة  29ملى .%12

1

أن وسائل التواصل االجتماعي كانت العامل الرئيسي في اإلجطرابات الجغرافية والسياسية
رأى كثيرون ج
التي هزت مناطق عدة في الشرق األوسطأ مبان ظهور الربيع العربي منم ثماني سنواتأ مم لعبت السوشيال
دور في رفع مستوى الوعي الل اإلحتجاجات .ومن هما المنطلقأ كثرت النقاشات حول الدور المة
ميديا اا
يمكن أن تلعب :وسائل التواصل االجتماعي كمحر أساسي في التغيير.
أوال ،ال يزال الشباب يستخدمون فيسبوك :كشف مستطال حول الشباو العربي العام الماجي أن حوالي
ثلثي هؤاله الشباو أة ما يقارو الي  ٪13يتابعون فيسبو وتويتر للحصول على األ بارأ وهما األمر
مغاير لما يجرة في الواليات المتحدة على سبيل المثالأ حي

تزيد الدعوات جد است دام "فيسبو ".

يوميا على األ بار من الل
و ل اإلستطال الى أن يقارو نصف الشباو العربي ( )٪12يحصلون ا
ِ
الشباو العربي منهم يست دمون موقع فيسبو
فيسبو أ فيما كانت النسبة  ٪31قبل عامأ وقال  ٪10من
بشكل متكرر أكثر من العام الماجي  .وتواصل وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسطأ كما في أة
فرصا رائعة
مكان آ ر في العالمأ نموها وتطورهاأ كما أنها تؤمن السرد القصصي بطرق جديدةأ ما يوفر
ا
damian Radcliffe, Amanda lam(2017).social media in the Middle East. usa: University of Oregon, p65
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األ بار

لمنشئي المحتوى .وأهم همل الصفحات على الفيسبو والتي ساعدت في تشكيل الرأة العام وب
على حسو رأة الباح :

صفحة تجمع المهنيين السودانيين تم إنشاؤها في التاسع والعشرين من أبريل عام 5034م ،إال أنها لم

كبيرا تؤكده األرقام التالية:
تأثيرا يذكر إال هذا العام ،وذلك بعد أن نالت شهرة واسعة والتفافًا ً
تحدث ً
 مجمالي تسجيالت اإلعجاو  211ألف مجمالي تسجيالت المتابعات  213ألفأرقام كبيرة من أجفنا لها أن :عند ب

أة

بر أو فيديو مباشر يقوم عدد من المتابعين من مشاركة

منتشار أكبر.
اا
الفيديوهات ما يكسب:

همل الصفحة أصبحت الموجه :لعامة الشعو وب اصة الشباوأ يأتمرون بها ويتوجهون على حسو ما

اجح ا من الل كل المواكو التي أعلنوها حتي قبل مهاو النظام السابقأ فما أن
تشيرل عليهمأ وكان و ا
يعلنوا عن تسيير موكو مال ونفم في مات الموعد المجرووأ وجح مل من أول موكو أعلنول في يوم
ال ام

والعشرين من ديسمبر الماجي وحتى اانأ مم أن أ لبية النا

أصبحوا ينتظرون مشارة الصفحة

لهم كل أسبو أ مع العلم أن همل الصفحة شكلت واجهة لعدد من األجسام التي كانت جد النظام السابقأ
تم معالن همل األجسام المكونة من ثمانية أجسام يجمعها ميثاق مشتر تم اإلعالن عن :عام 9102م.
جدول رقم ( :)1منشورات صفحة تجمع المهنيين
الحالة

مشاركة

معجاو

تعليق

المنشورات النصية

02091

1213

3321

الفيديو المباشر

0123

3021

00221

صور ثابت :فقط

9321

901

221

مشاهدة
02212
-

يجا بمجمو
من جدول ( )1يظهر أن األعلي مشاهدة فيديو الب المباشر 02212أ واألعلى مشاركة أ ا
00221أ يلي مل المنشورات النصية بمجمو مشاركة 3321أ ثم الصور الثابتة بمجمو مشاركة .221
صفحة ودساب :يشير الباح

ملى صفحة أ رى وهي صفحة بعنوان ودساوأ والتي تم منشاؤها عام
ورصد األ بار بالن

وبالفيديو

يج ا شهرة واسعة اصة في هما العامأ تعمل على ب
9101م واكتسبت أ ا
المباشرأ وهي أ بار ال تجد طريقها لألجهزة الرسميةأ وبالتالي وجدت هما االنتشار والمة توجح :األرقام
التالية:

 مجمالي تسجيالت اإلعجاو  109ألف -مجمالي المتابعات

 292ألف
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جدول رقم ( :)5منشورات من ودساب
الحالة

تعليق

معجاو

مشاركة

المنشورات النصية

0311

122

21

الفيديو المباشر

293

321

021

صور ثابت :فقط

111

21

19

مشاهدة
13923
-

االعلى مشاهدة بمجمو 13923أ واالعلى مشاركة الفيديو المباشر بمجمو 021أ يلي مل

المنشورات

النصيى بمجمو  21مشاركةأ ثم الصور الثابت :بمجمو  19مشاركة.
 مالحظات الباحث على هذه الصفحات:
مكانا لتبادل األراه وا راج الهواه
 همل الصفحات شهدت ملتفاف الشباو حولها بكثافة وأصبحت
ا
ومتنفس ا للرأة اا ر المة ال يجد طريق :للجمهور عبر األجهزة الرسمية.
السا نأ
ا
 همل الصفحات وب اصة صفحة تجمع المهنيين السودانيين وبما تبث :من أ بار وفيديوهات مباشرة
قربتها من جمهور عريض أصبح يأتمر بتوجهاتها على الر م من أنها في البداية لم يكن حتى عامة
أفراد الشعو يعرفون من المين يقفون لف همل الصفحات وما هي توجهاتهم وميولهم ومن هم
كبير وأحدثوا ح ار اكا ساعد في التغيير.
تأييدا اا
حتىأ ولكن بالر م من مل كسبوا ا

 التغيير المة حد
على محدا

الفرق.

في السودان مؤ ار أوجح تأثير وسطوة الفيسبو والب

 ساعدت همل الصفح :علي كسو ثقة النا

تحديدا وقدرت:
المباشر
ا

وتأييدهم ودعمهم هو مصداقية ال برأ فال بر يب

بالصوت والصورة وهما هو الداعم لمصداقية ال بر.

 أثرت همل الصفحات في النا

وأصبحت توجههم وتلقى مستجابات واسعة ألسباو أ رى منها اللغة

المست دمة كاالتي:
اطبت وبشكل

ا

الشباو بلغتهم التي يفهمونها وبلغة ما كان يتم

أ.

همل الصفحات

و.

عبرت همل الصفحات عن أحالم وتطلعات البية النا أ والمين يتطلعون لعالم جديد م تلفأ

مست دامها في أجهزة اإلعالم مطال اقا بل وينظر لها بإنها لغة سوقي :وبالسوداني لغة الراندو
(كناية عن أنها لغة شبابية من صنعهم ولي لها أسا في اللغة العربية)أ مست دام همل اللغة
مقدراأ وعلى الر ِم من مل لم
جيدا لقلوبهم وأحدثت اا
في بيانات الصفحات وجدت طريقاا ا
أثر ا
تهمل همل الصفحات اللغة الرفيع :والتي لها أنا يحبزونها ويتفاعلون معها.
ويتطلعون للمستقبلأ ف اطبت همل الصفحات عقولهم وشحمت همهم وأعطتهم األمل بالغد
واشراق:أ ف اطبتهم بلغة التفاؤل واألمل.
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 النتائج والتوصيات
النتائج



توصلت الدراسة الى عدد من النتائج:
أ -الفيسبو و اصيت :الب

المباشر من المؤثرات المهمة جدا في حياة السودانيينأ ودليل مل الدور

الكبير المة لعبت :صفحة تجمع المهنيين في األحدا

و -الب
ت-

المباشر وسيلة ممتازل في ب

اصية الب

 في البجيدة.

ج -في الب

الماجية واحدا

األ بار والتفاعل بها.

تحول جمرة في السودان.

المباشر في الفيسبو تؤثر وبشكل كبير جدا في تشكيل الرأة العام.

الم باشر ال يكتفي النا

بالمشاهدة فقط بل يتفاعلون بالتعليقأ وبالتالي هي وسيلة تفاعلية

المباشر في الفيسبو ما زال المسيطر على جمهور المتابعين التعليق بالن

أو الصورة الثابت.:
ح -في الفيسبو الب

بالرمز

ولي

ِ
النشر النصي والنشر بالصورة الثابت :فقطأ
المباشر يجد نسو معجاو أقل من

لكن :يجد نسبة مشاركة أكبر بكثيرأ ونسو مشاهدة عالية.

نسو تفاعل أعلى من تل
خ -القنوات المت صصة في الفيسبو فقط تجد
َ
منصة الفيسبو وكما الحال في المشاهدة والتفاعل.

الفجائية والتي تب

عبر

بالوسيلة

االكثر منتشا ار مقارنة بالقنوات الفجائية والتي تب
د -القنوات المت صصة في الفيسبو هي
ُ
ِ
الشكل المعتاد في األ بار
العادية التلفزيون وتب أيجا عبر الفيسبو أ فكل ما رجت الكامي ار عن
والبرامج للشكل العادة بدون محسنات اإلجاهة والديكور كانت أقرو لجمهور المتابعين.


التوصيات:

أ -الدعوة ملى مزيد من الدراسات المنهجية في تأثير اصية الب

المباشر على المتلقي العادة.

و -اإلهتمام بتوظيف اصية المباشر في حشد الطاقات للتنمية والبناه.
ت -متاحة المزيد من الحريات منعا لنمو الشائعات.

 -توجي :الفجائيات ملى ال روج عن المألوف في الطرح والنقل المباشر.

ج -زيادة مستوى التفاعل بين الوسائل التقليدية ومتابعيها.
 المراجع والمصادر

 مسماعيل مبراهيم ( 0222م) .فن التحرير الصحفي .مصر :دار الفجر للنشر والتوزيع أحمد عصام (9103م) .نأثير مواقع التواصل االجتماعي على صوصية الفرد الجزائرةأ بحالماجستير في علوم اإلعالمأ الجزائر :جامعة المسيلة.
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 تداعيات حجو مواقع التواصل اإلجتماعي وعرقلة اإلتصال بالهاتف الجوال في السودان(9102م).راديو دبنقاhttps://www.dabangasudan.org/ar/allnews .

 حسان أحمد قمحية (9102م) .الفيسبو تحت المجهرأ مصر :الن بة للنشر والتوزيع. ديب ار بوتر( 9111م)أ دليل الصحافة المستقلة تم مسترجاعها في يونيو9102م عبرhttps://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications

 مبار حمد الدسم9103( :م) .التأثير الداللي للكلمة والصورة في ال بر اإلعالميأ دراسة لنيل درجةالماجستير في اإلعالمأ األردن :جامعة الشرق االوسط.

 -ماك

ماكومز وآ رون ( 9109م) .األ بار والرأة العام آثار اإلعالم على الحياة المدنيةأ القاهرة:

دار الفجر للنشر والتوزيع.
 م تار التهاميأ عاطف عدلي العبد (9111م) .الرأة العامأ القاهرة.https://www.ust.edu/usty/images -

 -الب _المباشر_في_وسائل_التواصل_اإلجتماعي https://ar.wikipedia.org/wiki

 -في

بو يرفض اإليقاف أو التأ ير الزمني ل دمة الب

المباشر(99مار  .)9102صفحة تقنيةأ

صحيفة اإلمارات اليومأ اإلمارات :دبي.
-

شبكة مدونون سودانيون ( 91مايو 9100م) .تاري اإلنترنت في السودان.

https://www.sbn-sd.net/2011/05/blog-pos -

 السودان :حجو مواقع التواصل االجتماعي إلحتواه اإلحتجاجات (9102م) .موقع  91اإللكترونيhttps://24.ae/article

- damian Radcliffe, Amanda lam(2017).social media in the Middle East. usa :
University of Oregon.
- Ralf Caers and Tim De Feyter(2013). Facebook : A literature،Human Relations
)Research Group. Belgium, Vrije Universiteit Brussel (VUB
- "How do I go live on Facebook ?", web.facebook.com, Retrieved 19-7-2019.
Edited.
- Facebook Live : Everything You Need To Know, www.forbes.com .
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استخدامات القائمين باالتصال للتطبيقات االتصالية للهواتف الذكية
"دراسة ميدانية للقنوات اإلقليمية المصرية"
Uses of callers for communication applications for
"smartphones 'Field Study of Egyptian Regional Channels
د .شيماء الهواري
أستاذة القانون العام والسياسات العمومية  -جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.المغرب
أ .محمود محمد أحمد

ُملخص:

"باحث دكتوراه في مجال اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنياَ"-مصر

هدفت الدراسة ملي التعرف على است دامات القائمين باالتصال للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية بقناتي "القاهرةأ الصعيد"أ

وتنتمي همل الدراسة ملي الدراسات المسحية التي تست دم المنهج الوصفيأ وتم جمع البيانات عن طريق صحيفة استبيان
طبقت على عينة قوامهاَ (ُ )022مفردة من القائمين باالتصال من ُمست دمي تطبيقات الهواتف المكية بقناتي "القاهرةأ
الصعيد"أ وتوصلت الدراسة ملي :وجود فروق دالة محصائية بين است دامات القائمين باالتصال ألشكال التطبيقات االتصالية
للهواتف المكية بقناتي "القاهرةأ الصعيد"أ وفي اتجال قناة "القاهرة"أ وقد بلغت قيمة (ت) = ( )**1.04أ وهي دالة عند
ُمستوة () 2.24أ ووجود عالقة ارتباطية دالة محصائية بين است دامات القائمين باالتصال في "القاهرةأ الصعيد" للتطبيقات
االتصالية للهواتف المكية ونشر المجامين اإلعالميةأ وقد بلغت قيمة ُمعامل االرتباط ()**2.00أ وهي دالة عند ُمستوة
(.)2.24

الكلمات المفتاحية :القائمين باالتصالأ التطبيقات االتصاليةأ الهواتف المكية.

Abstract:
The study aims at identifying the uses of the communicators for the communication
applications of smartphones in the channels of 'Cairo, Upper Egypt'. Smart phone applications
channel 'Cairo, Upper Egypt', and the study reached: There are statistical differences between
the uses of the callers for the forms of media applications for smart phones in Cairo and Upper
Egypt and in the direction of the Cairo channel, The existence of a correlation is a statistical
function between the uses of callers in 'Cairo, Upper Egypt' for smart phone applications and
the dissemination of media content, and the value of the correlation coefficient (0.28 **), a
function at the level (0.01).There is a significant correlation between the follow-up of the
respondents to the attacks of New Zealand mosques on the pages of the channel 'BBC Arabic',
'channel' Dw German Arab ', and the level of interaction with them.
Keywords: Callers, Communication applications, smart phones.
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مقدمة:
أحييد

تطبيق ييات اإلعييالم الجدي ييد ث ييورة جديييدة ف ييي عييالم اإلع ييالم االتص ييال ميين ييالل شييبكة اتص ييال عالمي يية

مسييموعة ومقييروهة ومرئيييةأ وهييو م ياَ أدة لظهييور وانتشييار مشييكال ُمتعييددة ميين التطبيقييات االتصييالية للهواتييف
المكي يية والت ييي س يياعدت الق ييائمين باالتص ييال ف ييي وس ييائل اإلع ييالم اإلقليمي يية عل ييي تي يوافر وس ييائل جدي ييدة لتق ييديم
المشاهد ويدعم الصورة.
المعلومات والصور والفيديوهات وكل مَا ي دم ُ
واس ييتغل الق ييائمين باالتص ييال ف ييي وس ييائل اإلع ييالم اإلقليمي يية التطبيق ييات االتص ييالية للهوات ييف المكي يية ف ييي دع ييم
يمتل ي هيياتف مكييي

من كييل ش ي
وتحسييين األداه المهنييي فييي مجييال العمييل اإلعالميييأ فقييد أعتبيير جييمنيا ج
ُمتصييل بشييبكة اإلنترنييت قييادر علييي منتيياج الفيييديوهات والصييور الرقمييية بأقييل تكلفيية عبيير التطبيقييات االتصييالية
للهواتيف المكيية "“Facebook, Twitter, YouTubeأ مجيافة مليي اليدور اليمة تقيوم بي :القنيوات اإلقليميية
لمواكب يية
ف ييي تنمي يية ال ييوعي المهن ييي للق ييائمين باالتص ييالأ وملي ي الس ييت دام ه ييمل التطبيق ييات ف ييي مج ييال عمله ييم ُ
التطيورات التكنولوجيية الحديثية ورفيع كفياهة العميل اإلعالميي للعياملين فيي وسيائل اإلعيالم اإلقليميية واالسيتفادة

المؤسسيية اإلعالميييةأ مجييافة ملييي
الم تلفيية وبثه ياَ بمياَ يلبييي حاجييات جمهييور ُ
منهياَ فييي منتيياج الميواد اإلعالمييية ُ
المشيياركة بييين القييائمين باالتصييال
لمسيياهمة فييي لييق بيئيية معالمييية ملكترونييية قائميية علييي التفاعييل والح يوار و ُ
اُ
المؤسسيية اإلعالميييةأ لييمل سييتبح
وجمهييور ُ

الد ارسيية ميين منظييور حييدي

حييول اسييت دامات القييائم باالتصييال

للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية.

الدراسات السابقة:
حظي است دام القائمين باالتصال في القنوات اإلقليمية المصرية للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية في

مجال العمل اإلعالمي على عدة ُمستويات وفي مطار ماَ تم االطال علي :من دارسات سابقة مات الصلة
المرتبطة باست دام تطبيقات الهواتف المكية في مجال العمل اإلعالميأ
بالموجو تحت محور الدراسات ُ

وفيمَا يلي عرجَا للدارسات السابقة:

هيدفت د ارسية عبيد اهلل عميران (0242م) .ملييى التعيرف عليى تيأثير اإلنترنيت علييى فنيون التحريير اإل بيارة فييي

الفج ييائيات كأسي يا

للعملي يية اإل باري يية ف ييي أة وس يييلة معالمي يية وتب ييين :وج ييود ارتف ييا ف ييي اس ييت دام الق ييائمين

باالتصال لانترنت في تحرير األ بار وفقا للرؤيية المهنيية مين واقيع ممارسيتهم للعميل اإل بيارة ()1أ فيي حيين
هييدفت د ارسيية جوليييان ليشي ( .)Julian A LISCHKA,2018للتعييرف علييي القي اررات اإل بارييية الصييادرة
عيين محييررة وسييائل اإلع ييالم االجتماعييية والسييبو األساس ييي فييي ا تيييار األ بييار الت ييي تعييرض علييي قني يوات

أن محيررة الشيبكات االجتماعيية يكتبيون األ بيار المسيلية بنسيبة أكثير
اإلعالم االجتماعي "الفيسيبو " وتبيين :ج

1

عبد اهلل عمران علي ابراهيم ( .) 9102تأثير اإلنترنت علي فنون التحرير اال بارة في الفجائيات "دراسة مسحية للمجمون والقائم باالتصال"أ

رسالة دكتورال ير منشورةأ جامعة القاهرةأ كلية اإلعالمأ قسم اإلماعة والتليفزيون.
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اإل بارييية االقتصيياديةأ لكيينهم يسييعون جاهييدين للحصييول

علي "مزيج جيد" من األ بار التي تجمو مست دمي "الفيسبو " والمعايير الصحفية المهنية.)1(.

كم ياَ هييدفت د ارسيية سييعد مب يراهيمأ حيييدر أحمييد ( .)0242ملييي معرفيية دور صييحافة الموبايييل فييي التحييول نحييو
أن ( )%02ميين عينيية البح ي
اسييتهال الجمهييور لأل بييار المتنقليية وانتاجه ياَ باسييت دام رفيية الموبيييل وتبييين :ج
أن ( )%12يفجييلون االعتميياد
يفجييلون االعتميياد تطبيقييات الهواتييف المكييية فييي اسييتهال األ بييار المتنقلييةأ و ج
أن الهيياتف الييمكي أحتييل المرتبيية األولييي كأفجييل منصيية رقمييية فييي اسييتهال األ بييار
عليهيَا كمتصييفح موبيييلأ ج
المتنقلية بنسيبة ()2()%22أ بينميا هيدفت د ارسية ميارتنأ جاسيون ) .)Martin. GAson, 2015الكشيف عين
دور أ بييار الهيياتف المحمييول فييي التعزيييز فييي المشيياركة فييي االنت ابييات ود ارسيية تغيي يرات الفييرد فييي اسييت دام
أن
اال ب ييار عل ييي المسيييتوة االجتم يياعي واالقتصيييادة واتس ييا النشييياط اإلعالم ييي للهييياتف المحم ييول وتبي ييين :ج
اسييت دام الهيياتف المحمييول سيياهم فييي تعزيييز المشيياركة فييي الحمييالت االنت ابييية نظ ي ار ألنييُ :يعييد أفجييل وسييائل

المتنقلة(.)3
اإلعالم ُ

تعقيب علي الدراسات السابقة:
 -4اتفقييت المدرسييتين العربييية واألجنبييية علييى جييرورة توظيييف القييائمين باالتصييال للتطبيقييات االتصييالية
للهوات ييف المكي يية ف ييي مج ييال العم ييل اإلعالم ييي نظي ي ار ألهميتهي ياَ ودورهي ياَ اله ييام والفع ييال ف ييي تحري يير ونش يير

المؤسسيية اإلعالميييةأ وم يين هييمل الد ارس ييات
األ بييار وتقييديم ال ييدمات اإلعالمييية لاعالميييين وجمه ييور ُ
دراسة عبد اهلل عمران (0242م) .جوليان ليش (.)Julian A LISCHKA,2018

 -0ا تلفييت المدرسييتين فييي بعييض الد ارسييات ومنه ياَ د ارسيية سييعد مب يراهيمأ حيييدر أحمييد ()0242أ مييارتنأ
جاسييون ))Martin. GAson, 2015أ فييي معرفيية دور صييحافة الموبيييل فييي جييمو الجمهييور نحييو

المتنقليية بالموبيييل وانتاجه ياَأ كم ياَ جيياهت الد ارسييات السييابقة ُمتنوعيية فييي
المشيياركة فييي اسييتهال األ بييار ُ
ُ
المس ييت دمة لجم ييع المعلوم يياتأ وا تي ييار
مجراهاتهي يَا المنهجي يية م يين حيي ي األهمي يية واأله ييداف واألدوات ُ

ُمجتم ييع الد ارس ييةأ ك ييمل تنوع ييت ف ييي عيناتهي يَا ونتائجهي يَاأ ممي يَا أف يياد الب يياحثون ف ييي بل ييورة ُمش ييكلة الد ارس يية
ومتغيراتهاَ وحدودهاَ وتحديد فروجها وا تيار منهجهاَ وأدواتهياَ البحثيية واطارهياَ النظيرة ممياَ ُيسياعد فيي
ُ

الوصييول ملييى أفجييل النتييائجأ حي ي ُ ت يرتبط األطيير النظرييية للدارسييات السييابقة التييي تييم التعليييق عليهي ياَ
بالدراسة الحالية باست دامات القائمين باالتصال للتطبيقات االتصالية للهواتيف المكيية فيي مجيال العميل
اإلعالمي بقناتي "القاهرةأ الصيعيد" والتيي شيكلت نتائجهيَا األسيا

العلميي اليمى اعتميدت عليي :الد ارسية

مع محاولة البناه علي :لتقديم مجافة علميية واسيتفادت مين ُمطالعتهيَا بشيكل أساسيي فيي ُمقارنية نتائجهيَا
1

Julian A LISCHKA(2018).Logics in social media news working: How social media editors marry the Facebook
logic with journalistic standards sage journalism, available at: http//gournals.sagepub.com/doi/abs/
 2حيدر أحمد حسينأ سعد مبراهيم ( .) 9102دور صحافة الموبيل في التحول نحو استهال األ بار المتنقلةأ بح منشور في مجلة الدارسات
اإلعالميةأ المانياَ :برلينأ المركز العربي الديمقراطيأ العدد السابعأ فبراير9102أ 099أ .011
Martin. GAson (2015).mobile news use and participation in elections : A Bridge for the Democratic Divide,
mobile communication, vol, no2,p1-20.
3
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المرشييد للبيياحثون لالطييال علييى مزيييد ميين الم ارجييع التييي ُيمكيين
بنتييائج الد ارسيية الراهنييةأ وكانييت بمثابيية ُ
االسييتعانة به ياَأ وكشييف اسييتعراض األدبيييات السييابقة وجييود اتجييال بحثييى جييعيف فييي موجييو الد ارسيية
ومبيير ار بحثي يا مهم يا فييي د ارسيية العالقيية بييين اسييت دامات
الحيياليأ األميير الييمى أعطييى ُبعييدا موجييوعيا ُ
الق ييائمين باالتصيييال ف ييي "القييياهرةأ الصيييعيد" للتطبيق ييات االتصيييالية للهواتيييف المكي يية ونشي يير المجي ييامين

اإلعالمييية وهييو ُيعتبيير مجييافة جديييدة للعييامليين بييالقنوات اإلقليمييية المص يرية نظ ي ار لنييدرة اسييت دام هييمل
التطبيقات في مجال العمل اإلعالمي والمة أصبح جرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية.

إشكالية الدراسة:

المتسارعة لتكنولوجياَ اإلعالم واالتصال ومَا تُقدم :الدراسة من استعراض للتطبيقات
نظ ار للتطورات ُ
اإلعالمية للهواتف المكيةأ وبمَا يتصل بتأثيرات است دمهَا علي األداه المهني لدة القائمين باالتصال في

القنوات اإلقليمية المصريةأ لمل تتمثل مشكالي ة الدراسة في مدة است دامات القائمين باالتصال في القنوات

اإلقليمية المصرية للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية بوصفهاَ أحد األركان الرئيسية لطبيعة عملهم في

المؤسسة اإلعالمية بمَا يلبي حاجات:أ ومل نظ ار
المؤسسات اإلعالمية لتوجي :الرسالة االتصالية لجمهور ُ
ُ
أل جن القنوات اإلقليمية المصرية تعتمد في ب أ بارهَا وبرامجهَا علي الب األرجي والفجائي بصفة
أساسيةأ األمر المة زاد الحاجة الست دام همل التطبيقات لجمو أكبر عدد من جمهورهَا واالستفادة منهاَ في

مجال العمل اإلعالميأ ومن هنَا تتمحور ُمشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي يقول مَا است دامات القائمين
باالتصال للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية؟

وينبثق من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 م ي ياَ الفي ييروق بي ييين اسي ييت دامات القي ييائمين باالتصي ييال في ييي قني يياتي "القي يياهرةأ الصي ييعيد" ألشي ييكال التطبيقي ييات
االتصالية للهواتف المكية؟

 هل هنا عالقة بين است دامات القائمين باالتصيال فيي قنياتي "القياهرةأ الصيعيد" للتطبيقيات االتصيالية
للهواتف المكية ونشر المجامين اإلعالمية؟

فروض الدراسة:
 -4توجيييد فيييروق دالي يية محصيييائية بي ييين اسي ييت دامات القي ييائمين باالتصيييال ألشي ييكال التطبيقي ييات اإلعالميي يية
للهواتف المكية بقناتي "القاهرةأ الصعيد".

 -0توج ييد عالق يية ارتباطي يية دال يية محص ييائية ب ييين اس ييت دامات الق ييائمين باالتص ييال ف ييي "الق يياهرةأ الص ييعيد"
للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية ونشر المجامين اإلعالمية.
أهميته الدراسة :ترجع األهمية العلمية للبح

ملى التركيز على الدور الهام المة تقوم ب :الهواتف المكية في
المجامين ألحد

المجتمع كونهَا وسيلة هامة تُساهم في ب
تغطية األحدا الجارية التي تحد في ُ
المستجدات والتطورات على الساحة اإلعالمية.
لمواكبة أ ر ُ
الم تلفة فور وقوعهَا من موقع الحد أ ومل ُ
ُ
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كميَا تسييتمد الد ارسيية أهميتهيَا ميين اسييتفادة القييائمين باالتصييال بقنيياتي "الصييعيدأ القيياهرة" ميين توظيييف التطبيقييات
االتصيالية للهواتيف المكييية فيي مجييال العميل اإلعالمييي فيي تصييوير األحيدا

الجارييية وبثهياَ ميين موقيع الحييد

لمسييت دميهاَ فييي الحصييول علييى المعلومييات وفييي منتيياج
والتقيياط الصييور وتحريره ياَأ حي ي تُعييد مصييد ار هام يا ُ
وتحرير وب األ بارأ ومن ثم الوصول لنتائج مات أهمية تتعلق بموجو الدراسة.

أهداف الدراسة:
تس ييعي الد ارس يية الحالي يية للتعيييرف عل ييى اله ييدف ااتي يييأ وه ييو :اســــتخدامات القــــائمين باالتصــــال للتطبيقــــات
االتصالية للهواتف الذكية.

وينبثق من الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:

 -4معرف يية الف ييروق ب ييين اس ييت دامات الق ييائمين باالتص ييال ألش ييكال التطبيق ييات االتص ييالية للهوات ييف المكي يية
بقناتي "القاهرةأ الصعيد".
 -0تبيي ييان العالقي يية بي ييين اسي ييت دامات القي ييائمين باالتصي ييال في ييي "القي يياهرةأ الصي ييعيد" للتطبيقي ييات االتصي ييالية
للهواتف المكية ونشر المجامين اإلعالمية.

المبحث األول :اإلطار المعرفي:

ومقييدمهَا وبمعنييي أ يير هييو أحييد الك يوادر
القييائم باالتصييال هييو ُمنييتج المييادة اإلعالمييية فييي الب يرامج التليفزيونييية ُ
دا ييل فريييق العمييل ينتمييي
البش يرية التييي تعمييل علييى منتيياج المييادة اإلعالمييية ()1أ فالقييائم باتصييال هييو ش ي
المؤسسات ويجع مسؤولية ماَ في صينع الرسيالة االتصيالية بدايية مين وجيع الفكيرة والسياسية العامية لهياَ
ألحد ُ
المتلقي بهدف التأثير في.)2( :
و ا
انتهاه بإ راجهاَ للجمهور ُ

ع يين األ ب ييار

أن ه ييمل التطبيق ييات جعل ييت الق ييائم باالتص ييال أكث يير مس ييؤولية وجدي يية ف ييي البحي ي
ويمك يين الق ييول ج
ُ
()3
لمؤسسيية معالمييية أ ييرة أ كم يَا يتييوز اسييت دام
وتحييديثهَا لتلبييية حاجييات الجمهييور بييد ا
ال ميين توجيي :الجمهييور ُ

ومميزات الهواتف المكية فيي صيناعة
الهواتف المكية في المجال اإلعالمي علي است دام وتوظيف صائ
ُ
األ بييار والمييادة اإلعالمييية ميين قبييل العيياملين فييي وسييائل اإلعييالم وصيينا المييادة اإلعالمييية وعلييي اسييت دام
()4
المتنقل يية هي ييي
المؤسسي يية اإلعالمي يية كمنص يية لنشي يير األ ب ييار أ فاأل بي ييار ُ
تطبيق ييات الهوات ييف المكيي يية لتوزي ييع ُ

1

محمود حسن أسماعيل ( .) 9102دور القائم باالتصال في البرامج الحوارية بالقنوات الفجائية المصرية في تشكيل االتجاهات السياسية للمراهقينأ

2

رباو صالح السيد ( .) 9101اتجاهات القائم باالتصال في الصحف المصرية نحو المهمشين وعالقتها بأداؤل المهنی في تناول قجاياهمأ بح

بح

منشور في مجلة دراسات الطفولةأ جامعة عين شم أ كلية الدراسات العليا للطفولةأ المجلد91أ العدد12أ يونيو9102مأ

.22

منشور في مجلة البحو اإلعالميةأ القاهرة :جامعة األزهرأ كلية اإلعالمأ المجلد 11أ العدد 11أ يناير9101مأ .929
Anga verena Böttcher(2014). twitter, news aggregators co journalistic gate keeping age of digital media culture,
balking in situate of technology, department of technology and., ascetics, pp2-35.
 4لود بنت مي بن عبد اهلل ( .) 9102ائ تطبيقات الهواتف المكية في سلطنة عمانأ رسالة ماجستير ير منشورةأ عمان :مسقطأ جامعة
3

السلطان قابو أ كلية ااداو والعلوم االجتماعيةأ

.2-1
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تسيت دم الهواتيف المكيية كمصيدر هيام للحصيول عليي

المستهلكة باست دام الموبيل()1أ حي
المنتجة و ُ
األ بار ُ
لمتابعة بعض األحدا أو لتعميق قصصهم الصحفية(.)2
أفكار لقص م بارية أو ُ

المست دم من التفاعيل مين يالل ت يزين البيانيات
فالهاتف المكي جهاز يحتوة على جهاز يل ُمتطور ُيمكن ُ
المسييت دم ميين القيييام بالعديييد ميين المهييام
المسييت دمين األ يرينأ كم ياَ ُيمكيين ُ
وتقلييي المعلومييات والتواصييل مييع ُ
تكييون مجانييية أو

الميرتبط بنظييام تشيغيل الجهييازأ حيي
المتيوفرة فييي المتجيير ُ
اإلداريية عبيير اسيت دام التطبيقييات ُ
مدفوعة األجر(.)3
وتتعدد التطبيقات اإلعالمية لصحافة الهواتف ،الذكية ومنهاَ:

المتيابعين()4أ
 -4الفيسبوك :شبكة للتواصل االجتماعي تعلو دو ار محورياَ في نقيل األ بيار وتيداولهاَ بيين ُ
مجافة ملى تبادل المعلومات والصور والفيديوهات والتعليق عليهاَ (.)5

لمس ييت دمي بإرس ييال وتص ييفح "تغري ييدات" ال تتج يياوز ()002
 -0تـــوتير :ش ييبكة اجتماعي يية ُمص ييغرة تس ييمح ُ
حرف ياأ وقييد تأس ي الموقييع عييام  0220بواسييطة "جييان دورسييي" لينشيير بشييكل س يريع فييي ُم تلييف أنحيياه
تتمثييل ال صييائ

العييالم ()6أ كم يَا وصييلت عييدد التغريييديان ملييى ( )022مليييون تغريييدل يومي يا ()7أ حيي

المكتوبة علي :تُجيو على التساؤل "ماما تفعل؟(.)8
المتعلقة بالكتابة في تويتر ج
أن "التغريدات" ُ
ُ
المت صصية فيي منتياج مقياطع الفييديو االحترافيية والجماهيرييةأ حيي
 -3يوتيوب :هو أحد المواقيع ُ

ُيمكين

لمس ي ييت دمي :االعتم ي يياد علي ي يي :ف ي ييي الحص ي ييول عل ي ييى المعلوم ي ييات م ي يين ي ييالل ُمش ي يياهدة مق ي يياطع الفي ي ييديو
ُ
()9
المتبادل .
المشاهدة والتقييم والتعليق والنقاش ُ
المتعددة والتفاعل معهَا من الل ُ
للموجوعات ُ

ومتعدد المنصات للهواتف المكيةأ حي
 -1الواتساب :تطبيق للتراسل الفورة محتكر ُ
للمست دمين مرسال الفيديوهات والصورأ الرسائل الصوتية.)10(.
الرسائل األساسية ُ
1

حيدر أحمد حسينأ سعد مبراهيم ( .) 9102دور صحافة الموبيل في التحول نحو استهال

2

حسني محمد نصر ( .)9103وسائل اإلعالم الجديدأ ط0أ القاهرةأ مكتبة الفالح للنشر والتوزيعأ .013 -019

اإلعالميةأ المانياَ :برلينأ المركز العربي الديمقراطيأ العدد الساد أ فبراير9102أ

3
4

لود بنت مي

كراي

مرجع سبق مكرل

األ بار المتنقلةأ بح

099أ 011أ .091

.2-1

منشور في مجلة الدارسات

الجيالنيأ مهلول جمالأ ربيع زمام ( .)9102دور مواقع التواصل االجتماعي في ح ار  99فبراير الفيسبو

واالستشرافأ بح

ُيمكن مجافة

من التنظير والتأطير

منشور في مجلة الدارسات اإلعالميةأ المانياَ :برلينأ المركز الديمقراطي العربيأ العدد الثامنأ فبراير9102أ .091

5

عبد الهادة بوربي ( .) 9102تفاعل مست دمي مواقع التواصل االجتماعي فيسبو مع القجايا مات الشأن العام بين التمثيل والنقاشأ بح

6

مصطفي بشير محمد ( .)9101شبكات التواصل االجتماعي "الفيسبو أ توتيرأ الواتساو أنمومج ا"أ رسالة ماجستير ير منشورةأ السودان :جامع:

في مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصاليةأ الجزائر  :مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيعأ العدد 03أ المجلد 03أ يوني9102 :م.

منشور

أم درمان اإلسالميةأ كلية العلوم والتقنياتأ .10
Hoot suite (2018) Digital in 2018, From: https://blog.hootsuite.com.
8
Anstead, N. (2010). The Emerging Viewertariat: Explaining Twitter Responses to Nick Griffin’s Appearance on
BBC Question Time, PDF File retrieved15/09/2015, Available at: goo.gl/7HeH4L
9أحمد نبيل أحمد ( .) 9102دور موقع اليوتيوو في تنمية مهارات بعض األنشطة الفنية لدى المراهقينأ بح منشور في مجلة دراسات الطفولةأ
7

جامعة عين شم

10

أ كلية الدراسات العليا للطفولةأ المجلد 90أ العدد 090أ.20

مصطفي بشيرأ مرجع سبق مكرل

.10
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 -0موقـــع فليكـــر :ه ييو موق ييع اجتم يياعي ييا

نوفمبر 9102

بتب ييادل الص ييور ومق يياطع الفي ييديو عل ييى اإلنترن ييتأ حيي ي

يست دم الموقع بشكل كبيير فيي تبيادل الصيور الش صيية بيين األصيدقاهأ وكيمل مين طيرف ال بيراه أو
الهواة المين ير بون في نقل الصور التي التقطوهاَ ملى العالم(.)1

المباشــر :اصييية علييي موقييع "فيسييبو "اليييف أطلقته ياَ مدارة الموقييع فييي مطييار تطييوير أدواته ياَ
 -6البــث ُ
للمش يياهدين م يين التعليييق واج ييافة الرم ييوز التعبيري يية Emoji
االتصييالية ()2أ كمي يَا س ييمح الب ي
المباش يير ُ
ُ
المباش يير بعييد مل ي ملييي فيييديو عييادة ُيمكيين ُمشيياهدت :ف ييي أة
أثنيياه الب ي أ كم يَا يييتم حفييظ فيييديو الب ي
ُ

وقت(.)3

مهارات القائم باالتصال في استخدام التطبيقات االتصالية للهواتف الذكية:

تتوقييف مهييارات اسييت دامات القييائمين باالتصييال للتطبيقييات االتصييالية للهواتييف المكييية علييى عييدة عوامييل ميين
أهمهَا:

ال ع يين ال بي يرة التنظيمي يية والعم ييل كم ييوردين
 -4الق ييدرة عل ييى اس ييت دام الوس ييائط ف ييي وس ييائل اإلع ييالم فجي ي ا
لأل بار (.)4

-0

المؤسسيية اإلعالمييية علييى مييدة التعامييل مييع تكنولوجي ياَ االتصييال
تعتمييد مهييارة القييائم باالتصييال فييي ُ

والمعلومات وعلى ميدة أجيادة توظييف تطبيقاتهياَ فيي العميل اإلعالمييأ باإلجيافة مليى القيدرة عليي فهيم وتوقيع
احتياجات الجمهور وتلبيتهَا (.)5

المؤسسييات اإلعالمييية لهييمل التطبيقييات أصييبح جييرورة حتمييية عل يى القييائم
فاسييت دام القييائمين باالتصييال فييي ُ

باالتصال نظ ار الستحوم مواقع الشبكات االجتماعية ب اصيية النشير ورفيع ملفيات الفييديو و ُمشياركتهاَ والتفاعيل

المؤسسيية اإلعالمييية مم ياَ سيياعد علييى بنيياه بيئيية تفاعلييية قائميية علييى الح يوار والتفاعييل
معه ياَ ميين قبييل جمهييور ُ

المؤسسة اإلعالمية(.)6
المشاركة بين القائم باالتصال وجمهور ُ
و ُ

خدمات التطبيقات االتصالية للهواتف الذكية للقائمين باالتصال بقناتي "القاهرة ،الصعيد":

1مريم نريمان نومار ( . )9100است دام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيرل في العالقات االجتماعية دراسة على عينة من مست دمي مواقع الفي
في الجزائرأ رسالة ماجستير ير منشورةأ الجزائر :جامعة الحاج حجر بانت:أ كلية علوم اإلعالم واالتصالأ قسم علوم اإلعالم واالتصالأ

2

عبد العالي الزهر ( .) 9102اصية الب

5

حسنين شفيق ( .)9109أعالم الوسائط المتعددةأ القاهرةأ دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيعأ

المباشر علي موقع التواصل االجتماعي "فيسبو " كأداة اتصالية للحركات االحتجاجيةأ بح

بو

.19

منشور في

مجلة الدراسات اإلعالميةأ برلين :ألمانيا :العدد الثامنأ أ سط 9102مأ .23
Belenzo, R., Valmoria, K (2017). A Comparison of the Uses and Effects of Facebook Live, University of the
Philippines, 2017, P3 , the thesis available via this link:
h@p://iskwiki.upd.edu.ph/flipbook/viewer/?B=2012-03557-Thesis-C#page-1
 4السيد ب يت ( .) 9111اإلنترنت وسيلة اتصال جديدأ اإلمارات العربية المتحدةأ دار الكتاو الجامعيأ .919
3

6

.12

محييرز حسيييو ييالي ( .)9112صييناعة الصييحافة فييي العييالمأ تحييديات الوجييع اليراهن وسيييناريو المسييتقبلأ ط0أ القيياهرةأ الييدار المص يرية اللبنانيييةأ
.921
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المتجددة تقدم العديد من ال دمات لاعالمينأ
أن
َ
ممَا ال ش ج
المتعددة و ُ
تطبيقات الهواتف المكية وأدواتهَا ُ
حيت تُسهل علمهم في جميع مراحل اإلعالميأ وتتعدد دمات الهواتف المكية لقناتي" القاهرةأ الصعيد"()1أ
ومنهاَ:
المكالمات والحوارات والتصريحات والتقاط الصور وحفظ مواعيد العمل وأجندت.:
 -4تسجيل ُ
ومتابعة األ بار اإللكترونية وتحريرهَا و ُمونتاجهَا.
 -0تصوير مقاطع الفيديو وتبادلهَا ُ

المبحث الثاني "مدخل نظرية حارس البوابة":

يعتمد الباحثون علي نظرية حار البوابة كميد ل نظيرة ويرجيع الفجيل فيي تطيوير مياَ ُيعيرف بحيار البوابية
 Gatekeeperمل ييى ع ييالم ال يينف النمس يياوة األص ييل واألمريك ييي الجنس ييية  Kurt Lewin,1977أ وتُعتب يير
دراسات (ليوين) من أفجل الد ارسيات المنهجيية فيي مجيال القيائم باالتصيالأ حيي

ييرى أني :عليى طيول الرحلية

المستهدف توجد نقاط (بوابات) ييتم فيهياَ ات يام قي اررات
التي تقطعهاَ المادة اإلعالمية حتى تصل ملى الجمهور ُ
ال وظيفييا ألسياليو اليتحكم فيي رفية األ بيارأ واإلد ار
بمَا يد ل ومَا ي رجأ حي قيدمت تلي الد ارسيات تحليي ا

المتناقض لدور ومركز العاملين في الوسييلة اإلعالميية ومصيادر أ بيارهمأ والقييم التيي تيؤثر فيي انتقياه وتقيديم
ُ
األ بييار()2أ فالرسييالة اإلعالمييية تبييدأ بعملييية الترميييز ""codingأ ثييم تميير ملييى حييار البوابيية الييمين يت ييمون

المؤسسيية اإلعالمييية واهييدافهاَ()3أ كم ياَ
القي اررات ال اصيية بم ياَ يسييمح بنشيرل أو مماعتيي :طبق يا للسياسييات الدا لييية ُ

تُعيد د ارسية جولييان ليشي ( )Julian A LISCHKA,2018مين أهيم الد ارسيات فيي ملي المجيالأ حيي

قيام

بد ارسيية الق ي اررات اإل بارييية الصييادرة عيين ُمحييررة وسييائل اإلعييالم االجتماعييية والسييبو األساسييي فييي ا تيييار

األ بييار التييي تُعييرض علييي قن يوات اإلعييالم االجتميياعي "الفيسييبو " للحصييول علييي "م يزيج جيييد" ميين األ بييار
التي تجمو ُمست دمي "الفيسبو " والمعايير الصيحفية المهنيية()4أ كمياَ قيام عبيد اهلل عميران (0242م) .بد ارسية
للعملييية اإل بارييية فييي تحرييير األ بييار

تييأثير اإلنترنييت علييي فنييون التحرييير اإل بييارة فييي الفجييائيات كأسييا

وفقا للرؤية المهنيية مين واقيع ُممارسيتهم للعميل اإل بيارة()5أ كمياَ يركيز نميومج " "Menllyعليى حي ار

البوابية

للمحييررين باعتبييارهم أهييم ميين
الم ارسييلين قبييل وصييولهَا ُ
الييمين يتحكمييون فييي سييير عملييية األ بييارأ ومل ي ميين ُ

يقومون بعملية حراسة البوابةأ حي

1

االنسانيةأ الكويت :جامعة الكويتأ مجل

2

أكد أن :توجد سلسلة مين أنيوا ُم تلفية مين حي ار

نعيم فيصل المصرة ( .) 9102است دامات اإلعالميين الفلسطينيين الهواتف المكية فيي المجيال اإلعالمييأ بحي
ط:

نجم

(.) 9100

نظرية

النشر العلميأ العدد 010أ شتاه 9102مأ
حار

البوابة

اإلعالميةأ

متاح

http://drtahanegm.blogspot.com.eg/2011/11/blog-post_8193.html

.91

علي

الرابط

البوابية لهيم تيأثير عليى

منشيور فيي المجلية العربيية للعليوم

التالي

بتاري

:9100/00/92

3

محمد عبد الحميد ( .)9111نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرأ ط3أ القاهرةأ عالم الكتوأ .022
Julian A LISCHKA(2018).Logics in social media news working: How social media editors marry the Facebook
logic with journalistic standards sage journalism, available at: http//gournals.sagepub.com/doi/abs/
 5عبد اهلل عمران علي ابراهيم ( .)9102تأثير اإلنترنت علي فنون التحرير اال بارة في الفجائيات "دراسة مسحية للمجمون والقائم باالتصال"أ
444

رسالة دكتورال ير منشورةأ جامعة القاهرةأ كلية اإلعالمأ قسم اإلماعة والتليفزيون.
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شييكل الرسييالة اإلعالمييية ومجييمونهَاأ ومل ي فييي المنطقيية الواقعيية بييين الحييد

لها(.)1

نوفمبر 9102

المسييتقبل النهييائي
نفسيي :وبييين ُ

وفي جوه ماَ سبق سوف ي تبير البياحثون العالقية بيين اسيت دامات القيائمين باالتصيال فيي "القياهرةأ الصيعيد"
للتطبيقييات االتصييالية للهواتييف المكييية ونشيير المجييامين اإلعالميييةأ وتبيييان الفييروق بييين اسييت دامات القييائمين

ال القناتين.
باالتصال لهمل التطبيقات بك َ

اإلجراءات المنهجية للدراسة:

نوع الدراسة ومنهجهاَ:

تنتمي ييي هيييمل الد ارسييية ملي ييي الد ارسيييات الوصيييفية والتي ييي تسي ييعي بشي ييكل أساسي ييي ملي ييي معرفييية اسي ييت دامات القي ييائم
باالتصال للتطبيقات الهواتيفأ كميَا تسيت دم الد ارسية المينهج الوصيفي بأسيلوو المسيح بالعينية لمسيح عينية مين
القائمين باالتصال بقناتي" القاهرةأ الصعيد" لمعرفة مدة است دامهم للتطبيقات االتصيالية للهواتيف المكيية فيي

مجال عملهم بقناتي "القاهرةأ الصعيد".

عينة و ُمجتمع الدراسة:

عينة قوامهَا (ُ )022مفردة من القائمين باالتصال بقناتي" القاهرةأ الصعيد" من ُمست دمي التطبيقات
اإلعالمية للهواتف المكية في مجال العمل اإلعالميأ تتراوح أعمارهم من ( )12 :40عامأ ويرجع أسباو

ا تيار العينة ملي:

ألن قناة "القاهرة" تُمثل الوج :البحرةأ بينماَ تمثل قناة
 -4جاه ا تيار الباحثون للقناتين عينة الدراسة ج
الصعيد الوج :القبلي نظ ار الرتباطهاَ بمكان دراسة الباحثون.

 -0جاه ا تيار الباحثون لعينة القائمين باالتصال بقنياتي "القياهرةأ الصيعيد" مليى صيفة الموجيو باعتبيارهم
المجتمع البشرة وفي البيئة اإلعالمية االتصالية.
فئة وشريحة تُمثل قطاعا فاع ا
ال في ُ
المؤسس ييات اإلعالميي يية اإلقليمي يية ق ييائمين باالتص ييال لي ييديهم الق ييدرة عل ييى اس ييت دام تطبيقي ييات
 -3يوجي ييد ف ييي ُ
لمواكبية التطيورات التكنولوجيية الحديثية ونشير األ بيارأ مات
الهواتف المكية في مجال العمل اإلعالمي ُ
المجييتمع األصييلي للشييباو تمثيييالا صييحيحاأ
ممياَ يييوفر للبيياحثون عينيية تُمثييل ُ
طيابع ُمتنييو "مكييورأ منييا " َ
وفيما يلي عرض لتوصيف العينة:
جدول ( :)1عينة الدراسة الميدانية (ن=)022
الخصائص الديموغرافية
مكور

النو

منا

العمر
1

30 :40

ك
422

%
%02

422

%02

403

%04.0

منال العارف ( .) 9112العوامل المؤثرة على القائم باالتصال قي اإلماعة المصرية وانعكاساتها علي أدائ :المهني دراسي ميدانيةأ رسالة ماجستير

ير منشورةأ كلية ااداوأ جامعة المنيان

.22
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المستوة التعليمي
ُ
القنوات اإلقليمية

02 :30

22

%30.0

جامعي

442

%00.0

فوق الجامعي

03

%14.0

القاهرة

422

%02

الصعيد

422

%02

ُمميع

30

%42.0

30

%40

مصور

32

%40

ُمحرر أ بار
ُم رج

30

%42.0

32

%40.0

34

%40.0

022

% 422

معد

طبيعة عمل القائم

باالتصال في

القنوات اإلقليمية

المجموع

نوفمبر 9102

ُمساعد م رج

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:
ميين عين يية الد ارسيية هييم ميين ال ييمين

أن م يَا نسييبت )%02( :لك ييل ميين الييمكور واإلنييا
أ -مـــن حيـــث النـــوع :ج
دمون التطبيقييات االتصييالية للهواتييف المكييية بقنيياتي" القيياهرةأ الصييعيد"أ ويرجييع مل ي نظ ي ار ألهمييية
يسييت
َ

همل التطبيقات في مجال العمل اإلعالمي والتي تُعد مصيد ار هاميا لنشير األ بيار والحصيول المعلوميات
المؤسسة اإلعالمية.
والتواصل مع جمهور ُ

أن الفئ ي يية العمري ي يية ( )30 :40ج ي يياهت بنس ي ييبة ُمرتفع ي يية ق ي ييدرهاَ
ب -مـــــن حيـــــث الســـــن :أظه ي ييرت النت ي ييائج ج
ال عل ييى اس ييت دامات تطبيق ييات الهوات ييف المكي يية ف ييي
أن ه ييمل الفئ يية األكث يير أقب ييا ا
()%04.0أ حيي ي تب ييين ا
ويفسيير ملي ي بأنيي :كلم يَا ك ييان السيين أص ييغر كلم يَا زادت نس ييبة
مجييال عملهييم بقن يياتي" القيياهرةأ الص ييعيد"أ ُ
االست دام.

أن درجيية (بكييالوريو )أ جيياه بنسييبة ()%00.0أ حي ي
المســتوي التعليمــي :أظهييرت النتييائج ج
ج -مــن حيــث ُ
أن ه ييمل الفئ يية األكث يير أقب يياالا عل ييى اسييت دامات التطبيق ييات االتص ييالية للهوات ييف المكي يية ف ييي مج ييال
تبييين ا
العمل اإلعالمي.

د -من حيث التوزيع الجغرافي للقنوات اإلقليمية :تُشير بيانات الجدول السيابق مليى أني :تيم توصييف عينية
لمحيافظتي القياهرة والمنييَا مين مجميالي العينيةأ وقيد حيازت
الدراسة بشكل ُمتساوة وفقا للتوزييع الجغ ارفيي ُ
كييل ُمحافظ يية عل ييي مجمييالي ( )%02ألفي يراد العين يية ميين الق ييائمين باالتص ييال ميين ُمس ييت دمي التطبيق ييات
االتصالية للهواتف المكية بقناتي "القاهرةأ الصعيد".

حدود الدراسة:

 الحدود البشرية :تتمثل الحيدود البشيرية للد ارسية فيي عينية مين القيائمين باالتصيال فيي قنياتي "القياهرةأ
الصعيد".
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 الحدود الموضوعية :تقتصر على است دام القائم باالتصال في قناتي "القاهرةأ الصعيد" للتطبيقات
اإلعالمية في مجال العمل اإلعالمي.
 الحـــدود الزمنيـــة :ه ييي الفتي يرة الت ييي اس ييتغرقتهاَ الب يياحثون ف ييي تطبي ييق أداة البحي ي
(0242م).

المتمثل يية ف ييي الع ييام
و ُ

أداة الدراسة:

امه ياَ (ُ )022مفييردة ميين القييائمين باالتصييال فييي قنيياتي "القيياهرةأ
صييحيفة اسييتبيان طبقييت علييى عينيية عمدييية قو ُ
الصييعيد" ميين ُمسييت دمي التطبيقييات االتصييالية للهواتييف المكييية فييي مجييال العمييل اإلعالميييأ ومل ي فييي الفت يرة

الممتدة من 0242 /2/4م وحتى 0242/0/32م.
ُ

ُمتغيرات الدراسة:

المستقل :است دامات القائمين باالتصال.
المتغير ُ
ُ -4
المتغير التابع :تطبيقات الهواتف المكية.
ُ -0

الصدق والثبات:

تم تصميم صحيفة االستبيان والتحقق من الصدق الظاهرة في جوه أهداف وفروض الدراسةأ تم عرجهَا

لمَا أبدول من
المحكمين في مجال اإلعالمأ تم تصميم التساؤالتأ وتعديل االستمارة وفقا َ
على مجموعة من ُ
الممتدة مَا بين
مالحظاتأ حي طبقت صحيفة االستبيان الل العام  0242مأ ومل في الفترة ُ

0242/2/4مأ وحتى الفترة  0242/0/32مأ وتم مجراه ا تبار الثبات لصحيفة االستبيان عن طريق تطبيق
ُمعادلة ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات االستبانة والجدول ااتي يوجح لناَ حساو قيمة ُمعامل الثبات لصحيفة
االستبيان:
المتوسط الحسابي
ُ
64..46

االنحراف المعياري
6...44

التباين
6.4.461

عدد المفردات
0.

قيمة آلفا كرونباخ
..710

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:

 ًّأن قيميية ألفييا كرونبيياخ ( )2.230وهييي درجيية ثبييات ُمتوسييطة تُعطييي ثقيية فييي نتييائج الد ارسييةأ كم ياَ يييدل
على صالحية االستبيان للتطبيق.

التحليل اإلحصائي:

بعد االنتهاه من جمع بيانات الدراسة الميدانيةأ تم ترميز البيانات واد الهَا ملى الحاسو االيأ ثم جرت
ُمعالجتهاَ وتحليلهَا واست راج النتائج اإلحصائية باست دام برنامج "الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية"

المعالجات اإلحصائية األتيةأ وهي:
المعامالت واال تبارات و ُ
والمعروف باسم " "spssومل باللجوه ملى ُ
النسو والتك اررات اإلحصائية البسيطة ألسئلة االستبيانأ كمَا تم است دام ُمعامل ارتباط بيرسون Pearson

إليجاد شدة واتجال االرتباط بين است دامات القائمين باالتصال في "القاهرةأ الصعيد" للتطبيقات االتصالية
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للهواتف المكية ونشر المجامين اإلعالميةأ وقد تم است دام ا تبار ( )T- Testإليجاد الفروق بين
است دامات القائمين باالتصال ألشكال التطبيقات االتصالية للهواتف المكية بقناتي "القاهرةأ الصعيد".

نتائج الدراسة الميدانية:

تمثلت عينة الدراسة الميدانية في الفئة العمرية ( )02 :40من القائمين باالتصالأ حي

شملت عينة قوامهَا

(ُ )022مفردة من القائمين باالتصال من التطبيقات االتصالية للهواتف المكيةأ باإلجافة ملي نتائج ا تبار
صحة الفروض وربطهاَ بتساؤالت وأهداف الدراسةأ وفيماَ يلي عرض لنتائج الدراسة:
جدول ( :)0استخدامات القائمين باالتصال في قناتي" القاهرة ،الصعيد" للتطبيقات االتصالية للهواتف
الذكية في نشر األخبار (ن =)022
استخدامات القائمين باالتصال للتطبيقات االتصالية

ك

%

4

نعم

423

%46.0

.

ال

2

%1.0

...

%6..

اإلجمالي

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:
دمون التطبيقات االتصالية للهواتف المكية
أن مَا نسبت )%04( :من عينة الدراسة هم من المين يست
 جَ
في نشر األ بار بقناتي "القاهرةأ الصعيد"أ بينمَا مَا نسبت )%3.0( :هم من المين ال يست دمون

ألن
التطبيقات االتصالية للهواتف المكية في نشر األ بار بقناتي "القاهرةأ الصعيد"أ ويرجع مل
ج
لمواكبة التطورات
است دام القائمين باالتصال لتطبيقات الهواتف المكية أصبح جرورة حتمية ُ
المتسارعة في مجال العمل اإلعالمي.
التكنولوجية ُ
جدول( :)3استخدامات القائمين باتصال ألشكال في قناتي" القاهرة ،الصعيد" للتطبيقات االتصالية
للهواتف الذكية (ن =)022
قناتي" القاهرة ،الصعيد"
م

أشكال التطبيقات االتصالية للهواتف الذكية

4

الفيسبو

قناة القاهرة
ك
13

%
%04.0

قناة الصعيد
ك
14

%
%02.0

0

توتير

14

%02.0

32

%42.0

3

اليوتيوو

30

%42

12

%02

1

واتساوأ فلكر

03

%44.0

00

%43

0

سكاة بي

00

%40.0

03

%44.0

32

%40

34

%40.0

...

%422

...

%422

0

الب

المباشر للصور والفيديوهات
ُ
اإلجمالي
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ويتبين من الجدول السابق ما يلي
أن تفجيالت القائمين باالتصال الست دام أشكال التطبيقات االتصالية للهواتف المكية بقناة القاهرة
 جكانت كالتالي( :الفيسبو ) في المركز األول بنسبة ()%04.0أ ويأتي في المركز الثاني (توتير)
المباشر للصور
بنسبة () %02.0أ ثم (اليوتيوو) في المركز الثال بنسبة ()%42أ تالهاَ الب
ُ
والفيديوهات في المركز الرابع بنسبة ()%40أ ثم (سكاة بي) في المركز ال ام بنسبة ()%40.0أ
وأ ي ار (واتساوأ فلكر) بنسبة ()%44.0أ وهمل النتيجة تتفق مع نتائج مَا توصلت ملي :دراسة أسحاق
بحاكم ()0240أ حي

حصل تطبيق "الفيسبو " علي المركز األول بنسبة ()%24.20أ بينماَ جاه

في الدراسة الحالية في المركز االول.

()1

وبالنسبة لقناة "الصعيد" ،فقد كان است دام القائمين باالتصال الست دام أشكال التطبيقات االتصالية
للهواتف المكية كانت كالتالي( :الفيسبو ) في المركز األول بنسبة ()%02.0أ ويأتي في المركز الثاني
(اليوتيوو) بنسبة ()%02أ ثم (توتير) في المركز الثال

بنسبة ()%42.0أ تالهَا الب

والفيديوهات في المركز الرابع بنسبة ()%40.0أ ثم (واتساوأ فلكر) في المركز ال ام

المباشر للصور
ُ
بنسبة ()%43أ

وأ ي ار (سكاة بي) بنسبة (.)%44.0
جدول ( :)4المضامين اإلعالمية التي يفضل القائمين باالتصال نشرها َ عبر التطبيقات االتصالية الهواتف
الذكية بقناتي "القاهرة ،الصعيد"(ن =)022
المضامين اإلعالمية

ك

%

4

السياسية

12

%02

.

االقتصادية

30

%42

3

االجتماعية

02

%42

1

الرياجية

33

%40.0

0

الدينية

03

%44.0

0

الثقافية

04

%42.0

2

المنوعات
ُ

00

%40.0

...

%6..

اإلجمالي

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:
أن تفجيالت القائمين باالتصال لنشر المجامين اإلعالمية عبر التطبيقات االتصالية المكية بقناتي
 ج"القاهرةأ الصعيد" كانت كالتالي :المجامين (السياسية) في المركز األول بنسبة ()%02أ تالهَا
المجامين (االقتصادية) في المركز الثاني بنسبة ()%42أ وتأتي في المركز الثال

المجامين

(الرياجية) بنسبة ()40.0أ ثم مجامين (المنوعات) في المركز الرابع بنسبة ()%40.0أ وجاهت
1

أسحاق بحاكم ( .) 9101است دام التطبيقات االتصالية للهواتف المكية ومساهمتها في تدعيم صحافة المواطنأ رسالة ماجستير ير منشورةأ

الجزائرأ جامعة قاصدة مرباح أ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ قسم علوم اإلعالم واالتصالأ

.91
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المجامين (الدينية) في المركز ال ام
الساد
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بنسبة () %44.0أ ثم المجامين (الثقافية) في المركز

بنسبة ()%42.0أ وأ ي ار المجامين االجتماعية في المركز السابع بنسبة ()%42أ وهمل
حصلت القجايَا االقتصادية علي

النتيجة تتفق مع نتائج ماَ توصلت ملي :دراسة محمود محمدأ حي

المركز الثاني بنسبة ()%42.0أ بينماَ جاه في الدراسة الحالية في المركز الثاني(.)1

نتائج الفروض:

الفرض األول :ين

هما الفرض علي أن ::توجد فروق دالة محصائية بين است دامات القائمين باالتصال

ألشكال التطبيقات االتصالية للهواتف المكية بقناتي "القاهرةأ الصعيد".
جدول ( :)5داللة الفروق اإلحصائية بين استخدامات القائمين باالتصال في قناة القاهرة ،الصعيد"
ألشكال التطبيقات االتصالية للهواتف الذكية (ن =)022
قناة القاهرة
المقياس

المتوسط
ُ

الحسابي
أشكال التطبيقات االتصالية
للهواتف الذكية

0.03

قناة الصعيد

مجمو

المتوسط
ُ

مجمو

الرتو

الحسابي

الرتو

2.20

0.32

4.22

* دال عند ُمستوي ()...0
ويتبين من الجدول السابق ما يلي:

قيمة (ت)

ُمستوي
الداللة

**1.04

2.24

** دال عند ُمستوي ()...6

 توجد فروق دالة محصائية بين است دامات القائمين باالتصال ألشكال التطبيقات االتصالية للهواتفالمكية بقناتي "القاهرةأ الصعيد"أ وفي اتجال قناة "القاهرة"أ وقد بلغت قيمة (ت) = ( )**1.04أ وهي
مل

ملي اهتمام القائمين الواعي باست دام التطبيقات

دالة عند ُمستوة ()2.24أ ويرجع الباح
االتصالية للهواتف المكية في مجال العمل اإلعالمي أكثر في قناة "القاهرة" لوجود قائمين باالتصال
ألن
أكثر وعيا باست دام التطبيقات االتصالية للهواتف المكية لمواكبة التطورات التكنولوجيةأ ومل
ج
است دامات القائمين باالتصال لتطبيقات الهواتف المكية لم يكن ُمتساويَا بين الصفحتينأ وبالتالي
وجود تفوق لصالح قناة "القاهرة".

الفرض الثاني :ين

هما الفرض علي أن ::توجد عالقة ارتباطية دالة محصائية بين است دامات القائمين

باالتصال في "القاهرةأ الصعيد" للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية ونشر المجامين اإلعالمية.

1
المتحققة منهاأ
محمود محمد أحمد ( .)9102االتصال التفاعلي لدة مست دمي صفحات القنوات اإل بارية بمواقع الشبكات االجتماعية واإلشباعات ُ
رسالة ماجستير ير منشورةأ جامعة المنيا :كلية التربية النوعيةأ قسم اإلعالم التربوةأ .001
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جدول ( :)6العالقة بين استخدامات القائمين باالتصال في "القاهرة ،الصعيد" للتطبيقات االتصالية
الذكية ونشر المضامين اإلعالمية (ن =)022
المتغيرات
ُ
است دامات القائمين باالتصال في "القاهرةأ الصعيد"
للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية

* دال عند ُمستوي ()...0
ويتبين من الجدول السابق ما يلي:

نشر المضامين اإلعالمية
قيمة ر

ُمستوي الداللة

**...0

...6

ُمستوي الداللة
...0

** دال عند ُمستوي ()...6

 توجد عالقة ارتباطية دالة محصائية بين است دامات القائمين باالتصال في "القاهرةأ الصعيد"للتطبيقات االتصالية المكية ونشر المجامين اإلعالميةأ حي تم است دام ُمعامل ارتباط بيرسون
لقيا شدة واتجال العالقة بين است دامات القائمين باالتصال في "القاهرةأ الصعيد" للتطبيقات
االتصالية المكية ونشر المجامين اإلعالميةأ وقد بلغت قيمة ُمعامل االرتباط ()**2.00أ وهي دالة
عند ُمستوة ()2.24أ وهما يدل علي أن :كلماَ زاد است دامات القائمين باالتصال لتطبيقات الهواتف

المكية في مجال العمل اإلعالمي كلمَا زاد نشر المجامين اإلعالميةأ وبهذا نقبل الفرض القائل

بأنه :توجد عالقة ارتباطية دالة محصائية بين است دامات القائمين باالتصال في "القاهرةأ الصعيد"
للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية ونشر المجامين اإلعالمية.

نتائج الدراسة في ضوء اختبار صحة الفروض:

بعد القيام بالدراسة الميدانية توصلنا إلي مجموعة من النتائج ،ومن أهماَ:

 ثبوت صحة الفرض األ ول :بوجود فروق دالة محصائية بين است دامات القائمين باالتصال ألشكالالتطبيقات االتصالية للهواتف المكية بقناتي "القاهرةأ الصعيد"أ وفي اتجال قناة "القاهرة"أ وللتحقق من
صحة الفرض تم است دام ا تبار ( )T Testإليجاد الفروق بين است دامات القائمين باالتصال
ألشكال التطبيقات االتصالية للهواتف المكية بقناتي "القاهرة وقد بلغت قيمة (ت) = ( )**1.04أ
وهي دالة عند ُمستوة (.)2.24
 ثبوت صحة الفرض الثاني :بوجود عالقة ارتباطية دالة محصائية بين است دامات القائمين باالتصالفي "القاهرةأ الصعيد" للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية ونشر المجامين اإلعالميةأ وللتحقق من
شدة واتجال االرتباط بين است دامات القائمين

هذا الفرض تم است دام ُمعامل ارتباط بيرسون لقيا
باالتصال في "القاهرةأ الصعيد" للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية ونشر المجامين اإلعالمية وقد

بلغت قيمة ُمعامل االرتباط ()**2.00أ وهي دالة عند ُمستوة (.)2.24

مقترحات بحثية:

المتحققة.
 است دام القائمين باالتصال لمواقع التواصل االجتماعي واالشباعات ُمجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

47

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

نوفمبر 9102

المعالجيية اإل بارييية لألحييدا
 -تييأثير اسييت دامات القييائمين فييي ييرف األ بييار علييى ُ

الجارييية فييي القن يوات

اإلقليمية المصرية

 تييأثيرات اسييت دام القييائمين باالتجصييال فييي المؤسسييات اإلعالمييية للتطبيقييات االتجصييالية للهواتييف المكيييةعلى طبيعة العمل اإلعالمي وأ القيات.:

خاتمة:
من التطبيقات االتصالية للهواتف المكية لهَا تأثير كبير في مجال العمل اإلعالميأ و اصة لدة القائمين
ج
باالتصال في وسائل اإلقليمية المصرية في منتاج اال بار ونشرهَا والحصول عليهَاأ لمل أصبح من

لمواكبة التطورات التكنولوجية وللتواصل والتفاعل بين
الجرورة است دام اإلعالميين لهمل التطبيقات ُ
المؤسسات اإلعالمية حول القجايَا والموجوعات التي تثير اهتماهمأ وقد
القائمين باالتصال وجمهور ُ
توصلت الدراسة ملي مجموعة من التوصيات ومن أهمهَا:

 -4التأكيد على جرورة أهمية است دام اإلعالميين للتطبيقات االتصالية للهواتف المكية واالستفادة منهَا

المؤسسة
في مجال العمل اإلعالمي في نشر األ بار والحصول عليهاَ والتواصل مع جمهور ُ
اإلعالميةأ ومل

ومبتكرة في مطار العالقة بين الجمهور
للوصول ملى نظريات وتصورات جديدة ُ

ووسائل اإلعالم الجديد.

 -0التأكيد جرورة االهتمام بعمل دورات تدريبة لتدريو العاملين في وسائل اإلعالم اإلقليمية علي
لمواكبة التطورات الحديثة.
است دام التطبيقات التكنولوجية ُ

المصادر والمراجع:

 أحمد نبيل أحمد ( .)0240دور موقع اليوتيوو في تنميية مهيارات بعيض األنشيطة الفنيية ليدى الميراهقينأ بحـث
منشــور فــي مجلــة دراســات الطفولــةأ جامعيية عييين شييم أ كلييية الد ارسييات العليييا للطفولييةأ المجلييد 04أ العييدد

04أ

.404

 الس يييد ب ي ييت ( .)0221اإلنترنـــت وســـيلة اتصـــال جديـــدأ اإلم ييارات العربي يية المتح ييدةأ دار الكت يياو الج ييامعيأ
.000

 حيدر أحميد حسيينأ سيعد مبيراهيم ( .)0242دور صيحافة الموبييل فيي التحيول نحيو اسيتهال األ بيار المتنقليةأ
بحــث منشــور فــي مجلــة الدارســات اإلعالميــةأ الماني ياَ :ب يرلينأ المركييز العربييي الييديمقراطيأ العييدد السيياد أ

فبراير0242مأ

400أ 412أ .400

 حسنين شفيق ( .)0240أعالم الوسائط المتعددةأ القاهرة أ دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيعأ

.02

 حسني محمد نصر ( .)0243وسائل اإلعالم الجديدأ ط4أ القاهرة :مكتبة الفالح للنشر والتوزيعأ -400
.403



لود بنت

مي

بن عبد اهلل (.)0242

صائ

تطبيقات الهواتف المكية في سلطنة عمانأ رسالة

ماجستير غير منشورةأ عمان :مسقطأ جامعة السلطان قابو أ كلية ااداو والعلوم االجتماعيةأ
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 رباو صالح السيد ( .)0240اتجاهات القائم باالتصال في الصحف المصرية نحو المهمشين وعالقتها بأداؤل
المهنی في تناول قجاياهمأ بحث منشور في مجلة البحوث اإلعالميةأ القاهرة :جامعة األزهرأ كلية

اإلعالمأ المجلد 10أ العدد 10أ يناير0240مأ
 عبد العالي الزهر ( .)0242اصية الب

.020

المباشر علي موقع التواصل االجتماعي "فيسبو " كأداة اتصالية

للحركات االحتجاجيةأ بحث منشور في مجلة الدراسات اإلعالميةأ برلين :ألمانيا :العدد الثامنأ أ سط
0242مأ

.03

 عبد الهادة بوربي ( .) 0240تفاعل مست دمي مواقع التواصل االجتماعي فيسبو مع القجايا مات الشأن
العام بين التمثيل والنقاشأ بحث منشور في مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصاليةأ الجزائر :مؤسسة
كنوز الحكمة للنشر والتوزيعأ العدد 43أ المجلد 43أ يوني0240 :م.

 عبد اهلل عمران علي ابراهيم ( .) 0242تأثير اإلنترنت علي فنون التحرير اال بارة في الفجائيات "دراسة
مسحية للمجمون والقائم باالتصال"أ رسالة دكتوراه غير منشورةأ جامعة القاهرةأ كلية اإلعالمأ قسم اإلماعة

والتليفزيون.
 كراي

الجيالنيأ مهلول جمالأ ربيع زمام ( .)0242دور مواقع التواصل االجتماعي في ح ار  00فبراير

الفيسبو من التنظير والتأطير واالستشراف ،بحث منشور في مجلة الدارسات اإلعالميةأ المانياَ :برلينأ
المركز الديمقراطي العربيأ العدد الثامنأ فبراير0242أ

.400

 محمود حسن أسماعيل ( .) 0242دور القائم باالتصال في البرامج الحوارية بالقنوات الفجائية المصرية في
تشكيل االتجاهات السياسية للمراهقينأ بحث منشور في مجلة دراسات الطفولة أ جامعة عين شم أ كلية

الدراسات العليا للطفولةأ المجلد02أ العدد02أ يونيو0242مأ

.22

 مصطفي بشير محمد ( .)0240شبكات التواصل االجتماعي "الفيسبو أ توتيرأ الواتساو أنمومجا"أ رسالة
ماجستير غير منشورةأ السودان :جامع :أم درمان اإلسالميةأ كلية العلوم والتقنياتأ

.04

 مريم نريمان نومار ( .) 0244است دام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيرل في العالقات االجتماعية دراسة
على عينة من مست دمي مواقع الفي

بو في الجزائرأ رسالة ماجستير غير منشورةأ الجزائر :جامعة

الحاج حجر بانت:أ كلية علوم اإلعالم واالتصالأ قسم علوم اإلعالم واالتصالأ .00
 منال العارف ( .)3112العوامل المؤثرة على القائم باالتصال قي اإلذاعة المصرية وانعكاساتها علي أدائه
المهني دراسي ميدانية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة المنيان ص.77
 محرز حسيو الي ( .)0220صناعة الصحافة في العالمأ تحديات الوجع الراهن وسيناريو المستقبلأ
ط4أ القاهرة أ الدار المصرية اللبنانيةأ

.001

 محمد عبد الحميد ( .)0221نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرأ ط3أ القاهرةأ عالم الكتوأ

.422

 نعيم فيصل المصرة ( .) 0240است دامات اإلعالميين الفلسطينيين الهواتف المكية في المجال اإلعالميأ
بحث منشور في المجلة العربية للعلوم اإل نسانيةأ الكويت :جامعة الكويتأ مجل
414أ شتاه 0240مأ

النشر العلميأ العدد

.00

ثانياً :المصادر والمراجع األجنبية:
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أوالً البيانات الشخصية:
الجنس:

استمارة الدراسة
أنثي

ذكر

المستوي التعليمي:
ُ
التوزيع الجغرافي للقنوات اإلقليمية:

فوق الجامعي

جامعي

المنيا

القاهرة
من 4. :10

الفئة العمرية :من 10 :60

طبيعة عمل القائم باالتصال:

ُمعد

ُ -مذيع

مصور

ُمحرر أخبار

م

ُمساعد مخرج
 ُمخرجص
م
م
المؤسسة اإلعالمية هل تستخدم للتطبيقات االتصالية
 .6من وجهة نظرك كقائم باالتصال في ُ
و
ُُ
ُُ
للهواتف الذكية في مجال عملك بقناتي" القاهرة ،الصعيد"؟
ر
ح
ح
ال
 نعم
ر
ر
 ..ماَ أشكال التطبيقات االتصالية للهواتف الذكية التي تفضل استخدامهاَ في مجال عملك
ر
ر
بقناتي"القاهرة ،الصعيد" ؟
ُم

ُم

 -واتساوأ فلكر

 يوتيوو توتير الفيسبو
أ
أ
المباشر للصور ومجامين الفيديو
الب
 سكاة بي
ُ
خ
خ
 .1ماَ المضامين اإلعالمية التي تفضل نشرهاَ في مجال عملك عبر التطبيقات االتصالية
ب
ب
بقناتي"القاهرة ،الصعيد" ؟
ا
ا
 الرياجية االقتصادية االجتماعية السياسية
ر
ر
المنوعاتالمراجع والمصادر:
لثقافي
ا
الدينية
ُ
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واقع أخالقيات النشر على مواقع التواصل االجتماعي في أوقات األزمات
(أ القيات التعامل مع مصادر األ بار نمومج ا)
The reality of the ethics of publishing on social media in times of crisis
)(Ethics of dealing with news sources typically

محمدفرح كرم اهلل وقيع اهلل

دكتوراه في الصحافة والنشر -أستاذ مشارك– عميد كلية تقنيات اإلعالم ،جامعة الشيخ عبد اهلل البدري،
السودان

ملخص

تهدف همل الدراسة ملى مجاله أ القيات تعامل الناشرين السودانيين على مواقع التواصل االجتماعيأ مع مصادر أ بارهم
ومعلوماتهم التي ينشرونها في أوقات األزماتأ ومثلت األحدا

مرتك از لمل  .است دم الباح

التي مر بها السودان الل الفترة من 9102م 9102-م

منهج المسح؛ باعت بارل المنهج المناسو لهمل الدراسةأ مستعينا بأداة اإلستقصاه لجمع البيانات

عن الحال .:وتم تحديد مجموعة الناشرين السودانيين على مواقع التواصل االجتماعيأ مجتمعا للدراسةأ و"العينة المتاحة"

ككيفية ال تيار عينة الدراسة .ومن أهم نتائج الدراسة أن العينة في معظمها تحافظ على سرية مصادرهاأ ير أنها تثق في
مجموعات األصدقاه والمقربين وزماله مجموعة التواصل الواحدةأ كمصادر للمعلومات؛ األمر المة قد يؤدة ملى النشر

وقانونيا.
القيا
ا
الكاموأ وانتشار اإلشاعة؛ وهو أمر مرفوض أ ا
الكلمات المفتاحية :أ القيات النشر -مواقع التواصل االجتماعي -أوقات األزمات

Abstract
This study aims to evacuate the ethics of Sudanese publishers on social media sites with their
sources of news and information they publish in times of crisis; the events of Sudan during the
period 2018-2019 were the basis for this. The researcher used the survey method for this study
using the survey tool to collect data on the case. The group of Sudanese publishers on the social
networking sites was identified as the study of group and the sample . One of the most important
results of the study is that sample maintains the confidentiality of its sources, but it trusts the
groups of friends, associates and colleagues of the same communication group, as sources of
information, the thing that may lead false publishing and this is rejected lawfully and ethically.

Key Words: Ethics of Publishing - Social Media - Times of Crisis
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مشكلة الدراسة وسبب إختيارها:
تربعت مواقع التواصل االجتماعي في السنوات األ يرة على عرش المواقع المؤثرة بصورة واجحة وجلية
على الجماهير بم تلف اتجاهاتهاأ وقد ال حظ الباح

بحكم الرئي

مل جليا الل أحدا

السوداني السابق "عمر حسن أحمد البشير" في الساد

السودان األ يرة التي أطاحت

من أبريل من العام 9102م.

في ظل هما التأثير القوة لمجامين همل المواقع على الجمهورأ أراد الباح

الوقوف على مدى التزام

الناشرين عبرها بأ القيات النشرأ في ظل أزمة سياسية واقتصادية وأمنية ومجتمعية من جهةأ واستقطاو
حاد بين صماه السياسة في السودانمن جهة أُ رى .وفي هما البح

سيتم التركيز على أ القيات تعامل

الناشرين على مواقع التواصل االجتماعي مع مصادر األ بارأ ومصادرهم التي يعتمدون عليها.

وقد ا تار الباح

همل المشكلة لدراستها لعدة أسباو:

 – 0ألن مواقع التواصل كالواتساو وفي
 – 9التأثير الكبير المة ال حظ :الباح

بو شكلت مصد ار مهما للتلقي الل تل األحدا .

على اتجاهات الجمهور بسبو تل المواقع.

 – 3است دام تل المواقع من قبل الجماعات السياسية الم تلفة لتوجي :جمهورها.
 – 1التوثيق العلمي أل القيات النشر الل أزمة األحدا

ويمكن صيا ة مشكلة همل الدراسة في تساؤل كبير هو.

التي عصفت بالسودان في فترة الدراسة.

ما هو واقع أ القيات تعامل الناشرين على مواقع التواصل االجتماعي في التعامل مع مصادر األ بار في
أوقات األزمات؟
أهداف الدراسة :تهدف همل الدراسة ملى:
 – 0التعرف على مدى مد ار الناشرين على مواقع التواصل االجتماعي لمسؤولياتهم تجال ما ينشرون.

 – 9التعرف على مدى التزام الناشرين على مواقع التواصل االجتماعي لمسؤولياتهم تجال مصادر
معلوماتهم.
 – 3معرفة ما مما كان هنا احتمال لورود الشائعات عبر ناشرة مواقع التواصل االجتماعي.

تساؤالت الدراسة:

 – 0هل يدر الناشرون على مواقع التواصل االجتماعي مسؤولياتهم تجال ما ينشرون؟
 – 9ما مدى التزام الناشرين بمسؤلياتهم تجال مصادر معلوماتهم؟
 – 3هل هنال احتمال لورود الشائعات عبر ناشرة مواقع التواصل االجتماعي؟

منهج الدراسة:

همل الدراسة تقع جمن مجموعة الدراسات الوصفية التي تقدم وصفا للظواهر واألحدا

موجع البح ()1أ

واست دمت منهج المسح  surveyبأسلوو المسح الوصفي descriptive survey؛ باعتبارل المنهج
 - 1عبد الرحمن أحمد عثمان (دكتور) – مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعية – (دار جامعة إفريقيا العالمية للنشر ،السودان،
الخرطوم0225 ،م ،دون رقم طبعة) ،ص.32 :
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األنسو لهمل الدراسة؛ لتناسو طوات :معهاأ وتناسب :مع المعلومات التفصيلية للدراسةأ واألداة المست دمة؛
حي

قام الباح

ب دراسة مسحية لمعرفة المالمح العامة أل القيات النشر التي تتم عبر مواقع التواصل

االجتماعيأ بالكشف عن التزام الناشرين عبرها باإللتزام بالنشر األ القي .وقد قام الباح

اعتمادا على هما

ِ
المعاونين المتدربين للمساعدة في
المنهج بتحديد حجم ونو العينةأ وأداة جمع البياناتأ واستعان بعدد من
توزيع االستبانة وجمعها ومراجعتهاأ ثم تصنيف البيانات وتحليلها وتفسيرها(.)1
أدوات الدراسة:
است دم الباح

في همل الدراسة أداة االستقصاه (االستبيات أو االستفتاه)  Questionnaireوهو "أسلوو

يهدف ملى مستثارة المبحوثين بطريقة منهجية ومقننة؛ لتقديم حقائق أو آراه أو أفكار معينةأ في مطار

البيانات المرتبطة بموجو الدراسة وأهدافهاأ دون تد ل الباح

في التقرير الماتي للمبحوثين في همل

ويعتبر هما األسلوو في جمع المعلومات وااراه من أكثر األساليو مالهمة لمثل هما النو من
البيانات"أُ .
الدراسات( .)2وقد صمم الباح استمارة استقصاهأ محتوية على أسئلة شملت محاور الدراسة الم تلفةأ ثم
عرجها للتحكيم من جانو كل من :البروفيسور /عبد النبي عبد اهلل الطيوأ أستام الصحافة بجامعة اإلمام
محمد بن سعودأ بالمملكة العربية السعوديةأ والدكتور /مكي محمد مكيأ أستام اإلعالم المشار بجامعة
المل

الد بالمملكة العربية السعوديةأ وقد أبدى المحكمان مالحظاتهما حولهاأ وقام الباح

بإعادة تحرير

االستبانة وصيا تها بناه على تل المالحظاتأ ثم قام بتوزيعها على عينة الدراسة.
مجتمع الدراسةPopulation :
صائ

ُيعرف مجتمع الدراسة بأن :مجمو الحاالت التي تنطبق عليها
مجتمع الناشرين على مواقع التواصل االجتماعي في السودانأ وهو مجتمع كبير لكن :مجهول العدد بالنسبة
للباح

وال يمكن حصرل؛ حي

لم يكن في مقدرة الباح

معينة( .)3وقد ا تار الباح

اإلحاطة بهما المجتمع الكبير وصعو التحديد.

عينة الدراسةSample:
ا تار الباح

مائة ( )011فردا من الناشرين على مواقع التواصل االجتماعيأ بأسلوو العينة المتاحةأ

وهي من العينات ير االحتمالية Non-Probability sampling؛ فتم توزيع عدد المائة استبانة على

المبحوثين ممن كانوا متاحين أمام الباح أ ومع مل رجعت عدد من االستبانات بدون مجابةأ أو أن من تم
التوزيع لهم ال يست دمون همل المواقع للنشرأ فاجطر الباح

لتعويض العدد مرة أُ رى بإعادة التوزيع على

أفراد آ رين.

 -1انظر  :محمد شومان (دكتور) – مناهج البحث اإلعالمي ،تصميم البحوث اإلعالمية – ( دون معلومات نشر وطبعة) ،ص.25 – 23 :
 - 2محمد عبد الحميد ( دكتور ) – دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم – ( عالم الكتب ،مصر ،القاهرة0222 ،م ،الطبعة األولى) ،ص– 022 :
.021
 -3مختار عثمان الصديق (أ.د) – مناهج البحث العلمي – ( إيثار للطباعة ،السودان ،الخرطوم3113 ،م ،دون رقم طبعة) ،ص.52 :
وانظر كذلك:
 راسم محمد الجمال ( دكتور) – مقدمة في مناهج البحث العلمي – ( جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ،مصر ،القاهرة0222 ،م ،دون رقم طبعة)،ص.023 :
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إطار الدراسة:
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إلنجاز همل الدراسةأ مجافة للصعوبات الماديةأ وصعوبة الوصول للجمهور؛

ا تيار عينة الدراسة بهما الحجم الممكور(.)1

جمهورة السودانأ هو اإلطار المكاني للدراسةأ أما اإلطار الزماني فتمثل في الفترة من ديسمبر 9102م
بداية الثورة على نظام الحكم السابق في السودان برئآسة " عمر حسن أحمد البشير" ملى أ سط
وهو تاري التوقيع النهائي على وثائق حكم الفترة االنتقالية بين المجل

9102مأ

العسكرة الحاكم حينما أ وقوى

الحرية والتغيير القائدة للتغيير جد النظام السابق.

مصطلحات الدراسة:

شملت همل الدراسة المصطلحات التاليةأ والتي نقصد بها في همل الدرسة ما يليها من تعريفات:
()2
عرف الواقع بأن"::
واقع :ورد معنى " الواقع " في المعجم الوسيط بأن ::الحاصلأ ُيقال أمر واقع .أ كما ُي ا
كل ما ُي ِ
كون حياة النا في جميع المجاالت بكل مظاهرها وظواهرهاوأعراجها وطوارئها"(.)3

وبناه على مل فإن الباح

يقصد بكلمة " واقع " في همل الدراسة :الحالة األ القية التي يظهر بها المحتوى

المنشور على مواقع التواصل االجتماعي الل اإلطار الزماني والمكاني المة يجبط همل الدراسة(.)4

أخالقيات النشر :تُعرف األ القيات الصحفية بأنها :المعايير والجوابط التي ينبغي أن يلتزم بها الصحفي
أثناه ممارست :لمهنت:أ كالكتابة وعرض الوقائعأ وعالقة الصحفي باألطراف األ ر (.)5
وبناه على مل

فإننا نقصد بأ القيات النشر في همل الدراسة :الجوابط التي ينبغي أن يلتزم بها الناشر

على مواقع التواصل االجتماعي نحو من يتعلق بهم المحتوى المنشور في الموقعأ دون أن يكون مجب ار على

مل .

عرف األزمة مصطالحا بأنها " :تهديد طير يمكن أن يعصف بأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات
األزمة :تُ ا
األفراد أو المنظمات أو الدولأ سواه أكان ال طر متوقعا أم ير متوقع" ( .)6كما تُ َعرف بأنها ":أمر ير

متوقع الحدو أ يشوش المهنأ ُينبئ بتغيير حاسم ووشي " (.)7

 - 1انظر :مختار عثمان الصديق – المرجع السابق – ص.51 – 52 :
وكذلك:
محمد عبد الحميد ( دكتور) -بحوث الصحافة – ( عالم الكتب ،مصر ،القاهرة0227 ،م ،الطبعة الثالثة) ،ص.72- 71 :
آدم الزين محمد ( دكتور) – الدليل إلى منهجية البحث وكتابة الرسائل الجامعية – ( دار جامعة أُم درمان اإلسالمية للطباعة والنشر،
السودان ،الخرطوم3110 ،م ،الطبعة الثالثة) ،ص.51 :
 - 2إبراهيم أنيس ،وآخرون – المعجم الوسيط ،الجزء الثاني ،باب القاف (أمواج للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان ،بيروت0227 ،م ،دون رقم
طبعة) ،ص.0151 :
 - 3أحمد بوعود – فقه الوقائع – المكتبة اإلسالمية – شبكة إسالم ويب .على الموقع اإللكترونيhtt://library.islamweb.net :
 - 4انظر :محمدفرح كرم هللا – واقع حرية الصحافة في السودان – مجلة الحكمة للدراسات االتصالية واألعالمية – (مؤسسة كنوز الحكمة للنشر
والتوزيع ،الجزائر ،الجزائر3103 ،م ،العدد السابع) ،ص.23 :
 - 5الصادق الحمامي – الصحفيون وأخالقياتهم في زمن الميديا االجتماعية – الموقع االلكترونيhttp://www.jadeedmedia.com :
 - 6عبد هللا إبراهيم الكيالني ( أ.د ) – إدارة األزمة ،مقاربة التراث ..واآلخر – ( مركز البحوث والدراسات ،قطر ،الدوحة0121 ،ه ،كتاب األمة،
العدد ،)020 :ص.27 :
 - 7نفس المرجع – ص.22 :
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وفي هذه الدراسة نقصد باألزمة :ما تعرض ل :السودان من مهددات أمنية وسياسية واقتصادية بسبو
االستقطاو والن از الحاد والفظ بين المكونات السياسية الم تلفة؛ واالست دام الكثيف لآللة اإلعالمية عبر
مواقع التواصل االجتماعي؛ األمر المة ربما يؤدة ملى نسف وجود واستقرار الدولة السودانية ويقود ملى
مصير مجهول للشعو والوطن.

الخبر :لي

هنا

تعريف محدد وجامع لل برأ ولكن نأ م في همل الدراسة بتعريف مكرل الدكتور /عبد

الجواد سعيد ربيع عن الدكتور عبد الفتاح عبد النبيأ المة عرف في :ال بر بأن "::العملية التي يتم من
اللها تزويد األفراد بالمعرفة الحقيقية حول جوهر ما يجرة من أحدا

في المناحي الم تلفة بالمجتمع في

فترة زمنية معينة"(.)1

المصدر :هو األداة التي تحصل من اللها الصحيفة على ال بر الصحفي"(.)2
ويقصد به في هذه الدراسة :القنوات التي يحصل من اللها الناشرون السودانيون على مواقع التواصل
االجتماعي على أ بارهم عن أ بار األزمة السودانية الل فترة همل الدراسة.
الدراسات السابقة:
وقف الباح

على عدد من الدراسات السابقة في مجال أ القيات النشر منها(:)3

 – 0دراسة " معتز صديق الحسن " وعنوانها " مدى التزام الصحافة السودانية بالجوابط األ القية
والقانونية للنشر"أ وهي دراسة وصفية است دمت منهج المسحيأ واالستبيان كأداة لجمع البياناتأ

مجافة ملى المقابلةأ وهدفت الدراسة ملى معرفة مدى ملتزام الصحافة السودانية بالموجهات القانونية
واأل القية للنشر .ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن الصحافة في السودان ال تلتزم في

كثير من األحيان مع قيم المجتمع من حي

المحتوى المنشورأ وأن أهم األسباو في مل يعود ملى

عجل في الحصول على السبق الصحفي.
التا ُ
 – 9دراسة " نواف حازم ليلأ و ليل مبراهيم" وعنوانها "الصحافة اإللكترونيةأ ما هيتها والمسؤولية
التقصيرية الناشئة عن نشاطها"أ وهدفت الدراسة ملى تحديد المسؤولية التقصيرية للصحفي

اإللكترونيأ المفجية ملى ارتكاو األ طاه الواجبة للعقاو .است دمت الدراسة المنهج المقارنأ
والمنهج التحليلي .ومن أهم نتائج همل الدراسة :من الواقع المهني الجديد المة أوجدت :الصحافة
اإللكترونية فيما ي

الصحفيينأ استوجو ملمام الصحفي بشروط جديدة ليجمن حق :في النشر.

العالقة بين هذه الدراسة وتلك الدراسات:

تتقارو همل الدراسة ملى حد كبير مع تل الدراسات من حي
عنها من حي

الموجو العامأ ير أن همل الدراسة ا تلفت

مجتمع الدراسةأ والمحتوى المة تدور حول :مشكالية الدراسةأ مجافة ملى البيئة ير الطبيعية

 - 1عبد الجواد سعيد ربيع (دكتور) – فن الخبر الصحفي (دار الفجر للنشر والتوزيع ،مصر ،القاهرة3115 ،م ،الطبعة األولى) ،ص.50 :
 - 2المرجع نفسه – ص.017 :
 - 3للمزيد انظر :عبد النبي عبد هللا الطيب (أ.د) – بحوث في االتصال الجماهيري واإلعالم الجديد (الدار العالمية للنشر ،مصر ،القاهر3102 ،م،
الطبعة األولى) ،ص 323 :وما بعدها.
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لهمل الدراسة من حي االستقرارأ وتل العوامل مجتمعة لها تأثير في تناول القائم باالتصال؛ ولمل تُعتبر
همل الدراسة مكملة لتل الدراسات.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوالً – المعلومات الشخصية عن المبحوثين:

جدول رقم( )3يوضح نوع العينة:

النو

التكرار

النسبة

مكر

11

%11

أنثى

11

%11

المجمو

011

%011

من الجدول ( :)0يتجح أن عدد المكور يمثل النسبة األعلى بنسبة %11أ يلي :عدد اإلنا

بنسبة .%11

جدول رقم ( )5يوضح عمر أفراد العينة:
العمر بالعام

التكرار

النسبة

91 - 01

91

%91

11 – 91

11

%11

 11فأكثر

31

%31

المجمو

011

%011

الجدول ( :)9يبين أعمار أفراد عينة الدراسةأ وقد مثل العمر ( )11 – 91عاما النسبة األعلى وهي الفئة
األكثر نشاطا وحيوية على مسار الحياةأ وهمل الفئة من الشباو هم المين كانوا في مقدم ركو التغييرات
التي تحد

في السودانأ بينما تلتها الفئة العمرية ( 11عاما فأكثر) بنسبة %31أ وهي تمثل الفئة األكثر

ورشداأ بينما أتت في األ ير الفئة ( )91 – 01بنسبة  %91وهي فئة ما زالت تحت تأثير الطفولة
نججا ُ
لكنها سهلة القياد والتشكيل.

جدول رقم ( )1يوضح مهنة أفراد عينة الدراسة:
المهنة

التكرار

النسبة

موظف

20

%21

طالو

99

99.2

أُ رى

13

13.0

المجمو

21

%011

من الجدول ( :)3يتجح أن فئة الموظفين هي األعلى بنسبة %21أ تلتها فئة الطالو بنسبة %99.2أ
وهما الفئتان األكثر تأثي ار وتأث ار في أة تغييرات في السودان .بينما كانت هنا

فئة لم تفصح عن نفسها

بنسبة .%3.0
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جدول رقم ( )4يوضح الحالة االجتماعية لعينة الدراسة:
الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة

متزوج

11

%10.2

عازو

31

31.0

مطلق

9

19.0

المجمو

22

%011

جدول ( :)1يوجح الحالة االجتماعية لعينة الدراسة حي

جاهت فئة المتزوجين في المقدمة بنسبة

%11.2أ ثم فئة عازو ( ير المتزوجين) بنسبة %31.0أ وأ ي ار فئة المطلقين بنسبة %9.0أ وفي مل
مشارة ملى االستقرار األسرة لعينة الدراسة.

المحور الثاني :مدى استخدام المبحوثين لوسائل االتصال االجتماعي:
جدول رقم ( ) 1يوضح مدى استخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي:
اإلجابة

التكرار

النسبة

نعم

22

%22

ال

19

%19

المجمو

011

%011

الجدول ( :)1يوجح أن أ لو أفراد عينة الدراسة يست دمون مواقع التواصل االجتماعي بنسبة %22أ وأن
 %9فقط هم المين ال يست دمون همل المواقع.
جدول رقم ( )5يوضح مواقع التواصل التي يستخدمها أفراد العينة.
اإلجابة

التكرار

النسبة

فيسبو

91

%91.3

واتساو

11

%12.1

أُ رى

11

%1.3

المجمو

21

%011

من الجدول ( :)1يتجح أن موقع الواتساو هو األكثر است داما من ِقبل أفراد العينة بنسبة %12.1أ يلي:
في االست دام موقع الفيسبو بنسبة %91.3أ وأ ي ار مواقع أُ رى لم يتم مكرها بنسبة .%1.3

جدول رقم ( ) 2يوجح متوسط عدد الساعات التي يقجيها أفراد العينة على مواقع التواصل االجتماعي؟:
اإلجابة

التكرار

النسبة

0

90

%99.0

9

92

%92.1

3

02

%02.2

1

12

%2.1

1

12

%2.1

1

11

%1.3

2

13

%3.9

2

13

%3.9
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10

%0.0

المجمو

21

%011
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الجدول ( :)2يوجح متوسط عدد الساعات التي يقجيها أفراد العينة على مواقع التواصل االجتماعي وهي
من األعلى لألدنى كما يلي :ساعتان بنسبة %92.1أ ثم ساعة واحدة بنسبة %99.0أ فثال
ساعات بنسبة %2.1أ تلى مل

بنسبة %02.2أ و م

ساعات

أربع ساعات بنسبة %2.1أ ثم ست ساعات

بنسبة  %1.3أ ثم سبع وثمان ساعات بنسبة  %3.9لكليهماأ وأ ي ار من يقجون عشر ساعات ونسبتهم
 %0.0من أفراد العينة.

جدول رقم ( )5يوضح نوع األجهزة التي يتم استخدامها للنشر:
نوع الجهاز

التكرار

النسبة

الحاسوو

11

%1.3

الجوال الش صي

22

%21.2

المجمو

29

%011

من الجدول ( :)2يتجح أن أفراد العينة يست دمون الجوال الش صي في النشر على مواقع التواصل
االجتماعي بنسبة أكبر بلغت %21.2أ يليهم من يست دمون الحاسوو ونسبتهم .%1.3
جدول رقم ( ) 1يوضح ملكية الجهاز الذي يستخدمه أفراد العينة للنشر على مواقع التواصل االجتماعي:
التكرار

النسبة

نوع الملكية

22

%22

مل األسرة

10

%10

مل المؤسسة التي أعمل بها

10

%10

011

%011

ملكي ال ا

من الجدول ( :)2يتجح أن أ لو األجهزة التي يست دمها أفراد العينة للنشر على مواقع التواصل
االجتماعي تعود ملكيتها لهم بنسبة %22أ ثم يتساوى عدد من تعود ملكية األجهزة التي يست دمونها للنشر
على مواقع التواصل االجتماعي ملى األسرةأ أو مؤسسة العمل بنسبة  %0لكليهما.
المحور الثالث :المصادر التي يعتمد عليها الناشرون على مواقع التواصل االجتماعي:
جدول رقم ( ) 30يوضح االعتماد على شهود العيان كمصادر لألخبار والمعلومات في أوقات األزمات:
اإلجابة

التكرار

النسبة

أُوافق

10

%20.2

ال أُوافق

12

%12.1

محايد

01

%02.2

المجمو

21

%011

من الجدول ( :)01يتجح أن المين يوافقون على أنهم يعتمدون على شهود العيان كمصادر أل بارهم
ومعلوماتهم عن األزمة السودانية هم الفئة األعلى بنسبة %20.2أ يليهم من ال يعتمدون على شهود العيان
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كمصادر بنسبة %2.1أ وأ ي ار المحايدون بنسبة ُ .%02.2يشير مل ملى نسبة الصدقية العالية بينما ال
ي لو األمر من احتمال ورود اإلشاعات في بعض تل األ بار التي ال يعتمد أصحابها على شهود العيان.
جدول رقم ( ) 33يوضح إجابات أفراد العينة عن مدى اعتمادهم على األصدقاء والمقربين كمصادر لألخبار والمعلومات
الخاصة باألزمة السودانية:
اإلجابة

التكرار

النسبة

أُوافق

32

%12.1

ال أُوافق

90

%91.1

محايد

99

%91.2

المجمو

29

%011

من الجدول ( :)00يتجح أن المين يوافقون بأنهم يعتمدون على أصدقائهم ومقربيهم كمصادر أل بار
المحايدون بنسبة %91.2أ ثم المين ال يوافقون
مجريات األزمة السودانية هم األعلى بنسبة %12.1أ يليهم ُ
بأنهم يعتمدون على األصدقاه والمقربين كمصادر بنسبة  .%91.1وهما يشير ملى التأثير الكبير المة تقوم
ب :جماعات األصدقاه والمقربين في نقل مجريات األحدا

األمر المة ربما يؤدة ملى د ول أجندة همل

الجماعات في تلوين األحدا .
جدول رقم ( )35يوضح مدى موافقة أفرا د عينة الدراسة على اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي التي يشتركون
فيها كمصدر لألخبار والمعلومات لألزمة السودانية:
اإلجابة

التكرار

النسبة

أُوافق

99

%92.9

ال أُوافق

31

%93.1

محايد

99

%92.1

المجمو

22

%011

من الجدول ( :)09يتبين أن فئة المحايدين هي األعلى بنسبة %92.1أ تليها فئة الموافقين بنسبة
%92.9أ وأ ي ار يأتي ير الموافقين بنسبة  .%93.1وهمل اإلجابات أيجا فيها مشارة ملى تأثير مجموعة
الزماله في المجموعة الواحدة من مجموعات التواصل على بعجهم البعض .وهما بدورل قد يؤدة ملى الوقو

تحت تأثير النقل ير الصحيح أو الدقيق لألحدا .
جدول رقم ( ) 31يبين مدى موافقة أفراد العينة على اعتمادهم على مايشاهدونه بأنفسهم في موقع الحدث عند نقلهم
ألخبار ومعلومات أحداث السودان:

اإلجابة

التكرار

النسبة

أُوافق

20

%21.1

ال أوافق

11

%11.1

محايد

11

%11.1

المجمو

21

%011
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الجدول ( :)03يبين أن النسبة األعلى ألفراد العينة يوافقون على أنهم يعتمدون على ما يشاهدون :بأنفسهم
في نقل أحدا

السودان بنسبة كبيرة بلغت %21.1أ تلهتها نسبة  %1.1للمحايدينأ وأ ي ار  %1.1هي

نسبة ير الموافقين على أنهم يعتمدون على أنفسهم في نقل أحدا

االعتماد على المات في مشاهدة الحد

السودان .وهمل النسبة األعلى في

ثم نقل :تعطي قيمة أكبر أل بارها.

جدول رقم ( ) 34يوضح مدى اعتماد عينة الدراسة على ما توفره مواقع التواصل بصفة عامة من معلومات وأخبار عن
أحداث األزمة السودانية:

اإلجابة

التكرار

النسبة

أُوافق

91

%92.2

ال أُوافق

39

%32.0

محايد

92

%39.0

المجمو

21

%011

من الجدول ( :)01يتجح أن  %32.0من أفراد العينة ال يوافقون على أنهم يعتمدون على مواقع التواصل
بصفة عامة للحصول على األ بار والمعلومات عن أحدا

األزمة السودانيةأ تالهم المحايدون بنسبة

%39.0أ وأ ي ار المين يوافقون بأنهم يعتمدون على مواقع التواصل بصفة عامة للحصول على أ بار

ويالحظ تقارو النسبة مما يشير ملى تأثير قوة لهمل المواقع
ومعلومات األزمة السودانية بنسبة ُ .%92.2
كمصادر لأل بارأ بما يعني ممكانية الوقو تحت تأثير اإلشاعات.
المحور الرابع :الحفاظ عل سرية مصادر األخبار:
جدول رقم ( ) 31يوضح إجابات عينة الدراسة في حالة أن أحد المصادر المهمة كشف لهم عن معلومات وأخبار مهمة
عن أحداث األزمة السودانية ،وطلب منهم عدم الكشف عن اسمه ،فهل سينشرون المعلومات؟:
اإلجابة

التكرار

النسبة

أُوافق

91

%31.1

ال أُوافق

12

%12.3

محايد

01

%09.9

المجمو

29

%011

من الجدول ( :)01يتجح أن ير الموافقين بالنشر في همل الحالة هم األ لو بنسبة %12.3أ بينما
الموافقون بالنشر هم في المرتبة التالية بنسبة %31.1أ وفي النهاية جاه المحايدون بنسبة  .%09.9وهمل
النسو تشير التجال أ القي بصفة عامة ال ت لو من اإلشارة لقلة اإلكت ار

بالنزعة األ القي :تجال

المصادر.
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جدول رقم ( ) 35يوضح مدى موافقة عينة الدراسة فيما لو أن أحد المصادر المهمة كشف لها عن معلومات وأخبار مهمة
وطلب منها عدم الكشف عن اسمه ففي هذه الحالة :هل تنشر المعلومات وال تهتم لطلبه؟:
اإلجابة

التكرار

النسبة

أُوافق

00

%03.1

ال أُوافق

19

%21.1

محايد

12

%00.1

المجمو

29

%011

من الجدول رقم ( )01أعاللأ يتجح أن %21.1 :ال يوافقون على النشر متجاهلين طلو المصدرأ وفي
هما مشارة للتصرف األ القي نحو المصدر .بينما أتت مجابة المين يوافقون على النشر ويتجاهلون طلو
المصدر في المرتبة الثانية بنسبة %03.1أ وفي المرتبة األ يرة جاه المحايدون بنسبة .%00
جدول رقم ( ) 32يوضح مدى موافقة أفراد العينة في حالة ما إذا كان أحد المصادر المهمة كشف لهم عن معلومات
وأخبار مهمة وطلب منهم عدم الكشف عن اسمه ،فهل يؤكدون المعلومات من مصدر آخر؟:
اإلجابة

التكرار

النسبة

أُوافق

19

%10.2

ال أُوافق

99

%91.9

محايد

01

%00.2

المجمو

011

%011

من الجدول ( :)02يتجح أن  %10.2من أفراد العينة يوافقون بأنهم يؤكدون معلوماتهم من مصدر آ ر
في حالة طلو المصدر عدم الكشف عن نفس :وفي مل

محاولة أ القية للحفاظ على مصادرهمأ بينما

 %91.9هي نسبة من ال يوافقون بتأكيد أ بارهم ومعلوماتهم من مصدر آ رأ وبنسبة  %00.2أتت نسبة
المحايدين.
الجدول رقم ( ) 31يوضح مدى موافقة عينة الدراسة في حالة كون أن أحد المصادر المهمة كشف لهم عن معلومات
وأخبار مهمة وطلب منهم عدم الكشف عن اسمه فإنهم يحافظون على سرية تلك المصادر
اإلجابة

التكرار

النسبة

أُوافق

29

%21.3

ال أُوافق

12

%12.1

محايد

11

%11.3

المجمو

21

%011

الجدول ( :)02يبين أن نسبة  %21.3من أفراد عينة الدراسة يوافقون بأنهم يحافظون على سرية مصادرهم
حالة كونها تطلو مل أ وفي مل مشارة أ القية عالية تعين على المحافظة على المصادرأ بينما المين ال

يوافقون بالمحافظة على سرية المصادر ر م طلبها فنسبتهم %2.1أ وأتى المحايدون في األ ير بنسبة
.%1.3
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الخاتمة:
ملى النتائج العامة التالية:

في تام همل الدراسة يمكن ال ُ لُو

 – 0معظم أفراد العينة يست دمون مواقع التواصل االجتماعيأ ومل بنسبة .%22

 – 9أهم المواقع التي يست دمها أفراد العينة تمثلت في الواتساو والفيسبو على التوالي.
 – 3أفراد العينة يقجون من الزمن على مواقع التواصل االجتماعي في المتوسط ما بين ساعة كحد
أدنىأ وعشر ساعات كحد أقصى.
 – 1أهم األجهزة التي يست دمها أفراد العينة للنشر على مواقع التواصل االجتماعي تمثلت في الجوال
الش صي والحاسوو على التوالي.

 – 1معظم أفراد العينة يمتلكون األجهزة المست دمة في النشر؛ األمر المة يتيح لهم سهولة المتابعة
والنشر في الوقت المة يناسبهم.

 – 1افراد العينة المين يعتمدون على شهود العيان كمصادر لأل بار والمعلومات يتفوقون على أولئ
المين ال يعتمدون عليها بنسبة  %20.2ملى  %2.1على التوالي.
 – 2أفراد العينة المين يعتمدون على األصدقاه والمقربين كمصادر أ بار تفوق نسبتهم أولئ المين ال
يعتمدون عليهم بنسبة  %12.1ملى  %91.1على التوالي.

 – 2أفراد العينة المين يعتمدون على مجموعات التواصل االجتماعي المنتمين مليها كمصادر لأل بار
والمعلوماتأ يتفوقون على أولئ

المين ال يعتمدون عليها كمصادر لأل بار والمعلومات بنسبة

 %92.9ملى  %93.1على التوالي.

 – 2أفراد العينة المين يعتمدون على مشاهداتهم الماتية كمصدر لأل بار والمعلومات يتفوقون على
أولئ المين ال يعتمدون على مشاهداتهم بنسبة  %21ملى  %1.1على التوالي.
 – 01أفرد العينة المين ال يعتمدون على مواقع التواصل بصفة عامة كمصدر من مصادر األ بار
والمعلومات يتفوقون على أولئ

المين يت مونها مصد ار أل بارهم ومعلوماتهم بنسبة  %32.0ملى

 %92.2على التوالي.
 – 00أفراد العينة المين ال ينشرون األ بار والمعلومات حال طلو منهم المصدر عدم الكشف عن
اسم :تتفوق على أولئ

المين ينشرونها بنسبة  %12.3ملى  %31.1على التوالي ( أة نسبة

االبتعاد عن األ بار مجهولة المصدر ملى نسبة القرو منها).
 – 09أفراد العينة المين يستجيبون لطلو المصدر بعدم الكشف عن نفس :ملى أولئ المين ال يستجيبون
بلغت  %21.1ملى  %03.1على التوالي.

 – 03أفراد العينة المين يبحثون عن مصادر أُ رى لتأكيد المعلومات التي أدلى بها المصدر المة طلو
الكشف عن اسم:أ تتفوق على المين ال يبحثون عن مصادر أُ رى بنسبة  %10.2ملى %91.9
على التوالي.
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 – 01أفراد العينة المين يحافظون على سرية مصادرهمأ يتفوقون على أولئ الين ال يحافظون على تل
السرية بنسبة  %21.3ملى  %2.1على التوالي.

احتمال كبير لوقو الناشرين تحت طائلة النشر ير

 – 01من الل قراهة النتائج يتجح أن هنا

األ القي؛ بسبو ثقتهم في جماعات األصدقاه والمقربين وزماله المجموعة الواحدةأ وعدم الدقة في
النقل بسبو همل الثقة؛ حي
قائمة المراجع:

تجد اإلشاعة سبيلها ممهدا لالنتشار.

 – 0مبراهيم أني أ وآ رون ( 0222م) – المعجم الوسيطأ الجزه الثاني ( دون رقم طبعة) ( -أمواج للطباعة والنشرأ
بيروتأ لبنان).

 – 9أحمد بوعود – فق :الواقع – ( المكتبة اإلسالميةأ شبكة مسالم ويوأ
Htt://library.islamweb.com
 – 3آدم الزين محمد ( 9110م) – الدليل ملى منهجية البح

وكتابة الرسائل الجامعية (الطبعة الثالثة) – دار جامعة أُم

ُدرمان اإلسالمية للطباعة والنشر – ال رطوم – السودان.
 – 1الصادق الحمامي – الصحفيون وأ القياتهم في زمن الميديا االجتماعية – الموقع:
http://www.jadeedmedia.com
العلمي (دون رقم طبعة) – مركز جامعة القاهرة للتعليم

 – 1راسم محمد الجمال (0222م) – مقدمة في مناهج البح
المفتوح – القاهرة – مصر.

 – 1عبد الجواد سعيد ربيع (9111م) – فن ال بر الصحفي (الطبعة األولى) – دار الفجر للنشر والتوزيع – مصر –
القاهرة.
العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعية (دون رقم طبعة) – دار

 – 2عبد الرحمن أحمد عثمان (0221م) – مناهج البح
جامعة مفريقيا العالمية للنشر – السودان – ال رطوم.
 – 2عبد النبي عبد اهلل الطيو (9102م) – بحو

في االتصال الجماهيرة واإلعالم الجديد (الطبعة األولى) – الدار

العالمية للنشر – الهرم – مصر.
 – 2عبد اهلل مبراهيم الكيالني (0131ه) – مدارة األزمةأ مقاربة الت ار  ..واا ر – كتاو األمة (العدد  – )030الدوحة
– قطر.

 – 01م تار عثمان الصديق (9111م) – مناهج البح

العلمي (دون رقم طبعة) – ميثار للطباعة – ال رطوم –

السودان.
 – 00محمد شومان (دون تاري نشر) – مناهج البح

اإلعالميأ تصميم البحو

اإلعالمية (دون رقم طبعة) – دون

جهة وبلد نشر.
 – 09محمد عبد الحميد (0222م) – بحو الصحافة (الطبعة الثالثة) – عالم الكتو – القاهرة – مصر.
 – 03محمد عبد الحميد (0223م) – دراسة الجمهور في بحو

اإلعالم (الطبعة األولى) – عالم الكتو – القاهرة –

مصر.
 – 01محمد فرح كرم اهلل وقيع اهلل (9101م) – واقع حرية الصحافة في السودان – مجلة الحكمة للدراسات االتصالية
واإلعالمية (العدد السابع) – مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع – الجزائر – الجزائر.
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أنماط تلقي برامج التلفزيون الفضائي لدى المشاهد الجزائري
دراسة على عينة من جمهور العاصمة
Patterns of receiving satellite television programs of the
Algerian viewer
Study on a sample of the capital audience
 زهيـ ـ ـ ـ ــر بـوسيالـ ــة.د
 الجزائر/  المدية-أسـت ـ ــاذ محـ ــاضر جامعة يحيى فارس

:الملخص
 جمن الدراسات الشاملة لعلوم اإلعالم واالتصال نظ ار:مجاال صبا تزداد أهميت
الجمهور في الجزائرأ
ا
من أجل دراسة السلو االتصالي للجمهور والتفاعالت

تعتبر أبحا

للتأثيرات التي تحدثها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الجديدةأ ومل

 وتحاول همل الورقة فهم أنماط.الممكنة مع الرسائل اإلعالمية التي يتلقاها من م تلف الوسائط المتوفرة في الفجاه االتصالي
طبيعة الصور التي

 االجتماعيأ من الل بح:التلقي لدى المشاهد الجزائرة لبرامج التلفزيون الفجائي جمن محيط

تعرجها مؤسسات التلفزيون الفجائي ودوافع اإلقبال على مشاهدتهاأ وبيان القيمة االجتماعية للصور التي يشاهدهاأ ومدى

.تعبير همل الصور على صيغ الحياة في المجتمع

. جمهور التلفزيونأ مؤسسة التلفزيون الفجائيأ الصورة التلفزيونيةأ القنوات األجنبيةأ البرامج األجنبية: الكلمات المفتاحية
Abstract :
Public research in Algeria is a fertile area that is becoming increasingly important in the
comprehensive studies of media and communication sciences due to the effects of new
information and communication technologies, in order to study the communication behavior of
the public and possible interactions with media messages received from various media available
in the communication space. This paper attempts to understand the patterns of reception of the
Algerian viewer of satellite television programs within his social environment, by examining
the nature of the images presented by satellite television institutions and the motives for their
view, and to show the social value of the images they watch, and the extent of expression of
these images on the modes of life in society.
Keywords: television audience, satellite television, television picture, foreign channels, foreign
programs.
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مقدمة:

يشهد العالم اليوم ثورة ير مسبوقة في ميدان منتاج الصور وتوزيعها وفي درجة االستهال العالمي لهاأ

عد همل الثورة امتدادا للنجاح الهائل في ميدان توظيف نتائج تكنولوجيا االتصال عبر الوسائط الفجائية
وتُ ج
في مجال اإلعالم المرئي المة يسعى من الل القنوات الفجائية مل ى تمثيلية جغرافية وثقافية وفكرية شاملة
للكرة األرجية .وال ش أن همل الثورة اإلعالمية لها أهميتها وقيمتها بالنظر ملى النتائج الكبرى التي َّ
تولدت
ولعل أهم همل النتائج جأنها أزالت الحواجز من أمام المتلقي
عنها على صعيد الثقافة والسياسة واالجتما أ
ج
لتجع أمام :م مكانيات ج مة وكبيرة لالتصال بالعالم ال ارجي واستقبال الرسائل المتعددة والمتنوعة
والمتدفقة بال حدود وال قيود.

وعلي :تبح

همل الورقة التي تندرج في هما السياقأ موجو دراسة جمهور المشاهدين لبرامج التلفزيون

الفجائيأ في محاولة لفهم أنماط تلقي همل البرامج لدى المشاهد الجزائرة جمن محيط :االجتماعيأ من
الل بح

طبيعة الصور التي تعرجها مؤسسات التلفزيون الفجائي ودوافع اإلقبال على مشاهدتهاأ وبيان

قيمتها االجتماعيةأ ومدى تعبيرها على صيغ الحياة في المجتمع.
 .3إشكالية الدراسة:
لقد أصبح الفرد في مجتمعاتنا العربية على رار ما هو سائد في المجتمعات الغربية األ رى يستغرق وقتا
ملى تراجع مكانة

مما أدى بفعل مل
معتب ار في مشاهدة التلفزيون والتعرض ملى م تلف مجامين:أ ج
بعض المؤسسات االجتماعية الوسيطة التي تقوم في المجتمع بعملية التنشئة االجتماعية والثقافية كاألسرة
المدرسين والنمامج التقليدية
والمدرسةأ ج
و"من :بازدياد است دام نمامج رمزية ي ي التلفزيون ي ي ج
فان دور الوالدين و ج
األ رى لألدوار سوف تحتل دو ار أقل أهمية في التعلم االجتماعي"1أ ومع عولمة الصورة وانتشارها أصبح
تقريبا ما يستهلك :الفرد في

اصة بإمكان  :أن يستهل
عامة والمجتمع الجزائرة
ج
الفرد في المجتمع العربي ج
المجتمع الغربي ..وأكثر ما يثير االنتبال هو انتشار صحون الفجائيات على أسطح المنازل العربيةأ
واالرتفا الكبير في امتال

أجهزة االستقبال التلفزيوني "..فحسو اإلحصاه السكاني األ ير في الجزائر

تبين أن نسبة األسر الجزائرية التي تمل

جهاز استقبال تلفزيوني واحد على األقل بلغ %93.4أ ونسبة

2
فعاال في الحياة
 %21.1تمل صحون الفجائيات على أسطح المنازلأ هما يعني جأنها تُش جكل بمل حجو ار ج
اليومية لمجتمعنا.

لقد استطا التلفزيون أن يفرض نفس :في هما العصرأ عصر المعلومات والفجائيات واالنترنتأ واستطا

أن يسيطر على األفراد والجماعاتأ ويظهر هما واجحا في الوقت الكبير المة يقجي :الفرد أمام شاشت:
على حساو الوقت المة يقجي :في مجتمع :مع األسرة واألصدقاه وفي الدراسة والعملأ وأصبح هنا عدم

جير البياتي ،يورانيوم اإلعالم ،المكتو المصرة للمطبوعات ،القاهرةأ .011 ،9112
 1يا
L’Algérie : cinquième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) durant la
période du 03
au 30 avril 2008.
2
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اصة التلفزيونأ وهما على حساو الزمن االجتماعي المعاشأ
االكت ار بمرور الزمن أمام وسائل اإلعالم و ج
أدى ملى ف االرتباط مع الواقع
فقد أصبح الزمن اإلعالمي زمنا تابعا للثقافة التي أنتجت محتويات :مما ج

الثقافي المعاش.

1

لقد استطاعت مؤسسات التلفزيون أن تستقطو وتستثمر في استعدادات األفراد نحو الهروو من الواقع
المعاشأ فالتلفزيون يسمح بمعايشة أحداثا بعيدة عن األوجا الحقيقيةأ من الل التشبع بالصورأ األلفاظأ

والتفسير المستمر لألحدا

مما يؤدة ملى تفوق تأثيرل في المجتمعات وجعل :المؤسسة التعليمية األساسية

الصاعدة في العالمأ فجعلت األفراد عاجزين على العيش وفق شروط ثقافتهم ال اصجةأ وهما ما يؤكدل
من وسائل اإلعالم أدجت ملى
مارشال ماكلوهان في كتاب:أ من العين ملى األمنأ
المجرة الجديدةأ في قول .."::ج
ج

من همل الثورة أحدثت اجطرابات كبيرة وجياعا للهويةأ
تغيرات شاملة ومباشرة في الثقافة والقيم والسلوكاتأ ج
2
والتي ال يمكن تداركها مالج من الل وعينا بحركيتها وفعاليتها".

من وسائل االتصال الجماهيرية أجحت اليوم األدوات المرجعية األساسية التي توفر بصفة مباشرة ودائمة
ج
الرسائل والمجامين ال اصة باالستهال الثقافي في المجتمعات وأصبحت الصورةأ التي طغت في األجهزة
السمعية البصرية كالتلفزيون والسينما واالنترنت ..في متناول الجميعأ ويعتبر التلفزيون
ال صو
حي

على وج:

وسيلة منفردة تتطلو مد ال اصا لدراستهاأ فهي الوسيلة الوحيدة التي تد ل المنازل كل حينأ

أصبح األفراد في المجتمع يقتسمون تجربة مشتركةأ تجربة مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة كل يومأ

فتحولت بفعل مل ملى نشاط أساسي بالنسبة مليهمأ وأصبح المرئي اللغ ة الوحيدة التي يستوعبها الجميع بعد
ج

أن أصبح التلفزيون مات :صورة.

وعلي :وبناه على ما تقدم طرح :نسعى ف ي همل الدراسة ملى بح

أنماط تلقي برامج التلفزيون الفجائي

لدى المشاهد الجزائرةأ من الل التساؤل الجوهرة التالي :كيف يتلقى الفرد الجزائرة محتويات برامج

التلفزيون الفجائي؟

 .5تساؤالت الدراسة:
ولتفكي جوانو همل الدراسة ارتأينا أن نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 -ما هي طبيعة الصور التي يشاهدها الفرد الجزائرة؟

 ما هي دوافع مقبال الفرد الجزائرة على مشاهدة الصور التي تعرجها مؤسسات التلفزيون الفجائي؟ ما هي أنماط التلقي لدى المشاهد الجزائرة لبرامج التلفزيون الفجائي جمن محيط :االجتماعي؟ كيف تؤثر القيم الثقافية للفرد الجزائرة في تحديد أنماط التلقي لب ار مج التلفزيون الفجائي؟ ما مدى تعبير صور التلفزيون الفجائي على صيغ الحياة في المجتمع ؟1

عبد الرحمان عزة  ،الزمن االعالمي والزمن االجتماعي ،قراءة في تفكك بنية التحول الثقافي بالمنطقة العربية ،مركز دراسات الوحدة العربيةأ

بيروتأ ط9أ .032 ،9112
Liliane Lurçat, La manipulation des enfants, nos enfants face à la violence des images, Paris
édition du
Rocher, 2002, p11.
2
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 .1أهداف الدراسة:
 -تهدف همل الدراسة بدرجة كبيرة ملى معرفة ماما يشاهد الفرد الجزائرةأ من

الل بيان أنماط

المشاهدة وانتقاه التعرض لبرامج القنوات الفجائيةأ والتعرف أيجا على دوافع المشاهدة.

 تحديد طبيعة العالقة بين ما يشاهدل الفرد الجزائرة وبين ثقافة المجتمع الجزائرةأ من الل بيانالقيمة االجتماعية للصور التي يشاهدهاأ ومدى تعبير همل الصور على صيغ الحياة في المجتمع.

 .4منهج الدراسة وأداته:
 .0.1منهج الدراسة:
ارتبط منهج الدراسة بطبيعة المشكلة المبحوثة والمجال المة تنتمي ملي:أ حي

المطروحة واألهداف التي تسعى لتحقيقها ملى مدراجها جمن الدراسات والبحو

فرجت علينا اإلشكالية
المسحية والتي ":يمتد

تم تجميعهاأ وتفسير همل البيانات وتحليلها تحليال شامالأ
مجالها ملى تصنيف البيانات والحقائق التي ج
واست ال نتائج مفيدة منها تؤدة ملى ممكانية مصدار تعليمات بشأن الموقف أو الظاهرة التي يقوم الباح
بدراستها".

1

اعتمدت همل الدراسة على المنهج المسحي المة ُي ُّ
عد ":واحد من المناهج األساسية في البحو
بحي يهتم بدراسة الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية و يرهاأ في مجتمع معين قصد جمع
الوصفية

الحقائق واست ال

النتائج 2".وعلي:أ است دمنا في مل

المنهج الوصفي التحليلي والمة ":يستهدف

الزمة والكافية عنهاأ وعن عناصرها
تسجيلأ تحليل وتفسير الظاهرة في وجعها الراهن بعد جمع البيانات ال ج

تحدد نو البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها".
من الل مجموعة من اإلجراهات المنظمة التي ج
 .5.4أداة الدراسة:
اشتملت وثيقة االستمارة* مجماال على  93سؤاال حول عادات وأنماط المشاهدةأ تبح
المبحو

3

عن مدى تعلق

بالتلفزيونأ أهمية المشاهدة بالنسبة ل :واألوقات واأليام المفجلةأ حجم المشاهدةأ ظروف

المشاهدة ...كما تجمنت االستمارةأ أسئلة عن المعلومات الش صية للمبحو .

وتنوعت أسئلة االستمارة بين أسئلة مغلقة ثنائية التفر ()Dichotomiqueأ وأسئلة مغلقة متعددة اال تيار à
).)choix multiples
 .1المعالجة اإلحصائية:
اعتمدنا في تفريغ االستمارة على الترميز المسبق codage préalable 4بإعطاه اإلجابات رم از حرفيا أو

رقميا  Alphanumériqueيفهم :الكمبيوتر إلد ال :مباشرة الحاسوو من أجل المعالجة اإلحصائية
1
2
3

محمد حسين سميرأ بحوث اإلعالم ،األسس و المبادئأ عالم الكتوأ القاهرةأ 0221أ
أحمد بدرأ أصول البحث العلمي ومناهجهأ وكالة المطبوعاتأ الكويتأ 0222أ

محمد عبد الحميد ،بحوث الصحافةأ الطبعة الثانيةأ عالم الكتوأ القاهرةأ 0222أ

* انظر االستمارة في األ ير.

.091
.992
.23

D.Grangé et L.lebart, traitement statistique des enquêtes, Paris, Dunod,1994, P 114
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بالعلوم االجتماعية 1SPSSأ اإلصدار السابع عشرأ وقد استرجعنا

 131استمارة صالحة.

 متغيرات التحليل :اعتمدنا في تحليل البيانات على أربع متغيرات أساسية وهي:

ألنهم ي تلفون فيما بينهم في االنشغاالت واالهتماماتأ
متغير الجن لقيا الفروق بين المكور واإلنا
ج
ومتغير السن حي يلعو دو ار كبي ار في اكتساو تجارو الحياةأ ومتغير المستوى التعليمي المة يح جدد قدرة
الفرد على تلقي المعلومات واألفكار ومناقشتها واالستقرار على رأة معينأ ومتغير الحالة االجتماعية حي

قد ت تلف سلوكيات األفراد وتصرفاتهم وفقا لمل .

 مستويات التحليل :اعتمدنا في معالجتنا لبيانات الدراسة على مستويين من التحليل:
 التحليل الكمي :قمنا في :بتحليل م تلف اإلجابات من الل الجداول البسيطةأ "والتي يعتبر الهدفمنها التحليل العادة والبسيط لم تلف المعلومات المتحصل عليها بجلو االنتبال حول األرقام
المعبرة".

2

ثم التحليل الكيفي :بتحليل الجداول المرجكبة بغرض تحليل التقاطعات فيما بين األسئلة ومتغيرات
 جأن ":تحليل نتائج الدراسة يبدأ حقيقة مع فح
البح وكما تحليل تقاطعات األسئلة فيما بينها مم ج
الجداول التي تأ م بعين االعتبار أكثر من متغير".

3

 .5عينة الدراسة:

تتجمن المعاينة مجموعة من العمليات التي تهدف ملى بناه عينة فرعية تمثيلية لمجتمع البح
وهي ع بارة عن "عدد محدود من المفردات التي سوف يتعامل معها الباح
في دراستنا العدد اإلجمالي لسكان الجزائر ملى

المستهدفأ

منهجيا" 4يشكل مجتمع البح

اية  9112والمة بلغ  31121131ساكن حسو

اإلحصاه السكاني العام سنة 9112أ ونظ ار لصعوبة مسح هما العدد الج م من أفراد مجتمع البح أ قمنا
بسحو عينة من :متكونة من بعض مئات من العناصر للوصول ملى تقديرات يمكن تعميمها على الكل.
لقد ارتكز ا تيارنا لهما الجزه من مجتمع البح
تمثيلية لمجتمع البح

على مجموعة من العملياتأ الهدف منها هو بناه عينة

المستهدفأ والتي نستعرجها في المستويات التالية:

المستوى األول :وقع ا تيارنا على أفراد مجتمع والية الجزائر العاصمة ببلدياتهاأ والمقدر عددهم اإلجمالي
بي 9222011أ وهما العتبارين اثنين هما:
يها تتمركز
أوال :تعتبر في اعتقادنا الجزائر العاصمة واجهة الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
ا
وثقافياأ فف ا
المؤسسات االج تماعية الرئيسة (المؤسسات السياسيةأ اإلعالميةأ االقتصاديةأ الثقافية.)..

1

SPSS: The Scientific Package or Social Sciences.
Nicol bertier, les techniques d’enquêtes, Armand colin, paris, 1998, p188.
3
Ibid, p189.
 4محمد عبد الحميد ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،عالم الكتب ،القاهرة ،3111 ،ص.022
2
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يج ا من سكان الريف وسكان الحجرأ ومن م تلف الواليات األ رى
ثانيا :يشكل سكان الجزائر العاصمة مز ا
1
العتبارات تاري ية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
المستوى الثاني :اعتمدنا في :على المعاينة الع نقودية وهي من العينات االحتمالية يتم فيها" :أ د عينة من
مجتمع البح

بواسطة السحو بالصدفة لوحدات تشمل كل واحدة منها على عدد معين من عناصر مجتمع

2
تم مل وفقا للمراحل التالية:
البح  ".وقد ج
أوال :تحصلنا على قائمة كل بلديات الجزائر العاصمة3وهي قائمة متكونة من  12بلدية مرتبة حسو ترتيو

المركز الوطني لاحصاه ONSأ همل القائمة هي التي سنسحو منها عينة بحثنا.
ثانيا :يعتبر مجتمع البح

 2بلديات.

في هما المستوى بلديات الجزائر العاصمة والتي سن تار منها عينة متكونة من

ثالثا :ا ترنا بطريقة العينة العشوائية المنتظمة البلديات الثمانية كالتالي:
 -العدد اإلجمالي للبلديات =12

 -عدد البلديات الم تارة =2

مجال السبر= العدد اإلجمالي للبلديات  /عدد البلديات الم تارة =( 2 = 2/12تقريبا).
مرة العدد 2حتى بلوغ عدد العينة.
ثم نجيف في كل ج
مما البلدية األولى ستكون محصورة بين  0و 2ج
رابعا :ا ترنا بطريقة العينة العشوائية البسيطة العدد األول من العينة والمحصور بين البلدية( )0والبلدية()2
كالتالي :قمنا بسحو يدوة بعد أن سجلنا أرقام البلديات السبع في وريقات صغيرة من نف

األبعادأ وبعد

ثم في
طي ها و لطها مع بعجها البعضأ قام أحد الزماله بسحو العدد ( )9الموافق لبلدية سيدة أمحمدأ ج
كل مرة كنا نجيف العدد( )2فتحصلنا على قائمة البلديات الثمانية.
تتميز
المستوى الثالث :اعتمدنا في :على المعاينة الحصصية وهي ":نو من العينات ير االحتماليةأ ج

بالمرونة والسرعةأ وتست دم بنسبة عالية في بحو
نظ ار التسا حجم مجتمع الدراسة"

القراه والمستمعين أو المشاهدين وبحو

الرأة العام

4

تؤكدNicole Berthier

سيتم استجوابهم في همل الدراسةأ حي
قمنا في البداية بتحديد عدد األفراد ال جمين ج
الكمي على عينة ال تقل عن  21مبحو أ
جأن "::يجو أن تشمل أة دراسة من النو
ج

وفي ميدان العلوم

فإن حجم العينة يتراوح ما بين  011و 0111مبحو 5".وبناها علي :سمحت لنا ممكانياتنا
االجتماعية ج
البسيطة من تحديد حجم العينة بي  131مبحو أ ارتكزنا في جبطها على بعض مميزات مجتمع البح

1

يوسف تمارأ نظرية Agenda Settingأ دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في المجتمع الجزائريأ أطروحة

لنيل درجة دكتورال دولةأ جامعة الجزائرأ كلية العلوم السياسية واإلعالمأ معهد علوم اإلعالم واالتصالأ 9111أ
2

موري

4

سمير محمد حسين ،الرأي العام،األسس النظرية والجوانب المنهجية ،عالم الكتوأالقاهرةأ ،0222

3

أنجر  ،مرجع سبق ذكره،

انظر الملحق رقم .13

.311

.39

.023
. Nicole Berthier, Opcit, P 125
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لقاعدة بيانات

1
أن ":الشرط األول لدراسة معتبرة هو امتال الباح
المة نمل المعطيات الرقمية حول :مل ج
2
كل من فئة الجن وفئة السنأ وهما بهدف
تم مل من الل معادة منتاج نف النسو في ج
جيدة ".وقد ج

االحتفاظ جمن العينة بالوزن النسبي لكل فئة موجودة في مجتمع البح

بأكمل:أ وقد تحصلنا على األعداد

ونسبها المبينة في الجداول التالية:
الجدول رقم :03توزيع أفراد العينة حسب الجنس لكل بلدية.
البلدية
 .3سيدة امحمد
 .5بئر مراد راي
 .1بوروبة
 .4دالي مبرهيم
 .1برج الكيفان
 .5سيدة موسى
 .2عين البنيان
 .5أوالد فايت
المجمو

المجمو
Total
67
01.11 %
45
00.4%
70
% 14.10
35
%7
149
% 29.90
40
%8
67
% 13.40
27
% 5.40
500
%100

منا
Féminin
35
04.2%
23
02.00%
03
.3250 %
17
% 49.80
73
%49.10
19
% 48.70
33
% 49.20
13
% 49.60
.40
% 49.90

مكور
Masculin
32
10.4%
22
12.10%
03
12.22%
18
% 50.20
76
% 50.90
21
% 51.30
34
% 50.8O
14
% 50.40
.0.
% 50.10

Communes
Sidi M'hamed
Bir

Mourad
Rais
Boubouba

Dely Ibrahim
El
Kiffan

Bordj

Sidi Moussa
Ain Benian
Ouled Fayet
Total

اصا بكل المفاهيم التي
 .2تحديد المفاهيم اإلجرائية للدراسة :نحاول أن نقدم فيما يليأ تحديدا مجرائيا
ج
اعتمدنا عليها في همل الدراسة:
 -الجمهور :نقصد بهم المشاهدون المين يتعرجون لمؤسسات التلفزيون الفجائي.

اصةأ التي يتم
 القنوات األجنبية :نقصد بها كل المؤسسات اإلعالمية العربية والغربيةأ العمومية وال جالتقاطها عن طريق األقمار الصناعية ،والتي ال ت جع للقوانين الجزائرية (قوانين اقتصاديةأ قانون
اإلعالم.)..

 البرامج األجنبية :نقصد بها كل المحتويات العربية والغربية التي تنتجها مؤسسات ير جزائريةأ والتحقق أهداف المجتمع الجزائرةأ والتي تعرجها سواه القنوات األجنبية أو القنوات المحلية.

 -مؤسسة التلفزيون الفجائي :نقصد ب :كل القنوات الفجائية التي تب

 .5الجانب التطبيقي:

1

البرامج األجنبية.

المركز الوطني لاحصاه ONSأ اإلحصاه السكاني العام للجزائرأ سنة .9112
Pascal Ardily, Echantillonnage et méthodes d’enquêtes, Paris, Dunod, 2004, P 56.
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تم في :عرض وتحليل الجداول المتحصل عليها من الل تفريغ مجابات المبحوثين على األسئلةأ حي
ينبغي أن يصل ":التحليل اإلحصائي بالباح

الد ارسة".

تم اإلجابة على تساؤالت
ومن ج

ملى جبط نتائج البح

1

لقد اعتمدنا في معالجتنا للمعطيات على عدة مستويات من التحليل:
 مستوى ّأول :قمنا في :بتحليل م تلف اإلجابات من الل الجداول البسيطة والتي ":يعتبر الهدف
منها التحليل العادة والبسيط لم تلف المعلومات المتحصل عليها بجلو االنتبال حول األرقام
المعبرة".

2

 مستوى ثاني :عمدنا في :ملى تحليل الجداول المرجكبة أل جن ":تحليل نتائج الدراسة يبدأ حقيقة مع فح
3
الجداول التي تأ م بعين االعتبار أكثر من متغير".
الجدول رقم  :05مشاهدة محطات التلفاز الفضائية.
العدد

العينة

النسبة

اإلجابة
دائمي ي ي ي ا

311

%41.1

الب ي يا

15

%55.5

أحيان يا

353

%55.3

ني ياد ار

35

%1.2

المجم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو

410

%300

أن أفراد العينة يتعرجون بشكل دائم لمحتويات التلفزيون الفجائيأ ُيشكل
يتجح من نتائج هما الجدول ج
األ لبية بنسبة  %11.3مقابل  %99.2من أفراد العينة يتعرجون الباأ و %92.0أحيانا .وتتفق همل
النتائج مع نتائج اإلحصاه السكاني المة أجرال الديوان الوطني لاحصاه سنة 9112أ حي

األسر الجزائرية تمل

البرابولأ و %23.1تمل

 %21.1من

جهاز التلفزيونأ بينما تأ م التجهيزات المنزلية األ رى ي ي

مات األولوية في اعتقادنا ي ي نسبا أقل أ فبالنسبة المتال الثالجة أحصت الدراسة  %22.3مقابل %12.3
من همل المقارنة توجح ما ُيبدي :أفراد العينة من
فقط يملكون آلة طب أ و %91.0يملكون آلة سيل ..ج
استعدادات كبيرة الستهال المجامين اإلعالمية الوافدةأ وهما االستعداد نلمس :من الل حجم التجهيزات

التي يقبل عليهاأ والتي تم جك نهم من التقاط برامج الفجائياتأ وتعك

مفاجلة أفراد العينة بين األجهزةأ

المكانة التي يحتلها استقبال برامج الفجائيات لديهم.

الجدول رقم  :01مشاهدة التلفزيون.

1

François Dépelteau, La démarche d’une recherche en sciences humaines, de la question de départ à la
communication des résultats, De Boeck université, Paris, 2000, p369.
2
Ibid, p188.
3
Ibid, p189.
* البرامج اإلحصائية SASأ SPSSأ  OSIRISو يرها.

مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

72

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع
العدد

النسبة

العينة
بانتظام

355

%41.2

أحيانا

515

%14.1

ال أشاهد

5

%3.4

المجم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو

410

%300

اإلجابة

نوفمبر 9102

أن نسبة المين ال يشاهدون التلفزيون جعيفة جدا وهي %0.1أ بينما نسبة
المالحظ من نتائج هما الجدول ج
أن كل أفراد العينة تقريبا
المين يشاهدون التلفزيون فتقدر بي %22.1أ وهي تمثل األ لبية المطلقةأ هما يعني ج

أن المشاهدة
يتعرجون للمحتوى المة يقدم :التلفزيونأ سواه الفجائي من :أو األرجي المحليأ وهما يعني ج
بالنسبة ألفراد العينةأ أصبحت تمثل نشاطا أساسيا بالنسبة مليهمأ مثل :مثل النشاطات االجتماعية األ رىأ
كالمهاو ملى العمل أو المهاو ملى المدرسة.

الجدول رقم :04األوقات المفضلة للمشاهدة.
العدد

النسبة

العينة
صباحا

52

%5.1

مساها

531

%10

حتى منتصف الليل

51

%35

ساعات متأ رة من الليل

40

%1.1

في كل األوقات

21

%35.4

المجم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو

410

%300

اإلجابة

أن نشاط المشاهدة مبرمج في الفترة المسائيةأ أة الفترة التي يتفرغ فيها أفراد
الواجح من نتائج الجدول ج
العينة من أداه نشاطاتهم االجتماعية األ رى ي ي العملأ التمدر  ..ي ي وتمثل همل الفترة مروة المشاهدةأ ومل
بالنسبة لي  %11من أفراد العينةأ تليها المشاهدة حتى منتصف الليل بنسبة %01أ وبعدها المشاهدة
اصة على العموم بالماكثات
أما المشاهدة صباحا وفي كل األوقات فهي
ج
المتأ رة من الليل بنسبة %2.3أ ج
أن أوقات المشاهدة يتحكم فيها بدرجة كبيرة
في البيت واألفراد المين ال يزاولون أة نشاط اجتماعيأ لنستنتج ج
أمرين اثنينأ التفرغ من النشاطات االجتماعية اليوميةأ وكمل طبيعة البرامج المشاهدة والتوقيت الم ص

لها.
الجدول رقم :01الحجم الساعي للمشاهدة.
العدد

النسبة

العينة
أقل من ساعة

10

%2

ساعة واحدة

51

%31.3

ساعتين

315

%15.1

 3ساعات

51

%50.2

اإلجابة
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 1ساعات

41

%30

أكثر من  1ساعات

42

%30.1

المجم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو

410

%300

نوفمبر 9102

أن
ج
تدل قراهة النسو الواردة في الجدول المتعلق بالزمن ال جمة يقجي :أفراد العينة في جلسات المشاهدةأ على ج
البيتهم المقدرين بنسبة %22أ يمارسون نشاط المشاهدة بحجم ساعي يتراوح بين ساعتين ملى أكثر من
أربع ساعات يومياأ موزعين كالتالي %31.3 :من أفراد العينة يشاهدون في حدود الساعتينأ و%91.2

ساعاتأ بينما يشاهد  %91.2في حدود أربع ساعات فما أكثرأ وهما الحجم

يشاهدون في حدود الثال

الساعي يبين مدى األهمية البالغة التي يوليها أفراد العينة للمشاهدة التلفزيونيةأ ويؤ جكد أولوية هما النشاط
األساسي على ممارسات معالمية وثقافية أ رى.

الجدول رقم : 05البرامج والقنوات المشاهدة حسب الجنس.
البرامج والقنوات التي تشاهدها عادة هي..

س1

المجمي ي ي ي ي ييو

القنوات والبرامج

البرامج الجزائرية

القنوات والبرامج

بدون رأة

مكر

35

20

331

31

الجنس

الجزائرية

واألجنبية

األجنبية

534

%1.5

%15.2

%11.5

%5.3

%300

أنثى

51

15

15

1

535

المجم ي ي ي ي ي ييو

%30.5

%45.5

%45.5

%4.5

%300

11

355

533

55

410

%12.2

%5.3

%41.3

%1.3

%300

في صنف ال جمين يتعرجون للقنوات والبرامج

أن االتجال العام يوجد في العمود الثال
تبين نتائج الجدول ج
ج
األجنبية بنسبة  %12.0من مجمو أفراد العينةأ وبأعلى نسبة  %11.1عند المكور مقابل  %19.1عند
أن  %2.0فقط من أفراد العينة يتعرجون للقنوات والبرامج الجزائريةأ
اإلنا  .وفي العمود األول نجد ج
أن أفراد العينة ينتقلون في
وبأعلى نسبة  %01.1عند اإلنا مقابل  %1.1عن المكور .لن ل
ملى ج
تعرجهم للتلفزيونأ بين القنوات والبرامج األجنبية بشكل كبيرأ وبين القنوات والبرامج الجزائرية بشكل

مما تتعرض لها اإلنا أ
جعيف ج
جداأ مع اإلشارة ملى ج
أن المكور يتعرجون للقنوات والبرامج األجنبية أكثر ج
مما يتعرض لها المكور.
أن اإلنا
وج
يتعرجن للقنوات والبرامج الجزائرية أكثر ج
ج
المشاهدة حسب السن.
الجدول رقم :02القنوات ُ
البرامج التي تشاهدها عادة

س1
السن

القنوات والبرامج

البرامج الجزائرية

القنوات والبرامج

الجزائرية

أقل من 01سنة
 01ي 92

واألجنبية

األجنبية

المجمي ي ي ي ي ييو
بدون رأة

5

15

55

1

332

%1.3

%15.1

%15.3

%4.1

%300

4

15

21

5

332

%1.4

%52.4

%54.3

%1.3
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 31ي 11

ــ

15

أكثر من  11سنة

51

المجم ي ي ي ي ي ييو

30

12

301

%15.5

%14.1

%1.1

%300

14

33

3

13

%52.1

%11.1

%35.3

%3.3

%300

11

355

533

55

410

%12.2

%5.3

%1.3

%41.3

%300

أن االتجال العام يوجد في العمود الثال أ في صنف ال جمين يتعرجون للقنوات والبرامج
تظهر نتائج الجدول ج
األجنبية بنسبة  %12.0من مجمو أفراد العينةأ وبأعلى نسبة  %11.0في فئة 01ي ي92سنةأ تليها فئة أقل
ثم نسبة  %11.3في فئة 31ي ي11سنةأ وبأجعف نسبة  %09.0في فئة أكثر من
من 01سنة بي %12.0أ ج
11سنة .كما تعتبر فئة أكثر من 11سنة أكثر الفئات مشاهدة للبرامج الجزائرية بنسبة %92.1أ وأيجا
أكثر الفئات مشاهدة للبرامج الجزائرية واألجنبية بنسبة .%12.3

أن فئة أكثر من  11سنةأ يميلون أكثر من الفئات األ رى نحو مشاهدة القنوات والبرامج
لن ل
ملى ج
جدا بين كل
الجزائرية التي تعرف مقباال جعيفا بينهمأ بينما تعرف القنوات والبرامج األجنبية مقباال كبي ار ج
الفئات األ رىأ أة بين مجمو أفراد العينة ال جمين تقل أعمارهم عن 11سنة.
الجدول رقم :05حجم المشاهدة حسب المستوى.
كم ساعة تشاهد في اليوم؟

س5
المستوى

المجم ي ي ي ي ي ييو

أقل 0سا

0سا

ساعتين

 3سا

 1سا

أكثر 1سا

ابتدائي

ــ

35

%12.3

1

%45.1

ــ

ــ

ــ

53

متوسط

3

33

11

11

51

13

340

%300

%0.2

%2.1

%52.1

%51

%35.4

%55.3

%300

ثانوة

5

5

50

1

ــ

5

%1.3

11

%300

50

31

505

%1.3

%31.4

13.1

%51.3

جامعي

54

10

25

41

%33.1

%34.1

%11.5

%53.1

%1.1

%5.4

%300

بدون مستوى

1

5

35

5

ــ

3

%1.5

55

%300

المجم ي ي ي ي ي ييو

41

42

410

%30.2

%53.4

%12.3

%2.3

10

51

315

51

%2

%31.3

%15.1

%50.2

%30

%30.1

%300

أن فئة االبتدائيين ال يتعدى حجم مشاهدتهم اليومية للتلفزيون ساعتينأ فأ لبهم
تظهر نتائج الجدول ج
يتحدد حجم مشاهدة البقية
والمقدرين بنسبة  %12.0يشاهدون في حدود ساعة أو أقل من مل أ بينما
ج

المقدرين بي %19.2بساعتين يوميا .كما نسجل أعلى نسبة  %20.1مجتمعةأ في حجم المشاهدة التي
ج
ثم
تتراوح بين ساعتين ملى أكثر من أربع ساعات عند فئة المتوسطينأ تليها فئة الثانويين بنسبة %22.1أ ج
الجامعيين بنسبة %23.9أ وأ ي ار فئة دون مستوى بنسبة  .%12.2لن ل
فئة
ج

أن فئة المتوسطين
ملى ج

مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

75

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

نوفمبر 9102

الثانويون في مرتبة
يشاهدون أكبر حجم ساعي يتراوح بين ساعتين ملى أكثر من أربع ساعات يومياأ يليهم
ج
االبتدائيون أصغر حجم
ثم الجامعيون ودون المستوى في مرتبة ثالثة ورابعة على التواليأ بينما يشاهد
ج
ثانيةأ ج
ساعي يتراوح بين أقل من ساعة ملى ساعتين يوميا.

الجدول رقم :01تفضيل المشاهدة حسب الحالة االجتماعية.
هل تفجل مشاهدة التلفزيون؟

س1
الحالة االجتماعية

المجمي ي ي ي ي ييو

منفردا

مع أفراد األسرة

مع األصدقاه

متزوج

15

%13.3

54

%55.1

ــ

355

أعزو

312

304

15

511

%300

%15.1

%14.4

%35.2

%300

مطلق

4

%44.4

1

%11.5

ــ

1

المجم ي ي ي ي ي ييو

311

311

15

410

%45.1

%44.1

%300
%300

%5.5

يفجلون مشاهدة التلفزيون
أن االتجال العام يوجد في العمود األول في صنف ال جمين ج
تظهر نتائج الجدول ج
العزاوأ تليها نسبة  %11.1في
بنسبة  %11.3من مجمو أفراد العينةأ وبأعلى نسبة  %19.1في فئة ج
أما في العمود الثاني فنسجل نسبة  %11.3من
فئة المطلجقينأ وبأقل نسبة  %30.0في فئة المتزوجين .ج
يفجلون مشاهدة التلفزيون مع أفراد من األسرةأ وبأعلى نسبة %12.2
مجمو أفراد العينة في صنف ال جمين ج
في فئة المتزوجينأ تليها فئة المطلقون بنسبة %11.1أ وبأجعف نسبة عند العزاو بي .%31.1لن ل

العزاو
أن فئة المتزوجين يفجلون مشاهدة التلفزيون مع أفراد من األسرةأ بينما يفجل ير المتزوجين ي ي ج
ملى ج
يفجل المشاهدة مع أفراد من األسرة بدرجة
أما فئة المطجلقين فينقسمون بين من ج
ي ي مشاهدة التلفزيون منفردينأ ج
يفجل المشاهدة مع أفراد من العائلة بدرجة أقل.
كبيرةأ وبين من ج

بالراحة عند مشاهدتها مع العائلة.
الجدول رقم :30القنوات التي تشعر ّ
النسبة
العدد
العينة

اإلجابة
القنوات الوطنية

555

%53.1

القنوات الوطنية والعربية

302

%54.1

القنوات الفجائية العربية

15

%5.5

القنوات الفجائية الغربية

31

%4.4

المجم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو

410

%300

مع

بالراحة
أن حوالي  %19من مجمو أفراد العينةأ يصرحون ج
تشير نتائج الجدول ج
بأنهم يشعرون ج
العائلة واألصدقاه فقط عندما يتعرجون للقنوات الوطنيةأ وهما يدل بشكل واجح جأن :ر م اإلقبال الجعيف
بأنها القنوات ي ي الجزائرية ي ي الوحي دة التي ال يزال بإمكان أفراد األسرة االجتما
أن الكل يعترف ج
عليهاأ مالج ج
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ألن
ألن محتوياتها تتوافق بدرجة كبيرة مع قيم األسرة بصفة
عامةأ و ج
حولهاأ ج
ج
اصةأ وقيم المجتمع بصفة ج
المجتمع بإمكان :أيجا ي ي وهما شيه مهم في اعتقادنا ي ي مراقبة محتوياتهاأ عك محتويات القنوات الفجائية

المفروجة علي ة من الل تكنولوجيات االتصال المتطورة .كما نجد حوالي  %91من مجمو أفراد العينةأ
بالراحة عند مشاهدة القنوات الوطنية والعربيةأ أة بعض القنوات العربية التي يتوافق جزه معتبر
يشعرون ج
الدين وبعض
من محتوياتها مع قيم مجتمعنا بحكم القواسم المشتركة بين المجتمعات العربيةأ كالجلغة و ج

العادات والتقاليدأ وبدرجة جعيفة جدا في التعرض للقنوات الفجائية الغربية بنسبة  %1.1من مجمو أفراد

جدا مع قيم وثقافة األسرة الجزائريةأ
أن همل المحتويات تتعارض بشكل واجح ج
العينةأ وهما يدل على ج
أن القنوات التلفزيونية الجزائرية ر م جعفها في
مع ثقافة المجتمع بأكمل .:لن ل
وبالتالي
ملى ج
استقطاو المشاهد الجزائرةأ مالج جأنها تعتبر المؤسسات االجتماعية الوحيدة التي تتبنى منظومة اتصالية
قيمية تتماشى و صوصيات ثقافة المجتمع الجزائرة.

الجدول رقم :33مشاهدة بعض البرامج حسب الجنس.
الجن

93

هل تعرف من يشاهد ؟
أفالم العنف والجريمة

برامج الجن

المجميو

المسلسالت المدبلجة

الغناه والكليو

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

مكر

500

34

342

52

312

32

354

10

أنثى
المجمي ييو

534

%11.1

%5.1

%55.2

%13.1

%15.3

%2.1

%55

%34

%300

354

15

52

351

501

2

503

31

535

%51.5

%34.5

%40.1

%11.2

%15.5

%1.5

%11.3

%5.1

%300

154

45

514

315

405

54

151

41

410

%51.1

%30.2

%14.4

%41.5

%14.4

%1.5

%51.1

%30.1

%300

أن برامج المسلسالت المدبلجة تُعتبر األكثر مشاهدة بنسبة  %21.1من مجمو أفراد
تظهر نتائج الجدول ج
العينةأ تحتل اإلنا فيها أعلى نسبة مشاهدة ب ي %21.2مقابل  %29.0عند المكورأ تليها برامج الغناه
بنسبة  %22.1من مجمو أفراد العينة والتي تتفوق اإلنا

أيجا في متابعتها بنسبة %23.0مقابل %21

عند المكورأ وتبلغ نسبة مشاهدة أفالم العنف والجريمة  %22.3من مجمو أفراد العينةأ يميل المكور ملى

مشاهدتها أكثر من اإلنا

بنسبة  %23.1مقابل %21.9أ كما تبلغ نسبة مشاهدة برامج الجن

من مجمو أفراد العينةأ حي
مقابل  %11.3لانا  .لن ل
وبرامج الجن أ بينما تتفوق اإلنا

االستنتاجات العامة للدراسة:

ُنسجل تفوقا معتب ار لل مكور على اإلنا
أن هنا تفوق للمكور على اإلنا
ملى ج

%11.1

في التعرض لها بنسبة %12.2
في مشاهدة أفالم العنف والجريمة

على المكور في مشاهدة المسلسالت المدبلجة وبرامج الغناه والكليو.

توصلنا ملى مجموعة من النتائج التي يمكن تل ي
من الل دراسة وتحليل عادات وأنماط المشاهدةأ
ج
أهمها في النقاط التالية:
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 -يبدة أفراد العينة استعدادا كبي ار الستهال

المجامين اإلعالمية الوافدة من الل حجم التجهيزات

التي يقبلون عليهاأ والتي تم جكنهم من التقاط برامج التلفزيون الفجائي بشكل دائم.
 تمثل مشاهدة التلفزيون بالنسبة ألفراد العينة نشاطا أساسياأ مثل :مثل النشاطات االجتماعية األ رىأكالعملأ والتعلم ..و يرها.
 -هنا ارتباط قوة بين الفرد وبين األجهزة ي ي التلفزيون أساسا ي ي التي تم جكن :من التعرض للصور.

 -تستقطو القنوات والبرامج األجنبية بدرجة كبيرة معظم أفراد العينةأ نتيجة الكم الهائل والمتنو

جداأ
قويا ج
للمحتوى ال جمة تعرج:أ األمر المة جعل اإلعراض على مشاهدة القنوات والبرامج الجزائرية ج
تقدمها وجعف قدرتها على المنافسة.
نتيجة جعف نوعية البرامج التي ج

 يتحكم التفرغ من النشاطات االجتماعية اليوميةأ وطبيعة البرامج المشاهدة والتوقيت الم صفي تحديد أوقات المشاهدة بشكل كبير.

لهاأ

 يتراوح متوسط المشاهدة بالنسبة ألفراد العينة بين ساعتين وأربع ساعات يوميا. تدفع الر بة لمشاهدة القنوات والبرامج األجنبية الفرد الجزائرةأ ملى الميل نحو المشاهدة على انفرادوتفجيلهاأ بينما تدفع :الر بة في المشاهدة مع أفراد من األسرة وظروفهاأ ملى مشاهدة القنوات

والبرامج الجزائرية.
 يتحكم تصنيف القنوات الفجائية والبرامج المر وو في مشاهدتهاأ في ظروف المشاهدة المتمثجلة فيأن ظروف المشاهدة المتمثجلة في
المشاهدة على انفراد أو المشاهدة مع آ رين .والعك صحيحأ أة ج
المشاهدة على انفراد والمشاهدة مع آ رينأ تتح جكم في ا تيار الفجائيات والبرامج المتالئمة مع

ظروف المشاهدة.
 -يعك

حجم المشاهدة ال جمة يقجي :الفرد أمام التلفزيونأ حجم الترفي :ال جمة أصبح نشاطا أساسايا

جمن نشاط المشاهدةأ فغالبية أفراد العينة يشاهدون التلفزيون من أجل الترفي.:

 يتعرض المكور لمحطات التلفاز الفجائية بشكل دائمأ أكثر من اإلناو البا أكثر من المكور.

 تكون المشاهدة بانتظام عالية عند المكور أكثر من اإلنا أ والعكعالية عند اإلنا

أكثر من المكور.

أحيانا
يتعرجن
ا
الجلواتي ج

أحياناأ فهي
بالنسبة للمشاهدة
ا

مما تتعرض لها اإلنا أ وتتعرض اإلنا
 يتعرض المكور للقنوات والبرامج األجنبية أكثر جمما يتعرض لها المكور.
والبرامج الجزائرية أكثر ج

للقنوات

يفجل المكور المشاهد المتأ رة أكثر من
يفجل أ لبية كل من المكور واإلنا المشاهدة مساهاأ كما ج
ج
وتفجل اإلنا المشاهدة صباحا أكثر من المكور.
اإلنا أ
ج
 -يميل المكور أكثر من اإلنا

ملى المشاهدة منفردينأ وتميل اإلنا

نحو المشاهدة مع أفراد من

األسرة أكثر من المكورأ ويميل المكور ملى المشاهدة مع األصدقاه أكثر من اإلنا .
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يتفوق
ج

الدينيةأ حي
 يوجد تقارو بين كل من المكور واإلنا في ميلهم نحو مشاهدة األفالم والبرامج جالمكور على اإلنا في مشاهدة البرامج الرياجيةأ األشرطة العلميةأ البرامج الثقافية ومتابعة األ بارأ
في متابعة المسلسالتأ برامج الغناه وبرامج األطفال.

وتتفوق اإلنا
ج
 تكون درجة االرتباط بالتلفزيون قوية جدا في المراحل األولى من عمر الفرد ي ي أقل من 40سنةيييوفي المرحلة العمرية التي يتجاوز فيها 10سنة.
 تميل فئة أكثر من  10سنة أكثر من الفئات األ رى نحو مشاهدة القنوات والبرامج الجزائريةأ بينماُيقبل أفراد الفئات األ رى مقباال كبي ار على القنوات والبرامج األجنبية.
 تميل فئة أقل من  40سنة بدرجة كبيرة ملى مشاهدة األفالمأ البرامج الرياجية وبرامج الغناهأ وتميلفئة  40ي 02سنة بدرجة كبيرة ملى مشاهدة األفالمأ البرامج الرياجيةأ البرامج الثقافية واألشرطة العلميةأ

أما فئة 32ي ي10سنة ف تميل ملى مشاهدة األفالمأ األشرطة العلمية واأل بارأ وأ ي ار تميل فئة أكثر من
ج
الدينية واأل بار.
10سنة ملى متابعة البرامج ج

 تشاهد فئة المتوسطين أكبر حجم ساعي يتراوح بين ساعتين ملى أكثر من أربع ساعات يومياأ يليهمثم الجامعيون ودون المستوى في مرتبة ثالثة ورابعة على التواليأ بينما
ج
الثانويون في مرتبة ثانيةأ ج
يوميا.
يشاهد
ج
االبتدائيون أصغر حجم يتراوح بين أقل من ساعة ملى ساعتين ا

يالعزاو يي
يفجل ير المتزوجين ي ج
تفجل فئة المتزوجين مشاهدة التلفزيون مع أفراد من األسرةأ بينما ج
ج
يفجل المشاهدة مع أفراد من األسرة
أما فئة المطلقين فينقسمون بين من ج
مشاهدة التلفزيون منفردينأ ج
يفجل المشاهدة مع أفراد من العائلة بدرجة أقل.
بدرجة كبيرةأ وبين من ج
يؤدة التد ج ل والتوجي :ال جمة تمارس :األسرة الجزائرية على نشاط المشاهدةأ ملى تشكيل صورة
 جاجتماعية وثقافية لدى األفراد حول القنوات والبرامج التي يتيحها التلفزيون.

 تتحكم طبيعة البرامجأ وظروف المشاهدةأ وكما الحجم الزمني المستغرقأ في المشاهدة مع العائلةأومل تجنبا للوقو في مواقف ُمحرجة قد تتكرر مع كل تعرض لبرامج الفجائيات.
 -يميز أفراد العينة ويحددون بدقة بين أنوا البرامج التي تُعرض على الفجائيات.

 تلقى المسلسالت المدبلجةأ أفالم العنف والجريمةأ برامج الجن  ..ي ي ي اهتماما واقباال كبي ار بينم تلف أفراد العينة.
شعورا بالقلق وعدم الراحة عند مشاهدتهم التلفزيون مع أفراد
 يعتبر المكور مقارنة باإلنا أ أكثرا
األسرة واألقرباه.
 -يتفوق المكور على اإلنا

في مشاهدة أفالم العنف والجريمةأ وبرامج الجن أ بينما تتفوق اإلنا

في مشاهدة المسلسالت المدبلجة وبرامج الغناه والكليو.
 ال يشعر أفراد العينة بالراحة والطمأنينة مع العائلة واألصدقاهأ مالج عندما يشاهدون محتويات وبرامجالقنوات الوطنية فقط.
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يقدمها التلفزيون
 كجلما تقدم أفراد العينة في السنأ كجلما ازداد مدراكهم بطبيعة المحتويات التي جالفجائيأ واكتسبوا مع الوقت تجارو جديدة في المشاهدة تُم جكنهم من قراهتها وتقييمها.
 ُيقر أ لبية المبحوثين بتد ل األولياه في تحديد البرامج التي يشاهدها أفراد األسرة.ؤدة المحتوى ال جمة تعرج :مؤسسات التلفزيون الفجائي وال جمة يجتمع حول :أفراد األسرةأ ملى وقو
 ُي جمشاكل دا لهاأ بسبو المحتوى ال جمة ال يتوافق وقيم األسرة الجزائرية.

العامة ومناقشتها:
عرض النتائج
ّ
لقد توصلت ال دراسة بعد جمع البيانات وتحليلها ملى است ال
التساؤالت التي وجعناهاأ حي :

النتائج واستعراجهاأ ملى اإلجابة على

كشفت الدراسة على استعداد كبير ألفراد العينة الستهال محتوى وبرامج مؤسسات التلفزيون الفجائيأ من
لكم
الل مقبالهم على اقتناه التجهيزات الجرورية (جهاز التلفزيونأ هوائي )..التي تُمكنهم من التعرض ٍّ

هائل من الصور المتنوعة في كل وقت وبال انقطا .

أن هنا معراجا
أن القنوات والبرامج األجنبية تستقطو بدرجة كبيرة معظم أفراد العينةأ و ج
كما بيَّنت الدراسة ج
كبي ار عن القنوات والبرامج المحجليةأ وبالتالي فالصور التي يشاهدها الفرد الجزائرة في الغالوأ هي الصور

يتم تصنيعها وتسليعها من طرف مؤسسات التلفزيون الفجائيأ التي ت تلف أهدافها مع أهداف
التي ُّ
مجتمعنا.

بأن
كما كشفت الدراسة عن دوافع مقبال الفرد الجزائرة على مشاهدة صور التلفزيون الفجائيأ حي بيَّنت ج
الحجم الكبير ال جمة يقجي :الفرد أمام التلفزيونأ يعك حجم الترفي :ال جمة أصبح نشاطا أساسيا جمن نشاط

المشاهدةأ فدوافع مقبال األفراد على مشاهدة صور التلفزيون الفجائي تتمثل في الترفي :المتحصل علي :من

مؤسسات :التلفزيونية المحلجية.
فعل المشاهدة لصور ال توفجرها ل :ج
أن المشاهدة مع أفراد األسرة ومع آ رين تتح جكم فيهاأ طبيعة البرامجأ وظروف المشاهدة
كما بيَّنت الدراسة ج

وكما الحجم الزمني المستغرق في مل أ تجنبا للوقو في مواقف محرجة قد تتكرر مع كل تعرض للصور

بأن أفراد العينة ال يشعرون بالراحة والطمأنينة مع أفراد من األسرة
التي تعرجها الفجائياتأ ولهما وجدنا ج
ومع آ رين مالج عندما يتعرجون لمحتويات وبرامج القنوات الوطنيةأ فهي القنوات الوحيدة التي يتوافق
محتواها بشكل كبير مع ثقافة وقيم المجتمع الجزائرة.

خاتــمــــــــــــة:
حاولنا من الل هما البح

أن نعالج ظاهرة تعرض أفراد مجتمعنا واقبالهم على مشاهدة التلفزيون

الفجائيأ فقد كشف لنا التحليل الميداني عن دوافع مقبال الفرد الجزائرة على مشاهدة صور التلفزيون
حجم الترفي :المة

بأن الحجم الكبير المة يقجي :الفرد أمام التلفزيونأ يعك
الفجائيأ حي تبيَّن لنا ج
على مشاهدة صور التلفزيون
أصبح نشاطا أساسيا جمن نشاط المشاهدةأ فدوافع مقبال أفراد العينة
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الفجائي تتمثل أساسا في الترفي :المتحصل علي :من فعل المشاهدة لصور ال تُوفرها ل :مؤسسات :التلفزيونية
المحلية.
أن
كما وقفنا على ج
بأن
بيَّنت الدراسة ج

تقدم :مؤسسات التلفزيون الفجائي ال يتوافق مع قيم األسرة الجزائريةأ فقد
المحتوى المة ج
بالراحة والطمأنينة مع أفراد من األسرة ومع آ رين مالج عندما
أفراد العينة ال يشعرون ج

بأن محتواها يتوافق بشكل
يتعرجون لمحتويات وبرامج القنوات الوطنيةأ فهي القنوات الوحيدة التي يعتقدون ج
تروجها مؤسسات
كبير مع ثقافة وقيم المجتمعأ وهما يدل على تباين وتعارض كبير
في القيم التي ج

تتبناها مؤسسات التلفزيون المحلي.
التلفزيون الفجائيأ والقيم التي ج
وبشكل عام نقول بأن نتائج همل الدراسة قد سمحت لنا بفهم أنماط التلقي لدى المشاهد الجزائرة لبرامج

التلفزيون الفجائي جمن محيط :االجتماعيأ ودوافع اإلقبال على مشاهدة الصور

المؤسساتأ وبيان قيمتها االجتماعيةأ وعالقتها بصيغ الحياة في المجتمع.
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استمارة الدراسة:
 -0هل تشاهد محطات التلفاز الفضائية ؟
دائما 



البا 

أحيانا 

 -9هل تشاهد التلفزيون ؟ بانتظام 

ناد ار

أحيانا

ال أشاهد

 -3هل يمكن أن تتصور نفسك بدون تلفزيون ؟
 ال

لماذا؟.........................

 نعم

 -1هل تعتبر المشاهدة هي الشيء المهم حتى ولو لم يكن هناك برنامج مهم ؟
نعم 

بدون رأة 

ال 

 -1ما هي البرامج والقنوات التي تشاهدها عادة ؟ ) ا تيار احتمال واحد (
القنوات والبرامج الجزائرية 
القنوات والبرامج األجنبية 

القنوات والبرامج الجزائرية واألجنبية بالتساوة 
بدون رأة 

 -1ما نوع البرامج التي تشاهدها في الفضائيات؟ ) يمكن ا تيار أكثر من احتمال (
مسلسالت 

أفالم 

األ بار

برامج رياجية 

الغناه والمنوعات 

برامج ثقافية  برامج دينية 

برامج األطفال 

أشرطة علمية 

 -2ما هي األوقات المفضلة لديك لمشاهدة برامج القنوات الفضائية ؟
صباحا

مساها حتى منتصف الليل

ساعات متأ رة من الليل

في كل األوقات

 -2كم ساعة تشاهد في اليوم ؟
أقل من ساعة

أكثر من 1ساعات 

ساعة واحدة 

3ساعات

ساعتين 

1ساعات

 -2هل تفضل مشاهدة التلفزيون ؟
منفردا 

مع األصدقاه 

مع أفراد من األسرة 

لماما.........................................
 -01هل تعتبر نفسك ؟

متوسط المشاهدة 

كثير المشاهدة 

قليل المشاهدة 

 -00هل تعتبر التلفزيون بدرجة كبيرة وسيلة ؟
ترفيهية 

تثقيفية 

تعليمية 

ال 

أحيانا 

 -09هل تشعر أنك تقوم بإضاعة الوقت أمام التلفزيون؟
نعم 

أ رى ..............

 -03هل يتدخل األولياء في تحديد البرامج التي يشاهدها أفراد األسرة ؟
نعم 

ال 

 -02هل تشعر بالقلق وعدم الراحة وأنت تشاهد التلفزيون مع أفراد العائلة واألقرباء ؟
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ال 

إذا كان الجواب بـ" نعم" فهل هذا يحدث ؟
كثي ار 

ناد ار 

عادة 

 -02هل تشعر بالراحة فقط مع العائلة واألصدقاء عندما تشاهد؟
القنوات الوطنية 
القنوات الوطنية والعربية 

القنوات الفجائية العربية 
القنوات الفجائية الغربية 

 -93هل هناك ممن تعرف من يشاهد البرامج التالية ؟
أفالم العنف و الجريمة و المغامرة
برامج الجن

المسلسالت المدبلجة
المنوعات الغنائية (الكليو)

نعم 

نعم 

ال 

ال 

نعم 

ال 

نعم 

ال 
السن.........................................:
الجنس........................................:
المستوى التعليمي.............................:
الحالة االجتماعية..............................:
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اإلعالم والحجاج :مظاهر الحجاج اللغوي في مقاالت صحافة الرأي
Media and Argumentation: Aspects of Linguistic
Argumentation in Opinion Journalism.
د .هشام صويلح
جامعة  02أوت  5511سكيكدة-الجزائر

ملخص:
تؤدة اللغة وظيفتها الحجاجية في اإلعالمأ عندما يُحملُها الكاتو/اإلعالمي باألفكار وااراه التي يسعىأ لي

فقط ملى تبليغها

ملى المتلقيأ بل ملى مقناع :بها .وتُبنى صحافة الرأة على األدلة والشواهد والحجج التي يوظفها الكاتو الصحفي في مقاالت:
من أجل الدفا عن رأي :أو موقف :من قجية معينةأ واقنا القارئ بها أو تغيير سلوك :تجاهها .والحجاج اللغوة هو استغالل

ممكانات اللغة من أجل التواصل مع اا رين واقناعهم بوجهة نظر أو رأة أو موقف أو سلو أو أطروحة معينةأ من الل
توظيف أدوات لغوية متعددة .ومن أجل الوقوف على مظاهر الحجاج اللغوة في مقاالت صحافة الرأةأ وكشف وظائفها
اإلقناعيةأ تهدف همل الدراسة ملى تحليل مقال للكاتو الصحفي "سعد بوعقية" منشور على عمودل القار "نقطة نظام" في
جريدة ال بر الجزائرية.
الكلمات المفتاحية :اإلعالمأ الحجاجأ صحافة الرأةأ الحجاج اللغوةأ اإلقنا .
Abstract:
Opinion journalism is based on proofs, witnesses and arguments used by a journalist to defend
his point of view or defend his position on a given issue; and persuade the reader or redirect his
behavior towards that issue. Linguistic argumentation is the use of the language potentials in
order to communicate with others or to convince of a point of view, an opinion, a position, a
behavior or a particular thesis by applying various linguistic tools. In order to examine the
aspects of linguistic argumentation in opinion journalism and reveal its persuasive functions,
this study aims at analyzing an article for the columnist Saad Bouakba published in his column
in the Algerian newspaper El Khabar .
Keywords: Media, argumentation, journalism, opinion, linguistic argumentation, persuasion.
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المقدمة:
كانت النظريات اللسانية والفلسفية منم بداية القرن العشرينأ تعتبر وظيفة اللغة األساسية هي اإل بار
واإلعالمأ وكان مفهوم التواصل يفهم هو اا ر على أن :مجرد قناة لنقل المعلومات ملى المتلقيأ وبمل

يكون فعل اإل بار واإلعالم هو الفعل اللغوة الرئيسيأ وتكون اللغة مجرد شفرة أو نظام من الرموز .وكان

أصحاو هما التوج :يعتقدون أن كل قول م بارة أو اثباتي هو تمثيل أو وصف للواقع .لكن وجهة النظر
همل تعرجت النتقادات كثيرة من قبل عدد كبير من اللغويين والفالسفة الرافجين لفكرة أن تكون الوظيفة
األساسية للغة هي اإل بار واإلعالم؛ أة نقل معلومات عن العالم ال ارجيأ أو تقديم تمثيالت لهما العالمأ

ألن المتكلمين ال يستعملون اللغة لا بار فقطأ وانما يستعملونها أيجا إلنجاز أفعال كثيرة في حياتهم

اليوميةأ وبها يغيرون عالقتهم بالواقعأ وبها يؤثرون في يرهم وفي األشياهأ ومن هنا تظهر وظيفتها
التأثيرية اإلقناعية وقوتها الحجاجية التي يسعى المتكلم من اللها ملى التأثير في المتلقيأ والى دفع :ملى

تبني موقف ما من قجية ماأ أو ملى تغيير آرائ :ومواقف :بشكل عام( .)1وانطالقا من همين الموقفين
العلميين المتناقجينأ تبرز مشكالية وتساؤالت همل الدراسة.
اإلشكالية والتساؤالت:
فجال عن اإل بار والتبليغ -ملى محاولة مش ار
يسعى اإلعالم  -ا

المتلقي في العملية اإلعالميةأ بوصف:

ئيسيا من مكوناتهاأ من الل تفاعل :واعادة منتاج :لما يتلقى من أ بار ومعلوماتأ أو من الل
عنص اار ر ا
التأثير علي:أ واقناع :بآراه وتصورات اإلعالمي تجال قجية معينة.

ولتحقيق هما المسعىأ ُيفترض في ال طاو اإلعالمي أن يمنح المتلقي دالئل جيدة لالعتقاد بما يتلقالأ ومع
مل يبقى تحقق هما الغرض مرتبطا بمدى توظيف منتج ال طاو اإلعالمي لم تلف أساليو التأثير

والحجاج واإلقنا .

حجاجيا في طابات :ونصوص:أ يجو أن توظف لغت :كأداة للحجاجأ أو
وهما معنال أن:أ كي يكون اإلعالم
ا
أن تكون ادمة لاقنا  .لكنأ متى تؤدة اللغة وظيفتها الحجاجية في ال طاو؟ وفيما تتمثل مظاهر
الحجاج اللغوة في ال طاو الصحفي؟ وما المة يميز حجاجياأ

طاو صحافة الرأة عن بقية أنوا

ال طابات اإلعالمية؟
أهمية الدراسة وأهدافها:
تكمن أهمية همل الدراسة في جدة وأصالة نظرتها ملى طبيعة المقال الصحفي (صحافة الرأة)أ من حي

المفهوم والوظيفة واألهدافأ ومن حي

طريقة معالجت:أ انطالقا من البح

عن وظيفت :الحجاجية

االقناعية.

 -1انظر أبو بكر العزاوة :اللغة والحجاج .مؤسسة رحاو الحديثة للطباعة والنشر والتوزيعأ بيروتأ لبنانأ .9112
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كما تكمن األهمية أيجا في محاولة القفز على منهجيتي البح

الكمي والنوعي المعتمدتين في الدراسات

اإلعالمية.

هماأ ومن جملة األهداف التي تسعى همل الدراسة ملى تحقيقهاأ نمكر ما يلي:
 وجع ال طاو الصحفي على مح النظريات اللغوية الحديثة.
 الكشف عن أهم مظاهر الحجاج اللغوة (الروابط الحجاجية) في طاو مقاالت صحافة الرأة.
 تأكيد فرجية تجاوز ال طاو اإلعالمي عموما والصحفي
واإلقنا .

صوصاأ وظيفة اإل بار ملى التأثير

 رصد أهم األدوات اللغوية التي يوظفها الصحفي من أجل التأثير في المتلقين لتغيير آرائهم ومواقفهم.
المنهج واألدوات المعتمدة:
تندرج همل الدراسة جمن تصور مشرو بحثي يسعى ملى محاولة وجع ال طاو اإلعالمي بأنواع :الم تلفة
على مح نظريات ومناهج تحليل ال طاو الحديثةأ من الل اعتماد وتوظيف أدوات بحثية ت تلف معرفيا

واجرائيا عن آليات ومناهج البح

المعهودة في الدراسات اإلعالميةأ حي

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي

والتحليلي من أجل وصف مظاهر الحجاج اللغوة في مقال صحافة الرأةأ وتحليل كيفية تأديتها لوظيفة

اقنا المتلقي والتأثير علي :بالرأة والحجة اللغوية.

أما عن األدوات البحثيةأ المنهجية واإلجرائيةأ التي عولت عليها الدراسة فهي مفاهيم النظرية الحجاجية التي
أرسى قواعدها اللساني الفرنسي أوزفالد ديكرو مع زميل :أوسكومبرأ التي تنطلق من االمكانات اللغوية
الموظفة في الن

أو ال طاوأ ويوظفها الم اطو كآلية حجاجية قصد اقنا المتلقي والتأثير في.:

واالية األساسية التي طبقها الباح أ من بين الكثير من االياتأ فهي الروابط الحجاحيةأ مثل الرابط لكنأ

والرابط حتىأ والرابط ألنأ والرابط ل_ و يرها .مستعينا في مل

بمفهوم السلم الحجاجي ومبدأ التقابل

الحجاجيأ والمربع الحجاجي التداولي.
 -3نحو تأسيس رؤية تفاعلية لمفهوم اإلعالم:
كانت أدبيات اإلعالم التقليدة تنظر ملى مفهوم اإلعالمأ على أن :مجرد عملية تزويد الجماهير بأكبر قدر
ممكن من المعلومات عبر الوسائل التقنية الم تلفة ()1أ صحيفة واماعة وتلفاز وانترنيتأ قصد صناعة
سلوكيات مستهدفة في ممارساتهم االجتماعية (.)2

وقد كان هما المفهوم ينطلق من ارتكازل المطلق على مركزية المرسل وسيادت :في توجي :سيرورة التواصل.

 -1انظر نسيم ال ورة :اإلعالم العربي وانهيار السلطات اللغويةأ مركز دراسات الوحدة العربيةأ بيروت-لبنان9111(.
 -2انظر حسن مصدق :النظرية النقدية التواصليةأ يور ن هابرما

9111أ

.22

.22

ومدرسة فرانكفورتأ المركز الثقافي العربيأ الدار البيجاه-المغروأ ط0أ
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لكن مع ظهور التوجهات الجديدة في مجال التواصل العام والتواصل اإلعالميأ أعيد االعتبار للمتلقي
كمساهم في بناه ال طاو التواصلي؛ ألن مسلمة التواصل تتطلو قطبين؛ مرسل يؤدي وظيفة اإلنتاج،
ومستقبل يؤدي وظيفة التلقي والتأويل مع قابلية توظيف مبدأ االستبدال الموقعي:
 مما كان المرسل منتجا كان المتلقي مؤوال. -واما كان المتلقي منتجا كان المرسل مؤوال (.)1

فال وجود لعملية ت اطبية مال بوجود مرسل ومتلق ينهجان بتثبيت أسا

التواصل عبر جمان الفائدة

الكالمية( )2أ التي ال تتحقق مال بتفاعلهما معاأ في"يكون جهد المرسل مرك از على بناه ال طاو بما يمكن
المرسل ملي :من الحصول على المعلومات الصحيحة الدقيقة التي يحملها ال بر"()3أ ومن :قيام التفاعل

التواصلي على مبدم التماوت "أنا -أنت" عمادل اللغة والتفاعل؛ أة من الل التواصل القائم على البرهان
والمحاججة( )4أ ولي

على اإلقصاه والتهميش؛ ألن المسار الت اطبي أثناه عملية التواصل ال يسير في

اتجال واحد فقط من أ ي» و؛ بل يكون في حركة دؤوو بين المهاو واإلياو من أ ي» و ومن و ي» أأ وفق
مبدم التفاعل والمشاركةأ وهما ما أدى بيالباح

"جورج يول"»  « George Yuleملى اعتبار "التماوت"

نمومجا رئيسيا للتفاعل االجتماعي المة تقوم علي :بنية المحادثة بوصفها مظهرا تداوليا أساسيا(.)5
وعلي:أ فمعنى اإلعالم ال يتوقف عند نقل األ بار والمعلومات من المرسل ملى المتلقي بطريقة سلبية قائمة
على التأثير والتأثرأ بل من معنال الحقيقي يتجاوز هما المفهومأ ومل من الل مش ار المتلقي في تفعيل

آليات اإلنتاج والتبليغ والتأويل زيادة على التلقيأ ويتجلى هما الفعل تحديدا في البرامج المفتوحة لمشاركة
جمهور

في الوسائط اإلعالمية الم تلفةأ والسيما التلفزيون واإلماعةأ عن طريق

ير محدد من النا

التواصل التفاعلي بالهاتف واالنترنيت عبر األقمار الصناعيةأ إلبداه آرائ :ومواقف :مزاه القجايا المعروجة
للنقاش على المباشر أ وق د أصبح هما التواصل اإلعالمي التفاعلي متاحا بفجل التكنولوجيا الحديثة التي
قفزت بالوسائط اإلعالمية ملى درجة كبيرة جدا من التقنية والتطور.

فقط بين أفراد المجتمع الواحد –كما

ثم نجد اإلعالم يتجمن معنى اإل بار والتواصل والتفاعلأ لي
ومن ج
كان سائدا في اإلعالم التقليدة -بل قائما بين أفراد العالم أجمع:؛ لكون العالم أصبح قرية صغيرةأ ا تزلت
في :الوسائط اإلعالمية الحديثة كل المسافات وأسقطت كل الحواجز والحدودأ و يرت الكثير من المفاهيم
التي كان ُيعتقد ملى وقت قريو أنها من الثوابت والمسلماتأ وبالتالي أصبح ُينظر ملى التواصل عموما
واإلعالمي صوصا "باعتبارل سلو التبادل االجتماعي المعاصر بامتياز"()6؛ ألن :كتفاعل اجتماعي يلعو
 -1انظر أحمد العاقد :تحليل ال طاو الصحفي من اللغة ملى السلطةأ دار الثقافة للنشر والتوزيعأ الدار البيجاه-المغروأ ط0أ 9119
 -2انظر أحمد العاقد :مرجع سبق مكرلأ

.11

 -3بشير مبرير :دراسات في تحليل ال طاو ير األدبيأ عالم الكتو الحدي أ مربد-األردن)9101( .
 -4حسن مصدق :مرجع سبق مكرل.

.01

 -5انظر جورج يول :التداوليةأ ترجمة قصي العتابيأ دار األمان-الرباط .المغروأ.9101
 -6حسن مصدق :مرجع سبق مكرلأ

.01

.32

.12
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دو ار كبي ار في حياتنا اليوميةأ و مما "وسعنا من مفردة معالم لتجم أة شيه يست دم كقناة لتواصل المعاني؛
فإن جزها كبي ار من برتنا بالعالم سوف يتقاطع في الواقع مع اإلعالم"()1؛ ألن :أجحى بمثابة عصو الحياة
المعاصرة وشريانها المتدفق في تشكيل القيم االجتماعية والثقافية وفي بناه التوجهات السياسية وتوجي:

التنظيرات االقتصادية في المجتمعات المعاصرة( .)2ومن هنا تظهر أهميت :كعامل مهم في استمرار الحياةأ
ولمل عمل اإلنسان ج اهدا في العصر الحدي

على اكتشاف تكنولوجيا ارقة وعمالقة لاعالم واالتصال

()3أ تمثلت في األقمار الصناعية والهواتف المحمولة بأجيال تصاعدية متنوعة شكال ومجموناأ وفي
التلفزيون واإلماعة التفاعليين المفتوحين على الجماهير المشاهدة والمستمعةأ وفي االنترنيت بآ ر صيحات

مواقع التواصل االجتماعي (الفيسبو أ والتويتر ...مل ).
 -5الحجاج؛ حدوده وأنواعه.
 -3-5حد الحجاج):(L’argumentation

تستعمل "الحجة  -"argumentحسو معجم تحليل ال طاو "أحيانا في معنى "الحجاج"أ وتنتمي ملى نف
حاج أة هو المة يحتجأ والئحة الحجج )(argumentaireأ أة مجمو
الم ج
األسرة المفهومية الكلماتُ :
الحجج التي يمكن استنفارها قصد هدف معين"( .)4وتقترو من الحجاج-في الدراسات الفلسفية والمنطقية-
مصطلحات أ رىأ كالجدال والبرهان واالستدالل...
حاجأ وهو تقديم الحجج واألدلة التي تؤيد الدعوى .أما التعريف االصطالحي السائد
والحجاج لغة من ج
للحجاج فهو تقديم مجموعة من الحجج واألدلة التي ت دم النتيجة المقصودة والغاية المتو اة(.)5
هماأ وقد ُعرف الحجاج عند المحدثين من منطلقات فكرية متنوعةأ تفرعت عنها بدورهاأ نظريات حجاجية
م تلفةأ أصبحت تُعتمد في تحليل النصو وال طابات حجاجياأ فظهرت النظريات الحجاجية مات التوج:
البال ي التقليدة المؤسسة على مفاهيم "أرسطو"أ ومات التوج :البال ي الحدي

المة يمثل :برلمانأ ومات

التوج :المنطقي أو الفلسفي أو االبستمولوجي المة يمثل :كل من "جان بليز غريز" و"تولمين" و يرهماأ
واالعتماد على نظرية الحجاج في اللغة التي يمثلها "أزفالد ديكرو"(.)6
وعلي:أ سنشير في هما الموجع -بإيجاز-ملى أهم نظريات الحجاجأ من الل التركيز على أبرز نمامج:
أو توجهات ::التوج :المنطقي عند "تولمين)"(Toulminأ والتوج :البال ي المة يمثل" :برلمان
 -1جوناثان بيغنلأ ترجمة محمد شياأ مد ل ملى سيمياه اإلعالمأ ط0أ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت-لبنانأ 9101أ

.12

 -2انظر رحيمة الطيو عيساني مد ل ملى اإلعالم واالتصالأ عالم الكتو الحدي أ مربد-األردن9112 .أ
 -3انظر حسن بدوح :المحاورة مقاربة تداوليةأ عالم الكتو الحدي  .مربد-األردن.9109 .
 -4باتري شارودوأ ودوميني

المركز الوطني للترجمةأ تون

.91

10

منغنو :معجم تحليل ال طاو .ترجمة عبد القادر المهيرة وحمادة صمودأ سلسلة اللسانأ منشورات دار سيناتراأ

.9112

.12

 -5انظر أبوبكر العزاوة :حوار حول الحجاجأ األحمدية للنشرأ المغروأ .9101
 -6انظر أبوبكر العزاوة :مرجع سبق مكرل.

.23
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وتيتيكاه)"(Prelman et Tytecaأ والتوج :اللغوة المة يمثل :كل من "ديكرو وأوسكومبر (Owald Ducrot
):"et Oscomber
 -5-5الحجاج عند "تولمين":
يستند مفهوم الحجاج في جوهرل عند "تولمين ) "(Toulminفي نمومج :الحجاجي جمن كتاب(The uses :
) of argumentالصادر سنة 0212أ ملى صناعة البرهان في المنطقأ والى مجال القانونأ وقد كان
ينس المنطق الصورة .فبال ت :تستظل بظل المنطقأ وان كانت تأبى
"حافزل البح عن منطق طبيعي ُ
التقيد ب .)1(":ولهما فهو أقرو ملى صناعة البرهان في المنطق من :ملى الحجاج.
وهما ما أدى ببعض الباحثين ملى نعت نمومج)( :أ بغير الحجاجيأ ألن الحجاج يرمي ملى مقنا الغيرأ
وهو عندل أقرو ملى صناعة البرهان في المنطقأ حي

يقصد بالبرهان "إثبات الحق" ال إلقناع الغير به في

هي الطريقة المتو اة عادة في البرهانأ على عك

نفسه ،وتل
العادة ،وانما إلقناع المرء
َ
الصناعات المنطقية التي ُيراد بها عادة مقنا الغيرأ فهي من الحجاج بسبيل.

سائر

 -1-5مفهوم الحجاج وتقنياته عند ْ"ب ِرلمان وتيتيكاه"):(Prelman et Tyteca
لئن كان مفهوم الحجاج عند "تولمين" أبعد ما يكون عن المحادثة وال طابةأ فإن مفهوم :عند "برلمان"
و"تيتيكاه" ُينزل الحجاج في صميم التفاعل بين ال طيو وجمهورل ()2أ مم يعرفان :في كتابهما (مصنف في
الحجاج) ()أ انطالقا من موجوع :المة هوأ درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي باألذهان
إلى التسليم بما ُيعرض عليها من أطروحات ،أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم .وأنجع الحجاج ما ُوفق
في جعل حدة اإلمعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلووأ أو هو ما ُوفق على

األقل في جعل السامعين مهيئين لمل العمل في اللحظة المناسبة (.)3

ويعد حجاج برلمان (كليا) في مقابل (الحجاج اللغوة)أ الشتغال :بالمتون األدبية والفلسفية والقانونيةأ

ولمراهنت :على قدرة تعميمية تشمل عددا كبي ار من أنوا ال طابات المبنية على بال تي اإلقنا والتأثير (.)4
ويتميز الحجاج عند "برلمان وتيتيكاه" ب مسة مالمح رئيسية (:)5
 oأن يتوج :ملى مستمع.
 oأن يعبر عن :بلغة طبيعية.
 -1أمينة الدهرة :الحجاج وبناه ال طاو في جوه البال ة الجديدةأ شركة النشر والتوزيع المدار أ الدار البيجاه-المغروأ ط0أ 9100أ

.2

 -لقد وجع تولمين لتوجيح نمومج :الحجاجيأ ثال ترسيمات يطور الالحق منها السابقأ انظر كتابLes usages de l’argumentation. :
Traduit de l’anglais par Philipe de Brabanter. Paris : éd. P.U.F,1993.pp122-137.
 -2عبد اهلل صولة :الحجاج في القرآن من الل أهم صائص :األسلوبيةأ دار الفارابيأ ط9أ بيروت-لبنانأ .92 .9112

-Ch. Perelman et O. Tyteca : Traité de l’argumentation : La nouvelle rhétorique, préface de Michel Meyer, 5e éd.
De l’université de Bruxelles, 0223.
.012
 -3انظر محمد سالم محمد األمين الطلبةأ الحجاج في البال ة المعاصرة .دار الكتاو الجديد المتحدة .لبنان9112.
 -4انظر أمينة الدهرة :مرجع سبق مكرل.

.2

 -5انظر محمد سالم محمد األمين الطلبةأ مرجع سبق مكرل.

.012
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 oأن تكون مسلمات :ال تعدو أن تكون احتمالية.
 oأال يفتقر تقدم :ملى جرورة منطقية بمعنى الكلمة.

 oأن تكون نتائج :ير ملزمة (احتمالية ير حتمية).
وبهماأ عمل الباحثان على ت لي

الحجاج من صرامة االستدالل المة يجعل الم اطو ب :في وجع

جرورة و جو واستالو .فالحجاج عندهما معقولية وحريةأ وهو حوار من أجل حصول الوفاق بين
األطراف المتحاورةأ ومن أجل حصول التسليم برأة اا ر بعيدا عن االعتباطية والالمعقول اللمين يطبعان

ال طابة عادةأ وبعيدا عن اإلل ازم واالجطرار اللمين يطبعان الجدلأ ومعنى مل

كل :أن الحجاج عك

العنف بكل مظاهرل (.)1
حاول "برلمان وتيتيكا" تقريو الحجاج من مجاالت است دام اللغة؛ مثل مجال العلوم اإلنسانية والفلسفية
والقانونيةأ وهما ما حدا بي)كرستيان بلنتين  (Christian Plantinملى اعتبار "برلمان" مؤسسا للحجاج
ال طابي (البال ي) والحجاج القانوني والحجاج العلمي في آن واحدأ ومرد مل

ملى أمرين :أولهما ُّ
تكون

برلمانأ فهو فيلسوف في القانون .وثانيهما اعتمادل من أجل بناه نظريت :الحجاجية مع "تيتيكا"أ على مدونة

تدور على جروو المحاجات التي يست دمها الصحفيون في صحفهمأ والسياسيون في طبهمأ والمحامون
في مرافعاتهمأ والقجاة في حيثياتهمأ والفالسفة في مؤلفاتهم.
 -4-5الحجاج اللغوي عند "أوزفالد ديكرو":
الحجاج في اللغة نظرية لسانية وجع أسسها اللغوة الفرنسي أزفالد ديكرو ) (O. Ducrotسنة 0223أ تهتم
بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلمأ ومل بقصد توجي :طاب :وجهة ماأ

تمكن :من تحقيق بعض األهداف الحجاجيةأ ثم منها تنطلق من الفكرة الشائعة التي مؤداها" :أننا نتكلم
عامة بقصد التأثير"( ،)2وتريد همل النظرية أن تبين أن اللغة تحمل بصفة ماتية وجوهرية وظيفة حجاجيةأ
وهي الوظيفة اللغوية األساسية التي تتصدر قائمة الوظائف اللغوية بالر م من عدم مشارة الدارسين المين
تناولوا موجو وظيفة اللغة مليهاأ كرومان جاكبسون و يرل(.)3

ويعرف الحجاج اللغوة على أن :تقديم الحجج واألدلة المؤدية ملى نتيجة معينةأ وهو يتمثل في انجاز
َّ

تسلسالت استنتاجية دا ل ال طاوأ أو يتمثل في انجاز متواليات من األقوالأ بعضها بمثابة الحجج
اللغوية ،وبعضها اآلخر بمثابة النتائج التي تستنتج منهاأ وتست رج الوظيفة الحجاجية للغةأ لي

فقط من

الل الوقائع المعبر عنها دا ل أقوال ال طاوأ كما هو الحال في الحجاج البال يأ ولكن أيجا وأساسا
بواسطة بنية األقوال نفسهاأ وبواسطة المواد اللغوية التي تم توظيفها وتشغيلها (.)4
 -1انظر عبد اهلل صولة :في نظرية الحجاجأ دراسات وتطبيقاتأ مسكيلياني للنشر والتوزيع ط0أ تون أ .9100
 -2أبو بكر العزاوة :اللغة والحجاج .مؤسسة رحاو الحديثة للطباعة والنشر والتوزيعأ بيروتأ لبنانأ .9112
 -3انظر نعمان بوقرة :نظرية الحجاجأ مجلة الموقف األدبيأ اتحاد الكتاو العروأ دمشق-سورياأ
 -4انظر أبو بكر العزاوة :مرجع سبق مكرل.
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وتعتمد منهجية "ديكرو" وأنصارل في دراسة اللغة حجاجياأ على وصف الشواهد اللغوية أو النصية في جوه
رؤية لغوية حجاجيةأ تركيبا وداللة وتداوالأ من الل التركيز على مجموعة من المفاهيم اإلجرائيةأ مثل:
الروابط والعوامل الحجاجية ،والمبادئ والعالقات الحجاجية ،والسلم الحجاجي ،واألدلة الممكنة والمحتملة
واإلبطال ،والدليل األقوى والسياق والمقصدية ،ومراتب السلم الحجاجية ،والنتائج والقوة الحجاجبة،
واالستعارة الحجاجية(.)1
بعد الوقوف على أهم مفاهيم الحجاج وتقنيات :وأنواع:؛ المنطقيأ والبال ي واللغوةأ عند كل من "تولمين"
وال طابات التي يكون الحجاج أهم مظاهرهاأ نحاول الوقوف

و"برلمان" و"ديكرو" أ ومعرفة أنوا النصو

على مدى حجور الحجاج في ال طاو اإلعالميأ من الل تحليل مقال صحفي يد ل في باو صحافة

الرأة .باالعتماد أساسا على توظيف بعض مفاهيم الحجاجيات اللسانية التي اقترحها "ديكرو".
 -1الحجاج في اإلعالم:
من الحجاج موجود في كل ال طابات والنصو

التي تنجز باللغة الطبيعية بم تلف أنواعها:

ال طاو السياسي وال طاو الديني وال طاو اإلشهارة وال طاو القانوني وال طاو األدبي وال طاو
اإلعالمي والمحاورات اليومية والمفاوجات...فكل همل األنوا من ال طابات ال ت لو من فعل الحجاج()2أ

وب اصة ال طاو اإلعالمي المة يمثل نقطة تأليف بين مجمل ال طابات المعبرة عن م تلف مجاالت

الحياة؛ لما نقول إن الحجاج ينتمي إلى مجموع األفعال اإلنسانية التي تسعى إلى اإلقناع .فالعديد من
مقامات التواصل تسعى في الواقع ملى حمل الفرد أو المتلقي أو الجمهور على تبني سلو ما أو مشاطرة
رأة معين .وبهما يكون اإلقنا في هما السياق محدى جهات القول األسا
يكون القصد من :مما التعبير عن محسا

في اإلعالم والتواصلأ المة

أو حالة أو عن نظرة فريدة ملى العالم أو ملى الماتأ أو يكون

القصد من :اإل بار؛ أة وصف موقف معين على نحو أكثر موجوعيةأ أو يكون القصد من :أيجاأ اإلقنا

بواسطة أدلة تحمل المتلقي على االن راط في رأة ما .فالتعبير واإل بار واإلقنا ثالثة سجالت يصعو
الفصل بينها في عملية التواصل عموما (.)3
 -3-1مقاالت صحافة الرأي ،بين الرأي والحجة:
 -1انظر جميل حمداوة :من الحجاج ملى البال ة الجديدة...

 . 13وللتوسع أكثر في معرفة تفاصيل همل المفاهيم وتطبيقاتهاأ نحيل القارئ على:

مراجع أبو بكر العزاوة الممكورة في هما البح أ ومرجع عبد السالم عشير :عندما نتواصل نغيرأ ممكور أيجا في هوامش هما البح أ ومجلة علم

الفكر العدد  9المجلد  11عدد ا

بالحجاج ممكورة في البح أ ومرجع عز الدين الناجح ا

بالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةأ مكتبة عاله

الدين للنشر والتوزيعأ صفاق -تون أ  . 9100ومرجع رشيد الراجي :المظاهر اللغوية للحجاجأ مد ل ملى الحجاجيات اللسانيةأ المركز الثقافي

العربيأ الدار البيجاه-المغروأ .9101

 -2فمن الل تصور برلمان وتيتيكا القائم على الوصل والفصلأ فإن الحجاج موجود في كل النصو

مو نمط واحد ال يتغير .انظر عبد اهلل صولة :الحجاج في القرآن .مرجع سبق مكرل.

.11

وال طابات مهما ا تلفت وتنوعتأ وهو فيها

 -3انظر في ليو بروطون :الحجاج في التواصلأ ترجمة محمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلميأ الهيئة العامة المصرية للكتاو .مصر9103.أ
.02
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يقصد الم تصون في اإلعالم بمقاالت ال أرةأ األعمدة الصحفية القارة التي من صائصها التيبو رافية:
توقيع الكاتوأ ومكان العمود من الصحيفةأ وحجم:أ والوقت المة كتو في:أ وعنوان :الثابت.

مستوى البناه الفنيأ فهو يتشكل من العنوان والمقدمة والجسم وال اتمةأ وأما من حي

أما من حي

المجمونأ فإن كتابات الرأة تحمل آراه وأفكار أصحابها من الكتاو والصحفيين.
ويكون بناه الرأة مرتبطا بكاتو المقال واألدلة والشواهد والحجج التي يراد منها الدفا عن موقف أو شرح:
أو تفسيرلأ بحي

يتم توجيهها وفق رؤية كاتو المقال (.)1

وعلي:أ فإن مقاالت صحافة الرأة هي بمثابة "رسالة مقناعية تستهدف تثبيت قناعات محددة أو تغييرهاأ أو
تفنيد وجهة نظر مجادة في مجال حوار تفاعلي تنافسي بين طابات تستند ملى أطر مرجعية متباينة
وتتناز فيما بينها بشأن قجية جدليةأ وتكون الصحافة هي ميدان هما الص ار الفكرة عبر ما تقدم :من
طروحات"()2أ وكما تكون همل الطروحات حاملة في طياتهاأ لوسائل اإلقنا والتأثيرأ فإنها ال ت لو كمل
من احتمالية نقجها وتفنيدها من قبل الطرف اا ر.
 -0-0-3بين الرأي والحجة:
تقوم الداللة العامة للفظ "الرأة" -عند طه عبد الرحمان" -في كون هما اللفظ يطلق على كل قول مفيد
لحكم معين يصدر من القائل بقصد التعبير عن نظرت :في موجو ما أو عن موقف :من وجع ماأ سواه
أطلو من :مل أم لم ُيطلو وسواه أقصد من ورائ :أم ار أم لم يقصد"(.)3
وبهما المعنى يمكن أن نعرف الرأة بأن :مجمو المعتقدات والقيم والتمثالت حول العالمأ التي يشكلها فرد
من األفراد لكي يحقق مات:أ إنه وج هة نظر تفترض دائما وجود وجهة نظر أخرى ممكنة ،وهو ما يقتضي
وجود الحجاج ،أو وجهة نظر تتعارض مع آراه أ رى في سياق جدالي مثال (.)4
والرأة باعتبارل

طابا احتمالياأ فإن :ال ي لو في النصو

اإلعالمية من حجاجأ لما يجو أن يتوفر

انسجام بين الحجة المعروجة والرأة المة هو تشكيل لهاأ ألن استعمال حجة بعيدة عن الرأة المة ندافع
عن :يمثل الديما وجية التي تروم تدعيم الرأة بالقيم التي تستهوة المتلقي وتستجيو ل:أ كما يفترض
الحجاج فرقا بين رأة ال طيو/الكاتوأ ورأة المتلقي/القارئأ ألن الحجاج ال يقوم على اإلقنا في ال اله
وال على مقنا المقتنعين ( .)5وانما يقوم على مقنا المتشككينأ وعلى المين لهم علم بموجو المحاججة.

 -1انظر عبد العالي رزاقي :مهارات الكتابة اإلعالمية؛ التقارير اإلعالميةأ دار الصباح الجديدأ طُبع بدار هومةأ الجزائر العاصمة-الجزائر.

9112أ

.20

.9109

.012

 -2انظر شريف درويش اللبان وهشام عطية عبد المقصود :مقدمة في مناهج البح

اإلعالميأ الدار العربية للنشر والتوزيعأ القاهرةأ مصرأ ط9أ

 -3ط :عبد الرحمن :اللسان والميزان أو التكوثر العقليأ ط9أ المركز الثقافي العربيأ الدار البيجاهأ المغرو9111 .أ
 -4انظر فيليو بروطون :مرجع سبق مكرل .

 -5انظر فيليو بروطون :مرجع سبق مكرل...

.11

.033

.12
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ومن الحجاج في جميع األحوال -كما يؤكد مل الباح

"فيليب برطون  -"Philipe Bretonيتحرك في دائرة

الرأي ،إذ إننا ال نحاجج اآلخرين عموما في الحقائق العلمية الصحيحة أو القابلة للبرهنة الحاسمةأ ألن
مدار الحجاج على الرأي المحتمل الذي ال يمتلك دقة الحقائق العلميةأ فقد نفتقد لالستدالل على المعنى
العلمي الصارم على صحة رأة ما؛ فنحن ال نستطيع أن نبرهن علميا على صحة القول بالمساواة بين
الرجل والمرأةأ أو على صحة القول بحرية اإلنسان في مبداه الرأة()1أ أو على صحة القول بأن الجزائر بلد
ديموقراطيأ أو على صحة القول بأن المسلمين يمارسون شعائرهم الدينية بحرية في البلدان األجنبية .وهما

ما يؤكد أن "الحجاج ال يكون مال في األمور التي تثير الش

وتتطلو جهدا فكريا وعقليا لتدقيقها وكشف

لبسها"( .)2وهما هو في الواقع مدار مقاالت الرأة في الصحف وال طاو اإلعالمي عموما.
 -4مظاهر الحجاج اللغوي في عمود "نقطة نظام" لسعد بوعقبة:
بما أن الحجاج اللغوة هو استغالل إمكانات اللغة من أجل التواصل مع اآلخرين ،واقناعهم بوجهة نظر أو
رأي أو موقف أو سلوك أو أطروحة معينة ،من خالل توظيف أدوات لغوية متعددةأ فإننا سنحاول تحليل
مقال بعنوان..." :حلول...الكذب...التسويف...والتعفن"

()3

يندرج جمن صحافة الرأةأ للكاتو الصحفي

"سعد بوعقبة" يكتب :على عمودل القار "نقطة نظام" في جريدة ال بر .معتمدين في مل على ما جاهت ب:
نظرية الحجاج في اللغة لي "أزفالد ديكرو" من مفاهيم واجراهات .ومقتصرين تحديدا على تحليل الروابط
الحجاجية.
 -3-4الروابط الحجاجية:
ص َرْي َفة تصل ملفوظين أو أكثر تم َسوقُهما جمن
ُي َّ
عرف الرابط الحجاجي عند الم تصين على أنُ " :
استراتيجية حجاجية بعينها"(.)4

وتتمثل وظيفت :في الربط "بين قولين أو بين حجتين على األصح (أو أكثر)أ وتُسند لكل قول دو ار محددا
دا ل االستراتيجية الحجاجية العامة .ويمكن التمثيل للروابط باألدوات التالية :بلأ لكنأ حتىأ السيماأ ممنأ
ألنأ بما أنأ مم...مل "(.)5
 -1انظر فيليو بروطون :نفس..:

.01

 -2محمد سالم محمد األمين الطلبة :مرجع سبق مكرل.

.012

 -مقال قار في جريدة ال بر الجزائريةأ يكتب :الكاتو والصحفي سعد بوعقبة كل أيام األسبو ما عدا يوم الجمعة.

 -سعد بوعقبة كاتو صحفي ومحلل سياسي يشتغل في صحيفة ال بر الجزائريةأ من مواليد مدينة عزابة بوالية سكيكدة عام 0211أ ويكتو

مقاالت في عمودل اليوميأ نقطة نظامأ اشتغل لعدة سنوات من قبلأ لصالح جريدة جريدة الفجرالجزائريةأ

وجريدة الشروق اليوميأ

وجريدة اليوم الجزائريةأ .يعتبر ما أسلوو سا ر نوعا ماأ معجو بالصحفي المصرة محمد حسنين هيكل على الر م من كون :هو اا ر متفوق في

مجال :وفي وطن .:انظر ويكيبيديا الموسوعة الحرةأ آ ر تعديل 9102/12/91أ على الرابط التاليhttps://ar.wikipedia.org/wiki/ :
 -3الصادرة بتاري .9101/0/2

2111

.92

 -4رشيد الراجي :المظاهر اللغوية للحجاجأ مد ل ملى الحجاجيات اللسانيةأ المركز الثقافي العربيأ الدار البيجاه-المغروأ .9101
 -5أبو بكر العزاوة :اللغة والحجاج .مرجع سبق مكرل.
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كما ميز الباحثون بين أنماط عديدة من الروابط هي كااتي (:)1
أ -الروابط المدرجة للحجج( :حتىأ بلأ مع مل أ ألن)...أ والروابط المدرجة للنتائج (ممنأ لهماأ
بالتالي)...

و -الروابط التي تدرج حججا قوية( :حتىأ بلأ لكنأ السيما)...أ والروابط التي تدرج حججا جعيفة.
ت -روابط التعارض الحجاجي( :بلأ لكنأ مع مل )...أ وروابط التساوق الحجاجي( :حتىأ
السيما.)...

وبعد تبيين أهمية الروابط الحجاجية وأنماطهاأ نحاول اان است راج ما توفر منها في المقالأ مع
تحليلها وتوجيح قيمتها وعالقاتها الحجاجية.
 -3-3-4الروابط المدرجة للحجج:
 -3-3-3-4الرابط الحجاجي "حتى":
من "وظيفة الرابط الحجاجي "حتى" هي سوق الحجج"()2أ وقد ورد مكرها في المقال لتأدية هما الغرضأ في

الملفوظ التالي( :الطريقة التي تعالج بها السلطة قضية االحتجاجات في عين صالح وتمنراست تثير
العجب فعال...وتجعل اإلنسان يشك حتى في سالمة المدارك العقلية للحكاية) ()3أ ومل من الل الربط

بين حجتين ونتيجة:

ح :0طريقة تثير العجو.
ح :9طريقة معالجة رافيةأ تجعل اإلنسان ال يصدق حكايتها.
ن :طريقة معالجة تتناقض مع الواقع.

و بالرجو ملى معيار عدد المتغيرات الحجاجية التي يربط بينها الرابط الحجاجي "حتى"أ نجدل في حالةأ
محمول ذي ثالثة مواقعأ حي

يمكن تصوير همل الحالة بالصيغة ااتية:طا (وأ نأ ل)( .حي

طا=رابطا حجاجيا و"و" و"ن" و"ل" متغيرات حجاجية يربط بينها طا) ()4أ فنالحظ أن الرابط "حتى" في
المقالأ يحمل على ثالثة مكونات؛ حجتين ونتيجة.

كما يالحظ أن الحجة التي تلي الرابط هي الحجة األقوىأ فالحكاية القريبة من ال رافة أقرو ملى عدم

التصديق عند اإلنسانأ من الحكاية التي تثير العجو.
وقد استعمل الكاتو الرابط "حتى" في الملفوظ أعاللأ من أجل الحجاج واقنا القارئ بقجية رأةأ ال تهم
فقط سكان عين صالح وتمنراستأ ولكن تهم كل الجزائريينأ وتتمثل تل القجية في عدم جدية السلطة في
معالجة القضايا التي لها صلة مباشرة بواقع الناس ،وتأتي همل القجيةأ بمثابة نتيجة ساق لها حجتين
 -1انظر رشيد الراجي :مرجع سبق مكرل..
 -2رشيد الراجي المرجع نفس..:

.011

 -3ال بر الصادرة بتاري .9101/0/2

 -4انظر رشيد الراجي :مرجع سبق مكرل.

 .011وانظر أبو بكر العزاوة :اللغة والحجاج .مرجع سبق مكرل.
2111

.011

.31
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متساندتين لهاأ وربط بينهم ا بالرابط الحجاجي "حتى"أ المة يرسم للمتلقي صورة المسل المة ينبغي علي:
أن يقطع :للوصول ملى النتيجةأ وأكثر من مل أ يساعد المتلقي على تقوية تسليم :وامعان :وتقبل :للنتيجة

()1

الجمنية التي يقصد الصحفي ايصالها ملي:أ من الل اشراك :في عملية التأويل.
من وظيفة الرابط "حتى" في هما السياق جاهت لتدرج حجة مجافيةأ ومل

لغرض تقوية المعنى وتأكيدلأ

ومن ثم سهولة الحجاج ب:أ ألن الفكرة التي يسعى الكاتو ملى تبليغها واإلقنا

بهاأ مثلما هي قابلة

للتصديقأ فهي كمل قابلة للدحضأ وهما هو تحديدا موجع اشتغال الحجاج في ال طاو.
 -5-3-3-4الرابط "حتى" من الروابط المدرجة للحجج المتساندة:

وردت "حتى" في المقال جمن فئة الروابط التي تكون حججها متساندة في الملفوظ التالي...( :وهذه

التصرفات من الحكومة تتماشى مع نظرية شراء الناس باألموال حتى في األمور الحيوية والخطيرة)
فهنا تساند بين حجتين:

 -الحجة األولى فيها حمفأ وهي- :شراه النا

2

باألموال (وحمف منها عبارة في كل األمور)أ لهما

جاهتأ

 الحجة الثانية- :حتى في األمور الحيوية وال طيرة. -والرابط الحجاجي هو "حتى".

 والنتيجة جمنيةأ (قدرة الحكومة على فعل أة شيه من أجل تمرير مشاريعها)أ لم يصرح بها الكاتوفي هما الملفوظأ لكن يمكن أن يتوصل مليها القارئأ من الل االستنتاج المة توجه :ملي :داللة

الملفوظ.
تظهر في هما المثال مقولة الجزئية؛ "أة أن ما يسبق "حتى" وما يليها يجو أن تحكم :عالقة الجزه بالكلأ
وهنا يظهر مفهوم السلميةأ فما يأتي قبلها أجعف أث ار في ميصال النتيجةأ في حين أن ما يليها أقوى نجاعة
في الحجاجأ وكل هما من جراه أن الجزه أكثر مقناعاأ لدقت:أ من الكل وأن العامأ لغموج:أ أقل نجاعة من
ال ا

"( .)3ويمكن لنا أن نعيد صيا ة الملفوظ على الشكل التالي:

 -1انظر عز الدين الناجح :العوامل الحجاجية في اللغة العربيةأ مكتبة عاله الدين للنشر والتوزيعأ صفاق
 -2ال بر الصادرة بتاري .9101/0/2

 -3عز الدين الناجح :مرجع سبق مكرل.

2111
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شراه النا

نوفمبر 9102

الشكل رقم  :3السلم الحجاجي للرابط "حتى".

باألموال في كل األمور حـتى في األمور الحيوية وال طيرة .
كل

جزه

عام

ا

أسفل السلم

هرم السلم

(عزالدين الناجح :العوامل الحجاجية .ص)314

يؤكد هما الم طط على دور "حتى"أ المتمثل في البرهنة على سلَّمية اللغة وقدرتها على تجسيد هرميتهاأ فما
يوجد قبل "حتى" يمكن اعتبارل حجة أولىأ وما يوج د بعدها يعد حجة ثانيةأ لكن الفرق بينهما أن الحجة
الثانية أقوى أث ار في التوجي :الحجاجي من الحجة األولىأ وتظهر عملية التقوية للحجة في حركة التوجي:

المة تقوم ب" :حتى" في م راج الملفوظ من العام ملى ال ا

أ ومن الكل ملى الجزهأ وفي هما التمشي رفع

للغموض (.)1
ويحصل التويجي- (L’orientation) :حسو ديكرو وأوسكومبر -في مستويين :مستوى المتلقيأ ومستوى
ال طاو نفس:أ وااية في توجي :المتلقي أننا حين نتكلم منما نروم في العادة التأثير على المتلقي من الل

مقناع :أو جعل :يأتي عمال ما أو مزعاج :أو محراج:أ و ير مل ...وأما التوجي :المة يحد

على صعيد

ال طاوأ فبأن يكون (ق)()0أ مؤديا بالجرورة ملى ظهور (ق )9صراحة أو جمناأ وان كان (ق )9هما
جمنياأ فإن جمنيتَ :همل تكون مما على سبيل االفتراض المسبقأ واما على سبيل اإلجمار اصة()2أ
بشرط أن يكون السياق هو المحدد لمعاني األقوال المجمرة.
وبرجوعنا ملى ن

المقالأ نجد الكاتو يوظف الرابط الحجاجي" حتى"أ لربط الحجة التي تليها بالحجة التي

تسبقها والعمل على تقويتها ومساندتهاأ وتوجي :المتلقي ملى استنتاج النتيجة المجمرةأ بتوظيف آلية
االستدالل العقلي.

وال تتوقف وظيفة الرابط "حتى" عند مدراج الحجج فقطأ بل تعمل أيجا في أقوال أ رىأ على تساوقهاأ

وادراج الحجج المتساندة .كما تدل في مواجع أ ر على التعليل والغاية.)3( ...
 -1-3-3-4الرابط "الواو" من الروابط الحجاجية المدرجة للحجج المتكافئة أو المتناظرة:
 -1انظر عز الدين الناجح :مرجع سبق مكرل.

.031

 -يدل الحرف (ق )0في هما السياق على عبارة "القول األول" وهكما مع (ق.)9

 -2انظر عبد اهلل صولة :الحجاج في القرآن .مرجع سبق مكرل.
 -3انظر أبوبكر العزاوة :اللغة والحجاج .مرجع سبق مكرل.

.22

.31
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ورد حرف "الواو" في مواجع كثيرة من المقال الصحفيأ

نوفمبر 9102

ير أن تأديت :لوظيفة الربط الحجاجي بين

الملفوظات الحجاجية المطروحة من قبل الكاتوأ وردت بقوة في الملفوظ ااتي" :الحكومة تريد منطقة عين
صالح خارج دائرة التنمية المنسجمة مع البيئة ،فالحكومة الفرنسية المحتلة جعلت من هذه المنطقة حقال

للتجارب النووية والكيميائية ،وحكومة (االستقالل اآلن) تريد جعل هذه المنطقة ساحة إلنتاج الغاز
الصخري على حساب البيئة والتنمية الفالحية"(.)1

التحليل:
 النتيجة المضمرة التي قصدها الكاتو ولم يصرح بهاأ وتركها للقارئ كي يستنتجها .يمكن االستداللعليها من الل تفصيل الملفوظ الكليأ من حي

الرابطأ وحجة 9بعد الرابط:

تناظر الحجج وتكافؤهاأ ملى حجتين؛ حجة 0قبل

 الحجة :3الحكومة الفرنسية المحتلة جعلت منطقة عين صالح حقال للتجارو النووية والكيماوية. الحجة :5حكومة (االستقالل اان) جعلت منطقة عين صالح ساحة الستغالل الغاز الص رة. -القياس :بتوظيف آلية االستدالل العقلي باعتماد القيا

ح -3الحكومة الفرنسية المحتلة
ح-5حكومة (االستقالل اآلن)

المنطقيأ تتحقق النتائج التالية:

التجارب النووية = تدمير للبشر والبيئة (تدمير كلي فوري).

استغالل الغاز الصخري= مضر بالبشر والبيئة( .تدمير كلي متدرج).

وعلي:أ تتحقق النتائج التالية:
ن -3نتيجة التجارب النووية= نتيجة استغالل الغاز الصخري.
ن -5ممارسات الحكومة الفرنسية المحتلة= ممارسات حكومة (االستقالل اآلن).
-

النتيجة النهائية :حكومة (االستقالل اآلن)= الحكومة الفرنسية المحتلة.

وما يفسر همل النتيجة هو لجوه " الحكومة إلى كراء عين صالح لفائدة الشركات الفرنسية إلنتاج الغاز
الصخري الذي رفضت الحكومة الفرنسية إنتاجه فوق أراضيها"2أ وهما يعني حسو الكاتوأ أن الحكومة

الجزائرية متواطئة مع الحكومة الفرنسية في عدم مراعاة معايير سالمة صحة السكانأ والحفاظ على البيئةأ
في قجية كراه عين صالح للفرنسيين من أجل استغالل الغاز الص رة .وعلي :يتساوى ما قامت ب :فرنسا

المحتلة في الماجيأ من أعمال تدميرية وت ريبية في الجنووأ مع ما ستقوم ب :فرنسا الحالية بموافقة
الحكومة الجزائرة في الحاجر.
 -5-3-4الرابط الحجاجي "ألن" و"الم" التعليل:

 -1ال بر الصادرة بتاري .9101/0/2
 -الحرف (ح) معنال حجة.

2111

.92

 -الحرف (ن) معنال نتيجة.

 -2المصدر.
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تتمثل وظيفة الرابطين "ألن" و"الالم" في تعليل الكالم المة يسبقهماأ و"التعليل هو محاولة لربط النتائج
بالمقدماتأ والعلل باألسباو .وهي طريقة لالستدالل تقوم على الحجة ايتها تثبيت حقيقة واإلقنا بها"()1أ

وقد وظف الكاتو بعض أدوات التعليل في مقال:أ مثل الالّم وألن أكثر من مرةأ ومل

في سياق تعليل

وتبرير بعض الممارسات التي تقوم بهاأ سواه الحكومة أو سكان عين صالحأ تجال مشرو استغالل الغاز

الص رةأ مثل( :إن المحتجين على حق فيما ذهبوا إليه ،ألن الحكومة قصرت في هذا األمر.2)...
 -النتيجة :شرعية االحتجاج.

 -الرابط" :ألن".

 -الحجة :تقصير الحكومة في حماية البيئة والمواطن باعتمادها مشرو استغالل الغاز الص رة.

لقد وظف الكاتو هما الرابطأ من أجل ربط قولينأ حي

برر (ق )0وهي النتيجة(ن)أ بي (ق )9وهي الحجة

(ح)أ بالرابط الحجاجي "ألن"؛ أة من :برر احتجاجات سكان عين صالح على مشرو استغالل الغاز

الص رةأ بسبو عدم قيام الحكومة بواجبها تجال المواطنين والبيئةأ فعوض أن تعمد الحكومة ملى وجع
مشاريع تنموية للمنطقة يستفيد منها المواطن واالقتصادأ دون المسا
فرض األمر الواقع من

بالسالمة البيئيةأ لجأت ملى أسلوو

الل مقرار مشرو طاقوة يقجي –في نظر المحتجين وال براه -على ثروات

األجيال القادمة دون حاجة ماسة ملي:أ باإلجافة ملى ما يترك :من انعكاسات سلبية على البيئة عموماأ

والميال الجوفية صوصا.

الم" و"ألن" في مواجع أ رى من المقالأ مثل:
كما وردت روابط التعليل الحجاجية "ال ّ

...( -على حساب البيئة والتنمية لـ تبقى عين صالح مجاال للنفي السياسي)

3

 (ممارسة التسويف والتماطل والمراهنة على تفكك حركة االحتجاج ،ألن الحكومة ال تستطيع اتخاذقرار وقف التنقيب عن الغاز الصخري ،ألنها ال تملك هذا القرار).4

لقد وظفت همل الملفوظات الرابطين (الالّم وألن) من أجل تعليل حجة .ومن المعلوم أن من أهم صائ

التعليل البرهنة؛ أة تعليل الرأي باستعمال الدليل والحجة قصد اإلقرار والتوكيد واإلقنا  .وبما أن قسما كبي ار
من ال طاو اإلعالمي في صحافة الرأة استدالليأ فال رابة أن يحتل في :التعليل مكانة متميزةأ ألن:
يساعد على مثبات الحقائق وتأكيدهاأ ويبدو أن التعليل المة وظف :الصحفي كان تعليال مجادا لما يعرج:

من حقائق عن ممارسات السلطة في موجو استغالل الغاز الص رة.

 -1محمد الهادة عياد :ال صائ

األسلوبية لل طاو العلمي في الت ار العربيأ دار سحر للمعرفةأ تون أ .9101

 -2ال بر الصادرة بتاري .9101/0/2

2111

.92

 -4ال بر الصادرة بتاري .9101/0/2

2111

.92

 -3ال بر الصادرة بتاري .9101/0/2

2111

.912

.92
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من استعمال روابط التعليل الحجاجي يسبق:أ عادة االفتراضأ أة أن منتج ال طاو يطرح االفتراض أو
الرأةأ ثم يشر في التعليل ثم يمهد لالستنتاج مستعمال م تلف طرق التوكيدأ وأساليو الحجاجأ ليؤكد ما

يقدم :من أفكار وآراهأ قصد مقنا المتلقي (.)1
 -1-3-4روابط التعارض الحجاجي:

تندرج روابط التعارض الحجاجي في فئة الروابط التي تكون حججها متعاندة

()2

ير متساندة متساوقة .مثل:

 الرابط الحجاجي "لكن" المة ورد في الملفوظ التالي من المقال( :الحكومة فعال تمارس الكذب علىالشعب في هذه المسألة  .فمن جهة تقول إنها ستقوم بتنفيذ أعمال اقتصادية تؤدي إلى التقليل من
خطر االعتماد على البترول والغاز ،ومن جهة أخرى تعمد إلى استغالل الغاز الصخري في منطقة

مثل منطقة عين صالح فيها مياه جوفية ضخمة ...وأراض فالحية شاسعة يمكن أن تطور

الفالحة .لكن الحكومة فضلت الغا ز الصخري على حساب المنطقة وتنمية المنطقة خارج موضوع
المحروقات؟!).3

يقول "أبوبكر العزاوي"" ،من التلفظ بأقوال من نمط "أ لكن و" يستلزم اثنين:
أ -أن المتكلم يقدم "أ" و "و" باعتبارهما حجتينأ الحجة األولى موجهة نحو نتيجة معينة "ن"أ والحجة
الثانية موجهة نحو النتيجة المجادة لهاأ أة "ال-ن".

و -أن المتكلم يقدم الحجة الثانية باعتبارها الحجة األقوىأ وباعتبارها توج :القول أو ال طاو برمت.)4(":
وبرجوعنا ملى الن

أ نجد أن "لكن" الواردة في :هي "لكن" الحجاجيةأ مم هنا

تعارض حجاجي بين ما

يسبق الرابط وبين ما يأتي بعدلأ فالملفوظ األول (الحكومة  ...تقول إنها ستقوم بتنفيذ أعمال اقتصادية

تؤدي إلى التقليل من خطر االعتماد على البترول والغاز )...أ يتجمن حجة ت دم نتيجة جمنية من قبيل
(تنويع مصادر االقتصاد باالعتماد على الفالحة والصناعة والسياحة وال دمات والمعرفة .)...ويتجمن

الملفوظ الثاني من الن

( الحكومة فضلت الغاز الصخري على حساب المنطقة وتنمية المنطقة خارج

موضوع المحروقات؟!) .نتيجة مجادة للنتيجة السابقة" :ال-ن"؛ أة ت دم نتيجة من قبيل (ال بديل عن

المحروقات) أو (ال تراجع عن استغالل الغاز الص رة).

وبما أن "الحجة الثانية أقوى من الحجة األولىأ فإنها ستوج :القول بمجمل :نحو النتيجة "ال-ن""()5أ التي

تجعل المتلقي "ي تار االيجابي والمناسو المة يقترح :المتكلمأ ويستبعد ما يرال المتكلم ير مناسو"()6أ
وبمل يتحقق قصد الكاتوأ الساعي ملى مقنا المتلقي برأي :السجاليأ المتمثل في اتهام الحكومة بممارسة
 -1انظر محمد الهادة عياد :مرجع سبق مكرل.
 -2انظر رشيد الراجي :مرجع سبق مكرل.
 -3ال بر الصادرة بتاري .9101/0/2

.011

2111

.912

 -4أبوبكر العزاوة :اللغة والحجاج .مرجع سبق مكرل.
 -5أبوبكر العزاوة :مرجع سبق مكرل.

19

.92

.19

 -6عبد السالم عشير :عندما نتواصل نغيرأ مقاربة تداولية معرفية اليات التواصل والحجاجأ مفريقيا الشرق-المغرو9111 .أ

مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

.029

100

نوفمبر 9102

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

الكمو على النا

من الل مناقجة فعلها لقولها .وقد راهن الكاتو على مل أ بتوظيف :للرابط "لكن" في

موجع التعارض بين حجتينأ ليجفي على "رأي ":قيمة حجاجية يواج :بها قناعة المتلقي.
ويمكن توجيح مسار العملية الحجاجية للملفوظأ فيما يلي:
 -النتيجة العامة/الرأة :الحكومة تمار

في مسألة مشرو استغالل الغاز الص رة

الكمو على النا

في عين صالح.

 الحجة األولى :الحكومة تَ ِعد باعتماد مشاريع اقتصادية ارج قطا البترول والغاز (أة االستثمار فيقطا الفالحة والصناعة والسياحة.)...
 -رابط التعارض الحجاجي :لكن.

 الحجة الثانية :الحكومة فجلت االعتماد على الغاز الص رة على حساو االستثمار-

ارج المحروقات.

ويمكن أن نمثل لمسار همل العملية الحجاجية بالم طط التالي:
الشكل رقم : 5وظيفة التعارض الحجاجي للرابط "لكن".
الرأة

بحي

ح0

لكن

ن

≠

ح9
ال-ن

(مخطط من اعداد الباحث)

لدينا "رأة"أ قسم :الكاتو ملى قولين (فمن جهة تقول...لكن الحكومة فضلت ،)...وكل قول يحمل

حجة مساندة لنتيجةأ وبين القولين تعاند حجاجيأ يمارس :الرابط "لكن" .وبمل

قامت عالقة حجاجية

تعارجيةأ يمكن صيا تها في القاعدة العامة التالية ( :)1إذا قامت بين الملفوظين عالقة عنادية ،صح أن
نطبق عليهما مبدأ التعارض الحجاجي ،ومقتجى هما المبدأ -حسو موشالر-مما كانت لدينا حجة (ح)
تصلح لمساندة نتيجة (ن) ،فمن الضروري أن توجد حجة (ح≠) ،لمساندة النتيجة المعارضة (ال-ن).
السلَّميأ ومل على النحو التالي (:)2
وان همل العالقة تقبل بدورها التمثيل ُ

 -1انظر رشيد الراجي :مرجع سبق مكرل
 -2انظر رشيد الراجي :مرجع سبق مكرل

002

.002
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الشكل رقم :1قانون التقابل الحجاجي.
(ال-ن)

(ن)
(ح≠)

(ح)

(رشيد الراضي :مظاهر الحجاجيات اللسانية ،ص)332
ومثال مل من االستعماالت ال طابية في المقال:

الشكل رقم : 1تطبيق قانون التقابل الحجاجي.
عدم االستثمار ارج المحروقات

االستثمار ارج المحروقات

التق ليل من االعتماد على المحروقات.

االعتماد

على الغاز الص رة

(من اعداد الباحث)

السَّلمية التعارجية تنعك في بنية اللغة من الل الرابط "لكن"أ المة م جكن من لق
من همل العالقة ُ
وجعيات حجاجية جديدةأ فش جكل بمل مظه ار لغويا و طابيا للفاعلية الحجاجية.
كما يتجح في الم طط جلياأ التعارض بين:

 -0سياسة تنويع مصادر االقتصاد ارج المحروقاتأ واالعتماد الكلي على المحروقات من جهةأ
 -9وسياسة التقليل من االعتماد على البترول والغازأ واالستثمار في الغاز الص رة (المة هو مصدر
طاقوة جديد ير تقليدة) من جهة أ رى.

وقي ي ييد نفهي ي ييم ه ي ي ييما التني ي يياقض والتعي ي ييارض م ي ي يين ي ي ييالل معي ي ييادة ترتي ي ي ييو هي ي ييمل العناصي ي يير األربع ي ي يية في ي ييي المرب ي ي ييع
التداولي على الشكل التالي (:)1

 -1انظر عبد السالم عشير :مرجع سبق مكرل .
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الشكل رقم :5المربع التداولي الحجاجي.
تعارض
االستثمار في المحروقات

تنويع االقتصاد

توافق

توافق

االعتماد على الغاز الص رة

عدم االعتماد على المحروقات
تعارض

(عبد السالم عشير ،عندما نتواصل نغير ص)351

يوجح هما المربع التداولي أن "بيان التغيير االستدراكي المتعارض ال يدل على مجرى األحدا

فحسوأ بل قد يشير أيجا ملى األحدا

االستثنائية

أو األحوال التي لم تكن متوقعة وال مر وبا فيها (مع تعريف جهاتها

التداولية)"()1أ فتصريح الحكومة -حسو ما جاه في المقال-بأنها ستنفتح على االستثمار في قطاعات أ رى
ير المحروقاتأ يعارض أو يناقض ما تقوم ب :تزامنا مع هما التصريح من استغالل للغاز الص رةأ
المكتشف حديثا في صحراه الجزائر .فهما العمل لم يكن متوقعا فعل :من قبل الحكومةأ باعتبارها ستنتهج

سياسة تنويع مصادر االقتصاد .ولم يكن مر وبا في :من قبل المواطنينأ العتبار الغاز الص رة مصدر
طاقوة جديد لم يحن الوقت الستغالل:أ واألولى ب :أن يبقى في باطن األرض لألجيال القادمة .والرأة
األ ير هو المة دافع عن :المقالأ وسعى بشتى أنوا الحجاج (و اصة اللغوة) ملى مقنا القارئ ب.:
 -1الخاتمة:

يتوجو علينا في اتمة هما البح أ أن نعترف -بدها-أ أننا لم نستوف دراسة كل مظاهر الحجاج اللغوةأ
وانما ركزنا على مظهر واحد فحسوأ وهو دراسة بعض الروابط الحجاجية .علما أن ال طاو اإلعالمي
بم تلف أنواع:أ منفتح على جل تقنيات الحجاجأ لي

اللغوة فقطأ بل البال ي والجدلي والمنطقي...

وقد بدا من الل تحليل بعض الروابط الحجاجيةأ أن خطاب صحافة الرأي خطاب حجاجي باألساس ،ألن:
موج :ملى متلقين يسعى ملى مقناعهم باألفكار وااراه الموجهة مليهمأ لما يبدو أن منتج ال طاو يجهد نفس:
إلقنا المتلقي ()2أ فيستعمل م تلف أساليو الحجاج ال لغوة و ير اللغوةأ ألن المهم بالنسبة ملي:أ هو
السعي إلى التأثير على القارئ ،واقناعه بتصوراته وآرائه تجاه قضية معينةأ تهم الرأة العام.

 -1فان داي  :الن

والسياق .ترجمة عبد القادر قنينيأ افريقيا الشرقأ المغرو9111 .أ

 -2انظر محمد الهادة عياد :مرجع سبق مكرلأ
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وبمل يكون "الفعل الحجاجي في هما االتجالأ هو قبل كل شيه منح المتلقي دالئل جيدة لالعتقاد بما
نقوله له"( .)1فجال عن مسهام:أ في سياق الدفا عن رأة ماأ في بناه عالم يسود في :العقل على حساو
العنف.
كما تبينأ أن :يمكن ألة رابط لغوة أن يكون حجاجياأ بشرط أن يكون خادما لإلقناع ،أو في خدمة الدفاع
عن رأي أو عن أطروحة؛ أة أن الرابطَ يكون حجاجيا عندما نست دم :أداة للحجاجأ أو عندما نقصد أن

نحاجج ب.:

وتؤدة اللغة وظيفتها الحجاجية في ال طاوأ عندما ترتبط بمقاصد المتكلم/الكاتب؛ أة بعدما ُيحملها
باأل راض واألفكار والمعتقدات التي يسعىأ لي

فقط ملى تبليغها ملى المتلقيأ بل ملى مقناع :بها .مل أن

المقاصد أهم من المحتويات القجوية التي تحملها ملفوظات ال طاو.
وبما أن المقاصد ترتبط بما يقررل المتكلم في مهن:أ ثم يسعى ملى توجي :المستمع ملى مد ار ما يحمل طاب:
من معانيأ فإن :من الصعوبة أحيانا على المتلقي أن يفهمها كما قصد المتكلم.

 -1فيليو بروطون :مرجع سبق مكرل.

.11
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الملحق:

المقال الصحفي :الكاتب سعد بوعقبة ،العمود "نقطة نظام" ،جريدة الخبر.

-

"" الطريقة التي عالجت بها السلطة قضية االحتجاجات في عين صالح وتمنراست تثير العجب فعال...وتجعل اإلنسان يشك

حتى في سالمة المدارك العقلية للحكاية.

المحتجون يطالبون بوقف مشروع الغاز الصخري ،ويطالبون ببرامج اقتصادية بديلة لتنمية المنطقة .والحكومة تكلف

الوالي بالمفاوضات مع المحتجين حول تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة اآلثار البيئية التي يمكن أن تنجم عن عمليات

استغالل الغاز الصخري .وتقترح الحكومة على المحتجين أغلفة مالية لتنمية المنطقة هكذا واهلل تعالج السلطة موضوع

االحتجاجات

أوال :القول بتشكيل لجنة خبراء لدراسة اآلثار على البيئة معناه أن الحكومة لم تدرس بعد هذه القضية ،وبالتالي فإن

المحتجين عل ى حق فيما ذهبوا إليه ،ألن الحكومة قصرت في هذا االمر ،أو أن الحكومة تريد شراء احتجاج السكان بأغلفة
مالية للسكوت عن األضرار المادية للبيئة التي يمكن أن يحدثها الغاز الصخري...وهذه التصرفات مع الحكومة تتماشى مع

نظرية شراء الناس باألموال حتى في األمور الحيوية والخطيرة ،وهذا في حد ذاته تصرف غير مسؤول من الحكومة ،أو أن
الحكومة تقصد بقضية تشكيل لجنة خبراء ممارسة التسويف والتماطل والمراهنة على تفكك حركة االحتجاج ،ألن الحكومة

ال تستطيع اتخاذ قرار وقف التنقيب عن الغاز الصخري ،ألنها ال تملك هذا القرار فقد يكون هذا القرار بيد الشركات
األجنبية التي تقوم بهذه المهمة وفق عقود تكون السلطة قد وقعتها بعيدا عن أعين الشعب ومؤسسات الشعب الدستورية

وغير الدستورية؟

ثانيا :الحكومة فعال تمارس الكذب على الشعب في هذه المسألة...فمن جهة تقول إنها ستقوم بتنفيذ أعمال اقتصادية

تؤدي إلى الت قليل من خطر االعتماد على البترول والغاز ،ومن جهة أخرى تعمد إلى استغالل الغاز الصخري في منطقة
مثل منطقة عين صالح فيها مياه جوفية ضخمة...واراض فالحية شاسعة يمكن أن تطور الفالحة...لكن الحكومة فضلت

الغاز الصخري على حساب المنطقة وتنمية المنطقة خارج موضوع المحروقات؟

ثالثا :الحكومة تريد منطقة عين صالح خارج دائرة التنمية المنسجمة مع البيئة ،فالحكومة الفرنسية المحتلة جعلت من

هذه المنطقة حقال للتجارب النووية والكيميائية ،وحكومة (االستقالل اآلن) تريد جعل هذه المنطقة ساحة إلنتاج الغاز

الصخري على حساب البيئة والتنمية ا لفالحية ،لتبقى عين صالح مجاال للنفي السياسي للذين يناصبون الحكومة المعارضة

وال أقول العداء

لماذا ال تستجيب الحكومة لطلب السكان في مجال التنمية الفالحية ،أو تنمية إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية مثلما اقترح

علينا ذلك األلمان ،وتعمد الحكومة إلى كراء عين صالح لفائدة الشركات الفرنسية إلنتاج الغاز الصخري الذي رفضت
الحكومة الفرنسية انتاجه فوق أراضيها .الغريب في األمر أن الحكومة عوض أن تتحاور بجدية مع المحتجين راحت

تتفاوض مع نفسها عبر نواب برلمان الحفافات وهي بذلك تمارس نظرية العالج بالتعفن التي أصبحت خاصية من

خاصيات حكم بوتفليقة ورجاله".
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 أبوبكر العزاوة ( :)9101حوار حول الحجاجأ األحمدية للنشرأ المغرو. -أبوبكر العزاوة ( : )9112اللغة والحجاجأ مؤسسة الرحاو الحديثة للطباعة والنشرأ بيروت-لبنان.

 أحمد العاقد ( : )9119تحليل ال طاو الصحفي من اللغة ملى السلطةأ دار الثقافة للنشر والتوزيعأ ط0أ الدارالبيجاه-المغرو.
 أمينة الدهرة ( :)9100الحجاج وبناه ال طاو في جوه البال ة الجديدةأ شركة النشر والتوزيع المدار أط0أ الدار البيجاه-المغرو.
 -باتري

شارودوأ ودوميني

منغنو( :)9112معجم تحليل ال طاو .ترجمة عبد القادر المهيرة وحمادة

صمودأ سلسلة اللسانأ منشورات دار سيناتراأ المركز الوطني للترجمةأ تون .

 بشير مبرير( :)9101دراسات في تحليل ال طاو ير األدبيأ عالم الكتو الحدي أ مربد-األردن. جميل حمداوة( :)9101من الحجاج ملى البال ة الجديدة .مفريقيا الشرقأ الدار البيجاهأ المغرو. جورج يول :التداولية ()9101أ ترجمة قصي العتابيأ دار األمان-الرباط .المغرو. جوناثان بيغنل ()9101أ ترجمة محمد شياأ مد ل ملى سيمياه اإلعالمأ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع بيروتأ ط0أ لبنان.

 حسن بدوح ( :)9109المحاورة مقاربة تداوليةأ عالم الكتو الحدي  .مربد-األردن. -حسن مصدق ( : )9111النظرية النقدية التواصليةأ يور ن هابرما

ومدرسة فرانكفورتأ المركز الثقافي

العربيأ الدار البيجاه-المغرو.

 رحيمة الطيو عيساني ( :)9112مد ل ملى اإلعالم واالتصالأ عالم الكتو الحدي أ مربد-األردن. رشيد الراجي ( : )9101المظاهر اللغوية للحجاجأ مد ل ملى الحجاجيات اللسانيةأ المركز الثقافي العربيأالدار البيجاه-المغرو.
 -شريف درويش اللبان وهشام عطية عبد المقصود( :)9109مقدمة في مناهج البح

اإلعالميأ ط9أ الدار

العربية للنشر والتوزيعأ القاهرةأ مصر.

 ط :عبد الرحمن ( :)9111اللسان والميزان أو التكوثر العقليأ ط9أ المركز الثقافي العربيأ الدار البيجاهأالمغرو.
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 عبد اهلل صولة ( : )9112الحجاج في القرآن من الل أهم صائص :األسلوبيةأ دار الفارابيأ ط9أ بيروت-لبنان.
 عز الدين الناجح ( :)9100العوامل الحجاجية في اللغة العربيةأ مكتبة عاله الدين للنشر والتوزيعأصفاق

-تون .

 -فان داي ( :)9111الن

والسياق .ترجمة عبد القادر قنينيأ افريقيا الشرقأ المغرو.

 فيليو بروطون ( : )9103الحجاج في التواصلأ ترجمة محمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلميأ الهيئةالعامة المصرية للكتاو .مصر.
 محمد الهادة عياد ( :)9101ال صائتون .

األسلوبية لل طاو العلمي في الت ار

العربيأ دار سحر للمعرفةأ

 محمد سالم محمد األمين الطلبة ()9112أ الحجاج في البال ة المعاصرة .دار الكتاو الجديد المتحدة .لبنان. نسيم ال ورة ( : )9111اإلعالم العربي وانهيار السلطات اللغويةأ مركز دراسات الوحدة العربيةأ بيروت-لبنان.
 -نعمان بوقرة :نظرية الحجاجأ مجلة الموقف األدبيأ اتحاد الكتاو العروأ دمشق -سوريا.
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دور وسائل اإلعالم في معالجة المشكالت المرورية
The role of the media in solving the traffic problems
د .ريمة حمدي
أستاذة بجامعة  8ماي  5591قالمة  -الجزائر
ملخص:
يعتبر اإلعالم أهم وسيلة من وسائل التأثير الجماهيرةأ ولقد لعبت دو ار كبي ار وهاما في حياة المجتمعات اإلنسانيةأ فاإلعالم
ظاهرة اجتماعية قديمة النشأةأ تطورت مع نشأة وتطور المجتمعات البشرية استجابة لحاجات الفرد والمجتمعأ ويؤكد علماه

النف

واالجتما بأن اإلعالم بوسائل :المتعددة هو أكثر وسائل التأثير على أفكار النا

أهم الوسائل التي تشكل اتجاهات النا

وبالتالي على سلوكياتهمأ فهو من

نحو المواجيع والمواقف الحياتية اليومية التي تعيشها وتواجهها المجتمعات العالميةأ

وقد اتسع تأثير اإلعالم ليشمل كل جوانو الحياة ا الجتماعية واالقتصاديةأ والسياسيةأ والبيئيةأ والثقافيةأ وكما األمنيةأ األمن
من الحاجات األساسية للفرد والمجتمعأ ومع التطور في المجتمعات وزيادة الحركة اإلنسانية شهد المجتمع العديد من
المشكالت االجتماعية والتي من بينها مشكلة حواد

المرورأ التي أصبحت معجلة تقليل العديد من الجهات اصة النتائج

الو يمة التي ت لفها بشرية ومادية واقتصادية ونفسية .في ظل هما الوجع وجو على المنظمات والجهات المعنية لمعالجة
همل الظاهرة وايجاد حلول سريعةأ على رأسها المؤسسات اإلعالمية التي يتحتم عليها االستجابة مع األوجا الراهنة في
الحياة المرورية ومل لما لها من أهمية وتأثير فعال في لق الوعي اتجال الظاهرة ومحاولة تعديل السلوكيات اتجاهها.
الكلمات المفتاحية :وسائل اإلعالمأ اإلعالم األمنيأ المشكالت المروريةأ حواد

المرور.

Abstract :
Media is the most important means of mass influence. It has played a large and important role
in the life of human societies. It is an old social phenomenon that developed with the
emergence and development of human societies in response to the needs of the individual and
society. Psychologists and sociologists emphasize that media by its multiple means is the most
influential means of influencing people's ideas and thus their behavior. It is one of the most
important means that shape people's attitudes towards the daily life issues and situations faced
by global societies, Environmental, cultural and security issues. Security is one of the basic
needs of the individual and society. With the development of societies and the increase in the
human movement, the society witnessed many social problems, including the problem of traffic
accidents, which became a problem that concern many parties, especially the disastrous
consequences of human, material, economic and psychological. In light of this situation, the
organizations and authorities concerned must deal with this phenomenon and find quick
solutions, especially the media institutions that must respond to the current situation because of
their effective influence in creating awareness towards the phenomenon and trying to modify
the behavior towards it.
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مقدمة:
من تعقد الحياة المعاصرة وتسار وتيرة التحوالت والتطورات فيها أدى ملى بروز العديد من المشكالت
واافات االجتماعية واالقتصادية والسياسيةأ والتي باتت تهدد سالمة المجتمع وتوازن:أ فكان لزاما على

الدول االعتماد على طرق وتقنيات علمية حديثة لمعالجة همل المشكالت والت فيف من حدتها وآثارها السلبية
على الفرد والمجتمعأ معتمدين في مل

على التقدم السريع والمتواصل في تكنولوجيات االتصال لما توفرل

من ممكانيات كبيرة للتأثير في الفرد وتوجي :سلوك.:
فاالتصال ظاهرة اجتماعية يسعى مليها اإلنسان باست دام أساليو م تلفة تتوافق مع المرحلة الحجارية التي

يمر بها المجتمعأ وقد تعددت أدوات :وتطورت لتتماشى مع التطور التكنولوجي وتعقد الحياة التي يشهدها
العالم اليوم .ومن أبرز التقنيات المعتمدة تقنية االتصال االجتماعيأ والتي يتم اللجوه مليها كلما دعت
الحاجة ملى تطوير المعارف ودفع الوعي االجتماعي ملى الطريق السليمأ وتغيير السلوكيات ير

السليمةأ وتعتبر من أهم األساليو التي تدر

المشكالت االجتماعية والتي تساعد على ميجاد الحلول

المناسبة عن طريق الحمالت اإلعالمية عبر م تلف وسائل اإلعالم الم تلفةأ وقد أصبحت الحاجة مليها
جرورية نظ ار للمشاكل العديدة التي تعيشها المجتمعاتأ ولعل من أهم المشكالت االجتماعية مشكلة
حواد

المرور التي أجحت تشكل معجلة يعاني منها العالم اليومأ وما ت لف :من

سائر متفاقمة

مست جميع قطاعات المجتمع.
ويشير الباح

النرويجي "قابير ياليسون" ملى أن حواد

السيارات عبر العالم تؤدة ملى وفيات مليون

ومائتي ألف نسمة كل سنة تقريباأ واصابة مسين مليونا بإصابات جسديةأ فيشير ملى أن المرور أصبح

عبارة عن كارثةأ ومن المتوقع أن يتجاعف هما الرقم بحلول سنة 9131أ بالنظر للزيادة المفرطة في عدد

المركبات عبر العالم.

1

والجزائر مثلها مثل بقية المجتمعات األ رىأ تعاني من مشكلة الحواد

احصائيات حواد

المرور في الجزائر نجد أنها تشكل مشكلة ال تقلق الجهات المسؤولة عن المرور فقطأ

بل تشغل فكر الكثيرين بما فيهم عامة النا أ حي

تشير اإلحصائيات الصادرة عن قيادة الدر الوطني

وكما المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق لحواد

9102أ أن الحواد

المروريةأ وباالطال

على

المرورية تقدر بمعدل  32ألف حاد

المرور بالنسبة للفترة ما بين  9113حتى سنة
سنوياأ وت لف سنويا ما معدل 1 :آالف قتيلأ

وأكثر من  11ألف جريحأ وحوالي  3111آالف معاقا حركيا معاقة دائمةأ كما تشير اإلحصائيات المسجلة
الل سنة  9102أن عدد الحواد

التي وقعت بالجزائر تمثلت في  99220حاد أ وقد بلغ عدد القتلى

 3301قتيلأ وعدد الجرحى  39121جريحأ والمؤشرات اإلحصائية دليل طورة الحواد

المرورية في

الجزائر على الحياة االجتماعية اليوميةأ فهي تسبو سائر فادحة في األرواح والممتلكاتأ وتستهدف كل

 -1أحسن مبار طالوأ سبل ووسائل الوقاية من حواد
الدراسات والبحو أ الجزائرأ 9109أ

.1

المرورأ الندوة العلمية والدولية في تنظيم المرورأ قسم الندوات واللقاهات العلميةأ مركز
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فئات المجتمع دون استثناهأ كما تشير الكثير من التقارير واإلحصاهات الى تسجيلها لنتائج و سائر تعتبر
األثقل من نوعها في جميع البلدان العربيةأ وقد وبات ُيصطلح على الظاهرة باسم " مرهاو الطرقات"أ
عاما بعد عامأ ما جعل الجزائر تحتل مراتو متقدمة على
فمؤشر السالمة المرورية في الجزائر يزداد ا
سوها ا
سلم الدول األكثر تسجيال لحواد
حواد

المرورأ ويعتبر الباح

"بوصوف" )(BOUSSOUF. N, 1983

المرور كجرح طير يهدد كيان المجتمعأ فقد الحظ الباح

الكبرى أقل من الجرائم التي تسببها حواد

األمر المة يؤكد طورة األمر ويدق ناقو

جمن األولويات الكبرىأ وأن تبح

أن نسبة تهديد المواطن من الجرائم

المرور وهمل الحالة تزداد مع تفاقم حظيرة السيارات في الجزائرأ

1

ال طر من لم تأ م قجية معالجة األوجا بجدية وتصنف

لها حلول جمرية تشتر في ميجادها جمي ع الجهات االجتماعية من

أجل رسم معالم سياسية وطنيةأ واالرتكاز على استراتيجية واجحة المقاصد قابلة للتجسيد العملي لتتماشى

مع طبيعة اإلشكالية الملحوظة في المجتمع.

وفي ظل هما الوجع يستلزم على المنظمات والجهات المعنية لمعالجة همل الظاهرة ميجاد حلول سريعةأ
وعلى رأسها المؤسسات اإلعالمية التي يتحتم عليها االستجابة لمواكبة التطورات الحاصلة في الحياة
لما لها من أهمية في لق الوعي اتجال الظاهرة ومحاولة تعديل سلوكيات األفرادأ فكيف

المرورية ومل

تساهم وسائل اإلعالم في معالجة المشكالت المرورية.
-3المفاهيم األساسية:
 -3-3حوادث المرور:
 -3-3-3مفهوم حوادث المرور:
يمكن تعريف الحاد

المرورة على أن ::واقعة تحد

بدون تدبير سابقأ بسبو توفر ظروف معينة يحتمل

وقوعهاأ وينتج عنها نتائج سيئة و ير مر وو فيهاأ ويقصد بالحواد

المرورية جميع الحواد

التي تنتج

عنها أجرار مادية أو جسمي ة جراه استعمال المركبةأ وهي كل واقعة ينجم عنها وفاة أو مصابة أو سارة
في الممتلكاتأ بدون قصد سابق2.كما ويرى آ رون أن الحواد
عنها ازهاق لألرواح واصابات في األجسام أو

المركبة.

المرورية هي "جميع الحواد

سائر في األموال أو جميع مل

التي ينتج

من جراه استعمال

3

كما يعرف حاد

المرور بأن" ::كل االصطدامات التي تقع في الطرقاتأ أو في الطريق المفتوح للسير

العموميأ وقد ت تلف جحية أو عدة جحايا من القتلى أو الجرحىأ وتكون على األقل سيارة واحدة متورطة

1

BOUSSOUF, N, Infractions par imprudence et circulation routière, Mémoire de Magister, Université de
Constantine, Algérie, octobre 1983.
 -2الرشيدة مقرن سعود مطنيأ انعكاسات تعديالت أنظمة المرور على الحواد من وجهة نظر العاملين في المرور والسائقينأ رسالة مقدمة
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في علم االجتما أ األردنأ ت ص

علم الجريمةأ جامعة مؤتةأ 9101أ

 -3السيف عبد الجليلأ تطور أساليو تنظيم وادارة المرور :جوانو نظرية وتجريبيةأ مطابع االشعا أ الرياضأ ط9أ 0221أ
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في 1.":وعلي :نقصد بالحاد

المرورة كل اإلصابات الناجمة عن است دام السيارة أثناه سيرهاأ وينتج عنها

آثار مدمرة لألرواح أو الممتلكات.
ويرجع تاري حواد

ما حد

نوفمبر 9102

السير مع وقو أول حادثة سير في العالم عام 0221أ حي

أعلنت صحيفة لندنية أن

يجو أال يتكررأ مما أدى بمنظمة الصحة العالمية ألن تدعو كافة الحكومات ومؤسسات المجتمع

المدني ألن تتكاثف إليقاف النزيف الدموة على الطرقات والسعي لمعالجة همل المشكلة.
 -5-3-3أسباب حوادث المرور:
تتكون معادلة حواد

المرور من ثال



السائق



السيارة



الطريق والظروف المحيطة

عناصر أساسية وهي:

ولكون السائق أحد أهم أفراد مستعملي الطريقأ والمتسبو الرئيسي في وقو الحواد أ وهما ما أثبتت:
االحصائيات والدراسات الم تلفة عبر السنواتأ فيمثل سلو قيادة السيارات مشكلة نفسية اجتماعية حقيقية
تؤثر على الحياة اليوميةأ وهكما فقد صار البح

في مشكلة الحواد

الهتمام الباحثين لما ل :من دالالت نظرية وتطبيقية.

المرورية من أكثر المشكالت جمبا

 -5-3مفهوم اإلعالم وأهميته:
 -3-5-3تعريف االعالم:
يعرف سمير حسين اإلعالم بأن:أ " كافة أوج :النشاطات االتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة
الحقائق واأل بار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القجايا والموجوعات والمشكالت ومجريات األمور
بطريقة موجوعية وبدون تحريفأ بما يؤدة ملى لق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي واإلد ار

واإلحاطة الشاملة لدى فئات جمهور المتلقين للمادة اإلعالمية بكافة الحقائق والمعلومات الموجوعية
الصحيحةأ عن همل القجايا والموجوعاتأ وبما يسهم في تنوير الرأة العام وتكوين الرأة الصائو لدى
الجمهور في الوقائع والموجوعات والمشكالت المثارة والمطروحة".

2

واالعالم يعني اال بار أو اإلبالغ بمعنى االيصالأ ويرتبط مفهوم اإلعالم دائما بوسائل اإلعالم.
كما يعرف :البعض اا ر بأن :كافة أوج :النشاطات االتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق

واأل بار عن القجايا والموجوعات والمشكالت ومجريات األمور.

1

- Commission économique pour l’Europe, Statistique des accidents de la circulation routière en Europe et en
Amérique du nord, Nations Unies, New York, Vol 43, 1998, p 133.
 - 2بن عبا فتيحةأ دور االعالم في التوعية والوقاية من حواد المرور في الجزائر :مقارنة بين المناطق الريفية والمناطق الحجرية (دراسة

وصفية استطالعية)أ أطروحة لنيل شهادة الدكتورالأ قسم علوم االعالم واالتصالأ الجزائرأ 9109أ

.10
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 -5-5-3نشأة مفهوم وسائل اإلعالم:
اهتم بعض الباحثون بقيا

مدى تطور المجتمعات من الل وسائل اإلعالم فيهاأ بالرجو ملى التفسير

اإلعالمي للتاري أ على رار التفسير المادة والتفسير السيكولوجيأ في مطار ما يعرف بدراسة عمليات
التحول التي شهدتها المجتمعات اإلنسانيةأ وأيجا وسائل االعالم الحديثة عبر العصور التاري يةأ وكيف

ارتبطت همل التصورات مع بعجها البعض 1.وتعك

دراسة تاري العصور القديمة مدى است دام القماه

الرموز واالشارات التي تعد لغة التفاهم بين المجتمعات واألفرادأ فقد است دم المصريون الرموز واالشارات
ليتبعها بعد مل

شعوو الحجارات الشرقية كالهند والصينأ ثم تلت مرحلة ال طابة واللغةأ التي أصبحت

فيها اللغة مفردة لغوية كنو من التعبير االتصالي بين األفراد والجماعات.

ثم مرحلة الكتابة ال تي فيما سبق عبارة عن نقوش ورسوم على جدران المعابد والكهوفأ لكن سرعان ما
تطورت الوسائل التي استعملتها المجتمعات في عملية الكتابة والتدوينأ لتأتي بعدها مرحلة الطباعة الل

القرن  01أ لتكون بمثابة أعظم وسيلة اتصال عرفها االنسان ألنها أحدثت تطورات هائلة في حياة
المجتمعات في االعالم واالتصال ووسائل :عن طريق تحدي

الكتابة وانتشار الكتو والمطبوعاتأ أو عن

طريق الصحافة باعتبارها نو من الصحافة المكتوبةأ وبعد قيام الثورة الفرنسية وما صاحبها من ا تراعات
واكتشافات تم

اللها ا ت ار

الطباعة ومستلزماتهاأ التي كانت النقطة الفاصلة بين العصور القديمة

والحديثة.
ومن هنا أ مت وسائل االعالم صورة جديدة حي
التلغرافأ الصحفأ المجالت ولوحة اإلعالنات...

تبع مل

ا ت ار السينماأ التلفزيونأ الفيديوأ اإلماعةأ

2

 -1-5-3وظيفة االعالم:

يقصد باإلعالم نشر الحقائقأ ﺍأل باﺭ وااراه واألفكار بين الجماهيرأ وتشير الدراسات واألبحا

العلمية

ملى وظائف اإلعالم فيما يلي:
-

نقل وتوصيل األ بار والمعلومات والحقائق.

-

التأثير في ااراه واألفكار لترشيدها وتشكيلها مما يؤدة ملى تكوين رأة بناه وفعال.

-

متابعة ردود األفعال ال اصة بالجماهير تجال األزمات لالستفادة من ها في ات ام الق اررات 3.فالوظيفة
األساسية لاعالم هي اإل بارأ أة نقل أ بار أو معلومات أو معارف أو مفاهيم معينة ملى النا أ

أة نقل رسالة أو رسائل معينة ملى متلقيهاأ وكما التأثير في المتلقي لتكوين
ااراه والسلوكيات اإليجابيةأ ثم متابعة ردود أفعال الجماهير.
 1م تار يمينةأ أثر األحدا

االجتما أ الجزائرأ 9112أ

السياسية المشاهدة على التنشئة االجتماعية للطفلأ ممكرة ماجستيرأ كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيةأ قسم علم
.21

 -2زيادة كوثرأ دور وسائل اإلعالم في الوقاية من حواد
 -3بن عبا

فتيحةأ مرجع سبق مكرلأ

.13

المرورأ مجلة آفاق للعلومأ جامعة الجلفةأ الجزائرأ العدد ال ام أ 9101أ
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 -5الوعي المروري:
من الوعي المرورة هو قدرة الفرد على معرفة وفهم واد ار الجوانو المعرفية والوجدانية والمهرة المتصلة
بالمجال المرورة وقواع :ال اصة بسائقي المركباتأ والمركباتأ والمشاة.

 -3-5أهمية الوعي المروري:

يعد الوعي المرورة من الموجوعات التي ترتبط بش كل واجح بحياة الفرد وسالمت:أ مم تعد أفجل الوسائل
للوقاية من الحواد

المرورية على المدى الطويل لما كان على المهتمين بالسالمة المرورية مراقبة الوجع

الحالي للمناهج الدراسية ومحاولة تجمينها المفاهيم المتعلقة بالسالمة المرورية.
وتتجح أهمية الوعي المرورة من الل مساهمت :في الوقاية من الحواد

المرورة في أفراد المجتمع الل مساهمت :في الوقاية من الحواد

المروريةأ مم أن ر الوعي

المروريةأ مم أن ر

الوعي المرورة

في أفراد المجتمع تجعل مواتهم أكثر تقبال للقوانين المنظمة للطريق والسائقينأ والراكبينأ والمشاةأ لتظهر
واجحة في سلوكياتهم التي تعد الرقابة الماتية هي المحر األساسي لها ولي

الرقابة ال ارجية من مجراهات

وعقوبات و يرهاأ وهو ما يؤدة ملى فض معدالت الم الفات المرورية وبالتالي انحسار الحواد

المرورية

والتقليل منها.
 -5-5أهداف الوعي المروري:
-

تكوين نسق معرفي مرورة لدى م تلف األطراف المعنية بالمسألة المرورية عن م تلف جوانو

-

تكوين نسق فكرة مرورة لدى الفرد والمجتمع فيما يتعلق بم تلف جوانو الحياة المرورية.

-

تكوين نسق اتجاهات مرورة متساو ومتكامل لدى الفرد والمجتمع مزاه الجوانو الم تلفة من المسألة

-

تكوين نسق قيمي سلوكي مرورة لدى الفرد والمجتمع.

-

تكوين نسق سلوكي مرورة تتمثل في :معرفة الفرد وفكرل واتجاهات :وقيم.:

الحياة المرورية.

المرورية.

 -1-5محاور ومقومات الوعي المروري:

يمكن مجمال مقومات الوعي المرورة في ااتي:
 -تعليم أفارد المجتمع وتدريو رجل المرور من

الل برامج تدريبيةأ من أجل ممارسة واجباتهم

بفاعلية.
 ميجاد وسائل اتصال مناسبة يمكن بواسطتها ميصال المعلومات والحقائق ألفارد المجتمع ومنها:أجهزةأ المرورأ واألسرةأ والمدرسةأ ووسائل اإلعالم.

 -1دور وسائل اإلعالم في نشر الوعي المروري:
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من النتائج المأساوية المترتبة على المشاكل المرورية المتكررة يوميا واحصاهات الكوار التي تحصد أرواح
البشر وتتسبو في سائر مادية وأجرار معنوية ونفسية واجتماعية يصعو مزالتها بسهولةأ تستدعي تكاثف
جهود الجهات الم تصة للبح

حدوثها.

في األسباو على أرض الواقع وات ام اإلجراهات المناسبة للتقليل من

وبما أن العنصر البشرة البا المتسبو في وقو الحواد

المرورية فهو يحتاج ملى توجي :وتوعية دائمة

للتحكم في سلوكيات :أثناه قيادة المركبة بالتبصير ملى األمور المساعدة في تجنو الحواد أ بالتقيد بثوابت
الحركة وااللتزام بتنظيم حركة السيرأ التي تعني تنظيم ديناميكية األداه في الشوار العامة وال طوط الطويلة
والمعرفة األكيدة لزاوية حركة المركبة وسير المشاة والتقليل من السرعة ...ال

من قواعد السير وآداو

السالمة.
من وسائل اإلعالم تجطلع بدور التوعية بناها على ما تمتلك :من

صائ

ومميزاتأ وقبل كل مل

وانطالقا من دور المواطن وتنمية محساس :بالمسؤولية وربطها بالدور المة يمكن أن يقوم ب :كل فرد في
معالجة األوجا والسلوكيات الغير مر وبة بتوليد وانتاج وتبادل وتوزيع كل المعلومات الصحيحة من أجل

لق الوعي بين رجل المرور وقائد المركبة واألفراد موة العالقة بتنظيم السيرأ فإن أهمية حمالت االتصال

التوعوة – المرورة -قد جعت ألساليو نظرية وتطبيقية مبرمجة ومنظمة بحسو اإلمكانات المتوفرة في
البلدان الم تلفة من أجل معداد وسائل اتصالية لتدعم بعجها بعجاأ وفقا للقواعد العلمية القادرة على
تحقيق نتائج مرجوة على أرض الواقع إلقنا المتلقين بات ام أساليو جديدة في ممارسة قيادة المركبة واتبا
القواعد المنظمة في تنظيم حركة السير الهادفة ملى مساعدة الجميع بما يكفل تجنو الكوار

ويبسط األمان في المجتمع.

المرورية

1

-4نظريات تأثير وسائل االعالم على سلوك األفراد:
لقد اهتمت النمامج والنظريات في المجال اإلعالمي بدراسة الرسائل اإلقناعية ودورها في التأثير على
اتجاهات الجمهور وسلوك :مثل الحمالت الصحيةأ وحمالت التوعية المرورية...أ وتؤكد همل النظريات على

جرورة دراسة العوامل المؤثرة في المعرفة والوعي واالتجاهات والسلوكيات في مجال اإلعالن واالتصال
االجتماعي.
وأهم النظريات اإل قناعية التي تعتبر كمدا ل نفسية واجتماعية في تفسير الكيفية التي يتفاعل من اللها
المتلقي مع الرسالة اإلعالمية:

 -0-1نظرية التسويق االجتماعي:
تعتبر نظرية التسويق االجتماعي والسياسي من النظريات المعاصرة التي وجدت قبوال بين ال براه
والباحثين في مجال االتصالأ همل النظرية كما يراها "بارن" و"دافي " لي

بناها فكريا موحداأ ولكنها

 -1عقبات أحمد مطهرأ دور وسائل اإلعالم في نشر التوعية المروريةأ الندوة العلمية واقع الحمالت التوعوية المروريةأ مركز الدراسات والبحو أ

الرياضأ جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةأ 9112أ

.00-01
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تجميع أو توليف للنظريات ال اصة بتسويق المعلومات أو المعرفة التي تتبناها الصفوة لتكسو القيم
االجتماعيةأ وتعتبر في نف

الوقت امتدادا منطقيا لنظريات االقنا ونظرية انتشار المعلومات حي

تسهم

أساسا بالمدا ل والجهود الم تلفة لزيادة تأثيرات وسائل اإلعالم في مجاالت الحمالت اإلعالميةأ ومل من
ا
الل مد ار العالقة بين معالم النظم االجتماعية الكبيرة والنظم النفسية الصغير.
وبمل

فإنها تقوم بتوظيف نتائج بحو

اإلقنا

وانتشار المعلومات في مطار حركة النظم االجتماعية

واالتجاهات النفسية بما يسمح بانسياو المعلومات وتأثيرها من الل وسائل االعالم.
ولهمل النظرية عدة مدا ل تعك
-

الطرق أو األساليو ال اصة بتحقيق األهداف:

طرق تصويو الرسائل أو استهداف الرسائل لفئة معينة أو قطا معين من جمهور المتلقين المة
يعتبر األكثر استقباال لهاأ ويعتبر مفهوم التصويو أحد المفاهيم المتعددة المستعارة من بحو تسويق
المنتجات وانتقلت ملى تسويق األفكار والش صياتأ ويعني تحديد الجزه أو الفئة من الجمهور األكثر

قبوال للفكرة أو الش صية والوصول ملي :بمزيد من الوسائل الفعالة والمتاحةأ مما يزيد من الفعالية
والتأثير.
-

طرق أو وسائل تدعيم الرسائل الموجهة ملى الجمهور المستهدفأ وتشجيع هؤاله النا

على التأثير

في اا رين من الل االتصال المواجهي وحتى مما نسي الجمهور أو فشلت ممكانيات تفاعل :مع
الرسالة فإن االستراتيجية تعني د عم العمل برسائل متشابهة يستقبلها من قنوات متعددة مثل الزياراتأ
حلقات النقاشأ المثيرات المتعددة...
-

طرق ر

الصورة المهنية واالنطباعات للنا

أو المنتجات أو ال دماتأ وتست دم همل الطرق

عندما يكون من الصعو زيادة اهتمام المتلقينأ أو مما لم يكن هنا اهتمام أصال بالموجو وبالتالي
فإنهم لن يبحثوا عن:أ فنق

-

االهتمام يعتبر حاج از جد انسياو المعلومات.

طرق مثارة اهتمام المالقين وا رائهم بالبح

عن المعلوماتأ وتزداد الر بة في البح

عن المعلومات

عندما يتم بناه االهتمام باألفكار والش صيات.
-

طرق مثارة الر بة في ات ام القرار أو الموقف فمتى عرف النا

أو أدركوا الموجو أو الفكرة أو على

األقل قاموا بتشكيل انطبا أو صورة مهنية قوية فإنهم في همل الحالة سيكونون مستعدين للتحر نحو
القرار العقالني وات ام المواقفأ ويتم ب

الرسائل اإلعالمية عبر قنوات متعددةأ مع التركيز على

قيمة اال تيا ر المحددأ وتعتبر همل المرحلة الحرجة في الحمالت اإلعالميةأ حي

يكون األفراد

المستهدفين معدين فعال للقيام بالفعل أو االستجابة المستهدفة الم ططة بواسطة م ططي الحمالت.
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طرق تنشيط فئات أ رى من الجمهور و صوصا المستهدفة منهم بالحمالتأ وتجم همل الفئات

-

األفراد المح تملين وهم المين ال يجدون الفرصة ر م استعدادهم لالستجابةأ فهم يحتاجون بداية ملى
بالرجا عن الموقف المة يت مول مؤاتيا لالستجابة المستهدفة.

اإلحسا

1

ويعتبر نمومج التأثيرات الهرمية أو تصاعد التأثيرات أحد النمامج التي توجح ببساطة وبطريقة شاملة
نظرية التسويق االجتماعيأ ويركز هما النمومج على ال طوات المرحلية لاقنا حي
بالمثيرات السهلة إلحدا

تبدأ عملية التأثير

تأثيرات بسيطة ثم رصد همل التأثيرات من الل بحو المسح واالستعانة بنتائجها

في تصميم رسائل أكثر فعالية وبمل

تتصاعد التأثيرات بدها من لق الوعي الجماهيرة ومرو ار بغر

الصورة المهنية واثارة االهتمام واالنتبال لدى المتلقي تمهيدا الت ام القرارأ وترتبط كل طوة بالتغييرات التي
تط أر في المرحلة السابقة عليها وتؤثر في فعالية الحمالتأ وتعرف تل

النوعية من الحمالت بحمالت

ال طوة تلو ال طوة .واما كان هما النمومج قد تم تصميم :أوال بواسطة براه تسويق المنتجات مال أن :أصبح
يست دم اان في التسويق االجتماعي وكما السياسي.
 -5-4نظرية التاءات الثالثة:
من االتصال االجتماعي يعني بالدرجة األولى اتصال الدولة بالمواطنينأ وهو يستمد شرعيت :من واجبات

الدولة في توعية المواطن بالقيم ال مشتركةأ والتشريع المالئم لحماية المجتمع وتمكير الم الفين للقانون
بجرورة احترام القانون.
المرحلة األولى :التوعية:
وتتجمن التوعية آلية اإل قنا اللساني والتوجيح والتفهيم وتعزيز مل باألدلة والبراهين المقنعة والتي تنساو
ملى عقول المستقبلينأ ويشترط في األفكار المراد ميصالها البساطة وعدم التناقض لتنال المصداقية لدى

الجمهورأ والصيا ة الواجحة للرسالة اإلقناعية بحي

تكون مات معنى واجح ومباشر ومن ير التبا أ

ومما يساعد على وجوح الرسالة اإلقناعية وجوح الهدف من التوعيةأ ويشترط أيجا الموجوعية في
التوعية وعدم التحيز أو االنطالق من أحكام مسبقة ماتية والتي من شأنها أن تنفر المستمع وتدفع :ملى تبني
مواقف مجادة مزاه ما يتلقىأ مجافة ملى ا تيار الوقت المناسو والمواتي لتمرير الرسالة االقناعية.

2

والتشريع يتعين عند فشل التوعية باعتبار أن مقرار تغيير سلو ما لم يحصل فهم :أو قبول :على الوج:
المطلووأ قد تنتج عن :ردود فعل تكون في البداية مجرد معارجة تؤول ملى رفض للمبادرات الحكومية.
المرحلة الثانية :التشريع:

 -1تباني عبيرأ الحمالت اإلعالمية االماعية ال اصة بالتوعية المرورية في الجزائر – دراسة ميدانية على عينة من جمهور السائقين بوالية سطيفأ

ممكرة ماجستيرأ ت ص

9109أ
 -2نف

.90-02

المرجعأ

وسائل االعالم والمجتمعأ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ قسم العلوم اإلنسانيةأ جامعة محمد يجر بسكرةأ الجزائرأ

.91-93
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على أن التوعية ال تلبي الغرض لوحدها

فهي تبين م اطر الموجو وفوائدلأ لكن التشريع يلعو دور ميجابي في ممارسة نو من الجغط على

المتلقي من أجل مسايرة المرسل فيما يدعو ملي.:

1

فيجو أن تعزز مرحلة التوعية والتفهيم بمرحلة موالية وهي مصدار قانون يدعم الفكرة ويمنع الفرد من
م الفتهاأ فالتوعية وتوجيح الم اطر وحدها ير كافية للتأثير في سلو الفرد وتغييرلأ أو لصد أفراد عن
ممارسة سلوكيات فيها مجرة لهم أو للمجتمعأ وبالتالي يجو أن يسن قانون يحدد طبيعة الم الفةأ والتي
يترتو عليها عقوبة توج :للفرد في حالة الم الفةأ وهو القانون المة يستعان ب :على أسا

سلطة

مستقلة.
المرحلة الثالثة :التتبع والمراقبة:
يرى "مشال لونات " أن :البد من المراقبة والمتابعة للعملية ككل ومل من أجل نجاح عملية اإلقنا والتأثير
اصة وأن االنسان بحاجة ملى التمكير والتأكيد باستمرار.

ففي همل المرحلة يستوجو التأكيد على جرورة احترام القانون والتنبي :على المحالفين ومتابعة ومراقبة ير
المكترثينأ وهمل المرحلة تعطي المصداقية لجدية العمليةأ وتزيد من درجة األهمية لدى المتلقي للرسالة

االقناعيةأ كما أنها تجمو انتبال ير المهتمين وتزيد من حيوية الرسالة وفعاليتها في االقنا والتأثيرأ وبهمل
المرحلة تكتمل عملية االقنا والتأثير وتصبح العملية في شكلها النهائي.

2

 -1اإلعالم األمني:
يعتبر االعالم األمني من المفاهيم الحديثة التي ظهرت على الساحة اإلعالمية نتيجة لتطور الحياة
االجتماعية في العقد األ ير من القرن العشرينأ اصة وكنتيجة للتقدم الممهل لوسائل اإلعالم والحاجة ملى

االستفادة من ممكانات وسائل اإلعالم الم تلفةأ كوسائل تأثير فعالة.

ويعرف االعالم األمني بأن ::كافة أوج :النشاطات االتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق
واأل بار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القجايا والموجوعات والمشكالت ومجريات األمور بطريقة
موجوعية وبدون تحريفأ بما يؤدة ملى تكوين أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي واإلد ار لدى فئات

جمهور المتلقين للمادة اإلعالمية بكافة الحقائق والمعلومات الموجوعية الصحيحة عن القجايا
والموجوعاتأ وبما يسهم بتنوير الرأة العام وتكوين الرأة الصائو لدى الجمهور في الوقائع والموجوعات

والمشكالت المثارة والمطروحة".

3

 -1العالق بشيرأ نظريات االتصال :مد ل متكاملأ دار اليازورة العلمية للنشر والتوزيعأ عمانأ 9101أ
 -2تباني عبيرأ مرجع سبق مكرلأ

.92

.12

 -3وجدة حلمي عيد عبد الظاهرأ ﺩﻭﺭ ﻭسائل ﺍإلعالﻡ الحديثة في ﺍلتوعية ﻭموﺍجهة ﺍألﺯماﺕ ﺍألمنيةأ السعوديةأ ملتقى التوعية األمنية بين الواقع

والمأمولأ 9103أ

.1
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ويلعو االعالم األمني دو ار مهما في مجال األمن وتقريو المسافات ما بين االعالم واألمن وايصال
المعلومة األم نية وتزويد المتلقي بالمعارف األمنية والمعلومات التي ظلت حك ار على األجهزة األمنية
واألنظمة لفترات طويلة من حياة المجتمعات.

ويتيح االعالم األمني المعرفة التامة بالقجايا األمنية بعيدا عن حجو المعلومات وا فائهاأ ويقوم بالدور
التوعوة ويقدم النصح للمجتمع فيما ي تعلق بإجراهات حماية األرواح والممتلكات العامة وال اصةأ وكل مال
من شأن :أن يجنو المواطن التعرض لألمى والترهيو من عواقو م الفة القواعد على الفرد المجتمع.

العالقة بين االعالم واألمن:

ينبغي أن تكون العالقة جيدة بين رجال االعالم ورجال األمنأ ويشتمل مل
األمنية ولي

على المعلومات واأل بار

األمن هو مسؤولية رجال األمن وحدهمأ مل أن أمن المجتمع هو مسؤولية مشتركة ويتحمل

نتائجها الجميعأ تعني أن اإلعالم مشتر مع األمن في تحقيق رسالة أمن المجتمعأ أة أن االعالم ينبغي
أن يدر مل أ وأن يتعاون مع رجال األمن في سبيل الوصول ملى أقصى درجة من األمن في المجتمع.

تعني ﺃيجا ﺃﻥ ﺭجال ﺍألمﻥ ينبغي ﺃﻥ ي ييدركوا ﺃﻥ ﺍألمﻥ ليﺱ مسﺅﻭليتهﻡ فحسﺏأ بيييل هي ييو مسﺅﻭلية الجميي ييعأ
ف ياإلعالم و ي يرل ميين الهيئييات مسييؤولون عيين األميين فييي المجتمييعأ وعلييى مل ي ينبغييي أن يتعيياون أيجييا رجييال
األمن مع رجال االعالم لتحقيق رسالة االمن ورسالة االعالم.

1

 -5مجاالت الدور اإلعالمي في نشر التوعية المرورية:
 -3-5وسيلة اإلعالم المقروءة:
تمثل الصحف والمجالت والمنشورات والمطويات والملصقات و يرها من المطبوعات مجاال هاما لرفد
المواطن بالمعلومات القيمة والمفيدة حول االرشادات والنصائح والمالحظات التي تعمق الوعي في استيعاو
طرق وأساليو التعامل مع وسيلة المواصالت وتجنو الوقو في محنة نتيجة الجهل في مواجهة المواقف

المرورية الم تلفة.
فإلى جانو المقاالت الصحفية والمقابالت مع الم تصين والتغطيات اإل بارية لوقائع الحواد

المرورية

ومناقشتها وصو م تلف ااراه مزائهاأ هنا التغطية الدورية لفعاليات أسابيع المرور والمعارض التي تقدم
من

اللها نمامج للحواد

والكوار

المرورية والندوات والمؤتمرات العلمية والمحاجرات في المدار

والجامعات التي تسلط الجوه عادة على التوعية بم اطر الطرق والسرعة الزائدة وأهمية عمل رجل المرور
وقوانين:أ ملى جانو توزيع االرشادات والملصقات التوعوية على الحاجرين وتعليقها في األماكن العامة ...أ

حي

تلعو المنشورات والملصقات اإلرشادية دو ار هاما في ميصال األفكار التوعوية بكلمات قليلة وصور

ورسوم معبرة عن حاالت مرورية بعينها.

1

 -بن عبا

فتيحةأ مرجع سبق مك:أ

.11
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كما وتتناول الصحافة االلكترونية واالنترنت بدورها همل المواجيع بأساليو مشابهة تجسد صائ

وسيلة

اإلعالم المقروهةأ وقد أصبحت الجهات الم تصة في و ازرات الدا لية ووسائل االعالم و يرها تولي أهمية
اصة بإنشاه صفحات االنترنت لنشر مجمل النشاطات المرورية وعرض م تلف األنظمة والقوانين

والقواعد واالرشادات والرسوم التي تدعم االعالم التوعوة المباشر والم تصر المفيد.
 -5-5وسائل االعالم المسموعة:
تتشكل برامج متنوعة عبر أثير اإلماعة لالجطال بمهمة نشر التوعية المرورية في كثير من االتجاهات
منها:
-

تستطيع اإلماعة في سياق نشر التوعية المرورية ربط القرى بالمدن بإتبا أساليو جديدة في تكثيف
الفالشات والتنويهات وباللهجات المحلية وامداد اإلماعات اليومية بنصو
القجايا المرورية الجروريةأ اصة تل

مماعية ألهمية تكرار

تحتوة على حوار تمثيلي مبسطأ ألن األسلوو التمثيلي

اإلماعي هو أقرو الطرق لمالمسة القجية بصورة مؤثرة وجمان متابعة مستمرة من جميع أفراد
المجتمعأ نظ ار الن طبيعة اإلماعة المسموعة تمكن المستقبل من االستما

وممارسة األعمال

الم تلفة في آن واحدأ ملى جانو أن اإلماعة هي الوسيلة اإلعالمية مات الحجم المة يمكن حمل:

ملى أة مكان الست دام :من جميع األفراد المتعلمين منهم و ير المتعلمينأ مجافة ملى أنها وسيلة
االعالم األكثر استعماال من طرف السائقين لتوفرها في جميع المركبات.
-

تكثيف فقرات البرامج االجتماعية – االرشادية بمواجيع متابعة لنشاطات الحمالت المرورية من
الل التغطيات اإل بارية والتقارير الميدانية واللقاهات الصحفية مع رجال المرور والمهتمين لمناقشة

أحدا

الساعة واستعراض طبيعة الكوار المرورية المسجلة في البلد وحجمها وأسبابها وطرق

معالجتها من الل التوعية والحمالت المرورية وتطبيق القوانين السارية.
-

تنويع العرض واألداه بفقرات وثائقية وتسجيلية وفالشات تمثيلية في تناول التوعية المرورية في

-

تستطيع البرامج اإلماعية التي تتناول القجية المرورية في فقراتها أن تركز على تعزيز المعارف

البرامج التي تعدها أو تشار في معدادها الجهات الم تصة في و ازرة الدا لية.

المرورية والتوعية مزاه القواعد وآداو السالمةأ بمصاحبة المستقبل بعناوين فقرات ميحائيةأ مثل "ثقافة
مرورية"أ "نصائح مرورية"أ و يرها من العناوين التي تندرج تحتها تسليط الجوه على أسباو وقو

الحواد

المرورية و اصة تل المرتبطة بالسرعة وكيفية تجنو الكوار المروريةأ وعرض مقتطفات

من قوانين المرور وقواعدلأ ولفت االنتبال ملى الظواهر الشائعة من الم الفات وسبل معالجتها.
 -من المفيد فتح قنوات اتصال مع جمو المستمعين في أوقات ب

البرامج لأل م بآرائهم وتجاربهم

ومقترحاتهم مزاه المادة المعروجةأ وفتح المجال لاجافات المفيدة واالستفسارات حول مجمل القجايا

المطروحةأ والتي تجلو انتبال القائمي ن على البرامج لتناول مواجيع أكثر حيوية وأداه يتناسو مع
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ومستوى مدراكهم لحجم المشكلة المروريةأ وكما تشجيع المهتمين والصحفيين على تناول

لتفاصيل في نشاطاتهم اإلعالمية.
 -1-5وسائل االعالم المرئية:
-

يستطيع التلفزيون نقل جميع الفعاليات المرورية كمادة جاهزة للب

من المعارض والمسارح والندوات

والمؤتمراتأ ملى جانو ما يقدم :من برامج وفالشاتأ تحتاج على الدوام ملى تنظيم دورات تدريبية
ألفراد وطاقم اإلنتاج المت صصين القتبا

أساليو جديدة في األداه تجسد ألهمية همل الوسيلة

اإلعالمية الرائدةأ بتنويع طرق اإلنتاج والتقديم الوثائقي والدرامي واست دام أمثل للوسائط السمع
بصرية المتاحة ومن جمنها دمات الكمبيوتر واإلنترنت.
-

من األرشيف التلفزيوني عادة ما يحتوة على فقرات مرشادية وتوعوية مرورية ورسوم توجيحية
ومقابالت مع رجال مرور ومهتمين وأفالم مسجلة لحواد

وكوار مرورية حدثت في البلد أو ارج:

لفترات حاجرة أو سابقة يمكن االستفادة منها في تطعيم البرامج بأوصاف مشاهد توعوية مساعدة.

-

وفي هما اإلطار يمكن استغالل البرامج العلمية والبرامج الوثائقية المنتجة حرفيا من تلفزيونات عالمية
وتحتوة على فقرات مرشادية قيمة لعرض ما يتناسو مع أهداف االستراتيجية المطروحة وطموحات
نشر التوعية المحلية والتوافق مع صوصيات المجتمع.

-

ممكانية تس ير الرسوم المتحركة لبرامج األطفال لتعزيز التوعية المرورية وتعميم فقرات البرامج
االجتماعية األ رى بهما النو من األعمال المة يعتمد في األسا
الكاريكاتيرة والتصوير المتعلق بهما النو من األعمال وكمل

على القدرة الت صصية في الرسم

سير عملية اإلنتاج واإل راج برمتها

ومن جمنها مد ال المؤثرات الصوتية والموسيقية المناسبةأ ألن يال الكاتو والم رج هنا سيفسح
مجاال أوسع لتصميم رسوم ميحائية وأشكال تفسيرية لقواعد المرور واتجال السير المرورة بالعالمات
واإلرشادات التي يصعو منتاجها بالطرق األ رى.
-

مماعة البرامج الجاهزة التي تنتجها الجهات الم تصة في مدارات المرور.

 وبا تصار فإن ممكانيات التلفزيون باستديوهات :وأجهزت :اإللكترونية ووسائط :الحديثة تمكن :من منتاجبرامج توعوية

نية المح توى وشيقة العرض في حالة حسن االست دام واإلعداد البحثي الكامل

للمحتوى المعرفي واتبا القواعد العلمية في تنفيم طوات اإلنتاج وتنوع:أ و اصة ما يتعلق بأبعاد
التعبير الصورة للحواد

التي تفوق بكثير النصو

خالصة:

من موجو حواد

المرورية والتوظيف األمثل للكوادر المصورة وتأثيراتها العاطفية واإلنسانية
اللفظية وتحد من الت يل البعيد عن الواقع بصورة نسبية لتعرف ب.:

المرور يكتسي أهمية بالغة نظ ار ملى تأثيرل على حياة المواطن بصفة اصة وعلى

المجتمع بجميع مؤسسات :بصفة عامة .لهماأ تتطلو دراست :عناية كبيرة كما أن أرقام الحواد
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والجرحى توجح أن لهما الموجو أهمية كبيرة ويجو منح :عناية للتقليل من ال سائر التي ت لفها الظاهرةأ
ويحتاج العنصر البشرة المتسبو البا بالحواد

المرورية ملى توعية دورية ومستمرةأ وهما يعني ممدادل

بالمعلومات وارشادات السير وقواعد السالمة والمالحظات التي تساعدل في تجنو الكوار المحتملة وسواه

كان هما العنصر من مست دمي الطريق سائقا أو راجالأ ونظ ار ألهمية قناعة األفراد بالقواعد والتعليمات
يجو تسعى وسائل اإلعالم الجماهيرية م لى تولي حمالت التوعية المرورية جمن ب ارمجها وبالتعاون مع
مدارات العالقات وبو ازرات الدا لية واألجهزة الم تصة والجهات األمنيةأ التي تندرج من جمن مهامها

تكثيف الوعي المرورة لدى أفراد المجتمعأ ومل

من أجل الوصول ملى سياسة وقائية جادة قائمة على

معايير قانونية واعالمية مدروسة وموجوعية للقجاه على الظاهرة التي حصدت معها المئات من األبرياه.
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"معالجة وسائل االعالم الرقمي لظاهرة هجرة الكفاءات والشباب"
"دراسة على المجتمع الفلسطيني كنموذج"
How the digital press treats the case of immigration of
The case study of "qualified individuals and the youth
"Palestine
أ .طارق معمر "بربخ"  /فلسطين
باحث في سلك الدكتوراه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة عين شمس
ملخص:

تسعى همل الدراسة تسليط الجوه على

لفيات و أبعاد ظاهرة هجرة الكفاهات أو العقول العربية التي أ مت منحنيات

تصاعدية و بشكل طير الل السنوات األ يرة أ نتيجة تأثير عوامل متعددة منها عدم توفر الظروف المادية المالئمةأ مع
جعف االهتمام بالبح

العلميأ باإلجافة الى المشاكل واالجرابات السياسية واالمنية في بعض الدول العربية ومنها

فلسطينأ وهل ساهمت وسائل اإلعالم في التصدة لهمل الظاهرة من الل ت صي
أزمة الهجرة ير الشرعية بهدف معالم و توجي :و تحسي

مساحات و مجامين معالمية حول

الرأة العام بتداعيات و تأثير همل الظاهرة على الفرد و المجتمع.

فيما تناولت الورقة البحثية دور االعالم في التصدة لظاهرة هجرة الكفاهات العربية من الل دراسة وتحليل الظاهرةأ والبح
في دور االعالم والسياسات العامةأ ومحاولة اقتراح بعض االليات التي تمكن المجتمعات العربية من االستفادة من الكفاهات
المهاجرة.
الكلمات المفتاحية (االعالم الرقمي -هجرة الكفاءات – هجرة العقول  -الشباب)

Abstract:
There has been an increase in the migration of Arab brains or minds in recent years
due to the influence of several factors. Including the lack of adequate material
conditions, the lack of interest in the field of scientific research, and the political and
security problems and disturbances in some Arab countries . Since the 1960s and
1970s, the problem of brain drain and competencies has been present in many
developing countries. It is not the new issue, but the iron is the diversity of its forms
and the height and frequency of attention. This research paper deals with the issue of
the migration of Arab competencies through studying and analyzing this phenomenon,
research on the role of public policies in bringing these brains and trying to propose
some mechanisms that enable Arab societies to benefit from migratory skills.
Keywords (Digital Media - brain drain -brain drain Immigration - Immigration
)Stamp
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مقدمة
أصبحت الهجرة من الظواهر االجتماعية العامة في معظم المجتمعاتأ كما أصبحت في حد ماتها من
المتغيرات الرئيسية بالنسبة لهمل المجتمعاتأ ولم تعد قجية محلية أو وطنية ت

بلدا معيناأ وانما تشتر

فيها معظم الدول سواه كانت متقدمة أو ناميةأ ولعمومتيها وشموليتها صارت تتصف بالعالميةأ تعتبر
الهجرة اصية منسانية سكانية تتمثل في االنتقال من مكان ملى آ ر مما بحثا عن حياة أفجل أو هروبا من
وجع سيه .فعلى امتداد التاري البشرة أصبحت الهجرة تشكل تعبي ار عن ر بة الفرد في التغلو على
الظروف الصعبةأ والهروو من الفقرأ وبده حياة جديدة قد توفر ل :الحق في العيش الكريم.

الهجرة ظاهرة قديمة قدم اإلنسان نفس :عرفتها المجتمعات الم تلفة أ وبواسطتها عمرت األرض وتالقت

الثقافات وا تلطت المجتمعات بعجها باا رأ وهي تعتمد على العنصر البشرة وأسهمت في بناه الكثير
من الدول والمجتمعات أ مجافة ملى دورها في دعم اإلثراه الحجارة والتواصل االجتماعي والثقافي ونقل

المهارات واثراه الثقافات بين كافة الحجارات والمجتمعاتأ وال يمكن نكران وتجاهل مسهامها وبشكل مؤثر

في الجوانو االقتصادية والسياسية في م تلف المجتمعات( .)1ومن ناحية اقتصادية يمكن أن يكون للهجرة
المهاجر مليها بما في مل .
المنظمة مردودا ايجابيا كبيراأ سواه على المجتمعات ُ
فالهجرة هي أول ما يتطلع ملي :الطالو والمت رجون لشعورهم بالعجز عن تحقيق تطلعاتهم وتأسي

مستقبلهم نظ ار للسياسات العاجزة عن حل األزمات الراهنة في المجتمع الفلسطيني على الصعيد االجتماعي

والسياسي والثقافي واالقتصادةأ فال يأبى أمام عدد كبير من الشباو سوى يار وحيد أال وهو الهجرة
لل ارج سواه كانت بشكل مؤقت أو بشكل دائمأ فنجد أن كثير من الشباو ير بون في البح
ال ارج والنجاح في :وربما يصلون ملى أهدافهم المنشودة وربما ال يصلونأ فالبح

عن عمل في

عن العمل في ال ارج

والنجاح في :يكون بأحدة طريقتين مما الطريقة المشروعة المأمونة العواقو و يمة األثمان وال يقدر عليها مال
بعض القليل نظ ار االرتفا تكلفة السفر أو الطريقة ير المشروعة و ير مأمونة العواقو والتي تؤدة في
نهايتها ملى فقد الكثيرين من الشباو لحياتهم .

االطار المنهجي للدراسة :

هدف الدراسة :تهدف الدراسة بشكل رئيسي على التعرف على دور وأهمية وسائل االعالم الرقمي في
قجايا الهجرة بجوانبها السلبية وااليجابيةأ ودورها في امداد الجمهور الفلسطيني بالمعلومات الالزمة حول
قجايا الهجرة واللجوه .فيما تهدف همل الورقة إلعادة النظر في الموقف من (الهجرة) و(اإلعالم)أ لتتناول
موجو الهجرة بعيدا عن كونها (مشكلة) فقط أ كما تتناول الورقة كمل

أهمية اإلعالم ليساعد في جعل

()1مسحاق يعقوو وعبداهلل عياش " النمو والتخطيط الحضري"( ،الكويت أ كلية المطبوعاتأ )022

012

الهجرة قجية تنمويةأ دون أن يكون طرفا في لق المشكلة أو تفاقمها.
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تساؤالت الدراسة  :تنطلق الدراسة من تساؤل محورة" هل ساهمت وسائل االعالم الرقمي في الحد من
ظاهرة الهجرة أم ساهمت في ازدهار تل الظاهر في أوساط الشباو الفلسطيني والن و المجتمعيةأ وأدت
الى هجرة األدمغة الفلسطيني .في همل الورقة أيجا أ سنتوقف على تأثير اإلعالم الجديد على الشباوأ

وعلى الهج رات الشبابية بالماتأ كما سنقوم بمحاولة عكسية لالستفادة من تقنيات اإلعالم الجديد في

الت طيط لمشرو معالمي كبيرأ يتفهجم دوافع ومتغيرات وواقع الهجراتأ ويعمل على عالجها ووجعها في
المسار اإلنساني الصحيحأ لي باعتبارها مشكلة تتطلو حال جمرياأ بل باعتبار الهجرة حراكا بشريا متوقعا
لألفراد ارج حدود أوطانهمأ في ظل العولمة والتحوالت العالمية.

إشكالية الدراسة :تحتل ظاهرة الهجرة صدارة االهتمامات الدولية والوطنية السيما في ظل التحوالت
السياسية واالقتصادية الراهنة والتوج :المتزايد نحو العولمةأ وهو ما ساهم بشكل كبير من بروز أنوا جديدة
لهمل الظاهرةأ ومن هما المنحى وعلى جوه ما تقدم تتبلور معالم مشكالية الدراسة التي تتمحور حول :ما
هي أهم اآلليات التي سمكن اعتمادها من طرف وسائل االعالم والحكومات لحد من ظاهرة هجرة
الكفاءات؟ وانطالقاً من هذه اإلشكالية ،نطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 -ماما نعني بظاهرة هجرة الكفاهات والعقول العربية عموما والفلسطينية صوصا؟

 ما األسباو المة تقف وراه تل النو من الهجراتأ وفيما تتمثل أثارها وانعكاساتها على المجتمعات؟ -ما أبرز آليات من طرف وسائل االعالم الجديد والحكومات لمعالجة تل

الهجرة واالستفادة من

الكفاهات والعقول منها في بلدانهم األصلية؟
 -ماهي الحلول وااليات المقترحة لالستفادة من الكفاهات في تنمية بلداهم االصلية؟

المنهج المتبع:

نظ ار لطبيعة الموجو واتسا جوانب :ارتأينا توظيف نو من التكامل المنهجي لمحاولة معالجة الظاهرة
واالشكالية محل الدراسة فاعتمد الباح

على المناهج التالية :

است دام في الجانو النظرة المنهج الوصفي فيما ما يتعلق بسرد م تلف المفاهيم ال اصة بالهجرةأ أما
المنهج التحليلي فقد ساعدنا في تحليل م تلف المفاهيم المترابط من حي

االسباو واالشكاليات والعوامل

المرتبطة محل الدراسة.
وأيجا ال منهج التاري ي المة يمدنا بالجانو الوصفي في دراسة الظواهر في اطارها الزمني والتطورات التي
لحقت بها المنهج التاري ي والمة ال يكفينا بسرد الوقائع وتكديسها ولكن :يقدم تصو ار للظروف التي تحكم

ميالد الظاهرة أو اندثارهاأ فمن الل المنهج نحاول رصد أهم الظروف واألسباو التي ادت الى طرح

الهجرة في واقع المجتمع العربي عموما والمجتمع الفلسطيني صوصا ومعالجة وسائل االعالم الرقمي للحد

من تل الظاهرة.

الدراسات السابقة:
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أجرى صالح في(5001م) دراسة عن االبعاد االجتماعية والثقافية لهجرة المصريين الريفيين ملى ميطاليا
والتي بينت أن العقبات التي يواجهها المهاجرون ير الشرعيين بعد الهجرة تتمثل في التميز وفي العمل في
األجور واللغة والسكن والحصول على االقامة كما ساهمت الهجرة في حدو تحسن في المكانة االجتماعية
للمهاجرين المين أمجوا فترة طويلة نتيجة التحويالت التي يتم استثمارها في مشروعات استثمارية مما أدى

ملى الصعود أعلى السلم الطبقي(.)1
في دراسة الهراس (5005م) التي تناولت الصدمة التي يعيشها المهاجرون المغاربة في مسبانيا مثر
اصطدام ثقافتهم األمنية لي

فقط بالثقافة األمنية للمجتمع المستقبل وانما أيجا بم تلف التحديات

واإلكراهات األمنية التي تجعها الدولة االسبانية كشروط لتقديم طلبات اإلقامة أو تجديد وثائق اإلقامة أو

للتصريح بالعمل...ال

كما يجطر المهاجرون المغاربة في سياق المجتمع المستقبل ملى تكييف أمنهم

المرتبط بمناسبات دينية ووطنية واألمن المة تفرج :مناسبات المجتمع المستقبل ثم أن أمنهم التاري ي
يتحمل بدورل انعكاسات التشوي :والصمت والتجاهل وكل مل يؤثر في المهاجر وفي ثقافة المهاجر وبصفة
ير مباشرة في مجتمع االنطالق(.)2
أكدت دراسة لدميه (ب .ت) على تعدد األبحا

والدراسات التي اهتمت بالعوامل المؤدية مليها عاكسة وجهة

نظر الدارسين فمنهم من تبنى العامل السياسيأ في حين شدت البيئة االقتصادية المشتغلين على هما األمر

والمين وجدوا أن عامل البطالة وما يرتبط ب :من متغيرات أ رى يمكن أن يكون سببا في بروز ظاهرة الهجرة

ير الشرعية وشيوعها بينما اهتم آ رون بالنواحي النفسو -اجتماعية للمهاجر ير الشرعي المدفو عن

طريقها ملى مل كحاجات :الم تلفة نفسية كانت أم اجتماعية(.)3
في الوقت نفس :جاهت دراسة شروا ن التي أشارت ملى أن الهجرة ير الشرعية موجو حدي

نسبيا ال يزال

في مرحلة اال م والرد اصة أن :ال توجد نظرية جامعة مفسرة لهمل الظاهرة وأن للهجرة ير الشرعية منافع
ال تنكر وأن الجزائر مصادقة يتحفظ على بروتوكول مكافحة تهريو المهاجرين المة يؤكد على جعف

المهاجر ير الشرعي وين

المتابعة الجزائية لألش ا

على عدم تجريم الهجرة ير الشرعية وكما عدم ات ام أة مجراهات ب صو

مرتكبي هما السلو (.)4

مما دراسة األصغر ( )5030فقد تصدت لدراسة الهجرة

ير المشروعة االنتشار واألشكال واألساليو

المتبعة أ مؤكدة على أن قجايا الهجرة ير المشروعة أصبحت مصدر قلق لمت مة القرار في الدول
()1ربيع كمال كردة صالح  :األبعاد االجتماعية والثقافية لهجرة المصريين الريفيين إلى إيطالياأ دراسة أنثروبولوجي في قرية نطونأ محافظة
الفيومأ اطروحة دكتورال ير منشورة. 9111 .

(Diary of polar camel : immigrants suffer worse health: A collection of Articles and links, htt://saadmuhialdin, )2
).wordpress.com. (2011

()3لدميةأ قريحة (و .ت) الهجرة غير الشرعية :دراسة في الحركيات السببية الظاهرة ،مجلة االجتهاد القجائيأ العدد الثامنأ جامعة محمد جير
بسكرة أ 9103أ

.21-11

()4بيار فرنسي  :الهجرة غير المشروعة بين الدول العربية ()9100أ بيروت .htt://cajj.org
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المصدرة لها وفي الدول المستوردة لها بالنظر لما تسبب :من مشكالت اجتماعية واقتصادية متعددة باإلجافة
ملى المشكالت السياسية بين الدول .من مشكلة الهجرة

ال جديدة مل
ير المشروعة تكتسو أشكا ا

العاملين في الجريمة المنظمة لديهم الوعي واالنتبال والحماقة التي ت مكنهم من متابعة أة تطور يحد

أن

في

العالم لتس يرل وتوظيف :أل راض تجارتهم ير المشروعة وتحقيق الثراه المادة(.)1
في حين تناولت دراسة عيد (5030م) التجارو الدولية في مكافحة الهجرة ير المشروعة وتوصلت ملى
أن البطالة وعدم توافر فر

عمل حقيقية وان فاض مستوى األجور و اله األسعار والفساد واالستبداد

واعجاو الشباو في دول المصدر بالحياة في دول المهجر من بين العوامل الدافعة للهجرة

ير

المشروعة(.)2

دراسة أخرى للسرياني (5030م) عن العالقة بين الهجرة ير المشروعة وجريمة تهريو البشر واالتجار
بهم توصلت ملى أن ارتفا معدالت الهجرة ير المشروعة يرجع في االسا

لعوامل اقتصادية بحتة أهمها

الفقر والعوز المادة وانعدام الد ل الشهرة كما أن أهم أسباو الهجرة ير المشروعة السياسية تتمثل في
اال جطرابات السياسية واالستبداد والتعسف واالجطهاد السياسي وأن أهم االسباو األمنية للهجرة

ير

المشروعة تكمن في عدم االستقرار األمني وال وف من التعرض العتداهات وأن أهم االسباو االجتماعية

للهجرة ير المشروعة هي جعف الواله واالنتماه والتفك االسرة وأهم األسباو العقائدية للهجرة تتمثل في
االجطهاد الديني والسعي لنشر الفكر الممهبي وأن هنا عالقة وطيدة بين الهجرة ير المشروعة وتهريو
البشر واالتجار بهم وأهم اال طار األمنية للهجرة ير المشروعة هي زيادة معدالت الجريمة وتهديد األمن

الوطني والسياسي ونشر الفكر المتطرف(.)3

وجاهت دراسة سالم (5030م) عن األ طار الظاهرة والكامنة على األمن الوطني للهجرة ير المشروعة
لتؤكد على طورة الد ول ير الشرعي – التسلل وعدم احترام القواعد الدا لية لدولة االستقبال وأهمية
االتحاد لمواجهة أجرار تل

الظاهرة التي تعد جريمة جد الدولة مل

أن الهجرة ير المشروعة أصل

الجريمة االتجار بالبشر وما يتعلق بها من جرائم تهريو مجرمين وتسهيل تهريو المجرمين والتمكين من

اإلقامة

ير المشروعة مما يشكل أث ار سلبيا للهجرة

ير المشروعة على كافة الجوانو االقتصادية

واالجتماعية واالمنية للمجتمع(.)4

()1أحمد عبد العزيز االصقر  :الهجرة غير المشروعة :االنتشار واالشكال واالساليب المتبعة :ورقة قدمت في الندوة العلمية بعنوان " مكافحة الهجرة
ير المشروعة" الفترة من 0130/9/91-91هي الموافق 9101/9/01-2م جامعة نايف العربية للعلوم األمنية أالرياض.

()2محمد فتحي عيد  :التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير المشروعة ورقة قدمت في الندوة العلمية بعنوان "مكافحة الهجرة ير المشروعة "
جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةأ الل الفترة 0130/9/91-91هي الموافق 9101/9/01-2م أ الرياض.

()3عبد اهلل سعود السرياني :العالقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر واالتجار بهم -ورقة علمية مقدم :في الندوة العالمية بعنوان
"مكافحة الهجرة ير المشروعة" جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةأ الفترة من 0130/9/91-91هي الموافق 9101/9/01-2م أ الرياض.

()4أحمد رشاد سالم  :االخطار الظاهرة والكامنة على األمن الوطني للهجرة غير المشروعة  -ورقة قدمت في الندوة العلمية بعنوان "مكافحة الهجرة
ير المشروعة" جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةأ الل الفترة 0130/9/91-91هي الموافق 9101/9/01-2م أ الرياض.
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وقد أجرى السعيد وعدوان (5031م) دراسة حاوال فيها استجاله ااثار النفسية والعقلية التي تنتجها ظاهرة
الهجرة ير الشرعية على الشباو المتواجدون على األرض الفرنسية في ظل ياو الشعور باألمن لديهم
األمر المة قد يسبو زعزعة في التوازن النفس ي مجافة ملى رهاو العودة والحنينأ مجافة ملى مشكلة اندماج
المهاجرين دا ل المجتمع الفرنسي (المجتمع الجديد).

دراسة المصراتي (5034م) توصلت ملى أن الهجرة

ير الشرعية في ليبيا مدفوعة بعوامل اقتصادية

واجتماعية وثقافية تتمثل في تدني أوجا المهاجرين في بلدانهم األصلية مجافة ملى توفر فر

عمل ير

احترافي مثل الرعي وأعمال البناه والعمالة اليدوية األمر المة شجع الكثيرين لقصد ليبيا بحثا عن فر
عمل تلبي لهم طموحاتهم وأهدافهم االجتماعية واالقتصادية

()1

عرض الباحث تسع دراسات حول موجو الدراسة وهنا عدد من الدراسات ركزت على دوافع الهجرة والتي
تمثلت في تباين مستويات التنمية في م تلف البلدان في حين اشارت دراسات أ رى ملى أن البطالة وعدم
توافر فر

عمل حقيقية وان فاض مستوى األجور و اله األسعار والفساد واالستبداد من أهم دوافع الهجرة

مجافة ملى االجطهاد السياسي ومن العوامل االجتماعية جعف الواله واالنتماه والتفك

األسرة

واالجطهاد الد يني مجافة ملى عوامل الجمو في الدول التي تجمو المهاجرين ير الشرعيين .وأشارت
بعض الدراسات ملى أن المهاجرين ير الشرعيين يواجهون عقبات تتمثل في التمييز في العمل وفي االجور

واللغة والسكن والحصول على اإلقامة مجافة ملى صعوبة التكيف مع المجتمع الجديد بعادات :وتقاليدل وقيم:
وما قد يتعرض ل :بعجهم من اجطرابات نفسية .ويمكن القول يتباين الدراسات التي عرجت بحكم
ت ص

معد الدراسة فهنا من تناولها من زوايا اقتصادية وآ رون من جوانو سياسية ومجموعة ثالثة من

زوايا اجتماعية ورابعة من جوانو نفسية وهما دليل على حيوية الظاهرة الت ي انعكست في تعدد األبحا
والدراسات التي تناولتها في ميادين علمية م تلفة وألن من اإلشارة ملى أن البعض ركز على أن لوسائل

اإلعالم دو ار في الهجرة ير الشرعية وهنا رأة للبعض ورد في الدراسات بأنها لم تقم بدورها الفاعل للحد

من تل الظاهرة.

المحور األول  :تعريفات وتصنيفات وأنواع الهجرة:
أوالً مفهوم الهجرة  :جاه مفهوم الهجرة في دائرة المعارف للعلوم االجتماعية ليشير ملى السلو المة يقوم
ب :الفرد عن ر بة في االنتقال من موطنهم ملى وطن ريو عنهمأ أمال في أن يجدوا لهم في :حياة أ رى

أفجلأ ومت مين لهم من :موطنا جديدا بصفة دائمة أو مؤقتة .

()1عبد اهلل أحمد عبد اهلل المصراتي :الهجرة غير الشرعية ،بالمجتمع الليبي -دراسة اجتماعية ميدانية على المهاجرين ير الشرعيين بمركز فنعومل
بمدينة بنغازةأ المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريو (9101م) المجلد ( )31العدد ()12

 992-023أ الرياض.
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كما يشير معجم العلوم االجتماعية المة قام بإعدادل ن بة من األساتمة المت صصينأ ملى استعمال لفظ
"هجرة" في العلوم االجتماعية للداللة على تحركا جغرافية لألفراد أو الجماعات من مكان أل ر بطريقة مرادية

أو اجبارية وأن أهم صفاتها كونها عملية متعمدة او م ططة ومات رض واجح(.)1

وعلى مل يرى " "T.L.Smithأن مصطلح الهجرة يعني االنتقال من مكان ملى آ ر وب اصة من دولة أو
اقليم أو مناخ ملى اقليم أو مناخ آ ر وبهما تشير كلمة هجرة ملى انوا م تلفة من الحركات السكانية مع
االقتراض الجمني أن :سيترتو على همل الحركات تغيير في محل اإلقامة أو السكن

()2

.

كما يرى " "D.M.Heerبأن الهجرة تشير ملى عملية انتقال أو تحول لفرد أو جماعة من منطقة اعتادوا
على االقامة فيها ملى منطقة أ رى سواه دا ل حدود بلد واحد أو ارج حدود هما البلد(.)3

مقليم دولت :أو الدولة المقيم فيها ملى دولة أ رى بنية اإلقامة في

وعلى مل فإن الهجرة هي مغادرة الش
همل الدولة بصفة دائمة.

أن "الهجرة" ظاهرة اجتماعية  Social Phenomenonوجدت وما زالت توجد في كل زمان ومكانأ وهي
تعني االرتحال عن موطن وترك :ملى يرل مدة قد تطول أو تقصرأ وتمتد لتشمل الحياة الباقية للش

بأكملهاأ وبمعنى آ ر فهي تعني االنتقال من منطقة جغرافية ملى أ رى بقصد تغيير مكان اإلقامة الدائم

ويالحظ أن :متى بدأت حركة الهجرة فإنها البا ما تنمو بطريقة أتوماتيكية .
ويمكن رصد ظاهرة هجرة العقول منم بداية الثالثينات من القرن العشرينأ وتزامن مل مع بروز فكرة برامج
البح

العلمي الهادفة اقتصادياأ وفكرة استناد االقتصاد ملى قاعدة من البح

والتطور العلمي والتكنولوجي

وهمل الظاهرة القديمة الحديثة سوف تستمر مع التسار في الطلو على العقول واأليدة من الشرق والجنوو
كلما زاد تسار التقدم العلمي واالرتقاه التكن ولوجي في الغرو والشمالأ ويساعد على مل سقوط الحواجزأ
وانتشار ظاهرة العولمةأ وتقدم وسائل االتصاالتأ ولمواجهة همل الظاهرة لم يعد هنا بديل عن تبني عدد

من البرامج الهادفة والمتنا مة مع التقدم العلمي واالرتقاه التكنولوجيأ مع زيادة االهتمام بتحدي
التعلي مي في جميع مراحل:أ باعتمادل على البح

النظام

العلمي والتكنولوجياأ وبما يحد من هدرة العقولأ ويتيح

للكفاهات العربية أن تجد مجاالت انطالقاتها وارتقائها وتحقيق طموحاتهاأ كما أن وسائل االتصال المتطورة

والسريعة والمريحة تجعل الهجرة ميسرة وقادرة على محدا
للعالم من حي

الحركة العامة للسكان

()4

آثار طيرة في تغيير وج :ال ريطة السكانية

.

ثانياً :تصنيفات الهجرة :

()1ابراهيم ممكور أ"معجم العلوم االجتماعية "(.القاهرة  :الهيئة الوطنية العامة للكتاو أ. )0221

002

()2محمد السيد الو وفؤاد اسكندر أ لين سمي أ" أساسيات علم اإلسكان" ترجمة (اإلسكندرية أ المكتو المصرة الحدي أ 0222 )0أ
()3عبداهلل ال ريجي ومحمد الجوهرة أ" مقدم في علم السكان" مصر الفاهرة  9112 -أ

010

()4توفيق الجرجور " الهجرة من الريف الى المدن "( دمشق أ منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي أ)0222

122

2
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يتم تصنيف الهجرة وفقا للحالة التي يت م الفرد فيها ق اررال بالهجرة ملى مكان آ رأ ويمكن تقسيم همل الحالة
ملى نوعين :

النوع األول  :الهجرة المفروجة على المهاجرأ أو مجبار المهاجر على ات ام قرار الهجرة دوت تد ل
إلرادت :الش صيةأ حي
بسبو نق

مل في ظروف الحرو أو الكوار أ أو

ال يكون للمهاجر حرية اال تيارأ ويحد

االحتياجات التي تعني بالحاجة الطبيعية لانسان .

وينقسم هذا النوع من الهجرة إلى حالتين (:)1
أ -الهجرة االضطرارية  :تحد

عندما يكون المهاجر مجط ار للهجرةأ ولكن لدي :فرصة ألن يت م قرار

الهجرةأ والمكان المة يمهو ملي:أ وتحدد همل الحالة عندما ال تكون الظروف قهرية .

ب -الهجرة اإلجبارية  :تحد

عندما ال يكون لدى المهاجر أة يار ففي أن يهاجر أو الأ والحد

الفاصل المة يمكن عن طريق التمييز بين الحالتينأ هو وظيفة الهجرة نفسهاأ ال كما يحددها
المهاجرأ ولكن كما تحددها الجهة أو الهيئة التي شجعت حركة الهجرة نفسها .
يوجد ثالث أنواع من الذين هاجروا إجباريا أو اضطراريا وهي

()2

:

المهاجرون :وهم المين هربوا أو تركوا أوطانهم ولكنهم يعلمون أنهم سيعودون مرة أ رى ملى أوطانهم
ويتطلعون ملى مل اليوم.
الالجئون  :وهم المين تعمدوا ال روج من أوطانهم واالستقرار بصفة دائمة في دولة أ رىأ أو هو الش
التي يتر وطن :ملى وطن آ ر هربا من جغط وقع علي :ألة سبو من األسباو ولم تعد لدولت :أة سلطان

علي :وأصبح في حماية دولة أ رى .

المنقولون :وهم المين أجبروا على الهجرة دون أن يكون لهم دور ميجابي في القيام بالهجرةأ ويطلق على
هؤاله مصطلح "اإلزاحة ."Displacement
والحقيقة أن االقبال على الهجرة ال ارجية يعد تغي ار في الش صية العربيةأ استجابت لها العائالت واالسر

العربية والنساه

صوصا نتيجة ظروف العمل والظروف االقتصادية التي يعيشونهاأ فيروا فيها وسيلة

لتسحين الد ل لألفراد وزيادة لموارد البالد من النقد األجنبي .

ويتكون المهاجرون من الفقراه المين يعانون من تدني مستوى معيشتهم والمين يفشلون في تحسين مل

المستوى في وطنهم ويبحثون بالتالي عن تحسين :عبر الهجرة للعمل بال ارجأ وفي حالة االقتصاديات

متعددة ومتشابكة األنماط االنتاجية مثل االقتصاديات العربيةأ فإن وجود قطا تقليدة كثيف العمالة مثل
الزراعةأ وان فاض د ل الفرد في القطاعات الحديثةأ يجعل العاملين في هما القطا التقليدة أكثر استعدادا
للهجرة لتحسن أحوالهم ولتحديد القطا المة يعملون في :نسبيا(.)3
()1أحمد محمد أحمد " الهجرة الغير شرعية في الوطن العربي "( مصرأ القاهرة  -دار تنمية القاهرة  ) 9101أ
()2أحمد محمد احمد المرجع السابقأ

011

()3السيد محمد الو وصبحي عبدالحكيم أ مرجع سابق أ

013

019
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كمل الطبقة الوسطى وبالمات ريجي النظام التعليمي في بلدنا يشاركون في موجات الهجرة بصورة كبيرة
في حالة عجز اقتصاديات بلدانهم عن استيعابهم أو جمود المرتبات في وطنهم بما يهدد بتدني وجعهم

االجتماعي واالقتصادة مما لم يشاركوا في الهجرة ملى بلدان تتمتع بارتفا مستويات األجور والمرتبات(.)1
وهنا

نو آ ر من الهجرة ير القانونية أو المتسللة وتعتبر أحد المظاهر السلبية للهجرة االقتصاديةأ

ويتميز هما النو من الحركة العمالية بأن :يشجع العمال ير المهرة و ير المدربين على الهجرة.
العديد من النا
وتتنو أشكال الهجرة في درجات متفاوتة من اال تيار الحر ملى اإلكرالأ ففي حين نجد
َ
ميجابية من شأنها أن تم جكن :في الحياةأ فإن آ رين يرون فيها فرصة للنجاة من
يعيش الهجرة ك برة
ج
االستبداد والتطرف واإلرهاو والحروو و والبطالة واألمية والحرمان وكل أشكال التمييز واالستغالل

والتهميشأ ور م كل مل أ ال يزال ُّ
ملف مدارة الهجرة وفق مدارة الهجرة مدارةا قائمة على منظور حجارة
واسع؛ مغيبا ومرهونا بشروط بعيدة المنالأ مادام النظر ملى حقوق اإلنسان والمصلحة اإلنسانية؛ قائما على
أسا

ير منساني و ير أ القيأ وال يأ م في الحسبان أة اعتبار لآل ر الم الف والجعيف المعدوم .وال

السياسيةأ أو
المدنية و
تزال انتهاكات حقوق اإلنسان في حق المهاجرين منطوية على حرمانهم من حقوقهم
ج
ج
البا ما يرتبط حرمان المهاجرين من حقوقهم
االقتصادية و
حرمانهم من حقوقهم
االجتماعية و ج
ج
ج
الثقافيةأ و ا
وبالتحيز وكرل األجانو والم تلفين.
وثيقا بقوانين تمييزجية
ارتباطاا ا
ج
ج – هجرة الكفاءات العليمة:

زاد االهتمام بظاهرة الهجرة الدولية لما لها من آثار سلبية على المجتمعاتأ والسيما كون همل االثار تزداد
بتفاقم الظاهرة لكنها ال تشمل فقط األفراد موة المهارات القليلة والمتوسطة وانما امتدت الى جم الكفاهات
واألدمغة التي تشكل نواة التقدم والنمو في أة مجتمع.
تعريف هجرة الكفاءات العلمية:

ان مصطلح هجرة العقول أو هجرة الكفاهات في مترادفات أصبحت على جميع المهاجرين تدريبا عاليا من

بلدانهم االصيلة الى بلدان أ رىأ فاصطالح استنزاف العقول أو األدمغة هو مصطلح أطلقت :الصحافة

البريطانية على سائر بريطانيا نتيجة هجرة األدمغة والكفاهات العلمية بعد نهاية الحرو العالمية الثانية.
فيما ترى منظمة اليونسكو أن هجرة الدمغة هي ":نو شاد من أنو التبادل العلمي بين الدول يتسم بالتدفق

في اتجال واحد (ناحية الدول المتقدمة) أو ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا(.)2
كما تعتبر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEهجرة الكفاهات تستهدف ابجا ريجي الجامعات
والكليات المين يمهبون الى ال ارج لفترة محدودة من الزمن للدراسة والت ص

وكما الزائرين المين يمددون

()1محمد فتحي عيد " التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير المشروعة ورقة قدمت في الندوة العلمية بعنوان "مكافحة الهجرة غير المشروعة "
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الل الفترة 0130/9/91-91هي الموافق 9101/9/01-2م أ الرياض( .

أ .)12

( )2فاطمة مانعأ فاطمة الزهراه بازة ".هجرة الكفاهات العلمية واثارها على التنمية االقتصادية في البلدان النامية" في الملتقى الدولي حول راس
المال البشري في منطقة األعمال العربية في االقتصاديات الحديثة .يومي 01أ 03ديسمبر .9100

. 120-112
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فترة زيارتهم واقامتهم بال ارج .ويرى "جا
األش ا

نوفمبر 9102

يار" أن مصطلح هجرة الكفاهات يستعمل للتعبير عن هجرة

المؤهلين من دولهم األصلية نحو دول االستقبال (هجرة الكفاهات ال ارجية) وللتعبير أيجا عن

هجرة األش ا

العاملين والتقنيين نحو قطاعات

ير علمية دا ل نف

الدولة (الهجرة الدا لية

للكفاهات)(.)1
أنماط هجرة الكفاءات والعقول هما :
هنا نمطين من هجرة الكفاهات والعقول وهما:
 الهجرة الخارجية للكفاءات :وتتمثل في انتقال الكفاهات ارج الحدود الجغرافية لبلدانهم األصيلة وهو
النمط األكثر شيوعا بين الدول وتنقسم الى :

النمط التبادلي للكفاءات :ويتمثل في تبادل األفراد موة المهارات والكفاهات ما بين الدول وعادة هما النو
من التبادل بين الدول المقدمةأ قصد التكامل المعرفي من جهة ثم العمل المشتر في مشاريع بحثية تحقيقا
للمصلحة المشتركة في المجال المعرفي والمعلوماتي.

النمط االستنزافي للكفاءات :وهو السائد بين الدول النامية والدول المتقدمةأ حي

تأ م الهجرة بهما المفهوم

اتجال واحد من المناطق األقل نموا الى المناطق األكثر تقدما ونموا .ويشمل هما النو من الهجرات
الكفاهات العلمية والباحثين والطلبة وموة الشهادات العليا والت صصات العلمية.

 الهجرة الداخلية للكفاءات :أو النزيف الداخلي للكفاءات.

ويتعلق هما النمط بمحدودية نشاط الكفاهات دا ل أوطانهم نتيجة ميلهم الى اقتصار أبحاثهم على المعرفة
في حد ماتها دون ان تتعدى مل تنمية مجتمعاتهمأ وقد يكون الهدف من نشاطهم الحصول على امتيازات
ش صية محدودة أو نتيجة تهميشهم من طرف األنظمة القائمة وبالتالي عولتهم وابتعادهم عن ميدان البح

العملي(.)2

المحور الثاني  :معدالت الهجرة الخارجية وهجرة الكفاءات في المجتمعات العربية:
أو ًال :حركة الهجرة العربية في العقد االخير:
حي

ازدادت معدالت الهجرة ير المشروعة من الدول الفقيرة ملى تل

العشرين بحثا عن فر

الغنية في العقد األ ير من القرن

العملأ مع ثورة االتصاالت والمواصالت والعولمة التي سهلت هجرة أعداد كبيرة

من الساعيين للوصول ملى ظروف معيشية أفجل حي

الشرعيين بأكثر من ( )911مليون ش

(.)3

تقدر منظمة الهجرة الدولية عدد المهاجرين

( )1سنوسي شي اوةأ هجرة الكفاءات الوطنية واشكالية التنمية في المغرب العربي ،دراسة حالة على الجزائر  ،5030- 3111ممكرة تحرج مقدمة
لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية ت ص
19أ10

دراسات أور ومتوسطيةأ جامعة بوبكر بقايد -تلمسان – كلية الحقوق والعلوم السياسيةأ9100أ

( )2خيري قويع وآخرون " ما السبيل الى الحد من هجرة العقول العربية حالة الجزائر" مجلة الدراسات االجتماعية – جامعة تلمسان  ،العدد ،34
 ، 6102ص 22-34
()3عبد هللا سعود السرياني ،مرجع سابق (6101م) ص .084
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ومع التوسع في الهجرة ظهرت هجرة موازية هي الهجرة ير الشرعية بقيام ش
أو من ير المر

ال يحمل جنسية الدولة

ل :باإلقامة فيها بالتسلل ملى همل الدولة عبر حدودها البرية أو البحرية أو الجوية أ أو

الد ول ملى الدولة عبر أحد منافمها الشرعية بوثائق أو تأشيرات مزورة أ و البا ما تكون الهجرة ير

المشروعة جماعية وناد ار ما تكون فردية(.)1

وقد حاول المكسيكيون واألسيويون و األفارقة و يرهم التسلل ملى الواليات المتحدة األمريكية وكندا وبعض

الدول األوروبية عبر الحدود البحرية والبرية وهو أمر رافقت :حواد

وأ طار ومشكالت اصة مع شبكات

التهريو والسماسرة التي تنقلهم عبر دول وت طي الحدود من مناطق عبور بعيدة عن رقابة السلطات أ كما

أن ركوو البحر يتطلو انتظا ار لحين الفرصة المواتية في فلة من حر
قوارو صغيرة دون مراعاة ألحوال الطق

الشواطئ واإلبحار البا في

األمر المة يعرض حياتهم لل طر وقد أطلق على مثل همل

القوارو قوارو الموت ل طورتها(.)2
همل الرحلة المليئ ة بالم اطر تعرض البعض الجطرابات نفسية مؤلمة اصة عندما يتعرض القارو للغرق
التي تطفو فوق الماه ومثل همل التجربة تشكل مجموعة من األحدا

فالبعض قد يشاهد بعض الجث

الصادمة شديدة األلم أ فيشعرون بال وف الشديد والهلع والعجزأ وتمثل مثل همل األحدا
طويلة منها مواجهة الكوار واإلصابة ومشاهدة االحدا

الصادمة قائمة

العنيفة(.)3

ومن الصعو تحديد حجم الهجرة ير الشرعية نظ ار لطبيعتها السرية من جهة ولتباين أصناف المهاجرين

من جهة أ رى أ لمل تتجارو التقديرات لمثل همل الهجرة ولكن منظمة العمل الدولية تقدرها ما بين (-01

 )%01من عدد المهاجرين في العالم والمة سبق أن أشرنا ملى حجم :بأكثر من ( )911مليون ش

.

من جانو آ ر فإن تقديرات منظمة الهجرة الدولية للهجرة ير الشرعية ملى دول االتحاد األوروبي تصل

ملى ( )0.1مليون ش

سنويا

()4

 .وتوقعت منظمة الهجرة الدولية ازدياد الهجرة ير الشرعية جراه األزمة

االقتصادية والمالية التي يشهدها العالم اان دون أن تحدد حجم همل الزيادةأ مؤكدة أن ( )%01من
القومي لحقوق اإلنسان في مصرأ

المهاجرين في العالم ير نظاميين)ُ .ي شير تقرير صادر عن المجل
ملى زيادة عدد جحايا الهجرة ير الشرعية من البلدان العربية الل السنوات العشر األ يرة بنسبة
(.)5()%311
()1علي طلبة محمد مبراهيم أ(و .ت) دوافع الهجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري :دراسة ميدانية على عينة من الشباو بالمهاجر أكلية
ااداوأ جامعة جنوو الوادةأي (مبراهيمأ 9112أ )090ي باإلجافة الى مبراهيم أعبد الستار الضغوط الالحقة للصدمات النفسية واالنفعالية ،مجلة

شبكة العلوم النفسية أ

()2سامر يون

 99-90شتاه 9112م

.031-011

أالتجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير المشروعة أ لبنان – بيروت أ دار الفارابي للنشر والتوزيع أ 9103أ

31

()3مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ظاهرة الهجرة غير المشروعة التعريفأ الحجم والمواثيق الدوليةأ الدوافع واالسباو

.ahram.org.eg

()4حسينة شروق (و .ت) الهجرة غير الشرعية بين االباحة والتجريم أ مجلة االجتهاد القجائيأ العدد الثامنأ جامعة محمد فير بسكرةأ
.21

()5عبد اهلل أحمد عبد اهلل المصراتيأ مرجع سابق 9101( ،م) المجلد ( )31العدد ()12

-11

 992-023أ
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من من عوامل دفع المهاجرين للهجرة بشقيها المشروعة و ير المشروعة يعود ملى عوامل اقتصادية
واجتماعية تتمثل في تردة األوجا

االقتصادية واالجتماعية و ياو الحريات وانتشار الفساد والتسلط

السياسي والدكتاتوريات والتطلع ملى زيادة د ل الفرد وتحسين مستوى المعيشة.

تأ م الهجرة العربية أشكاال متعددة من بينها الهجرة البينية العربية وهي هجرة من أقطار عربية حجم سكانها
نسبيا كبير ود لها القومي متواجع وبها أعداد كبيرة من الفقراه أهمل األقطار يطلق عليها األقطار المرسلة

أو المصدرة لأليدة العاملة باتجال الدول العربية المصدرة للنفط والتي تحتاج ملى أيد عاملة للعمل في
مشاريع التنمية وقد استقبلت دول ال ليج العربي نحو ( )%11من مجمالي المهاجرين القادمين من منطقة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتتج :نسبة ( )%01ملى الواليات المتحدة األمريكية وكندا واستراليا

.

ثانياً :هجرة الشباب والكفاءات الفلسطينية:

منم اندال انتفاجة األقصى في العام  9111بدأت ظاهرة الهجرة من المجتمع الفلسطيني ملى ال ارج
بالتفاقمأ شاملة شرائح م تلفة من المواطنين؛ بعجهم للبح

عن عملأ وبعجهم للهروو من الواقع

المأساوة المة سبب :االحتالل اإلسرائيلي .وقد ظهرت همل الحالة جلية عام  9111حي

باتت الهجرة ملى

ال ارج حلم كثير من الشباو المين يحملون الشهادات العليا واألكاديميينأ بسبو الوجع االقتصادة
والحصار المشدد على األراجي الفلسطينيةأ المة أدى ملى م الق الكثير من المصانع والشركات والى

هجرة أصحاو رؤو

األموال والمستثمرينأ والى تشوش الصورة وبالتالي ملى تصاعد الوجع المأساوة

الصعو المة يعيش :الفلسطيني .في ”األوجا االقتصادية واألمنية المتفاقمة تدفع الفلسطينيين ملى الهجرة".
كما أن البطالة وعدم توفير فر

عمل تدفع الفلسطينيين على تر وطنهم وأرجهم بحثا عن االستقرار

واألمان االقتصادة والسياسي في بلد آ رأ مم بلغ معدل البطالة الل الربع األ ير لعام  9102نحو

 % 91.1بالجفة باألراجي الفلسطينية عموماأ ولكن كان لسكان قطا
ارتفا

معدالت البطالة لتصل الى %11

زة النسبة االكبر على صعيد

الل االعوام اال يرةأ ويرجع مل

ألسباو تتعلق باالحتالل

االسرائيلي واالنقسام السياسي الفلسطيني والحصار المفروض منم  00عاما على القطا أ اجافة الى

الحروو المة شنتها اسرائيل على القطا ادى الى تدمير كامل للبنية التحتية بالقطا ()1أ ور م مل ان

الم اطر الجسام التي تنطوة على الهجرة ملى ا ل ارجأ فإن الفكرة ال تزال تسيطر على أ لبية الشباو
الفلسطينيين المين قاموا باللجوه ملى الدول األوروبية للحصول على تأشيرات للهجرة ملى أمريكا وكندا
والنرويج أمالا في ميجاد مالم آمن يجمن لهم حياة هادئة ومستقرة بعيدا من الحصار واإل الق والدمار

وال راو المة يطاردهم باستمرار حتى في أحالمهم(.)2

)(1

Ahmed , C- The Labour Dimensions of irregular migration in Turkey (2006) European university institute ,
RSCAS.
)2(.عدنان عياش دراسة بعنوان هجرة الشباب واألدمغة الفلسطينية إلى الخارج في مجلة المستقبل العربي ( )9112العدد 113
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فيما تتحدث األرقام والمعطيات حول المهاجرين الفلسطينيين إلى الخارج :أنه هاجر نحو  099ألف فرد
ال ارج األراجي الفلسطينية الل المدة 9102-9112أ علما أن هما العدد ال يشمل األسر بالكامل .كما

أشارت نتائج المسح أن  % 01.2من األسر الفلسطينية لديها مهاجر واحد على األقل ملى ال ارجأ بواقع

 %2.1من األسر لديها مهاجر واحد فقط في المهاجرين ملى ال ارجأ و  % 3.0من األسر الفلسطينية
لديها مهاجران اثنان ملى ال ارجأ في حين بلغت نسبة األسر التي لديها  1مهاجرين فأكثر في ال ارج
 %1.9من مج مالي األسر في األراجي الفلسطينية(.)1
وعند توزيع المهاجرين بحسو سن ة الهجرةأ أظهرت النتائج أن  %10.9من المهاجرين ملى ال ارج هاجروا
بعد عام 9111أ في حين أن  %31.1من المهاجرين قد هاجروا بعد عام .9101

وعند دراسة المهاجرين ملى ال ارج بحسو العالقة برو األسرة وفق نتائج هما المسح أظهرت النتائج أن

 %31.1من المهاجرين صنفوا كأبناه لرو األسرة الفلسطينيةأ ونحو  %93.2صنفوا كزوجة ابن أو زوج
ابنة لرو األسرةأ وعلى مستوى الجن

حين كانت همل النسبة لانا

كان  %13.0من المهاجرين المكورأ هم أبناه أرباو األسرأ في

المهاجرات.%91.0

وحول الدول التي هاجر مليها الفلسطينيونأ أشارت النتائج ملى أن  % 93.1من المهاجرين ملى ال ارج
هاجروا ملى األردن و % 91.1هاجروا ملى دول ال ليج العربيأ وأكثر من م

المهاجرين ()% 90.1

هاجروا ملى أمريكا  .وحول أسباو الهجرة ملى ال ارجأ أشارت النتائج ملى أن األسباو أو الدوافع الرئيسية
للهجرة ملى ال ارج كانت التعليم والدراسة بواقع  % 31.1من مجمالي المهاجرين ملى ال ارجأ في حين كان
الدافع الرئيسي لنحو  % 01.1من المهاجرين هو لتحسين مستوى المعيشة  % 03.2من المهاجرين
هاجروا لعدم توافر فر

العمل في األراجي الفلسطينية.

أشارت النتائج ملى أن أكثر من ثل

المهاجرين من حملة الشهادات العليا والجامعات؛ مم بلغت نسبة

المهاجرين ملى ال ارج وتحصيلهم العلمي بكالوريو

فأعلى نحو  % 31.2من مجمالي المهاجرين لل ارجأ

وبلغت نسبة المهاجرين من حملة الشهادة الثانوية العامة  . % 31.2في حين لم تتجاوز نسبة المهاجرين
ملى ال ارج ممن ال يحملون أة مؤهل علمي .)2(% 0.3

فيما أظهرت نتائج مركز اإلحصاه الفلسطيني أن  %91من الشباو في فلسطين لديهم الر بة للهجرة ملى
ال ارجأ بواقع  %32في قطا
البطالة والفقر وب اصة في قطا

زة (نحو ربع الشباو)؛ ومل في ظل األوجا السائدة وارتفا معدالت
زةأ فكما نعلم مما اجتمع الثالو ال طير (الفقرأ البطالةأ الجهل) فمن

شأن :أن ي لق مبررات للهجرة .وهما ما يؤكد بأن الهجرة ظاهرة ال تفرزها عملية التنشئة االجتماعيةأ أة أن
()1سميح عبد و الد زيدانأ الخيارات السياسية الستيعاب الالجئين في الضفة الغربية والقطاع( رام اهلل :المركز الفلسطيني للبحو
والمسحيةأ .9113

()2المركز الفلسطيني لاحصاه الصادر في نوفمبر 9102أ باإلضافة الى محاضرة ومناقشة لدراسة الدكتورال للباح

السياسية

رامي جواد (" )9102تأثيرات

الهجرة على الواقع الفلسطيني" جامعة القاهرة – كلية العلوم السياسية  .فبراير 9102أ قاعة المناقشات الساعة 3:11ظه اًر
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الفرد ال يتربى على أن يكون مهاج ارأ بل ألن المجتمعات ال تستطيع أن تستمر في وجودها وتطورها

وتواصلها مع بعجها البع ضأ وبالتالي الهجرة ظاهرة فرجتها وأفرزتها التحوالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية .فقد أظهرت نتائج مركز اإلحصاه الفلسطيني أن الهجرة يعود معظمها لألسباو

االقتصاديةأ حي

أفاد  %10من الشباو المين ير بون بالهجرة ملى ال ارج بالسعي ملى تحسين ظروف

المعيشةأ و %01لعدم توفر فر

العمل في فلسطين(.)1

المحور الثالث :السياقات المعرفية لدراسة هجرة الشباب والكفاءات في فلسطين:
تطور هجرة الكفاءات العلمية وأثرها:
ان اعتماد مبدأ ترسيم الحدود بين الدول وتناز المصالح السياسية واالقتصادية زاد من حدة التعاطي مع

مسألة الهجرةأ مع فارق مهم هو ان توالي موجات الهجرة في العقود األ يرة كانت تتم بصورة عمودية من
ال من اللجوه الى مستعمراتها من
الجنوو الى الشمالأ ف الل الحربين العالميتين لم تترد بريطانيا وفرنسا مث ا

أجل تجنيد عدد كبير من النا أ وبعد الحرو العالمية الثانية ساهم العمال والمهاجرين في عملية معادة
معمار أوروبا في مجال البناه واألشغال العمومية كما تم استعمالهم كيد عاملة في المناجم وقطاعات
الصناعة والفالحة وال دماتأ لكن عقو األزمة االقتصادية التي شهدتها الدولأ شرعت األ يرة في ات ام

عدة تدابير من اجل التوقف عن استرداد اليد العاملة األجنبيةأ لكن هما لم يحد

بل تطورت الهجرة  :من

هجرة مكورية ومؤقتة الى هجرة عائلية ودائمة .ومن هجرة اليد العاملة الى هجرة الكفاهات(.)2

يمكر أن هنا

مجموعة من المقاربات النظرية التي شكلت سياقا معرفيا لتوجي :البحو

موجوعها الشباوأ وأل راض موجو ورقتنا سنركز على ثال

والدراسات التي

مقاربات نظرية سنتناول :منهم مقاربتين فقط

وهم(:)3
 مقاربة حقوق الشباب :وتتمثل أهمية همل المقاربة في أنها يرت على نحو يكاد يكون جمريا في

التعامل مع الشباو من كونهم موة مشكالتأ وأنهم في حد ماتهم بتصرفاتهم وأفعالهم مشكلةأ ملى
اعتبارهم أصحاو حقوق من الجرورة أن تلبي وأن تصانأ وهو ما دفع في تجال بلورة حقوقهم في

التعليم الراقي النوعيةأ والعمل الالئق والمشاركة السياسيةأ وتكوين األسرة.
 مقاربة الصراع الثقافي في موضوع الهجرة :
 أعيد اكتشاف همل المقاربة والتأكيد عليها في العقدين األ يرين من القرن العشرينأ و اصة مع بروز
تبعات وتوابع العولمة وما ارتبط بها من ردود فعل ثقافيةأ وتنامي رد الفعل عليهاأ وتزايد الصدمات

وأعمال العنف عن كرل األ رأ واالحتكا

بين مواطني البلدان المستقبلة للعمالة المهاجرة والعمال

()1نصر الدين محمد أبو مجة " هجرة العقول العربية  :مقترحات علمية ورؤى مستقبلية للمواجهة "أ مجلة الدراسات المستقبلية عدد 02أ 9101أ
01-09

نشر صادرة عن المركز الفلسطيني لاحصاه برام اهلل)( -آمار/مار  ( .)9100التقرير الرئيسي للهجرة للعام )2( 5033مركز اإلحصاه الفلسطينيأ
32

( )3فتحية عبدالجواد زكريا  ،التعليم والهوية الثقافية ،رسالة دكتورال ير منشورة أ (القاهرة أ جامعة القاهرة أ كلية الدراسات التربوية )9101
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المهاجرينأ األمر المة أدة ملى ازدهار الدراسات الشبابية المطلقة من تصورات ومنظورات مركزية
أوروبية وأمريكيةأ باعتبار همل البلدان هي الفاعل الرئيسي في تيار العولمةأ ومل

لفهم ما يعتبر

ثقافات أو حاالت اجتماعية أ رةأ وعموماً فقد انطلقت تلك المقاربة من قضيتين نظريتين

أساسيتين:

تؤكد وحدة اإلنسان في صائص :األساسية من النواحي العقلية والنفسية والوجدانية والفيسيولوجيةأ واشت ار
جميع المجتمعات في أساسيات الهياكل المؤسسية وبعض األدوار الرئيسية (العائلة والمدرسة على سبيل
الت صي

) .وترى العولمة بآلياتها ونتائجها مطا ار وسياقا عاما موحدا لتطور المجتمعاتأ وحتى وان

ا تلفت بعض المجتمعات في موقعها من العولمة وفي ردود فعلها عليهاأ مال أن آليات العولمة قادرة على

ا تراق الحدود الوطنية يساعدها في مل ثورة االتصال ووسائل اإلعالم الجماهيرية بما يمكنها من التأثير

أو حتى لق سلوكيات ومفاهيم عابرة للقوميات في بعض أوساط المراهقين والشباوأ األمر المة يجعل
اإلشكاليات المعاصرة للشباو حاجرة كعنصر دا لي في المجتمعات بشكل عام.

في ضوء االطالع على التراث البحثي في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يتضح العديد من المؤشرات

من خالل الدراسات السابقة منها التالي:
 ازدادت في السنوات (األ يرة ظاهرة الهجرة ير الشرعية فقد بلغ عدد المهاجرين في 9101م) المين
وصلوا ملى الشواطئ االيطالية أكثر من ( )011ألف مهاجر.
 نتيجة لهمل األعداد الكبيرة فإن عدد المين فقدوا حياتهم في البحر في 9101م بلغ (أربعة آالف)
مهاجر منهم ( )3911مهاجر فقدوا حياتهم في البحر األبيض المتوسط.

 ترجع الهجرة ير المشروعة ملى ا تالل في التوازن االجتماعي واالقتصادة والبطالة وعدم توفر
فر

عمل حقيقية وان فاض مستوى األجور و اله األسعار والفساد واالستبدادأ وعدم االستقرار

السياسيأ والصراعات المسلحة والحروو كلها عوامل تدفع باتجال الهجرة.

 يواج :المهاجر ير الشرعي عقبات في المجتمع الجديد تتمثل في التمييز في العمل والسكن واألجور
واللغة أ مجافة ملى مشكلة االندماج في المجتمع الجديد.
 يعاني المهاجر من الشعور بالعزلة االجتماعية والنفسيةأ والجغوط النفسية وجعف الهوية لدى
البعض.

ال وحيدا لجميع المشكالت التي يعاني منهاأ في حين
 يرى بعض المهاجرين أن الهجرة تشكل بدي ا
ينظر لها البعض اا ر باعتبارها فرصة أفجل نحو تحقيق الطموحات.

 والهجرة سواه كانت مشروعة أو ير مشروعة لبعض مدار

علم النف

تشكل برة صدمية وشر ا

يصعو مداوات :فهي منحى وان كان ا تياريا في حين يرى البعض اا ر أن فقدان األمن النفسي
يدفع البعض للهجرة والبعض اا ر يرى بأن الهجرة تجعل الفرد في أشد الحاجة لألمن النفسي.

في ضوء ذلك التقديم نبرز أهم االسباب الذي تدفع الشباب واالدمغة الفلسطينية نحو الهجرة :
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 السياسات والممارسات االستعمارية على م تلف الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والسيكولوجية.

 االنقسام الفلسطينيأ وسوه مدارة أطراف :على م تلف الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية.
 سياسات وممارسات المانحينأ والتي تتقاطع بغالبيتها مع سياسات وممارسات االستعمار.
 أما تداعيات الهجرة فهي تتر أثارها على م تلف البنى السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةأ
وتساهم بتراجع معدالت التنميةأ كما تؤثر على دور الشباو في العملية الكفاحية "المشرو الوطني

التحررة" بشقي :الوطني التحررة والبنائي الديمقراطيأ وتُفقد هما المشرو حامل :الرئيسي وعمودل
الفقرة.

المحور الرابع  :مساهمة وسائل االعالم الرقمي في التصدي لظاهرة هجرة الكفاءات واالدمغة والشباب من
الوطن العربي عموماً وفلسطين خصوصاً:

من األسباو التي أدت ملى هما الوجع الجديد للهجرة يكمن بعجها في التحول الكبير المة أثجر على العالم

التغي ر المة طال بنية الدولة الوطنيةأ وال
جراه العولمة وتقنيات االتصاالت والمعلوماتأ بجانو
ج
بأسرلأ ج
السكانيةأ مجافة ملى
تقوة من دوافع الهجرات والتنقالت
ج
ننسى المشاكل االقتصادية والمالية العالمية التي ج
الحروو التي لم تتوقف في هما العالمأ والفقر والمجاعات بسبو جعف التنمية والتغيرات المنا ية والجفاف

والتصحر.
ويبدو اإلعالم في ظل همل العواملأ أحد األسباو القوية التي ما زالت تؤثجر في ق اررات المهاجرين في
العالمأ ولقد زادت أهمية الدور اإلعالمي في قجايا الهجرةأ مع تطور اإلعالم نفس :وأدوات :وجمهورلأ فقد"
لم يعد مرتبطا بم رجات وسائل االتصال الجماهيرة

تغي ر مفهوم اإلعالم وطبيعت :في عصر العولمة حي
ج
بل أصبح شديد االلتصاق بالمعلومات :الماليةأ والعلميةأ والتكنولوجيةأ والطبيةأ والرياجيةأ والثقافيةأ
()1
الجامبية والجماهيرجيةأ ما
وصَنع هما الوجع الجديد لاعالم منا ا معالميا يتميز بالحرجية و
واالجتماعية"
ج
َ
ِ
ثم
جعل الهجرة وقجاياها وأنصارها المحتَ َملينأ في عالم واحد :يتيح لهم المعرفة والتواصل والحلم ومن ج

ات ام قرار الهجرةأ وزيادة أعداد المهاجرين الشرعيين و ير الشرعيينأ لنكون مرة أ رىأ أمام وجع جديد

ومعقجد للهجرة الحديثة.

السكانيةأ ر بةا في الهجرةأ اصة
جامبية لل جشباو باعتبارهم أكثر الفئات
التغيراتأ صارت أكثر
ج
ج
جميع همل ج
في العالم العربي؛ ويرى كثير من ال براه والمراقبين ألوجا الهجرة واإلعالم أن تأثير وسائل اإلعالم
صوصا تقنيات اإلعالم الجديدأ يتنامى بشكل متزايدأ بتشكيل :ألفكار ودوافع الشباو في الهجرةأ اصة
ير ال جشرعيةأ والتي ما زالت تزهق أرواح ااالف من الشباو في العالم.

()1نصر الدين لعياجيأ فصل إشكالية اإلعالم في عصر العولمة ،وسائل اإلعالم والمجتمع :ظالل وأجواه أ دار الكتاو الجامعيأ العين أ
9111م
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في همل الدراسةأ سنتوقف على تأثير اإلعالم الجديد على ال جشباوأ وعلى الهجرات ال جشبابيةأ كما سنقوم
بمحاولة عكسية لالستفادة من تقنيات اإلعالم الجديد في الت طيط لمشرو معالمي كبيرأ يتفهجم دوافع
ومتغيرات وواقع الهجراتأ ويعمل على عالجها ووجعها في المسار اإلنساني الصحيحأ لي

باعتبارها

حال جمرياأ بل باعتبار الهجرة حراكا بشريا متوقجعا لألفراد ارج حدود أوطانهمأ في ظل
مشكلة تتطلو ج

العولمة والتحوالت العالمية.

صحيح أن االعالم الرقمي لعو دو ار في الترويج لطرق الهجرة ير الشرعية وسهل عملية الحصول على
المعلومات باإلجافة الى است دام شبكات التهريو الم تصة بتهريو البشرأ است دمت وسائل االعالم

االجتماعي والرقمي للتواصل والترويج لنفس :واستطاعت للوصول الى جمهور كبير أصبحت مئات
الصفحات على شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي التي تروج للهجرة ير الشرعية عبر البحر
المتوسطأ حي

تكتسو شبكة اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي أهمية كبيرةأ باعتبارها مصد ار مهما

للمعلومات في الوقت الحاجر بالنسبة للكثيرين من ا ألش ا

السيما الشباوأ المين ير بون في الهجرةأ أو

الباحثين عن طريقة للوصول ملى أوروبا بطريقة ير شرعية عبر البحر المتوسط .وتكثر المواقع اإللكترونية

التي تحرض وتشجع على الهجرةأ وصفحات التواصل االجتماعي و رف الدردشة المت صصة في هما
األمرأ فجال عن أرقام الهوات ف التي يست دمها مهربو الالجئين لاعالن عن دماتهم على شبكة اإلنترنت
ر م طورتهاأ ر م مل الزال اإلعالم ُيمثل ركن رئيسي مشتر في كافة طط العمل الدولية واإلقليمية
والوطنية لمكافحة الهجرة ير الشرعيةأ في جوه قدرت :على الوصول ملى قطاعات عريجة من الجمهورأ

وتغي ير بعض القيم المجتمعية التي تؤثر بالسلو وتساعد على انتشار الظاهرة وتناميها .فإن المعالجة
اإلعالمية الشاملة لهما الملف يجو أن تتناول لي

فقط التغطية اإل بارية لمحاوالت الهجرة ير الشرعية؛

وانما يجو أن تشمل ما يلي :

 استعراض األسباو الدافعة لهجرة ير الشرعية مع تفنيد همل األسباوأ استعراض الم اطر التي يتعرض لها المهاجر والتي يستهين بها بعض الشباو في أ لو األحيان.-

عرض البدائل والفر

المتاحة في فلسطين والبلدان العربية لالرتقاه بمستوى المعيشة والد لأ مع

جرورة تعزيز روح االنتماه واحترام العمل لدى الشباو.

 طرح التجارو الناجحة للشباو المين تمكنوا من تحقيق أحالمهم دا ل فلسطين والبلدان العربية أوفي ال ارج من الل طرق شرعية .
فيما يتمثل دور الوسائل اإلعالمية أحد المكونات العملية االتصالية و هنا يتوقف فعاليتها و حجورها و

انتشارها أ من تأثيرات وسائل االتصال الجماهيرة متنوعة و م تلفة تأ م أبعاد شتى سواه في المجال
المعرفي أو السلوكي أو في مجال تكوين الرأة العام أ من دور وسائل اإلعالم ال يقتصر على نقل األ بار
بل أصبح من أدوات التغير االجتماعيأ و يمكن من الل دورل في اإلعالم و التثقيف أن يلفت انتبال

الجماهير نحو القجاي ا و المشكالت الجوهرية التي يعاني منها المجتمع .و نظ ار لكثرة األزمات و تنوعها و
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تصاعد حدتها تبزر أهمية الدور المة تقوم ب :وسائل اإلعالم في مصاحبة األزمات سواه من حي

دورها

أو في محداثها أو المساهمة في تفاقمها أو حلها و تبيان الرؤى حول أهمية و حدود الدور المة تلعب :همل
الوسائل ألن :أمر مطلوو سيما أمام المشكالت و الظواهر التي يعاني منها المجتمع أفإن وسائل اإلعالم

بشقيها التقليدة و الجديد تمثل فاعال محوريا في صيا ة عالم اليوم أ فإن :يمكن أن تلعو دو ار توعيا و
تربويا مهما في لق الوعي باألزمات من الل األ بار و الشرح و التفسير أو الميل ملى تغطيتها بطريقة
درامية مثارية يغلو عليها التسطيح و تغيو وعي األفراد أ من اال تيار بين همين النمطين هو المة يجعل

اإلعالم يتوقع جمن الفاعلين الساعين التي تجاوز األزمات
لق وعي عام حول المواجيع العامة التي تم

()1

.حي

تلعو وسائل اإلعالم دو ار هما في

الجمهور أو المشكالت والقجايا االجتماعية التي تتعلق

ب .:وتكمن اهمية وسائل االعالم المختلفة وتحديداً الوسائل الرقمي في التصدي لظاهرة الهجرة من خالل
العديد من المساهمات منها التالي:
 -مطال الشباو على فر

الهجرة المشروعة عن طريق تعريفهم بقوانين الهجرة في م تلف الدول

ووسائل الحماية الماتية وكيفية االتصال بالمؤسسات التي توفر المساعدة للمهاجرين بال ارج.

 التعرف على مستوى وعي ار بي الهجرة بالهجرة ير المشروعةأ وتهريو المهاجرينأ ومدى القدرةعلى تحديد العادات المرتبطة بكيفية توظيف المعلومات لدى المجموعات المستهدفة من ار بي
الهجرة(.)2
 االستفادة من المنابر الدينية في التوعية بقجايا ومشاكل الهجرةأ فالمنبر الديني هو أيجا منبرمعالمي لدي :جمهورل النوعي والغفيرأ ولو أ منا مثال (منبر الجمعة) في عالمنا العربي واإلسالمي

ألدركنا حجم التأثير المة تقوم ب  ( :طبة الجمعة)أ ولن ي فى على المتابعأ التأثير الكبير ليوم
الجمعة في نجاح ثورات الربيع العربي.

 تفعيل شبكات العالقات الشبابية المتصلة بالهجرةأ وال سيما الشباو االعالمي. تكوين شبكة /جسم/اتحاد /رابطة لاعالم الهجرةأ تنجوة تحتها كل اإلصدارات اإلعالمية والبحثيةالم تصة بالهجرةأ مثل(:نشرة الهجرة الدوليةأ ومجلة آفاق الهجرة (السودان)أ ..مل )أ ويجمع هما
االتحاد بين اإلعالميين المهتمين بالهجرةأ واقامة دورات تدريبية ألعجاه همل الشبكة إلثراه
معلوماتهم وتقوية مهارتهم لمتابعة التطورات الهجرية المستمرة.

 -تصميم موقع منترنت مت ص

في اإلعالم الهجرةأ يكون ما صلة بكل شبكات التواصل

االجتماعي.

()1علي الفالح الجالعين أ ماهر عودة الشمالية أ اإلعالم و إدارة األزمات أ دار اإلعصار العلمي للنشر و التوزيع أ اإلسكندرية أ 9101أ
.002

()2وثيقة الهاة " الهجرة غير الشرعية ،مؤتمر الهاي حول الهجرة غير الشرعية"أ نشرة مؤسسة المنتدى العربيأ  9 - 0مايو  /أيار 9101م
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 تصميم دليل عربي للصحفيين لتغطية الهجرة لتفادة الصور النمطية والمساعدة على ميجاد المصادرواأل القيات الصحفية أثناه تغطية الهجرة كما يمكن للدليل أن يحتوة على تحليل شامل لتاري

الهجرة وقائمة بالمصادر المفيدة للصحفيين مثلما نشر المركز الدولي للصحفيين أ ي ار دليل "تغطية
الهجرة" والمة يعد مصد ار مفيدا لتطوير مهارات الصحفيين في تغطية أ بار الهجرة.

 مد جسور الحوار بين معالميين عرو وأوربيين لمناقشة طريقة تناول الهجرة في وسائل اإلعالم. -استحدا

جائزة سنوية ألفجل األعمال اإلعالمية حول الهجرة.

 االستفادة من الحمالت اإلعالمية المنظمة بشكل جيد وتوظيفها بما ي دم األهداف العامة لمواجهةظاهرة الهجرة ير الشرعيةأ واستشارة الشباو في تصميم مشرو همل الحمالت.
 توثيق الصلة بين اإلعالم والفنونأ وا إلعالم واألدوأ للوصول ملى نتائج مؤثرة في متابعة مشاكلالهجرة والوعي بهاأ والكشف عن المعلومات المهمة الت ام (ق اررات حلول) مناسبة وناجعة.

النتائج العامة من الدراسة:


ازدادت معدالت الهجرة ير المشروعة في السنوات األ يرة من الدول الفقيرة ملى الدول الغنية

بسبو ا تالل التوازن االجتماعي واالقتصادة والبطالة وعدم توفر فر

عمل حقيقية وان فاض مستوى

األجور و اله األسعار وارتفا مستوى المعيشة والفساد واالستبداد وعدم االستقرار السياسي والصراعات

المسلحة والحروو كلها أسباو تدفع باتجال الهجرة.


تواترت وتصاعدت الهجرة

ير المشروعة حي

بلغت في 9102م ثالثة أجعافها عن أعوام

9101م وعام  9100أعوام سجلت فيها أعلى نسو بشأن الهجرة.


يواج :المهاجرون ير الشرعيين في رحلتهم عبر قوارو الموت م اطر عدة على حياتهم حي

عدد المين فقدوا حياتهم عبر همل الرحالت ( )1أربعة آالف ش
المتوسط.


اكدت الدراسات والبحو

بلغ

منهم ( )3911عبر البحر األبيض

أن المهاجرين ير الشرعيين يواجهون عقبات في المجتمع الجديد المة

وفدوا ملي :تتمثل في التمييز بالعمل والسكن واألجور مجافة ملى أنهم يواجهون مشكلة حقيقية هي مشكلة
االندماج في المجتمع الجديد واالحتكا المباشر بأبنائ :ويصعو على البعض تحقيق التوافق االجتماعي

والتكيف مع الواقع الجديد وهو أمر يولد مشكالت نفسية لدى البعض.


تشير الدراسات ملى أزمة الهجرة ير الشرعية وانعكاساتها على الجوانو النفسية للمهاجرين والتي

تتجح بصورة جلية عبر الشعور بالعزلة االجتماعية والنفسية والجغوط النفسية ومشكلة الهوية وجعفها
لدى البعض وتعاطي الكحول والم درات لدى البعض مجافة ملى القلق والتوتر واالكتئاو لدى البعض

اا ر وأن هنا من يعاني من ال برات الصادمة.
خاتمة:
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من ظاهرة الهجرة ير الشرعية في الحقيقة هي معجلة طيرة و قجية معقدة و شائكة في بنيتها و في
سياقها ألنها ترتبط بعوامل متدا لة و ترجع في بعدها ملى تراكمات سياسية و اقتصادية واجتماعية و حتى

نفسية و أمنية أ فالهجرة ير الشرعية اليوم من الملفات التي أثارت العديد من الجهود الدولية و الوطنية و
اإلقليمية من الل القوانين و اإلجراهات األمنية التي ات متها العديد من الدول في سبيل تطويق هما النزيف
المة ن ر جسد الدول النامية المصدرة للهجرة والدول الغنية المستقبلة أ نتيجة لآلثار و االنعكاسات ال طيرة
عتبار أن ظاهرة الهجرة ير الشرعية
ا
منها على صعيد االتجار بالبشر و الجريمة ير المنظمة و يرها .با

هي ظاهرة تتحكم فيها العديد من األسباو والظروف مال أنها تتطلو مقاربة شاملة من جميع الجوانو منها
النفسية واالجتماعية والسياسية واألمنيةأ باإلجافة ملى مساهمة مؤسسات التنشئة االجتماعية منها األسرة
والمدرسة والمسجد وسائل اإلعالم  .فيما تشكل وسائل اإلعالم أداة فعالة ومهمة في مدارة أزمة الهجرة ير
الشرعية من الل توعية وتحسي

الرأة العام بتداعيات همل الظاهرة وتأثيرها على الفرد والمجتمع على حد

سواه.
بالمقابل تت م ظاهرة هجرة الكفاهات العلمية أبعاد مهمة على صعيد الوطن العربي وعلى الصعيد الفلسطيني
صوصاأ المة أصبح يشكل مصد ار للكفاهات وال برات للبدان المتقدمةأ وهم ما ينجم عن :آثار كبيرة

و طيرة تتمثل في فقدان الوطن إلمكانية همل الكفاهات العلمية والفكرية مما يؤدة بالجرورة الى معاقة
مسار التقدم وابطاه حركة التنمية واجعافها وتعطيل عملية االنتاج العلمي والتكنولوجي في البلدان
المصدرة .لما يستوجو على الدول القيام بما يلزم من اإلجراهات المناسبة لجلو الكفاهات واألدمغة المهاجرة

واالستفادة منها في األوساط العربية اصة والعالم عامة.
التوصيات:

.0مواجهة األسباو التي تؤدة ملى الهجرة ير المشروعة ومواجهة بطالة الشباو بتأمين احتياجاتهم من
فر

العمل ومواجهة أزمة الهوية الوطنية التي يعاني منها البعض واالنجماو نحو ثقافة الغرو من

الل تطبيق برامج التنمية التي تحقق فر

العمل وفر

كسو العيش والرزق في الدول المرسلة

للمهاجرين.
. 9يتعرض العديد من المهاجرين ير الشرعيين لالجطهاد والتمييز ويواجهون صعوبات في االندماج
االجتماعي والتعايش السلمي مع المواطنين لما البد من مجراهات فاعلة لتعزيز االندماج االجتماعي

واالقتصادة للمهاجرين ير الشرعيين.
.3تشديد مجراهات مواجهة المهربين والعصابات والتنظيمات التي تنظم الهجرات السرية واألش ا
المهتمين بالمساعدة في تنظيم عمليات تهريو البشر.

. 1يعاني المهاجرون ير الشرعيين من جغوط وقلق وعدم الشعور باألمن النفسي وبعض األمراض
النفسجسمية األمر المة يتطلو من الدول المستقبلة االهتمام بالصحة النفسية لهم من الل مراكز
العالج والدعم النفسي.
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. 1االهتمام بإنشاه مراكز لدراسات الهجرة في الدول التي يتم منها تهريو البشر تهتم بدراسات الهجرة في
كافة الميادين االقتصادية والسياسية والنفسية واالجتماعية واإلعالمية.

 .1تفعيل سياسات كسو الكفاهات )(Gain Brainوبرامجها وأدواتها واستعادتهاأ مثل تعزيز الشبكات
العلميةأ وتفعيلها من
والمكسي

الل االستفادة من تجارو دولية رائدة لكسو همل الكفاهاتأ في تشيلي

وجنوو أفريقيا والهندأ صوصا في الصينأ مثل تجمعات( (Chinese Overseas

Professionalsالتي تجمع اليوم ما يناهز مليون ش

يعملون في أكثر من  911جمعيةأ مع

تركيزات عالية في أميركا الشمالية وتعمل كلها تحت شعار ( دمة الوطن األم) .كما يمكن لهمل
البرامج استهداف الكفاهات العربية والفلسطينية الشابةأ من طالو الدكتورال أو ما بعد الدكتورال أو
المت رجين حديثاا في مجاالت الطو والهندسة واإلدارة وسواهاأ لتسهيل استقطابهم بعد ت رجهم.
 .2االستفادة من التجارو الدولية لبرامج نقل المعرفة ) (TOKTENعن طريق الكفاهات المهاجرة
المنتمية ملى المستويات العليا من أر

المال البشرة و أر

المال المعرفيأ وتفعيل برامج وسياسات

وهياكل برامج نقل المعرفة التي اتبعتها بعض الدول العربيةأ عبر ربطها بحاجات التنمية وتطوير

البح

العلمي النظرة والتطبيقي.

 . 2معطاه األولوية في اعتماد ال براه للكفاهات الفلسطينية العليا المهاجرة؛ بما يساهم في االستفادة منها
في عملية التنميةأ واتبا أساليو ير تقليدية في استرجاعها.

مراجع الدراسة:

002

-

ابراهيم ممكور أ"معجم العلوم االجتماعية "(.القاهرة  :الهيئة الوطنية العامة للكتاو أ. )0221

-

أحمد رشاد سالم  :االخطار الظاهرة والكامنة على األمن الوطني للهجرة غير المشروعة  -ورقة قدمت

في الندوة العلمية بعنوان "مكافحة الهجرة ير المشروعة" جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةأ الل الفترة -91

0130/9/91هي الموافق 9101/9/01-2م أ الرياض.
-

أحمد عبد العزيز االصقر  :الهجرة غير المشروعة :االنتشار واالشكال واالساليب المتبعة :ورقة قدمت

في الندوة العلمية بعنوان " مكافحة الهجرة

ير المشروعة" الفترة من 0130/9/91-91هي الموافق -2

9101/9/01م جامعة نايف العربية للعلوم األمنية أالرياض.
-

أحمد محمد أحمد " الهجرة الغير شرعية في الوطن العربي "( مصرأ القاهرة  -دار تنمية القاهرة

-

مسحاق يعقوو وعبداهلل عياش " النمو والتخطيط الحضري"( ،الكويت أ كلية المطبوعاتأ )022

 ) 9101أ
012

أ)0222
-

013

توفيق الجرجور " الهجرة من الريف الى المدن "( دمشق أ منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي
2
حسينة شروق (و .ت) الهجرة غير الشرعية بين االباحة والتجريمأ مجلة االجتهاد القجائيأ العدد

الثامنأ جامعة محمد فير بسكرةأ

.21-11
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يرة قويع وآ رون " ما السبيل الى الحد من هجرة العقول العربية حالة الجزائر" مجلة الدراسات

االجتماعية – جامعة تلمسان أ العدد 13أ  9101أ

11-11

-

ربيع كمال كردة صالح  :األبعاد االجتماعية والثقافية لهجرة المصريين الريفيين إلى إيطالياأ دراسة

-

أ التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير المشروعة أ لبنان – بيروت أ دار الفارابي للنشر

أنثروبولوجي في قرية نطونأ محافظة الفيومأ اطروحة دكتورال ير منشورة. 9111 .
سامر يون

والتوزيع أ 9103أ

31

-

سميح عبد و الد زيدانأ الخيارات السياسية الستيعاب الالجئين في الضفة الغربية والقطاع( رام اهلل:

-

سنوسي شي اوةأ هجرة الكفاءات الوطنية واشكالية التنمية في المغرب العربي ،دراسة حالة على الجزائر

المركز الفلسطيني للبحو السياسية والمسحيةأ .9113

 ،5030-3111ممكرة تحرج مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية ت ص
جامعة بوبكر بقايد -تلمسان – كلية الحقوق والعلوم السياسيةأ9100أ

-

19أ10

دراسات أور ومتوسطيةأ

عبد اهلل سعود السريانيأ :العالقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر واالتجار بهم -ورقة

علمية مقدم :في الندوة العالمية بعنوان "مكافحة الهجرة ير المشروعة" جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةأ الفترة
من 0130/9/91-91هي الموافق 9101/9/01-2م أ الرياض.
010

-

عبداهلل ال ريجي ومحمد الجوهرة أ" مقدم في علم السكان" مصر الفاهرة  9112 -أ

-

عدنان عياش دراسة بعنوان هجرة الشباب واألدمغة الفلسطينية إلى الخارج في مجلة المستقبل العربي

-

علي الفالح الجالعين أ ماهر عودة الشمالية أ اإلعالم و إدارة األزمات أ دار اإلعصار العلمي للنشر و

-

علي طلبة محمد مبراهيم أ(و .ت) دوافع ال هجرة غير الشرعية لدى الشباب المصري :دراسة ميدانية على

( )9112العدد .113

التوزيع أ اإلسكندرية أ 9101أ

.002

عينة من الشباو بالمهاجر أكلية ااداوأ جامعة جنوو الوادةأي (مبراهيمأ 9112أ )090ي باإلجافة الى مبراهيم
أعبد الستار الضغوط الالحقة للصدمات النفسية واالنفعالية ،مجلة شبكة العلوم النفسية أ

9112م
-

.031-011

 99-90شتاه

عيد محمد فتحي " التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير المشروعة ورقة قدمت في الندوة العلمية

بعنوان " مكافحة الهجرة غير المشروعة " جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الل الفترة 0130/9/91-91هي

الموافق 9101/9/01-2م أ الرياض( .
-

أ .)12

فاطمة مانعأ فاطمة الزهراه بازة ".هجرة الكفاهات العلمية واثارها على التنمية االقتصادية في البلدان

النامية" في الملتقى الدولي حول راس المال البشري في منطقة األعمال العربية في االقتصاديات الحديثة .يومي

01أ 03ديسمبر .9100

. 120-112

-

فتحية عبدالجواد زكريا  ،التعليم والهوية الثقافية ،رسالة دكتورال ير منشورة أ (القاهرة أ جامعة القاهرة أ

-

فرنسي أ بيار :الهجرة غير المشروعة بين الدول العربية ()9100أ بيروت .htt://cajj.org

كلية الدراسات التربوية )9101

03

مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

144

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

نوفمبر 9102

-

لدميةأ قريحة (و .ت) الهجرة غير الشرعية :دراسة في الحركيات السببية الظاهرة ،مجلة االجتهاد

-

محمد السيد الو وفؤاد اسكندر أ لين سمي أ" أساسيات علم اإلسكان" ترجمة (اإلسكندرية أ المكتو

-

مركز اإلحصاه الفلسطينيأ التقرير الرئيسي للهجرة للعام  (5033نشر صادرة عن المركز الفلسطيني

-

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ظاهرة الهجرة غير المشروعة التعريفأ الحجم والمواثيق

-

المركز الفلسطيني لاحصاه الصادر في نوفمبر 9102أ باإلضافة الى محاضرة ومناقشة لدراسة الدكتورال

القجائيأ العدد الثامنأ جامعة محمد جير بسكرة أ 9103أ

المصرة الحدي أ 0222 )0أ

.21-11

122

لاحصاه برام اهلل)( -آمار/مار .)9100

32

الدوليةأ الدوافع واالسباو .ahram.org.eg
للباح

رامي جواد (" )9102تأثيرات الهجرة على الواقع الفلسطيني" جامعة القاهرة – كلية العلوم السياسية  .فبراير

9102أ قاعة المناقشات الساعة 3:11ظهراً
-

نصر الدين لعياجيأ فصل إشكالية اإلعالم في عصر العولمة ،وسائل اإلعالم والمجتمع :ظالل وأجواه

-

نصر الدين محمد أبو مجة " هجرة العقول العربية  :مقترحات علمية ورؤى مستقبلية للمواجهة "أ مجلة

أ دار الكتاو الجامعيأ العين أ 9111م
الدراسات المستقبلية عدد 02أ 9101أ
-

01-09

وثيقة الهاة " الهجرة غير الشرعية ،مؤتمر الهاي حول الهجرة غير الشرعية"أ نشرة مؤسسة المنتدى

العربيأ  9 - 0مايو  /أيار 9101م

)Ahmed , C- The Labour Dimensions of irregular migration in Turkey (2006
European university institute , RSCAS.
Diary of polar camel : immigrants suffer worse health: A collection of Articles
)and links, htt://saadmuhialdin, wordpress.com. (2011
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 العدد التاسع- ألمانيا- برلين- المركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات اإلعالمية

تأثير المجتمعات االفتراضية على القيم االجتماعية للطلبة

-05  دراسة ميدانية بجامعة محمد لمين دباغي – سطيفThe Influence Of Virtual Societies On Students’ Social Values
A Field Study In Mohamed Lamine Debaghine _Setif 2_

 قرناني ياسين.د

0أستاذ محاضر بجامعة سطيف
:ملخص
تهدف همل الدراسة ملى اإلجابة عن تأثير المجتمعات االفتراجية على القيم االجتماعية للطلبة الجامعيين فالمجتمعات
االفتراجية عبر تطبيقات اإلعالم الجديد تعد احد أهم الظواهر االتصالية بين األفراد والشعوو التي تربطهم اهتمامات مشتركة

ر م ا تالف ثقافاتهم وبيئتهم االجتماعية فيتفاعلون ويتناقشون ويتبادلون القيم واألمواقأ وتعد فئة الشباو الجزائرة عموما
صوصا من أكثر الفئات است داما للمجتمعات االفتراجية عبر االنترنتأ وأجريت همل الدراسة على عينة

والشباو الجامعي

 مفردة واعتمدت على منهج المسح بنظام العينة وتوصلت الدراسة091 بلغ حجمها9102 جوان9من الطلبة بجامعة سطيف
ملى نتائج أهمها أن ا لمجتمعات االفتراجية عملت على تعزيز القيم االجتماعية كالتعاون والتكافل ونظافة المحيط واالنتماه
.للوطن أ كما عملت على نقل بعض السلوكيات السلبية كالعزلة واالنطواه والكسل وعدم المشاركة في األنشطة المجتمعية
. المجتمعات االفتراجيةأ القيم االجتماعيةأ النقدأ الطلبة:الكلمات المفتاحية

Abstract:
This study aims to examine the peculiarity of cinematic criticism, which has become the best
translation of contemporary cultural criticism theory, which has become the best translation of
the theory of contemporary cultural criticism, which enables the researcher to expand the
crucifixion to talk about criticism of media in general rather than cinematic criticism related to
filmgoers and film lovers only. Concepts to revisit the definition of semiology with a more
robust definition than before. Regardless of the conventional conflict in the Arab academic
arena, it is due to the misinterpretation of the lack of proper understanding of the source
language or the target language when the linguistic transformation of a term carries a certain
culture into another language with its culture and cultural references. Which makes the
translation of the term in our modern era oscillates between adjectives, secularization,
Islamization, and alienation.
Keywords: Virtual Societies, Social Values, Students.
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أوال :إشكالية الدراسة:
شهدت المجتمعات اإلنسانية في الزمن المعاصر تطورات هائلة في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثةأ
حي

أصبح العالم من اللها قرية كونية صغيرة حسو ما اسماجل مارشال ماكلوهان1أ هما التطور نتج عن:

العديد من وسائط اإلعالم واالتصال الحديثة من أهمها شبكة االنترنيت التي جمعت العديد من وسائل
االتصال واإلعالم في وسيلة واحدة وأجحت تقدم دمات عديدة للجمهور المست دمينأ وانتشرت بحجم
للدور المة تقدم :من دمات في شتى مجاالت الحياة.
كبير نظ ار ج
أصبحت همل التقنية أة شبكة االنترنت وتطبيقاتها المتعددة فجاه تتداول في :بكثرة م تلف قجايا الحياة
اإلنسانية في عصرنا الحالي من الل تبادل ال دمات أو صلجة تواصل بين المجتمعاتأ من الل التواصل

عبر م تلف همل الشبكات التي توسعت عبر االنترنيت2أ حي

تعتبر همل األ يرة من بين أكثر المظاهر

جديدة أمام األفراد والمجتمعات للتفاعل مع فئات م تلفة في

تجليا من الل متاحتها فر
التكنولوجية ج
م تلف أماكن العالمأ ومل ببناه عالقات اجتماعية افتراجية أو ما اصطلح علي :بالمجتمعات االفتراجية.
ظهر هما المصطلح في صورت :االنجليزية عنوانا لكتاو هارود راينجولد )(Reinoldعام 6441مأ ويعني
مجموعة من البشر تربطهم ا اهتمامات مشتركةأ وال تربطهم بالجرورة حدود جغرافية أو أواصر عرقية
ودينية وسياسية أ يتفاعلون عبر مواقع التواصل االجتماعي الحديثةأ ويطورون فيما بينهم شروط االنتساو
ملى الجماعة وقواعد الد ول وال روج وآليات التعامل والقواعد واأل القيات التي ينبغي مراعاتهاأ وحسو

بأن :نظام اجتماعي تكنولوجي.3
) (Moore and Weygandفيعرف :ج
كما يعرف )  (cargue b culexالمجتمعات االفتراجية بأنها العالقة التي تنشأ بين مجموعة من مست دمي
منتديات النقاش والدردشة االلكترونيةأ يتقاسمون فيما بينهم االهتمامات والقيم واألهداف المشتركة 4ومن هنا
المستندة على التكنولوجياأ
يتم اإلشارة ملى أن المجتمعات االفتراجية شكل من أشكال التجمعات االجتماعية
ج

وقد امتد تأثير همل التقنية الحديثة ليشمل العديد من جوانو الحياة السياسية االقتصاديةأ الثقافيةأ

معينةأ
االجتماعية ...أ وهمل المجتمعات تحمل العديد من ال دمات والمعلومات تزود لألفراد في جماعات ج

ومل من الل تكوين صداقات م تلفةأ للتعارف والتسلية وأيجا الترفي :ولسما م تلف األ بار وتبادل

الحوارأ مجافة ملى االطال على م تلف ثقا فات وقيم الشعوو األ رىأ من الل التواصل عبر م تلف
النوافم االلكترونية .
ج

- 1رجوان رياح وفرييدة صيغير عبيا

( ) 9102التفاعيل االفت ارجيي نحيو مقاربية المفهيوم فيي ظيل المجتمعيات االفت ارجييةأ مجلية الصيورة واالتصيال أ
. 092- 002

جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية أ قسنطينةأ الجزائرأ المجلد 12أ العدد19أ ديسمبر

الدار المصرية اللبنانية أ القاهرةأ
السيد ()0222االتصال ونظريات :المعاصرة أ ج
 -9حسن عماد مكاوة وليلى ج
3
السارة ( ) 9111ثقافة اإلنترنيت أ دراسة في التواصل االجتماعيأ عمانأ
 حلمي جر ج21
 - 4المرجع السابقة

. 21

21
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أتاحت همل التقنية فجاه لالتصال لم تلف األجنا

نوفمبر 9102

بم تلف أشكاها وصفاتها مما أتاح أشكاال جديدة

للتواصل بين همل المجتمعات واكتساو برات ومهارات التواصل مع اا رين والتعرف على ثقافاتهم وكما

الرموز المرئية و يرها من األمور األ رىأ وهما ما قد نجدل
ا تزلت الحركات الجسمية واستبدلت بأشكال ج
أو الصفات
يؤثر في القيم االجتماعية ن وتغيير سلو وقيم األفرادأ فتعد همل القيم من ال صائ
المر وو فيها من الجماعة وتوج :سلوكهم أوهي التي ت برهم الفرق بين الثقافات وتبين الحالل والحرام أو
الصحيح وال طأ والجيد والسيئ والتي تحددها الثقافة القائمة لكل مجتمع من المجتمعات.

واما كانت همل المجتمعات االفتراجية تنقل قيما منسانية يشتر في :البشر في كثير من األحيان كقيمة
الحريةأ ال يرأ الجمال مال أن اال تالف الكبير بين ثقافات الشعوو تؤدة ال تالف أنوا القيم

مثل

الصدق والحياهأ وأيجا التواصل والتكافل االجتماعيأ مجافة ملى التجامن والتعاونأ وهي أداة اجتماعية
للحفاظ على النظام االجتماعي واالستقرار بالمجتمع ،من أجل حماية همل القيم االجتماعية اصة في

المجتمعات المسلمة التي من بينها الجزائر.
بلغ عدد سكان الجزائر  13مليون نسمة في الفاتح جانفي  9102أة بارتفا قدر بي  211ألف والدة

مقارنة بسنة 9102أ بعد أن كان عدد السكان  19.9مليون نسمة ألن حجم الوالدات في تزايد سنة 9102
في مات السياق أن عدد الرجال في الجزائر يفوق عدد النساه أأة بفارق يتجاوز  011أنثى مقابل 011
مكورأ عند احتساو النمو الديمو رافيأ كما أيجا أن معظم السكان هم شباو.1

حسو ما هو متداول ومعروف على الشباو أن :مندفع مغامر يحاول اكتشاف كل ما هو جديد اصة

المبتكرات الجديدة .مم تشير التقارير أن عدد مست دمي االنترنت في الجزائر يتجاوز  91مليون مست دم
ألن االنترنت أصبحت جرورة من جروريات الحياة في ظل اعتماد العديد من ال دمات اإلدارية الثقافية
الترفيهيةأ الرياجيةأ االقتصادية والجزائر ليست في منأى من الح ار العالمي لتبني همل التقنية الثورية التي

جعلت العالم قرية صغيرة .2فحسو التقرير السنوة الصادر عن منصة مدارة وسائل التواصل االجتماعي"
هوت سويت " فقد احتلت مرتبة متقدمة بين دول العالمأ من حي

زيادة عدد مست دمي االنترنيت ومواقع

التواصل االجتماعي في سنة 9102أ بنحو  3.1مليون مست دم جديدأ فقد احتلت المرتبة  02عالميا في

زيادة عدد مست دمي مواقع التواصل االجتماعي أة بارتفا نسبت  01 :اصة فئة الشباو.3
في عد است دام الطلبة الجامعيين للمجتمعات االفتراجية أمر جرورة ألنهم من فئة الشباو ومستواهم
التعليمي يؤهلهم لمل االست دامأ وبطبيعة الحال فان همل المجتمعات تنقل مليهم بعض القيم االجتماعية

االيجابية كالحريةأ التسامحأ التعاونأ حسن التواصلأ تقبل اا رين ...كما تنقل لهم بعض القيم االجتماعية
السلبية كالعزلةأ التعصوأ الكراهيةأ األنانيةأ العنف جد اا رين  ...وعلى جوه مل يثار التساؤل حول

34 https://www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php -1مليون عدد سكــــان الجــــــزائر:يوم 64-10-6102:
 https://www.androydi.com 2تاريخ الزيارة  00/ 6102/18/04مليون مستخدم لالنترنت 6108
 http://www.elbilad.net 3يوم النشر8/07-02-2019 :الزيارة6102/01/00 /
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طبيعة است دام الطلبة الجزائريين للمجتمعات االفتراجية وأهم ااثار التي تم

نوفمبر 9102

المنظومة القيمة

االجتماعيةأ من الل طرح التساؤل التالي :

ما تأثير المجتمعات االفتراضية على القيم االجتماعية للطلبة؟
عدة تساؤالت فرعية هي كالتجالي:
واندرج تحت :ج
 ما تأثير المجتمعات االفت ارجية على القيم االجتماعية للطلبة؟ ما تأثير المجتمعات االفتراجية على القيم االجتماعية التواصلية للطلبة؟ -ما تأثير المجتمعات االفتراجية على القيم االجتماعية السلوكية للطلبة؟

الدراسة وأهدافها:
ثانيا :أهمية ّ
الدراسة:
 -3أهمية ّ

تتمحور دراستنا حول تأثير المجتمعات االفتراجية على القيم االجتماعية للطلبةأ دراسة ميدانية بجامعة

محمد لمين دبا ين –سطيف-19أ وألن قيام البح
أن نل

العلمي هو اإلحسا

بالمشكلة وأهميت :وفائدت :فيمكن

أهمية همل الدراسة في النقاط ااتية:

 تسليط الجوه على أكثر المجتمعات االفتراجية است داما وتوظيفا في حياة الشباو الجامعي العلميةوالعادية من الل تفاعل :اليومي مع همل المجتمعات.
 التركيز على كيفية وطريقة تفاعل الشباو الجامعي م تلف المجتمعات االفتراجية من الل دماتهاالمتنوعة ووسائلها وتقنياتها الحديثة.

 -مبراز م اطر وسلبيات وايجابيات المجتمعات االفتراجيةأ ومدى تأثير مل

على قيم الشباو

(النفسيةأ التواصليةأ السلوكيةأ في ظل موجة الغزو الثقافي
الجامعيأ اصة منها القيم االجتماعية ج
الغربي للدول العربية واإلسالمية.
 تسليط الجوه على جملة من الحلول وااليات والوسائل المت مة لحماية قيم الشباو الجامعي منال طر المة تحمل :المجتمعات االفتراجية في ظل انتشارها المتسار .
الدراسة:
 -5أهداف ّ

يعتبر تحديد أهداف البح

يشير الباح

ركنا أساسيا في عرض المشكلةأ حي

ال يمكن تجاهل:أ كون :ال طوة التي

من اللها ملى ما يسعى تحقيق :منى نتائج على مستوى عمل.:

وعلي :يمكن حصر األهداف التي تسعى همل الدراسة ملى تحقيقها في ما يلي:
 التعرف على تأثير المجتمعات االفتراجية على القيم االجتماعية النفسية للطلبة. الكشف عن تأثير المجتمعات االفتراجية على القيم االجتماعية التواصلية. معرفة تأثير المجتمعات االفتراجية على القيم االجتماعية السلوكية.الدراسة:
ثالثا :تحديد مفاهيم ّ
 -3تعريف التأثير:
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طلع ب:أ أثجر في الشيه أة تر في :اثرأ واألثر هو العالمة .ويعرف
 3.3لغة :اثر يتأثرأ تأثر بالشيه ت ج
قامو المصطلحات اإلعالمية األثر أو التأثير على جأن ::صفة عامة لاشارة ملى النتائج المباشرة أو
.1
المفترجة أو المتصورة
ويتجح من الل هما التعريف أن التأثير ما هو مال رد فعل أو انعكا

آ ر.2

التعرض لوسيلة أو شيه
نتيجة ج

5.3اصطالحا :التأثير هو ما تحدث :وسائل اإلعالم من تغيرات على األفراد كما يستعمل لوصف اتجال سائد
في الدراسات المتعلقة بوسائل اإلعالم ن ومن جهة أ رى فهو ما أحدثت :تكنولوجيا اإلعالم سواه ميجابا أو
سلبا

.3

التأثير.

اصة بقيا
السلو والتفكير وهنا بحو
ج
والتأثير هو محدا تغيرات في ج
ائيا :هو التغيير المة تحدث :الوسيلة على الفرد على مستوى التفكير والسلو
 1.3إجر ً

نتيجة تعرج:

المعتدل أو المفرط لها.
 -5المجتمع:

فرقأ كما أنها
 3.5لغة :المجتمع في اللجغة العربية هو مصطلح مشتق من الفعل جمعأ وهي عك كلمة ج
.4
النا
مشتقة على وزن مفتعلأ وتعني مكان االجتما أوالمعنى ال جمة يقصد بهمل الكلمة هو جماعة من ج
اصطالحا:
5.5
ً
 sociétéلي

تعريف محدد لمصطلح المجتمعأ الن االست دامات الشائعة ل :تشير ملى جوانو

هنا

النا أ والثاني يشير
األول يشير ملى مجمو العالقات االجتماعية بين ج
هامة من الحياة االجتماعيةأ فلمعنى ج
ملى تجمع الكائنات اإلنسانية من الجنسينأ ومن كل المستويات العمرية ويرتبطون معا دا ل جماعة
النا
اجتماعية لها كيان ماتي ونظامها وثقافتها المتميزةأ أو جأن :النظم القافية التي يتحقق عند جماعة من ج
 -1المجتمعات االفتراضية:

5

اصطالحا :أن :مفهوم مركو يشير ملى عالقات تظهر بين األفراد المين يتشاركون عبر االنترنت
3.1
ً
ويستغل هما المجتمع التقنيات االلكترونية وأدواتها في تحقيق وتنفيم مشاركات اجتماعية.
عرف :نبيل علي :بأن :تجمعات اجتماعية تجمع بين أصحاو االهتمامات المشتركة وأهل الت ص
وقد ج
الدردشةأ وتبادل المعلومات واألحادي كما يمكن ألة عجو في همل
الواحد وأصحاو الرأة وجماعات ج

 -0محمد فريد ()9101قامو

المصطلحات اإلعالمية أ دار الهالل للنشر والتوزيعأ مصرأ

.912

أعمان أاألردن أ
 - 9حسن عبد الرزاق منصور (  )9103بناه اإلنسانأ دار أمواج للنشر والطباعة والتوزيعأ ط 9ج
. 911
 -3جمال الفار ( ) 9111المعجم اإلعالمي أ دار أسامة للنشر والتوزيع أ عمان أ األردن أ أ
مدا
- 1فاروق ج
.939 930

( )9113قامو

 - 1أحمد بن مرسلي( )9103األس

مصطلحات علم االجتما أ سلسلة قوامي

022

المنارأ دار مدني للطباعة والنشر والتوزيعأ الجزائر أ أ

العلمية لبحو اإلعالم واالتصال أ الو رسم للنشر والتوزيع أ الج ازئرأ

.21
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يق ا منهم بعين :ما يريد أن يحجب :عن
الجماعة يب حديث :لجميع أعجائها دون استثناهأ أو ي
فر ا
اا رين ويمكن للعجو أن يقدم نفس :تحت أسماه مستعارةأ بل ويمكن العجو في ش صيات متعددة.1
وبيئات تواجدهاأ مجاف مليها فكرة

بأن ::التمثيل شب :الواقعي لألشياه واألجسام واألش ا
ويعرف ج
ج
لدائمة بين مست دم الحاسو والرسوم والصور الرقمية التي يتعامل معهاأ كما يعني استعمال
التفاعلية ا ج
حسية أو
الحاسو في النممجة والمحاكاة التفاعلية لتمكين ش
ما من التفاعل مع بيئة اصطناعية أ رى ج
بصرية مات أبعاد ثالثيةأ يست دمها ويعيش معها وبينها كأنها أشياه حقيقية موجودة على أرض الواقع.2
متباعدين جغرافياأ ولكن االتصال والتواصل

ويعرف :محمد منير حجاو بأن :مجتمع يتكون من أش ا
ج
بينهم يتم عبر الشبكات االلكترونيةأ ويتيح بينهم نتيجة لمل نو من اإلحسا

والواله والمشاركة .3ويعني

مصطلح المجتمع الكثير من األشياه لكثير من النا أ وسيكون من الصعو العثور على تعريف المجتمع
المة سيكون مقبوال على نطاق واسعأ األمر نفس :المة ينطبق على مصطلح المجتمع االفتراجيأ وقد

وجع ل :هيالرة أربعة محددات لتعريف :هي:
السياسية.
تجمع األفرادأ وساطة تكنولوجيةأ التفاعلأ مفهوم األدوارأ والبروتوكوالت ج

ائيا :هو مل المجتمع المة نتواصل في :مع آ رينأ والمة يتواصل في :الطلبة سواه مع بعجهم
 5.1إجر ً
البعض أو مع فئات أ رى من المجتمع تربطهم بهم بيئة برامج التواصل الحديثة مثل( :فيسبو
يوتووأ توتير .) ...
 -4مفعوم القيمة:

 6.4مفهوم القيمة :لغة :تعني القيمة في الجلغة اسم النو من الفعل :قامأ يقومأ قياماأ بمعنى وقف واستوىأ
ِ
يها ُكتُب قَيمة " (ااية  23من سورة البينة).
وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في قول :تعالى " ف َ
أة فيها أحكام قيمة العوج فيها تبين الحق من الباطلأ وأيجا قول :تعالى" :وذلك دين القيمة"

(ااية  20من سورة البينة) ومل الممكور من العبادة واإل ال

المستقيمة.

4

الصالة وايتاه الزكاة هو دين المجلة
واقامة ج

الصفات
حسب المعجم الفلسفي :هي حق و ير وجمالأ وهي جأول عناصر البناه االجتماعيأ وتمثل ج
النا مليها ويتطلعون لها.5
والمثاليات المر وو فيها للفعل االجتماعي المة يطمع ج
 -0نبيل علي( ) 0222:صورة الثقافات العربية واإلسالمية على االنترنيت و طة تنفيمية مقترحة إلقامة شبكة مواقع دمات لاعالم الثقافي العربيأ

تون أ

.110

 -9يامين بودهان) 9109 ( :تحوالت اإلعالم المعاصر أ دار اليازورة أ عمان أاألردنأ
 -3محمد منير حجاو(  )9111المعجم اإلعالميأ دار الفجرأالقاهرة أ

-1مسماعيل عبد الكافي ( )9111الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية أ

. 121

. 09

.332

متمييزأ الطجبعية الثانيية ( )19مركيز د ارسيات الوحيدة العربيية أبييروت
-1عبيد اليرحمن عيزة ( )9112د ارسيات فيي نظريية االتصيالأ نحيو فكير معالميي ج
.092- 092
لبنانأ
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اصطالحا:
..4
ً

ل قد تناولت الفلسفة موجو القيم في ما عرف بفلسفة القيمأ وأدرج بعض الفالسفة القيمة في مطار علم
الوجودأ كما أدرج :في علم الحق في مطار علم وال ير في علم األ القأ والجمال في علم الجمال،
فاعتبروا الوجود قيميأ والقيمة{ :حقيقة ال يمكن فصلها عن الوجود وال فصل الوجود عنها} يستتبع مل أن

األشياه ال وجود لها بالنسبة لانسان مالج ألن لها قيمة.1

ونجد في هما الفر من المعرفة (أة الفلسفة) من يرى أن القيمة تظهر في األفعال واألش ا

والموجوداتأ

ومن يرى أن القيمة " ليست من الموجوعات العقلية التي تتطلو البرهنة عليها إلثباتهاأ فهي تتجاوز العقلأ
وال يستطيع العقل أن يحيط بهاأ وان كان هو المة يجعلنا ننقاد مليها ون جع ل :بأنوارلأ وقد جعلها أبو

حيان التوحيدة تتمثل في الدين وال لق والعلم" فالدين جما

المراشد والمصالحأ وال لق نظام ال يرات

ولعل أقرو نزعة فلسفية ملى مقاربتنا للقيمة تل
والمنافع والعلم رباط الجميعأ
ج

كل شيه في
التي تجعل ج

السامية ير موج :ملى سلفياتهاأ أو تل التي ترى أن القيمة ال تتجلى مال عندما
الوجود داعيا ملى الحياة ج
القيمة" فاإلسالم هو
تصفو فيها نفوسنا ويتعالى وجودنا ملى القيمة كما ورد في قول :تعالى "وذلك دين ّ
جوهر القيم السامية.2

 -1القيم االجتماعية:
اصطالحا:
6.0
ً

القيم االجتماعية :مجموعة من العادات والتقاليد واألعراف ومعايير السلو والمبادئ المر وبة التي تمثل

ثقافة مجموعة من النا

أو جماعة أو فردأ وتعتبر عناصر بنائية مشتقة من التفاعل االجتماعي وتعبر

عن مكونات أساسية للمجتمع اإلنسانيأ كما أن د ارستها تعتبر مهمة للبح

االجتماعي.

ميجابا ويتفق األفراد عليهاأ
سلبا أو
كما تعرف أيضا بأنها :معاني محترمة يقدرها المجتمع ت اا
ا
قدير متفاوتااأ ا
ويجع العقوبات األدبية والمادية على فاعلهاأ ومثال مل قيمة التعاون والمشاركة االجتماعية والتسامح
والعفو االجتماعي والترابط األسرة.
وعلي :فإ ن القيم االجتماعية التي يحملها اإلنسان تتأثر بأفكارل ومعتقدات :التي يكتسبها من المحيط
االجتماعي ومن عمليات التنشئة االجتماعية ومن ال برات والتجارو السابقة.

اجحا في سلوك :وأ الق :اإلنسانيةأ ومع العلم أن القيم االجتماعية
وهمل القيم االجتماعية تؤثر اا
تأثير و ا
يقسمها علماه األنثروبولوجيا واالجتما ملى قسمين هما( :القيم االيجابيةأ القيم السلبية).


الصبر والعدالة والديمقراطية
القيم االيجابية :المفيدة تظهر في
الصراحة والتعاون والشجاعة و ج
ج
والمساواة.

0

Constance Elise Porter, A Typology of Virtual Communities: a Multi-Disciplinary Foundation for Future Research,
Journal of Computer-Mediated Communication, Volume Issue11November2004,p10
2
https://academic.oup.com/jcmc/article/10/1/JCMC1011/4614445
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القيم السلبية :التي تظهر في األنانية وحو المات والطائفية والجبن والغدر والتمايز والتفرقة
االجتماعية والت ن

النا
الفكر وكراهية ج

التحيز والتعصو -وجيق
والتبرج والميوعة واالتكالية والتسر في ات ام القرار و ج
وجلو الجرر مليهم والحيز و يرها من القيم التي يرفجها النا .1

ويعرفها سان سنو :أنها تستعمل لتقييم الماتأ وتقييم اا رين المحيطين حولنا واصدار األحكام عليهمأ
ج
وهي أيجا تهيؤ الفرد لتقبل اديولوجيت :أو سياسة أو ديانة محددة على أ رىأ ويتم توظيفها لتوجي :عرض
لدواتنا على اا رين بطريقة مقبولة باإلجافة ملى أننا نستطيع أن نقارن فيها بيننا وبين اا رين بقجايا

م تلفة أ وتعلمنا ات ام مواقف محددة أ وهي من الوظائف األساسية التي تساعد وبشكل مباشر في تماس
وحدة المجتمع.2

وعلي :فالقيم االجتماعية هي مجموعة أحكام معيارية متصلة بمجامين واقعيةأ تظهر عند الفرد من الل

انفعال :وتفاعل :مع المواقف وال براتأ فهي محصلة تفاعل اإلنسان مع متغيرات اجتماعية وثقافية معينةأ
فهي محدد أساسي من المحددات الثقافية للمجتمع. 3
ائيا:
 ..0إجر ً

هي مجمو القيم السائدة لدى طلبة جامعة محمد لمين (سطيف  )20والتي تتمثل القيم االجتماعية

التواصلية والسلوكية.

 -5مفهوم الشباب:

 6.6لغة :الشباب :من الفعل شو-شبابا وشبيبة الغالم-صار فتيا ويقولون *من شو ملى دو*.
شو :تقول فعلت مل من شو ملى دو أة من شبابي ملى أن دو على العصي.4
فتيا.
شبو :مكر أيام الشباو واللهو والغزلأ أشو الغالم صار ا

الشو :جمع شباو وشبان وشبيبة .شبة :جمع شبات وشواو وشبائو.

الشباو :جمع شباو وشبان وشبيبةأ جمع شابة= شبات وشواو وشبائو من كان في سن الشباو.
الشباو :والشبيبة وجمع شبيبة شبائوأ الفتاه وهو من سن البلوغ ملى الثالثين تقر ايبا.

 ...6اصطالحا  :ي تلف الدارسون في تحديد مرحلة الشباوأ فثمة من يحددون بدايتها بين الثالثة عشر
ويطلقون عليها سن الواحد والعشرون مرحلة المراهقة وهنا من يبدأها بالرابعة عشر ويجدد فترتها األولى
بنهاية الثامنة عشر ويصل بفترتها الثانية أو المتأ رة ملى سن السبعة والعشرينأ ويرى آ رون أنها تغطي

1

 -جبريل بين حسين وسيلمى بنيت عبيد اليرحمن محميد الدوسيرة ( )9101الشيبكات االجتماعيية والقييمأ رؤيية تحليلييةأ اليدار المنهجيية للنشير والتوزييعأ

عمانأ األردنأ

2

. 23-29

-عسان منير سنو( )0222القيم والمجتمعأ نظم القيم السائدة لدى الدراسات الشرعيةأ دار سدارةأ بيروتأ لبنان أ

. 31

3

سهام بوقلوف )9102/ 9102 (:است دام مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على القيم األ القية واالجتماعيةأ "دراسة مسحية لعينة من المراهقين

4

محمد الفاتح حمدة )9101/9112 (:است دامات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة وانعكاسيها على قيم الباو الجامعي طلبة جامعات الشرق

الجزائريين المست دمين لموقع الفيسبو أ أطروحة دكتورال في علوم اإلعالم واالتصالأ كلية علوم اإلعالم واالتصالأ جامعة الجزائر 3أ
الجزائرة أنمومجا* ممكرة لنيل شهادة ماجيسترأ ت ص

دعوة واعالم أ كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية أ جامعة الحاج ل جر باتنة أ
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الفترة من السن السابعة عشر يصلون بنهايتها ملى حدود الثالثين .ويراها آ رون عصية على التحديد
وت تلف بدايتها ونهايتها من فرد ملى فردأ ومن جن

ملى جن أ ومن ثقافة ملى ثقافة.

ويرجع بعض الفروق ملى ا تالف النقاط المرجعية أو المعايير التي يعتمد عليها الباحثون في التحديد من

جهة والى ا تالف السياقات أو الظروف التي ترى فيها الظاهرة من جهة أ رى.
فالبعض يهتم بالنمو الجسمي والجنسي وآ رون يهتمون بالنمو النفسيأ وطريق ثال

يركز على تغير

الوجع االجتماعي واألدوار االجتماعية وت تلف السياقات با تالف الطابع الحجارة والنظام االجتماعي

والمستوى االقتصادة واالجتماعي.

ويطلق لفظ الشباو على بداية الفتوة والمة يراد كلمة  addescenceفي اللغة االنجليزية والفرنسيةأ وهمل
الكلمة مشتقة من الفعل الالتيني المة يعني "ينمو نحو النجج" وفي القامو

الحد .1

العربي تعني الشباو

 .1.6التعريف اإلجرائي:
نقصد بالشباو في همل الدراسةأ طلبة محمد األمين دبا ين -جامعة سطيف  – 20التي تتراوح أعمارهم
مابين  40و  31سنةأ المين يدرسون في م تلف األطوار (ليسان أ ماسترأ دكتورال).
رابعا :تحديد مجتمع البحث وعينته:
تعتبر مرحلة تحديد مجتمع البح
دقة بالغةأ حي

الباح

من أهم ال طوات المنهجية في البحو

يتوقف عليها مجراه البح

االجتماعية وهي تتطلو من

وتصميم :وكفاهة نتائج:أ ويواج :الباح

في القيام ببحث :مشكلة تحديد نظام العمل أة ا تيار مجتمع البح

عند شروع:

أو العينة التي سيجرة عليها داست:

وتحديدها.2
وفي سياق متمام البناه المنهجي للعمل كان لزاما علينا تحديد مجتمع البح

المة سوف تجرى علي :الدراسة

التطبيقية والمة يناسو بطبيعة الحال موجو همل الدراسة والمتمثلة في تأثير المجتمعات االفتراجية على
القيم االجتماعية للطلبة بجامعة محمد لميين دبا ين –سطيف .-20
ومن الل الموجو المطروح للبح

تبين لنا من الوهلة األولى أن مجتمع بحثنا هم الشباو الجامعي

من طلبة وطالبات المتواجدين على مستوى جامعة محمد لمين دبا ين –سطيف .-13
وبعد أن قمنا بتحديد مجتمع البح
ال صائ
حي

والمتمثل في جامعة محمد لمين دبا ين –سطيف  -13وتحديد

ال تي تميز مجتمع بحثنا عن يرل من المجتمعات األ رىأ فوجدنا أن من سمات :اال تالف من

المستوى العلمي والت صصات الموجودة دا ل الجامعاتأ وأيجا التمايز من حي

(مكورأ منا )أ ومن المعروف علميا أن :من الصعو على الباح

 -1محمد الفاتح حمدة  :المرجع السابق أ
 -9محمد شفيق :مرجع سبق مكرل أ

.009

الجن

البشرة

مجراه دراسة مسحية لجميع مفردات

. 91
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مجتمع البح أ حي

عدد مفردات :كبير ويتطلو من الباح

وقتا كبي ار وجهدا وامكانات مادية كبيرة من أجل

القيام بدراسة مسحيةأ وهما مستحيل مما نظرنا ملى اإلمكانات المتاحة ولهما فأ لو البحو

في الغالو بعينة تمثل المجتمع المدرو

ألن البح

نوفمبر 9102

العلمية تكتفي

تحكم :عوامل مادية وطاقات بشرية وأيجا فترة زمنية

محددة لالنتهاه من الدراسة.
لتقدير الكل المة يصعو أو يستحيل

فالعينة جزه من الظاهرة الواسعة معبرة عن :كل :تست دم كأسا

دراست :بصورة كلية ألسباو تتعلق بواقع الظاهرة أو بالكلفة أو الوقت بحي

على الظاهرة كلها.1

فالعينة هي مجموعة من األفراد يبني الباح
تمثيال صادقا ل .:حي

يمكن تعميم نتائج دراسة العينة

عليا عمل:أ وهي مأ ومة من المجتمع األصلي وتكون ممثلة

اعتمدنا على العينة الحصصية ومل من الل أ م عينة من الطلبة من كل كلية

بالجامعة (كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ كلية األدو واللغاتأ كلية العلوم السياسية والقانونية كلية
النشاطات الرياجية) .والعينة الحصصية ت تلف عن العينة الطبقية العشوائية في ا تيار أفراد العينةأ بحي
أن :في العينات الحصية يكون ير عشوائيأ وفي األ رى يكون عشوائيا ويتم في العينة الحصصية تحديد

الريف والحجرأ وبعد تحديد
صائ كل فئة من الفئات مات العالقة ج
بالدراسة كالمكور واإلنا أ أو سكان ج
العينات يقوم الباح بتحديد عدد المبحوثين لكل فئة من الفئاتأ ومن تم ي تار هما العدد بالطريقة
الحصصية.
ويكون هدف الباح

األساسي في مثل همل العينات الحصول على عينة تمثل الفئات الم تلفة الموجودة

في المجتمع األصليأ وبنسبة معينة التي توجد بهاأ والتي هي موجع اهتمام وتركيز في بحث:أ فإما كان
الريف والمدن أو المتعلمين واألميين في محافظة أو منظمة أو
الباح يهدف ملى تمثيل النسبة بين سكان ج
مقليم معينأ فإن علي :أن يراعي نسو تواجد كل فئة في العينة على نحو يماثل نسو تواجدهم في مجتمع

البح

الدراسة.2
األصلي المة يجرة علي :ج

الرأة العام.
كما تست دم أيجا العينة الحصصية في الدراسات االستطالعيةأ وفي قياسات ج
فإما أراد الباح معرفة رأة شرائح المجتمع في حد ماأ فيقوم با تيار عينة حصصيةأ أة يأ م حصة

كل شريحة في المجتمعأ كأن يأ م حصة شريحة الطلبة ن وثانية من شريحة ربات البيوت وثالثة
معينة من ج
السن المتقاعدينأ وعلي :فلكل شريحة من همل الشرائح لها
من شريحة الموظفينأ وأ رى من شريحة كبار ج

حصة في العينة

3

من بين األسباب التي جعلتنا نلجأ إلى العينة الحصصية هي كاآلتي:
 1صالح الدين شروخ )9113 (:منهجية البح

العلميأ عناب:أ جامعة باجي م تارأ

2

محمد الفاتح حمدة ) 9102 (:منهجية البح

3

رشيد زرواطي) 9109( :تدريبات منهجية البح

. 912- 912

الجزار العاصمة أ

. 911

في علوم اإلعالم واالتصال (درو

.92

نظرية وتطبيقات)أ دار أسامة للنشر والتوزيعأ عمانأ األردنأ

الرابعة أ بوزريعةأ
العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية أ دار زعياش للطباعة و ج
النشر أ الطبعة ج
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 اتسا وكثرة مفردات مجتمع البح أ أة كثرة عدد الطلبة أكثر من  33111ألف طالو وطالبة. كثرة عدد كليات جامعة محمد لمين دبا ين (سطيف  )13أة حوالي  12كليات. محدودية الوقت أو الزمن الم ص-

للدراسة النظرية والميدانية والمقدر بحوالي ستة ( )13أشهر

أن العينة الحصصية تساعدنا في الوصول ملى نتائج عامة حول طلبة الجامعة ككل.

 محدودية اإلمكانيات المادية والبشرية للباح -لي

من الجرورة تغطية جميع أفراد الجامعةأ ألن أ م عينة يكفي من أجل تمثيل مجتمع الدراسةأ

مكور
اا
وهما راجع ملى تجان مفردات مجتمع الدراسة المتمثل في الطلبة الجامعيين بسطيف 13
واناثااأ كما هو موجح في الجدول التالي:
الدراسة من مختلف كليات الجامعة
جدول رقم ( ،)10يمثل طريقة اختيار عينة ّ

الكليـ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــات

العـــ ـ ــــ ــــ ــــــــــدد

العلوم اإلنسانية واالجتماعية

15

آداو ولغات أجنبية

21

السياسية
الحقوق والعلوم ج

21

الرياجية
علوم وتقنيات النشاطات البدنية و ج
المجموع

05
021

خامسا :المجتمعات االفتراضية  :عوامل ظهورها ،خصائصها ووظائفها:
 -0نشأة المجتمعات االفتراضية:
نتيجة االعتماد المتزايد لهمل الشبكة باعتبارها األداة األحد

واألكثر تناميا في مجال االتصالأ ونتيجة

لصعوبة معرفة المتلقي العادة تفاصيل هما النمو المجطروأ فقد اهتم الباحثين والمت صصين في مجا

االتصال الجماهيرة الهتمام بدراسة االنترنيتأ ويرى البعض أنها ثورة معلوماتية واتصاليةأ ومل من الل
تقديمها شكال جديدا من أشكال التواصل البشرة ف يما يسمون ( ::التواصل الجماهيرة الثنائي االتجال ير
للرقابة)أ كما يرى الشهرة أن االنترنيت قناة معلومات عالمية حققت التكامل واالندماج التقني بين
ال اجع ج
العديد من وسائل االتصال 1فيعد ظهور االنترنيت من العوامل التي ساهمت في ظهور المجتمعات
مر ب :المجتمع االفتراجيأ
االفتراجية التي سنحاول التطرق ملي :في بالتركيز على أهم المحطات التي ج
وظهرت المجتمعات االفتراجية على ال ط ON LINE COMMUNITIESأ في بدايتها بفعل احتياجات

الرقمية منم تقريبا منتصف ثمانينات
التعليم EDUCATIONأ واست دام تكنولوجيا الحاسوو واالتصاالت ج
ثم انبثقت بعد مل ما عرف بالمجتمعات
القرن الماجيأ لتحقيق أ راجها التعليمية بشكل أو بآ ر  .ج
الشبكية NETWORKED COMMUNITI

 1عرجون محمد ) 9102/9102 (:تأثير المعلومات الموزعة على صفحات التواصل االجتماعية على واقع الشباو (الفيسبو

دكتورال أ قسم اإلعالم واالتصالأ جامعة عبد الحميد بن بأدي

 -مستغانم أ

. 10
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مع تقريبا أوائل التسعينات حي
تشتر في ال صائ

نوفمبر 9102

تطورت في شكل جماعات معروفة من مست دمي تكنولوجيا االنترنيت

1

واالحتياجات والمهاراتأ وامتلكت وسائل اتصال رقمية وبرمجيات متشابهة وأ يرا

انتشرت همل المجتمعات الرقمية بشكل كبيرأ مع انتشار تكنولوجيا الويو .صوصا تكنولوجيا الدردشة /

المحادثة  CHAT TECHNOLOGYأ والتي تدعم اليوم كثي ار من المجتمعات االفتراجية على نطاق كوني
صعبا فهم:أ فهو يصعو ملى حد ما تحديدل

أن " المجتمع اال فتراجي " على ال ط لي
وبالر م من ج
واسعأ ج
الدقة أ جمن :مفهوم يتعجلق بالبرمجيات الم تلفة من حي
وتعريف :وقياس :على وج :ج

تجهيزها واستعمالهاأ وهو

معينة من مست دمي االنترنيت .
أيجا مفهوم يشير ملى مجموعة ج
كمل يتكون هما المجتمعأ حين يصبح مجموعة من األفراد على ال ط يتشاركون في تفاعل اجتما رقمي
بشكل ماأ ل :صائص :التكنو – اجتماعيةأ وربما يشير المفهوم أيجا ملى جماعات تشتر في صائ

اجتماعية أو تنظيمية أو ثقافيةأ أو سواها .أو ربما يشتر أعجاه هما المجتمع االفتراجي في توجهات

معينةأ أو اهتماما ت علمية أو اقتصادية أو فنية أو معالمية ...
فكرية ج
وعلى أة حالأ فإن المجتمعات االفتراجية البشرية الطجبيعيةأ تحتاج ملى التنمية والتطويرأ كما تحتاج ملى

التوجي :المجتمعيأ والجبط الثقافيأ فجال عن متطلبات التعامل معها على م تلف األصعدة المعرفية

واالقتصادية والتجارية والثقافية واالجتماعيةأ و يرل.
ولهما الغرضأ بشكل عامأ تناولت بعض الدراسات الجادة في ميدان أبحا " تفاعل اإلنسان – الحاسوو
)HUMAN COMPUTER INTERACTION (HCIأ عددا من عوامل النجاح في تنمية المجتمعات

االفتراجية االلكترونية في الفجاه السايبرة SYBERSPACEأ وتركز معظمها حول ما يعرف و" محددات
استعماليUSABILILITY DETERMINANTS :أ ومحددات االجتماعية

SOCIABILITY

. DETERMINANTS

وبالتالي هنا

الكثير من العوامل ساهمت في تطوير المجتمعات االفتراجية.أ ويرى مورو ايجا ند DE
والتجريوأ

تمر بمراحل أربعة ()11هي مرحلة التأسي
MOOR AND WEIGANDأ ج
أن تل المجتمعات ج
ثم مرحلة التدشين واالنطالقأ ثم مرحلة النمو من الدا ل قم مرحلة النمو من ال ارج .لنفترض مثال موقعا
للتواصل االجتماعي من المدرسينأ سوف تكون البداية هي منشاه الموقع وتجريب :على نطاق محدودأ حتى

مما تيقن القائمون علي :من كفاهت :أطلقول .2
بعد مل

ينجم مدرسون من ارج المجموعة ملى الموقع فيكون النمو من الدا لأ قد يبقى الموقع مغلقا

النا أ لكن الغالو أن يفتح أبواب :لغير أفرادها فيكون النمو من ال ارجأ وتتزايد شعبية
على همل الفئة من ج
الموقع وشهرت :وتتشعو أ راج :و ايات :ن وسوف نرى تطبيقا ال آ ر لهمل ال طوات في معرض الكالم
1

علي محمد رحومة () 9101تنمية المجتمعات االفتراجية أ عوامل نجاح جديدة للتطوير الشبكي التكنو – اجتماعي أ معهد النفط الليبي ( مركز

بحو النفط سابقا ) أ طرابل

ليبيا .

 -0علي محمد رحومة  :المرجع نفس :أ

. 3– 0

. 3–0
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لق ما يسمي:

تطورهاأ تسعى المجتمعات االفتراجي ملى
عن موقع الفيسبو الحقاأ وعبر مراحل ج
المهتمون بهما المجتمع أو الجماعة أو ) ،SENSE OF COMMUNITY (SOCمن أين ينبع اإلحسا

بالمجتمع أو الجماعة؟ يوجز ماكميالنوتشافيز (1986 ) MCMILLAN AND CHAVISالعوامل التي ينشأ
من اللها اإلحسا

كما يلي:

 الشعور باالنتماه

 belongingملى جماعة من

الل عجويتها ومتابعة ما يحد

فيها وسهولة

التفاعل مع أفرادها وأحداثها .
 الشعور بالقدرة على التأثير  influence / impactفي تل

المجتمع االفتراجي من

الل ردود

األفعال التي يتلقاها الفرد من بقية أعجاه الجماعة أو أفراد المجتمع االفتراجيأ وكمل التأثر بما

يحد

في مل المجتمع .

النفسية والشعورية واالرتباط الوجداني بأفراد الجماعة من
 تبادل ج
الدعم  supportواشبا الحاجات ج

النصيحة  ...ال .
الل تبادل التهاني والتعازة والمواساة و ج
المادية
 الحجور والتواجد availabilityأ وهما نقيض العزلة والغياو اللمين نتجا عن هيمنة القيم
ج
وانشغال الجميع بتامين أسباو الحياة .ال يتصور أن يبقى المره طويال في مجتمع افتراجي لي في:
من يتواصل مع :فال يسمع في  :مال صدى صوت:أ سوف نالحظ في باو الكالم عن سمات
المجتمعات االفتراجية أن الحجور والتواجد االفتراجي ربما ينتهي ملى عزلة و ياو عن العالم

الواقعي .
 الثّقة trust :ال يستطيع الفرد أن يشعر باالنتماه الى جماعة أو المجتمع ال يثق في احد من أفرادل
على

وال يشعر باألمن في  . :من هنا تبقى المجتمعات االفتراجية في مجملها ه جشة ما لم تتأس
عالقات سابقة في العالم الواقعي وما لم تحفظ سكانها من تطفل المتطفلين واحتيال المحتالين أ البد
أن يبمل أفراد المجتمعات االفتراجية جهدا في التحقق من هويات من يتفاعلون معهم. 1

ما لم يكن هنا

سابق عهد أو " معرفة " على أرض الواقعأ فعواقو الوقو في براثن المحتالين قد تكون

اجية ملى
و يمة .في سبيل الشعور بالث جقةأ يلجأ مست دمو المواقع
االجتماعية وس جكان المجتمعات االفتر ج
ج
أصدقائهم في عالم الواقع .ومن أسباو الث جقة انتماه األفراد ملى مؤسسات معروفة حسنة السمعةأ ومنها أن
صيات العامة .وفي مناقشة الصداقة على "الفيسبو " مزيد من
يكون هؤاله األفراد أنفسهم من الش ج

التفاصيل.

لفية

اجية كلما تأسست على ج
قوة العالقات االفتر ج
ّ
الخلفية ُ
المشتَرَكة  .Common backgroundتزداد ج
ُمشتركة في العالم الواقعي أو على اهتمامات وهوايات وميول ُمشتركة في العالم االفتراجي .لعلنا
العلمية
لفيات
نالحظ أن مواقع التواصل االجتماعي وال دمات
ج
يتجمع فيها األفراد من ال ج
ج
اإللكترونية ج

 -1علي محمد رحومة أ مرجع سبق مكرلأ

.-1-3
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اجية
تجمعات افتر ج
المهنية والتجارجية المشتركة من منطلق ج
و ج
أن "الطيور على أشكالها تقع" .وقد تنشأ ج
سياسية.1
صية
ج
قجية أو "نجم" من نجوم الفن أو الرياجة أو حول مف جكر أو عالم أو ش ج
حول ج

 -2العوامل التي ساهمت في ظهور المجتمعات االفتراضية:
هنا

عوامل عديدة ساهمت في تشكل وتكون المجتمعات االفتراجية عبر االنترنت منها عوامل متعلقة

بتطور التقنية واألجهزة ووسائط االتصالأ وهنا

عوامل اجتماعية تتعلق بمسايرة األفراد لتطور المبتكرات

الجديدة ويمكن أن نل صها في النقاط ااتية:
 سرعة التغيرات التي طرأت على المجتمعأ وارتباط تحوالت :بصناعة البرمجيات التي تتطور في عالمنا
بصورة ملحوظة.

 كثرة المتفاعلين في السياق االفتراجيأ مم أن همل التفاعالت بدأت على المستوى الن بوةأ واان
معها من يجي د أساسيات التعامل مع الكومبيوتر.

تفاوت أعمار المترددين على تفاعالت المجتمع االفتراجيأ مم جأن :ال يرتبط بشريحة عمرية واحدة
فجميع األعمار منم الطفولة حتى الشي و ة تتفاعل في هما السياق.
الصور وااليات التي يتواصل بها أفراد مابين رف محادثات مجموعات بريدية وقوائم بريدية
 تعدد ج

ومنتديات ومدوناتأ و يرها من طرق التفاعل.2

وبالتالي يمكن القول أن المجتمعات االفتراجية تجسدت بشكل كبير في السنوات األ يرةأ اصة مع تطور
جدا لألش ا
دمات شبكة االنترنيت وأصبحت وسيلة مهمة ج

لكي يتفاعلوا مع بعجهم البعض.

 -3خصائص المجتمعات االفتراضية

يتمتع المجتمع االفتراجي بمجموعة من ال صائ

منها ما يلي:

 تجمع عدد من األعجاه موة أهداف واهتمامات وحاجات ونشاطات مشتركة.

فعالة بين أعجائ :وتفاعل مكثف وقد يمثل عالقات
 هما التجمع هو تجمع متكرر ويمثل مشاركة ج
قوية بين أعجائ.:
ج
ودية وعاطفية ج
 هما التجمع يستطيع ال ول في موارد مشتركة) (sharedresourcesوهنا
الد ول في همل الموارد.

سياسات تحدد شروط

 تبادل المعلومات والبيانات والدعم وال دمات بين أعجاه المجتمع.
 هنا مطار عام مشتر بين هؤاله األعجاه من حي
واألعراف الجماعية.

 – 3المرجع نفس :أ

الجلغة والبروتوكوالت االتصال والتعامل والتقاليد

. 11- 13

0
األول أ
 حنان المز رو ي ) 9101( :العالم االفت ارجيي وأثيرل عليى تجيليل الهويية االجتماعيية للميراهقين " أ " مجلية كليية الفنيون واألعيالمأ العيدد ج. 012 – 012
كلية األدو  /جامعة مصراتة أ
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ومن هما المنطلق البد على م تلف الشركات أن تدر أهمية العمل المستمر لتطوير مواقعها عبر
االنترنتأ لدع م تكوين عالقات وقدرات تبادل ااراه والمعلوماتأ وهنا
عجوية الفرد في المجتمعات االفتراجية وهي كالتالي:

ثالثة ( )13أبعاد رئيسية تعك

 -0الثقة في المجتمع االفتراجي.
 -9اإلحسا

باالنتماه المدر للمجتمع االفتراجي.

 -3برات التفاعل المدركة مع المجتمع االفتراجي.1

 -1تتميز بكونها عالميةأ أة يشار فيها أفراد من كل أنحاه العالم.
 -1تتميز باستعمال أفرادها أسماه مستعارة وهويات مستعارة ويقدمون البا بيانات ير مطابقة للواقع.
 -1يتميز أفرادل بعدم التجان

في بعض الجوانوأ كالمستوى التعليمي والمهنة.

اصة مما تناقض عدد أفرادها.2
 -2أنها مجتمعات مؤقتة وليست دائمةأ فيمكن أن تزول في أة وقت
ج
 -4غايات ووظائف المجتمعات االفتراضية

اياتها كما سلف المكر فيما سبق حول عوامل ظهور المجتمعات االفتراجية البد الوقوف على والوظائف
التي تؤديها للفرد والمجتمع نمكر من بينها ما يلي:
الدينية
النصيحة والمواد ج
 غايات دينية أخالقية  :religieuse and moralمن الل الدعوة وتبادل ج

الن األفكار التي يتبادلها
المسموعة والمرئية والمكتوبة .على أن التمحي
واجو والحمر جرورة ج
من يرتادون تل الفجاهات االلكترونية ليست بريئة من الهوى أو الغرض .البد أن كل من لدي :بريد

الكتروني أو فيسبو  ..ال لما تصل :رسالة أو رسائل فيها أحادي

نبوية أو قدسية أو أدعيةأ وفيها

ملحاح على جرورة معادة مرسالها حتى ينال المرسل األجر والثواوأ هنا ينبغي الحمر فلي

كل ما

الرسائل يصمد أمام الجرح والتعديلأ بعض ما تحمل همل الرسائل مستقر وبعجها في:
تحمل همل ج
مسلما " مما لم تنشرها فأنت ال تحو الرسول صلى اهلل علي:
است فاف بمستقبلها "انشرها من كنت
ا
وسلمأ فهي أمور ينبغي تداركها في العالم االفتراجي.

 غايات تجارية  :commercialمن الل التسويق االلكتروني واإلعالن والترويجأ ويصدق على همل
الغايات في المجتمعات االفتراجية ما يصدق عليها في الواقع من تحاليل ومبالغة .وتتراوح الغايات
االفتراجية بين التجارة النظيفة البريئة وبين سيل األموال واالحتيالأ حي

تمتلئ صناديق البريد

االلكتروني برسائل من دول أ فريقية تعرض على المستقبل المجهول أمو ااال طائلة مقابل مساعدة
مراسيلها في نقلها ملى حساباتهمأ وهما يض من فيض في صفوف االحتيال االلكتروني.

ولقد لفتت الظاهرة نظر الكثير من الكتاو التي البد الحر

 1المرجع نفس :أ

. 012 – 012

 - 9حنان المزر وعي :مرجع سبق مكرل أ

من م اطرها على الفرد والمجتمع.

. 012 – 012
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الدعاية والتحريض والتجس أ وقد عاين العالم العربي ما كان
 غايات سياسية  :politicalمن الل ج
لمواقع التواصل االجتماعيأ مثل الفيسبو وتويتر أ من تأثير بالغ في انتقال الثورات من بلد عربي
ملى آ ر ومن مدينة ملى أ رى.1

 كمل

كانت صفحات المرشحين في انت ابات المجل

وانت ابات مجل

الوطني في اإلمارات العربية المتحدة

الشعو في مصر على الفيسبو وتويتر أداة بالغة التأثير واألهمية.

 غايات تعليمية  :éducationnelمن الل تبادل األفكار والمواد التعليمية وتبادل األ بار وال برات
شر كجلها بطبيعة الحال ما لم تغادر
ليست مواقع التواصل االجتماعي والمجتمعات االفتراجية جا
التثقيف واإلثراه ملى التس يف واإللهاه .هنا عدد متزايد من الدراسات واألبحا تتناول مواقع
التواصل االجتماعي وتأثيرها على التحصيل الدراسي بين طالو وطالبات الجامعةأ ولم تتوصل تل

الدراسات ملى فروق نهائية أو حاسمة في االنجاز والتحصيل األكاديمي بين الطجالو المين يست دمون

2
أن الدراسات تشير ملى أن الطالو الجامعيين يميلون ملى
الفيسبو وأولئ المين ال يست دمون :ير ج
است دام الفيسبو و يرل من المواقع لغايات اجتماعية على حساو است دامها لغايات تعليمية أ وان

الطالو يست دمون همل المواقع وين رطون في نشا طات م تلفة في كلياتهم وجامعاتهم أكثر ممن ال
يست دمون مل .

المصورة وما ملى مل .
 غايات ترفيهية  :recreationalالل تبادل الموسيقى والمقاطع
ج
3
 غايات أدبية  :literrary / aestheticمن الل تبادل الكتابات األدبية وتبادل ااراه
حولهاأ وبالتالي أتاحت المجتمعات االفتراجية فرصا ال حصر لها لنشر الكتابات األدبية التي تتراوح مابين
كتابات بالغة الرداهة وكتابات تستحق المتابعة واالحتفاه النقدة.
 غايات نفسية واجتماعية :social – pyscological

روجا من العزلة وسعيا ملى بناه عالقات

اجتماعيةأ تشبع حاجات البشر بوصفهم كائنات اجتماعيةأ كما أتاحت همل المواقع الفرصة لمن ال

يجيدون التعامل مع اا رين في الواقع من الل تجنبهم للحرج عند التواصل وجهاا لوج.4:
 أن معظم مشاركات الطلبة عبر المجتمعات االفتراجية وفق مواقع الكترونية.
 مشاركة الطلبة في المجتمعات االفتراجية تؤدة ملى اكتساو قيم اجتماعية وثقافية.

 مساهمة المجتمعات االفتراجية في نشر بعض القيم االجتماعية للطلبةأ اصة قمتي التعايش مع
اا ر وروح االنتماه.

 معظم الطلبة يناقشون ويعقبون على القيم االجتماعية التي يتم مشاركتها عبر المجتمعات االفتراجية.
 -3عبد العال الديربي) 9102 (:المجتمعات االفتراجية  :التعريف أ التطور أ الغايات أ المركز العربي ألبحا

الفجاه االلكتروني .

2
للنشر والتوزيعأ عمانأ األردنأ
علي ليل شقرة )9101( :اإلعالم الجديد (شبكات التواصل االجتماعي)أ دار أسامة ج
3
4

علي ليل شقرة )9101( :مرجع سابق.
وائل مبار

جر فجل اهلل )9101( :أثر الفيسبو على المجتمعأ مدونة شم

النهجةأ
ج

.11- 11

. 33
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طلبة يقومون بنشر مجامين ح ول القيم االجتماعية من حين ا ر.
 معظم ال ج

وصور
 معظم الطلبة عند مشاركتهم لمجامين القيم االجتماعية تكون عبارة عن حكم وأمثالأ شعارات
ج
السلبية.
 معظم الطلبة يرون أن المجتمعات االفتراجية تساهم في ر القيم االيجابية و ج

 تعتبر قمتي التعايش مع اا ر والتعاون من القيم االجتماعية التي يراها الطلبة أكثر أهمية في المجتمع
السلبية التي ساهمت المجتمعات االفتراجية في نشرهاأ الكسل والعصبية والتشدد.
 من بين القيم ج
 المجتمعات االفتراجية تساهم في تكوين ونشر قيم وثقافات جديدة في المجتمع وبين الطلبة.

الفاجح.

الد يلة على مجتمعنا هي التقليد األعمى واللبا
السلبية ج
 يرى المبحوثين أن من بين القيم ج
قوة
 العوامل ج
الرئيسية التي ساهمت في تأثير المجتمعات االفت ارجية على القيم االجتماعية للطلبةأ هي ج
الصورة والمؤثرات وأسلوو اإلبهار والجمو.
ج
 أن اتجال الطلبة نحو القيم االيجابية هو اتجال ايجابي.
 أن اتجال الطلبة نحو القيم السلبية هو اتجال سلبي.
للدراسة :
سادسا :النتائج
العامة ّ
ّ
يوميا.
 33.7 من أفراد العينة يست دمون االنترنيت ا
 تصدر موقع الفيسبو المرتبة األولى بنسبة 12.2أ على حساو مواقع التواصل األ رىأ (يوتووأ
تويتر).

 32.2 من أفراد العينة يست دمون مواقع التواصل االجتماعي في المجال االجتماعي.
 .22 من المبحوثين يرون أن المجتمعات االفتراجية تساهم في اكتساو قيم اجتماعية وثقافية.
 11 منالمبحوثين يناقشون ويعقبون على م تلف القيم االجتماعيةأ التي يتم مشاركتها عبر
المجتمعات االفتراجية.

الدراسة يرون أن المجتمعات االفتراجية تساهم في ر قيم ميجابية.
 72.3 من أفراد عينة ج
 22.2 من المبحوثين يرون أن التعايش مع اا ر من القيم األكثر أهمية في المجتمع.
 23.5 منالمبحوثين يرون أن المجتمعات االفتراجية ساهمت في نجر قيم سلبية.

 25 من أفراد العينة أكدوا بأن التقليد األعمى من القيم الد يلة على الطلبة والمجتمع.
الرئيسة التي ساهمت في تأثير المجتمعات االفتراجية على
 10.3 من المبحوثين يرون أن العوامل ج
قوة الصورة والمؤثرات باإلجافة ملى أسلوو اإلبهار في ظل النتائج العامة
القيم االجتماعية للطلبةأ هو ج
التي توصلنا مليها في نهاية هما البح أ كما توصلت الدراسة ملى أن االتجال تراوح بين المحايد

والموافق.
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كبير
 أسفرت النتائج أن تأثير المجتمعات االفتراجية على القيم االجتماعية التواصلية للطلبة كان اا
وتتمثل تل القيم االجتماعية في التعايش مع اا ر والتعاون والتجامن االجتماعي فكان االتجال ايجابيا
نحوها.

 تأثير المجتمعات االفتراجية على القيم االجتماعية السلوكية كان تأثي ار ايجابيا تتمثل في قيمة نظافة
المحيطأ المشاركة في األعمال ال يريةأ وأن االتجال نحو همل السلوكيات هو اتجال ايجابي يشار في:
ا لو الطلبة.

 الطالو الجامعي أصبح يستغل م تلف التطورات التكنولوجية في جانبها االيجابيأ وهما مؤشر يدل
على نو من الوعي الفكرة والثقافي لدى الطالوأ مما يساهم في عدم انسالخ م تلف القيم االجتماعية
التي يقوم عليها المجتمع الجزائرةأ التي من بدورها أن تكر

مجتمع راقي ومتطلع لم تلف األمور

أما مما كان العك
وبالتالي يمكن حماية المجتمع من م تلف الثقافات ج
الد يلة التي يبثها الغروأ ج
واستغلت همل التكنولوجيات في شقها السلبي فستكون عواقبها و يمة على المجتمعأ ويحقق الغرو
من

مبتغاة.

الل النتائج التي توصلت مليها في دراستناأ توصلت ملى أن هنا

بعض النتائج تشتر مع ما

توصلت ملي :الدراسات السابقةأ وفي حين هنا أمور ت تلف فيهاأ وبالتالي سنقوم بعرض أهم النتائج التي
تتشاب :مع دراستي وهي على النحو التالي:
السعيد بومعيزة) التي توصل من اللها ملى أن االنترنيت تستعمل
 فيم ي
الدراسة األولى (دراسة ج
من طرف الشباو لغرض الدردشة والبح العلمي والترفي:أ وأن وسائل االتصال واإلعالم ال تؤثر
بشكل كبير في تغيير قيم الشباو الجامعيأ وهمل النتائج تتفق مع بعض نتائج دراستيأ حي

كانت

النتائج أن معظم الطلبة يست دمون االنترنيتأ ويتم من اللها الولوج ملى المجتمعات االفتراجيةأ
وأكدوا على أنها سالح مو حدين لها جانو ايجابي وآ ر سلبيأ وتبقى ش صية الطالو هي التي

تحدد ل :نو االست دام.
 كما نجد أيجا في الدراسة الثانية محمد الفاتح حمدةأ المة توصل ملى الكثير من النتائج التي
تؤديها دراستيأ والتي نمكر منها :أن معظم الطلبة يست دمون االنترنيتأ ويقجون من ساعة ملى
ساعتين في اليوم أمام همل الشبكةأ كما أن وسائل االتصال واإلعالم ال تؤثر بشكل كبير في تغيير
قيم الشباو الجامعي مثلما يعتقد البعضأ كما أن أ لو المبحوثين هم منا

ومل

نظ ار لكثرة عدد

أن مقبال الطلبة الجامعيين على
الطالبات المتمدرسين بالجامعة مقارنة بالمكور وتوصل أيجا ملى ج
است دام وسائل االتصال واإلعالم الحديثة يرجع ملى كثرة المجامين ومحتوياتهاأ كما أظهرت الدراسة
أن االست دام المكثف لوسائل االتصال الحديثة اصة االنترنيت والهاتف المكيأ يشجع على الكسل
وال مولأ كما كشفت الدراسة أن من بين التأثيرات التي أحدثتها تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة
في حياة الشباو الجامعي أ أنها ساهمت بدور كبير في تعريفهم بالمجتمعات العالمية وثقافتها
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المتنوعة والم تلفة أ كما لصت الدراسة أن وسائل االتصال واإلعالم الحديثة ساهمت في نشر
ونقل قيم وثقافات جديدة وبالتالي همل أهم النتائج التي تتفق مع دراستنا.

 أما بما ي

الدراسة الثالثة لسهام بوقلوفأ فقد كشفت دراستها أن أ لو المبحوثين هم منا

أ لو المبحوثين يست دمون مواقع التواصل االجتماعي

وأن

اصة الفيسبو أ وبناها على مجابة

المبحوثين فقد تبين أن البيتهم يتصفحون :يومياأ وأنهم يشتركون في :لعدة سنوات مجتأ ومعظمهم
يقجون من ساعة ملى ساعتين في تصفح:أ كما لصت الدراسة أن موقع الفيسبو ساهم في نشر

بعض القيم التي من بينها االنفتاح على اا رأ حي
على حياة اا رأ وأثبتت الدراسة فيما ي

التعرف
أتاحت المجتمعات االفتراجية فرصة ج

مستوى االرتباط المبحوثين بالقيم االجتماعية ما يلي:

است دام الفيسبو ل :أثر ايجابي في تعزيز بعض القيم وارتباطهم بها منها :روح االنتماه ملى الوطنأ

تعزيز قيمة التعاونأ والمشاركة في األعمال ال يرية ...

 كما توصلت أيجا ملى :أن موقع الفيسبو ساهم في توج :المبحوثين ملى العزلة السلبيةأ ومل من
الل الممارس ة االفتراجية التي تصل ملى درجة االنطوائيةأ مما تشعر الفرد بحياة يالية ارجة عن

نطاق واقع :المة يعيش في :أ وبالتالي فهي أهم النتائج التي تتفق مع بعض نتائج دراستي وتم
التوصل ملي :أ وتبقى بعض اال تالفات المتعلقة ببعض القيم االجتماعية وطرق معالجتها في الدراسة
الميدانية فعلى سبيل المثال توصلت في دراستي بأن المجتمعات االفتراجية ال تساهم في تعزيز
ال تالف

الصدقأ ومل
قيمة الصدق بينما في دراستها توصلت أن الفيسبو ساهم في تعزيز قيم
ج
طبيعة المبحوثين ونظرتهم لما يتم نشرل من مجامين في همل المواقع وما تحمل :من أهداف فية .
 وأ ي ار ال يكمن الحكم على التمس

بم تلف القيم االجتماعيةأ في ظل االنتشار الواسع لم تلف

المجتمعات االفتراجيةأ والممارسة المتزايدة والمتكررة لها من طرف الطلبةأ ومل

بحكم أن النسبة

المئوية للمبحوثين ال تعبر في الغالو عن القيم الحقيقية لديهمأ فالبد من القيام بدراسات نظرية

وميدانية في هما المجالأ تكون على المدى البعيد وفق جهود مكثفة من طرف الم تصين والباحثينأ
تقوم على أس

البح

الرصيد
العلمي المنظم للوصول ملى نتائج أكثرأ هما ما يساهم في مثراه ج

العلمي والمعرفي في حقل علوم اإلعالم واالتصال.
خــــاتـــــمة :

 أصبحت المجتمعات االفتراجية واقعا جديدا يتصف بميزات و صائوهما ناتج عن الثورة المعلوماتيةأ والتطور التكنولوجي والعلمي الحدي

عديدة في عصرنا الحالي
المة منا

من است دام:
ير

الروابط والقيم االجتماعية بشكل مباشر أو
والولوج في:أ حي كان لها تأثير على م تلف ج
مباشرأ مم تمكنت همل التقنية من ابتكار عالقات افتراجية تشكلت في الوسط الجامعيأ المة يسكن:
متعددةأ وجد فيها الطالو نو من التفاعل الجديد
مما أصبح هما العالم الوهمي يأ م أشكال ج
الطلبةأ ج
المة فرض نمط جديد ومعطيات مستحدثة ساهمت بشكل أو بآ ر في تغيير م تلف القيم وعادات
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مست دميهاأ ومل بحكم م تلف المجامين التي يتم نشرها وتداولها عبر همل المجتمعات االفتراجيةأ
اصة في ظل االنتشار الواسع للهواتف المكية
وكما المدة الطويلة التي يقجيها الطلبة في تصفحهاأ
ج
مما سهل االست دام في م تلف األوقاتأ هما ما لق نو من اإلدمان وكما بعض القيم االجتماعية
السلبيةأ واللجوه ملى العالم االفتراجي بدال من الواقعيأ هما ما ساهم في ظهور بعض األمور
الصورة النمطية التي يجسدها العالم االفتراجي .
السلبية كالتقليدأالكسلأ الكموأ ومل من الل ج
 من است دام الطلبة للمجتمعات االفتراجيةأ من شأن :أن يحد تغيي ار في منظومة القيماالجتماعية للطلبةأ كونهم من فئة الشباو واألكثر است دما لهمل المجتمعاتأ ومل

بدافع حو

مما يؤثر على م تلف
االستطال واكتشاف الجديدأ والمة قد يتحول مع مرور الوقت ملى مدمانأ ج
يعرض المجتمع ملى نو من االنسالخ األ القي والقيميأ ومن جهة أ رى أن
القيم االجتماعيةأ و ج
القيم االجتماعية من األساسيات الهامة في المجتمع

اصة المتمدرسين بالجامعةأ كونهم مشعل

األمة وف رهاأ فالبد من تعزيزها ألنها المرجع المة يستند ملي :المست دمأ كون العالم االفتراجي
سالح مو حدينأ وبالتالي أصبحت منظومة القيم االجتماعية لدى الطالو الجامعي عرجة ومهددة
لم اطر المجتمعات االفتراجيةأ ومل

من

الل م تلف األفكار والمعلومات التي يتم تداولها

الرائدين في هما المجالأ بل هم من يتحكمون ويسطرون علي:أ مم يمكن
بواسطة الغروأ كونهم ج
السطو على عقول وأفكار ولغة الطجلبة الجامعيينأ وتغير سلوكيا تهم وعاداتهم التي توارثوها عبر
ج
م تلف األجيال .

الناقد والتأمل فيما
 البد من تنمية الوعي بالتربية اإلعالمية لدى طالو الجامعاتأ من الل التفكير جيب من مواد معالميةأ سواه كانت ايجابية أو سلبية لفهمهاأ كما يجو أن يتجح الوعي بالتربية
اإلعالمية في ملزام وسائل اإلعالم بمواثيق الشرف اإلعالميأ وأ القيات المهنة وااللتزام المصداقية
بم تلف قيمهمأ ومل

لمواجهة تحديات

تقدم :لمساعدة هؤاله الشباو على التمس
واألمانة فيم ج
المستقبل والتغلو عليهاأ والعمل على فهم م تلف متطلبات الشباو ور باتهمأ وربطها بالمجامين

المقدمةأ فهمل األمور من شأنها أن تكر وتحافظ على قيم الشباو الجامعي .
ج
قائمة المصادر والمراجع:
أوال :المراجع باللغة العربية:
 -0أحمد بن مرسلي ( )9103األس

العلمية لبحو اإلعالم واالتصالأ الو رسم للنشر والتوزيعأ الجزائر

 -9مسماعيل عبد الكافي( )9111الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية
 -3جبريل بن حسن ونجوى محمد الطجيو القلجع ( )9101التسويق االلكتروني ودورل في جمو العماله بالتطبيق
على قطا االتصاالت في السودانأ رسالة دكتورة في مدارة األعمالأ كلية الدراسات والبح

العلميأ جامعة

الرباط الوطنيأ السودان

 -1جمال الفار ( )9111المعجم اإلعالميأ دار أسامة للنشر والتوزيعأ عمانأ األردن.
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السيد ( )9111االتصال ونظريات :المعاصرةأ الدار المصرية اللبنانيةأ حلمي
 -1حسن عماد مكاوة وليلى ج
السارة :ثقافة اإلنترنتأ دراسة في التواصل االجتماعي.
جر ج

عمانأ األردن.
 -1حسن عبد الرزاق منصور( )9103بناه اإلنسانأ دار أمواج للنشر والطباعة والتوزيعأ ط9أ ج
السارة ( )9111ثقافة اإلنترنتأ دراسة في التواصل االجتماعيأ عمان.
 -2حلمي جر ج
 -2حنان المزرو ي ( )9101العالم االفتراجي وأثرل على تجليل الهوية االجتماعية للمراهقينأ "مجلة كلية
األولأ كلية األدو /جامعة مصراتةأ نوفمبر.
الفنون واألعالمأ العدد ج
 -2رشيد زرواطي ( )9109تدريبات منهجية البح العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانيةأ دار زعياش
الرابعة بوزريعةأ الجزار العاصمة
للطباعة و ج
النشرأ الطبعة ج
 -01رجوان رياح وفريدة صغير عبا ( )9102التفاعل االفتراجي نحو مقاربة المفهوم في ظل المجتمعات
االفتراجيةأ مجلة الصورة واالتصال جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ قسنطينةأ الجزائرأ المجلد
12أ العدد19أ ديسمبر.
 -00سهام بوقلوف ( )9102/ 9102است دام مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على القيم األ القية
واالجتماعيةأ "دراسة مسحية لعينة من المراهقين الجزائريين المست دمين لموقع الفيسبو أ أطروحة دكتورال

في علوم اإلعالم واالتصالأ كلية علوم اإلعالم واالتصالأ جامعة الجزائر .3
 -09صالح الدين شروخ )9113( :منهجية البح

العلميأ عناب:أ جامعة باجي م تار

 -03عبد العال الديربي ( :)9102المجتمعات االفتراجية :التعريفأ التطورأ الغاياتأ المركز العربي ألبحا
الفجاه االلكتروني.
طبعة الثانية ()19
متميزأ ال ج
 -01عبد الرحمن عزة ( )9112دراسات في نظرية االتصالأ نحو فكر معالمي ج
مركز دراسات الوحدة العربيةأ بيروت لبنان

 -01عرجون محمد ( )9102/9102تأثير المعلومات الموزعة على صفحات التواصل االجتماعية على واقع
نمومجا)أ أطروحة دكتورالأ قسم اإلعالم واالتصال أ جامعة عبد الحميد بن بأدي
الشباو (الفايسبو
ا
مستغانم.

–

 -01علي محمد رحومة ( )9101تنمية المجتمعات االفتراجيةأ عوامل نجاح جديدة للتطوير الشبكي التكنو –
ليبيا.

سابقا)أ طرابل
اجتماعيأ معهد النفط الليبي (مركز بحو النفط ا
للنشر والتوزيعأ
 -02علي ليل شقرة ( )9101اإلعالم الجديد (شبكات التواصل االجتماعي)أ دار أسامة ج
عمانأ األردن.
 -02سان منير سنو ( )0222القيم والمجتمعأ نظم القيم السائدة لدى الدراسات الشرعيةأ دار سدارةأ بيروتأ
لبنان.

مدا
 -02فاروق ج

( )9113قامو

مصطلحات علم االجتما أ سلسلة قوامي

المنارأ دار مدني للطباعة

والنشر والتوزيعأ الجزائر

 -91محمد فريد ( )9101قامو

المصطلحات اإلعالميةأ دار الهالل للنشر والتوزيع.

 -90محمد منير حجاو ( )9111المعجم اإلعالميأ دار الفجرأ القاهرة
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 -99محمد الفاتح حمدة ( )9101/9112است دامات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة وانعكاسيها على قيم
الباو الجامعي طلبة جامعات الشرق الجزائرة أنمومجاأ ممكرة لنيل شهادة ماجيسترأ ت ص
كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعيةأ جامعة الحاج ل جر باتنة.

 -93محمد الفاتح حمدة ( )9102منهجية البح

في علوم اإلعال م واالتصال (درو

دعوة واعالم أ

نظرية وتطبيقات)أ دار

أسامة للنشر والتوزيعأ عمانأ األردن
 -91نبيل علي ( )0222صورة الثقافات العربية واإلسالمية على االنترنيت و طة تنفيمية مقترحة إلقامة شبكة
مواقع دمات لاعالم الثقافي العربيأ تون
طيو القلجع ( ) 9101التسويق االلكتروني ودورل في جمو العماله بالتطبيق على قطا
 -91نجوى محمد ال ج

العلميأ جامعة الرباط

االتصاالت في السودانأ رسالة دكتورة في مدارة األعمالأ كلية الدراسات والبح

الوطنيأ السودان.
 -91وائل مبار

جر فجل اهلل ( :)9101أثر الفيسبو على المجتمعأ مدونة شم

النهجة.
ج

 -92يامين بودهان ( ).9109تحوالت اإلعالم المعاصرأ دار اليازورةأ عمانأ األردن.

ثانيا :المراجع األجنبية
28- Constance Elise Porter, A Typology of Virtual Communities: a MultiDisciplinary Foundation for Future Research, Journal of Computer-Mediated
Communication, Volume Issue11November2004, 42

ثالثا :مواقع االنترنت
يوم  13:-9102:مليون عدد سكي ييان الج ي ي يزائر 29- https://www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php
92-93-10
مليون مست دم لالنترنت /00 31-- 9102

30- https://www.androydi.com

الزيارة 07-02-2019 /8910/01/00 /يوم النشر31- http://www.elbilad.net:
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دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق الذكاء االصطناعي لدي
الشباب الجامعي " دراسة ميدانية "
The Role of Social Networks in Achieving Artificial
"Intelligence among University Youth "Field Study
وليد عاشور
رئيس قسم بالتربية والتعليم ومدرس منتدب بجامعة الوادي الجديد

الملخص
جل ييو اس ييت دام ش ييبكات التواص ييل االجتم يياعي تغييي ي ار ه ييائالا عل ييى ك ييل األص ييعدة أ حيي ي

أث ييرت ف ييي ك ييل مي ييادين الحي يياة لم ييا

منهجي ي ي ا يحت ي ييمة ب ي يي :بش ي ييكل مس ي ييتمر ف ي ييي كاف ي يية ممارس ي ييات الحي ي يياة
له ي ييا م ي يين دور ه ي ييام ف ي ييي التواص ي ييل البش ي ييرة ال ي ييمة ات ي ييم
ا
اليومي ي ييةأ ي ي يير أن ه ي ييما االس ي ييت دام ق ي ييد ا تل ي ييف انطالقي ي يا م ي يين الف ي ييروق الفردي ي يية واالجتماعي ي ييةأ وأص ي ييبح له ي ييمل الش ي ييبكات دو ار
في ييتح آف ي يياق جدي ي ييدة ف ي ييي المعرف ي يية أهمهي ييا ال ي ييمكاه االص ي ييطناعي ف ي ييي ممارس ي يياتهم الحياتيي يية الم تلف ي ييةأ و اص ي يية ل ي ييدة الش ي ييباو

الجامعي.

الكلمات المفتاحية:

شبكات التواصل االجتماعيأ المكاه االصطناعيأ الشباو الجامعي.

Summary
The use of social networks has brought enormous change at all levels, affecting
all spheres of life because of its important role in human communication, which has
taken a consistent approach in all practices of daily life, but this use has differed from
individual and social differences, These networks have become a role in opening new
horizons of knowledge, the most important of which is artificial intelligence in their
different life practices, especially among university youth.
Keywords: social networks , artificial intelligence, university youth
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المقدمة
كان لثورة التكنولوجيا وانتشارها السريع في العالم في هما القرن والمتمثلة في تطور وسائل االتصاالت
وشبكات االنترنت والقنوات الفجائية تأثي ار في التواصل بين الشعوو في م تلف دول العالم والتحول للعالم

ملي قرية كونية صغيرة تربطها شبكة اتصاالت واحدة عبر األقمار الصناعية أ فوصل عدد المست دمين

في مل األيام الراهنة ملي ما يتجاوز مسة مئة وستين مليونا(.)1
ال كبي ار من قبل فئات كبيرة من المجتمع واست داما واسعا
هما وقد القت شبكات التواصل االجتماعي مقبا ا

قاصر كل التوقعات أ والشباو الجامعي من أكثر الفئات است داما لها لعالقتها بتحصيلهم العلمي وتطوير

أدائهم العلمية والمعرفية أ هما مما نظرنا لها من الناحية االيجابية وفي الظل االست دام العقالني النافع لها أ

لكن مقابل مل

صار المستوى التحصيلي لطالو الجامعات في تدني مستمر أ ويعاني من جعف كبير أ

وهما ما نلحظ :من نتائج الطلبة السنوية أو من معدالتهم الفصلية أ فجالا عن جعف مستواهم البحثي

و يابهم المتكرر عن المحاجرات أ وفقدان الر بة في التحصيل وقد يرجع مل ملي عوامل أ رة مرتبطة

بعوامل ارجية أ والش

أنها كثيرة ومتنوعة أ وأصبح است دام شبكات التواصل مرتبط بمجاالت الحياة

اليومية والعلمية(.)2

هذا و ُيعد اإلد ار البشرة فئة مركب :من الظواهر التي تعمل أنظمة المكاه االصطناعي على االرتباط بها
بطريقتين م تلفتين :يهتم المناصرون لما ُيعرف بالمكاه االصطناعي القوة أ ببناه أنظمة لها سلو في
مستوى ير مميز عن اإلنسانأ ويؤدة النجاح في المكاه االصطناعي القوة ملى منتاج عقول حاسوو

ت تمركز في كائنات فيزيائي :مستقلة مثل الفن االي ( )robotأو ربما في عوالم" افتراجي "virtual :مثل
فجاه المعلومات المة يتكون بواسطة شبكة المعلومات الدولية Internetأ فاالتجال البديل للمكاه
االصطناعي القوة هو تأمل مد ار اإلنسان والبح

عن كيفية دعم :في المواقف أو الحاالت الصعبة أو

المعقدة .فمثالأ قد يحتاج قائد طائرة مقاتل :ملى عون أنظمة مكي :للمساعدة في قيادة طائرة شديدة التعقيد ال
يمكن :قيادتها بمفردل .همل األساليو الهينة ال ُي قصد منها أن تكون مستقلة بماتهاأ ولكنها شكل من التحسين
مثالأ تست دم أنظمة المكاه االصطناعي لدعم
اإلدراكي لدعم اإلنسان في عدة مهام .في مجال الطو ا
العاملين بمجال الصحة أثناه تأديتهم لواجباتهمأ معينة في مهام تعتمد على مداولة البيانات والمعرفة .قد

وينب :الطبيو السريرة عندما يكتشف
يعمل نظام المكاه االصطناعي جمن نظام طبي الكترونيأ مثال ج
ينب :الطبيو أيجا عندما تكتشف أنماط في البيانات تشير ملى حدو
مؤشرات م الف :لل طة العالجية .قد ج
تغييرات مهمة في حالة المريض.
( )1احميد بلييول وبريكيية حميييدة ( ) 9101أ أثير اسييت دام شييبكات التواصييل االجتمياعي كوسيييلة اتصييالية معالمييية عليي الشييباو الجييامعي أ مجليية أفيياق
للعلوم أ جامعة الجلفة أ العدد الثال أ الجزائر أ

. 92-92

( )2صونيا قاسم () 9102أ دور شبكات التواصل االجتماعي في تدعيم التكوين األكاديمي لدة الطلبة الجامعيين أ مجلة الباح
قسنطين :أ الجزائر أ العدد  03أ

. 001
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مجافة ملى المهام التي تتطلو تفكير باست دام معرف :مت صصةأ يوجد ألنظمة المكاه االصطناعي دور
م تلف تلعب :في عملية البح

العلمي .بالتحديدأ تمتل

األنظمة المكية ممكانية التعلمأ التي تعمل على

اكتشاف ظواهر جديدة و لق معرفة مت صصة( .)1فعلى سبيل المثالأ يمكن است دام شبكات التواصل
االجتماعي لتحليل كميات من البيانات والبح

عن أنماط مركبة بها توحي بارتباطات لم تكن متوقعة من

قبل .من هنا جاهت تل الدراسة لتوجح دور شبكات التواصل االجتماعي في تطبيق المكاه االصطناعي
لدة الشباو الجامعي.

مشكـلة الـدراسة

تطور
تطورات ملحوظة بفعل ُّ
تكمن أهمية است دامات شبكات التواصل االجتماعي الل السنوات األ يرة ُّ
التكنولوجيا .وأصبح البح

على شبكة اإلنترنت جزها من التعلجم الجامعيأ كما حجلت األجهزة اللوحية محل

التطورات التي أدهشتنا باألم
الكتو أو بعجها في الكليات “العملية” أو النظرية .ولكن كل همل
ُّ

القريوأ

قد تفقد بريقها أمام ما هو ُمرتقو من د ول المكاه االصطناعي قطا التعليمأ األمر المة بدأ يطل برأس:
بتحوالت ير مسبوقة لدة الشباو الجامعيأ فكان دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق
فعالاأ واعدا ُّ

المكاه االصطناعي والمة ترجم في سلوكا و صائ

معيَّنة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي

القدرات المهنية البشرية وأنماط عملها .ومن أهم همل ال اصيات القدرة على التعلم واالستنتاج ورد الفعل

على أوجا لم تبرمج عليها االة.
ولهما السبو تم طرح الورقة البحثية من الل تحديد االشكالية العامة:
ما واقع دور شب كات التواصل االجتماعي في تطبيق المكاه االصطناعي لدة الشباو الجامعي ؟
ومن الل همل الدراسة سنحاول االجابة علي تساؤالت فرعية كما يلي :

 -0ما طبيعة است دام طالو جامعة الوادة الجديد لشبكات التواصل االجتماعي في تحقيق المكاه
االصطناعي ؟

 -9ملى أة مدى ي تلف هما االست دام با تالف الت ص

الدراسي (نظرة – عملي)أ (علمي-

أدبي) وبا تالف النو ( مكور -منا ) في تحقيق المكاه االصطناعي ؟
 -3ما األهمية التي يمكن أن تحققها شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق المكاه االصطناعي
لطالو جامعة الوادة الجديد؟

 -1ملى أة مدى ت تلف همل األهمية با تالف الت ص

الدراسي (نظرة – عملي)أ (علمي -أدبي)

وبا تالف النو (مكور -منا ) في تحقيق المكاه االصطناعي؟
 -1ما المشكالت التي تواج :طالو جامعة الوادة الجديد عند است دامهم شبكات التواصل في تحقيق
المكاه االصطناعي؟

()1

محم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييد ابوالقاس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم الرتيب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييأ تطبيقي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ات ال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييمكاه االصي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييطناعيأ

. http://www.arteimi.info/site/publication/AI%20applications.doc
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أهمية الدراسة
تعد همل الدراسة بمثابة مسهام متواجع إلبراز أهمية الدراسة من الل النظرة التالية:
 يعد مفهوم المكاه االصطناعي من المفاهيم الحديثة نسبيا في مجال التكنولوجيا واإلعالم والعلوماإلنسانية المة مازال يحتاج ملي بح

عميق لفهم جميع أبعادل ومعرفة الدور المة يلعب :في التعزيز

والتنبؤ.
 -انعكا

سياسا ت العولمة وتأثيراتها على م تلف جوانو الحياة اليومية و اصة في است دامات شبكات

التواصل االجتماعي لتجعل منها هي األ رى تهديدات ومشكالت معولمة أ فهنا

أسباو كثيرة في

عالمنا المعاصر تدعو ملى االهتمام الجاد بمحاولة تحقيق المكاه االصطناعي لدى أفراد المجتمعأ منها
أن سطوة القيم المادية في الحياة أصبحت تهدد المجتمع من العادات والتقاليد أ األمر المة ينبغي مع:

االحتفاظ على عنصر االستمرار فى الت ار

اإلنسانيأ ومنها وسائل اإلعالم المتطورة الحديثة والعولمة

وما يترتو عليهما من ممابة ماتيتنا الثقافيةأ وازالة موروثاتنا الشع بية لتحل محلها الثقافة الغربية وأنماط
السلو الغريبةأ األمر المة يتطلو ات ام اإلجراهات الالزمة للتأكيد على ماتيتنا الثقافية واحياه سلوكياتنا
العظيمة في دا ل الفرد بمراحل :الم تلفة من طفولة وشباو .

 تهتم همل الدراسة بفئة الشباو الجامعي المة يمثل عماد المجتمع ومستقبل علمائ :وكيفية تشكيلش صيت :في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.
مفاهيم الدراسة
مفهوم شبكات التواصل االجتماعي
من مفهوم شبكات التواصل االجتماعي كغيرل من المفاهيم االجتماعية أثا ار جدال واسعا لدى األكاديميين نظ ار

لتعدد وتدا ل مدا ل واتجاهات دراست:أ ومن الناحية االصطالحية في اللغة اإلنجليزية يطلق علي:
" " social mediaأو مصطلح " "social net-workأة الترابط الشبكي االجتماعيأ أما في اللغة العربية
نجدل أدق من ناحية الوصفأ مم أن مصطلح "مواقع التواصل االجتماعي" ال يثير جدال في معنال بقدر ما

يثير اشكاال في تعريف :أ وقد اجتهد العديد لتقديم تعريف شامل ل :من بينهم:

يعرف "زاهر راجي" شبكات التواصل االجتماعي بأنها منظومة من الشبكات اإللكترونية تسمح للمشتر
فيها بإنشاه موقع ا

ب:أ ومن ثم ربط :عن طريق نظام اجتماعي الكتروني مع أعجاه آ رين لديهم

االهتمامات والهوايات نفسها(.)1

ويعرفها "محمد المنصور" بأنها شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمست دميها في أة وقت يشاهون

وفي أة مكان من العالمأ ظهرت على شبكة اإلنترنت منم سنوات قليلة و يرت في مفهوم التواصل والتقارو
بين الشعووأ واكتسبت اسمها االجتماعي كونها تعزز العالقات بين بني البشرأ وتعددت في ااونة األ يرة
 1راجي زاهر()9113أ «استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي» ،مجلة التربية .العدد 31أ عمان :جامعة عمان األهليةأ
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وظائفها االجتماعية لتصبح وسيلة تعبيرية واحتجاجيةأ وأبرز شبكات التواصل االجتماعي هي (الفي
تويترأ واليوتيوو) وأهمها هي شبكة (الفي

المشتركين فيها أكثر من ( )211مليون ش

بو أ

بو )أ التي لم يتجاوز عمرها الست سنوات وبلغ عدد

من كافة أنحاه العالم

()1

.

كما تعتبر مواقع التواصل االجتماعي منظومة من الشبكات االلكترونية عبر االنترنيت تتيح للمشتر فيها
منشاه موقع ا

في :ومن ثم ربط :من الل نظام اجتماعي الكتروني مع أعجاه آ رين لديهم نف

االهتماماتأ وهو أيجا مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنيت ظهرت مع الجيل
الثاني "للويو"أ المة يتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراجي يجمعهم حسو مجموعات اهتمام
أو شبكات انتماه(بلدأ جامعةأ شركةأ)...أ كل هما يتم عن طريق دمات التواصل المباشر من مرسال
الرسائل أو االطال على الملفات الش صية لآل رين ومعرفة أ بارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض(.)2

وعلي :من شبكات التواصل االجتماعيأ هي مجموعة من المواقع تقدم دمات يتم منشاؤها وبرمجتها من قبل

شركات كبرى لجمع أكبر عدد من المست دمين واألصدقاه ومشاركة األنشطة واالهتمامات في بنية مجتمع
ومشاركة الوسائط

افتراجيأ وتوفر همل ال دمات ميزات مثل المحادثة الفورية والتراسل العام وال ا

المتعددة من صوت وصورة وفيديو والملفاتأ وقد استقطبت همل ال دمات ماليين المست دمين من شتى
أنحاه العالمأ يمكن ميجازها في ااتي
 .0الصفحات الشخصية :من

الل الملفات الش صية يمكن

التعرف على اسم الش

ومعرفة

المعلومات األساسية عن :مثل :الجن أ تاري الميالدأ البلدأ االهتمامات والصورة الش صية و يرها
من المعلومات.

لغرض معينأ ُيطلق علي:
 .9األصدقاء /العالقات :وهم بمثابة األش ا المين يتعرف عليهم الش
ويجاف لقائمة األصدقاه بينما تطلق بعض مواقع الشبكات االجتماعية ال اصة
مسمى "صديق" ُ
.
بالمحترفين مسمى "اتصال أو عالقة" على هما الش
 .3إرسال الرسائل :وتتيح همل ال اصية ممكانية مرسال رسالة مباش رة للش

أ سواه كان في قائمة

األصدقاه لدي أو لم يكن.

 .1ألبومات الصور :تتيح الشبكات االجتماعية لمست دميها منشاه عدد ال نهائي من األلبومات ورفع
مئات الصور فيها واتاحة مشاركة همل الصور مع األصدقاه لالطال والتعليق حولها.
 .1المجموعات :تتيح كثير من مواقع الش بكات االجتماعية اصية منشاه مجموعة اهتمامأ حي

يمكن

منشاه مجموعة بمسمى معين وأهداف محددة ويوفر موقع الشبكة االجتماعية لمال

المجموعة

والمنجمين مليها مساحة أشب :ما تكون بمنتدى حوار مصغر وألبوم صور مصغر كما تتيح اصية
()1

محمد المنصور (« )9109تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين»أ رسالة ماجستير في االعالم واالتصال .األكاديمية العربية

في الدنمار أ
()2

.91

ليلى احمد جرار(  )9109أ الفيسبوك و الشباب العربي .عمان :مكتبة الفالحأ

.32
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تنسيق االجتماعات عن طريق ما يعرف بي  Eventsأو األحدا
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ودعوة أعجاه تل المجموعة ل:

ومعرفة عدد الحاجرين من عدد ير الحاجرين.

 .1الصفحات :تقوم فكرة الصفحات على منشاه صفحة يتم فيها وجع معلومات عن المنتج أو
الش صية أو الحد

ويقوم المست دمين بعد مل بتصفح تل الصفحات عن طريق تقسيمات محددة

ثم من وجدوا اهتماماا بتل الصفحة يقومون بإجافتها ملى ملفهم الش صي.
مفهوم الذكاء االصطناعي
يتجسد المكاه االصطناعي في العديد من التطبيقات من حولنا أهمها مواقع التواصل االجتماعي التي تمدنا
بترشح األصدقاه وتدفقات األ بار ومحركات البح

وال رائط الرقميةأ وهو عملية محاكاة المكاه البشرة

ب رائط الكمبيوتر فهو محاولة لتقليد سلو البشر عبر مجراه تجارو علي تصرفاتهم ووجعهم في مواقف

معينة ومراقبة ردود أفعالهم ونمط تفكيرهم وتعاملهم مع همل المواقفأ ومن ثم محاولة محاكاة طريقة التفكير
البشرية عبر أنظمة كمبيوتر معقدة(.)1

المكاه االصطناعي هو المة يهدف ملى مكساو ااالت صفة المكاه تمكينا لها لمحاكاة قدرات التفكير
المنطقي الفريدة عند اإلنسان فهو علم هندسة صنع آالت مكية (.)2

يشير المكاه االصطناعي ملي قدرة كمبيوتر أو روبرت مدعم بكمبيوتر علي معالجة المعلومات والوصول

ملي نتائج بطريقة مماثلة لعملية التفكير لدة البشر في التعليم وات ام الق اررات وحل المشاكلأ وبالتالي فإن
هدف أنظمة المكاه االصطناعي هو تطوير أنظمة قادرة علي معالجة المشاكل المعقدة بطرق مشابهة
للعمليات المنطقية واالستدالل عند البشر(.)3
وتساعد تطبيقات المكاه االصطناعي علي شعور المواطنون أنهم قادرون على المشاركة بشكل أصيل في
صنع الق اررات التي تؤثر عليهم فإنهم يحددون هويتهم بالق اررات التي يت مونها وينمون مشاعر الواله
واالنتماه لدى المجتمعأ أجف ملى مل أن المواطنين يتعلمون المشاركة بشكل مة فاعليةأ وفى تفسيرها
لمبدأ العقد االجتماعي "لروسو " تقول عالمة النظريات االجتماعية "كارول باتيمان" كلما شار المواطن الفرد
أكثرأ كلما زادت قدرت :على أداه مل أ فهو يتعلم أن يكون مواطنا عاما و اصا في نف

الوقت (.)4

فالمكاه االصطناعي تطبيقات تساعد علي التميز والتفرد في التفكير وتعطي من يتميز في تطبيق :اإلد ار
والمعرفة والفهم لجميع أمور الشيه المراد معرفت. :
مفهوم الشباب الجامعي

()1

ميهاو ليفية ()9102أ اليمكاه االصيطناعي – تيأثيرات ت ازييد دور التقنييات المكيية فيي الحيياة اليوميية للبشيرأ مجلية اتجاهيات األحيدا أ العيدد 91أ
. 19

.09
( )2عبير أسعد()9102أ المكاه االصطناعيأ دار البدايةأ عمانأ
( )3مؤسسة محمد بن مكتوم( ، )6106استشراف مستقبل المعرفة  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،دبي – اإلمارات العربية المتحدة  ،ص. 2
)(4
Ira Katznelson and Mark Kesselman : " The Politics of Power : A Critical Introduction To American
Government", 3rd.ed, San Diego, Harcourt Brace Jovanovich Poblishers, 1987, PP 13-14.
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كلمة الشباب مشتقة من الفعل َش َّ
وأ والجمع شباو وشبان وشبيبةأ والمؤن
من كان في سن الشباوأ وهو من سن البلوغ ملى الثالثين تقريبا (.)1

شابةأ والجمع شابات وشوائو:

والشباب مرحلة عمرية لها حدود تقريبية معينة ،ويالزم هما التحديد مبراز ال صائ

التي تميز همل

المرحلة عن يرها من المراحل في مطار الثقافة التي يعيش فيها األفرادأ ويتحدد مفهوم الشباو عموما

ال على
بالمرحلة العمرية من حياة اإلنسان التي تقع بين ( )91-01سنةاأ ولقد أصبح هما التحديد مقبو ا
المستوى الدولي العتبارات نفسية وثقافية واجتماعية(.)2

ومرحلة الشباب من أخطر مراحل دورة الحياة نظ ار التسا ما يحد

فيها من تحوالتأ وعمق تأثيرها في

المات وعالقتها باا رين والواقعأ ومن ثم فإنها المرحلة التي تتطلو أكبر قدر من معادة تنظيم العالقات
بين الفرد واا رين المهمين في حيات :ومنهم :األبوينأ األ وةأ األصدقاهأ والمربينأ مال من ما يحد

عك

هو

مل ملى حد بعيدأ صحيح من عالقات الشاو باا رين و اصةا في أسرت :تمر بعملية معادة تنظيم

عادة أعقد وأقل سالسة من الحالة التي كانت عليها في مرحلة الطفولةأ
في همل المرحلةأ ولكنها تكون
ا
فعلى نطاق العالقة بالوالدين فإن مطالو الشاو العاطفية والمادية تكون جديدة و ير مألوفة من :وأعقد مما
تعودوا من :وأكثر تكلفةأ وربما لمل يعدها الوالدين أقل منطقية أو مشروعيةأ وي طئ األهل حين يصرون
على التعامل مع الشاو بالمنطق نفس:أ واألساليو نفسها التي تعودوا أن يعاملول بها(.)3

ويعرف كنعان الشباب الجامعي بأنهم :تل الفئة من المجتمع المين يتابعون تحصيلهم العلمي بعد حصولهم
على الشهادة الثانوية أو اإلعداديةأ والمين تتراوح أعمارهم بين ( )31-02سنة (.)4
منهج الدراسة ونوع الدراسة
تعتمد الدراسة الحالية على منهج المسح  Surveyألن :يعتبر جهدا علميا منظما للحصول على بيانات

ومعلوما ت وأوصاف عن الظاهرة موجو البح أ وتنتمي همل الدراسة ملى الدراسات الميدانية الوصفية
 Descriptive Studyحي
من األوجا

يتم ميدانيا دراسة الحقائق الراهنة والمتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة

حدود الدراسة:
تتجح حدود الدراسة ومعالمها باقتصارها على:

()1

سعد جالل ()0221أ الطفولة والمراهقةأ الطبعة الثانيةأ دار الفكر العربي أ

. 931

( )2علي أحمد الطراح () 9113أالمشكالت الش صية والمجتمعية للشباو الكويتي (دراسة ميدانية مقارنة)أ بح

منشور في مجلة العلوم اإلنسانية

( )3عزت حجازة () 9109أ الشباو العربي ومشكالت:أ سلسلة عالم المعرفةأ سلسلة كتو شهرية يصدرها المجل

الوطني للثقافة والفنون وااداوأ

واالجتماعية مج ( )02عدد ( )9أ
الكويتأ

. 93-02

. 990-991

()4أحمد علي كنعان ( )9112أ الشباو الجامعي والهوية الثقافية في ظ ل العولمة الجديدة "دراسة ميدانية على طلبة جامعة دمشق"أ ورقة عمل مقدمة
ملى مؤتمر دمشق عاصمة لثقافة العربية أ

.103-112
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أ -الحـــد البشـــري  :س يييتم تطبي ييق الد ارس يية الحالي يية عل ييى ط ييالو وطالب ييات الف ييرقتين الثالث يية والرابع يية م يين
الكليات النظرية وهي  ( :كلية التربية ي كلية الزراعة) و من الكليات العملية وهي :
( كلية العلوم ) بجامعة الوادة الجديد .

ب -الحد الزمني :اجريت الدراسة على الطالو الل العام الجامعي 9102 -9102م.
ج -الحــد الموضــوعي  :اسييت دامات طييالو الجامعيية لشييبكات التواصييل ( ميين حي ي  :المواقييع الثقافيييةأ
المواقع اإل باريةأ البريد االلكترونييأ مواقيع الشيبكات االجتماعيية  :الفيي

بيو أ تيويتر أ يوتييوو )أو

المحمول ).
د -الحد المكاني  :تنسحو الدراسة الحالية على بعض كليات جامعة الوادة الجديد .
عينة الدراسة:
سيتم تطبيق الدراسة على عينة عمدية قوامها 131مفردةأ بكليات جامعة الوادة الجديدأ هما ولم يتمكن

الباح

من الحصول على االستبيان من  31طالبا وطالبة حي

فجلوا االحتفاظ باالستبيان ال ا

بكل

منهمأ و لق ي ي ييد تم ا ت يار الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة م يين طالو جامعة الوادة الجديد م ي يين الكليات النظرية
ومل بسبو براعة طالو الجامعة في همل الفترة من است دام وسائل تكنولوجيا االتصال :اإلنترنت (البريد
اإللكتروني –المواقع اإل بارية –المواقع الثقافية –مواقع التواصل االجتماعي :في

بو –تويتر –يوتيوو)

والمحمول بمهارة وقدرة فائقة أ وكمل اإلقبال المتزايد من الشباو الجامعي على مثل تل األنوا الم تلفة
من التكنولوجيا التي جعلها هؤاله الشباو من أساسيات الحياة التي ال يستطيع أة ش

االستغناه عنهاأ

باإلجافة ملي أن همل المرحلة أيجَا من أهم المراحل التي يمر بها طالو الجامعة ألنهم في مرحلة تكوين
األفكار واالتجاهات التي يكونوها نحو كل ما يريدون.

وقد تم تقسيم العينة بالتساوة بين الكليات النظرية والعملية بينما كانت العينة لدة المكور أكثر بعدد 921
طالو و 931طالبة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :

قام الباح

بإجراه التحليل اإلحصائي لبيانات همل الدراسة باست دام برنامج (،)SPSS for windows

والمعروف ا تصا ار بحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Statistical Package for social

. science.

واستخدمت الدارسة االختبارات اإلحصائية التالية- :
-0التك اررات البسيطة والنسو المئوية.

-9المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية.
-3الوزن المرجح المة يحسو بجرو التك اررات بوزن معينأ يقررل الباح

استنادا ملي عدد المراتو في

السؤالأ ثم تجمع مراتو الجرو لكل بند للحصول علي مجمو األو ازن المرجحةأ ثم تحسو النسو

المئوية لبنود السؤال كلها.
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-1ا تبار "كا "9لجداول التوافق لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين من المستوى األسمى.
-1تحليل التباين مة البعد الواحد  One Way Analysis of Variance ANOVAلدراسة الفروق
اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية للمجموعات على أحد متغيرات الدراسة.

-1ا تبار " " Z .Testلدراسة معنوية الفرق بين نسبتين مئويتين.
نتائج الدراسة الميدانية
في مطار منهج المسح تم مله استمارة االسيتبيان بالمقابلية لعينية الد ارسية وقوامهيا ( )111مفيردة ( 921مكيور
و 931منا ) وتم مراعاة المتغيرات الديموجرافية لعينية الد ارسيةأ وفيميا يليي يعيرض الباحي

أهيم نتيائج الد ارسية

الميدانيية التييي أجريييت علييى عينية ميين طييالو الجامعييةأ وملي لاجابيية عيين تسيياؤالت الد ارسيةأ وهييو مييا يعكي

سمات و صائ

العينة في عالقتها باإلنترنت.

وقد أسفر تحليل استجابات المبحوثين التي تجمنتها بيانات صحيفة االستبيان بعيد عمليية الجدولية والتصينيف
عيين بيانييات كمييية دعمييت الثقيية فييي النتييائج وموجييوعيتهاأ كمييا سيياعدت علييي تحقييق أهييداف الد ارسيية واإلجابيية

علي تساؤالتها .
جدول رقم ( :)3مدى امتالك المبحوثين لجهاز موبايل حديث يستخدم به شبكات التواصل االجتماعي
النـــوع

مدى االمتالك

قيمة كا10.32 =5

ذكور

اإلجمالي

إناث

ك

%

ك

نعم

000

98.15

402

78.26

ال

0

1.85

02

21.74

00

اإلجمالــي

022

422

032

422

022

درجة الحرية = 3

%

معامل التوافق = 0.105

ك

%

110

89.00
11.00
422

مستوي الداللة = دالة عند 0.003

تش ييير النت ييائج التفص يييلية للج ييدول الس ييابق أن نس ييبة م يين يمتلك ييون جه يياز موباي ييل م يين مجم ييالي مف ييردات عين يية
الد ارسيية بلغييت  %22.11موزعيية بييين  %22.01للييمكور فييي مقابييل  %22.91لانييا أ وبلغييت نسييبة ميين ال
يمتلكون جهاز موبايل مين مجميالي مفيردات عينية الد ارسية  %00.11موزعية بيين  %0.21لليمكور فيي مقابيل
 %90.21لانا .
جدول رقم ( :)5مدى استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي وفقا للنوع.
النـــوع

مدى االمتالك

ذكور

إناث

ك

%

ك

اإلجمالي
%

ك

%

نعم

992

86.42

021

96.67

113

90.56

احيانا

31

13.58

1

3.33

19

9.44

ال

1

1

1

1

1

1

اإلجمالــي

911

011

021

111

011

011

قيمة كا55.11 =5درجة الحرية =3معامل التوافق= 0.114مستوي الداللة=دالة عند 0.003
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تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يست دمون شبكات التواصل االجتماعي من مجمالي
مفردات عينة الدراسة بلغت  %21.11موزعة بين  %21.19للمكور في مقابل  %12.12لانا أ بينما

بلغت نسبة من يست دمون شبكات التواصل احيانا من مجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت %2.11أ
موزعة بين  %03.12للمكور في مقابل  %3.33لانا

مطلقا.

بينما ال يوجد من ال يست دم شبكات التواصل

جدول رقم ( :)1عدد ساعات استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي في اليوم وفقا للتخصص.
نظرى

نوع الدراسة
عدد المرات

اإلجمالي

عملى

ك

%

ك

%

ك

%

أقل من ساعة

44

6.15

42

4.46

04

5.21

من ساعة إلى أقل من ساعتين

00

29.05

33

14.73

00

21.09

من ساعتين إلى أقل من ثالثة

10

من ثالثة إلى أقل من أربعة

10

أربع ساعات فأكثر

25.14

61

اإلجمالــي

قيمة كا302.50 =5

5.59

34.08

422

درجة الحرية = 1

422

38.39

86
40

96
02

14.14

37.05

144

35.73

422

123

422

5.36

83

23.82

001

مستوي الداللة = دالة عند 0.003

معامل التوافق = 0.453

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن أعلي عدد ساعات است دام الطالو لشبكات التواصل
للت صصات النظرية من أربع ساعات فأكثر يوميا بنسبة % 31.12ثم من ساعة ملي أقل من ساعتين

بنسبة " %92.11تليها من ثال

ملي أقل من اربعة بنسبة .%1.12

أما الت صصات العملية فكانت أعلي نسو من ساعتين ملي أقل من ثالثة ساعات بنسبة  %32.32تليها
من أربع ساعات فأكثر بنسبة  %32.11تليها من ساعة ملي أقل من ساعتين بنسبة  %01.23تليها من

ثالثة ملي أقل من أربعة بنسبة  %1.31تليها أقل من ساعة بنسبة .%1.11

جدول رقم ( :)4أهم مجاالت استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي.
النوع

إناث

الترتيب

المجاالت

ذكور

اإلجمالي

قيمة z

الداللة
دالة***

.
1

ك

%

ك

%

ك

%

المواقع اإلخبارية

400

79.48

00

48.85

002

66.25

0.220

المواقع الثقافية

431

58.52

21

42.53

020

51.61

3.213

دالة***

البريد اإللكتروني
Face book
,watts app
تويتر

40

6.99

20

43.10

24

22.58

2.022

دالة***

0

433

58.08

412

84.48

002

69.48

3.002

دالة***

6

1

1.75

41

8.05

40

4.47

0.200

دالة**

6

يوتيوب

40

7.86

410

81.61

402

39.70

43.411

دالة***

4

0

2.18

3

1.72

8

1.99

2.100

غير دالة

7

جملة من سئلوا

002

421

123

تشير بيانات الجدول السابق ملى أهم مجاالت استخدام المبحوثين لشبكات التواصل وفقاً للنوع أ حي
في الترتيو األول  Face bookووات

او بنسبة  %12.12حي

جاه

يوجد فارق بين النسبتين دال محصائيا
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عند مستوى داللة 1.110أ فقد بلغت قيمة  Zالمحسوبة  3.922وهى قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين
النسبتين عند مستوى ثقة  1.222أ ثم المواقع اإلخبارية بنسبة %11.91أ فقد بلغت قيمة  Zالمحسوبة
 1.221وهى قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين عند مستوى ثقة 1.222أ ثم المواقع الثقافية
بنسبة  %10.10فقد بلغت قيمة  Zالمحسوبة  3.213وهى قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين
عند مستوى ثقة  1.222أ ثم يوتيوب بنسبة % 32.21حي

يوجد فارق بين النسبتين دال محصائيا عند

مستوى داللة 1.110أ فقد بلغت قيمة  Zالمحسوبة  03.011وهى قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين

النسبتين عند مستوى ثقة  1.222أ ثم البريد اإللكتروني بنسبة  % 99.12فقد بلغت قيمة  Zالمحسوبة
 2.122وهى قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين عند مستوى ثقة  1.222أ وأ ي ار تويتر بنسبة

 %1.12فقد بلغت قيمة  Zالمحسوبة  9.123وهى قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين عند
مستوى ثقة . .1.222

جدول رقم ( :)1أهم األسباب التي تؤكد دور شبكات التواصل االجتماعي في تطبيقات الذكاء االصطناعي.
النوع

األسباب

ك

ُيساعد في الحصول على المعلومات
والبيانات التي أحتاجها

400

يوفر لي كثي ار من الوقت والجهد

400

يُفيدني في المجاالت العلمية والدراسية
يعلمني عادات صالحة وسلوكيات سليمة
يزودني بال برات السليمة والمفاهيم
الصحيحة

است دام :ير مكلف وفي متناول الجميع
يحقق مزيدا من اإلثارة والتشويق عند
االست دام

يطور من مستوى عالقاتي االجتماعية مع
اا رين

%

ك

420
20

55.02
77.73
41.92

22

20
30
0

43.68
21.84
3.45

402

40
55.46

402

420

11

421

44.421

دالة***

.

2.423

دالة***

7

25.31

2.002

دالة***

6

10.92

0.100

دالة*

0

42.223

دالة***

0

35.24

12.07
0

53.60

024

1.15

3.224

دالة**

1

28.54

8.62

78.60

002

040

50.12

410

04

1.31

020

440

16.09

1.000

دالة***

6

73.95

9.20
00

%

020

40

6.99

ك

64.37

43.23
40

%

440
81.22

3

جملة من سئلوا

إناث

الترتيب

ذكور

اإلجمالي

قيمة z

الداللة

43.200

دالة***

4

49.88
0

1.24

2.022

ير دالة

4

123

تشير بيانات الجدول السابق قيمة  zومستوة الثقة والتي تؤكد علي أن االسباو هي ملى أهم األسباب
التي تؤكد علي دور الشبكات في تطبيقات الذكاء االصطناعي أ حي جاه في الترتيو األول ُيساعد في
الحصول على المعلومات والبيانات التي أحتاجها أثم ُيفيدني في المجاالت العلمية والدراسية أ ثم يوفر لي
كثي ار من الوقت والجهد ثم يطور من مستوى عالقاتي االجتماعية مع اا رين ثم يحقق مزيدا من اإلثارة

والتشويق عند االست دام أ ثم يزودني بال برات السليمة والمفاهيم الصحيحة ثم يعلمني عادات صالحة

وسلوكيات سليمة ثم است دام :ير مكلف وفي متناول الجميع أ وجاه في الترتيو التاسع أ رى تمكر.
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جدول ( :)5االهمية المتحققة من استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي لطالب الجامعة
اآلراء

معارض

ك

%

ك

%

ك

%

النقاط

20

22.83

020

50.12

4

نسيان المشاكل والمتاعو اليومية.

7

1.74

174

43.18

74

تكوين ال برات الالزمة لممارسة األعمال النافعة.

77

19.11

33

20.60

134

التعلُّم والتدريو على كثير من المهارات.

135

33.50

122

24.81

5

التنور الفكرة والتصرف في األزمات والمشاكل.

116

28.78

32

9.68

33

تكوين الصداقات والعالقات االجتماعية.

144

35.73

67

16.63

13

شغل وقت الفراغ والت ل

من الملل.

الوزن

المئوي

الترتيب

موافق

درجة الموافقة

محايد

الوزن المرجح

0.99
18.3
6
33.2
5
1.24
20.6
0
4.47

684

8.42

6

443

5.45

04

531

6.54

8

610

7.51

4

509

6.27

01

584

7.19

7

الحصول على المعارف والثقافات الم تلفة.

025

50.87

02

7.20

4

0.99

677

8.33

4

الشعور بالسعادة والرجا.

07

6.70

132

46.90

02

4.96

479

5.90

06

017

53.85

16

3.97

6

1.49

689

8.48

0

024

50.62

32

7.44

5

1.24

677

8.33

4

اكتساو مهارات التفاوض والحوار.

122

24.81

25

23.57

3

0.74

493

6.07

00

تحسين مستوى دراستي الجامعية.

105

31.02

127

26.55

7

1.74

596

7.34

2

تطوير قدراتي في مجال تكنولوجيا االتصال.

107

31.51

32

7.44

32

19.8
5

521

6.41

2

112

27.30

113

29.28

64

15.8
8

630

7.76

3

التعرُّف على مجريات األمور واألحدا
العالم الم تلفة.

في بلدان

مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في كثير من
المجاالت.

الحصول على النصائح الطبية وما يتصل
بالموجة والجمال.
مجموع األوزان

3103

423

تشير بيانيات الجيدول السيابق مليى االهميـة المتحققـة مـن اسـتخدام المبحـوثين لشـبكات التواصـل االجتمـاعي
وجاه في الترتيو األول أن التع ُّيرف عليى مجرييات األميور واألحيدا
الفيراغ والييت ل

فيي بليدان العيالم الم تلفية ثيم شيغل وقيت

ميين الملييل ثييم كييل ميين الحصييول علييى المعييارف والثقافييات الم تلفيية أ مواكبيية التطييور العلمييي

والتكنولييوجي فييي كثييير ميين المجيياالت ثييم الحصييول علييى النصييائح الطبييية ومييا يتصييل بالموجيية والجمييال ثييم
ُّ
التعلم والتدريو على كثير من المهارات ثم تحسين مستوى دراستي الجامعيية ثيم تكيوين الصيداقات والعالقيات
االجتماعييية ثييم تكييوين ال ب يرات الالزميية لممارسيية األعمييال النافعيية أ ثييم تطييوير قييدراتي فييي مجييال تكنولوجيييا
االتصييال ثييم التنييور الفكييرة والتصييرف فييي األزمييات والمشيياكل ثييم اكتسيياو مهييارات التفيياوض والح يوار وأ ي ي ار

الشعور بالسعادة والرجا .
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جدول رقم ( )2أهم األسباب التي تدفع المبحوثين على استخدام شبكات التواصل لتطبيقات الذكاء االصطناعي
النوع

األسباب

ألنها تزودني بالمعلومات الثقافية والمعارف
العامة

لافادة من حياة العلماه وأصحاو الفكر
والش صيات الثقافية المؤثرة

ألنها تساعدني على تنمية أفكارة وتصحيح
مفاهيمي ال طأ

االستفادة من التجارو االجتماعية لآل رين
و براتهم الحياتية

شغل وقت الفراغ والت ل

من الملل

متابعة ما يتصل بالقجايا المثيرة بالجدل
واالكتشافات العلمية

التعرُّف على عادات وثقافات األمم والشعوو وما
يتصل بها من تقاليد

زيادة مستوى التحصيل الدراسي بالبح

موجوعات تتصل بمقرراتي الدراسية

في

االشت ار في المسابقات الثقافية الم تلفة جمن
مشرو األنشطة واالتحادات الطالبية

ا تيار ما يناسبني في كثير من اهتماماتي
المتصلة

االشت ار في المسابقات الثقافية للمراكز
والجمعيات والهيئات ارج الجامعة

إناث

الترتيب

ذكور

اإلجمالي

قيمة z

الداللة
دالة***

6
6

ك

%

ك

%

ك

%

420

77.73

12

28.16

002

56.33

2.220

20

41.48

01

13.79

442

29.53

0.124

دالة***

421

75.98

40

10.34

420

47.64

40.20
4

دالة***

4

421

75.98

01

13.79

420

49.13

40.02
0

دالة***

.

420

76.42

02

11.49

420

48.39

40.04
2

دالة***

1

400

53.28

32

17.24

400

37.72

2.202

دالة***

0

1

1.75

40

6.90

40

3.97

0.303

غير دالة

6.

04

35.37

2

5.17

22

22.33

2.002

دالة***

7

10

18.34

3

1.72

10

11.17

0.002

دالة***

4

13

18.78

20

43.68

442

29.53

1.120

دالة***

6

13

18.78

40

8.62

00

14.39

3.022

دالة***

0

جملة من سئلوا

002

123

421

تشير بيانات الجدول السابق ملى أهم األسباب التي تدفع المبحوثين على استخدام شـبكات التواصـل أ حيي
جييياه في ييي الترتييييو األول ألنهيييا تزودني ييي بالمعلوميييات الثقافيييية والمعيييارف العامييية ثيييم االسي ييتفادة مي يين التجي ييارو
ميين الملييل ثييم ألنهييا تسيياعدني علييى

االجتماعييية لآل يرين و ب يراتهم الحياتييية ثييم شييغل وقييت الف يراغ والييت ل

تنمية أفكارة وتصحيح مفاهيمي ال طأ ثيم متابعية ميا يتصيل بالقجيايا المثييرة بالجيدل واالكتشيافات العلميية ثيم
ف ييي

ا تي ييار م ييا يناس ييبني ف ييي كثي يير م يين اهتمام يياتي المتص ييلة ث ييم زي ييادة مس ييتوى التحص يييل الد ارس ييي بالبحي ي

موجييوعات تتصييل بمقر ارتييي الد ارسييية أ ثييم االشييت ار فييي المسييابقات الثقافييية للم اركييز والجمعيييات والهيئييات
يارج الجامعية ثييم االشيت ار فيي المسييابقات الثقافيية الم تلفية جييمن مشيرو األنشيطة واالتحييادات الطالبيية ثييم

التعرف على عادات وثقافات األمم والشعوو وما يتصل بها من تقاليد .
ُّ

جدول ( )5تأكيد االهمية المتحققة من استخدام المبحوثين في تطبيقات الذكاء االصطناعي
درجة الموافقة
ك

محايد
%

ك

%

ك

%
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التوظيف األمثل لوقت الفراغ.
تكوين لفية معرفية عن بعض ثقافات الشعوو وما يتصل
بها من تقاليد.

145

35.98

31

20.10

7

1.74

66

16.38

34

20.84

32

19.85
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604

11.57

0
7

446

8.55

تقدير قيمة الموارد البشرية والطبيعية .

57

14.14

132

34.49

12

4.71

468

8.97

2

االتصال المباشر مع بعض المفكرين والعلماه.

46

11.41

13

3.23

124

25.81

268

5.14

06

تكوين وجهة نظر منطقية حول القجايا الم تلفة.

77

19.11

134

33.25

56

13.90

555

10.63

6

المحافظة على ترشيد االستهال .

22

24.57

25

23.57

02

4.96

507

9.71

4

معرفة كل جديد يتصل بالحياة الجامعية.

25

23.57

104

30.77

7

1.74

540

10.35

4

متابعة المبتكرات العلمية والتكنولوجية.

124

25.81

123

25.56

7

1.74

525

10.06

3

الوقوف على جوانو اإلعجاز العلمي في الكون.

06

6.45

133

33.00

6

1.49

350

6.71

8

معرفة كل ما يهمني (صحة – موجة وجمال -طهي).

76

18.86

7

1.74

35

21.09

327

6.27

2

تقدير قيمة ااثار التاري ية والمعالم السياحية.

14

3.47

66

16.38

135

33.50

309

5.92

00

المحافظة على القيم االجتماعية والثقافية.

72

17.37

16

3.97

73

19.35

6.13 320
5012

01

423

مجموع األوزان

تشير بيانات الجدول السابق ملى االهميـة المتحققـة مـن اسـتخدام المبحـوثين للمواقـع الثقافيـة وجياهت عليى
النحو التالى:
جياه فييي الترتيييو األول التوظييف األمثييل لوقييت الفيراغ ثيم تكييوين وجهيية نظيير منطقيية حييول القجييايا الم تلفيية
ثييم معرفيية كييل جديييد يتصييل بالحييياة الجامعييية ثييم متابعيية المبتكيرات العلمييية والتكنولوجييية ثييم المحافظيية علييى
ترش يييد االس ييتهال ث ييم تق ييدير قيم يية المي يوارد البشي يرية والطبيعي يية ث ييم تك ييوين لفي يية معرفي يية ع يين بع ييض ثقاف ييات
الشييعوو ومييا يتصييل بهييا ميين تقاليييد ثييم الوقييوف علييى جوانييو اإلعجيياز العلمييي فييي الكييون ثييم معرفيية كييل مييا
يهمنييي (صييحة – موجيية وجمييال -طهييي)..أ ثييم المحافظيية علييى القيييم االجتماعييية والثقافييية ثييم تقييدير قيميية
ااثيييار التاري يييية والمعيييالم السي ييياحية أ ومل ي ي بنسي ييبة  %1.29أ وجييياه في ييي الترتييييو الثيييانى عشي يير االتصي ييال
المباشر مع بعض المفكرين والعلماه أ ومل بنسبة .%1.29

نتائج الدراسة:

فييي جييوه أدبيييات الد ارسيية الحالييية وماتوصييلت مليهييا ميين نتييائج فييي الد ارسيية الميدانييية تقييدم الد ارسيية التوصيييات
االتية:

 -أك ييدت عينييية الد ارسييية علي ييي تملي ي

البيييية طي ييالو جامعييية الي يوادة لجهييياز موباييييل حيييدي

يسي يياعدعلي

االسي ييت دام بشي ييكل مسي ييتمر الجديي ييد لشي ييبكات التواصي ييل االجتمي يياعي ومل ي ي بنسي ييبة  %22موزعي يية بي ييين
 %22.01للمكور في مقابل  %22.91لانا .

 أبييرزت الد ارسيية علييي اسييت دام جميييع اف يراد عينيية الد ارسيية لشييبكات التواصييل االجتميياعي مييع ا ييتالفطبيعية اسييت دامهم لهييا فبلغيت نسييبة  %21.11ميين يسييت دمونها بشيكل مسييتمر وبلغييت نسييبة %2.11
من يست دمونها احيانا.
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 أكدت الدراسة على وجود عالقية دالية احصيائيا بيين طبيعية اسيت دام شيبكات التواصيل االجتمياعي وفقياللن ييو االجتم يياعي وملي ي لص ييالح االن ييا

الكليات النظرية.

ع يين ال ييمكور ووفق ييا للت صي ي

لص ييالح الكلي ييات العلمي يية ع يين

 أوجي ييحت الد ارسي يية األهميي يية التي ييي يمكي يين أن تحققهي ييا شي ييبكات التواصي ييل االجتمي يياعي لتطبيقي ييات الي ييمكاهاالصيطناعي لطييالو جامعية اليوادة الجدييد وملي فييي جيوه تشييكيل المعيارف والمعلومييات واالتجاهييات
الحياتييية والمش ييكالت الموج ييودة فييي الحي يياة اليومي يية وهييمل األهمي يية الت تل ييف وفقييا للن ييو االجتم يياعي أو
.

الت ص

 أوجييحت الد ارسيية أن المشييكالت التييي تواجيي :طييالو جامعيية ال يوادة الجديييد عنييد اسييت دامهم شييبكاتالتواصييل فييي تطبيقييات الييمكاه االصييطناعي تتمثييل فييي عييدم االهتمييام بتييدريو طييالو الجامعيية علييى

تحرييير واج ييافة م يواد وبيان ييات تتصييل باأل ب ييار المحلييية والقومي يية والعالمييية وك ييما فييي مج ييال األح ييدا

الجارييية مييع مشيياركتهم الفعاليية فييي المواقييع اإللكترونييية اإل بارييية باإلجييافة ملييي نظييام المكتبييات الرقمييية
وتفعيييل دورهييا كمجييال حيييوة ميين مجيياالت اسييت دام مواقييع اإلنترنييت الثقافييية والتعليمييية إلنجيياز مشيياريع

ال طالو البحثية والتقارير العلمية المتصلة بالدراسة الجامعية اعتمادا على التوثيق واألمانة العلمية.

 كشفت عينة الدراسة عليي أن الحليول التيي يمكين أن تقيدمها شيبكات التواصيل االجتمياعي للتغليو عليىهيمل المشيكالت سييهولة البحي
التعلم واإلحسا

توصيات الدراسة :

عليي المواقييع وتعيدد الشيبكات الموجييودة بالتواصيل االجتمياعي واسييت دام

والتأويل والقدرة علي اإلد ار المنطقي.

فيي جييوه أدبيييات الد ارسية الحالييية وماتوصييلت مليهيا ميين نتييائج فيي الد ارسيية الميدانييية تقيدم الد ارسيية التوصيييات
االتية :
 -0يجو أن تساعد مناهج التعليم و اصة برامج التعليم الجامعى الشباو على اإلفادة من وسائل
تكنولوجيا االتصال الحديثة فيما يعود عليهم بالنفع في الجوانو الثقافية والمعرفية الم تلفة بعيدا عن

أشكال التسلية الغثة والر يصة.

 -9يجو تدعيم مؤسسات المجتمع لثقافة الجودة واإلتقان في مجال تكنولوجيا االتصال لتربية الشباو
على البح

والنق د والتقويمأ ومساعدة طالو الجامعة على تكوين أفجل عالقات محلية وعالمية

ممكنة في جوه تبادل ال برات والمهارات الم تلفة عبر وسائل االتصال الحديثة.
 -3جرورة توجي :نظر مصممى المواقع الثقافية ومعدى برامجها ملى اإلهتمام برصد الثقافة المصرية
األصيلة بجوانبها المجيئة لتحقيق مشباعات الشباو الثقافية في هما المجال مع تحقيق التوازن بين
الحفاظ على ثقافتنا الوطنية وانتقاه ما ينفعنا من جوانو الثقافة العالمية الوافدة.

 -1اإلهتمام بتدريو طالو الجامعة على تحرير واجافة مواد وبيانات تتصل باأل بار المحلية والقومية
والعالمية وكما في مجال األحدا

الجارية مع مشاركتهم الفعالة في المواقع اإللكترونية اإل بارية
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واإلهتمام بقجايا طالو الجامعة (االجتماعية – الثقافية – االقتصادية – الدينية) وتجمينها بمحتوى
المواقع اإللكترونية اإل بارية والثقافية.

 -1ملي يزام ش ييركة االتص يياالت المصي يرية وش ييركات المحم ييول عم ييل حم ييالت منظم يية ون ييدوات ثقافي يية ألفي يراد
المجتم ييع وط ييالو الجامع يية لبييييان ط ييورة األنم يياط الس يييئة السي ييت دام المحم ييول وتكنولوجي ييا االتصي ييال
الحديثيية لعييدم التعييرض للمسيياهلة القانونيييةأ والتأكيييد علييى تفعيييل القييانون ال ييا

بالحفيياظ علييى الملكييية

الفكرية مع جيرورة تحدييد المسيئولية الفرديية ألصيحاو الميواد المنشيورة بمواقيع النيت الم تلفية و اصية:

(المواقع اإل بارية والثقافية ومواقع الشبكات االجتماعية).

 -1جيرورة مصيدار بعيض التشيريعات ال اصيية مين أجيل تيوفير الحماييية القانونيية الالزمية لحمايية الحييياة
الش ص ييية واحتي يرام الح ييق ف ييي ال صوص ييية ف ييي مج ييال المعلوماتي يية واالتص ييال واس ييت دام المحم ييولأ و

العمييل علييى مب يراز دور التقييوى والجييمير اإلنسييانى واحييياه القيييم الدينييية وال لقييية اإلنسييانية لييدى شييباو
الجامعة وأفراد المجتمع عند است دام كافة أنماط تكنولوجيا االتصال الحديثة

 -2التحيمير ميين الجوانييو السييلبية لتكنولوجيييا االتصيياالت فيي مشيياعة الميييول اإلسييتهالكية والتقليييد األعمييى
والمباهيياة لم ييا ل ييمل م يين أث يير س يييئ ف ييي تشييكيل العق ييول والتالع ييو باتجاه ييات الش ييباوأ وت ييوجيههم نح ييو

االست دام اامن لانترنت .
مراجع الدراسة
 -0احمييد بلييول وبريكيية حميييدة ( )9101أ أثيير اسييت دام شييبكات التواصييل االجتميياعي كوسيييلة اتصييالية معالمييية
علي الشباو الجامعي أ مجلة أفاق للعلوم أ جامعة الجلفة أ العدد الثال أ الجزائر .

 -9أحمييد علييي كنعييان( )9112أ الشييباو الجييامعي والهوييية الثقافييية فييي ظييل العولميية الجديييدة "د ارسيية ميدانييية علييى
طلبة جامعة دمشق"أ ورقة عمل مقدمة ملى مؤتمر دمشق عاصمة لثقافة العربية .
 -3ميهيياو ليفيية أ الييمكاه االصييطناعي – تييأثيرات ت ازيييد دور التقنيييات المكييية فييي الحييياة اليومييية للبشيير أ مجليية
اتجاهات األحدا

أ العدد . 91

 -4ارجييي ازهيير( « )9113اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي العــالم العربــي » ،مجلــة التربيــة .العــدد
31أ عمان :جامعة عمان األهلية.
 -1سعد جالل أ الطفولة والمراهقةأ الطبعة الثانيةأ دار الفكر العربي .
 -1صي ييونيا قاسي ييم () 9102أ دور شي ييبكات التواصي ييل االجتمي يياعي في ييي تي ييدعيم التكي ييوين األكي يياديمي لي ييدة الطلبي يية
الجامعيين أ مجلة الباح

االجتماعي أ جامعة قسنطين :أ الجزائر أ العدد . 03

 -2عبير أسعد ( )9102أ المكاه االصطناعي أ دار البداية أ عمان .

 -2ع ييزت حج ييازة( ) 9109أ الش ييباو العرب ييي ومش ييكالت:أ سلس ييلة ع ييالم المعرف ييةأ سلس ييلة كت ييو ش ييهرية يص ييدرها
المجل

الوطني للثقافة والفنون وااداوأ الكويت .

 -2علي أحمد الطراح( )9113أالمشيكالت الش صيية والمجتمعيية للشيباو الكيويتي (د ارسية ميدانيية مقارنية)أ بحي
منشور في مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية مج ( )02عدد (. )9
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 -01ليلى احمد جرار()9109أ الفيسبوك و الشباب العربي .عمان :مكتبة الفالح.

 -00محمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييد ابوالقاسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم الرتيبي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي أ تطبيقي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييات الي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييمكاه االص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يطناعي أ
http://www.arteimi.info/site/publication/AI%20applications.doc

.

 -09محمد المنصور ()9109أ « تأثير شبكات التواصيل االجتمياعي عليى جمهيور المتلقيين »أ رسـالة ماجسـتير
في االعالم واالتصال .األكاديمية العربية في الدنمار .

 -03مؤسسيية محمييد بيين مكتييوم ()9109أ استشيراف مسييتقبل المعرفيية أ برنييامج األمييم المتحييدة اإلنمييائي أ دبييي –
اإلمارات العربية المتحدة.
14- Ira Katznelson and Mark Kesselman : " The Politics of Power : A Critical
Introduction To American Government", 3rd.ed, San Diego, Harcourt Brace
Jovanovich Poblishers, 1987.
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األخبار المغلوطة عبر مواقع التواصل االجتماعي في أحداث احتجاجات
السترات الصفراء بفرنسا.
The false news on social media in the events of the yellow
jacket protests in France
مليكة بوخاري
دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال ،المدرسة الوطنية العليا لعلوم اإلعالم والصحافة

ملخص:
تمتلئ مواقع التواصل االجتماعي اليوم بالكثير من األ بار المغلوطة والمزيفةأ والتي تنتشر بسرعة بالنظر للتكنولوجيا وكما
بالنظر لصعوبة التأكد من المعلومات المقدمة عبر مواقع التواصل االجتماعي بصف:

اصة .وأصبحت همل األ بار

المغلوطة تشكل جزاه من الواقع المة يصدق :المتلقي بالنظر للدرجة الكبيرة في اإلقنا  .ونقترح من الل المقال التالي أن
نقدم محدى همل النمامج لأل بار المغلوطة والتي تزامنت مع أحدا السترات الصفراه في فرنسا والتي سوقت أل بار مغلوطة
تم تداولها على أسا

أنها حقيقية .كما نقدم بعض ال طوات للتأكد من مصداقية األ بار التي يتم م راق المتلقي بها حي

أصبح ال يميز بين األ بار الحقيقية واأل بار المزيفة.
الكلمات المفتاحية :األ بار المغلوطةأ السترات الصفراهأ التلفيقأ التجليل اإلعالمي.

Abstract :
Today, social media sites are filled with many false and false news, which is spreading rapidly
due to technology and the difficulty of verifying the information provided through social
networking sites in particular. This false news has become part of the reality that the recipient
believes in view of the high degree of persuasion. We propose through the following article to
provide one of these models of false news, which coincided with the events of the yellow
jackets in France, which marketed false news that was circulated on the basis of real We also
provide some steps to ensure the credibility of the news that is flooded the recipient as it does
not distinguish between real news and fake news.
Keywords: Tunisia / Art of Caricature / Art of Resistance / Tunisian Revolution

مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

185

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

نوفمبر 9102

مقدمة:
تنتشر األ بار المغلوطة عبر مواقع التواصل االجتماعي بشكل ملفت لالنتبال السيما حين يتعلق األمر
باألزمات واألحدا

التي تكون مات طابع أمني مم يتم تداول صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل

االجتماعي التي تعتبر وسيطا واسع االنتشار في العالم السيما الفيسبو أ اصة أن :يتميز باالنتشار الواسع
بفجل العدد الكبير المشتر بها السيما موقع فيسبو

أحدا

السيما ما تحقق :ا لصور والفيديوهات التي تعبر عن

يهتم بها المتلقي.

والمتتبع لمسارات همل األ بار التي عادة ما تصنف باأل بار السا نة فإن سرعة انتشارها وعدد االعجابات

بها قد يدفع بناشرة همل المحتويات ملى عرض بعض الصور والفيديوهات المغلوطةأ وكما االقتجاو في
المحتوىأ أو تقديم سياق اطئ لهاأ وهو ما يعطينا في النهاية ما يعرف باأل بار المغلوطةfake ....
ال مشكاليا محوريا حول مصداقية المحتوى الرقمي الذي يتم
الل ما مكر نستشف سؤا ا

newsأ ومن

تداولها عبر منصات مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك نموذجاً ،وهل هناك مجال للتميز بين األخبار

الصحيحة و األخبار المغلوطة؟؟؟

ونقترح في المقال أن نعالج بعض المحتويات الرقمية المغلوطة والتي ميزت احتجاجات السترات الصفراه في
فرنساأ سواه عبر مواقع التواصل االجتماعي أو عبر بعض المواقع اإل بارية والتي تستقي في الكثير من

األحيان أ بارها من مواقع التواصل االجتماعي السيما فيسبو دون التأكد منها ومن مصادرها.
وهما بالنظر أننا نعيش ما يعرف بحرو المعلومات وصناعة المعرفة أ وهو ما حد

تماما أثناه زو

العراق أو ما يسمى بحرو ال ليج مم َّ
أن الغزو المعلوماتي كان أكبر من الغزو العسكرة والمة حققت :قناة
(السي أن أن) بواسطة  111صحفي المرافق لدبابات أمريكاأ لتتقاطع المنظومة المعلوماتية الحربية مع
األ القية في نسق تكنولوجي متسار يصعو التحكم في :السيما في الدول المت لفة تكنولوجيا.

 -3ماهية األخبار المغلوطة في وسائل التواصل االجتماعي:

البد من اإلشارة أن األ بار الزائفة أو الكامبة أو المغلوطة تعني األ بار ير الصحيحة و ير الحقيقية
والتي يتم تلفيقها حول أحدا
وتقديمها ألحدا

تدور في منطقة جغرافية معينةأ أو يتم االقتطا

من األ بار الحقيقية

أ رىأ أو حتى االستعانة بصور ير حقيقية مفبركة لتحقيق اية ماأ وهمل األ بار

الزائفة والمغلوطة تؤدة للتجليل اإلعالمي المة يشكل ط ار كبي ار على مصداقية المعلومات المقدمة من
طرف بعض وسائط اإلعالم واالتصال السيما مواقع التواصل االجتماعي التي تزدهر فيها األ بار الزائفة
والمغلوطة وهما بالنظر لكونها باتت واحدة من منابر التعبير ال ا
وهو ما تحمر من :عديد األصوات التي ترى

بصحافة المواطن أو اإلعالم البديل

طورة انتشار همل األ بار الزائفة والتي تجعل منها أداة

للتجليل اإلعالمي السيما من تم االعتماد عليها من طرف وسائل اإلعالم التي تسار الوقت حول "السبق

الصحفي" فال تتحرى حقيقة الفيديوهات والصور التي تتحصل عليها وال تقوم بمقارنتها مع المصادر التي
يمكن أن تؤكد أو تنفي حقيقة همل األ بار والصور أو تأكيدها "ففي جميع أنحاه العالمأ تتجاعف عالمات
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التد ل ير المشرو في المسارات الديمقراطية وهما من شأن :أن يجعل النقاش حول كيفية مقاومة األ بار
حدة لكن سوه الفهم السائد حول الظاهرةأ وأصولها وم اطرها قد يجفي نوعا من الجبابية على
الزائفة يشتد ج
ج
هما النقاشأ وفي محاولة لتوجيح المشكلةأ وجعت شبكة الصحافة األ القية التعريف التالي لمصطلح
دا

طرف آ ر وحثج :على تصديق األكاميو أو

الزائف  « :بر ُم تلق عمدا يتم نشرل بقصد
ال بر ج
التشكي في الحقائق التي يمكن مثباتها» وهما التعريف من شأن :أن يساعد على الفصل بين الدعايةأ
والحقائق البديلةأ واألكاميو1".أ وهو ما أشرنا ل :آنفا حول حروو المعلومات وصناعة المعرفةأ وكونها
الفاصل في السجاالت التي تكون على األرض حي

أن همل الفجاهات الرقمية تساهم في فصل النزاعات

وبصفة اصة من تَّ َم أ مها كحقيقة للواقع عبر وسائل اإلعالم الرسمية التي يثق بها المتلقي.
كما َّ
أن همل األ بار المغلوطة والتي تصنف في انة التجليل اإلعالميأ والتي تعد جزه من أساليو

التجليل المة يتم ممارست :و المة يهدف للتأثير والتالعو بمن يكونوا في مرمى همل األ بار المغلوطة "

فالتجليل اإلعالمي معلومات كامبة مقصودة تقدم فائدة من أجل شن عمليات عسكرية فاعلة والكشف عن
تسريو المعلومات واعادة توجي :تسريبهاأ وتوجي :عملية التالعو بالوعي والتحكم ب :كمل أ وتتوي :أحد ما

عن طريق تقديم معلومات ناقصةأ أو كاملة لكن ير مفيدةأ وتحريف جزه منها في الوقت نفس2".:أ وهو ما
يتم عبر مواقع التواصل االجتماعي في الكثير من األحيان السيما موقع فيسبو

 Facebookوهو ما

أشارت ل :دراسة قدمتها اليونسكو والتي قامت بها مؤسسة رابلر في الفلبيين لتأكيد طورة همل األ بار
اجتماعية ملتزمة بوجع تقارير
المغلوطة ومدى تأثيرها مم "قامت شبكة رابلر وهي شبكة وسائل معالم
ج
استقصائيةأ برصد ما ال يقل عن  311موقع على اإلنترنت تنشر أ با ار زائفة في الفلبين .كما وجهت
ج
اهتمامها ملى تزايد عدد الحسابات المشبوهة على الفيسبو التي نشرت أ با ار زائفة في صفحات الحملة

االنت ابية في مايو .9101

استغرق التحقيق نحو ثالثة أشهر حي

قاموا بفح

دقيق لكل المعطيات المتعلقة بهمل الحسابات للتثبت

من صفتها التجليلية .واكتشفوا أن « ُجح ار» (وهنا نقصد بالجحر االلكتروني مكان يتم من الل :حشد
أش ا

بمقابل مالي لنشر همل األ بار والتلفيقات الكامبة من الل حسابات مزيفة) متكونا من  91حسابا

مزو ار تم جكن من التأثير على ما يناهز ثالثة ماليين صفحة على الفيسبو  .وثبت أيجا أن :ومنم نوفمبر
ج
 9101في الفلبينأ تم توظيف حوالي  11ألف حساو فيسبو في حمالت لسياسيين أو أفرادأ سواه كانت
مزور آ ر بأكثر من  221ألف عجو من الجماعات الداعمة لزعيم
لصالحهم أو ج
جدهم .وارتبط حساو ج
1

-https://ar.unesco.org/courier/july-september-2017/lkhbr-lzwyf-m-ry-lshfyyn/30/09/2017/ 22 :30
.00
 -2فريد حاتم الحشفأ الدعاية والتضلبل اإلعالمي ،األساليب والطرق ،منشورات دار عاله الدينأ الطبعة األولىأ سورياأ 9101أ


موقع م بارة على اإلنترنت مقرل الفلبين مع وجود مكتو ل :في جاكرتا عاصمة مندونيسياأ بدأ الموقع كصفحة في موقع الفيسبو سمي تم وفي

أ سط

عام 9100أ وتطورت الحقاا ملى رابلردوتكوم في  0يناير  .9109يقدما لموقع محتوى األ بار لشبكة اإلنترنتأ وكان من بين المواقع

اإل بارية األولى في الفلبينن باست دام الوسائط المتعددة على ا منترنت بما في مل الفيديو والصور والنصو

االجتماعي لتوزيع األ بار.

والصوت .كما يست دم مواقع التواصل
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سياسي واحدأ وحساو ثال

مرتبط بنحو 2أ 3مليون عجو ينتمون ملى منظمات المهاجرين الفلبينيين في

ال ارج والى كتل تجارية.

مع حوالي  11مليون مست دم على الفيسبو في الفلبين 1".أ وهو ما يوجح حقيقة طورة مواقع التواصل
ٍ
أهداف فية تشرف عليها
ال أو لتحقيق
االجتماعي في التأثير على مست دمين آ رينأ لتوجي :الرأة مث ا
جهات تعمل على تحقيق مصالحها ال اصةأ وكما نالحظ أيجا َّ
أن العديد من المراكز البحثية تقوم بدراسة

همل المحتويات التي يتم تمري رها عبر موقع فيسبو ومن اللها يتم ات ام الق اررات السياسية وتكون على
أعلى مستوى أمني في دول كبيرة مثل الواليات المتحدة األمريكية " كمعهد راند للدراسات اإلستراتيجية والمة
ل :فر في دولة قطر ففي دراسة رصد وسائل التواصل االجتماعيأ عبر تحليالت و ازرة الدفا األمريكية
لوسائل التواصل االجتماعي في المستقبل دعما لعمليات المعلومات وقدم التقرير والدراسة باالعتماد على
محصائيات ومعطيات يمكن توظيفها الحقا أل راض متعددة حي

جاه في التقرير ما يلي" :تواج :و ازرة

الدفا األمريكية واألقسام والمكونات و القيادات التابعة للجيش األمريكي تحديا صعبا في بناه وتشغيل قدرة
على تحليل وسائل التواصل االجتماعي والتي يمكن أن تدعم المعلومات والجهود األ رى لابالغ أو التأثير

أو اإلقنا أ وتعرف و ازرة الدفا األمريكية عمليات المعلومات على أنها التوظيف المتكامل الل العمليات
العسكرية للقدرات المرتب طة بالمعلومات بالتجافر مع طوط العمليات األ رى من أجل التأثير على صنع
الق اررات من قبل ال صوم وال صوم المحتملين أو تعطيل :أو مفسادل أو االستياله علي :مع حماية عملية
صنع الق اررات ال اصة بنا في الوقت عين 2".:أ ومكرنا هما لنوجح مدى مواكبة المؤسسات الحساسة لنتائج
البح

العلمي لتبني من اللها سياساتها وق ارراتها المتعلقة باألمن القوميأ وهو ما يوجح لنا حقيقة الشرخ

المعرفي في الحصول على المعلومات

وتوظيفها فبين نسق وسياق يقدم كل ما يجو من معلومات

ويستغلهاأ ملى سياقات ال تعطي مات األهمية لهما المحتوى المة جعل من العالم قربة زجاجية.
 -5خصائص مواقع التواصل في نشر األخبار المغلوطة:

األكيد أن االنتشار المة عرفت :مواقع التواصل االجتماعي هو من بين نتائج للتطور التكنولوجي والمة يتم
استغالل :في مناحي متعددة سواه بالسلو واإليجاو في حياة اإلنسان عامةأ لكن همل الترستات االقتصادية
لها مدا يل مالية كبيرة بالنظر لألعداد البشرية الهائلة التي تحوز على حساو في همل المواقع التواصلية

فجاه يتم استغالل :بحسو الر بات التي يريدها المبحر في األنترنت السيما و َّ
أن فيسبو مثال
التي باتت
ا
يعد من بين أكثر المواقع جمبا للمبحرين حسو آ ر اإلحصائيات العالمية التي تصنف :من بين أهم مواقع
اعتبار من أبريل 9102أ أفاد موقع فيسبو
اا
التواصل االجتماعي على المستوى العالمي " ف

أن عدد

1

--https://ar.unesco.org/courier/july-september-2017/lkhbr-lzwyf-m-ry-lshfyyn/30/09/2017/22 :30.
 -2وليام مارسيلينوأ ميجان شمي أ كريستوفر بولأ لورين سكراباالأ رصد وسائل التواصل االجتماعي ،عبر تحليالت و ازرة الدفاع األمريكية لوسائل
التواصل االجتماعي في المستقبل دعما لعمليات المعلومات ،معهد راند للبح

والدفا الوطنيأ كليفورنياأ 9102أ

يقصد بها امتزاج المنشآت االقتصادية فيصبح شركائها أصحاو شركة واجدة كبيرة لها مدارة موحدة.
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نوفمبر 9102

يوميا و هنا أكثر
المست دمين النشطين يقدر بنحو  9.9مليار مست دم شهرايا و  0.1مليار مست دم نشط ا
من  311مليون صورة تم تحميلها على فيسبو كل يومأ و في المتوسطأ يتم منشاه  1حسابات فيسبو في
كل ثانيةأ و ما يقرو من  ٪ 31من مست دمي :تتراوح أعمارهم بين  91و  31سنة .وال يزال الطلو على

يوميا"1أ همل اإلحصائيات
مقاطع الفيديو في :مرتفعا حي يبلغ عدد مشاهدات الفيديوهات حوالي  2مليارات ا
لوحدها تفيد بالرهانات التي تواج :المصداقية في تقديم المعلومات واأل بار وكيفية تداولها عبر مثل همل
المواقع عامة وعبر موقع فيسبو

اصة المة بات يعرف انتشا ار في العالم السيما وأن :مجاني االست دام

(بغض النظر عن حقيقة مجانية االست دام واالستغالل المة يتم عبرل لقجايا عديدة ال ن وض فيها).

وما يمكن أن يالحظ هو االستغالل الكبير لمواقع التواصل منم أن باتت واحدة من األدوات اإلعالمية
الفاعلة التي يتم استغاللها واستغالل محتواها معالمياأ أو حتى في أن تكون هي بحد ماتها أداة لاعالم
فجاه للتعبير ولنقل األحدا
البديل أو الصحفي المواطن المة يجعل من فجاه مواقع التواصل االجتماعي
ا

واأل بار السيما و َّ
أن الفيسبو يستجيو تماما ل اصية قانون القرو المة يصبح بموجب :الفيسبو واحدا من
بين أهم الوسائل التي تتيح تقديم المعلومات واأل بار التي تهم المتلقيأ السيما وأن اصية التواصل هي
ال اصية األساسية في همل المواقع "حي

فعالة بين مست دمي :وطريقا رائعا
يوفر الفيسبو وسيلة اتصال ج

لتبادل المعلومات بم تلف أنواعها حتى الثقافية منها ومل من الل است دامهم للرسائل أو المشاركات أو
حتى التعليقات الموجودة على موقع الفيسبو أ أو الحصول على المعلومات :حي
الم تصة ملى جأن :يوجد توج :كبير ملى حد ما لدى األش ا

تشير الدراسات

بالحصول على المعلومات واأل بار عن

طريق صفحات بعض وسائل اإلعالم على موقع الفيسبو 2".أ وهاتين ال اصيتين لمواقع التواصل
االجتماعي التواصل و تقاسم المعلومات ما تجعل من انتشار األ بار المغلوطة يصل ملى عشرات ماليين

المست دمين بمجرد الجغط على زر التشار المة يتيح انتشار وتوسع محيط المعلومات و األ بار المقدمة
ليصل لمناطق واسعة جغرافيا.
-1

حركة السترات الصفراء في فرنسا و األخبار المغلوطة:

من الل كل ما مكرنال سابقا حول األ بار المغلوطة التي تغزو مواقع التواصل االجتماعي اصة لما
يتعلق األمر باألزمات مثل ما حد

في حركة السترات الصفراه " والسترات الصفراه عبارة عن مجموعات

تحتج بشكل أساسي على زيادة أسعار الوقود والجرائو المفروجة علي:أ ولدت الحركة على مواقع التواصل
االجتماعي من قرية صغيرة تسمى "سين ومارن" في جواحي باري

بحسو وسائل معالم فرنسيةأ أول

دعوة لل روج في مظاهرات كانت يوم السبت  02من نوفمبر /تشرين ثاني الماجيأ قدر عدد المحتجين
1

-https://www.expandcart.com/ar/2138/13/12/2018/11 :00.
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8
A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83/ 10/8/2018 / 10 :20.
2
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في أول يوم حسو وسائل اإلعالم بنحو  311ألف متظاهر في مئات المواقع والمدن أهمها العاصمة
الفرنسية باري أ يرتدة المتظاهرون سترات صفراه حي

ِ
وبموجو القانون الفرنسي على جميع
يتوجو

تداؤها في حاالت الطوارئأ يقول المحتجون منهم
سائقي السيارات حم ُل سترات صفراه في السيارة وار ُ
من روجهم في مظاهرات هو
يطالبون بتجميد الجرائو التي يعتبرونها مجرة بالطبقة العاملةأ كما يقولون ج
تعبير عن استياه الجواحي الفرنسية من التفاوت االقتصادة واالجتماعي المة تعاني من":

1

وبعد انطالق همل الحركة في فرنسا على أرض الواقع في 02نوفمبر  * 9102والمين عرفوا بهما االسمأ

ماكرون من

ألنهم رجوا ملى الشوار مرتدين الستر ال اصة بالرؤية الليلية لسائقي السياراتأ ويقول الرئي

حافزل للزيادة المفروجة هو الحفاظ على البيئةأ لكن المحتجين يصفون :بفقدان الصلة مع سكان الريف
المين يحتاجون الست دام سياراتهم بشكل منتظم و نشير ملى أن :ليست هنا

قيادة واجحة لالحتجاجاتأ

وقد اكتسبت ز ما عبر وسائل التواصل االجتماعي وجمبت مليها فئات م تلفة من الفوجويين في أقصى

اليسار ملى القوميين في أقصى اليمين2".أ وعرفت همل األحدا

التي اجتاحت فرنسا انزالقات على المستوى

ا ألمني بين الشرطة الفرنسيةأ والمتظاهرين المين نزلوا ملى الشوار الفرنسية السيما باري

للمطالبة بإلغاه

كل الزيادات التي أثرت بالسلو على المستوى المعيشي للطبقة المتوسطةأ وبسبو همل االحتجاجات التي

تطورت لمواجهات مع الشرطة ما أسفر عن مواجهات عنيفة بين الطرفين .في ظل همل المعطيات طفت
على السطح المعالجة اإلعالمية لاعالم الحكومي الفرنسيأ وكما لبعض وسائل اإلعالم العالمية التي
تعاملت معها "فرنسا" بشكل جدة متهمة بعض منها بالتصعيد والتزييف اإل بارة وتشوي :األحدا

الرئي

الفرنسي يتد ل بشكل رسمي فيما ي

ما جعل

قناة روسيا اليوم والتي تبقى تنال االنتقادات دائما سواه من

القيادة الفرنسية أو من وسائل اإلعالم الفرنسية في حد ماتها السيما في معالجة أزمة السترات الصفراه
"حي

كشفت صحيفة “لوكانار آنشني ”:الفرنسية أن الرئي

الفرنسي ميمانويل ماكرون انتقد بشدة في جلسة

مغلقة تغطية بعض وسائل اإلعالم ألزمة“ السترات الصفراه”أ مستهدفا بشكل ا
فرنساأ وقالت الصحيفة الفرنسية من الرئي

قناة “روسيااليوم-

الفرنسي عبر عن امتعاج :من تغطية همل القنواتأ بما فيها

قناة “روسيا اليوم” أ والتي تجع بحسب :قوات األمن و متظاهرة السترات الصفراه في انة واحدة وكأنهما
في تناف .

انتقد ماكرون وسائل اإلعالم همل على تجاهلها لمسألة الحفاظ على النظام العام وبالتالي االست دام الشرعي
للقوة"3أ ر م أن مات الوسائل التابعة سواه لاعالم الفرنسي الحكومي أو اإلعالم اإل بارة الفرنسي كانت
ال بليبيا أو سوريا.
تتبع مات األسلوو في معالجة األ بار المتعلقة مث ا
1

-http://mubasher.aljazeera.net/new/8/12/2018/21 :30.
-http://www.bbc.com/arabic/media-46418242 /22/12/2018/10 :00.
وقوتها بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر)
* (الحركة ظهرت في شهر أيار/مايو 9102أ ثم زادت شهرتها ج

2

3

-https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
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ال لحقيقة ال ينكرها أحد وهي أن همل المواقع باتت اليوم تلعو دو ار مهم في العملية
ال بد أن نشير أو ا

االتصالية بشكل عام وفي لعو دور اإلعالم البديل السيما في وقت األزمات واالحتجاجات والتي تجعل من

موقع فيسبو

وسيلة معالمية تنقل الحد

لحظة حدوث:أ السيما بالنظر لالنتشار الكبير المة عرف :هما

الموقع التواصلي في العالم وكما للسرعة التي تجمن االنتشار الكبير للمعلومات وتقاسمها في أنحاه العالمأ
وهو ما كان في نقل أحدا

االحتجاج في فرنسا السيما وأن موقع فيسبو يعتبر من المواقع االجتماعية

األكثر شعبية في فرنسا كما تشير ب :اإلحصائيات " حي

تشير اإلحصائيات لتطور ارتفا عدد مست دمي

فايسبو في فرنسا من سنة  9101ملى سنة 9199أ و عدد مست دمي فيسبو
من المفروض أن يصل ملى  31مليون1".أ ومن

النشطين شهريا في فرنسا

الل همل اإلحصائيات نستشف التطور الكبير في

استعمال فيسبو في فرنسا باإلجافة للمواقع األ رىأ ونستشف الزيادة الملحوظة من الل الرسم البياني

التالي:

38
38
37

36

36
35

34

Série 1
32

33
32
31
30

29
2018

2017

رسم بياني رقم  :3يمثل تطور مستخدمي فيسبوك في فرنسا

2016
2

من الل الرسم البياني نالحظ الزيادة المهمة في عدد مست دمي فيسبو في فرنساأ والمة يرتفع بمعدل 9
مليون مست دم كل سنةأ كما أن هما العدد المهم في عدد المست دمين تم استغالل :من طرف السترات
الصفراه والمين قدموا الكثير من األ بار والمعلومات المغلوطة حول االحتجاجات التي تعرفها فرنساأ وساهم

فيسبو في انتشار همل األ بار المغلوطة عبر كامل فرنساأ السيما وأن من يمثل السترات الصفراه اعتبر
%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-

%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1///14/1/2019/20/15.
1
/-https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1125265-nombre-d-utilisateurs-de-facebook-dans-lemonde/ 10/12/2018/10 :00.
2-https ://fr.statista.com/statistiques/491498/nombre-utilisateurs-facebook-france/ 15/10/2019/10 :00.
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َّ
أن وسائل اإلعالم اإل بارية الفرنسية ال تنقل األحدا
القنوات في مواقع األحدا

نوفمبر 9102

بموجوعية ر م تواجد العديد من مراسلي همل

التي تجتاح فرنسا مثل :قناة بي أف أمBFMTVأ و أل سي أة .LCI

ونستعرض اان بعض النمامج عن األ بار المغلوطة والتي انتشرت عبر فيسبو حول احتجاجات السترات
الصفراه والتي أيجا تصنف في انة التجليل اإلعالمي بالنظر بكون :تنقل حقائق مزيفةأ وصور مغلوطة.
-4

أهم نماذج األخبار المغلوطة التي أحاطت باالحتجاجات في فرنسا:

أ /صورة الشرطي الذي يضرب فتاة صغيرة بعصاه:

مباشرة بعد بداية االحتجاجات في فرنسا تم تداول العديد من الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل
االجتماعي والتي تنقل حسو أصحابها التجاوزات التي قامت بها الشرطة الفرنسية جد المتظاهرينأ واحدة
من همل الصور صورة نقلت عبر الفيسبو عبر موقع الفيسبو التي تمثل صورة لشرطي فرنسي يست دم
العنف المفرط في جرو فتى صغير حي

عرفت همل الصورة انتشا ار واسعا عبر مواقع التواصل

االجتماعي " بأكثر من  91111مشاركة في ظرف  12ساعةأ وهمل الصورة ت نشرها بتاري  3ديسمبر

9102أ وتظهر رجل شرطة يجرو رجل وش

آ ر على ظهرل قدم على أن :طفل صغيرأ و وجعت

الصورة من طرف مبحرة على صفحة الفيسبو الش صية لهاأ والتي تعلن مؤازرتها للسترات الصفراه مؤكدة
مب

برسالة ألسنية " رجل أمن يجرو األطفالأ في حين الحكومة قد أصدرت قانون يمنع جرو
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األطفال...مل "1أ و موجوعيا فإن

نوفمبر 9102

الصورة لم يقدم بها سياقها الفعلي المة تم ات امها في :حي

المتظاهرين في الصورة ال يلبسون السترات الصفراهأ كما أن الش

أن

المة كان يجرو ال يظهر وجه :هل

فعال طفل أم شاوأ باإلجافة لكون الصورة ال تحمل أة جهة رسمية أو تاري أ لكن الرسالة األلسنية توجح

أن الصورة كانت بعد تاري  31نوفمبر بعد مصدار منع جرو األطفال على األردافأ ويمكن معرفة تاري
الصورة من الل و ل للصور المة يسمح للباح
األنترنت " وثبت بعد البح

من معرفة وتقديم أول تاري ظهرت في :الصورة عبر

في موقع و ل أن الصورة تعود لسنة  9101في مدينة بوردو عندما رج

المتظاهرون جد قانون العملأ وهو ما نشر في جرائد تل الفترة السيما الجريدة المحلية الفرنسية "جنوو
ربي"  sud ouestوالتي كانت قد نشرت همل الصورة في تغطية المظاهرة سنة  2"9101أ و هي واحدة

من الطرق التي تسمح للباح

من التأكد من مصادر همل الصور التي تنتشر في األزمات والتي تؤ م من

سياقها و تقدم في سياقات أ رى ل دمة أ راض معينة أولها التجليلأ وحشد الرأة العام المة يكون في همل

الحالة في حالة تجليل معلوماتي.
ب /فيديو الشرطة وهي تعذب أطفال الثانوية:
انتشر هما الفيديو بين مست دمي فيسبو بشكل كبير اصة وأن :تم نشرل في صفحات مؤيدة للسترات
الصفراه وقدم على أسا

أن :لطالو بإحدى المدار

الثانوية الفرنسية والمين قاموا بإجراو مساندة

للسترات الصفراه " هما الفيديو تم تداول :عبر الفيسبو في  31نوفمبر عبر مجموعات فيسبوكية مؤيدة
للسترات الصفراهأ مثل مجموعة "السترات الصفراه"أ ومجموعة كوكو بوزأ قبل يوم من تظاهرات السترات
الصفراه"3أ ور م أن الفيديو ال يظهر أن رجال األمن وهم يجربون هؤاله الفتية مال أن الرسالة األلسنية التي
جاهت مع الفيديو تتحد

عن رجال األمن يجربول طالو الثانوية والمة يشاهد الفيديو سيكتشف أن المكان

المة كان في :الشباو ال يوجد أة مشارة لكونها ثانويةأ وحتى الفيديو ال يظهر رجال األمن يجربونهمأ وتم
بعد اكتشاف أن الفيديو مزيف " حي

بعد البح

عن مصدر الفيديو ثبت أن الفيديو يعود لسنة 9101أ

ولرجال األمن وهم يفرقون متظاهرينأ ليسوا لهم عالقة باحتجاجات السترات الصفراه4".أ ما يعني أن الفيديو
مغلوط حي

يحوز على مغالطات منطقية سواه من حي

السياق أو من حي

الرسالة األلسنية التي ترافق.:

ج/مشاركة ممثالت مشهورات في المظاهرات:

1

-https://observers.france24.com/fr/20181205-intox-infox-fake-gilets-jaunesenfants-matraques-manifestants-

pro-trump 10/12/2018/10 :00.
2
-ibid.

" ألكثرتفاصيلحولصورهذهالمظاهراتيمكنالعودةللرابطالتاليالخاصبجريدةالجنوبالغربي على الرابط التالي :
-a-la-manifestation-contre-la-loi-travail-2365531-https://www.sudouest.fr/2016/05/17/bordeaux-bagarres :
2780.php
3
- ibid
4
- ibid.
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تم تداول صور عبر مواقع التواصل االجتماعي وكما عبر بعض وسائل اإلعالم اإليرانية والعربية التي
تتحد

عن مشاركة بعض الفنانات في مظاهرات للسترات الصفراه وهو ما فندت :وسائل اإلعالم الفرنسية

السيما اإل بارية منها والتي أظه ار أن همل الصور مغلوطة وأنها تقدم صورة الفنانتين في سياق اطئ في
حين أن الممثلتين شاركتا في مظاهرة "المناخ" التي شار في :بعض من األش ا

ففي أة سياق التقطت همل الصورة؟ عند كتابة اسم الممثلتين فيبح

يلبسون سترات صفراه "

"صور و ل" واجافة كلمة "باري "

وجدنا العديد من المقاالت يمكن أن نرى فيها بوجوح أن الممثلتين شاركتا مع مشاهير آ رين في مظاهرة
السبت  2كانون األول/ديسمبر في باري  .ولكنها المسيرة من أجل المناخ التي تنظم شهريا منم
أيلول/سبتمبر وقد نظمت بالتزامن مع األسبو الرابع من حركة "السترات الصفراه" .وأعيد نشر الصورة أيجا

على حساو منستا رام ال ا

بيالممثلة جولييت بينوش.المالحظ أن بعض متظاهرة "السترات الصفراه"

كانوا يشاركون في همل المسيرة من أجل المناخ لدعمها"1أ ما يعني أن همل األ بار المغلوطة هدفها توجيح
أن رقعة اال حتجاجات التي تمثلها السترات الصفراه باتت مات بعد ن بوة بانجمام الممثالت لها ومساندتها
لتحركاتها ألن السباق الفعلي لهمل الصور مغلوط حتى لو كانت الصور حقيقية باألسا

"تناقلت العديد من

المواقع العربية واإليرانية صورة تظهر فيها الممثلتان جولييت بينوش وماريون كوتيار جنبا إلى جنب،
قائلة إنهما شاركتا في مظاهرات "السترات الصفراء" المنظمة السبت  5كانون األول/ديسمبرفي باريس.
وبالفعل فإن تاريخ الصورة ومكانها صحيحان...لكن سياقها غير صحيح ،فالفنانتان لم تشاركا إطالقا في
مظاهرات "السترات الصفراء ".2أ وهما يعد من بين أهم األساليو المست دمة في استغالل األ بار المغلوطة
وهما بتقديمها في سياق مغلوط.
1

-https://observers.france24.com/ar/20181211/ 20/12/2018/15 :20.
- https://observers.france24.com/ar/20181211/ 20/12/2018/15 :20.
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د/السيارات المحروقة وبدون ترقيم لتنميط تصرفات السترات الصفراء:

انتشرت أربع فيديوهات تصور رجال الشرطة بالزة المدني في جادة الشنزليزي:أ وعلق على الفيديوهات
بأنها توجح مشاركة الشرطة بالزة المدني بعمليات الحرق للممتلكات وللسيارات التي ال تحمل أة ترقيم ما

ربط :المتظاهرون بكون :عمل يهدف لتنميط احتجاجاتهم على أسا

َّ
أن هدفها التدمير وت ريو الممتلكات

" نشر الفيديو األول على موقع فيسبو يوم السبت عند حدود الساعة الحادية عشرة ليال وشاهدل أكثر من
أربعة ماليين ونصف مست دمأ وتظهر في :مجموعة من رجال الشرطة في مالب

سوداه وهم يمشون بجادة

الشانزليزي:أ بعجهم ملثم أو يحمل قنا تزلجأ ويكاد جميعهم يحمل شارة حمراه تدل على أنهم من رجال

الشرطة .ويعلق المصور على المشهد قائال" :انظروا مليهم جيداأ هؤاله هم من قاموا حقا بأعمال التكسير"1أ

لكن همل الف يديوهات التي تم تداولها ال يظهر أن رجال الشرطة هم من قاموا بالتكسيرأ وحتى السيارات
بدون ترقيم أثنت موقع (أة أف بي أكتيوال) أن الصور تم التالعو بها وحمف منها الترقيم المة كان ترقي:

دبلوماسي ما يعني أن :لم بتم محجار السيارات من طرف السلطات وحرقها لتنميط الحركة االحتجاجية التي
1

-https://observers.france24.com/ar/20181204/15/12/2018/18 :10.
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يقودها أصحاو السترات الصفراهأ وفي الواقع همل األ بار المغلوطة تتنافى و الموجوعية في الطرح التي
تستدعي الدقة و األصحية في المعلومات واأل بار المتداولة بين مست دمي مواقع التواصل االجتماعي التي

تقوم بدور اإلعالم البديلأ أو ما يسمى بصحافة المواطن التي ازدهرت بفجل التطور التقني لوسائل
االتصال عامة.
 -1كيف نتأكد من أن هذه صدقية األخبار والصور التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل
االجتماعي:
طورة األ بار المغلوطة تكمن في األثر المة ت لف :أوالا ثم في ردات الفعل المحتملة من طرف أطراف

متعددةأ وما ينجر م ن نتائج تبنى على أسا

أ بار مغلوطة يعني باألسا

لها من الوجود لما

ال أسا

وجدو على القنوات الرسمية أن ترد بشكل مستعجل على م تلف تل األنباه التي يتم تداولها عبر مواقع

التواصل االجتماعي لدحجها أو لتأكيدهاأ وكلما تأ رت الوسائل التقليدية في فعل مل أصبحت األ بار
المغلوطة والمكموبة حقائق ثابتة لدى المتلقي أو لدى المتفاعل معها والمة يساهم في انتشارها أكثر السيما

الصورأ والفيديوهات التي ت

األحدا

التي يعتبرها المتلقي بأنها حقائق ثابتةأ وهنا

التقنيات التي يمكن أن تثبت صدقية الصور والفيديوهات وهما بالعودة والبح

في محركات البح

بالصور والفيديوهاتأ كما أن تقاطع المصادر المة يجو أن يكون متوافق الرواية حي

العديد من
ال اصة

ال تنشر معلومات

مشكوكة المصادر أو امجة المصدر " للمحفاظة على الثقة بوسائل اإلعالم التي تتحلى بالمصداقيةأ
يتوجو على الصحافيين ات ام

طوات للتحقق من القص

المزيفة على الصحفيين التحقق من أة

محتوى يعثرون علي :في وسائل التواصل االجتماعي وقد يفكرون في است دام :أو اإلشارة ملي :في
محتوياتهم1".أ وفي الواقع يتعين على أة ش

ينشر شيه عبر مواقع التواصل االجتماعي أن يتأكد من

أن :صحيح لجمان نزاهة المحتوىأ لك ن ما يطرح بشكل مستعجل هوكيف يمكن أن نجمن أن الجميع
ينشر مجمون حقيقي السيما وأن هما الفجاه صعو المراقبة والتتبع بالنظر ل اصية االنتشار التي يتميز

بها زمانيا ومكانيا.
ويبقى الوصول ملى المصدر الحقيقي من بين أهم األساليو للتحقق من الصور والفيديوهات التي تنشر عبر
مواقع التواصل االجتماعي "العثور على المصدر األصلي للقصة أو الفيديو أو الصورة والتحد
الش

ملى

المة نشرها هو طوة أولى مهمة .واجافة ملى التحقق من المصدرأ هنا

العديد من األدوات

الجغرافية باإلجافة ملى أساليو التحقق المعهودة الكالسيكية .يمكن مثالأ بعد فح

البيانات الوصفية

المتاحة للتحقق من مصداقية المحتوى .منها مثال أسلوو البح

العكسي للصور وأدوات تحديد مواقعها

للفيديو أو الصورةأ كشف تفاصيل المكان المة تم التصوير في:أ كما يمكن مقارنة الصور المتقاطعة مع
زاوية الشم

أو الطق

مع الموقع في نف

اليوم المة تم تسجيل :في :وبالتالي توثيق مصداقية المحتوى

- https://www.bbc.co.uk/academy/ar/articles/art20181113103406143/12/12/2018/12:00.

1
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المقارنة"1أ وفي الواقع التزييف يمكن أن يطال حتى الصور الحقيقي فبمجرد تغيير زاوية

عن طريق تل

التقاط الصورة يمكن أن يصبح معنى الصورة مغاير تماما لحقيقة الصورة فزوايا التقاط الصور وزوايا
المعالجة قد تكون أسلوبا في التجليل والتزييف أيجا.

الخاتمة:
ما يمكن أن نستشف :من الل م ا مكر أن :ر م الدور االيجابي المة تلعب :مواقع التواصل االجتماعي مال
أنها تشكل ط ار على مصداقية و موجوعية المحتوى المة يتم طرح :السيما في حالة التوترات واألزمات

التي تميز البلدان والدول في العالم وأن التحقق من همل الصور والفيديوهات ر م ممكانية تحقيق :مال أن
التسابق الزمني يكون بشكل عكسي اصة وأن سرعة االنتشار سريعة جدا على المستوى الزماني والمكاني

وأن :من الصعو اللحاق بكل المجمون المة يتم تداول :من الل همل المواقع فالمتلقي قد ال يعود لمل

المحتوى للتأكد منها أة أن المجمون السابق تم ترسي  :في عقل المست دمأ وهو ما يعني أن الفجاه الحر
للتعبير قد يتحول اداة دعائية أو للتجليل اإلعالمي وتزييف الحقائق التي يت مها الطرف اا ر بوسيلة
للتعبير عوض الوسائل التقليدية والتي يتم اتهامها هي األ رى بالتجليل اإلعالمي السيما من كانت قنوات
م بارية حكومية

قائمة المراجع:

 -3فريد حاتم الحشفأ الدعاية و التضلبل اإلعالمي ،األساليب والطرق ،منشورات دار عاله الدينأ الطبعة
األولىأ سورياأ .9101

 -5وليام مارسيلينوأ ميجان شمي أ كريستوفر بولأ لورين سكراباالأ رصد وسائل التواصل االجتماعي ،عبر
تحليالت وزارة الدفاع األمريكية لوسائل التواصل االجتماعي في المستقبل دعما لعمليات المعلومات ،معهد

راند للبح

والدفا الوطنيأ كليفورنياأ .9102

المواقع االلكترونية:
1-https://ar.unesco.org/courier/july-september-2017/lkhbr-lzwyf-m-ry-lshfyyn
2- https://ar.unesco.org/courier/july-september-2017/lkhbr-lzwyf-m-ry-lshfyyn
3- https://www.expandcart.com/ar/2138.
4- https://mawdoo3.com.،
5- http://www.bbc.com/arabic/media-46418242
6- http://mubasher.aljazeera.net/news.
7- https://www.alquds.co.uk
8- https://fr.statista.com/statistiques/491498/nombre-utilisateurs-facebook-france/
9- 022130/nombre-utlisateurs-facebook-france/
10https://observers.france24.com/fr/20181205-intox-infox-fake-gilets-jaunesenfants-matraques-manifestants-pro-trump
11https://observers.france24.com/fr/20181205-intox-infox-fake-gilets-jaunesenfants-matraquesmanifestants-pro-trump
12- https://www.sudouest.fr/2016/05/17/bordeaux-bagarres-a-la-manifestation-contre-la-loi-travail2365531-2780.php
- https://www.bbc.co.uk/academy/ar/articles/art20181113103406143/12/12/2018/12:00
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نوفمبر 9102

ضوابط الخطاب اإلعالمي اإللكتروني اإلسالمي
Controls of Islamic electronic media discourse
رمدوم نورة
باحثة في القانون

أستاذة مساعدة بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الجياللي اليابس سيدي بلعباس
ملخص

يعتبر ال طاو اإلعالمي االلكتروني القوة الجاربة في المجتمعات لما يحمل :من تأثير على حياة وثقافة األفراد اصة بعد

التطور الكبير المة شهدل العالم في مجال التقنية االلكترونيةأ وثورة المعلوماتية واالتصالأ ولقد عنى اإلسالم بال طاو قبل
هما بعقود من الزمن فح
النا

على اللين في القول والتعاملأ ويتجلى مل

في حسن تعامل الرسول صلى اهلل علي :وسلم مع

وصدق دعوت :لهم ملى ال ير ونشر المودة والتراحم بينهم .وبالتالي فإن ال طاو اإلعالمي اإللكتروني اإلسالمي أكثر

تبادال بين األفراد والمجتمعات بشتى الطرق والوسائل وهو جرورة حياتية كما أن :يكتسي أهمية بالغة في علوم اإلعالم
واالتصال.
الكلمات المفتاحية :ال طاو اإلسالميأ اإلعالم اإللكترونيأ شروط الرسالة اإلعالمية.
Abstract:
The e-media discourseis the striking force in societiesbecauseit has an impact on the life and
culture of individuals, especiallyafter the greatdevelopmentwitnessed by the world in the field
of electronictechnology, the revolution of information and communication, and Islam has
addressed the speech decadesbeforethis and urged the soft to say and deal , And thisisreflected
in the good treatment of the Prophetpeacebeuponhimwith people and the truth of his call to
them to the good and spread affection and compassion betweenthem. Thus, the
Islamicelectronic media discourseis moreinterchangeable betweenindividuals and communities
in variousways and means, is a necessity of life and isvery important in the science of media
and communication.
Key words:Islamic discourse, electronic media, media message conditions.
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مقدمة:
عرف ال طاو اإلعالمي في مجال اإلعالم واالتصال قفزة كبيرة بعد تطور تكنولوجيا المعلومات والثورة
الرقمية المة ابتدع :اإلنسان من أجل التواصل ونقل األفكار واألحدا

من وجهة نظر من يقوم بمل أ والتي

أثرت على النشر اإلعالمي في م تلف الوسائل اإلعالمية فقد أصبحت في متناول األفراد في كل زمان

ومكان متجاوزة كل الحدودأ مؤثرة بشكل مباشر أو ير مباشر على تفكير وثقافة الفرد في المجتمع محليا
ودوليا.
فقد أصبح من السهل جدا أن تمتل كل دولة وسائل معالمية ملكترونية تنشر أو تب

من اللها أفكارها

وتداولها بين األفرادأ ول ما كان ال طاو اإلعالمي مو أهمية بالغة فقد حظي باهتمام الباحثين في مجال
اإلعالم من أجل وجع جوابط وأس

تنظم.:

وتجدر اإلشارة أن المنهج القرآني قد وجع منم القدم قواعد والتزامات علمية و لقية تجبط :فالقرآن الكريم
هو طاو اهلل المة ال يأتي :الباطل من بين يدي :ومن :لف:أ فهو رسالة سامية ملى البشرية جمعاه تهدف

لحماية النف

البشرية ومن هنا تظهر أهمية ال طاو اإلعالمي.

ولعل ما تقوم ب :الوسائل اإلعالمية اإللكترونية من طابات معالمية مسالمية تعد نقطة اهتمام لما لها من
انعكا

مباشر على المجتمعات التي يفترض أن تعك

تصورات ومعتقدات المجتمع المة تنشط في.:

ومن هنا نطرح اإلشكالية التالية :ما هي الجوابط األ القية التي يستند عليها ال طاو اإلعالمي اإلسالمي
اإللكتروني؟
ومن هما المنطلق سنعالج الموجو في مبحثين أساسيين هما:
المبح

األول :موافقة ال طاو اإلعالمي اإللكتروني للكتاو والسنة

المبح

الثاني :شروط الرسالة اإلعالمية في ال طاو اإلسالمي اإللكتروني

المبحث األول :موافقة الخطاب اإلعالمي اإللكتروني للكتاب والسنة
يعرف اإلعالم اإلسالمي أن :تزويد الجماهير بصفة عامة بحقائق الدين اإلسالمي المستمدة من كتاو اهلل

وسنة رسول :صل اهلل علي :وسلم بصورة مباشرة أو ير مباشرةأ كما يعرف أيجا بأن :استعمال وسائل
اإلعالم وأساليب :كافة جمن حدود الشر لبيان الحق ودعوة النا
للنا

في البعد عن الدين حجة.

وتعرية الباطل وصدهم عن :لئال يكون

1

فاإلعالم اإلسالمي مفهوم يطلع على المجامين والرسائل اإلعالمية التي تبثها الوسائل اإلعالمية

اإللكترونية لتزويد الجماهير بالحقائق واأل بار الصادقة بغرض التبصر والتأثير اإليجابي.

2

1

بدون اسم المؤلفأ أهداف اإلعالمي المسلمأ الحلقة  2أ سلسلة المنهجية في تحصيل ال برة اإلعالميةأ نشرات تدريبية للمجاهد اإلعالميأ مؤسسة

2

نجاة عبد الجبارأ اإلعالم اإلسال مي الموج :للمرأة بين النظرية والتطبيق أ ال طاو اإلعالمي في عصر اإلعالم والمعلوماتيةأ المؤتمر العلمي الثاني

الفرقانأ مركز اليقين اإلعالميأ مو الحجة 0133أ

.31

المة أقامت :الرابطة اإلسالمية لاعالمأ مصدارات مركز البصيرة للبحو والتطوير اإلعالميأ الطبعة األولىأ سنة 9101أ
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وعلى جوه مل

نوفمبر 9102

يجو أن يكون ال طاو اإلعالمي اإلسالمي موافقا للكتاو والسنة حتى يكون معالما

هادفا.

المطلب األول :موافقة الخطاب اإلعالمي اإللكتروني للكتاب

من ال طاو اإلعالمي اإلسالمي عبارة عن رسالة التي تحتمها الجرورة التي صاحبت األفراد منم لق:أ
فلقد جاه في تنزيل المكر الحكيم "قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم" 1واإلنباه هو اإلعالم ومصاحبة اإلنسان منم
وجودل عن طريق الرسل ملى أن تمت بالنبي محمد صل اهلل علي :وسلم ثم استمر الدعاة 2بحملها بم تلف
الوسائل المتوفرة في كل عص ر ملى أن ظهرت األنترنت في عصرنا هما.

وال طاو اإلعالمي جرورة ملحة في حياة األفراد السيما في ظاهرة بين األفراد والشعوو منم القدمأ فلقد
قال سبحان :وتعالى " يا أيها المة أمنوا منا لقناكم من مكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من أكرمكم
عند اهلل أتقاكم".

3

ولقد رسم القرآن الكريم معالم اإلعالم الصالح من دستورل الجامع في الدعوة والبيان والبالغ واالرشادأ ولقد
ورد في القرآن حوالي  0211آية في اإلعالمأ ومل
بأنها ير أمة أ رجت للنا

النا

مهمة معالمية.

إلد ار

طورة اإلعالم والبالغأ وأن اهلل يمن على

ألنها "تأمر بالمعروف" وهمل مسألة معالميةأ "وتنهى عن المنكر" وهمل

4

لما فعلى ال طاو اإلعالمي أن يكون موافقا للقرآن الكريم باعتبارل أول مصدر للتشريع عند المسلمينأ
وباألهداف التي يدعوا مليها دون اإل الل باألمور التي تتعلق بعقيدة التوحيد واإليمان بالمالئكة والكتو
السماويةأ والرسل والقجاه والقدر.

كمل علي :أن يوافق األحكام التي تتعلق بالعبادات من صالة وصيام وزكاة وحج وما يوافق أحكام الشريعة
كالحدود والقصا

وأحكام المعامالت واألسرة والمي ار أ أ ي ار علي :أن يراعي ااداو العامة التي يقوم

عليها المجتمع اإلسالمي.

فاإلسالم مشيئة اهلل وطاعة ألمرل ونهي :واتبا

لمنهج :وعلي :تقوم الشرائع والقوانين والعادات والتقاليد

واأل القأ وال طاو اإلعالمي اإللكتروني باعتبارل أداة نقل لمل وجو علي :االنصيا لهمل القاعدة ليكون
ترجمة علمية لهمل العقيدة.

1

5

سورة البقرة ااية .33

2

عبد اهلل قاسم الوشليأ اإلعالم اإلسالمي في مواجهة اإلعالم المعاصر بوسائل :المعاصرةأ دار عمار للنشر و التوزيعأ صنعاهأ اليمنأ سنة 0221أ

3

سورة الحجرات ااية .03

5

مسير سهيلأ قواعد التقويم لاعالم اإلسالميأ دار المحبةأ دمشقأ سورياأ بدون سنةأ

4

.03

عز الدين بليقأ موازين اإلعالم في القرآن الكريمأ دار الفتح للطباعة و النشرأ بيروتأ لبنانأ سنة 0223أ
 02و .91

.1
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والجدير بالمكر أن الحدي

نوفمبر 9102

عن ال طاو اإلعالمي اإللكتروني اإلسالمي يجو أن ينبثق من اإلعالم

اإلسالمي المة يعبر عن المجتمعات اإلسالمية عموماأ وأن :معالم واحد متبع يوحي ب :اهلل سبحان :وتعالى

"واتبع ما أوحي ملي من رب ".

1

وال طاو اإلعالمي اإلسالمي ال ينبغي أن يستمد أسس :من مصدر آ رأ ير التشريع اإلالهي المة
يواكو حجارة وعلوم وفكر اا رينأ فيستفيد منها وينتقيأ وال يتالشى في اا ر الم الف للعقيدةأ 2ومن
ير الممكن أن يكون في المجتمع اإلسالمي معالمين أحدهما ديني واا ر ير دينيأ ألن :مجتمع واحد

مو عقيدة واحدةأ وتصورل م ستمد من عقيدت:أ شامل لكل ما يصدر عن :من مواقف تجال ما يدور حول :من
ووقائع.

أحدا

ولقد جرو القرآن الكريم األمثال لل طاو اإلعالمي الصالح والمفسد:

"ألم تر كيف جرو اهلل مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماه تؤتي أكلها كل حين

بإمن ربها 3".وهما مثال لل طاو اإلعالمي الصالح والشجرة هي شجرة الن يل التي يأكل النا

من ثمارها

على مدار السنةأ وقال أيجا "ومثل كلمة بيثة كشجرة بيثة اجتثت من فوق األرض ما لها من قرار"

4

وهما مثال اإلعالم المفسد والشجرة هي شجرة الحنظل.

ولقد وجع اإلسالم قانونا لاعالم مم قال سبحان :عز وجل "وقولوا للنا
رب

حسنا" وقال أيجا "اد ملى سبيل

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" 5بل أن القرآن الكريم شدد على االلتزام بقانون

اإلعالم حتى مع الطغاة مم قال سبحان :وتعالى "امهبا ملى فرعون من :طغى فقوال ل :قوال لينا لعل :يتمكر أو

ي شى"

6

المطلب الثاني :موافقة الخطاب اإلعالمي اإللكتروني للسنة النبوية
من ال طاو اإلعالمي اإللكتروني اإلسالمي عبارة عن تأكيد للحقائق المتعلقة بالسنة وتبيان أنها جزه من
التشريع اإلسالمي الواجو اإلتبا أ ومل
التي ت

األحادي

عن طريق النشر والب

عبر وسائل اإلعالم اإللكترونية للبرامج

وعلوم السنة وكيفية نقلها عبر وسائل اإلعالم اإللكترونية.

وال طاو اإلعالمي اإلسالمي يت م من السنة مادة نية ترافق برامج :في كافة األمور معتمدة على سيرة
الرسول محمد صل اهلل علي :وسلم باعتبارل قدوتنا لقول اهلل سبحان :وتعالى "لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة

1

سورة األحزاو ااية .9

3

سورة مبراهيم ااية  91و .91

2

نجاة عبد الجبارأ اإلعالم اإلسالمي الموج :للمرأة بين النظرية و التطبيقأ المرجع السابقأ

4

سورة مبراهيم ااية .91

6

سورة ط :ااية  13و .11

5

.329

سورة النحل ااية .091
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حسنة 1"...أ فسيرت :العطرة تحتوة على الكثير من المواقف الصادقةأ التي تظهر عظمة تمسك :برب :وثقت:
ب:أ وشجاعت :في المعار ورحمت :بأعدائ:أ والح

على العمل والعلم ملى ير مل .

ويظهر اهتمام ال طاو اإلعالمي اإلسالمي بالسنة من الل التركيز على األحكام المستمدة من القرآن

الكريمأ أو م ا انفردت ب :السنة عن طريق نشر وب

عبر الوسائل اإلعالمية اإللكترونية برامج اصة

باألطفال مثال تتناول كيفية الصالة وعدد ركعاتهاأ مبينة أن هما التفصيل البياني جاه في السنة النبوية
ومل للتمكير الدائم والمستمر للنا

بأن م ا يمارسون :من عبادات وارد في السنة النبوية الشريفة.

وعلى ال طاو اإلعالمي اإللكتروني أنال يناقض السنة النبويةأ حتى ال يقع في ال طأ المة يلحق بالمجتمع

ويسبو ل :جرراأ فعلي :أن يوافق السنة وتحر

الوسائل اإلعالم الجديد على نقل :بدقة حتى ال تقع فيما

يناقجها مبرزة سمت :المميزة في أن :محكوم بالشريعة اإلسالمية.

2

المبحث الثاني :شروط الرسالة اإلعالمية في الخطاب اإلسالمي اإللكتروني

لقد اقترن ال طاو في اإلعالم اإلسالمي مع ما جاه من السماه من صدق وأمانةأ و يرها مما امتاز ب:
ال طاو اإلعالمي ما جعل :يحتفظ بمواصفات شرعيةأ وشروط تجبط :لتحقيق أهداف.:
المطلب األول :التزام الصدق
وهو قول الحق ومطابقة القول لالعتقاد والواقع والحقيقة3أ وفي الحصول على ثقة الجمهور المتلقي
والمستمع والقارئ هو أسا

اإلعالم الجيد في ال طاو اإلعالميأ والتمس

بمبادئ الدقة في عرض

الحقائقأ فينبغي على اإلعالمي أن يكون صادقا في نقل :للرسائل اإلعالمية.
للوصول الرسالة اإلعالميةأ والصدق سمة النبي الكريم ورسالة اإلسالم مبنية

فالصدق هو المحور األسا

علي :و لقد جاه في محكم تنزيل" :والمة جاه بالصدق وصدق ب :أولئ

هم المتقون" 4وألن الصدق ميزة

الرسل واألنبياه وجو أن تكون أيجا ميزة التابعين العاملين بعملهمأ و ال طاو اإلعالمي من المنظور
القرآنيأ يجو أن يتسم بالصدق حتى يكون محال للتداول و النشر فهو لي
عام أصبح من حق المجتمع بعد اطالق :للجمهور مباشرة5أ كمل

ملكا اصا ألحد بل هو حق

الوسائل اإلعالمية اإللكترونية مطالبة

أيجا بالصدق في ترويج رسالتها اإلعالمية6أ حتى ال تكون عرجة لفقدان الثقة و انت از سمة المصداقية
1
2

سورة األحزاو ااية .90

مسير سهيلأ المرجع السابقأ

.29

ط :أحمد الزيدةأ المسؤولية األ القية في اإلعالم اإلسالميأ الطبعة األولىأ مصدارات مركز البصيرة للبحو والتطوير اإلعالميأ األردنأ سنة
4
5

9103أ

سورة الزمر ااية .33

.010

عبد الهادة محمود الزيدةأ تجديد ال طاو اإل بارة لاعالم اإلسالميأ ال طاو اإلعالمي في عصر اإلعالم والمعلوماتيةأ كتاو جماعي يتجمن

مجموعة من الباحثينأ المؤتمر العلمي الثاني المة أقامت :الرابطة اإلسالمية لاعالمأ مصدارات مركز البصيرة للبحو

األولىأ سنة 9101

6

3

.021

عبد الحي عبد السميعأ ال بر في القرآن الكريمأ ممكرة لن يل شهادة الماجستير ت ص

جامعة الحاج ل جرأ باتنةأ سنة 9101أ

.092

والتطوير اإلعالميأ الطبعة

الدعوة واإلعالمأ كلية العلوم اإلسالمية و االجتماعيةأ
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منها لدى المتلقيأ و هما لي

نوفمبر 9102

بالشيه الهين أن تفقد الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية متابعيهاأ كما أن هنا

العديد من الوسائل التي نالت شهرة و ثقة واسعة لدى المتابعينأ حتى وجد ماليين المتلقين يقرنون صحة

ال بر بالمصدر و البا ما يتركون السؤال عن:أ أو مناقشت :حالما يقفون على مصدر المة نال ثقتهم
بصدق.:

1

وهمل الميزة وان كانت صعبة المنال مال أنها كفيلة بجمان النجاح المادة واأل القي للوسائل اإلعالمية
اإللكترونيةأ القائمة على الصدق والدقة فوسائل اإلعالم يجو أن تقدم الحقائق دون كمو و دا وهنا تظهر
مسؤولية القائم على الرسالة اإلعالميةأ باعتبارل الحلقة األولى في عملية االتصال حي

يتدرو على ما يقدم :للجمهور من مسائل وأحدا

وقعت.

يجو علي :أن

2

المطلب الثاني :الدقة واألمانة
ترتبط الدقة في نقل المعلومات في ال طاو جمن اإلعالم اإلسالمي بتفاصيل :كلها ابتداه من جمع المادة

ال ام ثم التحرة دقة المعلومات وكتابتها بأمانة وبمل

يكون المطلوو في العمل اإلعالمي قد تحققأ

وت حرة الدقة أوصانا ب :اهلل سبحان :وتعالى "يا أيها المين أمنوا من جاهكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا أحدا
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" 3فلمل يجو أن يقدم اإلعالم اإللكتروني الحقائق بدقة دون كمو أو
دا .

4

والدقة عامل مكمل للصدق فقد تكون الرسالة االعالمية صحيحة ولكن ال تراعى الدقة ن شرها بالطريقة التي
تحفظ صدقها وصحتها.

5

أما األمانة هي أ ن يكون اإلعالمي ال طيو أمينا في نقل األ بار والمعلوماتأ واألحدا

المتعلقة برسالت:

اإلعالمية واالبتعاد عن التمييز والتزييف في نقل الحقائقأ وأن يتو ى الحمر من المصادر التي ال تر و
في الكشف عن مكر هويتها واسمها وعدم الكشف عن سرية المصادر التي ال تر و في الكشف عن مكر

اسمها وهويتها.

وعلى اإلعالمي ال طيو أن يكون أمينا في نقل مصادر معلومات وموجوعات:أ وأن يراعي حقوق النشر
في االقتبا

من أعمال اا رينأ كما على اإلعالمي تجنو أساليو ال دا

واالحتيال للوصول ملى

موجو حيوة ومثير في الوسائل اإللكترونية.
كما علي :أن ينأى بالنا

عن المم والتعريض وانتها الحرمات والغيبة والنميمةأ وهي صفات صالحة تبعد

األفراد عن األ بار المسيئة والكامبةأ ولقد قال سبحان :وتعالى " يا أيها المين أمنوا اجتنبوا كثي ار من الظن من
1

عبد الهادة محمود الزيدةأ تجديد ال طاو اإل بارة لاعالم اإلسالميأ ال طاو اإلعالمي في عصر اإلعالم والمعلوماتيةأ المرجع السابقأ

.021

2

عبد الحي عبد السميعأ المرجع السابقأ

4

.22

3

سورة الحجرات ااية .1

5

عبد الحي عبد السميعأ المرجع السابقأ

مسير سهيلأ المرجع السابقأ

.092

.13
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بعض الظن مثم وال تجسسوا وال يغتو بعجكم بعجا أيحو أحدكم أن يأكل لحم أ ي :ميتا فكرهتمول واتقوا
اهلل من اهلل تواو رحيم" 1وهي قاعدة اجتماعية عامة يجو اتباعها ليكون اإلعالم اإللكتروني أداة بناه

وعطاه ونشر لل ير والصالح.

كما يجو أن يكون ال طاو ميجابيا مسؤوال يبني وال يهدم يركز على األ وة والصفاهأ أكثر من تركيزل على
الص ار والدمارأ كما يفترض أن يكون معالمنا اإلسالمي بعيدا عن اإلثارة لماتها.

2

الخاتمة:
نستنتج أن:
-0

من ال طاو اإلعالمي اإلسالمي أكثر تبادال بين األفراد والمجتمعات بشتى الطرق والوسائل وهو

جرورة حياتية كما يكتسي أهمية بالغة في علوم اإلعالم واالتصال.
-9

ال طاو اإلعالمي اإلسالمي اإللكتروني باإلمكانيات الت ي يمتلكها قادر على

-3

أن ال طاو اإلعالمي اإللكتروني قادر على ميصال الرسالة اإلعالمية التي أرادها من الل ما

والوصول ملى المتلقي بإعطائ :صورة جيدة عن اإلسالم والمسلمين.
جسدت :الشريعة اإلسالمية من صدق القول واألمانة.

-1

أن ال طاو اإلسالمي ال يتعلق فقط بترويج سلسلة من األحدا

تأسي

رق الحدود

والوقائع بقدر ما يسعى ملى

وظائف سامية تحفظ الفرد و تحمي المجتمع من الجيا .

قائمة المراجع:
القرآن الكريم:
-0

سورة البقرة

-3

سورة األحزاو

-1

سورة مبراهيم

-1

سورة النحل

-9

-1

سورة الحجرات

سورة ط:

الكتب:

 1سورة الحجرات ااية .09
2
عبد الهادي محمود الزيدي ،تجديد الخطاب اإلخباري لإلعالم اإلسالمي ،الخطاب اإلعالمي في عصر اإلعالم والمعلوماتية ،المرجع السابق،
ص.027
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 -0أهداف اإلعالمي المسلمأ الحلقة 2أ مو الحجة 0133أ سلسلة المنهجية في تحصيل ال برة
اإلعالميةأ بدون مسم المؤلفأ نشرات تدريبية للمجاهد اإلعالميأ مؤسسة الفرقانأ مركز اليقين

اإلعالميأ بدون بلد.

 -9ط :أحمد الزيدةأ سنة 9103أ المسؤولية األ القية في اإلعالم اإلسالميأ الطبعة األولىأ
مصدارات مركز البصيرة للبحو والتطوير اإلعالميأ األردن.
 -3عبد اهلل قاسم الوشليأ سنة 0221أ اإلعالم اإلسالمي في مواجهة اإلعالم المعاصر بوسائل:
المعاصرةأ دار عمار للنشر و التوزيعأ صنعاهأ اليمن.

 -1عبد الهادة محمود الزيدةأ سنة 9101أ تجديد ال طاو اإل بارة لاعالم اإلسالميأ ال طاو
اإلعالمي في عصر اإلعالم و المعلوماتيةأ كتاو جماعي يتجمن مجموعة من الباحثينأ المؤتمر

العلمي الثاني المة أقامت :الرابطة اإلسالمية لاعالمأ مصدارات مركز البصيرة للبحو

والتطوير

اإلعالميأ الطبعة األولى.
 -1عز الدين بليقأ سنة 0223أ موازين اإلعالم في القرآن الكريمأ دار الفتح للطباعة و النشرأ
بيروتأ لبنان.

 -1مسير سهيلأ بدون سنةأ قواعد التقويم لاعالم اإلسالميأ دار المحبةأ دمشقأ سوريا.
الرسائل:
 -3عبد الحي عبد السميعأ سنة 9101أ ال بر في القرآن الكريمأ ممكرة لنيل شهادة الماجستير
ت ص

الدعوة واإلعالمأ كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعيةأ جامعة الحاج ل جرأ باتنةأ الجزائر.
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 العدد التاسع- ألمانيا- برلين- المركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات اإلعالمية

،اإلتصال اإلحتجاجي في الفضاء الرقمي
من ثورة المعلومات إلى معلومات الثورة
Protestive communication in the digital space, from the
information revolution to the information of the revolution
قواسم بن عيسى
-  الجزائر-  الطاهر موالي" بسعيدة.أستاذ محاضر "أ" في علوم اإلعالم واإلتصال جامعة " د

َّ ا
:لملخص

تستهدف همل الورقة البحثية معالجة موجو الحركات اإلحتجاجية التي أجحت سمة بارزة في واقع المجتمعات
أ من الل تحليل مشكالية تأثير الفجاه الرقمي على:دينامية المجتمع وتفاعليت
البنية والمحتوىأ واما كان الباحثون في م تلف العلوم

المعاصرةأ واحدى قوى التغيير التي تعك

 التعبيرية والتغييرية من حي:طبيعة السلو اإلحتجاجي و طابات

أ فإن همل...والت صصات يحجللون الظاهرة اإلحتجاجية بناه على مقارباتهم السوسيولوجية أو البسيكولوجية أو التنموية

 متصالية بالدرجة األولىأ اصة- المحاولة البحثية هي اجتهاد لاقتراو من مفهوم الفعل اإلحتجاجي باعتبارل ظاهرة معالمية

بعد أن أجحى ال طاو اإلحتجاجي أحد أهم مكونات المنظومات ال طابية المعاصرةأ وجزها ال يتج أز من ال طاو
اإلعالميأ سواه في وسائل اإلعالم التقليديةأ أو جمن محتوبات الميديا الجديدة التي أعادت تشكيل الفعل اإلحتجاجي بشكل
. بعدا تفاعليا وجماهيريا واسع النطاق:ير مسبوقأ وأعطت
:الكلمات المفتاحية

 الثورات العربية-  مدارة الص ار-  الفجاه الرقمي-  الشار- اإلتصال اإلحتجاجي

Abstract :
This research paper aims to address the subject of protestive movements, that has become a
visible sign in the reality of contemporary societies, and one of the forces of change that reflects
the dynamism of society and its interactivity, by analyzing the problematic of the impact of
digital space on the nature of protestive behavior, and its speeches of change, in terms of
structure and content, if researchers in different sciences and disciplines analyse the protestive
phenomenon according to their social, psycological, developmental… approaches, so this
research attempt is a diligence to approch the concept of protestive act as a communicative
phenomenon in the first place, especially after the protestive speech became one of the most
important components of contemporary rhetorical systems, and an essential part of the media
discourse, both in traditional media and in new media contents, that reshaped the protestive act
unprecedentedly, and give it a broad interactive and public dimension.
Key words:
Protestive communication - The street - Digital space - Conflict management - Arab revolutions
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تقديم
شهد القرن الواحد والعشرون تصاعدا الفتا للنظر لموجة الحركات اإلحتجاجية التي اتسع مداها جغرافيا
وديمغرافيا ليم

م تلف دول وشعوو العالمأ وتصدرت أ بارها عناوين الصحف وأجندات النشرات

اإل بارية اإلماعية والتلفزيونيةأ الوطنية منها والعالميةأ والسلو اإلحتجاج ي ال ينحصر وجودل فقط في
الدول ير الديمقراطية التي ين فض فيها سقف الحرية وتنته

فيها حقوق اإلنسان وينتشر فيها الظلم

والحرمان والفسادأ ويستفحل فيها اإلقصاه والكبت السياسيأ بل هو موجود أيجا حتى في أعرق
الديمقراطيات الغربيةأ كما ال تقتصر ممارست :فقط على الدول الفقيرة التي تشح فيها الموارد واإلمكانيات
الماديةأ فحتى الدول الغنية لم تسلم هي األ رى من الح ار اإلحتجاجيأ ير أن أسباب :ت تلف با تالف

المجتمعاتأ فإما كان المواطنون في أستراليا مثال يحتجون لمطالبة الحكومة بات ام مجراهات منا يةأ فإننا
نجد المواطنين في الج زائر يحتجون لمطالبة السلطات بتوفير الماه الشروو أو تعبيد الطرقات ...مل أ ور م
الم اطر الجمة التي يحملها الفعل اإلحتجاجيأ السيما مما رج عن سلميت :وجنح ملى العنفأ مال أن :يعتبر

ظاهرة صحيةأ تعك

نبض الشار وديناميكية المجتمع وحيويت:أ كما ت تلف أساليب :وصورل من الهتافات

ورفع الالفتاتأ ملى قطع الطرقات وحرق العجالت المطاطيةأ ويمكن أن يتحول في أسوا الحاالت ملى
مواجهات دامية بين المحتجين وقوات األمنأ وهو ما يش جكل تهديدا لكيان الدولة واستقرار المجتمع.

والفعل اإلحتجاجي باعتبارل وسيلة هامة إلدارة الص ار نجدل حاج ار لدى م تلف الكيانات سواه كانت

فردا أو جماعة أو مؤسسة أو دولةأ فعلى المستوى الفردة مثال يمار

اإلنسان ما يمكن أن نسمي:

اإلحتجاج الماتيأ أين يحتج في :اإلنسان على نفس :ويعاتبها ويلومها ألنها لم تطاوع :في أمر من األمورأ

أو ربما يؤنب :جميرل ألن :ارتكو فعال ما كان ينبغي ل :أن يقترف:أ بل نجد اإلنسان أحيانا  -وبسبو جعف
ميمان -:يحتج حتى على أحكام الق :مما واجهت :مشكلة أو تعرض لحاد

أو أصاب :مرض  ...أو يرها

"لم فعلت بي هما يا رو؟"أ "ما المة فعلت:
من متاعو الحياةأ فيتوج :ب طاب :اإلحتجاجي ملى الق :قائال َ
يا ملهي حتى أستحق همل المصيبة؟".
ويعتبر عصيان مبلي

لألمر اإللهي بالسجود ادم أول حركة احتجاجية في الوجودأ كما احتج بعد

مل قابيل على أ ي :هابيل فانتهى ب :األمر ملى قتل:أ وفي الوقت المعاصر ال يكاد ي لو أة نشاطا منساني

من السلوكات اإلحتجاجيةأ ففي المجال السياسي مثال يحتج نواو البرلمان المعارجون على مشاريع
القوانين التي يرون أنها ال ت دم المصلحة العليا للدولةأ وفي المجال اإلقتصادة يحتج المواطنون على
اله المعيشة وجعف القدرة الشرائيةأ وفي الشأن اإلجتماعي تتسبو البطالة وأزمة السكن وانتشار
الجريمة ...و يرها في اندال

اإلحتجاجاتأ والفعل اإلحتجاجي هو سلو

طبيعي و ريزة يوجد لدى

اإلنسان منم والدت:أ ويرافق :في جميع مراحل عمرلأ من الطفولة ملى الشي و ةأ فالطفل يحتج على والدل مما

لم يشتر ل :اللعبة التي يريدهاأ ويتمظهر احتجاج :في بكائ :وتمردل على أوامر والدلأ والالعبون يحتجون
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على ق اررات الحكم مما لم تكن في صالحهمأ والعمال والموظفون يحتجون على رو العمل مما ات م ق اررات
مجحفة في حقهمأ أو مما كانت ظروف عملهم قاسية وسيئة...

وتوصف الظاهرة اإلحتجاجية بأنها عملية معقدةأ تتدا ل فيها عوامل عديدةأ وتحكمها اعتبارات كثيرة:

بيولوجية أ سوسيولوجيةأ سيكولوجيةأ اقتصاديةأ دينية ...مل أ ويعد الجانو اإلعالمي واإلتصالي أحد أهم
العوامل التي يتوقف عليها نجاح أو فشل الفعل اإلحتجاجيأ وتعتبر همل الورقة البحثية محاولة لمعرفة
ماهية اإلتصال اإلحتجاجي وتعبيرات :ووسائل :المست دمة في الفجاه المادة متمثال في الشوار والساحات
العموميةأ وكما التعرف على تجليات ال طاو اإلحتجاجي في الفجاه الرقميأ ودورل في تحقيق أهداف

الحركات اإلحتجاجية.
مفهوم الفعل اإلحتجاجي:
اإلحتجاج لغة من الفعل احتج يحتج احتجاجا علي ::عارج :واستنكر عمل:أ احتج بالشيه :ات مل

حجة.1

والفعل اإل حتجاجي اصطالحا هو حق من الحقوق الكونيةأ وآلية ديمقراطية للتعبير عن نق

أو

جرر اجتماعي أو مقتصادة أو سياسي أو ثقافي مثر التهميش والتفقير أو التقصير في الحقوق أو ير
مل أ والهدف من :هو متيان فعل ميجابي للحكومات في الميدان أو مطلو من مطالو الفعل اإلجتماعيأ

هما على مستوى القاعدة العامة لما تعرف :البشرية واإلنسانية في الكون.2
وتشير الحركة اإلحتجاجية ملى التقاه جماعة من النا

حول محاولة محدا

التغيير اإلجتماعي

والسياسي كليا أو جزئيا في نمط القيم السائدة والممارسات السياسيةأ ويمكن تعريفها بأنها جزه أكبر من
باإلجافة ملى أنها تعبير عن الح

عملية التحدي

االجتماعي أكثر من كونها تعبي ار عن أزمة اجتماعيةأ

وبالتالي تكون همل الحركات عبارة عن حالة من الغجو العام التي تسود المجتمع أو فئة معينة دا ل
المجتمعأ و البا ما تكون همل الفئة مهمشة دا ل المجتمعأ وتعبر عن هما الغجو في شكل مجرابات
واعتصامات أو تجمهر أو تظاهرأ أو قد يصل األمر ملى است دام همل الفئات للمسارات العنيفة من أجل

التعبير عن مطالبها ومطالبة الحكومة بتنفيمها.3
وقد ساهم مجموعة من فقهاه علم اإلجتما في وجع تعريف للحركات اإلحتجاجيةأ ومنهم "تشارلز

تيلي" المة عرف الحركات اإلحتجاجية على أنها سلسلة من األداه المتواصل والمعارجات والحمالت التي
يقوم بها األش ا

العاديون لرفع مجموعة من المطالوأ واعتبرها وسيلة مهمة تسمح لألش ا

بالمشاركة في السياسةأ وعبارة عن عمل جماعي يهدف ملى تأسي
1
2

علي بن هادية وآ رونأ القامو

نظام جديد للحياة .أما "ميري نوفو" فقد

الجديد للطالوأ المؤسسة الوطنية للكتاوأ الجزائرأ 0220أ ط2أ

.02

مجموعة من المؤلفينأ الحركات اإلحتجاجية في الوطن العربيأ دراسة في متغيرات اإلستقرار والالمستقرار في الوطن العربيأ المركز الديمقراطي

العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واإلقتصاديةأ برلينأ 9102أ ط0أ

3

العاديين

نف

المرجعأ

.91

.01
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عرفها على أنها تعبئة النساه والرجال حول اامالأ العواطف والمصالحأ وهي كمل
نجع للنقاش الرهانات االجتماعية للبح

وصفة ممتازة حتى

حول العدل والالعدلأ كما أنها مناسبة أحيانا لتحري

المجتمع

والسياسة للتسجيل في الماكرة الجماعية .في حين يرى "هيربرت بلومير" أن الحركة اإلحتجاجية نشاط
اجتماعي البا ما يأ م شكل التصورات والمشاعر ير المنظمةأ ليصبح تدريجيا مع مرور الوقت كيانا
متمي از ومعب ار عن أشكال جديدة من اإلجتهاد والسلو

الجمعي .أما "تيرنير كيكيان" فيرى أن الحركة

اإلحتجاجية عبارة عن مجموعة من األفعال الجماعية التي تتمايز عن األنشطة التنظيمية والمؤسسيةأ وفي
المقابل يعرف "فرانسوا شازل" الحركة اإلحتجاجية على أنها نسق اجتماعي وسياسي واقتصادة أفجى ملى

فشل في ميكانيزمات التناول المؤسسي للصراعات.1
وعموما يمكن تعريف الحركات اإلحتجاجية بأنها أشكال متنوعة من اإلعتراضأ تست دم أدوات يبتكرها

المحتجون للتعبير عن الرفض أو لمقاومة الجغوط الواقعة عليهم أو اإللتفاف حولهاأ وهي أشكال منتشرة
في الفئات اإلجتماعية كافةأ و اصة الواقعة منها تحت الجغوط اإلجتماعية والسياسيةأ وقد تت م أشكاال
هبات ير منظمة.2
هادئة أو ج
من أول ظهور لمفهوم اإلعتصامات أو التظاهر بمعنال الحدي

كان في منتصف القرن التاسع عشرأ

وكان أول من استعمل هما المفهوم هو الكاتو األمريكي "ديفيد هنرة ثورو" في مقال شهير ل :عام 0212
بعنوان "العصيان المدني"أ ثم بدأ في منتصف القرن العشرين االهتمام بدراسة سلو التظاهر واإلعتصام في
مطار أدبيات الرأة العام والتي اصطلح على تسميتها بثقافة اإلحتجاج الشعبي.3

من ظاهرة اإلحتجاجات عابرة لم تلف النظم السياسيةأ فهي موجودة في النظم الديمقراطية و ير

الديمقراطيةأ ففي األولى تؤدة ملى التطور في النظام ولفت انتباه  :ملى ثغرات ومظالم اجتماعية أو تهميش
سياسيأ وهو ما يؤدة بدورل ملى تحسين أدائ:أ وأحيانا ملى تجديدلأ أما في الثانية فإنها تكر

وربما تعمق

أزمات :ألن :عادة ما يعجز عن اإلستجابة لمطالو المحتجينأ لما فإن تجارو اإلحتجاج اإلجتماعي

والسياسي في الشرق األوسط بصورة عامةأ والوطن العربي بصورة

اصة متنوعةأ وعرفتها الكثير من

البلدان العربية.4

1

مجموعة من المؤلفينأ مرجع سابقأ

3

عمر يوسف العسوفيأ الح ار الشعبي العربي (الربيع العربي)أ دراسة تحليليةأ دار المأمون للنشر والتوزيعأ عمانأ 9101أ ط0أ

.91

2

تامر رمة وآ رونأ الحركات اإلحتجاجية في الوطن العربيأ مركز دراسات الوحدة العربيةأ بيروتأ 9101أ ط9أ

4

تما ار كاظم األسدةأ محمد سان الشبوطأ عاصفة التغييرأ الربيع العربي والتحوالت السياسية في المنطقة العربيةأ المركز الديمقراطي العربي

للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واإلقتصاديةأ برلينأ 9102أ ط0أ

.19

.02

.91
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ويعتبر اإلجراو عن العمل أحد أوج :اإلحتجاجأ وقد عرف :الفقي" :جيان ريفيرو" بأن" :توقف مجموعة
من األش ا

عن ممارسة نشاطهم المهنيأ سواه كان نشاطا مدنيا أو اجتماعيا بقصد الحصول على

منفعة لهم عن طريق الجغط على مدارة الهيئة أو السلطة التابعين لها.1
من الفعل اإلحتجاجي نابع من فكرة الطريق الثال

أو ما اصطلح على تسميت :بحرو الالعنف التي

تعتمد وسائل سلمية مشروعة من الكلمة ملى المقال ملى المحاجرة فالندوة فالتعليق واإلحتجاج والتظاهر
واإل عتصام والعصيانأ والقائمة تطول نظ ار إلمكانية استحدا

أساليو مبتكرة القة و ير معهودةأ سيما

وأن تكنولوجيا وثورة اإلتصاالت تكفلتا بجعل العالم قرية صغيرة تتداول فيها المعلومة كما يتحد

المره مع

نفس.2:
سيرورة الفعل اإلحتجاجي :يمر السلو اإلحتجاجي بجملة من المراحل يمكن حصرها فيما يلي:
 -3مرحلة اإلنتاج:
في همل المرحلة تكون بوادر اإلحتجاج في لحظة كمونأ تنتظر ما يمهد لوالدتها وانطالق ش ارراتهاأ

وتعد همل المرحلة أكثر تأثي ار وحسما في سيرورة الفعل اإلحتجاجي وتحديدا مدال وأفق :الممارساتيأ فاألزمة
اإلحتجاجي وتصعيد مؤشرات:أ

النف
واإل تالل وما ملى مل من عوامل الالتوازن تكون مؤثرة في صناعة َ
وهكما تتظافر همل العوامل كلها في جعل النسق أو بعض من حقول :مهيأ الحتجان الفعل اإلحتجاجيأ
وبمل تتم عملية اإلنتاج األولي لاحتجاجأ ويمكن اكتشاف مالمح همل المرحلة مثال في الحقل العمالي من
الل تدهور معدالت الرجا الوظيفي وسيادة أجواه التممر والحنقأ وبروز حاالت اإلحتقان وتراجع مردودية
اإلنتاج.3
 -5مرحلة التعبئة:

وهي المرحلة التي يعلن فيها اإلحتجاج عن نفس :بصيغ شتى كالتظاهر في الشار أو الكتابة فوق
الجدران أو مصدار البيانات وتن ظيم الوقفات...أ المهم أن :في همل المرحلة يتحول اإلحتجاج ملى المواجهة
الصريحة مع المتناز معهمأ مم ال يجد المحتجون حرجا في التعبير عن مطالبهم واإلعالن توجهاتهم
وا تياراتهم التي قد تتعارض مطلقا مع المحتج عليهمأ كما أن التعبير اإلحتجاجي تتحكم في :قبال مسارات

اإلنتاج والتعبئةأ فهي التي تحدد طبيعت :وانتماهات :الممكنة لسجل العنف أو الالعنفأ و الل همل المرحلة
الحاسمة في سيرورة الفعل اإلحتجاجي يحتدم الص ار بين الفاعلينأ وتتواتر التبادالت الرمزية والمادية
بينهمأ ممهدة بمل لمرحلة الحقة من الردود.
 -1مرحلة الردود:

1

هبة اهلل عيسى الداهو أ اإلجراو في المرافق العامة وفق التشريع الفلسط ينيأ رسالة ماجستير في القانون العامأ قسم القانون العامأ كلية الشريعة

والقانونأ الجامعة اإلسالميةأ زةأ 9101أ

2
3

عمر يوسف العسوفيأ مرجع سابقأ

.31

.32

عبد الرحيم العطرةأ الحركات اإلحتجاجية بالمغروأ مؤشرات اإلحتقان ومقدمات الس ط الشعبيأ دفاتر وجهة نظرأ الرباطأ 9112أ
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هنا ينطلق مسار من الفعل ورد الفعلأ فكل طرف يرد على اا ر بما أوتي من رساميل رمزية وماديةأ
فإما كان المحتجون يعبرون عن مطالبهم النابعة أصال من موقف رافض للقائم من األوجا أ فإن الطرف

اا ر ال يد ر جهدا في الرد على التعبيرات اإلحتجاجيةأ وبمل يتوز هما الرد المحتمل على جملة من
الممارسات التي تتوسل بالعنف أو الالعنفأ أو تجنح مباشرة ملى تب ي

الص ار

واحتوائ:أ سواه

باإلستجابة للمطالو أو تجاهلها كلياأ وبالطبع فمسلسل الردود ال يقف بالجرورة عند طوات :األولىأ وانما
يستمر ملى حين استنفاد احتماالت :القصوىأ فالمحتج ون يردون على كل رد ووجهوا ب:أ والمحتج عليهم

يفعلون األمر مات:أ من :تاري من الص ار والعنف والعنف المجاد.1
 -4مرحلة التجذير:

بعد سلسلة من األفعال وردود األفعالي أة بعد استنفاد صيغ المواجهة والص ار

بين الفاعلين

اإلجتماعيينأ يد ل الفعل اإلحتجاجي ملى مرحلة التجميرأ والمة يكون بمعنيين :األول منهما يفيد التحول
ملى حركة اجتماعية فاعلية ومؤثرة في صناعة التغييرأ وثانيهما يدل على الكمون واإلنمحاه النسبي من
مسارات النسقأ بسبو اإل فاق المؤقتأ فمعنى التجمر اإليجابي ينسحو على األفعال اإلحتجاجية التي
تتمكن من تعزيز بناها الفوقية والتحتيةأ وبلوغ أقصى درجات التنظيم والتماس الفكرة والهيكليأ في حين
يشير معنى التجمر السلبي ملى حاالت التراجع والتفتت المة يحيق بالمشرو اإلحتجاجيأ فتتوارى من

واجهة النسق ملى ال لف في صيغة كمون وانمحاه مؤقتأ على اعتبار أن الص ار مالزم لكل الحقول.2
واقع الفعل اإلحتجاجي في األقطار العربية:
تعمل الدول العربية جاهدة على تفكي
للفعل والسلو

الفعل أو السلو اإلحتجاجي عبر صناعة جبهات مجادة

اإلحتجاجي عبر مأسسة الجد والمجادأ ومل

عبر تسويق آلية "الشيطنة والتبليد

اإلجتماعي"أ بعيدا عن المصالح ا إلجتماعية وهيمنة الن و التي تمثل األقلية في المجتمع في ظل انعدام
صنع في م تبرات السوسيولوجية اإلجتماعية والسياسيةأ وما يقع في الوطن
تأثير الطبقة المتوسطة .ما ُ
العربي لي بالنهجة الفكرية أو الصحوة نحو األمامأ أمام جبهة مجادة للدولة بآلياتها البيروقراطية

الصانعة لمشرو مجابهة وتثبيط "المطالو اإلجتماعية".3

ويعد الفعل اإلحتجاجي للمحتج في الوطن العربي تكتال فئوياأ حسو نو المطالو للمحتج المة ينساق
وراه تنظيمأ بقصد الجغط على الحكومة لاستجابة للجررأ أو التأثير لاصالح القانوني والمؤسساتي...

مل أ وينتهي الفعل اإلحتجاجي في الوطن العربي بمعادلة ال ت رج عن ثال

نقاط:

 -0اإلستجابة لمطالو المحتجين بشكل جعيف وبيروقراطي ال يكاد ينتهي أجل :حتى يظهر احتجاج
واحتقان جديدأ فتعمل األنظمة السياسية بتكتيكات "اإل تيارات العقالنية"أ عن طريق تحقيق المطالو
1

عبد الرحيم العطرةأ مرجع سابقأ نف

المرجعأ

3

مجموعة من المؤلفينأ مرجع سابقأ

.01

2

نف

المرجعأ

.23

.29
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على شكل "وهم"أ وحتى م ن تم مل

نوفمبر 9102

سيكون بطيئا كالموت البطيه للفعل اإلحتجاجي إلف ار  :من

محتوال عن طريق اإلستقطاباتأ ووجع تشريعات وفق أجندة النظام السياسيأ مع قليل من الفعل

التشاركي.
 -9تكتي

"تنظيم" الفعل اإلحتجاجي بعد البح

اعتقال رؤو

لهم عن ال لل القانوني لتجاوزهمأ أو

اصطيادهم واعتقالهم بتهم القوانين الجنائيةأ قصد تحويل الفعل اإلحتجاجي من موجو "المطالو
اإلجتماعية" ملى موجو مطالو تبسيط مساطر الحكم القجائي.

 -3تكتي

تفريغ الفعل اإلحتجاجي من شرعيت :ومحتوال عبر عرض القوات العموميةأ واستفزاز الفعل

اإلحتجاجي السلمي ألجل المنع عن الت قدم في مسارهاأ قصد متيان فعل سلبي ليتد ل األمن بمفهوم
استثبات "النظام العام" أو "المصلحة العامة".1

لقد تغير مفهوم اإلحتجاج في الدول العربية مع ما يرافق هما المفهوم من تمثالت وممارساتأ من
مستوى اإلجراو ملى ظاهرة استغالل الفجاه العمومي عبر تجريو عدد من األشكال اإلحتجاجيةأ
كالوقفات والمسيرات واإلعتصامات واإلجراو عن الطعامأ متجاو از بمل أ وبشكل نسبيأ بعض ممكانات

صناعة العنف والعنف المجاد التي كانت تبصم اشتغال :وديناميت :في أوقات فائتةأ مال أن :بالر م من
مالمح هما التغير فإن التعامل مع اإلحتجاج ال يكون سويا في مطلق األحوالأ فغير ما مرة تلجأ الدولة
عبر أجهزتها األمنية ملى مواجهة السلو اإلحتجاجي بالمنع أو العنف المة ال يكون مأمون العواقو دا ليا
و ارجياأ مثلما يلجأ المحتجون ملى تجريو أشكال تصعيدية فائقة ال طورة كمحاولة الشباو المعطلين

مجرام النار في أجسادهمأ واحتاللهم لبنايات عمومية .منها أشكال تعبيرية جديدة في حد ماتهاأ أو لم نتعود
عليهاأ مل أنها تتجمن مجرابات واعتصامات واحتجاجات واشها ار واتصاالت واجتماعات وأسفا ار وحمالت
تنظيمية واعالمية ...بحي

نجد على هما المستوى الثاني طابا يوميا يتكرر كأن لسان حال :يقول :نحن

هناأ نحن موجودونأ لدينا مشاكل.2
تعريف اإلتصال اإلحتجاجي:

هو عملية ديناميكية تفاعلية مستمرة يتم فيها تبادل المعلومات والرموز واإلشارات والرسائل بين أطراف
العملية اإلحتجاجيةأ أة بين المحتج والمحتج علي:أ ويكون مجمون :متمحو ار حول القجية محل اإلحتجاج

بهدف التوصل ملى تسوية أو اتفاق يرجي الطرف المحتج ويلبي مطالب:أ دون أن يلحق جر ار بالمحتج
علي:أ وال بالمصلحة العامة للكيان المة تتم في :ممارسة السلو اإلحتجاجيأ وتست دم في :م تلف وسائل

اإلتصال بدها باإلتصال المباشر وجها لوج:أ ملى رفع الالفتاتأ واستغالل وسائل اإلعالم...أ وصوال ملى
توظيف الفجاه الرقمي بتكنولوجيات :الجديدة في ممارسة السلو اإلحتجاجي و طابات :وتعبيرات:أ و اصة

شبكات التواصل اإلجتماعي مثل فاي
1
2

مجموعة من المؤلفينأ مرجع سابقأ

عبد الرحيم العطرةأ مرجع سابقأ

بو أ تويترأ أنستغرام ...و يرهاأ واما فشلت م تلف وسائل

.91

.01
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اإلتصال اإلحتجاجي في تحقيق أهداف الحركة اإلحتجاجية أ فيمكن أن يصبح اإلتصال اإلحتجاجي عنيفاأ
باست دام العنف اللفظي أو النفسي أو الجسدة ...والمة قد يلحق أج ار ار بالش
جدل أو بهما معاأ أو حتى بأطراف ثالثة لي

المحتج أو بالمحتج

لها عالقة مباشرة بموجو اإلحتجاجأ بما في مل

حتى

الدول التي لها حدود أو مصالح مع البلد المة توجد في :احتجاجات.
وسائل اإلعالم واإلحتجاج :منم مطلع الحركات اإلحتجاجية األولى بالقرن التاسع عشر فصاعداأ قامت
الصحف والمجالت والكراسات السياسية ووسائل أ رى من اإلعالم المطبو بحمل وتوصيل رسائل
الحمالتأ واإلعالن عن أنشطة حركية قادمةأ وقامت أيجا بتقييم همل األنشطةأ وقدمت تقارير م بارية عن
نجاحها أو م فاقهاأ لكن التحول والتوسع في القرن العشرين فيما يتعلق بوسائل اإلتصال قدم انفتاحا وفرصا
ير مسبوقة على الحركات اإلجتماعية عموما واإلحتجاجية
والتراسل اإللكتروني واستطال

اإلحتجاجية.1

صوصاأ فقد قامت اإلماعة والتلفزيون

ااراه واإلنتشار العالمي للصحافة بشحم التحوالت في الحركات

من مماعة مطالو الحركات اإلحتجاجية عن طريق وسائل اإلعالم يجمن وصولها ملى أطراف ثالثةأ
تشمل ش صيات مؤثرة ير المستهدفين بمطالو النشطاهأ بل وتشمل أيجا عامة النا

المين سيقومون

بت قديم أحكام مات صلة باألمرأ واستطال ااراه وتعبيرات أ رى عن التأييدأ والمجندين المحتملين لتأييد
القجيةأ وكمل حلفاه من المستهدفين من المين قد يعيدون النظر في مواقفهمأ ومن ثم فإن مماعة مطالو
ظمت من الجمهور المستهدف من
الحركات اإلحتجاجية عبر وسائل اإلعالم من صحف ومجالت قد ع ج
الحركات اإلحتجاجية.

من الحركات اإلحتجاجية قد أرست بال ش في القرن العشرين عالقات مهيمنة أو على األقل متكافئة

مع وسائل اإلعالمأ وجمبت اإلنتبال ملى حد أن تحركاتها أصبحت جديرة بتغطية م بارية ج مة
ب صوصية محلية و/أو موجهة ملى قجايا تندرج بالفعل تحت النقاش العام.2

ولعل ما يزعم" :هوارد راينجولد" و يرل من المتحمسين للتكنولوجيا بأن تقنيات اإلتصال الجديدة تعيد

تنظيم ريطة واستراتيجية الحركات اإلحتجاجية بالكاملأ منما يساعدنا في التعرف على أن نشطاه الحركات
اإلحتجاجية قد استجابوا من البداية لوسائل اإلعالمأ فقد أعطت الزيادة الواسعة والج مة في اإلعالم

المطبو مبان القرن التاسع عشر والقرن العشرين رنينا وصدى جديدا للحركات اإلحتجاجية قبل العصر

اإللكتروني بزمن طويلأ وقد لعبت اإلماعة والتلفزيون أدوا ار مهمة مبان القرن العشرين.
لقد أصبحت جميع اإلبتكارات التكنولوجية في مجال اإلعالم واإلتصال وتطبيقاتها في النهاية متوافرة
أمام منظمي ونشطاه الحركات اإلحتجاجيةأ فقد فجت عموما من تكلفة اإلتصالأ ووسعت في الوقت
مات :من المدى الجغرافي المة تغطي :اتصاالت الحركة اإلحتجاجيةأ كما أنها ربطت مشاركي الحركات

1
2

تشارلز تليأ الحركات اإلجتماعيةأ تر :ربيع وهب:أ المجل

نف

المرجعأ

.022

األعلى للثقافةأ القاهرةأ 9111أ ط0أ
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اإلح تجاجية بشكل أكثر قوة بمست دمين آ رين للتقنيات نفسهاأ لكنها فصلتهم عن ير المست دمين لهمل
التقنياتأ فقد كان لها آثار انتقائية مهمة في هما الشأن.1

وسائل وأساليب اإلتصال اإلحتجاجي:
من السلو

أو الفعل اإلحتجاجي كون :عملية بناه منظمة يفرض على المحتجين ا تيار الشكل

التعبيرة المة يسمح لهم بالتأثير في الجهات المعينةأ وتحديد المطالو والشعارات المرفوعة التي تظل في
حدود الممكن والمعقولأ واستثمار التطور الحاصل في مجال اإلعالم واإلتصال وتكنولوجياتهما.2
ويست دم المحتجون عدة أساليو متصالية للتعبير عن س طهم وتممرهم والتبليغ عن مطالبهمأ نمكر
منها:

 -3اإلتصال المباشر وجها لوجه:
يست دم المحتجون هما النو من اإلتصال اإلحتجاجي عندما تكون ممكانية مقابلة األش ا

المحتج

عليهم ممكنةأ أو عندما تتوفر لديهم الفرصة لمقابلة المسؤولين المين يريدون منهم منصافهم في قجيتهمأ
وهو أكثر وسائل اإلتصال تفاعلية ونجاعةأ بحي

المسؤولين لبح

يجل

ممثلون عن المحتجين على طاولة واحدة مع

الحلول التي ترجي جميع أطراف العملية اإلحتجاجية.

 -5الملصقات اإلحتجاجية:
الملصقات اإلحتجاجية هي عبارة عن مواد مطبوعة باالة أو مكتوبة ب ط اليد تست دم لنقل قجية أو
رسالة معينة ملى المحتج عليهم باعتبارها تد ل جمن نشاط التظاهر واإلعتصام والعصيان المدنيأ حي

يتم ملصاقها في جدران الشوار الرئيسية والمباني العمومية الكبرى مثل البرلمان والو ازرات والساحات
العمومية...مل أ وتتجمن رمو از وعبارات تكون أحيانا بأكثر من لغةأ ورسومات سا رةأ وأحيانا تكون على
شكل أعمال فنية يقوم بها فنانون محترفون إليصال رسالة رمزية ملى الطرف المحتج علي:أ وكما ملى الرأة
العام المحلي والعالميأ وهي وسيلة فعالة للتعبير عن اإلحتجاج والتممر والس طأ وفي نف

الوقت عمل

فني يد ل جمن فن اإلحتجاج.
 -1الكتابة على الجدران:
كما كان جدار برلين في الثمانينات من القرن الماجي وسيطا اتصاليا لدى الشباو األلمان للتعبير
المعبرةأ فإن شباو اليوم المة يعاني من
عن توقهم للحرية من الل الرسومات والكتابات الحائطية
ج
التهميش والبطالة واإلقصاه ...و يرها من جروو المعاناةأ اصة في المنطقة العربيةأ صار يلجأ وبشكل
الفت لانتبال ملى الكتابة على الحيطان لتفريغ الم اررة التي يعانيها في حيات :اليوميةأ كنو من التمرد على
الواقع المر والسيه المة يعايش:أ وإليصال رسال ة ملى الحكام والمسؤولين المحليين والمركزيين مفادها ياو
المساواة والكرامة والعدالة اإلجتماعيةأ و البا ما يلجأ الشباو المين لم تتح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم

1
2
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في وسائل اإلعالم الم تلفة من صحف واماعة وتلفزيون ...مل ملى هما النو من اإلتصال اإلحتجاجي
ألن :أفجل وأيسر وسيلة بالنسبة لهم للتنفي

-

عن مكبوتاتهم وا راجها ملى العلن بكل حرية.

رسالة جدارية من احتجاجات البحرين تل

ياو اإلتصال لدى المسؤولين- 1

 -4توزيع المنشورات اإلحتجاجية:
يقوم نشطاه الحركات اإلحتجاجية بتصميم منشورات محتجاجية تتجمن كتابات وشعارات ورسومات...
وطبعها ونس ها بأعداد كبيرة بهدف توزيعها على المتظاهرين في الشوار والساحات العموميةأ وتكون على
شكل أوراق أو كتيبات صغيرة في بجع صفحاتأ تتجمن مطالو المحتجين والرسائل التي ير بون في

ميصالها ملى الرأة العالمي الوطني أو العالمي.
 -1الرسائل المكتوبة:
تعتبر الرسائل المكتوبة محدى الوسائل الفعالة المست دمة في عملية اإلتصال اإلحتجاجيأ وهي

تتجمن تظلمات وشكاو وعرائض احتجاجية يتم تحريرها من قبل بعض المواطنين أو الموظفين في مؤسسة

عمومية أو اصة المين انتهكت حقوقهم المادية أو المعنويةأ وتوج :عادة ملى المسؤولين وأصحاو القرار
على المستويات العليا للدولةأ بهدف مجراه تحقيقات يتم من اللها منصاف المظلومين ورد اإلعتبار لهمأ

ومنحهم حقوقهم التي حرموا منها والتي ولها لهم القانونأ وفي نف

الوقت من أجل محاسبة ومعاقبة

المسؤولين المتورطين في قجايا الفساد والتسيير المنافي للقانونأ والرسائل اإلحتجاجية المكتوبة تنقسم ملى
قسمين:
أ -الرسائل المكتوبة معلومة المصدر:
وهي تل الرسائل اإلحتجاجية التي ال يجد صاحبها حرجا أو وفا في كتابة مسم :وم تلف البيانات

المتعلقة ب:أ مثل مقر سكن :ومكان عمل:أ والوظيفة التي يشغلها ...و يرها من المعلومات ال اصة ب:أ
بهدف تحقيق مصلحة ش صيةأ أو مراعاة للمنفعة العامةأ و البا ما يكون لدى أصحاو هما النو من
الرسائل ثقة في أنفسهمأ وكما في الجهة التي يراسلونها لكي تحميهم من انتقام المسؤولين المحتج عليهم.
ب -الرسائل المكتوبة مجهولة المصدر:

1
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قد يلجأ القائم بعملية اإلحتجاج أحيانا ملى هما النو من الرسائل مجهولة المصدر لكي ال يكشف عن
هويت:أ بحي

ال يمكر مسم :وال البيانات الش صية المتعلقة ب:أ أو يست دم مسما وهميا أو مستعاراأ وتتعدد

األسباو التي تدفع المحتج ملى اللجوه ملى هما النو من الرسائلأ فقد يكون سبو مل هو أن :تعوزل الجرأة
والشجاعة الكافية لاعالن عن نفس:أ أو بسبو وف :على نفس :أو على منصب :من انتقام األش ا
المحتج عليهمأ أو حتى ينأى بنفس :عن متاعو التحقيقات التي تجريها الجهات التي تمت مراسلتهاأ وبغض
النظر عن األسباوأ فإن الرسائل اإلحتجاجية مجهولة المصدر ال تكون في جميع الحاالت مؤسسةأ مم
يمكن أن تكون تصفية حسابات ش صيةأ أو بدافع الغيرة والحسدأ ور م مل مال أن الجهات المستقبلة لها

تأ مها البا بمأ م الجدأ وتباشر عملية مجراه التحقيقات.
 -5الهتافات اإلحتجاجية الجماعية:
عندما ي رج المتظاهرون ملى الشار للتعبير عن احتجاجهم وس طهمأ فإنهم ال يبقون صامتينأ وانما

يرددون هتافات م تلفةأ وتتميز همل الهتافات بما يلي:

 هي عبارات م تصرة تكون البا مات ميقا سجعي حتى يسهل ترديدها من قبل المتظاهرينأ مثلالهتافات التي رددها الجزائريون في بداية حراكهم الشعبي رفجا للعهدة الرئاسية ال امسة لعبد العزيز
بوتفليقة" :الشعو ال يريدأ بوتفليقة والسعيد"أ في مشارة ملى شقيق الرئي .

 -يقوم النشطاه المحتجون بإبدا

كلمات وعبارات همل الهتافاتأ ويكونون البا هم أول من يقولها

باست دام مكبرات الصوت ليرددها المتظاهرون بعدهم.
 يتم ترديد الهتافات اإلحتجاجية من قبل المتظاهرين بشكل متكررأ مع تغييرها باستمرار حتى ال يملمنها المحتجون.

 هي عبارة عن رسائل صوتية مسموعة تتجمن وصف الحال السيه للمتظاهرينأ كما تحمل مطالوورسائل صريحة وجمنية للمسؤولين الحكوميين.

 -2الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني:

يعد الهاتف بنوعي :الثابت والنقال من بين الوسائل المست دمة بكثافة من قبل المحتجينأ سواه
لاتصال فيما بينهمأ أو اإلتصال مع األش ا

المحتج عليهم أو مع الجهات الحكومية المسؤولةأ كما تعد

الرسائل النصية القصيرة ) (smsمن بين األدوات الكتابية التي توظف في ال طاو اإلحتجاجيأ وقد كان
لهما النو من الرسائل دور كبير في مسقاط حكوماتأ كما أن الفاك

المحتجين لتبادل الوثائق والنصو

واألدلة الورقية التي تدين األش ا

هو اا ر يست دم من طرف

المحتج عليهمأ و يمكن تحويل

همل الوثائق الورقية ملى صيغ رقمية لتراسلها عبر البريد اإللكتروني بين المحتجينأ وارسالها ملى وسائل
اإلعالم قصد نشرها.

 -5الالفتات اإلحتجاجية:
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يحمل المحتجون في أيديهم الفتات محتجاجية معبرة أثناه تظاهرهم في الشوار الرئيسية والساحات
العمومية التي تحتجن الوقفات اإلحتجاجية والمسيرات واإلعتصاماتأ والالفتة اإلحتجاجية هي عبارة عن
لوحة تعبيرية تتجمن كتابات أو رسومات تحمل رسائل مطلبية وشعاراتأ وتكون على شكل حامل ورقي أو
كرتوني أو شبي أو بالستيكي ...أو يرها من الحوامل الماديةأ و البا ما تكون مات أحجام كبيرة لكي
ترى من مسافا ت بعيدةأ وحتى تتمكن عدسات كاميرات وسائل اإلعالم الم تلفة من التقاطها.

 -الفتة طريفة من الح ار الشعبي الجزائرة تطالو بالتداول على السلطة- 1

 -1وسائل اإلعالم (الصحف  -اإلذاعات  -القنوات التلفزيونية):
ال ش

أن ال طاو اإلحتجاجي يحقق محدى القيم ال برية لوسائل اإلعالم وهي قيمة الص ار أ لما

يراهن علي :القائمون على المؤسسات اإلعالمية من أجل استقطاو أكبر عدد ممكن من المتلقينأ فهو
يحقق فائدة مزدوجة :األولى بالنسبة لوسائل اإلعالم بحي

يوفر لها مادة معالمية جامبة للجماهيرأ والثانية

بالنسبة للمحتجين عندما يحقق لهم هدف الصدى اإلعالمي لقجيتهم وايصال صوتهم ومطالبهم ملى
الجهات الحكومية المسؤولة والى الرأة العام الوطني والعالمي.
 -30الالإتصال أو القطيعة:
المة يرفض اإلتصال يرسل بمل مشارات صامتة

الالمتصال هو في حد مات :متصالأ ألن :الش

ملى المتلقي أن :يرفج :أو اجو من :أو يكره :وال يريد التواصل مع:أ ونجد هما النو من اإلتصال

اإلحتجاجي حاج ار بقوة في مؤسسة العائلةأ حي

يشكل الالمتصال سلوكا تعبيريا لنقل رسائل تممر من

الزوجة مثال ملى زوجهاأ أو من اإلبن ملى أبي...:أ كما يست دم في أماكن العملأ بحي

يتجاهل الموظف

رسائل ومكالمات رئيس :في العمل ويرفض الرد عليها...
 -33اإلتصال العنيف:

1
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عندما تستنفد جميع السبل واألدوات المست دمة في اإلتصال اإلحتجاجي دون التوصل ملى حلول
توافقية ترجي األطراف المحتجة وتلبي مطالبهاأ وتطول مدة انتظارهم ومعاناتهم دون أة نتيجة تمكرأ ر م
االتصاالت المتكررة والمتنوعةأ في همل الحالة يجد القائمون بالعملية اإلحتجاجية أنفسهم مجطرين ملى
است دام العنف في اإلتصال اإلحتجاجيأ ويتدرج هما العنف اإلتصالي من العنف اللفظي من الل سو
المسؤولين وشتمهم وتجريحهم ...ملى العنف النفسي وحتى المادة المة يصل في أقصال وفي أشكال:
المتطرفة ملى التصفية الجسدية لألش ا

المحتج عليهمأ كما حصل مع الزعماه العرو المين ثارت

الشعوو العريبية جدهم في احتجاجات عارمة انتهت بمقتلهم مثل القمافي في ليبياأ علي عبد اهلل صالح في
اليمن...

 صور العنف والدمار عقو اندال اإلحتجاجات السورية- 1 -09شبكات التواصل اإلجتماعي:
تعتبر شبكات التواصل اإلجتماعي أدوات متصالية شبابية بامتياز وفقا لما أكدت :دراسات عديدة عبر
العالم أ وقد كان وال يزال لهمل الشبكات (فايسبو أ تويترأ أنستغرام )...دور بارز في توسيع رقعة
اإلحتجاجات في العالم العربي واسقاط أنظمة الحكم الفاسدةأ ونظ ار للطبيعة التفاعلية لهمل الشبكات الرقميةأ
فقد تجاوزت اإلعالم الكالسيكيأ وم جكنت الرأة العام المحلي والعالمي من مسايرة أحدا

اإلحتجاجات أوال

بأولأ من الل تبادل الرسائل النصية والصور والفيديوهات والتسجيالت الصوتية ...لهمل األحدا .
شرارة الجسد وعدوى اإلحتجاجات في الوطن العربي:
اجطر "محمد البوعزيزة" لانقطا عن دراست :بعد وفاة والدل العامل الزراعيأ وتكفل بمسؤولية كل

العائلة المكونة من سبعة أش ا

 .اشترى عربة وقرر أن يبيع الفاكهة وال جروات في الشار أ ولكن لم

تكن لدي :ر صة لمل أ جايق :رجال شرطة البلديةأ رفض الفسادأ ولم تكن لدي :أموال ليدفعهاأ لم تدع:
الشرطة وشأن:أ ما من يرول يطاردون :ويهددون :بمصادرة عربت :وميزان .:في صباح السابع عشر من ديسمبر
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 9101أ صادف رجال شرطة أشرار للغايةأ صادروا عربت :بما تحملأ كانت من بينهم امرأة صفعت:أ في
حين بصق آ ر علي:أ مهانة شديدة دفعت :ملى اإلنتحار حرقا.1

كان حرق الجسد طريقة عنيفة لاتصال اإلحتجاجيأ مما يعك

حجم المعاناة التي قاساها البوعزيزة

من قبلأ وهو ما يدل أيجا على جعف قنوات اإلتصال لدى أجهزة الدولة األمنية واإلدارية  ...و يرها مع
المواطنينأ ليبقى اإلتصال اإلحتجاجي العنيف الحل األ ير لدى المواطن المقهور .لقد كانت ش اررة الجسد
اإلنطالقة لعدوى اإلحتجاجات الشعبية العارمة في أ لو األقطار العربيةأ وبداية النهاية لألنظمة الفاسدة.

والقنوطأ وكان الح ار

قبل قيام الثوراتأ كانت الشعوو العربية قد وصلت لحالة مزرية من اليأ

الشعبي يسير بطيئا لدرجة محبطة للنشطاه والمثقفينأ وكمل ألكثر الفئات تأث ار وهي الطبقات العاملةأ وبدا
لهم وكأن الشعوو العربية قد استسلمت تماما لواقعهاأ ولم تعد قادرة على محدا

التغيير المة تتمنالأ ولكن

لم يكن أحد يتوقع أن الشعوو تغلي من الدا ل ملى هما الحدأ وأنها تنتظر أة حد

ي دش كبرياهها حتى

تنطلق في احتجاجات ثائرة جد الظلم االجتماعي والتهميش السياسي واإلفقار اإلقتصادة المة عانت من:
لعقودأ وجد محاولة سرقة الحاجر والمستقبلأ وا الق أفق األمل أمام األجيال القادمة.2

واشتركت اإلحتجاجات ببعض أساليو العصيان المدني في حمالت مستمرة لتشمل اإلجرابات

والمظاهرات والمسيرات والتجمعاتأ فجال عن اإلست دام الفعال لوسائل اإلعالم اإلجتماعية للتنظيم
والتواصل وزيادة الوعي في مواجهة محاوالت الدولة الرامية ملى القمع والرقابة على اإلنترنيتأ وقد قوبلت
العديد من مظاهرات الربيع العربي بردود عنيفة من قبل السلطاتأ وكمل من قبل بعض الميليشيات الموالية
للحكومة ومكافحة المتظاهرينأ وقد تم الرد على همل الهجمات عن طريق العنف من طرف المتظاهرين في

بعض الحاالتأ وكان الشعار الرئيسي للمتظاهرين في العالم العربي "الشعو يريد مسقاط النظام".3
اإلحتجاجات الرقمية والشارع اإلفتراضي:
تعتبر ثورة المعلومات واإلتصال واإلعالم الجديد من العوامل التي ساهمت في مزاحة ال وف السياسي

وكسر الصمت اإلعالمي المطبق على ال أرة العام العربيأ فمن ااثار اإليجابية لاعالم الجديد أن :منح
الحركة اإلحتجاجية القدرة على ميصال صوتها وصورتها ملى العالمأ وم جكن المناطق األ رى من مواكبتها
والتجاوو الفورة معهاأ حي

اتسمت الحركة بكثرة المدونين المساندين للفعل اإلحتجاجيأ وبرز بقوة دور

"معالم المواطن" متحديا التعتيم اإلعالمي الرسمي.4

1

الطاهر بنجلونأ الش اررةأ انتفاجات في البلدان العربية ويليها بالنارأ تر :حسين عمرأ المركز الثقافي العربيأ الدار البيجاهأ أ 9109أ ط0أ

2

أحمد محمد مصطفىأ حياة اليعقوبيأ الدور السياسي للنقابات العمالية العربية في ظل ثورات الربيع العربيأ منظمة فريدريش ميبرتأ د.م.نأ

.12

9101أ

3
4

.1

مجموعة من المؤلفينأ مرجع سابقأ

.22

تما ار كاظم األسدةأ محمد سان الشبوطأ مرجع سابقأ
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ومصر وليبيا واليمن ساعد على

قيامها شبكات التواصل اإلجتماعي من تويترأ يوتيووأ انترنيت ...و يرها من وسائل اإلتصال الحديثة مثل

ال لوياتأ وقدرة همل الوسائل على تجميع الشباو حول فكرة معينةأ وفسحت المجال أمام فئات الشباو
بالتواصل واإلتفاق لل روج في مظاهراتأ وساهمت في تعبئة الجهود الشبابية من أجل القيام بالثورات جد
األنظمة السياسية.1
ساهمت مفرزات التكنولوجيا الحديثة بمواقع التواصل اإلجتماعي الم تلفة في زيادة الوعي والفكر ملى

درجة أن :تم نعت الثورة التونسية بثورة الفايسبو أ وهمل المواقع أبرزت دو ار تاري يا وتكنولوجيا ير مسبوقأ
اللها وبنف

فمن

اللحظة يتم تشكيل فكرة الرأة العام بحي

يشاهدها جميع النا أ وعلى مثرها يتم

التحر أ لقد وفر اإلعالم الجديد قنوات متصال وتواصل جديدة للنقاش والحوار كوسيلة لتبادل ااراه واألفكار
لحشد المناصرة والتأييد حول قجية من القجايا وتكوين الوعي حولها وتدعيمها .فهما التقدم الهائل لوسائل

اإلتصال والتواصل بكل سهولة ويسر جعل األفراد يصلون ملى المعلومة بشكل سهلأ ويتغلبون على عامل
الم كان والوقتأ فألغت الحدود وتفجرت المعلومة والمعرفةأ و لقت فجاهات جديدة وديمقراطية وتفاعلية
للنقاش وتبادل ااراهأ وأتاحت الفرصة لألفراد إلقامة عالقات مباشرة مع بعجهم البعض بصورة تفاعلية

آنية.2
من راهنية ال طاو العربي كثفت :شعارات زمن "الربيع العربي" من الل ناظمين أساسيين ل طاو
الثورة ونجملها في

طابين :هما

طاو الكرامة و طاو الحرية والعدالة اإلجتماعيةأ وقد شكال قاسما

مشتركا في كل األوطان العربية التي شهدت هما الح ار اإلجتماعيأ والتي ساهمت في مب ارزل وتشكل :كل
وسائط اإلتصال الجماهيرة من فجائيات وانترنيت بمواقعها اإلجتماعية الم تلفةأ أو ما يسمى بيي"اإلعالم
الجديد".3

من عمليات اإلعتقال والحب

والمجايقات التي كثي ار ما طالت المدونينأ (أو كما يطلق عليهم بعض

المت صصين :صانعي الصحافة الشعبية الرقمية)أ أو بشكل أشمل مست دمي اإلعالم الجديد ير الحكومي
المع برين عن آرائهم السياسية في العالم العربيأ كثي ار ما أوحت بأن لهؤاله الشباو الناشطين أث ار مت يال
وملموسا قد يؤدة ملى توترات ومصادمات في الشار أ وهو تصور يتناقض مع التقويمات التي ظلت قائمة
الل السنوات الماجية عن اإلعالم الجديدأ ووسائل التعبير الرقمي التي شككت في وجود ديناميكية لنقل
الحشد من الفجاه اإلفتراجي ملى الشار بنف

ز م :وقوت:أ وجاهت عملية متاحة المعلومات المحجوبة

عن وسائل اإلعالم الرسمية والتقليدية لقطا كبير من أبناه المجتمعات العربية على وج :العمومأ ليثبت أن

فرصة تأثيرهم السياسي قد تكون كبيرة مستقبال أ وتمت تجربة مل
1

نف

المرجعأ

.01

3

نف

المرجعأ

.122

2
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الحين واا ر على المواقع التفاعلية التي أصبحت متنفسا لشرائح اجتماعية عانت التهميش والتجاهل
طويال.1

ور م الدور المة لعبت :التكنولوجيات الجديدة لاعالم واإلتصال في صناعة الثوراتأ مال أن الكثيرين

يشكك ون في مدى أهمية اإلعالم الرقمي وقيمت :المجافة في الحياة السياسية العربيةأ وفي مدى مفادت:
للح ار المجتمعيأ وحجة هؤاله قائمة على أن مجرد اإلبتكارات في مجال تكنولوجيا اإلتصاالت في حد
ماتها ال يعني بالجرورة محدا
"كالة شيركي" أكد أن هنا

فرق مال مما كانت هنا مشكلة قائمة وتحتاج لحل في المقام األولأ ير أن

ما ال يقل عن م

وقائع تاري ية حدثت في العقد الماجي تشب :سياق

اإلحتجاجات والثورات العربية الراهنة التي وقعت أ ي ار في 9100أ وتؤكد همل األمثلة حجم الدور المة
لعبت :وسائل اإلعالم الرقمية ووسائل اإلعالم اإلجتماعية الجديدة فيهاأ فعلى سبيل المثال است دم أنصار
الوزراه اإلسباني " وسي :لوي

رئي

ثاباتيرو" الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة لتنسيق عملية
فقط في أورباأ ولكن

اإلطاحة بحزو الشعو في أربعة أيام في عام  9111أ واألمثلة المشابهة كثيرة لي

العديد من األعمال المماث لة وقعت في آسيا أيجاأ ولكن هما ال يعني أن توافر همل األداة في حد مات :كفيل
بإنجاح الحركات اإلحتجاجية أو الثورات بشكل مؤكدأ حي

يمكن لرد الفعل من الحكومات التي تواج :مثل

همل اإلحتجاجات أن يغير من النتائج.2
شبكات التواصل "اإلحتجاجي" ):(Protest media
من اإلست دام المكثف لشبكات التواصل اإلجتماعي قبل وأثناه احتجاجات "الربيع العربي" يجعلنا
نسميها بحق "شبكات التواصل اإلحتجاجي"أ ويمكن اعتبار ثورة تون

 9100نقلة نوعية هامةأ حي

انتقلت من الفجاهات المادية التقليدية التي ترمز ملى السلطة والرقابة وال وفأ ملى فجاهات تكنولوجية
عولمية ير محدودةأ تتمثل همل الفجاهات الجديدة في مواقع التواصل اإلجتماعي الفايسبو والتويتر ...
و يرهاأ وهي فجاهات المادية استطاعت ا تراق النسيج السلطوةأ فر م محاولت :حسر مجال الحركات

اإلحتجاجية وتدعيم المراقبة األمنية اإللكترونية لمواق ع اإلنترنيتأ فقد فشلت جميع المحاوالت ألسباو
منطقية :من جهة أولى ال تعتبر تون

قطبا تكنولوجيا رائداأ بمعنى أنها ال تمتل

يارات متقدمة في مراقبة

المعلومات اإللكترونية ر م ما كان يشا حول القدرات الفنية لو ازرة الدا لية في تل الفترةأ ولعل أهم الدول

المتقدمة في العالم لم تستطع حسم سياسة استباقية في هما المجال .ثانيا :نجج جيل اجتماعي عولمي
صاعد نجح في أن يغير من تمثالت الفجاهأ حي

استطا شباو الحركات اإلحتجاجية حيازة الفجاهات

المادية وادماجها في نسق عولمي ربط أجزاه تون

من شمالها ملى جنوبهاأ كما وصلها بسياق العالمأ

فأصبح الشار بفعل تمثل الصورة الرقمية رم از لحق الشعوو في التحرر وتقرير مصيرهاأ فهمل الفجاهات
1

2

نهال البناأ اإلعالم الرقمي وأثرل على السي اسة العربيةأ مجلة السياسة الدوليةأ المجلد 11أ العدد 021أ مؤسسة األهرامأ القاهرةأ أفريل 9100أ
.99

نف

المرجعأ
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العولمية أصبحت رم از للتحرر وبناه تمثالت ثقافية واجتماعية جديدةأ مجافة ملى أن البنيان المت يل
للسلطة لي

في حقيقت :مال نسجا أسطوريا لتأسي

ثقافة ال وف واإلستسالمأ في حين أن السلطة انهارت

بفعل سالح رمزة عولمي كانت حريصة على مدماج المجتمع في سياق :منم سنة  9111تاري انعقاد القمة
العالمية للمعلومات.1
ينبغي أن نؤكد أم ار مهما يتعلق بتطور نوعي في تمثل الفجاهات اإلحتجاجيةأ وهي نقطة مهمة
تعك

فيما بعد تطو ار في نس ق الوعي الجماعي في سياق :اإلجتماعي والثقافيأ حي

ساهمت الظروف

العولمية وانفتاح الشعو التونسي على الوسائل التواصلية الحديثة في تطور مجامين ال طابات
اإلحتجاجيةأ فمن الل الفجاهات التلفزيونية كان التونسي يجد جالت :وأ بار بالدل المحظورة في اإلعالم

الوطني الرسم ي على شاشات القنوات األجنبيةأ كل همل الظروف بلورت وعيا اجتماعيا وثقافيا جديدين.
فال طابات التلفزية هي جزه من تطور ال طاو اإلحتجاجيأ على اعتبار أن ما يطالع :التونسي من
طابات تلفزية تبثها قنوات رقمية أجنبية يحفز في :الر بة نحو معادة منتاج السلطة بميكانيزمات المجتمع
المتاحةأ وقد تدعم ال طاو اإلعالمي التلفزيوني بفجل التكنولوجيا الرقمية وامتداد وسائل التواصل
ا تصت همل الوسائل بدورين :التواصل مع ال طاو التلفزة الرسمي األجنبي ومدل

االجتماعيأ حي

بنبض الشار من قلو الحركات اإلحتجاجية عبر فيديوهات مباشرةأ وفسح مجال لل طاو الشعبي للبروز
للرأة العام األجنبيأ فبعد أن كانت الوسائل التكنولوجية والصورة حك ار على ال اصة من وجهاه السلطةأ
فتح ال طاو الفايسبوكي واإلفتراجي عموما المجال ل طابات المهمشين اجتماعيا وثقافياأ فيصبح بمل

العنصر اإلجتماعي صاحو سلطة رمزية ال تقل عن سلطة صاحو القرار السيادة الرسميةأ ويعطي من
طاب :الهامشي تمثال لوعي الطبقات الشعبية في تون  .كما أن ال طاو الفايسبوكي واإلفتراجي عموما
فعليا لمشرو ثقافة الحركات اإلحتجاجية التي اكتسو أفرادها فيما بينهم طقوسا اصة في التعامل

أس
ج
2
وتبادل المعلومات واإلفالت من ا لرقابة اإللكترونية التي فرجتها السلطة الل أيام الثورة التونسية .
وبالنسبة للحالة المصريةأ فقد سجلت األحدا

والوقائع أن ثورة  91يناير  9100في مصر تعد

النمومج الواجح واألمثل للفاعلية الكبيرة لشبكات التواصل اإلجتماعيأ وفي مقدمتها الفايسبو

كوسيلة

للتع بئة الجماهيرية والحشد نحو مطالو ثورية كبرى كالحرية والعدالة اإلجتماعيةأ فاندلعت الثورة على يد
شباو الفايسبو

المين دعوا ملى التظاهر واإلحتجاج في شوار مصر وميادينهاأ والتفت حولها جمو

الشعوأ فتحولت جمو الماليين المشاركة في اإلحتجاجات والتظاهر واإلجتما ملى ثورة شعبية قامت لهدم
النظام القديم ومحاولة بناه نظام جديد قائم على أسا

اإلشارة ملى األحدا

1
2

الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعيةأ ويمكن

المتكررة التي استطا الشباو المصرة فيها استعمال تل

مجموعة من المؤلفينأ مرجع سابقأ
مجموعة من المؤلفينأ مرجع سابقأ

المواقع لتعبئة الجماهير
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جد ارتفا معدالت التج م والفساد اإلدارة والتجاوزات األمنية جد المواطنينأ فقام الناشطون باستعمال:
بشكل مكثف في العمل السياسي.1

لقد كان لتكنولوجيات اإلتصال دور ميجابي في تعبئة الجماهير اصة ما يتعلق بالثورة المصريةأ وقد

اعترض الرئي

األمريكي أوباما ووزيرة ال ارجية هيالرة كلينتون على قطع اإلتصاالت مع اإلنترنيتأ وهو

اإلجراه المة ات مت :الحكومة المصرية في األيام األولى من الثورة.2
وما يؤكد على أهمية ودور تكنولوجيا اإلتصاالت في نجاح احتجاجات وثورات الشار العربي ال بر

المة نشرت :جريدة األهرام يوم  02فبراير  9100بعد أسبو من ت لي مبار عن الحكمأ فقد أطلق زوجان
من القاهرة اسم في

بو على مولودهماأ وقد كان قطع اإلتصاالت عبر اإلنترنيت والتلفون المحمول بين

 92يناير وحتى  9فبراير بواسطة سلطات األمن المصرية دليال آ ر على أهمية همل التكنولوجيا في تجميع
وتعبئة المحتجين والثوار.3

لقد ساهمت شبكات التواصل اإلجتماعي الم تلفة في حشد الفئات الشبابية وال روج في احتجاجات
ومظاهراتأ ويسرت همل الشبكات التواصل بين كافة شرائح المجتمع الواحدأ وقد ظهرت نتائج همل الشبكات
بشكل واجح في مصرأ حي

تمكن الشباو الل فترة وجيزة من حشد طاقاتهم واإلتفاق على مكان وزمان

همل الثوراتأ وبالفعل تمكن الشباو من القيام بالمظاهرات الحاشدة بسبو التطور الهائل المة ط أر على
وسائل اإلتصال وعلى شبكات التواصل اإلجتماعيأ وساهم انتشار همل األدوات ال اصة باإلعالم البديل
مثل القنوات الفجائية واإلنترنيت والهواتف المحمولة في دفع الشباو ملى تأسي

أنماط جديدة من المشاركة

السياسيةأ مكنتهم من تجاوز العديد من القيود التي فرجتها األنظمة العربية على حريات التعبير والتنظيم.4

ويرى المحلل السياسي األمريكي "ويليام منغدال" أن اإلحتجاجات التي أدت ملى تنحية مبار عقو رد
الفعل الممعور لزين العاب دين وهروب :ليست عفوية كما يحاول البيت األبيض وو ازرة ال ارجية األمريكية
الترويج لهاأ من همل اإلحتجاجات جرى تنظيمها وفق أسلوو أوكرانيأ ونمط تكنولوجي شديد الحداثةأ

باإلجافة ملى مجموعات شبابية دائمة التواصل على اإلنترنيت ولها صالت بأمريكا.5
وفي األردن لم تمنع الطبيعة الملكية للنظام السياسي من اندال اإلحتجاجاتأ وقد تمثلت أهم أنماط

التعبير للح ار السياسي والحركات اإلحتجاجية األردنية في البيانات والعرائض ورفع الممكرات ملى المل أو
المسؤولين الحكوميينأ واصدار البيانات الصحفية وتنظيم الندوات والمؤتمرات الصحفية والتظاهرات العفوية
و ير المنظمة من المؤسسات القائمةأ والح ار المنظم من قبل األحزاو السياسية واإلحتجاجات المطلبيةأ
والحركات اإلجتماعية الجديدة وموا قع التواصل اإلجتماعيأ حي
1
2

تما ار كاظم األسدةأ محمد سان الشبوطأ مرجع سابقأ

مجدة كاملأ الفوجى البناهةأ الدمار ال الق والثورات الملونةأ دار الكتاو العربيأ القاهرةأ 9101أ

3

نف

5

مجدة كاملأ مرجع سابقأ

4

.22

شكلت الثورة الرقمية عامال فاعال في

المرجعأ

.23

تما ار كاظم األسدةأ محمد سان الشبوطأ مرجع سابقأ
.11

.21

.02
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الح ار الشعبي في األردنأ فعملت على تعزيز نمو الحركات اإلحتجاجية وتطوير آليات التنسيق فيما بينهاأ
وسهلت عملية تدفق المعلومات وتوافرها أمام المواطنين.1

الميديا الجديدة تنقذ قناة الجزيرة في تغطية احتجاجات "الربيع العربي":
مع نجاح الثورة في تون

النا

وبالسرعة ير المتوقعةأ كانت قناة الجزيرة بالنسبة للتونسيين مرآة رأى فيها

أنفسهمأ وأصبحت صوتا لمن ال صوت ل:أ وكانت أقرو وسيلة معالمية ملى قلوو وعقول الثائرينأ

وبالنسبة لاحتجاجات المصرية كان التعتيم اإلعالمي سيد الموقف أثناه تغطية أحدا

اإلحتجاجات

الجماهيريةأ مما فتح بابا واسعا لقناة الجزيرة بتنو وسائلها المست دمة انطالقا من استغاللها لقوة تكنولوجيا
اإلتصال الحديثةأ فكان طابها تحديا لقيود السلطةأ ومن أجل جمان التدفق العادة لل بر عمدت ملى
من الدوحة للعمل كمراسلين في السرأ وكانت وموجودة في ميدان التحرير تب

مرسال أش ا

أ با ار على الدوامأ ونف

حدو وصوو.2

من هنا

الشي ه يمكن أن يقال عن سوريا التي تفوح منها رائحة الموت والتقتيل من كل

فالجزيرة باعتبارها قناة فجائية تصر على مواكبة األحدا أ وبحكم ر بتها في اإلنتشار الواسع في
المنطقة التي شملتها رياح احتجاجات "الربيع العربي"أ اعتمدت وبشكل أساسي على اإلعالم البديل

(اإلنترنيت) ووسائط:أ صوصا حينما كان يطالها المنع أو التشويش من طرف أجهزة الرقابة الرسميةأ من
هنا فإن اإلنترنيت مكنت قناة الجزيرة من ا تراق جدار المنع والتقاط المعلومة وال بر من أرض الميدان
وبشكل سريع .ففي تون

مثالأ حينما بدأت اإلحتجاجات األولى في سيدة بوزيدأ كان نظام زين العابدين

يمنع المراسلين المحليين واألجانو من السفر ملى المنطقة ويحكم قبجت :على االتصاالت اإللكترونيةأ
فالجزيرة بدورها نالت حظها من هما المنعأ مال أنها استطاعت أن ت ترق هما الجدار بفعل الموقع

اإلجتماعي فاي

بو المة مكنها من استقبال ك م هائل من المعلومات واأل بار من صور وفيديوهات

ونشرها عبر قناتها .وفي مصر وصل عدد مست دمي الفي

بو وتويتر ملى  1.1مليون مست دمأ وكان

لهمين الموقعين دور كبير في تغطية تظاهرات الثورة وارسالها ملى الجزيرة .ووجدت الجزيرة جالتها دا ل
هما اإلعالم البديلأ وتمكنت من :وطوعت :لمصلحتها.3

وفي ظل استهداف السلطات المركزية للمراسلين المحليين أو األجانوأ ومنعهم من الوصول ملى

األماكن المشتعلة ملى أماكن اإلحتجاجات المشتعلة والملتهبة لنقل األ بار واإلتصال بالمحتجين لنقل
طابهم ملى ال ارجأ اعتمدت مجموعة من القنوات الفجائية العربية واألجنبية ووكاالت األنباهأ ومن بينها
قناة الجزيرةأ على مراسلين من قلو األحدا أ األمر المة أدى ملى ظهور مفهوم "المواطن الصحفي" المة
أصبح مراسال وصحفيا ومصد ار لل برأ وتواصلت الجزيرة مع هما النو الجديد من المراسلين مما عبر
1

مجموعة من المؤلفينأ مرجع سابقأ

3

مجموعة من المؤلفينأ مرجع سابقأ

2

نف

المرجعأ

.110

.21
.113
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السكايو المة يوفر دمت  :بالصوت والصورة أو عبر رابط القناةأ وهكما تدفقت للجزيرة مادة معالمية جديدة
ومهمة مكنتها من نقل ال بر من مواطنين مهتمين بالشأن المحلي ر م أنهم مجهزون بأبسط الوسائل من

هاتف وكامي ار وفي أحسن األحوال جهاز كمبيوتر.
على سبيل الختام:

من الفعل اإلحتجاجي بتع بيرات :اإلبداعية و طابات :الثورية التغييرية هو في حد مات :شكل من أشكال
اإلتصالأ سواه كان في صورة مجرابات أو اعتصامات أو مظاهرات أو مسيرات  ...أو يرهاأ وهو المالم
اإلتصالي األ ير للمحتجين عندما تنسد في وجوهم جميع القنوات اإلتصالية األ رىأ ولعل هر الحكومات

ملى قطع اإلتصاالت وشبكة اإلنترنيت أثناه اندال اإلحتجاجات يعتبر أكبر دليل على أن اإلتصال هو

العصو الحيوة لنجاح أة حركة احتجاجيةأ وسواه كان اإلتصال اإلحتجاجي في شكل هتافات أو ملصقات
أو منشوراتأ أو تم عبر التكنولوجيات الجديدة لاعالم واإلتصالأ فإن الهدف األساسي المة يسعى ملى
تحقيق :هو صناعة التغيير نحو حياة أفجلأ والتحول ملى واقع أجمل يحقق للشعوو المقهورة طموحاتهاأ

ويجسد آمالها و اياتها في العيش بحرية وكرامةأ واما كان الشار منم القديم  -وال يزال  -هو المجال
األرحو المة يجمع المحتجين ويحتجن نشاطاتهم وحركاتهمأ فإن الفجاه الرقمي أجحى في الوقت الراهن
هو البديل المثالي المة يؤطر الفعل اإلحتجاجيأ ويجعل من طابات :عابرة للحدود والقارات ليطلع عليها
الرأة العام العالميأ ير أن رقمنة السلو اإلحتجاجي يجو أن يتم التعامل معها بحمرأ حتى ال تحد
ا تراقات ملكترونية في صفوف الحركات اإلحتجاجية من قبل أطراف

ارجية تستثمر في الصراعات

والحروو األهلية لتنفيم أجنداتها وتحقيق مصالحها على حساو الطموحات والمطالو المشروعة للشعوو

المجطهدة.

بيبليوغرافيا:
أ -الكتب:
 - 0أحمد محمد مصطفىأ حياة اليعقوبي ()9101أ الدور السياسي للنقابات العمالية العربية في ظل ثورات
الربيع العربيأ منظمة فريدريش ميبرتأ د.م.نأ .9101

 - 9تامر رمة وآ رون ()9101أ الحركات اإلحتجاجية في الوطن العربيأ ط9أ مركز دراسات الوحدة العربيةأ
بيروتأ لبنان.
 - 3تشارلز تليأ الحركات اإلجتماعيةأ تر :ربيع وهب:أ القاهرة :المجل

األعلى للثقافةأ ط0أ .9111

 - 1تما ار كاظم األسدةأ محمد سان الشبوط () 9102أ عاصفة التغييرأ الربيع العربي والتحوالت السياسية في
المنطقة العربيةأ ط 0أ المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واإلقتصاديةأ برلينأ

ألمانيا.

 - 1الطاهر بنجلون ()9109أ ال ش اررةأ انتفاجات في البلدان العربية ويليها بالنارأ تر :حسين عمرأ ط0أ
المركز الثقافي العربيأ الدار البيجاهأ المغرو.
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 - 1عبد الرحيم العطرة () 9112أ الحركات اإلحتجاجية بالمغروأ مؤشرات اإلحتقان ومقدمات الس ط الشعبيأ
دفاتر وجهة نظرأ الرباطأ المغرو.
 - 2عمر يوسف العسوفي () 9101أ الح ار الشعبي العربي (الربيع العربي)أ دراسة تحليليةأ دار المأمون للنشر
والتوزيعأ عمانأ األردن.

 - 2مجدة كامل () 9101أ الفوجى البناهةأ الدمار ال الق والثورات الملونةأ دار الكتاو العربيأ القاهرةأ
مصر.
 - 2مجموعة من المؤلفين ()9102أ الحركات اإلحتجاج ية في الوطن العربيأ دراسة في متغيرات اإلستقرار
والالمستقرار في الوطن العربيأ ط0أ المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية

واإلقتصاديةأ برلينأ ألمانيا.

ب -القواميس:
 -علي بن هادية وآ رون ()0220أ القامو

الجديد للطالوأ ط2أ المؤسسة الوطنية للكتاوأ الجزائر.

جـ -الرسائل الجامعية:
 هبة اهلل عيسى الداهو () 9101أ اإلجراو في المرافق العامة وفق التشريع الفلسطينيأ رسالة ماجستير فيالقانون العامأ قسم القانون العامأ كلية الشريعة والقانونأ الجامعة اإلسالميةأ زةأ فلسطين.

د -الدوريات:

 نهال البنا (أفريل )9100أ اإلعالم الرقمي وأثرل على السياسة العربيةأ مجلة السياسة الدوليةأ المجلد 11أالعدد 021أ مؤسسة األهرامأ القاهرةأ مصر.

ه -المواقع اإللكترونية:
1- https://www.almodon.com
2- https://www.nbntv.me
3- https://www.syrian-reporter.net
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دور وسائل اإلعالم في تعزيز الرأي العام
The role of the media in activating the process of socialization
مسعودة فلوس
جامعة محمد خيضر بسكرة
ياسين فلوس

جامعة الجزائر
ملخص:

تعتبر وسائل اإلعالم من أهم و أبرز الوسائل التي تقوم بنقل المعلومات واألحدا

واأل بار ألفراد المجتمع على ا تالف

أعمارهم وأنواعهمأ ولها دو ار فعاال في التأثير عليهم بطرق م تلفة والعمل على مقناعهم وتوجي :سلوكاتهم وأفعالهم واتجاهاتهمأ
فهي لها أهمية بليغة في تعزيز الرأة العام وتفعيل:أ حي

تستمد أهمتها من دراستها المسبقة الم ططة والممنهجة للجمهور

المستهدف بهدف جمان استجابت :لهاأ وعلي :جاهت همل الدراسة إلبراز ماهية كل من المفهومين وسائل اإلعالم الرأة العامأ
والتطرق ملى تأثير همل الوسائل على المجتمع عامة با تالف فئات :العمريةأ ومن :استنتاج دورها في تعزيز الرأة العام.
الكلمات المفتاحية :وسائل اإلعالم -الرأة العام.
Summary:
The media is one of the most important and the most important means that convey
information, events and news to members of society of all ages and types, and has an effective
role in influencing them in different ways and work to persuade them and direct their behavior,
actions and trends, they have a critical importance in promoting and activating public opinion,
where derives its mission The study aims at highlighting the concept of public media and the
impact of these media on the society at large, including the conclusion of its role. The
strengthening of public opinion.
Keywords: Media - Public opinion.
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إشكالية:
انتشرت وسائل اإلعالم في وقتنا الحاجر بشكل متسار جداأ ومل
تطور
ج

األحدا

على ا تالف مجاالتها

حسو حاجة الجماهير لها وحسو

ولعل
السياسيةأ االقتصاديةأ االجتماعيةأ الثقافية والدينيةأ ج

العولمة سبو رئيسي في انتشار وسائل اإلعالم وتطورها وا تالفها وتنوعها حسو الهدف المنشود منهاأ

فتطور همل الوسائل لم يكن من فراغ بقدر ما هو جرورة حتمية لتلبية حاجيات المجتمعات الم تلفة
ج
والمتباعدة جغرافيا وثقافيا في أن تكون رقعة جغرافية واحدة متباينة القيم والثقافات والهوياتأ وبما أن السبو
الرئيسي في تطور وسائل اإلعالم هو احتياج المجتمعات لها فهي ت دم المجتمع وتلبي جميع أ راج :لما
لها من دور فعال في التأثير على أفراد المجتمعات مهما كانت م تلفة أ حي

يقع تأثيرها على أفكار

واعتقادات واتجاهات وسلوكات وأفعال أفراد المجتمع فهي تلبي حاجياتها تحت شعار تلبية الحاجيات
الفكرية والنفسية واالجتماعية ألفراد المجتمع.
هما ما يجعلها تقوم بتحري

الجماهير حسو أهدافها وأ راجها وتوجههم نحو المساعي المراد الوصول

مليها أو توصيلها لهمل الجماهيرأ وهما ما يسمى يتوجي :الرأة العام فوسائل اإلعالم لها تأثير بليغ على
عقول ونفسية الجماهير ولها أهمية كبيرة في توجيهها وحتلى استغاللهاأ وهما ما سيتم التطرق ملي :من الل
دراستنا المقدمة وعلي :يمكننا طرح التساؤل الرئيسي المة مؤدال :هل لوسائل اإلعالم دور في تعززيز الرأة

العام؟
والتساؤالت الفرعية التالية:
فيما تتمثل ماهية وسائل اإلعالم؟ -فيما تتمثل ماهية الرأة العام؟

 ما هي طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم والرأة العام؟ -3ماهية وسائل اإلعالم :فيما يلي يتم التطرق ملى ماهية وسائل اإلعالم
 -0-0تعريف اإلعالم :لاعالم مجموعة من التعارف ت تلف في محتواها با تالف وجهات نظر الباحثين
والعلماه والمهتمين بهما المجال نمكر منها ما يلي:
" عملية نشر وتقويم معلومات صحيحة وحقائق واجحة وأ بار صادقة وموجوعات دقيقةأ ووقائع محددة
وأفكار منطقية وآراه راجحة للجماهير مع مصادر دمة الصالح العام".1
ركز هما التعريف على دور ومصادر اإلعالم حي

أن :اعتبرل مجموعة من المراحل التي تتجمن النشر

ثم التقويم للم علوماتأ كما أن :ركز على عنصر مهم وهو صدق المعلومات المنشورةأ حي

أن صدق همل

اال يرة يأتي من صدق المصادر المعتمدة في مل  .فاإلعالم حسو هما التعريف هو نشر جميع المعلومات

التي تنفع الجمهور والحر
1

على أن تكون المصادر صادقة وموثوق بها.

 -ير الدين علي عوي أ ( )0222أ عطا حسن عبد الرحيمأ اإلعالم الرياجي ج0أ مركز الكتاو للنشرأ القاهرةأ
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"اإلعالم هو كافة أوج :الن شاط التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق واأل بار الصحيحة والمعلومات
السليمة على القجايا والموجوعات والمشكالت ومجريات األمور بطريقة موجوعية وبدون تحريفأ بما
يؤدة ملى تشكيل أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي واالد ار

واإلحاطة الشاملة لدى فئات جمهور

المتلق ين للمادة االعالمية بكافة الحقائق والمعلومات والموجوعاتأ بما يسهم في تنوير الرأة العام وتكوين
الرأة الصائو لدى الجمهور في الوقائع والموجوعات والمشكالت المثارة للطرح" .1يتفق هما التعريف مع
التعريف السابق في صدق المعلومات المقدمة للجماهير والتي ت
في مل مشكالتهم اليومية والحقائق المهمة حول األحدا

جميع نواحي الحياة التي يعيشونها بما

...ال أ كما أن :ركز هما التعريف على هدف

اإلعالم هنا هو تشكيل المعرفة والوعي التام لدى همل الجماهير عن طريق مجموعة المعلومات المنقولة
والتي من شأنها أن توحد الرأة العام لديهم وتعمل على تنويرل.

" هو تل

العملية التي يترتو عنها نشر األ بار والمعلومات الدقيقة التي ترتكز على الصدق والصراحة

وم اطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية واالرتقاه بمستوى الرأةأ ويقوم اإلعالم على التنوير والتثقيفأ
مست دما أسلوو الشرح والتفسير والجدل المنطقي" .2ات فق هما التعريف مع التعاريف السابقة حول صدق
المعلومات المنشورة وقدرتها على استمالة عقول وعواطف الجمهورأ حي

كلما كانت المعلومة صادقة كلما

اقتنع بها الجمهورأ كما اتفق أيجا مع التعريف المة قبل :حول دور اإلعالم في تنوير الرأة العام ومل
باعتمادل على أساليو سهلة وبسيطة في استمالة الجماهير.
"جميع أوج :النشاط االتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بجميع الحقائق واأل بار الصحيحةأ
والمعلومات السليمة عن القجايا والمعلومات والمشكالت ومجريات األمور بطريقة موجوعية" 3ركز هما

التعريف على صدق المعلومات فهو بمل يتفق مع التع اريف السابقة في همل النقطةأ باإلجافة ملى تركيزل
على مدى موجوعية همل المعلومات واأل بار فكلما كانت موجوعية كلما كسبت ثقة الجمهور.

"النقل الحر والموجوعي لأل بار والمعلومات والوقائع بصورة صحيحة بإحدى وسائل اإلعالم مستهدفا
العقلأ وال يهدف ألة رض سوى اإلعالم مات :لغرض التمييز بين :وبين الدعاية".4
ا تلف هما التعريف عن التعاريف السابقة بحكم رؤيت  :لاعالم على أن :نقل حر والحرية هنا قد تلغي مبدأ

الصدقأ كما أن :يرى أن الهدف األساسي هو معالم الجماهير ولي

تنويرهم أو تثقيفهم كما رأت التعاريف

السابقة.
تعريف إجرائي :اإلعالم هو نشر مجموعة األفكار والمعلومات واأل بار الصحيحة والمستقاة من مصادر
مجمونة وموثوق بهاأ باإلعتماد على مجموعة األساليو اإلعالمية التي تستميل عقول وعواطف الجماهيرأ
1
2

 -محمود منصور هيبةأ ( )9111أ قراهات م تارة في علوم االتصال بالجماهيرأ مركز االسكندرية للكتاوأ مصرأ

.19

 -محمد فاتح حمدة وآ رونأ ( )9100أ تكنولوجيا االتصال واالعالم الحديثة االست دام والتأثيرأ دار كنوز الحكمةأ الجزائرأ

3

 -مصلح الصالحأ( )0222أ قامو

4

 -تركي مصطفىأ ( )0221أ وسائل االعالم وأثرها في ش صية الفردأ مجلة الفكرأ ج01أ و ازرة االعالم الكويتيةأ الكويتأ

.111

الشامل قامو

.13

مصطلحات المعلومات انجليزة -عربيأ دار عالم الكتوأ المملكة العربية السعوديةأ

مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

.992

230

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

بهدف تثقيفهم وتنويرهمأ محاولة بمل

نوفمبر 9102

توحيد الرأة العام حول الموجو المطروحأ باإلجافة ملى تزويد

الجماهير بجميع األ بار التي تنفعهم حول قجية معينة بهدف توجي :سلوكاتهم واتجاهاتهم وأفعالهم توجيها

صحيح.

 -9-0تعريف وسائل اإلعالم :تتعدد وت تلف تعارف وسائل اإلعالم ومل
نشأتها و رجها ودورهاأ وعلى هما األسا

بتعددها وا تالفها وا تالف

نتطرق لبعض التعارف المستقاة من طرف الباحثة.

" يقصد بوسائل اإلعالم  mass mediaجميع وسائل واألدوات التي تنقل ملى الجماهير المتلقية ما يجرة
من حولها عن طريق السمع والبصر"

1

"جميع األدوات التي تستعمل في صناعة اإلعالم وايصال المعلومات ملى النا

بدها من ورق الصحيفة

2
عمم هما التعريف وسائل اإلعالم وشملها في الدور أو
وانتهاه بالحاسبات االية واألقمار الصناعية"  .ج
الهدف وهو ميصال المعلومات للجماهير.

"التي تتجسد في الراديو والتلفزيون والصحف والمجالت والكتو والسينما واإلعالنأ وهي من أهم المؤسسات
المرجعية التي تؤثر في ش صية وقيم وأفكار وممارسات الشباو على مستوى األمد البعيد" .3ركز هما
التعريف على مكر بعض وسائل اإلعالم المعروفة بدورها الفعال والمتناولة بكثرة من طرف الجماهيرأ

باإلجافة ملى تركيزها على تأث يرها في ش صية الفرد ودورها في توجي :سلوكات.:

"هي أحد أشكال االتصال الجماهيرةأ ويقصد باالتصال عملية التفاعل االجتماعي من أجل مشبا
الحاجات المتنوعةأ فهو من أهم الظواهر البشرية االجتماعية ألن :نتاج للتفاعل االجتماعي بين األفراد
والمجتمعأ وهو جرورة بشرية ملحة مستمرة التي يعيش االنسان معها طوال عمرل ألجل مشبا

حاجات:

المتعددة" .4ركز هما التعريف على تمثيل وسائل اإلعالم لوسائل االتصال الجماهيرة والتي لها دور فعال
في لق التفاعل بين أفراد المجتمعأ حي

أن الفرد هنا يميل بكثرة ملى همل الوسائل بغرض مشبا حاجات:

المعرفية والفكرية.

تعريف إجرائي :وهي مجموعة الوسائل التقليدية والحديثة والمتمثلة في التلفازأ الراديوأ الصحفأ المجالت
الجرائدأ الحاسوو واالنترنيت ...ال أ والتي لها دور فعال في تشكيل ش صية الفرد والتأثير عليها وعلى
اتجاهات :وسلوكات :وأفعال:أ يرجع هما التأثير ملى منعكا

است دامها من طرف الفرد في حد مات .:وهي

بشكل أو بآ ر تساهم في تفعيل التنشئة االجتماعية.

 -3-0خصائص وسائل اإلعالم :لوسائل اإلعالم مجموعة من ال صائ
1

تتجلى فيما يلي:

 -موسى عبد الرحيم حل أ ناصر علي المهدةأ ( ) 9101أ دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباو الفلسطسنيأ د ارسة

ميدانية على عينة من طالو كلية األدو جامعة األزهرأ مجلة جامعة األزهر ( زة)أ سلسلة العلوم االنسانيةأ المجلد 09أ العدد 9أ

2
3

4

 -محمد منير حجاوأ ( )9112أ وسائل االتصالأ دار الفجر للنشر والتوزيعأ القاهرة مصرأ

.312

.019

 الحسن احسان محمدأ ( )0222أ تأثي ر الغزو الثقافي على سلو الشباو العربيأ أكاديمية نايف العربية للعلوم االنسانيةأ الرياضأ السعوديةأ.011

 -عبد الرزاق محمد الدليميأ( )9109أ وسائل اإلعالم واالتصالأ دار المسيرةأ عمان األردنأ

.11
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 تعمل وسائل اإلعالم على وصف الوقائع من الل جملة الحوادفهو يبح

عن األحدا

نوفمبر 9102

والظروف الموجودة في المجتمعأ

واأل بار ويصفها وصفا يتناسو مع ا تالف فئات المجتمع المستقبل.

 -تحاول وسائل اإلعالم تقديم جميع األ بار واألحدا

للمجتمع دون طلو أة تكلفة في مل أ وهما ما

جعلها تنتشر بكثرة بين أفراد المجتمع.
 تحاول وسائل اإلعالم في عصرنا الحالي المة يتميز بالسرعة والدقة فهي تحاول بمل تقديم األ باربأقل وقت وجهد وتكلفة.

 -ا تالف أهدافها وأ راجها والحر

على الوصول مليها في آن واحد ومل راجع لكفاهة همل الوسائل

اإلعالمية في تحقيق أهدافها.
 تعمل وسائل اإلعالم على اعتماد طرق منظمة ومدروسة في نشرها لأل بار والمعلومات الم تلفةأفهي بمل

تقوم بترتيو األولويات لتفادة الوقو في ال طأ والمشاكلأ باإلجافة ملى حرصها على

تأكيد صحة ال بر.
تراعي وسائل اإلعالم هدفا رئيسيا وهو تقريو المسافات وازالة الحدود بين معظم المجتمعات والشعووأ

ومل عن طريق فتح باو المناقشة وتبادل ااراه واألفكار والمعلومات وتحقيق أكبر قدر ممكن من الوحدة
االجتماعية.

1

 -1-0شروط وسائل اإلعالم :الست دام وسائل اإلعالم يستوجو توفر مجموعة من الشروط التي تمكنها
من توصيل المعلومة للجماهير المستقبلة لأل بارأ وعلي :نسرد مجموعة الشروط فيما يلي:
-أن تكون المعلومات التي تقدمها همل الوسائل مدروسة وفق طط عملية.

 أن تكون المعلومات واأل بار واجحة ومفهومة كي تكون عملية التأثير مجمونة ومن :تكون عمليةتوقع رد الفعل (االستجابة) لهمل المعلومات.
 القدرة على ا تيار الوسيلة المناسبة الستعاو الجماهير واقناعهم بالمعلومات المراد توصيلها. -أن تكون األ بار ت دم مصلحة المستقبلأ أة أن يكون بحاجة مليها (يبح

عنها).

مالئمة المعلومات واأل ي بار مع أفكار وظروف المستقبل (المرسل ملي ):كي تسهل عملية اإلستعاو.أن تكون المعلومات واأل بار تتفق مع قيم المجتمع الدينية واالنسانية واأل القية كي ال ت لق لدىالجماهير المستقبلة تناقض دا ليأ وبمل يتعمر االستجابة ورد الفعل على همل المعلومات.

2

 -1-3أهداف اإلعالم ووظائفه:
 الوظيفة اال بارية اإلعالمية :تعتبر الوظيفة اال بارية االعالمية هي أول الوظائف التي يقوم بهااإلعالم بهدف تقديم أكبر قدر ممكن من األ بار والمعلومات حول موجو معين أو ظاهرة معينة
 -1حيرش بغداد ليلى أمالأ )9101أ الطفل والتلفاز ااثار اإليجابية والسلبيةأ دراسة ميدانية بمدار
في العلومأ كلية العلوم االنسانية واالجتماعيةأ قسم علم االجتما أ جامعة وهران9أ

2

 -عبد الرزاق محمد الدليميأ المرجع السابقأ

.11

.39

مدينة وهرانأ رسالة ت رج لنيل شهادة الدكتورال
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لم تلف الجماهير على ا تالف عمرها ونوعها وطبقتهاأ فوسائل اإلعالم عامة تقدم رسائلها بعد
الفح

الدقيق للجماهير وميوالتهم ومل

والتي تتناسو مع طبيعة الحد

بهدف الوصول ملى الوسيلة األكثر تأثي ار على الجماهير

أو الموجو .

 الوظيفة التفسيري ة التوجيحية :من اهتمام الجماهير بمواجيع معينة دون يرها يشجع القائمين علىوسائل االعالم للبح

والتقصي حول همل المواجيع والظواهر بهدف تبليغ الرسالة االعالمية

بحمافيرها للجماهير مركزين في مل

على الطابع التفسيرة التوجيحي لمحتوى الرسالة والوظيفة

التفسيرية هنا تجعل جماهير وسائل اإلعالم تتسع من وقت ا رأ فكلما كانت وسائل اإلعالم
تعتمد على التفسير والتحليل والتوجيح في رسائلها كلما كان جمهورها واسع ومن مل التأثير علي.:
 وظيفة التوجي :واالرشاد :تتجلى أكثر همل الوظيفة في المنتوجات االعالمية واالشهارات حولمنتجات معينة أو أثناه حمالت سياسية انت ابيةأ فوسائل االعالم هنا تركز اهتمامها على الطريقة
الناجحة في التأثير على اتجاهات الجماهير بم تلف فئات:أ على سبيل المثال األساليو التي تعتمدها
وسائل االعالم إلقنا

األطفال الصغار وتوجيههم وارشادهم ليست هي نفسها األساليو التي

تست دمها مع الفئة األكبر منهم سنا وهكما.1

الوظيفة التعليمية والتربوية والتثقيفية :تساهم وسائل اإلعالم بشكل كبير في العمليات التربوية التعليميةأ
حي

منها تحاول ر

القيم الدينية واالجتماعية في األفراد والثقافة التي يعتمدها المجتمع المة ينتمون
والتقصي حول كل ما هو جديد في مجالي التربية

تعودهم على الر ب ة في البح
ملي:أ باإلجافة ملى أنها ج
والتعليمأ فوسائل االعالم هنا تهدف ملى استم اررية الت ار

الثقافي للمجتمعات و ر

واالجتماعية والعمل على تنشئة األطفال تنشئة صحيحة تتناسو مع ثقافة مجتمعهم.

القيم الدينية

الوظيفة االجتماعية :تسعى وسائل االعالم دائما ملى توطيد الروابط االجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد
أو بين المجتمعات ببعجها ببعضأ وتنمي فيهم روح الفريق وقيمهم التعاون والتناف أ كما أنها تعمل على

تعزيز العالقات االجتماعية بين األفراد والجماعات وتهدف ملى حل النزاعات.

الوظيفة الترفيهية :تهدف وسائل االعالم ملى لق جو المتعة والترفي :والتسلية ألفراد المجتمع على ا تالف
فئات:أ ومل من الل اعتمادها لبعض البرامج الترفيهية والتي تعتبر مصدر تنفي

لألفراد وت فيف األعباه

والمتاعو وتغيير الروتين اليوميأ وت تلف البرامج الترفيهية با تالف فئات المجتمعأ فالصغار لهم برامجهم
ال اصة والكبار كمل .
الوظيفة االعالنية :ويظهر هما أكثر في مجال االشهار للسلع والمنتوجات والصناعات التي يحتاجها أفراد
المجتمع فهؤاله يتابعون كل ما هو جديد من اإلعالنات حول همل المنتوجاتأ وبما أن هنا من يهتم بهمل

1

 -عبد الفتاح أبو معالأ( )9111أ أثر وسائل االعالم على تعليم األطفال وتثقيفهمأ دار الشروق للنشر والتوزيعأ ( األردن)أ
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االعالنات فتتميز وسائل اإلعالم بسرعة الحصول على الجديد من االعالنات بهدف نشر للفئات المهتمة
ب.:

1

 -5-3مزايا وعيوب وسائل اإلعالم:
 -3-5-3مزايا وسائل اإلعالم :من أهم ما مميزات :أن :يتسم بالصدق والصراحة ويقدم األ بار الثابتة
والصحيحة ويعمل على توسيع دائرة اإلعالم.
 -تسعى وسائل اإلعالم دائما ملى الشرح والتبسيط والتوجيح للوقائع واألحدا

والظواهر.

 اإلعالم نشاط متصالي يتمتع بجميع مكونات العملية االتصالية ( مرسلأ رسالةأ مستقبلأ رد فعل). تزداد أهمية اإلعالم كلما ازداد المجتمع تعقيدا وكلما ازداد تطو ار وازدهاراأ وكلما ازداد تعليم أفرادلوتثقيفهم وتطور بمستواهم التعليمي.

 -5-5-3عيوب وسائل اإلعالم:
 -سلو

أن المشاهدة المكررة لبعض أفالم العنف

منحرف لدى األطفال والشباو المراهقين حي

والعدوان تعمل على تغيير سلو هؤاله األطفال وتغييرل.

 من أبرز م اطر وسائل اإلعالم مما لم يحسن استغاللها استغالال جيدا فإنها تؤدة ملى جعفالعالقات األسرة واالنعزال عن المجتمع ككل وتلغي لغة التواصل والحوار بين أفرادل والمجتمعات
العامة.

 اإلدمان على وسائل اإلعالم يجعل من المدمنين مقلدين لبعض التصرفات والسلوكات الدالة علىمظاهر الترف والبمخ التي ال توجد في واقعهم المعاش وليست في مستوى قدراتهم االجتماعية
واالقتصادية لوسائل اإلعالم تأثي ار بليغ على سلوكات واتجاهات األفراد فمن لم يحسن استغالل همل

الوسائل قد تؤثر تأثي ار سلبيا يعكر صفو تنشئت :وتجربت :وت جاربهمأ فقد تجعل المدمن كلها محرما أو
عدوانيا مع يرل من أفراد مجتمع :وهما دليل على أن وسائل اإلعالم ال تنشر فقط المواجيع ويبقى
هنا الفرد واستعمال :هو سيد الموقف.
 -تعمل وسائل اإلعالم على تنمية الروح السلبية في تلقي التعليم واكتساو المهاراتأ حي

تعود
أنها ج

المتعلمين على الكسل دائما واللجوه ملى وسائل اإلعالم للحصول على حلول لواجباتهم وهما يؤدة
ملى جمود عقل المتعلم وعدم معطائ :الحرية الالزمة للتفكير أو القيام بالعمليات العقلية الواجبة.

2

 -5الرأي العام:
عدة نمكر منها ما يلي:
 -3-5تعريف الرأي العام :للرأة العام تعاريف ج
1

 -حيرش بغداد ليلى أمالأ ( ) 9101أ الطفل والتلفاز ااثار اإليجابية والسلبية دراسة ميدانية بمدار

.31

2

 -حسنين شفيقأ ( ) 9101أ سيكوليجية اإلعالم دراسات متطورة في علم النف

.009

مدينة وهرانأ المرجع السابق أ

-31

اإلعالميأ دار الفكر العربي والطباعة والتوزيعأ ( مصر)أ
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" يشير ملى التعبير اإلرادة عن وجهات نظر الجماهير نتيجة التقاه كلمتها وتكامل مفاهيمها بشأن مسألة
مصالحها وهو لي

تثير اهتمامها وتم

مجرد مجمو حسابي لآلراه الفرديةأ منما هو محصلة تفاعل

اكتملت حلقات :ومراحل :بين أعجاه الجماعةأ وارتجت :كأحد البدائل المتاحة لكن :أكثرها مالئمة وأهمية من

وجهة نظر الجماعة ككل"

1

تعريف أحمد بدر " :هو التعبير الحر عن آراه النا بين أو من في حمكمهم بالنسبة للمسائل العامة الم تلفة
عليهاأ على أن تكون درجة اقتناه النا بين بهمل ااراه كافية للتأثير على السياسة العامة واألمور مات

الصالح العامأ حي

يكون هما التعبير ممثال لرأة األ لبية"

تعريف الموسوعة السياسية " :أن :اتجال أ لبية النا

في مجتمع ما اتجاها موحدا مزاه القجايا التي تؤثر

في المجتمع أو تهم :أو تعرض علي:أ ومن شأن الرأة العام مما ما عبر عن نفس :أن يناصر أو ي مل

قجية ما أو اقتراحا معيناأ وكثي ار ما يكون قوة موجهة للسلطات الحاكمة"

2

تعريف يونغ " :الرأة العام حكما اجتماعيا لمجتمع وا لمواجهة قجية هامة بعد مناقشات علنية وعقلية"

3

-من الرأة العام مظهر من مظاهر اإلتصال الجمعيأ المة نشأ مع نشوه المدن وتكون الحياة

السياسية في أبسط صورها بين الحكم والمحكومين فهي ظاهرة قديمة قدم الحجارة االنسانيةأ وان عرفت
بمفهومها الحدي

في القرن  02وعلي :يعتبر الرأة العام مظهر مباش ار ونتاجا للتفاعل المة يحد

الجماعات الم تلفة في سياق اجتماعي سياسي وهو بمل لي

بين

بالجرورة رأة األ لبية أو الرأة الشائع

بين األفرادأ فنرى في أحيان كثيرة أن بعض الجماعات االولية قد تمار

الرأة العام والتعبير عن.4:

تأثي ار قويا بكثير في تشكيل

 "وجهة نظر لأل لبية تجال قجية عامة معينة في زمن معين تهم الجماهير وتكون مطروحة للنقاشوالجدل وبحثا عن حل يحقق الصالح العام".5

 -5-5أنواع الرأي العام:

 تقسيم الرأة العام حو طبيعت::
 -الرأة العام الكامن :حي

أن :قد يكون كامنا ومل

نتيجة ألسباو متعددة منها أيباو سياسية أة

تامةأ يمكن أن يتحول ملى ثورة عامة في كثير من
اجتماعيةأ كما أن :قد يكون بطريقة سرية ج
المجاالت كما يحد الكثير منها عبر شبكات التواصل االجتماعيأ ملى أن تطورت ملى مظاهرات
تهدف للتغيير.

1
2

.13

التحول الديمقراطيأ مكتبة ااداوأ مصرأ
 عبد الغفار رشاد القصبيأ ()9111أ الرأة العام و ج -عبد الوهاو الكيالي وآ رونأ ( )0220أ موسوعة السياسة ( ج )9أ المؤسسة العربية للدراسات والنشرأ لبنانأ

 -3محمد محمد البادةأ ( )9111أ مد ل ملى دراسة الرأة العامأ ط9أ دار المهند
4
5

 -جمال مجاهدأ ( )9111أ الرأة العام وقياس:أ دار المعرفة الجامعيةأ ( القاهرة)أ

للطباعة والنشرأ مصرأ
.33

.213

.20

 -سعيد سراجأ (  ) 0222الرأة العام مقومات :وأثرل في النظم السياسية المعاصرةأ الهيئة المصرية للكتاوأ ( القاهرة)أ
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 الرأة العام الظاهر  :ويكون هما النو باالشت ار مع أجهزة وسائل االعالم باإلجافة ملى المنظماتالسياسية واالجتماعية والثقافية بهدف التعبير عن:أ حي

ينتج تأثي ار على سلوكات واتجاهات األفراد

وال جماعات الم تلفةأ والسياسة العامة للدولةأ وعلى سبيل المثال  :الدعوة ملى حرية اإلعالم في
الجزائرأ والمطالبة بفتح قنوات اصة تسمح بحرية التعبير.1
 الرأة العام الثابت :هما النو من الرأة العام يرتكز على قواعد ثقافية تاري ية ودينية ويمتاز بالثباتأكما أن :ال يتأثر باألحدا

 -الرأة العام المؤقت :حي

السريعة الجارية مال في حاالت نادرة جدا.

يرتبط هما النو من الرأة العام بالمشكالت الطارئة وينتهي بانتهائهاأ أة

أن :مؤقت بتوقيت المشكلة أو الحد

العرجي.2

 الرأة العام حسو تأثيرل ومشاركت :السياسية:

 -الرأة عام سلبي :يكون هنا تقسيم :حسو نشاط :وتأثيرل ومشاركت :في األمور السياسيةأ حي

يرتكز

هما التقسيم على وجود مجموعة من الجماهير السلبية التي تكتفي بتلقي وجهات النظر واتباعها.
 الرأة العام اإليجابي :وهو المة يكون أ لو قادت :من الطبقة المثقفة والمين لديهم لفية فكرية ثقافيةومستوعب ين لمواجيعها وقادرين على تفسيرها .وال يتأثرون بوسائل اإلعالم وعلى سبيل المثال نجد
مؤسسات المجتمع المدنيأ النقابات العماليةأ متحاد الكتاو واألدباه...ال .3
 الرأة العام حسو االنتشار الجغرافي :ينقسم الرأة العام كمل

حسو انتشارل الجغرافي

واالجتماعي ملى أنوا وهي:

 الرأة العام المحلي :وهو المة يكون سائدا بين أ لبية الشعوو الواعية التي تنتمي لبيئة اجتماعيةوجغرافية معينةأ دا ل الدولة وفي فترة زمنية معينةوبالنسبة لموجو معينأ حي
والجدل فيها بحكم أنها تم

يكثر النقاش

مصالحهم وقيمهم االنسانية بطريقة مباشرة.

 الرأة ا لعام الوطني :يرتبط هما النو من الرأة العام بالدولة أو الوطن وتعتمد علي :السلطات القائمةأحي

أن :يتميز بمجموعة من ال صائ

نمكرها :التجان

الدراسات التطبيقية ومعالجة المشاكل الوطنية باعتبارها ت

 -الرأة العام العالمي :وهو المة ي

ويحتدم النقاش بينها بحكم أنها تم

بين األفرادأ ممكانية التنبأ ب :من الل
الوطن بالدرجة األولى.4

أ لو شعوو العالم حول قجية معينة في فترة زمنية معينة
أن :ال يكون بشكل دائم ومستمر

شعوبها ومصالحهاأ حي

وتمثل :النقابات والمنظمات التي تنشط في المجاالت الم تلفة كالسياسةأ اإلقتصادأ االجتماعيةأ
الثقافية والدينية...ال وال ت ت
1
2
3
4

في مجال واحد فقط.5

 -كامل ورشيدمرادأ ( )9100أ مد ا ملى الرأة العامأ دار المسيرة للنشر والتوزيعأ عمانأ

.21

 علي البازأ ( )9119أ العالقات العامة وال عالقات االنسانية والرأة العامأ مكتبة وطباعة اإلشعا الفنيةأ مصرأ -كامل ورشيدأ المرجع نفس:أ

.21

 -محمد نصر مهناأ ( )9112أ علوم السياسة األصول والنظرياتأ مؤسسة شباو الجامعةأ مصرأ

.911

.99

5

- hatem m’rad,(2006),lopinon publique mondial tunisie, centere de puplication univessitaire.p13.
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 الرأة العام حسو تأثرل تأثيرل :
 الرأة العام المثقف :يمثل الفئة المثقفة من أفراد المجتمع تكون عملية التأثير هنا حسو درجة الثقابةوالعلمأ حي

يؤثر همل الطبقة في الطبقات األقل منها علم زمعرفة وثقافةأ باإلجافة ملى أنهم يتأثرون

بوسائل اإلعالم وهما حسو درجة وعيهم وثقافتهم التي يتمتعون بهاأ ويتجلى هما النو المنظمات
الحقوقية واألحزاو السياسية.
 الرأة العام المنساق :ويمثل :معظم أفراد المجتمع المين يتأثرون بوسائل اإلعالم وما تبث :من برامجوأ بار دون تمحي

أو تدبير وهم أكثر النا

من يكونو عرجة برامج الدعاية.1

 الرأة العام القائد أو المسيطر :وتمثل مجموعة القادةأ العلماهأ والمثقفينأ والمفكرينأ واإلعالميينالمين يمثلون النسبة القليلة من أفراد المجتمع ولكنهم هم المين يقودون :ويوجهون اتجاهات وسلوكات

شعب:أ وال يتأثرون بوسائل اإلعالم بل يؤثرون عليها بقوة وباإلعتماد على مجموعة األفكار وااراه.2
 -1-5مظاهر الرأي العام:

ويقصد بمظاهر الرأة العام أة أنماط السلو التي يقوم بها أفراد جمهور الرأة العام في التعبير عن
مصالحهم وأهدافهم بطريقة

وجهات نظرهم واتجاهاتهم وآرائهم في القجايا والمواجيع التي تم

مباشرة أو ير مباشرة وعلي :تجسدت مظاهر الرأة العام فيما يلي:
 المظاهر اإليجابية :وتتجسد فيما يلي:

 الثورات :تعتبر الثورات من بين األساليو التي تعتمد على العنف في التعبير عن الرأة العامأباعتبار أن الجماهير التي تعتمد على همل الثورات تعتقد أن ال فائدة من التعبير اللفظي عن مطالبهم
واتجاهاتهم.

 المظاهرات :وهمل طريقة يقوم بها الشعو لتوصيل أصواتهم للقادة والجهات المعنية والحكومات مزاهمشكلة أو موجو معينأ كما تعتبر همل المظاهرات أنها طريقة الزعاج الحكومة.
 الندوات واللقاهات العامة :تتم همل الندوات بطريقة شعبية يتم فيها دراسة المشاكل التي يعاني منهاالمجتمع ومحاولة حلها بطريقة رشيدة.

 اإل عالم :وهي مجموعة من الوسائل يعتمدها أفراد المجتمع للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم كاالنت اباتو يرهاأ حي

يعبر األفراد هنا عن ا تيارهم للحاكم.3

 المظاهر السلبية :وتتجلى فيما يلي:

 -االجرابات عن العملأ والمقاطعة السلبيةأ واالستهتار وتنعك

همل المظاهر على حاالت عدم

الرجى لدى الرأة العام اتجال السلطات وبين احتجاجات الشعوو عن القجايا ومواجيع معينةأ وهما
 كامل ورشيدأ المرجع السابقأ -كامل ورشيدأ المرجع نفس:أ

.29

1

2

21

 -محمد منير الحجاوأ( )9111أ أساسيات الرأة العامأ (ط)9أ دار الفجر للنشر والتوزيعأ مصرأ

3

.12
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ما يدل على عدم وجود تواصل بين الشعوو والقادة وعدم مشاركة الجماهير في عمليات صنع
الق اررات التي ت صهم كشعو.1

الفعالة دا ل
 -4-5وظائف الرأي العام في المجال السياسي :يعتبر الرأة العام أحد القوى السياسية ج
الوجود السياسي ومل من الل طبيعة الممارسات السياسية.
 -التأثير على القرار السياسي :حي

يكون هما التأثير من الل االعتماد على مبدأ الديمقراطية والمة

يبنى أساسا على سلطة الشعو لمل يستوجو أن تكون الق اررات العامة في الدولة مبنية على الرأة
العام.

 التأثير على االنت ابات :يتم في العمليات االنت ابية ا تيار القيادات السياسية من طرف الرأة العامأأة أن الرأة العام يؤثر في االنت ابات وهو من يقرر القادة.
 -التأثير على الحكم :ومل عن طريق رسم ال طط والسياسات والمشاريع للقادة الحاكمين.

 منجاح طط الدولة :يقوم الرأة العام بإنجاح طط الدولة في التنمية الشاملةأ كما أن :يستطيع القيامبالعك

في حالة عدم اقتناع :بتوجيهات الدولةأ لمل تسعى الدولة دائما ملى مشاركة الرأة العام في

عمليات صنع القرار فيما ي

ال طط واالستراتيجياتأ ومن هما نستنتج أن نجاح همل ال طط

واالستراتيجيات والمشاريع والمشاريع يعتمد اعتمادا كليا على كسو الرأة العامأ واستغالل مساهمت:

وتفهم :وتأييدل.
 تحديد مالمح السياسة ال ارجية :ويتم هما من الل جغط الرأة العام على الحكومة لمل نجد أنالجهات المعنية تأ م بعين االعتبار الرأة العام وتحترم ر بة الشعو.

التحديث السياسي :بمعنى التنمية السياسية ومل من الل العمل على تطوير الهيكل المؤسسي ومحاولة
تأقلم :وتناسب :مع التقاليد الجديدة التي تفرجها حركة التغير االجتماعي.
إصدار القوانين والتصديق عليها :القوانين هي عبارة عن تعبير عن ر بات واحتياجات جمهور الرأة العامأ
وجمان للنظم االجتماعية والمثل األ القية التي يؤيدها الجميع ويسعون وراه تحقيقهاأ فعندما تصدر
الحكومة مجموعة من القوانين والقواعد الجديدة فإنها تأ م بعين االعتبار الرأة العام لمل تعمل على تهيئة

األمهان لهمل القوانين ومشاركته ا في صنع الق اررات حول همل القوانين كي ال تصطدم بالمعارجة من طرف
جمهور الرأة العام.2
وفيما يلي طرح بعض الوظائف العامة:

1

.12
 المرجع نفس:أ عماد خواني ،)3105 ( ،محاضرات في االتصال والرأي العام ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،قسم علم االجتماع والديمغرافيا ،جامعة محمدلمين دباغين ( ،سطيف  3الجزائر) ،ص ص .32 -30
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 -يساهم الرأة العام بشكل كبير في طرح القوانين وفرجها والغائها ويتم مل

عن طريق المجال

مال باأل م بعين االعتبار أرائهم

النيابيةأ مما يدل هما على أن :ال يتوجو فرض القوانين على النا

ووجهات نظرهم.

 -يعتبر الرأة العام الداعم األكبر للمؤسسات االجتماعية واالقتصادية حي

أن همل المؤسسات ال

تتمكن من نحقيق أهدافها ور باتها مال باالستناد للرأة العام.
 يعمل الرأة العام على رفع الروح المعنوية والوصول بها ملى المروة ويحدالرأة العام.

في حالة انقسام

العك

1

 -1العالقة بين وسائل اإلعالم والرأي العام:
 -3-1كيفية تأثير وسائل اإلعالم على الرأي العام:
من لوسائل اإلعالم دو ار هاما في تأثيرها على اتجاهات وسلوكات الجماهير وهما مانسمي :بالرأة العامأ
حي

نجد أن هما العلم يتصل في أبحاث :بالعديد من األمور االجتماعية والنفسية والسياسيةأ كما أن وسائل

اإلعالم تعمل على تزويد الجماهير بأ لو المعلومات الصحيحة أو المواجيع والمعارف الصحيحة أو

المواجيع الواجحة أ كما أننا نجد أن :كلما كانت همل المعلومات والمواجيع والمعارف صحيحة وواجحة
كلما كانت وسائل اإلعالم قوية التيأثير ولها صدى مباشر على الرأة العام.

وما هو متواجد حاليا أن كل مواطن لدي :مجموعة من وسائل اإلعالم الم تلفة سواه في البيت أو في

مكان العمل أو أثناه سيرل في الطرقات العامة أو انتقال :مى المرافق أو المنتديات والجمعيات أو م الطة
يرل من النا

واألشياه بطرق الوسائل اإلعالميةأ فالرأة العام حسو "برايز" في كتاب :الديمقراطية

العصرية " الرأة العام يست دم عموما مجمو ااراه التي يتبعها النا

في الشؤون التي تؤثر في المجتمع

أو تهم :من :مجموعة من كل نو من المعلومات المتناقجة والمعتقدات واألوهام واألفكار والتطلعات ...
ويتغير من يوم ملى آ ر" وعلي :فإن العالقة بين الجمهور والرأة العام هو أن الجمهور عبارة عن رابطة
أفراد المجتمع بينهم مجموعة من المصالح المشتركة أو قاعدة ثقافية مشتركة وعلى هما األسا

ملى تنظيم منطالقا من تنظيم األراه ووجهات النظر وتوحيدها وفق ما ي دم الصالح العام.
-9-3

فهو يحتاج

2

آثار وسائل اإلعالم على الرأي العام:

لوسائل اإلعالم مجموعة من التأثيرات على تشكيل وتكوين الرأة العام:
 -كشف الغموض :ينشأ الغموض هنا نتيجة نق

أفراد المجتمع بتفسير ير التفسير اللزم للحد

الغموض ومل

المعلومات والمعارف حول حد

معينأ حي

يقوم

نفس:أ كما أن وسائل اإلعالم هنا تعمل على كشف

عن طريق تقديم جميع المعلومات والتفسيرات الواجحة حول والكاملة حول هما

الح د أ أو تعمل على تزويد أفراد المجتمع بمعلومات أكثر وأوجع من المعلومات التي عندهم
 اسماعيل محمود ،)0227 ( ،علم السياسة ،دار النهضة العربية ( ،القاهرة) ،ص .311 عبد اللطيف حمزة ( ،د.ت) ،اإلعالم له تاريخه ومذاهبه ،دار الفكر العربي ( ،القاهرة) ،ص.001

2
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ويمتلكونهاأ باإلجافة ملى الوظائف التي تقدمها وسائل اإلعالم ألفراد المجتمع والتي تجعلها مهمة
بالنسبة مليهم ألنها تعمل على توجيههم وتثقيفهم وتزويدهم بالمعلومات وال براتأ كما أن لتنو
مصادر المعلومات دور فعال في كشف الغموض عن موجو ما أو حد

ما وتزويد األفراد

بمعلومات عن:أ فغاية ا تالف مصادر المعلومات هنا ال يعني بالجرورة ا تالف المعلومات بقدر ما
يدل على تأكيدالمعلومات حول الموجو أو الحد
معينة.

المة يهتم ب :أفراد المجتمع في فترة زمنية

1

تكوين اإلتجاه:
مطولة بهدف انتقاه الطرق
تعمل وسائل اإلعالم على تكوين اتجاهات األفراد ومل بعد دراسة تحليلية ج
األساسية لعملية اإلقنا أ لمل نجد أن أ لو وسائل اإلعالم ال تغفل الدور االنتقائي لألفراد المستهدفين
ومل لتسهيل عملية التأثير بعد الدراسة لش صياتهم وميوالتهم والمواجيع التي تؤثؤ عليهم ومدى استجابتهم

للرسائل اإلعالمية على ا تالف مواجيعها.

2

ترتيب األولويات:
في همل الحالة تعمل وسائل اإلعالم على مبراز بعض القجايا وت في يرهاأ وهما ما يشكل لدى أفراد
المجتمع أهمية لبعض القجايا دور أ رى.

 متسا اإلهتمامات :تقوم وسائل اإلعالم بتعليم أفراد المجتمع مجموعة المعارف وال برات بطريقةمباشرةأ مما يشكل لديهم أهمية لهمل المعلومات والمعارفأ وينعك

هما على استجابتهم المباشرة

مباشر على
ا
للرسائل اإلعالمية التي تحتوة على همل المعارف وفي همل الحالة يكون التأثير
االتجاهات والسلوكات مما يعزز وجود العالقة التلقائية بين وسائل اإلعالم واألفراد دون وجود وسائط
تمنع التأثير المباشر.

3

 الفتور العاطفي :تكون همل الحالة الشعورية نتيجة كثرة تعرض الفرد لوسائل اإلعالم اصة منهاالتي تب

أ بار حول الحروو والمشاكلأ فتجعل من مشاهدة انسان ال يحو مساعدة اا رين كما

يشكل لدي :نو من ال وف والفتور العاطفيأ حي

أن همل األ بار التي تبثها وسائل اإلعالم

والم صصة للحروو والمشاكل تؤثر تأثي ار مباش ار على اتجاهات المشاهدين وسلوكاتهم فيصبح الفرد
يتصرف بعنف مع أفراد مجتمع.:

 -الدعم المعنوة :حي

أن مجموعة البرامج التي تقدمها وسائل اإلعالم والتي تم

ثقافة المجتمع

تعمل بمل على رفع الروح المعنوية ألفراد هما المجتمع وتشعرهم بانتمائهم وأهميتهمأ كما أنها تهدف
1

 -محمد ليل الرفاعيأ ( ) 9100أ دورة اإلعالم في العصر الرقمي في تشكيل األسرة العربية دراسة تحليليةأ مجلة جامعة دمشقأ المجلد 92أ

العدد األول وثانيأ ( دمشق)أ

2
3

.122

 حازم الحمدانيأ ( )9112أ اإلعالم الحربي والعسكرةأ دار أسامة للنشر والتوزيعأ ( عمان)أ -المرجع نفس:أ

.19

.19
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بمل ملى ر

الثقافة في أفراد المجتمع وينعك

مل

على فض الروح المعنوية ألفرادل فوسائل

اإل عالمفي همل الحالة نقوم بعرض الثقافة الم تلفةفي المجتمعأ كما أنها توجح أهمية العادات
والتقاليد مما ينعك

مل على ر قيم االنتماه والواله للمجتمع أو الوطن ككل.

1

 التنشيط :ويقصد ب :قيام الفرد بمجموعة من السلوكات نتيجة تعرج :للرسائل اإلعالميةأ وهمل وهملالسلوكات هي حصيلة الربط بين ااثار بين ااثار المعرفية وااثار الوجدانية.2
 -ال مول :نرى أن هما العنصر عك

العنصر السابق فوسائل اإلعالم تقوم بنشر رسائل معالمية من

شأنها أن تشعر الفرد بال مول والملل.3

 كيفية تأثير وسائل اإلعالم على الرأة العام :من المتعارف علي :أن وسائل اإلعالم كعلم دو ار فعاالفي تأثيرها على الرأة العامأ انطالقا من أن اإلعالم كعلم ل :عالقة وطيدة باألمور االجتماعية

والنفسية والسياسية...ال أ ومن أهم وظائف اإلعالم وأهداف :هو تزويد الجماهير وأفراد المجتمع
بأكبر قدر ممكن من المعلومات والحقائق حول موجو

معين أو ظاهرة معينةأ حي

همل المعلومات والحقائق صحيحة ومات درجة كبيرة من مقنا
كبير وصدى قوة بالنسبة للجماهير والرأة العام ويحد

انعكا

كلما كانت

الجماهير كلما كان اإلعالم تأثير
في حالة عدم صحة المعلومات

والحقائق أو تزويرها في وقتنا الحاجر أصبحت وسائل اإلعالم مالزمة لانسان أينما مهو سواه
في المنازل أو الشوار أو أماكن العمل أو أماكن الترفي :وعلى هما األسا

يكون تأثي ار مباش ار على

الرأة العامأ وكثرة وسائل اإلعالم في وقتنا الراهن تدل على قوة تغلغلها ملى أ لو فئات وشرائح

المجتمع والتأثير عليهم وعلى أفكارهم وعلى اتجاهاتهم وكما سلوكاتهم وأفعالهم.4
 -مواطن تأثير وسائل اإلعالم على الرأة العام:

 تغيير اإلتجاهات والمواقف :من المعروف أن كل انسان ل :اتجال معين وموقف معين حول شما أو موقف ما أو موجو ماأ فالموقف هو رؤية االنسان لقجية أو لش
فموقف االنسان هو المة على أساس :يبني حكم :على األش ا

ما وشعورل تجاه:أ

المين يصادفهم والمسائل التي

يتعرض لهاأ والموقف قد يتغير سلبا أو ميجابا رفجا أو قبوال حبا أو كرهاأ بناها على المعلومات التي

تتوفر لدى االنسانأ فمن الل هما التعريف نجد أن موقف االنسان أو اتجاه :جزه ال يتج أز من
ش صيت :ورؤيت :لألمور واألحدا

والمواجيعأ حي

نجد هنا أن وسائل اإلعالم لديها القدرة الكافية

على تغيير وجهات نظر األفراد ومواقفهم ومل من الل التأثير المة تحدث :تجاههمأ وعلي :نجد أن
وسائل اإلعالم أ لبها تعتمد على العديد من التقنيات واألساليو اإلقناعية كي تجمن التأثير على
1

 -سناه محمد الجبورأ ( )9109أ اإلعالم والرأة العام العربي والعالميأ دار أسامة للنشر والتوزيعأ (عمان)أ

2

 -المرجع نفس:أ

4

 -عبد اللطيف حمزةأ اإلعالم ل :تاري  :ومماهب:أ دار الفكر العربيأ القاهرة مصرأ من .33 -92

3

.012

حازم الحمدانيأ المرجع السابقأ

.012

.13
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الجماهير والرأة العام كافةأ فقد يكون تأثيرها ميجابي كنشر قيم التعاون والحو والمودة بين أفراد
المجتمع الواحد ونشر قيم التسامح بين الشعوو والقبائلأ في حين قد يكون تأثيرها سلبي على

الجماهير بنشر قيم العداه والحرو والفتنة بين أفراد المجتمعأ وكل من التأثيرين تعتمد في :وسائل
اإلعالم على تقنيات وأساليو اإلقنا التي تجمن ردة الفعل واالستجابة المتوقعة من الجماهير.
 -وقد تتنو مواجيع وسائل اإلعالم وال تقتصر على األش ا

والقجايا فقطأ فقد تشمل بمل

التلو البيئي كأن تح ج الجماهير على جرورة المحافظة على البيئة
مواجيع الطبيعة مثال و ج
وتشجيع حمالت التشجير و يرها من األعمال واألفعال المساعدة في مل أ فعملية تغيير اإلجال أو
الموقف نجد أن وسائل اإلعالم لها حصة األسد في مل أ بحكم أنها تعتمد على المعلومات سواه
مشوهة تؤثر من اللها على اتجاهات ومواقف األفراد وأحكامهمأ فكل فرد في
صحيحة أو كامبة أو ج
المجتمع لدي :أحكام حول األشياه وأسا همل األحكام هي وسائل اإلعالم والمعلومات التي
تقدمهاأ وبما أننا في هما الزمن المة أصبحت في :وسائل اإلعالم أشب :باإلدمان بالنسبة لنا فهي
تجمن تأثيرها وردود أفعالنا المتوقعة في مل .

 صحيح أن وسائل اإلعالم تبتكون بنف

نف

المعلومات لجميع شرائح المجتمع وفئات :لكن لي

بالجرورة

الطريقة أو األسلووأ فلجمان استجابة وسائل الغعالم باإلعتماد على تقنيات وأساليو

م تلفة النو وموحدة الهدف وهو تغيير الرأة العام وفق ما يتناسو معهاأ فشريحة الشباو تحتاج
ملى تقنيات مقنا

لي

والباحثينأ ومن هما األسا

كالتي تحتاجها فئة األطفال وليست نفسها التي تطبق على المثقفين
يمكننا القول أن ةسائل اإلعالم تعتمد على تقنيات تجمن لها مقنا

الجماهير والرأة العامأ ت تلف همل التقنيات با تالف فئات المجتمع طبعا باإلعتماد أيجا على
دراسات سابقة لكل شريحة من شرائح المجتمع.1

 التغير المعرفي :تعتبر المعرفة كل ما يتعلق بالمعلومات واالعتقادات واتجاهات ومواقف الفردأوعلي :يعتبر التغيير المعرفي أعمق بكثير من تغيير الموقف واإلتجال بحكم أن الموقف أو االتجال
جزه ال يتج أز من التغير المعرفي لدى الفردأ حي

أن وسائل اإلعالم في هما التغيير تعتمد على

التأثير طويل المدى أو على أساليو وتقنيات أقوى تأثيرأ وتعتمد كمل على التكرار المتواصل في
ب

الرسائل التي تهدف من اللها ملى مغزى معين كأن تقوم بتموي :الحقائق والقجايا والمواقف

ألن تأثيرها يقع على طريقة تفكير الفرد وقناعات :ومعتقدات:أ بحكم أن همل األفكار والعقائد هي
حصيلة المعارف المكتسبة من ثقافة المجتمع الموارثة عبر األجيال وتتم عملية التغير المعرفي عبر
عملية طويلة يتم من اللها ر

معلومات ومعارف جديدة مكان المعارف والمعلومات القديمةأ

فعملية التغير المعرفي عملية صعبة ومعقدة حي
1

يتم فيها لم

ش صية الفرد وبيئت :االجتماعية

 -محمد عبد الرحمان الحجيفأ ( ) 0101أ كيف تؤثر وسائل اإلعالم دراسة في النظريات واألساليوأ مكتبة العبيكانأ (الرياضأ السعودية)أ

.39-30
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وثقافة المجتمع المة ينتمي ملي:أ فهمل العوامل هي التي تركز على وسائل اإلعالم في عملية التغير
المعرفي لكونها من أساسيات التفكير االنساني والتي من شأنها أن تحدد وتشكل نوعية المعارف التي

يكتسبها الفرد وعلي :فمن شأن وسائل اإل عالم التركيز على على الوسائل واألساليو التي تجمن
التأثير على همل األفكار والمعارف لدرجة التغيير.1
ال اتمة:
وفي األ ير نتوصل ملى أن هنا

عالقة تأثر وتأثير بين وسائل اإلعالم والرأة العامأ حي

أن وسائل

اإلعالم لها دور فعال في تغيير الرأة العام والسيطرة علي :وتعزيزل وفق أهدافها وأ راجها المنشودةأ
فوسائل اإلعالم تسعى جاهدة ملى التأثير على الرأة العام وملكل عن طريق القيام بالعديد من الدراسات
االستطالعية القبلية للجماهير المستهدفةأ ومل

هما

بهدف تحديد الوسيلة اإلعالمية المناسبة القنا

الجمهور وكما تقد ير المدة الزمنية الالزمة إلقناع :والطريقة الم تصرة للوصول ملى أفكارل وميوالت :واتجاهات:
واستحوامها ثم تغييرها حسو الهدف المطلوو.
قائمة المراجع:
 -0عبد الوهاو الكيالي وآ رونأ ( )0220أ موسوعة السياسة ( ج )9أ المؤسسة العربية للدراسات والنشرأ لبنان.
 -9مصلح الصالحأ ( ) 0222أ قامو
المملكة العربية السعودية.

الشامل قامو

مصطلحات المعلومات انجليزة -عربيأ دار عالم الكتوأ

 -3اسماعيل محمودأ ( ) 0222أ علم السياسةأ دار النهجة العربيةأ ( القاهرة).

 -1تركي مصطفىأ ( ) 0221أ وسائل االعالم وأثرها في ش صية الفردأ مجلة الفكرأ ج01أ و ازرة االعالم
الكويتيةأ الكويت.

 -1جمال مجاهدأ ( )9111أ الرأة العام وقياس:أ دار المعرفة الجامعيةأ ( القاهرة).

 -1حازم الحمدانيأ ( ) 9112أ اإلعالم الحربي والعسكرةأ دار أسامة للنشر والتوزيعأ ( عمان).

 -2الحسن احسان محمدأ ( ) 0222أ تأثير الغزو الثقافي على سلو الشباو العربيأ أكاديمية نايف العربية للعلوم
االنسانيةأ الرياضأ السعودية.

 -2حسنين شفيقأ ( ) 9101أ سيكوليجية اإلعالم دراسات متطورة في علم النف
والطباعة والتوزيعأ ( مصر).

اإلعالميأ دار الفكر العربي

 -2ير الدين علي عوي أ ( ) 0222أ عطا حسن عبد الرحيمأ اإلعالم الرياجي ج0أ مركز الكتاو للنشرأ القاهرة
 -01رفيق شكرةأ ( ) 0220 -0109أ دراسة الرأة العام واألعالم والدعايةأ جرو

بر أ ( طرابل  -لبنان).

 -00سعيد سراجأ (  ) 0222الرأة العام مقومات :وأثرل في النظم السياسية المعاصرةأ الهيئة المصرية للكتاوأ (
القاهرة).

 -09عبد الرزاق محمد الدليميأ ( )9109أ وسا ئل اإلعالم واالتصالأ دار المسيرةأ عمان األردن.
التحول الديمقراطيأ مكتبة ااداوأ مصر.
 -03عبد الغفار رشاد القصبيأ ()9111أ الرأة العام و ج
1

 -المرجع نفس:أ

.31

31 -33أوينظر :رفيق شكرةأ ()0220-0109أ دراسة الرأة العام واألعالم والدعايةأ جرو
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 -01عبد الفتاح أبو معالأ( ) 9111أ أثر وسائل االعالم على تعليم األطفال وتثقيفهمأ دار الشروق للنشر
والتوزيعأ ( األردن).

 -01عبد اللطيف حمزةأ ( د.ت)أ اإلعالم ل :تاري  :ومماهب:أ دار الفكر العربيأ ( القاهرة).

 -01علي البازأ ( ) 9119أ العالقات العامة والعالقات االنسانية والرأة العامأ مكتبة وطباعة اإلشعا الفنيةأ
مصر.

 -02كامل ورشيدمرادأ ( ) 9100أ مد ل ملى الرأة العامأ دار المسيرة للنشر والتوزيعأ عمان.

 -02محمد ليل الرفاعيأ ( ) 9100أ دورة اإلعالم في العصر الرقمي في تشكيل األسرة العربية دراسة تحليليةأ
مجلة جامعة دمشقأ المجلد 92أ العدد األول وثانيأ ( دمشق).

 -02محمد عبد الرحمان الحجيفأ ( ) 0101أ كيف تؤثر وسائل اإلعالم دراسة في النظريات واألساليوأ مكتبة
العبيكانأ (الرياضأ السعودية)

 -91محمد فاتح حمدة وآ رونأ ( ) 9100أ تكنولوجيا االتصال واالعالم الحديثة االست دام والتأثيرأ دار كنوز
الحكمةأ الجزائر.

 -90محمد محمد البادةأ ( )9111أ مد ل ملى دراسة الرأة العامأ ط9أ دار المهند

للطباعة والنشرأ مصر.

 -99محمد منير الحجاوأ( )9111أ أساسيات الرأة العامأ (ط)9أ دار الفجر للنشر والتوزيعأ مصر
 -93محمد منير حجاوأ ( ) 9112أ وسائل االتصالأ دار الفجر للنشر والتوزيعأ القاهرة مصر.

 -91محمد نصر مهناأ ( ) 9112أ علوم السياسة األصول والنظرياتأ مؤسسة شباو الجامعةأ مصر.

 -91محمود منصور هيبةأ ( )9111أ قراهات م تارة في علوم االتصال بالجماهيرأ مركز االسكندرية للكتاوأ
مصر.

 -91حيرش بغداد ليلى أمالأ () 9101/9101أ الطفل والتلفاز ااثار اإليجابية والسلبيةأ دراسة ميدانية بمدار

مدينة وهرانأ رسالة ت رج لنيل شهادة الدكتورال في العلومأ كلية العلوم االنسانية واالجتماعيةأ قسم علم االجتما أ

جامعة وهران. 9

 -92موسى عبد الرحيم حل أ ناصر علي المهدةأ ( ) 9101أ دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي
لدى الشباو الفلسطسنيأ دراسة ميدانية على عينة من طالو كلية األدو جامعة األزهرأ مجلة جامعة األزهر (
زة)أ سلسلة العلوم االنسانيةأ المجلد 09أ العدد .9

 -92عماد وانيأ ( ) 9101أ محاجرات في االتصال والرأة العامأ كلية العلوم االنسانية واالجتماعيةأ قسم علم
االجتما والديمغرافياأ جامعة محمد لمين دبا ينأ ( سطيف  9الجزائر).

الكتب باللغة األجنبية:

29hatem m’rad,(3113),lopinon publique mondial tunisie, centere de puplication
univessitaire.
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 العدد التاسع- ألمانيا- برلين- المركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات اإلعالمية

تحديات الوسائط المعلوماتية الجهوية ودورها في الديمقراطية المحلية
The challenges of regional information media and their role in
local democracy
فاتن شهبون
دكتوراه في القانون العام جامعة عبد المالك السعدي

في تأثير الوسائط المعلوماتية الجهوية على الديمقراطية المحليةأ ومدى مساهمة المنابر

ملخص

تهدف همل الورقة ملى البح

اإلعالمية على المستوى الجهوة في تعزيز همل الديمقراطية أو الحد من مستوى تقدمهاأ ومدى عالقة التأثير والتأثر بينهماأ
وا تبار همل العالقة انطالقا من مجم وعة الفرجيات التي تحيلنا على جرورة اعتماد التجارو الواقعية سواه على المستوى
.مستوى الديمقراطية وحرية التعبير ببالدنا

بالمؤشرات العالمية لقيا

التاري يأ أو تل المستجدةأ مع االستئنا

 همل الدراسة لرصد ااثار التي يحدثها "االحتكار الجهوة للمنابر اإلعالمية"أ على عنصر الثقة بالديمقراطية:كما تتج
 من انعكاسات على المواطن والمجتمع المدنيأ باعتبارهما:المحليةأ والن و السياسية المسيرة للشأن العام المحليأ وما ل
."الحلقة األجعف" في تركيبة العالقة بين الوسائط المعلوماتية والن و السياسية
Abstract
This papers aims to investigate the impact of regional information media on local democracy,
and the extent of the contribution of media platforms at the regional level in the promotion of
this democracy or reduce the level of progress, and the relationship of influence between them,
and test this relationship from the set of hypotheses that refer to the need to adopt experiences
realism, whether at the historical or emerging level, with reference to global indicators to
measure the level of democracy and freedom of expression in our country.
This study is also intended to monitor the effects of the « regional monopoly of media
platforms » on the elements of confidence in local democracy, political elites who manage the
local public affairs, and its repecussions on citizens and civil society, as the « weakest link » in
the composition of the relationship between the media and political elites.
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مقدمــــة:
عرف شمال المغرو ميالد الصحافة في النصف األول من القرن التاسع عشر بين سنتي  0291و0209م
اصة في سبتة ومليلية وتطوانأ ولهمل اال نطالقة أثرها الكبير في مبراز طباعة الصحف والكتابة عن تاري

المغروأ والتعريف بقجايال ومشاكل :على المستوى الدا لي أوالأ ثم على المستوى الغربي ثانياأ عندما
انتشرت بكم وفير الصحافة الدولية فيما بعدأ بمدينة طنجة التي كانت مسرحا للص ار والمنافسة القوية بين
القن صليات األجنبية لتقوية وجودها بالمغرو عن طريق الصحافة التي ت دمها سواه بلغتها أو باللغة العربية
األم.1

وقد تراكم المشهد السياسي بشمال المغرو اصة فيما يتعلق بمسلسل الديمقراطيةأ وتطورت مع :الوسائط

المعلوماتية والتي أصبحت وسيطا لتداول المعلومة وال برأ على أسا

الدفا

عن مبادئ الديمقراطية

المحليةأ وبالتالي ظهور بيئة معالمية جديدة بديلة عن دور الدولة والتي تعرجت كمفهوم لتآكل مجمونهاأ

بعد أن منحت لشرائح المجتمع ممكانية طرح آراه سياسية متعددة وابراز اتجاهات فكريةأ وتكري

الوعي

السياسي للمشاركة في صنع القرار لبناه مجتمع محلي ديمقراطي.
مال أن هما التصور النمومجي للديمقراطية المحلية الفعالةأ واألهمية البالغة للوسائط المعلوماتية في تكري

همل الديمقراطية وتعزيزهاأ يجعلنا أمام مشكالية مما ما أسقطنا هما البراديغم على المجتمع المحلي بالمغرو:
إلى أي حد تساهم الوسائط المعلوم اتية الجهوية في التأثير على الديمقراطية المحلية؟
مما يثير لدينا عدة تساؤالت حول مدى فعالية الديمقراطية المحلية؟ واإلشكاالت المطروحة التي تحد من
قدرة الوسائط المعلوماتية على تعزيز الديمقراطية المحلية؟
ولاجابة على همل التساؤالتأ يطرح لدينا ثال

فرجيات:

تهم الفرضية األولى اعتبار الوسائط المعلوماتية آلية لتعزيز الديمقراطية المحليةأ وأن لها دور مدرو
ودقيق يسهم في توجي :وبناه الروح الوطنيةأ وتتج :الفرضية الثانية ملى اعتبار أن الوسائط المعلوماتية
المحلية ير قادرة على تحقيق المبتغى الديمقراطي منهاأ وأن السياسة بالمغرو تتج :نحو الحد من حرية
التعبير وتقييدها بمجموعة من الجوابط القانونية التي تكر

تعقيد مساطر منشاه مؤسسات الصحافةأ في

حين ترى الفرضية الثالثة أن الوسائط المعلوماتية ساهمت ملى حد ما في تكري

الديمقراطية المحلية

وتوجي :الرأة العام نحو المطالبة بالحقوق وا لمشاركة في صنع القرارأ بالر م من محاولة السلطة تكبيل
حرية الرأة العام واستمرار األحزاو السياسية في جعل المنابر اإلعالمية صوتا لسياستهمأ على اعتبار أن

شريحة عريجة من المواطنينأ أصبحوا على دراية ووعي سياسي كاف لفهم السياق السياسي وقيا

مستوى

الديمقراطية ببالدهم.

وال تبار الفرجيات السالفةأ سنقسم الموجو لمبحثين:

 1ذكرتها هدى المجاطي" ،الحياة الثقافية في شمال المغرب من خالل الصحافة المكتوبة ( ،")0242-0206سليكي إخوان-طنجة ،الطبعة األولى،
يناير  ،6102ص.30:
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المبح

األول :األزمة التاري ية للديمقراطية المحلية في عالقتها بالوسائط المعلوماتية

المبح

الثاني :الوسائط المعلوماتية بين االحتكار وأزمة الثقة

المبحث األول :األزمة التاريخية للديمقراطية المحلية في عالقتها بالوسائط المعلوماتية الجهوية
تكتسو الديمقراطية المحلية أهمية بالغة من حي

تمكين الشعوو من تقرير مصيرهاأ عبر ا تيار من

يمثلهم في تدبير شؤونهم المحليةأ وتعمل وسائل اإلعالم في البلدان مات الديمقراطية الكاملة 1على تعزيز
حرية التعبير كآلية للرفع من جودة ال ديمقراطيةأ مما يفسر أن محاولة تقييد حرية وسائل اإلعالمأ أو م رائها
ماديا أو جعلها منب ار لصوت حزو سياسي معينأ ينعك

سلبا على المسار الديمقراطية المحلي.

وتبعا لمل أ ارتبط ظهور وسائل اإلعالم بجهة الشمال بالتغييرات السياسيةأ واألحدا

الصراعات االستع ماريةأ مما جعل من الصعوبة تفكي

الناتجة عن

همل العالقة دفعة واحدةأ مع العلم أن التمييز بين

التوج :اإليديولوجي والسياسي وبين المعلومات السياسية التي تستهدف المواطن  -اصة الناشئ من-:أ

يفسر طبيعة العالقة المتشابكة بين اإلعالم والسياسة.

مما يجعلنا نتساهلأ ملى أة حد ساهمت الديمقراطية المحليةأ في تكري

ثقة المواطن بالسياسة المحلية؟

وأة عالقة تربط الديمقراطية المحلية بالوسائط المعلوماتية؟
ولاجابة على همل التساؤالتأ سنقسم هما المبح

ملى مطلبين سيهم المطلب األولأ لمحة حول أزمة الثقة

بالديمقراطية المحلية كأزمة تاري يةأ أما المطلب الثانيأ فسيعالج عالقة الوسائط المعلوماتية بالديمقراطية
المحلية.
المطلب األول :أزمة الثقة بالديمقراطية المحلية :أزمة تاريخية
تشير الديمقراطية المحلية في مفهومها العام على مشاركة المواطنين في تدبير الشؤون المحليةأ ومل عبر
ا تيار من يمثلهم في تدبير المجال

1

الجماعيةأ عن طريق االنت او والتصويت على ممثليهمأ بغية تحقيق

حسو الترتيو العالمي بالتقرير المة أعدت :وحدة االست بارات االقتصادية ( )EIUلسنة 9102أ احتل "النرويج" المركز األول واحتلت "مسلندا"

المركز الثانيأ فيما احتلت "السويد" المركز الثال

وحسو التقارير المعدة من نف

برسم سنة  9102كدول مات ديمقراطية كاملة أ في حين سجل المغرو معدل  1.22من 01أ

الوحدة فإننا اعتمدنا المبيان التالي لفهم تطورات مؤشر الديمقراطية بالمغرو:
تطور مؤشر الديمقراطية بالمغرب

4.77
3.83

3.5

2018

2017

4.5

2006

2011

يتبين أن سنة  9100أ سجلت ان فاجا في مؤشر الديمقراطية بالمغرو وهي السنة التي صنف فيها المغرو جمن "األنظمة االستبدادية".

http://www.eiu.com vu le 20/01/2019.
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المصلحة والمنفعة العامةأ مم يعتبر تحقيق الشفافية في االنت ابات التي شار فيها عموم المواطنين من بين
مظاهر الديمقراطية المحلية وأحد سبل تكريسها.

مال أن التجربة الديمقراطية المحلية بالمغروأ عانت من قصور الرؤيا التدبيرية وهشاشة الوعي السياسيأ
ويمكن ا تزال مل في بعض مما ورد في األجزاه الثال

اليوسفي"أ ففي حدي

لسلسلة "أحادي

فيما جرى" للسيد "عبد الرحمان

ل :إلماعة  RFIالفرنسيةأ بتاري  01فبراير  9119حول موجو "نريد معادة الثقة

للنا بين والمصداقية لالنت ابات"أ صرح أن هنا

االنت ابات الماجية.1

امتعاجا لدى الشعو المغربي مما كان يحصل في

وكان يقصد عمليات تزوير االنت ابات التي كانت تتم بطريقة سلسلةأ بحي

يتم تغيير األصوات التي

حصل عليها المرشح الفائز ملى المرشح المة تر و اإلدارة في نجاح:أ وتحول األصوات التي حصل عليها
هما األ ير للمرشح اا رأ بحي

تتم العملية في تبادل األصوات بين الطرفين بكل سهولةأ ويبرر "مصدر"

للسيد "عبد الرحمان اليوسفي" سقوط :في انت ابات سنة 0213أ بالتالي:
"...ر م أن

نجحت في االنت ابات بمدينة طنجةأ فقد تم تغيير النتيجة لصالح الطرف اا ر المة هو

"الشريف الوزاني"أ عقابا ل على التد ل المة قمت ب :في الجزائر في بداية شهر ماة .2"...0213
باإلجافة ملى ظاهرة استعمال المال لشراه أصوات النا بين على رؤو

اإلشهادأ كموقف سلبي التزمت:

السلطاتأ منافية لأل الق والقانون3أ وظاهرة البطائق ير المشروعة المتوفرة في السوق السياسي نتيجة
التالعو المة شاو عملية التسجيل في اللوائح االنت ابيةأ وأيجا تركيبة مكاتو التصويت التي الزالت
اجعة إلرادة رجال السلطة.4

وقد أكد السيد "عبد الرحمان اليوسفي إلماعة  RFIالفرنسيةأ على "...لمل

نريد معادة الثقة والمصداقيةأ

وسد الباو أمام استعمال المال وشراه األصوات وتوظيف األعيانأ ونريد كمل من المواطنين المغاربة أن
يشعروا بأن :ال يمكن العودة للوراهأ وأن هنا صيغا جديدة للتعبير عن ا تياراتهمأ صحيح قد يحد

نوعا من الصدمةأ لكننا نريد ا التجال نحو تسيي

مل

الحياة العامةأ نريد من األحزاو السياسية أن تتحمل

مسؤوليتها وتلعو دورها كما ينبغي.5"...

األمر المة نستشف من:أ أن النظام التمثيلي عانى قصو ار مؤسسيا وهشاشة ثقافيةأ بسبو عدم ترسي تقاليد

االقت ار العامأ األمر المة يجعل التفكير في الديمقراطية التشاركية في همل الحالة مطلبا موجوعيا ينبغي
 1امبار بودرقةأ "عبد الرحمان اليوسفيأ أحادي

فيما جرىأ  90يناير  01 -911شتنبر "9113أ دار النشر المغربية –الداربيجاهأ الطبعة األولىأ

2امبار بودرقةأ "عبد الرحمان اليوسفيأ أحادي

فيما جرىأ شمرات من سيرتي كما رويت :لبودرقة"أ دار النشر المغربية –الداربيجاهأ الطبعة األولىأ

الجزه الثال أ فبراير 9102أ

.990:

الجزه األولأ فبراير 9102أ

 20:وما بعدها.

3نفس:أ
4نف
5

 011 :وما بعدها.

المرجعأ

.010:

امبار بودرقةأ مرجع سابقأ الجزه الثال أ

.990:
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أن يتأطر في

نوفمبر 9102

انة التكامل الوظيفي المة تعزز في( :المشاركة) منطق (التمثيل)أ ال في

انة تناز

مشروعية التمثيلين المدني والسياسيأ فالسياق المغربي ال يجعل الديمقراطية التشاركية بديال من ديمقراطية

تمثيلية ير مكتملة تجر وراهها تاري ا من األعطاوأ بقدر ما يجعل من شكلي الديمقراطية مجتمعين بديال
مفترجا لواقع عنيدأ واقع عدم المشاركة والعزوف وعدم التسيي أ فقد أحد

التطور السياسي المغربي

التباسات كثيرة في شأن حدود العالقة بين وظائف األحزاو السياسيةأ كما رس تدبير بعض السياسات
ا ألفقية على المستوى المحلي فكرة اعتبار المقاربة التشاركية مجرد امتداد للتدبير السلطوة القائم على
االستحقاق بشرعية المنت بين.1

مما ينتج عن :زعزعة الثقة بين النا بين والمنت بينأ على اعتبار أن الثقة السياسية تفسر التوج :اإليجابي
العام للمواطنين اتجال الحكومةأ ويكون هما التوج :اإليجابي مبني على توقعات الشعو من الحكومةأ فكلما
كانت التوقعات تتحقق تكون الثقة السياسية عاليةأ أما عدم الثقة فتعني التقييم السلبي لنشاط الحكومةأ أة

أن :توقع منها أشياه ولكن همل التوقعات لم تتحقق فكان موقف سلبي أة انعدام الثقة2أ وهنا نستحجر
الدور المة قامت ب :الصحافة في تل الفترة لنشر نتائج االستحقاقات االنت ابيةأ بعيدا عن مكر اال تالالت

التي شابت صناديق االقت ار .

المطلو الثاني :عالقة الوسائط المعلوماتية بالديمقراطية المحلية
تقسم الوسائط المعلوماتية أو  Infomédiaكمصطلحأ ملى قسمين Information

المعلومةأ Media

بمعنى الوسائل اإلعالميةأ كما تنقسم أنوا الوسائط المعلوماتيةأ من منظورنا ملى الكالسيكية والحديثةأ

بالنسبة للوسائط المعلوماتية الكالسيكية تتمثل في الوسائل السمعية (الراديو مثال)أ والوسائل البصرية
كالصورأ والوسائل السمعية البصرية كالتلف ازأ والوسائل المكتوبة كالجرائدأ أما الوسائط المعلوماتية الحديثة
فتعتبر األكثر تداوال في عصرنا الحاليأ حسو تقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت لسنة 39102أ وقد

ارتبطت همل الوسائل بالولوج لشبكة االنترنت والتي تمنح وسائط متعددة كالمواقع اإللكترونية والمدونات
الش صيةأ وشبكات المحادثاتأ والتجمعات االفتراجية والمواقع االجتماعية "الفايسبو

والواتساو"أ

والصحف اإللكترونية....

ويصي ي ي يينف "صي ي ي ييفوت العي ي ي ييالم" العالقي ي ي يية بي ي ي ييين الوسي ي ي ييائط المعلوماتيي ي ي يية والديمقراطيي ي ي يية المحليي ي ي ييةأ في ي ي ييي جي ي ي ييوه

االتجاهات الثال :
 االتجاه األول يعترف بالدور الفاعل لاعالم في عملية اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطيباعتبار أن وسائل اإلعالم هي أداة أساسية في االنتقال ملى الديمقراطيةأ واإلصالح السياسي بمعنال
العام؛
1حسن طارق" ،دستورانية ما بعد انفجارات  :6100قراءات في تحارب المغرب وتونس ومصر" ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسة-
بيروت ،الطبعة األولى ،يونيو  ،6102ص.43:
 2احمد سليم البرصان " ،علم السياسة المفاهيم واألسس الدولة السلوك السياسي السياسة الدولية" ،زهران للنشر ،6104 ،ص.646 :
3
Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), « usages des TIC dans les
ménages et par les individus année 2017, synthèses des résultats, septembre 2018 ».
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 أما االتحاه الثاني فينظر بنظرة سلبية لدور اإلعالم في عملية التحول الديمقراطي وحرية وسائلاإلعالم أو التشكي والتقليل من أهمية دور وسائل اإلعالم في التحول الديمقراطي؛
 وبالنسبة لالتجاه الثالث فينظر ملى طبيعة العالقة بين اإلعالم والديمقراطية بوجهة نظر اعتداليةتعطي لاعالم أدوا ار محددة في مرحلة التحول.1

تبعا لمل أ تكتسي العالقة بين الديمقراطية المحلية والوس ائط المعلوماتية أهمية بالغة في محدا
هامةأ األمر المة يجعلنا نستحجر أحدا

آثار سياسية

المحاولة االنقالبية العسكرية على نظام الملكية سنة 0220أ

في مكرى ميالد المل الراحل الحسن الثانيأ ودون الد ول في تفاصيل همل األحدا أ نستحجر فقط الدور
الهام المة لعبت :وسائ ل اإلعالم في هما الحد

بالمكر "مماعة الرباط" التي استولى عليها

التاري يأ ون

اإلنقالبيونأ وأعلنوا من اللها عن قيام الجمهورية وانتهاه النظام الملكيأ في حين تمكن الجنرال "حسني

بن سليمان" من قبض زمام األمور "بإماعة طنجة" المحليةأ واإلعالن من اللها على أن :النظام الملكي
الزال وسيظل في ظل العرش العلوةأ وبقيادة المل الجال

على العرش...أ األمر المة كان ل :انعكاسات

بالغة األهمية في محباط المحاولة االنقالبية على العرشأ وفي زر الطمأنينة لدى عموم المواطنين في
جميع ربو المملكة.
كما اتجهت أ لو الدراسات نحو اعتماد ثال

عناصر لربط الوسائط المعلوماتية المتطورة بالسياسةأ والتي

يمكن تحديدها في "التنمية" و"التكنولوجية" و"النظرية الديمقراطية":

 -3التنمية :لها دور في دفع التغييرات دا ل المجتمعات على المدى الطويلأ

اصة الهيكل

االقتصادة المة شكلت دافعا للمؤسسات ال اصة والعامةأ إلعادة هيكلتها بما يتوافق مع مد ال همل
التكنولوجيا الجديدة وكمل االستثمار في قطا ال دمات واالتصاالت عبر الوسائط اإللكترونيةأ ومن

ثم فإن المؤسسات السياسية كالو ازرة الحكومية واألحزاو السياسية وجماعات المصالحأ تتحر نحو
اإلنترنت في مطار مجتمعات ما بعد الصناعة؛
 -5النظريات التكنولوجية :تعمل همل النظرية على افتراض أن التكنولوجيا هي التي تشكل المجتمعأ
حي

من الحكومات والمجتمع المدني يتعامل مع الثورة التكنولوجية بما يتالهم مع البنية التكنولوجية

وأدواتها أو كمل باالستثمار في بحو التكنولوجيا والتنمية؛

 -1النظرية الديمقراطية :تتج :همل النظرية نحو اعتبار أن ظهور اإلنترنت عمل على تالفي الحواجز
والحدود التقليدية بين الدولأ وأظهرت الثورة المعلوماتية مدى الوهن المة أصاو المؤسسات التقليدية
فيما يتعلق بدورها الوسيط بين الحاكم والمحكومأ وبناه االنتماهات ودفع الح ار

االجتماعي

 1صفوت العالمأ "دور وسائل اإلعالم في مراحل التحول الديمقراطي...مصر نمومجا" أ مركز الجزيرة للدراساتأ  01مار 9103أ .3 :
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2013/3/14/20133148498985734role%20of%20media%20in%2
0democratic%20transition.pdf vu le 22/01/2019.
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وا لسياسيأ وساعدت تكنولوجيا االتصال والمعلومات في توفير أداة اتصال مباشرة بين الحاكم
والمحكومينأ بدال من الديمقراطيات النيابية مات الطابع التمثيلي.1

وبالنظر لألهمية البالغة التي تحملها العالقة بين الديمقراطية والوسائط المعلوماتيةأ نتساهل عن مؤشر حرية
الصحافة ببالدنا لن تبر مستوى مساهمة الوسائط المعلوماتية بالديمقراطية المحلية ببالدنا.
فمؤشر الفساد والحرية المدنية باعتبارها أحد العناصر التي تكر الثقة أو انعدامها لدى المواطنين ببلد ماأ
والمة اعتمدت :منظمة الشفافية الدولية لسنة 9102أ مم حصل المغرو على نقطة  11من 011أ على
اعتبار أن البلدان التي تحصل على أقل من  11نقطة هي األكثر فساداأ كما أن الفساد ل :دور كبير في
التجييق على المجتمع المدني والمة يعمل بدورل على التأثير على السياسات العموميةأ مما ينعك

سلبا

مستوى حرية الصحافةأ والمة احتل المغرو –بحسو التصنيف العالمي لحرية الصحافة المة أعدت :منظمة

"مراسلون بال حدود" لسنة  -9102فيها الرتبة . 2031

ومن الل همل المؤشرات يتبين تراجع مركز المغرو في مؤشر حرية التعبير والصحافة والديمقراطية أيجاأ
األمر المة يجعلنا نتساهل عن دور الوسائط المعلوماتية المحلية بالمغروأ هل هي وسيلة لتعزيز

الديمقراطية المحلية أم أنها وسيلة للدعاية والتغليط وتجليل المواطن؟
الم بحث الثاني :الوسائط المعلوماتية بين االحتكار وأزمة الثقة

يعتبر األستام "عبد اهلل أشركي" في كتاب" :المبادئ األساسية في علم السياسة" أن األسلوو األول للتأثير
على الرأة العام هو بالتأكيد الدعاية العلنيةأ كوسيلة بسيطة من أجل معطاه انطبا وهمي بأن اإلعالم

 1عادل عبد الصادقأ "الديمقراطية الرقمية"أ المركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلستراتيجيةأ  09:وما بعدها.
2
تم تصفحه في https://rsf.org/ar.3102/10/13
حسو التقارير المعدة من طرف منظمة "مراسلون بال حدود" للسنوات 9102/9102/9109-9100/9111أ فإننا سنعتمد على المبيان التالي
لتوجيح تطور مؤشر حرية الصحافة بالمغرو:

تطور مؤشر حرية الصحافة بالمغرب
135

133

138
97

2018
والمالحظ من

2017

2011/2012

2006

الل المبيانأ أن مؤشر الصحافة حسو التقارير التي أعدتها منظمة "مراسلون بال حدود" في السنوات -9100/9111

9102/9102/9109أ أن سنتي  9109/9100سجل المغرو تراجعا في مركزل بالمقارنة مع السنوات الماجية ( 9111حصل على الرتبة )22أ
وهي السنة التي سبق وأن صنفت فيها مجلة "ميكونوميست" المغرو بالنظام االستبدادة لحصول :على معدل أقل من .01/1
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"موجوعي" هو بالتأكيد السيطرة على بعض أجهزة اإلعالم بشكل مباشرأ ولكن سرة1أ وأن أجهزة اإلعالم
تشكل رهانا أساسيا في الص ار الناشو بين م تلف القوى التي تحر اللعبة السياسيةأ وان من الوهم
التفكير بأن بإمكانها بصفتها وسائل ومواجيع للجغوطأ أن تتمتع باستقالل كليأ وأن تعك

الصادق ألولئ المين تلقوا مهمة تشغيلها.2

فقط الفكر

مم من :من مفارقات التجربة السياسية المحلية بالمغروأ أن براديغم األدوار التوجيهية في الوسائط المعلوماتية
ال يقتصر على السلطة فقطأ بل يصل ملى الن بة السياسية التي نجدها في بعض األحيان مساهمة أو
مديرة لوسيط معالميأ اعتبرتها منب ار للتعبير عن توج :سياسي معين.

وتبعا لمل أ نتساهل عن انعكاسات احتكار وسائل اإلعالم وتأثيرل على الديمقراطية؟ ولاجابة على هما
التساؤل سنقسم هما المبح

ملى قسمينأ سيتناول المطلو األول" :احتكار وسائل اإلعالم وتأثيرل على

الديمقراطية المحلية"أ أما المطلو الثاني فسي ص

"للمصادقة على ميزانية جماعة طنجة نمومجا".

المطلب األول :احتكار وسائل اإلعالم الجهوي وتأثيره على الديمقراطية المحلية

من المتأمل في عنوان "احتكار وسائل اإلعالم وتأثيرل على الديمقراطية المحلية"أ يستوعو أن أ لو الوسائط
المعلوماتية المحلية محتكرة سواه من طرف الدولة بغية تنفيم وتنزيل سياسة وتوجهات الدولة والسلطةأ أو
من طرف أحزاو سياسية مسيرة للشأن العام أو معارجيهم بغية توجي :الرأة العام حول تصورات فكرية

وايديولوجية سياسية مما بغرض تغليط الرأة العامأ أو توجي :تركيزل حول قجايا ثانوية لتشتيت تركيزل حول
القجايا الكبرى والهامة المطروحةأ أو بغية تسليط الجوه نواق

وقصور المجال

السياسية المسيرة للشأن

العام.3
ومن مقاربة قانونيةأ فقد حدد قانون الصحافة والنشر 4مؤسسات الصحافةأ بالقسم األول (الباو األول)أ

المادة  2من:أ والتي تن
اعتبارة يمار

على" :يعتبر مؤسسة صحفية في مدلول هما القانونأ كل ش

ماتي أو

كل أو بعض األنشطة الواردة في المادة  9أعاللأ ويتولى لهمل الغاية نشر مطبو دورة أو

صحيفة ملكترونية بوصف :مالكا أو مستأج ار أو مسي ار ألحدهما أو هما معا".

1

عبد اهلل أشركي أفقيرأ "المبادئ األساسية في علم السياسة"أ كريم برانت – طنجة 9111أ

3

يعدد "جا رانسي " في كتاب " :كراهية الديمقراطية" بعض المظاهر ير المقبولة في تدبير الشأن العام من قبل المنت بين:

2نف

المرجعأ

.991 :

.991:

"منت بون أبديونأ يراكمون أو ي تبادلون المناصو البلدية أو اإلقليمية أو التشريعيةأ أو الو ازرية وي جعون السكان بالرباط الجوهرة لتمثيل المصالح
المحليةأ حكومات تصنع هي ماتها القوانينأ ممثلون للشعو مت رجون في أ لبهم من مدرسة واحدة لادارةأ وزراه أو معاونوا وزراه يعاد توطينهم في

شركات عامة أو شب :عامةأ أحزاو يجرة تمويلها بالغش في العقود العامةأ رجال أعمال يستثمرون أمواال طائلة في محاولة الحصول على تفويض
انت ابيأ رؤساه ممبراطوريات معالمية اصة يستحومون من وظائفهم العامة على امبراطوريات اإلعالم العامأ با تصار احتكار الشأن العام".

جا رانسي

ترجمة أحمد حسانأ "كراهية الديمقراطية"أ دار التنوير –لبنانأ الطبعة األولىأ 9109أ

4ظهير شريف رقم  0.01.099صادر في مة القعدة  01( 0132أ سط

الرسمية عدد  00 – 1120مو القعدة  01( 0132أ سط

)9101أ

 21 :وما بعدها .

)9101أ بتنفيم القانون رقم  22.03المتعلق بالصحافة والنشرأ الجريدة

.1212 :
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من جهة أ رىأ عملت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصرة (الهاكا)أ على تحرير القطا
البصرة سنة 9119أ للحد من احتك ار الب

السمعي

السمعي البصرةأ كما انطلق مسلسل التحرير عمليا منم ماة

 9111أ ودون ال وض في اإلشكاليات التي طرحتها عملية التحريرأ فإننا سنكتفي باستحجار بعض
النمامج التي "يفترض" فيها احتكار للوسائط المعلوماتيةأ بحسو ما يروج في وسائل اإلعالم

اصة

الصحف اإللكترونيةأ مم ال يوجد وثائق رسمية تؤكد أو تنفي ما ُيتداول من معلومات حول االحتكار
الصريح لوسائل اإلعالم.

وفي هما السياقأ نمكر ما نشرت :الصحيفة اإللكترونية "مغر "أ بتاري 9100/11/91أ بقلم "أحمد أقديم"أ

بمقال "اإلعالم العمومي بالمغرو"أ والمة يتمحور حول تحكم صنا

القرار السياسي واألمني بالمغرو

بالوسائط المعلوماتيةأ ومن بين ما مكر" :القناة الثانية" التي تم تغيير مدرائها لثال

مراتأ وهم من المقربين

لصنا القرار السياسي واألمني بالمغروأ مم من الثابت فيها هو التحكم في القناة من طرف المرأة الحديدية

"سميرة سيطايل" مديرة مديرية األ بارأ و"ميدة  0تيفي" التي كانت ومازالت تتحكم فيهاأ وهي من المقربين
من صنا القرار السياسي واألمني-1حسو ما مكر بالمقال.-

وبالنسبة للمحطة اإلماعية "كاو راديو" فقد زعمت الصفحة اإللكترونية maroc.mom-rsf.orgأ على

أن :من بين المساهمين فيها ملى حدود سنة  9101أ رجل األعمال في الميدان البحرة وعمدة طنجة السابق
عن حزو األصالة والمعاصرةأ وما بين 9101-9112أ السيد "سمير عبد المولى" المة با حصت :في
"كاو راديو" للسيد "عبد المجيد العروسي" بعد انجمام" :لحزو العدالة والتنمية"أ فالسيد "عبد المجيد

العروسي" شقيق السيد "محمد ا لعروسي" مدير مماعة "كاو راديو" حالياأ والمعروف بكون :مقرو من السيد
"مليا

العمرة" األمين العام السابق "لحزو األصالة والمعاصرة" ورئي

جهة طنجة -تطوان -الحسيمة.2

وتروج أ بار حول انتماهات بعض الصحف اإللكترونية منها "طنجة  "91كونها صحيفة تتحد
"حزو األصالة والمعاصرة"أ وصحيفة "شمالي" كونها تتحد

باسم

باسم "حزو العدالة والتنمية"أ مال أن :ال توجد

وثائق رسمية تثبت أو تنفي همل الطروحاتأ ويبقى مدى وعي المواطن لألحدا

السياسية والتوجهات

الفكرية لل ط التحريرة لكل صحيفة ملكترونيةأ هو المعيار الوحيد لفهم االنتماهات الحزبية لكل صحيفة.

فعند تصفح الجريدة اإللكترونية "شمالي"أ نجدها ترصد في الو األحيان التحركات السياسية للحكومة

بصفة عامة والمجل

الجماعي بطنجة بصفة اصةأ وتارة أ رى نجدها تنشر مقاالت تتجمن تحامل

سياسي على األحزاو المعارجةأ ولكن بطريقة ال تشعر القارئ البسيط بتحيز الموقع "لحزو العدالة
والتنمية"أ أما عند تصفحنا للجريدة اإللكترونية "طنجة  "91نجدها تتجمن عناوين 3أكثر جرأة وقوة من
https://www.maghress.com/lakom/5079 , vu le 18/01/2019.
https://maroc.mom-rsf.org/ar/media/detail/outlet/cap-radio/ vu le 18/01/2019.
 3من جملة العناوين المتداولة بالجريدة اإللكترونية "طنجة "91أ نمكر ما يلي:
-

1
2

مقبرة الكالو تجع العمدة في موقف محرج والموجو ي لق انقساما بين النشطاه؛

عرقلة دورة الميزانية يكشف هشاشة التحالف األ لبي بمجل

جماعة طنجة؛
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الجريدة اإللكترونية "شمالي"أ بالر م من محاولة الجريدة اإللكترونية "طنجة  "91مظهار حيادها بالمقاالت
المنشورةأ مال أن السؤال المة يطرح نفس:أ لماما تتعمد همل الجريدة –في الو األحيان -رصد م فاقات

المجل

المسير لجماعة طنجة؟.

فبالر م من مكائها في طرح المواجيع مال أن المواطن المثقف سياسياأ يستطع تنقيح المواجيع والمواقع
والجرائد اإللكترونية مات المقاربة الموجوعيةأ من التي تستهدف "الدعاية أو تغليط الرأة العام أو تشوي:
صورة حزو معارض أو حتى محاولة تسليط الجوه فقط على نقط جعف الحزو المسير للشأن العامأ
قصد تب ي

المجهودات السياسية التي يقوم بها هما األ ير"أ في مقابل مل ال يستطيع المواطن البسيط

التمييز بين المواجيع الموجوعية واأل رى مات ال لفية السياسية والتوجيهية أو الدعائية والتغليطية.
وتبعا لمل أ يتبين أن الوسائط المعلوماتية اصة الصحف اإللكترونيةأ لها أهمية كبرى في تبليغ رسالة

سياسيةأ وتوجي :المتلقي نحو فكر معين بالنظر للشريحة العريجة التي تستهدف همل الصحفأ وبغض
النظر عن ما مما كان طها التحريرة منطقيا ويصو في المصلحة العامةأ ويمكن من مرساه الديمقراطية
المحلية أم الأ وما يؤكد هما الطرحأ هو النسبة العالية لولوج المواقع االجتماعية وما لها من تأثير على

الديمقراطية المحلية.

كما أن:أ من أكثر الوسائط المعلوماتية ولوجا ومشاهدةأ هي "الفيسبو والواتساو" حسو تقرير الوكالة
الوطنية لتقنين المواصالت لسنة 19102أ مم من  % 20.2من مست دمي االنترنت اقتنوا أجهزة بغية ولوج
مواقع التواصل االجتماعيأ و % 21.2منهم لمتابعة المستجداتأ ويرى "ابراهيم أحمد اب ارهيم" أن التعامل
واالستجابة للوسائط المعلوماتية الحديثة ي تلف بحسو المستوى التعليميأ مم يعتمد األفراد األكثر تعليما
على المطبوعاتأ واألقل تعليما يعتمدون على الراديو والتلفزيون في حين يميل الشباو ملى است دام شبكة
االنترنت2أ وهما ما أكدل تقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت لسنة 9102أ والمة سجل بأن % 22.1

من مست دمي االنترنت تتراوح أعمارهم بين  01و 91سنةأ و % 21.1من همل الفئة تزور المواقع
االجتماعية يومياأ وبالتالي فإن توج :همل الجيل الناشئ لمركز المواقع االجتماعية يثير لدينا تساؤالت حول

المعلومات السياسية التي تروج بهمل المواقع ومدى صدقها وجديتها.

المطلو الثاني :المواكبة اإلعالمية للمصادقة على ميزانية جماعة طنجة لسنة  9102نمومجا
من بين اإلشكاالت التي تواج :المتلقي أو المواطنأ هي تجارو المعلومات السياسية بالوسائط المعلوماتيةأ

ولالستدالل على مل

نستشهد باألحدا

التي صاحبت المصادقة على الميزانية لسنة  9102بجماعة

طنجة.

2

مجل

العبدالوة "يتج ":لرفض تعديل الميزانية جدا على دعوة الوالي؛

االحتجاجات تفجر دورة جماعة طنجة وتجع الميزانية في كف عفريت.
SNRT , op. cit.

ابراهيم أحمد ابراهيمأ "فن كتابة ال بر والمقال الصحفي"أ العربي للنشر والتوزيعأ ط0 .أ 9112أ

1

.1:
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فتبعا لمقتجيات القانون التنظيمي رقم  1003.01فإن المصادقة على الميزانية تتم وفقا لمسطرة قانونية يلزم
احترامهاأ ومن أهم همل المقتجيات عرض الميزانية على المجل

التي

للمصادقة علي:أ مال أن األحدا

طغت ع لى السير العادة للجلسة جعلت من بالغ الصعوبة المصادقة على الميزانيةأ وهو ما تم توثيق:
بالموقع اإللكتروني "يوتوو"2أ والمالحظ من الل همل التسجيالت ارتكازها على المشاحنات السياسية فقطأ
األمر المة يعطي انطبا لدى المتتبع بعدم قدرة المجل

المسير على جبط زمام األمور...أ مما انعك

سلبا على المسار العادة للمصادقة على الميزانية وبالتالي على تدبير الجلسة.

كل قرأل من زاويت :الحزبية وتوج :ط:
ونتيجة لمل أ تداولت العديد من الصحف هما الموجو أ لكن ج

التحريرةأ مم نشرت الجريدة اإللكترونية "شمالي" بتاري  01دجنبر  9102فيديو بعنوان "مرافعة قوية للعمدة
الجماعي

العبدالوة حول ميزانية جماعة طنجة لسنة "9102أ ومقال تحت عنوان "بعد فوجى دورة المجل

عمدة طنجة يستهجن طريقة التعامل مع المؤسسات الدستورية" بقلم حمزة الوهابيأ وفي مقال آ ر لنف

الكاتو " بجيدة طنجة يندد بعرقلة أشغال مجل

الجما عة ...ويستغرو موقف "السلطة"" بتاري  91دجنبر

.9102

في حين اتج :الموقع اإللكتروني لجريدة "طنجة  "91ملى المقاالت مات العناوين القويةأ مثل" :االتحاد
الدستورة يتج :لف تحالف :مع العدالة والتنمية"أ "مواطنون يحولون دورة مجل

"احتجاجات وا ماهات توقف دورة مجل

طنجة ملى مراسيم جنائزية"أ

طنجة والعمدة يلوم بمكتب":أ "طرد مواطنين من دورة مجل

 ...مكر سياسي لتغطية فشل تدبيرة".

وبين همل االتجاهات المعاكسةأ يتج" :فرنسي

طنجة

بال" ملى اعتبار أن "النتيجة االية تقريبا هو اندفا كل

واحد في االنجمام ملى رأة تعرج :ل :وسائل االتصال على أن :رأة األكثريةأ أو رأة ال براه األكثر
مهارةأ ولصالح همل االية النفسيةأ يمكن ألقلية أن تعتبر نفسها أكثريةأ واألكثرية تنتهي بأن ت طئ حول

األكثريةأ والصحافيون في بعض وسائل االتصالأ بين األكثر هم شهرةأ يفرجون رأيا على مواطنيهم".3
وبالتاليأ يظل المتلقي البسيط –في وجعية الصفحة البيجاه كما وصف" :فرنسي

بال" -ير قادر على

التنقيح بين المعلومات السياسية والموجوعية مات المصداقية والمعلومات المغرجة أو الدعائيةأ وبالتالي ال
1ظهير شريف رقم  0.01.21المتعلق بالجماعاتأ الجريدة الرسمية عدد  1321بتاري  1شوال  93- 0131يوليوز -9101أ

المادة  021من:أ نجدها تن

.1111 :

على "تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الجرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة دا ل أجل عشرة

( )01أيام على األقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجل .
2

تحت العناوين التالية:

فوجى بدورة جماعة طنجة ()Tanjanews TV؛

-

أجواه مشحونة ت م على مجريات الدورة االستثنائية لجماعة طنجة ()ALJARIDA؛

-

فوجى وتبادل االتهامات بين التجار ومسؤولي مجل

-

توتر واحتجاجات أثناه الدورة االستثنائية لمجل

3

فرنسي

احتجاجات تجار سوق بني مكادة تفجر دورة مجل

جماعة طنجة بسبو أسواق القرو ()CAP 24 TV؛

المدينة ()TANJA 24؛

مدينة طنجة (.)TANJAOUI

بال ترجمة فؤاد شاهينأ "الميديا"أ دار الكتاو بالجديد المتحدةأ لبنانأ الطبعة األولىأ 9112أ

.001:
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تجد الديمقراطية المحلية مكانا بهمل الوسائط المعلوماتيةأ األمر المة أدى بمؤسسة مدنية 1إلصدار بيان
تثير في :انتبال األ لبية –حزو العدالة والتنمية -أن التنمية المحلية ال تتحقق مال بقبول اا رأ وتنب :في:
المعارجة بأن المقاصد التشريعية للمعارجة ليست "التعطيل" بقدر ما هي آلية للمراقبةأ وأن األلفاظ النابية

ال يمكن أن تؤدة مال ملى هدر زمن الديمق ارطية.
مما يجعلنا نستحجر ما مهو ملي :األستام "عبد اهلل العروة" في كتاب" :من ديوان السياسة"أ مم يؤكد على
أن" ::ما يجعل السياسة بئيسة عندنا هو بالجبط شموليتهاأ ال تنفصل (الغمزة) عن (الدبزة)أ القهر عن

المؤالفةأ السياسة /رعاية عن السياسة/تدبيرأ لم تتكون بعد ن بة سياسية واسعة تتأهل وتتجدد باستمرارأ
تتحمل المسؤولية لمدة محدودة عوه مكلف وبالتالي مؤقتأ كمرحلة الزمة جمن تجربة أوسع وأ نىأ
فيستطيع المره أن يقول :هنا

منقامها من كل ما لي

حياة قبل وبعد السياسةأ التأويل الديمقراطي هو باألسا

منهاأ أكان أعلى أو أب

تحرير السياسةأ

قيمة منهاأ فصلها عن كل منطق ال يناسبها.2

اتم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية:
نستخلص مما سبق:
 أن محدودية الوعي السياسي وأزمة الثقة بالمنظومة الديمقراطية المحليةأ لها تاري عريض بشمالالمغروأ كما أن العالقة بين الوسائط المعلوماتية الجهوية والديمقراطية المحلية هي عالقة تاري ية

متجمرةأ ومتالحمة ال يمكن الفصل بينهما؛
 كما أن احتكار وسائل اإلعالم الجهوة لم يعد حك ار على السلطة والدولةأ بل تجاوز ملى الن والسياسيةأ التي اعتبرت الوسائط المعلوماتية منب ار لصوتها وتوجهها السياسيأ األمر المة ينتج عن:

فقدان الثقة با لتدبير المحلي والديمقراطية التمثيليةأ وصناديق االقت ار أ مما يساهم في لق شريحة
عريجة من المواطنين رافجة للمنظومة السياسية المحلية باستمرار.
ونأمل من خالل ما ذكر:



 -أن تعمل جميع الجهات المعنية سواه الدولة أو السلطة أو الن و السياسيةأ على ت لي

الشأن

المحلي من الصراعات السياسية والحزبيةأ والعمل بجدية مع تظافر جميع الجهود واألطراف سواه
األ لبية أو المعارجة واش ار المجتمع المدني على تدبير جيد للشأن العام؛

 -أن توظف الوسائط المعلوماتية لتكري

الديمقراطية المحليةأ وتحقيق آمال المواطن المحلي

وانتظارات:أ وجعلها صوت :ومنبرل الحقيقي للتعبير عن مطالب :واحتياجات:أ مع تعزيز دور المجتمع
المدني ومشاركت :في تدبير الشؤون المحلية كوسيط اجتماعيأ بغية تعزيز شرعية المجال

المنت بةأ

وتجديد الثقة في صناديق االقت ار .
1

بيان مؤسسة طنجة الكبرى للشباو والديمقراطيةأ بتاري

والديمقراطية.

 09يناير  9102أ على صفحة الفايسبو

 2عبد اهلل العروةأ "من ديوان السياسة"أ المركز الثقافي العربيأ الطبعة األولى9101-أ

التابعة لمؤسسة طنجة الكبرى للشباو
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المراج ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــع:

المراجع باللغة العربية:
-

ابراهيم أحمد ابراهيم) (2009أ "فن كتابة ال بر والمقال الصحفي"أ العربي للنشر والتوزيعأ الطبعة األولى.
احمد سليم البرصان) (2015أ "علم السياسة المفاهيم واألس

الدولة السلو

السياسي السياسة الدولية"أ زهران

للنشر.
-

امبار بودرقة )فبراير(2018أ "عبد الرحمان اليوسفيأ أحادي
دار النشر المغربية –الداربيجاهأ الطبعة األولىأ الجزه الثال .

-

امبار بودرقة )فبراير (2018أ "عبد الرحمان اليوسفيأ أحادي

فيما جرىأ  90يناير  01 -911شتنبر "9113أ
فيما جرىأ شمرات من سيرتي كما رويت :لبودرقة"أ

دار النشر المغربية –الداربيجاهأ الطبعة األولىأ الجزه األول.
ترجمة أحمد حسان) (2012أ "كراهية الديمقراطية"أ دار التنوير –لبنانأ الطبعة األولى.

-

جا رانسي

-

حسن طارق)يونيو(2016أ "دستورانية ما بعد انفجارات  :9100قراهات في تحارو المغرو وتون
المركز العربي لألبحا

ودراسة السياسة -بيروتأ الطبعة األولى.

-

عبد اهلل العروة) (2010أ "من ديوان السياسة"أ المركز الثقافي العربيأ الطبعة األول.

-

عبد اهلل أشركي أفقير) (2006أ "المبادئ األساسية في علم السياسة"أ كريم برانت – طنجة.

-

فرنسي

-

هدى المجاطي) يناير  (9102أ "الحياة الثقافية في شمال المغرو

بال ترجمة فؤاد شاهين)(2008أ "الميديا"أ دار الكتاو بالجديد المتحدةأ لبنانأ الطبعة األولى.

")0212أ سليكي م وان-طنجةأ الطبعة األولى.

وثائق رسمية:
-
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 دراسة في اآلثار:الهوية الرقمية على مواقع التواصل االجتماعي
والتمثالت
Digital identity on social networking sites: a study in the
effects and representations
رايس علي ابتسام
 الجزائر/ 5 أستاذة محاضرة بجامعة وهران
ميلودي محمد

 الجزائر/ 0 باحث دكتوراه بجامعة وهران

:ملخص

 تكنولوجيا االتصال أ قيام أنظمة:فرض توسع واتاحة است دام االنترنت من طرف األفراد بفجل التطور المة عرفت
المعهودةأ مم تحول السؤال من ماما تفعل التكنولوجيا بالفرد ملى ماما

اقتصادية واجتماعية واتصالية مغايرة تماما على تل
يفعل الفرد بالتكنولوجيا ؟

عن بعض اإلشكاالت التي بات يطرحها استعمال اإلعالم الجديد من طرف

سنتحد

الل همل الورقة العلمية

من

المجتمعات الحديثةأ اصة و أن ظاهرة است دام شبكات التواصل االجتماعي بشقيها االيجابي و السلبيأ سهلت الحياة على
 طرق االتصال و التواصل بالمقابل طرح هما المشهد التواصلي الجديد عدة تحديات من بينها:الفرد من جهة و سهلت ل

 من آثار على باقي:موج و الهويةأ المة يشكل عصو األمم أينما كانت ووجدت و من كان مل في العالم االفتراجي لما ل
. المجاالت الثقافية و االجتماعية و يرها أ المحركة للمجتمعات سواه العربية أو الغربية
.  الهويةأ الهوية الرقميةأ شبكات التواصل االجتماعي فيسبو:الكلمات المفتاحية

Abstract:
Imposing the expansion and availability of the Internet by individuals, thanks to the
development of communication technology, the establishment of completely different
economic, social and communication systems on that tradition. The question has shifted from
what technology does to an individual to what one does to technology.
Through this scientific paper we will talk about some of the problems posed by the use of new
media by modern societies, especially as the phenomenon of the use of social networks, both
positive and negative, facilitated life on the one hand and facilitated his ways of communication
and communication in return put this scene The new communication has many challenges,
including the subject of identity, which forms the backbone of nations wherever they are, even
if they are in the virtual world because of its effects on the rest of the cultural, social and other
fields, driving the societies, whether Arab or Western
Keywords: identity, digital identity, social networks Facebook
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مقدمة:
تشهد المجتمعات الحديثة حالة من التحول على المستوى االقتصادة واالجتماعي والثقافي المة صنعت:
موجة التكنولوجيا الجديدة على أفراد المجتمعأ التي مست كافة المجاالت والميادينأ وأصبح بمقدور اإلنسان

المعاصر التجوال عبر المنصات االفتراجية اصة الفايسبو أ متشبعا بجملة من السلوكيات والقيم التي
تربوا على آالف من الكيلومتراتأ ومن بين المواجيع التي مسها اإلعالم الجديدأ موجو الهوية المة يمثل
أن العالم اليوم تأثر بموازين التحوالت
الرمز الجوهرة للمجتمعات من لغة وعادات وتقاليد و يرهاأ حي نجد ج
العولمية التي أربكت المنظومة الهوياتيةأ وعكست العالقة بين ما هو محلي وما هو كونيأ وبعدما كانت
هوية األفراد تتماشى مع طبيعة سلوكياتهم وأفكارهم مجبوطة في عالم واقعي ل :نظم :وأعراف :وثقافت:أ

أصبحت تتبلور مسألة الهوية تحت نفق المجتمعات االفتراجية التي ال تعترف بال صوصيات الثقافية
واللغويةأ ولهما دت ثنائية مواقع التواصل االجتماعي والهوية بؤرة السؤال للعديد من المفكرين السياسيين

واالجتماعيين واللسانيين لفح

همل المسألةأ ومن هنا أردنا أن نبح

في المشهد الهوياتي لألفراد تزامنا

مع التغيرات التي باتت تشهدها المجتمعات الحديثة في ظل ما أفرزت :همل الوسائط االتصالية الفايسبو
نمومجاأ وهنا
الرقمية تل

عدة أشكال للهويةأ ونحن من الل الدراسة الحالية نسلط الجوه حول موجو الهوية

التي يتم تداولها عبر المنصات االجتماعية كموقع الفايسبو أ والمة يعرف تفاقما كبي ار من

ناحية االست دام وكثافت :وأثرل على مكونات الهوية بمعناها المادة أو الالمادةأ تل التي تميز كل مجتمع
عن اا ر مل الكل المة قد يتمثل في المورو الثقافي وفي أشكال أ رى سيتم تناولها في متن الدراسة
يجرنا الحدي

لتناول الطرح ملى االنطالقة من التساؤالت ااتية:

 ما الفرق بين الهوية والهوية بمعناها االفتراجيأ وما أشكال الهوية االفتراجية؟ ما تأثير مواقع التواصل االجتماعي على موجو الهوية؟ ما طبيعة االنعكاسات التي ألحقتها العولمة اإلعالمية على هوية الشعوو العربية عامة؟ -وما عالقة مواقع اإلعالم االجتماعي بالجانو التهديدة للهوية بكل أنواعها؟

أوال :دراسة في المفاهيم:
الهوية :تعتبر الهوية جزه ال يتج أز من بناه ش صية اإلنسانأ فهي المرآة التي تعك

السلو وطريقة

التفكير والقيم والمبادئ والعقيدة والثقافة و يرها من المكونات التي تد ل جمن التشييد الكلي لمات الفرد.
وفي الدراسة ال حالية نعني بهما المفهوم الهوية الرقمية التي يتم بناهها ورسمها من الل التأسي
عبر مواقع التواصل االجتماعي كالفايسبو ومل

مل

للبروفيل

يكون من الل المنشورات التي يتم مشاركتها بما في

األمواق واالهتمامات والصور و يرها من المواد التي يمكن

اللها رسم مالمح الهوية االفتراجية

المست دمة على الموقع .ليتم د ارسة العالقة بين الهوية الرقمية والهوية بالمعنى العام والشامل.

الهوية الرقمية :ما دام أن الهوية في معناها الواسع هي عبارة عن الميزات التي يتصف بها الفرد عن
اا رينأ التي تشكل في نهاية المطاف المرآة العاكسة لصورة المجتمعأ لكن في ظل التطورات المتسارعة
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لتكنولوجيا االتصال أصبحت الهوية تأ م صبغة جديدة في مطار النظام الكوني في ميالد االنترنتأ ولهما
يعرف نديم منصور في كتاب" :سوسيولوجيا االنترنت" الهوية الرقمية بأنها هوية ال يحددها حدود جغرافيةأ بل
هي سابحة في الفجاه السايبرة تتفاعل مع المواطنين الكونيين اا رين انطالقا من لفيات متعددةأ يمكننا

تحديدها بثال

لفيات:

 اإلطار الماتي للش صية :أة هويت :الوطنية المحلية -اإلطار االفتراجي للش صية :أة هويت :االفتراجية العالمية

 -اإلطار الثقافي الطبيعي المة ينطلق من :المواطن االفتراجي نحو اإلطار الكوني الواسع.

1

مواقع التواصل االجتماعي:
قبل ال وض في وجع مفهوم لهما المصطلح المة سوف نتعامل مع :الل دراستنا البد أن نحدد تعريف
مفهوم "الشبكة" أوال :فحسو الموسوعة النقدية لالتصالأ تشير الكلمة ملى عدة معانيأ والمعنى المة توحي

ملي :يتوقف على السياق المة نستعمل في :الكلمةأ فإما كان ما نعني ب :هو الشبكة في المجال االجتماعي
فهو ي تلف عن ما نعني :في المجال التكنولوجي أو المجال االقتصادة وبالتالي جبط المجال المة نريد أن
نحدد من الل :مفهوم الشبكة سيسهل لنا بالتأكيد وجع المفهوم المراد في حيزل المناسو .وبما أن موجو

الدراسة يحدوا المجال االجتماعيأ فنعني بمل "مجمو القنوات االتصالية المتاحة لتكوين المجموعة".2

فحسو (دانا بويد)  Danah Boydو(نيكول ايليسون)  :Nicole Ellisonالشبكات االجتماعية على االنترنت
هي مجمو ال دمات التي تقدم من الل االنترنت و التي تسمح لألفراد و:

3

 -تقديم لمحة عن حياتهم العامة.

 وجع قائمة للمست دمين وتحديد مع من سيشار ويتبادل المست دم معلومات :ومنشورات :وصداقات.: رؤية قائمة أصدقاه مست دمين آ رينأ يتم الولوج مليها من الل النظام االي.كما تجيف "صفاه زمان" أن الشبكات االجتماعية هي :مواقع تشكلت من الل شبكة االنترنتأ ظهرت

مع الجيل الثاني للويوأ تتيح التواصل بين األفراد في بنية مجتمع افتراجيأ يجمع بين أفرادها اهتمام
مشتر أو شب :انتماه (بلدأ مدرسةأ جامعة) 4والتواصل يتم من

الل تبادل رسائل أو االطال

على

األ بار من الل صفحات الويو  .فالتكنولوجيا أثرت على تقنية است دام وسائل اإلعالم التقليدية وأكثر من
مل

فهي

يرت من مالمح المجتمعات بطريقة لم تكن متوقعة أ فتحولت المجتمعات المعاصرة ملى

مجتمعات شبكية5أ وهو مصطلح است دم من طرف (مانويل كاستل)  Manuelle Castellsلاداله أن
 .1نديم منصورةأ سوسيولوجيا االنترنتأ منتدى المعارفأ بيروتأ الطبعة األولىأ 2014أ

.94

Lucien Sfez, ,loc .cit
Alain Lefebre, Les réseaux sociaux ,M21 ,2iem ed ,2008,p : 29
56 :
 .4صفاه زمانأ الشبكات االجتماعية  :تعريفها تأثيرها ..و أنواعها أ مجلة المهندسون أ العدد  113أكتوبر – ديسمبر 2011أ

2.
3.

تم اإلطال عليها يوم :االثنين  www.kse.org 2015-10-5على الساعة 16:00 :

. Judith Lazard ,100mots pour introduire aux théories de la communication, Les empêcheurs de penser en rond ,
Le seuil , octobre 2004, p :205
5
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المجتمع لم يعد باستطاعت :التنازل عن است دام التكنولوجياأ فحتى المجاالت الحساسة للبلدان المتطورة
كالسياسة و االقتصاد لم تعد سرية بفجل اإلعالم الشبكيأ فالكل أصبح مساي ار للمستجدات ومل بفجل

النظام التفاعلي المتاح على شبكة االنترنت.

أما الشبكات االجتماعية في دراستنا همل نعني بها" :مجمو المواقع االلكترونية التفاعلية والتشاركية التي
أصبحت تمثل حي از الكترونيا واجتماعيا كبير يتبادل في :المست دمون لهمل المواقعأ الصورأ ااراهأ
المقاالتأ البحو و يرها من المنشورات الرقمية".
 .4الفايسبوك:

الفايسبو هو فجاه اجتماعي افتراجي يتيح الفرصة لهؤاله الشباو تقديم أنفسهم والتعرف على أش ا
آ رين من أجل تكوين عالقات اجتماعية من م تلف أقطار العالم تسمح لهم بتبادل صور وفيديوهات
وروابط ملكترونية ومقاالت و يرها يتقاسمونها فيما بينهم.1

ثانيا :الدراسات السابقة
الدراسة االولى:

2

اسم ولقو المولف :راي

علي ابتسام

عنوان الدراسة :عادات االست دامات واالشباعات للفجاه االلكتروني (الفايسبو )
هدفت همل الدراسة الىتقصي دوافع است دام طلبة جامعة وهران  1لشبكة التواصل االجتماعي

فايسبو  facebookوأثرها على م تلف جوانو تركيبتهم االجتماعية و اصة موجو الممارسة (باست دام
هويات افتراجية) وطبيعة التمثل على تل

المواقع .ولتحقيق أ ارض الدراسة ا تيرت عينة من ()500

طالبا وطالبة من طلبة من طلبة كلية العلوم االنسانية والعلوم االسالمية المة يبلغ مجمو مجتمع البح

بها حوالي أكثر من  5000طالو وطالبة موزعين على م تلف مستويات التدرج ليسان أ ماستر دكتورال
مل باستعمال أسلوو العينة الطبقية العشوائية.
أهم ما لصت الي :الدراسة على مستوى موجو الهوية هو:
تداول نصف مجمو العينة باسمها الحقيقي على موقع الفايسبو وهما لغرض الظهور والحفاظ على هويتهم
الحقيقية ليتم العثور عنهم بسهولةأ ما قد يفسر حر

المبحوثين على بقائهم متصلين مع زمالئهم وأقاربهم

كما هو الحال في الحياة الواقعية (اتصال مستمر دون انقطا ) .كما يرجع المبحوثين أن سبو استعمال
االسم المستعار على موقع الفايسبو والمة قد يست دم :أكثر من حوالي  30بالمائة من مفردات العينة
نقال عن:
M .Castells,Lasociete en réseau,Fayard ,Paris ,1998
 .1محمد ميلودةأ األشكال اللغوية للشباو الجامعي الجزائرة المست دم للفايسبو أ دراسة ميدانية على عينة من مست دمي الفايسبو بمدينة وهرانأ
مجلة التدوينأ العدد 11أجوان جويلية 2018أ جامعة وهرانأ

 .2راي

.233

علي ابتسام أ عادات االستحدامات و االشباعات للفجاه االلكتروني (الفايسبو ) دراسة استطالعية لطلبة جامعة وهران )1أ دكتورال ير

منشورة أ :قسم علوم االعالم و االتصال أ جامعة وهران  1أ 2017
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سبب :أمر ش صيأ ام االسم ل :داللة رمزية تعني المبحوثينأ قد يتمثل مل في أسماه أزواجهمأ أو أبنائهمأ
أو صفة قد ت صهمأ ميزة في جسمهم أو يرها .كما قد يستعمل االسم المستعار من أجل حرية التداول
على الموقع .من داللة األسماه المستعارة المتداولة من طرف المبحوثين يحاولون من اللها رسم هويتهم
االفتراجية التي قد يعبرون من اللها عن توجهات معينة وثقافات معينةأ حاالت نفسية واجتماعيةأ تقدير
ماتهم من الل وصف لش صيتهم و يرهاأ أو مما أسماه ش صيات لممثلي أفالم تلفزيونية أو سينمائيةأ
مشاهير رياجية وش صيات تاري ية و يرها.
الدراسة الثانية:

1

اسم ولقب الباحث :بدر الدين بلعباس
عنوان الدراسة :شبكات التواصل االجتماعي والهوية الثقافية عند الطلبة الجامعيين (الفايسبو وطلبة جامعة
بسكرة)
حاولت الدراسة أن تسلط الجوه على موجو الهوية والعولمة التي يشهدها العالم عبر المجال االفتراجي

وتأثيرل على طلبة جامعة بسكرة كعينة لدراسة الطلبة الجامعيين .لصت بعض النتائج ملى مثبا

وجود

عالقة متوسطة بين شبكات ا لتواصل االجتماعي (الفايسبو ) والهوية الثقافية عند الطلبة متجلية في ارتباط
آرائهم حول العادات ونقاشاتهم ولغة حوارهم من الل الموقع االجتماعي.

الهوية :الهوية حسو " الد عبد اهلل القاسم" هي جمع لثال
يشمل اإلر الثقافي طويل المدى"

عناصر أساسية :اللغةأ العقيدة والثقافة وكل ما

2

جاه أيجا تعريف الهوية عند الجرجاني في كتاب" :التعريفات" على أنها :الحقيقة المطلقة المشتملة على
الحقائقأ اشتمال النواة على الشجرة في الغيوأ وهي أيجا الهوية السارية في جميع الموجودات .3"...كما
تمهو "سعاد توهامي" من الل دراستها حول "واقع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المغرو" ملى صيا ة
تعريف لمفهوم الهوية مركزة على الجانو الماتي لانسانأ ففي نظرها الهوية عبارة عن مل البناه المعنوة
للمات المة يتم من الل :تمييز مالمح ومجموعة من ال صائ
تجعل من ش صهم أ ش صية مميزة وفريدةأ فمن

اا رين.4

لش

معي أو مجموعة من األش ا

الل مدراكهم لماتهم يستطيعون التعرف على مات

 .1بدر الدين بلعبا أ شبكات التواصل االجتماعي والهوية الثقافية عند الطلبة الجامعيين (الفايسبو و طلبة جامعة بسكرة)أ ماجستير منشورةأ قسم
العلوم االجتماعيةأ جامعة بسكرة أ 2015أ 27-11-2016, 21:17, http://thesis.univ-biskra.dz/1206/1/Socio_m1_2015.pdf

 .2الد بن عبد اهلل القاسم  ،العولمة و أثرها على الهوية أ تم استرجا المقال على الرابط التالي :
الشريف الجرجاني أ التعريفات أ دار الفجيلة أ  1413م أ مصر أ

13:33أ . http://www.alukah.net/culture/0/18839/. 8—2016
216 :

تم استرجا الكتاو على الرابط  http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=5015 :أ,10:59

3

19-2-2016

. Souad Touhami , TIC au Maroc : Nouvelles formes d’appropriation comme enjeu de la construction d’une
identité numérique , In ,Jean Paul Pinte , Enseignement , préservation et diffusion des identités numériques ,
Lavoisier , Paris , 2014 , p : 209
4
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نفهم من مل أن كل منسان يتميز عن يرل بهويت:أ التي عموما تتشكل من ثال
األصل (الف طرية)أ الهوية النمومج (التي تعتبر كمرجع لش

والهوية ال تي يراها النا

ويظهر الش

نوفمبر 9102

هويات فرعية :الهوية

اإلنسان يكون سعي :لتقمصها والتشب :بها)أ

بها :فكلنا نولد بهوية فطرية لكن ومع مرور الوقت والتجارو

الحياتية التي قد تصادف الفرد الل اندماج :االجتماعي تتكون لدي :هوية مكتسبة قد تتأتى مالمحها من
سيمات المجتمع المة يعيش دا ل 1:مال في حاالت اصة  -وال ا

ال يقا

علي -:مم قد تد ل عدة

متغيرات ملى جانو التنشئة االجتماعية للفرد في بناه هويت.:

موجو الهوية من العناصر التي ال تقل أهمية عن باقي المكونات الش صية واالجتماعية للفردأ ونظ ار
ألهميت :باتت الدراسات اإلنسانية واالجتماعية تعتبرل كمؤشر تحلل وتفسر ب :بعض السلوكات المعينةأ ير
أن الشكل الجديد للهوية على وسائل االتصال الرقمية عقد األمور من جهة أن الهوية الرقمية التي أصبح

يتمتع بها ا لفرد على مواقع التواصل االجتماعي على سبيل المثالأ ال تعك

بالجرورة الهوية الحقيقية ل:

كونها تحولت ملى مجرد سلعة ومجرد صورة مشوهة للصورة الحقيقية لانسان حسو تعبير "مريام ميكل".2
فعموما يتم التمييز بين هويات متنوعة :عمريةأ جنسيةأ ثقافيةأ لغويةأ دينية عرقيةأ وطنية وسياسيةأ

رياجية 3.فكل منها مهم لتقديم لفية موقف أو سلو أو أة شيه يصدر من وعي أو ال وعي اإلنسان
دا ل محيط :المة يعيش في.:
رابعا :الهوية الرقمية وشبكات التواصل االجتماعي
من الهوية الرقمية عبارة عن أداة من اللها نوثق لتاري نشاطنا الشبكي على االنترنتأ فهي نتاج عملية
جمع ال صائ

التي يجعها الفرد لتقديم لمحة عن مات :في الحياة االفتراجية و مجمو ااراه

واالنطباعات التي يصف بها اا رين الش
الهوية تل

مات4:أ كما أن التحديات التي تصادفها ال تقل أهمية عن

الموجودة في الواقع الحقيقيأ كوننا امتدادا ل.:ام يشهد المجال الرقمي تواجد ثالثة أنوا من

الهويات الرقمية:

 -الحقيقية :هي تل التي يتميز بها الفرد الموجود على لوحة المفاتيح.

. Annabelle Boutet –Diéye, Faut-il avoir une identité numérique pour étre e-inclus ?In, Jean Paul Pinte, p:
246
 .2ميريام ميكل :هي باحثة في علم االجتما و أستامة في مجال االتصاالت االلكترونيةأ مفصاحها كان من الل مشاركتها في مؤتمر الهوية الرقمية
1

المنعقد سنة  2014من تنظيم الوكالة االتحادية األلمانية للتربية المدنية ببرلينأ ألمانيا .

لالستزادة انظر الى الصفحة االلكترونية على الرابط التاليhttp://www.goethe.de/ins/su/kha/ar14918832.htm :أ9-2-2016أ

11:48

 .3انظر الى  :عبد اهلل حسين متولي أ اشكالية الهوية داخل الحياة الثانية و انعكاسها على خدمات المكتبات االفتراضية أ تم استرجاعها على الرابط

13:20
2016-2-8أ
التالي:
http://blog.naseej.com/2013/05/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
4
. David Fayon,Web 2 .0 et au-delà , 2iem ed , Paris , 2010 , p :139 .
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 الت يلية  :وهو نو من الش صية والمعادل الرقمي المة يجع :الشاالفتراجي على شكل "أفاتار".avatar

 -اإلسقاطية :وهي تل

الهوية التي يرسمها الش

نوفمبر 9102

الحقيقيأ لش ص:

الحقيقي من الل معادل :الرقميأ نالحظها من

الل تصرفات :في الحياة االفتراجية.1
الش

فبروز هويات متعددة لنف
والمعلومات والمة انعك

أحيانا ما هو مال نتاج التقدم التكنولوجي المة عرف :عالم االتصاالت

على عالم األنا والمات البشرية .فبعد أن كانت الهوية تعتبر من الثوابت القومية

للشعوو واألمم مال أنها ومع التسار التكنولوجي المة يشهدل العالم مند الربع األ ير من القرن الماجي

بظهور االنترنت واست دامها على مجال واسعأ األمر المة أدى ملى التعجيل في ظهور بوادر العولمة التي
بلغت أقصاها اصة مع بروز شبكات التواصل االجتماعيأ التي عرفت تأثي ار كبي ار على كل المجاالت

الحياتية :السياسية واالقتصادية بما فيها الثقافية والتي تد ل الهوية جمن سياقاتها.
خامسا  :أنواع الهويات الرقمية على المواقع االجتماعية

قبل ظهور االنترنت كان للفرد هويت :يتميز بها من الل حيات :العامة وحين انتقال :ملى الحياة ال اصة
يعيش األنا الواقعية أو الهوية التي يتفرد بها عن اا رينأ أما اان حسو تعبير "سارة مونكبيريج" فاألنا

أصبح علني :2فبظهور االنترنت و اصة األشكال الجديدة للتعبير والتدوين المتاح على الشبكات
االجتماعية تحولت الهوية ملى بناه ا

يجع حجر أساس :من البيانات الش صية (االسم واللقوأ مكان

وتاري الميالد )....وممارسات :ونشاطات :على الصفحة ال اصة ب( :كصور السلفي  )selfyليرسم مالمح
هويت :الرقمية بما يناسو مصالح :الش صية و المهنية و يرهاأ كما قد تبنى الهوية من طرف آ ر ملى
جانو الفرد لمات :من الل التغمية المرتدة لآل ر من الل (اإلعجاو والتعليقات و يرها)أ هما ما آلت

3
أن الهوية الرقمية على شبكات
لكشف :دراسة "بوتاتدياة"  Boutet-Diéyeحي توصلت النتائج ملى ج
أن تصبح
التواصل االجتماعي تبنى من الل تسجيل تاري (النشاطات :الثقافيةأ العلميةأ السياسية )..مال ج

جزه من هويت:أ لتتحول فيما بعد ملى

واالنطباعات التي يتم التفاعل حولها.

صائ

تميز (بروفيل  )profilالمست دم ملى جانو التعليقات

لصت دراسة "بوتاتدياة"  Boutet-Diéyeملى وجود ثالثة هويات رقمية على شبكات التواصل
االجتماعي:

4

هوية معلنة déclarative

 .1الد بن عبد اهلل القاسم أ نف
.2

المرجع السابق .

لالستزادة انظر الى الصفحة االلكترونية على الرابط التالي http://www.goethe.de/ins/su/kha/ar14918832.htm :

13:07
22-8-2016
Boutet-Diéye ,Une identité numérique pour être e-inclu ?, In, Jean Paul Pinte, Enseignement, préservation
et diffusion des identités numériques, Lavoisier , Paris , 2014, pp :243-255
4
. BoutetDiéye ,Loccit
3
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هوية نشطة agissante
هوية م ططة calculé

 3الهوية المعلنة :وهي التي يتم مظهار بياناتها و صائصها جه ار من الل قوائم المعلومات المتعلقة
بالمست دم و المتعلقة بمسارل التعليمي و التكوينيأ تاري ميالدلأ قائمة األمور التي يفجلها من أفالم و
الهوية مبنية على أس

كتو و مجاالت معينةأ عادة ما تكون تل

نفسية و اجتماعية وفقا للتمثالت

التي يريدها من تتكون عن:أ لتقديم ش صية يريد أن يرسمها لنفس :حتى يتقبلها اا ر من أجل االندماج
الهوية المستترة حي

االجتماعيأ تحقيق الماتأ أو اإلشباعات أ رىأ عك

يحجو المست دم هويت:

دا ل الفجاه اإللكتروني من الل تقمص :اسم مستعار على الفايسبو مثالأ بغض النظر عن أهداف
همل الهوية المستترة مات التوج :الثقافي أو السياسي أو الرياجيأ حي

يجد المست دم جالت :للتعبير

بأريحية عبر رف الدردشة و رق الحواجز والجوابط المجتمعية التي تتمظهر من الل منشورات:

وصورل على حائط الفايسبو .

 5الهوية النشطة  :وهي الهوية التي يتم بناؤها عبر الزمن المة يطلق علي ":الميدياتيكي " المة يتم
شغل :على المواقع االجتماعية .يؤس
على تل

هما النو من الهوية الل النشاطات التي يقوم بها المتصل

المنصات االجتماعية أ فمن اللها تظهر الش صيات القيادية والمؤثرة في المجتمع وقد

تش مل القادة السياسيينأ المعارجينأ ش صيات بارزة في مجال معين أو ش صيات مميزة لم تتح لها
فرصة الظهور في المجال الواقعيأ أو حتى أش ا
من الل نشاطهم على تل

عاديين تكون لهم رؤية وح

عالميين يسعون

الشبكات االجتماعية ميصال صوتهم ومحاولة االستحوام على أكبر عدد

م ن المتتبعين من أجل الدفا عن فكرة أو قجية معينة .
 1الهوية المخططة  :و هي الهوية التي تبنى و تؤس

لبلوغ أهداف مسطرة مسبقا أهما ما قد تلجأ

ملي :بعض وسائل اإلعالم المتواجدة على شبكات التواصل االجتماعي مثال من أجل استهداف أكبر
عدد ممكن من المتتبعين أ لتوسيع الرأسمال الرمزة

1

حسو تعبير " عزة عبد الرحمن " ل دمة بعض

المصالح التجارية من أجل الحفاظ أو تحسين السمعة والمكانة و كسو المصداقية وثقة الناشطين في
الفجاه العام الواقعي و االلكتروني .مم يمهو مات الباح
الرمزة الجديد في المنطقة العربية ل

ملى وجع معادلة أسماها بمعادلة الرأسمال

فيها انعكاسات الهوية على الصعيد :اإلعالمي االقتصادة

والقيمي بإنتاج رأسمال اقتصادة 2ورأسمال قيمي.1
 .1الرأسمال الرمزة :حسو دراسة قام بها "عزة عبد الرحمن" هو يعني بها مجمو االنتاج الثقافي االعالمي والمؤسسة االعالمية والمرسل (الم يال
االجتماعي اإلعالمي)

انظر الى دراسة عزة عبد الرحمنأ الرأسمال الرمزة الجديد :قراهة في هوية وسوسيولوجية الفجائيات بالمنطقة العربيةأ مؤتمر القنوات الفجائية

والهوية الثقافيةأ جامعة الشارقةأ د.د .أ تم استرجا الدراسة على الموقع التالي 10-2-2016 www.jedeedmedia.com :أ 10:28

 .2الرأسمال االقتصادة  :فحسو " عزة عبد الرحمن " هو لاشارة الى الجانو المادة المة يقوم علي :الرأسمال الرمزة ويتمثل في جميع اإلمكانيات
التقنية و البشرية الج مة التي تساهم في الربح التجارة للمؤسسات
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تشتر المجتمعات الغربية مع المجتمعات ال عربية في بعض السمات المتعلقة بالهوية الرقمية ومن حي
طبيعتها على المواقع االجتماعيةأ فمن الل دراسة "لسعاد توهامي" 2حول الدور المة تلعب :تكنولوجيا

اإلعالم واالتصال و اصة موقع الفايسبو على هوية المجتمع المغربيأ كشفت النتائج على نشاط أربعة
أنوا

من الهويات الرقمية على مات الموقع :المتعاطفونأ التواصليونأ المعبئونأ المالحظون .توصلت

الدراسة الى وجع وصف لكل فئة من الفئات التي تم تناولها و لصت للنتائج التالية:
المتعاطفون :هم المين يملكون دوافع نفسية واجتماعية الست دام الفايسبو هم من النو المة يفجل نسج

عالقات جديدة والتعارف لمأل وقت الفراغ.

التواصليون :حسو نتائج الدراسة شملت همل الفئة األ لبية من الجن

النسوة فهي الفئة المنتجة للمحتوى

الرقمي والتي تعرف بنشاطها وحيويتها على الفيسبو .

المعبئون :مثلت همل الفئة حسو مات الدراسة نسبة  %90من المبحوثينأ فهي نسبة عالية جدا ما يعك

مدى نشاط الشبكة بالفاعلين االلكترونيين المين يسعون لجم أكبر حشد الكتروني وأوسع تأييد للدفا عن
قجايا معينة لم تحددها الدراسة.

المالحظون :وهي الفئة السلمية والسلبية في نف

الوقت ير النشطة على الفايسبو أ تكتفي من الل

التصفح للموقع بمالحظة المستجدات والمجريات عن بعد بدافع الترفي :والتسلية.

سادسا :عولمة الهوية
في تعريف شامل للعولمة يشير"سمير الطرابلسي" ملى أنها " :تل

الرؤية االستراتيجية لقوى الرأسمالية

(األمريكية إلعادة تشكيل العالم وفقا للمصالح واألطما  3)...ما يتر لنا التمعن في األوجا ال ارهنة
للشعوو العربية وما آلت ملي :جراه همل العولمة التي تسعى لتنميط األفكار و توحيد الرؤى بما ي دم مصالح
العالم الغربي.
تشير فرانسي

كيرنكرو

في كتابها " موت المسافات "  " The Death Of Distanceبأن الثقافة

الجديدة التي أحدثها االنترنتأ بوصف :أعظم منجزات الثورة االتصالية الكبرىأ هي ثقافة م تلفة في
أنساقها وبنيتها و صائصها عن الثقافة المحلية التقليدية المتوقعة عن ماتهاأ فليست مزالة الحدود الجغرافية
بين البشرأ هي اإلنجاز المة يجو أن ندين ب :همل الوسيلة االتصالية االلكترونية فقطأ بل من اإلنجاز

األعظم لها هو ما

المة حققت :على المستوى الثقافيأ فقد أنهى االنترنت الفروق الثقافية بين البشر

ووحدهم في ثقافة مات صائ

ت تلف عما قبلها من صائ

.4

 .1الرأسمال القيمي  :حسو مات الباح هو مجمو القيم و المعاني الثقافية المكونة لمجتمع معين بحي تتمثل في الهوية و االنتماه .
2.
ذSouadTouhami ; op cit , pp : 210-212
 .3الد بن عبد اهلل القاسم أ مرجع سابق أ نقال عن :
سمير الطرابلسي أ العرو في مواجهة العولمة أ سلسلة كتاو المعرفة  7أ نحن و العولمة من يربي اا ر أ ط  1أ  1999أ

 .4حلمي جر سارةأ ثقافة االنترنتأ دراسة في التواصل االجتماعيأ دلر مجدالوة للنشر والتوزيعأ عمانأ الطبعة األولىأ
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فعلى الصعيد االقتصادة تسعى العولمة ملى توحيد النظام االقتصادة العالميأ على سبيل المثال:
االنجمام الى منظمة التجارة العالمية ( واحدة من جمن مظاهر العولمة ) 1والتي تعتبر جمن التكتيكات
االقتصادية التي تفرض دفتر شروط لالستفادة من مزايا االنجمام للعالميةأ بالمقابل قد تمار
المساومات التي قد تم

الجانو األ القي للشعوو بما في :هويتهم و قيمهم ( كقجية تر ي

نو من
بيع

ال مور في المحالت ا لتجارية بالجزائر أ لكن سرعان ما تم تدار الموقف من طرف السلطات )2فهو أمر
يتنافى و القيم الدينية و اإلسالمية للشعو الجزائرة الشيه المة أدى ب :ملى االستياه و تنظيم مظاهرات

سلمية و في بعض األحيان آلت ملى مظاهرات عنيفة عرفتها بعض المناطق الجزائرية .

3

العولمة ا لسياسية هي أيجا جمن االستراتيجيات التي تعمل على تجسيدها الدول الغربية في البالد العربية
واإلسالمية اصةأ وهما عن طريق متاحة طرق جديدة وفعالة تناسو الفئة العمرية األكثر نشاطا وحساسية

أال وهي فئة الشباوأ مم تمثل أكثر من  % 60من مجمالي سكان البالد العربية .فالنشاط السياسي عن

طريق اإلعالم االجتماعي مثال والمة يعرف مقباال ال مثيل ل :على شبكة االنترنت -بعدما كان مل حك ار
على الطبقة السياسية-أ فتح مجال الحرية التي لم يسبق للشباو أن مارسها في الواقعأ فرض مل بعض
الصعوبات لمراقبة الممارسات االلكترونية الصادرة من منصات تل المواقع االجتماعية (فايسبو أ تويتر).
باتت طورة محتويات المواقع االجتماعية تتمثل في زعزعة استقرار الدولأ كالما يم

حتى المجتمعات

الغربية المعروفة بسبقها وت مينها في وجع آليات تنظيم الممارسة االلكترونية 4مال أن مل
التحديات القانونية واألمنية في دول العالم حاليا .فاألحدا

يبقى جمن

التي عرفتها والزالت تعرفها المنطقة العربية منم

 2011-2010زادت من حدتها المواقع االجتماعية التي كان لها الدور أحيانا في تنظيم التجمعات
والمظاهرات مثل ماحد

في تون

ومصر .فالعولمة السياسية تتم من الل معادة بناه هيكليات أقطار

العالم السياسية بصيغ التشتتأ مم كلما كان هنا تفك (عرقيأ دينيأ لغوةأ ثقافي قبلي) في البالد العربية

واالسالمية كلما زادت من قوة استقرار الدول الرأسمالية الغربية والتي تغتنم فرصة الجعف لغر

وتنفيم

أهدافها على كل المستويات.

.1

ملى جانو صندوق النقد الدولي أ الشركات المتعددة الجنسيات أ البن الدولي لانشاه و التعمير أ الدول الصناعية السبعة ..

 .2الموقع االلكتروني لجريدة الخبر أ يمكن االطال على المقال المة يوفي بالغاه القرار المة ير
التالي :

بيع ال مور بدون سجل تجارة على الرابط

http://www.elkhabar.com/press/article/13367/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1-1/#sthash.qtkcfSik.dpbs 26-12-2016 09:38
 .3موقع أورونيوز بالعربية أ تجارة ال مور بالجزائر تثير جو السلفيين
http://arabic.euronews.com/2015/04/30/the-liquor-trade-irritate-the-salafists-in-algerias 26-12-2016 09:36
 .4الد بن عبد اهلل القاسمأ مرجع سبق مكرل
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أما العولمة الثقافية والتي تعتبر أ طر نو كونها تسعى لطم
ثقافية متدنية المستوى ت اطو الحوا

الهوية األصلية مل عن طريق توجي :مواد

والغرائز مستهدفة بمل  :العقلأ اإلرادةأ اإل جا واإلحباط 1.فهي

تحاول مبعاد األجيال الصاعدة عن مقوماتهم الوطنية وتراثهم وثقافتهم الوطنية باحتكار الثقافة2أ واللغة وهي

محدى األسلحة الموجهة لمل مم يبلغ مجمالي نسو اللغات األجنبية المحتكرة للمواد الثقافية على االنترنت
و  %99موزعة على اللغة االنجليزية %88أ األلمانية %9أ الفرنسية  %2وما تبقى لباقي اللغات بنسبة
3%1أ وفي هما الصدد قال وزير العدل الفرنسي " :Jack Toubonمن االنترنت بالوجع الحالي شكل جديد

من أشكال االستعمارأ واما لم نتحر فأسلوو حياتنا في طر"

4

لقد مارست همل التكنولوجيا سلطتها على جميع المستوياتأ حي

لم يعد أة ميدان ي لوا من مدراج مفاهيم

اإلعالم الجديدأ وبسطت نفومها على حياة اإلنسان المعاصرأ

اصة لدى فئة الشباو المين أصبحوا

يبحرون عبر همل المنصات االفتراجية واستهال

جغرافياأ وهما ما يؤكدل فرنسي

بيكون حي

مجموعة من الممارسات والقيم التي ال يمكن جبطها

يرى :من المعرفة هي ماتها سلطة 5أ هما من جهة ومن جهة

أ رى نجد شبابنا اليوم يعيش في محيط تمألل الفجاهات االفتراجية أصبح تحت وقع معادلتين متناقجتين
بين التقليد والحداثةأ أة بين تفافة الصورة والفيديو المسيطرة على مهن شبابنا هما من جهة ومن جهة أي رى
ثقافة المجتمع المحلي التي تحمل في طياتها العادات والتقاليد واللغة و يرهاأ وفي هما الصدد يشير كمال
ارربو في كتاب L’Algérie Et Sa Jeunesse , Marginalisations sociales et désarroi culturel : :أن
شبابنا يعيش بين التقليد والحداثة أنتج ما يسمى باالنفصام الهوياتيSchizophrénie identitaire

عولمة الثقافة لها انعكاسات على هوية المجتمعات و اصة العربيةأ فهي تقوم بإحدا
األنظمة االجتماعية من الل التناوالت اإلعالمية و اصة منها تل
تأثي ار سريعا وواجحا على القيمأ

6

تغييراتأ على

على المواقع االجتماعية التي تعرف

اصة دا ل المجتمعات التي تعرف تناقجات وا تالالت مسبقة في

هويتهم االجتماعية والثقافية .فغزو المجامين الثقافية التي تسعى لالندماج والتحرر والتفتح تحت مطار ما
يسمى مطار العولمةأ قد يؤدة ملى مفراز قيم قد تتناقض مع قيم المجتمع المستهل

لتل

المحتوياتأ ما

يؤدة ل لق عادات وأعراف اجتماعية جديدة واهمال البعد االجتماعي واإلنساني واثارة نو من القلق

االجتماعي سبب :التناقجات التي باتت تهدد تعاليمنا وأ القنا اإلسالمية بتقديم صورة مشوهة لاسالم

.1

الد بن عبد اهلل القاسمأ منقول عن نف

المرجع السابق مكرل.

 .2فؤادل البكرةأ الهوية الثقافية العربية في ظل ثورة االتصال واالعالم الجديدأ أبحا
386

.3

.4

الد بن عبد اهلل القاسمأ نف

المؤتمر الدولي :االعالم الجديدأ البحرينأ 2009 9-7أ

المرجع السابقأ عن:

محمد بن سعد التميميأ العولمة وقجية الهوية الثقافية في ظل الثقافة العربية المعاصرةأ ط 1أ  2001أ

محمد أمهدانأ العولمة بين منظورينأ دار السالمأ المغروأ الطبعة األولىأ 2008أ

43.

:

111 :

.192
 .5أحمد محمد صالحأ ثقافة مجتمع الشبكةأ دار الفكرأ دمشقأ الطبعة األولىأ 2004أ
6.
Rarrbo Kamel : L’Algérie et Sa Jeunesse, Marginalisations Sociales et Culturel, édition, L’Harmattan, Paris,0225.
P13.
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والمسلمينأ يدفع الفرد أحيانا ملى العزلة والتهميش واال تراو عن مجتمع :والى عدم تحمل :مسؤولية ما
يحد

دا ل محيط :االجتماعي.1

خاتمة:

ان التمثالت التي يبنيها الفرد في م يلت :عن نفس :وعن المجتمع المة حول :وعن المواقف الم تلفة
ج
ال صور تتحول لتصبح أحيانا جزه أو كل من
(تاري يةأ اجتماعيةأ تجارو حياتيةأ سياسية) ما هي ام ج

تفكيرل اإلنساني والمة قد يؤثر في بناه هويت :الش صية والثقافيةأ في البداية تكون الصورة عبارة عن مجرد
انطبا مال أن تترس و تتحول ملى اعتقاد وتفكير متشب

من حول:أ وهنا تتحول الصورة ملى نمط ثاب

ب :بل حقيقة يكونها الفرد عن نفس :وعن المين

مترس في مهن اإلنسانأ تتحول الى طرف وجزه أساسي في

بناه الهوية الش صية واالجتماعية عموما.

ف ي همل الحالة لوسائل اإلعالم األثر الكبير في مل من الل المجامين المروجة عبر وسائل :الم تلفة

ولعل األكثر تأثي ار في الفترة الحالية هي مواقع التواصل االجتماعيأ التي تقوم أحيانا بتزييف بعض الحقائق
التاري ية و يرهاأ أو تسليط الجوه على بعض القجايا وتهميش بعجها حسو أجندة المصالح السياسيةأ
اصة دا ل المجتمعات التي مازالت تعرف احتكار النظام الحاكم لوسائل اإلعالمأ المرئية منها اصة لما

للصورة األثر األكبر في رسم وترسي

القيم االيجابية والسلبية منها .2فموجو الهوية يبقى من بين

الموجوعات المعقدة والتي تتطلو العديد من التحليالت في جم الثورة التكنولوجية التي تعرفها مجتمعات
ما بعد الحداثة.

المصادر والمراجع:
.21

 نديم منصورةأ سوسيولوجيا االنترنتأ منتدى المعارفأ بيروتأ الطبعة األولىأ 9101أ

 Lucien Sfez ,Dictionnaire Critique de la Communication ,presse universitaire de
France ,Tom 1 ,premiereed,fev 1993,p/ 675
 Alain Lefebre, Les réseaux sociaux ,M21 ,2iem ed ,2008,p : 29
 صفاه زمانأ الشبكات االجتماعية :تعريفها تأثيرها ..و أنواعها أ مجلة المهندسون أ العدد  003أكتوبر
– ديسمبر 9100أ

11 :

 تم اإلطال عليها يوم :االثنين  www.kse.org 9101-01-1على الساعة 01:11 :
 Judith Lazard ,100mots pour introduire aux théories de la communication ,, Les
empêcheurs de penser en rond , Le seuil , octobre 2004, p :205
 M .Castells,Lasociete en réseau,Fayard ,Paris ,1998
 .1فؤادل البكرةأ نف
.2

المرجع السابق و نف

الصفحة.

ففي دراسة للباحثة "رحيمة الطيو عيساني" حول :الفجائيات وتأثيراتها على منظومة القيم االجتماعية (دا ل المجتمع الجزائرة) توصلت النتائج

الى نتائج مهمة من بينها :دور الفجائيات التلفزيونية في ترسي القيم االيجابية كالم سؤولية االجتماعية للشباوأ عمل المرأة والمشاركة في القجايا
العامة التي ت

المجتمع ومنح المرأة حقوقها االجتماعية والسياسية بالمقابل كان للفجائيات شق سلبي حول قيمة االلتزام مثال مل بتعزيز التعارف

والعالقات قبل الزواج الشيه المة لم يكن رائجا في المجتمع الجزائرة وهي قيمة مستحدثة حسو مات الدراسةأ لالستزادة انظر الى:
رحيمة الطيو عيسانيأ الفجائيات وتأثيرها على منظومة القيم االجتماعيةأ اماعة وتلفزيون ال ليجأ العدد 83أ نوفمبر 2010أ
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 محمد ميلودةأ األشكال اللغوية للشباو الجامعي الجزائرة المست دم للفايسبو أ دراسة ميدانية على عينة
من مست دمي الفايسبو بمدينة وهرانأ مجلة التدوينأ العدد 00أ جوان جويلية 9102أ جامعة وهران.
 راي

علي ابتسامأ عادات االستحدامات واالشباعات للفجاه االلكتروني (الفايسبو ) دراسة استطالعية

لطلبة جامعة وهران )0أ دكتورال ير منشورةأ قسم علوم االعالم واالتصالأ جامعة وهران  0أ 9102

 بدر الدين بلعبا أ شبكات التواصل االجتماعي و الهوية الثقافية عند الطلبة الجامعيين ( الفايسبوك و
طلبة جامعة بسكرة ) أ ماجستير منشورة أ قسم العلوم االجتماعية أ جامعة بسكرة أ 9101

9101-00-92 http://thesis.univ-biskra.dz/1206/1/Socio_m1_2015.pdf 
-

1الصادق رابحأ الهوية الرقمية بين الشباو :بين التمثالت االجتماعية والتمثل الماتيأ مجلة مجافاتأ
العدد02أ صيف 9109أ بيروتأ



90:02

.21

الد بن عبد اهلل القاسم  ،العولمة و أثرها على الهوية أ تم استرجا المقال على الرابط التالي—2 :

9101أ 03:33

http://www.alukah.net/culture/0/18839/

 الشريف الجرجاني أ التعريفات أ دار الفجيلة أ  0103م أ مصر أ

901 :

 تم استرجا الكتاو على الرابط  http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=5015 :أ
9101-9-02

01:12
1

Souad Touhami , TIC au Maroc : Nouvelles formes d’appropriation comme



enjeu de la construction d’une identité numérique , In ,Jean Paul Pinte ,
Enseignement , préservation et diffusion des identités numériques , Lavoisier ,
Paris , 2014 , p : 209
 Annabelle Boutet –Diéye, Faut-il avoir une identité numérique pour étre einclus ?In , Jean Paul Pinte ,
 لالستزادة انظر الى الصفحة االلكترونية على الرابط التالي9101-9-02 :أ 00:12
http://www.goethe.de/ins/su/kha/ar14918832.htm
 عبد اهلل حسين متوليأ اشكالية الهوية داخل الحياة الثانية وانعكاسها على خدمات المكتبات االفتراضيةأ
تم استرجاعها على الرابط التالي 9101-9-2 :أ 03:91

http://blog.naseej.com/2013/05/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9

 David Fayon ,Web 2 .0 et au-delà , 2iem ed , Paris , 2010 , p :139 .
http://www.goethe.de/ins/su/kha/ar14918832.htm

 Boutet-Diéye ,Une identité numérique pour être e-inclu ? , In , Jean Paul Pinte ,
Enseignement , préservation et diffusion des identités numériques, Lavoisier ,
Paris , 2014, pp :243-255
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 عزة عبد الرحمنأ الرأسمال الرمزة الجديد :قراءة في هوية و سوسيولوجية الفضائيات بالمنطقة العربيةأ
مؤتمر القنوات الفجائية و الهوية الثقافيةأ جامعة الشارقةأ د.د .أ 9101-9-01أ  01:92تم استرجا

الدراسة على الموقع التاليwww.jedeedmedia.com :
 سمير الطرابلسيأ العرو في مواجهة العولمةأ سلسلة كتاو المعرفة 2أ نحن والعولمة من يربي اا رأ ط
0أ 0222أ

19-10

 حلمي جر سارةأ ثقافة االنترنتأ دراسة في التواصل االجتماعيأ دلر مجدالوة للنشر والتوزيعأ عمانأ
الطبعة األولىأ

.912
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المسؤولية األخالقية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ،رؤية
أخالقية وتساؤالت

(دراسة علي عينة من طالب جامعة كردفان)

The ethical responsibility of users of social networks,
question and ethic visions
A sample of students at the University of Kordofan University

د.عبدالعزيز موسى بشارة محمد أحمد

أستاذ مساعد جامعة كردفان كلية اآلداب  -قسم اإلعالم
د.فخرى عبدالقادر على الفكى

أستاذ مساعد كلية الدار الجامعية دبى -قسم االتصال الجماهيري
ملخص
تتناول همل الدراسة موجو المسؤولية األ القية لمست دمي شبكات التواصل االجتماعي (الوات
دراسة علي عينة عشوائية من طالو جامعة كردفان مجمع

ورطقت الجامعيأ تتل

او والفي

بو ) نمومجاأ

مشكلة الدرسة في عدم تحلي

مست دمي شبكات التواصل االجتماعي بالمسؤولية األ القية في أست دام شبكات التواصل االجتماعيأوهما من شأن :أنعك
بصورة سلبية علي األش ا

الباح

واألفراد في أنتها

ال صوصية الش صية واألساهة ملي القيم األ القية في المجمتعأأعتمد

علي المنهج الوصفي التحليلي ثم أست دم األستمارة والمالحظة كأدوات لجمع المعلومات أوتهدف الدراسة ملي تحقيق

التالي التحقق من مدة تطبيق المسؤولية األ القية لدة مست دمي شبكات التواصل االجتماعيأوتأتي أهمية الدراسة في
تسليط الجوه علي الدوافع األ القية لست دمي شبكات التواصل االجتماعي الوات

أو والفيسبو أ رج الدراسة بمجموعة من

النتائج والتوصيات وهي علي النسق التالي:
أوالً :النتائج:

 - 0من أقوة الدوافع اإليجابية لمست دمي شبكات التواصل االجتماعي الفي

بو والوات

أو هو التواصل مع المعارف

واألهل واألقارو وتكوين الصداقات وأحياه الصداقات القديمة.
- 9بينت الدراسة أن شبكات التواصل االجتماعي الفي

أ و تحقق آثار ميجابية لمست دميها أهمها االنفتاح

بو والوات

الفكرة والثقافي والتعرف على اا ر ومعرفة الحجارات اإلنسانية.
- 3أكدت الدراسة أن شبكات التواصل االجتماعي الفي
جيا الوقت والسهر لساعات طويلة.

بو والوات

أو لها آثار سلبية أنعكست على مست دميها من أهمها

 - 1كشفت الدراسة من جمن سلبيات أست دام شبكات التواصل االجتماعي هو اقتحام ال صوصية الش صية لألفراد واألسر
والتشهير مما أدة ملى ظهور بعض المشكالت األسرية.
ثانياً:التوصيات:

- 0العمل على توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الثقة بالنف
من الم تصين في علم النف

ودعم العملية التعليمية ويتوقف مل بدعم ومساندة

التربوة وعلم االجتما في التوعية بم اطرها االجتماعية والنفسية على الفرد والمجتمع مثل

العزلة االجتماعية واألدمان.
مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

273

9102 نوفمبر

 العدد التاسع- ألمانيا- برلين- المركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات اإلعالمية
.التحلي بالمسؤولية األ القية وعدم انتها ال صوصية الش صية لألفراد- 9

توظيف الجوانو اإليجابية في شبكات التواصل االجتماعي مثل التعرف على الحجارات اإلنسانية و لق العالقات- 3
.االجتماعي
على مست دمي شبكات التواصل االجتماعي عليهم عدم عرض المشكالت األسرية عبر صفحاتهم فهي وسيلة للتواصل- 1
.لحل المشكالت األسرية

ولي

Abstract
This study deals with the ethical responsibility of users of social networks (Watts AB and
Face book) A model, a study on a random sample of students at the University of Kordofan
University Campus, is that the problem of school is that users of social networks do not have
moral responsibility to use social networks, which is negatively reflected on people and
individuals in violating personal privacy and offending ethical values in the enjoyment, and the
researcher relied on the analytical descriptive approach The study aims to ascertain the extent to
which the ethical responsibility of social networking users is applied, and the importance of the
study is to highlight the ethical motives of using social networking, the father and Face book,
and the study has produced a set of conclusions and recommendations which are the following:
First: The results:
1- One of the most positive motives for social networking users is to communicate with
knowledge, parents, and relatives, make friends and revive old friendships.
2- The study showed that social networks Face book and the Watts have positive effects for
their users, the most important of which is intellectual and cultural openness, learning
about the other and knowledge of human civilizations.
3- The study confirmed that social networks Face book and Twitter have negative effects on
their users, the most important of which is the loss of time and long hours.
4- The study revealed, among other disadvantages, the use of social networks, the intrusion
of individual and family privacy and defamation, which led to some family problems.
Second: Recommendations:
1- Work to employ social networks to promote self-confidence and support the educational
process, depending on the support and support of educational psychologists and
sociologists in raising awareness of their social and psychological dangers to the
individual and society such as social isolation and addiction
2- Be morally responsible and not violate the personal privacy of individuals.
3- Using positive aspects in social networks such as recognizing human civilizations and
creating social relations.
4- Social network users should not view family problems through their pages as a means of
communication and not to solve family problems.
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المبحث األول :اإلطار المنهجي للدراسة
اوالً :المقدمة:

تهدف همل الدراسة ملى ملقاه الجوه على المسؤولية األ القية لمست دمي شبكات التواصل االجتماعي

بدها من تحديد مفهوم المسؤولية
(الوات او والفي بو ) من منطلق رؤية أ القية وتساؤالت نقديةأ ا
األ القية فى حد ماتها وارتباطها بسلو مست دمي شبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها علي قيم المجتمعأ
تطرح الدراسة بعض التساؤالت النقدية فى هما الصدد ويأمل الباح

مثارتها والوصول ملى مجاباتأالش أن

المسؤولية األ القية لوسائل التواصل االجتماعي بم تلف تصنيفاتها وعالقتها بالمجتمع ودرجة تأثيرها علي
ا رين في ب

المجتمع.

المعلومات واألفكار وااراه هما يؤكد على جرورة التزامها بالقيم والمعايير السائدة فى

تقدم الدراسة رؤية متكاملة لمست دمي شبكات التواصل االجتماعيأوتش

واقع األستفادة من ال دمات

التفاعلية التي تتيحها اصة وأنها تشهد زيادة كبيرة في عدد مست دة لتل الشبكات حي
من األش ا

يمثلون م تلف الثقافات والجنسياتأ وأ تالفهم حول طبيعة األست دام لتل

تجاوزت ماليين
الشبكات وهما

بدورل يفرض علي الم تصين دراسة همل الشبكات االجتماعية والتقصي عنها لمعرفة جوانبها اإليجابية التي
تسهم في توفير كافة المعلومات الرياجية والثقافية و يرها ملي جانو أساهمها في تنمية المعارفأمما نظرنا
ملي جوانبها السلبية نجد أنها أصبحت من المهددات االجتماعية لبعض مست دميها وقد تسيه ملى قيم

المجتمع في بعض ااحيان ويتأثر بها البعض اصة عند نشر بعض األفراد و المجموعات عبر صفحاتهم
ا ل اصة صور وفيديوهات ومعلومات لها مردود سلبي علي القيم واأل الق والعالقات االجتماعية
واألسريةأومن الل متابعة ومالحظة الباح

االمنتظمة لمحتوة ونو المنشورات التي تنشر ويتم تبادلها

تروج أللفاظ
من قبل بعض مست دميها اتجح أنها ا ترقت بقوة ال صوصية الش صية لألفراد واألسرأوقد َ
سوقية وأنماط سلوكية متدنيةأور م تل السلبيات التي رافقت مواقع التواصل االجتماعي لكن يرة الباح
أنها تمثل أهم منجازات عصر تقانة االتصال والمعلوماتأ حي

أستطاعت أن تت طي حاجز المكان

والزمانأوفي ربط األسر وفي امكان أة فرد أن يبحر لساعات طويلة دون أن يشعر بمرور الوقتأوأشارت

نتائج العديد من الدراسات ملى أن قجاه الفرد معظم وقت :أمام شاشة الهاتف المحمول من شأن :أن يغير
في نمط العالقات اإلنسانية التي تربط األفراد فيما بينهم ملي عالقات أفتراجيةأيأمل الباح
الدراسة المجال ملي دراسات في نف

الموجو تتناول الواقع األفتراجي.

ثانياً :مشكلة البحث:

أن تفتح همل

تتجلى مشكلة همل الدراسة حول عدم التزام مست دمي شبكات التواصل االجتماعي الوات

أو

والفيسبو التحلى بالمسؤولية األ القية عند أست دام شبكات التواصل االجتماعي وهما من شأن :انعك

بصورة سلبية على األش ا

واألفراد في أنتها

ال صوصية الش صية واألساهة ملي القيم األ القية في

المجمتع.
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ثالثاً :اهمية البحث:

تكمن اهمية هذه الدراسة على النحو التالي:
السلبيات التي تنتج من أست دام شبكات التواصل االجتماعي على القيم واأل الق.

-0تش

-9تسليط الجوه علي دوافع أست دام شبكات التواصل االجتماعي.

-3فتح المجال امام الدراسات والبحو اا رى في سياق الموجو مات.:
رابعاً :اهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية وهي :
-0التحقق من مدة تطبيق المسؤولية األ القية لدة مست دمي شبكات التواصل االجتماعي.
أو والفي

-9معرفة أسباو أست دام شبكات التواصل االجتماعي الوات

بو .

-3الكشف علي الجوانو اإليجابية التي تنتج عن لدة مست دمي شبكات التواصل االجتماعي.
خامساً :تساؤالت البحث:

تطرح الدراسة عدد من التساؤالت الرئيسية (ويتفر عنها أسئلة آ رة تقودتغطي الجانو النظرة من الدراسة
من ناحية تش ي

المشكلة البحثية واألهداف حول دوافع أست دام مواقع التواصل االجتماعي)

-0ماهي دوافع أست دام شبكات التواصل االجتماعي الوات

أو والفي

-9ماهي المسؤولية األ القية شبكات التواصل االجتماعي الوات

1

بو ؟

أو والفيسبو ؟

-3هل شبكات التواصل االجتماعي الوات

أو والفي

بو تعزز من قيم وأ الق المجتمع؟

-1هل شبكات التواصل االجتماعي الوات

أو والفي

بو تسئ ملى األ الق؟

-1هل هنال رقابة من الدولة علي محتوة شبكات التواصل االجتماعي؟
سادساً :فروض البحث:

 -0شبكات التواصل االجتماعي تسئ للقيم واال الق.
 -9ت تلف دوافع مست دمي شبكات التواصل االجتماعي طبقا للنو والعمر.
-3ميجابيات شبكات التواصل االجتماعي أكثر من سلبياتها.

سابعاً :منهج البحث:

همل الدراسة تصنف جمن الدراسات الوصفية التحليلية لمل

أعتمد الباح

علي مناهج متعددة مثل

المنهج الوصفي التحليلي بهدف تحليل الظاهرة العلمية الحاليةأكما أست دام أداة تحليل المحتوة للمادة
موجع الدراسة وأداة (تحليل المحتوة تستهدف الوصف الدقيق والموجوعي والتصنيف الكمي لمجمون

معين)2أ وتحليل المحتوة (كمنهج يصلح أست دام :لهمل الدراسة بأعتبارال أداة بحثية للحصول على
معلومات المجتمع قيد الدراسة) بهما الفهم يعتبر منهج علمي واجح وأداة بحثية يمكن الباح

2

من التدرج

Barrie Günter ،Media Research Methods : Measuring and Impact,(London :Sage Publication,200)mp23
محمد بن عمر المد ليأ منهج تحليل المحتوي :تطبيقات علي مناهج البحثأ (جدة :جامعة المل عبدالعزيزأ كلية المعلمينأ دون تاري )أ 3
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في دراست :للوصول ملى النتائج المرجوة كمل

أستحدم الباح

المنهج الوصفي التحليليأ ويعتبر أكثر

المناهج است داما في البحو الكشفية والوصفية.
أدوات جمع البيانات:
أست دم الباح

بعض األدوات البحثية لجمع المعلومات التي تتعلق بموجو الدراسةأ مثل المالحظة

المنتظمة لمحتوة شبكات التواصل االجتماعي الوات

أو والفي

بو أ كما أعتمد على األستبيان بوصف:

أداة رئيسية لجمع المعلومات التي تتعلق بموجو الدراسة.
ثامناً :اإلطار المكاني والزماني:

اجريت همل الدراسة على طالو جامعة كردفان بمجمع ورطقت الجامعيأ المة يجم ثالثة كليات تابعة

لجامعة كردفانأ وهي كلية الهندسةأ وكلية العلومأ وكلية ااداوأ و ص

ال
مجمع ورطقت مجا ا

الباح

مكانيا لهمل الدراسة الن :يجمع أكبر عدد من الطالو من مست دمي شبكات التواصل االجتماعيأ اما

المجال الزماني شمل الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية توزيع استمارات الدراسة وتفريغها وتحليلها والتي

امتدت من 9102/2/02م وحتي 9191/3/02م.
المبحث الثاني :شبكات التواصل االجتماعي

شهدت الفترة الحالية من هما العصر متغيرات اجتماعية في منظمومة التواصل والتفاعل االجتماعي
عبر شبكات التواصل االجتماعي التي أصبحت أكثر الوسائل أست داما وانتشا ار علي المستوة المحلي

واالقليمي والدولي وت طت شبكات التواصل االجتماعي الحواجز الطبيعية والزمانية والمكانية بهما الفهم
شبكات التواصل االجتماعي وسيلة تجمع العديد من المزايا والسلبيات وتقدم الكثير من ال دمات لمست دميها
ويأتي في مقدمتها موقع في

بو أ والوات

أوأ تويتر و يرها من شبكات التواصل االجتماعي التي تجمع

األفراد والمجتمعات بصورة افتراجية على شبكة االنترنيت.
اوالً :مفهوم شبكات التواصل االجتماعي:

من الصعو تحديد مفهوم دقيق وشامل لشبكات التواصل االجتماعي ألن مل

المصطلح أصبح مثي ار

للجدل بين الباحثين ويرجع مل أل تالف مرجعيتهم وت صصهم العلمي ويست دم المصطلح (في أكثر من
شكل بعض المت صصين يطلق علي :أسم وسائل اإلتصال الحديثةأ والعض اا ر يسمي :باإلعالم الجديد
أو التفاعلي وهنال

من يصف :باإلعالم الشبكي واإلعالم اإللكتروني أو اإلعالم الرقمي والحقيقة همل

التسميات ر م م تالفها اللفظي اإل انها تفيد عن مدلول واحد هو اإلعالم الحدي )

1

بهما الفهم يشير م صطلح شبكات التواصل االجتماعي ملي شبكة اجتماعية معالمية تست دم عبر شبكة

االنترنت وتتيح للفرد المشتر منشاه حساو ا

ب :يشمل العديد من المعلومات والبياناتأ مثل األسمأ

والنو أ والعمرأ واألهتمامات الش صيةأ ومن ثم ربط :من الل شبكات التواصل االجتماعي مع مجموعة

 1يا

جر البياتيأ اإلعالم الجديد :الدولة االفتراضية الجديدةأ (عمان :دار البداية ناشرون وموزعونأ)9101أ
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من األصدقاه لهم نف
المشركةأ تتل

نوفمبر 9102

االهتمامات الش صية والتواصل معهم في مجتمع افتراجي تجمعهم االهتمامات

الفكرة الرئيسية للشبكات التواصل االجتماعي على جمع بيانات األعجاه المشتركين في
مكتوبة وفيديوهات وصور يتفاعل بها األش ا

الموقع نشرها في شكل نصو

واألصدقاه المين يبحثون

عن ملفات أو صور...ال أ كما تمكن شبكات التواصل االجتماعي األصدقاه واألقارو وزماله المهنة
والدراسة من التواصل المرئي والصوتيأ وتبادل الصورأ وااراهأ واألفكارأ وتبادل التهنئة في المناسبات
العامة وال اصة والتعليق عليها بشكل فورةأ و يرها من اإلمكانات التي توفرها الشبكة لمست دميها.

ثانياً :نماذج لشبكات التواصل االجتماعي:
ال ش

أن وسائل االتصال لها تأتثير ومن أكثرها مواقع التواصل االجتماعي (هما التأتثير شمل كافة

قطاعات المجمتع واثرت من ناحية اجتماعية ونفسية وفي السلو واألفكار)
هنال

الفي

1

العديد من شبكات التواصل االجتماعي التي تتيحها وتوفرها مواقع وصفحات االنترنت مثل شبكة

بو facebookأ وتويتر TWITTERأ وجوجل GOOGLE PLUSE +أ وماة سيب MY SPACEأ وهاة

فاة HI5أ واليف بورن LIFE BOONأ ولينكد ان  LINKED INأ و يرها من أشهر المواقع التي تقدم دمات
للمست دمين وهي المواقع التي تسمح بإنشاه صفحات

والمعارف.

اصة باألش ا

والتواصل مع األصدقاهأ

-3الفيسبوك:
يعتبر الفيسبو

من أهم وأكثر شبكات التواصل االجتماعي شعبية وأست داما (أنشئ هما الموقع عام

9111علي يد مار زوكربوغ المة كان طالبا في جامعة هارفارد في حين :وسمي الفيسبو بهما األسم علي

رار ماكان يسمي و كتو الوجول التي كانت تطبع وتوز علي الطالو بهدف متاحة الفرصة لهم للتعارف

والتواصل مع بعجهم البعض
األنحاه فكان الهدف تأسي
وهما ماحصل حي

اصة بعد األنتهاه من الدراسة والت رج حي

يتفرق الطالو في شتي

موقع الكتروني ليقوم بعمل الوجول بطريقة أسهل وأوسع أنتشا ار وأكثر فاعلية

اقتصر الفيسبو في البداية علي جامعة هارفارد ثم أنتشر أست دام :ملي بقية الجامعات

والكليات والمدار ثم الشركات والمؤسسات)

2

الفيسبو من أكثر موقع التواصل االجتماعي أست داما في العالم من قبل األفراد العاديين والش صيات

العامة في المجتمعأ مل نجد الشركات الكبرة اهتمت بأنشاه صفحات اصة بها في موقع الفيسبو حتي
تتمكن من التواصل مع األفراد والشركاتأ في نشر أنشتطهاأ والفيسبو يتيح لمست دمي :من األش ا

يعزز مكانت :عبر أدوات الموقع للتواصل مع
العاديين واالعتباريين (كالشركات) أن يبرز نفس :وأن ج
األش ا اا رين عبر مل الموقع.

Bryant,jenning and Zillmann Dolf, Media Effects(London:Lawernce Erlbaum Associates,2002)p121.
 2علي ليل شقرةأ اإلعالم الجديد :شبكات التواصل االجتماعيأ (عمان :دارأسامة للنشر والتوزيعأ)9101أ 11
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-5الواتس أب:

1

وهو تطبيق يست دم في المراسلة الفوريةأويمكن مست دمي :من مجراه مكالمات الفيديو والصوتيةأ
وارسال الصور ومقاطع الفيديوأ في العام  9112من قبل األمريكي (بريان أكتون)أ واألوكراني (جان
كوم)أ وأعلن وات

أو عبر تطبيق تويتر في يوم  03يونيو 9103أ أن سجالتهم اليومية وصلت ملى 92

مليار رسالةأ ويعتبر تطبيق وات

أو من التطبيقات السهلة األست دامأ ويتزامن مع جهات االتصال

الموجودة في الهاتفأ لمل ال يحتاج المست دم إلجافة األسماه في سجل منفصلأ ور م تل ال اصية أكد
براه في أمن المعلومات ومحققون جنائيون في جرائم الكمبيوتر من حجم ال طورة التي تحيط بمست دمي

تطبيق وات

أو في سياسة ال صوصية التي تتبع في جمع المعلومات والبيانات بالتعاون مع األجهزة

االست باراتيةأ ووكالة األمن القومي األمريكيةأ ومكاتو االتصاالت الحكومية في وكالة االست بارات
البريطانيةأمكاتو االتصاالت الحكومية البريطانيةأ هما باالجافة ملي البح
بمست دمي تطبيق وات

في الرسائل ال اصة

أو ومن ثم تبليغ السلطات عن م الفاتهم تحت مريعة استغالل األطفال و سيل

األموال و يرها.
وأجاف ال براه أن سياسة ال صوصية الحالية ال اصة بتطبيق وات

على أن أة تعديل عليها

أو تن

سيتم حتى دون مبالغ المست دمينأوقد أشاروا ال براه أن هما قد يثير قلق العديد من الم تصين؛لما يميز
أيجا هو قيام المست دم
وات أو من التجس على المعلومات الش صية بكل سهولةأوالغريو في مل
ا
بمل بمحض مرادت :أو بسبو عادات الجهل التكنولوجية التي اعتاد عليهاأور م تل الم اوف التي معلن
عنها براه أمن المعلومات لكن نجد تطبيق وات

أو يشهد تزايد من المشركين ووصل حجم مست دمي :ملي

أكثر من  111مليون مست دم نشط في جميع أنحاه العالمأأعلن الرئي

التنفيمة للشركة في

شهر
يناير  9101عن بلوغ عدد المست دمين النشطين شهرايا أكثر من  211مليون مست دم ومل بعد  00اا
اعتبار من فبراير 9102أأصبح لدى تطبيق
من استحوام شركة في بو على واتساوأفي مايو 9102أو اا
واتساو أكثر من  0.9مليار مست دم على مستوى العالم.

ثالثاً :خصائص شبكات التواصل االجتماعي:
تشتر شبكات التواصل االجتماعي الفي

بو والوات

أو في بعض ال صائ

األساسية بينما تتميز

عن بعجها البعض بمميزات تفرجها طبيعة الشبكةأ وكيفية األست دام ومن أبرز تل

تناولها على النحو التالي:

ال صائ

يمكن

-3مشاهدة وعرض الملف والصفحات الشخصية للمستخدم :تمتاز شبكات التواصل االجتماعي ب اصية
توفرها لمست دميها مثل مشاهدة الصفحة الرئيسية والملف الش صي للش

اا رأ والحصول واألطال

على بعض المعلومات مثل التعرف على اسم:أ ونوع :وجنس:أ وتاري ميالدلأ واالهتمامات:أ وصورلأ كمل

 1تم النقل من موقع موسوعة ويكبيدا 9102/2/91أالساعة التاسعة مساهاأHttps://ar.wikipedia/wiki
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معرفة من هم أصدقاه مل

الش

أ ونو الصور الجديدة التي وجعها في صفحت:أ وآ ر نشاط تم

مشاركت.:

-5المشاركة والتفاعل :ال اصية التي تميز ال اصية التي تميز شبكات التواصل االجتماعي عن وسائل
اإلعالم التقليدية هو (كونها تفاعلية بشكل أساسي وتمنح المست دمين درجة ير مسبوقة من األنتقائية
والوصول على أ تياراتهم من المعلومات والموارد الثقافية ولتفاعالتهم وتعبيراتهم الش صية)

1

بمعني أن شبكات التواص ل االجتماعي تتيح لمست دميها فرصة المشاركة بنشر التعليقات وااراه والصور
اا رين.

والفيديوهات عبر تل الشبكات وهي بمل د تشجيع مست دميها على التفاعل مع األش ا

-1التعرف علي األصدقاء والتفاعل معهم :تتيح شبكات التواصل االجتماعي لمست دمها التعرف علي
األصدقاهأ حي

يطلق مسمي صديق علي أش ا

أفتراجيين يتم اجافتهم لقائمة األصدقاه بحي

شبكات التواصل االجتماعي األصدقاه من التعارف بصورة أكثر من

تمكن

الل الرسائل والصور ويمكنهم

التفاعل بها وتعتبر اصية التفاعل هي طريقة (صممت بها التكنولوجا الجديدة لتصبح أكثر أستجابة لرد

فعل المستهل بينما تعتمد المشاركة علي البروتوكوالت الثقافية والممارسة كما يمكن اعتبار المشاركة النقطة
التي تتحول عندها معرفة الفرد وقدرت :علي الفعل في الواقع ملي فعل اتصالي والتفاعلية شرط ثقافي
واجتماعي وتكنولوجي جرورة لدعم التفاعل والمة بدورل شرط جرورة من أجل المشركة)

2

بالتالي تعزز شبكات التواصل االجتماعي مست دميها على التفاعل والمشاركةأ عبر صفحاتهم ال اصة

وتشجعهم علي التعليقات وتبادل المعلوماتأ بل ناد ار ما توجد حواجز تمنعهم من الوصول ملي المحتوة

واالستفادة من:أ وتشمل التفاعلية مرسال الرسائل القص يرة مباشرة للش
كمل

مما كان في قائمة األصدقاهأ

عرض ألبومات الصور ورفعها ملي المئات من األصدقاه واتاحة مشاركتها بين األصدقاه للتعليق

واالطال عليهاأ وتمكن تل الشبكات مست دميها من مجراه محادثات الفيديو والصوت ومشاركتها والتفاعل
مع األحدا

والمعلومات المعروجة.

-4أنشاء المجموعات والصفحات :تتيح الكثير من شبكات التواصل االجتماعي اصية األنجمام أو أنشاه
ال تعليمية أو ثقافية أو تاري ية و يرها
مجموعات مت صصة وعادة ماتكون لها أهتمامات موجوعية مث ا

وتحدد أهدافها وشروطها وكيفية األنجمام وتوجد المجموعات بأسماه م تلفة وتمتاز ب اصية تجمع (األفراد

مو األ هتمامات المشتركة ويتبادلون األفكار والمعلومات ويتصلون مع بعجهم ويدردشون وينشرون األ بار
التي تهم مجتمعاتهم وقد يكون المجتمع طائفيا أو دينيا أو حتى علميا)
وتل

3

المجموعات قد تكون عامة أو مت صصةأمغلقة أومفتوحةألمست دمي شبكات التواصل

االجتماعيأويمكن للمست دم األنجمام اليها أوانشاه مجموعة بنفس :ويحدد أهدافها وشروطهاأوتعطي شبكة
 1ليا ليفروأ وسائل اإلعالم الجديدة البديلة والنشطةأ ترجمة هبة ربيعأ (القاهرة :المركز القومي للترجمةأ)9101أ
 2ليا ليفروأ مرجع سابق
 3عبا

02

90-91

مصطفي صادقأ اإلعالم الجديد :المفاهيم والوسائل والتطبيقاتأ (عمان :دار الشروق للنشر والتوزيعأ)9101أ
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التواصل االجتماعي لمدير المجموعة واألصدقاه في تنسيق االجتماعات ونشر األحدا
ألعجاه جدد بهدف األنجمام اليهمأايجا تمكن تل
اصية نالحظها مست دمة بكثرة في شبكة (الفي

نوفمبر 9102

وتقديم الدعوات

الشبكات مست دميها علي أنشاه الصفحات وهي

بو )أحي

يعمل األفراد والشركات على منشاه صفحات

مت صصة وموجهةأتتيح ألصحابها نشر المعلومات العامة حولها مثل األهتمامات والمنتجات التجارية
واألنشطة والفعالياتأوتوجيهها لألش ا

واألصدقاه المين لهم نف

اهتمامات ويقوم الش

المة أس

الصفحة بإجافتهم ألعجاه المجموعة في الصفحة.

-1سهولة أستخدام الروابط للدخول لمواقع آخري:تتميز شبكات التواصل االجتماعي بأنها عبارة عن شبكة
انترنت اجتماعية مترابطة بعجها مع البعضأمزودة بمجموعة من البروتوكوالت التي تتيحها شبكة االنترنت
ووصالت وروابط توفرها لربط مست دمها بمواقع آ رى لشبكات التواصل االجتماعيأوالرابط قد يكون
إلرسال نصو

أوصور أو توصيل(الصوت والفيديو عبر هما البروتوكول مما حقق ا تراقا تكنولوجيا كبي ار

و فض علي سبيل المثال االتصال الصوتي الهاتفي عبر الشبكة وتشير عبارة بروتوكول التحكم بالنقل ملي

طريقة قياسية متفق عليها تتيح لجهازين تبادل البيانات)

1

تتمثل تل الروابط في حجم المشاركات التي يقوم بها مست دمي شبكات التواصل االجتماعي عند تداول

النصو

والصور واأل بار والمعلومات التي يجدها بعض مست دمي تل الشبكات منشورة على مدونة ما

فتعجب :فيقوم بنشرها أو بإرسالها ملى معارف :في الفي

بو بالتالي الروابط والوصالت تسهل وتسر من

عملية انتقال وارسال المعلومات.
رابعاً :الدوافع األخالقية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي:

توجد العديد من الدوافع األ القية لمست دمي شبكات التواصل ا الجتماعي بهدف األبحار والتصفح عبر

شبكات التواصل االجتماعيأ واألنتقال من العالم الواقعي ملى العالم االفتراجيأ وفي أنشاه حساو في
شبكات التواصل االجتماعيأ توجد العديد من الدوافع األ القية اإليجابية والسلبية التي تدفع مست دمي
شبكات التواصل االجتماعي ويمكن حصرها على النحو التالي:

(أ)الدوافع األخالقية السلبية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي:

-3المشكالت األسرية :عندما يعاني بعض األش ا

من المشكالت األسرية تتولد لديهم دوافع ملي أست دام

شبكات التواصل االجتماعي ألعتقادهم بأنها توفر لهم األستقرار والمرجعية لحل مشكالتهمأويأتي مل
يحكي ويستمع لهم لمل نرة بعجهم يرة أن الحل والم رج لمشكلت :هو

الدافع عندما يفتقدون ملي ش

أست دام شبكات التواصل االجتماعي ويترتو عن مل

يبحثون عن تعويض لمل

نو من االجطرابات النفسية واالجتماعية تجعلهم

الحرمان المة قد يظهر مثال في حالة ياو دور الوالدين أوأحدهماأأوابتعاد

الزوج عن زوجت :بسبو مشا ل الحياة أو التفك األسرةأبهما الفهم عرض المشكالت األسرية عبر شبكات

 1عبا

مصطفي صادقأ نفس المرجعأ

13-19
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التواصل االجتماعي يعك (نمط األسرة التي تقطعت الروابط بين أفرادها من األسرة المتكاملة التي كان
أفرادها يعيشون تحت سقف واحد كانت تمثل معيا ار في وقت ما عندما كانت ال يارات المتعلقة بوسائل

االتصال محدودة كما هو الحال في األنظمة الشمولية قامت بتعظيم دور األسرة التقليدية ألن هما يساعدها

علي أحكام قبجتها علي المجتمع وعلي النقيض من مل فإن األسر المفتتة والشقق التي يقطنها فرد واحد
تعد نتاج لمجتمع يز ر بعديد من ال يارات)

1

-5ملء وقت الفراغ :ينتج دافع الشعور بالفراغ نتيجة لعدم مدارة الوقت بطريقة سليمةأ حي

نجد البعض

وقت :مهدر على مدار اليوم بدون تحديد أهداف فليجأ ألست دام شبكات التواصل االجتماعي عندما يشعر
بالفراغ وأظهرت بعض الدراسات التي اجريت حول أست دام شبكات التواصل االجتماعي أن مست دميها
يتعامل معها بصورة سالبة ولساعات طويلة بهدف مله وقت الفراغأ بالتالي أصبحت شبكات التواصل
االجتماعي عند البعض وسيلة للتسلية وجيا الوقت.

-1انتشار وتفشي ظاهرة البطالة :وهي من أهم المشكالت االجتماعية التي تعاني منها الدول العربية في
السنوات األ يرة وبعض لم تجع لها حلول لل روج منها وأنعك

تردة الوجع االقتصادة على األفراد

المين يعيشون في تل الدول باعتبار أن الدولة لم توفر ل :فرصة للعمل وبناها علي مل تشير الدراسات أن

شريحة الشباو هم أكثر الفئات أست داما لشبكات التواصل االجتماعي لعدم وجود العمل أو الوظيفة التي

تشغلهم.

-4األغراء والفضول :تشكل شبكات التواصل االجتماعي اصة الفي

بو عالما افتراجيا مليئا باألفكار

والمعلومات والصفحات التي تستهوة الفردأ فهمل الشبكات التواصل تقوم على فكرة الجمو واأل راه واما
توفرت تل ال اصية تحقق األمر.

-1قلة مهارات التفاعل الشخصي :الثورة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات سهلت للفرد تعدد قنوات
االتصال المتاحة أمام :مم من المجال االتصالي المفتوح أتاح تعددا أكب ار في الوسائل والقنوات والمصادر

واألصوات والمحتوة والجمهورأ من همل القنوات التي تركت تأثير بشكل سلبي على الفرد شبكات التواصل
االجتماعي حي

وعززت من مهارات التواصل اإللكتروني

من مهارات التفاعل الش صي بين األش ا

في حياتنا الطبيعية مع األهل واألقارو واألصدقاه.

-5مخاطر اإلدمان والعزلة االجتماعية :أكدت الدراسات م اطر أست دام شبكات التواصل االجتماعي
بطريقة مفرطة وما يترتو عليها من أصابة مست دميها بأجرار األدمان والعزلة االجتماعية ومل في عدم
وجود أشطة آ رة بديلة يومية لمست دمي تل الشبكات ( وتتمثل همل األجرار في الحد من الحرية النسبية
التي ينعم بها األف ارد في أثناه ممارسة عملهم وشعورهم بأنهم ليسوا أكثر من جزه في نظام بشرة آلي مما
يؤدة ملي أنكماش حجم المعامالت الش صية والعزلة والوحدة)

2

 1شريف درويش اللبانأ تكنولوجيا االتصال :المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعيةأ (القاهرة :الدار المصرية اللبنانيةأ)9111أ
 2شريف درويش اللبانأنفس المرجع أ

11
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-2تذويب الهوية الثقافية المحلية بالهوية العالمية :أسهمت العولمة الثقافية بأدواتها الم تلفة على
األش ا

ومن آثارها السلبي ة شبكات التواصل االجتماعي ينظر لها الكثيرين أنها (تحول المعلومات ملي

سلع بشكل يهدد الهوية الثقافية واللغوية مما أدة ملي أن تقوم اليونسكو بمحاولة وجع مبادئ أربعة لتحقيق

التوازن بين الدول النامية والدول المتقدمة وفي مقدمة همل المبادئ احترام ال صوصية الثقافية)

1

-5انتهاك الخصوصية الشخصية وتشويه السمعة :من الدوافع السلبية ألست دام شبكات التواصل
االجتماعي مشكلة انعدام ال صوصية مما سببت الكثير من األجرار المعنوية والنفسية والمادية على
األش ا

أفثالا الملف الش صي لمست دم شبكة التواصل االجتماعي يحتوة على جميع معلومات:أومع

أنتشار ظاهرة الجريمة اإللكترونية بصورة م يفة عبر شبكات التواصل االجتماعيأوأصبحت من الم اطر

التي تواج :بعض مست دمي الفي

بو والوات

ال ش
أوأ وهما ساعد علي تطور أشكال التهديد فمث ا

ما يتحصل علي توقيع أو بيانات الش صية فيكون دافع :األبتزاز المادة وتشوي :السمعة وفي حالة عدم
الش صية وهي(من بين األشكال الجديدة للجريمة التكنولوجية

األستجابة لطلب :يهدد بنشرها في صفحت

تزييف التوقيع علي الشيكات والمستندات والعقود فمن الل جهاز الماسح الجوئي وطابعة الكمبيوتر يمكن

للمزور أن يصل ملي التوقيع نفس :فقد يجع الفرد توقيع :علي مستند ما ويقوم المزور الحصول علي هما
التوقيع ويد ل :في الكمبيوتر من

الل جهاز الماسح الجوئي ثم يقوم بطباعة التوقيع بالحجم واللون

نفسهما علي عقد أو شي أو أة مستند آ ر)

2

-1تراجع مستوي اللغة العربية:اللغة العربية التي يتم تداولها بين مست دمي شبكات التواصل االجتماعي
شهدت مستوة من التراجع في است دام مزيج من الحروف واألرقام وأ تصار بعض الكلمات بحرف ونالحظ
مل من الل المنشورات والدردشة

(ب)الدوافع األخالقية اإليجابية في أستخدام شبكات التواصل االجتماعي:

-3التقارب بين األهل وأحياء الصداقات:سهجلت شبكا ت التواصل االجتماعي علي التقارو والتواصل بين
األقارو واألهلأوأصبح من السهل معرفةأومتابعة أ بار األهل واألسرة عبر شبكات التواصل
االجتماعيأكما ساعدت علي تكوين الصداقات الجديدة وأحياه الصداقات القديمةأوهي فجاه أفتراجي
واسع يجمع بين الصداقات الواقعية والصداقات االفتراجية فهي توفر فرصة جيدة لربط العالقات االجتماعية
عن أصدقاه الدراسة وزماله العمل وتفقد أ بارهم بسبو تباعد

مع األفراد من م تلف الجنسينأوالبح

المسافات.

-5التسويق والبحث عن وظيفة :أصبحت تست دم شبكات التواصل االجتماعي أداة ميجابية للتسويق
ألصحاو الشركاتأ بما توفرل من سهولة االتصال واالشت ار بهاأوهي عالم أفتراجي يجمع عدد هائل من
1

فؤادل البكرة الهوية الثقافية العربية في ظل ثورة االتصال واإلعالم الجديد ،ورقة بحثية قدمت في مؤتمركلية اآلداب جامعة الحرين بعنوان:

اإلعالم الجديدأ (المنامة :جامعة البحرينأ)9112أ
 2شريف درويش اللبانأالمرجع السابقأ
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مست دميها حسو أعمارهم وأجناسهم وأهتماماتهم وهواياتهمأومن الوسهولة ألصحاو الشركات ربط أعمالهم
بالعمالهأوتوفر شبكات التواصل االجتماعي صفحات ومواقع مهتمة بالتسويق والوظائفأوهي بدورها تزيد
من التواصل مع المستهلكين ومع الكفاهاتأكما أنها أصبحت وسيلة للبح

عن فر

التوظيف وتبادل

ال برات والكفاهات.
-1زيادة المعرفة والتعلم وتعزيز الذات :من األست دامات اإليجابية لشبكات التواصل االجتماعي هو
أست دامها بدافع التعلم وتوسيع المعارف والمهارات ومناقشة قجايا المجتمعأ التعبير عن ااراه وهما بدورل
يسهم في تعزيز الثقة بالمات ومن أهم همل ااثار االيجابية تتمثل فى لق كيان مستقل في المجتمع يعبر

عن مات.:

في الدين والفكر والعادات

-4التعرف علي الحضارات واألنفتاح على اآلخر :مما كان اا ر م تلف عن

والتقاليد هما اليمنع من التواصل مع :وبناه جسر يربط م تلف الحجاراتأشبكات التواصل االجتماعي
أستطاعت أن تفتح(حوارات وتفاعالت التنتهي ولتصبح الثقافة اإلنسانية بوتقة تصهر كافة الثقافات في
تفاعل حجارة مستمر وشهدت المجتمعات العربية تغيرات هامة

الل فترة زمنية قصيرة علي كافة

المستويات الثقافية واالقتصادية االجتماعية والسياسية مما كان ل :الكثير من ااثار علي البنيان المجتمعي
والبناه القيمي كما كان ل :الكثير من ااثار والتحوالت الثقافية في الحياة وفي أشكال السلو )

1

المبحث الثالث :الدراسة الميدانية
مراحل الدراسة الميدانية:

او ًال :مرحلة تحديد عينة مجتمع الدراسة :استهدفت الدراسة الميدانية عينة عشوائية شملت طالو وطالبات

كليات الهندسة والعلوم وااداو مجمع ورطقت بجامعة كردفانأ وتم توزيع األستمارات على عينة عشوائية
من الطالو والطالبات من مست دمي شبكات التواصل االجتماعي وبلغ حجم العينة( )21مفردة يمثلون
مجتمع الدراسةأ موزعة بالتساوة على عدد الطالو والطالبات في الكليات الثالثة.
ثانيا :تصميم أستمارة الدراسة :قسم الباح
األساسية مثل العمر والت ص
للباح

استمارة الدراسة ملى قسمين القسم األول صص :للبيانات

والكلية والقسم الثاني ا

باألسئلةأ وأست دم المقيا

الرتبي ال ماسي

النفسي ليكرت لمعرفة الدوافع األ القية لمست دمي شبكات التواصل االجتماعي بين طالو

وطالبات جامعة كردفان ومل من أجل الحصول على أجابات كميةأ والكشف عن العالقات الرياجية التي
تربط بين المتغيرات والتابع.

ثالثاً :مقياس الصدق والثبات في أستمارة الدراسة :من أجل التحقق من مدة معيار الصدق والثبات
للمعلومات الورادة في أستمارة الدراسة والوصول الى نتائج موجوعيةأ تم عرض األستمارة على مجموعة
من أساتمة الجامعات مت صصين في الجانو الموجوعي للدراسة بهدف التحكيم
 1فؤادل البكرةأ مرجع سابقأ

*

*

320
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بعد تحكيم أستمارة الدراسة وأجراه بعض التعديل وفق مالحظات هيئة التحكيم قام الباح
األستمارة على عينة أ تبارية من نف

بتوزيع

مجتمع الدراسة بلغت نسبتها  %01كمرحلة أوليةأ لمعرفة مدى

تطابق أسئلة أستمارة الدراسة الميدانية لمجتمع الدراسةأ وبعد التحقق من تمكن أفراد العينة األ تبارية من

اإلجابة على أسئلة أستمارة الدراسة الميدانية وز الباح

أستمارة الدراسة بصورتها النهائية و طت أفراد

العينة العشوائية المستهدفة في مجتمع الدراسة في الكليات الثال .
األستمارات بعد مجابة

رابعاً :عرض وتحليل جداول الدراسة الميدانية :في همل المرحلة أ جع الباح

المبحوثين للتفريغ والتحليل بواسطة برنامج االحصائي  SPSSلتحويل اإلجابات ملى أرقام ونسو مئوية

ومل وفق توزيع الجداول التالية:

جدول رقم( )3يوضح توزيع أفراد العينة حسب النوع التخصص العلمي
الذكور

النوع والتخصص

المجموع

االناث
النسبة المئوية

النسبة المئوية
هندسة وعلوم

55

%15.5

10

%35.1

%45.5

آداب

31

%32.5

31

%11.1

%13.3

المجموع

42

%14.4

41

%41.5

%300

شكل رقم ( )3يوضح توزيع أفراد العينة حسب النوع والتخصص العلمي

يوجح الجدول والشكل البياني رقم( )0توزيع أفراد عينة الدراسة حسو النو والت ص

العلمي لمجمع

ورطقت الجامعي يشمل كليات (الهندسة والعلوم وااداو) بلغ حجم أفراد العينة  21طالو وطالبةأ موزعة

في الكليات الثالثة على النحو التالي المكور نسبتهم  %11.1بينما األنا

.%11.1

جدول رقم ( )5يوضح توزيع أفراد العينة حسب ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي
الفترة الزمنية

النسبة المئوية

عدد أفراد العينة

ساعة لساعتين يومياً

%10

41

%50

32

أكثر من  4ساعات

%32

35

أكثر من  1ساعات

%31

34

المجموع

%300

 10مفردة

أكثر من ساعتين

*

دكتور علي حامد هارون أستام مشار جامعة مصراتة كلية الفنون واإلعالم.
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شكل رقم ( )5يوضح توزيع أفراد العينة حسب ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي

ساعات أستخدام شبكات التواصل االجتماعي
350
300
250
200
150
100
50
0
الترتيب

الفترة الزمنية

اإلجابة

2

1

4

3

---

5

تشير بيانات الجدول والشكل البياني رقم( )9أكثر معدل ألست دام شبكات التواصل االجتماعي يتراوح

مابين ساعة واحدة ملي ساعتين بالنسبة ألفراد العينة وبلغت أعلي نسبة %11أ وتكشف تل النتيجة أنشغال
أفراد العينة بقجاه وقتهم في الدراسة وأشياه آ رة ير شبكات التواصل االجتماعي.
جدول رقم( )1يوضح توزيع أفراد العينة ألستخدام شبكات التواصل االجتماعي
المجموع

وسيلة االستخدام
التكرار

النسبة المئوية

الترتيب

االستخدام عبر الجوال

310

%21

3

االستخدام عبر الحاسب الشخصي (الب توب)

10

%51

5

االستخدام عبر الحاسب الثابت

-

-

1

عدم االستخدام

-

-

1

500

300

/////

المجموع

شكل رقم( )1يوضح توزيع العينة وفقا ألستخدام شبكات التواصل االجتماعي
200
150
المجموع
100
وسيلة االستخدام

50
0
الترتيب

1

2

3

3

--

جدول ورسم بياني رقم( ) 3يوجح مكان أست دام شبكة التواصل االجتماعي من قراهة الجدول يتجح أن
أعلي نسبة تمثل  %11أنها تستعمل الهاتف المحمول وجاهت في المرتبة األوليأ ونسبة  %02أنها
تست دم شبكات التواصل االجتماعي لوحدها في المنزل وهي تأتي المرتبة الثانيةأ ونسبة  %03تفجل
أست دام شبكات التواصل االجتماعي في الحرم الجامعي وساحة النشاط وهي في المرتبة الثالثةأ وأقل نسبة
 %9تست دم مقاهي االنترنت.
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جدول رقم ( )4يوضح الدوافع االسلبية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي
العبارة/درجةالمقياس

المجموع

أوافق بشدة

موافق

أرفض بشدة

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

أنتهاك الخصوصية

%35

%1

%1

%10

تشويه السمعة

%33

%3

%1

%53

عرض المشكالت األسرية

%1

%5

%1

%34

األدمان والعزلة االجتماعية

%2

%1

%1

%31

تراجع مستوي اللغة

%5

%3

%4

%33

ضياع الوقت والسهر لساعات طويلة

%2

%3

%1

%33

شكل رقم ( )4يوضح الدوافع السلبية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي التي يستخدمونها
1
0.5
0 0 0 0 200 100 200 100

0

الدوافع السلبية ألستخدام شبكات التواصل االجتماعي

الجدول والشكل البياني رقم( )1يوجح الد\وافع السلبية ألست دام شبكات التواصل االجتماعي من مؤشرات
الجدول تمثل أعلي  %31تؤكد أن شبكات التواصل االجتماعي تمثل أنتها

لل صوصية الش صية
ال صوصية

لألفرادأ ملى جانو أنها تشوي :سمعة األفراد وبلغت النسبة %90أ وهما ما يؤكد أنها تنته

الش صية لألفرادأ ايجا من الدوافع السلبية لمست دمي شبكات التواصل االجتماعي عرض بعض
مست دميها مشكالتهم الش صية وحققت نسبة %01أ كما أنها تساعد على تكري

الوحدة والعزلة

االجتماعية لبعض مست دميها وبلغت النسبة .%03
جدول رقم ( )1يوضح الدوافع اإليجابية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي
النسبة المئوية

ترتيب العبارة

العبارة
التقارب بين األهل

%51

3

التعارف وأحياء الصداقات

%50

5

زيادة المعرفة والتعلم

%31

1

التعرف علي الحضارات

%31

1

األنفتاح على اآلخر

%2.1

4

تعزيز الذات

%2.1

4

التسويق والبحث عن وظيفة

%5.1

1

المجموع

%300

/////
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الجدول والرسم البيانيي رقم( ) 1يوجح الدوافع اإليجابية لشبكات التواصل االجتماعي بالنظر ملى همل
النتائج يتجح أن التقارو بين األهل احتلت المرتبة األولي بنسبة %91أوالتعارف وأحياه الصداقات القديمة
احتلت المرتبة الثانية بنسبة%91أبينما زيادة المعرفة والتعلم والتعرف علي الحجارات احتلت المرتبة الثالثة

بالتساوة بنسبة%01أأما األنفتاح على اا ر وتعزيز المات احتلت المرتبة الرابعة بالتساوة بنسبة %2.1من
مجابات أفراد عينة الدراسة أتجح أن هنال جوانو ميجابية تدفع مست دمي شبكات التواصل االجتماعي في
التواصل مع اا رين.
النتائج والمقترحات:

رجت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات ويأمل الباح

من الم تصين في الجانو الموجوعي

ومست دمي شبكات التواصل االجتماعي األستفادة منها حتى تكون طريقة األست دام لتل الشبكات توظف
بطريقة ميجابية.
أو ًال :النتائج:

بو

 -0من أقوة الدوافع اإليجابية لمست دمي شبكات التواصل االجتماعي الفي

والوات

أو هو

التواصل مع المعارف واألهل واألقارو وتكوين الصداقات وأحياه الصداقات القديمة.
-9بينت الدراسة أن شبكات التواصل االجتماعي الفي

بو والوات

أو تحقق آثار ميجابية لمست دميها

أهمها االنفتاح الفكرة والثقافي والتعرف على اا ر ومعرفة الحجارات اإلنسانية.

-3أكدت الدراسة أن شبكات التواصل االجتماعي الفي

بو والوات

أو لها آثار سلبية أنعكست على

مست دميها من أهمها جيا الوقت والسهر لساعات طويلة.
 -1كشفت الدراسة من جمن سلبيات أست دام شبكات التواصل االجتماعي هو اقتحام ال صوصية
الش صية لألفراد واألسر والتشهير مما أدة ملى ظهور بعض المشكالت األسرية.
ثانياً:المقترحات:

-0العمل على توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الثقة بالنف
ويتوقف مل بدعم ومساندة من الم تصين في علم النف

ودعم العملية التعليمية

التربوة وعلم االجتما في التوعية بم اطرها

االجتماعية والنفسية على الفرد والمجتمع مثل العزلة االجتماعية واألدمان.

-9تحلي مست دمي شبكات التواصل االجتماعي بالمسؤولية األ القية وعدم انتها

ال صوصية

الش صية لألفراد.

-3توظيف الجوانو اإليجابية في شبكات التواصل االجتماعي مثل التعرف على الحجارات اإلنسانية
و لق العالقات االجتماعي.
 -1عدم عرض المشكالت األسرية عبر صفحات وسائل التواصل االجتماعي فهي وسيلة للتواصل ولي

لحل المشكالت األسرية.
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المراجع:
أوالً :المراجع العربية:

-0انتصار مبراهيم عبدالرازق وصفد حسام السامو أ اإلعالم الجديد :تطور األداء والوسيلة والوظيفةأ
(بغداد :جامعة بغدادأ سلسلة مكتبة اإلعالم والمجتمعأ الكتاو األولأ)9110
-9شريف درويش اللبانأ تكنولوجيا االتصال :المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعيةأ (القاهرة:
الدار المصرية اللبنانيةأ)9111
-3عبا

مصطفي صادقأ اإلعالم الجديد :المفاهيم والوسائل والتطبيقاتأ (عمان :دار الشروق للنشر

والتوزيعأ)9101
-1علي

ليل شقرةأ اإلعالم الجديد :شبكات التواصل االجتماعيأ (عمان :دارأسامة للنشر

والتوزيعأ)9101
-1ليا ليفروأ وسائل اإلعالم الجديدة البديلة والنشطةأ ترجمة هبة ربيعأ (القاهرة :المركز القومي
للترجمةأ)9101

-1محمد بن عمر المد ليأ منهج تحليل المحتوي :تطبيقات علي مناهج البحثأ (جدة :جامعة المل
عبدالعزيزأ كلية المعلمينأ دون تاري )

-2مؤتمركلية اآلداب جامعة الحرين بعنوان :اإلعالم الجديدأ (المنامة :جامعة البحرينأ)9112
-2موقع موسوعة ويكبيديا 9102/2/91أالساعة التاسعة مساهاأHttps://ar.wikipedia/wiki

-2فؤادل البكرة الهوية الثقافية العربية في ظل ثورة االتصال واإلعالم الجديد:،ورقة بحثية قدمت في
-01يا

جر البياتيأ اإلعالم الجديد:الدولة االفتراضية الجديدةأ(عمان:دار البداية ناشرون

وموزعونأ)9101
ثانياً :المراجع األجنبية:

(1)Barrie Günter ،Media Research Methods :Measuring and Impact,(London :Sage
)Publication,200
)2)Bryant,jenning and Zillmann Dolf, Media Effects(London:Lawernce Erlbaum
)Associates,2002
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المهرجانات السياحية وتشكيل الوعي السياحي

(دراسة علي مهرجان النيل للسياحة والتسوق بوالية نهر النيل -جمهورية السودان)
Tourist Festivals and formation of tourist awareness
A case study of Nile Festival for Tourism & Marketing .River Nile state. Sudan

د.مرتضي البشير عثمان

أستاذ مشارك ،قسم اإلعالم  ،جامعة وادي النيل  ،جمهورية السودان
أ .أمير عبد اهلل محمد أحمد

أستاذ مساعد ،قسم االقتصاد ،كلية االقتصاد والتِّجارة وإدارة األعمال  ،جامعة شندي  ،جمهورية السودان
الملخص :

تهدف همل الورقة ملى تحديد أهمية المهرجات السياحية في تشكيل الوعي السياحي لدة المجتمع السوداني .وتكمن مشكلة

النشاط السياحي لزيادة الثقافة السياحية لدة المجتمع
الدراسة في كيفية زيادة فعالية أداه المهرجانات السياحية وتطوير ج
السودانيأ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واالستبيان كأداة رئيسة لجمع المعلومات .وتوصلت الدراسة ملي
أن المهرجانات السياحية تساهم في زيادة الوعي السٍّياحي وتعتبر وسيلة ممتازة لنشر الثقافة السياحيةأ كما ُيعد وسيلة مناسبة
الجيد والتجعريف بالمهرجانات قبل وقت كاف
جدا لتكوين ُّ
الصورة السياحية أ واقترح البح عددا من التجوصيات منها اإلعداد ج

عبر وسائل اإلعالم الم تلفة مع ا تيار الوقت والمكان المناسبين إلقامة الف عاليات وتنويعها وتسهيل طرق الوصول مليهاأ

مش ار الم تصين في المجال السياحي بالت طيط للمهرجانات السياحية أ كما يجو أن تتبني الحكومات مثل همل الفعاليات
والبرامج بدعمها وتمويلها .

Abstract
This study aims at stating the significance of tourist festivals on forming tourist awareness in
Sudanese community. The study targets at increasing effectiveness of tourist festivals in
developing the performance of tourist activity and cultural tourism among Sudanese
community. The study adopted the descriptive analytical method. A questionnaire has been
used as a tool for data collection. The study came up with the conclusion that tourist festivals
increase tourism cultural awareness and represents a good mean in spreading out the cultural
tourism. The researcher suggested a number of recommendations stating the good preparation
and show for these festivals through different media means, and the suitability of time and place
for doing these festivals, besides making it easy and reachable by tourists. Participation of
specialists in doing planning for the cultural festivals. Governments are also required to adopt
the events through good support and finance .
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مدخل:
تنظر همل الورقة ملى الوعي السياحي على أن :ركيزة أساسية من ركائز النشاط السياحي حي

أن

من فاض مستوة الوعي السياحي لدة الجمهور يفقد المنتج السياحي المقوم االجتماعي والثقافي مما يؤثر

على السياحة ويعوقها عن أداه دورها المهم في المجتمع.
حي

أصبحت السياحة أج م صناعة في العالم مت طية بمل

واإللكترونيات والنشاط الزراعي فهي نشاط جرورة لحياة النا
واالقتصادية فجالا عن العالقات الدوليةأ حي

صناعات السيارات والصلو

تمتد آثارل ملى الميادين اإلجتماعية والثقافية

تلعو السياحة دو ار مهما وبار از في هما المجال فهي أحد

االتجاهات الحديثة لتقليل حدة الصراعات وال الفات الدولية التي تنشأ بين الدول حتى اصبحت رم از من

رموز السالم والتآ ي .1وللوصول الي تحقيق العائدات التي تتناسو مع المقومات السياحية في السودان
البد من االهتمام بها من حي

مل

الترويج وزيادة الوعي السياحي لدة كافة قطاعات المجتمع وال يمكن تحقيق

مال بإقا مة الفعاليات السياحية للتعريف بالجوامو والمناطق السياحية ونشر الثقافة السياحية وتعد

المهرجانات السياحية من الركائز األساسية في النشاط السياحي مم تلعو دو ار بار از في تزويد الجماهير

بالمعلومات والمعرفة السياحية وهي بالتالي تقوم بالترويج ونشر وتشكيل الوعي ال سياحي وتفعيل المجتمع

ل دمة السياحة.

المحور األول :منهجية الدراسة
مشكلة الدراسة :تؤدة السياحة دو ار مهمافي تحقيق التنمية االقتصادية للدول من الل ما تقدم :من مزايا

وفوائد عديدة تعود على المجتمع بواسطة االستثمارات الم تلفة الموجهة الي القطا السياحي .2وتشكل ثقافة
ال ودافعا للقيام بالرحالت السياحيةأ كما اتجح أن هنال
الفرد عام ا

عالقة طردية ما بين المستوة الثقافي

للفرد وطلب :على السياح:أ مم كلما زاد المستوة الثقافي للفرد زاد الطلو على السياحة .3لمل اتجهت الدول
الي االهتمام بالوعي السياحي وتنمية الثقافة المجتمعية لالعتماد علي السياحة الثقافية التي أصبحت تشكل
ميزة تنافسية بين الدول.وفي هما الجانو يمتل السودان قد ار مشرفا يمكن أن يشكل ميزة تنافسية في المجال

ال علي المقومات الطبيعية المتمثلة في ( األنهار – الجبال – الصحراه – الوديان والغابات
السياحي فج ا

وال حيوانات البرية و يرها) اال أنها تحتاج الي جهود بشرية تمتل

مهارات فنية وثقافية عالية في المجال

السياحيأ وبهما يمكن أن تلعو المهرجانات السياحية وسيلة متصال فعالة في زيادة المعرفة والثقافة
السياحية للفرد والمجتمع.

تكمن مشكلة الدراسة في كيفية تفعيل المهرجانات السياحية وزيادة فعالية آدائها حتى يمكن ايصال
المعلومات المؤثرة والمقنعة وتوظيفها لزيادة الثقافة السياحية في المجتمع السوداني من

1
2
3

محمد منير حجاوأ اإلعالم السياحيأ القاهرةأ دار الفجر للنشرأ  9119مأ ط0أ

الل فعاليات

.91 – 91

ماهر عبد ال الق السيسيأ مبادئ السياحةأ القاهرةأ مجموعة النيل العربيةأ 9111مأ ط0أ

احمد فوزة ملو ي:أ مد ل ملى علم السياحةأ اإلسكندريةأ دار الفكر الجامعيأ 9112مأ ط0أ

.90 -01
.091
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المهرجانات لتشكيل الوعي السياحي لدة كافة شرائح المجتمع السوداني .وللوصول الي مل

برزت

التساؤالت ااتية:

 – 0هل هنال أهمية للمهرجانات السياحية في السودان؟
 – 9كيف يمكن للمهرجانات السياحية تطوير النشاط السياحي وتوجيح صورت :في السودان؟
 – 3ما هي أنوا وأشكال فعاليات المهرجانات السياحية؟ وما مدة مش ار كافة فئات المجتمع في مل ؟
 – 1هل تسعى المهرجانات السياحية ومن الل فعالياتها الي نشر الثقافة السياحية لتشكيل الوعي
السياحي لدة المجتمع السوداني بمستوياتة الم تلفة؟

 – 1ما مدة توافق الصورة الحقيقية للمهرجانات السياحية مع المقومات السياحية في السودان؟
 – 1ما هي معوقات ومشكالت المهرجانات السياحية في السودان؟

الدراسة :تهدف الدراسة ملى األتي:
أهداف ِّ

 – 0التعريف بأهمية المهرجانات السياحية في السودان.
 – 9الكشف عن الصورة الحقيقية للسياحة في السودان من الل المهرجانات السياحية في السودان.
 – 3التعرف علي أ نو فعاليات المهرجانات السياحية في السودان.

 – 1معرفة درجة مش ار كافة شرائح المجتمع السوداني في فعاليات المهرجانات السياحية.
 – 1التعرف علي اسهامات المهرجانات السياحية في تشكيل الوعي السياحي لدة المجتمع السوداني.
 – 2الوصول الي كيفية تطوير النشاط السياحي في السوان.
أهمية الدراسة  :تظهر أهمية الدراسة من الل ااتي:
 يعمل الوعي السياحي على تهيئة المناخ الستقبال النشاط السياحي وايجاد مجتمع قادر علي التعاملالسليم مع البيئة والسائحين.1

 تعتمد السياحة في نجاحها على الموارد البشرية المؤهلة والمدربة مات الثقافة والمهارات في المجالالسياحي حتي يمكن تحقيق أهداف النشاط السياحي.2

 تقوم المهرجانات السياحية بفعالياتها الم تلفة بتوعية وتثقيف الجماهير بإتباالمالئمة لزيادة مد ار

األساليو والوسائل

أفراد المجتمع بواقع السياحة وأهميتها مما يمكن :من المساهمة في المنتج

السياحي النوعيأ وبالتالي يتحقق الكادر البشرة المة يشار بفاعلية في النشاط السياحي.

نوع الدراسة :تقع الدراسة جمن البحو

الوصفية حي

تقوم على التحليل الوصفي للبيانات والربط بينها

ربطا منطقيا واعادة بنائها إلستنتاج دالئل جديدة واست راج المؤشرات.3

1
2
3

داليا تيمور زكيأ الوعي السياحي والتنمية السياحية مفاهيم وقجاياأ اإلسكندريةأ مؤسسة شباو الجامعةأ 9112مأ

هدة سيد لطيفأ السياحة – النظرية والتطبيق أ القاهرةأ الشركة العربية للنشرأ 0221مأ ط0أ

محمد الصاوة محمد مبار أ البح

. 22

العلمي أسس :وطرق كتابت :أ القاهرةأ المكتبة األكاديميةأ 0229م أ ط0أ

.000

.32
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منهج الدراسة :است دم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي باعتبارل من أكثر المناهج مالهمة لهمل الدراسة
حي

يمكن وصف الظاهرة مكان الدراسة من الل جمع المعلومات عنها ووصفها بدقة بتعبير كيفي يصف

الظاهرة بوجوح وأ ر كمي يقدم وصفا رقميا يوجح حجم الظاهرة وارتباطاتها األ رى.1

مجتمع الدراسة :مجتمع الدراسة هو مجموعة الوحدات التي تشتر في مجموعة من السمات التي تجعلها
متشابه :أو مات ا تالفات بسيطة) .2وفي همل الدراس ة ينحصر المجتمع في جمهور مهرجان النيل للسياحة
والتسوق الثال

بمدينة شندة – والية نهر النيل)

مجاالت الدراسة :
 المجال المكاني (مهرجان النيل للسياحة والتسوق الرابع  93يناير وحتى  2فبراير  9101مدينةشندة-والية نهر النيل) – السُّودان.

 المجال الزماني (الدراسة تغطي جمهور فعاليات المهرجان  93يناير وحتى  2فبراير .)9101 المجال الموجوعي (دراسة المهرجانات السياحية في السودان ومدة اسهاماتها في تشكيل الوعيالسياحي لدة المجتمع السوداني بمستويات :الم تلفة(

أداة جمع المعلومات :است دم الباحثان االستبيان الستطال

أراه المبحوثين من

الل جمع البيانات

والمعلومات المباشرة من عينة الدراسة عن طريق توجي :مجموعة من األسئلة بهدف التعرف على حقائق
معينة ووجهات نظر المبحوثين نحو موجو الدراسة).3
الدراسات السابقة:
ملي التعرف علي أهمية المهرجانات الثقافية في التنمية السياحية والحد من

الدراسة األولي :4يهدف البح

الموسمية السياحيةأ ومدة مساهمتها في المزيج التسويقيأ وتحسين كفاهة األنشطة التسويقيةأ اعتمد البح

علي المنهج الوصفي التحليلي مستندا علي أداة االستبيان في جمع المعلومات من العينة المكونة من 010

منشأة سياحية في محافظة طرطو  .وتوصل ت الدراسة ملي أهمية المهرجانات الثقافية في التنمية السياحية
وتفعيل المزيج التسويقي مما يساهم في زيادة الد ل القومي وتنشيط حركة االقتصادأ كما انها تلعو دو ار

هاما في الترويج وتعد من وسائل الجمو السياحيأ وأوصت الدراسة باالهتمام بتنظيم وتنشيط المهرجانات

الثق افية في االماكن التي تتوافر فيها مقومات سياحية للترويج لها من

الل المهرجانات لزيادة الوعي

بمفهوم المهرجات الثقافية والعمل علي استم اررية السياحية وعدم ربطها بالمواسم فقطأ كما دعت الدراسة ملي
تطوير المهرجانات الثقافية لتستوعو المتغيرات العالمية.

1

حميد جاعد الدليمىأ أساسيات البح

المنهجي في الدراسات اإلعالميةأ بنغازةأ دار الكتو الوطنيةأ 9112مأط0أ

2

سامي طايع أبحو االعالمأ القاهرةأ دار النهجة العربيةأ9110مأ

4

أديو برهوم و نبيلة سليمان و عال محمود حسنأ دور المهرجانات الثقافية في تحسين كفاهة التسويق السياحيأ مجلة جامعة تشرين للبحو

 3سمير محمد حسينأ بحو اإلعالم األس

.923

.21

والمبادئأ القاهرةأةعالم الكتاوأ د .ت أ ط9أ

.911

والدراسات العلميةأ م ( )1( )31أ سلسلة العلوم االقتصادية والقانونيةأ سورياأ . 9103
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الدراسة الثانية :1تسعي الدراسة ملى التعرف على دور سياحة المهرجانات في دعم التنمية االقتصاديةأ
وتفعيل دور المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية لجمو أكبر عدد من السائحينأ والمقارنة بين مميزات
المهرجانات في مصر والمهرجانات في الب ارزيل .ومن النتائج المهمة التي توصلت مليها الدراسة مساهمة
المهرجانات السياحية في دعم أواصر التنمية االقتصادية في مصرأ وتشجيع االستثمار في الحرف

والمشغوالت اليدويةأ حي
و لق فر

ساعدت المهرجانات في تحسين الصورة الم هنية للمقصد السياحي المصرة

عمل للشباو ورفع الوعي البيئي وتحسين وسائل النقل والمواصالت لكنها لفت الكثير من

السلبيات مثل االجرار بالعادات والتقاليد وفقدان األصالة والسمعة .وتوصلت الدراسة ملى أن أهم
المهرجانات وأشهرها في دولة الب ارزيل هو مهرجان الكرنفال حي

أن :يجمو حجور ج م .وأوصت

الدراسة ملى االهتمام بتحسين مستويات اإل راج الفني لألعم ال الفنية والمواكو السياحية وتزويد الموقع
االلتروني بأعمال المهرجان وعلى و ازرة السياحة تفعيل دور وسائل اإلعالم لتسويق المهرجان واالهتمام

باالستراتيجية التسويقية مع االهتمام بالجوانو األمنية حفاظا على السياح.
الدراسة الثالثة :2تعتبر همل الدراسة وصفيةأ حي

أنها هدفت ملى معرفة الوعي السياحي لدة طلبة المرحلة

الجامعية باعتبارهم أداة للتطور االجتماعي والثقافي واالقتصادة من الل ان راطهم في سوق العمل بعد
ت رجهم .كما هدفت البح

أيجا ملى مد ار

أهمية الوعي السياحي في جعل سكان أة مدينة مجتمع

حاجن للسياحة وتحويل السياحة ملى ثقافة عامة لدى جميع السكان ألجل أن يتحول الوعي السياحي ملى
سمة عامة تجعل السائح يشعر بالدفه في المعاملة والتميز في االستقبال والودا واأللفة بين :وبين المواطن

أينما حل أو ارتحل .مجافة ملى لق وعي ألهمية النشاط السياحي وأثرل في التنمية االقتصادية واالجتماعية
وتحسين األوجا

المعيشية للسكان بم تلف شرائحهم لما لهما القطا

من دور على م تلف األنشطة.

وتوصلت الدراسة ملى أن هنال ر بة في االهتمام بتنشيط الحركة السياحية في مدينة الكوفة.
الدراسة :
مصطلحات ِّ

 –0المهرجانات السياحية :هي عبارة عن مجموعة من األنشطة التجرويحية والفعاليات والبرامج التجسويقية
ٍ
محدد.3
محددة البا
ومكان ج
والثجقافية التجيتُقام الل فترة ج
 –9الوعي( :مد ار الفرد السليم لمات :ولمواقف :وللبيئة من حول :وما بها من أحدا

وموجوعات وآراه

واتجاهات يستجيو لها ويؤثر في ها بحكم أن :عجو في الجماعةأ ويتميز بالوحدة واإلستم اررية وت لف
درجت :من فرد ا ر وفقا لمكونات.4):
1

2

محمد زيدان محمد الشربينىأ االستفادة من األجندة السياحية كأداة لتسويق المقصد السياحي المصرة أ دارسة مقارنة بين المهرجان الدولي للطبول

والفنون التراثية بمصر ومهرجان كرنفال الب ارزيلأ مجلة كلية السياحة والفنادقأ المجلد العاشرأ العدد ()0/9أ سبتمبر  9101أ جامعة الفيومأ مصر
وهاو فهيد الياسرةأ أيلول  9109أ الوعي السياحي لدى طلبة المراحل الجامعية (كلية ااداو في جامعة الكوفة أنمومج ا)أ مجلة كلية التربية

األساسيةأ العدد 2أ جامعة بابل.

www.libback.uqu.edu.sa
4

3

داليا تيمور ،مرجع سابق ،ص .012
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 – 3الوعي السياحي( :أحد أشكال الوعي االجتماعي المة يعني بمعرفة واد ار المواطنين للمعلومات
حول النشاط السياحي والجوامو السياحية وتتراكم لتشكل المشاركة اإليجابية في السياحة والمحافظة على

الثروات السياحية واتبا سلو سليم تجال السائح.1

المحور الثاني :مداخل ومفاهيم
أو ًال  :المهرجانات السياحية :

تتمثل المهرجانات السياحية في سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحيات واألفالم و يرها والتجي تُنظم
السنة حي تعك نشاط أو فكرة معينة وتعتبر من المناسبات العامة.2
عادةا في نف المكان مرة واحدة في ج
وسيلة من أنجح وسائل االتصال التي تست دمها األجهزة الرسمية في الدول السياحية وكمل

السياحية الج مة ومل لتنشيط الحركة السياحية في مواسم معينة3أ حي

الشركات

لها العديد من الفوائد منها علي

سبيل المثال ال الحصر تعمل علي:
الدولة المقام بها المهرجان.
الصناعية في ج
 تنشيط الحركة التججارية و جالدولة علي ال ريطة السياحسة العالمية.
 -وجع ج

السائحين أصحاو اإلهتمام بحجور المهرجانات.
 جمو جوهنا العديد من المهرجانات أهمها- :

4

 مهرجانات فنية( :وتشمل مهرجانات األ نية والمهرجانات السينمائية).
 مهرجانات ثقافية( :وتشمل مهرجانات الشعر واألدو والت ار الشعبي).
مهرجانات رياجية (:تشمل تنظيم الدورات األولمبيةأ مهرجانات الصيد والراليات)

المعارض الجماهيرية :تعتبر مقامة المعارض الجماهيرية من الوسائل المهمة لتنشيط السياحة وهي تست دم
جمن فعاليات المهرجانات السياحية في األماكن التي توجد بها الشرائح المراد التأثير فيهم وعادة تست دم

همل الوسيلة عند تنشيط السياحة الدا لية .ومقيا

نجاح تل الوسيلة يعتمد على األعداد التي تقوم بزيارة

تل المعارض.
ثانياً :أهمية الثقافة السياحية

تلعو الثقافة السياحية لدة المواطنين دو ار كبي ار في تنمية السياحة وهي (اكتساو الفرد للمعلومات والمعرفة
عن البيئة التي يعيش فيها وتطويرها وتوظيفها واإلستفادة منها بما يؤدة الي النهوض بالسياحة) .وتحر

الدول والمؤسسات السياحية ومن الل األنشطة والب ارمج الم تلفة الي نشر الثقافة السياحية لتنمية وعي
المواطنين بأهمية السياحة والسائحين وتتجح أهميتها من الل ااتي.5:
 1نفس المرجع ،ص .001
HumairaIrshad , Impact of Community Events and Festivals on Rural Places, June 2001 ,Government of Alberta ,
Agriculture Rural Development, P3 .
 3مجلة خبراء مركز الخبرات المهنية باإلدارة ،مرجع سابق ،ص .51
.002
 4ماهر عبد ال الق السيسيأ مرجع سابقأ
2

 .5هناه حامد زهرانأ الثقافة السياحية برامجها وتنميتهاأ القاهرةأ عالم الكتوأ 9111مأ ط0أ

.91 - 91
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 -فهم وتنمية الت ار

(التعريف بمكونات الت ار

الحجارة وكيفية الحفاظ علي :واستغالل :في تنشيط

السياحة).

 حاجة المجتمع للتغيير (التغيير في أنماط العالقات اإلجتماعية من الل التغير االجتماعي والثقافيواالقتصاة).
-

عالمية الثقافة السياحية (دمج الثقافات المحلية الم تلفة لتحديد الش صية القومية واتاحة الفرصة
لتالقحها مع ثقافات الشعوو األ رة من الل األنشطة السياحية).

 جرورة الثقافة االجتماعية للتنمية (محالل ثقافات جديدة تتماشي مع البيئة المحيطة بالفرد) الثقافة السياحية نشاط اجتماعي (مشاركة الجماهير في البرامج السياحية بإعتبارها عجوا فيالمجتمع)

 -تشكيل الوعي السياحي المة يعتبر عنص ار مهما في الحفاظ على المورو

الثجقافي والتراثي وتنمية

وتطوير النشاط السياحيأ وتتم تنمية الوعي السياحي للمواطنين عن طريق االتي:



السليمة لدة صغار التجالميمعن طريق توزيع كتبات عن السياحة
ر األفكار السياحية ج
والدرو المنتظمة في المدار .
تعديل المناهج الدراسية اصة في التجاري والجغرافيا وكتو اللُّغات لتجمينها موجوعات

سياحية مع تعميق االهتمام باللُّغات األجنبيةأ ويمكن أن تلعو وسائل اإلعالم الم تلفة دو ار

مهما في تنمية الوعي الثجقافي ونشر الثجقافة السياحية.

المحور الثالث  -الدراسة التطبيقية

أوالً :إجراءات الدراسة الميدانية

 /3نوع ومنهج الدراسة :

تعتبر همل الدراسة من الدراسات الوصفية التحليليةأ معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي أ كمنهج
علمي منتظمأ يساعد على تنظيم المعلومات وتبويو البيانات ملى جانو المنهج اإلحصائي لتحليل بيانات
الدراسة الميدانية واست ال

دالالتها.

 /5اإلطار العام لمجتمع البحث وعينة الدراسة:
وهو وحدات المعاينة المتاحة والتي تم تحديدها لتطبيق الدراسة عليها نظ ار لصعوبة وجود جميع وحدات

المجتمع .ويتكون مجتمع الدراسة من جمهور مهرجان النيل المة استمرت فعاليات :من /93يناير وحتي /2
فبراير  9101حي

تم استهداف نوعين من الجمهور (نوعي وهم طالو قسم السياحة – كلية ااداو –

جامعة شندةأ أما اا ر فهم عامة الجمهور الحجور بالفعاليات)

وتم ا تيار العينة من عامة الجمهور عشوائيا بالمصادفة مناصفة بين المكور واالنا أ أما ا تيار العينة

من المجتمع النوعي فتم است دام عينة الحصر (الشامل) لكل الطالو بالمستويات الثاني والثال
مع استبعاد المستوة األول لقربة من عامة المجتمع في المفاهيم.
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 /4أداة جمع المعلومات
است دم االستبيان كأداة أساسية في جمع البيانات والمعلومات من مجتمع الدراسةأ وتم تصميم االستبيان
مجتمع الدراسة ونوعية وكمية المعلومات المطلوو جمعها حسو

وفقا ألهد اف وتساؤالت الدراسة وكمل

سمات وصفات مجتمع الدراسةأ ت م توزيعها علي  999مفردل وهى جميع أفراد العينة التي تم ا تيارها من
مجتمع البح

أ وتم جمع االستمارة الل فترة فعاليات مهرجان النيل الثال

حي

استمارة استبعدت منها  31استمارة لعدم اكتمال اإلجابة علي أسئلتها وبمل

تم الحصول علي911

يصبح مجمو االستمارات

المكتملة اإلجابات التي تم تحليلها  021استمارة .
 /4أدوات التحليل Tools Analysis
اعتمد الباحثان في تحليل البيانات على است دام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
) Statistical ) Package for Social Scienceوالم تصر باسم (- (SPSSاالصدارة  -02باعتبارل
العلمية.

من أفجل وأشهر البرامج التي تست دم في تحليل بيانات األبحا

ثانياً :عرض وتحليل البيانات

البيانات األساسية لعينة الدراسة:
جدول رقم(أ) يوضح النوع
الجمهور العام
طالو السياحة
التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

العبارة

44

53.0

46

52.9

أنثي

39

47.0

41

47.1

المجمو

23

100.0

22

100.0

مكر

يتجح من الجدول رقم (أ) أن فئة (مكر) يحتل المرتبة األولى بنسبة  %13.1و%19.2؛ ومتغير

(أنثى) في المرتبة الثانية بنسبة  %12.1و  .%12.0مما يعني تقارو الحجور من الجنسين.
طالو السياحة
العبارة

جدول رقم (ب) يوضح العمر
الجمهور العام

التكرار

النسبة

العبارة

التكرار

النسبة

أقل من  91سنة

11

12.9

أقل من  31سنة

10

58.6

 90الي  31سنة

13

10.2

 30الي  11سنة

30

35.6

-

-

-

 10فأكثر

11

5.7

المجمو

23

100.0

المجمو

22

011.1

يالحظ من الجدول (و) أن فئة العمر (90الي  31سنة) بنسبة  %10.2نالت المرتبة األولي وفي
المرتبة الثانية فئة (أقل من  91بنسبة %12.9أ هما لعينة الطالو.أما عينة الجمهور العام نالت المرتبة
األولي فئة (أقل من  31سنة) بنسبة  %12.1والثانية فئة ( 30الي  11سنة) بنسبة %31.1أ وفي المرتبة

الثالثة ؛ فئة (11فأكثر) بنسبة .%1.2وهما يؤكد أن أ لبية الحجور من الشباو.
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جدول رقم (ج)يوضح مستوي تعليم الجمهور العام
التكرار
العبارة

الرقم

النسبة

0

أقل من الثانوة

01

11.5

9

ثانوة

91

28.7

3

جامعي

11

51.7

1

فوق الجامعي

12

8.0

22

100.0

المجمو

يتبين من الجدول رقم (ج) أعالل؛ أن متغير مؤهل (جامعي) نال المرتبة األولى بنسبة %10.2أ بينما
نال متغير(ثانوة) المرتبة الثانية بنسبة  %92.2أ ونال متغير (أقل من الثانوة) المرتبة الثالثة بنسبة
%00.1أ وفي المرتبة األ يرة جاه المتغير (فوق الجامعي) بنسبة %2.1أ مما يؤكد كثافة حجور الشباو
عن يرهم.

جدول رقم ( )3يوضح المهرجانات السياحية كمصدر للدخل والثقافة السياحية
مصد أر للد ل
طالو السياحة

مصد ار للثقافة السياحية

طالو السياحة

الجمهور العام

العبارة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

الجمهور العام
التكرار

النسبة

أوافق

72

86.7

70

80.5

23

100.0

79

90.8

ال أوافق

3

3.6

11

12.6

-

-

5

5.7

ال أعرف

8

9.6

6

6.9

-

-

3

3.4

المجمو

23

100.0

22

100.0

23

100.0

22

100.0

يبين الجدول رقم ( ) 0عن أ لبية موافقة العينة من الطالو والجمهور العام على أهمية المهرجانات في

تحري ودعم االقتصاد المحلي بنسبة فاقت  .%21مما يشجع على قيام المهرجانات السياحية .كما يؤكد
الجدول أن المهرجانات السياحية هي مصدر مهم للثقافة السياحية ويظهر مل من الل موافقة %011
من عينة الطالو و  %21.2من الجمهور العام.
جدول رقم ( )5يوضح متابعة المهرجانات السياحية
طالو السياحة
العبارة
دائم ا

أحيانا

ال أتابعها
المجمو

التكرار

الجمهور العام
التكرار

النسبة

النسبة

33

39.8

28

32.2

49

59.0

52

59.8

1

1.2

7

8.0

23

100.0

22

100.0

يوجح الجدول رقم ( )9حول متابعة الجمهور لفعاليات المهرجانات أن فئة (أحيانا) نالت المرتبة األولي

بنسبة %12.2أ وفي المرتبة الثانية فئة (دائما) بنسبة %39.9أ وجاهت في المرتبة األ يرة فئة (ال
أتابعها) بنسبة %2.1أ وهما يؤكد حاجتنا لتشجيع متابعة المهرجانات السياحية.
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جدول رقم ( )1يبين تعريف وسائل االتصال بفعايات المهرجانات
طالو السياحة
العبارة

الجمهور العام
النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

الصحافة

1

1.2

13

14.9

االماعة

10

12.0

15

17.2

التلفزيون

44

53.0

30

34.5

ملصقات واعالنات

19

22.9

20

23.0

نشرات وكتيبات

1

1.2

2

2.3

وسائل تواصل اجتماعي

6

7.2

4

4.6

الشار

2

2.4

3

3.4

األصدقاه وحدي
المجمو

100.0

23

100.0

22

جاه في المرتبة األولي بنسبة

يبين الجدول رقم ( )3أهمية التلفزيون في التعريف بفعاليات المهرجان حي

 %13.11و%31.1أ ونال المرتبة الثانية الملصقات واعالنات الشار بنسبة  %99.2و%93.1أ وفي
المرتبة الثالثة جاهت االماعة بنسبة %09.1و %02.9أ ونالت المرتبة الرابعة وسائل التواصل االجتماعي

لعينة الطالو بنسبة %2.9والصحافة لعينة الجمهور العام بنسبة %01.2أ جاهت في المرتبة ال امسة
حدي

االصدقاه والشار لعينة الطالو بنسبة  %9.1ووسائل التواصل االجتماعي بنسبة  %1.1لعينة

الجمهور العامأ أما في المرتبة السادسة جاه حدي

االصدقاه والشار لعينة الجمهور العام بنسبة %3.1أ

أ ي ار جاهت الصحافة والنشرات والكتيبات بنسبة  %0.9ومل لعينة الطالو.

جدول رقم ( )4يوضح رأي العينة حول تنظيم فعاليات الرياضية وسباق الهجن بالمهرجان
الرياجة

طالو السياحة
العبارة

التكرار

سباق الهجن
الجمهور العام

النسبة

التكرار

طالو السياحة
النسبة

التكرار

الجمهور العام
التكرار

النسبة

النسبة

ممتاز

32

38.6

32

18 36.8

21.7

20

23.0

جيد

35

42.2

26

37 29.9

44.6

38

43.7

جعيف

11

13.3

23

16 26.4

19.3

17

19.5

لم يهتم

5

6.0

6

12 6.9

14.5

12

13.8

المجمو

83

100.0

87

100.0

23

100.0

يوجح الجدول رقم ( )1رأة العينة حول تنظيم فعاليات الرياجة حي

22

100.0

نالت المرتبة االولي من عينة

الطالو الفئة(جيد) بنسبة  %19.9والفئة (ممتاز) من عينة الجمهور العامأ وفي المرتبة الثانية جاهت الفئة
(ممتاز) من الطالو بنسبة  %32.1والفئة (جيد) من الجمهور العام بنسبة %92.2أ والمرتبة الثالثة كانت
من نصيو الفئة (جعيف) من العينتين بسبة  %03.3و%91.1أ أما المرتبة األ يرة فكانت الفئة (لم

يهتم) من الفئتين بنسبة  %1.1و . %1.2مما يعني تدني نسبة االهتمام بالرياجة في فعاليات المهرجان.
كما يشير الجدول الي نسو متقاربة بين العينتين حول تنظيم سباق الهجنأ حي

نالت المرتبة األولي

الفئة(جيد) بنسبة  % 11.1و%13.2أ والمرتبة الثانية الفئة (ممتاز) بنسبة  %90.2و%93.1أ وفي
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المرتبة الثالثة فئة (جعيف) بنسبة %02.3و %02.1أ أما المرتبة األ يرة جاهت الفئة (لم يهتم) بنسبة
 %01.1و%03.2أ أيجاأ يعك

الجدول تدني االهتمام بسباق الهجن في المهرجان.

جدول رقم ( )1يوضح رأي العينة حول تنظيم (الراليات) والرحالت النيلية بالمهرجان
الراليات

طالو السياحة
العبارة

التكرار

الرحالت النيلية
الجمهور العام

النسبة

التكرار

طالو السياحة
النسبة

التكرار

النسبة

الجمهور العام
النسبة

التكرار

ممتاز

5

6.0

11

12.6

26

31.3

31

35.6

جيد

26

31.3

16

18.4

38

45.8

25

28.7

جعيف

22

26.5

20

23.0

11

13.3

22

25.3

لم يهتم

30

36.1

40

46.0

8

9.6

9

10.3

23

المجمو

22

100.0

23

100.0

يوجح الجدول رقم( )1تدني االهتمام بفعاليات الراليات حي

22

100.0

100.0

نالت المرتبة األولي من العينتين الفئة (لم

يهتم) بنسبة  %31.0و %11.1أ ونالت المرتبة الثانية الفئة (جيد) بنسبة  %30.3من الطالو والفئة
جعيف بنسبة  %93.1من الجمهور العامأ وفي المرتبة الثالثة الفئة (جعيف) من الطالو بنسبة %91.1

والفئة (جيد) من الجمهور العام بنسبة %02.1أ ونالت الفئة (ممتاز) المرتبة األ يرة من العينتين بنسبة

 %1.1و .%09.1مما يؤكد جعف االهتمام بالراليات .كما يوجح الجدول تدني االهتمام بالرحالت النيلية
حي

نالت المرتبة االولي الفئة (جيد) من الطالو بنسبة %11.2والفئة (ممتاز) من الجمهور العام بنسبة

%31.1أ وجا هت في المرتبة الثانية فئة ( ممتاز) بنسبة  %30.3من عينة الطالو وفئة (جيد) بنسبة
 %92.2من الجمهور العامأ ونالت المرتبة الثالثة فئة (جعيف) بنسبة  %03.3و %91.3أ وجاهت فئة
(لم يهتم) في المرتبة األ يرة من بنسبة  %2.1و .%01.3
جدول رقم ( )5يوضح تنظيم فعاليات المسرح والغناء الشعبي بمهرجان النيل السياحي
المسرح والغناه الشعبي
طالو السياحة
العبارة

التكرار

المحاجرات والندوات

الجمهور العام
النسبة

التكرار

طالو السياحة
النسبة

التكرار

النسبة

الجمهور العام
التكرار

النسبة

ممتاز

63

75.9

58

66.7

56

67.5

48

55.2

جيد

17

20.5

17

19.5

17

20.5

26

29.9

جعيف

1

1.2

6

6.9

6

7.2

9

10.3

لم يهتم

2

2.4

6

6.9

4

4.8

4

4.6

المجمو

23

100.0

22

100.0

23

100.0

يؤكد الجدول رقم ( ) 1ارتفا نسبة االهتمام بالمسرح والغناه الشعبي حي

22

100.0

نالت المرتبة األولي الفئة

(ممتاز) من العينتين بنسبة  %21.2و %11.2أ والمرتبة الثانية الفئة (جيد) من الفئتين بنسبة  %91.1و
 %02.1أ وفي المرتبة الثالثة فئة( لم يهتم) من الطالو بنسبة  %9.1وفئتي (جعيف) و(لم يهتم) من

الجمهور العام بنسبة  %1.2أ ونالت المرتبة األ يرة الفئة (جعيف) بنسبة  %0.9من الطالو .ويبين
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الجدول حول تنظيم المحاجرات والندوات أن الفئة (ممتاز) نالت المرتبة األولي من العينتين بنسبة %12.1
المرتبة الثانية فئة (جيد) بنسبة  %91.1و %92.2أ ونالت المرتبة الثالثة الفئة

و %11.9أ وكمل

(جعيف) بنسبة  %2.9و %01.3أ وفي المرتبة األ يرة جاهت فئة (لم يهتم) بنسبة  %1.2و .%1.1
مما يعني أن االهتمام بالمحاجرات والندوات فوق الوسط.
جدول رقم ( )2يوضح رأي العينة حول تنظيم المعارض بمهرجان النيل السياحي
المعارض
طالو السياحة
العبارة

التعريف بالمقومات والجوامو السياحية
الجمهور العام

التكرار

التكرار

النسبة

طالو السياحة
التكرار

النسبة

الجمهور العام

النسبة

النسبة

التكرار

ممتاز

64

77.1

63

72.4

54

65.1

38

43.7

جيد

17

20.5

15

17.2

27

32.5

43

49.4

جعيف

2

2.4

8

9.2

2

2.4

5

5.7

لم يهتم

-

-

1

1.1

المجمو

100.0

23

100.0

22

-

-

-

-

23

100.0

22

100.0

نالت المرتبة االولي الفئة (ممتاز) من

يوجح الجدول رقم ( ) 2ارتفا نسبة االهتمام بالمعارض حي

العينتين بنسبة  %22.0و %29.1أ وجاهت في المرتبة الثانية فئة ( جيد) بنسبة  %91.1و %02.9أ

ونالت المرتبة الثالثة فئة (جعيف) بنسبة  %9.1و %2.9أ و ابت فئة (لم يهتم) عن عينة الطالو
وجاهت في المرتبة األ يرة من عينة الجمهور بنسبة  .%0.0كما يبين الجدول أن اهتمام المهرجان بعك
المقومات والجوامو السياحية فوق الوسط لعينة الطالو أقل من الوسط لعينة الجمهور العامأ حي

نالت

المرتبة االولي الفئة (ممتازة) من الطالو بنسبة  %11.0و فئة (جيدة) من الجمهور العام بنسبة%12.1أ
وجاهت في المرتبة الثانية فئة ( جيدة) بنسبة  %39.1وفئة (ممتازة) من الجمهور العام بنسبة %13.2أ
ونالت المرتبة الثالثة واأل يرة فئة (جعيف) من العينتين بنسبة  %9.1و .%1.2

جدول رقم ( ) 5يوضح اهتمام فعاليات مهرجان النيل السياحي بالموروث الثقافي
المورو الثقافي

طالو السياحة
العبارة

التكرار

برفع الوعي لالهتمام بالصناعات اليدوية
الجمهور العام

النسبة

التكرار

طالو السياحة
النسبة

النسبة

التكرار

الجمهور العام
التكرار

النسبة

أوافق

73

88.0

74

85.1

80

96.4

78

89.7

ال أوافق

7

8.4

7

8.0

3

3.6

5

5.7

ال أعرف

3

3.6

6

6.9

-

-

4

4.6

المجمو

23

100.0

22

100.0

23

يوجح الجدول رقم ( ) 2جودة االهتمام بالمورو الثقافي أ حي

100.0

22

100.0

نالت المرتبة االولي الفئة (أوافق) من

العينتين بنسبة  %22.1و %21.0أ وجاهت في المرتبة الثانية فئة ( ال أوافق) بنسبة  %2.1و %2.1أ

ونالت المرتبة الثالثة واأل يرة فئة (ال أعرف) بنسبة  %3.1و  .%1.2ويوجح الجدول أن المهرجان يهتم
برفع الوعي لالهتمام بالصناعات اليدويةأ حي

نالت المرتبة االولي الفئة (أوافق) من العينتين بنسبة
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 %21.1و  %22.2أ وجاهت في المرتبة الثانية فئة ( ال أوافق) بنسبة  %3.1و %1.2أ ونالت المرتبة
الثالثة واأل يرة فئة (ال أعرف) بنسبة  %1.1و ابت عينة الطالو.

جدول رقم ( )1مهرجان النيل السياحي وسيلة ممتازة لزيادة وتشكيل الوعي السياحي
تشكيل الوعي السياحي

طالو السياحة
العبارة

التكرار

تكوين الصورة السياحية

الجمهور العام
النسبة

التكرار

طالو السياحة
التكرار

النسبة

النسبة

الجمهور العام
التكرار

النسبة

أوافق

78

94.0

63

72.4

57

68.7

38

43.7

ال أوافق

4

4.8

17

19.5

24

28.9

39

44.8

ال أعرف

1

1.2

7

8.0

2

2.4

10

11.5

المجمو

23

100.0

22

100.0

100.0

23

22

100.0

يوجح الجدول رقم ( ) 2أن أ لبية العينتين اتفقت علي أن المهرجان وسيلة ممتازة لتشكيل الوعي
السياحيأ حي

نالت المرتبة االولي الفئة (أوافق) من العينتين بنسبة  %21.1و %29.1أ وجاهت في

المرتبة الثانية فئة ( ال أوافق) بنسبة  %1.2و %02.2أ ونالت المرتبة الثالثة واأل يرة فئة (ال أعرف)

بنسبة  %0.9و  .%2.1ويبين الجدول مدة مساهمة المهرجان في تكوين الصورة السياحية حي

نالت

المرتبة االولي فئة (أوافق) من الطالو بنسبة  %12.2وفي المرتبة الثانية فئة ( الأوافق) بنسبة %92.2
ونالت المرتبة األولي فئة (الاوافق) من الجمهور العام بنسبة %11.2أ وفي المرتبة الثانية من الجمهور
العام فئة أوافق بنسبة %13.2أ ونالت المرتبة الثالثة واأل يرة فئة (ال أعرف) من العينتين بنسبة  %9.1و
.%00.1
جدول رقم ( )30يوضح مدي مناسبة تاريخ المهرجان ومشاركة الجمهور فيه
مناسبة تاري المهرجان
طالو السياحة
العبارة
مناسو جدا
مناسو

ير مناسو
المجمو

التكرار

مشاركة الجمهور في المهرجان
الجمهور العام

النسبة

التكرار

طالو السياحة
النسبة

التكرار

النسبة

الجمهور العام
التكرار

النسبة

36

43.4

30

34.5

28

33.7

38

43.7

42

50.6

36

41.4

38

45.8

35

40.2

5

6.0

21

24.1

17

20.5

14

16.1

23

100.0

22

100.0

23

100.0

يبين الجدول رقم ( ) 01أن مناسبة تاري المهرجان ال تراوح الوسطأ حي

22

100.0

نالت المرتبة االولي الفئة

(مناسو) من العينتين بنسبة  %11.1للطالو و  %10.1للجمهور أ وجاهت في المرتبة الثانية فئة (
مناسو جدا) بنسبة  %13.1و  %31.1أ ونالت المرتبة الثالثة واأل يرة فئة ( ير مناسو) بنسبة  %1.1و
 .%91.0كما يشير الجدول ملي أن مشاركة الجمهور في المهرجان أدني من الوسطأ حي

نالت المرتبة

االولي الفئة (مناسو) من الطالو بنسبة  %11.2و فئة (مناسو جدا) من الجمهور العام بنسبة %13.2أ

وجاهت في المرتبة الثانية فئة ( مناسو جدا) بنسبة  %33.2من الطالو وفئة (مناسو) من الجمهور العام

بنسبة %11.9أ ونالت المرتبة الثالثة واأل يرة فئة ( ير مناسو) من العينتين بنسبة  %91.1و .%01.0
مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

302

نوفمبر 9102

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع
جدول رقم ( )33يوضح المقترحات لزيادة الوعي السياحي

الجمهور العام

طالو السياحة
التكرار

العبارة

التكرار

النسبة

النسبة

اإلعداد والتعريف بالمهرجان قبل وقت كاف

6

7.2

6

7.2

والغناه الشعبي والمعارض

5

6.0

5

6.0

ا تيار الوقت والمكان (المناسبين) القامة الفعاليات

5

6.0

5

6.0

االهتمام بالمحاجرات والندوات والورش

7

8.4

7

8.4

زيادة مشاركة الجمهور في تنظيم الرحالت السياحية

7

8.4

7

8.4

مش ار الم تصين في المجال السياحي بالمهرجان

1

1.2

1

1.2

االهتمام بتنظيم المهرجان وتدريو الكوادر

6

7.2

6

7.2

2

2.4

2

2.4

كل ما مكر

29

34.9

29

34.9

ال أعرف

15

18.1

6

7.2

االهتمام بالت ار

مشاركة الصناعات اليدوية

زيادة فر

23

المجمو

100.0

22

100.0

يؤكد الجدول رقم ( ) 00تطابق اجابات العينتين ونالت الفئة (كل ما مكر) من العينتين المرتبة األولي
بنسبة  %31.2أ والمرتبة الثانية فئة(ال أعرف) من الطالو بنسبة %02.0أوفي المرتبة الثالثة من العينتين
فئتي(االهتمام بالمحاجرات) و (زيادة فر

مشاركة الجمهور وتنظيم الرحالت السياحية) بنسبة %2.1أ

أما المرتبة الرابعة جاهت فئة (ال أعرف) بنسبة  %2.9من الجمهور وكمل من العينتين فئات (اإلعداد
والتعريف بالمهرجان قبل وقت كاف) و (االهتمام بتنظيم المهرجان وتدريو الكوادر) بنسبة %2.9أوالمرتبة
ال امسة جاهت فئتي (االهتمام بالت ار

والغناه الشعبي والمعارض) و (ا تيار الوقت والمكان (المناسبين)

القامة الفعاليات) من العينتين بنسبة %1.1أ وجاهت في المرتبة السادسة من العينتين فئة (زيادة فر
مشاركة الصناعات اليدوية) %9.1أ وفي المرتبة السابعة واأل يرة جاهت فئة (مش ار

الم تصين في

المجال السياحي بالمهرجان) من العينتين بنسبة .%0.9

ال ّنتائج والتّوصيات

أوالً :ال ّنتائج:

النتائج تمثلت في ااتي:
توصلت الدراسة ملى عدد من ج
ج
النيل السياحي للتسوق من الجنسين.
 -أكدت الدراسة التقارو في حجور مهرجان ج

 أوجحت الدراسة أن نسبة ال جشباو أكثر حجو ار و اصة للفئة العمرية التي تقل عن  91سنة منعينة الدراسة.

 -أبانت الدراسة أهمية مهرجان النيل السياحي كمصدر د ل للمجتمع فهو ساهم في تحري

ودعم

االقتصاد المحلي.
 كشفت الدراسة أن المهرجانات السياحية هي مصد ار مهما للثقافة السياحية.مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B
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 اكدت الدراسة أن التلفاز هو الوسيلة األولي في تعريف الجمهور بمهرجان النيل السياحيأ وتليها فيالصحافة ووسائل التواصل االجتماعي
األهمية الملصقاتأ وهنال جعف من جانو اإلماعة و ج
والكتيبات والنشرات في القيام بتعريف الجمهور بفعاليات مهرجان النيل السياحي.
 تشير الدراسة ملى أن فعاليات مهرجان النيل السياحي من حي ممتيازها في التجنظيم حسو رأةالجمهور المبحو جاهت كما يلي( :المعارض %21أ المسرح والغناه ال جشعبي %20أ المحاجرات
الندوات %10أ الجوامو والمقومات % 11أ زيارة المناطق %11أ الرياجة %32أ الرحالت
وج
الرايات .)% 09
النيلية %31أ سباق الهجن  %99و ج

 ابانت الدراسة أن نسبة  % 22من العينة ترة اهتمام مهرجان النيل للسياحة بالمورو الثجقافي. أبرزت الدراسة أن نسبة  %23من العينة ترة اهتمام مهرجان النيل ِالسياحي برفع درجة الوعي
لاهتمام بالصناعات اليدوية.

 أكدت الدراسة نجاح مهرجان النيل السياحي في زيادة الوعي السٍّياحي (نسبة )%21أ وأن :وسيلةممتازة لتشكيل مل

(.)%11

الصورة السياحية
الوعي (نسبة )%23أ وأيجا هو وسيلة مناسبة جدا لتكوين ُّ

ثانياً :التّوصيات:
يقتي ي ييرح الباحثي ي ييان عي ي ييددا مي ي يين التجوصي ي يييات لاسي ي ييتفادة القصي ي ييوة مي ي يين تنظي ي يييم المهرجاني ي ييات في ي ييي رفي ي ييع مسي ي ييتوة
الوعي بالسياحة وأهميتها تتمثل تل المقترحات في ااتي:
الجيد وزيادة االهتمام بتعريف الجمهور بالمهرجانات قبل وقت كاف عبر (اإلماعة
 اإلعداد جالصحافة ووسائل التواصل االجتماعي والكتيبات والنشرات)أ وا تيار الوقت والمكان المناسبين
و ج
إلقامة الفعاليات حتى يتثني للجمهور المستهدف المشاركة والحجور بكثافة.

 -تنويع فعاليات المهرجانات مع زيادة االهتمام بتنظيم فعاليات الراليات والرحالت النيلية.

 تركيز االهتمام على المحاجرات والندوات والورش الجا مبة للجمهور من الل ا تيار الموجوعاتالسياحية التي تلبي حاجة الجمهور وتزيد من وعي :السياحي.
 -زيادة فر

مشاركة الجمهور بصناعات :اليدوية والحرفية وتسهيل طرق اإلنجمام لفعاليات

المهرجانات بكل يسر.

 مش ار الم تصين في المجال السياحي بت طيط المهرجانات السياحيةأ مع االهتمام بتدريبهم بشكليساعد على تنمية الوعي السياحي.
 ال ش أن المهرجانات تشكل مصدر د ل للكثيرينأ كما أنها تدر عوائد مجزية لادارة المحليةأ لمليجو أن تتبني الحكومات مثل همل الفعاليات والبرامج بدعمها وتمويلها.

 -اإلهتمام بالت طيط السياحي حي

يمكن من

الل :تحقيق أقصى درجة من المنفعة من

الل

النشاطات السياحيةأ وانعكاسها على نمو اإلقتصاد القومي.
ج
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المراجع
-

أحمد فوزة ملو ي:أ ( )9112أ مد ل ملى علم السياحةأط0أ دار الفكر الجامعيأ االسكندريةأ
حميد جاعد محسن الدليمى ()9112أ أساسيات البح
الوطنيةأ بنغازةأ

-

-

.21

.001

سامي طايع ()9110أ بحو االعالمأ دار النهجة العربيةأ القاهرةأ
سمير محمد حسين (د.ت)أ بحو اإلعالم األس

.923

والمبادئأ عالم الكتاوأ القاهرةأ ط9أ

.911

ماهر عبد ال الق السيسي ()9111أ مبادئ السياحةأ ط0أ مجموعة النيل العربيةأ القاهرةأ

مجلة

براه مركز ال برات المهنية باإلدارة بمي

المتكاملةأ ط3أ القاهرةأ
-

المنهجي في الدراسات اإلعالميةأ ط0أ دار الكتو

داليا محمد تيمور زكي ()9112أ الوعي السياحي والتنمية السياحية مفاهيم وقجاياأ مؤسسة شباو الجامعةأ

االسكندريةأ
-

.091

.90 -01

()9112أ منهج المهارات السياحيةأ المناهج التدريبية

.11

محمد الصاوة محمد مبار ()0229أ البح

العلمي أسس :وطرق كتابت:أ ط0أ المكتبة األكاديميةأ القاهرةأ

.32
-

محمد زيدان محمد الشربينى (سبتمبر )9101أ االستفادة من األجندة السياحية كأداة لتسويق المقصد السياحي

المصرةأ دارسة مقارنة بين المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بمصر ومهرجان كرنفال الب ارزيلأ مجلة
كلية السياحة والفنادقأ المجلد العاشرأ العدد ()0/9أ جامعة الفيومأ مصر
-

محمد منير حجاوأ اإلعالم السياحي()9119أ ط0أ دار الفجر للنشرأ القاهرةأ

-

نبيلة سليمان وآ رون()9103أ دور المهرجانات الثقافية في تحسين كفاهة التسويق السياحيأ مجلة جامعة
تشرين للبحو والدراسات العلميةأ م ()31

.91 – 91

()1أ سلسلة العلوم االقتصادية والقانونيةأ سوريا.

. 22

-

هدة سيد لطيفأ السياحة()0221أ النظرية والتطبيقأ ط0أ الشركة العربية للنشرأ القاهرةأ

-

هناه حامد زهران ()9111أ الثقافة السياحية برامجها وتنميتهاأ ط0أ عالم الكتوأ القاهرةأ

-

وهاو فهيد الياسرة (أيلول  )9109أ الوعي السياحي لدى طلبة المراحل الجامعية (كلية ااداو في جامعة

الكوفة أنمومجا)أ العدد 2أ مجلة كلية التربية األساسية/جامعة بابل.
HumairaIrshad(June2001) , Impact of Community Events and Festivals on Rural
Places ,Government of Alberta , Agriculture Rural Development.
www.libback.uqu.edu.sa
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مدى مواءمة التكوين األكاديمي لكليات علوم اإلعالم واالتصال
العمل اإلعالمي الميداني في الجزائر
To what extent does Academic Training in the Faculties of
Information and Communication coincide with fieldwork in
the Field of Information in Algeria
- أستاذة محاضرة-  سكينة العابد.د
-الجزائر- صالح بو بنيدر3 كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري –جامعة قسنطينة

اإلعالم واالتصال مع العمل اإلعالمي الميداني في

:الملخص

هدفت همل الدراسة للكشف عن مدى مواهمة التكوين األكاديمي لت ص

والتكوين والتدريوأ ومقارنتها بما هو متوفر ميدانيا وجمن سوق العمل اإلعالمي أ

الجزائرأ وبعد تحليل مقررات التدري

 انعدام التوازن والتنسيق بين و ازرة التعليم العالي في الجزائر الراعية الرسمية:توصلت الدراسة ملى مجموعة من النتائج منها
 همل الكليات واألقسام هو ت ريج عدد هائل من: سوق العمل من كوادر مؤهلةأ فما تعاني من:للمؤسسات الجامعية وما يتطلب
ال ريجين دون مراعاة متطلبات االقتصادأ مجافة ياو تعاون أو اتفاقيات بين وسائل االعالم واألقسام والكليات التي تدر
.:فلم تعد الشهادة حماية لحاملها للولوج في العمل اإلعالمي بكل ت صصات

هما الت ص

:مصطلحات الدراسة

.العمل اإلعالمي الميداني-المواهمة-  معالم – اتصال – التكوين األكاديمي-

Abstract
The objective of this study is to elucidate to what extent Academic Training in the Faculties of
Information and Communication coincides with field work in the Field of Information in
Algeria. For this purpose, an analysis was made of education and training and training
programmes and their comparison with what exists on the ground in the field and the
information and communication market. The analysis of the data yielded a number of results,
including the lack of balance and coordination between the Ministry of Higher Education,
which heads all university institutions, and labour market requirements in skilled managers.
Indeed the faculties and departments of information and communication offer a large number of
diplomas without taking into account the requirements of the economy, as well as the absence
of cooperation or agreements between the media and departments and faculties. The diploma
does not allow a good adaptation in the future professional environment of information and
communication, and this all the specialties combined
Key words: Information - Communication - Academic training -Adaptation- Field work
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مقدمة:تعتبيير الجامعيية ميين أهييم المؤسسييات االجتماعييية فييي المجتمييعأ فهييي المصييدر الحقيقييي للقييوة أ وأهييم وسييائل
التنمييية المسييتدامة أ وفييي ظييل متغي يرات العولميية يكييون أمييام الجامعيية فرصيية مواتييية ومسييؤولية عليهييا توليهييا
للمسي يياهمة في ييي حركي يية التنميي يية والتغيي يير االجتمي يياعي واالقتصي ييادة الي ييمة تواجهي يي :المؤسسي يياتأ ومل ي ي بوجي ييع

استراتيجية منسجمة تتحكم في عالم الشغل .
وتعيياني الجامع ييات الجزائري يية م يين مش ييكلة ع ييدم تواف ييق محتوي ييات المن يياهج الجامعي يية م ييع متطلب ييات العم ييل ف ييي
السي ييوق المحلي يييأ ومل ي ي مي يين ي ييالل تواجي ييد فجي ييوة كبي ي يرة بي ييين المعيييارف األكاديميي يية والمكاسيييو المهنيي يية التي ييي

يحتاجونها في سوق العمل.
ويعد ت ص

علوم اإلعالم واالتصال أحد الت صصات العلمية الحديثة والتي انبثقت من عيدة عليوم سيبقتها

وسياعدتها عليى التمييز والبيروزأ وهيي عليم االجتمييا أ وعليم السياسيةأ وعليم الينف
الحديثة والتي عجلت ألن يكون علما قائما بمات :مرتبطا هو األ ر بالبح

وعلييى هييما األسييا أ شييكل االهتمييام بالحقييل المعرفييي واألكيياديمي لت ص ي

مجيافة عليى التكنولوجيييات

والتعليم األكاديمي.

اإلعييالم واالتصييال راهنييا اتجاهييا

جديدا نحو التناول البحثيأ ومل عبر دراسة م تلف المناهج المتبعة ومقاربتهيا مميا ميع منياهج أ يرىأ أو ميع
الواقع المهني بما يحوي :من تطبيقات عملية وميدانية.

وقد أصبحت كليات اإلعيالم الييوم فيي كيل الجامعيات المؤسسية األوليى لت يريج األالف مين الطلبية والمتيدربين
وفييق مع ييايير معين ييةأ تتجل ييى ف ييي تحج يييرهم ل ييوض م ييار العم ييل اإلعالم ييي وملي ي عب يير توظي ييف ال لفي ييات
المعرفية والبحثية وم تلف المهارات التي تتأس

على مناهج مدروسة ومنتقاة.

ومن هنا تتجلى فكرة أن العمل اإلعالمي البد ل :من تدريو وتكوينأ صوصا أن :ال ي فى على الناظر

الحصيف أهمية اإلعالم اليوم ومدى مسهام :في صنع القرار وكما تأثيرل في الجمهورأ وارتباط :بالمتغيرات
التكنولوجية التي تزيد من أهميت :وفاعليت :في أوساط المجتمعات.

وميين هنيياأ ومادامييت العالقيية متالزميية مييا بييين التكييوين والتمهييين فهييما يسييتدعي د ارسيية هييمل الب يرامج األكاديمييية

والتدريبية مع سوق العمل اإلعالمي في الجزائر لرفع اللثام عن م تلف جوانو القوة والجعف بينهاأ
ولرسييم طيية استش يرافية لتفييادة ثغ يرات ونقيياط اال ييتالف وتشييكيل مواهميية حقيقييية مييا بييين التكييوين األكيياديمي
وم رجييات الجامعيية والعمييل الميييدانيأ ومل ي انطالقييا ميين جييمان تكييوين نييوعي يأ ييم بعييين االعتبييار تحجييير

الطلبة لعالم الشغل أ وكمل بناه األرجية الكفيلة الستيعاو ريجي هما الت ص

.

مشكلة الدراسة:
لمييا كييان العصيير الييمة نعيييش اليييوم يوصييف بأنيي :عصيير السييرعةأ وعصيير المعلوميياتأ وعصيير تكنولوجيييا
المعلوميياتأ وعصيير مجتمعييات المعلومييات ...ال ي ميين توصيييفات تشييير فييي مجموعهييا ملييى بيئيية جديييدة فييي

اإلعالم واالتصالأ تقوم على سرعة التغير والتطورأ وتشعو الت صصياتأ ودقية المهياراتأ وتيدا ل العواميل
المييؤثرة فييي الرسييالة اإلعالميييةأ وربمييا األكثيير اهمييية هييو مييا تتصييف بيي :هييمل البيئيية ميين انفتيياح فييي االتصييال
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يول الم يواطن ميين متل ي ٍ
ق ملييى مشييار فييي
وتحي َ
واإلعييالم تَييوَفر مييع شييبكة االنترنييتأ مييا أدى ملييى تبييادل األدوار َ
العمليةأ وما نتج عن مل من ا تالط في المفاهيم واألس واأل القيات التي تجبط العمل اإلعالمي''.

وتأسيسا على مل يكتسي التكوين فيي مجيال اإلعيالم واالتصيال صوصيية كبييرة الرتباطي :بالمجيال المهنيي

واالحترافي اإلعالميأ وما يفرج :من متالزمة المواكبة ومسايرة كل همل المستجدات.
والمت ييابع لواق ييع التك ييوين ف ييي الجامع ييات يالح ييظ أن يي :الب ييا م ييا تط ييرح مش ييكاالت منه ييا أن البي يرامج البيدا وجي يية
المسطرة للتدري

فيي مجيال اإلعيالم ال تيوائم الواقيع العملييأ حيي

أصيبحت حقيبية المكتسيبات البيدا وجيية ''

ال ريج ال تمكن :من العمل اإلعالمي المتعارف علي :من كتابة وتحريرأ جف مليى ملي اليتمكن مين الوسيائط
التكنولوجية التي أصبحت تميز العمل اإلعالمي وترتبط ب :بصورة دائمة.
وبناه على كل هماأ يجدر بنيا فيي أقسيام وكلييات التكيوين اإلعالميي أن 'ال ننتظير النقيد مين ال يارجأ ر يم أننيا

نسييمع :أحيانيياأ ونعييرف بيي:أ بقييدر مييا نحيين مطييالبين بممارسيية هييما النقييدأ وتفعيليي :واقعييا وملي

بتقييييم برامجنييا

ومراجعتهييا واعييادة النظيير فيهييا دا ييل أقسييامنا وجامعاتنيياأ وفييي كييل فرصيية يتيياح فيهييا ملي أ مثييل هييما المييؤتمرأ
ال ييمة س يييوفر لن ييا فرص يية تب ييادل وجه ييات النظ يير ب ييين الجامع ييات العربي ييةأ وأقس ييام وكلي ييات اإلع ييالمأ م ييا يع ييزز

توجهاتناأ ويبرز القواسم المشتركة فيي جوانيو الينق

أو التقصيير اليمة نعياني مني :جميعياأ وتحدييد األسياليو

األكثيير نجاعيية وأكثيير مواهميية لمواكبيية متطلبييات التغييير الس يريع الييمة يحييي جميعيياأ وتحديييد األسيياليو األكثيير
نجاعة وأكثر مواهمة لمواكبة متطلبات التغير السريع المة يحيط بنا من كل جانو.
فاألداه الجيد لاعالمي في المييدان هيو أحيد أهيم متطلبيات التكيوين فيي الجامعياتأ حيي

تسيعى هيمل األ ييرة

عبير برامجهيا البيدا وجيية لالهتميام بهيما ال يريج ورفيع مسيتوى آداهل أ وملي عبير تيوفير المعلوميات أو بيرامج
التدريو التي تكفل نجاح :في عمل.:
وعليي:أ فللتكيوين دور اسييتراتيجي فيي تحقييق الغايييات المهنيية صوصياأ بييل من أهميية هيما الييدور تتجيدد نظي ار
للتطور التكنولوجي السريع المصاحو للمشهد اإلعالمي اليوم

وفيي هيما السييياق يبيرز السيؤال الجييوهرة اليمة ترييد هييمل الورقية اإلجابية عنيي ::ميا ميدى مواهميية مقيايي

بيرامج

التكوين األكاديمي في كليات اإل عالم واالتصال لمتطلبات المجال اإلعالمي الميداني المعاصر في الجزائر؟
وتندرج تحت هما التساؤل جملة من التساؤالت الفرعية:

 ماهي أبرز الت صصات التي تحويها برامج التكوين اإلعالمي في كليات اإلعالم واالتصال بالجزائر؟ماهي متطلبات سوق العمل اإلعالمي في الجزائر؟ وما لصعوبات التي تواج :المت رجين؟م ييا ميييدى مالئم يية الب ي يرامج األكاديمي يية في ييي كلي ييات اإلعي ييالم واالتص ييال في ييي الج ازئ يير مي ييع الحق ييل المهني ييياإلعالمي؟

ما أبرز مزايا التكوين التي توفرها البرامج األكاديمية في كليات اإلعالم فيي الج ازئير للمت يرجين الي ار بينفي الد ول للسوق المهني؟
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ما أبرز المعوقيات التيي تواجي :البيرامج األكاديميية فيي كلييات االعيالم فيي مواجهية متطلبيات سيوق العميلاإلعالمي؟

ضبط مفاهيم الدراسة:
 المواءمة:هييي مصييدر م يين الفعييل واهمأ وتعنييي ح ييدو تغييير فييي البن يياه أو الوظيفيية أو الشييكل أو الحيي يوان فييي بج ييعة
أجيال يزيد من مقدرت :على الحياة في بيئت :أو التكيف معها

1

هما في المفهوم اللغوة
الدرسي ييي
أميييا مجرائيي ييا فالمواهمييية هي ييي عبيييارة عي يين اسي ييتراتيجية تأ ي ييم بعي ييين االعتبي ييار ميييدى مالئمي يية المحتي ييوى ا

البييدا وجي واألكياديمي (الييدا لي) والمحتيوى المهنييي (ال يارجي) وم تلييف ال ييارات الواجييو ات امهيا للتعامييل
مع المتغيرات الحاصلة بغية حدو التوافق واالنسجام.
التكوين:هو مجموعة اإلجراهات المتبعة من أجل االكتساو واإلتقان لكفاهة أو قدرة معينةأ فالتكوين مين هيما المنطليق

يسعى لتعليم المعارف والكفاهات الجرورية ألداه مهام أو وظائف معينة.

فييالتكوين ممن عملييية معييداد وتحجييير الفييرد لمنصييو تس يييير واش يراف .حي ي

يكتسييو رصيييدا معرفيييا جدي ييداأ

يؤهل يي :إلبي يراز قد ارت يي :وك ييما تكيف يي :م ييع الوج ييع الجدي ييد وف ييي ظ ييروف جدي ييدة وملي ي قص ييد النه ييوض بالطاق ييات

أن عملييية التكييوين تتطلييو مرتك يزات أساسييية هييي :تحديييد
وتحسييين األداه وزيييادة الفعالييية واالسييتم ارريةأ كمييا ج
2
الهدفأ تحديد الوسائل وتحديد المنهج.
كما يعرف التكوين بأن ::أة فعل منظم يهدف ملى مثيارة أو معيادة هيكلية نميط سيير الفيردأ ويمي

اإلد ار أ اإلحسييا

والسييلو

3

بيمل طريقية

وبالنسييبة للتكييوين فييي مجييال اإلعييالم فهييو" :عملييية مقصييودة وواعييية إلكسيياو

الطلبة مهارات مهنية مما في حقيل البحي

العلميي األكياديمي أو الممارسية اإلعالميية بم تليف وسيائل اإلعيالم

المكتوبة والسمعية البصرية.
 التكوين البيداغوجي:يعتبيير عملييية تعليمييية مت صصيية يتفاعييل فيهييا أسييتام يمتلي بيرامج د ارسييية ووسييائل تعليمييية مييع طالييو يمتل ي

قييدرات معينيية تتييرجم بعييد فت يرة زمنييية بشييهادة جامعييية تسييمح ليي :بتحقيييق طموحاتيي :المعرفييية والعملييية فييي مطييار
تنمية وتطور المجتمع.

4

 www.almaany.com-1قامو

المعجم الوسيطأ تاري الزيارة 9102-3-1

-

2

محمد مسلمأ تقديم عبد الكريم بن شريف :تنمية الموارد البشرية – دعائم وأدواتأ دار طليطلةأ الجزائرأ 9101أ

4

-أسماه هارون :دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العلمية – تحليل نقدة لسياسة التعليم العالي في الجزائر نظام LMDأ ممكرة ماجستيرأ قسم

-3مريم زعيط :مبادئ معداد وتقييم عملية التكوين المهني في الجزائرأ مجلة العلوم اإلنسانيةأ 19أ مجلد و9101أ
علم االجتما أ ت ص

تنمية موارد بشريةأ كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيةأ جامعة قسنطينة 19أ 9101أ

.12
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 التكوين األكاديمي(الجامعي) في اإلعالم:مين رهانييات الجامعيية اليييوم للنهييوض بالجامعييةأ االهتميام بت صصييات ت ييدم سييوق العمييل والتنمييية االجتماعييية
بهدف التقدم واالزدهار.
وعلي :فكل ت صي

اإلعييالم حي ي

فيي مجيال معرفيي محيدد يجيمن االسيتقاللية المعرفييةأ مني :التكيوين الجيامعي فيي مجيال

يمكيين تعريفيي :بأنيي :مل ي الت ص ي

الييمة يتبعيي :الطلبيية فييي مجييال اإلعييالم المكتييوو والسييمعي

البصييرة وحتييى اإللكترونييي ومل ي بد ارسيية كييل مييا يتعلييق بهييما المجييال ميين أداه واحت يراف وتقنييية تثييرى معارفيي:
وتكون :في هما المجال ليستفيد من :بعد ت رج.:

نظريييا :يعييرف التكييوين فييي اللغيية الالتينييية  Formationعلييى أنيي" :اكتسيياو معلومييات مت صصيية فييي ميييدان
التربية والثقافة" .1وفي االصطالح يعرف" :مياالرة" على أن" ::نيو مين العملييات التيي تقيود الفيرد مليى ممارسية
نشيياط مهنييي" .فهييو عملييية مقصييودة وواعييية إلحييدا

تغيي يرات مرادييية فييي سييلو المتكييونين الكتسيياو مهييارات

مهنييية .2وأمييا بالنسييبة للتكييوين األكيياديمي فهييو" :التكييوين العلمييي الموجييوعي القييائم علييى ميينهج علمييي دقيييق
والمتميز بالجدية والغ ازرة العلمية".3
أهمية الدراسة:تكتسييي هييمل الد ارسيية أهميتهييا ميين كونهييا تعييالج مشييكلة طالمييا باتييت تطييرح وهييي :مييدى موائميية ب يرامج التكييوين
األكيياديمي لكليييات علييوم اإلعييالم واالتصييال العمييل اإلعالمييي فييي الج ازئيير أ وهييل هييما التكييوين المتبييع يسييمح

للمت ييرج أن يك ييون ص يياحو تك ييوين معالم ييي وهيئ يية ق ييادرة عل ييى ول ييوج حق ييل العم ييل اإلعالم ييي عب يير وس ييائط:
المكتوب يية والمس ييموعة والمرئي ييةأ أم أن تلي ي البي يرامج ل ييم تق ييدم م رج ييات تكويني يية تس يياهم ف ييي تس ييهيل منظوم يية
االندماج المعرفي والبيدا وجي والمهنيأ وبالتالي يمكن مبراز همل األهمية في نقطتين أساسيتين:

الحاجة الملحة الييوم إلبيراز واقيع التكيوين األكياديمي والبييدا وجي فيي كلييات اإلعيالم واالتصيال وأهمييةمسايرتها للعمل اإلعالمي المهني.
 يتوقع أن يستفيد من نتائج همل الدراسة كليات االعالم واالتصال بالجامعيات الجزائريية والعربيية وم اركيزالبح أ وكل المهنيين والمهتمين بحقل اإلعالم واالتصال

أهداف الدراسة:تهدف همل الدراسة ملى تقصي جملة من األهداف يمكن مجمالها جمن النقاط التالية:
-دراسة واقع تجربة كليات اإلعالم واالتصيال بالجامعيات الجزائريية بتقيديم د ارسية تحليليية ونقديية لمجيامين

البرامج البيدا وجية بمحتواها المعرفي والنظرة.

2
3

Pluri- dictionnaire, Librairie Larousse, Paris, 1977, p 569.
.921
بوسعدة قاسمأ تكوين المعلمين واشكاليتهأ مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ العدد 19أ جوان 9100أ

1

معجم المعانيأ تعريف ومعنى أكاديميأ متاح على الرابط/ :أكاديميs://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/أ بتاري 9102-10-92أ

على الساعة .01:91
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-مقارنة الميادين والمقايي

نوفمبر 9102

المدرسة مع العمل الميداني والمهني الممار واقعا.

لفت االنتبال للمعوقات التي تقف في وج :تطوير همل البرامج لتوائم متطلبات سوق العمل اإلعالمي. -متابعة م تلف اإلشكاالت المتعلقة بتدري

ت ص

االعالم واالتصيال بالجامعيات الجزائرييةأ بمحاولية

فهمها وايجاد بدائل وحلول لها.
 -تفعيييل النقييد الييماتي كمنطلييق للتقييييم والتقييويم والتحسييي

والتطييويرأ واعييادة النظيير فييي م تلييف الب يرامج

البيدا وجييية المسييطرة صوصييا وأن هييما المجييال ي جييع لم تلييف المتغي يرات والتطييورات التكنولوجييية التييي
أ بما يدعو لوجعها تحت مجهر ال بير والمتدرو.

تتر أثرها على مسار هما الت ص
منهج الدراسة:

تت ييم هييمل الد ارسيية الميينهج الوصييفي التحليلييي النقييدة منهجييا للبح ي أ كمييا تسييت دم الورقيية أسييلوبا استش يرافياأ
باسييتعراض ب ييدائل جدي ييدة يتحق ييق ميين الله ييا تحس ييين وج ييع ت ص ي

لتحقيق المواهمة المطلوبة عبير تصيور مهنيي وبييدا وجي مؤسي
من طرائق في التدري

اإلع ييالم واالتص ييال أكاديمي ييا ومعرفي ييا

عليى ميا هيو موجيود وميا يجيو أن يعوجي:

والتدريو.

حدود الدراسة:اقتصييرت هييمل الد ارسيية علييى الب يرامج البيدا وجييية واألكاديمييية المدرسيية بقسييم الصييحافة بكلييية علييوم اإلعييالم

واالتص ييال والس ييمعي البص ييرة بجامع يية قس يينطينة 3أ وه ييما بالنس ييبة للس يينة الثالث يية مع ييالمأ ولمس ييتوى ماس ييتر 0
وماسيتر 9جيمن ت صصيين :صيحافة مطبوعية والكترونيييةأ وت صي
والماستر  . 9وللعلم فإن الت ص

السيمعي البصيرة لمسيتوى الماسييتر 0

األول جديدأ افتتح التكوين ب :للسنة الجامعية الجارية 9102-9102

وهييما اال تيييار القصييدة نييابع ميين االرتبيياط المباشيير لهييما الت صصييات بالعمييل اإلعالمييي الميييداني المكت يوو
والسمعي البصرة مجافة لالكتروني (الصحافة اإللكترونية).

التكوين اإلعالمي لإلعالم واالتصال في الجزائر :مقاربة تاريخية:بييالرجو تاري يييا ملييى البييدايات األولييى لتييدري

اإلعييالم واالتصييال فييي الج ازئييرأ نجييدها قييد تأسسييت مييع فييتح

المدرسي يية الوطني ي يية العليي ييا للص ي ييحافة تنفيي ييما للمرس ي ييوم الص ي ييادر بالجريي ييدة الرس ي ييمية الجزائريي يية ي ي ييوم90ديس ي ييمبر

 0211بهدف تكوين صحفيين باللغتين العربيية والفرنسييةأ وهيما بهيدف تكيوين معالمييين ل يوض تجربية العميل
اإلعالمي والصحفي من طرف ريجيها.
وتعييد هييمل المدرسيية هييي األولييى ميين نوعهييا فييي الييوطن العربيييأ وقييد أطرهييا فييي البداييية أسيياتمة ميين المشييرق

العربيي وفرنسيياأ كميا اسييتقبلت عيددا كبيي ار مين الطلبيية ميين اليدول العربييية واإلفريقييةأ وعلييي :فهيي تعتبيير تاري يييا
النواة األولى النطالق الدراسات والبح
وقد زاد االهتمام بهما الت ص

الت صصات التي تنتمي لت ص

في هما المجالأ مجال علوم اإلعالم واالتصال.
أكاديميا على مستوى العديد من الجامعات والكلياتأ ويعتبر من
العلوم اإلنسانيةأ ويندرج كقسم جمن أقسام كليات العلوم اإلنسانية

واالجتماعيةأ ملى أن :افتتحت مؤ ار كليات مت صصة على رار كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي
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البصرة بجامعة قسنطينة  3التي فتحت أبوابها أثناه العام الدراسي 9101-9103أ وهي أول كلية اعتمدت
في الجزائر.

وتع ييد كلي يية علي ييوم اإلع ييالم واالتص ييال والسيييمعي البص ييرة بجامعييية ص ييالح بوبني ييدر -قسي يينطينة -3أح ييد أهي ييم
األقطاو لهما الت ص

افتتحت في العام  9101 / 9103ويتم الت رج منها بعيد الد ارسية ثيال

سينوات فيي

السييمعي البصييرةأ الصييحافة المكتوبييةأ وعالقييات عاميية بشييهادة الليسييان أ ويمكيين اكمييال الماسييتر بعييدها فييي
الت صصات لمدة سنتين.

نف

1

والرصيد التاري ي بالنسبة لنشوه هيما الت صي
ت ص

قبيل هيمل الكليية فيي قسينطينة يرجيع لسينة  0221مثير ظهيور

الدعوة واإلعيالم بجامعية األميير عبيد القيادر للعليوم اإلسيالميةأ يتبعي :ماجسيتير فيي مات الت صي

سيينة 0220أ ثييم ظهيير ت ص ي

علييم اجتمييا االتصييال فييي كنييف قسييم علييم االجتمييا أ ملييى اييية ظهييور قسييم

علوم اإلعالم واالتصال التابع آنما لكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية.

وقييد زاد االهتمييام بهييما الت ص ي

أكاديميييا وفييي العديييد ميين الجامعييات والكليييات فييي الج ازئييرأ صوصييا مييع

بييروز التطييورات التكنولوجييية الحديثيية الت ييي أبييرزت ملييى الوجييود وسييائط جدي ييدةأ كمييا بنييت معالمييا جديييدا ف ييي

مواجهيية اإلعييالم التقليييدة ممييا أوعييز المشييتغلين فييي هييما الحقييل إليجيياد ت صصييات أ ييرىأ فييي ظييل مسييار
النظيييام البيي ييدا وجي الجدييييد (ليسي ييان أ ماسي ييترأ دكتي ييورال) والي ييمة حميييل بي ييين طياتي يي :جملييية مي يين المسي ييتجدات
البيدا وجية والبحثية سواه بالنسبة للمقايي

المدرسةأ او بالنسبة لمسارات البح

والتكوين األكاديمي.

هما أكاديميا أما احترافيا وميدانيا فتاري ظهور اإل عالم (الصيحافة صوصيا) قيديم يتيزامن ود يول االسيتعمار

الفرنسييي للج ازئيير سيينة0231أ وتطييور االهتمييام بيي :تييدريجيا بظهييور العديييد ميين الصييحف والصييحفيين الييمين
جعل يوا ميين الصييحافة أداة لمواجهيية معييالم المسييتعمر مجييافة ملييى نشيير الييوعي وسييط الشييعو الج ازئييرة لغاييية
انط ييالق الث ييورة الجزائري يية س يينة 0211حيي ي

ك ييان لاع ييالم المكت ييوو والس ييمعي حج ييور ق ييوة وعام ييل مس يياعد

إليصييال صييوت الثييورة دا ليييا و ارجيييا وفييي المحافييل الدوليييةأ صوصييا بعييد تأسييي

صييحافة واماعيية اصيية

بها.
التكوين في اإلعالم واالتصال في الجزائر :مقاربة معرفية:
اإلعالم واالتصال علم توليفي ادماجي يقيع فيي مفتيرق عيدة ت صصياتأ ولهيمل االعتبيارات أصيبح وكأني :عليم
فاقييد للهوييية علييى اليير م ميين أن ي :يعتبيير فرع يا ميين العلييوم اإلنسييانية واالجتماعييية مال أن المالحييظ عنيي :أنيي :نمييا
بسرعة كبيرةأ وهما النمو األفقي السريع نتج عن :عدة مشكالت منها:
-ال يوج ييد اتف يياق عل ييى تس ييمية ه ييما الت صي ي

فف ييي الج ازئ يير تتع ييدد تس ييميات :ب ييين كلي ييات عل ييوم اإلع ييالم

واالتصييالأ أو أقسييام الصييحافة أو االتصييال واأل بييار .مل ي  .فانعييدام الدقيية فييي هييمل التسييميات يييدل علييى

1

. https://eddirasa.com-تاري الزيارة  9102-3-01موقع الدراسة الجزائرة
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وج ييود مش ييكال ف ييي الش ييكل والمج ييمون :ف يياإلعالم م ييثال ييا

بالعم ييل الص ييحفي سي يواه س ييمعي بص ييرةأ

ملكتروني أو مكتووأ أما االتصال فيتعدى ملى مجاالت أ رى تم
-الت صصييات المجيياورة تييتهم هييما الت ص ي

العمل المؤسساتي واإلدارات و يرها.

بكونيي :مييتطفال عليهييا بييدليل أن الكثييير ميين النظريييات التييي

أسسييت لاعييالم واالتصييال أصييولها ميين علييم االجتمييا والعلييوم السياسيييةأ وفييي الحقيقيية هييما اتهييام مييردود
على عواهن :فالكثير من الت صصات نشأت متجاورة ثم تباعدت عند استيجاح ال صوصية فيما بعد.
-الهوييية العلمييية لت ص ي

اإلعييالم واالتصييال لييم تكتمييل بعييدأ فأصييل :األول مهنييي حي ي

علي :أصول العمل في م تلف المؤسسات اإلعالمية وهو فيي الحقيقية توجهي :اليرئي

يييتعلم المقبلييون

قبيل أن تتوسيع دائيرة

الدراسات والبحو األكاديمية في.:
التكوين في اإلعالم واالتصال في الجزائر :مقاربة مهنية:من التكوين المة يتلقال الطلبة في مدرجات الجامعة هو عبارة عن عمليية تعيديل ميجيابي مة اتجاهيات اصية

تتنياول سيلو الفيرد مين ناحيية مهنيية أو وظيفيية وهدفي :اكتسياو معيارف و بيرات مين أجيل رفيع المسيتوى فهيي
وسيييلة معييداد الكفيياهات المؤهليية للعمييل النيياجح والقابليية للتوظيييف الفييورة فييي اإلطييار المهنييي ليغييير المسييتوى
المعرفي من جهة بتنميت :وتزويدل بالمعارف المطلوبة ومستوى المهارات وكمل السلوكيات من جانو آ ر.

وبالحييدي

1

عيين التكييوين اإلعالمييي فييي الج ازئيير فييإن جييمورل التاري ييية المهنييية والغييير رسييمية ترجييع كمييا أسييلفنا

ملى القرن التاسع عشر ومع د ول االستعمار الفرنسي اليمة نقيل معي :صيحافت :ومطابعي:أ فتعيرف الجزائرييون
على العمل الصحفي مبك ار ومارسول لعقود طويلة مميا أكسيبهم تجيارو قويية سيواه فيي عهيد االسيتعمار أو بعيد
االستقاللأ فتاري اإلعالم صوصا من :الصحافة المكتوبة يز ر بالتجارو الناجحة.

أما التكوين الرسمي والمهني المباشر فقد وجدت الجزائر نفسها فيي مواجهتي :بعيد االسيتقالل بميا تيوفر لهيا مين

رصيييد بسيييط ميين الصييحفيين لكنيي :كييان مسيياعدا جييدا النطالقيية سيريعة وموفقيية فييي الميييدان اإلعالمييي تحققييت
من الل وجود شعور قوة من الجميع بمكانة اإلعالم في المجتمع والدور المة يمكن أن يقوم ب.:

فلييم يبييق فييي المرحليية التييي جيياهت بعييد االسييتقالل مال أن تييدعم هييمل المكاسييو والجهييود وبالفعييل مييا من نالييت
الج ازئيير اسييتقاللها حتييى فكييرت فييي جييرورة تكييوين اإلطييارات الصييحفية وبطريقيية رسييمية واحترافييية أ مم بييادرت
و ازرة اإلرشاد القومي آنما وباالشت ار مع المنظمة الدولية للصحفيين بتنظييم أول تيرب

تكيويني فيي المجيال

الصييحفي دام ثالثيية أشييهر فييي بيين عكنييون الج ازئيير العاصييمة أ شييار فييي :ثمانييية وعشييرون متربصييا مميين لهييم

مستوى التعليم المتوسط أ وكان أسلوو الممارسة الصحفية بعد مل يعتمد على ترب

يجرة في الصحف

2

-1لحسن بوعبد هللا ،محمد مقداد  :تقويم العملية التكوينية في الجامعة الجزائرية  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،0228،ص01
 -01العجرود أسية :خريجو اإلعالم السمعي البصري وعالم الشغل في الجزائر  ،مداخلة مقدمة للملتقى الوطني األول  :اإلعالم الجزائري  :إشكالية
التكوين األكاديمي والمهني  02مارس  3102بكلية اإلعالم واالتصال  ،جامعة قسنطينة2
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 أسباب انعدام الموائمة بين البرامج األكاديمية لتخصص اإلعالم واالتصال مع العمل الميداني:اإلع ييالم واالتص ييالأ وم يين ييالل م ييا

ميين ييالل اطالعن ييا عل ييى البي يرامج األكاديمي يية والبيدا وجييية لت صي ي

تلمس يينال ل ييدى نزولن ييا للمي ييدان سي يواه م يين ييالل الت ييدريو أو س ييوق العم ييلأ توص ييلنا مل ييى أن هن ييا جمل يية م يين
األسباو التي تقف حجرة عثرة في وج :التطابق ما بين مناهج التكوين وسوق العمل اإلعالمي ميدانيا منها:

محتويييات بيرامج التكييوين التييي تركييز أكثيير علييى األبعيياد والمعطيييات النظرييية بمييا يييؤدة ملييى بنيياه معييارفنظرية صرفة وبالتالي فهي ال يمكن أن تكون الطالو عمليا وميدانيا.
-مييا يتعلييق باإلصييالحات التييي لييم تراعييي:أ فسيينتين جييد مشييتر ( و اصيية أن السيينة األولييى تكييون عبييارة

ع يين تك ييوين ع ييام ف ييي العل ييوم اإلنسانية)وس يينة واح ييدة ت صي ي
الطالوأ حي

ف ييي مرحل يية الليس ييان

ال تكف ييي لتك ييوين

ال يأ م اال القليل مما يهم ت صص.:

 -ييياو تعيياون أو اتفاقيييات بييين وسييائل االعييالم واألقسييام والكليييات التييي تييدر هييما الت ص ي

فلييم تعييد

الشهادة حماية لحاملها للولوج في العمل اإلعالمي بكيل ت صصيات :اصية مجيال السيمعي البصيرة اليمة
يتطلو المزيد من ال برات والتكوين والترب

والت درو ارج مطار التكوين الجامعي لجمان القبول.

-انع ييدام التي يوازن والتنس يييق ب ييين و ازرة التعل يييم الع ييالي ف ييي الج ازئ يير والت ييي تع ييد الراعي يية الرس ييمية للمؤسس ييات

الجامعية وما يتطلب :سوق العمل من كوادر مؤهلةأ فما تعياني مني :هيمل الكلييات واألقسيام هيو ت يريج عيدد
هائل من ال ريجين دون مراعاة متطلبات االقتصيادأ ميا أدى مليى اشيتغال هيؤاله فيي مجياالت أ يرى يارج
مجال اإلعالم واالتصال.
 -ياو التجهيزات والمعدات اإلعالمية دا ل الكليات واألقسيام والتيي تسياعد فيي تطبييق بعيض المقيايي

صوصا منها المكتوبة والسمعية البصريةأ على رار العديد مين األقسيام والكلييات فيي دول أ يرى عربيية

وأجنبيةأ بما شهدنال في جامعات زرناها باإلمارات واألردن و يرها.
 -ياو قنيوات واجيحة لتوظييف ال يريجين فيي المؤسسيات اإلعالمييةأ فتوظييف الغالبيية كيان عين طرييق

الوسائط والعالقات الش صية بما أدى مليى زهيد الكثيير مينهم فيي :وا تييار مجياالت أ يرى يير ت صصيهم
م افة االنتظار الطويل في طوابير الشغل وانتظار الفر

التي هي في أصلها قليلة.

 -الوصيياية السياسييية علييى المؤسسييات اإلعالميييةأ واحتكييار مجييال السييمعي البصييرة وتييأ ير فتحيي :أمييام

ال وصصيية ميين طييرف الدوليية لغاييية سيينة 1 9109أثيير سييلبا علييى مسييتقبل ال يريجينأ وعلييى تطييوير هييما
المجال وتأ رل مقارنة بدول أ رى.
فكييل هييمل األس ييباو و يرهييا أدت ف ييي النهاييية مل ييى ت يريج طلبيية ال يتمكن ييون ميين ممارس يية المهنييةأ أو أنه ييم ال
يتقنييون ممارسييتهاأ أو ربمييا يعزفييون عيين ممارسييتها ومل ي لوج يود هييمل الفجييوة الكبي يرة مييا بييين تكييوينهم الجييامعي

البيدا وجي المة الزال تقليديا في مقابل ما هو موجود في الميدان.
.0

 -1الجريدة الرسمية ،قانون اإلعالم سنة 6106
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توصيات ومقترحات للنهوض بالتكوين في مجال اإلعالم واالتصال:بعييد عييرض أهييم األسييباو التييي أعاقييت الموائميية بييين التكييوين األكيياديمي والعمييل الميييدانيأ فإننييا نييرى أنيي:
الب ييد م يين التغيي يير وف ييق أفك ييار وآلي ييات وفعالي ييات جدي ييدةأ وعلي يية فإن يي :م يين الواج ييو علين ييا أن نق ييدم بع ييض

المقترح ييات والتوص يييات ل ييموة اال تص ييا

م يين س ييلطات معني يية ك ييالو ازرةأ وأص ييحاو القي يرار فيه ييا إلع ييادة

النظيير فييي هييما المجييال األكيياديمو-ميييداني باعتبييارل تكوينييا ي تلييف عيين بيياقي الت صصييات األ ييرىأ وهييما
ألجل النهوض بهما المجالأ وكما الت فيف من جغوطات المت رجين لدى توجههم نحو سوق العمل.
 .0معيييادة النظي يير في ييي الب ي يرامج البيدا وجيييية واألكاديميي يية التي ييي تي ييدر في ييي أقسي ييام وكلييييات علي ييوم اإلعي ييالم
واالتص ي ييال .م ي يين ط ي ييرف الجه ي ييات الوص ي ييية وعل ي ييى أرس ي ييها و ازرة التعل ي يييم الع ي يياليأ وربطه ي ييا ب ي ييالتطورات

التكنولوجي يية المص يياحبة ومقاربته ييا م ييع متطلب ييات العم ييل المي ييدانيأ وم ييا تفرج يي :المؤسس ييات اإلعالمي يية
المعنية.

 .9تقسيييم شييهادة الليسييان

وك ييما الماسييتر بييين م ييا هييو أكيياديمي ومهنيييأ وملي ي للسييماح للطالييو با تي ييار

المجيال اليمة يسييتهوي:أ ووجيع بيرامج تتماشيى وكييل مجيالأ وبهيما يمكيين تحدييد الطلبيية اليمين يتوجهييون
نحو العمل الميداني مع يرهم.

 .3مع ييادة رس ييكلة وتك ييوين األس يياتمة الم ييؤطرين له ييما الت صي ي

ف ييي الجامع ييات الجزائري يية وف ييق التط ييورات

التكنولوجية المرتبطة بعوالم اإلعالم واالتصال والتي تشهد قفزات قوية وسريعة ليتمكن هيؤاله مين تقيديم
التكوين الصحيح عوض االجتهادات التي يسعى لها هما األستام لتقديم ما يمكن تقديم :للطالو.
 .1لي ييق مجي يياالت للعم ي ييل تماشي يييا والت صصي ييات الموج ي ييودة بمي ييا يسي ييمح توس ي يييع دائ ي يرة التوظيي ييف لهي ي يؤاله
ال ريجينأ مع تر ف

العمل اإلدارة أيجا المتصا

االعداد المت رجة .مجيافة مليى االبتعياد عين

سياسة التشغيل الهشة والغير منظمة والمؤقتة التي تزيد من حدة المشكل.
 .1االعتماد على استراتيجيات مستقبلية تراعي الموائمة ما بيين التكيوين الجيامعي والتشيغيلأ ود ارسيتها بيين
الحين واا ر نظ ار الرتباط مجال االعالم واالتصال بمتغيرات عدة.

 .1جرورة فتح المؤسسات اإلعالميية كلهيا (صيحافة مكتوبية والكترونيية –سيمعي بصيرة – عالقيات عامية
–مشيهار) و يرهييا أمييام ال وصصيية أكثيير لتسييهيل تشييغيل ال يريجينأ وكييمل فييتح دورات تكوينييية للطلبيية
فيها أثناه فترة الدراسة والتكوين باعتماد

 .2تربصات منظمة تحت وصاية وحجور األساتمة والمهنيين إليجياد انسيجام وتعيارف وتيآلف بيين ال يريج
والمؤسسةأ ولدفع عجلة التكوين الميداني المة الحظنا ياب :من ام نقل انعدام.:
 .2تمديييد سيياعات بعييض المقييايي
النظرةأ مثل مقيا

الت يي تكييون الطالييو عملييياأ مييع معطيياه األولوييية للجانييو التطبيقييي بييدل

فنيات التحريير الصيحفي واإلماعيي والتلفزييونيأ ميع ميجياد ميدا ل تدريبيية ت يت

باإلعالم الجديد وتعلم مبادئ :وأدوات.:
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 .2ت يوفير الم ارفييق والبن ييى التحتييية كالم ييابر واس ييتديو هييات التصييوير والتس ييجيل واس يتثمارها لتنمييية ق ييدرات
الطلبة في الجانو التطبيقي بشكل موازة مع التكوين النظرة.

 .01وجييع معييايير وشييروط اصيية لقبييول الطلبيية فييي كليييات وأقسييام اإلعييالم واالتصييال لتفييادة االكتظيياظ
والكم على حساو التكوين الكيفي.
 .00للحصي ييول علي ييى نظ ي يرة شي يياملة للموجي ييو واشي ييكاليت :ولصي يييرورة االني ييدماج المهني ييي للمت ي ييرجين وتتبي ييع
تحركات:أ البد من انشاه مرصد متابعة تشار في :كيل الجهيات المعنيية :قطيا التكيوين والتعلييم العيالي

وقطا الشغل.

1

خاتمة:
تعتب يير الجامع ييات م ارك ييز إلنت يياج ال بي يرات والكف يياهات الت ييي تتكف ييل بتط ييوير م تل ييف المج يياالت االقتص ييادية
واالجتماعية وحتى الثقافية للدول وعلى كل األصعدة.

ويعيد نظيام (ل.م.د ليسيان -ماسيتر-دكتيورال) مين بيين آ ير المسيتحدثات التيي مسيت قطيا التعلييم العيالي
والبحي

العلمييي فييي الج ازئييرأ ومنهييا ت ص ي

برامج :ومن الل ممارسيتنا للتيدري

اإلعييالم واالتصييال الييمة لمسيينا ميين ييالل د ارسييتنا لمحتييوى

فيي :أ أن هنيا فجيوة ملحوظية بيين اليدرو

النظريية والبيدا وجييةأ

والتطبيقي ييةأ وه ييما بم ييا ال ي ييتالهم وه ييما النظ ييامأ باعتب ييار أن نظ ييام (ل.م.د ) ف ييي أساس يي :نظ ييام يح يياول أن

يتماشى وسيوق العميلأ باعتميادل عليى التربصيات الميدانييةأ وملي عين طرييق مقامية الشيراكة ميع مؤسسيات
المجتمع أ ومل لجمان توازن المعارف النظرية والتطبيقية.
من مج ييال اإلع ييالم واالتص ييال م يين المج يياالت الحيوي يية الت ييي الب ييد وأن ت ارع ييى فيه ييا صوص يييات التك ييوين

األكيياديميأ البيييدا وجي والميييدانيأ اصيية بعييد ظهييور المؤسسييات ال اصيية الموازييية والمنافسيية لهييا والتييي
تقييدم دورات فييي التييدريو والتكييوين اإلعالمييي باعتبييار أن الجامعيية فييي نظيير الطلبيية لييم تعييد تقييدم المسييتوى
المطلوو لتطوير هما الت ص

دا ل أقسامها وكلياتها المتواجدة في العديد من الجامعات الجزائرية.

وعلي يي:؛ وج ييو ت ييدار ه ييمل العي ييوو والنق ييائ

بيدا وجي يية وميداني ييةأ ود ارس يية وبحي ي

ب ييالوقوف عل ييى الط ييرق العلمي يية والعملي يية واس ييتحدا

أ ييرى

ك ييل المقترح ييات لتك ييوين معالمي ييين أكف يياه يحمل ييون معلوم ييات نظري يية

كافيةأ يقابلها قدرة ودراية على الممارسة الميدانية.
قائمة المراجع:

 أحمييد حمييدةأ9101أ تطييور تعليييم علييوم اإلعييالم واالتصييال فييي الج ازئييرأ شييبكة جييياه للمييؤتمرات والد ارسييات
واألبحا أ https://diae.net/19833

 -0أسماه سالم :م رجات التكوين الجامعي المت ص

في السمعي البصرة وعالقت :بسوق العمل أ دراسة مسحية على طلبة السمعي البصرة

بجامعة محمد يجر بسكرة أممكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال أ9101

22

مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

316

نوفمبر 9102

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

 أسماه هارونأ9101أ دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفية العلميية تحلييل نقيدة لسياسية التعلييم العيالي فيي
الج ازئ يير نظ ييام LMDأ م ييمكرة ماجس ييتيرأ قس ييم عل ييم االجتم ييا أ ت صي ي
اإلنسانية والعلوم االجتماعية جامعة قسنطينة9

 أسييماه سييالم 9101 :أ م رجييات التكييوين الجييامعي المت ص ي

تنمي يية ومي يوارد بشي يريةأ كلي يية العل ييوم

فييي السييمعي البصييرة وعالقتيي :بسييوق العمييل

د ارسيية مسييحية علييى طلبيية السييمعي البصييرة بجامعيية محمييد يجيير بسييكرةأ مييمكرة مكمليية لنيييل شييهادة الماسييتر
في علوم اإلعالم واالتصالأ جامعة محمد يجرأ بسكرةأ الجزائر
 العجييرود أسييية9102 :أ ريجييو اإلعييالم السييمعي البصييرة وعييالم الشييغل فييي الج ازئييرأ مدا ليية مقدميية للملتقييى
ال ييوطني األول :اإلع ييالم الج ازئ ييرة :مش ييكالية التك ييوين األك يياديمي والمهن يييأ كلي يية اإلع ييالم واالتص ييال والس ييمعي

البصرةأ جامعة قسنطينة3

 بوسييعدة قاسييمأ تكييوين المعلمييين واشييكاليت:أ أ العييدد 19أ ج يوان 9100أ مجليية العلييوم اإلنسييانية واالجتماعيييةأ
جامعة قاصدة مرباحأ ورقلةأ الجزائر
 قي ييانون اإلعي ييالمأ 9109أ الجري ي ييدة الرسي ييميةأ الق ي ييانون العجي ييوة المي ييؤرخ ف ي ييي  09يني يياير9109أ المي ي يواد -12
13ال اصة بممارسة النشاط السمعي البصرة.

 لحسيين بوعبييد اهللأ محم ييد مقييداد0222 :أ تق ييويم العملييية التكوينييية ف ييي الجامعيية الجزائري ييةأ دي يوان المطبوع ييات
الجامعيةأ الجزائر
 محمييد مسييلمأ 9101أ تقييديم عبييد الك يريم بيين ش يريف :تنمييية الم يوارد البش يرية – دعييائم وأدوات-أ دار طليطلييةأ
الجزائر
 ميريم زعيييط :مبيادئ معييداد وتقيييم عملييية التكيوين المهنييي فيي الج ازئييرأ مجلية العلييوم اإلنسيانيةأ 19أ مجلييد و
9101أ جامعة قسنطينة0

 معج ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم المع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييانيأ تعري ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييف ومعن ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى أك ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياديميأ مت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياح عل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى
الرابط/:أكاديميs://www.almaany.com/ar/dict/ar-

Pluri- dictionnaire, 1977 Librairie Larousse, Paris
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استخدام الفيسبوك ودوره في العالقات االجتماعية لألسرة الليبية
Use Facebook and its role in the social relations of the Libyan
family
د /مفتاح محمد اجعيه بلعيد
كلية الفنون واإلعالم –جامعة مصراته – ليبيا

ملخص

الدور المة يلعب :موقع الفيسبو أ ومل بالكشف عن أهم ااثار التي يحدثها است دام موقع
يرصد البح بالدراسة والتحليل
َ
ِ
اتجاهات عين ٍة عشوائي ٍة من الجمهور الليبي المست دم لموقع
الفيسبو في المجتمع الليبي ومل من الل استطال آراه و

ٍ
استمارة ملكترونية تم توزيعها عشوائيا على عينة قوامها  911مفردة الل الفترة من  9102 /09/2ملى
الفيسبو أ عن طريق

وعي أن تشمل العينة جميع شرائح المجتمع لجمان وجود كل المتغيرات الديمو رافية أ وتوصل البح
9102/0/2أ وقد ُر َ
ملى مجموعة من النتائجأ من أهمها :أن هنا مجموع اة من ااثار اإليجابية التي يحققها است دام موقع الفيسبو أ كان أهمها
تأثيرل بشكل مباشر على دعم ثقافتهم وتقوية ع القاتهم االجتماعية وزيادة تحصيلهم العلميأ كما عزز است دامهم الموقع القيم

وتقب ِل ا تالف الرأة والتواصل الفكرة وتالقح ااراه أ كما كشفت نتائج البح
ال اصة باحترام اا ر ُ
اا ثار السلبية التي تترتو على است دام موقع الفيسبو كاإلسهام في ترويج الشائعات واجعاف قدرة الوالدين على جبط
أن هنا العديد من

النتائج ملى َّ
أن است دام الفيسبو
أَبنائهم وفقدانهم السيطرة والتوجي :األَمثل لهم مما يجعلهم فريسة سهل اة لألنحرافأ وأشارت
ُ
ف العالقة االجتماعية بين
ج ِع ُ
وي ْ
يتر آثا ار سلبية على أسرار األسرة و صوصياتهاأ ويعمل على تقليل التفاعل بين أفرادها ُ
األسر دا ل المجتمع .

الكلمات المفاتحية :الفيسبو  -العالقات االجتماعية -االسرة الليبية

Abstract
Research and analysis is the most important positive and negative effects that the use of the
Facebook site in the Libyan society through the survey of the views and trends of a random
sample of the public used for Facebook through an electronic form was randomly distributed on
a sample of 200 individuals during the period from 8 (12/2018 to 7/1/2018). The sample
included all segments of society to ensure the existence of all demographic variables. The
research reached a number of results. The most important of these is that there are a number of
positive effects achieved by using Facebook. Support their culture and culture The study also
revealed that there are many negative effects that the use of Facebook, such as contributing to
the promotion of rumors and weaken the ability of parents to control their children And the loss
of control and guidance optimized for them, making them easy prey for deviation, and the
results indicated that the use of Facebook negatively affects the secrets of the family and
privacy and works to reduce the interaction between members and weaken the social
relationship between families within the community.
Key words: Facebook - social relations - the Libyan family
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مقدمة
شهد العالم ثورة اتصاالت ومعلومات عارمةأ أسقطت كل الحواجز والرقابة والحدود الجغرافية وفتحت

األبواو على مصراعيها أمام الجمهورأ للوصول ملى جميع المعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت
والفجائيات؛ األمر المة أفرز مشهدا معالميا متنوعا ومتعددا ومتسعا وم تلطا بين المجامين اإلعالمية
اإليجابية التي يمكن أن تَُق ِد َم النفع للمجتمع وبين المجامين األ رى الجارة ب:أ والسيما تل المجتمعات
المحافظة التي لم تتعود على رقابة وسائل اإلعالمأ مما وجعها في أزمة حقيقي ٍة أمام سيل جارف من
ِ
ِ
ووسائل ِ
البعيد
فقرَب ِت
التغيير في العالقات االجتماعيةأ ومل بد ول آليات
َ
توفر التواصل بأبسط الطرقأ ج
رت اْل ِ
ويس ِ
وسائل االتصال بشكل عام ووسائل االتصال الحديثة بشكل ا أن تَ ُش جد
عس َيرأ حتى استطاعت
ُ
ج
انتبال الرأة العام وتؤثجر في:أ بل تقودل في كثير من األحيان في االتجال المة ترالأ حي
والبحو

في هما المجال ملى التزايد المطرد في مقبال النا

تشير الدراسات

على است دام شبكات التواصل االجتماعي

بشتجى أنواعها ووسائلهاأ اصة في المجتمعات العربية التي كثي ار ما يكون است دام الشبكات فيها بشكل
ير وا ٍ أ وربما تزداد نسبة ثقة ومصداقية المتِل جقي العربي بتل الشبكات أكثرأ وقد يرجع مل ملى أنها تُ َع ُد
أ
ا لمتنف المة يشعر بأن :ال ي جع لرقابة الدولة والرقابة االجتماعية بشكل عام واألسرية بشكل ا
كل مل

أسقط ورقة التوت عن كل من يمار

ال واسعا أمام الحماق
التعتيم وفتح في الوقت نفس :مجا ا

والمروجين للتغيير االجتماعي الست دام تل الشبكات في تمرير العديد من األ راض السياسية واأليديولوجية
واالجتماعية التي تستغل بدورها مصداقية همل الوسائل لدى الجمهور لتوظيفها في

دمة أهداف ير

واجحةأ وهي كثي ار ما تتعارض مع األهداف العامة للمجتمعأ السيما في المجتمعات العربية التي شهدت

تغيرات جوهرية في أنظمتها االجتماعية واإلعالمي ة؛ مما أسقط القوانين والرقابة الصارمة التي كانت تسيطر
على تل المجتمعات من حي است دام وسائل اإلعالم واالطال على المعلومات.
ٍ
لعادات وتقاليد اجتماعية جديدة
في ظل كل مل استُ دمت تل الشبكات في كثير من األحيان للترويج
على المجتمعات العربيةأ ويتم مل عن طريق توظيف شبكات التواصل االجتماعي نظ ار لما تتمتع ب :من

متابعة من الجمهورأ والى المزايا األ رى كسهولة االست دام والتفاعلية والت ل

من الرقابة بجميع أنواعها

الشبكات كيف شاه ومتى شاهأ كل مل

السياسية واالجتماعيةأ مجافة ملى ممكانية د ول الفرد ملى تل
أسهم في تصد العالقات االجتماعية وجع ِ
ف الروابط األسرية.
ُْ
وي َع جد موقع الفيسبو من أكثر مواقع التواصل االجتماعي است داما من الجمهور الليبيأ فقد أشارت العديد
ُ
من الدراسات العلمية في هما المجال ملى است دام الجمهور الليبي بشكل كبير لهما الموقع واعتمادهم علي:

في متابعة شؤونهم السياسية واالجتماعية (.)1

) للزيادة في هذا الموضوع راجع :مفتاح اجعيه ،العالقة بين اتجاهات الجمهور الليبي نحو مواقع التواصل االجتماعي إدراكه لدورها في الواقع
السياسي ،مجلة الساتل ،العدد ،02يونيو ،3105ص -010ص .072
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مشــــكلة البحــــث :مي يين ي ييالل المعايشي يية اليوميي يية للمجتمي ييع يلحي ييظ المتتبي ييعُ أن اسي ييت دام شي ييبكات التواصي ييل
ازداد بش ي ي ييكل كبي ي ي يير ي ي ييالل الس ي ي يينوات القليل ي ي يية الماج ي ي ييية اص ي ي يية ب ي ي ييين األفي ي ي يرادأ كم ي ي ييا نالح ي ي ييظ أن جلس ي ي ييات
السي ييمر االجتماعيييية التي ييي كيييان يتمييييز بهيييا المجتمي ييع الليبي ييي قيييد تحوليييت ملي ييى ني ييو مييين الصي ييمت بي ييين أف ي يرادل

ليحي ييل محله ي ييا تص ي ييفح ش ي ييبكات التواص ي ييل االجتم ي يياعي أثني يياه تليي ي الجلس ي يياتأ مم ي ييا يعن ي ييي أن هن ي ييا ت ي ييأثيرات
ظهَي ي ي ي ُر للعي ي ي ييانأ األم ي ي يير ال ي ي ييمة ي ي ي ييدعونا كمت صص ي ي ييين ف ي ي ييي مج ي ي ييال االتص ي ي ييال
لتلي ي ي ي الش ي ي ييبكات أص ي ي ييبحت تَ ْ
واإلعي ي ييالم ملي ي ييى جي ي ييرورة مج ي ي يراه د ارسي ي ييات علميي ي يية حي ي ييول هي ي ييمل الظي ي يياهرة للوقي ي ييوف علي ي ييى بعي ي ييض المؤش ي ي يرات
العلميي يية التي ييي قي ييد تقودني ييا ملي ييى د ارسي ييات أعمي ييق لسي ييبر ورهي ييا وتش يصي ييها علمي ي ياأ ولي ييمل جي يياه هي ييما البح ي ي

ليكش ي ييف ال ي ييدور ال ي ييمة يلعب ي يي :أح ي ييد أه ي ييم المواق ي ييع وأكثره ي ييا اس ي ييت داما م ي يين المجتم ي ييع الليب ي يييأ أال وه ي ييو موق ي ييع

الفيس ي ي يبو أ ومل ي ي ي لمعرفي ي يية وكشيي ييف وتحليي ي ييل ااثيي ييار اإليجابييي يية والسي ي ييلبية الناجميي يية عي ي يين اسي ي ييت دام الموقي ي ييع
على الفرد واألسرة الليبية والعالقة االجتماعية لهما.
أهمية البحث تكمن أهمية هما البح

من الناحية المجتمعية كون :يتناول بالبح

والتحليل األسرة والفرد

الل َم ْي ِن يمثالن نواة المجتمع وعصب:أ كما تكمن أهميت :في كون :يربط بين علمين م تلفين وان تشابها في
كثير من المعطيات البحثية والعلميةأ وهما علم اإلعالم وعلم االجتما أ مجافة ملى أن البح يتناول
فع ٍ
ال في توجي :وتشكيل الفرد واألسرةأ أال وهي
وسيلة أصبحت تشكل أداةا مهم اة في المجتمع وتُسهم بشكل ج
شبكات التواصل االجتماعي و اصة موقع الفيسبو المعني بالدراسة والتحليل المة ي جش ِكل أهم تل المواقع

ت دور تل
صْ
وأكثرها است داما عالميا ومحلياأ مجافة ملى قلة الدراسات التي َش َ
الليبي مقارنة بالمجتمعات العربية األ رى.
أهداف البحث يهدف البح

الوسائل في المجتمع

ملى الكشف عن الدور المة يلعب :موقع الفيسبو في العالقات االجتماعية

دا ل المجتمع الليبيأ ويتفر عن هما الهدف األهداف الفرعية ااتية:
 -0التعرف على شبكات التواصل االجتماعي األكثر است داما من قبل المجتمع.
 -9الكشف عن دوافع است دام موقع الفيسبو .

 -3الكشف عن ااثار اإليجابية والسلبية التي ُي ْح ِدثُهَا است دام موقع الفيسبو
 -1التجعرف على أنماط است دام موقع الفيسبو .
 -1رصد اتجاهات الجمهور نحو موقع الفيسبو .

 -1تقديم رؤية مستقبلية للعالقات االجتماعية في ظل تنامي دور مواقع التواصل االجتماعي.
تساؤالت البحث ينطلق هما البح

من تساؤل رئي

وهو :ما الدور المة يلعب :موقع الفيسبو

في

العالقات االجتماعية لألسرة الليبية؟ ويتفر عن هما التساؤل التساؤالت ااتية:
 -0ما دوافع است دام موقع الفيسبو لدى الجمهور الليبي؟
 -9ما معدالت است دام الجمهور الليبي لموقع الفيسبو ؟
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 -3ما شبكات التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها الجمهور الليبي أكثر من يرها؟
 -1ما االتجاهات التي يشكلها الجمهور الليبي نحو موقع الفيسبو ؟

 -1ما ااثار اإليجابية الناجمة عن است دام الجمهور لموقع الفيسبو ؟
 -1ما ااثار السلبية التي تترتو على است دام موقع الفيسبو ؟

الدراسات السابقة
توصلت العديد من الدراسات التي أُجرَي ت عن است دام اإلنترنت وآثارل على العالقات االجتماعية للفرد
ج
توصلت ملى َّ
أن هنا آثارا
واألسرةأ وكمل تل التي أجريت بشكل عام على مواقع التواصل االجتماعيأ
ج
توصلت حنان شعشو ( )9103في دراستها عن
ميجابية وأ رى سلبية تَنتج من است دام همل المواقعأ حي
َ
أثر است دام شبكات التواصل اإللكترونية على العالقات االجتماعية؛ ملى َّ
أن إلست دام موقعي الفيسبو
والتويتر عديد ااثار اإليجابية والسلبية منها االنفتاح الفكرة والتبادل الثقافيأ فيما كانت قلة التفاعل األ ُسرة

محدى أهم ااثار السلبية

()1

كما أكدت دراسة السعيدة( )9101حول است دام مواقع التواصل االجتماعي

أن أبرز ٍ
وأثرل على القيم لدى الطالو الجامعي َّ
أثر لموقع الفيسبو كان في مساعدتهم على معرفة قيم
وثقافات الشعوو األ رىأ باإلجافة ملى تكوين معارف دا ل الوطن و ارج :مع م تلف الجامعاتأ كما

أثجر سلبا على تفاعلهم االجتماعي اصة مع أفراد العائلة ()2أ وأكدت دراسة أجراها مبراهيم عرقوو وحمزة
ال دام عن تأثير اإلنترنت على االتصال الش صي باألسرة واألصدقاه ملى أن هنا تأثي ار واجحا لانترنت

على سلو

الطالبات عينة الدراسة؛ ألن :قلل من ر بتهن في االتصال الش صي وجها لوج :بأسرهن

وبصديقاتهن()3أ وتوصلت دراسة هشام البرجي ملى وجود تأثيرات سلبية وايجابية لشبكات التواصل
االجتماعي على مستوى ااباه وعلى مستوى األبناهأ حي
التقليل من التفاعل األسرة الش صي وكمل

أشارت ملى أن :من ااثار السلبية لتل الشبكات

االتصال باألصدقاه عبرها واهمال االتصال المواجهيأ كما

أشارت النتائج ملى َّ
أن هنا تأثي ار سلبيا على عالقة أوالد المبحوثين من ااباه بالتواصل مع األسرة عن
است دامهم لشبكات التواصل االجتماعيأ حي

يرى ااباه َّ
ال أمام همل
أن أبناههم يجلسون وقتا طوي ا

المواقعأ أما عن التأثيرات اإليجابية فقد تمثلت في سهولة االتصال باا رين من األقارو واألصدقاه

()4

وأكدت ملهام العويجي في دراستها حول أثر است دام اإلنترنت على العالقات األ سرية بين أفراد األسرة
1

) حنان بنت شعشو الشهرةأ أثر است دام شبكات التواصل اإللكترونية على العالقات االجتماعية "الفي

2

) السعيدة حنان وجيف عائشةأ است دام مواقع التواصل االجتماعي أثرل على القيم لدى الطالو الجامعي "موقع الفي

3

) مبراهيم أبوعرقوو وحمزة ال دامأ تأثير اإلنترنت على االتصال الش صي باألسرة واألصدقاهأ مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ المجلد  32العدد

4

) هشام البرجيأ تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية لألسرة المصريةأ متاح على http//www.acrseg.org40338

االجتما وال دمة االجتماعيةأ كلية ااداو والعلوم االنسانيةأ جامعة المل عبد العزيزأ السعوديةأ.9103

بو وتوتر نمومج ا"أ ماجستيرأ قسم

قسم علوم اإلعالم واالتصالأ كلية العلوم االجتماعية واإلنسانيةأ جامعة قاصدة مرباح أ الجزائرأ.9101

9أ 9109أ

-193

بو نمومج ا"أ ماجستيرأ

.131

تاري التصفح  9102/00/93الساعة  2صباح ا.

مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

321

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

نوفمبر 9102

دت َّ
أن كثي ار من أفراد العينة
السعودية في محافظة جدة ملى أن هنا تأثي ار متوسطا الست دام اإلنترنتأ وأ جك ْ
يرون َّ
أن ثَ جم َة تأثيرات سلبية على المجتمع السعودة دينيا وأ القياأ مجافة ملى وجود عالقة طردية بين
َ
()1
است دام األبناه لانترنت وبين تأثير مل االست دام على عالقة األبناه بآبائهم أ وتوصلت مريم نرمان
نومار في دراستها عن است دام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيرل في العالقات االجتماعية ملى َّ
أن

االست دام المفرط لموقع الفيسبو يؤدة ملى انسحاو الفرد الملحوظ من النشاطات االجتماعية ويقجل ِل من
()2
ت دراسة مفيدة أبوسحلة ونبيل طهورة عن الشبكات
اتصال المست دم الش صي بعائلت :وأصدقائ :وأ جك َد ْ
تعرف أفراد
االجتماعية وأثرها على العالقات االجتماعية لدى الطلبة أن موقعي الفيسبو وتويتر أسهما في ج

العينة على عادات الشعوو األ رىأ وأنهما أتاحا لهم فرصة التعرف على لفيات ثقافية واجتماعية أ رىأ

كما أظهرت النتائج أن است دام موقعي الفيسبو والتويتر كان ل :أثر سلبي يتجلجى في شكوى وتممر أسرهمأ
كما أثر هما االست دام على تفاعل وجلو

أ لو أفراد العينة مع أسرهم()3أ أما سامية بن عامر وعامرة

ديجة فقد توصال في دراستهم ا عن الفجاهات االجتماعية وأثرها على تشكيل الهوية الثقافية للشباو
الجزائرة ملى أن هنا

تأثي ار لموقع الفيسبو على الشباو الجزائرة

()4

وتوصلت دراسة محمد براة عن

وسائل االتصال الحديثة وأثرها على التغيير االجتماعي في المجتمع الجزائرة أن است دام وسائل االتصال

ال حديثة (اإلنترنت) أسهم في تغيير األنماط السلوكية ألفراد المجتمع دا ل أسرهمأ ومل من الل است دام
وقت محدد على حساو وقت األسرة التي تحتاج ملي :ألجل مناقشة األمور ال اصة بهاأ كما أشارت الدراسة
ملى أن الجلو أمام جها ز الكمبيوتر لوقت طويل ومتابعة اإلنترنت أَ ْسهَ َم في زيادة ُعزلة األفراد وانطوائهم
عن المجتمع واألسرة (.)5
أما دراسة طاو

وزاة وعادل يوسف حول وسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتصال بين ااباه
تأثيرات سلبية الست دام اإلنترنت والهاتف المحمول على عالقة األسرة

ت ملى أن هنا
صْ
واألبناه فقد َ لُ َ
أن ُعرى العالقة الزوجية مهددة كنتيج اة لالست دام المفرط
سواه كانت بين الزوجين أم بين ااباه واألبناهأ و ج

1

) ملهام فريج العويجيأ أثر است دام االنترنت على العالقات األسرية بين أفراد األسرة السعودية في محافظة جدةأ ماجستيرأ وكالة كليات البناتأ

2

) مريم نريمان نومارأ است دام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيرل في العالقات االجتماعيةأ دراسة عينة من مست دمي الفيسبو في الجزائرأ

3

) مفيدة أبوسحلةأ نبيل طهورةأ الشبكات االجتماعية وأثرها على العالقات االجتماعية لدى الطلبة "الفيسبو وتوتر نمومج ا" الملتقى الدولي الثانيأ

4

) سامية بن عمرأ عامرة ديجةأ الفجاهات االجتماعية وأثرها على تشكيل الهوية الثقافية للشباو الجزائرةأ مجلة العلوم االجتماعيةأ العدد 09أ

5

) محمد برةأ وسائل االتصال الحديثة وأثرها على التغيير االجتماعي في المجتمع الجزائرةأ ماجستيرأ قسم العلوم االجتماعيةأ كلية العلوم االنسانية

كلية التربية واالقتصاد المنزلي بناتأ السعودية .9111

ماجستيرأ جامعة باتنة الجزائرأ .9109

حول المجاالت االجتماعية التقليدية والحديثة وانتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع الجزائرة أ9109أ
مايو9101أ

-11

-991

.931

.19

واالجتماعيةأ جامعة محمد بسكرةأ الجزائرأ.9109
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وتوص َل
والطويل و ير األ القي لانترنت؛ مما يزيد من شكو الزوجين وانفراط ُعرى العالقة الزوجية()1أ
ج
علي نجدات في دراست :عن است دام المتزوجات العامالت في الجامعات األردنية للفي بو واإلشباعات

أن المنزل ومكان العمل من أكثر األماكن التي تست دم فيها المبحوثات مواقع التواصل
المتحققة من :ملى ج
االجتماعيأ وأن :ال يوجد وقت مفجل لالست دام م ن قبل المبحوثاتأ وأن المقاطع اإل بارية والدينية كانت
()2
وتوص لت رحيمة عيساني في دراستها عن مشكاليات التفاعلية لدى
ال لدى المبحوثات
األكثر تفجي ا
ج
الحاجر
أن الشبكات االجتماعية أصبحت
مست دمي شبكات التواصل االجتماعي من الشباو العربي ملى ج
َ

األبرز في الحياة االفتراجية واالجتماعية لدى قطا كبير جدا من المجتمعات الرقمية اصة الشباو منهمأ
َ
()3
وهما ما تؤكدل الكثير من الدراسات واإلحصائيات الم تلفة والمتالحقة عن مجتمع اإلنترنت وأوجحت
دراسة  )9112 (Julie Tweedأن  %21من عينة الدراسة يست دمون الشبكات االجتماعية الفيسبو
ت الدراسة أن معظم النساه َي ْستَ ْ ِد ْم َن مواقع الشبكات االجتماعية من أجل االتصال
وماة اسبي أ كما َبجيَن ْ
()4
وتوصلت دراسة  )9112(Matthew Birnbaumملى أن معظم طالو الجامعات
باألصدقاه القُدامى
ج
يد لون ملى موقع الفيسبو أكثر من مرة في اليوم وقا ل معظمهم منهم يست دمون الموقع من أجل االتصال
باألصدقاه والمحافظة على تدعيم العالقات االجتماعيةأ وجاهت أ لو االست دامات في مرسال واستقبال

الرسائل ومراقبة ما يفعل :اا رون والتقليل من الملل والتواصل مع األصدقاه القدامى
أجراها

()5

وأكدت دراسة

 )9112(Jovier Rodriguez & Borlado Martinezعن تأثير الشبكات االجتماعية

االفتراجية على مستقبل صناعة الطباعة َّ
أن طالو الجامعات يهتمون باست دام الشبكات االجتماعية أكثر
من است دامهم للصحف؛ مما أثَّر على مهارات االتصال الفجائي والكتابي لديهمأ وأشارت الدراسة ملى َّ
أن
ال في مشاهدة مقاطع الفيديو على موقع
الطالو يقجون وقتا طوي ا
صفحاتهم بموقع الفي

نوع البحث ومنهجه
1

) طاو

بو من الل هواتفهم المحمولة

()6

 YouTubeوأنهم يطَّلعون على

.

وزاة وعادل يوسفأ وسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتصال بين ااباه واألبناه (اإلنترنت والهاتف المحمول)أ الملتقى الثاني

حول :االتصال وجودة الحياة في األسرة أ قسم العلوم االجتماعيةأ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ جامعة قاصدة مرباحأ الجزائرأ/01-2ابريل

9103

-0

. 00

2

) على عقيلة نجداتأ است دام المتزوجات العامالت في الجامعات األردنية للفيسبو واإلشباعات المتحققة من:أ دراسة مسحية على عينة من جامعة

3

) رحيمة الطيو عيساني أ مشكاليات التفاعلية لدى مست دمي شبكات التواصل االجتماعي من الشباو العربي أ المجلة العربية لاعالم واالتصال أ

اليرمو أ المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةأ المجلد2أ العددأ 0أ 9101أ

-013

.030

العدد ال ام عشرأ مايو أ 9101أ 21 -00
) Julie Tweed ''An Examination of changing perception of Singlehood ''Unpublished Master Thesis, East
Tennessee State University، 2008
5
) Matthew Gardner Birnbaum ''Taking Goffman on Tour of face book: College students and presentation of self in
a Madiated Digital Environment, Unpublished PHD Thesis (The University of Arizona، 2008.
1) Jovier Rodriguez & Borlado Martinez) ''A study of Emerging Opportunities for Digital Print Production of
User- Generaated Content'' Unpublished Master Thesis, the school of print Media in the College of Imaging Arts
and Sciences of the Rochester Institute of Techndogy 2008
4
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يعد هما البح

من البحو

وعناصرهاأ ويست دم البح

الوصفية التي تهدف ملى دراسة ظاهرة معينة ُب ْغية التعرف على مكوناتها
أُسلوو المسح حي أُ جع عين اة من الجمهور الليبي المست دم لموقع

الفيسبو بهدف التعرف على الدور المة يلعب :الموقع في العالقات االجتماعية لألسرة الليبية.
مجتمع البحث والعينة وحدوده المكانية والزمنية:
تمثل مجتمع البح

في الجمهور الليبي من المين يست دمون موقع الفيسبو أ ونظ ار للظروف التي تمر بها

البالد الل همل الفترة فإن الباح

اعتمد على توزيع االستبانة بشكل ملكترونيأ حي

صفحت :الش صية وأعلن عنهاأ كما قام الباح

نشاطا على موقع الفيسبو أ وراعى الباح

وجع االستبانة على

بإرسال االستبانة ملى أ لو المجموعات التي رأى أن لها

في مل

معيارين أساسين هما :الجنسية الليبية ومدى النشاط

المتمثل في المشاركة في النقاش والتعليق عبر صفحات التواصل االجتماعيأ حي

 )911مفردة بعد استبعاد االستمارات ير المتكاملةأ وطُبق البح

بلغ حجم العينة (

الل الفترة من 9102 /09/2ملى

 9102/0/2أ وقد روعي أن تشمل العينة جميع شرائح المجتمع لجمان وجود كل المتغيرات الديمو رافية
الموجودة في البح .

أدوات جمع البيانات:
است دم الباح ُ االستبانةَ كأداة لجمع البيانات والمعلومات ال اصة بالدراسة من عينة البح أ واحتوت
أهداف الدراسة وتساؤالتها وفروجها والمتغيرات المتوقع
ال شملت
االستمارة على أكثر من عشرين سؤا ا
َ
تأثيرها في مشكلة البح .

اختبار الصدق والثبات:
أ جع الباح

استمارة االستبانة إلجراهات الصدق والثبات المتعارف عليهاأ حي

المحكمين من أساتمة الصحافة واإلعالم

()1

التعديالت المطلوبة من حي

عرجت على عدد من

ال تبار الصدق الظاهرة لالستمارة وأجرى الباح

العبارات واألسئلة وأنواعها وطرق صيا تهاأ كما طبق الباح

كافة

االستمارة على

عينة عشوائية قوامها  11مفردة من العينة المستهدفة بالدراسة أة بنسبة  % 09.1من حجم العينة األصلي

للدراسةأ وأجرى الباح ُ كافة التعديالت لبعض العبارات ير المفهومة و يرها مما يسهل فهم االستمارة
للمبحو .

1





) حكم االستمارة كل من:

د .فتحي محمد اميمة أستام مشار كلية الفنون واإلعالم جامعة مصراتة -ليبيا .

د .محمد علي االصفر أستام بكلية الفنون واإلعالم جامعة الزيتونة -ليبيا .

د .محمد بن محسن أستام مساعد بقسم االجتما كلية ااداو الجامعة األسمرية – ليبيا
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عرض وتحليل النتائج
الجدول رقم ( )3يوضح المعدل العام الستخدام مواقع التواصل االجتماعي

%

الموقع

%

المتوسط

االست دام

أحيان ا

الوزن النسبي

دائم ا

ال يست دم:
%

الفيسبو

012

23.1

33

01.1

صفر

صفر

9.23

21.3

التويتر

01

7.1

11

17.9

011

64.3

0.31

11.3

52

26.0

96

48.0

52

26.0

9.11

11.2

اليوتيوو

56

28.0

114

57.0

30

15.0

9.03

20.1

النمبز

11

11

6

3.0

194

97.0

0.13

31.3

انستغرام

28

14.0

42

21.0

130

65.0

0.12

12.2

الفايبر

41

20.5

129

64.5

30

15.0

9.110

12.3

الوات

او

من الل بيانات الجدول السابق يتجح أن موقع الفيسبو حقَّق أعلى معدل وبفارق كبير جدا عن بقية
مواقع التواصل من حي

االست دام الدائم ل :من قبل المبحوثينأ حي

بلغ( ) 21.3بينما جاه اليوتيوو في المرتبة الثانية من حي

حصل على أعلى وزن نسبي

االست دام وبوزن نسبي ( )20.1أما الفايبر فقد

جاه بوزن نسبي أقل بلغ (  )12.3في الوقت المة جاهت في :بقية المواقع بأوزان نسبية قليلة من حي
است دام المبحوثين لهاأ وتتفق همل النتيجة مع دراسة سابقة للباح

(.)1

الجدول رقم ( )5يوضح مكان االطالع على الفيسبوك
%

مكان االطال
أثناه وجودة بالمنزل

81

40.5

أثناه وجودة باألماكن العامة

4

2.0

أة مكان تتاح لي الفرصة في:

115

57.5

تشير بيانات الجدول السابق ملى أن نسبة  %12.1من المبحوثين ليست لديهم أماكن محددة لتصفح موقع
الفيسبو أ وانما في أة مكان تتاح لهم فرصة التصفحأ بينما قال ما نسبت %11.1 :أنهم يتصفحون :في
منازلهمأ وهما يؤكد ولع المبحوثين بتصفح الفيسبو أ وربما يشير ملى تعدد الوسائل المست دمة في مل .
الجدول رقم ( )1يوضح طرق استخدام الفيس بوك
%

طرق االست دام
عن طريق الكمبيوتر

20

10.0

عن طريق الهاتف

66

33.0

االثنين مع ا

114

57.0

 ) 1مفتاح محمد اجعي:أ است دام جمهور مدينة مصراتة لمواقع التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة منهاأ مجلة البحو
19أ  9103أ ليبياأ

-02

.31
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من الل بيانات الجدول السابق يتجح ارتفا نسبة المست دمين للهاتف النقال كوسيلة للتصفحأ حي
بلغت  %33.1في الوقت المة كانت نسبة المست دمين عن طريق جهاز الكمبيوتر جعيفة جدا بلغت

 %01بينما قال ما نسبت %12:وهي أعلى نسبة أنهم يعتمدون على الهاتف النقال وجهاز الكمبيوتر في
تصفحهم لموقع الفيسبو أ وهما يشير بوجوح ملى التزايد الواجح في اعتماد الجمهور على الهاتف
المحمول كوسيلة لتصفح مواقع التواصل واإلنترنت بشكل عام
معدالت استخدام الفيسبوك
الجدول رقم ( )4يوضح ّ
معدل االست دام اليومي

%

أقل من ساعة

20

10.0

من ساعة ملى ساعتين

85

42.5

73

36.5

22

11.0

أكثر من ساعتين وأقل من م
م

ساعات

ساعات فأكثر

معد الت االست دام اليومي لجمهور المبحوثين جاهت متوسطة االست دامأ
يتجح من الجدول السابق أن ج
حي كانت أعلى نسبة للمين يست دمون الفيسبو من ساعة ملى ساعتينأ كمل جاه االست دام ألكثر من
ساعتين وأقل من م
من م

ساعات بنسبة متوسطة أيجا في الوقت المة جاهت في :نسبة است دام الفيسبو

معدالت
ساعات فأكثر قليلةأ وهما أمر مطمئن يشير ملى أن جمهور المبحوثين لم يصل بعد ملى ج

اإلدمان على است دام الفيسبو .

الجدول رقم ( )1يوضح الوقت المفضل لدخولك إلى موقع الفيسبوك
%

فترة الد ول
فترة الصباح

4

2.0

فترة الظهيرة

7

3.5

فترة المساه

52

26.0

فترة الليل

37

18.5

في العديد من الفترات

100

50.0

المجمو

911

011

تتعدد الفترات الزمنية التي يفجلها المبحوثون في الد ول ملى الفيسبو أ حي

حصل هما البديل على

نصف النسبةأ كما جاهت الفترة المسائية بنسبة عالية أيجاأ وفي اعتقادنا أن هما أمر طبيعي َك ْو َن الفترة
المسائية أكثر ف ار ا بالنسبة للمبحوثينأ كما أن عدم ارتفا نسبة االست دام الل الفترة الليلية يشكل مؤش ار

ميجابيا آ ر.
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الجدول رقم ( )5يوضح أهم الموضوعات التي يهتم بها المبحوثون
%

الموجوعات
السياسية

124

62.0

االجتماعية

110

55.0

االقتصادية

72

36.0

األمنية

32

16.0

2

1.1

114

12.1

الرياجية

54

27.0

العلمية

84

42.0

الدينية

49

24.5

العسكرية
الثقافية

توج ح بيانات الجدول أن نسبة عالية من المبحوثين بلغت  %19.1تهتم بالموجوعات والقجايا السياسيةأ
كمل مثَّلت القجايا الثقافية واالجتماعية نسبة عالية هي األ رىأ وربما يرجع هما االهتمام ملى احتدام
الص ار السياسيأ وألن أ لبية العينة من األساتمة الجامعيين والمثقفين المين بطبيعة الحال يكونون أكثر

تعاطيا واهتماما بالقجايا السياسية والثقافية وحتى االجتماعية.

الجدول رقم ( )2يبين كيفية التفاعل مع الفيسبوك
%

طرق التفاعل
اطال فقط

39

19.5

اطال وتعليق

98

49.0

اطال ومشاركة

63

31.5

أما عن الكيفية التي يتفاعل بها المبحوثون فإن االطال والتعليق كان أكثر الطرق است داما ثم جاه طريق

االطال والمشاركةأ وهما يؤشر ملى االهتمام المة يولي :المبحوثون الست دام موقع الفيسبو ؛ فهم ال
يطلعون فقط بل يطَّلعون ويعل قون ويشاركون فيما يدور من حدي واتصال عبر الموقعأ وهما يؤكد الفاعلية
لجمهور المبحوثين.

الجدول ( )5يبين صفحات الفيسبوك المفضلة لدى المبحوثين
%

الصفحات المفجلة
صفحات الجهات الرسمية

11

31.1

صفحات وسائل اإلعالم

11

32.5

صفحات المنظمات المحلية والدولية

35

17.5

111

55.5

صفحات األصدقاه
ن

=

500
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تكشف بيانات الجدول السابق أن المبحوثين يفجلون صفحات الفيسبو المتعلقة باألصدقاه بنسبة عالية
بلغت  %11.1أما الصفحات األ رى فجاهت بنسو متقاربةأ وهما يشير ملى أن المبحوثين يفجلون
است دام الفي

في التواصل مع األصدقاه أكثر من أة شيه آ ر.

الجدول رقم ( )1يوضح نوع المواد التي يشارك بها المبحوثون .
%

نو المواد
67

33.5

منشورات مطبوعة فقط

143

71.5

مقاطع فيديو

38

19.0

رسائل على ال ا

79

39.5

منشورات وصور فوتو رافية

ن

=

500

يتجح من بيانات الجدول السابق أن المبحوثين يشاركون أثناه است دامهم لموقع الفيسبو بالعديد من المواد
اإلعالمية التي في مقدمتها ي وبنسبة عالية بلغت  %20.1ي المنشورات المكتوبة والصور الفوتو رافيةأ أما
دمة الرسائل ال اصة التي يوفرها الموقع فقد جاهت هي األ رى بنسبة  %32.1وهي نسبة ال بأ

بهاأ

كما لوحظ أن نسبة است دام دمة مقاطع الفيديو كانت أقلأ ونعتقد أن همل المؤشرات جيدة ملى حد ما
ومطمئنة؛ ألن المبحوثين يعددون االستفادة من ال دمات التي يقدمهاأ مما يعني أن هنا وعيا جيدا من
قبلهم في است دام همل التقنية.

الجدول رقم ( )30يبين مع من تتواصل عبر الفيسبوك
%

الجهات التي يتواصل معها
أفراد العائلة

64

32.0

األصدقاه

69

34.5

زماله العمل

67

33.5

مع من يشارك :التوجهات وااراه

54

27.3

115

42.5

مع أة ش
ن

يثير موجوع ا للنقاش
=

500

وأما الجهات التي يتواصل معها المبحوثون فإن البيانات تشير ملى أن أ لو المبحوثين ال يحددون فئات

اجتماعية معينة يوجهون اتصالهم بها دون يرهاأ حي

جاهت النسو متقاربةأ فكانت نسبة المين قالوا منهم
بلغت %19.1؛ األمر المة يشير

يثير موجوعا للنقاش أعلى من يرها حي
يتواصلون مع أة ش
ملى أن االست دام لديهم ير ُم َقَّن نأ وتحكم :الصدف والغرض من المناقشة هو مثارة النقاش.
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الجدول رقم ( )33يوضح الخدمات التي يوفرها الفيسبوك

المتوسط

%

%

يمكنني من التواصل مع اا رين بشكل سل

32 82.0 164

16.0

4

يزودني بكافة المعلومات التي أحتاجها

21 68.5 137

10.5

29.33 1.29 9.12 21.0 42

يزيد من معارفي وأصدقائي

30 77.0 154

15.0

16

22.12 1.10 9.12 8.0

يوفجر لي الجهد والوقت في االطال على كثير من
األمور

31 78.5 157

15.5

12

21.12 1.11 9.29 6.0

ُي َق َد جم لي الجديد في مجال اهتماماتي

53 59.5 119
=

ن

%

االنحراف

ال دمات التي يقدمها الفي

ال أعرف

الوزن النسبي

موافق

ير موافق

23.33 1.11 9.21 2.0

20.12 1.29 9.11 14.0 28 26.5

500

تكشف بيانات الجدول السابق الكثير من ال دمات الجيدة التي يوفرها الفيسبو أ وأهم تل ال دمات حسو
وجهة نظر المبحوثين أن :يمكنهم من التواصل مع اا رين بشكل سل

تلتها مباشرة أن :يوفر لهم الوقت

والجهد في االطال على كثير من األمور التي تجرة حولهمأ وجاهت بقية ال دمات بوزن نسبي أقل ولكن:
مرتفعأ حي

قال ما وزن :النسبي  22.12أن الفيسبو يزيد معارفهم وأصدقاههمأ مجافة ملى أنُ :ي َزجو ُد ُهم

بكافة المعلومات التي يحتاجونها ويقدم لهم الجديد في مجال اهتمامهم.

الجدول رقم ( ) 35يوضح اآلثار اإليجابية الناجمة عن استخدام الفيسبوك كما يراها المبحوثون

المتوسط

60

30.0

103

51.5

37

18.5

االنحراف

ك

%

ك

%

ك

%

9.00

1.12

النسبي

محايد

الوزن

اآلثــــــــــــار

ساعدني في تقوية عالقاتي

موافق

غير موافق

21.33

االجتماعية

زاد من تحصيلي العلمي

82

41.0

دعم ثقافتي باالطالع على ثقافات

149

74.5

88
51

44.0

30

15.0

9.10

1.12

12.11

25.5

11

1.1

9.02

1.21

29.11

وعادات شعوب أخرى

َّ
عزز احترامي لآلخر وثقافته

30.3

89

44.9

49

24.7

0.21

1.21

11.11

70

35.0

96

48.0

34

17.0

9.21

1.13

20.33

لعِني على العديد من اآلراء
أَ ْط َ
األخرى

50

25.3

87

43.9

61

30.8

0.21

1.19

11.11

التواصل الفكري مع اآلخرين

72

36.0

90

45.0

38

19.0

0.21

1.23

10.33

عرفني على ما يدور حولي
َّ

60

يرصد الجدول السابق ااثار اإليجابية الناجمة عن است دام موقع الفيسبو أ حي

تكشف البيانات أن أعلى

التعرف على ما يدور حولهم من أحدا أ كما قال المبحوثون ما وزن:
وزن نسبي ( )20.33لتل ااثار ج
النسبي َّ 29.11
تعرفهم على ثقافة
أن است دام الفي بو أثَّر بشكل ميجابي على دعم ثقافتهم من الل َّ
الشعوو األ رى ومل بالتواصل والتحد

معهمأ مجافة ملى أن نسبة  21.33منهم رأت أن است دام موقع
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الفي

بو ساعد في تقوية ا لعالقات االجتماعيةأ كما رأى آ رون أن الموقع زاد من تحصيلهم العلميأ

مجافة ملى تعزيز وتقوية القيم ال اصة باحترام اا ر َّ
وتقبل ا تالف الرأة والتواصل الفكرة وتالقح ااراه .
يوضح اآلثار السلبية التي يحدثها الفيسبوك كما يراها أفراد العينة
الجدول رقم (ِّ )31

يعمل على تقليل التفاعل بين 93

%
46.5

75

37.5

ك
32

16.0

المتوسط

ك

ك

%

%

االنحراف

محايد

9.31

1.23

الوزن النسبي

اآلثــــــــــــار

موافق

غير موافق

21.12

أفراد االسرة

يضعف الروابط ويسهم في 60
ِّ

30.0

76

38.0

64

32.0

0.22

1.22

11.11

التفكك

يخلق مشاكل ونزاعات أسرية

60

30.0

76

38.0

64

32.0

0.22

1.22

11.11

يروج الشائعات
ّ
يضعف قدرة الوالدين على ضبط
ِّ

89.0 178

22

11.0

11

1.1

9.22

1.30

21.33

67.5 135

47

23.5

18

9.0

9.12

1.11

21.11

األبناء

يعمل على التخلص من القيم

77

38.5

102

51.0

21

10.5

9.92

1.11

21.11

والعادات

ينشر الخصوصيات األُسرية
يضعف
ِّ

54.5 109

االجتماعية 71

العالقة

باألسر األخرى

35.5

73

36.5

18

9.0

9.11

1.11

20.12

106

53.0

23

11.5

9.91

1.11

21.12

73

36.5

100

50.0

27

13.5

9.93

1.12

21.33

77

38.5

101

50.5

22

11.0

9.92

1.11

21.12

يؤثّر على التفاعل األسري

11

1.1

105

52.5

95

47.5

0.19

1.19

11.12

يشغلني عن زيارة األقارب

67

33.5

74

37.0

59

29.5

9.11

1.22

12.11

يؤثّر على العالقة الزوجية
يزيد من االنطواء والعزلة

والتواصل مع الجيران

يؤثّر على تحصيلي العلمي

52

26.5

73

37.2

71

36.2

0.21

1.22

13.33

من الل البيانات الواردة في الجدول يتجح أن المبحوثين يرون َّ
أن هنا العديد من ااثار السلبية التي
تنجم عن است دام موقع الفيسبو أ حي رأى ما وزن :النسبي  21.33أن الموقع ُيسهم في ترويج
الشائعاتأ كما قالت نسبة عالية منهم أن الفيسبو يجعف قدرة الوالدين على جبط أبنائهم ويفقدهم

السيطرة والتوجي :األمثل لهم؛ مما يجعلهم فريسة سهلة لالنحرافأ وتشير البيانات أيجا ملى أن الفيسبو

يؤثجر سلبا على أسرار األسرة و صوصياتهاأ حي ُي سهم في نشرها كنتيجة لتعاطي بعض أفرادها لتل
المعلومات مع العديد من أصدقاه الفيسبو أ كما تشير البيانات ملى الفيسبو يسهم بشكل كبير في
الت ل

من العادات والتقاليد التي قد يرى البعض أنها تعيق العالقات الجديدة المبنية قد تكون على أس

م تلفةأ وأيجا قالت نسبة عالية من المبحوثين َّ
أن است دام الفيسبو يعمل على تقليل التفاعل بين أفراد
األسرة أ وكمل مجعاف العالقة االجتماعية بين األسر الم تلفةأ كما أن :يؤثر على العالقة الزوجية ويزيد
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وي ْش ِغ ُل عن الزيارة الش صية لألقارو والتواصل مع الجيرانأ ويعزز ما
من االنطواه والعزلة االجتماعية ُ
ُمكر من آثار مالحظتنا أثناه المعايشة اليومية التي نراها في الواقع االجتماعي اصة على مستوى الزيارات
االجتماعية التي تحولت ملى جلسات شب :فار ة من التعاطي االجتماعي ليحل محلها التعاطي مع الفيسبو

حتى أثناه الزيارات االجتماعيةأ ويستوة في مل المكور من الشباو واإلنا .
يوضح مستوى أثر الفيسبوك سلبياً على العالقات االجتماعية مع شرائح المجتمع
الجدول رقم (ِّ )34
أثّر بشكل كبير

مستوى التأثير

أثّر بشكل متوسط

%

الشرائح االجتماعية

لم يؤثر

%

%

مع األصدقاه

30

68 15.0

34.0

102

مع زماله العمل

16

56 8.0

28.0

128

مع أفراد األسرة

37

64 18.5

32.0

99

مع بقية المجتمع

20

97 10.0

48.5

ن

=

83

51.0
64.0
49.5
41.5

500

ج َحت من الل الجدول رقم ( )01مال أن المبحوثين يرون أن تل
وبالر م من ااثار السلبية التي اتَّ َ
التأثيرات لم تكن بشكل كبير و اصة مع زماله العمل حي قال ما نسبت %11:أنها لم تؤثر بشكل سلبي
فيهمأ بينما مع األصدقاه كان التأثير أقل من النصفأ وعلي:أ يمكن القول من التأثيرات موجودة ولكنها

ليست كبيرة أو عالية اصة مع الشرائح االجتماعية المهمة التي يتعامل معها الفرد دا ل المجتمع كاألسرة
والزماله واألصدقاهأ ولعل هما مؤشر ميجابي يؤكد أن التأثيرات السلبية لهما الموقع الزالت قليلة.

النتائج والتوصيات
ل

البح

ملى مجموعة من المؤشرات والنتائج تتمثل فيما يلي- :

َّ .0
تصد ر الفيسبو مواقع التواصل االجتماعي التي يست دمها جمهور البح أ كما تشير النتائج ملى أن
معدالت االست دام اليومي لموقع الفيسبو
البح

تقع في المستوى المتوسط مما يشير ملى أن جمهور

لم يصل بعد ملى مستوى اإلدمان على است دام هما الموقع.

 .9أشارت النتائج أن الجمهور يست دم موقع الفيسبو في المنزل أكثر من األماكن العامة وأن :يطَّلع
يفجل الجمهور است دام الهاتف المحمول في الد ول ملى الموقع
كلما تتاح ل :الفرصة لمل أ كما ج
ال لدى الجمهور للد ول
أكثر من جهاز الحاسووأ وجاهت الفترة المسائية أكثر الفترات الزمنية تفجي ا

ملى موقع الفيسبو .
 .3انتهت نتائج البح

ملى أن الجمهور يهتم بمتابعة القجايا السياسية والثقافية واالجتماعية أكثر من

يرها ويوظج ف موقع الفيسبو في متابعة تل

القجايا لتحقيق ر بات :واهتمامات:أ وربما يرجع مل

ملى ارتفا نسبة الشريحة المثقفة والمتعلمة في عينة البح .
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يفجل صفحات األَصدقاه أكثر من يرها ويتعامل مع الفيسبو
.1
ل البح ملى أن الجمهور ج
ة طرق أ رىأ وهما يؤكد أن الجمهور محل البح يعرف
عن طريق االطال والتعليق أكثر من أَ ج
دور همل الموقع ووظيفت :وبالتالي يوظف :بطريقة صحيحة في التفاعل وا تيار الصفحات المناسبةأ
كما تشير النتائج ملى ارتفا

نسبة المنشورات والصور الفوتو رافية التي يشار بها الجمهور في

التفاعل عبر موقع الفيسبو فيما تتراجع ال صائ
ومقاطع الفيديو و يرها.

األ رى التي يوجفرها الموقع كالرسائل النصية

 .1أ ظهرت النتائج أن أهم ال دمات التي يقدمها الفيسبو لمست دمي :هي تمكينهم من التواصل السل
مع اا رين كما يوفر لهم الجهد والوقت في االطال ومتابعة الكثير من األمور التي تجرة من
حولهم.

 .1رصد البح

مجموعة من اا ثار االيجابية التي يحققها است دام موقع الفيسبو كان أهمها ااثار

المباشرة على دعم ثقافتهم وتقوية عالقاتهم االجتماعية وزيادة تحصيلهم العلميأ كما عزز است دامهم
للموقع القيم ال اصة باحترام اا ر وتقبل ا تالف الرأة والتواصل الفكرة وتالقح ااراه.

 .2كشفت نتائج البح

أن هنا

العديد من اا ثار السلبية التي تترتو على است دام موقع الفيسبو

كاإلسهام في ترويج الشائعات وِاجعاف قدرة الوالدين على جبط أبنائهم وفقدانهم السيطرة والتوجي:

األَمثل لهم مما يجعلهم فريسة سهلة لالنحرافأ كما أَشارت النتائج ملى أن است دام الفيسبو يؤثر
ويجعف العالقة
سلبا على أسرار األسرة و صوصياتها ويعمل على تقليل التفاعل بين أفرادها ُ
االجتماعية بين األسر دا ل المجتمع.
 .2أَظهرت النتائج ان فاض معدالت ااثار السلبية لموقع الفيسبو مما يعني أن االثار موجودة ولكنها
ليست عالية اصة مع الشرائح االجتماعية المهمة التي يتفاعل معها الفرد دا ل المجتمع كالزماله

واألصدقاه.

التوصيات
من الل ما كشفت :نتائج البح

والبحو السابقة في هما المجال ومن المعايشة اليومية للواقع االجتماعي

من است دام همل المواقع وبالتالي تجنو آثارها السلبيةأ كما ندر جيدا أن طوفان
ندر صعوبة الت ل
المعلوماتية وسقوط حواجز الرقابة األسرية والمجتمعية أصبح من المستحيل مِيقاف تدفق :أو عرقلت :بالطرق
التقليدية لمل نوصي بما يلي:

 .0العمل على تََبني طرق حديثة للتَّن ْشَئ ِة االجتماعية ومل
كالمؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم واألندية المجتمعية.

عن طريق وسائل التنشئة المعروفة

 .9مجافة مادة التربية اإلعالمية ملى المقررات الدراسي ة بالمرحلة االبتدائية للتعليم.
 .3توظيف حمالت معالمية عبر وسائل االتصال واإلعالم بما فيها مواقع التواصل توجح
االست دام السيه والمفرط لهمل المواقع.
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التي من شأنها الحد من است دام األَطفال والقصر لهمل المواقع بحي

تمكن

األسرة من المتابعة الدقيقة ألبنائهم.

 .1توعية األسرة ب طورة همل المواقع وحثها على تقنين است دام ِ
اإلنترنت دا ل المنزل.
 .1تنظيم حمالت توعوية بالمؤسسات التعليمية واالجتماعية للتعريف باالست دام الجيد لهمل المواقع
والتحمير من االست دام السيه لها.
ال واقعيا
الشباو على االن راط فيها لتكون بدي ا

 .2االهتمام باألندية الرياجية والمنتديات الثقافية وح

وحقيقيا لصرف طاقات الشباو وتمجية وقت الفراغ بالشكل االيجابي.

المراجع

 -0مفتاح محمد اجعي:أ( ) 9101العالقة بين اتجاهات الجمهور الليبي نحو مواقع التواصل االجتماعي مدراك:
لدورها في الواقع السياسي أ مجلة الساتلأ العدد03أ ليبيا.
 -9حنان بنت شعشو الشهرةأ( ) 9103أثر است دام شبكات التواصل اإللكترونية على العالقات االجتماعية
"الفيسبو

وتوتر نمومجا"أ ماجستيرأ قسم االجتما

وال دمة االجتماعيةأ كلية ااداو والعلوم اإلنسانيةأ

جامعة المل عبد العزيزأ السعودية.

 -3السعيدة حنان وجيف عائشةأ ( ) 9101است دام مواقع التواصل االجتماعي أثرل على القيم لدى الطالو
الجامعي "موقع الفي

بو

نمومجا"أ ماجستيرأ قسم علوم اإلعالم واالتصالأ كلية العلوم االجتماعية

واإلنسانيةأ جامعة قاصدة مرباحأ الجزائر.

 -1مبراهيم أبوعرقوو وحمزة ال دامأ ( ) 9109تأثير اإلنترنت على االتصال الش صي باألسرة واألصدقاهأ مجلة
العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ المجلد  32العدد 9أ الجزائر.
 -1هشام البرجيأ تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية لألسرة المصريةأ متاح على
.http//www.acrseg.org40338

 -1ملهام فريج العويجيأ( ) 9111أثر است دام االنترنت على العالقات األسرية بين أفراد األسرة السعودية في
محافظة جدةأ ماجستيرأ وكالة كليات البناتأ كلية التربية واالقتصاد المنزلي بناتأ السعودية .
 -2مريم نريمان نومارأ( )9109است دام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيرل في العالقات االجتماعيةأ دراسة
عينة من مست دمي الفيسبو في الجزائرأ ماجستيرأ جامعة باتنة الجزائر.
 -2مفيدة أبوسحلةأ نبيل طهورةأ ( ) 9109الشبكات االجتماعية وأثرها على العالقات االجتماعية لدى الطلبة
"الفيسبو وتوتر نمومجا" الملتقى الدولي الثانيأ حول المجاالت االجتماعية التقليدية والحديثة وانتاج الهوية
الفردية والجماعية في المجتمع الجزائرةأ الجزائر.

 -2سامية بن عمرأ عامرة ديجةأ ( ) 9101الفجاهات االجتماعية وأثرها على تشكيل الهوية الثقافية للشباو
الجزائرةأ مجلة العلوم االجتماعيةأ العدد 09أ الجزائر.
 -01محمد برةأ ( )9109وسائل اال تصال الحديثة وأثرها على التغيير االجتماعي في المجتمع الجزائرةأ
ماجستيرأ قسم العلوم االجتماعيةأ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ جامعة محمد بسكرةأ الجزائر.
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وزاة وعادل يوسفأ ( )9103وسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتصال بين ااباه واألبناه

(اإل نترنت والهاتف المحمول)أ الملتقى الثاني حول :االتصال وجودة الحياة في األسرةأ قسم العلوم
االجتماعيةأ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ جامعة قاصدة مرباحأ الجزائر.

 -09علي عقيلة نجداتأ ( ) 9101است دام المتزوجات العامالت في الجامعات األردنية للفي

بو واإلشباعات

المتحققة من:أ دراسة مسحية على عينة من جامعة اليرمو أ المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةأ المجلد 2أ
العددأ .0
 -03رحيمة الطيو عيساني أ( ) 9101مشكاليات التفاعلية لدى مست دمي شبكات التواصل االجتماعي من
الشباو العربي أ المجلة العربية لاعالم واالتصال أ العدد ال ام

عشرأ السعودية .

14- Julie Tweed (2008) ''An Examination of changing perception of Singlehood
''Unpublished Master Thesis, East Tennessee State University.
15- Matthew Gardner Birnbaum(2008) ''Taking Goffman on Tour of face book: College
students and presentation of self in a Madiated Digital Environment, Unpublished PHD
Thesis (The University of Arizona.
16- Jovier Rodriguez & Borlado Martinez (2008) ''A study of Emerging Opportunities for
Digital Print Production of User- Generaated Content'' Unpublished Master Thesis, the
school of print Media in the College of Imaging Arts and Sciences of the Rochester
Institute of Techndogy

-42.مفتاح محمد اجعي:أ( ) 9103است دام جمهور مدينة مصراتة لمواقع التواصل االجتماعي واإلشباعات
المتحققة منهاأ مجلة البحو اإلعالميةأ العدد 19-10أليبيا.
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أثر استخدام "الفايسبوك" على العالقات األسرية.

دراسة ميدانية على عينة من األسر الجزائرية بوالية سطيف-The impact of social networking sites "Facebook" on family
relations.
- A field study on a sample of Algerian families in the province of Setif.

بن خليفة نوفل

باحث دكتوراه جامعة الجزيرة-السودان
بكار أمينة

محمد لمين دباغين -الجزائر
ملخص:
تناولي ييت ه ي ييمل الورقي يية البحثي ي يية بع ي ييدا مي يين أبع ي يياد آث ي ييار اسي ييت دام مواق ي ييع التواصي ييل االجتم ي يياعي وال ي ييمة يلم ي ي

األسي ي يرةأ ام ت ي ييم

التركي ي ييز عل ي ييى موقي ي ييع الفايس ي ييبو باعتبي ي ييارل أكث ي يير المواق ي ييع اسي ي ييت داما ل ي ييدى الج ازئ ي ي يريينأ وق ي ييد ت ي ييم االعتمي ي يياد عل ي ييى المي ي يينهج
الموزع يية عل ييى عين يية م يين األس يير م يين والي يية سيييطيفأ
الوص ييفيأ أم ييا ع يين أداة الد ارس يية فق ييد ت ييم اس ييت دام اس ييتمارة االس ييتبيان ُ
توصلت الدراسة في النهاية الى جملة من النتائجأ كما تم اقتراح بعض التوصيات في نهاية البح .

Summary:
This paper deals with a number of dimensions of the effects of using social media that
touches the family, the study focused on Facebook which emphasized as the most
widely used site for Algerians, we used the descriptive method and the questionnaire
used in a sample of households from the province of Setif. Some recommendations
proposed at the end of the research.
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أوال/اإلطار المنهجي:
 -0اشكالية الدراسة:
تعد الثورة المعلوماتية سمة مميزة للقرن الحادة والعشرين وقد مست همل الثورة أبعاد ومجاالت الحياة كافةأ
حي

ساهمت والزالت تساهم في التقارو والتواصل وازالة الفواصل بين حدود العالم لما تنفرد ب :من وسائط

وتقنيات عديدةأ ونجد من جمن أحد

اف ارزات همل الثورة المعلوماتية وأكثرها شعبية مواقع التواصل

االجتماعي التي تصنف من بين المواقع وتطبيقات الويو ( )3.1مل

أنها تعتمد على مست دميها في

تشغيلها وتغمية صفحاتها ومحتوياتها.
بعد االنتشار الواسع الست دام همل المواقع و اصة موقع الفايسبو طالت آثارل ومست أبعاد المنظومة
األسرية والتي تعتبر فيها األسرة ال لية األولى في انشاه وتكوين العالقات بين أفرادهاأ وتقوم بجميع

الوظائف اال جتماعية تقريبا ليكون الفايسبو في بعض األحيان متنف

لبعض أفراد األسرة ومجال للترفي:

وال روج من جغوطات الحياة اليومية وفي حين آ ر يكون سببا في ادمان المجتمع الحقيقي على المجتمع

االفتراجيأ وقد شمل هما األمر حتى العالقات األسرية بما فيها عالقة األبناه ببعجهم البعضأ بحي
يؤدة است دام الفايسبو لساعات طويلة الى تقلي

قد

حجم االتصال بين أفراد األسرة الواحدةأ كما قد يكون

سببا في تشتت األسرة.

ويعتبر موقع الفايسبو من أكثر المواقع ولوجا من قبل الجزائريين وهما حسو تقرير شركة الفايسب لسنة

3107أ ام يمكر التقرير أن المست دمون النشطون شهريا يترواح عددهم بين  05و 31مليون مست دمأ
منهم  35%رجال و  25%نساه.

1

على جوه ما سبق عرج :في هما المد ل تتجلى معالم اشكالية هما البح

والتي يمكن بلورتها في

التساؤل الرئسيي ااتي :ما أثر است دام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات األسرية؟
ولمعالجة همل االشكالية نقوم بطرح االسئلة الفرعية التالية:
 ماهي أنماط وعادات است دام أفراد األسرة الجزائرية عينة الدراسة لموقع الفايسبو ؟

 ماهي األسباو والحاجات المحققة ألفراد األسرة الجزائرية عينة الدراسة باست دامهم للفايسبو ؟
 ما ااثار المترتبة عن است دام الفايسبو وانعكاساتها على استقرار األسرة الجزائرية عينة الدراسة؟
 مييا آثييار اسييت دام الفايسييبو علييى األس يرة الجزائرييية عينيية الد ارسيية فيييم ي ي

العالقيية الزوجييية فيمييا

بينهما؟ وما آثارل على عالقة ااباه باألبناه واألبناه ببعجهم البعض؟
 -2فرضيات الدراسة:
 -0يؤثر الفايسبو على مجمل العالقات األسرية.

 -3است دام موقع الفايسبو يؤدة الى العزلة وتفك نسيج العالقات األسرية.
 ، /https://www.android-dz.com/ar/facebook-dz-2017 1موقع احصائيات الفايسبوك ،تم االطالع يوم .3102-13-00
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 -2موقع الفايسبو سبو من أسباو ارتفا معدالت الطالق واالنفصال بين الزوجين.
 -1تأثيرات الفايسيبو تيؤدة فيي أ ليو األحييان اليى تيدهور العالقية بيين اابياه واألبنياه وبيين األبنياه فييم
بينهم.

 -3منهج الدراسة :ان دراستنا همل تنتمي الى البحو

الوصفية وهي"مجموعة من اإلجراهات

وال طوات الدقيقة المتباينة من أجل الوصول ملى نتيجةأ وهو م جا الباح
تنظيم دقيق في شكل

طوات معلومة يحدد فيها مسارلأ من حي

لنشاط :البحثي من أجل

نقطة االنطالق و ط السير ونقطة

الوصول" .1األمر المة استلزم االعتماد على المنهج المسحي (المسح بالعينة) ليسهل جمع المعلومات
والبيانات الالزمة لاجابة على تساؤالت الدراسة الموجحة سالفا .ويمكن تعريف المنهج المسحي بأن:

"اسلوو من اساليو البح

المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن الظاهرة أو موجو محدد من الل

فترة أو فترات زمنية معلومةأ ومل من أجل الوصول الى نتائج علميةأ ثم تفسيرها بطريقة موجوعيةأ وبم

ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة".

2

 -1أدوات جمع البيانات :تم االعتماد على استمارة االستبيان وقد جاهت محاور االستمارة كالتالي:
 المحور األول :البيانات الش صية المحور الثاني :عادات وأنماط است دام موقع الفايسبو . -المحور الثال  :أسباو ودوافع است دام موقع الفايسبو .

 المحور الرابع :تأثير موقع الفايسبو على منظومة العالقات االسرية.وتم توزيع  011استمارة على عينة الدراسةأ وبعد تمحيصها تم تفريغ  27استمارة استبيان والغاه 2
استمارات لعدم الجدية في االجابة.

 -5مجتمع وعينة الدراسة :يبلغ عدد األسر اليمين يعيشيون فيي مدينية سيطيف ميا يقيارو  221315أسيرة
تييم

بحي ي ُيقييدر متوسييط عييدد أفرادهييا  .1وهييما حسييو احصييائيات مسييتمدة ميين الواليييةأ وعلييى هييما األسييا
ا تيييار العين يية القصييديةأ وج يياه هييما اال تي ييار الس ييتحالة اج يراه الد ارس يية علييى كام ييل عناصيير مجتم ييع البحي ي

األصييلي فأتييت هييمل األ ي يرة هنييا لتسييهيل العملييية والوصييول الييى نتييائج علمييية دقيقيية يييتم تعميمهييا علييى كامييل
األسر المست دمة لموقع الفايسبو بمدينة سيطيفأ وقيد تيم أ يم مجموعية مين األسير عيددها  011أسيرة ممين

يست دمون موقع الفايسبو بحي

يجيو فرد واحد من األسرة على استمارة االستبيان.

 -6مفاهيم الدراسة:
 مواقع التواصل االجتماعي:

1
2

أحمد بن مرسلي :أحمد بن مرسلي :مناهج البح

 -محمد عبيدات وآ رون :منهجية البح

في علوم اإلعالم واالتصالأ ديوان المطبوعات الجامعيةأ الجزائرأ 2003أ

العلمي القواعد والمراحل والتطبيقاتأ دار وائل للنشر والتوزيعأ ط9أ عمان 0222أ
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التواصل االجتماعي هو نقل األفكار والتجارو وتبادل ال برات والمعارف بين الموات واألفراد والجماعات
1
ويعرف التواصل
بتفاعل ايجابي وبواسطة رسائل تتم بين مرسل ومتلقيأ وهو جوهر العالقات االنسانية أ ُ
االجتماعي بأن" :مشاركة اتصالية عبر االنترنت حي يتم تداول الصور والفيديوهات واأل بار والمقاالت

والمدونات الصوتية للجمهور عبر مواقع التواصل االجتماعي الم تلفة".

2

ومواقي ييع التواصي ييل االجتم ي يياعي أو الشي ييبكات االجتماعي ي يية هي ييي مصي ييطلح يطل ي ييق علي ييى مجموع ي يية مي يين مواق ي ييع
االنترن ي ييت ظه ي ييرت م ي ييع الجي ي ييل الث ي يياني للوي ي ييو أو م ي ييايعرف باس ي ييم الوي ي ييو ()1.6أ تت ي يييح التواص ي ييل ف ي ييي بيئ ي يية
مجتمي ي ييع افت ارجي ي ييي يجمعهي ي ييم حسي ي ييو االهتمي ي ييام أو شي ي ييبكات انتمي ي يياه بلي ي ييدأ جامعي ي ييةأ مدرسي ي ييةأ شي ي ييركة...ال ي ي ي أ

كيي ييل هيي ييما يي ي ييتم عيي يين طرييي ييق يي ييدمات تواصي ي ييل مباشيي يير مثيي ييل ارسيي ييال الرسيي ييائل أو االطي ي ييال علي ي ييى الملفي ي ييات
الش صية لآل رين ومعرفة أ بارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض.

 يعرفها "محمد عواد" بأنها تركيبة اجتماعية الكترونية تتم صناعتها من افراد أو جماعات أو مؤسساتوتتم تسمية الجزه التكويني األساسي (مثل الفرد الواحد) باسم العقدة بحي

يتم ايصال همل العقد

بأنوا م تلفة من العالقات كتشجيع فريق معين أو االنتماه لشركة ما أو حمل جنسية ما في هما
العالمأ وقد تصل همل العالقات لدرجة أكثر عمقا كطبيعة الوجع االجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة

التي ينتمي اليها الش

 .3ومواقع التواصل االجتماعي هي مجموعة من المواقع المتواجدة على

شبكة االنترنت تعتمد على المست دمين بالدرجة األولى في عملها تتيح لهم فرصة التواصل والتفاعل
دا ل مجتمع افتراجي.
 تُعرف "هبة محمد خليفة" مواقع التواصل االجتماعي بأنها" :شبكة مواقع فعالة جدا في تسهيل الحياةاالجتماعية بين مجموعة من المعارف واألصدقاهأ كما تمكن األصدقاه القدامى من االتصال
ببعجهم البعض وبعد طول سنواتأ وتمكنهم أيجا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور

و يرها من االمكانات التي توطد العالقة االجتماعية بينهم"

4

 ويعرفها "فايز الشهري" بأنها" :منظومة من الشبكات االلكترونية عبر االنترنت تتيح للمشتر في:انشاه موقع ا

نف

ب:أ ومن ثم ربط :من الل نظام اجتماعي الكتروني مع أعجاه أ رى لديهم

االهتمامات والهواياتأ أو جمع :مع أصدقاه الجامعة أو الثانوية أو ير تل ".

5

1

 -ماجد رجو العبد سكر :التواصل االجتماعي (أنواع:أ جوابط:أ آثارل ومعوقات– ):دراسة قرآنية-أ رسالة ماجستير ير منشورةأ قسم التفسير

2

 -محمد فراج عبد السميع :دور مواقع التواصل االجتماعي في تسويق مصر كمقصد سياحيأ مسابقة و ازرة السياحة لعام 9109مأ قطا الت طيط

وعلوم القرآنأ كلية أصول الدينأ الجامعة االسالميةأ زةأ 9100مأ

.12

والبحو والتدريوأ و ازرة السياحيةأ كلية السياحة والفنادقأ جامعة الفيومأ أفريل 9109أ
3

4

 -الد سانأ يوسف المقدادة :ثورة الشبكات االجتماعيةأ دار النفائ

.1

للنشر والتوزيعأ األردنأ دطأ 9100أ

 -محمد المنصور :تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين –دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع االلكترونية-العربية

أنمومجا-رسالة ماجستير ير منشورةأ مجل
5

.01

كلية ااداو والتربيةأ األكاديمية العربية في الدانمار أ 9109أ

.92

 -علي ليل شقرة :االعالم الجديد (شبكات التواصل االجتماعي)أ دار اسامة للنشر والتوزيعأ عمانأ األردنأ ط0أ 9101أ
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 الفايسبوك:
 الفايسبو عبارة عن شبكة اجتماعية يمكن الد ول الي :مجانا وتُديرل شركة "فايسبو " محدودة1
المسؤولية كملكية اصة لها.
 الفايسبو هو عبارة عن موقع اجتماعي تم اطالق :في شهر فيفرة من عام  6113وهو يتبع شركةتحمل نف

نف

االسمأ ويسمح هما الموقع لمست دمي :بتكوين عدة شبكات فرعيةأ واالنجمام اليها من

الموقع..

 األثر:
 -تعرف :موسوعة االعالم واالتصال بأن :نتيجة الفعل المة ظهر جراه مؤثر ما

2

 واألثيير هييو تلي العالقيية التفاعلييية بييين األفيراد جمهييور ووسييائل االعييالم وتتميييز هييمل العالقيية ميين جانييووسائل االعالم بمحاولة تكييف رسائلها مع صائ

يتعرجوا لمحتوياتها.

الجمهور المة تتوجي :اليي :بهيدف اسيتمالتهم لكيي

3

 العالقات األسرية:

هييي مجمييل العالقييات الوثيقيية بييين األف يراد الييمين يعيشييون معييا لمييدة طويليية كمييا فييي حاليية األزواج والزوجيياتأ
األبناهأ يسودها نو من االلتزام بالحقوق والواجبات مما يؤدة الى الشعور بالتماس والصالبة.
ثانيا/اإلطار النظري:
 نشأة موقع التواصل االجتماعي " الفايسبوك"القص

ان تاري الفيسبو هو رمز من رموز القص

الناجحة لعصر االنترنيتأ وقد بدأت مثل العديد من

يرها في رفة لطالو شاو بالكاد وصل سن البلوغأ بعد ليلة مرح مع صديق :الفتيأ زوكربورج

مة التسعة عشر عاما من عمرل ابتكر ما يسمى و "فايسماتش" facematchأ موقع واو يسمح بترتيو
طالبات جامعت :وفقا لقدراتهنأ مستوحيا مل من دعامة أمريكية موجودة من قبل "canon ou "hot-or-not

"pasأ ابتكرت في أكتوبر  0222من طرف مهندسين من "سيليكون فالي" Silicon Valleالطالو اندمجوا
مباشرة في الموقعأ واندفعوا لالنجمام الي:أ لكن زوكربورج كا ن مطلوبا ليجع بسرعة حدا للموقعأ وعوقو
من طرف كليت :ألن :ا ترق وادم الجامعة السترجا
بجامعة هارفارد االمريكيةأ والشاو زوكربورج كان قد أح

بقليل.

1

 -مروى عصام صالح :االعالم االلكتروني االس

صور أصدقائ:أ الحادثة كانت في سنة 0223
بأن :يجو علي :الدفع بهمل التجربة الى أبعد

وآفات المستقبلأ دار االعصار العلمي للنشر والتوزيعأ األردنأ ط0أ 9101أ

.911

2

 -بورحلة سليمان :أثر است دام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعيين وسلوكياتهمأ ير منشورةأ رسالة ماجستير قسم علوم االعالم واالتصالأ

3

 -تسعديت قدوار :أثر تكنلوجيا االتصال على االماعة وجمهورهاأ ممكرة شهادة ماجستير في علوم االعالم واالتصالأ كلية العلوم السياسية

جامعة الجزائرأ 9112أ

.91

واالعالمأ جامعة الجزائر 13أ الجزائرأ 9100-9101أ

.91-91
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في تل الفترة وعلى عك

نوفمبر 9102

ما يستطي ع المره أن يت يل:أ فكرة انشاه شبكة اجتماعية -أة موقع ُيمكن

اللقاه والتبادل مع مست دمين آ رين للشبكة الدا لية -لي

باألمر الجديدأ فقد كانت هنا

الكثير من

المحاوالت التي تم انجازها من وقت طويل مع نجاحات متفاوتةأ العادة التركيو لما قبل تاري االنترنيت

واالعالم االيأ وقبل مجيه الواو –امكانية التصفح صفحة بصفحة بواسطة روابط -يجو أن نتمكر هنا
" USERNETيوزرنت" أول دمة جمبت عددا كبي ار من المست دمين والتي أطلقت في " 4222يوزرنت"
سمحت بتبادل رسائل على منتديات مت صصة في جميع انوا

المواجيعأ وواجهة الصفحة كانت جد

بسيط ةأ وفي تل الفترة لم تكن هنا لوحات رقميةأ وال هواتف مكيةأ وال مدونات وال حتى فيديوهات على
ال طأ وعلى الر م من مل آالف األش ا

أصبحوا مدمنين على .usernet

1

همل التجربة األولى كانت متبوعةأ بعد عدة سنوات بيthe well-the whole earth lectronic :

 linkأطلق في  4200من طرف األمريكييين "ستيوارت براند" و "الرة بريليانت" مع ""the wellأ نتكلم
امن الول مرة عن "مجتمع افتراجي" تعبير نشر من طرف األمريكي "هوارد رينقولد"أ هو نفس :مست دم
نشيط لهمل ال دمة الملوماتية -تقنية المعلومات – الرائدة .وقد قدم تعريف للمجتمع االفتراجي بأن:
"مجموعة من االش ا

المين يتبادلون فيما بينهم كلمات وافكار عن طريق وسيط لل دمات والشبكات

المعلوماتية".
طور  le minitel réseauمن طرف و ازرة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية وأطلق
في فرنسا ج
في  4200كما بدأ أيجا بالحركة ومع :تم انشاه أولى رف الدردشة والمنتديات االفتراجية وانتشرتأ ومع
ظهور شبكة االنترنيتأ في أول سنوات 4222أ أ مت فكرة المجتمع على ال ط -االفتراجي -ترتفع

وتتج مأ وأطلق بعدها موقع "ماتش" سنة  4220أ وهو موقع تعارف بالدفع شعبي جدا في الواليات
المتحدةأ ام يتسنى لكل مشتر انشاه صفحة اصة وجافة بقية االعجاهأ في  4220كان "كالسمايت"
وصل الى الشبكة بهدف مساعدة النا

على العثور على اصدقاه القسم القدامى والد ول بسهولة في

اتصال معهمأ كما ظهر موقع ا ر مشاب :وهو "كوبان دافون" "copains d’avantرأى النور في فرنسا
في 0224أ كما يفصل" :دايفيد كيركبات ري " في افتتاحي" :ثورة الفايسبو "عصر الشبكة االجتماعية المعاصرة

يبدأ حقيقة أوائل 4222أ أين استهلت –الشركة الناشئة -المؤسسة في نيويور والمسماة " "sixdegrees
دمة مبتكرةأ مرتكزة على الهوية الحقيقية للمستعملين

موقع " "sixdegreesأعلن مسبقا عن عناصر كثيرة للفيسبو  :استعمال الهوية الحقيقيةأ ال وجود
السم مستعارأ وكمل

مفهوم قائمة االصدقاه وامكانية استدعاه قائمة المتصلين الموجودين بالبريد

االلكتروني لالنجمام للموقعأ مع ظهور " "FRIENDSTERصمم :المصمم السابق في "دافيد
كيركباتري " أطلق في  0223وصل في ربيع نف

السنة الى ثال

ماليين مست دم.

- fabien benoit : FACEBOOK. Le monde expliqué aux vieux, édition 10, usbek et Rica, 2013, p p 21-30
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لقد كان "مار زوكربرج" متعطشا و القا لمعظم مواقع التعارفأ التي تهدف الى الجمع بين مجهولين
صمم لجمع األصدقاهأ استنادا الى تقنية تعرف باسم
لهم مصالح مشتركةأ وموقع  FRIENDSTERج
"دائرة األصدقاه"أ ور بة في توجيح نظرية "ظاهرة العالم الصغير" التي وجعت في  4202من طرف عالم
االجتما االمريكي "  STANLEY MILGRAMسميت أيجا "مفارقة ميلغرام"أ همل النظرية وجعت
فرجية بأن كل واحد يمكن أن يكون مرتبطا بأة ش

عن طريق قناة قصيرة من العالقات االجتماعية.

ان مفهوم "الست درجات من االنفصال " "six degrees of separationيقترح بأن ش صين

محددين صدفة من بين المواطنين االمريكيينأ متصلين بقناة لها ستة درجات فقط .وموقع
"  " FRIENDSTERيريد بطريقة ماأ التحققق من همل األطروحةأ فأقام نظام لجمع المعطيات للمست دمين
يسمح بأن يبين لهم مع من يمكن أن يصبحوا أصدقاه في الحياة الواقعيةأ همل المعطيات المعالجةأ تسمح
بحساو سلسلة العالقات االجتماعية التي تربط ش صين في شبكة اجتماعيةأ هما المفهوم الثورة سيصبح

بعد بجع سنوات في األسا

"فايسبو " المة سيتطور ليبني ما يسمى "الرسم البياني االجتماعي".

ان القيمة المركزية للفايسبو أ كما يشرح "مار زوكربرج" تقع في مجمو الروابط بين األصدقاهأ هما

ما نسمي" :الرسم البياني االجتماعي"أ وبمعنى رياجي سلسلة من العقد ومن الروابطأ العقد هي األفراد

والروابط هي الصداقاتأ في  0242أعاد الفايسبو شراه مجمو براهات ا ت ار "فراندستر" بقيمة  12مليون
دوالرأ "فراندستر" أكد نج اح :اعتمادا على ثال

مجموعات أساسية من المست دمين جد نشيطة :المدونون

أجمهور مهرجان الفن العام " " BURNING MANالمنظم في كل صائفة في صحراه "نيفادا"أ والمثليين
جنسيا المكورأ ولكن قصة "فراندستر" توقفت في فترة قصيرة وراحت جحية نجاح الفايسبو أ وجحية العدد

الالمتن اهي والمتنامي لطلبات االشت ار في موقع فراندستر المة اصبح الموقع يستطيع االستجابة للتحدة
التقني المفروض علي:أ والربط أصبح ثقيال أكثر فأكثرن وللتمكير فإن :في تل الفترة فان االنترنيت عالية

التدفق لم تد ل بعد الى المنازلأ وتدريجيا سئم المست دمون وهجرو موقع "فراندستر".

1

وفي النصف الثاني من العام الدراسي نفس :حقق نجاحا سريعا في وقت قصير وأطلق موقع :فيسبو
في عام  0223وكان ل :ما أرادأ فسرعان ما لقي الموقع رواجا بين طلبة جامعة هارفارد األمر المة شجع:
على توسيع قاعدة من يحق لهم الد ول الى الموقع لتشمل طلبة جامعات أ رى أو طلبة مدار ثانوية الى
التعرف على الحياة الجامعية واستمر قاص ار على طلبة الجامعات والمدار

الثانوية لمدة سنتين ثم قرر أن

ي طو طوة أ رى لألمامأ وهي أن يفتح أبواو موقع :أمام كل من ير و في است دام :حي

ارتفع من 40

مليون مست دم في شهر ديسمبر  0222ملى أكثر من  12مليون مست دم بعدها.2

وفي شهر يونيو من عام  0221تم نقل مقر الفيسبو ملى مدينة بالو آلتو في والية كاليفورنياأ وقد

قامت الشركة باسقاط كلمة  theمن اسمها بعد شراه اسم النطاق  facebook.comعام  0220نظير

2

- ibid, p 30.
 -محمد سيد محمد :وسائل اإلعالم من المنادة الى االنترنيتأ ط0أ دار الفكر العربيأ القاهرةأ 9112أ

1

.922
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مبلغ  022.222دوالر أمريكيأ وفي عام  0220نشرت مجلة ميديو
الموقع زد على مل

نوفمبر 9102

وي أن المفاوجات قائمة على شراه

رفض الموقع عرجا بالبيع يقدر بنحو  202مليون دوالر أمريكي من مزايد لم يتم

االفصاح عن اسم :وانتشرت شائعات أ رى بزيادة سعر العرض حتى بلغ  0مليار دوالرأ وقد صرح ثيبل

المة كان أحد أعجاه مجل

ادارة الفايسبو آنما بأن التقييم الدا لي للموقع قد بلغ حوالي  0مليار دوالر

بناها على االيرادات المتوقعة حتى عام  .0240بمعدل  4مليار دوالر سنويا.
وفي  01أكتوبر  0222أعلنت شركة مايكروسوفت أنها قامت بشراه حصة في فيسبو بلغت 4.0

قدرت القيمة الجمنية الكلية للموقع بحوالي  40مليار دوالرأ وفي

 %بقيمة  012مليون دوالرأ حي

نوفمبر  0222قام لي كاش ينج ملياردير هونج كونج باستثمار  02مليون دوالر في الفيسبو 1أ وتمثل
اإلعالنات حوالي  % 00من ايرادات موقع فيسبو أكبر شبكة للتواصل االجتماعي في العالمأ والتي يصل
عدد مست دميها الى أكثر من  4.4مليار مست دم.

2

وكأة مشرو اتصالي جديد البد وأن يمر ببعض المشاكل التقنية واالجتماعيةأ فقد تم منع :في ميران
وسوريا وكمل في الدوائر والمؤسسات كي ال يهدر الموظفون وقتهم في التعارفأ لكن ما يثير من مشاكل

حقيقية كانت تتعلق أساسا بموجو ال صوصيةأ فتأسي

موقع وصفحة اصة ود ول المشاركين بحرية

لهمل الصفحة يعد ا تراقا لل صوصيةأ ولكن وكما يبدو فان المجتمعات العربية تجاوزت همل المشكلة.

3

ثالثا/اإلطار التطبيقي:
النتائج العامة للدراسة:
نتائج محور عادات وأنماط استخدام الفيسبوك:
 بمناقشة وتحليل نمط است دام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي تبين أن أفراد العينة يست دمون
همل الشبكات االجتماعية بصفة دائمة بنسبة %12.1

 تبين أن نمط است دام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي حسو متغير الجن
متقاربةأ بحي

جاه بنسو

جاه است دام هما الموقع م ن قبل المكور كان بنسبة  %92.2بصفة دائمة في حين

قدرت نسبة است دام اإلنا

ل :ب ي%92.2

 جاهت نتائج نمط است دام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي حسو متغير الحالة االجتماعية بأن
النسبة األكبر التي ت

است دام هما العالم االفتراجي بصفة دائمة كانت من نصيو أفراد العينة

العزاو ( ير المتزوجين) والتي بلغت ما يتجاوز .%11

 تدل نتائج جدول بداية است دام المبحوثين لموقع الفيسبو بما يوافق عبارة أكثر من سنتين وهو ما
ترجمت :النسبة المرتفعة والمقدرة بي ي %12.1
1
2
3

 عامر ابراهيم القندلجيأ اإلعالم والمعلومات واالنترنيتأ اليازوردة العلمية للنشر والتوزيعأ ط0أ عمانأ األردنأ .9103 عبد الحليم موسى يعقووأ مرجع سبق مكرلأ -كاظم المقدادةأ مرجع سبق مكرلأ

.911

.93
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 تبين نتائج الجدول بداية است دام المبحوثين لموقع الفيسبو
اإلنا

من أفراد العينة يست دمون الفيسبو

.%91.2

المعطيات أن

حسو متغير الجن

منم أكثر من سنتين أكثر من المكور ومل

بنسبة

 تبين نتائج جدول بداية است دام المبحوثين لموقع الفيسبو حسو متغير الحالة االجتماعية هم ير
متزوجون من أفراد العينة فيما ي

عبارة أكثر من سنتين هم المين حازوا على أكبر نسبة فكانت

 %31.0من مجمو نسو المبحوثين.

 وجحت نتائج جدول عدد مرات است دام المبحوثين لموقع الفيسبو أن المبحوثين يد لون ملى عالم
الفيسبو من مرتين ملى أربع في اليوم الواحد ومل

بنسبة %13.3أ من النسبة اإلجمالية ألفراد

العينة.

 توحي نتائج جدول عدد مرات ولوج المبحوثين الست دام موقع الفيسبو

حسو متغير الجن

أن

عبارة من مرتين ملى أربع مرات كانت عالية لدى الجنسين على حد سواه مال أنها قدرت بي%99.2أ
لدى المكور مقابل  %91.1بالنسبة لانا .

 تبين نتائج المعطيات الجدولية لعدد مرات ولوج المبحوثين الست دام موقع الفيسبو حسو متغير
الحالة االجتماعية أن أفراد العينة الغير متزوجين يد لون لتصفح محتويات حساباتهم أكثر من أربع
مرات باليوم كانت عالية جدا مقارنة بالحاالت االجتماعية األ رى حي

كانت .%92.2

 نوجح نتائج الجدول الفترة المفجلة الست دام موقع الفيسبو أن المبحوثين يفجلون است دام :في
الفترة المسائية بنسبة %19.2

 تدل بيانات الجدول على الفترة المفجلة الست دام موقع الفيسبو حسو متغير الجن
أكثر ميال الست دام هما الموقع في الفترة المسائية ومل

للمكور ير أنها نسو ير متباعدة كثيرا.

أن اإلنا

بنسبة  %31.0مقابل  %91.2بالنسبة

 تبين نتائج المعطيات الفترة المفجلة الست دام موقع الفيسبو حسو متغير الحالة االجتماعية أن
الفترة األكثر است دام على رار الفترات األ رى والمفجلة لدى أفراد العينة متزوجين بحي

.%12.1

فاقت

 توحي نتائج الجدول مكان است دام المبحوثين لموقع الفيسبو أن الهاتف الجوال من أفجل الوسائل
لدى المبحوثين الست دام موقع الفيسبو والولوج ملى العالم االفتراجي حي

بلغت نسبت.%19.3 :

 تدل بيانات جدول مكان است دام المبحوثين لموقع الفيسبو حسو متغير الجن
في المرتبة األ ولى لكال الجنسين فكانت النسبة مرتفعة جدا إلنا

أن الهاتف الجوال

أفراد العينة حي

كانت نسبتهم

تتجاوز  %91مقابل %02.1أ بالنسبة للمبحوثين المكور.
 وجحت نتائج الجدول مكان است دام المبحوثين لموقع الفيسبو حسو متغير الحالة االجتماعية أن
الهاتف النقال أيجا هو المة حاز على أعلى نسب ة كانت من نصيو الفئة العازبة وكانت .%01.1
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 بمناقشة وتحليل جدول است دام المبحوثين لحساباتهم تبين أن أ لو المبحوثين يفجلون است دام
موقع التواصل االجتماعي الفيسبو بشكل منفرد بحي

كانت النسبة عالية وتجاوزت .%21

نجدها توحي ملى أن أ لو المبحوثين

 بمناقشة وتحليل جدول است دام المبحوثين حسو متغير الجن

يفجلون است دام هما الموقع بشكل منفرد والدليل النسبة العالية التي تبينها المعطيات من مجابات
والمكور على حد سواه فكانت نسبة منا

اإلنا

العينة ما يتجاوز %32أ وما نسبت%32.1 :

للمكور.

 بمناقشة وتحليل جدول است دام المبحوثين حسو متغير الحالة االجتماعية بينت النتائج أن الغير
متزوجين من أفراد العينة يفجلون است دام موقع الفيسبو بصفة فردانية  %21.3وكانت نسبة من
هو اعزو .%13.1

نتائج محور دوافع وحاجات استخدام موقع الفيسبوك:
 تبين نتائج المعطيات لسبو است دام أفراد العينة للفيسبو من أجل التواصل مع األهل واألصدقاه
تصدرت أهم أسباو است دامات المبحوثين لهما العالم االفتراجي بنسبة .%32.9
 تبين نتائج المعطيات سبو است دام أفراد العينة للفيسبو حسو متغير الجن

ملى أن عبارة التواصل

مع األهل واألصدقاه كانت في صدارة النتائج لكل من الجنسين فقدرت عند فئة اإلنا

ب يينسبة

%91.1أ وفي مقابل مل قدرت عند فئة المكور و %02.1أ وهي نسبة متقاربة.
 تبين نتائج المعطيات سبو است دام أفراد العينة للفيسبو

حسو متغير الحالة االجتماعية كانت

نتائج عبارة التواصل مع األهل واألصدقاه في صدارة نسو العبارات األ رى وكانت من نصيو من

هو أعزو .%90.1

 تدل بيانات جدول الدوافع االجتماعية التي تدفع المبحوثين الست دام الفيسبو

أن عبارة توسيع

العالقات والروابط احتلت صدارة النسو بنتيجة بلغت .%21.9

 تدل بيانات جدول الدوافع االجتماعية التي تدفع المبحوثين الست دام الفيسبو حسو متغير الجن
أن العبارة التي حظيت بأعلى نسبة لكال الجنسين هي توسيع العالقات والروابط وقدرت نسبتها
اإلجمالية ما يفوق %21أ بحي
كانت نصيو فئة اإلنا

أنها انقسمت على فئة المكور والتي بلغت نسبة %32.0أ في حين

ما يقدر بي ي %31.0أ وهي نسو متقاربة.

 تدل بيانات جدول الدوافع اال جتماعية التي تدفع المبحوثين الست دام الفيسبو حسو متغير الحالة
االجتماعية أن توسيع العالقات والروابط حصلت على النتيجة العليا بالنسبة لكافة الوجعيات
االجتماعية التي احتوتها عينة الدراسة فكانت النسبة فيما ي

الغير متزوجين .%11.1

 تبين نتائج جدول الحاجات التي يوفرها الفيسبو للمبحوثين أن هما األ ير يوفر لهم حاجة اإلطال
على المستجدات الحاصلة في جماعات االنتماه ومل بنسبة .%19.3
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 تبين نتائج جدول الحاجات التي يوفرها الفيسبو
ي

للمبحوثين حسو متغير الحالة االجتماعية بما

ا تيار أفراد العينة الحتمال مقامة عالقة مع جن

مرتفعة عند الفئة الغير متزوجة فكانت .%90.1

نوفمبر 9102

آ ر في م تلف مناطق العالم بنسبة

 تشير نتائج جدول الر بات التي يلبيها الفيسبو أن أفراد العينة يست دمون :ألن :يلبي الر بة في
الحصول على كل ما هو جديد من المعلومات والمستجدات بنسبة عالية بلغت .%12.0
 تشير نتائج جد ول الر بات التي يلبيها الفيسبو أن أفراد العينة يست دمون :وعالقت :بمتغير الجن
أن الفيسبو

يوفر للمست دمين من فئة اإلنا

الر بة في مواكبة كل ما هو جديد ومل

بنسبة

تجاوزت .%11
 تشير نتائج جدول الر بات التي يلبيها الفيسبو أن أفراد العينة حسو متغير الحالة االجتماعية
العبارة التي احتلت الرتبة األولى وهي مواكبة كل ما هو جديد والحصول على المعلومات

ب صو

كانت عند من هو أعزو .%13.3
نتائج محور الفيسبوك والعالقات األسرية:
 أن االتجال العام لمفردات العينة هو سلبي.

المعطيات التي تم جمعها واستنتاجها من مجابات أفراد العينة حسو متغير

 كشفت الدراسة فيما ي

الحالة االجتماعية فيما ي

العبارة األولى أة لموقع الفيسبو تأثير على حيات األسرية ووجد بأن

الفئة الغير متزوجة أجابت على اتجال موافق بشدة بما نسبت.%03.1 :
 بعد تحليل اتجال أفراد العينة نحو عبارة الفيسبو سببا في تكوين المشاكل األسرية وزيادة فجوة توتر
العالقات األسرية حسو متغير الحالة االجتماعية كانت نسبة اإلجابات اإلجمالية ألفراد العينة فيما

ي

اتجال موافق بشدة %92.2أ توزعت على فئات أفراد العينة وبلغت عند من هو ير متزوج

.%03.1

 عند تحليل اتجال أفراد العينة نحو عبارة كثرة است دام الفيسبو يسبو ل
حسو متغير الحالة االجتماعية جاهت نسو المبحوثين نحو نف
بشدة %99.9أ بحي

العبارة فيم ي

كان نصيو األعزو من أفراد العينة .%01.3

 عند تحليل اتجال المبحوثين نحو عبارة الوقت المة تمجي :في الحدي
أكثر من الحدي

مع أفراد أسرت

االنطواه والعزلة األسرية

مع أصدقائ

اتجال موافق
االفتراجيين

وعالقت :بمتغير الحالة االجتماعية وحصل اتجال معارض على

نسبة كلية قدرت بي ي %91.2أ توزعت بدورها على جميع الحاالت االجتماعية الواردة في العينة
فحصلت الفئة األولى على .%03.1

 بمناقشة المعطيات الجدولية لعبارة ساعد موقع الفيسبو على تبادل ااراه واألفكار والمعلومات مع
األقارو وعالقتها بمتغير الحالة االجتماعية وجد أن اتجال موافق بشدة المة ا تارل المبحوثين لهمل
العبارة نال الحصة الكبرى وقدرت نسبة الغير متزوجين هنا بي ي %91.1
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شعرت بأن نسبة التواصل والتفاعل األسرة قلت حسو

متغير الحالة االجتماعية أن اتجال موافق كان االتجال المسيطر فيم ي

همل العبارة بحي

قيمت :اإلجمالية  %39توزعت ليحصل من هو ير متزوج من أفراد العينة على .%99.2
 توجح نتائج عبارة هروب

للفيسبو

كانت

بسبو الشعور بالفراغ العاطفي واالجتماعي وعالقت :بمتغير

الحالة االجتماعية أن االتجال المعارض لهمل العبارة على النسبة الساحقة فيم ي صها فكانت نسبت:
اإلجمالية تقدر و %31.0أ نالت منها الفئة الغير متزوجة على .%99.2

 تدل نتائج عبارة للفيسبو آثار يرت طبيعة مجرى العالقات الزوجية ومدى ارتباطها بمتغير الحالة
االجتماعية أن اتجال المبحوثين الموافق للعبارة فكانت نسب :المسيطرة بلغت %91.2أ لتكون عند من
هو ير متزوج .%02.1

 جاهت نتائج تحليل عبارة يلجأ كل طرف من األزواج ملى الفيسبو بسبو فقدان :للحاجات العاطفية
ومدى ارتباطها بمتغير الحالة االجتماعية اتجال المبحوثين الموافق فقد بلغ في صيغت :اإلجمالية
%33أ وكان نصيو العزاو ما نسبت%01.1 :

 بينت نتائج تحليل عبارة الفيسبو سبو من أسباو انتشار ال يانة الزوجية وتفشي ظاهرة الطالق
حسو متغير الحالة االجتماعية أن اتجال موافق هو المة حصل على أعلى نسبة قدرت بي ي %31
وجد بأن الغير متزوجين حصلوا على ما نسبت.%01.1 :
 بتحليل عبارة يشعر ااباه بالتممر الست دام أوالدهم موقع الفيسبو
االجتماعية تبين أن المبحوثين أجابوا فيما ي

وعالقت :بمتغير الحالة

اتجال موافق بشدة والمة حصل على النسبة

الساحقة والتي بلغت %11.2أ وكانت مجابة الغير متزوجين من أفراد العينة بنسبة .%09
 عند تحليل عبارة الفيسبو قرب

من أقارب

المين تتواصل معهم عبر فجائ :االفتراجي وعالقت:

بمتغير الحالة االجتماعية تبين أن اتجال موافق بشدة واتجال موافق حصال على نف

النسبة بلغت

.%92.2
 عند قيامنا بتحليل عبارة باست دام ااباه للفيسبو قلت اصية الحوار والمناقشة مع األبناه حسو
متغير الحالة االجتماعية تبين أن مجابة المبحوثين نحو اتجال موافق بشدة كان بنسبة مجمالية قدرت

بي ي 38%أ لتكون عند من هو أعزو .%02.1
 بتحل يل عبارة الفيسبو فرق شمل األسرة وجلوسهم حول طاولة األكل مع بعجهم وعالقت :بمتغير
الحالة االجتماعية بأن النسبة الساحقة لهمل العبارة كانت من نصيو اتجال موافق بشدة والتي بلغت

%11.3أ لتتوز على الحاالت االجتماعية ألفراد العينة فكانت نسبة العزاو .%91.2
 عند تحلي ل عبارة الفيسبو

جيع متابعة ااباه لدرو

أبنائهم وعالقت :بتدهور مستواهم الدراسي

ومدى ارتباط :بمتغير الحالة االجتماعية تبين أن اتجال موافق حصل على نسبة مجمالية بلغت

%92.2أ ليحصل من هو أعزو منها على .%02.1
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مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات:
بعد مناقشة النتائج المستنبطة من تحليل اتجاهات أفراد العينة نحو العديد من تأثيرات موقع الفيسبو على
مجمل منظومة العالقات األسرية تبين ما يلي:

 تم تأكيد الفرجية الرئيسية األولى التي جاه فيها :بأن يؤثر الفيسبو على مجمل العالقات األسرية. تم تأكيد الفرجية الرئ يسية الثانية والتي جاه فيها :است دام موقع الفيسبو يؤدة ملى العزلة وتفكنسيج العالقات األسرية.
 تأكدت الفرجية الرئيسية الثالثة موقع الفيسبو سبو من أسباو ارتفا معدالت الطالق واالنفصالبين الزوجين.

 تم مبطال الفرجية الرئيسية الرابعة والتي جاه فيها :تأثيرات الفيسبو تؤدة في أ لو األحيان ملىتدهور العالقات بين ااباه واألبناه وبين األبناه فيما بينهم.

خاتمة:

استنادا ملى النتائج التي توصلت مليها الدراسة قمنا بوجع جملة من التوصيات جاهت كما يلي:
 مجراه المزيد من الدراسات عن مواقع التواصل االجتماعي اصة في أبعادها االجتماعية المتعددةللوصول لى نتائج قابلة للتعميم بشكل أمثل.

 -نشر الوعي بأهمية التماس

األسرة والحر

على الجلو

والحوار مع األهل وترشيد است دام

الفيسبو حتى ال يؤثر على التواصل االجتماعي مع األسرة.
 تقنين است دام موقع الفيسبو دا ل األسرة فيما يتعلق بالمدة الزمنية. استيعاو األسر للتكنولوجيا وفهم م تلف تأثيراتها سواه كانت اإليجابية منها لتوظيفها في حياتها أوالسلبية منها لتجنبها وتجنو تهديم كينونتها.

المراجع:
 ، /https://www.android-dz.com/ar/facebook-dz-2017 موقع احصائيات الفايسبوك ،تم
االطالع يوم .3102-13-00
 أحمد بن مرسلي :أحمد بن مرسلي :مناهج البح في علوم اإلعالم واالتصالأ ديوان المطبوعات
الجامعيةأ الجزائرأ 2003أ

.923

 محمد عبيدات وآ رون :منهجية البح
ط9أ عمان 0222أ

العلمي القواعد والمراحل والتطبيقاتأ دار وائل للنشر والتوزيعأ

.11

 ماجد رجو العبد سكر :التواصل االجتماعي (أنواع:أ جوابط:أ آثارل ومعوقات– ):دراسة قرآنية-أ رسالة
ماجستير ير منشورةأ قسم التفسير وعلوم القرآنأ كلية أصول الدينأ الجامعة االسالميةأ زةأ 9100مأ
.12
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 محمد فراج عبد السميع :دور مواقع التواصل االجتماعي في تسويق مصر كمقصد سياحيأ مسابقة و ازرة
السياحة لعام  9109مأ قطا الت طيط والبحو
الفيومأ أفريل 9109أ


الد

والتدريوأ و ازرة السياحيةأ كلية السياحة والفنادقأ جامعة

.01

سانأ يوسف المقدادة :ثورة الشبكات االجتماعيةأ دار النفائ

9100أ

للنشر والتوزيعأ األردنأ دطأ

.1

 محمد المنصور :تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين –دراسة مقارنة للمواقع
االجتماعية والمواقع االلكترونية-العربية أنمومجا-رسالة ماجستير
والتربيةأ األكاديمية العربية في الدانمار أ 9109أ

 علي

ير منشورةأ مجل

كلية ااداو

.92

ليل شقرة :االعالم الجديد (شبكات التواصل االج تماعي)أ دار اسامة للنشر والتوزيعأ عمانأ

األردنأ ط0أ 9101أ

.12

 مروى عصام صالح :االعالم االلكتروني االس
األردنأ ط0أ 9101أ

وآفات المستقبلأ دار االعصار العلمي للنشر والتوزيعأ

.911

 بورحلة سليمان :أثر است دام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعيين وسلوكياتهمأ ير منشورةأ رسالة
ماجستير قسم علوم االعالم واالتصالأ جامعة الجزائرأ 9112أ

.91

 محمد سيد محمد :وسائل اإلعالم من المنادة الى االنترنيتأ ط 0أ دار الفكر العربيأ القاهرةأ 9112أ
.922
 عامر ابراهيم القندلجيأ اإلعالم والمعلومات واالنترنيتأ اليازوردة العلمية للنشر والتوزيعأ ط0أ عمانأ
األردنأ .9103

.319

 تسعديت قدوار :أثر تكنلوجيا االتصال على االماعة وجمهورهاأ ممكرة شهادة ماجستير في علوم االعالم
واالتصالأ كلية العلوم السياسية واالعالمأ جامعة الجزائر 13أ الجزائرأ 9100-9101أ .91-91
 fabien benoit : FACEBOOK. Le monde expliqué aux vieux, édition 10, usbek et
Rica, 2013, p p 21-30
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" اإلعالم الجواري والميديا الجديدة في مقاربة الديمقراطية التشاركية"
«Proximity media and New media in to participatory
»democracy approach
د .ليلى فياللي
ملخص

أستاذ محاضر-أ جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية -قسنطينة

تتمحور مشكالية البح

في التساؤل :كيف يسهم اإلعالم الجوارة والميديا الجديدة في تكري

أصبح لاعالم دور هام في التأثير على حياة المواطنين في كافة المجاالت؟ ويسعى البح

الديمقراطية التشاركية بعدما
إلبراز أهمية اإلعالم الجوارة

والميديا الجديدة في مقاربة الديمقراطية التشاركية من الل ثالثة محاورأ يعرض المحور األول مقاربة الديمقراطية التشاركية
وآلياتهاأ ومحور ثاني يبرز دور اإلعالم الجوارة في متاحة المشاركة للمواطنأ ثم محور ثال

يحدد مميزات ممارسة

الديمقراطية الرقمية في عصر الميديا الجديدة.

Abstract
The problem of this research is: How does proximity media and new media contribute to the
establishment of participatory democracy after that media has an important role in influencing the life of
citizens in all fields.
The research aims to highlight the importance of the proximity media and new media in the participatory
democracy approach from three axes. The first one presents the participatory democracy approach and
its mechanisms, and the second focuses on The role of the proximity media in providing citizen
participation, then a third axis defines the characteristics of the practice of digital democracy in the new
media era.
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مقدمة
تعد المشاركة الديمقراطية مطلبا أساسيا في المجتمع المعاصرأ وهما ما يؤدة ملى توظيف وانتقاه الوسائل
اإلعالمية التي تحفز وتعزز تأطير الرأة العام المحلي والتعريف ب:أ ومن من بين وسائل اإلعالم الجوارة
اإلماعات المحلية في المدن والقرى وكما وسائل اإلعالم الجديدةأ كالمواقع اإلليكترونية وشبكات التواصل
االجتماعي و يرهاأ حي

أن همل الوسائل من شأنها تقاسم المعلومات وال برات وااراه بين المواطنين في

أرجاه الوطن الواحد والمساهمة في رسم التصورات والرؤى للمجتمع المحلي.
و قد بدأ البعد التشاركي يظهر مع الميديا الجديدة التي أفرزت مفاهيم حديثة كالديمقراطية الرقمية التي
فرجت واقعا وانعكاسات جديدة على الممارسة الديمقراطيةأ فأنتجت ثقافة اتصالية مات مرجعية عفوية تأ م

من مبدأ حرية التعبير واالستقالل عن كل االلتزامات -اإليديولوجية أو االقتصادية أ والسياسية -مبدأ لهاأ
وهو ما يشير ملى أن است دام همل الوسائل يستدعي جهودا كبيرة لتوجي :المواطن في زمن تش َكل المجتمع
االفتراجي لممارسة الديمقراطية التشاركية بكفاهة لتحقيق الفاعلية المرجوة لتشكيل مواطن محد

يعي

واجبات :وحقوق :ويلتزم بأطر المشاركة المدنية الفعالة ويشار في مدارة شؤون :المحلية.
فكيف يسهم اإلعالم الجوارة والميديا الجديدة في تكري

الديمقراطية التشاركية بعدما أصبح لهمل الوسائط

دور هام في التأثير على حياة المواطنين في كافة المجاالت؟

أوال :مقاربة الديمقراطية التشاركية وآلياتها:
تمثل الديمقراطية التشاركية جملة من االيات واإلجراهات التي تم جكن من مش ار المجتمع المدني والمواطنين

عموما في صنع السياسات العامة وتمتين الدور المة يلعبون :في ات ام الق اررات المتعلقة بتدبير الشأن العام

اصة-على الصعيد
عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمةأ سواه على الصعيد الوطني أو –و ج

المحلجي.

وال تلغي الديمقراطية التشاركية الديمقراطية التمثيلية كلياأ ولكنها تسعى لتتجاوز أوج :القصور والعجز فيها

بمحاولة حل المشاكل عن قروأ وجمان ان راط الجميعأ وتطوير التدبير المحلي والوطني عن طريق

التكامل بين الديمقراطيتينأ السيما وأن العديد من التحركات االجتماعية (نسائيةأ بيئيةأ تنموية) لم تعد تجد
في الديمقراطية التمثيلية سبال للتعبير عن حاجياتها ومطالبها وايجاد حلول لها.

()1

حق المواطن في الحصول على فرصة اإل بار واالستشارة
تنطلق مقاربة الديمقراطية التشاركية من ج
والمشاركة في المجال المنت بة للجماعات المحلية  Les Collectivités Localesومتابعة المشاريع
المنجزة والمشاركة في تقييمها على المستوى المحلي "البلدية"Municipales/أ وتقتجي همل العمليات من
مجال

المنت بين في الجماعات المحليةأ االرتقاه بثقافة اإلنصات والتفاعلأ واقتسام المسؤولية والمعرفة مع

المواطنأ واالنفتاح على فواعل المجتمع من هيئات المجتمع المدني والقطا ال ا
الديموقراطية
وآليات
مفهوم
" في
الياسمين،
) -(1مؤسسة
-0
 ،www.jasminefoundation.org › 6104/12/01تاريخ الزيارة .6102/00/14

التشاركية

كل من يمكن
أ واش ار ج

وفرص
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مدماج :من ساكنة المدينة من مجال
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األحياه والشباو والنوادة والجمعيات و يرهاأ وهي عمليات ترسي قيم

السلطوة عن االستئثار المركزة بعملية ات ام القرار.
الت لجي
ج
ألنها ت لق آلية جديدة تسمح
يمكن القول أن الديمقراطية التشاركية تستهدف "دمقرطة" الديمقراطية نفسهاأ ج
بمشاركة المواطن في عملية تشاورية دا ل مجل الجماعة المحليةأ تقوم على أسا تكافؤ الفر وتساوة
()1

أن الجماعة المحلية
الحقوق  .Equal Opportunity/Rightsوانطالقا من همل المقاربة يمكن أن نعتبر ج
تمثجل "مدرسة لتعلم الديمقراطية"أ وفجاه نمومجيا لممارسة الديمقراطية عن طريق التمثيل المحلي
أن "الديمقراطية المحلية" مبدأ أساسي من المبادئ التي تقوم
Communal Representationأ حي
ج
الحق في االطال على الق اررات اإلدارية والصفقات
عليها التنمية المحلية .ويعود للسكان في هما اإلطار
ج

يحق لهم أيجا أن يقوموا
العمومية والعقود واالتفاقيات التي تعقدها المجال المنت بة للمجال المحليةأ كما ج
()2
بطلو أو تشكيل استشارات حول جدوى وشرعية الق اررات التنفيمية المت مة على المستوى المحلي.

ويقدم
ج

موج:
ج

بي يحي البوافي تعريفا للديمقراطية التشاركيةأ يقول" :هي عرض مؤسساتي للمشاركةأ
الباح المغر ج
للمواطنينأ يرجكز على مشراكهم بطريقة ير مباشرة في مناقشة اال تيارات الجماعيةأ تستهدف جمان

رقابة فعلية للمواطنأ وصيانة مشاركت :في ات ام الق ارراتأ جمن المجاالت التي تعني :مباشرة وتم ج حيات:
()3
توسل ترسانة من االجراهات العملية".
اليومية عبر ج
بأنها :شكل أو صورة جديدة للديمقراطيةأ تتمثل في مشاركة
الجزائرة األمين شريط ج

ويعرفها الباح
ج
بأنها توسيع
المواطنين مباشرة في مناقشة الشؤون العمومية وات ام الق اررات المتعلقة بهمأ ...أ كما تعرف ج
ممارسة السلطة ملى المواطنينأ عن طريق مشراكهم في الحوار والنقاش العموميأ وات ام القرار السياسي

المترتو عن مل ".

()4

الجزائرة صالح زياني" :مفهوم المشاركة أو التشاركية مفهوم مرتبط بالمجتمع المفتوح

يعرفها الباح
كما ج
الديمقراطي وهو مكون أساسي من مكونات التنمية البشريةأ يسعى من أجل تحقيقها برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي .منها تعنى بشكل مبسط أن يكون للمواطنين دو ار ورأيا في صناعة الق اررات التي تؤثر في حياتهم

سواه بشكل مباشرأ أو من الل مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهم .ويقوم هما النو من المشاركة
الواسعة على حرية التنظيم وحرية التعبيرأ وأيجا على قدرات المشاركة البناهة".

()5

أن الديمقراطية التشاركية هي فجاه عام يسمح في:
وتعتبر الباحثة هانا أرندت  Hannah ARENDTج
حرة تحقيقا للصالح الجماعي العامأ حي يجو أن تنتهي العملية
للمواطنين بتبادل األفكار وااراه بإرادة ج

الديمقراطية ملى سعادة المجتمع ال ملى سعادة فردانية مصلحية جيقة تحكمها المصالح المادية المحجة

) -(1عصام بن الشيخ و األمين سويقات" ،إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي – حالة الجزائر والمغرب-12-11،"...
 ،dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11164 0216تاريخ الزيارة.6102/01/08 :
) -(2المرجع نفسه.
) -(3المرجع نفسه.
) -(4المرجع نفسه.
) -(5صالح زياني" ،تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر" ،مجلة المفكر  ،العدد ،3جامعة محمد
خيدر بسكرة ،http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r4/mf4a5.pdf ،تاريخ الزيارة .6102/01/04 :
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والفائدة االقتصاد ية البحتةأ التي تجعل السياسية اجعة لسيادة االقتصاديين ورجال األعمال وأصحاو
المصالح والنفوم والسيطرة األوليغارشيةأ حي
سعادة المجتمع والمواطنين.

()1

يتفق “أنطوني جيدنر” عالم االجتما

يؤدة بالجرورة ملى
أن تحقيق سعادة هؤاله ال يمكن أن ج
ج

البريطاني مع هما التصور األ يرأ فيقول“ :ليست –الديمقراطية

التشاركية-امتدادا للديمقراطية التمثيلية أو الديمقراطية الليبرالية وال حتى مكملة لها ولكنها من الل التطبيق
ت لق صيغا للتبادل االجتماعي (المقصود هو األدوار االجتماعية)”أ والمة وفق تصورل “تساهم موجوعيا

وربما بشكل حاسم في معادة بناه التجامن االجتماعي ”.وان الديمقراطية التشاركية /أو التداولية  /أو الحوار
–حسب-:ماهي مال جوابا بديال وردا عن م اطر الليبرالية الجديدة المتطرفة التي تنادة بتقلي

دولة الرعاية

االجتماعيةأ وأن الدولة هي العدو ويجو عليها أن ال تتد لأ وأن من نتائج الديمقراطية التشاركية دره
الم اطر واالش ار

المتوحشة.

الفعلي للمواطنين في تدبير الشأن العام لمواجهة التحديات التي تطرحها العولمة

()2

وتدعى الديمقراطية التشاركية بالديمقراطية التداولية ) (Deliberative Democracyو تعني أن أة قرار
يكتسو شرعيت :من التداول العام ل :بين المواطنين قاطبة ليصبحوا مشاركين فاعلين في التفكير في:

والت طيط ل :وصيا ت :واصدارلأ وهما ما يشكل بيئة مثالية للحياد والعقالنية والمعرفة الجيدة بالحقائق
المرتبطة بالقرار وكلما زادت احتمالية الوصول لقرارات مناسبة أ القية وبمل تعد الديمقراطية التداولية قيمة
معرفيةأ ولتنفيم همل األفكار فان تكنولوجيا االتصال والمعلومات تتيح عددا من االيات التي توفر تداول

المعلومات وتدويرها طوال الوقت فيما بين السلطات والحكام والجماهير.

()3

ألن األفراد يساهمون في تدبير الشأن العام عن
وهنا يظهر التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية ج
طريق ا تيار ممثليهم للسهر على تسيير شؤونهمأ وفي نف الوقت يشاركون في النقاشات والمبادرات

المحلية المتعلقة بالبرامج التي تهدف لتحسين جودة حياتهمأ وتعتبر المساواة من أس
الدين أو العرق أو الجن

ال تشاركية دون تفرقة على أسا

تطبيق الديمقراطية

والتي بفعلها يتحقق التمثيل الحقيقي ل دمة

المصلحة العامةأ وعلي :تصبح المعلومات واالحتياجات تأتي من أسفل-القاعدة -ثم يدرسها المستوى

األعلى – القمة " السلطة السياسية" -لت رج في شكل ق اررات وسياسات ثم تعود كتغمية رجعية – رجا أو
تممر -في شكل مطالو جديدة.
) -(1عصام بن الشي
)-(2

()4

و األمين سويقات" ،إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي – حالة الجزائر والمغرب،"...مرجع سابق.

عصام الدين الراجحي" ،الطريق إلى الديمقراطية التشاركية" ،موقع نواةhttps://nawaat.org/portail/2015/03/25/ ،أ تاري

.9102/01/31
) -(3عادل

عبد

الصادقأ

"الديمقراطية

الرقمية

نمط

جديد

للممارسة

السياسية"أ

مجلة

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96351&eid=501أتاري الزيارة .9102/12/91

الديمقراطية

الزيارة

9112-11-10:أ

)-(4
براقة وواقع مرأ  01سبتمبر 9101
رباحي زهيدةأالديمقراطية التشاركية في الجزائر :شعارات ج
 http://kenanaonline.com/users/rebahizahida/posts/776406أ تاري الزيارة .9102/01/09
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بأنها ترمي ملى مشاركة
مما تمعنا بشكل أعمق في مفهوم الديمقراطية التشاركية بدالالتها الم تلفة نالحظ ج
المواطنين في رسم السياسات وصنع الق ارراتأ بشكل يكفل كرامة وقيمة الفرد ويم جكن :من مساعدة الحكومة

على ايجاد الحلول للمشاكل واألزمات التي تعاني منها التنمية في المجتمع والدولة بمفهوم أوسع.

وقد جاهت فكرة الديمقراطية التشاركية وما تتجمن :من امتيازات مجرائية كالتفاعلية والتفويض والمساهمة
المباشرة والتمويل والمبادرة والمشاورة والمحاسبة والمراقبة والتقييم والمتابعة للت ل

من ال يارات

البيروقراطية التي حالت دون تحقيق الحركية التي تجمن التوزيع العادل للثروة والعدالة االجتماعيةأ مجافة

ملى سعيها إلجفاه المزيد من الشرعية والمصداقية للق اررات المت مة السترجا ثقة المواطنين والسماح لهم
بالمشاركة في عملية تشاورية تقوم على أسا

تكافؤ الفر

وتساوة الحقوق.

()1

وقد بات الطريق لتحقيق ديمقراطية تشاركية قائم على المشاركة في اإلعالم لتسهيل المشاركة في الحياة

المدنيةأ ففي عصر الوسائط اإلعالمية الفائقة يتوجو على المواطن الفاعل أن يفهم العالقة بين الهوية
الش صية واالجتماعية واإلعالم كمساحة للمجتمع والديمقراطيةأ وقد حدد (بيتر دالغين  )9109ستة أبعاد
للتبادلية المشتركة وهي :المعرفة -القيم -الثقافة -المساحة -الممارسات -الهوياتأ وتشكل همل األبعاد
لفهم الحقائق المتغيرة للشباو والمشاركة في العادات الرقمية.

مطار سل

ثانيا :اإلعالم الجواري واتاحة المشاركة للمواطن:
-3

تعريف اإلعالم الجواري:

يرتبط مفهوم اإلعالم الجوارة بمفهوم المجتمع المحلى وبالتنمية المجتمعية و قد تعددت تعريفات للمجتمع
المحلى ومنها ":أن المجتمع المحلي عبارة عن مجتمع محدد العدد فوق أرض محدودة المساحة يؤدى
معظم أفرادل نشاطا رئيسا محددا اقتصادياأ تجاريا أو حرفيا ...مل أ وهو جماعة من المواطنين مترابطة

بفجل اشت ار أفرادل في مجموعة من التصورات والقيم المشتركة"أ
من النا

()2

كما يعرف أيجا على أن :مجموعة

تعيش في منطقة جغرافية متجاورة نشأت بينهم عالقات اجتماعية وثقافية معينة أدت ملى وجود

مجموعة من المؤسسات والمنظمات االجتماعية والى وجود أهداف اجتماعية مشتر أ ويتميز المجتمع
المحلى في حيز من الحياة المشتركة قد يكون قرية أو مدينة أو محافظة أو دولة .
ويمكن تل ي

وتحديد سمات المجتمع المحلي:

()3

()4

 -مجموعة من األفراد يقيمون في منطقة جغرافية معينة تسود بينهم قيم وعادات وتقاليد وسلوكيات

وثقافة واحدة .
)-(1

عصام بن الشي و األمين سويقات ،إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي-حالة الجزائر و المغربأ مرجع سابقأ

09أ.00

) -(2قصي ي ييي ط ي ي ييارق أ" االذاعـــــــات المحليـــــــة فـــــــي العـــــــراق"  9103-13-92أhttp://www.maqalaty.com/33934.htmlأ ت ي ي يياري الزي ي ي ييارة:

.9102/11/02

) -(3المرجع نفس.:

) -(4جون كورنيل ،التلفزيون والمجتمع ،ترجمة أديو جورأ أ دمشقأ الطبعة االولى أ0222أأ

.11-22

مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

353

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

 -يمار
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أ لو أفرادل نشاطا رئيسيا باإلجافة ملى األنشطة األ رى المرتبطة ب دمة هما النشاط

الرئيسي.

 -يسود المجتمع نو من العالقات الوطيدة بين أفرادل وتجمعهم المصالح واالهتمامات المشتركة.

من اإلعالم ا لجوارة عملية ثنائية التدفق في اتجاهينأ حي

تشار الجماعات المحلية كم ططين ومنتجين

وممثلين ألدوارأ وهو وسيلة تعبير المجتمع المحلي عوجا عن التعبير عن .:فاإلعالم الجوارة ل :مسؤولية
تجال الحياة العامة التي تتعدى مجرد معطاه األ بار أو سرد الكثير من الوقائع.

()1

-5نظرية المشاركة الديمقراطية في اإلعالم Democratic participant media theory

وأسسها العملية:
ويعبر مصطلح "المشاركة الديمقراطية" )(Democratic-participantعن معنى التحرر من وهم
األحزاو والنظام البرلماني الديمقراطي في المجتمعات الغربية والمة أصبح مسيط ار على الساحة ومتجاهال
األقليات والقوى الجعيفة في همل المجتمعات .وتنطوة همل النظرية على أفكار معادية لنظرية المجتمع
عاجلة لألفراد

الجماهيرة المة يتسم بالتنظيم المعقد والمركزية الشديدة والمة فشل في توفير فر

واألقليات في التعبير عن اهتماماتها ومشكالتها .تكمن  -هكما -النقطة األساسية في همل النظرية في
االحتياجات والمصالح واامال للجمهور المة يستقبل وسائل اإلعالمأ وتركز النظرية على ا تيار وتقديم
المعلومات المناسبة وحق المواطن في است دام وسائل االتصال من أجل التفاعل و المشاركة على نطاق

صغير في منطقت :ومجتمع:أ وترفض همل النظرية المركزية أو سيطرة الحكومة على وسائل اإلعالم ولكنها
تشجع التعددية والمحلية والتفاعل بين المرسل والمستقبل واالتصال األفقي المة يأ م في الحسبان كل
المسؤوليات تجال المجتمع ووسائل اإلعالم التي تقوم في ظل همل النظرية سوف تهتم أكثر بالحياة

االجتماعية وت جع للسيطرة المباشرة من جمهورهاأ وتقدم فرصا للمشاركة على أس

يحددها الجمهور

بدال من المسيطرين عليها.
ويل

-0

ماكويل ( )Mc QAILعناصر نظرية المشاركة الديمقراطية فيما يلي :

()2

أن المواطنين األفراد وجماعات األقليية لهيم الحيق فيي االتصيال عبير وسيائل اإلعيالم والحيق فيي

أن تقوم وسائل اإلعالم ب دماتها طبقا لتحديد المواطن و جماعات األقلية الحتياجاتها.
-9

من تنظي يييم ومجي ييمون وسي ييائل اإلعي ييالم يجي ييو أال ي جي ييع لسي يييطرة مركزيي يية سياسي ييية أو مراقبي يية

بيروقراطية من جانو الدولة.

) -(1سععععيد ععععومعي " ،اإلع الالالم الج الالوارف :المفه الالوم والخص الالائ "  ،مجلعععة المعيعععار  ،صليعععة أصعععوم العععدي  ،امععععة اعميعععر ع عععد القعععادر للعلعععو
اإلسععععععععععععالمية ،المجلععععععععععععد  ،2العععععععععععععدد ،08ص ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20445 ،440-441تععععععععععععاري ال يععععععععععععار :
.6102/12/66
( - Denis. MC QUAIL, Mass communication theory: An introduction, SAGE publication, LONDON )2
_NEWDELHI ,1987, p123 .
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من وسائل اإلعالم يجو أن تتواجد بشكل أساسي من أجل جماهيرهاأ وليي

-3

نوفمبر 9102

مين أجيل منظميات

وسائل لاعالم أو المهنيين أو زبائن الوسائل اإلعالمية.

-1

من الجماعات والمنظماتأ والمجتمعات المحلية يجو أن يكون لها وسائل معالمها ال اصة.

-1

من أفجيل أشيكال اإلعيالم هييي وسيائل اإلعيالم الصييغيرة التيي يمكين ميين اللهيا تحقييق التفاعييل

أو المشاركة السياسية.
-1

هنيا احتياجيات اجتماعيية معينية تتعليق بوسيائل االتصييال ال ييتم التعبيير عنهيا بشيكل كياف ميين

-2

من االتصال مهم جدا لدرجة ال يمكننا معها ترك :للمهنيين وحدهم.

الل مطالو المستهل الفردأ وال من الل الدولة أو مؤسساتها الرئيسية.

و تشير المشاركة عمليا ملى حق كل مواطن -بغض النظر -عن الجن
صنع القرار مما مباشرة أو عن طريق المجال

في مبداه الرأة و المشاركة في

التمثيلية المنت بة و هما ما يتطجلو تشريعات تجمن الحقوق

السياسية و المدنية لألفراد و الجماعات دا ل نسق تفاعلي منتظم .والمشاركة السياسية تعني في أوسع
معينا في عملية صنع السياسات والق اررات مات صلة بالشأن العامأ
معانيهاأ حق المواطن في أن ج
يؤدة دو ار ج
حق مل المواطن من مراقبة همل الق اررات من باو التقييم البعدة
وتعني أيجا في أجيق معانيها ج
ومتابعتها.

()1

كما تعتبر المشاركة ال سياسية العصو الحيوة للممارسة الديمقراطية وقوامها األساسيأ والتعبير العملي
الصريح لسيادة قيم الحرية والعدالة والمساواة دا ل المجتمعأ وكمل

المجتمعات.

()2

لتقدم أو ت جلف
تعتبر مؤ جش ار أساسيا ج

معوض بين المشاركة واالهتمام والتفاعل والتجاوو فاالهتمام يعني عدم
وفي مل
ج
يميز جالل عبد اهلل ج
السلبيةأ وهما بوجود ح ج العالقة ما بين المواطن وجملة الق اررات السياسية وهياكل المؤسسات السياسية

العامةأ وهما ما يعطي استقاللية لمفهوم االهتمام عن المشاركة وبقائ:
واعتبارها جزه من الحياة االجتماعية
ج
()3
في مطارل الشعورة النفسي وعالقة التأثير والتأثر.
أما التفاعل هو نفس :التجاوو و هو موبان وجود األفراد في نطاق أوسع و هو الوجود السياسي و هنا
ج
يتوسط التفاعل النسق الرابط ما بين االهتمام و
يجسد الفرد أطروحة اإلنسان كائن اجتماعي سياسيأ حي
ج
ج

يتحول لمشاركة و كما للمشاركة أن تفرض التفاعل.
المشاركةأ مم أن لالهتمام أن ج
كل من “ كريستوفر أرترتون و هاالن هان” في كتاو المشاركة السياسية
ليست المشاركة السياسية -حسو ج
 -مقتصرة فقط على التصويت و االنت او و لكنها تشمل جميع األنشطة و المساعي التي تد ل في نطاق

العملية السياسية بنطاقها الواسعأ و التي تتم حور حول التأثير في فئة أو هيئة أو حتى طبقة سياسية و
) -(1محمعععد سيوسعععي ،الديمقراطيالالالة التش الالاركية وواقالالال الحوكمالالالة المحلي الالة فالالالي الجزائالالالر :م الالد ن الالالرف" ،مجلعععة الدراسعععات اإلفريقيعععة و عععو
الييععععععععع  ،المرصععععععععع العععععععععديمقرا،ي العرععععععععععي ،ألمانيعععععععععا ،المجلعععععععععد ،0الععععععععععدد ،0معععععععععار http://democraticac.de/wp-.6108
 ، content/uploads/2018/03/A9-2018.pdfتاري ال يار .6102/12/61 :
) -(2محمد عا،ف غيث ،مجاالت علم االجتماع المعاصر  :أسس ن رية و دراسات واقعية ،دار اليشر للمعرفة الحديثة ،االسكيدرية  ،0286،ص.02
) -(3محمد سيوسي ،الديمقراطية التشاركية وواق الحوكمة المحلية في الجزائر :مد ن رف" ،مر ع ساعق.
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معينة أ و تتعدد همل األنشطة بتعدد األهداف (نقاشات سياسيةأ مشاركة في اجتماعاتأ تمويل
ن بة ج
()1
حمالت انت ابية.

تتجلجى أهمية المشاركة السياسية في تجسيد الديمقراطية التشاركية من منطلق أنها تعتبر االية األساسية في

مرساه البناه المؤسسي للدولة و التحدي

السياسيأ حي

أن المشاركة السياسية هي نتاج العمليات

االجتماعية و االقتصادية المرتبطة بالتحدي أ و هما ما يتيح فتح المجال أمام األفراد للمساهمة في بلورة
نظام ديمقراطي واسع النطاق و متعدد الفواعل.

 -1اإلعالم الجواري وعوامل تفعيل المشاركة في المجتمعات الديمقراطية:

تقوم وسائل اإلعالم بالنيابة عن الشعو بمتابعة وحراسة المؤسسات والمساهلة المستمرة ألداه الحكومة
القج ائية والتشريعيةأ وتعريف المواطن بطبيعة العمل والنشاط المة تمار

والمجال

وفقا لمفهوم "اإلعالم

المدني" وما طرحت :نظرية المسؤولية االجتماعية حسو "جوناراتن ) (Gunarantneفهي تسعى للوصول
للجمهور واعطائ :فرصا ليعبر عن آرائ :واحتياجات:أ واشراك :في عمل جماعي لتنمية وتطوير أداه
المؤسسات االجتماعية .حي
المواطن.

تعد المشاركةأ التفاوضأ االقتنا وتحقيق التعاونأ أهم الوظائف لحل مشاكل

()2

ويساعد -في الوقت الحالي -ترقية مفهوم االتصال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتسيير ميصال
ال دمات العامةأ وتتيح قنوات التواصل بين الفاعلينأ ما يعزز المشاركة في المسؤولية المجتمعيةأ ويسمح
بإدماجها بالمؤسسات في زيادة" مكاه التنظيم " وسرعة الق اررات المت مة وجودتهاأ وتمكين األفراد من ات ام
القرار بصفة ال مركزية.

()3

تشكل كلمة "  " CLEARا تصا ار لعوامل المشاركة عبر اإلعالم الجوارة:

()4

 يستطيع أن يفعل ) :(can doتحتاج المشاركة لبناه المهارات والقدرات الولوج ملى مصدر المعلوماتال اصة بالمجتمع المحلي.

 -يريد أن) : ( like toتنمية الح

بالمجتمع المحلي و اصة في عالقت :بمبادرات المشاركة واحدى

العواقو السلبية للمشاركة اإللكترونية تتمثل في تشجيع المواطنين على االستجابة على أسا

فرداني

بدال من الجماعي.

 تمكن من ) : (Enabled toتتمحور الديمقراطية عبر الوسائل اإلليكترونية حول لق الهياكلال اصة بالمشاركةأ وعلي :ينبغي النظر ملى الديمقراطية الممارسة عبر همل الوسائل على أنها جزه
من عملية أشمل للتجديد الديمقراطي وال ينبغي م فال العملية الديمقراطية التقليدية.

) -(1المر ع نفسه.
) -(2ع د الغاني عراب ،أ السعد مكي "،االتصال الجوارف وتطبيق المقاربة التشاركية :قراءة في التجربة الجزائرية –المغربية" ،وليات امعة
قالمة للعلو اال تماعية واإلنسانية  ،العدد ،02وان  ،6102ص.622
) -(3المر ع نفسه ،ص.622
) -(4سعيد عومعي  ،مر ع ساعق  ،ص.441-432
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 -طلو من : (Asked):تحد
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المشاركة على األرجح عندما يسأل األفراد أو الجماعات من أجل

المساهمة أ فعندما تجاف المشاركة اإلليكترونية ملى المشاركة الديمقراطية التقليدية فتصبح العملية

أوسع وأشمل.

 -رد الفعل أو االستجابة ) : (Responded toالنا

المين يبملون مجهودات في صالح المجتمع

الم حلي يريدون أن يعرفوا مصير همل المجهودات وتكنولوجيات االتصال تستطيع أن تجعل همل
االستجابة أيسر.

ثالثا :مميزات ممارسة الديمقراطية الرقمية في عصر الميديا الجديدة:
 -3آليات ممارسة الديمقراطية الرقمية:
وقد ورد في موقع ) (electronicgov.netأن الديمقراطية الرقمية هي ما يدور حول كيفية تفاعل المواطن
مع الحكومة أو التأثير على السلطة التشريعية أو تسيير القطا العام .كما أن ما تعني :هو الديمقراطية
القائمة على المشاركة بدال من الديمقراطية التمثيلية المنتشرة اان في كل الحكومات الديمقراطية المنت بة

في جميع أنحاه العالم .وأيجا هي كيفية تمكين المواطنين من التفاعل مع بعجهم البعض باست دام

األنترنت و يرها من التكنولوجيات الجديدة بوصفها أدوات تنظيمية للوصول ملى تحقيق أهدافهم من التغيير
الطموح.

()1

وتتعدد التسميات التي يطلقها الباحثون على هما النو من الديمقراطية منها ) (Tele democracyأ

)(Electronic democracyأ )(Cyber democracyأ ) (Virtual democracyأ

(Digital

)democracyأ وتقوم همل األنماط على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة أو االتصاالت عبر
أجهزة الحاسو االي.

()2

كما ترتبط الديمقراطية الرقمية بمفهوم الحكومة اإللكترونية ) (E- Governmentالمة يتعلق دائما بوجود
بنية أساسية من تكنولوجيا المعلومات ويمكن وصول كل وأ لو المواطنين مليها للحصول على

دمة

حكومية...و التي هي نمومج أعمال جديد تماما يجمع بين الهندسة وتكنولوجيا المعلومات واعادة اكتشاف

الحكومة معا.

()3

يسر التكنولوجيا الحديثة لالتصاالتأ وبالتحديد شبكات التواصل االجتماعيأ عملية المشاركة الديمقراطية
تُ ج
()4
بتوفير مايلي:
 -0زيادة سرعة وتوزيع انتشار المعلومات المقدمةأ ومن شأن مل

زيادة أعداد أفراد المجتمع الملمين

بالمزيد من المعلومات.
) -(1عبد الحميد بسيونيأ تنمية وبناء الدولة  :الديمقراطية اإلليكترونية أ دار الكتو العلمية للنشر والتوزيعأ القاهرةأ 9112أ
)-(2

عبد الغفار رشاد القصبيأ الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلوماتأ أ مكتبة ااداو أ كلية االقتصاد والعلوم السياسيةأ جامعة

القاهرةأ  9111أ

.910

) -(3أبو بكر محمود الهوش أ الحكومة اإلليكترونية  :الواقع واآلفاقأ مجموعة النيل العربية أالقاهرة أ9111أ
)-(4

.901-912

عبد الغفار رشاد القصبيأ مرجع سابقأ

.913-919

.93-99
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-9جعل المشاركة السياسية أكثر سهولةأ وتقليل حجم وتأثير العقبات التي تحول دون سهولة وتيسير
المشاركةأ ابتداه من الالمباالة أو العجز أو ال جل أو جيق الوقت والموارد الم صصة للمشاركة

كاالنتقاالت والوقوف في صفوف طويلة و يرها.
-3ممكانية

لق طرق ومسارات جديدة لتنظيم وبناه جماعات جديدة حول هدف أو

رض محدد

للمناقشاتأ يصبح االتصال بينها مفتوحاأ ومتاحا بأقل جهد أو تكلفةأ وبال تد ل أو رقابة ارجية قد
تهدد استقالل أو حرية الجماعة.

-1تسمح األنترنت بتكون تل الجماعات عبر الحدود والمسافاتأ وبعيدا عن تد ل الدولة أو السلطة.
-1مع تزايد هما ا لنو من االتصاالت الحديثةأ فإن النظم السياسية مات الطابع الهيرارشي أو الرأسي
ستجد نفسها تتج :نحو الطابع األفقي.

 -1من المتوقع على نحو متزايد أن يتعزز أهمية صوت المواطنين وفاعلية تأثيرهم عند بناه أجندة
الحكومات وتحديد أولوياتها.
-2تعزيز الطابع المباشر للمعلومات التي يتلقاها المواطنينأ فيتجنو هؤالهأ أكثر فأكثرأ التشوي :المة
يقوم ب :الوسطاه على ا تالفهمأ من صحفيين ونواو وأحزاو سياسية.

المزيد من قدرة الحكومةأ والعملية السياسيةأ على أن تستجيو مباشرة

-2من المتوقع أن ُيَي جسر مل
لتفجيالت واهتمامات المواطنين.

-2التغلو على مشكالت الديمقراطية النيابيةأ بتقديم حلول المشكالت من قبيل اتسا
وصعوبة الوصول ملى المناطق النائية للدوائر االنت ابية وقواعدها.

مقليم الدولةأ

هكما أدركت الحكومات في دول الشمال الصناعي المتقدم أهمية األدوار الجديدة التي يمكن أن تقوم بها
وسائل اإل عالم واالتصال كبديل للممارسة الديمقراطية صوصا بعد أن احتل اإلعالم المساحة الم صصة
لممارسة الفعل الديمقراطي مم أصبحت همل المساحة في ماتها الم صصة لاعالمأ « ولمل لم يعد اإلعالم

يمثل السلطة الرابعة أو ال امسة بل أصبح يشغل المجال الشفاف بين الفعل السياسي والثقافي ورد الفعل
ب :كفاهة األداه السياسي

الجماهيرةأ ومن هنا أصبح ينظر ملى اإلعالم باعتبارل المعيار المة يقا

واالقتصادة للنظم المعاصرة».

()1

يقول مدير جريدة ( )Wiredكيفن كيلي )« (Kevin KELLYمن الرمز الحق لهمل الفترة المعاصرة لي
ُع جوجت المركزية السياسية ببنية جديدة "ثورية" مؤسسة على الحاسوو
ال جمرة ولكن :الشبكة » .حي
وتم ال روج بوجهة نظر جديدة ير معهودة لعالم ال مركزة ( )Décentraliséيفجي ملى
واإلعالميات ج
"تعاظم سلطة الالعو الصغير" ويدعم التنو ( .)L’hétérogénéitéوهما ما يؤدة ملى شكل جديد
للديمقراطية ال اصة وتجلي روحانية-تكنولوجية ).(Techno- spiritualisme
) -(1عواطف عبد الرحمنأ اإلعالم العربي وقضايا العولمةأ دار العربي للنشر والتوزيعأ القاهرةأ 9113أ

()2

.32

)GOLDSMITH & Jerry. MANDER Le procès de la mondialisation, Traduit de l’anglais par PIÉLAT .Edward -(2
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كما يرى كيلي ) (Kellyأن الفكرة السيدة التي يعمل بها المركز السياسي قد تم ال ال

نوفمبر 9102

منها بانتهاج

السياسة الجديدة عبر الشبكةأ والتي هي جأم الديمقراطية مست دمة تقنيات اإلعالم االي في شكل "أ وا ار
()1
سيبرنيتية").(Un cyber-agora
يهتم مشرو الديمقراطية الرقمية بتطوير المهارات التعبيرية والتشاركية والنقدية التي سوف تعزز انتشار
تعلم المهارات وكيفية است دام الميديا كأداة تواصل
الديمقراطية والمشاركة .ويحتاج األمر ملى مقاربة شاملة ج
وتغيير اجتماعي  .توجفر التكنولوجيا التواصل للشباو والمواطنين العاديينأ ويمكن است دامها للترويج للتعليم

والتعبير عن النف

الديمقراطي والتقدم االجتماعي .

-5الميديا الجديدة كمفعل للديمقراطية التشاركية لدى الشباب:
تواجه الشباو العربي مشاكل عديدة ال تجد في مقابلها رعاية من قبل المنظمات المدنية التقليدية الموجودة
وهما ما أكدت :التقارير الصادرة عن الشبكة العربية للمنظمات األهلية الكائن مقرها بالقاهرةأ وهما ما جعلهم
يبحثون عن فجاهات وآفاق أ رى عبر الميديا الجديدة ومن أهمها مواقع التواصل االجتماعي لنقاش

ومعالجة قجايا البطالةأ السكنأ الصحةأ الرعاية االجتماعية والنفسية.

لقد استثمر الشباو في مواقع التواصل االجتماعي لممارسة العمل المدني بما تتيح :من سرعة تنقل
المعلومة وتبادل ااراه وشكلت مجموعات تنشط في الميادين ال يرية والصحية والتعليمية على وج:

ال صو

أ نزلت ملى أرض الواقع وانتقلت بأفكارها من العالم االفتراجي ملى العالم الواقعي.

يستعمل الشباو يوميا األ نترنت وبنسو متزايدة فقد أصبح األنترنت مركز الحياة اليومية للش
ال يقتصر على بع

()2

واستعمال:

الرسائل فقط لكن لغايات متعددة منها التحميل ومشاركة المحتويات الم تلفة وبمهارات

معقدةأ فاألنترنت اليوم هو الرابط األساسي للشباو بالعالم الحقيقيأ فالشبكة العنكبوتية ارتبطت بطريقة
حميمة بحياة األش ا

وأيجا المؤسسات والمنظماتأ هما التحول المدهش في الصورة االجتماعية

واإلعالمية أدت ملى عواقو على الديمقراطية وانقسم الباحثون في اإلعالم والسياسة ملى متفائل يرى أن
الميديا الجديدة سيعزز من الديمقراطية من الل مشاركة واسعة للجماهير وبين متشائم يرى أن األنترنت
ستمكن الحكومات الديكتاتورية بالتحكم أكثر في شعوبها.

ويمكن القول أن المشاركة السياسية كظاهرة جماعية أكثر منها فردية تحتاج ملى مواقع التواصل االجتماعي
وتتميز همل المواقع بجانبها الحر من االرتباطات االجتماعية وتساعد في لق مجموعة كبيرة من المعارف

ومن االرتباطات الحديثةأ ويمثل هما النو من العالقات نقطة ايجابية في الثقافة الديمقراطية ألن :ي لق

.Thierry, FAYARD, Paris, 2001, P111.
)Ibid,P111. -(1

) -(2عب ي ي ي ي ي ييد الرحم ي ي ي ي ي ييان بو ي ي ي ي ي ييارةأ "منظمـــــــــــــات المجتمـــــــــــــع المـــــــــــــدني اإلليكترونيـــــــــــــة فـــــــــــــي الجزائـــــــــــــر"أ بواب ي ي ي ي ي يية جري ي ي ي ي ي ييدة الش ي ي ي ي ي ييروق أ

9103/13/10أhttp://www.echoroukonline.com/ara/articles/158335.htmlأ تاري الزيارة.9102/01/03 :
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عالقات ب ين المواطنين في العالم االفتراجي في مطار أهداف مشتركةأ من فكرة هات :الشبكات أصبحت
تمثل مورفولوجيا اجتماعية سائدة وتمثل وجهة نظر مهمة من أجل فهم العالم الحدي .

()1

فلم يعد شباو اليوم مجرد مستقبل للمعلومة ولكن :أصبح مرسال أو صانعا لها أيجاأ فاأل بار التي كانت
تصلنا من التلفاز أو اإلماعة أو التلفزيون لم تعد كافيةأ فهنا األنترنت ومواقع التواصل االجتماعي كنوافم
جديدة لأل بار والمعلومات .وتمثل الثورات العربية حسو  Rubén Ruiz Callegaمثاال عن قوة األنترنت
ومواقع التواصل االجتماعي في تنظيم وتعبئة الجماهير والتي قامت بإرسال فيديوهات مباشرة ألجل معالم
في بلدهم بسبو الرقابة الممارسة على القنوات التلفزيونية .في البلدان الديمقراطية

العالم بحقيقة ما يحد

تسمح مواقع التواصل االجتماعي بالمشاركة السياسية للمواطنين و اصة الشباو في الملفات السياسية
الم تلفة من الل طرح األف كار الم تلفة ومناقشتها واقتراح م ططات أو أفكار جديدةأ وتعمل أيجا همل

المواقع على تقريو السياسيين من المواطنينأ فاليوم يمثل الشباو قاعدة المجتمع ولم تكن المشاركة
السياسية يوما بهمل السهولة أو بهمل السرعة ألنها تمثل اليوم قوة حقيقية لدى الشباو من أحسن
استعمالها.

()2

ويمكن أيجا است دام الوسائل التكنولوجية التي يمكنها المساعدة في بلوغ نهاية الديمقراطية التشاركية عبر
ير فاعلين.

تحويل السياسات ملى مشاهد معالمية وحرو صور وتحويل المشاهدين ملى مستهلكين

للمساعدة في تحفيز الحوار والمشاركة الديمقراطيين توفر التربية اإلعالمية النقدية مطا ار ممتا از لتعليم

التجامن النقدة والمهارات التي يمكنها تحدي

البناه االجتماعي للمعلومات والتواصلأ من الن

التشعبي

ملى ألعاو الفيديو .ويتعين على المدار تغيير طريقة التعليم عبر جعل الطالو قادرين على تحليل وسائل
اإلعالم واست دامها للتعبير عن آرائهم في التجامن النقدة مع العالم حولهم لمل
جروريا إلعداد األش ا
والوطنية والعالمية.

تعتبر التربية شرطا

للمشاركة في االقتصاد والثقافة والنظام السياسي على المستويات المحلية

()3

وكما قال ديوة ) (1997أ فإن التربية جرورية لتمكين األش ا

من المشاركة في الديمقراطيةأ ألن :من

دون مواطنين يمتلكون التربية ومطلعين ولديهم معرفة باألمورأ فإن الديمقراطية القوية مستحيلة .عالوة على
مل أ هنا

رابط أساسي بين التربية والديمقراطية والتمكين والمشاركة االجتماعية في السياسة والحياة

(1)-

Peter Dahlgren , web et participation politique : Quelles promesses et quels pièges ? traduction
Jean Francois et Richard Nickinson , Revue Questions de communication ,NO 21/2012, pp13-24.
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/6545, visité :15 /11/2019.
)-(2ليلى فياللي وآ رون أ "اتجاهات الشباو الجزائرة نحو حرية الراة وا لتعبير في شبكات التواصل االجتماعي  :دراسة تحليلية وميدانية"أ فرقة بح أ
م بر الدراسات الدعوية واالتصاليةأ جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ معتمدة من9102-9101أ

) -(3دو يال

في ي ييي

.001

كيلنير وجييف شييرأ "نحـو تربيـة إعالميـة نقديـة :المفـاهيم والحـوارات والمنظمـات والسياسـات األساسـية" ،محاجيرة :د ارسيات

السياسي ي ييات

الثقافيي ي يية

للتربيي ي ييةأ المجلجي ي ييد

26

أ

رقي ي ييم3

أ

سي ي ييبتمبر

https://mdlab2013.files.wordpress.com/.../d8afd988d8bad984d8a7.أ تاري الزيارة.9102/01/12 :
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اليومية .لمل فإن :من دون تطوير تربية مالئمةأ ال يمكن ت طي الفوارق بين ما يجو أن يكون وما يجو
أال يكونأ وسوف يبقى األفراد والمجموعات ارج االقتصاد العالمي الناشئ والمجتمع المتشاب والثقافة.

()1

خاتمة:

لقد أصبح يتم توظيف أدوات تكنولوجيا االتصال الرقمية في توليد وجمع وتصنيف وتحليل وتداول كل
المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة الديمقراطية التشاركيةأ بغض النظر عن قالبها الفكرة
ومدى انتشارها وسالمة مقصدها وفاعليتها في تحقيق أهدافهاأ فهي وسائل جديدة لممارسة الديموقراطية.
ونالحظ أن تكنولوجيا االتصال والمعلوماتية تلعو دو ار مهما في تغيير ممارسات الديمقراطيةأ بل وتستحد

أشكاالا لم تكن موجودة من قبل.

وقد مكن است دام األنترنت وشبكات التواصل االجتماعي ووسائل االتصال الحديثة من بروز العديد من
ألة
المبادرات التي تعتمد على همل التقنيات الحديثة من أجل تكري مبادئ التشاركية .وهو ما يتيح ج
اإلداله برأي :من رفت :أو مكتب :ال ا بكل اريحية .من أجل مل انتشرت مؤ ار ظاهرة العرائض
ش

تم أيجا اعتماد آلية التصويت االلكتروني عن بعد في بعض الدول .ويبدو أن
االلكترونية في العالم وقد ج
المناخ مالئم ومشجع على اعتماد همل التقنيات نظ ار إلقبال الشباو الكثيف عليها وتوجفر البنية الرقمية
المناسبة لها.
وهما ما يدفع الدول العربية أن تعمل من أجل التكيف مع التحديات العالمية وتوفير مطار سياسي وثقافي
واجتماعي لتنمية قيم الديمقراطية لدى الشباو العربي بشكل يعزز التماس والتعايش المشتر والحفاظ على
الهوية وعلى توازن واستقرار وأمن المجتمعأ بفسح المجال لهم بالمشاركة بفاعلية في صنع الق اررات
والمساهمة في بناه مجتمع مدني منفتح يؤمن بقيم الحرية وحقوق اإلنسان في ظل ما يسمى بالديمقراطية

التشاركية عبر است دامات الميديا الجديدة.
قائمة المراجع:
أوال :المراجع باللغة العربية
-3

أبو بكر محمود الهوش( )9111أ الحكومة اإلليكترونية  :الواقع واآلفاقأ مجموعة النيل العربية أالقاهرة.

-3

كيلنر وجيف شير(سبتمبر  )2001أ "نحو تربية إعالمية نقدية :المفاهيم والحوارات والمنظمات

-5

جون كورنيل)0222(،أ التلفزيون والمجتمع ،ترجمة أديو جورأ الطبعة االولىأ دمشق.
دو ال

والسياسات األساسية" ،محاجرة :دراسات في السياسات الثقافية للتربيةأ المجلجد  26أ رقم 3أ

https://mdlab2013.files.wordpress.com/.../d8afd988d8bad984d8a7.أ تاري الزيارة.9102/01/12 :

براقة وواقع مر"أ
-1
رباحي زهيدةأ( 01سبتمبر ) 9101أ "الديمقراطية التشاركية في الجزائر :شعارات ّ
 http://kenanaonline.com/users/rebahizahida/posts/776406أ تاري الزيارة .9102/01/09

) -(1المرجع نفس.:
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سعيد بومعيزةأ "اإلعالم الجواري :المفهوم والخصائص" أ مجلة المعيار أ كلية أصول الدين أ جامعة األمير عبد

القادر للعلوم اإلسالميةأ المجلد 2أ العدد02أ

310-311أ https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20445أ

تاري الزيارة.9102/11/99 :
صالح زيانيأ "تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وارساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر" ،مجلة المفكر أ

-1

العدد1أ جامعة محمد يدر بسكرة أ http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r4/mf4a5.pdfأ تاري
الزيارة .9102/01/03 :
عصام بن الشي

-2

و األمين سويقات " ،إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي – حالة

الجزائر والمغربdspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11164 5035-30-33،"...أ تاري

الزيارة.9102/01/02 :
-5

عصام الدين الراجحي" ،الطريق إلى الديمقراطية التشاركية" ،موقع نواة،

-1

عادل عبد الصادقأ "الديمقراطية الرقمية نمط جديد للممارسة السياسية"أ مجلة الديمقراطية 9112-11-10:أ

-30

عبد الغاني عراوأ أم السعد مكي(جوان )9101أ " االتصال الجواري وتطبيق المقاربة التشاركية :قراءة في

-33

عبد الحميد بسيوني()9112أ تنمية وبناء الدولة  :الديمقراطية اإلليكترونيةأ دار الكتو العلمية للنشر والتوزيعأ

https://nawaat.org/portail/2015/03/25/أ تاري الزيارة .9102/01/31
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96351&eid=501أتاري الزيارة .9102/12/91

التجربة الجزائرية –المغربية" أ حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية أ العدد01أ

القاهرة.
-35

عبد الغفار رشاد القصبي()9111أ الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلوماتأ أ مكتبة ااداو أ كلية

-31

عواطف عبد الرحمن()9113أ اإلعالم العربي وقضايا العولمةأ دار العربي للنشر والتوزيعأ القاهرة.

االقتصاد والعلوم السياسيةأ جامعة القاهرةأ.

-01
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Summary:
The study aimed to identify the forms of interaction of respondents with economic issues in the
pages of the programs of the first edition of the channel 'Dream 2', journalism forum in the
channel 'France24 Arabic'. And a student from the universities of 'Cairo, and Minya' followers
of economic issues on my page the first edition of the channel 'Dream 2', the forum of
journalism in the channel 'France24 Arabic', and reached: : There is a correlation between
statistical follow-up of the respondents to economic issues in the pages of the programs of the
first edition of the channel 'Dream2', the forum of journalism in the channel 'France24 Arabic',
and the forms of interaction with them, and the value of the correlation coefficient (0.43 **), a
function at the level (0.01 ), And the relationship between the extent of the respondents followup on economic issues on the pages of the programs of the first edition of the channel 'Dream
2', journalism forum with the channel 'France24 Arabic', and the degree of benefit, and the
value of the correlation coefficient (0.41 **), a function at the level (0.01).
key words: Forms of interaction, Economic issues, Video journalism, Social networking sites.
an introduction:

Interactive has become an important feature of the modern media and
communication network.
Visual media programs have also become a strong presence on the social networking site
'Facebook' as an important means in the spread of media material, where patterns are interacting
with social media users, especially interaction with economic issues ideas and visions that
interest the public on the pages of the first edition of the channel ' Dream 2 ', France24 Arabic
Press Forum.
Video journalism is the new way of working for social media workers, as it relies on its
delegates and correspondents to produce and make news and broadcast live events around the
world, which has led media organizations to train and reward journalists to be fully
independent. In light of the above, the present study will examine the forms of interaction with
economic issues among users of video journalism programs via social media.

Previous studies:
The researcher relied in the division of the previous studies on two
axes are:
Firstly: Studies on video journalism.
The study aimed at Khalid Mahdi (2018). Identify the nature of the content presented in the
channels 'YouTube' and the extent of public awareness of them and the forms of public
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interaction with them, and used a method and show: The content of the channels 'YouTube'
enjoy a large interaction of users of these channels by evaluating the video compared to the
comment, which corresponds to a rise in the overall level of intensity of the use of interaction
with such impressive content.(1)
Riddick's study, Chatfield (2017). To identify the role of YouTube in the process of information
exchange by users and interaction with them in order to enhance the role of videos in the
success of the initiative of transparency that the new government of Jakarta sought to eliminate
government and political corruption carried out by previous governments, and show: The
society in general supports the new government's use of technological media and YouTube
channels in order to facilitate services and the government's response to the wishes of citizens
unlike the old government, which was accused of political corruption and could not solve the
problems facing citizens.(2)
Second: Interactive studies on social media:
The study aimed at Iman Mohammed (2017). Identify the impact of interactive communication
among users of news channel pages on social networking site s on the levels of interaction with
religious issues, and show: There is a positive correlation between the effect of interactive
communication for users of the pages of the channel 'DW German Arab', and France 24 'Arabi'
and the extent of their interaction with religious issues, where the result of the correlation
coefficient (00.59), a function at the level (0.01).( 3)
In a related context, the study of Johnson Kay (2016). Check the level of interaction of the
American public with a range of traditional and new means as a source of political information
and the level of interaction of respondents with those sources and their dependence on their
credibility, and show: The print and electronic newspapers were the most credible sources of
political information among respondents with an average (9.1%), followed by CNN (8.9%), fox
news (6.8%), and finally tensioner site (6.8%).( 4)
Comment on previous studies and their benefits:
The previous studies show that Arab and foreign schools are interested in the interaction of
video journalism through social media as a means to allow the user to interact with the media
contents that include different topics and issues. These studies include Khalid Mahdi (2018),
Iman Mohammed (2018), Riddick's study, Chatfield (2017), Johnson, Kay (2016), The
researcher also benefited from the previous studies in determining the problem of the study, its
objectives, assumptions, questions and sample; The theoretical frameworks of previous studies
commented on in the present study are related to the interactions of users of the first edition
pages of Dream2, the journalism forum of France24 Arabic, with the economic issues under
study.

the study Problem:
Reviewing previous studies shows that news and video journalism programs are of particular
interest to their users, Where the viewer depends on them to get information and news related to
economic issues under study.
1

Khaled Mahdi Hamed Al-Shaer (2018). Treatment in YouTube channels and the extent to which the Egyptian
public is aware of its 'applied study', unpublished Master Thesis, Al-Azhar University, Faculty of Mass
Communication, Department of Radio and Television.
2
Reddick, c, chatfield, A, T, (2017). BrAgawidagda, u, Increasing policy success through the use of social media
cores channels for citizen political Engagement In proceedings of the 50th Hwaii international conference on
system science,2017, gonuary.
3
Iman Mohamed Ahmed (2018). The impact of interactive communication among users of news channel pages
on social networking sites on interaction with religious issues, research published in the Egyptian Journal of
Media Research, Cairo University, Faculty of Information, No. 59, November 2018.
4
Kaye bk gohnoson td(2016).string theming the or examining interactivity orediblity,and reliance as measures of
social media use electronic news.
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Interactive video journalism programs are one of the most reliable sources of news for the
public, and the relevant scientific literature emphasizes, In light of the tremendous
technological development in the online media and the presence of news channels and
programs strongly on social networking sites to attract audiences and express his views freely
on economic issues and maintain the media policy of these institutions and keep abreast of the
times and different developments in the speed of the transfer of the other, Therefore, the
problem of the study is centered on a major question: What are the forms of interaction with the
economic issues of users of video journalism programs on social networks? In light of the
social presence of the audience of interactive programs to follow the content of social platforms
on the network.

Objectives of the study:
The study aims to identify the following main objective: forms of interaction with
economic issues among users of video journalism programs through social media.
The following sub-objectives emerge from this objective:
1- Identify the relationship between the follow-up of respondents to economic issues on the
pages of the programs of the first edition of the channel 'Dream 2', the forum of
journalism in the channel 'France24 Arabic', and the forms of interaction with them.
2- to show the relationship between the extent of the follow-up respondents to economic
issues on the pages of the programs of the first edition of the channel 'Dream 2', the
forum of the press channel 'France24 Arabi', and the degree of benefit from them.

Study Questions:
The study is engaged in achieving its objectives by answering the following key question:
What are the interactions with the economic issues of social media video users?
The following sub-questions arise from this question:

1- What is the relationship between the follow-up of respondents to economic issues on the
pages of the programs of the first edition of the channel 'Dream 2', the forum of
journalism in the channel 'France24 Arabic', and the forms of interaction with them.
2- What is the relationship between the extent of the respondents' follow-up on economic
issues on the pages of the programs of the first edition of 'Dream 2', the forum of
journalism in the channel 'France24 Arabi', and the degree of benefiting from them.

Study hypotheses:
To achieve the objectives of the study and answer its questions, the study hypotheses consisted of
two main hypotheses:

1- There is a significant statistical correlation between respondents' follow-up on economic
issues on the pages of Dream 2, the forum of journalism in France24 Arabic, and the
forms of interaction with them.
2- There is a significant statistical relationship between the extent of the respondents'
follow-up on economic issues on the pages of the first edition programs of Dream 2, the
forum of journalism in the channel 'France24 Arabic', and the degree of their utilization.

The study sample:
This study was conducted on a deliberate sample of (400) individual students from Cairo and Minia
University from the users of the programs of the first edition of Dream 2 channel, the journalism forum
of France24 Arabic channel, aged between 18 and 20 years. The reasons for choosing the sample are:

1- The researcher selected the sample of the Egyptian youth to the status of the subject as a
category and segment representing an active sector in the human society, in addition to
the youth in this period has a curiosity and disclosure of economic issues that interest
him.
2- There are social the researcher networking sites young people of different age levels, and
the level of education varied and male, and females, which provides a sample
representing the original community of young people properly represented within the
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community, so the study sample was distributed equally between both males and
females between the pages of the programs of the first edition of the channel ' Dream 2 ',
the forum of journalism in the channel' France24 Arabic ', on the social networking site'
Facebook 'to identify the forms of interaction of respondents with economic issues of the
study sample, was taken into account in the selection of the sample to be representative
of males and females, the following is the specification of the sample according to
demographic variables:
Table(1) Characterization of the sample according to demographic variables (n = 400)
Demographic characteristics
Type
Males
Females
Age
18: 35
35: 40
40: 45
Educational level
Bachelor's
Postgraduate
Geographical
Cairo
distribution
Minya
residence
countryside
Attended
Total

Repetition
200
200
170
129
101
270
130
200
200
250
150
100%

%
50%
50%
42.5%
32.25%
25.25%
67. 5%
32. 5%
50%
50%
62.5%
37.5%
400

The following table shows the following:
1- In terms of type: The use of the male and female pages of the first edition programs of
Dream 2, France24 Arabic Press Forum, was equal (50%). Video on both pages.
2- In terms of age: The age group of the users of the two programs of the first edition of
Dream 2, the journalism forum of France24 Arabic, was as follows: from 18:25 in the
first place (42.5%), according to the follow-up of the respondents to the issues under
study, followed by ( 25: 35) in second place (32.25%), and finally (35:40) in third place
(25.25%), The above results show that a group of (18:30) is the youngest age group and
most interested in pursuing the issues under study on the pages of the programs of the
first edition of 'Dream 2', the forum of journalism in the channel 'France24 Arabic'. , The
more attention and follow-up of the issues under study.
3- In terms of educational level: The distribution of the vocabulary of the study sample
according to the educational level variable reflected the different educational levels at the
two universities in Cairo Minya, which follows the issues under study in the pages of the
programs of the first edition of the channel 'Dream 2', journalism forum 'France24
Arabic', which came as follows: (BA) in the center First (67.5%), then (postgraduate) in
second place (32.5%), Previous results show that the 'Bachelor' category, 'Postgraduate' is
the most popular category for pursuing and interacting with the issues under study on the
pages of the first edition of Dream2, the France24 Arabi Press Forum. The smaller, the
greater the rate of follow-up and interaction with the issues under study.
4- In terms of geographical distribution: The distribution of the sample of the study
sample according to the variable geographic distribution came equally for each of Cairo
and Minya governorates, each governorate received (50%) of the total sample of users of
the pages of the first edition of the channel 'Dream 2', journalism forum 'France24
Arabic'.
5- In terms of accommodation: The distribution of vocabulary of the study sample
according to the variable of residence of the users of the programs of the first edition of
the channel 'Dream 2', journalism forum in the channel 'France24 Arabic', was as follows:
(37.5%), The previous results show that the 'urban' category is the most likely to follow
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up and interact with the issues under consideration, because urban areas are densely
populated from the countryside. The previous results show that the 'urban' category is the
most likely to follow up and interact with the issues under consideration, because urban
areas are densely populated from the countryside.

Study population:
The human community is the university student population used for the first edition programs
of Dream 2, France24 Arabic Press Forum on the social networking site Facebook.

The limits of the study:
Human Frontiers: The human limitations of this study are a sample of the students of the
universities of 'Cairo', 'Minya' from the users of the programs of the first edition of the channel
'Dream 2', the forum of journalism in the channel 'France24 Arabic' on the social networking
site 'Facebook' aged (18: 40) The year was applied during 2019.
Spatial boundaries: It is limited to the governorates of 'Cairo' and 'Minya'. The governorate
of Minya was chosen because it is related to the place of study of the researcher.
Objectivity border: Limited to the economic issues under study in the pages of the
programs of the first edition of the channel 'Dream 2', the forum of journalism in the channel
'France24 Arabic' on the website 'Facebook'.
Time limits: This is the period in which the researcher conducted a field study on a sample of
Egyptian youth using the pages of the programs of the first edition of the channel 'Dream 2', the
forum of journalism in the channel 'France24 Arabic' in the period from 1/2/2019 and until
30/4/2019.
Study Tool: A questionnaire was applied to a deliberate sample of (400) individual students
from the universities of 'Cairo' and 'Minya' from the users of the programs of the first edition of
'Dream 2', the forum of the press in the channel 'France24 Arabic' on the social networking site
'Facebook'. Data processing used percentages and iterations, Pearson correlation coefficient, As
for the calculation of the coefficient of stability, the test was applied to 50 members of the
sample of users of the two programs of the first edition of the channel 'Dream 2', the forum of
journalism in the channel 'France24 Arabic' on the social networking site 'Facebook'.

Type of study and methodology:
This study is based on field descriptive research, which mainly seeks to know the forms of
interaction with economic issues in the users of the pages of the first edition of the program
'Dream 2', journalism forum 'France24 Arabic', in addition to testing the validity of hypotheses
to find the intensity and direction of the correlation between the follow-up respondents The first
edition of Dream 2, the forum of journalism in France24 Arabic, and the forms of interaction
with them, and to measure the intensity and direction of the relationship between the follow-up
of the respondents to the economic issues on the pages of the first edition of the program
'Dream 2', the press forum This study uses the sample survey methodology to survey a sample
of users of the two programs of the first edition of Dream2, the forum of the journalism channel
'France24 Arabic', to identify issues of interest to the respondents and their reactions to them.

Study variables:
Independent variable: Forms of interaction with economic issues.
dependent variable: Benefiting from social networking sites to follow up on economic
issues.

Cognitive framework:
The concept of video journalism via social media:
Video journalism means producing, photographing, editing and broadcasting news material
from the event's website via interactive web-based programs. The definitions of video
journalism vary among researchers, including:
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Know her Ayman Mohammed, Iman Mahmoud as: One of the types of 'broadcast television
journalism', where the journalist is preparing, photographing, producing and editing his own
material and sometimes broadcast.(1)
The interactive visual journalism programs on the social networking site 'Facebook' and an
important tool for the rapid spread of media material audio and video (2),Which allows users to
participate in different political, social, and economic issues in an interactive and interactive
framework amongst all of them in a high climate of freedom among users. (3)
And knows it Javier Mayoral, Concha Edo It is: a reputable visual journalism based on
interactive digital media, A journalist or broadcaster will shoot, edit and produce video clips
and broadcast them on the screens of visual journalism programs.( 4)
Procedurally defined as: production, photography, editing and editing of news material and
broadcast from the event site through interactive programs on the network.

Interactive in video journalism via social media:
Interactive in video journalism A key feature of electronic news media, , Allowing users to
publicly record their reactions to a video or news article( 5), It depends on the interaction
mechanisms available on the site The more interaction mechanisms are available on the site, the
greater the proportion of interaction, dialogue and sharing between the sender and the receiver
about media content.(6), As a result of the interaction of these networks, they are an important
tool for the flow of information, Where possible Social media users can access and share many
of the news and information offered by video journalism programs among users of these
pages(7).

Forms of interaction with economic issues in the pages of the programs of the
first edition of the channel 'Dream 2', Forum Press Journalism channel
'France24 Arabic':
Due to the novelty of the interactive phenomenon in virtual societies, it is a feature of modern
media and communication, There are many forms of interaction with economic issues on the
pages of the programs of the first edition of the channel 'Dream 2', the forum of journalism in
the channel 'France24 Arabic', from the recordings of admiration and write comments and
posts, including:(8)

LIKES records:
1

Ayman Mohammed, Iman Mahmoud (2017). The war on terror as reflected in the video journalism in the
Egyptian and American websites directed in Arabic, a research published in the Egyptian Journal of Media
Research, Cairo University, Faculty of Information, No. 58, September, 2017,p218.
2
Ali Boukhatem (2018). University Youth Dependence on Facebook as a Source of News, Unpublished Master
Thesis, Algeria: Jilali Bounama University, Faculty of Social and Human Sciences, Department of Media and
Communication Sciences.p17.
3
Abdullah Saad Al Anari (2019). The relationship of Kuwaiti youth to social networking sites with their political
awareness, Unpublished Master Thesis, Jordan: Yarmouk University, Faculty of Mass Communication, Radio and
Television Department, p22.
4
Javier Mayoral, Concha Edo(2015). Towards a new audiovisual narrative: an analysis of videos published by five
online Spanish newspapers, Faculty of Communication. Complutense University of Madrid. Spain.
5
Schmitz Weiss, De macedo goyce(2017). compressed dimensions in digital4media occupations: journalism in
transformation, journalism: theory, practice, criticism, vol 10,NO 5,16SEPTAMPER,PP593,Avalibale at:
http//www.sagepub.co.uk/gournalspermission,nav ,recevedat:13-12-2017.
6
Interaktiv medien- Wörterbuch Deutsch: Wörterbuch, Übersetzer. (2015). Available at:
http://worterbuchdeutsch.com/de/interaktiv
7
Terrill L. Frantz(2012). A Social Network View of Post- Merger Integration ,Advances in Mergers & Acquisitions,
Vol. 10.pp. 172.
8
Mahmoud Mohamed Ahmed (2017). Interactive communication among users of news channel pages on social
networking sites and their satisfaction, unpublished Master Thesis, Minia University: Faculty of Specific
Education, Department of Educational Media.p57-58.
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A pattern of interaction available in news pages that allows the user to interact with the most
prominent topics related to the issues under study by pressing the like sign and then pressing the
inter button, It also features Like to subscribe to newsletters via the user's 'Email' and other
pages as desired by the user.

Interaction through writing comments:
It is a form of interaction available in news pages that allows the user to interact with the most
prominent topics related to the issues under consideration by writing 'comments' and then
pressing the inter button, It also features This method is designed to achieve user interaction by
sharing different views on published topics and enriching interactive discussion about them
between the communicator and the public.

Share:
Means users share and circulate content from news pages between users via the user's e-mail or
post it to a user group or other social media site (1),These pages encouraged the public to
participate actively with the most prominent issues related to the issues under study,These
pages encouraged the public to participate actively with the most prominent issues related to the
issues under study. (2).

honesty and persestence:
The questionnaire was designed and verified in the light of the study's objectives and
hypotheses. It was presented to a group of judges in the field of media. The questions were
designed in the light of previous studies related to the subject of the study. The questionnaire
was modified according to their observations, And then the stability test for the newspaper
questionnaire by re-application of the form Retest using the coefficient of stability over a period
of time through their answer to them, and on the rationing sample, which consisted of (50) of
the university students, The questionnaire was used to calculate the consistency of the results of
the questionnaire on the basis of the ratio of agreement between the respondents' answers in the
first and second application.The value of the coefficient of stability (90%), a high stability
factor indicates that there is no significant difference in the responses of the respondents as it
indicates the validity of the questionnaire for application.

statistical analysis:
After collecting the data of the field study, the data was encoded and entered into the computer,
and then processed and analyzed and extracted the statistical results using the statistical
package of social sciences program known as 'spss', By using the following statistical
coefficients, tests and treatments:
" Simple ratios and statistical iterations of the questionnaire questions, Pearson correlation
coefficient to find the intensity and direction of the correlation between the respondents' followup on economic issues on the pages of the first edition programs of Dream 2, the forum of
journalism in France24 Arabic, and the forms of interaction with them, The Pearson correlation
coefficient was also used to measure the intensity and direction of the relationship between
respondents' follow-up on economic issues in the pages of the first edition programs of Dream
2, the journalism forum of France24 Arabic. And the degree of benefit from them"

General results:
The sample of the field study was in the age group 18:40 of the Egyptian youth, It included a
sample of (400) individual students from the universities of 'Cairo', 'Minya' from the users of
the programs of the first edition of the channel 'Dream 2', journalism forum in the channel
1

Khaled Mehdi Hamed Al Shaer (2018). Treatment in YouTube channels and the extent to which the Egyptian
public is aware of its 'applied study', unpublished Master Thesis, Al-Azhar University, Faculty of Mass
Communication, Department of Radio and Television,p59.
2
Mayfield, Anthony.(2013). What is Social Media? (Online resource: ICrossing. Available on the website of
5/10/2013: http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf
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'France24 Arabic', In addition to the results of the hypothesis test and link them to the questions
and objectives of the study, the following is a presentation of the results of the study:
Table (2) Follow-up of economic subjects on the pages of the first edition of the program
'Dream 2', journalism forum 'France24 Arabic' (n = 400) (you can choose more than
)one alternative
م

Research esthestors' follow-up
to economic issues

1

Weak wages and rising prices in
Egypt
The fall in the price of the pound
against other currencies
Lifting subsidies on some goods
اإلجمالي

2
3

France24 Arab' Press '
Platform Page
Iteration
%

Dream

2's

Iteration

first edition
program page
%

246

61.5%

251

62.75%

154

38.5%

149

37.25%

400

100%

400

100%

The data of the previous table indicate:
a. The percentage of respondents to the videos on the issue of poor wages and high prices in
Egypt (62.75%) of the economic videos employed by the page of the first edition of the
program 'Dream 2', in their coverage of the Egyptian issue, while the percentage of
respondents to the videos on the issue of low The price of the pound against other
currencies in the same channel represents a percentage (37.25%).
b. As for the France24 Arabi Press Forum page, respondents were given to follow the videos
on the issue of low wages and high prices in Egypt less than double the page of the
France24 Arabi Press Forum program (61.5%), While the percentage of respondents to
the issue of the decline in the price of the pound against other currencies more than
double the page of the Forum Forum Press 'France24 Arabi' achieved a percentage of
(38.5%).
As for the issue of lifting subsidies on some commodities, it did not get any percentage on both
pages, ie 0%, Hence we can see: The vast majority of respondents benefit greatly from the
follow-up of the issues under study on the pages of the first edition of Dream 2, the France24
Arabi press forum, because interactive programs aim to attract the largest audience and open up
an interactive debate on the issues. Interesting audience in interactive online programs.
Table (3)The extent of the follow-up of the researchers to economic issues on the pages
of the first edition of the channel 'Dream 2', the press producers of the channel
'France24 Arab' (n=400)
م

How far the researchers
are going to follow

France24 Arab' Press '
Platform Page

Dream 2's first edition
program page

up on economic

Iteration

%

Iteration

%

1

.I'm following a lot big

172

43%

151

37.75%

2

.I'm following a lot

95

23.75%

109

27.25%

3

I follow at unscheduled

133

33.25%

140

35%

400

100%

400

100%

issues

Total

.times

The data of the previous table indicate:
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- Although the response rate (I follow very much) the highest percentage of the page of the
first edition of the program 'Dream 2' (37.75%), but there is a difference in the two
categories (I follow significantly, I follow at unspecified times).
As for the France24 Arabic Press Forum program: Despite the response (I follow very much)
the highest percentage of the France24 Arabic Press Forum page (41.5%), there is a difference
in the two categories (I follow highly, I follow in Unlimited times), This result is consistent
with the findings of Hisham Said's study (2015,127), which indicated that the follow-up of
social media respondents to a large extent as an important source of information and news in
the first place (41.3%), while in the current study to the follow-up of respondents to the page
The France24 Arabic Press Forum program, The previous results show that the exposure of the
contents of the video in my program on my page as the program of the first edition of the
channel 'Dream 2', the forum of journalism in the channel 'France24 Arabic'. The network with
a superiority in favor of the page of the Forum Forum Press in the channel 'France24 Arabic'
than the page of the program page of the first edition of the channel 'Dream 2', in terms of the
follow-up to economic issues very much, Also, there is a superiority in favor of the page of the
program of the first edition of the program 'Dream 2' page than the page of the journalism
forum program 'France24 Arabic', from the follow-up to economic issues to a large extent,
because both pages are highly trusted by the public because of the experience of the press And
credibility in the transmission and discussion of news in text, voice and image, in addition to
being an important media that provides the most prominent issues and events and the latest
developments on the local, Arab and international arena.
Table (4) The degree to which researchers benefit from the follow-up to economic
issues on the first edition of Dream 2, france24 Arabic press producers, (n=400)
)(you can choose more than one alternative
م

The degree to which
economic issues are
pursued

1

I'm going to make a lot of

France24 Arab' Press '

Dream 2's first edition

Platform Page

program page

Iteration

%

Iteration

%

246

61.5%

208

52%

80

20 %

152

38%

74

18.5%

40

10%

400

100%

400

100%

.use
2

I'm going to benefit
.greatly

3

.I'm a little useful
اإلجمالي

The data of the previous table indicate:
That what he attributed (52%) of the study sample benefited from the follow-up of economic
issues on the page of the first edition of the program 'Dream 2', while (38%) of those who
benefit from the follow-up of economic issues on the page of the first edition of the program
'Dream 2', followed by what (10%) are those who benefit from the follow-up of economic
issues on the page of the first edition of the channel 'Dream 2'.

As for the page of the Press Forum program in the channel 'France24
Arabic', it is clear to us the following: That what he attributed (61.5%) of the sample
of the study are those who benefit from the follow-up of social issues on the page of the
France24 Arabi Press Forum program, while 20% are the ones who benefit from the follow-up
of social issues on the France24 Arabi Press Forum page. Followed by (18%) who are
benefiting from the follow-up of social issues on the page of the Press Forum program in the
channel 'France24 Arabic',
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Hence, the vast majority of the respondents benefit greatly from the follow-up of the issues
under study on the pages of the programs of the first edition of 'Dream 2', the journalism forum
of 'France24 Arabic', This is because interactive programs are designed to attract the widest
audience and open the way to enrich the interactive debate on issues of interest to the audience
in interactive online programs.
Table (5) Forms of interaction of respondents With the issue of low wages and high prices in
Egypt on the page of the programs of the first edition of the channel 'Dream 2', the forum of the
press channel 'FRANCE24 Arabic', (n = 400) (you can choose more than one alternative)
م
Forms of interaction
France24 Arab' Press '
Dream 2's first edition
Platform Page
program page
Iteration
%
Iteration
%
1
2
3

LIKEs records
Writing comments
Sharing work
اإلجمالي

128
136
136
400

32%
34%
34%
100%

136
137
127
400

34 %
34.25%
31.75%
100%

The data of the previous table indicate:
The preferences of respondents to use the forms of interaction with the issue
of low wages and high prices in Egypt on the page of the first edition of the
program 'Dream 2' were as follows: Comment is in the first place (34.25%), due to the
use of the comment tool because it expresses public opinion freely on the above issue, followed
by (like) in the second place (34%), and finally (the work of participation Shaer (31.75%),
Respondents use the participation tool because it allows the issue to expand and multiply its
audience from one location to another, and This result is in line with the results of Hisham
Said's study where the writing of the commentary got first place (69.7%), while in the current
study came in first place.(1)

The respondents' preferences for using the forms of interaction with the issue
of low wages and high prices in Egypt were as follows:
Comment (comment, Shaer work), in the first place (34%), is due to the use of the comment
tool because it expresses the public opinion freely on the above issue, and the use of
respondents to the tool of participation because it allows the expansion of the issue and the
multiplicity of the audience from one site to another And finally (like likes) in third place
(32%),And this result Contrary to the results of the study of Mahmoud Mohammed, the
comment commentary got the news content on the fourth place (13.5%), while in the current
study came in first place,(2), As can be seen from the previous results: The respondents find that
interaction and its tools are the pages of the first edition programs' Dream 2 'Forum Press
Forum' FRANCE24 Arabic ', is important because it helps to know the views, ideas and
attitudes of the public towards different issues and topics, where it is possible to explain the
respondents' preference for the comment tool and the participation of mechanisms of
interaction, in First and second place in both pages that they tend to express their views
explicitly about the aforementioned issue due to the wide issue and discussed through the
websites on the net resulting from the decision to float the pound and the decline in purchasing

1

Hisham Said Fathi (2015). The impact of the use of social networks via the Internet on the social relations of the
Egyptian family, Unpublished Master Thesis, Cairo University, Faculty of Mass Communication, Radio and
Television Department.p130.
2
- Mahmoud Mohamed Ahmed (2017). Interactive communication among users of news channel pages on social
networking sites and their satisfaction, unpublished Master Thesis, Minia University: Faculty of Specific
Education, Department of Educational Media,p119.
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value, which led to high prices. She asked the workers to raise wages because it does not meet
the needs of the poor.
Table (6) Forms of interaction of respondents With the issue of the low pound against other
currencies on the pages of the first edition of the program 'Dream 2', the forum of the press
channel 'FRANCE24 Arabic' (n = 400) (you can choose more than one alternative)
م

Forms of interaction

France24 Arab' Press '

Dream 2's first edition

Platform Page

program page

Iteration

%

Iteration

%

1

LIKEs records

124

31%

126

31.5%

2

Writing comments

139

34.75%

142

35.5%

3

Sharing work

137

34.25%

132

33%

اإلجمالي

400

100%

400

100%

The data of the previous table indicate:
The preferences of the respondents to use the forms of interaction with the issue of the
depreciation of the pound against other currencies on the page of the program of the first edition
of the channel 'Dream 2' were as follows: (Comment comment), in the first place (35.5%), due
to the use of the comment tool because it expresses the public opinion freely on the abovementioned issue, then (the work of participation Shaer) in second place (33%), The respondents
use the participation tool because it allows the issue to expand and multiply its audience from
one location to another, Finally (like likes) in third place (31.5%), And this result Consistent
with the results of Hisham Said's study, where the writing of the comment on the first place by
(69.7%). The current study came in first place.( 1)
On the page of the France24 Arabi Press Forum program, the respondents' preferences for using
the forms of interaction with the issue of the low pound against other currencies were as
follows: The comment tool, in the first place (34.75%), is due to the use of the comment tool
because it expresses public opinion freely on the above issue, then (the work of participation
Shaer) in the second place (34.25%), and respondents use the tool of participation Because it
allows the issue to widen and multiply its audience from one location to another, and finally
(like likes) in third place (31%), And this result It is consistent with the findings of Maryam
Nomar, where the comment tool got the first place (25.2%), while in the current study came in
first place,(2), The above results show that: The respondents find that interaction and its tools
are the pages of the first edition programs of Dream 2, France24 Arabic Press Forum, which is
important because it helps to know the views, ideas and attitudes of the public towards different
issues and topics. One of the mechanisms of interaction, in the first and second of both pages, is
that they tend to express their views explicitly about the aforementioned issue due to the wide
issue and discussed through the websites on the net resulting from the decision to float the
pound to gain the confidence of the IMF. Lower his purchasing value.

Hypothesis test results:
First hypothesis: This obligation states that: There is a significant statistical correlation between
respondents' follow-up on economic issues on the pages of Dream First 2, France24 Arabi, and
the forms of interaction with them, Thus, we accept the hypothesis that: There is a significant
statistical correlation between respondents' follow-up on economic issues on the pages of the
1

Hisham Said Fathi (2015). The impact of the use of social networks via the Internet on the social relations of the
Egyptian family, Unpublished Master Thesis, Cairo University, Faculty of Mass Communication, Radio and
Television Department.p130.
2
Maryam Nariman Nomar (2011). The use of social networking sites and its impact on social relations: a study on
a sample of Facebook users in Algeria, an unpublished master thesis, Algeria: University of Hadj Had Banth,
Faculty of Humanities, p133.
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first edition programs of 'Dream 2', the forum of journalism in the channel 'France24 Arabic',
and the forms of interaction with them, This indicates that the more the respondents follow up
on economic issues on the pages of the first edition programs of Dream 2, the journalism forum
of France24 Arabic, the more the interaction.
The second hypothesis: This obligation states that: There is a significant statistical relationship
between the extent of the respondents' follow-up on economic issues on the pages of the first
edition programs of Dream 2, the forum of journalism in the channel 'France24 Arabic', and the
degree of their utilization.
To verify the validity of this hypothesis, the Pearson correlation coefficient was used to
measure the intensity and direction of the relationship between the extent of the respondents'
follow-up on economic issues on the pages of Dream 2, the forum of journalism in the channel
'France24 Arabic', and the degree of their utilization.(*0.41), Which is a function at level (0.01),
Thus, we accept the hypothesis that: There is a statistically significant relationship between the
extent of the respondents' follow-up on economic issues in the pages of the programs of the first
edition of 'Dream 2', the forum of journalism in the channel 'France24 Arabic', and the degree
of their use, This indicates that the greater the extent of follow-up, the greater the degree of
benefit.

The results of the study in the light of hypotheses:
After conducting the field study, we reached a set of results, the most important of which are:
- Proof of the first hypothesis: The correlation between the follow-up of the respondents to
economic issues on the pages of the programs of the press forum in the channel 'France24
Arabic', Cairo today with the channel 'Today', and the forms of interaction with them, and
the value of the correlation coefficient (0.43 **), It is a function at the level (0.01).
Proof of the second hypothesis: There is a significant statistical relationship between the extent
of the respondents' follow-up on economic issues on the pages of the France24 Arabi Press
Forum, Cairo Al-Youm and Al-Youm, The correlation coefficient was (0.41 **), It is a function
at the level (0.01).

Conclusion:
In the light of the study, the researcher proposes a set of
Through this study, the researcher tried to find out how the respondents interacted with
economic issues on the pages of the first edition of Dream 2, the journalism forum in France24
Arabic, As a media platform to present different opinions and ideas related to the economic
issues under study, What is the relationship between the follow-up of respondents to economic
issues on the pages of the programs of the first edition of 'Dream 2', the forum of journalism in
the channel 'France24 Arabic', and the forms of interaction with them, What is the relationship
between the extent of the respondents' follow-up on economic issues on the pages of the
programs of the first edition of 'Dream 2', the forum of journalism in the channel 'France24
Arabic', and the degree of benefiting from it, This is because interactive media has a great
influence in shaping the public's attitudes towards economic issues that interest them,
Therefore, it became necessary to discuss the issues of interest to the public of media
organizations, The study reached a number of recommendations including:
- The need for media organizations to pay attention to video journalism on the Internet and
support through social media workers and training journalists to use modern techniques of
digital photography and broadcasting techniques from the event site.
- The need to conduct more studies related to video journalism and its impact on the
audience of interactive programs on the network towards different issues and topics in
order to reach new and innovative theories and perceptions within the framework of the
relationship between the audience and the new media.

Research proposals:
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In the light of the study, the researcher presents a set of proposals:
-

Using social media to promote advertising campaigns.
Using social media networks to address issues of cyber terrorism.

resources and references:
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-

-

-
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إسقاط مدى محاكاة الفيلم الوثائقي للواقعة التاريخية الموثقة في وصف
الواقع االستعماري في الجزائر " :دراسة سميولوجية تحليلية لفيلم La
 " Bataille D'Algerأنموذجا

Projection of the simulation of the documentary film of the
historical documented in the description of the colonial reality
in Algeria: "An analytical and analytical study of La Bataille
"D'Alger
عبيد صباح
باحثة دكتوراة جامعة محمد خيضر

الملخص:
تعتبر السينما أداة للتوثيق التاري ي أحي

ترسم األبعاد المبهمة وتحاول تجسيدها بصورة تركيبية بمزيج من حقائق الواقع

ونسج ال يال أ من أجل مجفاه الطابع الجمالي لم يلة المتتبعين من باحثين كانوا أو مالحظين .فاألفالم الوثائقية تعتبر مادة
أرشيفية تقا

قيمتها بمدى ق دم همل المادةأ وفي مجال التاري يمكن الرجو لها كمادة مرجعية لوصف واقعة تاري ية وزيادة

الداللة ألمهان المتتبعين في ترسي وتأري الحد
مساهمة في توثيق األحدا
محاولة البح

التاري ي وترتيب :كرونولوجيا .فالسينما المغاربية فسحت المجال كأداة

التاري ية السيما في فترة التكالو االستعمارة على المنطقة العربيةأ وات مت أبعادا مقليمية في

والتقصي التاري ي ومحاولة ربط الوثيقة التاري ية بالمونتاج السينمائي الوثائقي .وهنا يكون طرح القجايا

السياسية محل االهتمامأ والتي أ مت جل تفكير م تصي اإلعداد .فالجزائر كنمومج شهدت في فترتها المعاصرة حملة

استعمارية أودت بها لفقدان كيانها السياسي وتحطم مطارها القانوني تحت سيطرة فرنسا االستعمارية أ وفسحت السينما لها
المجال لتكون من بين القجايا البارزة والمدرجة في برامجها السيما في مراحل من اندال الثورة وتطور تتالي أحداثها وتوثيق
انتصاراتها في ظل العراقيل التي نسجتها سلطات االحتالل لها .من الل همل الدراسة سنحاول تسليط الجوه على دراسة
مدى توافق األفالم الوثائقية في مدلولها والتوثيق التاري ي للحد

وايجاح قدرة االفالم السينمائية في وصف وتجسيد الصورة

الحقيقة للواقع االستعمارة في الجزائر ومل من الل تحليل فيلم حرو الجزائر كنمومج وربط :بالوثائق التاري ية.
الكلمات المفتاحية :محاكاةأ الواقعةأ الموثقةأ سميولوجيةأ حرو
Abstract:
Cinema is a tool for historical documentation. Reference to it as a reference material to describe
the historical fact and increase the significance of the minds of the followers in the
consolidation and history of the historical event and arranged Chronology. Maghreb cinema
opened the way as a contribution tool in documenting historical events, especially in the period
of colonialism over the Arab region Regional dimensions have been taken in attempting to
investigate historical inquiry and to try to link the historical document with documentary film
editing. Here is the issue of political issues of concern, which took the bulk of the thinking of
the preparation specialists. In stages of the outbreak of the revolution and the development of
cascade events and document their victories in the light of obstacles created by the occupation
authorities. Through this study we will try to shed light on the study of the compatibility of
documentary films in their significance and historical documentation of the event and clarify
the ability of films to describe and embody the true picture of the colonial reality in Algeria, by
analyzing the film Algerian war as a model and linking it to historical documents.
Keywords: simulation, incident, documented, semi-ideology, war
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مقدمة:
يعتبر نجاح الثوار في مشعال فتيل الثورة المجيدة من االنجازات التي لم يتمكن االستعمار الفرنسي من منع
وقوع :أوما زاد في شدة الحما

الثورة هو هيكلة الثورة بعد مؤتمر الصومام وتصعيد العمل الفدائي من

الريف ملى المدينة ومجابهة فرنسا في مركز تواجدها وهو في الحقيقة قرار مصيرة ومجازفة لما حققت :الثورة

.فكان على قادة الثورة مجابهة االدارة االستعمارية في عقر دارها وإلثبات مدى قوة الثورة واستم ارريتها وألجل
الدعاية المغرجة التي تبنتها السلطات الفرنسية في محاولة استنقا

االنجازات واالنتصارات المحققة

لجيش وجبهة التحرير الوطنية أوكانت السينما من بين الوسائل التي أعطت لألحدا

كمجال لتدوينها وترسي الحواد

في التاري ي ومن بين األحدا

التاري ية بعدا للدراسة

كانت حرو الجزائر أو حرو المدينة أو

حرو العاصمة أو معركة كما ا تلفت الكتابات في تسميتها ومن هنا كان فيلم معركة الجزائر من أبرز
الجوانو المة قام باستقراه األحدا

اشكالية الدراسة:

مع اللمسة الفنية ال يالية التي تجفي روح التشويق والحما

للمتفرج .

كيف العاملون على الفيلمأ بطرحهم السينمائي بين الفن ال يالي والسرد التاري ي المحاكي للواقعأ إللقاه
نظرة أصلية على الص ار المة كان هو الحرو الجزائرية؟
وكيف ساهمت السينما الوثائقية في تجسيد الواقع االستعمارة في الجزائر ومقاومت:؟

أوال -تجليات الفكر الثوري في السينما العالمية:

مثلت فترة الستينيات عقد التكامل بين السينما والثورة .فمصطلح "الثورة" يظهر م ار ار وتك ار ار في جميع
ال طابات والمقابالت والنصو

واألفالم التي تصدرها الش صيات الرئيسية للحركة :أمثال فرناندو بيرةأ

وفرناندو سوالنا أ وأوكتافيو يتينو في األرجنتين Glauber Rocha .وسينما  Novoفي الب ارزيل ؛
 Jorge Sanjinesومجموعة  Ukamauفي بوليفيا ؛ وليو ارسيا مسبينوسا وتوما

جوتيريز أليا في

كوبا ؛ ميغيل ليتين وراؤول رويز وباتريشيو وزمان في تشيلي أ همل ليست سوى عدد قليل من األسماه
التي تشكل واحدة من أكبر حركات "السينما الجديدة"

1

في مرحلة ما بعد الحرو في العالم .جميعهم صرحوا

بوجود عالقة جديدة بين السينما والسياسة ولكن محاولة فهم العالقة بين السينما والسياسة التي تركز على
مفهوم الثورة.

1

Sergio Roncallo*, Juan Carlos Arias-Herrera , op ,p 02.

كليا الل عقد الستينيات .لم يقتصر األمر على أمريكا الالتينية أ ولكن العالم كان فكرة "الثورة" جزاها من الصور
يبدو أن مصطلح "الثورة" موجود ا
االجتماعية في مل الوقت .كل أولئ المين است دموا المصطلح لدعم أو تحديد تعريف مشتر  .ومع مل أ كان لمفهوم الثورة العديد من االست دامات
الم تلفة .كلمة ظهرت الل القرن الرابع عشر كما مشتق من الالتينية  revolvereيست دم لاشارة ملى "القوانين الطبيعية الحركات الدورية في

السماوات" للمزيد انظر :
Sergio Roncallo*, Juan Carlos Arias-Herrera , op ,p 02
 والمعنى السياسي للكلمة ظهرت في أوا ر السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر كان معاني للمصطلح مثل "الثورة" و "التمرد" .ومع الثورة
الفرنسيةأ على سبيل المثالأ كان المصطلح ليعني شرعية الت ريو الطبيعي أو اإلطاحة بالقادة المستبدين .منم منتصف القرن التاسع عشرأ فإن :لم

يتبع بت جموة شهرتها معق ولة للحدي

عن ثورة " ير ميديولوجية" .االنتفاجة التي تعالج التفاوتات المحلية فقط أكثر من تمرد يبدو أن هما االرتباط
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تعمل السينما على نقل التاري من المكتوو الى الناطق أ وبمل تتمكن من نقل وا راج :من ثقافة الن بة
المثقفة العالم ملى ثقافة وتربية الجمهور العريض في السينما وهما ال يعني بالجرورة معادة السردية بل المهم

توظيف عك

ودار يتمثل فعل في السينما في

بعض القجايا التي تهم منسان اليوم أو كما يقول جان لو

السماح بقايا الماجي بأن تجد مكانها في الحاجر .وهو ما عبر عن :أيجا جان كوكتو بقول ::أن الفيلم هو
كتاب :بالصور والفالحة تاري ية واجتماعية وقجايا تشغل المفكر المهتمة بتطوير الحساسية الجمالية أو
بدرجة الص ار السياسي او الحجارة للمجتمع من المجتمع ومن هنا فان التاري في السينما ال يعني اعادل

سردة أو تبسيطي وانما يمثل جوهرل ودالالت :وتشكل مادل جديدل تغني الزمن المعاصر عبر أفالم سينمائية
الهوية الوطنية تميزها أسلوو عن السمات األ رى في العالم.

يمكن أن تتسبو صائ

1

لقد قدم الم رج والكاتو أوليفير  11درسا بليغا للسينمائيين والباحثين مع البرهنة على أن السينما تمتل من
الجامبية ما يجعل الم رج في دوامات تجاهل التاري ومجايق الرقابة التي يتحدثها بعض الم رجين في
الدول التي تستغل السينما كآلية لتسوية الرأة والمغالطات في ن
للفكر أ ويعدل الم رج المفكر الباح

التاري وهكما تكون السينما موازية

عن الحقيقة ويتحول الفيلم ملى وثيقة تاري ية تحفظ للبشرية ايجابياتها

وسلبياتها بلوتو سينما في حد ماتها وسيل :نظرية الوقوف في وصف المستجدين والمقهورين وجد المسيح
الماكرة من حكام وجنراالت وفنانين أيجا .انجاز أة فيلم ال يرتكو فقط على اتقان لغة السينما وانما يتعدى

مل

ملى االيمان بتاري الفن والفكر معافي :بأهم األحدا

التاري ية التي أثرت في البشرية مشارة الم رج

طارق علي في سياق هما النقاش مثال ملى أن الماركسية تشكل في جوهرها منهج لفهم التاري أ وأهم
مساهمة نظرية قدمها كارل مارك

تتجلى في أن المحر األساسي للتاري و لي

الوحيد والص ار الطبقي

والمساهمة الثانية شرح طريقة عمل الرأسمالية في السعي ملى الربح كدافع رئيسي لوجود أر
يوجح كاظم مرشد السلوم أن السينما الوثائقية من حي

المال.

2

المبدأ هي وثيقة عن الحياة والواقع تتجسد ومادتها

عن طريق الهاتف أو التصوير الم باشر لهما التعريفات ال اصة السينما الوثائقية التي تلتصق التصاقا
مباشرة في الحياة المادية و بالواقع أنها معادة تنظيم وترتيو ومن ثم تحليل الواقع اعتمادا على وقائع حياة
ش صية حقيقية وعلي :أن ي تار من بين كل مل بما يسمح ل :بالتعبير عن الفكرة التي يريد ميصالها وبعد

مل علي :أن ي تار أسلوو العمل ألن ا تيار المادة والموجو ومن ثم ا تيار أسلوو العمل هما العامالن
اللمان يحددان اصية كل ما رجوة فسر وجهة نظر في تعامل :مع الواقع.
بمفهوم األيديولوجية أ بدالا من توحيد معاني مصطلح "الثورة" أ يجاعف موجها .مفهوم مارك
األصلي للمزيد انظر  :نفس :أ

1

.19

3

وانجلت ار للثورة في مجال التطرف في المعنى

الد ابراهيم طعمةأ انتاج االفالم السينمائية بين التجربة و التطبيق مجل :رؤى تربويةأ أ  13أ9أ11أ  9101أ فلسطين أ

2

محمد أشويكة أالتاري والسينما قراهة في كتاو عن التاري :طارق علي وأويقر ستون يتحادثان أأ أ01/1

3

كاظم مرشد السلومأ فلسفة الحقيقة والواقع في األفالم الوثائقية أ الصدى نت أ مقالة منشورة على الموقع االلكتروني التالي:

أشتاه 9101أ(د.م.ن)أ

( .013د.م.ن)أ

أ .013

.013

التاري  9102/12/93:الساعة .01:11 :
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ثانيا -السينما والتاريخ:
كما وفر المؤر ون والسينمائيون أرجية االلتقاه بين عملي :التاري وبين مبداعية الفن السينمائي ومل بعد
والقجايا المرتبطة لحظة تاري ية ما .وقدر

أن انتب :البعض الى قيم :الصورة في توثيق الوقائع واألحدا

ما االنتاج السينمائي أعماال كثيرة في الفيلمو رافيا االنسانية تسجل محطات ورجاالت ومكر أو محطات من

التاري االنساني أو تمث ل التاري بصفة عامة للبناه مت يلها هكما رأينا كيف نحسن ما التطويع والتحامل
على حجارتهم و صوصياتهم الثقافية والحجارية وكيف ساهمت السينما نفسها من تاري ها المعاصر
قص

الدة أقالمها كمل

المتعلقة بالسير النجالية الحقائق المدنية أو حادثة ا تيال كينيدة ب لفياتها

وتداعياتها أو استقالة نيكسون و يرها من الوقائع واألحدا

التي كرست سينما قص

الزمن مهما طال وراينا كيف استغلت السينما الفرنسية تاري

الدل لن يمحوها

ثورتها من جميع األوج :والنواحي وكيف

تطرقت السينما االسبانية ملى مراحل حكم فرانكو او الحرو األهلية التي شهدتها البالد في ثالثينيات القرن
الماجي وكيف أصبح التاري المصرة ورموزل في متناول المتفرج العادة و ير بعيد عنا الننسى التجربة

الجزائرية التي جعلت من الفترة االستعمارية وما تالها من صورل على المستعمرين واحدة من أهم المواجيع
التي تناولتها األفالم المحلية بكثير من النجاح والتميز.

تزداد أهمية التاري

1

والسينماكثنائية تجمع الجوانو الفكرية بالجمالية لي

فقط بالنسبة ملى الدراسات

المرتبطة بالسينما ووسائل اإلعالم بل أيجا بالنسبة ملى المؤر ين .فالتاري ش جكل دوما نبراسا يستنير ب:

المبدعون والقانون معينا ال ينجو يستلهمون من :أعمالهم الفنية الم لدة لهم وللفترات أو األحدا
المعالجة وشكلت السينما واحدة من أكثر المجاالت اإلبداعية استهاما للقص
العام ومن المورو

الحجارة والتاري ي ال ا

التاري ية

أفالمها من التاري اإلنساني

بكل بلد من البلدان .وسنحاول في همل المدا لة مبراز

العالقة بين التاري والسينما ثم كيفية حجور التاري في اإلنتاجات السينمائية المغربية.

2

ثالثا-اهتمام السينما باألحداث التاريخية :
األفالم التاريخية :1


جالل زين العابدين أمرجع سابقأ

.031

وصف األ وان المير السينما في براهة اال ت ار هما عام  0221على أسا

اصي :الحركة بانها ال :اعادل انتاج الحيال الحقيقية الن التسجيل

الحركة وتمثيلها هو قدرل السينما على رسم العالم المرئي المة يعيد انتاج :ولطالما كان الواقع بما يحتوي :من مكونات مثل االنسان وقد بدا االهتمام
منم ان حرك  :االنسان هما الواقع من الل رسومات على جدران الكهوف ومن ثم انشال الفنون بين جدران المعابد وبالتالي كانت زاد االهتمام الفنان
بهما الواقع فكان تأثير الواقع على االنسان مستمر ودائما عبر كل العصور من الل التأثير والتأثر المة اتاح معرف :الواقع بواسط :االنسان معرف:
االنسان من الواقع االنسان و معرف :االنسان من الواقع اما ما اعتبرنا العمل الفني هو الحال المتقدم على التمثيل والمحاكاة لم نستطيع ان عدل الرجل

المة مكن االنسان من تجسيد فلسف :تجال الواقع االن االنسان من تجسيد فلسف :الواقع وعلى الر م مما العمل الفني من صوصي :لكن :قادر على ان
يتبنى و يحاكي الواقع لتزيدة والتدليل على معلم :وصيا ت :بعد ان يكون الواقع و المادة ال ام للعمل الفني وانا اول اهداف الفن ان يمثل الواقع ان

الفن يحاكي الواقع ولكن ال يمكن ل :تحقيق واقعي :العمل الفني الواقعية في الفن امرشا قوت علي :النسبية وعلى الر م من ان الفن ينبغي ان يقدمها

تمثيال دقيقا العالم الواقعي .للمزيد انظر :كاظم مرشد السلومأ مرجع سابق.

المغربيةأ مجلة السينما العربية أ 3و 1أفا أ 9101أ

2

 .031السينما في العابدينأ التاري زين جالل
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وفر المؤر ون والسينمائيون أرجية االلتقاه بين عملي :التاري وبين مبداعية الفن السينمائي ومل بعد أن
انتب :البعض ملى قيمة الصورة في توثيق الوقائع واألحدا

والقجايا المرتبطة لحظة تاري ية ما .وقدر ما

اإلنتاج السينمائي أعماال كثيرة في الفيلمو رافيا اإلنسانية ت سجل محطات ورجاالت ومكر أو محطات من
التاري االنساني او تمثل التاري بصف :عام :للبناه مت يلها هكما راينا كيف نحسن ما األمريكية مثال من
تاري الهنود الحمر و الص ار المرير للحفاظ على هويتهم على أراجيهم ولو بكف من التطويع والتحامل
حجارتهم و صوصياتهم الثقافية والحجارية وكيف ساهمت السينما نفسها من تاري ها المعاصر قص

الدل أقالمها كمل المتعلقة بالسير النجالية الحقائق المدنية أو حادثة ا تيال كينيدة ب لفياتها وتداعياتها

أو استقالة نيكسون و يرها من الوقائع واألحدا

الدل لن يمحوها الزمن مهما

التي كرست سينما قص

ط ال أ ورأينا كيف استغلت السينما الفرنسية تاري ثورتها من جميع األوج :والنواحي وكيف تطرقت السينما
االسبانية ملى مراحل حكم فرانكو أو الحرو األهلية التي شهدتها البالد في ثالثينيات القرن الماجي وكيف

أصبحت التاري المصرة ورموز وفي متناول المتفرج العادة و ير بعيد عنا ال ننسى التجربة الجزائرية التي
جعلت من الفترة االستعمارية وما تالها من صورة على المستعمرين واحدة من أهم المواجيع التي تناولتها

األفالم المحلية بكثير من النجاح والتميز.

1

رابعا :الطرح التاريخي لحرب الجزائر أو معركة مدينة الجزائر:
السينما الوثائقية الحقيقية التاريخية :2
اصاأ وفي جون سنوات قليلة لبت رسائل النباله .فقد سعى
مكانا
تحتل األفالم الوثائقية التاري ية
ا
ا
المؤر ين لرفع الش من أن األفالم الوثائقية قد تكون مادة مكتوبة لمجرد االستهال  .وفي جعل العرض

بشكل أنيق جدا بصيغة دقيقة وفعالة تتناسو مع المواد األرشيفية وفي بعض األحيان .تساعد الفهار
وال رائط على فهم األعمال واست دامها بشكل أفجل .حتى تكون القيمة العلمية للمعرفة المنقولة مثيرة

لاعجاو واالهتمامأ ف همل األفالم الوثائقية الجديدة هي كتو تتميز بدقة علمية كبيرة .سوف يروق للبالغينأ

مشبا ر بتهم في نقل المعرفة .لكنهم ي اطرون بتجاهلهم من قبل جمهور الشباو ألنهم ال يتكيفون مع
طعما للتاري من الل الكتاو.
دوافعهم .وبالتاليأ قد ال يتحقق هدف معطاه األطفال ا

1
2

جالل زين العابدين أمرجع سابقأ

وهي التي تتحد

3

.031

عما جرى لبني البشر في األزمان الماجية بكل أبعادها الحجاريةأ والسياسيةأ والدينيةأ و

ال مع الحاجر من الل المين عاشوا أحداث:أ وهم اان شهود أحياه علي:أ أة أن
األسطوريةأ واالقتصادية ..و يرها .الماجي وهو المة مازال متص ا

مجال :الزمني يمتد حتى  011عاما مجت منم اان ..وكمثال علي :في أيامنا يمكن أن نأ م أحدا

الحربين العالميتين األولى والثانية وبإجافة هما

المعيار الفوتو رافيأ والسينمائي يمكن أن يمتد المجال الزمني للماجي القريو ليصل حتى نحو  091عاما .للزيد انظر :عي عزيز باللأ الفيلم

التسجيلي من الفكرة ملى الشاشة أمنشورات الهيئة العامة السورية للكتاو أ دمشق أ 9109أ .11
Bernard Le Magoarou; L'lmpasse Du Documentarie Historique Un regard Critique Sur Une Nouvelle Collection
Documentarie.p80.
3
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يمكر باتريشيا أوفدرهايدة :كر

العديد من األكاديميين والباحثين أنفسهم لتأري وتحليل األفالم الوثائقية

التي تتناول القجايا والنجالأ وهما من شأن :أن يعك

في جزه من :الدور التاري ي لم رجي األفالم

الوثائقيةأ المة مثل :بارنو على نحو رائع بأصوات للمعارجة والنقد ملى جانو أن :يظهر نزعة ليبرالية دا ل

الوسط األكاديمي وأيجا في محور ماكينة اإلنتاج الوثائقي في السبعينيات وبداية الثمانينيات حين كانت
المجموعة األولى من باحثي دراسات السينما الوثائقية بصدد منهاه باكورة أعمالهمأ وقد تجسد هما التركيز
على الفيلم الوثائقي حركة النجال على نحو جيد للغاية في سلسلة كتو «الدليل الواجح» .على سبيل
بدها من الثمانينيات في الواليات
المثالأُ قدمت أعمال عن األفالم الوثائقية النجالية التي تتناول اإليدز ا
المتحدةأ واألفالم الوثائقية عن المساواة بين الجنسينأ والشوام والسحاقياتأ واألفالم الوثائقية األمريكية

األفريقيةأ وأفالم «حرو العصابات» الوثائقيةأ أو األفالم الوثائقية البديلة والمعارجة .توجد طرق عديدة
للتساؤل عن أسباو وكيفية ا تالف األفالم الوثائقية عن الفيلم الروائيأ بالنظر ملى اشتراكهما في العديد من

التقنيات واألساليو.

1

فقد مهو ويليام جويينأ انطالقا من نظرية وجعت لألفالم الروائيةأ ملى أن الفيلم الوثائقي أقل مشباعا
العودة ير المدركة لما هو مكبوت في

رجاه من الفيلم الروائيأ مل ألن :يعجز عن منح المشاهد نف
وا
ا
العقل الباطن؛ الوعد بتكامل ووحدة رائعين .ويعارض محللو ما بعد الحداثة است دام األفالم الوثائقية للواقعية
في األفالم الروائية) لتجسيد الواقعأ فالواقعيةأ في تحليلهمأ تعمل فقط على التعتيم

السيكولوجية (مثلما يحد

على ايديولوجية الثقافة البرجوازية .ويمهو نيكولز ملى أن األفالم الوثائقية التي تتالعو بتوقعات المشاهد
على نحو أكثر مبداعا وجهات النظر المتعددة لحياة ما بعد الحداثة .في الوقت

بالشفافية والحقيقة تعك

نفس:أ يقر براين وينستون بأن :في عصر المعالجة الرقمية التي ال حد.

2

خامسا-السينما والطرح التاريخي الجزائري:
تعرض السينما مسألة الشعو المشغول في مكافحة جميع أشكال االسترقاق .فمن الل مشاهدة همل األفالم

المصنوعة بين عامي  0211و0211أ والتي تمثل فترة حاسمة في تاري البشرية حددت طوال عقد من
الزمن من تاري الجزائرأ وكمل

العديد من األفالم الوثائقية التي عرفت نطاقا واسعا في تلفزيون البلدان

االشتراكية وترجمتهاأ وتعزيز جوانو الثورة والتمرد .واما كنا اليوم نتحد

عن الجدارة التاري ية لهؤاله

التحرير الوطني والتي كانت وسيلة من أجل الحقيقة أ وسوف تظهر مل

الل مساهمتها ودعمها

المقاتلين مع أحالمهم فهما الظهار اإلمتنان لآلباه الحقيقيين للسينما الجزائريةأ وجميعهم من صفوف جيش
لقجية الشعو الجزائرة.

من

3

أمقدمة قصيرة جدا الفيلم الوثائقي أترأ شيماه ط :الريدة أ مؤسسة هنداوة للتعليم والثقافةأ القاهرة أ 9109أ
نفس :أ

2

أ. 031

أ . 091باتريشيا أوفدرهايدة

1

3

Mohamed Mebarki ;Cinema Algerien ;Al-Djazair;n;114;Algeria;juin 2018.
متاح الكتروني على الموقع http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=349&id_article=4623 :
التاريخ  3102/17/33:الساعة 33:11:
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صانع الفلم مظهار أو الوصول ملى الحقيقة في رؤيت :لهما الواقع المة هو "مرجع الحقيقةأ فكل ما

هو واقعي هو حقيقي" فحسو مفهوم" :السينما الوثائقية من حي

مادتها عن طريق العك

أو التصوير المباشر لهما ".

المبدأ هي وثيقة عن الحياة والواقع تتجسد

1

سادسا.-الفيلم بين الوثائقية والتوثيق :
هكماأ وعلى الر م من أرجية االلتقاه بين التاري وبين مبداعية الفن السينمائيأ فإن العالقة بينهما يشوبها
كثير من االلتبا أ وما يدعم هما الغموض وااللتبا

أكثر هو ا تالف لفياتأ ورهاناتأ و ايات كل من

التاري والسينما عييلييى اليير ييم ميين تقاطعهما فييي م يس يتييويييات م يع يي ينيية حي
طبيعة ال يعييالقيية الممكنة ب يييين ال يتيياري ي كعلم والفيلم كن

ي يقييف ن ييور الييدييين ال يصييايييل ع يلييى

أ ويعتبر همل العالقة صعبةأ لكونها تجمع بين

مكونين منفصلين العلمي واألدبي ويصف همل ال يعييالقييةأ ب يكييون الي يم ييؤرخ وال يس يي ين يمييائييي ي يع يمييالن فييي ب يعييض
األحي يي ييان بالكيفية ن يف يس يهيياأ وف ييي حي يياالت أ ي ييرى ت يت ينييافيير ق يراهت يه يمييا من قيا

درجة االتصال واالنفصالبين

التاري والسينماأ تطرح مسألة التمييز بين القراهة التاري ية للفيلمأ والقراهة السينمائية للتاري وهما المحوران
اللمان يسعفان في فهم العالقة بين التاري والسينما القراهة السينمائية للتاري ي يطييرح للمؤرخ مشكل ال يق يراهة
الييمات يييية للتاري أ وال يق يراهة التاري ية واالجتماعية للفيلم تمكننا ميين التوصل ملييى مواقع فية من ماجي
المجتمعات ألم تكن تسمح بإثارتها الوثيقة المكتوبة أو الرواية الشفوية .وبالتوج :نفس :يطرح السينمائي .

2

سابعا -التعريف بفيلم حرب الجزائر :
معركة الجزائر باإليطالية La battaglia di Algeri :وهو فيلم جزائرة تاري ي حربي أنتج عام 0211أ
شار في تأليف :وا راج :جيلو بونتيكورفو وبطولة ابراهيم حجاج أجان مارتنأ وياسف سعدة .الفيلم يروة
فترة من فترات كفاح الشعو الجزائرة في العاصمة الجزائرية جمبان ثورة التحرير الوطني الكبرى من بطوالت
شعبية جد االستعمار الفرنسي .تم تصويرل في نمط م بارة مستوحى من روسيليني باألبيض واألسود مع
نمط تحرير وثائقي البا ما يرتبط بالسينما الواقعية الجديدة.

3

فالفيلم يحكي حلقة هامة من الحرو الجزائرية .4فمعركة الجزائر (يناير -أكتوبر  .)0212تعبر عن تطور

جبهة التحرير الوطني التي تناجل من أجل االستقالل.1

Receiving Documentary Film and Narrative Film Based on a True Story an Empirical Comparative Study ; p15 .
. 030
2جالل زين العابدين أ أمرجع سابق أ

1

3

4

Www.wikipidia.com
الساعة  90:31التاري 9102/12/ 92

كانت الحاجة ملحة إليجاد سينما تواكو مسيرة حيرو اليتيحيريير اليتيي بدأت عيام  0211وكان ال بد لهمل السينيميا أن تينيطيليق مين مينيطيليق عيليميي

مدرو

وال تكون مجرد مغامرة لهما وفي عام  0212فتحت مدرسة للتكوين السينمائي في الجبال بوالية من المينيطيقية ال ياميسية  .وكان مدييرهيا روني:

فوتيي :وهو فرنسي التحق بصفوف جيش اليتيحيريير اليوطينيي )أميا المين انتسبوا مليها فكانوا مسة مقاتلين استشهد ا لبهم في ساحة الشرف .همل الدراسة

كانت البداية وكانت تقوم همة تعليم واعداد سينمائياألفيالم الجي ازئيريية األوليى عيالجيت قيجييية اليتيحيرر اليوطينيي ف يكييانييت أيديولوجية مناهجة لالستعمار
لقد أبرزت السينما الجزائرية في أعوامها األولى الصراعات الطبقية بعد االستقالل والسعي نحو التحرر الكامل للمزيد انظر  :جان الكسان أالسينما في

العالم العربيأ عالم المعرفةأيناير 0222أالكويت أ

أ

أ 902أ . 991
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ولما د لت سنة  0212أ بدأت معها الثورة مرحلة جديدة بالبده في التطبيق العملي الشامل لق اررات مؤتمر
الصومامأ في جميع الميادين السياسية والعسكرية واالجتماعيةأ ومما سهل في تنفيم ق اررات وادة الصومام
روج الشباو المثقف بعد اجراب :العام عن الدراسةأ من المدن وتطوعهم في صفوف جيش التحرير
قاموا ب دمات كبيرة في ميدان نشر الوعي السياسي واالجتماعيأ في صفوف الشعوأ

الوطنيأ حي

واطالق طاقت :الكامنة وتنظيمها لبناه جزائر جديدة وقد تغيرت نفسية الشعو وانتشرت الفكرة الثورية بجانب:
االسياسي واالجتماعيأ ونظم المسؤولين السياسيون ال اليا الثورية في كل مكان بالقرى والمداشر .وهكما
أصبحت جبهة التحريرأ متواجدة في كل مكان من التراو الجزائرةأ تعيش مع الشعو حيات :اليوميةأ

وتوجه :في طريق الثورة التحرير البالدأ وقد أصبح الشعو يستجيو لكل ما تطلب :من :جبهت :وجيش 2.:كان
مؤشر على مجعاف الجمهورية الرابعة وتنامي نفوم األقلية األوروبية
ا
انهيار موقف الحكومات المتوالية
والتحاق الم في المؤسسة العسكرية بها مل أن هما الجيش كان حامال عقدة الهزيمة منم كارثة ديان بيان فو
المملة و يبة السوي
الكوست.

وهو عازم على استعمال كل الوسائل لمحو الماجي .وال

رابة مما قام روبر

3

بتسليم العاصمة لهؤاله في  12جانفي  0212وعلى رأسهم الجنرال ماسو4أ قائد الفرقة العاشرة للمظليين
ورئي

هيئة أركان ::العقيد بروازا .أما العقيد ودار فقد أمس

بالشرطة في قطا الجزائر وكان العقيد
1

2

CINE-CLUB HISTOIRE DU LYCEE MARCEL PAGNOL
)Séance 1 : lundi 26 novembre 2007 (14h30-18h00
أز يدة محمد لحسن مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية  0219-0211أدار هومة للطباعة والنشر والتوزيع أالجزائر

أ9112أ
3

. 012

ولد روبرت الكوست في 1جويليا  0222أ في دوردوني بأزيرات أ والدل أ كونستانت الكوست أ مفت اشا للسك الحديدية التحق روبرت الكوست

أوالا بمدرسة برايف ال ايالرد ثم كليات بوردو وباري  .بعد سنة أولى من الطو في كلية بوردو أ توقفت دراسات :مؤقتاا عندما تم استدعاؤل للجيش في
عام  . 0202دم في المدفعية في أنغوليم .في نهاية الحرو أ التفت ملى القانون أ وحصل على ر صت :أ انجم ملى الحركة االشتراكية السرية حتى
مايو 1945أ فقد ت لى عن الكفاح النقابي ا تار البقاه في  SFIOكان يؤمن بمتانة الجزائر منم صيف عام  1956أ جسد" التهدئة المفرطة وسياسة

القوة لحل الن از .بعد تغطية عملية ا تطاف قادة جبهة لتحرير الوطني أ أرجع كل الصالحيات ملى جنود الجنرال ماسو أثناه" معركة الجزائر "التي

بدأها جبهة التحرير الوطني في يناير  1957.كان على تغطيت :للتعميو واالنتهاكات التي ارتكبتها الشرطة والقوات المسلحة أن تحدد صورت :بشكل
نهائي .في فبراير  1958أ قام بتغطية قصف القوات الجوية الفرنسية للسكان المدنيين في قرية تونسية صغيرة

على الحدود أ ساقية سيدة يوسف وفي يونيو  1960قدم بيان اليسار للحفاظ على الجزائر في الجمهورية .للمزيد انظر:
Gilles Morin ,La Coste Robert Alfred , Article d'une blogue disponible online :
Roberthttp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article115075STE Robert, Alfred
الساعة 02:11:
التاري 9102/00/91:

 4لجنرال ماسو MASSU Jacquesجا ماسي من مواليد عام  1908بفرنسا أ عسكرة محترف شار في تحرير فرنسا من القوات األلمانية أثناه
الحرو العالمية الثانية أ كما شار في الحرو الهند الصنية كقائد للفرقة العاشرة للمظليين أ وكان من بين المشاركين كمل في العدوان الثالثي على

مصر سنة  .1956أرسل ملى الجزائر و كلف بمهمة حفظ النظام في العاصمة بعد انطالق معركة الجزائرأ وفي منصب :هما عمل على نق العمل
الفدائي بكل الوسائل مم كان وراه اعتماد التعميو كطريقة وحيدة للحد من نشاط مناجلي جبهة التحرير الوطنيي أ وكان مع بيجار يشكل ثنائي القمع

في العاصمة  .لعو دو ار كبي ار في انقالو  03مايو 1958أ وفي نهاية السنة عين قائدا للقوات العسكرية في الجزائر أ كانت ل :شعبية كبيرة عند
الكولون نظ ار لمعارجت :سياسة تقرير المصير في الجزائر أ عرف عن :دفاع :المستميت عن الجنرال ديغول و سياست. :للمزيد انظر:

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88
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ترنكيي :مسؤوال عن المكتو ال ام أ قدم بول تيتون النائو العام لعمالة الجزائر في رسالة استقالت :ملى
الكوست بتاري

 91مار

 0212محتجا على وحشية رجال المظليات وأحصي ثالثة أالف وأربعة

وعشرين مفقودا لم يعثروا على أة أثر لهم ملى اية اليوم .وقد يرى البعض رابة في الحدي

بمعركة الجزائر لكن المتتبعين لألحدا

يجمعون على أن بداية انقالو الثال

عما يسمى

عشر ماة  10212قد

انطلقت مشارات :من جانفي .20212
حي

أشرف العربي بن مهيدة على نشاط العمليات المسلحة أواعتقلت :قوات الجنرال بيجار يوم  93فيفرة

 0212هنا استشهد بن مهيدة تحت التعميو دون أن يدلي باة اعتراف وقد أعجو العدو ب 3. :اقترو
الجيش كثي ار من األقدام السوداه 4في همل األحدا

1

وبشكل ا

فلقد تكتل الجيش الفرنسي مع المعسرينأ وأنشاوا لجان األمنأ وتتالت األحدا

من المجموعات المتطرفة 5.حي

يصف

منم  03ماة 0212أ ح

تىأول جوان من العام نفسهن وكانت تهدف همل الحركةأ ملى اإلدماج التام بين فرنسا والجزائر والحيلولة دون قيام

الحكومة الفرنسية بالمفاوجة مع رجال الثورة الجزائرية ففي  03ماة 0212أ قام العسكريون الفرنسيون بانقالو عسكرة في الجزائرأ بقيادة الجنرال
"جا ماسو"أ وأعلنوا على العالم تسلمهم الحكمأ وفي اليوم التالي أما ما سمول بمجل

الثورة العسكرةأ نداه ملى الجنرال دة ولأ دعال في :ملى

تسلم الحكمأ وعلى األثر تفاقمت األزمة واجطربت األمور في فرنساأ وانقسم أهلها على بعجهم :العناصر الرجعية االستعمارية تؤيد عودة ديغول ملى
الحكمأ والقوى الشعبية الديمقراطية تعارض مل وأصبحت فرنسا.للمزيد انظر :أز يدة محمد لحسنأ مرجع سابق

.022

عودة ديغول ملى الحكمأ والقوى الشعبية الديمقراطية تعارض مل وأصبحت فرنسا.للمزيد انظر :أز يدة محمد لحسنأ مرجع سابق

2

.022

كان من أبرز مظاهر همل االستجابة أ االجراو المة دعت ملي :جيهة التحرير الل نظر القجية الجزائرية في األمم المتحدة ومما جاه في نداه

جبهة التحرير الوطني حول االجراو" :أيها الشعو المجاهدأ أيها المواطنون من تجار وعمالأ وموظفين وفالحين ومحترفينأ أنكم ستستعدون ألسبو

اإلجراو العظي مأ أسبو الكفاح السلمي لألمة التي فاتها شرف الكفاح المسلح .فأمجوا مصممين وأصبروا للمحنة والبطش وأنوا العماو التي يسلطها
علكم العدوأ فاهلل معكمأ وجبهة التحرير بجيشها العنيد من ورائکمأ تشد أزركم وتأ م بأيديكم ملى النصرأ ملى الحرية ملى االستقالل" لقد بدأ االجراو

يوم االثنين  92كانون الثاني جانفي 0212أ لمدة ثمانية أيامأ يقول عن :صحافي فرنسيأ في يوم :األول" :كانت المدينة مدينة الجزائر أفي صباح

يوم اإلثنين  92كانون الثاني جانفي  0212كأنها ال تزال نائمة وظل الصمت يسودها .وما أن جاهت الساعة الثامنة والنصف حتى بدأت عملية
تحطيم األبواو لفتح الدكاكين .أن أمر االجراو المة أصدرت :جبهة التحرير الوطني قد امتد ملى كامل القطر الجزائرة وكان الجنرال ماسو" يوز

مناشيرأ بعد تهديدات :األولى يقول في المناشير األ يرة :ان القوات العسكرية تتولى فتح الدكاكين بالقوة و لكنها ستحرسها من النهو والسرقةأ وان كل

ش

يقبض علي :متلبسا بجريمة النهو فإن :سيساق ملى السجنأ لقد استمراالجراو العام طوال المدة التي حددتها جبهة التحرير الوطني ر م كل

بقررات جبهة التحريرأ من الل هما
وسائل العنف التي استعملتها السلطات االستعمارية إلفشال االجراو وهكما عبر كل الشعو الجزائرة من التزام :ا

اإلجراو المة شمل كل التي يوجد فيها الجزائريون في الدا ل وال ارجأ ففي مدينة وهرانأ وتلمسانأ وسيدة بلعبا أ ومستغانم )أ كانت دكاكينها

كلها مغلوقةأ في والية شمال قسنطينة شعل االجراو كل شيهأ حتی الموظفين المتعرجين لعقوبات شديدة تمسكوا ب. :للمزيد انظر :نفس:
أ

أ012أ .012

 3محمد حربي أالثورة الجزائرية سنوات الم اضأ موفم للنشر أالجزائر أ 0221أ

4

.022

يشير المصطلح على أنهم سكان من أصل أوروبي استقروا في شمال مفريقيا حتى االستقالل أ أة حتى مار

 0211بالنسبة للمحميتين

جنودا يرتدون أحمية
الفرنسيتين تون والمغرو أ حتى يوليو  0219للجزائر أ من أول األوروبيين المين وصلوا بأعداد كبيرة في بداية االستعمار كانوا
ا
سوداه للمشي أ وألن مصطلح "القدم السوداه" مو أصل ير مؤكد أ فإن است دام :الحالي عام و ير دقيق .لمل ينبغي التمييز بين :وبين تقدير

أهميت  .:من ناحية أ يعتبر بعض أعجاه هما المجتمع أن مصطلح "الرجل األسود" مهين أ بل ومهين أ ويفجل االسم األكثر رسمية للفرنسية في
الجزائر .للمزيد انظر https://fr.wikipedia.org/wiki/Pieds-noirs:الساعة 99:01:

5

التاري 9102/00/91:

تواتي دحمان أ منظمة الجيش السرة ونهاية اإلرهاو االستعمارة في الجزائر أ منشورات دار قرطبة أ الجزائر أ9109أ
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بن يامين ستو ار 1العديد من األفالم تصل ملى نصف قرن أيام .الفرق هو فيلم أن معركة الجزائر اإليطالية
منتاج جزائرة مشتر بتكليف من الجزائريين ألنفسهم ترنيمة لتحقيقهم االستقالل من فرنسا في عام 0219
يبدو أنها تصل ملى ما هو أبعد من السينما نفسها لتحقيق رنين معاصر متجدد بال نهاية".

2

ثامنا -دراسة سميولوجية لفيلم معركة الجزائر:
أ-

التحليل النصي التعييني :

أن الم رج االيطالي كان على دراية كبيرة و صوصيات المجتمع الجزائرة و أساليو مقاومة االستعمار
وكمل

على دراية بطبيعة الش صية الجزائريةأ همل الصفات التي حاول أن يصل ثمنها في هما العمل

الج م المة لد مقاومة الشعو الجزائرة وبينت الكلمات المرتبطة عن الش صية الجزائرية وهوية األمة.

كما يمكننا أن نشير الى المشهد المة وجه :في :على البوانت كلمات شاو فرنسي المة عرقل هو تسبو
في سقوط:أ من الرد العنيف المة يصدر من البوانت يحيل ملى السلو العنيف المتواصل في الش صية

الجزائرية التي أشار ملي :الدكتور سليمان عشراتي بقول" :ال ش أن :ركز على الحقيقة التي قدرنا أنها من

أهم ما يميز النفسية الجماعية الجزائريةأ وهي اص :األنفة والنزوح ملى االنتفاجة والرد االنفعالي وبمل

بكون المسار الشاق المة قطعت :تاري ية هما الشعو منم القدم .فنفسية الجزائرة استجابة للحروو والجروح
التصدة والكرامة وأنها سجايا تكاد تكون

ريزية تشتر فيها البشرية كافة اال انما يوفى عليها تمييزها

بالنسبة للجزائر الصبغة القوية والغريزية التي تالزم وردود حدودها الل كلمت :تستشعرها المهني ومل ملى

تعميق الشرط االنفعالي الفطرة 3في ظل وبدوا وشب :بدو عبر األمد.4كما يمكننا أن نشير ملى عنصر آ ر
يحيل ملى محدى سمات الش صية الجزائرية وهوياتها وا لمتمثلة التجامن مل من النا

وفي اللحظة التي

تعرض في مطاردل من طرف االستعمار يد ل بين طلو المساعدة من أهل البيت للترحيو بهم وت بطهم

دا ل البئر ملى اية زوال ال طر وابتعاد العساكر بمل نجد أن فيلم معركة الجزائر قد عبر عن مجموعة
1

ونشأ بنيامين ستو ار في الجزائر الفرنسية بل أن يعيش النفي والصراعات السياسية في مطلع سبعيني ات القرن الماجي .أثرت بعمق على مهنت:

وعمل .:هما المقال هو األول في سلسلة من ثالثة أجزاه عن المؤرخ بنيامين ستورا .بنيامين ستو ار عن عمر يناهز  91عام  0221بنيامين ستو ار عن
التاري في نانتير أبعد االلتزام السياسي المكثف لشباب :أ عمل بنيامين ستو ار على فهم وفهم أفجل

عاما .في عام  0221أ در
عمر يناهز  91ا
للحلقة المؤلمة من الحرو الجزائرية .عمل المؤرخ أ المبتكر والمنتقد في بعض األحيان أ أن :يريد أن يتر المجاالت األكاديمية .للمزيد انظر:
https://benjaminstora.univ-paris13.fr/index.php/biographie.html
2
Benjamin Stora, La guerre d'Algerie vue par Les Algeriens , Denoél,2011;p18 .
 3موالة أحمد مالمح الهوية في السينما الجزائرية أ اطروحة دكتورال أجامع :وهرانأ الجزائر أ  9103أ
4

.310

باإلجافة الى هما يمكننا ان نشير الى سلو ا ر عرض الفيلم ركز علي :كثي ار من الل مشاهد يدوم ألكثر من نصف دقيق :بداية اللقطة التي

تعرض ردة فعل تل

المرأة من السكير المة يعد دالل :على رفجها لمل

السلو المتمثل في شرو ال مر هل هما الرفض مرجعي :ديني :باعتبار

ال مر محرم ديني :ان ال طاو البصرة للفيلم يدعم هما المشهد في مشهد ا ر حي

تبرير لقط 9 :الحقا لمجموع :من االطفال يجحكون على

السكير ومسكوت :يستغلون الموقف للتحرش عبر السلم ومن هما المشهد يتجح لنا تعبير بصرة عن ثقاف :االم تعبير عن صوصي :هويتها والمشهد

نفس :يتكرر مع علي البوانت المة يصفع مرتادة المقهى بحجة أن :جابط م درات من مشاهد الفيلم يدر في أن همل األفعال كانت تعبي ار عن الح

الوطني ألن جبهة التحرير في همل ااونة أ مت على عاتقها تأثير المجتمع تعاطي الم درات وال مر لكن همل االستجابة لنداهات نابع :من أن همل

القوانين تستند الى مرجعية دينية.

4
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من السمات والسلوكيات التي تحي ل على هوية المجتمع باإلجافة ملى أن :يشير ملى عنصر آ ر أهمية
كبيرة للموجو الهوية والمقاوم والمتعلق باللبا

تحديدا أن هما اللبا

التقليدة والحدي

تزينت ب :العديد من اللقطات والمة وجعف :الم رج في عملية التنف

أد وات النظام والتعبير عن الهوية بحي
من الل الن

التالي من الحاي

التقليدة المة

داعين في تنقلهم يعد أداة مهمة من

مجدة عبد الغني مغربي وجح أهمية هما اللبا

التقليدة ورمزيت:

في حد مات :يعد رم از بامتياز التقاليد اصة في مجتمع المدينة فقط

لمجرد االحتجاج أمام أعين المعمرين هما اال ير المة كان يحد

يحفظ أحد منابع المقاومة الثقافية في السياسة.

لو ا تفى هما اللبا

ملى األبد من أن:

1

ب-التحليل النصي السيميولوجي لفيلم معركة الجزائر:
يبدأ الفيلم عند االنتهاه من تعميو أحد الجزائريين بعد أن اعترف للقوات الفرنسية على م بأ علي البوانت و
زمالئ :االستسالم في همل االثناه تركيز الكامي ار علي علي وعلى وج :علي البوانت الماكرة عن طريق تقنية

العودة الى  2flash blackكيفية االنجمام الى صفوف جبهة التحرير الوطني يشير الفيلم في البدايات
األولى لتنظيم الثورة تعود ملى ما قبل  0211حي

جبهة التحرير الوطني ملى مقاومة االستعمار الفرنسي

وا تارت الجبهة علي البوانت ليكون أحد منفمة العمليات المسلحة جد عناصر الشرطة الفرنسية ملى
جانو عدد من الفدائيينأ وأمام ارتفا

عدد القتلى في صفوف 3. :الشرطة الفرنسية يقوم رئي

الفرنسي وجع قنبلة بحي القصبة انتقاما لهمل العملية قامت الجبال ورد ثال
فيها الفرنسيون وأمام

البولي

قنابل في أماكن عالية التقى

طورة الوجع قررت الحكومة الفرنسية ارسال مظليين القجاه على تنظيم جبه:

التحرير وكسر االجراو المة دعت الي :است دم القائد ماتيو منطقة القصبة وتعميو سكانها للوصول ملى

معلومات حول التنظيم وتم القبض على بن مهيدة ليست والهزائم الجبل حي

حصلت العمليات الفدائية

تدريجيا في ساحة أجيق الى أن يتم القبض على ياسف سعدة وتفجير علي البوانت و في نهاية الفيلم
تنطلق مظاهرات واسعة قام بها سكان العاصمة للمطالبة باالستقالل .

4

تاسعا -معركة الجزائر بين خيال السينما واألحداث الموثقة :

2

أحمد موالة أمرجع سابقأ

1

.111

 Black Flash Camer aتتوفر كامي ار فالش با سوداه في العديد من أحجام الدقة أ ولكن األفجل هو حوالي  91ميجابكسل (ميغابكسل) أو

أعلى .لديهم مستشعر صور  CMOSمتطور من فض السطو يعزز اللون والوجوح .بفجل مجموعتهم الواسعة من اإلجاهة الليلية أ يمكن رؤية
التفاصيل الممهلة أ حتى في ظروف اإلجاهة المن فجة .لكن جودة الصورة يمكن أن تكون محببة .تمس الكامي ار بثبات ويتم تقليل تموي :األشعة

األشعة تحت الحمراه

قدما .كاميرات عك
تحت الحمراه .يمكن
ا
أيجا التكبير لمشاهدة التفاصيل .ابح عن كامي ار بها مدى وميض ال يقل عن  11ا
تتوفر كاميرات عك األشعة تحت الحمراه بأسعار من فجة دون المسا بالجودة .دقة الصورة أقل من  91ميجابكسل ويمكن أن تصل ملى 09
ميجابكسل .تقنية األشعة تحت الحمراه ير المرئية هي  211نانومتر (نانومتر) ولها مرشح  IRأوتوماتيكي بالكامل .تكنولوجيا اإلجاهة فالش لديها

 91المصابيح .على الر م من أن الدقة أقل من دقة الفالش األسود ويمكن أن تكون أكثر دقة أ مال أن النطاق أكبر بكثير .حتى أر

الموديالت

يمكنها التقاط ما يصل ملى  91متر .متاحة على الموقع  :التاري 9102/00/02:أ الساعة 99:11:
https://wildlifechase.com/trail-camera-black-flash-vs-infrared/
 3حورية حرات أ مرجع سابق أ . 011
4أ حورية حرات أمرجع سابقأ

. 012
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تناولها فيلم معركة الجزائر بعض الحقائق التاري ية التي شاهدتها العاصمة بين سنوات 0212 - 0211
مثل محاولة ملقاه القبض على الشهيد رمال الشريف المدعو سي مراد وال تهتم قيامهما بتفجير قنبلة في

مكان ا تباه هما ملى وفات :ملى جانو عدد من المظليين ير أن الهدف من و اره همل العملية القجاه على
القائد بشار ملى جانو مشهد القاه القبض على ياسف سعدة و ظريف الزهرة 1أ وردل في مشهد دا ل الفيلم
انا علي البوانت نف
مطار األحدا

قرار الجبهة بقتل الحسين البليدة يحتوة هما المشهد على ثال

عناصر تقع ارج

الحقيقية :

تؤكد بعض المقابالت التي اجريت مع بعض المجاهدين المين عاشوا الحادثة أن عمر حمادة هو مننفم أمر قتل حسن بمساعدة عبد الرحمن عرباجي.
المة نفم في :امر الجبهة وحسين العنابي ولي

 -الش

البليدة

كما أنتم في العملية تمت امام مقهى بوكانون بالقصبة أشهر الفيلم أن القنابل الثالثة التي وجعتهاالفتيات الفجر تكون لها ير أن الوقائع التاري ية تؤكد أن القنبلة التي وجعتها جميلة بوحيرد ال طوط
الجوية الفرنسية في شار موريتانيا لم تنفجر العطو في العبول الناسفة .كما شاهدنا في الفيلم أن الحوار
المة كان يدور بين بن مهيدة وعلى البوانت أن هما األ ير كان حارسا أساسيا قد جاه في محور
المحطات التاري ية ألحدا
مهيدة.

العاصمة فان لم يكن لدي اتصال من أة نو الشهيد علي بن العربي بن

2

اتمة:

وفر المؤر ون والسينمائيون أرجية االلتقاه بين عملي :التاري وبين مبداعية الفن السينمائي ومل بعد أن
انتب :البعض ملى قيمة الصورة في توثيق الوقائع واألحدا

والقجايا المرتبطة لحظة تاري ية ما .وقدر ما

اإلنتاج السينمائي أعماال كثيرة في الفيلمو رافيا اإلنسانية تسجل محطات ورجاالت ومكر أو محطات من
التاري االنساني او تمثل التاري بصف :عام :للبناهأ ففيلم حرو الجزائر جسد الواقع ولو بلمسات اجافية
وتفاصيل مجافة مال أن :وجح معاناة جيش التحرير وتكبدل الصعاو وتحقير االنتصاراتأ لمل
ترس االحدا

فالسينما

وتدونها في األمهان.

فهارس المصادر والمراجع:
 Sergio Roncallo*, Juan Carlos Arias-Herrera , op ,p 02.
الد ابراهيم طعمةأ انتاج االفالم السينمائية بين التجربة و التطبيق مجل :رؤى تربويةأ أ  13أ9أ11أ  9101أ



فلسطين أ

أ .013

محمد أشويكة أالتاري والسينما قراهة في كتاو عن التاري :طارق علي وأويقر ستون يتحادثانأ أ01/1أ شتاه



9101أ(د.م.ن)أ

1
2

نفس:

أ

أنفس :أ

( .013د.م.ن)أ

.013

.012,012

.012
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كاظم مرشد السلومأ فلسفة الحقيقة والواقع في األفالم الوثائقية أ الصدى نت أ مقالة منشورة على الموقع
االلكتروني التاري  9102/12/93:الساعة .01:11 :



جالل زين العابدينأ التاري في السينما المغربيةأ مجلة السينما العربية أ 3و 1أفا أ 9101أ



عي عزيز باللأ الفيلم التسجيلي من الفكرة ملى الشاشة أمنشورات الهيئة العامة السورية للكتاو أ دمشق أ 9109أ




.031

.11
Bernard Le Magoarou; L'lmpasse Du Documentarie Historique Un regard Critique Sur
Une Nouvelle Collection Documentarie.p80.
باتريشيا أوفدرهايدة أمقدمة قصيرة جدا الفيلم الوثائقي أترأ شيماه ط :الريدة أ مؤسسة هنداوة للتعليم والثقافةأ

القاهرة أ 9109أ أ. 091
Mohamed Mebarki ;Cinema Algerien ;Al-Djazair;n;114;Algeria;juin 2018.
متاح الكتروني http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=349&id_article=4623
على الموقع :




التاري  9102/12/99:الساعة 99:11:
Receiving Documentary Film and Narrative Film Based on a True Story an Empirical



Comparative Study ; p15 .
Www.wikipidia.com

الساعة  90:31التاري 9102/12/ 92

أ 902أ . 991
أ
 جان الكسان أالسينما في العالم العربيأ عالم المعرفةأيناير 0222أالكويت أ
CINE-CLUB HISTOIRE DU LYCEE MARCEL PAGNOL
)Séance 1 : lundi 26 novembre 2007 (14h30-18h00
Gilles Morin ,La Coste Robert Alfred , Article d'une blogue disponible online :
Roberthttp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article115075STE Robert, Alfred
التاري  , 9102/00/91:الساعة 02:11:
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D
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اإلصالحات اإلعالمية الجزائرية وأثرها في تغطية الثورة التونسية،
الصحافة الجزائرية أنموذجا
Algerian media reforms and their impact on covering the Tunisian
revolution, the Algerian press is a model
فتيحة زماموش
ملخص

إعالمية وباحثة في سلك دكتوراه -معهد الصحافة وعلوم األخبار ،منوبة ،تونس

مهم ي ي اة لبل ييوِغ مي ييا
من الم ي َ
ياض ال ييمة عاشي ييت :وس ييائل اإلع ييالم في ييي الدولييية الجزائريي يية عسيييير جيييداأ ولي ييئن قطع ييت أشي يواطا ج
أن بعي ييض المكاسي ييوأ قي ييد
وصي ييلت مليي يي :اان مي يين حرَّيي يياتأ ج
فإنهي ييا ما ازلي ييت تتجامبهي ييا تطي ييورات سياسي ييية وطنيي يية ودوليي ييةأ بيي ييد ج

أكس ي ييبتها تفاعلجيي ي يةا م ي ييع م ي ييا يح ي ييد

ف ي ييي الس ي يياحة الوطني ي يية والدولي ي ييةأ و اص ي يية م ي ييع األحيي ييدا

األكث ي يير أهمييي يية نح ي ييو الثج ي ييورة

التونس ي ي جيية .ولق ي ييد كان ي ييت اإلص ي ييالحات اإلعالمي ي يية ع ي ييامال م ي يين العوام ي ييل المس ي ييؤولة ع ي يين طبيع ي يية التغطي ي يية الص ي ييحافية للث ي ييورة
التونس ي يييةأ وق ي ييد كش ي ييف عم ي ييل الصي ي ي حف عين ي ييات الد ارس ي يية ع ي يين سلس ي ييلة م ي يين الم ارح ي ييل كمرحل ي يية الترق ي ييو ومرحل ي يية الص ي ييدمة
ومرحل ي يية ال ط ي يير المح ي ييدقأ وي ي ييد جل ملي ي ي عل ي ييى تغطيت ي ييين متب ي يياينتين تغطي ي يية تعب ي يير عنه ي ييا الص ي ييحافة العمومي ي يية الت ي ييي ش ي ييابها
الت ي ي ييوف والتري ي ي ي ومجي ي يياراة البياني ي ييات الرسي ي ييميةأ وتغطيي ي يية تمثلهي ي ييا الصي ي ييحافة ال اصي ي يية التي ي ييي كاني ي ييت متجاوبي ي يية مي ي ييع الث ي ي يورة

حد االنبهار.
التونسية ج

الكلمات المفتاحية :الصحافة -اإلصالحات -الثورة

Abstract:
The labor of the media in the Algerian state is a difficult one, as it has taken important
steps to achieve the freedoms it has achieved. It is still attracted by the dialectic of
openness and isolation. However, it has gained the media interactively with what is
happening in the national and international arena and especially with the most
important events towards Tunisian Revolution. Media reforms have been a factor in
the nature of the press coverage of the Tunisian revolution, and the work of the
newspapers has revealed a series of stages such as the observation stage, the shock
stage and the stage of the imminent danger, as evidenced by two different coverage of
the public press, which was full of fear, trivialization, and the matching of official
data, and coverage represented by the private press, which was in response to the
Tunisian revolution.
key word: The press, The Reform, The revolution
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مقدمة:
شهدت المؤسسات اإلعالمية متتالية من اإلصالحات متأثرة بالتعددية السياسية التي كان منسوبها مرتفعا
تارة ومن فجا تارة أ رىأ وهما االجطراو أحد

كس ار في طية الحرية التي كان من المفترض أن تتطور

تتطور الزمنأ وقد كان مل سببا في تمطط مفهوم الحريةأ وفي جوه الثجورة التونسية التي مثلت
ميجابا كلما ج
سلطة ير مباشرة على كل األنظمة العربية عامة والجزائر اصةأ اجطر النظام الجزائرة ملى طرح فكرة
اإلصالحات السياسية واإلعالمية عبر مد ال تعديالت على الدستورأ يمكن وسمها بالوقائيةأ وهمل
اإلصالحات لم تكن اعتباطية كما يتبدى لبعض المحللينأ بل تمت عبر مستراتيجية محكمة كصدور
تشريعات جديدةأ وصفت بالمرنة في مجاراتها لمتطلبات المجتمع الجزائرةأ كانت همل اإلصالحات مؤثرة
في بع

الفجاه اإلعالمي الجزائرة عموماأ مم كثرت القنوات التلفزيونية والمؤسسات الصحافيةأ وفي

طبيعة العمل الصحفي للتفاعل مع أحدا

الثورة التونسية صوصاأ وبناه علي :شكلت اإلصالحات المت مة

من قبل الدولة الجزائرية مبان الثورة والممارسة اإلعالمية المتمثلة في صحيفة عمومية وصحيفة اصة

جدلية قائمة المات .كشفت الحجاو عن بعض النقائ

التي تعترة الصحافة الجزائرية وسلطت الجوه

على الممارسة اإلعالمية ومساحة الحرجيةأ فال يمكن أن نعثر على ممارسة فعلية للوسائل اإلعالمية ما لم
تمنح الحرية للقائمين على همل الوسائلأ وبقي هما الطموح مرتبطا بطبيعة النظام السياسي القائمأ والبح
عدة محدداتأ وهي معايير صالحة لمقاربة عمل الصحافة
في حرية الصحافة لن يكون عبثاأ واجنما وفق ج
الجزائرية في تفاعلها مع الثورة التونسية.

دوافع البحث ومشكلته:
لما كانت اإلصالحات اإلعالمية في البالد الجزائرية جربا من جروو اإلنجازات السياسية كما يمهو ملى

األول يؤكد البون الشاسع بين تل
مل بعض البحثينأ ولما كان للبعض اا ر رأة م الف للرأة ج
اإلصالحات والواقع اإلعالميأ رأينا أن :لمن الجرورة بمكان أن ن تبر تل اإلصالحات والنظر في مدى
جدواها انطالقا من تغطية بعض الصحف للثورة التونسيةأ وأهم تأثيراتها على طبيعة العمل الصحفي أو

الممارسة اإلعالمية .فما هي همل اإلصالحات اإلعالمية الجزائرية منم نشأتها؟ وما هي آثار الثورة التونسية
على سياسة الدولة الجزائرية في تعاملها مع الصحافة؟ وما هي أهم االستراتيجيات المت مة في مل ؟ وما
هي أبرز السمات المميزة للسياسة اإلعالمية مبان الثورة التونسية؟ وكيف كانت التغطية بموجو همل

اإلصالحات؟ لاجابة عن همل التساؤالت نعتمد المنهجين المواليين:

المنهج التّاريخي:تتبع ظاهرة ما تتبعا زمنياأ مم يقوم الباح باسترجا أحدا الماجيأ وتبويبها
يقوم هما المنهج على ج
وصوال ملى الحاجرأ عبر قراهة ما أحدثت :همل الوقائع من شواهد مادية م تلفةأ ويرى محمد زجيان عمر أن
المنهج يم جكننا من معرفة مراحل تطور المعرفة اإلنسانية في مجاالت م تلفة (الدين واألدو والسياسية
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أحداث :انطالقا أساسا من الوثائق

1
بتفح
ويعرف :موري أنجر
ج
بأن ":معادة بناه الماجي ج
واالقتصاد) ُ
2
ونول ملى أن توظيف المنهج التاري ي
بحثية
واألرشيف وهو مثل أة منهج آ ر يقوم على طوات ج
ج
اصة" ج
الدراسات األ رىأ نظ ار الرتباط:
في الدراسات المتعلجقة باإلعالم واالتصال ي تلف نسيبا عن استعمال :في ج

بالحجارة الحديثة التي شهدت تطورات كبيرة في همل المجاالت كا ت ار آلة الطباعة والتركيز المؤسسات

المعنية بالتوثيق والنشر واألرشيف التي أسهمت في صيانة المواد اإلعالمية3.ونظ ار ألهمية هما المنهج في
اكمي تسلسلي لألحدا
تع جقو األحدا وصيرورتها نسعى ملى بناه لفية تاري يةأ بشكل تر ج
لما َج َّد في الصحافة الجزائرية من تطورات في ملف اإلصالحات اإلعالمية الجزائرية.

مقترحين قراهة

-المنهج المقارني:

عبرل نقاط االشت ار

ويرصد الباح
يقوم هما المنهج أساسا على مقارنة ظاهرة معينة بين تصورات م تلفةأ
ُ
التعرف ملى
بين همل التصورات ونقاط اال تالف بينهاأ وهما طبعا في فترة زمنية واحدةأ وتكمن ج
أهميت :في ج
تصور نحو
المتحولة في العينة المدروسة بين
التصورات الم تلفة استنادا على مميزات ج
كل ج
ج
العناصر الثجابتة و ج

يميز الصحافة ال اصةأ بما في مل معيار الملكية ونعني بمل القطا
ما يميز الصحافة العموميةأ أو ما ج
العمومي والقطا ال ا ج  . 4ولقد جاه است دامنا ملى هما المنهجأ لمقارنة العمل الصحفي لدى صحف

العينة في استفادتهم من اإلصالحات اإلعالمية.
ج
عينة البحث:

بالدراسة التي تناولت موجو الثورة التونسيةأ بدها ب ي 01
يتمثجل في جميع األعداد الصحف األربعة المعنية ج
جانفي  9100ملى اية  30ديسمبر 9101أ وهو ما يعني أن نو العينة الموظجفة هاهنا عينة قصديةأ

وهي العينة التي ت تار فيها المفردات بكيفية ُم ْح َكمة أة بطريقة موجوعية ال مجال فيها للعفويةأ
أ منا للصحف األربعة " ال بر " و" المجاهد كأنمومج للصحافة المكتوبة اليومية الجزائرية.
أداة تحليل المضمون:

لمجامين وسائل االتصال الجماهيرة

من عملية تحليل مجمون مواد اإلعالم واالتصالأ جمنما هو تفكي
ج
المادة
الكمي لمحتوى
ج
المكتوو والمسمو والمرئي لكي يصل المتل جقي ملى الوصف الموجوعي والمنهجي و ج
5
الصعاو في تناول المواد المعروجةأ حتى
اإلعالمية .ومن مزايا همل العملية التفكيكية ف ج الرموز وتمليل ج
التعرف ملى م تلف القجايا واألحدا
ج
يتسنى للقارئ ج

الصحف.
التي تحملها همل ج

 -1محمد زيان عمرأ " البحث العلمي ،مناهجه ،وتقنياته " ،ط 1أ دار الشروقأ جدة .0223
casbah

by

humaines

sciences

des

méthodologie

la

à

.032

pratique

2

-angers,maurice,initiation

université,alger,1977,p133.

الجامعيةأ ط1أ جامعة الجزائر.9101.
-3أحمد بن مرسلي" منهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واال تّصال" ديوان المطبوعات
ج

.921-921

 4أحمد بن مرسليأ " مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واال تّصال"أ مرجع سابقأ

-5سمير محمد حسنأ تحليل المضمونأ ط 0أ عالم الكتوأ القاهرةأ 9119أ

011
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يقول محمد عبد الحميد معرفا تحليل المجمون " :هو مجموعة ال طوات المنهجية التي تسعى ملى اكتشاف
المعاني الكامنة في المحتوىأ والعالقات االرتباطين بهمل المعاني من الل البح

الكميأ الموجوعيأ

المنظم للسمات الظاهرة في هما المحتوى 1".نهدف من الل أداة تحليل المجمون ملى الحصول على
الكمي من أبرز سمات " تحليل
ويعد التحليل
تفيدنا لاجابة عن التساؤالتأ
ج
الحقائ ق ومعلومات التي ُ
ج
المجمون" مم هو داعم الست دام األساليو اإلحصائية التي تعتبر من األساليو األكثر موجوعي اة .وبناه
على ما تَ َّ
وتبيان
قدم نسوق المالحظة المواليةأ ج
ُ
من وظيفة تحليل المجمون هي است ر ُ
اج مجمون الن ج
ِ
عدة معانيأ ويعود ملى السياق المة أنتِج في :ووفق
يحد ُ أن يتوجفر على ج
لكن هما المجمون ُ
صائص .:ج
العمليةَ ( قراهات وتأويالت) لن تكون اعتباطية أة دون
المميزة للن ج  2.بيد أن همل
تأويل ال صائ
ج
منهجأ واَّن َما ت جعُ ل طوات أساسية منها:
ٍ

ِّ
لعينة البحث :
جمع األعداد
المشكلة ّ
(الثورة التونسية في الصحافة الجزائرية والقراهات الحا جفة بها في المحتوى.
تحديد الفئات وتصنيفها:

تتعلق بالعينة

المادة الصحفية ال امةأ المادة األولية لهاأ أة االنطالق من نصو
عملية تتج ُم
وهي
ج
ج
ثم البح في صائصها استنادا لنظرية مناسبة لها مع بناه
المدروسةأ كما هي دون زيادة أو نقصانأ ج
فرجيات وتساؤالت حتى ِ
محددةأ
نص َل في النهاية ملى تصنيفات بطريقة موجوعية ووفق معايير
ج
3
ومجبوطة.
ومن هذه الشروط :
 -تحديد وحدات التحليل

 تصميم استمارة لتحليل المجمون والبيانات تقسيم المجمون ملى فئات مع رصد عدد تكرارهاأ ثم تست رج بعدئم النسو المئوية وهي مرحلة تعرفالكيفي للوصول ملى نتائج.
الكمي وهي تمهيد للتحليل ْ
بالتحليل ّ
الكمي:
التحليل ّ
يعتمد على لغة األرقام والنسو ِ
ِ
المئوية مم يتجِبعُ عدد تكرار المادة المدروسة وتواترهاأ وعدد القوالو الصحفية
الموظجفة لهاِ .
ويفسح في المجال للتحليل الكيفي.
التحليل الكيفي:

 -1محمد عبد الحميد :بحوث في الصحافةأ عالم الكتوأ القاهرةأ 0229أ

031

 -2راسم الجمالأ " مقدمة في مناهج البحث في الدراسات اإلعالمية "أ مركز وجامعة القاهرة للتعليم المفتوحأ ط9أ القاهرةأ 9119أ

11

-3عبد الرحمن عزةأ "تحليل المفهوم ،مسألة الصدق والثبات "أ المجلة الجزائرية لالتصالأ العدد 3أ جامعة الجزائرأ معهد علوم اإلعالم واالتصالأ
مار 0222أ

21
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في صائص :ومميزات:أ مم هو فعل وصفي

المادة المدروسة والبح
النوِ المة جاهت علي :ج
وهو بح في ج
محددات وقع االتجفاق عليها من قبل م تصين في هما المجالأ وتكون همل األ يرة واجحة
بامتياز عبر ج

ولكنها ت جع ملى منطق القراهة والتجأويل.
ودقيقةأ ج
المقابالت:

العمل
ويعد هما
وظفنا المقابلة في هما البح بإجراه حوارات مع رؤساه التحرير ُّ
ُ
للصحف المعنية بالبح أ ج
استكماال لتحليل المعطيات الكمية وتفسيرها وقد تمحورت همل المقابالت حول تصورات القائمين باالتجصال

فيما يتعلق بحرية التجعبير والصحافة .وقد كانت همل المقابالت في المكاتو الرئيسية لصحف العينة
بالعاصمة الجزائرية مرتبة زمنيا كااتي:
 رئيسة تحرير صحيفة  "El Moudjahidالمجاهد " آمال زموري يوم ال مي -رئي

 91أكتوبر 9102

تحرير صحيفة " الخبر" محمد بغاليأ يوم الثالثاه  31أكتوبر .9102

الدراسات السابقة:
 "الصحافة والسياسة أو الثقافة السياسية والممارسة اإلعالمية في الجزائر" لقزادرة حياةأ صادرة عنطاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيعأ الطبعة  9سنة  9101وفيها بينت الكاتبة مفهوم السياسة والممارسة

اإلع المية في الجزائر .تناولت الكاتبة الثقافة السياسية مفهوما وممارسةأ فجال عن الثقافة السياسية
والممارسة اإلعالمية في الجزائرأ واهتمت بالثقافة السياسية والممارسة اإلعالمية في الجزائر .وقد لصت
الكاتبة بعد دراستها للعالقة بين اإلعالم والسياسة ملى أن أهم مفاهيم دراسة النظم السياسيةأ مازالت تشوب:
شوائو باعتبار أن الثقافة السياسية مازالت في بدايتهاأ وأن اكتساو الثقافة السياسية المة يعني اكتساو
التوجيهات السياسية واالتجاهات واألنماط السلوكية التي يحملها الفرد اتجال النظام السياسي مازال جنينيا
يجاف ملى مل أن :مما كا نت وسائل اإلعالم تشكل أهم مصدر من مصادر الثقافة السياسيةأ مال أنها لم
ترق ملى مستوى رفيع تمد الفرد بالمعارف الم تلفة وبصفة موجوعيةأ واتجح من الل الدراسة التطبيقية
أن جملة الصحفيين المستجوبين ال يحملون معارف دقيقة حول بعض المسائل السياسيةأ ومهبت الكاتبة
مل ى اعتبار أن العمل في مجال العالقة بين الصحافة والسياسة في حاجة ملى كتابات أ رى.
ولقد توصلت الباحثة ملى أن الحرية لصيقة بقدرة الصحافة المكتوبة على مماطة اللثام على الواقع ومراقبة

السلط الثالثة (تشريعيةأ تنفيمية وقجائية) واستوت بمل سلطة رابعة بامتياز .وقد أشادت الباحثة باالنفتاح
جسر لكشف القجايا الحساسةأ لكن مل لم يمنع الباحثة من التشكي ِ في
اإلعالمي في الجزائرأ المة كان اا
همل الصحف الموسومة و" المستقلة" و طوطها االفتتاحية وتطبيعها مع القوى المالية والسياسية التي

القراه فقد كانت من بين الجرائد الجمابة
جعلتها مات ج
توج :مشبول.ولكن هما لم يمنع الصحف من م راه ج
للقراه.

مجافة ملى همل الدراساتأ نم ُكر أطروحة دكتورال عنوان ":توجهات السياسية اإلعالمية في الجزائر على
ضوء اإلصالحات السياسية" وهي أطروحة دكتورال في العلوم السياسيةأ تنظيمات سياسية وادارية للباح
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ِ
إلتمام دراستنا ألنها نظرت في السياسة
مهما
عبد المجيد رمجان 2016أ مثجلت همل الدراسة مرجعا ًّ

العامة
العامةأ مم اعتبر الباح ُ السياسة اإلعالمية وجها من وجول السياسة
اإلعالمية وعالقتها بالسياسة
ج
ج
مبينا اإلصالحات السياسية التي أقبلت عليها الحكومة الجزائريةأ موجحا ِسماتها دوافعها ماك ار آليات
اإلصالح السياسيأ جاعال ميال من آليات تقويم السياسة العامةأ باحثا في العالقة بين السياسة العامة
التجشريعة

السلطات الثال
واإلصالحات السياسية ودور أجهزة الحكم في صنع السياسة العامة من حي
ج
والتنفيمية والقجائية .وقد أبرز من الل همل ال دراسة القوى المؤثرة في صنع السياسة العامة كاألحزاو
والنقابات والجماعات الجا طة والن بة العسكرية والرأة العام ووسائل اإلعالم.

العامة وال طوات العلمية
اللها جهاز اإلدارة
العامةأ در
هما وقد أ جكد الباح ُ على كيفية تنفيم السياسة
ج
ج
مبينا دعامات سياسات اإلعالمية فلسفيا
لتنفيم السياسة العامة فالسيا سية اإلعالمية مفهوما ونظاما .ج

أن اإلصالح السياسي في الجزائر منوط بأحدا
وقانونياأ وملكية وسائل اإلعالمأ وقد توصل الباح ملى ج
ألن :جزه من
أكتوبر  0222وأحدا الربيع العربي التي أسهمت جأيما مسهام في تغيير المشهد اإلعالميأ ج
األسبق

اإلصالحات السياسية وامداداتهاأ مؤ جكدا أن الجزائر قد اتبعت توجها ليبراليا اصة في فترة الرئي
الدستور مرتهن بحركة الشار وظهور األحزاو الجديدةأ وهي
توجها ائبا في ج
الشاملي بن جديدأ معتب ار ميال ج
ُّ
التعد ِدةأ
أسباو من أسباو تغير النظام السياسي في الدولة الجزائرة أة من النظام األحادة ملى النظام
وفي هما السياق بسط الباح

في هما السياق العالقة الجامعة بين وسائل اإلعالم والرئي

عبد العزيز

بوتفليقة مؤكدا أنها عالقة تشوبها بعض التوتجرات اصة في بدايتها .وأدى مل ملى تعديل قانون العقوبات
المة فرض المالحقة القجائية جد الصحافيين .وَل ِك جن مل ال ي ْن ِ
ف ظهور بوادر اإلصالحات السياسية سنة
َ
 9100بعد رفع حالة الطوارئ.
الدراسةأ في معرفة السياسة اإلعالمية الجزائرية واإلصالحات السياسية التي أقدمت على السلطة
تفيدنا همل ج
سمي بيي"الربيع العربي"أ ومساحة الحرية التي تتمتع بها وسائل اإلعالم في معالجة
الجزائرية عقو ما ج
األحدا

الدا لية وال ارجية .وأدبيات الصحافة الجزائرية بعد همل اإلصالحات.

 -3أهم اإلصالحات اإلعالمية:
وفقا لاصالحات في قانون اإلعالم كما جاه في القانون العجوة  11/09المؤرخ في  09جانفي 9109

التحول الديمقراطي المة شهدت :الجزائر
من
المشتمل على مأتي مادة مقسمة ملى  09باو وعلي :يمكن القول ج
ج
السياسية بموجو دستور فيفرة  0222أسهم في تحقيق حرجية الصحافة وارسائها
لتعددية
وبعد تبنيها ج
ج

التعددية الحزبيةأ
متقدمة مقارنة بالفترة السابقة التي جاهت قبل
واإلعالم وقد ش جكل قانون  12-21مكاسو ج
ج
ظل القانون العجوة الجديد  11/09المتعجلق
ويظهر مل من الل توسيع مفهوم حرجية اإلعالم في ج

باإلعالم] [1أ لقد مكن هما القانون الدولةأ الممثلة في الحزو الحاكم من توظيف الوسائل اإلعالمية لمآرب:
صصة مع مبقاه اإلماعة والتلفزيون
العامة والمت ج
الماتيةأ كما أسهم في منح األفراد ممارسة حقهم في مصدار ج
][2
تقدم دمة عمومية لفائدة الدولة والمجتمع.
في أيدة الدولة التي ج
تظل ج
مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B

395

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد التاسع

نوفمبر 9102

عدة مصالحات تزامنت مع التغيير الحاصل في البالد التونسيةأ
شهدت السياسية اإلعالمية الجزائرية ج
ت جاوزت السلطات الجزائرية مرحلة السيطرة على القطا السمعي البصرةأ ومل بوجع قانون جديد
لاعالمأ تمكنت الصحافة وفق :من العدول عن قوانين العقوبات كالعقوبات التي ن ج عليها القانون
مكرر و 011باستثناه عقوبة الغرامة المالية المتعلقة بالجرائم المنصو عليها
الجزائرة في المادتين  011ج
المادتينأ وفي مل متبا لما تن ج علي :قوانين الدول الديمقراطيةأ وهما مدعاة للتوازن بين حرية
في هاتين ج
عدة مجافات
الصحافة وحماية الحقوق والحريات وقيم الديمقراطيةأ والمتأمل في هما القانون يعثُر على ج
أهمها معطاه أهمية لمجال الصحافة المكتوبة أ ومل بإنشاه ما يعرف بسلطة الصحافة المكتوبةأ وتجطلع
بدور تشجيع التعددية اإلعالمية وتجويد رسائلهاأ فجال عن احترام القواعد االقتصادية المعمول بها في سير
وتحدد قانون يجبط االعتمادات التي
الناشرة ومنع تمركز العناوين و جوعها للمؤثرات الماليةأ
ج
المؤسسات ج
ترصدها الدولة ألجهزة اإلعالم (المادة  11من قانون اإلعالم  )11-09ويفتح القانون العجوة لاعالم
الوطني .مم اعتبرت:

مرة في تاري الجزائر مجال السمعي البصرة للقطا ال ا
المة صدر  9109جأول ج
بعض األواسط الرسمية الجزائرية تقدما مهما في مجال جمانات حرية التعبيرأ بينما أعرو بعض
الصحافيين الجزائريين عن قناعاتهم بأن القانون ر م تجديدل ال يزال يقيد الحريات الصحافيةأ وطالبوا

بتعديل :حتى يستجيو لكل التطلعات التي يطمح مليها المهتمون بهما المجال.
وقد أعربت الحكومة الجزائرية بعد صدور قانون اإلعالم 11-09

][3

عن ارتياحها الكبير لما سيحقق :هما

سيما أن :فسح في
القانون من امتيازاتأ ويمثجل هما الن القانوني داعما من مدعمات لقطا االتصال ال ج
المجال في مجال السمعي البصرة بابا واسعا لالستثمار ال ا الوطني في حدود متجفق عليهاأ فجال عن
تحديد مهام الصحافة عموماأ وقد أكدت و ازرة االتصال في تل الفترة عن أهمية هما القانون نظ ار لما يحمل:

بكل حريةأ أة
من جمانات تدعم حرية التعبيرأ وأ لى في مقابل مل العقوبات التي تحول دون التعبير ج
ملغاه قانون  12-21وتقلي عقوبة الجنح الصحافيةأ لدعم االحترافية من  91ملى  00مع فرض رامات
الجبط واحدة اصة بالصحافة المكتوبة وأ رى
لمتسببي القمفأ ويناط هما القانون مجما ا
ال "بعودة سلطات ج
ُ
][4
ولكن هما ال ُيغفل ما
بالسمعي البصرة باإلجافة حماية الحقوق المعنوية واالجتماعية للصحافيين".
ج

يشهدل اإلعالم من مشاكل تتعلجق بالظروف المهنية للصحافيينأ ويعود مل ملى جعف العمل َّ
النقابي.

ويأتي هما الجعف في تناس ٍ
أن مهنة الصحفي في
ق مع ما تطرق ملي :بيان المجل السويسرة للصحافة ج
االجتماعية للصحفيين[5].أ وقد
الدولة الجزائرية في حاجة ملى مزيد من التنظيمأ وتحسين الظروف المهنية و
ج
أظهر المساحة الشاسعة بين أجور
كان هما األ ير سببا في وجع شبكة جديدة ألجور الصحافيينأ وهو ما
َ
الصحافيين العاملين في القطا العمومي والصحافيين العاملين في القطا ال ا  .فجال عن المطالبة
بحرية الممارسة اإلعالميةأ بمنح جائزة رئي الجمهورية للصحفي المحترفأ في يوم وطني للصحافة 99
أكتوبر من كل سنة ومل بمرسوم رئاسي بدأ تنفيمل في  [6].9103لتدعيم الصحافيين وبعثهم على ِ
الحرفية.

هما وقد بادرت النقابة الوطنية للصحافيينأ في أفريل  9111ملى انت او مجل

أعلى أل القيات
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الصحافةأ مم هو هيئة مست قلة تعمل على ترسي القيم المهنية للصحافيين وترمي ملى حماية اإلعالم .وقد
ن ج القانون العجوة المتعلق باإلعالم الصادر في جانفي 9109أ على تدعيم هما المجل .
 3-3االستراتيجيات اإلعالمية بعد اإلصالحات:
تم وجع مستراتيجيةأ لترسي التعدديةأ في الصحافة المطبوعة (مصدار
استنادا ملى مجموعة من القوانينأ ج
قانون جديد لاعالم سنة  )0222فجال عن التجفاعل االيجابي ِ
المرن مع متطلبات المجتمع الجزائرة (قانون
بفض
محدا سلطة مدارية مستقلة "المجل األعلى لاعالم"أ المتعجلق ج
اإلعالم  )12 - 21المة أسهم في ْ
النزاعات المنوطة بحرية التع بيرأ كما يجبط االعتمادات التي تمنحها الدولة لألجهزة اإلعالمية] .[7شهدت

مما نتج عنها ظهور نصو
الصحافة العديد من المجايقات ج
][8
جوان .9110

يعية تتعلجق بقانون العقوبات في 91
تشر ج

توجها جديدا للسياسة اإلعالمية اتسم
هكما أسهمت التعددية المنبثقة من قانون اإلعالم 2-21أ في ج
تبني ج
بااليجابي في تفاعل :مع حاجيات المجتمع الجزائرةأ المتمثلة في مزيد من الحريات التي أسهمت في
صدور الكثير من العناوين الصحفية (جرائد اصة)أ ويعود الفجل في مل
األسبق" مولود حمروش"سنة 0221أ  21 .11المنشور بتاري  02مار
الوزراه المنعقد يوم  03فيفرة من نف
المجل

الحكومة

لما أصدرلأ رئي

 0221تطبيقا لق اررات مجل

(حل
السنة .لكن هما لم يدم طويال بموجو قانون حالة الطوارئ ج

األعلى لاعالم  0220والتجييق على الصحافة ال اصة واعتقال العديد من الصحافيين ومتابعتهم

قجائيا بداية من  )0223وتشكيل لجنة القراهة في العام [9]0221أ تجريم الصحافة بناه على قانون
انجر عن :لق صحف بسبو جغط السلطةأ][10ولكن هما
العقوبات الصادر بتاري  91جوان  9110المة ج
ت نسيباأ تبعا لجغوطات ارجية ترفض مثل همل الممارسات نحو قلق االتحاد
التجييق سرعان ما َ َف َ
األوروبي المة طالو الجزائر بجرورة فتح المجال واسعا لحرية الصحافة واطالق سراح الصحفيين.

][11

شهد قطا

اإلعالم في  9109بموجو قانون اإلعالم العجوة ُّ 1/09
مهما في االستراتيجيات
تقدما ًّ

شر ملى بع
الجامنة للحريات اإلعالمية و يرها في الجزائرأ َّ

قنوات تلفزيونية اصة وهو ما أشر ملي:

وزير االتصال األسبق ناصر مهل أن ملغاه العقوبات المدرجة في قانون  2/21هو جمان للحقوق
اإلعالمي في

][12
الدولة في تسمية الو ازرة المشرفة على القطا
واالجتماعية للصحافيين .لقد تأرجحت ج
الجزائر بين مسميين اثنين " :اإلعالم" و" االتجصال "( )9101أ كما تأرجحت بين هيكل وزارة قائم بمات:أ

وفر تابع للو ازرة األولى ( الحكومة) بشكل كاتو الدولة ( .)9101-9112

 5-3حرية الصحافة في ضوء اإلصالحات:
ر م اإلصالحات اإلعالمية المصرح بها من قبل الحكومة الجزائرية التي مثلت السبق في طاولة النقاش بين
الصحافيينأ ففي الوقت المة رأى بعض الصحافيين همل اإلصالحات مجديةأ رأى بعض آ ر الممثلة في

رجال اإلعالمأ وأبدت بعض الهيئات اإلعالمية استنكارها لهما القانون مم" أوج حت لجنة حماية الصحافيين
أن قانون اإلعالم الجديدأ ال يرتقي ملى مستوى ما وعدت ب :السلطة باإلصالحأ كما أن :ال يفي بالمعايير
ج
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][13
عبرت همل الجلجنة عن رؤيتها حيال هما القانون معتبرة ميال قيدا من قيود
الدولية لحرية التعبير" وقد ج
يحد من الحريات الصحافيةأ مم هو
الحريات لحرية الصحافةأ وطالبت بمراجعت :واستبدال:أ مم هو قانون ج

القانون المشكل و  033مادة يحتوة على  39مادة على األقل يمكن است دامها لتقييد حرية التعبير .وتتسم
عدة مواد بغموجها وتفرض قيودا ير جرورية عن ممكانية الوصول ملى المعلومات مجافة ملى فرجها
على جرائو باهظة على من ينته

القانون وقد تصل ملى  111ألف دينا ار جزائريا مع ممكانية لق

المطبوعات مما ما صدرت مدا نة بحقهم بارتكاو جريمة التشوي :وانتهاكات أ رى من بينها نشر معلومات
عن تحقيقات جنائية أولية و مهانة رؤساه الدول والدبلوماسيين األجانوأ وهو ما استدعى العديد من

الصحفيين ملى جرورة مراجعت :واستبدال.:
مهم اة لبلوِغ قدر مهم م ن الحرياتأ وقد سعت ملى ممارسة همل
قطعت وسائل اإلعالم الجزائرية أشواطا ج
السبيل األمثل
الحرية للتفاعل مع ج
كل المستجدات دون قيودأ ج
فإن المؤسسات الحكومية ترى االنغالق هو ج

فإن هما اإلصالحات ر م ما يشوبها من انتقاداتأ فإنها قد
لحماية مصالح الدولة .مهما يكن من أمر ج
أكسبت وسائل اإلعالم تفاعلجي اة مع م ا يحد في الساحة الوطنية والدولية .و اصة مع األحدا األكثر
نبر لتحقيق
أهمية نحو االنتقال الديمقراطي في تون على الف االنغالق المة يجعل الوسيلة اإلعالمية ِم اا
شكلية ونظرجية ال
أهداف السلطة القائمة وتقديم تبريرات لوجودل .وتبعا لهمل الجدلية تصبح اإلصالحات
ج
يمكن تطبيقها على أرض الواقعأ اصة من ِقَبل النظام الجزائرة اصة فما من مصالح مال ووراهل قيود
أن همل اإلصالحات تأتي تزامنا مع "ثورات الربيع
وقوانين تصو" في مصلحة السلطة الجزائريةأ اصة ج
الزوالأ في ظل االحتجاجات
العربي" وهي طة ارتآها النظام الجزائرة حتى ينتشل النظام القائم من ج
الوطنية المجارعة لالحتجاجات ال ارجية و صوصا تون أ وهما يعني أن ممارسة الحرية ال يجو أن
تكون اإلصالحات سلبا للحريات بطريقة

النظام القائم وأهداف القيادة السياسية وبمل
توج :ج
تتعارض مع ج
م تلفة عن الطريقة التي سبقتهاأ وبناه على مل تكون ال معالجة اإلعالمية لمسألة االنتقال الديمقراطي في
البالد التونسية محفوفة بالم اطر والريبةأ فكيف ستتفاعل الصحف الجزائرية مع االنتقال الديمقراطي في
تون ؟ وهو المة مثَّ َل مرتكز بحثنا هماأ وقد بدا لنا حدثا من الل الصحف قيد الدراسة على صور م تلفة

سنعمل على تحقيق :في جم هما البح .
اصة .وهما ما
ُ
تنم عن اتجاهات بين الصحافة العمومية وال ج
 1-3الصحافة الجزائرية زمن االنفتاح السياسي واإلعالمي ( ) 5035 – 3155

عرف همل الفترة بالعصر المهبي للصحافة الجزائرية في تاري الدولة الجزائرية عامة والصحافة المكتوبة
تُ ُ
ٍ
اصةأ وهما كلُّ :منوط بتغير ٍ
سياسية واقتصادية واجتماعية شهدتها الجزائرأ أسهمت في انبثاق أحدا
ات
ُ
 1أكتوبر 0222أ مم أقرت الحكومة تحت رئاسة الرئي الشاملي بن جديد دستور 0222أ المة ين ُّ

ال أن
على مبدأ التعددية الحزبيةأ والحريات
يسعنا م ج
ج
االجتماعيةأ فجال عن التعددية اإلعالميةأ وهنا ال ُ
نرك َز على حكومة مولود حمروش المة جاه بتعليمة  02مار  0221والتي بموجبها برز قانون 12-21
ِ
اإلعالم ودفع عن :احتكار الدولة الجزائرية
الصادر بتاري  3أفريل  0221المة كان بابا ُمفجية لتحرير
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لملكية وسائل اإلعالم.وقد انعك

على نوعية العناوين الصحفية الجديدة المنشورة التي دعت ملى ُحرجية

التعبيرأ وآلت همل األ يرة أة الصحافة ملى بروز التنو الصحافي أة تعدد التوجهات الصحافية وا تالفها
وانتقلت بمل الصحافة من صحافة أحادية ملى صحافة متعددة .

][14

من الص حافة :صحافة عمومية وصحافة

اصة تتحرى الموجوعية

ونألف في همل الفترة ثالثة أنوا
ُ
اصة في
وصحافة حزبية ومل مبان صدور قانون اإلعالم  .0221ير أن هما التطور لم يدم طويال و ج
الممتد ِة من  0229ملى 0221أ مم تراجعت فيها الحريات العامة وحرية التعبيرأ وكثرت آنما
الفترة
ج

الرقابة الصحافية والتتبع ات القجائية لكل من يطرح قجية مات عالقة بالنظام الحاكمأ أو بقجية تحر
ج
الرأة الرتباطها الوثيق بالتدهور األمني في الجزائرأ وهو ما انعك سلبا في همل الفترة وما بعدها على
وجود الصحافة اشتغالها.

وفي سنة  0222ان فض عدد اليوميات الصحفية ملى 22عنو اانا واحتلت الصحافة ال اصة الصدارة
][15
الحد فحسوأ بل شهد
وتجاعفت ملى  1مرات.
لم يصل الوجع العام في الصحافة الجزائرية ملى هما ج
المتبقية ألسباو م تلفةأ منها انتشار ثقافة
ق بعدد اليوميات
انتكاسة كثيرة في  0222و اصة فيما يتعجل ُ
ج
أدى ملى
اقتصاد السوق واحتدام المنافسة بين همل الصحفأ فجال عن سيطرة الدولة على المطابع وهو ما ج
الصحف الرتفا المديونية لديها لدى مطابع الدولة وعجزها عن تسديد الديونأ و اصة تل
لق بعض ج
الصحف المعارجة لنظام الحكمأ وأجحت صحف مثل "ال بر" و L’expressionو Le Soir

 d’Algérieو  Libertéو  Le Matinمهددة بالغلق مما لم تدفع الديون الم لدة بممتها

الل مدة

وجيزة ال تتجاوز ثالثة أيام ولكن الغاية من الغلق ال حقيقية هي أن همل الصحف كانت معارجة لرئاسة عبد

العزيز بوتفليقة والمقربين من:أ فأفلست العديد منها الصحف وا تفى بعجها من الساحة.

][16

وقد بلغت همل األزمة أوجها سنة  9110مع صعود عبد العزيز بوتفليقة ملى الحكم المة أقدم على تعديل
قانون العقوبات توقفت اللها  90صحيفة عن الظهورِ [17].
ق بعد همل الفترة العديد من الصحافيين
ولوح َ

الس ِ
ولعل الصحفي فاطمة الزهراه عمارة
جونأ ووقفوا اللها أمام مقصلة الدولة.
ج
قجائياأ ُ
وزجج بهم في ج
جراه تحريها الصدق في نشر
العاملة في جريدة " آ ر ساعة " في  91جوان  9109من بينهم التي سجنت ج

بعض المعلومات اعتبرت طيرة .وين ُّ قانون اإلعالم الجزائرة على وجود نمطين من الصحافةأ صحف

عمومية وأ رى اصة.
 -5الممارسة الصحافية ومساحة الحرية
وهما التعامل في حد

من الحدي عن الممارسة اإلعالميةأ جمنما هو حدي عن كيفيةأ التجعامل مع األحدا
حق االشتغال عليها .يرى
مات:أ في حاجة ملى الحرجيةأ ألنها العامل الوحيد المة يجمن للوسائل اإلعالمية ج
في هما السياقأ Milton

][18

أن لوسائل اإلعالم دو ار مهما في التحول الديمقراطي ومل

من

الل

تدعيمها لحرية التعبير .فال يمكن أن تكون لاعالم ممارسة فعلية مال مما كانت الحريات متاحةأ للقائمين
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الصحفي الحرية بطريقة مطلقة واجنما همل الحريات مجبوطة
ج

بقوانينأ متجفق عليها.
ولعل الدولة الجزائرية من الدول التي شهد فيها الصحافة
اطيةأ
ج
وهما الهدف ال يتحقجق مال في دول ديمقر ج
ملموساأ جعلها تسعى جاهدة من أجل الظفر بحريات تمنحها الفرصة في التعاطي مع األحدا
تطو ار
ا
السلطة السياسيةأ
والقجايا الراهنة .لكن هما ير متوجف ٍر مادامت همل الوسائل اجع اة لمنطق المال و ج
مجافة ملى ما يملي :العولمة والواقع الصحفي من سرعة الكسو المالي المتأتجي من الل اإلشهار المة
حد كبير في صرف وسائل اإلعالم عن مهامها الرئي أ وأصبحت همل الوسائل تسعى ملى الثجراه
أسهم ملى ج
من جهة والى الحفاظ على بقائها في الساحة اإلعالمية من جهة أ رى.
تمد الجمهور بالمعلومةأ ولها تأثير كبير علي:أ مم هي
تعتبر الصحافة من الوسائل اإلعالم الجماهيرية التي ج
الجامن الوحيد
وج :من أوج :ممارسة حرية التعبير عن الرأة بالنظر ملى توسعها وانتشارها .كيف ال وهي ج
النفام للمعلومة .فلانسان الحق في ممارسة حرية التعبير والحصول على المعلومةأ ونقلها
لحرية التعبيرأ و ج
سيج
بأة شكل كانأ سواه كان مكتوبا أة عبر النس الورقيةأ أو منقوال بالصورة والصوت.ولكن مل أ ُم ج

بقوانين تراعي الحقوق الفردية وحماية األمن الوطني واأل الق العامة.

][19

ويمكن أن نجمع همل الجمانات بالعناصر الموالية:
النفام ملى المعلومات وتداولها
 -0حرية ج

 -9حرية مصدار الصحف والنشريات والب
 -حرية تكوين وامتال وسائل االتصال

اإلماعي والتلفزيوني والسينمائي ويشتمل مل على :

 حرية الطبع والنشر والتوزيع والعرض -حظر الرقابة القبلية والبعدية بكل أشكالها مع جمان حرية التنظيم المهني والنقابي للعاملين في

مجاالت االتصال واإلعالم .

حق المواطن في
 جرورة وجود جمانات دستورية وقانونية ومؤسساتية لحماية حرية التعبير عن الرأة" جاإلعالم حق طبيعي كحق :في الماه والهواه ولكي يمار المواطن هما الحق الطبيعي البد لوسائل

اإلعالم أن تتمتع بحريتها كاملة دون أية قيود تفرض عليها من ارجها".

][20

ِ
المرسل أو الصحفي باعتبارل مصدر المعلومةأ و ِ
المروج لهاأ مم
تبقى همل العناصر على أهميتها حبيسة

أثار المهنيون في مجال اإلعالم مسألة َّ
الجوابط المهنية واأل القيات التي يجو أن يتحلجى بها الصحفي أو

القائم باالتصال نظ ار ألهمية المسألةأ يحكمها طرفان  :طرف مراقو يتمثجل في النظام السياسي القائم

وطرف متل جق ي (الجمهور) يربط :ميثاق أ القي بالصحفيأ وهي عملية صعبة تجعل الصحفي ممزقا بين
الناجح هو مل المة ِ
يحسن التوفيق بين الطرفين .فالمعايير
طرفين متناقجينأ وعلي :يكون الصحفي ج
المهنية التي يعمل الصحفي على ترسي مجموعة من القوانين التي يجو أن تسير وفقها المؤسسات

اإلعالميةأ ومل

بعقد مجموعة من المواثيق المنظمة للمهنة .ونشير في هما السياق ملى أن سياسة
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ِ
ولمعرفة أ القيات أة صحيفة ينظر جأوال ملى رئي
المؤسسة الصحفية فيما يتعجلق بجمع ال برأ
تفعل طبيعة رئي ِ تحرير القيادية فعلها في مشاعة تقاليد وأفكار ونمامج صحافية أو بالعك أ فيما تنشرل من
تحريرها مم

أفكار وتقاليد ونمامج رديئة ( )...وكثي ار ما تتعرض صحف عديدة يتسنم مسؤولية رئي

أش ا

التحرير فيها ملى

ال عالقة لهم بالصحافة"

][21

 -3الممارسة الصحافية في تغطية الثورة التونسية
أهم األفكار المتعلقة بقجايا الثورة التونسيةأ ولكن هما التركيز
لقد ركزت الصحافة الجزائرية اهتمامها على ج
الصحفأ م ْم ركزت الصحف العمومية اهتمامها على اإلعالن عن ُش ُغور الرئي
كان متباينا بين همل ج
المبز رئيسا لتون مؤقجتااأ دون االهتمام بما سبق مل من
بموجو الفصل  12من الدستور التونسي وفؤاد ج

أدت ملى سقوط نظام الزين العابدين بن عليأ وهما ما يتنافى واإلصالحات اإلعالمية التي
األحدا التي ج
يدل على بهتان اإلصالحات وبقائها حب ار على ورق كما يقالأ وعندئم تمسي
تحدثنا عنهاأ ولعل هما العمل ج
اإلصالحات شكلية تحاول مرجاه المراقبين الدوليين وبعثهم على مباركة النظام الجزائرة وتأيدلأ

ويلتقي عمل همل الصحف العمومية اصة مع مواقف بعض القوى الدولية التي جنحت ملى الت ُّوف من

صعود التيار اإلسالمي المتشدد والجماعات التكفيرية .وقد عملت همل الصحف أيجا على نممجة التجربة

الجزائرية ويتأكد مل من الل دعوة التونسيين ملى االستئنا

بالمصالحة الجزائريةأ فجال عن اهتمامها

آنفاأ في حين
باألفكار المتأتية من الل البيانات الرسمية فيما تعلق باالستحقاقات االنت ابية كما تحدثنا ا

جراه االحتجاجات المكثجفة التي
اهتمت الصحافة ال اصة بفكرة هروو زين العابدين بن علي من تون
ج
أن المتأمل في المنجز
شهدها الشار التونسيأ ألسباو ج
عدة منها السياسي واالجتماعي واالقتصادة بيد ج

قدمت :الصحافة ال اصة قد يلحظ أثر همل اإلصالحات اإليجابي المتمثل اصة سعي همل الصحافة
المة ج
وفصلت في أسباو
ملى تدعيم كل موادها الصحفية باألفكار المتعلجقة بالحريات وحقوق اإلنسانأ
ج
االحتجاجات كالفقر والتهميش واستبداد السلطة والقمع وأهمية الحريةأ عالوة على تسليطها الجوه على

القمع الممار من قبل نظام الرئي

زين العابدين بن عليأ إلثبات أهمية هما االنتقال.

اهتمامها الثورة في تون
تمثج ُل صحيفة " " El Moudjahidالعمومية لسان حال الدولة الجزائريةأ مم يأتي
ُ
بالتوازة مع المواقف التي اتج متها الدولة الجزائرية في األشهر األولى لتصاعد األحدا في تون .

من المتأمل في همل الصحيفة َي ْألَفُ تقاربا في أعداد المقاالت المهتمة بالحد
قدر بي ي El Moudjahid
تقارو بعيد كل البعد عن التغطية التي أولتها الصحافة ال اصة لهما الحد ِ أ مم ج
في  10عدداأ ب ي  29مقال للحدي عن موجو البح أ
التونسي قيد الدراسةأ وهو

اكتفت همل الصحفية بتغطية بعض األحدا

الواردة في تون أ بنشر بعض األ بار والتقاريرأ دون

التعبير عن ااراه والتعليق عليهاأ نظ ار لما يملي :ال طج االفتتاحي لهاأ المدعم ل طاو السلطة التي

وظفتها " كأداة من األدوات التي تستعملها لتعزيز سيا ستهاأ فهي تقف دائما بجانو الحكومةأ وتج م
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أعمالها االيجابيةأ وت في أعمالها السلبيةأ وتتستر عليها على عك

ما تقوم ب :الصحافة في األنظمة

اللجيبرالية التي تراقو تنفيم أعمال الحكومة وتعارجها أحيانا" .1

ولعل نقل األ بار الرسمية المتعلقة بالرئاسة التونسية ورئاسة الحكومة وو ازرة الدا لية من بيانات من ِقبل
ج

صحيفة  El Moudjahidأ في المقابل نقل ردود أفعال السلطة الجزائرية كالرئاسة والحكومة دون التعليق
عليهاأ ويأتي هما األ ير مجاراة للمصلحة العامة التي تقتجيها الدولة الجزائرية .ومل نابع من أن ملكية
الصحيفة للحكوم ة الجزائريةأ فهي تركز على المصلحة العامة واالنشغاالت الوطنية والدولية والحر

على

للدول
تمرير سياسة النظام ومساندتها للمواقف الرسمية للجزائر حول مجريات الساحة الدولية اصة بالنسبة ج

التي تشهد صراعات.

وهما االلتزام بال ط االفتتاحي كان سببا في االكتفاه في عرض البرقيات والبيانات الرسمية المرتبطة
باألحدا

الحاسمة كاالنت ابات دون التعليق على الكثير منهاأ والتعليق على بعجهاأ ولو ما ندر منها

وفق ال ط االفتتاحي ال ا

بها وتفادة ال روج عن اإلطار المحدد لها .ويعود مل

المقاالت الم صصة لهما الحد
الدراسةأ

مجافة ملى عدد

تع بي ار عن تقصير همل الصحيفة في التفاعل مع األحدا

وهما كل :مرتبط بدفتر شروط ممارسة المهنة في الصحف العموميةأ

بالعالقات الدولية وتغطية األحدا

في تون

عينة

مما ما تعلق األمر

ارج الحدود الجزائرية والقجايا الدوليةأ وهي تغطية البا ما تعك

المواقف الرسمية للدولة الجزائرية.

ِ
من الثورة التونسية باعتبارها من القجايا الشائكة والصادمة في اان مات:أ
أفجى بنا التحليل ملى
القول ج
تبين:
ولمل كان حجورها في صحف العينة مجطربا مم ترالُ يعلو لدى الصحافة ال اصة "الخبر" وهما ما ج

وي ِ
نز ُل في صحيفة العمومية "والمجاهد"أ وهما التباين في الحجور
األرقام التي أرست في الجدول السابق َ
المسي ُر للصحيفةأ ومساحة الحرية المتاحة لكل صحيفة.
يبرُرلأ في مستوى النظام
ج
ل :ما ج
جدول عدد  3المقاالت نسب المادة اإلعالمية ومساحتها المعنية بالثورة التونسية في أعداد عينة الدراسة
مجمو المواد اإلعالمية (المقاالت)

النسبة %

المساحة سم9

النسبة %

الصحيفة
المجاهدEL MOUDJAHID

92

33.1

91392

31.1

ال بر

182

11.1

11133

11.1

المجمو

921

011

12219

011

لقد تبين لنا من الل الجدولأ أن المساحة الم صصة للحد

المعني بالدراسة متفاوتةأ مم أفردت جريدة "

"  " El Moudjahidوهي صحيفة عمومية ناطقة باللغة الفرنسية ب ي ي 10عددا في  29مادة صحفية
تعد المساحة الم صصة للثورة في
ُعرجت في مساحة تقدر و  91392سم 9بنسبة  02.1بالمائة .ج
أهم المؤشرات األساسية لتبيان مدى أهمية همل األحدا لدى الصحف الجزائرية.
تون أ أحد ج

 -1زهير محدادن  .الصحافة المكتوبة في الجزائر ،جامعة الجزائر  :دار هومة للطباعة والنشرأ 9111أ

001
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3-1درجة بروز الثورة التونسية في صحف العينة:
من الالفت أن مف ارد تغطية شاملة لألحدا في تون أ يعطي قراهة جأولية الهتمام الصحف من عدم:أ
نوجح مدى اهتمام كل صحيفة من صحف
وتتبع تفاصيلها وتداعيات:أ وفي الجدول الموالي
بالموجو
ج
ج
العينة بالقجايا ا لمرتبطة بمسار االنتقال الديمقراطي في تون

من الل األعداد والمقاالت.

جدول عدد  :5درجة بروز الثورة التونسية في صحف العينة
درجة البروز

مجموع األعداد

الصحف

مجموع المواد اإلعالمية

%

المجموع

النسبة اإلجمالية

%

المجاهد

10

11.11

99

11.5

033

11.1

الخبر

29

55.2

029

55.4

911

55.1

المجموع

093

300

921

300

322

300

في 55

يظهر لنا جليا من الل الجدول رقم أن موجو الثورة التونسية برز في صحيفة" الخبر" ومل

عددا بي ي ي  351مادة معالمية بنسبة  55،2بالمائةأ وتأتي صحيفة "  "El Moudjahidمهتمة بهمل
المسائل المرتبطة بمسار الثورة التونسية حي

ظهرت مؤشرات :في  43عددا بمجمو  311مادة صحفية

بنسبة 11،1بالمائة.
واجماالأ يمكن القول من الصحيفة ال اصة (الخبر) هي الصحيفة األكثر تفاعال مع األحدا
يعود هما االهتمام حسو رئي
ُيطب في تون
عالقاتأ ومتابعة األحدا

في تون أ

تحرير صحيفة "الخبر" بقول "::الطاقم الصحفي في ال بر استنتج أن أم ار ما

وهو ما دفع بإيفاد صحفيين ملى مكان األحدا أ وربط بمل
عن قرو"

الصحفيون هنا

شبكة

1

ت تلف همل األسباو عن تل األسباو التي قدمتها رئيسة التحرير في صحيفة "المجاهد" ،تقول ":بطبيعة
التونسي".

الرسمي الجزائرة للتعاطي مع الحد
الحالأ نحن ننتظر أوال الموقف ج
عبرت جأيما تعبير عن اإلرادة
ن لُ ُ أ من الل قراهة األعداد والمقاالت الم صصة للثورة التونسيةأ قد ج
الكم
اصةأ لمتابعة هما االنتقال كحد
التي ج
تكنها الصحف ال ج
مهمأ حريًّا بالظهور في المواد الصحفية بهما ج
ج
2

الهائل في الصحف ال اصة "الخبر" مقارنة بتع جمر حجور هما االنتقال في الصحف العمومية "المجاهد".

 5-1مواقع مقاالت :بين الصفحات األكثر أهمية والصفحات العادية:

ِ
للجدلأ مم شغل بال كل وسا ئل اإلعالمأ فا تلفت همل الوسائل في طرق
مثير
تمثل الثورة التونسية حدثاا اا
كل وسيلة ممهبا اصا يعك ال ط التحريرة المة تنتهج:أ ومساحة الحرية التي
معالجت:أ ومهبت ج
كل صحيفة باعتبارها وسيلة معالمية فرجت نفسها في الساحة اإلعالميةأ
تتحلجى بهاأ ولمل ت ص
ٍ
من أن تأ م حي از كبي ار دا ل صفحات
مقاالت تتوفر على معلومات مات صلة بهم ل الثورةأ فال منا

-1مقابلة مع محمد بغاليأ رئي

تحرير " ال بر "  31أكتوبر 9102أ بمقر الصحيفة

-2مقابلة مع آمال زمورةأ رئيسة تحرير " المجاهد" يوم  92أكتوبر 9102أ بمقر الصحيفة
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نوفمبر 9102

الصحفأ وأن تتموقع بين همل الصفحات على ٍ
ولعل صحف العينةأ
نحو يمثل مرآةا لمآرو الصحيفةأ
ج
ير ٍ
مثال نتعرف من الل :ملى موقع موجو االنتقال الديمقراطي في تون في صفحات صحف العينة.
ُ
من معرفة أهمية الثورة التونسيةأ ال َّ
َّ
يتحدد باألعداد الم صصة ل :أو بالمساحة المفردة لهما الموجو أ وعدد
جل المواجيع الم تلفة المطروحة في صحف
المقاالت فقطأ بل تعود أهميت :ملى موقع تل المقاالت بين ج
ِ
ِ
الصفحة
حجور الحد في الصفحة األولى أو
وفق هما المعيار-أ بين
العينة.وتقا ُ همل األهمية َ -
ولعل هما التجموقُ َع يحددِ منزلة االنتقال الديمقراطي لدى الصحف
األ يرةأ أو الصفحات الوسطى والدا ليةأ
ج
الجزائرية .ولمل ارتأينا في هما المقام تجسيد هما التموقع في الجدول الموالي:
جدول عدد  :1توزيع موقع مقاالت الثورة التونسية في عينة الدراسة
الصحيفة المجاهد

الصفحات
الصفحة االولى

92
%

-9

ال بر
%

3

صفحتي الوسط
الصفحة اال يرة
%
باقي الصفحات

91
0.0

%

15

%

92

19
01

1

1

93.0

13.1

01

2.2

100

1.1

300
1

3.3

9.9

300
11.2

55
182

11

93.2

300

300
21

13

93

300

11.11

0
11

02.9

54.5

5.52
1

%
31

%

11.5

11.4
0

%

المجمو

44.4
93

%

31.1

المجمو

091

11.1

300
100

921

100

يوجح الجدول السابق أن المادة اإلعالميةأ لموجو الدراسةأ قد تمركز في الصفحتين الثانية والثالثة وفق
قراهة أُفُقية للنتائجأ قد نالت أهمي اة لدى الصحيفتين مم تأتي في الصفحة األ يرة في المرتبة الثانيةأ ثم
الصفحة األولى بالنسبة الصحيفتينأ بينما ُمجيل هما الحد في الصفحات العادية أو الدا لية للصحف
المعنية بالدراسة.

 -4موقع المقاالت في الصحف الجزائرية:
 3-4موقع المقاالت في صحيفة الخبر:
الثورة التونسيةأ

تعب ُر نتائج الجدول المتعلق بموقع مادة الت حليل في صحيفة "ال بر" في تفاعلها مع حد
عن حجور أة األحدا التونسية المكثجف مم نشرت  355موجوعا عن البالد التونسيةأ وتصدرت تغطية
األحدا

تون

عبر مل

االهتمام بمجريات األحدا

المرتبة األولى مقارنة بصحيفة المجاهدأ

وبمل

احتلت المرتبة األولى في

مقارنة بصحيفة المجاهدأ مم تموقعت 31مادة صحفية في الصفحة األولى

صصتها كل صحف العينة في صفحتها األولىأ
بنسبة 1أ 11بالمائةأ من بين المواد اإلعالمية التي ج
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في حين تموقعت  19مادة صحفية في الصفحة الثانية والثالثة ومل

نوفمبر 9102

بنسبة 1أ 11بالمائةأ في حين

قدرت 33أ 23بالمائةأ في حين
تسيطر الصفحات الوسطى لجريدة "الخبر" ب ي ي ي  01مادة صحفية بنسبة ج
جاهت في صفحتها األ يرة  1مواد صحفية في صفحتها األ يرة بنسبة  011بالمائةأ والحال أن الصفحات
العادية األ رىأ قد تناولت الحد

المعني بالدراسة بي ي  21مادة صحفيةأ ومل بنسبة  12بالمائة من

مجمو المواد اإلعالمية.

أما فيما يتعجلق بمجمو المقاالت المتعلقة بموجو الدراسةأ فإن األرقام ِ
تعك ُ التموقع المة عرف :مسار"
ج
ج
ِ
مما ُيكسب :مكانة تُعززها مجموعة الصفحات والمقاالت الم صصة للحد التونسيأ
الثورة التونسية"أ ج
فجال عن كيفية المعالجة التي تجاوزت -حسو رأينا -اإل بار أو عرض األ بارأ بل تابعت همل

معمقااأ ونظرت في لفيات :والعوامل المساهمة في:أ
الصحيفة األ بار ولم تكتف بالعرضأ بل حجللت :تحليال ج
حتى بلغ بها األمر ملى رصد التغيرات الحاصلة في المؤسسات وتداعياتها على الوجع الدا لي في تون

(اجتماعيا واقتصاديا) فجال عن عالقة موجو الدراسة بالمعطيات ال ارجيةأ مجافة ملى مل قامت همل

بمقر الصحيفة بمقرها المركزةأ
الصحيفةأ بإجراه لقاهات ومقابالت مع مسؤولين سياسيين استجافتهم ج
الجزائر العاصمة.
االنتقال الديمقراطي في تون أ وبمل أ

ولعل هما ما يؤك ُد أن صحيفة "الخبر" قد أولت اهتماما كبي ار بحد
ج
قد تجاوزت المساحة الم صصة للقجايا الدولية كما هو متعارف علي :في صفحتها القارة "الصفحة
الدولية"أ مم َّأنها س َّ رت ل :الصفحات األ رى و اصة الصفحة الثانية والثالثة والرابعةأ وهو ما ُّ
يدل على
َ
وصفاأ والعالقات الثنائية
مركزية الحد في همل الصحيفة .ومل ما يبررل طابعها اليوميالمة يفترض
ا
الجزائرية التونسيةأ ِم جما دفع بالصحيفة ملى أن تجع صفحاتها في معالجة األحدا التونسيةأ يقول رئي
تحرير " ال بر" في هما المقام" :الجزائر لم تكن لديها مصلحة مباشرةأ بالعك

تون

الشقيقة الثورة بأقل التكاليفأ لمل كان الحد

من مصلحتها أن تحقق

التونسي األبرز في صفحات الجريدة".

1

5-4موقع المقاالت في صحيفة المجاهد:
تحدثنا عنها آنفا في
يبين لنا الجدول أن صحيفة  El Moudjahidلم تكن بمنآى عن الصحف التي ج
ج
صصت  15موجوعا للحدي عن تون أ وهي بمل حلت في
التفاعل مع الثورة التونسيةأ مم نراها قد ج
المرتبة الثانيةأ مم تموقعت  11مادة صحفية في متون الصفحاتأ أة في الصفحات الدا لية (باقي

الصفحات) بنسبة  39بالمائةأ مقارنة بالصحف األ رىأ وقد أ ْفردت  92موجوعا في صفحتها األولى أة

تقدر بنسبة 1أ 11بالمائةأ في حين صصت  93موجوعا في الصفحة  9و 3بنسبة 1أ 31بالمائةأ
ج
لكنها قد أفردت موجوعا واحدا فقط في صفحتي الوسط بنسبة 12أ1بالمائة.
ج

-1مقابلة مع محمد بغاليأ رئي

تحرير " ال بر" يوم  31أكتوبر 9102أ بمقر الصحيفة
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أبدت صحيفة المجاهد اهتمامها بموجو

نوفمبر 9102

االنتقال الديمقراطي في تون أ وافرادها الصفحة األولى من
طها التحريرة

وزها في مل
يع ُ
صفحاتها للموجو أ ال ُيعبر عن األهمية القصوى لهما الحد أ بل ُ
االفتتاحيأ مم نراها من الل المقاالت المعنية بالدراسة ال تُعطي اهتماما لما يط أر على المؤسسات
تغيراتأ بل ِ
التونسية من ُّ
تكتفي باإل بار عن بعض التقلجبات السياسيةأ وتمنحها موقعا في صفحاتها

يناسو قول رئيسة التحرير " المجاهد" آمال زمورةأ من الل
الدا لية مثلما يبين :الجدول السابق.وهما ما
ُ
قولها ":الصفحة الثالثة مهمة جداأ ولكن بالنسبة للحد التونسي فترال الصحيفة في وجع :الطبيعي في
الصحيفة الدوليةأ مال أن كانت هنا مادة متتاليةأ فيمكن مدراج :في الصفحة األ يرة أة الصفحة ".91

1

الموقع هي

من أعلى الصفحات الدا لية من حي
من الل همل المعطيات اإلحصائيةأ يتسنى لنا
ُ
القول :ج
الصفحات التي تتصدر القائمةأ وهما ِ
يعك ُ قراهتينأ قراهة تدع ُم نمط الملكية لهمل الصحيفة التابعة للقطا

العموميأ والقراهة الثانية َّ
أن حصول الصفحة األولى من صفحاتها على المرتبة األ يرة يعك
الصحيفة في التفاعل المعمق مع مسار الثورة التونسية مثلما يبين :الجدول.

عدم اهتمام

أن الحد التونسي يبقى مركزجيا لدى الصحافة اليومية الجزائريةأ ولكن في تناولها ل :ومعالجة
ن لُ ملى ج
حيثيات :كانت متفاوتة من حي موقع الحد من صفحات الجرائد عينة الدراسةأ وقد رأينا القائم باالتجصال
في الصحافة ال اصة هو المة يمنح الحد

المهم مقارنة باألحدا

األ رىأ في حين تبقى الصحافة

العمومية محترزة في التفاعل مع هما الحد وتغطية تداعيات:أ ويأتي هما األ ير في تناسق مع ما تُملي:
الجوه على األحدا في تون شهد تغطية متفاوتة
سياسة الصحيفتينأ ج
وكل حسو توجهات:أ مم أن ملقاه ج

الحجم واالهتمام والكثافة في المرحلة األولىأ فتارة كانت تغطية "باهتة " كما هو الحال في الصحافة
ِ
وتعاطي َح ِمر عقو استتباو األمن وبناه المؤسسات السياسية واإلصالحات الهادئة
العمومية (المجاهد)أ
ومعمق في الصحافة ال اصة
التي حصلت تارة أ رىأ بينما برزت األحدا بشكل مكثجف ومتواصل
ج

الدولة التونسية والتعمق في قراهة
أس َسة ج
(ال بر والوطن) منم ش اررة التغيير وانهيار ج
النظام وم تلف مراحل َم َ
الوجع السياسي والتعاطي مع المستجدات بالتحليل ومعالجة تداعيات :االجتماعية واالقتصادية.
خاتمة:

من اإلصالحات اإلعالمية التي أقبلت عليها الدولة الجزائرية قد كانت مؤثرة على طبيعة التجاوو اإلعالمي
ج
هما التفاعل في صنفين؛ صنف يلتزم الحياد والترقجو تارة
مع الربيع العربي "تون أنمومجا" وقد ل ج
والالمباالة والتغافل تارة أ رىأ وتمثل هما الصنف الصحافة العمومية التي تفاعلت مع األحدا

التونسيةأ

تفاعال تدريجيا تصاعدياأ بمنو ٍ
يتأهو للتغيرات الحاصلة في البالد التونسيةأ نحو ما جاه في متون
ال بطيه ج
صحيفة الشعو وصحيفة المجاهد في بداية الثورة التونسيةأ ويتمثل اصة في االنتظارات همين الصحيفتين
وترجقبهما لوجوح الرؤية في المشهد السياسي التونسيأ حتى ال يكون الموقف مجطربا أو مناقجا لما يأتي
-1مقابلة مع رئيسة تحرير " المجاهد" آمال زمورةأ يوم  91أكتوبر 9102أ بمقر الصحيفة.
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من تغيرات في مسار االنتقال الديمقراطي في البالد التونسيةأ وقد كان التفاعل مع األحدا

نوفمبر 9102

متناميا يجار

كما قلنا آنفا الحنكة التي تتراهى للصحف العمومية الناطقة

ومرد مل
تنامي األحدا التونسية وتطورهاأ
ج
باسم الحكومة الجزائريةأ في التفاعل مع األحدا

أما الصنف الثاني فال ترجقو وال ترجي أ مم
في تون  .ج
الصنف (ال بر والوطن) مع األحدا التونسية آنياأ أة أنها
تجاوو الصحف ال اصة وهي الممثلة لهما ج
تترجم األحدا

مبان وقوعها .ولما كان األمر كمل رأينا تغطية الصحافة اليومية الجزائرية للحد

التونسي

على مراحل يمكن ا تزالها في مايلي:
 مرحلة الترجقو والترجيالعمومية.

مجاراة لمصالح النظام السياسي الجزائرة القائم وهما ما تعبر عن :الصحافة

الصدمة مبان هروو الرئي
 مرحلة جاألحدا الدائرة في تون .
-

زين العابدين بن علي وهي أول تغطية للصحف العمومية حول

مرحلة االن راط في التفاعل مع األحدا

بتغطية األحدا

في آوانهاأ وهما ما تمثجل :الصحافة ال اصة.والتي قامت

ومعالجتها من زوايا متعددةأ بينما الصحافة العمومية ان رطت مع بعض األحدا

بطريقة سلبية أو عدم تغطية بعجها على أهميت:أ أو تغطية أحدا

أ رى بسطحية دون معالجتها من

زوايا متعددة.
 مرحلة التجدار وهي مرحلة مرهونة بالمرحلة األولى وتأتي همل األ يرة مع وقت هدوه األحداميز التغطية اإلعالمية للصحافة العموميةأ مم كانت همل
واستقرارها وتكون الرؤية واجحة وهما ما ج
الصحف محترزة من التطور السريع لألحدا

في تون أ فقد تهيبت الصحافة العمومية في عملية

التغطية الصحافية أكثر من تهيبها من طرح القجايا الجزائرية المعتاد طرحهاأ ويعود مل ل طر همل
األحد ا

وآثارها على المشهد السياسي التونسي بدرجة أولى والمشهد الجزائرة بدرجة ثانيةأ وطبيعة

األهم.
العالقة بين البلدين بدرجة ثالثة وهو
ج

مرحلة ال طر المحدقأ وهي مرحلة جاهت نِتائج احتجاجات شعبية عرفتها الجزائر (جانفي )9100أ

تريد شم

الربيع العربي.

"الثورة التونسية" مساحة كبيرة في الصحف ال اصة مقارنة بالصحف العمومية.

احتل حد
لقد ج
الدالة على بروز مسألة االنتقال الديمقراطي في تون أو
في مستوى األعداد وهو مؤ جشر من المؤشرات جٍ
بتحليل لدرجة
تبينا بعد رسم مجموعة من الجداولأ أرفقنها
فوتها بين الصحف المعنية بالدارسة .ولقد ج
بروز همل المسألة بين صحف العينةأ مم تحصلنا على نتائج منها :كثرة األعداد الم صصة للحد

التونسي المتعلقة باالنتقال الديمقراطي في الصحف ال اصة مقارنة بالصحف العموميةأ ولقد كان سبو

مل أ -كما جبينا آنفا -السياسة التحريرية لكل صحيفة واإلرادة التي تكتسبها كل صحيفة للتفاعل مع همل
الدالة على منزلة الحد لدى كل صحيفة.فإما كانت الصحف العمومية
المسائلأ وهو من العالمات ج
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اصةأ قد انبهرت أيَّما
تتحرج من ت صي حي از كبي ار لهمل المسائل التزاما بالحياديةأ فإن الصحف ال ج
ج
ِ
ولعل ما نستشف جمنيجا جأنها تريد أن يحد هما الحد في الدولة الجزائرية.
انبهار بهما الحد
ج

 في مستوى المقاالت المتجمنة لحد " الثورة التونسية" التي بدت كثيرة في الصحف ال اصة (ال بر)مقارنة بالصحف العمومية(المجاهد) مم كادت المقاالت في الصحف ال اصة تمثل جعف المقاالت في

الصحف العموميةأ وهو مؤ جشر ُيجاف مل ى مؤشر كثرة األعداد المهتمة بموجو الدراسة إلثبات ر بة
الصحف ال اصة في التفاعل مع األحدا في تون ومعالجة قجايا الثورة التونسية.
أن الموقع المة يحظى ب :موجو الثورة التونسيةأ في
في مستوى الموقع :لقد تبين من الل التجحليل جصفحات الصحف عينة الدراسةأ محددا من محددات االهتمام المة تولي :الصحف للحد التونسيأ
من الل صحف العينةأ مم

ومقوم من مقومات درجة بروز مواجيع االنتقال الديمقراطي في تون
ج
تتعمد م فاه هما الحد في الصفحات الوسطى (الصفحة الدولية)
أن الصحف العموميةأ
تبينا ج
ج
ج

واأل يرةأ وتكتفي بالترك يز على األحدا
صفحتها األولىأ في حين ت ص

الرسمية المتعلقة بتون

المتوافقة مع السياسة الجزائرية في

الصفحات ال اصة الصفحات األولىأ لتغطية جزئيات وأسباو

ومسببات الثورة التونسيةأ فجال عن ت صيصها لملفات اصة بهمل المسألة تجاوزت الصفحة الدولية

الحد
ملى الصفحات األ رىأ وهما ما ج
تعمق الصحف ال اصة في بايا هما َ
يدل على ج
النقاش.
تعززل بالتحليل و ج

المة مابرحت

المراجع
الجامعيةأ ط1أ جامعة
أحمد بن مرسلي" منهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واال تّصال" ديوان المطبوعاتج
الجزائر9101.
 زهير محدادن  .الصحافة المكتوبة في الجزائر ،جامعة الجزائر  :دار هومة للطباعة والنشرأ 9111 -جميلة قادمأ الصحافة المستقلة بين السلطة واإلرهاب 5003- 3110أ ممكرة لنيل شهادة الماجستيرأ

قسم علوم اإلعالم واالتصالأ جامعة الجزائر

-حسين بوردةأ اإلصالحات السياسية في الجزائر من 3115- 3151أ رسالة لنيل شهادة الماجستيرأ معهد

العلوم السياسية واإلعالم الجزائرأ 0221

سمير محمد حسنأ تحليل المجمونأ ط0أ عالم الكتوأ القاهرةأ 9119 -الصادق شعبانأ " الحقوق السياسية لإلنسان العربي في الدساتير العربية"أ في ليون وآ رونأ "حقوق

اإلنسان الرؤى العالمية اال سالمية والعربية " ط 0أ مركز درسات الوحدة العربيةأ 9111

-راسم الجمالأ "مقدمة في مناهج البحث في الدراسات اإلعالمية"أ مركز وجامعة القاهرة للتعليم المفتوحأ ط9أ

القاهرةأ 9119

عزيز السيد جاسمأ"مبادئ الصحافة في عالم المتغيرات"أ العدد  1أ دار آفاق عربية للصحافة والنشر أ عمان0221
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عبد الرحمن عزةأ نحليل المفهوم ومسألة الصدق والثباتأالمجلة الجزائرية لالتصالأ العدد 3أ جامعة الجزائرأمعهدعلوم اإلعالمأ مار أ 0222
اإلعالمية في الجزائر"أ طاكسيج كوم للنشر
السياسية والممارسة
 قزدارة حياةأ " الصحافة والسياسة أو الثقافةج
ج
والتوزيعأ الجزائرأ 9112
 -محمي ييد قي ي يراطأ حريــــة الصـــــحافة فـــــي ظـــــل التعدديـــــة السياســــية فـــــي الجزائـــــرأ مجلي يية جامعي يية دمشي ييقأ

المجلد 02أ العدد 1+3أ 9113

 محمد زيان عمرأ " البحث العلمي ،مناهجه ،وتقنياته " ،ط 1أ دار الشروقأ جدة .0223 -محمد عبد الحميدأ بحو في الصحافةأ عالم الكتوأ القاهرةأ 0229

اطية في الوطن العربي في كتاب المسألة الديمقراطية في الوطن العربيأ
 وحيد عبد المجيدأ مستقبل الديمقر ّسلسلة كتو المستقبل العربيأ مركز دراسات الوحدة العربيةأ بيروت .9111
 المنظمة العربية للترجمةأ مجموعة من المؤلفينأ " وسائل اإلعالم الجماهيرية واالتصال السياسي فيالديمقراطيات الجديدة "أ ت محمد ال وليأ مشراف كاترين فولتمرأ مركز دراسات الوحدة العربيةأ الطبعة األولىأ

بيروت نيسان /ابريل 9101

المراجع األجنبية
-Achour Cheurfi ,) la presse Algerienne ( genèse ,conflits et defis) ,Alger ,casbah edition
,Alger 2010
-A,Milton. « Bound but Gagged :Media Reform in Democratic Transition » comparative
Political Studies,vol ,34 ,No ,5,2001
A.ngers,maurice,initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines by casbah
université,alger,1977
- Brahim Brahimi, le pouvoir, la presse et les intellectuels en algérie, Editions Harmattan,
France, 1990
- Parlement européen, résolution du parlement européen sur la liberté de la prssé en
algérie, 8 juin 2005, consulté le 30 /09/2015.
-Wheelers.Mark: Policitcs and the Mass Media. Blackwell publishers.London,New York
.2006

المقابالت
 مقابلة مع آمال زمورةأ رئيسة تحرير صحيفة" المجاهد" يوم  91أكتوبر 9102أ بمقر الصحيفة-مقابلة مع محمد بغاليأ رئي

تحرير صحيفة " ال بر" يوم  31أكتوبر _910أ بمقر الصحيفةأ

القوانين والتصريحات
 قانون عجوة رقم  11-09يتعلق باإلعالمأ مؤرخ في  09جانفي 9109أ الجريدة الرسميةأ عدد 19أمؤر ة في  01جانفي 9109
المؤرخ في  2جوان
ويتمم األمر رقم 011 .11
ج
 قانون رقم  12 .10مؤرخ في  91جوان 9110أ يعدل جالتجمن قانون العقوباتأ الجريدة الرسمية عدد  31مؤرخ في  92جوان 9110
 0211و ج
يتجمن ترسيم تاري  99أكتوبر يوما وطنيا
 مرسوم رئاسي رقم  020 -- 03مؤرخ في  02ماة 9103ج
للصحافةأ الجريدة الرسمية عدد  92مؤر ة في  99ماة 9103
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المادة  12من قانون اإلعالم .12-21
 ج تصريح في  01مار  9101في تجمع بالعاصمة الجزائرية الل الحملة االنت ابية عشية تنظيم االنت اباتالرئاسية  2أفريل .9101

مرة في الجزائر مجال السمعي البصرة للقطا
ألول ج
 وكاالتأ ناصر مهل :قانون اإلعالم الجديد يفتح جال ا أ موقع النهار أوالين  92جانفي .9109
 -لجنة حماية الصحافيينأ قانون اإلعالم الجزائرة الجديد ي نق حرية التعبيرأ  91جانفي 9109أ صحيفة "

ال بر" ليوم 9109/11/13
 -وكاالتأ مهل ناصر :قانون اإلعالم الجديد يفتح أول مرة في الجزائر مجال السمعي البصرة للقطا ال ا

وكالة األنباه الجزائريةأ  92جانفي 9109أ زيارة الموقع يوم -9102/11/90

أ

أن مهنة الصحافة بالجزائر تحتاج ملى تنظيم أكثرأ
و ازرةاالتصال :المجل السويسرة للصحافةأ يرى ج
ج
االطال على الموقع يوم .9101/00/92
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محور مقاالت الفكر والرأي اإلعالمي
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مقالة رأي :الميديوقراطية وحروب اإلعالم القذرة
Dirty democracy and media wars
أ ،د ،ادريس هاني
مفكر،كاتب وباحث وصحفي مغربي

العنف الذي يمارسه إلاعالم ّ
ضد العقل الجمعي ال حدود له .تعذيب يومي .استهداف ال يتوقف .إنها حرب غير مباشرة
على الجمهور.
لم يعد ألامر يتعلق بحرب إعالمية تستهدف العدو بل أصبحت حربا ضد الجمهور نفسه من أجل إخضاعه وفرض
ّ
صورة زائفة عن الحقيقة التي يتطلع إليها املتلقي .أي قيمة للتطور في تقنية الوسائط إن كانت في نهاية املطاف لن تقدم
ّ
إال معلومة مغشوشة للمستهلك؟ خلف إلاعالم توجد سياسة إعالمية ..وهناك وجب التوقف الختبار أسباب نزولها،
فقد تكون سياسة تستهدف استرقاق الوعي وقد تكون سياسة تهدف كسر الحواجز أمام الحقيقة..
Summary
Media violence against the collective mind has no limits. Daily torture. Targeting does not stop.
It is an indirect war on the public.
It is no longer a media war targeting the enemy, but a war against the public itself to subdue it
and impose a false image of the reality that the recipient aspires to. What value for the
development of media technology, if at the end of the day, will it only provide information to
the consumer? Behind the media there is a media policy .. There must stop to test the reasons
for its descent, it may be a policy aimed at enslaving consciousness and may be a policy aimed
at breaking the barriers to the truth..

في الحالة ألاولى هناك استخفاف بالعقل الجمعي يستدعي استغالله .وهنا تتعاطى السياسة إلاعالمية إلامبريالية مع
ّ
ّ
إال ،وهي ّ
تطبق عليه نظرية بافلوف بخصوص إلاثارة ولعبة املثير وغسيل الدماغ.
املتلقي كقاصر وكموضوع إثارة ليس
ّ
إن السياسة إلاعالمية إلامبريالية تقيم قياسا في ردود الفعل بين الكالب والبشر .وهكذا اهتدت إلى وضع اليد على
إلاعالم باعتباره وسيلة إخضاع وغسل دماغ وتحوير ألافكار وتزييف ألاحداث..
إن كان هناك من يعتبر أن إلامبريالية والرجعية تصرف كل هذه ألاموال لغرض الترفيه وخدمة املشاهد فهو واهم حدّ
الغباء .ففي ّ
كل لقطة هناك رسالة وفي كل كلمة هناك فعل ممنهج لغسيل دماغ املشاهد .أحيانا لسنا أمام محاولة
لغسيل الدماغ باملعنى الذي يفيد تغيير ألافكار وتعديل النظر عبر نظرية بافلوف التي أجريت على الكالب فحسب ،بل
أحيانا تصبح امليديا وسيلة لتحويل املشاهدين إلى كالب حقيقية دورها أن تنبح وتنتظر وجبة من الصوت والصورة
تدرك مسبقا مواقيتها .تعويد العقل على أنماط من الفرجة والبرامج كافية لكلبنة إلانسان وتحطيم قدرته على الاختيار.
إذا كنت خبيرا بأالعيب إلاعالم ستجد في خريطة البرامج التي انتهى إليها التلفزيون تحديدا نوعا من إلاكراه "الوعياني"
ّ
ّ
للخضوع والجلد املكثف للذائقة في سبيل الوصول إلى حالة القبول العام بالرداءة في الصوت والصورة والثقافة..
إن كان الشارع ينوء بالتفاهة ّ
فألن التلفزيون يلعب دور التربية على القبول باألذواق ّ
الدنيا في كل مناحي الحياة ..إ ّن
العصر القادم هو عصر التحكم بواسطة الصورة أو بتعبير آخر هو عصر امليدوقراطية (..)La Média-cratieتعابير
تكرست في املعجم السياس ي .مثل الفيديقراطية الذي ظهرت في الاستعمال إلايطالي في تسعينيات القرن املاض ي ( La
 )videocraziaمع الصعود السياس ي لبرلسكوني ،رجل السياسة الذي يملك املجموعة إلاعالمية ألاضخم التابعة للشركة
القابضة (..)Fininvestوعلى غرار ذلك سنجد مصطلحات تقترب من املعنى راجت في نقد الهيمنة باإلعالم مثل التيلي-
قراطية(..)télécratie
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ستنشأ بعد الهيمنة على امليديا سيولة في استعمال الديمقراطية التي تعني الحق في املشاهدة وليس الحق في املشاركة،
ّ
يغيب هذا املفهوم من حقل امليديا حيث نقف على شكل من التوتاليتارية ّ
الشرق ليس هناك سوى
املقنعة .في الغرب أو
ّ
ّ
الخضوع ،ودفتر ّ
تتعجب إن رأيت أشكاال من الطرد التعسفي داخل
تحمالت يشبه العمل داخل مؤسسة املافيا .ال
ّ
املجندة في الحروب :تغيير الوالءات ،الاختالف حول الصفقات ،الحسابات الداخلية نظرا الختالف
شبكات إلاعالم
املصالح ..فامليديا هنا كشبكة حاكمة ،والدخول أو الخروج منها يخضع لقواعد الانتماء إلى تنظيم املافيا..
لقد كانت الصورة والصوت سابقا أمرا مخيفا ،لكن ما الذي جعلهما اليوم أمرا يجاوز املدى؟ هذا يعني أن الصوت
والصورة لم تعد تخيف أحداّ ،
ألنها حققت السيطرة الكاملة ..اليوم ربما بات الصمت هو ألاكثر رعبا ..غياب الصوت
والصورة أمران مزعجان ،لذا فدور امليديوقراطية أن تستنطقك ،وإذا نطقت فال ّبد أن يكون ذلك ضمن حدود ترسم
وفق السياسة إلاعالمية ّ
حر أن ّ
تعبر لكن في حدود ألانماط التي تحددها مافيا إلاعالم ..لست ّ
املتبعة..أنت ّ
حرا في
ّ
الصمت ولست ّ
حرا في الكالم ..وجب عليك أن تتكلم في إطار محدد..العنف امليديولوجي..
سنكرر أساليب التنميط لكي ّ
نحدد لك إطارا للكالم ..إذا وعيت بلعبة إلاعالم أصبحت ّ
عدوه الذي يتحاشاه..تختار
امليديوقراطية بعناية عبيد املنزل لقمع عبيد الحقل ..كالب الحراسة لقمع كالب املجتمع البافلوفي ..يلعب إلاعالمي
املنخرط في عنف امليديا ّ
ضد املواطن دور كلب الحراسة ،املنخرط في تنميط الواقع والاستثمار في الحقيقة ..ثمة نظام
إعالمي فاسد ..تهدف الصناعة إلاعالمية إلى التحكم في إنتاج الحقيقة واستهالكها..ال يوجد مشاهد ّ
حر..
لقد تطورت العقول الثورية حتى أصبحت تستوعب تقنيات التحكم إلاعالمي ،لكن ال زلنا نسمع كالب الحراسة الجدد
يتحدثون عن ّ
أن إلاعالم يقوم بمهامه وبمهنيته ..وفي هذا الانزالق الغضروفي لوظيفة إلاعالم يستوي الجمهور وحتى
الطابور الخامس ملافيا إلاعالم ،فهؤالء يفهمون ّأنهم أجراء في حرب ميديولوجية قذرة ولكنهم جاهلون بخفايا التحكم في
الجمهور وألاجراء معا ..الوعي يبدأ من هنا ،من الثورة على إلاعالم وإخضاعه ملراقبة منتجي الوعي والتنوير في عاملنا ..ال
ّ
ّ
أتحدث عن إقليمنا املتخلف فحسب ،بل عن العالم باعتباره غدا مسرحا للميديوقراطية  :ديكتاتوريا الصوت والصورة
ّ
مقاتل..الصمت..هذا ألاخير وسيلة ملقاومة الضجيج إلاعالمي الذي ّ
يشل الوعي..
واستغباء العقل ..هنا ال ّبد من استراحة
الصمت هو مرحلة التحلل من ثقل الصوت والصورة ومحموالتهما ..حالة استرخاء يقتضيها الوعي ليستأنف مرحلة
الوعي بتاريخ من الخداع مارسته امليديا باسم التحرر والديمقراطية ومهنة املتاعب ..يشبه دور ألاجراء في امليدوقراطية
دور املمرض املساعد في ورشة املتاجرة باألعضاء البشرية ،فكل ش يء هنا أيضا ّ
يتم بمهنية...
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مقالة رأي :االعالم المغلوط بين تصدير الحقائق وتحويرها
False media between exporting facts and modifying them
د .شيماء محمد الهواري

دكتورة قانون عام وسياسات عمومية متخصصة باإلعالم السياسي الدولي ،جامعة الحسن الثاني
الدار البيضاء ،المملكة المغربية
ملخص املقال

برز دور السلطة الرابعة في تغيير مفاهيم املستهلك او القارئ وتحريفها أو تعديلها بحسب توجهاتها سواء كانت إعالما مضلال أو حرا ،أو
إعالما وظيفيا يزيف الحقائق ليس لإلمتاع بل لخدمة مصالح اخرى.
وتساهم املقاوالت إلاعالمية بشتى انواعها في الضغط وصناعة الرأي العام وتوجيهه؛ حيث أن أغلب املؤسسات إلاعالمية العاملية واملواقع
الاخبارية الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة في يد القوى الاقتصادية والسياسية .وهنا يظهر الصحفيون والاعالميون
الذين يعمدون إلى نشر ألاخبار املغلوطة أو التضليلية بهدف إرضاء جهات معينة.
ويعمد الاعالم املغلوط او املحرف إلى طرح بعض صور املغالطات التي تقوم على الاستدالل الخاطئ بناءا على مخاتالت منطقية ،وذكر بعض
صور املغالطات مثل مغالطة الحجة الدائرية.
Summary
The role of the fourth authority in changing the perceptions of the consumer or the reader and
distorted or modified according to their orientations, whether misleading or free, or functional
information falsifies the facts not to enjoy but to serve other interests.
Media companies of all kinds contribute to the pressure and industry of public opinion and
guidance; as most of the global media institutions and electronic news sites and social
networking sites have become a means in the hands of economic and political forces. Here,
journalists and media workers who publish false or misleading news in order to please certain
parties appear
The misinformation or misrepresentation of the media to put some pictures of fallacies that are
based on false inference based on logical mukhtasat, and mentioned some images of fallacies
such as the fallacy of the circular argument.

املحتوى
يعتبررر الحقررل إلاعالمرري مررن الحقررول الخصرربة مررن حيررث الكتابررات واملمارسررات؛ فهررو الوسرريلة املعتمرردة مررن طرررف املفكرررين
والنقاد واملحللين وحتى النجوم إليصال أفكارهم وآرائهم للمواطن.
ه ررذه الوس رريلة ال ت رردخر جه رردا ف رري تق ررديم ال رردعم املباش ررر وغي ررر املباش ررر للمؤسس ررات الس رريادية؛ س ررواء كان ررت حكوم ررات أو
ش ررركات اقتص ررادية ض ررخمة أو جه ررات ديني ررة معين ررة ...فوس ررائل إلاع ررالم أداة طيع ررة يس ررهل م ررن خالله ررا توص رريل العدي ررد م ررن
الرسائل للمتلقي بطرق تقنية حديثة وعبر خطاب إعالمي سياس ي متطور ومتجدد .
لقررد كتررب العديررد مررن املررؤلفين الغررربيين والعرررب عررن دور وسررائل إلاعررالم فرري توجيرره ال ررأي العررام وتسررييره ،لكررن نج ررد أن
البروفيسور نعوم تشومسكي كان أكثرهم صراحة ووضوحا في تحليله لدور إلاعرالم فري خلرق إلاجمراع وتوجيره للررأي العرام،
وأيضررا تضررليله فرري الكثيررر مررن ألاحيرران؛ حيررث جرراء فرري كاتبرره "السرريطرة علررى الاعررالم"؛ أن الرردور السياسر ي لإلعررالم يتجلررى فرري
الررتحكم فرري ال ررأي العررام بايعرراز مررن الحكومررات وبمشرراركة شررركات العالقررات العامررة ،والهرردف مررن ذلررك هررو بنرراء تصررورات
متحيزة حول كثير من القضايا والشؤون العام التي تهم إلانسان في مجرال سياسرات الحكومرات الداخليرة والخارجيرة أو مرا
يسمى "بصناعة إلاجماع" .
نجررد أن آراء وأفكررار البروفيسررور نعرروم تشومسرركي حررول إلاعررالم الغر رري ال تختلررف اطالقررا عررن واقررع إعالمنررا العر رري ،فهررو
امتررداد لنظيررره الغر رري الررذي ال يمررت بصررلة الررى الحريررة إلاعالميررة والاسررتقاللية فرري التسرريير والترردبير...التي يظررل يتشرردق بهررا
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إلاعررالم الغر رري ،وهررو مثلرره مثررل العر رري مسررير ولرريس ح ررا فرري تنرراول املواضرريع السياسررية ،بررل هررو فرري الواقررع خاضررع ملجموعررة
من املؤسسات سواء الدولة فري شركل الحكومرات أو الشرركات الاقتصرادية الكبررى أي الرأسرمال أو املؤسسرات الدينيرة مثرل
الفاتيكان أو ألازهر؛ رغم أن قرارات وخطابات الفاتيكان أكثر تعقال من ألازهر.
إلاعررالم كمؤسسررة أو مقاولررة بحسررب مررا يطلررق عليرره القررانون؛ هرري كيرران خاضررع للعدي رد مررن القطاعررات ،ومسررألة الحري ررة
املطلقة في ابداء الرأي والحق في الاختالف فيه هي مجرد شعارات اطلقت بهدف البروباغندا أو إلاشهار فقط.
اذن لو كانت املؤسسات الاعالمية الكبرى بهذا الخضوع فبالك باإلعالم البديل؟
يعتبررر الاعررالم البررديل او الصررحافة علررى الانترنررت او إلاعررالم الجديررد اضررافة الررى وسررائل التواصررل الاجتمرراعي مؤسسررات مررؤثر
ف رري توجي رره الر رراي الع ررام و خل ررق الاجم رراع السياسر ر ي والاجتم رراعي وال ررديني وايض ررا الاقتص ررادي ،فه رري تق رردم محت رروى اخب رراري
بأس ررلوب بس رريط وس ررهل ،وه رري س ررريعة ف رري نق ررل الخب ررر مم ررا يت رريح له ررا الفرص ررة ف رري تحريف رره ،وتأويل رره ،وتض ررخيمه -ف رري بع ررض
الاحيان -بغرض البروباغندا إلاعالميرة وزيرادة عردد املشراهدات .وهرذا يظهرر جليرا مرن خرالل العديرد مرن الاحرداث التري يرتم
نشرررها مررؤخرا علررى صررفحات الانترنررت ومواقررع التواصررل الاجتمرراعي الترري تثيررر حفيظررة املررواطنين بطريقررة اخراجهررا وتقررديمها
بشرركل مررؤثر ،وفرري الاخيررر يررتم اكتشرراف انهررا امررا اخب ر ار قديمررة او محرفررة او هرري واقعررة فرري بلررد اجندرري او هرري مجرررد تمثيليررة ال
غيررر .لكررن قبررل ان يررتم اكتشرراف الحقيقررة يكررون املررواطن قررد اتخررذ ق رراره فرري املوضرروع اصررطف الررى جانررب طرررف دون الاخررر
ألسباب امرا عرقيرة او جنسرية او دينيرة ومذهبيرة وحترى للتعراطف الانسراني ،ممرا يرؤثر سرلبا علرى كيانرات املجتمرع الواحرد او
يؤثر على مستقبل شخص ما ظهر في الخبر او سمعته او عمله او أسرته ...ر
اغلرب هرذه املواضرع الدسررمة التري يحرب إلاعرالم البررديل؛ خاصرة ارحف النرت تناولهررا هري مواضريع الاغتصراب والبيرردوفيليا
وايض ررا العن ررف املنزل رري والتعني ررف وس رروء معامل ررة ذوي الاحتياج ررات الخاص ررة ،وغي رررهم ام ررا عب ررر نق ررل ألاخب ررار املغلوط ررة ع ررن
الح رراك الاجتم رراعي م ررثال ف رري :لبن رران او سرروريا او الع رراق او ح رراك الري ررف ف رري املغرررب او ث ررورة الجزائ ررر .فه ررذه املواق ررع تج رردها
مواضيع اكثر من دسمة بل مدرة للدخل بالعملة الصعبة خاصة منها التي تهراجم الحرراك السرلمي اينمرا كران او تجعرل مرن
املوا طنين خونة للوطن والتراب والدين ايضا ملجرد مطالبتهم بحقوقهم الاساسية ..
نش ررر وتن رراول ه ررذه املواض رريع ب ررذلك الش رركل ي ررؤثر س ررلبا عل ررى ص ررورة البل ررد اوال والش ررعب ثاني ررا وامل ررواطن ثالث ررا ،فال ررخص
الاجند رري او الش ررركات الاجنبي ررة عن رردما يتص ررفح الان ررت ويص ررادف فق ررط مواض رريع تتن رراول الاغتص رراب والبي رردوفيليا والتعني ررف
والخيانة الوطنية ..وغيرها من املواضيع البشعة هي التي يتم نشرها سيظن ان البلد منهرار اخالقيرا واجتماعيرا واقتصراديا،
وأنه بلد بال شك يسير نحو الهاوية  ..وهذا الامر سيكون له تأثير كبير على اقتصاديات البلد وسرياحتها وقيمرة العملرة وهرذا
ما ال تفكر فيه تلك املواقع املغرضة .
هنرراك العدي ررد م ررن الاحررداث الت رري توث ررق لكررذب واف ررك بع ررض إن ل ررم اقررل اغل ررب الص ررحف الكترونيررة املحلي ررة خاص ررة ،الت رري
تؤك ررده محاض ررر الش رررطة املختص ررة والجه ررات املعني ررة ،فف رري املغ رررب م ررثال نج ررد ان الص ررحف الالكتروني ررة كثي رررة ان ل ررم نق ررل
عررددها مهررول ولهررا حريررة التطرررق الررى العديررد مررن املواضرريع طبعررا باسررتلناء الخطرروط الحم رراء الررثالث الترري اصرربحت خطررا
احم ررا واحررد وهررو القصررر امللكرري ،هررذه الصررحف نجرردها تعتررار مررن تغلرريط الاخبررار وتحريفهررا وتزييفهررا وتضررخيمها بغرررض
زيادة عدد املشاهدات والانتساب للموقع .اخرها ان احدى تلك املواقع تسرببت فري فصرل موظرف يعرول اسررة بأكملهرا مرن
وظيفترره بسرربب تحريررف خبررر وتأويررل فيررديو دون التأكررد مررن املصررداقيته .هررذا الشررريط جرراب القنرروات العامليررة كلهررا ،وهررذه
القنوات لألسف اعتمدت رؤية هذه الصحيفة إلالكترونية دون ان تهتم بالتأكد من الخبر .واليوم يخرج فيرديو اخرر يوثرق
لضحية الشريط الاول املزعومة وهي تثبت انها ضليعة في النصب والتدليس على املواطنين .لو تأكدت تلرك الصرحيفة مرن
الخبر ومن اطرافه ملا كانت السبب في فقدان مواطن بسيط لعمله بسبب نصابة .
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هررذا فرري املغرررب لكررن فرري لبنرران وفرري حراكرره املبررارك نجررد ان الصررحف إلالكترونيررة الترري ترردعي طبعررا الاسررتقاللية السياسررية
واملذهبيررة وهرري اصررال غيررر مسررتقلة ال هكررذا وال هكررذا ،تقرروم بكررل الطرررق لتشررويه الح رراك بنشررر اشرررطة فيررديو للمررواطنين
وه ررم يش ررربون الغم ررور او يرقص ررون بش رركل غي ررر محتش ررم او يس رربون ال رردين  ...حت ررى انه ررم فبرك رروا ص ررورا ل خص ررية نس ررائية
ممتهن ررة لل رردعارة عل ررى الن ررت وجعلوه ررا اح رردى بط ررالت الحر رراك  ..ه ررذه الص ررحف غي ررر املؤهل ررة ال تع رررف انه ررا به ررذه الطريق ررة
تضرعف صررورة بلرد باكملرره بتاريخرره و حضرارته و شررعبه وثقافترره ،برل الهر يء الررذي تعرفره هررو قيمررة الشريك الررذي سررتتلقاه
اخر كل عدد تنشره ضد حرية الانتفاض والتعبير والرأي السلمي .
فري سرروريا والعرراق الامررر مختلرف فالصررحف الالكترونيرة تجرردها تتجره مباشرررة نحرو التكفيررر وفري ايرران الان اصربحت اغلررب
الصحف إلالكترونية واملحسوبة على الحكومة تؤكد على من يخرج عرن نظرام الحكرم فهرو كرافر ال محالرة .املشركلة ان هرذه
الصرحف لهرا صردا واسررع برين املرواطنين البسرطاء ويتقبررل كالمهرا العديرد مررنهم وترؤثر فريهم وفري رأ هررم الخراص وفري توجهرراتهم
السياسية .
يقول الصرحفي ألامريكري سـتيف رنـدل الرذي سراهم فري تنشريط مؤسسرة غيرر حكوميرة تترولى متابعرة إلاعرالم ألامريكري : Fair
"يرردعي إلاعررالم الحيرراد واملوضرروعية ويبرردو أن الصررحفيين علمرراء فرري إلاعررالم والكثيرررون مررنهم يتكلمررون بصرردق ولكننررا نحررن
نعتقد أنهم جزء من املشكلة ".
وبص ررفة عام ررة تتجل ررى ط رررق س رريطرة إلاع ررالم عل ررى الر ررأي الع ررام؛ م ررن خ ررالل تش رركيل الهيمن ررة عب ررر ف رررض أحادي ررة املواق ررف
وألافكررار الترري يتشررربها املتلقرري السررلدي .وتررتم الهيمنررة عنررد تشرركيل تحررالف بررين مجموعررات اجتماعيررة تفرررض برامجهررا علررى
الجمهرور وتسرريطر عليره خاصررة أن غالبيرة النرراه تبنري وجهر ات نظرهررا اعتمرادا علررى إلاعرالم املسرريطر ،لرذلك أصرربح إلاعررالم
من أهم وسائل الهيمنة.
وهررذا مررا نجررده ظرراهرا فرري الاعررالم املصررري سررواء القنرروات الفضررائية او الصررحف او الاعررالم البررديل ،ونجررد انهررا كلهررا مسرريرة
وليسرت حرررة فري تقررديم الخبررر وتناولره .فاغلررب الاخبرار تمجررد الرررئيس السي ر ي وانجازاترره التري لررم يرررى منهرا الشررعب املصررري
اي ش يء.
لكررن بتك ررار الك ررذب والتأكيررد عليرره وتك رراراه م ررارا وم ررارا بشرركل ممررنهج ومب رررمج بحسررب نظريررة ج رروبلز فأكيررد ان الش ررعب
سيصدق الافك ويغفل عن الصدق .
اجل الاعالم البديل ليس كله مسرير وخرائن نجرد ايضرا مواقرع اعالميرة اخباريرة بديلرة تبردل مجهرودا كبيررا فري تقرديم برنرامج
اخب رراري دقي ررق محاي ررد وم رري ،نع ررم ه رري قليل ررة تل ررك املواق ررع لكنه ررا موج ررودة ،اج ررل الض ررغط عليه ررا كبي ررر م ررن قب ررل املؤسس ررات
السياس ررية والحكومي ررة بهر رردف تحري ررف توجهاتهر ررا واغراءه ررا ،لكنهر ررا ص ررامدة مر ررن اج ررل تنر رروير املجتم ررع والوقر رروف ال ررى جانبر رره
واملطالبة بحقوقه .ر
كمرا ا ن مواقرع التواصرل الاجتمراعي تعمرل بشركل ايجرا ي فري ايصرال صروت املرواطن العر ري املنتهكرة حقوقره وخيرر مثرال نجرد
فير ررديوهات املقر رراول املصر ررري محمر ررد علر رري الر ررذي فضر ررحت انتهاكر ررات واسر ررتغالل اسر رررة الر رررئيس السي ر ر ي للمر ررال العر ررام مر ررع
اصرردقائه املقررربين دون رقيررب وال حسرريب ممررا نررتج عنرره خررروج املصررريين للشررارع بشرركل سررلمي للمطالبررة باملحاسرربة لكررن
السررلمية لررم تنفررع مررع العسرركر فكرران الرررد باالعتقرراالت التعسررفية للنسرراء والرجررال دون تهررم محررددة ،وايضررا الخطررف مررن
املنررازل لرريال ،والاقتيرراد المرراكن مجهولررة ،واعررالن حالررة الطرروارئ ،ممررا اسررتدعى ترردخل الامررم املتحرردة ومنظمررة هيررومنرايتس
. human rghits watch
ال تزال مصر إحدى اسوأ الدول في سجن الصحفيين عامليا بوجرود  52ارحفيا علرى الاقرل وراء القضربان .أسروأ الردول فري
سرجن .ترردهورت حريررة الصررحافة فرري مصررر كثيررا لتحتررل املرتبررة  161مررن بررين  181دولررة بحسررب "مراسررلون بررال حرردود" .فرري
 18أغس ررطسوآب ،واف ررق الر رررئيس السي ر ر ي علر ررى ق ررانون جدير ررد ي ررنظم إلانترنر ررت يسر ررمى ق ررانون "مكافحر ررة جر ررائم تقنير ررة
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املعلومات" (قانون الجرائم إلالكترونية )كان البرملان املصرري قرد أقرره فري  2يوليووتمروز .يمرنح القرانون الحكومرة صرالحيات
أوسر ررع لتقيير ررد حرير ررة التعبير ررر ،وانتهر رراك خصوصر ررية املر ررواطنين ،وسر ررجن نشر ررطاء إلانترنر ررت لتعبير رررهم السر ررلمي .فر رري أواخر ررر
يوليووتموز ،أصردر البرملران أيضرا قانونرا جديردا يرنظم الصرحافةّ .
يقيرد" قرانون تنظريم الصرحافة وإلاعرالم "حريرة الصرحافة
أكثر ويسمح بالرقابة دون أوامر قضائية ،ويفرض غرامرات ماليرة مرتفعرة عنرد انتهراك مرواده ،فضرال عرن عقوبرات بال رجن
في القضايا املرتبطة بر"الحض على العنف" .وافق البرملان علرى القرانون برال تعرديالت كبيررة رغرم اعترراض "نقابرة الصرحفيين
املصرريين ".هررذه املعطيرات تبررين بشركل واضررح الوضرع املأسرراوي لحريرة التعبيررر والرراي فرري مصرر ،ومررا يزيرد الطررين بلره فرررض
قانون مجحف ضد الاعالم البرديل الصرالح الرذي يفضرح سروء معاملرة الحكومرة للشرعب وانتهاكهرا للحقروق فري مقابرل فرتح
الباب على الغارب ألبواق السلطان ،اضافة الى شيوخ السلطان مع الاسف .
عاملن ررا العر رري أص رربح خاض ررعا بش رركل ال واع ل رربعض القن رروات إلاعالمي ررة الالكتروني ررة املس رريرة م ررن الحكوم ررات والت رري تتالع ررب
بمشرراعرنا الدينيررة والطائفيررة لتحقيررق أهررداف سياسررية وعسرركرية إبليسررية ،رغررم أن هررذه ألاهررداف تتحقررق علررى حسرراب
دمرراء الش ررهداء م ررن أبن رراء طررائفتين مختلفت ررين أو الطائف ررة الواح رردة والرردين الواح ررد وه ررذا يظه ررر جليررا م ررن خ ررالل خطاب ررات
الكراهي ررة الت رري م ررألت مواق ررع التواص ررل الاجتم رراعي خاص ررة بع ررد الخري ررف العر رري أو الح رراك العر ي(ك ررل حس ررب م ررا يس ررميه)؛
حي ررث ش ررهد الخط رراب إلاعالم رري أش رركاال م ررن رس ررائل الكراهي ررة والتح ررريض الط ررائفي والتميي ررز العنص ررري مم ررا يخ ررالف املع ررايير
الدولير ررة واملهنير ررة ،و عير رردا كر ررل البعر ررد عر ررن الثقافر ررة إلاسر ررالمية ،ممر ررا يجعر ررل إلاعر ررالم العر ر رري شر ررريكا فر رراعال فر رري الص ر رراعات
السياس ررية والطائفي ررة واملذهبي ررة ف رري ال رردول العربي ررة م ررن املح رريط ال ررى الخل رريج .وخي ررر دلي ررل م ررا يحص ررل م ررن الاع ررالم الب ررديل
والفضائي الوضع في العراق وايران وسوريا .
بررالرغم م ررن أن أغل ررب إن ل ررم نق ررل كررل ال رردول العربي ررة موقع ررة عل ررى املعاهرردات والاتفاقي ررات الدولي ررة الت رري تن رراهض خط رراب
الكراهيرة والتمييرز الرديني والطرائفي وايضرا معاهردات حفررت الحريرات ا لعامرة وحريرة التعبيرر والررأي والاعرالم ،إال أن العررالم
العر ي هو من أكثر بقاع العالم انتهاكا لحقوق إلانسان .
املؤسسرات إلاعالميررة بشررتى انواعهررا واصررنافها همهررا الوحيررد هررو رفرع نسرربة املشرراهدة وتحقيررق أعلررى إلايررادات وأعلررى نسرربة
اتصراالت ،وال تهرتم بالضررر الرذي تلحقره برالغير ،رغرم أن القرانون الردولي وإلانسراني حرذر مرن خطرورة نشرر أخبرار عسرركرية
أو مدنيررة قررد تهرردد املجتمررع لكنرره لررم يحرردد كيفيررة التعامررل مررع مررن يسرررب مثررل هررذه ألاخبررار ،لررذلك تجررد وسررائل إلاعررالم
نفسها محاطة بمجموعة من املواد الغبية التي تستطيع التحايل عليها بشكل بسيط .
وهذا ما يجعلنا نطالب ليس بوضرع قيرود برل بوضرع حردود قانونيرة زجريرة واضرحة ال تقبرل أوجره تفسرير عديردة للواجبرات
التي يفترض أن تلتزم بها امليديا ،سواء كانت مؤسسات إعالمية أو مقاوالت إعالمية أو إعالمرا برديال ،حترى وسرائل التواصرل
الاجتماعي أضحت قنوات لنشر ألاخبار عن طريق ما يسمى باملواطن الصحفي أو صحافة املواطنـة هري أيضرا يجرب وضرع
حدود لها لحماية آلاخر منها وتنظيمها بشكل م ي أخالقي  .لكرن فري الاخيرر يبقرى الرقيرب الوحيرد هرو الضرمير الانسراني الرذي
يستطيع تروض توحش النفس البشرية وطمعها نحو العملة الصعبة على حساب الاخرين .
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Content Media Management in the attack military on Gaza Strip at
November 2019 ... between the spread of rumor and tranquility
د .محمد محمد عبد ربه املغير
Dr.. Mohammed M. A. Al-Mougher
أستاذ مساعد برنامج ماجستير إدارة ألازمات والكوارث -أستاذ مساعد كلية الهندسة جامعة فلسطين
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ملخص تمهيدي
تعاني ألاراض ي الفلسطينية من الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية املتعاقبة على مر الزمان؛ إذ أن الاحتالل الاسرائيلي
شرع باستخدام العديد من الوسائل بهدف تهديد استقرار الجبهة الداخلية الفلسطينية ومن أبرزها إنشاء عشرات
الصفحات الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة والتشرذم وحالة من البلبلة في املجتمع الفلسطيني
والتي كان أخرها نشر عشرات املنشورات على الصفحات إلالكترونية للمنسق وصفحة املتحدث باسم الجيش افخاي
درعي والتي تحارب املقاومة وتصفها باإلرهاب وتهديد الاستقرار املجتمعي ونشر أخبار ضالة وكاذبة حول املدخالت
الفلسطينية للمقاومة وانهزامها في التصعيد الاخير نوفمبر 5112م وذلك لشق روح التعاون اللحمة بين فصائل املقاومة
الفلسطينية.
Summary
The Palestinian territories suffer from successive Israeli military aggressions over time, as the
Israeli occupation started using many means to threaten the stability of the Palestinian internal
front, most notably the establishment of dozens of web pages through social networking sites to
spread discord and fragmentation and a state of confusion in the Palestinian society, the last of
which was published Dozens of publications on the web pages of the coordinator and the page
of the army spokesman, Afkhai Deri, which fights the resistance and describes it as terrorism,
threatening social stability and spreading false and false news about the Palestinian inputs to the
resistance. And its defeat in the recent escalation in November 2019 in order to foster a spirit of
cooperation between the Palestinian factions.

الاعتداء العسكري نوفمبر 9102م.
عمد الاحتالل الاسرائيلي على نشر اسم الشهيد القائد في حركة الجهاد الاسالمي في فلسطين بهاء أبو العطا مر ًارا وتكر ًارا
على مدار ألاسابيع السابقة الستهدافه ،ف قد شكل املاكينة إلاعالمية الاسرائيلية أداة فاعلة في استهداف الشهيد حيث
أفاد الصحفي الدكتورو ناصر اللحام في العديد من البرامج املتعلقة بترجمة الاخبار العبرية أن هناك استهداف للشهيد
أبو العطا وتم تسليط الضوء عليه كأحد املهددين للمنظومة ألامنية الاسرائيلية خالل الفترة املاضية مما شكل تهيةة
للجبهة الداخلية الاسرائيلية لتطوير جهوزيتها لالستعداد لردة الفعل الفلسطيني بعد الاعتداء العسكري السافر على
أهلنا في قطاع غزة ،ومن بداية العملية العسكرية فجر  15نوفمبر أعلنت قوات الاحتالل الاسرائيلي أنها تستهدف
"املخرب" املهدد ألمن دولة الاحتالل الاسرائيلي وذلك من أجل القضاء على أي مقاوم يحاول فرض واقع جديد في معالة
التوزان العسكري بين املقاومة الفلسطينية ودولة الاحتالل الاسرائيلي.
النشطاء ...سرعة النشر والسبق الصحفي
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صاحب الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية املتعاقبة على قطاع غزة تعزيز عمليات النقل عن الاعالم العبري من قبل
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مما ساهم في تعزيز نقل الرواية الاسرائيلية وتبنيها من قبلهم بدون قصد ويرجع
ذلك لبحثهم عن سرعة السبق الصحفي ونشر املعلومة دون النظر لتهديد املعلومة وأثرها على استقرار الحياة
املج تمعية ،حيث أن الاحتالل هدف إلى جمع املعلومات من خالل نشر إلاشعاعة بين الناه ويعمل على تقييمها وتقييم
آثارها على املجتمع ومنه يتم اتخاذ القرارات ،إن سرعة نشر املعلومة الصادرة عن الاعالم العبري تشكل تهديد مستمر
الستقرار الحالة املجتمعية ونشر الفوض ى ،وكذلك نقل العديد من بآليات رد املقاومة الفلسطينية على العمليات
العسكرية.
نشر الاخبار العبرية عن حجم الرد.
نشرت الصحف العبرية عن أن حركة الجهاد الاسالمي سوف تعمل على استهداف الاحتالل الاسرائيلي في تمام الساعة
ً
مساءا من يوم  15نوفمبر 5112م ،وكان الهدف من هذا الخبر استنطاق املقاومة الفلسطينية عن طبيعة الرد
الثامنة
مما يكشف نمط الرد على الاعتداء الغاشم ويحرق الخطط العسكرية ،وكذلك نزع ثقة املجتمع باألخبار الصادرة عن
املقاومة التي واحداث فجو بين الخطاب الاعالمي للقادة العسكريين والسياسيين في فلسطين وبين املجتمع حول طبيعة
الردود على الاعمال العسكرية الاسرائيلية ،يضاف لذلك نشر حالة من الخوف والذعر لدى املجتمع الفلسطيني.
صفحات الاحتالل الالكترونية:
يرى الكاتب والخبير في الشأن الاسرائيلي ناصر اللحام مدير قناة معا الفلسطينية أن الاعجاب والتعليق على الصفحات
الاسرائيلية من شأنها أن يساهم في سيطرة دولة الاحتالل وأجهزة مخباراته على صفحة املتفاعل فقد استخدموا العديد
من ألادوات الذكية في السيطرة على ألاجهزة الالكترونية الفلسطينية لكافة املتفاعلين مع الصفحات الاسرائيلي وخاصة
صفحتي املنسق واملتحدث باسم الجيش ،ويتم بعد الاعجاب والتعليق اختراق جهاز الحاسوب أو الجهاز اللوحي
الالكتروني للمتفاعل والعبث في محتوياتها وتحويله ألله تجسس تفيد املنظومة الاستخباراتية الاسرائيلية
مخاطر الاعالم الالكتروني
يتمتع الاعالم الالكتروني بسرعة التفاعل مع الحدث والان جام إذ أنه أصبح أحد أهم مصادر الاخبار التي يتلقى منها
املستمع الفلسطيني أخباره وقد لوحت أنه خالل فترات التصعيد الاسرائيلي املتعاقب على قطاع غزة يعمل النشطاء
واملراسلين الصحفيين للقنوات العاملية على تفعيل الاعالم الاجتماعي في نشر تقاريرهم عبر الصفحات مما يساهم في
التفاعل املتكامل بين متلقي الخب ر والصحفي ،كما وأنه كانت في العديد من ألاوقات مصدر تهديد حقيقي للمقاومة
الفلسطينية وذلك من خالل سرعة نقل ألاحداث املحيطة واملتعلق باطالق صواريخ املقاومة على الاحتالل الاسرائيلي
وتصوير الصواريخ املنطلقة مما ساهم في كشف نقاط املقاومة واستهدافها ،وعمد الاحتالل على نشر رسائل التطمين
ً
للمتعاونين ومن يدلي بمعلومات عن املقاومة أو أحد أعمالها مستغال ألاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها املجتمع
الفلسطيني.
غياب الرقابة الاعالمية:
في ألاحداث ألامنية والعسكرية يحرص الاحتالل الاسرائيلي على فرض الرقابة ألامنية العسكرية على الاعالم ومنع نقل
أي معلومة تتعلق باألمن املجتمعي داخل الكيان مما يساهم في استقرار الجبهة الداخلية الاسرائيلية ونشر املعلومات
التي تخدم مصالحه ألامنية بغية الوصول ملنفذي العمليات الفدائية ،على النقيض ً
تماما نجد أن الرقابة الاعالمية في
قطاع غزة ال تخضع لذلك املستوى مما هدد استقرار الجبهة الداخلية ونشر الفتنة بين أركان املجتمع وزرع الشك وعدم
الطمأنينة في املجتمع ونزع ثقة الشعب باملقاومة وقد ظهر ذلك ً
جليا في نشر إشاعة تحييد حركة حماه عن املشاركة
في صد العدوان الاسرائيلي وتهدف هذه الاشعاعة إلى معرفة مستوى مشاركة حماه ونزع فتيل الفتنة بين الفصائل
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املقاومة وتعزيز الانقسامات والتناحرات والتجاذبات السياسية في املجتمع الفلسطيني الواحد لكسر هيبة غرفة
العمليات املشتركة لفصائل املقاومة الفلسطينية والتي أرهبت العدو الاسرائيلي من خالل التماسك والوحدة في تجسيد
قرار املقاومة.
محاربة املحتوى الاعالمي الفلسطيني
شرعت شركة فيسبوك ملحاربة املحتوى الاعالمي الفلسطيني واغالق صفحات مةات النشطاء الفلسطينيين بهدف تغيب
الحقيقة عن املشاهد املحلي والعر ي ،ويصاحب ذلك التصرف كل فترة من فترات الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية
وخاصة عندما ترتفع وحشية املحتل في استهداف ألاعيان املدنية وقتل ألابرياء من املدنيين ،إذ أن شركة الفيسبوك
تعمل على اغالق كل الصفحات الفلسطينية التي يرد عليها (حركة املقاومة الاسالمية حماه –حركة الجهاد الاسالمي
في فلسطين -املقاومة الفلسطينية) ،إذ أنه مجرد نشر هذه الكلما ت يصلك تحذير وتنبيه من شركة الفيس بوك ،كما
وأنه حظر وأغلق مةات الحسابات الفلسطينية بعد أن قام النشطاء بنشر صور خاصة بمجاز الاحتالل ضد عائلة
السواركة في دير البلح قبل الاعالن هن الهدنة في  11نوفمبر 5112م.
تميز املحتوى الاعالمي الفلسطيني بنشر كافة املمارسات العنفية والارهابية لدولة الاحتالل ضد الفةات الهشة واملهمشة
في ألاراض ي الفلسطيني ونشر معالم تغيير واقع الحياة الجديد في مدينة القده من خالل بيان كيفية السيطرة على
ألاراض ي وتهجير السكان وأاحاب القرى من املناطق املحيطة بمدينة القده وكما وأنه سعى الاحتالل لتعزيز املنشورات
املتعلقة بانسانية الاحتالل عبر صفحة املنسق وابراز الجانب املدني في التعامل مع الفلسطينيين ،ولكن هذه املمارسات
تهدف لتغير الوعي الفكري لدى املجتمع الفلسطيني وشيطنة املقاومة في ألاراض ي الفلسطينية.
الاعالم الجديد ما بين ألازمة والعبء
تمر الدول بالعديد من ألازمات واملتغيرات والتي كانت وما زالت تنهش كل مقدرات املجتمعات العربية في ظل غياب
العدالة الاجتماعية بين كافة مقومات املجتمعات العربية ،إن ألازمات الواقعة بين حين وآخر أصبحت الشغل الشاغل
ألاوحد لكافة النشطاء وبالتالي تحويل كل أزمة تواجه الدولة لقضية رأي عام مما يساهم في تهديد ألامن القوى للدولة
دون النظر لألبعاد الاجتماعية السياسية والدبلوماسية لتلك ألازمة والتي تنعكس ً
سلبا على مستوى العالقات الخارجية
ً
للدولة ،وقد ظهر ذلك ً
وواضحا في العديد من ألازمات التي صنعها الاحتالل في ألاراض ي عمل على تحويل أسباب
جليا
نشأتها للمقاومة الفلسطينية بهدف أن ال يؤمن املجتمع الفلسطيني بأي نوع من أنواع املقاومة يستجيب للشروط
الهزلية التي يفرضها الاحتالل على املجتمع من تغير املعالم للمدينة املقدمة وتدمير كل ما هو فلسطيني وانهاء قضية
الالجةين الفلسطينيين دون أي نمط من أ نماط املقاومة وبالتالي يسعى الاحتالل لتحويلنا ملجتمع مسالم يحقق أهدافه
ألامنية والسياسية العسكرية دون أن يعترض أحد من املجتمع.
الاستهداف املعنوي بالوسائل الالكترونية
استخدم الاحتالل الاسرائيلي العديد من الوسائل املتعلقة بالتدمير املعنوي لقيادة املجتمعات العربية والتي كان أبرز
مالمحها الاستهداف املعنوي واملباشر للعديد من القيادات الفلسطينية ونشر قصص وأساطير عن عالقاتهم الاجتماعية
مما يتنافى مع العادات والتقاليد املجتمعية ،وقد ظهر هذه الاستهداف كأحد أدوات تشويه السمعة للقادة البارزين ،كما
وأن العديد من النشطا ء املحليين تداولوا هذه ألاخبار الكاذبة واملفبركة في نشر الفوض ى الاعالمية في املجتمع.
املكتب الاعالمي الحكومي
حذر املكتب الاعالمي الحكومي من وقف النشر فيما يخص القضايا ألامنية والعسكرية والسياسية دون الحصول على
معلومة مباشرة من صادرها ألاصلية ومحاربة كل املعلومات مجهولة املصدر والتي تعتمد على مصادر خاصة أو حصري
أو مصدر من قائد في املقاومة ودعت النشطاء الستلقاء املعلومات من خالل البيانات التي تنشرها فصائل املقاومة على
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مواقعها الالكترونية حول طبيعة املهام والعمليات العسكرية وألامنية أو التواصل مع الناطق باسم وزارة الداخلية
للتأكد من دقة املعلومات املنشرة في وسائل الاعالم الالكتروني.
غياب الوعي واملسئولية املجتمعية:
من املالحت أن مسةولية الوعي املجتمعي في تراجع بسبب سرعة التالحق املستمر في وسائل التواصل الاعالمي واملحتوى
الاعالمي العام ،وهذا يتطلب سياسة ضبط النفس لدى املجتمع الفلسطيني وخاصة املحرك النشط للصفحات
واملحتوى الاعالمي عبر الاعالم الاجتماعي ،والبعد عن ترويج ملحتويات الصفحات الاعالمية الاسرائيلية وخاصة صفحتي
املنسق وافخاي درعي ،وعدم النقل من صفحات الاعالم العبري في أخبار تتعلق بالشأن الفلسطيني
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 وسائل التأثير ومظاهر التحول بعد دستور: الخطاب السياسي الحزبي:مقال رأي
5033
Partisan political discourse: Means of influence and manifestations
of transformation after the 2011 Constitution
 حسن مروان/الدكتور
باحث في القانون العام والعلوم السياسية ـ جامعة الحسن الثاني ـ الدار البيضاء إعالمية وباحثة في سلك

:ملخص
 بقصد،الخطاب السياس ي يراد ويقصد به خطاب السلطة الحاكمة في شائع الاستخدام وهو الخطاب املوجه عن قصد إلى متلق مقصود
 والخطاب السياس ي، أو يكون موضوع هذا الخطاب ساسيا، ويتضمن هذا املضمون أفكارا سياسية،التأثير فيه وإقناعه بمضمون الخطاب
 فاملرسل يعتني بالفكرة التي هي، ولهذا نجد املا دة اللفظية قليلة في حين يتسع املعنى الداللي لتلك ألالفاظ،هتم باألفكار أو املضامين
 وتشكل ألاحزاب السياسية أحد املنتجين الرئيسيين للخطاب.مقصده أكثر من عنايته باأللفاظ فالفكرة في الخطاب السياس ي هي ألاساه
.السياس ي والذي يمكن من خالله قياه نجاح او فشل الفعل السياس ي

summary
Political discourse is intended and intended by the ruling authority's speech in commonly used,
which is deliberately addressed to the intended recipient, with the intention of influencing and
persuading the content of the discourse, and this content includes political ideas, or the subject
of this discourse is political, and political discourse is concerned with ideas or content, and
therefore we find article There is little verbalism while the semantic meaning of these words
expands. The sender takes care of the idea that is his purpose rather than the word. The idea in
the political discourse is the basis. Political parties are one of the major producers of political
discourse through which the success or failure of a political act can be measured.
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مقدمة:
إذا ك ر رران الخط ر رراب ه ر ررو ال ر ررذي يص ر ررنع الح ر رردث إن ل ر ررم يك ر ررن ه ر ررو الح ر رردث نفس ر رره ف ر رري الفت ر رررة إلانتخابي ر ررة ،ف ر رران الح ر رردث ه ر ررو
الذي يصنع الخطاب في الفترات ألاخرى1 .
يعرف عدد من الباحثين الخطاب السياس ي بكونه بنية أو نظاما أو منظومة من ألافكار تتشكل عبر تراكم معرفي نابع من
استقراء للواقع بكل مكوناته الثقافية وإلاجتماعية والسياسية وإلاقتصادية .ويتمحور موضوعه حول أنساق
إيديولوجية مستمدة من نظام سياس ي منبثق من واقع سياس ي معين .ويكون من وراء إنتاجه مؤسسات سياسية حزبية
أو حكومية أو نظامية .لذلك يتميز الخطاب السياس ي كموضوع للبحث عن باقي الخطابات و النصوص ألاخرى من كونه
يشكل موضوع حقول متعددة من بينها الفكر السياس ي والعلوم السياسية وعلم إلاجتماع السياس ي .لكن يجب أن ال
يفهم أن الخطاب السياس ي هو السياسة كلها كما قال "ب.شارودي .2" P.charaudeauوبذلك فالخطاب السياس ي
خطاب إقناعي  ،حجاجي،يتخد من اللغة  ،والسياسية فضاء له  ،يتجلى من خاللهما خصائصه إلاقناعية والحجاجية ،
وإلانسانية.فهو كما يعرفه"( :فليب بروتون  ...) " Philippe Butanنشاط إنساني يتخذ أوضاعا تواصلية متعددة ،
ووسائل متنوعة  ،و هدف إلى اقناع شخص أو مستمع  ،أو جمهور ما  ،بتبنى موقف ما  ،أو املشاركة في رأي ما . 3.....
كما أشار "شايم برملان"  ،" C.Perelmanو"لوس ي تيتيكاه  "LTytecaإلى أن موضوع الخطاب السياس ي ،باعتباره خطابا
إقناعيا ...هو دره تقنيات الخطاب ،التي من شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التسليم ،بما يعرض عليها من أطروحات ،أو
أن تزيد في درجة ذلك التسليم 4...أما تحليل الخطاب السياس ي يعنى خاصة باعادة إنتاج السلطة السياسية ،الشطط
في إستعمال السلطة والسيطرة من خالل الخطاب السياس ي ،إضافة إلى ألاشكال املختلفة للمقاومة والقوى املضادة
لهذه املمارسات السياسية السلطوية ،فالخطاب السياس ي يدره بشكل خاص ظروف ونتائج الالمساوات إلاجتماعية
والسياسية التي تنتج عن تلك السيطرة5.
وانطالقا مما سبق فمركزية الخطاب السياس ي في العملية السياسية ،وارتباطه ببيةته الثقافية وإلاجتماعية ،جعلتنا
نحاول مقاربة هذا املوضوع من خالل فقرتين أولها حول الخطاب السياس ي انطالقا من وسائل التأثير على املواطنين
والفقرة الثانية إستجالء بعض مظاهر التحول في الخطاب السياس ي لألحزاب املغربية بعد دستور .5111
الفقرة الاولى :الخطاب السياس ي انطالقا من وسائل التأثير على املواطنين
يحتل الخطاب السياس ي أهمية كبيرة من حيث الدراسة ،لكونه يقع وسط ،أو في القلب من العملية السياسية ،خاصة
إبان فترة التحوالت السياسية وإلاجتماعية التي يعرفها أي مجتمع غير أن ثمة مجموعة من الوسائل التي تؤثر في
املواطنين بواسطة الخطاب السياس ي الذي ترسله ،خاصة في فترات إلاستحقاقات إلانتخابية ،هذه الوسائل يمكن
إجمالها في التواصل السياس ي ،الدعاية السياسية ،والتسويق السياس ي.
اوال :التواصل السياس ي
يعتبر إلاتصال السياس ي ببساطة تفاعال بين طرفين من خالل قناة معينة ،وحول قضية بذاتها ،وذلك فهو تبادل
للمعلومات بين الحاكمين واملحكومين بشكل صريح أو ضمني ألجل احتالل مراكز السلطة أو لتطبيقها ،فهو ال يتعلق

1

عبد الناصر فتح اهلل ي صفقوا ل طبة الزعيم ي اإلتصال السياسي في المغرو ي مطبعة أمبلاير الطبعة األولى 9119ي الصفحة 2

12
 2ميلود بالقاجي  :ال طاو السياسي بين طاو السلطة وسلطة ال طاو أمكتبة دار السالم ي الرباط ي الطبعة االولى  9100أ
3
Philippe Breton: L’argumentation. Dan la communications Du casbah .alger janvier 0222.p 12
4
Chain Perelman Et lucie Tytica.Traité de l’argumentatoin la nouvelle rhétorique .Editions de la luniversitéde
Bruxelles .1992.p 05
5
Faiclongh1995 /vandijk 1993 Cited in
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بطبيعة املتكلم أو بمحتوى الخطاب السياس ي التواصلي ،فهو كل هذا فاإلتصال هو نتيجة سياسية مباشرة أو غير
مباشرة لكي تؤثر على النظام السياس ي ،وجوهره.
وفي هذا السياق يعرف كارل دويتش النظم السياسية ،بأن ها شبكات "واسعة لإلتصال"ويجعل التكامل السياس ي قرينا
لتدفق إلاتصاالت وسيولتها بين الحاكم واملحكومين .وفي نفس املنحى يذهب دافيد إيستون ،إلى التركيز على أهمية
إلاتصال في وسط مدخالت النظام السياس ي ومخرجاته من خالل التغدية إلاسترجاعية ،مرجحا أي خلل في إلان جام
بين عنصري املدخالت واملخرجات إلى التشويه املتعمد والتلقائي الذي يحيط بالعنصر ألاول ،والذي يتوقف عليه نوع
إلاستجابة.
ويعتبر أنصار املنهج البنائي ر الوظيفي أيضا أن إلاتصال هو من وظائف النظام السياس ي ،حيث يميز كابرييل املوند
 G.almondبين نوعين من الوظائف ألاساسية.
النوع الاول :ويكون على مستوى املدخالت ويتمثل في التنشةة والتجنيد السياس ي ويجمع املصالح والتعبير عنها،
وإلاتصال بين مختلف أجزاء الجسد السياس ي.
النوع التاني :على مستوى املخرجات ويشمل صنع القاعدة القانونية وتنفيذها والتقاض ي بخصوصها.
ويشير املوند إلى أن فعالية أداء النظام على املستويين معا محكوم بفعالية في ممارسة وظيفته إلاتصالية ،فالتعبير عن
املصالح يقتض ي حدا أدنى من إلاتصال بين أاحاب تلك املصالح للتعرف على الظروف املحيطة بالنظام وإلامكانات
السانحة ملمارسة الضغط عليه في إتجاه تلبية مصالحهم .كما أن صنع وتنفيذ القاعدة القانونية يستدعي نظاما دقيقا
لجمع املعلومات وتدقيقها وتحليلها.
رغم هذه ألاهمية املعطاة لإلتصال السياس ي ،إال أنه يعاني من مجموعة من الصعوبات الناتجة عن كون التواصل هو
حديث عن التكنولوجيا ،إذ أصبح التواصل املباشر بين ألافراد يترك مكانه لصالج تواصل قائم على ألاليات من أبسطها
إلى أكثرها تعقيدا.
وبالتالي ،فيجب حين جراسة العملية التواصلية ،إستحضار مختلف هذه املعاني ويمكن أن نظيف إلى هذا التعقيد كون
فهم التواصل السياس ي مرتبط بدراسة عناصر العملية التواصلية.
ر املرسل للمعلومات السياسية،
ر الخطاب السياس ي،
ر قنوات التواصل السياس ي،
ر وأخيرا النتائج املتوقعة،
وبديهي أن لكل عنصر من هذه العناصر تشعباته وإشكاليته إضافة إلى وجود متغيرات تتحكم في تفاعل هذه العناصر
وتجعل هذا التفاعل يختلف من مكان إلى مكان ومن زمن وزمن أخر.1
كما نشير في ألاخير إلى أن دراسة التواصل السياس ي تخضع ملجموعة من املقاربات التي اهتمت بهذا املوضوع ومن أهمها:
 املقاربة السلوكية L’approche comportementalisme املقاربة البنائية الوظيفية L’approche Structure Fonctionaliste املقاربة التفاعلية L’approche Interactionniste املقاربة الحوارية L’approche2 Dialogique :1

عبد الرحمن الركي

ي ال طاو السياسي عند األحزاو السياسية المغربية بين  0223و 0222ي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في

العلوم السياسية ي كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ي الدار البيجاه ي الموسم الجامعي 0222ي  0222ي الصفحة 00

2

عبد الرحمن ركي ي نف

المرجع ي

 ( 03انظر( Gerstle jaque : la communication politique p.u.f 1992 p19et 20 :
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ثانيا :الدعاية السياسية
تعتبر الدعاية السياسية ،أقدم الطرق للتأثير وإلاقناع املوجه صةب عموم املهتمين باملجال السياس ي ،ذلك أن الدعاية
هي صيغة من صيغ التوجيه النف ي التي يترتب عليها اتخاد موقف ،أو إلبداء رأي ما ،ما كان يمكن الوصول إليه بدونها.
يمكن أن نقدم بعض التعريفات التي كان هذا املوضوع عمودها الفقري:
فالدعاية السياسية في نظر "كوولونز" بأنها محاولة مدبرة يقوم بها شخص أو جماعة تستهدف السيطرة على موقف
معين ل خص معين عن طريق استخدام وسائل إلاتصال ،بحيث تكون ردود فعل هؤالء هي املتوخات من قبل رجل
الدعاية وحكومته.
وكذلك فالدعاية السياسية يمكن أن تعرف كمجموعة متناسقة من التقنيات الهادفة إلى إيصال املعلومات وألافكار
واملشاعر إلى الناخبين ،وينتج عن ذلك خلق أو تنشيط استعداد مسبق للموافقة يؤثر على الفرد في اختياراته السياسية
بشكل مقصود ومحدد بصورة مسبقة.
والبعض ألاخر يعرفها على أنها تمثل تلك الجهود املقصودة التي يقوم بها الداعية للتوجيه في مجاالت املعتقدات والقيم
غير املتفق عليها بين هؤالء الناه ،وعليه أن يستخدم الدعاية في ذلك الرموز بأنواعها املختلفة.
وإلى جانب هذه التعاريف تضيف املوسوعة السياسية ر تعريف أخر أكثر تفصيال ،حيث جاء فيها "الدعاية السياسية
تعني تصميم وتنفيذ مجموعة متناسقة من ألاساليب التقنية في سبيل إيصال مغلومات ،وأفكار ،ومبادئ معينة ،وذلك
لخلق تصور أو عقيدة جديدة لدى الرأي العام ،أو لدعم عقيدة موجودة أو دحض أخرى .وتبتغي هذه الدعاية في
النهاية خلق الظروف املالئمة والاستعداد إلايجا ي النضمام املواطن إلى مبادئ حزب أو مشروع سياس ي ويترجم هذا
الاستعداد باالختيار السياس ي.
إذن يتضح أن الدعاية السياسية هي قبل كل ش يء :أداة إلاتصال بين الحاكمين واملحكومين ،وأكثر من ذلك فهي أداة
للتأثير في الجماهير .ومن جهة أخرى ،يجب أن نميز بين الدعاية السياسية ،والتأطير إلايديولوجي.
ر فالدعاية السياسية تتوجه للجماهير من أجل عمل أني وقصير ألامدى ،في حين أن التأطير السياس ي يتوجه إلى
جماعة أو فرد ألجل تغيير اعتقادهم ،لذا فهو يسعى لتحقيق نتائج على املدى البعيد.
ر إن الدعاية السياسية ال تهتم بتربية ألافراد بل تعبئهم ،لذا فهي ال تستخدم الاعتقاد إال كوسيلة من بين عدة
وسائل.
ر إن الدعاية السياسية تهتم باستخدام وسائل الالعقالنية كالتردد املوسيقي ،والصور في حين أن التأطير هتم
بتقديم أدلة ومبررات.
ر الدعاية ال سياسية تهتم بالحفاظ على ألافكار النمطية للجماهير في الوقت الذي يسعى التأطير لتغييرها.1
اعتبارا ملصادر الدعاية ،ومضمونها ،وغرضها ،فقد ميز روجي ميشيلي  Roger Mucchelliبين عدة أنواع من الدعاية
السياسية منها:
1ر دعاية الاستقطاب :تهدف إلى التعريف بآراء املرشح ،أو الحزب السياس ي ،وذلك بدفع ألاشخاص غير املهتمين،
واملترددين إلى تبني قضية هذا الحزب السياس ي ،أو برنامج هذه املرشح بهدف إيصالهم إلى السلطة.
وتقوم هذه الدعاية على أسس عملية دقيقة ،ومضبوطة حيث يتطلب ألامر التعرف على اللغة املستعملة من طرف
السكان واهتماماتهم ،وتخوفاتهم ،وتطلعاتهم ،كما يتطلب تحديد الصورة التي كونها الناه عن مختلف الزعماء
واملرشحين.

 1عبد الرحمن ركيك ـ الخطاب السياسي عند األحزاب المغربية ـ مرجع سابق ـ الصفحة 02
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 5ر الدعاية الاحتجاجية :فتستخدم بالخصوص من طرف املجموعات املهمشة وألاقليات السياسية أو إلاثنية،
وترتكز باألساه على إلاحباطات الجماعية وعلى استغالل ألاحداث الطارئة.
 3ر الدعاية إلادماجية :فتهدف إلى ضبط أراء واتجاهات وسلوكات بعض الفةات املشكلة للرأي العام ،بهدف خلق
نوع من إلاجماع حول أراء املرشح وبرامجه .1
 3ر الدعاية املجانية :والتي تهدف إلى استيالب املواطن ،وقد تم الحديث عن ستة قواعد أساسية ترتكز عليها هذه
الدعاية املجانية وهي:
1ر قاعدة إلاختزال والخصم الوحيد املرتكز على عمل زعيم أو إلاعتراض إيديولوجية معينة.
5ر قاعدة الترديد القائمة على التكرار املستمر لنفس املواضيع والشعارات في أشكال وصيغ مختلفة.
 3ر قاعدة التضخيم والتنويه التي تقدم على تهويل وتضخيم نقطة من برنامج الخصم أو سلوك من سلوكاته.
 1ر قاعدة التحاقن التي تنطلق من عنصر حاضر مسبقا ،ومن أجل إلاستيناد عليه في الحملة إلانتخابية.
2ر قاعدة إلاجماع :وتقض ي الضغط على الرأي العام ،بشكل قوي من أجل تبني نفس آلاراء.
 6ر قاعدة الدعاية املضادة :من أجل مقاومة دعاية الخصم ،وذلك للقيام بالتعرف على مواضيع دعاية الخصم
ومهاجمة نقطها الضعيفة ،وتجنب املهاجمة املباشرة للخصم ،والكشف عن تناقضاته والحط منه أمام الرأي العام.
وللقيام بأهدافها املتمثلة في تكوين إلاتجاهات والوصول إلى الاستجابة التي يتوخاها املرسل ،فان الدعاية السياسية
تعتمد على مجموعة من الوسائل أهمها:
 1ر طبيعة املؤثرات التي يجب استعمالها ،إذ يجب استعمال مثيرات يسهل إدراكها وحفظها ،على سبيل املثال "فان
أفضل مكان لإلعالن على صفحة جريدة هو القسم ألاعلى وألايمن.
 5ر دور التكرار ،إذ يعتبر أكثر الوسائل شيوعا ،فهو ر التكرار ر يدفع ألاشخاص الذين لم يالحظوا املثير خالل عمليات
التقديم السابقة إدراكه وحفظه ،والتذكير به يعني تملك املشاهدين.
 3ر تحديد ألاهداف  ،في هذا إلاطار أبرز "ستوتزيل  "Stoetzelأهمية هذه املسألة حيث يرى أن على الدعاية أن
تتجنب تناول عدة مسائل في أن معا  ،وأال يكتفي بعرض املبادئ العامة للجمهور تاركا له عناء تطبيق هذه املبادئ
على مختلف املسائل العيانية لكن يجب بالنسبة لكل مسألة يتم معالجتها ،دفع الجمهور تدريجيا نحو املطالبة به ،
وجعله على أنه الحل الوحيد بموجب املبادئ العامة التي يتم الاستناد إليها .
 1ر الشعارات
 2ر وسائل مثل الصحافة وإلاذاعة والتلفزة 2
ثالثا :التسويق السياس ي
في البلدان الغربية ،أصبح من املألوف أن تلجأ املنظماتى السياسية ،والسلطات العمومية إلى التسويق السياس ي
للتعريف ببرامجها وتقديمها للمواطنين كوسيلة للتأثير عليهم.
3
فالتسويق يغطي أو يشمل مجموع الوسائل املعبةة من طرف املقاولة ألجل بيع املنتوجات للمستهلكين وتحقيق ألارباح .
كذلك يقترح  DENIS LINDONالتعريف التالي للتسويق" :فهو مجموع الوسائل املوضوعة تحث تصرف املنظمات ألجل
التأثير في إتجاه مناسب لتحقيق أهدافها ومطابقتها ألهداف وتصرفات العامة التي هي مهتمة بها".

1

2

Roger Muochelli : psychologie de la publicité et de propagande .entreprise moderne d’édition .paris 0271 p27
ي دور ندان ي الدعاية والرعاية السياسية ي ترجمة رالف رزق اهلل ي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت ي لبنان ي الطبعة األولى

سنة  0221ي الصفحة 01أ 01

Dictionnaire critique de la communication Lucien SFEZ p1377
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باإلضافة إلى هذا التعريف للتسويق فهو يضيف بكون التسويق السياس ي " عبارة عن مجموعة من النظريات واملناهج
التي تمكن من خدمة املنظمات السياسية والسلطات العامة ،ونفس الوقت التعريف والتوضيح بأهدافها وبرامجها
قصد التأثير في تصرفات املواطنين ".1
والتسويق السياس ي يستعمل تقريبا نفس تقنيات التسويق التجاري لهذا من الطبيعي أن تكون هناك قواسم مشتركة
بينهم ،باعتبار أنهما معا يسعيان وراء هدف واحد هو تغيير سلوك ألاشخاص ،أو التأثير عليهم لصالح جهات معينة هي
شركات إلانتاج بالنسبة لألول وألاحزاب السياسية واملرشحين بالنسبة للثاني.2
إال أن هذا ال يمنع وجود اختالفات واضحة بينهما ولعل أهمها أيضا هو أنه:
في التسويق التجاري تتم دراسة السوق وحاجيات املستهلك من أجل بلورة سياسة انتاجية فتستجيب لحاجيات هذا
املستهلك ،انطالقا من أن املبدأ ألاساس ي للتسويق التجاري هو أن املستهلك هو السيد ،وأن املستهلك دائما على حق.
أما بالنسبة للتسويق السياس ي ،فحتى حين تقوم ألاحزاب ،والهيةات السياسية بدراسة حاجيات الناخبين وتتعرف عليها
بدقة فانها ال يمكنها دائما أن تحققها حتى ولو ادعت ذلك ،بل أكثر ما تستخدم ألاساليب العصرية للتسويق السياس ي
من أجل التحايل على الناخبين ،وإلاستيالء على أحالمهم ورغباتهم ،وإ هامهم بامكانية تحقيقها.
فالتسويق يعطي صورة مث الية للمرشح لجذب اهتمام أكبر عدد من الناه .ذلك أن املرشح مطالب بتمرير خطابه
السياس ي نحو السوق ،وإقناع أكبر عدد من املشترين أي الناخبين ،حيث صورته ،وقدراته ،ونقاط ضعفه تكون محط
اهتمام الجميع .هذا عن التسويق التجاري وعالقته بالتسويق السياس ي.
أما البدايات الاولى لظهور التسويق السياس ي فترجع ألزيد من نصف قرن من الظهور في الحياة ألامريكية ،عندما قام
الجنرال أيزنهاور  EISENHAWERأحد أبطال الحرب العاملية الثانية بتكليف وكالة أشهارية بادارة حملته إلانتخابية في
مرحلة تزامنت مع إنتشار وتطور إلاعالم السمعي والبصري  ،أكده إقبال ألامركيين على إقتناء اجهزة التليفزيون.3
أما بالنسبة للمغرب ال يمكن إسقاط مقاييس ألانظمة الغربية في التسويق السياس ي عليه ،رغم كون ظهور بعض
إلارهاصات ألاولية في ميدان العالقة بين الفاعلين السياسيين وإلاعالم ،خاصة مند إلانتخابات التشريعية لسنة 1283
وتطورها النسدي في إنتخابات  1223و 1221بتخصيص حصة ستون دقيقة أثناء الحملة إلانتخابية لألحزاب املرشحة
لهذه إلانتخابات  ،إال أنها تبقى محدودة نظرا لخصوصية الحملة إلانتخابية  ،وكذلك لطبيعة الظاهرة الحزبية باملغرب .
الفقرة الثانية :مظاهر التحول في الخطاب السياس ي الحزبي املغربي بعد دستور 9100
يعتبر الخطاب السياس ي الحز ي لحظة للتعبير الديموقراطي بما يختلجه من معاني ودالالت لفظية تنهل من معين
إيديولوجي وفلسفة سياسية فكرية ،تحمل إمكانات إلاجابة عن أمال املواطنين وهو في سيميائيته يحتوي على ت خيص
املعضالت وتقديم الحلول والبدائل املمكنة في سياق تسوده نوع من الواقعية السياسية.
إن الخطاب السياس ي الحز ي السائد يفتقد إلى املنطق العقالني ويلجأ إلى إلايغال وإلاستغراق في املثالية السياسية
املتنافية مع الواقع املغر ي ،وهو خطاب حماس ي لحظي ،تهييجي ملشاعر املناضلين والتابعين الحزبيين في إطار قوالب
جاهزة وم خصنة وقابلة للتسويق في بوثقة الصراعات الحزبية و الحزبية ،وحياده أيضا عن املعقولية وإسقاطها في
إجهاد تصفية الحسابات السياسية الضيقة دون الاجتهاد في إنتاج حلول ملشاكل انية مستعصية.

1

عبد الرحمن ركي ي ال طاو السياسي عند األحزاو المغربية ي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم السياسية ي مرجع سابق ي

الصفحة  02ي انظر jcan paul bobin :le marketing politique vendre l’homme et l’idée ed milan midia 1988 p32

 2عبد الرحمن ركي ي ال طاو السياسي عند األحزاو المغربية ي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم السياسية ي مرجع سابق ي

الصفحة  02ي انظر Guy Durandfitt : les mens anges en propagande et en publicité Eds P.U.F Paris P12 et 13
3

عبد الرحمن ركي ي مرجع سابق ي صفحة 02
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إن الناظر للزمن السياس ي املغر ي الراهن يشهد تبلور نوع من ألاحادية على مستوى الخطاب السياس ي في سياقاته
وبناءاته ودالالته وتعبيراته ،أحادية في ذاتها ،والتطابق بين السلطة والاغلبية واملعارضة في إطار سيادة نوع من التراض ي
أو التوافق املنتقد.
إن أزمة الخطاب او خطاب ألازمة  ،الشعاراتية الزمته ،فمآل الخطاب السياس ي املغر ي اليوم والذي يبتعد في كثير من
مناحيه عن املاهية ألاساسية والعملية للخطاب  ،فهو يتجه إلى منحى الخطاب الغير ألاخالقي  ،فيتعامل مع املتلقي
كقاصر حيث أن القاصر كما هو معتاد ال يسلك حق إعادة النظر فيما قيل ،أو رفضه للخطاب املقترح أو املفروض
عليه ،على عكس ماهية الخطاب السياس ي أصبح قائما على العنف اللفظي وهو ما تابعناه بكثير من الاستغراب
خصوصا بعيد إلانتخابات ألاخيرة بين حز ي " ألاصالة واملعاصرة " و" العدالة والتنمية " ،وبين هذا ألاخير والدولة من
جهة أخرى .
إن الخطاب السياس ي الحز ي أضحى في كثير من املواعيد عامل نقمة وليس عامل نعمة على الحياة السياسية الحزبية،
بفعل مضمونه التسطيحي امليال إلى إحداث الصدمات الحزبية وتزكية الصراعات دون الالتفات إلى وظيفته ألاساسية
وهو التعبير والاستجابة لتطلعات ومتطلبات املواطنين.1
فهذه ألاحزاب نجحت إلى حد كبير في غره وزرع بدور " الالحزبية " و"الالتحزب " في الوعي السياس ي املجتمعي وقوضت
جل إمكانية تشكل أو إعادة بناء التفكير الجمعي في اعتناق مسلكيات املمارسة السياسية الجيدة  ،وبالتالي اتساع مجال
الالسياسة ،أضف إلى ذلك معضالت استفحال تيمات العزوف عن السياسة إذ بلغت درجات التنافر والتباعد بين
املواطن وممارسة السياسة أشدها وأضحت السياسة في املخيال إلاجتماعي تلبس لبوه التمثل السلدي باعتبارها " شر
ال بد من إتقائه " وحظر معطى القطيعة وفك إلارتباط مع كل ما تحتضنه وتثويه كلمة السياسة  ،وطبعا نعيش حالة
من الفراغ والخواء املمنهج واملنظم في إنتاج ألافكار والبدائل والقيم والحلول التي من شأنها أن تساهم في تدبير الشأن
العام خاصة من املنظور املجتمعي.
سأحاول في هاته الفقرة مقاربة مظاهر التحول في الخطاب السياس ي الحز ي املغر ي بعد دستور  5111من خالل
محورين أساسين :أوال  :بسط دالالت تحول الخطاب السياس ي باملغرب بعد دستور  51111ثانيا :بعض أثار هذا
التحول.
أوال :بسط دالالت تحول الخطاب السياس ي باملغرب بعد دستور 91100
لقد عمل العديد من الفاعلين الحزبيين في املشهد السياس ي املغر ي في هذه الفترة على سن خطاب تواصلي قوامه لغة
ومعجم ومسلكيات مستحدثة تمتح معانيها من حقول داللية خارج عن لغة السياسة  ،يعني من عوالم أخرى كما هو
معروف ،فنصادف كثيرا من إلانزياحات في الخطاب السياس ي من الحديث سياسيا في السياسة إلى الحديث مجازيا في
السياسية  ،ويتم ذلك من خالل استحضار لغة عوالم أخرى كعالم " الحيوان ،عالم الجن  ،عالم ألاسطورة  ،وعالم
ألاولياء "  ،يعني هذا تأسيسا على آليات إشتغال الباحثين في التواصل السياس ي من بينهم "كريسيانو بار" في كتابه" Le
 "Discours Politiqueوالكالسيكيات في هذا املجال ك" سيرجيو ميرلوفته ي "  ،من خاللهم يمكن القول بأنه ثم
إقحام تعابير اللغة الدارجة في سياقات وحقول داللية ليست معدة لها في ألاصل و من ثم إفراغها من دالالتها ألاصلية
ومحاولة إكسابها بالتعسف على قواعد املجاز حموالت سياسية ال قبل لها بها .

1
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كما يرى بعض الباحثين أن السر الكامن من تدني اللغة السياسية في بالدنا يتجلى في أن جزء كبير من الطبقة
السياسية ألاكثر بروزا في املشهد السياس ي وإلاعالمي لم تعد ترى في البيداغوجية السياسية إال على النمط الشعبوي
كما قيل فتصبح املفاهيم واملصطلحات عرضة للتدمير وإعادة البناء وال حن بمضامين جديدة.
وفي نفس السياق يمكن ال حديث عن أشكال وكيفية تلقي املفاهيم السياسية في املشهد السياس ي املغر ي والتخاطب بها
والترويج لها ،ولكن املشكل هنا دونما حذر منهجي دون محاذير إبستيمولوجية بخصوص املفاهيم واملصلحات أي دون
مسائلتها و دونما كياسة في التعامل معها  ،يمكن أن نذكر على سبيل املثال ال الحصر " مفهوم املجتمع الديمقراطي
الحداثي  ،مفهوم املجتمع املدني  ،مفهوم تنزيل الدستور  :ملاذا التنزيل بالضبط  ،مفهوم امللكية االبرملانية  ،مفهوم
ثوابث ألامة ... ،إلخ .
باإلضافة إلى نقطة أخرى في دالالت التحول أنه يتم التقاط هذه املفاهيم من أفواه أاحابها ويعاد إستعمالها وتوظيفها
في الخطاب السياس ي وإلاعالمي  ،من دون كبير عناية بمسائلة معناها وال إحتياط منهجي بخصوص ما تستبطنه من
دالالت إيديولوجية ظاهرة أو متخفية ودونما الشعور بالحاجة إلى التساؤل عن السند واملعنى وال عن حجم أو شكل
التالقي بين املنطوقات والدال الت بين امللفوظات واملحسوسات  ،أو بتعبير "فوكو" (بين الكلمات وألاشياء )  ،إن توظيف
املفاهيم بهذا الشكل الاستهالكي وإلافراط في الترويج لها سياسيا وإعالميا تغدوا لذى مستعمليها بديال عن قدرات
وملكات إلايضاح والتفسير والاستدالل املطلوبة في الفاعل السياس ي باعتبار أن الحزب السياس ي مؤسسة للتأطير
والتكوين أوال .
مما يخلق الاعتقاد أن هكذا طريقة في البان والتبيين هي السليمة وألاكثر قدرة على البيان وإلافهام ،والحال أن هذه
الطريقة في الخطاب السياس ي إنما تعتمد على املنسوب التعبيري للغة الدارجة وقدرتها ،باعتبارها ألاكثر ليونة وطواعية
إليصال املعاني والدالالت بدون كبير جهد في بناء ألاسلوب والحجية ،مما يدفع هذا القول خارج دائرة التداول
والتواصل مفاهيم ومصطلحات كانت أكثر أكاديمية فهي على قدر غير يسير من التوصيف والتوضيح والتبليغ .فقد
سمعنا كثيرا عن التماسيح والعفاريت أكثر مما كان بالضرورة أن نسمع بشكل مباشر عن فساد سياس ي وفساد
إقتصادي.
من جهة أخرى نجد أن الكثير من الدراسات واملقاالت التي كتبت عن مسألة "تنزيل الدستور" ،يعني أن املتخصصون في
املجال الديني يعرفون حمولة كلمة " تنزيل" وما تستبطنه من حموالت دينية أساسا  ،بذل الحديث بكل بساطة عن
تفعيل وتطبيق الدستور .هذه املفاهيم ربما تشور أكثر ما توضح الصورة  ،فهذا نموذج واضح لتحول لغة وخطاب
السياسية ببالدنا  ،وهذا ما يجعلنا ندهب بعيدا لنفترض أن هذا التحول يخفي تحوال أعمق وأكثر ذاللة  ،مؤداه تحول
في القيم السياسية الثاوية وراء هذا ا لخطاب  ،بناء على ذلك قد نفهم من إستبدال الفاعل السياس ي الحز ي املغر ي
ملفهوم الفساد الذي كان محبدا في فترة املعارضة على ذلك بمصطلح التماسيح والعفاريت  ،إنما هو مجاز لغوي براق
ولكنه يخفي تراجعا في ال جاعة والسياسية املطلوبة زمن التدبير واملسؤولية الحكومية .
من الدالالت أيضا نجد غزارة في القول الخطا ي مثال على سبيل الحصر للسيد رئيس الحكومة السابق "عبد إلااله بن
كيران " ،أنه يمنح الباحث إمكانيات للتأويل ،وهذا القول يميط الغشاوة على املشروع السياس ي ويبوح ببعض الجوانب
السيكولوجية التي غالبا ما يتم التعتيم عليها من خالل الكتابات السياسية وإلاعالمية الرسمية واملناسباتية.
وهناك تحول أيضا نجده كذلك في العديد من املحطات واللحظات السياسية واملتمثل في دمج امللفوظات حيث يتم
الدمج بين ضمير املفرد وضمير الجمع معا أحيانا ،هذا يمكننا إذا تؤوله كثيرا ،بمعنى قد يعطينا إمكانية الفهم ،أن
الحديث عن ضمير الجمع أن الفاعل السياس ي يتحدث بضمير الجمع ربما قد نفهم منه هروبا من تحمل املسؤولية
املباشرة ،وربما قد نفهم منه طلبا للمشاركة في تحمل التبعات السياسية لقرار معين من ألاخرين.
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لقد تحولت لغة الخطاب السياس ي للغة تتوسل مفاهيم من قبيل مراكز القوى مثال ،جيوب مقاومة التغيير ،مفهوم
الطبقات الكالسيكية ،مفهوم الهيمنة ،مفهوم ألاخالق السياسية إلى توظيف مصطلحات أخرى أكثر مباشرة ولكن تلك
املباشرة التي تدعو إلى التنابز وردود الفعل أكثر منها لتؤسس لخطاب سياس ي جديد.
هناك معطى أخر هو معطى الاحتجاج في الشارع الذي أصبحنا نستأنس فيه بالحيوانات مثال"يامسؤول ياحمار " وهذا
له داللة كثيرة ،تثير الضحك ولكنه يعكس دالالت كبيرة ،هو هذا تمثلنا السياس ي ناهيك عن الثقافي ،ففي ثقافتنا
الجمعية لنا تمثل معين للحمار فما بالك نظيف تمثال سياسيا لهذا املعنى الكالسيكي .والحال أنه في بلدان ديمقراطية
نعرف أن الحمار هو رمز لحزب سياس ي في الواليات املتحدة ألامريكية الحزب الديمقراطي.
هذه الصورة تعكس ما قاله أحد ألاساتذة " عبد الرحمان العمراني " عندما تحدث عن "داء الجدليات التبسيطية
"الذي يتمثل في ذلك التصور الذي تعكسه النخبة السياسية للواقع السياس ي و الاقتصادي وواقع املواطنين و
انتظاراتهم  ،هذا التصور ينطلق من قناعة النخبة  ،وقد تحرر هذه النخبة من كل التزام بفحص املطابقة مع ذلك
الواقع  ،النخبة تصدر خطابا انطالقا من قناعتها ،وتعتقد بأنها تعكس ما يروج في الشارع ،وحتى نكون منصفين في
تحليلنا هذا فجزء كبير من النخبة السياسية الحالية تنحو هذا املنحى  ،اله يء الذي يفتح الحبل على الغريب لألهواء
والرغبات بدل املمكنات الواقعية .
نقطة أخيرة في مستوى الدالالت ،والحال أنه في الدول التي استقرت بها املمارسة الديمقراطية ونضجت تنفي أن
الفاعلين السياسيين يصرون في خطابهم السياس ي وإلاعالمي على تصور تواصلي وبيداغوجي سلس وجذاب في نفس
الوقت ،كما أنهم يؤطرون يعبؤون منخرطيهم ومتعاطفيهم في ما يتعلق بالقضايا واملشاكل السياسية وإلاقتصادية
وإلاجتماعية ،عن طريق لغة سياسية راشدة تتوخى التبليغ وإلافهام والتوضي ح ،دونما سقوط في فخ املسكوكات اللغوية
والخطابية املستفزة واملنفرة إلى درجة إلاسفاف .هذا الكالم أقصد به ألاحزاب السياسية التي تعترف باملنهجية
الديمقراطية ال الاحزاب القومية والعنصرية.
ثانيا :أثار تحول الخطاب السياس ي باملغرب
فيما يخص املستوى الثاني املتعلق ببعض أثار تحول الخطاب السياس ي باملغرب أو ما يسميه أحد الباحثين املختصين
في التواصل السياس ي " باتريك شادورو" " أقنعة السلطة"،
سأحاول أوال أن أقدم مشروع إجابات أولية عن هذه ألاسةلة بشكل محدد علما ان هذا التحديد قد يغفل معطيات
وعناصر تفسيرية اخرى ال تقل أهمية.
أوال من أثار التحوالت في الخطاب السياس ي املغر ي هناك مسألة الهروب إلى ألامام وتفادي مجابهة القضايا السياسية
وإلاقتصادية وإلاجتماعية الكبرى ،والحال أن التدبير الحكومي كان أولى أن يقف عند املشاكل الكبرى الصحة ،التعليم،
التشغيل ....
أثار أخر هو إنتقال من نخبة سياسية حزبية على قدر كبير من الكياسة والحلم والرزانة أو ما أصطلح عليها برجال
الدولة ،إلى بداية تشكل معالم نخبة ذات بروفيل مركب من الشعبوية والتهييج وعدم النضج السياس ي ،أقول جزء من
النخبة دائما وليس الكل.
لقد فقدت اللغة السياسية الكثير من املفاهيم والتعا بير ذات الحمولة الفكرية واملعرفية وتركت الحبل على الغريب
لتسود لغة دارجة ذات إمكانيات (هذا هو مشكل اللغة الدارجة التي يلجأ اليها بعض الفاعلين السياسيين وهي أنها ذات
حمولة ال نهائية وشحنات بسيكولوجية ال نهائية في التعبير ،مما يفقد الفاعل السياس ي التحكم فيها ،وبالتالي التحكم في
ملفوظاته وقراراته) ال نهائية من ال جال وما أسميه شخصيا بالحرابة السياسوية (باستحضار مفهوم الحرابة
الكالسيكي) ،بين الفاعلين الحزبيين حكومة ومعارضة.
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إننا باعادة ترتيب السياسة إلى الاسفل نخلص بأن هذه املصطلحات والتعابير أصبحت هي الغالبة على اللغة السياسية
حيث يتوخى مستعملوها استثارة العواطف واستجالب الدعم بدل تنبيه املتلقي باعتبارها أحزاب لها مهمة التأطير في
ألاصل بدل تنبيه املتلقي من خالل تأطيره وإذكاء حس التحليل والنقد لديه.
لكن املشكل الذي يطرح نفسه هو أن تلك التعابير تفقد تدريجيا زخمها وكثافة حمولتها السيميائية ،من فرط التوظيف
وال جال والفعل ورد الفعل ولم يتبقى من هالتها سوى انها سارت الزمة أسلوبية كما يقول أستاذة التواصل السياس ي،
الزمة أسلوبية عفوا يعني بفرض القول قوله.
كما أضيف من آلاثار كذلك فرط إلانتظارية الدستورية والسياسية التي يعيشها مشهدنا السياس ي ،حيث أنه لدينا
دستور جديد متقدم لحد ما ،أقول متقدم وليس تقدمي ،وال عبارة أخرى ،لكنه في هذا الوضع يغدو دستورا مع وقف
التنفيذ ،بهذه اللغة وبهذا املنطق الخطا ي في الخطاب السياس ي املتداول يغدو دستور مع وقف التنفيذ .إننا نعيش فترة
انتظار صدور القوانين التنظيمية للمؤسسات والهيةات التي نص عليها الدستور ،وهي هيةات الحقوق والحريات
والحكامة والتنمية والديمقراطية التشاركية ،الفصول من  161إلى  111من الدستور.والتأويل الديمقراطي املوسع
للوثيقة الدستورية اله يء الذي يحتاج إلى إرادة وشجاعة سياسية.
كما أقول إن بعض الفاعلين الحزبيين وخصوصا رئاسة الحكومة أبقت على فكرة تنازع املشروعية السياسية بين
املؤسسة امللكية والسلطة التنفيذية ،ورغم أن الدستور الحالي وسع من مجال إختصاصات رئيس الحكومة إلى حد كبير
فعوض مثال أن تعمل رئاسة الحكومة والحكومة على استثمار هذا املعطى الدستوري وبالتالي إلى توسيع مجال التأويل
الديموقراطي للوثيقة الدستورية ركنت إلى مبرر كالسيكي تعيد فيه إنتاج خطاب أحزاب الحركة الوطنية إلى حد كبير
واستجالب مفهوم الثقة في تعاملها مع املؤسسة امللكية.
إذن هل يمكننا رد تحوالت الخطاب السياس ي في املشهد السياس ي املغر ي إلى عوامل محض سياسية يعني ضعف
الدراية واملراه في مجال التدبير العمومي للفاعل الحكومي فحسب أم أن ألامر أكبر من ذلك وأوسع ،يعني أنه يعكس
أزمة قيم سياسية بشكل عام يعنى أزمة السياس ي والسياسة.
الئحة املراجع املعتمدة :
 عبد الناصر فتح هللا ر صفقوا لخ طبة الزعيم ر إلاتصال السياس ي في املغرب ر مطبعة أمبريال الطبعة ألاولى5115
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5111
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الجامعي 1228ر 1222
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مقالة رأي :خرافة االختيار الحر ،وغياب الصراع االجتماعي (الثورات،
االحتجاجات) في اإلعالم المرئي العربي:
The myth of free choice, and the absence of social
conflict(revolutions, protests) in the Arab visual media.
د .رانيا عبد النعيم العشران

باحثة في الشؤون االجتماعية واألمنية
ملخص
هدف هذا املقال إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور العر ي حول واقع الوسائط املرئية  ،على الرغم من تعدد وسائل إلاعالم التي تمثلها
القنوات التلفزيونية التي تبث ما يحدث في العالم العر ي من الثورات والاحتجاجات  ،ولكن ما يظهر على الشاشة هو فقط ما يقوم به
حراه البوابة وأاحاب تلك املؤسسات إلاعالمية املتعاونة مع السلطة  ،فان الوعي العر ي مزيف بأن الثورات والاحتجاجات التي تحدث
هي ببساطة عمليات ألفراد هدفهم تخريب وإسقاط النظام.
Abstract:
This article aims to raise awareness among the Arab public about the reality of visual media,
despite the plurality of media represented by television channels broadcasting what is
happening in the Arab world of revolutions and protests, but what appears on the screens is
only what the gatekeepers and owners of those media institutions collaborating with the
Authority, the Arab consciousness is falsified that the revolutions and protests that take place
are simply the operations of individuals whose aim is to sabotage and topple the regim.

إن ما أحدثته ثورة الاتصاالت التقنية والانترنت منذ تسعينات القرن املاض ي فاق توقعات إذ انتقلت وسائل إلاعالم
(املرئية ،واملسموعة ،املكتوبة ،واملرئي مسموع) ،من البساطة الى التعقيد والتخصص والتخاصية في عالم إلاعالم،
فامللمح التكنولوجي التقني والرقمي لعب دورا كبيرا في إعادة تشكيل أدوات الاتصال مما انعكس على عقلية املتلقي
(الجمهور) ،هذا الجمهور الذي كان يعتمد في حضوره الاتصالي ألاولي على وسائل إلاشارة والعالمات والرموز حتى الفترة
التي طور فيها إلانسان اللغة ،والتي كانت بمثابة الثورة ألاولى في عالم الوعي إلانساني و عد آالف السنوات في عهد
السومريين والفراعنة ابتكرت الخطوط والكتابة الرمزية للغة الشفاهية ،وتوالت عملية تطوير إلانسان ألدواته
الاتصالية حتى الوصول الى مرحلة ابتكار الطباعة في منتصف القرن الخامس على يد "يوحنا غوتنبرغ" ،وهي املرحلة التي
جسدت حضور إلانسان في وسائل إلاعالم (التلفاز ،إلاذاعة ،الصحف) .فوسائل إلاعالم املرئية كان لها دورا" مؤثرا" في
طريقة تفكير ألافراد حيث الصورة بكل أشكالها وأنواعها ،والصوت بكل مكوناته ،مما أعاد تشكيل حواه إلانسان من
جديد ،حيث مشاركة إلانسان الكلية بال تفرد لحاسة دون الحواه ألاخرى ،كما ساهمت باذابة الحدود الجغرافية
والثقافية ،فاألحداث(السياسية ،الاقتصادية ،الثقافية) تبث عبر ألاقمار الصناعية على الشاشات لحظة حصولها ،مهما
تباعدت املسافات والفواصل الزمنية ،هذا ما أدى الى ردم الهوة الثقافية واملعرفية داخل املجتمعات وبين الطبقات
عندما وحدت مساحة املعرفة التي بامكان أي متلقي معايشتها وإلاملام بتفاصيلها سواء تعلق ألامر بقضايا وأحوال
سياسية ،أو اجتماعية ،أو بجوانب خاصة في مجاالت قريبة أو بعيدة عن يوميات إلانسان .فاعالم العوملة والذي نحيا
في فضاؤه اليوم هو "سلطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة ال تلتزم بالحدود الوطنية للدول ،وإنما تطرح حدودا
فضائية غير مرئية ترسمها شبكات اتصالية معلوماتية لتقيم عاملا من دون دولة ومن دون أمة ،وسلطة ذات منظومات
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ذات طبيعة خاصة ،وشركات متعددة الجنسيات يتسم بمضمونها بالعاملية والتوحد رغم تنوع وسائلها التي تبث عبر
وسائل إلاعالم ،وتتخطى حواجز الزمكان واللغة لتخاطب املستهلكين متعددي املشارب والعقائد والرغبات" (.)1
تعتبر املؤسسات إلاعالمية املرئية من البناءات الاجتماعية املهمة و التي لها قدرة على مراقبة ألاحداث الاجتماعية و
السياسية والاقتصادية التي تدور في املجتمع وتسليط الضوء عليها بابرازها بطريقة جاذبة النتباه الجمهور وأهل
ّ
القرار ،كما يمكنها أن تعيد انتاج أو تشوه أو تحرف أطر تفسير ألاوضاع السياسية والاجتماعية ،مما يعطيها القوة بأن
تدعم أو أن تضعف الشرعيات واملصداقيات ،هذه املعلومات التي تبثها وسائل إلاعالم املرئية العاملية عبر برامجها على
مدار الساعة ،والتي تحاكي ألاحداث في الشرق والغرب كانت بمثابة الجسم الاتصالي املتفاعل مع الجمهور ،الذي هو
هدفها في التأثير والتوجيه ،فالفرد في ظل التعددية إلاعالمية يظن أنه هو من يملك حرية الاختيار ،لكنه الزال بعيد عن
تلك الحرية العتبارات كثيرة ،هذا ما يؤكده عالم الاجتماع البريطاني "غيدنز" بقوله " :إن املواطن العر ي مجرد هدف
الاتصال الذي يستهدف قولبته في قوالب ذهنية ذات أبعاد محددة تزيد من سلبيته وقلة مشاركته في الحياة السياسية
وهذا ما تتفق معه مدرسة فرانكفورت النقدية في نقد وسائل إلاعالم إذ أنها تعمل على تعليب العقول وتوجيهها".
فالجهور املتلقي كان يتوقع انه في ظل هذه التعددية إلاعالمية حيث شاشات التلفزة تبث كل ما يحصل في العالم من
مجريات ،وفي ظل املناخ الديمقراطي الذي نادى باحترام الحريات الفردية سوف يكون له منافذ كثيرة يصل اليها الى
الحقيقة بحيث يساهم ألافراد في مجتمعهم في خلق رأي عام اتجاه أي قضية سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو
اقتصادية ،لكن "تعليب الوعي" حال دون ذلك ،تعليب الوعي مصطلح صاغته مدرسة فرنكفورت في نقدها لوسائل
الاتصال في عالم الرأسمالية حيث أن ملكية وسائل إلاعالم ليست جماهيرية كما يصورها الرأسماليين بل هي ملكية
خاصة تقوم بخدمة أغراض مالكيها ،فتعليب الوعي في ظل الرأسمالية يشير الى العمليات وألاساليب وألاهداف التي
تعمل بها وسائل الاتصال لخلق وعي زائف لدى إلانسان املعاصر وتضيق أفقه وتحديد خياراته وقراراته وذلك بتغذيته
املستمرة بالوهم والتضليل ،يخلقون أفراد ذو بعد واحد حتى لو كانوا ضمن جماعات كما يشير "ماركوزه" في كتابه
"إلانسان ذو البعد الواحد "،فاملجتمع الرأسمالي الصناعي هو مجتمع عالي التقنية والتطور ولكن الحياة إلانسانية فيه
واحدة متماثلة ضاغطة وساكنة رتيبة مملة ،كذلك "ماركوزه" يرى أن الثورة في تلك املجتمعات ال يقوم بها إال الفةات
الخارجة عن طبقات املجتمع التقليدية وهي عناصر منسلخة عن طبقتها مثل ألاقليات املضطهدة ومجموعات
الالمنتمون ،التي ترى الحقيقة بعيدا" عن ما يبث من شاشات إلاعالم (.)2
فالحرية إلاعالمية التي نادى بها الفالسفة (جون لوك ،وجون ملتون ،وستيوارت ميل) من خالل نظرية الحرية الليبرالية
والتي ترى أن حرية الفرد ورفاهيته هي الغاية من وجود املجتمع ،من منطلق أن املجتمع وجد ملصلحة الفرد لذلك وجب
حماية الفرد من الاستبداد الفردي أو املجتمعي أو على مستوى الدولة ،ومن املبادئ التي نادت بها هذه النظرية حرية
الفرد في الوصول الى املعلومات والحقائق ،وأن تكون وسائل إلاعالم بخدمة الفرد وتعمل على تغيير ألاوضاع السائدة
وتقوم بنقد الحكومات وعملها من حيث أنها السلطة الرابعة ،إال أن نظرية الحرية اصطدمت بنظرية السلطة والتي
تعتبر أن الفرد تابع للدولة وبدونها ال يستطيع التحرك وإلابداع أي غير مستقل ،إذ تخضع وسائل إلاعالم لسلطة
الدولة متى تشاء تحد من حريتها خاصة في أوقات الحرب والثورات .فوسائل التواصل املرئية وبالتعاون مع السلطة
بمقدورها توجيه الرأي العام نحو قضية معينة حسب نظرية التأثير املعتدل  -مدخل ترتيب ألاولويات -وقد لخص
العاملان "النج النج "ذلك بالقول " إن وسائل الاتصال هي التي توجه اهتمام الجهور نحو قضايا بعينها ،وهي التي تطرح
املوضوعات عليه ،وهي التي تقترح ما الذي ينبغي أن يفكر فيه وما الذي ينبغي أن يعرفه أو يشعر به فعلى سبيل املثال

() 1عبد هللا الطويرقي ،صحافة المجتمع الجماهيري ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،0227 ،ص.11-31
() 2ابرهيم عثمان ،سالم ساري ،نظريات في علم االجتماع ،منشورات جامعة القدس ،عمان ،3112 ،ص.322
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حين تقرر وسيلة إعالمية ما إن قضية ما من القضايا كاإلرهاب قضية مهمة ،أو أن شخصا ما هو شخص إرها ي ،فانها
تعطيها مساحة أو تغطية واسعة وتخصص لها وقتا كافيا في عروضها وتكرر ذلك بشكل دائم حتى تبدو تلك القضية
كما يقول أاحاب هذا املدخل قضية هامة لدى الجمهور الذي يتعرض لتلك الوسيلة الاتصالية وتكتسب عندهم
أولوية من أولوياتهم ،فالحياد إلاعالمي هنا يصبح خرافة في ظل هذا التوجيه املقصود للعقول ،وغاية ذلك التوجيه
التضليل والترويض الاجتماعي والسيطرة الثقافية والهيمنة السياسية(.)1
ألانظمة الاتصالية إلاعالمية املرئية ،وطبيعة النظام الحاكم :
إن أنظمة الاتصال ووسائلها منذ ظهورها وهي تتبع ألانظمة السياسية التي سمحت بانتاجها وأعطتها مساحات الحريات
القائمة من أجل أن تبث الرسائل التي تخدم من هم في السلطة ،فنظام الاتصال إلاعالمي في النظام الشيوعي كان
يعمل ملصلحة الحزب ومبادئه والسعي لنشرها على الشعب تحت مظلة نشر الثقافة السائدة للعقل الجمعي ،فالدولة
تملك وسائل الاتصال وهي من تصوغ مضامين الرسالة إلاعالمية التي توجه للمجهور حسب رؤية السلطة السياسية
ومصالحها ،وهذا قائم الى اليوم في دولة مثل كوريا الشمالية .كذلك في النظام السلطوي الديكتاتوري الذي يتمحور
حول رؤية الحاكم بغض النظر عن رأي الرعية ،هذا النظام يعزز ويمجد كل خطوة يقوم بها الحاكم حيث يملك
الحاكم حق توجيه العمل إلاعالمي في كل ألاوضاع ،فنظام الحكم هنا هو املعني بانتاج ومراقبة إلانتاج الجماهيري
وتحديد ماهية ما يتداول من معلومات وحجمها وكيفية توجيهاها للجمهور ،وهذا سائد الى اليوم في معظم الدول
العربية ،فاعالمها الزال مقموع حتى لو ادعى غير ذلك فالثورات ألاخيرة كشفت ذلك ،فاألعالم املرئي سواء اململوك
للدولة أو الحر كان خادم للنظام وأهدافه السياسية والاقتصادية ،وهذا ما يتحدث عنه "دوفلر" في نظرية التأثير
املعتدل -نموذج مدخل التثقيف أو الغره الثقافي -إذ يقول " فيما يتعلق بعالقة النظام السياس ي باملؤسسة إلاعالمية
فهو في الواقع يلجأ اليها في نشر سلطته وفرض هيمنته والترويج ألفكاره ومبادئه وباملقابل فان النظام السياس ي يوفر
لتلك املؤسسات الحماية السياسية واملادية من أجل أن تروج وتنشر منتجها الثقافي واملعرفي" .كذلك في النظام الحر
الليبرالي والذي ساد في الغرب بعد تنامي موجات املطالبة بالحريات الفكرية وايجاد وسائل اتصال غير تابعة للدول حيث
يعبر الفرد بحرية عن رأيه في كل القضايا دون أن يحكم عليه ،ومع ذلك وجدت مؤسسات إعالمية استغلت مفهوم
الحرية لتعرض مواد إعالمية لها غايات تصادمية داخل هذا النظام لتقويضه وهذا موجود في أمريكا وأروبا .فوسائل
الاتصال املرئية اليوم في كل املجتمعات خاضعة بالدرجة ألاولى لنظام السلطة ،وثانيا لحراه البوابات في املؤسسات
إلاعالمية املرئية ،فالقائم باالتصال يعمل كالحاره الذي يقرر من يدخل أو ال يدخل وفقا العتبارات قد تكون شخصية
أو تنظيمية ،أو سياسية ،أو أمنية وحسب التوجيهات والسياسات التي يرسمها أاحاب امللكية ،أو القائمون عليها.
استخدم كيرت لوين مصطلح حاره البوابة في عام  ،1211ليشير الى العملية التي تسير فيها املادة إلاعالمية في قنوات
حتى تصل الى الجمهور ،وخالل هذه القنوات تمر املعلومة بعدة نقاط تكتسب فيها تصريحا باملرور من هذه النقاط التي
تشبه حواجز التفتيش ،فاذا كانت املعلومة تعارض سياسيات الحراه تحذف مهما كانت قيمتها (.)2
على الرغم من الفضاء الرحب والكبير لعمل إلاعالم املرئي إال أنه يبقى تابع للسلطة سواء كان خاصا او حكوميا،
فالخاص يعمل كذراع للسلطة التي تحميه وتساعده ليحقق أرباح تجارية من خالل املنتوجات التي يعرضها .فاإلعالم
العر ي استمد فلسفته من فلسفة السلطة العربية فهو إعالم سلطوي الفلسفة والنهج سواء كان إعالم حكومي أو
الخاص -فالخاص يأخذ شرعيته وقانونيته للتحرك من سلطة الدولة وإال قطعت البث عن الجميع ليعيشوا العزلة

() 1حلمي ساري ،ثقافة االنترنت ،دار مجدالوي ،عمان ،3115 ،ص.17
() 2بسام المشاقبة  ،نظريات اإلعالم ،دار أسامة للنشر ،عمان،3100 ،ص . 305
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إلالكترونية  -فهو الناطق واملعبر عن فلسفة السلطة واملبرر لشرعيتها واملدافع عن سياستها واتجاهاتها ،فهو إلاعالم
املقاوم للمعارضة السياسية العربية  .فمنذ أن نالت الدول العربية في منتصف القرن املاض ي استقاللها ،أول ما
سيطرت عليه وسائل إلاعالم واملرئي بشكل خاص ،حيث وجدت أنها بذلك تدعم سلطتها وتثبت شرعيتها وسيطرتها على
كافة طبقات املجتمع ،يتميز إلاعالم املرئي الحكومي الرسمي -أي القنوات التابعة مللكية الدولة -في الدول العربية بأنه
إعالم يعتمد على التدفق من أعلى الى أسفل ،أي من السلطة الى الجمهور العر ي ،املتواجدون في السلطة هم من
يقررون املحتوى واملضمون للرسالة إلاعالمية املراد ايصالها للجهور في أي حقل إعالمي(سياس ي ،اقتصادي ،اجتماعي)(.)1
املادة السياسية في إلاعالم املرئي كانت دائما محور مهم في كافة القنوات إلاعالمية املرئية في الوطن العر ي ،هذه املواد
السياسية كانت تعامل من قبل السلطة بحذر حيث تقدم بصيغة واحدة وبدون تحريف أي نص ال اجتهاد فيه ،هذا
التقيد الحرفي بعيد كل البعد عن املوضوعية ومبادئ الحرية إلاعالمية .فخرافة التعددية تظهر هنا فعلى الرغم من
وجود محطات فضائية متنوعة داخل البلد الواحد ،إال أنها في النهاية محكومة بنص سياس ي واحد وإال يكون مصيرها
إلاغالق ،فقد يكون هنالك حدث إعالمي سياس ي يحدث داخل البلد او في بلد عر ي مجاور ،لكن يقابل بالتهميش من
قبل إلاعالم الرسمي الخاص داخل الدولة ،لذلك يلجأ الجمهور الى إلاعالم ألاجندي ليبقى متواصل مع ألاحداث
السياسية .إذن نرى أن عملية الاتصال الحر غير موجودة في إلاعالم العر ي املرئي ،في هذا الصدد يتحدث "هبرماه" عن
عقالنية الفعل الاتصالي " التي تقود الى اتصال حر ومفتوح ومتكافئ ،من أجل تحقيق الحرية والفهم في املجتمعات،
لذلك البد أن يحمل مستقبل العالم املعاصر ،إمكانية تلك الحرية ،من خالل إزاحة القيود الرسمية البيروقراطية،
والتأثيرات ألايدولوجية املنغلقة ،عن الاتصال".
فالحريات إلاعالمية للقنوات الفضائية في العالم العر ي خرافة ،كخرافة التعددية والذي هدفها التضليل وليست
منافذ لتحقيق قراءة أخرى للحدث" ،شيللر" في كتابه " املتالعبون بالعقول " يتحدث عن ذلك فيقول" أن اسطورة
التعددية إلاعالمية هي أسطورة يقوم عليها ازدهار نشاط "توجيه العقول" ،ورغم أن حريتي الاختيار والتنوع تمثالن
مفهومين مستقلين فانهما ال تنفصالن في الواقع ،فحرية الاختيار ال تتوافر بأي معنى من املعاني دون التنوع ،فاذا لم
توجد خيارات واقعية ،فان عملية الاختيار إما أن تصبح بال معنى وإما أن تصبح منطوية على التضليل ،ويصبح احتمال
انطوائها على التضليل واقعا فعليا عندما ي صاحبها الوهم بأن الاختيار ذو معنى" .كما أن التعدد إلاعالمي الخالي من أي
تنوع  ،يحقق خدمة كبيرة في مجال تعليب الوعي ،والذي يصب فوائده بشكل مباشر لخدمة النظام السائد ،فالفيض
إلاعالمي املتدفق عبر العديد من القنوات يخلق الثقة فيه ،ويضفي املصداقية عليه ،ويعطيه دعم متواصل محافظا
على الوضع القائم من أي تغيير قد يحصل .لكن بالرغم من البث املتواصل واملتدفق من جميع الجهات إلاعالمية
املرئية ،ملا يحدث في العالم العر ي إلبقاء الجمهور في حالة هياج بصري تبقى هنالك شريحة تمتلك الوعي لذلك يصعب
خداعها وتضليلها ،فليست جميع فةات الجمهور على ثقافة واحدة ،هنالك شريحة تحسن الانتقاء البصري للحدث
وتقوم بتحليله لكشف الكامن في الرسالة إلاعالمية ،ويحقق إلافادة من املشاهدة والتنوع .
الثورات العربية كنماذج لخرافة غياب الصراع الاجتماعي والاختيار الحر ،وطريقة تغطية إلاعالم العربي لها:
س بق وأن تناولنا موضوع الاختيار الحر في ظل التعددية إلاعالمية بأنه وهم وتضليل إعالمي كمي وليس نوعي الطرح ،أما
فيما يتعلق بغياب الصراع الاجتماعي والاقتصادي والذي هو مؤجج حاليا ألغلب الثورات ،وكيفية تغطية إلاعالم العر ي
لتلك الثورات ،هذا ما سوف نقوم باستعراضه لنرى تحيز بعض القنوات الفضائية العاملة داخل الدولة وخارجها مع
تلك ألاحداث .إذ تسعى الدول العربية من خالل أنظمة الاتصال فيها ومؤسسات إلاعالم الى تقديم منتجات إعالمية
تحافت على الوضع القائم وتمجده ،حتى لو وجدت مشاكل اقتصادية ،اجتماعية (الفقر ،البطالة  ،الجهل) ،فهي
() 1بسام المشاقبة ،اإلعالم والسلطة ،دار أسامة للنشر ،عمان ،3103 ،ص.355
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تحاول دائما إيجاد حلول مؤقتة أو وهمية للتضليل الجمهور ،حيث يسعى املتحكمون بالعقول إلى انكار وجود أصول
وجذور للصراع في املجتمع ،فيجري تصوير الصراع في مصادره ومظاهره ،بأنه مجرد نزعة فردية وليست جمعية ،كما
يتم تخفيف حدة املفاهيم الصراعية ،مثل (الصراع ا لطبقي) ،و(الصراع الاجتماعي) ،باختزالها الى مجرد تدرج اجتماعي،
وتفاوت طبقي ،هذا أمر يتطلب ممن يقوم بالشغب أن يعمل ويكون مبادر ،وال يعتمد على الدولة في تأمين حاجاته في
ظل مجتمع رأسمالي تحكمه الحريات الاقتصادية.
القائمون على املؤسسات إلاعالمية يقفون مع الدولة من أجل تهميش أي صراعات من خالل تركيز البث على منتجات
إعالمية ترفيهية استهالكية(مسلسالت ،برامج ساخرة ،حفالت غنائية)،واستبعاد أية برامج فكرية تنقد الواقع املعار
وتطلب من الجمهور الوعي والخروج عن الصمت ،بوصفها أيدولوجيات دوغمائية ،تثير قضايا خالفية جدلية ،ال تنتهي
الى بالصراع بين فةات املجتمع ،أما موقف الفضائيات العربية واملختصة في إلاعالم السياس ي فهي ألاخرى حافظت على
موقفها الداعم لسياسات الداخلية في البلدان العربية الصديقة لها  ،فهي ال تساهم في تشكيل وعي اجتماعي سياس ي
للجمهور ،فهي تستبعد البرامج الحوارية التي تصل في نهايتها الى حلول تصب في صالح املواطن ،بل تبقي شرارة الاختالف
قائمة ،حتى يبقى الجمهور في حالة تخوف من أي تحرك تكون نتائجه سيةة على حياته.
ثورة تونس :9100
قبل حدوث الثورة كانت هنالك مؤشرات تنذر بذلك وتم تجاهلها ،فاألزمات الاقتصادية ضاق به الشعب لذلك خرج الى
الشارع ليقابل بهراوات الجيش  ،لدرجة أن أضرهم أحدهم النار في جسده كاحتجاج على الوضع القائم مما فجر غضب
الشارع التون ي ليخرج عن صمته ويصرخ مطالبا بحقوقه ،هذا الصراخ كان صامتا غير مسموع لدى أجهزة إلاعالم
املرئي الرسمي في تونس بتوجيهات من السلطة تم تجاهل ألاحداث في الشارع التون ي ،فالتلفاز التون ي كان يبث فيلما
عن عالم البحار متجاهل قصدا ما يجري من مجازر على ألارض ،حتى القنوات العربية الفضائية لم تتفاعل مع الحدث
بالصورة املطلوبة ،وكان هذا متعمد حتى ال تنتقل الشرارة لدولهم ،فالثورات العربية تشبه نظرية الفراشة أي اهتزاز في
دولة سوف يوثر على الدول الباقية ،لذلك صور الثورة كانت تبث على القنوات إلاعالمية ألاجنبية ( ،)CNN,BBCهذه
الصور اعتمدها الحقا قناتي الجزيرة والعربية – بعد التأكد من أن نظام الحكم إنهار والرئيس زين العابدين غادر
البالد ،وقتها بدأت القنوات إلاعالمية في برامجها تتحدث عن الشأن التون ي وتقترح برامج إصالحية لتحسين وضع
املواطنين (. )1
ثورة مصر  92يناير :9100
هذه الثورة بدأت من خالل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) يدعو الشباب املصري ،للتظاهر على
ألاوضاع القائمة ،أوضاع الاستعباد والاستغالل للمواطنين  ،لذلك كان الشعار الثورة( خبز ،حرية ،كرامة انسانية) ،في
البداية السلطة لم تتحرك على اعتبار انها مجموعات بسيطة العدد يمكن ردعها لكن التزايد البشري فاق التوقعات
فخالل أيام معدودة وصل عدد املتظاهرين في ميدان التحرير الى املاليين الوضع الذي جعل النظام الحاكم والسلطة
فيه تبدأ باجراءات من أجل إدارة ألازمة لكن الوقت والوعي الجماهيري قال كلمته وسقط النظام .أما تغطية إلاعالم
املصري الرسمي فكانت على النحو التالي :قد أتبع ثالثة معادالت في تعامله مع الثورات ،وهي التعتيم والترويع(إثارة
الخوف)والترقيع (إعادة التوازن) ،فقد حاول التلفزيون الحكومي مراوغة الجمهور عبر إذاعة عدد من البرامج عن
الصحة والجمال والرياضة ،الوقت الذي كان الشارع فيه يعج باآلالف من املتظاهرين متبعين نظرية العمى.
أما املعادلة الثانية فهي الترويع والتخويف من فقدان ألامن ،وانتشار السرقات وكما أن الفارين من ال جون حيث
فتحت أبواب ال جون كحركة أعتمدها السلطة إلثارة الرعب في نفوه املواطنين على ممتلكاتهم ،لكن هذه املعادلة لم
( )1حسين األنصاري ،اإلعالم العربي في ظل األزمات ،مقال تم االطالع عليه بتاريخ www.alhiwartoday.net ،3102/00/0
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تثني الجماهير الغاضبة ،التي باتت تكت ح العاصمة ،هنا اتضحت الرؤية للنظام القائم أنه ال عودة لذلك أعتمد
املعادلة الثالثة وهي الترقيع أي التوازن وبدأت قنوات إلاعالم تستضيف الشباب املتظاهر من أجل املحاورة مع
السياسيين ،لكنه كان حوار فارغ من املضمون فقط من أجل كسب الوقت.
أما إلاعالم الخاص فهو لم يبتعد عن الطرح في القنوات الرسمية ،فمالكين القنوات على صالت وثيقة مع النظام
ال حاكم ،فالرسائل إلاعالمية كانت تحت القيود ومساحة الحريات املمنوحة من قبل السلطة ،أما إلاعالم العر ي فكان
ينقل الصور التي تبثها القنوات الخاصة والرسمية في مصر أثناء النشرات إلاخبارية ،قناة العربية والجزيرة تناولتا الخبر
على نحو مختلف ،فالعربية حاولت في برامجها املتعلقة باألحداث بمصر الى التهدئة في بداية ألامر لكن عندما تأزمت
ألاحداث بدأت تميل الى رأي الشارع واملتظاهرين ،أما الجزيرة فكانت منذ البداية منحازة الى الشارع املصري وليس
للنظام ،هذا الانحياز له أجندات سياسية خفية.
البد من إلاشارة والتوضيح فيما يتعلق بقناتي الجزيرة والعربية وملاذا تم التركيز عليهما ،وليست قنوات أخرى إذ أن
أغلبية الدول العربية تستقي مادتها السياسية من خالل تلك القنوات باعتبارها مختصة بالشؤون السياسية العربية
والعاملية ،فالجهور العر ي ينقسم الى قسمين الاول يتابع العربية وآلاخر الجزيرة ،لكن املصداقية بتناول ألاخبار والزوايا
التي تؤخذ منها الصور ،وطريقة التغطية يرجع ملزاجية مناخ حراه البوابة في تلك القنوات ،كذلك العالقات السياسية
مع الدول التي تحدث فيها الثورات.
ثورة السودان : 9102
هي ثورة كرامة انسانية وحقوق اقتصادية ملواطنين هضم النظام ا لحاكم حقوقهم ،ولم يتعت من الثروات السابقة،
فهو يعتقد أن صولجانه يضرب بيد من حديد على كافة مؤسسات الدولة ،إلاعالم السوداني الرسمي سارع الى نظرية
املؤامرة وألاجندة الخارجية ،ووجود مندسين يريدون تخريب الدولة ،إلاعالم العر ي تفاعل مع الحدث حسب مصالحه
مع دولة السودان ،قناة الجزيرة تجاهلت أول ألايام التغطية  ،لكن الحقا عندما أخذت القنوات ألاخرى مثل( فرنسا
 )51و(دويتشه فيله) الناطقة بالعربية ،والتي أفردت مساحات كبيرة لتغطية الحدث ،وعمل برامج حوارية مع سياسيين
من السودان ،بدأت الجزيرة تواكب الحدث ،أما قناة العربية وقناة سكاي نيوز تجاهلت التغطية فقد قام النظام
الحاكم في السودان بعمل مصالحة مع السعودية على أثرها قامت السودان بالغاء قواعد عسكرية إيرانية على أراضيها،
وإغالق قناة املنار التابعة لحزب هللا ،ومع هذا التعتيم وقطع إلانترنت املقصود من قبل مؤسسات الدولة إال أن الشعب
قال كلمته ،وعزل الظلم والاستبداد.
احتجاجات لبنان والعراق والجزائر :9102
هذه الاحتجاجات قائمة للحظة التي أكتب بها هذا املقال ،ففي الجزائر كل يوم جمعة يخرج آالف املتظاهرين باسقاط
رموز سياسية فاسدة ال ترغب بوجودها في السلطة مجددا ،يتعامل إلاعالم الجزائري الرسمي والخاص مع هذا الحدث
بأنه غاب تماما وهذا من أجل التقليل من شأن تلك الاحتجاجات على الرغم من كثرة عددها ،غياب مقصود وكذلك
إلاعالم العر ي فهو غير مهتم بقضايا املغرب العر ي بشكل عام ،من هتم بقضايا املغرب العر ي هي قنوات أجنبية
أوروبية ناطقة بالعربية أمثال (دويتشه فيله ،وفرنسا .)51
أما الاحتجاجات في لبنان فكانت ردة فعل لتراكمات وضغوطات اقتصادية على الشعب متمثلة بضرائب جديدة دون
الحصول على خدمات ،مع أن لبنان متأزمة سياسيا" بسبب كثرة الطائفية وويالت الحرب ألاهلية ،إال أن الشعب في
هذه الاحتجاجات وضع الطائفية على صوب وتجمعوا حول رأي سياس ي واحد إال وهو اسقاط النظام ،وعلى الرغم من
الحريات في لبنان إال أن إلاعالم كان طائفي في تغطيته ،فقناة املنار التابعة لحزب هللا كانت ضد الاحتجاجات وطلبت
املتظاهرين العودة الى منازلهم ،وقامت بتخويفهم من حرب طائفية جديدة ،قناة (أو تي في  )otvالتابعة للتيار الوطني
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الحر املدافعة عن الرئيس كانت ضد املظاهرات ،وتبث برامج تؤكد انجازات الرئيس وخطواته لحل ألازمة ،أما قناة
(الجديد) فأخذت الجرأة و تحركت بين املتظاهرين وساهمت في انتشار مطالبهم وتأجيج الثورة ،أما إلاعالم العر ي في
الدول العربية اكتفى بعرض ما يحصل ضمن التغطية ألاخبار من غير تسليط الضوء بالتحليل والتفصيل ،أما القنوات
العربية املختصة بالشأن السياس ي( العربية ،العربية الحدث) فقد تناولت احتجاجات لبنان والعراق بطريقة طائفية أي
ثورات طائفية وليست اقتصادية اجتماعية ،وهذا يساعد في استمرار الاضطرابات في هذه البالد.
الحراك العراقي وهو آخر مثال لدينا ،بعد حرب العراق ( )5113مع أميركا حيث أطاحت بنظام وصف وقتها
بالديكتاتوري ليأتي من بعده نظام يقال أنه ديمقراطي يعطي الحقوق للشعب بانصاف ،لكن ماهي إال سنوات وعاد
الشعب يشعر بالظلم وانتهاك الحقوق والفقر ،لذلك خرج عن صمته وبدأ بالتظاهر ،هذا ألامر لم يرق للنظام وبدأ
بمقاومته حتى وصل الى إراقة الدماء ،كل ذلك نشاهد صوره في قنوات غير عربية ألن إلاعالم العر ي والرسمي في العراق
دفن راسه في التراب ،فاملتظاهرين من الشباب العراقي وصفهم إلاعالم الرسمي متمردين ومخربين يجب ايقافهم ولو
بالقوة وهذا ما نفذته القوات ألامنية ،أما باقي املحطات انحازت الى النظام الحاكم وأصبح تبث مواد إعالمية تخص
الحكومة ومنها قناة(الشرقية ،سامراء)(.)1
هذا الاستعراض املسهب لطريقة تغطية إلاعالم املرئي العر ي(الرسمي ،الخاص) للثورات القائمة في الوطن العر ي،
يجعلنا ندرك أن التطور التكنولوجي التقني في وسائل الاتصال املرئية لم يترافق مع تطور فكري يسمح بحريات حقيقية
لإلعالم املرئي ،فهذا إلاعالم ال زال يقبع في بيت الطاعة (بيت السلطة) ال يخرج منه إال إذا أذن له بذلك ،مع مراعاة
وتقييد مساحة التحرك ووقت الخروج ،اعتقد في ظل وجود هذه ألانظمة سوف نبقى نرى الصورة بأبعاد غير حقيقية
مزيفة للوعي وخرافية الشكل واملضمون.
املراجع:
 ابرهيم عثمان ،سالم ساري( ،)5112نظريات في علم الاجتماع ،منشورات جامعة القده ،عمان.
 بسام املشاقبة ( ،)5111نظريات إلاعالم ،دار أسامة للنشر ،عمان.
 بسام املشاقبة ( ،)5115إلاعالم والسلطة ،دار أسامة للنشر ،عمان.
 حسين ألانصاري( ،)5112إلاعالم العر ي في ظل ألازمات ،مقال تم الاطالع عليه بتاريخ 1و11و،5112
www.alhiwartoday.net
 حلمي ساري( ،)5112ثقافة الانترنت ،دار مجدالوي ،عمان.
 سهى عودة ( ،) 5112إلاعالم العراقي بين التغطية "الببغائية" للسلطة وقمع الفضائيات ،مقال تم الاطالع عليه
2و11وwww.independent.com ،5112


عبد هللا الطويرقي( ،)1221احافة املجتمع الجماهيري ،مكتبة العبيكان ،الرياض.

)سهى عودة ،اإلعالم العراقي بين التغطية "الببغائية" للسلطة وقمع الفضائيات ،مقال تم االطالع عليه (1 ،3102/00/5
www.independent.com
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مقال رأي :اإلعالم وسؤال الحراك في الجزائر
Media and the question of mobility in Algeria
فتيحة زماموش

ّ
ملخص:

إعالمية وباحثة في سلك دكتوراه -معهد الصحافة وعلوم األخبار ،منوبة ،تونس

َنسعى في هذه الورقة ّ
النظر في الحراك الشعدي في الجزائر ،باعتباره حدثا الفتا وجديرا باهتمام إلاعالم في الجزائر ،إذ مثلت العالقة بين
التغطية إلاعالمية والحراك حالة من التفاوت والاهتمام ،وانتقل الحراك من هامش خبري إلى الحدث مركزي قبل أن يعود ليشغل حيزا
ضيقا م ن الاهتمام واملعالجة إلاعالمية ،لكن إلاعالم ظل متأخرا كثيرا عن الحراك في مرحلة البداية وفي الفترة التي تلت حسم السلطة في
الجزائر خيار الذهاب إلى انتخابات رئاسية.

Abstract
In this paper, we seek to consider the popular movement in Algeria as a remarkable event
worthy of media attention in Algeria The Relationship between media coverage and mobility
represented a state of inequality and concern, and the mobility moved from a margin of news to
a central event before returning to occupy a narrow space of media attention and treatment, but
the media remained far behind the mobility in the initial stage and in the period following the
power decision in Algeria. Go to the presidential election.

مقدمة:

ّ ً
َ
ٌ
لبلوغ
إن املخاض الذي شهدته وسائل إلاعالم في الدولة الجزائرية مخاض عسير ،فرغم تمكنها من قطع أشواط مهمة ِ
حرياتّ ،
ما وصلت إليه آلان من َّ
فانها مازالت تتجاذبها جدلية الانفتاح والانغالق ،بيد ّأنها قد أكسبت وسائل إلاعالم
ً
تفاعل ّية مع ما يحدث في الساحة الوطنية واملتغيرات السياسية وتسارع ألاحداث ألاكثر أهمية نحو الحراك الشعدي
الذي شهدته الجزائر منذ الجمعة ألاولى في الر 55شباطوفيفري  ، 5112إلى غاية إقرار الانتخابات الرئاسية في  15كانون
ألاول وديسمبر من نفس السنة ،إذ جاء تحديد تاريخ هذه الانتخابات في خضم أسابيع من املسيرات ،كانت مؤثرة في
طبيعة العمل الصحفي لتغطية ألاحداث والتفاعل معها على ألارض ،دعتنا إلى تقديم وجهات نظر في ّ
أهم مراحل
التغطية إلاعالمية لها ،وأهم تأثيراتها إلايجابية والسلبية على طبيعة العمل الصحفي أو املمارسة إلاعالمية.
مرحلة املخاض ..الشارع يتحرك:
-0
ملاذا غابت القنوات التلفزيونية في الر 55شباطو فبراير املاض ي عن تغطية الحراك الشعدي في الجزائر؟ وهل كانت منقادة
أم كانت تنتظر إشارة من السلطة الفعلية في البالد لتأذن لها بأن تتحرك وتواكب اللحظة الثورية التي عاشتها  18والية
جزائرية ،وأن تنقل صوت املاليين ممن قالوا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة "ال للعهدة الرئاسية الخامسة"؟ هل
كشفت هذه القنوات التي خصصت من محتوى برامجها حصة تعنى بهموم املواطن غالبا ما سميت بر" الشعب يريد"
أو" قال املواطن" أو" قنوات ألاقرب من املواطن وأسماء متعددة واملغزى منه واحد1 ،غير أنها في تلك الجمعة ألاولى من
زمن اللحظة الثورية ،اختارت لعب دور املتفرج بدل وظيفتها العضوية املتمثلة في ناقل ألاحداث ،وتحولت من الصوت
ّ
الذي ينقل من ال صت لهم ،وتذوب مع سمع هتافات الشارع دون أن تحرك ساكنا؟ أم ّأنها أصيبت بالذهول من تلك
اللحظة الثورية التي مألت الشوارع ضد الخامسة ألنها قنوات ولدت" هجينة" وسمح لها بالظهور منتهزة فرصة سياق ما

 -1تعد الجزائر أزيد من  12قناة خاصة ،منذ سنة  ،5115أنظر مقال :القنوات الجزائرية الخاصة :والدة من الخاصرة ،موقع ،رابطة إلاعالميي الجزائريين في الخارج51 ،
نيسانوأفريل  ( ، 5112تم التصفح في  15أكتوبر http://www.elrabita.net/portal/article21.html:)5112
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سمي بر"الربيع العر ي"  ،بعد أن أغمضت السلطة عينها عنها وسمحت لها باملمارسة املهنية دون غطاء قانوني جزائري1؟
ّ
وكيف كانت التغطية إلاعالمية لهذه الوسائل التي ترنحت بين دور الالمباالة وعدم تضخيم املسيرات التي جابت شوارع
املدن الجزائرية ،وعنونتها بر" مسيرات تطالب باإلصالحات السياسية" متغاضية عن مطالب املاليين برفض ترشح الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
هذه أسةلة حارقة ملسناها في احتجاجات دخلت شهرها التاسع ،وإعالم تأرجح بين ال مباالة لصوت الشارع ،خالل ستة
أسابيع من املظاهرات ا لشعبية تطالبه بعدم الترشح وعدم البقاء في الحكم ،بل وهناك من اتهمها بالتواطؤ مع النظام
بسبب التعتيم إلعالمي الذي مارسته خالل فترة الاحتجاجات أي منذ الر 55فيفري  5112إلى غاية الجمعة السادسة من
عمر الحراك الشعدي ،2وبين إلاعالم الجزائري خالل أزيد من ثمانية أشهر من الحراك الشعدي ،وبقي يترنح واستمرت
القنوات التلفزيونية الخاصة ،في غض الطرف عن املسيرات وأطفأت فيه الكاميرات وصمت آلاذان.
وامللفت أن هذه القنوات ،سمحت لها السلطات الجزائرية بفضاء واسع من الحرية في تناول مختلف املشاكل
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية التي تشهدها الساحة الجزائرية ،غير أنها في مقابل ذلك ،ظلت ّ
تروج
ملخرجات السلطة والحكومة تحت قيادة القاض ي ألاول في البالد ،وبقي الوضع كذلك حتى دقت ساعة الحقيقة
والحسم.
وفي هذا إلاطار ،أطلت بعض ألاقالم الصحفية عبر الصحف الخاصة والوجوه إلاعالمية الجزائرية عبر الفضاء
الافتراض ي خاصة شبكات التواصل الاجتماعي "فيبسوك"و" تويتر" ّ
لتوجه لومها لتلك القنوات ،وحتى من يشتغلون فيها
برفض التعتيم ،والانتصار للشعب ،وهو ما لفت إليه البعض عبر حصص أنجزت داخل هذه القنوات من باب حفت
ماء الوجه3 .
بينما توالت الانتقادات لإلعالم الجزائري وبين الصحفيين أيضا ،في تلك الفترة وخالل ست أسابيع كاملة ،منذ اللحظة
الثورية ،وهو ما كشفته عديد ألاسماء إلاعالمية ،التي وجدت نفسها في موقف محرج أمام الكم الهائل الذي تدفق من
سهام الانتقادات لعدم تغطية "موضوعية " للحراك من ِقبل القنوات الخاصة والعمومية4 ،وتجاوز بعض الشعارات
التي رفعت خالل املسيرات عبر مختلف الواليات ،في مقابل وصفتها الصحف الجزائرية الخاصة وحتى القنوات ألاجنبية
بر" املسيرات املليونية ضد نظام بوتفليقة " ،وهو ما حرك الكثيرين باعتبار تلك التغطية بر" املجحفة" ومطالبة إلاعالميين
باالستقالة عندما ال يحفظون ألخالقيات املهنة كرامتها5.
إلاعالم وتحقيق أولى مطالب الشارع:
-2
 -1صادق البرملان الجزائرى فى ديسمبرو كانون أول  5111على قانون جديد لإلعالم ينهي ً 21
عاما من احتكار الحكومة للقطاع السمعي والبصري ،وبدأت عدد من
القنوات الفضائية الخاصة في الجزائر بث مضامين إخبارية وفنية وبرامج سياسية واجتماعية جزائرية من الخارج منذ ماره  .5115وفي العام  5111صدر القانون
الخاص لتنظيم عمل القنوات التلفزيونية واملحطات إلاذاعية الخاصة ،ويشترط هذا القانون الحصول على رخصة نشاط في الجزائر من قبل هيةة "سلطة ضبط
السمعي البصري" لكن رخص البث التلفزيوني بقيت معلقة بدون قرار.وتم ت جيل هذه القنوات لدى وزارة إلاعالم كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في الجزائر ،و تضطر
إلى بث برامجها من الخارج لعدم وجود قانون محلي حول البث السمعي البصري.وصدر في العدد  26من الجريدة الرسمية أكتوبر  5111قرار لوزارة الاتصال يتضمن
"فتح إلاعالن عن الترشح ملنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الخاص".
 - 2أنظر :نصر الدين سعيدوني ،ندوة "آفاق الحركة الاحتجاجية ومستقبل التحول الديمقراطي في الجزائر" ،املركز العر ي لألبحاث ودراسة السياسات يوم السبت 51
نيسانو أبريل  ،5112بمقره بالدوحة ،قطر
ّ
ّ
 -3قادة بن عمار ،مقدم برامج سياسية في قناة " الشروق"":الشارع قال كلمته .قالها بوعي وبوطنية وسلمية .فهل سيكون صاحب القرار على مستوى هذا الوعي؟".
تدوينة في حساب الفيسبوك يوم  53شباطو فيفري .5112
ًّ
 - 4جهيدة رمضاني ،مراسلة تلفزيونية كتبت في تدوينة فيسبوكية في يوم  8ماره " :5112حزينة بقدر ما أنا سعيدة .حزينة جدا على نف ي كصحفية وعلى إلاعالم في
ّ
تحملونا وزر ّ
حر ّ
ألننا نتقن ّ
وبكل جز ّ
الصمت ال ّ
بلدي ،وسعيدة بأوالد بالدي وبنات بالدي ّ
ائري ّ
النوايا".
عبر عن رأيه من فضلكم
ٌ
وقواعد للممارسات .من واجب
 - 5مصطفى لكصاص ي ،أستاذ إعالم بجامعة الجزائر 3على ما أسماه تناقض املوقف" :في جميع دول العالم ميثاق لألخالقيات،
ّ
ّ
ّ
ّ
خط ،أحياناً
ّ
واجبه أن يستقيل".وأضاف" :في الحقيقة أنتم بال
الصحفي أن يحترم الخط الافتتاحي ،ومن حقه أن ُيطالب باملوضوعية واملصداقية ،وإن لم تتحقق من
ِ
ّ
الرصيد البنكي .ماليير للمالك واملنتجيين ،ودنانير ّ
إخوان ،وتارة علمان ،ال تساندون وال توافقون ،وال تمارسون املهنة إال حسب مقتضيات ّ
للصحفيين".
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يبدو أن إلاعالم الجزائري يشهد لقاء مفاجةا مع اللحظة الثورية ،التي لم تخمد بعد ،ويعيش الصحفيون في ساحة
ملغمة وفضاء محرج ،رغم أن الجزائر كسبت خالل ر ع قرن من الزمن ،مساحة من حرية التعبير والصحافة وإلاعالم
ً
عموما ،وذلك منذ قانون  1282الذي فتح املجال أمام املمارسة إلاعالمية للصحف الخاصة ،التي ولدت بدورها من
رحم الصحف العمومية .
ً
ً
ً
وهو مكسب بات على ّ
خصوصا مع التطرق للقضايا
مر السنوات املاضية في اتساع حينا وتراجع أحيانا كثيرة أخرى،
ّ
بالشق ألامني في سنوات ألازمة ألامنية ،ومع املسائل املتعلقة باملجال السياس ي منذ مجئ الرئيس
الكبرى املرتبطة
الجزائري ألاسبق عبد العزيز بوتفليقة في .11222
ً
ً
وعرف إلاعالم الجزائري
"ظاهريا" غير مسبوق ،في فترة ما تسمى بثورات الربيع العر ي ،التي ربحت الجزائر معها
انفتاحا
معركة فتح قطاع السمعي البصري.
ً
مهددا في الجزائر بسبب "التيه إلاعالمي" وعدم القدرة على التحكم في
لقد أصبح املكسب إلاعالمي من الحرية أصبح
أدوار إلاعالم ،داخل املؤسسات في نشر ألاخبار دون التثبت من مصادرها أو باستعمال مصادر مجهلة ،أو بث أخبار بال
ً
مصدر ،وأحيانا يأتي التثبت بعد النشر ،مما يجعل هذا من املعلومات وألاخبار حمالة أوجه عديدة من التفاسير
والتأويالت ،وهو ما يعطي صورة عن تقلص فضاء الحريات وتراجع أدوارها الفعلية ،مثلما ترى " ألين هيوم " أن
لوسائل إلاعالم التي تتمتع بقدر كبير من الحرية ،أر عة أدوار حيوية ،في الدول التي تشهد انتقاال ديمقراطيا وهي2 :
تنهض الوسيلة إلاعالمية ،في هذا السياق بمراقبة ومسائلة القائمين على السلطة ،ومحاسبتهم شعبيا ،إضافة إلى
تسلطيها الضوء على أهم القضايا التي ينبغي للدولة معالجتها وتشارك املواطنين في تقديم مقترحات للخيارات
السياسية ،وبذلك تكون لوسائل إلاعالم ،دور في تقليص امل سافة بين السلطة والشعب وهذا من شأنه ،أن يخلق ترابطا
اجتماعيا يرسخ ّ
ّ
املدنية املطلوبة .وهذا التكامل ،بين وسائل إلاعالم في التعبير على حقول الحريات
الديمقراطية ويحقق
ّ
ً
وحقوق إلانسان يتطلب حرفية إذ ينبغي له أن يعتمد الحوار ،وقبول الحوار ،والتبادل الحر لألفكار وقبول الاختالف،
ّ
من أجل موضوع حقوق إلانسان ،الذي يمثل قضية ،خالفية بين أاحاب الرؤى الفكرية حسب مرجعياتهم
ّ
ّ
ويحفز املتحاورين ،للتحلي باملوضوعية املرجوة في تناول ّ
كل
يطور ثقافة الاختالف
ِ
إلايديولوجية وهذا من شأنه أن ِ
القضايا املطروحة3.
ومع استقالة الرئيس الجزائري في الثاني من أفريل  ،5112عرى الحراك الشعدي الساحة إلاعالمية الجزائرية ،والتي كانت
مهتمة قبل  55شباطوفبراير بتناول املشاكل من زاوية أحادية النظرة ،وتعمل على "التسويق ألجهزة النظام" ،إذ تراجعت
الحريات في الجزائر مثلما جاء في تقرير دولي ،إذ احتلت الجزائر املرتبة  111في التنصيف العالمي لحرية الصحافة لعام
5112الذي أصدرته منظمة مراسلون بال حدود ،وبذلك تكون الجزائر قد تراجعت خمس نقاط عن العام املاض ي.
الالفت أنه مع الاحتجاجات وطريقة تغطية إلاعالم لها ،ينذر بأن املشهد إلاعالمي مؤسس على أرضية هشة تشريعياً
ً
وقانونيا ،إذ لم يطرأ على القوانين املنظمة للعمل إلاعالمي في الجزائر أي تغيير في ظل الحراك الشعدي ،وألاكثر من ذلك
أنه لوحت وجود ضغوط في املؤسسة إلاعالمية منذ الحراك ،لتبني خط تحرير معين ،وحتى بعد تنحي الرئيس السابق
عبد العزيز بوتفليقة من الحكم ،فصحيح حدث انفتاح تدريجي ،لكن الضغوط ظلت قائمة بشأن الخيارات والخطوط
الحمراء ،بل ولم يؤد وظيفته لصالح املجتمع وال يضمن حتى الحق في املعلومة".

 -1عبد العزيز بوتفليقة 85 ( :عاما) تقلد منصب رئيس الجمعورية الجزائرية في فترة دامت  51سنة ما بين ( )5112-1222أطاحت به احتجاجات عارمة في الشارع
الجزائري ،فقدم استقالته يوم  5أفريل .5112
-2ألين هيوم ،حرية الصحافة ،مجلة قضايا الديمقراطية ( مجلة الكترونية تصدرها وزارة الخارجية ألامريكية ) ،املجلد  ،11العدد رقم  ،5ديسمبر .5112
-3فاروق أبو زيد"إلاعالم والديمقراطية" عالم الكتب ،القاهرة ، 5111 ،ص 528
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في حين لعبت مواقع التواصل دور التصحيح ،حول ما يجري في الشارع طيلة فترة تحي بوتفليقة وتأجيل الانتخابات
ً
الرئاسية ملرتين  18أفريل و نيسان  ،5112و 1تموزو جويلية  5112وهو ما تعتبره شنوف "داللة على هشاشة املنظومة
إلاعالمية في الجزائر".
إلاعالم والوعود باإلصالحات السياسية:
-3
ّ
ّ
مختصين في الشأن
ومرد ذلك بحسب
يشهد إلاعالم الجزائري واحدة من أكثر املراحل الجدلية واملثيرة للنقار،
ّ
والتغيرات السياسية الحاصلة في البالد ،وخضوعه للضغوطات التي تماره عليه
إلاعالمي؛ 1إلى تأثيرات الحراك الشعدي
من طرف ّ
الحرية التي ّ
ّ
فرضتها املسيرات الشعبية ّ
صناع القرار في السلطة ّ
مرة أخرى ،لينتهي
مرة ،واستفادته من هامش
ً
ً
وممدوحا في الشارع ،من خالل الشعارات التي رفعها متظاهرون في املسيرات.
مرفوضا
به ألامر،
ً
بمنأى عن ألاحداث
وبالنظر إلى خلفية إلاعالم الجزائري ،وتفاعله مع ألاحداث على تنوعها ،الثابت أنه لم يكن ،
التحوالت التي ّ
ّ
السياسية وتأثيرات أنظمة الحكم املتعاقبة على البالد ،منذ الاستقالل ّ
مست قطاع إلاعالم ،تزامنت
فكل
مع تغييرات السلطة والثورات الشعبية؛ فكان قانون إلاعالم سنة ثمانين ،تز ً
امنا مع "الربيع ألامازيغي" ، 2وقانون إلاعالم
ً
ً
سنة  ،1221الذي ّ
تزامنا مع ثورة أكتوبر  ،1282وصوال إلى قانون إلاعالم ألاخير سنة 5115
أقر التعددية إلاعالمية،
ً
إعالميا بثورات الربيع العر ي ،ليليه القانون الذي ّ
أقر الانفتاح إلاعالم على مجال السمعي
الذي تزامن مع ما ُعرف
البصري سنة  ،511كما أوردنا سابقا.
ً
ً
ً
شهدت العالقة بين إلاعالم والحراك الشعدي ارتباكا ً
كبيرا وتباينا في املواقف ،وهو ما أحدث شرخا بين الحراك وإلاعالم
ّ
التوتر بين املتظاهرين والصحافيين في الشارع ،وظهرت شعارات تتهم إلاعالم
في ألاسابيع ألاخيرة ،و خلقت حالة من
بالتضليل والانحياز للسلطة والخضوع لإلمالءات.
وبذلك خاضت السلطة الرابعة في الجزائر العديد من "املعارك" منذ بدء الحراك الشعدي ،إذ يعتبرها البعض من مهنيي
ً
خصوصا خالل القفز على بعض القواعد املهنية التي فرضتها بعض القنوات
القطاع خطوات ُتحسب للصحافيين،
التلفزيونية وإلاذاعية العمومية ،أثناء تغطية ألاحداث.
ّ
ّ
وعليه شهدت فترة الحراك ،احتجاجات الصحافيين في لقطاعين العمومي والخاص ،ضد التضييق على حرية الرأي
ودفاعا عن ّ
ً
حق املواطن في املعلومة ،والالتزام بأخالقيات العمل الصحافي أثناء تغطية املسيرات الشعبية،
والتعبير،
لضمان خدمة عمومية للجمهور.
يجمع كثير من إلاعالميين ،على أن امليدان يكشف الكثير من الشروخ في التغطية الصحافية والتناول إلاعالمي لألحداث،
إذ كشف الكاتب السياس ي ،إلاعالمي محمد شارفي ّ
إن "إلاعالم في الجزائر أثبت أنه كان وال يزال أداة من ألادوات الناعمة
ً
حكوميا وال يزال إلاعالم الخاص غير
ألجنحة السلطة ،وهو ما يعني أنه خالل فترة الاحتجاجات ،ال زال إلاعالم العمومي
ً
ّ
مستقل ،بل ازدادت الخطوط الحمراء تشابكا .
بالعودة إلى التغطية إلاعالمية للمسيرات انخرطت جميع وسائل إلاعالم في سياسة الترويج ملخططات الحاكم الجديد،
ّ
مهمة ّ
تولى ّ
الرد على خصومه وخوض معارك بالنيابة عنه.
وتبرير مواقفه ،بل

 -1مقابالت ير مقننة أجرتها الباحثة مع عدد من رؤساه التحرير في الجزائر وصحفيين من القطاعين العمومي وال ا

اإلعالم التقليدية والحديثةأ أجريت في الفترة ما بين ()9102-9101

أ ومن م تلف وسائل

 -2الربيع األمازيغي :حركة احتجاجية واسعة مات طبيعة ثقافية شهدتها مدينة تيزة وزو وسط الجزائر بين مار /آمار وأبريل/نيسان  0221أ مم

اندلعت االحتجاجات بعد منع السلطات الجزائرية تنظيم محاجرة حول الشعر األمازيغي قديما كان مقر ار أن ُيلقيها بجامعة تيزة وزو الكاتو األمازيغي
مولود معمرة في العاشر من مار /آمار 0221أ وصار تاري ا يتمكرل الجزائريون في يوم 91نيسان /أبريل من كل سنة.
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ال يمكن التعميم على ما يحدث في الساحة إلاعالمية ال يمكن تعميمه على جميع الوسائل إلاعالمية ،فهناك "وسائل
إعالمية لم ترضخ للحاكم الجديد ،ولكنها انخرطت هي ألاخرى في أجندة ألاجنحة املتصارعة ،واستعمال ألاساليب نفسها
ّ
للرد على الخصوم ،وهو ما يوحي بأن الحراك لم يحرر ولم يغلق بل أحدث اصطفافا منقطع النظير لهذه الوسائل
إلاعالمية والصحافة املكتوبة أيضا ،إذ اختار كل طرف انحيازا لتلك ألاجندة.
وال ّ
شك أن هذا الانحياز ،من شأنه أن يضرب مصداقية وسائل إلاعالم الثقيل نتيجة الدور املشبوه املفروض عليها،
ّ
التوجه نحو إلاعالم البديل أو القنوات
وتحولت إلى خصم للحراك ويدفع الجزائريين في مقابل ذلك الجزائريين إلى
ألاجنبية.
يبدو أن ألازمات وحالة التغييرات التي تعرفها الجزائر منذ استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في
ّ
الثاني من أبريلو نيسان املاض ي ،أثرت بشكل الفت على إلاعالم ،وكشفت مختلف نقاط ضعفه ،التي تراكمت منذ
ّ
وبخاصة فتح مجال السمعي البصري.
سنوات على الانفتاح إلاعالمي
ويعتقد أستاذ إلاعالم والاتصال بجامعة الجزائر البروفيسور رضوان بوجمعة ،أن الحراك الشعدي ّ
"عرى إلاعالم أمام
ً
خصوصا مع انتشار واسع لوسائل التواصل الاجتماعي ،وتلقف املعلومات في حينها،
الرأي الجماهيري أو الرأي العام،
ً
ّ
املؤسسات إلاعالمية في الجزائر ،هي اليوم أمام مفترق طرق بسبب تبعيتها ملختلف العصب في منظومة
موضحا بأن
الحكم في الجزائر".
ويتوقع املتابع للشأن إلاعالمي في زمن الحراك الشعدي في الجزائر أن ألاخير سيقوم بفرز كامل لعدة مشكالت نشهدها
اليومّ ،
مشد ًدا على أن إلاعالم لن يطاله التغيير املنشود وسيحمل نقمة املواطن عليه ،إذا بقي يعمل باألدوات والقوانين
نفسها وتحت إشراف ّ
املسيرين الحاليين.
ومن الضروري الدفاع على املهنة والالتزام بالواجبات املهنية نحو الجمهور املتلقي" ،فليست ّ
مهمة الصحافي الدفاع عن
مالك الوسيلة إلاعالمية.
إلاعالم وتكريس للسلطة القائمة:
-4
مازال أمام إلاعالم الجزائري الكثير من املراحل الستعادة الظروف املهنية واسترجاع مصداقيته والتصالح مع الرأي
ً
ً
خصوصا مع مختلف التغييرات التي تشوب املشهد السياس ي والاجتماعي في الجزائر ،موازاة مع املنافسة الكبيرة
العام،
التي تواجهها القنوات التلفزيونية ّ
خاصة أمام الفضاءات الافتراضية.
ومن املكاسب التي حظي بها إلاعالم الجزائري في هذه الفترة" ،حرية التعبير" ،فهذه ألازمة السياسية التي تمر بها البالد،
فرصة سانحة لغربلة الواجهات إلاعالمية ،تضع الصحافيين أمام مسارهم ومسؤولياتهم ،وهو ما يعث على طرح السؤال
تصب في صالح إلاعالم؟وهل هناك ما ّ
ّ
التالي:هل يحمل الحراك الشعدي ثورة أخرى
تغير في هذا القطاع؟ أسةلة جديرة
بأن ُتطرح في فترات الثورات الشعبية والاحتجاجات السلمية ،ألن العشرات من الصحافيين انتفضا في إلاذاعة
مجرد ّ
والتلفزيون الحكوميين على مسألة تغطية املسيرات ،منتفضين على وظيفة" ّ
كتاب عموميين ،خاضعين إلمالءات
ّ
وأوامر صاحب الوسيلة إلاعالمية ،ممن تمكنوا من بسط سيطرتهم على القطاع إلاعالمي في الجزائر باملال والنفوذ.1
تستدعي قراءة املشهد إلاعالمي في الجزائر ،وضع مقارنات بين املمارسة إلاعالمية التي شهدتها البالد في فترة ما قبل
الحراكّ ،
أي في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ،وفترة الحراك الشعدي التي تلت استقالة الرئيس.

 -1منذ ألاسبوع الثالث من الحراك الشعدي خاض احفيو إلاذاعة والتلفزيون الحكوميين في الجزائر احتجاجات ،على ما يصفونه بر" الرقابة على املخرجات إلاعالمية
لكال املؤسستين" ،وضد التعتيم على الاحتجاجات واملسيرات ،واملصطلحات التي تفرض عليهم استعمالها في معالجة موضوع الحراك الشعدي ما أدى إلى إقالة املدير
العام للتلفزيون وإلاذاعة الوطنية.
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وامللفت خالل الحراك الشعدي الجزائري أن هناك احافيون كانوا يناضلون يناضل كثير من الصحافيين اليوم ،في
قاعات التحرير وغرف ألاخبار وو اء الشاشات التلفزيونية ،من أجل تمرير املعلومات والحقائق ،غير ّ
أن هناك من
ر
ّ
اختاروا الابتعاد عن ألاضواءً ،
ّ
كرها ال طواعية ،تخلوا عن املناصب والوظيفة ،ولكنهم في مقابل ذلك اختاروا املهنة.
ً
فمن ترك الوظيفة بحثا عن املهنية ،انتهى بهم ألامر إلى التدوين على مواقع الشبكات الاجتماعي ذات الانتشار الواسع،
بينما من بقي في أحد املنابر إلاعالمية فسيكون ذلك من باب البحث عن لقمة العيش ،بينما سيكتفي بالتعبير عن رأيه
ومواقفه على "السوشيل ميديا".
ّ
جميع هذه ّ
املبررات لها جانب كبير من الحقيقة ،إذ يعد الان حاب من املشهد إلاعالمي في الجزائر بر"الانتحار امل ي"،
بينما هناك زوايا نظر أخرى ،في هذا الطريق نحو املمارسة إلاعالمية ،أليست رحلة البحث عن ّ
"حرية التعبير" هي إكسير
الحياة؟.
ّ
يقودنا هذا السؤال الجوهري إلى الحديث عن املمارسة إلاعالمية ،في ظل الحالة الجزائرية املتعلقة بالحراك الشعدي،
يدور الحديث عن كيفيةّ ،
ّ
الحرية ،ألنها العامل الوحيد
التعامل مع ألاحداث وهذا التعامل في حد ذاته ،في حاجة إلى
الذي يضمن للوسائل إلاعالمية ّ
حق الاشتغال عليها .إذ يرى في هذا السياق 1 Milton ،أن لوسائل إلاعالم دور مهم في
التحول الديمقراطي وذلك من خالل تدعيمها لحرية التعبير ،فال يمكن أن تكون لإلعالم ممارسة فعلية إال إذا كانت
الصحفي الحرية بطريقة مطلقة ّ
ّ
وإنما هذه
الحريات متاحة ،للقائمين على هذه الوسائل ،وهذا ال يعني أن يمتلك
الحريات مضبوطة بقوانينّ ،
متفق عليها.
وهذا الهدف ال ّ
يتحقق إال في دول ديمقر ّ
ّ
ولعل الدولة الجزائرية من الدول التي شهد فيها وسائل إلاعالم تطورا
اطية،
ً
ملموسا ،جعلها تسعى جاهدة من أجل الظفر بحريات تمنحها الفرصة في التعاطي مع ألاحداث والقضايا الراهنة.
ومن الواقع إلاعالمي امللموه ،أحدثت تصريحات ألامين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي،
ّ
ً
استفهاما ً
كبيرا ،باعتباره أحد رموز نظام
القابع في ال جن في قضايا فساد 2 ،إذ شكلت استضافته في إحدى القنوات
ّ
ّ
متجدد عن دور إلاعالم في
محل نقار
الرئيس بوتفليقة ،واملغضوب عليهم في الشارع الجزائري ،وباتت تلك الحلقة
الثورات ،وتخندق قنوات إعالمية في الصفوف ألامامية للمواجهة بين أجنحة الصراع في السلطة.
تفاعل كثير املواطنين والصحافيين مع برنامج" الحدث" ،وصفوه بر التواطؤ مع الضيف لتلميع صورته ،في مقابل ذلك
ً
ً
اعتبر الكثيرون ّ
بأن ما ّ
مهنيا واحتر ً
عمال ً
افيا ،وإن كان الضيف هو أمين عام أكبر حزب سياس ي ،وطرفا في
قدمه إلاعالمي
ألازمة التي تشهدها الجزائرّ ،
وأن دور الصحافي ينتهي عند طرح ألاسةلة التي يجب أن ُتطرح ،فقد طرح قادة بن ّ
عمار
ّ
ّ
تتعلق بتورط جميعي في تهريب الوقود ،وحول تصريحاته ّ
املؤيدة للرئيس بوتفليقة.
عدة أسةلة
ّ
متمسكة بمقاليد الحكم ،مثل حكومة نور الدين بدوي املغضوب عليها في
في وقت كانت فيه رموز النظام السابق
الحراك الشعدي ،صارع إلاعالم التضييق بتوثيق املسيرات عن طريق ما يعرف بر" الصحفي املواطن" ،في مقابل أن
الصحفيين الذين يمسكون بأيد هم" لوغو" املؤسسات من أجل نقل املسيرات تعرضوا والشتم و التضييق ما أدى
ببعضهم إلى رمي املنشفة.
الوالدة العسيرة وبوادر الانفتاح:
-5
ً
ً
صعودا وهبوطا في مستوى ّ
حرية التعبير والتغطيات إلاعالمية ،غير مخاوف كبرى الحت بسبب
فترة الحراك شهدت
عودة التضييق وتشديد الخناق على ألاقالم والصحافيين ومنع تغطية الحراك الشعدي ،فمنذ منذ سبتمبر ،5112
1 -A,Milton. « Bound but Gagged :Media Reform in Democratic Transition » comparative Political Studies,vol ,34 ,No ,5,2001, pp .493-527.

 -2محمد جميعي :ألامين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب ذو ألاغلبية البرملاينة والحاكم في البالد ،ورئيسه الشرفي الرئيس السابق عبد العزيز
ّ
ّ
بوتفليقة) وهو من نظم تظاهرة سياسية ملطالبة ألاخير بالترشح لعهدة رئاسية خامسة ،استضافته قناة "الشروق" في برنامج" الحدث" الذي ينشطه إلاعالمي قادة بن
عمار،يوم  15سبتمبر .5112
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املصوبة نحو الحراك الشعدي ،وانخرطت بعض الصحف اليومية ً
ّ
ّ
أيضا في سياسة
الخاصة ،كاميراتها
سحبت القنوات
التعتيم هذه ،وأصبحت تتجاهل الحديث عن شعا ات املسيرات الشعبية ومطالب الشارع ،واتضح ّ
أن هامش ّ
الحرية
ر
ّ
الذي اكتسبه إلاعالم الجزائري في ألاسابيع ألاولى للحراك الشعدي تحت شعار "الحراك حرر الجميع" ،لم يكن سوى نزهة
قصيرة ،إذ سرعان ما عاد املشهد إلاعالمي إلى سابق عهدة في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقةّ ،
وربما أسوأ ّ
مما
كان عليه ،ألامر الذي دفع إلاعالميين إلى الضغط على ّمالك ّ
املؤسسات لخطف ّ
حرية الكلمة.1
ّ
وعبر املجلس الوطني للصحافيين الجزائريين ،عن قلقه من تصاعد الاعتداءات على الصحافيين في الجزائر ،إذ جاء في
ُ
املجلس"يتابع ببالغ القلق ،ظروف العمل الصعبة والخطيرة التي يماره فيها
بيان له نشر يوم  16نوفمبر  5112أن
الصحافيون مهنتهم في الجزائر ،إضافة إلى هشاشة ظروف عملهم املهنية والاجتماعية ،وحساسية الوضع العام في
تمر به الجزائر من مرحلة ّ
البالد ،وما ّ
تحول فارقة".
ً
سواء من طرف مواطنين ،أو من أعوان حفت النظام العام،
واستنكر املجلس من تصاعد حاالت تعنيف الصحافيين،
ً
إضافة إلى توقيفهم وسجنهم في ظروف تثير جدال ال يخدم صورة البلد ،وهو يعيش مخاض الانتقال إلى مرحلة جديدة،
بحسب البيان.
ً ً
ً
كما أصدر  121احافيا جزائريا بيانا ،يوم  11نوفمبر  ،5112طالبوا فيه حكومة بالدهم بالكف الفوري عن "فرض
ً
الرقابة على إلاعالم الرسمي والخاص" وأشاروا إلى أن"الصحافيين في الجزائر يواجهون أوضاعا صعبة وضغوطات تعيق
أداء مهامهم في تغطية ألاحداث ،شملت تهديدات وانتهاكات خطيرة في حقهم".
رغم تواصل الحراك الشعدي ،يومي الجمعة والثالثاء ( الخاص بطلبة الجامعات) منذ ما يقارب تسعة أشهر ،إال أن
تغطية ألاحداث تراجعت بشكل كبير ،وان جمت النقاشات السياسية في بالتوهات التلفزيونات ،مع خطاب السلطة
الداعي إلى إجراء انتخابات رئاسية في أقرب آلاجال .خطوة باتت تطرح تساؤالت عديدة ،جعلت من التغطية إلاعالمية
يعكس سقف ّ
الحريات
للمسيرات نادرة ومعالجة ألاحداث بشكل عام باهتة ،التغطيات إلاعالمية بالباهتة ،وذلك ما ِ
املتاحة في الفضاء إلاعالمي الجزائري.
لقد ساير إلاعالم الجزائري الحراك الشعدي بر"حذر" في البدايات ،وذلك ما لسمناه من خالل رصد وحصر شامل للمواد
ّ
وتتحول القنوات إلى امليدان ،ونقل
إلاعالمية خالل في فترة الغضب الشعدي في الجزائر ،قبل أن ينفتح على التغطية،
ّ
املستجداتّ ،
ثم ما لبلت أن غادرته ،وهو ما يعيدنا إلى نقطة البدايات ووسمها بتغطية متذبذبة ،كما ترجعنا إلى
ّ
يبث ،بل ويغلق ويفتح متى شاء ،إذ تؤثر هذه املمارسات ً
سلبا على
اعتماد" حاره البوابة" على تصفية ما ينشر وما
ّ
قطاع إلاعالم في الجزائر ،في وقت كانت تطلعات الصحافيين أكبر من ذلك ،وهي تحرير قطاع إلاعالم ،بنقل تفاصيل
ألاحداث دون تزييف ،دون املس بثوابت املجتمع وسيادة البلد.
ّ
ّ
سياسية بمعزل عن العملية إلاعالمية ،فالعالقة بينهما جوهرية ال يمكن أن يقوم نظام
نتصور قيام عملية
ال يمكن ،أن
ُّ
دون آلاخر ،نظرا لقيامهما على جدلية التأثير والتأثر وفق املعطيات الاجتماعية والسياسية ،فوسائل إلاعالم آداة
ً
مساعدة للعمل السياس ي غالبا ،والنظام السياس ي مصدرا من مصادر وسائل إلاعالم ،إذ ال يمكن بأي حال من ألاحوال،
أن يستوي قرار سياس ي ،على عوده دون وسائل إلاعالم2.

-1قرر الصحفيون الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،دعوة كل الصحفيين الجزائريين لتغطية الجمعة الر 32من عمر الحراك املوافقة لر 12نوفمبر ، 5112
وإثبات نيتهم في تقديم تغطية موضوعية ودون انحياز لطرف ،عكس ما تفرضه عليهم املؤسسات التي يشتغلون فيها ،وأقدم كل احفي أثناء املظاهرات ارتداء وشاح
اصفر على الذراع مكتوب بخط أسود " احفي حر" يضعه الصحفيون أثناء تغطية املسيرات.
-2كمال الدين جعفر عباه " ،الاتصال السياس ي " بيروت  ،املكتب إلاسالمي ،5111 ،ص  11وكمال املنوفي " ،نظريات النظم السياسية " الكويت ،وكالة املطبوعات،
 1282ص 111
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ً
مكونات املجتمعات الديمقراطيةّ ،
فان بعض هذه ّ
قسمة بين ّ
املكونات سيقوم بتوظيفه
فاذا كان إلاعالم ،أكثر ألاشياء
لصناعة القرار السياس ي ،ونعني بذلك الكائن السياس ي ،الذي أتيحت له ّ
كل املعلومات املتعلقة باملواطن ،وصار بوسعه
ّ ُ
ً
ُ ّ
لكنه خ ٌلو من املصداقية إذ يصعب تحقيقه فعليا.
سوق لخطاب يرتضيه املجتمع،
أن يكون مرنا مع هذه الفةات ،كأن ي ِ
يبدو أن قطاع إلاعالم في الجزائر اليوم ّ
يمر بأصعب فتراته منذ التعددية السياسية وإلاعالمية التي أعقبت أحداث 2
أكتوبر  ،11288وما حصلت عليه الصحافة من تحرر ،غير أن العمل الصحافي اليوم ،باتت تحكمه ّ
عدة معايير مرتبطة
ً
أساسا بفواعل سياسية واقتصادية ،جعلته اليوم يخطو خطوة لألمام ،ثم يتراجع خطوات أخرى للوراء ،إذ يخضع
ّ
قطاع إلاعالم للتجاذبات السياسية ،وتغييرات أنظمة الحكم املتعاقبة ،وما حققه في فترة بوتفليقة من "مكاسب" ،قد
ًً
مستقبال.
يتنازل عنها
يترنح إلاعالم بين املقبل واملدبر على التغطية املرتبطة بحدث سياس ي يشهد زخما كبيراّ ،
يظل النقار حول إلاعالم
ِ
ِ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ً
وحرية الرأي في الجزائر ،مفتوحا على عدة رؤى وتصورات خاصة في فترة الحراك الشعدي ،الذي يشهد الحركة
عودتنا التجربةّ ،
والاستمرارية قبيل الانتخابات الرئاسية املقررة في  15كانون ألاولو ديسمبر  ،5112وقد ّ
أن إلاعالم
ً
يخضع لتأثير التغييرات السياسية والثورات ،وما ستفض ي إليه املرحلة الجديدة ،يبقى مرهونا على نضال رجال إلاعالم،
ّ
وتفتح السلطة على الحوار والنقد ،وتحويل الانشغاالت إلى قوانين ومواثيق تحفت كرامة الصحافي الجزائريً ،
بعيدا على
احتكار وسائل إلاعالم .
ّ
املصرح بها في وسائل إلاعالم؟ ،وهذا السؤال يقودنا إلى طرح سؤال آخر
وهنا نتساءل عن مدى التزام السائس بقرارات
ال يقل أهمية عن ّ
السؤال ألاول وهو :هل من ضوابط تجعل املواطن يحاسب السائس على قراراته املصرح بها وعدم
تطبيقها فعليا على أرض الواقع ويراقبها؟ وهل تتدخل وسائل إلاعالم في محاسبته؟
عالوة على ما ّ
تقدم ،نشير إلى أن هذه املعطيات املبنية على مستجدات في أحداث متحركة نحو الحراك الشعدي في
عدة إشكالياتُ ،
الجزائر ،قد أثارت ّ
يحدث أن تمثل نواة بحث في املستقبل منها هل ما زالت الصحافة آداة من أدوات
السلطة؟ وهل هي عائقا أمام نجاح التحوالت التي يشهدها العالم العر ي؟
تحمل بذور التغيير لصالح إعالم يسهم في غره جذور الديمقراطية؟
أم أن التحوالت الجارية وتداعيتها ِ
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 -1أحداث 2أكتوبروتشرين ألاول  ،1288خرج خاللها املتظاهرون في كل الواليات الجزائرية للشوارع ،احتجاجا على الواقع املعيه ي الصعب ،مطالبين باصالحات
اجتماعية واقتصادية وسياسية  ،وانتهت باقرار دستور جديد أنهى مرحلة ألاحادية الحزبية وفتح باب التعددية السياسية وإلاعالمية.
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