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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 االستشارية 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 .ش يييماه اليي يوارة دكت ييور ف ييي الق ييانون الع ييام والسياس ييات العمومي يية مت

يية فيييي ا ع ييالم

السياسي جامعة الحسن الثاني .المغرب
د.

الح الدين الم تار لطيف دكتور في القانون العام والعلوم السياسية ،كلية سطات ،المغرب

أ .د .نداه مطشر

ادق كلية العلوم السياسية الجامعة المستن رية .العراق

أ .د.عائشة محمد أحمد محمد الجميل دكتور وباحثة علوم سياسية ،معلم بير بالتربية والتعلييم
ومدربة باألكاديمية المينية للمعلم المينية ،م ر
د .سييليمة منيياد بوشييسر اسييتا باحثيية فييي جامعيية عبييد الحميييد ابيين بييادي  ،مسييتغانم ،الج ازئيير
تحكيم ممتاز
د .مج ييدوب ني يوال دكت ييور مت

ييل ف ييي الق ييانون الجن ييائي لاعم ييال اس ييتا مس يياعد ب ييالمركز

الجامعي مغنية تلمسان .الجزائر
د .فاطميية الزا يراه عبيييدة دكتييور فييي علييوم ا عييالم وا ت ييال ،اسييتا محاجيير جامعيية بيياجي
م تار عنابة ،الجزائر
د .مرتجييا البشييير عثمييان األمييين أسييتا مشييار ،بقسييم اإلعييالم ،جامعيية وادة النيييل ،جميورييية
السودان
د .تركي امحمد استا الشعريات وتحليل ال طاب ،المركز الجامعي احمد زبانة غليزان ،الجزائر
د .العربييي بومسييحة أسييتا محاجيير بمعيييد ا داب والل،غييات ،المركييز الجييامعي أحمييد بيين يحييي
الونشريسي ،تيسمسيلت ،الجزائر
د .مسعود فلو

جامعة محمد يجر بسكر الجزائر

د .س ييوايلة بج ييياف دكت ييوراو علي ييوم في ييي عل ييوم اإلع ييالم وا ت ي ييال والعالق ييات العام يية ،أسي ييتا
محاجر -ب-جامعة  20أوت سكيكد – 1955الجزائر
د ،لبنا رحموني استا محاجر أ ت

ل عليوم ا عيالم وا ت يال ،أسيتا بجامعية العربيي

بن مييدة – أم البواقي ،كلية العلوم اإلنسانية وا جتماعية ،الجزائر
د .زينب اللسة أستا محاجر قسم –ب-قسم العلوم اإلنسانية – جامعة العربي بن مييدة أم
البواقي .الجزائر
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د .نور الدين مبنييي أستا محاجر أ علوم اإلعالم وا ت ال /ات ال وعالقات عامة الجزائر
د .شكا ،سعيد دكتور قانون عام والعلوم السياسية قسم عربي جامعة الحسين ا ول كليية العليوم
القانونية وا قت ادية وا جتماعية سطات المغرب
د .مي عبد الغني يوسف محمود استا مساعد فيي ليبييا ،عجيو ايئية تيدري
جامع يية بنغ ييازة ،الت

ييل ع اع يية وتلسزي ييون ،الت

فيي كليية اإلعيالم

ييل ال ييدقيق تكنولوجي ييا الب ييث السج ييائي،

جميورية ليبيا
د .علا مولود فاجل دكتور في عليوم ا عيالم وا ت يال ،اسيتاد قسيم ا عيالم جامعية ا سيراه،
العراق
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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
ي ا ا للمجلة ،وأ  ،يكون قد نشر جز ائيا أو كليًّا أو ُنشر ما يشبيه في ،

معدا
 أن يكون البحث أ ايال ،

وسيلة نشر علكترونية أو ورقية.

 أن يرفق البحث بالسير العلمية للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية. يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق علا شكل ملف مايكروسوفت وورد ،علا البريد ا لكتروني :media@democraticac.de

 يجب أن يكون البحث مكتوب ا بلغة سليمة ،مع العناية بما يلحق به منواألشكال

و يات الجبط والرسم

يتم تقويم البحث من ثالثة مح ،كمين.
 ، يتم عبالغ الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفض -يتم عرسال مالحظات التحكيم الا الباحث

 -يقوم الباحث بإجراه التعديالت المطلوبة وارسال البحث المعدل الا البريد ا لكتروني الم كور أعالو نسسه

ثانيا  :كيفية إعداد البحث للنشر:
 أن تكون الماد المرسلة للنشر أ يلة ولم ترسل للنشر في أة جية أ رى ويقدم الباحث عق ار ار ب ل، -أن يكون المقال في حدود 20

سحة بما في ل ،قائمة المراجع والجداول واألشكال وال ور

 أن يتبع المؤلف األ ول العلمية المتعارف علييا في ععداد وكتابة البحوث و ا ة المقدمة وعنا راا،وال اتمة ،وبإثبات م ادر المعلومات وتوثيق ا قتبا

واحترام األمانة العلمية في اإلحا ت والمراجع

والم ادر (وجوبا)

 تتجمن الورقة األولا العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة اإلنجليزية ،كماتتجمن اس م الباحث ورتبته العلمية ،والمؤسسة التابع ليا ،الياتف ،والساك
في حدود مائتي كلمة للمل

ين مجتمعين( ،حيث

والبريد ا لكتروني ومل

ين،

يزيد عدد أسطر المل ل الواحد عن  10أسطر

ب ط  Simplified Arabic 12للمل ل العربي و  Times New Roman 12للمل ل باللغة
ا نج ليزية) ،أحداما بلغة المقال والثاني باللغة ا نجليزية علا أن يكون أحد المل

(وجوبا)

ين باللغة العربية.

 تكتب الماد العلمية العربية ب ط نوع  Simplified Arabicمقاسه  14بمسافة  1.00بين األسطر،بالنسبة للعناوين تكون  ، Grasأما عنوان المقال يكون مقاسه 16

 -اوامش ) (LES MARGESال سحة أعلا  2.5وأسسل  2.5وأيمن  3وأيسر  ، 3أر

الورقة  ،2أسسل

الورقة  2حجم الورقة عادة)( (A4وجوبا)

 يجب 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 المنيجية المعروفة كاستعراض المشكلة ،واإلجراهات المنيجيةللدراسة ،وما يتعلق بالمنيج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلح ائية وعرض النتائج ومناقشتيا

 -ترقم اإلحا ت بطريقة أكاديمية في آ ر كل

سحة من المقال وجوبا ولي

جمن السقرات أو في آ ر

المقال ،بالترتيب التالي المؤلف عنوان الكتاب أو المقال ،عنوان المجلة أو الملتقا ،الناشر ،البلد ،السنة،

الطبعة وال سحة.

 اإلحا ت تكون بحجم ط  9نوع ال ط  ARIALلل ط العربي و لل ط األجنبي( ،وجوبا) ترقم ال سحات بشكل متتابع (وجوبا)-

كر قائمة المراجع في نياية البحث وترتيبيا اجائيا ،ومثال ل:،

 oالكتاب :االسم الكامل للمؤلف(السنة) ،عنوان الكتاب ،ط(الطبعة إن وجدت) ،دار النشر ،مكان النشر،
البلد.
 oاملقال :االسم الكامل للمؤلف(السنة) ،عنوان املقال ،املجلة ،م(املجلد) ،ع(العدد) ،مصدر املجلة
(الجامعة أو املخبر مثال) ،مكان النشر ،البلد.
 oالرسائل واألطروحات :االسم الكامل لصاحب الرسالة(السنة) ،عنوان الرسالة ،نوع الرسالة وتخصصها،
القسم ،الكلية ،الجامعة.
 oاملؤتمرات وامللتقيات :االسم الكامل لصاحب الورقة العلمية(السنة) ،عنوان الورقة ،عنوان املؤتمر،
منظم املؤتمر ،البلد.
 عرفاق أدوات الدراسة في حالة الدراسات الميدانية -المقا ت المرسلة

تعاد علا أ حابيا سواه نشرت أو لم تنشر

 المقا ت المنشور في المجلة -كل مقال

تتوفر فيه الشروط

تعبر ع علا رأة أ حابيا
يؤ

بعين ا عتبار و ينشر ميما كانت قيمته العلمية.

 يحق لييئة التحرير عجراه بعض التعديالت الشكلية علا الماد المقدمة متا لزم األمر دون المسابالموجوع.

 يجع الباحث مقاله جمن قالب المجلة قبل عرساله يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق علا شكل ملف مايكروسوفت وورد ،علا البريد اإللكترونيmedia@democraticac.de
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تعريف بالمجلة

مجلة الدراسات ا عالمية ،مجلة دولية مح ،كمة ،ت در بشكل دورة ،وليا ايئة علمية دولية فاعلة ،تشمل

مجموعة كبير ألفجل ا كاديميين من عد دول ،حيث تشرف علا تحكيم األبحاث الوارد علا المجلة

وتنقيحيا وتقويميا .وتيتم المجلة بنشر البحوث العلمية في ميدان علوم ا عالم وا ت ال ،وقوانين ا عالم
وا ت ال وال حافة والنشر سواه الرقمي أو الورقي ،عجافة علا اإلعالم اإللكتروني..

وتستند المجلة علا ميثاق أ القي لقواعد النشر فييا ،والا ئحة دا لية تنظ،م عمل التحكيم ،كما تعتمد

“مجلة الدراسات ا عالمية ” في انتقاه محتويات أعداداا الموا سات الشكلية والموجوعية للمجالت الدولية
المح ،كمة.

وت در المجلة عن “المركز الديمقراطي العربي للدارسات السياسية وا قت ادية مقرو برلين -ألمانيا ،تحت

رقم معيارة ISSN (Online) 2512-3203

ويعتبر المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل في عطار البحث العلمي األكاديمي والتحليالت

السياسية والقانونية واإلعالمية وا قت ادية حول الشؤون الدولية واإلقليمية ات ال لة بالواقع العربي ب سة
ا ة والدولي ب سة عامة.

وتجع المجلة في قائمة أولوياتيا العمل علا تمكين الباحثين واإلعالميين واألقالم الحر من طرح أراهام
بموجوعية ودون قيود ،تحت شعار حرية التعبير والرأة ونشر المعلومات بمينية علمية واحترافية ،وبيدف

تكري

مسيوم الديمقراطية التشاركية والشمولية.
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محتويـــــــــــــــــــــات العدد
فهرس العدد الثالث عشر
البحوث العلمية بالعربية
الباحث/ـة

عنوان البحث بالعربي

عنوان البحث باإلنجليزي

رقم

ال سحة

د .نـــــــــزار عبـــــــــد ال ـــــــــار ا فتراجي والواقعي وتشكل اإلعالم البديل 12 The virtual and realistic
forms the alternative media
في التظاارات ا حتجاجية
السامرائي
in protest demonstrations
Tahrir Square in Baghdad as
ساحة التحرير في بغداد أنمو جا
a model
أ .همســــــــــــــــــ بســــــــــــــــــا است دام ال حسيين السلسطينيين لمجموعات 23 Palestinian journalists use
WhatsApp groups to obtain
آب للح ول علا األ بار
الوات
إسماعيل الن ار
news and information
والمعلومات
د .إيهاب أحمد عوايص
44 Media between pluralism
اإلعالم بين التعدد وال و ية الثقافية
أ .بلبشير حكي
and cultural privacy
لغة ال طاب في ال حافة ا قت ادية54 Discourse Language in -
أ .مروان حمي
Economic Journalism - A
وظيسية
مقاربة
،
Functional Approach
د .رانيـــــــــا عبـــــــــد النعـــــــــي واقع تغطية اإلعالم ال حي لجائحة 77 The reality of health media
coverage of the Corona
العشران
كورونا في وسائل اإلعالم السجائية pandemic in satellite news
ا بارية (اإلعالم األردني كنمو ج لي و media (Jordanian media as a
)model for this coverage
التغطية)
د .طــــــارا عبـــــــد ال تـــــــا األزار وموقسه اإلعالمي تجاو القجية 90 Al-Azhar's and Its Media
Position
Towards
the
السلسطينية 1949 - 1937
الجعبري
Palestinian Issue
1937-1949
تناول شبكات التوا ل ا جتماعي لقجايا 102 Social media deals with
أ .عبير محمد ال ليت
women's issues
أ .ســـــــــعيد محمـــــــــد أبـــــــــو الم أر دراسة علا مجتمع الم أر السلسطينية Palestinian Women Society,
a case study issue
رحمة
دور عستراتيجيات الع ي ي ييالقات العي ي ييامة في 118 The role of public relations
د .مقيدش إيمان هاجر
strategy
in
managing
عدار األزم ي ي ي ييات الي ي ي ييمؤسساتية
institutional
crises.Descriptive analytical
مقاربة تحليلية و سية-approach-المؤسسات اإلعالمية من الدا ل أة وجه 132 Media institutions from the
د .دهماني سهيلة
inside: what aspect do they
تعكسه علا أ القيات ال حسي؟
د .صيمود ليندة
reflect on the journalist's
?ethics
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أ .الشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر السياسة اإلعالمية في الجزائر من
آنــــــــــــــــــــــــــــــسة

دساتير 1963/1976/1989/1996

أ .عمر أمدي

التناول اإلعالمي لجائحة كوفيد 19-في
ال حافة الرقمية المغربية بين التوعية

والتيويل دراسة ميدانية علا عينة من
مست دمي موقع السايسبو،
د .حسينة بن رقية

النقد السياسي السا ر لالنت ابات الرئاسية
ديسمبر 2019في الجزائر
دراسة سيميولوجية لكاتريكاتير “غيال

عينوش”
ا. .د .عبــــــــــدا

محمــــــــــد مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبا علا
وسائل التوا ل اإلجتماعا فا زياد

الوزان

معرفتيم السياسية

نوفمبر 2020

143 Media policy in Algeria
through the Constitutions of
1996/1989/1976/1963
151 Media coverage of covid-19
pandemic in the Moroccan
digital
press
between
awareness and intimidation:
A Survey Study on a sample
of Facebook users
170 Satirical political criticism of
the
December
2019
presidential
election
in
Algeria
A semiological study of
Gilas Einoush's cartoon
180 The extent to which Libyan
university youth depend on
social media to increase their
political knowledge

to
د .محمــــد أحمــــد التجــــاني معوقات التناول اإلعالمي ألنشطة المراكز media
200 Obstacles
coverage of the activities
طــــــــــــــــــــــــ ا مــــــــــــــــــــــــين البحثية في السودان (دراسة حالة مركز of research centers in
التوثيق والمعلومات واإلعالم العلمي)المركز Sudan
د .أكر محمد الحاج
القومي للبحوث( 2018م 2019 -م)

أ .عــــــــــــــــــامر محمــــــــــــــــــد البوابة اإللكترونية للجامعة

مسيوميا،

الضبياني

وأاميتيا ،ومعايير جودتيا

أ .خولة بحري

عشكالية ال طاب األ القي المسئول من

وجية نظر

ناع القرار اإلعالمي ي دراسة

ميدانية علا القائم با ت ال في كل من
جريد ال بر والشروق ي
ال طاب ال حسي العربي تجاو م بحة

أ .امينة زيارة

أ .سامي ابو غولة

مسجدة نيوزيلندا جريد القد

د .عالء نزار العقاد

اإلعالم التساعلي وتأثيرو علا الحرا،

أنمو جا

السياسي العربي
(دراسة

ميدانية

السلسطيني)
د .فاطمة الزهراء عبيدي

العربي

ا عالم السياحي

علا

واقع

الشباب

portal,
its
220 University's
significance, quality, and
evaluation criteria
241 The problem of responsible
ethical discourse from the
point of view of media
decision makers
A field study on the contact
person in both Al-Khobar
and Al-Shorouk Newspapers
252 Arab press discourse on the
New
Zealand
mosque
massacre
Al-Quds
Al-Arabi
newspaper as a model
271 Interactive media and its
impact on the Arab political
movement
A field study on the reality
))of Palestinian youth
288 Tourisme media
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مقاالت بالل ة االنجليزية
التس ي ييويق الس ي ييياحي وتعزي ي ييز تي ي يراث ال ي ييزف 302 Tourism marketing and
Pr Karim Belkaci
promotion of the Algerian
Ph .D
Sana
السن ي ي ييي الج ازئ ي ي ييرة د ارس ي ي يية حال ي ي يية مؤسس ي ي يية artisanal ceramic heritage:
Rouabhia
Case study of the Djaballah
سعيد جاب اهلل
Saïd art ceramic company

مقاالت الرأي وال كر
د .شيماء الهواري

ني ي ي يزاع ال ي ي ييحراه المغربي ي ي يية قج ي ي ييية دولي ي ي يية

بأطراف محلية،

متأرجح ي يية ب ي ييين اع ي ييالم مين ي ييي وت ي ييابع ،اي ي يين

الحقيقة؟
د .رضـــــــا فـــــــولي عثمـــــــان الم ي ي ي يواطن العربي ي ي ييي بي ي ي ييين فكي ي ي ييي العلمانيي ي ي يية

ثابت حسن

المسرطة وا سالموفوبيا بسرنسا

د .عادل رشدي

حري ي ي يية الي ي ي يرأة والتعبي ي ي يير ف ي ي ييي فرنس ي ي ييا ب ي ي ييين

أ.

العلمانية واإلسالموفوبيا

شارف مري

المقاطعي ي يية ا سي ي ييالمية للمنتجي ي ييات السرنسي ي ييية

ب ي ييين ا ع ي ييالم المؤي ي ييد والي ي يرافض لي ي ييا
.اسباب ودوافع و ل،

د .هشـــــا عمـــــر حمـــــودي المقاطعي ي يية ا قت ي ي ييادية الشي ي ييعبية للبجي ي ييائع

عبد

السرنسية

Moroccan
Sahara
315 The
conflict is an international
issue with local parties:
Between the media, a
professional and a follower,
?where is the truth
323 The Arab citizen between
the jaws of excessive
secularism and Islamophobia
in France
327 Freedom of opinion and
expression
in
France
between secularism and
Islamophobia
331 Islamic boycott of French
products between media
supporting and rejecting
them.
Reasons, motives and that
Economic
335 People's
Boycott of French Goods

أ .محمــــــــد فتحــــــــي عبــــــــد القو ناعمة للمقاطعة ا سالمية للمنتجات 339 The force is soft to the
Islamic boycott of French
السرنسية بين اعالم مؤيد وأ ر معارض
العال
products: between the flags
supporter and the last
opponent
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كلمة رئيسة التحرير
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

السادة الباحثات والباحثني الكرام
يس ع ع ع ا درع ع ععع الا الع ع ععات ا ان تع ع ععع الاولتع ع ععع اشك،ع ع ععع ا

ع ع ععا

ك ع ع ع اع ع ععاد ا الثال ع ع ع ا ع ع ععر ال ع ع ع

ي رب ن ا ااااد واصاا ات اجملرع ن حت اش وى والنواتع.
ي ع ععرب ال ع ععاد هل ع ععرة جملة ع ععودات اوتي ع ععع ال ر،ت ع ععع وا ل ع ععا يع و تي ع ععع ال ري ع ععر ا اص ع ععع اجملر ع ععع و ع ع ع الرااي ع ععع
الكرمي ععع ععن الس ععتا ال ععا و ععاير امير ععا ال ععامي راعا ال ععري ا ،ععا
فتة ع ععا ع ع ععن ن ع ععنل افكع ع ععا ت ويخع ع ععاح ي البن ع ععاصة ودع ع ععاث رلع ع ععت
ا اميتاا ال

ال ر،ا

ععراا ال ع ع

ة ع ععوم حريع ع ععع ا اع ع ععنم وا خ ع ععال ودا ع ع ع الب ع ع ع

يراات ن سي وحيرص ارى اثراصت.

در ع ع ع ععع الا ال ع ع ع ععات ا ان ت ع ع ع ععع در ع ع ع ععع بري ع ع ع ععع ال ب ع ع ع ععر ولر ر ع ع ع ع اب ع ع ع ععر
وجةاهتع ععا ع ععاا الع ععر والع ععر ا نع ععر و ع ععو بع ععا لع ععن وال تع ععا انع ععي اجملرع ععع
و ع ع ععو ال ع ع ععاص ا لالع ع ععا ال ع ع ع
اووا

وال

ي ع عوا

دا ع ع اجملر ععع وال ععا رني

ع ع ع ععان

ا اص امين ع ع ع ععو ة و

ت ع ع ااع ععااد ا السع ععا ع والنح ع ععع

ع ع ععرص ارع ع ععى رلع ع ععتشي حتسع ع ععع ال ريع ع ععر والر نع ع ععع ال ر،تع ع ععع الع ع ععا و ة ع ع ععت،اص ح،ع ع ععا

ربت ا ميتا اجملرع ان يظراهتا

اجملال وجي رةا غر قا رع لر،نافسع.

ل ع ع ع ع لخ ف ع ع ععن ن فشع ع ع ععو ين الن ت ع ع ععع ال ع ع ععي حخع ع ع ععرنا ارتة ع ع ععا ع ع ع ععن ي ع ع ععر ال ر ع ع ع ع ال ث ت ع ع ع ععا و  ،ع ع ععت ا فع ع ع ععادة
وا ل ادة ارى وع امية ،ني د ا اجملال.
ع ععن نع ع ععا ي ع ععااوا ا ع ع ععادميتني الباحث ع ععات والبع ع ععاحثني الخ ع ع ع تات والخ ع ع ع تني امي شخخ ع ععني ..ا اغنع ع ععاص
اجملر ععع ع ععن نع ععنل ا لع ععال رع ععوثة و ع ععا هت ود الع ععاهت ال ر،تع ععع
الب ع ع ععود

دع ععال الا الع ععات ا ان تع ععع ك ع ع لع ععاا دع ععال

تع ع ععاا ارع ع ععوم ا اع ع ععنم وا خع ع ععال ..والخ ع ع ع افع الو قتع ع ععع وا لك ويتع ع ععع ..و ع ع ع لخ اجملع ع ععال ال ع ع ععايو و ع ع ع

وا ق خاد وا ج ،ااا جب،ت الرغات لواص ال ر تع او ال ريستع وا جنرتايع وايضا ا ميايتع.
و ا نر يس ى أل كو اجملرع ن سا لألقنم ابرة و نراج حريع ا انم وا خال ن حاود النممكن
ا ا فاق الن نا تع ن حريع ال كر والر وا ااع ا ان ا.
رئيسة التحرير واللجنة العلمية

د .شيماء الهواري
دكتورة في القانون العام والسياسات العمومية ،متخصصة في اإلعالم السياس ي الدولي
جامعة الحسن الثاني للعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء.اململكة املغربية
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االفتراضي والواقعي وتشكل اإلعال البديل في التظاهرات ا حتجاجية
ساحة التحرير في ب داد أنموذجا

The virtual and realistic forms the alternative media in
protest demonstrations
Tahrir Square in Baghdad as a model
نزار عبد الغفار السامرائي.د
Dr. Nazar Al Samaria

كلية اإلسراء الجامعة – العراق
Al-Esraa University College

مل ل

 عبر،تيدف الدراسة الا تسليط الجوه علا طبيعة التحول من ا فتراجي الا الواقع ومن ثم تمااي الواقع مع ا فتراجي

أكتوبر في/دراسة تحو ت المكان المتمثل بساحة التحرير التي شكلت بؤر التظاارات التي رجت في األول من تشرين األول
 أو مواقع، سواه عبر المواقع اإللكترونية المنتشر علا الشبكة، وساام في ا ا التحول شبكة اإلنترنت بشكل عام.بغداد
 اجافة الا وسائل اإلعالم التقليدية و سيما السجائيات،التوا ل ا جتماعي التي أ بحت تشكل ععالما بديال للمتظاارين

 وعمل الباحث علا ر د تطور حركة األحتجاج عبر.التي تناولت الحدث عبر التركيز علا ما يجرة في ساحة التحرير
تبادل ال ور واأل بار والسيديوات علا مواقع التوا ل وتطبيقات الياتف النقال بالشكل ال ة مكن من تحشيد الجميور

 سواه بتشكل مجتمع، ومن ثم تمااي الواقع بالعالم ا فتراجي،لانتقال الا العالم الواقعي عبر التجمع في ساحات األعت ام
 أو تبادل األ بار والمعلومات بين أفراد ا ا المجتمع واألعجاه في،م غر افتراجي علا ارض الواقع في ساحة اإلعت ام
 حتا تحول ا ا المجتمع ال غير الا،المجتمعات ا فتراجية ال ين يتوزعون علا مساحات م تلسة دا ل و ارج العراق

.سلطة جماايرية (افتراجية) تقابل السلطة في الواقع والمتمثلة بالحكومة والبرلمان

 المجال العام، ساحة التحرير، التظاارات اإلحتجاجية، السجاه ا فتراجي، المجتمع ا فتراجي:كلمات م تاحية

Abstract
the real and The study aims to shed light on the nature of the shift from the virtual to
then the identification of such real with the virtual through studying the
transformations of the place represented by the Tahrir square, which formed the focus
of the demonstrations that took place in early October in Baghdad. The Internet
contributed to thistransformationwhether through the websites spread across the ،
network, or social media sites that have become an alternative media for the
demonstrators, in addition to the traditional media, especially satellite channels, that
.dealt with the event by focusing on what is happening in Tahrir Square. The
researcher worked to monitor the development of the protest movement as represented
by exchanging pictures, news and videos on communication sites and mobile
applications in a manner that enabled the crowd to mobilize to move to the real world
in, and then identifying with the virtual -through gathering in the squares of the sit
in square, or -world, whether by forming a virtual mini society on the ground in the sit
information between members of this community and the exchange of news and
members of virtual communities who are spread over different areas inside and
outside Iraq, until this small society has turned into a (virtual) public authority that
.corresponds to the authority in reality represented by the government and parliament
12
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Key words: protest demonstrations, Tahrir square, ،virtual community, virtual space
.public sphere

المقدمة

لم ت تلف التظاارات التي شيداا العراق في تشرين األول/أكتوبر  2019عن مثيالتيا في عدد من الدول
العربية ،بأنطالقيا أساسا عبر السجاه ا فتراجي ال ة تمثل بمواقع التوا ل ا جتماعي و سيما مواقع

فيسبو ،،تويتر ،يوتيوب ،وانستغرام .ا و األنطالقة التي ميدت الا تكوين مجال مستوح للنقاش والحوار
والتحشيد بشكل أسا

في وسط الشباب ،ما أنتج رأي ا عام ا رافج ا للوجع السياسي وا جتماعي في البلد،

بما في ل ،توزيع الثروات والوظائف العامة بين األحزاب المييمنة علا السلطة ،رافق ل ،أنتشار مقاطع

فيديو ومنشورات عن تعرض عدد من التظاارات المطلبية لجماعات منسرد  ،ات توجيات م تلسة ،الا
القمع من القوات األمنية ،كان أبرزاا ما تعرض له حملة شيادات الدراسات العليا أمام مقر رئي

الحكومة،

وتظاارات سكان التجاوز (العشوائيات) التي تقرر ادم دورام في كرباله ،وغيراا .األمر ال ة ساام بزياد

النقمة الشعب ية علا طبيعة النظام ،واألتساق علا ال روج بتظاارات شعبية في األول من تشرين األول ،ل،
أن التواجد في المجتمع ا فتراجي لي

كافيا وحدو إلحداث التأثير المطلوب في مواجية السلطة وابراز

ال وت المعارض المطالب بالحقوق وال دمات .واك ا تحولت التجمعات ا فتراجية علا مواقع التوا ل
ا جتماعي الا تجمعات واقعية التقت في ساحة التحرير وسط العا مة بغداد ،لتنتج طابيا اإلحتجاجي
وفي الوقت نسسه تنقل التساعل التي حظيت به في المجتمع ا فتراجي الا تساعل حقيقي و وجود فعلي

علا األرض ،غير أن ا ا الواقعي أنتج في الوقت نسسه مجتمعا جديدا يتمااا في وجودو الواقعي مع
ا فتراجي ،بعد أن تحولت التظاارات الا ععت ام مستوح في ساحة التحرير ،شكل بمرور األيام مجتمعا

م غ ار له شروطه ومميزاته وينس ل (افتراجيا) عن المجتمع الكبير ال ة يحيط به.

مشكلة الدراسة

تتل ل مشكلة الدراسة بمعرفة العالقة بين المجتمع ا فتراجي والمجتمع الواقعي .وتم يض عين اي ا األمير
عدد من األسئلة السرعية كا تي

 -1كيف يتم تحشيد الجميور في المجتمع ا فتراجي؟

 -2كيف تشكل اإلعالم البديل عبر المجتمعات ا فتراجية؟
 -3كيف تحول المجتمع ا فتراجي الا الواقع؟

 -4كيف تمااا الواقع مع المجتمع ا فتراجي؟

أهداف الدراسة

تيدف الدراسة الا

 -1التعرف علا كيسية عست دام الواقع ا فتراجي لتحشيد الجميور

 -2التعرف علا كيسية تشكل اإلعالم البديل في العالم ا فتراجي
مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B
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 -3التعرف علا التحول من العالم ا فتراجي الا الواقع
 -4التعرف علا كيسية تمااي الواقع مع العالم ا فتراجي

أهمية الدراسة

تكمن أامية الدراسة في كونيا تحاول الو ول الا معرفة الكيسية التي تتشكل عبراا المجاميع الشبابية

الرافجة للنظام السياسي عبر مواقع التوا ل ا جتماعي ومن ثم تحوليا الا الواقع عبر تجمعات
الحد المكاني والزماني
وتظاارات ،ومن ثم تمااي ا و التجمعات الواقعية مع المجتمعات ا فتراجي لتجاوز ،
في الحيز المكاني ال ة تت و علا أرض الواقع ،وتنتشر عبر الواقع ا فتراجي الا مديات واسعة.
كمييا تييأتي أاميتيييا ميين جانييب التعييرف علييا الح يرا ،الشييبابي فييي الع يراق وال ي ة أطلييق عليييه (ثور/انتساجيية

تشرين) وال ة انطلق في األول من تشرين األول/أكتوبر .2019

منهج الدراسة

است دمت الدراسة المنيج الو سي واو الشائع في دراسات اإلعالم ،كما عنيا أعتمدت عليا النظريية الثقافيية
في تحديد تأثيرات المجتمعات ا فتراجية علا الحرا ،المجتمعي.

حدود الدراسة

تنح يير حيييدود الد ارسييية ف ييي المجي ييال الزمني ييي مي يين انط ييالق التظي يياارات اإلحتجاجي ي ية ف ييي مدينييية بغيييداد ييييوم

 2019/10/1حتا نياية العام في 2019/12/31

اما الحدود المكانية فتنح ر بساحة التحرير وسط العا مة بغداد.

أوال :واقعية المكان وال ضاء االفتراضي

يشكل المكان أامية في تحديد السياق العام للحدث ،واو فيي اي ا اإلطيار ييتالزم ميع زميان الحيدث و يمكين

أن نسرقيمييا ع ا مييا أردنييا تنيياول طبيعيية الحييدث وفييق سييياقه العييام ،ا أن "المكييان ثابييت علييا عك ي
المتحير ،،واييو فييي ثبوتيه وأحتوائييه لحشييياه الحسيية المسييتقر فيييه ييدر ،بييالحوا

الزمييان

أد اركييا مباشيرا" 1.امييا معيياجم

اللغة فتعرف المكيان بأنيه" الموجيع ،والجميع أمكنية ،وأمياكن جميع الجميع" 2.فيميا يشيير المعجيم السلسيسي اليا

المكيان بأنيه " الموجيع ،وجمعيه أمكنية ،وايو المحيل (  )lieuالمحيدد الي ة يشيغله الجسيم ،تقيول مكيان فسييح
ومكان جيق ،واو مرادف لحمتداد (.)Etendue
أن أامية المكان

3

تقف عند حدود كونه دا علا مكان وقوع الحدث فقط ،وأنما تجعه ايجا جيمن د لية

ينل ب يرة ،أو دال يتجيمنه الينل ،واي ا يجعليه جيزها مين طياب أوسيع ،لي ل ،ييتم
أعمق بالتعامل معيه ك ،
التعامييل مييع المكييان وفييق سييياق أنتيياج اليينل ،حيييث أنييه ميين ال ييعب الس ييل بييين اليينل وسييياقه ،لي ل ،فييأن

1
2
3

 آسية البو علي،أامية المكان في النل الروائي ،مجلة نزوى (مؤسسة عمان لل حافة ،العدد  1 ،30ابريل )2002 ابن منظور ،لسان العرب،ج (2بيروت ،دار الكتب العلمية )1993،ل569 -جميل

ليبا ،المعجم السلسسي( لبنان ،الشركة العالمية للكتاب )1999،ل412
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عن رة المكان والزمان كمحددين للسياق يعدان من األركان األساسية المشكلة للنل ،وبدونيما فيأن د ارسية

النل ارج السياق يسقدو معناو.

وك ،ل ا ا يرتبط بالمكان الواقعي المحدد بأتجااات جغرافية تؤطر وجودو السعلي علا األرض فاإلشار للمكان
تجعل ال ان ين رف الا" األبعاد الجغرافية ومجموعة العنا ر الدا لة فييا ،دون لب أو تعقيد".1
ولكين انتشييار شييبكة األنترنييت وتعيدد مواقييع التوا ييل ا جتميياعي أعطييا بعيدا جديييدا للمكييان بظيييور المجتمييع
ا فت ارجييي ،حيييث تحييول التواجييد ميين المكييان الجغ ارفييي الييا الالمكييان .فالتجمعييات ا فت ارجييية اييي تجمعييات
اجتماعية

مكانية ،بمعنا أن أعجاؤاا

يشكلون تجمعا مكانيا ،فال يجمع بينيم عطار جغرافي.

2

ويعرف ااورد راينغولد المجتمعات ا فتراجية ،بأنيا" تجمعات اجتماعية ،تنشأ من الشبكة،حين يستمر أُنا

بعدد كاف،في مناقشاتيم علني ا ،لوقت كاف من الزمن ،بمشاعر عنسانية ،كافية لتشكيل شبكات من العالقات

الش

ية في السجاه السايبرة" .3كون المجتمع ا فتراجي لم يقف عنيد حيدود معينية ،فالسجياه انيا يتعيدى

المكان الا الالمكان بمعنا ت طي الحدود المتعارف علييا في العالم الواقعي .ل ل ،كان المشاركون في ا و

المواقع يتوزعون علا نطاق واسع سواه دا ل البلد أو ارجه ،يتبادلون الحوار ووجيات النظر ،وفيي الوقيت
نسسه ينسقون معا لل طوات التي يمكن أن ينجزواا فعليا جمن مجتمعاتيم الواقعية.

فجاه واسيعا للتحير ،والتحشيد بعييدا عين رقابية السيلطة ،وفيي الوقيت نسسيه اإللتقياه
ا ا األمر اعطا للشباب
ا
بأفراد وجماعات م تلسة ،ومتعدد تتوزع في مناطق متباعد  ،تتشار ،في الرؤى واألاداف.

في العراق ،بدأت حركة اإلحتجاجات والمعارجة للنظام السياسي القائم علا شبكة ا نترنيت ،وبشيكل يال
عبيير وسييائل التوا ييل ا جتميياعي الم تلسيية ،وميين أاميييا السيسييبو ،،فيمييا تييم العمييل علييا اسييت دام تطبيقييات

التوا ل في شبكات الياتف النقال مثل الواتساب وانستغرام وغيراا.

وظيييرت

ييسحات متعييدد ميين أجييل تحشيييد اليرأة العييام ،وبشييكل ييال الشييباب لغييرض اإلنتقييال ميين العييالم

ا فت ارجييي الييا العييالم ال يواقعي عبيير تحييول حركيية اإلحتجيياج الييا تجمعييات وتظيياارات فعلييية علييا األرض.
وبي ا الشكل تم التحشيد لتظاارات األول من تشرين األول/اكتوبر .2019

بنيياه الجماعييات فييي العييالم ا فت ارجييي كييان يييتم بس يرعة وسيييولة نظ ي ار لطبيعيية مواقييع التوا ييل ا جتميياعي
وقدرتيا علا تحري ،الشارع العراقي باتجاو دعم التظاارات ،ويشير نديم من ورة الا أزدياد عدد مست دمي

1

 -محمد م طسا علي حسانين ،استعاد

المكان(دراسة في آليات السرد والتأويل) ،نس ة الكترونية متوفر علا الموقع

 ،www.kotobarabia.comل14

2

 -معن البرازة ،بين المجتمعات ا فتراجية ومؤشر السالفل-البحث عن نمو ج التوا ل الربيع العربي ،نس ة الكترونية متوفر علا الرابط

https://www.academia.edu/1992185/

3

 -نديم من ورة ،سوسيولوجيا ا نترنت،بيروت،منتدى المعارف،2014،ل21



من ابرز ا و ال سحات ( ال و النظيسة ،البشير شو ،شكو ماكو ،ستيسن نبيل)
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السيسبو ،في البلدان التي شيدت عحتجاجات شعبية موجحا أن " ا و الزياد المت اعد للمسيت دمين تسسير

أامية ودور ا ا الوسيط التوا لي – كتقنية ميديولوجية وبالتالي تقنية ثورية-في تحري ،الثورات العربية".1

لقييد عسييتطاع الشييباب أن يحقق يوا توا ييال رقميييا مييع بعجيييم س يواه علييا مسييتوى األف يراد أو الجماعييات وا ي ا
التوا ييل يييتم عبيير تبييادل محتييوى متعييدد مييا بييين اليينل وال ييور والسيييديو أو التوا ييل المباشيير عبيير ب يرامج

المحادثييات ال ييوتية أو السيديوييية ،واييو مييا مكنييت منييه التطبيقييات الحديثيية عبيير اليواتييف النقاليية التييي جعلييت
يناعة المحتييوى

األمير أكثير سييولة بتيوافر شيبكات ا نترنيت عبير الييياتف ،بالشيكل الي ة مكين الشيباب مين
بنسسيم وارسال ال ور والسيديوات بشكل مباشر ولحظة انطالق الحدث.

ثانياً :مواقع التواصل االجتماعي وتشكل اإلعال البديل

تتنقييل الحركيية اإلحتجاجييية بييين مكييانين م تلسييين ،األول افت ارجييي علييا مواقييع التوا ييل ا جتميياعي ،وا
حقيقي في ساحات اإلعت ام .وكال المكانين يشكالن د

مستحدثة ليما.

يير

ت

ت تميزاما ،كما عمل الحرا ،علا عنتياج د

وأتاحت مواقع التوا ل ا جتماعي للجميع المشاركة في الرأة والنقاش والحوار ،بالشكل الي ة يجعليه ممياثال
للمجييال العييام ال ي ة عرفييه اابرمييا

بأنييه " مجتمييع افت ارجييي و يييالي لييي

ميين الجييرورة التواجييد فييي مكييان

معييروف أو مميييز (فييي اة فجيياه) فيييو مكييون ميين مجموعيية ميين األف يراد ليييم سييمات مشييتركة مجتمعييين مييع
بعجيم كجميور أو يقومون بوجع وتحديد احتياجات المجتمع مع الدولة ،فيو يبيرز ا راه واإلتجاايات مين
الل السلوكيات والحوار ،والتي تسعا للتأكيد علا الشؤون العامة للدولة واو شكل مثالي"

2

ويمكننا أن نحدد دور اإلنترنت واإلعالم البديل في تشكل فجاه واسيع للمشياركة الديمقراطيية عليا أسيا

وسيائل اإلعيالم البديليية بكونييا جييزه مين المجتمييع الميدني ،تشييكل ميا يسييميه سييرفا

ال ييوت الثاليث " ،لييي

فقط بين ععالم الدولة واإلعالم التجارة ال ال ،بل أيجا كمنظمات مجتمع مدني بين الدولة والسوق".

أن

3

لقد أثبيت اإلعيالم المسيتقل واإلنترنيت وغيراميا مين أدوات ا ت يال الحديثية ،فيي أكثير مين حالية ،قيدر عاليية
علا تمكين ال طاب البديل ،بل وتقويض دور النظام الحاكم في فرض مسرداته علا المجال العام .4ويقترب

اإل نترنت من رؤية اابرما

بشأن المجال العام بكونه يتشكل ويتكيون عبير عتاحية سياحات ومنتيديات للنقياش

في القجايا السياسية تعني وتعمل علا ععاد تنظييم وبليور ا راه المعروجية بشيأن القجيايا وترشييحيا وفيق

جدارتيا ،ووفق ما تحظا به من ااتمام عام من قبل المشاركين في النقاش.

1
2

 نديم من ورة ،الم در السابق ،ل63-جمال بن زورق ،سييلة بجياف ،ا عالم الجديد والسجاه العمومي ا فتراجي العربي ،ورقة مقدمة للملتقا الدولي العلمي حول"شبكات التوا ل

ا جتماعي وتغير البيئة ا عالمية في العالم العربي"تون

3
4

 -اولجا جودي

في  18-16اكتوبر 2014

بيلي ،وا رون ،فيم ا عالم البديل ،ت .عال احمد ع الح ،مجموعة النيل العربية ،القاار  ،2009،ل152

 -د .عبتسام علي حسين ،المجال العام في الدولة السلطوية مسيوم القو بين ال طاب والساعلين ،المركز العربي للبحوث والدراسات،

http://www.acrseg.org/21431
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وم يين ان ييا ،ف ييإن مواق ييع التوا ييل ا جتم يياعي وتطبيق ييات اليوات ييف النقال يية ش ييكلت ععالم ييا ب ييديال عل ييا ش ييبكة

اإلنترنييت ،جيياه كحركيية ارتجاعييية أو كييرد فعييل عنيييف للواقييع ا جتميياعي ال ي ة فرجييته تكنولوجيييا ا ت ييال

بتوفير وسائل نشر بديلة تتمتع بدرجة عالية من الحرية وسيولة ا ست دام وان سياض الكلسية ،و لي ،لليت لل

ميين سيييطر الن ييب اإلعالمييية علييا وسييائل اإلعييالم التقليدييية فييي المجتمييع ،وغييياب الم ييداقية فييي وسييائل
اإلعالم التقليدية.

1

لقد وجد الجميور في مواقع التوا ل ا جتماعي مال ا للتعبير عين آرائييم وتوجيياتيم نظي ار لل

يائل التيي

تتميييز بيييا بالشييكل ال ي ة جعليييا جييزها ميين اإلعييالم الجديييد ،ووجييد الكثييير ميين المشييتركين أن مواقييع التوا ييل
ا جتم يياعي ،ب ييديال ع يين الس يياعلين ف ييي المج ييال السياس ييي ،لي ي ل ،ا ييبحت تمث ييل لي ييم الوس يييط السياس ييي ب ييين
الميواطن والسييلطة ،و سيييما أن فقييدان الثقيية ،بييات السييمة السييائد  ،تجيياو الن بيية واألحيزاب السياسييية والمجتمييع
المدني .وبي ا الشكل فأن اإلعالم الجديد وف،ر" فر ا كثير للتوا ل عبر فجاه جديد للنقاش وبلور توافقيات
تعبير عيين اليرأة العييام النشييط ،وتوجيييه النقيياش السياسيي وا جتميياعي فييي المجتمييع ميين اجييل تعزيييز المشيياركة
العامية" .وايو مييا يتوافيق مييع رؤيية اابرمييا

للسيمات الرئيسيية التييي تمييز ا ت ييال عبير المجييال العيام والتييي

تتمثل بي

 األتاحة وأمكانية الو ول والمشاركة في دائر ا ت ال
 الحرية التي يتمتع بيا ا ش ال المشاركين في الدائر ا ت الية
 بنية المناقشات الدائر


مبرر بأدلة عقناعية محدد .
ان يكون ال طاب المطروح في النقاش
ا

ثالثاً :التحول من ال ضاء االفتراضي الى الواقع

التحول من السجاه ا فتراجي الا العالم الواقعي تم بتحشيد أعداد كبير من الشباب ،ال ين التقيوا فيي سياحة
التحرير ،وفي الوقت نسسه كانت السلطات التي تراقب بالسعل ل ،الحرا ،عليا شيبكات التو يل ا جتمياعي

جااز للمواجية ،فأغلقت الجسر الرابط بين ساحة التحرير (وسط بغداد) والمنطقية ال جيراه (مقير الحكومية)
مييع اإلسييتعداد إلسييت دام القييو مييع أة محاوليية لتجيياوز الح يواجز بييين المنطقتييين ،واييو مييا ح ييل فعييال حيييث
سقط عدد من المتظاارين بنيران القوات ا منيية فيي أول أييام التظياارات ،ميا أدى اليا ازديياد فتيلييا والتحياق

أعييداد أكبيير ميين الشييباب بالتظيياارات فييي األيييام الالحقيية بسعييل القيدر اإلعالمييية المتييوفر فييي وسييائل التوا ييل
ا جتماعي لنقل ال ور والسيديوات التي تمثل المواجيات بين القوات ا منية والمتظاارين.

فييي ال ييام

والعشيرين ميين تشيرين األول/اكتييوبر كانييت اإلنطالقيية الثانييية واألقييوى للتظيياارات التييي تم جييت

عن تحول ساحة التحرير الا مكان لاعت ام الدائم ،وبالتالي تحولت الا نقطية مركزيية لقييادات التظياارات

لي
1

في بغداد فقط وانما في محافظات الوسط والجنيوب التيي شييدت ايي األ يرى تظياارات واسيعة بيالتوازة

 -د .شريف درويش اللبان ،ا عالم البديل.

وت النا  ،المركز العربي للبحوث والدراساتhttp://www.acrseg.org/2377،
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مي ييع تظي يياارات بغي ييداد ،فيمي ييا شي ييكل السجي يياه اإلفت ارجي ييي وسي يييلة األلتقي يياه وتبي ييادل الشي ييعارات واليتافي ييات بي ييين

المتظاارين ،والتنسيق فيما ي ل موا لة اإلعت ام والتظاار.
لييم يكيين التحييول المكيياني عبثيييا ،فالييد

ت المكانييية التييي تمتيياز بيييا سيياحة التحرييير جعليييا المكييان المثييالي

نطالق التظاارات ،فالساحة تقع في مركز بغداد ،وبغيداد مركيز العيراق ،وبالتيالي التواجيد فيي السياحة يعنيي

األمتيداد اليا مييا ايو أبعيد ميين المسياحة الجغرافيية واألمتييداد نحيو الميدن األ ييرى وايو ميا ح ييل فعيال ،بسييبب
تمييااي المكييان اليواقعي بالسجيياه ا فت ارجييي ،مييا جعييل الرسييالة ا ت ييالية ت ييل الييا مسييافات واسييعة وتحقييق

التساعل والتجاوب بإنشاه أماكن موازية في المدن الكبرى لمحافظات وسط وجنوب العراق.
وفي الوقت التي تمثيل سياحة التحريير مركيز العيراق فإنييا أيجيا تحميل د

ت عاطسيية ،تتمثيل بكونييا مركيز

التظ يياارات اإلحتجاجي يية الت ييي أنطلق ييت ف ييي الس يينوات الس ييابقة سي يواه أثن يياه حكوم يية ن ييورة الم ييالكي الثاني يية ،أو

حكومية العبيادة .فالمكيان الي ة ينجي ب نحيوو ال ييال ،كميا يشيير باشيالر " يمكين أن يبقيا مكانيا مباليييا ،ا

أبعاد اندسية وحسب ،فيو مكان قد عياش فييه بشير ليي بشيكل موجيوعي فقيط بيل بكي ،ل ميا فيي ال ييال مين
تحيز ،عننا ننجي ب نحيوو" .1اي ا اإلنجي اب للمكيان ايو ميا مينح المتظياارين فر ية لكسيب تعياطف واسيع مين
م تلف فئات المجتمع ،وبالتالي تحول الساحة الا مكان إلعالن التأييد والدعم للمتظاارين ،وأ بحت عليا
مدى أيام التظاار مكانا شعبيا يتجه اليه األاالي ،بشكل ال عند المسياه ،وتحيول المكيان الجغ ارفيي ،اليا

تمث ييل لمجتم ييع افت ارج ييي يتش ييكل دا ييل ح ييدود السي يياحة الت ييي انعزل ييت ع يين المجتم ييع الحقيق ييي ل ييف الكتي ييل

الكونكريتييية التييي تغلييق الطييرق المؤدييية ال يا السيياحة .مجتمييع يتمثييل بمجيياميع بش يرية م تلسيية ،تحيير ،نسسيييا
بنسسيا ،وترسم مسارات بعيدا عن القوانين السائد

ارج المجال المحدد ،وبالتالي تتساعل لتكون سلطة شعبية

افت ارجييية تواجييه السييلطة الحقيقييية التييي تقابليييا علييا الجييسة األ ييرى ميين النييير ،فيمييا يقييف الجسيير عالميية

التوا ل المقطوعة بينيما.
وفي الوقت ال ة تت

السلطة الحقيقيية مين وسيائل اإلعيالم التقليديية طريقيا لتو ييل رسيائليا ،يكيون السجياه

ا فتراجي متمثال بوسائل اإلعالم الجديد الطريق لتو ييل رسيائل المتظياارين فيي سياحة التحريير .ولكين ميا
يميييز بييين الط يريقين أن المجييال ا فت ارجييي مستييوح امييام الجميييع للولييوج اليييه ،فيمييا مسيياحة السييلطة مغلقيية و
يسمح بالولوج الييا ا لمن يمنح التر يل ب ل.،

رابعاً :تماهي الواقع باالفتراضي

أن عتاحة المكان أمام أفراد المجتمع جعيل مركيز المجيال العيام يتشيكل دا يل السياحة بشيك ،ل فعليي ،وتنتقيل
الح ي يوارات مي يين السجي يياه ا فت ارجي ييي الي ييا المكي ييان ال ي يواقعي ،ولي ييم ي ي ي ،ل ا ي ي ا بالتواجي ييد علي ييا مواقي ييع التوا ي ييل
ا جتماعي ،بل عززو ،أ ما يجرة في الساحة يجد عنعكاسه علا مواقع ا ت ال ا جتماعي لحظة بلحظة،
والعك

1

حيح ،ا ما يتم تداوله علا مواقع التوا ل ا جتماعي تجد آثارو في ساحة اإلعت ام التي بدأت

 -غاستون باشالر ،جماليات المكان ،ت.غالب السا ،ط( 2بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر )1984،ل31
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تتسع من ناحية الكثافة البشرية ،ويشكل ت طيطيا الجغرافي الدائرة عشار الا تكامل أجزاه المكان الي ة بيدأ

يت ي ي د

ت افت ارج ييية مج ييافة ال ييا التجس ييد الي يواقعي ألجي يزاه المك ييان المتع ييدد والت ييي يمك يين أن نش

يييا،

بن ييب الحرييية البييارز ،ونسييق سيياحة التحرييير ،وحديقيية األميية ،والمطعييم التركييي ال ي ة حمييل تسييمية افت ارجييية

(جبل أحد).

عن (اإلستدار الكاملة) لساحة التحرير والتي تقف فوق النسق الميار تحتييا عمليت عليا تماسي ،الكتيل البشيرية

المتعدد التي تتواجد في الساحة ،سيواه تلي ،التيي أعلنيت اعت ياما مستوحيا ،أو التيي تيأتي يومييا وتغيادر بعيد

ساعات .فيي كما يشير غاستون باشالر " تسمح لنا أن نجيسي م ازجي ا مبيدئيا عليا واتنيا ،وأن نؤكيد وجودنيا

بحميمية ،في الدا ل ،ألن الوجود حين تعاش تجربته من الدا ل ،وي بح اليا من كي ،ل المالميح ال ارجيية،
1
يكون مدو ار"
ومما يالحظ انا ،أن األبعاد ا فتراجية للمكان منحته مكانة أ رى من د لة الميمل الميمش الا الرمزية

الثورية .فحديقة األمة ونسق التحرير والمطعم التركي ،جميعيا تد ل في عطار التكون العمراني الميمل،

ولكن جعليا مرك از للتظاار وا عت ام ،حول ا ا الميمل الا مكان مسعم بالحيا واأللوان ،ولي

فقط،

مكانا للمرور العابر بأتجاو مناطق بغداد الم تلسة ،و سيما كما كرنا عنه يشكل قلب العا مة التي منه

تتسرع الشوارع نحو المراكز التجارية وا جتماعية ،كما او الحال مع الساحات المركزية في المدن الكبرى.

خامساً :القيادة االفتراضية

ما يميز الحركيات اإلحتجاجيية مثيل تظياارات تشيرين فيي العيراق ،عيدم مركزيتييا ،وغيياب القييادات الكارزميية

والرمييوز التييي تنطلييق التظيياارات فييي ظل،يييا ،واي ا األميير م ،كيين ميين بنيياه مجتمييع افت ارجييي علييا أرض الواقييع،
مجتمييع يييدير نسسييه بنسسييه ،وي طييط لوجييودو بالتعامييل مييع المعطيييات التييي تسرزاييا األحييداث اليومييية ،واك ي ا
أستطاع المعت مون علا ع تالف رؤاام ومشاربيم وآييديولوجياتيم بنياه مجتميع م يغر يعميل عليا ديمومية

تواجييدو فييي المكييان بتنظيييم العالقييات بييين أفيرادو ،واشييغال المسيياحة المتاحيية بالشييكل الي ة يميينح كييل مجموعيية

حيز تستغله بالشكل ال ة يمنحيا استقالليتيا النسبية مع اإلندماج بالمجموع من ناحية الحجور والسعالية.
،
وا ا يشابه ما أشار اليه مانويل كاستلز بشأن حركة" احتلوا" في الو يات المتحيد حييث "ليم تكين انيا ،قيياد
تقليديية ،و قيياد عقالنييية ،أو قيياد كاريزماتيية ،وبالتأكيييد

قيياد ش

يانية .كانييت انيا ،وظيائف قيادييية..

كانت انا ،أيجا وظائف تنسيقية ،من شأنيا أن تساعد في تشكيل ق اررات جماعية ،بالتشاور والتساعل عليا

اإلنترنت" .2فاإلنترنت كان الوسيلة التي يمكن أن يتساعل معيا الموجودون في ساحة التحرير وعبر اإلنترنت

يمكن أن يكون انيا ،حيوا ار ،دون أن تكيون انيا ،قييادات تسيلطية بشيأن تسييير الحيوار وفيق وجييات معينية،
بعبار أ رى عن الحوار متاح للجميع مثلما او األمر بالمجال العام.

1
2

 غاستون باشالر ،م در سابق ،ل209 -مانويل كاستلز ،شبكات الغجب وا مل-الحركات ا جتماعية في ع ر اإلنترنت ،ت.اايدة عبد اللطيف ،المركز العربي لحبحاث ودراسة

السياسات ،بيروت ،2017 ،ل191
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وا ي ا األميير عحييدى المي يزات التييي تتميييز بيييا المجتمعييات ا فت ارجييية التييي دفعييت الييا غييياب القائد".ويييدر،
المتأمل لواقع تساعالت ا فتراجي أنيا

او اإلنترنت".1

ترتبط ببنية أو اوية محيدد كونييا تيتم مين يالل وسييط الكترونيي

سادساً :ساحة التحرير في وسائل اإلعال
الواقع ال ة يتمثل با

ف مين الجميااير المحتشيد فيي سياحة التحريير بسجيائيا الحقيقيي ،وا فت ارجيي الي ة

نقل ا و التظاارات والحشود عبر مواقع التوا ل اإلجتمياعي اليا العيالم ال يارجي ،بعييدا عين حيدود السياحة

الجغرافيي يية ،جعليي ييا مركي ييز أاتمي ييام وسي ييائل اإلعي ييالم الم تلسي يية التي ييي تعاملي ييت مي ييع السي يياحة علي ييا عنيي ييا مركي ييز

اإلحتجاجييات فييي العيراق ،والرسييالة ا ت ييالية التييي تعبيير عيين طيياب المتظيياارين سيواه أكانييت موجييية نحييو

السلطة ،أو الشعب ،أو الرأة العام العالمي.

ت

وفييي ا ي ا األتجيياو يمكيين ق يراه عييدد ميين التقييارير اإل بارييية التييي نش يرتيا وسييائل ععييالم م تلسيية وفييق د

ال طياب التييي تظييير أن سيياحة التحرييير بموقعيييا الجغ ارفييي تحولييت الييا مجتمييع افت ارجييي يتجسييد علييا أرض
الواقع ويحمل سماته ال ا ة.
م
1

النل

الد لة المتجمنة

مكان النشر

"ف ي ي ي ييي س ي ي ي يياحة التحري ي ي ي يير عن ي ي ي ييدما ي ي ي ي ييتكلم موقي ي ي ي ي ي ييع ايي ي ي ي ي ي ييالف العن ي ي يوان مكي ي ييون مي ي يين مقطعي ي ييين األول في ي ييي سي ي يياحة
العراق"...

ا لكتروني

2

التحرييير ويتجييمن اشييار مباشيير الييا المكييان بمعنيياو
ال ي يواقعي ،فيمي ييا جي يياه المقطي ييع الثي يياني بد لي يية البعي ييد
ا فت ارجي ييي للسييياحة الي ي ة ا تيييزل العي يراق ب طييياب
المتظ ي يياارين ف ي ييي الس ي يياحة وجعل ي ييه مم ي ييثال ل ط ي يياب

العراق كله.

وتش ي ييير عب ي ييار "عن ي ييدما ي ي ييتكلم العي ي يراق" ال ي ييا د ل ي يية
األغلبيية ال ييامتة التيي تمثييل ابنياه الشييعب وتحوليييا
من ال مت الا الكالم ،وايو ميا يشيير الييه التقريير
عبر الش

2

"س ي يياحة التحري ي يير ا ي ييي النقط ي يية المحوري ي يية موقييع سييكاة نيييوز

يات التي تحدثت من ساحة التحرير.

يبتع ييد ال يينل ف ييي س ييياقه ان ييا ع يين جع ييل س يياحة

للمظي ي ي ي ي يياارات التي ي ي ي ي ييي توا ي ي ي ي ي ييل تحريي ي ي ي ي يي ،عربية

التحري ي يير المرك ي ييز بالنس ي ييبة للعي ي يراق ،وتحولي ي ييا ال ي ييا

الرواس ي ي ييب ف ي ي ييي العي ي ي يراق مني ي ي ي األول م ي ي يين

نم ي ي ييو ج لمجتم ي ي ييع افت ارج ي ي ييي يس ي ي ي ،يير نسس ي ي ييه بنسس ي ي ييه
بعيدا عن سلطة الدولة الحقيقية.

أكت ي ييوبر" " ..بالنس ي ييبة لكثيي ي يرين ،أ ي ييبحت
الس ي ي يياحة الواقع ي ي يية وس ي ي ييط بغ ي ي ييداد نمو ج ي ي ييا

م ي ي ييغ ار ليي ي ي ي ا الني ي ييوع م ي ي يين الدولي ي يية الت ي ي ييي

 معن البرازي ،م س ذ ،ص7بتاريخ  - Pasted from <https://elaph.com/Web/News/2019/12/1274609.html 10موقع ايالف االلكتروني  :على الرابط
ديسمبر 2019
1
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تلع ي ييب السياسي ي يية

السئوية والطائسية".1
موقع ا اعة مونيت أ ت ي ي ي ي ييزل العني ي ي ي ي يوان ال ط ي ي ي ي يياب الع ارق ي ي ي ي ييي الش ي ي ي ي ييعبي

3

" العراق راانات ساحة التحرير"

4

تحولت ساحة التحرير فيي العا يمة بغيداد موقع روداو

تكي ي ي ييون مجتمي ي ي ييع جديي ي ي ييد جي ي ي ييمن مسي ي ي يياحة سي ي ي يياحة

عل ي ييا مجتم ي ييع م ي ييغر يج ي ييم الكثي ي يير م ي يين

التحريي يير ،لبني يية ا ساسي ييية الشي ييباب ال ي ي ين يحي يياولون

يح ي ي يياولون ترجمتي ي ي ييا ف ي ي ييي اي ي ي ي و المس ي ي يياحة

وطاقي ي يياتيم بحريي ي يية دون الشي ي ييعور بأيي ي يية قيي ي ييود تحي ي ييد

المتاحة ليم.2

رغباتيم.

كارلو

ب طي يياب المتظي يياارين في ييي سي يياحة التحريي يير ،حيي ييث
يي ي ي اب التقري ي يير ال ي ييا ان المس ي ييتقبل أ ي ييبح مراون ي ييا
بالنتي ييائج التي ييي ت ي ييرج عي يين سي يياحة التحريي يير ،واي ييي
رااني ي ي ي ي ييات المتظي ي ي ي ي يياارين في ي ي ي ي ييي تغييي ي ي ي ي يير الوجي ي ي ي ي ييع
السياسي القائم وطريقة ادار الدولة.

الطاقات والموااب الشبابية الم تلسية حييث

مغ ي ي ي يياير مج ي ي ي ييتمعيم الي ي ي ي يواقعي واط ي ي ي ييالق مي ي ي ي يواابيم

الخاتمة
أن مييا تناولنيياو انييا لييي

ع نمييا ج لمييا تكييرر تداولييه عبيير وسييائل اإلعييالم ،وال ي ة يشييير بوجييوح الييا وجييود

تحييو فييي بنييية العالقييات دا ييل سيياحة التحرييير تجعييل ميين السيياحة مجتمعييا

ييغي ار منس ييال عيين المجتمييع

المحيط به والمتمثل بمدينة بغداد.

ا ا التناول من وسائل اإلعالم اعطا ز م ا أكبر للتظاارات ع ا ما أ نا في الحسبان التساعيل الحا يل ميع
ال ور واأل بار التي تتناقليا السجائيات بشكل مباشر من ساحة التحرير ،ما

نع منييا رمي از تجياوز حيدود

الساحة التي أ بحت م از ار للعوائل البغدادية بم تلف السئات العمرية.

وبي ي ل ،ف ييأن ا فت ارج ييي المتش ييكل دا ييل المك ييان الي يواقعي ،تح ييول ال ييا واق ييع فعل ييي س يياامت وس ييائل اإلع ييالم
بالترويج ليه .وانيا بيدأت سيلطة افت ارجيية تتكيون فيي مواجيية السيلطة الحقيقيية .ع أن المعت يمين فيي سياحة

التحرير ،و سيما المطعم التركي (جبل أحد) أ بحوا في المنظور العام السلطة الممثلة للجمااير التي تنظر

الييا السلطة الواقعية(الحكومة ،والبرلمان) بعين اإلعتبار عند مناقشية القيوانين وات يا القي اررات واي ا ميا تمثيل
في ال طب والبيانات الرسمية للقيادات العليا في الحكومة والبرلمان.

الم ادر

 - 1ابن منظور ،لسان العرب،ج (2بيروت ،دار الكتب العلمية)1993،
- 2اولج ي ي ييا ج ي ي ييودي

بيل ي ي ييي ،وا ي ي ييرون  ،في ي ي ييم ا ع ي ي ييالم الب ي ي ييد يل ،ت .ع ي ي ييال احم ي ي ييد ع ي ي ييالح  ،مجموع ي ي يية الني ي ي ييل

العربية،القاار 2009،
1

 -موقع سكاة نيوز عربية اللكتروني علا الرابط  <https://www.skynewsarabia.com/middle -east/1305457بتاريخ 15ديسمبر

2019

2

 -موقع روداو ا لكتروني ،علا الرابط <  https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/28122019بتاريخ 2019-12-28
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ليبا ،المعجم السلسسي( لبنان ،الشركة العالمية للكتاب)1999،

 -4غاس ي ي ي ي ييتون باش ي ي ي ي ييالر ،جمالي ي ي ي ي ييات المكان،ت.غال ي ي ي ي ييب الس ي ي ي ي ييا،ط( 2بيروت،المؤسس ي ي ي ي يية الجامعي ي ي ي ي يية للد ارس ي ي ي ي ييات
والنشر)1984،

 -5مانوي ي ييل كاس ي ييتلز ،ش ي ييبكات الغج ي ييب وا م ي ييل-الحرك ي ييات ا جتماعي ي يية ف ي ييي ع ي يير اإلنترن ي ييت ،ت.ااي ي ييدة عب ي ييد
اللطيف ،المركز العربي لحبحاث ودراسة السياسات،بيروت،2017 ،

 - 6نديم من ورة ،سوسيولوجيا ا نترنت،بيروت،منتدى المعارف2014،
 - 7آسي ي ييية البي ي ييو علي،أاميي ي يية المكي ي ييان في ي ييي الي ي يينل الروائي ي ييي ،مجلي ي يية ني ي ييزوى (مؤسسي ي يية عمي ي ييان لل ي ي ييحافة ،العي ي ييدد

 1 ،30ابريل )2002

 - 8جمي ي ييال بي ي يين زورق،سي ي ييييلة بجي ي ييياف ،ا عي ي ييالم الجديي ي ييد والسجي ي يياه العمي ي ييومي ا فت ارجي ي ييي العربي،ورقي ي يية مقدمي ي يية

للملتق ي ييا ال ي ييدولي العلم ي ييي حول"ش ي ييبكات التوا ي ييل ا جتم ي يياعي وتغي ي يير البيئ ي يية ا عالمي ي يية ف ي ييي الع ي ييالم العربي"ت ي ييون
في  18-16اكتوبر 2014

 - 9عبتس ي ييام عل ي ييي حس ي ييين،المجال الع ي ييام ف ي ييي الدول ي يية الس ي ييلطوية مسي ي ييوم الق ي ييو ب ي ييين ال ط ي يياب والس ي يياعلين،المركز

العربي للبحوث والدراساتhttp://www.acrseg.org/21431 ،
 - 10شي ي ي يريف دروي ي ي ييش اللب ي ي ييان  ،ا ع ي ي ييالم الب ي ي ييديل ..

http://www.acrseg.org/2377،

ي ي ييوت الن ي ي ييا

 ،المرك ي ي ييز العرب ي ي ييي للبح ي ي ييوث والد ارس ي ي ييات

 -11محمي ييد م ي ييطسا عل ي ييي حس ي ييانين ،اسي ييتعاد المكان(د ارس ي يية ف ي ييي آلي ي ييات السي ييرد والتأوي ي ييل) ،نسيي ي ة الكترونيي يية
متوفر علا الموقع  ،www.kotobarabia.comل14
 - 12معي ي يين الب ي ي يرازة ،بي ي ييين المجتمعي ي ييات ا فت ارجي ي ييية ومؤشي ي يير السالفي ي ييل-البحي ي ييث عي ي يين نم ي ي يو ج التوا ي ي ييل الربيي ي ييع
العربي ،نس ة الكترونية متوفر علا الرابط /https://www.academia.edu/1992185
 -13موقع ايالف ا لكتروني

 - 14موقع روداو ا لكتروني

 -15موقع سكاة نيوز عربية ا لكتروني
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استخدا الصح يين ال لسطينيين لمجموعات الواتس آب للحصول
على ا خبار والمعلومات

Palestinian journalists use WhatsApp groups to obtain news
and information
أ .همسه بسام إسماعيل النفار
باحثة دكتوراه صحافة وإعالم في جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
أستاذة القانون العام والسياسات العمومية  -جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.المغرب
د .إيهاب أحمد عوايص
محاضر في كلية القيادة واإلدارة في جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية

ُملخص

ادفت ا و الدراسة علا التعرف علا مدى است دام ال حسيين السلسطينيين لتطبيق الوات

آب في الح ول علا األ بار

والمعلومات ،و ل ،من الل معرفة الموجوعات المست دمة وم در المعلومات ال ة يعتمد علييا ال حسيين ،وتم جمع

بيانات الدراسة عن طريق حيسة ا ستق اه التي ُوزعت علا عينة بلغت بنسبة  %10من مجموع المجتمع الكلي وال ة
يبلغ ( )753وعليه تكون العينة الم تار اي ( )76حسي و حسية من قطاع غز  ،ومن أام نتائج الدراسة أن ال حسيين
السلسطينيين لدييم ااتمام كبير في متابعة مجموعات الوات
ال حسيين السلسطينيين يثقون بدرجة كبير في ا

آب للح ول علا األ بار والمعلومات بنسبة  ،%46.7وأن

بار التي يتم نشراا عبر مجموعات بنسبة  ،%42.8أكد ال حسيين

السلسطينيين أن سيولة نشر ا شاعات من أبرز سلبيات است دام مجموعات الوات

في آب أثناه الح ول علا المعلومات

بنسبة .%76.6
الكلمات المستاحية
ال حسيين السلسطينيين-ا عالم الجديد -مواقع التوا ل ا جتماعي -الوات

آب

Abstract:
This study aimed at identifying the extent to which Palestinian journalists use WhatsApp to
obtain news and information, And that is through knowing the topics used and the source of
information that journalists rely on, The data of the study were collected through the survey
newspaper, which was distributed to a sample amounting to 10% of the total population of
(753) and accordingly, the selected sample is (76) journalists from the Gaza Strip, Among the
most important results of the study is that Palestinian journalists have a great interest in
following WhatsApp groups to get news and information, by 46.7%, And that Palestinian
journalists have a high confidence of 42.8% of the news that is published by groups, Palestinian
journalists emphasized that the ease of spreading rumors is one of the main disadvantages of
using WhatsApp groups in August while obtaining information, at a rate of 76.6%,
key words:
Palestinian Journalists - New Media - Social Media - WhatsApp
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أوالً :مقدمة:

تنوعت وسائل اإلعالم في م تلف المراحل ،لكن أاميتيا لم تتغير يوم ا ،وظلت محافظة علا كونيا أام

وسيلة لتزويد الجمااير بأكبر قدر من المعلومات ،وعرفت دوم ا بأنيا السلطة ال امسة في المجتمع ،و ل،

لما ليا من أامية وتأثير.

ومع الثور ا ت الية والمعرفية التي لم يشيد العالم يوما مثليا ،بات اإلعالم أمام تحديات جديد أجبرته

جديد ب سات م تلسة يبحث
علا تطوير وسائل جمع المعلومات واأل بار وتوزيعيا ،كما أنشأت جميو ار
ا
عن المعلومة البسيطة والسريعة ،من الل وسائل ترافقه علا الدوام.
و يحتاج السرد في ا و العملية علا كثير من المعدات أو الوسائل أو األدوات ،فقد قدمت اليواتف بم تلف

أشكاليا وأنواعيا و ا ة ال كية منيا حالا سيالا وبسيط ا ،سيل عملية النشر والتوا ل.1
ثانياً :مشكلة الدراسة:

تتبل ييور مش ييكلة الد ارس يية ف ييي التع ييرف عل ييا م ييدى اس ييت دام ال ييحسيين السلس ييطينيين لتطبي ييق الي يوات

آب ف ييي

الح ييول علييا األ بييار والمعلومييات ،و ليي ،ميين ييالل معرفيية الموجييوعات المسييت دمة وم ييدر المعلومييات
ال ة يعتمد علييا ال حسيين ،وأبرز المؤسسات الحكومية التي تبث أ باراا من الل ا ا التطبيق.

خامساً :أهمية الدراسة:

آب م در ميم للح ول علا المعلومات،

 -1أن الوات

و ا بعد زياد ا عتماد عليه في جوه

التطورات التكنولوجية ،وامكانية الح ول علا دماته علا مدار الساعة.

 -2محاولة عجراه دراسات تواكب التطورات التي تحدث علا وسائل ا ت ال الرقمي و
وتطبيقات الحاسوب التي فرجت نسسيا علا تل ،الوسائل.

ثالثاً :أهداف الدراسة:

 .1التع ييرف عل ييا م ييدى ااتم ييام ال ييحسيين السلس ييطينيين لتطبي ييق الي يوات
والمعلومات.

و ا اإلنترنت

آب ف ييي الح ييول عل ييا األ ب ييار

 .2بيان أام الموجوعات التي ييتم بيا ال حسيين السلسطينيين في مجموعات الوات

آب.

 .3معرفيية م ييادر المعلومييات والبيانييات التييي يعتمييد علييييا ال ييحسيين السلسييطينيين عنييد اسييت دام تطبيييق
الوات

آب.

الوات

آب في الح ول علا األ بار والمعلومات.

 .4التعرف علا أبرز المؤسسات الحكومية التي ييتم بيا ال حسيين السلسطينيين من الل مجموعات
 .5معرفة الجوانب السلبية لمجموعات الوات
ال حسيين السلسطينيين.

1

آب أثناه الح ول علا األ بار والمعلومات من وجية نظر

زقوت ،اشام( 2016م) است دام ال حسيين السلسطينيين لتطبيقات التوا ل ا جتماعي من الل اليواتف ال كية ،رسالة ماجستير غير منشور،

فلسطين الجامعة اإلسالمية.
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رابعاً :تساؤالت الدراسة:

 .1ما مدى ااتمام ال حسيين السلسطينيين لتطبيق الوات

نوفمبر 2020

آب في الح ول علا األ بار والمعلومات؟

 .2ما أام الموجوعات التي ييتم بيا ال حسيين السلسطينيين في مجموعات الوات

آب؟

 .3ما م ادر المعلومات والبيانات التي يعتمد علييا ال حسيين السلسطينيين عند است دام تطبيق الوات
آب؟

 .4ما أبرز المؤسسات الحكومية التي ييتم بيا ال حسيين السلسطينيين من الل مجموعات الوات
الح ول علا األ بار والمعلومات؟

 .5مييا الجوانييب السييلبية لمجموعييات ال يوات

آب في

آب أثنيياه الح ييول علييا األ بييار والمعلومييات ميين وجييية نظيير

ال حسيين السلسطينيين؟

سادساً :حدود الدراسة:

 الحد الزماني :يمثل الحد الزماني للدراسة في الستر الزمنية الممتد بين 2019/12/20م وحتا
2020/01/20م

 الحد المكاني :حددت الباحثة ال حسيين السلسطينيين العاملين في قطاع غز فقط.

م اهي الدراسة:

 الصــح يين ال لســطينيين :اييم الممارسييون للعمييل ال ييحسي دا ييل فلسييطين ،فييي م تلييف وسييائل اإلعييالم
المقييروه والمسييموعة والمرئييية ولييدييم عجييوية بنقابيية ال ييحسيين السلسييطينيين أو مسييجلين فييي سييجالت

مكتب اإلعالم الحكومي في غز .

 الواتس آب :او تطبيق محمول شائع لتقديم دمة المراسلة السورية فيي اليواتيف ال كيية و لي ،مين يالل
اسييت دام ييدمات اإلنترنييت لتو يييل أن يواع م تلسيية ميين الرسييائل الن ييية ورسييائل الوسييائط المتعييدد بييين
المسييت دمين أو المجموعييات ،وتج يياوز مسييت دمواا ف ييي جميييع أنحيياه الع ييالم مليييار مس ييت دم فييي فب اري يير
.20161

اإلطار المعرفي:

مواقع التواصل االجتماعي (النشأة والتعريف)

شيييد العييالم فييي السيينوات األ ييير نوعي ا ميين التوا ييل ا جتميياعي بييين البشيير فييي فجيياه علكترونييي افت ارجييي،
قرب المسافات بين الشيعوب وألغيا الحدود وزاوج بين الثقافيات ،وسيمي اي ا النيوع ميين التوا ييل بييين النييا

(ش ييبكات التوا ييل ا جتم يياعي) ،وتع ييددت اي ي و الش ييبكات واس ي يتأثرت بجميي ييور واس ييع م يين المتلق ييين ،ولعب ييت
األحداث السياسية والطبيعية في العالم دو ار بيار از فيي التعرييف بيي و الشيبكات ،وبالمقابيل كيان السجيل أيجيا

1

Kumar, Naveen and Sharma, Sudhahsh (2017) Survey Analysis on the usage and Impact of Whatsapp
Messenger, 8(3), Global Journal of Enterprise Information System.
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لي و الشيبكات فيي عي ال األ بار السريعة والرسائل الن ية ومقاطع السيديو عن تل ،األحداث ،األمر ال ة

ساعد في شير وانتشار ا و الشبكات وأامييا "السيي

بيو ،،تويتر ،واليوتيوب".1

ووف يير ظي ييور ش ييبكات التوا ييل ا جتم يياعي فتحي ي ا ثوريي ي ا ،نق ييل اإلع ييالم عل ييا آف يياق غي يير مس ييبوقة ،وأعط ييا

مسييت دميه فر ي ا كبييرى للتييأثير وا نتقييال عبيير الحييدود بييال قيييود و رقابيية ع بشييكل نسييبي محييدود ع أوجييد

ظيور وسائل التوا يل ا جتمياعي قنيوات للبيث المباشير مين جميورايا فيي تطيور يغيير مين جيوار النظييرات
ا ت الية المعروفة ،ويوقف احتكار

ناعة الرسالة اإلعالمية لينقليا علا مدى أوسع وأكثر شمولية ،ويقيدرو

تأثيرية وتساعلية لم يت وراا براه ا ت ال.2
كما وتمثل شبكات التوا ل ا جتماعي األسا

للتساعالت ما ييبن المجتمعيات ا فت ارجيية ،واي و التجمعيات

تعتبيير تجمعييات اجتماعييية تشييكلت ميين أميياكن م تلسيية فييي العييالم يتقيياربون وكي ل ،يتوا ييلون فيمييا بييينيم عبيير
الحواسيب وك ل ،البريد اإللكتروني ويتبادلون فيما بينيم الكثير مين المعيارف وكي ل ،يكونيون

يداقات ،وتيتم

اي ي و التس يياعالت ع يين طري ييق آلي يية ات ييالية م يين ييالل ا نترن ييت والي ي ة أس يييم بش ييكل أساس ييي بتحس ييين اي ي ا

التساعل.3

وظير مسيوم شبكات التوا ل ا جتماعي كم طلح فلسسي اجتماعي من القرن الثامن عشير ،ولكين الجدييد

او تحويله من فرجية اجتماعية علا وقاع تقني عبر ا نترنت ووسائل ا ت ال المتقدمة ،مما نقل السرجية

علا السجاه اإللكتروني وشكلت ظاار جديد علا العالم.4

وبييدأ ظيييور شييبكات التوا ييل ا جتميياعي كييان عييام  ،1995بموقييع ، Classmates. comوال ي ة أتيياح

التوا ييل بييين زميياله الد ارسيية فييي أمريكييا وكنييدا ،وفييي عييام 1997م ظييير موقييع  ،LiveJournalوفييي عييام
2003م بيدأ ظييور موقييع  ،Hi5الي ة اسيت دمه عييدد جي م حيول العييالم ثيم كانيت النقليية فيي مواقيع الشييبكات
ا جتماعية عام 2004م مع ظيور موقع السي

بو ،ال ة تسوق علا المواقع األ يرى فيي وقيت ق يير جيدا

نظ ار لقابليتيه لمسييوم التوا يل والمشياركة أكثير مين قبيل ،باإلجيافة لوجيود عمكانييات أكثير متعلقية بالتطبيقيات

وأسييلوب المشيياركات ومييا علييا ليي ،فلييم يعييد ا نترنييت فقييط م ييد ار للمعلومييات المجييرد  ،بييل أجييحا سيياحة
للتسيياعالت والتجا بييات بييين القيييم الموجييود فييي المجتمييع والقيييم الجديييد التييي ظيييرت نتيجيية لظيييور أشييكال

ومناف جديد للتوا ل بين الشباب ،فجالا عما يتيحه مين درجية الحريية غيير المسيبوقة الموجيود  ،حييث مير

ع ييام 2010م سي يريعا ليزي ييد م يين حك ييم التش ييبي ،ا ييية ف ييي السج يياه العرب ييي م يين ييالل ش ييبكات التوا ي ييل
ا جتميياعي لت ييرج الثييورات العربييية ميين رحييم ا ي و المواقييع اإللكترونييية ،و ليي ،بعييد أن اسييت دميا المواطنييون

عبد الكافي ،إسماعيل ( )2016شبكات التواصل واالنترنت والتأثير على األمن القومي ،المكتب العربي للمعارف ،القاهرة ،ط ،1ص26
2
الديهي ،محمد ( )2015تأثير شبكات التواصل االجتماعي اإلعالمية على المتلقين ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،ط ،1ص
3
جفات ،حميد ( )2019دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر ثقافة التسامح من وجهة نظر الصحفيين العراقيين ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الشرق األوسط ،كلية اإلعالم ،ص6
4
المقدادي ،خالد ( .)2013ثورة الشبكات االجتماعية .ط .1عمان :دار النفائس للنشر والتوزيع ،ص.24
1
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العييرب ميين تييون

مييرو ار بم يير وليبيييا و ييو علييا سييوريا واليييمن ميين أجييل التوا ييل والتساعييل مييع واقعيييم،

والتعبير عن غجبيم من األوجاع السياسية السيئة في بالدام.1
وتتعدد تعريسات مواقع التوا ل ا جتماعي وت تلف من باحث

يعرفيا أبو يعقوب بأنيا عحيدى وسيائل
رِّ ،

اإلعييالم الحديثيية ،واييي مجتمعييات علكترونييية افت ارجييية تسييمح للمشييتركين فييييا ميين كافيية األعمييال واألجنييا

بإنشاه حساب ال بيم ،وتقدم ليم مجموعة من ال يدمات التيي مين شيأنيا تيدعيم التوا يل والتساعيل بيينيم

ف ييي أة وق ييت يش يياهون وف ييي أة مك ييان ف ييي الع ييالم م يين ييالل مجموع يية م يين الط ييرق مث ييل المحادث يية والبري ييد
اإللكتروني والرسائل والسيديو وتبادل الملسات والمدونات والمحادثات ال وتية وغيراا.2

وتعرف بأنيا شبكات اجتماعية تساعلية تتيح التوا ل لمست دمييا في أة وقت يشاهون ،وفيي أة مكيان مين
ِّ
العييالم ،واكتسييبت اسييميا ا جتميياعي كونيييا تعييزز العالقييات بييين البشيير ،والتييي تتشييكل ميين ييالل اإلنترنييت،

وتسييمح لحف يراد بتقييديم لمحيية عيين حييياتيم العاميية ،واتاحيية السر يية لالت ييال بقائميية المسييجلين ،والتعبييير عيين
وجية ،نظر األفراد أو المجموعات من الل عملية ا ت ال ،ت تلف طبيعة التوا ل من موقع

ر.3

وف ييي الواق ييع توج ييد تعريس ييات كثي يير لش ييبكات التوا ييل ا جتم يياعي كلي ييا أجمع ييت عل ييا أني ييا تحق ييق التوا ييل
ا جتميياعي وتسيييل طييرح األفكييار ،ومناقشييتيا ،ومشيياركة الميواد الن ييية والم ييور والمسييموعة والمرئييية علييا

سبيل المثال.

الواتس آب:

لعييب التطييور التقنييي دو ار كبي ي ار فييي التغيييير الييديناميكي للعييالم فييي م تلييف المجييا ت ومنيييا التقييدم فييي تقنييية
األجيز ال كية ومنيا الياتف النقال ،حيث يكاد يكون من المستحيل تجنب وجود تطبيقات الجوال ا و األييام

لييدى أغلييب النييا

لمييا لييه ميين أامييية فييي تسيييير أنشييطة حييياتيم اليومييية ،ويعييد ال يوات

آب واحييدا ميين بييين

التغييرات الرئيسة في تطبيقات الجوال وا ت ا ت فيي الماجيي القرييب ،حييث ينميو مسيت دموو بشيكل كبيير

علا اليواتف المحمولة وعلا أجيز الكمبيوتر ،فقيد بينيت اإلح يائيات أن مسيت دمي اليوات

أنحاه العالم الل العام  2016اعتبا ار من فبراير 2016م أكثر من مليار مست دم.4
مسيوم الوات

آب فيي جمييع

آب أنه تطبيق تراسل فورة ،ومتعدد المن ات لليواتف ال كية .ويمكن باإلجافة علا الرسائل

األساسية للمست دمين عرسال ال ور ،والرسائل ال وتية ،السيديو ،الوسائط واو تطبيق تراسل فورة تأس

في عام  2009من قبل األمريكي بريان أكتون واألوكراني جان كوم وكالاما من الموظسين السابقين في
1
2

سكي ،اشام ،مرجع سبق كرو ،ل.63
أبو يعقوب ،شدان .) 2016( .أثر مواقع التوا ل ا جتماعي علا الوعي السياسي بالقجية السلسطينية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية ،رسالة

ماجستير غير منشور  ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،ل.31

3

حمود يون  .) 2013( .دور شبكات التوا ل ا جتماعي في تنمية مشاركة الشباب السلسطيني في القجايا المجتمعية ،رسالة ماجستير غير

منشور  ،جامعة الدول العربية ،قسم الدراسات اإلعالمية ،ل.53

4

كليب ،محسن وبلحاج ،فوزة ( ) 2018أثر است دام الوات

آب في عدار وقت طالب الجامعات اليمنية ،العدد األول المجلد األول ،مجلة الريان

للعوم اإلنسانية والتطبيقية ،ل.171
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ي في است دام جميع ال دمات التي يتيحيا

التط بيق ،كما يت ف ا ا التطبيق بكونه متعدد المن ات لليواتف ال كية ،ويمكن باإلجافة علا قيامه
بإرسال الرسائل األساسية للمست دمين ،عرسال ال ور ،الرسائل ال وتية ،السيديو والوسائط المتعدد

األ رى.1

أسييم انتشيار العدييد مين بيرامج التوا يل ا جتمياعي فيي مسياعد الكثييير عليا التوا يل بشيكل ييومي وتبييادل

كييل مييا اييو جديييد ميين األ بييار المتنوعيية فييي المجييا ت الم تلسيية علييا مييدار السيياعة ،وميين أبييرز تليي ،البيرامج

الوات

أب ،حيث أ يبحت الجروبيات (المجموعيات) التيي ييتم عنشياؤاا سيواه ال ا ية بالعائلية أو العميل ،أو

األ ييدقاه ،جييزها أساسييي ا ميين الحيييا اليومييية لكييل فييرد

يمكيين عنكاراييا ،و أدل علييا ليي ،ممييا تشيييدو ا ي و

الجروبات أو المجموعات من نقاشات يومية واسعة في شؤون الحيا والعمل وشؤون األسر والمجتمع م ،شكلة

مجتمع ا افت ارجي ا يتبادل فيه كل طرف النقاش والجدل والحديث حول العديد مين القجيايا وألن مسيت دمي
وات

أب ام جزه من مجموعات تشار ،المحتوى ،وبسبب طبيعة الشبكة ،فإ،ن المعلومة تنتشر بشكل أسرع،

ف ييإ ا ك ييان ل ييدي ،اش ييتراط ب 100مجموع يية عل ييا واتي ي

أب ،وف ييي ك ييل مجموع يية  100شي ي ل ،ا ا يمكن يي،
أب ،وفيي آ ار/ميار

الو ول ل 100ألف ش ل ،وباتت مؤسسات ع بارية ،عد تدر ،ميدى عمكيان واتي
2016م أعلنت شبكة بي بي سي أنيا ستست دم ا و المن ة لتوزيع فيلم وثائقي حول الشباب في الكونغو،
أب.2

يوميا من الل وات
وقالت فايننشال تايمز عنيا ستبدأ بتقديم ماد واحد ا
ويقول أحمد م لح مسؤول اإلعالم اإللكتروني ب يحيسة القيد السلسيطينية عنييم ا تياروا تطبييق اليوات

لكي يكون حلقة الو ل بينيم وبين الجميور ،رغم أن السي

بو ،و سحات ال يحيسة الم تلسية تيوفر دمية

التوا ل مع الجميور ع أن الجميور كبير ويشاركنا آ ف الرسائل التي
نا الوات

أب

نستطيع قراهتيا جميعييا لي ل،

أب لكي يشاركنا الجميور األ بار والمعلومات فقط ،ونشرنا ميواد ععالميية وأ بيارا ،شياركيا

الجميور معنا ،سواه كانت أ بيا ار ت يل الشي ل المرسيل أو أ بيا ار وميواد كيان المسيت دمون ايم فيي مكيان

الحدث وأحبوا مشاركتيا معنا.3
حيث ترى الباحثية أن اليوات

آب أ يبح

غنيا عنيه فيي الوقيت الحاجير ،كونيه يميد الجمييور بالمعلوميات

واأل بار العاجلة من الل مجموعات ع بارية رسمية عبر الوات

1

العنزة ،أحمد ( )2017وعي طالب قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساسية بالييئة العامة للتعليم التطبيقي بتوظيف وسائل التوا ل ا جتماعي

في العملية التعلمية الوات

2

آب.

آب نمو جا ،العدد الثالث الجزه الثاني ،مجلة العلوم التربوية ،ل.290

زقوت ،اشام ( ) 2016است دام ال حسيين السلسطينيين لتطبيقات التوا ل ا جتماعي من الل اليواتف ال كية ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة اإلسالمية ،كلية ا داب ،ل .78

3

زقوت ،مرجع سبق كرو ،ل.70
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سابعاً :نوع الدراسة ومنهجها وأداتها:
 .1نوع الدراسة:

تنتمي ا و الدارسة علا الدارسات الو سية "التي تستيدف ت وير وتحليل وتقويم

معين يغلب عليه

ائل معينة أو موقف

سة التحديد ،أو دارسة الحقائق الراانة المتعلقة بطبيعة ظاار  ،أو موقف أو مجموعة

من األحداث أو مجموعة من األوجاع ،و ل ،بيدف الح ول علا معلومات كافية ودقيقة عنيا.1
وتيدف ا و الدراسة الا التعرف علا مدى است دام ال حسيين السلسطينيين لتطبيق الوات

آب في

الح ول علا األ بار والمعلومات ،و ل ،من الل معرفة الموجوعات المست دمة وم در المعلومات

ال ة يعتمد علييا ال حسيين ،وأبرز المؤسسات الحكومية التي تبث أ باراا من الل ا ا التطبيق.

 .2منهج الدراسة:

ويعرف بأنه أحد األشكال ال ا ة لجمع المعلوميات عين حالية
تعتمد الدراسة علا منيج الدراسات المسحية ُ
األفراد وسلوكيم وادراكيم ومشاعرام واتجاااتيم ،ويستيدف اي و المينيج تسيجيل وتسسيير لظياار فيي وجيعيا
الراان ،بعد جمع البيانات الالزمة عنييا وعين م يادراا ،2مين يالل مجموعية مين اإلجيراهات المنظمية التيي
تحدد نوع البيانات وم دراا وطرق الح ول علييا.3

ويعد ا ا المنيج جيدا علمي ا منظم ا للح ول علا بيانات ،واو اف عن الظاار موجوع الدراسة من البعد
الحدة من المسردات المكونة لمجتمع البحث ولستر كافية للدراسة.4

وفي اطيارو اسيت دم الباحيث أسيلوب مسيح أسياليب الممارسية ا عالميية ويسيت دم اي ا المينيج فيي مسيح عينية

من القائمين با ت ال ،ويق د به دراسات الجوانب وا ساليب ا دارية والتنظيمية التي تتبعيا أجيز ا عالم

وادارته في م تلف المجيا ت ا عالميية ،بييدف تطيوير الواقيع التطبيقيي السعليي ،والتعيرف عليا الطيرق التيي
تتبعيا األجيز في ممارسة نشاطاتيا الم تلسة باعتبار أن نجاح الجييود ا عالميية يبنيا عليا ميدى الجوانيب

اإلدارية والتنظيمية.5

 .3أداة الدراسة:

أ -أداة صحي ة االستقصاء :واي أحد األساليب التي تست دم في جمع بيانات أولوية أو أساسية أو مباشر
من العينة الم تار أو من جميع مسردات مجتمع البحث عن طريق توجيه مجموعية مين األسيئلة المحيدد
المعييد مسييبقاا عبييار عيين اسييتمار تحتييوة علييا مجموعيية ميين األسييئلة المرتبطيية والمتسلسييلة علييا أن يييتم
اإلجابة عليييا وتعبئتييا مين قبيل المبحيوثين لجميع المعلوميات والبيانيات حيول الظياار أو مشيكلة البحيث.
1
2
3
4
5

سمير حسين (2006م) .بحوث اإلعالم .م ر عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع .ل.131
عاطف العبد(1999م) المنيج العلمي في البحوث اإلعالمية ،م ر دار الياني للطباعة ،ل.167
محمد عبد الحميد ( )1992بحوث ال حافة ،م ر عالم الكتب ،ل.93
سمير حسين ،مرجع سبق كرو ل.147
سمير حسين ،مرجع سبق كرو ل.123
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كما يعرف بأنه أدا لجمع البيانات المتعلقة بموجوع بحيث محيدد عين طرييق اسيتمار يجيرة تعبئتييا مين

قبل المستجيب.1

ثامناً :مجتمع الدراسة وعينتها:
 .1مجتمع الدراسة:

يتكون من جميع ال حسيين في فلسطين والبالغ عددام ()1654
()901

ال حسيين فإن عدد ال حسيين في الجسة الغربية والقد

حسيا ،فبحسب عح اهات نقابة

حسيا (ات ال ش

ي .)2020 ،بينما

اعتمدت الباحثة في محافظات غز قائمة جمعت فييا بين ال حسيين المسجلين في النقابة وال حسيين
حسيا

الممارسين المسجلين في المكتب اإلعالمي الحكومي في غز وكان العدد اإلجمالي ليم ()753

و حسية.

 .2عينة الدراسة:

استنادا علا المعايير اإلح ائية العلمية المتبعة في ا تيار العينات ،فقد ا تارت الباحثة العينة العشوائية

البسيطة وتم ا تيار العينة من ال حسيين في محافظات قطاع غز بنسبة  %10من مجموع المجتمع الكلي
وال ة يبلغ ( )753وعليه تكون العينة الم تار اي ()76

عاش ارً :أداة الدراسة:

حسي و حسية من قطاع غز .

تم ععداد استبانة حول " اسـتخدا الصـح يين ال لسـطينيين لمجموعـات الـواتس آب للحصـول علـى ا خبـار

والمعلومات"

وتتكون من محورين رئيسيين اما

المحــــور ا ول :وا ييو عب ييار ع يين الس ييمات الش

ييية والعام يية ع يين المس ييتجيبين تتج ييمن (الج يين  ،الحال يية

ا جتماعية ،المؤال العلمي ،المسما الوظيسي).

المحور الثاني :است دام ال حسيين لمجموعات الوات
ميين  5 -1لقيييا

وقييد تييم اسييت دام المقيييا

آب للح ول علا ا

بار والمعلومات

اسييتجابات المبحييوثين لسقيرات ا سييتبانة ،حيييث أنييه كلمييا اقتربييت

الدرجيية ميين ال يرقم َّ 5
دل ليي ،علييا الموافقيية الشييديد علييا مييا ورد فييي السقيير والعك ي

ييحيح ،والجييدول ()1

يوجح ل،

جدول ( :)1درجات المقياس المستخد في االستبانة

1

االستجابة

منخ ضة جداً

الدرجة

1

عالية جداً
2

3

4

5

منال المزار ( )2012نظريات ا ت ال ،م ر دار الميسر  ،ل.203
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لتسسير نتائج الدراسة والحكم علا مستوى ا ستجابة ،اعتمدت الباحثة علا ترتيب المتوسطات الحسابية

علا مستوى المجا ت لالستبانة ،ومستوى السقرات في كل مجال ،وقد حدد الموافقة حسب المح ،المعتمد

للدراسة ،كما او موجح في الجدول ()1
جدول ( :)2يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل ل

درجة الموافقة

من 1.80 – 1

من %36- %20

قليلة جدا

أكبر من 2.60 – 1.80

أكبر من %52 - %36

قليلة

أكبر من 3.40 – 2.60

أكبر من %68 -%52

متوسطة

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

كبير

أكبر من 5 -4.20

أكبر من %100-% 84

كبير جدا

خطوات بناء االستبانة:

قامت الباحثة بإعداد أدا الدراسة للتعرف علا " استخدا الصح يين لمجموعات الواتس آب للحصول على

المعلومات واالخبار" ،واتبعت ال طوات التالية لبناه ا ستبانة
 -1مراجعة أسئلة وأاداف ومتغيرات وفرجيات الدراسة.

 -2ا طالع علا األدب اإلعالمي والدراسات السابقة ات ال لة بموجوع الدراسة ،وا ستساد منيا
في بناه ا ستبانة ،وتحديد مجا تيا ،و ياغة فقراتيا.

 -3استشار عددا من أسات

الجامعات السلسطينية والمشرفين في تحديد مجا ت ا ستبانة و ياغة

فقراتيا.

 -4تم تحديد المحاور الرئيسة التي شملتيا ا ستبانة.
 -5تم تحديد السقرات التي تقع تحت كل مجال.
 -6تم ت ميم ا ستبانة في

ورتيا األولية( ،ملحق رقم .)1

 -7تم مراجعة وتنقيح ا ستبانة من قبل المشرف.

 -8تم عرض ا ستبانة علا مجموعة من المحكمين** من أعجاه ايئة التدري
اإلسالمية ،وجامعة األق ا.

في الجامعة

 -9في جوه آراه المحكمين تم تعديل بعض فقرات ا ستبانة من حيث الح ف أو اإلجافة والتعديل،
لتستقر ا ستبانة في

*

ورتيا النيائية.

د .حسن دوحان محاجر في كلية اإلعالم جامعة األق ا.
د .ايمن أبو نقير أستا مشار ،بقسم اإلعالم في الجامعة اإلسالمية.
د .عيياب عواي

أستا اإلعالم المشار ،في جامعة العلوم اإلسالمية ماليزيا.
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ا ساليب اإلحصائية المستخدمة:
تم تسريغ وتحليل ا ستبانة من الل برنامج التحليل اإلح ائي Statistical Package for the Social
.SPSS)(Sciences

وقد ت استخدا ا دوات اإلحصائية التالية:
.1
.2

النسب المئوية والتك اررات ( )Frequencies & Percentagesلو ف عينة الدراسة.

المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي وا نحراف المعيارة.

المحور ا ول :السمات الشخصية والعامة
 النوع االجتماعي

جدول ( :)3يوضح التكرار والنسبة المئوية للنوع االجتماعي
العدد

النسبة المئوية %

النوع االجتماعي
كر

64

83.1

أنثا

13

16.9

المجموع

77

100.0

تبين من جدول ( )3أن ما نسبته  %83.1من عينة الدراسة ام من ال كور وما نسبته  %16.9ام من

اإلناث ،وا ا ما أكدت دراسة المزروعي ( )2017أن %76من مست دمي التطبيقات ام من ال كور وان
نسبة %24ام من ا ناث ،واتسقت مع دراسة (قراقع )2019 ،علا أن نسبة ال كور كانت أعلا نسبة ع

بلغت  ،%88.6بينما نسبة اإلناث .%11.4
 -الحالة االجتماعية

جدول ( :)4يوضح التكرار والنسبة المئوية للحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

العدد

النسبة المئوية %

متزوج

41

53.2

أعزب

36

46.8

المجموع

77

100.0

تبين من جدول ( )4أن ما نسبته  %53.2ام من المتزوجين ،وما نسبته  %46.8ام من غير المتزوجين.
 -المؤهل العلمي

جدول ( :)5يوضح التكرار والنسبة المئوية للمؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

بكالوريو

58

75.3

دراسات عليا

14

18.2

دبلوم فأقل

5

6.5

المجموع

77

100.0
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تبين من جدول ( )5أن ما نسبته  %75.3ام حملة شياد بكالوريو

نوفمبر 2020

وام األغلبية ،وما نسبته %18.2

ام من حملة شياد الدراسات العليا " ماجستير ،دكتوراو" ،وما نسبته  %6.5ام من حملة شياد دبلوم فأقل

منيا.

وتبين الباحثة علا أن درجة البكالوريو

جاهت أعلا نسبة وا ا يدل علا أن است دام تطبيق وات

آب قيد

الدراسة بحاجة تعليم جامعي و برات متراكمة لدى ال حسيين ،وا ا ما أكدته دراسة (المزروعي )2017،أن

النسبة األعلا من المست دمين ام من حملة شياد البكالوريو  ،وأيجا اتسقت مع دراسة (قراقع)2019،
جاهت المرتبة األولا بنسبة .%50.5

أن حملة شياد البكالوريو

 -المسمى الوظي ي

جدول ( :)6يوضح التكرار والنسبة المئوية للمسمى الوظي ي
العدد

النسبة المئوية %

المسمى الوظي ي

35

45.4

14

18.2

سكرتير تحرير

11

14.3

مدير تحرير.

6

7.8

تحرير

6

7.8

أ رى

5

6.5

المجموع

77

100.0

حسي.

محرر

مراسل ومندوب

رئي

حسي

تبين من جدول ( )6أن ما نسبته  %45.4من عينة الدراسة ام من المحررين وام ا غلبية ،وما نسبته

 %18.2ام من المراسلين والمندوبين ،وما نسبته  %14.3ام من سكرتارية تحرير ،وما نسبته  %7.8ام
من المدراه ورؤساه التحرير أيجا ،وما نسبته  %6.5ام من مسميات أ رى عالقات وم ورين وغيرام.

وتوجح الباحثة علا أن المحرر ال حسي جاه في المرتبة األولا ألن المحرر ال حسي أكثر تواجدا
عتماد المؤسسة اإلعالمية علا الماد السنية التي يتم تحريراا ،وتليه المراسل وا ا ألامية المراسل في

المؤسسات اإلعالمية والدور ال ة يقوم به في عي ال األ بار ،وا ا ما أكدته دراسة (بالني )2018 ،أن

المحررين ال حسيين بنسبة  %70أعلا نسبة من بين الوظائف.
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تحليل فقرات االستبانة:

المحور الثاني :استخدا الصح يين لمجموعات الواتس آب للحصول على ا خبار والمعلومات.

 مدى اهتما الصح يين ال لسطينيين في مجموعات الواتس آب لحصول على االخبار والمعلوماتجدول ( :)7يوضح التك اررات والنسب المئوية لمدى االهتما في مجموعات الواتس آب لحصول على االخبار والمعلومات
المؤشرات

مدى االهتما في

كبيرة
جداً

ك

مجموعات الواتس آب
لحصول على االخبار

%

والمعلومات

30

ضعي ة

كبيرة

متوسطة

ضعي ة

36

9

1

1

11.7

1.3

1.3

46.7 39.0

جداً

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

4.21

0.800

الوزن

النسبي

درجة

االعتماد
كبيرة

84.20

تبين من جدول ( )7أن ما نسيبته  %39.0مين عينية الد ارسية أن ميدى ااتمياميم فيي مجموعيات اليوات

جداً

آب

للح ييول علييا األ بييار والمعلومييات كبييير جييدا ،ومييا نسييبته  %46.7مييدى ا اتمييام لييدييم كبييير ،ومييا نسييبته
 %11.7مدى ا اتمام لدييم متوسط ،وما نسيبته  %1.3ميدى ا اتميام ليدييم جيعيف ،وميا نسيبته %1.3

م ييدى ا اتم ييام ل ييدييم ج ييعيف ج ييدا ،والمتوس ييط الحس ييابي لم ييدى ااتم يياميم يس يياوة  4.21أة ب ييوزن نس ييبي
 %84.20وانحراف معيارة  0.800مما يشير علا أن ا اتمام علا مجموعات اليوات
علييا ا

آب فيي الح يول
آب)

بييار والمعلومييات كبييير جييدا ،وا ي ا مييا أكدتييه د ارسيية (المزروعييي )2017 ،أن التطبيييق (وات ي

جيياه فييي الترتيييب ا ول ميين بييين التطبيقييات ا ربعيية وبنسييبة  ،%70ود ارسيية (ق ارقييع )2019 ،التييي بينييت أن

المبحوثين يست دمون الوات

آب أكثر من غيرو من شبكات التوا يل ا جتمياعي وبدرجية عاليية بنسيبة بلغية

( )%56.2ويعييود ليي ،بسييبب سيييولة اسييت دام تطبيييق اليوات
سيولة ويسر ،عجافة الا أن الوات

من الرجوع الا ا

آب ،وامكانييية انشيياه مجموعييات ع بارييية بكييل

آب يتميز بأنه ي زن المعلومات دا ل المجموعات ويمكن المست دمين

بار التي تم تحميليا سابق ا دون الحاجة الا وجود انترنت.

 -درجة الثقة في ا خبار التي يت نشرها عبر مجموعات الواتس آب.

جدول ( :)8يوضح التك اررات والنسب المئوية لدرجة الثقة في ا خبار التي يت نشرها عبر مجموعات الواتس آب
المؤشرات
درجة الثقة في

ا خبار التي يت
نشرها عبر
مجموعات

كبيرة

ضعي ة

االنحراف

المتوسط

الوزن

درجة

جداً

المعياري

الحسابي

النسبي

االعتماد

كبيرة

متوسطة

ضعي ة

ك

4

33

35

5

0

%

5.2

42.8

45.5

6.5

0

جداً

0.699

3.46

69.20

كبيرة

الواتس آب
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تبين من جدول ( )8أن ما نسبته  %5.2من عينة الدراسة درجة ثقتيم في ا

مجموعات الوات

بار التي يتم نشراا عبر

آب كبير جدا ،وما نسبته  %42.8درجة ثقتيم كبير  ،وما نسبته  %45.5درجة ثقتيم

متوسطة ،وما نسبته  %6.5درجة ثقتيم جعيسة ،وتبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الثقة يساوة  3.49أة

بوزن نسبي  %69.20وانحراف معيارة  0.699مما يشير علا أن درجة الثقة في األ بار التي يتم نشراا
عبر مجموعات الوات

آب كبير.

آب جاهت بدرجة

وتعزو الباحثة علا أن درجة الثقة في األ بار التي يتم نشراا عبر مجموعات الوات

متوسطة ألن انا ،مجموعات غير رسمية تنشر ا شاعات بجانب المجموعات الرسمية التي تنشر األ بار
ال ادقة والموثوق بيا في بح ال حسي غير واثق بدرجة كبير بل متوسطة نتيجة ما يتابعه من مجموعات

غير رسمية.

 ا سباب التي تؤدي الى عد اهتما الصح يين ال لسطينيين في مجموعات الواتس آب من أجلالحصول على ا خبار والمعلومات.

جدول ( :)9يوضح التكرار والنسبة المئوية لألسباب التي تؤدي الى عد اهتما الصح يين ال لسطينيين في مجموعات الواتس
آب من أجل الحصول على ا خبار والمعلومات

ال تــــرات ا ســــباب التــــي تــــؤدي الــــى عــــد اهتمــــا الصــــح يين ال لســــطينيين فــــي

العدد

النسبة المئوية %

الترتيب

عدم توفر ا نترنت بشكل مستمر

56

72.7

1

عدم توفر الوقت

41

53.2

2

37

48.1

3

7

9.1

4

عدم امتال ،ااتف حديث

2

2.6

5

أ رى

2

2.6

6

مجموعات الواتس آب من أجل الحصول على ا خبار والمعلومات

قلة الثقة باأل بار التي تبث من الل مجموعات الوات
عدم وجود معرفة بكيسية است دام الوات

آب

آب

145

المجموع

* اإلجابات من ا تيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 77

تبين من جدول ( )9أن ما نسبته  %72.7من عينة الدراسة يعتقدون بأن سبب عدم ااتمام ال حسيين
السلسطينيين في مجموعات الوات

آب من أجل الح ول علا األ بار والمعلومات نتيجة عدم توفر

ا نترنت بشكل مستمر ،وما نسبته  %53.2لعدم توفر الوقت ،وما نسبته  %48.1لقلة الثقة باأل بار التي
تبث من الل مجموعات الوات

آب ،وما نسبته  %9.1لعدم وجود معرفة بكيسية است دام الوات

آب ،وما

نسبته  %2.6لعدم امتال ،ااتف حديث وأ ي ار ما نسبته  %2.6ألسباب أ رى منيا عدم ا نجمام علا
تل ،المجموعات ووجود م ادر أ رى.

تعزو الباحثة علا أن عدم توفر اإلنترنت بشكل مستمر جاه في المرتبة األولا ،وا ا أمر منطقي ألن عدم

وجود ا نترنت يعد عائق بشكل أساسي لعدم القدر علا متابعة مجموعات الوات

آب.

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

35

نوفمبر 2020

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

 المصادر التي يستخدمها الصح يون ال لسطينيون عند استخدا مجموعات الواتس آب للحصول علىا خبار والمعلومات

جدول ( :)10يوضح التكرار والنسبة المئوية للمصادر التي يستخدمها الصح يون ال لسطينيون عند استخدا مجموعات الواتس آب
للحصول على ا خبار والمعلومات

المصــــادر التــــي يســــتخدمها الصــــح يون ال لســــطينيون عنــــد اســــتخدا
مجموعات الواتس آب للحصول على ا خبار والمعلومات

العدد

النسبة المئوية
%

الترتيب

مجموعات المؤسسات الحكومية الرسمية

53

68.8

1

المجموعات التابعة لوكا ت ا نباه

53

68.8

2

مجموعات بين ال حسيين

48

62.3

3

المجموعات التابعة لل حف

46

59.7

4

المجموعات الحزبية

27

35.1

5

مجموعات ا ة

11

14.3

6

المجموعات المجيولة اليوية

1

1.3

7

239

المجموع

* اإلجابات من ا تيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 77
تبين من جدول ( )10أن ما نسبته  %68.8من عينة الدراسة م ادرام للح ول علا ا

بار والمعلومات

مجموعات المؤسسات الحكومية الرسمية ،وما نسبته  %68.8من المجموعات التابعة لوكا ت ا نباه ،وما
نسبته  %59.7من المجموعات التابعة لل حف ،وما نسبته  %35.1من المجموعات الحزبية ،وما نسبته

 %14.3من المجموعات ال ا ة ،وما نسبته  %1.3من المجموعات مجيولة اليوية.

وتبين الباحثة علا أن مجموعات المؤسسات الرسمية ومجموعات وكا ت األنباه جاهت في المرتبة األولا

و ل ،لثقة ال حسيين بي و المجموعات ،تتسق ا و الدراسة مع دراسة ( بالني )2018،حيث احتلت وكا ت

ا نباه المرتبة األولا بنسبة .%95

 أه الموضوعات التي يهت بها الصح يين استخدا تطبيا الواتس آب للحصول على ا خبارالمحلية والمعلومات

جدول ( :)11يوضح التكرار والنسبة المئوية ه الموضوعات التي يهت بها الصح يين استخدا تطبيا الواتس آب للحصول على
ا خبار المحلية والمعلومات

أه الموضوعات التي يهت بها الصح يين استخدا تطبيا الواتس آب
للحصول على ا خبار المحلية والمعلومات

العدد

النسبة المئوية
%

الترتيب

السياسية

74

96.1

1

ا جتماعية

43

55.8

2

ا قت ادية

32

41.6

3

الرياجية

24

31.2

4

المجموع

173

* اإلجابات من ا تيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 322
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تبين من جدول ( )11أن ما نسبته  %96.1من عينة الدراسة موجوعات ا اتمام لدييم موجوعات

سياسية ،وما نسبته  %55.8موجوعات اجتماعية ،وما نسبته  %41.6موجوعات اقت ادية ،وما نسبته
 %31.2موجوعات رياجية.

تسسر ا و النتائج أن الموجوعات التي ييتم بيا ال حسيين بدرجة أولا اي السياسية ،وا ا أمر منطقي

بغي ة الح ول علا المعلومات واستقاه األ بار السياسية التي تيم ال حسيين بشكل كبير ،ب الف دراسة (

بالني )2018،حيث جاهت الموجوعات السياسية في المرتبة الرابعة بنسبة  ،%13.70ولكن اتسقت
الدراسة مع دراسة (عمرو )2019،حيث أن الموجوعات ا جتماعية جاهت في المرتبة األولا بنسبة
 %40.6وفي دراستي المرتبة الثانية وا ا يدل علا ا اتمام في الموجوعات ا جتماعية أيج ا.

 المؤسسات الحكومية التي تعتمد عليها في الحصول على ا خبار والمعلومات من خالل مجموعاتالواتس آب

جدول ( :)12يوضح التكرار والنسبة المئوية للمؤسسات الحكومية التي تعتمد عليها في الحصول على ا خبار والمعلومات من خالل
مجموعات الواتس آب
المؤسسات الحكومية التي تعتمد عليها في الحصول على ا خبار والمعلومات من

العدد

النسبة المئوية %

الترتيب

وزار ال حة

66

85.7

1

وزار اإلعالم

48

62.3

2

وزار الدا لية.

33

42.9

3

وزار التربية والتعليم

28

36.4

4

وزار ا قت اد

22

28.6

5

وزار التنمية والشؤون ا جتماعية

9

11.7

6

أ رى

5

6.5

8

وزر الزراعة

3

3.9

9

خالل مجموعات الواتس آب.

214

المجموع

* اإلجابات من ا تيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 77

تبين من جدول ( )12أن ما نسبته  %85.7من عينة الدراسة يعتمدون علا مجموعات الوات
وزار ال حة في الح ول ا

آب التابعة

بار والمعلومات ،وما نسبته  %62.3مجموعات وزار ا عالم ،وما نسبته

 %42.9مجموعات وزار الدا لية ،وما نسبته  %36.4مجموعات وزار التربية والتعليم ،وما نسبته

 %28.6مجموعات وزار ا قت اد ،وما نسبته  %11.7مجموعات وزار التنمية والشئون ا جتماعية ،وما
نسبته  %6.5مجموعات تابعة لوزار األسرى والمجد األمني ،وما نسبته  %3.9مجموعات تابعة لوزار

الزراعة.
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 سلبيات استخدا مجموعات الواتس آب أثناء الحصول على ا خبار والمعلوماتجدول ( :)13يوضح التكرار والنسبة المئوية لسلبيات استخدا مجموعات الواتس آب أثناء الحصول على ا خبار والمعلومات
ســــــلبيات اســــــتخدا مجموعــــــات الــــــواتس آب أثنــــــاء الحصــــــول علــــــى ا خبــــــار

العدد

النسبة المئوية %

الترتيب

59

76.6

1

58

75.3

2

سيولة الح ول علا األ بار دون توثيق م دراا األ لي

57

74.0

3

عدم وجود جوابط تحكم عملية نشر األ بار

54

70.1

4

كثر األ بار غير دقيقة بسبب ا عتماد علا السبق ال حسي أكثر من الدقة

46

59.7

5

انتيا ،الحقوق السردية

17

22.1

6

والمعلومات

سيولة نشر ا شاعات
سي يييولة عنشي يياه مجموعي ييات وات ي ي
وغير مت

آب األمي يير ال ي ي ة جعي ييل كي ييل مي يين اي ييو مت

ل ينشئ مجموعات ويبث من الليا األ بار والمعلومات

المجموع

ي ييل

290

* اإلجابات من ا تيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 77

تبين من جدول ( )13أن ما نسبته  %76.6من عينة الدراسة يعتبرون من سلبيات است دام مجموعات
الوات

في آب أثناه الح ول علا المعلومات سيولة نشر ا شاعات ،وما نسبته  %75.3يعتبرون سيولة

عنشاه مجموعات وات

آب األمر ال ة جعل كل من او مت

ل وغير مت

ل ينشئ مجموعات

ويبث من الليا األ بار والمعلومات ،وما نسبته  %74.0يعتبرون سيولة الح ول علا األ بار دون
توثيق م دراا األ لي ،وما نسبته  %70.1يعتبرون عدم وجود جوابط تحكم عملية نشر األ بار ،وما

نسبته  %59.7يعتبرون اشتماليا علا األ بار غير دقيقة بسبب ا عتماد علا السبق ال حسي أكثر من
الدقة  ،وما نسبته  %22.1يعتبرونيا انتيا ،الحقوق السردية.

وترى الباحثة علا أن سيولة نشر اإلشاعات جاهت في المرتبة األولا ،وا ا أمر منطقي ألن أغلب
مجموعات الوات
الوات

آب نشر

ا شاعات.

آب غير رسمية ويسيل نشر اإلشاعات فييا دون كر م در ويحق ألة ش ل في
بر غير

حيح فييا دون معاقبته في ا أمر سيل علا ال حسيين نشر العديد من

وا ا ما أكدته دراسة (سلمان ) 2017،أن من أكثر شبكات التوا ل ا جتماعي نش ار للشائعات اي الوات

آب.

نتائج الدراسة:
 -1أكييدت الد ارسيية انييه بنسييبة  %46.7لييدييم ااتمييام كبييير فييي متابعيية مجموعييات الييوت

آب للح ييول

علا األ بار والمعلومات ،وما نسبته  %39.0ميتمين بشكل كبير جدا.

 -2أظي ييرت الد ارس يية أن م ييا نس ييبته  %42.8درج يية ثق ييتيم كبي يير ف ييي ا

ب ييار الت ييي ي ييتم نش ييراا عب يير

مجموعات ،وما نسبته  %45.5درجة ثقتيم متوسطة.
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 -3أوجحت الدراسة أن ما نسبته  %72.7من عينة الدراسة يعتقدون بأن سبب عدم ااتمام ال حسيين
السلسييطينيين فييي مجموعييات ال يوات

آب ميين أجييل الح ييول علييا األ بييار والمعلومييات نتيجيية عييدم

توفر ا نترنت بشكل مستمر ،وما نسبته  %53.2لعدم توفر الوقت ،وما نسيبته  %48.1لقلية الثقية
باأل بيار التيي تبيث مين يالل مجموعيات اليوات

است دام الوات

آب ،وميا نسيبته  %9.1لعيدم وجيود معرفية بكيسييية

آب ،وما نسبته  %2.6لعدم امتال ،ااتف حديث وأ ي ار ما نسيبته  %2.6ألسيباب

أ رى منيا عدم ا نجمام علا تل ،المجموعات ووجود م ادر أ رى.

 -4بين ي ييت الد ارس ي يية أن م ي ييا نس ي ييبته  %68.8م ي يين عين ي يية الد ارس ي يية م ي ييادرام للح ي ييول عل ي ييا ا

ب ي ييار

والمعلومات مجموعات المؤسسيات الحكوميية الرسيمية ،وميا نسيبته  %68.8مين المجموعيات التابعية

لوكييا ت ا نبيياه ،ومييا نسييبته  %59.7ميين المجموعييات التابعيية لل ييحف ،ومييا نسييبته  %35.1ميين
المجموعي ييات الحزبيي يية ،ومي ييا نسي ييبته  %14.3مي يين المجموعي ييات ال ا ي يية ،ومي ييا نسي ييبته  %1.3مي يين

المجموعات مجيولة اليوية.

 -5أك ييدت الد ارس يية أن م ييا نس ييبته  %96.1م يين عين يية الد ارس يية موج ييوعات ا اتم ييام ل ييدييم موج ييوعات
سياسييية ،ومييا نسييبته  %55.8موجييوعات اجتماعييية ،ومييا نسييبته  %41.6موجييوعات اقت ييادية،
وما نسبته  %31.2موجوعات رياجية

 -6تبييين أن مييا نسييبته  %85.7ميين عينيية الد ارسيية يعتمييدون علييا مجموعييات ال يوات
ال حة في الح ول ا

آب التابعيية لييوزار

بار والمعلومات ،وما نسبته  %62.3مجموعات وزار ا عالم ،وما نسبته

 %42.9مجموعات وزار الدا لية ،وما نسبته  %36.4مجموعات وزار التربية والتعليم ،وميا نسيبته
 %28.6مجموعي ي ييات وزار ا قت ي ي يياد ،ومي ي ييا نسي ي ييبته  %11.7مجموعي ي ييات وزار التنميي ي يية والش ي ي ييئون
ا جتماعية ،وما نسبته  %6.5مجموعات تابعة لوزار األسرى ومجد األمني ،وما نسبته .%3.9

 -7تبين أن ما نسبته  %76.6من عينة الد ارسية يعتبيرون أن مين سيلبيات اسيت دام مجموعيات اليوات

في آب أثناه الح ول علا المعلومات سيولة نشر ا شاعات ،وما نسبته  %75.3يعتبرون سيولة
عنش يياه مجموع ييات واتي ي

آب األم يير الي ي ة جع ييل ك ييل م يين ا ييو مت

ييل وغي يير مت

ييل ينش ييئ

مجموعييات ويبييث ميين الليييا األ بييار والمعلومييات ،ومييا نسييبته  %74.0يعتبييرون سيييولة الح ييول
علا األ بار دون توثيق م دراا األ لي ،وما نسبته  %70.1يعتبرون عيدم وجيود جيوابط تحكيم

عملي يية نش يير األ ب ييار ،وم ييا نس ييبته  %59.7يعتب ييرون اش ييتماليا عل ييا األ ب ييار غي يير دقيق يية بس ييبب

ا عتميياد علييا السييبق ال ييحسي أكثيير م ين الدقيية  ،ومييا نسييبته  %22.1يعتبرونيييا انتيييا ،الحقييوق

السردية.

توصيات الدراسة:
 -1عمييل دورات تدريبييية لل ييحسيين السلسييطينيين لتييدريبيم علييا كيسييية اسييت دام اليوات
علا اليواتف ال كية ،باإلجافة علا طرق التحقق من محتوااا.
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 -2جييرور توثيييق حسييابات ال يوات

آب لل ييحسيين السلسييطينيين و ليي ،للحييد ميين

نشيير الشييائعات التييي يييتم نشييراا عبيير مجموعييات اليوات

ثقة المتلقي بي و األ بار.

آب ،وللعمييل علييا زييياد

 -3جرور ااتمام المؤسسات الحكومية والرسيمية فيي نشير أ بارايا عبير مجموعيات اليوت
يسيل عملية الح ول علا ا

نوفمبر 2020

بار والمعلومات.

آب األمير الي ة

 -4جيرور التيزام ال ييحسيين السلسيطينيين فييي الدقيية والموجيوعية أثنيياه نقييل األ بيار ،وعييدم ا كتيراث للسييبق
ال حسي علا حساب م داقية األ بار.

مراجع الدراسة:

 .1الحمداني ،موفق .)2006( .اساسيات البحث العلمي .ط .1مؤسسة الورق للنشر والتوزيع .عمان.
األردن.

 .2الجرجاوة ،زياد .)2010( .القواعد المنيجية التربوية لبناه ا ستبان .ط .1مطبعة أبناه الجراح .غز .
فلسطين.

 .3المزاار ،منال2011( .م) .بحوث اإلعالم األس

والمبادئ .ط .1كنوز المعرفة .عمان .األردن.

 .4المزروعي ،عبير " ،)2017( .ا شباعات المتحققة من است دام تطبيقات ا ت ال الحديثة عبر
اليواتف ال كية " ،مجلة آداب السراايدة .العدد  32كانون الثاني.

 .5األسطل ،تحسين .نائب نقيب ال حسيين في نقابة ال حسيين ،قابلته امسه النسار (ات ال ش

ي

 5يناير 2020م).

 .6بالني ،ديجة " ،)2018( .اعتماد ال حسيين الجزائريين علا مواقع التوا ل ا جتماعي كم ادر
للمعلومات " ،رسالة ماجستير غير منشور  .كلية الدراسات العليا ،جامعة العربي بن مييدة .الجزائر.

 .7حسين ،سمير .)2006( .بحوث اإلعالم .ط .1عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع .القاار .م ر.
 .8عبد الحميد ،محمد .)1992( .بحوث ال حافة .ط .1عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع .القاار.
م ر.

 .9زقوت ،اشام " )2016( .است دام ال حسيين السلسطينيين لتطبيقات التوا ل ا جتماعي من الل
اليواتف ال كية" ،رسالة ماجستير غير منشور .كلية ا داب ،الجامعة اإلسالمية ،غز ،فلسطين.

.10

ش

.11

محارمه ،يوسف .سكرتير نقيب ال حسيين في الجسة الغربية ،قابلته امسه النسار(ات ال
ي  5يناير 2020م).

عمرو ،بشار " ،)2019( .است دامات الشباب الجامعي لتطبيق الوات

آب في الح ول علا

األ بار المحلية والمعلومات واإلشباعات المتحققة " ،رسالة ماجستير غير منشور  .كلية الدراسات

العليا ،جامعة الشرق األوسط .عمان..
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.12

رزقة ،أحمد .مدير دائر الت ار يل والمتابعة اإلعالمية في المكتب اإلعالمي الحكومي في غز،

.13

سلمان ،أحمد " ،)2017( .شبكات التوا ل ا جتماعي ودوراا في نشر الشائعات من وجية نظر

قابلته امسه النسار (ات ال ش
أعجاه ايئة التدري

ي  5يناير 2020م).

في جامعة ديالي " ،رسالة ماجستير غير منشور  .كلية الدراسات العليا ،جامعة

الشرق األوسط .عمان.

.14

قراقع ،عليا  " ،)2019( .تأثير شبكات التوا ل ا جتماعي علا الق اررات الحكومية من وجية

نظر أعجاه مجل

النواب الثامن عشر" ،رسالة ماجستير غير منشور  .كلية الدراسات العليا ،جامعة

الشرق األوسط .عمان.

.15

عبد الكافي ،عسماعيل ( )2016شبكات التوا ل وا نترنت والتأثير علا األمن القومي ،المكتب

العربي للمعارف ،القاار ،ط.1

.16

الدييي ،محمد ( )2015تأثير شبكات التوا ل ا جتماعي اإلعالمية علا المتلقين ،مكتبة الوفاه

.17

جسات ،حميد ( )2019دور شبكات التوا ل ا جتماعي في نشر ثقافة التسامح من وجية نظر

.18

للنشر والتوزيع.

القانونية ،اإلسكندرية ،ط.1

ال حسيين العراقيين ،رسالة ماجستير غير منشور  ،جامعة الشرق األوسط ،كلية اإلعالم.
المقدادة ،الد ( .)2013ثور الشبكات ا جتماعية .ط .1عمان دار النسائ

المراجع األجنبية

1. Kumar, Naveen and Sharma, Sudhahsh (2017) Survey Analysis on the usage and Impact of
Whatsapp Messenger, 8(3), Global Journal of Enterprise Information System.
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المالحا:

الملحا رق ()1

أوالً /السمات العامة:
 .1النوع
كر.

 .2الحالة االجتماعية:
 .1أعزب /عزباه.

 .3المؤهل العلمي:

انثا.
مطلق. /

متزوج. /

دبلوم فأقل.

أقل من ثانوية عامة.
بكالوريو .

 .4المسمى الوظي ي:
محرر

حسي.

مراسل ومندوب

سكرتير تحرير.

رئي

دراسات عليا.
حسي.

تحرير.

مدير تحرير.

أ رى ا كراا .................

ثانياً /استخدا الصح يين لمجموعات الواتس آب للحصول على االخبار والمعلومات:

 .1ما مدي اهتمامك في مجموعات الواتس آب لحصول على االخبار والمعلومات.

بدرجة كبير جدا.
بدرجة متوسطة.

بدرجة جعيسة جدا.

بدرجة كبير .

بدرجة جعيسة.

 .2هل تثا في ا خبار التي يت نشرها عبر مجموعات الواتس آب؟

بدرجة كبير جدا.
بدرجة متوسطة.

بدرجة جعيسة جدا.

بدرجة كبير .

بدرجة جعيسة.

 .3مــا ا ســباب التــي تــؤدي الــى عــد اهتمــا الصــح يين ال لســطينيين فــي مجموعــات الـواتس آب مــن أجــل الحصــول علــى ا خبــار
والمعلومات؟ (يمكن ،ا تيار أكثر من اجابة):

عدم توفر الوقت.

عدم وجود معرفة بكيسية است دام الوات

عدم امتال ،ااتف حديث.

آب.

عدم وجود ثقة باأل بار التي تبث من الل تطبيق الوات

آب.

عدم توفر ا نترنت بشكل مستمر.

أ رى أ كراا ..............................................................
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 .4ما المصادر التي يستخدمها الصح يون ال لسطينيون عند استخدا مجموعات الواتس آب للحصول على ا خبار والمعلومات
(يمكن ،ا تيار أكثر من اجابة).

مجموعات المؤسسات الحكومية الرسمية.
مجموعات بين ال حسيين.

مجموعات التابعة كا ت ا نباه.
المجموعات الحزبية.

المجموعات التابعة لل حف.

مجموعات ا ة.

أ رى ا كراا ...................

المجموعات المجيولة اليوية.

 .5ما أه الموضوعات التي يهت بها الصح يين استخدا تطبيا الواتس آب للحصول على ا خبار المحلية والمعلومات (يمكن،
ا تيار أكثر من اجابة).

السياسية.

الرياجية.

ا جتماعية.

ا قت ادية.

أ رى ا كراا......................

 .6ما المؤسسات الحكومية التي تعتمد عليها في الحصول على ا خبار والمعلومات من خالل مجموعات الواتس آب؟

وزار ال حة.

وزار التربية والتعليم.

وزار الدا لية.

وزار ا عالم.

وزار التنمية والشؤون ا جتماعية.

وزار ا قت اد.
وزار الزراعة.

أ رى ا كراا.....................

 .8حدد سلبيات استخدا مجموعات الواتس آب أثناء الحصول على ا خبار والمعلومات؟
األ بار غير دقيقة بسبب ا عتماد علا السبق ال حسي أكثر من الدقة.

انتيا ،الحقوق السردية.

سيولة الح ول علا األ بار دون توثيق م دراا األ لي.

عدم وجود جوابط تحكم عملية نشر األ بار.
مت

س ي يييولة انش ي يياه مجموع ي ييات واتي ي ي

آب األم ي يير الي ي ي ة جع ي ييل ك ي ييل م ي يين ا ي ييو مت

ل ينشئ مجموعات ويبث من الليا األ بار والمعلومات

ي ييل وغي ي يير

سيولة نشر ا شاعات

أ رى ا كراا.............

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

43

نوفمبر 2020

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

استمارة الدراسة
أوالً البيانات الشخصية:

الجنس:

ذكر

المستوي التعليمي:
ُ
التوزيع الج رافي للقنوات اإلقليمية:

جامعي

ال ئة العمرية :من 35 :18

طبيعة عمل القائ باالتصال:

ُمعد

ُ -مذيع

أنثي

فوا الجامعي

القاهرة

المنيا

من 40 :35
مصور

ُمحرر أخبار

م

ُمساعد مخرج
 ُمخرجص
المؤسسة اإلعالمية هل تستخد للتطبيقات االتصالية
 .1من وجهة نظرك كقائ باالتصال في ُ
و
ُُ
ُُ
للهواتف الذكية في مجال عملك بقناتي" القاهرة ،الصعيد"؟
ر
ح
ح
 نعم
ر
ر
 .2ماَ أشكال التطبيقات االتصالية للهواتف الذكية التي ت ضل استخدامهاَ في مجال عملك
ر
ر
بقناتي"القاهرة ،الصعيد" ؟
ُم

ُم

 -واتساب ،فلكر

 يوتيوب توتير السيسبو،
أ
أ
المباشر لل ور ومجامين السيديو
 سكاة بي
البث ُ
خ
خ
 .3ماَ المضامين اإلعالمية التي ت ضل نشرهاَ في مجال عملك عبر التطبيقات االتصالية
ب
ب
بقناتي"القاهرة ،الصعيد" ؟
ا
ا
 الرياجية ا قت ادية ا جتماعية السياسية
ر
ر
المنوعات
لثقافي
ا
الدينية
ُ
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2020 نوفمبر

 العدد الثالث عشر- ألمانيا- برلين- المركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات اإلعالمية

 اإلعال بين التعدد والخصوصية الثقافية:عنوان المقال
Media between pluralism and cultural privacy

بلبشير حكيم

 جامعة محمد األول بوجدة – المملكة المغربية،طالب باحث بسلك الدكتوراه
ناعة المعلومة اي

ملخص

 حيث أ بحت،لقد أ بح العالم اليوم يعتمد في نمط سيطرته ونسو و علا كساه است دام المعلومة

 فاإلعالم عجافة علا كونه.المتحكم في توجيه وتأطير م تلف األنشطة المعرفية التي تتحكم في منظومة اإلنتاج ا جتماعي
 فيو حامل ألنماط ثقافية م تلسة يسعا كل منيا علا فرض وجودو وسيطرته، األساسي لكل التساعالت ا جتماعية،المحر
،  ا ة مع التطور العلمي ال ة شيدو حقل المعلوميات في السنوات األ ير،بغة كونية

فأثر اإلعالم علا الثقافة له

. وكل شؤون حياتنا اليومية،فأ بحنا معيا نستقبل كما اائال من المعلومات والعادات والتقاليد التي أ ت تترسخ في أ ااننا

 والمعبر عن عراد المجتمعات القوية في فرض،واويتنا
ُ عادات وتقاليد تحمل في طياتيا الكثير من القيم المتنافية مع ثقافتنا
. في شكل احتالل ناعم تراق فيه قطر دم،ايمنتيا علا دول المعمور

 اإلعالم – الثقافة:الكلمات الم تاحية

Abstract:
The world today has become dependent on its pattern of control and influence on the efficient
use of information, as the information industry has become the controller in directing and
framing the various cognitive activities that control the system of social production. The media,
in addition to being the main engine for all social interactions, is the bearer of different cultural
patterns, each of which seeks to impose its presence and control. The effect of the media on
culture has a universal character, especially with the scientific development that the field of
informatics has witnessed in recent years, so we have received with it a huge amount of
information, customs and traditions that are taking root in our minds, and all the affairs of our
daily life. Customs and traditions that carry with them many values incompatible with our
culture and identity, which express the strong will of societies to impose their hegemony on the
countries of the world, in the form of a soft occupation in which no drop of blood is shed.
Key words : Media - culture
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تقدي
لقد أ بح العالم اليوم يعتمد في نمط سيطرته ونسو و علا المعرفة العلمية المتقدمة ،وعلا كساه است دام

المعلومة في جميع مجا ت الحيا  .حيث أ بحت
الركيز األساسية في نمو وتطور ا قت اد .لي

ناعة المعلومة وتنويع وسائل بثيا واستقباليا اي

ا ا فحسب ،بل أ بح ليا الدور األسا

وتأطير م تلف األنشطة المعرفية المؤسساتية التي تتحكم في منظومة اإلنتاج ا جتماعي.

في توجيه

عن ا ا النمط المجتمعي الجديد القائم علا نوع وكم المعلومات المتداولة ،ساام اإلعالم في بنائه بشكل

واجح وفعال .فاإلعالم عجافة علا كونه المحر ،األساسي لكل التساعالت ا جتماعية ،سواه دا ل المجتمع

الواحد أم بين مجتمع ما وباقي المجتمعات ،فيو حامل ألنماط ثقافة م تلسة يسعا كل منيا علا فرض
وجودو وسيطرته ،ل ل ،فالتدا ل والترابط بينيما

ومالزمة لكل ثقافات العالم بدون استثناه،

يمكن ع ساؤو فأثر اإلعالم علا الثقافة له

بغة كونية

ا ة مع التطور العلمي ال ة شيدو حقل المعلوميات في

السنوات األ ير  ،وال ة نتج عنه تعدد وسائل ا ت ال ومنابع المعرفة وسيولة استعماليا ،فأ بحنا معيا

نستقبل كما اائال من المعلومات والعادات والتقاليد التي أ ت توجه معامالتنا ،وتترسخ في أ ااننا،

وتسيطر علا كل شؤون حياتنا .ا و العادات وال تقاليد تحمل في طياتيا الكثير من القيم المتنافية مع مبادئنا
واويتنا ،واي تعبر عن عراد المجتمعات القوية والمتقدمة في فرض سيطرتيا وايمنتيا علا كل دول
وثقافتنا ُ
المعمور.
 -1اإلطار المنهجي:

 :1-1إشكالية البحث:

أ بح اإلعالم اليوم القو الجاربة التي تستغليا الدول الغربية لبسط نسو اا وايمنتيا علا كل دول

المعمور ،ا و الييمنة

تقت ر فقط علا الجانب ا قت ادة ،بل تتعداو علا الييمنة السكرية والثقافسية.

فاإلعالم الغربي يسعا علا طم

اليوية اإلنسانية  -ا ة اليوية العربية-و ل ،بغر

مجموعة من القيم

والعادات الغربية  ،التي تتنافا مع مبادئنا وقيمنا المستمد من عقيدتنا اإلسالمية .فمن الل ا ا المقال،

سأحاول كشف محاو ت الغرب في استغالل اإلعالم للترويج لثقافته وعاداته ،و ل ،من الل اإلجابة علا

التساؤ ت ا تية

_ ال يمكننا القول بأن ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا مح نة أمام الغزو الثقافي الغربي؟

_ ال نمل ،من ا ليات والوسائل اإلعالمية ما يمكننا من الله غر قيمنا األ يلة في أ اان أبنائنا
قبل التسكير في غرسيا لدى الشعوب واألمم األ رى؟

_ وال نحن حقا أمام احتالل ناعم

 :2-1أهمية البحث:

تراق فيه قطر دم؟

ي سا علا أحد ما يعرفه العالم العربي من اجمة شرسة علا كل مقوماتنا الدينية والحجارية والثقافية

من قبل الدول الغربية ،حتا تل ،التي تدعي ن رتيا لقجايانا القومية والمحلية ،ا و اليجمة يس ر ليا
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الغرب كل عمكانياته المادية ،ا ة وسائل اإلعالم .لقد أ بحنا نعيش في أوطاننا ،لكن عاداتنا وتقاليدنا
وطريقة تسكيرنا غربية بامتياز ،مما جعلنا ننسلخ عن ج ورنا ،فأ بحنا كأوراق األشجار التي تتمايل بيا
الريح ،ألنيا فقدت ارتباطيا بأ وليا فلم تعد قادر علا مواجية تل ،الرياح .من انا تأتي أامية ا ا البحث

ق د معالجة بعض القجايا ات ال لة بي ا الموجوع ،ومن أاميا

_ الدفاع عن حجارتنا العريقة ومقوماتنا الثقافية وعاداتنا وتقاليدنا ،التي أ بحت ميدد با نقراض أمام
ا ا ا كتساح الشامل للثقافة الغربية لكل جوانب حياتنا العامة وال ا ة.

_ معالجة أام العراقيل التي تحد من نشر قيمنا وثقافتنا العربية اإلسالمية علا المستوى الوطني أو
الدولي.

 :3-1منهج البحث:
أما عن منيجية البحث المتبعة في ا ا المقال ،فلقد اعتمدت علا المنيج الو سي التحليلي ،حيث قمت
بمعالجة قجية اإلعالم ودورو في التأثير علا ال

و ية الثقافة ،متناو في ل ،بالنقاش والو ف

والتحليل ،كل المعطيات والمعلومات المتوفر والمرتبطة بتأثير اإلعالم الغربي علا الثقافة العربية.
فاعتمادة علا المنيج الو سي التحليلي ،كان بدافع الكشف عن كل المؤامرات الغربية التي تحا ،جد

ثقافتنا العربية ،والتي يست دم فييا سالح اإلعالم وقو نسو و علا عقر ديارنا بال رادع ،ثم محاولة اقتراح أام

الطرق الناجعة للتقليل من نسو اإلعالم الغربي ،ومواجية ا ا المد ا مبريالي الثقافي في أوطاننا.
 -2دالالت الكلمات الم تاحية:

كما سبقت اإلشار علا ل ،،فموجوع ا و الدراسة يتمحور حول ركيزتين أساسيتين اإلعالم والثقافة .ل ل،
قبل الغول في

لب الموجوع

بد من تحديد د لة ا و الكلمات ،كما جاهت ،أو أشارت علييا أام

المعاجم اللغوية ،ثم التطرق علا مسيوميا المعا ر كما جاه علا لسان بعض الميتمين والدارسين في
مجال اإلعالم والثقافة.

 :1-2م هو اإلعال :

يرتبط مسيوم اإلعالم في معجم القامو

المحيط بكلمة "ال بر" ،حيث جاه فيه "ال بر ،محركة النبأ ج

ِ
ورو أنبأو ما عندو ،وال بر وال بر،
ابير .ورجل ابر و بير و َ بر عالم به .وأ برو ُ ُب َ
أ بار جج أ ُ
ِ
ِ
بالشيه" ،1وا ا التعريف ي تلف عن ما جاه في معجم لسان
ويجمان ،والم َبر والم ُبر العلم
بكسراما
ت باألمر أة علمته.
العرب ،حيث ورد فيه "ال بير من أسماه اهلل عز وجل العالم بما كان ومايكون .و َ ُب ْر ُ
ت األمر أَ ْ ُب ُرو ع ا عرفته علا حقيقته".2
و َ َب ِر ُ
يبدو أن المسيوم اللغوة لاعالم يرتبط غالبا بال بر والنبأ ،فيو م طلح حديث لم يسبق أن تحدث عنه
يعرف علا أنه مجرد أدا
فقياه اللغة العربية في معاجميم من قبل ،لكن األكيد أن اإلعالم أبعد من أن َّ
1
2

 -مجد الدين محمد بن يعقوب السيروز آبادة ،القا مو

المحيط ،ط الثامنة ،ف ل ال اه ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنلن ،2005 ،ل .382

 -محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،ماد ( بر) ،طبعة دار المعارف ،ل .1090
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لنقل أو تبليغ المعلومة أو ال بر ،أو م تلف اإلبداعات الثقافية والسكرية عبر وسائله المتعدد

فاإلعالم

يمثل سلطة وقو ونسو ا ،وبسطا للسيطر علا كل المجا ت السياسية وا قت ادية وا جتماعية والثقافية،

كما سيتبن ل ،من الل المسيوم الجديد والع رة لاعالم عند بعض الم ت ين والميتمين الغربيين

والعرب.

انا ،عجماع علا أن اإلعالم او الماد األولية للمعلومة والمعرفة ،فيو شامل لكل الوسائل التي يمكنيا أن

تؤثر في ا ر عيجابا أو سلبا ،كال ور وال وت والكلمة المكتوبة وم تلف الرسائل اإللكترونية الحديثة.
فيو كما أف ح عن ل ،غريغورة باتِ ُس ْن" BATESON GREGRY-التباين ال ة ي نع التباين" .1فإ ا
كان التباين يسيد ا تالف ،فإن اإلعالم يعد منب ار لترويج ونشر كل األفكار وا راه الم تلسة والمتباينة علا
نطاق واسع ،بما يسمح بتحليليا وتمحي يا وبالتالي استغالليا في بناه قيم وادم أ رى" .عنه التعبير

الموجوعي لعقلية الجمااير وروحيا وميوليا واتجاااتيا في نس

توجروت .من الواجح أن اإلعالم له مجموعة من ال

الوقت" ،2كما يقول العالم األلماني

ائل والمميزات ،وعلا رأسيا أن يكون له ادف

نبيل ،وأن يتسم بالموجوعية وال دق والحياد في التعبير عن الرأة ،وأنه مل ،عمومي يتقاسم منافعه كل

النا  ،علا ا تالف معتقداتيم وتوجياتيم وميو تيم.

أما ال طاب اإلعالمي كما يراو الباحث المغربي يحيا اليحياوة ،فيو "مجموع القيم والمبادئ العامة
والت ورات التي تحكم العملية اإلعالمية ،تؤثت ليا شكال ومجمونا وتؤس

لمنيج التعامل والتوا ل مع

سلو ،األفراد والجماعات في محيط ما وفي زمن ما ،وفقا لقواعد المينة اإلعالمية وأ القياتيا أو ما توافق

علا أنه قواعد وأ القيات" ،3فالباحث يحيط ال طاب اإلعالمي بمجموعة من القيم والجوابط األ القية
والمواثيق المتعارف علييا والتي تحدد قواعد المينة اإلعالمية في تعامليا مع سلو ،أفراد مجتمع ما ،حيث

تمكن المشتغل بحقل اإلعالم من التمييز بين الجيد والسيئ ،وبين ال واب وال طأ ،وبين ما او مقبول أو
مرفوض عند أفراد المجتمع .لكن تبقا كل ا و الجوابط األ القية والمبادئ نسبية واي ت تلف من مكان
ر با تالف طبيعة المجتمع نسسه ،وتبقا غير ملزمة فتاركيا

يتعرض ألة نوع من العقاب.

من الل ا و التعاريف يمكننا القول بأن لاعالم أامية بالغة في اكتساب القيم ا جتماعية والتعريف
بقجايا الشعوب دا ليا و ارجيا والرفع من مستوااا الثقافي ،متا التزم بالموجوعية والحياد.
 :2-2م هو الثقافة:

تعتبر كل المجتمعات البشرية كيسما كانت طبيعتيا وزمن نشأتيا ودرجة نمواا وتقدميا ،أرجا للتساعل
والتأثير والتأثر بين أفراداا ،ويتعدى ا ا التأثير أفراد المجتمع الواحد ليشمل كل المجتمعات المتجاور أو

1
2

 -الميدة المنجر  ،حوار التوا ل ،مطبعة النجاح الجديد  ،الدار البيجاه  ،2001ل .11

 -توجروت (عالم ألماني) .اإلعالم اإلسالمي في مواجية اإلعالم المعا ر بوسائله المعا ر  ،ععداد عبد اهلل قاسم الوشلي ،ط الثانية ،دار البشر للثقافة والعلوم

اإلسالمية ،طنطا ،1994 ،ل .10
3

 -يحيا اليحياوة ،ح ار اإلعالم ،دراسات في المشيد اإلعالمي العربي المعا ر ،منشورات عكاظ ،الرباط ،2006 ،ل .13
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المتقاربة جغرافيا ،أو التي تربط بينيا عالقات اقت ادية أو تجارية ،واو ما يساام في عنتاج أشكال

وابداعات ثقافية متنوعة قد ت تلف أو تتقاطع بين مجتمع وآ ر.
يرجع
ف
"ثَِق َ
يعني

ف " ال ة يدل علا معاني متعدد  ،منيا
المعنا اللغوة لكلمة ثقافة في اللغة العربية علا األ ل " ثَقُ َ
قاف
فيم .وغالم ثَِق ٌ
الشيئ َح َ قَهُ واو سرعة التعلم ،ورجل ثَِق ٌ
ف أة و فطنة و كاه ،والثِّ ُ
ف حا ق ٌ
1
ار حاِ قا سيسا ِ
فطنا.
ف ثَ ْقسا وثقافة
ال ام .والثِّقاف ما تسوى به الرماح"  .ويقال أيجا " ثَقُ َ
سواوُ ،وثاقَسَهُ غالََبهُ" .2فالمالحظ أن م طلح ثقافة ،تشعبت معانيه وتباينت في المعاجم
تثْقيسا َّ

وثقَّسَهُ
العربية علا حد ا

تالف.

أما مسيوم الثقافة عند أال ا

ستيرينز عليوت " أسلوب حيا مجموعة

ت ال فيي كما يرااا توما

معينة من البشر يعيشون معا في مكان واحد ،وتتجح تل ،الثقافة في فنونيم ،وفي نظاميم ا جتماعي،

وفي عاداتيم وتقاليدام ،وفي دينيم ،ولكن تل ،األشياه معا

تؤلف ثقافة ،فالثقافة أكثر من مجرد مجموع

السنون والعادات والمعتقدات الدينية .فكل تل ،األشياه يؤثر بعجيا في بعض ،ولكي نتمكن من فيم عحدااا

بشكل تام يجب فيميا جميعا" .3من انا يمكننا القول بأن الثقافة تتبلور وفق مقومات محدد في تكتل بشرة

تجمعيم بقعة جغرافية واحد  ،وتربط بينيم قنوات للتوا ل يتبادلون من الليا األفكار والتجارب فينتج عن
ل ،أشكال متعدد من السنون واإلبداعات ،التي تتساعل فيما بينيا مشكلة ما يمكن تَ ْسميته ثقافة.
في حين يقول عالم األنتربولوجيا األمريكي كليسورد جيرتز أن الثقافة اي "نظام تراتبي من المعاني والرموز،

َيعرف األفراد من الليا عالميم ،ويعبرون عن مشاعرام ،وي درون أحكاميم ،واي نمط متوارث تاري يا
للمعاني المجسَّد في األشكال الرمزية من الل الوسائل التي يتوا ل بيا األفراد وي لدون ،ويطورون
معرفتيم للحيا ومواقسيم حياليا ،واي مجموعة من األدوات الرمزية للسيطر علا السلو .4"،فجيرتز ينقل
الثقافة من مسيوميا المادة علا مسيوم جديد ،حيث يعتبراا مجموعة من المعاني والرموز أو العالمات التي
تدل علا معنا محدد ،والتي تمكن أفراد المجتمع من تطوير وسائل وآليات للتوا ل فيما بينيم ،وبالتالي

اكتساب القدر علا التعبير عن أفكارام ومعتقداتيم.

أما المسكر الجزائرة مال ،بن نبي فيرى أن الثقافة اي مزيج تتساعل وتن ير فيه مجموعة من المكونات

يجمليا في قوله "الثقافة اي التركيب العام لتراكيب جزئية أربعة اي األ الق ،والجمال ،والمنطق العلمي،

وال ناعة" .5ويعرف الثقافة ك ل ،علا أنيا "مجموعة من ال سات ال لقية والقيم ا جتماعية ،التي تؤثر في
السرد من و دته ،وت بح
1
2

شعوريا العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحيا في الوسط ال ة ولد فيه".6

 محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،ماد (ثقف) ،طبعة دار المعارف ،ل .492 -مجد الدين محمد بن يعقوب السيروز آبادة ،القامو

المحيط ،ط الثامنة ،ف ل الثاه ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنلن ،2005 ،ل .795

 -3تي.ا .عليوت ،الثقافة ..التسسير األنتروبولوجي ،عالم المعرفة ،عدد  ،349المجل

الوطني للثقافة و السنون و ا داب ،الكويت ،2008 ،ل .51

 -4كليسورد جيرتز ،الثقافة ..التسسير األنتروبولوجي ،عالم المعرفة ،عدد  ،349مرجع سابق ،ل .113
5
6

 مال ،بن نبي ،مشكلة الثقافة ،ترجمة عبد ال بور شااين ،دار السكر ،دمشق ،ط  ،.2016 ،19ل .67 -نسسه ،ل .74
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فالثقافة عجافة علا كونيا عبداع وابتكار فإنيا ت جع لجوابط األ الق والمنطق ،واي التي توجه سلو،

السرد دا ل المجتمع ،وتزودو بمجموع العقائد والقيم والمعارف التي تشكل ُاويته الثقافية والحجارية.
ويعرف المسكر المغربي محمد عابد الجابرة الثقافة بقوله "اي ل ،المركب المتجان من ال كريات
والت ورات والقيم والرموز والتعبيرات واإلبداعات التي تحتسظ لجماعة بشرية ،تشكل أمة أو ما في معنااا،

بيُويتيا الحجارية في عطار ما عرفه من تطورات بسعل ديناميتيا الدا لية وقابليتيا للتوا ل واأل
1
والعطاه".

يمكن اعتبار ا ا التعريف مسيوما شامال وجامعا لكل ما جاه في التعاريف السابقة ،فباإلجافة علا كون

تأثر بين العديد من األطراف ،فيي ليست أحادية القطب تسير في اتجاو واحد فقط،
الثقافة تساعال وتأثيار و ا
بل تمتاز باتجاااتيا المتعدد فثقافة شعب ما اي مجموعة مكتسبة من ال

ائل وال سات ،تقوم علا

مجموعة من المثل والقيم والمساايم السائد في المجتمع ،فاإلنسان من و دته يتشبع بثقافة أجدادو التي
يرجع لبنيا من أسرته ومدرسته ومحيطه ،ل ل ،فيو يبقا سجينا لثقافة وتراث مجتمعه وي عب عليه ف،

ا رتباط بيما ،واو في تساعله مع م تلف المؤثرات ،ا ة وسائل اإلعالم المحلية أو الغربية ،يسعا
جاادا علا التوفيق بين ثقافته التي تستمد ج وراا من التراث والماجي العريق ،وبين ثقافة ع رية جديد

ترتبط بالتقنية واإلبداع وا بتكار.

 -3اإلعال وعولمة الثقافة:

يلعب العامل الثقافي دو ار ميما في التحو ت الواقعة في العالم بأسرو ،حيث ساامت وسائل اإلعالم

وا ت ال في اتساعيا وانتشاراا ،فنتج عن ل ،ما أ بح يعرف اليوم بالثقافة الكونية أو الثقافة العالمية ،أو
الثقافة القطبية ،والتي تسعا علا غر

نمطا ثقافيا واحدا ،يتقاسمه كل النا

علا ا تالف أوطانيم

وجنسياتيم ،واو النمط الغربي .وا ا ما عبر عنه الباحث األردني علي عبد الستاح كنعان بقوله "عن لوسائل

اإلعالم أامية كبير في رفع المستوى الثقافي للشعب ،وحسن أداه أفرادو لوظائسيم ،وك ل ،اكتساب القيم

ا جتماعية دا ليا كما أنيا تعرف العالم بحجار شعوبيا ووجيات نظراا في المسائل العالمية ارجيا".2
فالثقافة تعتبر ميدانا إلبراز معالم القو والتسوق والتناف

يتعدى كل الحدود ،فبعك

القيود التي تسرض علا انتقال األش ال ،أو البجائع من والا م تلف الدول،

فإن انتقال األفكار والقيم اإلنسانية

فإ ا كانت ال

بين م تلف الحجارات ،عنيا تكتسي طابع غزو

يمكن أن تمنعيا قيود ،أوحواجز جمركية أو بعد المسافات.

و ية الثقافية اي مجموعة من ال

ائل والسمات التي ينسرد بيا مجتمع ما ،والتي تميزو

عن غيرو من المجتمعات ،فإنه لم يعد انا ،ش ،في أن وسائل ا ت ال الحديثة ،ا ة اإل اعات وشبكات

البث التلسزيوني ،وم تلف المواقع اإللكترونية عبر الشبكة العنكبوتية ،بما تقدمه من عمكانيات ج مة لتعميم
نما ج الحيا والسلو ،السائد في الدول الغربية ،أ بحت تمثل تيديدا متزايدا ل

1

و ية الثقافات المحلية

 -محمد عابد الجابرة ،المسألة الثقافية في الوطن العربي ،مرجع سابق ،ل .213

 -2علي عبد الستاح كنعان ،اإلعالم والمجتمع ،دار اليازورة العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2014 ،ل .5
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وتكامليا ،فباتت أغلب دول العالم مت لسة كانت أم متقدمة تشعر بالتيديد الثقافي -ا ة األمريكي -علا

عبداعاتيا السنية والعلمية .عن ما يسعا عليه اإلعالم األمريكي اليوم او ع جاع شعوب العالم للييمنة
األمريكية ،فا تراق الثقافي كما يقول المسكر محمد عابد الجابرة "يستيدف ا تراق اليُوية الحجارية لحمم
والشعوب من الل ا تراق المنظومات المكونة لثقافتيا ،منظومات التسكير والتمثالت ومنظومات القيم
ومنظومات التعبير ومنظومات السلو."،

1

عن التبعية الثقافية تعبر عن الييمنة التي تمارسيا ثقافة من الثقافات علا غيراا في كل المجا ت ،وعلا

رأسيا الييمنة علا اللغة األم ،وتعويجيا بلغة أجنبية أكثر نسو وقو في مجال التعليم والسن واإلبداع
والبحث العلمي ،واي أول طو تيدف علا نشر القيم واألفكار والمعارف والعادات والتقاليد الغربية .وا ا
كله لم يكن ليحدث لو

ناعة اإلعالم التي أ بحت قادر علا تحطيم كل القيود وغزو جميع القارات،

عجافة علا وجود قابلية واستعداد مسبق من طرف المجتمعات الجعيسة والمستيلكة لكل ما يأتي من الغرب،

و ل ،مردو علا التسك ،ال ة تعيشه ا و المجتمعات ،وجعف اإلبداع في كل المجا ت السنية والعلمية

وا جتماعية ،مقارنة مع ما ينتجه الغرب.

يمكننا القول ك ل ،،أن اإلقبال علا المنتوج الغربي كان بسبب فقدان المواطن العربي للثقة في م تلف

المحطات اإل اعية العربية ،والتي تلجأ في الغالب علا عرض منتوجات ععالمية من أفالم ومسلسالت
وبرامج منحطة ،فقط ألنيا أر ل بجاعة ثقافية تعرض في األسواق اإلعالمية ،جاربة بعرض الحائط كل

قيم ومبادئ المجتمع .كما ساام فقدان الثقة في وسائل اإلعالم المحلية والعربية في تكري

التبعية الثقافية،

حيث أ بحت الحكومات تس راا في دمة أنظمتيا المستبد  ،ونشر توجياتيا السياسية والسكرية ،كما أنيا
تسرض رقابة مطلقة علا كل منابر اإلعالم الحر ا ة الرقمية منيا ،والتي اتسعت دائر ولوجيا بشكل

واجح لما ليا من دور فعال في تشكيل وتوحيد الرأة العام .وا ا ما يؤكدو المسكر محمد عابد الجابرة،

بقوله "أما الثقافة فبينما أاملتيا حكومات وفا منيا فمارست علييا جغوطا ورقابة شديد  ،عمدت حكومات

أ رى علا احتكاراا وممارسة ايمنة الدولة علييا ،فجست فييا منابع اإلبداع وطغت اإليديولوجيا علا العلم

وايمنت السياسة علا الثقافة".2

ويشير المسكر الجزائرة مال ،بن نبي علا أن الوطن لم يعد قاد ار علا

تكوين أبنائه وحدو في كل

المجا ت ،في و األجيال من أبناه الوطن العربي ا ة ،أ بحت تابعة و اجعة في نس

الوقت لتأثيرات

متنوعة ومتعدد قادمة من كل بقاع العالم" ،عن من الواجح أن الجمير اإلنساني في القرن العشرين لم يعد

يتكون في عطار الوطن أو اإلقليم ،ا ا مع اعترافنا بأن أرض المولد التي يعيش علييا النا

تمدام

بالبواعث الحقيقية لمواقسيم العميقة ،غير أن الجمير اإلنساني في القرن العشرين عنما يتكون علا جوه

الحوادث العالمية التي

يستطيع أن يت لل من تبعاتيا ،فإن م ير أة جماعة عنسانية يتحدد جزه منه

 -1محمد عابد الجابرة ،المسألة الثقافية في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحد العربية ،بيروت ،1994 ،ل 214
2

 -محمد عابد الجابرة ،المسألة الثقافية في الوطن العربي ،مرجع سابق ،ل .232
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ارج حدوداا الجغرافية .فالثقافة أ بحت تتحدد أ القيا وتاري يا دا ل ت طيط عالمي ،ألن المنابع التي

سوف تستقي منيا أفكاراا ومشاعراا ،والقجايا التي سوف تتبنااا ،وا ستس اززات التي سوف تستجيب ليا،
واألعمال التي سوف تقوم بيا،

تستطيع ا و كليا أن تتجمع في أرض الوطن".1

لكن أ يمكن القول بأن رفض ثقافة ا ر او نوع من ا نغالق ،والتقوقع علا ال ات ورفض للحداثة
وا نستاح ،وال كل ما يأتي من الغرب او ِم ْعول ادم و راب؟ أ يمكن التمييز بين ما او عيجابي وبالتالي
قبوله ،وما او سلبي ومن تم رفجه؟ أ تتوفر ثقافتنا علا مناعة باعتباراا ثقافة نابعة من حجار عمرت
لقرون ،وكانت اي نسسيا لبنة ساعدت في بناه حجار الغرب وثقافته وقيمه؟ ثم ألي

لتعاقب األجيال

الم تلسة دور أساسي في وقف نزيف الثقافة الغربية بكل سلبياتيا نحو مجتمعاتنا المت لسة ،وفرض نوع من

التالقح الثقافي في عطار التأثير والتأثر المتبادلين بين م تلف الثقافات ،عن ا ا ما تنبأ به الباحث المغربي
الميدة المنجر في قوله "لن تيتم األجيال المقبلة في العالم الثالث با ت ال الثقافي ة ا تجاو الواحد،

فيي غير م ابة بمركبات النقل التي كانت في األجيال السالسة ،والتي كانت تظن أنيا لن تستطيع أن

تسرض نسسيا ثقافيا ع بالتمكن أو من ثقافة ا
عن التنوع الثقافي

رين".2

يعني بالجرور وجود تنافر عنساني ،بل أ بح جرور اجتماعية تاري ية ،واو أسا

التسامح ،والنيوض والتطور ا جتماعي ،فتباين الرؤى وا تالف ا راه ظاار عيجابية تساام في رقي
المجتمع وازداارو .والمتتبع ألحوال المجتمعات بأكمليا يدر ،أنه

يوجد مجتمع باق علا حالته ونشأته

األولا ،ا ة وأنه لم يعد انا ،أة تجمع بشرة منعزل عن ا ا العالم ال ة نعيش فيه .كما أن الثقافة

توحد أفكارنا ورؤانا نحو المستقبل وتدفعنا للعمل في عطار تشاركي لما فيه من رقي وازداار للبشرية جمعاه،
وا ا يتوافق مع موقف مال ،بن نبي من التعدد الثقافي في قوله "فالثقافة تستطيع أن تمنحنا اللحظات
الممتعة ،ع توحي علينا أن ننشد أحيانا مجتمعين ،وأن نرقل مجتمعين ،ونجح ،مجتمعين واألداه الحسن

ل ل ،كله ظاار مشجعة وجمالية ينبغي عدم ا ست ساف بيا ،ولكن دوراا األساسي أن تعلمنا العيش

المشتر ،والعمل المشتر ،،و ا ة الكساح المشتر.3"،

عن معالجة ا ا اإلشكال النابع عن ايمنة وسائل اإلعالم الغربية ومحاولة طم

اليوية الثقافية الوطنية،

يمكن أن يتحقق ع بوجود عراد سياسية ،قادر علا عحداث وسائل ععالم وطنية مستقلة وغير اجعة ألة
رقابة كيسما كان نوعيا ،تتولا تجميع المعارف والمعلومات وتقوم بتوزيعيا بعيدا عن التوجه ا حتكارة

للغرب .فاإلعالم أمانة ومسؤولية ،ومسؤوليته

تقل أامية عن مسؤولية كل مؤسسات الدولة في تشكيل

بنية المجتمع والسير علا استق اررو ونموو بما يجمن السلم والعدالة ا جتماعية بين كل أفرادو.

1
2
3

 مال ،بن نبي ،مشكلة الثقافة ،ترجمة عبد ال بور شااين ،مرجع سابق ،ل .121 الميدة المنجر  ،الحرب الحجارية األولا ،ط  ،7مطبعة النجاح الجديد  ،الدار البيجاه ،2001 ،ل .355 -مشكلة الثقافة ،مال ،بن نبي ،مرجع سابق ،ل 134
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لقد آن األوان علا تبني مسيوم جديد للسياسة الثقافية ،و ل ،عبر المساامة في بناه ثقافة وطنية قادر علا

التوا ل مع الثقافات األ رى ،دون السماح ليا با تراقيا ،أو التأثير علييا ،بحيث تستطيع ا و الثقافة
الوطنية الجديد أن توازن بين ما يسرجه الواقع من جرور فتح األبواب أمام التبادل الثقافي ،مع العناية في
الوقت نسسه بتطوير كل الوسائل الممكنة لمقاومة ا ثار السلبية التي يبعثيا عدم التكافؤ بين الثقافات .و بد

ك ل ،من وجود ج أر واراد سياسية ت

ل لابداع الوطني ما يحتاجه من دعم وااتمام ،والمساامة في

توسيع دائر اإلنتاج المحلي بإشرا ،م تلف ثقافات العالم ،ا ة تل ،التي تتقاطع قيميا ومبادئيا مع

توجيات مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.

فأمام ما تسرجه الظروف اإلعالمية والثقافية الحالية ،أ بحنا في أم

الحاجة علا جيد علمي عربي

أ يل ،تتجافر فيه الجيود المنسقة علا المستوى المحلي والقومي ،والت لي عن النزاعات وال الفات التي
فرجيا علينا ا ستعمار العسكرة والثقافي ،والسعي جميعا علا وجع عستراتيجية ععالمية متكاملة تعالج
مظاار التبعية الثقافية ،وتوفر عنا ر التكافل والتكامل العربي .و بد لي و ا ستراتيجية أن تستيدف لق

قاعد للبحث العلمي ،وتطوير التعليم ،والعناية بالمدرسة ،ألنيا اي التي تسير علا تربية وتكوين األجيال
المتشبعة بقيميا ومبادئيا الوطنية.
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 مقاربة وظي ّية-ل ة الخطاب في الصحافة االقتصادية

Discourse Language in Economic Journalism - A Functional
Approach
مروان حمي
 علم اللغة واالتصال: تخصص، جامعة آخن التقنية،باحث دكتوراه

:الملخص

 والتحديات التي تعترض ال حسيين في التغطية وعملية تحرير،حاول ا ا البحث دراسة واقع ال حافة ا قت ادية العربية
 وييدف البحث علا. ويمكن للقارئ العادة فيمه، وغير معقد، بما يسيم في تقديم محتوى اقت ادة واجح،المواد اإل بارية

يم

عيجابا علا محتوى ق

 وتنعك،يغ تعبيرية يست دميا ال حسيون في كتابة الن ول ال حسية ا قت ادية

توحيد

ف الباحث المنيج الو سي التحليلي من أجل الوقوف علا دور ال حافة ا قت ادية في نشر الوعي، ووظ.والواقع ا جتماعي

 وتقديميا بشكل مسيوم للقراه من،  فجالا عن دوراا في تبسيط األرقام والوقائع المعقد.والتثقيف ا قت ادة لدى المواطن
لل البحث علا عد نتائج من أبرزاا افتقاد

 وقد.ل ومناسب للجميور

حسي اقت ادة مت

طاب

الل بناه

المعالج مع الوقائع
ُ العاملين في مجال ال حافة ا قت ادية ألساليب التحليل ا قت ادة والقدر علا ربط المحتوى ال حسي
 باإلجافة علا تركيز ال حافة ا قت ادية في معالجة. غياب التدريب المت ل واألرقام ا ح ائية الدقيقة، وك ل.الحياتية
.موجوعاتيا علا السنون ال حسية اإل بارية بالدرجة األولا

 معوقات الكتابة في ال حافة، أشكال المعالجة اإل بارية، ال حافة ا قت ادية،الكلمات الم تاحية ال طاب ال حسي
.ا قت ادية

Abstract:
This research attempted to study the reality of Arab economic journalism, and the challenges
facing journalists in coverage and the process of editing news articles, in a way that contributes
to providing clear and uncomplicated economic content that the average reader can understand.
The research aims to unify expressive formulas used by journalists in writing economic
journalistic texts, which are positively reflected on the content of their stories and social reality.
The researcher employed the descriptive and analytical method to determine the role of
economic journalism in spreading awareness and economic education among the citizens. As
well as its role in simplifying numbers and complex facts and presenting them in an
understandable manner to readers through building a specialized economic press, discourse
suitable for the audience. The research concluded with several results, the most prominent of
which is the lack of economic analysis methods for workers in the field of economic analysis
and the ability to relate processed journalistic content with life facts. As well as the absence of
specialized training and accurate statistical numbers. In addition to the focus of economic
journalism in dealing with its topics on the arts of journalistic writing in the first place.
Key words: press discourse, economic journalism, forms of news treatment, obstacles to
writing in economic journalism.
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المبحث ا ول اإلطار المنهجي للبحث

-المقدمة

يمر بيا المجتمع ،وبا تالف المجتمع نسسه .ع
تتعدد وظائف ال حافة بتعدد المراحل التاري ية التي ،
تجيف كل مرحلة جديد وظائف جديد لل حافة تلبيةا حتياجات التطور ال ة يحققه المجتمع .1ولع ،ل

أكثر أنواع ال حافة ديمومةا اي

حافة المساهلة التي تبغي الو ول علا الحوكمة الرشيد  ،كي

تغدو

عد المعلومة في عالم ا قت اد سلعة ميمة ،واستراتيجية
قنا تدفق للمعلومات الرسمية دون تدقيق .بدوراا تُ ،
سواه بالنسبة للسرد أو المؤسسة .ولي ا السبب تحت،م علا ال حافة ا قت ادية التي غدت مرآ ا تعك وجع
اقت اد بلد ما ،تطبيق أساليب وقواعد عملية لتبسيط المعلومة ا قت ادية ،ونقل وتحليل وتسسير الحقائق

واألحداث ا قت ادية في المجتمع ،باإلجافة علا دراسة األسواق المالية والتغيرات التي تسرجيا األزمات
بأنواعيا .فحتا نجاح التنمية المستدامة أجحا يتطلب

حافة اقت ادية مت

ة وفعالة ،تكون ميمتيا

ع ثراه الواقع بالدراسات والتحليالت والتقارير والبيانات واإلح ائيات ،بغية تكوين وعي وثقافة اقت ادية علا

م تلف األ عد  .فإ ا لم تتمكن ال حافة ا قت ادية من ممارسة دوراا في ا ستق اه ،والنقد ،والتقييم

تقوم السلو،
والمراقبة ،فإنيا لن تواكب التطورات والتحو ت ا قت ادية ،والمشروعات التنموية بالبالد ،ولن ،
ا قت ادة ال ة يحتاجه السرد والمؤسسة والمجتمع ككل .ومن أجل ا ا بد لل حسي ال ة يكتب ،ويحلل
ا ،و ة بر

ويناقش ،ويستشرف ،وينتقد ،ويق،يم القجايا ا قت ادية والمالية واإلدارية أن يكون مت
وتجربة في الموجوعات الم تلسة التي يكتب عنيا .ل ،أن ادف مادته ال حسية أو ا وأ ي ار او القارئ

تاجر ،أو مستيلكا أو منتجا .وا ا القارئ يواجه دوما قجية ات ا ق اررات
ا
ال ة قد يكون مستثم ار ،أو
2
عد الموجوعية والدقة من أبرز
اقت ادية م تلسة  .وألجل ا ا الغرض تُ ،
ال حافة ا قت ادية ،فسي كثير من األحيان يحمل الرقم بين ثناياو تجميالا للوقائع ،واروب ا من الواقع في

سات ال طاب ال حسي في

نس

الوقت .ع انا ،العشرات من الق ل اإل بارية التي تسقد قيمتيا اإلنسانية علا

اليومية جراه تحويليا علا أرقام جوفاه

سحات الجرائد

ماه علا الرغم من أن األرقام تعد من أحد العوامل المؤثر في

الق ة ا قت ادية .في حين أن كثر األرقام في الق ة ا قت ادية دون تسسير واجح ،يتناسب عكسيا مع
قدر القارئ علا فيم د

ت ا و األرقام .أما ميمة المحرر ا قت ادة ،فيي استنطاق ا و األرقام،

و ياغتيا علا شكل ق ل ع بارية تبعث الروح في قارئيا .ل ،أن ال حافة الجيد اي التي تكون م آر

للمجتمع يرى فييا ا ا األ ير واقعه .عن ا و الجرور الملحة علا جانب مكامن الق ور التي تعج بيا

ال حافة ا قت ادية ،كان باعثا علا بحث دور ال حافة ا قت ادية في تلبية متطلبات المجتمع .وتتألف
طة ا ا العمل من ثالثة مباحث ،يتجمن المبحث األول الجانب المنيجي للبحث من عشكالية وأاداف

ومنيج وأدوات وم طلحات البحث .أما المبحث الثاني ،فيتناول اإلطار النظرة للبحث من الل تعريف
 )1فاروق أبو زيد ،مد ل علا علم ال حافة ،عالم الكتب للنشر والتوزيع ،القاار  ،1986 ،ل.57
 )2محمد عود الشمايلة وآ رون ،ال حافة المت

ة ،ط ،1دار ا ع ار العلمي للنشر والتوزيع ،عمان ،2015 ،ل.59
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ال طاب ال حسي ا قت ادة ،واستعراض محددات بنائه علا جانب بيان أامية دور ال حافة ا قت ادية
في نشر الوعي ا قت ادة وت ويب السياسات ا قت ادية ،باإلجافة علا تحديد مجا ت عمل الدوريات

المت

ة ومحتويات

سحاتيا من مقا ت وتقارير وأ بار وتحقيقات

حسية .في حين يستعرض

المبحث الثالث ألية العمل والتي تتمثل في عرض مجموعة من األ بار ا قت ادية ،وتحليليا بما يتوافق

ووظيسة ال طاب في ال حافة ا قت ادية ،ثم يلييا است الل النتائج ووجع التو يات.

أوال :إشكالية البحث:

تعاني العديد من ال حف والمجالت المت

األداه ،وغياب الت

ة في الشأن ا قت ادة من بعض مواطن الجعف في

ل ،واحتكار معظم المؤسسات والييئات ا قت ادية المحلية المعلومة ا قت ادية،

واو ما ُيجبر تل ،الدوريات ا قت ادية أن تحيد عن وظائسيا في ممارسة النقد والتقييم والرقابة في المجتمع.
مر العقود ،وتحلييا
واكتسبت ال حافة تل ،الوظائف جراه التطور ال ة طال دوراا وعمليا علا ،
بالم داقية لدى جميوراا .وكما او معلوم تؤدة ال حافة ا قت ادية ا و الوظائف من الل طابيا

ال ة يؤدة بدورو وظيسة اقناعية تيدف علا "فرض آراه دون التدليل علييا" .1وبما أن ال طاب ال حافي

المتمث،ل في م تلف أشكال السنون ال حسية من أ بار
،
يعد الحامل الرئي لمحتوى ال حافة ا قت ادية ،و ُ
وتقارير ومقا ت ،فإن عشكالية البحث تتمثل في التساؤل التالي

ال تتطابق وظيسة ال طاب ال حافي مع مجمون ومحتوى ووظائف ال حافة ا قت ادية التي يسترض ليا
أن تؤثر ايجابا علا المواطنين وواقعيم الحياتي؟ وتنبع أامية التساؤل ا ا من األامية الق وى لدور
ال طاب ال حسي ال ة يمثل الواقع بتسا يله من الل مكونات لغته ومسرداتيا .فمن دون ال طاب
واقع اجتماعي ،وبدون فيم ال طاب

يمكن فيم الواقع والتجارب واألنظمة واألش ال.2

يوجد

ثانياً أهداف البحث ييدف البحث علا

 -1تحديد وظائف ال طاب ال حسي ا قت ادة ،ومحددات بنائه في عطار العملية التوا لية
واإل بارية.

التعرف علا تحديات ال حافة ا قت ادية في التغطية والعملية التحريرية ،وسبل معالجتيا،
-2
،
بغية تقديم محتوى اقت ادة واجح ،وغير معقد ،يمكن للقارئ العادة فيمه.
 -3محاولة توحيد

يغ تعبيرية يستسيد منيا ال حسيون في كتابة مقا تيم ال حسية ،بما يعك

ال لسية ا قت ادية علا محتوى الق ل اإل بارية المعالجة لححداث ا قت ادية علا ا تالف

أشكاليا.

 )1باتري ،شارودو ودوميني ،منغنو ،معجم تحليل ال طاب ،ترجمة عبد القادر المييرة وحمادة

مود ،منشورات دار سيناترا ،تون ،2008 ،

ل.366

 )2محمد شومان ،تحليل ال طاب اإلعالمي أطر نظرية ونما ج تطبيقية ،ط ،1الدار الم رية اللبنانية ،القاار  ،2007 ،ل.26-25
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ثالثاً :منهج البحث

است دم الباحث المنيج الو سي التحليلي من أجل و ف الظاار و س ا كمي ا للوقوف علا واقع ال حافة
ويعد
ا قت ادية ،ودوراا في توعية السرد وتثقيسه باعتبارو كائن اقت ادة ،يت يومي ا ق اررات اقت ادية.
،
المنيج الو سي األنسب لمثل ا و الدراسات ،حيث يقوم علا" ر د ومتابعة دقيقة لظاار أو حدث معين
بطريقة كمية ،أو نوعية في مد زمنية معينة ،أو عد فترات للتعرف علا الظاار أو الحدث من حيث

المحتوى أو المجمون ،والو ول علا نتائج وتعميمات تساعد في فيم الواقع وتطويرو".1

رابعاً أدوات البحث والعينة

اعتمد البحث أدا المالحظة في جمع المعلومات المتعلقة بتحليل ومراقبة الظاار قيد الدراسة ،و ل ،باتباع

علمي ُمنظم .وبما أن الباحث عمل لسنوات في العمل ال حسي والتدريسي ،فقد حظ أن ال حسيين
أسلوب
،
العاملين في الشأن ا قت ادة تنق يم ال لسية ا قت ادية في العمل من جية ،و يرون جرور لتطوير
اتيم من الل متابعة األ بار ا قت ادية بشكل يومي ،وا ستعانة ب براه أو مت

ين لالستسسار عن

األمور غير المسيومة من أرقام وم طلحات معق،د  .فالتجربة أثبتت أن ال حسيين ال ين دأبوا علا اتباع
تمكنوا من فيم كل ما يتعلق با قت اد في سياق األحداث الجارية ،وتالي ا
ا و الطريقة علا المدى الطويل ،
كتابة ق ل ع بارية أفجل .أما العينة ،فيي عبار عن نما ج من المقا ت واأل بار ال حسية ،والتي

سبق ونشرت في ال حف العربية ،المتعلقة بمعالجة أحداث اقت ادية.

خامساً :مصطلحات البحث:
وانا

بد من تحديد معاني بعض الم طلحات والمساايم المرتبطة بال طاب ال حافي في ال حافة

ا قت ادية واي
 -1الل ة

محجة بالمقام األول ،كونيا نسق من اإلشارات
فية
،
رغم اإلجماع السائد بين اللغويين علا أن اللغة أدا معر ،
فثمة َمن يعتبراا "ظاار اجتماعية بسيكولوجية قبل أن تكون كلمات وأ واتا و رفا ونحوا ."2عن
والرموز، ،
مرد ا ا ا عتقاد او أن اإلنسان ي وغ أفكارو في قالب لغوة حتا في حال تسكيرو الباطني .وقد سبق

أن
عزز ا و السكر بقوله
للغوة السويسرة "دة سوسور" أن ،
كيان للغة ع في ان األفراد .ولطالما ،
اللغة "تتكون من دال او ال ور ال وتية ومن مدلول او السكر أو المسيوم" ،3فإنيا نظام سابق علا

ويق د باللغة في ا ا البحث تل ،اللغة
ال طاب ال ة يكتنف معناو الكثير من اللغط اللغوة والوظيسي مع اُ .
المست دمة وسائل اإلعالم ،أة اللغة اإلعالمية التي تشكل في النياية جزاه من النظام اللغوة العام السائد.

ونظ ار لكون اللغة اي الوسيلة األنسب في عدرا ،معالم الحيا ومظااراا من الل الوظيسة التي تؤدييا في
 )1سعد سلمان المشيداني ،منااج البحث اإلعالمي ،دولة ا مارات العربية المتحد دار الكتاب الجامعي ،ط ،2017، 1ل.162
 )2أني

فريحة ،نظريات في اللغة ،ط ،2دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،1981 ،ل.13

 )3سيلسان أورو وآ رون ،فلسسة اللغة ،ترجمة بسام بركة ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،2012،ل.547
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ا ت ال الجماايرة ،فإن وظيسة اللغة في ا ت ال اإلعالمي تتجلا بوجوح في "تمثيل الرأة العام علا

مرآ تعكسه ."1وبناه عليه ،فإن اللغة التي قيد الدراسة اي الكلمات واأللساظ التي تتألف منيا الن ول
ال حسية ،التي اي عبار عن قوالب تحريرية ،يجطلع كي ،ل نيوع منييا بوظيسة معينة في عطار تسسير،
وتحليل الوقائع واألحداث والظواار وتطوراتيا بشكل مباشر .وتنبع أامية دراسة لغة الن ول ال حسية من
كونيا تش ،كل تراكيب لغوية تحمل في ثنايااا رسائل ومجامين معينة من م لحة المرسل عي اليا علا
القارئ وفق أجند محدد  .وبما أن ا ت ال في جوارو او نقل المعاني عن طريق الرموز المتعارف علييا،

ُيسل،ط الجوه انا علا وظيسة اللغة ال حسية عبر التركيز علا د
في الرموز اللغوية كي ت بح قابلة لنقل المعنا المق ود.2

ت الكلمات والشروط الواجب توافراا

-2الخطاب الصحافي

يستند ا ا البحث علا مسوغات ا تجاو الوظيسي في تحديد مسيوم ال طاب عموم ا وال طاب ال حسي
و ا .وبالمعنا اإلجرائي يؤدة ال طاب ال حافي "بعض الوظائف اللغوية التي يستطيع المرسل من

يعبر عن مقا دو ،ويحقق أادافه ،مما ُيبرز العالقة المتبادلة بين نظام اللغة وسياق
الليا أن ،
استعماليا" .3وعلا اعتبار أن ال طاب ال حافي ُينتج من فراغ ،وانما ُينتج في سياق اجتماعي وثقافي
وتاري ي معين ،فإنه يعني في ا ا الموجع "طريقة معينة للتحدث عن الواقع وفيمه ،كما أنه مجموعة من

الن ول والممارسات ال ا ة بإنتاج الن ول وانتشاراا واستقباليا ،مما يؤدة علا عنشاه أو فيم الواقع
ا جتماعي" .4ويق د بالن ول م تلف أشكال وأنواع الن ول ال حسية .كما ويغطي ال طاب

ال حافي األحداث والوقائع بالتناوب ما بين الو ف أو التسسير أو النقد .أما أشكاله فتتنوع ،فقد يكون ب ار

أو تقري ار ع باري ا ،أو افتتاحية ،أو تحقيق ا

حسي ا ،أو حوا ار أو مقابلة أو تحليالا ع باري ا ،أو غيرو.

اي أحد أبرز أوجه ال حافة المت

ة التي شيدت تزايدا ملحوظ ا في الدول النامية ،وب ا ة في

 -3الصحافة االقتصادية

المجا ت ات ا اتمام الجماايرة الواسع .5ويمكن تعريف ال حافة ا قت ادية انطالقا من مجال
ااتماميا بأنيا تل ،ال حافة التي تيتم بتتبع التغيرات ا قت ادية الحا لة في المجتمع بغية تحليليا

ل والعادة ،ومن ثم بيان أثر الق اررات واألحداث والتغيرات

وتسسيراا ،وتقديميا بشكل ُمبسط للقارئ المت
ا قت ادية علا كل من ا قت اد والمواطن .وفي ا ا البحث ُيشار علا دور ال حافة ا قت ادية في لق
المعلنة دا ل الن ول ال حسية.
وعي مجتمعي عام عبر عظيار المجامين ال ،
سية و ُ
 )1عبد العزيز شرف ،المد ل علا علم اإلعالم اللغوة ،ط ،1المركز الثقافي الجامعي ،القاار ،1981،ل.22
 )2محمد عبد الحميد ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،عالم الكتب ،القاار  ،ط  ،2000 ،1ل.253

 )3عبد اليادة بن ظافر الشيرة ،استراتيجيات ال طاب اللغوة مقاربة لغوية تداولية ،ط ،1دار الكتاب الجديد المتحد  ،بيروت ،2004 ،ل.38
 )4محمد شومان ،مرجع سابق ،ل.25
 )5فاروق أبو زيد ،ال حافة المت

ة ،ط ،1علم الكتب للنشر والتوزيع ،القاار  ،ل.4
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 -4مقاربة وظي ية
عد المقاربة لغةا م د ار غير ثالثي علا وزن مساعلة ،فعله قارب .وتعني في د لتيا اللغوية دنا الشيه،
تُ ،
أة قربه ،ومنيا تقارب ،جد تباعد .أما ا طالح ا ،فتشير علا الكيسية العامة ،أو ال طة المتبعة لدراسة
وتعرف المقاربة في
مسألة معينة من أجل تحقيق أاداف ،أو بلوع غايات محدد ت دم الموجوع المبحوث، .
ا ا البحث عجرائيا علا أنيا الطريقة التي يتناول بيا الباحث موجوع الدراسة بيدف وجع جملة من
المعايير التي من شأن التزام عدارات ال حف والمجالت ا قت ادية بيا ،أن ترفع من الوعي المجتمعي

قدم في الن ول ال حسية ،وأن يؤقلم القارئ ،أو المواطن ،حياته وفق ما
الم ،
العام عزاه المحتوى ا قت ادة ُ
تقدمه ال طابات ال حافية من معلومات وأرقام وتحليالت وتسسيرات اقت ادية .أما الوظيسية التي تطورت
،

مساايمي ا وفكر من قبل أحد أعالم المدرسة الوظيسية البارزين في علم ا جتماع ،واو،Émile Durkheim

فتدر

النظم ا جتماعية بو سيا جزها من النسق ا جتماعي ال ة يتم المحافظة عليه من الل أدائيا

لوظائسيا .وتعني الوظيسية في ا ا البحث التوافق والتطابق بين مجامين ال طاب ال حافي من معلومات

وأرقام ،وأاداف ال حافة ا قت ادية في ممارسة دور رقابي علا م تلف الييئات والمؤسسات

للجميور.

دمة

المبحث الثاني :اإلطار النظري للبحث

ينبغي علا ال طاب ال حافي أن يعك

مجامين ال حافة ا قت ادية في حيا النا

بشكل ايجابي،

حتا تنجح ال حافة ا قت ادية .ويرتبط ا ا النجاح بمقدار ح ول ال حسي ا قت ادة علا القدر

الكافي من التأايل والتدريب المت

ل في فيم مبادئ ا قت اد وطبيعة األنشطة ا قت ادية لتقديم تغطية

ع بارية متوازنة .وفيما يلي توجيح لمسيومي ال طاب وال حافة ا قت ادية ومحددات بنائميا ومحتوياتيما.

أوالً :الخطاب الصحافي:

 -1م هو الخطاب:

اين التعريسات الكالسيكية التي تعتبرو فنا لغويا
يزال ال طاب  Discourseرغم تطور أشكاله وأغراجه ر َ
معينة ،والتأثير علا الم اطب أو المستمع .في الواقع أن
يقوم علا تبادل الكالم من أجل التعبير عن فكر ،

مكون لساني تدير دفتيه الجمل
دة سوسير قد اقترح مسبق ا العالقة بين الكالم واللسان وال طاب .فاأل ير ،
1
يتكون ال طاب من عالمات وتية،
وتعاقبيا ،كي ُي ،
وجه علا نحو بعد اجتماعي أو اني  .وبي ا المعنا ،
أو كتابية في شكل ن ول ميمتيا تبليغ رسائل ،أو تغيير قناعات أو تكوين آراه تجاو م تلف القجايا.

انع ال طاب است دام لغة تتسم بمرونتيا وطواعيتيا ،و ل ،من الل توظيف مسرداتيا

واو ما يحت،م علا
السياسي،
وتتعدد أنواع ال طاب ،فمنيا ال طاب
بعد د ئل ومعان بما يتناسب مع طبيعة ال طاب وادفه.
،
،
،
لغوة يؤدة وظائف
فن
ٌّ
ويعرف ال طاب ال حسي بأنه ٌ
وا قت ادة ،فا جتماعي ثم ال حافي ،وغيرو، .
 )1باتري ،شارودو ودوميني ،منغنو ،مرجع سابق ،ل.180
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الو ف والتسسير وتحليل الوقائع واألحداث في المجتمع ،وفق بناه منسق يتسم بالتغير والتساعل في بنيته
اللغوية بغية التأثير في القارئ.
-2ل ة الخطاب

بد من ا تساق بأن ال طاب لي

او اللغة ،وأنه ي تلف عن النل رغم أن كالاما يبحثان في بناه

ومرد ل ،أن ال طاب متحر ،ومتغير ،وله ادف وجميور معين ،ومقا د معينة .ع ا ،فيو
ووظائف اللغةُ .
يتش ،كل من الن ول ال حسية علا ا تالف أشكاليا ومن الممارسات ا جتماعية .1وقد استطاعت
تطور لغة ا ة ب طابيا ال ة نحت مسرداته ما أمكن نحو البساطة والوجوح،
ال حافة علا فترات أن ،
وتبني نيج الد لة األحادية في الغالب ،سعي ا وراه الغائية في المق د .ومن المعروف ،أن أة ادف محدد

ولكن
لالت ال بد أن ُي اغ علا شكل رسالة ،ثم ُيوجع في كود أو رمز كي ُي بح قابالا للتحقق.
،
ومعبر عن ا راه المطروحة .كما علا
الرسالة لن تبلغ مبلغيا ما لم توظ،ف فييا الكلمات بشكل مناسب
،
تعبر عن المعاني التي تنقليا بأكبر قدر من الوجوح،
انع الرسالة أن يعمل علا است دام الكلمات التي ،
في شكل يستطيع المتلقي أن يسيمه بدقة وسيولة وسرعة .2فتوظيف مسردات ال طاب ينبغي أن ت جع

لقدر من السعالية ،ل ،أن المبتغا او التساعل ،فالتأثير ،فاألثر.

عن العالقة تكاد تكون طردية بين المرسل أو القائم با ت ال في العملية ا ت الية ،وبين ال طاب .فكلما

أمتل،

انع ال طاب ميار ات الية لغوية عالية المستوى تعبيري ا ،كلما أتت الرسالة أُكليا جماايري ا .وبما

أن ال طاب لغةا

يمل ،ال روج علا جوابط اللغة ال حسية التي نحت علا فترات منحا الوجع اللسظي

لم تلف المعاني واألغراض .3واو ما أكسب ا و اللغة قدر علا التوظيف في عطار جمعي ،وميزات
تعبيرية في األسلوب من أبرزاا

4

-1الدقة وتتجلا ا و الميز في الحد من الغلو في الكتابة وال روج عن اإلطار الرئي

المقدم
للموجوع ،

تعبر عن الوجع اي المق ود بي ا
حسي ا .ولع ،ل الدقة في ا تيار الكلمات المناسبة التي ،
المعنا.

-2البساطة وتتبدى في سيولة اللغة المست دمة في تغطية الحدث وكتابة ما يناسبه من النوع
ال حسي .وتتجلا ا و ال سة بقو في مرحلة تبليغ المعنا ،مع لحظ أن البساطة

تعني ا نز ق

ُي ،عبر في جمال القول من أدب
العامة .فالمأنو
علا است دام اللغة العامية ،وانما ا قتراب من
،
يسر .ولع ،ل ارتباط األسلوب ال حسي بالمعلومة
الم ،
وشعر ،بل ُي ،
مرر كنير دافق في المقتجب و ُ

 )1محمد شومان ،مرجع سابق ،ل.25

 )2منا الحديدة وشريف درويش اللبان ،فنون ا ت ال واإلعالم المت

ل ،ط ،1الدار الم رية اللبنانية ،القاار  ،2009 ،ل.49

 )3عبد العزيز شرف ،األساليب السنية في التحرير ال حسي ،دار قباه للطباعة والنشر والتوزيع ،القاار  ،2000 ،ل.64

 )4محمود ليل ومحمد من ور ايبة ،عنتاج اللغة اإلعالمية في الن ول اإلعالمية ،جامعة القاار  ،مركز التعليم المستوح  ،2002ل.168
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وبالواقع الحي ،وتجريدو اللحظة عند تشكليا ،جعل البعض ينعت ال حسي "بيمؤرخ اللحظة "،

واألسلوب ال حسي بي "األدب العاجل".

- 3السالمة اللغوية وتظير في معرفة ال حسي الحقة بالقواعد اإلمالئية السليمة ،وتطبيق قواعد النحو
وال رف ،وحسن ا تيار المسردات ،والتنقيط المناسب بما

يتعارض وأسلوب الكتابة ال حسية

ال ة تحددو اللغة ال حسية .في و األ ير تقوم علا األلساظ المألوفة ،تو يا للسيم ،واو ما يكسبيا
علا الدوام

النا

و ية لغوية في است دام تراكيب محدد وألساظ قريبة من "ح يلة اللغة عند أقل

معرفةا" .1ولو تنوع وظائف اللغة بين" النسعية والتنظيمية والتساعلية وا ستكشافية فالرمزية،

باإلجافة علا الوظيسة اإلعالمية" 2التي تقوم قائمتيا علا نقل المعلومات لآل رين ،لما امتلكت

اللغة ال حسية أدواتيا التعبيرية والسنية.

-3بناه الخطاب الصحافي االقتصادي:

يستمد ال طاب ال حسي أاميته من كونه طابا اجتماعيا يرتبط بالمجتمع ال ة يوجه عليه ،ل لُ ،ينتج في
عطار بنية اجتماعية محدد  .كما ُيعد ال طاب شكالا من أشكال التوا ل السعالة في المجتمع لقدرته علا

موجه من مرسل كاتب
التأثير في المتلقي واعاد تشكيل وعيه .وألن ال طاب ال حسي او حديث مكتوب ،
علا متل،ق قارئ بيدف اإلقناع والتأثير ،ينبغي أن يقوم ال طاب ال حسي علا عنا ر ثالثة ،وا لن يتمكن
من عقناع جميورو ،والتأثير فيه ،واي

3

-1ارتباط ال طاب بواقع مادة ملمو

سواه كان حدثا ،أو وقائع ش

ية أو ات

لة بالشأن العام.

-2وجود منتج للنل سواه كان جماعة أو فرد يتأثر باإلدرا ،المسبق ،ويستيدف عقناع األ ر
با تجااات والمواقف واألفكار في عطاراا ا جتماعي.

-3العالقة الجدلية بين األطراف حول الوقائع ،أو المواقف ،أو ا تجااات ،أو األفكار ،وما تستلزمه من
تأكيد بالحج والبرااين في العرض والتقديم.

-1-3محددات بناء الخطاب الصحافي في االقتصاد:
ي رج ال طاب ال حافي ا قت ادة عن جوابط ال حافة رسالةا ومينةا عموما ،وعن ال طوط العريجة

لل طاب ال حسي

و ا .لكن ثمة مجموعة من المحددات التي ينبغي للمرسل أو

ال حافي في ا قت اد أن يراعييا حتا

انع ال طاب

يغدو ال طاب مجرد قطعة برية تقت ر علا األرقام ،وبعض

اإلح ائيات كما يعتقد الكثير من ال حسيين .وفي مقدمة ا و المحددات يأتي

ا ة لدى نشر اإلح ائيات والدراسات

المعقد منيا،
-1ا بتعاد عن األرقام الجامد وتبسيط ُ
سجل أن يقوم
والميزانيات التي تقتجي المزيد من التوجيح والتسسير ،مع بعض التعليق والشرح ،حيث ُي ،

 )1محمود ليل ومحمد من ور ايبة ،مرجع سابق ،ل.169

 )2جمعة سيد يوسف ،سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ،كتاب عالم المعرفة ،العدد  ،145الكويت ،1990 ،ل.25-24
 )3محمد عبد الحميد ،تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ،ط ،1عالم الكتب ،القاار  ،2010 ،ل.212
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بالوظيستين األ يريتين أش ال من حقل ا قت اد .عن عجساه البساطة والمرونة علا لغة األرقام يكسر

جرد عن الواقع بعض التشويق كما او
الم ،
جمود الموجوعات المطروحة في ال طاب .كما ُيكسب الرقم ُ
الحال مع األ بار السياسية وغيراا من السنون ال حسية التي تتسم بالس ونة واإلثار.

-2عدرا ،ال حافي العامل في الشأن ا قت ادة أامية الحدث ا قت ادة في حيا المواطن ال ة او
قارئ ومتلقي الماد ال حسية ا قت ادية .ع عن أحد أبرز األسباب التي تبعد ال حسيين عن ا ا

المجال او عدم الشعور بأاميته للقارئ العادة .ويتجح ل ،جليا حينما يقوم الكثيرون عند قراه جريد

بتجنب
معينة ،

سحات األ بار ا قت ادية أو ت سحيا بلمح العين .ولعل سبب ل ،او

دمة القارئ

من كم األرقام المنشور أو ا ،وعدم معرفته بمحتوى ا و ال سحات الميمة ثاني ا.

تحرة الدقة في نشر البيانات ا قت ادية (أرقام ومعلومات) .فعلا ال حسي ا قت ادة التأكد من
، -3
دقة المعلومات واألرقام المنشور في مادته ال حسية من أكثر من م در .ل ،أن ادف ال حافة
ا قت ادية "او عي ال المعلومة ال حيحة والدقيقة".1

-4عن يكون ال حسي ا قت ادة علا قدر من الثقافة وسعة ا طالع علا أسواق المال ،والنسط،
والعمالت ،والمعادن النسيسة مثل ال اب ،واقت اديات الدول ،والق اررات السياسية وا قت ادية .علا

جانب قراه المقا ت والتحليالت ات ال لة ،كي يسيم ويستوعب أثر األحداث علا ا قت اد المحلي
لبالدو .ومن ثم تأتي مرحلة معالجة البيانات واألرقام في قوالب وأشكال بيانية بسيطة كي ت ل بشكل

مسيوم.

ثانياً :الصحافة االقتصادية:

-1الم هو وا همية

تل في تغطية الشأن ا قت ادة ،وتيتم بتتبع
تُ ،
عد ال حافة ا قت ادية أحد أوجه ال حافة التي ت ،
التغيرات ا قت ادية التي تحدث في المجتمع .ويرتكز لب عمل ال حف والمجالت ا قت ادية علا

تسجيل ،وتحليل ،وتسسير ،وتحرير الظواار ا قت ادية بشكل مسيوم ،وتقديميا بشكل ُمبسط للقارئ
المت ل والقارئ العادة .كما ويد ل في ا ا اإلطار تبيان أثر األحداث والتغيرات ا قت ادية والسياسية
علا اقت اد الدولة ،وحيا المواطن من حيث أسعار السلع والعمالت وفرض الجرائب والتج م وغيراا.
وب ل ،يتجح أن ال حافة ا قت ادية " تتعامل مع مجمون جاد ،وتعتمد بشكل أساسي علا المعلومات
والبيانات وا ح ائيات واألرقام .واي تت طا الحدث علا تحليله وتسسيرو وربطه بغيرو من األحداث أو

المسببات والنتائج" .2وتنبع أامية ال حافة ا قت ادية من أامية ا ا القطاع بالدرجة األولا في اقت ادات
الدول .فا قت اد دوم منازع او المحر ،األول واألرجية التي ترتكز علييا الكثير من الق اررات السياسية،

 )1محمد عود الشمايلة وآ رون ،مرجع سابق ،ل.64
 )2محمد عود الشمايلة وآ رون ،مرجع سابق ،ل.62
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وسن القوانين أو تعديليا كما او الحال مع قانون ا ستثمار األجنبي في العديد من الدول .ع يلعب اإلعالم
،
دو ار لي جئيالا في التعريف بالمناخ ا ستثمارة والسرل ا ستثمارية المتاحة في أة بلد.
-2مجاالت الصحافة االقتصادية ،وتتجلا في ثالثة

أوالً :الشؤون المحلية

وتتطلب من المحرر ا قت ادة ترقب وااتمام دائم بالق اررات الم يرية وآثاراا علا أسعار السلع

ا ستيالكية والمستوردات األساسية .فمن شأن رفع الحكومة مثالا قيمة جريبة المبيعات علا السجائر ،أو
رفع أسعار الوقود ،أن يؤثر علا ارتساع أسعار جميع السلع ا ستيالكية في السوق .كما ينبغي علا

المحرر ا قت ادة متابعة

طوات تنسي الموازنة العامة للدولة والموازنة التقديرية ،وبيان أوجه

رف

الحكومة ألموال الشعب ،وبأة قطاعات اقت ادية تنموية أو دمية ،وألة أغراض وتبسيط تل ،األرقام

قراه العاديين .ومن الميام المنوطة به أيج ا تحرة ما ع ا تعاني الدولة عج از في ميزانياتيا ،وا ا ما تنوة
لل ،
طرح سندات ال زينة في السوق .ل ،أن ا و التسا يل تكون جد ميمة بالنسبة لل حسي ،ألن ع دار
سندات أو أ ونات ال زينة يعد عجراه ماليا من شأنه رفع المديونية العامة للدولة ،وتوجييا نحو ا قتراض عما

من البنو ،المحلية أو الدولية ،واو ما يثقل كاال المواطن بعبه معيشي عجافي .وعلا المقلب األ ر ،عن

ُوجد فائض في الميزانية ،فمن شأنه جخ وتوظيف المزيد من األموال في القنوات ا ستثمارية ،ومن ثم رفع
مستوى المعيشة وزياد الناتج القومي لحفراد .ولعل ا ا ير دليل علا دور ال حافة ا قت ادية في

"كشف التجاوزات واأل طاه والمعوقات التي تعترض سبيل نجاح التنمية والتطوير من الل تقديم رسالة
ععالمية اقت ادية مبنية علا المينية والحرفية وا ستق اه والنقد العلمي.1

ثانياً :أسواا المال والشركات:

تسرض حساسية ا ا المجال ا قت ادة علا ال حسيين ال ين يغطون الشؤون ا قت ادية تقديم دمة

ع بارية دقيقة ،ولحظية للمستثمرين عن ربحية الشركات و سارتيا ،وأسعار أسيميا .فغالب ا ما تُحدث
األ بار غير الدقيقة ازات عنيسة في أسواق المال .وعلا ال حسي تو ا الدقة في ر د أ بار الشركات
المدرجة في البور ة ،والتعامل بح ر مع بيانات المكاشسة المالية ،وعمليات توزيع أو تأجيل األرباح ،أو

أة من الق اررات علا مستوى الشركة التي قد تعلن
ييمه ،
توزيع األسيم المجانية علا المساامين .فالمستثمر ،
عزميا عن رفع أر ماليا ،أو تستح باب ا كتتاب العام ،أو تقوم بتجزئة األسيم .وبدون ا طالع علا

قوانين الشركات وآليات عمل الجيات الرقابية علييا مثل مركز اإلف اح التابع للسوق المالية والييئات
العامة للرقابة المالية ،ونظام اإلدراج والمقا ة لن يغدو العمل ال حسي ا قت ادة يسي ار .كما يتوجب عليه

امتال ،القدر علا تحليل القوائم المالية ،ونما ج اإلف احات عن زياد أر

المال ،وأسباب الزياد وأوجه

رفيا.

 )1المرجع السابق ،ل.64
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ل الشركات ،فعلا المحرر ا قت ادة ا طالع علا م ادر اإليرادات والمدفوعات
أما فيما ي ،
والميزانيات لدييا .في ا ُيم ،كنه من معرفة أ طاه عدار الشركات ،والكشف عن مواطن السساد ال ة يكتنف

تعد ما ا عام ا للمساامين .فعندما تسيم ال حافة ا قت ادية في الكشف
بعجيا باعتبار أن أمواليا ،
واإلعالن عن أرباح أو سار شركة ما الل فترات مالية م تلسة بك ،ل دقة ،يعد ا ا بمثابة دمة عبالغ
للمستثمر أو المساام ،ويساعدو علا ات ا ق اررو في البقاه بالشركة والحساظ علا أسيمه ،أم بيعيا وال روج

بأقل ال سائر .وكمثال علا ل ،،ثمة شركات تجرة عمليات بيع أل وليا “ممتلكاتيا” سواه مباني أو
م انع أو عقارات وغيراا ،ويظير ل ،في قوائم ونتائج أعماليا النيائية علا أنيا أرباح .أما علا أرض

الواقع ،فتكون الشركة قد ُمنيت ب سائر فادحة ،وتوام مساامييا با ستم اررية في تحقيق األرباح ،واو ما
يدفعيم لشراه المزيد من األسيم.
ثالثا :الشؤون الدولية

وتتجلا في تغطية أ بار ا قت اديات المتحكمة بالدول مثل النسط ،وال اب وأسعار العمالت ،ك ل ،أسعار

السائد  .باإلجافة علا تغطية أ بار الم ارف والبنو ،المركزية والمؤسسات والييئات المالية ،عن علا
مستوى الدولة الواحد أو علا مستوى ا قت اد الدولي .فمثالا أن ب ار عن توجه البن ،السيدرالي األمريكي
علا رفع أسعار السائد أو ت سيجيا ،يؤثر علا مجمل ا قت ادات عالمي ا .كما تمتد مجا ت ال حافة
ا قت ادية علا تغطية آثار أام الق اررات السياسية التي تؤثر علا مسا ل ا قت اد .فالحروب

وا جطرابات السياسية ا ة بين الدول الكبرى والمتحكمة بالنسط أو ال اب يكون ليا أث ار عظيما علا

النشاط ا قت ادة عموما .فمثالا تشديد العقوبات ا قت ادية علا عيران من شأنه ابوط سعر

رف اللاير

اإليراني .كما بد من مالحظة أن ارتساع أو ان ساض أسعار الدو ر والعمالت السيادية للدول يؤثر بطريقة
ما علا قيمة السلع المستورد من الدول الم در ليا ،وينعك

سلب ا علا مؤشر سعر المستيل،)CPI( ،

التغير في األسعار ببلد معين.
ال ة ُيعد المؤشر الرئيسي للتج م ،أو معدل ،
-3محتويات الصحافة االقتصادية
يكاد محتوى المطبوعات ا قت ادية من

حف ومجالت

ثمة بعض السنون ال حسية التي تتسم بقدر من ال

ي تلف عن محتوى ال حافة التقليدية ،لكن

و ية .فال بر والتقرير والتحليل ليا وقع ال في

تقدم تل ،السنون ،بحكم وظيستيا اإل بارية وسميتيا السورية،
ا ا النوع من ال حافة المت
ة .ع ،
مجامين اادفة تش ،كل األسا ال ة ُيبنا عليه القرار ا قت ادة لدى الكثيرين .وتتنوع أشكال المعالجة
ال حسية للشؤون ا قت ادية بين ع بارية ،وتسسيرية ،ورأة ،وتساعلية ،و دمات.

أوال :ا شكال اإلخبارية:

يعد ال بر ال حسي دون منازع األب الشرعي لجميع السنون
وترتكز علا التقارير واأل بار  ،Newsحيث ،
يمكن للحديث أو التحقيق أو التقرير أو المقال أن يأتي ع ع ا سبقيم ال بر .ف ،كل ا و
حسية .ع
ال
،
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1
ويعرف ال بر ال حسي علا أنه "وجه من وجوو
األنواع ال حسية تأتي لتشرح
،
وتسسر وتعل،ق علا ال بر ، .
2
تحيز
ييم الرأة العام ،أو جزه منه"  .أما ال بر ا قت ادة ،فيو و ٌ
ف دقيق ،وغير ُم ،
النشاط اإلنساني ،
عن حادث ،أو واقعة ،أو موقف ،أو فكر  ،أو قجية ،أو نشاط اقت ادة ،يثير ااتمام الجميور علا

ا تالفيم مستوياتيم التعليمية والثقافية ،بما يسيم في توعيتيم وتثقيسيم ،وادار شؤونيم اليومية .و بد من

شرطين أساسيين عند كتابة ال بر ال حسي ا قت ادة ،واما
-1مراعا الدقة تسرض

و ية الحدث ا قت ادة وحساسيته علا ال حسي ،أو المحرر

ا قت ادة األمانة والم داقية في تغطيته ونقله ،وا اتمام بأدق تسا يله .فيو لي

أو رياجي.

 -2مراعا الموجوعية ي تلف ال بر ا قت ادة عن األ بار األ رى أنه

بنشاط ترفييي

يحتمل تأويالا وتجمين ا

تتسبب في كارثة علا مستوى
لآلراه الش ية للكاتب .فزلةُ لسان لش ية اقت ادية قد
ُ
ا قت ادة ،فما با ُل تأويل ،أو تسسير ،أو تعليق غير موجوعي ل حسي علا حدث حسا كرفع
أسعار المواد األولية للسلع ال ناعية ،أو عيقاف دعم المستوردات ،وتحجيم قوائم السلع األساسية

ب ريعة استنزاف احتياطي النقد.

أما مجال تغطية السنون ال حسية ا قت ادية عموم ا ،وال بر ا قت ادة

و ا ،فيتمثل في عنتاج

وتوزيع وتبادل واستيال ،السلع ،وال دمات علا النطاقين المحلي وال ارجي للدولة ،باإلجافة علا تغطية

ونقل مجريات أسواق المال ،والتركيز علا عنتاج الموارد واست داميا وادارتيا .ويكاد دور ال حافة
ا قت ادية يتجلا بوجوح في عملية الموازنة بين الموارد وا حتياجات في أة اقت اد من الل التغطية

الموجوعية لححداث واألنشطة ا قت ادية .عجافة علا جبط عيقاع عملية المواهمة التي من شأنيا عحداث

عبر عن الزياد الحا لة في
التنمية ا قت ادية من الل رفع مستويات المعيشة .وباعتبار أن النمو ُي ،
اإلنتاج ،فإنه يأ بعين ا عتبار ن يب السرد من الناتج أة معدل نمو الد ل السردة.
وجود ا قت اد في أة بلد ويعود ل ،علا سببين األول او أن

فيعد أسا
أما النشاط ا قت ادةُ ،
احتياجات المجتمع وأفرادو ومؤسساته للسلع وال دمات غير محدود  ،و يمكن تلبيتيا بالكامل .أما السبب
الثاني فيو ندر الموارد واإلمكانيات ا قت ادية المتاحة لتلبية ا و ا حتياجات .فأة لل في عملية موازنة
الموارد وا حتياجا ت ،من شأنه عحداث مشكالت اقت ادية وتداعيات سلبية علا المدى البعيد .وبما أن
ال بر ال حسي من عحدى

وتطوراتيا.

ساته ا نية والسورية ،فإنه يناسب تغطية األنشطة ا قت ادية اليومية،

 )1عسماعيل عبراايم ،فن التحرير ال حسي بين النظرية والتطبيق ،ط ،1دار السجر ،القاار  ،1998 ،ل .9
 )2نبيل حداد ،في الكتابة ال حسية ،دار الكندة ،األردن ،2002 ،ل .170
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ثانياً :ا شكال الت سيرية واالستقصائية:

وتشمل التحقيقات ،والمقابالت ،واألحاديث ال حسية التي تتناول ظواار ومشكالت معينة .كما تُمكن
ال حسي من ممارسة نقد وتقييم ومراقبة لم تلف التطورات والتحو ت ا قت ادية ،والمشروعات التنموية،
وعموم الحركة التنموية بالبالد .وتجطلع ا و األشكال بدور جلي في تشكيل الوعي ا قت ادة ،والثقافة
ا قت ادية ،والسلو ،ا قت ادة الرشيد ال ة يحتاجه السرد والمؤسسة.

ثالثاً :أشكال مواد الرأي:

تعبر بشكل مباشر عن
وترتكز علا المقا ت ال حسية .وُيعرف المقال ال حسي بأنه األدا ال حسية التي ،
سياسة ال حيسة ،وعن آراه بعض كت،ابيا في األحداث اليومية ا قت ادية ،أو القجايا التي تشغل الرأة

العام المحلي أو الدولي .1ويقوم المقال ال حسي بي و الوظيسة من الل شرح وتسسير األحداث الجارية،
والتعليق علييا بما يكشف عن أبعاداا ود

تيا الم تلسة .باإلجافة علا تقديم المعلومات ،واألفكار الجديد

دون الوقوع في مطب الدعاية السياسية للحكومات واألحزاب ومواقسيا الم تلسة من قجايا المجتمع .كما
يؤدة المقال ال حسي دو ار جليا في تعبئة الجمااير للمساامة في التنمية الوطنية .وللمقال أنواع عد أ ت

تتطور حتا

فن ا
ار كل منيا ،

حسي ا مستقالا ب اته ،واي:

عبر عن الموقف الرسمي لل حيسة تجاو األحداث ا قت ادية
وي ،
-1المقال االفتتاحي ُ :Editorial
الراانة علا المستويين المحلي أو العالمي .ويعتمد ا ا السن الشرح ،والتسسير ،والحجج المنطقية
حينا ،والعاطسية حينا آ ر للو ول علا غاية واحد اي عقناع القارئ .فالغرض األ لي للمقال

ا فتتاحي او الرأة.2

-2العمود الصح ي  :columnواو مساحة محدود من ال حيسة

تزيد عن “نير” أو عمود تجعه

يعبر الكاتب من الل ا و المساحة عما يراو من
ال حيسة تحت ت رف أحد كبار الكت،اب .ع ،
آراه ،أو أفكار أو واطر ،أو انطباعات تجاو م تلف القجايا والموجوعات ا قت ادية .ويحتل

العمود ال حسي مكانا ثابتا
ويظير في موعد ثابت.

يتغير علا عحدى

سحات الجريد  ،وينشر تحت عنوان ثابت،

-3المقال التحليلي واو أبرز فنون المقال ال حسي وأكثراا تأثي ار ،واو يقوم علا التحليل العميق
لححداث والقجايا والظواار التي تشغل الرأة العام .وعاد ما ُيمنح كاتب المقال التحليلي مساحة
كبير من الحرية التي تسمح ليم بالتميز عن رأة ال حيسة .و جير أن يكون كت،اب المقا ت
ا قت ادية أسات في كليات ا قت اد أو كت،اب متميزين في المجال ا قت ادة ،أو رؤساه
منظمات ومؤسسات ومراكز بحثية اقت ادية .فيم األقدر علا قراه مجريات األحداث ا قت ادية،

 )1فاروق أبو زيد ،فن الكتابة ال حسية ،ط  ،4عالم الكتب ،القاار  ،1990 ،ل.206

 )2عبد اللطيف حمز  ،المد ل في فن التحرير ال حسي ،ط  ،4دار السكر العربي ،القاار ( ،د.ت) ،ل.290
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وتقويم السياسات ا قت ادية المتبعة بيدف فتح حوارات مجتمعية شاملة بعيدا عن وجيات النظر

المؤيد للحكومة ،واألحزاب الميادنة.

رابعاً :ا شكال الت اعلية:

مع تطور حاجات المجتمع باتت ال حف مطالبة بإفراد مساحة رأة للقراه من باب التساعل ،واستق اه رد

السعل عزاه الحدث ا قت ادة .وقد تكون ا و المساحة رسائل يتم تلقييا من القراه للتعليق علا نوع
قنعة في
الم ،
المعالجة المتبع حول دور قرار ما وتبعاته ،أو معالجة مشكلة مس لية كارتساع معدل البطالة ُ
المؤسسات الحكومية .عن الق د من اامش رأة ا ا تشجيع النا إلبداه الرأة فيما يجرة حوليا من
أحداث ،و ا ة لحكاديميين والمت

ين ،و وة ال بر  .ويمكن لي و المساحة أن تنشر مراجعات ألميات

الكتب ا قت ادية بيدف ر د وتحليل الظواار ا قت ادية ،وا عتبار منيا .وبإمكانيا نشر وتوجيح أام
ين ،بحيث يكون القارئ علا علم بمعاني الم طلحات الوارد في

الم طلحات ا قت ادية لغير المت

المواد التي يقرأاا .ويد ل في ا ا اإلطار أيجا نشر اقتراحات ،ونتائج الندوات والمؤتمرات ا قت ادية التي
تعقداا المراكز البحثية الم تلسة من جامعية وعلمية.

خامساً :أشكال مواد الخدمات:

وتتجمن الق ل اإل بارية التي تقدم نما ج وتجارب اقت ادية ناجحة ،و دمات القوائم مثل أسعار

العمالت والمعادن ،وحركة تداول األوراق المالية ،وأسعار السلع األساسية.1

المبحث الثالث :اإلطار العملي للبحث

انطالقا من الميام التي يقوم بيا ا ا النوع من ال حافة المت
م تلف األحداث ا قت ادية في المجتمع .ويدر

ة ،وال ة يتمث،ل في نقل وتحليل وتسسير

األسواق المالية والتغيرات التي تسرجيا األزمات

بأنواعيا ،فإن قائمة ا ا العمل تقوم "بشكل أساسي علا المعلومات والبيانات واألرقام وا ح ائيات" .2ل،

أن مجمون ا ا النوع من ال حافة يتسم بالجدية من جية .فجالا عن أن ال حافة ا قت ادية تعك

"سمات اإلعالم الحديث في ع ر المعلومات والمعرفة ،وع ر تمكين المواطنين من حقوقيم ا ت الية

عمالا بمبدأ ديمقراطية ا ت ال ونظرية تستيت الجميور" 3بما يلبي احتياجاته ورغباته ا ت الية من جية

أ رى.

سسر بوظائسه كونيا تؤدة
أوالً :ألية العمل :ثمة في المنظور اللساني بدييية مساداا أن بنية النسق اللغوة تُ ،
أاداف ا شتا ،يتقدميا نقل المعلومات ،فالتأثير في الغير .وبما أن ال طاب ال حافي نل يعتمد بالدرجة
فإن محددات ا ا العمل من أرقام وبيانات
الم ،
عد في األ ل لقارئ غير ُمحدد، ،
األولا علا الرمز الكتابي ُ
واح ائيات ومعلومات ستوظ،ف وفق أاداف اللغة في المنظورين اللساني وال حسي معا .فسي المنظور

 )26محمد عود الشمايلة وآ رون ،مرجع سابق ،ل.70

 )2المرجع السابق ،ل.62

 )3منا الحديدة وشريف درويش اللبان ،مرجع سابق ،ل.135
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األول ستُعالج المحددات وفق وظائف اللغة (أثناه العمل  .)au travailوتتمثل تل ،الوظائف في المعرفية
وا جتماعية .1وتتجسد الوظيسة المعرفية بال طابات في نقل المعارف ،وحل المشكالت ،وتوجيح مكامن
اللب

والغموض .أما الوظيسة ا جتماعية ،فتنح ر في عقحام السرد في الحيا ا جتماعية وادماجه .أما

المنظور األ ر ،فيتجلا وفق وظائف اللغة ال حسية ،و ا ة الوظيسة اإلعالمية التي تقوم قائمتيا علا
نقل المعلومات لآل رين ،حيث عن األ ير ستكون أرجية العمل في تسسير وظائف ودور ال حافة

ا قت ادية بما يلبي رغبات ،وحقوق القراه ا ت الية والمعرفية.

ول ل ،يعرض الباحث جملة من العقبات التي حالت دون أن ترتقي المقا ت ال حسية في تغطيتيا لححداث

ا قت ادية علا دور ال حافة ا قت ادية الرقابي والتوعوة ،األمر ال ة جعل الماد ال حسية المقدمة

بعيد عن متناول الجميور ،ومنيا

تتعود مكاشسة
-1عن الغالبية العظما من مؤسسات وشركات القطاعين العام وال ال وحتا التعاوني ،لم ،
الرأة العام عن موازناتيا و ططيا ،وواقعيا الراان ،وما حققته وتحققه من أرباح أو سائر .فمن شأن ا و
العقبة عغراق األنواع ال حسية باألرقام ال ماه والمجرد عن الواقع .وعاد ما نق أر علا

محشو بالرقم لغاية الرقم
كممة ،أة
ومواقعيا ا ليكترونية أ با ار وتقارير ومقا ت ُم ،
،
دمشق-سانا 12-02-2019

سحات الجرائد

أكثر .مثال

(كنار) تنتج ما قيمت  150مليون ليرة وا سعار ثابتة

أنتجت الشركة العامة لل ناعات التحويلية “كنار” الل العام الماجي ما قيمته نحو  150مليون لير قامت بتسويقه

كامال وفقا للمدير العام للشركة دريد
وأوجح

قر.

قر في ت ريح لمندوب سانا أن الشركة مستمر بتسويق منتجاتيا لكل مناف البيع التابعة للجيات العامة

وال ا ة وباألسعار المعلنة من عام التي بنتيا علا التكاليف السعلية عسياما منيا في التد ل اإليجابي في السوق
والمحافظة علا استقرار األسعار.

وبين أن الشركة لدييا م زونا كافيا من المواد األولية كانت قد اشترته سابقا وتقوم بت نيعه وطرحه في السوق بالتكاليف

الحقيقية ولم تقم برفع اة من أسعار منتجاتيا مع الحساظ علا جود ا و المنتجات وفق الموا سة القياسية السورية
المعتمد .

يقوم ال بر أعالو علا رقم رئيسي او ( )150مليون لير سورية أوردو المحرر ال حسي في كل من عنوان

ومقدمة ال بر ال حسي ،دون أن يربطه بأة مؤشرات أ رى في سياق عفيام القارئ مدلول ا ا الرقم ارتساع ا

أو ان ساجا ،أو حتا مقارنةا بأرقام السنوات الماجية ،أو بإنتاج أحد أرباع السنة نسسيا .عن مباشر ووجوح

كسن حسي ،يحت،م علا كاتبه البيان قدر المستطاع أو ا .كما أن محرر ا ا ال بر لم
الحدث في ال بر، ،
ُيس ،سر طبيعة المساامة ا يجابية التي تقوم بيا الشركة وفق ت رح مديراا العام ،و كيسية مشاركتيا

كمؤسسة عامة في المحافظة علا ا ستقرار .ا ا من ناحية وجوح المعنا وسرد الق ة بري ا ،أما من
المنتجة ولي
ناحية التحرير ال حسي ،فالبد من تسسير بعض النقاط .عن جسر ال بر او تسويق الكميات ُ

 )1باتري ،شارودو ودوميني ،منغنو ،مرجع سابق ،ل.259
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عنتاجيا كما ي كر ال حسي .فعملية اإلنتاج سابقة علا التسويق ال ة او عملية حقة .ثانيا عن عبار
يجوز أن يتجمن رأي ا ،ع

كر ليا

أن األ ير
«األسعار ثابتة» اجتياد ش ي من كاتب ال بر ،علم ا ،
في متن ال بر علا لسان الم در ال ة او مدير الشركة .ثالث ا من ال طأ است دام فعلين «انتجت وقامت

يعد عاد ا ركيز جسر ال بر التي اي في ا و الحالة
أن السعل المبدوه أو ا ُ
بتسويق» في مقدمة ال بر .ل، ،
يجوز بده فقرات متن ال بر بسعلين من نس المعنا كما فعل كاتب ا ا ال بر،
سوقت .رابعا
السعل ،

حيث است دم «أوجح» ثم أعقبه بالسعل « ،بين» ،فكالاما نس

السعل « ،بين».

المعنا .فالسعل «أشار» انا أنسب من

اإلدار  ،وبعض المسؤولين والمديرين في القطاعات ا قت ادية من اإلد ه بأة

 -2ت ،وف رؤساه مجال
معلومات اقت ادية عن سير العمل في المشروعات قيد التنسي وال طط المقرر  .وك ل ،عدم كشف نسب

عد ا و المكاشسة لاعالم بمثابة دليل عدانة
المتبقية لل حافة .فمن وجية نظرام تُ ،
اإلنجاز الحقيقية السعلية و ُ
بالتق ير واإلامال في اإلدار ،واو ما يعزز اليو أكثر بين ال حسيين ،والسعاليات ا قت ادية.
الثني يبحث سير عمل مشاريع هيئة المواصالت في ثالث مدن

القاار  -بوابة الوسط | الجمعة  24يوليو 12 30, 2020

بح ي ييث رئ ي ييي

الحكوم ي يية الموقت ي يية ،عب ي ييداهلل الثن ي ييي ،ال م ي ييي  ،س ي ييير مش ي يياريع الييئ ي يية العام ي يية للموا ي ييالت والنق ي ييل الت ي ييي ي ي ييتم

تنسي ي ي ي اا ل ي ي ييالح راجي ي ييدابيا والبريقي ي يية والزويتيني ي يية ،و لي ي يي ،ي ي ييالل اجتمي ي يياع عقي ي ييدو مي ي ييع عجي ي ييو مجل ي ي ي
الرابعة ،عدري

باحا

الن ي ي يواب عي ي يين الي ي ييدائر

عبداهلل المغربي.

وناقش ا جتماع ال ة جرى بديوان رئاسة مجل

الوزراه في مدينة بنغازة ،وحجرو رئي

الييئة العامة للموا الت والنقل،

الكابتن محمد علي عبد القادر ،نسب اإلنجاز بي و المشروعات ،وأبرز العراقيل وال عوبات التي تواجييا وأليات حليا،
حسب بيان للحكومة الموقتة.

وأكد الثني الل اللقاه جرور عيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تنسي بعض المشروعات ،ومتابعة وتطوير الموانئ في
الزويتينة والبريقة ،حسب البيان المنشور علا

سحة الحكومة بموقع «فيسبو.»،

يالحظ أن ال بر ال تمام ا من األرقام ،رغم أامية المشروعات المنس في ثالث مدن ليبية جراه تجرر
البنا التحتية وشبكة الموا الت والنقل بسبب الحرب .كما أن ال بر فقير جدا بالمعلومات والتسا يل
المقدمة عن مااية وطبيعة ،وأاداف تنسي ا و المشروعات .فالقارئ (المواطن ال ة يقطن تل ،المدن)

يعرف متا تنتيي ا و المشروعات ،وما النسب المنس

والمتبقية .كما تجمن ال بر بعض العبارات

السجساجة مثل «العراقيل ،ال عوبات ،جرور عيجاد حلول للمشاكل» .من حيث التحرير ،فقد است دم

ال حسي في مقدمة ال بر الطويلة بعض الشيه فعلين «بحث ،عقد» مع تركيب «يتم تنسي اا» .وا ا
ي الف قواعد ال ياغة اإل بارية لمقدمة ال بر  ،Leadفاألفجل است دام فعل واحد ،مع ا بتعاد عن

التامة أكثر من
التراكيب التي يشكل السعل الناقل أحد جزئييا .فسي الكتابة ال حسية ت لح األفعال ،
فالتامة من األفعال غالب ا ما "تمثل األحداث الرئيسية في
األفعال الناق ة في سرد الحقائق ومعالجة الوقائع.
،
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يمكن أن يستغني عنيا القارئ .ك ل ،يشترط في

نوفمبر 2020

يغ أفعال ال ياغة ال برية

"ال يغة المجارعة ،وك ل ،أن تكون مبنية للمعلوم" .2وفي السقر الثانية كر ال حسي «ناقش ا جتماع»،

فا جتماع

يناقش وانما المجتمعون يناقشون .ك ل ،است دم فعالا أ ر في نس

السقر «حجر» ،وا ا

م الف لقواعد ال ياغة .كما يحتاج ال بر علا تدقيق نحوة وامالئي لوجود بعض األ طاه مثل (مشاريع،

ل الح راجدابيا ،...للمشاكل ،بموقع السيسبو .)،فاأل ح أن يكتب ال حسي (مشروعات ،التي تنس في

راجدابيا و ،..للمشكالت ،علا

سحة السيسبو .)،ك ل ،غير معروف ،عن كانت مجريات الحدث تمت

جمن لقاه أم اجتماع ،فاللقاه فجائي فيه شيه من ال دفة ،و يتطلب ترتيبات مسبقة .أما ا جتماع علا

عكسه ،فيتطلب تنسيق ا مسبق ا وك ل ،تحديدا لجدول العمل ومحاور البحث .ومن المالحظ أن المحرر

ال حسي است دم في برو تار «اجتماع» ،وأ رى «لقاه» ،ومر «بيان» .علم ا أن البيان ال حسي Press

يعد أحد فنون الكتابة اإلعالمية ال ة تتعامل معه يومي ا ال حف والمجالت ،ووسائل اإلعالم،
، Release
ووكا ت األنباه كم در من م ادر األ بار .وتش ،كل ماد البيان أسا التحليل والتعليق والتحقيق

ال حسي ،ألن م در البيان ال حسي عاد ما يكون موثق ا ومحتواو ميم ا للجميور .وا ا ما لم يتحقق في

المثال أعالو.

قدم في قالب تسسيرة
تحول ال حسي علا مجرد ناقل للحدث ا قت ادة ال ة ُيسترض به أن ُي ،
، -3
تحليلي ،ولي ع بارة رف بحت .فمؤشرات أسواق المال ينق يا دوم ا التعمق في التحليل
قدم من البيانات كأبسط شروط لتغطية
الم ،
والعرض ،فجالا عن انعدام الشسافية في ُ
واادفة.

حسية متوازنة

توج لطر شركة «عل » لالكتتاب

ا قت ادية من الرياض -ا ثنين  18مايو 2020
قال ي ييت ثالث ي يية م ي ييادر مطلع ي يية لي ي يي"رويترز" ،عن

ي ييندوق ا س ي ييتثمارات العام ي يية الس ي ييعودة ،وا ي ييو ال ي ييندوق الس ي يييادة للث ي ييرو

في ييي المملكي يية ،ي ي ييدر طرحي ييا عامي ييا أولي ي ييا لشي ييركة علي ييم ألم ي يين المعلومي ييات ،التي ييي يملكي ي ييا ال ي ييندوق بالكامي ييل .والمعل ي ييوم أن
ي ييندوق ا س ي ييتثمارات العام ي يية مس ي يياام فع ي ييال ونش ي ييط ف ي ييي تعظ ي يييم قيم ي يية أ ي ييوله المحلي ي يية وتنمي ي يية محسظت ي ييه ا س ي ييتثمارية،

ويي ييولي ااتمامي ييا كبي ي ي ار ب ي ييدعم نمي ييو الشي ييركات لت ي ييبح ارئي ييد محليي ييا واقليمي ي ييا ،علي ييا جاني ييب تركيي ي يزو علي ييا تطي ييوير القطاع ي ييات
الواعد في السوق السعودية.

ال بر أعالو يعد ب ار بسيط ا كونه يتكون من واقعة واحد  ،واي «أن

ندوق ا ستثمارات العامة السعودة

وتم كر الواقعة نقالا عن ثالثة م ادر مطلعة غير معروفة عن كانت من
يدر طرح ا عام ا لشركة علم»، .
الوسط ا قت ادة ،أو السياسي ،أو غيرو .فسي األ بار ا قت ادية ُيستعان عاد بالم ادر المطلعة ،ع
ينطبق علا المثال أنف

ع ا كان ال بر يم السياد الوطنية ،أو ُيتوقع أن يثير بلبلة في المجتمع ،وا ا
ال كر .فعلا ال حسي في ا و الحالة أن يستعين بم در ة لة بموجوع ال بر من السوق المالية أو
 )1األزار الزناد ،نسيج النل ،ط ،1993 ،1المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ل.87
 )2عبد اليادة بن ظافر الشيرة ،مرجع سابق ،ل.138
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الشركة األم .وان لم يتمكن ،فعليه ا ستعانة ب بير في أسواق المال بغية توجيح معنا الطرح العام األولي
للمر
لشركة معينة .فالقارئ يعلم أن معنا ل ،او طرح الشركة ألسيميا لالكتتاب العام في البور ة ،
األولا ،و ل ،بيدف زياد رأسماليا ،حيث يجخ المساامون أموا ا في الشركة مقابل ح وليم علا أسيم
فييا ،أة ملكية جزه من الشركة .كما

بد من تسسير وتحليل ا و ال طو بالنسبة لشركة مت

ة في

أمن المعلومات ،وتتبع في ملكيتيا ال ندوق السيادة للثرو في المملكة السعودية .كما أن ال بر جاه

مبتو ار ،ع يتألف من مقدمة ،و لسية فقط دون متن .وحتا ال لسية

يجوز

ياغتيا كما كتب المحرر «من

المعلوم» ،فكيف أ بح األمر معلوم ا؟ األنسب كتابة «يشار علا ،ي كر أن» .كما
عبر عطالق

يجوز تأويل ال بر

سات مثل «فعال ونشط» فمن األفجل نسبيا علا م در.

 -4تجريد الم طلحات واألرقام في ال سحات ا قت ادية من مدلو تيا اإلنسانية ،أة عدم آنسنتيا،

تيم غالبية الجمااير ،األمر ال ة
علا الرغم من أنيا تحمل في طياتيا ق
ا عنسانية حسية ،
القراه بسبب المجمون غير المحبو،
يجعل األ بار ا قت ادية تح َ
ظا بالقدر نسسه من ااتمام ،

ق

يا.

 600ألف طن تقديرات إنتاج الحمضيات في الالذقية للموس الحالي

11-09-2020الال قية-سانا
قدر الميند

من ر ير ب ،مدير زراعة الال قية عنتاج الحمجيات ا ا الموسم بنحو  600ألف طن من م تلف

األ ناف مشي ار علا تراجع في كمية اإلنتاج عن الموسم السابق نحو  30بالمئة نتيجة الظروف الجوية التي سادت في
المحافظة الل األشير األ ير .
وبين الميند

ير ب ،في ت ريح لي سانا أن نوعية الثمار جيد بشكل عام من حيث الجود والحجم مع وجود مؤشرات

تسويقية عيجابية سواه في الدا ل أو لجية الت دير لل ارج.
وفيما يتعلق باألجرار التي لحقت بالمح ول أوجح ير ب ،أن ارتساع درجة الحرار التي شيدتيا المحافظة كان له
األثر األكبر علا

نسي البو ر والحامض حيث و ل حجم الجرر في البو ر علا نحو  70بالمئة وبناه علا ل،

قامت مديرية الزراعة برفع قوائم لتعويض السالحين المتجررين واي قيد الدراسة في الوزار إلقراراا.
وبلغ عنتاج الحمجيات في المحافظة العام الماجي  900ألف طن.

من المالحظ أن ال حسي بنا برو علا أسا تقديرة وفق الم در الم ،رح بالمعلومة .وا ا ي الف
الحة للتغطية ،فالنشر .فلي
أبسط شروط ومعايير انتقاه األحداث والوقائع التي تستأال أن تكون ماد
قدر» ،واو فع ٌل
كل حدث ي لح للنشر .فالمحرر بدأ بمقدمة طويلة مستعين ا بالسعل « ،
ال برية نظ ار فتقادو الدقة ،و جوعه لالحتمالية التي تتنافا و

يناسب المقدمات

و ية األرقام ود لتيا .ثم أشار المحرر

علا تراجع موسم الحمجيات لسنة  2020بنسبة  30بالمئة مقارنة بإنتاج موسم  .2019ا ا الربط غير

ُيعقل أن تجرى مقارنة بين كمية عنتاج مقدر بي
مقبول في التحرير ال حسي ،ألنه غير منطقي رياجي ا ع
 600ألف طن ونسبة مئوية من ناحية .ومن ناحية أ رى ،أن القارئ غير معني بتسسير وتحليل ا و
المقارنات المعقد وغير ال حيحة .فاألنسب أن يقارن المحرر ال حسي كميات اإلنتاج للعامين أما
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باألطنان ،أو بالنسب المئوية كي
ال بر .ك ل ،ثمة تناقض في

يتوو القارئ ،ل ،أن كمية عنتاج  2019م كور ك لسية في نياية

ياغة فقرات متن ال بر ،فوفق الم در «أن نوعية الثمار جيد بشكل عام

من حيث الجود والحجم مع وجود مؤشرات تسويقية عيجابية سواه في الدا ل أو لجية الت دير لل ارج»،

ثم يشير الم در علا أجرار لحقت بالمح ول جراه عوامل جوية بنحو  70بالمئة .ا ا تناقض واجح في
المعلومة والرقم علا لسان الم در ،فمن واجب ال حسي تالفي ل ،قبل نشر ال بر من الل استسسار

الم در .ولعل المعلومة األام في ال بر ،والتي ت لح ألن تكون جس ار ترتكز عليه باقي العنا ر
اإل بارية اي «رفع قوائم لتعويض السالحين المتجررين واي قيد الدراسة في الوزار إلقراراا» .عن رقم
اإلنتاج الم كور في مقدمة ال بر يحمل في طياته ق ة

حسية متكاملة الجوانب ،فثمة مح ول متجرر

جراه عوامل جوية ،وثمة عنتاج من سض مقارنة باإلنتاج السابق .فنقطة التركيز في ال بر

بد أن تكون

ععداد قوائم المزارعين المتجررين ،ولي

السالحين كما كر ال حسي ،وا ستسسار عن اليات واجراهات

ك ل ،كرر ال حسي في المتن فعلين بنس

المعنا في افتتاح فقرات المتن ،واما «بين وأوجح» .عن القيمة

التعويض ،والنسب التي ستقراا وزار الزراعة ،وا ا ما سيكون ل ،جمن طة عسعافية عينية ،أو تقديرية.
اإلنسانية لل بر تعد واحد من أام المعايير التي

يلتست علييا ال حسيون في موادام ا قت ادية .يجدر

بال حسي التسكير في كيسية تأثير ال بر أو البيان ال حسي عليه أو ا ،ومحاولة وجعه في سياق مرتبط

باألحداث الجارية .فمزارعو الحمجيات في سورية يعانون عاد

عوبات في ت ريف المح ول ال ة

يسوق عنتاجه حاجة ا ستيال ،المحلي ،وغالبا ما تقارب تكاليف اإلنتاج سعر المبيع حيث تبقا أرباح

المزارع في أجيق الحدود ،وأحيان ا يكون البيع أقل من التكلسة األساسية ل عوبة قنوات تسويقية ارجية.

 -5ا تيار غير الموفق للم ادر ،فال حسي يحتاج دوم ا م د ار كي ي حح معلومة ،أو يح ل
علا معلومة جديد  .لكن شريطة أن تتحلَّا ا و الم ادر بالثقة وتمثل عجافة حقيقية لق ته،
األمر ال ة ي تلط علا الكثير من ال حسيين،

ال بر السابق

ا ة المبتدئين في التغطية ا قت ادية .فسي

رح مدير الزراعة في مدينة الال قية باسم وزار الزراعة مقد ار اإلنتاج الكلي ،علما

أن زراعة الحمجيات

يقت ر علا مدينته فقط .فكان حريا بالمحرر ال حسي أن يستعين

بم در من «ايئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي وال ادرات» كي ي حح معلوماته ،وفي حال تع ر
ل ،فعليه ا ستعانة بي «ا تحاد العام للسالحين» .أو استشار " بير اقت ادة" قادر علا رؤية

وتحليل القجايا ا قت ادية المعقد بالشكل المطلوب.

 -6الح ر من الوقوع في فخ است دام الم طلحات المت

ة الغامجة التي يستعمليا

براه

ا قت اد ،وأ حاب البنو ،والعاملون فييا ،والبيروقراطيون الحكوميون .ع ينبغي علا المحرر

ا قت ادة است دام بد ا عنيا اللغة الواجحة السيلة التي يستعمليا النا

في الحيا اليومية.

فال حسي مدعو ألن يسأل نسسه باستمرار ال يمكن أن يقال أو يكتب ا ا بوجوح أكثر؟
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«موديز» تخ ض تصنيف تركيا بسبب أزمة محتملة في ميزان المدفوعات

السبت  24 -محرم  1442اي  12 -سبتمبر  2020مي
أنقر الشرق األوسط أونالين
سجت وكالة «موديز» ،أم

(الجمعة) ،الت نيف ا ئتماني لتركيا علا » «B2من» ،«B1قائلة عن نقاط الجعف
في التناقل.

ال ارجية للبالد ستتسبب علا األرجح في أزمة في ميزان المدفوعات ،وان م داتيا المالية آ

وقالت وكالة الت نيف ا ئتماني ،في بيان نقلته وكالة «رويترز» لحنباه «مع تزايد الم اطر التي تيدد الوجع
ا ئتماني لتركيا ،يبدو أن مؤسسات البالد

تنوة أو

تقدر علا التعامل بشكل فعال مع ا و التحديات«.

وأظيرت بيانات من وزار التجار أن العجز التجارة التركي قسز  170بالمئة ،علا  6.31مليار دو ر في أغسط

(آب) ،ع جعلت ان ساجات غير مسبوقة في قيمة اللير المواطنين ييرعون علا شراه ال اب ،وعلا لسية م اوف حيال

نجوب عمالت ا حتياطيات األجنبية.

الالفت في ال بر أعالو ،أن ال حسي قد است دم م طلحات اقت ادية مت

ة تار  ،وغامجة تار

ون .كان ُيسترض بالمحرر ا قت ادة
أ رى .وعاد ا ما يكتب ا و الم طلحات براه ا قت اد والمت
أن ي يغ برو ا ا بلغة أبسط وأوجح مست دما كلمات وم طلحات مأنوسة وقريبة من لغة النا  .رغم
أامية ال بر وقيمته ا قت ادية ،وتأثيرو المباشر علا واقع ا ستثمار ،وقطاع الم ارف بالدرجة األولا،

فإن جبابية اللغة المكتوبة بيا ،وعدم تسسيراا للقراه قد أفقدو أاميته محلي ا واقليمي ا ودولي ا .والسبب أن وكالة

موديز شركة قابجة تقوم باألبحاث ا قت ادية والتحليالت المالية ،وتقييم المؤسسات المالية ال ا ة
والحكومية من حيث القو المالية وا ئتمانية .وتسيطر علا ما يقارب  40بالمئة من سوق تقييم القدر

ا ئتمانية في العالم ،وبالتالي ت سيجيا الت نيف ا ئتماني ألة مؤسسة مالية يعني فوجا عارمة في

أسواق المال والسلع وقطاع الم ارف وأسعار ال رف وارتساع أسعار المستوردات ،وان ساض اإلنتاج

المحلي .كان بإمكان المحرر ا قت ادة توجيح ك ،ل م طلح بكلمتين أو ثالث مثل الت نيف ا ئتماني،
الوجع ا ئتماني ،مؤسسات البالد (أية مؤسسات؟ سياسية أو اقت ادية أو  ،)..العجز التجارة ،قيمة
اللير  ،شراه ال اب (ما السبب) ،نجوب عمالت ا حتياطيات األجنبية ،وغيراا من الكلمات المت
فالقارئ العادة ،وحتا المت

علما أن السبب الرئي

ة.

ل يست عب ا و الم طلحات .فأحداث ال بر غير واجحة رغم ترابطيا،

لت سيض الت نيف ا ئتماني او الت وف من أزمة في ميزان المدفوعات Balance

 of paymentsال ة يعد بمثابة سجل لجميع المعامالت ا قت ادية بين تركيا ودول العالم في فتر معينة

مثال) .باإلجافة علا التناقض في م داتيا المالية والتي تتألف عاد من أ ول
من الزمن (ربع سنة ا
سيادية واحتياطات نقدية ج مة ،وفوائض سيولة مالية.
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ثانياً :النتائج والتوصيات:

لل البحث علا جملة من النتائج والتو يات

-النتائج:

 -1يستقد العاملون في حقل ال حافة ا قت ادية أبسط أشكال وأساليب التحليل ا قت ادة والربط
قدم في فنونيم ال حسية من أ بار وتقارير وتحقيقات ،ما ينعك
الم ،
المنطقي للمحتوى ال حسي ُ
سلبا علا جود المحتوى والمعنا المراد اي اله للقارئ ،واو ما يستدعي تعل،م ألف باه ال حافة

ا قت ادية في جوه تعدد األشكال القانونية لتأسي
وقطاعاتيا ومجا ت ااتماميا.

الشركات ا قت ادية وتنوعيا أنشطتيا

-2افتقاد معااد اإلعداد اإلعالمي وكليات وأقسام ال حافة في الجامعات العربية علا المنااج والمواد
التدريسية المت

ة في ا قت اد ،وعدم القيام بشراكات تدريبية بين المراكز الجامعية والتعليمية

من جية ،وبين السعاليات ا قت ادية الم تلسة من شركات ومؤسسات ومراكز رياد األعمال من

جية أ رى.

المعالجة في ال حافة ا قت ادية علا الم داقة جراه
-3افتقار الموجوعات ُ
المعلومة األدق ،والرقم ا ح ائي األ ح عثر انعدام المكاشسة ا قت ادية.
 -4عدم ا جاع العاملين في ال حف والمجالت المت

عوبة الح ول علا

ة في ا قت اد لدورات تأايلية يتدربون

الليا بشكل ميني وعلمي علا قراه وربط األرقام اإلح ائية ا قت ادية بالشؤون الحياتية،

وتؤاليم في الوقت اته علا ا ستشراف المستقبلي بالتطورات واألحداث ا قت ادية علا

المستويين الكلي والجزئي.

- 5تركيز الدوريات ا قت ادية في معالجة موجوعاتيا في المقام األول علا السنون ال حسية
اإل بارية كاأل بار والتقارير بأنواعيا ،و ل ،علا حساب السنون التحليلية والتسسيرية التي تُغني
و ا.
الموجوع ،وتثرة جوانبه كافة مما يسيم في توعية الرأة العام عموما وا قت ادة

التوصيات

اغ الباحث التو يات وفق محورين ،األول او النهوض بواقع الصحافة االقتصادية من الل تنسي

جملة من المقترحات ،أبرزاا

 -1أن يواكب ال حسيون ا قت اديون التطور الحا ل علا المستوى ا قت ادة العام من جية،
وال ال من جية أ رى .وتتمثل المواكبة ا و في عمداد الكوادر ال حسية بأرقام حقيقية عن الناتج

المحلي ،وتلقينيا األس

المنطقية والعملية للتغطية ال حسية بما ينعك

ا قت ادية ،ور د المجا ت ا قت ادية المت

عيجابا علا واقع ال حافة

ة كالمالية والمحاسبة بشيه من التس يل.

بمعنا آ ر ،فال بد لل حسي ا قت ادة من تعل،م ألف باه ال حافة ا قت ادية .ويجرة ل ،عبر

فيم المق ود من الم طلحات ا قت ادية المتداولة ،وادرا ،أامية الرقم ا قت ادة وكيسية التعامل
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معه .فجالا عن فيم حركة أسواق المال والعالقة الطردية بين ا ستيراد والت دير .وك ل ،تسسير
معد ت النمو العام في جوه تنامي وتراجع أنشطة القطاعات ا قت ادية سيما ال دمية منيا.

عجافة علا الربط بينيا وبين آفة البطالة التي تلتيم النمو في حال ارتساعيا .كما ينبغي علا

ال حسي أن ُيدر ،فوائد توظيف ا ستثمار في القنوات الت ريسية األنسب ،وأن القطاعات ات
الريع ا نتاجي مع م اطر أقل أكثر جدوى من القطاعات السقاعية أة ال دمية.

 -2تطوير المنااج الدراسية المتعلقة بال حافة المت

ة سواه كانت في كليات اإلعالم أو الم اركز

والمعااد اإلعالمية المعنية بالتدريب والتأايل ،بما يسجي علا لق تعاون فعلي بين وسائل اإلعالم

المطبوعة من جية والمؤسسات ا قت ادية الحكومية وال ا ة من جية أ رى.

-3اعتماد الم داقية في تناول وتغطية الموجوعات ا قت ادية بأنواعيا علا أسا

تبادل المعلومة

ال حيحة ،وعدم تسويسيا أو التالعب بيا التزام ا بالمعايير األ القية لمينة ال حافة .علا جانب
عرغام جميع السعاليات ا قت ادية بالمكاشسة ا قت ادية لبياناتيا.

 -4أن ت جع عدارات ال حف والمجالت ال حسيين العاملين في المجال ا قت ادة علا دورات
تدريبية ت

ية ،يكون اليدف منيا تدريبيم علا قراه  ،وربط األرقام اإلح ائية بالشؤون

الحياتية ،وا ستشراف المستقبلي بسيرور األنشطة ا قت ادية علا المستويين الكلي والجزئي.

والعمل علا استقطاب الكوادر ال حسية المؤالة في الجوانب التحليلية لالقت اد ،وحركة األسواق

المالية.

أما المحور الثاني ،فيو التكوين الميني لبنية ال حافة ا قت ادية ،و ل ،عبر التوسع في است دام
السنون ال حسية التحليلية والتسسيرية مثل المقال ،والتقرير ،والتحقيق ال حسي من أجل المعالجة
المعمقة للقجايا ا قت ادية ،وبما يلبي احتياجات المت

ين وعامة القراه والمساامة في تقديم

الحلول ،وتب ير الرأة العام .عجافة علا بناه شراكة بين ال حافة والمؤسسات ا قت ادية الرسمية

وال ا ة ،تحقق الم لحة المشتركة ،وتسيم في تكوين رأة عام عيجابي لمعالجة المشكالت

ا قت ادية ،واجساه الطابع اإلنساني علا أ بار النشاط ا قت ادة والمالي حتا ت بح شيقة
أكثر.
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واقع ت طية اإلعال الصحي لجائحة كورونا في وسائل اإلعال

)ال ضائية االخبارية (اإلعال ا ردني كنموذج لهذه الت طية

The reality of health media coverage of the Corona pandemic
in satellite news media (Jordanian media as a model for this
coverage)
 رانيا عبد النعيم العشران:د
باحثة في الشؤون األمنيةاالجتماعية
 في القنوات،ت لاعالم ال حي في ظل جائحة كورونا

ييدف ا ا البحث الا ا طالع علا المساحة اإلعالمية التي

، ع تكمن مشكلة الدراسة في تعاطي وسائل اإلعالم لموجوع الوعي والتثقيف ال حي في ظل الجائحة،بارية
 تم است دام،ين في المجال الطبي اإلعالمي

:الملخص
السجائية ا

وكيسية نقل المعلومات واي ال الرسالة اإلعالمية التي تحتاج الا مت

 من أاميا أن، لجمع المعلومات فيما ي ل موجوع الدراسة وتسسيراا وتحليليا والتو ل الا نتائج،المنيج الو سي التحليلي
وسائل اإلعالم في ظل الجائحة وجدت نسسيا معنيه بالمسؤولية المجتمعية لنقل الرسالة اإلعالمية ال حية بطريقة علمية
. ال ة اجتاح العالم

ابة بالسيرو

تمكن المشاادين من الو ول الا الحقائق والتعليمات ال حية والوقاية لتجنب ا
. فيروس كورونا، الجائحة، اإلعالم الصحي:الكلمات المفتاحية

Abstract:
This research aims to examine the media space devoted to health media in light of the Corona
pandemic, in satellite news channels, as the problem of the study lies in the media's abuse of the
issue of health awareness and education in light of the pandemic, and how to transmit
information and deliver the media message that needs specialists in the field Media medical
method, a descriptive and analytical approach was used to collect information regarding the
subject of the study, interpret it, analyze it and reach conclusions, the most important of which
is that the media in light of the pandemic found themselves concerned with social responsibility
to convey the health media message in a scientific way that enables viewers to access health
facts and instructions and prevention to avoid Infection with the virus that swept the world.
Key Words: Health Media, Pandemic, Coronavirus.
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المقدمة:
في ظل التسشي المستمر لوباه كورنا في العالم ،أ بح المواطنين في حالة اجطراب نسسي و وف مما
سوف يؤول اليه الوجع ال حي والنسسي وا قت ادة ،ل ل ،أ بح السرد يبحث عن وسيلة الل ييتدة

بيا ،و يوجد في ا ا الميدان سوى ا ستماع الا أال العلم والت
يقدمونه من شرح عن

ل في المجال الطبي ،من الل ما

ائل ا ا السيرو  ،وطرق انتقاله ،وكيسية الوقاية منه ،في ظل عدم وجود لقاح

لغاية ا ن .فالسرد أ بح يقجي جل أوقاته أمام وسائل اإلعالم الم تلسة (المسموعة ،المقروه  ،المرئي،

وسائل التوا ل ا جتماعي ،فسيبو ،،تويتر) ،ليتساعل مع كم اائل من المعلومات الطبية التي تتعلق
بالوباه ،والتي قد تكون

حيحة أو مغلوطة ،فاألفراد انا تملكيم روح الحشد دون التمحيل ،كما أنيم

يتساعلون ويستيلكون م تلف المحتويات الرقمية بم تلف الوسائط المتعدد نتيجة التأثير القوة وا اتمام

الكبير لي و الظاار العالمية ،بإعتبار الرسالة اإلت الية منبه قوة ومباشر يدفع المتلقي بالشكل ال ة يحقق
ادف القائم باإلت ال ،ا و الديناميكية التي أطلق علييا

سويل "المطرقة الجديد وسندان الترابط

ا جتماعي" ،فالمتلقي الل أزمة الوباه الحالي يتجه بشكل مباشر للتساعل والمشااد نتيجة التأثر بإعتبار

أن الرسالة ا ت الية ليا بعد سوسيولوجي مباشر"().1

ونتيجي يية لي ي ي ا التي ييأثير القي ييوة لوسي ييائل اإلعي ييالم علي ييا المتي ييابعين والتي ييي أد لي ييتيم في ييي

ي يراع نسسي ييي و ي ييوف،

وف ي ييي ظ ي ييل تج ي ييارب المعلوم ي ييات الت ي ييي ي ي ييتم تزوي ي ييداا فيم ي ييا يتعل ي ييق بالوب ي يياه ،ب ي ييرزت الحاج ي يية لوج ي ييود عع ي ييالم
ي ييحي مت

المت

ي ييل يكي ييون اي ييو الم ي ييدر الرئيسي ييي إلعطي يياه معلومي ييات طبيي يية مي يين قبي ييل العلمي يياه والبي يياحثين

ين ،فيما يتعلق في ا ا الوباه ال ة اكتسح العالم اليوم.

إشـــــكالية البحـــــث تتي ييأتا اشي ييكالية البحي ييث مي يين الواقي ييع المعي يياش اليي ييوم ،فالعي ييالم يشي ييتر ،كلي ييه في ييي مواجيي يية
في ي ي ي ييرو

فت ي ي ي ييا ،،ح ي ي ي ييد مئ ي ي ي ييات ا

ف م ي ي ي يين ا رواح ،كم ي ي ي ييا أن ي ي ي ييه اني ي ي ي يي ،الحال ي ي ي يية النسس ي ي ي ييية وال ي ي ي ييحية

وا قت ي ي ييادية وا جتماعي ي ي يية للع ي ي ييالم أجم ي ي ييع ،دون التو ي ي ييل ال ي ي ييا بارق ي ي يية أم ي ي ييل حت ي ي ييا ا ن للق ي ي يياح يطم ي ي ييئن

الجمي ييااير ،ومي ييع لي يي ،اليي ييوم العي ييالم بحاجي يية الي ييا الم ي ييداقية في ييي ا

بي ييار والمعلومي ييات الطبيي يية التي ييي يي ييتم

تزوي ي ي ييدو بي ي ي ييا م ي ي يين قب ي ي ييل ا طب ي ي يياه والعلم ي ي يياه الم ت ي ي ييين بالش ي ي ييأن ال ي ي ييحي ،حت ي ي ييا يس ي ي ييتطيع الس ي ي ييرد أ ي ي ي ي

ا حتياطي ييات ال ي ييحية للوقايي يية مي يين ا ي ي ا الوبي يياه ،وا بتعي يياد عي يين المعلومي ييات المغلوطي يية والزائسي يية التي ييي تقي ييدم

من م ادر ععالمية م تلسة .

أهمية الدراسة

تنبي ي ييع أاميي ي يية الد ارسي ي يية مي ي يين أاميي ي يية البعي ي ييد اإلعالمي ي ييي ال ي ي ييحي الشي ي ييامل ،باعتبي ي ييارو حاجي ي يية أساسي ي ييية ألمي ي يين

ا ف ي يراد والجماعي ييات في ييي ظي ييل جائحي يية كوروني ييا ،وأن تحقيي ييق األمي يين ال ي ييحي في ييي ظي ييل المتغي ي يرات الرااني يية
الت ي ي ييي أح ي ي ييدثيا الوب ي ي يياه م ي ي يين الناحي ي ي يية النسس ي ي ييية وا قت ي ي ييادية وا جتماعي ي ي يية والتكنولوجي ي ي يية ،ا ي ي ييبح يتطل ي ي ييب

1

ميداوة ن ر الدين ،اإلعالم ال حي وادار األزمات في ظل الجائحة ،مقال تم نشرو نشر بتاريخ  11نيسان/أبريل .2020
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تغييي ي ي ار ف ي ييي عم ي ييل المنظوم ي يية اإلعالمي ي يية بش ي ييكل ع ي ييام ،وا ع ي ييالم ال ي ييحي بش ي ييكل ي ييال ،كون ي ييه يش ي ييكل

فارقا في طمأنينة األفراد ليعيشوا حيا
ل ل ،يمكن

سوية في ظل الجائحة.

ياغة اشكالية الدراسة في عد تساؤ ت

 ما او دور اإلعالم ال حي في مواجية جائحة كورونا؟
 مااي استراتيجيات اإلعالم ال حي في مواجية جائحة كورنا؟
 ما او واقع تمثيل وتغطية اإلعالم ال حي في القنوات ا
كورونا؟

بارية المتلسز في مواجية جائحة

تتبع الدراسة منيج الو سي التحليلي ،وا ا يتطلب جمع المعلومات المتعلقة بموجوع البحث ،وتحليليا

للتو ل الا نتائج ت دم المعرفة العلمية.
م هو اإلعال الصحي:

يلعب اإلعالم بشكل عام دور ميم وفاعل في عملية التوعية وا ت ال والتأثير في اتجااات الرأة العام

من الل الرسائل اإلعالمية الم

ة جمن قجية ما ،فاإلعالم ال حي يقع عليه الدور األكبر في

عملية التوعية والتنمية ال حية في المجتمعات ،جاه ا اتمام باإلعالم ال حي من الل مركز ا ت ال
بجامعة جونز اوبكنز األمريكية من الل كلية ال حة العامة بكلية بلومبيرغ ،حيث اعتبر الباحثون بيا

أن ا ت ال واإلعالم اما مستاح تغيير المعرفة وا تجااات من الل تبني أفكار جديد و و الا سلو،
حي ايجابي علا اعتبار أن العملية ا ت الية واإلعالمية برمتيا ليست عملية تغيير المعرفة وا تجااات

فحسب ،بل لدييا القدر علا نشر القيم ا جتماعية والوقائية ألة مرض يظير في اوساط المجتمعات (.)1
ومن ا ا المنطلق ابتدأ يشار الا اإلعالم ال حي ب سته علما يروج الا أنماط سلوكية

حية سليمة مما

يتطلب لق بيئة داعمة لي و السلوكيات بيدف ت سيض اإل ابة باألمراض مع التأكيد علا أن تغيير سلو،
كثير من الممارسات والعادات ال حية السلبية يمكن تحقيقه في وقت ق ير ،ومن انا ولمواجية ل،
فاألمر يستدعي من القائمين علا اإلعالم ال حي ومن م ططي البرامج اإلعالمية أن تكون مبنيه علا

األبحاث المنيجية العلمية من

الل التركيز علا تسليط الجوه علا السلوكيات ال حية والسليمة

وا يجابية ،علا اعتبار أن ا ت ال الموجه لتغيير السلو ،عملية تساعلية تست دم رسائل معينه يتم

ت ميميا بدقة لتتغلب علا العوامل التي تعوق ا ا التغيير با بتعاد عن اسلوب اإلجبار أو اإلماله ودفع

المتلقين الا التسكير معمقا لجمان نجاح الحمالت ا ت الية وا عالمية.

تعرف الوكالة األمريكية ،مراكز السيطر علا األمراض والوقاية منيا( ،)CDCاإلعالم ال حي ب "دراسة

استراتيجيات التوا ل واست داميا من أجل التأثير في الق اررات واألفعال اليادفة الا تحسين ال حة" .2وفي

 1بسام مشاقبه ،اإلعالم ال حي ،دار أسامة للنشر والتوزيع2012،عمان ،،ل.12
(2) https://bit.ly/2UQIFgI2020”. accessed March 24, “CDC, Health Communication Basics, Centers for Disease
Control and Prevention, January 22, 2020,
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عام ( ) 2007عرفت العالمة ريناتا
الت

نوفمبر 2020

شيافو " اإلعالم ال حي "بأنه منيج متنوع األوجه و متعدد

ات للو ول علا الجمااير الم تلسة ،بغرض تبادل المعلومات ال حية بيدف التوجيه والتأثير

،ودعم األفراد والمجتمعات المحلية ،والممارسين ال حيين ،و ناع السياسات العامة والجميور ،إلد ال أو
تبني أو المحافظة علا سلو ،أو ممارسة أو سياسة من شأنيا تحسين النتائج ال حية للمجتمع في نياية

المطاف.ع ن يمكن تعريف مسيوم اإلعالم ال حي عجرائيا "الا ععالم مت
في العديد من ال

ومعلومات واح ائيات

ل يشتر ،مع اإلعالم العام

ائل ،لكنه يتميز بتركيزو وا ت ا ه عن المجال ال حي من أ بار وبيانات
حية ،وبرامج توعوية بيدف دمة ال حة العامة للمجتمع ككل.

انطالقا من التعريسات السابقة نرى اإلعالم ال حي في القنوات السجائية لي

بتل ،األامية فيو جعيف

فيما يقدمه من برامج تتعلق بالتثقيف والوعي ال حي ،فيي وان وجدت تكون عابر غير مؤثرو وغير متابعة
كشأن البرامج الرياجية مثال ،علا الرغم من أن األمن ال حي او قوام الحيا ومنطلق كافة األنشطة

ا قت ادية وا جتماعية والسياسية ،فالتيديد الحا ل اليوم شل حركة كافة القطاعات العاملة وسبب سائر

اقت ادية واجتماعية ونسسية.

ل ل ،كان بد من تطوير طاب ععالمي

حي فعال قادر علا الو ول الا كافة فئات الجميور والتأثير

فييا ،ك ل ،وجود ععالميين محترفين قادرين علا التعاطي مع المحتوى ال حي ،أو استقطاب م ت ين

في المجال ال حي عندام القدر علا تقديم المحتوى ال حي بمينية وفعالية عالية.

دور اإلعال الصحي

يقوم اإلعالم ال حي بعد أدوار من أاميا
 -نشر ا

بار والمعلومات ال حية من انجازات وندوات وورش عمل ،وقجايا

حية وتجارب

طبية ،وتقديم اإلح ائيات والبيانات ال حية وتحللييا.

 القيام باألنشطة التي تيدف الا رفع الوعي ال حي وغر السلوكيات ال حية السليمة لدى األفرادوالمجتمعات.

 عجراه البحوث والدراسات في م تلف المجا ت ال حية للتعرف علا التحديات والعوائق وطرحالحلول والتو يات.

 تربية األفراد في المجتمع علا السلو ،ال حي السليم وتغيير سلوكيم وعاداتيم ال اطئة ا ة فيحالة انتشار األمراض وا وبئة دا ل المجتمع.

 -توفير قاعد علمية موثوقة من المواد اإلعالمية ال حية (.)1

1

وائل اليجله ،ما او اإلعالم ال حي ومااي فائدته للمجتمع ،مقال تم نشرو في https: nok6a.net،2020/2/3
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ا و األدوار نجداا اليوم مسعلة بشكل قوة في جميع المجتمعات لمواجية فيرو

(المرئية ،المسموعة ،المقروه )،

نوفمبر 2020

كورونا ،فوسائل اإلعالم

تتوانا في جيداا إلي ال الوعي ال حي للمواطن ليت

تتدابير

السالمة والوقاية العامة من السيرو .
أهمية اإلعال في المجال الصحي:

يشكل الوعي ال حي لدى أفراد المجتمعات حجر ا سا

في أنماط سلوكياتيم اليومية التي ليا أثر كبير

في حالتيم ال حية بشكل عام ،وتعتبر وسائل اإلعالم الم در الرئيسي للمعلومات وتؤدة دو ار كبي ار وميما
في بناه السرد وتكوينه المعرفي والوجداني والسلوكي ،من الل عمليا علا زياد ر يدو من المعلومات
وال برات التي تنسج مواقسه وآرائه وسلوكياته ،ومن الل اعتمادو علييا ،فوسائل اإلعالم أجحت أدا مؤثر

في استحداث وتغيير السلوكيات والممارسات ،فمجامينه أ بحت مرتبة لحفكار وا سة للمعايير ناقله
للحيا  ،وأجحت ا و الوسائل اإلعالمية قو كبير من الل احكام سيطرتيا علا م ادر المعلومات التي

يعتمد علييا أفراد المجتمع ومجموعاته ،ومنظماته في ات ا ا راه والق اررات وتحقيق األاداف(.)1

فوسائل اإلعالم أ بح ليا سطو كبير من الل عحكام سيطرتيا علا م ادر المعلومات التي يعتمد علييا
أفراد المجتمع بكافة أطيافه من أجل ات ا الق اررات وتحقيق األاداف ،وألجل ل ،يعتمد األفراد علا وسائل

اإلعالم في تحقيق ثالثة أاداف اي

 -1السيم ويتمثل ل ،في معرفة ال ات عبر التعلم والح ول علا ال برات والسيم ا جتماعي ومعرفة
أشياه عن العالم وتسسيراا.

 -2التوجيه ويشتمل علا توجيه العمل مثل ما ا تقرر أن تشترة وكيف تحافظ علا
وتقديم ن ائح حول كيسية التعامل مع موقف جديد أو

عب.

حة جيد ،

 -3التسلية وتتجمن است دام وسائل اإلعالم في الترفيه والتسلية في أوقات السراغ.

ومن الدراسات التي تناولت أامية اإلعالم في المجال ال حي في الغرب ،دراسة "سنايدر" ( )2007عن
تقل فاعلية عن برامج التد ل الوقائي

الحمالت ال حية المعتمد علا وسائل اإلعالم أن ا و الحمالت

المعتمد علا المدرسة ،وأنيا تكون أكثر نجاحا عندما ت ل الا أكبر شريحة من الجميور المستيدف

وعندما تسوق سلوكا جديدا وعندما ي حبيا اجراهات رادعة وعندما تنشر معلومات جديد  ،كما قام" دوتمان

بيرجمان "بدراسة العالقة بين الم ادر اإلعالمية والوعي ال حي عن البدانة ومشكالته حيث تو ل

الباحث الا نتيجة أن ا ت ال الش

ي وقراه ال حف والمجالت والكتب وت سح ا نترنت تشكل

م ادر أساسية للمعارف ال حية للجمااير الواعية

حيا .دراسة محمد موسا بعنوان" محددات تغطية

السجائيات اإل بارية لجائحة كورونا في ع ر الرقمنة" ل ت ا و الدراسة علا أن التغطيات اإل بارية
لجائحة كورونا ،في بعض القنوات السجائية ،كشست مدى ااتمام اإلعالم المعا ر بالجانب ال حي

للمجتمع ،وأاليته لكي يت َّدر األجند اإلعالمية .فالوباه ال ة اجتاح العالم بأسرو اجتاح بدورو وسائل
1

حسن مكاوي ،ليلى السيد ،االتصال ونظرياته المعاصرة ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة،1998 ،ص 320
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اإلعالم وأرغميا علا تغيير أجندتيا عندما رأت كيف أن فيرو

كورونا يلحق ال سائر بالحكومات

والمؤسسات وا قت ادات واألفراد ،فأ بحت األ بار والتقارير تنيمر دون استراتيجية توا لية مستدامة
ُبنيت علا عدرا ،عميق ألامية التوا ل ال حي السعَّال ال ة يحول دون تسشي األوبئة وحدوث الجوائح
المدمر  .ومن الل نتائج ا و الدراسات تقوم الجيات المسؤولة عن اإلعالم ال حي ببناه وت ميم حمالتيا
اإلعالمية بحيث تتمكن من معرفة نوع الرسالة والوسيلة والجميور المستيدف وطبيعته وأنسب الوسائل له،
وبالتالي تحويل دور وسائل اإلعالم في المجال ال حي من دور الناقل لح بار ال حية الا دور مشار،

في المجتمع .وا ا ما يسعا اليه العاملين في القطاع الطبي (ا طباه ،الممرجين ،العلماه) ،ايجاد حلقة
و ل واي وسائل اإلعالم ،لنقل الرسائل للمواطنين وتوعيتيم من م اطر فيرو

كورونا  ،واعطاؤام

الن ائح والتعليمات التي منيا ا لتزام بالكمامة والقسازات والتباعد الجسدة وا جتماعي  ،وتناول ا دوية
ال افض للحرار ،والسيتامينات للوقاية ورفع مستوى الوعي ال حي لدييم.

عناصر ومرتكزات اإلعال الصحي

تنطلق عنا ر اإلعالم ال حي من الل النقاط التالية

 -1اإلعالم وال ة يجب أن يتجمن الح ول علا المعلومات والحقائق الالزمة حول قجية ما ونشراا
بيدف تكوين درجة من الوعي بالتطورات التي تحدث حول قجية معينة لدى

والعلمي والجميور.

انعي القرار ا دارة

 -2التعليم يتجمن كافة العمليات التي تيدف الا تسييل التعليم من أجل مساعد الجميور علا
ات ا ق اررات أو ق اررات داعمة ومنطقية ،والتأثير في ممارسات وسلوكيات الجميور علا المستوى أو

المدى البعيد.

 -3ا ت ال وتشمل عمليات م ططة تيدف الا تحسيز الجميور علا تبني مواقف وسلوكيات جديد
تتماشا مع الوجع ال حي القائم بيدف حسظ ال حة العامة للجمااير ،وتقليل من ا

ابات

والوفيات.

محددات فعالية اإلعال الصحي:
أة ععالم مت

ل يحتاج الا مجموعة من المحددات إلعاد فاعليته ،بالنسبة لاعالم ال حي تحقق

فاعلية اإلعالم ال حي بتوافر مجموعة من المحددات التي تيدف الا ععاد النظر في تقييم األفراد
والمجتمعات والدول لدور اإلعالم ال حي في مسير البشرية ،وأبرز ا و المحددات ما يلي

-1ا قرار وا قتناع بأولوية ال حة علا كافة ما سوااا ،ألنيا تجسد قوام الحيا بما فييا من أنشطة
م تلسة ،وأن ال رف علا الوقتية ال حية أكثر جدوى ومنسعة من ال رف علا العالج ،وأن ير
وسيلة لتحقيق الوقاية ال حية اي اإلعالم ال حي السعال والمستدام ال ة يعزز السلو ،ال حي
ويجنب ا فراد والمجتمعات المبالغ المر ود لعالج أمراض يمكن تسادييا بقليل من التوعية والتثقيف.
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-2ا ستثمار في المحتوى اإلعالمي رفيع الجود  ،ال ة يقرب عامة النا

من النتاج العملي ال ة ييتم

ب حة ا نسان ويحافظ علا البيئة لحجيال القادمة ،فالنتاج العملي غالبا ما يبقا بعيدا عن متناول

مما يجعليم عرجة وجحايا للعلم الزائف ال ة يقدم نتائج مطلقة بكيسية دعائية تجر

عامة النا

المتلقي.

-3احداث تغييرات ج رية في السياسات التحريرية لوسائل اإلعالم ،ومن ثم ععاد ترتيب أولوياتيا حتا
تدرج اإلعالم ال حي جمن أولوياتيا ،فا اتمام الزائد بالحدث السياسي علا حساب الحدث ال حي

يقود الا األزمات الكبرى مثال أزمة كورونا اربكت السياسيين حول العالم وأسيمت في استنزاف أموال

طائلة كان يكسي لو تم تزويد القليل منيا لتسعيل اإلعالم ال حي(.)1

-4عن نجاح اإلعالم ال حي يتطلب تجافر جميع جيود كافة مؤسسات المجتمع

ا ة الميتمة

بالتربية ،والتنشئة ا جتماعية كالمؤسسات التعليمية والسياسية ،ومؤسسات المجتمع المدني.

-5ععاد تعريف اإلعالم ال حي ،فيو لي
لحدود الت

أعالم م تل لجميور معين ،بل او ععالم شامل وعابر

ات ولكافة البشرية ،المعلومة الطبية التي يقول طبيب في الغرب ،قد يستسيد منيا فرد

في الشرق.

استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كوفيد :19
تنطلق استراتيجية اإلعالم ال حي من استراتيجية ال حة اتيا ،وا و ا ستراتيجية ليست ثابته بل متغير
تبعا لحزمات والظروف التي تمر بيا العملية ال حية ،حاليا يمر العالم بأزمة فيرو

كورونا ا ا األمر

تتطلب من تجافر جيود حكومية ومؤسسات دولية ومنظمات عالمية لوجع استراتيجية لمواجية ا ا الوباه.

ومن المؤسسات الدولية المسؤولة عن وجع تل ،ا ستراتيجية منظمة ال حة العالمية ،اليونيسف ،ومنظمة

اليونسكو ،وقد حددت منظمة ال حة العالمية اليدف الجوارة من ا ستراتيجية العالمية لالستجابة لسيرو
كورونا ،واو أن تتمكن كل دول العالم من السيطر علا ا و الجائحة من الل عبطاه عدوى السيرو

و سض أعداد الوفيات الناجمة عنه.

وفيما يلي أاداف ا ستراتيجية العالمية

-1حشد جميع القطاعات( ا قت ادية  ،ا عالمية ،السياسية) ،والمجتمعات لجمان تحمل كل قطاع
من القطاعات الحكومية والمجتمعية مسؤوليته ،وأن يشار ،في ا ستجابة وتقليل عدد الحا ت من الل

اتباع ممارسات مثل نظافة اليدين ،وآداب السعال ،والتباعد الجسدة بين ا فراد(.)2

-2السيطر علا الحا ت السردية المتسرقة والمجموعات والحد من انتقال العدوى علا مستوى المجتمع
عن طريق الكشف السريع عن الحا ت وعزليا.

1
2

محمد موسا ،محددات تغطية السجائيات اإل بارية لجائحة كورونا في ع ر الرقمنة،مركز دراسات الجزير ،قطر،2020،ل7
منظمة ال حة العالمية ،ا ستراتيجية العالمية لالستجابة لسيرو

كوفيدhttps://www.who.int ،19-
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-3كبح ا نتقال المجتمعي للعدوى من
م

ل لكل سياق.

نوفمبر 2020

الل وجع تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتيا بشكل

 -4سض معد ت الوفيات من الل توفير الرعاية السريرية للم ابين بالسيرو  ،من الل جمان
توفير ال دمات ال حية وا جتماعية.

-5تطوير لقاحات وطرق عالج آمنه وفعالة يمكن توفيراا علا نطاق واسع ويسيل الو ول الييا وفقا
للحاجة.

ا و ا ستراتيجية حتا يتم تحقيق أادافيا تحتاج الا اتباع نيج لتوحيد الجيود السردية والمجتمعية والحكومية
واإلعالمية ،لترجمة ا و األاداف الا مشاريع تطبق علا أرض الواقع ،حتا يتم جني الثمار ،فاإلعالم
بكافة وسائله (المرئية ،المسموعة ،المقروه ) ووسائل التوا ل ا جتماعي (فسيبو ،،تويتر) ،قادر علا
تو يل ا و الرسائل لجميع األفراد في كل العالم ،مما يساام في رفع الوعي والتثقيف ال حي وتقليل
اإل ابات .فعملية ا ت ال واإلعالم ال حي تسعا الا تحقيق تأثيرات ق ير المدى وبعيد المدى ،بحيث

ت بح ا و الممارسات بعد انتياه ا ا السيرو

عادات اجتماعية ي عب تغييراا.

واقع تمثيل وت طية اإلعال الصحي لجائحة كورونا في القنوات ال ضائية المرئية:
عن ال سائر البشرية وا قت ادية التي لحقت بالعالم الل جائحة كورونا جعلت وسائل اإلعالم والقنوات
السجائية تسسح مساحات واسعه كانت سابقا ميملة فيما ي ل القطاع ال حي ،فالمتتبع للبرامج الشبكية

لبعض القنوات اإل بارية المحلية والعالمية العربية وا جنبية ،والتي تحظا بمشااد كبير من الجمااير،
كان يالحظ قلة ااتماميا بالبرامج وا
ترتيب األولويات لدى تل ،القنوات

بار التي تتناول

حة ا نسان باعتباراا أسا

كافة األنشطة ،ن

يشمل العناية بال حة وتثقيف ا نسان حتا يحافظ علا نعمة ال حة

والعافية وينطلق منيا الا تحقيق التطور والتنمية المستدامة ،بل كان ا اتمام األول ليا الشؤون السياسية
وا قت ادية  ،ومواجيع كاإلرااب ال ة يجرب كل دول العالم ،لكن أزمة كورونا ع ست بكل ا و الملسات
ليبقا ملف األزمة ال حية او الطاغي علا كل الملسات ،وتنوعت زوايا تناول اإلعالم العربي لملف

كورونا علا عد

ور منيا1 ،ي التغطية اإلعالمية الرسمية من

الل النشرات اإل بارية ،ومتابعة

التطورات واعالن حا ت الوفيات ،وحا ت الشساه .2،التوعية ال حية من الل ن ول أو فيديو أو
ور توجح كيسية الوقاية ال حية من السيرو

من

الل اتباع اساليب الوقاية ال حية .3،القالب

الترفييي فقد استحو ا سلوب السا ر علا مساحة واسعة في وسائل التوا ل ا جتماعي لملف الجائحة،
من الل تبادل النكات ،وال ور المجحكة ،مقاطع السيديو ،التأويل الديني علا اعتبار أن السيرو

سالح

بيولوجي يأتي جمن مؤامر لجرب األديان .بعد عرض ا و الزوايا ستقوم باستعراض مطول لكيسية تغطية

بعض القنوات السجائية العربية ،واألجنبية لملف كورونا.
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اوال :قناة العربية
عن السمة العامة لتغطية قنا العربية لسيرو

العالم كله ،ولي

علا أنه جائحة عمت

كورونا ،اي تعامل القنا مع السيرو

بلد معين ،وانطالقا من ا ا التوجه فإن التغطية كانت عالمية وتثقيسية أكثر منيا محلية

منغمسة في التسا يل ،ويتجح ا اتمام بجائحة كورونا في موقع قنا العربية عبر الويب من الل رابط

"فيرو

كورونا" ،ومن أبرز ما تجمنته

فيرو

كورونا" ،او مبادر لاجابة عن التساؤ ت مست دمي الموقع من لدن مجموعة من ا طباه العرب

الم ت ين ،حول طبيعة السيرو

سحة فيرو

كورونا رابط بعنوان" أسأل طبيب العربية نت عن

والمرض آثارو علا ال حة.

تظير كثافة تغطية العربية للجائحة من الل ت در مجموعة من مقاطع السيديو ل سحتيا الرئيسية في

حسابيا في اليوتيوب ،فكل المقاطع ليا عالقة بجائحة فيرو
باإلجافة الا البرامج ون كر منيا "

كورونا ،في شكل أ بار أو تقارير ع بارية،

باح العربية ،وتساعلكم ،DNA ،وميمة ا ة ،وا ا او" ،وعند

ا نتقال السيديواات نجد عددا كبي ار من مقاطع السيديو التي تتناول جائحة فيرو

تاريخ  27يناير /كانون الثاني  ،2020بعوان" كل ما يجب أن تعرفه عن فيرو

كورونا ،يعود أقدميا الا
كورونا" ،تم بثه جمن

برنامج " باح العربية" ،وتبعه في اليوم نسسه تقرير عن سرعة تمدد السيرو  ،ويستنتج من محتوى التقريرين
أنه قد سبقتيما تقارير وأ بار حول فيرو

الم ابين  ،2700والمتوفين  80ش

كورونا ،فحينيا كان عدد الم ابين في ال ين

يتجاوز عدد

ا ،وقد ظلت التغطية محدود حتا بعد أن و ل السيرو

الا

اإلمارات ،حسب تقرير للقنا نشر في اليوتيوب بتاريخ  /30كانون الثاني  ،2020وبدأت تتزايد الل شير

شباط ،وا ت تتزايد لت ل روتيا في نيسان.
أما

سحة قوائم السيديو (التي تتجمن مقاطع ات عالقة ببرامج أو حدث أو موجوع ما) ،قد ت درتيا

قائمة تجم  201مقطع بعنوان" سؤال ،عبر العربية _كيف نواجه كورونا "؟ ،وتتجمن مقاطع من برنامج
"بانوراما" اليومي ال ة ي

ل حلقاته لاجابة عن أسئلة الجميور حول فيرو

استجافة مجموعة من األطباه ابتدأ من حلقة 11مار
عجافة نوعية لتغطية القنا للجائحة علا

كورونا من

الل

 ،2020/ويشكل ا ا التوجه الجديد للبرنامج

عيد التساعل مع الجميور والتعبير عن م اوفيم وطريقة

للح ول علا المعلومات ال حيحة للوقاية من السيرو  .ك ل،

ت نشر الثامنة للقنا أ باراا

لتغطية الجائحة و ل ،من الل النشرات والتقارير من كافة أنحاه العالم ،التي تكشف عن أام بؤر تسشي

السيرو

في العالم (.)1

لكن من المآ

التي طالت تغطية العربية أنيا تغطية غير متعمقة تبدو أكثر ميال للتثقيف وتعريف المشااد

بيوميات الجائحة ،كما أن التركيز يشمل كافة بقاع العالم و ا ة بؤر التسشي ولي

علا بلد مقر القنا ،

باإلجافة الا ا عتماد علا السلطات الرسمية كم در للبيانات ال ا ة بالسيرو  ،دون السعي

لالستق اه المعلومات من الواقع.
1

https://www.youtube.com/user/AlArabiya/playlists
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أما قنا "سكاة نيوز" العربية فقد ات ت التغطية المباشر لجائحة كورونا ثالث أشكال رئيسية نشرات

األ بار التي تستحو فييا أ بار وتقارير جائحة كورونا ح ة األكبر من حيث العدد والوقت ،وا ا يشمل
كافة النشرات اإل بارية ،وبعض البرامج التي
ف

عدت موجوع الكورونا الا المراتب األولا في أجندتيا،

ت حلقات بعينيا للجائحة أو تناوله جمن السقرات ،وانال ،البرامج ال ا ة بسيرو

انتاجيا

ي ا لمواكبة الجائحة .فعلا

عيد النشرات ا

بارية تم ت

كورونا التي تم

يل ساعة ا بارية بعنوان"

مسار كورونا" يستعرض فيه آ ر مستجدات وأ بار السيرو  ،ك ل ،برنامج "التش يل الطبي" ،وبرنامج

"كورونا سؤال وجواب" ال ة يستجيف ا طباه والم ت ين لاجابات عن استسسارات الجميور ،كما أن
جميع البرامج الرياجية وا قت ادية كان المحتوى له عالقة بسيرو

كورونا .أما من ناحية التغطية الكمية

فإن القنا تورد آ ر ا ح ائيات حول الجائحة في النشرات عند استعراض الوباه في البلدان وبؤر التسشي،
ا ة األرقام القياسية جمن شريط عناوين ا

بار المتحر ،أسسل الشاشة

1

أما تغطية القنوات ا جنبية لجائحة فيروة كورونا فجاهت علا النحو التالي ،قنا  ،CNNشملت التغطية

كافة ساعات البث عندما تحولت البرامج الم تلسة الا تناول موجوع الجائحة وتجلياتيا محليا وعالميا،
باإلجافة الا ا ستوديواات ا

بارية التي سعت إلعداد التقارير ونشرات ا

بار وعناوين أ بار

مثيل

ليا ع في تغطية نتائج ا نت ابات الرئاسة ا مريكية ،ولعل أبرز ما يميز ا و التغطية الحجور النوعي
لاعالميين الطبيين التابعين للقنا بقياد الدكتور"سنجاة جوبتا" رئي

المراسلين الطبيين لدى الشبكة،

واإلعالمية" عليزابيث كواين" حيث شكلوا الع ب الرئيسي لقسم ا عالم ال حي في القنا  ،فكانوا يقومون
ببث النشرات والتقارير والتح يرات المتعلقة بالسيرو  ،كما كان الدكتور سنجاة او المتحدث والمحاور
يمكن أنه كان يستجيف

ناع القرار والساعلين في جائحة القرار ،كما امتدت مساامته لتشمل تقديم مقاطع

ععالنية وتوعوية تمثلت بطريقة غسل اليدين موجية لكافة الجميور المشااد .ك ل ،كان للدكتور برنامج
ع اعي ( ،)podcastيبث عبر من ات رقمية متعدد بعنوان" فيرو

الكورونا الحقيقة مقابل ال يال "

يجيب فيه عن اسئلة الجميور حول م تلف الجوانب ال حية المتعلقة بالجائحة ،مما جعله سلطة معرفية

لدى الجميور ا مريكي من الل جمعه بين األكاديميات والممارسة الطبية والممارسة اإلعالمية ،وعلا
عيد التغطية الكمية فقد عمدت القنا الا ت

يل الجزه ا يمن من الشاشة لتثبيت أرقام ا

الواجح أن قنا "  "CNNتعاملت مع الجائحة باعتباراا حدثا

ابات.

مثيل له يمر به العالم واإلعالم المعا ر،

حيث اعتمدت القنا حالة الطوارئ اإلعالمية التي تس ر كافة عمكانيات القنا التحريرية لتغطية الجائحة،

التركيز علا الجانب ا نساني المتعلق بظروف العاملين في القطاع الطبي ،وتقديميم كمحاربين في الجبية
ا مامية ا ا كان غائب في تغطية القنوات العربية للجائحة ،التعامل مع ت ريحات المسؤولين بطريقة

1

"سكاة نيوز عربية"  )،: Playlistsتاريخ الد ول https://bit.ly/2xcEWB3،: 2, 11,2020
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نقدية ،ا و ت ريحات الرئي

وتداعياته(.)1
قنا فوك

ترامب المثير للجدل حول السيرو

وا ستيتار من قبله بي ا السيرو

نيوز كان ا اتمام من ب علا الجوانب السياسية ،أة أن القنا سيست تغطيتيا للجائحة سواه
وات التي تياجم ا و

من الل الدفاع عن سياسات الرئي " دونالد ترامب" تجاو األزمة ،أو مياجمة ا
السياسات أو تقلل من شأنيا ،وتسعا تغطية" فوك

نيوز " ،لجائحة كورونا من الل البث الحي للتطورات

ال حافية التي يعقداا البيت ا بيض والكونغر

وحكام الو يات والت ريحات ال ادر عنيم تدور حول

اليومية للوباه في الو يات المتحد والعالقات مع ال ين ،فكافة النشرات ا
موجوعات جائحة فيرو
والبرامج ،فيي

بارية وبرامج الرأة والمؤتمرات

كورونا ،يالحظ أن القنا جعيسة التركيز علا ما يتعلق باإلعالم ال حي

تسعا الا تج يم األمر ،ع يطغا علا التغطية الت وف من ا ثار ا قت ادية للجائحة،

ومقاومة فكر الحجر ال حي ال ة يؤدة الا ارتساع معدل البطالة ،ومن ناحية ا اتمام بالبيانات الكمية

فإن القنا تحرل علا نشر ا ح ائيات المتعلقة بالسيرو  ،وانعكاساتيا علا البور ات ومعد ت

البطالة ،ومدى توفر المستلزمات الطبية.

الت طية اإلعالمية لملف كورونا في ا ردن:
قامت وسائل ا عالم ا ردنية في ظل أزمة كورونا بنقل تطورات الوجع ال حي للمواطن بحيث يبقا علا
عطالع مستمر لما يحدث دا ل البلد و ارجه ،بحيث

تعطي فر ة نتشار الشائعات وا

بار المسبركة،

حيث أظير تقرير ر د اإلعالم األردني لعام  ،2020وال ة ي درو مركز حماية وحرية ال حسيين أن

اإلعالم األردني بكافة وسائله (المرئية ،والمسموعة ،المقروه ) ،في تغطية الوجع الوبائي ،والتزام وسائل
اإلعالم بالم داقية في بثيا ونشراا للتوعية ال حية والوقائية من فيرو

كورونا(.)2

فقد وثق فريق الر د 381ماد توعوية وتثقيسية في  12وسيلة ععالمية تمثل أربع

حف يومية واي

الرأة ،الدستور ،الغد ،وا نباط ،و8مواقع الكترونية واي عمون ،وجو ،24وسرايا ،سواليف ،البو لة،
السبيل ،ورم ،وللستر الزمنية الواقعة ما بين  15آ ار ،وحتا  31آ ار .2020

ووفقا لنتائج التقرير فقد بلغت ح ة ال حف اليومية من المواد التي تم ر داا  143ماد تثقيسية ،وبنسبة

 238 ،%37.5ماد في المواقع اإللكترونية وبنسبة .%62.5

كما أشار التقرير الا أنه وبالرغم من عدم وجود استراتيجية ععالمية لتغطية الكارثة ال حية وا قت ادية

التي سببيا فيرو

كورونا ،فقد ان رطت وسائل اإلعالم في التغطية مبدية التزاما واجحا بمعايير،

وموا سات اإل عالم ال حي في حالة الكوارث ،سواه بإتاحة المعلومات وجمان و وليا للجميور أو

بأول ،أو بث رسائل التوعية ،والتثقيف المكرر لتوجيه الجميور لكيسية الوقاية من الوباه ،وآليات التعامل

معه ،واستعرض التقرير أبرز معايير التغطية اإلعالمية للجائحة مثل الحرفية وا
1
2

ت ال ،وا عتماد علا

محمد موسا ،محددات تغطية السجائيات اإل بارية لجائحة كورونا في ع ر الرقمنة ،مركز دراسات الجزير ،قطر،2020،ل.18
مركز حماية وحرية ال سحين ،تقرير ر د اإلعالم األردني ،2020 ،ل .4
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الم ادر الرسمية الموثوقة ،واعتماد الم طلحات والتو يسات الطبية المت

عدار األزمات ،وجمان الو ول الا المعلومات.

نوفمبر 2020

ة ،والتوا ل المباشر مع

كما أكد التقرير أنه ا تل بر د وتوثيق الجانب المتعلق بالتثقيف ال حي والتوعوة جمن ما يعرف

بإعالم الكوارث ،م ؤكدا أن وسائل اإلعالم في عينة الر د أثبتت التزاميا بمعايير التغطية ،من الل تأمين
المعلومات ال حية للجميور ،من الل بث ا

المسؤولة و ات ا

بار الموثوقة ،وا رشادات الرسمية ال ادر عن الجيات

ت ال ،فجال عن توسع بعض وسائل اإلعالم في عينة الر د بإنتاج وبث ،ونشر

مواد تثقيسية قامت بإنتاجيا وبثيا استنادا للمعلومات العلمية الموثقة .وبحسب نتائج التقرير فقد اعتمدت

وسائل اإلعالم في عينة الر د علا التغطية ال برية وبنسبة ( ،)%74.6تمثل  284ب ار من اجمالي

التغطيات الموثقة البالغ عدداا 381ماد  ،فيما بلغ عدد التقارير التوعوية  60تقريرا ،وبنسبة  ،%15.7كما
بلغ عدد المقا ت التوعوية وا رشادية  37مقا  ،وبنسبة .%9.7

وو ل عدد المواد الموثقة بم ادر معرفة  369ماد  ،وبنسبة ،%96.9فيما بلغ عدد المواد التي اعتمدت

علا م ادر مجيولة 12ماد فقط ،وبنسبة  ،%3.1كما بلغ عدد المواد التي اعتمدت علا تعددية
الم ادر 12ماد  ،وبنسبة  ،%3.1وبلغ عدد المواد التي اعتمدت علا تعددية ا راه  11ماد تمثل

 ،%2.9في حين ظلت المعالجة الحقوقية والقانونية في أدنا مستوياتيا بتسجيل ماد واحد فقط.
ومن القنوات ا

بارية التي تابعت ملف كورونا في ا ردن ،قنا رؤيا حيث أظيرت دراسة استق ائية

أجرتيا شركة "ابسو " والتي تعتبر من أام الشركات العالمية الناشطة في مجال دمات البحث وا ح اه،

فقد أظيرت الدراسة أن  %45من سكان ا ردن يعتمدون علا تلسزيون رؤيا كم در رئيسي لح بار
المتعلقة بسيرو

يومي(.)1

كورونا ،بينما ح لت رؤيا علا  %41من نسبة مشااد الجميور األردني بشكل

فقد امتازت القنا في تغطيتيا ا

بارية والتي أفردت ليا مساحات كبير من الل النشرات ا

بارية علا

مدار الساعة ،لما يحدث دا ل البلد من تطورات رافقت ملف كورونا ،وآثاراا النسسية وا جتماعية

وا قت ادية ،كما

ت حلقات عديد من برنامج "نبض البلد" لمناقشة تبعات فيرو

كورونا علا

المجتمع ا ردني المحلي ،وتم استجافة الم ت ين في كل مجال سواه الطبي ،ا جتماعي ،النسسي،

ا قت ادة.

أما قنا المملكة األردنية فقد بلغت تغطيتيا لجائحة كورونا ما يقارب 600ساعة الل األشير األربعة

الماجية ،عجافة الا نحو 2000استجافة كان معظميا عن بعد ،تستعرض فييا الحالة الوبائية وانعكاساتيا
علا ا فراد والمجتمع ،كما استعرض برماج " باح المملكة" ،ا

بار اليومية للمحجور علييم في منطقة

البحر الميت ،كما ركز برنامج" العاشر " المعني بالشأن العربي والعالمي علا آ ر مستجدات فيرو

1

كورونا
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عالميا وما و لت اليه الدراسات واألبحاث ،واستجافة أطباه و براه ومحللين من حول العالم ،وأسيمت

البرامج ا سبوعية كاألحد ا قت ادة ،وجلسة علنية ،وبعد ال بر ،وحكومة الظل بتسليط الجوه علا
كورونا(.)1

القجايا المرتبطة بملف فيرو

قنا التلسزيون األردني ،واي القنا الرسمية للمملكة ،فقد كانت تبث أ بار ملف الكورونا جمن النشرات

ا

بارية الرسمية دون وجود مد الت مطولة ،فقد كان انال ،مؤتمر يومي لوزراه ال حة والعمل والقياد

األمنية ،يبث علا القنا الرسمية يتم من الله كر عدد الحا ت الم ابة ،وحا ت الشساه ،والتحدث عن
الوقاية ورفع الوعي ،وآليات الحظر وأوقاتيا ،المحتوى ال حي كان جزه اساسي من جميع البرامج

ال باحية والمسائية.

خاتمة:

بعد ا ا اإلسياب لت غطية وسائل اإلعالم العربية وا جنبية لجائحة كورونا نرى الوعي وا اتمام من قبل
المالكين للمؤسسات اإلعالمية بأامية اإلعالم ال حي  ،فالوباه ال ة اجتاح العالم بأسرو اجتاح بدورو
وسائل اإلعالم وأرغميا علا تغيير أجندتيا عندما رأت كيف أن فيرو

كورونا يلحق ال سائر بالحكومات

والمؤسسات وا قت ادات واألفراد ،كما أن السجائيات اإل بارية وغيراا من وسائل اإلعالم مدعو لالستثمار
في مجال اإلعالم ال حي ،من الل تعزيز موارداا البشرية بأفجل الكوادر الساعلة في المجالين ال حي

والطبي ،وتوفر ليم اإلمكانيات الالزمة لتقديم ععالم

حي يقود البشرية علا مستقبل ال من الجوائح

تجااال للسلو ،ال حي القويم.
جيال أو
ا
واألوبئة التي يجني بيا اإلنسان علا نسسه ا
علا الجانب ا

ر وللتوجيح نجد بعض الدول العربية مثل لبنان ،سوريا ،العراق ،ليبيا ،اليمن ،كانت

تغطيتيا جعيسة في مجال اإلعالم ال حي ،وا ا راجع للحالة السياسية التي تعيشيا تل ،البلدان من
الحروب وكوراث وثورات ،وتد الت غير شرعية من قبل دول

ارجية ،فا ستعدادات ال حية في بلد

كاليمن تكاد تكون منعدمة ،ل ل ،اقت رت علا توعية بسيطة من

الل النشرات اإل بارية للقنوات

الرسمية لتل ،البلدان ،وتم ا عتماد علا وسائل التوا ل ا جتماعي (السيسبو ،،انستغرام ،تويتر)،

واست داميا كمن ة لاعالم ال حي يقدم من الليا رسائل التوعية ال حية ،للوقاية من فيرو
فعلا مستوى المواقع ا

بارية العراقية بادرت بتجمين واجياتيا بمر د

وا ح ائيات الرسمية التي تتعلق بسيرو

قائمة المراجع

كورونا مثل ،نا

كورونا،

ال يعرض األ بار

نيوز والسومرية نيوز ،وبغداد اليوم .

 بسام مشاقبه ،2012،اإلعالم ال حي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 حسن مكاوة ،ليلا السيد ،1998،ا ت ال ونظرياته المعا ر  ،الدار الم رية اللبنانية ،القاار  ،م ر.
 محميد موسيا ،2020 ،محيددات تغطيية السجيائيات اإل باريية لجائحية كورونيا فيي ع ير الرقمنية ،مركيز
دراسات الجزير  ،قطر.

1
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 مركز حماية وحرية ال سحين ،تقرير ر د اإلعالم األردني.2020 ،
 منظمة ال حة العالمية ،ا ستراتيجية العالمية لالستجابة لسيرو

كوفيدwww.who.int ،19-

 ميييداوة ن يير الييدين ،اإلعييالم ال ييحي وادار األزمييات فييي ظييل الجائحيية ،مقييال تييم نش يرو نشيير بتيياريخ 11
نيسان/أبريل .2020

 وائيل اليجليه ،ميا ايو اإلعيالم ال يحي وميااي فائدتييه للمجتميع ،مقيال تيم نشيرو فيي https: ،2020/2/3
nok6a.net

المواقع ا لكترونية

 https://bit.ly/2UQIFgI2020”. accessed March 24, “CDC, Health Communication
Basics, Centers for Disease Control and Prevention, January 22, 2020, .
 www.almamlakatv.com مقال تم االطالع عليه بتاريخ 2020/11/2
 www.royanews.tv مقال تم االطالع عليه 2020 /11/2
 https://www.youtube.com/user/AlArabiya/playlists
 سكاي نيوز عربية) " : Playlistsتاريخ الدخول https://bit.ly/2xcEWB3،: 2, 11,2020
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 العدد الثالث عشر- ألمانيا- برلين- المركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات اإلعالمية

1949- 1937 اإلعالمي تجاه القضية ال لسطينية

ا زهر وموق

Al-Azhar's and Its Media Position Towards the Palestinian
Issue 1937-1949
طارق عبد الفتاح الجعبري
TAREQ A.D. JABARI

 فلسطين. جامعة الخليل. استاذ مشارك،دكتوراة دراسات بيت المقدس

الملخص

تناولت الدراسة موقف األزار من القجية السلسطينية معتمد علا تحليل محتوى أعداد مجلة األزار ال ادر عن مؤسسة
.1949  وحتا العام1937  وعمل الباحث علا استق اه األعداد والمواجيع التي حوتيا المجلة من عام.األزار الشريف

 وتكمن. حيث عمل الباحث علا مراجعة كامل أعداد المجلة.واست دم الباحث المنيج الو سي والتاري ي في ا و الدراسة
 كما ادفت.مشكلة الدراسة في بيان مدى األامية التي أو اا األزار تجاو القجية السلسطينية من الل أداته اإلعالمية
 وانطلقت الدراسة من فرجية أن األزار.الدراسة علا الوقوف علا مدى اإلاتمام والمتابعة للقجية السلسطينية ععالميا لحزار
 وأن.حة فرجيتيا

 و ل ت الدراسة عدم.أولا ااتماما عاليا بالقجية السلسطينية باعتباراا قجية المسلمين المركزية

 ورغم العديد من المقا ت.األزار اتبع السياسة الرسمية المتحسظة للدولة الم رية في مواقسيا من األحداث في فلسطين

واإلشارات نحو القجية السلسطينية ع أن مساامة المجلة الناطقة باسم األزار وما حوته أعداداا تجاو القجية السلسطينية
.يرقا بالمجلة ورسالتيا و يتناسب مع مكانة األزار الشريف و بحجم وطبيعة األحداث التي كانت جارية في فلسطين

. القجية السلسطينية. مجلة األزار. األزار:كلمات م تاحية

Abstract
The study dealt with Al-Azhar's position on the Palestinian issue based on an analysis of the
content of the issues of Al-Azhar magazine issued by the Al-Azhar Foundation. The researcher
worked on investigating and researching the huge numbers and topics that the magazine
contained since 1937 until the year 1949 since its establishment until the end of the Nakba. And
extracting topics that dealt with the events of Palestine and Jerusalem and the role of the
magazine in advocating the importance of the Palestinian cause. The researcher used the
historical and investigative method in this study. The problem of the study lies in showing the
importance Al-Azhar attached to the Palestinian issue through its media tool. The study also
aimed to determine the extent of attention and follow-up to the Palestinian issue in the media
Al-Azhar. The study started from the hypothesis that Al-Azhar paid high attention to the
Palestinian issue, as it is the central issue of Muslims. The study concluded that the hypothesis
is not correct. And that Al-Azhar pursued the conservative official policy of the Egyptian state
in its positions on events in Palestine. Despite many articles and references to the Palestinian
issue, the contribution of the magazine speaking in the name of Al-Azhar and its contents on
the Palestinian issue does not rise to the magazine and its message and does not match the
status of Al-Azhar, nor the size and nature of the events that were going on in Palestine.
Key words: Al-Azhar. Al-Azhar Magazine, The Palestinian Issue.
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مقدمة
لعب األزار الشريف دو ار تاري يا متقدما طوال الحقب التاري ية التي وفدت علا م ر ،لكن األزار تعدى

نسو و ومكانته علا ارج م ر ،وأ بح ا شأن علا المستوى العربي واإلسالمي .وتعتبر مجلة األزار أحد
أام مؤسسات األزار الناطقة باسم ا و المؤسسة العريقة .وااتمت المجلة مناط الدراسة بمجا ت ومواجيع

شتا ،وعمل الباحث علا است راج ودراسة المواجيع ات ال لة بالدراسة من أجل كشف موقف األزار
من القجية السلسطينية واألامية التي أو اا ليا من الل أعداد مجلة األزار من عام  1937وحتا نياية
عام  1949و ل ،عقب حرب عام  1948وما تبعيا من نكبة .ولم يسبق أحد أن تناول موقف األزار من
القجية السلسطينية من الل المجلة المعبر عن توجه األزار الرسمي ،فعلا الرغم من تناول الباحثين دور
األزار ومكانته علا مر تاري ه و ا ة في الع ر الحديث لكن أكثر الدراسات اقت رت علا دور األزار

في م ر ،ولي ا تسعا ا و الدراسة علا التنقيب في أعداد المجلة ال ا ة باألزار من عام  1937وحتا
عام  1949فتر الدراسة .و ل ،كأول دراسة علمية مت

ة في ا ا الموجوع با عتماد علا م ادر

أولية اي أعداد المجلة .وحاولت الدراسة كشف موقف األزار من القجية السلسطينية من الل دراسة
وتحليل  18مجلد من أعداد مجلة األزار .1وتكمن أامية الدراسة من الدور ال ة مثله األزار _فتر الدراسة

_ كأام مؤسسة دينية م رية عربية واسالمية وكونه عبا رئيسي ا في الحيا الم رية السياسية حينيا.2
والتي كان ليا آثار وانعكاسات م تلسة علا الق ية السلسطينية.

وقد عنيت ا و الدراسة بمجلة األزار – 3مجلة دينية علمية لقية تاري ية حكمية – وعمل الباحث لاجابة

مجلدا
حول مدى حجور ون ر فلسطين في مواجيعيا ومقا تيا الم تلسة ،وتتبعت الدراسة حوالي عشرين
ا

من المجلد الثامن وحتا المجلد الثامن والعشرين من أعداد المجلة ،والتي تحتوة علا مئات من المقا ت
المتنوعة وا

ف من ال سحات سطراا مشايخ وعلماه األزار ،في المجا ت السقيية وا دبية والتاري ية

وأحوال والعالم اإلسالمي .وتطلبت الدراسة مراجعة ا ا العدد الكبير من أعداد المجلة جيدا كبي ار ،لكنه كان
مثي ار ومستس از للباحث في رغبته للتعرف علا مدى حجور القجية السسطينية والتي كانت في أوج ال راع

مع ال ييونية .وبالرغم أن ا و المجلة الشيرية ليست سياسية واي فكرية بالمقام األول ع أنيا كانت

تغطي العديد من القجايا واألحداث السياسية لحقطار والشعوب اإلسالمية ،و ت سا العالقة ا ستراتيجية

بين م ر وفلسطين عدا عن ج ور وآفاق ا و القجية من المنطلق اإلسالمي .4وعند دراسة موقف األزار
1

3

الموقع الرسمي لالزار http://www.azhar.eg/splash.html
2
Khair, Z. Sankore's achievement in higher education is important to Islamic Civilisation even though it is less
known in comparison to Al-Azhar, Al-Qayrawan, Al-Qarawiyyin and Qurtuba Universities.
مجلة شيرية جامعة (مجلة دينية علمية لقية تاري ية حكمية ) ي دراا مجمع البحوث اإلسالمية باألزار الشريف ف مطلع كل شير عربي .وقد
در العدد األول في شير المحرم عام 1349اي الموافق 1931م .حمل العدد األول اسم نور اإلسالم ).الجندة ، 1986،ل.)11لالطالع علا

أعداد المجلة https://archive.org/details/MajalatAlAzhar02
يمكن ا طالع علا أعداد المجلة والوثائق
4

عمار  ،عسالمية ال راع حول القد

http://alazharmemory.eg/topics/topicsDetails.aspx?id=85

وفلسطين ،ل.29
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من األحداث المحلية واإلقليمية السياسية والسكرية وا جتماعية نرى أنه من الجرور بمكان التمييز في

البحث والدراسة بين ا زار كمؤسسة رسمية ليا ايئاتيا وعالقاتيا العجوية مع االسلطة الحاكمة وبين رجال

وعلماه ا زار كأفراد استطاع الكثير منيم أن يتمايز برأيه وفكرو .لكنه من الواجح أن مكانة األزار ودور

علمائه ورجا ته في الحيا السياسية الم رية كان و حجور قوة بل وأيجا تأثيرام الكبير علا المستوى

العربي واإلسالمي .1فالحما
المشاعر الدينية الحية.2

الديني كان دائما وقود الثورات ،والشعوب الثائر عاد ما تمار

نوعا من

مشكلة الدراسة

حاز األزار الشريف دو ار تاري يا متقدما في تاريخ م ر ،ومن انشاه جامع األزار أ بح منار علمية
ومرجعية عسالمية ونسو سياسي كبير في المجتمع الم رة .وتعتبر مجلة األزار أحد أام مؤسسات األزار

الناطقة باسمه .وااتمت ا و المجلة بمجا ت ومواجيع شتا تعك

ااتمام قياد األزار والقياد السياسية

الم رية عموما ،وألامية الدور الم رة تجاو القجية السلسطينية والعالقة ا ستراتيجية والتاري ية بين
البلدين ،ظيرت لدى الباحث رغبة قوية في محاولة معرفة دور األزار تجاو القجية السلسطينية ،و ا ة في

المجال اإلعالمي من الل مجلته الشيرية .فالمكانة اإلسالمية لسلسطين وللمسجد األق ا توجب ااتماما
كبي ار لي و القجية من المؤسسة اإلسالمية األولا في م ر .ولي ا تسعا ا و الدراسة علا التنقيب في

أعداد المجلة ال ا ة باألزار من عام  1937وحتا عام  1949فتر الدراسة التي حدداا الباحث .و ل،
با عتماد علا م ادر أولية واي أعداد المجلة .وجاهت مشكلة الدراسة في العمل علا بيان مدى األامية
التي أو اا األزار تجاو القجية السلسطينية من الل أداته اإلعالمية .وا جتياد في تتبع سياسة المجلة
تجاو القجية السلسطينية باعتباراا تمثل سياسة ادار مؤسسة األزار ،فما او الدور اإلعالمي لحزار

الشريف من األحداث التي كانت جارية في فلسطين ،وما مدى تساعل مجل،ته الرسمية مع تطورات القجية
السلسطينية في الن ف األول من القرن العشرين؟

خل ية تاريخية

يعتبر األزار الشريف الييئة العلمية اإلسالمية الكبرى التي تقوم علي حسظ التراث اإلسالمي ودراست .فلم

يعد األزار مجرد جامع وجامعة ولكنه مؤسسة ج مة ل دمة اإلسالم والمسلمين .وكان دور األزار في
معظم السترات اإلسالمية في مواجية األعداه تأكيدا علا وطنية األزار .3وقد كان األزار بداية تأسيسه

منار للسكر الشيعي الساطمي في العام  361اي  972 /م ،ع أنه أ بح مرجعية أال السنة ،والمؤسسة
اإلسالمية األام واألولا في م ر وفي العالم العربي واإلسالمي .وحاز علا مكانة واحترام علا كافة

2
3

Hamzah, H., & Assadi, J. (2014). The Faqih, Sheikh Jad-el-Haq Ali Jad-el-Haq. Al-Majmaʻ, 89(1697), 1-93.
بيجوفيتش  ،اإلسالم بين الشرق والغرب  ،ل. 115
علي ،دور األزار في السياسة الم رية ،ل .105
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ال عد الدينية والسياسية والسكرية وا جتماعية .1وكان لحزار في التاريخ الم رة الوسيط والحديث مكانة

لم تحظ بيا مؤسسة أ رى سوى المؤسسة العسكرية .2وقد أثبت ال راع المرير ال ة اجه األزار جد
السرنسيين أن األزار كان يشكل مركز ال دار في الحيا العامة ،وواجه األزار عملية ت سية ممنيجة من

الحملة السرنسية طالت دورو السكرة القيادة لحمة ليغدو رم از للت لف والس رية ووا ل محمد علي باشا

استيداف مكانة األزار .3أما اإلحتالل البريطاني فقد عمل علا الغاه استقالل األزار المالي وأ جعه
للحكومة في محاولة استنساخ تجربة الكنيسة في أوروبا.4

وكان لحزار دو ار بار از في ثور عام  ،1919ع أنه من عام  1922بدأ المل ،فؤاد يييمن علا األزار.
ومن ثم أ بح األزار مشاركا في الحيا السياسية علا جانب الق ر في مقابل الوفد والتيارات الوطنية.5
وفي العام  1928قام شيخ األزار المراغي بتأسي

قسم الوعظ وا رشاد حيث امتد نشاطه علا الشعوب

العربية والبلدان اإلسالمية من مثل ارتيريا واليند .6وتجدر اإلشار علا أن الكثير من المحللين يرون ق و ار
وجعسا واجحين لحزار في تعامله مع أحداث فلسطين في ل ،الوقت .7فقد رفض شيخ ا زار بعد أحداث

عام  1929محمد ابو السجل الجزاوة 8رفض النداهات الداعية لن ر السلسطينيين بحجة أنيا قجية
سياسية تتعدى سلطاته .وبعد أحداث ثور البراق 9في فلسطين عام 1929وفي تطور ملحوظ بعث شيخ

10
حث فييا
األزار الشيخ م طسا المراغي م كر ا ة الا المندوب السامي البريطاني في م ر ،
المقدسة ،وقد أفاد الرسميون اإلنجليز أن الم كر
الحكومة البريطانية للت،د ل زالة أسباب النزاع في األماكن
،

كانت "جيدا جعيسا " من قبل المراغي "ولم تحتو علا التزام قوة ل الح القجية اإلسالمية" عالو علا
1
2
3
4
5
6
7

الشناوة،

ور من دور ا زار في مقاومة ا حتالل السرنسي لم ر أوا ر القرن الثامن عشر  ،ل 219

علي  ،دور األزار في السياسة الم رية  ،ل.7
سليمان ،دور األزار في السودان  ،ل . 12
محمد  ،التاريخ السرة لم ر من الوثائق البريطانية وا مريكية  ،ل . 9
البشرة  ،الحركة السياسية في م ر  ،ل . 24-23
أحمد  ،ا جتياد ا نشائي عند الشيخ محمود شلتوت ،ندو تطور العلوم السقيية  ،ل. 24
الجوادة ،األزار الشريف وا

الح ا جتماعي والمجتمعي ،ل. 59- 58

 8محمد أبو السجل الجيزاوة ُوِل َد سنة  1874في محافظة الجيز  ،.وقد تم تعيينه شي ا ا لحزار في سنة 1917م ،وظل َش ْي ا ا لحزار حتا توفي
سنة 1927م .وي كر عبد الستاح العويسي في كتابة م ر والق ية السلسطينية سحة  10ل ،لكن يظير انا التيا حيث توفي الجيزاوة عام 1928
اة قبل عام من الحادثة.موقع اكر األزار
http://alazharmemory.eg/sheikhs/characterdetails.aspx?id=1046
9

ثور البراق اندلعت في مدينة القد

في  9أغسط  1929وسميت نسبة علا حائط البراق وال ة يسميه الييود حائط المبكا .و ل ،بعد محاولة

ال ياينة اقامة ال وات بجانب الحائط  .وحائط البراق وقف عسالمي .في 15أغسط  ، 1929ال ة وافق يوم الحداد علا راب الييكل حسب
التقويم الييودة ،والمتزامن مع احتسا ت المسلمين بالمولد النبوة الشريف نظمت حركة بيتار ال ييونية اليمينية مسير تظاارية احتشدت فييا أعداد
كبير من الييود في القد  ،وبدأت المناوشات لمنعيم من اقامة شعائرام بجانب الحائط .وفي األيام التالية انتشرت ا شتباكات علا مدن أ رى حيث
قتل في مدينة ال ليل  67ييوديا من سكان المدينة ..للمزيد انظر كتاب فلسطين القجية الشعب الحجار للمؤلف بيان نوبيض الحوت .
10

محمد م طسا المراغي )(1881 - 1945عالم أزارة شغل من ب شيخ األزار في الستر من  1928حتا استقالته في 1930

المشي ة مر أ رى عام 1935وحتا وفاته في 1945.وقد

ثم تولا

ار بعد ل ،أحد أام أعالم م ر والعالم اإلسالمي.

.http://alazharmemory.eg/Esdarat/article_details.aspx?id=5470
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2

أنيا دون المستوى العالي ال ة تميز به نشاط المراغي .1كما تحس،ظ األزار علا عقد مؤتمر القد
العام  1931لما أشيع أنه سيبحث موجوع ال الفة ولم يكن المل ،فؤاد 3ليرجا أن يبحث موجوع ال الفة
في

بعيدا عن م ر.4

مجلة ا زهر وموق ها من القضية ال لسطينية
تناولت العديد من الدراسات األزار الشريف ومواقسه السياسية والدينية في م ر والعالم العربي واإلسالمي.
لكن موقف األزار تجاو القجية السلسطينية لم تنل ن يبا مستحقا بعد .وك ل ،المواقف اإلعالمية لحزار

من الل أدواته اإلعالمية ومنيا مجلة األزار حيث لم يتطرق ليا أحد من الباحثين .وأما أشير الدراسات

التي تناولت تاريخ األزار ،كتاب "ود لت ال يل األزار" للكاتب محمد جالل كش .5،تناول الكتاب تاريخ
انشاه جامع األزار ومسيرته التاري ية ،وعرجت الدراسة دور األزار وعلماؤو في الت دة لحملة نابليون
وقياد الثور الم رية ،وتعتبر الدراسة من أفجل من الدراسات التي تناولت تاريخ األزار .والدراسة الثانية

وعنوانيا "دور األزار في السياسة الم رية" للباحث سعيد اسماعيل علي ،6وتناولت الدراسة دور ا زار
في التاريخ الم رة الوسيط والحديث مظي ار المكانة الكبير التي حظي بيا األزار ودورو في قياد الحركة

الوطنية في م ر جد اإلستعمار ،كما تناولت الدراسة قيام ا حتالل البريطاني علا الغاه استقالل األزار
وا جاعه علا الجيات الحكومية استنسا ا للتجربة األوروبية مع الكنيسة .وك ل ،كتاب " ور من دور

األزار في مقاومة ا حتالل السرنسي لم ر أوا ر القرن الثامن عشر" ،7وقد لل الباحث في دراسته أن

ال راع المرير ال ة اجه األزار جد السرنسيين يؤكد علا زعامة وحيوية األزار في المجتمع الم رة،8

وأن األزار كان يشكل مركز الرياد في الحيا العامة علا م تلف جوانبيا.

وبعد مراجعة أعداد المجلة ،توقف الباحث علا أام المقا ت والتقارير التي عنيت بالقجية السلسطينية.

حيث تجمنت أعداد المجالت مواجيع عد تدور حول تبيان األامية الدينية لسلسطين والمسجد األق ا.
1
2

العويسي ،م ر والقجية السلسطينية قبل عام  1936ال ليل ،ل. 17-11
عقد المؤتمر اإلسالمي العام في مدينة القد

بدعو من مستي فلسطين أمين الحسيني بيدف عثار ااتمام الرأة العام اإلسالمي العالمي بقجية

فلسطين وتأليف جبية عسالمية قوية في مواجية ال ييونية العالمية في العام  1931وجم مسكرين وزعماه وعلماه دين مسلمين من أقطار شتا .ات
عد ق اررات لم ينس منيا شيه وأاميا أتعزيز التعاون ا سالمي ،وتأسي
ودعم
3

مود أال بيت المقد

ج امعة اسالمية في بيت المقد  ،والنظر في قجية ال ط الحديدة الحجازة

جد ال ييونية.

المل ،فؤاد بن اسماعيل بن ابراايم بن محمد علي باشا ويلقب بسؤاد األول  1936- 1868كانت له طموحات باعالنه ليسة للمسلمين بعد الغاه

ال الفة العثمانية علا يد م طسا كمال أتاتور ،واست د ا زار للترويج لطموحاته لكنه لم يسلح بتن يبه ليسة للمسلمين.
4
5
6
7

عبد الرحمن ،م ر وفلسطين ،ل .80
كش ،،ود لت ال يل ا زار .1990،
علي ،دور ا زار في السياسة الم رية .1986،
الشناوة،

ور من دور ا زار في مقاومة ا حتالل السرنسي لم ر أوا ر القرن الثامن عشر .1971،

8عاله الدين محمد حافظ القاجي .)2014( .دور األزار الشريف في نشر الدعو اإلسالمية في قار عفريقيا في الستر ما بين 1950م علا 2005م

(.)Doctoral dissertation
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ومكانتيا عند األمة العربية واإلسالمية .وك ل ،بعجا من أ بار فلسطين و راعيا مع الحركة ال ييونية.
ورأى الباحث أن الماد بمجمليا

ترق لمكانة األزار وأامية فلسطين الدينية واإلستراتيجية و ا ة لم ر.

وحول محتويات مجلة األزار وما تتجمنته من مجا ت متعدد  ،فإنيا تتنوع ما بين المجا ت السكرية
والسقيية والدينية اجافة علا ا اتمام بشئون المسلمين حول العالم كما أنيا أظيرت في العديد من أعداداا

ااتمام األزار بأدوار سياسية محليا واقليميا وعالميا ،وأبدت ا اتمام بأحوال الدول اإلفريقية وشرق آسيا

وعلا األ ل اليند وأوروبا واألقطار العربية ومنيا فلسطين وبيت المقد  ،ومن أام األبواب والمحاور التي
تتكرر في المجلة بشكل دورة في أعداداا كانت مواجيع السقه والتسسير والسلسسة واألدب العربي واأل الق.

وبالرغم أن

حيسة األزار لم تكن سياسية أو ات ااتمام سياسي واجح ،فإنيا عاد ما مث،لت رأة ومشي ة

األ زار .ومن المعلوم أن األزار كان له مكانة كبير لدى الق ر والحجومة الم رية ،واو منسجما مع

تعبر عن سياسة
السياسة الم رية الرسمية .وعليه نرى في العديد من ثنايا أعداد المجلة مواجيع ومقا ت ،
الحكومة وتمدحيا .وكان لحزار أدوا ار واجحة تجاو العديد من قجايا المسلمين والعرب عامة .وااتمت

مؤسسة األزار بالجاليات األسالمية وقجايا المسلمين وغطت ال حيسة ا و األنشطة .ومع ا ا كما سنرى
حقا كان ااتمام األزار متجاوب ألبعد مدى مع محددات السياسة الم رية الحكومية .وأيجا

الباحث أن

حظ

حيسة األزار لم تعط األامية واألولوية المستحقة للقجية السلسطينية ،بالرغم ما لسلسطين من

أامية دينية واستراتيجية لم ر ولحمة العربية واإلسالمية.

وبعد عناه طويل من الباحث في مراجعة مقا ت ومواجيع وأ بار مجلة األزار ،من الل مئات األعداد

لم نحظ بكثير من المقا ت أو ا

بار التي تغطي وتدعم القجية السلسطينية ،والتي كانت أحداث

ا ستيطان ال ييوني تتساقم وتتوسع .وفي مقال طويل لمحمد فريد وجدة 1يتحدث به عن اإلسرائيليين وعن
الديانة الييودية والتي و سيا بأن الييودية أ بحت ديانة قومية

ديانة ييودية ،وناقش فيه مساايم الييود

والييودة وا سرائيلي لكنه لم يربط ا ا التوجه بما تشيدو فلسطين من

راع مع الحركة ال ييونية.2

وتناولت المجلة تقري ار مطو حول بعثة األزار علا اليند يوحي بمدى ااتمام األزار بقجايا المسلمين في

العالم .3كما تناولت المجلة اجافة علا المواجيع المعتاد وشبه الثابته بعض قجايا العالم اإلسالمي ،فقد

1

محمد فريد وجدة  1954- 1878كاتب عسالمي م رة الجنسية من أ ول شركسية ولد في مدينة اإلسكندرية .عمل علا تحرير مجلة األزار

لبجع وعشر سنوات ،له العديد من المؤلسات ات طابع ديني ووثائقي .قال عنه العقاد في كتابه رجال عرفتيم" :او فريد ع رو غير مدافع  ".لم
يقت ر نشاطه علا الدين فحسب ولكن كان له نشاط سياسي واجح.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9
%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
2

3

مجلة األزار عدد ربيع الثاني للعام اليجرة  .1356ل 241
الجزه ا ول  1356م .1937-8حول التقرير المطول عن بعثة األزار علا اليند انظر

سحة ل 586من الجزه األول .تقرير بعثة اليند ندب

شيخ ا زار محمد م طسا المراغي ثالثة من العلماه لدراسة احوال المسلمين في اليند وما يجب ان يا\ت
اللجنة تقري ار من سبعين

من وسائل لحماية الدين انا ،،رفعت

سحة نشرتيا المجلة تباعا.
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تحدثت عن نسحات اإلسالم في أوروبا وأحوال المسلمين فييا .1ومن ثم تابعت المجلة في عدداا التالي

مواجيعيا المعتاد  .ومما يلست النظر تقرير في المجلة حول قيام مجموعة تمثل مسلمي اليند بااداه شيخ

األزار (الشيخ المراغي) وساما ،2وعلقت المجلة علا ا ا الحدث ببيان دور األزار عسالميا بقوليا لم يبق
قطر من أقطار العالم اإلسالمي ع وناله حظ يناسبه من اإل الحات واألعمال الجليلة التي قام بيا شيخ
األزار المراغي وأ بحت م ر عن جدار

احبة الو ية الدينية علا جميع المسلمين في جميع بقاع

المعمور  .ومع ل ،لم نجد لآلن موجوعا أو تقري ار عن أحوال بيت المقد

وأاليا – والتي كانت تعيش

أحداث الثور العربية الكبرى حينيا -واي األرض المقدسة والمباركة والمجاور لم ر.3

وأوقستنا المجلة علا مقالة عنوانيا " المسلمون حاجرام ومستقبليم " للكاتب أبو الوفا الرفاعي وا س ا
المسلمين اليوم بأنيم في حال

تسر وقد طال نوميم وحاليم مؤسف مب .،لكن المستغرب أن المقالة لم

تتطرق علا األحوال المت اعد والمتوتر بين أال فلسطين والحركة ال ييونية .4ك ل ،وجدنا مقا في

العدد التالي وموجوعه "في الشدائد" محورو عن الحرب العالمية الثانية وأحواليا ،للكاتب محمود ابو العيون

وبعد قرائته بتمعن فإنه

5

جديد أيجا عن فلسطين وأحواليا .6وتحت عنوان "شئون طير في عالقات األمم

العربية" تحدث التقرير عن زيار المل ،سعود علا المل ،فاروق وكان فيه اسياب في و ف اإلستقبال
وتس يل لبرنامج الزيار دون الحديث عن مجمون اللقاهات وال تناولت القجية السلسطينية أم  .7وفي

عدد تال تتجمنت المجلة تقري ار حول الغاه المحاكم الشرعية في يوغسالفيا تأكيدا

المسلمين في العالم.8

اتماميا بشئون

أما مقال " علا فلسطين" -بدون مؤلف – فإننا نستطيع القول عن ا ا المقال او األول في المجلة ال ة
تناول قجية فلسطين وأحداثيا بما يناسب حجم ال طر الداام علا فلسطين وبما يناسب دور ومكانة

األزار .فلما ا تأ ر ا ا المقال والتجامن حتا عام  .1947حيث أكد المقال علا أن فلسطين جزها من
البالد العربية و تقبل اإلنقسام فيي ألاليا التاري يين ،ومن ثم استعرض تاريخ الييود مع بيت المقد
1
2
3
4

من

ج  4ربيع الثاني . 1937- 1356
ج  6جمادى ا

ر  1356م 1937 8

السقي ،محمد كامل .)2019( .األزار وأثرو في النيجة األدبية الحديثة/محمد كامل السقي.
ج  1360 5م  1941 12ل 309

5

الشيخ محمود أبو العيون من كبار علماه الجامع األزار وم لحيه في القرن العشرين ،ولد بنزلة أبو العيون  ،واي عحدى قرى مركز اسيوط،

اشتير بالعسة والنزااة وطيب القلب وحالو اللسان في بطولة ورجولة ،كان من أدباه الحركة الوطنية وكتابيا أثناه ثور . 1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8
%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D8%B2%D9%87
)%D8%B1%D9%8A
6
7
8

ج  9رمجان  1360م 1941 12
ج  2م 1945 17

سر  1365ل 49

ج  7رجب 1946 1365
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سيدنا موسا وبني اسرائيل ،ومن ثم وقف المقال علا موقف بريطانيا مدعيا أن وعد بلسور 1لم يكن من

أجل دولة للييود وانما ق د الوعد ايواه مياجرين وأن بريطانيا حين استشعرت ال طر من زياد المياجرين
ال ياينة أ درت ق ار ار بمنع بيع األراجي حر ا علا السلسطينيين ويعزو المقال علا ظيور ال ييونية
علا كرو األوربيين ليم ورغبتيم من الت لل من الييود .ويؤكد الكاتب علا رفض الدول العربية لقرار

التقسيم ،2وأشاد المقال بتحر ،الجيوش العربية وعلا أرسيم الجيش الم رة نحو بيت المقد  ،وي اب
الكاتب في و ف الجيش الم رة بحيث اعتبر الكاتب أن المل ،فاروق رفع كساه الجيش علا درجة

جعلته من أرقا جيوش العالم نظاما وتسليحا و كر الكاتب أن مئات ا

ف من الم ريين كانوا في وداع

الجيش الم رة المتوجه علا فلسطين للمشاركة في الحرب عام  .1948وأورد المقال بعجا من طبة
الشيخ محمود أبو العيون سكرتير عام األزار في الجنود قبل

عودام القطار علا األمام يا حر

الساروق ،علا األمام يا جند اهلل ،انجحوا العار عن أنسسكم وعن دينكم وعن شرفكم وعن أماكنكم المقدسة
وعن فلسطين الجريحة.3

وتناولت المجلة في عدداا محرم من العام  1367اي موجوعا عنوانه اإلسالم والمسلمون في شرق افريقيا،
و ل ،استم ار ار لنيج األزار الشريف لمتابعة أحوال المسلمين في الشرق والغرب مع تجاال أو اغسال

لحقربين من أال فلسطين .4وبالرغم من ل ،فسي العام  1948تجمنت المجلة مقا ا بعنوان تحويل القبلة
من بيت المقد

علا الكعبة للشيخ الطيب حسن النجار .5وان كان فيه ااتمام نحو بيت المقد

عحياه مكانة بيت المقد

وأاميته للمسلمين لكن المقال لم يشر

راحة علا ما يداام بيت المقد

أ طار واعتداه .6ويتحدث الطيب حسن النجار في مقالته تحويل القبلة من بيت المقد
قيمة الكعبة عند المسلمين .وأثر ا ا التحويل ود

واشار علا

علا الكعبة حول

ته اإليمانية دون أن يشير بشيه علا بيت المقد

يربط بينه وبين مكة والبيت الحرام .واو عغسال غريب واأل ل أن

من

أو

يغيب عن ان الكاتب .7ومتابعة

لححداث السياسية المتأزمة في م ر وظيور حوادث اغتيال متكرر  .فقد تجمنت المجلة بيان مشي ة

1

وعد أو ت ريح بلسور

أطلق علا الرسالة التي أرسليا آرثر جيم

بلسور بتاريخ  1917/11/2علا اللورد روتشيلد وينل علا تأييد الحكومة

البريطانية عنشاه وطن قومي ال بالييود في فلسطين .للمزيد كتاب ج ور القجية السلسطينية للدكتور عبد الستاح العويسي ل 242- 195

2
وتبنا طة تقسيم فلسطين وانياه ا نتداب
قرار التقسيم او قرار الجمعية العامة التابعة لحمم المتحد ويحمل رقم  181وقد أ در عام ، 1947
البريطاني علا فلسطين وتقسيم أراجييا علا دولة للعرب وأ رى للييود ومنطقة دولية فيث األماكن المقدسة .للمزيد انظر كتاب القجبة السلسطينية

للدكتور محسن
3

4

الح ل . 60- 55

مقال " الا فلسطين " مجلد  1947 -19ل ( 729- 726-بدون مؤلف )
محرم  1947 1367ل 92

5ولد الدكتور الطيب النجار في  25يونيو العام  1916في عزبة النجار بمركز أبوحماد بمحافظة وح ل علا درجة العالمية العام  ،1946وقد بدأ
الدكتور الطيب حياته العملية مدرسا بمعيد اإلسكندرية الديني ،وفي العام  1979أ تير لشغل من ب وكيل األزار الشريف ولم يستمر فيه أكثر من
عام واحد ،ثم عين رئيسا لجامعة األزار في العام  .1980أثرى المكتبة ا سالمية بأكثر من  30مؤلسا تعتبر من أام كتب التاريخ.
6

المجلد العشرون  1948ل 16

مجلد  20عدد محرم  . 1368ل . 16

7
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األزار عن جريمة ا غتيال وحكميا حيث دعا البيان الم ريين علا ا عت ام بحبل اهلل مستنك ار حوادث

ا غتيال الم السة للدين اإلسالمي.

ومن أام المساامات التي نشرتيا المجلة كانت كلمة محمد عبد اللطيف دراز 1مدير األزار والمعااد

السنية ،والتي ألقااا بدار ا اعة تحت عنوان "يومان " وقد تناول فييا الشيخ دراز أحوال بيت المقد

وفلسطين وقارنيا باألحداث التاري ية لبيت المقد  .ورأى الشيخ دراز في كلمته أن أوروبا التي تولت كبر
الحروب ال ليبية اي التي تتولا اليوم كبر كل حرب جد العرب والمسلمين في فلسطين وغير فلسطين

وأن أمريكا ما اي ع امتداد ألوروبا .ويجيف كان بيت المقد

او الغرض من الحروب ال ليبية وك ل،

او نسسه الغرض من الحرب ال ييونية وكما زجت ال ليبية ببيت المقد

في دعوااا تجليال ،فك ل،

العربي ليقجي علا أمنه ودوله .وحول مكانة م ر وأاميتيا لبيت المقد

يقول دراز كانت م ر كما

ال ييونية

تريد من وراه دعوااا في ا ا البيت المقد

ع الدولة والمل ،ليكون سرطانا في جسم العالم

اي اليوم قطب الرحا وزعيمة اللواه وقلب العروبة واإلسالم فجمعت العرب والمسلمين جميعا تحت لوائيا

ووقست للدنيا كليا بالمر اد تجرب ال ليبيين بيد والمغول بيد أ رى .ويناشد دراز العرب والمسلمين أييا
ووحدوا ال  ،سوف وجاادوا باسم اهلل في سبيل اهلل واعلموا أنكم تقسون مع
العرب والمسلمون أ ل وا ،
الن،يات ،
القوم أمام سنة اهلل القاار في الحق والباطل (وكان حقا علينا ن ر المؤمنين) .2ومن المالحظ أن المجلة لم
تتابع أحوال وأاوال النكبة بعد حرب عام  1948بل أن افتتاحية العدد مطلع عام  1949نااي ،عن العدد

كله لي

فيه أة كر أو اشار علا فلسطين وما آلت اليه من الجياع.3

خالصة واستنتاجات

يعتبر األزار الشريف أام المؤسسات والمنارات اإلسالمية في م ر والوطن العربي واإلسالمي علا مر
تاري ه .فيو جامعة ومنار للسكر اإلسالمي و لت آثارو لجميع العالم اإلسالمي وقد ااتم األزار مطلع
القرن العشرين بقجايا العرب والمسلمين .وتعتبر مجلة األزار لسان حال األزار وجميرو النابض ورغم أنيا

مجلة فكرية باألسا

فإنيا لم تغسل في معظم أعداداا أ بار وأحوال المسلمين والتعريف بقجاياام

ومتابعتيا .لكننا وبعد استق اه أعداد المجلة ومواجيعيا من تأسيسيا عام  1937وحتا عام 1949

ن لل بنتيجة أن مجلة األزار كان ليا موقف جعيف تجاو القجية السلسطينية،
األحداث ومكانة بيت المقد

وبيت المقد
1

يرق لمدى فداحة

في اإلسالم والوطن العربي .وبالرغم من أن المجلة تناولت قجية فلسطين

ببعض المقا ت ،ع أنه يمكننا القول أن القجية السلسطينية لم تكن من أولويات المجلة .و

الشيخ محمد عبد اللطيف دراز ،من مواليد قرية محلة دياة التابعة لمركز دسوق عام ،1890قاد األزار الشريف في ثور  . 1919و طب علا

منبر األزار والكنيسة القبطية ،وكان وكيالا لحزار ،وحكمدار القاار السابق ،ومؤس

جماعة الكساح لتحرير الشعوب اإلسالمية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9
%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2
2
3

[الروم ] 47 .
مجلد  21من العام 1949
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يعسييا المجلة أنيا ات ا ت ال فكرة ا القي فالمجلة تناولت قجايا المسلمين في شتا بقاع األرض

وتجاالت أام قجية للمسلمين حينيا .ا ا عدا عن كون فلسطين اي الحدود الشمالية الشرقية لم ر
وترتبط بيا بعالقة عجوية استراتيجية .أجف علا ل ،أن فلسطين والمسجد األق ا او ركن من العقيد

والسكر اإلسالمي التي رفعته المجلة كشعار ليا .ويبدو لنا أن ا ا الجعف في متابعة أحداث القجية

السلسطينية قد يعزى في قلة الكوادر اإلعالمية في ل ،الوقت .فالمجلة عموما تستقبل المقا ت واألبحاث،

أن تح ،كم الحكومة في األزار واعتبارو أحد المؤسسات المعبر عن توجيات وسياسات الق ر في
كما ،
أن سياسة مجلة األزار عنما او تعبير عن سياسة األزار في العموم ،بالرغم من أن
القاار  .ومن الواجح ،
موقف مشي ة األزار بدا أكثر تجامنا وتساعال مع األحداث الجارية في فلسطين حينيا .ووبالتالي فإن
موقف المجلة ومشي ة األزار تراوح ما بين كونه ترجمانا وتابعا لسياسة الحكومة الم رية التي آثرت عدم

اغجاب اإلنكليز وا نكساه علا قجايا م ر الدا لية ،وما بين موقف أكثر جدية وتماي از وان كانت مواقف
جولة نحو القجية السلسطينية باعتبار أن األزار مؤسسة رائد لجميع المسلمين ومنار العلوم الشرعية.
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تناول شبكات التواصل االجتماعي لقضايا المرأة
دراسة على مجتمع المرأة ال لسطينية
Social media deals with women's issues
Palestinian Women Society, a case study issue
أ .عبير محمد الفليت

باحثة في مجال اإلعالم – قطاع غزة
أ .سعيد محمد أبو رحمة

باحث في مجال اإلعالم – قطاع غزة
الملخص
تيدف الدراسة علا التعرف علا أكثر شبكات التوا ل ا جتماعي است دام ا في تناول قجايا الم أر السلسطينية ،ومدة

است دام النساه لمواقع التوا ل ا جتماعي لمتابعة القجايا ال ا ة بين عبر تل ،الشبكات ،وما اي الموجوعات التي تركز

علييا شبكات التوا ل ا جتماعي في قجايا الم أر السلسطينية ،وتنتمي الدراسة علا الدراسات الو سية باست دام المنيج
المسحي ،ولجمع البيانات والمعلومات است دام أدا ا ستبانة علا عينة عشوائية  60من النساه التي تست دم شبكات

التوا ل ا جتماعي في الستر ما بين  20يناير حتا  20عبريل 2019م .وتو لت الدراسة علا أام النتائج واي أن السي
بو ،او األكثر است دام ا من الم أر السلسطينية ،ثم يلييا شبكة التوتير .كما بينت أن انا ،جعف في تناول قجايا الم أر

ومنا رتيا عبر شبكات التوا ل ا جتماعي ،ل ل ،كان رأة الم أر السلسطينية أن شبكات التوا ل لم تست دم بشكل جيد ولم

تعبر فييا عن حريتيا ،وان كان انا ،بعض المحاو ت النسوية للتعبير عن منا ر قجايا الم أر عبر شبكات التوا ل
ا جتماعي ،ولكن تبقا ا و ا راه جعيف و ترقا لدرجة التحشيد ا عالمي ال ة يدعم منا رتيا .وأو ت الدراسة
بجرور اكساب الم أر السلسطينية ميارات الحشد والمنا ر من الل شبكات التوا ل ا جتماعي .وت

يل مساحات عبر

شبكات التوا ل ا جتماعي تعمل علا تمكين الم أر معرفي ا ومساعدتيا في طرح قجايااا.

Abstract
The study aims to identify the most used social media networks in dealing with Palestinian
women's issues, the extent to which women use social media to follow up their own issues
through those networks, and what topics are the social media networks focused on in
Palestinian women's issues, and the study belongs to descriptive studies using Survey method,
and to collect data and information, use the questionnaire tool on a random sample of 60
women who use social networks between January 20 and April 20, 2019. The study reached the
most important results, which is that Facebook is the most used by Palestinian women, followed
by the Twitter network. It also showed that there is a weakness in dealing with women's issues
and advocating for them through social networks. Therefore, the Palestinian woman’s opinion
was that communication networks were not well used and did not express their freedom,
although there were some feminist attempts to express advocacy for women's issues through
social networks. These opinions remain weak and do not rise to the point of media mobilization
that supports their advocacy.
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The study recommended the need for Palestinian women to acquire the skills of mobilization
and advocacy through social networks. And allocating spaces through social networks that
work to cognitively empower women and help them raise their issues.

المقدمة
تعد وسائل اإلعالم سواه كانت التقليدية (كال حف أو التليسزيون واإل اعة) أو الوسائل الحديثة كال حافة

اإللكترونية ومواقع األ بار والمعرفة الم تلسة علا شبكة اإلنترنت ،وك ل ،مواقع التوا ل ا جتماعي
كالسي

بو ،وتويتر ..علخ ،وكل ا و الوسائل ليا تأثير كبير علا تشكيل البناه اإلدراكي والمعرفي والثقافي

في المجتمع ويساام ا ا البناه في تشكيل رؤية تجاو موجوعات ثقافية اجتماعية قادر علا تحليليا
واستيعابيا لتغيير وجية نظرو تجاو موجوع ما ،فوسائل اإلعالم أيجا قادر علا تغيير ثقافة وسلو،

المجتمع.

ولقد شكلت شبكات التوا ل ا جتماعي ا لكترونية حالة جديد في نوعية ا ت ال واإلعالم ا جتماعي

الجديد ،ويسجل لي و الشبكات تسييل الو ول علا المعلومة ،كما أنيا شكلت عامل جغط علا الحكومات
والمسؤولين ،من انا بدأت تتجمع وتتحاور بعض التكتالت واألفراد دا ل ا و الشبكات.

حيث تمثل قجايا الم أر السلسطينية ومشوار بحثيا عن اوية كيانيا جزهاَ أساسي ا من اليوية الثقافية
السلسطينية األ لية ،وكان ليا مشوار نجالي طويل ،وفي الستر األ ير تمثل دوراا عبر شبكات التوا ل

ا جتماعي .وستناول في الدراسة معرفة كيسية شبكات التوا ل ا جتماعي تتناول قجايا الم أر السلسطينية
عبر

سحاتيا.

الدراسات السابقة:

 .1دراسة بشرة السنجرة (2018م)1ادفت الدراسة علا التعرف علا اإلشباعات المحققة من است دام
الم أر العراقية لشبكات التوا ل ا جتماعي في مجال التوعية ال حية ،ينتمي البحث علا البحوث الو سية
باست دام المنيجي الو سي ولجمع البيانات والمعلومات است دام أدا ا ستبانة علا عينة من النساه التي

تست دم شبكات التوا ل ا جتماعي و ا ة السي
واي يعد موقع السي

بو 180 ،مسرد وقد تو لت الدراسة علا أام النتائج

بو ،فجاه ععالمي ا متكامل األبعاد ،يمكن ا ستساد منه وتوجييه ل دمة أغراض

الوعي ال حي من الل نشر المعلومات عرض ال ور والسيديواات وكل ما شأنه ثقة السرد في نسسه،

الر يد اليائل من حرية التعبير عن الرأة دون ال وف من أة مالحقة و جل ،لم يكن ممكن ا الح ول
علييا من أماكن أ رة وتحقيق التوعية ال حية من الل المساحات العريجة التي يتيحيا للم أر لتبادل

ا راه والمناقشة.

 .2دراسة تياب ولة ( 2)2017ادفت الدراسة علا التعرف علا واقع است دام الم أر الجزائرية لشبكات
التوا ل ا جتماعي فيسبو ،،اعتمدت الدراسة علا عينة من مست دمات السي

بو ،واست دام المنيج

الو سي ال ة ينطوة تحت البحوث الو سية ،حيث تم جمع المعلومات باست دام أدا المالحظة البسيطة

وا ستبانة ،حيث يتم توزيعيا علا مجتمع الدراسة المكون من  100مسرد ا تيرت بطريقة ق دية ،وقد
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تو لت الدراسة علا أام النتائج واي أظيرت الدراسة أن النساه الجزائريات يست دمن السي

بو ،دائما،

وألكثر من ثالث سنوات وألكثر من أربع مرات في اليوم ،أظيرت الدراسة أن النساه الجزائريات يت سحن

السي

بو ،نظ ار ل دماته كالدردشة ،أكدت الدراسة أن النساه الجزائريات يت سحن السي

األ بار والمعلومات.

 .3دراسة سمر الدريملي ( 1)2013ادفت الدراسة علا معرفة حلقة الو ل بين ت

بو،

نتقاه

ي اإلعالم

والسياسة والا تسليط الجوه علا مدة است دام النساه السلسطينيات لمواقع التوا ل ا جتماعي ،ومدة
تأثير ا ا ا ست دام علا عملية المشاركة السياسية للم أر في فلسطين ،تندرج الدراسة تحت البحوث

الو سية با عتماد علا المنيج المسحي ،تتمثل أدا الدراسة في

حيسة ا ستق اه (ا ستبانة) لجمع

المعلومات والبيانات من شير ابريل حتي شير يونيو 2013م ،حيث تم توزيع مجتمع الدراسة علا جميع

النساه السلسطينيات الالتي يعيشن في قطاع غز والجسة الغربية والقد  ،والالتي يمتلكن حساب أو أكثر
علا أة من مواقع التوا ل ا جتماعي ا لكترونية ،است دام العينة العشوائية الطبقية بتوزيع مسرداتيا علا

محافظات قطاع غز  ،وقد ت و لت الدراسة علا أام النتائج واي أكثر مواقع التوا ل ا جتماعي او موقع
السي

بو ،،بينما المدونات في المرتبة األ ير  ،تأتي الموجوعات السياسية في المرتبة الثالثة من حيث

تساعل المبحوثات عبر مواقع التوا ل ا جتماعي ،أن أام دوافع است دام النساه لمواقع التوا ل

ا جتماعي اي الرغبة في التعبير عن وجية نظران تجاو القجايا النسوية السياسية بحرية.

 .4دراسة حازم أبو طه ( 2)2013ادفت الدراسة علا مدة است دام شبكات التوا ل ا جتماعي من قبل
اإلعالميين في قطاع غز في طرح قجايا الم أر ا جتماعية والسياسية ،والتعرف علا مدة فعالية
اإلعالميين واإلعالميات في طرح قجايا الم أر ا جتماعية والسياسية من

الل شبكات التوا ل

ا جتماعي ،تندرج الدراسة تحت البحوث الو سية باست دام المنيج الو سي التحليلي ،وتتمثل في أدا

ا ستبانة لجمع المعلومات ،وتو لت الدراسة علا أام النتائج واي أن استجابة الم أر لواقع المتغيرات

اإلعالمية المتسارعة

يرتقي لدرجة القدر علا تحليل متطلبات واقعيا ا جتماعي والسياسي ،أن انا،

ق و ار ععالميا في تبني قجايا الم أر ا جتماعية والسياسية والتعاطي معيا بما يجمن تشكيل رأى عام
منا ر لقجايااا ا جتماعية والسياسية.

مشكلة الدراسة:

تمثل قجايا الم أر السلسطينية ومشوار بحثيا عن اوية كيانيا جزهاَ أساسي ا من اليوية الثقافية السلسطينية

األ لية ،وكان ليا مشوار نجالي طويل ،ومع بروز شبكات التوا ل ا جتماعي وتحول المجتمعات علا
مجتمعات عفتراجية ،فنجد أن الم أر السلسطينية حاجر بتساعليا مع قجايااا الم تلسة ،ل ل ،تتمثل مشكلة

الدراسة في التعرف علا كيسية تناول شبكات التوا ل ا جتماعي لقجايا الم أر السلسطينية.

أهمية الدراسة:
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 .1حداثي يية الموجي ييوع حيي ييث يعتبي يير مي يين البحي ييوث العلميي يية الحديثي يية التي ييي تعني ييي بد ارسي يية الم ي ي أر السلسي ييطينية
وشبكات التوا ل ا جتماعي.

 .2الي ي ي ييدور الميي ي ي ييم لشي ي ي ييبكات التوا ي ي ي ييل ا جتمي ي ي يياعي في ي ي ييي عيجي ي ي يياد أدوات جديي ي ي ييد لمعرفي ي ي يية قجي ي ي ييايا الم ي ي ي ي أر

السلسطينية.

 .3أامية القجايا التي تتناوليا النساه السلسطينيات عبر شبكات التوا ل ا جتماعي.

 .4تج ي يييف الد ارس ي يية م ي يياد علمي ي يية اام ي يية س ي ييتمكن مزي ي ييدا م ي يين الب ي يياحثين م ي يين ال ي ييوض بد ارس ي ييات حقي ي يية
تبني علييا.

أهداف الدراسة:

 .1التعرف علا أكثر شبكات التوا ل ا جتماعي است دام ا في تناول قجايا الم أر السلسطينية.

 .2التعرف علا مدة است دام النساه لمواقع التوا ل ا جتماعي لمتابعة القجايا ال ا ة بين عبر تل،

الشبكات.

 .3التعرف علا الموجوعات التي تركز علييا شبكات التوا ل ا جتماعي في قجايا الم أر السلسطينية.
 .4الكشف عن اإلشباعات التي تحققيا شبكات التوا ل ا جتماعي في تناول قجايا الم أر السلسطينية.

تساؤالت الدراسة:

 .1ما اي أكثر شبكات التوا ل ا جتماعي است دام ا في تناول قجايا الم أر السلسطينية؟

 .2ما مدة است دام النساه لمواقع التوا ل ا جتماعي لمتابعة القجايا ال ا ة بين عبر تل ،الشبكات؟
 .3ما اي الموجوعات التي تركز علييا شبكات التوا ل ا جتماعي في قجايا الم أر السلسطينية؟
 .4ما اي اإلشباعات التي تحققيا شبكات التوا ل ا جتماعي في تناول قجايا الم أر السلسطينية؟

 .5ما اي المقترحات لتسعيل بشكل أكبر دور شبكات التوا ل ا جتماعي في تناول قجايا الم أر

السلسطينية؟

نوع الدراسة:

تندرج الدراسة تحت عطار البحوث الو سية التي تسعا للتعرف علا مدة است دام شبكات التوا ل
ا جتماعي في تناول قجايا الم أر السلسطينية.

منهج الدراسة:

المنيج المست دم في الدراسة او منيج المسح ال ة يعتبر من أام المنااج المست دمة في مجال الدراسات

اإلعالمية و ا ة البحوث الو سية نظ ار لحجم التغيرات المتسارعة في المجال اإلعالمي والتي تتطلب
جرور مالحقتيا وتسجيليا باستمرار ،وفي عطارو سيتم است دام أسلوب مسح جميور وسائل اإلعالم من
الل عجراه دراسة علا النساه في فلسطين للتعرف علا دور شبكات التوا ل ا جتماعي في تناول قجايا

الم أر السلسطينية.
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مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في الم أر السلسطينية في قطاع غز والجسة الغربية والقد

حيث نظ ار لظروف السسر

ال عبة سيتم ا تيار الم أر السلسطينية التي تست دم شبكات التوا ل ا جتماعي في قطاع غز لمعرفة مدة

تناول شبكات التوا ل ا جتماعي لقجايا الم أر السلسطينية.

عينة الدراسة:

اعتمدت الدراسة علا العينة العشوائية المتاحة من النساه السلسطينيات الالئي يست دمن شبكات التوا ل
ا جتماعي ومجموعيا  60مسرد .

حدود الدراسة:

 الحد المكاني :قطاع غز

 الحد الزماني 20 :يناير حتا  20عبريل 2019م.

 الحد البشري :النساه الالئي يست دمن شبكات التوا ل ا جتماعي.

أداة الدراسة:

تتمثل أدا الدراسة في

حيسة ا ستق اه (ا ستبانة) ،فيي أحد األساليب التي تست دم في جمع بيانات

أولية وأساسية أو مباشر من العينة الم تار أو من جمع مسردات مجتمع الدراسة عن طريق توجيه مجموعة
من األسئلة المحدد والمعد مسبق ا.

إجراءات الصدا والثبات:
دق األدا

تم التأكد من

دق األدا بعرجيا علا محكمين ا ت ا يين وال براه ب ورتيا النيائية

إلبداه آرائيم حول مدى مالهمة فقرات األدا من حيث المحتوى والمجمون وارتباطيا مع البعد ال ة تقيسه
ومع قابلية الح ف واإلجافة والتعديل وقد تم األ

أ ت األدا

ورتيا النيائية.

بمالحظات المحكمين التي رأت الباحثان أاميتيا ،وبي ا

ثبات األدا مدى ثبات النتائج التي يتو ل علييا بتكرار القيا

علا ال ا ية اتيا ثم عجراه ا تبار قيا

مدى ثبات ا ستمار الميدانية ،ومدى اتساق عجابات المبحوثين علا ا ستمار عبر فتر زمنية من عجابتيم
علييا ،وتم ا

تبار من الل ععاد تطبيق ا ستمار علا عينة عشوائية قواميا  20مسرد  ،و ل ،بعد

أسبوعين من التطبيق األول لالستمار  ،ثم مقارنة نتائج التطبيقين حيث تم طرح عدد المبحوثين ال ين أجابوا

عجابات اطئة ،مع عدد المبحوثين ال ين أجابوا عجابات

حيحة لحساب نسبة عدد ال ين أجابوا عجابات

حيحة و ل ،بالنسبة لكل سؤال ،ثم جمع ا و النسب وقسمتيا علا عدد األسئلة فكانت قيمة معامل

الثبات التقريبية  %85واي قيمة مرتسعة ،وتدل علا عدم وجود ا تالف كبير في عجابات المبحوثين علا
ا ستمار الميدانية علا الرغم من مرور مد زمنية علا عجابتيم علا نس
مصطلحات الدراسة:

أسئلة ا ستمار .
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شبكات التوا ل ا جتماعي اي أدوات ات ال تعتمد علا شبكة اإلنترنت ،تتيح لحش ال التساعل مع

بعجيم البعض ،من الل مشاركة المعلومات.ويمكن أن تشمل ا و المميزات (المراسلة ،السورية ،الدردشة،

تبادل المعلومات ،تبادل الملسات مجموعات النقاش ،البريد ا لكتروني).1

الم أر السلسطينية اي كيان عنساني مستقل تتمتع بالقيمة اإلنسانية ،فيي نوا األسر وحجر األسا

وأام

فرد في األسر السلسطينية.

قجايا الم أر السلسطينية اي كل قجايا الم أر بشكل عام ،ولكن الم أر السلسطينية تتميز بقجايا ا ة مثل

األسيرات وزوجات الشيداه واألسرى وأمياتيم ،أة القجايا الناتجة عن ا حتالل الواقع علا الشعب
السلسطيني ،والم أر السلسطينية جزه فاعل في المجتمع السلسطيني.
تقسي الدراسة:

الس ل األول اإلطار المنيجي ،الس ل الثاني ينقسم علا مبحثين المبحث األول عن شبكات التوا ل
ا جتماعي ،المبحث الثاني عن شبكات التوا ل ا جتماعي وتناول قجايا الم أر السلسطينية ،المبحث

الثالث النتائج والتو يات والمراجع.

المبحث األول شبكات التوا ل ا جتماعي وأاميتيا
تعتبر شبكات التوا ل ا جتماعي من المواقع اإللكترونية األكثر رواجا بين الشباب ،فقد كسرت القيود
والحدود والجغرافيا وعملت علا تقارب األفكار واأل بار وتطورت العالقات بين النا

ولغاتيم وبيئاتيم.

وقد أ بحت شبكات التوا ل ا جتماعي جزها

علا ا تالف ثقافاتيم

يتج أز من حيا عدد كبير من الشباب علا حد درجة

اإلدمان ،في و المواقع سالح و حدين حيث تجاربت ا راه حوليا ،وقد نجحت شبكات التوا ل ا جتماعي
في التغيير والتعبير عما يكنه الشباب بدا ليم متأثرين بثقافة الع ر وا نستاح علا الثقافات العالمية،

وبالمقابل فإن ا و الشبكات يمكن أن تكون أدا

طر ليدم األ الق والقجاه علا العادات والتقاليد

األ يلة ،ا ة ع ا است دمت في بث اإلشاعات وتزوير الواقع والحقائق.1

 .1تعريف الشبكات ا جتماعية اي مواقع ويب تسمح لمست دمييا بإنشاه

سحات ومساحات ا ة
2

جمن الموقع نسسه ،ومن ثمة التوا ل مع األ دقاه ومشاركات المحتويات وا ت ا ت.

.2

أنواع الشبكات االجتماعية:

Flicker- Bebo – Twitter- Digg- Wiki- Leaks- you Tube- Linkedin- Facebook- GoogleWikipeadia.

وتميزت بسرعة ال بر وتدعيمه بال ور الحية والمعبر  ،وسرعة مواكبة األحداث علا مدار الساعة ونقليا
مباشر من مكان حدوثيا ،وا و الشبكات مكنت النا

من التعبير عن طموحاتيم ومطالبيم في حيا حر

من الل مشاركتيم في تغ ية ا و الشبكات باأل بار والمعلومات والمساامة بشكل فعال في

المجامين اإلعالمية وجعلتيم أكثر تساعال ومشاركة في م تلف القجايا.3
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اي شبكة مواقع فعالة جدا في تسييل الحيا ا جتماعية بين مجموعة المعارف واأل دقاه ،كما تمكن
األ دقاه القداما من ا ت ال ببعجيم البعض وبعد طول سنوات ،وتمكنيم أيجا من التوا ل المرئي

وال وتي وتبادل ال ور وغيراا من اإلمكانات التي توطد العالقة ا جتماعية بينيم.

 .3أهمية شبكات التواصل االجتماعي:

شبكات التوا ل ا جتماعي أ بحت من أام وسائل اإلعالم وا ت ال لما يميزاا من عمكانات متاحة أمام
المست دم للح ول علا المعلومة وتداوليا و ا ة من قبل الشباب ،ويجب توعية الشباب باست دام ا و

المواقع بشكل عيجابي وعلا وسائل اإلعالم أن تنشر برامج التوعية واقامة الندوات واللقاهات والحوارات

وورش العمل التي تيدف علا توجيه است دام شبكات التوا ل ا جتماعي ألجل حماية عقول الشباب من

األفكار المنحرفة والجالة التي تنعك

علا أمن واستقرار بلدانيم.4

عن سبب عقبال الشباب من الجنسين علا مواقع التوا ل ا جتماعي نتيجة لتق ير المؤسسات الرسمية في

استيعاب حاجيات الشباب وتلبية طموحاتيم ألن ا و المواقع تكسر الحواجز وتتيح الح ول علا المعلومات
وت زينيا وعرض ال ور وشرائط السيديو باإلجافة الا غرف الدردشة والتحاور حتا ان الكيول تجرؤا علا

استعماليا وا ستساد منيا.

يتولا اإلعالم الجديد ا ن ععاد تشكيل العقل اإلنساني وطرق تسكيرو وتوسيع نطاق ا ت ال والتوا ل

والتأثر والتأثير ،حيث عن ظيور الشبكات ا جتماعية أسيم في تغيير مالمح الحيا بشكل ملمو

في كثير

من المجتمعات اإلنسانية ،وأن العديد من ا و الشبكات ظيرت بمبادرات فردية أحيانا كما او الشأن في"

السيسبو "،التي أ بحت تستقطب أعدادا اائلة من المشاركين ال ين يعتمدون علييا في التوا ل والتعبير
عن أنسسيم وآرائيم ومشاعرام بشكل

ريح ،وبلغ من انتشاراا وفاعليتيا أن ظير عنيا كتاب أ بح الماد

األولية لسيلم سينمائي عرض في أميركا مؤ ار.

المبحث الثاني شبكات التوا ل ا جتماعي في تناول قجايا الم أر السلسطينية
1

 .1التأثير علا القجايا ا جتماعية

أن شبكات التوا ل ا جتماعي أدا للترفيه والتوا ل والتنظير والتنظيم والقياد علا مساحة جديد تسيم

في التحول النوعي ال ة ط أر علا وسائل اإلعالم علا ا نترنت ،واي وسيلة فعالة لنقل الحدث ومتابعة
الميدان وم در أولي لوسائل اإلعالم العالمية.
أن وسائل اإلعالم

ت نع التغيير واو نتاج عراد عامة ،يحركيا ويحكميا دافع النا

الطبيعي نحو ا ا

التغير ،حيث أن اإلعالم او أدا من أدوات متعدد واو نتاج عوامل تساعلت مع بعجيا لتنتج تغيي ار

بأسل وب لم يعيدو عالمنا العربي من قبل ،وغير أنماط حياتيم وزياد في التساعل والتوا ل في ظل الثور
المعلوماتية المتجدد في

ناعة الحدث ومراقبته ور د تساعالته والح ول علا الم رجات في ظل

اإلعالم الجديد ال ة وفر عملية ات الية متكاملة.
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وتشكل قجايا الم أر ا جتماعية جزه أساسيا من أة مجتمع يح و باتجاو قيم الشراكة الحقيقية و ل ،من
الل مظاار متنوعة أاميا ح ول الم أر علا حقوقيا ا جتماعية التي تتيح ليا الو ول علا واقع يسمح

ليا بالتعبير عن ال ات ،في ظل بيئة محسز

ستم اررية عطائيا من منطلق كافة المؤسسات والييئات

المحلية السعالة ،بالنظر لواقع طرح قجايا الم أر ا جتماعية علا شبكات التوا ل ا جتماعي مثالا التوتير
والسي

بو ،واليوتيوب ،عبرت مجموعة من اإلعالميين عن ان انا ،فر ة جديد وجدير با اتمام تستحيا

شبكات التوا ل ا جتماعي ويجب أن تيتم الم أر والمؤسسات والمراكز النسوية بالعمل
معا رتيا لواقع نمط حديث من ا ت ال والتوا ل الع رة ال ة من مزاياو أنه عالم

برسالة علا مئات ا

الليا ،بحكم

ينام ،وأنه يت ل

ف من مست دمي ا و الشبكات ،عن تم تحديد نوع وشكل الرسالة فسيكون ليا

تساعالتيا اإليجابية لواقع تكوين رأة عام منا ر لقجايا الم أر علا المستوة المحلي والدولي حسب
مقتجيات مساحة الرسالة المرسلة في اإلعالم ا جتماعي سواه با تجاو المحلي أم ا تجاو العالمي ،وأ

يكون ل ،علا حساب العالقات ا جتماعية المباشر في ظل التنامي الكبير للتوجه للعالم ا فتراجي

وتغيب العالقات المباشر وا ا يعتبر تيديدا وم اطر كبير ستسيم في وجود فوارق كبير في درجة استجابة
وفعالية تناول قجايا الم أر السلسطينية بشكل عام ،وحيث توعية النساه باألبعاد ا جتماعية والثقافية
ست دامات شبكات التوا ل ا جتماعي باإلجافة لتقنيات المسيلة للتعامل مع است داماتيا تسيم في

عيجاب نوع من تنمية الوعي ا جتماعي بالمسئولية الش

ية وا جتماعية كمحددات يتم استحجاراا من

أجل تعديل ا ست دامات المرتبطة باست دامات شبكات التوا ل ا جتماعي للشكل اإليجابي وتجنب

المشكالت الناجمة عن ا و ا ست دامات علا

عيد العالقات األسرية بين أفراد األسر الواحد وفيما بين

األسر المتقاربة بشكل عام وبواقع تتأثر الم أر في عنا ر اجتماعية واست دامات كمعادلة يكون فييا الندية

الحجارية حاجر علا الدوام.

 .2التأثير علا القجايا ال حية
عن العالم يشيد ثور كبير في مجال التزاوج بين تكنولوجيا ا ت ال الحديثة والوسائط المتعدد والكمبيوتر،
واو ما تم ض عنه أشكال جديد لالت ال والتوا ل وبناه المجامين والرسائل اإلعالمية التي تغيرت

بتغير وسائل ا ت ال والنظم ا جتماعية ،فأ بحت تست دم اإلعالم اإللكتروني وال ة تمثل بشبكات

التوا ل ا جتماعي ،1وا و الشبكات عبار عن مواقع الكترونية انتشرت في السنوات األ ير بشكل كبير
و زالت مستمر في ا نتشار األفقي المتسارع ،حيث أشير تل ،المواقع ا جتماعية اي ( السي

التوتير) 2ويعد السي

بو،،

بو ،وغيراا من المواقع ا جتماعية التي اسيمت في تغير وتطور أشكال ا ت ال في

ظل اإلعالم الجديد ال ة تتطور دورو في ا ا الع ر مما جعله يشكل حجو ار فعا ا دا ل التيارات

ا جتماعية ويحدث تأثيراته ا يجابي أو السلبي فييا بدها بالسرد ومرو ار باألسر والمجتمع وانتياه بالمجتمع

الدولي وازاه ا ا التطور في عمكانات ا ا اإلعالم فأننا نتوقع منه دو ار كبي ار وحيوي ا في مجال التوعية

والتثقيف ال حي نظ ار لقدرته في الو ول علا فئات متعدد وم تلسة من المجتمع وقياد برامج التوعية
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حيا واجتماعيا وثقافيا

مع بعجه البعض ،وقد تنبه القائمون علا اإلعالم ال حي ألامية مواقع التوا ل ا جتماعي ودوراا في

التوعية ال حية ،سيما أن العديد من نتائج الدراسات الحديثة دلت علا أن عدد المست دمين العرب يزداد

بمعدل مليون ش ل كل شير ،حيث في دراسة أجريت عام  2014دلت نتائجيا عن تزايد اعتماد السيدات

علا اإلعالم الجديد في شؤون التثقيف ال حي ،حيث جاه است دام محر ،البحث غوغل للح ول علا
المعلومات ال حية في المرتبة األولي  ،تالو البحث في مواقع ا نترنت ال حية المت

شبكات التوا ل ا جتماعي للح ول علا المعلومات ال حية.

ة ،ثم است دام

عن اإلعالم يمار دورو الحقيقي والساعل في عملية التوعية ال حية ،حيث أن وسائل اإلعالم الجديد محور

لعملية التوا ل بالنسبة لحفراد والمؤسسات المعنية بال حة ،فبالنسبة لحفراد بشكل عام والم أر بشكل ال
مكنتيم ا و الوسائل من تحقيق عشباعات وحاجات في الح ول علا معلومات

حية وقائية ويم يكن

ممكنا الح ول علييا من أماكن أ رة وتحقيق تبادل الق ايا ال حية علا مساحات عريجة لتبادل ا راه
والمناقشة التي وفرتيا شبكة ا نترنت وشبكات التوا ل ا جتماعي ،اتاحت شبكات التوا ل ا جتماعي

فر ة أكبر للمشاركة بالقجايا ال حية للم أر عبر

سحاتيا ومكنت األفراد وبشكل عملي من اكتشاف

ااتماماتيا والبحث عن حلول لمشكالتيا مع أش ال آ رين مشابيين ليم ،ومكنت من عرسال الرسائل
ا لكترونية عبر الشبكات ا جتماعية وتقديم معلومات كاملة وفورية عن القجية من قجايا ال حة أو
مرض من األمراض وبالتالي تسييل عملية متابعة ما ينشر وما يبث علا المواقع ا لكترونية عن ا ا

الموج وع ،فالم أر ومن الل التوا ل ا جتماعي تستسيد من األنشطة والبرامج المتاحة ليا وتتساعل مع
غيراا من النساه من الل ا و ال سحات ،وب ل ،تتبادل أنواع المعلومات حول القجايا ال حية مع غيراا

وتتعلم وتكتسب برات عيجابية من الل ل ،التساعل واألنشطة من الل المشاركة مع األ ريات علا
سحات شبكات التوا ل ا جتماعي.1

 .3التأثير على القضايا السياسية:
تعد المشاركة في

ياغة الشأن العام أسلوبا حجاريا للحد من ال راعات السياسية وطريقة مثلي إلحداث

عمليات تغيير جديد وجوارية علا شكل النظام السياسي ،وال ة من شأنه تجاوز الماجي والت لل منه،

وأن واقع المشاركة السياسية للم أر كتدنية ومازالت الم أر السلسطينية تواجه تحديات حقيقية لجية مشاركتيا
في السلطة وعملية

نع القرار بالرغم من كل ال طوات التي طتيا الم أر السلسطينية لجية مشاركتيا

السياسية ع أنيا مازالت مشاركة متواجعة بالمقارنة مع حجم تجحيات الم أر وفاعليتيا المجتمعية ،حيث

يمكن استعراض مشاركة الم أر السياسية في المؤسسات السيادية السلسطينية من الل المؤشرات التالية

المجل

الوطني السلسطيني تشار ،الم أر بنسبة  %7.5فمن بين عدد أعجائه البالغين  744عجوا يوجد

فقط  56عجوا من النساه ،المجل

المركزة أن عدد النساه  5أعجاه من أ ل 124عجوا ،اللجنة
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التشريعي توجد  17ام أر مقابل  83عجوا من الرجال حتي آ ر

انت ابات عام 2006م.

وا و ال ور تغطي د لة علا مدى جعف تمثيل مشاركة الم أر علا ال عيد العام في المؤسسات القائمة

وبما

يدع مجا ا للش ،بأن انا ،فجو عميقة في النظام السياسي السلسطيني وقد كان ل ل ،األثر األكبر

علا واقع الم أر السلسطينية باعتبار أنيا موجود ولكنيا
القرار ،بل و نساام بالشكل المطلوب في

تتحدث و تعبر عن نسسيا من أماكن

ناعة

ياغة المناخ السياسي ال ة يجمن ليا البيئة المناسبة للتعبير

عن اتيا ،وأن واقع استغالل النساه لشبكات التوا ل ا جتماعي للتعبير عن قجاياان والمطالبة بحقوقين
األساسية في المشاركة السياسية ،والتعبير عن حقين في المشاركة بالنشاطات العامة كالحمالت ا نت ابية
والندوات والمؤتمرات العامة باإلجافة علا الحق في ا نجمام علا الحركات ا جتماعية والسياسية

يرتقي

للدرجة التي من شأنيا التأثير في الرأة العام وتكوين واقع أفجل ل الحين.
المبحث الثالث :اإلطار التحليلي
نتائج الدراسة التحليلية

أو ا تو يف عينة الدراسة
 .1العمر:

جدول رق ( )1توزيع المبحوثين وفقاً العمر

%

السن

ك

من  18علا  22سنة

10

16.7

من  23علا  25سنة

12

20

من  26علا  29سنة

18

30

من  30فأكثر

20

33.3

المجموع

60

100

يتجح من الجدول السابق أن السئة العمرية من  18علا  22سنة كانت بنسبة  %16.7بينما من  22علا
 25سنة كان بنسبة  %20أما من  26علا  29سنة جاه بنسبة  %30فيما من  30فأكثر بنسبة %33.3
يتبين أن انا ،تقارب في النسب يعطي وجيات نظر م تلسة

 .2المؤال العلمي
جدول رق ( )2توزيع المبحوثين وفقاً المؤهل العلمي

%

المؤهل العلمي

ك

دراسات عليا

30

50

بكالوريو

19

31.7

ثانوية عامة

11

18.3

المجموع

60

100
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نوفمبر 2020

يتجح من الجدول السابق أن فئة المؤال العلمي جاهت الدراسات العليا بنسبة  %50بينما بكالوريو

كان

بنسبة  %31.7أما ثانوية عامة بنسبة  %18.3حيث نسب كانت متساوتة حسب المؤال العلمي في متابعة
القجايا ا جتماعية والسياسية وال حية للم أر السلسطينية.

 .3الحالة ا جتماعية

جدول رق ( )3توزيع المبحوثين وفقاً الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية

ك

%

آنسة

24

40

متزوجة

20

33.3

مطلقة

16

26.7

المجموع

60

100

يتجح من الجدول السابق أن الحالة ا جتماعية جاهت آنسة أعلا نسبة  %40بينما متزوجة جاهت بنسبة

 %33.3أما مطلقة بنسبة %26.7
.4

شبكات التوا ل ا جتماعي
جدول رق ( :)4توزيع المبحوثين وفقاً شبكات التواصل االجتماعي

ك

%

الموقع االجتماعي

19

38

التوتير

11

22

اليوتيوب

13

26

5

10

3

6

السي

الوات

بو،

اب

أ رة

يتجح من الجدول السابق أن السي
أما اليوتيوب بنسبة  %26أما الوات

بو ،احتل المرتبة األولا بنسبة  %38بينما التوتير جاه بنسبة %22
أب بنسبة  %10وفئة أ رى جاهت بنسبة  %6يتبين ان السي

بو،

او األكثر عرض للقجايا ا جتماعية والسياسية وال حية للم أر السلسطينية ،ونالحظ ارتساع نسبة است دام

التوتير وا ا يرجع رتساع نسبة المؤال العلمي ال ال بالمبحوثين والتي جاه فييا أن نسبة الدراسات العليا
اي األعلا.
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جدول رق ( :)5ما مدي استخدا شبكات التواصل االجتماعي في طر قضايا المرأة االجتماعية والسياسية والصحية:
العبار

بدرجة مرتسعة

بدرجة متوسطة

بدرجة جعيسة

التكرار %

التكرار %

التكرار %

شبكات التوا ل ا جتماعي من أسرع الوسائل الع رية لتشكيل رأى 50
عام منا ر لقجايا الم أر ا جتماعية والسياسية وال حية.

توفر معلومات عن أام قجايا الم أر ا جتماعية والسياسية وال حية 12

10 83.3
20

9

8 16.6
15

17

13.3
28.3

علا شبكات التوا ل ا جتماعي.
است دام شبكات التوا ل ا جتماعي كم در موثوق للتعرف علا 16

12 26.6

20

14

23.3

أام القجايا التي ت ل الم أر بالجانب ا جتماعي والسياسي

وال حي.

است دام شبكات التوا ل ا جتماعي من قبل مست دميه بالتساعل 20

18 33.3

30

6

10

اإليجابي مع ما يطرح من قجايا الم أر بما يعزز وجود الم أر كشري،
حقيقي في المجتمع
أن الم أر حاجر بالتعبير عن قجايااا علا شبكات التوا ل 11

8 18.3

4 13.3

6.6

ا جتماعي بشكل عيجابي

يتجح من الجدول السابق أن شبكات التوا ل ا جتماعي من أسرع الوسائل العن رية لتشكيل رأى عام

منا ر لقجايا الم أر ا جتماعية والسياسية وال حية جاه بنسبة  %83.3بدرجة مرتسعة يتبين من الل
ل ،أن انا ،منا ر للم أر السلسطينية عبر شبكات التوا ل ا جتماعي ،حيث جاهت الم أر حاجر

بالتعبير عن قجايااا علا شبكات التوا ل ا جتماعي بشكل عيجابي بنسبة  %18.3بدرجة مرتسعة واي
نسبة قليلة ويجب تسعيل حرية التعبير عن رأى الم أر السلسطينية عبر شبكات التوا ل ا جتماعي ،وكانت

است دام شبكات التوا ل ا جتماعي من قبل مست دميه بالتساعل اإليجابي مع ما يطرح من قجايا الم أر

بما يعزز وجود الم أر كشري ،حقيقي في المجتمع بدرجة متوسطة بنسبة  %30أما توفر معلومات عن أام
قجايا الم أر ا جتماعية والسياسية وال حية علا شبكات التوا ل ا جتماعي جاه بنسبة  %15بدرجة

متوسطة وتعتبر نسبة قليلة في فر ة توفر معلومات عن قجايا تيم الم أر في عد جوانب اجتماعية

وسياسية و حية.

جدول رق ( :)6مدى استخدا النساء لمواقع التواصل االجتماعي لمتابعة القضايا الخاصة بهن عبر تلك الشبكات
العبار

بدرجة مرتسعة

بدرجة متوسطة

بدرجة جعيسة

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

أن شبكات التوا ل ا جتماعي تناولت قجايا جوارية وحيوية ا ة

8

13.3

16

26.6

25

41.6

أن النساه ال ين يتابعون ق اياان يستطيعون النشر عنيا عبر

9

15

10

16.6

30

50

بالم أر السلسطينية

شبكات التوا ل ا جتماعي
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أن التحشيد اإلعالمي علا شبكات التوا ل ا جتماعي لوثيقة حقوق

4

6.6

5

8.3

40

66.6

الم أر السلسطينية ال ادر عن األطر والمؤسسات النسوية موجود
بشكل ئق
أن القيادات النسوية است دمت شبكات التوا ل ا جتماعي برؤية

6

10

3

5

34

56.6

أن امتال ،الم أر للقدرات والميارات ال ا ة بطرق است دام شبكات

29

48.3

5

8.3

7

11.6

نسوية عيجابية تسيم في تشكيل رأى عام منا ر لقجايا الم أر
التوا ل ا جتماعي او جزه من النجاح في متابعة قجاياام

يتجح من الجدول السابق أن التحشيد اإلعالمي علا شبكات التوا ل ا جتماعي لوثيقة حقوق الم أر
السلسطينية ال ادر عن األطر والمؤسسات النسوية موجود بشكل ئق بدرجة جعيسة جاه بنسبة ،%66.6
فيما أن جاهت القيادات النسوية است دمت شبكات التوا ل ا جتماعي برؤية نسوية عيجابية تسيم في

تشكيل رأى عام منا ر لقجايا الم أر بنسبة  %56.6بدرجة جعيسة ،أما النساه اللواتي يتابعن قجاياان
يستطيعن النشر عنيا شبكات التوا ل ا جتماعي بنسبة  %50بدرجة جعيسة من الواجح أن

تنشر

شبكات التوا ل ا جتماعي قجايا تيتم الم أر السلسطينية والدفاع عن حقوقين وتشكيل رأى عام لمنا ر

قجاياان.

جدول رقم ( )7الموجوعات التي تركز علييا شبكات التوا ل ا جتماعي في قجايا الم أر السلسطينية
العبار

جرور ا ستساد من مواقع التوا ل ا جتماعي التي تعد فجاه

بدرجة مرتسعة

بدرجة متوسطة

بدرجة جعيسة

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

50

83.3

44

73.3

25

41.6

مستوح ا أمام نشر وتداول القجايا والمعلومات ا جتماعية والسياسية

وال حية

ا ستساد من عمكانات ا و الوسيلة ا ت الية من سرعة انتشار
المعلومة وج امة عدد المست دمين في مجال الثقافة ا جتماعية

42

70

32

53.3

28

46.6

والسياسية وال حية
زياد الم داقية من مواقع التوا ل ا جتماعي في القجايا المطروحة

37

61.6

29

48.3

18

30

في العينة
مناقشة مشاكل الم أر السياسية وا جتماعية وال حية وفتح مجال

30

50

18

30

12

20

النقاش عبر شبكات التوا ل ا جتماعي
تسعيل دور المؤسسات والييئات المحلية النسوية لنشاطيا علا شبكات

التوا ل ا جتماعي

15

25

10

16.6

7

11.6

يتجح من الجدول السابق أن الموجوعات ال حية التي تركز علا الجانب التوعية والتثقيف ال حي للم أر
جاهت بدرجة مرتسعة بنسبة  %55واي نسبة تأكد أن شبكات التوا ل ا جتماعي تيتم في نشر القجايا
ال حية عبر شبكات التوا ل ا جتماعي ،وأن الموجوعات السياسية جاهت بنسبة  %30بدرجة مرتسعة،
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أما الموجوعات ا جتماعية جاهت بنسبة  %48.3ك ل ،بدرجة مرتسعة ،أما درجة متوسطة للموجوعات

ال حية للم أر كان بنسبة  %41.6وجاهت الموجوعات ا جتماعية بنسبة  %31.6والسياسية بنسبة
 ،%20فيما جاهت الموجوعات ال حية بدرجة جعيسة في الموجوعات ال حية التي تركز علا الجانب
التوعية والتثقيف ال حي للم أر عبر شبكات التوا ل ا جتماعي بنسبة  ،%68.3وجاهت الموجوعات

ا جتماعية بنسبة  %30أما الموجوعات السياسية بنسبة %25

جدول رقم ( )8اإلشباعات التي تحققيا شبكات التوا ل ا جتماعي في تناول قجايا الم أر السلسطينية
العبار

بدرجة مرتسعة

جرور ا ستساد من مواقع التوا ل ا جتماعي التي تعد فجاه

بدرجة متوسطة

بدرجة جعيسة

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

50

83.3

44

73.3

25

41.6

مستوح ا أمام نشر وتداول القجايا والمعلومات ا جتماعية والسياسية

وال حية

ا ستساد من عمكانات ا و الوسيلة ا ت الية من سرعة انتشار

42

32

70

53.3

28

46.6

المعلومة وج امة عدد المست دمين في مجال الثقافة ا جتماعية

والسياسية وال حية

زياد الم داقية من مواقع التوا ل ا جتماعي في القجايا المطروحة

37

29

61.6

48.3

18

30

في العينة
مناقشة مشاكل الم أر السياسية وا جتماعية وال حية وفتح مجال

30

18

50

30

12

20

النقاش عبر شبكات التوا ل ا جتماعي
تسعيل دور المؤسسات والييئات المحلية النسوية لنشاطيا علا شبكات

التوا ل ا جتماعي

15

10

25

16.6

11.6

7

يتجح من الجدول السابق أن اكتسب ميارات جديد ومعلومات حول القجايا السياسية وا جتماعية
وال حية بدرجة مرتسعة بنسبة  %43.3أما التوا ل والتساعل مع وة ا

ت ال لالستساد من براتيم

بنسبة  ،%30فيما التوا ل مع األ دقاه وتبادل المعلومات في كافة القجايا المطروحة بنسبة ،%18.3

يتبين أن شبكات التوا ل ا جتماعي تكسب الم أر السلسطينية ميارات جديد في مجا تيا السياسية

وا جتماعية وال حية وتعمل علا تطويراا.

جدول رقم ( )9المقترحات لتسعيل بشكل أكبر دور شبكات التوا ل ا جتماعي في تناول قجايا الم أر
بدرجة مرتسعة

العبار

بدرجة متوسطة

التكرار

%

التكرار

%

26

43.3

21

35

بدرجة جعيسة
التك ار

%

ر
اكتسب ميارات جديد ومعلومات حول الق ايا السياسية

19

31.6

وا جتماعية وال حية
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18

30

12

20

13

21.6

التوا ل والتساعل مع وة ا

ت ال لالستساد من براتيم

تشكيل أرائي وأفكارة حول العديد من القجايا

16

26.6

10

16.6

8

13.3

التوا ل مع األ دقاه وتبادل المعلومات في كافة القجايا

11

18.3

9

15

7

11.6

المطروحة في العينة

يتجح من الجدول السابق جرور ا ستساد من مواقع التوا ل ا جتماعي التي تعد فجاه مستوح ا أمام
نشر وتداول القجايا والمعلومات ا جتماعية والسياسية وال حية بدرجة مرتسعة بنسبة  %83.3واي نسبة

جيد في تناول القجايا التي تيم الم أر السلسطينية ومناقشتيا عبر تل ،المواقع ،وأن ا ستساد من عمكانات
ا و الوسيلة ا ت الية من سرعة انتشار المعلومة وج امة عدد المست دمين في مجال الثقافة ا جتماعية

والسياسية وال حية بدرجة مرتسعة جاه بنسبة  %70يتبين أن انا ،تقبل بين ا راه لطرح القجايا التي تيم
الم أر السلسطينية عبر شبكات التوا ل ا جتماعي.

المبحث الثالث :أه النتائج والتوصيات

أه النتائج:

 oبينت الدراسة أن السي

بو ،او األكثر است داما من الم أر السلسطينية ،ثم يلييا شبكة التوتير.

 oكشست الدراسة أن انا ،جعف في تناول قجايا الم أر ومنا رتيا عبر شبكات التوا ل
ا جتماعي ،ل ل ،كان رأة الم أر السلسطينية أن شبكات التوا ل لم تست دم بشكل جيد ولم تعبر

فييا عن حريتيا ،وان كان انا ،بعض المحاو ت النسوية للتعبير عن منا ر قجايا الم أر عبر
شبكات التوا ل ا جتماعي ،ولكن تبقا ا و ا راه جعيف و ترقا لدرجة التحشيد ا عالمي

ال ة يدعم منا رتيا.

 oأظيرت الدراسة أن انا ،جعف في تناول قجايا الم أر .

 oتبين الدراسة أن الم أر السلسطينية تكسب من شبكات التوا ل ا جتماعي ميارات جديد في
المجا ت السياسية وا جتماعية وال حية.

 oتوجح الدراسة أن الم أر السلسطينية تحرل علا ا ستساد من مواقع التوا ل ا جتماعي في طرح
القجايا التي تيميا لما توفر ا و المواقع من حرية الطرح والتعبير.

أه التوصيات:

 oعلا المؤسسات النسوية ا ستساد من شبكان التوا ل ا جتماعي لطرح قجايا النساه.

 oتعريف الم أر السلسطينية بقوانين الحريات العامة في حرية التعبير وجرور ا ستساد منيا في طرح
قجايااا.

 oتشجيع الم أر السلسطينية علا عرض قجاياان ا جتماعية والسياسية وال حية ومناقشتيا عبر
شبكات التوا ل ا جتماعي والعمل علا حليا.

 oاكساب الم أر السلسطينية ميارات الحشد والمنا ر من الل شبكات التوا ل ا جتماعي.
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o

ت

يل مساحات عبر شبكات التوا ل ا جتماعي تعمل علا تمكين الم أر معرفيا ومساعدتيا

في طرح

المراجع:

نوفمبر 2020

قجايااا.

 .1أمي ي ي يياني مجااي ي ي ييد (2010م) ،اسي ي ي ييت دام الشي ي ي ييبكات ا جتماعيي ي ي يية في ي ي ييي تقي ي ي ييديم ي ي ي ييدمات مكتبي ي ي يية متطي ي ي ييور  ،مجلي ي ي يية
دراسات المعلومات ،العدد الثامن.

 .2بشي ي ييرة السي ي يينجرة (2017م) ،اإلعي ي ييالم ال ي ي ييحي- ،الوظي ي ييائف واألاي ي ييداف ،دار الكتي ي يياب الجي ي ييامعي ،اإلمي ي ييارات
العربية ،اإلمارات.
 .3بش ي ي ي ييرة الس ي ي ي يينجرة ( 2018م) ،اإلش ي ي ي ييباعات المحقق ي ي ي يية م ي ي ي يين اس ي ي ي ييت دام المي ي ي ي ي أر العراقي ي ي ي يية لش ي ي ي ييبكات التوا ي ي ي ييل
ا جتم ي يياعي ف ي ييي مج ي ييال التوعي ي يية ال ي ييحية (الس ي ييي

ب ي ييو )،نمو جي ي يا ،بح ي ييث منش ي ييور ،مجل ي يية الد ارس ي ييات اإلعالمي ي يية،

العدد الرابع ،المركز الديمقراطي العربي ،برلين – ألمانيا.

 .4تي ي ي يياب ول ي ي يية (2017م) ،واق ي ي ييع اس ي ي ييت دام المي ي ي ي أر الجزائري ي ي يية لمواق ي ي ييع التوا ي ي ييل ا جتم ي ي يياعي "د ارس ي ي يية ميداني ي ي يية
علي ييا عيني يية مي يين مسي ييت دمي السيسي ييبو ،"،رسي ييالة ماجسي ييتير غيي يير منشي ييور  ،جامعي يية العربي ييي بي يين مييي ييدة أم الب ي يواقي،

كلية العلوم اإلنسانية ،الجزائر.
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دور إستراتيجيات العـــــــالقات العــــــامة في إدارة ا زمـــــــــات الــــــــمؤسساتية

مقاربة تحليلية وص ية-The role of public relations strategy in managing institutional
crises -Descriptive analytical approachمقيدش إيمان هاجر
متحصلة على شهادة دكتوراه في علوم االعالم واالتصال تخصص األزمات واالتصال االستراتيجي
جامعة الجزائر 3

ملــخص:

تيدف ا و الدراسة علا محاولة التعرف علا أام ا ستراتيجيات التي يعتمداا جياز العالقات العامة في عدار األزمات التي
تواجه المؤسسات ا ة وأن األزمة تسرض نوع من الغموض وجيق الوقت علا مت

القرار دا ل المؤسسة ل ا وجب علينا

التركيز علا كل المراحل المساامة في عدار األزمة ( قبل ،أثناه ،وبعد األزمة) بالمؤسسة ،و ل ،با عتماد علا جمع
المعلومات و ياغتيا جمن رسالة ات الية يكون مجمونيا موجوع األزمة التي تمر بيا المؤسسة مع جرور ا تيار الوسيلة
المناسبة التي تكون موجه نحو الجميور المناسب والمتأثر باألزمة بيدف تحسين

ورتيا ال انية لدى الجمااير الدا لية

وال ارجية ،وقد تو لت الدراسة علا أن العالقات العامة تعتبر مستاح النجاح للتعامل مع األزمات بم تلف أنواعيا باست دام
الوسائل العلمية والمنيجية لتحسين

ور المؤسسات علا المدى البعيد.

الكلمات الم تاحية:

ا ستراتيجية-العالقات العامة-عدار األزمات-المؤسسات.

Abstracts
This study aims to identify the importance of strategies adopted by the public relations in
managing crises facing institutions, especially the crisis imposes a kind of ambiguity and time
constraint on the decision-maker within the institution, so we have to focus on all steps to the
management of the crisis (before, during and after) in the institution, by relying on the
collection of information and its formulation in a communication message of the crisis that the
institution need to choose the appropriate means directed to the audience and affected by the
crisis. In order to improve their mental image among the internal and external audiences, the
study concluded that public relations are the key of success to deal with crises of various kinds
using scientific and methodological means to improve the image of institutions in the long term.

Key words:
Strategy - Public Relations - Crisis Management - Institutions.

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

118

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

نوفمبر 2020

مــــقدمة:
شكلت العالقات العامة من المنظور ا ت الي ظاار اجتماعية ،امتدت ج وراا من أن وجد اإلنسان علا
وجه األرض ،فال ش ،أن التجمعات البشرية نشأت منيا عالقات ا ت ا ت والمعامالت حتا تستطيع ا و

التجمعات أن تواجه متطلبات الحيا مع تزايد فعاليتيا في المؤسسات ،بحيث أ بح للعالقات العامة أامية
ا ة في ظل العولمة وكثافة المنافسة وتكاثر وسائل ا عالم باعتباراا نشاط عدارة يسيم في نجاح

المؤسسات.

وعلا ا ا األسا

يعتبر ايسيلا وادوارد برني

أن ميمة العالقات العامة اي عمداد وسائل اإلعالم

والجمااير بالمعلومات الدقيقة عن المؤسسة حول الموجوعات اليامة وا بتعاد عن سياسة التكتم والسرية،

وانتياج سياسة الباب المستوح مع التركيز علا أامية ا ت ال بين المؤسسة وجماايراا و ل ،لجمان ركن

آ ر او العالقات ال ارجية السليمة ،ع ن فالعالقات العامة ولدت من

ميم األزمات والمواقف الطارئة ،

إليجاد الحلول وات ا التدابير السليمة وال حيحة لمعالجتيا وتسادييا وان كانت معالجة األزمات اي من

مسؤولية اإلدار العليا بالدرجة األولا ،فإن العالقات العامة يبقي ليا الدور الرئيسي في عمليات الت طيط
والتنسي والمتابعة لمثل ا و األزمات.

أوال :إشـــــكالية الــــدراسة

تواجه أغلب المؤسسات بم تلف أشكاليا العديد من األزمات التي قد تأ

ور متعدد تأتي نتيجة

سياسة معينة ات تيا المؤسسة أو ربما نتيجة قرار معين أو يكون السبب مت ال بحالة عدم الرجا عن

المنتج أو دمة معينة ،مما يؤثر علا

ورتيا وسمعتيا ومن انا تلجأ المؤسسة علا ات ا التدابير الالزمة

لمواجية األزمات والت دة ليا من الل العالقات العامة التي تعد بمثابة جياز عن ار مبكر يسعا دائما
للكشف والتنبؤ باألزمات محتملة الحدوث ،ومن انا يظير دور العالقات العامة بشكل واجح وجلي ا ة

في ظل الظروف الغامجة وال عبة التي ت لقيا األزمة ،ع تجع المؤسسة في ا تبار

عب ويقع علا

عاتق جياز العالقات العامة الت دة ليا بمجموعة من اإلجراهات و السعي لرسم استراتيجيات لمواجية

األزمات والتعامل مع الجمااير الدا لية أو ال ارجية وتييئة المناخ اإليجابي للتعامل مع عف ارزات األزمة

لتعزيز سمعة المنظمة والمحافظة علا

ورتيا ال انية.

ومن انا يبرز دور ا ت ال في الحساظ علا سمعة المؤسسات ا ة في ظل الظروف ال عبة التي
تسرجيا تداعيات األزمة ،ع يرتبط ارتباطا وثيقا بالمراحل ا ستراتيجية التي تمر بيا المؤسسة وتبرز أول

مرحلة في اإلعداد وا ستعداد المسبق لمواجية األزمة قبل وقوعيا و ل ،من الل التنبؤ لما قد يحدث

مستقبال بحيث يقوم بي و اإلجراهات فريق مكلف بإدار األزمة ات اليا واداريا وانا يظير دور القائم
با ت ال في رسم ال طط وبناه استراتيجيات ات الية فعالة للوقاية من األزمات قبل وأثناه وبعد حدوثيا،

ل ا فقد بات من الجرورة أن يعمل جياز العالقات العامة بالموا از مع ا ستراتيجيات التي تتبناو المؤسسة
لتشكل ب ل ،استراتيجيات لجياز العالقات العامة في عدار األزمات بما يحقق أاداف المنظمة ويجعليا
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علا ات ال دائم بجماايراا الدا لية وال ارجية حتا تجمن البقاه وا ستمرار ومنه يمكننا طرح التساؤل

الرئيسي ا تي

 ماهو دور العـــــالقات العامة في إدارة ا زمات المؤسساتية؟
وينبثق من ا ا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤ ت السرعية

 كيف يساام جياز العالقات العامة في عدار األزمة قبل حدوثيا في المؤسسة؟
 مااي أام ا ستراتيجيات التي يتبنيا جياز العالقات العامة دا ل المؤسسة في التعامل مع األزمة أثناه
وقوعيا؟

 ال تستمر العالقات العامة في ممارسة أدواراا بعد وقوع األزمة دا ل و ارج المؤسسة؟

ثانيا :أهمية الدراسة

عن الحاجة الملحة للعالقات العامة باعتباراا نشاط حيوة دا ل أة مؤسسة أو منظمة

ار أم ار جروريا

يمكن السرار منه ،نتيجة للتغير الكبير ال ة حدث في المجتمعات الحديثة وم تلف التغيرات الواسعة التي

طرأت علييا وعلا م تلف أ عدتيا ا قت ادية ،السياسية ،ا جتماعية.

فنجد أنه علا الرغم من حداثة ا ا السرع من فروع المعرفة اإلنسانية ع أنه بدأ يلقا المزيد من ا اتمام في

الكليات والمعااد العلمية لما له من أثر في نجاح المؤسسة وتعامليا مع جميوراا في البيئة الدا لية
وال ارجية علا حد سواه ونتيجة إلدراكنا بأن العالقات العامة تؤدة وظيسة اامة وحيوية بل قد نجزم بأنيا
تكاد تكون المحر ،الديناميكي لكافة المؤسسات والتنظيمات التي تمار

بأة حال من األحوال أو النظر علييا كنشاط ثانوة أو فرعي.

فييا ولم يعد من المؤكد عاماليا

ول ل ،اعتبرت العالقات العامة وسيطا ات اليا محاديا ييدف علا توثيق العالقة وال لة بالجميور الدا لي
وال ارجي عن طريق التنسيق بين م الح المؤسسة ممثلة في اإلدار العليا من جية ،وبين م الح الجميور

الدا لي وال ارجي من جية أ رى من أجل عبراز ال ور الحسنة لدى جماايراا.

ثالثا :أهداف الدراسة

 التعرف علا األدوار التي تقوم بيا العالقات العامة في عدار األزمات التي تواجه المؤسسات.
 تسليط الجوه علا مدى مساامة العالقات العامة في عدار األزمة قبل وقوعيا.

 عبراز األدوار واألنشطة وا ستراتيجيات التي تعتمد علييا العالقات العامة عند وقوعيا األزمة
 التعرف علا مدى استمرار نشاط العالقات العامة بعد وقوع األزمة التي تواجييا المؤسسات.

رابعا :منهج الدراسة

يعتمد البحث بالدرجة األولا علا المنيج الو سي التحليلي لتوافقه مع طبيعة البحث وأادافه ،حيث يسعا

علا جمع المعلومات الدقيقة والشاملة عن األزمات التي قد تعترض المؤسسة وكيسية عدارتيا بواسطة
العالقات العامة ومن ثم تحليليا.
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خامسا :تحديد م اهي الدراسة

 /1االستراتيجية:

ل ة" :يرجع أ ل كلمة استراتيجية علا كلمة اإلغريقي"  " STRATOSوالتي تعني"  "Armyأة الجيش
والجزه الثاني" " Againأة ومعناو"  "Toleadوالتي تعني القياد فقد كان علا عاتق الجيش مسؤولية حماية
المدنيين أثينا باليونان دبلوماسيا وعسكريا تحت ما يسما بالقياد المدنية من جية ،وك ا عدار الحمالت

العسكرية من جية أ رى".

1

 اصطالحا :نظ ار رتباط مسيوم ا ستراتيجية بنجاح المؤسسة ومستقبليا ،شكل م طلح ا ستراتيجيةوحد حقل دراسة للعديد من الباحثين فتعددت أفكارام بتعدد اتجاااتيم واي
 "عبار عن طرائق التي تتعلق بالمساايم العملياتية وسياقات العمل أو الطرائق المست دمة للو ولعلا نيايات المحدد لت بح المعادلة ال ا ة با ستراتيجية كالتالي

النيايات أو الغايات  +الوسائل +الطرائق = ا ستراتيجية".

2

 تعرف ا ستراتيجية في ا عالم وا ت ال" :علا أنيا مجموعة من ال طط والبرامج تجعياالمؤسسات اإلعالمية في عطار السياسات العامة علا المدى المتوسط والبعيد لتحقيق جملة من

األاداف ت دم م لحة الوطن والموطنين".

3

 /2الـــــعالقات العامة:

تعرفيا جمعية العالقات العامة السرنسية بأنيا " مجموعة الوسائل التي تست دميا المؤسسة ل لق جو من

الثقة لدى الموظسين والعمال والييئات المت لة بيا"

4

اي جيود عدارية وات الية م ططة ومستمر اادفة علا بناه عالقات سليمة وجيد بين المؤسسة وجميوراا

بنوعيه الدا لي وال ارجي ،بحيث تسعا علا تحسين ال ور ال انية للمؤسسات سواه أكانت اقت ادية أو
دماتية أو تجارية.

 /3إدارة ا زمــــات:
"كافة الوسائل واإلجراهات واألنشطة التي تنس اا المنظمة ب سة مستمر في مراحل ما قبل األزمة وأثناهاا

وبعد وقوعيا والتي تيدف من الليا علا تحقيق مايلي
 منع وقوع األزمة كلما ما أمكن ل، -مواجية األزمة بكساه وفعالية

 -1طاار محمد من ور الغالبي ،وائل محمد
2

-

-3مي

بحي ادريسي اإلدارة االستراتيجية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،2007 ،ط ،1ل .30

الح عبد الرجا رشيد واحسان داش جالب اإلدارة االستراتيجية مدخل تكاملي ،دار المنااج للنشر والتوزيع ،األردن ،2008 ،ط ،1ل .17
عبد اهلل ،عبد الكريم شين الم اهي الحديثة لإلعال واالتصال (المشروع العربي لتجديد المصطلحات) ،دار النيجة العربية ،لبنان،2014 ،

ط ،1ل .40

4

 -جمال مجااد العالقات العامة رؤية نظرية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،2005 ،د.ط ،ل.21-20

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

121

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

 -تقليل ال سائر في األرواح والممتلكات علا أقل حد ممكن

-ت سيض ا ثار السلبية التي ت لسيا األزمة لدى العاملين والجميور"
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1

كما تعرف عدار ا زمة علا أنيا اي عملية عرادية مق ود تقوم علا الت طيط والتدريب بيدف التنبؤ

باألزمات ،والتعرف علا أسبابيا الدا لية وال ارجية وتحديد األطراف الساعلة والمؤثر فييا واست دام كل
اإلمكانيات والوسائل المتاحة للوقاية من األزمات أو مواجيتيا بنجاح بما يحقق ا ستقرار ويتجنب التيديدات

والم اطر مع است الل الدرو

مستقبال.

2

واكتساب ال برات جديد تحسن من أساليب التعامل مع األزمات

"اي قدر المؤسسة علا عدرا ،الم اطر الحالية والتنبؤ بالم اطر المحتملة والعمل علا تجنبيا أو التقليل
آثاراا السلبية إلعاد التوازن للنظام في أقل وقت ممكن وبده نشاطه مر أ رى واست الل الدرو

المستساد لمنع تكرار األزمة أو تحسين طرق التعامل معيا مستقبال وا ستساد من السرل التي تتيحيا".

 /4الـــمؤسســـة:

ل ة :عن كلمة مؤسسة عندما نبحث عن أ ليا فيي في الواقع ترجمة للكلمة entreprise 3

أ ما في اللغة العربية واستنادا علا القامو
مؤس  ،مؤسسة".4
وحسب القامو

العربي المورد فكلمة "مؤسسة مشتقة من السعل أس  ،يؤس ،

العربي الشامل فالمؤسسة اي جمع مؤسسات وتعني جمعية أو معيد أو شركة أسست

لغاية اجتماعية أو يرية أو اقت ادية.

5

اصطالحا" :اي تنظيم عنتاجي معين ،اليدف منه او عيجاد قيمة سوقية معينة من الل الجمع بين عوامل
عنتاجية معينة ثم تتولا بيعيا في السوق للتحقيق الربح المتح ل من السرق بين اإليراد الكلي الناتج من

جرب سعر السلعة في الكمية المباعة منيا وتكاليف اإلنتاج".
"اي الوحد ا قت ادية التي تمار

6

النشاط اإلنتاجي ،والنشاطات المتعلقة به من ت زين وشراه وبيع من

أجل تحقيق األاداف التي أوجدت المؤسسة من أجليا"

7

اي عبار عن تنظيم مستقل يتكون من مجموعة من األفراد يتساعلون مع بعجيم البعض با عتماد علا

نظام معين لتقسيم العمل وايكلة السلطة وا ا النسق أنشأ بطريقة مق ود من أجل تحقيق أاداف محدد

 -1ممدوح رفاعي ،ماجد جبريل إدارة ا زمات ،جامعة عين الشم

كلية التجار التعليم المستوح ،بدون سنة ،د.ط ،ل .31-30

 -2محمد شومان اإلعال وا زمة ،مجموعة النيل العربية ،م ر ،2000 ،ط ،1ل .23
 -3عمر

رة اقتصاد المؤسسة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،جامعة الجزائر ،1995 ،ط ،1ل .24

4

 -روجي البلعلبكي قاموس عربي انجليزي ،دار المعلم للمليين ،1994 ،ل .6

5

 -أمل عبد العزيز محمود ا داء القاموس العربي الشامل ،دار الراتب الجامعية ،بيروت ،1997 ،ط ،1ل .517

 -6عمر
7

رة اقتصاد المؤسسة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2003 ،ط ،3ل .24-25

 -زكي حنوش الرقابة والتخطيط في المشروع ،مديرية الكتب والمطبوعات ،الجزائر ،1981 ،د.ط ،ل.5
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إلنتاج سلعة أو دمة ما بواسطة جيازاا ا ت الي ال ة يجمن ليا التساعل مع محيطيا الدا لي وال ارجي

من أجل تجنب قدر اإلمكان الوقوع في أزمات تيدد كيانيا وقيميا و ورتيا التي أنشأت من أجليا.

اإلطار النـظري للـدراسة
المـــحور ا ول :خطوات بناء استراتيجية العالقات العامة داخل المؤسسة

 1 -1رس خطة العمل ووضع استراتيجية العالقات العامة

حتا تمكن المؤسسة من الت طيط واعداد استراتيجية فعالة للعالقات العامة ،وجع براه الت

ل استبيانا

يحوة مجموعة من األسئلة وكل سؤال يعد محو ار أساسيا من محاور طة ععداد ا ستراتيجية السعالة

 -ما األاداف المرجو ؟

 من الجميور المستيدف؟ -ما األنظمة المتأثر والمؤثر في المؤسسة؟

 ما الوسائل والتقنيات التي يجب ا عتماد علييا؟ -ما العوائق المحتملة ب

ول الميزانية ،الوقت الالزم؟

 ما النشاطات أو ال طوات العلمية التي ينبغي اتباعيا؟ -ما مدى نجاح برنامج العالقات العامة تقييم؟

عند بده واعداد استراتيجية العالقات العامة دا ل المؤسسة بد من عجراه عملية بحث واستكشاف عند كل

طو من ال طوات السابقة ،حتا نسيم بشكل أفجل مقتجيات كل طو مستعينين في ل ،بالدراسات

ا جتماعية والنسسية ،علم التسويق من جية لسيم طبيعة ونسسية الجميور المستيدف في برامج العالقات

العامة ومن جية أ رى كي نسيم البيئة العامة المحيطة بالمؤسسة علا سبيل المثال توجيات ومواقف

م تلف الجمااير اتجاو المؤسسة؟

 2-1تن يذ الخطة

واي مرحلة تتجمن طوات تس يلية لتنسي ال طة والوقوف علا كل طو وتقييميا للتأكد من نجاحيا

وت حيح أة انحرافات قد تظير من وقت علا آ ر وفي ا و المرحلة يجب التأكد من مدى مالهمة
الموجوعات المدرجة في ال طة مع التركيز علا جوانب منيا حجم الموازنة الم

ل للعالقات العامة

تحديد وسائل ا عالم المست دمة توافر درجة عالية من المرونة ومراعا عامل الوقت للتنسي

 3-1تقيي الخطة ومتابعتها:

كون طة العالقات العامة تتجمن برنامجا يحتوة علا الموجوعات فإنه

بد من المتابعة المستمر

لمسارات ومراحل البرنامج وتقييم النتائج النيائية التي تو ل علييا البرنامج من حيث نجاحيا أو عدم القدر

البرنامج علا تحقيق ما تم الت طيط له

1.

1

 -موسا اللوزة أسس العالقات العامة الم اهي وا سس ،زمزم ناشرون وموزعون ،األردن ،2010 ،ط ،1ل.114
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ومن انا فإن علا مسؤول العالقات العامة أن يجيد عدار األزمات ألن اإلدار الجيد لحزمة قد تؤدة علا
ععطاه

ور جيد للمؤسسة فيما بعد ومن أجل عدار أفجل لحزمة من الجرورة معرفة ما يجب فعله قبل

الل وبعد األزمة

المحور الثاني :إستراتيجيات العالقات العامة خالل مراحل إدارة ا زمات التي تواج
المؤسسات

ت بح المؤسسات

الل تعرجيا لحزمات عرجة لمراقبة اإلعالم فتقوم وسائل اإلعالم والجميور مع ا

بوجعيا علا طاولة التشريح لسح يا بدقة وت بح جميع حركات المؤسسة وسكناتيا موجع مراقبة وتحليل

وانتقاد من جميوراا بجميع شرائحه ،ا ة أن م الحيم مراونة بنجاح المؤسسة أو فشليا ،ول ل ،فيم
عاد ييتمون بتتبع ما ستؤول عليه حال المؤسسة أو الجية التي تتعرض لحزمة في نياية األمر .واك ا فإن
عحدى وظائف العالقات العامة اي الحيلولة دون حدوث أزمات ،والتغلب علييا في حال حدوثيا ،وا ا ما

يعد حدوث األزمات شيئ ا جديدا في حد اته ،سواه أكان علا
يسما بي عدار ا ت ال في األزمات ،و ،
مستوى السرد ،المؤسسة ،وحتا علا مستوى الدول ،والحكومات تتعرض للكثير من األزمات في السنوات

األ ير .

وفعال عند حدوث األزمة ،و ا ة أن النتائج غير
انا يأتي دور العالقات العامة التي تقوم بدور كبير ،
المرغوب فييا لحزمات تنعك علا األفراد بغض النظر عن نوع األزمة ومستوااا ،والسبب في ل ،أن
أبعاد األزمة يمكن أن تكون اجتماعية أو اقت ادية أو بيئية أو حتا سياسية .فقد يشمل دور العالقات في

وجع طط للطوارئ وحجور ا جتماعات علا كافة المستويات وعقد المؤتمرات ال حسية وتمثيل الشركة

أمام وسائل اإلعالم فقد يكون دور العالقات العامة أام من ل ،،حيث األزمة من الل تسجيل مالحظات
الظواار واجراه البحوث وا ستق اهات الالزمة لدراسة ا تجااات والمواقف وا راه ال ا ة بالجمااير

الدا لية وال ارجية والتي يمكن من الليا التنبؤ بحدوث األزمة ،وتقوم العالقات العامة بدور كبير وميم في
ا ا المجال للست نظ ار لدوائر المعينة لمعالجة أسباب األزمة قبل تراكميا وانسجاراا.

1

 1-2اســــتراتيجيات العـــالقات العامة قـــبل وقوع ا زمة في المؤسسة

المق ود باستراتيجية العالقات العامة اي مجموع الق اررات الميمة والمستقلة عن بعجيا التي تت اا

مؤسسة ،بغرض تحقيق أاداف معينة و ل ،باستعمال وسائل ات ال وتقنيات متعدد
عن تبني استراتيجية فعالة مبنية علا أسا

برنامج علمي واجح وقابل للتحقيق او أسا

نجاح المؤسسة،

التي تريد أن تنتيج سياسة ات ال شسافة مع جميوراا الدا لي أو ال ارجي حتا تكون لنسسيا أو لمنتجيا
و دماتيا

ور طيبة اتجاو الجمااير

 -1أحمد المديني دور العالقات العامة في إدارة ا زمات  ،منتدى الكوارث واألزمات ،شبكة األردن لعلم الحريق واندسة أنظمة اإلطساه ،تاريخ
ا طالع  2020/01/27علا الساعة  18 44علا الرابط http://jordanfirenet.frbb.net/t114 -topic
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ل

ل ا نجد أن المؤسسة التي تؤمن بدور ا ت ال والعالقات العامة كوظيسة أساسية للتسيير السعال ت

م لحة أو قسما ا ا يطلق عليه عاد تسميات عد  ،كم لحة العالقات العامة ،قسم ا ت ال كما
تكلف موظسا أو أكثر يقوم بإعداد وتنسي برامج العالقات العامة واعداد استراتيجية عمل لتنسي ا و البرامج
و ل ،بيدف تكوين وبناه

ور حسنة وعالقات ثقة مع الجمااير التي تتعامل مع ا و المؤسسة.

1

عن أة مؤسسة معرجة لمواجية أزمة يوما ما ل ا يجب دراسة الميادين التي يمكن معالجتيا في المؤسسة
والتحر ،بشكل وقائي لتجنب حدوث ما

ونشاطيا التي يكون له دور

يمكن توقعه ع

بد من ععداد ئحة بالجميور المعني بالمؤسسة

الل األزمات ،مع توجيه الرسائل ععالمية لكل فئة من فئات الجمااير

المتعامل مع المؤسسة من أجل كسب تعاونيم وال حافيون ام أام الشركاه نظ ار لقدر تأثيرام علا الرأة

العام وعلا كل حال فإن اإلعالم الل األزمات يشكل قاعد ابية للتعاطي معيا

ومنه يمكننا أن نل ل استراتيجية العالقات العامة في عدار األزمة قبل حدوثيا فيما يلي

 ععداد لية ات ا ت األزمة.

 ر د بيئة عمل المنظمة يتم تكوين قاعد معلوماتية عن المؤسسة وطبيعة عمليا وتاري يا وعالقاتيا
بجميوراا.

 تحديد أاداف المنظمة بدقة يجب أن تكون أاداف المنظمة محدد وبدقة حتا يمكن تحويل ا و
األاداف علا طط ق ير ومتوسطة وطويلة األمد وبرامج تنسي ية تساعد في عدم ت عيد األزمات.

 تحديد الجمااير المستيدفة لالت ال اليدف منه او سرعة الو ول والتعامل مع الجمااير ات ال لة

المباشر بنشاط المؤسسة علا جانب توفير الوقت والنسقات لبناه الرسائل ا قناعية لكل فئة من الجميور

ويمكن تحديد ا ا الجميور تؤثر فييم األزمة يؤثرون في المنظمة المتورطون في األزمة ال ين يحتاجون

علا المعرفة.

 طرق ا ت ال بالسئات المستيدفة من الميم التأكد من توفر وسائل ا ت ال لكل فئات الجميور ومن
بين ا و الوسائل كما يلي

 عناوين المكاتب والمنازل أرقام اليواتف المحمولة واألرجية -البريد ا لكتروني الساك

عقد المؤتمرات ال حسية

 مواقع األنترنت مستشارو العالقات العامة طوط تلسون الطوارئ واليوت ين بناه الرسائل ا ت الية تعتمد

ياغة الرسائل ا ت الية علا طبيعة األزمة والمرحلة الزمنية التي تمر

بيا والجميور المستيدف ال ة تتوجه عليه ومن بين ا ستراتيجيات ا ت الية التي تبني علييا الرسالة

واي

1

 -عبد الرزاق محمد الدليمي المدخل إلى العالقات العامة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،د ، .ط ،1ل .250
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 استراتيجية اإلنكار أو السكوت :من الل السعي إلقناع الجميور بعدم وجود أزمة وتتمثل في
 -عنكار الت ريح بكل بساطة بعدم وجود أزمة.

 اإليجاح أة شرح األسباب المنظمة بعدم وجود أزمة. -اليجوم الت دة لمن يزعم بوجود أزمة.

 -التيديد است دام القو والنسو المنظمة جد من يزعمون بوجود أزمة مثل مقاجاتيم.

 استراتيجية التبرير إقناع بأن ترى األزمة أقل سلبية وتتمثل في التما

األع ار والتبرير.

 استراتيجية االعتذار عقناع الجميور أن يرو المنظمة ب ور أكثر عيجابية من الل
 التملق والمداانة بمعنا كسب ود الجمااير عن طريق الت كير بالجوانب اإليجابية -التما

ال سح من الل استدعاه تسامح الجمااير عن طريق ات ا عجراهات عالجية

 عبداه الندم وا عت ار-

ات ا عجراهات لعدم تكرار األزمة

 استراتيجية التعاطف والمعاناة :من الل اقناع الجمااير بمدى معانا المنظمة وما تكبدته من
سائر مالية وبشرية بيدف لق تعاطف عيجابي مع المنظمة
 تحديد الموارد والتسييالت المطلوبة تتمثل الموارد والتسييالت إلدار ات ا ت في مرحلة ما قبل األزمة
في ات ا اإلجراهات التالية

 توفر مكان متسع ومؤثث لعقد ا جتماعات توفر طوط تلسونية كافية -توفير طوط الساك

واإليميل واليواتف النقالة

 متابعة ال حف ومراقبة النشرات اإل بارية -توفير ات ا ت األنترنت

 التدريب علا محاكا األزمة
 وجع الدليل اإلرشادة

وبناه علا ل ،فقد حدد رولر أربع استراتيجيات ات الية في العالقات العامة بحيث ركز علا فرجية

أساسية مساداا أنه ي عب است دام استراتيجية واحد لالت ال في العالقات العامة ،وأنه

استراتيجية مثلا وانه يمكن است دام ا ستراتيجية األنسب لكل موقف ات الي

يوجد

 استراتيجية اإلعال  :يكون ا ت ال وفق ا و ا ستراتيجية في اتجاو واحد ،وفي الوقت نسسه يعبر
المجمون ا ت الي عن رؤى المنظمة ،فسي ا و ا ستراتيجية يتم تقديم المعلومات علا الجمااير

األساسية لم ساعدتيم في تكوين الرأة وات ا الق اررات وكمثال علا ل ،البيانات ال حسية ومطبوعات

المنظمة.
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 استراتيجية اإلقناع :تجمع ا و ا ستراتيجية بين ا ت ال في اتجاو واحد ،والمجمون ا ت الي ال ة
يعبر عن رؤى كل من المنظمة والجمااير ،وتعد استراتيجية اإلقناع اي ا ستراتيجية األساسية في كل

من اإلعالن والدعاية حيث تسعا علا لق قاعد للعالقات ا ستراتيجية مع الجمااير األساسية وتسعا
المنظمة من الل ا و ا ستراتيجية علا التغيير المق ود في معارف وسلوكيات جميور معين.

 استراتيجية بناء اإلجماع :تست دم ا و ا ستراتيجية لبناه عالقات استراتيجية بين المنظمة وبيئتيا
ال ارجية أو بين المنظمة والعاملين ،وعاد ما تطبق ا و ا ستراتيجية عندما يكون انا ،تعارض في
الم الح بين أطراف يعتمد كل طرف منيما في وجودو علا الطرف ا

ر.

 استراتيجية الحوار :تتجمن ا و ا ستراتيجية استشار الجميور في سياسات المنظمة ،وأ
القجايا الم تلسة بعين ا عتبار ويتم عشرا ،الجميور في عملية

رأيه في

نع القرار ل ل ،تسما ا و

ا ستراتيجية استراتيجية التيسير حيث تعمل المنظمة علا تسييل عشرا ،الجميور وتساعله في

سياستيا

نع

1

 2-2اســــتراتيجية العالقات العامـــة أثناء وقوع ا زمـــة:
عند ح ول األزمة يجب أن نتحر ،فو ار إلدارتيا من أجل ل ،فإن ال طو األولا تكمن في تشكيل لية
أزمة تكون بمثابة م در للمعلومات وتتكون ا و ال لية من مسؤول العالقات العامة الملحق اإلعالمي

ممثل عن الموظسين وميند

تقني موثوق به في حال كانت األزمة أزمة تقنية ،المبدأ الرئيسي لالت ال في

األزمات او ” عدم ا نعزال” في حل حدثت مأسا أو مشكلة (أزمة) ما ،وا ت ال او األمر األكثر فاعلية
في ظروف األزمات ،ا ت ال ال ة يقدم بسرعة كبير المعلومات ال ريحة لوسائل اإلعالم التي تراقب

وتنقل كل ما يتعلق باألزمة ميما

غر شأنه.

في ظروف األزمة ت اب اإلدار العليا للمؤسسة ب دمة ،وغالب ا أول رد فعل لادار ” تعالوا ننتظر ريثما
يتجح الموقف ونسيم أبعاد وتأثير األزمة” ،ع أن ال مت سيكون بمثابة “ ب الزيت علا النار”
انا

بد من روج رواية (الق ة الرسمية) للمؤسسة ،مع توفر حد أدنا من المعلومات ،والتي يجب أن

تلبي احتياجات وسائل اإلعالم وبالتالي الجميور ....في حال ال مت وغياب الرواية الرسمية للمؤسسة،

سيسترض الجميور أن الجية التي تتعرض ألزمة قد ات ت ق ار ار ما ،أو ت سي شي اه ما ،وا ا يزعج وسائل
اإلعالم ،والمشكلة تتأزم أكثر ،ومن جية أ رى قد تبرز مشكلة أ رى تتمثل في أن المعلقين والمراسلين في
وسائل اإلعالم ،والراغبون في الح ول علا سبق

حسي ،قد يست دمون لغة انسعالية للغاية في تقييم

الموقف ونقل األحداث ،ل ل ،نن ح بأن ت رج رواية رسمية للمؤسسة تو ف الحدث وتعترف باألزمة علا
أقل تقدير.

 -1راسم محمد جمال يرت معوض عياد إدارة العالقات العامة المدخل االستراتيجي ،دار الم رية اللبنانية ،القاار  ،2005 ،د.ط ،ل -219
.221
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عن غالبية العاملين في العالقات العامة المينيين مقتنعون أن القاعد األسا

لالت ال الل األزمة يجب

قد
أن تكون االعتراف با زمة وقول الحقيقة ،ول ل ،نؤكد علا القاعد ال ابية والتي تقول “عندما ُي ّ
الخبر بسرعة فإن يوقف زحف الشائعات وا قاويل ،ويهدئ ا عصاب في ا وساط االجتماعية.
وفيما يتعلق بأاداف السيطر علا األزمة فال تعقيد في ل ،،ولكن ما اي أبرز ا و األاداف
أوالً :وجع نياية فورية لحزمة

ثانياً :جعل ال سائر في حداا األدنا
ثالثاً :ععاد الثقية.

ل ا فإن نجاح العالقات العامة وقت األزمات يرتبط بثالث عوامل ميمة

يتجز من ال طة العامة للتغلب علا األزمة.
،أ
 وجود طة ات ا ت كجزهال لمكافحة األزمة.
 تشكيل فريق،

 -است دام ش ل واحد كي يقوم بميمة الناطق اإلعالمي-ال حسي الل األزمة.

1

 3-2اســـــــتراتيجية الــــعالقات العامة بعد وقوع ا زمـــــة:

تسعا المؤسسة بعد انتياه األزمة في ا و المرحلة إلعاد بناه سمعتيا واستعاد ثقة المتعاملين معيا من
الل تزويد الجمااير بالمعلومات حول اإلجراهات التي تت اا المؤسسة ور د ردود أفعاليم لتجنب أزمات

مستقبلية كل ا ا يندرج جمن استراتيجية ات الية لتقليل الدمار الناتج عن األزمة ،فعندما تنجح المؤسسة
في عدار األزمة يجب ا نطالق بسياسة ععالمية جديد من نقطة طة األزمة ،ع أن فشل ال ة يتحول علا

نجاح يمكن أن يقوة م داقية المؤسسة.
ومن ا ا المنطلق يجب أ ننسا بأن المبالغة في است دام وسائل اإلعالم قد يحول الن ر علا فشل وانا

ينبغي مراعا ما يلي

 تقييم ا ستراتيجية ا ت الية لمواجية األزمة يتم تقييم العمل من الل تقييم استراتيجيات العالقات
العامة من الل نمو ج طة تنسي ية يقوم قسم العالقات العامة بت ميمه وتعميمه علا كافة السعاليات



است الل الدرو

مجموعة من الدرو

اي القاعد األساسية التي تقوم علييا عملية تطوير طة عدار أزمات عداريا واي

التي تنتيي علييا المؤسسات لوجعيا في الحسبان لتستسيد منيا مستقبال

2.

الـــمحور الثالث :عوامــــــل نجـــــــا ومعيــــــقات إدارة ا زمــــــة
 1-3عــــــــوامــــل نجـــــــا إدارة ا زمـــــات

عن النجاح في عملية عدار األزمات يعتمد علا عد عوامل منيا

 عيجاد وتطوير نظام عدارة مت
1

ل يمكن المنظمة من التعرف علا المشكالت وتحليليا

 -نزار مييوب العالقات العامة وادارة ا زمات ،تاريخ ا طالع  2016/01/26علا الساعة  16 58علا الرابط http://www.ipra-

ar.org/alpha/topic/view.php?id=13

2

 -فيمي محمد العدوة م اهي جديدة في العالقات العامة ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،2011، ،ط ،1ل .258
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ووجع الحلول ليا بالتنسيق مع الكساهات المت
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ة أو بأول.

 العمل علا جعل الت طيط لحزمات جزها ااما من الت طيط ا ستراتيجي للمؤسسة أو المنظمة.
 جرور عقد البرامج التدريبية وورش العمل للموظسين أو العاملين في مجال عدار األزمات
وطرق التعامل معيا.

 جرور تقييم والمراجعة المورية ل طط عدار األزمات وا تباراا تحت الظروف مشابية لحا ت
األزمات وبالتالي يتعلم األفراد والعاملين العمل تحت الجغوط المحتمل وقوعيا.

 التأكيد علا أامية وجود نظام فعال لان ار المبكر.

1

ومنه يمكننا القول أن الحل لكل أزمة يتمثل في محاولة معرفة األسباب والمسببات في ظل وجود نظام

مؤسسي يقوم علا الت طيط ا ستراتيجي في المنظمة عجافة علا توافر عوامل نجاح عدار األزمات.

كما يتوسع بعض الباحثين في ر د وتحليل العوامل التي تجمن اإلدار السعالة والناجحة لحزمات وتشمل

حتا أنيا تشمل كل اإلجراهات الالزمة لنجاح أة نوع من اإلدار في مجا ت الحيا وا و العوامل تتمثل

مايلي

 عدرا ،أامية الوقت عن عن ر الوقت او أحد أام المتغيرات الحاكمة في عدار األزمات فالوقت او

عن ر الوحيد ال ة تشكل ندرته ط ار بالغا علا عدرا ،األزمة ،وعلا عملية التعامل معيا ع أن عامل

السرعة مطلوب ستيعاب األزمة والتسكير في البدائل وات ا الق اررات المناسبة والسرعة في تحري ،فريق

عدار ا زمات والقيام بعمليات الواجبة حتواه األجرار أو الحد منيا ستعاد نشاط المنظمة.

 تبني أنظمة لان ار المبكر والت طيط الجيد حتواه أية أزمة قبل حدوثيا بوجع سيناريواات والحلول
المناسبة لكل ما يتوقع من أزمات قبل حدوثيا وتدريب العاملين علييا وتوفير قاعد بيانات تشمل كافة

المعلومات الجرورية إلدار األزمات ومنع وقوعيا أو لل روج منيا بأقل ال سائر.

 الجاازية وسرعة التعامل مع األزمة يشكل عامل الزمن أامية كبير علا مستوى األفراد والمؤسسات
فكلما كان السرد أو المؤسسة علا استعداد وجاازية فائقة ولديه القدر للتعامل مع الحدث بما يتطلبه من

أشياه أمكن السيطر علا األزمة واحتواهاا وال روج منيا بأقل ال سائر.
 التعامل المباشر عن ر اام من عنا ر عشاعة الطمأنينة وانعكا

للثقة بالقدر علا التعامل مع

األزمة ،كما أنه يقطع دابر الشائعات ويمس ،بزمام المبادر كما يساعد علا معرفة حجم األزمة ومدى

فداحتيا األمر ال ة يمكن فريق العمل أو من أوكل عليه للتعامل مع األزمة من ا ستعداد والت طيط
الجيد حتوائيا.

 -1عبد الرزاق محمد الدليمي اإلعال وادارة ا زمات ،دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة ،األردن ،2012 ،ط ،1.ل ل .119-118
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الشسافية في التعامل مع األزمة تلعب الشسافية دو ار ميما في التعامل مع األزمات سواه بالنسبة للدول
أو المنظمات أو األفراد فيجب طرح الحقيقة كاملة في الوقت المناسب وبالحجم الحقيقي لحزمة حتا

تتمكن الجيات المعنية باألزمة من تسيم األزمة واستيعابيا وتقديم يد المساعد لحليا أو الحد من أثراا.


1

نظام ات ال فعال تلعب ات ا ت األزمة دو ار بالغ األامية في سرعة المعلومات وتدفقيا وبقدر سرعة

المعلومات ووفرتيا يكون قدر نجاح اإلدار في حشد الموارد وتعبئتيا وشح الطاقات ومواجية
الشائعات ،وكسب الرأة العام علا األقل تحييدو.

2

 2-3معيقــــــــات إدارة ا زمـــــــــــة

يمكن ت نيف معيقات التي تعرقل عملية عدار األزمة علا مسة أقسام أاميا

3

 معوقات تنظيمية تتمثل في عدم تحديد واجح للسلطة وا تالف الثقافة بين األفراد ،جعف التدريب وعدمتأييد اإلدار العليا ألساليب عملية في عدار األزمة.

 معوقات معلوماتية تتعلق ب حة المعلومات من حيث تش يل دقتيا ،جمان م دراا أو حجب جزه منالمعلومات المطلوبة عن مت

القرار.

-

معوقات اتصالية تتعلق ب عوبة نقل وتبادل المعلومات من دا ل و ارج المؤسسة ومحدودية است دام

-

معوقات بيئية :تتعلق بالبيئة المحيطة والتي تواجه اإلدار لتحد من فاعليتيا بمواجية األزمة كالتلوث

أنظمة ا ت ال الحديث للت دة لحزمات.

الناجم عن الم لسات ال ناعية والمبيدات الحشرية ،وجعف الوعي البيئي لدى المواطن وعدم وجود

حمالت توعية كافية للتعامل مع األزمات.

 معوقات تكنولوجية :تتعلق بالعوامل السنية والتقنية للمؤسسة والتي تعد عائقا لمواجية األزمة كتكلسة است دامالتقنيات الحديثة كاألنترنت وغيراا ،وعدم توافر أجيز عملية متطور تؤدة علا تش يل اطئ لحزمة.

خاتمة

في الواقع نجد أغلب المؤسسات تتعرض ألزمات بم تلف أنواعيا نتيجة انتقاليا من نظام تسيير علا آ ر لي ا

وجدت نسسيا مجطر أن تكيف طرق تسييراا مع التنظيم الجديد وتعمل علا ا بتعاد عن الطرق التقليدية

للتسيير ،باإلجافة علا عامال وظيسة ا ت ال والعالقات العامة ،مع التأ ر الواجح في عد ال تكنولوجيات
ا ت ال الحديثة في المؤسسات ا ا من جية ومن جية أ رى نجد أن ا و المؤسسات تواجه

في تسيير األزمات والم اطر التي تيدداا وا ا راجع علا نقل ال براه والمت

عوبات عديد

ين في العالقات العامة مع

عدم وجع استراتيجيات ات الية فعالة الل المراحل األزمة التي تمر بيا المؤسسة األمر ال ة جعل من
المؤسسات تسعا علا توفير الوسائل وا مكانيات الالزمة لمواجيتيا بأقل أجرار من الل وجع ال طط وتقييم

 -1عبد الرزاق محمد الدليمي نس

المرجع ،ل.129

 -2شيرزاد لمجد اإلعال وادارة ا زمات" اإلعال ا مريكي أنموذجا" ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،2013 ،ط ،1ل .87

 -3فيد علي ناجي أثر إستراتيجيات ا زمات الحديثة على اآلداء التسويقي  ،م كر شياد الماجيستير في عدار األزمات ،قسم عدار األعمال ،كلية
األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،2012 ،ل .36
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النشاطات واقامة عالقات وطيد مع جماايراا الدا لية وال ارجية من أجل تحسين سمعتيا و ورتيا لدى
جماايراا الدا لية وال ارجية في عطار العالقات العامة.

قائـــــمة المـــــراجع:
 الـــــقواميس

 -1أمل عبد العزيز محمود ( ،)1997ا داء القاموس العربي الشامل ،ط ،1دار الراتب الجامعية ،بيروت.
 -2روجي البلعلبكي ( ،)1994قاموس عربي انجليزي ،دار المعلم للمليين.

 -3مي عبد اهلل ،عبد الكريم شين ( ،)2014المعج في الم اهي الحديثة لإلعال واالتصال (المشروع العربي لتجديد
المصطلحات) ،ط ،1دار النيجة العربية ،لبنان بيروت.

 الــــكتب

 -4جمال مجااد ( ،)2005العالقات العامة رؤية نظرية ،د.ط ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.
 -5راسم محمد جمال
اللبنانية ،القاار .

يرت معوض عياد ( ،)2005إدارة العالقات العامة المدخل االستراتيجي ،د.ط ،دار الم رية

 -6زكي حنوش ( ،)1981الرقابة والتخطيط في المشروع ،مديرية الكتب والمطبوعات ،الجزائر.

 -7شيرزاد لمجد ( ،)2013اإلعال وادارة ا زمات" اإلعال ا مريكي أنموذجا" ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن،
عمان.

-8

الح عبد الرجا رشيد واحسان داش جالب ( ،)2008اإلدارة االستراتيجية مدخل تكاملي ،ط ،1دار المنااج للنشر

والتوزيع ،األردن.

 -9طاار محمد من ور الغالبي ،وائل محمد
والتوزيع ،األردن.

بحي ادريسي ( ،)2007اإلدارة االستراتيجية ،ط ،1دار وائل للنشر

-10عبد الرزاق محمد الدليمي (د ،) .المدخل إلى العالقات العامة ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.
-11عمر

رة ( ،)1995اقتصاد المؤسسة ،ط ،1ديوان المطبوعات الجامعية ،جامعة الجزائر.

-12فيمي محمد العدوة ( ،)2011م اهي جديدة في العالقات العامة ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن.
-13محمد شومان ( ،)2000اإلعال وا زمة ،ط ،1مجموعة النيل العربية ،م ر.
ممدوح رفاعي ،ماجد جبريل (د ) .إدارة ا زمات ،د.ط ،جامعة عين الشم

كلية التجار التعليم المستوح ،القاار .

 الــــرسائل الجـــامعية

 -14فيد علي ناجي ( ،)2012أثر إستراتيجيات ا زمات الحديثة على اآلداء التسويقي ،م كر شياد الماجيستير في عدار
األزمات ،قسم عدار األعمال ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط.
 الــــمواقع االلـــكترونية

-15أحمد المديني دور العالقات العامة في إدارة ا زمات ،منتدى الكوارث واألزمات ،شبكة األردن لعلم الحريق واندسة
أنظمة

اإلطساه،

تاريخ

ا طالع

2016/01/27

علا

الساعة

18 44

علا

الرابط

http://jordanfirenet.frbb.net/t114-topic

-16نزار مييوب العالقات العامة وادارة ا زمات ،تاريخ ا طالع  2016/01/26علا الساعة  16 58علا الرابط
http://www.ipra-ar.org/alpha/topic/view.php?id=13
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 أي وج تعكس على أخالقيات الصح ي؟:المؤسسات اإلعالمية من الداخل
Media institutions from the inside: what aspect do they reflect
on the journalist's ethics?
 دهماني سهيلة-د
جامعة عباس لغرور خنشلة- أستاذ محاضر ب
. صيمود ليندة.د
3أستاذ مساعد جامعة الجزائر
مل ل الدراسة

جتماعية
الدراسات في تحديد الوظائف المتعدد التي تقوم بيا الوسائل اإلعالمية في األنظمة ا
، وعية من
، تسيد مثل ا و
،
، الن
 عوامل، وطبيعة أدائيا فينا، وأنماط ملكيتيا،يا و ائ يا،جتماعية التي تعمل في ظل
انعكاسا للبيئة ا
 باعتباراا،الم تلسة
،
ا

 وم ادر، وعالقات العمل،حسية
 وتشمل نمط،)حسي والجو العام للمؤسسة (عوامل دا لية
بالنظام ال
، ترتبط
، ، الملكية ال
،
،
حرير وبنية الجياز، وال ة تعكسه ش ية رئي الت،حسية
تتبناو
، ونمط السكر اإلدارة والت،مويل،الت
، نظيمي ال ة
، ، المؤسسة ال
،
،
.ة بال حيسة
، حرير،الت

أامية كبير للوقوف علا
،
، عن معرفة ا و العوامل ينطبق تماما علا الجو العام للمؤسسات اإلعالمية الجزائرية والتي بدوراا ليا
أة
السلبية و
ك ُم في ا ثار، ألنيا تتح
، ،حسي الجزائرة
،
،
، اإليجابية التي تنجم عن أداه
، ، مدى تأثيراا علا األ القيات المينية لل

، والتأكد من ال بر، ونقل المعلومات كما اي،حسي والبحث عن الم ادر الحقيقية
حسي من سبق
،
، ، حسي فما يقوم به ال
.رو بالجو العام لمؤسسته،أساسا بتأث
ه مرتبط،ا ا كل
ا

Study summary:

Such quality of studies is useful in determining the multiple functions that the media
outlets perform in different social systems, as a reflection of the social environment in
which they operate and their characteristics, their ownership patterns, and the nature
of their performance. There are factors related to the press system and the general
atmosphere of the institution (internal factors), It includes the pattern of journalistic
ownership, business relationships, sources of financing, the style of administrative and
organizational thought adopted by the press institution, which is reflected in the
personality of the editor-in-chief and the structure of the newspaper's editorial system.
The knowledge of these factors applies completely to the general atmosphere of the
Algerian media institutions, which in turn have a great importance to determine the
extent of their impact on the professional ethics of the Algerian journalist, because
they control the negative and positive effects that result from the performance of any
journalist, what the journalist does from the previous journalist and Searching for real
sources, transferring information as it is, and verifying the news, all of this is mainly
related to his influence on the general atmosphere of his institution. That is why this
study comes as an attempt to answer the following problem: How does the general
atmosphere of Algerian written media outlets affect the moral performance of the
Algerian journalist?
This field study, which will be applied to a group of journalists from different
Algerian newspapers speaking in both languages, is a sample for the study.
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مقدمة

وعي لمجمل
تكتسي المعالجة ا
ة و الت،ل يل ،
،
جتماعية ألداه القائم با ت ال بالت،عبير الظ،اار ،
الن ،
السائد في المجتمع ،بل أنيا تتجاوز ل ،علا فحل
ياسية وا
ادية والث، ،
جتماعية وا قت ،
،
الس ،
قافية ،
األوجاع ،
ف علا دور اإلعالم في
المتغيرات و المواقف التي تحدث دا ل الجياز
ودراسة
تتعر ُ
،
اإلعالمي اته ،و ،
،
1
توجيه ما تعكسه وسائله ،و تأثير جو المؤسسة اإلعالمية علا األداه األ القي للقائم با ت ،ال.

أين تتعدد العوامل المؤثر علا القائم با ت ال حيث ت تلف مستوياتيا ما بين الدا لية و ال ارجية منيا
وي عب تحديد أييما اكثر تأثي ار فيي تمار

تأثيراتيا بشكل متساعل و متدا ل و يعد اإلسيام في تحديد

ا و القوى الساعلة جروريا لسيم الظاار اإلعالمية و مكوناتيا فمعرفة ا و العوامل ينطبق تماما علا الجو

أامية كبير للوقوف علا مدى تأثيراا علا
العام للمؤسسات اإلعالمية الجزائرية و التي بدوراا ليا ،
أة
السلبية و
ألنيا تتح ،ك ُم في ا ثار
حسي الجزائرة ، ،
،
،
اإليجابية التي تنجم عن أداه ،
األ القيات المينية لل ، ،
2
حسي و البحث عن الم ادر الحقيقية ،و نقل المعلومات و
حسي من سبق
،
حسي  ،فما يقوم به ال ، ،
3

أساسا بتأث،رو بالجو العام لمؤسسته.
التأكد من ال بر،ا ا كل،ه مرتبط
ا
لي ا ت اب ا و الدراسة الميدانية لطرح اإلشكالية التالية كيف تؤثر المؤسسات اإلعالمية من دا ل علا
األداه األ القي لل حسي الجزائرة؟
فرضيات الدراسة:

 -1انا ،عالقة ارتباطية قوية بين ا دار التحريرية ،عالقات الزمالة ،العالقة مع رئي
واألداه الميني واأل القي لل حسي الجزائرة.

التحرير

 -2انا ،عالقة ارتباطية جعيسة بين الحوافز المالية واألداه الميني واأل القي لل حسي الجزائرة.
ولاجابة علا ا و السرجيات اتبعنا ال طوات المنيجية التالية

مجتمع الدراسة:

علا اعتبار عدم وجود رقم ثابت لعدد الجرائد في الجزائر (ال حف الجزائرية1 ،اوت  )2019و ستحالة
ععداد دراسة علا كل الجرائد الجزائرية فقد اعتمدنا علا ا ر ا ح ائيات التي سجلت في  2017والتي

تأكد بان الساحة ا عالمية تحتوة علا  149مؤسسة اعالمية يومية.

وكما تقتجيه العينة الممثلة  %10فالمعادلة المطبقة في ا و الحالة  149تقسم علا  14.9 = 10وبي ا

ي بح لدينا  15مؤسسة.

1
2
3

اادة نعمان الييتي اللغة في عملية ا ت ال الجماايرة ،المنظور الجديد الموسوعة ال غير  ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ل.63
ليل عبراايم فا ر البيئة ال حسية ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات  ،2016ط.1ل.21
احسن حيمران األداه اإلعالمي لل حسيين الجزائرين في ظل است دام تكنولوجيا المعلومات و ا ت ال ،دراسة مسحية لعينة من ال حسيين،

أطروحة مكملة لنيل شياد دكتوراو في علوم اإلعالم و ا ت ال ،جامعة الجزائر ،2014،2015 ،3ل.290
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و يوجد في المشيد اإلعالمي الجزائرة حسب الباحثة وايبة بلحاجي عدم توازن بين المؤسسات ال حسية

فينا،

حف قوية ات ا ستقاللية المادية و تعتمد في

ناعة ال حيسة علا عمكانياتيا ال ا ة ابتداها

من النشر  ،الطبع و التوزيع أة تتولا المؤسسة ال حسية بنسسيا وظائف

ناعة ال حيسة من تحرير

نشر و طبع و تسيير اإلشيار و التسيير العام للمؤسسة من عدار و موارد بشرية و انا،
ات استقاللية مادية جزئية تمتل ،جزها من عمكانيات

حف متوسطة

ناعة ال حيسة و تعتمد علا مطابع الدولة أو

المطابع ال ا ة  ،لكنيا تتوفر علا عمكانيات أ رى مثل شبكة التوزيع و مكاتب تابعة ليا في عديد من
و يات الوطن.
وانا ،أ ي ار

حف جعيسة

تتوفر علا عمكانيات ج مة ل ناعة ال حيسة بحيث تعتمد علا مطابع

الدولة في السحب وعلا الشركات ال ا ة في التوزيع.

أما من ناحية الملكية فينا ،نوعان من أنظمة الملكية في المؤسسات ال حسية الجزائرية (ملكية عمومية)

أة ملكية الدولة لل حف و(ملكية ا ة) وتعني ملكية القطاع ال ال 1.وبي ا ت بح المؤسسات الم تار

كالتالي

 05مؤسسات عمومية لالعتبارات التالية من أقدم وأعرق الجرائد في الجزائر باإلجافة أن الساحة
ال حسية الجزائرية

تستحو ع علا 6

خمسة مؤسسات خاصة الدرجة ا ولى:

حف عمومية فقط.

ونقصد بالدرجة ا ولى :وهي الصحف الخاصة القوية وا ا لالعتبارات التالية أكثر ال حف ال ا ة
مقروئية وتوزيعا في الجزائر (للتوجيح فان جريد النيار رفجت استقبالنا فعوجت بجريد السجر التي تعتبر
اي األ رى ليا مقروئية في الشارع الجزائرة).
خمسة مؤسسات خاصة الدرجة الثانية:

ونقصد بالدرجة الثانية :وهي الصحف الخاصة الضعي ة وقد تم ا تياراا لالعتبارات التالية
 -1ن ا و ال حف يقل سحبيا عن  5000نس ة اطلع علا أرقام التوزيع لي و الجرائد ومن الل
عجرائنا لعدد من المقابالت المستوحة مع عدد من المينيين واألكاديميين ال ين أكدوا لنا أن العينة

ممثلة لما ليا من مشاكل ومعوقات مينية يمكنيا أن تر د الواقع الميني.

عينة الدراسة:

أما عن عدد مسردات الدراسة فحسب اإلح ائيات التي أدلا بيا الوزير السابق لالت ال حميد قرين في
أكتوبر  2015أن عدد ال حسيين المعترف بيم وال ين يملكون بطاقة ال حسي المحترف حوالي 3500
حسي منيم  2500في قطاع ال حافة المكتوبة حسب

1

وايبة بالحاجي عدار المؤسسات اإلعالمية ،أطروحة دكتوراو ت

سحة ministerecommunicationو ستحالة

ل ععالم ،جامعة الجزائر ،3،2014ل.198
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الو ول علا كل ال حسيين في قطاع ال حافة المكتوبة اعتمدنا علا طريقة العينة با تيار  % 10أة

250

حسي من كال القطاعين موزعة علا الشكل التالي

جدول رق  01يحدد عينة الدراسة:
الجرائد الخاصة

الجرائد العمومية
الصح يين

الجرائد الخاصة
درجة أولى

عدد الصح يين

الجرائد الخاصة

عدد الصح يين

عدد

الن ر

14

الشروق

31

الجميور

04

الشعب

13

ال بر

43

المؤشر

15

المساه

10

السجر

21

أصداء الشرا

03

السالم

01

ELMOUDJAHID

بالسرنسية

15

LIBERTE

21

LINDEX

03

horizon

15

ELWATAN

41

المجموع

05

67

05

157

الناطقة

بالعربية

الناطقة

المجموع الكلي

درجة ثانية

26

05

250

أدوات جمع البيانات:
-1استمارة االستبيان
عن اعتمادنا علا اإلستمار راجع علا طبيعة ا و الدراسة وطبيعة المنيج المست دم فييا ما يتطلب منا
توظيف ا و األدا حيث أعتمد في ت ميم األدا علا مقيا

فال يارات متدرجة علا النحو التالي

ليكرت الثالثي.

الت نيف

موافق

محايد

معارض

الدرجة

1

2

3

علما بان بعض العبارات ايجابية بحيث ت بح موافق  3درجات،
وقد تم ت ميم عبارات القيا

أوافق درجة واحد .

1

اعتمادا علا كل ما تم جمعه في الجانب النظرة باإلجافة الا مجموعة من

المقابالت مع عدد من ال حسيين واألكاديميين ال ين حددوا لنا العوامل الدا لية التي ت لح للدراسة ورؤساه
التحرير ال ين قدموا لنا معاير تقويم األداه الميني واأل القي لل حسي.

وبالتالي قسمت ا ستمار علا الجزه األول ال ال بالبيانات العامة لل حسي.
الجزه الثاني يحتوة علا ثالث محاور اي

المحور ا ول :حول جو المؤسسة اإلعالمية ويجم مجموعة من البنود تتمحور أساسا في اإلدار

التحريرية ،العالقة مع رئي

التحرير ،العالقة مع الزماله ،الرقابة المباشر الغير مباشر  ،طرق التحسيز،

اإلمكانيات التقنية المتاحة ،است دام تكنولوجيات اإلعالم الجديد .
1

منال االل المزار منااج البحث اإلعالمي  ،دار المسير للنشر و التوزيع و الطباعة  ،عمان  ،ط،2014 ، 1ل.200

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

135

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

نوفمبر 2020

المحور الثاني :حول األداه الميني لل حسي وال ة قسمناو حسب مجموعة من المعايير والمقابالت الا
األداه الميني من الل المستوى اإلنتاجي ،من الل حجم المقا ت والتنوع ونوعيتيا واألداه الميني من
الل المستوى األ القي من الل الموجوعية الم داقية ،ا لتزام بالسر الميني.

اختبارات الصدا والثبات:
أوال الصدا:

 -1الصدا الخارجي وا ا من الل عرض األدا علا مجموعة من المحكمين وة ا

ت ال في

مجال اإلعالم.

 -2صدا المحتوى ا تساق الدا لي ولحساب ال دق اعتمدت الطالبة علا طريقة ا تساق الدا لي
وأسسرت النتيجة أن عبارات ا ستمار متناسقة دا ليا مع محاوراا حيث أن مستوى الد لة كان قوة
جدا اقل من .0.01

ثانيا الثبات اتجح أن قيمة السا كرومباخ لكل المحاور كانت  0,79وكون ا و القيمة أعلا من القيمة
التي تقبل عنداا درجة ا عتمادية البالغة  0,6فان معامل الثبات مرتسع وبنسبة مقبولة.

-2المقابلة كما اعتمدنا علا المقابلة وبشكل أكبر ومعمق مع عدد معتبر من ال حسيين ورؤساه ومدراه
الجرائد لتحليل النتائج التي تو لت الييا دراستنا حتا نقدم تحليال و سيا من عمق التجربة اإلعالمية.

النتائج الكمية والكي ية للدراسة

جدول رق  02يبين العالقة بين جو المؤسسة الداخلية وا داء المهني للصح ي الج ازئري في المؤسسات العمومية:
المستوى ا نتاجي

المستوى ا

0,481°°
0,00
,451°°

القي

ا داه

جو المؤسسة ا عالمية

0,409°°

**,512

Corrélation de Pearson

0,01

,000

)Sig. (bilatérale

0,322°°

**450

Corrélation de Pearson

0,008

0,00

)Sig. (bilatérale

البيئة الدا لية

الرجا الوظيسي

,00
396

,445°°

**,474

Corrélation de Pearson

0,01

,000

,000

)Sig. (bilatérale

260°°

365°°

**348

Corrélation de Pearson

0 ;34

0,002

0 ,004

)Sig. (bilatérale

,515°°

,310°°

0,487°°

Corrélation de Pearson

,000

0,11

0,00

)Sig. (bilatérale

ا دار _التحريرية
NTIC
الحوافز المالية

جدول يوجح العالقة ا رتباطية بين جو المؤسسة العمومية من الدا ل واألداه األ القي لل حسي حيث

يق ار الجدول من اليسار علا اليمين وسنوجح المق ود من ا و النتائج

 -1من الل الجدول اعالو يتجح ان قيمة ا رتباط اي ،512حيث ان قيمة ا رتباط مح ور في
المجال المغلق ( )1،1-والنتيجة المتح ل علييا تقع من  4الا اقل من  0,6و تعني أن انا،
ارتباط طردة متوسط  ،وا ا يعني أن العالقة دالة عح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين البيئة

الدا لية واألداه الميني.
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-2من الل الجدول أعالو يتجح أن قيمة ا رتباط اي ،450حيث أن قيمة ا رتباط مح ور في المجال
المغلق ( )1،1-والنتيجة المتح ل علييا تقع من  4الا اقل من  0,6وتعني أن انا ،ارتباط طردة
متوسط ،وا ا يعني أن العالقة دالة عح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين األداه الميني والرجا

الوظيسي.

-3من الل الجدول أعالو يتجح ان قيمة ا رتباط اي ،474حيث ان قيمة ا رتباط مح ور في المجال

المغلق ( )1،1-والنتيجة المتح ل علييا تقع من  4الا اقل من  0,6و تعني أن انا ،ارتباط طردة
متوسط ،وا ا يعني أن العالقة دالة اح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين األداه الميني واإلدار

التحريرية.

حيث يلعب تأثير الملكية علا األداه اإلعالمي تبعا للجياز المال ،فسي ال حف العمومية الجزائرية تنعك
البيروقراطية الشديد ،ومن أشد مظاار التأثير علا األداه او األداه اإلنتاجي الموحد لكل ال حف
العمومية والتي تساند الحكم والتي تت در مانشات ال حف لي ا قد تجد

حسي تح ل علا بر ميم

جدا ولكنه ييمله أمام تجميل

ور الحكومة ا ا بطبيعة الحال سيدفعه علا احباط عزيمته أو  ،ثانيا فلن

تجدو ييتم بالتحقق بال بر وقد

ينزل علا الميدان أ ال ومن جية أ رى ،فإن رؤساه األقسام في ال حيسة

يقومون بدور حار

البوابة حيث يقررون ما يمكن أن ينشر أو ما

ينشر بحيث يقدمون لرئي

المواد المرشحة للنشر بعد أن تعبر م ساتيم ال ا ة وانا يكمن دور اام لح ار
عدار التحرير بشان الرسائل اإلعالمية التي ت ل علا النا

التحرير

البوابة للتأثير علا ق اررات

وا ا يمكن أن يزداد تأثيرو ع ا كان حار

البوابة ا اتجاو سياسي أو عقائدة معين ع انه سييمل كل ما ي السه أو علا األقل سيعمل علا التقليل من

شانه بحيث ينشر في اسطر قليلة وفي زوايا ميملة في

سحات دا لية.

 -3من الل الجدول أعالو يتجح أن قيمة ا رتباط اي ،348حيث أن قيمة ا رتباط مح ور في

المجال المغلق ( )1،1-والنتيجة المتح ل علييا تقع من  0الا اقل من  0,4و تعني أن انا ،ارتباط
طردة جعيف  ،و ا ا يعني أن العالقة دالة اح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين األداه الميني

و،ntic

حيح أن ال حسي بحاجة علا التكنولوجيات الحديثة في عمله وأة مؤسسة تتوفر علا أجيزت

حواسب وأنترنت بالتالي ا و النقطة بالتحديد لن تأثر علا أداهو الميني.
حيث انطالقا من النتائج التي تو لنا الييا في تو يف للبيئة واألداه األ القي واإلنتاجي أن

القطاع العمومي يتحلون بنوع محترم من أ القيات المينة فيما يقول مدير جريد

سار

ريا 2،أن

2

وال حسية

حافيي القطاع العمومي يح لون علا رواتبيم في وقتيا ويح لون علا منح عجافية

لي ا فاغلبيم متمسكون بالمينة و
1

horizon

1

حافيي

يبحثون علا مدا يل أ رى أو ادايا أو العمل مقابل المال فمن جية

مقابلة مع مديرة جريد اوريزون السيد العربي تيميزار بمقر الجريد يوم  4جويلية  2019علا الساعة .14 30
مقابلة مع ال حسية سار

ريا ،بجريد الشعب يوم  6جويلية  2019علا الساعة .10 34
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الحوافز المالية فال حسي مرتاح  ،و بالعك

مكتبه ينتظر أة معلومة تنشر علا

قد يكون ا ا ا رتياح او ما يساعد ال حسي أن يبقا حبي

بو ،أو مكالمة ااتسية ما يعني انه لن ينزل علا

سحات السي

الميدان ويتأكد من المعلومة ،أما الحوافز المعنوية فيقول رئي

السيد كمال مرسلي 1عن التحسيز المعنوة غائب

قسم الدولي بجريد

el moudjahid

راحة بين الزماله ولكن مدير تحرير الجريد ا ا األ ير

له في بعض األحيان رسائل تدعيمية وتحسيزية مقارنة بالمدراه السابقين  ،حيث لم يبق لل حافة طعم ألننا
نحن الزماله في المجااد

نتناقش

نساعد بعض

نعمل وكأننا في عدار عمومية تستح أبوابيا

ننير ببعجنا عند ال واب أو ال طأ لي ا فنحن

باحا علا  9و تغلق علا  17مساها ،كل واحد منا لديه

المق ال ال ة سيكتبه أو الم در ال ة ينتظر منه المعلومات في ا الجو يجعل ،دائم الح ر من الطرف
األ ر ،وتجيف ال حسية سار

ريا "،أننا نكمل في األيام فقط في جريد الشعب فلي

لنا مكان أ ر فانا

عن نسسي معنويا محبطة بسبب جملة من ال راعات فسكر الثناه غائبة تماما فمن يأتي ع ليحبط عزيمت،

و فقط لي ا فانا اعمل بجيد متواجع
ا ،الحما

حيح فانا

أت لا عن م داقيتي وأ القياتي المينية ولكن

واألمل الكبيرين فانا اعمل عملي وأعود علا المنزل وفقط.

امل،

جدول رق  :03يبين عالقة الجو الداخلي للمؤسسات اإلعالمية وا داء المهني لصح يي القطاع الخاص درجة أولى.
المستوى ا نتاجي

المستوى ا

,540°°

,466°°

**,569

de

,000

,000

)Sig. (bilatérale

,400°°

**,383

de

,000

0,00

)Sig. (bilatérale

,000
,304°

القي

ا داه

جو المؤسسة ا عالمية
Corrélation

Pearson

البيئة الدا لية

Corrélation

Pearson

الرجا الوظيسي

,000
Corrélation

,485

,413°°

**,509

de

,000

,000

,000

)Sig. (bilatérale

,164°°-

,010°°-

,114**-

de

,040

,904

,156

)Sig. (bilatérale

,521°°

,432°°

,542°°

de

,000

,000

,000

)Sig. (bilatérale

Pearson

السياسة التحريرية

Corrélation

Pearson

NTIC

Corrélation

Pearson

الحوافز المالية

جدول يبين العالقة ا رتباطية بين المؤسسات ال ا ة من الدا ل واألداه األ القي لل حسي ويق ار الجدول

من اليسار علا اليمين وسنوجح طريقة قراه ا و النتائج

 -1من الل الجدول أعالو يتجح أن قيمة ا رتباط اي ،569حيث أن قيمة ا رتباط مح ور في
المجال المغلق ( )1،1-والنتيجة المتح ل علييا تقع من  4الا اقل من  0,6و تعني أن انا،

1

مقابلة مع رئي

القسم الدولي بجريد المجااد السيد كمال مرسلي20،جويلية 2019علا الساعة .11 29
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ارتباط طردة قوة  ،و ا ا يعني أن العالقة دالة اح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين البيئة

الدا لية و األداه الميني.

 -2من الل الجدول أعالو يتجح أن قيمة ا رتباط اي ،383،حيث أن قيمة ا رتباط مح ور في
المجال المغلق ( )1،1-و النتيجة المتح ل علييا تقع من  4الا اقل من  0,6و تعني أن انا،
ارتباط طردة متوسط  ،و ا ا يعني أ ن العالقة دالة اح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين األداه

الميني والرجا الوظيسي.

 -3من الل الجدول أعالو يتجح أن قيمة ا رتباط اي ،509حيث أن قيمة ا رتباط مح ور في
المجال المغلق ( )1،1-والنتيجة المتح ل علييا تقع من  4الا اقل من  0,6و تعني أن انا،
ارتباط طردة قوة وا ا يعني أن العالقة دالة اح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين األداه الميني

و اإلدار التحريرية ،النتيجة تأكد أن ال حسي

يتأثر بالعوامل ارج مؤسسته و لكن بكل ما او

دا ل مؤسسته و ن ال حف ال ا ة تحاول أن تستغل اامش الحرية فإنيا تبقا دائما مراقبة
ارجيا من قبل الحكومة او بطبيعة الحال ومن قبل رجال األعمال ،فمؤسسة كليبارتي لن يسمح

ليا باة حال من ا حوال مناقشة بعض القجايا التي تم

مال ،الجريد .

الم الح ا قت ادية لمال ،و أ دقاه

عجافة ع لا ا ا فيعتر عامل الزمالة ميما جدا ا ة من ا و المؤسسات و كما حظتم سابقا في تو يف

العينة أن المؤسسة الواحد

يقل عدد ال حسيين فييا عن 20

حسي حيث تؤثر عالقات الزمالة في

مقدار التساعل دا ل الجماعات في المؤسسة ومن ثم في انتاج الماد اإلعالمية ومستوى الروح المعنوية
للعاملين فالجماعات المرتسعة في انتاجيا وفي روحيا المعنوية تكون ات ا تيم ا جتماعية اوثق والمشاركة

في النشاط ا جتماعي أكبر من الجماعات المن سجة في عنتاجيا ،وفي المؤسسات اإلعالمية فان أليات
العمل تسرض علا زماله المينة أ القيات مينية ت بح بمرور الزمن جزها من متطلبات عنجاز العمل.
وتعك

العالقات التي تسود فريق العمل شكليا ا يجابي أو السلبي علا عنجاز المطلوب من واجبات

فالسريق المتعاون ا يجابي ال ة تسودو ا لسة والمحبة يكون أداؤو أفجل وينعك

علا الممارسة

والمجمون.

من الل الجدول أعالو يتجح أن قيمة ا رتباط اي  ،542حيث أن قيمة ا رتباط مح ور في المجال

المغلق ( )1،1-و النتيجة المتح ل علييا تقع من  4علا اقل من  0,6و تعني أن انا ،ارتباط طردة
متوسط ،وا ا يعني أن العالقة دالة عح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين األداه الميني والحوافز المادية

والمعنوية حيث يقول السيد احمد عليو أن بعض ال حسيين في جريد الشروق ا بحوا غير ميتمين كثي ار

بنوعية ما يكتبون أو حتا التأكد من المعلومة ألن الحوافز المالية غائبة تماما ،فيم يقارنون نسسيم دائما
بالقطاع العمومي أين يعبرون عن استيائيم بسبب الجيد المب ول من طرفيم و ال ة
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بال حف العمومية التي تجداا مطمئنة حيال ا ا األمر 1حيث تقول ال حسية أمال زيتوني فانا أعمل بناها

علا طلب رئي

المعنوة غائبين.2

التحرير فأنا

أحاول عيجاد مواجيع جديد أو مميز ألن ميما فعلنا فالتقدير المادة و

جدول رق  4يبين :عالقة الجو الداخلي وا داء المهني وا خالقي للصح ي الجزائري في الصحف الخاصة درجة ثانية:
المستوى اإلنتاجي

المستوى األ القي

األداه

,465

00,5

60,5
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,500
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,61
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,456
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البيئات اإلعالمية
de

Corrélation

Pearson

البيئة الدا لية

)Sig. (bilatérale
de

Corrélation

Pearson

)Sig. (bilatérale

الرجا

)Sig. (bilatérale
de

Corrélation

Pearson

السياسة_التحريرية

)Sig. (bilatérale
de

Corrélation

Pearson

الحوافز_المالية

)Sig. (bilatérale

جدول يبين العالقة ا رتباطية بين المؤسسات ال ا ة من الدا ل واألداه األ القي لل حسي ويق ار الجدول

من اليسار علا اليمين وسنوجح طريقة قراه ا و النتائج

 -1من الل الجدول أعالو يتجح أن قيمة ا رتباط اي ،560حيث أن قيمة ا رتباط مح ور في
المجال المغلق ( )1،1-والنتيجة المتح ل علييا تقع من  4علا أقل من  0,6و تعني أن انا،
ارتباط طردة قوة ،و ا ا يعني أن العالقة دالة عح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين البيئة

الدا لية و األداه الميني.

 -2من الل الجدول أعالو يتجح أن قيمة ا رتباط اي ،500حيث أن قيمة ا رتباط مح ور في
المجال المغلق ( )1،1-والنتيجة المتح ل علييا تقع من  4علا أقل من  0,6و تعني أن انا،

ارتباط طردة متوسط ،وا ا يعني أن العالقة دالة عح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين األداه
الميني والرجا الوظيسي.

 -3من الل الجدول أعالو يتجح أن قيمة ا رتباط اي ،614،حيث أن قيمة ا رتباط مح ور في
المجال المغلق ( )1،1-والنتيجة المتح ل علييا تقع من  4علا أقل من  0,6و تعني أن انا،
ارتباط طردة قوة ،وا ا يعني أن العالقة دالة عح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين األداه الميني

واإلدار التحريرية .تتأثر أ القيات المينة ال حسية أساسا بالسياسة التحريرية السائد في البيئة

1
2

مقابلة مع ال حسي احمد عليو بجريد الشروق ،يوم 16جويلية  2019علا الساعة .15 00
مقابلة مع ال حسية أمال زيتوني بجريد الشروق اليومي ،يوم 16ماة  2018علا الساعة 16
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اإلعالمية التي يعمل فييا ال حسيون باإلجافة علا التقاليد التي تجعيا لنسسيا لتحقيق أادافيا ومن
ثم المطلوب من العاملين فييا با لتزام بتل ،السياسات ل ا تنعك

أثاراا سلبا علا العمل اإلعالمي

فحسب ال حسي أو التقني فسمه كما شات ال ة رفض تقديم اسمه في المقابلة التي أجرينااا في
جريد الجميور ،أين قال لي بالحرف الواحد انني د لت المؤسسة فوجدت العمل مبني علا أسا

نسخ كل المقا ت الموجود علا

سحات معينة من األنترنت ولسقيا علا

سحات الجريد مع

الزامية عدم التوقيع ،أل دم بعداا بد ول أحد الزماله ال ة كانوا يعملون معي في ات الجريد من

سنوات ال ة أ بح حقا يعمل ب ات األسلوب ،مبر ار ا ا بأن البيئة دا ل المؤسسة فرجت علينا
ا ا األمر فما علينا ع اتباعه وبي ا فقد لقت المؤسسة قيم مشتركة بينيا و بين عماليا.

من الل الجدول أعالو يتجح أن قيمة ا رتباط اي ،459حيث أن قيمة ا رتباط مح ور في المجال
المغلق ( )1،1-والنتيجة المتح ل علييا تقع من  4علا اقل من  0,6وتعني أن انا ،ارتباط طردة
متوسط ،وا ا يعني أن العالقة دالة عح ائيا ما يدل علا وجود عالقة بين األداه الميني والحوافز المادية

والمعنوية.

النتيجة العامة للدراسة:
وكنتيجة عن عشكالية ا و الورقة العلمية التي حاولنا من

الليا التعرف علا أثر الجو المؤسساتي

لل حف العمومية وال ا ة علا األداه األ القي لل حسي الجزائرة حيث تو لت الدراسة علا

أن انا ،تساوت طسيف في األداه الميني بين المؤسسات اإلعالمية ولكن يشتر ،كل ال حافيون في
-يقع أغلب ال حافيون في األ طاه التالية عدم التأكد من

 -عدم األ

بعين ا عتبار الطرف الثاني في القجية.

حة المعلومة ونشراا.

 -التسرع نحو السبق ال حسي علا حساب الدقة.

 عدم احترام حق الرد قانونيا انطالقا من المساحة وتموقعه. -مغادر مكان التغطية قبل انتيائيا.

كما أكد كل ال حافيين ورؤساه ومدراه التحرير أن أغلب ال حافيين يلجؤون علا اإلنترنت للح ول علا
األ بار ونس يا والتوقيع بأسمائيم.

ال حف تتأثر بعوامل البيئة الدا لية فاألداه السلبي أو اإليجابي لل حسي مرتبط بانعكاسات عالقته مع

رئي

التحرير والزماله ونوع الحوافز المالية المقدمة.

-ال حسي

يتأكد من المعلومة ويتسرع في نشراا وي طا في كتابة األرقام األسماه ألن جو العمل

غير محسز ،نقل في المعدات والتقنيات.

أين تبقا ال حف ال ا ة درجة ثانية الحلقة األجعف أ القيا وانتاجيا انعكاسا للجغوط والمشاكل التي
تحيط بيا ،أما ال حف ال ا ة درجة أولا ف حيح قد نجد انا ،نوع من التجاوزات المينية ع أنيا
زالت تحتسظ بال دار من  1990علا غاية اليوم أما ال حف العمومية فالسكر اإلدارة العمومي متج ر
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علا حد الن اع فتجد ال حسي في ا ا القطاع
ألنه

نوفمبر 2020

يقترف األ طاه كثي ار و يتعدى حدود أ القيات المينة

شعوريا يعيش الرقابة ال اتية التي تعاتبه قبل ال وض في أة مجال.

قائمة المراجع:

 -1المزار منال االل ( )2014منااج البحث اإلعالمي( ،ط ،)1دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان.
 -2الييتي اادة نعمان ( ،)1980اللغة في عملية ا ت ال الجماايرة ،المنظور الجديد الموسوعة ال غير ،
دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.
 -3فا ر ليل عبراايم ( ،)2016البيئة ال حسية( ،ط ،)1دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات.

 -4حيمران احسن ( )2014،2015األداه اإلعالمي لل حسيين الجزائرين في ظل است دام تكنولوجيا
المعلومات وا ت ال ،دراسة مسحية لعينة من ال حسيين ،أطروحة مكملة لنيل شياد دكتوراو في علوم

اإلعالم و ا ت ال ،جامعة الجزائر .3

 -5مقابلة مع مديرة جريد اوريزون السيد العربي تيميزار بمقر الجريد يوم  4جويلية  2019علا الساعة
.14 30

 -6مقابلة مع ال حسية سار
 -7مقابلة مع رئي

ريا ،بجريد الشعب يوم  6جويلية  2019علا الساعة .10 34

القسم الدولي بجريد المجااد السيد كمال مرسلي20،جويلية 2019علا الساعة .11 29

-8مقابلة مع ال حسي احمد عليو بجريد الشروق ،يوم 16جويلية  2019علا الساعة .15 00

-9مقابلة مع ال حسية أمال زيتوني بجريد الشروق اليومي ،يوم 16ماة  2018علا الساعة 16
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السياسة اإلعالمية في الجزائر من خالل دساتير
1963/1976/1989/1996

Media policy in Algeria through the Constitutions of
1996/1989/1976/1963
الشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر آنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسة
ملخص:

باحثة دكتوراه تخصص إعالم وإتصال ،معهد الصحافة وعلوم األخبار جامعة منوبة تونس

عقب انتياه ا ستعمار السرنسي الغاشم للجزائر ،وجاله قواته عن أراجييا ،بدأت نشأ الدساتير الجزائرية وتطوراا بدأت
مراحليا حيث عرفت الجزائر حيا دستورية مجطربة .ونظ ار لتباين األوجاع السياسية وا قت ادية والقانونية لكل مرحلة من
مراحل التجربة الدستورية الجزائرية وسنحاول من الل ا ا العرض ظروف نتعرف علا السياسة اإلعالمية في الدولة من
الل كل مرحلة ،والتعرف علا ا نعكاسات التي لستيا م تلف المراحل التي مرت بيا الدساتير الجزائرية .ومن أام المراحل

التي مرت بيا الجزائر واما مرحلة الحزب الواحد ومرحلة التعددية الحزبية.

الكلمات الم تاحية :الدستور الجزائرة ،السياسة اإلعالمية ،التعددية الحزبية ،الحزب الواحد.

Summary:
After the end of the brutal French colonization of Algeria, and the evacuation of its forces from
its lands, the emergence and development of Algerian constitutions began their stages, as
Algeria experienced a turbulent constitutional life. Given the different political, economic and
legal conditions for each stage of the Algerian constitutional experience, we will try, through
this presentation, of circumstances, to get to know the media policy in the state through each
stage, and to identify the repercussions left by the various stages of the Algerian constitutions.
Among the most important stages Algeria has gone through are the one-party stage and the
multi-party stage.
Key words: the Algerian constitution, media policy, multi-partyism, one-party.
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مقدمة:
كان الوجع ال ة تعاني منه الجزائر في فتر ال مسينات ومنت سيا

تحسد عليه علا جميع األ عد

السياسية منيا وا جتماعية والدينية واإلعالمية منيا ،ع ا كانت تواجه طر اإلعالم منيا ،ع ا كانت تواجه
طر اإلعالم اإلستعمارة وما يوجيه أل اان عامة وغير المثقف ا ة من ماد ععالمية تكون في أغلبيا

الية من الم داقية والموجوعية .كما أنيا ت دم غرض ا ستعمار واو ما يعادل في مجمونه تثبيت
ج ور المستعمر في الجزائر ،و لط المساايم في ان السرد الجزائرة ما يؤدة به علا الحير والجيل بوجعه

وت ليه عن حقوقه كل ا و األوجاع وأكثر أدت بالقائمين علا الثور الجزائرية والمقاومة الوطنية بالتسكير
في كيسية مواجية الماد ا عالمية التي تعد ط ار علا مقومات الش

ية الوطنية ،واو ما فكرت فيه

جبية التحرير الوطني عنطالقا من ععالن الثور الجزائرية وبدها بالبيان فبدأت بتسطير سياستيا اإلعالمية

التي تسمح ليا بال روج من ا ا الوجع وفرض الثقافة الوطنية والتحرر من قو المستعمر بقو العقل.

ولدراسة ا و السياسة اإلعالمية في الجزائر تتطلب منا موازنتيا بطبيعة النظام السياسي لكونه عامل مؤثر
في الممارسة اإلعالمية ويتجح ل ،من الل م تلف الق اررات ال ادر عن السلطة والتي طالميا سعت

للتحكم في مد الت وم رجات العملية ا عالمية و سيما في عيد الحزب الواحد ،ع أعتبر اإلعالم سالحا

فعا لنقل أفكار الحزب وايديولوجيته ،كما أن أة تنظيم أو حركة تحتاج علا البرنامج السياسي والمنحا
اإليديولوجي ،ععالما ا ة بيا يكون المعبر عن أادافيا واك ا فإنه بنجاح العمل اإلعالمي في أداه

ميامه يكون التنظيم السياسي قد قطع أشواطا بعيد عن درب اإلنت ار ،وجمن ا ا المنظور نتسائل فيما

تكمن ا و السياسة؟ وكيف أ بحت في مرحلة التعددية اإلعالمية؟
أوال  :ماهية السياسية اإلعالمية :

تتميز البحوث التي تتناول األنظمة اإلعالمية الم تلسة باست دام عدد من األنظمة اإلعالمية الم تلسة
بإست دام عدد من المساايم أو الم طلحات الشائعة اإلستعمال مثل "السياسة اإلعالمية" " ،السياسة
اإلت الية"" ،السياسة اإلعالمية اإلت الية" ويست دم م طلح السياسة اإلعالمية للد لة علا طة اإلعالم
في بعض األحيان أو علا أادافه في البعض األ رى أو علا مرحلة معينة ألو فتر زمنية ععالمية يتسم

فييا اإلعالم ب يغة أو

سة معينة ا ة في الدول النامية.1

ثانيا :م هو السياسة اإلعالمية

يرى الباحثون أن فكر السياسة اإلعالمية واإلت الية قد برزت حديثا و ل ،رغم كونيا تتجمن مجموعة من

الحقائق التي ترجع علا األزمنة الغابر ،ل ،ألنيا قديمة قدم السياسة نسسيا.2
وتبرز

عوبات كبير بين الباحثين حول عيجاد تسريق عام لي ا المسيوم .فقد ظلت سياسات اإلت ال ألمد

طويل قجية يدور حوليا كثير من الجدل فالمسيوم نسسه موجوع الف كبير و منال لنا من اإلعتراف
1
2

عبد الوااب كحيل.الرأة العام والسياسة اإلعالمية.ط.2مكتبة المدينة.القاار .1987.ل.109
محمد م الحة.السياسة اإلعالمية في الوطن العربي.ط.1شروق الدولية.لندن.1986.ل.96
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بأنه قلما يكون انا ،عجماع فيما يتعلق بأامية وجرور ت ميم أدوات من ا ا النوع تيدف علا عجساه

الترابط والتماس ،علا التدابير الشاملة التي ينبغي ات ا اا.1

غير أنه مع ل ،يمكن عيراد عدد من أام التعاريف التي أعطيت لي ا المسيوم ونجد بي ا ال

ول

التعريف ال ة وجعه محمد م الحة بقوله "نعرف السياسة اإلت الية بأنيا مجموعة من اإلجراهات التي
تت اا الدولة والمنظمات ا جتماعية (مؤسسات وجماعات) وتتجه علا تنظيم عمليات اإلت ال وتساعالتيا

في الجسد اإلجتماعي"2

ويساام في وجع ا و السياسة علا جانب ممثلي النظام السياسي المؤسسات واألفراد في مرحلتيا النظرية أو

التنسي ية.

كما يرى راسم محمد الجمال من جيته أن السياسة اإلت الية اي " مجموعة المبادئ والقواعد والتوجييات
والممارسات الواعية والسلوكات الشائعة التي يقوم علييا النظام اإلت الي في زمن معين والتي قد تكون

م اغة بدقة أو تظل جمنية علا حد كبير"

ويعرفيا آ رون بأنيا تل ،الممارسات الواعية وتل ،السلوكات التي ت ل مجتمعا معينا وتستيدف اإلستجابة

لاحتياجات اإلت الية السعلية و ل ،من الل التوظيف األمثل لامكانيات والم ادر البشرية والطبيعية
المتوفر لدى المجتمع أما اللجنة العربية لدراسة مشكالت ا ت ال واإلعالم فقد ابت في تعريسيا علا أن

سياسة اإلت ال تعني "مجموعة المبادئ والمعايير التي تحكم نشاط الدولة اتجاو عمليات التنظيم وادار

ورقابة وتقييم ومواتا نظم و أشكال اإلت ال الم تلسة علا األ ل منيا وسائل اإلت ال الجماايرة ،من

أجل تحقيق أفجل النتائج اإلجتماعية الممكنة في عطار النمو ج السياسي واإلجتماعي واإلقت ادة التي
تأ

به الدولة"

ويتجح من مجموعة المقارنات بين األنظمة اإلعالمية الم تلسة أنه لي

بالجرور أن تكون السياسة

اإلت الية م اغة ومعلنة في شكل وثيقة معينة بل أن القليل من مجامين ا و السياسة او ال ة يدون
ويعلن عنه غير ل،

يعني الغياب المطلق ألية سياسة عت الية بل أن كل ما في األمر أنيا موجود

ولكن ب ور غامجة وغير واجحة المعالم وي اب تقرير لجنة ماكبرايد.3
في نس

ا تجاو حين ي كر أن

ياغة سياسات اإلت ال قد يت

أحيانا طابعا دستوريا عاما وأحيانا أ رى

تظير بشكل أكثر تس يل وتحديدا في م تلف فروع القانون المدني ،القانون الجنائي ،القانون التجارة،
القانون المالي ،قانون العمل مثل حرية التعبير ،حرية ال حافة.

1

شون ماكبرايد.أ وات متعدد وعالم واحد-اإلت ال والمجتمع اليوم وغدا.-تقرير اللجنة الدولية لمدارسة مشكالت ا ت ال اليونيسكو.الشركة

الوطنية للنشر والتوزيع.الجزائر.1998.ل.424
2
3

الح بن بوز .السياسة اإلعالمية الجزائرية-المنطلقات النظرية والممارسة.-المجلة الجزائرية.العدد.1999/1979ل.10
المرجع نسسه .ل.11
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ثالثا :دواعي وضع السياسة اإلعالمية:
يرى بعض الباحثين أن مبررات تحديد وجع السياسات اإلعالمية ات األبعاد والمرتكزات واألاداف

الواجحة تكمن فيما يلي

1

 -1عن اإلعالم أ بح يمثل قو مساند كبير

غنا عنيا ،سواه للسياسة الدا لية أو ال ارجية واو ما

يسرض جرور است دامه بالشكل األمثل لتعجيد مجمل سياسات النظام الحاكم في أة بلد كان.

 -2تساام المؤسسات اإلعالمية في تكوين المؤسسات السياسية واإلجتماعية ا ة من الل الدور
ال ة يلعبه اإلعالم واإلت ال في تشكيل الرأة العام واتجاااته نحو مجمل السياسات الدا لية

وال ارجية.

 -3عن التطور التكنولوجي الكبير (ثور ا ت ال والمعلومات) دا ل كل قطر أ بح سحتم وجع
سياسة ات أبعاد واجحة لمواجية مجمل متطلبات الثور التقنية والعدد الكبير من وسائل اإلعالم

واإلت ال.

 -4عدم امكانية حسم وحل الكثير من المسائل والمشاكل المطروحة باست دام ال يارات التقليدية
المرتكز علا مسيوم القو العسكرية واإلقت ادية .غير أن وجع مثل ا و السياسة اإلعالمية يتطلب
ياغتيا في عطار

طة معينة ،نأ

بعين اإلعتبار المدى الزمني الالزم لتطبيقيا ،وك ل،

مجمون الرسالة اإلعالمية الموجية للجمااير ،واتجااات ال أرة العام المستيدف والتطور التقني
الحا ل في وسائل وأساليب اإلت ال ،ثم حركة اإلعالم والدعاية المجاد ووسائليا وأساليبيا وحق
الجميور في اإلعالم واإلت ال والسياق اإلجتماعي السياسي وأيجا مستوى التطور لي ا البلد أو
ل.،

رابعا :أه نظريات السياسة اإلعالمية :2
ت تلف وجيات نظر الباحثين والمنظرين بشأن ت طيط سياسات اإلعالم واإلت ال ،حيث نجد في

ا ا المجال عد نظريات ن كر منيا

 -نظرية التنمية( :المدخل التنموي)

باعتبار أن قطاع اإلعالم واإلت ال يعد مثل بقية القطاعات األ رى التي تطلب عستثمارات وتوظف رؤو

أموال كبير قد تساام في دفع عملية التنمية.
 -النظرية اإلجتماعية:

التي تنظر علا المجتمع كنسق متكامل من مجموع المؤسسات ومن ثمة فإن وسائل اإلعالم واإلت ال تعد
اي األ رى بمثابة مؤسسات عجتماعية.
 -نظرية اإلتصال:

1
2

نس

المرجع.ل.12
الح بن بوز .مرجع سبق كرو.ل.12
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تنطلق من وظائف اإلت ال ،والمراقبة والجبط اإلجتماعي والنقل والتبليغ والتنوع ،ومسارات اإلت ال وتأثيرو

وك ل ،سيكولوجية اإلت ال ووسائله ،ثم نما ج اإلت ال واستراتيجياته وتسيير.
 -نظرية التنظي :

تنطلق من النظر علا مجموعة التنظيمات الموجود كبنيات جزئية متساعلة فيما بينيا في عطار تنظيم عام

أكبر يؤدة وظائف محدد .

غير أن الت طيط اإل عالمي اإلت الي السعال يبدو في الواقع كمح لة تساعل لكل ا و الرؤى والمتغيرات أو

المدا ل.

خامسا :السياسة اإلعالمية في ظل ا حادية الحزبية:
عن النيج اإلشتراكي ال ة تتبعه الدولة في سياستيا بعد ا ستقالل قاداا علا السيطر علا كل األنشطة
ومنيا اإلعالم ،باسم دمة الم لحة ويظير لنا أن الجزائر لم تش عن القاعد العامة التي تنطبق علا كل
البلدان المستقلة حديثا والسائر في طريق النمو ،فيي تعتبر أن وسائل اإلعالم وسيلة تس راا لتسييل

ممارسة وظائسيا.1

وقد وجدت السلطات نسسيا أمام تحديات في مجال اإلعالم ،تتعلق بإيجاد سياسة ععالمية وطنية تستجيب

لمتطلبات تل ،الستر وا ا في ظروف عتسمت بوجود مشاكل عديد أبرزاا
 -قلة اإلمكانيات والتجييزات التقنية في المطابع وغيراا.

 مشكلة التوزيع وا نتشار عبر كامل التراب الوطني ،حيث لم تكن انا ،شبكة جزائرية تتولا ا والميمة.

 -مشكل التأايل األكاديمي لاعالميين.

 مشكل السراغ القانوني ال ة يييكل قطاع اإلعالم واو أبرز مشكل فقد عكتست السلطة آن ا ،باإلشارعلا الحق أو حرية اإلعالم عبر م تلف المواثيق والدساتير ومن الل الت ريحات.2

سادسا :السياسة اإلعالمية من خالل دستور :1963

في المرحلة الممتد من  1989-1962كانت الجزائر تعيش في ظل نظام الحزب الواحد ،حيث كر
دستور  1963مبدأ حرية التعبير ب سة عامة حيث نل في مادته التاسعة عشر (الماد " )19علا أنه
تجمن الجميورية حرية ال حافة ووسائل اإلعالم األ رى وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتد ل

العمومي وحرية ا جتماع"

ع أن ا و الحرية لم تكن مطلقة بل كانت مقيد من طرف السلطة وا ا ما نست ل ه من الماد الثانية

والعشرون (الماد  ) 22من نس

1
2

الدستور التي تنل علا" أنه يجوز ألة كان أن يستغل الحقوق السالسة

قادم جميلة.ال حافة والسلطة السياسة .رسالة ماجستير .معيد علوم اإلعالم وا ت ال.جامعة الحزائر .1996 .3ل.28
الحح بوز  .المجلة الجزائرية لات ال.الجزائر.لعدد .14جويلية .1996ل.10،11
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باستقالل األمة وسالمة تراب الوطن والوحد الوطنية ومنشآت الجميورية ومطامع

الشعب واإلشتراكية ووحد جبية التحرير الوطني".

وفي سنة  1967أت ت عد مراسيم ا ة بجميع ا و المؤسسات تد ل علييا بعض التعديالت أاميا
 -1رفع اإلحتكار المنوط لوكالة األنباه.

 -2اإل اعة والتلسز الجزائرية تؤدة م لحة عمومية.

 -3وفي سنة  1968شرعت عد قوانين تحدد وجعية العاملين في مؤسسات اإلت ال وأاميا نظام
ال حافيين المحترفين ال ين أ بح ليم حقوق وواجبات معينة.

1

سابعا :السياسة اإلعالمية في ظل دستور :1976
شيد عام 1976

دور دستور جديد ،كرست الماد ال امسة وال مسين(الماد  )55من اإلطالع علا حرية

التعبير في عطار الثور اإلشتراكية "حرية التعبير واإلجتماع مجمونة و يمكن التجرع بيا لجرب أس
الثور اإلشتراكية" واو نس

المنطق حدد دور وسائل اإلعالم في عطار الميثاق الوطني لسنة  ،1976حتا

جاه بي ا ل وض "...دور ال حافة واإل اعة والتلسز والسينما لطالئعية ومسؤولية ا و الوسائل جميعيا في
تربية الجمااير علا أنه ينبغي البده بتكوين ال حسيين وتمكينيم من معرفة القجايا الوطنية والعالمية،

وتربيتيم علا التمس ،بالحقيقة والحرل الدائم علا الموجوعية"

2

ونرى أنه من المنظور اإلشتراكي للدولة أنيا ات ت من حرية المعتقد المبدأ األساسي للثور  ،جف علا ل،

جمان م تلف الحريات العمومية و ا ة حرية التعبير والرأة والتسكير والتنقل بشرط عدم عستعماله

للمسا

بمقوماتيا ودعائميا التي تعتمد علييا ،كما أن الدولة تحمل علا عاتقيا جمان الحق في ععالم

موجوعي كامل لكافة المواطنين بالنسبة لم تلف القجايا المطروحة دولية أو وطنية.
والمتتبع للنشاط اإلعالمي يجد أنه يجم ثالث جوانب

3

 -1فنيا ،قوانين عامة تحدد نشاط اإلت ال في البلد.
 -2قوانين متعلقة بالمؤسسات التي تقوم بي ا النشاط دا ل ا و المؤسسة.
 -3قوانين تتعلق بالقائمين بيدم النشاط دا ل ا و المؤسسة.

أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني لاعالم في ظل دستور  1976فإنه لم يجف شيئا ،ع أن سار في نس

اإلتجاو ال ة سار عليه دستور  1963فقد ن ت الماد ال اامسة وال مسون (الماد  )55منه علا أن

حرية التعبير وا جتماع مجمونة و يمكن التجرع بيا جرب أس

1
2
3

الثور اإلشتراكية.

زاير عحدادن .مد ل علا علوم اإلعالم وا ت ال.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر.2002.ل.115
رجوان جمعة.المجلة الجزائرية الجزه  .44العدد جانسي-جوان.الجزائر .1998ل.140
المرجع نسسه.ل .141
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وقد أثبت دستور 1976الحقوق األساسية لانسان فن ت المواد( )56-55-54-53كما قلنا سابقا علا
أن حرية التعبير والتجمع مجمونة للمواطنين في اإلطار ال ة يحدد القانون ومالم تت

ك ريعة للم

بم الح األمة.

ومن جية أ رى تنل الماد مائة وواحد و مسون (الماد  )151المتعلقة ب الحية المجل
الشعبي أن ا ا المجل

يجع القوانين ال ا ة بحقوق وواجبات األش ال و ا ة نظام الحريات

العمومية.

والمحافظة علا الحريات الش
الوطني الشعبي لم يت

الوطني

ية فالمبادئ العامة ع ا موجود وان كانت غير مطلقة وقد كلف المجل

لحد ا ن ع مبادر واحد في ا ا الميدان واي للم ادقة علا قانون اإلعالم

 ، 1982وما لم تقدم الوزار المت

ة بأة مشروع إلثبات أو تعديل أو تغيير أو تجديد الن ول

الموجود وفي دستور  1976وألول مر ي بح الحق في الحق في اإلعالم من بين الحقوق المعترف بيا
للمواطنين والتي تسعا الدولة إلنجازاا وتتكسل بجمانيا غير أن ا ا الميثاق لم يبين ا ا الحق واكتسا
بالت ريح به .وقد ااتم المؤتمر الرابع لجبية التحرير الوطني المنعقد في عام  1979وتناوله بالشرح

والتحليل في موجوعين

أوال :الئحة السياسة العامة:
التي تؤكد جرور جمان الحق في اإلعالم كما نل علا ل ،الميثاق الوطني غير أن ا و الالئحة تربط
ا ا الحق بمبادئ أ رى أساسية
 -اإلشتراكية.

تتحقق ع ا لم يتحقق ا ا الحق الجديد وا و المبادئ

 الديمقراطية. -التقدم ا جتماعي والثقافي.

فتطبيق اإلشتراكية وتنمية الديمقراطية وتحقيق التقدم اإلجتماعي ،كل ا ا يستلزم أن يكون المواطن عالما
ومدركا للمشاك ل الوطنية والدولية ولي ا ترى ا و الالئحة تطالب بات ا التدابير المالئمة لتسييل جميع
المعلومات واستغالليا ونشراا عبر دواليب الحزب والدولة حتا يتمكن المواطن من اإلطالع علييا.

ثانيا :الئحة اإلعال :

وا و الالئحة تجع ال طوط الكبرى للسياسة الجزائرية في اإلعالم فيي تبين

1

 -1ميمة وسائل اإلعالم.
 -2مسؤولية ال حافي.
 -3نوعية ال بر.

 -4ا نجازات الجرورية لتطبيق ا و السياسة.

1

زاير احدادن  .مرجع سبق كرو.ل.99
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كما تجدر بنا اإلشار علا أن الالئحة بعرض نقدة لبعض الجوانب السلبية من النشاط اإلعالمي في

الجزائر.

فيي تالحظ أن شبكة التوزيع سيئة وأن أسلوب اإلعالم ومجمونه ردةه وأن البيروقراطية و انية الوظيسة

تطغا علا القائمين باإلعالم وأن اإلعالم

ي جع لوحد التوجيه.

ثامنا :السياسة اإلعالمية في ظل التعددية الحزبية:

-/1السياسة اإلعالمية في ظل دستور :1989
كر

أما المرحلة الثانية التي د لتيا الجزائر بدستور 23فيسرة 1989ال ة فتح عيدا جديدا للجزائر حيث

مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية ععالمية وجمن حرية الرأة والتعبير ،كما تجدر اإلشار علا

الوثيقة اإلعالمية التي وجعت في ظروف أوجداا دستور  1989جاهت متجمنة للعديد من التناقجات
كما ترى بعض الجيات اإلعالمية و ل ،عما مع التشريعات اإلعالمية الحديثة أو مع التوجيات العامة

للنظام السياسي ا ة المبادئ التي جاه بيا الدستور المعدل في  28نوفمبر .1996

1

-/2السياسة اإلعالمية في ظل دستور :1996

جاه قانون 03أفريل 1990منسقا لقانون اإلعالم  1982ا ة فيما ي ل قانون العقوبات ويتجمن ا ا

القانون مائة وستة ماد ( 106ماد ) موزعة علا تسعة أبواب ومن أام المواد الدالة علا ا و الحرية التي
وردت في قانون اإلعالم سنة  1990ن كر الماد الثانية (الماد  )02التي تنل علا أن الحق في اإلعالم
يجسدو حق المواطن في اإلطالع ب سة كاملة وموجوعية علا الوقائع وا راه التي تيم المجتمع علا

ال عيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في اإلعالم بممارسة الحريات األساسية في التسكير والرأة

والتعبير طبقا للمواد ( )41-39-36-35من الدستور أما الماد الرابعة عشر (الماد  )14فتبين أن ع دار
نشرية دورية حر شريطة تقديم ت ريح مسبق في ظرف

يقل عن ثالثين يوما من

ويسجل الت ريح لدى وكيل الجميورية الم تل عقليميا بمكان

دور العدد األول

دور النشرية ويقدم ت ريحا في ورق

م توم يوقعه مدير النشرية ويسلم له و ل ب ل ،في الحين ،ويجب أن يشتمل الو ل علا المعلومات

المتعلقة بيوية الناشر والطابع وموا سات النشرية كما تنل علا ل ،المواد الالحقة في القانون.

2

خاتمة:

عن اإلعالم من الل ما تطرقنا له في فترتي األحادية والتعددية لم يكن سوى وسيلة في يد السلطة ،ويسعا

للتعبير عن أاداف الثور واتجاااتيا ومنحيا

سة ا ستم اررية ،كما ييدف لل ود عنيا وحمايتيا وا ا ما

ي طلح عليه تسمية اإلعالم الوطني الثورة ،ال ة يعتبر بمثابة الو ل بين القاد والجمااير وي جع
لتوجه الدولة ورقابتيا المستمر  ،وب ل ،عجياض روح التعبير السردة عن الرأة واألفكار ال ا ة .ومن الل

1
2

دستور الجزائر  1989منشور علا الموقع . majliselouma.dzتاريخ الولوج  15نوفمبر.2020الساعة .21.58
دستور الجزائر .1996منشور علا الموقع . majliselouma.dzتاريخ الولوج  15نوفمبر  .2020الساعة .22.35
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ما أبرزناو من مالاحل مر بيا اإلعالم الجزائرة يتجح لنا أن الجزائر لم تش عن القاعد العامة المنطبقة

علا البلدان السائر في طريق النمو ،ع ا اعتبرت اإلعالم وسيلة يجب تس يراا لممارسة وظائسيا.

ويتجح لنا أن وسائل اإلعالم في البلدان ات الحكم الديكتاتورة واإل تيارات اإلشتراكية بقيت راينة
عيديولوجية الدولة ولم تستطع التحرر من تبعية السلطة ل ،أن النظم اإلعالمية ما اي ع عنعكا

للبناه

اإلجتماعي والسياسي واإلقت ادة ال ة تعمل فيه.
قائمة المراجع:

 دستور الجزائر  1989منشور علا الموقع . majliselouma.dz دستور الجزائر  .1996منشور علا الموقع majliselouma.dz رجوان جمعة.المجلة الجزائرية الجزه .44العدد جانسي-جوان.الجزائر .1998 -زاير عحدادن .مد ل علا علوم اإلعالم وا ت ال.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر.2002.

 شون ماكبرايد.أ وات متعدد وعالم واحد-اإلت ال والمجتمع اليوم وغدا .-تقرير اللجنة الدولية لمدارسةمشكالت ا ت ال اليونيسكو.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.الجزائر.1998.
-

الح بن بوز .السياسة اإلعالمية الجزائرية-المنطلقات النظرية والممارسة .-المجلة الجزائرية .العدد

-

الحح بوز  .المجلة الجزائرية لات ال.الجزائر.العدد .14جويلية .1996

.1999/1979

 عبد الوااب كحيل.الرأة العام والسياسة اإلعالمية.ط.2مكتبة المدينة.القاار .1987. قادم جميلة.ال حافة والسلطة السياسة .رسالة ماجستير .معيد علوم اإلعالم وا ت ال.جامعة الحزائر .3.1996

 -محمد م الحة.السياسة اإلعالمية في الوطن العربي.ط.1شروق الدولية .لندن.1986 .
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التناول اإلعالمي لجائحة كوفيد 19-في الصحافة الرقمية الم ربية بين

التوعية والتهويل :دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي موقع ال ايسبوك
Media coverage of covid-19 pandemic in the Moroccan digital
press between awareness and intimidation: A Survey Study on a
sample of Facebook users

عمر أمدي
صحافي مغربي وباحث في مجالي اإلعالم واالتصال /ماجستير في الصحافة واإلعالم ومقبل على
الدكتوراه .جامعة موالي إسماعيل-مكناس ،المغرب
ملخص:

حاولت ا و الدراسة ر د طبيعة التناول اإلعالمي لجائحة كوفيد 19-في ال حافة الرقمية المغربية من منظور مت سحي
سحات الجرائد اإللكترونية والمواقع اإل بارية المغربية علا موقع السايسبو ،،ع اعتمدت الدراسة منيج المسح اإلعالمي

وأدا ا ستبيان لجمع المعلومات لتحليليا وتسسيراا.

وتو لت الدراسة علا مجموعة من النتائج أاميا أن التغطية اإلعالمية في ال حافة الرقمية المغربية كانت كافية وواقعية

وركزت علا توعية المواطنين من م اطر كوفيد 19-في نظر عينة الدراسة ،لكنيا في المقابل ،كانت تميل أحيان ا علا
التيويل واست دام أسلوبي الت ويف والترايب.

الكلمات الم تاحية :التناول اإلعالمي ،ال حافة الرقمية ،التوعية ،التيويل.

Abstract:
This study attempted to monitor the nature of media coverage of the Covid-19 pandemic in the
Moroccan digital press from the point of view followers of Moroccan electronic newspaper
pages and news sites on Facebook. The study having adopted the media survey method and
questionnaire tool to collect information for analysis and interpretation.
The most important results of study are: Media coverage in the Moroccan digital press was
sufficient and realistic, and focused to make citizens aware about the dangers of Covid-19, but
in another side, it had a tendency at times to intimidate and use intimidation.
Keywords:
media
coverage,
digital
journalism,
awareness
Intimidation.
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مقدمة
تعد ال حافة الرقمية في السنوات األ ير م د ار ميما من م ادر األ بار والمعلومات في

العالم ،باعتباراا ظاار جديد فرجيا التطور التكنولوجي والنمو الكبير في است دام شبكة األنترنيت ،التي
أسيمت بشكل غير مسبوق في لق مساحات واسعة من الحرية والتساعل ،وامكانية الو ول علا جميور
غير محدود في شتا بقاع العالم ،حيث أجحا ا ا األ ير مجرد "قرية

غير " ،يمكن للمتلقي ت سحه

عبر األجيز ال كية.

كما أظيرت ال حف والجرائد الرقمية أو اإللكترونية ،في مناسبات عد  ،أنيا تؤدة دو ار ميم ا

ومحوري ا في تدبير األزمات الم تلسة ،نظ ار لما تتميز به عن باقي وسائل اإلعالم التقليدية األ رى.
فال حافة الرقمية توظف التقنيات التي يتيحيا األنترنيت في نقل األ بار ونشراا وتقديميا للجميور بسرعة،

في وقت قياسي ،وفي قوالب متعدد تجمع بين الن ول المكتوبة ومقاطع ال وت والسيديو ،باإلجافة علا
ال ور والرسوم البيانية المتحركة والثابتة "األنسوغرافيك ".

وقد برز ا ا الدور ال ة تؤديه ال حافة الرقمية ،الل أزمة جائحة كوفيد ،19-حيث سارعت

في نشر الحمالت اإلعالمية التوعوية والسيديواات الوقائية من أجل تحسي
وتسادة تسشي فيرو

الجميور بم اطر الوجع

كورونا المستجد ،ال ة يعتبر من أبرز األزمات التي شيداا العالم في العقود األ ير.

وظير كوفيد 19-في مدينة وواان ال ينية في ديسمبر 2019م ،ثم انتقل علا م تلف دول العالم ،حيث
و سته منظمة ال حة العالمية في  11مار

اإلجراهات والتدابير ا حت ارزية للحد من انتشارو.

 2020بالجائحة ،مما جعل ا و الدول تت

ومن اللحظة األولا من اإلعالن عن تسجيل أول ع ابة بالسيرو

مجموعة نت

بالمغرب ،في الثاني من

مار  ، 2020وما أعقبه من تطورات متسارعة علا مستوى الحالة الوبائية ،سواه علا ال عيد الدا لي أو

العالمي ،سلطت الجرائد الرقمية والمواقع اإل بارية المغربية الجوه علا ا و الجائحة ،من الل تزويد

الجميور بالمعلومات واأل بار حول ا ا السيرو

التاجي ،بيدف العريف به وأعراجه والتح ير من

م اطرو ،علا جانب استعراض التعليمات التي تو ي بيا منظمة ال حة العالمية ووزار ال حة المغربية.
وبالتالي أ بحت أ بار فيرو

المغربية الم تلسة ،وبال

كورونا المستجد ومستجداته األكثر متابعة في وسائل اإلعالم

ول في الجرائد والمواقع اإللكترونية اإل بارية ،التي يتابعيا الماليين علا موقع

التوا ل ا جتماعي "السايسبو ،"،واو األمر ال ة دفع الباحث لدراسة طبيعة تناول ال حافة الرقمية

المغربية للجائحة ،ع يالحظ أن بعض الجرائد اإللكترونية حاولت التوعية من السيرو
ركزت أ رى علا التيويل والترايب منه.

وعدم التج يم ،بينما

المحور ا ول :اإلطار المنهجي للدراسة

أوال :مشكلة الدراسة
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حظيت جائحة كوفيد 19-بااتمام كبير من طرف وسائل اإلعالم العالمية والمحلية ،وأفردت ليا مساحات
شاسعة في غرف األ بار والبرامج الحوارية ،وبالتالي ت درت أ بار فيرو

كورونا المستجد ال سحات

األولا في الجرائد والنشرات الرئيسة في السجائيات والمحطات اإل اعية والتلسزية ،فجال عن المواقع والجرائد

اإللكترونية اإل بارية .ومن ا ا المنطلق تتمثل مشكلة الدراسة في الكشف عن طبيعة التناول اإلعالمي

لجائحة كوفيد 19-في ال حافة الرقمية المغربية من

الل اإلجابة عن التساؤل التالي كيف تناولت

ال حا الرقمية المغربية جائحة كوفيد 19-بين التوعية والتيويل؟
ومن الل ا ا التساؤل الرئي  ،تسرعت األسئلة ا تية

 .1ال كانت التوعية حول كوفيد 19-عبر ال حافة الرقمية المغربية كافية؟

 .2ال حاولت ال حافة الرقمية المغربية في تغطيتيا للجائحة طمأنة المواطنين؟
 .3ال ركزت ال حافة الرقمية المغربية علا األ بار السلبية في تناوليا للجائحة؟
 .4ال ساامت في نشر ال عر وال وف من الوباه بين المواطنين؟

ثانيا :أهداف الدراسة

تماشيا مع التساؤل المطروح ،تيدف ا و الدراسة علا
 .1التعرف علا الجرائد اإللكترونية والمواقع اإل بارية المغربية التي يتابعيا مست دمي السايسبو،
للتزود بأ بار فيرو

كورونا المستجد.

 .2ر د طبيعة تناول ا و الوسائل اإلعالمية لجائحة كورونا من منظور مست دمي السايسبو.،
 .3الو ول علا تقييم الجميور لي ا التناول.

ثالثا :أهمية الدراسة:

تكمن أامية ا و الدراسة انطالقا من أامية الموجوع ال ة تتناوله في حد اته ،ع عنه من المستجدات التي
شيداا العالم -وما يزال ،-فجائحة كوفيد 19-تشكل ط ار علا المجتمعات
ل ل ،كان لزاما علا وسائل اإلعالم الت دة ليا عبر التوعية والتحسي

رابعا :منهج الدراسة وأدواتها

حيا واقت اديا وسياسيا،

من م اطراا.

اعتمدت ا و الدراسة علا المنيج المسحي ،ال ة يعد من أبرز المنااج العلمية المست دمة في و ف

الظاار اإلعالمية وتسسيراا .وفي عطار ا ا المنيج تم است دام أدا ا ستبيان أسلوبا ميدينا علا عينة من

مست دمي موقع السايسبو ،،للتعرف علا تقييميم للتناول اإلعالمي لجائحة كوفيد 19-في ال حافة الرقمية
المغربية.
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خامسا :مجتمع الدارسة وعينتها
يتشكل مجتمع الدراسة من مست دمي موقع السايسبو ،المغاربة ،واعتمدت الدراسة عينة عشوائية غير

منتظمة بلغ حجميا ( )91مسرد كما يوجح الجدول ا تي
المتغيرات

النوع

السن

المستوى التعليمي

المجموع
التك اررات

النسب المئوية

كر

63

 69.23في المائة

أنثا

28

 30.77في المائة

المجموع

91

100

 18علا  25سنة

62

 68.13في المائة

 25علا  30سنة

26

 28.57في المائة

 30سنة فما فوق

3

 3.3في المائة

المجموع

91

100

أقل من البكالوريو

45

 49.45في المائة

بكالوريو

32

 35.17في المائة

ماجستير

11

 12.09في المائة

دكتوراو

3

 3.29في المائة

المجموع

91

100

سادسا :الم اهي اإلجرائية

التناول اإلعالمي اي التغطية أو المعالجة اإلعالمية ،ويعرفيا فاروق أبو زيد بأنيا "اي عملية الح ول
علا البيانات والتسا يل ال ا ة بحدث معين ،والمعلومات المتعلقة به ،فيي اإلحاطة بأسبابه ومكان

وقوعه وأسماه المشاركين فيه ،وكيف ومتا وقع ،وغير ل ،من المعلومات التي تجعل الحدث يمتل،

مقومات تجعله

الحا للنشر".

()1

كما تشير علا العملية التي يقوم بيا ال حافي أو اإلعالمي للح ول

علا المعلومات حول التطورات والتسا يل المتعلقة بالجوانب الم تلسة لححداث والوقائع والت ريحات .واي

أيجا الطريقة التي تتناول بيا وسائل اإلعالم موجوعا أو قجية أو حدثا ما.

الصحافة الرقمية اي منشور علكتروني دورة يحتوة علا األحداث الجارية سواه المرتبطة بموجوعات
عامة أو بموجوعات ات طبيعة ا ة ،ويتم قراهتيا من الل جياز الكومبيوتر ،ومتاحة علا شبكة
()2

األنترنيت.

()1
()2

فاروق أبو زيد ( ،)1981فن ال بر ال حسي دراسة مقارنة ،عالم الكتب ،ط ،2القاار  ،م ر ،ل.255
ال حافة اإللكترونية في المغرب-دراسة ميدانية ،منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة-عيسيسكو ،2012 ،ل.9
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التوعية :يق د بيا عملية تعليم النا

نوفمبر 2020

عادات سليمة أو تحسيسيم بم اطر شيه ما ،وفي الدراسة نشير

علا التوعية ال حية ،التي تعني عكساب السرد وعي
وسائل اإلعالم.

حي وتح يرو من األمراض واألوبئة التي تيددو عبر

التهويل :ويق د به المبالغة في شيه ما أو تج يم األمور ،أة جعل حدثا ما يبدو أسوأ وأ عب مما او
عليه ،وتقوم به وسائل اإلعالم في بعض األيام الل تناوليا لبعض األحداث واألزمات.

جائحة كوفيد :19-اي وباه عالمي انتشر علا نطاق واسع ،واو فيرو

المتالزمة التنسسية الحاد

الو يمة ،واكتشف في مدينة وواان ال ينية آوا ر ديسمبر  ،2019ثم انتشر فيدول العالم.
المحور الثاني :اإلطار النظري

أوال :الصحافة الرقمية ،الم هو والنشأة

 .1.1م هو الصحافة الرقمية

حاول العديد من الباحثين واألكاديميين وال براه اإلعالميين وجع تعريف لل حافة الرقمية " Digital

 ،" Journalismع أنه لم يتم التو ل علا تعريف جامع ومانع ليا ،واو ما نتج عنه ورود عد تعريسات
م تلسة ومتباينة لل حافة الرقمية ،كما تجب اإلشار في ا ا اإلطار أيجا علا أن "ال حافة الرقمية"
و"ال حافة اإللكترونية" و"ال حافة السورية" و"ال حافة التساعلية" و"ال حف غير الورقية" أو ال حف
()1

ا فتراجية،

كليا مساايم وتسميات تدل علا ا ا النمط الحديث من ال حافة ،لكن الباحث اعتمد في ا و

الدراسة مسيوم ال حافة الرقمية ،باعتبارو األكثر تداو .

وفيما يلي نستعرض بعض التعريسات التي قدميا مجموعة من الباحثين والدارسين لي و الظاار اإلعالمية

الجديد

فقد ووجع الدكتور فايز الشهري تعريسا لل حافة الرقمية يؤكد فيه "أنيا عبار عن تكامل تكنولوجي بين

أجيز الحاسبات اإللكترونية وما تملكه من عمكانيات اائلة في ت زين وتنسيق وتبويب وت نيف المعلومات
واسترجاعيا في ثوان معدود  ،وبين التطور اليائل في وسائل ا ت ا ت الجماايرية التي جعلت العالم قرية

علكترونية

غير".

()2

أما زيد منير سليمان فقد عرفيا "بأنيا نوع من ا ت ال بين البشر يتم عبر السجاه

اإللكتروني ،تست دم فيه فنون وآليات وميارات العمل في ال حافة المطبوعة ،عجافة علا ميارات وتقنيات
()3

وآليات المعلومات التي تناسب است دام السجاه اإللكتروني".

في حين يعرفيا عبد ا مير ال يصل بأنيا "جزه من مسيوم واسع وأشمل واو النشر اإللكتروني ،ال ة
يعني فقط مجرد است دام أنظمة النشر المكتبي اإللكتروني ،ع يمتد حقل النشر عبر ا نترنيت من الل
تقنية الوسائط المتعدد وغيراا من النظم ا ت الية التي تعتمد شبكة الحاسبات في نقل ومعالجة الن ول
()1

الد محمد غازة ( ،) 2016ال حافة اإللكترونية العربية ا لتزام وا نسالت في ال طاب المطروح ،وكالة ال حافة العربية (ناشرون) ،م ر ،ل.8

()2عبد الرزاق محمد الدليمي ( ،)2011اإلعالم الجديد وال حافة اإللكترونية ،الطبعة األولا ،دار وائل للنشر ،عمان ،ل.218
()3

سلما حميدان ،بدر الدين حميدان ،)2018( ،تأثير ال حافة علا مقروئية الشباب الجزائرة لل حافة الورقية-دراسة ميدانية ،العدد  ،5مجلة الدراسات اإلعالمية،

المركز الديمقراطي العربي ،برلين ،ل.188
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()1

وال وت وال ور معا ،بمعد ت عالية من السرعة والمرونة والكساه ".
ا يات ال حافة الرقمية األ رى من قبيل السرعة والمرونة والكساه .

نوفمبر 2020

ونالحظ أن ا ا التعريف أجاف

 .2.2نشأة الصحافة الرقمية وتطورها

تعود البداية السعلية لل حافة الرقمية كما يرجعيا "سيمون باينز  "S. Bainsعلا التعاون بين مؤسستي

 BBCاإل بارية واندبندنت برودكاستينغ أوثوريتي  IBAعام 1976م جمن دمة تلتكست ،Tele Text
فالنظام ال ال بالمؤسسة األولا ظير تحت اسم سيساك

باسم أوراكل ."Oracle

()2

 Ceefaxبينما عرف نظام المؤسسة الثانية

أما دفيد شيدين  David Sheddenفيقول عن عام 1981م يمثل أول بداية

حقيقية لظيور ال حافة الرقمية أو اإللكترونية الشبكبة عندما قدمت كومبيوسيرف دمتيا الياتسية مع 11
()3

حيسة مشتركة في األسوسيتد بري  ،ع أن ا و ال دمة توقست عام 1982م بعد انسجاض الشراكة".

وعلا العموم يجمع العديد من الباحثين والدارسين لظاار ال حافة الرقمية علا ان ا و األ ير قد ظيرت
في آوا ر السبعينيات من القرن الماجي ،وانتشرت في منت ف التسعينات ،علا أن أ بحت واقعا ملموسا

يسرض نسسه في األلسية الثالثة ،ل ا سنحاول ععطاه لميحة عامة عن نشأ ال حافة الرقمية وتطوراا في كل
من الو يات المتحد األمريكية وأوروبا ،والعالم العربي ،عجافة علا ظيوراا علا ال عيد المحلي في

المغرب.

أ .على صعيد أوروبا والواليات المتحدة ا مريكية:

علا الرغم من عدم القدر علا التحديد الدقيق لتاريخ بداية أول

حيسة علكترونية ،فإنه يمكن القول "عن

حيسة "ايلزنبورغ داجبالد" السويدية اي ال حيسة األولا في العالم والتي نشرت علكترونيا بالكامل علا
()4

شبكة ا نترنيت عام 1990م".

وفي "عام 1992م أنشأت شيكاكو أونالين  Chicago Onlineأول

حيسة علكترونية علا شبكة أمريكا أونالين ،وبحسب كاواماتو عن موقع ال حافة اإللكترونية األول علا

األنترنيت انطلق عام 1993م في كلية ال حافة وا ت ال الجماايرة في جامعة فلوريدا ،واو موقع بالو
ألتو أونالين ."Alto Palo

.Weekly

()6

()5

وألحق به في عام 1994م موقع آ ر ،واو ألتو بالتو ويكلي Palo Alto

وبعداا بدأت العديد من ال حف األمريكية تنتشر وتزدار عبر شبكة األنترنيت الل عامي

1994م و1995م ،حيث "عن عدد ال حف التي أنشأت مواقع علكترونية زاد من 60
()7

1994م علا  115عام 1995م ،ثم علا  367في منت ف عام 1996م".
()1
()2
()3
()4

حيسة نياية عام

ومن أبرز ا و ال حف

سلما حميدان ،بدر الدين حميدان ،مرجع سابق ،ل.189
ال حافة اإللكترونية في المغرب-دراسة ميدانية ،مرجع سابق ،ل.9
في ل أبو عيشة ( ،)2010اإلعالم اإللكتروني ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.103 ،
علي عبد الستاح ( ،) 2014ال حافة اإللكترونية في ظل الثور التكنولوجية ،دار اليازورة العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،ل.13

( )5أسماه محمد عبا عبراايم ( ،)2016ال حافة اإللكترونية واإل الح السياسي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،م ر ،ل.65
Javier Diaz Noci )2013( , A History of Journalism on The Internet: A state of the art and some methodological
trends, International Journal of Communication History, N° 1, p:258.
( )7أسماه محمد عبا عبراايم ،مرجع سابق ،ل.65
)(6
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حيسة الواشنطن بوست .كما أطلقيت
حيستيا اإللكترونية.

1994م

أما في فرنسا فقد "تمكنت

نوفمبر 2020

حيسة دايليي تلغيراف  Daily Telegraphالبريطانية في نيوفمبر

حيستا لوموند  Libérationوليبراسيون  Le Mondeمن ال دور عام

 1997م دون أن تتم عملية الطبع بسبب عجراب عمال مطابع ال حف الباريسية ،ال حيستان

درتا علا

مواقعيا علا ا نترنيت ألول مر وت رفت عدارتا التحرير بشكل طبيعي كما او الحال اليومي لا دار

الورقي".

()1

ومن ثم أ ت ال حف في التزايد المستمر في كل من أوروبا والو يات المتحد األمريكية.

ب .على صعيد العال العربي:

علا الرغم من ا نتشار السريع والمتالحق ال ة شيدته شبكة األنترنيت علا مستوى العالم ،فإن الدول
العربية لم تستسد من ا و التقنية ولم تست دميا ع

مؤ را ،حيث سعت ال حف العربية المطبوعة علا
()2

ا ستساد من شبكة األنترنيت في نشر نسخ علكترونية إل داراتيا المطبوعة.
األوسط عن توفر مواداا ال حسية اليومية علكترونيا للقراه علا شكل

فقد "أعلنت

حيسة الشرق

ور عام 1995م ،وتلتيا

النيار اللبنانية التي أ درت طبعة علكترونية يومية ا ة بالشبكة في فبراير من عام 1996م ،ثم

الحيا والسسير في العام نسسه ،في حين تعد
()3

حيسة علكترونية عربية".

حيسة عيالف التي

حيسة

حيستا

درت في لندن عام 2001م أول

وتشير الم ادر علا أنه تم ر د أكثر من 250

حيسة عربية علا شبكة

األنترنيت من نياية عام 2005م ،وجليا يتوفر علا أ ل ورقي ،كما "يالحظ أن منطقة دول ال ليج احتلت
()4

المرتبة األولا في بداية التحول الرقمي ثم لبنان واألردن وم ر".
ت .على الصعيد المحلي الم ربي:

كانت ب ور ال حافة الرقمية بالمغرب متزامنة مع نياية التسعينات وبداية األلسية الجديد  ،حيث بدأت ا و
التجربة الجديد تحديدا مع بوابات علكترونية لجرائد فرنكوفونية مثل

كازيت دو ماروLa Gazette Du ،

 Marocوجريد مارو ،عيبدو  ،Maroc Hebdoبعداا بقليل ظيرت مواقع علكترونية ع بارية مثل بوان
أنسو  ،Point Infoلكن ظلت ا و التجارب بدائية ،و ترقا لمسيوم ال حافة اإللكترونية ،بسبب انعدام
ال بر في ا ا النوع من ال حافة ،وجعف البيئة التقنية الجماايرية المناسبة لتطور ال حافة الرقمية حينيا

بالمغرب.

()1
()2

()5

لكن من سنة 2006م ظير العديد من المواقع اإللكترونية ،وجليا يتمركز في محور الرباط

علي عبد الستاح ،مرجع سابق ،ل.14
عبير شسيق جورج الرحباني ( ،)2009است دامات ال حافة اإللكترونية وانعكاساتيا علا ال حف الورقية اليومية في األردن ،رسالة ماجستير في

اإلعالم ،قسم اإلعالم ،كلية ا داب ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،ل.21-13

()3
()4
()5

سلما حميدان ،بدر الدين حميدان ،مرجع سابق ،ل.190-189
باسم الطويسي ( ،) 2019ال حافة اإللكترونية في العالم العربي سياقات النشأ وتحديات التطور ،مركز الجزير للدراسات ،الدوحة ،ل.8
أنظر

الد بن الشريف ،ال حافة اإللكترونية بالمغرب تتقدم كما فقط ،مقال منشور بموقع ساسة بوست ،تاريخ الزيار (،)2020-11-11
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والدار البيجاه ،ومن أمثلتيا (جريد ايسبري

نوفمبر 2020

2007م) و(شوف تيسي 2010م) ،الل ين يت دران مشيد

اإلعالم اإللكتروني بالمغرب حسب موقع "أليكسا".

ثانيا :خصائص الصحافة الرقمية:

ائل التي نجمليا في ا تي

تتميز ال حافة الرقمية بمجموعة من ال

أ .الحالية وال ورية  :Immediacyيق ييد بالسورية سييرعة عميداد المت ييسح أو المسيت دم بالمعلوميية
أو ال ييبر أو ا بأول ،وا ا يعني ت طي الكثير من ال طوات التقليدية كا رتباط بوقت اإلعداد
والطبع والتوزيع ،تمثل ا و السمة قسز اائلية في الوقيت نسسيه ،حييث كانيت ال يحف الورقيية تحياول

أن تحققييا ولكين بوسيائل تقليديية تعيوق كثيي ار مين حركتييا مميا يحيدث فجيو في سييرعة ا ت ييال
والمتابعيية السورييية لححييداث .يجيياف علا ا ي و القسييز الوقتييية مرونيية األدوات اليتي تو يل علا لي،
تؤدة الغرض نسسه ،نعني بي و الوسائل.

في مقابيل األدوار والوسيائل في ال يحف الورقيية اليتي
()1

الطبيعة ال ا ة وعملية اإلنتاج.

ب .تعدد الوسائط  :Multimediaع ا كان الراديو يقدم ال وت والتلسزيون يقدم ال ور وال حافة
المطبوعة تقدم النل ،فإن ال حافة اإللكترونية اي الوسيلة الوحيد التي بإمكانيا تقديم الثالثة معا
()2

بشكل مترابط وفي قمة ا نسجام واإلفاد المتبادلة.

وا و ال ا ية تتيح للجميور استقبال

المجامين اإلعالمية في قوالب متعدد  ،كما يكتسب است دام عنا ر الوسائط المتعدد مثل

ال ور المتحركة والثابتة واأل وات والمؤثرات السمعية والب رية أامية

ا ة ترتبط بدور

العنا ر المرئية في تسييل متطلبات العرض للوسائل الم تلسة ،حيث تسيم ال ور واأللوان في
تقليل الجيود التي يتعين أن يب ليا القراه لتلقي الرسائل المتجمنة في ا ا النمط من ا ت ال.

()3

ت .المرونة  :Flexibilityالتطور اليائل وغير المسبوق في وسائل اإلعالم ،ووجود الٌمار ال ناعية
وما ترتب عليه من طسر في أعداد القنوات السجائية وشبكات الياتف ال لوية وانتشار الشبكة
العنكبوتية بما تقدمه من دمات لق مرونة في عمل اإلعالم الجديد.

ث .الت اعلية  :Interactivityوتعد من أام

()4

ائل المميز لل حافة الرقمية ،ع "عن توافر

التساعلية في المواقع اإل بارية يتيح للمست دم أن يكون مشياركا نشيطا في ليق محتييوى وسييلة

ا ت ييال الي ة يرغييب في ا طيالع عليييه ،لي ا فييإن التساعلييية الحقيقيية ينبغيي لييا أن تشيجع المتلقيي

عليا المشياركة بإيجابيية في تلقيي المياد اإل باريية وت لييق ب ي ل ،مجتمعييا ميين الميتمييين بالمجييمون

اإل بييارة ،واييي بالتييالي تحييول وسيييلة ا ت يال علا وسييلة كيية في مقابيل وسيائل ا ت يال

()1
()2
()3
()4

الد محمد غازة ،مرجع سابق ،ل.183
في ل أبو عيشة ،مرجع سابق ،ل.128
عبير شسيق جورج الرحباني ،مرجع سابق ،ل.38
عبراايم عسماعيل ( ،)2014اإلعالم المعا ر وسائله ،مياراته ،تأثيراته ،أ القياته ،منشورات وزار الثقافة والسنون والتراث القطرية ،الدوحة،

ل.26
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التقليديية اليتي أ يبحت تو يف بأقيل كياه".

()1

نوفمبر 2020

وتنقسم التساعلية في ال حافة الرقمية علا قسمين

تساعل مباشر (مشاركة القراه في غرف الحوار) وتساعل غير مباشر (ا ستستاهات والتعليقات.)...

ج .سهولة التص ح :عن سييولة الت يسح أحيد أايم عواميل تسجييل الوسيائل ليدى الجمييور ،ولي ل ،فإن
عقبال الجمااير يزداد علا الوسائل التي يقل فييا الجيد الجسيدة والعقليي المبي ول لسييم واسيتيعاب

وتبعيا لميا تتيحيه ال يحف اإللكترونيية مين مزايا عديد تستيدف تسييل
الميواد المتيوفر عليا الموقيع ،ا
عمليات التعامل معيا ،فقيد أ يبحت ال ييار ا ت يالي المسجييل للجيييل الجديييد م يين الق يراه الشييباب،
ليي ،أن أفي يراد ا ي ا الجيييل ييتم ييون باإلنترنيت ،ويميليون علا تلقيي األ بيار مين الشاشية أكثير مين
()2

اليورق ،وتتحقيق سييول التعيرض اليتي تتسيم بيا ال يحف اإللكترونيية.

ح .النشر على نطاا واسع  :Global Reachواي أكثر الجوانب التي تميز ال حافة الرقمية أو
اإللكترونية ،وتعمل بشكل تلقائي أوتوماتيكي ،ألنيا ترتبط بطبيعة الوسيلة نسسيا و ت جع لل حسي أو

آليات العمل ال حسي وانما اي عن ر أساسي يرتبط بشبكة األنترنيت نسسيا ،و توجد أة وسيلة
ات ال تناف

حدود له.

()3

األنترنيت في قدرتيا علا التعامل مع القجايا واألحداث العالمية علا نطاق عالمي

كما استطاعت ال حف الرقمية بسجل شبكة األنترنيت أن ت ترق الحدود والقارات والدول

دون رقابة أو موانع أو رسوم ،بل بشكل فورة ،ور يل التكاليف.

المحور الثالث :نتائج الدراسة الميدانية
أو النتائج العامة للدراسة

جدول ( )1يوضح المدة الزمنية التي تقضيها العينة يوميا على موقع ال ايسبوك
التكرار

النسبة المئوية

المت يرات
أقل من ساعتين

25

 27.47في المائة

 3ساعات

32

 35.16في المائة

 5ساعات فما فوق

34

 37.37في المائة

المجموع

91

100

يتجح من الجدول أن نسبة  37في المائة من أفراد العينة تقجي ما يسوق  5ساعات يوميا علا موقع
السايسبو ،،ونسبة  35في المائة منيم تستغرق  3ساعات يوميا ،بينما نسبة  27في المائة منيم تقجي فيه
أقل من ساعتين .واو ما يمكن تسسيرو ااتمام أفراد العينة مواقع التوا ل ا جتماعي ،بما يتيحه من عمكانية

معرفة ما يدور حوليم وبالعالم أجمع.

( )1خالد محمد غازي ،مرجع سابق ،ص.185
( )2المرجع نفسه ص.192
( )3عبد الرزاق محمد الدليمي ،الصحافة اإللكترونية والتكنولوجيا الرقمية ،ص،228
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جدول ( )2يوضح حج متابعة أفراد العينة خبار فيروس كورونا المستجد على موقع ال ايسبوك
المت يرات

التكرار

النسبة المئوية

دائما

14

 15.38في المائة

أحيانا

52

 57.15في المائة

ناد ار

25

 27.47في المائة

المجموع

91

100

تشير البيانات في ا ا الجدول علا أن نسبة  52في المائة من أفراد العينة تتابع أ بار فيرو

كورونا

المستجد علا السايسبو ،أحيان ا ،ونسبة  27في المائة منيم ناد ار ما تتابعيا ،بينما نسبة  15في المائة منيم

تتابعيا دائم ا ،ويسسر ا ا ا اتمام علا اشتراكيم في ال سحات ال ا ة بالجرائد اإللكترونية والمواقع
اإل بارية المغربية علا السايسبو ،،وما تيسرو من عمكانية الح ول علا األ بار فور حدوثيا من اواتسيم

ال كية فقط ،وك ا رغبة الجميور في معرفة مستجدات كوفيد 19-بالمغرب والعالم.
جدول ( )3يوضح حج متابعة أفراد العينة ص حات الج ارئد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية الم ربية على ال ايسبوك خالل
الجائحة

التكرار

النسبة المئوية

المت يرات
دائما

32

 35.16في المائة

أحيانا

38

 41.76في المائة

ناد ار

21

 23.08في المائة

المجموع

91

100

يتبين من الل ا ا الجدول أن نسبة  38في المائة من أفراد العينة تتابع

سحات الجرائد اإللكترونية

والموقع اإل بارية المغربية علا السايسبو ،أحيانا ،ونسبة  35في المائة منيم تحرل علا متابعتيا دائما،

في حين  23في المائة منيم ناد ار ما تت سحيا ،وا ا يعطي مؤش ار علا أامية ال حافة الرقمية في تزويد
الجميور باأل بار والمستجدات حول فيرو

كورونا المستجد.

جدول ( ) 4يوضح مدى اعتماد أفراد العينة على الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية للتعرف على أخبار كورونا
التكرار

النسبة المئوية

المت يرات
أعتمد

26

 28.58في المائة

أعتمد علا حد ما

53

 58.24في المائة

أعتمد

12

 13.18في المائة

المجموع

91

100

يتجح من الجدول السابق أن نسبة  58في المائة من أفراد العينة تعتمد علا حد ما علا الجرائد
اإللكترونية والمواقع اإل بارية المغربية في معرفة أ بار كوفيد 19-ومستجداته ،ونسبة  26في المائة منيم
تعتمد علييا ،لكن نسبة  13في المائة منيم

تعتمد علييا .وتعك

البيانات التالية رؤى المبحوثين
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الم تلسة حول ا عتماد علا ال حافة الرقمية م د ار للح ول علا المعلومات واأل بار حول فيرو

كورونا المستجد.

جدول ( ) 5يوضح أبرز الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية الم ربية التي يتابعها أفراد العينة للحصول على أخبار
كوفيد 19-ومستجدات
التكرار

النسبة المئوية

المت يرات
ايسبري

52

 57.14في المائة

شوف تيسي

7

 7.70في المائة

وكالة المغرب العربي لحنباه

7

 7.70في المائة

اليوم 24

4

 4.39في المائة

جرائد ومواقع علكترونية أ رى

21

 23.07في المائة

المجموع

91

100

تشير بيانات ا ا الجدول أن نسبة  57في المائة من أفراد العينة يتابعون أ بار فيرو
في جريد ايسبري

كورونا ومستجداته

اإللكترونية ،ونسبة  7في المائة منيم تتابعيا علا موقع شوف تيسي وموقع وكالة

المغرب العربي لحنباه ،بينما نسبة  4في المائة منيم تتابعيا علا موقع اليوم ،24ونسبة  21في المائة
توزعت علا مواقع وجرائد علكترونية أ رى .ويتجلا استحوا جريد ايسبري

اإللكترونية علا ااتمام

المبحوثين ومتابعتيم ،ع يسجلونيا لعد أسباب من أاميا السبق ال حسي والسرعة والسورية والمتابعة

المستمر لححداث في تناوليا أل بار فيرو

كورونا المستجد ،باإلجافة علا أنيا فتحت من ة ا ة

باإلح ائيات المتعلقة بالحالة الوبائية بالمغرب وتقوم بتحديثيا بشكل يومي.
جدول ( )6يوضح مدى رضا أفراد العينة عن الت طية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في الجرائد اإللكترونية والمواقع
اإلخبارية الم ربية التي يتابعونها على ال ايسبوك

المت يرات

التكرار

النسبة المئوية

راض

16

 17.59في المائة

راض علا حد ما

56

 61.53في المائة

غير راض

19

 20.88في المائة

المجموع

91

100

يظير من البيانات في ا ا الجدول أن نسبة  61في المائة ممن أفراد العينة راجون علا حد ما عن التغطية
اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في الجرائد اإللكترونية والمواقع اإل بارية المغربية التي يتابعونيا علا

السايسبو ،،ونسبة  20في المائة منيم غير راجية عنيا ،في المقابل  17في المائة رجية عنيا.
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جدول ( )7يوضح مدى زيادة الصحف الرقمية للمعلومات حول كوفيد 19-لدى أفراد العينة
التكرار

النسبة المئوية

المت يرات

35

 38.46في المائة

25

 27.48في المائة

زادت علا حد ما

31

 34.06في المائة

المجموع

91

100

نعم

يبين الجدول السابق أن نسبة  38في المائة من أفراد العينة زادت معلوماتيا حول فيرو

كورونا المستجد

من ال الل الجرائد اإللكترونية المغربية ،ونسبة  31في المائة منيم زادتيا ليم علا حد ما ،بينما  25في
المائة منيم

تزداا أة شيه .وا و النتائج جاهت متباينة لكون المبحوثين عبروا عن رأييم انطالقا من

الجرائد اإللكترونية والمواقع اإل بارية التي يتابعونيا.

جدول ( )8يوضح مدى واقعية الت طية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في الصحافة الرقمية الم ربية من منظور أفراد العينة
المت يرات

التكرار

النسبة المئوية

دائما

10

 10.99في المائة

أحيانا

67

 73.62في المائة

ناد ار

14

 15.39في المائة

المجموع

91

100

يتجح من ا ا الجدول أن نسبة  73في المائة ترى أن التغطية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في

ال حافة الرقمية المغربية التي يتابعونيا تكون واقعية أحيان ا ،بينما نسبة  14في المائة منيم ترى أنيا واقعية
دائما ،في المقابل ترى نسبة  10في المائة فقط منيم أنيا واقعية دائما.

جدول ( ) 9يوضح مدى تركيز الت طية اإلعالمية في الصحافة الرقمية الم ربية على توعية المواطنين من مخاطر فيروس
كورونا المستجد من منظور أفراد العينة
التكرار

النسبة المئوية

المت يرات
دائما

41

 45.05في المائة

أحيانا

41

 45.05في المائة

ناد ار

9

 9.90في المائة

المجموع

91

100

يظير الجدول السابق أن نسبة  45في المائة من أفراد العينة ترى أن الجرائد اإللكترونية والمواقع اإل بارية
التي تتابعيا ركزت دائم ا في تغطيتيا عل التوعية من م اطر فيرو

كورونا المستجد ،وبالنسبة نسسيا

ركزت أحيانا ،في المقابل ترى نسبة  9في المائة أن ا و الجرائد والمواقع لم تركز علا ل ،في تغطيتيا ع
ناد ار .وتعك

.19

ا و المؤشرات قيام ال حافة الرقمية بدوراا السعال في التوعية والتحسي
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جدول ( )10يوضح مدى ك اية التوعية الصحية في الصحافة الرقمية الم ربية من منظور أفراد العينة
التكرار

النسبة المئوية

المت يرات
كافية

12

 13.18في المائة

كافية علا حد ما

50

 54.95في المائة

غير كافية

29

 31.87في المائة

المجموع

91

100

يتجح من ا ا الجول أن نسبة  55في المائة تقريبا من أفراد العينة ترى أن التوعية ال حية عبر الجرائد
اإللكترونية والمواقع اإل بارية التي تتابعيا انت كافية علا حد ما ،بينما نسبة  31في المائة منيم ترى أنيا
غير كافية ،ونسبة  13في المائة منيم تقول عنيا كانت كافية .ويرجع ا ا التباين علا ا تالف الجرائد

والمواقع اإللكترونية التي يت سحيا أفراد العينة.

جدول ( )11يوضح مدى ميل الت طية اإلعالمية في الصحافة الرقمية الم ربية إلى التهويل من منظور أفراد العينة
التكرار

النسبة المئوية

المت يرات
تميل

32

 35.16في المائة

تميل علا حد ما

45

 49.45في المائة

تميل

14

 15.39في المائة

المجموع

91

100

يتبين من ا ا الجدول أن نسبة  49في المائة من أفراد العينة ترى أن التغطية اإلعالمية في الجرائد

اإللكترونية والمواقع اإل بارية تميل علا حد ما علا التيويل ،ونسبة  35في المائة منيم ترى أنيا تميل علا
التيويل ،في حين ،ترى  15في المائة منيم أنيا

تميل.

جدول ( )12يوضح مدى اعتماد الصحافة الرقمية الم ربية في تناولها لجائحة كوفيد 19-التخويف والترهيب من منظور
أفراد العينة

التكرار

النسبة المئوية

المت يرات

31

 34.07في المائة

16

 17.58في المائة

أحيانا

44

 48.35في المائة

المجموع

91

100

نعم

يتجح من الجدول السابق أن نسبة  48في المائة من أفراد العينة ترى أن الجرائد اإللكترونية والمواقع
اإل بارية التي تتابعيا تعتمد أحيان ا الت ويف والترايب من فيرو

كورنا المستجد أثناه تناوليا لجائحة

كوفيد ،19-ونسبة  34في المائة منيم تؤكد ل ،،بينما نسبة  17في المائة منيم ترى أن ا و الجرائد
والمواقع

تعتمد الت ويف والترايب.
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جدول ( ) 13يوضح مدى اعتماد الصحافة الرقمية الم ربية في ت طيتها على ا خبار السلبية حول كوفيد 19-من منظور
أفراد العينة

التكرار

النسبة المئوية

المت يرات
دائما

25

 27.47في المائة

أحيانا

53

 58.24في المائة

ناد ار

13

 14.29في المائة

المجموع

91

100

تشير البيانات في ا ا الجدول علا أن نسبة  58في المائة من أفراد العينة ترى أن الجرائد اإللكترونية
والمواقع اإل بارية التي تتابعيا تعتمد في تغطيتيا أحيان ا األ بار السلبية حول فيرو

نسبة  27في المائة منيم ترى أنيا تعتمداا دائم ا ،ونسبة  14في المائة تقول عنيا

كورونا المستجد ،بينما

تعتمد األ بار السلبية.

جدول ( )14يوضح مدى محاولة الصحافة الرقمية الم ربية طمأنة المواطنين من كوفيد 19-حسب رأي أفراد العينة
التكرار

النسبة المئوية

المت يرات

15

 16.49في المائة

31

 34.06في المائة

أحيانا

45

 49.45في المائة

المجموع

91

100

نعم

يظير الجدول السابق أن نسبة  49في المائة من أفراد العينة ترى أن الجرائد اإللكترونية والمواقع اإل بارية

التي تتابعيا تحاول في تغطيتيا لجائحة كوفيد 19-أحيان ا طمأنة المواطنين ،لكن نسبة  34في المائة منيم
ترى أنيا

نسو

تحاول ل ،،ونسبة  16في المائة تؤكد أنيا ا و الجرائد والمواقع فعال حاولت بث الطمأنينة في

المواطنين.

جدول ( )15يوضح مدى مساهمة الصحافة الرقمية الم ربية في نشر الذعر بين المواطنين من منظور أفراد العينة
التكرار

النسبة المئوية

المت يرات

36

 39.56في المائة

15

 16.48في المائة

أحيانا

40

 43.96في المائة

المجموع

91

100

نعم

يتجح من ا ا الجدول أن نسبة  44في المائة تقريبا من أفراد العينة ترى أن الجرائد اإللكترونية والمواقع
اإل بارية التي تتابعيا ساامت أحيان ا في نشر ال عر بين المواطنين ،ونسبة  36في المائة منيم تؤكد أنيا
فعال ساامت في ل ،،بيد أن  16في المائة منيم نست ل.،
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جدول ( )1يوضح مدى تأثير طبيعة تناول الصحافة الرقمية الم ربية لجائحة كوفيد 19-في ن سية أفراد العينة
التكرار

النسبة المئوية

المت يرات
بشكل سلبي

33

 36.26في المائة

بشكل عيجابي

12

 13.19في المائة

لم تؤثر

46

 50.55في المائة

المجموع

91

100

تشير البيانات في الجدول السابق علا أن نسبة  36في المائة من أفراد العينة ترى أن طبيعة تناول الجرائد
اإللكترونية والمواقع اإل بارية التي تتابعيا لجائحة كوفيد 19-آثرت بشكل سلبي في نسيتيم ،ونسبة  13في
المائة يوكد أنيا آثرت في نسسيته بشكل سلبي ،في المقابل نسبة  50في المائة منيم تقول عنيا لم تؤثر في

نسسيتيم.

ثانيا :مناقشة النتائج في ضوء تساؤالت الد ارسة وأهدافها
في ا ا الجزه نستعرض أام مؤشرات النتائج العامة للدراسة و ل ،علا النحو التالي

 كشست الدراسة عن ارتساع المد الزمنية التي يقجييا األفراد يوميا علا موقع السايسبو ،،حيث عن
أغلبيم -ما بين  18و 30سنة-يقجي فيه ما يسوق  5ساعات يوميا لمعرفة ومتابعة أ بار فيرو

كورونا المستجد ومستجداته.

 كشست الدراسة ك ل ،أن أفراد العينة يتابعون ،بين الحين وا

ر،

سحات الجرائد اإللكترونية

والمواقع اإل بارية المغربية علا مواقع السايسبو ،وتعتمد علييا أجل الح ول علا األ بار
والمعلومات حول فيرو

كورونا المستجد.

 كشست الدراسة عن ت در ايسبري

اإللكترونية قائمة الجرائد اإللكترونية والمواقع اإل بارية األكثر

متابعة من لدن أفراد العينة للح ول علا أ بار الحالة الوبائية بالمغرب ،بحكم تناوليا أل بار
جائحة كوفيد 19-ومستجداتيا في قوالب متعدد وبشكل سريع وفورة ،عك

الجرائد والمواقع

األ رى التي حظيت بمتابعة أقل.

 فيما يتعلق بتقييم أفراد العينة للتغطية اإلعالمية ،ل ت الدراسة علا أن أغلبية أفراد العينة راجية
علا حد ما عن التناول اإلعالمي لجائحة كوفيد 19-في ال حافة الرقمية ،كما أنيا زادت من

معلوماتيا حول السيرو .

 كشست نتائج التحليل عن واقعية التغطية اإلعالمية في ال حافة الرقمية من منظور أفراد العينة.
 أظيرت نتائج الدراسة أن التغطية اإلعالمية في ال حافة الرقمية المغربية من منظور أفراد العينة
ركزت علا توعية المواطنين من م اطر فيرو

كورونا المستجد ،وكانت ا و التوعية -في

نظرام-كافية.

 كشست نتائج الدراسة عن محاولة ال حافة الرقمية المغربية علا حد ما ،في تناوليا لجائحة كوفيد-
 ،19طمأنة المواطنين من كوفيد 19-حسب رأة أفراد العينة.
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 بينت الدراسة أن التغطية اإلعالمية لكوفيد ،19-في ال حافة الرقمية المغربية ،تميل علا التيويل
حسب تقييم أفراد العينة.

 كشست الدراسة عن اعتماد ال حافة الرقمية المغربية أحيانا أسلوبي الت ويف والترايب ،في تناوليا
لجائحة كوفيد ،19-حسب تقييم أفراد العينة.



ل ت نتائج الدراسة علا اعتماد ال حافة الرقمية المغربية أحيانا في تغطيتيا علا األ بار

السلبية حول كوفيد ،19-علا جانب المساامة في نشر ال عر بين المواطنين حسب أفراد العينة.

 أما فيما ي ل انعكاسات ا و التغطية اإلعالمية علا نسسية أفراد العينة ،كشست الدراسة عن عدم
خاتمة

تأثر نسسية أغلبية األفراد ،لكن مع ل ،،كان ليا أثر سلبي وايجابي في نسسية ا

رين.

تو لنا في ا و الدراسة التي تبحث في طبيعة التغطية اإلعالمية في ال حافة الرقمية المغربية ،من الل
تحليل أجوبة المبحوثين عينة الدراسة وتسسيراا ،علا أن التغطية كانت تتسم بالواقعية ،ع ركزت عموما علا
توعية المواطنين وتحسيسيم بم اطر فيرو

التيويل والت ويف من السيرو .

كورونا المستجد ،لكن في المقابل ،اعتمدت ا و التغطية

ومن انا يمكن القول عنه برز الدور الميم ال ة تؤديه وسائل اإلعالم الم تلسة ،ومنيا ال حافة الرقمية،

أثناه أزمة كوفيد ،19-حيث عن المواطنين المغاربة يعتمدون علييا في الح ول علا األ بار والمعلومات
والمستجدات المتعلقة بيا.

وانطالقا مما سبق ،ثمة مجموعة من التو يات يمكن ال روج بيا من ا و الدراسة ،أاميا

 جرور ععداد دراسات ععالمية تتناول كيسية تناول وسائل اإلعالم الم تلسة لجائحة كوفيد19-
ومدى عدارتيا لي و األزمة.

 جرور تجويد التغطية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في ال حافة الرقمية المغربية من

الل

التركيز علا توعية المواطنين وتحسيسيم وطمأنتيم ،وا بتعاد عن اعتماد أساليب التيويل
والتج يم والترايب والت ويف.

 جرور التنسيق بين الجرائد اإللكترونية والمواقع اإل بارية المغربية إلعداد حمالت تحسيسية لنشر
الوعي وزياد معلومات المواطنين حول الجائحة.

 جرور تركيز ال حافة الرقمية المغربية علا األ بار اإليجابية في تغطيتيا اإلعالمية ،وعدم
ا كتساه فقط بجرد أعداد اإل ابات والوفيات بسيرو

مراجع:

كورونا المستجد مراعا لمشاعر المواطنين.

أوال :الكتب
 أسماه محمد عبا

عبراايم ( ،)2016ال حافة اإللكترونية واإل الح السياسي ،دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية ،م ر.
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 عبراايم عسماعيل ( ،)2014اإلعالم المعا ر وسائله ،مياراته ،تأثيراته ،أ القياته ،منشورات وزار الثقافة
والسنون والتراث القطرية ،الدوحة ،قطر.

 ال حافة اإللكترونية في المغرب-دراسة ميدانية ،منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة-
عيسيسكو.2012 ،


الد محمد غازة ( ،)2016ال حافة اإللكترونية العربية ا لتزام وا نسالت في ال طاب المطروح ،وكالة

ال حافة العربية (ناشرون) ،م ر.
 عبد الرزاق محمد الدليمي ( ،)2011اإلعالم الجديد وال حافة اإللكترونية ،الطبعة األولا ،دار وائل
للنشر ،عمان ،األردن.

 علي عبد الستاح ( ،)2014ال حافة اإللكترونية في ظل الثور التكنولوجية ،دار اليازورة العلمية للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 فاروق أبو زيد ( ،)1981فن ال بر ال حسي دراسة مقارنة ،عالم الكتب ،ط ،2القاار  ،م ر.
 في ل أبو عيشة ( ،)2010اإلعالم اإللكتروني ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

ثانيا :المراجع ا جنبية:

 Javier Diaz Noci (2013), A History of Journalism on The Internet: A state of the art and
some methodological trends, International Journal of Communication History, N° 1,
p:258.

ثالثا :أطروحات جامعية
 عبير شسيق جورج الرحباني ( ،)2009است دامات ال حافة اإللكترونية وانعكاساتيا علا ال حف الورقية
اليومية في األردن ،رسالة ماجستير في اإلعالم ،قسم اإلعالم ،كلية ا داب ،جامعة الشرق األوسط

للدراسات العليا.

دراسات إعالمية
-

باسم الطويسي ( ،)2019ال حافة اإللكترونية في العالم العربي سياقات النشأ وتحديات التطور ،مركز
الجزير للدراسات ،الدوحة

-

سلما حميدان ،بدر الدين حميدان ،)2018( ،تأثير ال حافة علا مقروئية الشباب الجزائرة لل حافة

الورقية-دراسة ميدانية ،العدد  ،5مجلة الدراسات اإلعالمية ،المركز الديمقراطي العربي ،برلين ،ألمانيا.

المواقع اإللكترونية
-

أنظر

الد بن الشريف ،ال حافة اإللكترونية بالمغرب تتقدم كما فقط ،مقال منشور بموقع ساسة بوست،

تاريخ الزيار (www.sasapost.com/electronic_press_in_morocco ،)2020-11-25
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ملحا الدراسة :االستبيان

أوال :البيانات الشخصية

كر

النوع

أنثا
 18علا  25سنة

السن

 25علا  30سنة
 30سنة فما فوق
المستوى التعليمي

أقل من البكالوريو
بكالوريو
ماجستير
دكتوراو

ثانيا :متابعة المبحوثين للصحافة الرقمية على موقع ال ايسبوك
 .1هل تملك حسابا على ال ايسبوك؟

نعم

 .2ك تقضي من الوقت يوميا على موقع ال ايسبوك؟

أقل من ساعتين
 3ساعات
 5ساعات فما فوق

 .3هل تتابع أخبار فيروس كورونا المستجد على ال ايسبوك؟

دائما
أحيانا
ناد ار

 .4هل تتابع ص حات الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية على
ال ايسبوك؟

دائما
أحيانا
ناد ار

 .5هل تعتمد الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية للتعرف على
أخبار فيروس كورونا؟

أعتمد
أعتمد علا حد ما
أعتمد

.6

أذكر الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية التي تتابعها؟

اإلجابة

............................

ثالثا :طبيعة التناول اإلعالمي لجائحة كوفيد 19-من منظور المبحوثين
.1

هل أنت راض عن الت طية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-الجرائد اإللكترونية والمواقع

.2

هل الت طية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية

اإلخبارية التي تتابعها؟

راض
راض علا حد ما
غير راض

التي تتابعها زادت من معلوماتك حول ال يروس؟

دائما
أحيانا
زادت علا حد ما
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نعم

التي تتابعها كانت واقعية؟
ناد ار
.4

هل الت طية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية

.5

هل كانت التوعية في الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية التي تتابعها كافية؟

.6

هل الت طية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية

التي تتابعها تركز على توعية المواطنين من ال يروس؟

دائما
أحيانا
ناد ار
كافية
كافية علا حد ما
غير كافية

التي تتابعها كانت تميل إلى التهويل؟

تميل
تميل علا حد ما
تميل

.7

هل الت طية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية

نعم

التي تتابعها تركز على الترهيب والتخويف؟
أحيانا
.8

هل الت طية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية

التي تتابعها تركز على ا خبار السلبية؟

دائما
أحيانا
ناد ار

 .9هل حاولت الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية التي تتابعها في ت طيتها اإلعالمية لجائحة

كوفيد 19-طمأنة المواطنين؟

دائما
أحيانا
ناد ار

.10

هل ساهمت الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية التي تتابعها في ت طيتها

اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في نشر الذعر بين المواطنين؟

دائما
أحيانا
ناد ار

.11

هل آثرت الت طية اإلعالمية لجائحة كوفيد 19-في الجرائد اإللكترونية والمواقع

اإلخبارية التي تتابعها في ن سيتك؟

بشكل سلبي
بشكل عيجابي
لم تؤثر
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 العدد الثالث عشر- ألمانيا- برلين- المركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات اإلعالمية

 في2019النقد السياسي الساخر لالنتخابات الرئاسية ديسمبر

” دراسة سيميولوجية لكاتريكاتير “غيالس عينوش- الجزائر

Satirical political criticism of the December 2019 presidential
election in Algeria- A semiological study of Gilas Einoush's
cartoon
 حسينة بن رقية.د
.)(الجزائر3  جامعة قسنطينة-أستاذة محاضرة – ب

:الملخص

 واستمرت الرسومات السا ر في، ترجم في شكل رسومات ناقد للسساد المتسشي،ال ة منح الرسامين اامشا من الحرية
 التي اعتبراا النظام حال2019 الوتير و و لمرحلة الحملة ا نت ابية ديسمبر

نقداا الال ع للممارسات السياسية بنس

 واو مادفعنا لمحاولة فيم نقد الس رية في مرحلة، في حين استمر الشارع في رفجيا،لل روج من ا نسداد السياسي
.عينوش

ا نت ابات الرئاسية في دراسة سيميولوجية لكاريكتير غيال

. السيميولوجيا، الكاريكاتير، ا نت ابات، الس رية، السياسة، النقد:الكلمات الم تاحية

ABSTRACT :
The satirical criticism of political contents through cartoons is the most common in Algeria,
especially during the popular movement that granted painters a margin of freedom, translated in
the form of drawings critical of rampant corruption. The regime is a solution to get out of the
political blockage, while the street continued to reject it, which prompted us to try to understand
the criticism of satire in the presidential elections stage in a semiological study of the cartoonist
Gilas Einoush
Keywords: criticism; politics; sarcasm; elections; semiology; caricature.
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المقدمة:
أ بح النقد السا ر للمجامين السياسية الموجه عبر السقرات والن ول اإلعالمية والرسوم الكاريكاتورية

األكثر انتشا ار في السنوات األ ير  ،ا و الكاريكاتورات تعد ترجمة لحاجة اإلعالم علا سقف من الحريات
لتنس

ويعبر دون جغوط ،باست دام فنيات النقد والتحليل ألحداث السياسية السا نة وا جتماعية التي تيم

السرد وتشغل العام وال ال ،وتسليط الجوه علييا وجعليا األكثر جد وانتشا ار عن طريق عرجيا بأسلوب

سا ر قريب من الجميور وأكثر تسجيال لديه واألقرب علا وقه وتم

مشاعرو وانشغالته وامومه اليومية.

أجحا الكاريكاتور السا ر ال ة يعالج القجايا السياسية الحساسة محط تيديد للجيات السياسية ا ة في
السنوات األ ير التي شيدت فييا الدول العربية عموما ثورات عارمة جد السساد السياسي بأنواعه ،فيتعرض

اإلعالميون والرسامون الكاريكاتوريون لمجايقات وحب

للممارسات السياسية الساسد في األنظمة الساسد القمعية.

وغرامات بسبب رسوماتيم السا ر الكاشسة

يعتبر الكاريكاتور من األسلحة الجديد في النجال السياسي إلسيامه في تنمية الوعي وبناه مشروع

مجتمعي يقف في وجه أعداه الثور

)(1

فالكاريكاتور او المتنس

اإلعالمي للنقد السياسي في الجزائر ،وقد

أ بح أكثر انتشا ار وتأثي ار في المرحلة األ ير التي شيدت في البالد حراكا شعبيا أبدع فيه الرسامون
الكاريكاتويون علا الجدران والالفتات ناقدين بحرية لحوجاع السياسية ومعرين السساد السياسي واإلدارة
ال ة شيدته البالد في السنوات األ ير  ،فقد أتاح الحرا ،الشعبي للناقدين ماد
الله سقف الحرية في المعالجة.

بة للتحليل والنقد ،وارتسع

كما فتحت مواقع التوا ل ا جتماعي والمدونات آفاق كبير للنشر ا لكتروني الحر مازاد من انتشار

المجامين النقدية السا ر وتأثيراا في مرحلة الحرا ،الشعبي ،ال ة

رج فيه الكاريكاتور السا ر من

ال حف والمواقع ا لكترونية علا الساحات والمالعب والشوارع لي بح فنا يلتف حول المتظاارون

ويعتبرونه وسيلة حجارية للتعبير والتظاار لكشف المسكوت عنه والمشاركة في التغيير.
وقد استمرت الرسومات السا ر في نقداا الال ع للممارسات السياسية بنس

الوتير و و لمرحلة الحملة

ا نت ابية ديسمبر 2019م التي اعتبراا النظام حال سياسيا لل روج من ا نسداد السياسي ال ة استمر
الل سنة كاملة ،في حين استمر الشارع في رفجه لالنت ابات الرئاسية حتا تتحق مطالبه.

واو ماجلعنا نحاول في ا و الدراسة فيم النقد السياسي السا ر في مرحلة ا نت ابات الرئاسية ديسمبر

 2019من الل الكاريكاتير ،لتقديم عجابة كافية للتساؤل الرئي
ما د لة النقد السياسي في الكاريكاتير"غيال

التالي:

عينوش" عشية ا نت ابات الرئاسية ديسمبر 2019؟

تسعا ا و الدراسة علا اإلجابة علا التساؤ ت السرعية التالية:

 .1ما الد

ت التشكيلية للكاريكاتير مجال الدراسة؟
1

.Guillaume Doizy et Pascal Dupuy ;"caricatures de présidents" Revue Sociétés & Représentations ; n° 36, 2013,
p15.
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 .2ما المعاني الجمنية للنقد السياسي في الكاريكاتير مجال الدراسة؟

 .3ال يعبر الرسم الكاريكاتورة مجال الدراسة عن الواقع السياسي الجزائرة الل فتر ا نت ابات الرئاسية
2019؟

 .1تحديد الم اهي :

 .1.1تعريف النقد السياسي:
"النقد في حقيقته تعبير عن موقف كلي متكامل في النظر علا السن عامة ،أو علا الشعر ا ة ،يبدأ

بالت وق أة القدر علا التمييز ،ويعبر منيا علا التسسير والتعليل والتحليل والتقييم"(.)1

أما السياسة فيي عند "ابن سينا" حسن التدبير ال اتي والجماعي وا الح السساد ال ة او طريق

السعاد ( .)2أما النقد السياسي فيو عند "بيكون" منظومة متكاملة من السياسة والعلم والمعرفة والثقافة
وال يال القادر علا استكشاف المستقبل(.)3
 .2.1تعريف السخرية:

يميز "سقراط" بين جربين من الس رية الس رية بو سيا طريقة في الحوار وادار الحديث بين النا ،
والس رية بو سيا أسلوبا في الحيا  ،وطريقة في الوجود ،وينتيي "سقراط" في الحالتين علا العدمية عندما

الالمتنااية المطلقة"(.)4
يسجيان علا نتيجة واحد واي "السلبية ،

 التعريف اإلجرائي للنقد السياسي الساخر:

يشير في دراستنا علا مزيج من النقد الثقافي واألدبي واإلعالمي لححداث السياسية واألوجاع ا جتماعية،
فيو أسلوب تحليلي كي في عرض المواجيع السياسية وا جتماعية بلغة تيكمية كاشسة للحقائق تسلط

الجوه علا عمق الحدث وتجعله أكثر طرافة ووجوحا وانتشا ار.

 .3.1تعريف الكاريكاتير:

يرى"جون قران كارترة'' بأن الكاريكاتور او سالح إلعار الجح ،،ينتج ل ،من الل األشياه بطريقة
عة وشائكة(.)5

 4.1تعريف االنتخابات:
كلمة انت اب يقابليا م طلح "ا قتراع " أة "ا

تيار" ،أو "ت ويت" في بعض األحيان ويق د به ععطاه

ال وت في ا نت ابات بمعنا عملية ععالن الرأة حول قجية معروجة والزامية الح ول علا عدد معين
من األ وات بشأن ات ا قرار ما"(.)6

 .1حسان عبا " ،تاريخ النقد األدبي عند العرب" ،دار الثقافة ،بيروت ،ط ،1983 ،4ل.5
 .2علي عبا

مراد ،دولة الشريعة ،قراه في جدلية الدين والسياسة عند ابن سينا ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان ،ط ،1999 ،1ل.57

 .3نبيل راغب ،علم النقد السياسي ،المكتبة األكاديمية ،القاار  ،م ر ،ط ،2014 ،1ل.20

 .4عمام عبد الستاح عمام ،كريكيجور رائد الوجودية ،حياته وأعماله ،ج ، 1دار التنوير للطباعة والنشر ،ط ،1983 ، 2ل.13
. John Grand Carteret ; Les moeurs et la caricature en France ; France ; 1888 ; p 11.

5

. Marie Anne Cohendet ; Droit constitutionnel; Edition Montchrestien ; Paris, 2000 ; p117.

6
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ا نت اب او الطريقة التي بموجبيا ي تار المواطنون األش ال ال ين يسندون علييم ميام ممارسة السياد
أو الحكم نيابة عنيم ،سواه علا مستوى سياسي ،كا نت ابات الرئاسية والتشريعية (.)1
 .5.1تعريف السيميولوجيا:
عند "شولز" "اي دراسة اإلشارات والشسرات ،أة األنظمة التي تمكن الكائنات البشرية من فيم األحداث
بو سيا عالمات تحمل معنا"(.)2

 .2اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 .1.2مجتمع البحث وعينت :

نظ ار تساع حجم مجتمع دراستنا ،قمنا با تيار عينة ق دية واي كاريكاتور للرسام "غيال

عنوش" نشر

عشية الحملة ا نت ابية بتاريخ  3ديسمبر  ،2019ألنه األقرب لموعد ا نت ابات واألكثر تعبي ار عن الستر .
 .2.2منهج الدراسة وأدوات :

قمنا باست دام التحليل السيميولوجي لل ور لدراسة الرسم الكاريكاتورة علا اعتبارو ينرج جمن مسيوم
ال ور عند "مارتين جولي" ال ة يرى بأن تعريف ال ور

ار شيئا

عبا ،ألنه

يمكن عيجاد تعريف

شامل لكل استعما تيا مثل رسومات األطسال ،األفالم ،الرسومات الجدارية أو ا نطباعية ،المعلقات،
ال ور ال انية،

ور العالمة التجارية(.)3

 3.2الشبكة التحليلية:
يرى "مارتين جولي" أن تبني المقاربة السيميائية لل ور تسمح لنا بسيم موا ساتيا أكثر ،ع الكثير من

النظريات تستطيع أن تتناول ال ور  ،ولكي ن رج من ادا التشعب نستطيع وجع نظرية أكثر شمولية أ

واي النظرية السيميائية ،فالمقاربة التحليلية التي نطرحيا تمكننا من فيم ال ور من حيث طريقتيا في عنتاج

المعنا"(.)4

وقد قمنا ببناه شبكة تحليلية للدراسة با ستعانة بالمقاربة السيميولوجية وم تلف ت وراتيا في تحليل ال ور

وو سيا وقراهتيا ،كما يلي:

أوال :الوصف :يرى "لوران جير فيرو" في و ف ال ور "قد تبدو مرحلة الو ف مرحلة سا جة ولكنيا
تبقا أساسية ،فانطالقا من العنا ر المتح ل علييا عن طريق الو ف البسيط يبنا التحليل الناجح ،فأن

ت ف معناو أن ،تسيم"(.)5

()1

يجع "جير فيرو" طوات أساسية لعملية الو ف

 .1األمين شريط ،الوجيز في القانون الدستورة والمؤسسات الجزائرية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2002 ،ل.212
 .2شولز روبرت ،السمياه والتأويل ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1994 ،ل.14 ،13

 .3بلقاسم سالطنية وآ رون ،سيميولوجيا ال ور اإلشيارية ،الجزائر ،بسكر  ،مطبعة جامعة محمد يجر ،2013 ،ل.76

 .4نعيمة واكد ،الد لة اإليقونية والد لة اللغوية في الرسالة اإلعالنية_تطبيق علا برامج ا ت ال ا جتماعي للتلسزيون الجزائرة ،-الجزائر،

TAKSIDJ.COMللدراسات والنشر والتوزيع ،2012 ،ل.11
Laurent Gervereau, voir comprendre Analyser les images, Paris, Editions La découverte, 1997, p40.
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أ .الجانب التقني :واو كل المعطيات والمعلومات المادية التي ت ل ال ور المعنية ويندرج تحت
ا ا اإلطار ،كإسم المرسل أة

احب ال ور وتاريخ اإلنتاج ،ونوع الحامل والتقنية المستعملة أة

نوعية الورق أو القماش ،طبيعة األلوان زيتية أو مائية ،علا جانب شكل عطار ال ور  ،وحجميا

العام.

ب .الجانب التشكيلي :يستند ا ا التحليل علا عد نقاط ثانوية ،أوليا عدد األلوان ودرجة عنتشاراا ،وا ا
الح ر ألام األلوان المستعملة في اللوحة يساعدنا فيما بعد علا حسن التأويل ،فاأللوان عند "جير

فيرو" قسزت من وظيستيا كماد ب رية علا وظيسة رمزية .أما في ثانييا فنتطرق علا التمثيالت
األيقونية ،ويمكن تقسيميا علا فئتين

• تل ،المتعلقة بالييئة اإلنسانية واألشكال الحيوانية والنباتية.
• تل ،المتعلقة باألشكال اليندسية.

ج .الموضوع :واو يتعلق بشكل أساسي بالقراه األولا لل ور  ،والتي تتطلب منا بداية معرفة عالقة
النل بال ور  ،فالعنوان سواه وجع من طرف

احب ال ور أم  ،يبقا ركيز أساسية في
حقيقة التمثيل

تشكيل المعنا ،وفي ا و المرحلة علينا أن نبحث فيما ع ا كان العنوان يعك

األيقوني في ال ور أو  ،وفي كلتا الحالتين نكون أمام معنا مغاير تماما ع ا أ نا بعين اإلعتبار
ما للعنوان كرسالة لسانية من دور توجييي في قراه ال ور .

ثانيا :المستوى التعييني :تتكون الرسالة الب رية من مجموعة األشكال وال طوط واأللوان والكتابات،
وا ا الكل او المسيطر في عملية عدرا ،األشكال ،فالتعيين حسب "جين مارتنه" او المدلول

الحقيقي للكلمة"( ،)2حيث تتألف الرسالة الب رية من عالمات مرئية من بينيا العالمات التشكيلية،
ونق د بيا كل المعلومات التي تتوفر لدينا عن طريق الرؤية ،أة ح ر مجموعة الد ئل التي
()3

توجح معنا الرسالة الب رية ،وتتمثل العالمات التشكيلية أساسا في العنا ر التالية

 .4اإلطار :واو الحافة التي تحد الحيز السيزيائي لل ور(.)4

معوجة أو
 .5ا شكال :ت ل و ف كل ال طوط سواه كانت أفقية أو عمودية أو منحنية أو مائلة أو ،
دائرية أو مربعة ،فلكل شكل د لة معينة ،واألشكال من الوسائل التي تو ل المعاني الم تلسة للرسائل(.)5

 . 1سيام الشجيرة ،شادلي عبد الحق ،ا ت ال الروحي في ال طاب ال وفي ،مقاربة سيميو أت الية للت وير الرمزة ال وفي ،الشيخ والمريد
أنمو جا ،جامعة بغداد ،بمجلة الباحث اإلعالمي ،المجلد الثامن ،العدد (  )34_33سنة  -2016ل .103 ،102
Jean Martinet, Clefs Pour LA Semiologie, Édition SEGHERS, Paris, 1975 , p177.
 .3مارتن جولي ،ترجمة علي أسعد ،مد ل علا تحليل ال ور  ،دار الينابيع ،سوريا ،دمشق ،ط ،2011 ،1ل.129،130

2.

 .4نعيمة واكد ،مرجع سابق ،ل.11
 .5المرجع نسسه ،ل.14

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

175

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

نوفمبر 2020

 .6ا لوان :عجافة لاطار انا ،التأطير وزاوية النظر ،وباإلجافة علا األشكال انا ،األلوان واإلجاه ،
وتعتبر األلوان عن ار ة مدلول ثقافي غاية في األامية ،تحمل مجموعة من المعاني ،فال يمكن مقاربة

لون ع من وجية نظر المجتمع والحجار التي نشأ فييا(.)1

الدال والمدلول ،ويرى"موري " العالمة ت بح
 .7الرسالة اإليقونية :ترتكز اإليقونة علا مبدأ التشابه بين ،
ائ ه الواقعية(.)2
ائل الشيه الممثل ،أو تمتل،
أيقونا ع ا كانت تمل ،بعض
المتعدد وتوجيه عدرا ،واستيعاب
 .8الرسالة اللسانية :تسيم بتسسير ال ور في مجمليا وتحديد معانييا
،
المتلقي نحو معنا موحد(.)3
ثالثا :المستوى التضميني" :عن النظام الموحي يتكون مستواو التعبيرة اته من نظام الد لة التقريرية،
فالتمس ل الثاني ،وال ة او اإليحاه ،يتحد مع األول أة النظام التقريرة بمجموعه (دال ومدلول) ،ليشكل

دال لمدلول آ ر لتتولد عنيما معادلة غير مباشر واي الد لة اإليحائية"(.)4
 .4.2التعريف بالرسا "غيالس عينوش":

او رسام كاريكاتورة جزائرة من مواليد  10أكتوبر  1988بسيدة عايش (بجاية) بمنطقة القبائل،

بعد ح وله علا البكالوريا عام  ،2008تعاون مع

حيسة جامعية ،ثم في جريد أسبوعية في بجاية تسما

 ،AVISوفي عام  2014انجم علا الجريد السرنسية السا ر شارلي عبدو ،تم تيديدو بالقتل بعد اجمات
شارلي عبدو سنة .2015

 .3الدراسة التحليلية:
ال ور مجال الدراسة نشرت بتاريخ  3ديسمبر2019

 . 1لزمد الحجابي ،الت وير وال طاب الب رة ،تمييد أولي في البنية والقراه  ،الرباط ،مطبعة الساحل ،ط ،1994 ،1ل.175

 .2أمبرتو عيكو ،ترجمة محمد التھامي ومحمد أودادا ،سيميائيات األنساق الب رية ،دار الحوار،الجميورية العربية السورية -الال قية ،ط،2008 ،1

ل.30

 .3واكد نعيمة ،مرجع سبق كرو ،ل .16

 . 4رو ن بارت ،ترجمة محمد البكرة ،مبادةه في علم األدلة ،الدار البيجاه ،دار قرطبة للطباعة والنشر ،د .ط ،1986 ،ل.135
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أوال :الوصف:

أ .الجانب التقني:
عينوش" نشرو في

الرسم الكاريكاتورة مجال الدراسة للرسام الكاريكاتورة الجزائرة "غيال

سحة الرسمية

علا السيسبو ،بتاريخ  3ديسمبر ،2019أة عشية ا نت ابات الرئاسية التي أقيمت بتاريخ  12ديسمبر
 ،2019وبتالي فدعامة النشر والتقنية الكترونية.

ب .الجانب التشكيلي:

يالحظ طغو اللون األسود وانتشارو الواجح ،بجانب األلوان التالية األبيض ،األحمر ،الوردة ،األ جر،
األ سر ،الرمادة ،األزرق القاتم .ويحتوة الرسم علا عدد من التمثيالت األيقونية ،اي

 -التمثيالت المتعلقة بالييئة اإلنسانية ونجد فييا الش ل موجوع ال ور وال ة يظير في ايئة مواطن

بسيط يتظاار.

التمثيالت المتعلقة باألشكال اليندسية ونجد فييا عد أشكال بارز مستطيال ظاا ار في العلم

-

األمازيغي ،ومربعا في الالفتة التي يحمليا الش ل ،وأعمد  ،وأشكال منحنية ظاار في العلم الوطني

واألمازيغي ،والشكل الدائرة المنحني ال ة يحمل الكالم موجوع الرسم.
 .الموضوع:

يعبر الرسم عن الوجع عشية ا نت ابات ،ورفض الشارع القبائلي ليا بوجوح في الالفتة التي تحمليا

الش

ية ،الرجل يرتدة العلم األمازيغي علا

يحمل العلم الوطني مائال علا الكتف ولي

وانتمائه وتشير ربطة ال أر

ثانيا :المستوى التعييني:

درو ويعبر عن رفجه لالنت ابات بالليجة األمازيغية ،بينما

مستقيما وتعبر ثيابه ات اللون األزرق الداكن عن حيويته

الحمراه علا قوته واندفاعه وثباته علا رفجه.

• اإلطار :يحد ال ور عطار فيزيائي مربع.

• ا شكال :طوط منحنية تعبر عن الحركة في الرسم عامة ،طوط مستقيمة ومنحنية في اللبا

والجسم

وال ط المست دم في كتابة كالم ال ور  ،شكل مربع يمثل الالفتة ،شكل مستطيل منحي يحمل العلم الوطني
والعلم األمازيغي ،شكل بيجوة منحي يحمل كالم ال ور .

• ا لوان واإلضاءة :احتل اللون األسود جل مساحة الرسم و لسيته وللتقليل من حد السواد تم ت سيسه بتدرج
رمادة ثم تسليط الجوه علا ش

ية الرسم باللون األبيض مبر از الرجل أو الش ل المتظاار حامال

فته كما تم ابراز الرسالة اللسانية باألبيض في الشكل البيجوة.
كما تم عست دام اللون األحمر لابراز في الالفتة وربطة أر

كما تم است دام اللون األزرق القاتم في لبا
بالش

الش

الش

ية التي توحي بأنيا ب دد التظاار،

ية إلجساه نوع من الحيوية وكسر السواد المحيط

ية ،فجال عن األلوان المميز المعبر في العلمين الوطني واألمازيغي بد

ت ثقافية متععد .
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• الرسالة اإليقونية:
الدوال ا يقونية

المداليل

الشكل البشرة

ش ل عادة

الشعب ،المواطن ،الحرا ،الشعبي ،األمل ،الحرية ،الكرامة ،الوطنية.

أشكال انسية

العلم الوطني

اليوية ،القيم ،الثور  ،اإلنتماه.

العلم األمازيغي

اليوية األمازيغية ،منطقة القبائل.

الالفتة

مطالب المتظاار ،رفض الت ويت.

األسود

الغموض ،الجدية.

الرمادة

الغموض ،التقييد.

األبيض

الوجوح ،البراه  ،البساطة.

األحمر

القو  ،الطاقة.

األ جر

النمو ،التجديد.

األزرق

الثقة ،ا نتماه.

ألوان

المستوى ا ول

في التضمين في المستوى الثاني

• الرسالة اللسانية:
تمثلت الرسالة اللسانية لي ا الرسم في العبارات التالية
1. Présidentielle 2019: La journeé du 12 decembre chomée et payée.

أدرجت في أعلا الرسم كعنوان عام ،تم عبراز العبار بحجم كبير وبنط عريض بنوع ط منحني يوحي

بالحركة كتبت باللون األبيض لتبدو أكثر وجوحا واجاه في ال لسية السوداه.

2. Ah super ! la journée du rejet de l’élection présidentielle sera chomée et payée.

واي كالم ال ور كتب دا ل شكل بيجوة في أعلا اليمين ،واي بمثابة تعليق مؤكد لعنوانيا ،كتبت
بنس

نوع ط العنوان ال ط المنحني وبحجم أقل من حجم العنوان ،وأبرزت باللون األسود ال ة جعليا أكثر

وجوحا في ظل ال لسية البيجاه للشكل ال ة يحمليا.

3. ULACH L’VOTE ULACH

واي شعار الالفتة التي يحمليا الش ل المتظاار في الرسم ال ة ينادة برفض ا نت ابات المقرر في 12

ديسمبر .2019

تؤدة الرس الة اللسانية لي ا الكاريكاتير وظيستي التلبيغ والتوجيه ،والتي تظير جلية في العنوان اإلشارة في
األعلا وال ة يبلغ عن كون يوم التو يت ا نت ابي عطلة مدفوعة األجر فيو عنوان يؤدة وظيسة

اإل بار ،ويعد وجه الس رية فيه أن مجمونه لي

ب ار جديدا فيو اشاعة انتشرت بين العامة وب ل ،ويكون

اإل بار به إلثار الس رية ،ويبدو التيكم واجحا في التعليق أعلا الش
الرئاسية سيكون عطلة عن العمل ومدفوع األجر-فيو يظير الش
ا نت ابي وتعبترو يوم عطلة فقط

ية -آ رائع! يوم اسقاط ا نت ابات

ية في الرسم سا ر من الحدث

أكثر تستسيد منه في التظاار ورفض التو يت.
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ية في الرسم والتي كتبت

للت ويت" واي توجه متابع الكاريكاتور علا بشكل

مباشر علا وجود رفض للمسار ا نت ابي ،وتشير علا أن الرفض والمقاطعة يتركز في منطقة القبائل

فالش

ية في ال ور ترتدة العلم األمازيغي علا ال در وتتكلم الليجة األمازيغية.

ثالثا :المستوى التضميني:

يعبر الرسم الكاريكاتورة بس رية عن تراجع الحرا ،في أيامه األ ير التي سبقت ا نت ابات الرئاسية 12

ديسمبر  ،2019حيث تراجع ز م الحرا ،في العديد من المناطق وانح ر في منطقة القبائل ،وانقسم في
باقي المناطق علا مؤيد لالنت ابات كحل للسراغ السياسي ومعارض رافض للحدث ا نت ابي وغير مقتنع به

كحل لحزمة.

فقد تراجعت مستويات المشاركة في الحرا ،الشعبي في األسابيع األ ير مقارنة بالشيور األولا له ،حيث

شيدت مرحلة الحملة ا نت ابية حملة تجليل كبرى علا مواقع التوا ل ا جتماعي ،والقنوات اإلعالمية
ال ا ة والعامة ،تمكنت من الليا ال طابات الشعبوية للرئي

الحياد في الشارع.

المؤقت وقياد الجيش من زياد نسبة

لكن السئة القليلة التي تستجب لرسائل السلطة استمرت في حراكيا حتا الدقائق األ ير من الحدث

ا نت ابي مؤكد علا مطالبيا ورفجيا لالنت اب وتركزت ا و السئة في منطقة القبائل
الرسم الكاريكاتورة محل الدراسة للرسام غيال

و ا ،ويعبر

عينوش ال ة يعيش في منطقة القبائل عن ا ا الوجع

السياسي العام بس رية ،وكونه معارجا فقد غلبت انتماهو السياسية وأيديولوجيته في الرسم الكاريكانورة فقد

جسد بوجوح نظر السئة الرافجة لالنت بات معب ار عن رفض منطقته لالنت ابات موجحا ل ،بالعلم
األمازيغي ال ة يرتديه الرجل المتظاار في الرسم علا

للتظاار.

درو واو يربط رأسه بربطة حمراه مستعدا

ويوجه الرسام من الل ا ا الرسم رسالة جمنية يعبر فييا عن رفجه للمسار ا نت ابي ورفض منطقته –

منطة القبائل -بإدراجه لرسائل ب رية دالة علا ارتباط المجون با نتماه الثقافي والسياسي للرسام كالعلم

األمازيغي ال ة ترتديه الش
بمعنا

ية الي يرفض الت ويت في الالفتة بلليجة أمازيغية "أو ش السوط أو ش"

للت ويت.

وللون األسود القاتم ال ة يعم الرسم الكاريكاتورة ويحيط بالش

السا ر في كالم الش

ية د لة قوية وجدية تكسر حد المجمون

ية في ا السواد الدال علا الغموض والوقو والجدية يحمل رسالة جمنية مساداا أن

واقع البالد غامض وم يراا بي و ا نت ابات غير واجح وغير معلوم كما يدل السواد علا جدية الموقف

ال ة او رفض الت ويت.

وقد أدرج الرسام فردا واحدا وسلط عليه الجوه ،وا و الش

ية األحادية لش ل عادة رسمت منسردا

تعبي ار عن حجورو الواقعي القوة ،كمتظاار له انتماه –يظير في العلم والكلمات بالليجة األمازيغية -ودور
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اجتماعي وسياسي واو مسؤول عن أفعاله ،وكان بامكانه أن يرسم العديد من المتظاارين ،لكنه رسمه

منسردا ويلب

العلم األمازيغي في

درو كد لة علا قو ا نتماه ،واي رسالة جمنية مساداا أن القبائل فقط

يرفجون ا نت ابات ،كما أن الش

ية كانت تحمل العلم الوطني مائال علا الكتف كما تحمل األشياه

عموما ،للد لة علا أسبقية وأامية العلم األمازيغي لدى الرسام ال ة يعبر عن انتماهو لمنطقة القبائل.

الرسالة الجمنية لي ا الرسم ال لسية األيديويلوجية للرسام ال ة يعبر بس رية واستيزاه كلما تعلق

تعك

األمر بالنظام الجزائرة ويرجع ل ،علا أنه اعتقل عد مرات ببسبب رسوماته ،كما تم ف له بدون سابق

ان ار من موقع ال حيسة ا لكترونية " TSAكل شيه عن الجزائر" بسبب رسوماته التي أدت علا حجب
الموقع ،المالحقة المستمر لي ا الرسام وانتماهو السياسية تنعك

في رسوماته التي تعبر بسوداوية وس رية

عندما يتعلق األمر بالسياسية واألوجاع العامة في الجزائر.

الخاتمة:

عبر الرسم الكاريكاتورة بس رية عن الواقع الساسي واألحداث التي سبقت ا نت ابات الرئاسية  12ديسمبر

 ،2019كمايلي:

 .1عبرت الرسالة التشكيلية للرسم الكاريكاتورة عن الستر التي رسم فييا والتي تميزت بتراجع ز م
الحرا ،ال ة انطلق مليونيا في فيسرة .2019

 .2تعبر الرسالة الجمنية للرسم عن تراجع مستوى التعبئة للحرا ،في األسابيع األ ير  ،بسبب التدابير
الرسمية ،التي اعتمدتيا الجيات الرسمية ،وتمثلت في عطالق حوار وطني شامل كلست بميمته
ش

يات بارز ،فيما سمي بالييئة الوطنية للحوار والوساطة(.)1

قائمة المراجع:
الكتب العربية:

 .1عمام عبد الستاح عمام ( ،)1983كري ،يجور رائد الوجودية ،حياته وأعماله ،ج ،1دار التنوير للطباعة والنشر،
ط ،2م ر.
 .2أمبرتو عيكو ،ترجمة محمد التھامي ومحمد أودادا-سيميائيات األنساق الب رية-دار الحوار-الجميورية العربية
السورية-الال قية-ط-2008-1ل.30

 .3األمين شريط ( ،)2002الوجيز في القانون الدستورة والمؤسسات الجزائرية ،ديوان المطبوعات الجامعية،

الجزائر.
 .4بلقاسم سالطنية وآ رون( ،)2013سيميولوجيا ال ور اإلشيارية ،مطبعة جامعة محمد يجر ،الجزائر.
 .5حسان عبا (" ،)1983تاريخ النقد األدبي عند العرب" ،دار الثقافة ،ط ،4بيروت.

1

 .بالغيث عبد اهلل ،ا نت ابات الرئاسية في الجزائر ديسمبر  2019وتحديات ا ستقرار السياسي ،تقارير مركز الجزير للدراسات11 ،ديسمبر ،2019ل ،4علا

الرابط التالي:

Https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/12/2019-191211075402366.html
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 .6رو ن بارت ،ترجمة محمد البكرة( ،)1986مبادةه في علم األدلة ،دار قرطبة للطباعة والنشر ،د .ط ،الدار
البيجاه ،المغرب.

 .7شولز روبرت( ،)1994السمياه والتأويل ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت.
مراد( ،)1999دولة الشريعة ،قراه في جدلية الدين والسياسة عند ابن سينا ،دار الطليعة ،ط،1

 .8علي عبا

بيروت ،لبنان.

 .9لزمد الحجابي( ،) 1994الت وير وال طاب الب رة ،تمييد أولي في البنية والقراه  ،مطبعة الساحل ،ط،1
الرباط.

 .10مارتن جولي ،ترجمة علي أسعد( ،)2011مد ل علا تحليل ال ور  ،دار الينابيع ،ط ،1دمشق ،سوريا.
 .11نبيل راغب( ،)2014علم النقد السياسي ،المكتبة األكاديمية ،ط ،1القاار  ،م ر.

 .12نعيمة واكد( )2012الد لة اإليقونية والد لة اللغوية في الرسالة اإلعالنية_تطبيق علا برامج ا ت ال
ا جتماعي للتلسزيون الجزائرةTAKSIDJ.COM ،للدراسات النشر والتوزيع ،الجزائر.
الدوريات

 .13سيام الشجيرة وشادلي عبد الحق( ،)2016ا ت ال الروحي في ال طاب ال وفي ،مقاربة سيميو أت الية
للت وير الرمزة ال وفي ،الشيخ والمريد أنمو جا ،مجلة الباحث اإلعالمي ،المجلد 8العدد .34 ،33

الكتب ا جنبية:
& 14. Guillaume Doizy et Pascal Dupuy (2013); "caricatures de présidents "Revue Sociétés
Représentations ; n° 36.
15. Jean Martinet(1975); Clefs Pour La Semiologie; Édition Seghers ; Paris.
16. John Grand Carteret(1888); Les moeurs et la caricature en France; France.
17. Laurent Gervereau(1997); voir comprendre Analyser les images, Paris, Editions La
découverte.
18. Marie Anne Cohendet(2000); Droit constitutionnel; Edition Montchrestien; Paris.
المواقع االلكترونية:

19. Meziane Abane, Biographie de Ghilas Aïnouche
Https://ghilasainouche.com/biographie.html

.20

بالغيث عبد اهلل ،ا نت ابات الرئاسية في الجزائر ديسمبر  2019وتحديات ا ستقرار السياسي ،تقارير

مركز الجزير للدراسات11 ،ديسمبر ،2019علا الرابط التالي:

Https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/12/2019-191211075402366.html

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

181

2020 نوفمبر

 العدد الثالث عشر- ألمانيا- برلين- المركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات اإلعالمية

مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبى على وسائل التواصل اإلجتماعى فى
زيادة معرفته السياسية

The extent to which Libyan university youth depend on social
media to increase their political knowledge
 عبداهلل عبداهلل محمد الوزان/ د.م.ا
Dr. abdalla abdalla Mohamed alwazzan

 السعودية – مصرى الجنسية-جامعة جدة – كلية االتصال واالعالم – قسم االعالم الرقمى

مل ل الدراسة

تيدف الدراسة علا التعرف علا مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي في زياد معرفتيم
 وتم،)عناث-السياسية وتعتمد ا و الدراسة علا منيج المسح وال ة تم فيه مسح عينة من الشباب الجامعي الليبي ( كور
)300( حيسة استبيان للعينة محل الدراسة لتحقيق أاداف الدراسة وتساؤ تيا وتم سحب عينة عشوائية بسيطة من

است دام

 وقد رجت الدراسة ببعض النتائج أاميا،)مبحوث ( كور – عناث
 تأثيرات تنتج من جراه اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي وبالتالي تزيد من معلوماتيم،أن انا
 وقد جاهت معرفة المعلومات المتنوعة عن األحداث اليومية المتعلقة بليبيا من الل المواقع اإل بارية المتنوعة في،السياسية

 ووجود عالقة طردية قوية بين معدل است دام الشباب الليبي لوسائل التوا ل%37,5 ا و الوسائل في الترتيب األول بنسبة
.ا جتماعي وبين ا عتماد علا ا و الوسائل لدييم في زياد معرفتيم السياسية

summary
The study aims to identify the extent to which the Libyan university youth depend on social
media to increase their political knowledge. This study depends on the survey method, in which
a sample of Libyan university youth (male - female) was surveyed, and a questionnaire
newspaper was used for the sample in question to achieve the study objectives and questions. A
simple random sample was drawn from (300) male and female respondents.
The study came out with some results, the most important: that there are effects that result from
the dependence of Libyan university youth on social media and thus increase their political
information, and the knowledge of various information about daily events related to Libya came
through various news sites in these means in the first order, by 37 percent. , 5%, and the
presence of a strong positive relationship between the rate of use of social media by Libyan
youth and the dependence on these means for them to increase their political knowledge.

182

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

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

مقدمة:

تعد شبكة األنترنت من أ طر ما تم اكتشافه في ع رنا الحديث ال ى

نوفمبر 2020

يسمح فيه ع بالجديد فبسجليا

ار العالم أجمع يعيش في ثور من ا ت ا ت في شتا النواحي والميادين  ،وتتعدد است داماتيا فتقوم

بنقل المعلومات الرقمية (رسائل ،أ بار ،ملسات ،فيديو،

ور ،رسوم متحركة) ،ك ل ،تقدم دمات الدردشة

والمحادثة و دمة ا ستماع للراديو ومشااد التليسزيون ،ومن بين است داماتيا الحديثة (وسائل التوا ل

ا جتماعي) التي أحدثت ثور معلوماتية ج مة

يزال آثاراا حتا وقتنا ا ا بسجل ما تنشرو من

وأ بار وفيديواات ورسومات وتعليقات ،والتي تعتبر األكثر انتشا ار علا مستوى العالم ومنيا (السي

ور

بو-،

توتير–اليوتيوب-اكسنج-ماى سبي  -يف بوون-ااى يف-أوركت-تاجد) ،والتي بلغ مست دمييا ماليين

البشر في شتا أنحاه المعمور  ،كما أكدت علا ل ،معظم الدراسات السابقة ،وقد أكد علا ل ،أيجا

 S.KneeVahالمدير التنسي ة بقسم الرقميات بجامعة كولومبيا في تقرير لقنا  Euro newsأن وسائل
التوا ل ا جتماعي ستكون جزها من الروتين الدراسي كما اي جزه من حيا النا

()1

ل ا يعتمد الكثير من الشباب الجامعي علييا ،نظ ار ألنيم يرون فييا أنسسيم  ،و ل ،للتعبير عن اتيم عبر

العالم ا فتراجي ،ا ة ع ا كان الشاب ميمل من مجتمعه ال ى يعيش فيه ،في اب علا ا و الوسائل
ويحاول تعويض النقل ويقجا الساعات الطوال أمام ا و الوسائل بسجل جا بيتيا وأنيا تحقق له اته،

وتنس له ما ي بو عليه من أ بار و ور وفيديواات وتوا ل وتعارف مع أة ش ل في العالم دون حواجز

أو قيود ،وبال أدنا ش ،ونظ ار لتغلغل وسائل التوا ل ا جتماعي في مجتمعاتنا العربية ،فإن ا و الوسائل
تلعب دو ار كبي ار ومؤث ار لدى الشباب الجامعي ،فالطائسة العظما من الشباب يتوا لون من الل ا و

الوسائل كما أكدت علا ل ،الكثير من الدراسات السابقة ،ل ا يجب علا الشباب الجامعي الليبي ال ين ام

في مرحلة المرااقة المتأ ر عمر 21-18عاما أن يكونوا أكثر نججا في ا تيار ال الح من ا و الوسائل،

وأن يتحروا الدقة ف ي ا عتماد علا ا و الوسائل في كل ما ينشر ،و ل ،نتقاه المعلومات والمعارف التي
تزيد لدييم جانب التثقيف في معظم أنواع المعارف ا ة المعرفة السياسية  ،والبعد عن المجمون الكا ب

والمجلل حتا يكونوا أفرادا

الحين ألنسسيم ومن ثم ي لح مجتمعيم بيم.

ل ا تيتم الدراسة الحالية بوسائل التوا ل ا جتماعي لدى الشباب الجامعي الليبي و ل ،للتعرف علا مدى
اعتمادام علييا في زياد معرفتيم السياسية.

أوالً :مشكلة الدراسة:

من الل متابعة الباحث لوسائل التوا ل ا جتماعي  ،واحتكاكه بالطلبة الجامعيين الليبيين واطالعه علا

العديد من الدراسات في ا ا ال دد  ،حظ أن ا و الوسائل تلقا ااتماما كبي ار من قبل معظم الطالب

(بنين -بنات) ،لكا يتعرفون من الليا علا أبرز األحداث السياسية واأل بار الم تلسة المت لة بالشأن
()1

قنا  ، EURONEWSتقرير حول  ، learning worldفي سنغافور Video.euronnews.com .2014
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الليبي وتداعياته الم تلسة،

ا ة الوسائل األشير عالميا (السي
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بو -،توتير– اليوتيوب) ،فال يوجد

ش ل يتساعل ويرتبط باإلنترنت دون أن يكون عندو حساب علا ا و الوسائل مجتمعة او يكون عندو

حساب واحد لي و الوسائل  ،وا ا او الحد األدنا  ،لكن المشكلة تكمن في مدى اعتماد الشباب الجامعي

الليبي علا ا و الوسائل في زياد معرفتيم السياسية  ،وال يتم ا عتماد علييا ب ور كلية أم اامشية ؟ أم
أنه

يتم ا عتماد علييا؟

ل ا فإن ا و الدراسة تسعا لقيا

مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا ا و الوسائل في زياد معرفتيم

السياسية حول ما يعرض ويقدم في ا و الوسائل من أ بار و ور وفيديواات سواه من م ادر ععالمية أو
من م ادر فردية شبابية.

وازاه ا و المشكلة والتي باتت تؤرق الجميع علا كافة المستويات ،أ بح من الواجب علا كباحث أن ألقا

الجوه علا ا و المشكلة ،لكي نتعرف ب دق ال بالسعل يعتمد الشباب الجامعي علا ا و الوسائل أم أنيا

أقوال وليست أفعال؟ ،ل ا كان لزاما علا الباحث علقاه الجوه علا ا ا األمر ،ا ا فجال عن أامية السئة
المستيدفة وام الشباب الجامعي.

ل ل ،بات من الجرورة دراسة ا ا الموجوع ،وعليه تتحدد المشكلة البحثية في التساؤل الرئيسي التالي

ما مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبي على وسائل التواصل االجتماعي في زيادة معرفته السياسية؟
ثانيا أامية الدراسة وتأتا أامية ا و الدراسة في جوه ما يلي
 -1عثراه المكتبات العربية بمعلومات علمية عن وسائل التوا ل ا جتماعي وما تقدمه للشباب
من معرف سياسية وأ بار في شتا النواحي والمجا ت.

 -2تأتا أامية ا و الدراسة للكشف عن عالقة الشباب بوسائل التوا ل ا جتماعي ومدى
اعتمادام علييا.

 -3أامية شبكة ا نترنت و طور دوراا في الوقت الراان وفا المستقبل علا الشباب
الجامعي.

ثالثا أاداف الدراسة  -تيدف الدراسة بشكل رئيسي علا التعرف علا مدى اعتماد الشباب الجامعي
الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي في زياد معرفتيم السياسية .

وينبثق من اليدف الرئيسي العديد من األاداف السرعية :

 -1ر د مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي ا ة المجا ت التي
يزيد اعتمادام علييا فييا .

 -2تو يف عالقة الشباب بوسائل التوا ل ا جتماعي في الوقت الراان من
ا ست دام و نوع الوسيلة التي تحظي بااتمام الشباب الجامعي الليبي .

الل تحديد كثافة

رابعا حيدود الدراسة تتمثل حدود البحث في

 الحييدود الزمنييية تمثلييت فييي الستيير الزمنييية لتطبيييق البحييث الميييداني واييا شييير أكتييوبر عيياممجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B
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 الحدود المكانية تم تطبيق اسيتمار ا سيتبيان عليا الشيباب الجيامعي بجامعية م يراته -كلييةالسنون وا عالم (بنين -بنات) وكلية التربية (بنين -بنات)

 الحدود الموجوعية تتمثل في موجوع البحث واو مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبي علاوسائل التوا ل ا جتماعي في زياد معرفتيم السياسية؟

خامسا :االطار النظري للدراسة:

اعتمدت الدراسة علا مد ل ا عتماد علا وسائل اإلعالم وفيما يلي شرح ا موج از له
مدخل االعتماد على وسائل اإلعال :

لقد ازداد ا اتمام بي و النظرية في العقدين ا
حيث أشار دين

يرين نظ ار للتطور التقني اليائل والثور المعرفية التي نعيشيا

ماكويل( )2010علا أن وجود اإلنترنت وتأثيرو المتزايد بإمكانياته المعلوماتية اليائلة

واست داماته المتعدد قد أحدث تطوي ار في البيئة اإلعالمية وفي العالقات التقليدية بين السرد والنظام
اإلعالمي ،ومن األاداف الرئيسية لنظرية ا عتماد علا وسائل اإلعالم الكشف عن األسباب التي تجعل

لوسائل اإلعالم أحيانا آثا ار قوية ومباشر  ،وفي أحيان أ رى تكون ليا تأثيرات غير مباشر وجعيسة.

()1

ويمكن القول عن نظرية ا عتماد علا وسائل اإلعالم اي (نظرية بيئية)،والنظرية البيئية تنظر علا المجتمع
باعتبارو تركيبا عجويا ،واي تبحث في كيسية ارتباط أجزاه من النظم ا جتماعية
منيا با

غير وكبير يرتبط كل

ر ومن ثم تحاول تسسير سلو ،األجزاه فيما يتعلق بي و العالقات ،والمسترض أن يكون نظام

وسائل اإلعالم جزها ااما من النسيج ا جتماعي للمجتمع الحديث ،وا ا النظام له عالقة باألفراد
والجماعات والمنظمات والنظم ا جتماعية األ رى ،والعالقة الرئيسية التي تحكميا اي عالقة ا عتماد بين

وسائل اإلعالم والنظام ا جتماعي والجميور وقد تكون ا و العالقات مع نظم وسائل اإلعالم جميعيا او مع
احد أجزاهاا مثل ال حف -الراديو –التلسزيون -ا نترنت.

()2

ويرجع أسباب ا تيار ا و النظرية لدراسة مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا وسائل التوا ل
ا جتماعي في زياد معرفتيم السياسية علا ما يلي

 -1تسعا ا و الدراسة علا الكشف عن مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبي المست دم للوسائل ا جتماعية
في زياد معرفته السياسية  ،وطبيعة دور ا و الوسائل في كيسية ا عتماد واو ما يتسق مع اليدف الرئيسي

6th ed.،Mc Quail's.(2010). Mass Communication Theory،Denis ،1-McQuail
( London:Sage Publications Ltd.).
 -2حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد( .)2003ا ت ال و نظرياته المعا ر  ،ط4
( القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية ) ،ص ص.383-366:
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للنظرية التي تسعا علا تسسير لما ا يكون لوسائل اإلعالم أحيانا آثار قوية ومباشر وأحيانا تأثيرات جعيسة
علا الجوانب المعرفية؟

 -2تسترض النظرية أن الجميور سيعتمد علا وسائل اإلعالم بشكل متزايد ستقاه المعلومات واأل بار من
أجل تكوين مداركه ومعرفة مجامين التوجيات عزاه ما يحدث في المجتمع في اوقات التغير التي يسود فييا

الش ،والغموض ،ل ا تسترض الدراسة أن األحداث الجارية حاليا في ليبيا وا شتباكات الدا لية التي تحدث
من آن

ر بين الكتائب الليبية ستمثل احدى الحا ت التي يعتمد فييا الجميور أكثر علا وسائل اإلعالم،

وبالنسبة للشباب الجامعي الليبي من المتوقع أن يعتمد علا وسائل التوا ل ا جتماعي ال ة يست دميا

ب ور كبير في الح ول علا األ بار والمعلومات ا ة في قلة تواجد

مستمر ،وبالتالي ستكون ا و النظرية مناسبة ألاداف الدراسة.

حف ليبية يومية ت در ب سة

سادسا مراجعة بعض الدراسات السابقة

د ارس يية أش ييرف س ييليم م ييايو ) :(2020تي ييدف الد ارس يية للتع ييرف عل ييا رس ييائل اللغ يية الت ييا ي ييتكلم بي ييا الن ييا
يكتبونيا فا وسائل التوا ل ا جتماعا سواه عبر السي

بو ،أو الوات

أو

آب أو غيراا من وسائل ا ت ال

الحديثيية عبيير شييبكات ا نترنييت .وقييد رجييت الد ارسيية بالعديييد ميين النتييائج أاميييا ظيييور لغيية فيسييبوكية جديييد

يستعمليا المغاربة فيا مواقيع التوا يل ا جتمياعا ،وجيود شيريحة واسيعة مين المغاربية مسيتوااا اللغيوى متيدن
يعك

عدم ا اتمام وا مبا و.

()1

دراسة مسعود فلو  ،ال نساه توما مايو( :(2020تيدف الدراسة للتعرف علا مااية ا عالم الجديد
و

كوروناالمستجد .وأام

ائ ه ومجا ته والكشف عن أسباب تيديد ال حة النسسية جراه جائحة فيرو

نتائج الدراسة اا أن ماتنشرو وسائل ا عالم ا ة مواقع التوا ل ا جتماعا حول الوقاية من جائحة

كورونا أ ت منحا عكسا أثرت تأثي ار سلبيا علا ال حة النسسية ألفراد المجتمع.

()2

دراسة عيشة علة مايو( :(2020تيدف الدراسة للتحقق من امكانية التنبؤ بدور وسائل ا عالم الجديد فا
تشكيل الوعا ال حا ومكافحة األزمات ال حية العالمية فا ظل انتشار فيرو

كورونا (كوفيد – )19

فا الجزائر .وقد رجت الدراسة بالعديد من النتائج أاميا أنه يمكن التنبؤ بالدور ا يجابا لوسائل ا عالم
الجديد فا تنمية الوعي ال حا ومكافحة األزمات ال حية العالمية فا ظل انتشار فيرو

فا الجزائر.

()3

-1أشرف سليم (مايو 2020م) .لغة المغاربة فا ظل أزمة فيرو

كورونا المستجد

كورونا المستجد (دراسة ميدانية علا وسائل التوا ل ا جتماعا) ،مجلة الدراسات

ا عالمية – المركز الديمقراطا العربا ببرلين – ألمانيا ،العدد الحادى عشر ،ل .468
-2مسعود فلو  ،ال نساه توما (مايو 2020م)  .ا عالم الجديد ييدد ال حة النسسية دا ل المجتمعات جراه جائحة فيرو

كورونا ،مجلة

الدراسات ا عالمية السابقة ،ل .482
- 3عيشة علة (مايو 2020م) .دور وسائل ا عالم فا تنمية الوعا ال حا ومكافحة األزمات ال حية العالمية فا جوه انتشار فيرو

كورونا

(كوفيد  ،)19-المجلة السابقة ،ل .496
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دراسة عبداهلل الوزان 2017م
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تيدف علا التعرف علا م داقية وسائل التوا ل ا جتماعي لدى الشباب

الجامعي السعودة وقد تو لت الدراسة للنتائج التالية عدم وجود فروق ات د لة عح ائية بين ال كور
واإلناث في م داقية

وسائل التوا ل ا جتماعي في نقل األ بار ،وك ل ،وجود عالقة طردية قوية بين

كثافة است دام الشباب السعودة لوسائل التوا ل ا جتماعي وبين م داقية ا و الوسائل لدييم في نقل
المعلومات  ،ووجود عالقة طردية قوية بين وسائل (توتير– السي
()1

التوا ل ا جتماعي.

بو - ،اليوتيوب) ،وبين م داقية وسائل

دراسة سامية عواج ،تبرى سامية :2016تيدف الدراسة علا التعرف علا دور مواقع التوا ل ا جتماعي
في دعم التعليم عن بعد لدى الطلبة الجامعيين  ،وقد تو لت الدراسة لحقيقة مساداا أن مواقع التوا ل
ا جتماعي ا ة السي

بو ،واليوتيوب يلعبان دو ار فعا في عملية التعليم عن بعد ،ويساامان بشكل

كبير في ت ليل عيوب التعليم التقليدة  ،كما أو ت الدراسة بجرور القيام بتجارب للتعليم عبر مواقع
التوا ل ا جتماعي  ،وتعميميا علا مستوى الجامعات.

()2

ودراسة عبدالكريم زياني وآ رون(  )2015تيدف علا تحديد ا ست دامات الم تلسة للشباب الليبي

بو ،وقد

والبحريني لموقع التوا ل ا جتماعي السي

بو ،ومدى رجاام النسسي الناتج عن است دام السي

تو لت ا و الدراسة لبعض النتائج منيا

أن السن عامل مؤثر بنسبة 0.05فا ا تالف نسبة الرجاه

النسسي عند السئة العمرية المتراوحة ما بين  20-18عاما من الشباب ،وتبين الدراسة ك ل ،أن انا،
ا تالف في است دام السي

بو)9(.،

بو ،بنسبة  0.05ويرجع ل ،علا ا تالف الجن

()3

وا تالف نسبة تأثير السي

أما دراسة عاله العقاد ( )2014فيدفت بالتعرف علا دور مواقع التوا ل ا جتماعي في دعم المشاركة

السياسية للشباب السلسطيني وكان من أبرز النتائج ان الحرا ،السياسي جاه استجابة لدعوات مواقع
التوا ل ا جتماعي وال ى ا

الوطنية الم تلسة)10( .

()4

أشكا

م تلسة منيا حجور المؤتمرات واللقاهات السياسية والسعاليات

ودراسة حنان الشيرة( )2013والتي ادفت علا التعرف علا األسباب التي تدفع علا ا شترا ،في موقعي
السي

 -2عبدا

بو ،وتوتير والتعرف علا طبيعة العالقات ا جتماعية عبر ا و المواقع ،وكان من أبرز نتائجيا أن
الوزان  ،دراسات اعالمية حول القنوات السجائية واست دامات الشباب لوسائل التوا ل ا جتماعي  ،ط ( ،1القاهرة  :المكتب العربي

للمعارف ، ) 2017ص.114

 -3سامية عواج ،تبرى سامي  ،دور مواقع التواصل االجتماعي فى دع التعلي عن بعد لدى الطلبة الجامعيين في  :المؤتمر الدولي الحادة
عشر لمركز جيل للبحث العلمي ( ،لبنان  :طرابلس ،) 2016،ص. 113

1-abdulkrim aldaihani، ziani&mohamad،qudah&abdalaziz, ،(April2015)،"uses and gratifications realized for the

Libyan and Bahraini youth through Facebook"،INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE،
vol.5.NO.4(1)،P43.

 – 2عالءالعقاد ( . )2014دور مواقع التواصل االجتماعي في دع المشاركة السياسية للشباب ال لسطيني ،رسالة ماجستير غير منشورة ( القاهرة
 :معهد البحوث والدراسات العربية ،قس الدراسات اإلعالمية ، )2014 ،ص .76
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ست دام السي

من أقوى األسباب التي دفعت الطالبات

نوفمبر 2020

بو ،وتوتير او سيولة التعبير عن آرائين

واتج اااتين السكرية  ،وبينت الدراسة ك ل ،أن انا ،آثا ار عيجابية في است دام مواقع التوا ل ا جتماعي
أاميا ا نستاح السكرة والتبادل الثقافي وآثا ار أ رى سلبية أاميا قلة التساعل األسرى.)11(.

()1

ودراسة دينا عرابي وبسنت عبد المحسن( )2012ادفت الدراسة للتعرف علا م داقية المجمون ال برة
لمواقع التوا ل ا جتماعي عند الشباب ،وقد تو لت الدراسة علا ما يلي أن مواقع ال حف ا جتماعية
اي األكثر م داقية في نقل المعلومة لدى الشباب بنسبة  %47تالاا توتير واليوتيوب بنسبة متساوية واا

 %23بينما جاه السي

بو ،في الترتيب األ ير.

()2

وقد بينت دراسة باسرابا ( )2012أن وسيلة توتير يتمتع بم داقية بين مست دميه وأن األش ال الساعلين

والنشطاه عليه يلعبون دو اُر ميم ا في امداد مست دمي توتير باأل بار وشرحيا ا ة في األحداث التي
()3

تتسم بالغموض و تتوفر عنيا أ بار كافية.

وأوجحت دراسة لي وبار )2010( ،النتائج أن است دام السيديواات والميديا المتحركة أدى علا تزايد ملحوظ

في الحكم علا ال دق والشسافية للمجمون بدون الربط بالم در.

()4

االست ادة من الدراسات السابقة:

استساد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة والتعرف علا المنااج وا دوات المست دمة،

وا

تيار األمثل لمنيج وأدا الدراسة ،واستساد الباحث ك ل ،من الدراسات السابقة في

ياغة السروض

وتساؤ ت الدراسة ،كما استساد منيا الباحث في ععداد ا ستبيان وتقسيمه.

سابعا تساؤ ت الدراسة

 -1ما كثافة است دام شبكة ا نترنت للشباب الجامعي الليبي أسبوعيا؟
 -2ما معدل است دام الشباب الجامعي الليبي لوسائل التوا ل ا جتماعي؟

 -3ما نوعية وسائل التوا ل ا جتماعي التي يسجل الشباب الجامعي ا عتماد علييا؟
 -4ما مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي؟

 -5ما أسباب اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي؟

 -6ما أسباب عدم اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي؟
 - 3حنان الشهري (  . ) 2013أثر استخدا شبكات التواصل اإلليكترونية على العالقات االجتماعية ( ال يس بوك وتوتير) نموذجا  ،رسالة
ماجستير غير منشور ( ،الرياض  :كلية اآلداب  ،قس االجتماع  ،جامعة الملك عبدالعزيز  ، )2013 ،ص.40

 -1دينا عرابي وبسنت عبد المحسن 16-15( .أبريل .) 2012مصداقية المضمون الخبري لمواقع التواصل االجتماعي لدي الشباب  ،ورقة
مقدمة في المنتدى السنوة الساد

الرياض  ،ص .20

للجمعية السعودية لاعالم وا ت ال “ اإلعالم الجديد .التحديات النظرية والتطبيقية "  ،جامعة الملك سعود –

2 -Basaraba Karin(Jan/Feb2012). A personal touch and voice.Communication World،29(1 )، 44-46.
3- Hyunmin; Park ، Sun-A; Lee، Young Ah& Cameron Glen T. (Sep2010). Assessment of motion media on
believability and credibility: An exploratory study.Public Relations Review، 36 ( 3)، 310-312.
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 -7ما التأثيرات الناتجة عن اعتماد الشباب الليبي علا ا و الوسائل فا زياد معرفتيم السياسية.

 -8ما أاداف اعتماد الشباب الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي في زياد معرفتيم السياسية.

ثامنا :فروض الدراسة

السييرض األول توجييد فييروق ات د ليية عح ييائية بييين الجنسييين فييي نوعييية وسييائل التوا ييل ا جتميياعي التييي
يعتمد علييا الشباب الجامعي الليبي

السي ي ييرض الثي ي يياني توجي ي ييد عالقي ي يية ات د لي ي يية عح ي ي ييائية بي ي ييين نوعيي ي يية وسي ي ييائل التوا ي ي ييل ا جتمي ي يياعي التي ي ييي
يسجليا الشباب الجامعي الليبي وبين ا عتماد علييا في زياد معرفتيم السياسية.

الس ييرض الثال ييث توج ييد عالق يية ات د ل يية عح ييائية ب ييين مع ييدل اس ييت دام الش ييباب الج ييامعي الليب ييي لوس ييائل
التوا ل ا جتماعي وبين ا عتماد علييا في زياد معرفتيم السياسية.

تاسعا :منهج الدراسة:

تعتمد ا و الدراسة علا منيج المسح وال ة تم فيه مسح عينة من الشباب الجامعي الليبي ( كور-عناث)
وا ا المنيج يعد األنسب للدراسة لحسباب التالية -

-النقل في المعلومات عن البيانات المتعلقة بعالقة الشباب بوسائل التوا ل ا جتماعي

 قلة الدراسات حيث لم يتعرض الكثير من الدراسات السابقة في مدى اعتماد الشباب الجامعي علا وسائلالتوا ل ا جتماعي مجتمعة.

عاشرا :أدوات جمع البيانات

حيسة استبيان للعينة محل الدراسة لتحقيق أاداف الدراسة وتساؤ تيا و ل ،للتعرف علا مدى

تم است دام

اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي في زياد معرفتيم السياسية.
ولتوفير

دق البيانات تم عرض ا ستمار علا مجموعة من المحكمين في جوه توجيياتيم تم التعديل

في األسئلة واجافة وح ف البعض ا

ر وبالتالي تحقق ال دق الظاارة للبيانات

 -كما تم عجراه ا تبار قبلي ستمار ا ستق اه من الل تطبيقيا علا عينة نسبتيا  %15أة ما يعادل

 45مسرد من الشباب من الجنسين ،و ل ،للتأكد من وجوح األسئلة وسيولة فيميا ومن ثم ععاد
ا ستمار في

ورتيا النيائية وفق ا لمالحظات المبحوثين.

قام الباحث بتحكيم استمار ا ستبيان علا الساد المحكمين وام كما يلي
-1
-2
-3

أ.د.

ياغة



ابر سليمان عسران أستا اإل اعة والتليسزيون – كلية ا عالم – جامعة القاار

ا.د محمود اسماعيل أستا اإلعالم ورئي

قسم ا عالم بمعيد الدراسات العليا – جامعة عين شم

ا.م .د أياد االل العالوى – أستا مساعد ا عالم بكلية اإلعالم -الجامعة العراقية ببغداد

-4

ا.م.د علا حامد االل أستا مشار ،ا عالم – كلية السنون وا عالم – جامعة م راته بليبيا.

-5

ا.د.م أحمد حسين أستا اإلعالم المساعد بكلية التربية النوعية -جامعة المن ور
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وقد تم ععاد تطبيق ا ستمار علا نس

نوفمبر 2020

العينة من المبحوثين و ل ،بعد مجي أسبوعين تقريبا من تطبيق

ا ستمار  ،وتم حساب نسبة الثبات بين التطبيقين وقد بلغت نسبة الثبات  ،0.94واي نسبة عالية تدل علا
قابلية استمار ا ستبيان للتطبيق.

الحادي عشر :نوع الدراسة :ا و الدراسة من الدراسات الو سية التي تسعا لر د وتو يف طبيعة تعرض
الشباب الجامعي الليبي لوسائل التوا ل ا جتماعي ومدى اعتمادام علييا في زياد معلوماتيم السياسية.

الثاني عشر :مجتمع الدارسة والعينة

أ-مجتمع الدراسة يتمثل مجتمع البحث في الشباب الجامعي لجامعة م راته بدولة ليبيا ،واي جامعتي
التي أعمل بيا وبالتالي تتسنا للباحث القيام بتطبيق ا ستمار الميدانية جيدا وال روج بنتائج سليمة ،وقد تم

ا تيار جامعة م راته فقط نظ ار لتباعد المسافات بين الجامعات الليبية األ رى.

ب-عينيية الد ارسيية تييم سييحب عينيية عش يوائية بسيييطة ميين ( )150مبحييوث ( كييور – عن ياث) ميين كلييية السنييون
وا عييالم – جامعيية م يراته75 ،مبحييوث كييور75 -مبحييوث عنيياث – وكلييية التربييية ميين نس ي

الجامعيية 75

مبحوث كور75 -مبحوث عناث من عمر  21-18عام  ،وقد تم عجراه الدراسة علا ا و العينة العشيوائية
السابقة نظ ار ألن حجم العينة األ لية لجامعة م راته لي

مبحوث وقد روعي فييا ما يلا

كبي ار  ،ل ا جاه ا تيار عينة الدراسة من 300

 -1أن تكون ممثلة لل كور واإلناث.

 -2أن تمثل العينة مزيج من الكليات التابعة لجامعة م راته-كلية السنون وا عالم – كلية التربية.
الثالث عشر :المعالجة االحصائية للبيانات

بعد ا نتياه من جميع بيانيات الد ارسية الميدانيية تيم ترمييز البيانيات واد الييا عليا الحاسيب ا ليي ثيم معالجتييا
وتحليلييا واسيت راج النتيائج اإلح يائية باسيت دام برنيامج الحزمية اإلح يائية للعليوم ا جتماعيية ،وتيم اللجيوه

علا المعامالت وا

تبارات ا ح ائية التالية فا تحليل بيانات الد ارسية التكي اررات البسييطة والنسيب المئويية

– ا تبييار كييا )Chi Square Test( 2لد ارسيية الد ليية ا ح ييائية للعالقيية بييين متغي يرين ميين المتغي يرات

ا سمية.

الرابع عشر :الم اهي ا ساسية للبحث

الشباب الجامعي الليبي يق د بيم في ا ا البحث (المعنا اإلجرائي ) مين ايم فيي مرحلية المرااقية المتيأ ر

من ( 21-18عام) وتمثل عينة الشباب الجيامعي فيي اي ا البحيث طيالب وطالبيات جامعية م يراته بليبييا –
كليتي السنون وا عالم و التربية

وسائل التوا ل ا جتماعي ويعرفيا الباحث علا أنيا

وسييائل اجتماعييية تساعلييية تتيييح التوا ييل المرئييي والسييمعي والن ييي وتبييادل ال ييور والرسييائل ،واأل بييار،

والملسات ،والسيديواات ،وغيراا لمست دمييا في أة مكان من أرجاه العالم وفا أة وقت يشياهون دون قييود،

ومن أبرزاا ( السي

بو – ،توتير – اليوتيوب).
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المعرفية السياسيية تعرييف الباحيث ايي كيل أنيواع المعيارف السياسيية عليا ال يعيد المحليا والعربيي والييدولي
والتييي تكتسييب عيين طريييق ا عتميياد وا طييالع والتثقيييف بشييتا أنيواع وسييائل ا ت ييال التقليييدة والحييديث بمييا
فييا وسائل التوا ل ا جتماعي والتي تمثل ا عالم الجديد.

نتائج الدراسة:

 -1خصائص عينة الدراسة:
جدول ( )1يوضح وصف عينة الدراسة
عجمالي

ائل العينة

العدد

النسبة

كور

150

% 50

عناث

150

%50

جملة

300

%100

كلية السنون وا عالم– جامعة م راته (ليبيا)

150

%50

كلية التربية – جامعة م راته (ليبيا)

150

% 50

جملة

300

%100

النوع

الكلية

السن

العدد

300

العمر

21-18

يتضح من الجدول السابا :أن عينة الدراسة تبلغ  300مبحوث ( كور -عناث ) من الشباب الجامعي
الليبي  150مبحوث ( 75كور 75 -عناث) من كلية السنون وا عالم – جامعة م راته  150 -مبحوث

( 75كور 75 -عناث) من كلية التربية من نس

الجامعة وا و العينة تمثل مرحلة المرااقة المتأ ر والتي

يبلغ عمراا  21-18عاما .

-2

كثافة استخدا شبكة االنترنت للشباب الجامعي الليبي أسبوعيا؟
جدول ( :)2توزيع العينة وفقا لعدد أيا استخدا شبكة االنترنت أسبوعيا
الستر الزمنية

الترتيب

اإلجابة
،

%

يوميا

207

69

1

من  6-4أيام

77

25.6

2

من يومين 3-أيام

9

3

3

يوم واحد

0

0

-

وفقا للظروف

7

2,4

4

المجموع

300

100

--
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يوضح الجدول السابا :الستر الزمنية التي يمكن للشباب الجامعي الليبي قجاؤاا في است دام اإلنترنت ،
فنجد أن الستر الزمنية (يوميا) ح لت علا المرتبة األولا بتكرار  207ونسبة مقداراا  %69تلييا الستر

الزمنية من ( 6 -4أيام) بتكرار  77ونسبة مقداراا  %25,6في المرتبة الثانية  ،ثم تأتا في المرتبة الثالثة

الستر الزمنية من (يومين 3 -أيام) بنسبة  .%3ا تلست ا و النتيجة مع دراستا عبد اهلل الوزان

()1

ورباب الجمال( )2013( )2في السترات الزمنية الم تلسة.

2017م

-3معدل استخدا الشباب الليبي لوسائل التواصل االجتماعي
جدول ( )3معدل استخدا الشباب الليبى لوسائل التواصل االجتماعي
معدل ا ست دام

المجموع
،

%

الترتيب

دائما

197

65,7

1

أحيانا

88

29,3

2

است دميا

15

5

3

المجموع

300

100

-

يتجح من الجدول السابق أن معدل من يست دمون وسائل التوا ل ا جتماعي (دائما) بانتظام نسبتيم

عالية جدا واي نسبة  %65,7وك ل ،من يست دمونيا (أحيانا) نسبتيم  %29,3أما عدم است دام وسائل

التوا ل ا جتماعي فنسبتيا جئيلة  .%5اتسقت ا و النتيجة مع دراستي عبد اهلل الوزان ()2017
الجمال()2013

()4

في استجابتي (دائما – أحيانا) حيث جاهتا بنس

()3

ورباب

الترتيب في الدراسة الحالية ،بينما

ا تلست معيما في عدم است دام وسائل التوا ل ا جتماعي من قبل أفراد العينة.

 3نوعية وسائل التوا ل ا جتماعي التي يعتمد علييا الشباب الجامعي الليبي

جدول ( )4يوضح نوعية وسائل التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها الشباب الجامعى الليبى

- 1عبدا

الوسائل

التك اررات

النسبة

الترتيب

توتير

37

12,4

3

ال يس بوك

183

61

1

اكسنج Xing

0

0

-

ماي سبيس . MySpace

0

0

-

اليوتيوب

80

26,6

2

اليف بوون

0

0

-

الوزان  ،مرجع سابق ،ص .98

 - 2ربــــاب رأفــــت الجمــــال .أثــــر اســــتخدا شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي علــــى تشــــكيل النســــا القيمــــي ا خالقــــي للشــــباب الســــعودي ،كرسي ييي
األمير نايف بن عبد العزيز للقيم األ القية  ،جامعة الملك عبدالعزيز ،كلية ا ت ال وا عالم  ،2015 ،ص.11

- 3عبدا

الوزان  ،مرجع سابق ،ص .101

- 4رباب رأفت الجمال  ،مرجع سابق ،ص .15
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هاي فايف

0

0

-

أوركت

0

0

-

اإلجمالي

300

100

-

نوفمبر 2020

يتضح من الجدول السابا :أن أكثر وسائل التوا ل ا جتماعي التي يعتمد الشباب علييا اي علا

الترتيب ( السي

بو – ،اليوتيوب -توتير) بحسب رأى المبحوثين حيث ح ل السي

بو ،علا نسبة

 ،%61ويليه اليوتيوب بنسبة  %26.6وأقل وسائل التوا ل ا جتماعي التي يعتمد الشباب علييا اي
توتير بنسبة  ،%12,4أما باقي الوسائل لم يكن ليا ن يب في المشاركة من قبل عينة الدراسة .اتسقت ا و
()1

النتيجة مع دراسة دينا عرابي وبسنت عبد المحسن 2012

فقد ح ل السي

المركز ا ول بنسبة  ،%40.5واتسقت ك ل ،مع دراسة رباب الجمال()2013

فييا علا المركز ا ول ،بينما ا تلست مع دراسة عبداهلل الوزان2017

المركز األول.

()3

()2

بو ،في دراستيما علا

بو،

حيث ح ل السي

التي ح ل فييا توتير علا

 -4مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبي على وسائل التواصل االجتماعي في زيادة معرفته السياسية
جدول ( :)5يوضح مدى اعتماد الشباب الجامعي الليبي على وسائل التواصل االجتماعي في زيادة معرفته السياسية
درجة ا عتماد علا وسائل التوا ل ا جتماعي في زياد معرفتيم السياسية

التكرار

النسبة المئوية

أعتمد علييا قليال

35

11,7

اعتمد علييا بشكل متوسط

83

27,7

أعتمد علييا بشكل كبير

167

55,6

أعتمد علييا مطلقا

15

5

300

% 100

اإلجمالي

يتبين من الجدول السابا :أن نسبة  %95من عينة الدراسة يعتمدون علا وسائل التوا ل ا جتماعي
وكانت درجات ا عتماد كالتالي ا عتماد علييا بشكل كبير بنسبة  ،%55,6ثم ا عتماد علييا بشكل

متوسط بنسبة  %27,7ثم ا عتماد عليه بشكل قليل بنسبة  ،%11,7والتي تعمل علا زياد معرفتيم
السياسية المتعدد علا المستوى المحلا والعربي والدولي ،بينما نجد نسبة  %5فقط ام من

علا ا و الوسائل.

يعتمدون

 - 1دينا عرابي وبسنت عبدالمحسن  ،مرجع سابق  ،ل.22
 - 2رباب رأفت الجمال ،مرجع سابق  ،ل.16
 - 3عبداهلل الوزان  ،مرجع سابق ،ل .103
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-6أسباب اعتماد الشباب علا وسائل التوا ل ا جتماعي في زياد معرفتيم السياسية
جدول ( :)6أسباب اعتماد الشباب على وسائل التواصل االجتماعي فى زيادة معرفته السياسية
أسباب اعتماد الشباب علا وسائل التوا ل ا جتماعي فا زياد معرفتيم السياسية
دق معلوماتيا والمشاركة ا يجابية

النسبة

التكرار

7,4

21

تناقش قجايا اامة في المجتمع بكل حرية ودون رقابة

55

19,3

تنسرد بعرض أ بار غير موجود في الوسائل األ رى

13

4,5

تعطيني فكر عن كل ما يحدث في العالم ا ة أحداث الشأن الليبي

111

38,9

تقدم تغطية مباشر لححداث بالن ول المكتوبة وال ور والسيديواات

7,4

21

يتميز المجمون المنشور فييا بالثقة

17

5,9

ألنيا سريعة في نقل األ بار أو بأول

25

8,8

تعبر عن رأيي ورأة المجتمع ا ة الشباب

22

7,8

اإلجمالي

285

100

يتضح من الجدول السابا :عن كل ما يحدث في العالم ا ة أحداث الشأن الليبي ،ونسبة  %19,3منيم
يعتمدون علييا ألنيا تناقش قجايا اامة في المجتمع بكل حرية ودون رقابة ،ونسبة  %8,8منيم يعتمدون
علييا ألنيا ألنيا سريعة في نقل األ بار أو بأول ،ونسبة  %7,8منيم يعتمدون علييا ألنيا تعبر عن رأى

العينة ورأة المجتمع
()1

2012م

ال ام

حيث أن

ا ة الشباب .ت تلف ا و النتيجة مع دراسة دينا عرابي وبسنت عبد المحسن

دق المعلومات فييا جاه بالترتيب األول في حين جاهت بالدراسة الحالية بالترتيب

وك ل ،ا تالف ا ستجابات األ رى.

-7أسباب عد اعتماد الشباب الليبي على وسائل التواصل االجتماعي
جدول ( :)7يوضح أسباب عد اعتماد الشباب الليبي على وسائل التواصل االجتماعي:
التكرار

النسبة المئوية

اسباب عدم اعتماد الشباب الليبي علا وسئل التوا ل ا جتماعي

2

13,4

-

-

1

6,6

يكثر فييا ال ور والسيديواات والن ول غير األ القية

9

60

م داقيتيا جئيلة جدا

1

6,6

أشااد السجائيات اإل بارية

2

13,4

اإلجمالي

15

% 100

أثق فيما تقدمه من أ بارو ور وفيديواات
أ بحت مراقبة من الحكومات الم تلسة ،وتسجن من ي السيا الرأة
لي

لدة وقت لمتابعتيا

يتضح من الجدول السابا :أن نسبة  %60من أفراد العينة

يعتمدون علي وسائل التوا ل ا جتماعي

ألنيا يكثر فييا ال ور والسيديواات والن ول غير األ القية ،ونسبة  %13,4منيم

يعتمدون علييا

 - 1دينا عرابي وبسنت عبدالمحسن  ،مرجع سابق  ،ل.24
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ألنيا

يثقون فيما تقدمه من أ بارو ور وفيديواات ،ونس

بينما نسبة %6,6

النسبة ألنيا تشااد السجائيات اإل بارية ،

يعتمدون علييا ألنيا م داقيتيا جئيلة جدا.

 -8التــأثيرات الناتجــة عــن اعتمــاد الشــباب الجــامعي الليبــي علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي فــي زيــادة
معرفته السياسية

جدول ( :)8يوضح التأثيرات الناتجة عن اعتماد الشباب الليبي على وسائل التواصل االجتماعي في زيادة معرفته
السياسية

التأثيرات الناتجة عن اعتماد الشباب الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي في زياد

التكرار

النسبة المئوية

معرفة أ بار العالم

30

10,6

معرفة معلومات متنوعة عن األحداث اليومية المتعلقة بليبيا من الل المواقع

107

37,5

معرفتيم السياسية

اإل بارية المتنوعة في ا و الوسائل
تشكيل ا راه وا تجااات نحو األ بار المتنوعة العالمية والمحلية

25

8,7

تبادل ا راه حول تداعيات األ بار والمعلومات السياسية الميمة ا ة فيما يتعلق

70

24,6

بليبيا
التساعل مع ما يجرة من أحداث ترتبط بقجايا العالم العربي أجمع وعلا رأسيم قجية

53

18,6

اإلجمالي

285

% 100

ليبيا وكيسية عقامة الدولة

يتبين من الجدول السابا :أن انا ،تأثيرات تنتج من جراه اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا وسائل
التوا ل ا جتماعي وبالتالي تزيد معلوماتيم السياسية  ،وقد جاهت معرفة المعلومات المتنوعة عن األحداث
اليومية المتعلقة بليبيا من الل المواقع اإل بارية المتنوعة في ا و الوسائل في الترتيب األول بنسبة

 ، %37,5بينما جاه تبادل ا راه حول تداعيات األ بار والمعلومات السياسية الميمة ا ة فيما يتعلق
بليبيا بالترتيب الثاني بنسبة  ، %24,6أما الترتيب الثالث فكان للتساعل مع ما يجرة من أحداث ترتبط
بقجايا العالم العربي أجمع وعلا رأسيم قجية ليبيا وكيسية عقامة الدولة بنسبة .%18,6

 -9أهداف اعتماد الشباب الجامعي الليبي على وسائل التواصل االجتماعي فى زيادة معرفته السياسية
جدول ) :(9يوضح أهداف االعتماد الشباب الليبي على وسائل التواصل االجتماعي في زيادة معرفته السياسية
أاداف ا عتماد الشباب الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي في زياد معرفتيم

التكرار

النسبة المئوية

السياسية
50

17,6

فيم ما يجرة من أ بار ومعارف سياسية تم

تجعلني علا توا ل دائم بمشكالت وطني

52

18,3

التساعل مع مجريات األحداث المت اعد عن أمكن ل،

15

5,3

90

31,5

22

7,7

زياد المعرفة والمعلومات بشكل أكبر من ا

الوطن

رين

تساعدني في مناقشة المعرفة السياسية الم تلسة مع ا

رين
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تساعدني في تكوين ا راه الم تلسة تجاو المعارف السياسية الدولية والعربية والمحلية

39

13,7

ا ستر اه وتجيع الوقت وا ستمتاع بالمشااد

17

5,9

اإلجمالي

285

% 100

يتضح من الجدول السابا :أن نسبة % 31,5من أفراد العينة يؤكدون أن اليدف من اعتمادام علا وسائل
رين وقد ح لت ا و النسبة علا

التوا ل ا جتماعي او زياد المعرفة والمعلومات بشكل أكبر من ا

الترتيب األول  ،أما ادف ا عتماد علا وسائل التوا ل ا جتماعي وال ى يجعل أفراد العينة علا توا ل

دائم بمشكالت وطنيم قد جاه بالترتيب الثاني أما الترتيب الثالث جاه حول فيم ما يجرى من أ بار

ومعارف سياسية تم

الوطن بينما الترتيب الرابع جاه من الل تأكيد العينة علا أن ادف اعتمادام علا

وسائل التوا ل ا جتماعي يكمن في مساعدتيم في تكوين ا راه الم تلسة تجاو المعارف السياسية الدولية

والعربية والمحلية.

ال روض:

ال ـرض ا ول :توجييد فييروق ات د لية عح ييائية بيين الجنسييين فييي نوعيية وسييائل التوا يل ا جتميياعي التييا
يعتمد علييا الشباب الجامعي الليبي.
جدول ( :)10قيمة كا  2لداللة ال روا بين الجنسين في نوعية وسائل التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها الشباب
الجامعي الليبي

ال كور

الوسائل

اإلجمالي

اإلناث

،

%

،

%

،

%

14

4,6

23

7,7

37

12,3

99

33

84

28

183

61

اليوتيوب

52

17,3

28

9,4

80

26,7

أ رى

0

0

0

0

0

0

اإلجمالي

165

55

135

45

300

100

توتير
السي

بو،

كا2

مستوى الد لة
د .ح2

0.335
2.190
غير دالة

يتضح من الجدول السابا :أن أكثر وسائل التوا ل ا جتماعي التي يعتمد الشباب الجامعي الليبي ال كور
علييا اي وسيلة السي

بو ،بنسبة  %33ويلييا وسيلة اليوتيوب بنسبة  %17.3وأقل وسائل التوا ل

ا جتماعي التي يعتمد الشباب ال كور علييا اي وسيلة توتير بنسبة  ،%4.6و أكثر وسائل التوا ل
ا جتماعي التي تعتمد علييا العينة من اإلناث اي بنسبة  % %28ويلييا اليوتيوب بنسبة  %9.4وأقل
وسائل التوا ل ا جتماعي التي يعتمد علييا ا ناث اي توتير بنسبة  ، .%7.7ويتجح عدم وجود فروق
ات د لة عح ائية بين ال كور واإلناث في نوعية وسائل التوا ل ا جتماعي التي يعتمد علييا الشباب،

حيث كانت قيمة كا 2غير دالة عند مستوى  ،0.05مما يعني وجود تقارب بين ال كور واإلناث في نوعية
وسائل التوا ل ا جتماعي التي يعتمدون علييا.
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السي ي ييرض الثي ي يياني توجي ي ييد عالقي ي يية ات د لي ي يية عح ي ي ييائية بي ي ييين نوعيي ي يية وسي ي ييائل التوا ي ي ييل ا جتمي ي يياعي وبي ي ييين
ا عتماد علا ا و الوسائل لزياد المعرفة السياسية.

جدول ( )11معامل ا رتباط بين نوعية وسائل التوا ل ا جتماعي وبين ا عتماد علا ا و الوسائل لزياد معرفتيم
السياسية
ا عتماد علا وسائل التوا ل ا جتماعي لزياد معرفتيم السياسية

نوعية الوسائل

معامل ا رتباط

ا تجاو

القو

الد لة

**0.689

طردة

قوة

0.01

اليوتيوب YouTube

**0.787

طردة

قوة

0.01

توتيرTwitter

**0.891

طردة

قوة

0.01

السي

بوFace book ،

يتضح من الجدول السابا :وجود عالقة طردية قوية بين تسجيل وسيلة السي

بو ،وا عتماد علا وسائل

التوا ل ا جتماعي لزياد المعرفة السياسية ،حيث كانت قيم ( ر>  )0.6واي دالة عند مستوى .0.01
وأيجا وجود عالقة طردية قوية بين تسجيل وسيلة اليوتيوب  YouTubeوا عتماد علا وسائل التوا ل

ا جتماعي لزياد المعرفة السياسية ،حيث كانت قيم ( ر>  )0.6واي دالة عند مستوى  ، ..0.01ك ل،

وجود عالقة طردية قوية بين تسجيل وسيلة تويتر Twitterوا عتماد علا وسائل التوا ل ا جتماعي

لزياد معرفتيم السياسية  ،حيث كانت قيم ( ر>  )0.6واي دالة عند مستوى .0.01

ال ـــرض الثالـــث :توج ييد عالق يية ات د ل يية عح ييائية ب ييين مع ييدل اس ييت دام الش ييباب الليب ييي لوس ييائل التوا ييل
ا جتماعي وبين ا عتماد علا ا و الوسائل لدييم في زياد معرفتيم السياسية.
جدول( :)12معامل االرتباط بين معدل استخدا الشباب الليبى لوسائل التواصل االجتماعي وبين االعتماد على هذه
الوسائل لديه في زيادة معرفته السياسية

الوسائل

معامل االرتباط

االتجاه

القوة

الداللة

معدل استخدا الشباب الليبي لوسائل التواصل االجتماعي
االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي في زبادة معرفته السياسية

**0.766

طردي

قوي

0.01

يتضح من الجـدول السـابا :وجيود عالقية طرديية قويية بيين معيدل اسيت دام الشيباب الليبيي لوسيائل التوا يل
ا جتماعي وبين ا عتماد علا ا و الوسائل لدييم في زياد معيرفتيم السياسيية حييث كانيت قييم ( ر> )0.6
واي دالة عند مستوى 0.01
اتمة الدراسة

 -1معدل من يست دمون وسائل التوا ل ا جتماعي (دائما) بانتظام نسبتيم عالية جدا واا نسبة
 %65,7وك ل ،من يست دمونيا (أحيانا) نسبتيم  %29,3أما عدم است دام وسائل التوا ل
ا جتماعي فنسبتيا جئيلة  %5من حجم العينة البالغ  300مبحوث.

 -2أن أكثر وسائل التوا ل ا جتماعي التي يعتمد الشباب علييا اي علا الترتيب (السي

بو– ،
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اليوتيوب بنسبة  %26.6وأقل وسائل التوا ل ا جتماعي التي يعتمد الشباب علييا اي توتير

بنسبة  ، %12,4أما باقي الوسائل لم يكن ليا ن يب في المشاركة من قبل عينة الدراسة.

 -3أن نسبة  %95من عينة الدراسة يعتمدون علا وسائل التوا ل ا جتماعي وكانت درجات
ا عتماد كالتالي ا عتماد علييا بشكل كبير بنسبة  ،%55,6ثم ا عتماد علييا بشكل متوسط
بنسبة  %27,7ثم ا عتماد عليه بشكل قليل بنسبة  ،%11,7والتي تعمل علا زياد معرفتيم
السياسية المتعدد علا المستوى المحلا والعربي والدولي  ،بينما نجد نسبة  %5فقط ام من

يعتمدون علا ا و الوسائل .

 -4أن نسبة  %38,9من أفراد العينة يعتمدون علي وسائل التوا ل ا جتماعي ألنيا تعطييم فكر عن
كل ما يحدث في العالم ا ة أحداث الشأن الليبي ،ونسبة  %19,3منيم يعتمدون علييا ألنيا
تناقش قجايا اامة في المجتمع بكل حرية ودون رقابة ،ونسبة  %8,8منيم يعتمدون علييا ألنيا

ألنيا سريعة في نقل األ بار أو بأول ،ونسبة  %7,8منيم يعتمدون علييا ألنيا تعبر عن رأى

العينة و رأة المجتمع ا ة الشباب.

 -5أن انا ،تأثيرات تنتج من جراه اعتماد الشباب الجامعي الليبي علا وسائل التوا ل ا جتماعي
وبالتالي تزيد من معلوماتيم السياسية  ،وقد جاهت معرفة المعلومات المتنوعة عن األحداث اليومية
المتعلقة بليبيا من الل المواقع اإل بارية المتنوعة في ا و الوسائل في الترتيب األول بنسبة

 ، %37,5بينما جاه تبادل ا راه حول تداعيات األ بار والمعلومات السياسية الميمة ا ة فيما
يتعلق بليبيا بالترتيب الثاني بنسبة  ، %24,6أما الترتيب الثالث فكان للتساعل مع ما يجرة من
أحداث ترتبط بقجايا العالم العربي أجمع وعلا رأسيم قجية ليبيا وكيسية عقامة الدولة بنسبة

.%18,6

 -6أن نسبة % 31,5من أفراد العينة يؤكدون أن اليدف من اعتمادام علا وسائل التوا ل
ا جتماعي او زياد المعرفة والمعلومات بشكل أكبر من ا

رين وقد ح لت ا و النسبة علا

الترتيب األول  ،أما ادف ا عتماد علا وسائل التوا ل ا جتماعي وال ى يجعل أفراد العينة علا
توا ل دائم بمشكالت وطنيم قد جاه بالترتيب الثاني أما الترتيب الثالث جاه حول فيم ما يجرى

من أ بار ومعارف سياسية تم

الوطن بينما الترتيب الرابع جاه من الل تأكيد العينة علا أن

ادف اعتمادام علا وسائل التوا ل ا جتماعي يكمن في مساعدتيم في تكوين ا راه الم تلسة

تجاو المعارف السياسية الدولية والعربية والمحلية.

 -7عدم وجود فروق ات د لة عح ائية بين ال كور واإلناث في نوعية وسائل التوا ل ا جتماعي
التي يعتمد علييا الشباب ،حيث كانت قيمة كا  2غير دالة عند مستوى  ،0.05مما يعني وجود

تقارب بين ال كور واإلناث في نوعية وسائل التوا ل ا جتماعي التي يعتمدون علييا.
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 -8وجود عالقة طردية قوية بين تسجيل وسيلة تويتر Twitterوا عتماد علا وسائل التوا ل
ا جتماعي لزياد معرفتيم السياسية ،حيث كانت قيم (ر>  )0.6واي دالة عند مستوى .0.01

 -9وجود عالقة طردية قوية بين معدل است دام الشباب الليبي لوسائل التوا ل ا جتماعي وبين
ا عتماد علا ا و الوسائل لدييم في زياد معرفتيم السياسية حيث كانت قيم ( ر>  )0.6واي دالة

عند مستوى 0.01

تو يات الدراسة في جوه النتائج السابقة ،تقترح الدراسة التو يات التالية

 -1جرور تب ير الشباب الجامعي الليبي بأامية وسائل التوا ل ا جتماعي في المعرفة السياسية من
الل المحاجرات واللقاهات وورش العمل الم تلسة ،و ل ،بالتعرض للمواقع اإل بارية المشيود ليا

بالكساه والم داقية في نشر المعلومات السياسية الم تلسة ،و ل ،بناه علا نتيجة الدراسة الحالية
والتي تؤكد أن نسبة  %95من العينة يعتمدون علا وسائل التوا ل والتي تعمل علا زياد

معرفتيم السياسية المتعدد علا المستوى المحلا والعربي والدولي.

 -2حيييث الشي ييباب الجي ييامعي الليبي ييي علي ييا تقني ييين ا عتمي يياد وعي ييدم ا سي ييت دام المسي ييرط لوسي ييائل التوا ي ييل
ا جتمياعي ،وأن ييتم ا سيت دام فيي عطيار المعرفية العامية والمعرفية السياسيية بشيكل يال ،وأن ييتم

البعد عن كل ميا ايو غيير أ القيي وغيير موثيوق بيه مين م يادر األ بيار الم تلسية ،حييث تبيين مين
نت ييائج الد ارسييية وجيييود عالقي يية طردي يية قويي يية بيييين معيييدل اس ييت دام الش ييباب الليبي ييي لوسيييائل التوا ي ييل
ا جتماعي وبين ا عتماد علا ا و الوسائل لدييم في زياد معرفتيم السياسية.

هوامش الدراسة مرتبة أبجديا

 -1أشرف سليم (مايو 2020م) .لغة المغاربة فا ظل أزمة فيرو

كورونا المستجد (دراسة ميدانية علا وسائل

التوا ل ا جتماعا) ،مجلة الدراسات ا عالمية – المركز الديمقراطا العربا ببرلين – ألمانيا ،العدد الحادى عشر.
2-abdulkrim, aldaihani، ziani & Mohamad ،qudah & abdalaziz، (April2015)،"uses and
gratifications realized for the Libyan and Bahraini youth through Facebook"،INTERNATIONAL
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE، vol.5.NO.4(1).
)3-Basaraba Karin (Jan/Feb2012). A personal touch and voice.Communication World،29 (1
4- Lee،Hyunmin; Park، Sun-A; Lee، Young Ah& Cameron, Glen T. (Sep2010). Assessment of
motion media on believability and credibility: An exploratory study.Public Relations Review، 36
( 3).

 -5حس ي ي يين عم ي ي يياد مك ي ي يياوة وليل ي ي ييا حس ي ي ييين الس ي ي يييد( .)2003ا ت ي ي ييال و نظريات ي ي ييه المعا ي ي يير  ،ط ( 4الق ي ي يياار

الدار الم رية اللبنانية).
-6

حنان الشيرة .)2013(.أثر است دام شبكات التوا ل اإلليكترونية علا العالقات ا جتماعية ( السي

بو ،وتوتير) نمو جا  ،رسالة ماجستير غير منشور ( ،الرياض كلية ا داب  ،قسم ا جتماع  ،جامعة المل،

عبدالعزيز .)2013 ،
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دينا عرابي وبسنت عبدالمحسن 16-15(.أبريل .) 2012م داقية المجمون ال برة لمواقع التوا ل

ا جتماعي لدة الشباب  ،ورقة مقدمة في المنتدى السنوة الساد

للجمعية السعودية لاعالم وا ت ال “اإلعالم

الجديد .التحديات النظرية والتطبيقية "  ،جامعة المل ،سعود –الرياض.

-8

رباب رأفت اجمال ( .)2015أثر است دام شبكات التوا ل ا جتماعي علا تشكيل النسق القيمي

األ القي للشباب السعودة  ،كرسي األمير نايف بن عبد العزيز للقيم األ القية  ،جامعة المل ،عبدالعزيز ،كلية

ا ت ال وا عالم .2015 ،

-9

سامية عواج ،تبرى سامي ،دور مواقع التوا ل ا جتماعي فا دعم التعليم عن بعد لدى الطلبة الجامعيين

-10

عبد اهلل الوزان ،دراسات اعالمية حول القنوات السجائية واست دامات الشباب لوسائل التوا ل ا جتماعي،

في المؤتمر الدولي الحادة عشر لمركز جيل للبحث العلمي( ،لبنان طرابل 2016،م).
ط( ،1القاار المكتب العربي للمعارف 2017م).
-11

عالهالعقاد ( .)2014دور مواقع التوا ل ا جتماعي في دعم المشاركة السياسية للشباب السلسطيني،

رسالة ماجستير غير منشور (القاار معيد البحوث والدراسات العربية ،قسم الدراسات اإلعالمية.)2014 ،

-12

عيشة علة (مايو 2020م) .دور وسائل ا عالم فا تنمية الوعي ال حا ومكافحة األزمات ال حية

العالمية فا جوه انتشار فيرو

كورونا (كوفيد  ،)19-المجلة السابقة.

 ، EURONEWSتقريي ي يير حي ي ييول
 - 13قني ي ييا
Video.euronnews.com .
 -13مسعود فلو  ،ال نساه توما (مايو 2020م) .ا عالم الجديد ييدد ال حة النسسية دا ل المجتمعات
world

جراه جائحة فيرو

 ، learningفي ي ييي سي ي يينغافور .2014

كورونا ،مجلة الدراسات ا عالمية السابقة.

14-McQuail ،Denis ،Mc Quail's.(2010). Mass Communication Theory،6th ed.
(London:Sage Publications Ltd).
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معوقات التناول اإلعالمي نشطة المراكز البحثية في السودان
)(دراسة حالة مركز التوثيا والمعلومات واإلعال العلمي
) 2019- 2018( المركز القومي للبحوث

Obstacles to media coverage of the activities of research
centers in Sudan
 محمد أحمد التجاني طه األمين.د
 جامعة الجزيرة – كلية علوم االتصال،أستاذ اإلعالم المساعد
 أكرم محمد الحاج.د
 جامعة قاردن سيتى – نائب مدير الجامعة،أستاذ التسويق المشارك

:مستخلص

تيدف ا و الدراسة الا تسليط الجوه علا المعوقات وا شكاليات التي تواجه تناول وسائل ا عالم نشطه المراكز البحثية
 حيث، است دم الباحث المقابلة وا ستبانة كأدوات في عجراه الدراسة. المعوقات، وايجاد الحلول المناسبة لتل.في السودان
 وتم توزيع اإلستبانة علا عدد من،أجرى الباحث مقابلة مع اش ال ارتبطت حياتيم المينية وا كاديمية بموجوع الدراسة

 ويتكون مجتمع الدراسة من مديرو المعااد والييئات واألقسام بالمركز القومي للبحوث وحد ا عالم العلمي.الم ت ين
.بالمركز است دم الباحث المنيج الو سي التحليلي
وتو لت الدراسة الا عدد من النتائج ااميا التقنيات الموجود بمركز المعلومات والنشر العلمي مواكبة لمتطلبات النشر
 توجد مشكالت مالية وادارية وبيئة عمل تواجه. الكوادر الموجود في مركز المعلومات علا مستوى عال من التدريب،العلمي
 ومن اام التو يات جرور توفير التمويل.النشر العلمي بمركز التوثيق والمعلومات والنشر العلمي بالمركز القومي للبحوث

.الالزم بمركز المعلومات ووجع عستراتيجية للنشر العلمي بالبالد

Abstract
This study aims to illustrate the problems and obstacles which face the handling of research
centers by mass media and also tries to find solutions to these problems. The researcher has
used interview and questionnaire as tools to conduct this study. The researcher has conducted
interview with people who their academic and professional life related to the theme of the
study; and the questionnaire has distributed to many specialists. the publication of the study is
from the directors of institutes, commissions departments of the National Research Center –
The Unit Of Academic Information-the researcher has followed analytical descriptive approach.
The study has found these results; Technologies existed in the scientific publication and
Information center consistent with the requirements of academic publication, highly trained
staffs in the information center. There are administrative and financial problems facing
academic publicationin the center of documentation information and academic publicationin in
the national research center. The most important recommendations are; provide sufficient for
information center , and lay down strategy for academic publicationin in the country .
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اهداف الدراسة:
تيدف الدراسة علا تسليط الجوه علا اإلشكاليات والمعوقات التي تقف أمام نشر وابراز أنشطة المراكز
البحثية في السودان ،و ا ة المركز القومي للبحوث ،ومعرفة علا أة مدى يقوم المركز القومي للبحوث

بنشر نتائج البحوث والدراسات رغم قلة التمويل الم

ل ل ل ،والعمل علا عيجاد حلول للمشاكل

والمعوقات التي تقف أمام نشر وتطوير البحث العلمي في السودان والمركز القومي للبحوث علا وجه

ال

ول.

أدوات الدراسة:

استخد الباحث ا دوات التالية:
 .1المقابلة أجرى الباحث مقابلة مع اش ال ارتبطت حياتيم المينية والبحثية بموجوع الدراسة.

 .2ا ستبانه قام الباحث بت ميم استبانة مشتملة علا فروض الدراسة ،ثم توزيع ا ستبانة علا عدد
( )30من المبحوثين من مديرة المعااد والييئات واألقسام بالمركز القومي للبحوث والعاملين بوحد

اإلعالم والنشر العلمي وتم است دام برامج الحزم اإلح ائية للعلوم ا جتماعية  Spssلتحليل

البيانات.

أسئلة الدراسة:

 .1ال توجد كوادر بالمركز القومي للبحوث ليا القدر علا التوا ل والتعامل مع وسائل اإلعالم ،من
أجل نشر نتائج البحوث بال ور المطلوبة عبر الوسائط الم تلسة.

 .2ال كانت التكلسة المالية العالية سبب في عزوف المراكز البحثية عن الظيور في الوسائط
اإلعالمية.

 .3ال يوجد تنسيق بين المركز القومي للبحوث واألجيز اإلعالمية من أجل عبراز م رجاته العلمية
عبر الوسائط اإلعالمية الم تلسة.

مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من مديرو المعااد والييئات واألقسام بالمركز القومي للبحوث،
والعاملين بوحد اإلعالم العلمي بالمركز.

الحدود الزمانية والمكانية للدراسة:

أ .الحدود الزمانية 2018م2019-م.

ب .الحدود المكانية المركز القومي للبحوث-السودان.

منهج الدراسة:

تست دم ا و الدراسة المنيج الو سي التحليلي.
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المحور ا ول :البحث العلمي:
تعريف البحث:

البحث عملية منظمة جمع وتحليل البيانات لغرض من األغراض ،وطرق (أو منااج) البحث اي طرق
جمع البيانات ،واليدف منيا الح ول علا المعلومات بطرق ثابتة ليا قيمتيا ،ويمكن ا عتماد علييا ،ويتم

جمع البيانات باست دام طرق وأساليب القيا

من ا تبارات ومقابالت ومالحظة واستبيان.

وتحليل البيانات قد يكون كميا يعتمد علا التحليل اإلح ائي للبيانات ،وقد يكون و سيا يعتمد علا
يست دم األرقام كثي ار.

الو ف اللسظي ال ة

ومنيج البحث او ما يقوم به الباحث للح ول علا نتائج لدراسته ،واو عملية منظمو غرجية ،واإلجراهات

المست دمة ليست أنشطة عشوائية ،وانما اي عمليات يتم الت طيط ليا بعناية.

البحث العلمي:

تعريف البحث العلمي :يمكن تعريف البحث العلمي بأنه (عملية فحل دقيقة محايد وغير متحيز لمشكلة

ما يقوم بيا الباحث مست دما في ل ،قواعد وأس
()1

أجل التو ل علا نتائج تسيد اإلنسانية.

المنيج العلمي وأساليبه العلمية والمنطقية الم تلسة ،من

خصائص البحث العلمي:

يتميز البحث العلمي بعد

المنشود منه واي

()2

ائل مترابطة مع بعجيا البعض يجب أن تتوفر حتا تحقق األاداف

 /1الموضوعية والتجرد :يجب علا الباحث أن يكون موجوعيا ومنطقيا و ل ،بتطبيق كل ا تبار ممكن
حة و دق اإلجراهات المست دمة فيما يتعلق بأدوات جمع البيانات البحثية والمعلومات والنتائج

إلثبات

التي تو ل علييا ،وأن

يكون متحي از أو عاطسي ا في التو ل علا نتائج.

 /2إتباع الطرا العلمية :يجب علا الباحث عتباع الطرق المنيجية العلمية في البحث من حيث

ياغة

المشكلة البحثية وجمع البيانات والمعلومات ووجع السروض العلمية ،وا تيار مجامع البحث والعينة

الدراسية.

 /3الشمولية :يجب أن تكون العينة التي يتم ا تياراا ممثلة لمجتمع البحث تمثيالا
التي يتم التو ل علييا علا مجتمع البحث.

حيح ا حتا تتم النتائج

 /4الدقة وقابلية االختيار :يجب علا الباحث تحديد معنا المساايم التي يست دميا في بحثه ،و ل ،بق د
توحيد السيم ،وأن تكون المشكلة قابلة لال تبار أو السحل.

 جـ ـ ـ ــادمصر العربية ص4
1

2

-خالد عبد

ابـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ــالم  ،منـ ـ ـ ــا ا البحـ ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــي العلـ ـ ـ ــوم النفسـ ـ ـ ــية وال ربويـ ـ ـ ــة  ،دار النشـ ـ ـ ــر للجامعـ ـ ـ ــات  ،الطبعـ ـ ـ ــة الرا عـ ـ ـ ــة 2004م  -جمهوريـ ـ ـ ــة
أحمد درار  ،البحث العلمي في االتصال الجماهيري – الخرطوم السودان
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 /5االعتمادية :يجب أن يكون انال ،توا ل منطقي وعلمي في ال طوات المنيجية المتبعة في البحث
بحيث ترتكز كل طو علا سابقتيا في تسلسل منطقي وتدرج مقنع.

 /6التحقا :المعلومات والحقائق الموجود في البحث معروجة علا المح للسحل والتدقيق والتحقق منيا،
ويرتبط معيار التحقق بمعيارة الموجوعية والدقة.

 /7الت كير االحتمالي :واو أن نتائج البحوث

تعتبر جمانية أو مطلقة ،وتعتبر المعرفة النظرية

والتطبيقية اي معرفة احتمالية ونتائج البحوث تكتب علييا تميل علا  ،...تشير علا  ،...تدل علا....

 /8الت كير الموجز :ا ت ار التسسيرات والنتائج وت ميم تحليليا إل راجيا في

ور بسيطة وموجز

"نمو ج" أو "نظرية".

 /9االمبيزيقية :تُعني ا سترشاد بالشوااد واألدلة التي يح ل علييا الباحث من الل اإلجراهات المنظمة
والموجوعية.

 /10التنظيمية :البحث العلمي له طرق وأدوات في جمع البيانات والمعلومات والتنظيم وسبله لتحقيق
األاداف المرجو من العمل البحثي.

 /11القصد :البحث العلمي لي
أو تجيب عن تساؤل محدد.

نشاط ا عسوي ا ،بل او نشاط ييدف علا الو ول لنتائج تحل مشكلة معينة

 /12التعمي في حال المماثل :أن النتائج التي يتو ل علييا الباحث

تقت ر علا جزئية واحد  ،بل

تشمل الحا ت األ رى ،المماثلة ،أو المشابية.

 /13المرونة :يت ف البحث العلمي بأنه تسكير مرتب مادامت النتائج قابلة للمراجعة والتحقق والتطوير.

 /14الواقعية :يت ف البحث العلمي بالواقعية ،و ل ،من الل ع جاعه لموجوعات موجود في الواقع
واعتمادو علا حقائق ومعلومات موثوقة ولي

علا الت مين وال يال.

 /15إمكانية تكرار النتائج :تُعنا أنه يمكن الح ول علا النتائج نسسيا بإتباع المنيجية العلمية نسسيا
واثبات البحث مر أ رى في نس الشروط والظروف الموجوعية لمشكلة مشابية.

أهداف البحث العلمي:

تتعدد أاداف البحث العلمي وغاياته ،ولكن نجد أن البحث العلمي له أاداف مشتركة يتسق علييا كثير من

الباحثين واي

 .1الو ف واو و ف الظاار أو المشكلة البحثية كما اي في الواقع دون تد ل في مجرياتيا
استنادا علا المالحظة والر د والو ف الموجوعي.

 .2التنبؤ واو بناه ت ور وت مين لما ستكون عليه الظاار في المستقبل واو تقدير وت مين كي
ومدرو

احتمالية.

ومبني علا طبيعة الظاار وتطوراا في الوجع الحالي ،فكل نتائج البحث العلمي
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 .3التسسير واو تقديم دليل توافقي وربط األسباب بالنتائج ،كما يجب علا الباحث في عملية التسسير
عثبات وجية نظرو من الل تقديم األدلة والبرااين العلمية المقنعة.

 .4حل المشكالت يرتكز البحث العلمي علا وجود مشكلة ما وبدونيا

يوجد بحث ،والمشكلة قد

تكون عبار عن لل في معادلة ظاار أو جملة استسيامات لم يجد الباحث ليا عجابة وعليه فإن
ناعة القرار عبار عن حل المشكالت والعقبات الموجود والبحوث العلمية اي أحد الوسائل

الميمة في

نع الق اررات وبالتالي حل المشكالت.

خطوات البحث العلمي:

انال ،طوات أساسية يمر بيا البحث العلمي ،تستيدف تقييم موجوعي غير متحيز للبيانات ،واإلجابة عن
تساؤ ت البحث أو ا تبار فروجه ،وال طوات اي

)(1

 .1ا تيار موجوع البحث وتحديد المشكلة البحثية.
 .2مراجعة التراث العلمي.

 .3وجع تساؤ ت البحث أو فروجه.

 .4تحديي ي ي ي ييد الت ي ي ي ي ييميم المالئي ي ي ي ييم للبحي ي ي ي ييث ،وا تيي ي ي ي ييار المي ي ي ي يينيج المناسي ي ي ي ييب واألدوات التي ي ي ي ييي تسي ي ي ي ييت دم
في عطار ا ا المنيج.

 .5جمع البيانات المطلوبة.
 .6تحليل وتسسير النتائج.
 .7كتابة تقرير البحث.

 .8ععاد تطبيق البحث " عند الجرور ".

المحور الثاني :اإلعال العلمي:

أوالً :اإلعال العلمي :اإلعالم او العلم ال ة يدر

طرق تزويد الجميور بالحقائق واألفكار ونشراا بين

أكبر عدد منيم بغرض عكسابيم سيطر أكبر علا بيئتيم.

الا اإلعالم العلمي فيو ل ،السرع من اإلعالم ال ة يقدم موجوعات علمية مت

أو علا جميور مت

ة أما الجميور العام

ل او جميور الباحثين الميتمين بالبحث العلمي)21( -

أهداف اإلعال العلمي:

يمكننا أن نل ل أام أاداف اإلعالم العلمي فيما يلي )32( -

 -1شيماه و الغسار زغيب ،منااج البحث وا ست دامات اإلح ائية في الدراسات اإلعالمية ،الدار الم رية اللبنانية ،الطبعة األولا ،جميورية
م ر العربية2009 ،م ،ل.29

2
3

 -معت م عبد اهلل عثمان  ،ورقة حول المساايم العامة لالعالم والنشر بالمجل

القومي للبحث ال رطوم 1988م  ،ل1

-سيد محمود  ،ا عالم العلمي  ،دار السجر للنشر والتوزيع  ،الطبعة ا ولا القاار – جميورية م ر العربية

2008م – ل64
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 .1نشر الثقافة العلمية بين جميور المتلقين في م تلق وسائل اإلعالم ويتطلب ل ،التوعية الكاملة
بمتطلبات الدراسة وأسباب نشر الثقافة.

 .2تغطية األنشطة العلمية في م تلف مجا ت العلوم وعدم ا كتساه بنوع واحد أو أكثر من العلوم
سواه الطبيعية أو التكنولوجية.

 .3المتابعة المستمر لالكتشافات العلمية الحديثة ونتائجيا وسلبياتيا و ل ،من الل اإلطالع علا كل
ما او جديد من ا كتشافات وزياد مراكز األبحاث والتعرف علا األبحاث الحديثة.

 .4تعريف المجتمع للمبدعين والمكتشسين واظيارام بالمستوى الالئق ودافعيم لرفع مستوى األداه
العلمي ،ويكون من الل بناه الثقة بين الجميور والعلماه.

 .5التنسيق بين المراكز البحثية في مجال األبحاث المرتبطة المتعلقة بيا ،وا ا يتطلب من وسائل
اإلعالم فتح باب الحوار بين المراكز البحثية وتقديم براتيم للجميور واجراه تنسيق وعمل مشتر،
بينيما.

 .6نشر الوعي العلمي لدى المواطنين وتشجيع المبدعين من أفراد المجتمع علا تقديم عبداعاتيم
وتوجيييا علا الم ت ين في تل ،المجا ت وتسعيليا ل دمة المجتمع.

 .7عنشاه حوار بين أفراد الشعب والمبدعين من أجل الو ول علا أق ا معرفة ممكنة واإلجابة عن
التساؤ ت التي يطرحيا الجميور حول القجايا الم تلسة ووجع الحلول المناسبة ليا.

 .8مجاعسة وسائل ا ت ال سواه الحديثة أو التقليدية في مجال نشر العلوم وعدم ا كتساه بالوسائل
التقليدية والتعامل مع كل شرائح المجتمع (المثقسين ،أو غير المثقسين).

 .9ا رتقي ي ي ي يياه بالمسي ي ي ي ييتوى العلم ي ي ي ي يي والسكي ي ي ي ييرة والثقيي ي ي ييافي س ي ي ي ي يواه للعي ي ي ي يياملين ف ي ي ي ييي مج ي ي ي ييال اإلعي ي ي ي ييالم أم
المتلقين للعلم والمعرفة والتعامل بلغة حجارية مسيومة.

 .10تش ي ي ي ييجيع المتلق ي ي ي ييين لاع ي ي ي ييالم العلم ي ي ي ييي نح ي ي ي ييو نق ي ي ي ييل المع ي ي ي ييارف الت ي ي ي ييي أكتس ي ي ي ييوبيا م ي ي ي يين ي ي ي ييالل
وس ي ي ي ييائل اإلع ي ي ي ييالم لي ي ي ي ي وييم و ل ي ي ي يي ،م ي ي ي يين ي ي ي ييالل وج ي ي ي ييع تج ي ي ي ييارب علمي ي ي ي يية لح ي ي ي ييا ت مماثل ي ي ي يية

والترويج للمعرفة.

وظائف اإلعال العلمي)1( - :
 .1يساعد علا رفع كساية الجميور في التعامل مع البيئة الزراعية وال حية.
 .2تنمية اإلحسا

بالحق العام ومن ل ،المحافظة علا البيئة.

 .3مي ي ي ي يين ي ي ي ي ييالل ترقيي ي ي ي يية مسي ي ي ي يياايم الجميي ي ي ي ييور يسي ي ي ي يياعد ا ي ي ي ي ي ا الني ي ي ي ييوع مي ي ي ي يين اإلعي ي ي ي ييالم علي ي ي ي ييا زيي ي ي ي يياد
اإلنتاج.

عرف الجميور طرق ووسائل تنمية القدرات.
ُ .4ي َ
1

 -ان ي ي ي ي ييد السي ي ي ي ي يير عثمي ي ي ي ي ييان جي ي ي ي ي ييالل  ،ا ع ي ي ي ي ييالم العلمي ي ي ي ي ييي في ي ي ي ي ييي السي ي ي ي ي ييودان الغرطبي ي ي ي ي يية الغائب ي ي ي ي يية  ،مطي ي ي ي ي ييابع السي ي ي ي ي ييودان العلميي ي ي ي ي يية – ال رطي ي ي ي ي ييوم ،

2009م ل.22
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أهمية اإلعال العلمي:
تكمن أامية اإلعالم العلمي في عشاعة الثقافة العلمية لتكون جمن الثقافات األ رى (الشعبية ،الدينية،

المعلومات العامة ،السنون ،الرياجة...الخ) ومحاولة رفع وعي الطبقة المتعلمة التي

تيتم بالعلوم التطبيقية

لتكون من جمن ااتماماتيا وثقافتيا وبالتالي تكون ا و السئة وسيط ا بين اإلعالم والمتلقي.

وك ل ،تحسيز العلماه المميزين إلبراز بحوثيم وانتاجيم العلمي والتعريف بيم للمجتمع عموما ،وتمييد

المناخ وجعله
علا مشاريع

الحا لتقبل نتائج العلوم لتسييل تطبيقيا والترويج لنتائج البحوث وا ستثمار فييا وتحويليا

ناعية أو زراعية ...الخ.

وأيج ا عبراز البحوث العلمية يثير عند ا

رين شيية وحسز ال ان بتكار منااج جديد وحديثة تكون أق ر

الطرق للح ول علا النتائج.

ثانياً :النشر العلمي:

م هو النشر العلمي:
النشر العلمي او العائد الملمو

األول من عملية البحث العلمي ،والوعاه الرئيسي ال ة ت ب فيه وتبث

منه المعرفة العلمية والكشوفات البحثية ،وبدونه ييدر الباحثون مال الدولة وجيدام وحقيم وسبقيم واو

الحلقة التي ينتيي عنداا البحث العلمي ،علا الرغم من تعدد القنوات والوسائل ا أن النشر العلمي يعد من

أام القنوات والوسا ئل ع أن النشر العلمي يعد من أام القنوات والوسائل التي تعمل علا تو يل العلوم
والمعرفة في شتا المجا ت.

ويرتبط النشر العلمي ارتباطا وثيقا بتطور اإلنسان وتطور التكنولوجيا عندو والنشر العلمي او أحد عمليات

ا ت ال التي تؤدة علا تو يل العلم والمعرفة من فرد علا مجموعة أو مجموعات من األفراد ،عما
با ت ال المباشر أو عبر أوعية ت زين حافظة للمعلومات مثل المطبوعات وا سطوانات والشرائط
()1

الممغنطة وغيراا.

أهمية النشر العلمي:

تأتي أهمية النشر العلمي في أن :

 /1الوسيلة التي يستطيع الباحثون عبراا نشر أفكارام ونظرياتيا ومالحظيم وتقديميا علا المجتمع العلمي
والميتمين به.

 /2يعد النشر العلمي العائد الملمو

السعلي من عملية البحث العلمي ،والطريق األساسي لبث المعرفة

العلمية والكشوف البحثية ،وبدونه يجيع جيد وحق وسبق الباحثين.

 /3النشر العلمي او وسيلة تطور الباحثين وترقيتيم وفقا للجوابط وعمليات التنظيم التي يمر بيا الموجوع

حتا ي بح
1

الح ا للنشر.

 -ادى محمد احمد قسم السيد  ،دور النشر ا لكتروني في تعزيز ا ت ال ا عالمي في السودان  ،دراسة تطبيقية علا المركز القومي للبحوث ،

رسالة دكتو ار غير مشور  ،أكاديمية السودان للعلوم 2015م  ،ل 60
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 /4يؤدة توفر قنوات النشر علا حسز الباحثين علا تقديم عنتاجيم ويكسبيم دافعا قويا لموا لة البحث.

أهداف النشر العلمي:

وبناه علا ل ،ينقسم النشر العلمي علا قسمين
ترتبط أاداف النشر العلمي بسئاته المستيدفة،
ا
أ .النشر العلمي للباحثين والعلماء:

وتتلخص أهداف في اآلتي:

 .1تدريب الباحثين علا قنوات الكتابة العلمية.
 .2توجيه نظر الباحثين علا األفكار الجديد وا تجااات البحثية المست دمة لتطبيقيا في التنمية
الشاملة.
 .3يعمل النشر العلمي علا نقل المعرفة من المجتمعات المتقدمة التي تت ف بالتطور الحجارة
المتوازن.
 .4يتيح النشر العلمي نشر المعارف العلمية والتكنولوجية.
 .5تنمية ميارات البحث.
.6

أ.

تحقيق التكامل بين العلوم البحثية والعلوم التطبيقية

واإلنشائية.

النشر العلمي العا لالفراد:

وتتلخص أهداف في اآلتي)11(- :

 .1جعل المعرفة العلمية جزها من الثقافة العامة للمواطنين.

 .2تبسيط المعلومات والحقائق العلمية لمواكب التطور العلمي.
 .3عكساب األفراد القدر علا است دام األدوات واألجيز العلمية والتعامل الواعي مع مستجدات
التكنولوجيا.

 .4ععاد تشكيل المجتمع ليتقبل األفكار الحديثة وتحويله من مجتمع استيالكي علا مجتمع عنتاجي.
 .5ع كاه روح اإلبداع لدى النشه.

 .6مساند التعليم المدرسي النظامي.

أوعية النشر العلمي:

يشمل النشر العلمي أنواع م تلسة من اإل دارات تعالج م تلف نواحي البحوث العلمية وت اطب فئات

م تلسة من الجميور ،تتساوت في مقدرتيا علا التلقي من األسر العلمية المت

ة علا أفراد الشعب

األمي البسيط .كما تشمل اإل دارات ال ا ة بنشاطات المؤسسات البحثية والعلمية والباحثين فييا وبحوثيم

الجارية ومجا تيا.
1

 -املرجع السابق  ،ص63
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وتشمل اإلصدارات ا نواع التالية:
 .1الكتب والكتيبات العلمية.

 .2الدوريات والمجا ت والنشرات.
 .3المطبوعات ال ا ة.
 .4البيبلوغرافيا العلمية.
 .5تقارير البحوث.
 .6األطروحات.

 .7أعمال المؤتمرات.
 .8الموسوعات والمعاجم والتراجم ال ا ة بالبحث العلمي والباحثين ومؤسساتيم.

تحليل االستبانة:
تمهيـــد:

يتناول ا ا المحور و سا لمجتمع الدراسة وعينة الدراسة والطريقة التي تمت بيا ا تيار

العينة ،وك ل،

عرض األدوات التي است دمت في الدراسة والمنيج ال ة است دم باإلجافة علا عجراهات الدراسة الميدانية

والمعالجة اإلح ائية التي تم است داميا في معالجة البيانات.

مجتمع الدراسة:

استيدفت الدراسة مديرو المعااد والييئات واألقسام بالمركز القومي للبحوث ،والعاملين بوحد اإلعالم
العلمي بالمركز ،وأجريت الدراسة في الستر من 2018م حتا 2019م
عينة الدراســة:

أ تيرت العينة بالطريقة العشوائية البسيطة من المجتمع األ لي للدراسة حيث بلغت عينة الدراسة ()30
فرد ،وفيما يلي جداول بيانية ت ف أفراد عينة الدراسة وفق ا للمتغيرات (النوع ،المستوى التعليما ،الوظيسة).
جـــــــــدول رق ( :)1يوضح توزيع أفـــــــــــراد عــينة الــــدراســــــــــــــة تبعاً للنوع

النـــــوع

العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

كر

16

53.3%

أنثا

14

%46.7

المجمي ي ييوع

30

%100

نالحظ من الجدول أعالو ،أن غالبية أفراد عينة الدراسة من ال كور بنسبة مئوية %53.3
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53.30%

54.00%
52.00%
50.00%
48.00%

46.70%

46.00%
44.00%
42.00%
أنثى

ذكر

جـــــــــدول رق (  : ) 2يوضح توزيع أفـــــــــــراد عــينة الــــدراســــــــــــــة تبعاً للمستوى التعليمى
العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

المستوى التعليمى
دكتوار

15

50.0%

ماجستير

11

%36.7

دبلوم عالي

1

3.3%

بكالريو

3

%10.0

المجمي ي ييوع

30

%100

نالحظ من الجدول أعالو ،أن غالبية أفراد عينة الدراسة مستواام التعليما دكتورراو بنسبة مئوية %50
50.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

36.70%

10.00%

3.30%

دكتوارة

ماجستير

دبلوم عالي

بكالريوس
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جـــــــــدول رق (  : ) 3يوضح توزيع أفـــــــــــراد عــينة الــــدراســــــــــــــة تبعاً للوظي ة
العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

الوظي ة
مدير معيد

3

%10.0

مدير ايئة

5

%16.7

مدير وحد

8

%26.7

مدير قسم

5

%16.7

موظف

6

%20.0

باحث

3

%10.0

المجمي ي ييوع

30

%100

نالحظ من الجدول أعالو ،أن غالبية أفراد عينة الدراسة وظيستم مدير وحد بنسبة مئوية %26.7
30.00%

26.70%

25.00%
20.00%
20.00%

16.70%

16.70%

15.00%
10.00%

10.00%
10.00%
5.00%
0.00%
مدير معهد

مدير هيئة

مدير وحدة

مدير قسم

موظف

باحث

أدوات الدراسة:ـــ

استخدمت ا دوات اآلتية:
 استمار البيانات األولية والتي تحتوة علا البيانات الش
 استبيان لقيا

إجراءات الدراسة-:

ية فراد عينة الدراسة .

معوقات التناول اإلعالما نشطة المراكزالبحثية في السودان

 تم تحديد ا تيار مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية وتحديد نسبة العينة ب ات الطريقة.
 ومن ثم تم تجميع ا ستبيانات مع تحليليا وفق برنامج الحزمة اإلح ائية للعلوم ا جتماعية
( )SPSSاإلح ائي.

 ثم عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا علا جوه اإلطار النظرة والدراسات السابقة.
 وجع التو يات والمقترحات التي تتناسب مع النتائج.
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المعالجة اإلحصائية :ـ
تم ع جاع بيانات عينة الدراسة علا معالجة عح ائية بواسطة الحاسوب  ،عن طريق برنامج الحزمة
اإلح ائية للعلوم ا جتماعية ( ، Statistical Package for Socials Sciences )SPSSباست دام

األساليب اإلح ائية التالية -

.1

النسبة المئوية = العدد الجزئي×100
العدد الكلي

2

.3ا تبار مربع كآة ) = (Chi- Square Testمييج (التكرار المشااد – التكرار المتوقع)
التكرار المتوقع

ثانياً :النشر العلمى:

جـــــــــدول رق ( :)1يوضح الوسائل التى تتابع من خاللها أنشطة البحث العلمى

الوسائل

العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

المجالت العلمية

8

%8

الكتاب

3

%3

النشرات

1

%1

الدوريات

1

%1

أ رى

17

%17

المجمي ي ييوع

30

%100

نالحظ من الجدول أعالو ،أن غالبية أفراد عينة الدراسة يتابعون أنشطة البحث العلما عبر وسائل أ رى

بنسبة مئوية %17

17%

18%
16%
14%
12%
10%

8%

8%
6%
3%

4%
2%

1%

1%

النشرات

الدوريات

0%
المجالت العلمية

الكتاب

أخرى
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جـــــــــدول رق (  : ) 2هل يت نشر وسائل البحوث في المركز بصورة دورية
نشر وسائل البحوث

العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

نعم

8

%26.7

علا حد ما

16

%53.3

6

%20

30

%100

المجمي ي ييوع

نالحظ من الجدول أعالو ،أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن نشر وسائل البحوث في المركز ب ور

دورية يتم علا حد ما بنسبة مئوية %53.3
60.00%

53.30%
50.00%
40.00%
26.70%

30.00%

20%
20.00%
10.00%
0.00%
نعم

ال

إلى حد ما

جـــــــــدول رق ( :)3هل التقنيات الموجودة بمركز المعلومات والنشر مواكبة لمتطلبات النشر العلمى
مواكبة التقنيات

العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

نعم

5

%16.7

علا حد ما

17

%56.7

8

%26.7

30

%100

المجمي ي ييوع

نالحظ من الجدول أعالو ،أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن التقنيات الموجود بمركز المعلومات
والنشر مواكبة لمتطلبات النشر العلما علا حد ما بنسبة مئوية %56.7
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56.70%
60.00%
50.00%
40.00%

26.70%

30.00%

16.70%

20.00%
10.00%
0.00%
إلى حد ما

نعم

ال

جـــــــــدول رق ( :)4هل توجد كوادر إعالمية مدربة بمركز التوثيا المعلومات واإلعال العلمى
وجود كوادر إعالمية مدربة

العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

نعم

12

%40.0

تحتاج علا تدريب

12

%40.0

6

%20.0

30

%100

المجمي ي ييوع

نالحظ من الجدول أعالو ،أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون وجود كوادر ععالمية مدربة بمركز التووثيق المعلومات واإلعالم
العلما تحتاج علا تدريب بنسبة مئوية %40
40.00%

40.00%

40.00%

35.00%
20.00%

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
نعم

تحتاج إلى تدريب

ال

جـــــــــدول رق ( :)5اختبار مربع كآي
قيمة مربع كآي

درجة الحرية

الداللة اإلحصائية

25.653

2

0.001
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نالحظ من الجدول أعالو ،أن قيمة مربع كآة(  )25.653بدرجة حرية ( )2ود لة عح ائية ()0.001

واا قيمة دالة عح ائي ا مقارنة بالقيمة المعنوية(  ، )0.05عليه عن وجود كوادر ععالمية مدربة بمركز
التوثيق المعلومات واإلعالم العلما تحتاج علا تدريب له د لة عح ائية

جـــــــــدول رق (  : ) 6المعوقات والمشكالت التى تواج النشر العلمى بمركز التوثيا المعلومات واإلعال العلمى
المعوقات والمشكالت

العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

قلة وق ور ال طط

5

%16.7

مشكالت مالية

10

%33.3

مشكالت عدارية

1

%3.3

مشكالت بيئة عمل

3

%10.0

أ رى

1

%3.3

كل ما كر

10

%33.3

المجمي ي ييوع

30

%100

نالحظ من الجدول أعالو ،أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون المعوقات والمشكالت التا تواجه النشر

العلما بمركز التوثيق المعلومات واإلعالم العلما تتمثل في قلة وق ور ال طط ومشكالت مالية وأدارية
ومشكالت بيئة عمل بنسبة مئوية %40
33.30%

35.00%

33.30%

30.00%
25.00%
16.70%

20.00%
15.00%

10.00%

10.00%
3.30%

5.00%

3.30%

0.00%
قلة وقصور
الخطط

مشكالت مالية مشكالت إدارية

مشكالت بيئة
عمل

كل ما ذكر

أخرى

جـــــــــدول رق (  : ) 7هل يت تخصيص التمويل الالز لمركز المعلومات واإلعال لنشر البحوث العلمية
تخيص التمويل

العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

نعم

3

%10.0

24

%80.0

3

%10.0

30

%100

لي

بال ور المطلوبة
يل التمويل نيايئ ا

يتم ت
المجمي ي ييوع
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واإلعالم لنشر البحوث العلمية

نوفمبر 2020

يل التمويل الالزم لمركز المعلومات

يتم بال ور المطلوبة بنسبة مئوية %40
80.00%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
10.00%

20.00%

10.00%

10.00%
0.00%
ليس بالصورة المطلوبة

نعم

ال يتم تخصيص التمويل نهايئا

جـــــــــدول رق (  : ) 8اختبار مربع كآي
قيمة مربع كآي

درجة الحرية

الداللة اإلحصائية

28.532

2

0.002

نالحظ من الجدول أعالو ،أن قيمة مربع كآة (  )28.532بدرجة حرية ( )2ود لة عح ائية ()0.002

واي قيمة دالة عح ائي ا ،عليه عن ت

العلمية

يل التمويل الالزم لمركز المعلومات واإلعالم لنشر البحوث

يتم بال ور المطلوبة له د لة عح ائية.

جـــــــــدول رق ( :) 9هل هناك مشكالت تتعلا بنتائج البحوث (الم اهي والمصطلحات العلمية ) وقابليتها للنشر العلمى
مشكالت نتائج البحوث

العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

نعم

4

%13.3

علا حد ما

17

%56.7

9

%30.0

30

%100

المجمي ي ييوع

نالحظ من الجدول أعالو ،أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون وجود مشكالت تتعلق بنتائج البحوث

(المساايم والم طلحات العلمية) وقابليتيا للنشر العلما بنسبة مئوية %56.7
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56.70%
60.00%
50.00%
30.00%

40.00%
30.00%
13.30%
20.00%
10.00%
0.00%
نعم

ال

إلى حد ما

جـــــــــدول رق (  : ) 10اختبار مربع كآي
قيمة مربع كآي

درجة الحرية

الداللة اإلحصائية

20.542

1

0.000

نالحظ من الجدول أعالو ،أن قيمة مربع كآة (  )20.542بدرجة حرية ( )1ود لة عح ائية ()0.000
واا قيمة دالة عح ائيا ،عليه عن المشكالت التا تتعلق بنتائج البحوث (المساايم والم طلحات العلمية )
وقابليتيا للنشر العلما ليا د لة عح ائية.

جـــــــــدول رق ( :)11هل يوجد تنسيا بين مركز المعلومات واإلعال والوسائل العالمية المختل ة إلبراز دور أنشطة المركز
العلمية

وجود التنسيا

العـــــــــــــدد

النسبة المئوية

نعم

5

%16.7

علا حد ما

16

%53.3

9

%30.0

30

%100

المجمي ي ييوع

نالحظ من الجدول أعالو ،أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون وجود تنسيق بين مركز المعلومات واإلعالم

والوسائل العالمية الم تلسة إلبراز دور أنشطة المركز العلمية بنسبة مئوية %53.3
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53.30%

60.00%
50.00%

30.00%

40.00%

30.00%

16.70%

20.00%
10.00%
0.00%
نعم

إلى حد ما

ال

النتائج:
 .1التقنيات الموجود بمركز المعلومات والنشر العلمي مواكبة لمتطلبات النشر العلمي.

 .2توجد كوادر ععالمية مدربة بمركز التوثيق والمعلومات اإلعالمي العلمي ،وينق يا بعض التدريب.
 .3أام المعوقات والمشاكل التي تواجه النشر العلمي بمركز التوثيق والمعلومات واإلعالم العلمي
تتمثل في مشكالت مالية وادارية وبيئة عمل.

.4

يتم ت

المطلوبة.

يل التمويل الالزم لمراكز المعلومات واإلعالم العلمي لنشر البحوث العلمية بال ور

 .5توجد مشكالت تتعلق بنتائج البحوث(مساايم والم طلحات العلمية) وقابليتيا للنشر العلمي.
 .6يوجد تنسيق مؤسسي بين مركز المعلومات واإلعالم العلمي والمسائل اإلعالمية الم تلسة عبراز
أنشطة المراكز العلمية.

التوصيات:

 .1توفير التمويل الالزم لمراكز المعلومات واإلعالم العلمي بالمركز القومي للبحوث من للمساامة في
عنساد ال طط والبرامج بالمركز .

 .2وجع طط واستراتيجيات للنشر العلمي في السودان
 .3تكوين مجل

لاعالم العلمي والنشر بالمركز القومي للبحوث بمراجعة ال طط واإلستراتيجيات

ومتابعة تنسي اا في مجال النشر العلمي .
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المصادر والمراجع:

أوالً :المراجع المنشورة:
أ /كتب بالل ة العربية:

 .1جاد محمود أبو عالم ،منااج البحث في العلوم النسسية والتربوية ،دار النشر للجامعات ،الطبعة الرابعة،
.2

جميورية م ر العربية2005 ،م.

الد عبد اهلل أحمد درار ،البحث العلمي في ا ت ال الجماايرة ،مطابع السودان للعملة  ،الطبعة األولي

،ال رطوم  ،السودان.

 .3شيماه و الغسار زغيب ،منااج البحث وا ست دامات اإلح ائية في الدراسة اإلعالمية ،الدار الم رية
اللبنانية ،الطبعة األولا ،جميورية م ر العربية2009 ،م.
 .4سمير محمود ،اإلعالم العلمي ،دار السجر للنشر والتوزيع ،الطبعة األولا ،القاار  ،جميورية م ر العربية،
2008م.

 .5اند تاج السر عثمان بالل ،اإلعالم العلمي في السودان ،السرجية الغائبة ،مطابع السودان للعملة،
ال رطوم ،السودان2009 ،م.

ثانياً :المراجع غير المنشورة:
أ /ا وراا العلمية:

 .1معت م عبد اهلل عثمان ،ورقة حول المساايم العامة لاعالم والنشر العلمي ،المجل
ال رطوم ،السودان1988 ،م.

القومي للبحوث،

ب /الدراسات السابقة:

 .1ادى محمد أحمد قسم السيد ،دور النشر اإللكتروني في تعزيز ا ت ال اإلعالمي في السودان ،دراسة
تطبيقية علا المركز القومي للبحوث ،رسالة دكتوراو غير منشور  ،أكاديمية السودان للعلوم2015 ،م.

ج /المقابالت:

 .1أ .د .مقدام الشيخ عبد الغني ،مدير عام المركز القومي للبحوث ،مقابلة يوم األربعاه الموافق
2017/3/9م ،الساعة  ،12 20المركز القومي للبحوث ،ال رطوم ،السودان.

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

219

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

نوفمبر 2020

البوابة اإللكترونية للجامعة :م هومها ،وأهميتها ،ومعايير جودتها
University's portal, its significance, quality, and evaluation
criteria
عامر محمد الضبياني
رئيس المنظمة اليمينة للدراسات والتنمية – باحث بجامعة ذمار

الملخص

تعد البوابة اإللكترونية للجامعة ناف تيا علي العالم والتي تسعا من الليا تأكيد تواجداا بين الجامعات المحلية واإلقليمية ،ع
تعك

مواقع المؤسسات الجامعية

ور ا و المؤسسات ونشاطيا التعليمي والمجتمعي والبحثي حتا باتت المواقع

اإللكترونية للجامعات اليوم عحدى معالم التناف

العالمي والتميز ،وتلعب البوابة ا لكترونية دو ار ااما في العملية التعليمية

والبحثية ،ع تسيم في جمان جود التعليم العالي ،وربط مؤسساته فيما بينيا وبين بقية الجامعات ،وتو يل المعرفة والثقافة
لي

لمنسوبي ا و الجامعات فقط بل لكل أفراد المجتمع .وادفت الدراسة الحالية الا توجيح مسيوم البوابة اإللكترونية

للجامعة وأاميتيا ومعايير جودتيا ،واعتمدت المنيج الو سي لتحقيق ادف الدراسة والمالحظة لجمع المعلومات وتنظيميا
وتسسيراا وتو لت الدراسة الا مجموعة من النتائج أاميا ا تي يتوافق تعريف البوابة اإللكترونية مع تعريف الموقع
اإللكتروني ،ع أن البوابة اإللكترونية تتسوق علا الموقع اإللكترونية في عمكانياتيا ،وأيجا حجم محتوياتيا .تعك
اإللكترونية للجامعة

ور المؤسسة الجامعية ،ونشاطيا التعليمي ،والبحثي ،واإلدارة ،والمجتمعي .يمكن قيا

البوابة

جود البوابات

اإللكترونية للجامعات من الل ( )73مؤش ار موزعة علا أربعة معايير اي (جود المحتوى ،جود الت ميم ،جود التنظيم،

وجود سيولة التعامل).

الكلمات الم تاحية :المواقع اإللكترونية -البوابة اإللكترونية – الجامعات
Abstract:
This study aimed to identify the concept of a university's portal, its significance, quality, and
evaluation criteria. The researcher adopted the descriptive documentary approach because it is
consistent with the nature of the study and its objectives for gathering information from the
articles, researches, theses, books, author, and translator for university portals.The study has
reached a number of findings, the most significant of which are the following: The electronic
portal is the same as the electronic website, However, the electronic portal is more than an
electronic website in its potentials, and contents size. The university's portal reflects the
institution's picture of the university and its educational, administrative Scientific, and
)community activities. We can measure the quality of the university's portals through (73
indicators distributed on four standards are (content quality, design quality, organizing quality,
and ease of dealing quality).
Keywords: Electronic sites - Electronic portal - University's portal.
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مقدمة:
في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة والتحو ت والتطورات الحديثة أ بح التواجد علا شبكة ا نترنت

جرور حتمية ،ع لم يعد بإمكان أة مؤسسة من المؤسسات أن تحقق أادافيا وتمار

دوراا وتؤدة

وظائسيا بعيدا عن ا ا التطور ،فالمؤسسة التي تريد أن تجد لنسسيا دو ار في العالم الحقيقي يجب أن تعرف

ب نسسيا علا شبكة ا نترنت .وبات ت لف اة مؤسسة عن الشبكة العنكبوتية يعني عدم

الحيتيا بشكل

كاف لتلبية احتياجات المستسيدين منيا ،والت لي عن دوراا لغيراا من المؤسسات ل ل ،نجد ماليين البوابات

اإللكترونية علا اإلنترنت لكثير من الجامعات والمنظمات والشركات وا تحادات والجمعيات

المينية.1وأ بح من الجرورة أن تكون البوابة اإللكترونية للمؤسسة أدا ووسيلة فعالة تيدف علي ربط

المجتمعات البحثية ،وتسيل ُسبل التغلب علا التحديات التا تواجه ال دمات ال ا ة بتسويق المعلومات،
وجمان ات ال مست دما اإلنترنت المستمر للبوابة وعلا المستوى األكاديمي فإن مواقع الجامعات علا
شبكة ا نترنيت تؤدة دو ار محوريا في تو يل المعرفة والثقافة لي

لمنسوبي ا و الجامعات فقط بل لكيل

أفراد المجتمع ،كما أ بح موقع الجامعة يمثل عنعكاسا لمدى جود ال يدمات التعليميية والبحثية التي تؤدييا
الجامعة .وتعد البوابة اإللكترونية للجامعة أحد أام ا ليات التي يتم من الليا التكامل بين المست دمين

والمعلومات واألنظمة واجراهات العمل دا ل الجامعة ،واحدى معالم التناف

العالمي والتميز بين م تلف

الجامعات .حيث أثبتت الدراسات واألبحاث العلمية أامية المواقع اإللكترونية للجامعات ،وأثر جود تل،

المواقع في رفع مستوى سمعتيا وتعزيز مكانتيا ،وان جود ت ميم ا و المواقع يعطي ا نطباع األول الجيد
عن الموقع ويشد المستسيد للمتابعة .ولقلة الدراسات التي تناولت مسيوم البوابة ا كترونية للجامعة باعتبارو

من المساايم الحديثة نسبيا في علم اإلدار وغياب المعايير الموجوعية التي يمكن اإلعتماد علييا لتقييم

جود البوابات اإللكترونية للجامعات ،تأتي أامية ا و الدراسة كمحاولة جاد لردم السجو النظرية والمعرفية

التي يعاني منيا ا ا المسيوم.

مشكلة الدراسة:

تزداد يوما بعد يوم أامية البوابات اإللكترونية للجامعات ،و ل ،بسبب ان الجامعات تؤدة دو ار حيويا وااما
في تقدم األمم ونشر الثقافة والعلوم وتطوراا ،وقد شيدت السنوات األ ير تطو ار ملحوظا في مواقع ا نترنت

الجامعية ،وظيور البوابات الجامعية الج مة التي تقدم دماتيا للمجتمع عامة وللطالب والباحثين وأعجاه
ايئة التدري

ا ة .وألن البوابة اإللكترونية للجامعة اي الواجية اإلعالمية والم در الرئي

ل ور

الجامعة ومكانتيا فقد بات من الجرورة ا اتمام بي و البوابات والعمل علا رفع جودتيا ،ومن انا فان
مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال الرئي

جودتيا.
1

ا تي ما مسيوم البوابة اإللكترونية للجامعة وأاميتيا ومعايير

وسام حسن الوكيل البوابات اإللكترونية للجامعات د ارسية تقييمية مقارنة لعينة من الجامعات العربية واألجنبية لوجع موا سات معيارية تحقق اإلفاد من بوابة

جامعة بني سويف ،أطروحة دكتوراو ،كلية ا داب ،جامعة بني سويف.2019 ،
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أهمية الدراسة:
 تبرز أامية الدراسة من الحاجة الملحة للبوابات اإللكترونية للجامعات وحسب اطالع الباحث علاالدراسات السابقة فانه

توجد دراسات كافية تناولت ا ا الموجوع.

عطار نظريا لمسيوم البوابة اإللكترونية للجامعة وأاميتيا واقتراح معايير جودتيا.
ا
 -ستقدم الدراسة

أهداف الدراسة:

 التعرف علا مسيوم البوابة اإللكترونية للجامعة وأاميتيا. -اقتراح مجموعة من المعايير التي يمكن ا عتماد علييا لتقييم جود البوابات اإللكترونية للجامعات.

أوال :م هو البوابة اإللكترونية للجامعة:

-1م هو الموقع اإللكتروني:

يعرف الموقع ا كتروني بأنه "مجموعة من الملسات الويب المرتبطة فيما بينيا والمتجمنة لملف افتتاحي

يسما ال سحة الرئيسية ( )PAGE HOMEالتي يمكن الولوج من الليا علا بقية الوثائق المتجمنة في
الموقع ويتم الو ول علا الموقع عبر كتابة اسم الموقع علا المت سح".
ويعرف الموقع اإللكتروني أيجا بأنه "مجموعة

1

سحات علكترونية مرتبطة مع بعجيا البعض ،يمكن

مشاادتيا والتساعل معيا عبر برامج حاسوبية تدعا المت سحات ( )web browserوتعرض بواسطة

اليواتف النقالة عبر تقنية نظام التطبيقات ا لسلكية".

وفي تعريف آ ر أكثر تس يالا يعرف الموقع بانه "مجموعة من ال سحات والن ول وال ور والمقاطع
السيديو المترابطة وفق ايكل متماس ،ومتساعل ييدف علا عرض وو ف المعلومات والبيانات عن جية ما

أو مؤسسة ما بحيث يكون الو ول عليه غير محدد بزمان و مكان وله عنوان فريد يميزو عن بقية المواقع

علا شبكة ا نترنت".2

فالموقع اإللكتروني او كما يقال موقع الويب او مجموعة ال سحات أو الوثائق الموحد التي تتيحيا منظمة

أو ش ل والتي ترتبط مع بعجيا لتحقيق أاداف المنظمة أو الش ل أو الم در ال ة أنتجيا .3وقد
ترتبط بالموقع م واقع فرعية كما او حال مواقع الجامعات الرئيسة التي ترتبط بيا مواقع الكليات والمراكز

العلمية والبحثية التابعة ليا ،والمدونات ال ا ة بالمدرسين .4ويمكن أن يحتوة موقع الويب علا موقع

1

محمد األمين موسا أحمد توظيف الوسائط المتعدد في اإلعالم ا لكتروني العربي ،ورقة عمل مقدمة في مؤتمر

حافة اإلنترنت الواقع

وتحديات ،بجامعة الشارقة2005 ،

2
3

محمد بالل الزعبي ،واحمد يطيشان الشرائعة الحاسوب والبرمجيات الجااز دار وائل للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان2004 ،
أمل محمد فوزة منت ر مج ا ت است دام الشبكة المعلوماتية ا نترنت في األنشطة ا ت الية ،رسالة ماجستير غير منشور  ،جامعة القاار ،

2003
4

ف ار

محمد العز  ،معايير جود المواقع اإللكترونية  2010وت نيسيا ،الرابط المتاح

http://www.zuj.edu.jo/Arabic/pdf/Quality/study5.pdf
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فرعي واحد أو أكثر ،فإ ا اعتبر موقع الويب دليل يحتوة علا مجموعة من المجلدات فإن الموقع السرعي

عبار عن مجلد فرعي يحتوة علا موقع ويب مستقل ب اته.1

ومما سبق يمكن تعريف الموقع اإللكترونا بأنه عبار عن مجموعة ال سحات ا كترونية ات ال لة

المرتبطة فيما بينيا الموجود علا شبكة اإلنترنت ،والتي قام بت ميميا فردا او مجموعة من األفراد أو
عحدى المؤسسات.

-2م هو البوابة اإللكترونية:

تمثل البوابة اإللكترونية التطور المستمر للمواقع اإللكترونية علا شبكة اإلنترنت ،وتعرف بأنيا موقع علا
شبكة الويب تستيدف جميور وتقدم محتوى ومعلومات و دمات ات عالقة بالجميور بإتاحة تطبيقات

بيدف دمة الجميور بدرجة عالية من الت

ل .)Lee, Park & Han: 2007( .2فالبوابة ()portal

اي موقع «ويب» يشكل نقطةَ البداية لالت ال بمواقع الويب األ رى .وقد جاه اسم البوابة من وظيستيا

كباب مستوح ُيطل المره منه علا عالم المعلومات والسعاليات األ رى التي يوفراا اإلنترنت .وتتميز البوابة
عن مواقع «الويب» بدرجة عالية جدا من التنظيم ،ع تُتيح دماتيا المتكاملة الولو َج بسيولة وسرعة علا أام
المواجيع التي تحظا بااتمام النا  .وتح ل أغلب البوابات علا تمويليا من الروابط اإلعالنية التي

تظير فييا ،وتقود ا و الروابط زوار البوابة علا مواقع المعلنين أنسسيم.

ويمكن القول عن البوابة اإللكترونية عبار عن موقع علا شبكة ا نترنت يجمع المعلومات من م ادر
موحد لمجموعة كبير من ال دمات اإللكترونية ومن
متنوعة ويعرجيا وفق طريقة معينة ،أو عبار مد ل ،
التعريسات التي أعجبتني تعريف "جاكوب نيلسن" ( )Nielsen Jakobال ة يعرف البوابة بأنيا "الواجية أو

فاترينة العرض للموقع ( ،)vitrineوالتي يجب أن تكون البوابة م تلسة عن بقية
الطبيعا أن يكون شكل البوابة او نس

شكل بقية

سحات الموقع .فمن

سحات الموقع الدا لية األ رى ولكن مع بعض السروق

الطسيسة .ل ،يعني أن البوابة أو الي "بورتال" تمثل ال سحة الرئيسية للموقع ونقطة التجمع للم ادر
والمعلومات التي يحتوة علييا الموقع.

ويرجع السبب الرئيسي ست دام وانتشار م طلح بوابة علا م مما

سحات الويب با شترا ،مع موردى

الد ول علا شبكة اإلنترنت قد بحثوا عن نمط جديد يمكنيم من تحويل ال سحة الرئيسية لموقع الويب من

مجرد

سحة ثابتة تقليدية علا قطاع ديناميكا تساعلا ينطوى علا مجموعة من الميام وال

ائل

الرئيسية والتا من أاميا ا ستقبال ،التوجيه واإلرشاد ،معلومات ا ة بالمستسيدبن ُمعد وفقا للسمات
الش ية علا غير ل.،

1

محمد م طسا حسين تقييم جود المواقع اإللكترونية -دراسة تحليلية مقارنة بين بعض المواقع العربية واألجنبية-مجلة تكريت للعلوم اإلدارية

وا قت ادية ،المجلد  ،6العدد .2010 ،18
.Jumin LeeDo-Hyung ParkIngoo HanIngoo Han. The effect of negative online consumer reviews on product
attitude: An information processing view. Electronic Commerce Research and Applications 7(3):341-352. (2008).
2
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ومما سبق نجد بانه يتوافق تعريف البوابة اإللكترونية مع تعريف الموقع اإللكتروني ،ع أن البوابة تتسوق
علا الموقع في عمكانياتيا ،وأيجا حجم محتوياتيا ،فالبوابة اإللكترونية عبار عن موقع ويب م

ل يقوم

بدمج المعلومات من مجموعة كبير من الم ادر بطريقة متسقة وموحد  ،وكال من البوابة والموقع ي دم

غرض معين ،وتتميز البوابة اإللكترونية بسيولة است داميا ع

تتطلب من الزائر ا نتقال من موقع الا

آ ر بغية الو ول الا ال دمة او المعلومة التي يبتغييا ويحتاج علييا.
-3م هو البوابة اإللكترونية للجامعة:

يعرف الموقع اإللكتروني للجامعة بأنه "مجموعة من الملسات التي تحتل مساحة ت زينية قامت مؤسسة
جامعية بحجزاا جمن جياز ادم (يكون عاد تابعا للجامعة) ليشيكل مجمونا متكامال يحوة معلومات

ويشكل نشاطات ويقدم دمات لجميور الجامعة من عداريين وأسات وطلبة".1

والموقع اإللكتروني ألة مؤسسة تعليمية عبار عدد من ال سحات التي ترتبط فيما بينيا بروابط م تلسة،
والتي ومن الليا تسعا المواقع اإللكترونية لي و المؤسسة تقديم محتوى ل دمة الطالب والمجتمع األكاديمي

دا ل المؤسسة التعليمية و ارجيا با عتماد علا تقنية المعلومات لدعم وتطوير عمليتي التعلم والتعليم

بأشكاليما المتنوعة.2

و يوجد للبوابة اإللكترونية للجامعة اة تعريف واجح و ريح ع ان انا ،من يعرف البوابة اإللكترونية

موحد لمجموعة كبير من ال دمات اإللكترونية ووسيلة لالت ال بين قواعد
للجامعة بانيا عبار عن مد ل ،
بيانات الجامعة وكلياتيا والمستسيدين ال ين ينتموا عليه سواه كانوا من ايئة التدري أو الييئة اإلدارية أو بين

الطالب بيدف تقديم دمات علكترونية وادارية أو تعليمية.3

وتتكون البوابة اإللكترونية ألة جامعة من نظام شامل يغطي كافة النواحي التعليمية واإلدارية وال دمية

والتنظيمية ع يراعا عند عنشائيا تمثيل كليات ووحدات وادارات الجامعة ومراكز األبحاث التابعة ليا تمثيال
جيدا في موقعيا مما يعطي زائر الموقع فكر جيد ومتكاملة عن رؤية المؤسسة الجامعية ورسالتيا وأادافيا

وأنشطتيا األكاديمية والبحثية .4كما تحتوة البوابة اإللكترونية للجامعة علا عد نواف تغطي عددا من

1

رابح رياب وعبد الرحمن قدة أنشطة التعليم العالي في اليمواقع اإللكترونية الجامعية دراسة و سية مقارنة بين الموقعين اإللكترونيين الرسميين لكل

من جامعة ورقلة وجامعة قسنطينة ،مجلة العلوم ا نسانية وا جتماعية ،جامعة الجزائر ،العدد .2016 ،24

2

محمد مروان أامية المواقع اإللكترونية ،بتاريخ  31يونيو 2015م ،الرابط المتاح

/com.mawdoo3://http

3

ع ا ة ،غازة محمد راتب والجيزاوة ،نا ر مي

بركات ومحمدة ،محمد غانم ( .) 2015المؤتمر العلمي األول للمكتبات بجامعة بنيا "تأثير

البوابات اإللكترونية والنشر الدولي علا ترتيب جامعة بنيا في الت نيسات العالمية"

4

رحاب فايز احمد سيد

دمات بوابات الجامعات لنظام ا نتساب علا الويب دراسة تحليلية مقارنة بين م ر والسعودية ،مجلة جيل العلوم

ا نسانية وا جتماعية ،مركز جيل البحث العلمي ،العدد .2015 ،8
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الجوانب اإلعالمية منيا أرشيف األ بار والملف ال حسي ومعرض ال ور ومعرض السيديو باإلجافة علا

أرشيف السعاليات والمناسبات.1

ومن انا فإنه يمكن تعريف البوابة اإللكترونية للجامعة بأنيا الموقع اإللكتروني الشامل للمؤسسة الجامعية
علا شبكة اإلنترنت ال ة يحتوة علا نظام شامل يغطي كافة النواحي التعليمية واإلدارية وال دمية

والتنظيمية بيدف تقديم دمات علكترونية متنوعة لجميع المستسيدين منيا سواه كانوا دا ل الجامعة او
ارجيا

ثانيا :أهمية البوابة اإللكترونية للجامعة:

تعك

مواقع المؤسسات التعليمية والتربوية

ور ا و المؤسسات ،ومنيا الجامعات ونشاطيا العلمي

والتعليمي اإلدارة المستمر ،يكون الغرض منيا تعريسي وتعليمي وتثقيسي ودعائي ،و سيما أن

ناعة

التعليم يعد ل ل ،نجد حي از للم رجات في مواقع الجامعة لتسويقيا ،فجالا عن التعريف بأعجاه كادراا
األكاديمي ال ين يشكلون ثقل العملية التعليمية والبحثية في الجامعة ،وبسبب حرية الد ول وعدم وجود

جوابط علا الشبكة ،أوجد الشيه ونقيجه.2

وتعد المواقع اإللكترونية للجامعات عحدى معالم التناف

العالمي والتميز واستمرار تقدميا العلمي ال ة يعزز

مكانتيا األكاديمية بين م تلف الجامعات ،3ع اثبتت العديد من الدراسات العلمية أامية المواقع اإللكترونية

للجامعات ،وجود أثر لجود المواقع اإللكترونية للجامعات في رفع مستوى سمعتيا ،4وتعزيز المكانة
التنافسية ليا ،5وأامية البوابات ا لكترونية والنشر الدولي كمعيار لت نيف الجامعات عالميا ،6وجرور

ا اتمام بالمواقع علكترونية للجامعات ،7وتوسيعيا وتطويراا ورفع المنشورات العلمية علييا .وان جود ت ميم
المواقع ومنه الواجية ،يعطي ا نطباع األول الجيد عن الموقع ويشد المستسيد للمتابعة.8

1

عامر محمد الجبياني استراتيجية مقترحة لتطوير عدارات اإلعالم الجامعي في الجميورية اليمنية ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة مار،

2018
2

ف ار

محمد العز  ،معايير جود المواقع اإللكترونية  2010وت نيسيا ،الرابط المتاح

http://www.zuj.edu.jo/Arabic/pdf/Quality/study5.pdf

3
4

ابراايم ب يتي ،وربيعة بن زيد تقييم جود الموقع اإللكتروني لجامعة ورقلة .مجلة الباحث ،العدد .2013 ،13
ايمان سمير عود

ا لعالقة التأثيرية بين جود ال دمات اإللكترونية وسمعة الجامعات دراسة علا عينة من الجامعات األردنية ال ا ة .رسالة

ماجستير ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة الشرق األوسط2012 ،

5

وسيم عسماعيل اليابيل أحمد عبد الكريم السر جود ال دمات اإللكترونية وتأثيراا علا الميز التنافسية للجامعات السلسطينية في قطاع غز "من

وجية نظر الطلبة" مجلة جامعة األق ا (سلسلة العلوم اإلنسانية) المجلد الحادة والعشرون ،العدد األول2017 ،

6

ع ا ة ،غازة محمد راتب والجيزاوة ،نا ر مي

بركات ومحمدة ،محمد غانم ( .) 2015المؤتمر العلمي األول للمكتبات بجامعة بنيا "تأثير

البوابات اإللكترونية والنشر الدولي علا ترتيب جامعة بنيا في الت نيسات العالمية"

7

أحمد البنا جود محتوى المواقع اإللكترونية األكاديمية كمد ل لتحسين الت نيف العالمي للجامعات الم رية ،مجلة كلية التربية ،جامعة بنيا ،العدد

2016 ،105 /27

8

ف ار

محمد العز  ،معايير جود المواقع اإللكترونية  2010وت نيسيا ،الرابط المتاح

http://www.zuj.edu.jo/Arabic/pdf/Quality/study5.pdf
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نوفمبر 2020

ل ور الجامعة ومكانتيا.1

ع تلعب البوابات ا لكترونية للجامعات دو ار اام ا في العملية التعليمية والبحثية سواه للمرحلة الجامعية
األولا أو الدراسات العليا من الل دماتيا اإللكترونية والتي تتل ل في عستعراض الملف ا كاديمي
ألعجاه ايئة التدري

والكتالوج األكاديمي للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية وتو يساتيا وك ل ،نما ج

اإلمتحانات واجابتيا اإلسترشادية واستعراض قواعد بيانات الرسائل العلمية والمشاريع البحثية واستطالعات

للرأة وغيراا من ال دمات.2

كما ان تقديم ال دمات ب ور علكترونية يعمل علا توفير الوقت والجيد ويقلل عبه العمل للجامعات

ويجمن تقديم ال دمات ب ور أكثر فعالية وكساه مما كان عليه بالطريقة التقليدية ،ل ل ،أ بحت
الجامعات اليوم تقدم دماتيا ب ور علكترونية من الل بناه المواقع اإللكترونية التي تقدم دمات متكاملة
ات جود عالية .3وحققت ا و المواقع اإللكترونية للجامعات عد عيجابيات ومزايا منيا المساامة في

جمان جود الت عليم العالي في المؤسسات الجامعية ،وربط مؤسسات التعليم العالي فيما بينيا وبين بقية

الجامعات العالمية ،و سض تكلسة المواد المطبوعة ،ونشر التقنية في المجتمع ،واعطاه مسيوم اوسع للتعليم
المستمر دون التقيد بمكان او زمان .4باإلجافة علا ربط المجتمع بالجامعة حيث تيدف البوابة علا ربط
أكبر عدد ممكن من المستسيدين بأادافيا من الل

تقديم دمات علكترونية متميز  ،وتعزيز الجود في العملية التعليمية و ل ،عن طريق توفير تعليم تساعلي

باست دام أدوات وتقنيات متطور ومبتكر،

والبوابات اإللكترونية أ بحت جرور ملحة في مجال التعليم والتعليم العالي ،حيث التوا ل بين المشرفين
أن يح ل علا

متاحا وجياا لوجه في كل الظروف ،ل ل ،فمن الممكن للدار
األكاديميين والدارسين لي
ا
الماد العلمية ويطلع علا سجالته األكاديمية واو في بيته باإلجافة علا الكثير من المزايا بحيث يمكن

للطالب ا طالع علا القجايا والسعاليات التي تعلنيا الجامعة واألمور المتعلقة بيم ش ايا والمتواجد في
سحتيم ،وتقديم طلب للقبول وك ل ،طلبات المساعدات المالية ،واستعراض سوفيم الدراسية وجداول

ا متحانات .طلب الوثائق ال ا ة بيم ،وادار الحسابات ال ا ة بيم ،وا طالع علا تسا يل المساعدات
المالية ويمكن لحسات

واإلداريين اد ال الدرجات الن سية والنيائية لكل طالب ،وكتابة المالحظات ليتم

عرجيا في ملف الطالب ،وعرض الجداول ال ا ة بالس ول الدراسية ،والمعلومات المتعلقة بالس ل

الدراسي ،مثل بداية ونياية الس ل واأليام واألوقات ،والمكان.
1
2

عامر محمد الجبياني اإلعالم التربوة وتطبيقاته في المؤسسات التعليمية ،بحث منشور بمجلة الرسالة للدراسات اإلعالمية2019 ،
ع ا ة ،غازة محمد راتب والجيزاوة ،نا ر مي

بركات ومحمدة ،محمد غانم والعسال ،بيومي والجرجاوة ،شيرين ( .)2013المؤتمر الدولي

الثالث لجامعة بني سويف "دور البوابة اإللكترونية بالجامعات في النيوض بالبحث العلمي و دمة المجتمع والبيئة"

3
4

نجم عبود نجم عدار الجود الشاملة في ع ر اإلنترنت .عمان دار

ساه للنشر والتوزيع2010 .

اديل محمد أحمد م طسا أثر الت ميم الجرافيكي في قابلية است دام المواقع اإللكترونية للجامعات األردنية" ،رسالة ماجستير ،كلية العمار ،

جامعة الشرق األوسط.2017 ،
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ويمكن تحد يد أامية البوابات اإللكترونية للجامعات في السوائد التي تحققيا البوابة اإللكترونية ألة جامعة،

واي كما يلي

 -1طريقة مثلا للتعريف بالمؤسسة التعليمية ،والتسويق للبرامج األكاديمية التي تطرحيا.
 -2تعك

ور المؤسسة التعليمية ،ونشاطيا التعليمي ،والبحثي ،واإلدارة ،والمجتمعي.
والكوادر المساند  ،ال ين يشكلون ثقل العملية التعليمية ،والبحثية في

 -3التعريف بأعجاه ايئة التدري
المؤسسة التعليمية.

 -4تشكيل قاعد بيانات دائمة التحديث أللكاديميين والباحثين.
 -5تعتبر مرك از للتعلم اإللكتروني ومن ثم تدعم وتطور عمليتي التعلم والتعليم.

 -6المساامة في حل بعض مشاكل التعليم العالي ،مثل عمليات تسجيل الطلبة ،وعمليات تنزيل
المواد...علخ.

 -7تسيم في تحقيق التوا ل بين الطالب ،وأعجاه ايئة التدري .

 -8نشر الثقافة التقنية مما يسيم في مواكبة مستجدات الع ر والتعاطي معيا بشكل جدة ونافع.
 -9وسيلة للتميز واإلبداع والمنافسة والعالمية.

 -10وسيلة للنقد ال اتي بغية التطوير والتحسين المستمر.

ثالثا :جودة البوابة اإللكترونية للجامعة:

لقد تناما دور الموقع اإللكتروني بشكل ملحوظ علا الشبكة ازداد اإلقبال عليه ،وألن شبكة اإلنترنت تعد

بيئة مستوحة فإنه يمكن لكل من يمل ،جياز كمبيوتر مت ل بالشبكة أن يست دم موقعا مجانيا علا الشبكة
ينشر من

الله ما يشاه ،ويطلق علا نسسه ما يشاه من ألقاب علمية ليجعل زائر الموقع يثق في

المعلومات المطروحة فيه .1ل ل ،فإن من المبررات التي توجح مدى األامية التي يكتسييا قيا

الموقع اإللكتروني ما يلي

جود

-1تحقيا التكامل والترابط بين المواقع اإللكترونية:

ع عن من أاداف الجود في المواقع اإللكترونية تحقيق التكامل والترابط بين أ حاب الت

المواقع المتعدد وازاحة الحواجز ،ودواعي ال راعات ،ونب النزاعات بينيم .وأ حاب الت

يح تاجون لمعرفة ما يتعلق بمواجيع ت

ل الواحد في

ل الواحد

اتيم من أجل تطوير معارفيم وتوسيع آفاقيم ،ويسمح ل ،في

الوقت نسسه في بناه قاعد معلومات وبيانات في مجال معين تسيم في تطويرو .والبوابات اإللكترونية

للجامعات مواقع علكترونية مت

ة تعنا بشريحة من الجميور وتعك

ععالم مت

ا يتناول مجال

التعليم العالي والبحث العلمي ويقتجي ل ،تحقيق التكامل والترابط بين تل ،المواقع ألامية المجال ال ة

تتناوله.
1

محمد م طسا حسين تقييم جود المواقع اإللكترونية -دراسة تحليلية مقارنة بين بعض المواقع العربية واألجنبية -مجلة تكريت للعلوم اإلدارية

وا قت ادية ،المجلد  ، 6العدد 2010 ، 18
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-2تدعي المركز التنافسي للمواقع اإللكترونية:
عن ا زدياد المتسارع لحجم وكم المواقع اإللكترونية في العالم يجعل ا اتمام بقجية الجود أم ار بد منه

كما في المجا ت المعرفية األ رى ،فقد بلغ عدد المواقع اإللكترونية علا الشبكة نياية ديسمبر ()2011
" "555مليون موقع ،وبالنظر علا ا ا العدد اليائل أ بح تحقيق الجود في المواقع بيدف علا المجي قدما
بالمواقع نحو ال دار بدعم مرتبتيا بين المواقع اإللكترونية ،فيزداد ب ل ،حجم المتساعلين معيا بكثر رواداا.

كما أ بحت أغلب الجامعات اليوم تقدم دماتيا ب ور علكترونية من الل بناه المواقع اإللكترونية التي
تقدم دمات متكاملة ات جود عالية ،ومع تطور مسيوم الجود أ بح ا اتمام جروريا بجود المواقع

اإللكترونية للجامعات باعتباراا أحد أام العوامل المؤثر في زياد القدر التنافسية وج ب الطلبة.
-3ضبط الجودة في المواقع اإللكترونية:

يتحقق جبط الجود في المواقع اإللكترونية عن طريق استقراه وبناه معاييراا و ياغتيا في كافة المجا ت

الرئيسة

العلمية ،اإلدارية ،السنية والبرامجية

بحيث تغطي جميع المراحل المد الت ،العمليات،

والم رجات مع مراجعتيا وتعديليا وتحديثيا دوريا ،حتا تتمكن المواقع اإللكترونية من الحساظ علا مستوى

عال من جود األداه ،ولي

المق ود من جبط الجود في المواقع ع كاه روح التطابق والتماثل مع النما ج

الموجوعة والمستقر  .والبوابات اإللكترونية للجامعات بأم

الحاجة لبناه معاييراا لتنامي دور الجامعات

العلمي والتنموة وازدياد عدد المستسيدين من ا و المواقع والبوابات اإللكترونية.1

ومن األسباب التي قد تدفع المسؤولين لتقييم جود المواقع اإللكترونية ومنيا البوابات اإللكترونية للجامعات،

األسباب األتية

-1للتأكد من أن الموقع يعك
-2قيا

أاداف المؤسسة التي يتبعيا ويعطا

ور جيد ودقيقة عن دماتيا.

جود المعلومات يقدميا الموقع التي من حيث دقتيا وحداثتيا وم داقيتيا.

-3التعرف علا مدى القدر علا است دام الموقع ،ومدى مالهمته حتياجات وامكانيات المستسيدين.
-4المحافظة علا جود الموقع من حيث المحتوى والبنية والت ميم والشكل واإل راج.

-5الكشف عن جوانب ق ور المواقع فا تلبية احتياجات المستسيدين سواه الحالية أو المتوقعة مستقبالا.

كما ييدف تقييم جود المواقع اإللكترونية للجامعات ايجا علا تشجيع المؤسسات التعليمية ممثلة بالجامعات
علا عثبات وجوداا عبر شبكة اإلنترنت وا نستاح وتقديم المزيد من وسائل الدعم للمجتمع من الل نقل

المعرفة العلمية والثقافية من ا و ال روح األكاديمية علا المجتمع .واتباع ا لمبدأ الشسافية فإن مستوى النتاج

السكرة ممثال بعدد البحوث ال تي ينجزاا الباحثون في ا و الجامعات يعتبر عامال أساسيا لتحديد رتبة كل

جامعة في العالم.2

ومن ال عوبات التي قد تواجه تقيم المواقع اإللكترونية بما فييا مواقع الجامعات ا تي

1
2

سمية ثينو المواقع اإللكترونية -

ائ يا ومعايير قيا

جودتيا .مجلة العلوم ا نسانية عدد  ،47المجلد ب2017 ،

محمد ناجي الكعبي دراسة لواقع المواقع اإللكترونية للجامعات األردنية وشقيقاتيا العربيات2013 .
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-1ا فتقار علا معايير وموا سات واجحة سواه ومنية أو دولية موحد ومتسق علييا لكي يمكن
ا عتماد علييا فا عمليات التقييم.

-2عدم وجود الرقابة والحماية الالزمة علا المعلومات والمواقع المتاحة عبر الشبكة.
-3ا فتقار علا البرمجيات واألدلة العلمية المساعد في التقييم.
-4نقل المؤالين للقيام بعمليات التقييم بالشكل المطلوب.
-5عدم الثقة أحيانا بنتائج وم رجات التقييم.

-6عدم رغبة معظم المستسيدين في التعاون مع القائمين علييا.
 -7عوبة تنسي عمليات التقييم ألسباب ترجع علا ظروف المؤسسات والجيات المعنية بالتقييم من
حيث عمكاناتيا وموارداا.

-9عدم توافر م ادر تجريبية يمكن المجااا ) )Matchingمن الليا بين ما يتم الح ول عليه وما
او

الح فعليا لالست دام.

-10التجاعف الكمي والنوعي للمعلومات والمواقع مما ي عب من السيطر علييا واجراه التقييم
المناسب.

ولرفع جود مواقع المؤسسات التعليمية أورد القائمون علا موقع ويبوميتريك
التو يات في ا ا ال دد اي كما يلي

1

( )Webometeicsبعض

-1تسمية عنوان موقع الجامعة ع يجب أن ت تار المؤسسة اسم نطاق ) (domainمتسرد يمثليا ويجب
است دامه لجميع

ساتيا وموقعيا.

يتحقق ع بتجافر

-2بناه المحتوى واو عن الحجور المكثف علا اإلنترنت للمؤسسة التعليمية

جيود مجموعة كبير من المؤلسين لل سحات ،وأفجل طريقة للقيام ب ل ،او عتاحة السر ة ألكبر قدر
من أعجاه ايئة التدري

والباحثين ،وطالب الدراسات العليا لاد ه بدلوام في ا ا المجال ،ويمكن

توزيع أدوار تأليف ال سحات علا مستويات م تلسة يقترحيا مشرفو ويبوميتريك

كما يلي

 تشكيل لجنة مركزية تكون مسؤولة عن وجع ال طوط العريجة لت ميم الموقع ومعلوماته ،ويمكنأن تكون ا و اللجنة اي المسؤولة لاشراف علا موقع المؤسسة

 -تسيم مكتبات المؤسسة التعليمية ،ومراكز التوثيق ومراكز ال دمات المماثلة في عنشاه قواعد بيانات

كبير  ،بما في ل ،قواعد البيانات الببلوغرافية ،واألطاريح ،والتقارير واألوراق العلمية.

 -األفراد ،أو السرق التابعة للمؤسسة التعليمية حيث يقوم كل منيم بإنشاه مواقعيم و سحاتيم جمن

موقع الجامعة.

1

تقرير بشأن ت نيف موقع الجامعة من ت نيف ويبومتريك

لجامعات العالم ،منشورات جامعة المل ،سعود2014 ،م.الرابط المتاح

https://docs.google.com/view
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-3تحويل المحتوى بمعنا ان انا ،العديد من الم ادر الميمة المتوفر في ايئة غير علكترونية والتي
يمكن تحويليا بسيولة علا شكل علكتروني والا

سحات انترنت ،ولدى المؤسسة التعليمية الكثير

من األنشطة التي يمكن أن ينطبق علييا ا ا الو ف ،مثل التقارير السابقة لحنشطة ،ومجموعات

ال ور علا مدى تاريخ الجامعة.

-4الروابط البينية واو ان الموقع ال ة يحتوة علا عدد قليل من ا و الروابط الدا لية يعاني من
الت ميم غير جيد ومحدودية المعلومات وعدم الوجوح ،وبالتالي فإن حجم الروابط ال ارجية التي

سوف يتلقااا الموقع تكون قليلة جدا .ل ا يجب التحقق من وجود روابط تربط جميع ال سحات
بعجيا ببعض وعدم وجود " سحات يتيمة" أة

للموقع.

-5اللغة ،و

سحات بدون روابط تربطيا بال سحات األ رى

و ا اإلنجليزية واو عن علا مطورة موقع المؤسسة التعليمية أن يسكروا عالميا ولي

محليا ،ورغم أامية تطوير الموقع باللغة بالعربية ،فإن عددا أكبر من الزوار حول العالم
ا و اللغة ،ل ل ،فإن اكتمال الموقع باللغة اإلنجليزية او جرور ق وى و

بالوثائق األكاديمية.

-6الملسات الغنية رغم أن لغة النل المترابط ( (htmlاي اللغة القياسية لمعظم

يعرفون

و ا فيما يتعلق
سحات اإلنترنت،

فإنه من المسجل في بعض األحيان است دام أشكال الملسات الغنية ،مثل ا دوبي اكروبات (،)pdf

أو ملسات ميكروسوفت وورد ) (docألنيا ت لق توزيعا أفجل للوثائق ،كما أن ملسات البوست

سكريبت ) )psشائعة اإلست دام و

و ا في بعض المواقع ،مثل

السيزياه ،واليندسة،

والرياجيات وبالتالي فإنيا بديل جيد لملسات ا كروبات.

-7الوسائط المتعدد مع ا زدياد المجطرد في سرعة ا ت ال األنترنت ،أ بح من الممكن ا طالع
علا ملسات الوسائط المتعدد بسيولة وسرعة لم تكن متوفر سابقا ،ولي ا يجب أن يحتوة الموقع

علا ملسات الوسائط المتعدد مثل أفالم السيديو التعليمية ،وأفالم المقابالت الش

والعروض ،والرسوم المتحركة ،وال ور الرقمية.

ية ،والمحاجرات

 -8الت ميم ال ديق لمحركات البحث ع يجب تسادة قوائم الت سح المعقد المبنية علا تقنية السالش
) (flashاو لغة الجافا ) (Javaالتي قد

تسمح لمحركات البحث بالد ول علا الموقع وفيرسته

والتعريف به ،كما أن الروابط المعقد والعميقة والمتدا لة قد تعوق فيرسة الموقع ،ويجب عدم وجع

مجلدات متدا لة ) ، (folders nestedويجب محاولة التقليل من وجع قواعد البيانات في الموقع
ألنيا تكون غير مرئية لكثير من محركات البحث ،وينطبق نس

الشيه علا ال سحات عالية

الديناميكية ) )pages dynamic highlyولي ا الغرض يجب اإلكثار من است دام ال سحات

الثابتة ( (staticأو المجلدات الثابتة.
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-9الشير واإلح ائيات عن عدد الزيارات للموقع تعتبر من العالمات المميز لشير الموقع ،ولكن يجب
أن تكون انا ،آلية لمعرفة م در ا و الزيارات وتوزيعيا وسبب الزيار .

-10األرشسة وا حتساظ بال سحات القديمة ع يجب ا حتساظ بال سحات القديمة ،وعدم الت لل منيا،
ويجب أرشسة ا و ال سحات بطريقة مناسبة ،وتركيا في الموقع.

 -11معايير عثراه الموقع واو عن است دام عناوين مميز و ات معنا محدد لل سحات من شأنه زياد

وجوح ) (visibilityالموقع ،كما أن است دام الروابط التعريسية ) (metatagsفي ال سحات سوف
يؤدة نس

الغرض ،وانا ،معايير مثل معايير دبلن األساسية) (Dublinوالتي يمكن اتباعيا عند

تأليف ال سحات واست دام الكليات الدليلية ) )Keywordsوالبيانات األ رى المتعلقة بمواقع

اإلنترنت( .جامعة المل ،سعود).

رابعا :معايير جودة البوابة اإللكترونية للجامعة:
ا تلست ا راه في معايير جود المواقع وال دمات اإللكترونية بسبب التوجيات العلمية والت

من اعتبر معايير تقييم جود المواقع اإللكترونية بشكل عام في أربعة مجا ت كما يلي

ية ،فينا،

-1مجال المحتوى ويشمل المعا ر  ،ومواكبة المجمون للتطور ،والتحديث المستمر والدائم،
الموجوعية ،الدقة ومدى لو المعلومات من األ طاه العلمية واللغوية والطباعية ،والسلطة السكرية،

ومالئمة المعلومات وقدر ا سترجاع.

-2مجال الت ميم ويشمل الجا بية والسيديو وال وت وال ور والنل ،ويق د بيا عظيار الموقع
بأبيا

ور بحيث يج ب المستسيدين عليه ،ومكوثه أطول مد وتكرار زيارته مرات أ رى.

-3مجال التنظيم أو الترتيب ويعني المنيجية الواجحة والميسر والمنظمة ،مثل الترتيب الزمني أو
ا بجدة أو الجغرافي أو الييكل التنظيمي ،ويشمل السير

والشعار.

و ريطة الموقع وا تساق والروابط

-4مجال سيولة التعامل والمق ود ب ل ،توفير عمكانية تعامل المت سح مع الموقع بالشكل ال ة يوفر
له المعلومة المطلوبة بأسرع وقت وأسيل السبل بأقل جيد وقت ممكن ،ويشمل سيولة ا ست دام

والميزات التساعلية واألمان وال

و ية والتكيف وفق الحاجة.1

وانا ،من يرى بان معايير تقييم المواقع ا كترونية بشكل عام سبعة معايير اي كما يلي
 -1سيولة الو ول علا الموقع واي مقايي

مرتبطة بالو ول علا المعلومات واي من العوامل التي

تشجع علا است دام است دام المواقع والعود عليه كسرعة ا ت ال بالجياز ال ادم والثمن أو مجانية

ا ست دام است دام ،وأوقات الزوار والحاجة علا برامج ا ة .لقراه الموقع.

 -2الجميور لمن يتوجه الموقع؟ (فئات العمر ،والت
1

ل ،وعدد الزوار ،ونحواا)

محمد م طسا حسين تقييم جود المواقع اإللكترونية -دراسة تحليلية مقارنة بين بعض المواقع العربية واألجنبية-مجلة تكريت للعلوم اإلدارية

وا قت ادية ،المجلد  ، 6العدد 2010 ، 18
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 -3اإلسناد تبدو م داقية الموقع من الل شير المؤلف والييئة المسئولة عن الموقع عامل ج ب وثقة
بالموقع.

 -4حداثة المعلومات ع يعد تحديد تاريخ اإلنشاه ونمط تحديث المعلومات واإلعالن عنه لمست دمي
الموقع عامل ج ب وثقة بالموقع.

 -5المحتوى ال يتجمن الموقع ن و ا كاملة أو عحا ت؟ اللغة ،التغطية الموجوعية وعمق المعالجة.

 -6المعالجة وتنظيم المعلومات توفر المعلومات الدقيقة وتقديميا علا المست دمين بشكل منظم وحسب
احتياجاتيم.

 -7شكل تقديم المعلومات يرتبط بالت ميم وا عتبارات السنية للموقع لج ب الزوار .كما يؤكد علا

جرور التمييز بين الجزه والكل في الموقع ،وال الموقع جزه من موقع آ ر أكثر شمو ا ،ثم تطبيق
مقايي

التقييم بعد ل.1،

فيما يرى آ رون بأن معايير تقويم المواقع ا كترونية بغض النظر عن فئة أو نمط المعلومات التي تنتمي

علييا ا و المواقع اي كما يلي

-1حدود الموقع وتغطيته.
-2اليدف من الموقع.

-3محتوى الموقع ويتجمن الموجوعية ،المسئول عن الموقع ،مدى حداثة الموقع ،روابط الموقع بغيرو
من المواقع والم ادر المتاحة علا اإلنترنت ،ومدى جود الكتابة.

-4الجوانب التقنية ال ا ة بتشغيل الموقع وتتجمن مدى األلسة مع جميور المستسيدين ،البحث،
الت سح ،وتنظيم الموقع.2

ويقترح ( )Robert Harrisأربعة محاور كمعايير لتقييم جود المعلومات ويرمز ليا ب ي ( )CARSواي
-1الم داقية ( )Credibilityحيث يجب علا الباحث التأكد من م داقية و حة

المعلومات.

-2الدقة ( )Accuracyوتتجمن حداثة المعلومات ،وشمولية التغطية ،والجميور المستيدف،

والغرض أو اليدف من الموقع.

-3المعقولية ( )Reasonablenessوتتجمن مدى ا لتزام والمعقولية وا عتدال في تقديم

المعلومات وعدم التع ب في الدفاع عن فكر أو مبدأ بطريقة منحاز .

-4الدعم ( :)Supportويشمل توثيق المعلومات لم ادر ا األ لية ،و كر المراجع التي تم

ا عتماداعتماد علييا في ععداد البحث ،وتوفير عمكانية الرجوع علييا.
1

مود اسطسان ااشم ،منيجية ومقايي

تقييم المواقع علا الشبكة العالمية العنكبوتية (الوب) ،في أعمال المؤتمر التاسع لالتحاد العربي للمكتبات

والمعلومات المنعقد في الستر من  21علا  26أكتوبر /تشرين األول  1998حول ا ستراتيجية العربية الموحد للمعلومات في ع ر ا نترنت.

2

عبد الرحمن فراج تقويم م ادر المعلومات علا اإلنترنت ،أحوال المعرفة،

 ، 8ع 2003 )30
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وفي المؤسسات التعليمية حدد عدد من الباحثين أربعة مجا ت رئيسية لتقييم جود المواقع التعليمية علا

شبكة اإلنترنت واي كا تي

-1مجال اإلست دام ويشمل اليدف من الموقع ،و سحة البداية ،واإلبحار ،وت ميم ال سحات،
والمتعة ،والقراه .

-2مجال المجمون وتشمل المرجعية ،والدقة ،وال لة بالموجوع ،والكساية ،والمالئمة.

-3مجال القيمة التربوية وتشمل السعاليات و طة السعاليات ،والم ادر التعليمية ،وا ت ال ،والتغ ية
الراجعة ،وبطاقة التقييم ،والوسائل المساعد .

-4مجال الحيوية ويشمل ا رتباطات ،والتطوير والتحديث.1

كما يمكن ر د عدد من المجا ت والعنا ر الواجب مراعاتيا في بناه وتسعيل المواقع اإللكترونية
لمؤسسات التعليم العالي ،اي

 -1مجال جود المحتوى ويق د به حداثة المعلومات علا الموقع ،ويشمل عدد مرات التحديث الل
فتر زمنية محدد  ،ووجوح وقت آ ر تحديث للمست دم.

 -2مجال ال لة ويق د به مدى

لة الموقع بالمؤسسة من حيث المحتوى والشمولية والتس يل في

المعلومات ،ويشمل أاداف المؤسسة ،معلومات علا نشأتيا ،والمستسيدين منيا ،والمنتجات أو ال دمات

التي تقدميا المؤسسة.

 -3مجال تعدد اللغات وتنوع أسلوب العرض ويق د به عرض المعلومات بأشكال م تلسة ،واو أن
يحتوة الموقع علا ملسات ن ية ،وملسات

وت وفيديو و ور.

 -4مجال الدقة ويق د به دقة المعلومات ،واو انه

الموقع ،وأن تكون م ادر المعلومات علا الموقع موثقة.

يوجد أ طاه قواعدية أو لغوية ظاار علا

 - 5مجال الموجوعية ويق د به عرض المعلومات بموجوعية دون أة تحيز أو اتية.

 -6مجال المسؤولية ويق د به مدى ثقة المست دم بالمعلومات الوارد  ،من الل توفر العنوان السعلي

للمؤسسة علا الموقع ،ومعلومات عن اإلدار العليا وحقوق الطبع للموقع ،والبريد اإللكتروني للقائمين

علا الموقع.

 -7مجال جود الت ميم ويق د به جا بية الموقع من حيث ا بتكار في الت ميم ،والجمال في
ال ور ،والحركات ،بحيث يجعل المست دم سعيدا لزيار الموقع ومتحمسا لتكرار ل.،

 -8مجال المالئمة ويق د به مالئمة الت ميم وال ور المست دمة فيه لنوع ال دمة التي يقدميا
الموقع.

1

عوض حسين محمد التوردة معايير مقترحة لتقييم المواقع التعليمية عبر الشبكة العالمية للمعلومات .كلية التربية جامعة اسيوط2010 ،
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ائل األلوان المست دمة ك لسيات أو ألوان الن ول نسسيا عند

الت ميم ،كأن تست دم األلوان الساتحة ك لسيات ،وعدم است دام أكثر من أربعة ألوان للن ول دا ل

أة

سحة في الموقع.

في

سحات الموقع ،وأن يست دم أقل عدد ممكن من ملسات السيديو وال وت وال ور دا ل الموقع.

-10مجال السيديو وال وت وال ور ويق د به

ائل ملسات السيديو وال وت وال ور المست دمة

-11مجال النل ويق د به وال الن ول المست دمة في
واحد وبحجم واحد وبنس

سحات الموقع ،واو أن يست دم ط

السمة في ال سحة الواحد باستثناه العناوين ..الخ.

-12مجال جود التنظيم وينقسم ا و المجال علا عد عنا ر ،اي السير  ،و ريطة الموقع،

وا تساق ،والروابط ،والشعار ،وجود سيولة التعامل ،وا عتمادية ،والميزات التساعلية ،واألمان

وال

و ية ،والتحسين والتطوير المستمر.1

باإلجافة الا العديد من الجيود التي تتبنااا م تلف الييئات العالمية لوجع ترتيبا عالمياُ للجامعييات يعك ي

مكان تييا العلمية والبحثيية ميين الل مواقعيا اإللكترونية وماتنشرو من أبحاث علا شبكة ا نترنت ،ومن
أشير ا و الت ينيسات ت نيف وييبميتريكي

( )Webometricsال ة يعتمد علا عد مؤشرات مثيل حجيم

الموقيع وميدى ااتمام الجامعة بالنشر مستوح الم در ومؤشر الرؤية ومؤشر التميز في نشر األبحاث.2
وييدف ا ا الت نيف أساسا علا تنمية النشر العلمي عبر شبكة اإلنترنت ،وألن ا ا الت نيف يتميز
بتغطيية أشمل للنشر اإللكتروني ال ال بالمؤسسات الجامعية فيو

يعتميد علا مؤشيرات أ رى تستطيع أن تعك

يعتمد علا نتائج البحث فقط ،بل

بشكل أفجل جود البحث العلمي في مؤسسات التعليم

العالي علا ال عيد العالمي .3وانا ،ت نيف آ ر يمكن است راجه من موقع ( )com.Alexaويعتمد في

بغض النظر عن ال دمات التي يوفراا الموقع.4
جوارو علا عدد الزوار وطريقة تعامليم مع الموقع ،
ومما سبق استعراجه لمعايير جود المواقع اإللكترونية سواه بشكل عام او المواقع التعليمية ومؤسسات
التعليم العالي ومنيا مواقع الجامعات بشكل ال ،نالحظ تعدد تل ،المعايير وتدا ليا مع بعجيا البعض،
وعدم وجود معايير واجحة لتقييم جود البوابات اإللكترونية للجامعات ،ل ل ،يمكن تحديد أربعة معايير

لجود البوابات اإللكترونية للجامعات واست الل مؤشرات قياسيا فيما يلي

1
2

الجمعية الليبية للجود والتميز في التعليم الدليل اإلرشادة لبناه وتسعيل المواقع اإللكترونية لمؤسسات التعليم العالي2017 ،
طارق عبد الحسيظ عبد الرحمن حمدان البوابات اإللكترونية والمعلومات البحثية ودوراما فا عرض م رجات البحث العلما ورفع الت نيف الدولا

للجامعات .المؤتمر "نحو بناه استراتيجية بحثية للجامعة فا العقد القادم" جامعة بني سويف

3

رابح رياب وعبد الرحمن قدة أنشطة التعليم العالي في اليمواقع اإللكترونية الجامعية دراسة و سية مقارنة بين الموقعين اإللكترونيين الرسميين لكل

من جامعة ورقلة وجامعة قسنطينة ،مجلة العلوم ا نسانية وا جتماعية ،جامعة الجزائر ،العدد 2016 ،24

4

باسم غدير غدير أبعاد الجود اإللكترونية في مواقع الجامعات السورية علا اإلنترنت .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة

العلوم ا قت ادية والقانونية المجلد  ،36العدد 2014 ،3
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المعيار ا ول :جودة المحتوى :ويمكن قياس من خالل العناصر والمؤشرات اآلتية:

-1التحديث :ويق د به حداثة المعلومات علا الموقع .ومن المؤشرات في ا ا العن ر
 -أن تكون المعلومات علا الموقع حديثة.

 عدد مرات التحديث الل فتر زمنية محدد معقولة. -وجوح وقت آ ر لتحديث المست دم.

لة الموقع بالمؤسسة من حيث المحتوى والشمولية والتس يل في المعلومات،

-2الصلة :ويق د به مدى

ومن المؤشرات في ا ا العن ر
 أن يحتوة الموقع معلومات علا أاداف المؤسسة. -أن يحتوة الموقع معلومات علا نشأ المؤسسة.

 أن يحتوة الموقع معلومات علا المستسيدين من المؤسسة. أن يحتوة الموقع معلومات علا المنتجات أو ال دمات التي تقدميا المؤسسة. -أن يحتوة الموقع

و ار توجيحية عن المؤسسة ومرافقيا.

 -3تعدد الل ات وتنوع أسلوب العرض ويق د عرض المعلومات بأشكال م تلسة ،ومن المؤشرات في ا ا
العن ر

 أن يحتوة الموقع علا أكثر من لغة. أن يحتوة الموقع علا ملسات ن ية. -أن يحتوة الموقع علا ملسات

وت.

 -أن يحتوة الموقع علا ملسات

ور.

 -أن يحتوة الموقع علا ملسات فيديو.

 -ان يراعي الموقع ا تالف ثقافة المست دمين بغض النظر عن الدولة التي ينتمون ليا.

 -4الدقة ويق د به دقة المعلومات ،ومن المؤشرات في ا ا العن ر
-

يوجد أ طاه قواعدية أو لغوية ظاار علا الموقع.

 -أن تكون م ادر المعلومات علا الموقع موثقة.

 -5الموضوعية والمسؤولية :ويق د به عرض المعلومات بموجوعية دون أة تحيز أو اتية ،ومدى ثقة
المست دم بالمعلومات الوارد  ،ومن المؤشرات في ا ا العن ر
 تعرض المعلومات بموجوعية ودون أة تحيز. -أن توفر العنوان السعلي للمؤسسة علا الموقع.

 أن يوجد معلومات عن اإلدار العليا مع ال سة الوظيسية لاداريين. -أن يوجد معلومات عن حقوق الطبع للموقع.

 أن يوجد بريد علكتروني للقائمين علا الموقع لالت ال بيم.مجلة دولية محكمة  - )ISSN 25123203( -رقم التسجيل ()vr3373.6311.B
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المعيار الثاني :جودة التصمي  :ويمكن قياس من خالل العناصر والمؤشرات اآلتية:

-1الجاذبية ويق د به جا بية الموقع من حيث ا بتكار في الت ميم ،والجمال في ال ور ،والحركات،
بحيث يجعل المست دم سعيدا لزيار الموقع ومتحمسا ،ومن الممارسات الجيد في ا ا المجال
 أن يت ف الموقع بالجا بية من حيث ا بتكار في الت ميم. -أن يت ف الموقع بالجمال في ال ور ،والحركات.

 -أن يكون للموقع تأثير عاطسي بحيث يجعل المست دم متحمسا لزيارته.

-2المالئمة ويق د به مالئمة الت ميم وال ور المست دمة فيه لنوع ال دمة التي يقدميا الموقع ،ومن
المؤشرات في ا ا العن ر

 -أن يكون الت ميم مالئما لنوع ال دمة التي يقدميا الموقع.

 أن تكون ال ور المست دمة دا ل الموقع مالئمة لطبيعة الموقع. أن يكون انا ،توازن في توزيع ال ور والن ول واأللوان دا ل ال سحة الواحد . -أن يكون عدد الشاشات دا ل ال سحة الواحد معقول.

-3اللون ويق د به

ائل األلوان المست دمة ك لسيات أو ألوان الن ول نسسيا عند الت ميم ،ومن

المؤشرات في ا ا العن ر

 -أن يست دم األلوان الساتحة ك لسيات.

 -ا لتزام بعدم است دام أكثر من أربعة ألوان للن ول دا ل أة

-4ال يديو والصوت والصورة :ويق د به

سحة في الموقع.

ائل ملسات السيديو وال وت وال ور المست دمة في

سحات الموقع ،ومن المؤشرات في ا ا العن ر

 أن يست دم أقل عدد ممكن من ملسات السيديو وال وت وال ور دا ل الموقع. -أن يكون حجم ملسات السيديو وال وت وال ور

غير بحيث ال تؤثر علا سرعة تحميل ال سحة.

 أن يست دم الن ول الم احبة لجميع ملسات السيديو وال وت وال ور لمعرفة موجوعيا فيحالة

عوبة تحميليا.

-5النص :ويق د به وال الن ول المست دمة في
 -أن يست دم ط واحد وبحجم واحد وبنس

سحات الموقع ،ومن المؤشرات في ا ا العن ر

السمة في ال سحة الواحد باستثناه العناوين.

 أن تكون ال طوط المست دمة يسيل قراهتيا كما أن حجميا مناسب. -أن

تست دم الحروف الكبير لجميع الن ول ع في العناوين.

 -أن يست دم فراغات واجحة بين السقرات لتسييل القراه .

 أن تست دم عناوين رئيسة أو فرعية ت تلف عن الن ول العادية لتمييزاا. -أن تكون أعمد الت سح المست دمة دا ل ال سحة

ت سي جزها كبي ار من ال سحة.

 -أن يكون ظيور الن ول قبل ال ور ،بحيث يقوم المست دم بالقراه

الل تحميل ال ور.
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المعيار الثالث :جودة التنظي  :ويمكن قياس من خالل العناصر والمؤشرات اآلتية:
ويق د به أن يحتوة الموقع علا فير  ،أو و الت تساعد المست دم علا ا نتقال من جميع

-1السير

سحات الموقع علا ال سحة الرئيسة ،ومن المؤشرات في ا ا العن ر
 -أن يوجد للموقع فير .

 -ان توجد و الت تساعد المست دم علا ا نتقال من جميع

سحات الموقع علا ال سحة الرئيسة.

 -2خريطة الموقع :ويق د به أن تكون ريطة مناسبة للموقع ،وو الت في كل
ومن المؤشرات في ا ا العن ر

 أن يوجد ريطة مناسبة للموقع ،أو و الت في كلسحة أ رى دا ل الموقع.

أة

سحة لسيولة الت سح،

سحة ،بحيث يستطيع المست دم ا نتقال علا

 -أن يستطيع المست دم معرفة ال سحة الحالية التي يت سحيا من الل عظيار عنوانيا بالكامل.

 -3االتساا ويق د به اتساق وتوافق جميع ال سحات في طريقة عرجيا ،ومن المؤشرات في ا ا
العن ر
 -جميع ال سحات في طريقة عرجيا متسقة ومتوافقة.

 -4الروابط ويق د به أن يكون عمل الروابط والو الت بشكل
سحة ،بحيث يتم ا نتقال علا المكان المطلوب بشكل
 -أن تعمل الروابط بشكل

حيح ،ومن المؤشرات في ا ا العن ر

حيح بحيث يتم ا نتقال علا المكان المطلوب بشكل

 أن توجد روابط مساعد في كلالل أة

حيح ووجود روابط المساعد في كل

سحة أ رى في الموقع.

حيح.

سحة بحيث تسيل للمست دم ا نتقال علا ال سحة الرئيسة من

 أن توجد روابط مساعد في ال سحة بحيث تسيل للمست دم ا نتقال علا أعلا ال سحة ،و ل ،عندت سح

سحات طويلة.

 أن يستطيع المست دم الرجوع علا الموقع األ لي ،و ل ،عند است دام الربط من الموقع األ ليعلا موقع ارجي.

 أن توجد روابط لمواقع مسيد ات عالقة بالموقع الحالي. -أن يتغير لون الروابط التي تم است داميا.

 -5الشعار ويق د به وجود شعار المؤسسة في مكان واجح علا كل
المؤشرات في ا ا العن ر

 -ان يوجد شعار المؤسسة بشكل واجح علا كل

سحة من

سحة من

سحات الموقع ،ومن

سحات الموقع.

المعيار الرابع  :جودة سهولة التعامل :ويمكن قياس من خالل العناصر والمؤشرات اآلتية:

 -1سهولة االستخدا ويق د به سيولة است دام الموقع ،وايجاد المعلومات ،والت سح فيه ،ومن المؤشرات
في ا ا العن ر
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 -سيولة است دام الموقع وفيمه والتعامل معه.

 سيولة عيجاد المعلومات والت سح في الموقع. -سيولة عيجاد الموقع من محركات البحث.

 -سيولة معرفة المست دم بإجافة معلومات جديد للموقع عند است دامه.

 -2االعتمادية ويق د به مناسبة عنوان و

ائل الموقع لطبيعته ،ومن المؤشرات في ا ا العن ر

 مناسبة عنوان الموقع للموقع وطبيعته وسيولة ت كرو. -ق ر وقت تحميل الموقع.

 أن يدعم الموقع الت سح بأكثر من مت سح. -أن يعمل الموقع بشكل

حيح باست دام شاشات م تلسة اإلعدادات والحجم.

 أن يحتوة الموقع علا أقل عدد ممكن من اإلعالنات لتسادة طول مد التحميل. -أن يوجد عداد لمعرفة عدد المست دمين للموقع في فتر معينة.

 -أن يوفر الموقع جميع ال دمات باستمرار دون انقطاع في أة وقت من نيار أو ليل.

 -3الميزات الت اعلية :ويق د وجود تعليمات واجحة ست دام أة جزه من الموقع ،وبرنامج مساعد
المست دمين ،وأدوات ات ال وتغ ية الراجعة بين المست دمين والموقع من الل وسائل ات ال م تلسة،
ومن المؤشرات في ا ا العن ر

 أن توجد تعليمات واجحة ست دام أة جزه من الموقع. أن توجد برامج مساعد ورسائل طأ لمساعد المست دمين عند حدوث مشكلة. أن توجد أسئلة متكرر مع عجاباتيا علا الموقع. -أن توجد أدا بحث دا ل محتوى الموقع.

 أن توجد أدوات ات ال وتغ ية راجعة بين المست دمين والموقع من الل البريد اإللكتروني ،أوالدردشة ،أو نما ج التقويم ونحوو.

 -4ا مان والخصوصية :ويق د به الح ول علا ثقة المست دمين من الل أمان العمليات وال دمات
المقدمة ،عجافة علا الحساظ علا

و ية المعلومات الش

ية ،ومن المؤشرات في ا ا العن ر

 أن يحافظ الموقع علا أمان العمليات وال دمات التي يقدميا. -أن يحافظ الموقع علا

و ية المعلومات الش

ية للمست دم.

 -5التحسين والتطوير المستمر ويق د به جمان تطوير فاعلية الموقع ،ومن المؤشرات في ا ا
العن ر

 عجراه مراجعة دا لية للموقع وادارته في أوقات وفترات زمنية محدد . أن تكون تل ،المراجعة منظمة وواجحة في حدوداا ،وأادافيا ،وطريقتيا ،ومعاييراا. -أن تحتوى الموقع علا استبانات لتقييم الموقع اإللكتروني.
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المراجع

 -1أحمد ،محمد األمين موسا ( .)2005توظيف الوسائط المتعدد في اإلعالم ا لكتروني العربي ،ورقة عمل مقدمة
حافة اإلنترنت الواقع وتحديات ،بجامعة الشارقة ،اإلمارات.

في مؤتمر

 -2ب يتي ،ابراايم وبن زيد ،ربيعة ( .)2013تقييم جود الموقع اإللكتروني لجامعة ورقلة .مجلة الباحث ،العدد ،13
الجزائر.
 -3البنا ،أحمد ( .) 2016جود محتوى المواقع اإللكترونية األكاديمية كمد ل لتحسين الت نيف العالمي للجامعات
الم رية ،مجلة كلية التربية ،جامعة بنيا ،العدد  ،105 /27م ر.

 -4تقرير بشأن ت نيف موقع الجامعة من ت نيف ويبومتريك

لجامعات العالم ،منشورات جامعة المل ،سعود،

2014م .الرابط المتاح https://docs.google.com/view
 -5التوردة ،عوض حسين محمد ( .)2010معايير مقترحة لتقييم المواقع التعليمية عبر الشبكة العالمية للمعلومات.
كلية التربية جامعة اسيوط ،م ر.

 -6ثينو ،سمية ( .)2013المواقع اإللكترونية -

ائ يا ومعايير قيا

جودتيا .مجلة العلوم ا نسانية عدد ،47

المجلد ب ،الجزائر.
 -7الجمعية الليبية للجود والتميز في التعليم الدليل اإلرشادة لبناه وتسعيل المواقع اإللكترونية لمؤسسات التعليم
العالي ،2017 ،ليبيا.

 -8حسين ،محمد م طسا ( .)2010تقييم جود المواقع اإللكترونية  -دراسة تحليلية مقارنة بين بعض المواقع العربية
واألجنبية -مجلة تكريت للعلوم اإلدارية وا قت ادية ،المجلد  ، 6العدد  ،18العراق.
 -9حمدان ،طارق عبد الحسيظ عبد الرحمن ( .)2012البوابات اإللكترونية والمعلومات البحثية ودوراما فا عرض
م رجات البحث العلما ورفع الت نيف الدولا للجامعات .المؤتمر "نحو بناه استراتيجية بحثية للجامعة فا العقد

القادم" جامعة بني سويف.

 -10رياب ،رابح و قدة ،عبد الرحمن ( .)2016أنشطة التعليم العالي في اليمواقع اإللكترونية الجامعية دراسة
و سية مق ارنة بين الموقعين اإللكترونيين الرسميين لكل من جامعة ورقلة وجامعة قسنطينة ،مجلة العلوم ا نسانية
وا جتماعية ،جامعة الجزائر ،العدد  ،24الجزائر.

 -11الزعبي ،محمد بالل والشرائعة ،أحمد يطيشان ( .)2004الحاسوب والبرمجيات الجااز دار وائل للطباعة
والنشر ،بيروت ،لبنان.
 -12سيد ،رحاب فايز احمد ( .)2015دمات بوابات الجامعات لنظام ا نتساب علا الويب دراسة تحليلية مقارنة
بين م ر والسعودية ،مجلة جيل العلوم ا نسانية وا جتماعية ،مركز جيل البحث العلمي ،العدد  ،8م ر.
 -13الجبياني ،عامر محمد ( .)2018استراتيجية مقترحة لتطوير عدارات اإلعالم الجامعي في الجميورية اليمنية،
رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة مار ،اليمن.

 -14الجبياني ،عامر محمد ( .)2019اإلعالم التربوة وتطبيقاته في المؤسسات التعليمية ،بحث منشور بمجلة
الرسالة للدراسات اإلعالمية ،الجزائر.
 -15العز ،

ف ار

محمد

(.)2010

معايير

جود

المواقع

http://www.zuj.edu.jo/Arabic/pdf/Quality/study5.pdf

اإللكترونية

وت نيسيا،
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 -16ع ا ة ،غازة محمد راتب والجيزاوة ،نا ر مي

بركات ومحمدة ،محمد غانم والعسال ،بيومي والجرجاوة،

شيرين ( .)2013المؤتمر الدولي الثالث لجامعة بني سويف "دور البوابة اإللكترونية بالجامعات في النيوض
بالبحث العلمي و دمة المجتمع والبيئة" ،م ر.

 -17ع ا ة ،غازة محمد راتب والجيزاوة ،نا ر مي

بركات ومحمدة ،محمد غانم ( .)2015المؤتمر العلمي

األول للمكتبات بجامعة بنيا "تأثير البوابات اإللكترونية والنشر الدولي علا ترتيب جامعة بنيا في الت نيسات
العالمية" ،م ر.
 -18عود  ،عيمان سمير ( .)2012العالقة التأثيرية بين جود ال دمات اإللكترونية وسمعة الجامعات دراسة علا
عينة من الجامعات األردنية ال ا ة .رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 -19غدير ،باسم غدير ( .)2014أبعاد الجود اإللكترونية في مواقع الجامعات السورية علا اإلنترنت .مجلة جامعة
تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم ا قت ادية والقانونية المجلد  ،36العدد  ،3سوريا.
 -20فراج ،عبد الرحمن ( .)2003تقويم م ادر المعلومات علا اإلنترنت ،أحوال المعرفة،

 ، 8ع .30

 -21الكعبي ،محمد ناجي ( .)2013دراسة لواقع المواقع اإللكترونية للجامعات األردنية وشقيقاتيا العربيات .األردن.
 -22مروان ،محمد ( .)2015أامية المواقع اإللكترونية ،الرابط المتاح http//mawdoo3.com

 -23م طسا ،اديل محمد أحمد ( .)2017أثر الت ميم الجرافيكي في قابلية است دام المواقع اإللكترونية للجامعات
األردنية" ،رسالة ماجستير ،كلية العمار  ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
 -24منت ر ،أمل محمد فوزة ( .)2003مجا ت است دام الشبكة المعلوماتية ا نترنت في األنشطة ا ت الية ،رسالة
ماجستير غير منشور  ،جامعة القاار  ،م ر.

 -25نجم ،عبود نجم ( .)2010عدار الجود الشاملة في ع ر اإلنترنت .عمان دار

ساه للنشر والتوزيع .األردن.

 -26اليابيل ،وسيم عسماعيل والسري أحمد عبد الكريم ( )2017جود ال دمات اإللكترونية وتأثيراا علا الميز
التنافسية للجامعات السلسطينية في قطاع غز "من وجية نظر الطلبة" مجلة جامعة األق ا (سلسلة العلوم
اإلنسانية) المجلد  ،21العدد  ،1فلسطين.

 -27ااشم ،مود اسطسان ( .) 1998منيجية ومقايي

تقييم المواقع علا الشبكة العالمية العنكبوتية (الوب) ،في أعمال

المؤتمر التاسع لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المنعقد في الستر من  21علا  26أكتوبر /تشرين األول
 1998حول ا ستراتيجية العربية الموحد للمعلومات في ع ر ا نترنت.
 -28الوكيل ،وسام حسن ( .)2019البوابات اإللكترونية للجامعات د ارسية تقييمية مقارنة لعينة من الجامعات العربية
واألجنبية لوجع موا سات معيارية تحقق اإلفاد من بوابة جامعة بني سويف ،أطروحة دكتوراو ،كلية ا داب،

جامعة بني سويف ،م ر.
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إشكالية الخطاب ا خالقي المسئول من وجهة نظر صناع القرار اإلعالمي

ـ دراسة ميدانية على القائ باالتصال في كل من جريدة الخبر والشروا
The problem of responsible ethical discourse from the point of view
of media decision makers
A field study on the contact person in both Al-Khobar and Al-Shorouk
Newspapers

ا .خولة بحري
ملخص:

جامعة الجزائر  ،03كلية علوم اإلعالم واالتصال ،قسم اإلعالم ،الجزائر

سنحاول من الل ا و الدراسة تسليط الجوه علا أامية التحلي بأ القيات اإلعالم وا لتزام بمبادئ المسؤولية ا جتماعية
في ال حافة المكتوبة ال ا ة ،لتمار

دوراا كسلطة رابعة وتستطيع القيام بوظائسيا السامية دمة ل الح العام .ل ل ،فقد

حاولنا من الل ا و الدراسة عجراه مقابلة مع

ناع القرار اإلعالمي في جريد ال بر والشروق اليومي بيدف الو ول علا

مسيوم ال طاب األ القي المسئول من وجية نظر القائم با ت ال والبحث عن السياسة اإلعالمية في ا و الجرائد ومدى
تحلييا بمبادئ المسؤولية ا جتماعية.

الكلمات الم تاحية ال طاب األ القي ،المسؤولية ،ال حافة الجزائرية ال ا ة ،القائم با ت ال.

Abstract
In this study, we will try to highlight the importance of ethical discourse in the Algerian private
press, the importance of editorial policy in these newspapers for the principles of social
responsibilityand the most important recommendations made by the editors in these newspapers

Keywords
The Algerian private press.ـ the responsibilityـ Ethical discourse
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 1ـ مقدمة:
نظ ار ألامية وسائل ا ت ال الجماايرة ودوراا السعال في المجتمع وقو تأثيراا علا األفراد كان لزاما علييا

نسسيا ل دمة وتطور المجتمع ،ولتحقيق ا و الغاية علييا أن تتحلا بمجموعة من المبادئ

أن تكر

األ القية التي تجمن ت حيح مساراا ومن انا تشكلت أ القيات اإلعالم التي تعتبر مجموعة من المبادئ
القيمية والتنظيمية التي تستند علا الجمير الميني لتحمي ال حسي من الوقوع في ال طأ ا ة من ناحية

ا رتباط الوثيق ما بين أ القيات اإلعالم ونظرية المسؤولية ا جتماعية التي تسعا علا ا رتقاه بمينة
ال حافة وتعزيز دوراا الريادة في المجتمع ،وبما أن الجزائر من أام الدول التي تسعا علا تحقيق
التعددية اإلعالمية وا نستاح اإلعالمي ،كان من الجرورة أن يزيد ااتمام األكاديميين والباحثين بالنظر علا

أامية ال طاب األ القي ومدى التزام ال حافة ال ا ة الجزائرية بأ القيات اإلعالم ،ونظ ار لحامية البالغة

التي يحتليا مسؤول التحرير في الؤسسة اإلعالمية من الل تقديم ق اررو حول نشر الرسالة اإلعالمية من
عدمه ،وجب علينا التعرف علا مسيوميم أل القيات اإلعالم ومدى قناعتيم بجرور التحلي بمبادئ

المسؤولية ا جتماعية.

إشكالية الدراسة :بعد أحداث أكتوبر  1988تعالت مطالب الشعب الجزائرة بجرور تأسي
جوارية تم

ع الحات

جميع الميادين ا جتماعية والسياسية وا قت ادية ،بما فييا ميدان اإلعالم من الل التأسي

لقانون ععالم يجمن التعددية اإلعالمية علا غرار التعددية السياسية واليدف من ل ،او تأسي

ععالم

موجوعي ادفه ا رتقاه بالرسالة اإلعالمية والعمل من أجل ال دمة العمومية ،ولتحقيق ا و األاداف
السامية وجب التأكيد علا أامية احترام أ القيات اإلعالم ومبادئ المسؤولية ا جتماعية من طرف القائمين

با ت ال في المؤسسات اإلعالمية ،وانطالقا من ل ،تبلور التساؤل الرئيسي لدراستنا المتمثل في ما مدى

أهمية الخطاب ا خالقي المسئول من وجهة نظر القائ باالتصال في جريدة الخبر والشروا اليومي؟
ويتسرع من ا ا التساؤل مجموعة من األسئلة السرعية واي كالتالي
 -ما مسيوم أ القيات اإلعالم؟

 -ما او الدور ال ة تلعبه أ القيات اإلعالم في تنظيم المينة اإلعالمية؟

 ما اي أبرز ا قتراحات التي يقدميا القائم با ت ال ي في جريد ال بر والشروق اليومي لتأسيطاب أ القي مسؤول في ال حافة المكتوية؟

أهمية الدراسة :تكمن أامية ا و الدراسة في بحثيا عن مسيوم القائم با ت ال في الجرائد محل الدراسة
أل القيات اإلعالم ،ومدى اقتناعيم بأامية المنظور األ القي في العمل ال حسي وك ل ،الطريقة التي يتم
من الليا تجسيد المبادئ األ القية في الرسالة اإلعالمية.
بحيث

يمكن ف ل القائمين با ت ال عن محتوى الرسالة المقدمة باعتبارام المسئولين األوائل علا ا ا

العرض والتقديم فإ ا ارتبطت الرسالة اإلعالمية بالمبادئ األ القية دليل علا مدى ارتباط القائمين
با ت ال بي و القيم.
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نوع الدراسة :تندرج ا و الدراسة جمن الدراسات الو سية التي تستيدف و ف موجوع معين كما او في
الواقع الحالي من حيث ال

ائل العامة والتس يلية للموجوع ،بما فيه من متغيرات ،وعنا ر وعالقات

ومؤثرات ،و ل ،باست دام المنيج العلمي في كافة عجراهات البحث(حمدة ،2017 ،ل )37وبما أن ا و
الدراسة تيدف علا معرفة مسيوم أ القيات اإلعالم وأاميتيا من قبل القائمين با ت ال في كل من جريد

ال بر والشروق اليومي ،ل ل ،يعتبر المنيج الو سي من انسب منااج الدراسة.

.منهج الدراسة :لقد اعتمدنا علا المنيج المسحي ال ة يعد دراسة استطالعية نقوم بيا ق د الكشف عن
مشاكل المجتمع ومحاولة منظمة لتقرير وتحليل وتسسير الوجع الراان لنظام اجتماعي أو لجماعة معينة

(عبد المجيد،2000 ،ل )25

أداة الدراسة:

تم ا عتم اد علا أدا المقابلة ،التي تم عجرائيا مع القائمين با ت ال في كل من جريد ال بر والشروق
اليومي ،بحيث يمثل القائم با ت ال في كل من رئي

اليومي ،وجاه ا عتماد الق دة علا كل من رئي

التحرير والمكلف باإل راج في جريد ال بر والشروق

التحرير والمكلف باإل راج باعتبار أن رئي

التحرير له

السلطة األساسية في ات ا قرار النشر من عدمه ،وبالنسبة للمكلف باإل راج له قرار تحديد الطريقة التي يتم

من الليا ع راج المحتوى اإلعالمي ،يعود سبب لجوئنا للمقابلة أيجا للرغبة في التعرف علا

السياسة التحريرية في كل جريد والدوافع التي تجعل الجريد تلتزم بأ القيات اإلعالم من عدم ا لتزام.

انعي

عينة الدراسة:

تم ا عتماد علا العينة الق دية في عجراه ا و الدراسة ،بحيث تم ا

تيار الق دة لكل من جريد ال بر

والشروق اليومي ،إلجراه المقابلة ال حسية مع القائمين با ت ال في ا و ال حف ،لحسباب التالية
-

حجم مقروئية ا و ال حف.

سعة ا نتشار وتوزيع ا و ال حف علا المستوى الوطني.

تنوع وشمولية التغطية ال حسية لي و ال حف لكل مجا ت النشاط.
الشير الواسعة التي تتمتع بيا ا و ال حف علا جانب أنيا تتوجه بمجامين متنوعة لم تليف فئيات

القراه بم تلف توجياتيم.
-

تعتبيير كييل ميين جريييد ال بيير والشييروق اليييومي ميين الج ارئييد ال ا يية ميين حيييث طييابع الملكييية ،ووليييد

التعددييية اإلعالمييية فييي الج ازئيير ،وبالتييالي يستييرض أن تييدعم مبييادئ التعددييية اإلعالمييية وا لت يزام بأ القيييات

اإلعالم.

.تحديد الم اهي :

ـ الخطاب ا خالقي:
ال طاب األ القي يتعلق بالسبل التي ننظم بيا عشباع رغباتنا وغايتنا مع النظر للسعاد لي

في الوقت

الحاجر فقط بل وفي المستقبل أيجا ،وسعادتنا مع اعتبار كل شيه ،بحيث يبرز ال طاب األ القي القيم
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المرتبطة بتاريخ حيا السرد وبالتقاليد أو الجماعة الثقافية التي ينتمي علييا ا ا السرد ،ولهابرماس مسيوم
محدد جدا عن القيمة فالقيمة مكون رمزة أساسي للثقافة والحيا األ القية والقول بأن القيم أساسية يعني أنه
يستحيل تحليليا علا مكونات أبسط أو تسسيراا بكلمات أبسط فالقيم تحدد التس يالت

العك  ،فيي

تساعد علا تشكيل احتياجاتنا ورغ باتنا وااتماماتنا ،وألن القيم مرتبطة ارتباطا وثيقا بنسيج مجتمع بعينه فإن
كل فرد الل اندماجه اجتماعيا في مؤسسات وأنشطة ل ،المجتمع يستوعب قيمه األساسية (فينولسون،

،2015ل)87

المسؤولية:

المسؤولية في الل ة :حال أو

سة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته ،يقال أنا برةه من مسؤولية ا ا

العمل وتطلق أ القيا علا التزام الش ل بما ي در عنه قو أو عمال (معجم المعاني الجامع)

المسؤولية في اإلصال  :اي مجموع استجابات السرد الدالة علا تعاطسه مع أفراد جماعته وعمله علا فيم

مشكالتيم وطرق حليا وانجاز أادافيا وب ل ق ارى جيدو في سبيل تحقيق أاداف المجتمع ورفع شأن
الجماعة (حسام الدين ،2003،ل)85
المسؤولية في اإلعال

ارتبط منظور المسؤولية في اإلعالم بنظرية المسؤولية ا جتماعية التي جاهت كرد

علا النظرية الليبرالية في اإلعالم التي ركزت علا مبدأ الحرية المطلق متجاوز جميع الحدود والمبادئ مما
أدى علا وقوع اإلعالم الغربي في العديد من المحجورات التي أدت علا بعد الرسالة اإلعالمية عن ال دمة

العمومية ،تعد ا و أام األسباب التي أدت علا حتمية التسكير في مجمون الرسالة اإلعالمية وربطيا ب دمة

القارئ انطالقا من حماية المجمون اإلعالمي باأل القيات ،ونحاول عيجاز مسيوم لي و النظرية في التالي

تعرف نعيمة واكد نظرية المسؤولية ا جتماعية علا أنيا فلسسة تقوم علا أسا

المراقبة ال اتية وا لتزام

األ القي والوطني وك ا ا جتماعي بالرسالة السامية التي تؤدييا ال حافة دون التجحية بقيم الحرية

وا ستقاللية والمبادر  ،ل ل ،عن ا و النظرية ترى تد ل الدولة مسألة عيجابية لتساعد علا حماية

الموجوعية ،ووجع حد لتد ل القوى المالية وجغطيا علا ال حافة وا ا ما أكدو paul louis bright

عن الممارسة المرجية لي ا الواجب اإلعالمي تستدعي وتسرض علا المجتمع علزامية ععالم م تلف السئات

ععالما

حيحا ونزييا ،اما ومحايدا أو موجوعيا ارج عن أة جغط من طرف الم الح أو األحزاب

السياسية (واكد ،2013 ،ل )66
الصحافة المكتوبة:

ل ة :لقد ورد في القرآن الكريم م طلح ال حافة كالتالي "إن هذا ل ي الصحف ا ولى ،صحف إبراهي

وموسى" (سور األعلا ا ية  )18وقال أيجا "أول تأته بينة ما في الصحف ا ولى" (سور طه)133 ،
وجاه في الم باح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ال حيسة قطعة من جلد أوقرطا

نسب علييا ،قيل :رجل

حسي ومعنااا يأ

العلم من ادن المشايخ ،والجمع

كتب فيه وا ا

حف بجمتين و حائف

مثل كريم و كرائم (السيومي ،1982 ،ل)100
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تعرف منظمة اليونيسكو ال حافة المكتوبة تحت عنوان الدوريات  periodicalبأنيا كل المطبوعات التي
ت در علا فترات محدد أو غير محدد  ،وليا عنوان واحد ينظم جميع حلقاتيا ويشتر ،في تحريراا العديد

من الكتاب ،ويق د بيا أن ت در علا ما نياية وقد قسمت المنظمة ،الدوريات علا فئتين كبيرتين اما
 1ي ي  news papersومنيا ال حف اليومية
األسبوعية.

Magazines 2

باحية كانت أو مسائية  ،وال حف غير اليومية أو

وتنقسم علا مجا ت ع بارية عامة تيم المثقف العام ،ومجالت مت
تيم سوى المت

مجال من المجا ت ،كالطب ،أو اإلدار  ...،واي

ل)24

ة في أة

ين (المسلمي،1993 ،

ال حافة الجزائرية ال ا ة

جاه قانون اإلعالم الجديد لسنة  1990كتتويج لي ا التوجه الديمقراطي واقرار التعددية اإلعالمية وحرية
التعبير ،فبدأت ال حف المستقلة علا عثر ا ا التغير بالظيور وقد سميت من ظيوراا بال حف المستقلة
حف يملكيا وال من أرباب األموال

بمسيوم ا ستقاللية المالية والسياسية عن السلطة الحاكمة فيي

واي عبار عن يوميات وأسبوعيات ت در باللغة العربية واللغة السرنسية ( .قالتي)2017 ،

القائم با ت ال يعتبر القائم با ت ال جزها ميما في عملية جمع وانتقاه ونشر األ بار ويحتل األامية

الق وى في عنتاج الرسالة اإلعالمية (رشتي ،1985 ،ل )293

ـ الدراسات السابقة:

دراسة مدحت محمد محمود عبد العال ()1994
تعتبر ا و الدراسة من بين الدراسات النظرية التي ادفت علا تحديد المسؤولية المترتبة عن ممارسة مينة

ال حافة حيث

ت مدا ل م تلسة لتحديد معنا المسؤولية وما المق ود منيا فانطلقت النظرية من

مجموع مواد قانونية نل علييا قانون اإلعالم السرنسي والم رة.
لت

أنواع

ل الدراسة ف و نظرية تناولت الممارسة ال حسية وما يجب علييا احترامه من الل ما يقدم من
حسية للقارئ ،فقد

ت مطلبا تناولت فيه الكاريكاتير كنوع

حسي جرةه وما اي األس

القانونية و ا لتزامات ال مسئولة التي يجب عتباعيا أثناه تقديم ا ا النوع ال حسي للقراه بدأ بالقوانين الدولية
و و علا ما نل عليه القانون الم رة ،كما و

ت مطلبا لتناول ال ور ال حسية وا لتزامات

الواجب علا ال حسي احتراميا أثناه التقاطه لل ور ا ة أن ال ور تد ل جمن الملكية العامة التي
يجب اإلعتداه علييا ،وا ست دامات القانونية لل ور التي

تعرض ال حافي لتابعات قانونية ،بحيث

عرجت ا و الدراسة التشريع السرنسي وما تجمنه من مواد قانونية علا جانب التشريع الم رة ،كما
وتناولت الدراسة اإلعالن في ال حافة المكتوبة وما ينجر عنه من مسؤولية يجب علا ال حافة احتراميا
علا جانب المسؤولية ال ا ة بال حيسة في الطريقة التي تنتقي بيا اإلعالنات وأنواعيا والمعامالت
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القانونية التي ترتبط باإلعالن والحريات والحقوق ال حافية والواجبات واإللتزامات المنوطة بيا( عبد العال،

)1994

دراسة حسن يوسف مصط ى دوحان ()2015
انطلقت ا و الدراسة من ادف رئيسي واو ر د وتحليل وتسسير أ القيات وجوابط النشر ال حسي
وعالقاتيا بالسياسات التحريرية في ال حف اإللكترونية السلسطينية ،في جوه المسؤولية ا جتماعية لدى

ال حسيين ،ومدى تطبيق قانون النشر والمطبوعات من قبل األطراف الحاكمة لجسة الغربية (فتح) ،وقطاع
غز (حما ) ومدى فاعلية أداوت التنظيم ال اتي للمينة عن وجدت ،وتأثير نقابات ال حسيين( .دوحان،

)2015

 .2الجانب النظري للدراسة:

 .1 .2م هو أخالقيات اإلعال :
األ القيات المينية اي مجموع القيم والمعايير التي يعتمداا أفراد مينة ما للتميز بين ما او جيد وما او
سيئ وبين ما او

واب وما او طأ وبين ما او مقبول وما دون ل ،فيي تمثل مسيوم ال واب وال طأ

في السلو ،الميني ولتحقيق ل ،يتم وجع ميثاق بين ا و القيم والمعايير والمبادئ وقواعد السلو،

والممارسة (الشميمرة ،ل )14

وكان من الجرورة أن تجع الممارسة اإلعالمية ا و القواعد األ القية وفق أولويات ااتماميا ،وانا تجدر

اإلشار علا أن العملية اإلعالمية تتبع نوعان من التنظيم

النوع األول مت ل بالقانون المنظم للمجتمع،

والمنظم للعملية اإلعالمية وال ة ي تلف في طبيعة موادو من دولة علا أ رى ،بينما تتسق كل القوانين في
فكر اإللزام واإلجبار في أن كل العاملين في مجال اإلعالم مجبرون علا احترام ا و القواعد القانونية وأة

م السة تعرجيم علا المساهلة القانونية وا و القواعد القانونية اي ما تسما ب " قانون اإلعال " وال ة
يأ

وانما يت

سة اإلجبار واإللزام ،و النوع الثاني من التنظيم اإلعالمي وال ة

يت

سة اإللزامية واإلجبار

سة التنظي الذاتي ال ة ينبثق من قناعة المؤسسة اإلعالمية وقناعة العاملين بيا بجرور

وجع مجموعة من القواعد األ القية وا لتزام بيا ل الح المؤسسة ول الح المجتمع ككل ،وا و التنظيمات

ال اتية اي ما تعرف بأخالقيات اإلعال والتي تعتبر كل الممارسات التي يقوم بيا ال حسي أثناه أداه عمله
وا و الممارسات ليا عالقة بال حسيين فيما بينيم وليا عالقة بين ال حسيين والجميور ،ومن ناحية ثالثة
ليا عالقة بين ال حسيين والمجتمع ال ة ينتمون عليه .

 .3 .2النشأة التاريخية خالقيات اإلعال :

يرى الكثير من المؤر ين أن أول ميثاق أ القي او ل ،ال ة أ درته " رابطة المحررين في و ية "

كنسا " األمريكية عام  ،1910لكن ل،

يعني تحديدا لنشأ مسيوم أ القيات اإلعالم ل ،أن م طلح

األ القيات  ethicsظير ألول مر عام  1889في مقال بعنوان" أخالقيات الصحافة" ،وا ا
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يكن لل حسيين الل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أ القيات ععالمية ،حيث كانت انا ،مجموعة من

القيم والتقاليد واأل القيات.

وظيرت مواثيق أ القية في السويد عام  1916وفي فرنسا عام  ،1918ثم شيدت عشرينات القرن الماجي
ظيور عدد من المواثيق األ القية في الو يات المتحد األمريكية عام 1923وفي عام  1926ظير ميثاق
جمعية ال حسيين المحترفين في أمريكا ثم توالا بعد ل ،ظيور المواثيق األ القية في الدول األوروبية

( الح،2005 ،ل )103و قد تدعمت ا و القواعد األ القية بوثيقة أ رى من ا تحاد الوطني لل حسيين
البريطانيين عام  1931التي أنتجت المحكمة الدولية للشرف الميني عام  ،1931ك ا المؤتمر السابع

لاتحاد العالمي لل حسيين ال ة عقد في بوردو بسرنسا عام  1939شكل اللبنة األولا " لعيد شرف

ال حسي ال ة تزامن مع مشروع المحكمة الدولية للشرف الميني للتطبيق المواثيق ،وتوج بانعقاد المؤتمر
األول لل حافة األمريكية في ميكسيكو عام  1942م وتم ا تساق علا مجموعة مبادئ منيا ا تساق وحق

الرد (رزاقي ،2013 ،ل )28كما تعالت المطالبة بجرور وجود أ القيات اإلعالم في ظل الحرب
العالمية األولا والثانية بسبب الت رفات أ أ القية وا ستغالل الكبير لاعالم من قبل الزعماه السياسيين
من أجل م الحيم ،اك ا بدأت تظير في مطلع القرن العشرين الشرعات والمواثيق األ القية وتتطور تماما

لتواكب تطور المينة والتغيير ا جتماعي ال ة يؤثر فييا ( دقة ،2008 ،ل )39وقد كان للجنة هاتشينز
دور كبير في تأسي

أ القيات اإلعالم ،من الل ما قدمته من نقد لحداه اإلعالمي وتقدمييا لمجموعة

من األ القيات التي يتوجب علا ال حسي التحلي بيا ،ع

أن بعض ال حسيين عن لم نقل معظميم

عارجوا ا و المبادئ األ القية لكن سرعان ما طبقت علا أرض الواقع علا شكل قواعد للسلو ،الميني

واعتمدت قواعد مينية في سنة  1966من قبل جمعية ع اعة وتلسزيون أ بار اإلدار (فوريمان،
،2012ل ،)62لكن الدار

أل القيات اإلعالم يرى أن المواثيق األولا أل القيات اإلعالم كانت

م ت ر جدا وعلا عالقة بحل المشكالت التي كانت تعاني منيا في تل ،الستر.

 .4.2أهمية ودور أخالقيات اإلعال في الح اظ على المنظومة اإلعالمية:

من حوالي ثالثة عقود من الزمن جع ميدان اإلعالم وا ت ال لمجموعة من التأثيرات أبرزاا

تأثير

الطسر التكنولوجية التي طالته في العمق ،وتأثير ايمنة اقت اد السوق وثقافة السوق وديمقراطية السوق التي
زعزعت ثوابته ،فكثي ار ما أ بح ينظر للمعلومة علا أنيا

ناعة وأدا للتجار ومن انا ظيرت أامية

ال طاب األ القي المسئول انطالقا من سعييا في الدفاع علا استقاللية اإلعالم من الل رفع األداه
الموجوعي والمتوازن ،كما تسعا المبادئ األ القية في الحساظ علا مبادئ التعددية اإلعالمية في سياق

غزو البعد المالي في ظل ا ا التطور التكنولوجي الحا ل والمسارعة في الو ول علا المعلومة وتسريع
نقليا علا الجميور تشكلت أزمة الم داقية والسبيل الوحيد لحل ا و األزمة اي سلطة الجمير ال حسي

التي ن ت علييا أ القيات اإلعالم (اليحياوة ، )2014 ،كما تتجلا األامية الق وى أل القيات اإلعالم
في كونيا التزام اتي وطوعي

ادر من قناعة ال حافيين مرتبطة بسلطة الجمير ال حسي ال ة يملي
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عليه مجموعة من ا لتزامات وا و ا لتزامات كسيلة علا تقويم الرسالة اإلعالمية والحساظ علا م لحة

القارئ دون الوقوع في أة أ طاه أو تحيزات مما يجعل الرسالة اإلعالمية تحافظ علا مناخ الحرية
اإلعال مية المتاح ليا وتجعل اإلعالم بعيد عن تد ل السلطة بالقوانين والتشريعات الم تلسة للحد من مستوى
الحرية ،بحيث تتكسل القواعد األ القية بحماية المينة من الوقوع في أة طأ.

 . 5.2أخالقيات المهنة الصح ية من خالل القوانين والتشريعات اإلعالمية في الجزائر خالل فترة التعددية

اإلعالمية:

لتكون البداية مع قانون اإلعالم لعام  1990ال ة كان وليد التعددية السياسية في الجزائر وال ة فتح المجال
للتعددية اإلعالمية وأمام حق ال و

ة في المجال المكتوب وتأسي

الجرائد ال ا ة ،وأبرز القواعد

األ القية التي نل علييا ا ا القانون أامية اإلعالم ودورو في المجتمع كما وأكد علا الملكية ال ا ة
والملكية العمومية ،وحق المواطن في الح ول علا المعلومة وقد تجمن ا ا القانون مجموعة من المواد

التي تركز علا أامية أ القيات اإلعالم وتعمل علا عبرزااا أاميا الباب الثالث ال ة

ل لممارسة

مينة ال حافة بحيث توالا ا ا الباب عملية عبراز كل ما يتعلق بالممارسة األ القية لاعالم وما يترتب
عنيا من تابعات وقد تولت كل من الماد  33التي أبرزت حقوق ال حافيين وجرور ف ل الرأة عن

ا نتماهات النقابية أو السياسية.

الماد  35التي تنل علا حق الو ول علا م ادر المعلومات ،والماد  37التي ت ون السر الميني،
وك ل ،الباب الرابع ال ة ل المسؤولية وحق الت حيح والرد (الجريد الرسمية)1990 ،

بالنسبة لقانون اإلعالم لعام  2012واو القانون ال ة أباح التعددية اإلعالمية وحق ال

و ية في مجال

اإلعالم المكتوب كما ونل علا تحرير المجال السمعي الب رة وأحقية ا ستثمار في ا ا المجال ،كما
ونل في بنودو علا أامية أ القيات اإلعالم ،بحيث تجمن الباب الساد

مينة ال حسي واأل القيات

المينية ،الس ل األول مينة ال حسي حيث حددت من الل ا ا الس ل كل ما يتعلق بمينة ال حافة،

الس ل الثاني آداب وأ القيات مينة ال حافة من الل ما أبرزته الماد  92التي ن ت علا " يجب
علا ال حافي أن يسير علا ا حترام الكامل داب وأ القيات المينة من الل ممارسته" بينما تناول

الباب السابع حق الرد وحق الت حيح لنشاط ال حسي ،وتناول الباب الثامن المسؤولية التي تقع علا

عاتق المدير المسئول علا النشرية وكل العاملين في المجال علا كل معلومة مقدمة للجميور( الجريد
الرسمية)2012 ،

 .3الجانب التطبيقي للدراسة:
لقد اعتمدنا علا أدا المقابلة كوسيلة للح ول علا البيانات األساسية ،مع كل من رؤساه التحرير
باعتبارام أعلا سلطة مسئولة علا المحتوى اإلعالمي المقدم ،والكلسين باإل راج ،بحيث أجريت الدراسة في

مقر جريد ال بر مع رئي

التحرير بالجريد " محمد ب الي" يوم 12ي 05ي  2018علا الساعة 16ي ،00
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التحرير في الجريد والمسؤول عن اإل راج "إبراهي بوجمعة" يوم 09ي 05ي

 2018علا الساعة 16ي  04في مقر الجريد.
والمقابلة مع رئي

التحرير بجريد الشروق اليومي " رشيد ولد بوسيافة" بتاريخ 19ي 05ي  2018علا

الساعة  ،42 13بمقر الجريد .

والمقابلة مع المكلف باإل راج " كمال عيساني" بتاريخ  19ي  05ي  2018علا الساعة  25 10بمقر

الجريد .

وقد اعتمدت المقابلة علا محورين أساسيين متمثالن في

المحور ا ول :الضوابط المهنية لبناء خطاب أخالقي مسئول.
1ي ما اي السياسة التحريرية بالجريد  ،ما اي معايير انتقاه األ بار؟
2ي أبرز العوامل التي تساعد في اإلقبال علا قراه الجريد ؟
3ي ي كيف ينظر رئي

التحرير للمسؤولية في ال حافة؟

4ي علا أة مدى تلتزم ال حف الجزائرية ال ا ة بالمسؤولية ا جتماعية واأل القية فيما تقدمه؟

المحور الثاني :وجهة نظر القائ باالتصال لشروط التأسيس ال عال لخطاب أخالقي مسئول في الصحف

الجزائرية.

1ي ما اي أبر الواجبات التي علا ال حافيين ا لتزام بيا؟

2ي ال تعتقد بأن التشريعات الحالية تساعد ال حسي للو ول علا م ادر المعلومات؟
3ي ما اي ا قتراحات التي يمكن أن تقدميا من أجل بناه طاب أ القي مسؤول.

 1.3نتائج المقابلة مع صناع القرار اإلعالمي في جريدة الخبر.
 لقد أكد رئي
تأسي

التحرير بأن السياسة التحريرية في جريد الخبر ثابتة

الجريد حتا تقدم

تتغير فيي أول ما يسكر فيه قبل

ور انية تستطيع ترسي يا للقراه عبر الزمن لكن لم ينسي القائم با ت ال

في جريد ال بر بأن انا ،متغيرات أثرت علا السياسة التحريرية فجعلت الجريد تأ اا بعين ا عتبار
قناعة منيا بأن التجديد سيجعل الجريد تواكب المتغيرات وترجي رغبات القارئ فاليدف األساسي

للجريد يتجسد في رجا القارئ علا الجريد وا ا الرجا ينعك

في زياد السحب واو من أام أاداف

الجريد .

 لقد أكد القائم با ت ال بأن انا ،توجه لتقليل من المواجيع السياسية واإلكثار من المواجيع
ا جتماعية ،قد يكون ا ا المبدأ المعتمد بالنسبة لجميع المواجيع المعروجة في الجريد .

 أكد القائم با ت ال علا وجود الحرية المسئولة انطالقا من مبادئ المسؤولية ا جتماعية وأن الجريد

تسعا علا عقرار ا و المسؤولية من الل التنشئة ا جتماعية التي تلعب فييا ا جتماعات دا ل قاعة

التحرير دو ار كبي ار في عقراراا.
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 يؤكد القائم با ت ال بأن الجزائر من بين البلدان التي تجسدت فييا مبادئ ا ستقاللية بشكل كبير من
الل مساحة الحرية المتوفر لممارسة العمل اإلعالمي ،وأكد بأن العالقة ما بين ال حافة والحكومة

عال قة تجا بية حينما تمار

السلطة تجيقيا علا ال حافة تحاول الجريد ا بتعاد عن الجغط

اإلعالمي والعك  ،وأكد بأن الحكومة تمار

تسلطيا علا ال حافة من الل مستيشيات العمل ومن

ناحية اإلشيار الحكومي والجغط علا المعلنين ال وال وا ا ما يؤكد

ال حافة.

عوبة تأسي

استقاللية

 في سؤالنا علا مدى التزام ال حف الجزائرية بمبادئ المسؤولية ا جتماعية ركز القائم با ت ال علا
جريد ال بر بأنيا مسئولة علا كل كلمة تقدميا.

 أبرز الواجبات التي علا ال حافيين ا لتزام بيا لتجسيد مبادئ المسؤولية ا جتماعية جرور ا لتزام
بأ القيات اإلعالم واحترام مينة ال حافة ،وتجسيداا علا أرض الواقع في كل ما تقدمه الجريد .

 استياه القائم با ت ال من تشريع القوانين في الجزائر ل ،أنيا تشرع مواد قانونية لكن
ا عتبار أثناه التطبيق من بينيا علزامية م ادر المعلومات التعاون مع ال حافيين.

يأ

بيا بعين

 ا قت ارحات التي يقدميا القائم با ت ال لتسادة ارتكاب جرائم النشر واحترام أ القيات اإلعالم وجوب
سن قوانين ععالمية تسير الدولة علا تطبيقيا دون است دام القانون بسياسة الكيل بمكيالين علا كل

المؤسسات اإلعالمية تأسيسا ل حافة تبني و تيدم.

 .2.3نتائج المقابلة مع صناع القرار اإلعالمي في جريدة الشروا:
 ركز القائم با ت ال علا أن أام المحددات الرئيسية في الجريد تمثلت في جمان و ول
المواطن ،والعمل علا تقديم عمل موجوعي محترف.

وت

 يرى القائم با ت ال بأن أام العوامل التي تزيد من نسب متابعة جريد الشروق اي متابعة الجريد
لمواجيع ا جتماعية وانشغا ت القارئ ل ل ،كانت المواجيع ا جتماعية اي األولا في العرض.

 يؤكد القائم با ت ال بأن ال حافي عليه التحلي بمبادئ المسؤولية ا جتماعية والتسكير في أثر أة
مقال علا المجتمع وعلا نسسية القراه

يجب ال وض في الحيا ال ا ة للمشااير وللمواطنين

يجب ال وض في مواجيع السجيحة ،فكثي ار ما ت ل الجريد معلومات عن فجائح أ القية لش
مشيور لكن تتسادى نشراا فنرى أن الموجوع يم

يات

الحيا ال ا ة و يمكن نقله ونشرو ،بحيث يرى

القائم با ت ال بأن مستوى التحلي بمبادئ المسؤولية ا جتماعية في اإلعالم الجزائرة

سيما ما تعلق

باإلعالم السمعي الب رة متدني جدا.

 يرى القائم با ت ال بأن مساامة قانون اإلعالم  2012لاللتزام بمبادئ المسؤولية ا جتماعية تبدو
جعيسة ألن أغلب ال حافيين لم يطلعوا علا بنود ا ا القانون مما يوقعيم في أ طاه تو ليم علا

المتابعات القانونية.
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 يرى القائم با ت ال بأن ا لتزام بالحياد والموجوعية والمينية يجمن لل حافة تأثي ار عيجابيا علا
الساحة الوطنية ،ويرى القائم با ت ال بأن مستوى ا لتزام بمبادئ المسؤولية ا جتماعية جعيف

انطالقا من السجائح األ القية التي يتم ا عتماد علا نشراا.

 يؤكد القائم با ت ال بأن التشريعات

تزال حب ار علا ورق و تنزل علا أرض الواقع وا و اي أام

المشاكل التي تواجه ال حافة الجزائرية اليوم.

 أام المقترحات التي يقدميا القائم با ت ال اإلطالع علا الن ول التشريعية والقيام بدورات تكوينية
لتسادة السقوط في متااات الق ف وا بتزاز ونشر المعلومات ال اطئة والوقوع جحية الم ادر

الم تلسة.

 .4تحليل النتائج.

انطالقا من النتائج المبرز أعالو نجد بأن كال من القائم با ت ال في كل من جريد الخبر والشروا

اليومي ،لديه علماما شامال بأ القيات اإلعالم وجرور تحلي العمل اإلعالمي بيا ،بالنسبة للقائم با ت ال
في جريد الخبر أكد علا ا لتزام األ القي ال ة ينعك
نقل

في البداية من السياسة التحريرية التي تعمل علا

ور انية ملتزمة بأ القيات اإلعالم وك ل ،وجود الحرية المسئولة علا كل ما تقدمه الجريد  ،كما

أكد القائم با ت ال علا وجود ا ستقاللية ال حسية علا الرغم من حالة ال راع التي تعيشيا ال حافة مع

الحكومة من الل الرقابة والجغط عن طريق اإلعالن ،لقد أشار القائم با ت ال في جريد الخبر بجبابية

القوانين اإلعالمية وعدم وجوحيا وا ا ما اثر سلبا علا ا لتزام األ القي فمثال تقر جميع القوانين

اإلعالمية بجرور توفير جو ععالمي وتوفير المعلومة لكن الواقع

يعك

ل.،

بالنسبة للقائم با ت ال في جريد الشروا اليومي أكد علا جرور التزام الجريد بإي ال

وت المواطن

وتقديم عمل ععالمي محترف ،وا ا ما زاد من نسب مبيعات الجريد  ،كما أكد علا جرور التسكير في
تابعات كل ما تنشرو الجريد  ،كما اتسق القائم با ت ال في ا و الجريد مع القائم با ت ال في جريد

الخبر في أن أزمة ال حافة الجزائرية تكمن في بقاه القوانين اإلعالمية حب ار علا ورق.
الخاتمة:

انطالقا مما سبق ن ل علا جرور النظر مع العمل اإلعالمي علا أنه رسالة سامية مبنية علا ععالم
القراه باألحداث والمساامة في النقاش ا جتماعي والسياسي وبناه وعي القارئ ليكون قاد ار علا ات ا

الق اررات المالئمة التي تحدد م يرو ،وا ا

يتم ع من الل التأسي

السعال لل طاب األ القي المسئول

ال ة يجعل ال حافي يلتزم بكل مبادئ وقيم الرسالة اإلعالمية كما أنه يجعل الرسالة اإلعالمية بعيد عن
طائلة القانون ال ة يحد من حريتيا ،وانطالقا من نتائج ا و الدراسة ظير وعي القائم با ت ال في الجرائد

محل الدراسة بأامية التأسي

ل طاب أ القي مسئول في ال حافة ال ا ة لجمان استقالليتيا وتعدديتيا،

من الل ما تم عرجه من اقتراحات من أجل عمكانية النجاح في تحقيق ا لتزام السعال بأ القيات المينة

في ال حافة المكتوبة ال ا ة.
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والثقافة ،م ر2015 ،
 5ي محمد حسام الدين االجتماعية للصحافة  ،منشورات الدار الم رية اللبنانية ،لبنان2003 ،
6ي نعيمة واكد نظريات اإلعال واالتصال ،طاكسيج  ،الجزائر2013 ،
7ي عبراايم عبد اإلله المسلمي دراسات في اإلعال مدخل إلى عل الصحافة ،العربي للنشر والتوزيع ،القاار .1993 ،
8ي

فيد

بن

اهلل

عبد

الشميرة

التربية

اإلعالمية

http://www.saudimediaeducation.org/index.php?option=com9ي سليمان
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الخطاب الصح ي العربي تجاه مذبحة مسجدي نيوزيلندا :جريدة
القدس العربي أنموذجاً

Arab press discourse on the New Zealand mosque massacre
Al-Quds Al-Arabi newspaper as a model
أمينة زيارة

باحثة في سلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل بمدينة مكناس-المغرب ،اللسانيات واألدب وتحليل الخطاب

سامي أبو غولة

باحث في سلك الدكتوراه بجامعة موالي إسماعيل بمدينة مكناس-المغرب ،اللسانيات واألدب وتحليل الخطاب

الملخص:

ادفت الدراسة علا ر د ال طاب ال حسي العربي تجاو م بحة مسجدة نيوزيلندا في

حيسة القد

العربي ،واي من

البحوث الو سية التي است دمت منيجي "تحليل ال طاب ،ودراسة الحالة" ،باست دام استمار تحليل ال طاب التي ُنس ت علا
عينة ح رية لموجوعات م بحة مسجدة نيوزيلندا في حيسة القد العربي ،معتمد علا نظرية تحليل األطر اإلعالمية
وتوصلت الدراسة إلى أن أطروحتا "موقف رئيسة وزراه نيوزيلندا ،واجطياد المسلمين والعداه لاسالم" احتلت المرتبة األولا

بنسبة ( ،)%17.5وجاهت أطروحتا "محاربة اإلرااب ونب العن رية ،وم بحة المسجدين" في المرتبة الثانية بنسبة
( ،)%14.2وت در مسار برانة "ا ستشياد بأدلة ووقائع" المرتبة األولا بنسبة ( ،)%34.9واحتلت ا عتماد علا األرقام

واإلح ائيات المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%20.9وأظيرت تساوة األطر المرجعية "السياسية والتاري ية والدينية" في المرتبة

األولا بنسبة ( ،)%24.4وجاهت األطر اإلنسانية في المرتبة الثانية بنسبة (.)%15.2
الكلمات الم تاحية :الخطاب الصح ي-مذبحة مسجدي نيوزيلندا-صحي ة القدس العربي.

Abstract
This study aimed at analyzing the Arab press discourse towards the massacre of New Zealand
mosques in Al-Quds Al-Arabi newspaper, This study is descriptive research which used the
methodology of “Discourse Analysis and Case Study”. used the Discourse Analysis Form,
which was carried out on an exclusive sample of New Zealand mosque massacre topics in AlQuds Al-Arabi. The study concluded that the theses "The position of the Prime Minister of New
Zealand and the oppression of Muslims and hostility to Islam" ranked first (17.5%), and the
theses "Combating terrorism and renouncing racism, and massacre of mosques" came in second
place (14.2%), The "proof of evidence and facts" course was ranked first (34.9%), relying on
figures and statistics ranked second (20.9%), and showed that the frameworks of reference
"political, historical and religious" ranked first (24.4%).The Humanitarian frameworks ranked
second (15.2%).
Keys: Arab press discourse- the massacre of New Zealand mosques- Al-Quds Al-Arabi
newspaper.
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تمهيد:
شيد التاريخ الحديث مجازر وحوادث عباد جماعية وتطيير عرقي ُنس ت بحق األقليات المسلمة علا مستوى
العالم ،فقد واجه المسلمون مجازر بشعة بحقيم في دول أوروبا بدأت بمسلمي البوسنة واليرس ،،ومسلمي
أفريقيا الوسطا ،وال ين واليند وكمبوديا و قلية ،والعديد من المجازر التي دونيا التاريخ المعا ر بدماه

جحايا اؤ ه المسلمين ،ولم تكن مجزر نيوزيلندا التي راح جحيتيا مسين ش

ا اي األولا من نوعيا

بحق المسلمين ،ع شيد التاريخ مجازر أ رى وحوادث عباد جماعية وتطيي ار عرقيا لحقليات المسلمة ،حيث
واجه المسلمون استيداف عن رة من المجرم األسترالي "برينتون تارنت" في السابع عشر من شير مار

الماجي جد الم لين الل

ال الجمعة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا مت رع ا با نتقام

لجحايا اجمات ارتكبيا مسلمون ومياجرون في أوروبا ،حيث قُتل وأ اب الل الم بحة ما يزيد عن مائة
مسلم في المسجدين.
وسل،ط اإلعالم العربي واإلسالمي الجوه علا أحداث وتداعيات ا ا العمل اإلجرامي من الل التقارير
واأل بار والتحليالت والمقا ت ال حسية عبر ال حف والمواقع اإللكترونية والسجائيات واإل اعات ،وقد

أفردت ا و الوسائل مساحات كبير للحديث عن ا و المجازر التي ارتكبت بحق المسلمين لتو يل الرسالة
للرأة العام واحداث تأثي ار ليحر ،العالم تجاو وقف ا و الجرائم البشعة ،وكان لل طاب ال حسي دور كبير
في الحديث عن كم المجازر والم ابح التي تعرض ليا المسلمين علا مستوى العالم من الل مقا ت الرأة

ت منابراا للحديث عن قجايا العالم العربي

التي يدونيا ُكتاب و حسيين و بر عبر أعمد َ
واإلسالمي السياسية وا قت ادية والدينية ،وتأتي ا و الدراسة لر د وتحليل ال طاب ال حسي العربي تجاو
م بحة مسجدة نيوزيلندا في

مشكلة الدراسة:
من

حيسة القد

العربي ،والوقوف علا سماته.

الل اطالع الباحثين علا الدراسات السابقة وأامية ال طاب العربي في تحليل األزمات العربية

واإلسالمية تتحدد مشكلة الدراسة في ر د ال طاب ال حسي العربي تجاو م بحة مسجدة نيوزيلندا في
حيسة القد

العربي ،والكشف عن سماته ،والتعرف علا أطروحات ا ا ال طاب والقجايا التي ركز

علييا ،ومسارات البرانة ،واألطر المرجعية التي استندت علييا في

الدراسات السابقة:

حيسة الدراسة.

قام الباحثان با طالع علا العديد من الدراسات المرتبطة بموجوع الدراسة بشكل مباشر أو غير مباشر،
وكانت علا النحو ا تي

()1

دراسة دعاه ال عيدة (2018م)

ادفت الدراسة علا ر د وتحليل المالمح والسمات البنيوية ل طابات

المواقع اإلعالمية اإللكترونية األجنبية عينة الدراسة في تناوليا ألزمة مسلمي الرواينجا للوقوف علا مواقسيا
()1

دعاه ال عيدة2018( ،م) أزمة مسلمي الرواينجا في طاب المواقع اإللكترونية اإلعالمية األجنبية دراسة تحليلية ،دراسة منشور في مجلة

 ،Arab Media& Societyالعدد ال ام

والعشرين ،اإلعالم واألزمات ،الجامعة األمريكية ،القاار  .م ر.
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المعلنة من األزمة وا ا البحث من الدراسات الو سية التي است دمت منيج المسح اإلعالمي ومنيج

التحليل النقدة والثقافي ،مست دمة أدا تحليل ال طاب ،طُبقت علا موقع
وسي عن عن بالعربية ،ومنظمة ايومان رايت

حيسة الجارديان البريطانية،

ووتش الحقوقية الدولية ،من 24أغسط

2017م ،وكشست الدراسة عن تمحور أطروحات

وحتا  24نوفمبر

طاب المواقع اإللكترونية اإلعالمية األجنبية حول

التعريف بأقلية الرواينجا وتو يف أوجاع الرواينجا قبل وأثناه األزمة ،وغلبة المسارات المنطقية مثل
ا ستناد علا التقارير الرسمية للمنظمات الحقوقية الدولية واإلح اهات الرسمية وا ستشياد بت ريحات

المسؤولين الحكوميين والحقوقيين الدوليين واإلغاثيين وشيود العيان.
في حين سعت آيات رمجان (2017م)

()1

علا ر د وتحليل المالمح والسمات البنيوية ل طابات المواقع

اإلعالمية اإللكترونية العربية في تناوليا ألزمة مسلمي الرواينجا للوقوف علا توجياتيا المعلنة ،واي من

الدراسات الو سية التي اعتمدت علا منيجي المسح اإلعالمي وتحليل ال طاب ،مست دمة استمار تحليل

ال طاب وطُبقت علا مواقع "المر د اإلعالمي لحزار ،القد

 24أغسط

العربي ،ومنظمة التعاون اإلسالمي" ،من

وحتا  24نوفمبر 2017م ،وكشست الدراسة عن ت در موقع مر د األزار المركز األول

في التركيز علا حجم األقلية بنسبة  ،%57.1وتلتيا األ ول العرقية لجماعة الرواينجا بنسبة ،%28.5

وان طاب المر د اإلعالمي كان تحليلي ،وت ويرة ،وتوعوة ،ومنطقي ،بينما كان طاب القد

العربي

"تقريرة تسجيلي ،وت ويرة ،وتوعوة ،ومتوازن ،وليبرالي ،و طاب منظمة التعاون اإلسالمي "تقرير

تسجيلي ،تحليلي ،اادئ النغمة.

بينما استيدفت دراسة أحمد عبد الغني (2017م)
الغرب ،ونقل

()2

علا تحديد أام المشكالت التي تواجه المسلمين في

ور معاناتيم للقارئ ،واست دم الباحث المنيج الو سي التحليلي ،مست دمة الدوريات

والمراجع والكتب ،وتو لت الدراسة علا تواجه األقليات المسلمة في الغرب محاو ت سواه بشكل مق ود

أو عسوة لمحو الي وية أو ما يسمييا البعض باغتيال لليوية الثقافية وا جتماعية لوجود نية مدبر من قبل

الغرب ،وأظيرت بأن انا ،حالة من الريبة والكرااية تجاو كل ما له عالقة بالدين اإلسالمي بالغرب ،وبينت
أن األقليات المسلمة لي

لدييا القدر الكافية علا

د اليجمات اإلعالمية أو التمييز جدام و ل ،لتسرقيم

وفقدان المعين والسند "العالم اإلسالمي" من جانب آ ر.
في حين سعت دراسة

ساه الديب (2017م)

()3

علا ر د وتحليل اتجااات ال طاب ال حسي العربي

والغربي نحو ثور يناير ب حيستي الشرق األوسط السعودية والواشنطن بوست األمريكية معتمد علا المنيج

()1

آيات أحمد رمجان 2017( ،م) ،أزمة مسلمي الرواينجا في طاب المواقع اإللكترونية العربية دراسة تحليلية ،مجلة البحوث اإلعالمية ،العدد

الثامن واألربعون ،أكتوبر 2017م ،جامعة األزار ،القاار .

()2

أحمد عبد الغني 2017( ،م) مشكالت األقليات المسلمة في الغرب ،بحث مرشح للسوز بمسابقة كاتب األلوكة الثانية ،متاح علا الرابط

.www.alukah.net

()3

ساه الديب عسماعيل 2017( ،م) اتجااات ال طاب ال حسي العربي والغربي نحو الثورات العربية بالتطبيق علا ثور  25يناير( ،رسالة ماجستير

غير منشور ) كلية اإلعالم ،جامعة أسيوط ،القاار .
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المسحي وفي عطارو منيج تحليل ال طاب اإلعالمي ،مست دمة استمار تحليل ال طاب ،من  26يناير
2011م وحتا  30يونيو 2012م ،وكشست الدراسة عن تسوق مسارات البرانة المنطقية (العقلية) في
حيستي الدراسة بنسبة ( )%85.7مقابل البرانة الوجدانية بنسبة ( ،)%14.3ومثلت القوى الساعلة المؤيد

للثور في

حيسة الشرق األوسط بنسبة  ،%41والمعارجين  ،%6.9وغير واجح ا تجاو  ،%52.1أما

حيسة الواشنطن بوست فبلغت نسبة المؤيدين  ،%44.5والمعارجين  ،%16.8وغير واجح ا تجاو

.%38.7

بينما استيدفت دراسة سمر عبد اللطيف (2016م)

()1

ر د اتجااات ال طاب ال حسي نحو قجايا السكر

الديني في ال حف محل الدراسة بعد ثور  25يناير ،وتم تناول الدراسة في جوه نظرية ال طاب ،واألطر
اإلعالمية ،واي تنتمي علا الدراسات الو سية التي اعتمدت علا منيجي المسح اإلعالمي ومنيج تحليل

ال طاب ،باست دام أدا تحليل المجمون ،وأدوات تحليل ال طاب ،وأجربت علا

حف األارام ،و وت

األزار واألاالي ،أثبتت الدراسة أن ال طاب ال حسي المست دم في عرض قجايا السكر الديني المثار بعد

ثور  25يناير  2011ديني مت

ل في المرتبة األولا بنسبة  ،%29.1وأن

أطروحة الوسطية التي كانت غالبة علا طاب
تسوق است دام

حف الدراسة قدمت

حف الدراسة في قجية الوسطية في اإلسالم ،علا جانب

حف الدراسة لمسارات البرانة المنطقية وأن القوى الساعلة المسيطر اي علماه الدين

والتيارات والمؤسسات الدينية والتيارات السكرية.

وسعت دراسة أمينة زيار (2016م)

()2

علا ر د وتحليل ال طاب ال حسي العربي عزاه العدوان

(اإلسرائيلي) علا غز عام 2014م ،وتنتمي ا و الدراسة علا الدراسات الو سية ،واست دمت منيج تحليل
ال طاب ،والدراسات المسحية وفي عطارو أسلوب تحليل المجمون ،ومنيج دراسة العالقات المتبادلة ،وتم في

عطارو توظيف أسلوب المقارنة المنيجية ،وتم جمع البيانات عن طريق أداتين ،اما تحليل المجمون
وتحليل ال طاب ،وشملت عينة الدراسة علا

حف "الراية القطرية ،الرأة األردنية ،األارام الم رية" ،من

 1يوليو علا  10سبتمبر 2014م وكشست النتائج أن أطروحة "المجازر والم ابح اإلسرائيلية" بأكبر نسبة
 ،%18.2وأن ال طاب ال حسي العربي اعتمد في توظيف مسارات البرانة علا "ا ستشياد بأدلة ووقائع
وبرااين" في تناوله للعدوان علا قطاع غز عام 2014م بنسبة  ،%41.7وعلا األطر المرجعية السياسية

علا نحو أساسي بنسبة .%46.9

()1

سمر عبد اللطيف2016( ،م) ،اتجااات ال طاب ال حسي نحو قجايا السكر الديني بعد ثور  25يناير دراسة تحليلية مقارنة علا عينة من

ال حف الم رية في الستر من يناير  2012حتا يناير 2013م ،رسالة ماجستير غير منشور  ،كلية اإلعالم ،جامعة المن ور  ،المن ور .

()2

أمينة زيار  2016( ،م) ،ال طاب ال حسي العربي عزاه العدوان اإلسرائيلي علا غز عام 2014م دراسة تحليلية مقارنة ،رسالة ماجستير غير

منشور  ،كلية ا داب ،قسم ال حافة واإلعالم ،الجامعة اإلسالمية ،غز  ،فلسطين.
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فيما سعت دراسة أحمد عبيد (2015م)

()1

نوفمبر 2020

علا تحليل ال طاب ال حسي الم رة تجاو األحداث الطائسية

للوقوف علا توجياتيا المعلنة عن طريق است راج األطروحات التي قدمتيا ال طابات والحجج التي ساقيا
كل

طاب ،وتنتمي ا و الدراسة علا الدراسات الو سية معتمد علا منيج المسح اإلعالمي وتحليل

ال طاب ،مست دمة استمار تحليل ال طاب التي طُبقت علا

حف "وطني ،عقيدتي ،و وت األزار،

ومجلة الكراز " من عام 2005م 2011-م ،أظيرت النتائج بأن جريد وطني في مقدمة عينة ال حف من
حيث تناول قجايا وأحداث الستنة الطائسية و ل ،بنسبة  ،%35وتلتيا في المرتبة الثانية

بنسبة  ،%30.4كما وبينت أن ال طاب في

حيسة وطني "تييجي ا" تجاو النظام بالتأكيد علا اجطياد

ا قباط وظلم الدولة الشديد ليم وك ل ،طاب عقيدتي
حيسة

وت األزار ومجلة الكراز فكان اادئ ومتعقل.

فيما استيدفت دراسة زاار البي2014( ،م)
ال حافة اليومية السلسطينية في

حيسة عقيدتي

()2

ا ة باليجوم علا أقباط الميجر أما طاب

التعرف علا أام قجايا العالم اإلسالمي التي تناولتيا

حف الدراسة وتحديد اتجاايما ،وتعد الدراسة من البحوث الو سية ،التي

است دمت المنيج المسحي وفي عطارو أسلوب تحليل المجمون ،ومنيج العالقات المتبادلة وفي عطارو

أسلوب المقارنة المنيجية ،مست دمة استمار تحليل المجمون التي طبقت علا

حيستي "القد

وفلسطين"،

من 1يناير 2012م وحتا  31ديسمبر 2012م ،وتو لت الدراسة علا أن قجية ال راع الطائسي جاهت
في المرتبة األولا بنسبة ( )%32.5واعتماد ال حف علا أسلوب عرض الحقائق بنسبة ( ،)%87.5كما
وحاز ال بر ال حسي علا المرتبة األولا بنسبة ( ،)%84.6وتالاا التقرير ال حسي بنسبة (.)%10.5

التعليا على الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة معالجة وسائل اإلعالم " حف ،ومواقه علكترونية ،وفجائيات" ألحداث وأزمات
ت ل العالم العربي واإلسالمي ،وعالجت واقع األقليات المسلمة ا جتماعي والثقافي ومعالجة اإلعالم له،
فيما أن الدراسة الحالية تنسرد بدراسة المعانا التي تواجييا األقليات المسلمة من م ابح ومجازر في الدول

األوروبية و ا ة نيوزيلندا في

حيسة القد

العربي.

أهمية الدراسة :تكتسب الدراسة أاميتيا من الل

 قلة الدراسات التي تناولت ال طاب ال حسي العربي تجاو قجايا العالم اإلسالمي وما يواجيونتطيير وقتل ،وا و الدراسة تجيف جيدا متواجع ا للتراث العلمي والمكتبات العربية.

 التركيز علا قجايا العالم اإلسالمي و ا ة األقليات المسلمة في الدول األوروبية وما يواجيونمن ممارسات واستيداف في دينيم ومعتقداتيم.

()1

أحمد شحاته عبيد 2015( ،م) ،ال طاب ال حسي عزاه الحداث الطائسية في م ر دراسة تحليلية لعينة من ال حف الدينية الل الستر من عام

2005م وحتا 2011م ،رسالة ماجستير غير منشور  ،كلية اإلعالم ،جامعة القاار  ،القاار .م ر.

( )2زاار البي 2014( ،،م) .قجايا العالم ا سالمي في ال حافة السلسطينية اليومية دراسة تحليلية( .رسالة ماجستير غير منشور ) .كلي ا داب ،قسم
ال حافة واإلعالم ،الجامعة ا سالمية ،غز .

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

257

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

نوفمبر 2020

 -عدرا ،الباحثين ألامية وفاعلية الدور ال ة يجب أن يقوم به ال طاب ال حسي في تشكيل الرأة

العام ،وتقديم تو يات للقائمين با ت ال تسيدام في كتاباتيم ،وتجعيم أمام مسؤولياتيم

ا جتماعية واأل القية تجاو أبناه دينيم وعروبتيم.

أهداف الدراسة:

يتمثل اليدف الرئي
حيسة القد

للدراسة في ر د سمات ال طاب ال حسي العربي تجاو م بحة مسجدة نيوزيلندا في

العربي ،وانبثق عن ا ا اليدف مجموعة من األاداف السرعية ،واي

 تحليل األطروحات الرئيسة والسرعية لل طاب ال حسي العربي في
مسجدة نيوزيلندا.

 التعرف علا

حيسة القد

العربي تجاو م بحة

سة كاتب مقال الرأة واتجاو ال طاب ال حسي.

 ر د مسارات البرانة التي استند علييا منتجو ال طاب ال حسي العربي تجاو م بحة مسجدة نيوزيلندا.
 الكشف عن األطر المرجعية التي اعتمد علييا منتجو ال طاب ال حسي العربي تجاو م بحة مسجدة
نيوزيلندا.

 ر د سمات وأدوار القوى الساعلة في طاب

حيسة القد

العربي تجاو م بحة مسجدة نيوزيلندا.

الم اهي اإلجرائية:

الخطاب الصح ي العربي :او تل ،العملية التي تتم عبر ال حف العربية ،وتسجي علا التساعل بين الوقائع
واألحداث واألفكار ،والبنية المعرفية للكاتب التي تؤثر في ا تيارو للرموز اللغوية والعالمات وانتاج النل،
ال ة يعبر عن رؤيته ال ا ة لي و الوقائع واألحداث ،ويستيدف استجابة سلوكية معينة من ا
ت تلف أو تتسق مع ا و الرؤية أو الت ورات.

ر قد

مذبحة مسجدي نيوزيلندا واي م بحة دموية نس اا األسترالي (برينتون تارنت) في السابع عشر من شير
2019م ،جد الم لين الل

مار

ال الجمعة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا مت رع ا

با نتقام لجحايا اجمات ارتكبيا مسلمون ومياجرون في أوروبا ،وقُتل الل الم بحة ( )50م لي ا "رجا ا
ونساه" من جنسيات عربية واسالمية م تلسة ،وا ابة ما يزيد عن .50
ا

تساؤالت الدراسة:

يشتمل ا و الدراسة علا عدد من التساؤ ت التي تجيب علا أاداف الدراسة ،وتتمثل في ا تي



ما األطروحات البارز لل طاب ال حسي العربي في

نيوزيلندا؟
 ما

حيسة القد

العربي تجاو م بحة مسجدة

سة كاتب مقال الرأة واتجاو ال طاب ال حسي؟

 ما أبرز مسارات البرانة التي استند علييا منتجو ال طاب ال حسي العربي تجاو م بحة مسجدة
نيوزيلندا؟
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 ما األطر المرجعية التي اعتمد علييا منتجو ال طاب ال حسي العربي تجاو م بحة مسجدة نيوزيلندا؟
 ما سمات وأدوار القوى الساعلة في طاب

العربي تجاو م بحة مسجدة نيوزيلندا؟

حيسة القد

نوع الدراسة:

تنتمي ا و الدراسة علا الدراسات الو سية التي تستيدف ت وير وتحليل وتقويم ور د "ال طاب ال حسي

العربي تجاو م بحة مسجدة نيوزيلندا" بيدف الو ول علا نتائج يمكن تعميميا وا ستساد منيا.

مناهج الدراسة:

نظ ار لطبيعة ا و الدراسة والرغبة ة الح ول علا أكبر قدر من الدقة العلمية اعتمد الباحثان علا

المنيجين ا تيين

 منهج تحليل الخطاب :وتسعا ا و الدراسة علا تحديد األطروحات ومسارات البرانة والقوى الساعلة
واألطر المرجعية المتعلقة بقجايا م بحة نيوزيلندا في

 منهج دراسة الحالة :وتم است دامه لدراسة

حيسة القد

حيسة القد

العربي.

العربي كنمو ج لل حافة العربية وسمات

طابيا.

مجتمع وعينة الدراسة :تتكون عينة الدراسة من اآلتي:

عينة الصحف قام الباحثان با تبار دراسة حالة ل حيسة عربية واحد تكون ممثلة لل حف العربية
بسياستيا التحريرية ،وتتمثل العينة التحليلية في

حيسة القد

العربي :واي

1989م ،ترأسيا سناه العالول من  10يوليو2013م ،وظيرت فكر القد

حيسة لندنية تأسست عام

العربي المشروع السلسطيني ،أيام

كانت منظمة التحرير وا نتساجة في عزاما ،وفتر ععالن الدولة السلسطينية عام 1988م ،حيث قرر
أ حاب جريد القد

المحلي ع دار طبعة دولية وا تيار عبد البارة عطوان ليكون رئي

تحرير ليا ،من

انا رأى أن علا ا و الجريد أن تكون قسز ععالمية حقيقية ،كما قرر من اليوم األول أن تكون م تلسة،
ليست جريد نظام ،بل جريد العرب ،ولكن استقال عبد البارة بسبب جغوط ارجية عليه وكتب مقال

الوداع في  10يونيو 2013م ،ومن ثم أ بحت قطر المال ،الجديد لل حيسة(.)1
أسباب اختيار صحي ة القدس العربي:





وقع ا تيار الباحثان علا

حيسة القد

العربي لدورية ال دور المنتظمة.

استكتابيا العديد من ال ُكتاب وقاد الرأة واألقالم المؤثر في الشارع العربي واإلسالمي والدولي.
ا اتمام الكبير بالقجايا العربية واإلسالمية كأولوية اامة إلدار ال حيسة.

تحديد المجال الزمني للدراسة :قام الباحثان بح ر جميع الموجوعات التي طرحتيا

حيسة الدراسة بما

ي ل م بحة مسجدة نيوزيلندا ،ألنيا واكبت الحدث بكل جوانبه من أجل ر د مسبباته وتداعياته ونتائجه.

()1

جريد القد

العربي ،من نحن  ،علا الرابط . https://www.alquds.co.uk/about/
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أداة الدراسة:
تمثلت أدا الدراسة التي اعتمد علييا الباحثان في

أدا تحليل ال طاب ال حسي و ل ،لقيا

متغيرات الدراسة في جوه نظرية تحليل ال طاب المتمثلة في

"األطروحات الرئيسية والسرعية ،ومسارات البرانة ،والقوى الساعلة ،واألطر المرجعية".

إجراءات الصدا والثبات:

إجراءات الصدا :وينقسم ال دق علا نوعين ،ال دق الدا لي ويق د به مدى نجاح الدراسة في قيا

ما

وجعت لقياسه ،وفي اإلجابة عن التساؤ ت التي قدمت لاجابة عنيا ،وال دق ال ارجي واو مدى
عمكانية تعمي م نتائج الدراسة علا المجتمع ال ة سحبت منه عينة الدراسة ،ولتحقيق عن ر ال دق قام

الباحثان بالتحديد الدقيق لسئات وأدوات تحليل ال طاب بما تتالهم وطبيعة الدراسة ويكسل تحقيق أادافيا،

واإلجابة عن تساؤ تيا ،كما و مما استمار تحليل ال طاب ،وحددا فئاتيا بدقة وعرفااا عجرائي ا لجمان عدم
وجود أة تدا ل فيما بينيا ،وتيم عرض استمار تحليل ال طاب ،علا مجموعة من المحكمين ال براه من

أسات اإلعالم ( ،)حيث تمت ا ستساد من مالحظاتيم واجراه تعديالت علا ا ستمار بحيث تتسق معيا
وتتناسب مع أاداف وتساؤ ت الدراسة.

اختبار الثبات :واو متعلق بأدا جمع المعلومات والبيانات ،و ل ،للتأكد من درجة ا تساق العالية لما يقيسه
الباحثان في تحليل البيانات" ،ويحسب الثبات بين المرمزين بأكثر من طريقة من أشيراا طريقة اولستي،

ال ة يقي

مدى الثبات في تحليل البيانات ا سمية في جوه نسب ا تساق بين المرمزين" ،ويتم ل،

باست دام المعادلة ا تية (.)1

ثبات اولستي=

2ت
ن + 1ن2

حيث عن (ت) اي عدد الحا ت التي يتسق فييا المرمزان ،و(ن  )1اي عدد الحا ت التي قام بترميزاا
المرمز رقم ( ،)1و(ن  )2اي عدد الحا ت التي قام بترميزاا المرمز رقم (.)2
نتائج اختبار الثبات لدراسة تحليل الخطاب:

فئة اتجاه المقال بلغ عدد موجوعات اتجاو المقال التي جعت للدراسة ( )30اتجااا موزعة علا النحو

ا تي بلغت تك اررات ا يجابي ( )20تك ار ار ،والسلبي ( ،)4المحايد ( .)6وفي اإلعاد بلغت ( )30اتجاا ا

موزعة علا النحو ا تي بلغت تك اررات ا يجابي ( )21تك ار ار ،والسلبي ( ،)4المحايد (.)5



أسماء المحكمين حسب ا بجدية:

أ.د .أحمد عرابي التر ،أستا مشار ،بقسم ال حافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية-غز .
د .أحمد حماد أستا مساعد بقسم اإلعالم التربوة بجامعة األق ا-غز .
أ.د .أمين من ور وافي أستا مشار ،بقسم ال حافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية-غز .

()1

شيماه زغيب2009( ،م) .منااج البحث وا ست دامات اإلح ائية في الدراسات اإلعالمية .ط .1الدار الم رية اللبنانية .القاار  ،م ر.
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وبي ا يتبين وجود فرق في التحليلين

 في ا تجاو اإليجابي واو 1=20-21 -في ا تجاو السلبي واو 0=4-4

 في ا تجاو المحايد واو 1=5-6وا ا يعني وجود اتساق بين التحليلين في فئات ا تجاو بما مجموعه .28

وبالتعويض عن المعادلة اإلح ائية ال ا ة بمعامل التوافق الم كور أنسا
28 ×2

=

30+30

أة نسبة توافق فئة ا تجاو = %93.3

56
60

=

93.3

وبإتباع األسلوب نسسه وال طوات نسسيا مع السئات األ رى جاهت النتائج علا النحو ا تي
 نسبة توافق فئة األطروحات %95.3 -نسبة توافق فئة

سة كاتب المقال %92.1

 نسبة توافق فئة تحليل مسار البرانة %91 -نسبة توافق فئة األطر المرجعية %97

 -نسبة توافق فئة القوى الساعلة "سمات وأدوار" %93.2

وبي ا يكون معامل الثبات

93.2+97+91+92.1+95.3+93.3
6

= %93.6

أة أن نسبة ا تساق بلغت  %93.6واي نسبة مرتسعة في البحوث اإلعالمية.
النظرية المرتبطة بالدراسة:

نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي:
ظيرت ا و النظرية علا يد عيرفنج جوفمان ،ال ة است دم م طلح اإلطار لاشار علا مجموعة محدد من

التوقعات التي تست دم إلدرا ،الموقف ا جتماعي في وقت ما ،وترجع أامية نظرية األطر ال برية علا أنيا

تقدم تسسي ار عملي ا ومنتظم ا لكيسية حدوث التأثيرات المعرفية والوجدانية لوسائل اإلعالم علا الجميور
بم تلف فئاته و

ائ ه الديموغرافية (.)1

( )1حسن مكاوة ،وليلا السيد .)1998( ،ا ت ال ونظرياته المعا ر  .ط .1القاار الدار الم رية اللبنانية (ل .)348
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وتطرح النظرية نما ج تسسيرية يتم توظيسيا في التحليل الكيسي لتمثيل الجوانب البارز الوارد في الرسالة

اإلعالمية ،أة تحديد أطر التغطية ال برية للقجايا واألحداث الم تلسة ،ومن أبرز ا و النما ج التي
است دمتيا الدراسة نمو ج "روبرت عنتمان" ال ة وجع أربعة وظائف لحطر اإلعالمية تتمثل في

()1

 -1تعرف األطر المشكلة أو القجية واألسباب الكامنة وراهاا.

 -2تش ل األطر األسباب وتحدد القوى الساعلة في القجية أو الحدث.
 -3تشير األطر علا التقييمات األ القية للقجية أو الحدث.
 -4تقترح األطر اإلعالمية حلو ا للقجية ومحاولة عالجيا.

كي ية است ادة الدراسة من نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي:تمكن ا و النظرية الباحثان من توظيف مسيوم

اإلطار في الدراسة التحليلية كون "اإلطار اإلعالمي او تل ،السكر المحورية التي تنتظم حوليا األحداث

ال ا ة بقجية معينة .واإلطار اإلعالمي لقجية ما ،انتقاه متعمد لبعض جوانب الحدث أو القجية وجعليا
أكثر برو از في النل اإلعالمي ،واست دام أسلوب محدد في تو يف المشكلة وتحديد أسبابيا وتقييم أبعاداا
وطرح حلول مقترحة بشأنيا" ( ،)2ومن

الل ا ا المسيوم يتبين للباحثين كيسية المساعد في دراسة

األطروحات ومسارات البرانة واألطر المرجعية التي يبرزاا ال طاب ال حسي.
نتائج الدراسة التحليلية:

جدول ( )1يوضح أطروحات قضايا مسجدي نيوزيلندا في صحي ة القدس العربي
ا طروحات

صحي ة القدس العربي
ك

%

موقف رئيسة وزراء نيوزيلندا

21

17.5

اضطهاد المسلمين والعداء لإلسال

21

17.5

محاربة اإلرهاب ونبذ العنصرية

17

14.2

مذبحة المسجدين

17

14.2

غياب الموقف اإلسالمي والعربي

13

10.8

المواقف الشعبية النيوزيلندية والدولية

9

7.5

حماية المسلمين في العال

8

6.7

أخرى

8

6.7

محاكمة القاتل

4

3.3

التنديد الدولي

2

1.7

مقاطعة نيوزيلندا اقتصادياً وسياسياً

0

0

المجموع

120



%100

(1)Robart Entman.(1993) Framing : Toward Clarification Of A Fractured Paradigm. Journal of Communication. Vo
1. No 4. (p.p 51 – 85).
( )2مكاوة والسيد ،ا ت ال ونظرياته المعا ر  ،مرجع سابق (ل.)348


جاهت األطروحات بعدد أكبر من عدد مقا ت الرأة ،و ل ،ألن الماد تحتوة علا أكثر من أطروحة.
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يتجح من بيانات الجدول السابق أن أطروحتي "موقف رئيسة وزراه نيوزيلندا ،واجطياد المسلمين والعداه

لاسالم" احتلتا المرتبة األولا بنسبة ( )%17.5لكل منيما ،وجاه أطروحتا "محاربة اإلرااب ونب

العن رية ،وم بحة المسجدين" في المرتبة الثانية بنسبة ( )%14.2لكل منيما ،وحظيت أطروحة غياب

الموقف اإلسالمي والعربي بالمرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%10.8تالاا في المرتبة الرابعة المواقف الشعبية
النيوزيلندية والدولية بنسبة ( ،)%7.5وجاهت حماية المسلمين في العالم والموجوعات األ رى بالمرتبة

ال امسة بنسبة ( )%6.7لكل منيما ،وحل في المرتبة السادسة محاكمة القاتل بنسبة ( ،)%3.3وجاه في
المرتبة األ ير التنديد الدولي بنسبة (.)%1.7

ويرى الباحثان أن أطروحتي الموقف اإليجابي لرئيسة وزراه نيوزيلندا واجطياد المسلمين ت د ار أطروحات
طاب

حيسة القد

العربي والتي ركز فييا الكتاب علا ا و األطروحات الل معالجة قجايا الم بحة،

و ل ،ألن الحاج ر علا الساحة العالمية موقف رئيسة الوزراه التي اعت رت للمسلمين عن الم بحة ،وساق

الكاتب جلبير األشقر مثا ا لموقف رئيسة الوزراه "وقست رئيسة وزراه نيوزيلندا ل ،البلد اليامشي بامتياز
علا ارطة كوكبنا تلقن العالم أجمع درس ا رائع ا في اإلنسانية والرأفة"(.)1

وظير جلي ا أن السبب وراه ا و الم بحة او اجطياد القاتل للمسلمين وعدائه الشديد لاسالم وقد تحدث
الكتاب وائل ع ام في مقاله "األوروبيون في أوروبا الشرقية التي عاشت تحت الحكم العثماني لسنوات

طويلة لدييم كرااية وتحس

كبير جد اإلسالم جد اإلسالم ويبد ل ،واجح ا في موقف حكوماتيا التي

رفجت استقبال الالجئين المسلمين من سوريا والعراق علنا"(.)2

فيما حظ الباحثان تراجع واجح ألطروحة غياب الموقف اإلسالمي والعربي الرافض للم بحة وال ة ا تسا
بشكل كبير ع ما ندر ،فقد كرت عحسان السقيه في مقاليا "طأطأ واجحة لل أر

الدا ل تكريس ا لمسيوم ارتباط اإلسالم وحدو باإلرااب"(.)3

أمام العرب وعمالئه في

وكانت انا ،مواقف سابقة ل حسيي عرب انتقدوا ال مت العربي واإلسالمي تجاو ما يحدث بحق األقليات

المسلمة و ا ة الرواينجا حيث كر ياسر الزعاتر في "الدستور" األردنية أن الدول العربية واإلسالمية لم
تقم بأة رد فعل تجاو األزمة "سوى بيانات اإلدانة ال جولة التي ت اعدت في األيام األ ير " ،متسائالا "لما ا
ي مت الوجع الدولي علا ا و الجرائم ،و تسرض أية عقوبات علا ميانمار بسببيا ،مع أن ما دونيا

يستنسر العالم؟"(.)4

وجاهت أطروحة التنديد الدولي بالم بحة في مرتبة أ ير لتعك

عدم ااتمام منتجو ال طاب ال حسي

بتناول مواقف الدول تجاو الم بحة وأرجع الباحثان ل ،ألن الستر التي تناول فييا الُكتاب الم بحة ق ير
) جلبير األشقر 19( ،مار 2019م) تحية عجالل لرئيسة وزراه نيوزيلندا(1.

) وائل ع ام 15( ،مار 2019م) ما عالقة ح ار عكا وفيننا بمجزر نيوزيلندا(2.
) عحسان السقيه 17( ،مار 2019م) م بحة الساجدين أين مسير شارلي أبيدو؟(3.

) بي بي سي عربي ( 6سبتمبر 2017م) .انتقادات ب حف عربية للموقف العربي واإلسالمي من أزمة الرواينجا ،علا الرابط (4
http://www.bbc.com/arabic/inthepress-41169877
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الم بحة الز م اإلعالمي الكافي بل سويت كغيراا من القجايا وأ بحت في طي

الكتمان ،ومثليا قجية محاكمة القاتل التي لم ييتم ال ُكتاب بمعالجتيا والتأثير في الرأة العام للمطالبة
بمحاكمة القاتل ع أن الكاتب نزار بولحية عرج علييا بقوله "يقبع منس مجزر المسجدين تارانت حتا
ال ام

من الشير المقبل موعد جلسة محاكمته الجديد في زنزانته قد تكون بمقيا

اي فندقا من فنادق ال م

نجوم"(.)1

الزنزانات العربية التي

جدول رق ( )2يوضح ص ة كاتب المقال في صحي ة القدس العربي
ص ة كاتب المقال

صحي ة القدس العربي
ك

%

مسل

25

83.3

مسيحي

2

6.7

رأي الصحي ة

3

10

المجموع

30

%100

يتجح من بيانات الجدول السابق أن الكاتب المسلم حظي بالمرتبة األولا بنسبة ( )%83.3وجاه مقال
"رأة القد

بالمرتبة الثانية بنسبة ( )%10وتالاا في المرتبة األ ير الكاتب المسيحي بنسبة (.)%6.7

وتبين للباحثين بأن ال ُكتاب المسلمين ال ة كتبوا عن الم بحة وعالجوا أسبابيا وتبعاتيا ام علا دراية
بأاداف القاتل من الجريمة فقد عبروا عن القجية بكل جوانبيا الدينية واإلنسانية والسياسية ،كما أن ال ُكتاب
الن ارى كان ليم ميز ا ة في التعبير عن الم بحة من الل األلساظ والتعابير التي است دمت دا ل

المقال الرافجة جطياد اإلسالم والعداه للمسلمين ،وقد أكدوا علا الوحد بين األديان.
جدول ( )3يوضح اتجاه المقال في صحي ة القدس العربي
اتجاه المقال

صحي ة القدس العربي
ك

%

إيجابي

24

80

سلبي

3

10

محايد

3

10

المجموع

30

%100

يتجح من بيانات الجدول السابق أن ا تجاو اإليجابي جاه بالمرتبة األولا بنسبة ( )%80وتساوى

ا تجااين "السلبي والمحايد" في المرتبة الثانية بنسبة ( .)%10ويرجع الباحثين غلبة ا تجاو اإليجابي علا
مقا ت الرأة في أن منتجو ال طاب في ال حيسة تنال القجية بالرفض والتنديد وعرجوا مواقسيم اتجاو

تأييد محاربة اإلرااب ونب العن رية والمطالبة بحماية المسلمين أينما كانوا بطريقة عيجابية ،في حين جاه
ا تجااين السلبي والمحايد في مرتبة واحد ألن المقا ت التي ات ت ا ين ا تجااين تحدثت عمام عن
( )1بولحية ،نزار ( 19مار 2019م) .مجزر نيوزيلندا لما ا سكت العرب وتكلم األترا.،
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ت ا ل الدول العربية مثل السعودية ،أو الموقف التركي الرافض للم بحة ،وغلب المحايد علا مقال وسام

سعاد بعنوان "ال يشكل المسلمون عرق ا بيولوجي ا قائم ا ب اته ،أما السلبي فتجسد في مقال رأة القد

"السعودية تمثيل اإلسالم وانكار المسلمين".

جدول رق ( )4يوضح مسارات البرهنة التي اعتمدها منتجو الخطاب حول مذبحة مسجدي نيوزيلندا في الصحي ة
مسارات البرهنة

صحي ة القدس العربي
ك

%

االستشهاد بأدلة ووقائع

30

34.9

االعتماد على ا رقا واالحصائيات

18

20.9

استنتاجات

15

17.4

عرض وجهة نظر

14

16.3

اقتراحات وحلول

4

4.6

أخرى

3

3.5

عرض وجهتي نظر

2

2.3

المجموع

86

%100

يتجح من بيانات الجدول السابق أن مسار برانة "ا ستشياد بأدلة ووقائع" جاهت بالمرتبة األولا بنسبة
( ،)%34.9واحتلت برانة ا عتماد علا األرقام واإلح ائيات المرتبة الثانية بنسبة ( )%20.9وحظيت
برانة "استنتاجات" بالمرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%17.4تالاا في المرتبة الرابعة عرض وجية نظر واحد

بنسبة ( ،)%16.3وجاهت اقتراحات وحلول بالمرتبة ال امسة بنسبة ( ،)%4.6وحل في المرتبة السادسة
المسارات األ رى بنسبة ( ،)%3.5فيما جاهت برانة "عرض وجيتي نظر" بالمرتبة األ ير بنسبة

( .)%2.3وتبين للباحثين أن مسار ا ستشياد بأدلة ووقائع قد حظي بالمرتبة األولا و ل ،بعدما اعتمد ُجل
منتجو ال طاب في ال حيسة علا اإلتيان بأدلة ووقائع مرتبطة بالحدث سواه كانت دينية أو تاري ية أو

مواقف سياسية للقاد العرب أو األجانب ،لتو يل رسالتيم والتأثير في القراه ،وقد استعرض الكاتب عمرو

حمزاوة في مقاله " الل السنوات الماجية ارتكبت ع ابات داعش جرائم عباد وت سية واجمات عراابية

وأعمال عنف جد مسيحي الشرق"(.)1

وتالاا ا عتماد علا األرقام واإلح ائيات من الل كر عدد الشيداه والجرحا والم ابين في الم بحة
علا جانب أعداد المسلمين ال ين تعرجوا إلباد جماعية فب بالد الغرب ،وساق الكاتب سعيد الشيابي

مثا ا "في أبريل 2017م تم تسجير كنيستين قبطيتين في مدينتي طنطا واإلسكندرية وقتل فييا 75

ش


ا"( .)2كما و حظ الباحثان ااتمام ال ُكتاب بعرض استنتاجاتيم حول القجية المثار ملحقة بعرض وجية

جاهت مسارات البرانة بعدد أكبر من عدد مقا ت الرأة ،و ل ،ألن الماد تحتوة علا أكثر من مسار برانة.

( )1عمرو حمزاوة 18( ،مار 2019م) عرااب المسجدين.

( )2سعيد الشيابي 17( ،مار 2019م) جريمة نيوزيلندا تقتجي ت الح األديان.
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نظر واحد سواه لرئي

دولة عظما كالرئي

نوفمبر 2020

األمريكي أو التركي ،إلقناع القارئ التأثير فيه وحثه علا

ات ا موقف تجاو قجية استمرار بح المسلمين واجطيادام عالمي ا ،و كرت عبير ياسين في مقاليا

استنتاج ا للحديث "يجع الحادث اإلراابي في نيوزيلندا الجميع في مواجية ال ات ورغم أن البعض كان

مستعدا لالنتقائية الغربية في التعامل مع الحدث كانت المساجأ في التنويعات العربية التي لم تستطع ا تساق
علا عدانة اإلرااب واحترام الجحايا"(.)1

ووجد الباحثان مسارات برانة أ رى كالتساؤل ال ة يتركه الكاتب إلثار ان وفكر القارئ مثال لما ا

المنااج التركية والثقافة التركي الشعبية مازالت تجع اللوم علا الثور العربية في انييار السلطة العثمانية

رغم أنيا كانت شبه منيار ارجي ا قبل الثور بسنوات"( .)2ومن ا قتراحات والحلول كانت للكاتبة عحسان

السقيه "ندعو الغرب علا كلمة سواه أ تعتبر اإلرااب دين ا و تربطه ع بالقائمين عليه المنس ين لجرائمه
من أش ال وكيانات وتنظيمات والكف عن ا تيام السافر لاسالم بانه المسؤول عن اإلرااب"(.)3

وظير أن ُكتاب المقا ت لم يست دموا برانة عرض وجيتي نظر ع ما ندر رغم أاميتيا في التأثير علا
"عبر عبد الرحمن السدي عمام المسجد الحرام ورئي
القارئ وج ب انتبااه وقد كراا مقال لرأة القد

شؤون الحرميين بقوله جريمة نكراه في حلة سوداه جمن سلسلة داما من أعمال اإلرااب العمياه والستنة
السحماه" ،ويقابله عادل الكلباني عمام المسجد الحرام السابق بقوله "ما ي سف الم اب أن القاتل لي

مسلم ا فكم قتل م لون بأيدة مسلمين"(.)4

جدول رق ( )5يوضح ا طر المرجعية التي اعتمدها منتجو الخطاب حول مذبحة مسجدي نيوزيلندا في الصحي ة
ا طر المرجعية

صحي ة القدس العربي
ك

%

أطر سياسية

21

24.4

أطر تاريخية

21

24.4

أطر دينية

21

24.4

أطر إنسانية

13

15.2

أطر ثقافية

7

8.1

أطر اقتصادية

1

1.2

أخرى

2

2.3

المجموع

86

%100

( )1ياسين ،عبير ( 18مار 2019م) م بحة نيوزيلندا في مواجية ال ات.

( )2ع ام ،وائل ( 15مار 2019م) ما عالقة ح ار عكا وفيننا بمجزر نيوزيلندا.
( )3السقيه ،عحسان ( 17مار 2019م) م بحة الساجدين أة مسير شارلي أبيدو؟.
( )4رأة القد


( 17مار 2019م) السعودية تمثيل اإلسالم وانكار المسلمين.

جاهت األطر المرجعية بعدد أكبر من عدد مقا ت الرأة ،و ل ،ألن الماد تحتوة علا أكثر من عطار.
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يتجح من بيانات الجدول السابق أن تساوة األطر المرجعية "السياسية والتاري ية والدينية" في المرتبة

األولا بنسبة ( )%24.4لكل منيم ،وجاهت األطر اإلنسانية في المرتبة الثانية بنسبة ( )%15.2وتلتيا
بالمرتبة الثالثة األطر الثقافية بنسبة ( ،)%8.1وجاه في المرتبة الرابعة األطر األ رى بنسبة (،)%2.3

وحلت األطر ا قت ادية بالمرتبة األ ير بنسبة (.)%1.2

ويرجع الباحثان ااتمام منتج ال طاب با عتماد علا األطر السياسية والدينية والتاري ية التي جاهت في

نسب متساوية في مقا ت الرأة عينة الدراسة ا ة أن القجية تحتاج علا تدعيم من جميع الجوانب

السياسية والتاري ية والدينية مجتمعة لتو يل السكر والتأثير بالقراه ،وقد ساق الكاتب أحمد سالم أطر
تاري ية في مقاله "ن كر علا سبيل المثال سيجسموند اللكسمبورغي مل ،المجر وبعض أماكن أ رى بين

عامي 1437-1387ه"( .)1أما األطر الدينية فكانت "نل القرآن الكريم في سور البقر علا "قالوا أتجعل
فييا من يسسد فييا ويسس ،الدماه ونحن نسبح بحمد ،ونقد

ل .)2("،وكانت السياسية في "الرئي

األمريكي دونالد ترامب يمار سياسة تمييز عن رة فاقعة بالدا ل كما في ال ارج فيو يعادة جيا ار نيا ار
المياجرين الملونين والمسلمين والالتينيون"(.)3

كما وااتم ال ُكتاب با عتماد علا األطر الثقافية في تدعيم آرائيم حول القجية المثار من الل عرض
نما ج ق ائد األشعار والكتب العلمية ،وُ كر "شعب نيوزيلندا أ يعلن تجامنه األقوى مع ال ين استيدفيم
اإلراابي السساح بأروع األشكال بما فييا رق ة "ااكا" التي اي من تقاليد سكان نيوزيلندا األ ليين (شعب

ماورة) والق د منيا بث الرعب في نسو

المعتدين"(.)4

و حظ الباحثان وجود أطر مرجعية أ رى ب الف الم كور مثل األطر العسكرية وتمثلت في "لم يتورع

الحكام البيض العن ريين من است دام أسلحة الدمار الشامل بما فييا السالح النووة في ال راعات

المحتدمة مع أعدائيم"( .)5واإلطار اإلنساني من الل "لقاه الجمعة يعني تقلل مساحات ا

تالف بين

البشر والم افحة تتجمن معاني ا حترام والتقدير وا عتراف المتبادل وا بتسام المشسوعة بالدعاه"(.)6

( )1أحمد سالم 18( ،مار 2019م) حادث نيوزيلندا استحجار للتاريخ من منظور آ ر.
( )2سعيد الشيابي 17( ،مار 2019م) جريمة نيوزيلندا تقتجي ت الح األديان.

( )3ع ام نعمان 17( ،مار  2019م) العن ريون المعا رون دواعش اسالمويون جد المتدينين ووحوش بيض جد الملونين والمسلمين.
( )4جلبير األشقر 19( ،مار 2019م) تحية عجالل لرئيسة وزراه نيوزيلندا.

( )5ع ام نعمان 17( ،مار  2019م) العن ريون المعا رون دواعش عسالمويون جد المتدينين ووحوش بيض جد الملونين والمسلمين.
( )6سعيد الشيابي 17( ،مار 2019م) جريمة نيوزيلندا تقتجي ت الح األديان.

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

267

نوفمبر 2020

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

جدول رق ( )6يوضح القوى ال اعلة في مذبحة مسجدي نيوزيلندا في صحي ة القدس العربي
صحي ة القدس العربي
سمات

القوى ال اعلة

أدوار
سلبي

إيجابي

سلبي

إيجابي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

قوى دولية

6

60

15

60

7

63.6

14

58.3

قوى عربية

3

30

8

32

3

27.3

8

33.3

قوى إسالمية

1

10

1

4

1

9.1

1

4.2

أخرى

0

0

1

4

0

0

1

4.2

المجموع

10

100

25

100

11

100

24

100

يتجح من بيانات الجدول السابق أن تساوة السمات اإليجابية والسلبية للقوى الساعلة الدولية وجاهت في
المرتبة األولا بنسبة ( )%60فيما ا تلست أدواراا حيث غلب الدور اإليجابي بنسبة ( )%63.6علا الدور

السلبي بنسبة ( ،)%58.3وتالاا في المرتبة الثانية القوى العربية والتي جاهت سماتيا السلبية أكثر من
اإليجابية فكانت بنسبة ( )%30عيجابي ا ،و( )%32سلب ا ،وك ل ،أدواراا السلبية طغت علا اإليجابية فكانت
بنسبة ( )%33.3سلب ا ،مقابل ( )27.3عيجاب ا ،وتلتيا بالمرتبة الثالثة القوى اإلسالمية والتي تقاربت فييا
نسب السمات واألدوار اإليجابية مع السلبية وأ ي ار جاهت القوى األ رى وتمثلت في القوى اإلسرائيلية
وغلبت علييا السمات واألدوار السلبية.
حظ الباحثان ت در الرئي

األمريكي دونالد ترامب السمات واألدوار السلبية في القوى الدولية في حين

كانت رئيسة وزراه نيوزيلندا تسيطر علا السمات واألدوار اإليجابية واتجح ل ،من
وكتابات منتجو ال طاب في

حيسة القد

العربي ،فقد وسم بعض ال ُكتاب الرئي

سلبية ومنيا علا سبيل المثال "طروحات الرئي

رم از لتجديد اوية العرق األبيض"( .)1وك ل ،ش

الل معالجات

ترامب بسمات وأدوار

األمريكي دونالد ترامب المعادية لاسالم والمسلمين تعتبرو

ية القاتل منس الم بحة فقد وسم بسمات وأدوار سلبية

كراا الكاتب جلبير األشقر "اإلراابي ال ة اقترف المجزر في نيوزيلندا ،العن رة األبيض كارو

المسلمين"(.)2

وكان انا ،سمة ودور عيجابي لبابا الساتيكان في مقال رأة القد

"ارتجل بابا الساتيكان كلمتي "أشقائنا

المسلمين" في كلمته التي نعا فييا جحايا مجزر المسجدين في نيوزيلندا عبر فييا عن عاطسة حقيقية تجاو

) مثنا عبد اهلل 19( ،مار 2019م) من سين ف اإلسالم والمسلمين(1.

) جلبير األشقر 19( ،مار 2019م) تحية عجالل لرئيسة وزراه نيوزيلندا(2.

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

268

نوفمبر 2020

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

الجحايا وعائالتيم"( .)1أما الدور والسمة اإليجابية لرئيسة وزراه نيوزيلندا فكانت "تلقن رئيسة الوزراه

النيوزيلندية العالم دراس ا رائع ا في اإلنسانية والرأفة"(.)2

أما القوى العربية التي طغت فييا السمات واألدوار السلبية فقد ظير ل ،من الل الت ا ل والجعف

العربي تجاو ما يحدث بالمسلمين في الغرب من م ابح ومجازر وتيجير قسرة ،فقد عرض منتجو ال طاب
حيسة القد

في

العربي نما ج لحدوار والسمات السلبية التي وسم بيا الرؤساه والقاد العرب ،فجاهت

السمة والدور اإليجابي من ن يب مل ،السعودية سلمان بن عبد العزيز عندما قال في تغريد له "ا ا

العمل اإلراابي ال ة تدينه كل األديان واألعراف والمواثيق محمالا المجتمع الدولي مسؤولية مواجية
طابات الكرااية واإلرااب"( .)3أما السمة والدور السلبي فكان من ن يب الرئي

السيسي "نستحجر طاب الرئي
المساجد لحماية النا

ا نقالبي عبد الستاح السيسي في مؤتمر ميونخ عندما دعا علا مراقبة

من األفكار المتطرفة"(.)4

أما القوى اإلسالمية والتي ت دراا الرئي
السلبي في "الرئي

الم رة عبد الستاح

التركي أردوغان فقد ُ كر بسمة ودور سلبي وآ ر عيجابي ،وكان

التركي رجب طيب أردوغان ا تار تسعير األحقاد في منطقتنا وانتيز المناسبة إللقاه

طاب ديماغوجي لط فيه بين التع ب القومي التركي متبجح ا باإلرث العثماني ومديح الرجل ال ة قجا

عليه"( . )5أما اإليجابي فكان في مقال آ ر "طالب الرئي
أكثر

أردوغان بأن يكون الرد علا م بحة نيوزيلندا

رامة وشمو ا"( .)6في حين عرض أحد المقا ت سمة ودور سلبي لقوى أ رى "عسرائيلية" وتمثلت في

موقف نتنيااو "بنيامين نتنيااو كبير العن ريين ال ياينة وداعم الدول الييودية العن رية المعادية لكل ما

او عربي ومسلم ويمار سياسية عن رية استيطانية بيدف تيجير السلسطينيين العرب"(.)7

مناقشة خالصة النتائج:

 -1ت درت أطروحتا "موقف رئيسة وزراه نيوزيلندا ،واجطياد المسلمين والعداه لاسالم" المرتبة األولا
بنسبة ( )%17.5لكل منيما ،وجاهت أطروحتا "محاربة اإلرااب ونب العن رية ،وم بحة المسجدين"
في المرتبة الثانية بنسبة ( )%14.2لكل منيما ،وحظيت أطروحة غياب الموقف اإلسالمي والعربي
بالمرتبة الثالثة بنسبة (.)%10.8

 -2حظي الكاتب المسلم بالمرتبة األولا بنسبة ( )%83.3وجاه مقال "رأة القد " بالمرتبة الثانية بنسبة
( ،)%10وفي المرتبة األ ير الكاتب المسيحي بنسبة (.)%6.7
( )1رأة القد

( 17مار 2019م) السعودية تمثيل اإلسالم وانكار المسلمين.

( )3رأة القد

( 17مار 2019م) السعودية تمثيل اإلسالم وانكار المسلمين.

( )2جلبير األشقر 19( ،مار 2019م) تحية عجالل لرئيسة وزراه نيوزيلندا.

( )4عحسان السقيه 17( ،مار 2019م) م بحة الساجدين أين مسير شارلي أبيدو؟.
( )5جلبير األشقر 19( ،مار 2019م) تحية عجالل لرئيسة وزراه نيوزيلندا.

( )6نزار بولحية 19( ،مار 2019م) مجزر نيوزيلندا لما ا سكت العرب وتكلم األترا.،

( )7ع ام نعمان 17( ،مار  2019م) العن ريون المعا رون دواعش اسالمويون جد المتدينين ووحوش بيض جد الملونين والمسلمين.
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 -3جاه ا تجاو اإليجابي لمقا ت الرأة بالمرتبة األولا بنسبة ( )%80وتساوى ا تجااين "السلبي
والمحايد" في المرتبة الثانية بنسبة (.)%10

 -4ت در مسار برانة "ا ستشياد بأدلة ووقائع" المرتبة األولا بنسبة ( ،)%34.9وتلتيا برانة ا عتماد

علا األرقام واإلح ائيات المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%20.9وحظيت برانة "استنتاجات" بالمرتبة الثالثة

بنسبة (.)%17.4

 -5تساوة األطر المرجعية "السياسية والتاري ية والدينية" في المرتبة األولا بنسبة ( )%24.4لكل منيم،
وجاهت األطر اإلنسانية في المرتبة الثانية بنسبة ( )%15.2وتلتيا األطر الثقافية بنسبة (.)%8.1

 -6تساوت السمات اإليجابية والسلبية للقوى الساعلة الدولية وجاهت في المرتبة األولا بنسبة ( )%60فيما
ا تلست أدواراا حيث غلب الدور اإليجابي بنسبة ( )%63.6علا الدور السلبي بنسبة (،)%58.3

وتالاا في المرتبة الثانية القوى العربية والتي جاهت سماتيا السلبية أكثر من اإليجابية فكانت بنسبة

( )%30عيجابيا ،و( )%32سلبا ،وك ل ،أدواراا السلبية طغت علا اإليجابية فكانت بنسبة ()%33.3
سلب ا ،مقابل ( )27.3عيجاب ا.

مقترحات الدراسة:

 ال طاب ال حسي تجاو أزمة مسلمي ال ين في المواقع اإللكترونية الناطقة بالعربية.
 أطر المعالجة ال حسية ألزمة مسلمي نيوزيلندا في المواقع اإللكترونية العربية.
 أطر التغطية ال حسية لم بحة مسجدة نيوزيلندا في ال حف العربية.
المراجع:
Robert Entman.(1993) Framing : Toward Clarification Of A Fractured Paradigm. Journal of
Communication. Vo 1. No 4. (p.p 51 – 85).



 عحسان السقيه 17( ،مار 2019م) م بحة الساجدين أين مسير شارلي أبيدو؟.
 أحمد سالم 18( ،مار 2019م) حادث نيوزيلندا استحجار للتاريخ من منظور آ ر.

 أحمد شحاته عبيد 2015( ،م) ،ال طاب ال حسي عزاه الحداث الطائسية في م ر دراسة تحليلية لعينة من
ال حف الدينية الل الستر من عام 2005م وحتا 2011م ،رسالة ماجستير غير منشور  ،كلية اإلعالم،
جامعة القاار  ،القاار  .م ر.

 أحمد عبد الغني2017( ،م) مشكالت األقليات الم سلمة في الغرب ،بحث مرشح للسوز بمسابقة كاتب األلوكة
الثانية ،متاح علا الرابط .www.alukah.net

 أمينة زيار  2016( ،م) ،ال طاب ال حسي العربي عزاه العدوان اإلسرائيلي علا غز عام 2014م دراسة
تحليلية مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشور  ،كلية ا داب ،قسم ال حافة واإلعالم ،الجامعة اإلسالمية ،غز ،

فلسطين.

 آيات أحمد رمجان 2017( ،م) ،أزمة مسلمي الرواينجا في طاب المواقع اإللكترونية العربية دراسة تحليلية،
مجلة البحوث اإلعالمية ،العدد الثامن واألربعون ،أكتوبر 2017م ،جامعة األزار ،القاار .
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 بي بي سي عربي ( 6سبتمبر 2017م) .انتقادات ب حف عربية للموقف العربي واإلسالمي من أزمة
الرواينجا ،علا الرابط http://www.bbc.com/arabic/inthepress-41169877

 جريد القد

العربي ،من نحن  ،علا الرابط . https://www.alquds.co.uk/about/

 جلبير األشقر 19( ،مار 2019م) تحية عجالل لرئيسة وزراه نيوزيلندا.

 حسن مكاوة وليلا السيد .)1998( ،ا ت ال ونظرياته المعا ر  .ط .1القاار الدار الم رية اللبنانية.
 دعاه ال عيدة 2018( ،م) أزمة مسلمي الرواينجا في طاب المواقع اإللكترونية اإلعالمية األجنبية دراسة
تحليلية ،د ارسة منشور في مجلة  ،Arab Media& Societyالعدد ال ام
الجامعة األمريكية ،القاار  .م ر.

 رأة القد

والعشرين ،اإلعالم واألزمات،

( 17مار 2019م) السعودية تمثيل اإلسالم وانكار المسلمين.

 زاار البي2014( ،،م) .قجايا العالم ا سالمي في ال حافة السلسطينية اليومية دراسة تحليلية( .رسالة
ماجستير غير منشور ) .كلي ا داب ،قسم ال حافة واإلعالم ،الجامعة ا سالمية ،غز .
 سعيد الشيابي 17( ،مار 2019م) جريمة نيوزيلندا تقتجي ت الح األديان.

 سمر عبد اللطيف2016( ،م) ،اتجااات ال طاب ال حسي نحو قجايا السكر الديني بعد ثور  25يناير دراسة
تحليلية مقارنة علا عينة من ال حف الم رية في الستر من يناير  2012حتا يناير 2013م ،رسالة

ماجستير غير منشور  ،كلية اإلعالم ،جامعة المن ور  ،المن ور  ،م ر.

 شيماه زغيب2009( ،م) .منااج البحث وا ست دامات اإلح ائية في الدراسات اإلعالمية .ط .1الدار
الم رية اللبنانية .القاار  ،م ر.


ساه الديب عسماعيل2017( ،م) اتجااات ال طاب ال حسي العربي والغربي نحو الثورات العربية بالتطبيق
علا ثور  25يناير( ،رسالة ماجستير غير منشور ) كلية اإلعالم ،جامعة أسيوط ،القاار .

 عبير ياسين 18( ،مار 2019م) م بحة نيوزيلندا في مواجية ال ات.

 ع ام نعمان 17( ،مار 2019م) العن ريون المعا رون دواعش اسالمويون جد المتدينين ووحوش بيض
جد الملونين والمسلمين.

 عمرو حمزاوة 18( ،مار 2019م) عرااب المسجدين.
 مثنا عبد اهلل 19( ،مار 2019م) من سين ف اإلسالم والمسلمين.

 نزار بولحية 19( ،مار 2019م) مجزر نيوزيلندا لما ا سكت العرب وتكلم األترا.،
 وائل ع ام 15( ،مار 2019م) ما عالقة ح ار عكا وفيننا بمجزر نيوزيلندا.

 وكالة الم ابرات األمريكية ،كتاب الحقائق (2009م) ،علا الرابط .www.cia.gov/library/publications
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اإلعال الت اعلي وتأثيره على الحراك السياسي العربي

)(دراسة ميدانية على واقع الشباب ال لسطيني
Interactive media and its impact on the Arab political movement
(A field study on the reality of Palestinian youth)

 عالء نزار العقاد/الدكتور
غزة/عميد كلية اإلعالم في بوليتكنك فلسطين

:امللخص
 في عطار دراسة ميدانية علا واقع الشباب."جاه البحث بعنوان "اإلعال الت اعلي وتأثيره على الحراك السياسي العربي
 بيدف التعرف علا أساليبه وأشكاله المتداولة التي تدفع بمشاركة الشباب السلسطيني حول القجايا السياسية.السلسطيني
 وتمثل مجتمع الدراسة الميدانية في. الشأن، وتحديد المعوقات والجوانب الغائبة الدور من اإلعالم التساعلي في ل.الم تلسة
الل و ف الظاار وتحليل استمار

 واست دم المنيج الو سي التحليلي من، طلبة الجامعات السلسطينية بقطاع غز

 وتو لت الدراسة أن. ويعد ا ا ثبات جيد،0.86  وتميزت األدا بمستوى من الثبات بلغ. ا ستبيان التي تم اعتماداا كأدا
 ورأى اؤ ه ان المواقع التساعلية ناجحة في عبراز،الشباب السلسطيني لم يبدة ثقتيم الكبير لكل ما ينشر في اإلعالم التساعلي
أشكا ا متعدد في مقدمتيا

 السياسي ال ة جاه كاستجابة لدعوات اإلعالم التساعلي أ، وأن الحرا،بعض الجوانب السياسية

 وجاهت الظروف األمنية كأام المعوقات، تالاا حجور مؤتمرات ولقاهات سياسية،المشاركة في ا حتجاجات والمظاارات

 وأو ا الباحث بالتنويع في األساليب.معوق انشغاليم بااتمامات أ رى
،  تالو،التي تحول دون قيام الشباب بدورام
، وك ل. والرواب ييط الم تلسة،المست دمة في اإلعالم التساعلي من ور واليوتيوب واستطالع ييات اليرأة والنقاشيات الجماعية
. بما يسمح بالتعرف علا كيسية است دام الجميور السلسطيني ليا،عجراه دراسات علمية للمجامين السياسية المتاحة

Abstract
The research is titled "Interactive Media and its Impact on the Arab Political Movement." As
part of a field study on the reality of Palestinian youth. In order to identify its current methods
and forms that drive the participation of Palestinian youth on various political issues. And
identifying the obstacles and the absent aspects, the role of interactive media in this regard. The
field study community was represented by students of Palestinian universities in the Gaza Strip,
and it used the descriptive and analytical method by describing the phenomenon and analyzing
the questionnaire form that was adopted as a tool. The tool had a level of stability of 0.86,
which is good stability. The study found that Palestinian youth did not show great confidence in
everything published in interactive media, and they believed that interactive websites were
successful in highlighting some political aspects, and that the political movement that came in
response to the calls of interactive media took many forms, foremost among which is
participation in protests and demonstrations. The researcher recommends diversifying the
methods used in interactive media, such as pictures, YouTube, opinion polls, group discussions,
and various links. As well as conducting scientific studies of the available political contents, to
allow an understanding of how the Palestinian public uses them.
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مقــدمـة:
تزي ي يد أاميي يية العي ييالم "ا فت ارجي ييي ا نترني ييت" علي ييا المسي ييتوى العي ييالمي مي ييع تني ييوع اسي ييتعما ته ،وازديي يياد عي ييدد
ي ا

المسييت دمين لييه ،واألاميية

تنح يير فقييط فييي مجييال تبييادل المعلومييات وانمييا بمييا تؤديييه ميين أدوار سياسييية

واجتماعية واقت ادية وعلمية وثقافية اامية .فجيالا عين تكنولوجييا ا ت يال عبير اإلنترنيت التيي مثليت بدايية
التشكل لواقعنا الحقيقي ال ة نعيش فيه و ناعة للرأة العام عن لم يكن ال انع الرئي

له .ومن ينظير لعيدد

ميين القجييايا المثييار فييي اثييير ميين بلييدان الييوطن العربيي كانييد ع الثييورات العربييية وغيراييا يجييداا انطلقييت فييي
األسا

مين اإلعيالم التسياعلي وبالتحدييد (مواقيع التوا يل ا جتمياعي) لت يبح قجيايا رأة عيام تيييمن عليا

اإلعالم التقليدة وتوجيه.

ومين انييا كيان ا تيييار الباحييث لمواقيع التوا ييل عبيير اإلنترنيت لمييا تمثليه ميين وسيييلة ات يال افت ارجييية تميزاييا

سييمة التساعلييية الالمحييدود  ،ولاجابيية علييا ميين يشييك ،فييي مييدى قييدر ا ي و المواقييع التساعلييية علييا عحييداث
المشاركة السياسية واقعيا ،بزعميم أن المشاركة لم تتحقق ع وفق عجراهات عملية ملموسة تنعك

الحيا السياسية يرااا اؤ ه الشباب في واقعيم المنستح القادر علا استيعابيم والمجيب لطموحاتيم.

علا واقع

وقد وجد الباحث في الشباب السلسطيني نمو جي ا للتطبييق فيي عطيار اي و الد ارسية باعتبيارو شيباب ا مسيسي ا و لي،

نظي ار عليا قسييو الظيروف التييي عايشييا ويتلمسييا فييي حياتيه اليومييية ،حييث قطياع كبييير مينيم عمييل فيي كنييف

أطيير الحركيية الوطنييية السياسييية علييا ا ييتالف أطيافيييا السكرييية .وميينيم ميين كييان لييه دور طليعييي ،وبييارز فييي
المشاركة والمساامة بشكل بارز ورئيسي في ا نتساجات السلسطينية المتتالية جد اإلحتالل.

حيث بحثت الدراسة فيما ع ا كانت مسردات العمل السياسي غائبة أم حاجر في أ اان اؤ ه الشيباب ،و لي،
لاجابة علا السؤال الرئي

للدراسة حول الدور ال ة يقوم به اإلعالم التسياعلي فيي دعيم المشياركة السياسيية

لدى الشباب السلسطيني؟ و و ا علا تحديد جوانب الق ور التي قد تشوب ا ا الدور وامكانية تجاوزاا.
المحور ا ول /اإلطار االجرائي والمنهجي:

اشكالية الدراسة :تتحدد مشكلة الدراسة في البحث عن دور اإلعالم التساعلي وتأثيرو علا الحرا ،السياسي،
وبالتالي قدر تقنياته علا عحداث التساعل ا جتماعي واتاحة مساحات واسعة للتعبير والمشاركة مع ما ينشر
عبراا .حيث أن الوقوف علا ا ا الدور يسيم في تحديد مواقف ومسؤوليات الشباب السلسطيني ال ة يمثل
طاقة بشرية ميمة ومؤثر علا المستوى السياسي السلسطيني ،ومن

تساؤ ته ا تية

الل مشكلة الدراسة حدد الباحث

تساؤالت الدراســة:

تتمحور تساؤالت الدراسة في التساؤل الرئيسي اآلتي( :ما تأثير اإلعال الت اعلي على الحراك السياسي

في فلسطين؟) ومن يت رع الباحث بالتساؤالت ال رعية التالية:

 .1ما اي المواقع التساعلية علا ا نترنت التي ساامت في اإلحاطة بالقجايا السياسية؟
 .2ما أشكال التساعل مع ا

رين عبر مواقع التوا ل ا جتماعي؟
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 .3مدى نجاح مواقع التوا ل اإلجتماعي في عبراز الجوانب السياسية؟

 .4مدى مشاركة الشباب في حرا ،أو حدث سياسي دعت عليه احدى مواقع التوا ل اإلجتماعي؟
 .5ما أساليب مشاركة ا

رين فيما يتعلق بالقجايا السياسية عبر مواقع التوا ل ا جتماعي؟

 .6ما اي معوقات قيام الشباب في المشاركة السياسية؟

أما أهمية الدراسة ت تجح من طبيعة الشباب دا ل المجتمع السلسطيني ودورو ،في و تعد طاقة بشرية ميمة

ومؤثر في كيان المجتمع .و تمييد الطريق أمام عجراه عدد من الدراسات التي ستتناول الموجوعات المماثلة
لي و الدارسة ب ور علمية وشاملة والتي تجيف المزيد من المتغيرات في ا و الدراسة ،بما يسيم في تحقيق

التراكم المعرفي والبحثي.

وشملت أهداف الدراسة:
 .1تو يف دور مواقع التوا ل ا جتماعي في دعم المشاركة السياسية للشباب السلسطيني.
 .2معرفة األساليب واألشكال المتداولة عبر مواقع التوا ل ا جتماعي التي تدفع بمشاركة الشباب
السلسطيني حول القجايا السياسية الم تلسة.

 .3معرفة مدى استجابة الشباب السلسطيني لدعوات مواقع التوا ل اإلجتماعي نحو المشاركة
السياسية.

 .4معرفة المعوقات والجوانب الغائبة لدور مواقع التوا ل ا جتماعي في دعم مشاركة السياسية
للشباب السلسطيني.

سابعاً .مجتمع الدراسة:

تمثل مجتمع الدراسة الميدانية في طلبة الجامعات السلسطينية بقطاع غز ،و ل ،ل عوبة تطبيق الد ارسية فيي
منطق يية الج ييسة الغربي يية الت ييي يس ييليا اإلح ييتالل اإلسي يرائيلي ع يين قط يياع غ ييز .وبالت ييالي ا ت ييار الباح ييث أرب ييع

جامعات رئيسية.

تاسعاً .منهج الدراسة:

اس ييت دم الباح ييث الم يينيج الو ييسي التحليل ييي م يين ييالل و ييف الظ يياار وتحلي ييل اس ييتمار ا س ييتبيان ،بغي يية
استكمال و ف ظاار الدراسة واي فر ة

أداة الدراسة:

زالت متاحة.

اعتمد الباحث علا أدا اإلستبانة والمقابلة واعد استمار وفقا لتساؤ ت الدراسة ،وفقا لح ول العلمية.

الحد الزماني في و الدراسة ميدانية آنية تناولت دور مواقع التوا ل ا جتماعي في دعيم المشياركة السياسيية
للشباب السلسطيني.

الحد المكاني طُبقت الدراسة علا طلبة الجامعات السلسطينية القائمة في قطاع غز .
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صدق األداة وثباتها:
تم التحقق من دق وثبات اإلستبانة و ل ،من الل توزيعيا مسبقا علا عينة مكونة من سبعة مين الطلبية

الجامعيين المقربين ،وبسارق يومين قبل توزيع اإلسيتبيان ،وكانيت عجابياتيم تقاربيت فيي الحيالتين ،األمير الي ة
يعييزز ميين ثبييات اإلسييتبانة .كمييا اعتمييد الباحييث علييا التناسييق الييدا لي بييين عنا يير وفق يرات اإلسييتبانة ،وتييم
حساب معامل ثبات األدا عن طرييق اسيت دام معاميل ألسيا كرونبياخ ،التيي بيين أن األدا تتمييز بمسيتوى مين

ويعتميد عليييا فيي قييا
الثبات بلغ  ،0.86ويعد اي ا ثبيات جييد ،ويمكين القيول عن ا سيتبانة ثابتية ُ
لقياسه.

ميا أعيدت

 التحليل اإلحصائي

است دم الباحث برنامج الحزمة اإلح ائية للعلوم اإلجتماعية .spss
المحور الثاني /الدراسات السابقة والتعليا عليها:

تبين من استعراض الدراسات السابقة عدم وجود دراسات مباشر ااتمت بتناول دور المواقع التساعلية علا

ا نترنت في دعم المشاركة السياسية للشباب السلسطيني ،وانما ثمة دراسات عن الدور ال ة تقوم به وسائل
اإلعالم الجديد ،في معالجتيا لقجايا م تلسة في بلدان م تلسة ،ولما كانت مساحة البحث

كل ا و الدراسات فيمكن تناول نما ج قليلة منيا و ل ،علا النحو التالي
 -1دراســة فاطمـــة الزهــراء عبـــد ال تـــا ()2011

()1

تسمح بتناول

وعنوانهــا "العالقـــة بــين المـــدونات اإللكترونيـــة

والمشاركة السياسية في مصر".
سعت ا و الدراسة علا كشف العالقة بين المدونات اإللكترونية والمشاركة السياسية في م ر ،واتبعت

الدراسة منيج المسح اإللكتروني ،واست دمت الباحثة فييا استبانة الكترونية كأدا للدراسة ،وشملت العينة

جميور المدونين في جميورية م ر العربية .وتو لت علا النتائج التالية أن أغلب أراه المبحوثين من

جميور المدونات ( )%90.3تركزت في عدم ا عتقاد بوجود دور مؤثر ليم سواه باعتبار ل ،أم ار مرحلي ا

مرتبط ا بظروف النزااة وأنه سيكون ليم دور ما ع ا أتيحت ليم فر ة ( )%49.8أو انعدام أة قدر ليم
علا التأثير .كما أوجحت الدراسة أن دورام يقف عند حدود التعبير مجرد شباب بيسجسض (.)%40.5

وأكدت أن الجميور ال ة يدأب علا متابعة المدونات باستمرار يكون أكثر شعو ار بالقدر علا التأثير
وا ستعداد للمشاركة ورأت أن ال وف من السياسة وا نشغال با حتياجات ا قت ادية كان علا أر

األسباب التي يعتقد المبحوثين أنيا السبب في جعف مستوى المشاركة ،ونسي ( )%83.5من المبحوثين أن

تكون النزااة والعدالة والمساوا اي القيم السائد في المجتمع.

1

 .عبد الستاح ،فاطمة الزاراه" .)2011( .العالقة بين المدونات اإللكترونية والمشاركة السياسية في م ر" .دراسة ماجستير غير منشور  ،جامعة

القاار  ،كلية اإلعالم ،القاار .
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 -2دراسة كامل خورشيد ()2011

()1

نوفمبر 2020

وعنوانها "دور اإلعال في تنشـيط الحـراك السياسـي العربـي –

شبكات التواصل االجتماعي نموذجاً".

اييدفت ا ي و الد ارسيية علييا التعييرف علييا كيسييية توظيييف الح يرا ،السياسييي العربييي ،إلمكانييات مواقييع التوا ييل

ا جتميياعي فييي تييأجيج الثييورات العربييية واداميية ز ميييا وتعبئيية شييبابيا .و ل ييت الد ارسيية علييا أن اي و المواقييع
وحولييت العمييل السياسييي
أ ييبحت محطييات حشييد للمشيياركة فييي الح يرا ،السياسييي ،وكسييرت حيياجز ال ييوف ،
السرة علا نشاط علني ،وقامت بدور التعبئة اإليديولوجية للثورات ،وحققت حجوراا في نشر أفكيار الثيورات
وتبني مطالب الثوار والترويج لي و المطالب .وأوجحت الد ارسية أن اي و المواقيع أدت دو ار كبيي ار فيي التنسييق
بيين الثيوار وتييم توظيسيييا فيي مسييألة التشييبي ،بييين المجموعييات السياسيية وتنظيييم ا عت ييامات ،وسيياامت فييي
تغيير ال ور النمطية للشباب العربي ،ع حولته من شباب كيان يو يف بالسيطحية ،عليا شيباب فاعيل يتيوق

للحرية والكرامة والتغيير.
 -3دراسة عبده حافظ ()2011

()2

وعنوانها "تواصل الشباب الجامعي من خالل الشبكات

االجتماعية".
اييدفت ا ي و الد ارسيية علييا التعييرف علييا الييدوافع الحقيقييية للتوا ييل بييين الشييباب الجييامعي ميين ييالل الشييبكات

ا جتماعي يية .وأك ييدت الد ارسي يية أن توا ييل الشيييباب الج ييامعي م يين ييالل الش ييبكات ا جتماعيييية يع ييد ظي يياار

اجتماعية أكثر منيا جيرور أحيدثتيا التكنولوجييا الحديثية .وأظييرت أن عدميان السئية الشيبابية عليا ا سيت دام
المس ييرط للش ييبكات ا جتماعي يية ،أدى عل ييا فق ييدان المي ييارات المطلوب يية إلقام يية عالق ييات اجتماعي يية ف ييي البيئ يية
المجتمعييية الواقعييية ،وت ارجييع ا ت ييال الش

ييي الم يواجيي فييي مقابييل التوا ييل عبيير الشييبكات ا جتماعييية،

األمر ال ة يؤدة علا جنوح الشباب نحو ا غتراب اإلجتماعي.
()3

 -4دراســة كتالينـــا تومـــا )2010( Toma

" تأكيـــد الـــذات فـــي شـــبكة اإلنترنـــت  :دوافـــع ومزايـــا

وعواقب استخدا موقع فيس بوك ." Face book .

ادفت علا التعرف علا التأثيرات النسسية لموقع في

بو Face book ،في المست دمين وفقا لنظرية تأكييد

الي ي ات  Self-affirmationالت ييي تش ييير عل ييا عالق يية البيان ييات والمعلوم ييات الت ييي يج ييعيا المس ييت دمون ف ييي
سحاتيم الش

ية بتدعيم اإلحسا

مين أامييا أن اسيت دام موقيع فيي

بال ات والحالة العاطسية لدييم .حيث تو لت الدراسة اليا عيد نتيائج

بيو Face book ،لستير طويلية ،ييؤثر سيلبا فيي قييام المسيت دمين بيأداه

مياميم في الحيا  .وتبين أن التعرض لل سحات الش

ية فيي موقيع فيي

بيو Face book ،ييؤثر ايجابيا

 . 1خورشيد ،كامل مراد .)2011( .دور اإلعالم في تنشيط الحراك السياسي العربي – شبكات التواصل االجتماعي نموذجاً ،المؤتمر العلمي –
وسائل اإلعالم أدوات تعبير وتغيير ،جامعة البتراء ،كلية اإلعالم ،عمان.
 . 2حافظ ،عبدو ( .)2011توا ل الشباب الجامعي من الل الشبكات ا جتماعية ،المؤتمر العلمي – وسائل اإلعالم أدوات تعبير وتغيير ،رسالة
ماجستير غير منشور  ،كلية اإلعالم ،جامعة البتراه ،عمان.
3. Catalina Laura Toma .(2010). " Affirming The self online :Motives, benefits and costs of Facebook use " .
Unpublished Ph.D. New Yourk : Corell University , .
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فييي المسييت دمين ،حيييث يشييعرام بحييب ا
يدفعيم علا اإلحسا

نوفمبر 2020

يرين ليييم ودعميييم وتوا ييليم معيييم  ،كمييا أنييه ميين جانييب أ يير

العطاه والشعور برد الجميل لآل رين .

()1

 -5دراسة يا وين وانج )2010( Ya Wen Wang

"الحـديث والسياسـة ووسـائل اإلعـال  :كيـف

ترتبط وسائل اإلعال بالحديث السياسي والمشاركة السياسية؟"
ا ييدفت عل ييا التع ييرف عل ييا العالق يية ب ييين التع ييرض لح ب ييار الت ييي تق ييدميا وس ييائل اإلع ييالم والح ييديث السياس ييي
والمش يياركة السياس ييية .وأا ييم م ييا تو ييلت علي ييه أن ك ييال م يين اس ييت دام األ ب ييار التلسزيوني يية المحلي يية واس ييت دام
ال حف ارتبط ارتباطا ايجابيا بالحديث السياسي .وبينت انيه

توجيد عالقية ارتباطييه بيين التعلييم واسيت دام

األ بار التلسزيونية كما لم تظير عالقة بين التعليم والحديث السياسي.
()2

 -6دراسة جـاراد )2009( jarad

"مجموعـات النقـاش ال لسـطينية فـي موقـع فـيس بـوك Face

 : bookاستخداماته واشباعاته المتحققة منها".
حاوليت الد ارسية الكشيف عين أسيباب ودوافيع اسيت دامات السلسيطينية لمجموعيات النقياش  Groupsفيي موقيع

فييي

بييو ،Face book ،وقييد أجريييت الد ارسيية علييا عينيية ميين مسييت دمين مجموعييات النقيياش السلسييطينية

قواميا  290مست دم ،منيم مست دم فلسطيني .وأام ما تو لت عليه أن السلسطينيون يست دمون مجموعات
النقاش في موقع في

بو Facebook ،لطرح ومناقشة العديد من الموجوعات والقجايا السياسية ،وأن من

أكثير دوافيع السلسييطينيين فيي اسيت دام مجموعييات النقياش فييي موقيع فيي
الش

بييو Face book ،تحقييق اليوييية

ية والح ول علا المعلومات.
()3

 -7دراسـة ويـو زانـج وسـتيال تشـيا ((2006

" Weiwu Zhang & Stella C. Chiaتـأثيرات

استخدا وسائل االعال والرصيد االجتماعي على المشاركة المدنية والسياسية".
سعت ا و الدراسة علا الكشف عن تأثيرات است دام وسائل ا عالم والر يد ا جتمياعي عليا المشياركة
المدنييية والسياسييية ،حيييث أجريييت ا ي و الد ارسيية المسييحية علييا عينيية مكونيية ميين  219مبحوث ي ا فييي

الو يات المتحد األمريكية با عتماد علا المقابالت الياتسية كأدا لجمع البيانات.

وثبت وجيود تيأثيرات دالية لالت يا ت ا جتماعيية لحفيراد عليا المشياركة السياسيية والمدنيية ،وكشيست أن
قيراه ال ييحف ومشييااد الشييؤون العاميية عبيير التلسزيييون تييؤثر علييا المشيياركة السياسييية فييي حييين لييم

تؤثر علا المشاركة المدنية.
1 .Ya-Wang (2010).Talking, Talking, Politics, and Media : How Does Media Correlate With Political Talk and
Participation,
Unpublished
M.A
Thesis.
California
state
University.
,
PP.62-67,
Online
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=727430021&srchmode=1sid=1&Fmt=6&VINST=PROD&VTYPE=P
QD&RQT=309&VName=PQD&TS=1284536437&clientId=93083
2 . Lina Jarad. (2009)" Palestininian Facebook Groups : Their uses and Gratifications " . Unpublished M.A. Oxford,
Ohio : Miami University.
3 . Weiwu Zhang & Stella C.Chia. (2006). The Effects Of Mass Use and Social Capital on Civi and Political
Participation , Communication Studies , Volume 57, Issue 3 September , pages 277-297,online :
Http://www.Informaworld.Com/Smpp/Content~Content=A756680794~Db=~All~Order=Page
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 التعليا على الدراسات السابقة:
يالحييظ أن معظييم الد ارسييات السييابقة التييي أعتمييداا الباحييث فييي ا ي و الد ارسيية ،قييد تناولييت علييا حييد مييا بعييض

الجوانييب األساسييية ميين ا ي و الد ارسيية ،وأشييارت علييا أامييية اإلعييالم الجديييد ودورو فييي عحييداث نقليية نوعييية فييي
مسيوم وسائل اإلعالم والعديد من القجايا الم تلسة وفي جوه الدراسات السابقة يسجل الباحيث المالحظيات

ا تية

 .1تبييين أن انييا ،حاجيية لمزيييد ميين ا ي و الد ارسييات لكييي تؤ ييل اإلعييالم التسيياعلي فييي دعييم المشيياركة

السياسية للشباب بالشكل الكافي و

يزال يستقر لمثل ا و الدراسات.

و ا في المجتمع السلسطيني ال ة

 .2وجد الباحيث تبياين فيي نتيائج الد ارسيات التيي تناوليت طبيعية اسيت دامات مواقيع التوا يل ا جتمياعي

وحدود تأثيراتيا في الشباب ،فمنيا ا يجابي المتمثل في دور تل ،المواقع تحسيز ودعم العالقات ا جتماعية،

وبناه عالقات عنسانية مبنية علا ا اتمامات واألنشطة المشتركة بين المست دمين  ،و لق مسياحات واسيعة
من التعبير عن ا راه.

 .3فيمييا كانييت الد ارسييات األجنبييية أكثيير عمقيا وشييمو ا فييي تناوليييا لييدور مواقييع التوا ييل ا جتميياعي ميين

ييالل التركيييز علييا أبعاداييا وقييدرتيا علييا التييأثير فييي الشييباب علييا جانييب المتغييرات ا ت ييالية حيييث ركييزت
دراسات منيا علا دور األسر والبناه الثقافي السائد في المجتمع وأثيرو مميا جعيل اي و الد ارسيات تتمييز بعميق

أكبر.

المحور الثالث /االجابة على تساؤالت الدراسة الميدانية وتحليل نتائجها:

ما هي مواقع التواصل االجتماعي التي ساهمت في احاطتك بالقضايا السياسية؟

.1

جدول ( :)1يوضح مواقع التواصل اإلجتماعي التي ساهمت في احاطة المبحوثين بالقضايا السياسية
مواقع الت اعل

التك اررات

النسبة المئوية

الترتيب

بوFacebook ،

336

92.30

1

Twitter

84

23.07

4

اليوتيوب

Youtube

205

56.31

2

ماة سبي

Ma Space

31

8.51

6

المنتدايات

Forums

187

51.37

3

المدونات

Blogs

67

18.40

5

7

1.92

7

السي
التويتر

أ رى ت كر..

*ن = 364

قيمة االختبار

درجة الحرية

21.18

6

القيمة

االحتمالية

0.002

*العالقة ات دالة عح ائية عند مستوى 0.05

بإ تبار السروق بين تقديرات عجابات المبحوثين حسب النتائج المبينة في الجدول اعالو تبين أن قيمة ا تبار

مربع كاة تساوة  21.18والقيمة ا حتمالية تساوة  0.002واي أقل من مستوى الد لة  0.05مما يدل

علا وجود ا تالف في نسب ترتيب أفراد عينة الدراسة لمواقع التوا ل ا جتماعي التي ساامت في

احاطتيم ببعض القجايا السياسية.
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وباستعراض بيانات الجدول ( )1فقد اتجح أن السيسبو Facebook ،كان أكثر مواقع التوا ل ا جتماعي

است دام ا بشكل عام من قبل الشباب السلسطيني الجامعي عينة الدراسة و ل ،بنسبة  %92.30بعدد 336

تك ار ار واي نسبة تقترب من العدد اإلجمالي للمبحوثين ،يليه اليوتيوب  ،Youtubeفي المرتبة الثانية بنسبة

 ،%56.31وبالمرتبة الثالثة المنتدايات  Forumsبنسبة  ،%51.37يلييم وبسارق كبير تويتر Twitter
بنسبة  ،%23.07فالمدونات  Blogsبنسبة  ،%18.40وأ ي ار ماة سبي

 Ma Spaceبنسبة .%8.51

وتتوافق ا و النتيجة بعد استثناه كل من (اليوتيوب والمنتدايات والمدونات) مع نتائج عدد كبير من الدراسات

العربية واألجنبية التي أوجحت تسوق السي

بو ،علا بقية شبكات التوا ل ا جتماعي بنسبة واجحة،

وفي ل ،تؤكد اإلح ائيات أن السيسبو ،ينتشر است دامه ب ور متسارعة حيث تشير أرقام الموقع علا أن

أكثر من  845مليون ش ل يست دمون السيسبو ،في أرجاه العالم حتا نياية عام 2011م بل عن
السيسبو ،يحتل ا ن المركز الثاني علا

عيد أكثر المواقع تعرج ا في أنحاه المعمور بعد موقع جوجل .

Alexa

ويأتي التويتر بعد السيسبو ،بمسافة كبير  ،حيث أن ا ا الموقع بدأ ينتشر في المنطقة العربية وبال ات نتيجة

سيولة الو ول عليه وارسال التعليقات من الل اليواتف ال كية ،وا ا األمر زاد من متابعي التويتر في
العالم ،حيث و ل عددام علا أكثر من  100مليون مست دم مع نياية عام 2011م( .)1ومن بين ما او
فت في نتيجة الجدول ( )1او ح ول المدونات علا نسبة متدنية من ااتمام المبحوثين ،علا الرغم أن

ليا دور مؤثر وتست دم كأدا لالحتجاج علا السياسات الحكومية ،أو كعامل مساعد في تنظيم تل،
السعاليات والتأثير علا تشكيل وتعبئة الرأة العام(.)2

.2

ما أشكال ت اعلك مع اآلخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي؟
جدول رق ( :)2أشكال ت اعل المبحوثين مع أصدقائه اآلخرين عبر مواقع التواصل اإلجتماعي
الشكــــــــــل
ك

دائـماً

أحياناً

ال

%

ك

مناقشة جماعية

123

33.79

162

44.50

وتية

96

26.37

178

48.90

90

رسالة بريدية

287

78.84

53

14.56

24

6.59

فيييديو

189

51.92

124

34.06

51

14.01

رسائل محادثة (شات)

261

71.70

79

21.70

24

6.59

أ رى

-

-

-

-

-

-

محادثة

%

ك

%

79

21.70
24.72

ن=364
1

عيسي ،طلعت (ابريل  )2012است دامات طالب الجامعات السلسطينية لشبكات التوا ل ا جتماعي في التوعية بالقجية السلسطينية ،ورقة مقدمة

في المنتدى الساد

للجمعية السعودي يية لاعالم وا ت ال"اإلعالم الجديد  ..التحديات النظرية والتطبيقية" ،جامعة المل ،سعود ،الرياض ،ل.8

 .2ربيع ،عبد الجواد سعيد  .) 2008(.المدونات كأدا ات ال تساعلي في المشاركة السياسية ،دراسة تحليلية ألطروحات طاب التعديالت الدستورية

في م ر ،المجلة الم رية لبحوث الرأة العام ،جامعة القاار  ،كلية اإلعالم ،المجلد التاسع ،العدد األول ،القاار  .ل .250
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وفيما يتعلق بأشكال تساعل الشباب السلسطيني عينة الدراسة مع ا

نوفمبر 2020

رين عبر مواقع التوا ل ا جتماعي،

فقد أظيرت النتائج أن  %78.84من أفراد العينة يلجؤون علا الرسائل البريدية ب ور دائما ،يلييا ما نسبته
 %71.70من يلجؤون ب ور دائمة علا رسائل المحادثة (شات) ،وما نسبته  %51.92للسيديو (اليوتيوب)
ب ور منتظمة أيج ا ،و %33.79للمناقشة الجماعية ،وفي نسبة متدنية ممن يتساعلون ب ور دائما مع

المحادثات ال وتية  ،%26.37األمر ال ة يعني أن الشباب السلسطيني يست دمون م تلف أشكال التساعل
رين والتي بدوراا تتيح تبادل ا راه وتنسيق المواقف ،والتحسيز للمشاركة السياسية.

مع ا

وقد يرجع وجود البريد اإللكتروني في المرتبة األولا علا أن الرسائل المتبادلة بين المتوا لين فيه تأ

طابع ال

و ية والسرية ،وبالتالي يسجله الشباب السلسطيني الجامعي أكثر من غيرو من المواقع األ رى.

وا ا ما يتسق مع فرج ية ا ست دامات واإلشباعات التي تقول أن وسائل اإلت ال تتناف
()1

الوسائل إلشباع حاجات الجميور

مع غيراا من

.
()2

وجاهت ا و النتيجة متسقة مع دراسة عابد ()2012

التي تو ل فييا علا أن است دام اإلنترنت من جانب
()3

معظم أفراد العينة يتركز علا البريد اإللكتروني .ودراسة عبد اهلل ()2005

التي أشارت علا أن اإلناث

في الوطن العربي تقجي معظم وقتيا في است دام البريد اإللكتروني.
()4

بينما ا تلست النتيجة مع دراسة العالونة ()2012

من حيث تو ليا علا أن شكل التساعل التي يلجأ عليه

النقابيين في المرتبة األولا او (رسائل المحادثة) ومن ثم (المناقشة الجماعية) في المرتبة الثانية .كما

اكدت دراسة  )5()2009( Jaradوت ،بين من نتيجة الجدول أن شكل التساعل من المناقشات الجماعية جاهت
في ترتيب متدني رغم أاميتيا في عثراه التساعل بين الشباب السلسطيني لمناقشة الموجوعات والقجايا

السياسية ،والح ول علا المعلومات في ا ا الجانب.

 .الكامل ،فرج .)2001( .بحوث اإلعالم والرأة العام ،ت ميميا -واجراؤاا -وتحليليا( ،دار النشر للجامعات،القاار  .ل44

1

 .عابد ،زاير .)2012(.دور شبكات التوا ل اإلجتماعي في تعبئة الرأة العام السلسطيني نحو التغيير اإلجتماعي والسياسي –دراسة 2

و سية تحليلية.-جامعة النجاح لحبحاث "العلوم اإلنسانية" ،مجلد  ،)6( 26نابل  .ل.1404

 .عبداهلل ،شا .)2005( .اإلنترنت في م ر والعالم العربي .دراسة منشور  ،آفاق للنشر والتوزيع ،القاار  .ل3 253

مرجع سابق . ،العالونة ،حاتم .دور مواقع التوا ل اإلجتماعي في تحسيز المواطنين األردنيين علا المشاركة في الحرا ،الجماايرة4،

22 .ل

5 . Lina Jarad .(2009) " Palestininian Facebook Groups : Their uses and Gratifications " Unpublished

M.A (Oxford , Ohio : Miami University .

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

280

نوفمبر 2020

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

باعتقادك مدى نجا مواقع التواصل اإلجتماعي في إبراز الجوانب السياسية اآلتية؟

.3

جدول رق ( :)3رأي المبحوثين في مدى نجا مواقع التواصل اإلجتماعي في إبراز بعض الجوانب السياسية
دائـماً

الــــدور

ال

أحياناً

ك

%

ك

%

ك

%

تساام في تشكيل الرأة العام وتوجييه

110

30.21

234

64.28

20

5.49

تساام في التوعية السياسية لحفراد

146

40.10

183

50.27

35

9.61

تعمل علا تسسير وتحليل األحداث

161

44.23

190

52.91

13

3.57

162

44.50

181

49.72

21

5.76

4

1.09

-

-

-

-

تساام في تأليب الشارع للجغط علا
أ رى حدد ....

ناع القرار

ن=364

اتجح من الجدول ( )4أن أفراد العينة ال ين اجابوا بمدى نجاح مواقع التوا ل اإلجتماعي في ابراز بعض
الجوانب السياسية ،كان في مقدمتيم من قال أنيا تساام بشكل دائم في تأليب الشارع للجغط علا

ناع

القرار ،و ل ،في المرتبة األولا بنسبة  ،%44.50وبنسبة متقاربة جدا جاه من قال بأنيا تساام وبشكل دائم
في تسسير وتحليل األحداث واي في المرتبة الثانية بنسبة  ،%44.23أما من قال بأنيا تساام بشكل دائم

في التوعية السياسية لحفراد فقد جاهوا بنسبة  ،%40.10وفي مرتبة أقل جاه من قال أنيا تساام بشكل

دائم في تشكيل الرأة العام وتوجييه بنسبة .%30.21

 .4هل شاركت قبل ذلك في حراك أو حدث سياسي دعت إلي احدى مواقع التواصل اإلجتماعي؟
جدول رق ( :)4مدى مشاركة المبحوثين ي حراك أو نشاط سياسي دعت إلي مواقع التواصل اإلجتماعي
المشاركة

التكرار

النسبة المئوية

دائما

119

32,69

أحيان ا

96

26,37

149

40,93

364

100

المجموع

أما فيما يتعلق بمشاركة الشباب السلسطيني الجامعي في الحرا ،السياسي من الل دعوات وجيت ليم عبير
مواقع التوا يل ا جتمياعي ،تشيير بيانيات الجيدول رقيم ( )4عليا أن  %32,69مين الشيباب السلسيطيني عينية
الدراسة يشاركون دائما ،وما نسبته  %26،37يشاركون أحيان ا ،و %40,93

يشاركون .وتسييد اي و النتيائج

أن ما نسبته  %59,06من اؤ ه يشاركون في الحيرا ،الجمياايرة عبير مواقيع التوا يل ا جتمياعي توزعيت
بين المتغيرات (دائما ،أحيانا).

وا ي ا مييردو طبيعيية اإلسييتجابة السعلييية الت يي يشييير علييييا نمييو ج الحجييور اإلجتميياعي

وال ي ة يقييي

األثيير

اإلجتماعي لنمو ج اإلت ال عبر الكمبيوتر من حيث عوامل –المد الت – التي تتمثل في الدوافع والمعرفة

والمييارات الش

يية والسييمات الش

يية المنبسيطة ودرجيية ا نسيجام ميع ا

يرين ,مييرو ار بالتساعليية -التييي
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تعني د ول األفراد في عمليات توا ل عجتماعية تساعلية .و و علا ما ينيتج عنييا –الم رجيات-كيالحوار
والتساعل والمشاركة والمبادر من القياد والتوجيه والتطوير والنقد ..

وفي جوه ما سيبق يمكين القيول ان اإلسيتجابة للحيرا ،السياسيي التيي تيدعوا علييه مواقيع التوا يل اإلجتمياعي
يتوقف علا مدى توافر المقدر والدوافع والسرل التي يتيحيا المجتمع وتقاليدو السياسية.

كمييا تعك ي

النتيجيية اإليجابييية ل ييالح ميين اسييتجابوا للح يرا ،السياسييي طبيعيية ا اتمييام والتساعييل ال ي ة يوليييه

الشييباب السلسييطيني لموجييوعات الح يرا ،الجميياايرة ،والتييي غالب يا ت يرتبط طبيعيية ا اتمييام ا ي و بالمرجعيييات

التظيمية والسكرية ،حيث المؤطرين منيم تح ،يركيم تنظيمياتيم للمشياركة فيي الحيرا ،سيواه كيان لي ،مين يالل
مواقع التوا ل أو من الل الشارع السلسطيني.
في حين تدل النتيجة السلبية لمن ليم يسيتجيبوا للحيرا ،السياسيي الي ة دعيت علييه مواقيع التوا يل اإلجتمياعي
علا وجود أفراد يسجلون ا بتعاد عن السياسة والمشاركة السياسية بمستوياتيا ،وام يمثلون القاعد العريجة
في اة تقسيم لمستويات المشاركة و وراا ،ونستطيع أن نميز منيم نوعين اما

()1

أ .مجموعة تتسم أفراداا بالتبلد السياسي و يسعون علا المشاركة وتشمل ا و المجموعة األفراد ال ين اعتادوا
علا عدم ممارسة حقيم في الت ويت ،و تتوافر لدييم ع معرفة قليلة بالقجايا السياسيية أو بالمرشيحين،

كمييا وقييد ي ييعب علييييم فيييم األحييداث السياسييية ،ويييزداد ا ي ا النييوع ميين التبلييد السياسييي بييين األف يراد األقييل

تعليما وغير الناجحين والمعزولين ،وبين أولئ ،ال ين يؤدون أدو ار ينظر مين اللييا عليا السيلبية عليا أنييا

معيار أو قيمة.

ب .مجموعة من األفراد يسجلون با تيارام ووعييم عيدم المشياركة ،وقيد يتبنيا اليبعض مينيم وجيية النظير اي و
كن ييوع م يين اإلس ييقاط لمش يياعر الع ييدوا وع ييدم الرج ييا ع يين حي يياتيم ال ا يية ،أو التعبي يير ع يين يب يية األم ييل
الم ياحبة للسشييل فيي تحقيييق المثاليية ،أو ألن النظييام السياسيي القييائم
في نظرام

ي يدم م ييالحيم ،أو ألن السياسيية

تبدو ات مغزى أو معنا ،وأ حاب ا تجياو اليواقعي فيي اي و المجموعية مينيم الي ين اقتعنيوا

بأن فر تيم في التأثير علا النظام السياسي اليائل فر ة اامشية.

 .5ما أساليب مشاركة اآلخرين فيما يتعلا بالقضايا السياسية عبر مواقع التواصل االجتماعي؟ (يمكنك
اختيار أكثر من بديل):

 .1.جلبي .علي عبد الرزاق .)1982( .الشباب والمشاركة السياسية .دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.ل ل . 1.532 ،522
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جدول رق ( :)5يوضح أساليب مشاركة المبحوثين مع أصدقائه اآلخرين فيما يتعلا بالقضايا والموضوعات السياسية
التي تنشر على مواقع التواصل اإلجتماعي

درجة المشاهدة

ا ساليب مشاركة اآلخرين

ك

دائماً

%

ك

%

عرض أ بار ومعلومات تتعلق بالقجايا السياسية

121

33.24

147

40.38

96

26.37

تقديم آراه حول القجايا السياسية

104

28.57

146

40.10

114

31.31

273

75

60

16.48

31

8.51

132

36.26

187

51.37

45

12.36

الم تلسة

أسجل ععجابي علا الموجوعات
التعليق

علا

فعاليات

الحرا،

Like ..
السياسي

..

ك

%

أحياناً

ال

Comment
أمرر الموجوعات الساسية التي تعجبني علا
ا

147

40.38

153

42.03

64

17.58

رين Share..

وجع لقطات م ور عن األنشطة السياسية التي

102

28.02

191

52.47

71

19.50

أعرض تساؤ ت عن القجايا السياسية

107

29.39

186

51.09

71

19.50

3

0.82

-

-

-

-

أشار ،بيا

أ رى ت كر .......

ن =364
تشير بيانات الجدول رقم ( )5علا أساليب مشاركة أفراد عينة الدراسة مع أ دقائيم ا

رين فيما يتعلق

بالقجايا والموجوعات السياسية التي تنشر علا مواقع التوا ل اإلجتماعي ،ويتجح أنيا متقاربة علا حدا

ما ،حيث تبين أن أسلوب المشاركة عبر تسجيل اإلعجاب علا الموجوعات  Likeكان في المرتبة األولا

حيث ح ل من قالوا بي(دائم ا وأحيان ا) بنسبة  ،%91.48وفي المرتبة الثانية تالو أسلوب التعليق علا
فعاليات الحرا ،السياسي  ، Comment ..حيث ح ل من قالوا بي (دائما وأحيانا) علا ما نسبته

 ،%87.63ومن ثم تالو في المرتبة الثالثة أسلوب أمرر الموجوعات السياسية التي تعجبني علا ا

رين

 ،Share..حيث ح ل من قالوا بيي(أحيانا ودائما) علا ما نسبته  ،%82.41في حين تطابقت نتيجتي

أسلوب وجع لقطات م ور عن األنشطة السياسية التي أشار ،بيا ،وأسلوب أعرض تساؤ ت عن القجايا

السياسية  .حيث جاهت نتيجة من قالوا بي(دائما وأحيان ا) لكل أسلوب علا حدو بنسبة  .%80.48وجاه
أسلوب عرض أ بار ومعلومات تتعلق بالقجايا السياسية الم تلسة ل الح من ممن قالوا بي(دائما وأحيانا) بما
نسبته  .%73.62تالو في المرتبة األ ير أسلوب تقديم آراه حول القجايا السياسية حيث جاهت نتيجة من

يست دمون ا ا األسلوب ممن قالوا بي(دائما وأحيانا) بما نسبته .%68.67

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

283

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

نوفمبر 2020

وقيد ا تلييف نتيجيية الباحييث مين حيييث ترتيييب األسيياليب السييابقة ميع د ارسيية العالونيية ( ،)1()2012والي ة احتييل

فييا أسلوب المشاركة عبر التعليق على فعاليات الحراك الجماهيري نسبة ( )%20,4المرتبة األولا ،ثم فيي
المرتبة الثانية عرض تساؤ ت عن ا و السعاليات بنسبة ( ،)%20,2والمرتبة الثالثة عرض أ بار ومعلومات

تتعل ي ييق ب ي ييالحرا ،الجم ي يياايرة بنس ي ييبة( ،)%19,9والمرتب ي يية الرابع ي يية وج ي ييع لقط ي ييات م ي ييور ع ي يين المس ي يييرات
وا حتجاجات بنسبة (. )%17

ما هي معوقات قيامك بدورك في المشاركة السياسية؟ (يمكنك اختيار أكثر من بديل):

.6

جدول رق ( :)6المعوقات التي تحول دون قيا المبحوثين من الشباب ال لسطيني بدوره في المشاركة السياسية:
التك اررات

النسبة المئوية

معوقات المشاركة
صعوبة الظروف ا منية

219

38.35

ثقافتي السياسية محدودة

56

9.80

عد جدوى المشاركة

33

5.77

لدي اهتمامات أخرى تش لني

188

32.92

أجد صعوبة في التواصل مع الناشطين السياسيين

71

12.43

أخرى تذكر .....

4

0.70

571

100.0

المجموع

المعوقات التي تحول دون قيام أفراد العينة من الشباب السلسطيني بدورام في المشاركة
يشير جدول ( )6علا
،
المعوق األول في عوبة الظروف األمنية ،بنسبة  ،%38.35تالو بسارق بسيط
السياسية ،حيث تمثل
،
معوق
معوق انشغال المبحوثين بإاتمامات أ رى بنسبة  ،%32.92ومن ثم بسارق كبير جاه ،

التوا ل مع الناشطين السياسيين ال ين قد يدفعوام للمشاركة السعلية بنسبة  ،%12.43وفي نسبة

عوبة
تزيد

معوقات أ رى كمحدودية الثقافة السياسية عند المبحوثين بنسبة  ،%9.80واعتقاد بعض
عن  ،%10كانت ،
المبحوثين بدعم جدوى المشاركة بنسبة .%5.77

معوق الظروف األمنية يش ،كل ااجسا ألكثر من  219مبحوث ا مقارنة بحجم
ومن النتيجة السابقة تبين أن ،
يست دمون مواقع التوا ل
اجمالي المبحوثين البالغ عددام ( ،364بعد استبعاد  18مبحوثا ممن
اإلجتماعي) ،ومن المعروف أن مرحلة اعداد الدراسة جاهت في اجواه ظروف سياسية غير مواتية لحرا،

سياسي واسع في الجسة الغربية وقطاع غز في ظل اإلنقسام السلسطيني الواقع بين تنظيمي فتح وحما ،
الل ان يحتل كل ميما وزنا سياسيا مؤث ار في مناطق سيطرته ،حيث التنيظم األول يتزعم السلطة والحكومة
السلسطينية في رام اهلل وا

ر يسيطر علا قطاع غز  ،نااي ،عن جماايرية وان ار كل منيما ،كما أن

الحرا ،الجماايرة نسسه تأثر وأ بح يشكل قجية الفية في المجتمع السلسطيني المنقسم علا نسسه،
وال ة تتوزع مكوناته ما بين التأييد أو المعارجة أو عدم ا اتمام بي ا الحرا ،وبالنتائج التي قد يؤول علييا.

 .1العالونة ،حاتم .دور مواقع التوا ل اإلجتماعي في تحسيز المواطنين األردنيين علا المشاركة في الحرا ،الجماايرة ،مرجع سابق،

ل.23
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()1

وتشابيت ا و النتيجة مع دراسة عبد الستاح ()2011
با حتياجات ا قت ادية كان علا أر

نوفمبر 2020

بكشسيا أن ال وف من السياسة وا نشغال

األسباب التي يعتقد المبحوثين أنيا السبب في جعف مستوى

المشاركة ،فجال عن نسي المبحوثين في دراسة عبد الستاح أن تكون النزااة والعدالة والمساوا اي القيم

السائد في المجتمع.

ولكن دراسة ورشيد()2011

()2

جاهت بنتائج م تلسة تماما عن ما سبق من نتائج من حيث تأكيداا علا

أن شبكات التوا ل اإلجتماعي أ بحت تمثل محطات حشد للمشاركة في الحرا ،السياسي ،وكسرت حاجز

وحولت العمل السياسي السرة علا نشاط علني ،وقامت بدور التعبئة اإليديولوجية للثورات ،وحققت
ال وف ،
حجوراا في نشر أفكار الثورات وتبني مطالب الثوار والترويج لي و المطالب .فجالا عن أنيا أدت دو ار
كبي ار في التنسيق بين الثوار وتم توظيسيا في مسألة التشبي ،بين المجموعات السياسية وتنظيم
ا عت امات ،وساامت في تغيير ال ور النمطية للشباب العربي ،ع حولته من شباب كان يو ف

بالسطحية ،علا شباب فاعل يتوق للحرية والكرامة والتغيير.
أهــ نتـــــائــج الدراسـة:

تو لت الدراسة الميدانية علا مجموعة من النتائج يورد الباحث أاميا في ا تي
 .1لم يبدة الشباب السلسطيني ثقتيم الكبير فيما تنشرو مواقع التوا ل اإلجتماعي ،بعد أن أوجح غالبيتيم
أن لي

كل ما ينشر

حيح ا ،وأنيا تثير الستن وأادافيا حزبية ،أو مجرد فجسجة .بينما انا ،من

الشباب من قال أن ا و المواقع قادر علا التغيير السياسي ،وأنيا تعبر عن الواقع ب دق جاه من قالوا

أنيا مجرد فجسة.

 .2رأى اؤ ه الشباب أن مواقع التوا ل اإلجتماعي ناجحة في ابراز بعض الجوانب السياسية ،حيث جاه
في مقدمة ل ،أنيا ساامت في تأليب الشارع للجغط علا

ناع القرار ،وبنسبة متقاربة جدا أنيا

ساامت في تسسير وتحليل األحداث بينما جاهت المرتبة األقل لجانب أنيا تساام في تشكيل الرأة العام

وتوجييه.

 .3وتبين أن الحرا ،السياسي ال ة جاه كاستجابة لدعوات موقع التوا ل اإلجتماعي قد أ

أشكا ا متعدد

ومتنوعة في مقدمتيا المشاركة في ا حتجاجات والمظاارات ،تالاا حجور مؤتمرات ولقاهات سياسية،
ومن ثم حجور فعاليات وطنية ،وبسارق كبير جاه الحرا ،المتمثل في المشاركة في فعاليات دعم السلطة

والمشاركة للت ويت با نت ابات.

 .4يتحقق التساعل مع الموجوعات السياسية التي تنشر علا مواقع التوا ل اإلجتماعي بين الشباب
 .عبد الستاح ،فاطمة الزاراه" .)2011( .العالقة بين المدونات اإللكترونية والمشاركة السياسية في م ر" .دراسة ماجستير غير

1

منشور  ،القاار كلية اإلعالم ،جامعة القاار  ،القاار .ل.327

 .ورشيد ،كامل .)2011( .دور اإلعالم في تنشيط الحرا ،السياسي العربي – شبكات التوا ل ا جتماعي نمو ج ا ،المؤتمر 2
العلمي – وسائل اإلعالم أدوات تعبير وتغيير ،جامعة البتراه ،كلية اإلعالم ،عمان.
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السلسطيني وأ دقائيم ا

نوفمبر 2020

رين من الل تسجيل اإلعجاب  .Likeيليه في المرتبة الثانية أسلوب التعليق

علا فعاليات الحرا ،السياسي ..

 ، Commentومن ثم تالو في المرتبة الثالثة أسلوب أمرر

الموجوعات السياسية التي تعجبني علا ا

رين  ،Share..وفي مرتبة أقل تطابقت نتيجتي أسلوب

وجع لقطات م ور عن األنشطة السياسية التي أشار ،بيا ،وأسلوب أعرض تساؤ ت عن القجايا

السياسية.

 .5تأتي الظروف األمنية كأام المعوقات التي تحول دون قيام الشباب السلسطيني بدورام في المشاركة

معوق انشغال الشباب السلسطيني بااتمامات أ رى ،ومن ثم
السياسية بالشكل المطلوب ،تالو بسارق بسيط ،
معوق عوبة التوا ل مع الناشطين السياسيين ال ين قد يدفعوام للمشاركة السعلية ،وفي مراتب أقل
،
معوقات أ رى كمحدودية الثقافة السياسية ،واعتقاد بعض الشباب بعدم جدوى المشاركة.
جاهت ،

التـوصــيات :

 .1التنويع في األساليب المست دمة في مواقع التوا ل ا جتماعي من
اليرأة والنقاشيات الجماعية ،والرواب ييط الم تلسة.

ور واليوتيوب واستطالع ييات

 .2عجراه دراسات علمية للمجامين السياسية المتاحة علا مواقع التوا ل ا جتماعي ،بما يسمح
بالتعرف علا كيسية است دام الجميور السلسطيني لي و المواقع وآليات التوا ل فييا.

 .3ععداد طة عستراتيجية من المسئولين لكيسية استغالل ا و الوسائل رسمي ا وشعبي ا ل الح تعزيز
المشاركة السياسية ،وزياد التنسيق والتعاون بين األفراد والمؤسسات الم تلسة لجمان عدم تشتيت

الجيود واألاداف الوطنية وجياعيا ،و و ا علا توعية الشباب السلسطيني بكيسية استغالليا

لم لحة الوطن.

 .4تجاوز الثقافة السئوية الجيقة التي تنشر عبر
المشتركة التي تعك

سحات التوا ل اإلجتماعي ،واإلاتمام بالم الح

اموم وتطلعات واحتياجات الشباب ب ور عامة.

 .5أن يبادر الشباب السلسطيني بالمشاركة في الحرا ،السياسي عبر مواقع التوا ل اإلجتماعي ،وفقا
لمبدا "ابدأ بنسس "،بد ا من السلبية واإلكتساه بانتقاد الوجع القائم.

 .6يقترح الباحث اجراه دراسة مماثلة علا مجتمعات م تلسة ومنيا طلبة المراحل األساسية العليا في
المد ار  ،وفحل مدى تأثير است دام مواقع التوا ل ا جتماعي في دعم المشاركة السياسية.
المــراجــــع:
كتـب:

.1

جلبي .علي عبد الرزاق .)1982( .الشباب والمشاركة السياسية .دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.

 .2عبداهلل ،شا .) 2005( .اإلنترنت في م ر والعالم العربي .دراسة منشور  ،آفاق للنشر والتوزيع ،القاار .
.3

الكامل ،فرج .)2001( .بحوث اإلعالم والرأة العام ،ت ميميا -واجراؤاا -وتحليليا ،دار النشر
للجامعات ،القاار .
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أبحاث ودراسات علمية :

 .1حافظ ،عبدو ( .)2011توا ل الشباب الجامعي من
.2

نوفمبر 2020

الل الشبكات ا جتماعية ،المؤتمر العلمي –

وسائل اإلعالم أدوات تعبير وتغيير ،رسالة ماجستير غير منشور  ،كلية اإلعالم ،جامعة البتراه ،عمان.

ورشيد ،كامل مراد .)2011( .دور اإلعالم في تنشيط الحرا ،السياسي العربي – شبكات التوا ل

ا جتماعي نمو ج ا ،المؤتمر العلمي – وسائل اإلعالم أدوات تعبير وتغيير ،جامعة البتراه ،كلية اإلعالم،
عمان.

 .3حاتم العالونة ( )2012دور مواقع التوا ل اإلجتماعي في تحسيز المواطنين األردنيين علا المشاركة في
الحرا ،الجماايرة ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي السابع بعنوان "ثقافة التغيير" ،جامعة فيالدلسيا ،كلية
ا داب ،عمان.
 .4ربيع ،عبد الجواد سعيد .)2008(.المدونات كأدا ات ال تساعلي في المشاركة السياسية ،دراسة تحليلية
ألطروحات طاب التعديالت الدستورية في م ر ،المجلة الم رية لبحوث الرأة العام ،جامعة القاار ،

كلية اإلعالم ،المجلد التاسع ،العدد األول ،القاار .
 .5عابد ،زاير .) 2012( .دور شبكات التوا ل اإلجتماعي في تعبئة الرأة العام السلسطيني نحو التغيير
اإلجتماعي والسياسي –دراسة و سية تحليلية .-جامعة النجاح لحبحاث "العلوم اإلنسانية" ،مجلد ،)6( 26

.6

نابل .

عبد الستاح ،فاطمة الزاراه" .)2011( .العالقة بين المدونات اإللكترونية والمشاركة السياسية في م ر".
دراسة ماجستير غير منشور  ،القاار كلية اإلعالم ،جامعة القاار  ،القاار .

.7

عيسي ،طلعت (ابريل  )2012است دامات طالب الجامعات السلسطينية لشبكات التوا ل ا جتماعي في
التوعية بالقجية السلسطينية ،ورقة مقدمة في المنتدى الساد

للجمعية السعودي يية لاعالم وا ت ال"

اإلعالم الجديد  ..التحديات النظرية والتطبيقية" ،جامعة المل ،سعود ،الرياض.
مراجع أجنبية :
.Weiwu Zhang & Stella C.Chia. (2006). The Effects Of Mass Use and Social Capital on
Civi and Political Participation , Communication Studies , Volume 57, Issue 3
September
,
pages
277-297,online
:
Http://www.Informaworld.Com/Smpp/Content~Content=A756680794~Db=~All~Order
=Page
2. Catalina Laura Toma .(2010). " Affirming The self online :Motives, benefits and costs
of Facebook use " . Unpublished Ph.D. New Yourk : Corell University , .
3. Lina Jarad . (2009)" Palestininian Facebook Groups : Their uses and Gratifications " .
Unpublished M.A. Oxford , Ohio : Miami University .
4. Ya-Wang (2010).Talking , Talking , Politics , and Media : How Does Media Correlate
With Political Talk and Participation , Unpublished M.A Thesis . California state
University.
,
PP.62-67,Online
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=727430021&srchmode=1sid=1&Fmt=6
&VINST=PROD&VTYPE=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1284536437&client
Id=93083
1.
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اإلعال السياحي
-بوالية سطيف
Tourism Media.
- A field study on a sample of Algerian families in the province of Setif.

 عبيدي فاطمة الزهراء.د
استاذ محاضر أ جامعة عنابة

:ملخص

نيدف من الل ا ا المقال علا التطرق علا مسيوم اإلعالم السياحي مد ل نظرة ومحاولة تسكيكه وعرض ابعادو من الل
التعرض لمسيومي السياحة وا عالم ومن ثمة عرض سيرور العملية اإلعالمية في السياحة باإلجافة علا عرض مكوناته
ير عالقته بالتكنولوجيات الحديثة لاعالم

 لنعرج علا بعض اشكال اإلعالم السياحي ونوجح في ا، ائ ه ووظائسه

،

.وا ت ال

Summary:
Through this article, we aim to address the concept of tourism media as a theoretical approach
and try to dismantle it and display its dimensions through exposure to the concepts of tourism
and the media, and from there present the process of the media process in tourism in addition to
presenting its components, characteristics and functions, so that we will turn to some forms of
tourism media and clarify in the end its relationship with new technologies of information and
Communication.
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مقدمة :
تعد ال سياحة من أام القطاعات ا قت ادية التي تحجي بااتمام الدول ،بل أ بحت أكثر من ل ،محركا
أساسيا قت اديات بعجيا ،في عطار السعي الحثيث إليجاد بدائل جديد في ظل التنمية المستدامة .و

للسياحة أبعاد كثير منيا ا قت ادية كما كرنا ،باإلجافة علا الجوانب ا جتماعية والبيئية والعمرانية
والثقافية ....ولي ا نجد أن انا ،ااتمام متزايدا من معظم الدول للنيوض بالقطاع وتطويرو باستعمال م تلف

الوسائل والسبل  ،وبانتياج طط علمية وعملية مدروسة تقوم علا أسلوب الدراسة المسبقة لمتغيرات

السوق واحتياجات الجميور ،وباستعمال كل الوسائل ا ت الية الكسيلة بربط المؤسسات السياحة بم تلف
أنواعيا وأادافيا في القطاعين العام وال ال ،بجماايراا التي تعد جميو ار مستيدفا

ولم تكن وسائل ا ت ال بشكل عام وفي المجال السياحي بوجه ال علا ا و الدرجة من التعقيد في

الماجي ،ل ،أن النظام ا قت ادة وا جتماعي كان بسيطا ،وا ت ال بين أفرادو وجماعاته منظما
وسيال وواجحا ،أما اليوم في ظل ا نستاح العالمي والتقدم التكنولوجي وا نتشار المتزايد لوسائل اإلعالم
وا ت ال بكافة أشكاليا  ،فقد تحول العالم علا قرية كونية

غير  ،وبالتالي باتت الحاجة تستدعي احتراف

السياحة كقطاع اقت ادة بارز من جية  ،ومن جية أ رى احتراف است دام وسائل اإلعالم وا ت ال في

المجال السياحي من أجل النيوض به وبم تلف نشاطاته ،للتعريف بالعروض السياحية سواه أكانت

منتجات او دمات ،وأيجا التعريف بمناطق الج ب السياحي وم تلف مغريات السياحة بأنواعيا .....
بغية جلب أكبر عدد ممكن من السياح  ،وتحسين ال ور ال انية لم تلف المؤسسات السياحية  ،مما

يستوجب تكوين الكساهات الالزمة والقادر علا ممارسة النشاطات اإلعالمية وا ت الية الم تلسة .
وا ا ما دفعنا علا التطرق علا أحد الت

التالية

ات الجديد لاعالم أ واو اإلعالم السياحي ،وفق النقاط

 .1مسيوم اإلعالم
 .2مسيوم السياحة

 .3مسيوم اإلعالم السياحي.
 .4المكونات الرئيسية للعملية اإلعالمية في السياحة
.5

ائل اإلعالم السياحي

 .6وظائف اإلعالم السياحي
 .7ميام اإلعالم السياحي

 .8مقومات نجاح اإلعالم السياحي
 .9عالقة اإلعالم السياحي بالتلسزيون

 .10بعض أشكال اإلعالم السياحي
1.10

التسويق السياحي
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 2.10اإلشيار السياحي

 3.10العالقات العامة في السياحية
 .11 .11عالقة تكنولوجيا اإلعالم وا ت ال بالسياحة
.1م هو اإلعال

يعرف اإلعالم بأنه " نشاط ات الي ييدف علا تزويد الجميور بكافة الحقائق واأل بار ال حيحة
والمعلومات السليمة عن القجايا والموجوعات والمشكالت ومجريات األمور ،بطريقة موجوعية وبدون

تحريف "

1

والحديث عن اإلعالم يقودنا للحديث عن وسائل اإلعالم الجماايرة واي" الوسائل التي تتم بيا عملية

ا ت ال الجماايرة ،المتميز بالمقدر علا تو يل الرسائل ،في اللحظة نسسيا وبسرعة علا جميور عريض
ومتباين ا تجااات والمستويات ،مع قدرتيا علا نقل األ بار ،والمعلومات ،والترفيه وا راه والقيم ،والمقدر
علا

لق رأة عام وتنمية اتجااات وأنماط من السلو ،غير موجود لدى الجميور ،وا و الوسائل اي

ال حافة ،واإل اعة والتلسزيون والسينما والكتاب والتسجيالت المسموعة والمرئية وا نترنت "

2

 .2م هو السياحة

السياحة أو

ناعة السياحة

تقف علا تعريف واحد ب اته ألن ليا أنيواع م تلسية ،وتعرييف كيل نيوع يعتميد

عليا الغييرض الي ة تقييوم ميين أجلييه ،وللوقييوف علييا كييل المعيياني المرتبطيية بيييا كييان ل ازمييا اسييتعراض التعريييف

اللغوة وا

طالحي لي ا المسيوم المتعدد األوجه.

السياحة لغة اشتقت من السعل الثالثي ساح واو ييدل عليا جملية مين المعياني (السييولة ،الجرييان ،الي ااب،
السير ،التراب ،لزوم المسجد ،مداومة ال وم ،الرجوع من مكان علا مكان ،تنسيق الكالم وت طيطه.3

كميا تعيرف السيياحة علييا أنييا نشياط وفعيل الزيييار لمكيان المتعية ،وايي مجمييوع النشياطات والتقنييات المتييوفر
والسسر وا قامات أو الزيارات الق ير .

السياحة ا طالحا

نشي ييير في ييي البدايي يية علي ييا أن المحي يياو ت األولي ييا لتعريي ييف ظي يياار السي ييياحة بي ييدأت في ييي الثمانيني ييات مي يين القي ييرن

التاسي ي ييع عشي ي يير (ق  ،)19وجي ي يياه أول تعريي ي ييف دقيي ي ييق للسي ي ييياحة علي ي ييا يي ي ييد األلمي ي يياني" جي ي ييوبير فردير"حيي ي ييث
يعرفيا بأنيا

"ظي يياار ع ي يرية تنبثي ييق مييين الحاجي يية المت ازييييد علي ييا ال ارحييية وتغييي يير الي ي يواه ،وال ييا مولي ييد اإلحسيييا
الطبيعة وك ل ،الشعور بالبيجة والمتعة واإلقامة في مناطق ليا طبيعتيا ال ا ة "

بجمي ييال

كما يمكن تعريسيا بأنيا" نشاط السسر بيدف الترفيه وتوفير ال دمات المتعلقة بي ا النشاط "
1

عرسان يوسف الزوبعي ،العالقات العامة والتنمية ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،2016،ل 20

عزام أبو الحمام ،اإلعال الثقافي  ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،2010 ،ل 26

3

2

المعجم الوسيط ،ل 484
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أما ع ا عرفنااا كظاار فإنيا تعني "عملية انتقال وقتية يقوم بيا عدد كبير من سكان الدول الم تلسة،

فيتركون محل عقامتيم الدائمة ،منطلقين علا أماكن أ رى دا ل حدود بلدام أو علا بلدان أ رى"

1

.3م هو اإلعال السياحي

يعرف اإلعالم بشكل عام بأنه" فن عقامة وتوطيد العالقات والسيم والثقة المتبادلة ما بين المؤسسة وم تلف

المتعاملين معيا ،عن طريق التعريف بالمؤسسة وبمنتجاتيا ودراسة سلوكيات ورغبات اؤ ه المتعاملين
ومحاولة عشباع حاجاتيم والعمل علا تنمية وتوسيع الم الح المتبادلة".2

واإلعالم كما يقول محمد منير حجاب بأنه يست دم للد لة علا عمليتين في وقت واحد تكمل عحدااما

األ رى فيو يشير من جية علا :عملية استقاه واست راج المعلومات والح ول علييا من الل التواجد
السريع و السورة في مكان الحدث.

ومن جية أ رى الغول في أعماق

احب المعلومة طو وعرجا ست الل المعلومات.

3

ومن انا َّ
فإنه يمكن تعريف اإلعالم السياحي كما يلي:

التعريف األول اإلعالم السياحي او كافة الجيود اإلعالمية الموجيوعية المب ولية مين الجييات الرسيمية أو
غير الرسمية لتحسين

تقيديم

ور السياحة والداعية علا ععداد ونقيل رسيالة أو مجموعية مين الرسيائل ،يييدف عليا

يور طيبية لل دمية السيياحية وتنميية ال يور السيياحية لدولية ميا أو منطقية ميا ليدى أسيواق وجميااير

معينية باسيت دام الوسيائل اإلعالميية بغيرض جي ب ااتميام السيائحين الميرتقبين فيي تلي ،األسيواق سيواه دا يل
البالد أو ارجيا ودفعيم علا السسر وممارسة النشاط السياحي.

4

التعريف الثاني اإلعيالم السيياحي ايو م اطبية الجمييور دا يل اليبالد و ارجييا م اطبية موجيوعية وعقليية

مسيت دما عواميل الجي ب والتشيويق فيي تقيديم المنيتج السيياحي بق يد عقنياع الجمييور واثيار ااتماميه بأاميية
السياحة وفوائداا للسرد والدولة.

5

 .4المكونات الرئيسية للعملية اإلعالمية في السياحة:

من المعيروف أن لاعيالم وا ت يال عموميا مسية أركيان رئيسيية ايي مين؟ يقيول ميا ا؟ لمين؟ بيأة وسييلة؟
وبأة أثر؟ تبعا لنمو ج زويل الشيير ،6وا ا ما أردنا عسقاط اي و األسيئلة فيي مجيال السيياحة سييكون األمير

علا النحو التالي

 من المرسل؟ أو القائم با ت ال واو العن ر األول في السيرور  ،ونق د به

 .1أحمد محمود ،صناعة السياحة ،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن  ،2007،ل 24

2

الح الل" ،اإلعال التجاري والم اوضات التجارية الدولية" ،الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2001 ،ل .4

3
4

محمد منير حجاب "،المعج اإلعالمي" ،دار السجر ،القاھر  ،ط ،2002 ،4ل 71

حسام الدين حسين " ،تنمية المبيعات السياحية" ،مكتبة نانسي ،م ر ،2007 ،ل 175

5

فؤاد البكرة"،اإلعال السياحي" ،دار نھجة الشروق ،القاھر  ، 2001،ل101

6

كامل ورشيد مراد ،االتصال الجماهيري واالعال (التطور ،الخصائص،النظريات ) ،دار المسير ،عمان ا ردن ،2011،ل 226

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

291

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

نوفمبر 2020

المسييؤولون عيين العمييل فييي قطيياع السييياحة س يواه كييانوا المسييؤولين عيين قطيياع السييياحة وميميية اإلعييالم أو

العاملين في األجيز الرسمية والالرسمية.

 يقول ما ا؟ ويق د بيا الرسالة أو المجمون ال ة يقدم في البرامج السياحية والتي تركز علييا األجيز
السياحية الرسمية وغير الرسمية في برامجيا السياحية الم تلسة لتقدميا علا جميور الزبائن.

 بييأة وسيييلة؟ ونق ييد بيييا الوسيييلة او الوسييائل التييي تسييت دميا الجيييات السييياحية الم تلسيية واألسيياليب
ا ت الية ال ا ة بم اطبة الجميور في الدا ل أو في ال ارج.

 لم يين؟ ونق ييد ب ييه المتلق ييي أو الجمي ييور الي ي ة يتلق ييا الرس ييائل اإلعالمي يية وا ت ييالية الم تلس يية س يييما
المتعلقة بالسياحة.

 بييأة تييأثير؟ ونق ييد بييه المييردود أو التييأثير المتحقييق فييي الجميييور ميين الرسييائل اإلعالمييية وا ت ييالية
الم تلسيية وتعنييي فييي مجييال السييياحة مييدى تييأثير واسييتجابة جميييور السييياح للرسييائل وال طييط التنشيييطية

السياحية التي ت اطيب عقيوليم وتحير ،مشياعرام ،وتجعلييم يقوميون بات يا القيرار المناسيب فيي الوقيت
المناسب ،واو ما تستيدفه عملية الت طيط اإلعالمي في مجال السياحة
.5خصائص اإلعال السياحي

يركيز اإلعيالم السيياحي عليا التعرييف بالتسيييالت السيياحية التيي تقيدم للسيياح ليتمتيع بييا كيل مينيم
عنيد قدوميه للمق يد السيياحي ألن كيل قييد عليا حركتيه وحريتيه يترتيب علييه أثير عكسيي سيواه فيي

امتيداد عقامتيه أو فيي معاودتيه للزييار أو فيي دعوتيه لغييرو مين أقاربيه وأ يدقائه لزييار اليبالد التيي

زاراا ومن أبرز

ائل اإلعالم السياحي:1

أ .أن يقدم ب ور متجانسة عادات وتقاليد الشعوب.

ب .أن يأتي معب ار عن حجار الشعوب القديمة ونيجتيا الحديثة.

ج .تقييديم المقومييات السييياحية ميين فنييادق ووسييائل الترفيييه وتسييييالت السييسر أة الميوانئ
والمطارات واألسعار وغيراا.

د .التعريييف بالمقومييات السييياحية ميين تسييييالت فييي تأشيييرات الييد ول واإلجيراهات الجمركييية
وال حية مع تحليل

ادق للمنسعة التي تعود علا السائح.

ه .موائمية األنشيطة اإلعالميية لعيادات وتقالييد وتياريخ الشيعوب التيي يتوجيه عليييا اي ا النشياط
السياحي.

 .6وظائف اإلعال السياحي
يعد ا رتساع بمعدل الج ب السياحي للبالد من أام وظيائف اإلعيالم وا ت يال السيياحي حييث أن المحياور

التي يرتكز علييا اإلعالم السياحي و ييدف علييا اي
1

2

السيد احمد م طسا "،اإلعال المتخصص" ،دار الكتب الوطنية ،بنغازة، 1997 ،ل .58

2حسام الدين حسين،مرجع سبق كرو ،ل ل176، 177
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 .1زياد أعداد السائحين عن طريق وسائل الج ب السياحي المتنوعة والمتوفر والمعروفة لدى الجيات
السياحية.

 .2زياد متوسيط عيدد اللييالي السيياحية أة متوسيط ميد اإلقامية و لي ،بيإبراز الممييزات التيي يتمتيع بييا
المكان و ال دمات السندقية وغير السندقية المقدمة للسائح والتركيز علييا وا اتمام بيا.

 .3ا رتساع بمستوى اإلنساق اليومي للسائح عن طريق توفير المنتجات المحليية ات السيمات ال ا ية
والمطلوبة وال دمات السياحية جيد المستوى.

 .4ا اتمام بستح أسواق جديد واقامة معارض دورية كتساب العماله الجدد و المرتقبين.
 .5حث الجميور علا معاود الزيار وتحسيز الجميور المرتقب علا ات ا القرار بالزيار .

 .6المعاونة فيي مقاومية التليوث والمحافظية عليا البيئية حتَّيا تكيون م يادر الجي ب السيياحي الطبيعيي
ب سة دائمة.

 .7الزياد المستمر في است دام مقومات الج ب السياحي المتاحة.

 .8وجع طة ععالمية ناجحة يكون اليدف منيا ا تِّ ال بكافة أنواع الجميور والتأثير علييم ل الح
السياحة ويحقق السائد لكال الطرفين.

 .9نشر الوعي السياحي والتأكيد علا أامية المناطق السياحية واألثرية والمحافظة علييا والقيام بوظيسة
التثقيف السياحي وترشيد القيم اإليجابية وغر القيم ا يجابية ال ا ة بالسياحة.

 .10ا اتمام بتقديم كافة أنواع السياحة التقديم المناسب بميا يتناسيب وكافية األ واق ويحقيق ارتساعيا فيي
معد ت السياحة.

 .11علقاه الجوه علا المنتج السياحي بتميزو واغرائه وتوسيع قاعدته بما يج ب السئات الم تلسة.
 .12حماية

ور المق د السياحي في أوقات األزمات.

 .13مراقبية ا تجاايات السيائد فيي السيياحة العالميية ومحاولية تقيديميا للمعنييين والميتميين ومسياير
اإلعالم بالشرح والتوجيح والتعليق لالستساد من تطوراا.
 .7مها اإلعال السياحي

من الميام المسترض أن يقوم بيا اإلعالم وت لح ن توظف في المجال السياحي نجد ما يلي

1

 اإلعي ييالم أو اإل بي ييار بمعني ييا تقي ييديم األ بي ييار والحقي ييائق والمعلومي ييات للجمي ييااير ،و لي يي ،بعي ييد جمي ييع
المعلومات واألنباه ومعالجتييا وتحليلييا ووجيعيا فيي اإلطيار المناسيب ،ثيم بثييا ميع الشيرح والتسسيير
والتعليق علا األحداث الدا لية وال ارجية ،الحا لة في م تلف أنحاه العالم؟

1

الد بن عبد الرحمن  ،اإلعال السياحي وتنمية السياحة الوطنية ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،2014،ل 60
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 التنشييئة بمعنييا نقييل تيراث األميية وحجييارتيا علييا األجيييال المتعاقبيية مييع التأكيييد علييا الحسيين والمسيييد
وتطويرو ،وحجيب الجيار منيه .والتعبيير عين الثقافية السيائد وا عتيراف بالثقافيات السرعيية والمحافظية
علا القيم ا يجابية السائد في تل ،الثقافات

 الترفيييه والتييرويج و ليي ،بتقييديم الم يواد ال ا يية المتنوعيية التييي تييدفع الملييل ،وتس ياعد علييا اسييتعاد
النشاط والحيوية ،وتعمل علا تقليل التوتر.

 التعبئي يية تعني ييي القيي ييام بحمي ييالت ا ي يية مي يين أجيييل األاي ييداف المجتمعيي يية فيييي المجي ييا ت السياسي ييية،
العس ييكرية ،وا قت ييادية ،والتنموي يية ،والديني يية وال ييحية ،وف ييي المج ييا ت األ ييرى الت ييي تحت يياج عل ييا
اإلعالم ب سة دائمة.

وعليييه كييان ميين الجييرورة أن يركييز اإلعييالم ميين ييالل وظيستييي اإل بييار والتعبئيية علييا المجييال السييياحي،
وزياد الوعي بأامية السياحة ومستقبليا ،واليربط وايجياد ال يلة بينييا وبيين المييادين األ يرى الميمية ،ا ية
ا قت ادية وا جتماعية والثقافية.

 .8مقومات نجا اإلعال السياحي

يعد اإلعالم السياحي ناجحا ع ا نجح في زياد الناتج العام من كافة األنشطة السياحية و ل ،عن طريق
العمل علا م تلف المحاور وفي عطار الت طيط والتنسيق والتعاون.

1

يعتمد اإلعالم السياحي في نجاحه علا جود المجمون بحيث تتوافر في ا ا المجمون العنا ر التالية:2
 الصدا :حيث يشترط أن تبنا الماد اإلعالمية السياحية علا معلومات حقيقية لي

و تيويل و قلب للحقائق ،ع سرعان ما يكتشف السائحون عند زيارتيم للبلد السياحي مدى

فييا مبالغة
دق الرسالة

اإلعالمية و ش ،أنيم يشعرون بعدم الرجا ع ا لم يتوافر فييا عن ر ال دق وسيعودون بانطباع مجاد

يمكن أن ينتشر بين أ دقائيم ومعارفيم ،وازاه عدم الرجا المستمر من السياح قد ي ل األمر علا امتناع

شركات السياحة التي تنظم رحالت علا ا ا البلد السياحي أن توقف التعامل معه مما يلحق جر ار بليغا
بالمؤسسة السياحية.

 الدقة :يعتمد اإلعالم السياحي علا األسعار التي ينبغي أن تسجل بدقة بالنسبة للرحالت السياحية

والسنادق وغيراا ،كما يجب أن يقوم اإلعالم السياحي علا دقة الحقائق التي تقال فعال لجميور له ر يد

كبير من الواقع.

 الذكاء واالجتهاد :اإلعالم السياحي نشاط ابتكارة يحتاج علا كاه و وق رفيع في الت طيط

والتنسي

والمرونة كما يعتمد علا المثابر وا جتياد والقدر علا ال مود أمام المنافسين.

 اللباقة :ا ت ال السياحي بجمااير مثقسة من مجموعات مطور ل ل ،يجب اإل رار علا اللباقة

وال وق السليم.
1
2

فؤاد البكرة"،العالقات العامة في المنشآت السياحية" ،عالم الكتب ،القاھر  ،ط ،1، 2004ل57
احمد الجالد"،التنمية واإلعال السياحي المستدا " ،عالم الكتب للنشر ،القاھر  ،2003 ،ل ل .117-116
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 التنوع والتطور :ومقتجا ا ا التنوع أن تالهم الماد اإلعالمية السياحية م تلف األ واق في
األسواق السياحية فما يريدو ا سكندينافيون قد

يرغبه السائحون األمريكيون ،ول ل ،يتوقف وق كل شعب

مما يريدو من األسسار علا الظروف المنا ية وا جتماعية التي يعيشيا ا ا الشعب وا و الظروف يجب أن
تشمليا الدراسات التي سبق اإللمام بيا في ععداد مواد وبرامج اإلعالم السياحي.

أما التطور فيعني أ يسير مجمون تل ،البرامج في اتجاو واحد بل يجب أن يحدد في طابعه حيوية الع ر
وتتساعل به مع ا حتياجات المتغير للسائحين.

 االستمرار :ويعني ل ،استمرار ا و البرامج وعدم توقيسيا أو علغائيا فقد أظيرت الدراسات

اإلح ائية أن معامل ا رتباط بين زياد ععتمادات الدعاية السياحية بوسائليا الم تلسة وزياد حجم حركة

السياحة تظير بوجوح علا فترات طويلة نوعا ما

يقل عن م

سنوات،

ول ل ،يجب أن يستمر التوجيه

اإلعالمي السياحي في السوق السياحي لستر كافية إلحداث األثر المق ود واو لق الطلب السياحي نحو
تل ،البلد.

 .9عالقة اإلعال السياحي بالتل زيون

1

يعتبر التلسزيون من أوسع الوسائل انتشا ار وأكثراا جا بية لدى الجميور المتلقي والتو ل علا عقناعيم
،مما يجعله وسيلة ععالمية متميز في مجال اإلعالم السياحي  ،حيث ينقل

بالدليل المادة الملمو

ور

واقعية وحية عن المنطقة السياحية علا جانب النل المسموع وال لسية الموسيقية الل ان يزيدان من تأثير
اإلعالن ال ة يتلقااا الجميور الغسير  ،وام في حالة استر اه ،مما يساعد علا تقبل الرسالة اإلعالمية

واإلعالنية واستيعابيا ،وبسجل التقدم الكبير في

ناعة أجيز التلسزيون أ بح بإمكان المعلن عست دام

مؤثرات سمعية ب رية متطور  ،كما أن البث عبر األقمار ال ناعية قد فتح أفاقا واسعة إلرسال اإلعالن
واإلعالم التلسزيوني علا ماليين الشعوب  ،وتتعدد

التي تسعا علييا كل اإلجراهات التي تت

ائل التلسزيون ومميزاته باعتبارو من أام الوسائل

في عطار تطبيق أس

اإلعالم السياحي  ،ويعد التلسزيون و

طابع جما ايرة جد منتشر من الل م اطبته لم تلف فئات المجتمع ا ة بعد اقتنائيم ألجيز التلسزيون
التي

ارت في متناول الجميع  ،كما حقق التلسزيون تجان

البعيد .

.10

الشعوب رغم الحواجز الجغرافية والمسافات

بعض أشكال اإلعال السياحي

 1.10التسـويا الســياحي" :ويق ييد بيه النشيياط اإلدارة والسنيي التييي تقيوم بييه المنظميات والمنشييآت السييياحية
دا ل الدولة و ارجيا ،للتعيرف عليا األسيواق السيياحية الحاليية والمرتقبية ،والتيأثير فيييا بييدف تنميية الحركية
السياحية القادمة علييا "

1
2

2

محمد منير حجاب ،اإلعال السياحي ،ل 263
فؤاد عبد المنعم البكرة ،التسويا السياحي وتخطيط الحمالت الترويجية  ،عالم الكتب  ،القاار  ،ط ، 2007 ،1ل 14
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يعني انه علم مستقل عن التسويق وانميا يعتبير جيزها منيه ولكين ميا يمييزو ايو
ائ ييه ومتطلباتي ييه ،مم ييا يس ييرض عليييا الع يياملين بيي ي ا المجي ييال أ ي ي ا ي ي و

ائل والمميزات بعين ا عتبار

كما أن انا ،من يعتبرو " نظام ال بالمؤسسة ادفيه تحقييق اليربح وايو كي ل ،تبنيي لطريقية وربيط السياسية

بالمؤسسة في عطار محلي ودولي من أجل عشباع الرغبات ال ا ة لسوج من السياح "

ولتسييويق السييياحي دور ييال فييي عشييباع رغبييات المسييتيلكين ميين جييية والح ييول علييا األربيياح ميين جييية

أ رى ،وتتمثل ل أاميته في ما يلي

 العمل علا عرجاه العماله واشعارام بالسرور والراحة عند تعامليم مع المنشئة السياحية ،مما يوطد
عالقييتيم بيييا ،كمييا أن جييو العمييل الييدا لي ميييم جييدا أن تسييودو ا يجابييية والبيجيية وال ارحيية سيواه بييين

العاملين فيما بينيم ،أو بينيم وبين العماله.

 العمييل المسييتمر والبحييث عيين أسيياليب جديييد ميين طييرف المنشييئات السييياحية إليجيياد ييدمات سييياحية
جديد وتطويراا بما يتالهم واحتياجات السياح.

 السعي ل لق التميز وتحقيق مكانة في السوق ،من الل العمل علا بناه
جميور السياح.

ور انية ايجابية ليدى

وعليييه يمكيين القييول عن التسييويق السييياحي أ ي أبعييادا عالمييية ،بعييدما كييان يعمييل علييا عتاحيية وتو يييل السييلع
وال يدمات السيياحية عليا األميياكن القريبية ،واي ا نياتج عيين النشياط الكبيير للقطياع والتغييرات التيي طيرأت علييا

الس ييياحة الدولي يية ،واتج يياو ال ييدول نح ييو تحري يير التج ييار  ،ف ييي ظ ييل العولم يية ا قت ييادية وا نست يياح ا قت ييادة
والثقافي .مما يستدعي دراسة أعمق للسوق وتطوي ار أكبر للتقنيات التسويقية ،وتطويراا بشكل مستمر لتتالهم
ورغبات الزبائن المتنوعة والمتطور بشكل ملست.
 2.10اإلشهار السياحي

تعييرف جمعييية التسييويق األمريكييية اإلشيييار بأنييه "م تلف ن يواحي النشيياط التييي تييؤدة علييا نشيير أو ع اعيية
الوسائل اإلعالمية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة علا الجميور بغرض حثيه عليا اسيتيال ،يدمات أو
من أجل استمالته علا التقبل الطيب ألفكار أو أش ال أو منشآت معلن عنيا ".1
أما فيليب كوتلر  Philipe Kothlerفيعرف اإلشيار علا انه " مجموعة من اإلمكانيات الموجيية إلعيالم
الجميور واقناعه لشراه منتج أو ا ستساد من دمة "

1

عاطف عدلي عبد العبيد ،مدخل إلى االتصال والرأي العا  ،ا سس النظرية واإلسهامات العربية ،دار السكر ،ل 26
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وفي تعريف آ ر له حدد علا أنه "منتج ثقافي يتوجه علا الجميور المستقبل عن طريق أنماط ومراجع ادفه
اييو توافييق ال ييور الميراد  ،ومييا ييراو المسييتيل ،عيين طريييق المنييتج ،لي ا يجييب أن تكييون اي و ال ييور ملتقطيية
ب سة جيد من طرف الموجية علييم".1
أما فيما ي ل تطبيقات اإلشيار في القطاع السياحي فيبرز لنا المسيوم المركب اإلشيار السياحي فنجد انيه
يعرف علا أسا

أنه " تقنية البث والتعبير بواسطة مجموعة من تقنيات اإلعالم وا ت ال التي تسمح بدفع

وتوجيييه المنييتج السييياحي للمسييتيل ،إلعطائييه

ييور عيين منطقيية سييياحية معينيية عيين طريييق أفعييال تحسيزييية

كييالحمالت ا ش يييارية ،التييرويج ،العالق ييات العاميية وك ييل عمليييات وتقني ييات ا ت ييال و ل يي ،حسييب األا ييداف

المسطر " 2ومن أام ا و األاداف نجد

3

 تنسيق النشاطات السياحية في مجال جغرافي معين.


لق تعريف بالسجاه السياحي سواه علا المستوى الدا لي أو ال ارجي.

 ت دير ال ور المؤسساتية علا الجمااير ال ارجية.
 3.10العالقات العامة في السياحة:

ت تلف أامية العالقيات العامية حسيب نيوع النشياط الي ة تزاوليه المنشيأ  ،فبعجييا يييتم بييا ااتماميا أكثير مين
غيراييا ،والييبعض ا

يير يييدمج أعمييال العالقييات العاميية مييع أعمييال اإلعييالن أو المسييت دمين أو المبيعييات أو

العالقات ال ناعية أو التسويق.

4

ومما سبق يحق لنيا التسياؤل حيول ماايية ومسييوم العالقيات العامية الي ة يتيراوح بيين طيرحين  5أوليميا قيديم
قييدم العم يران البشييرة والثيياني متييأ ر م يرتبط بمسيييوم المؤسسيية ،ع ظييير األول مييع تطييور المجتمييع اإلنسيياني
،واتجاو األمور نحو الت

ية فيي العليوم والسنيون والميين ،مميا أدى عليا تعيدد األدوار ا جتماعيية لحفيراد

وتعقد العالقات بالنسبة للجماعات ،والثاني ظيير بعيد الحيرب العالميية الثانيية ،وجيوار العالقيات العامية يقيوم
علييا التسيياام اإلنسيياني واقاميية ال ييالت الحسيينة بييين أط يراف ليييا م ييالح مشييتركة س يواه كانييت تجارييية او
ناعية او دمية او سياسية او اجتماعية او بين جمااير ومؤسسات .
ويرى وينار  Winnerأنه من ال عب الو ول علا تعريف مقبيول ومتسيق علييه  /ن العالقيات العامية تنياقش
مسائل وقجايا معنوية وأ القية وعلمية ،اي مسائل ت تلف ا راه وا تجااات بشأنيا ا تالفا كبيرا .ونكتسي

François Perroy Pierre frustier : la communication touristique des collectivités territoriale ،La lettre du cadre
territorial، Voiron ،1998 p6
2
Philipe cothler Dubois :marketing management .Prentice hall international édition . 8eme édition p 75
 3طلعت أسعد عبد الحميد  ،التسويق الفعال  ،جامعة المنصورة ، 2002 ،ص 43
 4زهير عبد اللطيف عابد ،و احمد العابد ابو السعيد  ،إدارة العالقات العامة  ،دار اليازوردي ،عمان االردن  ،2014 ،ص. 75
5عرسان يوسف الزوبعي ،العالقات العامة والتنمية ،دار أسامة ،االردن  ، 2016 ،ص 12
1
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انا ب كر تعريف (ادوارد بيرنز) واو من أول ال براه في مجال العالقيات العامية حييث يعرفييا بأنييا " عمليية
التوا ل بالمعلومات واإلقناع والتكيف لكسب التأييد العام لنشاط أو ادف أو حركة منظمة ما "

1

عما عن العالقات العامة في مجال السياحة فيي التي تعمل علا تحقيق أاداف السياحة واي األدا أو حلقة
ا ت ييال الت ييي تعم ييل عل ييا تقوي يية وتنمي يية العالق ييات ب ييين الميتم ييين أو المنتسع ييين بالس ييياحة دا ييل ال ييبالد أو
ارجيييا  ،س يواه كييان ليي ،بييين بلييدين  ،...كمييا تعمييل علييا تغ ييية كييل طييرف للطييرف ا

يير بالمعلوم ييات

السييياحية ال ييحيحة .مييع العمييل علييا تنمييية وتحسييين واسييتمرار اي و العالقييات ممييا ينييتج عنييه زييياد فييي عييدد
السييياح فييي ا تجييااين أو فييي احييداما  ،وتعمييل العالقييات العاميية علييا نشيير الييوعي السييياحي وتنمييية روح

المعرفيية بكييل مييا يتعلييق بالسييياحة  ،و العالقييات العاميية فييي أة جييية سييياحية اييي التييي تجمييع بييين الميتمييين
بالسياحة دا ليا وبين الجميور أو الميواطنين أو الميتميين ارجييا وتييدف عليا بنياه لبنية سيياحية قويية تكيون

نوا لحمالت ععالمية سياحية في الدا ل و ال ارج

2

 .11عالقة تكنولوجيا اإلعال واالتصال بالسياحة

يشيد العالم اليوم ثور اائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات وا ت ال باعتبار أن واقعا

بد منه ودعامة

أساسية للتقدم ،وجرور حتمية تسرض علا كل المؤسسات علا ا تالف أنواعيا ووظائسيا  ،ولعل من ابرز

ا و التطورات التي شيدتيا ا و التكنولوجيات او سيطر ا نترنت علا كثير من مجا ت الحيا واألعمال،

ا و األ ير التي شيدت تغيي ار ملحوظا في طبيعتيا ومؤاالتيا واست داماتيا ،مما افرز لنا جيال جديدا
يست دم الشبكة العنكبوتية للقيام بالكثير من األنشطة ،وبالنظر لما غيرته ا نترنت في الكثير من حيا

األفراد والمجتمعات ع أن المجال ا قت ادة ظل أكثر تأث ار بيا.

وتكتسب شبكة المعلوماتية أاميتيا من مميزاتيا الكبير ن كر منيا
 أني ي ييا تحت ي ييوة ي ي يزان كبيي ي ي ار واام ي ييا م ي يين المعلوم ي ييات ي ي ييل عل ي ييا عشي ي يرات الملي ي ييارات مي ي يينا نترنت

ي ييسحات

-سيولة الو ول علا ا و المعلومات مجانية أو شبه مجانية.

 -سيولة ت نيف وحسظ ا و البيانات والمعلومات .

ا طمئن ي ييان عل ي ييا ح ي ييد كبي ي يير عل ي ييا ع ي ييدم تلسي ي ييا أو ج ي ييياعيا أو تأثرا ي ييا بالعوام ي ييل والم ي ييؤثرات السيزيقي ي ييةوالستر الزمنية.

 -اي ي ا باإلج ييافة عل ييا أن ش ييبكة ا نترن ييت تع ييد وس يييلة ات ييال ميم يية ب ييين الن ييا

سي يواه عل ييا

ييعيد

المؤسسات العموميية وال ا ية ا قت يادية ،ا جتماعيية ،وال دميية...حيث عمكانيية تحقييق ا ت يال

بال ور وال وت

1
2

المرجع السابق ،ل 15
فؤاد عبد المنعم البكرة ،مرجع سبق كرو ،ل 48
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وكل ا و التغيرات السابقة ال كر" أثرت بشكل كبير علا قطاع السياحة وتبيادل المعلوميات والرسيائل وتيدفقيا

وأحدثت فيه نقلة نوعية اامة ويسرت انتقال السائحين وأثرت ال ناعة السياحية "
كم ييا يمك يين للش ييركات الس ييياحية والسندقي يية اس ييت دامه

أاميا

1

تي ييار مب ييادئ الت ييرويج وتطبيقات ييه و ل يي ،لع ييد أس ييباب

2

 التوسع في مجا ت النشاط الترويجي

 يمكن الشركات السياحية بغض النظر عن حجميا من التناف

في السوق وفي حدود متساوية

 يسنح للشركات السياحية من فتح قنا ات ال مباشر مع زبائنيا.

كميا وفييرت تكنولوجييا اإلعييالم وا ت يال وسييائل مريحيية وسيريعة ووسييائل وأشيكال لاعييالم وا ت يال لييم تكيين

متاحيية أو م تبيير فيمييا قبييل فييي مجييال السييياحة ،أاميييا اإلعييالن التسيياعلي ،العالقييات العاميية التسييويقية ،واييي

عنا يير جدي ييد ف ييي السك يير اإلعالم ييي ،عل ييا جان ييب ا نترن ييت واألقييرال المدمج يية والسي ييديو ووس ييائل الع ييرض

المرئية.

كما أن مواقع ا نترنت ووسائل التوا ل ا جتماعي الحديثة وفرت علا شركات السياحة الكثير من الوقت
والجيد و ا ة المال ال ة كان زما إلعداد وتطبيق برامجيا وحمالتيا الترويجية من قبل والتي تجخ في

برامج الدعاية واإلشيار والعالقات العامة والبيع الش

ي وتنشيط المبيعات ،ونظ ار ل ل ،أ بحت انا،

فرل تنافسية جديد للمؤسسات ال غير والمتوسطة في السوق من أجل ج ب انتباو الزبائن والتأثير فييم.

اتمة

اإلعالم السياحي او تجسيد لسرع جديد ومنسرد لاعالم المت

ل ،وله أامية ا ة ومتميز فيو عجافة

علا انه ينمي المدركات والمعارف العلمية والثقافية للجميور المتلقي ،فيو أيجا يوثق العالقات بين الشعوب

والتقارب بين الحجارات .كما نؤكد في األ ير علا الجانب ا قت ادة للعالم السياحي ،فيو يحمل بين
طياته منتجا سياحيا بغية عرجه بأفجل الطرق ،والتي سبق كراا سواه عن طريق اإلشيار ،العالقات

العامة ،وسائل ا ت ال الجماايرة ،و و علا تكنولوجيا اإلعالم وا ت ال.
قائمة المراجع المعتمدة:

 عرسان يوسف الزوبعي ،العالقات العامة والتنمية ،دار أسامة للنشر والتوزيع .2016،
 عزام أبو الحمام ،اإلعالم الثقافي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن2010 ،
 أحمد محمود،


ناعة السياحة ،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،ا ردن 2007،

الح الل ،اإلعالم التجارة والمساوجات التجارية الدولية ،الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،الجزائر،

.2001

 محمد منير حجاب ،المعجم اإلعالمي ،دار السجر ،القاار  ،ط ،2002 ،4ل 71
1
2

فؤادو عبد المنعم البكرة ،مرجع سبق كرو ل 145
حميد عبد النبي الطائي ،التسويا السياحي "مدخل استراتيجي" ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،ط4،311
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 حسام الدين حسين ،تنمية المبيعات السياحية ،مكتبة نانسي ،م ر ،2007 ،ل .175
 فؤاد البكرة ،اإلعالم السياحي ،دار نهجة الشروق ،القاهر  ، 2001،ل101
 كامل

ورشيد مراد ،ا ت ال الجماايرة وا عالم (التطور ،ال

ا ردن 2011،

 السيد احمد م طسا "،اإلعالم المت


ائل ،النظريات) ،دار المسير  ،عمان

ل" ،دار الكتب الوطنية ،بنغازة1997 ،

الد بن عبد الرحمن ،اإلعالم السياحي وتنمية السياحة الوطنية ،دار أسامة للنشر والتوزيع.2014 ،

 فؤاد البكرة"،العالقات العامة في المنشآت السياحية" ،عالم الكتب ،القاار  ،ط . 2004،1
 احمد الجالد" ،التنمية واإلعالم السياحي المستدام" ،عالم الكتب للنشر ،القاھر .2003 ،
 فؤادو عبد المنعم البكرة ،التسويق السياحي وت طيط الحمالت الترويجية ،عالم الكتب ،القاار  ،ط.2007 ،1
 عاطف عدلي عبد العبيد ،مد ل علا ا ت ال والرأة العام ،األس

النظرية واإلسيامات العربية ،دار السكر.

 François Perroy Pierre frustier : la communication touristique des collectivités
territoriale ،La lettre du cadre territorial، Voiron،1998
 Philipe cothler Dubois : marketing management .Prentice hall international édition.
8eme édition.

 طلعت أسعد عبد الحميد ،التسويق السعال ،جامعة المن ور .2002 ،
 زاير عبد اللطيف عابد ،واحمد العابد أبو السعيد ،عدار العالقات العامة ،دار اليازوردة ،عمان األردن،
.2014

 عرسان يوسف الزوبعي ،العالقات العامة والتنمية ،دار أسامة ،األردن.2016 ،
 حميد عبد النبي الطائي ،التسويق السياحي مد ل استراتيجي ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان
األردن.
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 دراسة حالة:التسويا السياحي وتعزيز تراث الخزف ال ني الجزائري
مؤسسة سعيد جاب ا

Tourism marketing and promotion of the Algerian artisanal
ceramic heritage: Case study of the Djaballah Saïd art
ceramic company
Pr Karim Belkaci
Professeur en sciences de l’information et de la communication, Université d’alger3

Sana Rouabhia
Ph.D en sciences de l’information et de la communication, Université d’alger3

:ملخص
 فالمسألة.أجحا التسويق السياحي طو أساسية لكل منتج سياحي فيما يتعلق بتموجعه علا ريطة المجال السياحي

 يتعين علا المؤسسات ال غير أن تلجأ. يمكن تعزيز التراث السياحي ل الح التنمية اإلقليمية،المطروحة اي بأة استراتيجية
 بقدرته علا تعزيز، يمثل منتج ال زف السني. وتعزيز تطوير عقليم مقاطعتيم،علا است دام التسويق لج ب انتباو المستيلكين
ييتم ا ا المقال بدراسة أامية التسويق السياحي من.  م د ار للتمايز والتموقع في تسويق المناطق السياحية،التراث السياحي
.قبل المؤسسة ال غير في تعزيز تراث ال زف السني للتنمية اإلقليمية

.المقاطعة- عقليم-ال زف السني-التراث الجزائرة- التسويق السياحي:كلمات م تاحية

Résumé :
Le marketing touristique est de nos jours une démarche incontournable de chaque produit
touristique quant au positionnement sur la carte de l’échiquier touristique. La question qui se
pose est : Par quelle stratégie, valoriser le patrimoine touristique en faveur d’un
développement territorial constitue une question propre ? Les PE doivent faire recours à
l’utilisation de marketing pour attirer l’attention du consommateur et stimuler leur
développement départemental. Le produit de la céramique artisanal, avec sa capacité de
valoriser le patrimoine touristique, représente une source de différenciation et de
positionnement dans la mise en marché des territoires touristiques. L’intérêt de cet article
consiste à étudier l’importance de marketing touristique par la PE dans la promotion du
patrimoine de la céramique artisanale pour un développement territorial.
Mots clés : marketing touristique - patrimoine algérien - céramique artistique - territoire province.

Abstract:
Tourism marketing is becoming an essential approach for each tourism product in terms of
positioning on the map of the tourism board. The question is by which strategy, promoting the
tourist heritage in favor of territorial development?. The S C should resort to the use of
marketing to attract consumers attention and stimulate their departmental development. The
product of artisanal ceramics, with its capacity to enhance the tourist heritage, represents a
source of differentiation and positioning in the marketing of tourist areas. The interest of this
article is to study the importance of tourism marketing by S C in promoting the heritage of
artisanal ceramics for territorial develop.
Keywords: tourism marketing - Algerian heritage - artistic ceramics - region province.
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Introduction :

la céramique artisanale est définitivement ouverte à l'universalité par sa vocation géographique
à géométrie variable, la proximité de l'Europe, de l'Afrique noire et de l'Orient donnant à cette
nation des spécificités qui nous proposent ainsi une grande randonnée colorée, chatoyante et
bigarrée, irrésistible à plus d'un titre.
L'histoire de ce patrimoine séculaire reste inénarrable car cela reste plus que jamais une histoire
meublée de sensations impossibles à transcrire. Donc la céramique algérienne est une forme
plus affinée et artistique de la poterie rurale. Marqué par les influences phénicienne et romaine,
cet art fleurira surtout à l'époque musulmane, avec la Kalaa des Beni Hammad, ancienne
capitale des Hammadites. Les Musulmans rentrés d'Espagne ne manqueront pas d'apporter des
touches significatives à cette forme d'artisanat.
La céramique artisanale algérienne dans son aspect touristique peut être définie comme un
patrimoine immatériel commercialisé qui traduit des spécificités culturelles, dans ce début du
troisième millénaire caractérisé par les crises et les ruptures, il est difficile pour la PE
algérienne de la céramique artisanale notamment de savoir qui est le consommateur ciblé, et de
déterminer sa démarche de marketing. Donc les défis de PE de la céramique artisanale sont de
mettre en évidence les éléments à valoriser auprès des cibles touristiques et d’arriver à
coordonner un secteur, souvent très atomisé, autour d’offres concrètes qui permettent de
matérialiser l’offre touristique (objet artisanal) et de le rendre plus facile à « consommer ».1 A
partir de ce constat, cette recherche essaye de proposer des idées innovantes pouvant être
appliquées au marketing touristique dans le but de valoriser la performance des enseignes
touristiques, notamment algériennes.
En réponse à ce qui précède notre intervention vise à répondre à la question cruciale suivante :
Quel est l’ampleur de l’utilisation du marketing touristique par l’entreprise céramique
d’art Djaballah Saïd afin de promouvoir le patrimoine de la céramique artisanale pour un
développement territorial ?

2. Méthodologie et outils de la recherche :
L’étude de cas de cette recherche est l’entreprise céramique d’art Djaballah Said qui va t’être
étudié profondément parmi d’autres cas (PE de la céramique artisanale).
L’étude sera focalisée sur la perception et l’expérience de l’entreprise céramique d’art
Djaballah Said, afin de collecter des informations pour cerner et bien comprendre l’ampleur de
l’utilisation du marketing touristique par l’entreprise étudié pour promouvoir le patrimoine de la
céramique artisanale et de développer un territoire touristique.
Cette recherche qualitative va s’appuyer sur un entretien semi-directif réalisé auprès du
responsable de l’entreprise céramique d’art Monsieur Said Djaballah. Ainsi qu’un entretien
directif adressé à quelques représentants de cette PE. Cet entretien contient trois axes structurés
en rapport avec la problématique qui sont :
 La stratégie de marketing touristique appliquée par l’entreprise de la céramique
d’art.
 la stratégie du marketing touristique et la valorisation du patrimoine de la céramique
artisanal.
 Les contraintes et les perspectives d’un développement territorial touristique.

3. Domain de la recherche :
L’étude de cas exige de choisir le cas pertinent à l’objet de la recherche dans ses qualités
(représentativité et la richesse des donnés) ainsi que sur la faculté des participants de diversifier
les informations recueillies et d’aider à circonscrire une réalité méconnue. A cet effet, les
1

Petr, Christine. Le marketing touristique, Dunod, Pais , 2015, (2e Ed),p29.
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individus interrogés par l’utile d’un entretien directif seront les suivants:1
 le directeur gérant de l’entreprise céramique d’art monsieur Said Djaballah on utilisant
l’entretien semi directif.
 les responsables de la conception, la production, la commercialisation, et des relations
avec le client à travers un entretien directif.

4. L’approche théorique qualitative :
L’étude d’utilisation de marketing touristique est utilisée, par les entreprises de la
céramique artisanale, en tant qu’une entité sociale (PE), afin de promouvoir ce patrimoine
territorial algérien dans ca diversité culturel au sein de la cible touristique (résidants/ étrangers)
pour aménager un territoire touristique plus saillant et consommable.
Par conséquence, cet objet de recherche nous demande de s’appuyer sur l’approche
qualitative qui occupe une place importante dans la recherche de domaine du marketing
touristique. A cet égard les méthodes qualitatives sont utilisées pour comprendre le
comportement des gens et comment ils perçoivent et interprètent une situation réelle en leur
demandant de s’exprimer abondamment sur elle.2 Ainsi, l’approche qualitative s’intéresse à des
cas et à des échantillons restreints est étudié profondément.

5. La définition des Concepts :
5.1 Concepts du marketing touristique et du patrimoine artisanal d’art
d’un territoire
Le marketing touristique est relativement récent, mais le sujet est devenu l’un des plus
populaires dans la littérature de recherche en tourisme. Christine Petr le défini comme un
processus appliqué par les acteurs du tourisme pour mettre le consommateur au cœur de leur
réflexion et de leur métier par les étapes suivantes : analyse de marché (attentes des clients),
repère des cibles (segmentation et personnalisé), et le Mix marketing stratégique (la politique
des 4p.3
Par contre le chercheur suisse du tourisme Jost Krippendorf rajoute que le marketing
touristique: << est une adaptation systématique et coordonnée de la politique d’entreprises
touristique, ainsi que de la politique touristique privée et de l’Etat, sur le plan local, régional,
national et international, a une satisfaction optimale des besoins de certains groupes déterminés
de consommateurs, tout en obtenant un profit approprié>>.4
On déduit sur le plan conceptuel que Le marketing touristique a été défini de différentes façons
par les chercheurs, mais par ailleurs on peut récapituler la définition suivante : le marketing
touristique est un processus de gestion qui consiste à anticiper et à satisfaire les exigences
actuelles et potentielles des clients (visiteurs, touriste résidant ou étranger) en terme de vendre
et promouvoir un produit artisanal d’art comme patrimoine immatériel.
Tandis que le patrimoine artisanal d’art est défini selon L’arrêté français du 24 décembre 2015
comme quatrième secteur « relèvent des métiers d'art, […] les personnes physiques ainsi que
les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une
activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de
réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de
techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. Une section

1

Jacques, HAMEL. Étude de cas et sciences sociales, L’Harmattan, Paris,(1997), p103.
Giroux, sylvain, Tremblay, Ginette. Méthodologie des Sciences Humaines, La recherche en action, renouveau
pédagogique, canada. 2002,2em Ed, p23.
3
Petr, Christine. Le marketing touristique, Dunod. Paris. (2015). 2e Ed, p8.
4
Lanquar Robert, Hollier Robert. Le marketing touristique, que sais –je ? Presse Universitaire de France. paris :.
2002, p9.
2
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spécifique aux métiers d'art est créée au sein du répertoire des métiers. »1 Dans cette étude le
patrimoine artisanal d’art signifie tout produits de la céramique d’art qui reposent sur des
savoir-faire riches et des techniques qui permettent de transformer des matériaux bruts d’argile
en objet d’exception qui porte des motifs décoratifs qui revoit sur notre patrimoine identitaire
(arabesque- berbère- tassili- paysage de monument d’Algérie..Etc.).

5.2 Le développement territorial à partir d’un secteur touristique du
patrimoine artisanal
Le patrimoine artisanal comme métier d’art fait partie des composantes essentielles de
l’attractivité touristique des territoires. Quelques initiatives à l’échelle locale, départementale ou
même régionale voient le jour afin de mettre en avant les savoir-faire de ces métiers en général
et la céramique d’art en particulier. Elles prennent la forme de routes ou de circuits, de musées
ou de ateliers des métiers, de labels ou encore d’actions de promotion avec la présence sur des
salons d’exposition.2 En effet, la valorisation touristique de la céramique artisanal a pu
permettre à la population locale d’Alger et les touristes étrangers de redécouvrir un patrimoine
dans sa diversité nationale (berbères/amazigh – Tassili peinture rupestre – paysage des
monuments et villes antiques d’Alger – portrait de personnages marquant l’histoire d’Alger)
et des traditions typiquement algériennes anciennes parfois oubliées. Elle pourra par la suite
rayonner dans un périmètre plus large.
Cette valorisation d’un territoire départemental touristique est due à l’aménagement de
plusieurs panneaux et fresques en céramique artisanal qui orne la façade des villes d’est Alger
«Ain Allah-El Achour- Draria », et parmi eux on trouvent en style relief floral dans le panneau
(La ville El Achour vous souhaitez les bienvenue), et style portrait et paysage dans un grand
tableau situé aux arrêts de bus Ain Allah portraiturer (l’émir Abdelkader- deux écoliers- femme
avec tenu traditionnel kabyle).
Ce développement d’un département touristique sur Alger a été concrétisé par la contribution
des CAM d’Alger et L’ANART de Sidi Fredj, qui ont propagés une connaissance auprès des
visiteurs aux expositions organisées à l’intérieur du pays et à l’étranger, et créer un trafic
touristique par la suite. Ce qui a été évoqué d’un côté par un client citoyen dans le point de
vente de l’entreprise Céramique d’art Djaballah qui était très satisfait et fidèle à ce patrimoine
grâce à la prise de conscience tenant par la présence permanente de cette PE 3, et dans un autre
coté par les visites régulière des représentants des ambassades étrangères sur Alger ainsi que les
touristes.

6. Résultat de l’étude :
6.1 Rôle de l’entreprise céramique d’art Said Djaballah dans le développement d’un
territoire départemental touristique.
6.1.1 Présentation de l’entreprise céramique d’art Said Djaballah
L’entreprise céramique d’art Djaballah en caractère d’ateliers a été créé en 1996 à la ville de
Draria sur Alger centre, par le maitre artisan Saïd Djaballah comme céramiste et calligraphe
connu pour ses œuvres mettant en relief l'authenticité de la société algérienne.
Cette PE contient trois ateliers de fabrication de différents objets en céramique comme
carreaux, fresque, frises, poterie, tableaux… etc. Et un atelier de cadrage ainsi que trois points
de vente sur les villes Draria, Daly Ibrahim, et Tikesraine. Dans l’objectif de former de

1

Fabre, Bérengère. La valorisation touristique de l’artisanat local (mémoire de master1, Université
Toulouse, jean jaures. En Ligne : www.isthia.fr › core› modules. 2016-2017.p16.
2

3
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nombreux jeunes dans l'art de la décoration musulmane notamment la céramique, et de
transmettre cet art au plus grand nombre de jeunes pour garantir sa pérennité. 1
La diversité des techniques utilisées dans la fabrication des objets en céramique d’une part
comme l’arabesque en relief, tassili, berbère, et paysage et d’autre part les différents supports
de fabrication comme l’argile, faïences, toile et le cuivre a créé un avantage compétitif a cette
PE de Saïd Djaballah.
L’entreprise Saïd Djaballah a eu l’opportunité durant son expérience d’environ 23 ans, de se
retrouver face à des responsabilités allant de la conception des bâtiments à la préparation des
motifs pour l’intérieur des bâtiments et L'aménagement des espaces extérieurs. 2 Cette PE en
caractère d’atelier assure une communication avec son public à Travers plusieurs supports
traditionnels comme l’appel téléphonique et fax (+213 21 36 16 70) et les visites des ateliers par
les clients, les représentants des ambassades étrangers, et les associations, ainsi que les écoliers.
Et par des supports modernes comme le site internet (www.atelier-djaballah.com), Email
(contact@atelier-djaballah.com) et une page sur les réseaux sociaux notamment le Facebook.
Tout Ça a contribué à la construction d’une forte notoriété sur le territoire national.
6.1.2 La démarche de l’entreprise céramique d’art dans la valorisation d’un territoire
départemental touristique :
L’expérience acquise par le gérant de l’entreprise de céramique d’art monsieur « Saïd
Djaballah » à l’intérieur du pays comme artisan dans plusieurs ateliers privés et associations de
même que « l’association des artisans ayadi » et les Cams D’Alger ainsi que L’anart.
Semblablement à l’extérieur du pays comme à Dubaï, Emirats Arabes Unis pendant 11 mois à
fait preuve en réalisant des projets innombrables de mosquées et d’autre espaces publics. 3 Ce
parcours a été en faveur de ses propres ateliers, ce qui lui a permis de concevoir un planning
d’une stratégie pérennante à promouvoir le patrimoine de la céramique artisanale entant qu’un
secteur touristique.
Cette stratégie de marketing touristique qui se base sur les techniques des relations public, et en
particulier les salons et les expositions organisés par l’ANART ou la CAM d’Alger, tantôts
nationaux qui se focalisent sur les citoyens algériens en tant que touristes résidants qui se
permettent à se rapprocher de leur patrimoine identitaire et d’absorption des valeurs
symboliques de nostalgie de leurs villes mythique et des personnages gandins. Et tantôts
internationaux à l’étranger en visant de créer une prise de conscience concernant ce patrimoine
artisanal de la céramique surtout chez les consommateurs des sociétés étrangers et par suite de
faire véhiculer une image identitaire du patrimoine algérien immatériel dans sa diversité
géoculturel.
6.2 L’utilisation du marketing touristique par l’entreprise céramique d’art Djaballah
Said afin de promouvoir le patrimoine pour un département touristique
6.2.1 La stratégie du marketing touristique appliquée par l’entreprise de la céramique
d’art.
La détermination de la stratégie marketing touristique par les PE n’est pas, comme on pourrait
être tenté de le croire, une opération faite directement à partir des sondages, études d’image,
étude publicitaire...Etc. Elle prend comme point de départ une connaissance scientifique de la
cible, de sa structure, de ses motivations, de ses attitudes, etc.,4 En fait, pour arriver à la
stratégie marketing on doit d’abord déterminer l’hypothèse du marché qui vise sur l’étude du
1

DJABALLAH, SAID. -Artisan - Atelier| djaballah Céramique (s.d.) en ligne www.atelier-djaballah.com.
Djaballah, Saïd. Entretien réalisé avec Propriétaire et Gérant dans son PE situé à Draria. Alger. Le 27.08.2019 à
10h30.
3
Djaballah. Saïd. Entretien réalisé avec Propriétaire et Gérant dans son PE situé à Draria. Alger. Le 28.08.2019 à
10h30.
4
Joannis, Henri, de Barnier, Virginie. De la stratégie marketing à la création publicitaire, Dunod, paris. 2005. 2e
Ed. p10.
2
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comportement du consommateur à travers trois grand critères de segmentation :
- les catégories de produits artisanaux ;
- les catégories socioprofessionnelles ;
- le comportement à l’égard de produit artisanal, ce troisième critère a été adapté d’une façon
traditionnelle arbitraire par l’entreprise « céramique d’art Saïd Djaballah » en vue de l’absence
de techniques scientifiques comme panels de distributeurs ou consommateurs, études en
souscription, Focus groups, études d’image, système d’information marketing, etc. En
revanche, l’entreprise base sur l’intuitif comme l’expérience de vente et selon les occasions (
ramadan, fêtes, cadeaux de fin d’année. etc.).1 et d’après le gérant des ateliers de la céramique
d’art l’étude du comportement du consommateur n’aboutira pas à grand-chose car quand un
client vient chez nous dit monsieur « Saïd Djaballah », on écoute ses demandes et parfois on lui
donne des conseils. Donc certains clients ont un gout artistique et beaucoup d’autres ne
distinguent pas entre les différents types et variétés des produits à cause d’une manque de
culture artistique, et là c’est le rôle de la responsable des ventes de leurs expliquer.
En conséquence, l’hypothèse de marché amène à pressentir l’intérêt et l’avenir des segments
de marché et de prévoir l’évolution des besoins de consommateurs et les moteurs de cette
évolution.2 ce qui veut dire que les facteurs stimulés qui peuvent influencer le comportement du
consommateur comme type de produit, attitude et degré d'implication du consommateur,
situation d'achat, groupes d'influence et leaders d'opinion, effet de mode...), le plus souvent
variables d'un individu à l'autre. Dans ce sens l’entreprise « céramique d’art Saïd Djaballah » à
identifier deux facteurs prédominants qui impactent le comportement de leur consommateur qui
sont les capacités financières et les gouts artistiques (couleurs, décorations, etc.). 3

Échantillon de produits en céramique artisanal de PE céramique D’art, Djaballah
Saïd
Source : Prise par nous-même à l’atelier. Draria. Le 29/08/2019
1

Mebrouki, Farid. Entretien réalisé avec Artisan. Dans l’atelier situé à Draria. Alger. Le 29/8/2019.
Joannis et Barnier, Opcite, p15.
3
Djaballah, Nadjet. Entretien réalisé avec la Gérante, dans son bureau de PE situé à Draria. Alger. Le 29/8/2019 à
12h30.
2
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L’appréhension du marché est une étape indispensable pour élaborer une stratégie marketing,
cette étape se fait après avoir déterminer les objectifs que l’entreprise veut atteindre, et les
grands axes qu’elle veut suivre sur le marché, en termes de clientèle. Et cette appréhension
s’articule autour de trois axes : la segmentation, le ciblage, et le positionnement. Mais en vue de
notre entretien auprès de personnes interviewées PE «céramique d’art Saïd Djaballah » focalise
uniquement sur le positionnement du produit. Dans ce contexte le responsable de la conception
affirme que pour appréhender le marché, ils se basent sur la qualité de la matière première qui
est un facteur important, notamment que leurs produits sont distingués par la création qui est un
mélange entre le traditionnel et le moderne.1 Cette démarche incomplète est due à l’absence
d’une identité touristique de cette PE, qui n’a même pas défini un logo spécifique, afin de
concevoir un nom authentique et prestigieux, ce nom qui peut finir par sonner à l’oreille des
consommateurs, puis briller à leurs yeux.
Ce logotype est la marque à reproduire sous forme de pictogramme, de sigles, ou
d’idéogrammes pour vocation d’être déclinée, diffusée et mémorisée le plus longtemps
possible. 2
Apres avoir appréhendé le marché de la céramique artisanal par la PE « céramique d’art Saïd
Djaballah », la plus part des interviewés approuvent d’avoir adaptés les différents éléments du
Mix marketing touristique. ces éléments sont :
1. Politique de produit : c’est le plus important il est distingué par la création, les motifs
décoratif, l’emballage…etc. Ainsi que la politique de gestion du support physique comme la
qualité de la matière première et les couleurs. Ces produits sont distingués par leur création qui
est un mélange entre le traditionnel et le moderne, ainsi que une innovation originale.3
2. politique de prix : la fixation des prix se fait selon la matière première (prix et qualité) et
aussi selon la durée de la fabrication.4 Par contre le responsable de la conception et de la
décoration affirme que les prix sont alignés à cause du prix de la matière première importé.
Mais cette méthode ne repose sur aucun raisonnement valable : les produits ne sont pas les
même, le marketing mix de chacun repose sur un élément plutôt que sur un autre, etc.
3. politique de la distribution et du personnel : la distribution des produits sur le territoire
national se fait d’une façon traditionnelle (transport marchandise, taxi, et sur les points de
vente). Par contre à l’échelle internationale, la distribution base sur les expositions à l’étranger
et les voyages comme canaux de vente. Dans un autre contexte la politique du personnel se
focalise sur un mixte entre les artisans et les apprentis.5
4. politique de la communication et mix promotion : l’entreprise de la céramique d’art
se base sur le bon contact et le bon accueil avec les clients à travers les portes ouverte des
ateliers au grand public notamment les associations des écoliers, les clients citoyens et touristes
étrangers. Et aussi l’accueil dans les points de vente (Draria, Tixeraïne, Daly Ibrahim) en
utilisant les relations publiques auprès du client en vue de l’informer, de gagner sa sympathie
ou de l’inciter à diffuser à son tour les informations qui lui ont étés présentées.6
Et pour le mix promotion, la PE mène des opérations personnelles comme la promotion des
ventes par une stratégie push (pousser) dans le but de pousser les objets de la céramique vers le
1

Djaballah, Hani. Entretien réalisé avec Responsable de conception et de la décoration. Dans le point de vente à
Draria. Alger. Le 29/8/2019.
2
Séror, Georges. Aide-mémoire communication. Dunod. Paris. 2016. p40.
3
Djaballah, Hani. Entretien réalisé avec Responsable de conception et de la décoration. Dans le point de vente à
Draria. Alger. Le 29/8/2019.
4
Djaballah, Saïd. Entretien réalisé avec Propriétaire et Gérant dans son PE situé à Draria. Alger. Le 27.08.2019 à
10h30.)
5
Djaballah, Mohamed. Entretien réalisé avec Artisan, Dans l’atelier situé à Draria. Alger. Le 29/08/2019.
6
Djaballah, Nadjet. Entretien réalisé avec la Gérante, dans son bureau de PE situé à Draria. Alger. Le 29/8/2019 à
12h30.
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consommateur et par l’essaie d’échantillonnage comme ça été fait dans un évènement
d’exposition aux états unis.1
Le tourisme de la céramique artisanal attire aussi bien des touristes individuels, que des
groupes, ainsi que des visiteurs étrangers sont majoritairement européens et américains, surtout
après 1999 ou l’Algérie a connu le retour de la stabilité et de la sécurité comme la gérante de
l’entreprise de la céramique d’art Mme Djaballah Nadjet l’affirme : « les touristes étrangers
viennent pour découvrir les objets de la céramique artisanale dans une démarche culturelle ou
de loisir. Et ce qu’intéressent tous les publics locaux après leur découverte de leur patrimoine
artisanal à l’étranger notamment à la Turquie et la Tunisie dans les derniers temps, ou le voyage
devient un droit acquis aux citoyens algériens. »2 En effet, pour la spécificité de produit
artisanal en tant que chef-d’œuvre, le mix promotion se contente de quelques actions de la
promotion de vente et les relations publics sans s’étaler sur d’autres actions comme la publicité
à travers les grands médias.

6.2.2 La stratégie du marketing touristique et la valorisation du
patrimoine de la céramique artisanal.
Aujourd’hui, le touriste est à la recherche des lieux, des visites et des évènements qui vont
lui faire vivre des expériences authentiques.
L’authenticité culturelle est sans doute l’un des principaux facteurs d’attractivité de la
plupart des destinations touristiques. Les estimations de l’Organisation mondiale du tourisme en
2007 indiquent que le tourisme culturel représente à lui seul 40 % du tourisme international.
Cette importance du patrimoine dans la construction de l’excellence d’une destination
touristique réside dans le fait qu’il constitue pour le touriste un univers « autre » et «
authentique».3
Selon une touriste américaine qu’on a rencontré au point de vente Draria, les produits qui
représentent le patrimoine touristique aux états unis sont rares et ne sont pas authentiques
(fabriqué en chine). (Entretien réalisé avec Nancy.B touriste américaine).
Ces pratiques se retrouvent notamment dans les démarches de développement durable.
Cependant, certaines questions sont soulevées par cette recherche de coutumes locales. En effet,
les acteurs touristiques, ou même la population locale, ont tendance à mettre en scène cette
authenticité afin de montrer aux touristes ce qu’ils viennent chercher, même si la réalité est
toute autre.
Dans cette approche la PE de la céramique d’art Djaballah Saïd a établi une stratégie de
marketing touristique pour promouvoir la céramique artisanal en tant que patrimoine dans sa
diversité identitaire algérienne sur deux actions qui sont la communication personnelle en vue
de relation direct avec les clients qui rendent visite aux ateliers et points de vente. et sur les
relations publiques en terme d’expositions et des voyage à l’étranger à la tutelle de l’ANART et
les CAM d’Alger.4
Ces actions de communication marketing ont pu vulgariser d’après les interviewés une
connaissance et une prise de conscience à ce patrimoine immatériel auprès des clients algériens
à 50% et pour les touristes étrangers à 100% en faveur de leurs culture touristique riche et
inhérente.
6.2.3 Les contraintes et les perspectives d’un développement territorial touristique.
1

Djaballah. Saïd. Entretien réalisé avec Propriétaire et Gérant dans son PE situé à Draria. Alger. Le 28.08.2019 à
10h30.
2
Djaballah, Nadjet. Entretien réalisé avec la Gérante, dans son bureau de PE situé à Draria. Alger. Le 29/8/2019 à
12h30.
3
Melchisedek, Chétima. Tourisme et mise en scène du patrimoine culturel dans les monts Mandara du
Cameroun. [en ligne]. Disponible sur http://www.erudit.org> journals> teoros> 2011-v30-nl-teoros0258/.
(Consulté le 10.09.2019 à 16h02).p45.
4
Mebrouki, Farid. Entretien réalisé avec Artisan. Dans l’atelier situé à Draria. Alger. Le 29/8/2019.
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Il est évidant pour que le tourisme soit facteur de développement sur un territoire, il faut que la
mise en tourisme des lieux s’apparente à un processus de valorisation qui fait largement appel
aux outils des politiques entrepreneuriales et de développement territorial.
Il s’agit alors pour les acteurs (privés, publics ou mixtes) d’un territoire donné - par un
processus d’aménagement et de planification territoriale - de mettre en lumière et d’identifier
des ressources socioculturelles et environnementales, de faciliter les accès et de les rendre
intelligibles pour les visiteurs, dans le but d’augmenter leur valeur d’usage tout en veillant à
leur préservation.1
Dans cette optique, l’entreprise de la céramique d’art cible un territoire départemental dont trois
communes d’Alger ouest localisés dans la commune de Draria, Tikasraine, El Achour, et Dely
Brahim. Mais elle n’a pas pu contribuer dans l’aménagement d’un territoire touristique algérien
en raison des contraintes financières vis-à-vis la crise économique et le manque de budget.2
Par conséquence, les attentes de l’entreprise en termes de responsabilité sociale vis-à-vis
l’économie du pays et la société d’un territoire sont :
 Avoir des représentants au territoire national ;
 Promouvoir le patrimoine artisanal et préserver des métiers qui sont en voie de
disparition ;
 La disponibilité de la matière première locale ;
 collaborer avec des professeurs retraités des beaux-arts pour élaborer des projets.

Conclusion
La portée de cette étude réside dans le fait de s’interroger, sur quelle ampleur la PE Djaballah
Saïd utilise le marketing touristique dans la valorisation de la céramique artisanale en tant que
patrimoine et dans son impact de développement sur un territoire.
L’analyse de l’approche qualitative nous amène à affirmer que d’après les indicateurs usés en
fonction de mesurer l’application de la démarche marketing par la PE céramique d’art
Djaballah Saïd été partielle dans l’objective de valoriser le patrimoine de la céramique qui a
conduit à la création d’un territoire départemental touristique sur Alger ouest (Draria, El
Achour, Daly Ibrahim).
Les entretiens directifs et semi directifs ont dévoilés que la stratégie marketing appliquée par la
PE est basée sur :
- l’étude du comportement du consommateur à travers le critère de segmentation du
comportement à l’égard de produit artisanal.
- les facteurs prédominants qui impactent le comportement du consommateur sont les
capacités financières et les gouts artistiques (couleurs, décorations, etc.).
- les techniques des relations publiques, sont en particulier les salons et les expositions
organisés par l’ANART ou la CAM d’Alger.
- L’appréhension du marché se focalise seulement sur le positionnement du produit, sans
estimer la segmentation et le ciblage.
- l’absence d’une identité touristique de cette PE, qui n’a même pas défini un logo
spécifique, afin de concevoir un nom authentique et prestigieux.
- une attention intégrale au mix marketing (4p) ce qui a conduit que le tourisme de la
céramique artisanale attire aussi bien des touristes individuels, que des groupes, et des
visiteurs étrangers majoritairement européens et américains.
- L’authenticité culturelle de la céramique artisanale est un facteur d’attractivité de la
destination touristiques départemental PE Djaballah Said.

1

Petiteau, Natalie. Développement territorial et tourisme une approche par la valorisation touristique. [en ligne].
Disponible sur http://calenda.org>.../. (consulté le 10.09.2019 à 21H00).
2
Djaballah. Saïd. Entretien réalisé avec Propriétaire et Gérant dans son PE situé à Draria. Alger. Le 28.08.2019 à
10h30.
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- la communication marketing a pu vulgariser une connaissance et une prise de
conscience à ce patrimoine immatériel auprès des clients algériens à 50% et pour les
touristes étrangers à 100%.
- La PE n’a pas pu contribuer dans l’aménagement d’un territoire touristique algérien en
raison des contrainte financiers vis-à-vis la crise économique et le manque de budget.
- l’attente de l’entreprise en termes de responsabilité sociale vis-à-vis l’économie du
pays et la société d’un territoire sera concrétisé à condition de la subvention de l’état.
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Les Annexes
er

1 Annexe :
Le guide d’entretien semi directif centré destiné au chef de l’entreprise
Céramique d’art Mr Said Djaballah.
«Le marketing touristique et la valorisation du patrimoine de la céramique
artisanale algérienne »
Nom et prénom de l’interviewé : ……………/ Date de l’interview :…………..
L’heure
de
l’interview :……………/
lieu
de
l’interview :………………………
Les questions de l’interview :
1. Est ce que vous pouvez nous donner une petite présentation de votre
entreprise concernant son historique et ses objectives ?
2. Quels sont les diplômes que vous avez acquis ?
3. Pourquoi vous avez choisi ce domaine de la céramique artisanale ? Et en
particulier, est ce que vous aviez une expérience dans ce domaine ?
4. Quelle est votre démarche pour promouvoir le patrimoine de la céramique
artisanale en tant qu’un secteur touristique ?
5. Quels sont les contraintes et les perspectives de votre entreprise ?
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2er Annexe :
Le guide d’entretien directif auprès des employés de l’entreprise céramique d’art Said
Djaballah.
«Le marketing touristique et la valorisation du patrimoine de la céramique artisanale
algérienne »
Nom et prénom de l’interviewé : ……………/ Fonction hiérarchique :…………
Date de l’interview :…………..
L’heure de l’interview :……………/ lieu de l’interview :………………………
Les questions de l’interview :
1er Axe : La stratégie du marketing touristique appliquée par l’entreprise de la
céramique d’art.
1. Est-ce que vous étudiez le comportement du consommateur avant de lancer vos produits
de la céramique artisanale?
Oui
Non
Dans les deux cas, a votre avis quels sont les facteurs influencent sur le comportement du
consommateur?
2. Quel est la méthode que vous utilisez afin de bien appréhender votre marché?
3. Parmi les éléments suivants quels sont les plus adaptés dans votre marketing:
Produit
prix
distribution
Personnel
communication
promotion
- Expliquez-nous comment ?
2eme Axe: la stratégie du marketing touristique et la valorisation du patrimoine de la
céramique artisanal.
4. Quels sont vos actions de marketing adoptées visant de promouvoir la céramique
artisanale en tant que patrimoine?
5. Est-ce que ces actions ont vulgarisés une connaissance et une prise de conscience à ce
patrimoine immatériel auprès des clients résidants et étrangers? Dan's quel degré?
3eme Axe: Les contraintes et les perspectives d’un développement territorial
touristique.
6. Pouvez-vous nous préciser le territoire défini et ciblé par votre entreprise parmi les
suivant?
Capital d’Alger
coté régional
territoire national
7. Est-ce que votre entreprise contribue dans l’aménagement d’un territoire touristique
algérien?
Oui
Non
- Si c’est « Oui » Expliquez-nous comment ?
- On cas de « Non » quels les obstacles qui vous retient ?
8. Quels sont vos attentes de la responsabilité sociale de votre entreprise vis-à-vis
l’économie de pays et la société d’un territoire?

.
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،نزاع الصحراء الم ربية قضية دولية بأطراف محلية
 اين الحقيقة؟،متأرجحة بين اعال مهني وتابع

The Moroccan Sahara conflict is an international issue with local
parties:
Between the media, a professional and a follower, where is the
truth?
 شيماء الهواري. د:اعداد
 المملكة المغربية.دكتورة قانون عام وسياسات عمومية متخصصة في االعالم السياسي
 و،يعرف تاريخ الوقائع او حتا من ا طراف المتجاربة فييا

:ملخص

 وقد،قد يكون المواطن العربي اول مر يسمع بي و القجية

دااا جعيف بالنسبة ليم؟ كليا تساؤ ت مشروعة من مواطن عربي كل

 وا ام لما ا، او لما طال امداا،ألة سبب قامت

 لكن ا ا المواطن العربي لم. وتطبيع، و يانة، وتسجير، وتيجير،، وعملية اراابية انا، وانقالب انا،يوم يسمع عن ثور انا

 وادوه، وامانا،يتوقع ان يأتي ا و المر د ان وججيج ا زمات من اق ا شمال افريقيا ال ة اعتبرو أكثر المناطق سلما

 ا ن ما سبب اند ع ا زمة وما سبب عودتيا للواجية؟.مقارنة بمحيطه
- ا مم المتحد-استستاه-حكم اتي-اسبانيا-المغرب-الجزائر-تندوف-كركرات-موريتانيا-كلمات م تاحية ال حراه المغربية
المعسكر الغربي-المعسكر الشرقي- الحرب البارد-حرب الرمال-الجدار الرملي-بوليساريو-المينورسو

Summary:
The Arab citizen may be the first time to hear about this issue, and he may not know the history
of the facts or even from the conflicting parties in it, nor for what reason did it arise, or how
long it lasted, and most importantly, why is it weak for them? All are legitimate questions from
an Arab citizen every day he hears about a revolution here, a coup here, a terrorist operation
there, displacement, bombing, betrayal, and normalization.. However, this Arab citizen did not
expect that this time the smoke and noise of crises would come from the far north of Africa,
which he considered the most places. Peaceful, safe, and quiet compared to his surroundings.
So what caused the outbreak of the crisis and why did it return to the front؟
Key words: Moroccan Sahara - Mauritania - Guerguerat - Tindouf - Algeria - Morocco - Spain
- Autonomy - Referendum - United Nations - MINURSO - Polisario - Sand Wall - Sand War Cold War - Eastern Camp - Western Camp
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تمهيد
لكي نكون

ادقين مع انسسنا وأمينين مع القارئ الكريم وجب ان نتطرق لموجوع ال حراه المغربية او

من انطالقته ا ألولا أة ج ور المشكلة ،وكيف بدأت حيث

يمكن ان تحكم بمنطق دون الرجوع الا

تاريخ ا حداث ،وكيف تحولت الا اكبر حجر عثر في طريق تسعيل اتحاد المغرب العربي ،و و الا

حرب ليست كباقي الحروب حرب يتجسد فييا المعنا الحقيقي للقو الناعمة قبل القو العسكرية بين اكبر
دول المغرب العربي الجزائر والمغرب.

اإلطار التاريخي /السياسي لقضية الصحراء الم ربية
تعتبر قجية ال حراه المغربية من قجايا تقرير الم ير ا قدم في كوالي

ومن اطول ال الفات الترابية التي عرفيا التاريخ الحديث.

ا مم المتحد حوالي  40سنة،

انطلق ال راع علا ال حراه المغربية من الستينات من القرن الماجي ،حين طالب المغرب باستعاد

حرائه مباشر بعد نيل استقالله الجزئي من ا ستعمار السرنسي سنة  ،1956و ل ،بعد رفض السلطات

ا ستعمارية ا سبانية تسليم عقليم ال حراه علا المغرب بعد ت لييا عن عقليم طرفاية في سنة  ،1958واقليم

سيدة عفني في سنة  ،1969مع عبقائيا علا احتالل مدينتي سبتة ومليلية بشمال المغرب.

وكان ادفيا من ل ،او الت طيط ،إلنشاه حكومة محلية تحت و اية وسيطر عسبانية ،وللو ول علا
ل ،،أعلنت وبشكل أحادة في غشت من سنة  1974عن قراراا بتنظيم استستاه في ال حراه الل

الن ف األول من سنة  .1975وقد رد المغرب علا ا و ال طو بالرفض القاطع ،لكونيا

تتطابق مع

مجمون ق اررات الجمعية العامة لحمم المتحد  ،عجافة علا عرض المل ،الحسن الثاني لقجية ال حراه

علا أنظار محكمة العدل الدولية من أجل تحديد الوجع القانوني لاقليم.

وفي 18شتنبر  1974تقدم المغرب بطلب استشارة علا محكمة العدل الدولية بعد مطالبته للجمعية العامة
بإيقاف كل عملية تتعلق بإجراه استستاه في ال حراه المغربية علا غاية معرفة رأة محكمة العدل الدولية
في القجية .وتبعا لي ا الطلب أ درت الجمعية العامة قراراا رقم  3292بتاريخ 13ديسمبر  ،1974طلبت

فيه من محكمة العدل الدولية ع دار رأة استشارة حول ال حراه.

في  16أكتوبر  ،1975أ درت المحكمة رأييا ا ستشارة حول ال حراه ،معتبر بأن ال حراه المغربية

كان ليا مال ،قبل استعماراا من قبل اسبانيا ،ووجود روابط قانونية وو ه وبيعة ،بين سالطين المغرب

والقبائل التي تقيم بيا.

وبعد اعتراف محكمة العدل بالحقوق التاري ية للمغرب في

حرائه ،أعلن المل ،الحسن الثاني ،بتاريخ 6

نوفمبر  ،1975تنظيم مسير سلمية جراه نحو ال حراه بمشاركة  350ألف مواطن ،واو حدث فرض

علا الحكومة ا سبانية ،التي واجيت مطالب المغرب بالرفض ،مواجية وجع جديد لم تكن تتوقعه ،مما
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حرائه .في قمة ثالثية بمدريد

جمعت المغرب واسبانيا وموريتانيا ،توجت بالتوقيع علا اتساقية مدريد بتاريخ  14نوفمبر  ،1975يتم

بموجبيا عدار ثالثية لل حراه لستر انتقالية لمد ثالثة أشير ،يلييا انسحاب اسبانيا.

وفي الوقت ال ة كان المل ،الحسن الثاني يستعد إلطالق المسير ال جراه ،وبشكل مواز لي ا الحدث

الكبير ،أعلنت الجزائر بتاريخ  21أكتوبر  ،1975عن موقف معارض لقرار المغرب بتنظيم المسير

ال جراه ،وا ستنسرت دبلوماسيتيا لدى العوا م الكبرى الغربية من أجل وقف المسير وا عتراض علا
حرائه .لقد رجت قوات ا حتالل ا سباني من ال حراه في الثامن والعشرين من فبراير

المغرب في

 ،1976وقبل ل ،بيوم واحد أعلنت الجزائر في  27فبراير عن قيام “الجميورية العربية ال حراوية

الديمقراطية”.

ويجب الت كير بأن ا و ال طو تلتيا العديد من األحداث المحرجة من طرف الجزائر ،عن طريق

البوليساريو ،من بينيا ،معركة طانطان 28ي 29يناير  ،1979معركة السمار  14مار  ،1979معركة بئر

عنزران 11غشت  ،1979معركة المسيد  13سبتمبر  ،1979معركة بوكراع والعيون يوم  28يناير ،1980

معركة بوجدور  13فبراير  ،1980معركة أحنيسي  26سبتمبر .1980

وقد يم وجع الال استقرار ا ا علا المنطقة رغم وقف عطالق النار بين الجانبين المغربي ي البوليساريو،

علا أن تمكن األمين العام لحمم المتحد من

ياغة طة للسالم عرجيا علا األطراف بتاريخ 11غشت

 1988ثم الموافقة علييا بقرار أممي رقم  629في  23سبتمبر .1988

وقد بوشرت عملية تحديد اليوية في يوليوز  ،1994وتم تعليقيا ابتداه من يناير  1996بسبب ،وقف جبية
البوليساريو لمشاركتيا في ا و عملية تحديد اليوية بدعوى رفجيا للقوائم التي قدميا المغرب .واو ما

سيؤدة في مايو  1996علا سحب جزه من بعثة األمم المتحد ” المينورسو ”.فاستأنست عملية تحديد
اليوية بتاريخ 3ديسمبر  1997وقبلت جبية البوليساريو بالتزاميا بالشروط المنظمة ل ل ،،وكان من المقرر
أن يجرة ا ستستاه يوم  7ديسمبر  1998حسب التاريخ المحدد من قبل األمين العام لحمم المتحد  ،بعدما
تأجل م

مرات متتالية.

في ظل ا و ال عوبات التي حامت علا طة التسوية األممية ،وحول عملية تحديد اليوية ،واألش ال

ال ين يحق ليم المشاركة في ا ستستاه ،است در قرار أممي تحت رقم  1309ال ادر في  25يوليوز
 2000ينل علا أامية اللجوه علا الحل السياسي بو سه أحد ال يارات التي قد تلقا موافقة األطراف

المعنية ،وتتجاوز المشاكل التي قتيا عملية ا ستستاه و ا ة في مسالة تحديد اليوية ،ع أنه بعد ل،
تأكد لمنظمة األمم المتحد فشل واستحالة مشروع عجراه ا ستستاه ،ال ة يقوم علا تحديد اليوية.

وبعد و ول الوجع علا الطريق المسدود ،تقدم المغرب بمشروع الحكم ال اتي ،والتي قت قبو واستحسانا
من ِقبل العديد من الدول الكبرى ،باعتباراا الحل األمثل والواقعي لقجية ال حراه المغربية.1
_http://www.sahara.gov.ma/ar/

1
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لماذا التدخل والدع الجزائري لجبهة البوليزاريو
اول جواب يكون علا لسان المحللين المغاربة او البحث عن منس بحرة للمحيط ا طلسي بيدف سيولة

ت دير الغاز والثروات في الجنوب الجزائرة نحو اوروبا وامريكا والجنوب ا فريقي ايجا ،كيف ل،؟ فمن
الل الدعم السياسي والمالي واللوجستيكي والعسكرة ال ة تقدمه الجزائر للجبية ستكون حكومة

البوليساريو-لو استقر ليم ا مر في الجنوب المغربي-مجرد دما كاراكيز في يد الساسة الجزائريين او
بالتدقيق العسكر .ستكون حكومة البولي ازريو ت دم فقط الم الح ا قت ادية والعسكرية للجزائر في المنطقة

فموقع ال حراه استراتيجي حيوة كمعبر اقت ادة نحو العمق ا فريقي ونحو المحيط الا موانئ اوروبا

وامريكا.

الجواب الثاني او اقت ادة محض ايجا حيث يروج ان في شرق ال حراه المغربية قرابة الحدود المغربية

الجزائرية تتواجد حقول غاز ومناجم فحم ميمة للغاية وثروات باطنية ا رى لم يتم الكشف عنيا بعد ،لو تم
است راجيا ستؤثر علا حقول ا رى تقابليا علا الحدود الجزائرية مما تقلل من منسوب ج يا وربما
ستسرغيا حقا .ا و النظرية

دليل مادة علا

او دراسات تنقيبيه حول الموجوع ل ل ،قد تكون

دقيا لعدم قيام المغرب ألة عمليات حسر رسمية انا،

حيحة او اطئة.

لكن ا سباب التي تجعل دولة بحجم الجار الشقيقة تحارب دولة شقيقة وليا تاريخ مشتر ،معيا ،ونس

الشعب ،نس

التقاليد ،واليوية .اكيد لن تكون بي ا السطحية اكيد يوجد اسا

لي ا المشكل اسا

تم توارثه

من حكومة لحكومة .ا ا السبب يعود لتوجيات كلتا الدولتين بعد ا ستقالل.

التوجهات السياسية للم رب والجزائر بعد االستقالل

استقل المغرب سنة  1956واستقلت الجزائر بعدو سنة  ،1962ا و السترات الزمنية كانت اي درو ما
يسما بالحرب البارد بين المعسكرين الشرقي والغربي ،وكانت افريقيا منطقة

دول مازالت تتنس

بة لمثل ا و النزاعات،

معنا الحرية ومسيوم ا ستقالل ومازالت تحدد توجياتيا سواه ليبيرالية او اشتراكي ،وانا

تتد ل دولتا القطبين لتشكيل فريقييما من بين دول تتمتع بثروات باطنية ،وبشرية ،وتعاني من ت لف وأمية،

وانعدام للبنيات التحتية ،وت بط سياسي وانقالبات .ا ا المحيط او أكثر ما قد يج ب اليه ال كي جي بي

الروسي والسي أة عة ا مريكي.

وانا ظير المغرب كدولة ا دت استقالليا حديثا ليا موقع استراتيجي ميم وليا عالقات مع اوروبا قديما

وحديثا ،دولة ليا سياد مستقر ملكية لم يتم ع يانيا مند 1666م ،اجافة لتوفراا علا سواحل شاسعة

علا البحر ا بيض المتوسط والمحيط ا طلسي يمكن ان تشكل قو بحرية عسكرية ميولة وا ا ما جعليا
محط تجا ب بين المعسكرين ،اجافة الا ثروات باطنية ميمة بين فوسساط واي ا ولا عالميا في منسوب

ا حتياط العالمي لي و الثرو  ،ثم الغاز والنسط الحجرة اجافة الا مناجم الحديد وال اب والنحا  .اما

الجزائر ،كانت أكبر دولة في شمال افريقيا مساحة ،واكثراا ثرو حيث تتمتع بالغاز ،وليا احتياطي عالمي
ميم للغاية ،وايجا تتمتع بسياد غير مستقر نظ ار لسيطر العسكر علا النظام الحاكم فييا.
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في النياية توجه المغرب نحو المعسكر الغربي بقياد الو يات المتحد ا مريكية ،وتوجيت الجزائر نحو

المعسكر الشرقي لالتحاد السوفياتي اي وليبيا ،وم ر ،واما من اقوى دول المنطقة مساحة واقت ادا ،وبعد

ا نجمام ا بحت من اقوى القوى العسكرية في المنطقة .توجيات المغرب الم السة لاجماع الشمال

ا فريقي ،جعلت منه عدوا غير مباشر لتل ،ا نظمة العسكرية ،ل ل ،بدأت في احاكة ا نقالبات والدسائ
للمغرب ،منيا محاولة انقالب ال

يرات 1971م ومحاولة اغتيال المل ،الحسن الثاني في طائرته المدنية

او ما تسما بعملية بوراق اف 5سنة 1972م ،كلتا المحاولتين كانت من طرف جن ار ت في الجيش
المغربي ليم توجيات غدتيا النزعة الم رية والليبية والجزائرية نحو جعل كل شعوب المنطقة ليا نس

نظام

حكميم العسكرة الدموة .لكنيا باهت بالسشل كليا ،وا ا ما زاد العداه بين الدول حتا و ل لنقطة تدمير

المملكة من الدا ل عبر زرع ونة من المرتزقة في ترابه وام ا ال مغاربة لكن توجياتيم ا شتراكية التي
تغدت علا افكار شيوعية جعلتيم ين دعون بأفكار عبد النا ر والقومية وغيراا ،رغم ان ا ا ا

من أفشل الرؤساه العرب ال ين مروا علا حكم الجميورية الم رية الشقيقة طبعا يبقا ا ا رأيي الش

ير كان
ي.

انا برزت ثغر يمكن ان تيدد ا ستقرار في المغرب وانتزاع الملكية من ج وراا ،ا ن بدأت تحركات

المغرب نحو استرجاع اقاليمه الجنوبية من ا حتالل ا سباني ،وانا نتحدث عن و د المرتزقة البولي ازريو.
والدة البوليساريو

عندما كان ا حتالل ا سباني يعيث فسادا في ال حراه المغربية ،ولكي يستقر له ا مر مع وجود مقاومة
من اشراف القبائل ال حراوية ،قامت ب لق ف يل تابع ليا يساعداا علا مواجية المقاومة ال حراوية

وتكون ليا

بر في ال حراه ودروبيا وبقبائليا وأام زعماهاا ،ا ا الس يل كان او البولي ازريو .ميمة

البولي ازريو كانت ا طياد المقاومة وتستيتيا مقابل اموال وايجا السماح ليم بأ

جزية(اتاوا) علا قوافل

الطرق التجارية في ال حراه.

بعدما اجطرت اسبانيا الا ال روج من ال حراه كما كرت سابقا في الحور ا ول ،تركت البولي ازريو انا

بدون أة دعم م الي او غطاه عسكرة ،فكانت في حاجة ألة دولة او جية تقدم ليا أة دعم بأة مقابل.
انا ظيرت ليبيا والجزائر وم ر ايجا لدعميا ،ولتكون يدام معا في جث الملكية الليبيرالية من شمال

افريقيا ،ا ة وان ا راا كان في ليبيا نسسيا بعد سقوط المملكة السنوسية السيدرالية 1969م ،و عود
القائد العسكرة معمر الق افي ال ة سقط بثور شعبية 2011م.

اؤ ه الثالثة ،دعموا عسكريا وماليا البولي ازريو لزرع الستنة الدا لية ،لكن دون جدوى .م ر دعمت الجزائر

عسكريا في حرب الرمال اي وليبيا ،وايجا دعمت البولي ازريو عسكريا من الل تدريب جنودام .لكن

المغرب لم يقطع يوما عالقاته العربية ،وحاول قدر ا مكان اللجوه للعقل والديبلوماسية ،فسي ا
المغربية دولة سياسة وحكمة و تلجئ للعنف ا نادرا.

ير المملكة

لكن مع اجومات المتكرر للبولي ازريو ،ومحاولتيم ج ب مريدين من الجنوب ،وال ين نجحوا فيه ا ة

لجعف البنا التحتية في الجنوب ال حراوة السقير آن ا ،،وجعف الجانب ا قت ادة للمنطقة .كما
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استقطبت البولي ازريو مريدين من موريتانيا والتشاد السنغال والسودان والنيجير ومالي .وايجا من جنوب ليبيا
ومن الطوارق .لي و ا سباب المغرب يطالب بالتدقيق في ا ول الالجئين في م يمات تندوف او م يمات

العار ،ال ام مغاربة

حراويين ا وليم من قبائل ال حراه المغربية المعروفة؟ ام ام مجرد مرتزقة؟

البولي ازريو تطالب بحق الت ويت لكل من يوجد بالم يمات وتؤكد

حراويتيم وانا مكمن المشكلة.

مع ا و اليجمات وتكراراا قام المغرب بوجع ملف ال حراه في مكاتب ا مم المتحد لتت

القرار الدولي

فيه .المغرب وجعت كل ا دلة التاري ية لوجود عالقة سياد بين المغرب و حرائه ،وتم الت ديق علييا

دوليا.

عودة االزمة للواجهة
السبب واجح

غبار عليه فبعدما وقع المغرب اتساق وقف عطالق النار مع المرتزقة 1991م ،وتحول

القجية من عسكرية الا اروقة الدبلوماسية الدولية ،بدأت تحركات غريبة في الجنوب المغربي ومناوشات
سياسية وتالسن اغرب من السياسيين الجزائريين بعد انتياه الثور الشعبية الجزائرية ا
لشيور عديد كانت مثال للشجاعة والرقي ووعي السياسي الشعبي ولي

ا جطياد والتسقير ال ة مور من انظمة عسكرية.

ا ا اللعب السياسي كان بيدف ت دير ا زمة الدا لية بعد
وكانت متار جدل كبير سابقا و حاليا ،ومع حب

ير والتي استمرت

الحزبي ،كانت ثور شعب جد

عود وجوو للسلطة كانت في حكومات سابقة

ا وات شبابية كانت من محركات الحرا ،الشعبي،

ومحاو ت لتعديل الدستور لم ترق للكثير من السئات الشعبية ،و ننسا توترات منطقة القبائل ا مازيغية
التي تطالب با ستقالل عن النظام التي تحو ت الا اشتباكات عسكرية ،وايجا مشاكل في السيطر علا
مناطق الجنوب ال حراوة معاقل اام الثروات الباطنية وابار الغاز الميمة التي تيدداا جبية الطوارق

وع ا بات المرتزقة التشاد ،اجافة الا مشكل استرجاع ا موال المنيوبة بالبنو ،ال ارجية والتي كانت اولا
مطالب الشعب ،ومحاكمة ناابي المال العام والسياسيين السابقين..

ا و المشاكل كان يجب ان يتحمليا عدو قديم قد تم نسيانه من ارشيف تاريخ الشعب الجزائرة الا ان تم

احياؤو مؤ ار وبشكل فاشل عبر جبية البولي ازريو .العدو القديم الجديد المغرب طبعا.

االعال  ...اين الحقيقة

البولي ازريو قامت بدور مسرغ ا زمات الدا لية الجزائرية بشكل رائع يثنا عليه حقا ،فلقد توجه كل تسكير
الرأة العام الشعبي نحو المغرب واحتالل المغرب لجنوبه! وقتله لمدنين واطسال !.وانه ييدد سالمة الجزائر!
ايجا وغيراا من ال رافات وا ساطير ،كليا روج ليا ا عالم الجزائرة وكل
للبولي ازريو وبعض المنابر التابعة ليم .فمع غياب الرئي

سحات ومواقع ا عالمية

الجزائرة عبد المجيد تبون عن واجية السلطة،

والتجاوزات السياسية والحقوقية ،وعدم الوفاه بكل مطالب الشعبية ،وت بط العسكر فيما بينيم .كان لزاما

تغطية ا و ا زمة ب لق ازمة ا رى ارج التراب ليا تعاطف تاري ي شعبي زرعته ا نظمة العسكرية في
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ا اان المواطنين الجزائريين من السبعينات .فعاد مشكلة ال حراه للواجية وبقو أكثر من أة وقت مجا،
لدرجة غلق معبر اقت ادة دولي واو الكركرات ،التي تمر منه قوافل تجارية دولية من والا افريقيا.

الكركرات معبر حدودة بين المغرب وموريتانيا ،موقعه ا ستراتيجي جعله ا قرب وا سرع في عبور قوافل

المركبات التجارية الحاملة للمواد ا ستيالكية وغيراا نحو موريتانيا وسنغال ومالي .البوليساريو قامت بقطع
الطريق ،وبت مير الطرق المعبد وتوقيف الحافالت التجارية ،وتيديد السائقين بالقتل ،وايجا طرد ممثلي

ا مم المتحد من المنطقة بعدما حاولوا التد ل السلمي لوقسيم .انا قام المغرب بطلب تد ل رسمي من

ا مم المتحد

ن م الحه ا قت ادية تتأثر اجافة الا م الح دول افريقيا ا رى .ا زمة استمرت لشير

والمغرب يحاول جبط النس

الا ان أ

الجوه ا

جر من ا مم المتحد  ،وقام بالتحر ،نحو المنطقة

عبر قوات عسكرية ،وقبل و ول القوات العسكرية المغربية للمنطقة قامت الجبية باليروب وحرق ياميم،

فكان د ول المنطقة بشكل سلمي علا مرأى من المينورسو .لكن اعالم الجزائر والبولي ازريو ادعا انه تم
قتل مدنيين وحرق مواشي .وكل ا و ا دعاهات

اسا

ليا من ال حة ،كما ادعت انه توجد مواجيات

عسكرية بالمنطقة ،وان المغرب ي سر جنود ومعدات .لكن ايئة المينورسو المتواجد انا

تؤكد ا و

ا دعاهات وتنسييا ،بل تؤكد علا وجود عطالق نار من طرف واحد ارج الجدار العازل ،وا رى دا له لم
تؤدة عن أة سائر لحد الساعة ،واي اقرب الا حرب ع ابات منيا الا حرب حقيقية.

التأييد الدولي لتدخل الم رب

ايدت العديد من الدول التد ل الحكيم للقوات المغربية في الحدود بينه وبين موريتانيا أة المنطقة المسما

الكركرات ،واي منظمة التعاون ا سالمي واي  57دولة ،اجافة الا الدول اسسله المبينة في ال ور لحد

الساعة
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كما او مالحظ في ال ور اعالو ،الجزائر اي الدولة الوحيد المستنكر للموقف المغربي ،وموريتانيا محايد
نظ ار تكاليا الكبير علا الغاز الجزائرة ،والمساعدات العسكرية ،والمالية المقدمة ليا من النظام ،رغم ان

المغرب يقدم ليا ايجا دعم مالي وغ ائي أكبر بكثير من الجزائر لكن السلطة في موريتانيا تميل نحو
النظام الجزائرة أكثر.
نهاية قريبة؟

اظن اننا سنكون امام نياية قريبة للوجع في ال حراه المغربية ،الملف شائ،

ا ة مع الدعم

الجزائرة ،واحتواه الجزائر للمرتزقة علا ارجيا .لكن لو توقف الدعم وتغيرت العقلية العسكرية التي مازالت
تعيش في احالم الحروب البارد  ،فنياية البوليساريو تكون محتومة ،وعود العالقات السياسية الحسنة،
وا قت ادية ،وفتح الحدود بين البلدين ،وتسعيل اتحاد المغرب العربي سيكون او النتيجة ا فجل لشعوب

المنطقة ككل لل روج من ا زمات ا قت ادية والنيوض بالمنطقة الشمال ا فريقية .فالشعب الجزائرة
ا ة والمغربي في حاجة لالستم اررية والتقدم واستغالل يراته وا ستساد منيا.

الئحة المراجع

1. http://www.sahara.gov.ma/ar/
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المواطن العربي بين فكي العلمانية الم رطة واالسالموفوبيا ب رنسا
The Arab citizen between the jaws of excessive secularism and
Islamophobia in France
دكتوره /رضا فولي عثمان ثابت حسن
ملخص

دكتوراه في اإلعالم من كلية اآلداب قسم االعالم جامعة حلوان

شعار
اا
مما ش ،فيه أن األحداث األراابية األ ير للجماعات المتأسلمة والتي أ ت من اإلسالم
ليا،أججت مشاعر الغرب العدائية لاسالم ،فكلما زادت األعمال اإلراابية ادات وتأججت اإلسالموفوبيا

مما جعل العلمانية عند البعض وسيلة لليرب من تل ،النظر العدائية ا ة بعد له المواطن العربي بسرنسا.

الكلمات الم تاحية :ا سالموفوبيا  -العلمانية

Abestrict
The Latest doubt that the recent terrorist events of the Islamized groups that took Islam as a
slogan for them, fueled the feelings of hostility to Islam in the West, the more terrorist acts
intensified and Islamophobia flared up, which made secularism a way for some to escape from
this hostile outlook, especially after the Arab citizen in

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

323

مجلة الدراسات اإلعالمية  -المركز الديمقراطي العربي -برلين -ألمانيا -العدد الثالث عشر

نوفمبر 2020

تمهيد
ش ،فيه أن ظاار ا سالموفوبيا في المجتمعات الغربية تجاو اإلسالم والمسلمين اي انعكا

مما

للمشاعر السلبية التي تكونت لدى المواطن الغربي نتيجة األحداث الدامية التي تحدث بين حين علا آ ر
باسم ا سالم وبسجل ا لية اإلعالمية الغربية التي لعبت دو ار محوري ا في تكوين ا و المشاعر السلبية من
الل ت وير المسلمين بشكل عام

ا

كمجموعة عراابية يؤمنون بعقائد تحثيم علا العنف والقتل تجاو

ر،ومن ا ا المنطلق كان ل ،تبرير لمظاار العنف والكرااية التي يظيرونيا تجاو اإلسالم والمسلمين.

وقد أ بح استعمال مسيوم ا سالموفوبيا " الرهاب من اإلسال " دارج ا لغوي ا وسياسي ا من مؤتمر تحدة "

ا سالموفوبيا " عام  ، 2004وقد جاه في ا ا التقرير اعتراف دولي باألسباب العميقة التي ولدت وأججت

مشاعر الرااب من اإلسالم واي أسباب تتعلق بالوجع الجيوسياسي العربي ال ة تسبب فيه ا ستعمار
الغربي للمنطقة العربية واحتالل فلسطين،و او ما فاقم العداه بين الشرق والغرب و ا ة تنامي مشاعر
ا جطياد والنكبة Victimization

لدى العرب المسلمين ومحاو تيم استعاد حقوقيم وتقرير م يرام

بأنسسيم ،لكن ا لية اإلعالمية والسياسية الغربية ،تستأ في ت ويرام علا أنيم برابر وأعداه للديمقراطية

تحركيم جد مشاعر الجغينة

تجاو الغرب،ول ل ،فيم

طر علا

األمن القومي الغربي يجب

استئ اله،ويعتبر الرااب من اإلسالم او شكل من أشكال العزل الحجارة القائم علا ت نيف الشعوب
وفق انتماهاتيم العقائدية

1

وقد ت اعدت وتير العداه الغربي تجاو ا سالم بشكل كبيرعقب تسجيرات  11من سبتمبر ،2001وبلغت
روتيا بعد حادث تشارلي في فرنسا، 2018ومن الغريب أيجا أن ظاار ا سالموفوبيا اجتاحت دول

اإلسالم اتيا بعد ظيور جماعة داعش وما تسببه من تيديدات في حق المسلمين المعاديين للتسكير المتشدد
والكتطرف وقد بلغت

روتيا في جريمة مسجد الروجة  2017بسناه بم ر ،وبالتالي يواجه العالم

عامة،واألمة اإلسالمية م اطر وأزمات سياسية وأمنية نتجت عنيا م اطر ممارسات طير ،أدت علا

تشويه

ور اإلسالم السمحة وأدى علا تأجيج ظاار " اإلسالموفوبيا" .

حرية التعبير بين العلمانية واإلسالموفوبيا ب رنسا :

ولعل ما نشر في فرنسا في ا ونة األ ير وتأجج ظاار اإلسالموفوبيابيا بشكل كبير فنجد بأنيا تت اعد

بسرعة من حوالي عقدينن فقد تسشت بشكل سريع في المجتمع السرنسي ،ويجدر انا التوقف أمام الكتاب

ال ة

درعام 2008للمسكر السرنسي من أ ل بلغارة الناقد الراحل تزفتيان تودوروف تحت عنوان "ال وف

من البرابر  ،ماوراه

بابا لالرتداد
دام الحجارات" ،واو يتحدث عن انتشار عدوى "اإلسالموفوبيا" ،بو سيا ا

1أنجي محمد سامي"،أنماط تقدي صورة اإلسال السياسي في الكاريكاتوري الصحف اإللكترونية والورقية ومواقع التواصل االجتماعي وعالقتها
بالصورة الذهنية " رسالة دكتوراو غير منشور  ،جامعة القاار كلية اإلعالم ،قسم ال حافة .2016،
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عن القيم الغربية نسسيا ،باسم الدفاع عنيا .فال وف ي بح ط ار بالنسبة لل ين يشعرون به .بل عنه باسم

الوقاية من القيم والسلوكات غير اإلنسانية لدى ا

ر ،ي بح التبرير الرئيسي للسلوكات نسسيا.1

م

فقد قاد ا ستسالم لل وف في الغرب علا الد ول في مغامرات عسكرية أنتجت فشال مزدوجا "جعلت ال

أكثر قو  ،وجعلتنا أكثر جعسا" .ويرى الكاتب أن ال طر اإلراابي في الحالة األميركية لم يكن فعل دول بل

فعل أفراد ،وبالتالي فإن جرب دول مسلمة عسكريا (العراق وأفغانستان )..لم يجعف اإلراابيين وانما ألقا
بيم في حجن الشعوب .ثم عن ا و الحمالت أنعشت مشاعر الحقد والرغبة في الثأر لدى الجمااير

فجال عن أن المبالغة في الرد علا اإلرااب أسقطت الغرب في التناقض مع قيمه ،واو يتبنا أو
الواسعة،
ا
يغض الطرف عن ا جتياح العسكرة المنافي للقانون الدولي وممارسة التع يب وق ف قرى المدنيين من
وحي المسيوم المكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة".

ومن بين أه مظاهر االسالموفوبيا واالتجاه نحو العلمانية
"التواريخ السلبية" بالنسبة لحقلية المسلمة في فرنسا

الدينية ،ومن بينيا الحجاب في المدار

الل العقدين الماجيين عقرار قانون حظر الرموز

السرنسية ،وطرد أئمة من األراجي السرنسية ،بجانب تزايد

بالغا
ا نتياكات واإلساهات جد المسلمين ،وتنامي ظاار "اإلسالموفوبيا" .وشيد العقدان األ يران
ااتماما ا
ا
باإلسالم وقجايا الجاليات المسلمة ،وظير ل ،ب ور فتة للنظر وغير مسبوقة في م تلف وسائل

اإلعالم ،غير أنه من الالفت أن ا ا ا اتمام كان ينحو أحيانا علا تجريم المسلمين تحت فتة محاربة
الظاار اإلسالمية .وشكل قانون منع الرموز الدينية الظاار في المدار

الحكومية ،ومنيا الحجاب ،أبرز

األحداث المؤثر علا األقلية المسلمة في فرنسا ،حينما أقرت الحكومة السرنسية مطلع  2004مشروع

القانون رغم اعتراض "حزب ال جر" والحزب الشيوعي السرنسي" ..وبمقتجا القانون يحظر ارتداه الحجاب
وال ليب كبير الحجم والقبعة الييودية وعمامة طائسة السيخ بالمحيط المدرسي ،ويتم طرد غير الملتزمين

بي و التعليمات من المدار  .واتجيت فرنسا علا عقرار ل ،القانون بعدما طالبت اللجنة المكلسة بمراقبة
العلمانية بسرنسا بإ دار تشريع يحظر الرموز الدينية،

وفا من تأثير الدين علا النظام العلماني في

ط ار ينبغي محاربته بو سه يحمل كابو
فرنسا .،بل يعتبرون التدين ا
اإلعال الرقمي وتأجيج ظاهرة اإلسالموفوبيا :

العود علا عيد الشمولية الكنسية.

ولعل من أبرز الظواار السلبية لاعالم الرقمي "أنيا أ بحت وسيلة ات الية الية من أية رقابة – بل
أ بحت وسيلة بال ح ار

بوابة البشرفأ بح اإلعالم الرقمي بمثابة وسيلة ععالمية لكل مواطن ينشر مايريد

في أة وقت  ،ل ل ،أ بحت وسيلة للترويج ألفكار مغلوطة أو محرفة ا ة ما يثار حول اإلسالم
و ورته السمحة ولقد س رت الجماعات اإلراابية اإلعالم الرقمي بشكل كبير لتحقيق أادافيا واو ما آثر

بشكل كبير علا

1

ور اإلسالم السمحة،وقد أجج ظيور "األسالموفوبيا "فمن أن شرع تنظيم القاعد

رجوان الشيباني "،دليل الحركات اإلسالمية في العال ال ربي"ط(،1القاار ،مكتبة مدبولي،)2006،ل22
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اإلراابي في استغالل شبكة اإلنترنت في بث بياناته عبر اإلنترنت،حتا برز نشاط بارز من استغالل

الجماعات المتطرفة للشبكة العنكبوتية

سيما في

بو ،وتوتير ،وكلما ظيرت أعمال اراابية وظيرت

جماعات عراابية زادت مشاعر الغرب العدائية تجاو المسلمين في كافة انحاه العالم ،وازددت مشاعر الحقد
والكرااية والعدائية علا الملسمين وارتسع حجم التجليل والتشويه عن

ور ا سالم السمحة والدين الوسطي

ال ة دعا علا التعايش مع سائر البشر ،واوما جعل المواطن العربي أسير ا و النظر ،كما است دمت

الجما عات ا راابية اإلسالموفوبيا كسالح للتأثير علا معارجييا وج ب مزيد من المؤيدين علا

تعد ظاار ا سالموفوبيا أدا و ريعة تست دميا القوى المعادية لتحقيق أاداف سياسية واقت ادية مت

سوفيا،1
من

غطاها فيي تمثل شبه غريبة عن اإلسالم الوسطي واي أولا أاداف الجيل الرابع للحروب.
اإلسالم
ا
المراجع والم ادر


أنجي محمد سامي" ،أنماط تقدي صورة اإلسال السياسي في الكاريكاتوري الصحف اإللكترونية والورقية ومواقع
التواصل االجتماعي وعالقتها بالصورة الذهنية" رسالة دكتوراو غير منشور  ،جامعة القاار كلية اإلعالم ،قسم

ال حافة.2016 ،
 Dr.Charlles Allen, Islamophopia, 1ed edition(UK:AshGate,2010).p10.
&  Ayaan , Hiris Ali.," why Islam Needs reformation Now.2ed (New York: Hyper
Collins Puplisher,2015)p60.
 رجوان الشيباني" ،دليل الحركات اإلسالمية في العال ال ربي" ط( ،1القاار  ،مكتبة مدبولي ،)2006،ل22

1

Dr.Charlles Allen,Islamophopia,1ed edition(UK:AshGate,2010).p10.
Ayaan ,Hiris Ali.," why Islam Needs reformation Now.2ed (New York: Hyper&Collins Puplisher,2015)p60
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 العدد الثالث عشر- ألمانيا- برلين- المركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات اإلعالمية

حرية الرأي والتعبير في فرنسا بين العلمانية واإلسالموفوبيا
Freedom of opinion and expression in France between
secularism and Islamophobia
رشيدي عادل
طالب باحث في سلك الدكتوراه في القانون عام

ملخص

تعتبر حرية الرأة والتعبير من الحريات األساسية والميمة والتي من الليا يمكن حماية باقي الحقوق

 ع أنه في المقابل تعتبر ا و الحرية غير مطلقة ع تعرف حدودا حيث أن أة تجاوز لي و الحرية.والحريات

 واو ما يطرح معه عشكالية...رين سواه الدينية أو ا قت ادية أو ا جتماعية

بحقوق ا

قد يم

.اإلسالموفوبيا كما ظيرت في السنوات األ ير في دول الغرب عامة وفرنسا ا ة
Abstract :
Freedom of opinion and expression is one of the basic and important freedoms
through which the rest of the rights and freedoms can be protected. However, on the
other hand, this freedom is considered to be not absolute, as it knows limits, as any
transgression of this freedom may prejudice the rights of others, whether religious,
economic or social ... This raises the problem of Islamophobia as it appeared in recent
years in Western countries in general and France in particular.
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تعتبر حرية الرأة والتعبير من الحقوق والحريات األساسية المعترف بيا دوليا ووطنيا ،و يمكن الحديث عن

مجتمع ديمقراطي تزدار فيه حقوق اإلنسان دون المرور بحرية التعبير التي تعد المد ل الحقيقي لممارسة
الكثير من الحريات والحقوق ،فحرية الرأة والتعبير تعتبر من أام الحريات السياسية وجزه من الحريات
األساسية لكل فرد .فعلا المستوى السردة يعتبر ا ا الحق جرورة من أجل تنمية وتقدم كل فرد ،بحيث أن

التبادل الحر للمعلومات وا راه التي يتو ل السرد من الليا علا فيم محيطه ال ة يعيش فيه ،وال ة من
الله تعي السلطات بآراه أفراد المجتمع.

عن حرية الرأة والتعبير تعتبر من أام الحريات التي عرفتيا البشرية من أزمنة ماجية ،حيث دافعت عنيا
م ااب ونظريات السالسسة علا ا تالفيا من ع ور قديمة ،بدها من السلسسة اليونانية والرومانية ،مرو ار
بع ر النيجة .ع أن أول اعتراف رسمي بحرية الرأة والتعبير يعود علا اإلعالن السرنسي لحقوق اإلنسان

ال ادر بعد الثور السرنسية لسنة  ،1789ع ن ت الماد  11منه علا أن "التداول الحر لحفكار وا راه
او أحد حقوق اإلنسان اليامة فيجوز لكل مواطن أن يتكلم ويطبع ب ور حر مع مسؤوليته عن سوه

استعمال ا و الحرية في الحا ت التي يحدداا القانون" .وعليه ظلت حرية الرأة والتعبير من أام الحريات

التي أكدت علييا جميع األوفاق والتشريعات الدولية واإلقليمية.

فعلا المستوى المواثيق الدولية ،نجد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد عرف الحق في حرية التعبير وأو و

أامية كبرى ،ع نل في الماد  19علا أنه "يتمتع كل ش ل بحرية الرأة والتعبير ،ويشمل ا ا الحق

حرية اعتناق ا راه دون فرجيا عليه من ا

رين ،واستقاه األنباه واألفكار وتلقييا وا اعتيا بأية وسيلة

كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية" 1.فاإلعالن وان لم تكن له قو علزامية ،ع أن الدول تبقا من الناحية
األ القية ملزمة باحترام الن ول الوارد به ومن جية أ رى ،فقد وردت حماية حرية التعبير بشكل
ريح 2في العيد الدولي ال ال بالحقوق ا قت ادية وا جتماعية من الل الماد  15التي تنل علا

أن الدول "تتعيد باحترام الحرية التي

غنا عنيا ...للنشاط اإلبداعي" .نس

اإلتجاو سار عليه العيد

الدولي ال ال بالحقوق المدنية والسياسية التي تنل في الماد  19علا أنه لكل عنسان الحق في اعتناق

آراهو دون مجايقة ،ويشمل ا ا الحق حريته في التما
علا ا

م تلف جروب المعلومات واألفكار وتلقييا ونقليا

رين ودنما اعتبار للحدود.

عن الماد  19من العيد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يجعلنا نطرح السؤال ،ال ا و الحرية مطلقة أم أن
ليا حدودا؟ اإلجابة عن ا ا السؤال حتما تجيبنا عليه السقر الثالثة من الماد  ،19ع ربط حرية التعبير
بجرور حماية األمن القومي أو النظام العام او ال

ة العامة أو ا داب العامة ،واحترام حقوق ا

ومنيا حرية المعتقد 3.ا و الحرية التي أطرتيا الماد  18من نس

رين

العيد التي أكدت أن لكل ش ل حق

 -1الماد  19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة .1948

 -2المؤتمر العالمي األول لحرية التعبير السني ،أوسلو ،26-25 ،اكتوبر www.artsfreedom.org ،2012

 -3رجوان زياد  ،حدود حرية الرأة والتعبير في أزمنة الرسوم الدانماركية ،في األديان وحرية التعبير عشكالية الحرية في مجتمعات م تلسة ،ل .27
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في حرية السكر والوجدان والدين ،ويشمل حريته في اعتناق أة دين أو معتقد ي تارو دون تعريجه ألة أكراو

من شأنه أن ي ل بحريته في ل .،واو ما أكدت عليه الماد  11من ا تساقية األوروبية لحقوق اإلنسان.

عن الحديث عن حرية التعبير والرأة يجعلنا نطرح اكثر من سؤال عن مدى احترام الدول لي و الحرية،
ا ة ع ا تعلق األمر بدول يسترض فييا أنيا دول داعية وحامية للديمقراطية .فلو أ نا بعين ا عتبار

الجميورية السرنسية ،التي طالما دعت من ا م

البعيد علا جرور احترام وحماية حقوق اإلنسان والحريات

األساسية مع ثور  1.1789ا و الحرية التي تم تأكيداا في م تلف دساتير وقوانين فرنسا.

2

عن القانون السرنسي وان دعا علا جرور حماية حرية الرأة والتعبير ،ع أنه وجع حدودا لي و الحرية،
و ل ،بتقييداا بالقانون من أجل احترام معتقدات الغير وعدم الدعو للكرااية 3.غير ما رج به الرئي

السرنسي الحالي من ت ريحات حول الرسومات المسيئة للرسول عليه ال ال والسالم يعيد للواجية عشكالية
العالقة والحدود حرية التعبير وجرور احترام حقوق ا

رين ومعتقداتيم ،ع ظل ا ا النقاش مطروحا من

وقت ا ة مع رسومات مجلة "شارلي ايبدو" واو ما يطرح معه عشكال آ ر مرتبط باإلسالموفيبيا.
فم طلح اإلسالموفوبيا كم طلح حديث التداول نسبيا في السجاه المعرفي وال ة يعنا ب ور
بعالقة اإلسالم بالغرب ،ا ا الم طلح ال ة استعير في جزه منه من علم النس

ا ة

للتعبير عن ظاار ال وف

المرجي من اإلسالم 4.وقد تجلت مظاار اإلسالموفوبيا في مظاار متعدد تعك

بالجرور الممارسات

العن رية جد المسلمين مستيدفة بالدرجة األولا الجالية المسلمة في الدول الغربية عامة ،وفرنسا ا ة.
واو ما يعيد للواجية مسيوم

راع الحجارات ،أو م تلف التساعالت بين الغرب والعالم اإلسالمي ال ة

ينطلق من ال ل الت ورات الغربية التي تدعي أن اإلسالم في بدايته انتشر بحد السيف .وبوجية أ رى،
وكما يرى البعض ،أن استيداف ش

ية الرسول عليه ال ال والسالم من الل حرية التعبير يوحي أن

ا ستراتيجية السياسية العسكرية واإلعالمية تيدف لمحا ر العالم اإلسالمي باعتبارو العدو الجديد-القديم.

5

تاما ،عن ما يمكن التأكيد عليه ،او أن حرية الرأة والتعبير في فرنسا والغرب يبقا و حدين ،عما أن

يكر

مسيوم التعايش بين األديان ،وان كان في دولة علمانية كسرنسا ،حيث أن العلمانية

لي ا التعايش ،أو أن يؤدة علا تعميق وتكري

ظاار اإلسالموفوبيا.

تعتبر عائقا

1

- Daniel Salles, Magli ey mard, la liberté d’expression, je dessine kit pédagogique, p 2, www.clemi.org
 -2قانون حرية ال حافة لعام  29يوليوز .1881
- 3- Daniel Salles, Magli ey mard, Op-Cité, p 5.

3

 -4بل ير اسيا ،قجي ة الحجاب في فرنسا بين حماية العلمانية وتقنين ا سالموفوبيا ،في اإلسالموفوبيا في أوروبا ال طاب والممارسة ،المركز
الديمقراطي العربي ،الطبعة األولا ،برلين ،2019 ،ل .189

 -5محمد عدار ،ا سالموفوبيا تحليل نظرة معرفي ،في ا سالموفوبيا في أوروبا ال طاب والممارسة ،مرجع سابق ،ل .9
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الهوامش:
 رجوان زياد  ،حدود حرية الرأة والتعبير في أزمنة الرسوم الدانماركية ،في األديان وحرية التعبير عشكالية
الحرية في مجتمعات م تلسة.

 بل ير اسيا ،قجية الحجاب في فرنسا بين حماية العلمانية وتقنين ا سالموفوبيا ،في اإلسالموفوبيا في
أوروبا ال طاب والممارسة ،المركز الديمقراطي العربي ،الطبعة األولا ،برلين.

 محمد عدار ،ا سالموفوبيا تحليل نظرة معرفي ،في ا سالموفوبيا في أوروبا ال طاب والممارسة ،في
اإلسالموفوبيا في أوروبا ال طاب والممارسة ،المركز الديمقراطي العربي ،الطبعة األولا ،برلين.2019 ،
 المؤتمر

العالمي

األول

لحرية

التعبير

السني،

أوسلو،

،26-25

اكتوبر

،2012

www.artsfreedom.org
 قانون حرية ال حافة لعام  29يوليوز .1881

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة .1948
Daniel Salles, Magli ey mard, la liberté d’expression, je dessine kit pédagogique.
www.clemi.org
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المقاطعة االسالمية للمنتجات ال رنسية بين االعال المؤيد والرافض لها.

اسباب ودوافع وذلك

Islamic boycott of French products between media
.supporting and rejecting them
Reasons, motives and that
شارف مريم
ماستر علوم التسيير ،كلية االقتصاد جامعة تبسة ،الجزائر.

الملخص

قت الدعوات الشعبية للمقاطعة المنتوجات السرنسية استجابة واسعة في دول مجل
ماكلف ا قت اد السرنسي ال ة يعاني من تاثي ارت تسشي فيرو

التعاون ال ليجي واو

كورونا سائر بااجة ،ومع الت اعد

ا عالمي بين مؤيد ومعارض وتوسع الدعوات الشعبية في دول ا سالمي والعربية والمطالبة بمقاطعة السلع

السرنسية ،ا درت باري

بيانا رسميا عبر وزار ال ارجية تطالب فيه بعدم ا ستجابة لدعوات المقاطعة .

Abstract:
Popular calls to boycott French products have met a wide response in the Gulf
Cooperation Council countries, and it is costing the French economy, which is
suffering from the effects of the outbreak of the Corona virus, huge losses With the
media escalation between supporters and opponents and the expansion of popular
calls in Islamic and Arab countries calling for a boycott of French goods, Paris issued
an official statement through the Ministry of Foreign Affairs demanding not to
respond to calls for boycott

الكلمات الم تاحية

حملة ،مقاطعة ،منتجات فرنسية ،اعالم
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مقدمة :اجتاحت حملة مقاطعة البجائع والممنتوجات السرنسية دول عربية عد علا لسية ت ريحات
السرنسي ا

الرئي

ير التي اعتباراا البعض اجمواا علا ا سالم وس رية من المقدسات  ،فسي حين

ات ت بعض الدول طوات جدية لتنسيد ادو الحملة مثل الكويت وقطر ا ان البعض تسال عن جدوااا
ا ة في دول شمال افريقيا حيث تعتبر فرنسا الشري ،التجارة ا ول وسلطت ابرز وسائل ا عالم

السرنسية الجوه علا حملة مقاطعة المنتجات السرنسية التي تم اطالقيا في العديد من الدول العربية

وا سالمية منيا وتاتا انا اامية دور ا عالم في كيسية استغالل المجال ا قت ادة لما ي دم م لحة
الوسيلة ا عالمية والدول التي يستعمل بيا والجيات ا
وميين انييا يمكيين

رى .

ييياغة ا شييكالية التالييية مييااي اسييباب ودوافييع المقاطعيية ا سييالمية للمنتجييات السرنسييية؟

ومااو دور ا عالم في دعم او رفض ادو المقاطعة؟ وماتاثر ل ،علا ا قت اد السرنسي؟

 / 1اسباب ودوافـع المقاطعـة االسـالمية للمنتجـات ال رنسـية وتاثيرهـا علـى السـلع والشـركات
ال رنسية:

اسباب مقاطعة المنتجات السرنسية بعد ت ريحات رئي

الستر ا

فرنسا ،ججت مواقع التوا ل ا جتماعي الل

ير بحمالت المقاطعة علا المنتوجات السرنسية اثر ت ريحات الرئي

السرنسي ا

ير التي

و ف فييا ا سالم با رااب وادا ماسبب حالة واسعة من الغجب ا عالمي والشعبي ودل ،لالسباب

التالية

بدات موجة المشاحنات في الثاني من اكتوبر بعد قيام الرئي

السرنسي بالقاه

طاب حول مكافحة

ا نس ال ية ا سالمية و قي ادا ا مر موجة غجب شعبية من قبل الكثير من المسلمين في البلدان العربية
ومن الل طاب الرئي

السرنسي فان ا سالم في ازمة وشدد علا اجراهات تعزيز العلمانية

ت اعد حد ا زمة عثر مقتل " امويل باتي" معلم التاريخ وجغرافيا السرنسي الجنسية علا يد
شيشاني

شن اجوم الرئي

جاه

السرنسي علا ا سالم واست دامه م طلحات غير ئقة في حالة واسعة من الغجب

تمثل المقاطعة للمنتجات السرنسية حق مشروع للرد علا ادو ا سائة المكرر لالسالم تيميش

 /2دور االعال بين مؤيد ورافض لحملة مقاطعة منتجات ال رنسية:

ش ،ان لالعالم اامية في نقل ردود ا فعال التي اثيرت حول سياسات الرئي

السرنسي لمواجيية التييارات

المتطرفة ا سالمية وفي مايلي نستعرض اام ادوار وسائل ا عالم انطالقا من ا مكانيات التيي تملكييا ايدو

الوسائل

* الييدور الرقييابي تتمثييل وظيسيية الرقابيية التييي تجييطلع بييييا وسييائل ا عييالم وا ت ييال بالمسييؤلية الملقييا علييا
عاتقيي ييا لمسي يياعد الحكومي ييات علي ييا كشي ييف الم ي يياطر التي ييي يتعي ييرض ليي ييا المجتمي ييع واشي ييكال السسي يياد ا دارة

وا جتميياعي للقيييام بييالرد ومحاسييبة المسييؤلين عنيييا 2وقيييام بعمليييات ا ت ييال ال يياعد والنييازل لكييي يتسيينا
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لالجيييز الحكومييية التعييرف علييا نييبض المجتمييع ومشييكالته الحقيقييية وبا جييافة الييا اطييالع المجتمييع علييا
مجريات ا حداث الدا لية وال ارجية.3

* دور تكييوين ا راه وا تجااييات يسييعا ا عييالم الييا التيياثير علييا اتجااييات الجميييور لمعرفيية مييدى قبييوليم

اورفجيم او حيادام للرسالة التي استقبلواا وادو ا ستجابة تمثل دلييال عليا المواقيف التيي ات يداا الجمييور

في قجية ما.4

وتعمل وسائل ا عالم علا تكوين ا تجااات من الل ااتماميا بالحوار ونشر ا راه وا ستعانة با يحاب

السكر باثراه النقاشات ا ة بالقجايا التي تم

الشارائح الكبير في مجتمع.5

اثر حملة مقاطعة المنتوجات ال رنسية على االقتصاد ال رنسي:

فرنسا تعد من كبار م درة الحبوب علا مستوى العالم ويقع بعض اكبر اسواقيا في البلدان دات ا غلبية

المسلمة بينما يمثل قطاع ا زياه السرنسي وبجائع ا رى في الشرق ا وسط اثنان بالمئة .

تواجه فرنسا جغوطا ارجية علا اقت اداا بسب دعوات انتشرت في اجيزاه مين العيالم ا سيالمي لمقاطعية
المنتوجات السرنسية ردا علا ت ريحات الرئي

يتجح بعد

السرنسي واعتبرت مسيئة لالسالم لكين اثير تلي ،المقاطعية ليم

وبعيدا عن التوظيف السياسي والتجيش ال ة تقودو تركيا فان تل ،المقاطعة التيي تبنتييا متياجر وشيركات فيي

دول عربية واسالمية يمكن ان تؤثر بشيكل محيدود عليا ا قت ياد السرنسيي المثقيل بتيدعيات ا زمية ال يحية

وحالة ا ستنسار لمقاومة انتشار واسع للوباه الناجم عن فيرو

كورونا

لكيين ميين ال ييعب التاكييد ميين تيياثير المقاطعيية فييي ظييل عييدم ورود سييوى تقرييير متسرقيية عيين تيياثي ارت مبيعييات

البجائع والسلع السرنسية

ومن الشركات والقطاعات السرنسية التي تتعامل مع الدول ات ا غلبية المسلمة و يوجد مايشير اليا ان اة

امنيييا قييد تيياثر حتييا ا ن النتييائج الكبييير وشييركات ت ييدير الحبييوب وا ييرى للطاقيية والييدفاع وا زييياه والسييلع
السا ر

كمييا تعييد فرنسييا أحييد أكبيير م ييدرة ا سييلحة فييي العييالم وتبيييع شييركة" طييالي " لالسييلحة وتكنولوجيييا الطي يران
وانظميية النقييل العييام للعديييد ميين بلييدان ات ا غلبييية المسييلمة وميين بييين العميياله السييعودية وا مييارات وتركيييا

وقطر وفقا لموقع الشركة علا ا نترنات
خاتمة :امام حملة مقاطعة البجائع السرنسية الغير تابعة لجية حكومية او محلية او رسمية بشكل عام
ولكن من الواجح ان ادو الحملة مرتبطة بالتاثير الشعبي اة ان يتم قياميا بشكل شعبي قد يكون تابع

بشكل او با ر لجية حزبية او سياسية كما يتم الترابط بواسطة وسائل ا ت ال دا ل الم تمع علا

مستويات واشكال م تلسة حبث تتحقق المشاركة بين اطراف المجتمع ويعرفون من الل ال حف والوسائل
ا عالمية وا لكترونية و علا مايحدث دا ل المجتمع دا ل الجماعات وا فراد مايتم طرحه من ا راه و

المشكالت التي تتطلب البحث والمناقشة وات اد المواقف اتجاايا .
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المقاطعة االقتصادية الشعبية للبضائع ال رنسية
People's Economic Boycott of French Goods
 هشام عمر حمودي عبد.د
Dr.Hesham Omar Hammoodi Abed

 العراق –نينوى/ كلية الحدباء الجامعة
المستخلص
اليوم لغة المال وا قت اد اي من تحكم العالم واي من تقرر من يكون علا سد الحكم اة ان الساسة ام في دمة
 الدول والتي قد نظمت نسسيا في تجمعات،واؤ ه قد يكونوا مجموع الشركات العاملة في تل

العك

ا حاب ا موال ولي

 ا ا الكارتل كما ينظم الح ل السوقية واسعار البيع والشراه فانه اب الا ابعد من.تعرف لدى اال ا قت اد بالكارتالت

لب معتقدنا

 ثوابت من، في مجتمعنا ا سالمي انا.من قبل من الساسة

) مما( فرنسا اظير البغجاه لنبي الرحمة

 من الل التأثير الكبير في الق اررات المت،ل

 ورئي، ) وتعظيمه ومحبته ومحبة من يحبه وعداو مبغجه( منيا توقير النبي

 مقاطعة،استوجب علا المسلمين عداوته وعدم اعانته باة شكل من ا شكال والمستطاع من قبل المسلمين ان يكون انا
.القرار السرنسي

علا الكارتالت دا ل فرنسا لتغير من مسار مت

اقت ادية شعبية للبجائع السرنسية تؤثر باألسا

Abstract
Today the language of money and economics is the one who rules the world, and it determines
who will be in power meaning that the politicians are service of the money owners and not the
other way and those can be a group of companies working in those countries that organized
themselves in to groupings known to economists as cartel. This cartel also regulates market
shares and selling and buying prices, it went even further by influencing the decisions made by
politicians . In our Islamic society there are constants of the core of our belief among them is
the veneration of the Prophet ( peace be upon him),and glorification and love him and love of
those who love him and being hostile to those who hate him, and the President of France shows
the hatred to the Prophet of mercy( peace be upon him) ,and what Muslims can do is to enmity
him and not help him in any way and what the Muslims are able to do is it make a popular
economics boycotting for the French goods which affects basically on the cartels inside France
to change the path of the French decision-maker.
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تقدي المقال

الشعوب ا سالمية مرت بحا ت مقاطعة اقت ادية عديد ت ل ن ر الم طسا ( )ولكن فيما مجا
كانت ا سا ت در من عوام الشعب غير المسلم لكن ا و المر تتطلب وقسة جاد

دولة فلي

انا ،ع ر من اة مسلم

يد ل بقافلة المقاطعة.

فالمقاطعة كمسيوم عام قد تأتي بقطع العالقات وسحب السسراه ولكن

ن المسيه او رئي

نت ور كمجتمع اسالمي ان نرتقي

لي و الدرجة وا سباب معلومة للجميع ولكن يبقا لدى الشعوب المستجعسة سالحيم الجعيف علا ا قل
واو المقاطعة ا قت ادية الشعبية والتي يمكن تعريسيا بانيا "قيام جماعة من النا

او شعوب لبلدان معينة

بإيقاف التعامل بالبجائع والمنتجات المستورد لبلد معين" 1وا ا السالح الجعيف قد يكون اقوى من
الر ال ن اليوم اللغة السائد اي لغة المال وا قت اد.

الغاية ان محر ،الدول او ا قت اد وكبرى الشركات اي من يقوم بالجغط علا الحكومات ،فاقت اد

فرنسا اقت اد حر ونظام الشركات او السائد واي من الدول ا وائل في ت دير السلع ارج حدوداا وا ا
يعني ان الرأسمال او الحاكم وعندما يتزعزع الرأسمال يبحث ا حابه عن السبب وقد تكون ا و ميلكة

المستيزئ بالنبي (.)

وقد اشار البعض ان فرنسا دولة تحركيا الم الح فالسياسيون واجية الشركات الكبرى ،واإلجرار بم الح
ا و الشركات وأرباحيا او عجرار مباشر بالالعبين الحقيقيين لف الستار القادرين علا تحويل مسار

السياسة السرنسية بالسعل

بالقول.2

حجم التعامل التجارة السرنسي مع الدول ا سالمية حجم كبير جدا مع التساوت من دولة اسالمية أل رى،
والمسلم اليوم لي

فقط من يسكن في ربوع الدول ا سالمية بل او معني في اة دولة بالعالم بان يدافع عن

نبيه ( )ما استطاع والمقاطعة جمن ا ستطاعة ان لم نقل في ادنا مستويات ا ستطاعة فالسوق متاح
وانا ،يارات وبدائل عديد للنوع الواحد فلي

سوق البجائع السرنسي او سوق احتكار.

اليوم بدأت المقاطعة تُعطي ثماراا فقد انطلقت يوم  22اكتوبر وا ن بعد شير واحد فقط اة عند كتابة
المقال نرى ان ال حف السرنسية 3كرت بان رجال ا عمال والتجار في فرنسا يت وفون من السيناريو
المرعب وانيم امام ازمة حقيقية قد تع ف بأعماليم وشركاتيم وان اسيم الشركات السرنسية في تدني مستمر
وانا ،تراجع ملحوظ لل ادرات السرنسية

الل الربع ا

ير من عام  2020والبعض ا

ر يرى ان

ا قت اد السرنسي سيواجه الركود او ا عنف من الحرب العالمية الثانية  1945وك ل ،من ثماراا ان وزير

ا قت اد السرنسي تنبا بان ا قت اد السرنسي يتجه نحو ا نكماش معلال ل ،ال وف من تداعيات السيرو
ولكن

4

يستطيع ان ي رح ان م ع تل ،التداعيات كانت انا ،ت ريحات اقل ما يقال عنيا انيا رجت من

 1السعدون  ،عابد بن عبد هللا 28 ، 2008 ،
2

https://arabi21.com/story/1312346
https://almanar.com.lb/7427037
4
https://almanar.com.lb/7393333
3
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ولي امر ا رق 1بدايةا تيجم علا ا سالم و كر بانه يعيش في ازمة ثم تيجم علا ش ل الم طسا ()
و كر ان بلدو لن تت لا عن الرسومات والكاريكاتيرات واو يق د ب ل ،الرسوم المسيئة لحجر

الم طسا( )بل واعاد نشر تل ،الرسومات ووجعيا علا واجيات المباني العمومية .

قد تكون انا ،سلع ارج السيطر الشعبية للمقاطعة كشراه ا سلحة والطائرات وغيراا ولكن انا ،سلع
ا رى فرنسا تعول علييا ايجا كالمستلزمات الطبية والمواد الغ ائية والعطور مع بقية المنتجات المست دمة

من قبل الشعب المسلم.

المسلم او البائع والمشترة في نس

الوقت واو من يمل ،القرار ولي

انا ،اة مأ

قانوني عليه ألنه

قرار استبدال الجبن السرنسي بجبن سعودة مثالا وا ا مؤثر ا ا كان العمل شعبي حتا كر احد الباحثين
بان المقاطعة وسيلة سلمية امنة

2

يمكن ألة ش ل و سيا باإلرااب وتحقق مكاسب وااداف عظيمة ،

وقد اشار احد المحللين بان الجرر ا كبر سيلحق بالمواد الغ ائية ألنيا منتجات استيالكية وارباحيا كبير

علا عك

ال ناعات ا

المستلزمات الطبية ليا فتر

رى التي ت مد في ت ريسيا ك ناعة الطائرات مثالا فالمواد الغ ائية او
الحية محدد وانا ،عد شركات فرنسية تساام في انتاجيا فعلا سبيل

ا لمثال انا ،مزارع تربية ا بقار ثم شركات انتاج الحليب لتد ل شركات انتاج المشتقات ثم شركات التعبئة
والتغليف ثم شركات السمسر والنقل حتا و وليا للمستيل ،المسلم وعندما يقرر المقاطعة فالسلسلة ستتأثر

مما يدفع تل ،الشركات بان تكون عن ر جغط علا الحكومة فجالا عن شركات الطيران التي اعلنت اي
ا

رى انيا تجررت من تل ،الحملة واك ا .

ولكي تُعطي المقاطعة ثماراا علا المدى البعيد يجب ان يلتزم بيا المقاطعين وان يكون انا ،وعي شعبي
وان توسع دائر المسلمين المقاطعين وان يلتزمون سياسة النس الطويل وان تكون المقاطعة شاملة حتا
للتجار ا لكترونية مع فرنسا وان يتم تداول اسماه المنتجات السرنسية جمن وسائل التوا ل ا جتماعي وان

يتم است دام تطبيق (اين ُ نع) لكشف الدولة المنتجة للسلع عبر الباركود وا ا التطبيق الم رة ا قال
مطورو بانه طور للكشف عن ا ا ما كان المنتج م نوع في فرنسا ام .
والغاية ليست ا

رق ماكرون ولكن ان يكون عبر لغيرو فاإلساه بدأت من

حيسة ثم رئي

دولة وقد

تتجاوز لتكون ا ساه جمن منياج يدر للطلبة دا ل ا تحاد ا وروبي ان لم يكن للمسلمين أرة آ ر.

لكي تعود العالقة ا قت ادية مع فرنسا قبل المقاطعة يجب ان تت لا فرنسا عن ا
من جن

العمل وا ا لي

رق ماكرون فالجزاه

ببعيد فمعظم النار من مست غر الشرر.

 1بحسب المعاجم فانه الرجل الذي ال يحسن عمله او صنعته (.)https://ontology.birzeit.edu/term
 2محمد يوسفي 169 ، 2014 ،
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السعدون  ،عابد بن عبداهلل ، 2008 ،المقاطعة ا قت ادية –تأ يليا الشرعي –واقعيا والمأمول ليا ،
رسالة ماجستير  ،دار التابعين للنشر والتوزيع  ،الرياض  ،السعودية .

https://arabi21.com/story/1312346
https://almanar.com.lb/7427037
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-6

2345-

محمد  ،يوسسي  ، 2014 ،مقاطعة السلع ا وروبية في جوه القانون التجارة والتشريع ا سالمي ،
مجلة دراسات في التنمية والمجتمع  ،جامعة حسيبة بن علي شلف  ،الجزائر .
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القوة ناعمة للمقاطعة االسالمية للمنتجات ال رنسية :بين اعال مؤيد وأخر معارض
The force is soft to the Islamic boycott of French products:
between the flags supporter and the last opponent
محمد فتحي عبد العال
صيدلي وماجستير في الكيمياء الحيوية ،كاتب وباحث مصري
ملخص

رئيس قسم الجودة بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الشرقية سابقا

علا مدى عقود مارست بعض الدول الغربية أشكا من العدوان علا المقدسات والرموز والثوابت اإلسالمية
مما أدى علا تبني الدول اإلسالمية للمقاطعة ا قت ادية تجاو عدوان ا و الدول ويظل يار المقاطعة دوما

بين مؤيد له ومعارض.

Abstract :
For decades, some Western countries have practiced aggression against Islamic sanctities,
symbols, and constants, which has led to the adoption of Islamic countries for economic boycott
of these countries' aggression, and the choice of boycott remains between supporters and
opponents.
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مقدمة
تعتبر المقاطعة ا قت ادية من أشد

ور العقوبات واي أدا سياسية بالدرجة األولا حيث تتجمن المنع

التام من التعامل مع دولة ما أو رعايااا أو مؤسساتيا والمؤسسات والجيات الداعمة ليا(.)1
تصريحات الرئيس
من تحدث الرئي

السرنسي (عيمانويل ماكرون) عن أن اإلسالم دين يعيش أزمة وان ا نعزالية اإلسالمية

تستلزم عجراهات من شأنيا ععاد الييكلة حتا انطلقت ا حتجاجات حول العالم العربي واإلسالمي لشجب
ا و الت ريحات وقد جابه الرئي

ردود ا فعال

السرنسي ل ،با ستمرار علا موقسه.

علا المستوى الرسمي تبنت تركيا موقسا حازما تجاو الت ريحات وقد أعلن (رجب طيب أردوغان) ان

ماكرون لديه مشكلة مع المسلمين ويحتاج لسحول نسسية وقد ردت فرنسا باستدعاه سسيراا في أنقر .
كما اعتبر رئي

الرئي

الوزراه الباكستاني (عمران ان) الت ريحات السرنسية بمثابة اجوم علا اإلسالم مطالبا

السرنسي بالتراجع وان يغلق ال ريعة التي ينطلق منيا التطرف.

ليتحقق بالسعل ما تحدث عنه رئي

الوزراه الباكستاني حيث يقتل المدر

( امويل باتي) علا يد مسلم

شيشاني في ف ل ،ماكرون بأن قتله جاه نه يجسد الجميورية وتنطلق رسومات مسيئة للنبي

لا اهلل

عليه وسلم يدافع عنيا ماكرون من كونيا من أوجه ا

تالف وان بالدو ستحمل راية العلمانية ساقة ولن

تت لا عن الكاريكاتير واو ت رف غير حكيم من رئي

يحكم دولة بحجم فرنسا أجج ال راع بد من أن

يحتويه(.)2
أما الرئي

الشيشاني (رمجان قديروف) فقد و ف الرئي

للمسلمين س ار

با عت ار.
دافع رئي

رتكاب الجرائم .كما طالب رئي

السرنسي با راابي الداعم لالستس اززات والداعي

الحكومة المغربية السابق (عبد اإلله بنكيران) فرنسا

الوزراه الكندة (جاستن ترودو) عن موقف فرنسا الداعم لحرية التعبير لكنه أجاف أن حرية

التعبير ليست بال حدود و ينبغي أن توجه بشكل مسئ وتعسسي لسئة معينة.

علا ال عيد الشعبي انطلقت التظاارات المندد بالموقف السرنسي وانتشرت عبارات ا ستنكار من
الش

يات العامة والمواطنين من العالم اإلسالمي علا من ات التوا ل ا جتماعي والتي أفجت علا

الدعو لمقاطعة البجائع السرنسية بشكل غير رسمي وشملت المقاطعات السلع الغ ائية ا ستيالكية
والسيارات وحتا األدوية متا توفر ليا بدائل محلية ال نع أو دولية أ رى وقد ت در ااشتاج مقاطعة

المنتجات السرنسية موقع تويتر بأكثر من 190ألف تغريد .

حاولت ال ارجية السرنسية احتواه الموقف عبر ال ارجية السرنسية التي دعت للتوقف عن ا و المقاطعة
العبثية بحسب تو يسيا وان الداعين ليا أقلية راديكالية وأن فرنسا داعمة للحريات األساسية ونب الكرااية

وقد اعتبر الداعمون للمقاطعة بيان ال ارجية السرنسية بمثابة نجاح للمقاطعة وأنيا أتت ثماراا سريعا(.)3
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خيار المقاطعة بين المؤيدين والمعارضين :
يعول المؤيدون لسكر المقاطعة علا بر الشعوب العربية في التعامل مع الدول ا وروبية عبان سنوات

ا حتالل للمنطقة العربية والتي دامت لعقود فقد كان سالح المقاطعة سالحا موجعا أحيانا مثلما حديث من
است دام سالح النسط في حرب عام  1973كما يرى الكثيرون ومن لسيم اإلعالم المدافع عن المقاطعة
أن مقاطعة البجائع الدنماركية كانت أبرز األمثلة القريبة لساعلية سالح المقاطعة فسي عام  2005قاطعت
الدول العربية واإلسالمية الدنمار ،في أعقاب نشر

حف دنماركية ل ور كاريكاتيرية مسيئة للنبي

لا

اهلل عليه وسلم وأدت حملة المقاطعة علا سائر ل ادرات الدنمار ،بلغت 134مليون يورو أى ما يعادل
 170مليون دو ر ا ة في شركات الحليب ومنتجات ا جبان .

وفي المقاطعة األ ير للبجائع السرنسية برزت الكويت كقو فعالة حيث أدت المقاطعة بيا علا تجميد تبادل

تجارة بين البلدين ي ل علا 21مليار دو ر سنويا وسط توقعات باتساع المقاطعة لتشمل دول ليجية

أ رى وييدد استثمارات ليجية تقدر ب 300مليار دو ر (.)4

لكن مع ل ،يرى المعارجون لسكر المقاطعة وا عالم المدافع عنيم أن األوان قد فات للتحرر ا قت ادة
من ربقة الرأسمالية العالمية التي أطبقت علا العالم ومنه الوطن العربي فقد تمكنت الرأسمالية من ا جياز

الكامل علا كل أشكال األقت اد األ القي ورس ت فكر المنسعة وحداا كما حولت اإلنسان الحديث من

الترشيد والتكافل المجتمعي علا أسير للسعار ا ستيالكي(.)5

كما استطاعت أن تت لل من كل أزماتيا وتجدد نسسيا عبر سنوات عديد مما يجعل مسألة تحدة

الرأسمالية والسوق الحر ونظرية ا ستيال ،والعود علا ا قت اد الوطني وتعميق المنظور األ القي
والتجامن يا ار مستحيال كما أن األيدة العاملة الوطنية التي تعمل في المؤسسات العالمية في البلدان

العربية واإلسالمية والتي تتجرر من المقاطعة بشكل مباشر قد تتعرض للتسريح وا ستيداع جراه المقاطعة

مما يسيم في ارتساع معد ت البطالة في الدول العربية واإلسالمية.
المراجع :

 -1مغي يياورة ش ي ييلبي عل ي ييي ،المقاطع ي يية العربي ي يية إلسي ي يرائيل ف ي ييي ظ ي ييل العولم ي يية ا قت ي ييادية ،مرك ي ييز ازيي ييد للتنسي يييق
والمتابعة ،مار  ،2003ل .15
-2وكالة سبونوتي ،عربي .ت ريح مساجئ لماكرون عن اإلسالم بتاريخ .2020-10-2رابط
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-3قني ييا فرنسي ييا  . 24عيمانويي ييل مي يياكرون "فرنسي ييا ليسي ييت بتاتي ييا في ييي حي ييرب جي ييد اإلسي ييالم بي ييل جي ييد ا نس ي ييالية
اإلسالمية" .بتاريخ .2020-11-5رابط
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